ראשיתו של עם ישראל -

לחקר קדם  -ההיסטוריה הישראלית '

אברהם מלמט

העיונים שלהלן ייסוכו על קדם  -ההיסטוריה של עם ישראל  ,על אופיו של פרק זמן קמאי זה ועל
הפרובלמטיקה הכרוכה בחקירתו  ,לעומת חקר העידן ההיסטורי של ישראל בתקופת המקרא  .מצד
אחד יידונו טיבם של המקורות המקראיים ומצד אחר תוזכרנה התגליות הבולטות ורכות

הרושם ,

שנתגלו בדורות האחרונים  -ומעל לכל התעודות ממארי  -שיש בהן כדי להאיר את שחר
תולדותיו של עם ישראל  .הדיון יעסוק בשאלות מתודולוגיות  ,קונצפטואליות ומאטיריאליות

כאחד  ,ותועלינה בו גישת המחבר במחקר המשווה של המקרא והמקורות החיצוניים ועמדתו בסבך
ההיסטוריוגראפיה המודרנית בדבר התהוותו של עם ישראל .

בין קדם  -היסטוריה להיסטוריה
ראש לכל עלינו להגדיר את המושג ' קדם  -היסטוריה ' של עם ישראל ולתחום את גבולותיו
הכרונולוגיים של פרק זמן זה  .המונח ' קדם  -היסטוריה ' משמש כאן כמקבילו העברי של המונח
הלועזי ' פרוטו  -היסטוריה '  ,והוא נבדל מהקטיגוריות ' פרי  -היסטוריה ' מזה ויהיסטוריה ' מזה .

אין להשתמש במונח ' פרי  -היסטוריה ' של עם

לדעתי ,

ישראל ,

המקובל על מרבית החוקרים

הכותבים לועזית  ,כיוון שמונח זה ביסודו בא לציין  -כנהוג בתחום הארכיאולוגיה  -פרק זמן

שלפני היותו של ישראל ישות היסטורית כלשהי  .ואילו המושג ' קדם  -היסטוריה ' במובן של
הפרוטו  -היסטוריה הישראלית משמש כידינו לתיחום עידן הראשית של ישראל  ,המשתרע מאז
הופעת הניצנים

הראשונים

של הישות הישראלית  ,עד להתגבשות

לעם ,

מבחינה לאומית

וטריטוריאלית  ,על אדמת כנען  .כמונחים המקובלים הכוונה לפרק הזמן החובק את ' תקופת

האבות ' ,

"

את ירידתם של בני ישראל למצרים ואת שהותם שם עד ליציאתם לחרות ' מבית עבדים י את
נדודיהם הממושכים של בני ישראל במדבר ומעמד הר סיני  ,את כיבוש הארץ היעודה ואת התנחלות
שבנד ישראל .

יש להדגיש  ,שהשלבים הללו  ,על סדרם הכרונולוגי  ,הם תוצר של הריבוד הספרותי של המסורת
המקראית

המקרא

:

;

כלומר הם תולדה של החלוקה הסכימטית של קורות ישראל הקדומות על  -פי ספרי

חמשת חומשי התורה  ,ספר יהושע ובמידת  -מה אף ספר שופטים  .לפיכך  ,פרקי הזמן

*

ראיון שהתפרסם בתוך  :שיח
ועל. 17
המקרא' - 3
כתקופת " א  ,עמ
חשוון תשמ
ישראל
תולדות, 12
שזר )  ,מס '
מבוא על
שיעור זלמן
בהוצאת מרכז
מבוססת על
להיסטוריה (
הרצאת הדברים
למורה

1

ראוי לשים לב לעוצמתו של הניב המקראי ' בית עבדים ' המוסב על מצרים  ,שהוא ביטוי ייחודי וקולע היפה מאין
כמוהו להגדרת משטרים של רודנות בכל הזמנים .

אברהם מלמט

שמניתי על דרך השגרה הם למעשה בעייתיים ביותר בתור מושגים היסטוריים ריאליים  .זהו המצב
נמנע ,

כבר ביחס לשלב הניצב בראש קדם  -ההיסטוריה הישראלית  -ימי האבות  .אני כשלעצמי

ככל האפשר  ,מלהידרש למטבע הלשון המקובל ' תקופת האבות '  ,כי מיד מתעוררת השאלה  ,אם
לאבות נועד בכלל פרק זמן מוגדר  ,או שמא לפנינו רק דימוי מלאכותי של עידן היסטורי

ספציפי ,

שהוא פרי של עריכת המקורות המקראיים  .ויש המפליגים לדעות קיצוניות יותר  -וטוענים
שתקופת האבות והאבות עצמם אינם אלא פרי דמיון של בעלי המסורת המקראית .

7

מטבע הדברים  ,ראשיתה של קדם  -ההיסטוריה הישראלית לוטה בערפל הן מבחינה כרונולוגית  ,הן
מבחינה עניינית וזאת תישאר  ,כנראה  ,מנת חלקה גם לעתיד לבוא  ,לעומת

זה ,

בר  -השגה הוא

במידת  -מה הגבול התחתון של קדם  -ההיסטוריה וקו התיחום החוצץ בינה ובין העידן ההיסטורי של
תולדות ישראל  .איתורו של חתך מעין זה לכאורה תלוי בשאלת ההיסטוריוגראפיה המקראית  ,היינו

בעמדה שנוקט החוקר לגבי טיבם ואמינותם של מקורות המקרא  ,עניין השנוי כידוע במחלוקת .
באחרונה  ,למשל  ,הועלו

שתי הצעות מנוגדות זו לזו  .ו " ו האלו מקדים את ראשית העידן ההיסטורי

עד לתקופת שיעבודם של בני ישראל במצרים  ,מאחר שהוא רואה במסופר במקרא  ,החל בפרק א

( פסוק ח ) של ספר שמות  ,מקור מהימן פחות או יותר ותיאור רצוף של קורות

ישראל ' .

אכן  ,גישתו של האלו הולמת  ,מבלי שהיה מודע לכך  ,את עמדת ההיסטוריוגראף המקראי

שכן הלה נזקק למטבע ' עם בני ישראל ' בפעם הראשונה בספר שמות א ט  .קודם
ישראל '

שמות ובספר בראשית כשמוזכרים ' בני

עצמו ,

לכן  ,בפתח ספר

אמורים הדברים בבני יעקב בלבד  -הוא

ישראל  -או בצאצאיהם כאנשים יחידים ( להוציא היגדים כלליים  ,כגון בראשית לב לג ; לו

לא ) .

מצד אחר  ,השם המקוצר ' עם ישראל ' מצוי למעשה לראשונה רק בספר שמואל ( שמואל  -ב יח ז  :יט
כא

;

אך השווה כבר יהושע ח לג  ,שאמנם שם הנוסח אינו חלק )  .אגב  ,קיימת גזירה שווה ביחס

לכינויי הארץ

:

בראשונה  -בספר יהושע ( יא

כב ) -

נזכר המושג ' ארץ בני ישראל '  ,ולעומתו

הכינוי ' ארץ ישראל '  ,מופיע אף הוא רק בספר שמואל ( שמואל  -א יג

שרשור של המונחים

:

מסתמן אפוא במקרא

יט ) .

קודם ' בני ישראל ' אחר כך ' עם בני ישראל ' ולבסוף ' עם ישראל '  ,דירוג

העשרי לשקף צמתים בעיצובה של הישות הישראלית ומכל מקום בתודעת הזהות הלאומית  .המונח
האחרון  ' ,עם ישראל '  -הוא בעל צביון לאומי ומדיני מובהק יותר מן הכינוי ' עם בני ישראל '

( שממנו עדיין נודף ריח כלשהו של שבטיות ) והוא מובא כבר בהקשר של ראשית תקופת המלוכה

הוא הדין לכינוי הגיאוגראפי ' ארץ ישראל ' .

2

ראה  ,דרך משל  :ב ' מזר  ' ,הרקע

;

4

ההיסטורי של ספר כראשית '  ,כנען וישראל  ,ירושלים

תשל " ד  ,עמ '  143 - 131ו

והשווה החוקרים  ,הנזכרים בהערה  . 23על עמדתנו בסוגיה זו ראה להלן כסעיף ' מארי והמקרא '  ( ,א ) ההיבט

הכרונולוגי ( עמ ' . ) 18
3

1980 ,

Pittsburgh

 the Comparative Merhod) ,חס  context (Essafsחן Scripture

 :חי .

Hallo

w.w.

 . 1511 .קק
4

הסוגיה הנ " ל  ,כמובן  ,מורכבת יותר ודורשת בירור בפני עצמה  .שים לב שככר בספרים ' הקדומים ' הוזכרו ביטויים ,

כגון  ' :שבטי ישראל ' ( בראשית מט טז  ,כח )  ' ,עדת  /קהל ישראל ' ( שמות יכ ג  :יהושע ח לה )  ' ,בית  -ישראל ' ( שמות
טז לא  :מ

או מונחים גיאוגראפיים דוגמת

לח ) :

ישראל ' ( שופטים כ

(ב'

מזר ) ,

ו) :

' הר ישראל ' ( יהושע יא

אנציקלופדיה מקראית  ,ג

Upsala 1946

.

( תשי " ח ) ,

the O/d Testament

:

' גבול ישראל ' ( שופטים יט כס  :שמואל  -א ז יג

טז  ,כא ) .

טורים

והשווה  :הערכים ' ישראל ' ( ש " ל

 ; 943 -938חן " rhe Name I~rael

ן

ועוד ) :

ליונשטאם ) ,

' נחלת

' הר ישראל '

. Danell ,

"

)3 .

ראשיתו של עם ישראל

אכן  ,השיטה המאחרת את הסף התחתון של קדם  -ההיסטוריה הישראלית  ,שיטה שאימץ לעצמו לא
מכבר א ' סוג ' ין  ,קובעת את נקודת המוצא של העידן ההיסטורי רק בימי דוד ושלמה  ,כאשר נוצרו

התנאים הנאותים לכתיבה היסטוריוגראפית של ממש  .נ אבל כפי שהראה כבר האלו  ,אין קנה המידה
של סוג ' ין

תופס ,

נוצר לשיטתו מעין

שכן

מעגל קסמים

:

' ההיסטוריה מתחילה כאשר

ההיסטוריוגראפיה נוצרת ואילו ההיסטוריוגראפיה מתחילה  ,או נעשית בשלה
שאמורה להיקבע נקודת המוצא לעידן ההיסטורי ' .

ואורגאנית  ,שעה

6

לי נראה  ,שנכון יהיה לבחור בשביל זהב בין שתי השיטות האמורות  ,ולאו דווקא מתוך הכוונה
לפשר ביניהן  .כאמור  ,חל לדעתי סיומה של קדם  -ההיסטוריה הישראלית בעת שנעשו בני ישראל
ישות אתנית מגובשת  ,פחות או יותר  ,בארץ וגורם ריבוני ודומיננטי בקרב עממי ארץ כנען  .פירושו
של דבר הוא  ,שיש לאתר את קו החציצה בין שני העידנים לאותה השעה בה נסתיימו מעיקרם נדודי
בתי האב הישראליים בארץ והלכו והתייצבו הנחלות ההיסטוריות של שבטי ישראל  .מצב זה נוצר ,

כנראה  ,בחצי הראשון או באמצע המאה הי " ב לפני  -הספירה  ,או במונחים מקראיים  ,אי  -אז בימי

השופטים  .מכאן ואילך התקיימו נחלות השבטים  ,תוך שינויים קלים  ,למשך מאות שנים וכך נוצרה

צמידות היסטורית  -טריטוריאלית בתיאור מהלך האירועים .
על השלב הראשוני והדינמי של תהליך ההתנחלות הישראלית נשתקעו במקרא רק רמזי רמזים
ועדויות עקיפות ( פרט למסע שבט הדני

לליש ) ;

ואילו השלב המאוחר יותר מתואר בספר

שופטים ,

שהוא בעל תבנית סכימטית ומושתת על מבנה כרונולוגי שרירותי  ,שאינם משקפים נאמנה את
ההשתלשלות ההיסטורית  7 .לפיכך יוצא  ,שבתורנו אחרי נקודת המפנה עלינו להתנתק מן התלות
הבלעדית בטיבו של המקור המקראי  ,תלות שהיא אופיינית לדרכן של השיטות שהבאנו לעיל .
דומה  ,שבסוגיה זו יש להביא בחשבון שיקולים ואמות מידה נוספים  ,כגון עיצובה של החברה

הישראלית ויצירת הסולידאריות הלאומית  -הקמת מערכות בין  -שבטיות ועל  -שבטיות וצמצום
הפער בין תודעת הזהות השבטית ובין תחושת ההשתייכות לכלל  -ישראל .

מצד אחר יש להביא בחשבון את אופי הנתונים הרלוואנטיים שמחוץ למקרא  ,ובייחוד את השוני
בתנאי המחקר  ,המאפיינים את לימוד קדם  -ההיסטוריה מזה והעידן ההיסטורי מזה  .שוני זה הוא

כמידה רבה פועל יוצא מן האיכות המיוחדת של מכלול הנתונים  ,מקראיים

וחיצוניים ,

העומד

לרשות החוקר  .מקורות המקרא הם בעייתיים אל  -נכון אף ביחס לתקופת המלוכה  .לא זו בלבד שהם

סלקטיביים  ,ככל כתיבה היסטוריוגראפית בכל אתר ובכל עת  ,אלא הם אף מגמתיים ועברו שלבים
שונים של עריכה  .בסופו של דבר לא מצויים במקרא דוקומנטים אותנטיים בני זמן האירועים  ,כשם

שהם קיימים למכביר אצל רבים מעמי העולם העתיק  .אך למותר לציין  ,כי מקורות המקרא על
תקופה זו הם אמינים בהרבה מן הסיפורים העממיים המתארים את קדם  -ההיסטוריה הישראלית .

5

*  . 44 * - 51קק 14 ) 1978 ( ,

Eretz-Israel

. )3

.

 . Sogginג  .נ

6

ראה האלו ( לעיל  ,הערה

7

למקורות על השלב הראשוני של ההתנחלות הישראלית השווה  :א ' מלמט  ' ,ראשית האומה ' כתוך  :ח " ה בן  -ששון
( עורך ) ,

עמ ' . 10 - 9

תולדות עם ישראל בימי קדם  ,תל  -אביב תשכ " ט  ,עמ '

65

ירושלים תשכ " ז  .על ספר שופטים כעל מקור היסטורי סכימטי ראה
01 8 ] 11 ,

,

,י

ed . F . M . Cross

]  . 152קק 976 ,ן . ,

.

)Wright Memorial Volume

Garden city , (4 .

ושם

ספרות .

] . 1ע

,

)

ואילך ; וביחוד ז ' קלאי  ,נחלות שבטי ישראל ,
:

. ' Charismatic Leadership
.

,1 . Malamat

 the Book 01 Judges ' . Magnalia Deiמן

אברהם מלמט

יתר על כן  ,הם מאפשרים להתחקות ביתר סבירות ודייקנות אחר הרצף ההיסטורי  -הכרונולוגי של

מהלך המאורעות  ,שלא כעלילות המפארות את העבר הקמאי של ישראל .
על אלה יש להוסיף את החומר שמחוץ למקרא שמשקלו מכריע  .חומר זה כולל בראש ובראשונה

את המקורות האפיגראפיים האשוריים  ,הבבליים

והמצריים ,

ובנוסף עליהם  -כתובות עבריות

רבות  ,הכרוכות במישרין בדברי ימי המלוכה  .המחשה בולטת  ,אמנם יוצאת דופן  ,היא התגלית של
הכרוניקה הבבלית מימי המלך נבוכדנאצר

הב '  ,המעלה במפתיע את התאריך המדויק של כיבוש

ירושלים בימי המלך יהויכין  :ב ' באדר של שנת מלכותו השביעית של מלך בבל  ,היינו

16

במרס

 . 597הכתובת אינה רק מאמתת באורח מזהיר את המסופר במקרא  ,אלא יתירה מזו  ,היא מעלה נקודה
ארכימדית לתיארוך מכלול האירועים בסוף ימי הבית הראשון .
אין מקום לציפיות מסוג זה ביחס לקדם  -ההיסטוריה הישראלית ועל אחת כמה וכמה שאין סיכוי
לגלות נתונים המאפשרים לחוקר לערוך ניתוחים במישור המיקרו  -היסטורי  .אין

בידינו  ,למשל ,

שום מקור חיצוני הנוגע במישרין במקרא  ,שיזכיר ולו ברמז אישיות מקראית או אירוע כלשהו

המסופר בכתובים  .ולהיפך  ,אפילו הפרעונים המופיעים במחזור סיפורי יוסף ומשה נותרו עלומי
שם  .ראשון הפרעונים במקרא  ,המובא בשמו הפרטי ולא בתארו

המלכותי  ,הוא

שישק  ,בן זמנו של

שלמה  .לפיכך נעדרים לחלוטין סנכרוניזמים כין המקרא ובין העולם הסובב אותו  ,שהם כה חיוניים
למלאכת ההיסטוריון .

יחיד ומיוחד הוא ציונו של השם ' ישראל '  ,הנזכר במצבת הניצחון של פרעה מרנפתח משנת מלכותו
החמישית  ,כלומר בשנת

1220

לפני  -הספירה בקירוב  .אך בהזכר זה  ,שהוא ההזכר הקדום ביותר של

ישראל כשם קיבוצי במקור חיצוני כלשהו אין משום סינכרוניזם לתולדות ישראל  ,כיוון שאיננו

יודעים לאיזה שלב בתולדות ההתנחלות הוא מכוון  .ההשערה שהועלתה  ,למשל  ,בידי י '
כאילו אמורים הדברים באסטילה זו בהתנגשות המצרית  -הישראלית בים

שתסמוך  ' .לפי תוכן התעודה ישראל כבר מצוי בתחום ארץ

כנען  ,קרוב

סוף ,

קויפמן ,

אין לה על מה

לוודאי לפני שעבר לשלב

של התיישבות קבע  .אבל השאלה הבסיסית היא  -מה מציין המושג ' ישראל ' בכתובת זו  .האם
הכוונה כבר לכלל ישראל  ,המקיף את ברית שנים  -עשר השבטים  ,או שמא מדובר רק בקבוצה
שבטית מצומצמת  ,כגון בית יוסף

?

ההנחה השנייה נראית קרובה יותר לאמת .

לעומת היעדרם של מקורות חיצוניים ' ישירים ' על תולדות ישראל בתקופה הקדומה מצוי בידינו
שפע של מקורות ' עקיפים '  .אלה הם מקורות המאירים את הזירה הגיאוגראפית והאתנוגראפית שבה
הלכה ונתרקמה התולדה העברית והם מניחים תשתית רחבה להכרת הנסיבות שאפפו את צמיחתו של

עם ישראל  .יחד עם זה יש להדגיש  ,בכל לשון של הדגשה  ,כי חומר זה כוחו יפה  ,מבחינה

היסטורית  ,לכל היותר ' כראיות נסיבתיות '  .כאמור  ,אין לצפות לעדויות חיצוניות ממשיות ביחס
לפרק הזמן הקמאי הנידון כאן  ,ולא כל שכן לנתונים ישירים ונעלים מספק .
מצב זה של חוסר סימטריה בתיעוד  -היעדר מוחלט של תעודות ' ישירות ' לעומת ריבוי של

מקורות חיצוניים ' עקיפים '  ,ומעל

8

י ' קויפמן  ,תולדות האמונה

של מרנפתח

:

לכל  ,שפע

של מקורות מקראיים  -מכתיב להיסטוריון גם את

הישראלית  ,ד  ,תל  -אביב תש " ב  ,עמ '
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ואילך  .ראה דיון אחרון אל אסטילת הניצחון

 . 373 - 399קק  , 11 . Engel , Biblica , 60 ) 1979 ( ,ושם סקירת הדעות השונות בדבר הזכר השם

' ישראל ' בכתובת .

ראשיתו של עם ישראל

תנאי המחקר והאפשרויות להסקת מסקנותיו  .הוא נתקל ב ' נעלמים ' למכביר בהשוואה לתקופות
מאוחרות יותר  :הוא נזקק לצירופים מורכבים ומסובכים של המקורות החיצוניים והפנימיים ועליו
להסתכן בהיפותיזות נועזות לאין ערוך יותר מאלה המותרות בחקר העידן ההיסטורי  .כללו של

דבר ,

ספק אם הדיון בפרוטו  -היסטוריה הישראלית יחרוג אי  -פעם מגדר של השערות וספקולציות ; זאת ,
חרף המסורת המסועפת והרצופה על ראשיתו של עם ישראל שנשתמרה במקרא .
לפי מה שנשתמה ישראל הוא היחיד בין עמי המזרח הקדום שהיתה לו מסורת לאומית מעין זו  ,אך
אין ודאות שאכן כך היו פני הדברים למעשה  .רמזים שונים מצביעים על כך שלפחות אחדות
משכנותיו של ישראל טיפחו מסורות לאומיות על שחר תולדותיהן  ,אלא שלא שרד מהן שריד
כלשהו  .לעניין זה ראוי לתשומת לב אחד הכתובים בספר עמוס  ,שבהקשר שלנו הוא  ,בלי ספק ,
בחזקת פנינה היסטוריוגראפית

:

' הלא את ישראל העליתי מארץ מצרים  ,ופלשתיים מכפתור וארם

מקיר ' ( ט ז )  .משתמע מכאן  ,שבימי עמוס  ,באמצע המאה הח '

לפני  -הספירה  ,כארבע מאות שנה

לאחר הופעתם של הפלשתים והארמים בנחלותיהם ההיסטוריות  ,עדיין היו מהלכות מסורות על

עברם הקמאי של שני העמים  .הפלשתים באו  ,על  -פי מקור

זה  ,מכפתור -

היא האי

כרתים  ,או

אולי

העולם האיגיאי בכללו  -ואילו הארמים היגרו מאתר בשם קיר  ,שמקומו אינו מחוור כל צורכו .

הדעת נותנת  ,שעמים אלה מסרו מדור לדור את עלילותיהם על עלייתם מארץ מכורתם והיאחזותם
במולדתם החדשה  ,ממש בדומה לסיפורים על

האבות  ,על

יציאת מצרים ועל כיבוש

הארץ  ,שרווחו

בעם ישראל  .אולם  ,כאמור  ,אבדו מסורות העמים האחרים במירוץ הדורות ואילו בישראל שימר

המקרא על תיאור נרחב ואורגני  ,שהכיל תשובות מפורטות על השאלות הראשוניות  :מי היו האבות
והאמהות של בני ישראל  ,מנין באו  ,כיצד נאחזו בכנען וכיצד השתלטו בסופו של דבר  ,על ארץ
בחירתם .

טיבה של מסורת המקרא
הבעיה שבפניה ניצב ההיסטוריון לגבי חקר ראשיתו של עם ישראל איננה טמונה אפוא כמחסור של
מקורות מקראיים .

אדרבא ,

מקורות כאלה קיימים בשפע יחסי  .מהי אפוא הבעיה האמיתית או

המרכזית שבה מתחבט החוקר בפנותו אל המקרא

?

השאלה הראשונה במעלה מתמקדת בהערכת אמינותן ההיסטורית של המסורות המקראיות על

ראשית ישראל  .מאליו מובן  ,שאין הכוונה לתיאור המקראי כפשוטו ולטקסט לכל פרטיו  .שכן אלה
טבועים בחותם של הסיפור העממי שנתקשט בדברי פיוט ואגדה  -למשל  ,השיחות התכופות

בספר בראשית בין האבות והאמהות וביניהם לצאצאיהם  ,והנסים והפלאות השזורים בפרשת יציאת
מצרים  -העוטה לא אחת צביון על טבעי וסוריאליסטי  .כוונתנו לתשתית הבסיסית של המסורת  ,או
אם לנקוט את לשונו של המשורר גיתה  ,ל ' שרטוטים הגדולים '

) ( die grossen Zuege

הגלומים

בתמונה ההיסטורית .
השרטוטים העיקריים  -אם להתרכז במסורת על האבות  -הם אלה

:

כור מחצבתם של האבות

הוא במיסופוטמיה ( אור כשדים בדרום ובייחוד חרן  ,שבעמק נהר הבליח  ,בצפון ) ומסעיהם מארם

נהרים לארץ כנען  .לאמור  ,האבות היו זרים בארץ  ,גרים בלשון המקרא  .במלים אחרות  ,בני ישראל
לא נמנו מעיקרם על היישוב האותוכטוני בכנען  ,בניגוד להנחה של האופנה החדישה ביותר

חרפושית מצרית של שליט היקסוסי בשם

' יעקבהר '

במחקר  9 .עם זה טיפחו האבות קשרים אמיצים עם ארץ מכורתם  ,כגון נישואיהם של יצחק ושל
יעקב עם בית לבן שבעיר נחור  .שרטוט יסודי אחר הוא התחום הגיאוגראפי של נדודי האבות

שהוגבל להר המרכזי ( האתר הצפוני ביותר הנזכר בנדודים אלה הוא דותן  ,צפונית

בכנען ,

לשומרון ) ולנגב ,

ואילו עמק יזרעאל  ,מישור החוף והגליל הם כאילו ' מחוץ לתחום ' בשבילם  .קו בסיסי נוסף נוגע
לאורח חייהם של האבות  .האבות הם נוודים למחצה  ,הנעים בין ערי כנען  ,ונאחזים מפקידה לפקידה
בעיבורי הערים  .הם קושרים קשרים הדוקים עם שליטי הערים  ,אך אינם עוברים לישיבת קבע  .פועל
יוצא מכך הוא העיסוק הכלכלי של האבות המתפרנסים בעיקר מן המרעה ואינם שולחים את

ידם  -על כל פנים לא בהיקף רחב  -במסחר  ,ומכל שכן לא בסחר הבינלאומי  ,כדעותיהם של
כורש גורדון וו " פ אולברייט .

9
10

0ן

לבחינה החברתית והכלכלית מיתוסף ההיבט הדתי  .אלוהי האבות

ראה שמות החוקרים  ,בהערה 23

 . 36 - 54קק 163 ) 1961 ( ,

,

להלן .

 . 28 - 31 : W . F . Albright , BAקק 5 , 17 ) 1958 ( ,ן /נן C . H . Gordon ,

ראשיתו של עם ישראל

הוא פטרון

בית האב  ,המתגלה לכל אחד מראשי המשפחה  ,אמונת האבות היא מונולאטרית  ,היינו

מושתתת על פולחנו של אל יחיד מבלי לכפור בקיומם של אלים אחרים  .לעומת זה שם
ואמונת

ההוויה ,

הייחוד הכרוכה בשם זה  ,שהיו נחלת ימי משה  ,הם תפיסות אנאכרוניסטיות בסיפורי האבות .

עדיין עומדת הדילמה האם יש לראות בסוגיות הנזכרות ושכמותן  ,או לפחות בחלק מהן  ,בבואה
מהימנה להתרחשות ההיסטורית .
בשעה שההיסטוריון בא לבחון את הערך ההיסטורי של המסורת הוא ניצב לפני מכשול מתודי
כפול  .הקושי הראשון הוא בכך שלרשותו עומדת אך ורק עדות העם על עצמו  .לכך יש מגבלות שהן
מובנות מאליהן  .עדות פנימית מעין זו היא סובייקטיבית ואתנוצנטרית

;

פועלת בה מגמה של

אידיאליזציה ורומנטיציזם לגבי העבר הקמאי של האומה  ,ומעל לכל  ,היא רתומה לשירותן של

אידיאולוגיות דתיות ומדיניות מאוחרות  .דוגמה לכך היא דעתם של חוקרים שטענו כי אברהם  ,אבי
האומה  ,או מצד אחר

מלכי  -צדק  ,המלך  -הכוהן  ,אינם אלא פרוטוטיפים של המלך דויד  .כביכול

נועדו דמויות אלה מלכתחילה להמציא הכשר לפועלו של דויד ולמלכותו .
כמשקל נגד לליקויים אלה יש להרים על נס את הערכים העצמיים שצופנת בתוכה העדות הפנימית
במקרא ,

ערכים שעליהם עמד בין השאר ב " צ דינור כמסתו המאלפת ' ייחודה של ההיסטוריה

היהודית על יסודותיו

ורציפותו '  .יי

לעדות זאת נודעת חשיבות עליונה בחשיפת הדימוי העצמי של

עם ישראל בדבר ייחודו בקרב העמים מאז הופיע בזירה ההיסטורית  .ייחוד ראשוני זה נתפס
במישורים שונים

:

במיפוי האתני של ישראל  -מוצאו משם ועבר והתייחסותו על הגיניאלוגיה של

אברהם  ,יצחק ויעקב ושנים  -עשר בניו  .גיניאלוגיה מטיפוס זה  ,המושתתת על אילן יוחסין הבנוי
שתי וערב  ,אין לה אח ורע בספרות המזרח

הקדמון " .

הייחוד ניכר במישור הדתי  -התגלות האל

לאבות  ,הכוללת את הבשורה בדבר הבטחת הארץ היעודה ולימים גילוי השכינה למשה  ,המזדהה

על  -פי המסורת עם אלוהי האבות  -והאמונה המונותיאיסטית  ,שלפחות לפי המקרא  ,אינה חייבת

ולא כלום לעולם הסובב את ישראל  .במישור החברתי  -צמיחת העם מתא בסיסי של בית אב

בודד ,

ההולך ומתרחב במרוצת הדורות למשפחות ושבטים  .תפיסה זאת בדבר מערכת שארות וקרבת דם

( שעדים לה גם אילנות היוחסין שנזכרו לעיל ) אינה

מוכרת  ,ולפחות

איננה באה לביטוי בולט  ,אצל

שאר עמי המזרח הקדמון  .ובנוגע להיבט הטריטוריאלי  -ארץ  -ישראל איננה טריטוריה סתם ככל
שאר הארצות ; היא מתייחדת כאדמת קודש  ,שהובטחה לאבות  .לפי התפיסה הישראלית נוצר קשר

גורלי מקדמת דנא בין העם הנבחר לארצו הנבחרת  ,שהילה של קדושה נסוכה עליהם ושניהם זוכים
לכינוי ' נחלת ה "  .תודעה היסטורית בדבר זיקה הדדית מעין זו אינה מוכרת לי אצל עם אחר .
הקושי האחר בחקר המסורת מנקודת ראות היסטורית טמון בעובדה שהטקסט המקראי בלבושו
הנוכחי עוצב במשך דורות רבים  ,מאות שנים לאחר זמן האירועים שהוא בא לתאר  .המסורת
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ב " צ דיוור  ,דורות ורשומות ,

Knight ,

ed . D . A .

ירושלים

the Old Tesramenl ,

 . 11 - 30קק Philadelphia 1977 ,
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תשל " ח  ,עמ ' 3
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and Theo/o,ey
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. Faith and the

Harrelson , ' Life

of Tradition ', Tradition

א ' מלמט  ' ,רשימות מלכים מן התקופה הבבלית העתיקה ומגילות היוחסין במקרא '  ,ידיעות בחקירת

ועתיקותיה  ,לא

,

( תשכ " ז )  ,עמ '  the Biblical Wor/d, New : 28 - 9ה enealogy and History

Haven - London 1977
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.

 .עי

Emergence

א"י

R . R . Wilson ,

אברהם מלמט

המקראית על קדם  -ההיסטוריה הישראלית נרקמה למסכת כרונולוגית ולמארג אורגני רק מקץ
פעילות ספרותית והגותית ממושכת ומורכבת מאוד  .לא כאן המקום להיכנס לבירור סוגיה סבוכה

.. ,

4

זו  ,של

ביקורת הספרות המקראית  ,הראויה לדיון בפני עצמה " .

אך רצוני להצביע  -ולו בקצרה -

על שני תהליכים שפעלו בהיסטוריוגראפיה המקראית  ,שיש בהם כדי לפגום באמינות ההיסטורית
%

של מקורות המקרא הקשורים לענייננו .
כ ' רפלקציה ' 4 .י

התהליך האחד נודע בחקר המקרא

תיאורים גלמיים ועתיקים הועברו תחת שבט של

הרהורים והגיגים  ,בעיקר תיאולוגיים  ,שבעקבותיהם הועלו הערכות חדשות לגבי אירועי העבר .

למשל  ,בשאלה

:

על שום מה  ,וכיצד  ,נפלה ארץ כנען לידי ישראל בימי יהושע

?

התשובה שניתנה

על חלקה הראשון היא  ,כי הארץ הובטחה לאבות האומה ( השווה  ,למשל  ,דברים ל

כ) .

המסקנה

ביחס לחלק השני של השאלה היא כי ההיסטוריוסופיה המקראית הלכה והתרחקה בהדרגה מן האדם

ומבצעיו הצבאיים  ,והפכה את אלהי ישראל לגורם הדומיננטי במלחמות כיבוש הארץ .

משמע ,

הדוקטרינה התיאולוגית האפילה על מעשי בני התמותה והעניקה את העליונות ליסוד הדתי  .התהליך

השני שעיוות את התמונה ההיסטורית הוא גורם ה ' טלסקופיה '  ,היינו דחיסתה וכיווצה של פקעת
עלילות ארוכת זמן לסיפור פשטני ומלאכותי במידה

ניכרת  ,שהועמד על

מימד כרונולוגי קצר

יחסית  .בדרך זו נתקפלו אירועים מורכבים מעיקרם בידי עורכים מאוחרים למשבצת זמן צרה .
דוגמה לכך הוא צמצום

' תקופת האבות ' לשלושה דורות בלבד  ,או זקיפתם של מעשי כיבוש

ממושכים ונפתלים לזכותו של גיבור לאומי יחיד  ,יהושע 5 .י
לאור האמור ברור שבמסורת המקראית כפי שהיא כיום בידינו  ,שובשו וסולפו קורות ישראל במידה
זו או אחרת .

אבל  ,חרף הקשיים שעליהם הצבעתי אין מקום לאותה פסימיות מופרזת ולאותו הלך רוח של נכאים
כפי שהם מורגשים לעתים קרובות במחקר ואנו אכן רשאים לנצל מסורת זו לשם שחזור אמין פחות
או יותר של ההתרחשות הקדומה  .ראשית דבר  ,עלינו לקבוע אמות

מידה  ,המאפשרות

לברור את

היסודות הקדומים האותנטיים מתוך החומר המאוחר והמשני  ,הבדוי לפרקים  .משימה זו ניתן לבצע

משני כיוונים  ,מבית ומחוץ
לגופם

; ( ב)

:

( א ) על  -ידי בדיקה ביקורתית ומדוקדקת של הטקסטים המקראיים

באמצעות מקורות שמחוץ למקרא שהם בני זמנה של קדם  -ההיסטוריה

הישראלית ,

היינו מלפני המאות הי " ב  -הי " א לפני  -הספירה  .מובן  ,ששני המבדקים שלובים זה בזה  .אם המציאות
ההיסטורית הכללית במאות השנים שלפני הרבע האחרון של האלף השני לפני  -הספירה הולמת את

התיאורים במקרא על הוויתם של בני ישראל  ,מן הבחינה החברתית  ,התרבותית  ,המשפטית  ,הדתית
וכיו " ב  ,מתחזקת הסבירות כי תיאורים אלה הם מהימנים ואותנטיים  .בייחוד גדלה מידת הסבירות

13

נזכיר רק חיבור מאלף אחד מן הזמן האחרון  ,הכולל גישות שונות כלפי טיב הטקסט המקראי  ,מסרנותו  ,פרשנותו
ומשמעותו  ,תוך הדגמת התיזות השונות באמצעות מחזור סיפורי יעקב

14
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באותם המקרים  ,שבהם הנסיבות החיצוניות ומקבילותיהן במקרא אינן תואמות ואף סותרות את מה

שהיה מקובל בישראל בזמן היותר מאוחר  ,כלומר באלף הראשון לפני  -הספירה  ,או שהן לפחות
חסרות משמעות לגבי המציאות באותה תקופה מאוחרת .

כך ניתן להראות  ,כי יש מידה רבה של ודאות בסברה ששמותיהם הפרטיים של האבות ושל בני
משפחותיהם אכן לקוחים מרובד אונומאסטי

קדום  ,והם

שייכים לאוצר השמות הטיפוסיים לשליש

אברהם מלמט

הראשון והשני של האלף השני לפני  -הספירה  .שמות כגון אלה אנו מוצאים במיסטופוטמיה וגם
במצרים  .הדוגמה הבולטת ביותר היא השם

המאות

הי " ט  -הי " ז  ,אמנם

יעקב  ,המצוי  ,למשל  ,בעשרות תעודות

בצירוף מרכיב נוסף

:

אכדיות מן

יעקב  -אל  ,יעקב  -אח  ,יעקב  -עם וכו '  .אפילו אחד

משליטי ההיקסוס במצרים נושא את השם יעקב  -הר או יעקב  -אל 6 .י ואכן  ,הרוב המכריע של השמות

מן הטיפוס המצוי בסיפורי האבות אינם מקובלים באלף הראשון לפני  -הספירה .

העובדה  ,ששמות

כמו אברהם  ,יצחק ויעקב או שרה  ,לאה ורחל אינם חוזרים ונשנים בספרות המקראית בזמן מאוחר

בוודאי אומרת דרשני  .בתקופה המאוחרת מן הסתם יצאו שמות אלה מכלל שימוש  ,שכן מתן שמות

הוא כידוע  ,במידת רבה  ,עניין של אופנה .
הזכרת הגמל במחזור סיפורי האבות  -אצל

אברהם ,

אליעזר  ,יעקב ואף בפרשת יוסף  -היא

דוגמה הפוכה  ,אשר עוררה ויכוח חריף במחקר  .מוסכם על דעת חוקרים רבים  ,אם כי לא על דעת

הכל  ,כי הגמל המבוית ( והדגש הוא על

הספירה .

לן

הביות )

לא היה בנמצא לפני המאות הי " ג והי " ב לפני -

הוא לא שימש את השבטים במסעותיהם הארוכים ולא שולב בכלכלתם ובלחימתם של

בני דורות אלה  ,כפי שאירע בזמן המאוחר יותר  .ראיה חותכת לכך היא העובדה שהגמל אינו נזכר
כלל באלפי התעודות

ממיסופוטמיה ,

כגון התעודות מן העיר מארי  ,ובמיוחד באלה העוסקות

בשיירות  .יתר על כן  ,הגמל נעדר מכל התיאורים האמנותיים שמן האלף השני  ,ובכלל זה מציורי

הקיר ומן התבליטים המצריים  ,המתארים את מעברם של אנשים מכנען לחצי אי  -סיני ולמצרים .
הגמל בסיפורי האבות הוא אפוא אנאכרוניזם  ,שהוחדר לטקסט בזמן מאוחר  ,כאשר הסיפורים
נערכו  ,עובדו והועלו על הכתב  .הבהמות שבהן השתמשו האבות  ,והנוודים בכלל  ,בתקופה הקדומה ,

היו בדרך כלל  ,חמורים ואתונות  .ההבדל בין השניים  -הזיקה לגמל מזה ולחמור מזה  -אינו
עניין של מה בכך  ,אלא הוא מייצג הבדל עמוק בין קטיגוריות שונות של שבטים  :רוכבי גמלים הם
נוודים גמורים  ,החיים במדבריות

וספר  -המדבר ,

בעוד שרוכבי החמורים והאתונות הם נוודים

למחצה  ,הסובבים בספר ארץ המזרע ואפילו בקרב יישוב הקבע .

שתי הדוגמאות שהעלינו  -עניין שמות האבות מזה ובעיית הגמל מזה  -מאפיינות את התרומה
הדו  -כיוונית שיכול לתרום החומר החיצוני בעימותו עם המסורת המקראית  -מכאן חיוב ואימות
של המסורת  ,מכאן שלילה של התיאור המסורתי כפשוטו .

המקורות החיצוניים
מחמת ריבוי המקורות החיצוניים הנוגעים לסוגייתנו אני נאלץ להסתפק כאן רק באיזכורן של
התגליות המרכזיות  .אך כפיצוי לחוסר זה נעמוד בהרחבת יתר על אחת התגליות המרשימות ביותר

בתור דוגמת מופת לענייננו  .החומר החיצוני מתחלק לשני סוגים  :המקורות האפיגראפיים והממצא
הארכיאולוגי הטהור או הכלתי כתוב  ,שעליו נדלג כאן לחלוטין  ,ולו רק מן הסיבה שהוא בעל איכות
שונה בתכלית ממסורת המקרא  .ואכן  ,המקורות האפיגראפיים הם בעלי תוקף רב יותר ומשמעות

עמוקה יותר בשביל ההיסטוריון מן החומר הארכיאולוגי  .אוצרות כתובים אלה ניתן למיין על  -פי

.

קני מידה שונים  ,כגון לשון חיבורם או מקום גילויים  .אם נקודת המוצא היא מקום גילויין של
16

ראה  ,דרך משל
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ראה ספרו של אולברייט שנזכר בהערה הקודמת  ,עמ ' . 156 , 62
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חדר  -ארכיון בארמון המלכותי באבלז

צלמית טין ממצרים ( המאה הי " ח לפני  -הספירה )  ,עליה
רשימת מארות בכתב המצרי ההיראטי

אברהם מלמט

התעודות אזי ההשלכות המפליגות ביותר לגבי קדם  -ההיסטוריה הישראלית נודעות לתעודות

ממיסופוטמיה וסוריה  .לעומת זה  ,נודע ערך ספיציפי למקורות ממצרים  ,כיוון שהם מספקים מידע
רב על ארץ

כנען  .למרבה הצער  ,מקורות כתובים מכנען גופה  ,בעלי ערך היסטורי  ,נתגלו במספרים

זעומים  ,אם כי בשנים האחרונות חומר זה נתרבה במקצת .
את רשימת מכלולי התעודות מן האיזור הראשון שהזכרתי עלינו לפתוח כיום  ,ולו מבחינת הסדר
הכרונולוגי בלבד  ,בתגליות הסנסציוניות מיבלה  .בעיר זו  ,השוכנת בצפון סוריה ,

לחלב  ,נחשפו בשנים
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ק " מ דרומה

אלפי תעודות מאמצע האלף השלישי לפני  -הספירה ומחציו השני .

הואיל ועד היום נתפרסמו פרסום מלא רק אחדות מתעודות אלה ( להבדיל מן הפרטים הפיקאנטיים
למכביר שהודלפו על יסוד מסמכים שטרם ראו אור ) אי אפשר  ,לפי שעה  ,להעריך הערכה נאותה
את המשמעויות הצפונות בתגלית זאת לגבי חקר מוצאו של ישראל  .עם כל החשיבות הרבה של

תגלית זאת לתולדות סוריה  ,יש להתייחס בזהירות רבה  ,ברתיעה ואפילו בפקפוק  ,אל דיווחים שונים
בכלי התקשורת ובעיתונות הפופולרית והמדעית בדבר הקשרים המפתיעים עם המקרא וארץ
ישראל ; בחלקם הניכר קשרים מעין אלה הם עורבא

פרח  ' .י

הקורפוס הבא מבחינה כרונולוגית  ,אף

הוא בעל ערך היסטורי ראשון במעלה  ,הם הארכיונים המלכותיים מן העיר

מארי  ,שעל גדות הפרת

התיכון  ,מן המאה הי " ח לפני  -הספירה  .מפאת חשיבותה היוצאת מגדר הרגיל של תגלית זו היא

ראויה לדיון נפרד ורחב יותר  ,שנביא להלן  .הבאה בתור אחרי מארי היא העיר

נוזי  ,מזרחה לחידקל ,

בקרבת שדות הנפט של כרכוך  ,שבה נתגלו אלפי תעודות מן המאה הט " ו לפני  -הספירה  .אבל בשנים
האחרונות חל סחף ניכר בהערכתן של תעודות אלה כמקבילות לגיטימיות למקרא לעניין סדרי
החברה

והמשפט  ,שנהגו

אצל האבות  ,ולעניין חיי האישות שלהם 9 .י אחת התגליות המרשימות

ביותר שנתגלו אי  -פעם בקדמת אסיה הן התעודות מאוגרית  ,אשר על החוף הצפוני של סוריה  ,וזמנן

המאות הי " ד  -הי " ג לפני  -הספירה  .אולם חשיבותו של חומר זה לגבי המקרא מתמצה בעיקר בצד
הספרותי והלשוני ואך מעט בצדדים ההיסטוריים  .כדי לצאת לידי חובה גם לגבי מצרים אזכיר

בקצרה את המגילה של סינוהה  ,או סאנהת  ,מן המאה הכ '  ,שהיה פליט מצרי שישב בגלות בכנען

;

את ' כתבי המארות ' המצריים ( היינה טפסי קללות ) מן המאות הי " ט והי " ח  ,המונים עשרות ערים
בכנען על שמות מושליהן

;

ומעל לכל אזכיר ברמז את מכתבי אל  -עמרנה הנודעים  ,מן החצי

הראשון של המאה הי " ד  ,שחוברו בלשון הבבלית  ,היא ה ' לינגווה פראנקה ' של אותם ימים .
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לסיכומים בעברית על תגליות אלה ראה

:

ספרות נבחרת )  .בפיסקה הקצרה על ' אכלה

א ' קמפינסקי ור ' קוטשר  ,קדמוניות  ,יב

( תש " ם )  ,עמ ' 121 - 98

והמקרא ' ( במאמרו של קוטשר  ,שם  ,עמ ' ) 115 - 114

( ושם

הידיעות המובאות

על שורת אתרים מארץ  -ישראל שהוזכרו כביכול בתעודות אבלה בטעות יסודן  .וראה עתה את החיבור המסכם של
חופר האתר

:

Empire Rediscovered, London 1980

"ג -

 . Matthiae , Ebitק ושם במבוא לתרגום האנגלי

של הספר ( עמ '  ) 11דברי הסתייגות בדבר הקשרים עם המקרא וארץ ישראל  .והשווה  :חס Archi , ' Notes

,4 .

 . 1 - 16קק Eblaite Geography ' , SEb , 11 / 1 ) 1980 ( ,
19

השווה  ,דרך משל  ,את ההתייחסות השונה אל המקרא בערכים על נוזי שבאנציקלופדיה המקראית האמריקנית
משנת  1962וככרך המלואים שלה משנת  : 1976על הערך האחרון

עייןי -

.

.

 ' Theן2טא B . L . Eichler ,

]  . 635קק ter's Dictionary of the Bible, Supplemenrary Volume, Abingdon 1976 ,

ראשיתו של עם ישראל

והמקרא "

מארי

למארי ולתגליותיה נודע ערך ייחודי בשביל חקר תולדות ישראל הקדומות ולמדע המקרא בכללו .

כאמור  ,נתרכז בחומר האפיגראפי בלבד ורק באותן תעודות שמן התקופה הבבלית העתיקה  ,היינו
מימי חמורבי  ,מלך בבל  ,בקירוב  .מתקופה זו נתגלו בארכיונים המלכותיים שנחשפו בארמון
תעודות ואפשר שאף למעלה מזה  ,ועדיין יד החופרים נטויה  .בסתיו

המכיל על  -פי השמועה

כ 150 -

תעודות  .עד עתה פורסמו רק

1979

20 , 000

נתגלה ארכיון

נוסף ,

 6 , 000 - 5 , 000פריטים  ,ב  16 -כרכים ,

ועוד כמה כרכים נמצאים בהכנה  .על  -פי החלק הקטן יחסית שפורסם אנו יכולים לעמוד על
הפוטנציאל העצום הטמון עוד בחומר שטרם ראה אור ועל כן אנו ממתינים לפיענוחו בציפייה
דרוכה .
כרגיל  ,במימצאים האפיגראפיים מן המזרח הקדום  ,רוב התעודות הן מסמכים כלכליים ומינהליים ,
בייחוד של משק החצר  ,ואילו כרבע מן התעודות הן איגרות ובכללן חליפת המכתבים הדיפלומטית

של מלכי מארי ופקידיהם עם ממלכות אחרות  .אסתפק כאן בציון שלושה סוגים של תעודות שעד
כה לא היו ידועים כלל בספרות המזרח הקדמון או לא זכו לייצוג הולם  ( :א ) טקסטים ממשק

החצר ,

שנוכל לכנותם בשם ' תפריטים '  .הדברים אמורים ברשימות ארוכות של מצרכי מזון ששימשו
להכנת הסעודות המלכותיות  .נרשמו סוגי המזון  ,בצד כמויותיהם  ,שנצרכו מדי יום ביומו בארמון

ונערכו סיכומים חודשיים  ,דבר המעלה בזיכרון את תיאור ' שולחן ' שלמה במקרא ופרשיות
מקראיות אחרות  ( .ב ) כרך מיוחד מתעודות מארי הוקדש לחליפת המכתבים של נשים  ,כאשר הכותב
או הנמען הם אשה ולעתים שניהם נשים  .מטבע הדברים מדובר לרוב בנשי החצר  ,בסלתה ושמנה
של החברה  ,ולא בעמך בסתם  .מארי היא כיום בבחינת המקור העשיר ביותר בעולם העתיק על
מעמד האשה ועל התפקידים הרמים שהיתה עשויה למלא  .אנו עדים  ,לפחות לגבי אותה תקופה

קדומה  ,לאמאנציפאציה המתקדמת של האשה  -ושוב  ,מן המעמדות העליונים  -בתחום

המינהלי  ,המדיני  ,התרבותי והדתי  .היו נשים שזכו ל ' חינוך גבוה ' ושימשו  ,בין השאר  ,בתפקידי
' סופרות '  ,שגרירות או אף ראש עיר  ( .ג ) הסוג האחרון מעביר אותנו למעשה הישר אל המקרא  :עד

כה נתפרסמו  28טקסטים ' נבואיים '  .אלה הם מכתבים  ,בעיקר של פקידי המלכות ( ואף של כמה נשי
חצר ) ,

המדווחים למלך מארי על הופעתם של מתנבאים ומתנבאות  ,והם מצטטים את הבשורה

הנבוגית בדרך כלל באורח מילולי  .בניגוד למאנטיקה ולמאגיה המקובלות במזרח הקדמון  ,אמורים
הדברים הפעם בהתנבאות אינטואיטיבית ובתודעת השליחות הממלאת את נושא דבר האל  .מטעמים
אלה דומה התופעה לנבואה המקראית ואפשר שמארי היא בבחינת גילוי ראשוני ומפתיע של אותו
חיזיון  ,שבא על ביטויו המזהיר ביותר בתולדות ישראל .
דומה

עלי ,

שתגליות

מארי ,

יותר משאר

התגליות ,

מעמידות בפרספקטיבה חדשה את קדם -

ההיסטוריה הישראלית  .יתר על כן  ,חשיבות מרובה נודעת לתעודות אלה ללימוד רבדיה הקמאיים
ביותר של הלשון העברית  ,וכאמור  ,למדע המקרא דרך כלל .
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לנושא זה הקדשתי כמשך השנים שורה של מחקרים  ,שלפי שעה כונסו בחלקם בקובץ  :מארי והמקרא  ,מהדורה

.

.

שניה ומורחבת ( החוג להיסטוריה של עם ישראל האוניברסיטה העברית מפרסומי

אקדמון ) ,

ירושלים תשמ " א .

נתגלו ארכיונים ממלכתיים

המתודה של מחקר משווה בין מארי והמקרא  ,דורשת הבהרה  .יש לבחור מתודה מתאימה

ויעילה ,

כדי שההשוואה בין השניים תהא קבילה ובעלת משמעות ולא תהא שטחית או שלוחת רסן ורדופת
סנסציה  ,כפי שקרה לא פעם בעבר  ,ולאחרונה בנוגע לתגליות אבלה  .מן הטעמים הנזכרים הייתי
דוחה את הגישה הרומנטית  ,שאותה טיפחו אחדים מל החוקרים הצרפתים

בשנות השלושים  ,ובראשם חופר מארי א ' פארו

) ( Parrot

 ,מאז

גילוי תעודות מארי

ושעשתה לה מהלכים גם כארצות אחרות ,

כגון בארצות הברית בבית מדרשו של ו " פ אולברייט  .גישה זאת נוטה לכרוך במישרין את מארי עם
ניצני ישראל  ,כאילו קיימת זיקה גנטית ראשונית בין האוכלוסין השבטיים המשתקפים כמארי ובין

אבות עם ישראל  .במקום השיטה הגנטית  -הייתי ממליץ מאוד לאמץ גישה  ,שאני מעדיף לכנותה
בשם ' טיפולוגית '  ,או אולי ' פנומינולוגית '  ,בדיון משווה בין מארי  -והדברים יפים לגבי מרבית

ראשיתו של עם ישראל

המקורות החיצוניים  -ובין המקרא  .לאמור

:

עלינו למקד את המאמץ להעלאת התופעות

הטיפוסיות המקבילות בין שני המקורות  ,לבלוש אחרי מערכת מושגית משותפת ולהתחקות אחרי
מוסדות וסדרים שהם חופפים פחות או יותר במארי ובישראל  .בכך אין אנו באים לשלול מלכתחילה

את האפשרות של קיום זיקה היסטורית קמאית עם אבות ישראל  ,אלא שטיב הנתונים שבידינו עד
כה אין בו כדי להכריע לטובת אפשרות זו .
על בסיס הנחות וסייגים אלה נוכל להעלות ארבעה היבטים  ,העשויים לשמש כנקודת מוצא לדיון
משווה פורה ויחד עם זה מבוקר ותקף .

שמי  -מערבי מוביל פר לקרבן  .קטע מתמשיח  -קיר בארמון מארי

אברהם מלמט

(א)

ההיבט הכרונולוגי

:

לגבי אותם חוקרים  ,הקובעים את תקופת האבות לרבע או לשליש

הראשון של האלף השני לפני  -הספירה  ,כגון אולברייט  ,גליק  ,ספייזר או דה  -וו ,

1נ

תעודות מארי הן

בקירוב בנות זמנם של אברהם  ,יצחק ויעקב  .מכאן אף יקל על חוקרים אלה לאמץ לעצמם את

ה ' שיטה הגנטית ' שהזכרתי ולשוות יתר היסטוריות לאבות עם ישראל  .אולם  ,כפי שרמזתי בתחילת
דברי  ,יש לשלול  ,לדעתי  ,את המושג של ' תקופת האבות '  ,ככינוי של עידן היסטורי ספציפי  ,המוגדר

מבחינה כרונולוגית  .נראה לי  ,שיש לראות בסיפורי האבות תימצות מלאכותי של פרקי זמן נרחבים

החובקים מאות שנים  -אולי כבר משלהי האלף השלישי ועד לשליש האחרון של האלף השני
לפני  -הספירה  .ולפיכך אין להיבט הכרונולוגי אותו תוקף שמייחסים לו חוקרים אלה ורבים
בעקבותיהם .

(ט

ההיבט הגיאוגראפי בא על מטף בכמה וכמה מישותם  .ראשית כל במרחב ' כאותו

מקרות תערבות מארי מצף אתור

ארם  -מרים  ,שממנו התעו

על  -פי המסורת האבות לארץ כנעך

בהקשר זה  ,מאלפת העובדה כי שתי הערים חרן ונחור  ,ששימשו כמקום מושבם הקדום של שניים
מן

האבות  ,נזכרות תכופות

במארי כמוקדים של שבטים נודדים  .יתר על כן  ,מסעי האבות מארם

נהרים לכנען  ,הלוך ושוב  ,מושתתים עתה על רקע ריאלי יותר הודות לתיאורים הרבים שנמצאו

כמארי בדבר שיירות של סוחרים ודיפלומטים  ,ואף של נדירות שבטים  ,בין איזור הפרת התיכון
לצפונה של ארץ כנען  .בנוסף  ,נזכרות בתעודות מארי שתי ערים השוכנות בגבולות ארץ  -ישראל
גופה  :ליש  ,שמה הקדום של העיר דן  ,וחצור  ,ונזכרים אף שמות שליטיהן באותו פרק זמן  .באחרונה
פורסמה תעודה המזכירה אפילו את השם ' כנענים '  ,אלא שקשה לקבוע אם בהקשר הנדון הכוונה
היא בכלל למונח אתני או גיאוגראפי מוגדר .
( ג)

ההיבט הח ברתי

הערבית )

:

מארי היא המקור הראשי מתוך כל ספרות העולם העתיק ( עד לתקופה

לגילומה של החברה השבטית על גווניה השונים ורק בה ובמקרא מצטיירת חברה זו

במלוא פריחתה וחיוניותה  .ההיבט הנוכחי הוא מהותי יותר מבחינה היסטורית מן הסוגיות הקודמות
ובדיון המשווה יש לשים לב לנקודות האלה  :המשטר השבטי על דפוסיו  -מבנה השבט וארגונו
ובעלי השררה העומדים

בראש היחידות השבטיות

;

תהליך ההתנחלות השבטית  -המעלה

ספקטרום רחב של שבטים  ,מנוודים בקצה האחד ועד לשבטים שעברו להתיישבות קבע בקצה
האחר  .בעוד שמארי מגוללת לפנינו תמונה סינכרונית של שבטים למיניהם  ,השרויים באותו זמן
בדרגות שונות של התנחלות  ,המקרא מעלה תמונה דיאכרונית של תהליך מודרג של דרכי
התנחלותם של בני ישראל המסתיים בהתנחלות קבע  .את ההצטלבות המעניינת בין סינכרוניות
לדיאכרוניות ניתן לנצל מבחינה מתודית  ,כך שמקור אחד ישלים את התמונה המצויה במקור האחר ,

נקודה מאלפת אחרת  ,המשותפת לשני הקורפוסים  ,היא המפגש המרתק בין החברה השבטית ובין
'

התרבות העירונית הקדומה  ,מפגש המלווה בחיזיון הכפול של חיכוכים וחילוקים מזה ושל תהליך
סימביוטי והשלמה מזה  .לאור כתבי מארי מתחוורת ביתר קלות הפרובלמטיקה הכרוכה בחדירתם
של בני ישראל לתוככי כנען על הציוויליזציה העירונית שבה  .דומה הדבר גם באשר למוסדות
ולטקסים המקבילים  ,שרידי המורשה השבטית הקדומה  ,כגון טקס כריתת בריתות .
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ראה על דעות אלה ואחרות

:

25911 .

 .קק .

London 1978

.

1) . De Vaux , The Early Historf of

תבנית חרס לאפיית עוגות שנתגלתה
במטבח המלכותי בארמון מארי  .התב -
נית מתארת אלה  ( .השווה ירמיהו מד
יט

:

' וכי

אנחנו

מקטרים

למלכת

השמים  . . .עשינו לה שנים להעצי -
בה . .

(ד)

)'.

ההיבט האתני  -הלינגוויסטי  ,השופך אור על מוצאם והשתייכותם האתנית של שבטי

מארי מזה ושל עם ישראל מזה  .היבט זה הוא אולי בעל המשמעות הרבה ביותר מנקודת מבטם של
ההיסטוריונים והבלשנים  .הקביעה כי רובה המכריע של האוכלוסיה המשתקפת בתעודות מארי
נמנה על השמיים  -המערביים  ,כמוה כאבות עם ישראל  ,מסתמכת על שני אינדיקאטורים

:

 . 1שמות

העצם הפרטיים  ,שהזכרנו למעלה  ,שהם בבחינת תעודת זהות אתנית של הקדמונים  .בתעודות מארי

נמצאים בנוסף לשם יעקב  ,על צורותיו השונות  ,שמות כגון אברם  ,ישמעאל  ,לבן או לאה .

והניבים

השמיים  -מערביים ,

המשולבים בטקסט

התעודות ,

.2

המלים

הכתובות בלשון האכדית  -הבבלית .

לעתים קרובות למדי לא מצאו סופרי מארי מונח מקביל הולם בלשון הכתב האכדית והם נזקקו

לוח טין ממארי
של

( 26

כאלף גברים

"

 20ס " מ ) ,

בו נמנים שמותיהם

ונשים  ,ובכללמשמותכגון

:

יעקב  -אל  ,עקב  -אח

לביטויים טיפוסיים מאוצר המושגים השמי  -המערבי שהיה שגור בפיהם  .בתור דוגמה נציג כאן
כמה מונחים מסוג זה  ,שאינם ידועים בלשון האכדית התקנית  ,או שהם מופיעים בה במשמעות
שונה  ,אך מצד אחר הם מוכרים היטב מלשון המקרא
' חבר ' ו ' אומה '

;

:

בתחום הארגון השבטי  -המלים

' גוי ' ,

בצורות ההתנחלות  -המושגים ' נחלה ' ו ' נווה ' במשמעות מאהל הרועים  ,הצאן

ותחום המרעה ( השווה

:

נווה

מדבר ) :

בין בעלי השררה השבטית  -ה ' שופט '  :ארבע רוחות

העולם  ' -קדם ' ו ' אחור '  ' ,ימין ' ו ' שמאל '  ,המציינים במקרא מערכת כיוונים קדומה ביותר .

אולם בסיכומו של דבר אני חייב להדגיש כי על אף הגילויים המפתיעים שצופנות תעודות מארי
לגבי המקרא  ,למרות כל המידע המאלף הזורם בזרם גואה והולך ממארי  ,גם במקרה אופטימלי זה

נותרה העדות החיצונית  ,כמו שאר המקורות החיצוניים  ,בחזקת ' ראיות נסיבתיות ' בלבד לגבי
השלבים הקדומים של קורות עם ישראל  .זוהי מהותה וזה גורלה של המאטריה על קדם  -ההיסטוריה

של עם ישראל  ,שהיא איננה ניתנת לאישוש ממשי ולהוכחה מעין ' מתימטית ' מן החוץ .

סיכום  -הגיגים מתודיים
מצב העניינים כמתואר

לעיל  ,ובעיות נוספות שלא

יכולנו להתייחס אליהן כאן  ,הביאו את החוקרים

לנקוט שיטות משיטות שונות כדי להתמודד עם ההיסטוריה הישראלית הקדומה  .במחקר של
הדורות

האחרונים ,

ובייחוד

בדור

האחרון ,

הוצע

מגוון

רב

של

ה ' ניהיליסטיות '  ,השוללות את המסורת המקראית כליל ועד להשקפות

פתרונות ,

למן התפיסות

הניאו  -פונדאמנטאליסטיות ,

המאמצות את המסורת למעשה ככתבה וכלשונה  .אם ? מדתי שלי במגוון זה  -במידה שניתן
להגדירה באורח כולל  -היא בעלת נטייה זהירה להערכה חיובית של העדות המקראית  ,הרי נטייה

זאת היא פועל יוצא מן הגישה המנחה אותי בחקר קדם  -ההיסטוריה הישראלית .

ראשיתו של עם ישראל

אסתפק

בהעלאת מספר עקרונות כלליים המשמשים נר לרגלי  ,מבלי יכולת לתאר כאן כיצד יש

ליישם עקרונות אלה לגבי נושא זה או אחר .
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על הנחיות מתודיות אחדות כבר עמדתי למעלה  ,אם

במפורש ואם ברמז  .כאן עלי להדגיש  ,כי דרכי שונה מלכתחילה מדרכם של אותם חוקרים
השואלים מודלים  ,בייחוד מתחום הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה  ,וכופים אותם על תולדות ישראל
הקדומות  -דבר שנעשה אופנתי בשנים האחרונות ותוצאותיו סירוס מוחלט של מסורת המקרא

והפיכתה על פיה  ,או התעלמות גמורה

ממנה ' .

2

הייתי ממליץ על דרך הפוכה ממש  ,היינו במקום

אכיפת מודלים מן החוץ להשקיף על העדות המקראית עצמה כעל מודל קונצפטואלי קדום בדבר
ראשיתו של עם ישראל  .במלים אחרות  ,כאילו בני ישראל לא התכוונו להעלות במקרא אלא תמונה

משוערת של עברם הקמאי  ,כעין ההשערות שהועלו במדע המקרא

המודרני  .אלא שיתרונה וכוחה

של ה ' תאוריה ' המקראית עמה  .היא קרובה לאירועים עצמם באלפי שנים מן ההיפותזות המודרניות
והיא פרי של אווירת הארץ האותנטית ושל הכרה אינטימית של תנאי הסביבה שבה נרקמה התולדה
העברית ; בנוסף לכך היא ביטוי ל ' אוטונומיה המושגית ' ( אם להידרש למונח של ב ' לנדסברגר ביחס

לעולם הבבלי ) של הישראלי הקדמון .
השערת  -עבודה

) ( working hypothesis

מעין זאת עשויה גם למנוע בעדנו מלגלוש אל אחת

השיטות הקיצוניות  ,המנוגדות זו לזו באורח קיצוני  ,המטביעות את חותמן על ההיסטוריוגראפיה
המודרנית בסוגיה שלנו  -הגישות הניאו  -פונדאמנטאליסטיות מזה והגישות הניהיליסטיות מזה .
בנוגע לגישות מן הסוג הראשון  -אנו נשמרים מלהיסחף אליהן על סמך ההנחה והמודעות כי
המסורת היא בחזקת היפותזה ואיננה דין  -וחשבון עובדתי של האירועים  .ואילו בנוגע לגישות

הניהיליסטיות  -אנו דוחים בכל תוקף את תפיסתן להשקיף על המסורת בכללותה כעל בדייה
שרירותית ופיקציה שבכוונה תחילה  .בניגוד לתיזות הראדיקליות מן הסוג האחרון המסורת על
קדם  -ההיסטוריה הישראלית בקוויה הכלליים עשויה  ,לדעתי  ,לשמש עבורנו פאראדיגמה קבילה ,

וכלל לא אבסורדית  ,לתאור התהוותו של עם ישראל .
מבחינה אופרטיבית נושאת לפיכך גישתנו אל הטקסט המקראי צביון דיאלקטי  ,המנוגד לשיטות

החד  -צדדיות  ,הרווחות כיום במחקר  .לאמור  ,אנו מאמינים בסבירותה של  .האפשרות  ,כי במסורת
גלומים  ,זה בצד זה  ,יסודות היסטוריים עתיקים ומהימנים ויסודות מאוחרים ובלחי

מהימנים ,

המכילים שורה ארוכה של אנאכרוניזמים  .אל המסקנות בדבר הערך ההיסטורי של הממצא
הטקסטואלי יש להגיע בדרך אמפירית ואינדוקטיבית של בדיקת הכתובים לגופם ולא בדרך

דדוקטיבית  ,המושתתת על משפטים קדומים .
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ליישום הגישה על יציאת מצרים ראה  :מלמט ( לעיל  ,הערה

, )7

עמ '

; 51 - 45

ועל כיבוש הארץ ראה  :מלמט ( לעיל ,

הערה . ) 15
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נציגים בולטים כשנים האחרונות של ' בעלי מודלים '  ,השוללים את המסורת על קדם  -ההיסטוריה הישראלית  ,הם
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