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זיהוי הסוס והרכב עם אויבי ישראל בספרות המקרא

יעקב דולגופולסקי־גבע

המקרא, הארכאולוגיה ועדויות אשוריות מלמדים שבממלכות ישראל ויהודה בימי הבית הראשון 

השימוש בסוסים ובמרכבות בכלל, והשימוש הצבאי בהם בפרט, היה נפוץ.1 בספרות המקרא 

שני ההקשרים השכיחים ביותר להופעות הסוס והרכב הם: )א( אזכורים של סוס ורכב כביטויים 

למלוכה; טוענים  ושל  מלכים  של  הרכיבה  ככלי  או  המלוכה,  מוסד  של  ולעצמתו   לעושרו 

)ב( אזכורים של סוס ורכב ככלי מלחמה, וזאת לאו דווקא בזיקה למלך. 

בחינת הופעות הסוס והרכב במקרא בשני הקשרים אופייניים אלו מעלה שיש הבדל בסיסי 

בין שניהם: בהופעותיהם בהקשר המלוכני הסוס והרכב מופיעים כמעט תמיד בזיקה למלוכה 

הישראלית, ולא למלוכות זרות; בהופעותיהם בהקשר המלחמתי הסוס והרכב מופיעים בתיאורי 

בהקשר  והרכב  הסוס  בהופעות  ישראליים.  צבאות  בתיאורי  מאשר  יותר  הרבה  זרים  צבאות 

זה מול  ובה ניצבים  המלחמתי בולטת תמונה חוזרת, המופיעה פעמים רבות בספרות המקרא, 

זה אויבי ישראל, המצוידים בסוס וברכב, והישראלים, שברשותם אין כלי המלחמה הללו. לאור 

תפוצתו הרחבה של השימוש בסוס וברכב בישראל וביהודה בתקופת הבית הראשון, יש לתמוה 

על נטייה זו של המקרא לתאר אותם דווקא ככלי המלחמה של הזר והאויב – של ה'אחר'. זיהוי 

זה.  מאמר  במרכז  עומדים  בפרט,  שהזכרתי  החוזרת  והתמונה  בכלל,  ה'אחר'  עם  והרכב  הסוס 

היכן, מתי ומדוע זוהו בישראל וביהודה הסוס והרכב עם צבאות זרים ועם אויבי ישראל?

באוניברסיטה  )תשע"ב(,  ואזנה  נילי  ד"ר  בהדרכת  שנכתבה  מוסמך  עבודת  על  מבוסס  זה  מאמר   *
העברית בירושלים. ברצוני להודות לה על ההדרכה המסורה והסבלנית, וכן על עזרתה הרבה בהכנת 

הדברים לפרסום.
 G. A. Klingbeil, ʻ“Manʼs Other בשנים האחרונות התפרסמו מספר מחקרים המצביעים על כך:   1
 Best Friend”: The Interaction of Equids and Man in Daily Life in Iron Age II Palestine as
 Seen in Texts, Artifacts, and Imagesʼ, UF 35 (2003), pp. 259‒289; M. Y. Im, ʻHorses and
 Chariotry in the Land of Israel during the Iron Age II (1000‒586 BCE)ʼ, Ph.D. dissertation,
 Bar Ilan University, Ramat Gan 2006; D. O. Cantrell, The Horsemen of Israel: Horses and
 Chariotry in Monarchic Israel (Ninth–Eighth Centuries BCE) (History, Archaeology, and

Culture of the Levant 1), Winona Lake, IN 2011
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ומשא.2  עבודה  כבהמת  לפסה"נ  השלישי  האלף  במהלך  הקרוב  במזרח  הופיע  המבוית  הסוס 

השימוש במרכבות קרב רתומות לסוסים החל בתקופה הבבלית הקדומה,3 והחל מאמצע האלף 

השני לפסה"נ מרכבות כאלו היו כלי מלחמה מרכזיים בצבאות המזרח הקרוב.4 בתקופה הנאו־

אשורית נכנסו לשימוש קרבי, בצד חילות הרכב, גם חילות פרשים.5 הפרשים הפכו בהדרגה 

לתפקידים  המרכבות  את  דחקו  האח'מנית  התקופה  מן  והחל  האזור,  בצבאות  מרכזית  לחוליה 
שוליים.6

כאלו  היו  המאוחרת  הברונזה  בתקופת  בארץ־ישראל  שפעלו  הכנעניים  השליטים  בין 

מזכיר  למשל,  השלישי,  תחותמס  אחדות:7  עדויות  לכך  יש  ובמרכבות.  בסוסים  שהשתמשו 

 A. Salonen, Hippologica Accadica (Suomalaisen Tiedeakatemian Toimituksia B/100),  2
 Helsinki 1955, pp. 11‒13; F. E. Zeuner, A History of Domesticated Animals, London 1963,
 pp. 315‒318; M. A. Littauer and J. H. Crouwel, Wheeled Vehicles and Ridden Animals in
 the Ancient Near East (Handbuch der Orientalistik), Leiden and Köln 1979, pp. 41‒43;
 J. N. Postgate, ʻThe Equids of Sumer Againʼ, R. H. Meadow and H. P. Uerpmann (eds.),
 Equids in the Ancient World (TAVOB A/19), I, Wiesbaden 1986, pp. 194‒206; V. Horn,
 Das Pferd im alten Orient: Das Streitwagenpferd der Frühzeit in seiner Umwelt, im
 Training und im Vergleich zum neuzeitlichen Distanz-, Reit- und Fahrpferd (Documenta
 Hippologica), Hildesheim 1995, p. 22; F. J. Stendbach, TDOT, X, Grand Rapids, MI 2000,

p. 180
י' ידין, תורת המלחמה בארצות המקרא לאור הממצאים הארכיאולוגיים2, ירושלים תשכ"ג, עמ' 103;   3 
 P. R. S.  ;72–68  ,65–63 עמ'   ,)2 הערה  )לעיל  וקרוול  ליטאור   ;318 עמ'   ,)2 הערה  )לעיל  צוינר 
 Moorey, ʻPictorial Evidence for the History of Horse-Riding in Iraq Before the Kassite
 Periodʼ, Iraq 32 (1970), pp. 36‒50; idem, ʻThe Emergence of the Light, Horse-Drawn
 Chariot in the Near-East c. 2000‒1500 B.C.ʼ, World Archaeology 18 (1986), pp. 196‒215;
 R. Drews, The End of the Bronze Age: Changes in Warfare and the Catastrophe ca. 1200

B.C., Princeton, NJ 1993, pp. 104‒106
)שם(,  וקרוול  ליטאור   ;321–318 עמ'  )שם(,  צוינר   ;159  ,144–141 עמ'   ,)3 הערה  )לעיל  ידין   4 
 L. Störk, ;182–181 'עמ' 74–96; הורן )לעיל הערה 2(, עמ' 25–26; שטנדבאך )לעיל הערה 2(, עמ
 ʻPferdʼ, W. Helck and E. Otto (eds.), Lexikon der Ägyptologie, IV, Wiesbaden 1982, 
 pp. 1009‒1013; S. Redford, ʻEquinesʼ, D. B. Redford (ed.), The Oxford Encyclopedia
 of Ancient Egypt, I, Oxford and New York 2001, p. 479; Th. Van den Hout, ʻPferd
 (und weitere Equiden), AII: in Anatolienʼ, RlA, X, Berlin and New York 2003‒2005, 

pp. 482‒490
סלונן )לעיל הערה 2(, עמ' 218–220; ידין )שם(, עמ' 297–303; ליטאור וקרוול )שם(, עמ' 134–140,   5

142–143; שטנדבאך )שם(, עמ' 182.
ליטאור וקרוול )שם(, עמ' 144–160; שטנדבאך )שם(, עמ' 182.  6

אני נדרש כאן אך ורק לידיעות הנוגעות לשימוש בסוסים ובמרכבות על ידי שליטים כנעניים באזור   7
ארץ־ישראל. אינני מונה כאן עדויות לשימושים כאלו בידי שליטי אזורים סמוכים, כגון סוריה, ואף 
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סוסים ומרכבות בתוך השלל שנטל משליט מגידו, בעקבות הניצחון על ברית המלכים בהנהגת 

בין שליטים  ובתכתובות  )המחצית הראשונה של מאה ט"ו לפסה"נ(;8  מלך קדש בקרב מגידו 

כנעניים מקומיים שמשלו בחסות מצרית לבין החצר המצרית נזכרים סוסים ומרכבות, שאותם 

)או למצער את חלקם( קיבלו השליטים המקומיים מידי מלכי מצרים.9 

י"ב  מאה  של  הראשונה  )המחצית  השלישי  רעמסס  של  האבו  מדינת  בתבליט  התיאור  לפי 

תחילת  את  לזהות  מקובל  שלהם  ההגירה  גלי  עם  אשר  הים,  גויי  של  הצבאי  כוחם  לפסה"נ( 
ההתיישבות הפלשתית בדרום מישור החוף,10 כלל מרכבות.11

הפרוטו־ישראלית,  האוכלוסייה  התמונה.  השתנתה  מארץ־ישראל  המצרים  נסיגת  אחרי 

רכב.  בחילות  הנראה  ככל  השתמשה  לא  המרכזי,12  ההר  באזור  א'  הברזל  בתקופת  שהתרכזה 

השערה זו נשענת על נתונים אלה:

א. הסוסים והמרכבות הם מוצרים יקרים.13 הוא הדין באחזקה ובאימון של הסוסים. כמו כן 

חילות  אפוא  היו  הרכב  חילות  מקצוענות.  המצריכה  מורכבת,  אומנות  היא  המרכבות  לוחמת 

מקצועיים, יקרים לאחזקה,14 ונדרש מנגנון ממלכתי מפותח )statehood( על מנת לקיימם. באזור 
ההר המרכזי אין בתקופת הברזל א' עדויות לקיומו של מנגנון כזה.15 

לא את העדויות לשימוש בסוסים בארץ־ישראל על ידי צבאות מדינות זרות, כגון מצרים, שניהלו 
ורכב  בסוס  לשימוש  העדויות  של  מקיפה  לסקירה  באזורנו.  מלחמות  המאוחרת  הברונזה  בתקופת 

בארץ־ישראל ובסביבותיה בתקופה זו ראו: אים )לעיל הערה 1(, עמ' 7–9.
J. A. Wilson, ANET2, p. 237 :האנאלים מכרנכ, שורות 96–97; בתרגום לאנגלית  8

מכתב אל־עמארנה מס' 245, שורות 9–12 )בתרגום לעברית: צ' כוכבי־רייני, למלך אדוני: מכתבי   9
אל־עמארנה ]ספריית האנציקלופדיה המקראית כ[, ירושלים ובאר שבע תשס"ה, עמ' 201(; מס' 263, 
שורות 22–25 )עברית: שם, עמ' 197(; מס' 366, שורות 22–26 )עברית: שם, עמ' 210(; מכתב תענך 
306(. על המקור המצרי של הסוסים שבידי המושל המקומי  )עברית: שם, עמ'   7–4 5, שורות  מס' 
263, אך אין להסיק ממנו שבכל המקרים חצר פרעה הייתה המקור לסוסים שבידי  מעיד מכתב מס' 
בתיאורי  יש  והרכב  הסוס  עם  הכנענים  של  להיכרותם  משנית,  נוספת,  עדות  הכנעניים.  השליטים 
 G. Loud, The Megiddo Ivories (OIP 52), Chicago, IL 1939, :הסוסים והמרכבות בשנהבי מגידו

nos. 2, 36, 159, 161
בתקופת  ארץ־ישראל  של  לארכיאולוגיה  מבוא  )עורך(,  בן־תור  א'  א',  הברזל  'תקופת  מזר,  ע'   10
 A. Mazar, Archaeology ;24–19 'המקרא )האוניברסיטה הפתוחה(, יחידה 8, תל אביב תש"ן, עמ
 of the Land of the Bible 10,000‒586 B.C.E. (AB Reference Library), New York 1990, 

pp. 300‒308
 H. H. Nelson (ed.), Medinet Habu I: Earlier Historical Records of Ramses III (OIP 8),  11

Chicago, IL 1930, pls. 32, 34
 ,)10 הערה  )לעיל  ארכאולוגיה  הנ"ל,   ;48–45 עמ'   ,)10 הערה  )לעיל  א  הברזל  תקופת  מזר,   12 

עמ' 334–338. 
ראו למשל מל"א י 29 )ודה"ב א 17; ראו להלן סעיף ב'(.  13

ידין )לעיל הערה 3(, עמ' 17, 143–144; דרוז )לעיל הערה 3(, עמ' 110–113.   14
ציבורית  בנייה   – מפותח  ממלכתי  ארגון  בעלות  מדינות  המאפיינים  הארכאולוגיים,  הממצאים   15
ראו:  א'.  הברזל  בתקופת  המרכזי  ההר  מאזור  לחלוטין  כמעט  נעדרים   – כתב  וממצאי  מונומנטלית 
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ב. השימוש הקרבי העיקרי של המרכבות היה בקרבות בשטחים פתוחים, שהתנהלו באזורי 

מישור ועמקים.16 השימוש בהן לצורך לוחמת שטח באזורים הרריים, מסולעים ומיוערים, כאזור 

ההר המרכזי, היה כנראה בלתי אפשרי;17 ותפקידן בלוחמת מצור היה משני.18 באזור שבו חייתה 

האוכלוסייה הפרוטו־ישראלית חיל רכב היה אפוא כמעט חסר תועלת.

ג. אין ראיות לשימוש במרכבות באזור ההר המרכזי בתקופת הברזל א'.19 

בחילות  השתמשה  לא  הפרוטו־ישראלית  האוכלוסייה  א'  הברזל  שבתקופת  נראה  כן,  אם 

רכב. את מלחמותיה היא ניהלה באמצעות כוחות רגלים בעלי אופי מיליציוני־עממי, המשתקף 

במסורות המקראיות על תקופת השופטים ועל ימי שאול ודוד. 

א'  הברזל  בתקופת  הפרוטו־ישראלית  האוכלוסייה  של  הקרובים  לשכניה  בנוגע   הנתונים 

הכנענים  בצבאות  ובמרכבות  בסוסים  שימוש  על  מעיד  המקרא  חד־משמעיים:   אינם 

)יהו' יא 4, 6, 9, יז 16, 18; שופ' א 19, ד 3, 13, 15–16( והפלשתים )שמ"א יג 5; שמ"ב א 6; 

ורכב בקרב אוכלוסיות  ג'(; אך העדות החוץ־מקראית היחידה לשימוש בסוס  ראו להלן סעיף 

אלו אחרי נסיגת המצרים מארץ־ישראל הוא יתד אופן מתקופת הברזל א', שנמצא בתל מקנה, 

היא עקרון הפלשתית, ושנראה שמקורו במרכבה ששימושיה טקסיים.20 שום ממצא חוץ־מקראי 

במרכבות  צבאי  שימוש  של  המקראית  בתמונה  אפוא  תומך  אינו  המצרי  השלטון  לקץ  מאוחר 

אצל הכנענים והפלשתים. בהתחשב בספקות הכבדים האופפים את המהימנות ההיסטורית של 

תיאורי התקופות הקדם־מלוכניות במקרא, יש להודות שאין דרך להכריע בבירור אם הכנענים 

והפלשתים השתמשו בחילות רכב אחרי נסיגת המצרים מכנען.

מן המקרא עולה שהשימוש בסוסים ובמרכבות בישראל החל בימי הממלכה המאוחדת של 

דוד על הדדעזר מלך  ניצחונו של  דוד. הפרשנות המקובלת של התיאור המופיע בתום  בית 

י' פינקלשטיין, הארכיאולוגיה של תקופת ההתנחלות והשופטים, תל אביב תשמ"ו, עמ' 237–240; 
 ,)10 10(, עמ' 52–53, 67–68; הנ"ל, ארכאולוגיה )לעיל הערה   מזר, תקופת הברזל א )לעיל הערה 

עמ' 344–345, 361–363.
2(, עמ' 90–94, 128–133;  3(, עמ' 157, 297, 301; ליטאור וקרוול )לעיל הערה  ידין )לעיל הערה   16

קנטרל )לעיל הערה 1(, עמ' 27–31, 72–76.
הרריים  באזורים  מרכבות  למעבר  הנאו־אשורית  באיקונוגרפיה  תיעוד  ישנו   .17 עמ'  )שם(,  ידין   17

במסגרת מסעות מלחמה, אך לא בשעת קרב ממש )שם, עמ' 396–397(.
על תפקיד הרכב בלוחמת המצור ראו: י' ידין, 'הלחימה בארץ־ישראל ושכנותיה באלף השני לפסה"נ',   18
י' ליוור )עורך(, היסטוריה צבאית של ארץ־ישראל בימי המקרא )ספרי מופת ומחקרים בהיסטוריה 
הקדום  במזרח  וגילוייו  המצור  נצורה:  כעיר  אפעל,  י'   ;334–333 עמ'  תשכ"ד,  אביב  תל  צבאית(, 

)סדרת ספרים לחקר המקרא מיסודו של ס"ש פרי(, ירושלים תשנ"ז, עמ' 43.
מי־יאונג אים, שסקר את תולדות השימוש המתועד בסוס וברכב בארץ־ישראל מימי קדם ועד תקופת   19
1[, עמ' 4–13(, לא הזכיר בסקירתו את תקופת הברזל א', ודילג הישר  הברזל ב' )אים ]לעיל הערה 

מתקופת הברונזה המאוחרת )שם, עמ' 7–9( לתקופת הברזל ב' )שם, עמ' 9–13(.
'יתד־ יתד האופן: ט' דותן,  זו הגיעה החופרת טרודה דותן בעקבות צורתו המקושטת של  למסקנה   20

האופן של מרכבה פלשתית מתל מקנה', א"י כד )תשנ"ד(, עמ' 62–67. 
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4(21 – היא שכוונת הכתוב  צובה – 'ויעקר דוד את כל הרכב ויותר ממנו מאה רכב' )שמ"ב ח 

)ראו להלן סעיף  והכלילם בתוך צבאו22  לספר שדוד לקח סוסים ומרכבות שלל ממלך צובה 

ואדניה   )1 טו  גם בטקסי ההמלכה של אבשלום )שמ"ב  נזכר  וברכב   ג'(. שימוש טקסי בסוס 

 8–6 ה  )מל"א  רבים  וסוסים  מרכבות  בבעלותו  שהחזיק  כמלך  מתואר  שלמה   .)5 א  )מל"א 

]ודה"ב ט 25[, ט 19 ]ודה"ב ח 6[, 22 ]ודה"ב ח 9[, י 25–29 ]ודה"ב א 14–17, ט 24–28[(;23 

 ;18 יב  )מל"א  ירושלם'  לנוס  במרכבה  לעלות  'התאמץ  משכם,  בהימלטו  רחבעם,   וגם 

דה"ב י 18; ראו להלן סעיף ב'(.

אף שהתיאורים המקראיים של שימוש בסוס וברכב בישראל בימי הממלכה המאוחדת רבים, 

יש לנקוט זהירות באשר למהימנותה של תמונת המציאות העולה מהם. הסיבות לכך הן: הספקות 

האופפים את מהימנות התיאורים המקראיים של תקופת הממלכה המאוחדת בכלל, ושל עושרו 
ועצמתו של שלמה בפרט;24 והעדר עדויות חוץ־מקראיות התומכות בתמונה זו.25

לגבי  לספקות.  מקום  עוד  אין  הראשון  הבית  תקופת  של  יותר  מאוחרים  לשלבים  בנוגע 

התקופה שבין מאה ט' לפסה"נ לבין חורבן הבית ב־586 לפסה"נ יש עדויות רבות ומגוונות לכך 

מחידושי  כאמור  שהם   – פרשים  בחילות  וכן  רכב,  בחילות  החזיקו  ויהודה  ישראל  שממלכות 

אמנות המלחמה של המזרח הקרוב בתקופה זו:

א. טקסטים מקראיים רבים מתארים את הרכב והפרשים שבצבאות ישראל ויהודה וברשות 

 מלכיהן: מל"א טז 9, יח 5, 45, כ 33, כב 4, 34–38 )ודה"ב יח 33–34(; מל"ב ג 7, ז 13–14, ח 21 

ונוסח כמעט שווה בדה"א יח 4.  21
 A. A. Anderson, 2 Samuel (WBC), Dallas, TX 1989,  ;244 עמ'   ,)3 הערה  )לעיל  ידין  ראו   22 

pp. 132‒133
נראה שגם בשיר השירים, המיוחס לשלמה, נרמזת בעלותו של שלמה על סוסים ומרכבות, שמוצאם   23
רעיתי'  דמיתיך  פרעה  ברכבי  'לססתי   :)28 ט   ,17–16 א  דה"ב   ;29–28 י  מל"א  )ראו   ממצרים 

)שה"ש א 9(.
 D. J. Schley, ʻ1 Kings 10:16‒29: A Reconstructionʼ, JBL 106 ראו למשל הספקות שהעלו:   24
 (1987), pp. 595‒601; M. Miller, ʻSolomon: International Potentate or Local King?ʼ,
 PEQ 123 (1991), pp. 28‒31; I. Finkelstein, ʻThe Archaeology of the United Monarchy:
 An Alternative Viewʼ, Levant 28 (1996), p. 185; H. M. Niemann, ʻThe Socio-Political
 Shadow Cast by the Biblical Solomonʼ (trans. by M. Johnson), L. K. Handy (ed.), The Age
 of Solomon: Scholarship at the Turn of the Millenium (Studies in the History and Culture
'ראשית המדינה  י' פינקלשטיין,   ;of the Ancient Near East 11), Leiden 1997, pp. 267‒295

בישראל וביהודה', א"י כו )תשנ"ט(, עמ' 134–136, 138.
ידי  על  תוארכו  להלן(,  )ראו  העשרים  בשנות  במגידו  שנחשפו  אורוות,  עם  המזוהים  המבנים   25
 R. S. Lamon and G. M. Shipton, Megiddo I: Seasons of חופריהם לימי מלכותו של שלמה: 
לתארכם  שיש  מוסכם  כיום   .1925‒34, Strata I‒V (OIP 42), Chicago, IL 1939, pp. 59‒61
 לתקופות מאוחרות יותר: לימי שושלת עמרי )י' ידין, 'מגידו של מלכי ישראל', קדמוניות 10 ]תש"ל[, 
 A. Mazar, ʻIron Age Chronology: A Reply to I. Finkelsteinʼ, Levant 29 [1997], ;56–38 'עמ

p. 161( או לימי שושלת יהוא )פינקלשטיין, הארכאולוגיה ]לעיל הערה 24[, עמ' 183(.
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 )ודה"ב כא 9(, ט 16–28, 33, י 2, 15–16, יג 7, יד 20 )ודה"ב כה 28(, כג 30 )ודה"ב לה 24(; 

יש' ל 16; הו' יד 4; עמ' ב 15, ד 10; מי' א 13, ה 9 )ראו להלן סעיפים ב', ג'(.

ב. טקסטים אשוריים אחדים מעידים על חילות הרכב של ממלכת ישראל: 

1. לפי מונולית כרח של שלמנאסר ג' לאחאב היה בשנת 853 לפסה"נ חיל רכב שמנה 2,000 

ללמוד  שניתן  נראה  מוגזם,27  הנראה  ככל  עצמו  שהמספר  ואף   26,)91 שורה  ב,  )טור  מרכבות 

מכתובת זו על קיומו של חיל רכב ישראלי בעל משקל אסטרטגי באמצע מאה ט' לפסה"נ.28 

הסיפוח  אחרי  האשורי  לצבא  משומרון  מרכבות  גיוס  על  מעידות  סרגון  של  כתובותיו   .2

הסיפוח  שלאחר  הראשון  הדור  אשוריות מן  רשימות  כן,  כמו  לפסה"נ.29  ב־720  לאימפריה 

מלמדות על העסקת רכבים ומאמני סוסים משומרון בצבא האשורי.30 

המקורות האשוריים מעידים אפוא בבירור על קיומם של חילות רכב בעלי משקל בממלכת 

טקסטואליות  עדויות  יש  לפסה"נ(   701( סנחריב  מסע  של  האשורי  בתיעוד  הצפונית.  ישראל 

ואיקונוגרפיות לשימוש בסוסים ובמרכבות גם ביהודה: האנאלים של המלך האשורי מזכירים 

)ספריית  ט'–ו' לפסה"נ  ובבל: מאות  כוגן, אסופת כתובות היסטוריות מאשור  מ'  בתרגום לעברית:   26
האנציקלופדיה המקראית יט(, ירושלים תשס"ד, עמ' 10.

המחבר  התכוון  ושלמעשה  סופר  בטעות  שמדובר  שהציע  נאמן,  נדב  של  דעתו  את  מקבל  אני   27
 N. Na aʾman, ʻTwo Notes on the Monolith Inscription 200 מרכבות:  לייחס לאחאב חיל של 
את  לצמצם  הציעו  עוד   .of Shalmaneser III from Kurkhʼ, Tel Aviv 3 (1976), pp. 89‒106
  M. De Odorico, The Use of Numbers שונים:  בנימוקים  אחאב  של  הממשי  המרכבות  מספר 
 and Quantifications in the Assyrian Royal Inscriptions (SAAS 3), Helsinki 1995, 
pp. 103‒107; G. Galil, ʻShalmaneser III in the Westʼ, RB 109 (2002), pp. 43‒45. היו גם 
 חוקרים שקיבלו את המספר העצום וניסו להסבירו: א' מלמט, 'מלחמות ישראל ואשור', ליוור )לעיל 
הערה 18(, עמ' 249 )מלמט סבר שהכוח הנמנה בכתובת ככוחו של אחאב הוא למעשה כוח קואליציוני 
 M. Elat, ʻThe ;46 'של ברית ממלכות מאזור ארץ־ישראל ועבר־הירדן(; הורן )לעיל הערה 2(, עמ
Campaigns of Shalmaneser III against Aram and Israelʼ, IEJ 25 (1975), pp. 26‒29. לדעתי, 
בהתחשב בנטייתן של כתובות מלכותיות להפרזה יש להיזהר מלייחס מהימנות היסטורית למספרים 

עצמם )ראו דה־אודוריקו ]שם[, עמ' 159–179(.
מעיד  צבאית  בקואליציה  המשתתפות  מדינות  של  האזכורים  סדר  אשוריות  מלכותיות  בכתובות   28
בדרך כלל על משקלן היחסי בכוח שנשלח לקרב, וישראל נזכרת במונולית כרח כשותפה השלישית 
לפי  )ששלחה  וחמת  מרכבות(   1,200 התעודה  פי  על  )ששלחה  ארם־דמשק  כשלפניה  בקואליציה, 
יהא מספרן הממשי של המרכבות ששלח  נוספות.  ואחריה שמונה שותפות  700 מרכבות(,  התעודה 
אחאב לקרב קרקר אשר יהא – נראה אפוא כי היה שותף מרכזי בקואליציה, ומספר המרכבות ששלח 

היה גדול יחסית בתוך הכוח שנלחם באשורים.
כתובת סיכום מח'ורסבאד, שורות 23–24 )בתרגום לעברית: כוגן ]לעיל הערה 26[, עמ' 58(; מנסרת   29
 15 בח'ורסאבאד, שורה  62(; האנאלים מהארמון  עמ'  )עברית: שם,   34–31 ד, שורות  טור   ,D כלח 

)עברית: שם, עמ' 64(.
 S. Dalley and J. N. Postagate, The Tablets from Fort Shalmaneser (Cuneiform Texts from  30
 Nimrud 3), London 1984, no. 99, col. 2, lines 16‒23, pp. 169, 173; no. 108, col. 3, lines

33‒41, pp. 208, 212
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בנינוה,  מארמונו  ובתבליט   31;)51 שורה  ראסם,  )מנסרת  מיהודה  שלקח  השלל  בתוך  סוסים 

המתאר את כיבושה של לכיש באותו מסע, נראית מרכבה בין פריטי השלל שנלקחו מהעיר,32 

אינן  אלו  עדויות  הנצורה.33  העיר  מתוך  מושלכים  אולי,  בוערים  מרכבה,  גלגלי  נראים  וכן 

משום  הצפונית.  ישראל  לממלכת  בנוגע  האשוריים  המקורות  שמספקים  אלו  כמו  מפורטות 

האשוריות  העדויות  קבועות,34  ולתבניות  לנוסחאות  האשוריים  והתבליטים  הכתובות  נטיית 

לשימוש בסוסים ביהודה, בניגוד לאלו הנוגעות לשימוש בהם בישראל, הן מסופקות.35 

IVA בתל מגידו, שמתברר שיש לתארכה לימי שושלת עמרי או לימי שושלת  ג. בשכבה 

יהוא,36 נמצאו שתי קבוצות של מבנים שזוהו על ידי חופרי האתר ואחרים עם אורוות. הנימוקים 

לזיהוי הם צורת המבנים, מציאת מתקנים שזוהו עם אבוסים, וקיומה של חצר גדולה, שזוהתה 

 ;25 שורה  ג,  טור  שיקגו,  מנסרת  דומה:  וגרסה   ;79 עמ'   ,)26 הערה  )לעיל  כוגן  לעברית:  בתרגום   31
A. L. Oppenheim, ANET2, p. 288 :בתרגום לאנגלית

 D. Ussishkin, The Conquest of Lachish by Sennacherib (Tel Aviv University Institute of  32
Archaeology Monograph Series 6), Tel Aviv 1982, pls. 65, 69, 90

אוסישקין )שם(, תמונות 65, 69, 82.  33
וזיהוין  ערים  'תיאורי  יעקבי,  ר'  קבועות:  בתבניות  לשימוש  האשוריים  התבליטים  נטיית  על   34
 A. Gunter, ʻRepresentations of  ;197–188 עמ'  )תשמ"ט(,  כ  א"י  האשוריים',  בתבליטים 
 Urartian and West Iranian Fortress Architecture in the Assyrian Reliefsʼ, Iran 20 (1980), 
 pp. 103‒112; I. J. Winter, On Art in the Ancient Near East (CHANE 34), I, Leiden and
 F. M. :על נטיית הכתובות האשוריות לשימוש בנוסחאות קבועות .Boston, MA 2010, pp. 8‒10
 Fales, ʻThe Enemy in Assyrian Royal Inscriptions: “The Moral Judgement”ʼ, H. J. Nissen
 and J. Renger (eds.), Mesopotamien und seine Nachbarn: Politische und kulturelle
 Wechselbeziehungen in Alten Vorderasien vom 4. bis 1. Jahrtausend v. Chr., Berlin 1982,

pp. 425‒435
העדויות הטקסטואליות החוץ־מקראיות הברורות לשימוש בסוס וברכב בממלכות ישראל ויהודה הן   35
כולן אשוריות. דבורה קנטרל )לעיל הערה 1, עמ' 38–39( מונה במסגרת זו גם את הכתובת הארמית 
מתל דן, משום שהמלך הארמי מזכיר בה שהרג 'מל]כנ        ...[נ. אסרי. א]לפי ר[כב. ואלפי. פרש.' 
– 'מל]כים         ...[ים אוסרי א]לפי ר[כב ואלפי סוסים' )שורות 6–7; התרגום לעברית: א' בירן וי' 
נוה, 'הכתובת מדן, המצבות והחוצות', קדמוניות 109 ]תשנ"ה[, עמ' 44(, ומיד אחר כך מציין שהרג 
את מלכי 'ישראל' )שורה 8( ו'בית דוד' )שורה 9(. קנטרל נשענת על הצעתו של אנדרה למר, ששחזר 
תקיפים'(,  מלכים  )']שני[  זוגית  צורה  אם  כי  ריבוי,  צורת  איננו  זה  שצירוף  ושיער  תקפ[נ'  'מל]כנ 
 A. Lemaire, ̒ The Tel Dan Stela as( ושהוא מתייחס למלכי ישראל ויהודה הנזכרים בשורות הבאות
a Piece of Royal Historiographyʼ, JSOT 81 [1998], p. 8(. שחזורים אחרים אפשריים כאן. בירן 
ונוה )שם(, למשל, משחזרים 'מל]כנ שבע[נ' – 'מלכים שבעים', ואם שחזורם נכון, אין סיבה לשער 
ראו:  נוספות  )להצעות  ויהודה  ישראל  למלכי  דווקא  הכתובת  מייחסת  הגדולים  הרכב  חילות  שאת 
 G. Athas, The Tel Dan Inscription: A Reappraisal and a New Interpretation [JSOTSup
London 2003, p. 237 ,[360(. עדות זו נשענת אפוא על שחזור שאינו ודאי, ולכן אני מעדיף שלא 

להשתמש בה כאן.
ראו לעיל הערה 25.  36
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כמרכז  שימשו  מגידו  שאורוות  נראה  המבנים.37  מקבוצות  לאחת  בצמוד  אימונים,  חצר  עם 

יוצאו מהן סוסים  וייתכן שאף  והפרשים של ממלכת ישראל,  ואימון עבור חילות הרכב  גידול 

תכניות  בעלי  ב',  הברזל  מתקופת  נוספים  עמודים  מבני  האשורית.38  האימפריה  של  לצבאה 

ארכיטקטוניות דומות, פזורים ברחבי ארץ־ישראל,39 ובכלל זה בשטחיהן של ממלכות ישראל 

יש  מלחתה.  ובתל  שבע  בבאר  בלכיש,  שמש,  בבית  חסי,  בתל  כנרות,  בתל  בחצור,  ויהודה: 

חוקרים המזהים אף אותם עם אורוות סוסים על סמך הדמיון הארכיטקטוני למתחם ממגידו,40 אף 

שאין בהם אבוסים דוגמת אלו שנמצאו במגידו, ולמעט המקרה של לכיש – גם לא חצר אימונים 

צמודה. אחרים העלו השערות אחרות לגבי תפקודיהם.41 לדעתי זיהוי מתחמי העמודים ממגידו 

עם אורוות הוא מבוסס למדי, אך אין להעדיף את זיהוי מבני העמודים בשאר האתרים עם אורוות 

על פני השערות אחרות בנוגע לתפקודם.

ד. בארץ־ישראל ובעבר־הירדן נמצאו גם צלמיות ושברי־צלמיות רבים של סוסים )רכובים 

בחלק מן המקרים( מתקופת הברזל ב'. חלק גדול מן הצלמיות נמצא בשטחי ממלכות ישראל 

זיהוי הצלמיות עם סוסים  דוד.42  זה קבוצה של כ־300 צלמיות שנמצאו בעיר  ובכלל  ויהודה, 

 P. L. O. Guy, 1(, עמ' 87–113;  25(, עמ' 32–47; קנטרל )לעיל הערה  למון ושיפטון )לעיל הערה   37
 New Light from Armageddon: Second Provisional Report (1927‒29) on the Excavations
 at Megiddo in Palestine (OIC 9), Chicago, IL 1931, pp. 37‒48; Y. Yadin, ʻIn Defense
 of the Stables at Megiddoʼ, BAR 2 (1976), pp. 18‒22; D. O. Cantrell, ʻHorse Troughs
 at Megiddo?ʼ, Revelations from Megiddo 5 (2000), pp. 1‒2; eadem, ʻStable Issuesʼ, 
 I. Finkelstein, D. Ussishkin and B. Halpern (eds.), Megiddo IV: The 1998‒2002 Seasons
 (Tel Aviv University Institute of Archaeology Monograph Series 24), Tel Aviv 2006, 
 J. B. Pritchard, ʻThe Megiddo :לדעת מיעוט נגד זיהוי המבנים ממגידו עם אורוות .pp. 631‒633
 Stables: A Reassessmentʼ, J. A. Sanders (ed.), Essays in Honour of Nelson Glueck: Near

Eastern Archaeology in the Twentieth Century, New York 1970, pp. 268‒276
  D. O. Cantrell and I. Finkelstein, ʻA Kingdom for a:הצעה כזו הועלתה לפני שנים אחדות  38
 Horse: The Megiddo Stables and Eighth Century Israelʼ, I. Finkelstein et al. (ibid. n. 37),

pp. 643‒665
לסקירה מקיפה שלהם: אים )לעיל הערה 1(, עמ' 24–50.  39

אביב  תל   ,9 יחידה   ,)10 הערה  )לעיל  בן־תור  ב–ג',  הברזל  'תקופת  ברקאי,  ג'  למשל:  כך   40 
 J. S. Holladay, ʻThe Stables of Ancient Israelʼ, ;77–61 'תש"ן, עמ' 100–101; אים )שם(, עמ 
 L. T. Geraty and L. G. Herr (eds.), The Archaeology of Jordan and Other Studies
 Presented to Siegfried H. Horn, Berrien Springs, MI 1986, pp. 103‒165; idem, ʻStable,

Stablesʼ, ABD, VI, pp. 178‒183
 V. Fritz, ʻBestimmung und Herkunft des Pfeilerhauses in Israelʼ, ZDPV 93 למשל:  ראו   41
 (1977), pp. 30–45; L. G. Herr, ʻTripartite Pillared Buildings and the Market Place in Iron
 Age Palestineʼ, BASOR 272 (1988), pp. 47‒67; Z. Herzog, ʻAdministrative Structures in
 the Iron Ageʼ, A. Kempinski and R. Reich (eds.), The Architecture of Ancient Palestine

from the Prehistoric to the Persian Periods, Jerusalem 1992, pp. 223‒230
תומס הולנד זיהה בממצאי החפירות של קתלין קניון בעיר דוד )1961–1967( 121 צלמיות ושברי־  42
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דווקא, ולא עם בהמות אחרות, אינו ודאי בכל המקרים; אך מספרן הגדול של הצלמיות שבדיון – 

מי־יאונג אים מנה 842 צלמיות מרחבי ארץ־ישראל ועבר־הירדן, שזיהה עם סוסים43 – מאפשר 

להניח שפסלוני סוס היו נפוצים בארץ־ישראל בכלל, ובירושלים בפרט, בימי הבית הראשון. 

בני  שלישראלים  מלמדת  שכיחותן  עצם  אך  הצלמיות,44  של  ייעודן  על  במחקר  הסכמה  אין 

תקופת הברזל ב', ובייחוד לירושלמים, הייתה היכרות עם סוסים.

אם כן, בכל הנוגע לתקופה שבין מאה ט' לפסה"נ לחורבן יהודה ב־586 לפסה"נ, התמונה 

בסוסים  השימוש  ויהודה  ישראל  בממלכות  לחלוטין:  ברורה  השונות  העדויות  מצירוף  העולה 

ובמרכבות בכלל, והשימוש הצבאי בהם בפרט, היה נפוץ. אחרי חורבן יהודה ב־586 לפסה"נ 

לא היו היהודאים בעלי כוח צבאי משל עצמם. בחיים בארץ־ישראל ובתפוצות בתקופה הבבלית 

והפרסית הם המשיכו כמובן להיתקל בחילות רכב ופרשים בצבאותיהן של האימפריות ששלטו 

במרחבי הסהר הפורה: בבל, מצרים ופרס; אך עתה לא היו עוד ברשות היהודאים עצמם חילות 

כאלו. 

א  ר ק מ ב ה  כ ו ל מ י  ל מ ס כ ב  כ ר ה ו ס  ו ס ה  . ב

במרכז  כאמור,  עומד,  צבאיים־מלחמתיים  בהקשרים  במקרא  והרכב  הסוס  בהופעות  הדיון 

הופעותיהם  של  האחר  הנפוץ  בהקשר  וברכב  בסוס  בקצרה  אדון  אליו  שאפנה  לפני  המאמר. 

בספרות המקרא – ההקשר המלוכני.

בהקשרים פנים־ממלכתיים מציגה הספרות המקראית את הסוס והרכב פעמים רבות בזיקה 

זרה, ובמקרים אלה נידונות  למלוכה הישראלית; במקרים בודדים הם מוצגים בזיקה למלוכה 

 T. A. Holland, ʻA Study of Palestinian Iron Age סוסים:  רוכבי  של  או  סוסים  של  צלמיות 
 Baked Clay Figurines, with Special Reference to Jerusalem: Cave 1ʼ, Levant 9 (1977), 
 )1985–1978( יגאל שילה באתר  זיהתה בממצאי החפירות של  pp. 125‒126. דיאנה גילברט־פרץ 
 D. Gilbert-Peretz, ʻCeramic Figurinesʼ, D. T. Ariel :174 צלמיות סוסים ו־15 צלמיות רוכבים
 (ed.), Excavations at the City of David IV (Qedem 35), Jerusalem 1996, pp. 30‒31, 50‒59,

105‒108
אים )לעיל הערה 1(, עמ' 79–214.  43

  D. MacKenzie, Excavations at Ain Shems (Beth:פולחני היה  ששימושן  היא  נפוצה  סברה   44
 Shemesh) (Palestine Exploration Fund Annual 2), London 1912, pp. 66, 88; K. M. Kenyon,
 Digging Up Jerusalem, New York and Washington 1974, p. 142; J. S. Holladay, ʻReligion
 in Israel and Judah under the Monarchy: An Explicitly Archaeological Approachʼ, 
 P. D. Miller, P. D. Hanson and S. D. McBride (eds.), Ancient Israelite Religion:  Essays in
Honor of Frank Moore Cross, Philadelphia, PA 1987, pp. 249‒299. דעה אחרת היא שמדובר 
 W. F. Albright, The Excavations of Tell Beit Mirsim III: The Iron Age ילדים:  בצעצועי 

(AASOR 21‒22), New Haven, CT 1943, p. 142
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דמויות של עברים שזכו למעמד ממלכתי אצלם מלכים זרים: יוסף במצרים )בר' מא 43, מו 29, 

נ 9( ומרדכי בפרס )אס' ו 8–11(.45 

הופעותיהם של הסוס והרכב בזיקה למלוכה הישראלית נחלקות לשתי קטגוריות עיקריות: 

בישראל  טוענים־למלוכה  ושל  מלכים  של  הרכיבה  ככלי  מופיעים  הללו  שבהם  כתובים  )א( 

וביהודה; )ב( כתובים שבהם מופיעים הסוס והרכב כסמלים וכגילויים של עושרה ועצמתה של 

המלוכה הישראלית.

מתוארות  שבהם  מלכים,  בספר  כולם  כתובים,  של  שורה  כוללת  הראשונה  הקטגוריה 

דמויות של מלכים ושל טוענים־למלוכה על סוס או על רכב, וזאת מבלי שהסוס והרכב עצמם 

 מוצגים כגילויים, או כסמלים, של עצמת המלוכה או של עושרה. הדמויות הן אלו של רחבעם 

)מל"א יב 18 ]ודה"ב י 18[(, אחאב )מל"א יח 45, כ 33, כב 34–38 ]ודה"ב יח 33–34[(, יורם בנו 

)מל"ב ט 21, 24(, יהוא )מל"ב ט 16, 25, י 15–16(, אחזיהו מלך יהודה )מל"ב ט 21, 27–28(, 

אמציהו )מל"ב יד 20 ]ודה"ב כה 28[( ויאשיהו )מל"ב כג 30 ]ודה"ב לה 24[(. אפשר להזכיר כאן 

גם את דמותו של האוזורפטור זמרי, שהיה 'שר מחצית הרכב' )מל"א טז 9(.

את דבריי בחלק זה של המאמר אמקד בכתובים המשתייכים לקטגוריה השנייה, וזאת משום 

שכתובים אלה רלוונטיים לשאלת הזמן והרקע של זיהוי של הסוס והרכב עם אויבי ישראל. ואלו 

הם:

המלך'  ב'חוק  מלכותי:  לעושר  דוגמה  טקסטים  בכמה  משמשים  והרכב  הסוס   * 

 )דב' יז 16–17(; בתיאורי עושרו של שלמה )מל"א ה 6–8 ]ודה"ב ט 25[, י 26–29 

הם  אף  כנראה  המתייחסים  ישעיה,  בדברי  וכן   ;)]28–25 ט   ,17–14 א  ]ודה"ב 

לעושר מלכותי: 'ותמלא ארצו כסף וזהב ואין קצה לאצרתיו ותמלא ארצו סוסים 
ואין קצה למרכבתיו' )יש' ב 7(.46

7 – 'ראיתי עבדים על סוסים ושרים הולכים כעבדים על הארץ' – יש דוגמה לתפישת הסוס  י  בקה'   45
והרכב כסמל לכבוד מלכותי, אך בהתאם לדרכה של ספרות החכמה, שהיא אוניברסלית ברעיונותיה 

וקשה למצוא בה מגמות לאומיות, לא מוצגת במפורש זהותה של המלוכה – ישראלית או זרה. 
 R. D. Nelson, Deuteronomy: A Commentary :על היות העושר שהנביא מתאר עושר מלכותי עמדו  46
א' שפירא, דמוקרטיה ראשונית במקרא:   ;(OTL), Louisville, KY and London 2002, p. 223
 .300–299 עמ'  חיים(, תל אביב תשס"ט,  בן  הילל  )ספריית  יסודות קדומים של ערכים דמוקרטיים 
ההשערה שהדברים מכוונים לעושר מלכותי נשענת על היות הסוס והרכב בספרות המקראית כמעט 
אנשים  של  כרכושם  סוסים  במקרא  נזכרים  בלבד  אחד  מובהק  במקרה  מלכים.  של  רכושם  תמיד 
פרטיים, וזאת במסגרת רשימת הרכוש הנספחת לרשימת שבי הגולה בימי כורש: 'סוסיהם שבע מאות 
שלשים וששה' )עז' ב 66(. מקרה נוסף, שאיננו מובהק, הוא תיאור השתעבדותה הכלכלית של החברה 
המצרית לפרעה בבר' מז 13–26, שבמסגרתו נזכרים הסוסים כאחד מן הפריטים שיוסף 'קונה' בעבור 
פרעה מן האוכלוסייה המצרית בתמורה למזון )פס' 17(. נראה שלפי ידיעותיו של מחבר התיאור, שהוא 
מעין אטיולוגיה סוציולוגית־כלכלית הבאה להסביר את המבנה הריכוזי של החברה המצרית, אחד מן 
התחומים שבהם יש למלך המצרי מונופול בארצו הוא אחזקת סוסים. בתיאור זה אפוא יש אמנם סוסים 
בבעלות פרטית, אך הדגש הוא דווקא על הניגוד בין קיומה של בעלות כזו רק בעבר, ובין המציאות 
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של  העתידית  התנהגותם  מפני  ישראל  עם  את  שמואל  מזהיר  המלך'  ב'משפט   *

 ]...[ מרכבתו  לפני  ורצו  ובפרשיו  במרכבתו  לו  ושם  יקח  בניכם  'את  מלכים: 

ולעשות כלי מלחמתו וכלי רכבו' )שמ"א ח 11–12(. התנהגות דומה מתוארת אצל 

שני בניו של דוד שטענו למלוכה )אך לא זכו בה(: בטקסי ההמלכה שלהם אבשלום 

5( רכבו במרכבה רתומה לסוסים, וחמישים רצים  1( ואדניה )מל"א א  )שמ"ב טו 

לפניה. 

בשתי נבואות המיוחסות לירמיהו מסמלת דמותו של המלך במרכבתו את התקווה   *

להתחדשות הריבונות של מלכות בית דוד: 'והיה אם שמע תשמעון אלי ]...[ ובאו 

בשערי העיר הזאת מלכים ושרים ישבים על כסא דוד רכבים ברכב ובסוסים המה 

ושריהם איש יהודה וישבי ירושלם וישבה העיר הזאת לעולם' )יז 24–25(; 'כי אם 

ישבים לדוד על כסאו  הזה מלכים  ובאו בשערי הבית  הזה  עשו תעשו את הדבר 

רכבים ברכב ובסוסים ]...[' )כב 4(.

רוב הכתובים הללו מופיעים בהקשר של ביקורת אנטי־מלוכנית – מפורשת או מרומזת:

חוק המלך )דב' יז( מתייחס בביקורתיות גלויה אל גילויי העושר המלכותי, שריבוי   *

הסוס והרכב הוא אחד מהם. 

ב'משפט המלך' )שמ"א ח( מוצגים השירות בחילות הרכב והפרשים והריצה לפני   *

מרכבת המלך – תפקידים שבמציאות נשאו עמם כנראה כבוד גדול47 – כדוגמה 

בידי  כלכלי  ניצול  של  צורות  בצד  וזאת  המלוכה,  משטר  תחת  החברה  לשעבוד 

המלך. נראה שמחבר 'משפט המלך' ביקש להדגיש באופן זה שבמשטר המלכותי 

גם הנכבדים שבמשרתים במנגנון המדינה הם עבדים – עבדי המלך.

 שמכיר המחבר, שבה הסוסים במצרים הם בבעלות ממלכתית בלבד. באלגוריה החקלאית ביש' כח 28 
ופרשיו  עגלתו  גלגל  והמם  ידושנו  אדוש  לנצח  לא  כי  יודק  'לחם  לדיש:  בהקשר  סוסים   נזכרים 
 B. Duhm, Das( ויש לקבל את הצעתו של ברנהרד דוהם  לא ידקנו'. נראה שהנוסח כאן משובש, 
 D. W. Thomas, BHS, :(, שאימצו רבים )למשלBuch Jesaia [HKAT], Göttingen 1892, p. 175
p. 716; J. Blenkinsopp, Isaiah 1‒39 [AB], New York 2000, p. 397(, ולקרוא 'ּוְפָרׂשֹו' תחת 

'ופרשיו'.
וַרָּכבים נהנו בעולם העתיק מהכנסה נאה וממעמד חברתי מכובד. מעמדם של הרצים לפני  פרשים   47
11( ברור פחות, אך נראה שניתן ללמוד עליו בעקיפין משתי כתובות של בר־ )פס'  מרכבת המלך 
רכב מלך שמאל, בן מאה ח' לפסה"נ, שבהן מוצגת הריצה בצד מרכבת המלך האשורי ככבוד גדול: 
 K. L. וראו הניתוח אצל ;KAI, no. 215, line 13, pp. 50–51; ibid., no. 216, lines 8‒11, p. 51
 Younger, ʻPanammuwa and Bar-Rakib: Two Structural Analysesʼ, JANES 18 (1986), 
pp. 98, 102. אפשר לשער שכמו הריצה בצד מרכבת המלך, גם הריצה לפניה הייתה תפקיד מכובד. 
ראו בעניין זה M. Cogan, 1 Kings (AB)2, New York 2001, p. 157; י' דולגופולסקי־גבע, '"רק 
המקראיים',  בטקסטים  ומרכבות  בסוסים  משימוש  האידיאולוגית  ההסתייגות  סוסים":  לו  ירבה  לא 

עבודת מוסמך, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשע"ב, עמ' 26–28.
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השערה  לפי  אשר  א(,  )מל"א  ואדניה  טו(  )שמ"ב  אבשלום  של  ההמלכה  טקסי   *

הכסא'  ירושת  'סיפור   – אחת  קדם־דויטרונומיסטית  בתעודה  מקורם  מקובלת 

והמלכה  משיחה  טקסי  של  כהיפוך  מתוארים  א–ב(,48  מל"א  ט–כ;  )שמ"ב 

לגיטימיים.49 השימוש בסוס וברכב בא אפוא בשני התיאורים הללו בהקשר של 

אוזורפציה מגונה. הבהמה שהיורש הלגיטימי של דוד רוכב עליה אינה סוס: את 

שלמה מרכיבים על פרדת אביו )מל"א א 33, 38, 44(.

תיאור עושרו של שלמה )מל"א י 26–29( נראה ביקורתי בשל סמיכותו לתיאורי   *

חיבת המלך לנשים נוכריות והיגררותו לעבודה זרה )יא 1–10(.50 

יעקב'  'בית  חטאי  תיאור  במסגרת  מובא   7 ב  בישעיה  המלכותי  העושר  תיאור   * 

)פס' 5–6(51 ולפני אזכור של עבודת אלילים )פס' 8(. 

כפריטים  והרכב  הסוס  מוזכרים  שבו  ה,  א  במלכים  שלמה  של  עושרו  תיאור  הם  הדופן  יוצאי 

המדגימים את עושרו של שלמה, וזאת ללא כל נימה ביקורתית – מפורשת או מרומזת; והנבואות 

סיפור  בו  ולראות  שלמה  מלכות  לימי  לתארכו  והציע  הכסא'  ירושת  ב'סיפור  הבחין  רוסט  לאונהרד   48
 L. Rost, The Succession to the :אפולוגטי מחצר המלך, הבא להצדיק את עליית שלמה למלוכה
 Throne of David (Historic Texts and Interpreters in Biblical Scholarship 1), M. D. Rutter
 J. Gray, I & הרעיון הפך מקובל, וראו הדיונים אצל .and D. M. Bunn (trans.), Sheffield 1982
 II Kings: A Commentary (OTL)2, London 1970, pp. 14‒22; P. K. McCarter Jr., II Samuel
 (AB), New York 1984, pp. 9‒11; M. J. Mulder, 1 Kings (HCOT), J. Vriend (trans.), I,
 Leuven 1998, p. 12; M. A. Sweeney, I & II Kings: A Commentary (OTL), Louisville,
KY and London 2007, pp. 30‒32; אנדרסון )לעיל הערה 22(, עמ' xxxvi–xxv; א' רופא, מבוא 

לספרות המקרא, ירושלים תשס"ו, עמ' 161–164.
שני הטוענים אינם מקבלים את הסמכות המלכותית מידי בעל הסמכות הדתית, אלא נוטלים אותה   49
ואדניה אינם מלכים לגיטימיים. הדבר בולט במיוחד  לעצמם. כך מדגיש/ים המחבר/ים שאבשלום 
– אביתר  בידי סמכות דתית  7 שאדניה נתמך  א  לנו במל"א  בנוגע לאדניה; המחבר המקראי מוסר 
שהוא  ותוך   ,5 בפס'  למלוך  'התנשאותו'  על  נמסר  שכבר  אחרי  בהצנעה  מוסר  הוא  זאת  אך  הכהן, 
מצווה  שלמה  המלכת  על  זאת  לעומת  עצמה.  הדתית  הסמכות  בידי  המלכתו  את  מלתאר  נמנע 
וצדוק הכהן. ראו הפרשנויות של: נתן הנביא   –  דוד עצמו ומשתתפים בה שני בעלי סמכות דתית 
 H. W. Hertzberg, I & II Samuel: A Commentary (OTL)2, J. S. Bowden (trans.), London
 p. 336; S. J. DeVries, 1 Kings (WBC), Waco, TX 1985, pp. 17‒20 ,1964; כוגן )לעיל הערה 47(, 

עמ' 164–167.
ראו פרשנותו המשכנעת של שפירא )לעיל הערה 46(, עמ' 281–282.  50

האזכור של 'בית יעקב' הביא להעלאת ההשערה שהנמענים של יש' ב 5–22 הם תושבי ממלכת הצפון   51
 A. S. Herbert, The Book of( בשנים האחרונות לקיומה של ממלכתם, ולא תושבי ממלכת יהודה
the Prophet Isaiah 1‒39 [CBC], Cambridge 1973, p. 39; .H. Cazelles, ʻQui aurait visé, 

à l'origine, Isaïe II 2‒5?ʼ, VT 30 [1980], p. 413(, אך השערה זו לא הפכה דומיננטית במחקר. 
לישראל  מתייחס  זו  בנבואה  יעקב'  'בית  שהכינוי  שסבור  סוויני,  מרוין  של  הניתוח  למשל  ראו 
 וליהודה גם יחד, ושהנבואה התחברה בין 715 ל־701 לפסה"נ – כלומר לאחר חורבן ממלכת הצפון:

M. A. Sweeney, Isaiah 1–39 (FOTL), Grand Rapids, MI 1996, pp. 100‒104
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שבירמיה פרקים יז ְוכב, שבהן מוצגים הסוס והרכב כסמלים חיוביים של הריבונות הממלכתית. 

לשם המשך הדיון חשובים כמה נתונים הנוגעים לכתובים שבהם מוצגים הסוס והרכב כסמלי 

המלוכה מתוך גישה של ביקורת כלפי מוסד זה:

א. את כל הכתובים הללו הציעו חוקרים לתארך לימי הבית הראשון.52 אמנם ברוב המקרים 

אין קונצנזוס מחקרי בשאלות התיארוך,53 אך לכל הפחות אפשר לומר ששום טקסט מבין אלו 

המלוכה  של  המגונה  לעצמה  כסמלים  וברכב  בסוס  שהשימוש  ונראה  במובהק,  מאוחר  אינו 

ההיסטורי הטבעי  אינה מפתיעה: הרקע  זו  הבית הראשון. מסקנה  הישראלית מקורו בתקופת 

הכתובים  בשני  ואמנם,  המוסד.  של  קיומו  תקופת  הוא  המלוכה  מוסד  כלפי  ביקורת  להעלאת 

לכל  בבל  גלות  מימי  טקסטים  הנראה  ככל  שהם   ,)4 כב   ,25 )יז  לירמיהו  המיוחסים  הנבואיים 

המוקדם,54 מתהפך הגלגל: משחרבה ממלכת יהודה, הסוס והרכב הפכו מסמליה של השחיתות 

השלטונית לסמליה של התקווה להתחדשות הריבונות.

על התיארוך של דב' יז 16–17 ראו למשל צ' בן־ברק, 'הארות לרקעו ולזמנו של "חוק המלך" )דב' יז:   52
יד–כ(', שנתון א )תשל"ו(, עמ' 36; א' רופא, מבוא לספר דברים: חלק ראשון ופרקי המשך, ירושלים 
ראו   18–11 ח  על התיארוך של שמ"א   .223  ,8 עמ'   ,)46 )לעיל הערה  נלסון   ;69–66 עמ'  תשמ"ח, 
למשל א' רופא, 'ההיסטוריוגרפיה בשלהי תקופת המלוכה: החיבור האפרתי כנגד החיבור המשנה־
 P. K. McCarter Jr., I Samuel (AB), New York  ;19 עמ'  )תשנ"ג(,  לח,1  מקרא  בית  תורתי', 
pp. 20‒23; R. W. Klein, 1 Samuel (WBC), Waco, TX 1983, pp. 73‒74 ,1980; וכן הפניות 
לספרות קודמת אצל קליין. על הדעה ששמ"ב טו 1 ומל"א א 5 מקורם ב'סיפור ירושת הכסא' הקדם־
דויטרונומיסטי ראו לעיל הערה 48. על התיארוך של מל"א י 26–29 ראו למשל: גריי )לעיל הערה 
48(, עמ' 23–25; מאלדר )לעיל הערה 48(, עמ' 11–12, 20–21; כוגן )לעיל הערה 47(, עמ' 91–92; 
סוויני )לעיל הערה 48(, עמ' 31–32. על התיארוך של יש' ב 7–8 ראו למשל סוויני )לעיל הערה 51(, 
 H. Wildberger, Isaiah 1–12, Th. H.;196–194 'עמ' 103–104; בלנקינסופ (לעיל הערה 46(, עמ
 Trapp (trans.), Minneapolis, MN 1991, p. 107; H. G. M. Williamson, ʻThe Formation of
 Isaiah 2.6‒22ʼ, C. McCarthy and J. F. Healey (eds.), Biblical and Near Eastern Essays:
 Studies in Honour of Kevin J. Cathcart (JSOTSup 375), London and New York 2004, 

p. 62
 N. Lohfink, ʻDistribution of the Functions of Power: על התיארוך של דב' יז 16–17 ראו למשל  53
 The Laws Concerning Public Offices in Deuteronomy 16:18‒18:22ʼ, Great Themes
 from the Old Testament, R. Walls (trans.), Chicago, IL 1981, pp. 55‒75; G. Braulik,
 ʻThe Sequence of the Laws in Deuteronomy 12‒26 and in the Decalogueʼ (trans. by 
 L. M. Maloney), D. L. Christensen (ed.), A Song of Power and the Power of Song: Essays
 on the Book of Deuteronomy, Winona Lake, IN 1993, pp. 313‒335. על התיארוך של שמ"א 
 M. Noth, The Deuteronomistic History (JSOTSup 15)2, E. W. Nicholson ח 11–18 ראו למשל
 (trans.), Sheffield 1991, pp. 80‒82; T. Veijola, Das Königtum in der Beurteilung der
 deuteronomistischen Historiographie: Eine redaktionsgeschichtliche Untersuchung,
 O. Kaiser, Isaiah 1–12: A על התיארוך של יש' ב 7–8 ראו למשל .Helsinki 1977, pp. 53‒72

Commentary (OTL)2, J. Bowden (trans.), Philadelphia, PA 1983, pp. 65‒66
 J. Bright, Jeremiah (AB), New York 1965, pp. 119‒120; W. McKane, A Critical and  54

Exegetical Commentary on Jeremiah (ICC), I,  Edinburgh 1986, pp. 415‒419, 514‒517
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המלוכה  של  מגונים  כסמלים  והרכב  הסוס  את  מציגים  המקראיים  המחברים  כאשר  ב. 

 ,16 יז  בדברים  הקורא  במנותק משימושם הצבאי.  רוב  פי  על  אותם  הם מתארים  הישראלית, 

שמואל ב טו 1, מלכים א א 5, י 26–29 וישעיה ב 7–8 עשוי לסבור שהסוס והרכב הם תכשיטים 

ולא כלי מלחמה. נראה שההתעלמות מתפקידם הצבאי של הסוס והרכב שירתה את הביקורת על 

מוסד המלוכה: לו שימושם הצבאי של הסוסים היה מוזכר ב'חוק המלך', למשל, האפקטיביות 

של הטענה כנגד 'ריבוי סוסים' הייתה ודאי נפגמת. סיבה אפשרית נוספת להתעלמות מתפקידם 

הצבאי היא סוג המגע שיש לשער שהיה למחברים המקראיים עם הסוס והרכב: הספרות שלפנינו 

מרכבות  ואלו  סוסים  אלו  לשאול  ויש  ירושלמית,  ספרות  בעיקר  היא  הראשון  הבית  מתקופת 

הכירו הסופרים שיצרו אותה. יש עדויות אחדות להימצאותם של סוסים בירושלים בימי הבית 

הראשון: מאות צלמיות הסוסים שנמצאו בעיר דוד, האזכורים המקראיים של הרכב והפרשים 

אשר 'עם המלך בירושלם' )מל"א י 26( ושל 'מבוא הסוסים' שבבירה )מל"ב יא 16(, ואם מלכים 

ב כג 11 הוא תיאור מהימן55 – גם פולחן השמש הנזכר בו, שכלל שימוש בסוסים ובמרכבות. אך 

בתיאור פולחן השמש, וכן בטקסי ההמלכה של אבשלום ושל אדניה, נזכרים רק סוסים בשימושים 

טקסיים ופולחניים. מאידך גיסא, אין כל סימן המעיד שבירושלים עצמה היה מרכז לחיל הרכב 

היהודאי. מרכז כזה היה כנראה בלכיש, כפי שמעידים תבליטיו של סנחריב,56 וכפי שמעידים 

13(.57 זאת ועוד: השימוש הצבאי העיקרי  דברי מיכה: 'רתם המרכבה לרכש יושבת לכיש' )א 

יאשיהו  מימי  דויטרונומיסטי  לטקסט  כלל  בדרך  נחשב   )24–1 כג  )מל"ב  יאשיהו  רפורמת  תיאור   55
 T. R. Hobbs, 2 Kings [WBC], Waco, TX 1985, pp. 318‒319;( עצמו או מתקופת גלות בבל 
 M. Cogan and H. Tadmor, II Kings [AB], New York 1988, pp. 293‒300(; ואולם, בפס' 11 
 .)962 עמ'   ,HALOT 'ַּפְרָּבר',   ;826 עמ'   ,BDB )'ַּפְרָור',  פרסי  שמוצאה  'פרורים',  המלה   מופיעה 
נראה אפוא שיש בפס' 11 תחיבה מאוחרת, אך זו לא הותירה חספוסים בולטים בטקסט, ולכן גם קשה 
להעריך מה היא כוללת: ייתכן שהפסוק כולו הוא מן התקופה הפרסית, אך ייתכן שהתחיבה כוללת 
רק את תיאור מקומם של הסוסים – 'מבא בית ה' אל לשכת נתן מלך הסריס אשר בפרורים', ואולי 
11 ושאלת המהימנות של  אפילו רק את הפסוקית 'אשר בפרורים'. אם כן, שאלת התיארוך של פס' 
תיאור פולחן השמש, הנובעת ממנה, נותרות ללא תשובות ברורות. אם התיאור הוא מימי יאשיהו או 
מתקופת הגלות, נראה שיש לשער שהוא מהימן, ואכן התקיים בירושלים לפני רפורמת יאשיהו פולחן 
שמש שהשתמשו בו בסוסים ובמרכבות. אך אם התיאור הוא מן התקופה הפרסית אפשר שפולחן שמש 
מעולם לא התקיים בממלכת יהודה, והתיאור משקף התמודדות עם פולחנות אסורים מתקופת הבית 

השני.
ראו לעיל סעיף א', ושם הערות 32, 33.  56

 O. Tufnell, בלכיש אף נמצא מתחם עמודים וסמוך לו חצר גדולה, דומים לאלו שנחשפו במגידו:   57
 Lachish III (Tell ed-Duweir): The Iron Age (Wellcome-Marston Archaeological Research
 Expedition to the Near East 3), London 1953, pp. 61, 83, 115‒116; D. Ussishkin, ʻArea
 Pal.: The Judean Palace Fortʼ, idem (ed.), The Renewed Archaeological Excavations
 at Lachish (1973‒1994) (Tel Aviv University Institute of Archaeology Monograph
 Series 22), Tel Aviv 2004, pp. 800, 807, 815, 831‒834. יש, כאמור, חוקרים המזהים את כל 
מבני העמודים מתקופת הברזל ב' עם אורוות, אך אין כל ודאות בזיהוי זה )ראו לעיל סעיף א', ושם 

הערות 40, 41(.
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של חילות הרכב והפרשים – קרבות בשטחים פתוחים – אפשרי בעיקר באזורים מישוריים.58 

לא זו בלבד אפוא שאין עדות לקיומו של מרכז לחיל הרכב היהודאי בירושלים, אין היגיון גאו־

אסטרטגי במיקומו של מרכז כזה בירושלים; כדברי הנביא בשאלתו הרטורית: 'הירצון בסלע 

הייתה  שירושלים  לשער  ניתן  דתי־פולחני,  וכמרכז  כבירה  זאת,  לעומת   .)12 ו  )עמ'  סוסים' 

שירושלמים  סביר  כן,  אם  שונים.  ודתיים  ממלכתיים  בטקסים  הראשון  הבית  בימי  משופעת 

בימי הבית הראשון פגשו סוסים ומרכבות יותר בטקסים שהיו קשורים בחצר המלוכה, ופחות 

כל  קודם  זוהו  ומרכבות  סוסים  ירושלמים  אותם  עבור  ולכן  צבאיות־מלחמתיות,  בסיטואציות 

עם טקסים אלו, ביניהם אולי גם פולחן השמש. שימושים כאלו בסוסים ובמרכבות הם שעמדו 

לנגד עיניהם של המחברים המקראיים יותר מחיל הרכב של ממלכתם, שעמו הם באו במגע מעט 

מאוד.

ועצמתה  לעושרה  מגונים  כסמלים  והרכב  הסוס  מופיעים  שבהם  הכתובים  מן  בחלק  ג. 

המלוכה  של  מסוימים  מאפיינים  של  הצגה  גם  האנטי־מלוכנית  לביקורת  נלווית  המלוכה  של 

הישראלית כזרים: מצרים היא מקורם של הסוסים בדברים יז ובמלכים א י; נהיית המלך אחרי 

נשים נכריות ואמונות נכריות היא חלק מן ההקשר במלכים א י–יא; בדברים יז ובשמואל א ח 

14: 'ואמרת אשימה עלי מלך ככל הגוים  ההקשר הוא תיאור המלוכה עצמה כמוסד זר )דב' יז 

אשר סביבתי'; שמ"א ח 5: 'שימה לנו מלך לשפטנו ככל הגוים'(. הכתובים הללו הם דוגמאות 

לנטייתה של הביקורת האנטי־מלוכנית בתקופת הבית הראשון לצייר את מוסד המלוכה כגוף זר 
בהוויה הדתית והפוליטית של עם ישראל.59

לסיכום, מן הנתונים שהצגתי עולה שבתקופת הבית הראשון – במקביל לפריחת חילות הרכב 

של  והמגונים  המוגזמים  והעצמה  העושר  עם  זוהו  והרכב  הסוס   – ויהודה  ישראל  ממלכות  של 

המלוכה הישראלית. אפשר שטקסטים שבהם הסוס והרכב מוצגים כך משקפים את נקודת מבטם 

של ירושלמים שפגשו סוסים ומרכבות פחות בסיטואציות מלחמתיות ויותר בטקסים ראוותניים 

שהיו קשורים במלך. אף שהטקסטים הללו עוסקים כולם במוסדות המלוכה הישראליים, לעתים 

חלק מן ההקשר באותה ביקורת אנטי־מלוכנית הוא הצגת מוסד המלוכה, או מאפיינים מסוימים 

שלו, כזרים. 

ושם  א',  סעיף  לעיל  )ראו  כאמור  היה,  הרריים  באזורים  שטח  לוחמת  לצורך  במרכבות  השימוש   58 
17(, בלתי אפשרי לחלוטין. גם השימוש בחילות פרשים לצורך זה היה קשה ומוגבל, אם כי  הערה 
לא בלתי אפשרי לחלוטין )ידין ]לעיל הערה 3[, עמ' 17(, כפי שמעידים כמה תבליטים נאו־אשוריים 

)שם, עמ' 302, 400–401(.
 ,)47 46(, עמ' 331–332; דולגופולסקי־גבע )לעיל הערה  זה: שפירא )לעיל הערה  ראו עוד בנושא   59 

עמ' 33–35.
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א ר ק מ ה ת  ו ר פ ס ב ל  א ר ש י י  ב י ו א ל  ש ה  מ ח ל מ ה י  ל כ כ ב  כ ר ה ו ס  ו ס ה  . ג

למלוכה  בהקשר  ורק  אך  כמעט  אמנם  במקרא  נזכרים  והרכב  הסוס  מלוכניים  בהקשרים 

נפוצים  ופרשים  מרכבות  סוסים,  של  אזכורים  צבאיים־מלחמתיים  בהקשרים  אך  הישראלית, 

במקרא בתיאור צבאות זרים יותר מאשר בתיאור צבאות ישראליים. נפוצה במיוחד היא תמונה 

החוזרת פעמים רבות בספרות המקראית, ובה מתוארת התמודדות לא־שוויונית בין הישראלים 

לבין עמים זרים, כאשר צבאותיהם של הזרים כוללים חילות רכב או פרשים, ואילו הישראלים 

חסרים חילות כאלו. תמונה זו מופיעה בספרות המקרא בשתי גרסאות, שאכנה אותן כאן לשם 

הנוחות 'הגרסה האופטימית' ו'הגרסה הפסימית': הגרסה האופטימית – חרף נחיתותם הטקטית, 

של  מהתערבותו  כנובע  הישראלים  של  ניצחונם  מוצג  לרוב  אויביהם;  על  הישראלים  גוברים 

האל; הגרסה הפסימית – האל אינו מתערב ביחסי הכוחות הארציים, אינו נותן מענה לעצמת 

האויבים, והללו גוברים על הישראלים; ברוב המקרים יחסי הכוחות הארציים מוצגים כשיקוף 

של רצון האל, המבקש להעניש את עמו, ועל כן הוא מעמיד לו אויבים בלתי מנוצחים. אסקור 

להלן את הופעותיה של התמונה החוזרת בשתי גרסאותיה.

הטקטית נחיתותם  חרף  מנצחים  הישראלים  האופטימית:  הגרסה 

הספרות המקראית מציבה עמים שונים בתפקיד האויב המובס חרף עדיפותו הטקטית:

המצרים א. 

בשירת הים )שמ' טו 1ב – 18, 21ב( מטביע האל את חילו של פרעה, על סוסיו ומרכבותיו, בים 

)פס' 1, 4, 21(; הישראלים כלל אינם מתוארים בשירה. חטיבות הפרוזה, שנוספו מאוחר יותר 

)יד 1–טו 1א, 19–21א(,60 מפתחות את מוטיב הטבעת חיל פרעה ובונות תמונה סיפורית שלמה, 

שבה רודף חיל פרעה, הכולל רכב ופרשים )יד 6–7, 9, 17–18, 23, 25–26, 28, טו 19(, אחרי 

נסית  בדרך  המצרים  את  ומשמיד  ישראל  את  מציל  האל  רגלית.  מפניו  הנמלטים  ישראל,  בני 

)יד 21–29(. אותה תמונה נזכרת שוב בדברים יא 4 וביהושע כד 6–7, ונראה שהיא נרמזת גם 

בישעיה מג 17.

האוטוכתוניים הארץ  עמי  ב. 

1. ביהושע יא 4 מתואר צבאה של ברית מלכי הצפון: 'ויצאו הם וכל מחניהם עמם עם רב כחול 

אשר על שפת הים לרב וסוס ורכב רב מאד'. טרם הקרב מבטיח האל ליהושע שידאג להביס את 

קאסוטו,  מ"ד  ראו  ביניהן  היחס  על  הללו.  הפרוזה  לחטיבות  מוקדמת  הים  ששירת  במחקר  מקובל   60
 פירוש על ספר שמות )סדרת ספרים לחקר המקרא מיסודו של ס"ש פרי(, ירושלים תשי"ב, עמ' 119;
 R. E. Clements, Exodus (CBC), Cambridge 1972, pp. 90‒91; W. H. C. Propp, Exodus

1‒18 (AB), New York 1998, pp. 482‒485
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הברית הכנענית, וכן הוא נותן לו הוראה הנוגעת לגורל הסוסים והמרכבות של הכנענים אחרי 

השלמת הניצחון: 'את סוסיהם תעקר ואת מרכבתיהם תשרף באש' )פס' 6(. אחרי שהאל מקיים 

להם  גורם  – כלומר  האויב  סוסי  את  'מעקר'  ההוראה:  את  מקיים  יהושע   ,)8 )פס'  הבטחתו  את 

לצליעה שתוציאם מכלל שימוש קרבי,61 ושורף את המרכבות )פס' 9(.62 

2. ביהושע יז 16, 18 מתוארים הכנענים, יושבי עמקי הצפון, כבעלי 'רכב ברזל', המעניק 

להם עליונות טקטית על פני שבטי אפרים ומנשה שכניהם. יהושע מבטיח לשבטי בית יוסף )פס' 

18( שחרף נחיתותם הם ינחלו לבסוף את אדמות שכניהם.63 

נזכרים  ה(  )פרק  דבורה  בשירת  יד–טו.  שמות  של  לזה  הדומה  מקרה  יש  ד–ה  בשופטים   .3

סוס ורכב פעמיים )פס' 22, 28(, אך בהקשרים שאינם מלמדים אלא שלרשות שר הצבא הכנעני 

סיסרא היו מרכבות.64 מן השירה אי אפשר להבין מה עלה בגורל מרכבות סיסרא, ואם ליריביו 

הישראלים היו מרכבות גם כן. פרק הפרוזה ד, שנוסף מאוחר יותר,65 מפתח את התמונה ומספר 

על קרב בין בני ישראל, שנלחמים ללא מרכבות, לבין צבאו של סיסרא, שכולל חיל רכב )פס' 3, 

'ִעֵּקר', BDB, עמ' 785; 'עקר', .HALOT ,pi, עמ' 874; קנטרל )לעיל הערה 1(, עמ' 42–43.  61
גרימת הנכות לסוסים ושרפת המרכבות לאחר שהניצחון כבר הושלם הן פעולות נטולות משמעות   62
 6 בפס'  שניתנה  ההוראה  לדעתם  האירועים:  סדר  את  להפוך  יש  שלטענתם  פרשנים  יש  קרבית. 
נועדו לשיטתם לשתק את  והשרפה  ופעולות העיקור  היא הדרכה טקטית לגבי מהלך הקרב עצמו, 
 R. G. Boling, Joshua (AB), New York 1982, pp. 307‒308; T. C. חיל הרכב הכנעני. ראו: 
 Butler, Joshua (WBC), Waco, TX 1983, pp. 127‒128; S. M. Kang, Divine War in the Old
 .Testament and in the Ancient Near East (BZAW 177), Berlin and New York 1989, p. 164
לדעתי זוהי קריאה מאולצת, שאינה מתיישבת עם פשט הכתובים: העיקור והשרפה – הן בפס' 6 הן 
 R. D. Nelson, Joshua: 8–9 – הם פעולות שהטקסט מתאר בתום הקרב ולא במהלכו; וראו  בפס' 
A Commentary (OTL), Louisville, KY and London 1997, p. 153. לפירושים אפשריים של 

משמעות הפעולות הללו: נלסון, שם; דולגופולסקי־גבע )לעיל הערה 47(, עמ' 40–42, 57–58.
ייתכן שיש להבין בצורה דומה גם את הטקסט הקשה של הברכה לדן בבר' מט 17: 'יהי דן נחש עלי   63
דרך שפיפן עלי ארח הנשך עקבי סוס ויפל רכבו אחור'. דן מדומה בברכה לנחש המסוגל, חרף נחיתותו 
הפיסית, לפגוע בסוס וברוכבו. אף שהסיטואציה המתוארת בטקסט זה אינה בהכרח סיטואציית קרב, 
ולמען האמת אין כל רמז לזהותו או לאופיו של הרוכב על הסוס – ייתכן שהדימוי הוא ליחסי הכוחות 
דן לבין שכניו. ראו למשל פירושיהם של רמב"ן, רד"ק )שניהם מתוך מקראות  הארציים בין שבט 
 G. Von Rad, Genesis: A Commentary, transl. J. H. Marks( וגרהרד פון ראד  גדולות הכתר( 

)[OTL]2, London 1972, p. 427
למעשה רק פס' 28 מתייחס בבירור למרכבותיו של סיסרא. בפס' 22 – 'אז הלמו עקבי סוס מדהרות   64
דהרות אביריו' – ההקשר אינו ברור, ואין לדעת אם המשורר התכוון לסוסיו של סיסרא או לסוסים 
שבהן  המקרא  מן  לדוגמאות  עצמו.  האל  של  בשימושו  ואולי  הישראלים,  של  בשימושם   – אחרים 
17 )ראו  ו   ,12–11 מתוארים, במפורש או במרומז, חילות רכב ופרשים בשימושו של האל: מל"ב ב 

להלן(; יש' סו 15; יואל ב 4–5; חב' ג 8, 15; זכ' א 8, ו 1–8, י 3; תה' סח 18.
 B. Halpern, ʻThe Resourceful Israelite Historian: The Song of על היחס בין פרקים ד ו־ה:   65
Deborah and Israelite Historiographyʼ, HTR 76 (1983), pp. 379‒401; י' אמית, שופטים עם 

מבוא ופירוש )מקרא לישראל(, תל אביב וירושלים תשנ"ט, עמ' 110.
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13, 15–16(. גם כאן התערבותו של האל היא שמכריעה את כוחם העדיף של הכנענים ומביאה 

לתבוסתם )פס' 15(.

הפלשתים ג. 

צבאם מתואר בשמואל א יג 5 במילים 'שלשים אלף רכב וששת אלפים פרשים ועם כחול אשר על 

שפת הים לרב'. על אף עדיפותם הברורה על פני צבאו של שאול – עדיפות המתבטאת במקרה זה 

גם במונופול על חרשות הברזל )יג 19–22( – מובסים לבסוף הפלשתים )יד 13–23(, וזאת כמובן 

בזכות עמידת האל לצדם של הישראלים )יד 6, 10, 12, 23(.

הארמים ד. 

1. במלחמותיו של דוד מול הדדעזר מלך צובה נזכרים פעמיים רכב וסוסים בצבאו של הדדעזר: 

שמ"ב ח 4 )ודה"א יח 4(, י 18 )ודה"א יט 18(. בשני המקרים ידו של דוד, שבצבאו לא נזכרים 

יא: בתום  לזה שביהושע  רבים  ח דומה בפרטים  ב  המקרה בשמואל  על העליונה.  סוסים ורכב, 

תיאור ניצחונו )שמ"ב ח 3; דה"א יח 3(, דוד לוכד את מרכבותיו ואת סוסיו של הדדעזר; התיאור 

נחתם במלים 'ויעקר דוד את כל הרכב ויותר ממנו מאה רכב' )שמ"ב ח 4(,66 שמקובל לפרש כך: 

סוסי האויב או מרכבותיו הוצאו מכלל שימוש,67 למעט 100 סוסים או מרכבות, שבהם דוד לא 

פגע והם נלקחו שלל בידיו.68 

)דה"א  הארמים  בריתו  ובבעלי  עמון  מלך  בחנון  דוד  למלחמת  הימים  דברי  ספר  בגרסת   .2 

הארמיים  הברית  בעלי  בצבאות  ורכב  סוס  נזכרים  י 1–14(  שמ"ב  המקבילה:  הגרסה  יט 1–15; 

)דה"א יט 6–7(.69 בזכות עמידת האל לצדם )שמ"ב י 12; דה"א יט 13( מביסים מצביאיו של דוד 

את הברית העמונית־ארמית )שמ"ב י 13–14; דה"א יט 14–15(.

3. בתיאור מלחמות אחאב בבן־הדד מלך ארם במלכים א כ 1–34 נזכרים מספר פעמים סוס 

ורכב בצבאם של הארמים )פס' 1, 20–21, 25(. בזכות סיועו של האל )פס' 13–14, 28( ידו של 

על  תמיד   ,)33 בפס'  במרכבה  נמצא  עצמו  הוא  כי  )אם  ורכב  סוס  נזכרים  לא  שבצבאו  אחאב, 

העליונה )פס' 20–21, 29–30(.

4. הצבא הארמי הצר על אלישע בדותן כולל סוסים ורכב )מל"ב ו 14–15(. על הנביא לא מגן 

ונוסח כמעט שווה בדה"א יח 4.  66
אפוא  אפשר  מרכבות.  ולא  'לעקר',  ניתן  סוסים  שהרי  מובנת,  לגמרי  אינה  הרכב  'עיקור'  פעולת   67
 S. Mowinckel, ʻDrive and/or Ride in :ש'הרכב' כאן הוא לשון מקוצרת ל'סוסי הרכב' )כך סבורים
the OTʼ, VT 12 [1962], p. 278; מקארטר ]לעיל הערה 48[, עמ' 249(, ואפשר שה'עיקור' הוא ביטוי 
מושאל שכוונתו הוצאת כלי מלחמה – מרכבות במקרה הזה – מכלל שימוש. על שתי האפשרויות: 

אנדרסון )לעיל הערה 22(, עמ' 132–133.
ראו לעיל סעיף א', ושם הערה 22.  68

בטקסט המקביל, שמ"ב י 6, הסוס והרכב לא נזכרים.  69
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כאן צבא ארצי אלא חיל אלוהי של 'סוסים ורכב אש' )פס' 17(.70 לבסוף מכה האל את חיל האויב 

'בסנורים' – עיוורון פתאומי71 )פס' 18(, ומציל את אלישע. 

סנחריב במסע  ירושלים  על  הצרים  האשורים  ה. 

רבשקה בנאומו על חומות העיר הנצורה לועג לחולשתה של יהודה, המתבטאת בחוסר יכולתה 

לקיים חיל רכב או פרשים בעל משקל )מל"ב יח 23; יש' לו 8( ובהישענותה על הרכב והסוסים 

הרכב  את  הנביא  מביא  נאום  ישעיה לאותו  של  לו 9(. בתשובתו  יש'  יח 24;  מצרים )מל"ב  של 

ירושלים  מעל  לבסוף  האשורים  נסיגת  לז 24(.  יש'  יט 23;  סנחריב )מל"ב  של  ליהירותו  כסמל 

 מוסברת על ידי המקרא כנובעת מהתערבותו של 'מלאך ה'', שהכה בהם )מל"ב יט 35; יש' לז 36; 

דה"ב לב 21(.

הכושי' זרח  ' ו. 

דברי  ספר  שלפי  המדבר,72  מספר  למחצה  נוודים  או  נוודים  קבוצת  לראש  הכוונה  הנראה  ככל 

הימים תקף את יהודה בימי אסא בחיל של 300 מרכבות )דה"ב יד 8, טז 8(. חילו של אסא לא כלל 

רכב או פרשים )יד 7(, אך התערבות האל הביאה לניצחונו )יד 11, טז 8(.

בבירור מזוהים  שאינם  כאלו  או  אנונימיים  אויבים  ז. 

וברכב  בסוס  מצוידים  שאינם  הישראלים  בין  לא־שוויונית  מלחמה  של  תבניתיים  תיאורים   .1

וכן   ,1 כ  בדברים  המלחמה  חוקי  סדרת  בפתיחת  יש  בהם,  המצוידים  אנונימיים,  אויבים  לבין 

בתהלים כ 8. בשני המקרים האל העומד לצדם של הישראלים מכריע את האויב העדיף.

כחלק  האל,  בידי  סוסיו  השמדת  או  רכוב,  אויב  של  תבוסתו  מוצגת  אחדות  בנבואות   .2

 מתמונת ישועה עתידית, וזאת מבלי לזהות במפורש מיהו האויב: יח' לט 20; זכ' י 5, יב 4, יד 15 

)ראו להלן סעיף ד'(.

מנצח והרכב  הסוס  בעל  האויב  הפסימית:  הגרסה 

גם בתפקיד האויב בעל הסוס והרכב, המביס את עם ישראל, מציב המקרא אויבים שונים:

יהודה  שבט  על  עליונות  להם  שמיוחסת   ,19 א  בשופטים  האוטוכתונים  העמק'  'ישבי  א. 

השכן, בדומה לזו המיוחסת לכנענים יושבי עמקי הצפון ביהושע יז 16, 18. במקרה זה הכתוב 

גורס ששבט יהודה לא זכה לנחול את אדמות שכניו.

הדימוי של חילות הרכב והפרשים של האל כחילות של אש מופיע גם בתיאור עליית אליהו השמימה   70
)מל"ב ב 11–12(.

'ַסְנֵוִרים', BDB, עמ' 703; 'ַסְנֵוִרים', HALOT, עמ' 760–761.  71
 J. M. Myers, II Chronicles (AB), New York 1965, p. 85; ;943–942 זרח הכושי', א"מ ב, טורים'  72

E. A. Knauf, ʻZerahʼ, ABD, VI, pp. 1080‒1081
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ב. הפלשתים, שלפי שמואל ב א 6, כלל צבאם בקרב בגלבוע רכב ופרשים. בקרב זה ניצחו 

שאול  מותם  את  מצאו  ובו  ורכב(,  סוס  כמובן,  נזכרים,  לא  )שבצבאה  ישראל  את  הפלשתים 

ויהונתן )שמ"א לא 1–7(.

ג. מצרים: בדברי הימים ב יב 3 מתואר חילו של פרעה שישק, שעלה על ממלכת יהודה בימי 

רחבעם 'באלף ומאתים רכב ובששים אלף פרשים'.73 במקרה זה האל אינו מתערב ואינו מונע את 

תבוסת יהודה )מל"א יד 25–26; דה"ב יב 4–9(.

ד. אשור, שאליה רומזת נבואת החורבן בישעיה ה 26–74.30 תיאור כוחו של האויב האשורי 

כולל מרכיבים אלה: 'פרסות סוסיו כצר נחשבו וגלגליו כסופה' )פס' 28(. גם ביחזקאל כג 23–24 

נזכרים 'בני אשור', יחד עם הבבלים, כרוכבי סוסים שימיטו חורבן על ישראל ויהודה.

6–7: 'ועילם  ה. כוח המורכב מבני אומות שונות, שתוקף את יהודה בעצמה בישעיה כב 

נשא אשפה ברכב אדם פרשים וקיר ערה מגן. ויהי מבחר עמקיך מלאו רכב והפרשים שת שתו 

כוח  או של  זה משקף את הרכבו של צבא אימפריאלי רב־לאומי,  השערה'. מקובל שתיאור 

הכולל צבא אימפריאלי ובצדו צבאות של בעלות ברית )עילם וקיר(. על זהותה של האימפריה 

את  מזהים  ולפיכך  ישעיה,  של  ימיו  את  משקף  שהתיאור  הסבורים  יש  מחלוקת:  נטושה 

האימפריה עם אשור;75 ואחרים סבורים שיש לאחרו למאה ו' לפסה"נ, ומזהים את האימפריה 

עם בבל.76 

ופשו פרשיו  מזאבי ערב  וחדו  סוסיו  'וקלו מנמרים  כך:  כוחה מתאר חבקוק  ו. בבל, שאת 

ופרשיו מרחוק יבאו יעפו כנשר חש לאכול' )א 8(. נראה שגם ירמיה רומז לבבל במספר כתובים 

המתארים אויב בעל סוס ורכב תוקף את יהודה חסרת ההגנה )ד 13, 29, ו 23, ח 16(;77 וביחזקאל 

בגרסת ספר מלכים )מל"א יד 25( לא מתואר צבאו של שישק.  73
 J. Skinner, The Book of the Prophet Isaiah, Chapters I–XXXIX (CBSC)2, :על זיהוי אשור כאן  74
 Cambridge 1915, p. 43; R. E. Clements, Isaiah 1‒39 (NCB), Grand Rapids, MI 1980, 
וילדברגר   ;pp. 69‒70;  J. D. W. Watts, Isaiah 1‒33 (WBC), Waco, TX 1985, pp. 64‒65

)לעיל הערה 52(, עמ' 227.
 H. Wildberger, Isaiah 13‒27, Th. H. Trapp (trans.), Minneapolis, MN ;281 'ווטס )שם(, עמ  75

1997, pp. 364‒366
קלמנטס )לעיל הערה 74(, עמ' 185.  76

זהותו של האויב המחריב, המתואר פעמים רבות ביר' א, ד–י, ושכמה פעמים הנביא מציין שהוא יגיע   77
מצפון )א 14, ד 6, ו 1, 22, ח 16, י 22(, אינה מפורשת. לי נראה שיש לקבל את זיהויו עם הבבלים 
)בבלי, גיטין ו ע"א, בבא בתרא כה ע"ב; רש"י על א 14 ורד"ק על א 15 ]שניהם מתוך מקראות גדולות 
 W. L. Holladay, Jeremiah 1 [Heremeneia], ;lxxxii–lxxxi 'הכתר[; ברייט ]לעיל הערה 54[, עמ
Philadelphia, PA 1986, pp. 42‒43(, שבמסעותיהם הצבאיים הגיעו לאזור יהודה מכיוון צפון, ואין 
 B. Duhm, Das Buch Jeremia [KHAT],( צורך להידרש לסברה שהנביא התכוון לשבטים סקיתיים
 Tübingen 1901, pp. 12, 48‒52; J. Skinner, Prophecy and Religion: Studies in the Life of
Jeremiah, Cambridge 1922, pp. 39‒44(, או לשער שבנבואות אלו לא ראה לנגד עיניו אף אויב 
זיהויו של הגוי מצפון בנבואות ירמיהו', בית מקרא מו,4 ]תשס"א[,  )מ' אביעוז, 'לשאלת   קונקרטי 

עמ' 322–334(. 



רכֹבתיהם תשֹרף באש' )יהו' יא 6( Ãאת סוסיהם תעקר ואת מ'

]75[

]21

כג 23–24 נזכרים 'בני בבל וכל כשדים', יחד עם 'בני אשור', כרוכבי סוסים שימיטו חורבן על 

ישראל ויהודה. 

ז. 'מגוג', שמופיעה ביחזקאל לח–לט כארץ שממנה יופיע באחרית הימים השליט עצום הכוח 

גוג להמיט חורבן על ישראל. חיל פרשים נזכר בתוך צבאו )לח 4, 15(. נראה שדמותו של גוג 

מבוססת על הדמות ההיסטורית של גיגס )Γύγης( בן מאה ז' לפסה"נ, מלך לוד )Λυδία( שבאסיה 
הקטנה.78

***

מן  בחלק  ישראלי.  צבאי  מכוח  כחלק  והרכב  הסוס  מופיעים  שבהם  הכתובים  את  אמנה  כעת 

וגם בתיאורי הצבא הישראלי,  נזכרים גם בתיאורי צבאות האויב  ורכב  הטקסטים שלהלן סוס 

ובאחרים הם נזכרים רק בכוח הישראלי:

א. כאשר אחאב מציע ליהושפט להצטרף אליו לתקיפת הארמים ברמות גלעד, משיב יהושפט 

מורה מלך ארם  באותו קרב   79.)4 כב  )מל"א  כסוסיך'  כסוסי  כמוך כעמי כעמך  'כמוני  בחיוב: 

ל'שרי הרכב' שלו לנסות ולחסל את אחאב )פס' 31–33; דה"ב יח 30–32(. לבסוף מוצא אחאב 

 את מותו מחציהם של קשתי מלך ארם, כשהוא במרכבתו )מל"א כב 34–38; דה"ב יח 33–34(. 

כאן אפוא נזכרים סוס ורכב הן בצבאות הישראליים הן בצבא הארמי.

ב. כשיורם מלך ישראל מציע ליהושפט להצטרף אליו למלחמה מול מואב, משיב לו מלך 

יהודה )מל"ב ג 7( באותה לשון שבה השיב לאחאב אביו. בצבאה של מואב לא נזכרים סוסים.

האל  הושיע  כאן   .)10  ,7 )פס'  סוסים  כולל  ז  ב  במלכים  שומרון  על  הצר  הארמי  הצבא  ג. 

את ישראל בזה ש'השמיע את מחנה ארם קול רכב קול סוס קול חיל גדול' )פס' 6( והבריח את 

הארמים. אך בתיאור זה הישראלים אינם נעדרים סוס ורכב לחלוטין: בעיר הנצורה נותרו סוסים 

ספורים )פס' 13–14(.

ד. במלכים ב ח 21 )ודה"ב כא 9( יורם מלך יהודה תוקף את אדום. לפי הכתוב גם ליהודה וגם 

לאדום היה חיל רכב במקרה זה.

ומרכבות פעמים רבות.  סוסים  נזכרים  )מל"ב ט–י(  יהוא  ה. בתיאור ההפיכה הצבאית של 

16(;80 רכיבתו  יהוא עצמו מגיע ליזרעאל בסוס, או במרכבה – 'וירכב יהוא וילך יזרעאלה' )ט 

 W. Zimmerli, Ezekiel (Hermeneia), R. E. Clements (trans.), II, Philadelphia, PA 1979,  78 
 pp. 301–302; M. C. Astour, ʻEzekielʼs Prophecy of Gog and the Cuthean Legend of
 Naram-Sinʻ, JBL 95 (1976), pp. 567‒579; L. C. Allen, Ezekiel 20‒48 (WBC), Dallas, 
כשר,  ר'   ;TX 1994, pp. 204‒205; M. G. Reddish, ʻGog and Magogʼ, ABD, II, p. 1056

יחזקאל עם מבוא ופירוש )מקרא לישראל(, תל אביב וירושלים תשס"ד, עמ' 735.
בפסוק המקביל, דה"ב יח 3, לא נזכרים הסוסים.  79

 ,BDB ,'בלשון המקרא השורש רכ"ב מתאר לעתים רכיבה על בהמה ולעתים נהיגה במרכבה )'ָרַכב  80
 R. De Langhe, ʻDe;]67 עמ' 1231–1233; מובינקל ]לעיל הערה ,HALOT ,'עמ' 938–939; 'רכב
 Betekenis van het Hebreewse Werkword RKBʼ, Handelingen van het XVIIIe Vlaamse
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מתוארת כפרועה במיוחד – 'והמנהג כמנהג יהוא בן נמשי כי בשגעון ינהג' )ט 20(. יורם מלך 

ישראל שולח מול הקושר שני רוכבי סוסים )ט 17–19(, ולבסוף יוצא בלוויית בן־בריתו אחזיהו 

מלך יהודה לפגוש את יהוא בעצמו; כל אחד מן המלכים יוצא במרכבה משלו )ט 21(, וכל אחד 

מהם גם מוצא בה לבסוף את מותו מידי יהוא )ט 24, 27–28(. במפגש בין יורם לבין יהוא בחלקת 

רכיבת הצמדים המשותפת שלהם אחרי אחאב  ַלשליש בדקר את  יהוא  מזכיר  היזרעאלי   נבות 

הע',  תרגום  נוסח  ולפי   ,)33 )ט  איזבל  רצח  בתיאור  הסוסים  נזכרים  עצמה  ביזרעאל   .)25 )ט 

תרגום יונתן והפשיטתא הם רומסים את גופתה.81 לאחר שחיסל את יורם, מזכיר יהוא ַב'ספרים' 

הממלכה:  של  הצבאי  בכוחה  מרכזי  כמרכיב  והסוסים  המרכבות  את  יזרעאל'  'שרי  אל  ששלח 

'ואתכם הרכב והסוסים ועיר מבצר והנשק' )י 2(. לבסוף, בדרך לשומרון, מעלה יהוא את יהונדב 

בן רכב על מרכבתו )י 15–16(. במקרה זה, משום ההקשר של הפיכה צבאית, צבאו של האויב 

החיצוני )הארמים( לא נזכר כלל.

ו. מיעוט הרכב והסוסים הנותרים ברשותה של ממלכת ישראל )אך לא היעדרם המוחלט( הוא 

מסימני תבוסתה לפני ארם בימי יהואחז בן יהוא )מל"ב יג 7(. 

ז. הסוס והרכב נזכרים גם בספרות הנבואה כגילויים של כוחן הצבאי של ממלכות ישראל 

)הו' יד 4; עמ' ב 15, ד 10; וכן נוסח הע' להו' י 13( ויהודה )יש' ל 16; מי' א 13, ה 9; ראו להלן 

סעיף ד'(.

כאמור בימי הבית הראשון החזיקו ממלכות ישראל ויהודה חילות רכב ופרשים. שכיחותם של 

תיאורי חילות כאלו בצבאות זרים לעומת נדירותם בתיאורי חילות ישראליים, ובעיקר שכיחותה 

הבלתי־רגילה של תמונת הזר על הסוס או במרכבה ומולו הישראלי ללא כלי המלחמה הללו, 

הן אפוא עניין שיש לעמוד עליו. התמונה החוזרת הזו מופיעה על גרסאותיה השונות בתיאורי 

תקופות שונות בתולדות עם ישראל – מיציאת מצרים ועד לנבואות על אחרית הימים. בחלק 

הקדם־ בתקופה  סבירה.  נראית  החוזרת  התמונה  הופעותיה  של  ההיסטוריים  ההקשרים  מן 

מלוכנית, למשל, הפרוטו־ישראלים אכן לא החזיקו בחילות רכב, ואף שאין זה ברור אם אויביהם 

הכנענים והפלשתים כן החזיקו חילות כאלו באותה תקופה, בהקשר היסטורי זה התמונה החוזרת 

נראית סבירה בסך הכול. גם נאומו של רבשקה עשוי בהחלט לשקף את מצבה המציאותי של 

דיו  גדול  צבאי  כוח  נותר  ולא  חרבה,  הממלכה  כל  כמעט  סנחריב:  מסע  של  בעיצומו  יהודה 

 Filologencongres, Leuven 1949, pp. 89‒96; W. B. Barrick, ʻThe Meaning and Usage of
RKB in Biblical Hebrewʼ, JBL 101 [1982], pp. 481‒503(. ההקשר במל"ב ט 16 אינו ברור דיו 

על מנת להכריע בין האפשרויות )כוגן ותדמור ]לעיל הערה 55[, עמ' 109(.
מופיע  הפועל  בתרגומים  ואולם  איזבל.  גופת  את  שרמס  הוא  עצמו  שיהוא  עולה  'וירמסנה'  מנה"מ   81
מן  חלק  הסוסים.  הוא  שלו  שהנושא  ונראה  ת"י(,  'ְוָדֻשוָהא'  הע',   συνεπάτησαν )למשל:  בנסתרים 
 C. F. Burney, Notes on the Hebrew Text of the Books of( הפרשנים ביכרו את נוסח התרגומים
Kings, Oxford 1903, p. 301; הובס ]לעיל הערה 55[, עמ' 110(, ואחרים העדיפו את נה"מ )כוגן 

ותדמור ]שם[, עמ' 112(.
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שיוכל להתמודד עם האשורים הצרים על הבירה; וגם הטקסטים הנבואיים המתארים את כוחן 

המאיים של אשור ובבל באמצעות סוסיהן ומרכבותיהן משקפים את יחסי הכוחות המציאותיים 

יהודה. אך התמונה החוזרת מופיעה גם בהקשרים שאינם  בין האימפריות המסופוטמיות לבין 

לראש  רכב  חיל  של  ייחוסו  גם  סוף.  ים  חציית  של  הסצנה הלא־מציאותית  כגון  כלל,  סבירים 

קבוצת נוודים מדברית )'זרח הכושי'( אינו סביר. ניכר שלפנינו דפוס ספרותי מובהק, המשוכפל 

זוהו חילות הרכב והפרשים בספרות המקראית עם  בתיאורי תקופות היסטוריות שונות. מדוע 

אויבי ישראל? האם ניתן לקבוע מתי והיכן נוצרו הזיהוי הזה והתמונה החוזרת הזו או לתאר את 

התפתחותם ההיסטורית? מסיבות שיפורטו להלן )סעיף ד'( לא אדון כאן בתיארוך של כל אחת 

השתרשה  היא  שבו  לזמן  ראיות  למצוא  אשתדל  אך  החוזרת,  התמונה  של  ההופעות  מן  ואחת 

ונהייתה נפוצה כל כך.

ראשית יש להדגיש שלתמונה החוזרת, על שתי גרסאותיה, יש בדרך כלל תכלית תאולוגית 

ברורה: ברוב הופעותיה בגרסה האופטימית, אלו שבהן עם ישראל מנצח חרף נחיתותו הטקטית, 

הטקסט גם מבהיר מפורשות שמעורבות האל היא שהביאה לניצחון;82 וברוב הופעותיה בגרסה 

האל,  של  כשלוחו  העדיף  האויב  מוצג  מנצח,  והרכב  הסוס  בעל  האויב  שבהן  אלו  הפסימית, 

המבקש להעניש את עם ישראל ועל כן מעמיד לו אויבים בלתי מנוצחים.83 התפישה שהאל הוא 

האחראי לניצחונותיו של עם ישראל – תפישה שיש לה זיקה לתפישתו של האל המקראי כאל־

במזמורים  ולתקופותיה.84  לסוגותיה  המקראית  בספרות  ומרכזית  נפוצה  תפישה  היא   – לוחם 

בצורתו  פעמים  כמה  מופיע  אף  ורכב  סוס  בעל  אויב  על  האל  בכוח  ניצחון  החכמה  ובספרות 

הטהורה – ללא תיאור של סיטואציה מלחמתית ספציפית, וללא ייחוס הניצחון לצד הישראלי 

דווקא. כך למשל אומר המזמור במפורש: 'אין המלך נושע ברב חיל גבור לא ינצל ברב כח. שקר 

הסוס לתשועה וברב חילו לא ימלט' )תה' לג 16–17(.85 גם התפישה שלפיה התבוסות והאסונות 

של עם ישראל הם עונשים מידי האל היא, כמובן, תפישה נפוצה ומרכזית במקרא.

הקדום  המזרח  מן  מלכותיות  בכתובות  שכנות:  בתרבויות  גם  מצויות  דומות  תפישות 

יוצאי דופן הם שלושה מקרים שבהם הישראלים יכולים ליריביהם, אך לא מוצגת התערבותו של האל:   82
יהו' יז 18; שמ"ב ח 4, י 18. 

 ;19 א  שופ'  הם  האל,  כשלוח  מוצג  אינו  והרכב  הסוס  בעל  האויב  שבהם  דופן,  יוצאי  מקרים  שני   83 
שמ"א לא–שמ"ב א.

 G. Von Rad, Holy War in Ancient :על רעיון הניצחון בכוח האל בתפישה המקראית של המלחמה  84
 Israel, M. J. Dawn (trans.), Grand Rapids, MI 1991; P. D. Miller, The Divine Warrior in
 Early Israel (HSM 5), Cambridge, MA 1973, pp. 74‒141; P. C. Craigie, The Problem
 of War in the Old Testament, Grand Rapids, MI 1978, pp. 33‒43; M. C. Lind, Yahweh
 Is a Warrior: The Theology of Warfare in Ancient Israel, Scottdale, PA and Kitchener, 

ON 1980, pp. 23‒34; קאנג )לעיל הערה 62(, עמ' 114–224.
10 מציגים את הסוס, סמל לכוח ארצי,  7, קמז  31. גם תה' עו  דוגמה מובהקת נוספת היא מש' כא   85

כניגוד לכוחו של האל.
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הניצחון  מיוחס  רבות  כוזב בכוחו הארצי,86 פעמים  ביטחון  האויב כבעל  מוצג לעתים קרובות 

להתערבות אלוהית בקרב,87 וגם ייחוס התבוסה לכעסו של האל אינו זר להן.88 יסודות רעיוניים 

אלו משותפים אפוא לתרבויות שונות של המזרח הקדום, ואין צורך לחפש להם הסבר הנטוע 

בנסיבות הספציפיות של תולדות עם ישראל. 

של  גילויים  הן  שלנו  החוזרת  התמונה  של  הפסימית  והגרסה  האופטימית  הגרסה  ואולם, 

אויב ארצי, שיש להם מאפיינים  בידי  ושל רעיון הענישה האלוהית  רעיון הניצחון בכוח האל 

משל עצמם. כוחו הארצי של האויב מוצג בהן בקביעות כעדיף, וכן יש בהן הנגדה מפורשת בין 

השימוש בסוס וברכב, המזוהה עם צבאות האויב – ה'אחר', לבין היעדרו של שימוש כזה, המזוהה 

עם עם ישראל – ה'אני'. משמעותו הרעיונית־תאולוגית של הכוח הצבאי הארצי, שהסוס והרכב 

הכוח  האופטימית  בגרסה  הפסימית:  ובגרסה  האופטימית  בגרסה  שונה  מהתגלמויותיו,  הוא 

הארצי הוא כוח כוזב, שלא עומד בסופו של דבר מול כוחו של האל; בגרסה הפסימית הוא כוח 

העולה משתי  לב שתמונת המציאות הארצית  אך חשוב לשים  האל.  רצון  את  ממשי, המשקף 

הישראלי,  פני  על  ברורה  טקטית  עדיפות  וברכב,  בסוס  המצויד  לאויב,  אחת:  היא  הגרסאות 

שכלי המלחמה הללו אינם בידו. העדיפות הטקטית המובהקת של האויב והזיהוי המובהק של 

הסוס והרכב עמו הם אפוא המאפיינים העיקריים של התמונה החוזרת שלנו, על שתי גרסאותיה, 

ובהם אני רוצה לעסוק כאן.

האם תמונה זו וזיהוי זה משקפים את הנסיבות המיוחדות לתולדות עם ישראל או לתקופה 

מצב  מתוך  צמחה  החוזרת  שהתמונה  היא  להעלות  שניתן  עקרונית  השערה  מתוכן?  כלשהי 

הפרשנויות  על  הזו,  התמונה  הפכה  מכן  לאחר  ורק  משקפת;  היא  שאותו  מסוים,  היסטורי 

כוגן  לעברית:  )בתרגום   63–59 שורות  ג',  שלמנאסר  של  השחור  האובליסק  בכתובת  למשל  כך   86
 ;ʻtakāluʼ 4d, CAD, T, Chicago, IL 2006, p. 68 :לעיל הערה 26[, עמ' 16(. לדוגמאות נוספות[
 וראו ניתוח מרכיב זה בתיאורי האויב בכתובות המלכותיות האשוריות אצל פאלס )לעיל הערה 34(, 

עמ' 428–429.
למשל  שונות:  בצורות  המלכותיות  בכתובות  להתבטא  עשויה  הצבאי  בניצחון  האל  של  מעורבותו   87
הליכה לפני הצבא )ראו לדוגמה בכתובת תל דן, שורה 5; בתרגום לעברית: בירן ונוה ]לעיל הערה 
35[, עמ' 44(, הענקת כוח לצבא )לדוגמה בכתובת נהר אל־כלב של אסרחדון, שורות 1–3; עברית: 
כוגן ]שם[, עמ' 94(, או השתתפות פעילה בקרב באמצעים שונים, כגון ברקים )לדוגמה באנאלים של 
מורשילי השני ]CTH 61.I[, סעיף 17; עברית: א' זינגר, החתים ותרבותם ]ספריית האנציקלופדיה 
68(, או ה־pulḫu melammu  האלוהי – צירוף אכדי המציין  המקראית כו[, ירושלים תשס"ט, עמ' 
שילוב של כבוד ויראה מצמיתה שמעוררים אלים ומלכים )לדוגמה בכתובת מכלח של אדד־ניררי ג', 
 M. Weinfeld, ʻDivine Intervention שורות 17–19; עברית: כוגן ]שם[, עמ' 24(. ראו הדיון אצל
 in War in Ancient Israel and in the Ancient Near Eastʼ, H. Tadmor and M. Weinfeld
 (eds.), History, Historiography and Interpretation: Studies in Biblical and Cuneiform

Literatures, Jerusalem 1984, pp. 121‒147
אחיטוב,  ש'  פרשני:  ואפראט  תנועות  השלמת  הכוללת  )במהדורה   6–5 שורות  מישע,  במצבת  כך   88
]ספריית  בית־ראשון  מימי  הירדן  עבר  ומממלכות  מארץ־ישראל  כתובות  אסופת  והמכתב:  הכתב 

האנציקלופדיה המקראית כא[2, ירושלים תשע"ב, עמ' 380–381, 384(.
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התאולוגיות השונות המוצמדות אליה, לדפוס ספרותי ששוכפל ושובץ בתיאוריהן של תקופות 

שונות. אילו מצבים היסטוריים יכולים להיות הרקע לצמיחת התמונה החוזרת?  

היו תקופות שבהן לא היו לישראלים סוס ורכב כלל:

שהמסורות  אף  ודוד(.  שאול  )ימי  המלוכה  ימי  וראשית  הקדם־מלוכנית  התקופה  א. 

בין  מסוים  תואם  מתגלה  למהימנות,  כלל  בדרך  נחשבות  אינן  אלו  תקופות  על  המקראיות 

זה  אין  לעיל  שהראיתי  כפי  המקראיות:  המסורות  לבין  והארכאולוגיות  ההיסטוריות  הידיעות 

סביר שבתקופה הקדם־מלוכנית הפרוטו־ישראלים השתמשו בסוסים ובמרכבות, ואין זה ברור 

הופעות  אותן  את  פירשו  רבים  חוקרים  תקופה.  באותה  כאלו  חילות  החזיקו  כן  אויביהם  אם 

זיכרון  ודוד, כביטוי של  ולימי שאול  של התמונה החוזרת, השייכות לתקופה הקדם־מלוכנית 

היסטורי מהימן.89 גישה זו מעוררת שני קשיים: ראשית, במקרים רבים אין הספרות המקראית 

מדויקת כל כך בבואה לתאר את העבר הקדם־מלוכני של עם ישראל, והיא מלאה אנכרוניזמים 

צורמים. קשה אפוא לייחס לה דיוק דווקא בהקשר לאופי חילותיהם הארכאיים של הישראלים. 

וימי  הקדם־מלוכנית  התקופה  בתיאורי  רק  לא  נפוצה  החוזרת  התמונה  שהראיתי,  כפי  שנית, 

שאול ודוד, אלא גם בתיאורי תקופות מאוחרות יותר. החוקרים שהסבירו את הופעות התמונה 

החוזרת בתיאורי התקופות המוקדמות כביטוי של זיכרון היסטורי התעלמו מכך שלפנינו דפוס 

ספרותי, החוזר גם בתיאורי תקופות שבהן לישראלים כן היו חילות רכב ופרשים.

ב. התקופה שאחרי חורבן ממלכת יהודה ב־586 לפסה"נ. כעת לא היה ליהודאים כוח צבאי 

בכלל, והם ניצבו חסרי אונים לחלוטין מול כוחן של מעצמות כבבל, מצרים ופרס. 

הייחוס של שימוש בסוס וברכב לצד אחד בלבד בהתמודדות יכול להיות גם אמצעי ספרותי 

כלשהו  מקראי  טקסט  שכאשר  אפוא  אפשר  צד.  אותו  של  המובהק  הטקטי  יתרונו  להמחשת 

הוא מבקש אלא  אין  לו כלים אלו,  ואת הישראלי כמי שאין  ורכב  סוס  מציג את האויב כבעל 

להציג את יתרונו הצבאי של האויב כמובהק ומוחלט. אם כן, ייתכן שהמצב ההיסטורי המשתקף 

בתמונה החוזרת שלנו אינו מצב שבו לישראלים לא היו סוסים ומרכבות, אלא מצב שבו הם סבלו 

מנחיתות צבאית מובהקת. כמה מצבים כאלו עולים על הדעת:

ג. במחצית השנייה של מאה ט' לפסה"נ נקלעה ממלכת ישראל לסכסוך מתמשך עם ארם 

הארמים  הצפונית.90  השכנה  מול  ומדינית  צבאית  בנחיתות  עצמה  את  מצאה  שבו  דמשק, 

ראו למשל ידין )לעיל הערה 3(, עמ' 230; י' אהרוני, 'מלחמת מי־מרום ומלחמת דבורה', ליוור )לעיל   89
)עורך(, תולדות עם ישראל, א, תל  'ראשית האומה', ח"ה בן־ששון  א' מלמט,  18(, עמ' 96;  הערה 
עם  של  )ההיסטוריה  השופטים  )עורך(,  מזר  ב'  השופטים',  'ימי  הנ"ל,   ;64–63 עמ'  תשכ"ט,  אביב 
62(, עמ' 127–128; ש'  79; באטלר )לעיל הערה  ישראל, סדרה ראשונה ג(, ירושלים תשמ"ב, עמ' 
 אחיטוב, יהושע עם מבוא ופירוש )מקרא לישראל(, תל אביב וירושלים תשנ"ו, עמ' 183; נלסון )לעיל 

הערה 62(, עמ' 153. 
ב' מזר, 'מלחמות ישראל עם ארם', ליוור )שם(, עמ' 213–216; ח' תדמור, 'ימי הבית הראשון ושיבת   90
 G. W. Ahlström, The History of Ancient Palestine  ;125–123 עמ'  )שם(,  בן־ששון  ציון', 
 from the Palaeolithic Period to Alexanderʼs Conquest (JSOTSup 146), Sheffield 1993, 



יעקב דולגופולסקי־גבע

]80[

26[

מופיעים פעמים אחדות בתפקיד האויב בתמונה החוזרת )שמ"ב ח 4 ]ודה"א יח 4[, י 18 ]ודה"א 

יט 18[; מל"א כ 1, 20–21, 25; מל"ב ו 14–15; דה"א יט 6–7(. אפשר אפוא שמצב היסטורי זה 

הוא הרקע לצמיחת התמונה.

שנראה  אף  לפסה"נ:  ו־ח'  ט'  במאות  ישראל  ממלכת  מול  יהודה  ממלכת  של  נחיתותה  ד. 

שבמאה ח' החזיקה אף היא בחילות רכב ופרשים, ממלכת יהודה הייתה במאות ט' ו־ח' בעמדה 

קבועה של נחיתות צבאית ומדינית ביחס לממלכת ישראל הצפונית. נילי ואזנה הבחינה שרוב 

 ;18 ,16 4, 6, 9, יז  הכתובים המייחסים שימוש במרכבות לעמי הארץ האוטוכתוניים )יהו' יא 

והציעה  הצפונית,91  ישראל  ממלכת  בתחומי  שישבו  בעמים  עוסקים   )16–15  ,13  ,3 ד  שופ' 

שומרון,  לחורבן  המאוחרים  בטקסטים  המופיעות  הכנעניים,  הרכב  חילות  על  שהמסורות 

משקפות זיכרון יהודאי של חילות הרכב שהחזיקה ממלכת הצפון בימי קיומה.92 גם הנחיתות 

הקבועה של ממלכת יהודה אל מול שכנתה הצפונית עשויה להיות אפוא רקע היסטורי מתאים 

לצמיחת התמונה החוזרת הנידונה כאן.

ה. בדור האחרון לקיומה מצאה עצמה שוב ממלכת ישראל הצפונית בעמדת נחיתות – הפעם 

מול האויב האשורי. גם מצב היסטורי זה יכול היה להיות המקור לצמיחת התמונה החוזרת; וזאת 

אף שמן העדויות האשוריות עולה שחילות הרכב והפרשים של ממלכת ישראל הוסיפו להתקיים 
ממש עד לחורבנה הסופי.93

ו. מצבה של ממלכת יהודה משלהי מאה ח' לפסה"נ ועד 586 לפסה"נ: קיומה של הממלכה 

עמד כמעט לכל אורך התקופה הזו בצלן של מעצמות עדיפות – אשור, מצרים ובבל. גם מצב זה 

נראה אפוא כרקע מתאים לצמיחת התמונה החוזרת.

מציאת  שלשם  עולה  החוזרת  התמונה  לצמיחת  המתאימים  ההיסטוריים  המצבים  מריבוי 

זמנה אין די בחיפוש אחר מציאות היסטורית שהיא עשויה לשקף. יש צורך לנסות למצוא ראיות 

לזמן שבו השתרש הזיהוי של הסוס והרכב עם ה'אחר' – זיהוי שהוא כאמור מרכיב יסודי באותה 

תמונה. 

ב  כ ר ה ו ס  ו ס ה י  ו ה י ז ל  ש ת  י ר ו ט ס י ה ה ת  ו ח ת פ ת ה ה  .  ד

ת י א ר ק מ ה ת  ו ר פ ס ב ם  י ר ז ה  מ ח ל מ י  ל כ ם  ע  

בסעיף ב' הצבעתי על העובדה שבכמה מן הכתובים האנטי־מלוכניים מימי הבית הראשון שבהם 

pp. 605‒608
יוצא דופן הוא שופ' א 19, המייחס חילות רכב לשכניו יושבי העמק של שבט יהודה.  91

'ארכיאולוגיה  העיון  ימי  סדרת  במסגרת  הרצאה  הכיבוש',  במסורת  לדרום  הצפון  'בין  ואזנה,  נ'   92
והיסטוריה: "הילכו שנים יחדו"', ירושלים תשע"א )תוכן ההרצאה לא פורסם עדיין בכתובים; תודתי 

נתונה לד"ר ואזנה על שאפשרה לי לעיין בו(.
ראו לעיל סעיף א', ושם הערות 29, 30.  93
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הסוס והרכב מסמלים את עושרה ועצמתה של המלוכה הישראלית מוצגת המלוכה עצמה כבעלת 

אף  על  כן,  אם   .)10 26–יא  י  מל"א  ח;  שמ"א   ;20–14 יז  )דב'  ולא־ישראליים  זרים  מאפיינים 

מלוכה  מוסדות  עם  ולא  הישראליים,  המלוכה  מוסדות  עם  דווקא  בהם  מזוהים  והרכב  שהסוס 

להוסיף  אפשר  'זרּות'.  של  אבק  איזה  וברכב  בסוס  דבק  הללו  שבכתובים  לומר  אפשר  זרים, 

אליהם פסוק אחד שאינו אנטי־מלוכני – דבריו של הנביא הצפוני הושע, בן מאה ח' לפסה"נ, 

ולא נאמר  נרכב  סוס לא  יושיענו על  'אשור לא  בתיאור החזרה האפשרית של העם בתשובה: 

עוד אלהינו למעשה ידינו' )יד 4(. הרכיבה על סוס נקשרת בפסוק זה להישענות על האימפריה 

ידי  על  וכן  האלילים,  עבודת  עם  יחד  הצגתן  ידי  על  שלילי  באור  מוארות  ושתיהן  האשורית, 

ההקשר הכללי של החזרה בתשובה. בנבואה זו, הנחשבת בדרך כלל לטקסט אותנטי שנתחבר 

בדורה האחרון של ממלכת ישראל הצפונית,94 יש זיקה בין הסוס לבין צבאות זרים ותפישה של 

הזיקה  יש לשים לב שבנבואתו של הושע  זאת,  השימוש בסוס כמעשה פסול בפני עצמו. עם 

שבין הסוס לבין אשור אינה מובהקת: שניהם, כמו עבודת האלילים, מגונים, אך הסוס אינו מוצג 

כבהמתם של צבאות אשור. בנבואה זו עצמתה של אשור ועצמתו של הסוס הן שתי דוגמאות 

בלשון  בה  מופיע  ָרֺכב  הפועל  נפרדות:  דוגמאות  הן  אך  עליה,  להישען  שאין  ארצית  לעצמה 

מדברים; לא האשורים הם הרוכבים על הסוסים, 'אנחנו' הרוכבים. העדר הזיהוי הוא משמעותי: 

בכל הטקסטים שבהם משמשים הסוס והרכב כסמלים במסגרת הביקורת האנטי־מלוכנית הסוס 

ולא ככליהם של אויביהם. בזה שונים מהותית אותם  והרכב מוצגים ככליהם של הישראלים, 

טקסטים מאלו שהוצגו בסעיף ג': הטקסטים שדנתי בהם בסעיף ג' מזהים מפורשות את הסוס 

והרכב עם האויב. 

יכול  לא  ה'אחר'  עם  והרכב  הסוס  של  המובהק  הזיהוי  נוצר  שבו  ההיסטורי  השלב  גילוי 

להיעשות, לדעתי, מתוך דיון בתארוכיהם של הטקסטים ההיסטוריוגרפיים שבהם יש זיהוי כזה, 

וזאת משתי סיבות: )א( קיומם של ויכוחים חריפים בין החוקרים בנוגע לתיארוכים של הטקסטים 

ההיסטוריוגרפיים; )ב( הטקסטים ההיסטוריוגרפיים, מטבע עיסוקם בעבר, נשענים על מקורות 

 ועל מסורות. בכל אחד מן הטקסטים הנידונים אין לדעת אם המרכיב הספציפי שאחריו אנו תרים – 

או שהוא  או עורך מאוחר  – מגיע מידיו של מחבר  ולו בלבד  והרכב לצבא האויב  ייחוס הסוס 

ירושת המקור או המסורת שעליו הוא נשען.

הנבואה.  בספרות  מצוי  ה'אחר'  עם  והרכב  הסוס  זיהוי  של  זמנו  לשאלת  המפתח  לדעתי 

טקסטים נבואיים סובלים מבעיות תיארוך חריפות פחות מאלו שיש לטקסטים היסטוריוגרפיים. 

מבעיית  משוחרר  ההיסטורי,  בעבר  ולא  בהווה  עיסוקם  מטבע  אלו,  בטקסטים  הדיון  כן,  כמו 

 H. W. Wolff, Hosea (Hermeneia), G. Stansell (trans.), Philadelphia, PA 1974, p. 234;  94 
J. L. Mays, Hosea: A Commentary (OTL), London 1969, pp. 184‒185; D. Stuart, Hosea-
 Jonah (WBC), Waco, TX 1987, p. 212; A. A. Macintosh, A Critical and Exegetical
 E. Ben-Zvi, Hosea :לעמדה אחרת .Commentary on Hosea (ICC), Edinburgh 1997, p. 559

(FOTL), Grand Rapids, MI 2005, pp. 303‒311
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בזמן  שרווחו  לתפישות  ומהימנים  ישירים  עדים  הם  סיבה  ומאותה  והמסורות,  המקורות 

הנבואה  בספרות  צבאיים־מלחמתיים  בהקשרים  והרכב  הסוס  בהופעות  מהתמקדות  חיבורם.95 

איך התפתח הזיהוי של הסוס והרכב עם הזר וה'אחר' ומתי הפך  לתקופותיה ניתן ללמוד אפוא 

זיהוי זה למובהק. העיון יתמקד בהופעות הסוס והרכב בהקשרים צבאיים־מלחמתיים בנבואות 

משתי תקופות: טקסטים של נביאי מאה ח' לפסה"נ, שפעלו בימי פריחת חילות הרכב והפרשים 

וטקסטים  מיהודה;  נביאים  לבין  הצפון  ממלכת  נביאי  בין  אבדיל  ובתוכם  וביהודה,  בישראל 

ז'  של הנביאים המאוחרים, שפעלו בתקופות שאחרי נפילת האימפריה האשורית בשלהי מאה 

לפסה"נ. את תקופת הביניים – מאה ז' – אוציא מן הדיון מפאת מיעוט הטקסטים הרלוונטיים 
שמקורם בה.96

ועמוס הושע  בנבואות  צבאיים־מלחמתיים  בהקשרים  והרכב  הסוס 

בממלכת  שניבאו  נביאים  שני  ועמוס,  הושע  של  בנבואותיהם  וברכב  בסוס  נתבונן  ראשית 

ישראל הצפונית ושרוב הנבואות המופיעות בספריהם נחשבות בדרך כלל לטקסטים אותנטיים 

ממאה ח' לפסה"נ.97 נבואות עמוס, שפעל באמצע המאה, משקפות מציאות גאו־פוליטית שבה 

אשור עדיין איננה אויב מידי ומוכר, והאימפריה המסופוטמית אינה נזכרת בהן כלל.98 נבואות 

נוכחותו המתמדת  ישראל, משקפות כבר את  הושע, שפעל בשנותיה האחרונות של ממלכת 

יותר  טוב  התחברותם  זמן  של  הרוח  הלכי  על  מעידים  ונבואיים  שיריים  שטקסטים  האבחנה  את   95
מטקסטים היסטוריוגרפיים ניסחה היטב ד' רום־שילוני, אלהים בעידן של חורבן וגלויות: תאולוגיה 

תנ"כית )סדרת ספרים לחקר המקרא מיסודו של ס"ש פרי(, ירושלים תש"ע, עמ' 27–28.
חטיבת הנבואות היחידה שנזכרים בה סוס ורכב בהקשר צבאי־מלחמתי, ושיש במחקר הסכמה רחבה   96
שיש לתארכה לתקופה שבין מסע סנחריב )701 לפסה"נ( לבין נפילת נינוה )612 לפסה"נ(, היא 'משא 
 W. A. Maier, The Book of Nahum: A Commentary, St. :נינוה', או ספר נחום. על תיארוכו ראו
̒ ,Louis, MO 1959, p. 36; K. J. Cathcart. ראו להלן  Nahum, Book ofʼ, ABD, IV, pp. 998‒999

הערות 121, 122.
פאול,  ש"מ   ;17–15  ,7–5 עמ'   ,)94 הערה  )לעיל  מייז   ;xxxiii–xxx עמ'   ,)94 הערה  )לעיל  וולף   97
עמוס עם מבוא ופירוש )מקרא לישראל(, תל אביב וירושלים תשנ"ה, עמ' 14–18; מ' הרן, האסופה 
המקראית: תהליכי הגיבוש עד סוף ימי בית שני ושינויי הצורה עד מוצאי ימי הביניים, ג, ירושלים 
  J. L. Mays, Amos: A Commentary (OTL), London 1969, pp. 12‒14;;434–407 'תשס"ח, עמ
 R. Gordis, ʻThe Composition and Structure of Amosʼ, Poets, Prophets and Sages: Essays
 in Biblical Interpretation, Bloomington, IN 1971, pp. 217‒229; F. I. Andersen and 
 D. N. Freedman, Hosea (AB), New York 1980, pp. 52‒57; eidem, Amos (AB), New
 York 1989, pp. 141‒144; J. Limburg, ʻSevenfold Structures in the Book of Amosʼ, JBL
 106 (1987), pp. 217‒222; B. E. Willoughby, ʻAmos, Book ofʼ, ABD, I, pp. 210‒211; 

C. L. Seow, ʻHosea, Book ofʼ, ABD, III, p. 292
 ,ἐν ᾿Ασσυρίοις 9 – 'השמיעו על ארמנות באשדוד', במקום 'באשדוד' מופיע  בתרגום הע' לעמ' ג   98
המשקף אולי 'באשור'. נראה שנה"מ הוא המקורי, ואילו הנוסח המשתקף בע' נוצר על דרך השיבוש 

A. Gelston, The Twelve Minor Prophets (BHQ), Stuttgart 2010, p. 80* :או האשגרה. ראו
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של הצל האשורי מעל קיומה של הממלכה הצפונית: אשור נזכרת בשמה תשע פעמים בספר 

הושע.99 

נבואות עמוס והושע המציגות סוס ורכב כייצוגים של כוח צבאי משתייכות כולן לקטגוריה 

הנדירה יחסית של כתובים המזהים את הסוס והרכב עם הכוח הצבאי הישראלי. כך מתאר עמוס 

מצבים שבהם הכוח הצבאי של ממלכת ישראל לא יכול לעמוד מול כוחו של האל: 'ותפש הקשת 

לא יעמד וקל ברגליו לא ימלט ורכב הסוס לא ימלט נפשו' )ב 15(; 'שלחתי בכם דבר בדרך מצרים 

הרגתי בחרב בחוריכם עם שבי סוסיכם' )ד 10(. שני הכתובים הללו נחשבים במחקר בדרך כלל 

לטקסטים אותנטיים ממאה ח' לפסה"נ.100 תמונה דומה מוצגת בשתי נבואות המיוחסות להושע. 

6–7: 'כי לא אוסיף עוד ארחם את בית ישראל כי נשא אשא להם.  אחת מהן היא הנבואה ב־א 

בסוסים  ובמלחמה  ובחרב  בקשת  אושיעם  ולא  אלהיהם  בה'  והושעתים  ארחם  יהודה  בית  ואת 

7, שאין הסכמה במחקר בנוגע לתיארוכו: יש הסבורים  ובפרשים'. הסוס והרכב נזכרים בפס' 

שהוא אותנטי,101 אך אחרים רואים בו תוספת יהודאית מאוחרת.102 הנבואה השנייה מצויה ב־י 13: 

'חרשתם רעה עולתה קצרתם אכלתם פרי כחש כי בטחת בדרכך ברב גבריך'; ומקובל שהנוסח 

המקורי.103  הוא   – 'בדרכך'  תחת   )ἐν τοῖς ἅρμασίν σου( 'ברכבך'   – הע'  מתרגום  המשתקף 

מהופכת  גרסה  מציגים  הללו  הטקסטים  כל  הנביא.104  של  לימיו  הדברים  את  לתארך  מקובל 

וחתרנית לתפישת הביטחון הכוזב בכוח הצבאי, הנפוצה במקרא ובכתובות המלכותיות: הכוח 

הארצי הכוזב – שהסוס והרכב הם מגילוייו – הוא לא כוחו של האויב, של ה'אחר', אלא כוחה של 

ממלכת ישראל עצמה. שונה היא נבואתו של הושע, שבה דנתי לעיל )יד 4(: בה יש גינוי מפורש 

של הרכיבה על סוס, וגם, כאמור, זיקה בין רכיבה על סוס לבין אשור. אך גם בה אין זיהוי של 

הסוס והרכב עם צבא אשור. גם הושע, שהכיר את אשור ושנבואותיו משקפות את קיומה של 

ממלכת ישראל בצלה, רואה בסוס כלי מלחמה 'ישראלי' ולא כלי מלחמה 'אשורי'.

עולה  ישראל  כוחה הצבאי של ממלכת  והושע עם  בנבואות עמוס  והרכב  הסוס  הזיהוי של 

בקנה אחד עם המידע על אודות השימוש הנרחב בסוסים ובמרכבות בממלכת הצפון, שמספקים 

מבני העמודים ממגידו והטקסטים האשוריים. רמז נוסף למקום שתפסו הסוסים והרכב בזהותם 

ה 13, ז 11, ח 9, ט 3, י 6, יא 5, 11, יב 2, יד 4 )ראו לעיל(.  99
,355–342 עמ'   ,)97 הערה  )לעיל  עמוס  ופרדימן,  אנדרסן   ;14–12 עמ'   ,)97 הערה  )לעיל  מייז   100 

 H. W. Wolff, Joel and Amos ;48 '444–447; וילובי )לעיל הערה 97(; פאול )לעיל הערה 97(, עמ
 (Hermeneia), W. Janzen, S. D. McBride Jr. and C. A. Muenchow (trans.), Philadelphia, 
PA 1977, pp. 148‒151. בנוגע ל־ד 10 התמונה ברורה פחות מאשר בנוגע ל־ב 15, ויש המציעים 

לאחרו )למשל וולף ]שם[, עמ' 217–218(. 
הרן )לעיל הערה 97(, עמ' 397–398.  101

מקינטוש )לעיל הערה 94(, עמ' 25–26.   102
K. Elliger, BHS, p.1004; מייז )לעיל הערה 94(, עמ' 147; וולף )לעיל הערה 94(, עמ' 181; סטוארט   103
)לעיל הערה 94(, עמ' 165–166; הרן )לעיל הערה 97(, עמ' 401. דעת מיעוט, ולפיה יש להעדיף את 

נה"מ, הביעו: אנדרסן ופרידמן, הושע )לעיל הערה 97(, עמ' 569; מקינטוש )שם(, עמ' 425.
מייז )שם(, עמ' 148; וולף )שם(, עמ' 183; סטוארט )שם(, עמ' 168; מקינטוש )שם(, עמ' 426–427.  104



יעקב דולגופולסקי־גבע

]84[

30[

העצמית של תושבי ממלכת שומרון מספקת הקריאה 'אבי אבי רכב ישראל ופרשיו', שחוזרת 

בתיאור עליית אליהו השמימה )מל"ב ב 12( ובפניית יואש מלך ישראל לאלישע, שעה שאלישע 

שונות  השערות  הועלו  הקריאה  של  המדויקת  משמעותה  לגבי   .)14 )יג  דווי  ערש  על  שכב 

שהייתה  קרב  קריאת  מעין  אולי   – הצבא  בחיי  שמקורה  הכללית  הדעה  נראית  אך  במחקר,105 

מקובלת בצבאה של ממלכת הצפון.106 ממכלול הנתונים נראה שבממלכה הצפונית לא נתפשו 

הסוס והרכב כ'זרים' כלל; נהפוך הוא, הם נתפשו ככלי מלחמה 'ישראליים' מובהקים.

ומיכה אמוץ  בן  ישעיה  בנבואות  צבאיים־מלחמתיים  בהקשרים  והרכב  הסוס 

בן  וישעיה  המורשתי  מיכה  לנביאים  המיוחסות  בנבואות  והרכב  הסוס  הופעות  את  נבחן  כעת 

של  האותנטיות  והושע,  עמוס  כספרי  שלא  לפסה"נ.  ח'  מאה  בשלהי  ביהודה  שפעלו  אמוץ, 

הנבואות שבספר מיכה ובישעיה א–לט מסופקת, וסימני שאלה מחקריים מרחפים מעל תיארוכן 

הממשי של הנבואות השונות שבהם.107 

ושניים המיוחסים למיכה משתייכים לאותה קטגוריה שאליה  טקסט אחד המיוחס לישעיה 

משתייכים הטקסטים של עמוס והושע שהצגתי לעיל – הסוס והרכב כסמלים לעצמתה הצבאית 

הכוזבת של ממלכת יהודה, ֹעצמה שלא תעמוד בפני כוחו של האל:

א. 'ותאמרו לא כי על סוס ננוס על כן תנוסון ועל קל נרכב על כן יקלו רדפיכם' )יש' ל 16(. 

מימי  אותנטי  פסוק  שהוא  סבורים  רבים  זה:  פסוק  של  לאותנטיות  בנוגע  במחקר  הסכמה  אין 

חזקיהו,108 אך יש שמתארכים אותו לתקופות מאוחרות יותר.109 

רוב   .)13 )א  לכיש'  יושבת  לרכש  המרכבה  'רתם  קרבה:  מלחמה  מפני  מיכה  אזהרת  ב. 
החוקרים סבורים שמדובר בטקסט אותנטי מימי חזקיהו.110

 K. Galling, ʻDer Ehrenname Elisas und die Entrückung Eliasʼ, ZTK 53 ראו:  מהן  לכמה   105
 (1956), pp. 129‒148; Th. H. Gaster, Myth, Legend, and Custom in the Old Testament: 
 A Comparative Study, New York 1969, p. 512; M. A. Beek, ̒ The Meaning of the Expression
“The Chariots and the Horsemen of Israel” (II Kings ii 12)ʼ, OtSt 17 (1972), pp. 1‒10

כוגן ותדמור )לעיל הערה 55(, עמ' 32.  106
 C. R. Seitz, ʻIsaiah, Book of: First Isaiahʼ, ABD, III, pp. 472‒488; D. R. Hillers, ʻMicah,  107

Book ofʼ, ABD, IV, pp. 808‒809
 W. A. M. Beuken, ʻIsaiah 30: A Prophetic Oracle Transmitted in Two Successive  108
 Paradigmsʼ, C. C. Broyles and C. A. Evans (eds.), Writing and Reading the Scroll of
 Isaiah: Studies of an Interpretive Tradition (VTSup 70), Leiden 1997, pp. 369‒397; 
B. S. Childs, Isaiah: A Commentary (OTL), Louisville, KY 2001, p. 228; בלנקינסופ )לעיל 

הערה 46(, עמ' 417–418; הרן )לעיל הערה 97(, עמ' 222–228.
ווטס, למשל )לעיל הערה 74, עמ' 395(, מתארך אותו לימי יאשיהו.  109

 J. L. Mays, Micah: A Commentery (OTL), London 1976, pp. 23, 50‒54; L. C. Allen,  110 
 The Books of Joel, Obadiah, Jonah and Micah (NICOT), Grand Rapids, MI 1976, 
pp. 241‒242, 277‒278, 281; R. L. Smith, Micah-Malachi (WBC), Waco, TX 1984, pp. 20‒22
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ג. 'והיה ביום ההוא נאם ה' והכרתי סוסיך מקרבך והאבדתי מרכבתיך' )מי' ה 9(. אין הסכמה 

בנוגע לתיארוך הפסוק: יש הסבורים שהוא פסוק אותנטי מימי חזקיהו,111 ויש המאחרים אותו 
לתקופת חורבן ממלכת יהודה.112

 נתון שעשוי להיות רב משמעות הוא שיוכו הגאוגרפי של מיכה, שהוא 'מורשתי' )יר' כו 18; 

היחידים  הפסוקים  שני  הם   9 ו־ה   13 א  יהודה.  שבשפלת  גת  מורשת  תושב  כלומר   ,)1 א  מי' 

המיוחסים למיכה, שבהם נזכרים סוס ורכב. ספרות שמקורה בשפלת יהודה – האזור שבו היו 

ממוקמים ככל הנראה מרכזי חילות הרכב והפרשים של הממלכה – היא כאמור נדירה. מעניין 

אפוא שבשני הפסוקים הללו מוצגת תפישה של הסוס והרכב כגילויים של עצמת ממלכת יהודה, 

ולא של עצמת חילות זרים – תפישה המזכירה את זו שמצאנו אצל נביאי הצפון עמוס והושע. 

למרבה הצער אין בידינו טקסטים נוספים שיוכלו ללמדנו על תפישת הסוס והרכב בקרב יושבי 

שפלת יהודה, ועדותם של שני פסוקים, שהאותנטיות של אחד מהם מוטלת בספק, אין בה כדי 

לומר דברים מבוססים.

בכמה נבואות המיוחסות לישעיה מופיעים הסוס והרכב ככליו של כוח צבאי זר:

רוב  על  מקובלת  שלה  שהאותנטיות  צבאי,  לסיוע  מצרים  על  הישענות  כנגד  ההטפה  א. 

החוקרים:113 'הוי הירדים מצרים לעזרה על סוסים ישענו ויבטחו על רכב כי רב ועל פרשים כי 

עצמו מאד ולא שעו על קדוש ישראל ואת ה' לא דרשו ]...[ ומצרים אדם ולא אל וסוסיהם בשר 

ולא רוח ]...[' )לא 1, 3(. נבואה זו קרובה ברוחה לזו שבהושע יד 4, אך יש לשים לב גם להבדל 

ביניהן: הסוסים והרכב בישעיה לא 1, 3 הם כלי המלחמה של המצרים, ולא של ממלכת יהודה; 

אינו אויבם של  הזר העושה בהם שימוש  כי  זרים, אם  והרכב מוצגים כאן ככלי מלחמה  הסוס 

הישראלים אלא בעל־בריתם. 

ב. נבואה אחת המיוחסת לישעיה נמנית על הופעות התמונה החוזרת בגרסתה האופטימית: 

ישראל. ביד מלאכיך  קדוש  על  עיניך  מרום  ותשא  קול  הרימות  מי  ועל  וגדפת  חרפת  מי  'את 

חרפת אדני ותאמר ברכב רכבי אני עליתי מרום הרים ירכתי לבנון ]...[' )מל"ב יט 22–23(.114 

אותנטי  טקסט  שהיא  סבורים  אינם  המקדימים  גם  אך  במחלוקת,  נתון  הנבואה  של  תיארוכה 

 מימי חזקיהו, ובשל אזכור הנילוס בפסוק הבא )'ואחרב בכף פעמי כל יארי מצור', מל"ב יט 24; 

לפסה"נ.115  ב־671  למצרים  האשורית  הפלישה  תחילת  אחרי  זמנה  את  קובעים   )25 לז  יש' 

אלן )שם(, עמ' 249, 357–360; סמית )שם(, עמ' 48.  111
מייז )לעיל הערה 110(, עמ' 25.   112

 O. Kaiser, Isaiah 13–39: A Commentary (OTL), R. A. Wilson (trans.), London 1974,  113 
 pp. 311–312; H. Barth, Die Jesaja-Worte in der Josiazeit: Israel und Assur als Thema
einer produktiven Neuinterpretation der Jesajaüberlieferung (WMANT 48), Neukirchen-

 ,)46 הערה  )לעיל  בלנקינסופ   ;254 עמ'   ,)74 הערה  )לעיל  קלמנטס   ;Vluyn 1977, pp. 83‒88  
עמ' 427; צ'יילדס )לעיל הערה 108(, עמ' 231; הרן, האסופה המקראית )לעיל הערה 97(, עמ' 232.

הטקסט מופיע פעם נוספת, בנוסח כמעט שווה לזה, ביש' לז 23–24.  114
 C. R. Seitz, 97(, עמ' 266–267;  )לעיל הערה  55(, עמ' 243–244; הרן  )לעיל הערה  ותדמור  כוגן   115
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המאחרים סבורים שהיא מאוחרת לחורבן הבית הראשון.116

 ג. שתי נבואות המיוחסות לישעיה נמנות על הופעות התמונה החוזרת בגרסתה הפסימית: 

ה 26–30 – נבואה שהאותנטיות שלה מקובלת על רוב החוקרים;117 כב 6–7 – טקסט שיש הסבורים 
שיש לייחסו לימי הנביא,118 ויש הסבורים שיש לאחרו לתקופה שאחרי חורבן הבית הראשון.119

מקרים  יש  חד־משמעי:  אינו  אפוא  הממצא  לפסה"נ  ח'  ממאה  היהודאיות  לנבואות  בנוגע 

שבהם הסוס והרכב הם כלי מלחמה ישראליים, ויש כאלו שבהם הם כלי המלחמה של האויב. 

בהסתייגות, הנדרשת מפאת הספקות האופפים את האותנטיות של הנבואות המיוחסות לישעיה 

ולמיכה, נראה שיש להסיק שבממלכת יהודה לא היה בשלהי מאה ח' לפסה"נ זיהוי מובהק של 

הסוס והרכב עם הזר וה'אחר', אלא התקיימו בה, זה בצד זה, זיהוי של הסוס הרכב עם ממלכת 

יהודה וזיהוי שלהם עם אויביה.

המאוחרות בנבואות  צבאיים־מלחמתיים  בהקשרים  והרכב  הסוס 

אפנה כעת אל ספרות הנבואה המאוחרת – זו שנתחברה בתקופות המאוחרות לקריסת האימפריה 

האשורית בשלהי מאה ז' לפסה"נ. 

ההקשר הצבאי־מלחמתי האפייני ביותר להופעת הסוס והרכב בנבואות מתקופות אלו הוא 

וכסופה  יעלה  כעננים  'הנה   :13 ד  בירמיה  למשל  כך  הפסימית.120  בגרסתה  החוזרת  התמונה 

מרכבותיו קלו מנשרים סוסיו אוי לנו כי שדדנו'; וכך מתואר צבאו של גוג ביחזקאל לח 15–16: 

'ובאת ממקומך מירכתי צפון אתה ועמים רבים אתך רכבי סוסים כלם קהל גדול וחיל רב. ועלית 

על עמי ישראל כענן לכסות הארץ ]...['. תמונה זו חוזרת במקומות נוספים בספרות הנבואה 

 Zion’s Final Destiny: The Development of the Book of Isaiah, a Reassessment of Isaiah
36‒39, Minneapolis, MN 1991, pp. 116‒118

 B. S. Childs, Isaiah and the Assyrian Crisis (SBT II/3), London 1967, pp. 96‒103;  116 
J. D. W. Watts, Isaiah 34‒66 (WBC), Waco, TX 1987, p. 44

 G. B. Gray, A Critical and Exegetical Commentary on the Book of Isaiah: Introduction,  117
and Commentary on I–XXVII (ICC), Edinburgh 1912, pp. 95‒99; סקינר )לעיל הערה 74(, 
עמ' 42; ווטס )לעיל הערה 74(, עמ' 64–65; בלנקינסופ )לעיל הערה 46(, עמ' 221; צ'יילדס )לעיל 
ולפיה יש לתארך את  97(, עמ' 122–123. דעת מיעוט,  108(, עמ' 46–47; הרן )לעיל הערה  הערה 
 O. Kaiser, Isaiah 1‒12: A Commentary (OTL), R. A. Wilson :הפסוק לתקופה הפרסית, הביע

(trans.), London 1972, pp. 110‒113
 ;160–159 עמ'  )שם(,  צ'יילדס   ;269–266 עמ'  )שם(,  ווטס   ;132–128 עמ'   ,)46 הערה  )לעיל  דוהם   118

וילדברגר )לעיל הערה 75(, עמ' 357–358.
E. Bosshard- 74(, עמ' 182–183;  113(, עמ' 138–140; קלמנטס )לעיל הערה  קייזר )לעיל הערה   119
 Nepustil, Rezeptionen von Jesaia 1–39 im Zwölfprophetenbuch (OBO 154), Freiburg and

Göttingen 1997, pp. 42‒92
רעיון   – האל  בידי  מזומנים  ישראל  שאויבי  הרעיון  לפסה"נ  ו'  במאה  שתפס  הדומיננטי  המקום  על   120
 ,)95  שהוא מרכיב תאולוגי מרכזי בגרסה הפסימית של התמונה החוזרת: רום־שילוני )לעיל הערה 

עמ' 185–192.
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המאוחרת: יר' ד 29, ו 23, ח 16; יח' כג 24, לח 4; חב' א 8. על רשימה זו, שבה כוחו של האויב 

הכוח  שבהם  דומים,  של טקסטים  שורה  להוסיף  אפשר  יהודה,  כלפי  מופנה  והרכב  הסוס  בעל 

יהודה: ערי המדינה הפלשתיות  'צד שלישי' – מדינות שאינן ישראל או  המאיים מופנה כלפי 

בספרות  מופיעה  החוזרת  התמונה   121.)11–7 כו  )יח'  צור   ,)27 נא   ,42 נ  )יר'  בבל   ,)3 מז  )יר' 

הנבואה המאוחרת גם בגרסתה האופטימית: יש' מג 17; יח' לט 20; זכ' י 5, יב 4, יד 15. יש גם 

נבואות אחדות שבהן הסוס והרכב הם סמל לכוח הארצי המספק ביטחון שווא למחזיקים בו; אלא 

שבנבואות המאוחרות המחזיקים בו אינם הישראלים והיהודאים, כפי שהיה בנבואות מאה ח', 

אלא בני אומות זרות שהנביאים חוזים להן פורענויות שונות: בבל )יר' נ 37, נא 21(, צור )יח' 

כז 14(, פרס )חגי ב 22(.122 

מצרים   – זרה  צבאית  במעצמה  ההסתייעות  של  בגינוי  שוב  פוגשים  אנו   15 יז  ביחזקאל 

במקרה זה, המספקת סוסים וחיילים ליהודה: 'וימרד בו לשלח מלאכיו מצרים לתת לו סוסים ועם 

רב היצלח הימלט העשה אלה והפר ברית ונמלט'. בהטפה אחרת של יחזקאל, המגנה אף היא את 

קשרי ישראל ויהודה עם מעצמות זרות, יש לסוסים תפקיד מיוחד: בפרק כג מדמה הנביא את 

ממלכות ישראל ויהודה לצמד אחיות שזנו, ומאהביהן הן בני האומות הזרות מצרים, אשור ובבל. 

רכבי  פרשים  כלם  חמד  בחורי  וסגנים  פחות  תכלת  'לבשי  בנבואה:  אשור  בני  של  הדימוי  זהו 

סוסים' )פס' 6; ותיאורים דומים בפס' 12, 23(; ואלו בני בבל: 'ותעגבה על פלגשיהם אשר בשר 

חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם' )פס' 20(. הרכיבה על סוסים אפוא היא אחד מן המאפיינים 

של קציני המעצמות המסופוטמיות בחיזיון שמצייר הנביא, והסוס עצמו הוא כאן סמל למיניות 

פרועה, בדומה למה שנמצא בתיאור של תושבי ירושלים בירמיה ה 8: 'סוסים מיזנים משכים היו 

איש אל אשת רעהו יצהלו'.

לסיכום, בתקופה המאוחרת לנפילת האימפריה האשורית מציגים הנביאים תמונה שונה מזו 

שהציגו נביאי מאה ח' לפסה"נ בכל הקשור ליחסי הכוחות הארציים בין ישראל לעמים. במאה 

של   – אמנם  הכוזב   – הארצי  הכוח  מגילויי  כאחד  לעתים  והרכב  הסוס  את  הנביאים  הציגו  ח' 

ממלכותיהם, ולעתים כאחד מגילויי הכוח של אויבי ישראל. בנבואות המאוחרות, לעומת זאת, 

הסוס והרכב הם באופן קבוע מגילויי עצמתו של כוח צבאי זר. עצמה זו היא לעתים אותה עצמה 

טקסט דומה לאלו, שנתחבר כנראה במאה ז' לפסה"נ )ראו לעיל הערה 96( וניבא את חורבן נינוה, הוא   121
נחום ב 4–5. טקסט דומה נוסף הוא זה המתאר את כוחו של 'מלך הצפון', רמז למלך הסלאוקי, אשר 
מביס בכוח של רכב, פרשים, ואניות את 'מלך הנגב', רמז למלך התלמי,  בדנ' יא 40 – טקסט שנתחבר 
 J. A. Montgomery, A Critical and :ככל הנראה רק במאה ב' לפסה"נ )על תיארוכו של ספר דניאל
 Exegetical Commentary on the Book of Daniel [ICC], Edinburgh 1927, pp. 11‒23, 63‒76;
 L. F. Hartman and A. A. DiLella, The Book of Daniel [AB], New York 1978, pp. 9‒18,
 33‒42; J. E. Goldingay, Daniel [WBC], Dallas, TX 1989, pp. xxv‒xxviii; J. J. Collins,

)ʻDaniel, Book ofʼ, ABD, II, pp. 29‒37
דומים לאלו הם דבריו של הנביא נחום על נינוה: נחום ג 2–3. נבואת נחום מתוארכת למאה ז' לפסה"נ   122

)ראו לעיל הערה 96(.
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ארצית שההישענות עליה מקנה תחושת ביטחון מטעה ושעצמת האל יכולה לה, ולעתים מדובר 

בכוח מחריב שאין לו מענה. אך בכל מקרה הכוח הוא כוחה של מעצמה זרה. כוזבת או ממשית 

לשיטתם של הנביאים – העצמה שהסוס והרכב מייצגים נתפשת בנבואות המאוחרות כעצמתם 

של זרים, ולא כעצמתם של היהודאים.

ורבת שלבים. במסגרת  ביום אחד. התפתחותם הדרגתית  נולדים  אינם  דימויים ספרותיים 

בסוסים  מהשימוש  ההסתייגות  כאמור  נכרכו  הראשון  הבית  מימי  האנטי־מלוכנית  הביקורת 

ובמרכבות בידי מוסד המלוכה עם ִאפיון צדדים שליליים של אותו מוסד כ'זרים'. בנבואה צפונית 

4( הועמדו זה בצד זה שני חטאים – הרכיבה על סוס וההישענות על  ממאה ח' לפסה"נ )הו' יד 

אשור; ובכמה נבואות המיוחסות לישעיה – ביניהן שתיים שהאותנטיות שלהן מקובלת על רוב 

החוקרים )ה 28, לא 1, 3( – יש זיהוי מובהק של הסוס והרכב עם חילות זרים. עם זאת, אצל נביאי 

מאה ח' – עמוס, הושע, מיכה, ובמקרה אחד גם בנבואה המיוחסת לישעיה )ל 16( – נפוצה גם 

תפישה הפוכה, ולפיה הסוס והרכב הם כלי המלחמה של ממלכות ישראל ויהודה, סמל לעצמתן 

הארצית הכוזבת. 

הסוס  של  שהזיהוי  ללמוד  ניתן  שונות  מתקופות  בנבואות  והרכב  הסוס  הופעות  מבחינת 

והרכב עם כליהם של צבאות אויבי ישראל הפך עד שלהי מאה ז' לפסה"נ לדומיננטי ובלעדי. 

התבססות הזיהוי של הסוס והרכב עם צבאות זרים הייתה אפוא תהליך הדרגתי: ראשיתו בזיהוי 

הסוס והרכב עם ה'אחר' ביהודה )ואולי – כפי שעשוי להעיד על דרך השלילה הנביא המורשתי 

של  והפרשים  הרכב  חילות  פריחת  תקופת  בעצם  יהודה(  והרי  ירושלים  באזור  רק   – מיכה 

הממלכה. במקביל, פרחה ביהודה באותה תקופה – מאה ח' לפסה"נ – תפישה המזכירה את זו 

שהייתה מצויה בממלכת ישראל במאה האחרונה לקיומה, ולפיה הסוס והרכב הם סמלים לעצמה 

סנחריב  מסע  שאחרי  שבתקופות  נראה  אך  עצמה.  יהודה  ממלכת  של   – ה'אני'  של  הצבאית 

ב־701 לפסה"נ הפכו הסוסים והרכב בעולם המחשבה היהודאי להתגלמות עצמתן העדיפה של 

אימפריות זרות. על הניסיון לתאר במדויק את תהליך 'השתלטותו' של זיהוי הסוס והרכב עם 

טקסטים  של  מוחלט  הכמעט  היעדרם  מעיב  המקרא  בספרות  והרכב  הסוס  דימויי  על  ה'אחר' 

נבואיים רלוונטיים ממאה ז' לפסה"נ. כל שניתן לומר הוא שבמאה ח' לפסה"נ זיהוי הסוס והרכב 

עם ה'אחר' היה רק אופציה אחת מני כמה, ואילו בתקופה שאחרי קריסת האימפריה האשורית 

האשורית  ההגמוניה  בתקופת  התרחש  השינוי  האם  ומושרש.  מגובש  מובהק,  זיהוי  היה  הוא 

ובעקבות הטראומות של חורבן ממלכת הצפון ושל מסע סנחריב, או שהוא התרחש רק בדור 

האחרון לקיומה של יהודה העצמאית ובתקופת חורבן הבית הראשון? לדעתי אין דרך להשיב 

אין  ספרותיים  לדימויים  שהרי  זאת,  לעשות  לנסות  מקום  שאין  גם  וייתכן  בוודאות,  כך  על 

תאריך לידה מדויק. 

בתמונה החוזרת שהוצגה בסעיף ג' הזיהוי של הסוס והרכב עם ה'אחר' הוא מרכיב מרכזי; 

וכיוון שהדומיננטיות של זיהוי הסוס והרכב עם צבאות זרים היא תופעה מאוחרת, אני מעדיף 

לשער שהתמונה החוזרת – על גרסאותיה השונות – תפסה אף היא את מקומה המרכזי בעולם 
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הופיעה  שהיא  בהחלט  וייתכן  עתיקים,  הרעיוניים  שורשיה  מאוחר.  בשלב  המקראי  המחשבה 

בספרות  ומרכזית  לפופולרית  הפכה  שהיא  נראה  אך  יותר,  מוקדם  היסטורי  בשלב  לראשונה 

ז' לפסה"נ. מדוע? איזה תפקיד מילאה התמונה החוזרת בעולמם של  היהודאית לא לפני מאה 

הפסימית,  בגרסה  בהופעותיה  לדעתי  טמונה  התשובה  ואילך?  ז'  שממאה  בתקופות  היהודאים 

שהיא כאמור נפוצה מאוד בספרות הנבואה המאוחרת. התמונה החוזרת בגרסתה זו היא אחד מן 

האמצעים המשמשים את נביאי דור החורבן, תקופת הגלות והתקופה הפרסית לתיאור מצב שבו 

אבדו ליהודאים כליל הביטחון והיכולת לשלוט בגורלם. חזיונותיהם של נביאים אלו משקפים 

 תחושות של חוסר אונים, של תלות בחסדי אימפריות זרות ושל הירמסות תחת עצמת צבאותיהן – 

המציאות  תמונת  שברשותן.  והפרשים  הרכב  חילות  הוא  המובהקים  מביטוייה  שאחד  עצמה 

הזו עשויה להסביר לא רק את זיהוי הסוס והרכב עם ה'אחר', אלא גם את הצורך בציור הגרסה 

מעמתת  אפיזודה,  אחר  אפיזודה  סיפור,  אחר  סיפור  תמונה:  אותה  של  האופטימית,  האחרת, 

הספרות המקראית את היהודאים עם חוסר האונים שלהם במציאות של ימיהם, ופעם אחר פעם 

היא מספקת להם תשובה מחזקת ומנחמת בדמותו של סיפור היסטורי שבו משוכפל אותו מצב 

של חוסר אונים, אך כוחו של האל מפצה עליו ומביא אותם לניצחון. התמונה החוזרת בגרסתה 

הפסימית משקפת אפוא קודרנית את המציאות המדינית של התקופות שממאה ז' לפסה"נ ואילך, 

ואילו בגרסתה האופטימית התמונה החוזרת היא פנטזיה היסטוריוגרפית הכוללת מרכיבים של 

הימצאותם  הוא  הזו  בפנטזיה  המשוכפלים  המאוחרת  המציאות  ממרכיבי  אחד  מציאות.  אותה 

של חילות רכב ופרשים אך ורק ברשותם של אויבי ישראל. מרכזיּותו של מרכיב זה בתמונה 

החוזרת נובעת לפי דעתי ממקומו בתמונת הנחיתות המציאותית של היהודאים בתקופות אלו: 

חילות הרכב והפרשים של האימפריות הזרות – אשור, מצרים, בבל, פרס – היו בעיני היהודאים 

התגלמות מוחשית בולטת של כוחן העצום, אשר מולו לא היה ליהודאים שום סיכוי להתמודד 

בהצלחה בעולם המציאותי.

ם ו כ י ס  . ה

במהלך מאות השנים שבהן צמח הקורפוס הספרותי המקראי חלו בדימוי של הסוס והרכב בעולם 

שונים  שלבים  משקפת  המקרא  ספרות  ושינויים.  התפתחויות  והיהודאי  הישראלי  המחשבה 

כ'זרים':  והרכב  הסוס  של  תפישה  לעתים  מופיעה  הראשון  הבית  מימי  בספרות  זה.  בתהליך 

אבק של זרּות דבק בהם בכמה מן הכתובים המגנים את השימוש בהם על ידי מוסדות המלוכה 

אזכור  ידי  על  י 28–29(;  מל"א  יז 16;  הסוסים )דב'  של  הזר  מוצאם  ציון  ידי  הישראליים – על 

השימוש בסוס וברכב בצד הנהייה אחרי נשים נכריות ואחרי עבודה זרה )מל"א יא 1–10(; וכן 

על ידי אפיון המלוכה עצמה כמוסד זר )דב' יז 14; שמ"א ח 5(. בנבואה ממאה ח' לפסה"נ מגנה 

נבואות  בכמה   .)4 )יד  כאחת  האשורי  הכוח  על  ההישענות  ואת  סוסים  על  הרכיבה  את  הושע 

 ,28 )ה  לפסה"נ  ח'  ממאה  אותנטיים  טקסטים  שהן  שמקובל  כאלו  בהן   – לישעיה   המיוחסות 
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לא 1, 3( – התפישה של הסוס והרכב כ'זרים' אינה מרומזת, אלא מובהקת: הסוס והרכב מופיעים 

בהן כייצוג לכוחה הצבאי העדיף של מעצמה זרה. 

בספרות מימי הבית הראשון זיהוי הסוס והרכב עם ה'זר' וה'אחר' לא היה בלעדי: בהקשרים 

פנים־ממלכתיים הסוס והרכב מופיעים כסמל לעושר ולעצמה של המלוכה הישראלית, ולא של 

אך  זר,  צבאי  כוח  של  כייצוג  לעתים  מופיעים  הם  צבאיים־מלחמתיים  בהקשרים  זרה;  מלוכה 

והרכב  הסוס  יהודה,  שפלת  תושב  מיכה,  של  בנבואותיו  וכן  הצפוניים,  והושע  עמוס  בנבואות 

שהדימוי  ייתכן  זר.  אויב  של  ולא  ויהודה,  ישראל  של  )הכוזבת(  הצבאית  העצמה  את  מייצגים 

הסוס  במהותה:  ירושלמית  תופעה  היה  הראשון  הבית  מימי  בספרות  וברכב  בסוס  שדבק  ה'זר' 

והרכב היו נפוצים יותר בישראל מביהודה, ובתוך יהודה הם היו נפוצים כנראה באזור השפלה 

יותר מאשר בהר המרכזי; בירושלים נוכחותם הבולטת ביותר הייתה כנראה בתפקידים טקסיים, 

ואולי גם פולחניים. 

החל משלהי מאה ח' לפסה"נ קיומה של ממלכת יהודה עמד דרך קבע בצלן של המעצמות 

היו  לא  לפסה"נ  ב־586  ממלכתם  חורבן  אחרי  עדיף.  צבאי  מכוח  שנהנו  ובבל,  מצרים  אשור, 

היהודאים בעלי כוח צבאי משום סוג.

אולי כבר בראשית מאה ז' לפסה"נ, ואולי רק בשלהי מאה זו ובמהלך מאה ו' לפסה"נ, הפך 

הזיהוי של הסוס והרכב – התגלמות מובהקת של עצמה צבאית – עם ה'אחר' למובהק ו'השתלט' 

ממלכת  של  החורבן  מדור  הנביאים  צבאיים־מלחמתיים.  בהקשרים  והרכב  הסוס  הופעות  על 

יהודה ונביאים מאוחרים יותר זיהו בקביעות את הסוס והרכב עם עצמתם של אויבי ישראל.

החוזרת,  התמונה  הוא  ישראל  אויבי  עם  והרכב  הסוס  זיהוי  של  הבולט  הספרותי  הגילוי 

מולו  ניצבים  ישראל  עם  של  השונים  אויביו  ובה  המקראית,  בספרות  פעם  אחר  פעם  המופיעה 

בכוח הכולל סוס ורכב, ועם ישראל נעדר כוח כזה. גרסתה האופטימית של התמונה הזו, שבה 

הישראלים גוברים על אויביהם בזכות התערבות האל, היא התגלמות של רעיון הניצחון בכוח 

שבה  הפסימית,  גרסתה  הקדום.  ובמזרח  במקרא  ההיסטוריה  תפישת  של  מעיקריה  שהוא  האל, 

ארצי,  אויב  בידי  האלוהית  הענישה  רעיון  של  התגלמות  היא  הישראלים,  את  מביסים  האויבים 

על  החוזרת,  שהתמונה  לשער  סיבה  אין  הסביבה.  ובתרבויות  במקרא  נפוץ  רעיון  הוא  שאף 

שתי גרסאותיה, נוצרה יש מאין ביהודה במאה ז' או ו' לפסה"נ. ואולם, מרכיב מרכזי בתמונה 

החוזרת הוא הזיהוי המובהק של הסוס והרכב עם האויב, ובשל כך נראה שהיא תפסה את מקומה 

המרכזי בעולם המחשבה המקראי בשלב מאוחר. היא הפכה לדעתי לפופולרית ומרכזית בספרות 

היהודאית לא לפני מאה ז' לפסה"נ, ומתוך הצורך להתמודד עם משברי התקופות המאוחרות. 

גרסתה הפסימית משקפת את מצבו המדיני העגום של העם באותן תקופות. בגרסתה האופטימית 

מעצמות  של  כוחן  מול  אונים  חסרי  פעם  אחר  פעם  עצמם  את  שמצאו  ליהודאים,  סיפקה  היא 

מנחמת  היסטוריוגרפית  פנטזיה  איתן,  להתמודד  דרך  כל  להם  הייתה  לא  המציאותי  שבמישור 

ומעוררת תקווה, המשכפלת את המצב המציאותי של חוסר האונים, אך גם מספקת לו מענה.


