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-ל)ער ּד]ח[י5ם[ של ום ]עבד[ך: ]בדב[ר הח]נוינבנ   (]אמור אל א[דוני: ]כ[ה )אמר

]החנום -וחדשות .מארץ אי]דמרץ[ חדשות על הארץ ה]גיעו[אנליל( -שובת די

לחנום[ עד  ]וגעבנ :[ באומרילח]דר הלכתי ו[כך ע]ניתישניצד ...  [אדוני]אל עדיין[ 

)= עדרים(  לא א]כתוב[ אל אדוני. ]ע[תה ל]חנום[ ולנווה5' ,ודע[ואת עניינם א]ש

 אאסו]ף[.]את החנ[ום  ,של]ום[. ]ביום שאת מ]כתבי[ זה ]אל אדוני ]אש[לח
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]ם[ יוש]ב[ חדּו-יד  ם ודַ ּורדום הגיע לּפחַ 5: כה אמר בנום עבדך :אל אדוני אמור

... את מכתבי ]ז[ה אדוני ... מאה  ... ו  ". לשניהם כ]תבתי[. כ]ה אני...[ ּובַסר  



]צריכים[ להגיע. ]וכמ[ו שלבית 5 אנשים ומורה ]דרך צריך לשלוח[ מ]ה[ר אלי 

 ו]הם[ יביאו לי את החדשות. , אשקה אותם ]כ[וס. ןיאת שני[הם אני מזמ ל]א  יַ ב

 צריך להגיע אלי.  ,שכתבתי לך )אודותיו( ,מהר הצבא10
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י, 5 ]א[ל אדוני ]א[מור: ]כ[ה )אמר( ַבּנּום עבדך: ]ב[דבר העניינים, שאדוני  הוָרה ל 

ואת ]החנום[ שלח לי, נמלכתי בדעתי. והדבר לא מתאים. הנה החזרתי את 

[בדור נמלכתי )שוב( בדעתי,10החנום.  דּום ב]א אלי ו  -והחזרתי את ]החנ[ום. ַחר 

]ש[ני ]ב[גדים הלבשתי אותו. ]וכ[וס השקתי אותו 15לים נפגש אתי. -יחדון

אל  ּו הוא עבר. ]בס[רי ]הוא הקריב[ קורבן ו  ... אדוני ]צריך  ]אדונ[י לך20ו]ל[ַסר 

לש[לוח אותו. בנּום למלך. אחרי מחשבה על ההוראות של המלך והחנום 

שלח, הוא שלח את חנום. מפני שהעניין לא נסתייע. בורדום שתה את הכוס ש

לים(. -הוא הקריב בסרום וילך לראות )את זמרי .לים-יחדון-וקיבל בגדים בדור

 צריך לשלוח אותו...

 

30 

מאשלכה הנ[ה שני שלי]חים[ ]ש[5אל אדונ]י[ אמור: כה )אמר( בנום ]עב[דך: ]

[תם  ]ש[תשלח  ,]זאת[ ועוד. במכתבךצד שני...מורה ]דרך ...[  10]באו[ אלי ... ]א 

תוב: "כן. אגיע אליך  ,[י]ל [. ובפי הש]ליח נולהי]כנס[ אל תת]יש לא .לעיר5כך ּכ 

]ו[לחנה  !א]מ[העיר הוצ  10בל[ תנומחה וי]מו-שלך[ כך תורה לאמו]ר[: "את בני



א[ת זאת הורה  בכדי של]עיר יכנסו[. עד שאני אג]יע ... ,סימאל[ ]כ[תוב-בי]ני

 . (= בע"פ) [ה]להם בפ
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ם עבדך:  הלכתי לשפך הנהר זּנתום וראיתי את 5אמור אל אדוני כה )אמר( בּנּוֹּ

 העבודה )שיש לבצע( והקציתי אנשים )מילולית: צבא( לעבודה זו.

תי אותם בדברים, כה אני התייצבו לפני, והוכח10 ,ובני האמננום, יחפילו ויריחו

ואת אדמותיכם 15באתם לעזרה בעבודת הנהר, 20שלא  ,מה הסיבה")אמרתי(: 

 :]כה[ אני )אמרתי(: דבר כך אמרתי להם ,אתם משקים?" בכעסי אמרתי להם

 להם "אם את שדותיכם בצמא לא אמית ואתכם לא ארעיב!" את זאת אמרתי

ואתן לכם  ,)אמרתי(: " לכו לסגרתוםוהאנשים האלה נפלו לרגליי. כה אני 25

אשלח אל אדוני את  ,כל הדברים שיאמרו ליו30"כל מה שאומר להם  הוראות.

אלך לערים של מחוז סגרתום 35הדו"ח. ביום שולחי אל אדוני את המכתב הזה 

ואל אדוני ]א[גיע. עד שאלך, אדוני אל יצא מהדלת לשום  ,]ש[לא נפקדו, אפקוד

 .מקום

 

42 

יםאמור אל  שאני 5 ,אדוני: כה )אמר( בּנום עבד]ך[: בדבר השדה של ַלַלא 

–סימסאחד ... ]פעם[, פעמים, עשר פעמים ]אדוני כ[ך כתב לו   ,השקתי אותו

הם ל]א[ י]קבלו[ ]כלל[ וכלל ש10דים[. אם ]לא יבואו[ י]שא[ לפ] פוםר[לאופ :]אדו



האיש הזה א[, ]צָ יָ . ]אדו[ני את זה כ]תב[. עתה היות שאדוני למסע "שדה[האת  ]

 ,וליכם אל]י[הואת האופרפום שלו א]סף[ ו15 .מחרשות הביאו ]לו[ ועשר ,כתב

בּום. לוא את 20[ וואנשי ,ו[ הושי]באת אנשי ואד–סמס]י]י[ ל]א שלח[ את הַסג 

כ]ה אני[ )אמרתי( 30השדה הז]ה בעזרת עשר מחרשות[ חר]שו ...[ ע]תה ...[ ...

 .]ש[כיןה[תם ה]לכ[ו ...הגיע ... יום ...[ החנום ש]א  נהמתנות של הח] 5'לא ]...[ 

[ה )ציווי(  .איתם לא ע]שו[  ֲע]ש 

 

50 

אחד כה אתה ]כתבת[: חנום 5כה )אמר( ]ב[נום: כך כתבת לי,  ]אמור אל אדוני[:

ולבי מאד חלה  ,יםאמר לי דברים לא ראויו ,(לגדרות הצאן= )הלך לחצ]רות[ 

לבי באו אלי ואמרו לי דברים טובים.  אב  –[רַ וּכ]זאנשי  כך-]א[חר10 .)=התרגזתי(

לשים 20יאמר לאדוני, אדוני צריך  אב  –זּכורַ ש ,כל הדבריםלשמח, עתה 15מאד 

ישמח אדוני.  .שלום לי25ניח לפני אדוני את כל הדברים. מאד. ואני אלך ואלב 

]אל  ,]ע[ושים כל הזמן30שהחנום  ,כל הדברים למחר אל אדוני ואאגיע אני 

 תשים[ לב. 
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לות וחמורי עגאמור אל אדוני כה )אמר( בּנום עבדך: בדבר צבא הסבלים, ה

, צבא, שאת הלוח הזה שלחתי ,חמישה ימים לפני5, ישאדוני כתב ל ,משא

 .ואל אדוני שלחתיי הפקדתי, רב-הכנתי ולידי סומו ,צידהוחמורים ועגלות 



 - שאדוני הולך אליה ,הארץ10אדוני צריך לשמור על עצמו.  ,שאדוני הלך ,במסע

יב הארץ הזאת. בצהריים, ב]ער[ב ו כל הלילה, ]אדוני באדוני עדיין לא למד את ט 

ב]מחנה שלך  ,... בהגיעך15ל]מלחמה[. ו]אל ת[רוץ  ,צריך[ לשמור על עצמ]ו[

ַרר-רצוי[ שתשב. ו]הנערים של קרני ת חּכול ,ו אותךיחפש ,[יל[ים, חבוסום ו]ֶשפ 

בארץ  בש20אתה אל תתקרב אליהם!  .סביבך יתקרבו[, ]אנליל–או לשובת

ר של ]בכדי[  ,אדו-ַנ[וכתוב לאבות אידמרץ ו]ַאד   ,ן עם צבאךסילַ מּו שילכו אליך. ַעי 

שלך הנווה 25 ,תם בהגינות. את האנשים האלה תפוס בידךיאדב]ר[ שלום קטול ו

אדו. בעבר -נַ ד  צריכים )ללכת( באופן קבוע לא)=עדריך( שוכן במחוזם. שליחיך 

אזי תן מתנות לאבות אידמרץ ווהיה נו ,כאשר היה הולך לארץ הזו ,לים-ןיחדו

אתה עשה כמו שאביך  ,עתה30הנווה שלו היה בשלום ולא היה כל פשע וחטא. 

אל תל]ך[ בלי  ,)אליהם( שיזמינו אותך כל הזמן ,המבצר-עשה. ואם תלך לערי

ם אדוני התקרב לכחת ואחי( חזק. "חיי האלים"שבועה:  =והסכם )צבא גדול 

אדו -ליריםיגלו חלילה ש מי, בין החנום יש35אדו אוהבים אותו. -יריםרבים של 

יעשה בתוך העיר. 36אדו( -שהאיש הזה )ירים ,ואת כל הפשעים ,את סוד אדוני

 מלך את סו[דו יגלו. ]...חלילה של39סוד[ צריך להישמר. ה]38

 שורות( 6או  4)חסרות 

במה 4' ,אני יודע5' .אלה הדברים שיזמתי ]בעבורך[3'עתה ]הנה[ ...2'כס]אך[ ... 1'

נום ילחצו ואת מה ששומרים בלב. וא]ם[ הח5' ,מה שנאמראת שנוגע לדיון, 

יו[ת שבנום המרחום שלנו יושב ה]"אחר באומרם:  בכדי למנות ֶמרחום ,עליך

נמנה ]מר[חום אחר. אתה כך תענה להם, כה , בגדות הפרת )=ממלכת מארי(

סמאל, נומחה -יניוביסס את יסודות ב10'אתה )תאמר(: "מקודם הוא ישב בנווה, 



ואת יסודותיכם חיזק  ,המבצר-וגרם לפתיחת ערי ,והלך לגדות הפרת ,ימותבל)ו(

-מפני שאני הלכתי הנה, את האיש הזה עזבתי בגדות ,עתה .בגדות הפרת

את המיקומים שלכם אשלח  ,עתה כהגיעי15'המבצר. -בכדי שיחזיק בערי ,הנהר

את המוציא  ,ַאבּום-דיבה על ַזּכּורַ -את זאת עניתי להם. ואם יש מוציאי ."אליכם

: הוא אוסף דגן-הדיבה ואותו שלח אליך. זאת ועוד. שמעתי חדשות על אישמֶ 

עד מחוז תום. חיזקתי את הכוחות המיוחדים ממחוז סגרתום )צבא( באכל

שעות כפולות של  ארבעסוחום. הכוחות המיוחדים תפסו בארות במרחק של 

עד לשער את כל הבארות הם תפסו  )מכתב(. ושלחתי20' ,(ק"מ 43= צעידה )

 ,. אין בערים שעורהאת כל השעורה של הערים מבצר-לערי א]ס[פתי .אכלתום

איני יושב אני  .והצעירותנתנו הוראות תקיפות לאסוף את הצעירים ן כתחת גג. ו

ביום שולחי את מכתבי זה אל  .אני מתהלך בין סגרתום ומארי25' .בעיר אחת

מקודם  .אספו בצופרוםנ ,פורתים-שנמצאים באח ,מותבליחנום, נומחה,  ,אדוני

צריך לתת להם מתנות. חמש  .]כ[תבתי לאדוני בדבר נתינת מתנות לחנום30'

. אלילהגיע הם צריכים למהר ו ,לעמוד בראשםצריך ֶלֶארח בַ  - מאות חנום

שלום ל]ע[יר 35' .וישמור על עצמו ,]א[דוני ישיג את מטרתו במקום שילך )אליו(

 יילב א]דוני[ אל ידאג כלל וכלל! מכתב   .פורתים )=ממלכת מארי([-חמארי ול]א

 לוחות( אדוני צריכים )להגיע( אלי באופן סדיר.  =)
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בדבר  ,פעם, עשר פעמים ,אמור אל אדוני: ]כ[ה )אמר( בנום עבדך: ]מ[קודם

י יהדברים הלא ראויים ש]ַח[ל  יצ  ]אמ[רו ושינו את דעת כל החנום 5ּוך ֶאּפ-חדון וא 



אך ]אדוני לדב[רי לא האמין. ]וע[תה את  ,]נגדי. א[ל אדוני כתבתי חזור וכתוב

אדוני נוכח לדעת. ]את  ...]ש[גרמו לחנום לשנות את דעתם 10כל הדברים 

בַ בתוכנית[ הבית הזה. ]וכ[אשר החנום  ]האיש הזה 15 .אדו צרו-[על ].. ןַגר 

כה. ... [ ואת ַלַלאום ואסום ]את שניהם[ הוא ה  .סימאל ]עמד-יניב[חיצים נגד ב

שמה 20 .אום אדוני צריך לשאול ... בחץ הוא הכה אותו]את ַל[לַ  דגן -... עם א 

 צד שניסימאל ... חיים נתתי לו. ... לקחתי -יינלנקמה של אביו ... ניסה ... נׂשא לב

... המריד ... לקח. הוא המריד את החנום נגדי. ... עם החנום  [ּך]ּוּפאֶ יצ  יא  ו... 

ַדתּובגד( ... ... ) 5'אדוני ראה.  ,עשה אדוני נטל. ... ... שלקח מהחנום  ,ם]ַמ[ר 

 ... 10' .]לפ[ניהם חקור אותו ,... ָחַטא לפני החנום חקור אותוה ום יש. אב-רּוּכּז

 ,פעל לסכן את חיי ... של החנוםחנום תראה ותרגיע אותם. ]האיש ש[את ה

תמנה  רת מרחום אלמׂששרו אותו ויוליכו אותו אליך. ]ו[לשיהרגו אותו ]א[ו שיק

 ,נמנה מרחום ,עץוומנה שני אנשים אחַרי. תגיע למארי וכמו שני15'איש. 

אדוני לא  ,שרואה את כוונת החנום, צריך לתפוס בידיו ,שמתאים למנות. ]א[דוני

שלום לעיר מארי, לבתי האלים, וגדת 20' .צריך לדאוג שם )היכן שהוא נמצא(

 ם עד קטונה )=רתּוגַ סַ ב. הכוחות המיוחדים שלי מוצבים הממלכה( )= הפרת

פורתים -החנום, הנומחה, וימותבל שבאח .קטונן(. הם מחזיקים את הבארות

 ואני לא יושב בעיר אחת. אני מתהלך בין מארי לסגרתום. 25'רום. נ]אסף[ בצוּפ
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]עבדך[: מקודם כך כתבתי אל א]דוני[,  דּוח-]אמור[ אל אדוני: כה )אמר( סומו

תו לא ה]תראיתי[. עתה יאך א ,[ום שלחתי )שליח(]ּנב אל5כ]ה אני )כתבתי([: 



וכך ת]קפתי אותו[ 10 ,אני והוא ש]וחחנו[ .לשאול אותו ]אני יכול[. הל]כתי לכפרו[

בדברים. כה אני )אמרתי(: את מי שמתלונן עליך איני מביא אליך. )האם לא( 

"עוד כמה ימים 15)אומר(:  [כה א]ני ?ה( כל הארץ ]נגדך[ השתנתהּפֶ  =דעת )

כה]ן[ מאתה 20בנום ישרת בתפקידו? ... עד עתה ... ושם טוב ... כמה ימים 

אדוני לא אומר. עתה ]דב[ר כך ]או[מר ]כה את[ה: "]את י[סודות כס אדוני ... את 

סימאל חזק אחזק. עתה אדוני ... יום אחד עלי]ך ...[ כאן ... היום -ינייסודות ב

 תך לעש]ות[ מה שצריך לעשות." העלבתי ואאדוני צרי30לפני המלך ... 

אמרתי לו וכך ע]נה[: "היות שאמרת לי את  [)הדברים( האלה ור]בים )אחרים(

את]ה[ הבה נ]לך[ יחדיו למארי!" עתה בחוזרי ו)הדברים( האלה, בחוזרי אני, 

אדוני צריך 40 ,מה שאני אמרתיתו אל אדוני אלך. ל  יוא ,לארמו]ן[ אכניס אותו

 .אדוני כתב לי בעניינו[ח]דון )מלך הרבום( ש-דדילשים ]לב[ לכול. ובעניין 

 ]שמעתי[ את המכתב הזה, שמחתי כמה שיכולתי. 
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ַל עבדך א   ,בדבר השדה )המושקה( בתעלה5 :אמור ]אל[ אדוני כה )אמר( ַסמֹּ 

ש]א[לתי אותם ב]דבר[ השדה  ,שהאמננום מחזיקים ,הרקָ בדרום תֶ  תשנמצא

( piqittumה )כסָ של מ]זונכם[ והמ  10"]מחצית השדה[  :כה אני )אמרתי( .הזה

[ ושעורה וסומסום ... אדונכם בשדה ... שדה לאר]מון( מידהַגן )=  ... במארי

 הזה ...

את השדה הזה מיד אדוני יוציאו. אדוני  .[נו ילכו ]אל[ אדונינַ מ  ]עתה האַ 20 צד שני

מחצית השדה הזה את ש ,צריך להיות תקיף איתם. אדוני צריך לתת ]הוראות[



]יענה[. אדוני צריך לשלוח תשובה  ,ס. ותשובה שצריך לענותו]הארמון[ יתפ

 כך או אחרת.  ,למכתבי
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של 5והצאן  דגן עבדך: בדבר ריכוז הדירים-מַ דּואמור אל אדוני כה )אמר( ַחב  

וקבע לי מועד. הגעתי,  ,אדוני הורה לי - יחַ ל  ימינה והעברתם את הבַ -יניב-חנום

הנחתי את שהנחלים התמלאו במים בגלל הגשם. עד 10 )= לפני בואי( יאך לפנַ 

]ע[תה החנום ]כול[ם עברו 15]הג[שר ו]הע[ברתי אותם ]ל[מועד שלי אי]חרתי[. 

יב  החנום אדוני יודע. כמו שביציאתם, עשרה את הבליח. ]דב[ר נוסף. את ט 

שאדוני הורה לי להחזירם, 20 ,רועים( )= מיםימים הם הולכים. ובדבר המרחו

י )= לפני צאתי( אוליך. בזמן הקבוע איחרתי. עתה את כולם לפנַ  - בדבר חזרתם

 ה. נָ חּושלהם אחכה להם באַ 
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כאשר אדוני החליט  מקודם,ד]גן עבדך[: -מַ דּו]אמור[ אל אדוני: כה )אמר( ַחב  

לים[ -ימינה נועצו ביני]הם[ באומרם: "אם ז]מרי-יניבמלכי 5לשלוח את ]צבאו[ ... 

-רהבה נ]כבוש[ את העיר דּו ,ישלח את צבאו לעזרת אשנונה, ו)אז( אנחנו כאן

לים[ -חדוןי-העיר ]דור1' צד שניאת המידע הזה שמעתי ולפני ... 10לים!" -ןיחדּו

ווה. עתה ַאַחםתצא ואדוני  את עד שאדוני 5'ם מושבו לא מתאים. נ ]ַת[ ש-מרד ַיח 

ידוני מהמסע [א]-וצבא ,מבוקשו ישיג  ינציבום)ועל(  ... לים-ּפ  ]יחזור[, )על( ר 

לי]ם[ אפקיד -]י[חדון-[. את ארץ העיר דורניםהאנשים האלה נא]מ10'נסמוך." 



דוני צריך לנהו]ג[ בהתאם א15'בידיו. הנה כל ]מ[ה ששמעתי ]כתבתי[ לאדונ]י[. 

 ז]קתי[.ים חתּורַ גַ את משמרו]ת[ סַ  ,למלכותו. ביום שולחי אל א]דוני[ את מכתבי
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ָחה ואיש אחד -)אמר( סּומּו אמור אל אדוני: כה ַחדּו עבדך: שני אנשים מנּומ 

דלו )לעזוב שתי 5 ,מדּוַמתּום ,מנּורּוגּו עבודה(. כה הם )אמרו(: את הנשים ש 

הר הלכו. לנ(ו)תם י" שתי אתונות הוליכו א.( נשותינו אתןנה)תהי לּו ,"לכנה

יַשמ  10ל אַ סימַ -יניבשלושה  מַ ישנַת, איש אחד מח  ַרן ראו אותם בגדת ים מח 

מתחת 15תם לרעות. הם לנו ב]מכלא[ה. ]בלי[לה חרפת האל יהחבור. התחילו א

שתי האתונות את ונטלו את שתי הנשים ו ,לבית הם הרגו את האנשים האלה

מתחת לבית את הגופות  ,עבד אדוני ,והלכו למכור אותם. למחרת רועה בקר

שתי נשים, שתי  ,]ר[אה ומיד אמר לי: "שלושה אנשים מדּוַמתּום היו הולכים20

תם הו]ל[יכו. בלילה בבית שהו. עתה את גופות ה]אנשים[ האלה יאתונות א

ומיד נתתי הוראות  ,אני שדּוד ,ואני קראתי ,מתחת לבית ראיתי." את זה אמר לי

ַת, שתי נשים ושתי 30 .תקיפות יַשמ  שלחתי )שליחים( למחוזות. איש אחד מח 

וכתבתי  .שמתי עליו אזיקים. בבית שמרתי אותו .ם תפסו מהרנּומַ אתונות בסַ 

מרן ואת בתיהם )=35ר מתַ בתקיפות לסַ  משפחותיהם(  לתפוס את אנשי ח 

את האיש הזה לאדוני אשלח או 40 ,אם בוא אדוני יתאחר ,. עתהלארמון להכניס

]ו[כך או  45אני כותב  <אדוני>? ]א[ל אדוני יוליכו עם האחרים אל אדוניעד בוא 

 אדוני יכול לכתוב. < אחרת>

 



109 

]שַ תּונַ ב  עד ז  7עבדך[ ... ... ]אמור אל אדוני כה אמר   ,בנו, סומו-ניתום ַחיּו[דַ מ  ם ו 

תו ים( ]ו[אּורב ם )=חּו]ש[ליח רב ,שלי[חי אמנן ]...10כל מידע כלל שלא קיבלתי 

בלב ו ,דגן הם בתפקיד-דוַמהחמ]שאדוני ל[משרת מושל ... נערי  ,מחר-יסים

מנהל העבודה  ,חרַ אֶ -יל  למחוזו. ובַ חזר דגן -דומַ אב5''המחוז מתהלכים ומדברים: 

 דגן-אבדומַ 10 "שַאַדן ישמח!באומרו: " ,םּודחַ -מּוהלך אל סּו ,דגן-דומַ באשל 

 ( אסף ...אוכלוסייהם )= ּונּכֶ ש  המּואת למחוזו חזר. 

 

113 

חדו ]כך[ כתב: "את -בדבר פלוני[ סומו5]אמור אל אדוני: כה )אמר( ... עבדך 

ומלווים צריכים ללוות אותו עד מארי", את זאת 10האיש הזה העלה על סירה 

שאעלה אותו על סירה 15עתה האיש הזה יושב לפני. חלילה  .חדו כתב לו-סומו

יבואו 20ימינה את ּכיּכנום יקרא )לעזרה( וסירות -יניוהאיש הזה בעיר מבצר של ב

לעזרה ואת האיש הזה יתפסו. עתה לראשו ... ]אדוני צריך[ לשלוח לו תשובה 

 למכתבי ]כך או אחרת[.
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]ביו[ם שולחי את מכתבי זה 5]עבד[ך: חדו -אמור אל אדוני: כ]ה[ )אמר( סומו

לי אצל( סעודה נערכה]א[ל אדוני ) י  ַנתּוםלים -א  ב  -ושם לן. ביום השני לדור בז 

נלך. ]זאת ו[עוד. חנום ]אחרי[ מכתבי זה )כעבור( ארבעה ]ימים[ 10לים -ןיחדו



אל ]בדיר[15[לים ]ו[יגיע אלי. -ן]יחדו-לדור ר  נחכה. לים ]לח[נום -ןיחדו-]אנ[י וַאַתמ 

אכתוב. אדוני 20אל ]ד[ו"ח מלא לאדוני -ביום שהחנום יגי]עו אלי אנ[י ואתמר  

בכדי שהחנום ינשקו את רגל  ,צריך לשים לב למכתבי, לפי מכתבי צריך לבוא

אדוני )כסימן לנאמנות( ובגלל המתנות החנום כולם יעברו אל אדוני. עד שאיש 

אראה, לא אשלח אל אדוני תעודה חתומה בחותמי. 25נאמן, בדרגה גבוהה 

הנה ַחַלַתן 30מתנה לאיש אל ייתן. כאן באספת החנום אדוני ייתן להם מתנות. 

ל ואיבלפיאל הגיעו אלי מהחנום, א  ר   אשלח )מישהו( בשבילם אל אדוני.  אחי ַאַתמ 
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יח-אמור אל אדוני: כה )אמר( סומו ח ו ,א]דּו[-חדּו עבדך: ַיג  יתר ַכ]בַכב[ ... ַיר 

שאדוני  ,ּכבּכב ונעריו-עתה אם אדוני יאמר ]בדבר[ ַיַתר5'ה]גיע ...[  20-היום ה

בכדי שאוביל אותם )או: אוליך  ,מכתב( אדוני צריך להגיע אלי יאמר. לוח )=

]כתבתי[ אל אדוני. אדוני צריך לעש]ות[ מה שעליו 10במעמדי כעבד  .אותם(

 לעשות!
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שלחתי את לוחי זה אל 5חדּו עבדך: כאשר -[ אדוני: כה )אמר( ]סו[מואמור ]אל

ַחּו )= יריחו( ואנשי אמננּו ]מ[אחונה בא אלי. לפ]ני[ ערכתי להם  ואדוני אנשי ַיר 

ואת חניית הלילה שלהם ]העבי[רו 10סעודה משחתי את ראשיהם בשמן. 

שמו פניהם[ ]ל[סמנום. ע]ת[ה בסמנום ]שאלתי[ על מעמדם )= סמכותם(. ]הם 



כה אני )אמרתי(:  ,ו[ למדבר. וכך ה]כרזתי להם[כאמרו לי[ שיל])הם( ]15למדבר 

בו[ עד ]שתראו[ את הלפיד או לשליח של אדוני" אל ]אדו[ני  ,לתרקה20 ,]וש 

לחּו  לפני שקיעת השמש לתרקה24 ." ואני למ]חרת[ את סמנום אע]זוב[.ש 

מרכבה של המסורסים של החמורים הלבנים, וחמורים ה." ובדבר ה)אגיע(

אכתוב. ושני 30 שופטי( ]הארץ[= . מיד למושלי ))אודותם( ]שאדוני[ כתב ,אדוני

 חמורים מסורסים למרכבה אצל חיל מצאתי. לפני )עוזבי( אשלח אותם לתרקה. 
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הסוגו  ,חדו עבדך: המרחום של אופרפו, יריחו-אמור אל אדוני: כה )אמר( סומו

לים. אדוני צריך לשמוח. לחם -יחדון-הגיעו לדור5 ,מינה כול]ם[יַ -נייוב   שלהם

ובירה לארוחתם ביקשתי, אך לא נתנו לו. באל של אדוני )= שבועה( הצאן 

לים -יחדון-טלאים של חלב בדור ארבעה10שהיה לארוחתם, היו רק שניים. 

[ארבעה  ... הטלאים של חלב של ]סעודתי[ ... לקחתי וקניתי ]של[קחו, קניתי. ]ו 

]מ[דוע אתה מ]עבד[ את השדה הזה? לבית]ך[ הוא לא תיכנן. אם את צד שני 

יפּוש לעולם-הש]דה הזה[ אדוני ]מתכנן[ ל]תת[ לאנליל ולא אחלק  5'לא אשוב  א 

שדה מעובד. כאשר אני אחלק, אחרים יבטלו את החלקים שלי. עתה אדוני 

)= קבוצת ת" בכדי שיקצה את ארבע "המחרשו ,סומו-צריך לשלוח את יסים

נתום.  ,שצריך לקצור ,שיקצה למקום. שארגנתיעובדים(  יב  במחוז תרקה 10'בז 

שבשפך הסתום ... ולמחוז מארי באותו אופן  ,יש שתי ]"מחרשות"[ בשדה

אדוני צריך לבוא ללא ]דיחוי[. בדבר 15'אציי]ד[. )זה נוגע( לׂשגׂשוג של הארמ]ון[. 



ה]ע[לי]ה[ המהירה של אדוני. הם )אמרו( כך: אדוננו צריך לענות לנו במהרה. 

ּכב.   זה גז הצאן. אל נע 
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 ".לאסי[מ-יניש]לום[ ]לב" :מסתיים במשפטהמכתב הזה 

 

129.Rev 2'  לוח פגום ביותר  

 אנשי חנום 80כאשר  2'
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 שווריםתקפו את ה ימינה-]בני[5חדו ]ע[בדך: -ואמור אל אדוני: כה )אמר( סומ

משלחת, ובכך יתקיפו את 10של הסותום. וחלילה שהסותו יש]לחו א[חריהם 

עתה 15 .וישדדו את המשלחת של אדוני ,לקטנה )ההולכת( המשלחת של אדוני

קטנה. את ל משלחת ,אדוני צריך לשלוח תגבורת של שלוש מאות אנשי צבא

 צריך לנהוג ]לפי מלכותו[.ם אכתוב לאדוני. ]אדוני[ זוממים בלב20מה שהם 
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ין ד  שהלכו לפשוט על הכבשים  ,]ח[נום5אּנּו עבדך: -אמור אל אדוני: כה )אמר( א 

של הסותום, שכתבתי לאדוני, שדדו את הכבשים של הסתום בבאר קרה 

ָבַקַבַקב י(-ֶקַבֶקב בדרוםהיום ) ו  ר  מהמכלאה( אותם הוציאו )10. מזרח ג'בל ביש 

ים-ַבַעלַתהבמורד הר ש י(ג'בל ב  )באיזור  קּוַרד  ר  . הם ירדו ]ל[נהר ]הפרת. ש 

[לקו ריב ]ב[יניהם י]כשח15כאש[ר לנהר ירדו ]את הכבשים[ האלה לא חילקו. 

יל20]כמ[ו זאב כולם מיד לקחו  .פרץ. ]את הכבשים[ האלה שדדו אל -פי-והלכו. ַיח 

 ,אש, איש אופרפוםן( אופרפום ראש המבצע, מצית הק   מילולית:בן משפחת )

שלקחו. הסותום רדפו אחריהם, ]אך[  , )המספר(עשרת אלפים כבשים בערך

אכתוב  ,]כאשר מידע[ יגיע30 .אל ]ברחו[-<פי>-ליהאופרפום ורועיהם ]עם ַי[ח  

 ]ל[אדוני. ידע נא אדוני.

  



148 

 )=           חדּו עבדך: שמעתי את הלוח-אמור אל אדוני: כה )אמר( סומו

בלי החנום  ,כל התוכנית של אדוני מצוינת. אם אדוני5 .ליאשאדוני שלח  ,מכתב(

בעתיד, החנום יוכיחו את אדוני אז  ,[ את הסותוםפוסימאל, יתק]-ינישל הנווה, ב

שֹוט, בלי החנום,  עתהמלחמה, לאו 10מסע צאת לל בכדי: "באמרם בדברים ּפ 

אדוני 15. אדוני לא יוכל לענות להם. "ימינה לשלול שלל-יניאפשר לבאעתה ו

ַמט  רגלי,]צבא[  ,עבדו. אלפיים חנום ,צריך להניח את התוכנית הזאת לפני ַאש 

ואת פניו אל הבארות ]לא[ 20צריכים ל]הגי[ע אלי. עד שהצבא הזה לא ייאסף 

יצא )ממארי יבכדי שמרגל לא  ,ישים, את התוכנית הזאת לאיש אל ֶיָאמר

יום או יומיים  כאשר הצבא הזה ייצא, הוא צריך לשהות להזהיר את האויב(.

והחנום  ,אסףת" יהבארות"של צבא העד ששם 25 ,יםל  בבארות של שני הת  

אנשי צבא  (אלפים )או שבעתששת אלפים, ו ,יגיעו בהפתעה ,בהליכתם לַנֶשר

התוכנית הזו של אדוני 30אדוני יגשים את התוכנית הזו. )כך( להיאסף, ו כיםצרי

רי -שלושת אלפים צאן ,םים שלך. אם אלפיט  פַ י אין למ  ר  מ  צ  -צאן :טובה מאד מ  צ 

םליוליכו  ַפט  יוליכו וחמישים, שישים אמהות אמוריות מוכשרות  ,של אדוני מ 

ית  יוכאשר אדוני 35 .נהדרלא זה האם  .לארמון )מנהיג סותי  לּוראה את ַחמ 

ַחליַסיּו יגע מאד בלב הידיעה) ,ָּפַשט הוא רוםתַ על י  )אשר(  ,ם(משבט מ  ( הזו ת 

 זה כאשר את מכתבי .תוכנית שליהיא ה ,ששלחתי לאדוני ,אדוני. התוכנית

חדון )עדיין( לא הגיע. עבדייך יתאספו ואת התוכנית הזו -, חלישלחתי לאדוני40

 .  דיונםעל ואשלח אל אדוני דו"ח מלא  ,אניח לפניהם אני
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אל אדוני כת]בתי[ 10דם []מקו5חדו ]עבד[ך: -)אמר( ]ס[ומו]אמור[ אל אדוני ]כה[ 

עתה אדוני 10. גדת הפרתלשהר המול  )שרועות( ,סותוםהבדבר הכבשים של 5

תשובה אדוני ישלח 15ואם אדוני יצווה,  ,זהמכתבי )קריאת( צריך לשמוע את 

 את הכבשים שלהם. ו[ ד]שדישבכדי  ,בכדי שאשלח אנשי צבא ,למכתבי
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 ,לוח( )=    שמ]עתי[ את המכתב5חדו עבדך: -אמור אל אדוני: כה )אמר( סומו

אנליל. ביום שמכתב אדוני הגיע -תלי. אדוני כתב לי בדבר שובאשאדוני שלח 

. בהסתלקות)לא מדובר( בעזיבה או 10 .סיום העבודה )זה היה יום( ,אלי

הקציר של  צד שניסימאל. יש ... -נייונפש ב  12 ,העבודה הזו )היא( נפש הארמון

כּותו. זאת ועוד. בעניין שישים הסבלים  אדונ]י ...[ אדוני צריך לעשות כ)יאה( לַמל 

צ[ה עיר 5'שאדוני כתב לי.  ,)לשאת( את האוהלים כה )אמר( א]דוני[: ]ַהק 

]לסב[לי המלך והעבדים של  –עזבו אותם ]לג[מרי  -לנו]שאי[ האוהלים. 

מקום להקצות עיר. בשלושת המחוזות ב  10'ם למסע. ... שהולכי ,האנשים

ים אנשים, עשרים סבלים כל פעם יש  בני אנשים נאמנים. אמנה את  ,הקציתי ש 

בכדי  ,ואגרום שיעזבו את עיסוקם )הנוכחי( ,איש נאמן ,ראש המחלקה שלהם

אדוני צריך לכתוב לרועים ו ,לשאת את האוהלים בקביעות. ]ואדוני צריך לחש]וב[

ם לפני אדוני. אדוני צריך גרתּוסַ יתאספו בבכדי ש ,ימינה-ינישל ב20 ולסוגגּו

]לכתוב[ את המידע ה]זה אל[יהם. אולי ]מאתיים אנשים[ או מאה ]אנשים[ עם 

 אדוני ]ילכו[. 
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ממלכת  )=          ]אמור אל אדוני: כה )אמר( ... עבדך[: ב]ארץ[ גדות הפ]רת[ 

אדוני 5ַחדּו ... -לפני א]דונ[י ... עתה אדוני אל ... כאשר אדוני את סּומּו ,מארי(

. נאספו . החנום של הנ]חלים[וחד-אני ]הלכתי[ עם סומו)ו(שלח ]אותו[ למשימה 

שש מאות 10 :ל]אמור[ ,"משפט שפטו"( )=      ביניהם החלטה ]כך[ החליטו 

לא ... את הכבשים למלך  להילחםכבשים של המישור של ]אדונינו[; ]בכ[די 

 ]הבה ניתן[. ]החנ[ום ב]אספתם את זאת אמרו ...[ 

[אלף שבע ]מאות כבשים ...[  צד שני  מאות כבשים ...] שלושת אלפים שבעש]ו 

את 5'' .חמש מאות כבשים של המישור של א]דוני[ של... .לצאת[ למלחמה

ת אדוני[ צריך הכבשים האלה אל ]אדוני מי[ הוליך. )ומי( לא הוליך. את זא]

 .ואיתם לא ]הלכתי[ תי... פחד לא הורה לי חדּו[ איתם-לבדוק. ומפני שסו]מו

הם כך לא אמר]ו:[ "של אדוננו מה שבמחוז ה]זה[!" ]וא[דוני צריך לכעו]ס[ ... 10''

ּכֶ יל ...]ש[אא  -אתמרם  ... נום כבשיםתם התאח]דו ...[ ]של[ מּוש 
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אתמול מול ַסמנום ]ע[ברתי. 5חדּו עבדך: -אמור אל אדוני: כה )אמר( סומו

... נגעתי ]וכך  10ס אחזנו ֹוחרדום יושב ]בס[מנום! ... ]ו[צא אלי ] ... ב[שער ּכ

 אמרתי ל[ו כה אני )אמרתי(: ... 

את  ,ל]סמנום הג[ענו"לאמור: ל]סמנום הגע[נו באמרנו:  )לי( ]כך ענ[ה צד שני

לא צריך 5']ע[תה אדוני  .להתאסףלחנום כתבו ו[ ,הקציר שלנו הבה נ]אסוף



להתרשל בביצור חישמתה. הנה התחלתי לבצר את חישמתה. בערב הגעתי 

 העבודההתחלתי את  ,לזיבנתום. ביום שולחי את מכתבי זה אל אדוני

ובדבר השליחים של איש  .ואתחיל לבצר את ַיֶאל, לַיֶאלאלך בערב 10'בזיבנתום. 

י יד-למכתבי זה ע15']ש[את  ,שהגיעו אל אדוני, אדוני כתב לי למחרת ,אשנונה

 ,מה שא]ראה .שאדוני כתב לי[ ,בעניין הצ]עיר .ם ]אל אדוני של[חתיַאבַ -ַיריחַ 

 נא[ אדוני. -]ידע .אכתוב[
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שאדוני  ,חדּו ]עבד[ך: שמעתי את ]המכ[תב-אמור ]אל אדונ[י ]כה[ )אמר( סומו

( היה ]יו[רד ]עם כ[ל או אםה, )יָ ּפלאַ  לא היה עולה אדוני םא ,אתמול5שלח לי. 

. ]התוכני[ת (יפשטו= ) וימינה א]חת יע[ש-יניב , )אז(לרפיקום(= הצבא לגבול )

 לשלוח ... 10ימינה ... אם החנום -ינישל ב

 ... שלכיבוש רפיקום בשנית ...: מדוע אבי לצד רפ]יקום ]מ ... [כה )אמר( ז   צד שני

ל עמד ֶתיבַ מּו)השבט( נּום בן , ואּומַ עברוימינה -יניבששת אלפים מאתמול 5'

מו אותו ]ברא[שם. האיש הזה ב[שלושה ימים את  בראש הפלישה. הם שֹּ

]את  )/ יפחיד(. אנשי מארי( ישפוט= י אבי )... עבד   10'ם ... מבצר ּוּפרַ ּפהאּו

 ... נהאיש[ אשנו ]אל15'הדברים האלה לאבי[ך כתוב ... כתוב ... יום אחד ... 
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רַ  [ ...]ַח]מּו[ עבדך: אדוני צריך לשמוח. החנום -]אמור[ אל א]דוני[: כה )אמר( ַזּכ 

. זאת ועוד. ַחַירּוםחז]רו[. אדוני צריך לעשות את 5ושל הערים ל]לב ק[טונן 

רּום ּכ  ַמט ו ימינה(-)מנהיג של ביני נ  , ּכּוַלִתיעמדו לשדוד את צאן הצמר של 10ַאש 

 ]א[ל ששלום-באומרי: "מדוע את בית ַאַת]מ[ר   ,אך לא נתתי להם רשות

(salimum )ל עשה? הוא העניק לנו חיים. זה לא הגון!" המּו]ֶת[בַ ין ב 

כך אמר לי: " בלי מעטפה )חתימה( של 20ַחדּו -לפני סּומּו ַאּד  -ואדוני בגּורּו

הלוח שלך( מתנה לא ]אתן[." ע]תה[ הנה את אחי ]אל אדוני[ = חותמך ולו]חך[ )

 תודה.  הכרתכסימן ל ,אדוני צריך לתת לו מת]נה[ .אשלח25

 

166.1-17 

חדו עבדך: מקודם כתבתי לאדוני בדבר לקיחת -אמור אל אדוני: כה )אמר( סומו

והוא יכבוש את מישלן. יותר  ,שהאל ילך לעזרת אדוני5 .השעורה במישלן

על  אדוני צריך לתת הוראות תקיפות ,זהב( מאשר על )ויותר כסף,אשר על( מ)

שעורה  אין10)אפילו( ליטר אחד של שעורה.  ייקח, בכדי שאיש לא שעורהה

 ,ימינה-ינילארמון סגרתום. ובערים של בשעורה  ואיןלים, -ןיחדו-לארמון דור

ואלף 15[. ליטר( שעורה 240,000)= ]כור   2000לא לקחתי , שאדוני כבש

 עבדים ואמהות לקחו. אלך ו]אנ[יח לפני אדוני את שמו של מי שנשבה. 
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הלוח( = )     חדו עבדך: שמעתי את ה]מכ[תב-אמור אל אדוני כה )אמר( סומו

]... ע[ד שאת היסודות )של  צד שני]כ[תב 5אל ...-פי-ליבַ שאדוני שלח לי ... א  

המבצר שלהם העיר הזו ... תיהרס. כאשר  .העיר( אעקור ... אדוני לא יציב אותו

 ,ימינה-יניבר בד  ולא יהיה להם מקום להתאסף. מה יעשו? אף פעם ל  5' ,רסהיי

 יתרגז. ובדבר ... אם ... אלשאדוני ישמע, אדוני 
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-יניאדוני מחר בבוקר ]לק[ר]את[ ב5חדו עבדך: -אמור אל אדוני: כה )אמר( סומו

מלפנים ומאחו]ר[ מימין ומשמאל הגדודים של הצבא צריכים  צד שני ימינה ...

 אדוני צריך לנוע בצורה יפה.  ,במרכבה ,להיערך. באמצע הצבא
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 של שדההדה האמננום ובר ש  ד  חדו עבדך: ב  -אמור אל אדוני: כה )אמר( סומו

י ]נמצאיַ הם של סכרי]ש[ב5 [...]היַ  מח ,[יםחּור  ...  .שלח [...ל  י ר]ב  -ּואדוני את ס 

 . החלט בשבילם ... את רגליהםש ,[...שישלח ]אותם[. המקום ]

 

172.1-2; 7'-8' 

הוא מסיים את  ,שדהחדו עבדך: בדבר ה-אמור אל אדוני )כה( אמר סומו

 יני סימ[אל."שלום לארמון ]ולב .]זאת ועו[דהמכתב במילים:"

 

175.42-47 

המיועדים לשער הארמון,  ,המשוחררים ,החנום שלושים ושישהזאת ועוד. בין 42

הם הלכו לנווה 45שאדוני כתב לי אודותם, )אפילו( איש אחד במארי לא נרָאה. 

 סימאל.-יני)=שדות המרעה(. שלום למארי, לארמון ולב

 

178.30-39 

תום. אדוני צריך וכבשים של הסהשל  מותםזאת ועוד. אדוני כתב לי על 30

או )איש( אחד 35ה יַָ ל  ב  שהוא בן )העיר( יַ  ,של שער הארמון ,לשלוח חנום אחד

כבשים או מאתיים מהגבול, ואני אעניק לו עשרה אנשים, בכדי שיביאו לי מאה 

 לסעודות אדוני. 



197.1'-10' 

לים[ ישלח את צבאו ל]רפיקום[, -ימינה ]כך אומרים[: "כ]אש[ר ]זמרי-יני[]ב

את השעורה של  ,לים נכבוש[-ןיחד]ו-דורואת העיר 5' ,הבה ]נתאסף[ ,אנחנו

ואלף אנשי צבא כחיל  ,הכפרים. ... לתוכה נא]סוף[ ואת העיר הזאת הבה נבצר

 נלך( כרצוננו." נושיב שם. ואנחנו נתנהל )=10'מצב 

 

202.17-20 

רצה שמאז בימים ... עד היום 17ַח עבדך: נ -אמור אל אדוני כה )אמר( אחם הפ 

 . נהתוק20סימאל התלוננו. -יניהזה אדוני ]כתב[ וב
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ילים עבדך:   .מח, ו  ... הגיעו אלי-חיּוַמאל, י]סים[5אמור אל אדוני כה )אמר( ריּפא 

י ח  ש  ירּו ,םסוגגּו ,ֶאבל-א  ַרפּו, ַתמַבר  ד   ,םסוגגּו ,איש אופ  רּו, ַאב   ,ֶאפתר-איש ית 

תם יעם שוורים ]ורועי בקר[ א ,האלה שלושת הסוגגּו15 ,איש ַאמַננּו ,םסוגגּו

-הובאו, הם מוליכים. ישמח20שמקטונ]ן[  ,שוורים ו]בוקרים[ ארבעיםו ,הו]ל[כים

 נא אדוני. 

  



224.1-21 

 חסרה ההתחלה של המכתב

יש]לַ  ,]ימינה[-יני[לים ולמחוז. התושבים של ב-ןיחדו-רו]שלום[ ]לעיר ד[5  ,ן[שממ 

מושקת[ הוליכו למרעה. ביום ש]ולחי הלא]דמה  ,מקודם10 ,בקר, צאן ו]רועים[

בעמק הסו]תום[ ת]קפו[  ,בקבוצה של מאה, מאתיים איש ,אל[ אדוני את לוחי זה

לים ]נכנ[סו, הכוח הצבאי -ןיחדו-את הבקר והצאן. ]ות[ושבי העיר שאל דור

את ]ו20 ,את הבקר שלהם. )הסותום( שדדו ]שלהם[ )נשאר( ]יו[שב )בעיר(

 את אנשיהם. בו( ו)שָ  ,הצאן[ שלהם
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יתור אד]וני[ כך  ,בעני]ן החנום[5א]סדו[ עבדך: -אמור אל אדוני: כה )אמר( א 

]ו[מה]ר[ ]ש[לח או]תם[!" את זאת  ,קוד אותם]כ[ת]ב לי[: כה )אמר( ]אדוני[: "פ  

ין10אדוני כתב לי. כל הסוגגו  ד  הלכו. ... אדוני ...  ,הגיע ח אדוניולפני של ,אל-וא 

אל  ,]ישלח או[תם ,בתרקה ]י[שיג אותם [החנום]15נושא לוחי זה את שיום[ ב]

מסור אותם ... ואת צבאו ... צריך ל [...-]םס  אותם ליַ 20ס[גרתום ... ב... ] ,אדוני

י בכדי שלמסע ילכו. וחלילה שאדוני כך יאמר: "עבדַ 25 ,הוא ]צריך לגעת[ בראשם

, שברתי את הטאבו( אדוני )=ם של ּוּכסַ לב!" אכלתי את האַ  מולמכתב שלי לא ש

שנים עשר  ,]א[ם העדפתי מישהו. זאת ועוד. אדוני כתב לי בעניין החנו]ם[. הנה

 ]שלום[ לעיר מארי ולארמון. ...-שמַ שלפני שַ  ... כור של אנשי החנום
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הלכו ם, יאַללּושעם ּכַ  ,החנום5אסדו עבדך: -אמור אל אדוני: כה )אמר( איתור

כה )אני( אמרתי: הקצינים  ,ששלחתי אל אדוני ,והקצינים והסמלים שלהם ,כולם

משלוש מאות אנשי  .ד[]ּק  עליהם. עתה אף אחד לא ּפ   דּוּקפַ י  10והסמלים שלהם 

רק חמישים איש. חלילה שאדוני יאמר "מדוע לא ב]דק[ת את עניין 15צבא, ]הי[ו 

אדוני את זאת. ש]לום[ נא -ידע[. עתה ]כתבתי[ אל א]דוני20החנום האלה?" 

 לעיר מ]ארי[ ולארמון.
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 (לדרך)אדוני יציאת אחרי 5אסדו עבדך: -אמור אל אדוני: כה )אמר( איתור

הגיעו אלי. ועם  ,אל( צריך להישבע-יח  = שלשבועה ) ,הרַָ טַ חה ומקַ מ  והאלים מנּו

יּפ יר  יש ואילי-האלים האלה ּכ  אנשי  ,המשרת )בדרגת( רוכבי חמורים ,מליּכ-ֶשר 

יליסום ה, שלושה שליחים ,חמורים ירוכב ,נומחה, א  ַרָ בי כרו ,שליח איש ַקַטָ

 ר]מה[. להח מיועדים(ש)בתים 20הגיעו אלי. כהגיעם החרמתי בעבורם  ,חמורים
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שבמארי ...  ,אסדו ]עבדך[: ] ... ה[חנום-]א[מור ]אל[ אדו]ני[, ]כה[ )אמר( אתור

 .ז[קתי את כוחותיהו[צאתי ובמבצר ]אס[פתי ]וח   ]ומ[כפרי]הם צד שניהוצבו ... 

 .יאגיע ]עם[ צבאש

 



291.1-14 

ים-]אמור[ אל אדוני, כה )אמר( אתור הגיע  ,עבד אדוני ,ַמַחר-אסדו עבדך: ַיס 

ואת כל המלכים של  ,שהביא משמח: את הארץ כולה ,והמידע5ממעלה )הנהר( 

של ]מל[כי 10שלושה ש]ליחי[ם  ,מחר-אדוני. עם יסיםבעבור הכנעתי  ,ימינה-יניב

 ,אש]תר-ום[, חבדור[חר]ויא]יש  ,איש אופרפ]ום[, קוטן ,לֶאב-אישתי ,ימינה-יניב

 [שני עבד]ים[ ושלושה ]שוורים הם הביאו איתם[.]ו איש אמננום

 המשך לא תורגם(ה)
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 ימינה-יני]נ[ה שליחי ]באסדו ]עבדך[: ה  -]אמור א[ל אדוני, כה )אמר( איתור

]י ...[תַ ... ]ַב[לַ  ,לים-ַיַּפח   ,ב[או אלי: ַי ...5שבועה ללש[לום ו] ין[נ  ]יַ  ,ן, ז  הם  ,אל-ת 

י-י[מות  -]בן ,מפ]קדים[ה יל  מום10 ,]...[אל, א  מַ , שֶ וםאיש אופרפ ,ַיַתּכ  איש  ,...ח 

יחּו ַבל   ,ַיר   ם.[ שליחישנים עשר])סך הכל( רורו, ח[ יַ נשי]אשני  ,אל-חמורבי, ַמנ 

ים-תמּו  םרּואנשי ַסח   שלושה]הולך[ לפניהם )= מורה דרך( של אדוני. 15 ,ַנר 

ית   ארבעה, )באזור סגרתום( לח  אנשי  ארבעהם, אנשי פּוארבעה ם, ואנשי מ 

יַין יקמ אחד , איש)באזור סגרתום( םּוללַ -שַ שני אנשי 20  זינ  )סך הכל( ם, וַדמ 

 [ ...)אמרו( םה כ]ה .י[ו ללעריהם לש]בת אמרש ,אנשים עשרה [שמונה]

הר נ  מים ב  מפני ש ... ... את זה יסג]רּו ... וב]תיה[ם צריך ... וב]שדות[יהם" צד שני

בכדי  ,אדוני צריך ל]בוא[ מהר .ושדה מושקה רטו]ב[ יש5' ,לים[-ןיחדו-אי]שים

שיצ]או[  ,שדות בתיהם. זאת ועוד. ח]נ[ום תקו]ף[ תק]פו[ )את העדרים(יוצפו ש



כ]ך[ או ]אחרת  ,הם שמ]ו[ פניהם לש]דו[ד. לפני הגעת ]אדוני[10' .)למרעה(

את מכתב[י  .אכן ]אעשה. זאת ועוד ,אדוני[ צריך לכתוב לי. מה שאדוני יכתוב

 אחר[י הארוחה.  ]זה אשלח
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תור של 5עם סירות  ,אסדו עבדך: איש אחד מאימר-אמור אל אדוני, כה )אמר( א 

ימר וַלַנסּויּו שלח אותו אל]י[  ,שעורה ויין ירד. האיש הזה ]דיבר עם א[יש א 

ת]ור10באומרו: א]יתו נפגשתי וכ[ה הוא )אמר(:  אסדו כך א[מרתי: הם ]לא[ -לא 

[ר נעכב בדיבורים 15עכוב "ימינה ]כך או[מרים, כה הם )אומרים(: -יניוב ,קטלו ַע]י 

ר נקטול." עתה האיש שאת נקום את נקמתנו ואחר כך סימאל[, נקום נ  -את בני ַעי 

אל אדוני הלך. כששמעתי את הידיעה הזו  ,למארי ,אמר לי20הידיעה הזו 

 ,שנמצאים במחוז שלי ,את כל הבקר והצאן .חיזקתי את כוחותיי המיוחדים

יבַ   ,לַּכאלהעברתי לגדה המזרחית, וריכזתי במחוז מארי. אדוני צריך לכתוב לא 

יעביר לשדות  ,רועה )=אוכל( ]בגד[ת החבורש30 ,בכדי שאת הצאן של הנווה

בכדי שיחזקו את  ,חּובּור. ולמושלים אדוני צריך לכתוב תבגדת תעלש ,המרעה

 כוחותיהם המיוחדים.
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, שנה שלישית: יש המעדיפים לתרגם את שם השנה השלישית 17עמוד 
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 בתחילת שלטונו של כל מלך הוא שמט את החובות ושחרר את העבדים.

לפי תעודות שעדיין לא פורסמו עילמים שמרו על המקדש הבינלאומי של ֶתרַק 
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ם מלך חרן נתן VIלחודש אלול ) 20-עשרה: ב-: שנה אחת25-23עמ'  ַתּכ  ( ַאסד 

ם של החבור. כמו כן ניתנו מתנות על ם מתנות בַאּפק  ל  מר  נ ַמַאּד  מלך -לז  ידי ב 

בּכ ַנַאּד   ַי, ס  חר  ַד וַירַּכבַאּד  מלך ַחנַזת )נ  (. שרי צבא של ARM XXXI.167מלך ש 

 (.VIII( )FM XI, p. 119, Noteבבל שהו במארי בחודש חשוון )

ם ובמצור ַרַזַמ:  ל  מר   M. Guichard, "Relationsמכתבים הקשורים במסע של ז 

entre Carkémish et Mari : nouveaux fragments", Semitica 54, 

2012, pp. 19-32. 

( צבא בבלי עבר במארי בדרכו Vעשרה: בחודש אב )-: שנה שתים26-25עמ' 

 (.FM XI.102לבבל )



ג, שהייתה נתונה לאיומים מצד 27עמ'  ם חזר ממסעו לעזרת ַאנַדר  ל  מר  : ז 

ם, באמצע חודש אב ) שֶמַדַגן מלך ֶאַּכַלת  ג, הוא עבר Vא  (. אחרי שיצא מַאנַדר 

ם   (.M.11602 [ARM XXX, pp. 401-402וֶתרַק )]דרך ַסַגַרת 

ם נרשמו -( בשנה הארבעIבחודש ניסן ) 6-: ב28עמ'  ל  מר  עשרה למלכות ז 

ם" שבממלכת ַאשַלַּכ )  M.18159 [ARMבתעודה פריטים "של שלל ַאדַמת 

XXX, p. 416]ר ) 13-(. יש לציין שב ם נמצא בַנח  ל  מר   M.12094.18בחודש ז 

[ARM XXX, p. 419])הוא נמצא בַאשַנּכ ם ) 20-וב 19-, ובM.11234.10; 

421]-XXX, pp. 420 ARMM.11223.33 [12?-(. ולבסוף ב ( בחודש איירII )

ג  ַי מלך ַאנַדר  מד  ַדַמַרץ מתנת אריגים ובגד מח  ַנס  שבלב א  הוא מקבל בעיר ַירב 

(M.18156 [ARM XXX, p. 422].) 

לאחר הרס מארי הוקמה מחדש  : לדעת שארפין כעבור כעשרים שנה29עמ' 

ם( בשטח זהה -ממלכת מארי על חַאב  ם וַיד  ַאב  מ  ס  צ  ם )ולאחריו א  ַאב  מ  ידי ַיַּפחס 

ם. שלושת המלכים הראשונים מלכו כעשרים שנה. ל  מר    לזה שהיה לה בימי ז 

הארמון החדש לא שרד מפני שנבנה בחלק התל שהתמוטט לתוך הנהר או 

דיין לא נחפר. ארכיונים של תקופה זו נמצאו בֶתרַק, מפני שהיה בחלק התל שע

ם. ) ם וַחַרד   D. Charpin, "Le 'pays de Mari et des bédouins' àַטַבת 

l'époque de Samsu-iluna de Babylone", RA 105 [2011], pp. 41-59 

 .) 

( היה ממונה על המושלים ושר הכלכלה šukkallum, א: ראש השרים )2סעיף 

(šandabakkum היה ממונה על אבות הבית. אב הבית לא היה כפוף למושל )



ַדַגן כתב לַסֶמַתר ראש  אלא כפוף לשר הכלכלה. אנו למדים זאת ממכתב שַיס 

 השרים.

ַדַגן לַסֶמַתר  ַיס 

 ( A.713.56-61[68)]"פרוטוקול", עמ' 

מ  )שר הכלכלה( כך אמר לפני ַסֶמַתר: כה ה56 מס  וא )אמר(: 'כמו כך שמעתי: "ַיס 

חוץ מהמלך 60שאתה מופקד על המושלים, אני כמוך מופקד על אבות הבית! 

 אדוני איני מתחשב בדעת איש!" את זאת שמעתי.

 .šāpirumבעוד שבבל תוארו היה  šāpițumבמארי המושל נקרא 

לרשות המלך עמדו גם מנגנים ומנגנות, זמרים וזמרות, להטוטנים וליצנים 

(FM IXלאב הב .)( ית היה משנהARM XXVII.60.14 וגם לאביר הרועים )

ם( היה משנה )  (.ARM XXVII.93.8)ֶמרח 

ַגג ם במארי )30עמ'  ַאנ ם, ראש העיר בבבל, הוא מקבילו של הס   .D: הַרב 

Charpin, RA 101 [2007], pp.169, 171.) 

ם הוא: שר מקנה )בראשית מז, ו(; או: על הצאן )דה"א 30-29עמ'  כז, : הֶמרח 

 לא(.  

: יש מי שחישב, שהאוכלוסיה בשלושת המחוזות המרכזים 31-30עמ' 

ם( מנתה בין שלושים ושניים אלף  ם )מארי, ֶתרַק וַסַגַרת  ל  מר  שבממלכת ז 

לחמישים אלף איש, הצבא מנה ארבעת אלפים איש או ארבעת אלפים וחמש 

 (. FM X, p. 15; 269, 246מאות איש )"מילון מקראי", עמ' 



 .487-433: הוסף לביבליוגרפיה את "מיתולוגיה", עמ' 34-33מ' ע

J. Stökl, Prophecy in the Ancient Near East, Leiden-Boston, 2012, 

pp. 29-100. 

 "הנבואה במזרח הקרוב".

 . mahhum: וכן בצורת 1, 34עמ' 

ם היו רווקות )שארפין "הנבואה במזרח הקרוב", עמ' 35עמ'  ת  ח   ם (. מ  43: המ  ח  

ל ו"ַצ'אגאר ַבזאר" )היא ַאשַנּכ ם(  ת  ם של  -מזמן ַיסַמחַאּד  היו בתעודות מת  ח  מ 

ל",  ת  ; "ַצ'אגאר ַבזאר" )היא "KTT 306.5'; KTT 359.3ַאּד  של ַחַלב: )"ת 

 (.176ַאשַנּכ ם(, מספר 

 D. Charpin, NABU 2013/45; RA 108/1: לפי שארפין )36-35עמ' 

[2014], p. 203b ( "יש לנו, ככל הנראה, עדות בֶתרַק ל"נביאים )nabiū )

 (.5בתקופת "המושלים" )ראה עמ' 

( שני 5: בתעודה מתרקה מתקופת "המושלים" )ראה בספרי עמ' 36-35עמ' 

 .O) (. זו העדות הקדומה ביותר של התואר.na-bi-úעדים מכונים "נביא" )

Rouault, Terqa Final Reports No.2. Les textes des saisons 5 à 9, 

Bibliotheca Mesopotamica 29, Malibu, 2011, pp. 55-56, no. 9-1, ll. 

25-26) 

ר )"ג'זירה", עמ' 36עמ'   (.30, הע' 48: ַאּד  של ַנח 

ֻתם: 37עמ'  שַתר )ֻמח ֻ  (A.1890: א 



ר )"ג'זירה", עמ' 38עמ'   (. 30, הע' 48: ַנח 

 .M.7474 (ARM XXX, pחוז מארי, ( פעל ביישוב ַרַבן שבמdevinנביא )

335a). 

ם של ַאּד  של ַחַלב. הוא קיבל חמישה ליטר של 38-36עמ'  ח   ּפַאַדל היה מ  : ֶאחל 

(. שני 176בירה משובחת בַצ'אגאר ַבזאר )היא ַאשַנּכ ם( )"ַצ'אגאר ַבזאר", מס' 

ל )ראה שם, עמ'  ת  ח  נזכרים בשתי תעודות מת   (. 316מ 

ם באמצעות הנביא : הפסל 43עמ'  ל  מר  של ַאּד  של נחור נעלם. האל ַאּד  דורש מז 

 (. 30, הע' 48שייצרו בעבורו פסל חדש )"ג'זירה", עמ' 

 ,FM IX, p. 61: בטקסט פולחני אחד יש קשר בין נבואה למוסיקה )43עמ' 

II.21'-27'.)השווה  מלכים ב ג, טו ; 

ַנ מסופר שבשעה שצבא , ב: במכתב של ַסֶמַתר מזמן המרד של ב  44עמ'  ַימ  נ 

ל ם של ַדַגן יכול היה להיכנס לעיר, ככל הנראה למטרות  שַלן, ַאּפ  מארי צר על מ 

פולחניות. הנצורים מנצלים את ההזדמנות ומפקידים בידיו מכתב למלך 

 (.A.52, 446)"מיתולוגיה", עמ' 

א : "קר41: "שירת העלילה..." )ראה נספח(, טור שלישי, שורה 47עמ' 

 למנחשים וטיהר". 

 . 48: "שירת העלילה..." )ראה נספח(, טור שלישי, שורה  48עמ' 

: "אשלח אותם לרעות את 37-36: להלן הצעה אחרת לתרגום שורות 59עמ' 

ר הוא שם התעלה  ב  ר ואתן לך את הנהר כולו". ח  ב  השבטים שלהם ב)תעלת( ח 



שַלן )"מיתולוגיה", עמ'  ; 467-466, עמ' 166, הע' 221של מארי שעברה ליד מ 

ַנ", עמ'  ַימ  נ   (.5, הע' 111"מרכז של ב 

לתהלים  ARM XXVI.196: יש המשווים את המתואר בנבואה בתעודה 60עמ' 

( מעיר, שבשעה 46, 39פרק פב. שארפין )"הנבואה במזרח הקרוב", עמ' 

ה האחרון שמלך מארי זוכה לעידוד של האל ַדַגן, בעימות עם מלך ֶאשנ ַנ, הרי ז

שַתר(, לפי שני לוחות שמוצאם  ם )צורה של א  ת  ת  זוכה מצדו לעידוד מהאלה ּכ 

ם )  (:FLP 1674; FLP 2064ככל הנראה מֶנֶרבת 

ֶאל  ַבלּפ  ם לא  ת  ת   האלה ּכ 

 (FLP 1674, [M. de Jong Ellis, MARI V (1987), pp. 240, 258]) 

ם:  ת  ת  ֶאל, כה )אמרה( ּכ  ַבלּפ   המלך א 

מפני שאתה מזכיר תמיד את שמי )מילולית: 5הסודות של האלים נמצאים לפניי. 

מפני שהזכרת שמי תמיד בפיך(, אגלה )מילולית: אפתח( לך תמיד את סודות 

האלים ובצו של ַאנ ם הארץ נתונה לך לשלוט )בה(. תשחרר את 10האלים. בעצת 

והתחתונה 15 הארץ העליונה והתחתונה )מילולית: את סנדל הארץ העליונה

את רכוש הארץ העליונה והתחתונה. מחיר השוק שלך לא  ?תתיר(. תפדה

ם, 20ימעט. כל ארץ שידך  ת  ת  תכבוש, אוכל רגוע )מילולית: מנוחה(... אני, ּכ 

שומר העמדתי לך. הקשב לי )מילולית: אוזנך 25אחזק את יסודות כסאך. מלאך 

 לו תהיה מופנית אליי(! 

בַ  ם לא  ת  ת  ֶאלהאלה ּכ   לּפ 

(FLP 2064, [M. de Jong Ellis, MARI V (1987), p. 239]) 



, בנוסף 3בתעודה, שממנה שרדו רק מלים בודדות, מופיעה בסוף שורה 

 לפתיחה הזהה, המילה: "הכנעתי בעבורך". 

: במקום "קבוצות הקוצרים", שארפין מתרגם: "עיבודים חקלאיים" 61עמ' 

(exploitations agricolesהנב" ,) '35ואה במזרח הקרוב", עמ . 

 : עדיף: "תובע" על פני "שומר".33, שורה 64עמ' 

ם נטש את בריתו עם ַחַלב וכרת ברית עם ֶאשנ ַנ )"מילון 66-65עמ'  נל  : ַיחד 

 (.268מקראי", עמ' 

שארפין מעיר על דמיון נוסף בשני המקרים: הנביא לא יכול להביא בעצמו את 

, 36ועדה בשבילו )"הנבואה במזרח הקרוב", עמ' מסר הנבואה שלו למי שהיא י

 (.24הערה 

ממריץ את מלך  : שארפין מצביע על העובדה, שהאל ַשַמש5, סעיף 69עמ' 

ג,  מארי לתקוף את חמורבי מלך ּכ רַד, שהיה אויב מושבע של מלך ַאנַדר 

ג! )"הנבואה במזרח הקרוב", עמ'  והנבואה, כזכור, יצאה מפיו של נביא בן ַאנַדר 

 ד.-( לנוסחה בירמיהו כב, ג66כן הוא משווה )עמ' -(. כמו55, הערה 40

)שארפין,  ARM XXVI.185-bis -הוא התשובה ל ARM XXVI.212: 75עמ' 

( על הדמיון 65כן הוא מעיר )שם עמ' -(. כמו50"הנבואה במזרח הקרוב", עמ' 

נביאים ט: על אותה שאלה, דרישה בה', עונים ארבע מאות ה-למלכים א, כב, ה

כך עונה נביא ה' מטעם יהושפט מלך יהודה. אך -מטעם מלך ישראל, ואחר

 במקרה זה התשובות הפוכות.



ם" יש לתרגם "לבטן ARM XXVI.214 -: ב81עמ'  במקום "למחנה ֶבֶלתֶאַּכל 

ם" )  (. 13, הע' 201וכן עמ'  'FM IX.47.11'-13ֶבֶלתֶאַּכל 

( מעיר 66ה במזרח הקרוב", עמ' שארפין )"הנבוא ARM XXVI.237 -ביחס ל

, ובדומה למקרא, עושים שימוש ARM XXVI.212שגם כאן, כמו במקרה של 

 זמני בשני אמצעי חיזוי: שם בנבואות וכאן בחלומות ובנבואה.-בו

: בספר הבאנו רק את חלקו השני של הלוח. עתה אנו מביאים גם את 81עמ' 

 חלקו הראשון. 

ARM XVI.237.1-21: 

ם. בחלקו  ת  ח  הראשון של המכתב מדובר בחלום ובחלקו השני בנבואת מ 

ם. ת  ח   בהמשך נביא עוד דוגמא של חלום ולאחריו נבואת מ 

 תרגום חלקו הראשון של המכתב:

ם, שהיא חלמה חלום שכדוגמתו לא חלמה  ל  מר  ר  אם המלך כותבת לבנה ז  ד  ַאּד 

ם, ייתכן שכוו ל  מר  ם אבי ז  נל  ם  נתה מאזמאז "שלום" בית ַיחד  נל  הרס בית ַיחד 

ם. עניין האותות -והמלכת ַיסַמח ל  מר  ַאּד  במארי או מאז שיקום ביתו עם המלכת ז 

לא ברור. היא נכנסה בחלומה למקדש והפסלים לא היו לפני האלה. הכוהן 

 הגדול של המקדש קרא בקול שהאל ַדַגן יחזור.

ר  אמתך:  ד   אמור אל אדוני: כה )אמרה( ַאּד 

לא ראיתי את החלום הזה. 5( בית אביך אף פעם šulmumלום" )מאז "ש

-)= מקדש( ֶבֶלת ( הקודמים שלי הם אלה. בחלומי נכנסתי לביתittumהאותות )

ם. ֶבֶלת ם -ֶאַּכל  לא ישבה והפסלים שלפניה לא היו. וראיתי והתחלתי 10ֶאַּכל 



שַתר 15לבכות. חלומי זה )היה( השכם בבוקר. חזרתי וַדַד הכוהן הגדול  של א 

שַר עמד בשער ֶבֶלת ם ו"פה זר"-ב  חזור 20כך היה קורא: "חזור אלי ַּדַגן!  )?(ֶאַּכל 

 אלי ַּדַגן". כך היה קורא.

ם: ת  ח    המכתב שגם בו יש חלום ונבואת מ 

נ חַרַחל   ש לש  ַשג   ַחמ 

(M.7160 [D. Charpin, «Prophéties et rêves “censurés” dans les 

archives royales de Mari», dans J.-M. Durand, Th. Römer & M. 

Bürki (éd.), Comment devient-on prophète? Actes du colloque 

organisé par le Collège de France, Paris, les 4-5 avril 2011, OBO 

265, 2014, p. 32])  

ם שהוא חלם חלום שלא בישר  ל  מר  , מזכירו של ז  נ חַרַחל  ש כותב לש  ַשג  ַחמ 

טובות למלך והוא התלבט האם לספר את החלום למישהו. אך הנה בא אליו 

סַר באה אליו ובפיה ככל  שַתר ב  ם של א  ת  ח   , שר הכלכלה, וסיפר לו שמ  מ  מס  ַיס 

 הנראה נבואה טובה למלך. 

ש ]בנ[ך:]אמו[ר ] ַשג  : ]כה[ )אמר( ַחמ  ַרַח[ל  נ ח ַ  לש 

]חלום[ ש)מתייחס( לאדוני. ]הוא לא ט[וב. החלום הזה ]אכ[ן מדאיג. ואני 5ראיתי 

אמר]תי[ )בלבי(: כה אני )אמרתי בלבי(: ")האם( א]חזור[ על החלום שלי?" 

סַר ב]אה אלי10 שַתר ב  ם[ של א  ]ת  ח   מ  ב]א[, כה הוא )אמר(: "מ  מס  [ וכה )היא( ַיס 

 אמרה לי]:[ "לשמור )שורש נצ"ר(... אשמ]ור...[



, M.18192 (ARM XXX, p. 323), בעקבות ARM XXVI.206.28-31: 83עמ' 

יש לתרגם: "הנה ]לא כתבתי[ את הנ]בואה, אשר[ הוא אמר לי ושלחתי )אותו 

ם[(  ח   ( בשנה IIIלחודש סיוון ) 14-אל ]אדוני[." בתעודה האמרכלית מה30]המ 

ם נרשם בגד אחד, וסך ל  מר  ם -השביעית לז  עיניים אחד לחמור שניתנו בַסַגַרת 

ם שמופיע בתעודה  ח   ם )כך!( ששילחו. הכוונה, כנראה, למ   ARMלַמח  

XXVI.206 '83-82, ראה בספרי, עמ.) 

מפי  A.3087היא לפי המכתב  ARM XXVI.217-: הנבואה המצוטטת ב85עמ' 

ר.  האל ַאּד  מַנח 

לם מר  רַאסד  לז  ת   א 

 (A.3087.1'-7 'הערה 41; עמ' 23, הערה 36'; "הנבואה במזרח הקרוב", עמ ,

-D. Charpin, "Le prophétisme dans le Proche; 158, הערה 58; עמ' 61

Orient d'après les archives de Mari (XVIIIe siècle av. J.-C.)", Le 

Monde de la Bible 64, Genève, 2012, 58)) 

ר. ניתן רק בתרגום לצרפתית: רַאסד  הכותב מַנח  ת   מכתב של א 

ר. ח  אחדים ַאּד  רוצה שיציבו מחדש את הפסל שלו בַנח    לפי נבואה של מ 

ֶאַרח את קווצות השיער שלהם ואת 7'-1' ]עתה[ שלחתי לאדוני באמצעות ַנּפס 

קווצות השער ]ציציות הבגדים שלהם[, בכדי שאדוני יוכל לערוך ניחושים על ]

 שלהם[ וציציות הבגדים שלהם ושאדוני יוכל לפעול לפי מעמדו המלכותי".  



 FM XI.85 -התפרסמה לאחרונה שוב כ ARM XXIII.494: התעודה 88עמ' 

 FMונוספו עליה שתי תעודות המעידה גם הן על השתתפות הַחנ ם בסעודות )

XI.86-87 .) 

 , ב. 44: ראה לעיל עמ' 89עמ' 

 : 26סעיף 

בנבואה שעדיין לא פורסמה מדובר בפסל של ַאּד  שנעלם ומלך מארי נדרש ליצר 

 (. 30, הע' 48פסל חדש )ראה לעיל "ג'זירה", עמ' 

 .324-310: דיון רחב על הבריתות ניתן למצוא ב"תל לילן", עמ' 91עמ' 

ואילך: יש לציין שהבריתות היו תקפות רק לתקופת השלטון של  91עמ' 

, מילולית "לתמיד" ana dārêtimהמלכים שכרתו אותן ולכך מתייחס הביטוי: 

 (.67)שארפין, "אדוני הזמן", עמ' 

 ראה: 

D. Charpin, "Guerre et paix dans le monde amorrite et post-

amorrite", Alter Orient und Altes Testament 401, Göttingen 2014, 

pp. 190-199. 

 , סעיפים א, ב': 92עמ'  

 (.FM IX.5.19סעיף ב': "מלבדך אין לי אב" )



( אנו 13-11, שורות 167: באחד ממכתבי תל לילן )מספר 3, סעיף 95עמ' 

מוצאים את ההשקפה שהאל הוא זה שמשכין שלום בארץ: " כאשר ַאּד  אדון... 

 ( לארץ."salīmam…išakkan)ישכין שלום 

 :  4, סעיף 95עמ' 

 .M" )]?]א[יש לא נטש17'"]א[יש באצבע לא נגעו בו ואת הציצית שלי 16'

Guichard, RA XCVI 2002, p. 113] M.6242.16'-17' ) 

: השווה דרך משל "ויעש להם יהושע שלום ויכרת להם ברית", יהושע ט, 96עמ' 

 טו.

ם )ראה 99עמ'  ל  מר  : ראיה לדבר שמדובר ביין אפשר למצוא במכתב של ַבּנ ם לז 

 (.FM VIII.12בהמשך 

ת ) ַגר   A.2094 [= LAPOהטקס נערך גם במקדש ַאּד  )= הדד( של ַחַלב שבא 

17 728].) 

ַדַמַרץ שרצו לכרות ברית יוצגו על ידי זקני הערים )ראה בהמשך עמ' -ערים בא 

192.) 

)"תל לילן"  hayārum mahāşumבתל לילן יש מכתב שבו מופיע הצירוף 

56.7,11.) 

 , ג;101-100עמ' 

: ציטוטים של כל השבועות המופיעות במכתבי 214-212"מלחמה ושלום", עמ' 

 מארי.



 :101עמ' 

 המכתבים מתל לילן: 

 :31-34, שו' 89מס' 

לַאבנ  מלך ַאּפ   ת כותב לת  ב מלך ֶאל ח  מֶתש  ּכר  ַבתש  ל:-ם שבירתה ש   ֶאנל 

 ( ביננו יתקיימו."damuttumאני ואתה ניפגש. חי אלים בינינו נשבע ודמים )31"

 :20'-4, שו' '185מס' 

לַאבנ  שלחתי. לפני שנצא לדרך, הבה 5'כה הוא )אמר(: "יצאתי לדרך 4' ואת דם ת 

ם[ ניגע בדמו והבה נש]בע[ בחיי האלים. ]כאשר בד[מו ניגע וב]חיי האלי

לּפ  10' נ -נשבע. ַיח  ו... 15'וַיסַרחַדַג]ן[ ]בע[רב שלהם צריכים ]ללכ[ת   ..., ֶבלש 

לַאב[נ  בניו ו]המוח'תרים[ של ארצו שאח]ריו[ הולכים יג]עו[ בדמי  למחרת ]ת 

 וישבעו בחיי האלים. ובערב שלהם... הם צריכים לחזור.

 :1, סעיף 113-103עמודים 

ם ל  מר   ַאשַמד לז 

(A.4254.4'-11' [D. Charpin, "Ainsi parle l'empereur" à propos de la 

correspondence des SUKKAL-MAH", Susa and Elam. 

Archaeological, Philological, Historical and Geographical 

Perspectives, eds. K. De Graef and J. Tavernier, Leiden – Boston, 

2013, p. 349, n. 36]) 



ם )= "אביר הרועים"(, או אַ  שַמד, שהיה משבט הַחנ ם, מילא תפקיד של ֶמרח 

ם מכתב שרק חלקו פורסם. מרל  ֶאל, כותב לז  ַבלּפ  ם א   המשנה לֶמרח 

אל יכתוב אליהם במעמד אב או אח, )אלא(: "כה 5'וכאשר אדוני יכתוב אליהם, 4'

ם", את זאת אדוני צריך לכתוב להם, ואחר ל  מר  כך, כאשר הם יהיו -)אמר( ז 

 הם: "כן אדוני", לפני אדוני יקראו.  10'ביחסים טובים עם אדוני, 

 .   258-255: ראה להלן, עמ' 112-108עמ' 

מוזמן לטקס בחצר המלך : על חשיבות גובה הכיסא שעליו יושב מי ש109עמ' 

 השווה מלכים ב כה, כח )= ירמיהו נב, לב(; אסתר ג, א.

 :103-104עמ' 

בת   ן לש  ַחד   ַדד 

FM VII.2 [LAPO 18 113])) 

, אחות  בת  ם מצד האב, מדווח לש  ל  מר  ם, דוד ז  ם והעיר ַאַבת  ן, מלך הַרב  ַחד  ַדד 

יון שהיה לו איתו. הוא טען חמורבי מלך ַחַלב, על דברים שהוא אמר לאחיה ברא

לפניו שהרוגז שלו כלפי אחותו מבוסס על רכילות משוללת כל יסוד. המעשה 

ם. -אירע לכל המוקדם בשנה השתים ל  מר   עשרה למלכות ז 

ן: ַחד  : כה )אמר( ַדד  בת   מור אל ש 

ששלחת לי 5שמעתי את מכתבך ששלחת לי. הנ]ח[תי את הדין וחשבון המלא 

ַחַלב( והרג]עתי[ אותו. זאת ועוד. את דין וחשבון כ]ך הנחתי  לפני חמורבי )מלך

ן(! 10לפניו[: כה אני )אמרתי(: " אני נשבע בַאּד  אדון ַחַל]ב[ והאל של אביך )ס 



]ם[ כך נתפש:  ַדד  כה הוא )אמר(: ']אדוני[ חמ]ורבי כ[תב 15בשנה שעברה ַחמ 

[ לא הת]חשבה[ בדעתו' ואני מאוד  בת  רגזתי. ב)דברים( האלה הת20והיות ש]ש 

אולי הוציאו את דיבת]ה[ אליך והר]גיזו[ אותך." כה )אמר( חמורבי: "זאת אמת. 

אין כל נ>ז<ק. 30הוציאו את דיבתה אליי והתרגזתי עליה." עתה הרגעתי אותו. 

 כמו שאני תמכתי בך, ַשַמש לו יתמוך בענייניי!

 :105 -103עמודים 

ם מרל  ן לז  ַחד   ַדד 

(A.3185 [J.-M. Durand, Semitica LIV (2012), pp. 11-12]) 

ם  מרל  ם. הוא היה ואסאל של ז  ַנ והעיר ַאַבת  ַימ  נ  ם של ב  ן היה מלך שבט ַרב  ַחד  ַדד 

ַאּד  )ראה -במעמד "בן". וכמו ר  אשת ַחדנ  ד  ם, אחי ַאּד  מרל  כן היה דודו של ז 

ם, שַאּפ15בספרי עמ'  מרל  ַלַחנַד מלך כרכמיש ערך התייעצות (. הוא כותב לז 

שקט שגורם -בנוגע למצב בגדה השמאלית של הפרת. ככל הנראה מדובר באי

ן, שמדוכא על ַחד  ַנ, שבטו של ַדד  ַימ  נ  ם. מלך כרכמיש -שבט ב  מל  ידי מלך ַחַלב, ַיר 

ן שנמצא בַחַלב, שהוא צריך לקחת חמורים מזן מיוחד ולשלחם  ַחד  כתב לַדד 

ן והוא שלח אותם דרך תחת משמר  ַחד  ם. הדבר שימח מאוד את ַדד  מרל  לז 

הערבה עם מלווים שישמרו עליהם. בהמשך המכתב הוא עובר לנושא אחר. 

ם, שלמרות שהוא רוצה להתקרב אליו, הוא נדחה על מרל  -הוא מתלונן לפני ז 

ידיו למרות שהוא דודו. הוא מסיים את דבריו בנימת יאוש, אך ימלא כל מה 

מ ם יצווה עליו.שז   רל 

ן בנך: ַחד  ם: כה )אמר( ַדד  מרל   אמור לז 



ַאּפַלַחנַד ערך התייעצות, ומפני שהגדה השמאלית )של נהר הפרת; 5

aqdamātum )( סו]ע[רת )מילולית: דלוחה( ו]יד[ו של המלך )של ַחַלב מונחת

ַנ.  ַימ  נ  ם שאל ש  -הוא כתב אליי לַחַלב: "הנה ]חמ[ורי10ח]ז[ק, ללא רחם, על ב  ַחמ 

ם אביך ]את[ה הורה לקחת  מרל  ו]מ[לווים שלהם ]צריכים להיות מופקדים. 15ז 

ם[." ואני ש]מעתי[ )את המכתב( ]ומ[אוד  ל  ]מר  ז[את ]צר[יכה להיות מתנ]ה[ לז 

ם[ וב]תוך[ הערבה )מילולית: נווה( -מיד הוריתי לקחת ]חמורי20ש]מחתי[.  ַחמ  ש 

י רוצה להיות קרוב אליך ואתה דוחה אותי נתתי להם ]מל[ווים. זאת ועוד. אנ

. האם אני לא דודך? ?ממך. אני טוב אליך פי שניים ממה שניתן להביע במלים

 מספיק! מה שבא, בא! מהיום הזה כל מה שתאמ]ר[ אעשה! 30

 מכתב שהנמען והמוען שלו חסרים

(A.3833 [J.-M. Durand, NABU 1990/24; LAPO 16, p. 71]) 

וכך הם אמרו לי: "הוא ביצע שלוש 5'מלווה ה]ביא[ם אליי. חקרתי אותם -משמר3'

פעמים את ההשתחוויה, ובזמן )הבאת( קערת )האוכל הוא שוב ביצע( 

ם ישבע )מילולית: יגע בגרונו( על  ל  מר  השתחוויה." ו)אדוננו אמר לנו(: "אם ז 

 לולית: אחווה(."  שכתבתי )לו(, אזי תתנו לו מעמד של אח )מי10'ארבעת הדברים 

 :112עמ' 

ם ל  מר  ַאּד  איש ּכ רַד, לז  ּכר   ז 

(FM II.118.1-2, 6'-21') 

שהבאנו  FM II.117.30-41קטע מהמכתב הזה דן במה שדן גם המכתב 

 בספרנו, לעתים בניסוח מעט שונה.



ַאּד    ּכר   עבדך:  אמור אל אדוני: כה )אמר( ז 

ַלֶנ כתב זאת ועוד. ]אדוני[ כתב ]בדבר[ מעמד הא6' ַמחא  ח )= אחווה( ]שלפנים[ ס 

מעמד האב )= אבהות( לפני ]אד[וננו 10'אל ]אדוני[. אל )או: ל( ]...[ ו... של דבר 

ַלֶנ( א]מרנו[. בגלל ַמחא  )מילולית: ביד( הארץ מה נע]שה[? הארץ קמה  ?)ס 

)ואמרה(: "]מדוע[ אתה כותב במעמד בן? ננהג )מילולית: נתפוס( כמו )שנהגו( 

ם וַאשַתַמרַאּד  היו מתכתבים 10'ינו )מילולית: בימי קדם(. לפנ נל  לפנים ַיחד 

ביני]הם[ במעמד אח! עתה א]תה[ תכתוב אליו במעמד אח!" במצוות הארץ 

ַלֶנ כתב אל אדוני במעמד אח!20'אדוני  ַמחא   ס 

 :1, סעיף 113-112עמודים  

 :  FM II.117המכתב הבא מקביל למספר 

מר   ַאּד  לז  ּכר  ם:ז   ל 

(FM II.118.12, 6'-23') 

ַאּד  עבדך:  ּכר   אמור א]ל אדו[ני: כה אמר ז 

ַלֶנ כתב אל6' ַמחא  ]אדוני[  זאת ועוד. ]אדוני[ כתב ]בדבר העובדה שלפנים[ ס 

ַלֶנ( ל]כתוב[ ול... 10' במעמד אח. ַמחא  של דבר מעמד   א]מרנו[ לפני אדוננו )ס 

 אב.

הארץ מה נע]שה?[ הארץ קמה )ואמרה(: "]מדוע [ אתה כותב במעמד  ?בגלל 

ם וַאשַתַמרַאּד  15'בן? ננהג )מילולית: נתפוס( כמו )שנהגו( לפנינו.  נל  לפנים ַיחד 

היו מתכתבים ביני]הם[ במעמד אח! עתה, א]תה[ כתוב אליו במעמד אח". 



ַלֶנ כתב אל אדוני במעמד אח! ב ַמחא  גלל )הדברים( האלה במצוות הארץ אדוני ס 

 אל יכעס עליי אדוני.

 Charpin, Lire: הבגד והמצנפת גם הם מסממני טקס הברית )122-121עמ' 

et écrire, p. 139 'וכן את המכתב שלהלן: 163, 95(. ראה גם עמ 

ם  ל  מר   חמורבי מלך ּכ רַד לז 

(ARM XXVIII.166) 

רַד, היא השנה המכתב הוא, ככל הנראה, מהשנה שבה התמלך חמורבי בּכ  

ם, שהוא קיבל ממנו כס  ל  מר  ם. במכתבו הוא מזכיר לז  ל  מר  השמינית למלכות ז 

ם שלח את המתנות בעת שחמורבי עלה  ל  מר  מלכות, בגדים ומתנות שונות. ז 

ּכ ם דיווח  ר  ַי מלך הת  למלוכה ואז גם נכרתה ברית בין ּכ רַד ובין מארי. איש של ַזז 

חרי קטע חסר בלוח אנו קוראים שחמורבי כותב על משלוח המתנות למלכו. א

ַי עם  ם, הגיע אליו שליח של ַזז  ל  מר  ם, שכאשר הוא התכוון ללכת אל ז  ל  מר  לז 

 ַקַטַר(.  -הזמנה להיפגש עם מלכו בעיר ַצרַבת )בממלכת ַּכַרַנ 

 

ם: ]כה[ )אמר( חמורבי בנך:  ל  מר   ]א[מור ]א[ל אבי ז 

ם( הביא לי  ל  מר  ֶאַר]ח[ )פקיד בכיר של ז  מר  כס, בגד, מחלצות 5]מ[קודם כאשר ז 

ּכ ם( שלפניי ]ישב[ ראה  ר  ַי )מלך הת  ומתנה שאבי שלח לי, שמ]חתי. ע[בד ַזז 

]אני[ שמתי ]את פניי[ 2')אותו( ואל אדוניו ]כך כתב[: ]כ[ה ]הוא[ )כתב(: "כס... 

ם בּכ רַד( ללכת א]ל אבי[. נערכ]תי )או: החלטת ל  מר  ם )שגריר ז  י(, ]אך[ ַאקַבַאח 

כן( ללכת ]א[ל אבי. נ]ער אחד[ של -פנ]יו[ )היו מועדות גם5'עבד אבי הגיע אליי. 



ַי בא אליי )באומרו(: "איך? מארי התקרבה אליך, ]וַצ[רַבת התרחקה? ]בו[א  ַזז 

ת[ שמעתי הוא נאסף )עם צבאו( בַצרַבת. ]את זא10'לַצרַבת והיפגש איתי!" 

 ]ב[סביבתי )או: ממקורותיי(.

ם נערכו נשואין בין בת 118-116עמ'  ם עם ַאַתמר  ל  מר  : במסגרת הברית של ז 

ם, בחודש סיוון ) ם, לַאַתמר  נַבת  ם, א  ל  מר  ( של השנה השלוש עשרה למלכות IIIז 

ם ) ל  מר   (. 168-167נדוניה", עמ' "ז 

מציין ששתיית המשקה היייתה ( 51: שארפין )"משתאות", עמ' 122-121עמ' 

 .168חלק מטכס הברית, וראה בהמשך עמ' 

 :123-122עמ' 

ם ל  מר  ן לז  ַחד  ם וַחל  ד   ַאסק 

ARM XXVI.32.1-31)) 

ן, ממנהיגי  ַחד  ם וַחל  ד  ם מדווחים המנחש ַאסק  ל  מר  בשנה החמישית למלכות ז 

נ ַמַאּד  מל ם על בואם של שליחים מטעמם של ב  ל  מר  [ הַחנ ם, לז  בּכ ַנ]ַאּד  ַי וס  חר  ך נ 

ַד עם שליח ששם שולחו לא נשתמר. דברי השליחים אינם מוצאים חן  מלך ש 

ן והם עמדו להחזיר אותם כלעומת שבאו, אך מחששם  ַחד  ם וַחל  ד  בעיני ַאסק 

ם הם החליטו לשלחם אליו עם המלצה שלא להיענות לדבריהם,  ל  מר  מפני ז 

זאת הם מציעים לו לומר להם שמזה שמונה  מפני שהם דברי שקר וכזב. לעומת

חודשים הוא מוכן לכרות אתם ברית שלום. האלים שלו מוכנים להישלח אליהם 

הכול כחלק מטקס הברית. אך הם כנראה  –יחד עם האלים שהם שלחו 

 מתמהמים.



[ן ַח]ד  ם[ וַחל  ]ד   עבדיך: 5 אמור ]אל[ אדונ]נו[: כה )אמרו( ַאסק 

 . שת  בּכ ַנ]ַאּד  ע[ם השליח של ...א  נ ַמַאּד  וס  ]ש[מענו 10הגי]ע[ו אלינו שליחים של ב 

עתה 15את דבריה]ם[. דבריהם רעים. עמדנו להחזיר אותם, אך פחדנו מאדוננו. 

אל ישמע א>ד<וננו את 20הנה שלחנו את ]האנש[ים האלה ]א[ל אדוננו. 

כך לפנות אליהם בדברים: "זה  דבריהם. דבריהם הם שקר ולכן אדוננו צריך

ליי מו]כ[נים, בכדי 25שמונה חודשים  אני כותב אליכם חזור וכתוב בדבר שלום וא 

ליכם... רציתי מכם את שלום ארצי".  ]את 25שאשלח )אותם( אליכם עם א 

 הדברים[ האלה אדוני ]צריך לומר ל[הם.

 

ם ל  מר  ַחד  לז  מ   ס 

(TH 72-67.4-10 [Mél. Perrot, p. 115, n. 30]) 

ם נתפרסם.   ל  מר  ַחד  מושל מארי בתחילת מלכות ז  מ  רק קטע ממכתבו של ס 

ם נשלחו אל מלכו לצורכי טקס הברית. ַברת  לי ש   במכתבו הוא מדווח שא 

ם אשר לקחו )אותם( אל אדוני לצורך השבועה בחיי 4 ַברת  האלים של ארץ ש 

 לה... )ההמשך חסר(.ביום ששלחתי את מכתבי זה אל אדוני, האלים הא –האל 

ם ל  מר   ַסֶמַתר לז 

(A.4396.7-10 [Mél. Perrot, p. 115, n. 30]) 



ג מבקש מַשַרַי מלך ַרַזַמ שבחבל י ַסן,  ם מלך ַאנַדר  ל  ם, שַקרנ  ל  מר  ַסֶמַתר כותב לז 

ליו, כדי שישבע ואחר נַג'ר, לשלוח אליו את א  כך הוא ישלח אליו -בצפון ֶג'ֶבל ס 

לים של  ו לאותה מטרה.את הא 

ליך,  ם ]כתב אליי[, כה הוא )כתב(: 'ש]לח אליי[ את א  ל  ַשַרַי כך ]כתב אליי[: "ַקרנ 

ל[יי והישבע לי בחיי  בכדי שאשבע לך בחיי האלים, ואני אשלח לך ]את א 

 ]האלים[.' "

 :123-122עמ' 

ש ַשג  ם, ַחמ  ל  מר   לז 

A.2202 

 (6)"נשואי נסיכה", עמ' 

ש היה פקיד ַשג  ם, מראשי הפקידות הממלכתית, מי שהיה  ַחמ  ל  מר  נאמן של ז 

 (.A.415מעורב במשאים ומתנים דיפלומטיים )ראה בהמשך את המכתב  

ש צריך לדווח לו על  ַשג  זמרלם עצמו לא נמצא באותה שעה במארי, ולכן ַחמ 

ש עושה הבחנה בין שלוש  ַשג  שליחים שעוברים במארי. במכתב שלפנינו ַחמ 

ץ1שליחים:  קבוצות של מ  ל ומלווהו ַירּפַ -. ַיח  ּפ-א  ( אנשי ַקטַנ; -ַאּד  )=ַירא  . 2ַאּד 

ַחמ  איש ַקטַנ ושני אנשי 3שני שליחים בבליים ושני אנשי ַקטַנ מלוויהם;  מ  . ס 

( של terhatumהמלווים שלו, המביאים שני סוסים, כסף וכבשים, המוהר ) ַקברַ 

טַנ על מנת להינשא לבן המלך, ככל הנראה בת מלך ַקבַר, שעתידה להישלח לקַ 

כחלק מתנאי הברית ביניהם. מלך ַקטַנ עתיד לשלוח כמנהג התקופה למלך ַקטַנ 

של  (XI(. לדעת שארפין המכתב הוא מחודש תמוז )nidittumאת הנדוניה )



ם )לשיטתנו זו השנה ה 11-השנה ה ל  מר  (. באותה שעה השתתף 12-למלכות ז 

ם בחגיגות  ל  מר  ר ולכן צריך היה לכתוב לו את ז  ם, אלת העיר ד  ת  לאלה ֶדר 

המידע שבמכתב. שארפין גם מעיר שסופו של המכתב מעיד על האמון של מלך 

ַקטַנ במלך מארי בבקשו ממנו לשלוח איש נאמן מטעמו, שיהיה נוכח בטקס 

 מסירת המוהר.

ש עבדך: ַשג   אמור לאדוני: כה )אמר( ַחמ 

ץ29-זה אל אדוני, ב ביום ששלחתי את מכתבי5 מ  ל וַירּפַ -, ַיח  ּפ-א  ( -ַאּד  )= ַירא  ַאּד 

איש ַקטַנ מלווהו; שני שליחים בבליים הנושאים עשרה כדי יין ושני אנשי ַקטַנ 

ַחמ  איש ַקטַנ ושני אנשי ַקברַ 10מלוויהם,  מ  המלווים שלו, מביאים )מילולית:  ס 

ת איש )= מלך( ַקבַר, הגיעו נושאים( שני סוסים, כסף וכבשים, המוהר של ב

שקרבה, ואדוני כך -משלחת15למ]ארי[. ומקודם אמרתי לאדוני בדבר שליחים, 

ץ מ  ל[ -ע]נה לי[ לאמור: "שליח]ים שלמארי[ יגיעו, א]ליי[ שלח אותם." ]ע[תה ַי]ח  א 

ץ20 מ  ל ומלווהו אשלח אל אדוני. -והשליחים שהגיעו ]י[נוחו יומיים ואת ַיח  א 

ַחמ  ]אשלח[ לב25 מ  בל את הבבלים ואת אנשי ַקטַנ מלוויהם ע]ם[ כד]י[ היין. ס 

המלווים שלו ילכו מכ]אן[ לַקבַר. זאת ועוד. השליחים...  איש ַק]טַנ[ ואנשי ַקברַ 

]ץ32והבבלים שחזרו...  מ  ל[ כך נשלח לומר: "]עם האנשים[ שילכו -זאת ועוד. ַיח  א 

צריך להיות נוכח בשעת נתינת המוהר  אחד נאמן צריך ללכת והוא 35לַקבַר עבד 

 )מילולית: צריך לשבת במוהר(.

 , בסוף המסמך, 127עמ' 

ַבת291, 128עמ'  ַסַמר מלך בַחנַזת )= ש   ( ?ַשַמש-: לדעת דיראן, ַאב 



 

(J.-M. Durand, "Dūr-Katlim(m)u/Šēh-Hamad, how and why? 

Réflexions sur la logique d'une frontière sur le Habur", Dūr-

Katlimmu 2008 and Beyond, ed. H. Kühne, Wiesbaden 2010, p. 

55, n. 24.) 

 :18, סעיף 144עמ' 

A.484 

 (213)"מלחמה ושלום", עמ' 

: "אנחנו בשלום עם מי שבשלום עם זמרלם ואויבים עם המלכים קמו וכך אמרו10

אויב אדוננו. ענייננו )מילולית: הטעם שלנו( ביד אדונ]נו[. ואדוננו צריך לעשות 

 את מה שטוב בעיניו!" את זאת הם אמרו.

 : 22, סעיף 147עמ' 

ARM XXVIII.60.1-15:החלף בתרגום הבא : 

ַבלֶאל עבדך:  אמור אל אדוני: כה )אמר( א 

ר לַאשַלַּכ, והניח ׀5 ר, מַנח  ּפּכ  הלך בהסתר )מילולית: ללא ידיעה( לַנח  ת  האדון ַאר 

: "מהיום הזה  ם. כמו ׀10לפניי דין וחשבון מלא של ַאַדלֶשּנ  ל  מר  אחזנו בכנף בגד ז 

ם וַאַדלֶשּנ  בנו".  ל  מר  ם עיר ז  נד  ר  ר וכמו הערים של ממלכתו, העיר ב  עירו ַנח 

.את זאת הוא ׀15 ּפּכ  ת   כתב לי באמצעות ַאר 

ם ל  מר  ַא לז  מַלב   ַשד 



(ARM XXVIII.103.1-19) 

 

ַא מלך בַאשַנּכ ם בין השנה השתים מַלב  ם עד השנה -ַשד  ל  מר  עשרה למלכות ז 

ם על הממונה על -הארבע ל  מר  עשרה למלכותו. במכתבו הוא מלין בפני ז 

ם( המאיים עליו שנציג מטעמו  לא יעז להופיע בעיר המרעה המלכותי )ֶמרח 

ַא לא מבין  מַלב  ּפ, שבמערב משולש החבור מצדו המערבי של החבור. ַשד  ַתרנ 

ם, לעומת המלכים  ל  מר  מדוע מתייחסים אליו כך והרי הוא ואסאל נאמן של ז 

האחרים, שנוהגים בעצמאות כאילו אינם ואסאלים. הוא מביא לדוגמא את 

ַס שמפטר וממנה אנשים ב בַרם מלך ס  ארצו ככל העולה על רוחו, מבלי לבקש ש 

ם. ל  מר   את הסכמת ז 

]ַא[ עבדך:  מַלב   אמור אל אדוני: כה )אמר( ַשד 

ם( כתב לי:  "אם הנציג שלך 5מהי הסיבה שהממונה על המרעה המלכותי )ֶמרח 

ּפ, אזי יבתרו אותו באמצעו לשניים." מהיום שאת כנף בגד אדוני  ייראה בַתרנ 

מה עשיתי לאדוני? )האם( לעיר אויב 10פשעתי?  מה חטאי? במה -תפסתי 

כתבתי ואת מכתביי תפסו? ]המלכי[ם אחיי כולם מרוצים )מילולית: לבם טוב( 

בַרם... במחוזו מפטר 15והם מחזיקים בעריהם  ]ו[דעת איש אינם שואלים. ש 

 )מילולית: עוקר( וממנה. אנ]י[, מה עשיתי לאדוני? 

 די דיראן:י-: חלק ממכתב המובא על148עמ' 

ן לַסֶמַתר ַחד   ַדד 

A.2920.28-45 (Mél. Garelli, p. 56-57) 



ן, מלך שבט  ַחד  ם. ַדד  ל  מר  תאריך המכתב הוא אמצע השנה השביעית למלכות ז 

ם, כותב לַסֶמַתר, ראש השרים במארי, שעליו להעביר  ם ומלך העיר ַאַבת  הַרב 

שאם לא יעשה כן הוא יתלונן  את המידע שהוא מוסר לו למלך והוא מאיים עליו,

 עליו לפני המלך.

למרות )מילולית: כמו( שהם )"אחי 30עתה שלח אל אדונך את המידע הזה, 28

ן( כותבים לי כל הזמן, לא אלך אליהם. אם לא תשלח את המידע הזה אל  ַחד  ַדד 

ם. כה אני )אומר(: "שמעתי 35אדונך, בעתיד אתקוף אותך  ל  מר  בדברים לפני ז 

אך ַסֶמַתר לא שלח לך את המידע הזה." לא 40דע וכתבתי לַסֶמַתר, את המי

 תוכל לענות: "מה? )מילולית: כמו( אני לא יודע." שלח את המידע הזה!

 מלמעלה: מחק "כנראה". 10: שורה 149עמ' 

ר  )עקורים, גולים(, ראה 302, 149עמ'  ֶאַרח שהיה מנהיג של ַחב  : על ַסמס 

 . 93-29"הגיבור הצעיר", עמ' 

י ּך היא ַּכלח  )281, 151עמ'  (, היא תל נמרוד Kalḥu, Kal'u: בירתו של ַאר 

 (.62)"אריוּך", עמ' 

 :27, סעיף 157-163עמ' 

A.410+.20'-24' 

(J.-M. Durand, "L'emploi des toponymes dans l'onomastique 

d'époque amorrite, I) Les noms en mut-", Studi Epigrafici et 

Linguistici sul Vicino Oriente Antico VIII, 1991, p. 82) 



צריך להיוועץ אחרי שאדוני יקטול עיירים עם המלכים של הארץ הזאת, אדוני 20'

וכל  -אלפיים ַחנ ם  ַחנ ם, בכדי שיוליכו צבא של אלףה )= לוחמיו( ?"בתוך "אריותיו

 מה שאדוני יצווה.

 :30, סעיף 168-166עמ' 

בַ  םשנה ל: א  ל  מר  , מלך ַאשַלַּכ, לז   לַאּד 

 : 168עמ' 

 שתיית יין בטכס הברית

ם ל  מר   ַבּנ ם לז 

(FM VIII.12.3, 16-23) 

ם(,  ם כותב ַבּנ ם, הממונה על המרעה המלכותי )ֶמרח  ל  מר  בראשית מלכות ז 

שַתר המתקיים  מכתב שבו הוא מציין, בין היתר, שלקראת הטכס של קורבן א 

( אין ברשותו יין. מסתבר שהיין היה נחוץ לטקס ברית IXכסלו )מדי שנה בחודש 

נַג'ר . ם למלכים מאזור ֶג'ֶבל ס  ל  מר   האחים )"אחווה"( בין ז 

 אמור אל אדוני: כה )אומר( ַבּנ ם עבדך:

שַתר...  בדבר היין ]שאדוני[ כתב לי: "אין יין ברשותי 16בדבר הקורבן של א 

ם ]ש[מו ]את פניהם הנה[. 02]והמ[לכים של ארץ נ מַח, ]ארץ  ַברת  ת[ַבל וארץ ש  ַימ 

שַתר יי[עשה. בואו הנה ומע]מד אח )"אחווה"(   כה אני )אמרתי(: "הקורבן ]של א 

 ביני[נו ייכ]ון[."

 :A.4626+M.6217: 178-176עמ' 



ידי -( נתפרסם עלM.6217) תצלם של שבר הלוח המהווה את תחילת המכתב

 :"Leçon inaugurale du Collège de France"שארפין בחוברת: 

Comment peut-on être assyriologue?", 2015, p. 52 והוא מחליף חלק "

 מהשורות הראשונות בספר המבוססות על שיחזור משוער.

ל[ עבדך:  א  ַבל]ּפ   "]אמור[ אל אדוני: כה )אמר( א 

י(: חמורבי הנחתי. ]כה א[ני )אמרת5בדבר השבועה )= חי האלים( שאדוני... 

"כמו שאדוני נשא ]את ידו[ לשמש ושלום עם עילם... עתה... כמו שאדוני נשבע, 

 ]השבע[. והוא כך ענה לי: "היות )או: אחרי( שלַשַמש

178-176: 

ם ל  מר  ל לז  א  ַבלּפ   א 

A.415.5-18 

 (9)"נשואי נסיכה", עמ' 

ם העילמים תקפו את בבל, -( בשנה האחתIXבחודש אב ) ל  מר  עשרה למלכות ז 

ם מלך ַימַחד, שנחשב למלך החזק בתקופתו  מל  שהייתה בת ברית של מארי וַיר 

ל, שכתב את המכתב 25-23)ראה בספרי, עמ'  א  ַבלּפ  (. נציג מארי בבבל היה א 

  ידי שארפין.-שרק חלק ממנו צוטט על

ח]מ[ורבי כתב דברים טו]ב[ים לש]לי[חים... של ַימַחד וַקטַנ, ואחרי שהשליחים 5

לי וכה אמר: "אילו אדונך לא היה 10לו את הוראותיהם ויצאו, הוא קרא האלה קיב

ש, עבדו הנאמן, לַימַחד, חמורבי )מלך ַימַחד(  ַשג  -את-היה מושך15שולח את ַחמ 



ש הביאו לפעול בדברים )שלו(  ַשג  הזמן בעניין )השבועה( בחיי האלים. עתה, ַחמ 

 והשביעו בחיי האלים.

 . 345-324תל לילן, עמ' -בנה הבריתות ניתן למצוא ב: דיון נרחב על מ182עמ' 

ם לכרות איתו ברית:  ל  מר  ֶאל מלך ֶאשנ ַנ מציע לז  ַבלּפ   א 

ם ל  מר  ֶאל מלך ֶאשנ ַנ לז  ַבלּפ   א 

[(LAPO 16 281 ]= A.1289+M.13103+M.18136.III.18-21, 28-37 ) 

ֶאל מלך ֶאשנ ַנ שנמצא  ַבלּפ   בארכיון מארי.לפנינו המכתב היחידי של א 

ם מכתב ארוך בן ארבע טורים, שנים בכל צד  ל  מר  ֶאל מלך ֶאשנ ַנ כתב לז  ַבלּפ  א 

של הלוח, שהכילו כמאתים שורות. המכתב הוא מראשית ימי שלטונו של 

ם. מלך ֶאשנ ַנ  ל  מר  ם, מהחודשים האחרונים של השנה הראשונה למלכות ז  ל  מר  ז 

ם לכרות איתו ברית,  ל  מר  ֶאל מספר מציע לז  ַבלּפ  שבה הוא יהיה הריבון. א 

ַאּד  חבל ארץ עד העיר ַבב ַנחל  הסמוכה למארי, -במכתבו שהוא כבש מידי ַסמס 

ַאּד   במרחק של כעשרה ק"מ: "וחזרתי ואת הארץ ]הזו[ בנשק חזק מיד ַסמס 

ם לידיי החזרתי" )טור ג, שורות  ֶאל שלח18-16כ]בשתי[. עד ַבבַנחל  ַבלּפ    (. א 

ם כס והצעה לכריתת ברית )השווה עמ'  ל  מר  ם 28, מספר 165-163לז  ל  מר  (. ז 

ֶאל  ַבלּפ  ישלח את "לוח חי האלים" שיכלול את הסעיפים שעליהם הוא רוצה שא 

ֶאל ישלח את  ַבלּפ  יתחייב בשבועה, "נגיעה בגרון )מילולית: נפש(". בשלב שני א 

בַ  ם ישבע עליו. א  ל  מר  ם, הנמצאת מסמך הברית, שז  ֶאל מציע שהעיר ַחַרד  לּפ 

כשבעים ק"מ ממארי, במורד הפרת, תשמש עיר גבול ביניהם. הוא מזכיר את 

ם ומבטיח לחזק את מארי. ככל  ל  הברית שהתקיימה בן מארי לֶאשנ ַנ בימי ַיחד 



, 147-146הנראה שהברית בין שתי הממלכות לא מומשה )ראה בספרי: עמ' 

 (.21סעיף 

ֶאל אביך:[]אמור אל  ַבלּפ  ם כה )אמר( א  ל  מר   ז 

18iii .ם את גבולי קבע את המשפט הזה 20ע]ת[ה בלוח חי אל שתשלח לי, מַחַרד 

הנה כ]ס[ גדול סימן מלכות 28מלא והתנגדות אל תביע. בגרוני אגע בעבורך... 

שהמלכים של סביבותיך יראו ויראו שֶאשנ ַנ 30שלחתי ]לך. ב[כס הזה שב! בכדי 

שַּפּך היא בעל ם אביך תפ]ס[ בציצית בית ת  ל  ת בריתך הגדולה. וכמו ש]ַיח[ד 

תחפש אותי כל הזמן ותתפוס את 35והתחזק ואת ארצו הרחיב ו]אנ[י שבני אתה 

הציצית שלי, אענה לך בהגינות. את צדדיך אאריך, את העיר מארי אחזיר 

 למצבה הקודם, אייצב את יסודותיך. 

 :36, סעיף 187-184עמודים 

םיַ  ל  מר  ם לז  מַאּד  מושל ַסַגַרת   ק 

(ARM XIV.79) 

ַד )היא הית המודרנית  ם, שַחַלּכ מ  הַחנ ם מכר בארץ א  ל  מר  מַאּד  כותב לז  ַיק 

ם עבד אחד. הוא קיבל בתמורה שני חמורים  ת  שבמורד הפרת( לשבט הס 

ַד משמרות הגבול של המושל תפשו אותו והוליכו  ושלושה כבשים. בחוזרו מא 

ו למושל. הוא טען בחקירתו, שהעבד שמכר היה בן ארץ זרה ולכן העסקה אות

ם  ל  מר  כשרה. אך המושל טוען, שלא מדובר בארץ זרה אלא בבעלת ברית של ז 

ַדַמַרץ( ולכן אסור היה למכור שם את העבד. המושל שולח את האיש עם  )אולי א 

 בעלי החיים שנותרו אל המלך.



מַאּד  ]עב[דך:]א[מור ]אל א[דוני: ]כה[ )אמר  ( ַיק 

ם. הוא ה]וליך[ שני חמורים 5 ת  ַד לס  ַחַלּכ מ  הַח]נ ם[ מ]כר[ עבד אחד בארץ א 

ַד[, 10ושלושה כבשים )שהם( מ]חירו[. כאשר הוא  העביר כאן את העבד ל]א 

אנשי משמרות ]הגבול[ לא ראו ]אותו[. בחזרתו אנשי משמרות ]הגבול[ 

שת הכבשים ואליי[ הוליכו. חקרתי את תפ]סו[ את שני החמורים ]ואת שלו15

ם. כך ]הוא ענה לי[: כה הוא )ענה(: "מכר]תי[ לארץ  ת  [ שמכר עבד לס  ַחַלּכ ]מ 

]שקניתי[ בארץ זרה. מ]דוע אתה חוקר אותי?["כה אני )עניתי(: 20זרה ע]בד[ 

מחר יבואו אליי 25הארץ ]כול[ה בעלת ברית )מילולית: שלומות( של אדוני. 

ני, אני מה אענה?" הנה ]הו[לכתי אל אדוני את ַחַלּכ מ  ושני לפגוש את אדו

ַד  הוליך[ טבוח ]טבח[. 30החמורים ]מ[חיר העבד. את שלושת הכבשים שמ]א 

 נז]פתי בו[... אדוני...

ם  ל  מר  ם לז  ס   ַחב 

(TH 72.5) 

(D. Charpin, "Une lettre d'un roi inconnu : nouvelles données sur 

le début du règne de Zimri-Lim", The Ancient Near East, A Life! 

Festschrift Karel Van Lerberghe, (eds Boiy Tom and others, 

Orientalia Lovaniensia Analecta 220, Leuven-Paris-Walpole, MA, 

2012, pp. 91-103 ) 

 



ם במעמד שווה  ל  מר  ם היה בעל בריתו של ז  ס  היחידה "אח". זו הפעם  –ַחב 

שהוא מופיע בתעודות הארכיון. ייתכן שמדובר במלך או במנהיג נוודי. מעמדו 

ם היא כינוי לחלק גדול  ַברת  נמוך מזה של ֶשּפַרר  שמלך בעיר לא ידועה. ארץ ש 

של מספוטמיה העליונה ואיננו יודעים את שמות ערי המבצר שבהן מדובר 

ם ושֶ  ס  ם במכתב. הרושם שיוצר המכתב הוא שַחב  ל  מר  ּפַרר  הם בעלי בריתו של ז 

ַאּד  והמשיכו להיות נאמנות גם  במלחמתו בערי המבצר, שנכללו בממלכת ַסמס 

שֶמַדַגן )ראה בספרי עמ'  (. לפי המכתב הן מתעתדות לעבור לצדו של 16לבנו א 

ם. לפי בירו ) ל  מר   M. Birot, "Nouvelles découvertes épigraphiques auז 

Palais de Mari (Salle 115)", Syria L, 1973, p. 6 הַחנ ם ואנשי מארי היו )

ידי -חיל מצב בערים. לעומת זאת לפי שארפין מדובר באנשי מארי שהוגלו על

ם,  ס  ַאּד  והשואפים עתה לחזור לארצם. הוא מבסס את דבריו על בקשת ַחב  ַסמס 

ַבלַסַג תעזוב את מארי ותישלח אליו. איננו יודעים כ יצד הגיעה זו שאשת מ 

 .A.3356.22-24 (Mלמארי. ייתכן שצריך לקשור זאת למסופר במכתב 

Guichard and N. Ziegler, "Yanûh-Samar et les Ekallatéens en 

détresse", in: Assyria and Beyond. Studies Presented to Mogens 

Trolle Larsen, J. G. Dercksen (ed.), PIHANS 100, Leiden, 2004, 

pp. 230-231)  ַחן )בגדה הימנית של החבור ם מלך ַזל  לפיו כאשר ַזּכ ַרַאב 

עין( הגיע למארי, ככל הנראה, לפני כיבוש -ק"מ דרומה לראס אל 15העליון, 

ם שנמצאו שם והם -העיר על ם, הוא הוציא מהעיר את כל תושבי ֶאַּכַלת  ל  מר  ידי ז 

ידי -". דוגמא נוספת מצוטטת עלחזרו לארצותיהם, מעין "חילופי אוכלוסין

. המדובר במכתב 15, הערה 98שארפין במאמר שאנו דנים בו, עמ' 

M.9093.27'-30' שעדיין לא פורסם במלואו, ושתחילתו חסרה, אך נכתב ככל ,



ם כתב לי להוציא את העקורים אנשי -הנראה על ל  מר  ם: "אדוני ז  ידי אותו ַזּכ ַרַאב 

כן, אחרי כיבוש -כדי להוציא את העקורים". וכמומארי. אני רוצה להתקרב ב

ם שהוגלו מעירם לַּכַחת על ק  ם לבתיהם את תושבי ַרּפ  ל  מר  ידי -ַּכַחת שולח ז 

" : ַאּד  ם" )]14'ַסמס  ק   .Mכבשתי ]את העיר[ ַּכַחת... והוצאתי את בני ַרּפ 

Guichard, RA XCVI 2002, p. 113  ]M.6242.14'-15' וראה גם בתוספות ,)

:  A.1289+M.13103+M.18136.III.8-9=( LAPO 16 281: )]182לספר עמ' 

נעקר]ו ל[עריהם אתה מחזיר  ?מנחלותיהם"ושישה מלכים ]ש[מאז ימים רבים 

 ARM. וראה גם את המכתב k, הע' 440, עמ'  LAPO 16אותם" וכן 

XXVIII.161 ב"מבחר מכתבים".   37, מספר 

ם[: כה )אמר( ַחב   ל  מר  ]ם[ אחיך: אמור א]ל ז   ס 

ם, לערי המבצר, שעד הימים האלה החזיקו מעמד ולא 5הלכתי  ַברת  לארץ ש 

חששתי 10עשו שלום )מילולית: השלימו(: כולן הב>טיחו< לעשות שלום. אך 

מֶשּפַרר  ולכן לא נכנסתי לערי המבצר האלה. עתה ֶשּפַרר  ילך להיכנס לערי 

נשי מארי שיושבים בערי המבצר המבצר ואני אלך איתו! אוציא את הַחנ ם וא

ם ואשלח )אותם(. ושלח מהר נער אחד שלך, שילך אתי! זאת ועוד. 15 ַברת  בש 

ַבלַסַג יושבת שם )= היכן שאתה נמצא(, אחי צריך 20אשת )מילולית: כלת(  מ 

ם ם ... בדבר הע]יר[ ַסַגַרת  ל  ... ו... וכתב ]לך[ 25... ? להוליכה אליי. והיות שַקרנ 

עבד אביו או סבו ש)נמצא(  ]את שם[30בלי ]מחשבה[ יתרה, הוא צריך לומר לך 

( קודמים. כאשר תלך ללב הארץ  ונתאחד, 35שם )בשלוש הערים( בדורות )ַדר 

אחי צריך להניח את דברו ליומו )המתאים לו(. שלום לי. ]ש[לום אחי לו )יגיע( 

   אלי בקביעות.



 

 :188עמ' 

ַבת 1970 בשנת ל. בשנת -התחילו חפירות בתל לילן היא ש  נמצאו  1987ֶאנל 

-1728בחפירות מכתבים וחוזים שפורסמו בספר "תל לילן". זמנם בין השנים 

לפסה"נ. הארכיון מתחיל כעשר שנים אחרי חורבן מארי ומסתיים בהרס  1755

ַנ מלך בבל בשנת -העיר על ל  א   . 1728ידי ַסמס 

 שייכים לתקופה שבה מלכו בעיר שלושה מלכים:המכתבים והחוזים 

ח = ג'בל ַהמרין[(1 ח ]ַאב  ַאב  ת  ַי )= מ  ת  ם", ואסל  . מ  , "מלך ארץ ַאּפ  י מ  , בן ַחל נּפ 

, של ֶשַּפל   של חמורבי מלך ַחַלַב, בעל ברית של ַאשַתַמרַאּד  מלך ּכ רַד, של ַחל ַרב 

..., ַיּכ   ם. מלך ַּכַחת; ואסלים שלו ַאסד  , ַמש  ר  ַסנ , ּכ ּז  , ַּכנ   נַאַשר, ַיסַמחַאּד 

רַנת 2 ם", היה קודם מושל ש  ח, "מלך ארץ ַאּפ  ֶאּפ  ַלַי(, בן ַדר  לַאבנ  )= ת  . ת 

. בעלי בריתו ַאּפַלַחנַד, ַאשַתַמרַאּד   מזרח תל לילן.-בדרום ַאּד  קמ  אחיו הצעיר נ 

ַי,  ר  ַחתנ  מלך ַּכַחת, ב  ם, מלך ּכ רַד, ַימצ  ַלַחתנ , ַיּכ נַאַשר, ַמש  ּפ, א  ּפֶתש  , ז  ַרב  ַחל 

ַל,  ב  נ, ש  ת, ַת.... ואסל שלו ַאַיַאב  מלך ש  ב מלך ֶאל ח  מֶתש  ּכר  , ֶשַּפל , ש  ַאּד  ת  מ 

ֶג. היה ואסאל של חמורבי מלך חלב. ל ם, ז  מַאַתל, ֶמח   ַמס 

לַאבנ , היה קודם מושל3 ַר בדרום מערב תל לילן.   . ַיּכ נַאַשר = ַיּכ ַי. אחי ת  ַלנצ   א 

לַאבנ   ַרב  לת   ַחל 

 (54)"תל לילן", מס' 



לַאבנ  כותב לבעל בריתו, שהוא קיבל מכתב ממנו, שבו  ַרב  בן בריתו של ת  ַחל 

הוא מודיעו, שהוא לא ילך לַחַלב ולא יפגש עם מלך העיר )חמורבי(. לכן הוא 

לַאבנ  ישלח לו עבד נאמן ש לו, שיעמוד בראש חיל נבחר שילווה אותו מבקש שת 

לעיר. בעיר המלך יבצע את הטקס המסמל את הברית בין שתי הערים. בחוזרו 

 משם הוא ידווח לבעל בריתו על המסר שקיבל ממלך ַחַלב. 

ַרב  אחיך: לַאבנ : כה )אמר( ַחל   אמור אל ת 

שכתבת 5ב שמ]עתי[ את מכתבך ששלחת לי. ב]דבר א[י הליכתך אל העיר ַחלַ 

לי, היות שאתה לא תלך לעי]ר[ ַחַלב ]ו[עם המלך לא תיפגש, עבד נאמן אחד 

בראש צבאך הנבחר וללכת אתי לעיר ַחַלב, ובעיר ַחַלב 10שלך צריך לעמוד 

בעבורך המלך צריך לג]עת[ בגרונ]ו[, ובכדי שעבדך יראה ]אותו[ ושבעבורך 10

ע. וכאשר מהעיר ַחַלב אגיע, לך והיפגש ולבך ירג20המ]לך בגרונו[ נגע ידווח לך. 

 איתי, בכדי שאומר לך את מסר המלך.  

 :192עמ' 

ם ל  מר  , לז  ם משבט ַיַבס  ַבלֶאל, ֶמרח   א 

 (M.6009.1-2, 31-47[ 69-68)]"הגיבור הצעיר", עמ' 

, וראה גם עמ' 192המכתב הנוכחי קודם במעט למכתב המובא בספרי, עמ' 

שֶמַאּד  149 ַדַמַרץ וא  ם בחלקו השני של מכתבו, שתושבי א  ל  מר  ַבלֶאל כותב לז  . א 

מלך ַאשַנּכ ם לא חדלים לכתוב לו בעניין ברית, שהם רוצים לכרות )עם הַחנ ם(. 

ַדַמַרץ שהיו אמורים להג יע אליו עם חמורים או עיירים לצורך אולם זקני ארץ א 

טקס הברית עדיין לא הגיעו אליו. הוא מציין שהוא מתעתד להגיע למארי לטקס 



שַתר, שנערך בחודש כסלו ) (. תוך כדי כתיבת המכתב הגיעו IXלכבוד האלה א 

ַדַמַרץ.  ם שבדרום מערב א   אליו הזקנים למקום המצאו, בַמַלַחת 

ַבלֶאל ]עבדך[: ]אמור[ אל אדונ]י[: כה )אמ  ר( א 

שֶמַאּד  )מלך ַאשַנּכ ם( שכותבים אליי כל הזמן 31 ַדַמַרץ וא  זאת ועוד. בדבר ארץ א 

ואת החמורים שלהם עדיין 35ל)עשות( שלום, זקני הארץ עדיין לא הגיעו אליי, 

לא ק]טל[תי. זקני הארץ כ]הגיעם[ את העיירים ש]להם[... רגל האנשים ש )או: 

שַתר. זאת ועוד. ביום 40ץ... של(... ללב האר ואני אג]יע[ אל א]דוני[ לקורבן של א 

בכדי לקטו[ל את 45שאת מכתבי זה שלחתי ]אל[ אדוני, זקנ]י הארץ[ באו אליי, 

ם[.  העיירים שלהם. ]את מכתב[י זה ]שלחתי[ אל אדוני מַמ]ַלַחת 

ובין בית  : על ברית בין עיר לשבט, השווה: "כי שלום בין יבין מלך חצור193עמ' 

 (.בחבר הקיני" )שופטים ד, יז

 . בעל ברית מפר ברית אחת ובמקומה כורת ברית אחרת39: 194עמ' 

ם ל  מר   ַסֶמַתר, ראש השרים במארי לז 

(A.896 [D. Charpin, Journal Asiatique 301/1 (2013), pp. 13-14]) 

ם )ראה בספרי עמ'  ל  מר  -20תאריך המכתב הוא השנה החמישית למלכות ז 

(. במכתב מדובר בהפרת ברית אחת ובמקומה כריתת ברית חדשה: במקום 18

ם מלך ַאנַדרג עם ֶאשנ ַנ הוא כרת ברית עם המלכים  ל  הברית שהייתה לַקרנ 

נמסר  באזורו. עניין שינוי בעלי הברית היה צריך להישמר בסוד ולכן המסר

ם -ידי השליח בעל-לַסֶמַתר, ראש השרים במארי, על ל  מר  פה. ַסֶמַתר מדווח לז 

הנמצא מחוץ לבירתו, שביום שבו הוא שלח את המכתב הנוכחי למלכו הגיע 



ם. במכתב הקצר הוא מפציר  ל  ם עם מכתב קצר מאוד של ַקרנ  ל  אליו שליח מַקרנ 

פה חשוב -ר שימסר בעלבו שלא לזלזל במכתב, מפני שהוא כה קצר. המס

ם שהיה בעל בריתה  ל  ם. ַקרנ  ל  מר  ביותר והוא מחייב פעולה מהירה מצדו של ז 

של ֶאשנ ַנ הפר את הברית איתה וגירש את צבאה ששהה אצלו. הוא מבקש 

ַדַמַרץ, ישלח לו מאתים ַחנ ם ומאתיים בבלים  ם, ששהה ככל הנראה בא  ל  מר  שז 

 א יתאחד עם המלכים האחרים באזור.בכדי שיגנו על עירו ַאנַדרג והו

, 258-255)ראה בתוספות לעמוד  29-1להלן תרגום מצרפתית של שורות 

 את דברי ביאליק על התרגום( 29סעיף 

 

ם(: כה )אמר( ַסֶמַתר עבדך: ביום שהוריתי להביא את  ל  מר  אמור אל אדוני )ז 

, שנמנה על המשמרות שבשרות ַקרנ   נ  מד  ם, בא אליי. הלוח הזה אל אדוני, ח  ל 

ם, שהוא הביא לי, היה כתוב כך: "אל לך להשתמש בתירוץ  ל  על הלוח של ַקרנ 

שהיות ש)הלוח( קטן אתה בז לו באמרך: ']הלוח[ הזה הוא קטן!' לאמיתו של 

( יגיד לך את האמת: שים  נ  מד  דבר, הידיעה שהבאתי לך היא חשובה. הרוכב )ח 

ם. מאוד לב לדיווח שלו ופעל במהירות." ה ל  נה מה שכתוב על הלוח של ַקרנ 

ם(: 'גרשתי  ל  . הוא הודיע לי את זה )בשמו של ַקרנ  נ  מד  בנוסף לזה, חקרתי את ח 

את צבא ֶאשנ ַנ שנמצא בתוך ַאנַדרג ונתקתי את היחסים הדיפלומטיים עם 

ֶאשנ ַנ. שלח לי מאתיים ַחנ ם )שארפין כותב לשיטת "הקבוצה של מארי": 

מאתיים בבלים, בכדי שיגנו על העיר. ואני אלך לרבוץ על בדואים( וצבא של 

 פה.-אותו מרבץ עם המלכים אחיי.' זה המסר שהוא מסר לי בעל



כשצבאותיהם של בעלי הברית מתאחדים משתמשים בביטוי "לרבוץ במרבץ 

 (.97)ראה בספרי, עמ'  ina rubuş X rabāşumמישהו" 

נַ  . ברית בין שני מלכי שבטים של40: 194עמוד  ַימ  נ   ב 

ם  ח  ם לַיסַמחַאּד  מלך הַיר  ּפַרּפ  שַתַמר מלך הא  א   ַחמ 

(A.1170  [D. Charpin, Journal Asiatique 301/1 (2013), p. 17]) 

שַתַמר מלך  א  שמות המוען והנמען אמנם מושלמים, אך ההשלמות בטוחות. ַחמ 

ם, ששליח מטעמו ח  ם כותב לַיסַמחַאּד  מלך הַיר  ּפַרּפ  שנשלח, ככל הנראה,  הא 

ם כועס עליו על שלא שלח לו  ח  לַיסַמחַאּד  חזר אליו והודיעו שַיסַמחַאּד  מלך הַיר 

פה באמצעות שליח. -מכתב אלא הסתפק, ככל הנראה, בהעברת המסר בעל

ם, שאותו הוא מכנה "אב" שפירושו שהוא  ל  מר  הוא מסביר שלאחר שכתב לז 

הוא מתעתד להגיע בעצמו לַיסַמחַאּד  בעל בריתו, אך במעמד נמוך ממנו, ש

במטרה לכרות איתו ברית שווים. הוא מסיים בבקשה לקבל באופן סדיר מידע 

.  על המתרחש אצל ַיסַמחַאּד 

שַתַמר[ אחיך: א  [: כה )אמר( ]ַחמ   ]אמור אל ַיסַמחַאּד 

 שליח שלי הגיע אליי ואמר לי: "ַסַמחַאּד  מרוגז מפני שלא שלחו לו לוח." כתבתי

ם אבי ואני עצמי התכוננתי לצאת לדרך: לכן לא שלחתי לוח אליך. היום,  ל  מר  לז 

אחווה )= ברית -אני עוזב בקרוב. אגיע, ניפגש, אני ואתה, ונשכין בינינו יחסי

אחים(. זאת ועוד. מדוע אינך שולח לי באופן סדיר את חדשותיך? שלומי טוב. 

 שלח לי את חדשותיך." 

ם41 ל  מר  ם .ברית בין ז  ן מלך הַרב  ַחד   לַדד 



ם ן מלך הַרב  ַחד  ם ַדד  ל  מר   לז 

(A.721.5-15 [D. Charpin, «Guerre et paix dans le monde amorrite 

et post-amorrite», dans H. Neumann, R. Dittmann, S. Paulus, G. 

Neuman & A. Schuster Brandis (éd.), Krieg und Frieden im Alten 

Vorderasien. 52e Rencontre Assyriologique Internationale, 

Münster, 17.-21. Juli 2006, AOAT 401, Münster, 2014, p. 192, n. 

22) 

 .192ד. שארפין. "מלחמה ושלום", עמ' 

ם, שהאחרון כתב לו, שצריכה להתקיים ביניהם  ל  מר  ם כותב לז  ן מלך הַרב  ַחד  ַדד 

ן טוען שעל המלך לנסח  ברית, ושהוא צריך לנסח את תנאי ַחד  הברית, אך ַדד 

 את תנאי הברית. 

בדבר הברית שבינינו )צריכה להתקיים(. ואני מכבד אותך! כה אני 5כתבת לי 

שצריך לנסח את הברית בינינו." אך אתה כך כתבת לי: "את 10)אומר(: "זה אבי 

 כתוב על לוח, בכדי שאשמע אותו."15הברית שאתה רוצה לכרות 

ם מל]ך 196עמ'  נל  ם אנו קוראים: "ַיחד  נל  : בכתובת הכתובה שומרית של ַיחד 

מ]ַאל...[ ַחנ ם ) ס  נ  ( kina-[al…] ha-a-im-me[š] si-dumuמארי...[ארץ ב 

ם אנו קוראים 5'-3, שו' '53)"הגילויים", עמ'  נל  (. גם בטביעת חותם של בת ַיחד 

מ]ַאל[" ) ס  נ  ]ם[ מלך מארי וארץ ב  נל   N. Özgüç, "Seal Impressions"ַיחד 

from the  palace at Acem Höyük", in E. Porada (ed.), Ancient Art in 

Seals, Princeton 1980, pp. 61-62; photo fig. 3a, b. מתקבל הרושם .)



ם עשויה לחזק את השערתנו, המנוגדת לזו של "הקבוצה  נל  שהכתובת של ַיחד 

מאַ  ס  נ   ל אינם מונחים חופפים, ושהראשון אינו שם כללי. של מארי", שַחנ ם וב 

ַנ, אפשר למצוא -בשם כ DUMUמלמטה: לקריאת המרכיב  7שורה  ַמר, ַמרַימ 

ַנ", עמ' marmûm, marmītumחיזוק בשמות  ַימ  נ   ,FM IX;113,  "מרכז של ב 

51.28 and p. 217, l. 28.) 

. ַסר   להוסיף את שם השבט א 

ַגי ם להוסיף אולי את ַנַחנ ם )"מילון מקראי", לַיַבס  להוסיף אולי  ת ולַאַשר  את ַיַּכל 

ַבַלח  הייתה סמכות על בני 310-309עמ'  ם משבט א  (. ייתכן שיש ראיה שלֶמרח 

ַגי ם  ם, מפני ששלושתם התייחסו לקבוצת השבטים ַאַשר  ַחד  וי מַחמ  שבט נ 

(A.1187 '62, "מסלול", עמ .) 

נַ 197עמ'  ַימ  נ  ם )= הכול( )"מילון : ב  ם )= אומה( וכן ּכ לא  ַמת  : כלל השבטים כונו א 

 (.307מקראי", עמ' 

 ARMנ מַח: כמו כן יש לציין שליד השליחים של נ מַח יש מתרגם, 

XXVII.116.34 (cfr. LAPO 16, p. 592) . 

מַאל( 198עמ'  ס  נ  ר הם יישובים של ַחנ ם )הוא כותב: ב  ם וד  : מחוז מארי: ֶשחר 

 (.270"מיתולוגיה", עמ' )

ַדַמַרץ: למחוק ַמַחנ ם.200עמ'  עדות לנוכחות הַחנ ם יש גם במכתב  : ה. מחוז א 

ַחן )בגדה הימנית של החבור העליון,  ם מלך ַזל  ק"מ דרומה לראס  15של ַזּכ ַרַאב 

ם: "קמח הצידה של הַחנ ם",-אל ל  מר    A.2822+M.13575.41 עין( לז 



(M. Guichard, "Nouvelles données sur Zalluhān, un petit royaume 

des bords du Habur d'après les archives de Mari" ,Berliner 

Beiträge zum Vorderen Orient 24, Entre les fleuves – II ,D'Aššur à 

Mari et au- delà, édité par Nele Ziegler et Eva Cancik-Kirschbaum, 

Gladbeck 2014, pp. 104-105) 

( לַחנ ם salīmumשל אותו מכתב: "אדוני השכין שלום ) 64-63ובשורות 

ַדַמַרץ", ראה גם סעיף   בתוספת לספר. 45ולא 

ַנ ישבו סביב ארבע הערים )"מילון מקראי"', עמ' 201עמ'  ַימ  נ  ם: ב  : ח. ַזלַמק 

313.) 

נ ם הוא שם : ַחנ ם שהו בַימַחד עם עדריהם )אך ייתכן שבמקרה זה חַ 202עמ' 

ם(.   כללי לנוודים והכוונה היא לַרב 

M.7464+M.6147. 9-13 (N. Ziegler, "Die Westgrenze des Reiches 

Samsī-Addus", '191-192( "בין שני נהרות", עמ) 

ל )203עמ'  ת   (.LAPO 16, p.610, n. c: ַאַיל ם היה גם מלך ת 

ַגג ם ציין מ205-203עמ'  ַנ ): לדעת שארפין גם ס  ַימ  נ   ,RA 101 [2007]לך של ב 

p. 171.) 

ַנ ישבו בסעודה לפני המלך בחצר התמר בארמון )204עמ'  ַימ  נ   FM: מלכי ב 

XI.166.4"-9"  .) 

ַגג  אחדים )206-205עמ'  ַגג  FM X, p. 18, ד: יש יישובים שבהם שימשו ס  (. ס 

 (."FM XI.166.4"-9של ַחנ ם ישבו בסעודה לפני המלך בחצר התמר בארמון )



 : מחק: "ככל הנראה".  6, שורה 206עמ' 

ַגג ם )"מילון מקראי", עמ' 207עמ'  ם יכול למנות ס  ם: ַחנ ם: ֶמרח   (.308: ו. ֶמרח 

ם "מנהיג נוודי" ) (. ראה "מסלול", עמ' un chef nomadeשארפין רואה בֶמרח 

62 . 

 D. Charpin, "Nouvelles approches: Villes, Maires: ראה 207-206עמ' 

et Anciens", RA 101 (2007), pp. 167-182.      

ַדַמַרץ מיצגים את עריהם בטקס כריתת ברית עם הַחנ ם 207עמ'  : זקני ערים בא 

 (. 192)ראה לעיל עמ' 

צאן: לפועל שכ"ן השווה דרך משל, -. כלכלת השבטים, א. מרעה4: 208עמ' 

 בראשית יד, יג.

וררו באוהלים: "כאשר הכבשים של הַחנ ם ירעו בתקופת נדודיהם הם התג

 A.3200בארץ, אם תזיקו במשהו לכבשים שלהם ולאוהליהם, אלחם בך" )

[ARM XXVI/1,  p. 115, n. 70; ARM XXX, p. 55.) 

ַחנ ם ששהו בַימַחד עם עדרי צאן ובקר עברו לגדה השמאלית של הפרת )אך 

ם(  ייתכן שבמקרה זה ַחנ ם הוא שם כללי לנוודים  והכוונה היא לַרב 

 192-191M.7464+M.6147. 9-13 (N. Ziegler, "Die"בין שני נהרות", עמ' 

Westgrenze des Reiches Samsī-Addus", .) 



ַדַמַרץ הם האיכרים שלהם: 209עמ'  : הַחנ ם הם הרועים ותושבי הקבע של א 

מ  ויתר מלכי  ַדַמַרץ( איכרם" )"מאז ומעולם הַחנ ם הם רועיך ואתה )ַחַיס   FMא 

VI.9.17'-18'.) 

( כותב המכתב מדווח: "]ה[עתקתי 10-8, שורות 150במכתב מתל לילן )מספר 

 ( ]ב[ין הַחנ ם והצאן ...  וחצרות הַחנ ם."etēqumאת מקומי )

 :208עמ' 

ֶאל ַבלּפ  ם א  ל  מר   לז 

 (A.3901.4'-15' [J.-M. Durand, "L'emploi des toponymes dans 

l'onomastique d'époque amorrite, I) Les noms en mut-", Studi 

Epigrafici et Linguistici sul Vicino Oriente Antico VIII, 1991, p. 85]) 

ֶאלראש הלוח חסר ולכן לא ידוע מי המוען ומי הנמען. יתכן שהכותב הוא  ַבלּפ   א 

םתב והמכו ל  מר  ם. תאריך המכתב הוא כנראה השנה השישית למלכות ז  ל  מר  . ז 

 הר ַהמרין שבמזרח החידקל עד: מהַחנ םהמכתב מלמד על תחום המרעה של 

ם. בצפון מקורות החבור, ראס אלעיןש ַתלַחי ם ל  מר  מַרַזַמ י ַסן שמצפון יצא  ז 

נַג'ר שַתר )מלך והזעיק את המלכים:  לֶג'ֶבל ס  נ א  ם(, , ּכ רַד(ב  ז ז  )מלך ַאּפ 

ַל(,  ֶאַרח )מלך ת  ַג )מלך ַאַמז( ַסמס  לֶמ )מלך ַמרַדַמן( וַזמב  שא  נ   לאספה עםא 

מ   ם )מלך  ַחַיס  ַדַמַרץ בעיר ַאדַמת  ַר( וַסֶמַתר )מלך ַאשַנּכ ם( ואת יתר מלכי א  ַלנצ  א 

ם הוא ואדי ַחנזיר, ואדי ַעמּודה. ושם פנה אליהם  בדברים שלא שליד נחל ַסר 

 מובאים בקטע שפורסם.



חמפוזרים בלב הארץ. ימין העדרים בהר  5'העדרים )מילולית: נווה( 4'   ֶאב 

הזעקתי )מילולית: יצאתי )מילולית: תפשתי( ו מַרַזַמ י ַסן. ַתלַחי םושמאלם 

שַתר נ א  ֶאַרח, פקדתי( את ב  ַג. לאספה של המלכים 10', ז ז , ַסמס  לֶמ וַזמב  שא  נ  א 

מ  של  ַדַמַרץ, ]ַח[ַיס  ם]ב ַסֶמַתר וכל ]מלכי[ א  םשל  ַאדַמ[ת  ... הזעקתי 15' )נחל( ַסר 

 אותם )ואמרתי להם: "...(. )מילולית: פקדתי(

ַנ משוחררים מצויים שניים ששימשו כשומרים 210עמ'  ַימ  נ  : ברשימה של ב 

 (.M.12801.VII.15'-18' [FM IX, p. 78]בקונסרבטוריום )

ַדב  ) מ  ַנ, ס  ַימ  נ  ם היה מנחש בחצרו של אחד ממלכי ב   FM IX, p. 199, l. 16ַמש 

[XXVI/1, p. 337.) 

שַלן ולאחר שהעיר  חַאּד  במ  ַנ היו נערות מנגנות. הן נמנו על ההרמון של ַיג  ַימ  נ  לב 

ּפר   ם הן הועברו לצ  ל  מר   ;FM IX.38.5, p. 182ם )נכבשה בשנה השלישית לז 

46.8-9 .) 

ים" ) י   (.ARM XXX, p. 117, cלַחנ ם היו פריטי לבוש אופייניים שכונו: "ַחנ 

ַנ היו נגרים ) ַימ  נ   (A.2992.26-29 [N. Ziegel, RA 105 (2011), p. 27]ב 

ידי השלטון נמנות בין השאר -, סעיף ב. ברשימה של חלוקת שדות על210עמוד 

ַגג  של הַחנ ם: האחת מנתה  שתי קבוצות  FMאנשים ) 4איש והשניה  17של ס 

XVI.41.F.IV.4'-26') 

 "דת": 5, סעיף 211-210עמודים 

ם מרל   ַאשַמד לז 



 (A.1191.4-13 [ARM XXVI/1, p. 492; J.-M. Durand, "Le mahanum 

du dieu de l'orage", RA 105 (2011), p. 159]) 

ם )= "אביר הרועים"(, או  ַאשַמד, שהיה משבט הַחנ ם, מילא תפקיד של ֶמרח 

ם מכתב שרק חלקו פורסם. הַחנ ם  מרל  ֶאל, כותב לז  ַבלּפ  ם א  המשנה לֶמרח 

התאספו במחנה, שהוא צורת חניה אופיינית להם. התחיל לרדת גשם והם ראו 

ם, ולכן בכך משום מה אות מבשר רעות. הם פירשו זאת כמופנה לאדו ל  מר  נם, ז 

פנו בדמעות לאל ַאּד  בתפילה לשלומו של מלכם. או אז הגיעו למחנם שני בני 

ן, ובפיהם בשורת איוב  ַחד  שבט הַחנ ם, מאנשיו של אחד ממנהיגי הַחנ ם, ַחל 

ן. מסתבר שאכן האות היה מבשר רעה, אך לא למלך אלא דווקא  ַחד  לַחל 

ן עצמו. הסתבר שהוא הודח  ַחד  ממשרתו וכנהוג במקרה שפקיד בכיר לַחל 

מפסיק מסיבה כלשהי למלא את תפקידו נוטלים ממנו את ביתו, על רכושו, 

ן ובני שבטו הַחנ ם  ַחד  שניתן לו בתוקף תפקידו. לשמע הדברים התחילו ַחל 

 לבכות. הם נאספו ונשאו דברים, אך חלק זה של המכתב עדיין לא פורסם.   

ומפני שגשם ירד, בכינו לַאּד  והתפללנו לשלום  כל הַחנ ם נאספו במחנה,5-4

]ן[ באו אלינו וכך אמרו לנו: "הדיחו אותך  ַחד  י ַחל  אדוננו. ושני אנשים מבין אח 

ובזזו את ביתך." הוא שמע והתחיל לבכות וֶאחיו היו בוכים איתו. 10ממשרתך 

 ֶאחיו והוא נאספו וכך אמרו לי: "...

ם מרל  ֶאל לז  ַבלּפ  ם א   הֶמרח 

(A.808.4-9 [J.-M. Durand, RA 105 (2011), p. 160]) 



ֶאל, שבו הוא מודיע לו, שהוא הקדיש כס לאל  ַבלּפ  ם א  ם שלח מכתב לֶמרח  מרל  ז 

ֶאל  ַבלּפ  ַאּד  וכמו כן הוא עצמו עומד להביא את הכס, כנראה למקום המצאם. א 

 הציג את המידע לפני מנהיגי הַחנ ם.

עוסקת בעלייתו של המלך לצפון. לפי המשך דיראן מוסר שיתרת המכתב 

( אנו נמצאים לפני הקציר ויש חשש מפני פלישה של 14-11הטקסט )שורות 

(. מדובר ככל הנראה בעליית העילמים לצפון 20-16האויב לארץ )שורות 

הג'זירה. לפני יציאתו של המלך למערב בשנה העשירית למלכותו )ראה בספרי 

(. המלך לא נהג להקדיש 25-23לם ראה שם עמ' ועל המסע של עי 23-22עמ' 

 לאלים פסלים. 

שמעתי את המכתב שאדוני שלח לי. אדוני כתב לי בדבר הקדשת כס של ַאּד  

למחנה ו)בדבר( עלייתו. הנחתי את המידע על עלייתו של אדוני לפני המח'תרים 

ַגג ( והזקנים של הַחנ ם.  )ס 

 

ם מרל   ַאשַמד לז 

(A.3101.3-17 [J.-M. Durand, RA 105 (2011), p. 161]) 

ַנ. במלחות  ַימ  נ  ם ַאשַמד הרגיע את המתח שהיה בין העיר ֶדר והשבט ב  הֶמרח 

יד ֶדר הוא יישב בעיה משפטית עם הַחנ ם. הַחנ ם עומדים להתאסף בסוף -שעל

י החודש במקדש של ַאּד  של המחנה. בסוף החודש ַאשַמד י שב שבוע בשת

.  הטבעות )איננו יודעים למה הכוונה( במקדש ַאּד 



ַנ היה דיון ו]ב[דברים הרגעתי אותם. ]ק[מתי  ַימ  נ  ]הע[יר ֶדר ח]סו[מה ובין ב 

והרגעתי את כל הַחנ ם שה]ג[יעו. והגעתי  ?ו]הל[כתי כמה שיכולתי ללכת

ם ויישרתי את ההדורים עם כל הַחנ ם, שהיה להם משפט או דבר )שמו לַחת  ת למ 

ַדַמַרץ( ו)זה( מועד האספה בבית ַאּד  של  יח, טז ]השוואת דיראן[( בַיַדַמַרץ )= א 

 .  המחנה. ]ב[סוף החודש הזה אשב שבעה ימים בשתי הטבעות בבית ַאּד 

ם מרל   ַאשַמד לז 

(A.252.5-14 [J.-M. Durand, RA 105 (2011), p. 161]) 

 הקורבנות של המלך.ַאשַמד ישב שבעה ימים בטבעות ואחר כך יקריב את 

אדוני כך הורה לי]:[ "כאשר ]תקו[ם מהטבעות ]הקרב את הקורב[נות שלי." 

]עת[ה עד שבעה ימים אקום מהטבעות. מכתב אדוני צריך להגיע אליי, בכדי 

 שאקריב במקום שאדוני יאמר.

ם מרל   ַאשַמד לז 

(A.861.3-7 [J.-M. Durand, RA 105 (2011), p. 162]) 

-מחנה דרש מַאשַמד לשבת שבעה ימים בטבעות והוא יביא אחרהאל ַאּד  של ה

 מערב הג'זירה העליונה.-כך את )פסל( האל לשלוש ערים בצפון

 . ַאּד  של המחנה דרש ממני לשבת שבעה ימים בטבעות. אביא בשלום את ַאּד 

. ם וַזַנס   אלך לֶדר, ַגש 

נשבעו באלי הערבה  (. הם273הַחנ ם עבדו לַאּד  של הערבה )"מיתולוגיה", עמ' 

(nawûm( )A.744 '274; "מיתולוגיה", עמ.) 



ם ) ם עבדו לאלה ַאלת  ח  ַקן של הַיר   (.274; "מיתולוגיה", עמ' M.7450בעיר ַדמ 

ַין נ  ל ם עבדו לַאשַתב  -בעיר ז  ל )-ַיַחּפ  , "מיתולוגיה", עמ' Aštabi-Il( )A.1890א 

274 ,456-457 .) 

ַנ השתתפו בחגיגות  ַימ  נ  ר )ב   (.FM VIII, p. 150aשנערכו בד 

חַאּד  מקריב לַדַגן של ֶתרַק )  A.3019, וכן  367, "מיתולוגיה", עמ' A.2552ַיג 

ן רוצה להקריב לַדַגן של ֶתרַק )371עמ'  ַחד  , "מיתולוגיה", עמ' A.3019(. גם ַדד 

ן מעיד את האל שבין הארץ והשמיים )371 ַחד  ' , "מיתולוגיה", עמA.2813(. ַדד 

186.) 

ַגג ם משבט ַיַבס  של הַחנ ם מקבל קשת מהארמון 6, סעיף 212עמ'  , א: ס 

(ARM XXX, pp. 275-276 [XVIII.63+XXI.375; FM X.28]  ַגג (. שמונה ס 

של הַחנ ם קיבלו כל אחד בגד וקשת "כאשר הביאו קשת מכופפת" 

(M.7745+M.9781.11-31 [ARM XXX, p. 425].) 

ית", החנית )או: כידון(   T.483.1 (ARM XXX, p. 200כונתה "חנית ַחנ 

[zamratum hanītum]) . 

ר ם[ אל העיר, בכדי -"וכאשר הם התקרבו לד  ]ח  בַלם, הם קירבו את אנשי ס  א 

להפחיד )אותה( )או: להרגיז( באומרם: "ראו ה]נ[ה איתנו ַחנ ם נושאי חניתות!" 

(A.362 [LAPO 17, pp. 163q, 389; MARI VII, p. 201].) 

( נאמר: A.375. [Semitica 57 (2015), p. 10, n. 9, ll.18-20]במכתב )

 "לַחנ ם אין חניתות ארד. אדוני צריך לספק להם חניתות ארד".

ם ל  מר  ם לז  ל   ַבחד 



(ARM VI.69 [= LAPO 17 572]) 

על חניתותיהם של הַחנ ם אנו קוראים גם במכתב הזה, שזמנו אולי השנה 

מר  -השתים ם )ראה בספרי, עמ' עשרה לז  (. הצבא שוהה בֶדר שבמחוז 25ל 

מארי זמן רב. המושל כותב למלך, שביום שליחת המכתב הצבא יאכל ולמחרת 

בבוקר צריך לשלוח למפקדי הצבא את הציוד, שהוא דיבר בעניינו עם המלך, 

כן צריך לשלוח למפקד הצבא כסא -ולצבא הַחנ ם צריך לשלוח חניתות ארד. כמו

 ך אתם עד שישיגו את עיקר הצבא.ועבד שיל

ם עבדך: ל   אמור אל אדוני: כה )אמר( ַבחד 

היום 1'ימים[ הם יוש]בים[...  ?]י[מי הצבא התארכו >ב<ֶדר. ]מזה[ עש]רים5

לשרי המאות 5'[ ולאכול ארוחה. מחר בבוקר צריך לשלוח לנוחהצ]בא צריך 

ולשרי חמישים את כל הציוד שאמרתי לאדוני וצריך לש]ל[וח לַחנ ם את כל 

חניתות הארד שיש. לַחנ ם אי]ן[... זאת ועוד. אם אדוני רוצה לתת כסא להולך 

לפני הצבא, צריך לשלוח כסא. ואדוני צריך לשלוח עבד אחד של אדוני ש]ילך 

 לות. ע[ם ]הצבא[ עד שיגרום שהצבא ]ישיג[ את החי

 יש לציין שחניתות היה נשקם של הבדווים לפני שהצטיידו ברובים.

ם  ר  ם )כתוב ַימ  ר  ַבַלח  ובן ַאמ  ( מקבלים בדים מהארמון  Yamurrumשלושה בני א 

(M.5909 [ARM XXX, p. 526] .) 

מַאל )ככל הנראה כתוב שם 213עמ'  ס  נ  ַנ שדדו כבשים של ב  ַימ  נ  ַנ: ב  ַימ  נ  ַחנ ם( : ב 

ם במחוז מארי ) ס  ּד   (.614, "מיתולוגיה", עמ' M.7817בא 



ם"  ם ונותנים לו מתנה: "כאשר חי אל של הַרב  ל  מר  ם נשבעים לז  בני שבט הַרב 

(ARM XXI.371.2 [ARM XXX, p. 452].) 

ן שהה במארי בחודש כסלו ) ַחד  ( בשנה XII( ובחודש אדר )IXמעניין לציין שַדד 

ם )עשרה למל-הארבע ל  מר  (. בתעודה FM XI.133; ARM XXI.220כות ז 

( ללא ציון השנה רשומים שני כדי יין Vהנושאת רק את תאריך חודש אב )

ן ) ַחד   (.  FM XI.151שניתנו לשליחים ששימשו כשושבינים של ַדד 

ם ) בש  ַנ העלו את מס הש  ַימ  נ  ם נשבעו )šibšum( .)FM X, p. 14ב   ARM(. הַרב 

XXI.371.2,)  'ַנ )"מיתולוגיה", עמ ַימ  נ  ם על ב  ל  מר  כנראה בעקבות הנצחון של ז 

 (.10, הערה 380

ם קיבל מהארמון ציוד לחמור: אוכף, מרבד, ענק צוואר,  ּפַרּפ  שַתַמר מלך הא  א  ַחמ 

 (.M.18229 [ARM XXX, pp. 386-387]טבעות ארד )

ם -עשרה או השתים-בשנה האחת ל  מר  ן נותן מתנה עשרה למלכות ז  ַחד  ַדד 

ם ) ל  מר   (. ARM XXXI.180לז 

ם:  ת   ג. ס 

 , ג:  213עמ' 

ם לבעל תפקיד בכיר במארי ותשובתו ת   ס 

(A.3862 '207; "מלחמה ושלום", עמ) 



ל ם! אם '8'" ל ם, )זו( מלחמה ולא נרד לגדות 10תן לנו את א  לא תיתן לנו את א 

קפת חומה אתם כותבים ... כמו מלך חזק או עיר בירה שמו15'הפרת... 

 ל]אדוני[."

 :1, סעיף 215עמוד 

 תעודה שניתנה רק בתרגום לצרפתית. 

(A.3845 [M. Jean-Marie Durand, "Les rois de Mésopotamie et leurs 

prophètes" (I), Collège de France (Année 2010-2011), p. 496]) 

קחת חלק בטכס אומר: מדובר בשלום בין שבטי הַחנ ם. מישהו שאינו רוצה ל

דונו ביניכם. עשו שלום או מלחמה. אני לא אתקרב אליכם. כמו מנחש המרים 

 את הארז לפני שמש, אני מרים את השלום בעבור כל הארץ". 

 

 :3, סעיף 217עמ' 

 פיצול בקרב שבט הַאמַננ ם

מַאּד   ם  ַיּק  ל  מר  ם לז   מושל ַסַגַרת 

ARM XIV.89 [= LAPO 17 688])) 

 

מַאּד  את דאגתם אנשי  ם הביעו בפני ַיּק  ַי שבמחוז ַסַגַרת  הַאמַננ ם של העיר ַסחר 

בגלל היחס העוין של אחיהם ומבקשים את הגנתו. הם מבקשים לאמץ את 

: אהתחייבותו בשבועה, הניסוח "השבע לנו ]ח[י האל" מזכיר את יהושע ב, יב



ושל אישר שאלה "השבעו לי בה' ". החלק הראשון של תשובת המושל חסר. המ

שהם נאמנים למלך מארי לא צריכים לחשוש. הוא ימלא את התחייבותו, בתנאי 

שהַאמַננ ם יאספו את צעירי )לפי פירוש אחר: כלל אוכלוסיה( היישובים שלהם 

ר ם. המכתב מגלה פיצול בקרב השבט. אלה שיושבים ביישוב בתחום -לד  נל  ַיחד 

יהם שיושבים מחוץ לתוך המחוז של המושל, נאמנים למלך בעוד שאח

 ההשפעה של מלך מארי מתמרדים.

[ עבדך: מַא]ּד   אמור ]א[ל אדוני: כה )אמר( ַיּק 

ַי באו אליי )מילולית: הלכו אליי( וכה אמרו לי: כה 5אנשי הַאמַננ ם  שיושבים בַסחר 

הם )אמרו(: "מפני שהאנשים, אחינו, היושבים למעלה )במעלה הנהר( 

כדי שנרגע 10התמרדו, אנו מפחדים מאוד לנפשותינו, השבע לנו ]ח[י האל 

תי(: )מילולית: לבנו ינוח(" ]את זאת אמרו לי[ ואני ]עניתי להם. כה א[ני )אמר

ם( 4']ה[רגו... 2'"]א[כתוב ]אל אדוני[...  ם )= ַיַּכלת  הם הרגו את ]אנשי[ ֶאַּכַלת 

ובאנשים[ שאחרי אדוני הולכים, איש לא יגע באצבע!" ]את 5'שישבו כ]אן 

)הדברים( האל[ה עניתי להם. ]וב[כדי להסדיר את הדבר כך אמרתי להם: ]כה 

ספו ]את הצ[עיר והצעירה של עריכם א10'א[ני )אמרתי(: "אם אשבע לכם חי אל, 

ר ם ואז אשבע לכם חי אל." הנה כל הדין וחשבון שאמרו לי ואל אדוני -לד  נל  ַיחד 

כך או אחרת, בכדי שאעשה את מה שאדוני 15'כתבתי. אדוני צריך לכתוב לי 

 יאמר. שלום למחוז. 

ם ל  מר  ַדַגן מושל ֶתרַק לז  בר   ּכ 

[(ARM III.16 [= LAPO 17 682) 



ַנ  ַימ  נ  ם, שיש במחוזו נשים רבות של ב  ל  מר  ַדַגן מושל ֶתרַק מדווח לז  בר  ּכ 

שבעליהם יושבים במעלה הנהר, הוא אזור הבליח. בלילות נוהגים מספר בעלים 

מנת לאסוף מידע ולמסור אותו לאחיהם במעלה הנהר. -להתגנב לנשותיהם על

ושל מבקש הנחיות ופעם הם אף שבו שני שומרים ואחד הצליח להימלט. המ

 ממלכו.

ַדַגן עבדך: בר   אמור אל אדוני: כה )אמר( ּכ 

ַנ שסביבות ֶתרַק, הרבה נשים, נשות האויב, 5יש במחוזי,  ַימ  נ  בערים של ב 

לכן בלילה ומו]קדם[ בבוקר 10שבעליהן יושבים ב]מעל[ה הנהר עם האויב. 

ם האלה אל האויב מטריד אותי. וחמישה, שישה אנשים נאספים ובלילה לערי

נכנסים, יוצאים. ומידע מלא עלינו לוקחים ולחבריהם מוסרים ולכן 15נשותיהם 

ובין שלושה אנשים שבַסַמנ ם שומרים על השדה, בלילה 20רגל האויב יציבה. 

]שב[ו 25האויב ששם פניו להיכנס לתוך העיר, את האנשים האלה על משכבם 

ו אחרת בדבר הנשים האלה ושני אנשים חיים שבו ואיש אחד נמלט. עתה כך א

 ולפי ההיתייעצות שאדוני יוועץ ויכתוב לי אפעל.   30אדוני צריך להיוועץ, 

 :3, סעיף 218-217עמוד 

ם ל  מר  מַאּד  לז   ַיק 

ARM II.105 [= LAPO 17 713])) 

. תאריך המכתב הוא השנה RM XIV.83המכתב הזה הוא המשכו של המכתב

ם.-האחת ל  מר  ַרַחמ   מַאּד  ַיק   עשרה למלכות ז  ם שצ  ל  מר  ם מודיע לז  מושל ַסַגַרת 

ם עם שני מלווים אנשי מארי ומאה אנשי צבא.  הגיע לעיר ַסחר  שבמחוז ַסַגַרת 



מַאּד  עבדך:  אמור אל אדוני: כה )אמר( ַיק 

]בי[ום ששלחתי את מכתבי זה אל אדוני, אנשי יחידות הספר הודיעו לי על 5

ַרַחמ  )באמרם(: " ַרַחמ  הגיע  הגעת צ  ֶאל )אנשי( אדוני 10צ  נ  וַימצ  . ֶבלש  לַסחר 

מלוויו הולכים איתו. ומאה אנשי צבא הולכים איתו. הודיעו לי על בואו ו]מ[יד 

 כתבתי ]לאדוני[.

ם ל  מר  ם לז  מל   ַיר 

(A.3821 [= LAPO 17 737]) 

ם  ל  מר  ַנ מתלונן במכתבו לז  ַימ  נ  ם של ב  ר  ם מלך שבט ַיחר  מל  על התנהגות מלך ַיר 

נַ  ַימ  נ  ם ועוד מישהו, ששמו לו שרד,  ,אחר של ב  מל  ַרַחמ  מלך שבט הַאמַננ ם. ַיר  צ 

ם דין וחשבון, שטיבו לא ניתן. בתגובה הוא כתב למלך אחר  ל  מר  הניחו לפני ז 

ם, מכתב שנפתח בקריאה הדרמטית "לא!",  ַחדנ  מלך הַרב  ַנ, ַדד  ַימ  נ  של ב 

ם לַמַדר  שמכוונת, ככל הנ ַרַחמ  מינה אדם בשם ַסחַבר  ם. צ  מל  ראה, למעשי ַיר 

בערבה. הכוונה כאן כנראה למי שממונה על סידורי המרעה, מכיוון שברגיל 

ם התלונן על האיש ואסרו אותו.  מל  מניחים שפירוש המילה היא נסיך. ַיר 

ַחדנ  לכתוב, כנראה לאנשיו, שישדדו מכלאות  של בתגובה הוא מבקש מַדד 

ם  מל  ם ויעבירו את הצאן מעבר לנהר. בסיום מכתבו מבקש ַיר  מל  שבטו של ַיר 

ַחדנ  לא יציק לשבטו.   ם שידאג שַדד  ל  מר   מז 

ם[ עבדך: מל   א]מור אל אדוני[: כה )אמר( ]ַיר 

ַרַחמ  ]עשה לי[! בדבר הדין וחשבון שאני ]ו... 5 טובים )הדברים( האל]ה[ שצ 

ַחדנ : "ל]א[! אני מיניתי לַמַדר  בתוך הערבה 01הנחנו[ לפני אדוני, הוא  כתב לַדד 



ם עמד לפני  מל  , וכאן ַיר  ק  ם בן ַחַבק  ם( 15את ַסחַבר  ם לרעת עבדך )ַסחַבר  ל  מר  ז 

ם 20ובגלל דבריו אסרו את עבדך. כתוב ושדוד שלוש או ארבע מכלאות  ר  של ַיחר 

ַרַח]מ  כתב[  והעבירם לעבר הנהר." את זאת ועוד הרבה )דברים( שלא לטובתי צ 

ַחדנ  ו]לשדוד[  ם[, של עבדך ש]מו[ 25לַדד  ר  את העדרים )מילולית: נווה( של ]ַיחר 

את פניהם... ]את ז[את אדוני לו ידע. עתה ]היו[ת שהוא יודע, אדוני ]צריך 

ַחדנ  בכדי שלא יציק לשבט שלי.   לכ[תוב לַדד 

ן לַסֶמַתר ַחד   ַדד 

 [(A.2920.28-45 [= Mél. Garelli, pp. 56-57) 

ם, כותב לַסֶמַתר, ראש השרים במארי  ם ומלך העיר ַאַבת  ן מלך שבט הַרב  ַחד  ַדד 

ן  ַחד  ם מכתב שרק חלקו פורסם. ַדד  ל  מר  באמצע השנה השביעית למלכות ז 

ם, שלמרות  ל  מר  מפציר בתוקף בַסֶמַתר, תוך השמעת איומים, להודיע למלכו, ז 

ַנ כתבו לו פעמים אחדות לבוא אליהם, הוא שמלכי השבטים האחרי ַימ  נ  ם של ב 

 מסרב לבוא.

למרות )מילולית: כמו( שהם )"אחי 30עתה שלח אל אדונך את המידע הזה, 28

ן( כותבים לי כל הזמן, לא אלך אליהם. אם לא תשלח את המידע הזה אל  ַחד  ַדד 

ם. כה אני 35אדונך, בעתיד אתקוף אותך  ל  מר  )אומר(: "שמעתי בדברים לפני ז 

אך ַסֶמַתר לא שלח לך את המידע הזה." לא 40את המידע וכתבתי לַסֶמַתר, 

 תוכל לענות: "מה? )מילולית: כמו( אני לא יודע." שלח את המידע הזה!

 :4, סעיף 219עמוד  

 המוען והנמען חסרים



(ARM II.14 [= LAPO 17 689]) 

ם, שבלילה הגיע א ל  מר  ליו ממעלה הנהר ַחנ ם אחד, מישהו כותב, כנראה לז 

ַמר,  חַאּד  הגיעו לא  ַאּד  וַיג  ַנ, ַסמס  ַימ  נ  ומסר לו דיווח מלא על כך ששני מלכים של ב 

אך אין לו אישור על כך. מסתבר שהם התכוונו לאסוף את הַחנ ם, אך אלה לא 

הגיעו, אלא הם נשארו במקום ששמו לא שרד. כותב המכתב שלח את הַחנ ם 

אחרון צריך לתחקר אותו. בסיום, בקטע פגום, מדובר בשתי נשים למלך וזה ה

 שעומדות להשתחרר.

 ... עבד]ך[:1' 

]ַחנ ם אחד[ הגיע אליי ]בליל[ה ממ]עלה הנהר[ ומסר לי ]דין[ וחשבון מלא. 

ַמר, הוא לא נתן לי ]א[ישור. ]הם כתבו א[ל 5 חַאּד  לא  ַאּד  ]ו[ַיג  באשר להגעת ַסמס 

הם לא הגיעו. הם ]יושבים[ בַא]ר... את 10הַחנ ם. הם רוצים ]לא[סוף את הַחנ ם. 

דין וחשבון מלא אדוני צריך לשאול 15זאת אמר לי[. ע]תה[ הנה שלחתי ]אותו[. 

ביושר. ]זאת ו[עוד. יש איזשהן שתי נשים אותו ו]אדו[ני צריך לקבל תשובה 

 שישוחר]רו[, לכן לבו חרד. ]חלי[לה שאדוני יאמר ...

ם ל  מר  ַחד  לז  מ   ס 

(FM II.116) 

המכתב הזה, בניגוד למכתבי מארי, שבדרך כלל ערוכים כהלכה, איננו ערוך 

-כהלכה ולכן לא תמיד קל להבנה. לענייננו חשוב בעיקר השימוש במונחים ַחנ ם

ַנ וַחנ םב   ַימ  מַאל כשהכוונה בשם ַחנ ם לכינוי כללי לנוודים.-נ  ס  נ   ב 



ר .1 ם לא נמצא במארי אלא בד  ל  מר  , שהיה -ז  ַחד  מ  ם. הוא שלח מכתב לס  נל  ַיחד 

ם.  מַנּכֶת, מלך ַאּפ  ר   המושל הראשון של מארי, וצירף אליו מכתב של ת 

ַחד  קרא את שני המכתבים, הוא שלח מכתב  .2 מ  בַדַגן לאחר שס  ּך וַיש  ֶאּפ  צ  לא 

ם והורה להם להוליך כבשים של המלך אל הַחנ ם ל  מר  -שהיו פקידים של ז 

ַנ. ַימ  נ   ב 

כן הוא כתב להם שאת תוכן מכתב המלך הם צריכים להשמיע -כמו .3

נַג'ר.  ַל שבדרום ֶג'ֶבל ס  תב  ֶתַבל היא ַימ   למוח'תרים ולזקנים של מ 

מַנּכֶת, מלך אַ  .4 ר  ַבתהמלך כותב שת  ם ויושבי ש  ל כותבים לו מכתבים, -ּפ  ֶאנל 

ַבת ל על-שבהם הם מציעים לפתוח לפניו את שערי ש  מנת שישלול את -ֶאנל 

 שללה. 

ַמאל לשלול את העיר וכל  .5 ס  נ  ַבל ילכו עם אחיהם ב  ת  ם מצווה שאנשי מ  ל  מר  ז 

 אחד יקח מה שחסר לו. 

בַדַגן להוליך .6 ּך וַיש  ֶאּפ  צ  ֶתַבל את המוח'תרים והזקנים של  המושל מורה לא  מ 

ר ם אל -לד  נל  ם.ַיחד  ל  מר  המלך צריך להרגיעם, בכדי שילכו אתו למסע  ז 

 המלחמה. ההמשך פגום, אך נראה שהם מוכנים ללכת. 

ֶתַבל מציעים למלך לחכות עד סוף החודש ורק אז המוח'תרים והזקנים של  .7 מ 

 לצאת למסע. 

ַנ. כנראה בהקשר לא ברור הוא מבקש ממלכו  .8 ַימ  נ  להרגיע את שבט  ב 

 שהדבר קשור לחפירת תעלות השקיה שהם צריכים לבצע. 

ַנ. הוא מציין  .9 ַימ  נ  הוא ממשיך וכותב שצריך לאסוף את שני השבטים הַחנ ם וב 

 שעשה את הדרוש בכדי ששני השבטים ילכו עם המלך למסע.



ם מלך  .10 ל  ַלֶנ מלך הוא גם מציע להקדים למסע ברית עם ַקרנ  ַמחא  ג וס  ַאנַדר 

ּכ רַד, כנראה בכדי שיצטרפו למסע, אחרת הם עשויים לגרום למלך צרות עד 

 כדי התחברות עם ֶאשנ ַנ.

ַחד  עבדך: מ   אמור ]אל[ אדוני: ]כה[ )אמר( ס 

ם( ]שאדוני[ שלח אליי.  ]מכתב[ שמעתי את מַנּכֶת )מלך ַאּפ  ר  אדוני ואת מכתב ת 

[תבים האלה, ניסחתי )או: הכתבתי( מכתב ושלחתי ]כאשר[ שמעתי את ]המכ5

ּך ֶאּפ  צ  בַדַגן ]א[ל א  -בכדי להוליך את הכבשים של הארץ שאדוני לפני הַחנ ם וַיש 

ַנ ... אותם. כה אני )כתבתי(: מכתב אדוני הגיעני בדרך.  ַימ  נ  העתק מכתב 10ב 

ֶתַבל צריכים  לשמוע. אדוני: המידע )הוא( זה: המוח'תרים והזקנים של מ 

ַבת מַנּכֶת והאנשים יושבי ש  ר  ל כותבים כל הזמן-ת  ם( אל אדונכם ֶאנל  ל  מר   )= ז 

ַבת )לפניו( לפתוח ל באומרם: "לך וכבוש את העיר הזאת -את העיר ש  וקח 15ֶאנל 

את הכסף שלה, את הזהב שלה ואת השלל שלה." עתה אתם יודעים שהאוצר 

ַאּד  נמצא בתוך העיר הזאת. ע מַאלשל ַסמס  ס  נ  לכו למסע הזה אחרי  ם אחיכם ב 

אשר אין לו אמה, יוליך לעצמו 20לעצמו עבד,  יוליך אדונכם ואשר אין לו עבד,

כלו שלל! ועשו  אמה, אשר אין לו חמור משא יוליך לעצמו חמור משא. אתם א 

ּך  ֶאּפ  צ  שם טוב )ל(אדונכם". הם צריכים לשמוע ]את המידע הז[ה. הוליכו )א 

בדַ  רוַיש  ם-ַגן( את המוח'תרים והזקנים ]אל ד  [נל  ]אדוני[ צריך 25 לפני אדוני. ַיחד 

להרגיע את ]לב[ם וצריך להחליט בדבר המסע. ]כך[ ניסחתי )או: הכתבתי( 

מכתב ]לטו[בה. אל ]האנשים האלה[. קודם כה הם אמרו לי: "... של אדוננו 

ם[(...רגל אדוננו ] ננשק[". עתה ]אדוני )ז  30...של עצמנו  ל  את  צריך לעכב מר 

ַבת ההליכה ]אל[ ַנ -ש  ַימ  נ  ל ]עד סו[ף החודש הזה. וכ]אן[ ב  ]צריכים ...[ אל 35ֶאנל 



אדוני, בכדי לנשק את רגל אדוני, ואדוני צריך להרגיע אותם בדברים. התעלות 

-צריכות להחפר. ובדבר הפשיטה על הארץ, אשר אדוני כתב אודותיה לַחנ ם

מַאל, ס  נ  מַאל -שם ַחנ ם40הנה בכדי שהעניין הזה...  ם צריכים להגיעהחנו ב  ס  נ  ב 

ַנ צריכים להתאסף. והחיל הנבחר -צריכים להתאסף לפני אדוני וכאן הַחנ ם ַימ  נ  ב 

ַנ של גדת הפרת, כל אלה שטיהרתי, אדוני יעשה שיקשיבו לו. את דבר  ַימ  נ  של ב 

ואת 45הצבא אני בדקתי. אדוני ילך בקרב הצבא... ו)ל(אדוני יעשה שם טוב 

, אדוני החזיר לידיו. אדוני צריך להתעכב רכוש העיר הזאת, אוצר ַאּד  ות ַסמס 

ַלֶנ לא ידברו ביושר עם אדוני עד  ַמחא  ם וס  ל  בחודש הזה. זאת ועוד .ואם ַקרנ 

ואת רכוש העיר הזאת יחזיר ל]ידיו[ ואדוני לשני]הם 50שאדוני ילך במרץ למסע 

ך הם ישמע[ו כ-אחר] מכתב[ צריך לכתוב ובדברי]ם האלה עם אדו[ני יקומו ָולא,

ויטרידו את אדוני, או הם ינהיגו את ]ֶאשנ [ַנ 55אחרי אדוני עם צבא]ם לא יל[כו 

כך עם צבאם אחרי אדוני ילכו -ויצ]יקו ל[נו ָולא, עתה העלה אותם. כת]וב[ אחר

ַבת60ובראש כבד  ל.-אדוני יקרב לש   ֶאנל 

 :5, סעיף 220-219עמודים 

ם  ל  מר  ם לז  ח   ַיסַמחַאּד  מלך ַיר 

(ARM II.55 [= LAPO 17 705]) 

המכתב נשתמר במצב גרוע ולכן נאלצים להשלים הרבה ולא תמיד ההשלמות 

ַנ בשנה השלישית למלכות  ַימ  נ  בטוחות. תאריך המכתב הוא לאחר מרד ב 

ם )ראה בספרי, עמוד  ל  מר  ם בא לידי ביטוי גם 17ז  ל  מר  (. מסתבר שנצחון ז 

ַנ ושדותי ַימ  נ  הם. אחרי שנכרתה ברית שלום בין הצדדים הוחזרו בכיבוש ערי ב 

ם מתלונן, שלא קיבל שדות  ח  השדות לבעליהם הקודמים. ַיסַמחַאּד  מלך ַיר 



ראויים אלא אזורים חרבים. המכתב נפתח בציטוט מכתב שַיסַמחַאּד  כתב 

ם  ם. מסתבר שלַיסַמחַאּד  יש תביעות בקשר לתעלת ההשקאה של ז רַמח   ל  מר  לז 

ם מבהיר שהוא  העוברת ל  מר  ם שבגדה השמאלית של הפרת. ז  ת  ליד ַאַרא 

הבעלים של התעלה. ַיסַמחַאּד  מודה, כמובן, בדבר בהשתמשו במעין שבועה 

"ארץ ושמים". אך כאשר הוחזרו לו הערים האלה, אויביו הוציאו את דיבתו רעה 

ו מתלוננים והוא קיבל במקומן ערים לא ראויות, ועריו עדיין לא שוחררו, ואנשי

 על שמסר את שדותיהם לארמון. עניין השבועה אינו ברור.

 אמור אל אדוני: כה )אמר( ַיסַמחַאּד  ]עב[דך:

ם: "]אתה[ תובע אותי 5אדוני ]כך[ כתב לי  ]בדב[ר תעלת ההשקאה של ז רַמח  

ם( הבעלים![." את המכתב הזה  ל  מר  ם. ]אני )ז  בדבר תעלת ההשקאה של ז רַמח  

]ו[הערים, ארץ ושמים, של אדוני. ]כאשר[ אדוני שיחרר ]את 10לי. אדוני כתב 

הער[ים האלה, ]מוצי[אי הדיבה עליי היו רבים, והם הוציאו אותי ]מלב אדוני[... 

בני אנוש ... מתאימים. ]אשר )נוגע( לער[יי, אדוני אל יחזיר )לאחור את עניין 15

]כמו[ אחיי שנענו 20לאדוני . עריי(! ]עד עתה[ אני ]הייתי[ מוכן )לעמוד לרשות( 

בהגינות ]ושערי[הם שוחררו, ]אני[ לא נהגו בי ביושר עריי ]לא[ שוחחרו. בגלל 

איני יכול להגן )על עצמי( לפני אדוני. ארבע ערים חריבות אדוני 25דיבה ]על[יי 

ם דחו את ידי  ת  ואיני יכול להענות 30שחרר בעבורי ובארבע הערים בַאַרא 

ם(: "הערים של אֶחיך ושדותם משוחררים ואתה את שדותינו לאזרחים )האומרי

לארמון נתת!" שאת ארבע הערים האלה אדוני ש]יחר[ר לי שמעתי מאדוני ואת 

והוא דחה את הקבוצות החקלאיות של הארמון ]ו[השביע את 35נערי שלחתי 



האיכרים בשבועת המלך. ]ב[כדי שאת השבועה במלך לא יכחי]שו[, ראש... 

 ]אני רוצה[ ללכת אל אדוני ]ואני רוצה לשמור[ על שלומי.40עתה... 

 :7, סעיף 222-221עמודים  

 חסרים המוען והנמען 

(G. Dossin, RA 35 [1938], p. 181 [= LAPO 17 684; 18 1273]) 

ם( שמחשש למרד של  ל  מר  כנראה שמושל מחוז כלשהו מודיע למלכו )כנראה ז 

ַנ הוא הקדים ונשא לפידים  נַימ  שבאמצעותם נהגו להזעיק עזרה מהירה. הוא ב 

 מרגיע את מלכו שעשוי להיבהל מנשיאת הלפידים.

ַנ ]לא[ יתמרדו [ַימ  נ  נשאתי לפידים )מילולית: אש ברבים(, בכדי 10  ... ]עד שב 

]להו[ליך עזרה. חלילה שבגלל הלפידים האלה ]ל[ב אדוני יחרד. לב אדוני כלל 

  אל ידאג. ידע נא אדוני את זאת.

 :8, סעיף 222עמ' 

ם ל  מר  ם לז   ַזּכ ַרַאב 

(FM VI.5.1-30, 48-50, 64-71) 

ם מלך ַזל ַחן )בגדה הימנית של החבור העליון,  -ק"מ דרומה לראס אל 15ַזּכ ַרַאב 

ם. המכתב  ל  מר  ם מכתב בתחילת השנה הראשונה למלכות ז  ל  מר  עין( כתב לז 

נפתח במשפט מעט סתום: "חותנך )או: חמיך( כולו ַחנ ם." ייתכן שהצירוף 

אך מה עומד ברקע המשפט  "חותנך כולו" מתכוון לשם קיבוצי, כפי שתרגמנו,

ם הייתה גם אחת )או אולי אף  ל  מר  המוזר הזה? ייתכן שבין נשותיו הרבות של ז 



ם שעקב כך כל  יותר מאחת( בת שבט הַחנ ם. ולכן, בדרך ההפלגה, אומר ַזּכ ַרַאב 

ם  ל  מר  ם משתמש  -הַחנ ם הופכים לקרובי משפחה של ז  חותנים שלו. ַזּכ ַרַאב 

ַדַמַרץ, בין היתר על-לבטיעון זה ע ם לא  ל  מר  מנת -מנת לזרז את עלייתו של ז 

לדאוג לכלכלת "קרוביו" הלא הם הַחנ ם, הזקוקים לכמות גדולה של שעורים 

ם, -לצורך כלכלתם. כמו ל  מר  ַדַמַרץ כתבו לז  ם שערי המבצר בא  כן מציין ַזּכ ַרַאב 

ם שהן מצפות לבואו בכיליון עיניים, וכי הן יקבלוהו ב סבר פנים יפות. ַזּכ ַרַאב 

ַדַמַרץ, ובתשובה לדין וחשבון ששלח  ם דיווח מלא על המצב בא  ל  מר  שלח לז 

ם לדאוג להאספות הַחנ ם במקום שהוא עתיד להגיע אליו.  ל  מר  הורה לו ז 

ם איחר להגיע. לכן, מבלי לחכות לבואו  ל  מר  ם הגיע למקום המפגש, אך ז  ַזּכ ַרַאב 

ם, ל  מר  ם נטל יוזמה וכתב לאחד ממלכי ערי המבצר האלה, לַאַדלֶשּנ   של ז  ַזּכ ַרַאב 

ם, בדבר השעורים שהַחנ ם זקוקים להם ובדבר תנאי המרעה של  נד  ר  מלך ב 

אספקת -עדריהם. בתשובתו הכנה מודה ַאַדלֶשּנ  שהוא האחראי למחדל של אי

גַגנ , ַדַמַרץ, נ ס  ם  שעורים לַחנ ם. מסתבר שמלך אחר בא  ַנמ  מלך עיר המבצר ש 

ַדַמַרץ המערבית(, הורה לאנשיו שלא לתת שעורים לַחנ ם, ולכן שלושת  )בא 

אלפים חמורים של הַחנ ם שהיו אמורים להביא את השעורים חזרו ריקם. 

גַגנ  היא "משחקי כבוד"  ם מתכתב רק עם  –הסיבה לסירובו של נ ס  ל  מר  מדוע ז 

מהמשך המכתב, שהוא פגום בחלקו, מסתבר  ַאַדלֶשּנ  ונמנע מלהתכתב איתו.

ם, המזוהה  ס  שבעקבות הסירוב לתת להם שעורים, נדדו הַחנ ם דרומה להר ַימ 

ם מסיים את מכתבו -עם ג'בל ַעבד ֶאל ַעזיז כולו או רק חלקו הדרומי. ַזּכ ַרַאב 

ם לא יגיע בזמן, הוא עצמו  ל  מר  במה שפתח: צריך להחליט בעניין הַחנ ם. אם ז 

ם ושם יחליט בעניין הַחנ ם. י  לך למלכי ַזלַמק 



ם עבדך: ם: כה )אמר( ַזּכ ַרַאב  ל  מר   אמור אל אדוני ז 

כל החותנ)ים( שלך הם ַחנ ם. וכל הַחנ ם מצפים בכליון עיניים לעלייתך 5

ם צריך  ל  מר  ַדַמַרץ(. וכל המבצרים כותבים אליי כל הזמן: "אדוננו המלך ז  )לא 

שלחתי לך דין וחשבון מלא 10)לפניו את המבצרים(." לבוא, בכדי שנפתח 

באמצעות האיש ַחתַנֶאל )איש ַזל ַחן(. כך כתבת לי: "הַחנ ם צריכים להתאסף 

לפניי." אכן הגעתי )למקום המפגש, אך( אדוני איחר )להגיע(, ולכן שלחתי אל 

ם( מכתב  נד  ר   בדבר הׂשעורים של הַחנ ם והמרעה )של15ַאַדלֶשּנ  )מלך ב 

עדריהם(. ַאַדלֶשּנ  ענה לי ביושר: ")צריך היה( להניח את האוכפים והשקים על 

גַגנ  מלך 20אני אחראי למחדל." ַאַדלֶשּנ  כך ענה לי.  -חמורים של הַחנ ם  עתה נ ס 

ם התר[ה במחוזו: "איש אל יתן ׂשעורים לַחנ ם!" )לכן( שלושת אלפים  ַנמ  ]ש 

ם: "מדוע 52חמורים של הַחנ ם חזרו אליי ריקם.  ַנמ  גַגנ  מלך ש  כה )כתב אליי( נ ס 

לכן הוא לא יתן ׂשעורים 30אדונך כותב כל הזמן לַאַדלֶשּנ  ואליי הוא אינו כותב?" 

ם 48לַחנ ם. )...(  ס  אדוני 64]ללכת נא[ספו. )...( 50הַחנ ם... ]אשר[ חונים, להר ַימ 

הנווה( שלהם צריך  ה]חלטה[ על הַחנ ם ומחנה הרועים )מילולית:65צריך מהר... 

ם, ואתן החלטה 70לתת. ]אם אדוני[ מאחר, ]אזי אני[ אלך אל המלכים  של ַזלַמק 

 בעניין הַחנ ם.

 : 8, סעיף 222עמ' 

) ל  א  ם ]ַימ[ַרצֶאל )מלך ַאב  ל  מר   לז 

M.9623 [= LAPO 17 549])) 



מר  -בשנה האחת , מודיע לז  ל  א  ם ]ַימ[ַרצֶאל, מלך ַאב  ל  מר  ם עשרה למלכות ז  ל 

ַי.  ַי והוא כבש את ַּכַחת, הרג את מלכה ַּכב  ַר( נתן צבא לַאת  ַלנצ  מ  )מלך א  שַחַיס 

לפי מכתב אחר אנחנו יודעים שהוא התמלך בעיר, לתקופה קצרה. בהמשך 

ַדַמַרץ וכתוצאה מזה העדרים,  המכתב הוא מדווח ששורר שלום בין הַחנ ם וא 

נַג'ר(.כנראה של מלך מארי, רועים הרחק עד זַ   ַר )שלוחה מזרחית של ֶג'ֶבל ס 

( ]עבד[ך:  ל  א   ]אמור אל אדוני: כה )אמר( ]ַימ[ַרצֶאל )מלך ַאב 

יַ 5 ַר( נתן צבא לַאת  ַלנצ  מ  )מלך א  ַי )מלך ַּכַחת(  ַחַיס  והוא כבש את ַּכַחת ואת ַּכב 

ַדַמַרץ. ]10הרגו.  העדרים את זאת ידע נא אדוני. זאת ועוד. שלום בין הַחנ ם וא 

 )מילולית: הנווה([ רועים עד ַזַר )שלוחה של ג'בל סינג'אר(.

ַּפנ ם  ת  ם לח  ל   ַבחד 

A.3572  [= LAPO 17 734])) 

ם מלך  ַּפנ ם, ראש השרים של ַאַתמר  ת  ם, מושל מארי, כותב מכתב לח  ל  ַבחד 

ג וַאַלַחד. את המכתב הוא פותח בפתיחה שהיא מקובלת בבבל, אך נדירה  ַאנַדר 

שַתר. הוא מאחל שהם יזכו את  ביותר במארי. במקרה הזה מדובר בַשַמש ובא 

ם בחיים ארוכים. אחר ל  ם כך הוא עובר לעצם -ַבחד  ל  המכתב. מסתבר שַבחד 

ג(, הם התקבלו על ג )ובעתיד מלך ַאנַדר  ַי, שר צבא ַאנַדר  מד  -שלח שליחים אל ח 

תַבל  ג, מפני שַימ  ַּפנ ם. הם נשלחו לכרות ברית שלום בין מארי לַאנַדר  ת  ידי ח 

ם, הם שבטים  ל  מר  מַאל, השבט של ז  ס  נ  ם וב  ל  )מדובר בהשלמה!( השבט של ַקרנ 

א(. כאן מופיעה 11)ראה "מארי והמקרא: מבחר מכתבי מארי", מספר אחים 

מילה לא ידועה במכתב. ייתכן שהיא מתייחסת לעובדה ששניהם שייכים לַחנ ם, 



תַבל, בעוד  במובן הרחב של נוודים. הטענה בפיו היא שהַחנ ם שדדו רכוש של ַימ 

תַבל  שעם הרכוש שהם קרובי משפחה, אחים, שלהם. הם שבו גם מבני ַימ 

ם. הוא מפציר בו לפעול  ם וַסַגַרת  שלהם ששדדו הכניסו לשתי ערים: ַרַחת 

 לשחרר את האנשים והרכוש.-מנת-במהרה על

ַּפנ ם אחיך: ת  ם )מושל מארי(: כה )אמר( ח  ל   ]א[מור ]א[ל ַבחד 

שַתר יעניקו לך ימים רבים!5הלוואי   שַשַמש וא 

[ַי )שר צבא ]מד  ג ואחר נעריך ששל]חת[ אל ח  ג( ]בא[ו אליי... -ַאנַדר  כך מלך ַאנַדר 

מַאל מאז ומעו]לם[ אחים 0הבה נשכין בי]נינו  ס  נ  תַבל[ וב  שלום ו[יחסים טובים. ]ַימ 

תַבל הַחנ ם שדדו. 5'של ַחנ ם.  ?ענףו ובבלי דעת את רכוש אחיכם )ברבים( בני ַימ 

תַבל  תַבל לא אחיכם )ברבים(? את בני ַימ  ם  ואת10'ַימ  ם ובַסַגַרת  הרכוש שבַרַחת 

בכדי שיאספו )אותם(. ... 15'עיכבו. תן הוראות תקיפות ובדוק את כל מי שעיכבו 

תַבל.  פעל ]בכדי לתת[ מהר את רכוש א]חיך )ברבים( ולשחרר[ את בני ַימ 

 , פרופ' מ' פרידמן משווה לבמדבר כב, ד.ARM XXVI.62.1-15: 225-224עמ' 

 :  225עמ' 

מאַ  םַיּק  ל  מר  ם לז   ּד  מושל ַסַגַרת 

( ARM XIV.88 (= LAPO 16 416 

ם, פקיד של המלך, הגיע אליו  ם שַיַתר  ל  מר  ם מדווח לז  מַאּד  מושל ַסַגַרת  ַיּק 

ַבת ם( איש -מש  ַשַמש ובפיו בשורה שהמצב שם טוב. הוא הדיח נסיך )ַמַדר 

ַבת ם שישב בש  ּפַרּפ   .ַשַמש והוא עתיד להביאו למארי-א 



מַאּד  עבדך:   אמור אל אדוני: כה )אמר( ַיּק 

ַבת10ביום שלחי את מכתבי זה אל אדוני 5 ם עבד אדוני, -הגיע אליי מש  ַשַמש ַיַתר 

איש ֶדר. שאלתיו, כה אני )אמרתי(: "מה המצב בארץ? שלום?" והוא כה )ענה(: 

ם,  ּפַרּפ  ם(, איש א  בַ 15"שלום! הדחתי את הנסיך )ַמַדר  ַשַמש, -תאשר יושב בש 

ם.20והובלתי אותו". האיש הזה   יגיע אל אדוני עם ַיַתר 

 ה השווה גם במדבר כב, ד.-: בנוסף על שופטים ו, ג224עמ' 

 :11, סעיף 227-225עמודים 

ם  ל  מר  ַדַגן לז  בר   ּכ 

(ARM II.93 [= LAPO 17 709]) 

, מושל  מַאּד  ם, שהוא קיבל מכתב מַיק  ל  מר  ַדַגן כותב לז  בר  ם, המודיעו ּכ  ַסַגַרת 

, עתיד להגיע אליו בערב. ר  ַנ, ַיחר  ַימ  נ  ם מלך שבט ב  מל   שַיר 

ַדַגן עבדך: בר   אמור אל אדוני: כה )אמר( ּכ 

[בֶאל. ]שלום לעיר ֶתרַק ולמחוז[.5 ּכ]ר   שלום לַדַגן ולא 

מַאּד   ם ]איש 10ביום ששלחתי את מכתבי זה אל אדונ]י[ ַיק  [מל  ר  כתב לי: "]ַיר  ַי[חר 

 יגיע אליי ב]ע[רב.

ם  ל  מר  מַאּד  לז   ַיק 

[(ARM XIV.87 [= LAPO 17 710) 

ם, שבמחוז  ב  ַלז  ם הגיע לת  ּפַרּפ  שַתַמר איש א  א  ם שַחמ  ל  מר  ם כתב לז  מושל ַסַגַרת 

ם, ביום כתיבת המכתב.  ַסַגַרת 



מַאּד  עבדך:  אמור אל אדוני: כה )אמר( ַיק 

ם הגיע ביום שולחי את מכתבי 5 ּפַרּפ  שַתַמר איש א  א  אל 10זה אל אדוני ַחמ 

ם וכתבתי אל אדוני. ב  ַלז   ת 

ם ל  מר  ַדַגן, מושל ֶתרַק, לז  בר   ּכ 

[(ARM XIII.132 [= LAPO 17 711) 

ַרַחמ  מלך הַאמַננ ם, אך האיש  ם, שהמלך כתב לו בדבר צ  ל  מר  ַדַגן כותב לז  בר  ּכ 

שך פגום. מדובר בו בצבא טוב, אך לא ברורו הזה עדיין לא הגיע לֶתרַק. ההמ

 מה ההקשר.

ַדַגן ]עב[דך: בר   מור ]א[ל אדוני: כה )אמר( ּכ 

בֶאל. של]ום[ ל]ע[יר ֶתרַק ולמחוז.5 ּכר   ]ש[לום לַדַגן ולא 

ַרַחמ  שאדונ]י[ כ]תב לי, האיש הז[ה עדיין לא ה]גיע[ לֶתרַק.  ]זאת[ ועוד. בדבר צ 

]נמצ[א אדוני ... יגי]ע[... ]י[שלח... אמרו... 10בֶתרַק ]את הצב[א הטוב כל אלה ש

אותם: "... האיש הזה יגיע ... )האם( ]ל[א כמו שאדוני ישמע... ואדוני יתרגז 

 )מילולית: בשר אדוני ינז]ק[(. ...

ם  ל  מר  ם לז  ל   ַחד 

(ARM VI.73 [= LAPO 17 712) 

ההשלמות של דיראן מופיעות רק בתרגום לצרפתית ולא במקור האכדי לכן הם 

ַרַחמ  מלך הַאמַננ ם שמע  ם, שצ  ל  מר  ם כותב לז  ל  כתובים באותיות נטויות. ַבחד 

ם ואמר לו שהוא רוצה  ר  ם מלך ַיחר  מל  ל. הוא הלך לַיר  ת  שהאל ַדַגן נכנס לת 



יצילו, והוא נכנס למקדש האל. להתפלל לאל ולהקריב לו קורבן, בכדי שהאל 

ם הלכו עם האל, שנכנס לעיר ב ן מלך הַרב  ַחד  ַלַב וַדד  מ   16-הוא מציין שס 

 בחודש. 

ם ]ע[בדך: ל   אמור אל אדוני: ]כ[ה )אמר( ַבחד 

ם, כה הוא )אמר(: "מאז 5 מל  ל, ]והוא הלך[ אל ַיר  ת  ַחמ  ]ש[מע שַדַגן ]נכנ[ס לת  ר  צ 

ל[. ת  והוא יציל  בכדי שאתפלל ואקריב קורבן בעבור אדוני.. שַדַגן נ]כנס לת 

ל  וֻצִרַחמֻ הבטיח לו  ַיִרמִלםאותי."  ת  ן הלכו עם  לפנינכנס לת  ַחד  ַלַב וַדד  מ  ַדַגן. ס 

ל. את מכתבי הזה ]שלחתי א[ל ]אדוני.[ 16-ַדַגן. מאז ה ת   ַדַגן נכנס לת 

ם  ל  מר  מַאּד  לז   ַיק 

ARM XIV.93 (= LAPO 17 714) 

ם  ח  ַנ, ַיסַמחַאּד  מלך ַיר  ַימ  נ  ם מדווח למלכו על תנועות מלכי ב  מַאּד  מושל ַסַגַרת  ַיק 

ם. ר  ם מלך ַיחר  מל   וַיר 

מַאּד  ]עבד[ך:  ]א[מור ]אל[ אדוני: ]כה[ )אמר( ַיק 

ם 5 מל  ַל הודיע לי על הגעת ַיסַמחַאּד  ]ו[ַיר  ו]כ[תבתי ]א[ל אדוני. 10]מק[ודם ַחַיַמא 

[מל   עבר )מילולית: העתיק(. עתה, ביום 15ם הגיע ל...ַנן וַיסַמחַאּד  אל אדוני ]ַיר 

ם  מל  ם. כהגיעו ]כתבתי 20ש]ש[לחתי את מכתבי זה אל אדוני, ַיר  ]הגיע[ לַסַגַרת 

 אל[ אדוני.

ם ל  מר  ַדַגן, מושל ֶתרַק, לז  בר   ּכ 

(ARM III.58 [= LAPO 17 715) 



ַדַגן מודיע למלכו, שכל אנש בר  ַנ שבמחוזו חזרו לבתיהם, ככל ּכ  ַימ  נ  י שבט ב 

מ  הגיע  ַרח ַ הנראה מדובר בשיבה מנדידה עם העדרים. כמו כן הוא מודיע שצ 

לֶתרַק, כנראה במסגרת עלייה לרגל, והוא מבקש לדעת, האם לאפשר לו 

 להיכנס לעיר.

ַדַגן עבדך:  בר   אמור אל אדוני: כה )אמר( ּכ 

יַ 5 נ  ַנ של מחוזי כל האנשים של ערי ב  זאת ועוד.  הלכו ממעלה הנהר לבתיהם.10מ 

מ  ירד ממעלה הנהר. כאשר האיש הזה יגיע לֶתרַק  ַרח ַ )ה(אתן לא להכנס 15צ 

 לעיר )או( לא אתן לו? ]כך[ או אחר]ת אדוני צריך[ לכתוב לי.

: במכתב שנביא להלן מדובר בפעולה אלימה של אדם בשם 230עמ' 

שַתַמר. זה היה  א  ם, אך אין בטחון שבו מדובר כאן, ַחמ  ּפַרּפ  שמו של מלך הא 

 למרות שהעובדה שלא מזהים אותו מחזקת את ההשערה שאכן זה האיש.

ם ל  מר  ַדַגן, מושל ֶתרַק, לז  בר   ּכ 

(ARM III.71 [= LAPO 18 1061]) 

בַאּד  בא אליו השכם בבוקר וסיפר לו כיצד  ַדַגן כותב למלך שאדם בשם ַיחז  בר 

שַתַמר הצלי א  ח להימלט, באמצעות פרצה שעשה בקיר הבניין, מבית שַחמ 

שַתַמר לא פגע לא  א  ם( צר עליו. מסתבר שַחמ  ּפַרּפ  )כנראה מדובר במלך הא 

 בביתו ולא ברכושו. המושל עיכב את האיש אצלו.

ַדַגן עבדך: בר   אמור אל אדוני: כה ּכ 

בַאּד  ביום ששלחתי את מכתבי זה אל אדוני, לפני זריח5 ת השמש, הגיע אליי ַיחז 

ם( סביבות... נמלטתי להציל את 10 ּפַרּפ  ש]ַתַמר[ )מלך א  א  ודבר כך אמר לי: "ַחמ 



ואני פרצתי בלילה את הקיר של ביתי והצלתי 15נפשי )מילולית: י]צא[תי לנפש( 

בַאּד    אמר לי ומיד20)מילולית: יצאתי( את נפשי )מילולית: בנפש(." את זאת ַיחז 

)מילולית: יד ליד, השווה משלי יא, כא; טז, ה( כתבתי. בדקו בעבורי את העניין. 

. לא נגעו בדבר. את האיש הזה בֶתרַק 25 בַאּד  שלום לבקר, לצאן ולבית של ַיחז 

 לפניי עיכבתי אותו. 

 : 16, סעיף 233-231עמודים 

שֶמַדַגן לַיסַמחַאּד    א 

(ARM I.128 [= LAPO 17 738]) 

שֶמַדגַ  ן כותב לאחיו ַיסַמחַאּד  בעקבות מכתב שקיבל ממנו, הדן בעריקים של א 

ם. זה האחרון  הַחנ ם. הוא השמיע את המכתב לאחד ממפקדי הצבא בשם ַקַרד 

שֶמַדַגן יכתוב לאחיו  אמר שימסור את תוכן המכתב למוח'תרים והוא מבקש שא 

מילוי שישלח למפקד את הרשימה השמית של האנשים. המכתב הנוכחי הוא 

 הבקשה של המפקד, וַיסַמחַאּד  מתבקש לשלוח את הרשימה.

שֶמַדַגן אחיך: : כה )אמר( א   אמור לַיסַמחַאּד 

ם5 שמיעו לַקַרד    בדבר הַחנ ם, העריקים, שכתבת לי, את המכתב ששלחת לי ה 

" אומר למוח'תרים ואדוני לַיסַמחַאּד  צריך לכתוב, בכדי שאת 10וכה הוא אמר: 

ם ]אמר לי[. עתה את התעודה 15ית[ התעודה הש]מ ישלח אליי. את זאת ַקַרד 

 ]השמית[ הוא הורה לכתוב ]ושלח אותה אליי[.

 :17, סעיף 237-233עמ' 

מַאּד   ם  ַיּק  ל  מר  ם לז   מושל ַסַגַרת 



(ARM II.102 [= LAPO 17 423] 

ם עד סוף ימ ל  מר  ם מהשנה השישית למלכות ז  מַאּד  היה מושל ַסַגַרת  י ַיּק 

ַנ על ַימ  נ  מנת לברר מידע, שהגיע -הממלכה. המושל שלח איש מאנשיו לכפרי ב 

ם. מסתבר שבני השבט היושבים בכפרים  ל  מר  אליו הוא שלח אותו קודם לז 

ם )במחוז  ם מתכוונים לנדוד עם צאנם, הרועה באזור ַלסק  במחוז ַסַגַרת 

ם(, למעלה הנהר  ון )ראה בספרי, עמ' אזור נהר הבליח והפרת העלי –ַסַגַרת 

(, מפני שאין באזור די מרעה לצאנם )השווה "וילכו למבוא גדר עד למזרח 201

הגיא לבקש מרעה לצאנם", דה"א ד, לט(. המושל מתנגד לנדידה של בני 

הספר שלו ימנעו את הנדידה. הוא מבקש -השבט, ומבטיח למלכו שחילות

פסו או לשלוח אותם ממלכו הנחיות ברורות, האם לאסור את האנשים שיית

 למלך. הוא מדגיש, שיש להחליט במהירות פן יפרצו מהומות במחוזו.

מַאּד  עבדך:  אמור אל אדוני: כה )אמר( ַיּק 

ַנ, שכתבתי לאדוני, שלחתי איש אחד לעריהם לברר את 5 ַימ  נ  בדבר הידיעה על ב 

שיושבים בכפרים, פניהם )מופנים( 10העניין. הוא ברר את אעניין; כל האנשים 

ם,  למעלה )= למעלה הנהר(! וגם את צאנם, אשר רועה )מילולית: אוכל( בַלסק 

אין מרעה, 15הם נוהגים למעלה )= למעלה הנהר(! לכל מי ששואל )הם עונים(: 

ולכן אנו נוהגים )את הצאן( >למ<עלה )למעלה הנהר(, את זאת אמרו לי". 

ַנ ילך ]הנ[ה )בדרכו( 20. הספר שלי חזקים-]חילות[ ַימ  נ  ]כאש[ר איש אחד מב 

מלמטה )=  ממורד הנהר( ]למע[לה )= למעלה הנהר(, הם יתפסו אותו. ]ו[אם 

ואם ייתפס, האוליך אותו 25נא לי ]אדוני[. -ייתפס, האכניס אותו ]ל[כלא? יכתוב

שמעו אל אדוני?  אדוני צריך לכתוב לי כך או אחרת. כל האנשים שיושבים כאן י



. אדוני צריך לשלוח )?(]הז[ה ויתאספו ]להילח[ם30את הידיעה על מעשה האיבה 

 לי ]הח[לטה בעניינם.

 

מַאּד   ם  ַיּק  ל  מר  ם לז   מושל ַסַגַרת 

[(ARM XIV.85 [= LAPO 17 724 

ם ם נודע ממקורות שונים, שכבשים רועות בַלסק  מַאּד  מושל ַסַגַרת   במרעה לַיּק 

נַ  ַימ  נ  : מונח ערבי לאזור מרעה השמור לשבט מסוים ]ראה בספרי, דירה"") של ב 

 [(. הוא מדווח למלך, שהוא יערוך חקירה בעניין ויידע אותו.199עמ' 

מַאּד  עבדך:  אמור אל אדוני: כה )אמר( ַיּק 

את זאת שמעתי בסביבתי )או: ממקורותיי(: "צאן רועה )מילולית: אוכל( 5

ם, במרעה )מילולית: נווה ם בַלסק  ּפ[ַרּפ  ַנ." ]איש )משבט( א  ַימ  נ  ]בא[ 10( ]של[ ב 

אליי ו]כה[ הוא )אמר(: "הצאן ]רועה )מילולית: אוכל([ במרעה )מילולית: נווה( 

הזה." ו)כה אומרים(: "]...[ שלהם נאספים )או: יאספו(." ]עת[ה כתבתי )או: 

]א[ל אדוני את הדבר הזה. יבדקו )או: אם יבדקו( ואז ]אכ[תוב 15שלחתי( לבדוק 

 ]דין וחשב[ון מלא.

מַאּד   ם  ַיּק  ל  מר  ם לז   מושל ַסַגַרת 

[(FM VIII.29 (= ARM XIV.86 [= LAPO 16 416 

ם על אירוע שקרה ביום שליחת המכתב. ארבעה בני שבט  ל  מר  מַאּד  מדווח לז  ַיּק 

ַנ, תקפו באזור האנדרטה של ַאַיל ם )שהיה מל ַימ  נ  , הנמנה על ב  ּפַרּפ  ם א  ך ַאַבת 



ם ]ראה בספרי, עמ'  נל  ל בזמן ַיחד  ת  ל, שלושה אנשים, 203ות  ת  ם לת  [(, בין ַאַבת 

שהיו בדרכם חזרה מכרכמיש, והרגו שני אנשים של מלך מארי ואיש אחד, איש 

מנת שידווח לו -כרכמיש, הצליח להימלט. המושל שולח את הניצול למלכו על

ֶאל, ממקור ראשון. זו לא הייתה התנה ַבלּפ  . א  ּפַרּפ  לות יוצאת דופן של הא 

ם( מינה אנשים, בוודאי משבט הַחנ ם,  הממונה על המרעה המלכותי )ֶמרח 

לשמור על הערבה, שבה רועים עדרי המלך או לשמור על עדרי המלך )המילה 

נווה ניתנת לפירוש בשני המובנים האלה(. כאן חוקרי "קבוצת מארי" חלוקים 

-LÚ-MEŠ Up-raכתובה המלה  20ת היא זו: בסוף שורה בדעתם. המחלוקו

pa-a-YU אם נתעתק .-yu  ּפַרּפ  נושא המשפט )כך דיראן(, משמע שהם יהיו הא 

ראו את יחידות הסיור ולכן דירבנו את צאנם )השווה: "ודפקום יום אחד" 

( על מנת להסתלק משם מהר ככל האפשר. לעומת זאת, אם 1בבראשית לג, יג

הם יהיו מושא המשפט )כך בירו(, משמע שיחידות הסיור ראו את  yi-נתעתק 

. הדבר נודע למושל והוא מדווח על כך  ּפַרּפ  ּפַרּפ  ודרבנו את הצאן של הא  הא 

 20במכתב הנוכחי. בנוסף לכך הוא שולח יחידות של חיל הספר עד למרחק של 

. אגב כך הם מ ּפַרּפ  צאו ביצי בת ק"מ על מנת לחסום את נתיב המילוט של הא 

ּפַרּפ  ולכן הוא מורה לערוך  יענה, שהמושל שולח למלך. המושל חושש מהא 

ר ם, שגם היא בתחום -ניחושים לשלום האזור החקלאי בסביבות ד  נל  ַיחד 

אחריותו, ותוצאות הניחושים גרועים ביותר. עקב כך הוא מורה לאסוף את הצאן 

הוא המדרגה התחתונה, ש ַזורשרועה בעמק הנהר הנקרא "גאון" ובערבית 

מישור ההצפה, של הנהר )השווה: "והירדן מלא על כל גדותיו", יהושע ג, טו(;  

. ולבסוף הוא מבקש ַע'ורולהעבירו למדרגה העליונה, אזור היישובים, ובערבית 

 לדעת, האם הוא צריך להעבירם לגדה הנגדית, השמאלית? 



מַאּד  עבדך:   אמור אל אדוני: כה )אמר( ַיּק 

שולחי את מכתבי זה אל אדוני, ּכ ַצן, השליח, איש כרכמיש, ַש]ַמשֶר[ד  5ביום 

ּפַרּפ   ושותפו, )אנשי( אדוני, בשעה שהלכו מכרכמיש אל אדוני, ארבע אנשי א 

ב)מקום( האנדרטה של ַאַיל ם, והם הרגו את ַשַמשֶרד  ואת 10 התנפלו עליהם

הנה שלחתי את האיש הזה 15שותפו, אך איש כרכמיש נמלט )מילולית: יצא(. 

ם  ֶאל הֶמרח  ַבלּפ  הציב ביחידות סיור )בכדי 20אל אדוני. זאת ועוד. האנשים, שא 

להשגיח( על שטחי המרעה )או: מחנות הרועים; מילולית: הנווה, ראה בספרי, 

ּפַרּפ  ודירבנו )מילולית שורש: מח"ץ( את 208עמ'  ( של אדוני, ראו את אנשי א 

ּפַרּפ  ראו ]את יחידות הסיור[  ודירבנו את צאנם צאנם )של אנשי א   (. )או: הא  ּפַרּפ 

[(. את הידיעה הזו שמעתי בסביבתי )או: ממקורותיי(! וכתבתי  ּפַרּפ  ]של אנשי הא 

הספר למרחק של שתי -ושלחתי אנשים של חיל25)= במכתב זה( אל אדוני. 

ור; מילולית: ק"מ( כל אחד לחסום את הדרך )או: לעצ 20שעות כפולות )= 

שלחתי )= עם 30לחתוך רגל( והם מצאו )מילולית: ראו( שתי ביצי בת יענה. הנה 

ר -המכתב הזה( את הביצים האלה אל אדוני. והוריתי לעשות ניחוש]ים[ בד 

ם לשלום האזור המושקה, אך הניחושים  נל  רעים. כתבתי ודירבנו 35ַיחד 

אכל( בגאון הנהר )מילולית:  )מילולית: מח"ץ( לאחו את הצאן שרעה )מילולית:

עמק(. אדוני צריך לכתוב לי כך א]ו אחרת[, )האם( אני צריך להעביר את הצאן 

 (.aqdamātumלגדה השמאלית )מילולית: קדמה 

 :237עמ' 

ם ל  מר   ַינ חַסַמר לז 

(ARM XXVI.358) 



ַבת ם, מלך ֶשחַנ )היא ש  ל-המוען ַינ חַסַמר היה ראש השרים של ַחַיַאב  (, בירת ֶאנל 

ם, שמלך בין השנה השישית לשנה האחת ם. הוא -ארץ ַאּפ  ל  מר  עשרה למלכות ז 

ם  ם על ַחנ ם שפשטו עם עדריהם על אזורי המרעה שבין ארץ ַאּפ  ל  מר  מדווח לז 

נַג'ר. מפחד הַחנ ם תושבי האזור התקבצו בעיר מבצר. הַחנ ם מכריזים  לֶג'ֶבל ס 

ל   מר  ם לסלק שהם נמצאים ביחסי מלחמה עם ז  ם והם מבקשים כנראה מַחַיַאב 

ם הנמצא באזור, בכדי שהם יוכלו לעבור לעבר שבט נ מַח השוכן  ל  מר  את צבא ז 

ם רוצה לשלוח צבא  נַג'ר. בכדי למנוע את מעברם ַחַיַאב  בּכ רַד, בדרום ֶג'ֶבל ס 

 לארץ נ מַח, אך הוא חושש מהַחנ ם.   

 עבדך: אמור אל אדוני: כה )אמר( ַינ חַסַמר

]ַחנ [ם של... נמצאים )עם עדריהם( בכ]ל[ האחו, ב)אזור( האגם )מילולית: ים, 

ם. הם מעלים דרישות תקיפות בנוגע 5"תהום"( של ַחַלַב  ובין שתי הַסּפח 

ויש ערים לגדת ביצת הקנים, 10למר]עה[ וכל הזמן הם שולחים מרגלים לַּכַסַּפ. 

ם )בערים(, ואנשיהם )של הערים( )הַחנ ם( נמצאים )שם עם עדריהם( ויושבי

]את הדב[ר הז]ה[ )ה... 1'נאספו בעיר המבצר. ובלילות הַחנ ם מתהלכים ו... 

ם.  ל  מר  ]הוא צריך[ 5'אמרו(. ]ה[ם )הַחנ ם( כך ענו: "אתם נמצאים במלחמה ]עם[ ז 

לעקור את החיל הכבד מתוך ארצכם, )בכדי( שנוכל להיכנס לתוך אחינו הנ מַח." 

נ ם ענו. דבריהם אינם טובים. עתה חלילה שכאשר נשלח חיל את זאת החַ 

הַחנ ם ישלחו מרגלים והם יניחו מארבים לחיל המשלוח 10'משלוח לארץ נ מַח, 

ם? כך או אחרת  שנשלח ויגרמו נזק. עתה איך הַחנ ם צריכים להיעקר מארץ ַאּפ 

ם. שלום לעיר ֶשחַנ, 15' ם אדוני צריך לכתוב לי. שלום לַחַיַאב  לכפרים של ארץ ַאּפ 

 ולעבדים של אדוני.



 :18, סעיף 237עמ' 

 (A.505 [J.-M. Durand, "Unité et diversités au Proche-Orient à 

l'époque amorrite", in: CRXXXeRAI, Paris, 1992, p. 114, n. 146])  

 המכתב חסר את תחילתו, כך שאין אנו יודעים מי המוען ומי הנמען.

פי הנאמר, שֶאשנ ַנ, המכונה כאן אכדים, -מכתב ניתן לקבוע עלאת תאריך ה

ם )ראה בספרי, עלתה לצפון מסופוטמיה. זוהי השנה החמישית למלכות  ל  מר  ז 

(. משני הקטעים שפורסמו מסתבר, שֶאשנ ַנ לא פגעה באזור 20-18עמ' 

נַג'ר והעדרים רועים שם בשלווה תַבל ושמדרום לֶג'ֶבל ס  מַאלַחנ  . כוחות ַימ  ס  נ   ם ב 

תַבל כאן מתייחס  מאוחדים ואין מי שיעמוד בפניהם. איננו יכולים לקבוע האם ַימ 

ג או לשבט עצמו. ובאשר ל מַאללַאנַדר  ס  נ  משמש כאן כציון כללי  ַחנ ם – ַחנ ם ב 

 לנוודים למחצה.

מַאל ומהשנה שעברה מאז שהאכדים עלו 21' ס  נ  תַבלרועים בלב ארץ הַחנ ם ב   - ַימ 

תַבל והחנית של 49פשע או חטא לא נהיו...  מַאלהחנית של ַימ  ס  נ  יחדיו  ַחנ ם ב 

 נעמדה ומחסום בפניהם אין. 

 :18, סעיף 237עמ' 

ֶאל ַבלּפ  ם א  ל  מר   לז 

[J.-M. Durand, "L'emploi des toponymes dans l'onomastique 

d'époque amorrite, I) Les noms en mut-", Studi Epigrafici et 

Linguistici sul Vicino Oriente Antico VIII, 1991, p. 87] 



ֶאלרק המשפט הבא הובא ממכתבו של  ַבלּפ  ם. העדרים שבפיקוח  א  ל  מר  לז 

ם הוא ג'בל ַעבד ֶאל ס  ם )ַימ  ס  ֶיה( עד ַימ  ם )באזור ַחֶלב  ֶאל רועים מַלסק  ַבלּפ  ַעזיז, -א 

 או רק עם חלקו הדרומי(:

ם העדרים שלי )מילולית: נווה( רועים )מילולית: שוכנים(." "מלַ  ס  ם עד ַימ   סק 

ם המובא להלן. ל  מר  ר לז  ַנצ  לש   המשפט הזה זהה לנאמר במכתב של א 

 :17, סעיף 233עמ' 

ם ל  מר  ר לז  ַנצ  לש   א 

(ARM XXVII.17) 

ם )ראה בספרי, עמ' תאריך המכתב הוא השנה החמישית למלכות  ל  מר  -20ז 

ַנן כותב (. 18 ר מושל ַקט  ַנצ  לש  םא  ל  מר  םשבהתעלמם מהוראותיו,  לז   ַיַתרל 

ֶיה( עלהלכו ל ַחנ םומאתיים  ם )באזור ַחֶלב  מנת לתקוף את העדרים של -ַלסק 

חַאּד  )ממלכי  ַנ הרועים במקום. לפי מידע של מודיעים ששבו שם, הרי ַיג  ַימ  נ  ב 

שַלן( מבצר את העיר ַנ ומלך מ  ַימ  נ  ם, בגדה השמאלית  ב  ַמנ ַחַתן )במחוז ַסַגַרת 

ר ם -של הפרת במעלה הנהר מד  ַנ רועים מַלסק  ַימ  נ  ם( וכל העדרים של ב  נל  ַיחד 

ועד ַמנ ַחַתן. אך הַחנ ם סירבו לבקשת המושל לשלוח למלך את אחד המודיעים. 

ַבת ל-כמו כן המושל כותב למלך שֶאשנ ַנ עזבה את ש  גלַאנדַ ונכנסה  ֶאנל  בן . ר 

ַבת ם שבירתה ש  מ(ַנתּכ  )מלך ַאּפ  ר  ּפ)=ת  ל(-ַתר  ַבתהשאיר ב ֶאנל  ל-ש  חיל  ֶאנל 

 ַינ חַסַמר.מצב בפיקוד 

ַנן( עבדך:  ר )מושל ַקט  ַנצ  לש   אמור אל אדוני: כה )אמר( א 



ַנן נ]אספו[ 5מאתיים  ם הולך לפניהם  -ַחנ ם, אשר בסביבות ַקט  הם הלכו  –וַיַתרל 

ַנ להלחםלנווה של  ַימ  נ  ואמרתי להם: כה אני )אמרתי(: "אל תלכו!" הם לא 10 ?ב 

ם הם שבו  ם. בַלסק  שמעו בקולי )או: הסכימו(. הם הלכו והתנפלו על ַלסק 

והסתלקו בשלום. והמודיעים כך ]א[מרו: 15מודיעים, שלושה גברים ואישה אחת, 

[20כה הם )אמרו(: "אלף אנשים  חַא]ּד  כבשו( את ַמנ ַחַתן וכל הנווה ביצרו )או:  וַיג 

ם ועד ַמנ ַחַתן הוא חונה )מילולית: שוכן(."  ַנ )נמצא( בַלסק  ַימ  נ  ואמרתי 25של ב 

להם )לַחנ ם(, כה אני )אמרתי(: "הוליכו מודיע אחד אל המלך." הם ]ל[א שמעו 

ַבת30בקולי. ]זאת ועוד[. כך שמעתי לאמור:  ל... עם -]ֶאש[נ ַנ ]יצאה[ מש  ֶאנל 

ַבתר ג. בכדי ]לש[מור ]על הארץ[ הוא השאיר בש  ל... -כוש... ונכנסה ]לַאנַד[ר  ֶאנל 

ַבת35אלפים( אנשים  Xאלף )או:  -וַינ חַסַמר )מפקד חיל המצב של ֶאשנ ַנ בש 

ַבת ם שבירתה ש  מ(ַנתּכ  )מלך ַאּפ  ר  ּפ)=ת  ל( הולך לפניהם ]ו[את בן ַתר  ל( -ֶאנל  ֶאנל 

ם. )אפשר גם (. ]מלך ַא[ּפ  מ(ַנתּכ  ר  ּפ)=ת   אולי לתרגם כשהנושא הוא בן ַתר 

 : 18, סעיף 237עמ' 

 (M.14879 [J.-M. Durand, "L'emploi des toponymes dans 

l'onomastique d'époque amorrite, I) Les noms en mut-", Studi 

Epigrafici et Linguistici sul Vicino Oriente Antico VIII, 1991, p. 87-

88]) 

 -אפשר להבינו על בוריו. העניין קשור, אולי, בנאמר ב-הלוח פגום ביותר ולכן אי

ARM V. 27.25-26 (= LAPO 17 627).ר ס  ַנ שעברו להר ב  ַימ  נ   : ובדבר ב 

 ...'2  ... ל ל  ר  מהר א  ם... ַיחר  ּפַרּפ  מַא[ל... א  ס  נ  ַנ כולם יחדיו אני 5']ב  [ַימ  נ  ]ואת ב 

מַאל לעב]ר) ס  נ  ַנ וב  ַי[מ  נ  הנהר( -רוצה להעמיד. ]כאשר[ כוחותיהם יחדיו יועמדו. ]ב 



ר צריך לתפוס. ס  [ם הר ב  ַנ מלמעלה )= ממעלה הנהר( ]עד ַלסק  ַימ  נ   ילכו[ וב 

ם עד אל מו]ל[... צריכים לתפוס... לא יאמר..10' מ[ַאל מַלסק  ס  נ  . יגיעו ו... ]ב 

ס... חפצים להר  ?... כמו... ימעטו אם... בחוסר ידיעה?צריכים לפגוע להר ַימ 

ר... צריכים לעבור עם איש ַימַחד... עם איש  ס  ס... אם לא כך לס]ו[ב להר ב  ַימ 

 ... כה אתה )אמרת(:...?... לאפשר לגעת?]ַק[טַנ לאפשר לגעת

 : 18, סעיף 239-237

שַמַאּד   ַאּד  לא  שח  ( א   )= ַיסַמחַאּד 

ARM V.15 [= LAPO 17 722])) 

, שזה האחרון כתב לו, שהצאן של מלך ַקטַנ   ַאּד  מלך ַקטַנ כותב לַיסַמחַאּד  שח  א 

והצאן של הַחנ ם צריכים לעבור את הנהר, בוודאי הפרת, לג'זירה, בכדי שהם 

ירעו עם הצאן של מלך מארי. הוא ביקש שַיסַמחַאּד  ישלח אליו את מוח'תריו 

 ו.בכדי שיתן להם הוראות והעדרים ירעו יחדי

ַאּד  אחיך: שח  : כה )אמר( א  שַמַאּד   אמור לא 

לדברך: הצאן שלך ושל הַחנ ם צריכים לעבור )את 5כך כתבת לי, שמתי לב 

ירעה עם הצאן שלך. המרעה רב מאוד. שלח 10הנהר( הנה, בכדי שהצאן שלי 

ואת צאנך אפקיד בידיהם 15אליי את המוח'תרים שלך, בכדי שאתן להם הוראות 

 ה יחדיו עם צאנך.ירע20וצאני 

 :A.915.1-35, המכתב 239-238עמוד 

, שלא הובאו 42-36. תרגום השורות הפגומות האחרונות של המכתב, שורות 1

 בספרי ושעליהן נסמך תיארוך המכתב:



שֶמַאּד  36 א[יש ַאשַנּכ ם... ]ה[עביר ו... ]א[רץ  ?וכ]מו[ שלפנים ששליט עילם ]את א 

ַדַמַרץ(   ... ארץ ... ?לכתוב ... לקחוהו ...40ַיַדַמַרץ )= א 

מַאל". דיראן מתרגם: מדובר ב" 10-9בשורות  .1 ס  נ  ַגי ם )של הַחנ ם( וב  הַאַשר 

"les Ašarugâyum et les (autres) Bensimʼalites" בהנחה שההשלמה .

[Ašaru[gâyum  נכונה הרי לדעתנו זו ראיה שתת שבט של הַחנ ם נבדל

מַאל, וזאת בניגוד לדעת "הקבוצה של מארי" הרואה בַחנ ם שם  ס  נ  משבט ב 

 = האחרים. (autres)כללי לנוודים. לכן, לדעתנו, דיראן נאלץ להוסיף 

ם ל  מר  ַבלֶאל לז   א 

(A.4262.20-44 [J.-M. Durand, Amurru 3, p. 142]) 

ַבלאֶ  ם את המכתב מּכ רַד במחצית השנייה של מלכות א  ל  מר  ם שולח לז  ל הֶמרח 

ם. לפי מכתב שעדיין לא פורסם ) ל  מר  ( חמורבי מלך ּכ רַד כותב A.517ז 

ג  ם מלך ַאנַדר  ַבלֶאל, שהוא עומד לצאת למסע מלחמה ביחד עם ַאַתמר  לא 

ם מלך ַּכַחת והוא מבקש סיוע בדמות אלף ַחנ ם של ז   ל  ם,וַאסד  ל  מפני  מר 

ַבלֶאל נמצא  ּכ ם. גם לפי מכתב זה א  ר  [ַי מלך הת  שכנראה התעוררו בעיות עם ]ַזז 

ַבן )שמקומה אינו ידוע(. הוא מבקש שיכתבו לו לשם והוא מתכוון ללכת  בַזח 

למחנות הרועים )מילולית: נווה( של הנחלים, זאת אומרת בכיוון ֶדר, בגלל 

  המכתב שעדיין לא פורסם.  בעיות מקומיות. עד כאן תוכן

ם, אביר הרועים, 20ניתן רק החלק המתחיל בשורה  A.4262מהמכתב   . הֶמרח 

ַבלֶאל, מודיע שהוא מתכוון לאסוף את כל אנשיו, הם הַחנ ם. הוא מוכן לשלוח  א 

מתוכם אלף איש לחמורבי מלך ּכ רַד לעומת זאת אלף איש אחרים שהוא אמור 

ם הו ל  מר  ַבן. אחרי היה לשלוח לז  א ישלח אותם לעיר שמקומה אינו ידוע בשם ַזח 



שליחת המכתב הוא מתעתד ללכת מהמחנה, שבו הוא נמצא, לאזור המרעה 

של הַחנ ם, על מנת לברר משהו הקשור באוהלי הַחנ ם, וכמו כן הוא מתכוון 

ַדַמַרץ. פרטים על פרשה זו ניתנים במכתב   A.517לברר מהי החלטת מלכי א 

ַבן. )ראה לע יל(. הוא מציין ששליחי המלך צריכים לבוא אליו למקום הימצאו בַזח 

הוא מסיים את דבריו בכך שהצאן חולה )על כך ראה גם בספרי במכתב 

A.915.ומבקש להחזיר לו במהירות את השליחים שלו שנשלחו למלך ) 

ַבן אאסוף ]א[ת כל כוחותיי. אם חמו20 רבי ]...אני רוצה[ לאסוף, וע]תה ב[ַזח 

]א[שלח אליו ]א[לף אנשי צבא. ואת אלף אנשי הצבא, 25)מלך ּכ רַד( יכתוב לי, 

ַבן. ביום ששלחתי את מכתבי  שהייתי אמור לשלוח אל אדוני, אשלח אותם לַזח 

אדוני בַמַחנ ם, אלך מַמַחנ ם למחנות הרועים )מילולית: נווה( של 30זה אל 

( של הַחנ ם ואראה )מהי( hurpatumהנחלים )במקור: נחלים( בדבר האוהלים )

ַדַמַרץ ואכתוב אל אדוני. השליחים 35החלטת )מילולית: טעם( המלכים  של ארץ א 

ַבן[. זאת ועוד. ]עתה[  מחנות הרועים 40שאדוני ישלח אליי צריכים ללכת לַז]ח 

ו]א[דוני  ?)מילולית: נווה( של הנחלים )במקור: נחלים(... במגפה נעשו ]חולים[

 אליי מהר ...את שליחיי.  צריך לשלוח

ַגג   למלכי ARM XXVI.24.1-20, המכתב 243עמ'  : לדעת שארפין הכוונה  בס 

ַנ ) ַימ  נ   (.RA 101 [2007], p. 171ב 

ם מרל   ַאשַמד לז 

(A.229 [J.-M. Durand, "Les problèmes économiques d'un sheich", 

Mém. Vargas, Budapest, 2014, 71-77)]) 



הכלכלי האיתן של ַאשַמד ניתן ללמוד מהמכתב הבא שהוא כתב. על מעמדו 

ם העניק לו שדה גדול, מאה ושמונים דונם, אך פקידי המלך נתנו לו בפועל  מרל  ז 

דונם. הוא מבקש מהמלך להתערב ולתת לו את ההקצאה במלואה. יש לו  144

ים, שוורים וחמורים. כמו כן יש לו עדר צאן שמתוכו הוא מוכר כבשים לסוחר

 .10%שאינם רוצים לשלם מס בגובה של 

 אמור אל אדוני: כה )אמר( ַאשַמד עבדך: 

ּכ   נתנו לי שדה 5( שאדוני הקצה לי, X 50דונם 3.6)=  מתוך שדה של חמישים א 

ּכ , הורידו בנוסף על כך שדה של  ּכ , מתוך שדה של ארבעים א  של ארבעים א 

ּכ . אם אדוני רוצה, הם צריכים להח ּכ  עשרה א    זיר לי את השדה של עשרה א 

השוורים לא יהיו בטלים. בשנה הקודמת )כתוב: הזאת( 10שהורידו. )בכדי ש(

ה קניתי שעורה למנות מזון לביתי, מספוא לשוורים, מספוא לחמורים, 15 קנֹּ

ה אקנה?  למחרשה )= קבוצת עובדי אדמה( ולזריעה. בנוסף בשנה הזאת קנֹּ

ַמר הלכו לנווה ורצו לקנות כבשים. ובדבר מס 20 זאת ועוד. סוחרים מהעיר א 

לא ניתן." עתה האם מעשרה 25המכס אמרתי להם וכך ענו לי: "את מס המכס 

אעשה מה שאדוני 30כבשים כבש אחד אגבה כמס? אני רוצה לגבות או עשה 

יאמר לי. אדוני צריך לשמוע את מכתבי זה וצריך לשלוח לי מהר תשובה 

 למכתבי.  

 :24 , סעיף244עמוד 

ם  ל  מר  ַדַגן לז  בר   ּכ 

(ARM XIII.105 [= LAPO 17 690) 



ַנ )איננו מבינים את זאת(.  ַימ  נ  ַנ ואדם אחד נפגשו עם ב  ַימ  נ  שלושה שבטים של ב 

 ההמשך חסר.

ַדַגן עבדך: בר   אמור אל אדוני: כה )אמר( ּכ 

ם 5 ם וֶמנח  ר  ם וַיח  ח  ם, ֶאר  ּפַרּפ  ]ַנ 10א  [ַימ  ]נ  נאספו[. כאשר ש]לחתי[ את עם ב 

ם[...  המכתב ]הזה א[ל אדוני, בַסַגַר]ת 

פקד הַחנ ם25, סעיף 247-244עמ'   : מ 

"( למלכות ַיסַמחַאּד  נערך מפקד כללי -בשנה השש  ַבנ  עשרה )= האפונים "ַאּד 

. סדר המכתבים הדנים במיפקד הַחנ ם הוא זה  ַאּד  בכל רחבי ממלכת ַסמס 

 .ARM I.82 ,ARM I.87 ,A.3823 ,ARM I.37  ,ARM II.1)מימין לשמאל(: 

ARM I.82 '246-245: ראה בספרי, עמ . 

ARM I.87: 

ַאּד  לַיסַמחַאּד    ַסמס 

([Mél. Hunger, p. 64]ARM I.87 ) 

ַאּד  משנה את דעתו וכותב לַיסַמחַאּד, שהוא לא יוכל לפקוד את הַחנ ם מפני  ַסמס 

לעזוב את מארי. בסוף החודש ייצא  שהם יסרבו להיפקד. הוא מורה לו שלא

ַבת מַאּד, נמצא בקרבתו, על -ַיסַמחַאּד לש  ל. אם אחד ממפקדי הצבא, ַיר  ֶאנל 

מַאּד  ַאּד  ייצא לקראתו, אך אם הוא עסוק וַיר  ם וַסמס  ַיסַמחַאּד ללכת לכיוון ֶאַּכַלת 

ַבת ם אלא לש  ל.  אֶ -אינו נמצא בקרבתו, הוא אינו צריך ללכת לֶאַּכַלת   נל 

ַאּד  ]א[ביך:  אמור ]אל[ ַיסַמחַאּד: ]כה[ )אמר( ַסמס 



]לא תוכ[ל לפקוד את הַחנ ם. הם סולדים מהמיפקד, 5]בדבר מיפק[ד הַחנ ם: 

)לכן( ]לא פק[דתי בית... אתה... בפעם אחת... ]לא פקד[תי אותם )או: ]פקד[תי 

בכל[ל )או: ]לפקוד[ אותם. אל תצא ]10אותם; או: ]פקוד[ אותם!( אל תמהר 

]ַבת ל[ קרובה. החודש הזה בחלוף ]היום ה-]עתה[( ממארי. הליכתי לש  [ X-ֶאנל 

]שלח[תי לך. בסוף החודש הזה ]תצא מ[מארי. הפוקדים 15את מכתבי זה 

ם ו]לקראת[ך  מַאּד קר[וב אליך, הגע ל]ֶאַּכַל[ת  ש]איתך צריכים[ ל]לכת[... ]אם ַיר 

[מַאּד לא קרוב אליך, אל 5'לך[ עבודה, אלך. ]אם לא כ[ך )הדבר(, כי י]ש  ]וַיר 

ַבת ם. ל]ך[ לקראתי לש  ל!-תל]ך[ לֶאַּכַלת   ֶאנל 

  A.3823: 

ַאּד  לַיסַמחַאּד    ַסמס 

[(Mél. Hunger, pp. 61-62] A.3823 ) 

המכתב הזה, הכתוב על לוח שרק חלקו האמצעי שרד, הוא תשובת ַיסַמחַאּד  

(. בשעה שַיסַמחַאּד התכונן לפקוד את הַחנ ם הגיע ARM I.87למכתב קודם )

, המורה לו לא להתחיל במיפקד. אם מפקד הצבא  ַאּד  אליו מכתב מאביו, ַסמס 

ם ושם יורה  מַאּד נמצא בהישג יד, עליו ללכת אתו לפגוש את אביו בעיר ֶאַּכַלת  ַיר 

מַאּד לא נמצא  בסביבתו, על לו אביו את אשר עליו לעשות. אם, לעומת זאת, ַיר 

ַבת ל. לאחר קטע חסר בלוח ַיסַמחַאּד מספר שהוא -ַיסַמחַאּד ללכת לש  ֶאנל 

התכוון להתחיל במיפקד, אך אז הגיע אליו מכתב נוסף מאביו המורה לו שלא 

ללכת, מפני שהוא אינו דובר אמורית, שפת הַחנ ם, ולכן לא יוכל לתקשר איתם. 

ים אמורית, בכדי שהם יפקדו את עליו לשלוח שלושה מבכירי ממשלו הדובר

הַחנ ם. תשובת ַיסַמחַאד יכולה להתפרש בשני אופנים. או שהוא מבטיח ללמוד 



אמורית, או שהוא מסרב ללמוד אמורית. לאחר קיטוע במכתב מסתבר שלמרות 

דברי אביו הוא מתכוון לפקוד את הַחנ ם. יש לציין שזו הפעם הראשונה 

שבטים האמוריים דיברו אמורית, ולא אכדית. בתעודות מארי שיש לנו ראיה שה

ניתן להוסיף שליד השליחים של נ מַח יש מתרגם, כנראה מאכדית לאמורית 

 (. LAPO 16, p.592וכן  ARM XXVII.116.34)ראה 

הגע הנה!" )כאשר( שמתי פניי ]לפקוד[, הגיע ]אליי[ מכתב אדוני]:[ "אל 2'"... 

מ]אַ 5'תמהר  ם(, בכדי לפקוד את הַחנ ם. אם ַיר  [ קרוב אליך, לכו לעיר )= ֶאַּכַלת  ּד 

מַאּד  לא קרוב אליך  שאתן לכם הוראות ואז לך )לדרכך(! אם לא כך )המצב( וַיר 

ַבת10' ל." את זאת אדוני כתב לי ולכן התעכבתי. -לך לקראתי לש  ... בחלוף 12'ֶאנל 

לפקוד. אפקוד לא... ב]יו[ם הש]לישי[ אתחיל 1"(... )צד אחורי( X)+ 6-היום ה

ואלך אל אדוני. ואדוני כך כתב לי: "אינך יכול לדבר אתם אמורית, )לכן( 5"אותם 

ם בכדי שיפקדו אותם."  ר וַמש  ס  תב  ם, מ  בלי 10"אתה אל תלך. שלח את ַלא 

אלמד לדבר אמורית )או: לא אלמד יותר לדבר אמורית(. ]... לפי  –הגזמה 

 ש]לושה[ ימים טור שני, ים... )צד הלוח( ה[ערכתי אמורית ... בוודאי פעם פעמי

 אחרי )משלוח( מכתבי זה אפקוד את הַחנ ם. 4'''

ARM I.37 '245-244: ראה בספרי, עמ . 

ARM II.1: 

ַאּד  לַיסַמחַאּד    ַסמס 

([= LAPO 17 645]ARM II.1 ) 



ַאּד מורה לַיסַמחַאּד, הנמצא מחוץ למארי, לכתוב למארי, בכדי שישלחו  ַסמס 

ראשי חץ מנחושת. הוא ממשיך וכותב שמבין הַחנ ם שַיסַמחַאּד עומד אליו 

לפקוד הוא יקצה ארבע מאות איש, מחציתם עשירים ומחציתם עניים, שישמשו 

כשומרים בשער ארמונו. הוא מוסיף שיש למהר לפקוד את הַחנ ם וכן שעליו 

. הַחנ ם צריכים להתאסף במקום שיש בו מים. ני מַאּד  תן לשער להיוועץ בַיר 

שהמים שימשו לטקס המיפקד הנקרא "טיהור", או שפשוט מדובר במי שתיה 

לנאספים הרבים. לעומת זאת, הצבא של גדות הפרת, לב ממלכת מארי, צריך 

ם. הוא מסיים את מכתבו בתזכורת לַיסַמחַאּד שבסוף החודש  להתאסף בַסַגַרת 

 הוא ייצא איתו למסע.

ַאּד אביך:אמור אל ַיסַמחַאּד: כה )אמר(   ַסמס 

חץ. עתה כשומעך את מכתבי זה, כתוב -נתתי לך נחושת, בכדי לעשות ראשי5

החץ העשויים מהנחושת שנתתי לך. -למארי, בכדי שישלחו אליי מהר את ראשי

זאת ועוד. קח מהַחנ ם שתפקוד )מילולית: תטהר( ארבע מאות אנשים טובים 10

ם אנשים, יחידה אחת, לעמוד בשער ארמוני. מבין האנשים האלה מאתיי

צריכים להיות אנשים אמידים, ומאתיים אנשים, ]יחידה[ אחת, צריכים להיות 15

אכלכל היטב בארמון, 20גברים עניים, חסרי אמצעים. את הגברים העניים אני 

ופקוד 25ובני האנשים האמידים יקבלו את כל כלכלתם בבתי אבותיהם בלבד. 

ם או )מילולית: טהר( מהר את הַחנ ם. הי , שיתאספו או בַגש  מַאּד  וועץ עם ַיר 

ם, מקום שיש בו מים. הצבא של גדות הפרת צריך להתאסף  רא  בש 

ם. המסע )יתקיים( בסוף החודש. וכמו שכתבתי לך, אתה תלך אתי. 30 ]בַס[ַגַרת 

 אתה צריך לשאת את מטענך. היה נכון לפעול!



שבמקום:  מלמדת ARM I.87.17-, ההשוואה לARM I.82: 246עמ' 

 "]הנאמנים[" יש להשלים: "]הפוקדים )מילולית: המטהרים([".

לפי תעודות שנמצאו בַצ'אגאר ַבזאר, היא ַאשַנּכ ם, בזמן המפקד נערכה לַחנ ם 

רַדַחת שבה השתתפו  מבני השבט בראשות ַיסַמחַאּד  )ראה  2770סעודה בק 

Ph. Talon and H. Hammade, Old  Babylonian Texts from Chagar 

Bazar, Akkadica Sup. 10, Bruxelles, 1997, nos. 19 and 50..) 

 : "ויפקדם בבזק".א: השווה שמואל א יא, ח248-249עמ' 

 :28, סעיף 250עמ' 

ם ל  מר  ם לז  רל   ַיַּפח 

(ARM XXVIII.118) 

ם על אלף מבני שבט הַחנ ם שנאספו  ל  מר  ַדַמַרץ מדווח לז  ם שמלך בא  רל  ַיַּפח 

ַנן. היעד הסופי  ַנן. הוא עומד בראשם ומוליך אותם לַקט  ם שבמחוז ַקט  בַטַבת 

 שלהם היא העיר מארי. 

ם עבדך: רל   אמור אל אדוני: כה )אמר( ַיַּפח 

ם. ביום ששלחתי את 5 עמדנו 10מכתבי זה אל אדוני אלף ַחנ ם נאספו בַטַבת 

ַנן. פני הַחנ ם  פני אדוני )= הַחנ ם הולכים אל  -בראש הַחנ ם והישרנו דרכנו לַקט 

מפני שאדוני אמר לי: "את חדשות הַחנ ם שתשמע 15אדוני(. אדוני צריך לשמוח. 

 )מילולית: תראה( תשלח אלי." את מכתבי זה שלחתי.

 :28, סעיף 255-250עמ' 



ן מ ַחד  םַחל  ל  מר   מנהיגי הַחנ ם לז 

 (A.4298+M.11290.19-24,14'-18' [N. Wasserman, "The Particle 

assure/ē in the Mari Letters", FM II, p. 321, no. 3; p. 323, no. 15])  

אני אלך אל אדוני, ואחַרי הַחנ ם יאספו. אם לא כך 20ביום שאדוני יגיע ליעדו, 19

ילה שאדוני יאחר יום או יומיים ל)הגיע( ליעדו ואז יהיה, אאסוף את הַחנ ם וחל

חלילה שיגרמו להם 15'אם איבתם היא אמיתית. 14'הַחנ ם יקומו ויסתלקו. 

את דעת הנווה נגדי... ואני תשובה למכתבו כה הכתבתי ואליו שלחתי:  )?(להטות

 כה אני )אמרתי(: "שחררתי את איבתי... ".

ן מ ַחד  מנהיגי הַחנ ם בזמן ההתקפה של ֶאשנ ַנ קטעים מתוך מכתבים של ַחל 

ם )ראה בספרי, עמודים  ל  מר  ( שבהם מופיעה 20-18בשנה החמישית למלכות ז 

 המילה ַמַחנ ם, שפירושה לפי דיראן "מחנה" המקראי.

(J.-M. Durand, Amurru 3, pp. 140-141; RA 105 [2011], p. 159). 

  'A.3030.5'-8 .א

ם מלך ַחַלב עושה מאמצים המכתב הוא מלפני המלחמה  מל  בֶאשנ ַנ: ַיר 

ן כותב למלך: "את מכתבי זה  ַחד  ַנ יעשו שלום. ַחל  ַימ  נ  ם וב  ם, ַזלַמק  ל  מר  שז 

ם )בין החבור העליון לבליח,  בַמַחנ ם שלחתי אל אדוני והַחנ ם ]י[אספו בַמלַחת 

ר(".  סמוכה לד 

 A.3576 .ב

ן חושש מהתקפה של ֶאשנ ַנ. הוא מע ַחד  ם ַחל  ַתכ  ביר למלך מכתבים של ַאסד 

ם, שקיבל כשהיה כנראה במערב, ליד ֶדר.  , שני מלכים בַזלַמק  בּכ ַנַאּד   וס 



 A.988.4-5, 49-51 .ג

בזמן ההתקפה של ֶאשנ ַנ. "ביום הרביעי התמקמתי )מילולית: ישבתי( בַמנ נ ם 

רַדַחת בתוך הערבה )מילולית: נווה(." הוא מספר על ה ם וק  התקפה בין ַמחַלת 

ַבת ל. ַשַרַי מלך ַרַזַמ נמצא עם כל צבאו בַּכַסַּפ. הוא -של ֶאשנ ַנ שנפתחה בש  ֶאנל 

ן מזמן את אספת הַחנ ם בַמַחנ ם בכדי להלחם ב ַחד   15-קורא למלחמה. ַחל 

 לאותו חודש: הַמַחנ ם נמצא אפוא במערב. "מַמַחנ ם נקום ונלך להילחם".

 A.1005.35-38 .ד

ַדַמַרץ, בזמן ההתקפה של ֶאש ן שנמצא בא  ַחד  נ ַנ. המלך צריך לבוא לחבור לַחל 

בכדי לפגוש את הַחנ ם: "אדוני צריך לכתוב לי את היום שבו אני צריך להגיע 

אליו )ניתן רק התרגום לצרפתית(. ביום שולחי את מכתבי זה אל אדוני, 

הַחנ ם נמצאו  למחרת, הַחנ ם יקריבו קורבן לַאּד  בַמַחנ ם". )...( "זאת ועוד. כאשר

ַדַמַרץ. הם נמצאים בקדמת הערבה, בֶדר"  מול איש ֶאשנ ַנ ביקשתי צבא ממלכי א 

 )ניתן רק התרגום לצרפתית(.

 A.1179 .ה

ַדַמַרץ והַחנ ם בַּכַחת נגד ֶאשנ ַנ.  אספה של מלכי א 

 A.1089 .ו

ם עומד בראש הצבאות המלכותיים וצבא ַקטַנ. ד  ַנ: ַאסק  ַימ   רגע המלחמה נגד בנ 

ן נמצא בֶדר.חַ  ַחד   ל 

 A.988.45-51 .ז



בחודש  15-ראה סעיף ג. אחרי שֶאשנ ַנ עזבה: "אחרי שהַאַּכדי עזב, זימנתי ל

ם. ַלַחנ י ם מסר את הוראות -הזה את אספת הַחנ ם בַמַחנ ם. אספתי את ה ַאר 

ם. והַחנ ם חוששים להילחם )דיראן מתרגם: "נלהבים", אך פירוש זה  אדוני בַאר 

 מילונים( באמרם: "נקום מַמַחנ ם ונלך להילחם."לא מצוי ב

ם ל  מר  ן לז  ַחד   ַחל 

 (A.4341 [M. Guichard, "Bédouins et sédentaires au pays de l’Ida-

Maraṣ", Semitica 55 (2013), pp. 64-66]) 

ם )על הרקע ההיסטורי,  ל  מר  תאריך המכתב הוא השנה החמישית למלכות ז 

 (. 20-18ראה בספרי עמודים 

ם מכתב שתחילתו חסרה. אחד  ל  מר  ן, ממנהיגי הַחנ ם, כותב לז  ַחד  ַחל 

ם מבטיח לבקר אצלו בשנה הבאה על ל  מר  מנת לקבל הוראת -הוואסאלים של ז 

אם המלך יורה הוא יביאו למלך. עניין מהמלך. מדובר במישהו שעלול להימלט, ו

אחר שעליו הוא כבר כתב קודם למלך נוגע לצבא ֶאשנ ַנ, שמולם נצבים הַחנ ם, 

ן נסוג אחרי התאספות הַחנ ם, בכדי  ַחד  ן.  ַחל  ַחד  שכוחותיהם התאחדו עם ַחל 

ַדַמַרץ לא תגיע לידי צבא ֶאשנ ַנ על  חשבון הַחנ ם ועדרי המלך.-שהשעורה של א 

ַת )בגבול ממלכת ַּכַחת( לכיוון ַתַרּכ ם )= ַדַרג ם, קרובה לַּכַחת( החַ  נ ם נעו מַּכב 

ַדַמַרץ מקבלים מתנות שמפורטות במכתב.  ַדַמַרץ. מלכי א  והתחברו עם מלכי א 

ַדַמַרץ.   סיום המכתב פגום. כנראה שמדובר בו על ברית בין הַחנ ם לאנשי א 

ַחד    ן עבדך:[]אמור אל אדוני: כה )אמר( ַחל 



אלך ]אל אדוני[.  ?בשנה הבאה5'... והוא ]כך ענה: כ[ה הוא )ענה(: "מכא]ן[  3'

]ו[אפגש עם אדוני. אחזק את הוראותי )מילולית: פי(, אם  ?השנה תת]חיל[

...[ יברח." את )הדברים( האלה הוא ע]נה ]ל  כתב]תי[ )את זה( לאדוני. 10'[. ?א 

]אל 15'אדוני. זאת ועוד. מקודם כתבתי ואם אדוני יאמ]ר[, או]ליך אותו[ אל 

אדוני[, שהַחנ ם שנאספו ]לפני[ איש ֶאשנ ַנ, התאחדו א]יתי[. אל יתרגז אדוני 

ַדַמַרץ  ֶאל[(. א  ַב]לּפ  ַב]לֶאל[ )או: א  ב את השעורה... 20'מפני שברחתי עם א  ָתס 

לאיש ֶאשנ ַנ ולַחנ ם ]ו[לעדרים )מילולית: נווה( של אדוני ]לא[ יגרום צרות. עתה 

ַת  ]מלכי א[דמרץ 25'הַחנ ם נשאו )רגליהם( ]לא[ספת )או: לשוד( ַתַרּכ ם.  ]מ[ַּכב 

כן(. את האמהות, את הכדים )של שמן(, ואת הקשתות שאדוני -]נ[אספו שם )גם

 שלח לי:

ַי מלך ַּכַחת, מלך  38'-27' )הם חולקו למלכים האלה: ַסֶמַתר מלך ַאשַנּכ ם, ַּכב 

ם וראש שבט של הַחנ ם( ם, ַסחַלַבן המוח'תר של ַגש  ח  ד  ּכ מלך ש   ַתרַמֶּנ, ַיַתרַמל 

ַדַמַרץ נאספה... כתוב ]ל[אדונך... אם צריך ללכת 1" ַד>ַמ<ַרץ... א  ... שלום עם א 

 יך לשלוח[... ... צבא אדוני ]צר5"

ם ל  מר  ן לז  ַחד   ַחל 

(A.1179 [M. Guichard, "Bédouins et sédentaires au pays de l’Ida-

Maraṣ", Semitica 55 (2013), p. 67]) 

 :A.4341קטע ממכתב שהוא כנראה מעט מאוחר למכתב 

ַדַמַרץ והַחנ ם, בַּכַחת  לפני איש ֶאשנ ַנ ו... נאספנו, מלכי א 



ם ַחן ?ַזּכ ַרַאב  ם מלך ַזל  ל  מר   לז 

(M.9093.13'-15' [M. Guichard, "Bédouins et sédentaires au pays 

de l’Ida-Maraṣ", Semitica 55 (2013), p. 72]) 

ר ולַאשַנּכ ם( ואת  ]מחנה הרועים  )מילולית נווה([ של הַחנ ם צריך ללכת )לַנח 

 )מילולית: ישר(.המחיר צריך להיות הגון  –השעורה, השמן וכל דבר אחר 

ם ַחן ?ַזּכ ַרַאב  ם מלך ַזל  ל  מר   לז 

 (M.9093.27'-30' [D. Charpin, "Une lettre d'un roi inconnu : 

nouvelles données sur le début du règne de Zimri-Lim", The 

Ancient Near East, A Life! Festschrift Karel Van Lerberghe, eds 

Boiy Tom and others, Orientalia Lovaniensia Analecta 220, 

Leuven-Paris-Walpole, MA, 2012, pp. 98, n. 15])  

ם כתב לי להוציא את העקורים אנשי מארי. אני רוצה להתקרב בכדי  ל  מר  אדוני ז 

 להוציא את העקורים.

 :ARM XXVI.27.1-21, 253עמוד 

 .45ראה "מארי והמקרא: מבחר מכתבי מארי", מספר 

 :255עמ' 

 עריקים מבין הַחנ ם

מַאּד   ם  ַיּק  ל  מר  ם לז   מושל ַסַגַרת 

(ARM XIV.82 [= LAPO 18 1022]) 



ם עד סוף ימי  ל  מר  ם מהשנה השישית למלכות ז  מַאּד  היה מושל ַסַגַרת  ַיּק 

מלחמה -הממלכה. במכתב מדובר בעריקים מבין הַחנ ם, שערקו בשעת מסע

נגד ֶאשנ ַנ. מלחמות בין מארי לֶאשנ ַנ היו בשנה התשיעית ותחילת השנה 

ם, בתחילת השנה האחת ל  מר  עשרה -לושעשרה ובשנה הש-העשירית למלכות ז 

(, לכן איננו יכולים לדעת לאיזו שנה בדיוק 27, 23-22)ראה בספרי, עמ' 

 מתייחס המכתב שלנו.  

ם על בקשה שהפנה אליו איש ַחנ ם אחד. הוא מבקש  ל  מר  מַאּד  מדווח לז  ַיּק 

שהמושל יכתוב מיד למלך את בקשתו. המושל תמה מדוע כאשר האיש היה 

בעצמו. הוא כנראה מתחמק מתשובה ומבקש אצל המלך, הוא לא אמר לו זאת 

לכתוב, שהמלך ישחרר שלושה נושאי נסים וכן עריקים מבין הַחנ ם שערקו 

מלחמה נגד ֶאשנ ַנ. הוא לא מהסס לאיים על המושל, מפני שאחת -בשעת מסע

מחובות הפקידות הממלכתית לענפיה השונים היא דיווח למלך על כל אירוע 

 את המכתב שלפנינו עם הבקשה של האיש. משמעותי. ואכן המושל שולח

מַאּד  עבדך:  אמור אל אדוני: כה )אמר( ַיּק 

ם וכך אמר לי: "א]ני[ )שאר( בשר5 ם, איש ַחנ ם, ]הגיע אליי[ לַסַגַרת  ש  של  )?(ֶמב 

ם(. כתו]ב מהר[  ל  מר  אל ]אדוני[ את הדבר הז]ה[." כה אני )עניתי(: 10אדוני )ז 

כה הוא )ענה(: "לא א]מרתי 15מדוע לא אמ]רת לו[?"  [ במארי)?("]כאשר[ ע]מדת

ם[ נושאי נסים, שכאשר 20לו[. כתוב אל אדונך,  ]ח  בכדי שישחררו שלושה אנשי ס 

מלחמה נגד ֶאשנ ַנ. -הכוהן הגדול... ועריקים, ש)ערקו( כאשר הַחנ ם הלכו למסע

זה, כאשר הַחנ ם ישמעו )זאת(, הם ישמחו מאוד. )אם( לא תכתוב את הדבר ה



לענות לי לפני אדוני!" כתבתי אל אדוני את הדיווח,  )?(מ]ח[ר לא >תו<כל25

 שאמרו לי.

ם תגבורת -:  בשנה האחת29, סעיף 258-255עמ'  ל  מר  עשרה למלכותו שלח ז 

ַגג ם משבט  , שהיה ס  ַאּד  לעזרת חמורבי מלך בבל. מפקד חיל המשלוח היה ַבחד 

ם, ומתחתיו שימשו שני מפקדים ם, ַיַבס  ַגג ם משבט ַיַּכלת  ל ם, שהיה ס  . האחד, ס 

ַגג ם משבט ַנַחנ ם שעמד -עמד בראש יחידת ַחנַ  ם, שהיה ס  ר  ח  ַיַבַס, והשני ב 

ַגי ם )  (.M. Anbar, NABU 2008/34בראש יחידת ַאַשר 

ם ל  מר  ַנן לז  ר מושל ַקט  ַנצ  לש   א 

(ARM XXVII.14.1-14) 

ַנן פותח את ר מושל ַקט  ַנצ  לש  מכתבו בידיעה שהוא ערך ניחושים לשלום העיר  א 

והמחוז והתוצאות חיוביות. הוא מדווח על האספות אלפיים ַחנ ם בעירו עם 

ל ם נאספו והם -גורמים אחרים. כמו תב  כן נודע למושל שאלפיים אנשי נ מַח וַימ 

 הולכים למלך.

ר עבדך:  ַנצ  לש   אמור אל אדוני: כה )אמר( א 

ַנן  הוריתי לנחש לשלום5 ַנן והמחוז בעבור חודש אחד: ]שלום[ לעיר ַקט  העיר ַקט 

ַנן[ 10ולמ]חוז.[ ביום ]השלושים[ בחודש אדר ב' אלפיים ַחנ ם  נאספו בַק]ט 

ו)אחרים( נאספים באופן סדיר. וכה ]שמעתי[ ממקורותיי )או: בסביבתי(: חמשת 

ל ם ]נאס[פים י]חדיו.[ הם ]יל תב   כו )או: הולכים([ אל אדוני.אלפים אנשי נ מ]ַח[ וַימ 



, תרגום לצרפתית של מכתב שכתב 46-45שארפין מביא ב"משתאות", עמ' 

ֶאל, מפקד של חיל המשלוח של מארי, שנשלח לעזרת בבל,  ַבלּפ  ם א  ל  מר  לז 

A.258 'מספר 258-255. המכתב הזה דומה למכתב בספרי, עמ ,A.486+. 

הקצאת מקומות ישיבה בזמן ארוחה ממלכתית הייתה לעתים עניין רגיש 

במיוחד מבחינה דיפלומטית. ליד שולחן המלך היו שתי צורות ישיבה: 

( הפחות מכובדים wāšib kussîmהמכובדים ישבו על כסאות )"יושב כיסא" 

(. לא זו אף זו: בזמן הארוחה הקפידו על muppalsihumישבו ישיבה שפופה )

 .112-108ה הכיסא עליו ישבו המכובדים, ראה לעיל עמ' גוב

ם ל  מר  ֶאל לז  ַבלּפ   א 

 ( A.258[46-45)]"משתאות", עמ' 

במכתב שבו אנו דנים התעוררה שאלה בקשר לשליח של מלך ּכ רַד שהגיע 

לחצרו של חמורבי מלך בבל: מלך ּכ רַד הכיר בעליונות מעמדו של מלך מארי 

לאולם, שבו חמורבי הזמין את השליחים להצטרף  ביחס אליו. ברגע הכניסה

אליו לסעודה, נציג מלך מארי הביע התנגדות לכך שנציג מלך ּכ רַד יישב על 

ם, שבו הציג בפניו את ההתלבטות  ל  מר  כיסא. לאחר מעשה הוא כתב מכתב לז 

ם את  ל  מר  שלו: היה עליו להכריע במצב דיפלומטי עדין מבלי שקיבל מז 

 עליו לנהוג, למרות בקשתו מהמלך.ההוראות כיצד 

להלן תרגום המכתב מצרפתית. בהקשר זה מן הראוי להזכיר את דברי ביאליק 

דומה למי שמנשק את  -על תרגום: "הנהנה מן היצירה העברית בכלי שני 



אהובתו דרך מטפחת", ובמקרה שלנו מדובר בשתי מטפחות: אכדית < 

 צרפתית < עברית!

ֶאל עבדך: אמור אל אדוני: כה )אמר ַבלּפ   ( א 

מקודם כתבתי לאדוני בדבר המיקום של שליח ליד שולחן )המלך חמורבי(, כל 

פעם שהוא מגיע הנה )לבבל(: "אדוני צריך לכתוב לי על לוח היכן צריך לשבת 

שליח שבא לבקר את אדוני )חמורבי(, או שהוא )רק( עובר כאן )בבבל(, )וזאת( 

ם( יקבע לו." עכשיו איש ּכ רַד ]הגיע בכדי שהוא יישב במקום שאדוני  ל  מר  )ז 

ידי אדוני( כל החלטה הנוגעת למיקומו של השליח -)לבבל([, אך לא נכתבה )על

ליד השולחן. חמורבי ]הזמי[ן ]אותו[ לאר]וחה[. ]...[ לפני כניסתנו ]...[ יתיישב." 

ישב. הנה מה ש]אמרתי לו[: "אם זה ]...[. אם לא, אף פעם לא א]כנס ולא[ אתי

לעבדי אדוני חמורבי, שיש להם שם מקום ישיבה, לא הרשו לאף אחד מהם 

לשבת ליד השולחן; עתה, היום אינני עומד לתת )לו( אותו דירוג )כמו לאלה 

 )לאולם( הרשאים לשבת(". הנה מה שעניתי, והאיש הזה )איש ּכ רַד( לא נכנס

ד ש(עבדי השליט לארוחה. אמרתי לעצמי בחשש: "אל יצער אותי אדוני, )בעו

)של עילם(, אביו )של איש ּכ רַד(, נמצאים שם, ולו יש מקום  ישיבה. מצד אחד, 

יש לי נקיפות מצפון על שאיני נותן לו כיסא; אך מצד שני, אני חושש לעשות 

מעשה הראוי לגינוי בנותני לו כיסא". כעת, אדוני צריך להודיע לי את החלטתו 

כן צריך שאדוני יקבע כעת את -ד השולחן. וכמובנוגע למיקומו של האיש הזה לי

המיקום של כל שליח )ושליח( שבא הנה )לבבל(, באומרו: "הוא יישב במקום 

גבוה יותר מאשר מישהו אחר או יותר נמוך ממישהו אחר", בכדי שאוכל מעכשיו 



להקצות לו מקום ושנוכל להתאים את עצמנו לפרוטוקול )או: להקצאה( ]של 

 ננו.מקום[ שקבע אדו

. 257עמ'  ַאּד  ם בַבחד  ל   : החלף ַבחד 

 :30, סעיף 260-258עמוד 

מַאּד   ם  ַיּק  ל  מר  ם לז   מושל ַסַגַרת 

ARM XIV.92 [= LAPO 16 371] 

ם -תאריך המכתב הוא המחצית השנייה של השנה האחת ל  מר  עשרה למלכות ז 

 (. 25-23עמ' בשעה שצבא של ַימַחד ומארי נלחם נגד העיר ַאַזַר )ראה בספרי, 

ם צר על העיר ַאַזַר )שמלך בה  מל  מַאּד  והודיעו לו שַיר  אנשים הגיעו מַימַחד אל ַיּק 

ל ב  ת  (. בעלי הברית עזבו, והַחנ ם ARM XXXII, p. 360, M.7081.18]] ַחמ 

ם עם הצבא.  ב  ַנ בדרכם לערבה בהשאירם בעיר את שר הצבא ַינצ  עזבו את ַאח 

ם הוא A.262 [ARM XXVI/1, p. 275]רסם )לפי מכתב שעדיין לא פו ל  מר  ( ז 

זה שכבש את העיר ַאַזַר )הכוונה היא בוודאי לחיל ששלח( והעניקה במתנה 

ם, שעדיין לא פורסם ) ב  ם. אכן לפי מכתב של ַינצ  מל   A.2925 [LAPOלחמיו ַיר 

16, p. 569, n. c]ם שהעיר הבטיחה לקי ל  מר  ַנ, הוא מדווח לז  ים ( שנשלח מַאח 

 יחסי שלום.

מַאּד  עבדך:    אמור אל אדוני: כה )אמר( ַיּק 

נ  שומר הראש, 5בי]ום[  ּד  ששלחתי את מכתבי זה אל אדוני הגיעו אלי מַימַחד א 

ם. שאלתי אותם )מה( ]המיד[ע וכה הם אמרו  ח  ַחנ ם אחד ואיש אחד מאנשי ס 

ם צר  מל  השביעו ]בחי הא[ל והם יצאו בשלום 15על ַא]ַזַר[... ַימַחד... 10לי: "ַיר 



)מילולית: בשלמותם(. כל צבא בעל הברית עזב לארצו. והַחנ ם פנו )מילולית: 

ַנ  ם עם 20תפסו( מַאח  ב  ַנ את ַינצ  לערבה )מילולית: נווה(! הם השאירו בַאח 

]אחרי[ מכתבי 25הצבא." הם אמרו לי ]את המידע[ הזה ואני כתבתי ]א[ל אדוני. 

ם )המדווחים( בדבר שלום הצבא. זה ]יגי[עו ב   ]א[ל אדוני ]מכתב[י ַינצ 

ֶאל לַסֶמַתר  ַבלּפ   א 

[(LAPO 17 604; 605 ]=A.1610+A.3670+M.9399; A.1212 ) 

 .XXVIII.39: באותו עניין גם A.1212בסוגריים ציטטתי את 

ם(  ֶאל אביר הרועים )ֶמרח  ַבלּפ  ם כותב א  ל  מר  לראש בשנה השביעית למלכות ז 

ַדַמַרץ נאספו עם צבאותיהםשעשרה מלכי  השרים ַסֶמַתר ואליהם נוספו מלך  א 

ג תַבל והם מצפים לעליית. כל הצבאות הלכו לעיר והַחנ ם ַאנַדר   ַחרב  של ַימ 

מַאל ס  נ  ם. הוא מדווח ששלום לצבאות של המלכים ולב  ל  מר  , שנזכרו קודם ז 

 י לשמש גם כשם כללי לנוודים למחצה.עשו ַחנ ם, מה שמלמד לשיטתנו שַחנ םכ

ם כתב לא בשנה שעברה פעמים  ל  מר  בהמשך הוא כותב על נושא אחר. ז 

ח מלך ַתלַחי ם. הוא נועץ במוח'תרים שככל הנראה  ֶאּפ  אחדות לשלוח צבא לַחמ 

התנגדו למשלוח צבא. לאחר מכתב תקיף של המלך בו ביקש לשלוח שלושים 

עשרים. הם ניספו במרד שפרץ בעיר בשעה  ַחנ ם לַתלַחי ם הוא שלח רק

ם צרה על העיר.    שַזלַמק 

ֶאל עבדך )בנך(:  ַבלּפ   א]מור[ אל אדוני )אבי ַסֶמַתר(: כה )אמר( א 

ַר(,  ַלנצ  מ  )מלך א  ַדַמַרץ, ַחַיס  ַס(, 5מלכי א  בַרם )מלך ס  ַסֶמַתר )מלך ַאשַנּכ ם(, ש 

ם )מלך ?(,  דל  ם(, ַימ  ח  ד  ּכ ַנ )מלך ש  (, ַחמ  ַבלַאּד  )מלך ַאשַלַּכ(, ַתַמרז  )מלך ַתרַמנ  א 



ם )מלך ַזל ַחן( ]ע[ם  סַק[( וַזּכ ַרַאב  [ )מלך ַאנַמש(, )י מַרצֶאל ]מלך ארץ ַק וא  ֶמַא]ּד  ל 

ג( 10צ]באותיהם וצ[בא ארץ  ם )מלך ַאנַדר  ל  ם ]נא[ס]פו[. הם התאחדו עם ַקרנ  ַאּפ 

הצבאות הישירו )את דרכם( 15והַחנ ם. ביום ששלחתי את מכתבי זה אל אדוני, 

ם והמלכים של כל הארץ מצפים לעליית אדוני!  ל  תַבל )חסר(. ַקרנ  לַחרב  של ַימ 

מַאל והצבאות.20 ס  נ   שלום לב 

דוני )המלך( כתב לי פעמיים, שלוש פעמים זאת ועוד. מאז השנה שעברה, א

ח מלך ַתלַחי ם. שאלתי  ֶאּפ  ַגג (, 25בדבר משלוח צבא לַחמ  את המוח'תרים )ס 

כך -עב]די[ אדוני )חסר(, בדבר משלוח הצבא, אך לא שלחתי את הצבא. אחר

אנשי צבא. ]מכתב אדוני  30]שליחת[ 30]אדוני[ כתב לי בת]קיפות[ בדבר 

תַבל(. מפני שישבתי אל מול פני האויב, הקצתי  הגיע[ני בַחַמַדנ   20ם )בארץ ַימ 

ם שמעה על כניסת הצ]בא ה[זה ולכן 35אנשי צבא  ושלחתי לַת]לַח[י ם. ַזלַמק 

הרגו 40נאספה ובשער ַתלַחי ם ניצ]בה[ ומרד פרץ בתוך העיר ואת מלכם 

ן 'הרו ַחד  ַבַלח  'הרואה' )או: העד(, ַחל  ַנַאּד  איש א  ]אה[' שלו ושלושים ַחנ ם ונ חמ 

ַבת45)חסר(, את רא]ש מלכ[ם וראש]ם[  ַשַמש והרגו את )כל( -כרתו ושלחו לש 

 עשרים הַחנ ם אשר שלחתי. ידע נא אדוני את זאת )חסר(.

ח מלך ַתלַחי ם: ֶאּפ   על שלושים הַחנ ם אנו למדים ממכתב של ַחמ 

ם ל  מר  ח לז  ֶאּפ   ַחמ 

(ARM XXVIII.39) 



ח מז ֶאּפ  ם שהוא מחכה למשלוח שלושים האנשים שהוא ביקש ַחמ  ל  מר  כיר לז 

כך מדובר במוהר לכמה נשים שצריך להעביר למלך. הוא חוזר על -ממנו. אחר

 בקשתו. לבסוף הוא כותב שהוא שולח מתנות למלך.

ח: ֶאּפ   ]א[מור ]אל[ אדוני: כה )אמר( ַחמ 

צרכיך צריכים לקחת." בדבר צרכיי אדוני כך כתב לי: "לצרכיך כתוב אליי. את 5

ביקשתי, שלושים אנשים ועשרה 10את זאת אדוני כתב לי. צרכיי כולם, שמאדוני 

מגינים )מילולית: צינות( אדוני צריך לשלוח לי מהר. אין מלחמה. מקודם 

]הנשים האל[ה אמהות אדוני. אדוני לבעל צריך 2'משהו... ]דין וחשבון מל[א... 

ונעריי צריכים לשבת ב... ואת 5'ת המוהר שלהן לתת אותן, ואדוני צריך לקבל א

הכסף שאדוני שלח לי הביאו לי. הנה דין וחשבון מלא. ישאל נא אדוני את 

. זאת ועוד. את שלושים האנשים האלה שמ]אדוני[ ביקשתי, עם נעריי,  ַלס  ַדַגנת 

]אדוני אל[ יעכב אותם. ]היחיד[ה של הַחנ ם ]מח[כה. ]את שלום מחו[זי ]איני 

ניח. ]את עיר אדו[ני אני שומר. ]זאת ועוד[ עשרה קרניים ]של ראמים ואיל[ מ[ז

 הרים שלחתי.

ֶאל מלך ֶאשנ ַנ הוא מדבר על צבא שהוא העמיד  ַבלּפ  ם לא  ל  מר  במכתב שכתב ז 

 M. Guichard, RA XCVIהמונה עשרים אלף ַחנ ם וכן "צבא גדת הפרת" )]

2002, p. 113]M.6242.5" ) 

ן ליַ  ז רס  ם ּפ  נל   חד 

A.4280 (D. Charpin, Amurru 3, pp. 90-94) 



ם את העיר 7במהלך מסעו למשולש החבור )ראה בספרי, עמ'  נל  ( כבש ַיחד 

ַדר. את שלל העיר ליוו  ם הורה לכותב המכתב שלא  462ַּפח  נל  חיילים. ַיחד 

 462ישחרר אותם לבתיהם, אלא ישבץ אותם כחילות מצב במקומות שונים. 

איש היו בני אגוד  172באו משני המרכיבים של אוכלוסיית הממלכה: החיילים 

איגודים ַיַבס  -איש היו עירוניים. הַחנ ם נחלקו לשני תתי 290-השבטים ַחנ ם ו

ם )ראה בספרי, עמ'  ַגי ם בראשות ַבק  (. הם מנו ארבע 196בראשות ַאַסַרן וַאַשר 

ר. העירוניים היו בני קבוצות, אך מספר האנשים שכל קבוצה כללה לא נשתמ

ַשמַת  , ח  ַאּד  ר  ארבע מחוזות: התחתון )לדעת שארפין זה מחוז מארי( בראשות צ 

שַחן ומחוז ?וֶתרַק בראשות ַאש ם )לדעת שארפין( בראשות א  ..., מחוז ַסַגַרת 

ַתן. שלושת האחרונים מנו כל אחד  ַנן )לדעת שארפין( בראשות מ  איש.  42ַקט 

איש  165איש )לדעת שארפין( או  71ה הם מנו באשר לקבוצה הראשונ

ַנ בין תושבי  94)לדעתנו(. ההבדל נעוץ בשאלה האם לכלול את  ַימ  נ  אנשי ב 

בני  47הקבע או לראות בהן קבוצה נפרדת. אכן, אחרי תושבי הקבע נמנים 

ֶתל ו מ  ּפַרּפ  בראשות ס  ר  בראשות ַי... מתוך  47-שבט א  אנשים בני שבט ַיחר 

הערים הקצו שלוש יחידות של חמישים איש לשמש חילות מצב תושבי 

ם, בּכ ַז... ובמקום ששמו לא נשתמר ומאה ועשרה איש הוקצו למארי  בַסַגַרת 

)לדעת שארפין(, ושלושים איש למקום ששמו לא השתמר. מבין הַחנ ם חמישים 

ם. ּפ   נל  ם הלכו אל ַיחד  ן מסיים את איש הוקצו למארי והיתר בפיקוד ַאַסַרן וַבק  ז רס 

מכתבו בציינו, שלא קיבל מהמלך את מספרי היחידות המקוריים, ולכן יכול היה 

 לשלוח למלך רק מה שהוא פקד בפועל.  

ן עבדך: ז רס   אמור אל אדוני: כה )אמר( ּפ 



]כה 5]אדוני[ הורה לכתוב ו]שלח[ מכתב בדבר הצבא שמול]יך[ את השלל. 

צבא ]ששלחתי[ אותו ]אליך[... בכדי שלא )אמר( אדו[ני: "עתה הגע מהר אל ה

הכ[נס למבצר)ים בכדי( 10פקוד ]את הצבא הזה[... ] ?רשות לחזור לביתויק]בל[ 

 ל]שבת )בהם([."

[x ם[... שעם של]ל[ ַד[ר ?אנשים... יח[ידת ַיַחדל   ... ?ַּפח 

[x   וַיַבס ]...בראשות ַאַסַר[ן15אנשים[ 

[x ם ַגי ם בראשות ַבק   אנשים ַאַש[ר 

[x   ם ַגי   אנשים ַי[ַבס  וַאַשר 

ַתן 56]בתו[ך   אנשים ]בראשות ַיס[ד 

ַאּד  71)או:  165]20 ר   ( אנשים בני[ הארץ של המחוז התחתון ברא]שות[ צ 

ַש]מַת[ וֶתרַק בראשות ַאש 42  ...?אנשים בני הארץ של המחוז של ח 

שַחן איש...25[ ַסַגַרֻתםז אנשים בני הארץ של המ]חו 42  בראשות א 

ַתן איש...ַקֻטַנןאנשים בני הארץ של המ]חוז  41  [ בראשות מ 

ֶתל... 47 מ  ּפַרּפ  בראשות ס   אנשים א 

...[ בראשות ַי... 3047 ר   אנשים ַיח]ר 

 אנשי ]ַחנ ם[ 172סך הכול: 

 אנשי ע]רים[. 290סך הכול: 

 בתוכם:



אנשים מבין העיר]וניים )מילולית: של הערים( חיל מצב )מילולית: מבצר([  50

ם35  בַסַגַרת 

 אנשים מבין העירוניים )מילולית: של הערים( בּכ ַז... 50

 אנשים מבין העירוניים )מילולית: של הערים( חיל מצ]ב ב...[ 50

 חיל מצב במארי40אנשים...  50

[ חיל מצב חוץ מארית: של הערים( ב]אנשים מבין העירוניים )מילולי 110

 מתשעים אנשי מבצר קודמים

 אנשים מבין העירוניים )מילולית: של הערים( חיל מצב ]ב...[ 30

 אנשי ]ַחנ ם[: 172אדוני לו י דע מבין 

 אנשי ַחנ ם לחיל מצב של מארי 4550

ם והם הלכו אל אדונ 122את השאר,   י.אנשי ַחנ ם, הפקדתי בידי ַאַסַרן וַבּק 

ולוח מספרי הצבא לא הגיע ]אליי[ מאדוני: )ולכן( לא ראיתי את החסר שלהם. 50

ו[כתבתי אל אדוני את כל הצבא שפקדתי לפי הלוח הזה. )... 55בדקת]י אותם 

 מארי...( 

ם  ל  מר  ם לז  ל   ַבחד 

(ARM VI.68 [= LAPO 17 697) 

ם. נותר ַקק  ם, שהוא קיבל מכתב מב  ל  מר  ם כותב לז  ל  רק המשפט על  ַבחד 

שלושת אלפים אנשי צבא ומאתיים סירות קטנות וכן על מקום בשם ַקַצ המצוי, 

ם לשלוח לו יחידה של  ַקק  ככל הנראה, במורד הנהר ממארי. בהמשך ביקש ב 



ם העמיד את האנשים מבין  ל  מאה וחמישים איש ולקבוע את מפקדם. ַבחד 

אשם ושלח אותם במורד הנהר עד הַחנ ם ואנשי ֶתרַק ומינה איש ַחנ ם לעמוד בר

ם. כמו ַקק  ַי וכתב לב  ם לחמורבי מלך -ַיבל  ל  מר  כן הוא מדווח שהעביר את מכתבי ז 

 בבל וקיבל שתי תשובות.    

]ם[ עבדך: ל   ]א[מור ]אל אדוני[: כה )אמר( ַבחד 

ם כך כתב לי: "שלושת אלפים א]נשי צבא[ ומאתיים סירות קטנות של... 5 ַקק  ב 

ם כתב לי[: "שלח לי ]מאה וחמישים אנשי צבא[ 1'האנשים... )...( בַקַצ  ַק]ק  ב 

]ם כתב לי.[ 5'וקבע את ]מפקדם )מילולית: ההולך בראשם( והכן[."  ַקק  את זאת ב 

]ַמל ס  נ  [ ובין בני ֶת]רַק[, מאה וחמישים איש ה]כנתי[ ?בין הַחנ ם ביד ]...[, בין ב 

ם הַח]נ ם[ מפקדם )מ10' ילולית: ההולך בראשם ק[בעתי ושלחתי ]וא[ני ואת ַיַסר 

ם  ַקק  ַי ]אל[ ב  ]כתבת[י. דין וחשבון מלא שלח]תי[. זאת ועוד. את 15'עד ַיבל 

 –המכתבים ]של אדוני לחמורבי מל[ך בבל שלחתי. ]התשובות ש[יש ]אל[ אדוני 

 ש]ת[יים. 

ם  ל  מר  ם לז  מַאּד  מושל ַסַגַרת   ַיק 

ARM XIV.112 [= LAPO 17 720])) 

 

ַנן  ם מושל ַקט  ם כותב למלכו, שהוא קיבל מכתב מַיַתר  מַאּד  מושל ַסַגַרת  ַיק 

ֶאל עם מוח'תרים ואלף אנשים של הַחנ ם הגיעו אליו.  ַבלּפ  המודיעו שהמרחם א 

ם מהשנה השנים עשרה עד השנה -וכמו ח   ד  ֶאל, שמלך בש  דּפ  כן הגיעו אליו ַאמ 

מר   ם, עם חמישים מאנשיו. הוא מבקש שהמלך יודיעו, הארבע עשרה למלכות ז  ל 



האם הם צריכים להגיע למארי. כמו כן הוא מבקש הנחיות בקשר למנות המזון 

ם )ואולי גם של המלך שלהם( שכנראה צריכים להגיע  ַברת  לשרי הצבא של ש 

 אליו.

מַאּד  עבדך:  אמור אל אדוני: כה )אמר( ַיק 

ַנן5 ם המושל, איש ַקט  ֶאל עם המוח'תרים שלו ואלף ַחנ ם, ַיַתר  ַבלּפ  , כך כתב לי: "א 

ַנן. 10 ם עם חמישים אנשיו הגיעו לַקט  ח   ד  ֶאל איש ש  דּפ  תוך יומיים הם יגיעו 15ַאמ 

ם כת]ב לי[ ושלחתי הודעה לאד]וני[. החלטה על הצבא  ם." את זאת ַיַתר  לַסַגַרת 

ו אחרת אדוני צריך לכתוב לי. שיגיע, בדבר הגעתו למארי או אי הגעתו, כך א20

ם  ַברת  שהולכים לפני הצבא 25ובדבר המנות של שרי הצבא של המלכים של ש 

ם יעמוד בראש הצבא.  ַברת  אדוני צריך לכתוב לי החלטה על 30ואולי המלך של ש 

ם.  ַברת   המנות של המלכים והמנות של שרי הצבא של ארץ ש 

 :260-258עמודים 

נַדַגן  ד  םא  ל  מר   לז 

(A.2992 [N. Ziegler, RA 105 (2011), pp. 27-28]) 

ם שעל החבור בתחילת  ם בַטַבת  ל  מר  נַדַגן היה אב בית, שניהל את אחוזת ז  ד  א 

ם יש יבול יפה של  ם, שבשדה הארמון בַטַבת  ל  מר  ימי מלכותו. הוא כותב לז 

ן, שהיה ממ ַחד  נהיגי הַחנ ם, צירף ׂשעורה, אך אין מי שיקצור אותה, מפני שַחל 

את כל הגברים בעיר עם הַחנ ם ליחידות סיור. לכן הוא מבקש מהמלך לשלוח 

כן הוא מוסיף וכותב ששתי -אליו עשרה או עשרים איש לקצור את הׂשעורה. כמו

עגלות המשא שאמורות היו להעביר את הׂשעורה לגורן שבורות. הוא מבקש 



יַ  נ  ַנן, בכדי שיתקן את שהמלך ישלח לו נגר מבין הנגרים של ב  ַנ שיושבים בַקט  מ 

ַנ אלה היו שבויים, שנזכרים במכתב אחר שציגלר פרסמה  ַימ  נ  העגלות. ייתכן שב 

(A.600.24 [N. Ziegel, RA 105 (2011), p. 32] הוא גם מבקש שהמלך .)

ם לתת לו עגלות, שיעבירו את הׂשעורה לגרנות ושוורים  יורה למושל ַטַבת 

ם יעזרו בזריית הׂשעורה. הוא שידושו את הׂשע ורה בגרנות, וכמו כן שאנשי ַטַבת 

מסיים את דבריו באזהרה, שיש חשש שהקרה תגיע ותפגע בׂשעורה ועל המלך 

 לקחת עובדה זו ברצינות ולפעול בהתאם.  

נַדַגן עבדך: ד   אמור אל אדונ]י[: כה )אמר( א 

ם )של( מאה )איכו5 דונם( של  360=  שדה זרוע )מילולית: זרע( של ַטַבת 

( אין ברשותי  הארמון שמניב )מילולית: נושא( ׂשעורה טובה, אך )מילוילת: ו 

ם עם 10)מילולית: בידיי( קוצרים.  ן הקצה את כל האנשים תושבי ַטַבת  ַחד  ַחל 

מי שקוצר ומסייע לארמון. אדוני צריך לשלוח 15הַחנ ם ליחידות סיור. ו)לכן( אין 

את קציר 20רים אנשים, בכדי שאאסוף מה]ר[ אליי עשרה אנשים או ]עש[

ם[  העגלות האלה בלי נגר  –הארמון. שתי עגלות משא של הארמון של ַט]ַבת 

ַנן נגר אחד אדוני צריך לשלוח 25 ַנ שיושבים בַקט  ַימ  נ  שבורות. בין הנגר)ים( של ב 

]ם[ צריך להיש30לי, בכדי שיחזק את העגלות האלה.  לח, מכתב אדוני לבני ַטַבת 

בכדי שהעגלות שלהם יערימו )את הׂשעורה בגרנות( בעבור הארמון וששווריהם 

והם )עצמם( יעזרו בזרייה, אדוני צריך להיוועץ בתוקף 35ידושו את גורן הארמון 

ועצה יעוץ בדבר הׂשעורה 40מלכותו, בכדי שהקרה לא תשיג את הׂשעורה הזו 

 הזו. 

 א:31, סעיף 260עמ' 



ם ל  מר  ם לז   ַלַנס 

(FM VI.4) 

ל, כותב למלכו על ת  ם בת  ל  מר  ם, הנציג של ז  אודות אירוע שבו שדדו כמה -ַלַנס 

ם  ל  מר  ַנ שיירה של סוחרים, כנראה בני מארי. ז  ַימ  נ  ם של ב  ר  אנשים משבט ַיחר 

מנת שזו תחליט על מאסר השודדים -מורה לקיים אספה של נכבדי העיר, על

ם עונה שלאמתו של דבר הפרשה הסתיימה עוד קודם  ושליחתם אליו. ַלַנס 

ם אליו. בעצם היום שבו אירע השוד נודע לו הדבר. למחרת  ל  מר  שהגיע מכתב ז 

הגיעו אנשים שסיפרו, שהשודדים נתפסו עם הרכוש ששדדו. ביום השלישי הוא 

קיים אספה בעניין השוד והאספה אישרה לתת לו חבורה בת שלושים איש 

ר שהשודדים לא נעצרו, אלא הם היו ואיתה הוא יצא לקראת השודדים. מסתב

ַרַחמ  מלך שבט נוסף  ם, אל צ  ח  ַנ אחר, ַיר  ַימ  נ  ם של שבט ב  בדרכם, יחד עם הֶמרח 

ם חסם את דרכם ואז נוכח לדעת שהם אפילו לו היו  ַנ, ַאמַננ ם. ַלַנס  ַימ  נ  של ב 

מנת -כפותים וגם רכוש לא היה בידם. הוא החליט להענישם בו במקום על

הוא חנק אותם. הוא סיים את הפרשה בכך שהוא פיצה את  –או וייראו שיר

הסוחרים על הרכוש שאבד בעקבות השוד. לקראת סיום מכתבו הוא מצטט, 

ככל הנראה, פתגם מעט אירוני האומר שכספו של סוחר מובטח רק עם הוא 

מופקד במקדש ַדַגן. לבסוף הוא פונה בנוסחה שכיחה המציעה למלך לפעול 

 עיניו.          כראות

ם עבדך:  אמור ]אל א[דוני: כה )אמר( ַלַנס 

ם ששדדו שיירה: כה )כתב( אדוני: 5 ר  מקודם אדוני כך כתב לי בדבר אנשי ַיחר 

"אסיפה צריכה להתאסף )מילולית: לשבת( ו)אתם( כיפתו את האנשים האלה 



י שהאנשים האלה שדדו את השיירה שמעת10והוליכו אותם אליי." עתה, ביום 

על דבר )התקיפה(. למחרת באו אליי וסיפרו לי על ההתקפה על השיירה: 

אספתי אסיפה )מילולית: 15"השודדים נתפסו עם רכושם." ביום השלישי אני 

הושבתי( ואת הדבר הזה דיווחתי. בני העיר נתנו לי שלושים איש ]ו[נגד 

נ ם ה ם של האנשים השודדים מיהרתי לבוא לעזרה, אך באמצע ]הדר[ך ַסב  ֶמרח 

ם  ח  . בגלל הדבר 20ַיר  ַרַחמ  ם השודדים יחד איתו שמו את פניהם אל צ  ר  ואנשי ַיחר 

ו)ראיתי ש(חבל במותניהם 25הזה התייצבתי באמצע הדרך מול האנשים האלה 

לא היה קשור. לא תפסתי דבר בידם ו... שלהם לא היה. את האנשים האלה 

ן לא ישלח את ידו לחפץ כלשהו. יפחד ולכ30חנקתי, בכדי שמי שיבוא בעתיד 

שקל( לסוחרים ]המו[תקפים ובאותו היום  51>מנה< )ו(שקל אחד )=  5/6נתתי 

למקדש 35עצמו ]את מ[שפטם חרצתי. ]ו[כאשר הסוחר הכניס את הכסף שלו 

 ַדַגן, אזי לפני ַדַגן הכסף מונח )בבטחה(. ]מה שצריך[ לעשות עשיתי.

 :32, סעיף 262-261עמוד 

שֶמַדגַ   ן לַיסַמחַאּד  א 

(ARM IV.80 [ = LAPO 17 729]) 

יש לציין שבפרסום המקורי חלקו האמצעי של הלוח חסר. בינתיים הוא נמצא 

שֶמַדַגן כותב לאחיו ַיסַמחַאּד  (FM V, p. 134, n. 474ויפורסם בעתיד  (. א 

ַבת ל חל שינוי בהתנהגות הַחנ ם -שיומיים לפני שהגיע לבירת הממלכה ש  ֶאנל 

ם שדדו עדרי צאן ובקר של הארמון ושל נכבדי הממלכה. לאחר חסר גדול וה

שֶמַדַגן מבקש שמכתבי אחיו כמו גם מכתביו יהיו חסויים, כשהכוונה  בלוח, א 

בוודאי שיושמו במעטפות טין כנהוג במקרים כאלה. הוא מוסיף וכותב שהוא 



מכתבו  צירף למכתב הנוכחי מכתב קטן שמיועד לאזני נכבדים בחצרו. ואת

הנוכחי צריכים לשמוע נכבדים אחרים. בסוף המכתב ניתן תאריך שליחת 

 המכתב.

שֶמַדַגן אחיך: : כה )אמר( א   אמור לַיסַמחַאּד 

ַבת ל דעת הַחנ ם -במכתבי הקודם כתבתי לך שיומיים לפני הגיעי לש  ֶאנל 

ַבת5השתנתה ובקר וצאן  -של הארמון ושל הנכבדים שדוד שדדו. ביום שלש 

ל נכנסתי הַח]נ ם[ שלתו]ך[ ]ה[ארץ ]נכנסו[ )מכאן מתחיל החלק החסר ֶאנ ל 

שנמצא ושיפורסם בעתיד( ]... ו... הנה לה]סתרת השדר שלך[ את מכתביך 

]שלח[ אלי. באותו אופן אשלח אליך. חדשות הארץ הזאת לארץ אחרת ל]א[ 

ו י]אמרו[. והאנשים שאת מכתביי חדשות הארץ הזאת לא]רץ אחרת[ לא יגיד

והנה לוח קטן ליד לוחי הזה שלחתי לך. את הלוח הזה שמע, והעבדים ששם 

ם צריכים לשמוע. ]את  ַחדק  ת  , מ  ַנר  ּפ  ת  ֶתר, מ  ל  [מש  ם, ]ש  ר  יושבים, ֶאֶתל ם, ַאס 

ם צריכים לשמוע. חודש אדר היום השנים עשר  ל  ם וַאַּפנא  ַשרל  מכתבי[ זה א 

 בערב שלחתי את מכתבי זה. 

ַדַגן  ּפא  םר  ל  מר   לז 

 (A.489 [MARI IV, p. 323, n. 131; ARM XXVI/1, p. 186; 

CRXXXVIIIeRAI, p. 113, n. 137; Méditeranées 10-11 (1997), p. 59; 

LAPO 17, p. 465]) 

ַדַגן פורסמו עד עתה רק שני קטעים, האחד  ּפא  מהמכתב של הפקיד הגבוה ר 

 שורות. עשרה-קצר, בן שלוש מלים, והשני ארוך בן שתים



ם שהוא "מלך האכדים והאמורים". קביעה זו דומה  ל  מר  בקטע הקצר נאמר על ז 

: "]ראשית ם ערב כיבוש מארי מידי ַיסַמחַאּד  ל  מר  ם כתב לז  ל  [ מלך ?למה שַבחד 

(. שתי האמירות ARM VI.76.20-21הַחנ ם אתה ]ו[שנית מלך האכדים אתה." )

ם ל  מר  קוטבית -מולך על אוכלוסיה שהיא דו מתכוונות למעשה לאותו עניין: ז 

 במקורה: יושבי קבע ונוודים למחצה. 

ם, לַחנ ם.  ל  מר  בקטע הארוך אנו קוראים על תלונות שמפנה, כנראה שליח של ז 

, וסילק את  שֶמַדַגן, שבא לעזרת ַיסַמחַאּד  ם הנחיל מפלה לא  ל  מר  בשעה שז 

ו המפורשת. הם נהגו כך ַיסַמחַאּד  ממארי, הם לא שלחו לו צבא למרות בקשת

ַנ בשנתו השלישית. למרות זאת בעזרת  ַימ  נ  גם כשלא עזרו לו בשעה שנלחם בב 

רֶמר, אל העיר מארי, עלה בידו להנחיל להם  ת  האלים ַדַגן, אל הפרת התיכון, וא 

מפלה. בסוף דבריו הוא מתלונן, כנראה, שהם לא סייעו לו גם בעבודות 

 חקלאיות.

)אלה( שבתוך מארי יוש]בים[... לא הביאו אל אדונך?" כה ]אני )עניתי( 1' "...

שֶמַדַגן וגירש )מילולית: הוציא( את  )לַחנ ם(: "כאשר אדוני[ הנחיל מפלה לא 

ַנ נלחמו עם אדוני, אדוני כתב לכם לתת )לו( צבא, 5'ַיסַמחַאּד  ממארי  ַימ  נ  וכאשר ב 

רֶמר אדוני הנחיל מפלה לאויבו  אך לא נתתם צבא לאדוני, אולם בצו ַדַגן ת  וא 

והפך את עריו לעיי חרבות והנחיל להם מפלה ניצחת. ובבקר שלו עצמו אדוני 10'

 ... לא ע]שיתם[ כלל וכלל טובות לאדוני!".?את השדה המושקה שלו

ר היה ַסּפר.8: לדעת שארפין )"המפלה", עמ' 267-263עמ'  ב  של   ( ֶדר 

FM VII.7 דת שככל הנראה קדם למכתב זה מכתב : פתיחת המכתב מלמ

ר דיווח למלכו שהוא הגיע לַחַלב וכנהוג התקבל למחרת על ב  של  -אחר, שבו ַדר 



ם להסגיר את המלכים  ל  מר  ם. הוא שטח לפניו את בקשת ז  מל  ידי המלך ַיר 

המורדים. חלף שבוע בין מכתב זה למכתב שלפנינו. ייתכן שבפסק הזמן הזה 

ם למל מל   ,D. Charpinכים לעזוב את תחום ממלכת ַימַחד )ראה איפשר ַיר 

"Extradition et droit d'asile dans le Proche-Orient ancien: le cas du 

dieu de l'Orage d'Alep", in: Le monde de l'itinérance, Bordeaux, 

2009, p. 622 ,"82-59; ובנוסח אנגלי "אלים, מלכים וסוחרים.) 

ם". שורה 12: שורה 264עמ'  ל  מר  : "ו]או[ליך 20: "ואני נמנעתי מלמסור אותם לז 

: 42: )או: "]כא[ן האנשים האלה. אדוני נמנע מלמסור(". שורה 28אותם". שורה 

 ")או: נגרש(".

 : "שבארץ ַאּד  )= ַימַחד(". 27: שורה 265עמ' 

 : "בורחים לא יינתנו בכוח )מילולית: ביד(".28שורה 

כך הוא כותב לי: 'רדוף את האנשים האלה בתוך )או: : "מה? 32-30שורות 

 מתוך( ארצך, אל ישבו )בה(!' ?"

 : 267עמ' 

מַאּד   ם ַיּק  ל  מר   לז 

(ARM XIV.123.1-3, 23-36 [= LAPO 17 370]) 

, מַאּד  ם, שאיש משבט  ַיּק  ל  מר  ם, כותב בחלקו השני של מכתבו לז  מושל ַסַגַרת 

ַבלּפ   ם א  ֶאל, הגיע אליו ומסר לו ידיעה בעלת חשיבות הַחנ ם, שכפוף לֶמרח 

חַאּד  שמו, נמצא באזור שהם נמצאים בו. תושבי  ַנ, ַיג  ַימ  נ  עליונה. אחד ממלכי ב 

העיר שבה הוא יושב שלחו לו כתשורה שישה חמורים מסוג מסוים, בוודאי מסוג 



ם  ל  מר  נדיר או בעל ערך רב, כהקדמה לבקשתם ממנו. הם חוששים מפני ז 

-מקומם נגדם את כל הארץ. הם מציעים לאסוף כסף ולשלוח אותו לֶאשנ ַנ, עלה

ם  ל  מר  מנת שזו תבוא להושיע אותם. אנחנו יודעים שבשנה הרביעית למלכות ז 

חַאּד  )ראה בספרי, עמ'  ם כשלצידה צועד ַיג  ל  מר   (.18אכן ֶאשנ ַנ עלתה נגד ז 

עמון ירא מפני התגובה של שכירת חיל עזר נזכרת גם במקרא. חנון מלך בני 

דוד על היחס המשפיל, שבו נתקבלו שליחי דוד בחצרו. הוא חושש לעמוד לבדו 

מול עוצמת חיל דוד ולכן הוא שוכר חילות עזר מארם בית רחוב, מארם צובא, 

ממעכה ומטוב: "וישלחו בני עמון וישכרו את ארם בית רחוב ואת ארם צובא 

ף איש ואיש טוב שנים עשר אלף איש" עשרים אלף רגלי ואת מלך מעכה אל

 (.ב)שמואל ב, י, ו

מַאּד    עבדך:  אמור אל אדוני: כה )אמר( ַיּק 

]ֶאל[ 3 ַבלּפ  [ 23זאת ועוד. ַח]נ ם[ אחד ]נער[ א  חַאּד  הגיע אליי וכ]ך אמר[ לי: "]ַיג 

חַאּד  נמצא )מילולית: ישב; בה(  נמצא )מילולית: ישב( ]בארץ[ ובני ]העיר[ שַיג 

ּכ ם ושלחו אליו. א ובני העי]ר נ[אספו וכך א]מרו: 30ספו שישה חמורים )מסוג( נ 

ם מצייד את הארץ כולה נגדנו והוא יביא לאובדננו. הבה נאסוף  ל  מר  כה הם[: 'ז 

את המידע הזה הוא אמר לי. הנה ]אני שו[לח את 35כסף בכדי לשלוח לֶאשנ ַנ!' " 

 האיש הזה אל אדונ]י[.

שַלן34  . כיבוש מ 

ם ל  מר  ם מושל מארי, לז  ל   ַבחד 

ARM VI.76.1-25 (= LAPO 17 732) 



ם, שהיה מושל מארי מהשנה השישית עד השנה השלוש עשרה למלכות  ל  ַבחד 

ם מאורעות שאירעו בשנה השלישית למלכותו, כאשר  ל  מר  ם, מזכיר לז  ל  מר  לז 

ַנ )ראה בספרי עמ'  ַימ  נ  ם הכניע התקוממות של ב  ל  מר  (. הלוח שעליו 18-17ז 

נכתב המכתב פגום בחלקו, אך ניתן בכל זאת להציל ממנו מידע חשוב. 

ם מזכיר למלכו דברים שהמלך אמר השכם בבוקר  ל  בראשית המכתב ַבחד 

שַלן )במחוז ֶתרַק(. עיקר הדברים  ַנ שבירתו מ  ַימ  נ  ם של ב  ח  , מלך שבט ַיר  חַאּד  לַיג 

ם מזכיר  ל  דברים שהוא אמר למלכו ביישוב ַאַּפן של לא נשתמרו. בהמשך ַבחד 

ַנ. אם ההשלמה נכונה הוא  ַימ  נ  ַחנ ם שבמחוז מארי. הוא מדבר על כיבוש שטחי ב 

ם מציין בפני מלכו עובדה  ל  שַלן. ַבחד  ם שמרכזה העיר מ  ח  מתייחס לארץ הַיר 

בעלת חשיבות עליונה להבנת מבנה החברה בממלכת מארי. אומנם זו ארץ 

ם, אך תושביה הם יושבי קבע, המכונים כאן אכדים. והוא ששייכת ל ח  שבט הַיר 

אינו מסתפק בכך, אלא מתריע בפני מלכו שאל לו לשכוח, שהוא אמנם מלך 

שבט הַחנ ם, אך גם של האוכלוסיה המקומית )האוטוכטונית(, המכונה אכדית. 

ון לכן עליו לאמץ את הנוהג המקומי ובמקום לרכוב על סוס להשתמש באפרי

קוטבית: נוודים -ובפרדות, ובכך יוסיף הדרת מלכות לשלטונו על האוכלוסיה הדו

 למחצה ויושבי קבע. 

ם עב]ד[ך:    ל   אמור אל ]א[דוני: כה )אמר( ַבחד 

ם )יישוב של 5 ת  ]אכן[ זו עובדה ידועה )מילולית: לו אות( שכאשר ]מ[ול ּכ לח 

חַאּד  )מלך 10ני ]י[רד ו... ַאמַננ ם במחוז ֶתרַק( ]לפני זר[יחת החמה ]אדו ]ולַי[ג 

שַלן שבמחוז ֶתרַק( אדוני אמר: "]אכן זו עו[בדה ידועה כאשר ]... ַא[ַּפן  ם ומ  ח  ַיר 

"היום 15)יישוב של ַחנ ם במחוז מארי( ]לאדוני[ כך אמ]ר[תי: ]כה אני )אמרתי(: 



ם ]ליד[ך ני]תנה. והא[רץ הזו לב]וש[ה בב]ג[ד ]א[כדי!  [ח  ]אדוני[ צריך א[רץ ַי]ר 

[ מלך הַחנ ם אתה ]ו[שנית מלך האכדים ?]ראשית20לכבד את ראשו המלכותי. 

אתה. ]אדוני[ אל ירכב על סוסים, אדוני צריך לנוע )מילולית: לרכוב( ]ב[אפריון 

 בכדי לכבד את ראשו המלכותי."  את זאת אמרתי לאדוני.25ופרדות 

ם ל  מר  ל ם לז  גמ   א 

ַנ", ַימ  נ   (M.12016 ]110עמ'  )]"מרכז של ב 

שַלן )בגבול בין מחוז מארי למחוז  המכתב שלפנינו נכתב מיד אחרי כיבוש מ 

שַלן הוא היה  ל ם היה פקיד בארמון מארי. ייתכן שאחרי כיבוש מ  גמ  ֶתרַק(. א 

ם המנחש, שהחזיק אדמות  ד  אחראי על האמרכלות בשטח הכבוש. ַאסק 

שַלן, כנראה בעקבות כיבוש העיר, הורה ל ם לשמור על חורשת העצים  במ  גמ  לא 

שליד העיר. אולם מסתבר שַיסַמחַדַגן, איש מארי שהיה לו, כנראה, קשר כלשהו 

שַלן, הגיע עם ארבע סירות ממעלה הנהר במטרה לכרות את עצי החורשה.  למ 

, שר הכלכלה,  מ  מס  ל ם מעלה עניין נוסף. ַיס  גמ  ל ם מבקש הנחיות ממלכו. א  גמ  א 

שַלן קדרים, נגרים וקולעי קנים, והוא ביקש ממנו ל ספק לו מתוך אוכלוסיית מ 

ַנ או ליושבי הקבע, המכונים  ַימ  נ  אכן לקח אותם. האם האומנים שייכים לב 

(, אך אין בטחון 114-113אכדים? דיראן חושב שמדובר באכדים )שם, עמ' 

הגלה ... בכך. מעשה הגליית בעלי המלאכה מזכיר, כמובן, את גלות יהויכין: "ו

 וכל החרש והמסגר" )מלכים ב, כד, יד וכן טז(.

ל ם עבדך: גמ   אמור אל אדוני: כה )אמר( א 



ם עבדך  ד  שַלן איש אל יקרב!" 5ַאסק  כך אמר לי: כה הוא )אמר(: "לחורשה של מ 

ירד והוא יכרות את החורשה. זאת ועוד. אם 10עתה ַיסַמחַדַגן עם ארבע סירות 

מ  כתב לי. הוא 15דוני כך או אחרת צריך לכתוב לי. אדוני יאמר, שיכרות! וא מס  ַיס 

שַלן קדרים, נגרים וקולעי קנים. הוא הוליך  את כל האנשים, 20רוצה להוליך ממ 

 האומנים.

ם ל  מר  רַאסד  לז  ת   א 

ַנ", עמ'  ַימ  נ   (A.175[ 112)]"מרכז של ב 

, שהיה מושל מארי מהשנה השלישית עד השנה החמישית ל רַאסד  ת  מלכות א 

ם, מציין בראשית מכתבו שמלכו ציווה עליו לדאוג שהאומנים יסיימו את  ל  מר  ז 

רַאסד  עונה למלכו, שאין לו די נפחים וחרשי מתכת לביצוע  ת  עבודתם. אולם א 

ם, מי שכתב את המכתב הקודם,  ד  העבודה. הוא כותב שפנה לנער של ַאסק 

שַלן, בכדי שידאג לשלוח ל ו את בעלי המלאכה, אך השוהה בעיר הכבושה מ 

הוא לא שלח לו איש. הוא מבקש הנחיות ממלכו, בכדי שיוכל לקבל את בעלי 

 המלאכה החיוניים. 

רַאסד   ת   עבדך: אמור אל אדוני: כה )אמר( א 

בדבר הוראת ביצוע העבודה של האומנים וסיום 5אדוני כתב לי בתקיפות 

כל אלה שצריכים 10עבודתם בעבור אדוני. )אך( אין הרבה נפחים וחרשי מתכת, 

לא מתנהלת )מילולית: הולכת(. אפילו  ?לבצע את העבודה. העבודה בעבורם

ם שנמצא 20ימשיכו את עבודתם. 15המשך  ד  צַרנ  נער ַאסק  א  ל  כתבתי לא 

שַלן בדבר הולכת נפחים ו]חרשי מתכת[ ולמרות שהוא לא )מילולית: יושב(  במ 



שלח איש אחד מהאומנים ואני חששתי מאדוני ו)לכן( לא אפחיד אותו. עתה כך 

או אחרת אדוני צריך לכתוב לי, )האם( אוליך למארי את הנפחים וחרשי 

שַלן, בכדי שיעשו את העבודה עם אחיהם. שלום לעיר מארי.   המתכת של מ 

מַאל. עימ35 ס  נ  ם לב  ּפַרּפ   ות בין הא 

ם משבט ַיַבס   ַבלֶאל, ֶמרח  ם לא  ּפַרּפ  שַתַמר, מלך הא  א   ַחמ 

(A.2094 [= LAPO 17 728]) 

ם משבט ַיַבס  של  (ֶאל שהיה ֶמרח  ַבל)ּפ  ם כותב לא  ּפַרּפ  שַתַמר, מלך הא  א  ַחמ 

שַתַמר גונב לל א  א הפסק הַחנ ם. במכתבו הוא מתלונן שהשבט של ַחמ 

מַאל. כנראה שברית שנכרתה בַחַלב נוגעת לנושא האשמה, אך בגלל  ס  נ  מב 

ם מכחיש את  ּפַרּפ  חסר בלוח איננו יודעים במה מדובר. כנראה שמלך הא 

 האשמה.

שַתַמר:  א  ַבלֶאל: כה )אמר( ַחמ   אמור אל א 

מה )טיב( שליחת המכתבים הזו אשר 5שמעתי את מכתבך אשר שלחת אליי. 

מַאל"? אם ]אשכח אתה ס  נ  ם גונבים כל הזמן מב  ּפַרּפ  [ את ?שולח? באמורך: "הא 

ת  ַגר   ?]בדבר האנשים1')ש(לפני ַאּד  של ַחַלב ]קטלנו[... 10העיירים שלנו של א 

ש[כתבת לי )אודותם, הם( נמצאים בערבה )מילולית: נווה(. אף פעם הם לא 

ם לא נמצא. ואף פעם הע5'יברחו. העליתי אותם )מהערבה(.  ּפַרּפ   ניין הזה בין הא 

 . הנוודים כמורי דרך במדבר.36

 .8ראה "מארי והמקרא: מבחר מכתבי מארי", מספר 



ַאּד    ַיסַמחַאּד  לַסמס 

[(A.3297+A.3775 [N. Ziegler, Amurru 3, pp. 96) 

ַאּד  שלח לבנו ַיסַמחַאּד  הוא אמצע השנה  לדעת ציגלר תאריך המכתב שַסמס 

(. חמורבי מלך בבל 13-12רה למלכות ַיסַמחַאּד  )ראה בספרי, עמ' עש-החמש

שלח משלחת לַימַחד ולכרכמיש. ארבעה אנשים, סופר ושלושה נערים, ברחו 

. הם יודעים מהו העניין שלשמו המשלחת נשלחה  ַאּד  מהשיירה והגיעו אל ַסמס 

. מורי הדרך של השיירה היו ַאּד  שני מנהיגים  והם מוסרים את המידע הזה לַסמס 

ח. המשלחת עומדת לחזור מיעדה לקראת האביב.  ֶאּפ  ל  ַדנ  וא  ם, ַגא  ת  של הס 

ם בכל הנושא ולהטיל עליו את  ַאּד  מורה לבנו לעדכן את ראש השרים ַלא  ַסמס 

האחריות לביצוע התוכנית, שהוא זומם בעוד שהוא מורה לבנו ַיסַמחַאּד  להעלם 

מזימה. את ביצוע התוכנית מטילים על מנהיג מהזירה, בכדי שלא יהיה מעורב ב

. הם צריכים ללכת לשני  ל  ועל שני שליחים נאמנים של ַיסַמחַאּד  ת  ם ַחמ  ת  הס 

ם, שהוליכו בזמנו את השיירה, ולשחד אותם בהעברת  ת  המנהיגים של הס 

נחלה לרשותם )איננו יודעים במה מדובר( ובצאן בכמות עצומה. עליהם להסגיר 

. את הרכוש שהם נושאים הם יכולים לשדוד לעצמם,  את השיירה ַאּד  לידי ַסמס 

אך את המתנה המלכותית )ממלך ַימַחד או כרכמיש( שהם נושאים בדמות חיות 

. המכתב מסתיים בבקשה שישלחו אליו שני  ַאּד  אקזוטיות עליהם לתת לַסמס 

ם, בכדי שיתן להם הוראות.     ת   שליחים של המנהיגים של הס 

ַא]ּד  אביך[: ]אמור [: כה )אמר( ַסמס   א[ל ַיסַמח]ַאּד 

ושל]כר[כמיש ]הלכו[, 5סופר אחד ושלושה נערים, ]שליחי[ איש בבל, של]ַימַחד[ 

ברחו אליי. הנערים האלה מכי]רים[ )מילולית: יו]דעים[( את המידע המלא 



ח הוליכו את השליחים האלה  ֶאּפ  ל  ַדנ  ]ו[א  ית: ו]ה[עבירו )מילול10שלהם. ַגא 

העתיקו( אותם. ]ע[תה לקראת האביב השליחים האלה יעשו את ]ד[רכם ויעברו 

ם את מכתבי זה  ם. אולי אתה 15]ל[בבל. השמע לַלא  וזאת לו תהיה אחריות ַלא 

ם )היא(  ל או לאיזושהי דרך תלך. האחריות )מילולית: עונש( של ַלא  ת  לת 

ם ולארגן את המשלחת הזו. הטל שליחות  ת  ם ושני 20על להכתיב לס  ת  ל  הס  ת  ַחמ 

ם וכה יאמרו להם: ")כה  ת  ח הס  ֶאּפ  ל  ַדנ  וא  שליחים נאמנים שלך, בכדי שילכו לַגא 

אמר( המלך: ']אב[יב )עתה(! השליחים של איש בבל, ש]הלכו[ ל]ַימַחד[ 

[ מַימַח]ד[ ומכרכמיש. אם בזאת תוכלו לעשות )לי( טו]בה[ יחזרו]30ולכרכמי]ש[, 

( לכם את nihlatam nahālumעשו לי טובה ואז אנחיל )כך בלשון המקור  –

הנ]חלה  שלכם[.' " ]הם צריכים[ להבטיח )מילולית: שיאמרו( חמשת אלפים צאן 

ח[  ֶאּפ  ]ל  ן צא ?והם צריכים להבטיח )מילולית: שיאמרו( ]חמשת אלפים35לא 

פ>סו< את כל הש[ליחים שלהם ותנו  ַדנ  ]וכה הם צריכים להגיד ל[הם]: "ת  ל[ַגא 

]ואת המתנה המל[כותית שלהם שמהארץ 40[ תשדדו! רכושםלי אותם! ]ואת 

 חו]דוושלחו אלי ]כ[אילו מתנתי. ואתם  חתולהעליונה הם נושאים, ]אם[ קוף אם 

אני אתן לכם חמשת אלפים )מילולית: למדו אותי([ על כל מה שהם נושאים;  לי

את זאת הם צריכים לומר להם ושהם יעשו )את מה 45)צאן בנוסף( לצאן." 

ח  ֶאּפ  ל  [ַדנ  וא  שצריך(, בכדי לתפוס את האנשים האלה. שני שליחים של ]ַגא 

 צריכים ללכת ]אליי[, בכדי שאתן להם ]הוראות מלאות...[.

מתוך מכתב שעדיין לא ( ציגלר מצטטת 60, הערה 109בהערה למאמרה )עמ' 

ַאּד  רכש 'M.6278.14'-15פורסם ) ( משפט המלמד לדעתה על הבוז שַסמס 

ם  ּפַרּפ  לשבטים הנוודים למחצה. הוא הציע למקם לגדות הפרת את שבט א 



ם העוין: "אז כלבים עם כלבים  ושבטים אחרים, בכדי שהם יפשטו על שבט הַרב 

 יאכלו זה את זה".

ם עורכים פ37  ת   שוד-שיטות. הס 

 מישהו, ששמו לא נשתמר, לַיסַמחַאּד  

(XXVI.225) 

. מישהו, ששמו לא -תאריך המכתב הוא השנה האחת עשרה למלכות ַיסַמחַאּד 

 . נשתמר, כתב לַיסַמחַאּד  מכתב הנפתח בציטוט מכתב שהוא קיבל מַיסַמחַאּד 

הנראה  במכתבו ַיסַמחַאּד  מספר על חלום מפחיד שחלם. הרקע לחלום הוא ככל

ם מַקטַנ למארי )ראה בספרי, עמ'  ַרצ  היא ֶבלת  ; 10-9מסעה של הכלה ַדמח 

ם, שנודדים במדבר בין ַקטַנ לממלכת מארי )ראה בספרי, 136 ת  (. בחלומו הס 

ַרצ  ואת ARM V.23 [= LAPO 17 745, סעיף ט וכן ]201עמ'  (, תפסו את ַדמח 

מאיימים, שאם לא יחזירו להם  הפקיד של ַיסַמחַאּד  שנשלח להביא אותה. הם

את מקום מגוריהם הם לא ישחררו אותם. כותב המכתב פונה למנחשים 

 אפשר לדעת מה הם יעצו.-בבקשת עצה, אך בגלל מצבו הגרוע של הלוח אי

 ]אמור אל אדוני: כה )אמר(... עבדך:[

]שמעתי את המכתב שאדו[ני ש]לח לי. אדוני כ[ך כתב לי: "החלום שראיתי 5

ַרצ  ואותך ו)יאמרו(: מפחיד ם יתפסו את ַדמח  ת  "עד שלא תחזירו 10. חלילה שהס 

שמעתי את 15את מגורינו, לא נשחרר אותם." את ]ז[את אדוני כתב לי. אך 

מכתב אדוני, קראתי למנחשים, וכך שאלתי אותם דבר: כה אני )אמרתי(: 

ם נתנו לי ]כה ש[אלתי אותם וה20"]אדונ[י ]כת[ב לי בדחיפות; איך תייעצו?" 



... אשת )מילולית: אמת( אדוני... ]יב[יאו בשלום... 1']תשובה[: "... איש לא... 

 כולה... ]צריך ללכ[ת!"

ם לַיסַמחַאּד   מַשּכ   ַתר 

[(ARM V.23 [= LAPO 17 745) 

, ואחר ם היה ראש השרים של ַיסַמחַאּד  מַשּכ  ם. -ַתר  ח  כך הוא היה בעל תפקיד בס 

( מכתבנו הוא מהתקופה השנייה, בשנה Amurru 2, p. 132לדעת ויארד )

. הוא מודיע למלכו ששלושה מנהיגים של -הארבע עשרה למלכות ַיסַמחַאּד 

ם בראש אלפיים מאנשיהם הלכו לפשוט על העדרים של ארץ ַקטַנ ויחידה  ת  הס 

 אחרת הלכה לפשוט על הערים תדמור וַנַשַל, אך הם נכשלו בביצוע זממם.

ם עבדך:אמור אל אדוני  מַשּכ  : כה אמר ַתר   ַיסַמ]ח[ַאּד 

ם[ 5 ]ת  ם ואלפיים ס  [ת  , ]הס  ַתל  ַסֶר, ַחמ  ַזנ ]ם[, ַאב  נאספו בכדי לקיים א]ספה[ 10ַגז 

שישים 15והלכו לשדוד את הע]דרים[ )מילולית: נווה( של ארץ ַקט]ַנ[. ולפני זאת 

ם, חבורה אחרת, הלכה לפשוט על תדמור וַנַשַל, אך הם חז ת  רו ריקם. ואנשי ס 

ם הגיע אלי וכתבתי  ת  ם. המידע הזה על הס  ת  תד]מור[ הרגו איש אחד מבין הס 

 אל אדוני.

ַאּד  לַיסַמחַאּד    ַסמס 

[(ARM I.83.1-4; 15-39 [= LAPO 16 255) 

ַאּד  כותב לַיסַמחַאּד  על מכתב שקיבל מבנו, שבו הוא מדווח לו על כך  ַסמס 

ם )השם מושלם!( ערכו  ת  ם. הוא עונה -פשיטתשהס  ח  שוד, כנראה בדרום ס 

שוד, בכדי להענישם. הוא מורה לו להיוועץ בראש -שצריך לבצע נגדם פשיטת



ם ובמי שבעתיד יהיה גם מַשּכ  ם. עליו -השרים שלו ַתר  כן ראש השרים, ַלא 

ם את חיל הספר, בכדי שיפשטו עליהם בזמן הקציר וכמו ת  כן -לשלוח נגד הס 

  ישדדו את עדריהם.

ַאּד  אביך: : כה )אמר( ַסמס   אמור אל ַיסַמחַאּד 

ם פש]טו[, -וכתב]ת לי[ בדבר פש]יטת15 ת  שוד[ נגד )מילולית: של( הא]ר[ץ שהס 

ק]ם[. בוודאי הם פש]עו[. עד שהם 20הם פש]טו על ...[ ובאותה דרך פש]טו[  בַרּפ 

וועץ שוד גדולה, )האם( לא י]ישלל[ שלל )על ידם(? הי-לא יס]בלו[ מפשיטת

ם. תן צו לחיל הספר בכדי שיפתחו במלחמה,  ם וַלא  מַשּכ  בכדי שיבזזו 30בַתר 

בעצמה את שטחם. ובזמן הקציר אלה שבשלום אתם, ]ע[ליה]ם[ כמו יד תנחת 

ירדו וכאשר במכלאה ישקו את צאנם, אז יפשטו עליהם 35עליהם. לגדת הפרת 

 בפשיטה גדולה.

ַאּד  לַיסַמחַאּד    ַסמס 

[(ARM I.100.1-9 [= LAPO 17 744) 

ם שמתכוננים -בשנה האחת ת  עשרה למלכותו כתב ַיסַמחַאּד  לאביו בדבר אלף ס 

ַי. בהמשך מוזכר מושל ֶדר. אם ההשלמה נכונה, הרי כנראה  לתקוף את ַיבל 

ם. מהלוח שעליו כתוב המכתב  ת  שצריך לשלוח את הצבא שבמחוזו נגד הס 

מדובר בבת מלך ַקטַנ. מכאן למדים שרד רק חלקו העליון. בחלקו האחורי 

.-שתאריך המכתב הוא השנה האחת  עשרה למלכות ַיסַמחַאּד 

ַאּד  אביך: : כה )אמר( ַסמס   אמור אל ַיסַמחַאּד 



ם ששמו פניהם 5 ת  שמעתי את המכתבים ששלחת לי. ]כ[תבת לי בדבר אלף ס 

ַי. ]הצבא[ שלפני ַחַמנ ם...  לפשוט על ַיבל 

ם ל  ם לַבחד  ח    ֶמנ 

[(ARM VI.57 [= LAPO 17 746) 

ם, ששאל אותו מדוע הוא  ל  ם בציטוט דברי ַבחד  ל  ם פותח את מכתבו לַבחד  ח  ֶמנ 

ם אינו יודע  ל  ם ולא כתב לו מה היא החלטתו. ַבחד  ת  עדיין לא החליט בעניין הס 

ם בכך ששלח שר חמישים  ת  מה הם זוממים. הוא התכונן לקראת פעולות הס 

שוד -הורה להם להעביר את צאנם לערבה מחשש מפני פשיטתלשני אנשים ו

ם תוקפים כתגובה על התקפה נגדם. וכן  ת  ם. בהמשך מסתבר שהס  ת  של הס 

 שהם מכניסים את הצאן והבקר לעיר מבצר בכדי להגן עליהם.

ם בנך: ח  ם: כה )אמר( ֶמנ  ל   אמור לַבחד 

ם 5כה כתבת לי: כה אתה )כתבת(: " ת  מדוע לא קיבלת החלטה סופית בדבר הס 

ַי.  ל ם ולַמש  כה אני 10ולא כתבת לי?" פני אויביי מכוסים! שלחתי שר חמישים לַזב 

ם עומדים לתקוף. העבירו ]את הכ[בשים של מחוזותיכם  ת  )אמרתי(: "הס 

ם  ת  ]שאת צאנם[ המיתו 5']ל[ערבה."... החלטה... הוא אמר... "... שלושים ס 

]...כתב[תי... הצאן 10'שוד. ועתה הם אס[וף נאספים..." -לפשיטתנאספו ]

אס]פו[ 15'ש]להם...[ הבקר שלהם ו... לעיר המבצ]ר שלהם[ )או: ערי המבצר( 

ם הזה עדיין לא חזר. החלטה סופית לא ]קיבלתי[. אם... ת   והס 

ם-המכתב הבא עוסק באותו עניין. המכתב הקודם נשלח על  ל  ם לַבחד  ח   ידי ֶמנ 

ם: המושל מדווח למלך.  ל  מר  ם לז  ל   והמכתב הזה הוא מַבחד 



ם  ל  מר  ם לז  ל   ַבחד 

[(ARM VI.58 [= LAPO 17 747) 

ם ]עבד[ך: ל   ]אמור לאדוני: כה )אמר( ַבח[ד 

ם כתב לי, בכדי ללמוד את הנושא הזה, כתבתי 5 ח  ם שאתמול ֶמנ  ת  בדבר הס 

ם כך כתב לי:  ח  ם אחד שבא מקוד10וֶמנ  ת  ם התכוונו לשדוד "ס  ת  ם, כאשר הס 

]את הצאן[ בתחילת החודש הודיע לי בחשאי )מילולית: צעדו על רגלי(. עתה 

ם שאת צאנם המיתו נאספו לפשיטת15היום הוא בא וכך אמר לי:  ת  -'שלושים ס 

ל ם 20שוד. ועתה הם אסוף נאספים.' את זאת האיש הזה אמר לי  והודעתי לַזב 

ַי ולכפרים של מח ם ולַמש  ח  ם כתב לי. ]והנ[ה את מכתב ֶמנ  ח  וזי." ]את ז[את ֶמנ 

]אל א[דוני שלחתי אותו. ]את נושא מכת[בו ]אל אדוני שלח[ת]י. 25]שא[ליי שלח 

 אדוני צריך לשאו[ל אותו. 

ם ל  מר  ַדַגן לז  בר   ּכ 

[(ARM XIII.106 [= LAPO 17 749) 

ַדַגן, מושל ֶתרַק, בעניין ֶּכל   בר  ם כתב לּכ  ל  מר  ם גנבו רכוש שלו ואת ז  ת  ל ם, שהס  א 

נערו. הוא מבקש לשלוח אליו את האיש וכן שני זקנים. המושל מודיע שביצע 

 את מה שנתבקש לעשות.

ַדַגן עבדך: בר   אמור אל אדוני: כה )אמר( ּכ 

ם: "שלח א]ליי[ מיש]הו שה[רכוש הג]נוב5]אדונ[י כתב לי כך  ת  ש[לו  ?בדבר הס 

ת  10 ." ?הצו ?ם ]ו[זקנים שיהיו נוכחים )מילולית: יעמדו( ביי]שום[מצ]וי[ ]אצל[ הס 

ל ם  א  [ם חטפו את נערו ושני זקנים.15]הנ[ה שלחתי את ֶּכל  ת   ]איש[ ֶתרַק, שה]ס 



 פרוטוקול של שבועה אמרכלית

[(A.2279  ]J.-M. Durand, NABU 1993/55) 

ש  כך אמר: " ּנ  ם 5בשבועה )מילולית: בחיי האלים( ַחב  ת  מהכבשים של הס 

הארץ יקחו את מס אדוני" את זאת 10שבמכלאה )נמצאים(, ביציאתי מושלי 

 אמר.

ַנ מסרבים לעזור למושל38  ַימ  נ   . ב 

ם  ל  מר  ַדַגן מושל ֶתרַק לז  בר   ּכ 

(ARM III.38 [= LAPO 17 686]) 

 

ַדַגן, שעליו לאסוף לעיר )או: לערי( מבצר את הצעירי בר  ם כתב לּכ  ל  מר  ם ז 

ֶבלsablumוהצעירות החייבים בעבודת הממלכה ) ראה מלכים א, יא, כח  ,, הס 

[(. הוא שלח אנשים מֶתרַק לארבע יישובים, שייתכן שהיו angria= אנגריה ]

ַנ וקיבל תשובה  ַימ  נ  שייכים לַחנ ם, ואסף את הסבל. לעומת זאת הוא כתב לערי ב 

בודת הסבל. הוא גם מציין מאחד המח'תרים שבשום פנים ואופן לא יבואו לע

 שגם בתקופת הקציר הם לא עזרו לו.

ַדַגן עבדך: בר   אמור אל אדוני: כה )אמר( ּכ 

בדבר איסוף הסבל )= אנגריה( של מחוזי, צעיר וצעירה, לעיר 5אדוני כתב לי 

ַבן, 10מבצר )או: ערי המבצר(. שלחתי את בני ֶתרַק  והם אספו את הסבל של ז ר 

ַמרַ  ַשמַת, ח  מַתן כך ענה לי: 15ן וַחַּנ. כתבתי ח  ַנ והמח'תר של ד  ַימ  נ  לערים של ב 



יכול לבוא ומערינו הוא יכול לקחת אותנו!" את זאת הוא ענה. וכך גם 20"האויב 

ַנ איש לא עזר לי. ַימ  נ   בקציר מהערים של ב 

 . שונות39

ם  ל  מר  ֶאל לז  ַבלּפ   א 

(ARM II.27 [= LAPO 17 687) 

ֶאל ַבלּפ  ם יצא לדרך, הוא הוציא אלף אנשי  א  ל  מר  ם שאחרי שז  ל  מר  כותב לז 

לַחן שבצפון -יחידות סיור לערבה, וכמו ם בס  ל  מר  כן הוא מציין שהַחנ ם מחכים לז 

ַנן. בהמשך הוא מדבר על איילים ובקטע פגום מדובר במישהו שברח  מחוז ַקט 

ֶאל יודיע למלך כשיקבל אישור למשהו. ַבלּפ   ושא 

ֶאל עבדך:אמור  ַבלּפ   אל אדוני: כה )אמר( א 

הוצאתי אלף אנשי צ]בא[, 5מאז שאדוני יצא לדרך )מילולית: הישיר ]את דרכו[(, 

לַחן. בדבר האיילים שאדוני  יחידות סיור, לערבה, והַחנ ם מחכים ]לאדוני[ בס 

שַתר י]קריבו[.  ..( חלילה שאדוני י]גיד[ ).10הורה לי, י]ש[ איילים, אך את קרבן א 

ם... ברח. את זאת ]שמעתי[ בסביבתי )או: ממקורותיי(. כאשר אקבל 2' בס  עזב וּכ 

 אדוני.5'אישור לדבר אכתוב א]ל[ 

ם  ל  מר  ַדַגן לז  בר   ּכ 

(ARM III.36 [= LAPO 17 704) 

ַדַגן מושל ֶתרַק בתלונה, שהמושל תפס נחלה  בר  ַרַחמ  מלך הַאמַננ ם פנה לּכ  צ 

כן הוא תפס את אחד מעבדיו. הוא -השייכות לו בעיר של מלך הַאמַננ ם וכמו



ם לא פעל,  ל  מר  מבקש שהעבד יוחזר לו. המושל חשב להענישו, אך מחשש מז 

 אלא כתב למלך והתלונן על מלך הַאמַננ ם. 

ַדַגן עבדך:אמור  בר   אל אדוני: כה )אמר( ּכ 

ַרַחמ  תפס אותי לפני השער. דבר כך אמר לי: "5 כמו... תפס]ת[ איזושהי 10צ 

נחלה בעירי. תפ]סת[ את עבדי. וכמו ]עתה[ אדוני ע]מד מוכן[ ל]החזרת[ עב]די[. 

ו]תן )או: החזר([ לי ]את עבדי, בכדי שיעמד לשרותי." את זה האיש הזה דורש 

אני עמדתי להגביל את האיש הזה ולבור להוליך אותו, אך פחדתי 20. ממני

האיש 25מאדוני ולכן לא נגעתי באיש הזה ולא אמר]תי[ לפניו איזשהו דבר רע. 

נא אדוני -הזה דרש ממני ואמר בפניי דבר לא ראוי. והנה כתבתי ל]א[דוני. יעשה

 את הטוב בעיניו. 

ם ל  מר   ַסֶמַתר, ראש השרים, לז 

(M.13096 [= LAPO 17 716]) 

ַסֶמַתר, ראש השרים, כותב למלכו, שביום שבו הוא כותב את המכתב הזה הגיע 

ַנ,  ַימ  נ  ם של ב  ן מלך שבט ַרב  ַחד  ל המודיע לו, שַדד  ת  ם נציב ת  אליו מכתב מַלַנס 

ַמר והם מילאו סירות בתבן המיועד לעבודות  שכר ארבע מאות מאנשי העיר א 

ם. )המשך הלוח חסר ומה שנשאר פגום.( כמוביצור של עירו  כן הוא מודיע -ַאַבת 

ם, נאספו ופניהם למלחמה והם שללו  ּפַרּפ  ם וא  ַנ, ַרב  ַימ  נ  לו ששני שבטים של ב 

ם התנפלו על אנשי  רס  כמות גדולה של קמח. בהמשך הוא כותב שאנשי א 

 כרכמיש ושדדו מהם צאן רב.

 ר עבדך:אמור אל אדוני: כה )אמר( ַסֶמתַ 



ם הגיע אליי )האומר(: 5 ביום ששלחתי את מכתבי זה אל אדוני, מכתב של ַלַנס 

ַמר. הוא מילא את הסירות בתבן והוא יתחיל  ן שכר ארבע אנשי א  ַחד  לבצר 10"ַדד 

ַמר  ם ש]התפזרו נ[אס]פו ל[אנשי א  ם. ובני ַאַבת  ... 16'-1']כ[ך א]מר[: "15את ַאַבת 

ם כך כתב לי: "מקודם יעשה.... ]י[זיק לנו. ] ם  xזאת ועוד. ַלַנ[ס  מאות אנשי ַרב 

ַמר )=  [ם להילחם... ל... נ]א[ספו וקמח מאה א  ּפ]ַרּפ  ליטר(...  10,000ומאתיים א 

שמעו ונעצרו ו... וחמש מאות אנשים של כר]כמיש[ איתו לעמק )= ערוץ הנחל( 

]ם[ התנפלו עליהם וחמשת אל]פי רס  ם צאן שדדו[ ]הלכו[. הצבא של ארץ א 

ם כתב לי, ואני כותב  ושלוש מאות אנשי כרכ]מיש...[." את המידע הזה ַלַנס 

 לאדוני. חודש... את המכתב...

 : היום מקובל לזהות את ַאשַנּכ ם עם ַצ'אגאר ַבזאר.276עמוד 

   מזרח ַּכַחת.  –: ַחַזַּכנ ם ממלכה קטנה בצפון 279עמוד 

ם )280עמוד  תל ַתַבן, ממוקמת על החבור בגבול הצפוני  ( היאṬābatum: ַטַבת 

ַנן. ם, ובגבול הצפוני של מחוז ַקט  ל  מר   של ממלכת ז 

ם התחתונה. ח  ַי בירת ס   ַיבל 

 נספח: 

M. Guichard, Florilegium marianum XIV, L’épopée de Zimrī-Lîm, 

Mémoires de NABU 16, Paris, 2014 

ם ל  מר   שירת העלילה של ז 

 התוכןסיכום 



בתחילת שירת העלילה הסופר האנונימי מודיע ,כי הוא עומד לספר על התהילה 

ם, הלוחם המהולל, הנבחר על ל  מר  ל. אחרי -של ז  ידי האלים, הנלחם בשם ֶאנל 

שפסק הדין של ַאּד  ניתן נגד האויב, הוא זוכה בניצחון גדול בין החבור לפרת. 

ַסן )על ם הוא אינו מנוצח יד ַסגַ -עושר האויב נשדד בעיר ב  ל  מר  ם(. העובדה שז  ַרת 

ם קבע את  ל  מר  ובעל תעוזה זוכים לתהילה. סוף הטור הראשון מקוטע. ז 

 פרסומו.

אחרי חסר בלוח, הטקסט ממשיך )טור שני( בסצנה של שדה מערכה )ללא ספק 

בקשר להר שהמלך פתח את הדרך דרכו )טור ראשון(. הצבאות נערכים 

ידי המלך הוא עצום, אף מכשול -המלחמה שנגרם עלבחטיבותיהם: ההלם של 

 לא עומד בפניו. המלחמה מסתיימת במראה טבח הלוחמים. 

ם אוסף את צבאו לאספה גדולה. המלך מצהיר  ל  מר  הסיפור מציין הפסקה: ז 

שהוא משתתף באותם התנאים האנושיים כמו לוחמיו ומזכיר את המצב הצבאי: 

החיילים לערוך מסע צבאי. כל הצבא הוזעק  זוהי מלחמה כוללת. הוא מזמין את

ם( ַאשַמד מתחיל בנאום המעודד את  למועצת מלחמה. אשר על המרעה )ֶמרח 

ַדַמַרץ שהיא מטרת מסע המלחמה(. אחת  ם )היא א  ַברת  אדונו לעלות לש 

מטענותיו היא שהאויבים מפוזרים בארץ, וזה מה שעושה אותם לפגיעים.  

 ע, הצידה כבר מוכנה.היציאה לדרך יכולה להתבצ

ם  ַברת  בתחילת הטור השלישי קרב חדש מתחיל )בודאי בתוך, או בשולי ש 

ַדַמַרץ(. כוחות האויב נמצאים במקומם בעמק החבור  המערבית, שפירושו כאן א 

היכן שאירעה ההתנגשות: זה ההלם של הצבאות: המלך הוא ללא רחמים. 

ע, בערבה, המלך עומד המאבק מסתיים במראה של טבח גדול. בזמן המס



ידי העומד -בראש צבאו ומתגלה כגיבור וכמושא לדוגמא, חייליו, המעודדים על

בראשם הנהדר, מתחרים אתו בהפגנת אומץ ונראים כציידים החיים כמו החיות 

ם, שנאמר קודם  ל  מר  שהם הולכים בעקבותיהם. הרגע המכריע מגיע לבסוף. ז 

ר, השתלט ב שתַֹּ אופן סופי על גדות החבור. הוא מארגן שהוא זוכה בתמיכת א 

גיוס נוסף של צבא בהסכמת האלים. נביא נראה לו, שהוא רואה בהופעתו סימן 

מכריע לניצחון. המלך הוא חזק בזכות העזרה חסרת התנאים של האלים, הוא 

חוצה בלילה את החבור, ועם עלות השחר, מארגן טכס סופי לכבוד האל ַשַמש. 

ידי המנחשים, הוא פותח במתקפה: -של האל הזה על ולבסוף כשניתן אורקל

האויב נתפס כמו בגשם. סוף הטור השלישי הוא מקוטע. התחלת הטור הרביעי, 

ַדַמַרץ. העונש  שבחלקו פגום, מספר שהמלך גרם להרס והפיץ חרדה בארץ א 

בעקבות שפיטת ַדַגן, ַאּד  וַשַמש בוצע: אף רשע לא ניצל. בחוזרו לממלכתו, 

לך לֶתרַק וחוגג את ניצחונו בקורבן לַדַגן. הוא מבקש ממנו בחגיגיות המלך הו

 מלכות משגשגת.
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 2-1פתיחה: 
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 15-12ידי האלים: -על נבחר

 17-16המשימה הקדושה שקיבל: 

 "הקרב" הראשון: כיבוש הממלכה

 33-16הניצחון של אל הסערה: טור ראשון 

 21-16פסק הדין של ַאּד  ניתן: 

 21-18ההכרעה המוחלטת של האויב: 

ַסן:   23-22ביזת ב 
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 סיום המלחמה

 5-4רביעי ניצחון סופי על האויבים: פסק הדין של המשפט הושלם: טור 
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 טור ראשון

[ם ראם המלחמה ל  מר   אהלל את ]ז 

 אשנן את שמו של ]הגיבו[ר לדור ודור

ם ראשון הַחנ ם  נל  [ם יורש ַיחד  ל  מר   ]ז 

 ]הורס חו[מת האויב

 ֶמר, שמע! אהלל את ... של האל5

 ... את דברי הרודף את האויב

 ... את אויביו

 ]הצעיר הפו[תח את החנית... 

 ]... ארץ[ אחרי )מילולית: על( ארץ

ם הפותח את החנית...10 [ל  מר   ]ז 

 ]... ארץ[ אחרי )מילולית: על( ארץ

 ... הכריזו האלים את שמו



 שם ַאנ ם לו יהא טהור ראם ארצו

ם קראו האלים את שמו ל  מר   ז 

 שם ַאנ ם לו יהא טהור, ראם ארצו15

 את המלך המזהיר ארומם

ל עשה לאויביו  את אויבי ֶאנל 

 בין החבור והפרת

 במקום שַאּד  דן את דינו )של האויב(

 נתן את קולו פיזר את שבטו )מילולית: פורר את קינו(20

 לארבע כנפות הארץ הפיץ את דעתו )"מילולית: טעמו"(

 שדדה הארץ את רכושו שברשותו )מילולית בידו( 

ַסן, זהב טהור!  בעיר ב 

 הוא חתך את האויב כמו קשר בחבל 

 שתתה הארץ את דם הלוחמים25

ם לימינו ת   הולכת ַאּנ נ 

 ַאּד  המזהיר השמיע את קולו 

 השמיע את קולו שבר את חנית האויב

 שפך את רעלו על הארצות



ם שובר חניתות האוי30 ל  מר   בז 

 שפך את רעלו על אויביו

 )?(אש הקרב חרט על המצח להבה

 מי מעליך ]ש[יכבה?

 הקשה בהר-אתה פתחת את המעבר

 שמנעו]לים סג[רו את דלת לוח האבן35

ם[ הפותח את דלתות החזק, ]ל  מר   ז 

 שמ]נעולים סגר[ו את דלת סורג האבן

 ... כולה

 ... יסדת את כוחה

 ... ]אנש[ים רבים40

 הקמת את שמך ]... לדור ו[דור

שַתר  ?[ מרוממת?]א 

 ... הנחת

... 

 טור שני

]ם ...[ ל  מר   ז 



 כמו סוס...

 לפני היחידות...

 רוכב על סוס )או: פרדה(...

 לפניו מכשול א]ין[5

 שיימס האויב כמו ]טיט במים[

 מאחור הבורח לא י]מלט[

 פתח שתי ]דלתות ההר[

 גדי, הרג את אויב]יו...[

 סופת חול סובבה אותם10

 פחד מההולך לימינו ]ולשמאלו[ לא

ל ַלַגַמל, הנסיך,  בכור ֶאנל 

 ובעלי הברית שלו חסמו ...

 כמו קנה סוף קצר את צבאו )של האויב(

 כמו אשל הופלו גיבוריו15

 שתתה הארץ את דמו )של האויב(

  ?התגלה לתמיד ?האד ?במקום

ם נמר קרבות  ל  מר   ז 



 , מחסל אויבים?חזק, קושר רעים

 פיו, אמרפתח את 20

 דיבר אל צעיריו:

 "רחם יצרה אתכם

 אימא כמו אתכם ילדתני

 ארוג הקרב נגדי...

 ארבע כנפות הארץ נלחמים בכם25

 והארץ... שחררוה למעני

 האויב...

 לקרב...

 ... הצודק , כי את מטרת]ו רצה להשיג[

ם הצודק, כי את מטרת]ו רצה להשיג[30 ל  מר   ז 

 הורה לׂשרו

 ציווה )מילולית: שפט(למוח'תרים )סוגגו( 

 את גיבוריי הַחנ ם צריכים לקרב אליי

 הרועים צריכים להיכנס לפני עיניי

 פורתים-בחיל הנבחר היושב באח35



 לפי עצתכם אני אפעל!

 שמע את דברו הזה,

ם אמר לו:  ַאשַמד הֶמרח 

ם? ַברת   "מדוע אתה מודאג מש 

 לא סובבה אש מלחמתך40

 קור צל עצי היער

 בלהב הגרזן  ?נגדעוגזעם לפי שלא 

ם ככבשים במרעה ַברת   מפוזר]ת[ ש 

 ... לחיל צידה מונחת

[ם שיראו את גבורתך!45 ל  מר    ]ז 

 ... שיהללו את שמך

ם עבדו  ... של הֶמרח 

 ... הקוצרים של השדות

 ... כיסה

50... 

... 

... 



... 

 טור שלישי

 בעלי בריתו מילא]ו[ את הערבה

 לבש את שיריונו

 שלורחמים הם הטאבו 

 כל אלה שעמדו בדרכו נפלו 

 נהרסים, מפוזרים נראו החמורים

 בודדים מושלכים הגיבורים5

 העמק מעורבב בדמם

 עד שהמלך ישיג את יעדו

ַדַמַרץ יכניע לרגליו  ואת א 

 מי נאדות שתה כל הזמן

 הוקצה עם החיילים, את הכול סבל10

 גדולים הציידים ביוצאו למסע

 כמו ערוד קש הערבה

 אנשיובשר אכלו 

 הם רוכשים לב כח הוסיפו



ם כמו הנס לפנים הולך15 ל  מר   ז 

 הסתובב אל חסר הכוח, נתן לא כוח:

 "היו חזקים והכנסו!

 את משמעתכם יראה האויב!"

 תפס בשרם אש

 הבטן שלהם חוותה כוויה.20

 לבשו פגיונות, חרבות, חניתות.

 ]בצ[דם גרזן, כלי נשק...

 ... שארית הערבה

שַתר  ... א 

 ר...כאש25

 מינה את מושליו ]בגדת[ הנהר

 את מה שלא נקרא )עדין(  מהא]לים ביקש ל[הוליכו

 מהר למלך ענו: כ]ן[!

 בערה למלחמה בקרב ]האר[ץ

 לבדו הגיבור הצעיר לא הולך למלחמה.30

 המלך במצוות דגן הנסיך עצמו,



 סומך על אנשי שבטו

ם במצוות ַדַגן הנסיך עצמו, ל  מר   ז 

רֶמר  ת   האמיץ.עזרתו א 

ל ם )ittumהוא ראה את סימנו )מילולית: "אות"; 35 (, נסיך āpilum(, את הַאּפ 

 ארצו,

 המלך, לבו הוסיף כוח. 

 ילך ַאּד  לשמאלו

 ֶאַר חסר הרחמים לימינו.

 ארגן את יחידותיו בגדת החבור

 בלילה בראשם עבר.40

 קרא למנחשים וטיהר:

 "ַשַמש הגיבור ענה לי.

 אויביביום הזה אקשור את 

 צעיריי שאפו...

שבו על אויביכם כמו... 45  ח 

 גיבוריו שמעו את צ]ו...[

 כמו מלכודת אחת עטפו ]את אויביהם[

 אשר ברח...



 אשר עבר, סטה...

ם...50 ל  מר   ז 

 אמצע...

... 

... 

... 

 טור רביעי

 ... שבר

 ... הקים

 ... מילא את הארץ

ם ענו בעוינות [ל  מר   ]אשר לז 

 ]ל[א חיו הם מתו.5

 ]כ[אשר המלך השיג את יעדו,

ר  נכנס לפני נ ַנמנ 

ַּק את קורבנו הקריב ס   בֶאּכ 

 בתוך ֶתרַק אהובת דגן

 חיים, שפע וכוח10



ם ביקש. ל  מר   מַדַגן ז 

 

 

 

 

ם ל  מר  נַדַגן לז  ד   א 

(A.2992 [N. Ziegler, RA 105 (2011), pp. 27-28]) 

ם  ל  מר  נַדַגן היה אב בית, שניהל את אחוזת ז  ד  ם שעל החבור בתחילת א  בַטַבת 

ם יש יבול יפה של  ם, שבשדה הארמון בַטַבת  ל  מר  ימי מלכותו. הוא כותב לז 

ן, שהיה ממנהיגי הַחנ ם, צירף  ַחד  ׂשעורה, אך אין מי שיקצור אותה, מפני שַחל 

את כל הגברים בעיר עם הַחנ ם ליחידות סיור. לכן הוא מבקש מהמלך לשלוח 

כן הוא מוסיף וכותב ששתי -איש לקצור את הׂשעורה. כמואליו עשרה או עשרים 

עגלות המשא שאמורות היו להעביר את הׂשעורה לגורן שבורות. הוא מבקש 

ַנן, בכדי שיתקן את  ַנ שיושבים בַקט  ַימ  נ  שהמלך ישלח לו נגר מבין הנגרים של ב 

ַנ אלה היו שבויים, שנזכרים במכתב אחר שציגלר ַימ  נ  פרסמה  העגלות. ייתכן שב 

(A.600.24 [N. Ziegel, RA 105 (2011), p. 32] הוא גם מבקש שהמלך .)

ם לתת לו עגלות, שיעבירו את הׂשעורה לגרנות ושוורים  יורה למושל ַטַבת 

ם יעזרו בזריית הׂשעורה. הוא  שידושו את הׂשעורה בגרנות, וכמו כן שאנשי ַטַבת 

גע בׂשעורה ועל המלך מסיים את דבריו באזהרה, שיש חשש שהקרה תגיע ותפ

 לקחת עובדה זו ברצינות ולפעול בהתאם.  



נַדַגן עבדך: ד   אמור אל אדונ]י[: כה )אמר( א 

ם )של( מאה )איכו = 5 דונם( של  360שדה זרוע )מילולית: זרע( של ַטַבת 

( אין ברשותי  הארמון שמניב )מילולית: נושא( ׂשעורה טובה, אך )מילוילת: ו 

ם עם 10רים. )מילולית: בידיי( קוצ ן הקצה את כל האנשים תושבי ַטַבת  ַחד  ַחל 

מי שקוצר ומסייע לארמון. אדוני צריך לשלוח 15הַחנ ם ליחידות סיור. ו)לכן( אין 

את קציר 20אליי עשרה אנשים או ]עש[רים אנשים, בכדי שאאסוף מה]ר[ 

ם[  ר העגלות האלה בלי נג –הארמון. שתי עגלות משא של הארמון של ַט]ַבת 

ַנן נגר אחד אדוני צריך לשלוח 25 ַנ שיושבים בַקט  ַימ  נ  שבורות. בין הנגר)ים( של ב 

]ם[ צריך להישלח, 30לי, בכדי שיחזק את העגלות האלה.  מכתב אדוני לבני ַטַבת 

בכדי שהעגלות שלהם יערימו )את הׂשעורה בגרנות( בעבור הארמון וששווריהם 

יעזרו בזרייה, אדוני צריך להיוועץ בתוקף והם )עצמם( 35ידושו את גורן הארמון 

ועצה יעוץ בדבר הׂשעורה 40מלכותו, בכדי שהקרה לא תשיג את הׂשעורה הזו 

 הזו. 

 

@ 

 

 A.1025 127-128בספרי עמ' 

 

 



 

ם ל  מר  ַדַגן לז   ַיס 

A.2047 [M. Guichard, Semitica 59 (2017), pp. 93-94]) 

ַדַגן היה שר צבא  ַיס 

ַדַגן עבדך:אמור אל אדוני: כה   )אמר( ַיס 

ם להיות 5 ל  מר  ַדַמַרץ כולה נאספה. ושפתם הייתה ממרידה: "לקחנו את ז  א 

אדוננו, אך הוא בשלום עם מי שבשלום איתנו, אך הוא גם בשלום עם אויבינו! 

ַדַמַרץ  לא ראינו כלל וכלל את מי שבשלום אתו ואת מי שבמלחמה איתו." א 

ושפתם ממרי]דה[. 15בים אחרים אמרו נאספה ואת הדברים האלה ודברים ר

ַדַמַרץ: " מ  קם וכך אמר באספת כל א  ם, אך איני יכול 20ַחַיס  ל  מר  סמכתי על ז 

ם אין לי אב ומושיע אחר. )אך( עתה אין מי שיציל  ל  מר  לסמוך על איש. חוץ מז 

מ  אמר לי. אני כך 25אותי." את )הדברים( האלה ו)דברים( רבים )אחרים(  ַחַיס 

ם ענית ל  ַר? עת]ה[ ַקרנ  ַלנצ  י לו,כה אני )אמרתי(: "מי החזיר אותך לע]יר[ א 

ם  ל  מר  הם ה]לכ[ו?" את 30והַחנ ם באו לע]זרתך[ בצו מי? )האם( לא בצו אדוני ז 

)הדברים( האלה ו)דברים( רבים )אחרים( חזרתי ועניתי לו. עתה ביום שולחי 

ם ל  כבש את העיר ַתַד, שאיש ֶאשנ ַנ  את מכתבי )מילולית: לוחי( זה אל אדוני ַקרנ 

את מכתבי זה שלחתי 35ביצר )בכדי לעשותה( למחנהו. הצבא יושב בתוכה. 

כ ם יקרב ]לַח[ּז  ל  מגדל ומצור ואיל מצור. אנחנו יושבים עם   ַנ םלאדוני מַתַד. ַקרנ 

שלוש מאות ַחנ ם, שנושאים שעורה למכלאות )מילולית: חצרות(. הצבא הזה 

ם נכנס ויוצ40 ל  א. עתה אדוני צריך ללכת במהירות בכדי שאדוני יגיע לפני שַקרנ 

ואדוני לא ילך, אדוני צריך לכתוב 45יכבוש את הערים האלה. אם לא כך ייעשה 



לי כך או אחרת. אעשה את כל מה שאדוני יכתוב לי. אני כותב לאדוני במעמדי 

 כעבד )אדוני(. יעשה אדוני במעמדו כמלך!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


