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מסע סנחריב לארץ-יהודה
מאת:ב.מזר

התמורות המדיניות בארץ-ישראל קודם מסע סנחריב
בשלהי המאה הח' לפסה"נ עמדה ארץ-ישראל בסימן של מאורעותהיסטוריים
גדולים,שהשפיעו השפעה מכרעת עלהחייםהמדיניים בקדמת-אסיה .ממלכת אשור
האדירה הכניעה בזו אחרזו ארצות קרובות ורחוקות ,מאררט בצפת-מזרח ועד
מצרים בדרום-מערב,ומאנטוליה בצפון-מערב ועדעילם בדרום-מזרח .שוםברית
מלכויות לאהיה בכוחה לעמודבפני צבאות המשחיתהגדול ,עלזיונם הכבד ,חיל*
התנועה,ממושמעיםומצוידים כהלכה ,בלתימנוצחים בשדה*
הרכבוהפרשיםמהירי
קרב,ומנוסיםבמצור עלמבצרי מעוזים .אתכוההתנופה של צבאאשורתיארהנביא
ישעיהובדבריו... :איןעיףואיןכושלבו ,לאינוםולאיישן,ולאנפתחאזורחלציו
ולא נתק שרוךנ-עליו; אשר לציושנונים וכל קשתותיו דרוכות ,פרסות טוסיו כצר
נחשבווגלגליו כסופה(" ...יש' ה,בוואילך).
חגלת-מלאסר חג/ויורשיו ,בוני הממלכה העולמית של אשור ,שקדו ללכד את
הארצות הכבושות ולבסס אתמדיניותם האימפריאליסטית עלידיביטולןההדרגתי
של המלוכות הלאומיות והפיכתןלפחית הנתונות למשטר אדמיניסטרטיבי-צבאי
קבוע .משימהזוהשיגו עלידי שהגלו המתי אוכלוסים מארצותיהםופיזרום בפחוות
מרוחקות .בשנת  722,1לפסה"נ חרבו;גם מלכותשומרון ,שרידה האהרון של ממלכת
ישראל ,שהפכה לפחוהאשורית .1לאחר מכן עודנטלואנשישומרון חלק במרד בד
אשור בשנת  720לפסה"נ ,שבראשו התיצבה חמת אשרבסוריההתיכונה ,ואליה
הצטרפו ערי-החוף בצפון-פיגיקיה ,עזה ותושבי דמשק ושומרון .המתיבני ישראל
הוגלולאזוריהחבור(גוזן)ולארצותרחוקותיותר,ובמקומםהושיבוהאשורים בארץ-
שומרוןגולים ממרצ'תכיבוש אחרות ,אשרהתנחלובעריישראלובאחוזותיו.
מימיושל תגרת-פלאסר ועדימיו שלסנחריבניצלו מפלישה אשוריתומכליון רק
מלכויות מעטות בסוריה ובארץ-ישראל ,ובכללן מלכותיהודה .מדיניותו של אחז
מלךיהודה,שהורישאותהלבנוחזקיהו,היתהמכוונת להמלט בכלתנאישהואמגורלן
המר שלשכנותיה עלידי הכרהברבונותו של מלך אשורותשלוםמסים כבדים,בלי
לתתיד לבריתות השונות שנכרתו עד הכובש הגדול .אף בשנת  720לפסה"נ מיאן
חזקיהו בן אחז לתתיד למלך המת ובעלי בריתו ,ושמר אמונים לאשור .אבל
השתלשלותהעניניםבימי מלכותו של מרגון הב' ( 705-721לפסה-נ) הביאה בהכרח
לסטיה ממדיניות מתונה זאת של יהודה ,ובמרוצת-הזמן נסתבכה בסבך הנפתולים

עיין

הערות בעמי  , 2 9 5 - 2 9 4ולוחות יח;2,יט-כא*
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ביןאשורובץהמחנהשלאויביה,שהלךוגדל;וברבותהימיםהפךמלךיהודה לאחד
ממחולליה שלתנועת מרד,שחוטיהנמשכו מבבלועדמצרים.
וגח-מיםפנימייםוןטנונ"ינםוטרם.רש*רדולעמצוכצצ
בדחזפונחוןנאדנטוזופגמי
מיוחדת העובדה,כי אחרי חורבן מלכות ישראל היתה יהודה ל-שארית ישראל",
מקלט להמונים שנטשו את אחוזותיהם ,ומשען לאוכלוסיה הישראלית במחוות
האשוריות שעל אדמת ארץ-ישראל וגם לגולים ,שהודחו למחוזות המרוחקים של
ממלבת אשור .לבית המקדש על הרצית הוחזרה עטרת תפארתו כמרכז הרוחני-
הדתי של העםכולו .ספר דה"ימעידכי כברבתחילתמלכותחזקיהוהגיעה השפעתו
של מלךיהודה עדלגליל,ולחגהפסחבשנההראשונהלמלכובאולירושליםעולי-רגל
מכל קצות-הארץ",כימימי שלמהבן דוד מלך ישראל לא היתה כזאת בירושלים"
(דה"בל,בו) .אמנם ,בשטף המאורעות לא במהרהקיבלהתנועהזאבחשיבותמדינית,
אבל היא היכתה שרשים עמוקים בלב העם ,ובודאי חיזקה מאוד בירושלים את
המפלגה שויצתה במלחמה עד אשור .בשנות  711-714לספה"נ הועמדהיהודהבנסיון
קשה ,כאשרמצרים ,המאוחדת תחתשלטונו שלשעלא מלך בוש ,ובבל ,שבההתינזק
תסיסה בשטחיהשלטיז המערביים של אשורי .בזה
לריף-ילהדז הכשדי'
טיי
המאבקבין אשורובין מצרים ,שהלכה והתחזקה לאחר
ות
עו
התחיל שלב חדש בתולד
תקופה ארוכה שלפירוד ושפלונתנהיד לכלאויבי אשור באסיה המערבית .בשנת
 711לפסה"ננכבשה מלכות אשדוד עלידיסרגוןי .הפיכתה של אשדודלפחיהומסעות
האשורים עד נחל מצרים שמו לאל כלנסיון להתמד בכוח הזרוע להסתערות של
צבאותמרגון .גם התקוה שהתשועה תבוא ממרדך-בלאדן ,אויבה הקבוע של אשור,
אפסה לאחר המסעות הצבאיים המוצלחים שלסרגון לבבל ובריחתו של מרדך-
בלאדן מארצו(709לפסה"נ).4
בסוףימיו שלסרגוןהגיעה ממלכת אשור לשיא גדולתה ,ולכאורה לא נשאר לה
אלא להשיג אתשתי המטרות הראשיותלביסוסה של האימפריה העולמית :כיבושה
של מצוים ,המתחרה של אשור בדרום-מערב ,וההשתלטות על ערי הפיניקים
ומושבותיהם בחופי הים-התיכון ואייו .אבל מיתתו החטופה של סרגון ותשעת
המרי ,שהתפשטה בכל קדמת-אסיה בתחילתמלכותו שלסנחריב (681-704לפסה-נ),
שיבשו את המערכותועוררותקוות-שוא בלבאויבי אשור ובלב העמים המשועבדים
בכל רחבי הממלכה ,כבר בתחילת מלכותו התחיל סנחריב להאבק עם מרדך-
בלאדן,ועםבעלי-בריתוהעילמים ,עלגורלה של בבל;ועל אףהצלחותיו בקרבות
לאהשיגשלטון מלא על בבל אלא בשנת 689לפסה"נ .בדרום-מערב פתח שבכא,
מלך כוש ,בפעילות דיפלומטית וצבאית רבת-ממדים לקראת ההכרעה ,וליכד
סביבו אתהמדינות השכנות ,ששאפו לפרוק אתעול אשור בבטחן על "משענת הקנה
הרצוץ,-עלמצרים .על בעלות בריתהשלמצריםנמנו כעתמלכויותצידע,אשקלון
ויהודה.
ההתקוממות נגד אשור
זוהיתה שעת כושרלחזקיהוליטולעלעצמותפקידהשוב בקשרהגדולמדאשור,
שחוטיונמשכו מבבל ועד חופי ים-החיכתועדמצרים.לפי כתובת סנחריביהצליח
[ דצ]
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הזקיהו לבצע הפיכה בעקרון ,המלוכה המלשתית הסמוכהביותרלגבולה המערבי
שליהודה;שריעקרון,מבעלי בריתושלחזקיהו ,השתלטועלהעירושלחו אתמלכם
שדי,הנאמן לאשור ,אסורבכבליםלירושלים .כמוכןלמדיםאנומן המקראשחזקיהו
"הכה את פלשתים עד עזה ואת גבוליה" (מל"ב יח,ח) .בודאי פעל מלךיהודה
בהסכם עםמצרים ,שעתידה היתה לחוש לעזרת בעלות בריתה .כנראה בפרק-זמן
זה ערך חזקיהו את מפקד האוכלוסין לצרכי מס.וגיוס צבאי ברחבי המב ,שעליו
מסופר בדה"א ד ,לחואילך .במקורזה מובאת רשימת ראשי-האבות לשבטשמעון,
הנודים למחצה ,אשר"פרצולרוב"והגיעולשיא התפשטותם עלפנישטחיםנרחבים
י 'לארעה ועד גיא-המלח (נחל הערבה) והר
מגרר שבאזורואדיא--ריעהייאד
שעיר (שם,פס'מג) .וכנראה באותופרק-זמןההזירחזקיהוליהודה אתרובהמהוזות
שנכבשומידיאחזאביו ,בשעתמלישתם של ממלכתישראלושלהפלשתים.
יש גם מקום להשערהכי חזקיהו הרחיב את שלטונו באפריםוחיזק את השפעתו
בפחית הישראליות של ממלכת אשור .אולם עיקר מעשהו שעשה היה ביצורה של
ירושלים ,והוא הכשירה לשמש מבצר-עוז בשעת מצור .מפעלו החשובביותרהוא,
בליספק,התעלה שחצב בסלעלהובלתמיםמעין גיחוןהעירה ,אלבריכת השילוח,
היא התעלה הידועה בשם "נקבת השילוח" ,מפעל הנדסי תת-קרקעי משוכלל,
שהותקן להספקתמיםלנצורים בשעת מלחמהולהקל עלהתושביםבזמןשלום.מלבד
הידיעה הקצרה במל"ב כ ,כ ,שלפיה התקיןחזקיהו את הבריכה ואת התעלה"ויבא
את המים העירה" ,מוצאיםאנו תיאור מפורטיותר בדה"ב לב,גואילך ,על סתימת
מימיהעילת אשר מחוץ לעיר ו"הנחל השוטף בתוך הארץ ,לאמר :למהיבואומלכי
אשור ומצאו מים רבים" .6עדותנונ פת לביצוע ממעל הנדסי זה משמשת הכתובת
העברית החקוקה בסלע עליד מוצא המנהרה ,היא כתובת השילוח ,המספרת על
דבר חציבתה והשלמתהעבודהי .כמוכן מסופר עלחזקיהו שבנה"מסכנותלתבואה,
דגןותירושויצהרוארית(אורוות) לכל בהמה ובהמה ...וערים עשהלוומקנהצאן
ובקר לרב ,כי2תן לו אלהים רכוש רב מאד" (דה"ב לב ,כח-כס) .ידיעה מענינת
מוצאיםאנו בנבואתישעיהו על התכונה הרבה בירושלים ערב המצור" :ותקבצו את
מי הברכה התחתונה ואתבתיירושלים ספרתם ,ותתצו הבתים לבצר החומה ,ומקוה
עשיתםבין ההמותימ למי הברכה הישנה" (יש' כב,ט-יא) .על מעשים אלה מסופר
גם בדה"ב לב ,ה":ויתחזק(חזקיהו)ויבן את כל החומה הפרוצה(מימיושלאחז,ואלה
"בקיעי עירדוד"שביש' כב ,ט)ויעל על(ה)מגדלותולחוצה החומה (ה)אחרת,ויחזק
אתהקליא עיר דודויעש ללחליבומבים .-ובפסוק הבא מדובר עלארגון חיל-
המתנדבים-:ויתן שרי-מלחמות על העם,ויקבצואליו אל רחוב שער-העירוידבר
על לבבם".8וראויה לתשומת לב העובדה,כיגם סנחריב מזכירס-ל סדירוסיל-
עזרי,שכינסחזקיהובירושלים במטרה לחזק אתהגנתבירתו .אבל בעיקר בטח מלך
יהודה בעזרת צבא-הרכב המצרי ,ולא בכדיהתריעישעיהוהנביאבימים ההם על
היורדים מצרים לעזרה ועל סוסימ ישענו ,ויבטחו ברכב כי רב ועל פרשים כיעצמו...ומצרים אדםולאאל,וסוסיהם בשר ולא רותע(שמלא,ם,
בשנת  702ערך סנחריב מסע למזרחה של הממלכה האשורית ,לאחר שסיים את
השלב הראשון של למלחמה בבבל ,שתוצאתוהיהנצחון מפוקפק של מלך אשור.
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 :1מנסרת טין של סנחריב ("הוסרת טיילור") ,הנמצאת
במוזיאון הבריבוי ,ועליה תיאור מלחמותיו של סנחריב
ובתוכן כולחמתו בחזקיהו מלך יהודה*

ח'רבת אל-מוטנע ,שאותה מזהים עם עקרון ,מבט מצד דרום.
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מסצ סנחריב לארץ יהודה

בדרק-י"7זה כברנתגבשהברית המלכים בעבר-הנהר,שנמענה עלמצרים ,ושעמה

נמנתה גםיהודה ,וזו פרקה אתעולאשור- :וימרד(חזקיהו) במלךאשור ולא עבדו"
(מליביח,ז).

מסע סנחריב ליהודה
בשנת  701לפסה"ניצא סנחריב בראשחילותיו אל ארצות המערב.גהוא המסע8
הגדול שאותו תיארו בפרוטרוט סופרי-המלך .10כאשר הגיע סנחריב לחוף
הצבאיןנמלט מלךצידון עלנפשווהפקיר לכובשהאשורי אתצידון-רבה ואתערי.
המיניק

החוףהצידוניות:צידון-הקטנה,בית-זית ,צרפת ,מהלב,אוסג(צורהיבשתית) ,אכזיב
ועכו .סנהריבהושיב על כסא המלוכהבצידון מלך חדש ,את אתפעל הב',הטיל מס
כבד עלעריהצידוניםועלמלכיארודוגבל,וכמוכן עלמלכי אשדוד (ששבה להיות
מלוכה) ,עמון ,מואב ואדום ,אשר מיהרו להכנע לאשור .מעכו פנה סנחריב דרומה,
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בודאי דרך פחנת דאר,והגיע למחוז יפו ,שהיה בזמן ההוא נתץ למרותו של מלך
אשקלון;אחד.מבעלי הנרית'הראשיים.סנחריבמזכיר בפירוש אתכיבושןשלהערים
יפו ,בית-רגון ,בני-ברק ואזור ,כולן ערי צדקא מלך אשקלון;~ יהתקדם דרומה,

כנראה בדרך הנוחה והקצרה,ביותר לאשדוד ,כדי להתייצב מול חילות המצרים
שהוזעקו עלידי הברית האנטי-אשורית .המערכה הגדולה ניטשה בשדות אלתקה,
כנראה ,תל א*-לאף ,12בקרבת הכפר הנטוש"כילה ,כארבעה ק"מ צפונה-מזרחה
ליבנה ,ליד צומת של שתי דרכים עתיקות היוצאות מיבנה :האחתהנמשכתצפונה,
לבית-דגון ,והשניה הפונה לרמלה וללוד .תיאור חי של מלחמת אלתקה מוצאים
בכתובת סנחריב; -ויקראו (בעלי הברית) למלכי מצלום ולקשתי מלך לוש
ומרכנותיווסוס"ולסןלאיןספורלויבואולעזרתם .בשדה אלתקהערכו מערכהמדי...
נלחמתי בהם והנחלתי להם תבוסה .בתוך הקרב תפסוידי חשם אתבעלי הרכב
.
המצריים 'עם בנימלכיהם ואתבעלי הרכב של מלך בוש".
לאחרמכןלכדסנחריב אתערי המבצר אלתקהותמנה וכבש אתעקרון (ח'רבת
אלזמקנע.
 1שהשגירה;ב-יודיושלחזקיהואת מלכהפדי,הנאמןלסנחריב ,והצטרפה
לברית מד אשור;.סנחרוב עשה שפטים בשרי עקרון ,העניש קשה את תושביהעיר,
והמשיה בדרכואל,פנים שפלת-יהודה ,אל מחוזותיה המערביים של מלכותיהודה;
אשרעדיין לאננלנעה למלך אשור .במסעו זה ,המלווה הרס וחורבן ,הגיע סנחריב
עולכיש ,שבמחוזהשני שלשפלתיהודה(יהושעסו f(u~ ,שם מצור עלעיר המבצר
החזקה ולכדה .אתלכיש הפך טנחריב למקום מפקדתו ,ומשם פשטו גדודי אשור

זי

ציור  :52שחזור העיר לכיש הישראלית על חומותיה ושעריה

ביהודה ,כבשו עיר אחר עיר והרסו כליל את מערכת ההגנה של הארץ .שקמת
מחוזיהנרחביםוגלותתושביםמרובים -אסונותאלהבאוכמהלומהכבדה על מלכות
יהודה.תיאור מפורט שלמצור האשורים על לכישוכיבושה נמצא בתבליטיסנחריב,
י
שנתגלו בחורבות בית המלך בנינוח",ויש בהם להגיגים את הטכניקה של המצור
ההסתערות של גייסות אשור וכיבוש המבצר ,משפט המלך שעשה בראשי העיר,
מעשיהאכזריותבשבויים וגלות התושבים ,הריסתהמטעיםסביב לעיר,וכן אתהווי
נ 0ש1
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הצבא האשוריומחנהו .בספר זכרונותיו מסכם סנחריב את מעשה.גייסותיו ביהודה
לאלוי" :ואשר לחזקיהו היהודי ,אשר לא הביא את צוארו בעולי ,על 48עריו

הבצורות ,ערי-החומהטיעל ערי-השדה אשר בסביבתן ,שמתי מצור וכבשתי אותן
עלידי סוללות עפר כבוש ששפכתי עליהן ,בהגשת כרים ,בהסתערותהיל-רגלים,
במחתרות ,בפרציםובמנהרותיי 200,150י1נפש,קטןוגדול,אישואשה,סוסים ,פרדים,
חמורים,גמלים,צאן ובקר עדאין מספר הוצאתימתוכןויהיולילשלל.ואותוסגרתי
כמו צפור בכלוב בתוךירושלים,עיר ממלכתו".
יתמונה מבהילה וקודרת של חורבןערי השפלה מצייר עד-ראיה ,הנביא מיכה
המירשתי":כיאנושהמכותיה,כי ב14ה עדיהודה,נגע עד שערעמי עדירושלים...,
כיירד רע מאת ה' לשער ירושלים" (מיכה א ,ט ואילך).ובין הערים שבהן פגעה
הרעה הואמזכיר אתלכיש ,מורשת-גת,אכזיב ,מרשהועדולם,כולן בשפלתיהודה.18
בספרזכרונותיו מספרסנחריב שקרע מעליהודהמחוזותנרחבים ,אלנכון אתמחוזות
השפלה ,וצירפם למלכויות פלשת :אשדוד ,עקרוןועזה .כמוכן מסתברמדבריוכי
אקד.הגייסותהגיע עדירושלים ושם מצור על העיר ואף שפך סוללת-עפר ,בעוד
ששיקר הצבא האשורי הופנה לכיבוש אשקלון ,בעלת בריתה שליהודה .במצוקתו
נאלץ הזקיהו להכנע למלך אשור .מספרזכרונותיו של סנחריב למדיםאנו,שהזקיהו
שלה למלךאשור מס כבד ,שכלל  30ככרותזהב ו 800-ככר כסף,אבניםיקרות,פוך,
רהיטים מצופים פיתוחי-שן ,חפצי-שן ועץ יקר,וכן בנותיוופילגשיו ,שרים ושרות.
גם בכתובותאחרות שלסנחריב מסופר עלכניעתושלחזקיהוועל המס הכבד שהוטל
עליו לשלחולנינוח .בתנאיהכניעה שלחזקיהונכללוגם שחרורו שלפדימלךעקרון
מןהמאסר.כלהידיעותהללו,השאובותמןהמקורותהאשוריים,מכוונותיפהלמסופר
במקרא ,ובייחוד למסופר במל-ביה .לפי מקור זה לכד סנחריב את ערי יהודה
הבצורות וקבע את מושבו בלכיש .בצר לו שלח חזקיהו משלחת לסנחריב לבישה,
שהודיעה עלכניעתושלחזקיהו":וישם מלך אשור עלחזקיהומלךיהודהשלושמאות
ככר כסף (לפי כתובת סנחריב :שמונה מאות)ושלשים ככר זהב" .כדי לשלם את
הסכום הגדול הזה הריק חזקיהו את אוצרות בית המלך ובית המקדש,וקיצץ את
דלתות ההיכלואת האומנות אשרציפהחזקיהובימיגדולתו.
.

המצור על ירושלים והמכה בצבא אשור
בזהנסתיים השלב הראשנן של המלחמה,ושום מקוראשוריאינומעיד על המשכה.
ואילו במקורות שבמקרא נשתמרו ידיעות סותרות זו אתזו על השלב השני של
המלחמה ,שכתוצאה ממנו עזב סנחריב לפתע את הארץ וירושליםניצלה מכליון;
וישמן החוקרים,שכדילישבאתהסתירותולפרש אתהכתובים,הניחושהיושנימסעות
שונים שלסנחריב :האחד בשנת  701לפסה"נוהשני בשנת 593או 689לפסה"גי! .אךאין
לקבל סברהזו,שאין לתאחיזה בתעודותהאשוריות.נראים הדברים,כיסנחריב לא
הסתפק בכניעתו שלחזקיהו ,אלאהגביר את המצור עלירושלים במטרה לאלץ את
חזקיהולפתוח אתשעריהעירבפניהגיסהאשורי ,שנשלח מלכישבראשותושלהתרתן,
הוא שר-הצבא בדרגההגבוהה ביותר .החלטהזושל סנחריב באה בודאי בעקבות
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המלחמות בתקופת המלוכה

השמועה על התכלה הרבה של המצרים לצאת למלחמה מכרעת מד צבא אשור,
שהתחיללאיים על ארץ-הנילוס גופה .אלנכון פקד סנחריב עלשריו להשלים את
כיבושירושלים בלא שהות ,כדי להבטיח את עורפו של צבא אשור במערכה מד
האויבהעיקרי .ולאמל הנמנעכי ,למרבה המבוכה בירושלים ,הגיע אזמן הצפע,
מפהנתשומרון ,מסאשורי נוסף ,אשר עברביעף עלעריבנימין ,מעית (כנראההעי,
היום א-תל),שבגבולההצפוני שלמלכות יהודה ,עד %ב שמצפעלירושלים("ש'י,

כח-לב).

לפי המסופר במל*ב יח,ת-יט,לז; -ר לו,ב-לז,לה ,התייצבו שלושת שרי

אשור -התרתן,הוא ראש-הצבא ,רב-סריס ,ורבשקה  -בתעלת הבריכההעליונה,
כלומר בקצה הדרומי של עיר דוד ,והתחילו לנהל משא-ומתן עם הנצורים
בירושלים ,שבראשם עמדו שלושתנציגי חזקיהו,שרי המלוכה הראשיים-אשר על
הנית ,הסופרוהמזכיך .רבשקה ,הרוה החיה במשא*ומתןזהוראשהמדברים ,דרש
כניעהבליתנאים,ואףהודיעלנצוריםשהחליט מלך אשור להעמיד פחה בירושלים,
כלומר לבטל את המלוכה ולהפוך את יהודה למחוזשלטוןאשורי.רבשקהפנהלא
לשריםבלבד,אלאגםאל-העם אשרעלהחומה,-בדבריםשנאמרוב-קולגדוליהודית,-
כלומר בשפתהארץ,ולא שעה לבקשתשרייהודה לדברארמית,היאהלשוןהרשמית
בפרובינציות הארמיות של אשור והלשץ הדיפלומאטית ,שהשתמשו בה האשורים
במשא-ומתן גם עם מושלים בלתי-ארמיים בעבר-הנהר .29במשך כל המצור עמד
הנביאישעיהובן-אמוץלימינו של המלך ,עודדו לבטוח באלוהיישראלולא להסער
את העיר ביד הצר ,והפיח תקוה ותוחלת בלב הנצורים. :אל תירא עמיישבצית
מאשור ,בשבטיבכה ומטחוישאעליך בדרך מצרים;כי עוד מעט מזער וכלה זעם,
* .
ואפי עלתבליתם...והיהביוםההואיסור מעלשכמך מעלצוארך..
(יש'י ,כד ואילך) .ומדברי הנבואה ,שמיח?
ידי לישעיהו ,נשמע
ס
לה
קה
לו
הוי
ייסטוריוגרףה
הד המעשים המפתיעים ,שהתרחשו לאחרמכן :אמרה' :אלתיראמפניהדברים
אשר שמעת ,אשר גדפו נערי מלך אשור אותי .הבינותן בו (בסנחריב) רוח ושמע
שמועה ושב אל ארצווהפלתיו בחרב בארצוק (יש' לז,ו-ז).נראיםהדבריםכיבזמן
המצור כבר הגיעה לירושלים השמועה שהמצרים יצאו להלחם בסנחריב ,ושמועה
לטדל4נ קקפחוח4שו2עאנריוץעירילספידטלשררים.
חעוד*ו;4מזהנצוריםואי פנהא"2ייבע
בימים ההם כבר נטש סנחריב את מחנהו בלכיש ,ובדרכו למסילה הראשית בחבל*
החוף שם מצור על אחד המבצריםשנשתיירו בגבולה המערבי שליהודה,היא לבנה
(מל"טיט,ח),שמצפוןאו מצפון-מערבללכיש,שישלזהותה באחד התלים שממערב
לביתגוברי 217אותהשעה משטה השמועה על צאתו של תרהקה מלך כוש 22למלחמה
באשור.אזשיגר סנחריבשליחיםירושלימה,ובידיהם ספרים(אגרות) אלחזקיהומלך
יהודה ,שהכילו כנראה אולטימטום להסגיר ללא דחיה אתירושליםבידהאשורים.
הפעםאיים סנחריב בהחרמתהעיר אם פקודתו לא תתמלא .לא בכדיעוררוספרים
אלה מבוכה בלב חזקיהו ,והסופר מוסר תיאור דראסטי ,כיצד פרש מלךיהודה את
כתב סנחריב לפני ה' והתפלל אל יושב הכרובים .אותה שעה שלח ישעיהוביד
שליחים את דברהנבואה המעודדת(מליביט ,כח-לד;יש'לז ,כא-לה) ,המסתיימת
במשפט האופייני-:ועותי על העיר הזאת להושיעה ,למעני ולמען דוד עבד" .בזה
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נפסק במקור המקראי הסיפור השוטף על
השתלשלותמחהנמהאורעות .וכגסריםוםלסמ
י-
אב
בי
ור
נח
האגדה,שריחה ביהודה ,על המקרה המופלא שקרה ב
האשורי
שיעזוב את הארץלפנישהצליהלהכניע אתירושלים ולהלחם במצרים.
הצד השוה בנוסחאות של הסיפור הקצר על מאורע זה ,שנשתמרו במל"ב יט,
לה-לו; יש' לז ,לו-לז ודה-ב לב ,כא ,הוא כדלקמן :בלילה יצא מלאך ה'ויך
במחנה אשור,וישב סנחריב מלך אשור לארצו.לפישתיהנוסחאות הראשונותהיכה
המלאך במחנה אשור 185,000אישוישכימו בבוקרוהנה כולםפגריםמתים;ואילולפי
הנוסחה השלישיתהכחיד המלאך כלגבור-חילומידושר במחנהמלךאשור.הנוסחה
השלישיתמציינתכישבסנחריבלארצובבושתפנים,ואילוהשתים האחרותמסתפקות
בהזכרתשיבתו של סנחריבלנינוח .כסיום לפרשה כולה באההידיעה ההיסטורית
עלשניבניושלסנחריב ,שרצחו אתאביהם באחד המקדשים,ועלעליתושלאסרחדון
בן סנחריב לכסא המלוכה באשור ב 880-לפסה"נ; אלנכון כדי לאמת אתנבואתו
שלישעיהו":ושבאלארצווהפלתיו בחרב בארצהפש'לז",
,ראוילצייןכי באותה
נבואה שלישעיהו לא נאמר דבר על הנס ,שנתרחש במהנה אשור ,וכגורםיהיר
למהירות שעזב סנחריב את הארץ נזכרת השמועה ששמע בלבד ,אלנכון השמועה
על בוא צבא תרהקה.
מקורות המקראאינם מרמזיםלנו רמז כלשהו עלאופי המכה שהוכה צבא אשור,
והוצעובעניןזה הצעות שונות ומשונות .כבר הביא יוסף בן-מתתיהו את הסברה
שאלהים שלח במחנה(קדמתיותי,א,ה).מענינתהיאסברתושלפיעילמ לבית
למחלת השיבו ,הידועה מכמה תעודות אכדיות כאחת המחלות המדבקות ,שהיתה
מתפשטת לעתים בצבא,והיא כרוכה בחוםגבוה .יתר על כן,פייגין מסתמךגם על
נבואות ישעיהו לחיזוק השערתו(כגון על יש'י,טז f(r.-וסבור שראה החוזה בעיה
רוחו אש בוערת במחנה אשור ,אבל לא היתהזו אשמוחשיתכי אם אש הקדחת של
המחלה .אך מסתבר מאליוכיאיןאלו אלא השערות בלבד ,וקשה להעלותמתוך
הכתוביםמהוגרעינוההיסטורישלהסיפורהעממי.
הדים של פרשהזו נשתמרו אף בדבריו של הרודוטוס (ספר ב )141 ,על מסעו
הצבאי שלסנחריב למצרים,הלקוחיםמתוך אגדהמצרית.לפיסיפורושלהרודוטוס
ריס סתת,המלך הכהן במקדשהס-סטים(הוא האלהמצריפתח),אתאנשיו למלחמה
עם סנחריב "מלך הערבים והאשורים ,-שבא על מצרים .וכשהגיע סתת לתחפנס
שבמבואות מצרים ,פשטובלילה עכברים על מחנהסנחריבוכרסמו אתכלי-הנשק
שלהאויבים; למחרת~ססילסנחריבורבים מהםאבדו .אגדהזומיוסדתבודאיעל
נוסח מצרי של מסע סנחריב למצרים,שנסתיים בשיבתו הפתאומית של מלך אשור
לארצו .אמנם ,לא הוברר ממנה מיהו מתון ,המומיע ככהן וכמלך מצרים ,ותתכן
הסברהשאינו שם פרטי אלא תוארו של הכהן הגדול של האל פתח(הפייסטוס)בסוף;
ולכן ישמי שסובר שתרהקה היה אז הכהן הגדול של פתח במוף ,ומילא תפקיד
חשוב במלחמה נגד אשור .גםיוסף בן-מתתיהו סובר שתרהקה הוא המלך שמפניו
נסוגסנחריב ממבואות מצרים ,אבל אפשר שקשר את המסופר במקרא על תרהקה
מלך בוש למסופר אצל הרודוטוס על סתת ,ולכןאין להסיק ממנו מסקנותודאיות.
עצםהעובדה,שנסיגתוהפתאומית שלסנחריבמגבולותמצרים ויהודה עוררהפליאה

דיר
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המלחמות בתקופת המלוכה

בעיהבני הדור,איננה מוטלת בספק ,ולא בכדי לבש מאורעזהדמותאגדיתבדמיז

היהודיםוהמצרים,והדיוהגיעו עדדורותרחוקים.
גייסותהאשוריםהביאו הרסוחורבן עלארץ-יהודה;וגםשכנותיה,וביחודמלכויות
הפלשתים שבמערב ,פגעו בה קשה וקצצו בגבולותיה .לאחר מותחזקיהוהיה מנשה
בנונאלץ לבואבעולאשור,שהיתהאזבשיאגדולתה,ואףהצליחהלכבוש אתמצרים
ולהחזיק בה .אבל המאורע ההיסטורי הגדול בשנת  701לפסהץ הציל אתירושלים
ויהודהמגורלן של שומרון ושאר מחוזות הכיבוש ,שהפכו לפחית אשוריות .יהודה
הוסיפה להתקיים כמלוכה ואסאלית ,ומלכי בית-דוד לא פסקו למשולבירושלים.
גםבהיותםנכנעים לשליט האשורי לא חדלו לצפות לשעתכושרכדילפרוק אתעולו
מעל צוארם .שעת כושרזו באהבימי נכדו של מנשה ,המלךיאשיהו.בימיו נבנתה
יהודה מחורבנה של אשור ועלתה לדרגתגורםמדיניבקדמת-אס.ה.
ה ע רו ת
מאמר זה מיוסד על מאמר שנדפס לראשונה בקובץ ארץ*ישראל ב (תשי"ב) ,עמ'

.175-170

ן מאמרושלא.מלמט,בכרךזה,עמ' .280-241
 1על מלחמות ישראל ואשורועל חורבנהשל שומרוןעיי
על הפרשה הסבוכה של כיבוש שומרוןכידי אשור השוה. 301] :עע .11.Tadmor, JCS 12 )1958(,

 2על פרשיות אלהעיין:ב.מייזלר (מזר) 1ארץ*ישראל ב (תשי"ב) ,עמ' 170ואילך ,ושםביבליוגרפיה
ן ;מ.770עע.11. Tadmor, Jcs12 )1958(,
בוספת:ועייןעוד:י.538עע .Hallo, BAr 23 ))960(,י.ע
.תדמור ,בכרךזה ,עמ' .285-261
ישלש
 8על מסעותיהם שלמלכי אשור לפלשתעיין מאמרו
 4עיין במחקריםהמנויים בהע' .2

 8עייןהתרגומים של11, The Annals Of Sennacherib, 1924;idem, Ancient Records of :נ6פט1סט]D.D.

.2878עע :]. Oppenheim, ANET,ך. 1158עע .Assyria and Babylonia 2, 1927,
 8על תעלת השילוחעיין:מ.הקר ,ספרירושלים ,השט"ז ,עמ' 191ואילךןב.מזר,אנציקלופדיהטקראית
.11.
,טור 825ראילך;ובפירוט Jdrusalem sous terre, 1911
ג
1,מט0ס/1י
ן לאחרונה :מ. 400קע *8. Moscati, L'epigrafia ebraica antica" 1951,
ז עיי

.ידין,ידיעותסו (תש"י) ,עמ' 88ואילך.
 8על מבנה הצבאעיין:י
,Urba 8על הוראתהמושגעיין.288 :ע 1, ANET,פ1טבפ"עקנ) .].בטעותנהגולתרגם מושגזה במשמעות
של"ערבי" וסברו שהכונה לערבים ששכרחזקיהו .אמנם ,גם ההוראהחיל-עזר מוטלת בספק.
 16עיין המחקריםהמנוייפ רהע' fsועיין גם במאמרו שלח.תדמור ,בכרךזף ,עמ' 278ואילך*
 11מסתבר,אינוא ,שיפוובנותיההיו אז חלקבלתי נפרד של מלכות אשקלון,וביןיפווביןהמטרופולין
שלההפרידהמלכותאשדוד ,כלומר שהקשרהעיקריביןיפוואשקלוןהיהבנתיבהים.
 12עיין:ב.מזר-,ידיעות כד (תש"ך) ,עמ' 15ואילך.
.נוה,ידיעות כא (תשיעז) ,עמ' 178ואילך.
 18עיין:י

.11, Layard,Theג

). Paterson, T1~e Palace oe :נ .210]:נע Monurnents ofNineveh 2, 1853,
 14עיין
ןגם :ב, 1618קק  8 )1958(,נ,1). Barnett, 18
לפ. 129עק ;Sinacherib, 1915; ~ritchard, ANEP.ועיי

 18מספר זה הוא בוודאימדויק,שכן ברשימתערי יהודה שביהושע טו ,שנתחברה לדעתיבימי יהושפט
ותוקנה לאחר מכן מספר פעמים ,נזכרות 89ערים בשפלה ו* 49בהר ,ואף חסרים בה כמהישובים שחרבולפי
סנהריב.על הדעותהשונותעלזמןחיבורה שלהרשימהעיין), Kleine Schriftcn 2* :ע4.
עדותו שלמיכהבימי

; ].1340עק )1958(,

];2.1)81141,Vם . 202עק75)1956(,ע*1ננ

T

1!. f
עg 1953,8
].2760עi
4.נ.ע;r
.נ)wCros3-
t
'

.23PEעע 9 )1959(,זרי ,.Aharonilר;ב.מזר,אנציקלופד-ה מקראיתג
 .ערך יהושפט*
 18ש.ייבין (ארץ ישראל א  t[NavSa~filעמ' 29ואילך) סובר,כי המנהרההצרה,שנתגלתה בשעתחשיפת
החלקלקהבלכיש,היא מעשהידיהם שלחילותסנחריב.
 .זו ]. 1992קק ).Ungnad, ZAW 58 )1942-3(,ל מפרש את המספר כ* 8,150בלבד ,וקשה לקבל אתדעתו,
אףעלפי שהמספר  200,150הואבוודאי מוגזם.
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מסע סנחריב לארץיהורה
 18החפירות והסקרים הארכיאולוגיים שנערכו בתלי השפלה לא העלו עדויות על הקף החורבן וההרס
שגרמו חילות סנחריבלערייהודה .שוםסימנים ברורים של חורבן לא נתגלו בחפירותבית שמש או תלבית
מרסם(עיין ]' 65עע '[.Albright,M S O R 21-22 ]1941-2ע7.י),רלתכןשעריםאלהלאנפגעואלאבמעט .אשר

ללכיש מתקבלתעלהרעתהסברהשלגב' א* טפנל (]ת. 55עע *Tufnell,Lachish 3, 1953,כ,)4שהחורבן של שכבה
ב' בלכישהיא מפרקזמןזה ,שלא כדעת רוב החוקרים הקובעים חורבנה לשנת  591לפסה"נ.ועיין גם ט
אביגד ,אנציקלופדיה מקראיתד ,ערךלכיש.
L.Honor,
העבר ,תש"ג,עמ' 88ואילךofPalestine,:
 19עיין:ש.פייגין,מסתרי
~ennacherib's ~,vasion
.430]:י1ע ]:W.F.Albrigbt, The Biblical Period, 1950,ת* 59עק *()1!,PJB 25)1929ע ).ע*Rudolph-דע;1926
מ* 1820עע () History 0] Israel, 1960נ ~; 7. Brightמ. 80עע.idem,BASOR 130 )1953(,

 26עיין:ב.מזר,בימי.בית ראשון(קובץ) ,תשכ"ב ,עמ'145-ואילך.
1פ זיהויה של לבנה מוטל בספק.אין לקבוע את מקומה בתל א-צאפי ,כדעת כמהחוקרים .ובראה שיש
לבקש אתמקומה בקצההגבול המערבל שליהודה (השוה מל"בח,כב),בדרך הראשיתמלכיש לתוףהים.לפיכך
.יתכן לקבוע את מקומה של לבנה בתל בראנט אואולי בתל עראק אל-מנשיה .במקום זההיה מבצר בתקופה
ו עולה על 1.5
הישראלית .ועל אף שמבצר זה לא היה גדול בשטחו (שטת שיאו של התל הנישא אינ
דונם),הרי עלדרכיהגישהליהודהוהיתהלוחשיבותניכרת.בחפירות המצומצמות שנערכו בתל הנישא
לב
יהשכבות העליונות שמימי מלכותיהודהוימי שלטון פרס ,אבל מסתבר שהמקוםהיה מיושב
לא נחשפו אלא
ומבוצר גם בתקופות קודמות .על ההפירות בתל עראק אל-מנשיהעיין:ש.ייבין ,דו"ח מוקדם ראשון על
התפירותצתל"גת,'/תשכ"א.על הצעותהזהויהשונותללבנהעיין:ז
.קלאי,אנציקלופדיהמקראית דן ערך לבנה*
 28בעית תרהקההיא מסובכת וקשה למצוא לה פתרוןהמניח את הדעת,כיהריעדיין לאהיה מלך בשנת
 ,שמן
 101לפסה"נ .לכןיש סוברים,כי התואר"מלך כוש"במקורהמקראיהואאנאכרוניסמוס:ועיין:ש.פייגין

עמ'  ;101-100וא.53עע.W.Hallo, BAr 23 )1960(,דו.עלהזכרת שמו של תרהקהמסתמכיםהחוקרים,המנסים
לקבוע מסעשניומאוחרהרבהיותרשלסנחריבןובמיוחדאולברייט).Albright,BASOR 130]1953['pp.gff.ע7.ע),
הקובע על סמך מקורותמצריים חדשים אתעלייתו של תרהקה לשלטון כמלך-משנה .בשנת  690789לפסה"נ
וכמלךיחיד בשנת  685/4לפסה"נ(ועיין גם] :ם*23עע ,816110834]1953[,פ586משן1.נ.11.נ) .אבלאין לסברהזר

פתךבמקורותהמקראיםוהאשורייםןועיין

כעת11,111 Rowley, Bulletin ofJohn Rylands Library 44 )1962(, :

מ4112

*'pp

 88עיין:ש.פייגין ,שם,עמי 88ואילך.
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