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ענקיתמולו ניצבת ממלכה
וחסרת מעצורים

ממלכת אשור



ב

מצרים

יהודה
עמון

מואב

אדום

מצרים

נינוה

ישראל

ארם

:האיזורהאימפריה האשורית מכניעה את ממלכות 

-ַוַיַעל ֶמֶלְך ַאּׁשּור ֶאל
ְתְפֶשה   ַוַיְגֶלה   , ַדֶמֶשק ַויִּ

ה יר  ין-ְוֶאת; קִּ ית, ְרצִּ .ֵהמִּ
(טטזמלכים ב )

ֵאל  -ַאּׁשּור ֶאת-ֶמֶלְךַוֶיֶגל ְשר  יִּ
בֹור  ה ַוַיְנֵחם ַבְחַלח ּוְבח  ַאּׁשּור 

י ד  ֵרי מ  ן ְוע  :ְנַהר ּגֹוז 
(יאיחמלכים ב )

ארם



ְקַראת   ז לִּ ח  ַוֵיֶלְך ַהֶמֶלְך א 
ְלֶאֶסר ֶמֶלְך ַאּׁשּור   ְגַלת פִּ תִּ
ְזֵבַח   דּוֶמֶשק ַוַיְרא ֶאת ַהמִּ
ְשַלח ַהֶמלֶ  ֶשק ַויִּ ְך ֲאֶשר ְבַדמ 
י ה ַהכֵֹּהן ֶאת  ז ֶאל אּורִּ ח  א 

יתֹו   ְזֵבַח ְוֶאת ַתְבנִּ ְדמּות ַהמִּ
ל ַמֲעֵשהּו .ְלכ 

(יטזמלכים ב )

מזבח אשורי



ים  ַעמִּ י ְלֵחיל ה  דִּ א ַכֵקן י  ְמצ  ַותִּ
ֶרץ א  ל ה  ים ֲעֻזבֹות כ  ְוֶכֱאסֹּף ֵביצִּ

י ְפתִּ ס  י א  ֲאנִּ
ף ּופֶֹּצה ֶפה  נ  י ה נֵֹּדד כ  ֹּא ה  .ּוְמַצְפֵצףְול

(יגי ישעיהו )

: תחושת מלך אשור



הממלכה 
המאוחדת

פילוג
המלוכה

חורבן 
ארם

מסע  
סנחריב

חורבן 
שומרון

ארם        

שומרון  

אשדוד  

?יהודה     
ממלכת אשור  

בשיאה



ֵנה ה ֵכן הִּ ַמֲעֶלה ֲעֵליֶהם ֶאת ֵמי ' ְול 
ים ֶאת ֶמֶלְך  ַרבִּ ים ְוה  ֲעצּומִּ ר ה  ה  ַהנ 
ל  ה ַעל כ  ל  ל ְכבֹודֹו ְוע  ַאּׁשּור ְוֶאת כ 

יו ל ְּגדֹות  ַלְך ַעל כ  יו ְוה  יק  ַלף  . ֲאפִּ ְוח 
ַטף  ה ש  יהּוד  ַבר ַעד בִּ ארְוע  יעַ ַצּו  ...ַיּגִּ

(ישעיהו ח ז)



:  חזקיה המלך נדרש להכריע
להיכנע  לממלכת אשור כפי שעשה אביו  

.. או

להוביל את עמו למרד נגד

.המעצמה החזקה בעולם



או
להיות כלוא כציפור בכלוב

להיות חופשי כצפור דרור



..להיכנע פירושו 
אובדן עצמאות-

מיסוי כבד  -

כניעה לתרבות  -

האשורית ופולחנה



...כישלוןהמחיר 



...כישלוןהמחיר 



...כישלוןהמחיר 



הגליה לארץ רחוקה-

טמיעה בין העמים-

היהודית  אובדן הזהות-





לארץ  

ישראל



ְמרֹּד ֹּא ( חזקיהו)ַויִּ דֹוְבֶמֶלְך ַאּׁשּור ְול .ֲעב 
(זיחב מלכים )

בכל זאת 







: ובירתה נינווה



ם"מגלי
המכון הגבוה ללימודי ירושלים





?מה הבטחון הזה



ירושלים

ַתב  ְּגרֹות כ  ה ְוַגם אִּ יהּוד  ֵאל וִּ ְשר  ל יִּ י הּו ַעל כ  ְזקִּ ְשַלח ְיחִּ ַויִּ
בֹוא ְלֵבית יה ם ּוְמַנֶּׁשה ל  ִּם ַלֲעשֹות  ' ַעל ֶאְפַריִּ ל  ירּוש  בִּ

ֵאל ְשר  ה ֱאֹלֵהי יִּ יר קֹול  ֶפַסח ַליהו  ר ְלַהֲעבִּ ב  ידּו ד  ַוַיֲעמִּ
בֹוא ַלֲעשֹות ֶפַסח ַלה ן ל  ְבֵאר ֶשַבע ְוַעד ד  ֵאל מִּ ְשר  ל יִּ '  ְבכ 

ִּם ל  ירּוש  ֵאל בִּ ְשר  (דברי הימים ב ל אה)...ֱאֹלֵהי יִּ

לאחד את כל שבטי ישראל כבימי דוד ושלמה  חזון מדיני 



בירושלים' ריכוז עבודת ה

וביטול הבמות



צידון

יפו

אשקלון

עקרון

מצרים

בני ברק
אזור

עזה

:עוצמה צבאית
כיבושי חזקיה בשפילה

, אנשי עקרון''
, הדיחו את מלכם פדי

ומסרו אותו בידי חזקיהו  
''..והוא שם אותו במעצר 

(מתוך מנסרת סנחריב)

לכיש

ירושלים



לכיש

ירושלים
צידון

יפו

אשקלון

עקרון

מצרים

בני ברק
אזור

עזה

ובמישור החוף

ים   ְשתִּ ה ֶאת ְפלִּ כ  הּוא הִּ
ה ְוֶאת ְּגבּוֶליה    ַעד ַעז 

ים   ְגַדל נֹוְצרִּ מִּ מִּ
ר ְבצ  יר מִּ .ַעד עִּ

(חיחמלכים ב )



מצרים

בריתות הגנה עם מצרים ובבל

נינוה

בבל

ה   ם  ְלֶעְזר  ְצַריִּ ים מִּ ְרדִּ הֹוי ַהיֹּ
ֵענּו   ּׁש  ים יִּ ַעל סּוסִּ
ְבְטחּו ַעל ֶרֶכב   ַויִּ

ים   שִּ ר  ב ְוַעל פ  י ר  כִּ
ְצמּו ְמאֹּד  י ע  ..כִּ

(ישעיהו לא א)

יהודה



וחזקיהו מכריע 

ומתחיל להכין

את ממלכתו למאבק



ם"מגלי
המכון הגבוה ללימודי ירושלים


