
חזקיהו נגד סנחריב 

מול חומות ירושלים  

עימות
גורלי



ה ַלֶמֶלְך ִחְזִקיָׁה   נָׁ ּוְבַאְרַבע ֶעְשֵרה שָׁ
ה ַהְבֻצרֹות ַוִיְתְפֵשם ֵרי ְיהּודָׁ ל עָׁ ה ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור ַעל כָׁ לָׁ .  עָׁ

(מלכים ב יח יג)



אשור

בבל 

מצרים
יהודה

ישראל

נינוה 
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מסע  
סנחריב

חורבן 
חורבן הביתשומרון

מסע סנחריב
חזקיהו המלך
ישעיהו הנביא



לכיש

ירושלים
צידון

יפו

אשקלון

עקרון

מצרים

בני ברק
אזור

מנסרת סנחריב מנינוה

צידון  לולי מלך 

נמלט אל  ... 

המרחקים

מלך  וצדקא

שלא  אשקלון

נכנע לפני  

הגליתי אותו  

אל ארץ אשור

,  בני ברק, יפו
עריו של  -אזור 
כבשתי  צדקא

.ולקחתי שללן
מלכי מצרים
נערכו נגדי  

כבשתי  באלתקה
אותן ולקחתי  

שללן
לעקרון  קרבתי 

והרגתי המושלים





,  עריו הבצורות46על 

,  ערי חומה שמתי מצור

ועל הערים הקטנות לאין  

.מספר שסביבותיהן
ואילי  , בסוללות כבושות( לכדתי אותם)

(  דרך), רגלים-הסתערות חיל(וב), מצור

ופרצים  , (מתחת לחומה)מנהרות 

(  מעל החומה)ועל גבי סולמות ( בחומה)

אותן לכדתי

,  שלא נכנע לעולי, אשר לחזקיהו היהודי

, קטן וגדול, נפש200,150

, גמלים, חמורים, פרדים, סוסים, איש ואשה

בקר וצאן עד אין מספר הוצאתי לי מתוכן  

.ומניתי עם שללי



צידון

יפו

מצרים

בני ברק אזור

אשקלון

עקרון לכיש

ירושלים



וכובש אותה



יק'קויונג

ארמון סנחריב

"הארמון שאין דומה לו"



תבליטי לכיש במוזיאון הבריטי



סנחריב מלך תבל מלך אשור
יושב על כסא יתדות

ושלל לכיש עבר לפניו





...ואשר לחזקיהו היהודי
אותו כלאתי בתוך  

ירושלים עיר מלכותו
.  כציפור בכלוב

,  הטלתי על העיר הסגר
ואת היציאה משער עירו  

.עשיתי לו לתועבה



תוצאות הכיבוש האשורי

ֵריֶכם ְשֻרפֹות ֵאש   ה עָׁ מָׁ ַאְרְצֶכם ְשמָׁ

ּה  ִרים ֹאְכִלים ֹאתָׁ ַאְדַמְתֶכם ְלֶנְגְדֶכם זָׁ

ִרים ה ְכַמְהֵפַכת זָׁ מָׁ .ּוְשמָׁ

ֶרם  ה ְבכָׁ ה ַבת ִציֹון ְכֻסכָׁ ְונֹוְתרָׁ

ה ה ְבִמְקשָׁ ה, ִכְמלּונָׁ .ְכִעיר ְנצּורָׁ

(שעיהו א זי (



ַבר ַעד  ַטף ְועָׁ ה שָׁ ַלף ִביהּודָׁ ארְוחָׁ ...ַיִגיַע ַצּוָׁ
(ישעיהו ח ח)



ירושלים



ה ֵלאֹמר  ִכישָׁ ה ֶאל ֶמֶלְך ַאּׁשּור לָׁ ַוִיְשַלח ִחְזִקיָׁה ֶמֶלְך ְיהּודָׁ
א ַלי ֶאשָׁ ַלי ֵאת ֲאֶשר ִתֵתן עָׁ אִתי שּוב ֵמעָׁ טָׁ .  חָׁ

(ידיחמלכים ב )

ה ְשֹלש ֵמאֹות   ַויֶָׁשם ֶמֶלְך ַאּׁשּור ַעל ִחְזִקיָׁה ֶמֶלְך ְיהּודָׁ
ב הָׁ .ִכַכר ֶכֶסף ּוְשֹלִשים ִכַכר זָׁ

( ידיחמלכים ב )



...והוא חזקיהו 
,מורא הוד מלכותי המם אותו

עיר  לנינוהוהוא שלח אלי 
...מלכותי

כיכר זהב30
...כיכר כסף800

מתוך מנסרת סנחריב



צידון

יפו

אשקלון

עקרון

ִכיש   ֵקה ִמלָׁ ַוִיְשַלח ֶמֶלְך ַאּׁשּור ֶאת ַרב שָׁ
ֵבד ה ֶאל ַהֶמֶלְך ִחְזִקיָׁהּו ְבֵחיל כָׁ ְלַמָׁ .ְירּושָׁ

(ישעיהו לו ב)

ירושלים

לכיש



ִם לָׁ ֹבאּו ְירּושָׁ ֹבאּו  ַוַיֲעלּו ַוַיֲעלּו ַויָׁ ַויָׁ
ה   ֶעְליֹונָׁ ה הָׁ ַלת ַהְבֵרכָׁ ַוַיַעְמדּו ִבְתעָׁ

.כֹוֵבסֲאֶשר ִבְמִסַלת ְשֵדה 
(  יזיחב מלכים )



ם"מגלי
המכון הגבוה ללימודי ירושלים


