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  נאום רבשקה – 17-36מלכים ב י"ח  –דגשים ללמידה 

  

  

  רקע:

-בתחילת פרק י"ח מתואר מסע העונשין של סנחריב ליהודה בעקבות מרדו של חזקיהו כנגדו ואי

נאום  –בחלק זה אנו נחשפים לאחת מנקודות הזמן במהלך המצור על ירושלים תשלום המס. 

הוא דובר עברית. בנאום  –ין כישוריו רבשקה. רבשקה היה דמות בכירה בצבא האשורי, שב

המכיל רכיבים רבים של לוחמה פסיכולוגית הוא מנסה לשכנע את תושבי ירושלים להיכנע ולקבל 

בנאומו מראה  על עצמם מרצון את הגלייתם, ולא לסמוך על חזקיה שיוביל אותם להצלה וניצחון.

על יכולותיה הצבאיות רבשקה על רמת היכרות טובה עם המתרחש ביהודה, נתון המראה 

  והמודיעיניות העדיפות של אשור.

  

  חלקו הראשון של הנאום – 17-25ם פסוקי

רבשקה מגיע אל מחוץ לחומות ירושלים בראש משלחת המונה שלושה אנשי צבא בכירים. עם 

ֶלְךהגיעם מסופר כי "  ִּיְקְראּו� ֶאל־ַהֶּמ� צאים " (אל חזקיהו מלך יהודה), אולם בניגוד לקריאתם יוַוֽ

ח אליהם רק שלושה מפקידיו הבכירים: " ר ְוי�ָא� 'הּו ֲאֶׁש%ר ַעל־ַהָּב"ִית ְוֶׁשְבָנה� ַהֹּסֵפ� ים ֶּבן־ִחְלִקָּי ֶאְלָיִק�

יר ף ַהַּמְזִּכֽ "הּו". מכאן פותח רבשקה בנאום שכביכול מתחיל ב"ֶּבן־ָאָס' ", אולם ִאְמרּו־ָנ'א ֶאל־ִחְזִקָּי

  אותם הוא רוצה לשבור. –כוון לאנשי ירושלים ששומעים אותו ברור כי הוא מ

ר ַהֶּמ/ֶלְך בפתיחת הנאום קורא רבשקה " ה־ָאַמ0 "הּו ֹּכֽ ה ִאְמרּו־ָנ'א ֶאל־ִחְזִקָּי ֹ/אֶמר ֲאֵליֶהם� ַרְבָׁשֵק� ַוּי

ְחּתָ  ר ָּבָטֽ �ן ַהֶּז'ה ֲאֶׁש� ּור ָמ6ה ַהִּבָּטח4 � ֶמ%ֶלְך ַאּׁש� א פונה לחזקיה בשמו הפרטי הו –". ראשית ַהָּגד�ל

בלבד, ללא כל תואר, ואילו את המלך שהוא מייצג, מלך אשור, הוא מכנה ב"המלך הגדול מלך 

אשור". אופן הפניה הזה מראה לחזקיה ולעם השומע את קטנותו של חזקיה, ואת יחסי הכוחות 

�ן ַהֶּז'ה ֲאֶׁש� בינו ובין אשור. משם מיד שואל רבשקה " ְחּתָ ָמ6ה ַהִּבָּטח4 ?", כלומר ממה אתה ר ָּבָטֽ

ְרָּת� " :ממשיך בזלזולבשקה ר שואב את המחשבה כי ביכולתך לנצח את אשור? ָאַמ֨

ְדָּת ִּבֽ  י ָמַר' ְחָּת ִּכ� י ָבַט� ה ַלִּמְלָחָמ"ה ַעָּתה� ַעל־ִמ% ה ּוְגבּוָר' ִים ֵעָצ�  :, במילים אחרות"?יַאְך־ְּדַבר־ְׂשָפַת�

ולעודד את העם, אולם כדי לנצח צריך דווקא את חכמת בלדבר  – "דבר שפתיים"אתה טוב ב

במילים אלה אומר לנצורים כי קה בשר, שאת שניהם אין לך. )"עצה וגבורה"(וכוח צבאי המלחמה 

  ד, ללא כיסוי.מילים בלבחזקיה מוליך אותם שלל, יש לו במחסנית 

מעלה רבשקה בנאומו גורמים שיהודה וחזקיהו עשויים לסמוך עליהם שיצילום, ושולל כל  מכאן,

שלו היא לערער את כל מטרה ה .האחד מהם, מסביר מדוע אין כל סיכוי לקבל הצלה מגורם ז

  הדברים עליהם יהודה עשוים להישען.

  הסיכוי לקבל הצלה מגורם זהשלילת   שכביכול יהודה סומכים עליו לדעת רבשקהגורם 

ּוץ " ה ָהָרצ/ %ה ָבַט%ְחָּת ְּלָךB ַעל־ִמְׁשֶעֶנתA ַהָּקֶנ֨ ה ִהֵּנ Bַעָּת

יִ  סומך על סיוע מאימפריה אתה  – "םַהֶּזה� ַעל־ִמְצַר�

  המצרית.

ּוץ ַהֶּזה� " ה ָהָרצ/ %ה ָבַט%ְחָּת ְּלָךB ַעל־ִמְׁשֶעֶנתA ַהָּקֶנ֨ ה ִהֵּנ Bַעָּת

ה  � ּוְנָקָב"ּה ֵּכGן ַּפְרֹע% א ְבַכּפ' יו ּוָב� ְך ִאיׁש� ָעָל� ר ִיָּסֵמ� ִים ֲאֶׁש֨ ַעל־ִמְצַר�

י ים ָעָלֽ ל־ַהֹּבְטִח' ִים ְלָכֽ ֶלְך־ִמְצַר� משענת "היא מצרים  )1( – "וֶמֽ
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דומה לשיח הקנה החלול, שעם נשענים עליו  – "קנה רצוץ

 הוא נשבר ושבריו הם חדים ודוקרים דווקא את הנשען.

מצרים  )2(כוח שמי שנשען עליו משלה עצמו. היא לומר כ

ה כי אין לה באמת ב בטוחני כן לוכיחה לכל מי שניסה לפה

   יכולת לסייע, וההבטחה היא אשליה בלבד.

י ֶאל־ְיהָו�ה" ּון ֵאַל� י־תֹאְמר% ינּו ָּבָט"ְחנּו ְוִכֽ יו "  "ֱאֹלֵה' ֹמָת%יו ְוֶאת־ִמְזְּבֹחָת� הּו� ֶאת־ָּבֽ יר ִחְזִקָּי֨ ר ֵהִס/ ּוא ֲאֶׁש֨ Lֲהל�א־ה

ּו  ְׁשַּתֲחו' ה ִּתֽ ם ִלְפֵני� ַהִּמְזֵּב%ַח ַהֶּז� �ִ ּוָׁשַל יהּוָדה� ְוִליר% ֹ/אֶמר ִלֽ ַוּי

 ִ אומר כי חזקיה דווקא הרס את הבמות רבשקה  – "םִּביֽרּוָׁשָלֽ

ט במשפוהמזבחות של ה', אז אין סיבה לצפות להגנה ממנו. 

, אפילו "יודע מה קורה ביהודה"הוא זה מראה רבשקה כי 

  הפולחן שערך חזקיה.-ברזולוציה של הכרת ריכוז

לאפשרות שהעם סומך על ה' באמצעות חוזר 

   >-משפט ששולל אפשרות הצלה זו 

יִתי " ה ָעִל4 י ְיהָו� � ְיהָוה� ַעָּתה� ֲהִמַּבְלֲעֵד% �ם ַהֶּז'ה ְלַהְׁשִחת" ַעל־ַהָּמק�

ּה ֹ'את ְוַהְׁשִחיָתֽ ֶרץ ַהּז י ֲעֵל4ה ַעל־ָהָא� מציג את הוא  – "ָאַמ%ר ֵאַל�

ידי -אשור ככוח צבאי שנשלח להשחית את הארץ דווקא על

, הרס הארץ הוא חלק מהתכנית האלהית לדבריו, ולכן אין ה'

  סיכוי להצלה ממנו.

  

א ֶאת־ֲאֹדִנ'י ֶאת־ֶמ%ֶלְך " :רבשקה דברי זלזול בכוחו של חזקיה הדברים מכניסבין  %ֶרב ָנ� ְוַעָּתה� ִהְתָע

ים ֲעֵליהֶֽ  ְכִב� ל ָל�ֶתת ְלָך' ֹרֽ Mים ִאם־ּתּוַכ /ה ְלָך� ַאְלַּפ%ִים סּוִס� ּור ְוֶאְּתָנ מלגלג ואומר כי לאשור הוא  – "םַאּׁש"

סוסים, כי הם יודעים שהוא לא ימצא רוכבים שישתמשו בהם.  2,000אין בעיה לתת לחזקיה 

  ."גם זה לא יעזור לכם"בזלזול שכן הוא כביכול מציע נשק לאויב, מתוך ידיעה שמדובר 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

במטפורה ובשורש מנחה ככלי רטורי הנועד לשכנע את  הנאום משתמש רבשקהזה של בחלק 

, והשימוש בו נועד להדגיש בפני המאזינים כי כל בטחונם הוא "ב.ט.ח"מנחה הרש השוהמאזינים. 

ּוץ "ג כמצרים הוא מצית אאשליה בלבד.  ה ָהָרצ/ �  ]...[ִמְׁשֶעֶנתA ַהָּקֶנ֨ א ְבַכּפ' יו ּוָב� ְך ִאיׁש� ָעָל� ר ִיָּסֵמ� ֲאֶׁש֨

  :נחהמ שורשמילה/
מצעי סגנוני נפוץ בספרי המקרא. מילה או שורש החוזרים מספר א

  פעמים ביחידה טקסטואלית, או חוזרים בשתי משמעויות לפחות.
החזרה מדגישה מסרים ורעיונות המצויים בטקסט, ומהווה רמז 

 למסר המרכזי או מוסיפה משמעות נוספת.

  :טפורהמ
  ונותיו של מושג אחר.אמצעי לשוני שנעשה בו שימוש על מנת להאיר מושג אחד בתכ

לדוגמה, במשפט "המורה שלי ברדלס" ברור כי מדובר במטפורה הבאה לרמוז על מהירות 
  ריצתו של המורה, ולא במשפט "יבש", שכן אין ספק כי המורה איננו ממשפחת החתוליים.

דומה למטפורה הוא הדימוי, אולם בו תופיע "כ" הדמיון או מילת השוואה, לדוגמה "המורה 
ברדלס". מדובר למעשה במטפורה ש"שמה על השולחן" את עובדת היותה מטפורה כמהיר שלי 

 ולא "משפט יבש".
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, שכן הקנה הוא צמח חלול, שביר, הוא עורך מטפורה בה משאיל תכונות מתחום הצומח – "ּוְנָקָב"ּה

כוחה המשלה של על  –בטחוני -שבהישברו הופך להיות דוקרני, ומטיל אותן על התחום המדיני

  מצרים.

  

  "חיים בסרט"המלך עבדי  - 26-28 פס'

מוראל תושבי ירושלים הנצורים, מבינים פקידי המלך את השפעתם של דברי רבשקה על  26 פס'ב

יָך� " :ופונים אליו בבקשה /א ֶאל־ֲעָבֶד֨ ה ַּדֶּבר־ָנ Lח ֶאל־ַרְבָׁשֵק Qה ְוי�ָא ְלִקָּיהּו ְוֶׁשְבָנ֨ Rים ֶּבן־ִח ֹ%אֶמר ֶאְלָיִק% ַוּי

"ְחנּו ְוַאל־ְּתַדֵּב/ר  ים ֲאָנ ְמִע' י ֹׁשֽ ית ִּכ� % ֲאָרִמ� ית ְּבָאְזֵנ נּו� ְיהּוִד� הִעָּמ֨ ֹחָמֽ ר ַעל־ַהֽ ם ֲאֶׁש' היא שפת ארמית . "י ָהָע�

דוברי ארמית, ואילו העם דובר עברית פקידי המלך הבכירים  .של האימפריה האשוריתל הָ נְ ִמ ה

הארמית, וכך לעצור את נאום  ומתן עם רבשקה בשפה- פים לנהל משאשואהמלך עבדי בלבד. 

כי עצם הבקשה מראה על חוסר הבנה לאופן פועלו של הצבא  מובן,הלוחמה הפסיכולוגית. 

  האשורי.

ר " :זו מגיב רבשקהלבקשה  י ְלַדֵּב' יָך� ְׁשָלַח%ִני ֲאֹדִנ� /יָך ְוֵאֶל֨ ל ֲאֹדֶנ ה ַהַע֨ Lם ַרְבָׁשֵק Qאֶמר ֲאֵליֶה ֹ֨ ַוּי

ים ָהֵא"ֶּלה ל ֶאת־ ]?[ֶאת־ַהְּדָבִר% ֱאֹכ% ה ֶלֽ ְׁשִבים� ַעל־ַה%ֹחָמ� ים ַהֹּיֽ Lֲאָנִׁש א ַעל־ָהֽ %ֹ �ת ֲהל ם) ְוִלְׁשּת4 Lחריהם (ֽצ�ָאָת

ם׃ ם) ִעָּמֶכֽ י ַרְגֵליֶה' י ֶאת־שניהם (ֵמיֵמ� �ל ְיהּוִד" א ְבק�ל־ָּגד' ה ַוִּיְקָר�  ַּיֲעֹמד� ַרְבָׁשֵק� הוא שם על כאן . "תַוֽ

ים " -השולחן את העובדה שאיננו מדבר באמת אל המלך ואנשיו, אלא לעם הנצור  Lֲאָנִׁש ַעל־ָהֽ

ה ְׁשִבים� ַעל־ַה%ֹחָמ� כבר מנצל את הסיטואציה כדי לפנות לאנשים הנצורים ולהציג להם רבשקה . "ַהֹּיֽ

ל ֶאת־" :את מצבם ֱאֹכ% ם)ֶלֽ י ַרְגֵליֶה' �ת ֶאת־שניהם (ֵמיֵמ� ם) ְוִלְׁשּת4 Lהוא מציג את  – "חריהם (ֽצ�ָאָת

שרבשקה מסרב  לצייןמיותר כמעט הנצורים ככאלה שנאלצים לאכול צואתם ולשתות שתנם. 

י" :לבקשת עבדי המלך �ל ְיהּוִד" א ְבק�ל־ָּגד' ה ַוִּיְקָר�  ַּיֲעֹמד� ַרְבָׁשֵק�   ."תַוֽ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ל ֶאת־" :ך מופיעה צורת קרי השונה מצורת הכתיב"דבריו של רבשקה בתנבציטוט  ֱאֹכ% חריהם ֶלֽ

ם) י ַרְגֵליֶה' �ת ֶאת־שניהם (ֵמיֵמ� ם) ְוִלְׁשּת4 Lאינן  )תנםי=ש( "שניהם"ו "חריהם"ים המיל. "(ֽצ�ָאָת

 "מימי רגליהם"ו "צואתם" :ורת קרינהגות מכיוון שנתפסו כלשון גסה, ובמקומן ישנה צ

  בהתאמה.

  

  :וכתיברי ק
במקומות שונים בתנ"ך ישנה מסורת קריאה השונה מהאופן הכתוב. תופעה זו מכונה "קרי 

. את הצורה הכתובה (המכונה "כתיב") ניתן לזהות וכתיב", בתרגום מארמית: "קרוא וכתוב"
. מרבית תריך לקרוא (המכונה "קרי") מנוקדואילו הצורה בה צ ,מכיוון שהיא לא מנוקדת

ההוצאות כותבות את צורת הקרי בצד הטקסט, ואת צורת הכתיב, שאין לקרוא, בתוך 
  הטקסט.

יבות שונות הובילו ליצירת התופעה. בהכללה, מול חכמי המסורה, שערכו את הנוסח המוכר ס
בימנו לקראת סוף האלף הראשון לספירה, עמד נוסח שהם תפסו אותו כבר כנוסח שהתקדש, 
ולכן אין לשנותו. מצד שני, היתה להם מסורת קריאה שעברה בין הדורות, ששיקפה להבנתם 

להגות את המילים. הם החליטו שאין לתקן את הטקסט שהתקדש, את האופן הנכון בו יש 
  אלא להוסיף את צורת ה"קרי" בצידו.

במרבית המקומות הנוסח מתקן תיקונים לשוניים (חילופי אותיות בודדות), ואילו במקומות 
 .אחדים נוסח הקריאה המקובל משקף רצון לקרוא בקול רם בלשון נקייה



 17-36למל"ב יח דגשים   /  דגשים ללמידה לפרק –תנ"ך 

>5/4< 

  קרב- השני של הנאום, והצעה לנצורים להיכנע ללא חלקו - 29-53 פס'

מציג את חזקיה ככזה  הואזה של הנאום כבר מדבר רבשקה ישירות אל העם הנצור. בחלק 

א " :העם שיוכל להצילם, אולם בפועל להבטחתו אין כיסויהמשלה את  %ֹ "הּו ִּכי־ל א ָלֶכ'ם ִחְזִקָּי ַאל־ַיִּׁש�

יל ֶאְתֶכ'ם ִמָּיֽד� ל ְלַהִּצ� מכן מציע רבשקה לעם הצלה באמצעות כך שיכנעו, יקבלו על אחר ל ."יּוַכ�

י " :עצמם את הגלות מרצון, ויוכלו להמשיך לחיות ּו ֵאַל� י ְבָרָכה� ּוְצא% ּור ֲעֽׂשּו־ִאִּת/ Lר ֶמ%ֶלְך ַאּׁש Qה ָאַמ ֹכ֨

יׁש מֵֽ  ּו ִא� � ּוְׁשת' ָנת� יׁש ְּתֵאֽ ּו ִאיׁש־ַּגְפנ�� ְוִא% ם ֶאֶרץA  י־ֹבֽר�׃ְוִאְכל/ Lם ֶאל־ֶא%ֶרץ ְּכַאְרְצֶכ Qי ֶאְתֶכ ַקְחִּת֨ A ְוָלֽ ַעד־ֹּבִאי

א ָתֻמ"תּו %ֹ ְחי'ּו ְול ׁש ִוֽ /ית ִיְצָהר� ּוְדַב� ים ֶא%ֶרץ ֵז Lׁש ֶא6ֶרץ ֶל%ֶחם ּוְכָרִמ� Qן ְוִתיר   ."ָּדָג֨

השורש המנחה נ.צ.ל, עובר רבשקה על הגורמים שהעם עשוי לחשוב שיצילו אותם, באמצעות 

  :ההצלה מכל אחד מהםושולל את אפשרות 

  הסיכוי לקבל הצלה מגורם זהשלילת   יהודה עשויים לחשוב שיצילםשגורם 

"הּו" א ָלֶכ'ם ִחְזִקָּי אליכם  מדברחזקיהו  – "ַאל־ַיִּׁש�

  כאילו הוא יצילכם.

יל ֶאְתֶכ'ם ִמָּיֽד�" ל ְלַהִּצ� א יּוַכ� %ֹ לו באמת את אין  – "ִּכי־ל

  היכולת להצילכם מיד מלך אשור.

ל " ר ַהֵּצ� %ה ֵלאֹמ� הּו� ֶאל־ְיהָו ח ֶאְתֶכ/ם ִחְזִקָּי֨ ְוַאל־ַיְבַט֨

ֶלְך  את ְּבַי'ד ֶמ� �ֹ א ִתָּנֵתן� ֶאת־ָהִע%יר ַהּז /ֹ "ה ְול ַיִּציֵל'נּו ְיהָו

חו באמירת של חזקיהו לפיהן ה' תבטאל  – "רַאּֽׁשּו

  .יציל את העיר ולא יתן לה ליפול בידי מלך אשור

ר " :ההצלה היחידהדרך  Qה ָאַמ A ֹכ֨ "הּו ִּכי ּו ֶאל־ִחְזִקָּי ל־ִּתְׁשְמע' ַאֽ

יׁש  ּו ִאיׁש־ַּגְפנ�� ְוִא% י ְוִאְכל/ ּו ֵאַל� י ְבָרָכה� ּוְצא% ּור ֲעֽׂשּו־ִאִּת/ Lֶמ%ֶלְך ַאּׁש

י־ֹבֽר�׃ יׁש ֵמֽ ּו ִא� � ּוְׁשת' ָנת� ם ֶאל־ֶא%ֶרץ   ְּתֵאֽ Qי ֶאְתֶכ ַקְחִּת֨ A ְוָלֽ ַעד־ֹּבִאי

ים ֶא%  Lׁש ֶא6ֶרץ ֶל%ֶחם ּוְכָרִמ� Qן ְוִתיר ם ֶאֶרץA ָּדָג֨ Lְּכַאְרְצֶכ �ית ִיְצָהר/ ֶרץ ֵז

א ָתֻמ"תּו %ֹ ְחי'ּו ְול ׁש ִוֽ   "ּוְדַב�

ר " ית ֶאְתֶכם� ֵלאֹמ� י־ַיִּס/ הּו ִּכֽ ל־ִּתְׁשְמעּו� ֶאל־ִחְזִקָּי� ְוַאֽ

נּו ת אתכם נגד אפשרות מסיחזקיהו  – "ְיהָו'ה ַיִּציֵלֽ

  הכניעה באמצעות התפיסה כי ה' יצילכם.

ֶלְך " 'ד ֶמ� � ִמַּי יׁש ֶאת־ַאְרצ" ם ִא% י ַהּג�ִי' ילּו ֱאֹלֵה� ל ִהִּצ4 ַהֵּצ� ַהֽ

ד דדדדלללל ]?[ַאּֽׁשּור Lת ְוַאְרָּפ Qי ֲחָמ י ְסַפְרַו' ִים  ]?[ַאֵּיהA ֱאֹלֵה֨ 4ה ֱאֹלֵה� ַאֵּי

"ה %ע ְוִעָּו י ]?[ֵהַנ �ן ִמָּיִדֽ ְמר' ילּו ֶאת־ֹׁשֽ י־ִהִּצ� Gי ְּבָכל־ֱאֹלֵה%י  ההההלללל ׃]?[ִּכֽ ִמ

4ה  יל ְיהָו י־ַיִּצ6 י ִּכֽ ם ִמָּיִד" ילּו ֶאת־ַאְרָצ' �ת ֲאֶׁשר־ִהִּצ� ֲאָרצ� ָהֽ

ִם ִמָּיִדֽ    "יֶאת־ְיֽרּוָׁשַל'

האם יש עם  :לעם בשאלה שמבחינתו רטוריתפונה  בשקהר

כך ב ?כלשהו שהאלהים שלו הצליח להצילו מיד מלך אשור

הוא רומז כי כל העמים האמינו באלוהיהם, וכל האלים לא 

יל את ארצותיהם, מכאן שאין סיכוי לקבל הצליחו להצ

מסכם בשאלה מדוע אתם, תושבי ירושלים, הוא הצלה מה'. 

מאמינים כי ה', בשונה משאר האלים, יצליח להציל את 

י " :עירו ם ִמָּיִד" ילּו ֶאת־ַאְרָצ' �ת ֲאֶׁשר־ִהִּצ� ֲאָרצ� Gי ְּבָכל־ֱאֹלֵה%י ָהֽ ִמ

ִם ִמָּיִדֽ  4ה ֶאת־ְיֽרּוָׁשַל' יל ְיהָו י־ַיִּצ6   . "]?[יִּכֽ

  

  העם לנאוםתגובת  – 36-37 פס'

כך שכביכול הם לא קיבלו את הצעת הכניעה, אולם , )=שתק(מוצג העם ככזה שהחריש  36 'בפס

שהמלך אסר  הפסוק מסגיר את העובדה שהנאום השיג היטב את מטרתו, והעם לא ענה רק משום
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ֲעֻנֽהּו" :עליהם א ַתֽ �ֹ ר ל יא ֵלאֹמ' ֶלְך ִה4 ת ַהֶּמ� י־ִמְצַו֨ � ָּדָב"ר ִּכֽ א־ָענ�ּו ֹאת' ֹֽ ם ְול יׁשּו ָהָע� ֱחִר% אפילו . "ְוֶהֽ

א " :הפקידים הבכירים של המלך הבינו כי המצב תלוי על בלימה, וראו את החורבן המתקרב %ֹ ַוָּיב

'הּו יר ֶאל־ִחְזִקָּי ח ֶּבן־ָאָס6ף ַהַּמְזִּכ4 ר ְוי�ָא֨ Qא ַהֹּסֵפ ַּבִית ְוֶׁשְבָנ֨ Rה ֲאֶׁשר־ַעל־ַה% ים ֶּבן־ִחְלִקָּי %י  ֶאְלָיִק% ְקרּוֵע

י ַרְבָׁשֵקֽ  � ִּדְבֵר' ים ַוַּיִּג%דּו ל�   ."הְבָגִד"

  


