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המהפכה העולמית של סנחריב

הרב יואב אוריאל

סדר  שבעים האומות
ְך ְוִתיָרס: וְּבֵני ּגֶֹמר  ֵני יֶֶפת ּגֶֹמר וָּמגֹוג וָּמַדי ְויָוָן ְוֻתָבל וֶּמׁשֶ ּבוּל: ּבְ ִנים ַאַחר ַהּמַ ְָּלדוּ ָלֶהם ּבָ ו ִּ ם ָחם וָיֶָפת וַי ֵני נַֹח ׁשֵ ה ּתֹוְלדֹת ּבְ 1.  בראשית י, א-ד(: "  ְוֵאּלֶ

ים ְודָֹדִנים... ּתִ יׁש ּכִ ה ְוַתְרׁשִ ַנז ְוִריַפת ְוֹתַגְרָמה: וְּבֵני יָוָן ֱאִליׁשָ ּכֲ ַאׁשְ
ָבא וְּדָדן: ָכא וְּבֵני ַרְעָמה ׁשְ ה ְוַרְעָמה ְוַסְבּתְ וְּבֵני ָחם ּכוּׁש וִּמְצַרִים וּפוּט וְּכָנַען: וְּבֵני כוּׁש ְסָבא וֲַחִויָלה ְוַסְבּתָ

ָרֵאל". ֵני ִיׂשְ ר ּבְ ים ְלִמְסּפַ ֻבלֹת ַעּמִ ב ּגְ ֵני ָאָדם ַיּצֵ ַהְפִרידֹו ּבְ ַהְנֵחל ֶעְליֹון ּגֹוִים ּבְ 2.  דברים )לב, ח(: "ּבְ

3.  מדרש תנאים לדברים פרק לב(: "  בהנחל על' גו' מלמד שביקש המקום להנחיל את העולם לאומות: בהפרידו בני אדם בשעת הפלגה פירש 
החומה של כל אומה ואומה שלא יהו מעורבין שילח בני גמר לגמר בני מדי למדי בני יון ליון".

4.  במדרש במדבר רבה )כ(: "הגבולין הללו שנקבעו מימי נח שלא תכנס אומה בגבול חברתה...".

5.  באוצר מדרשים )היכלות המתחיל בעמוד 108(: "שבעים כסאות של מלכות יש לו לקב"ה מעין כסאי מלכיות שבעולם כנגד שבעים אומות 
שבעולם, ושבעים כתרי כבוד יש לו מעין כתרי כבוד ]שיש בעולם[ כנגד שבעים לשונות שבעולם, ושבעים שרביטין של ממשלות יש לו מעין 

שרביטין שיש בעולם וכנגד שבעים כתרים של כבוד שיש לו בעולם...".

6.  החזקוני )דברים ו, ד(: "שהקב"ה ברא מעשיו בעי"ן עי"ן ]=שבעים, שבעים[, כיצד ישראל אחד מע' שבאומות, האומות אחד בע' שבבהמות, 
בהמות אחד מע' שבעופות, עופות אחד מע' שבדגים, דגים אחד מע' שבשדים, שדים אחד משבעים שבמלאכים. והקב"ה מלך על כולם ועל זה 

יסד הפייט באזהרת ראשית ושמו מעולה למעלה משבעים".

פעולת סנחריב 
ים".  בוּלֹת ַעּמִ י ְנֻבנֹוִתי ְוָאִסיר ּגְ יִתי וְּבָחְכָמִתי ּכִ כַֹח יִָדי ָעׂשִ י ָאַמר ּבְ 7.  ישעיהו )י, יג(: "ּכִ

ָנף  י ְולֹא ָהיָה נֵֹדד ּכָ ל ָהָאֶרץ ֲאִני ָאָסְפּתִ יִצים ֲעֻזבֹות ּכָ ים ְוֶכֱאסֹף ּבֵ ן יִָדי ְלֵחיל ָהַעּמִ ְמָצא ַכּקֵ ְלָבבֹו וְּלַהְכִרית ּגֹוִים לֹא ְמָעט... וַּתִ ִמיד ּבִ י ְלַהׁשְ 8.  שם יז: "ּכִ
וּפֶֹצה ֶפה וְּמַצְפֵצף". 

ִחיתוּ ֲאבֹוַתי".  ר ִהׁשְ ילוּ אֹוָתם ֱאלֵֹהי ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ וּר ְלָכל ָהֲאָרצֹות ְלַהֲחִריָמם... ַהִהּצִ ר ָעׂשוּ ַמְלֵכי ַאּשׁ ַמְעּתָ ֲאׁשֶ ה ׁשָ 9.  ישעיהו לז )ו( נאמר: "ִהּנֵה ַאּתָ

10.  הרמב"ם )איסורי ביאה יב, כה(: "כשעלה סנחריב מלך אשור בלבל כל האומות ועירבם זה בזה והגלה אותם ממקומם, ואלו המצרים 
שבארץ מצרים עתה אנשים אחרים הם, וכן האדומים שבשדה אדום, והואיל ונתערבו ד' אומות האסורים בכל אומות העולם שהן מותרים הותר 

הכל, שכל הפורש מהן להתגייר חזקתו שפירש מן הרוב לפיכך כשיתגייר הגר בזמן הזה בכל מקום בין אדומי בין מצרי בין עמוני בין מואבי בין כושי 
בין שאר האומות אחד הזכרים ואחד הנקבות מותרין לבא בקהל מיד".

תכונת אשור
וּר". 11.  בראשית )י, יא(: "ִמן ָהָאֶרץ ַהִהוא יָָצא ַאּשׁ

12.  גור אריה דברים לב: "וזה לא היה משבעים אומות. וראיה לזה שלא היה משבעים אומות, כי שבעים אומות היה שפילג לשונם בדור 
הפלגה, ונאמר )בראשית י, יא( "מן הארץ ההיא יצא אשור", ופירשו רז"ל )ב"ר לז, ד( שלא היה רוצה להיות בדור הפלגה..."

בס"ד
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ה ִנְמְלטוּ ֶאֶרץ ֲאָרָרט". הוּ ַבֶחֶרב ְוֵהּמָ ָניו ִהּכֻ ְרֶאֶצר ּבָ ֶלְך ְוׂשַ ית ִנְסרְֹך ֱאלָֹהיו ְוַאְדַרּמֶ ֲחוֶה ּבֵ ּתַ 13.  מלכים ב יט, לז(: "וְַיִהי הוּא ִמׁשְ

14.  )סנהדרין צו, א(: "אזל, אשכח דפא מתיבותא דנח. אמר: היינו אלהא רבא דשיזביה לנח מטופנא...".

מועד בלבול העמים
לֹה ִיְגֶלה ֵמַעל ַאְדָמתֹו".  ָרֵאל ּגָ 15.  )עמוס ז, יא(: "ְוִיׂשְ

ָנה יֵַחת ֶאְפַרִים ֵמָעם". ים ְוָחֵמׁש ׁשָ ִ ּשׁ 16.  )ישעיהו ז, ח(: " וְּבעֹוד ׁשִ

17.  תנחומא מצורע: "וכן אתה מוצא כשחטאו ישראל ובקש הקדוש ברוך הוא להגלותן, אמר הקדוש ברוך הוא: אם אני מגלה אותן תחלה, עכשיו 
נעשין חרפה וקלון לכל האומות, מה עשה הביא סנחריב הרשע על כל האומות והגלה אותן, שנאמר: 'ותמצא כקן ידי לחיל העמים' )ישעיה י(, 
וכתיב )שם(: 'ואסיר גבולות עמים וגו''. אמר הקדוש ברוך הוא: יהיו ישראל רואים שהגליתי אומות העולם ויעשו תשובה ויראו במשפטי... כיון שלא 

עשו תשובה מיד גלו".

מפלת סנחריב בארץ ישראל
ה ְיֵדי ָאָדם  י ִאם ַמֲעׂשֵ ה ּכִ י לֹא ֱאלִֹהים ֵהּמָ ֵאׁש ּכִ וּר ֶאת ַהּגֹוִים ְוֶאת ַאְרָצם: ְוָנְתנוּ ֶאת ֱאלֵֹהיֶהם ּבָ 18.  מלכים ב )יט, יז-יט(: "ָאְמָנם ה' ֶהֱחִריבוּ ַמְלֵכי ַאּשׁ

ךָ...". ה ה' ֱאלִֹהים ְלַבּדֶ י ַאּתָ ל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ ּכִ ָּדֹו ְוֵיְדעוּ ּכָ יֵענוּ ָנא ִמי ה ה' ֱאלֵֹהינוּ הֹוׁשִ דוּם: ְוַעּתָ ֵעץ וֶָאֶבן וְַיַאּבְ

19.  במסכת מגילה )יא, א-ב( כי סנחריב אינו נחשב בין המלכים שמשלו בכל העולם כולו רק משום שירושלים היתה חסרה לשלטונו: "תנו רבנן: 
שלשה מלכו בכיפה, ואלו הן: אחאב, ואחשורוש, ונבוכדנצר... ותו ליכא?... והא הוה סנחריב, דכתיב מי בכל אלהי הארצות האלה אשר הצילו את 

ארצם מידי! - הא איכא ירושלים דלא כבשה".

20.  בסדר עולם )פרק כ(: "ומשנפלו מלכי אשור בימי חזקיהו, לא העמידו מלך עד היום".

הדרך השניה – השלטון העולמי של ישראל
לֹום ָלָעם וְּגָבעֹות  אוּ ָהִרים ׁשָ ט: ִיׂשְ ּפָ ֶּיָך ְבִמׁשְ ָך ְבֶצֶדק וֲַעִני ן ְוִצְדָקְתָך ְלֶבן ֶמֶלְך: יִָדין ַעּמְ ֶטיָך ְלֶמֶלְך ּתֵ ּפָ לֹמֹה ֱאלִֹהים ִמׁשְ 21.  במזמור עב בתהלים: "ִלׁשְ

יק  יָָמיו ַצּדִ ְרִביִבים ַזְרִזיף ָאֶרץ: ִיְפַרח ּבְ ז ּכִ ָמָטר ַעל ּגֵ ֶמׁש ְוִלְפֵני יֵָרַח ּדֹור ּדֹוִרים: יֵֵרד ּכְ ק: ִייָראוָּך ִעם ׁשָ א עֹוׁשֵ יַע ִלְבֵני ֶאְביֹון ִויַדּכֵ ֵּי ָעם יֹוׁשִ ּפֹט ֲעִני ְצָדָקה: ִיׁשְ ּבִ
ָבא וְּסָבא  יבוּ ַמְלֵכי ׁשְ ים ִמְנָחה יָׁשִ ִּ יׁש ְוִאי ים ְואְֹיָביו ָעָפר ְיַלֵחכוּ: ַמְלֵכי ַתְרׁשִ ִּ ָהר ַעד ַאְפֵסי ָאֶרץ: ְלָפָניו ִיְכְרעוּ ִצי ָּם ַעד יָם וִּמּנָ ִלי יֵָרַח: ְויְֵרּדְ ִמי לֹום ַעד ּבְ ְורֹב ׁשָ
יַע: ִמּתֹוְך וֵּמָחָמס  ל ְוֶאְביֹון ְוַנְפׁשֹות ֶאְביֹוִנים יֹוׁשִ וֵַּע ְוָעִני ְוֵאין עֵֹזר לֹו: יָחֹס ַעל ּדַ יל ֶאְביֹון ְמׁשַ י יַּצִ ל ּגֹוִים יַַעְבדוּהוּ: ּכִ ֲחווּ לֹו ָכל ְמָלִכים ּכָ ּתַ ר יְַקִריבוּ: ְוִיׁשְ ּכָ ֶאׁשְ

ְריֹו ְויִָציצוּ  ָבנֹון ּפִ ּלְ רֹאׁש ָהִרים ִיְרַעׁש ּכַ ָאֶרץ ּבְ ר ּבָ ת ּבַ ל ַהיֹּום ְיָבֲרֶכְנהוּ: ְיִהי ִפּסַ ֲעדֹו ָתִמיד ּכָ ל ּבַ ּלֵ ָבא ְוִיְתּפַ ַהב ׁשְ ן לֹו ִמזְּ ֵעיָניו: ִויִחי ְוִיּתֶ ָמם ּבְ ם ְויֵיַקר ּדָ ִיְגַאל ַנְפׁשָ
רוּהוּ". ְ ל ּגֹוִים ְיַאּשׁ ְרכוּ בֹו ּכָ מֹו ְוִיְתּבָ ֶמׁש ִיּנֹון ׁשְ מֹו ְלעֹוָלם ִלְפֵני ׁשֶ ב ָהָאֶרץ: ְיִהי ׁשְ ֵעׂשֶ ֵמִעיר ּכְ

22.  במסכת מגילה )יא, א(: "תנו רבנן: שלשה מלכו בכיפה, ואלו הן: אחאב, ואחשורוש, ונבוכדנצר... ותו ליכא? והא איכא שלמה!... שלמה מילתא 
אחריתי הוה ביה, שמלך על העליונים ועל התחתונים שנאמר: 'וישב שלמה על כסא ה'".

23.  החתם סופר )תורת משה מגילת אסתר( מפרש: "יש לפרש דהנה המולך מעצמו ביד חזקה על גופות בני אדם ואינו נח ומרוצה לעם, אדרבה 
בשכלם ובדעתם בזוי בעיניהם כאחד הריקים, זה אינו מולך בשכלם עליהם, משא"כ אם הם עצמם מבינים שהוא החכם על כולם ולו עשר מעלות 

ולו ראוי המלוכה והוא יקר בעיניהם מאוד, זה הוא המולך על העליונים היינו שכל אנושי שהוא חלק ]אלוה[ ממעל, ועל התחתונים שהם המה 
הגופים שהמה מארץ מתחת, וזה הוה בשלמה שהכירו כולם כי החכמה והמדע נתון לו מן השמים למלוך על כל העולם כולו, וקבלו מלכותו ברצון 

ובשמחה עליהם כי ישב על כסא ה' אשר יכונן במהרה בימינו בהכרתת זכר עמלק".
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חזרת שבעים האומות
ית ְיהוָּדה  ם ֵמַעל ַאְדָמָתם ְוֶאת ּבֵ ָרֵאל ִהְנִני נְֹתׁשָ י ֶאת ִיׂשְ י ֶאת ַעּמִ ר ִהְנַחְלּתִ ֲחָלה ֲאׁשֶ ּנַ ֵכַני ָהָרִעים ַהּנְֹגִעים ּבַ ל ׁשְ  24.  ירמיהו יב )יד-יז(: "ּכֹה ָאַמר ה' ַעל ּכָ

ִמי ַחי ה'  ׁשְ ֵבַע ּבִ ָ י ְלִהּשׁ ְרֵכי ַעּמִ בִֹתים ִאיׁש ְלַנֲחָלתֹו ְוִאיׁש ְלַאְרצֹו. ְוָהיָה ִאם ָלמֹד ִיְלְמדוּ ֶאת ּדַ ים וֲַהׁשִ י אֹוָתם ָאׁשוּב ְוִרַחְמּתִ ֶאּתֹוׁש ִמּתֹוָכם. ְוָהיָה ַאֲחֵרי ָנְתׁשִ
ד ְנֻאם ה'". י ֶאת ַהּגֹוי ַההוּא ָנתֹוׁש ְוַאּבֵ ּתִ ָמעוּ ְוָנַתׁשְ י. ְוִאם לֹא ִיׁשְ תֹוְך ַעּמִ ַעל ְוִנְבנוּ ּבְ ּבָ ֵבַע ּבַ ָ י ְלִהּשׁ דוּ ֶאת ַעּמִ ר ִלּמְ ֲאׁשֶ ּכַ

בסוף ספר ירמיהו: 
יב ֶאת  ִָּמים ָאׁשִ ַאֲחִרית ַהי ֵני ַעּמֹון ְנֻאם ה'" )מט, ו(; "ְוָהיָה ּבְ בוּת ּבְ יב ֶאת ׁשְ ִָּמים ְנֻאם ה' )מח, מז(; "ְוַאֲחֵרי ֵכן ָאׁשִ ַאֲחִרית ַהי בוּת מֹוָאב ּבְ י ׁשְ ְבּתִ 25.  "ְוׁשַ

בוּת ֵעיָלם ְנֻאם ה'" )שם, לט(.  ׁשְ

26.  הרד"ק )שם מח, מז(: "כיון שאמר באחרית הימים היא עתידה, וזה יהיה בימות המשיח וכן שבות בני עמון שאומר אחרי זה: 'ואחרי כן אשיב 
את שבות בני עמון' – גם כן יהיה לעתיד... באחרית הימים תשוב כל אומה ואומה בארצה וכולן תהיינה תחת ממשלת ישראל כמו שאומר: 'אדום 

ומואב משלוח ידם ובני עמון משמעתם'.

חשיבות זיכרון שבעים האומות
27.  שם משמואל דברים פרשת האזינו(: " זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור וגו' יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, היינו שבעים אומות 

למספר שבעים נפש, הפירוש שכל נפש הי' בידה לתקן את האומה שהיא דוגמת נפשה, היינו שבמה שהוא בעצמו נמשך אחר הש"י בכל כוחות 
נפשו, בזה עצמו המשיך ג"כ את האומה שהיא דוגמת נפשו בלי אומר ובלי דברים... והיינו שמצוה על האדם לזכור היטב מה תלוי בו, ואם יזכה 

אשוריו שהכריע את עצמו ואת אלפים ורבבות נפשות או ניצוצות קדושים לכף זכות

ימי לימוד תנ"ך
ישיבת שבי חברוןלאורה של תורת ארץ ישראל


