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יעקוב ביזלי

נבואות נחום: קול חדש מקולות ישנים1

הקדמה: נחום - דמותו, זמנו, מבנה הספר והמסר הנבואי שלו

נחום הוא אחת הדמויות הפחות מוכרות מבין נביאי ישראל. ספרו הקטן, שאינו מספר מאומה 
על חייו האישיים של הנביא,2 לא זכה להתייחסות נרחבת לאחר שמצא לו מקום בתוך ספרי 
נביאי המקרא.3 המסר הפשוט של נבואתו - שה' יבוא להינקם מאשור ויביא למפלת המעצמה 
ישראל או קריאה לתשובה, עובדה שהתמיהה מפרשים  כלפי עם  - אינו מכיל דברי תוכחה 

רבים, והובילה לזלזול על ידי אלו שאינם יהודים.4

הרעיונות המובאים במאמר זה הם עיבוד של דברים מתוך ספרי אורות בעמק: נחום, חבקוק וצפניה   1
.)2020 )ירושלים  מגיד  בהוצאת  תש"ף  בחורף  שיצא  ]אנגלית[ 

מלבד היותו 'אלקושי'; לא ברור אם מדובר בשם משפחה או מקום. לפי הערך באנציקלופדיה היהודית   2
באתר דעת: "לדעת הירונימוס... אלקושי הוא מקום בגליל", אבל אחרים טוענים שאלקוש הוא מקום 
ביהודה. לפי מסורת אחת, אלקוש הוא מקום באשור קדמת נהר חידקל, כשני מיל צפונה מהעיר מוסול 
בכורדיסטן העיראקית. יש שם מצבה המיוחסת כמקום קבורתם של נחום ואשתו. בעבר, כשעוד חיו 

יהודים בעיראק, נהגו רבבות לפקוד את קברו של נחום הנביא.
בתוך כתבי כת קומראן נמצאו שרידים מספר חיצוני המכונה "פשר נחום", שבו המחבר משתמש בדברי   3
ולא במחזור ההפטרות של מסורת  נכללו בתפילות,  לא  הנביא  אויבי הכת. דברי  לפולמוס עם  הנביא 
ישראל, למעט שני מקרים מהמסורת הארצישראלית העתיקה. לפי מסורת זו, פסוקים מפרקים א'-ב' 
בנחום נקראו כהפטרה לסדר לב: בראשית ל"ד, סיפור אונס דינה. כמו כן צורפו פסוקים מתחילת ספר 
נחום לפסוקים מספר מיכה כהפטרה לסדר נג, שמות י"א-י"ב, כח. להרחבה עיינו: מ' כוגן, נחום - עם 
מבוא ופירוש, בתוך: ש' אחיטוב )עורך(, מקרא לישראל - פירוש מדעי למקרא: נחום, חבקוק, צפניה, 

תל אביב תש"ן, עמ' 9.
לדוגמה, דברי אליזבת' אחתמאייר: "We often wish Nahum were not in the canon", ובאופן דומה   4
 Such is the … Book of Nahum - thoroughly Oriental in its sense of God’s method“ :'כתב ג' סמית
and resources of destruction; very Jewish…in the bursting of its long pent up hopes of revenge…

.”we ]the Christian West[ should not attribute so much personal passion to the Avenger
לציטוטים  להאריך.  המקום  זה  ואין  הנוצרים,  המפרשים  של  הרווחת  הדעה  את  מייצגות  דעותיהם   
 Julia M. O’Brien, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi, :המלאים, עיינו

 .Nashville 2004, p.27
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גם נסיבות המקום, הזמן וקהל היעד של נאומי נחום אינם ידועים, על אף שכאן, לפחות, 
יש טווח ברור - לא מוקדם משנת 663 לפנה"ס )שכן נפילת נוא־אמון במצרים מוזכרת בנחום 
ג', ט(, ולא מאוחר משנת 612 לפנה"ס, שבה נפלה נינוה.5 בתוך טווח השנים הללו מלכו ביהודה 
מנשה ויאשיהו, שני מלכים שהיו שונים בתכלית זה מזה. לפי דעת חז"ל, שאותה נאמץ במאמר 
זה, נחום חי בתקופת המלך מנשה )641-696 לפנה"ס(. כך כתוב בסדר עולם פרק כ': "יואל 
ונחום וחבקוק נתנבאו בימי מנשה, ומפני שלא היה מנשה כשר, לא נקראו על שמו".6 אם כן, 
מדובר בקהל יהודאי שלא שמע את קול ה' ונביאיו במשך עשרות שנים, תחת שלטונו של רודן 
ל לאשור. איך יצליח הנביא לשכנעם בצדקת דבריו? התשובה טמונה באחת התכונות  שהוא ַוָסּ

הספרותיות של ספר נחום.
כבר בשנת 1839 תיאר רוברט לאות' את סגנונו הפואטי והגבוה של נחום: "אף אחד מן 
הנביאים הקטנים אינו שווה לנחום, בעזות, בלהט ובצניעות. הנבואה שלו יוצרת שיר פשוט 
ומושלם... זה באמת מלכותי; ההכנה לחורבן נינוה ותיאור נפילתו ושממונו, מתבטאים בצבעים 
זוהרים ביותר, והם נועזים ומאירים ברמה הגבוהה ביותר".7 עם זאת, על אף ההערכה לכישרונו 
הספרותי,8 נעדרת התייחסות לאחת התכונות הבולטות בניסוח המסר הנבואי בספר נחום: 
שימוש נבון ומתוחכם בנבואות קודמיו.9 במאמר זה אטען שמטרת השימוש איננה אסתטית 

בניגוד לדעת יוספוס, אשר טען שנחום חי בימי יותם בן עוזיה מלך יהודה )קדמוניות היהודים ט, עמ'   5
 .)242-239

לאחרונה יש נטייה לאחר את דברי נחום לימי יאשיהו, ואפילו לימיו האחרונים. למשל, הרב בני לאו   6
מעריך שנבואת נחום נאמרה סמוך לנפילת נינוה )612 לפנה"ס(. עיינו בספרו שמונה נביאים בעבותות 
אהבה, ראשון לציון 2016, עמ' 178-168, שם הוא סוקר את הדעות של יהודה אליצור, הרב יואל בן־נון, 
ועמדת ביניים שהיא דעתו באריכות. מורי הרב יואל בן־נון מקדים את הנבואה לפסח הגדול של יאשיהו 
)622 לפנה"ס(. הוא טוען שדברי נחום נועדו לחזק את לב העם, שפחד מהרפורמה של יאשיהו לטיהור 
בית המקדש וחידוש הברית, משום שזכרו שחזקיהו נענש בידי אשור לאחר הרפורמה שלו מאה שנים 
קודם לכן, ואת החורבן שהותיר אחריו מסע סנחריב. כך כותב הרב בן־נון: "יש רק מאורע אחד בתקופת 
נחום שאליו מתאימים דברי הנביא, וזהו 'פסח יאשיהו' )מלכים ב כ"ג, כא-כג; דברי הימים ב, ל"ה( - 
לנוכח החרדה הגדולה ביהודה מפני מסע עונשין כמו 'מסע סנחריב', אמר נחום בדברי עידוד מפורשים: 
'...ֹלא ָתקּום ַּפֲעַמִים ָצָרה' " )מתוך סדרת השיעורים של הרב יואל בן־נון "נביאים מול מעצמות" באתר 

של ישיבת הר עציון(.
R. Lowth, Lectures on the Sacred Poetry of the Hebrews, London 1839, p.234 )בתרגום שלי(. גם   7
מורי הרב אהרן ליכטנשטיין תיאר באריכות את הכוח הפואטי־רגשי של נחום )דברים שנאמרו כמה 

פעמים בעל פה(. 
אחיטוב )לעיל, הערה 3(, עמ' 6-5, מביא רשימה ארוכה של דוגמאות לכלים ספרותיים בספר נחום, כמו   8
אליטרציה, שרשור, פעלים מורחבים, ועוד. כך גם מנחם בולה בפירושו בדעת מקרא: תרי עשר, כרך שני, 

ירושלים: 1984, עמ' 9-8.
אחיטוב מביא רשימה של מקבילות בין דברי נחום לנביאים אחרים; אחיטוב )לעיל, הערה 3(, עמ' 5 6,   9
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בלבד, אלא היא ניסיון להציג בפני העם הבנה חדשה של מה שעומד להתרחש. ברצוני להצביע 
על מספר דוגמאות של ציטוט מתוחכם בספר נחום, שבו הוא מהפך באופן מכוון את פירושן 

המקורי של נבואות קודמות על מנת לקדם את המסר שלו. 
קריאה פשוטה של הספר מגלה שהוא מחולק לארבע יחידות,10 שהוכנסו תחת הכותרת "משא 

נינוה":

המזמור  ב-ח(:  )א',  הקב"ה  של  וכוחותיו  מידותיו  על  מכריז  הנביא   - התיאופניה11  א. 
ה'  דל"ת(, מתאר את מידות  וללא  כ"ף,  )מאל"ף עד  הקצר, שהוא חצי אקרוסטיכון 

הטבע.  כל  על  כוחו  וגילוי  ה'  הופעת  הנביא,  של  מבטו  מנקודת 
)"ַמה  שומעיו  קהל  אל  ישירות  פונה  הנביא  א(:  ט-ב',  )א',  ולמלכה  ליהודה  פנייה  ב. 
ְּתַחְּׁשבּון ֶאל ה'"(, ומבשר על ישועת יהודה מעול אשור עם קריאה לעם ישראל לשוב 

חגיהם. את  ולחוג 
המלחמה בנינוה ותוצאותיה )ב', ב-יד(: תיאור דרמטי של הקרב על נינוה, הביזה של  ג. 

נינוה על תבוסתם. למנהיגי  ולעג  העיר, 
תוצאות מפלת נינוה )פרק ג(: תוצאות המפלה, השלכותיה )כולל נפילת האימפריה  ד. 

להרס. מוסרית  הצדקה  האשורית(, 

לפי חלוקה זו, מתגלה התמונה הבאה: ביחידה הראשונה, נחום עוסק במידותיו וכוחותיו של 
ה', אבל עדיין אינו מציין את מטרת התיאור. ביחידה השנייה, נחום עוסק בבני ישראל )בלשון 
גאולה  מהם:  אחד  לכל  שונה  מסר  מוסר  הנביא  כאשר  זכר(,  בלשון  )מנשה,  ובמלכם  נקבה( 
בנינוה  לעם  פונה  הנביא  דומה:  דפוס  ביחידה השלישית  למלך.  ומפלה  ישראל  עתידית לבני 
וכן ביחידה האחרונה פונה הנביא לעם  נינוה )בלשון זכר(.  )בלשון נקבה( ולאחר מכן למלך 

בנינוה )בלשון נקבה( ולאחר מכן למלך )בלשון זכר(.

יחידה א - התיאופניה 

ה',  מידות  על  בהכרזה  המזמור מתחיל  התיאופניה.  על  לספר  הנביא  הכותרת מתחיל  אחרי 
אחרת:  א־להית  הופעה  של  ומוכר  דומה  תיאור  שמזכיר  באופן 

וכן בולה שם, עמ' 9. 
גם למסורה חלוקה של ארבע יחידות, אך הן שונות מאלו שציינו כאן: פרק א', א-יא מסתיימת בפרשה   10
סתומה; א', יב-יד מסתיימת בפרשה פתוחה, פרק ב' מסתיים בפרשה פתוחה, ופרק ג מסתיים בפרשה 
פתוחה. החלוקה המוצעת כאן היא לפי התוכן )נושאים( וכן לפי הנמענים )עם ישראל או נינוה/אשור(.
תיאופניה, מהיוונית העתיקה θεοφάνεια, פירושה: הופעת או התגלות האל לאדם בצורה מוחשית. כאן   11

ה' מתגלה על ידי הבנת מידותיו וגילוי שליטתו על הטבע.
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שמות ל"ד, ו-זנחום א', ב-ג

ֵאל ַקּנֹוא ְונֵֹקם ה' נֵֹקם ה' ּוַבַעל ֵחָמה נֵֹקם 
ה' ְלָצָריו ְונֹוֵטר הּוא ְלאְֹיָביו. ה' ֶאֶרְך ַאּפַיִם 

וגדול ]ּוְגָדל קרי[ ּכַֹח וְנֵַּקה ֹלא יְנֶַּקה. ה' 
ְּבסּוָפה ּוִבְׂשָעָרה ַּדְרּכֹו ְוָעָנן ֲאַבק ַרְגָליו

ַוַּיֲעבֹר ה' ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא ה' ה' ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך 
ַאּפַיִם ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת. נֵֹצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים נֵֹׂשא ָעו ֹן 

ָוֶפַׁשע ְוַחָּטָאה וְנֵַּקה ֹלא יְנֶַּקה 

הדמיון לי"ג מידות של ספר שמות ברור; אך שלא כנביאים אחרים שהשתמשו באותן מידות 
את  הופך  נחום  ז'(,  מיכה  ד',  יונה  ב',  יואל  )לדוגמה  הופעתן  סדר  על  כלל  בדרך  שמרו  אבל 
א־ל  במקום  "נקם";  היא  פעמים  שלוש  שחוזרת  המילה  רחמים,  במקום  ראשן:  על  המידות 
ש"נצר חסד" מופיע א־ל ש"נוטר הוא לאויביו"; "א־ל רחום וחנון" הופך ל"א־ל קנוא ונוקם". 
שש  במקרא,  קנוא"  "א־ל  הביטוי  של  ההופעות  שמתוך שבע  כך  על  מצביע  איזנברג  יהודה 
מתייחסות לעבודת אלילים ולתגובה שתבוא מצד הא־ל.12 רק כאן, הביטוי מתייחס לנושא 
אחר - לעם אחר: אם כן, שינה הנביא נחום את מטבע הלשון הרווח במקרא, והחליף אותו. 
הוא מתאר את הביטוי "א־ל קנוא" כמתייחס לנקמת ה' מאשור ולא לנקמת ה' מעובדי אלילים.

עם זאת נראה ששומעי נבואת נחום לא היו מודעים בשלב זה, של תחילת נאומו, לשינוי 
שבא לידי ביטוי בנבואה, שמתייחסת לאשור במקום ההטפה הרגילה נגד עבודה זרה. אפשר 
להניח שהנביא שומר על עמימות מכוונת ומסתיר את נושא נבואתו, כדי שהשומעים יחשבו 
שהנביא אכן יוצא נגד תופעת העבודה הזרה שהייתה רווחת בימיו, במיוחד תחת שלטונו של 

מנשה.
נראה שגם הביטוי "ארך אפים" מופיע כאן במשמעות שונה ואולי אף הפוכה מזו שב"י"ג 
מידות הרחמים" בספר שמות. שם הוא מופיע באמצע רשימת תכונות הרחמים של ה', אבל 
כאן, במקום לתאר את ה' כסבלן, או למתן את התיאור המאיים מהפסוק הקודם, נחום מצרף 
את התואר "ארך אפים" אל היותו בעל כוח "ונקה לא ינקה", עד שנראה שהיותו "ארך אפים" 
מתאר את כעסו המתמשך של הא־ל. בכך עונה הנביא לשאלה הסמויה של העם המאזינים לו: 
אם ה' מלא בנקמה, ומוכן להינקם מהאשורים - מדוע המתין עד עכשיו, אחרי עשרות שנים 

ל שלו? שבהן ממלכת יהודה הייתה נתונה תחת עקביו של הרודן, ושל מנשה הַוָסּ

מתוך מאמרו של יהודה איזנברג “אל קנוא ונוקם" באתר ’דעת'.  12
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ישעיהו ל"ג, טנחום א', ד

ּגֹוֵער ַּבָּים ַוַּיְּבֵׁשהּו ְוָכל ַהְּנָהרֹות ֶהֱחִריב ֻאְמלַל 
ּבָׁשָן וְכְַרֶמל ּוֶפַרח לְבָנֹון ֻאְמָלל

ָאַבל ֻאְמלְלָה ָאֶרץ ֶהְחִּפיר לְבָנֹון ָקַמל ָהָיה 
ַהָּׁשרֹון ָּכֲעָרָבה ְונֵֹער ּבָׁשָן וְכְַרֶמל

עמוס ט', יגנחום א', ה

ָהִרים ָרֲעׁשּו ִמֶּמּנּו וְַהּגְבָעֹות ִהתְמֹגָגּו ַוִּתָּׂשא 
ָהָאֶרץ ִמָּפָניו ְוֵתֵבל ְוָכל יֹוְׁשֵבי ָבּה

ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְנֻאם ה' ְוִנַּגׁש חֹוֵרׁש ַּבּקֵֹצר 
ְודֵֹרְך ֲעָנִבים ְּבמֵֹׁשְך ַהָּזַרע ְוִהִּטיפּו ֶהָהִרים ָעִסיס 

וְכָל ַהּגְבָעֹות ּתִתְמֹוגַגְנָה

נחום ממשיך בתיאור המיליטנטי של ה' כא־ל לוחם, אך המלחמה מכוונת נגד איתני הטבע 
- הים וההרים. הסכסוך המתמיד בין הא־ל לים הוא נושא נפוץ במקרא.13 אבל בתיאור הקרב 
ישעיהו  קודמים,  מנביאים  פסוקים  שני  להזכיר  בוחר  נחום  והגבעות,  היערות  ההרים,  נגד 
ועמוס. ישעיהו מתאר את הרס הארץ הצפונית על ידי האשורים באזורים היפים בצפון הארץ 
)הבשן במזרח, הלבנון בצפון והכרמל במערב(. בפסוק ד' מדגיש נחום שה' היה אחראי למעשה 
ההיסטורי הזה - עניין שכנראה היה נתון בסימן שאלה. כי אם ה' חזק יותר מאלילי אשור, למה 
חרבה הארץ? העובדה שישעיהו היה צריך בזמנו להתאמץ כדי לשכנע את העם כי "הֹוי ַאּשּור 
"ִמי  י', ה( היא הוכחה לחלחול העמוק של דברי רבשקה לתודעת העם:  )ישעיהו  ֵׁשֶבט ַאִּפי" 
י" )מל"ב י"ח,  ם ִמָּיִדֽ

ׁ
ֲאָרצֹות ֲאֶׁשר־ִהִּצילּו ֶאת־ַאְרָצם ִמָּיִדי ִּכי־ַיִּציל ה' ֶאת־ְירּוָׁשַל ְּבָכל־ֱאֹלֵהי ָהֽ

לה(. סביר להניח שהעם קיבל את טענת רבשקה שאלילי אשור גברו על ה'. דברי נחום מזכירים 
לעם שה' הוא השולט בכול, ולא אלילי אשור.

בתיאור התמוגגות ההרים מפני ה' מזכיר נחום את סיום דברי הנחמה של עמוס. עמוס 
השתמש בדימוי חיובי, של הרים שקורסים כביכול מרוב התנובה שה' יביא. לעומת זאת, במבט 
ראשון, נראה שהשימוש של נחום בהתמוגגות הוא שלילי. אבל אפשר להציע שהנביא קורץ 

כאן לשומעיו, ומבשר להם שהופעת ה' תסתיים בטוב, במפלת אשור ובגאולת ישראל.

יחידה ב - מסר של נחמה לבני ישראל 

אחרי התיאופניה, נחום פונה בפעם הראשונה באופן ישיר לקהל היעד המרכזי שלו, הלא הוא 
עם ישראל. הוא מנבא את סיום השלטון הזר, ומבטיח שהאויב יימחה ולא יקום עוד. הוא פונה 
אל המנהיג )בלשון זכר(, מבטיח לו ירידה אל הקבר באופן בזוי בשל חטאיו,14 ומסיים באזהרה 

שבני ישראל ישמרו על חירותם בכך שיקיימו את הפולחן הראוי בבית המקדש.

עיינו: ישעיהו נ', ב; נ"א, ט-י; חבקוק ג', ח; תהלים ע"ד, יג-טו; ק"ו, ט; איוב כ"ו, יב, ועוד.  13
אנו רואים את דברי התוכחה של נחום כמקור השראה לתפנית הדרמטית של מנשה בשנת 650 לפנה"ס,   14

כאשר המשרת שהיה בעבר נאמן בחר למרוד באדון האשורי שלו )ראו דהי"ב ל"ג(.
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ישעיהו י', כב-כגהושע ז', טו נחום א', ט

ַמה ּתְַחּׁשְבּון ֶאל ה', 
ּכָלָה הּוא עֹׂשֶה, ֹלא 

ָתקּום ַּפֲעַמִים ָצָרה

ַוֲאִני ִיַּסְרִּתי ִחַּזְקִּתי 
ְזרֹועָֹתם וְֵאלַי 

יְַחּׁשְבּו-ָרע

ִּכי ִאם ִיְהֶיה ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּכחֹול ַהָּים ְׁשָאר 
ָיׁשּוב ּבֹו ִּכָּליֹון ָחרּוץ ׁשֹוֵטף ְצָדָקה. ּכִי כָלָה 
וְנֱֶחָרָצה ֲא-דֹנָי ה' ְצבָאֹות עֹׂשֶה ְּבֶקֶרב ָּכל 

ָהָאֶרץ

בשאלה "ַמה ְּתַחְּׁשבּון ֶאל ה'?" שבה פותח הנביא, מהדהדת הַאְׁשָמה שמטיח הושע בישראל על 
כך שהם זוממים נגד ה' - "ְוֵאַלי ְיַחְּׁשבּו ָרע".15 למעשה לא הייתה בזמנו של נחום מחשבה רעה 
נגד ה', אלא רק הרהורים ומחשבות מוטעות כנגדו, שכביכול אינו מסוגל לנצח את האשורים, 
כפי שתואר למעלה. לפיכך, נחום מסיים עם ציטוט כמעט ישיר מדברי ישעיהו, שמבטיח כי 
אשור המתוארת ככלי בידי ה' לביצוע רצונו, גם כן תגיע בסופו של דבר לכליה מוחלטת: כי 

"ּכָלָה הּוא עֹׂשֶה" / "כָלָה ְוֶנֱחָרָצה ֲא-דָֹני ה' ְצָבאֹות עֹׂשֶה".
מסיים  הוא  לקיצם.  מגיעים  השעבוד  שימי  שומעיו  את  ולהרגיע  להבטיח  ממשיך  נחום 
בציטוט נוסף מנבואות הנחמה של ישעיהו, אבל במקום הטון המנחם, המרגיע והבטוח של 
ישעיהו, בדברי נחום יש דרישה מהעם למלא את חובותיהם לה' ואזכור האויב שעבר ביהודה, 

שבא אולי להזהיר את העם שלא יחמיצו את ההזדמנות שניתנה להם:

ישעיהו נ"ב, זנחום ב', א

ִהֵּנה ַעל־ֶהָֽהִרים ַרגְלֵי ְמבַּׂשֵר ַמׁשְִמיַע ׁשָלֹום 
ָחִּגי ְיהּוָדה ַחַּגִיְך ַׁשְּלִמי ְנָדָרִיְך ִּכי ֹלא יֹוִסיף עֹוד 

ת ֲעָבר־ קרי[ ָּבְך ְּבִלַּיַעל ֻּכֹּלה ִנְכָרֽ לעבור־ ]ַלֽ

ַמה־ָּנאוּו ַעל־ֶהָֽהִרים ַרגְלֵי ְמבַּׂשֵר ַמׁשְִמיַע 
ׁשָלֹום ְמַבֵּׂשר טֹוב ַמְׁשִמיַע ְיׁשּוָעה אֵֹמר ְלִצּיֹון 

ִיְך ָמַלְך ֱאֹלָהֽ

יחידה ג - המלחמה בנינוה ותוצאותיה 

המותקפת.  לנינוה  ישיר  באופן  הנביא  פונה  לישראל,  והמרגיעים  המחזקים  דבריו  אחרי 
בתיאורים פואטיים ודרמטיים, מצייר נחום כל שלב בקרב: החל מהפעם הראשונה שבה נצפה 
האויב עלום השם, דרך המצור על העיר, וכלה בלחימה רוויית הדם ברחובות נינוה. גם כאן 
מנצל הנביא את נבואות קודמיו ומטבעות לשון מוכרים כדי לצייר את התמונה שהוא מבקש 

להציג:

יש מפרשים הטוענים שהשאלה כוונה לאשורים )רד"ק, וראו בדעת מקרא(. עקב השינויים הרבים בין   15
גוף שני וגוף שלישי בקטע, אימצנו את הגישה שנחום מדבר אל בני ישראל בגוף שני )כך גם כוגן, מקרא 
כך  ָמֵלא(.  ָיֵבׁש  ְּכַקׁש  ֻאְּכלּו  י:  )פס'  שלישי  בגוף  האשורים  אודות  על  ומדבר   )3 הערה  לעיל,  לישראל, 

הקריאה רצופה וחלקה יותר, בלי להידרש לנמענים שונים בכל פסוק ופסוק.
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ישעיהו כ"ט, גנחום ב', ב

ָעלָה ֵמפִיץ ַעל ּפָנַיְִך נָצֹור ְמצּוָרה ַצֵּפה ֶדֶרְך ַחֵּזק 
ָמְתַנִים ַאֵּמץ ּכַֹח ְמאֹד

ְוָחִניִתי ַכּדּור ָעָלִיְך וְַצְרּתִי ָעלַיְִך ֻמָּצב וֲַהִקימֹתִי 
ָעלַיְִך ְמֻצֹרת

'המפיץ'  האויב  את  מזהה  לא  עדיין  אבל  באופק,  האויב  שהנה  האשורים  את  מזהיר  נחום 
האנונימי.16 מבחינתו ה' הוא הלוחם: הוא שהפיץ את בני ישראל בשל חטאתם )כקיום דברי 
התוכחה בדברים כ"ח, סד: "וֱֶהפִיְצָך ה' ְּבָכל-ָהַעִּמים ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ְוַעד-ְקֵצה ָהָאֶרץ"( והוא זה 
שעכשיו יעניש את נינוה. גם בקריאתו לנינוה להתכונן לקרב, יש אילוזיות לנבואות קודמות 
נגד ישראל: ראשית, לציווי להקים צופה, כפי שמובא בישעיהו כ"א ובמיכה ז'. כמו כן, בתיאור 
ההכנות למצור יש הדהוד של ישעיהו כ"ט, אלא שבישעיהו ה' הוא זה שמחזק את המצור נגד 
בני ישראל, ואילו נחום שוב מהפך את הנבואה השלילית לחיובית, וכאן ה' מקים מצור נגד 

אשור, אויבה של ישראל. 
הנביא ממשיך:

עמוס ו, חנחום ב, ג

ִּכי ָׁשב ה' ֶאת ּגְאֹון יֲַעקֹב ִּכְגאֹון 
ִיְׂשָרֵאל ִּכי ְבָקקּום ּבְֹקִקים ּוְזמֵֹריֶהם 

ִׁשֵחתּו

ִנְׁשַּבע ֲא-דָֹני ה' ְּבַנְפׁשֹו ְנֻאם ה' ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות ְמָתֵאב 
ָאנִֹכי ֶאת ּגְאֹון יֲַעקֹב ְוַאְרְמנָֹתיו ָׂשֵנאִתי ְוִהְסַּגְרִּתי ִעיר 

ּוְמֹלָאּה

מאה שנים קודם, גינה עמוס את "גאון יעקב" - העושר שהוביל את ישראל לשחיתות, ולציפייה 
למפלתם.17 כעת, הופך נחום את משמעותו של צמד המילים, ומבטא בו את כוונת ה' להשיב 

את הפאר והעושר לבני ישראל על ידי הפלת האשורים המדכאים.
נחום ממשיך בתיאור של נפילת העיר נינוה ותבוסתה. הפולשים מסירים את האלילים מן 

המקדשים ואת משפחת המלוכה מהארמון, וכעת מתחילה הביזה:

ישעיהו כ"ד, א-גנחום ב', י-יא

ּבֹּזּו ֶכֶסף ּבֹּזּו ָזָהב ְוֵאין ֵקֶצה ַלְּתכּוָנה 
ָּכבֹד ִמּכֹל ְּכִלי ֶחְמָּדה. ּבּוָקה ּוְמבּוָקה 

ּוְמבֻּלָָקה ְוֵלב ָנֵמס ּוִפק ִּבְרַּכִים ְוַחְלָחָלה 
ְּבָכל ָמְתַנִים ּוְפֵני ֻכָּלם ִקְּבצּו ָפארּור

ִהּנֵה ה' ּבֹוֵקק ָהָאֶרץ ּובֹולְָקּה ְוִעָּוה ָפֶניָה ְוֵהִפיץ יְֹׁשֶביָה. 
ְוָהָיה ָכָעם ַּכּכֵֹהן ַּכֶעֶבד ַּכאדָֹניו ַּכִּׁשְפָחה ַּכְּגִבְרָּתּה ַּכּקֹוֶנה 
ַּכּמֹוֵכר ַּכַּמְלֶוה ַּכֹּלֶוה ַּכּנֶֹׁשה ַּכֲאֶׁשר נֶֹׁשא בֹו. ִהּבֹוק ּתִּבֹוק 

ָהָאֶרץ וְִהּבֹוז ּתִּבֹז ּכִי ה' ִּדּבֶר ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה

כנראה יש כאן דו־משמעות - פו"ץ מלשון פיזור, ונפ"ץ שמשמעותו שבירה )ראו כוגן, לעיל, הערה 3(.  16
ַיֲעקֹב ֲאֶׁשר  ְּגאֹון  בדעת מקרא מוצע שעמוס מכוון את הביטוי "גאון יעקב" להופעתו בתהלים - "ֶאת   17

ליושנה. עטרה  החזרת  מעין  הוא  יעקב"  ב"גאון  נחום  של  שימושו  כן,  אם  ה(.  )מ"ז,  ָאֵהב" 
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הנביא לועג לאשורים - כביכול צועק הוראות לחיילים זרים לבוז את העיר. בתיאור הריקנות 
הגמורה שתשאיר הביזה, נחום שוב יוצר משחק מילים של לשון נופל על לשון )"ּבּוָקה ּוְמבּוָקה 
ּוְמֻבָּלָקה"(, דומה לנבואות קודמות )לדוגמה א', י: "ִסיִרים ְסֻבִכים ּוְכָסְבָאם ְסבּוִאים"(. אך נוסף 
ישראל,18  ישעיהו את חורבנה של  לנבואה קודמת, שבה מתאר  יש כאן אילוזיה  כל אלה  על 

והיפוך של משמעות אותה נבואה על אויבי ישראל. 

יחידה ד - הצדקת עונשה של נינוה 

בחלק האחרון מתוארות ההשלכות של נפילת נינוה, והנביא מוסיף פן מוסרי למה שהתרחש, 
פותח  אינו  נחום  הנכבשת,  נינוה  של  בתיאור  הגדולה.  האימפריה  נפילת  את  להצדיק  כדי 
לאשמות  שרומזים  קולות  של  ערבוב  ידי  על  שלה,  המוסריים  בכישלונות  אלא  בתבוסתה, 

הקודמת: במאה  ובשומרון  בירושלים  הנביאים  שהטיחו 

הושע י"ב, אהושע ז', גמיכה ג', ינחום ג', א

הֹוי ִעיר ָּדִמים ּכֻּלָּה 
ּכַַחׁש ֶּפֶרק ְמֵלָאה ֹלא 

ָיִמיׁש ָטֶרף

ּבֶֹנה ִצּיֹון ְּבָדִמים 
ם ְּבַעְוָלה ִוירּוָׁשַלִ

ְּבָרָעָתם ְיַׂשְּמחּו 
ֶמֶלְך ּובְכֲַחׁשֵיֶהם 

ָׂשִרים

ְסָבֻבִני בְכַַחׁש ֶאפְַריִם 
ּוְבִמְרָמה ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ִויהּוָדה 
עֹד ָרד ִעם ֵאל ְוִעם ְקדֹוִׁשים 

ֶנֱאָמן

אין כאן ציטוט אחד אלא צמד של מונחים שהנביא שואב מנבואות מהמאה הקודמת: "ִעיר 
ָּדִמים" שמלאה בשפיכות דמים, ו"ֻּכָּלּה ַּכַחׁש". גם כאן, יש הפיכת כיוון - מירושלים ואפרים 

לנינוה. 

ויקרא כ"ו, לזעמוס ח', גנחום ג', ג

ָּפָרׁש ַמֲעֶלה ְוַלַהב ֶחֶרב ּוְבַרק 
ֲחִנית ְורֹב ָחָלל וְכֹבֶד ּפָגֶר ְוֵאין 

ֵקֶצה ַלְּגִוָּיה יכשלו ]וְכָׁשְלּו 
קרי[ ּבִגְוִּיָתָם

ְוֵהיִלילּו ִׁשירֹות ֵהיָכל ַּבּיֹום 
ַההּוא ְנֻאם ֲא-דָֹני ה' ַרב ַהּפֶגֶר 

ּבְכָל ָמקֹום ִהְׁשִליְך ָהס

וְכָׁשְלּו ִאיׁש ּבְָאִחיו ְּכִמְּפֵני 
ֶחֶרב ְורֵֹדף ָאִין ְוֹלא ִתְהֶיה ָלֶכם 

ְּתקּוָמה ִלְפֵני אְֹיֵביֶכם

לגבי  ישנה מחלוקת  ישראל.  ארץ  היא  כ"ד  בישעיהו  סוברים ש"הארץ"  המוחלט של המפרשים  רובם   18
יונתן,  )תרגום  זהו תיאור של פלישת אשור בסוף המאה השמינית לפנה"ס  זמן החורבן: האם  שאלת 
לפני  לבוא  לעתיד  או  )אברבנאל(,  לפנה"ס  השביעית  המאה  בסוף  הבבליות  הפלישות  של  או  רד"ק(, 

רד"ק(. )רש"י,  הסופית  הגאולה 
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בתיאור ההרס אחרי נפילת העיר, נחום מנצל שלוש מילים שונות בתוך פסוק אחד לתיאור 
המתים הרבים. הנדירה שבהן,19 המילה 'פגר', מופיעה בשיא הפורענות בנבואת עמוס, בחזון 
של "כלוב קיץ", שבו ה' מכריז שישים קץ לממלכה הצפונית, ומשתיק את הנביא ומונע ממנו 
להגן על עמו. התיאור של אנשים שנכשלים ונופלים על גוויות ברחובות מזכיר את התוכחות 

בחוקותי. בפרשת 
נחום מכריז כאן: "ִהְנִני ֵאַלִיְך ְנֻאם ה' ְצָבאֹות" )פס' ה(. זו הפעם השנייה שבה משתמש נחום 
בביטוי זה. בפעם הראשונה )ב', יד( המטרה הייתה להבהיר לאשור שה' הוא זה שעמד מאחורי 
מפלתם. הפעם ה' מכריז שהוא יהיה אחראי להשפלה ולביזוי הפומבי של נינוה, שאותם מצדיק 

נחום על ידי פירוט החטאים שלהם.

יואל ד', גמיכה א', חהושע א', ב; ד', ידנחום ג', ד-ה

ֵמרֹב זְנּונֵי זֹונָה טֹוַבת 
ֵחן ַּבֲעַלת ּכְׁשָפִים 

ַהּמֹכֶֶרת ּגֹויִם ּבִזְנּונֶיָה 
ּוִמְׁשָּפחֹות ּבִכְׁשָפֶיָה. 

ִהְנִני ֵאַלִיְך ְנֻאם ה' 
ְצָבאֹות ְוִגֵּליִתי ׁשּוַלִיְך 

ַעל ָּפָנִיְך ְוַהְרֵאיִתי 
גֹוִים ַמְעֵרְך ּוַמְמָלכֹות 

ְקלֹוֵנְך

ְּתִחַּלת ִּדֶּבר ה' ְּבהֹוֵׁשַע }פ{ 
ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל הֹוֵׁשַע ֵלְך ַקח 

ְלָך ֵאֶׁשת זְנּונִים ְוַיְלֵדי זְנּונִים 
ִּכי זָנֹה תִזְנֶה ָהָאֶרץ ֵמַאֲחֵרי 

ה'... ֹלא ֶאְפקֹוד ַעל ְּבנֹוֵתיֶכם 
ִּכי תִזְנֶינָה ְוַעל ַּכּלֹוֵתיֶכם ִּכי 
ְתָנַאְפָנה ִּכי ֵהם ִעם ַהּזֹנֹות 

ְיָפֵרדּו ְוִעם ַהְּקֵדׁשֹות ְיַזֵּבחּו 
ְוָעם ֹלא ָיִבין ִיָּלֵבט

ְוָכל־ְּפִסיֶליָה ֻיַּכּתּו 
ְרפּו  ְוָכל־ֶאְתַנֶּניָה ִיָּׂשֽ

ָבֵאׁש ְוָכל־ֲעַצֶּביָה 
ָאִׂשים ְׁשָמָמה ִּכי 

ֶאְתַנן זֹונָה ִקָּבָצה  ֵמֽ
ְוַעד־ֶאְתַנן זֹונָה ָיֽׁשּובּו 

... וִהְכַרִּתי כְׁשָפִים 
ִמָּיֶדָך ּֽוְמֽעֹוְנִנים ֹלא 

ְך ְהיּו־ָלֽ ִיֽ

ְוֶאל ַעּמי ַיּדּו 
גֹוָרל וַּיִּתְנּו 

ַהּיֶלֶד ּבַּזֹונָה 
וְַהּיַלְָּדה 

ָמֽכְרּו בַּיַיִן 
ַוִּיְׁשּֽתּו

גם כאן מהפך נחום האשמות שהוטחו אל עבר ישראל על ידי נביאים קודמים, ומשליך אותן 
בספר  לשיאה  ומגיעה  במקרא,  רווחת  בוגדנית  לזונה  היהודי  כלפי האשורים. השוואת העם 
הושע. מיכה מאשים את בני ישראל בזנות, וכן בשימוש בכשפים. רש"י ורד"ק מתארים את 
הזנות של נינוה באי־נאמנותה בעניינים פוליטיים )רש"י על ג', ד: "שהיו ]האשורים[ יודעים 
לפתות את לב מלכי הארץ להתחבר אליהם, וסוף היו כובשים אותם תחתיהם"(. מנבואת יואל 
עולה זיהוי נוסף של הזנות של אשור: לקיחת עבדים ושפחות מהעמים הכבושים, ומכירתם 

לאחרים.
לסיום, לועג נחום למלך אשור המובס על חוסר היכולת שלו להגן על עמו:

המילה 'פגר' מופיעה רק בשלושה מקומות בתנ"ך: כאן, בשמ"א י"ז, מו, ובעמוס ח', ג.  19
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מלכים א כ"ב, יזנחום ג', יח

נָמּו ֹרֶעיָך ֶמֶלְך ַאּׁשּור ִיְׁשְּכנּו ַאִּדיֶריָך נָפֹׁשּו ַעְּמָך 
ַעל ֶהָהִרים וְֵאין ְמַקּבֵץ

ַוּיֹאֶמר ָרִאיִתי ֶאת ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְנפִֹצים ֶאל 
ֶהָהִרים ּכַּצֹאן ֲאׁשֶר ֵאין לֶָהם ֹרֶעה ַוּיֹאֶמר ה' 
ֹלא ֲאדִֹנים ָלֵאֶּלה ָיׁשּובּו ִאיׁש ְלֵביתֹו ְּבָׁשלֹום

'רועה' הוא תואר שכיח למלך במזרח הקדום. כאן מתרחבת ההשוואה על מנת לכלול גם את 
שרי צבא אשור, שאינם ממלאים את תפקידם ואינם מגינים על עמם. דברי נחום, שעם בלא מלך 
דומה לצאן ללא רועה, מזכירים את דברי מיכיהו בן ימלה נגד אחאב בפסוק המובא לעיל מספר 

מלכים - ושוב, במקום שהנבואה בספר מלכים מכוונת לישראל, נחום מפנה אותה לאשור.

סיכום

ראינו שעל רקע הספרות הנבואית שקדמה לו, ובצורה חכמה ומחושבת, שוזר הנביא נחום את 
המסר שלו בדברי הנביאים שקדמו לו. עם זאת, אין כאן העתקה סתמית, או ניסיון להוסיף 
סמכות לדבריו בציטוטים ממקורות עתיקים ומקובלים בתודעת העם. ראינו כמה וכמה מקרים 
שבהם נחום לוקח נבואה קודמת, והופך אותה על ראשה - כאשר לפעמים משמעות המילים 
עצמן מתהפכת, ולעיתים הנמען מתהפך מעם ישראל לאויב המדכא אשור. החתירה של נחום 
תחת משמעותה הקודמת של הנבואה אינה ספרותית בלבד; הוא מבקש להמציא תמונה שונה 
ועל  הקודמות  והפורעניות  העונשים  עידן  סיום  על  מבשר  נחום  קודמיו.  שהציגו  מזו  לגמרי 
תחילת הגאולה. כפי שהוא גואל את המילים ממשמעותן בהקשר המקורי שלהם, כך ה' גואל 

את עם ישראל.
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