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 ת הפרק והתוכ� העיקרי של כל חלקחלוק

�ה� ַהָ�ִמי ִ�ְבֵרי �ְבֵסֶפר �ְבֵסֶפר ְיַ�ְעָיה ,ַהִ�ְקָרא ַ� ֲעַזְרָיה�(ֲעַזְרָיה   :ז�א  ָ�ִ�ת ַה)#ב  ִ'יה�ָדה ְוע#ֶ$ה ֶאמ#ֵלְ!) ה�א ִנְקָרא ע

  .ְוה�א ַנֲעָ$ה ְמצָֹרע �ְבנ# י#ָת ִהְנִהיג ֶאת ַהַ,ְמָלָכה', ְ'ֵעיֵני ה

  .ְו2�ַ� ֶ'1 ָיֵב� מ#ֵרד '# �ְמִמית#',  ְ'ִיְ$ָרֵאל ְוע#ֶ$ה ֶאת ָהַרע ְ'ֵעיֵני המ#ֵלְ!ְזַכְרָיה�   :יב�ח  

  .  חֶֹד� �מ�ָמת ַעל ְיֵדי ְמַנֵח ֶ'1 ָ�ִדיְ'ֶמֶ�ְ! מ#ֵלְ!2�ַ� ֶ'1 ָיֵב�   :טז�יג  

 78�ר ר#ֶצה ִלְכ'ֹ� ֶאת ָה6ֶר5 ְמַנֵח ֶמֶלְ!ְוַכֲאֶ�ר #4ל ',  ְ'ִיְ$ָרֵאל ְוע#ֶ$ה ֶאת ָהַרע ְ'ֵעיֵני המ#ֵלְ!ְמַנֵח ֶ'1 ָ�ִדי   :בכ�יז  

�  .ֲעזֹב ֶאת ָה6ֶר5ְמ2ֵ�ַ ל# ְסכ�ֵמי ֶ:ֶס9 ְ�ב#ִהי ִ'ְכֵדי ֶ�ַ

  .�ֶפַקח ֶ'1 ְרַמְלָיה� מ#ֵרד '# �ְמִמית#' ְ'ִיְ$ָרֵאל ְוע#ֶ$ה ֶאת ָהַרע ְ'ֵעיֵני ה מ#ֵלְ!4ְַקְחָיה ֶ'1 ְמַנֵח   :כו�גכ  

78�ר :#ֵב� ֵחֶלק ִמְ>פ1# ָה6ֶר5  ֶמֶלְ!ֶאֶסר ִ;ְגַלת 4ְִל. 'ְ'ִיְ$ָרֵאל ְוע#ֶ$ה ֶאת ָהַרע ְ'ֵעיֵני ה מ#ֵלְ!4ֶַקח ֶ'1 ְרַמְלָיה�   :לא�זכ  

  .ה#ֵ�ַע ֶ'1 ֵאָלה מ#ֵרד ְ'ֶפַקח �ְמִמית#. �ַמְגֶלה ֶאת ;#ָ�ֵבי ַהָ,ק# ְל78�ר

  .'ִ'יה�ָדה ְוע#ֶ$ה ֶאת ַה)#ב ְ'ֵעיֵני ה מ#ֵלְ!י#ָת   :לח�בל  

י  ר ב 	 ד י מ י ק , ב ה ר   ו"כפ
� �ה� ֶ�ל ַמְלכ�ת# ְ;ק�ַפת ִ'ְקָצָרה ְמתֶֹאֶרתז ? א4ְס�ִקי, ו" ט4ֶֶרק,  בִ'ְמָלִכיָ�ִ� ֵה1 ְמתֲֹאר#ת ְמָלִכי ֵסֶפר ְ'ָכל). ֲעַזְרָיה( ע

. ְיה�ָדה ְ'ַמְלכ�ת ֲח��י#תַהִהְתַר ְוַרק 8ְ! ְמתֲֹאר#ת ַהָ�ִמי ִ�ְבֵרי ֵסֶפר ְ'ָכל זֹאת ְלע�ַ,ת, ִיְ$ָרֵאל ַמְלכ�ת ְוֵה1 ְיה�ָדה ַמְלכ�ת

�ה� ַמְלכ�ת ְמתֶֹאֶרת ַהָ�ִמי ְ'ִדְבֵרי ֶזה ְ'ֶפֶרקָ�ִ� .ְלָצַרְע;# ֶ�ָ�ַר ֶחְטא# ְוֵה1 ַהְצָלח#ָתיו ֵה1 �ְמפָֹרט#ת ְ'ַהְרָחָבה ע

�  �) א', ז+ א ', א(ובספר ישעיהו ) ו"כ, ב(בספר דברי הימיָ�ִ� .ה�ֲעַזְרָיה נקרא ע

 ת הפרק והתוכ� העיקרי של כל חלקחלוק

�ה� ַמְלכ�ת ְ;ִח2ַת  :ה�א  ָ�ִ�  .�ַמְצִליַח 'ה ְ'ֵעיַני ַהָ�ָ�ר ֶאת ָהע#ֶ$ה ע

�ה�  :י�ו  ָ�ִ�  .ָה6ֶר5 ֶאת �ְמַפֵ;ַח �ב#ֶנה ַהַ,ְמָלָכה ְ�ב�ל#ת ֶאת ַמְרִחיב, Bְ�ִֶביב# ָהַעִ,י ֶאת ְמַנֵ>ח ע

�ה�  :וט�אי  ָ�ִ�  . ַרב ְצָבִאי ְ'ִצ��ד ַחָ�ָליו ֶאת �ְמַצֵ�ד ְצָבא# ֶאת ְמַחֵ�ק ע

�ה�  :כ�זט  ָ�ִ�  .מ#ת# י# ַעד ְמצ#ָרע ַנֲעָ$ה ה�א �ְכעֶֹנ� ַהִ,ְקָ�� ְ'ֵבית ְקטֶֹרת ְלַהְקִטיר �ְמַנBֶה ְוח#ֵטא ִמְתָ�ֶאה ע

�ה� ֶ�ל ָצַרְע;# ִ'ְתק�ַפת 6ִביו ְמק# תֶא ְמַמ2ֵא י#ָת  :גכ�כא  ָ�ִ��ה� ֶ�ל �מ#ת#, עָ�ִ�  .ע

ת   ו ל א �ה�השאלות המתייחסות למלכות (שָ�ִ�  .) מבוססות בעיקר על המתואר בדברי הימיע

�  �ה�) א', ז+ א ', א(ובספר ישעיהו ) כג?א, ו"כ, ב(בספר דברי הימיָ�ִ� .ֲעַזְרָיה נקרא ע

�ה� דברי בה התבטאה הצלחתו הגדולה של המל! שלושהי1 צי .1ָ�ִ� . ע

�ה� )1 {ָ�ִ��ה� )2.  כבש מחדש את אילותעָ�ִ��ה�הערבי ועמו1 היו משועבדי ל )3. ניצח את הפלשתי עָ�ִ�ושילמו לו  ע

�ה� שמו של  )4. מסיָ�ִ��ה� )5. התפרס בכל רחבי האזורעָ�ִ��ה� )6. תח את ירושליחיזק ופי עָ�ִ�בנה איזורי שוני  ע

�ה� )7. באר5 ופיתח את הכלכלהָ�ִ� }. חיזק את צבאו וצייד את חייליו בציוד צבאי רבע

�ה�מה הייתה הסיבה שגרמה ש .2ָ�ִ��ה�הצלחתו הגדולה של ? { נהיה מצורעעָ�ִ� גרמה לו להתגאות וכתוצאה מכ! הוא ע

. קטיר קטורתמותר להכוהני ללמרות מחאת של הכוהני שהסבירו לו שרק ,  במקדשהחליט להקטיר קטורת

�ה�ָ�ִ� ַוָ�בֹא ... ָ�ַבM ִל'# ַעד ְלַהְ�ִחית�ְכֶחְזָקת#" . לא קיבל את דבריה וכשהוא בא להקטיר קטורת הוא נהיה מצורעע

�ה� ַע) ַה:ֲֹהִני(ַוַ�ַעְמד� ... ְלַהְקִטיר' ֶאל ֵהיַכל הָ�ִ��ה� ְלַהְקִטיר ַלהְלָ!לֹא :  ַו�ֹאְמר� ל#ַהֶ,ֶלְ!ל עָ�ִ��ה� . ..' עָ�ִ�ָ:ַעס ַעל (ַוִ�ְזַע9 ע

 }).יט?פסוקי טז" ( ְוַהָ>ַרַעת ָזְרָחה ְבִמְצח# �ְבַזְע#4 ִע ַה:ֲֹהִני,ְלַהְקִטיר�ְבָיד# ִמְקֶטֶרת ) ֶ�ָ,ח� '#



ר  פ 	כלמס    2  י

 ֲעַזְרָיהיות מל! במקו {? ומדוע עזריה לא ִ;ְפֵקד כמל! עד יו מותו, ו של עזריה במלכותמי מילא את מקומ .3

�ה�=(ָ�ִ�  }.)פסוק ה(והורחק מחברת בני אד והוא לא היה יכול לתפקד כמל!   כיוו1 שעזריה נעשה מצורע,)ע

ָ:ה ֶאת ִ;ְפַסח ִ'ְגַלל Pַ�ֶר ָהִעיר לֹא 4ַָתח ֶאת ַ�ֲעֵרי ָהִעיר ְמַנֵח ִה". ַוַ�ְ!ִ:י לֹא ָפַתח ... 6ז ַיֶ:ה ְמַנֵח : "4ָס�ק טז �

  . ֲעֵליֶהְ:ֶמֶלְ!ִלְקָראת# ְ:ִב)�י ֶ�ל ַקָ'ָלת# 

2ֵ�ִ ְלפ�ל {? כיצד התמודד מנח ב1 גדי מול הסכנה שהיתה צפויה לו ממל! אשור .4 ֶאֶל9  (ַרב ֶ:ֶס789�ר  ֶמֶלְ!ְמַנֵח

  }.)כ?פסוקי יט(�ְמַנֵח ָ�ָבה ְ:ָסִפי ֵא2� ִמָ:ל ִ�'#ֵרי ַהַחִיל ֶ�ְ'ַמְמַלְכ;# ,  ִ'ְכֵדי 4�ֶ�ל לֹא ִיְכ'ֹ� ֶאת ָה6ֶר5) ֶ:ֶס9ִ:ַ:ר

  .7ְ�ֶָמ 8ְר�ֹב ְו8ְרֵיה ְוע#ד ֲחִמ7ִי ִאי�4ֶַקח ֶ'1 ְרַמְלָיה� ָהַרג ֶאת 4ְַקְחָיה ֶ'1 ְמַנֵח ְ'ִס��ָע ֶ�ל ְ�ֵני ִ�'#ִרי . 4ָס�ק כה �

 מל! אשור כבש 4ְִלֶאֶסר ִ;ְגַלת :האירוע המדיני החשוב{? מהו האירוע המדיני החשוב ֶ�ֵאַרע בימי פקח ב1 רמליהו .5

 }.)פסוק כט (חלק מאיזור צפו1 האר5 והגלה את תושבי ערי הצפו1 שכבש

 

  

 ת הפרק והתוכ� העיקרי של כל חלקוקחל

  .ְוע#ֵבד ֲעב#ָדה ָזָרה'  ִ'יה�ָדה ע#ֶ$ה ֶאת ָהַרע ְ'ֵעיֵני הַה,#ֵלְ!6ָחז   :ד�א  

 ְ�ד#ִלי ְו6ָחז ְמ2ֵ�ַ ְסכ�ֵמי ֶ:ֶס9, ִיְ$ָרֵאל ;#ְקִפי ֶאת ַמְלכ�ת ְיה�ָדה ֶמֶלְ!ֲאָר �ֶפַקח ֶ'1 ְרַמְלָיה�  ֶמֶלְ!ְרִצי1   :ט�ה  

  .78�ר ִנְלָח ָ'ֲאַרִ,י ְוכ#ֵב� ֶאת ַ�ֶ,ֶ$ק ֶמֶלְ!.  78�ר ִ'ְכֵדי ֶ��#ִ�יַע א#ת#ְלֶמֶלְ!

, 78�ִרי ֶ�ְ'ַדֶ,ֶ$ק6ָחז ְמַצֶ�ה ֶאת א�ִרָ�ה ַה:ֵֹה1 ִלְבנ#ת ַ'ֲחַצר ֵ'ית ַהִ,ְקָ�� ִמְזֵ'ַח ַלֲעב#ָדה ָזָרה ַה�#ֶמה ַלִ,ְזֵ'ַח ָה  :טז�י  

  . ְלַהִ>יב# ִ'ְמק# ִמְזַ'ח ַהְ�חֶֹ�ת �ְלַהְקִריב ָעָליו ֶאת ָקְרְ'נ#ת ַהָ;ִמיד

  . 78�רִמֶ,ֶלְ!6ָחז ְמַ�ֶ�ה ֶאת ִמְבֵנה ַהִ,ְקָ�� ְוֵכָליו ִ'ְגַלל 4ֲַחד#   :כ�יז  

ט  ק  ר   ז"פ

העביר את בנו באש :  ועבד עבודה זרה'לא הל! בדר! ה: חטאי אחז{? מה החטאי בה חטא אחז מל! יהודה .6

  }.)ד?פסוקי ב (הקריב בבמות ועל הגבעות ותחת כל ע5 רענ1, אות' כתועבות הגויי אשר הוריש ה

 ? מתי החלה התגרות של רצי1 מל! אר ופקח ב1 רמליהו מל! ישראל במלכות יהודה .7

  }.)לז, ו"ט. שהיה אביו של אחז (בסו9 ימי יותציק ליהודה התחילו להרצי1 מל! אר ופקח ב1 רמליהו {

רצי1 הצליח {?  הצליחו לַמֵמש את כוונותיהלאובמה רצי1 ופקח ,  רצי1 מל! אר בפעולתו נגד יהודההצליחבמה  .8

  }.)ו? ה'פס (לא הצליחו לכבוש את ירושלירצי1 ופקח מל! ישראל . שטחי שהיו בשליטת יהודהלהשיב לעצמו 

ִיְ$ָרֵאל ָרצ� ִלְכ'ֹ� ֶאת  ֶמֶלְ!ֲאָר �ֶפַקח ֶ'1 ְרַמְלָיה�  ֶמֶלְ!ִנָ;1 ִלְלמֹד ִ:י ְרִצי1 ) ו?א', ז(ִמBֵֶפר ְיַ�ְעָיה . ז? הי4ְס�ִק �

  ַלְח�#� ִמְ�ֵני ַהְ,ָלִכי ָצִריְ!ינ# ְיַ�ְעָיה� ְמַנBֶה ְלע#ֵדד ֶאת 6ָחז ְוא#ֵמר ל# ִ:י ֵא. ִמַ)ֲעָמ ֶמֶלְ! ְ'ת#ָכM �ְלַהְמִליְ!ְיר�ָ�ַלִי

א�ָל 6ָחז ֵאינ# ְמַקֵ'ל ֶאת ְנב�8ת ְיַ�ְעָיה� �ְמַ�ֵחד ֶאת ָה78�ִרי ִ'ְכֵדי ֶ�ֵה ִי2ֲָחמ� ֶנֶגד ָהֲאַרִ,י , ַהְ,8ְ�ִמי ָעָליו

  ). ט?פסוקי ז(�ָ�ַלִי  ִי4ֵָסק ַהָ,צ#ר ַעל ְירִמָ:ְ!ְוִיְ$ָרֵאל �ְכת#ָצ6ה 

מטרת השליחי ששלח אחז למל! אשור {? השליחי ששלח אחז מל! יהודה אל מל! אשורמה היתה מטרת   .א .9

  }.)ט?פסוקי ה (אר וישראל הצרי עליומלכי  ויסייע ליהודה נגד שיושיע אותו  ממל! אשורבקשלהיתה   

  ? ישראלו אר כי מלמהו החטא שבו חטא אחז בעקבות נצחו1 מל! אשור על  .ב 

, ְ:ִריַתת ַהְ'ִרית ֵ'י1 6ָחז ָל78�ִרי ָ�ְרָרה ְ'ִעRְב#ֶתיָה ַ� ִהְ�ַ;ְעְ'ד�ת ר�ָחִנית ֶ�ל 6ָחז ֶלֱאלֵֹהי ָה78�ִרי. טז?4ְס�ִקי י �

ִמְזֵ'ַח ֶזה . )עבודה זרה בתו! המקדש (ְזֵ'ַח ֶלֱאלֵֹהי ָ�ֶמֶ$קְוָלֵכ1 6ָחז ְמַצֶ�ה ֶאת א�ִרָ�ה ַה:ֵֹה1 ִלְבנ#ת ַ'ֲחַצר ַהִ,ְקָ�� ִמ

 . ִלְהי#ת ָטֵפל �ָפח#ת ָח��בָהַפְ! ִלְהי#ת ַהִ,ְזֵ'ַח ָהִעRִָרי ֶ�ָעָליו ִהְקִריב� ֶאת ַהRְָרָ'נ#ת �ִמְזַ'ח ַהְ�חֶֹ�ת ָהַפְ!

 . 78�רְלֶמֶלְ!ַ:ִ�ְרֶאה ֶ�ַהָ�ָבר נ#ַעד ְלַמֵ,1 ֶאת ַה7ַֹחד ֶ�ִ�ַ;1 . 6ָחז ִקֵ>5 ֶאת ְ'ִסיס ַהִ:�#ר. 4ָס�ק יז �

 ַהBְָכָכה ֶ�ָהְיָתה ַ'ֲחַצר ַהִ,ְקָ�� ְוֶאת ַהְ:ִניָסה ִמֵ'ית . 4ָס�ק יח ��Rֵהֵסב : "י"ַרִ'.  ְלֵבית ַהִ,ְקָ��ַהֶ,ֶלְ!6ָחז ִ�ָ�ה ֶאת ִמ

  ".78�ר 2�ֶֹא ַיְחמֹד א#ָת ַהֵ:ִלי ֶמֶלְ!ִמ4ְֵני , ְצֵנַעא#ָת ִלְמק# ֶה



ר   3   פ לס 	 כמ   י

  . וַהסבר את סיבת של שינויי אלה,  שינויי שעשה אחז מל! יהודה בחצר בית המקדששלושהציי1  .10

 }אחז מַצֶוה לבנות מזבח לעבודה זרה בתו! חצר בית המקדש ולהקריב את הקרבנות על : טז?פסוקי י. 1 :השינויי

הזיזו : פסוק יח. 3. אחז קצ5 את בסיסי הכיורי שבמקדש והניח את הכיורי על הרצפה: פסוק יז .2. מזבח זה

הי האשורי ובניית מזבח לאל ולאלשל אחז השתעבדות רוחנית : סיבת השינויי. סככה שהיתה בחצר המקדש

  .)ז?ו, ט" כ+כד , ח"כ, דברי הימי ב(האשורי בתו! חצר המקדש שהביאה עד סגירת שערי בית המקדש 

  

  

שראל י ת  ו כ מל  � ב ר ו   ח

ְרַ'1 ַמְלכ�ת ִיְ$ָרֵאל: תוכ� עיקרי �ְרָ'1 ֶזה, ְ'ֶחְלק# ָהִרא�1# ֶ�ל ַה4ֶֶרק ְמת6ֹר ח �  : �ְ�ֵ;י ַהBִ'#ת ֶ�ָ�ְרמ� ְלח

�ְל8ַחר ֶ�ה#ֵ�ַע ֶ'1 ֵאָלה ָמַרד ָ'ֶה ָה78�ִרי ִ�ְ:א� ֶאת , כ�ת ִיְ$ָרֵאל ָה78�ִרי ָ:ְב�� ֶאת ַמְל.ְמִדיִנית�ִסָ.ה ,ְרִצית .1

  . ֶהְחִריב� ֶאת �#ְמר1# ְוִהְגל� ֶאת ֲעֶ$ֶרת ַה7ְָבִטי, ַהֶ,ֶרד

  ). ְ'ִעRָר ַ'ֲעב#ָדה ָזָרה( ַע ִיְ$ָרֵאל ָחְטא� ַ'ֲחָטִאי ֲחמ�ִרי .ִסָ.ה ר0ָחִנית .2

ְוֵה ִהְגל� ֶאת ֲעֶ$ֶרת ַה7ְָבִטי ְל78�ר �ְלָמַדי ,  ֶ�ל ַהְגָלָיהְ'ֶדֶרְ!ִ'ְכֵדי ִלְמנַֹע ְמִריד#ת ח#ְזר#ת ָהי� ָה78�ִרי ְרִגיִלי ִלְנקֹט 

 ֶ�;#ָ�ֵבי ַמְלכ�ת ִיְ$ָרֵאל לֹא ְיַצ4� ַלְחזֹר ְל8ְרָצ ַהR#ֶדֶמת ִי7�ב ַע 8ֵחר ַ'#7ְמר1# ָ�ַר. ְוֵהִביא� ְלֵאז#ר �#ְמר1# �#ִיי ִמ:�ָתה

ָ� ;#ָ�ִבי ֲאֵחִרי ַ� ָ'6ֶר5 ַוֲאָרי#ת ֵהֵח2� ֶלֱאכֹל ָ'ֶה. ֶ�ֲהֵרי ְ:ָבר ָ�ִרי ַרק . �#ִיי ֵא2ֶה ִהְמִ�יכ� ַלֲעבֹד ֶאת ֱאלֵֹהיֶה

ִהְפִסיק� ' יֶה :ֵֹה1 ְיה�ִדי 2ִ�ְֶ,ָד ֶאת ַהִהְתַנֲהג�ת ַהְ,י�ֶחֶדת ַהִ�ְדֶרֶ�ת ָ'6ֶר5 ַה:#ֶלֶלת ִאB�ר ֲעב#ָדה ָזָרה ְוכ�ְל8ַחר ֶ�ה�ָבא ֲאֵל

  .ָהֲאָרי#ת ֶלֱאכֹל ָ'ֶה

   של כל חלקת הפרק והתוכ� העיקריחלוק

  .'ע ְ'ֵעיֵני הָרַמְלכ�ת ה#ֵ�ַע ֶ'1 ֵאָלה ֶ�ָעָ$ה ֶאת ָה  :ב�א  

ְרַ'1 �#ְמר1#ַה3ְִס.1ת ָה,ְרִצ12ת  :ו�ג   � ֵ'1 ֵאָלה ָ'78�ִרי ָ�ְרָמה ָל78�ִרי ִלְכ'ֹ� ֶאת ה5ֵ1ַעְמִריַדת :  ֶ�ָ�ְרמ� ְלח

  ).ל�ת ֲעֶ$ֶרת ַה7ְָבִטיז#ִהי ָ�(�#ְמר1# �ְלַהְגל#ת ֶאת ;#ָ�ֵבי ַמְלכ�ת ִיְ$ָרֵאל ְל78�ר �ְלָמַדי 

ְרַ'1 �#ְמר1#ַה6ִָ.ה ָהר0ָחִנית  :כג�ז   �ְוַג , ָ'נ� ֶעְגֵלי ָזָהב ְוָעְבד� ֲעב#ָדה ָזָרה, ְוֶאת ִמְצו#ָתיו'  ָעְזב� ֶאת הְ.ֵני ִי7ְָרֵאל:  ְלח

   .  ַלְחטֹאִהְמִ�יכ� ֵהְל8ַחר ;#ְכח#ת ַהְ�ִביִאי

, )ְוָלֵכ1 ֵה ִנְקָרִאי :�ִתי(78�ִרי מ#ִ�יִבי ְ'�#ְמר1# �#ִיי ע#ְבֵדי ֲעב#ָדה ָזָרה ִמְ,ק#מ#ת �#ִני ְוַג ִמ:�ָתה ָה  :כח�כד  

 ִ'ְמי�ָחד ִ'ְכֵדי ְלַלְ,ָד �ְל8ַחר ֶ�ָהֲאָרי#ת ָהְרג� ָ'ֶה ֵה ל#ְמִדי ֶאת ֶעְקר#נ#ת ַהַ�ֲהד�ת ִמ:ֵֹה1 ִיְ$ְרֵאִלי ֶ�ה�ָבא

   ").ֵ�ֵרי ֲאָרי#ת"ְוָלֵכ1 ֵה ִנְקָרִאי , ִ'ְגַלל 4ֲַחָד ֵמָהֲאָרי#ת(�ִמְתַ�ְ�ִרי

ַ� ֶאת הְוָהי� ע#) ֶ�ֵה ֲעב#ָדה ָזָרה(ַה�#ִיי ֶ�ִהְתַי7ְב� ַ'#7ְמר1# ִהְמִ�יכ� ַלֲעבֹד ֶלֱאלֵֹהיֶה ַהR#ְדִמי   :לג�כט     .'ְבִדי

ַ� ֶאת ה, ָ:ָרא�י'  ְוַג ְ'ֵני ִיְ$ָרֵאל ֶ�ָ�ל� ֵמ8ְרָצ לֹא ָעְבד� ֶאת הֶ�ְ'�#ְמר1#) ַה:�ִתי(ַה�#ִיי   :מא�לד  ְוַג ' ְוָהי� ע#ְבִדי

   ).ֲעב#ָדה ָזָרה(ֶלֱאלִֹהי ֲאֵחִרי

  ).פסוק ד" ( ֶקֶ�ר 78�ר ְ'ה#ֵ�ַעֶמֶלְ!ַוִ�ְמָצא " .11

 ?  דברי התבטא המרד של ה#ֵ�ַע ֶ'1 ֵאָלה במל! אשורשניבאילו  .א

הושע ניסה לכרות ברית ע המצרי בכדי שה יסייעו  )1 :מרידת ה#ֵ�ַע ֶ'1 ֵאָלה במל! אשור התבטאה ב{

הפסיק לשל את המסי הושע  )2 ".ַרִיִמְצ ֶמֶלְ!ֶאל ס#א ) שליחי(ֲאֶ�ר ָ�ַלח ַמְל6ִכי . "להתמודד נגד צבא אשור

  }".78�ר ְ:ָ�ָנה ְבָ�ָנה ֶמֶלְ!ְולֹא ֶהֱעָלה ִמְנָחה ְל. "שהוא היה רגיל לשל למל! אשור

מל! אשור הגיב על המרד של הושע בשני  {.ה#ֵ�ַע ֶ'1 ֵאָלה מל! אשור על המרד של  תגובותיו שלשתיכתוב את   .ב

מל! אשור בא ע  )2 .)פסוק ד( "78�ר ַוַ�8ְסֵרה� ֵ'ית ֶ:ֶלא ֶמֶלְ!ַוַ�ַעְצֵרה� ",  ֶ'1 ֵאָלה בכלאָ$ את ה#ֵ�ַע )1 :דברי

שה#ֵ�ַע ֶ'1 ֵאָלה  (עשה מצור על העיר שומרו1, ") ָה6ֶר5ָכל78�ר ְ' ֶמֶלְ!ַוַ�ַעל ("צבאו וכובש את הערי הבצורות 

  }.)ו?הפסוקי  .גלות עשרת השבטי(= מלכות ישראל ְגָלה את תושביכבש אותה וִה, )כבר לא היה בתוכה



ר  פ 	כלמס    4  י

 .כבשו את שומרו1 וִהְגלו את עשרת השבטיהאשורי { ?איזה ע כבש את שומרו1 וִהְגָלה את עשרת השבטי  .ג

  }.)פסוק ו" ( ֶאת �ְֹמר1# ַוֶ�ֶגל ֶאת ִיְ$ָרֵאל 78�ָרה,'0ר ֶמֶל8ְָלַכד "... 

4ָרז "ְ'ֶפֶרק ט � � 78�ר ִ'ְכֵדי ֶ�ָה78�ִרי ְיַסְ�ע� ל# ְלִהְתמ#ֵדד ֶנֶגד ַמְלכ�ת ְלֶמֶלְ!ְיה�ָדה 2ֵ�ִ ֶ:ֶס9 ַרב  ְ!ֶמֶל ִ:י 6ָחז ְמס

, ז"לי(י "ַר7ִ. ַמְלכ�ת ִיְ$ָרֵאל ְוִ�ְעְ'ד�ָהָ:ְב�� ֶאת , ֶ�ָהי� ַהַ,ֲעָצָמה ַהֲחָזָקה ְ'י#ֵתר ָ'ֵאז#ר, ָה78�ִרי. ִיְ$ָרֵאל ֶ�ִאְ�ָמה ָעָליו

 .ִמַ,ְלכ�ת ִיְ$ָרֵאל ֲאָנִ�י ֶ�ל :#ֵתב ִ:י ע#ד ִלְפֵני ְ;ק�ַפת ַמְלכ�ת# ֶ�ל ה#ֵ�ַע ֶ'1 ֵאָלה ָה78�ִרי ִהְגל� ְ�ֵ;י ְקב�צ#ת )א

ַוַ�ְגֵל ) החלק הצפו1 מזרחי של האר5(:ֹל ֶאֶר5 ַנְפָ;ִלי ... 78�ר ַוִ�Rַח ֶאת ִע�1# ֶמֶלְ!ְלֶאֶסר ָ'א ִ;ְגַלת 4ִ"ִ'ְ�ַנת ֶעְ$ִרי ְלֶפַקח "  )1

  .ְוֶזה ָהָיה ַ'7ָָנה ָהְרִביִעית ְל6ָחז, )כט, ו"מלכי ב ט(" 78�ָרה

). שבעבר הירד1 המזרחי" (ְוִהְגָלה ָלְרא�ֵבִני ְוַלָ�ִדי ְ�ֵ;י ֶעְ$ֵרה ְל6ָחזְ�מ#ֶנה ָ�ִני �ָבא ֲעֵליֶה ִ'ְ�ַנת )  78�רֶמֶלְ!(ָ�ָהה   )2

י מ#ִסי9 ִ:י ַהְגָלַית ִ�ְבֵטי ֵעֶבר ַהַ�ְר1�ֵ ַהִ,ְזָרִחי ָ�ְרָמה ְלה#ֵ�ַע ֶ'1 ֵאָלה ִלְמרֹד ָ'78�ִרי �ְלַנB#ת ִלְכרֹת ְ'ִרית ִע "ַר7ִ

  .)כפי שמתואר בפסוק ד(ַרִי ִמְצ ֶמֶלְ!ס#א 

12.   .יח ניתני שני הסברי לגלות ישראל? גבפסוקי

 .בסס דברי! על הכתובי? יח?ומהו ההסבר לפי פסוקי ז, ו?מהו ההסבר לגלות ישראל הכתוב בפסוקי ג .א

הושע ב1 אלה מרד במל! אשור ומל! אשור דיכא את . מעשית?סיבה היסטורית: ו?גהכתוב בפסוקי ההסבר {

ַוֶ�ֶגל ֶאת ... 78�ר ְ'ָכל ָה6ֶר5 ֶמֶלְ!ַוַ�ַעל )... מרד(78�ר ְ'ה#ֵ�ַע ֶקֶ�ר  ֶמֶלְ!ַוִ�ְמָצא : "ביסוס. מרד וִהגלה את ישראלה

' בגידת ע ישראל בה, היסטוריוסופית, סיבה רוחנית: יח?ההסבר לפי פסוקי ז ).ו?פסוקי ד(ִיְ$ָרֵאל 78�ָרה 

 יח ? משפטי רבי הכתובי בפסוקי ז:ביסוס. הגלה אות' גרמו לכ! שה) עיקר בעבודה זרהב(וחטאיה

Rָיו ְוֶאת ... ַוַ�ַעְבד� ַה2�ִ�ִלי. 'ַוַ�ֲע$� ְ�ָבִרי ָרִעי ְלַהְכִעיס ֶאת ה: "כגו1, המתארי את חטאי ישראל �ַוִ�ְמֲאס� ֶאת ח

  }".ַוִ�ְ�ַ;ֲחו� ְלָכל ְצָבא ַה7ַָמִי... ֱאלֵֹהיֶה' ַוַ�ַעְזב� ֶאת ָ:ל ִמְצ#ת ה.. .ְ'ִרית# ֲאֶ�ר ָ:ַרת ֶאת ֲאב#ָת

מדינית הקשורה ?היסטורית?הסיבה הראשונה היא סיבה מעשית{ ?מה ההבדל העקרוני בי1 שני ההסברי  .ב

  }.יוסופיתהיסטור, לעומת זאת הסיבה השניה היא סיבה רוחנית על טבעית, לעול האנושי הריאלי

 ֵי� ְ�ֵ;י ִס'#ת, ְ:ל#ַמר". ִסָ'ִת��ת ְ:פ�ָלה"ִעRָר1# ֶזה ִנְקָרא  ��ָ ��#ֵר ' ה. ִסָ'ה 8ְרִצית ְוִסָ'ה ר�ָחִנית; ִלְמאָֹרע ְמס

  . ַ�ְעָ; ְוִנ,�ֵקיֶה ָהִאיִ�ִ�יְלִמ,�� ְרצ#נ# ָ'ע#ָל ְ'ֶאְמָצע�ת �#ְרִמי ֱאנ#ִ�ִ�י ַה#4ֲעִלי ַעל 4ִי R�ִ�ל

   

  .גכ?עיי1 בפסוקי ז .13

 . חטאי של ישראל המתוארי בפסוקי אלהשניציי1  .א

ַוַ�ַעְבד� . "החטא העיקרי הנזכר כא1 הוא עבודה זרה )1 :כב?חטאי של ישראל המתוארי בפסוקי ז{

  ).יז?יב' פס" (ַוַ�ֲעִביר� ֶאת ְ'ֵניֶה ְוֶאת ְ'נ#ֵתיֶה ָ'ֵא�. ֲחו� ְלָכל ְצָבא ַה7ַָמִי ַוַ�ַעְבד� ֶאת ַהָ'ַעלַוִ�ְ�ַ;... ַה2�ִ�ִלי

  ִמַ;ַחת ַידֱאלֵֹהיֶה	 ַהַ<ֲעֶלה אָֹת	 ֵמֶאֶר; ִמְצַרִי	' ַלהָחְטא� ְבֵני ִיְ$ָרֵאל "..., ובגידה בו' ְ:ִפ��ת טובה כלפי ה )2

  ).ח?ז' פס" (ִמCְֵני ְ.ֵני ִי7ְָרֵאל' ְ.ח1ABת ַה@1ִי	 ֲא5ֶר ה1ִרי5 הַוֵ�ְלכ� . ִמְצָרִי ַוִ�יְרא� ֱאלִֹהי ֲאֵחִרי ֶמֶלְ!4ְַרעֹה 

  ).פסוק כא" (1 ְנָבטִ:י ָקַרע ִיְ$ָרֵאל ֵמַעל ֵ'ית ָ�ִוד ַוַ�ְמִליכ� ֶאת ָיָרְבָע ֶ'"מרידה במלכות דוד והמלכת מל! אחר  )3

  ).פסוק ט" (ֱאלֵֹהיֶה' ַוְיַח4ְא� ְבֵני ִיְ$ָרֵאל ְ�ָבִרי ֲאֶ�ר לֹא ֵכ1 ַעל ה. "על מה שקורה בעול' ָ:ְפר� בהשגחת ה )4

5( ב� ִמַ�ְרֵכיֶכ... 'ַוָ�ַעד ה. "ישראל לא הקשיבו לתוכחות הנביאי �ְולֹא ...  ָהָרִעיְ'ַיד ָ:ל ְנִביֵאי ָכל חֶֹזה ֵלאמֹר �

  ).יד?יג' פס(ָ�ֵמע� 



ר   5   פ לס 	 כמ   י

  .)טז' פס" (ֱאלֵֹהיֶה' ַוַ�ַעְזב� ֶאת ָ:ל ִמְצ#ת ה" )6

  }).פסוק כב" (ַוֵ�ְלכ� ְ'ֵני ִיְ$ָרֵאל ְ'ָכל ַח)ֹאות ָיָרְבָע. "הקרבה בבמות ולעגלי שהקי ירבע בבית אל ובד1 )7

 . ישראל גלו לפני יהודהבגלל1 ות סיבשתי, בפסוקי אלועל פי הכתוב , ציי1  .ב

  .גלו לפניהה יהודה וכ1  לע ג והשפיעו בכ!, המקור לחטא עבודה זרהאת וו יישראל ה :כ?פסוקי טז{

  }.במלכות ישראל היה חטא נוס9 של המרידה במלכות בית דוד וחטא זה לא היה ביהודה כלל: פסוק כא

  .יט?יג רי בפסוקיזכנ היהודהי של ממלכת חטא שניציי1   .ג

ב� ִמַ�ְרֵכיֶכ ' ַוָ�ַעד ה ".שלח אליה' לא שמעו לנביאי שה  )1{  �ְ'ִיְ$ָרֵאל �ִביה�ָדה ְ'ַיד ָ:ל ְנִביֵאי ָכל חֶֹזה ֵלאמֹר �

  .)יד?יג' פס(ְולֹא ָ�ֵמע� ... ָהָרִעי ְוִ�ְמר� ִמְצ#ַתי

  .העבדו עבודה זר  )2 

... ַוִ�ְ�ַ;ֲחו� ְלָכל ְצָבא ַה7ַָמִי... ֲחֵרי ַהֶהֶבל ַוֶ�ְהָ'ל� ְו8ֲחֵרי ַה�#ִי ֲאֶ�ר ְסִביבָֹתַוֵ�ְלכ� 8 ".'זנחו את מצוות ה  )3 

  }).יט?טו' פס" (ָע$�ֱאלֵֹהיֶה ַוֵ�ְלכ� ְ'ח�R#ת ִיְ$ָרֵאל ֲאֶ�ר ' ַ� ְיה�ָדה לֹא ָ�ַמר ֶאת ִמְצ#ת ה

  .לג?עיי1 בפסוקי כד .14

: המציאות המדינית שנוצרה בשומרו1 לאחר הגלות{ ?ות המדינית שנוצרה בשומרו1 לאחר הגלותמהי המציא .א

  }.במקו ישראל שהוגלו על ידי אשורהובאו לשומרו1 אנשי מעמי שוני לשבת בערי ישראל 

האשורי הושיבו בערי מלכות ישראל שהתרוקנו ? {את מי הושיבו האשורי בערי ישראל שהתרוקנו מיושביה1  .ב

  }).פסוק כד(" ִמָ'ֶבל �ִמ:�ָתה �ֵמַעָ�א �ֵמֲחָמת �ִמBְַפְרַוִי "גויי שבאו

 ?ומהי הסיבה הרוחנית ְלִהָ�ְצר�ָתM, מהי הבעיה שנוצרה למתיישבי החדשי לאחר הגעת לערי שומרו1  .ג

}כיו1 שה עבדו : ָ�ְצר�ָתMהסיבה הרוחנית ְלִה. למתיישבי בערי שומרו1 נוצרה בעיה ֶ�ֲאָרי#ת הרגו חלק מה

  }.עבודה זרה באר5 ישראל

  ).פסוק כח" (ַוָ�בֹא ֶאָחד ֵמַה:ֲֹהִני ֲאֶ�ר ִהְגל� ִמ7ְֹמר1# ַוֵ�ֶ�ב ְ'ֵבית ֵאל" .15

הכותי ושאר הגויי שהתישבו בערי שומרו1 { ?ולאיזו מטרה הביאו אותו,  נסיבות הובא הכה1 לבית אלבאילו .א

) אותה ה היו רגילי לעבוד בארצותיה(ו בה כיוו1 שה המשיכו לעבוד עבודה זרה סבלו מאריות שאכל

מל! אשור ציווה לשלוח כה1 ישראלי שגלה מערי שומרו1 בחזרה לבית אל בכדי ללמד את הכותי . באר5 ישראל

  }.ועל ידי כ! לגרו שהכותי יפסיקו להיפגע מהאריות, 'כיצד לעבוד את ה

 האר5 הזו מחייבת :משפט אלוהי האר5? {כח?הכתוב בפסוקי כו" ִמ4ַ�ְט ֱאלֵֹהי ָה6ֶר5"מה משמעות הביטוי   .ב

  }.ה נות1 למי שחוטא ועובד עבודה זרה באר5"ישנו עונש מיוחד שהקב.  ואינה סובלת טומאהמיוחדתהתנהגות 

ַוִ;ְטָמא ָה6ֶר5 ָוֶאְפקֹד ֲע#ָנM : "י#ת ָ:ת�ב ְ'ָפס�ק כהח ְל8ַחר ֶ�ַה;#ָרה ְמַצָ�ה ַעל ִאB�ֵרי ֲעָר"4ֶֶרק י, ַוִ�ְקָראְ'ֵסֶפר  �

ַ'ֲעב�ר ָה6ֶר5 ֶ�ִ;ַ)ֵ,א ָ'ֶה1 ְוָתִקיא , ֶהְחִמיר ַהָ:ת�ב ַ'ֲעָרי#ת: "�"ַרְמָ.ְוכ#ֵתב ָה". ָעֶליָה ַוָ;ִקא ָה6ֶר5 ֶאת יְֹ�ֶביָה

' ֶאֶר5 ִיְ$ָרֵאל ִהיא ַנֲחַלת ה... ֲאָבל ס#ד ַהָ�ָבר,  ח#ַבת ַה��9 ְוֵאיָנ1 ְ;ל�י#ת ָ'6ֶר5ְוִהֵ�ה ָהֲעָרי#ת. ַהְ�ָפ�#ת ָהע#$#ת

י#ת ְוִהֵ�ה ִקֵ�� ָהָע ַה�#ֵ�ב ְ'8ְרצ# ִ'ְקד�7ַת ָהֲעָר... ְ'ַהְנִחיל# א#ָתM ְלַע,# ַהְ,י�ָחד ְ�מ# ֶזַרע א#ֲהָביו... ְמי�ֶחֶדת ִלְ�מ#

Rַֹתי ְוֶאת ָ:ל ִמ4ָ�ְַטי ַוֲעִ$יֶת אָֹת ְולֹא ) "כב', ויקרא כ( 6ַמר �ְלָכְ!, �ְבר�ֵ'י ַהִ,ְצו#ת ִלְהי#ָת ִלְ�מ# ��ְ�ַמְרֶ; ֶאת ָ:ל ח

M ְולֹא ִ;ְס'ֹל ע#ְבֵדי ֲעב#ָדה ָזָרה ַהִ�ְכָ'ד ָ;ִקיא ָ:ל ְמַטֵ,א א#ָת' ִ:י ָה6ֶר5 ֶ�ִהיא ַנֲחַלת ה"... ָ;ִקיא ֶאְתֶכ ָה6ֶר5

ַוְיEַ5ַח ָ.	 ֶאת ָהֲאָרי1ת , לֹא ָיְדע0 ֶאת ִמCַ5ְט ֱאלֵֹהי ָהDֶר;") כו, ז"י מלכי ב (ְוֶזה0 3ֶ5ֱֶאַמר... �ְמַג2ִי ֲעָרי#ת

ְוִה3ֵה ַה0Fִתי	 לֹא ָהי0 ֶנֱעָנ5ִי	 ". ָהDֶר;ְוִה3ָ	 ְמִמיִתי	 א1ָת	 Fֲַא5ֶר ֵאיָנ	 יְֹדִעי	 ֶאת ִמCַ5ְט ֱאלֵֹהי 

ְוָע07 5ָ	  )אר5 ישראל( 'ה0ְבבD1	 ְ.ֶאֶר; , ְ.,ְרָצ	 ְ.ָעְבָד	 ֶאת ֱאלֵֹהיֶה	 ְלEֵ5ַַח ָ.ֶה	 ֶאת ָהֲאָרי1ת

ְולֹא ָ;ִקיא ): "יד, א"קדושי י(נ� ְ'ִסְפָרא  ְוֵכFְ.�ָ 1ַמֲע7ֵיֶה	 ָהִרא15ִני	 5ַָלח ָ.ֶה	 ָהֲאָרי1ת ַהְ<ִמיִתי	 א1ָת	

Fִי ִעAַר Fָל ַהִ<ְצו1ת ַל5ְ12ִבי	 ... ֵאיָנM ְמַקֶ�ֶמת ע#ְבֵרי ֲעֵבָרה, ֶאֶר5 ִיְ$ָרֵאל ֵאיָנM ִ:6�ְר ֲאָרצ#ת', ְוג#" ָה6ֶר5 ֶאְתֶכ

   ". 'ְ.ֶאֶר; ה

 ? בערי שומרו1 בעקבות בוא ַה:ֵֹה1נהגות של הגויי שהתיישבו במה השתנתה הת,לג?פסוקי כחעל פי הכתוב ב  .ג

על א9 שבאותו זמ1 המשיכו לעבוד ג לסוגי שוני של עבודה (' הכותי שהוגלו לשומרו1 החלו לעבוד את ה{

  }.)לה ה היו רגילי לעבוד בארצותיהזרה 



ר  פ 	כלמס    6  י

 ?"תֵ�ֵרי ֲאָרי#"מדוע דבק במתיישבי החדשי בערי שומרו1 הכינוי   .ד

בגלל שה התגיירו בגלל הפחד שלה מהאריות " ֵ�ֵרי אריות"במתיישבי החדשי בערי שומרו1 דבק הכינוי {

ְ'ֵלב ָ�ֵל ִ:י ' לֹא ָהי� ְיֵרִאי ֶאת ה', ָהי� ְיֵרִאי' ֶאת ה'98 ַעל 4ִי 6�ֶַמר : " לפסוק לדק"רדוב). כח?פסוקי כה(

  }". ָקְרא� א#ָת ֵ�ֵרי ֲאָרי#תְ!ָכְלִפי, ִא ִמ4ַַחד ָהֲאָרי#ת

 .לא?עיי1 בפסוקי כט .16

  ?לא?ומהי המציאות המתוארת בפסוקי כט, הנזכרי בפסוק כט" שומרוני"מי ה ה

הגויי מהארצות : לא?המציאות המתוארת בפסוקי כט.  ה ישראל שגרו בָעָבר בשומרו1כטהשומרוני בפסוק {

המשיכו לעבוד את האלי שה היו רגילי לעבוד בארצותיה בתו! ) תגיירווה(השונות שהתיישבו בערי ישראל 

�ְבא#ָת ָ'ֵ;י ַהָ'מ#ת ֶ�ָע$� ,  ִיְ$ָרֵאל ֶ�ָהי� ְ'�#ְמר1#ֶזה. ַה7ְֹמרִֹני ".בתי הבמות שישראל בנו בעריה לפני שה גלו

  }).ק"רד" (ִהִ�יח� ֵא2� ַה�#ִיי ֱאלֵֹהיֶה, ֵה

ְגל� ְל�#ְמר1# ִהְמִ�יכ� ַלֲעבֹד ְ'א#ת# ְזַמ1 ֶ�ֵה ?ִ'ְפס�ִקי ל � �לא ֵי� 4ֵר�ט ֶ�ל ְ�מ#ת ָהֱאִליִלי ֶ�ַה�#ִיי ַה#7ִני ֶ�ה

  .'ָעְבד� ַ� ֶאת ה

ח"י קרפ
  

  מלכות חזקיהו ומצור האשורי	 על ירושלי	

ְ'ִנ��ד ְל6ִביו (' ְיה�ָדה ֶ�ָעָ$ה ַהָ�ָ�ר ְ'ֵעיֵני ה ֶמֶלְ!ֶרק ֶזה ְמת6ִֹרי ֵאר�ִעי ִמְ;ק�ַפת ַמְלכ�ת# ֶ�ל ִחְזִקָ�ה� ְ'ֶפ  :תוכ� עיקרי

   ).  ֵ'ית ַהִ,ְקָ��ְ'ת#ְ!6ָחז ְוִלְבנ# ְמַנ7ֶה ֶ�ָעְבד� ֲעב#ָדה ָזָרה ַ�

ְרַ'1 �#ְמר1# ְו �ָה78�ִרי לֹא ִהְסַ;4ְק� ְ'ִכ'�� ַמְלכ�ת . ַהְגָלַית ֲעֶ$ֶרת ַה7ְָבִטי ִנְ�ֲאָרה ְ'ֶאֶר5 ִיְ$ָרֵאל ַרק ַמְלכ�ת ְיה�ָדה8ֲחֵרי ח

78�ִרי ָעְרכ� ַמBַע ע#ְנִ�י1 ְלִד:�י ְוִכְתג�ָבה ָה, ְיה�ָדה ָמַרד ָ'78�ִרי ֶמֶלְ!ִחְזִקָ�ה� . ִיְ$ָרֵאל ְוִ�ְעְ'ד� ַ� ֶאת ַמְלכ�ת ְיה�ָדה

ִחְזִקָ�ה� . �ְ�מ#ֶנה ָ�ִני ְל8ַחר ֶ�ָה78�ִרי ָ:ְב�� ֶאת �#ְמר1# ֵה :#ְבִ�י ֶאת ַמְלכ�ת ְיה�ָדה �ַמְחִריִבי ֶאת רֹב ָעֶריָה, ַהֶ,ֶרד

ְו98 ַעל 4ִי ֵכ1 ְצָבא 78�ר ע#ֶלה ְלָמצ#ר ַעל ְיר�ָ�ַלִי ִ'ְכֵדי , )טז?פסוקי יד( ִמBִי ְ:ֵבִדי ִנְכַנע ָל78�ִרי ְוֶנֱאַל5 ְל2ֵ�ַ ָלֶה

ע#ֶ$ה ָמצ#ר ַעל ְיר�ָ�ַלִי �ְמַנBֶה ְלַ�ְכֵנַע ֶאת ִחְזִקָ�ה� , ָהע#ֵמד ְ'רֹא� :ֹח#ת ָה78�ִרי, ַרְבָ�ֵקה. ְלַהְכִניַע ֶאת ִחְזִקָ�ה� �ַמְמַלְכ;#

 ְ�ָבָריו ְ'ת#ְ!. �ְל8ַחר ִמֵ:1 ְמַנBֶה ְלַ�ְכֵנַע ַ� ֶאת ;#ָ�ֵבי ְיר�ָ�ַלִי ְלִהָ:ַנע ָל78�ִרי, ְוָ$ָריו ְלִהָ:ַנע ִ'ְפֵני ָה78�ִרי ְללֹא ְקָרב

  . ה" ַרְבָ�ֵקה ִ�ְבֵרי ַ�ֲאָוה ְוִהְתַרְבְרב�ת ְ:ַל4ֵי ִחְזִקָ�ה� �ְכַל4ֵי ַהRָָ'ַמְ�ִמיַע

  .יט?א, ב"ל 4ֶֶרק, ִדְבֵרי ַה2ִָמי	 בו �ְב"ל 4ֶֶרק, י5ְַעָיהְלֶפֶרק ֶזה ֵי� ַמְקִ'יל#ת ִ'

ה "י ְיר�ָ�ַלִי 2�ֶֹא ִיָ:ְנע� ָל78�ִרי �ְמַנֵ'א ֶ�ְ>ָבא 78�ר י�ַבס ַעל ְיֵדי ַהRָָ' ְוֶאת ;#ָ�ֵב�ְיַ�ְעָיה� ַהָ�ִביא ְמע#ֵדד ֶאת ִחְזִקָ�ה

  ).ט?ד, א"ל, ישעיה; לב?ה', י, ישעיה; לז?כח, ט"י, מלכי ב(.  ִנBִיתְ'ֶדֶרְ!

  של כל חלקת הפרק והתוכ� העיקריחלוק

ָ'ֶה1 ִהְקִריב� (ִהְ�ִמיד ֶאת ָהֲעב#ָדה ָזָרה �ִבֵ)ל ֶאת ַהָ'מ#ת ', ָדה ֶ�ָעָ$ה ַהָ�ָ�ר ְ'ֵעיֵני הְיה� ֶמֶלְ!ַמְלכ�ת ִחְזִקָ�ה�   :ו�א  

  ).'ָקְרָ'נ#ת ַלה

  . ִחְזִקָ�ה� מ#ֵרד ָ'78�ִרי �ַמְרִחיב ֶאת ְ�ב�ל#ת ַמְמַלְכ;#  :ח�ז  

ְרַ'1 �#ְמר1# ִ'יֵדי ָה78�ִרי ְוָגל�ת ִיְ$ָרֵאל ֲחָזָרה ַעל ַהֶ�ֱאָמר ַ'4ֶֶרק ַהR  :יב�ט   �  ).ָ�ל�ת ֲעֶ$ֶרת ַה7ְָבִטי(#ֵד ַעל ח

  .ְוִחְזִקָ�ה� ְמַנBֶה ְלַפְ�ס# ְ'ֶאְמָצע�ת ַ;ְ�ל�ֵמי �ַֹחד, 78�ר :#ֵב� ֶאת רֹב ָעֵרי ְיה�ָדה ֶמֶלְ!ַסְנֵחִריב   :טז�יג  

  . ְלִהָ:ַנע ִ'ְפֵני ַהָ>ָבא ָה78�ִריִחְזִק2ָה0ְוַרְבָ�ֵקה ְמַנBֶה ְלַ�ְכֵנַע ֶאת , 78�ר ע#ֶלה ְלָמצ#ר ַעל ְיר�ָ�ַלִיְצָבא   :כה�יז  

ְוַרְבָ�ֵקה ְמָסֵרב , ָבָריוָ$ֵרי ִחְזִקָ�ה� ְמַבRְִ�י ֵמַרְבָ�ֵקה ְלַדֵ'ר ִאָ; ַ'ֲאָרִמית ִ'ְכֵדי ֶ�ָהָע לֹא ָיִבי1 ֶאת ְ�  :כז�כו  

  .ְלַבRָָ�ָת ִ'ְגַלל ֶ�ה�א ְמע�ְנָי1 ְלַהְמִריד ֶאת ָהָע ֶנֶגד ִחְזִקָ�ה�

ָלֵצאת  לֹא ְלַקֵ'ל ֶאת ַהְנָחי#ת ִחְזִקָ�ה� ֶא2ָא 5ָ1Gֵבי ְיר5ָ0ַלִי	ַרְבָ�ֵקה ְמַדֵ'ר 4ַַע ְ�ִנָ�ה �ְמַנBֶה ְלַ�ְכֵנַע ֶאת   :לז�כח  

  .ִמיר�ָ�ַלִי �ְלִהָ:ַנע ָל78�ִרי ְללֹא ְקָרב



ר   7   פ לס 	 כמ   י

שי לב כי חזקיהו היה בנו של אחז שבנה .  בקצרה מה היה המצב הדתי בימיו של חזקיהו�ְכת#בו ?עיי1 בפסוקי ג .17

 .טז?י, ז"כפי שמפורט בט, מזבח לאלֹהי האשורי בתו! בית המקדש

ְ:כֹל ֲאֶ�ר ' ַוַ�ַע$ ַהָ�ָ�ר ְ'ֵעיֵני ה "וקיי את כל מצוותיו' חזקיהו בטח בה. י1המצב הדתי בימיו של חזקיהו היה מצוי{

שהיו אנשי (חזקיהו ג שבר את נחש הנחושת . "לֹא ָסר ֵמ8ֲחָריו ַוִ�ְ�מֹר ִמְצ#ָתיו' ַוִ�ְדַ'ק ַ'ה... ָעָ$ה ָ�ִוד 6ִביו

חזקיהו היה בנו של אחז שבנה מזבח לאלֹהי האשורי . ' בה בכדי לחזק את בטחו1 הע)שהאמינו כי הוא מרפא

חזקיהו ביער את כל העבודה זרה וביטל ג את הבמות בה1 הקריבו . טז?י, ז"כפי שמפורט בט, בתו! בית המקדש

  }.'לה

�#ת ֶ�ל ִחְזִקָ�ה� ֶ�ָהַרס ֶאת ָ:ל ִמְזְ'ח#ת א ָ:ת�ב ֵ;א�ר ִנְרָחב ֶ�ל 4ְע�#2ָתיו ָהר�ָחִנ"ל?ט"4ְָרִקי כ, Hְִבֵרי ַה2ִָמי	 בְ'ֵסֶפר  �

ְו4ֵ�ִר ֶאת ַהַ,ָ>ב ָהר�ָחִני ְ'ָכל ַרֲחֵבי ' ִטֵהר ְו54ֵ�ִ ֶאת ֵ'ית ַהִ,ְקָ�� ְוִחֵ�� '# ֶאת ֲעב#ַדת ה, ָהֲעב#ָדה ָזָרה ְוַהָ'מ#ת

  .ַהַ,ְמָלָכה

�#ת ִיFִ.5ֵ0י ��  . ַעְ$ר#ת ָ�ִניְ'ֶמֶ�ְ!ְ$ָרֵאל ִויה�ָדה ִהְתַרֲח�� ְ'ִמְס4ַר ְ�ַלִ'י  78�ר ְ'ַמְלכ

ָ:ַב� ֶאת ַמְלכ�ת ִיְ$ָרֵאל ְוִחֵ�ב ֶאת ִיְ$ָרֵאל )  ַ� ִ;ְגַלת 4ְִלֶאֶסרְ!"ַהְ,כ�ֶ�ה ַ'ַ;ַנ(ִיְ$ָרֵאל 4�ל  ֶמֶלְ!ִ'יֵמי ְמַנֵח ֶ'1 ָ�ִדי  �

78�ר ַמְגֶלה ֵחֶלק ִמ;#ָ�ֵבי ְצפ1#  ֶמֶלְ!, ִיְ$ָרֵאל ֶמֶלְ!ִ'יֵמי 4ֶַקח ֶ'1 ְרַמְלָיה� ). כ?יט, ו"ט, מלכי ב(ִמBִי ְל2ֵ�ַ ל# 

  ).כט, ו"ט, מלכי ב(ָה6ֶר5 ֶ�ַ'ָ�ִליל ַהִ,ְזָרִחי 

�    ).כו', ה, פ דברי הימי א"א ע, ז"י, י למלכי ב"רש(ְר1�ֵ ַהִ,ְזָרִחי 78�ר ַמְגֶלה ֶאת ;#ָ�ֵבי ֵעֶבר ַהַ� ֶמֶלְ!ְל8ַחר ִמְס4ַר ָ�ִני

 ִלְפֵני ַהBְִפיָרה 726ִ'ְ�ַנת . ִיְ$ָרֵאל �ְמַחֵ�ב א#ת# ְל2ֵ�ַ ִמBִי ֶמֶלְ!78�ר ְמַ�ְעֵ'ד ֶאת ה#ֵ�ַע ֶ'1 ֵאָלה  ֶמֶלְ!ַ�ְלַמְנֶאֶסר  �

ד , ז"י, מלכי ב( ה�א מ#ֵרד ָ'78�ִרי �ְבָכְ!2ֵ�ַ ִמBִי ָל78�ִרי ְוכ#ֵרת ְ'ִרית ִע ַהִ,ְצִרי ה#ֵ�ַע ֶ'1 ֵאָלה ַמְפִסיק ְל

ה 78�ר ָ'א ְלַדֵ:א ֶאת ַהֶ,ֶרד �ְל8ַחר ָמצ#ר ַעל �#ְמר1# ִ'יַרת ִיְ$ָרֵאל ה�א ַמְחִריב א#ָתM �ַמְגֶל ֶמֶלְ!). א"ל?'ל, וישעיה

   ). ִלְפֵני ַהBְִפיָרה724ִ'ְ�ַנת (ֶאת ֲעֶ$ֶרת ַה7ְָבִטי

. ְיה�ָדה ְל2ֵ�ַ ל# ִמBִי ֶמֶלְ!:#ֵב� ֶאת ַמְלכ�ת ְיה�ָדה �ְמ52ֵ8 ֶאת ִחְזִקָ�ה� ) ַהִ�ְקָרא ַ� ַסְר�1#(78�ר  ֶמֶלְ!ַסְנֵחִריב  �

  ִ:ְתג�ָבה.)ַמְפִסיק ְל2ֵ�ַ ִמBִי �ְמַנBֶה ִלְכרֹת ְ'ִרית ִע ַהִ,ְצִרי(ֵרד ָ'78�ִרי ְל8ַחר ִמְס4ַר ָ�ִני ִחְזִקָ�ה� מ#

ְצָבא 78�ר ָ'א , ָה78�ִרי :#ְבִ�י �ַמְחִריִבי ֶאת רֹב ַמְלכ�ת ְיה�ָדה,  ִלְפֵני ַהBְִפיָרה716ִ'ְ�ַנת , ִחְזִקָ�ה� ִלְמִריַדת

  .ְקָרב ְללֹא $#ת ָמצ#ר ַעל ְיר�ָ�ַלִי ְוַרְבָ�ֵקה ְמַנBֶה ְלַ�ְכֵנַע ֶאת ִחְזִקָ�ה� ְוֶאת ;#ָ�ֵבי ְיר�ָ�ַלִי ְלִהָ:ַנעַלֲע

ְ)ל� ָעָליו78�ר ִלְכִניַעת ִחְזִקָ�ה� �ְלַתְ�ל�ֵמי ֶמֶלְ!ַהְ,ָפְרִ�י ְמָבֲאִרי ִ:י ִ'ְתִח2ָה ַנֲעָנה . יז?פסוקי יד � �א�ָל ,  ַהִ,Bִי ֶ�ה

ָחר י#ֵתר ֶהְחִליט� ָה78�ִרי ְלַהְכִניַע ֶאת ִחְזִקָ�ה� ְלַגְמֵרי ְוִלְכ'ֹ� ֶאת ְיר�ָ�ַלִי �  .ְ'ָ�ָלב ְמא

 ֲהָכנ#ת. ְיר�ָ�ַלִי ַעל ָה78�ִרי ל ַלָ,צ#ר ֶ�ח ְמת6ֹר#ת ַהֲהָכנ#ת ֶ�ל ִחְזִקָ�ה� ְות#ָ�ֵבי ְיר�ָ�ַלִי?ג, ב"ל,  ַה2ִָמי	 בְ.ִדְבֵרי �

ַוֲהָכנ#ת ַנְפִ��#ת ֶ�ל ִח��ק מ#ָרל ,  ַהח#מ#תְ'ת#ְ!ָ:ְלל� ֲהָכנ#ת ִפיִז�#ת ֶ�ל ִ'>�ר ח#מ#ת ָהִעיר �ְ�ִמיַרת ֵמי ַהַ,ְעָינ#ת  ֵא2�

8ל ִ;יְרא� ְו8ל ֵ;ַח;� . ִחְזק� ְוִאְמצ�: "�ְכִדְבֵרי ִחְזִקָ�ה� ָלָע, ֵמִא��ֵמי ָה78�ִרי �ִמ:ָֹחָהָע �ִבְטח#ָנ 2�ֶֹא ַיְחְ��� 

ינ� ְלָעְזֵרנ� �ְלִה2ֵָח ֱאלֵֹק' ִע,# ְזר#ַע ָ'ָ$ר ְוִעָ,נ� ה. ִ:י ִעָ,נ� ַרב ֵמִע,#, 78�ר �ִמ2ְִפֵני ָ:ל ֶהָהמ1# ֲאֶ�ר ִע,# ֶמֶלְ!ִמ4ְֵני 

ְנא�ָמיו ֶ�ל ַרְבָ�ֵקה ְלִחְזִקָ�ה� ְוָלָע ְמַהִ�י ִנ��ד ְלִדְבֵרי ִחְזִקָ�ה� ָלָע ְוֵה נ#ֲעד� ְלַעְרֵער ֶאת ִ'ְטח#ָנ ֶ�ל ". ִמְלֲחמֵֹתינ�

  .;#ָ�ֵבי ְיר�ָ�ַלִי

  ).פסוק כ!" (?ַעָ;ה ַעל ִמי ָבַטְחָ; ִ:י ָמַרְדָ; ִ'י. �ְגב�ָרה ַלִ,ְלָחָמהֵעָצה ,  ְ�ַבר ְ$ָפַתִי8ְ!6ַמְרָ; " �

�ְתַדֵ'ר ִ'ְפֵני ;#ָ�ֵבי ' ֶ�ִ;ְת2ֵ4ַל ַלה, ") ְ�ַבר ְ$ָפַתִי8ְ! ("8ָ;ה ִחְזִקָ�ה� ח#ֵ�ב ִ:י ִנָ;1 ְלִה2ֵָח ְ'ֶאְמָצע�ת ַהPְָפַתִי ִ'ְלַבד 

, ")ֵעָצה �ְגב�ָרה ַלִ,ְלָחָמה(":ַֹח ְצָבִאי ֵעָצה ִע  ָצִריְ!ֲהֵרי ִ'ְכֵדי ְלִה2ֵָח ! ? 78�רִמֶ,ֶלְ!ַלִי ְוַתִ�יד ָלֶה לֹא ַלְח�#� ְיר�ָ�

  ? ֵהַעְזָ; ִלְמרֹד ִ'יֵאיְ!ְוִא ֵ:1 ,  :ַֹח ְצָבִאיֵאי� ְלָ!ַוֲהֵרי 

 .כה? יטבפסוקיעיי1  .18

ְוִלְגרֹ ,  נ#ַעד ְלַעְרֵער ֶאת ִ'ְטח#ָנ ֶ�ל ִחְזִקָ�ה� ְו8ְנֵ�י ְיר�ָ�ַלִי ֶ�ל ַרְבָ�ֵקהְנא�מ#{ ?ַרְבָ�ֵקהמו של מהי תכלית נאו .א

7ְָ!ְלִחְזִקָ�ה� ְוָ$ָריו �ְל8ְנֵ�י ְיה�ָדה ְלִהָ:ַנע ְלָפָניו ְללֹא ָמצ#ר  �      }.ר�ִגי ַרִ'י �ְללֹא ְקָרב ֶ�ָעל�ל ִלְגרֹ ַלֲהְממ

  . טיעוני ֶ�ַרְבָ�ֵקה אומר בדבריושלושהציי1   .ב



ר  פ 	כלמס    8  י

,  2ְ�ִֶחְזִקָ�ה� ֵאי1 ָ:ל ֶאְפָ�ר�ת ְלִהְתמ#ֵדד ֶנֶגד ְצָבא 78�ר?ְצָבִאי ?ְ�ֵ;י ְטָענ#ת ַ'ְ;ח� ַהְ,ִדיִני;  ְטָענ#תָחֵמ5ַרְבָ�ֵקה ט#ֵע1  �

 ָהר�ָחִני ְוָ�לֹ� ְטָענ#ת ַ'ְ;ח�?'ָRָ'ַ   .ה" ֶ�ָהָע ֵאינ# ָיכ#ל ִלְבטַֹח ַ�

�ַעְזר� ָלֶכ ְלִה2ֵָח ֶנְגֵ�נ�ִלְסמְֹ!ֵאיְנֶכ ְיכ#ִלי : 4ָס�ק כא  )א ַ�ֶ ֵ:יָו1 " (ִמְ�ֶעֶנת ַהRֶָנה ָהָרצ�5"ִמֵ:יָו1 ֶ�ֵה ,  ַעל ַהִ,ְצִרי

  ). ֵ:יָו1 78�ֶ�ר ֲחָזָקה ִמִ,ְצַרִי:א#,  ִליה�ָדהֶ�ִ,ְצַרִי לֹא ָ;ב#א ַלֲעזֹר

1 ֶ���ַכל ְלִה2ֵָח ֶנֶגד ְצָבא 78�ר: כד?4ְס�ִקי כג  )ב ,ָ�ַ� ִא ֶאֵ;1 ְלִחְזִקָ�ה� ְ:ֵלי ִמְלָחָמה . ֵאי1 ָלֶכ :ַֹח ְצָבִאי ְמי

,ָ�ְכָלִלי ֵאי1 ְלִיְ$ָרֵאל ל#ֲחִמי ְמי �ָ�ִלי ְלִהְ�ַ;ֵ,� ָ'ֶהְמ� ��ְהי� ְמסִ�ֶ ִ$י ֵלב ֶ�ַ)ֲעָנה ז# ֶנֱאֶמֶרת ְ'ִציִנ��ת . ִני

  .ֶ�ל ִחְזִקָ�ה� ַהְ>ָבִאי�ְבִזְלז�ל ְ:ַל4ֵי חֶֹסר :ֹח# 

ְוָגַר ְלַהְפָחָתה ַ'ֲעב#ַדת ' ַהָ'מ#ת ֶ��#ֲעד� ַלֲעב#ַדת הלֹא ַיֲעזֹר ְלִיְ$ָרֵאל ִ'ְגַלל ֶ�ִחְזִקָ�ה� ָחָטא ְוֵהִסיר ֶאת ' ה: 4ָס�ק כב  )ג 

  .לֹא ַיֲעזֹר ל#' ְוָלֵכ1 ה', ה

  .'ה ִ'ְ�ִליח�תְוָלֵכ1 ֵאי1 ַטַע ֶ�ִ;ְתַנְ�ד� ְלָדָבר ֶ�ַ�ֲעָ$ה , ה"ֲאִני ִהַ�ְעִ;י ִליר�ָ�ַלִי ִ'ְ�ִליח�ת# ֶ�ל ַהRָָ': 4ָס�ק כה  )ד 

  .לֹא ַיְצִליַח ְלַהִ>יל ֶאְתֶכ ִמָ�ִדי'  ַ� הָ:ְ!, ְ:מ# ֶ�ֱאלֵֹהי ָ:ל 6�ְר ָהַעִ,י לֹא ִהְצִליח� ְלִהְתמ#ֵדד ֶנְגִ�י: לה?4ְס�ִקי לג  )ה 

  ).פסוק כב" (ֲהל#א ה�א ֲאֶ�ר ֵהִסיר ִחְזִקָ�ה� ֶאת ָ'מָֹתיו ְוֶאת ִמְזְ'חָֹתיו" .19

כדי , רבשקה מזכיר בפסוק כב את הסרת הבמות{?  רבשקה את הסרת הבמות על ידי חזקיהו מה מזכירְלֵש .א

: ק" וברד.'שהרי הוא ביטל את הבמות שהקריבו בה1 לה, לא יציל את חזקיהו מיד מל! אשור' להסביר מדוע ה

2ָ ִליר�ָ�ַלִיְוִנֵ;5 ַהִ,ְזְ'ח#ת לֹא ָעָ$ה ִ:י ִא ִחְזִקָ�ה� ְ:ֶ�ֵהִסיר "�ִ:י ַהִ,ְזְ'ח#ת ְ'ָכל , ִלְכב#ד ַעְצמ# ְ:ֵדי ֶ�ָ�ב#א� :

רבשקה הבי1 כי חזקיהו ָמַנע מהע !" ?ַיֲעזֹר א#ת#'  ַ;ְחְ�ב� ִ:י הֵאיְ!, ָהי� ְוִחְזִקָ�ה� ֱהִסיָר ְוִנְ;ָצ' ָמק# ְלֵ� ה

.  שכל הע ֵי6ְלצ� לעלות לבית המקדש שבירושלי ויכבדו את חזקיהו,כבודולהקריב בבמות בכדי להגדיל את 

שככל שמקריבי ָלֵאל ביותר מקומות הדבר מגדיל ומפאר את , כמחשבת של עובדי עבודה זרה, רבשקה סבור

 ולכ1, למע1 כבוד עצמו' הרי הוא פגע בכבוד ה, בבמות' א חזקיהו ָמַנע מהע להקריב לה; שמו וכבודו של האל

טענה זו נועדה ג להסית את הע נגד חזקיהו שדואג לכבוד עצמו ודורש מכל הע להקריב . לא יעזור לו' ה

בניגוד לכל , מסיבה זו. בכל מקו' ולא אכפת לו מטובת הע שנוח לה יותר להקריב לה, בירושלי בלבד

  }. רבי ומופנית אל כל העטענה זו נאמרת בלשו1, הנאו הראשו1 המופנה אל חזקיהו ונאמר בלשו1 יחיד

 .יד?ה, ב"י, דברי	 או מספר ו?הוכח את דברי! מהנאמר בפסוקי א? הא רבשקה צדק בטענתו  .ב

וכפי שנזכר ', שהרי חזקיהו הסיר את הבמות דווקא מתו! רצונו לקיי את מצוות ה, רבשקה טעה בדבריו{

 .'יעזור לחזקיהו שקיי את רצו1 ה' ולכ1 ראוי שה, "יר ֶאת ַהָ'מ#תה�א ֵהִס... 'ַוַ�ַע$ ַהָ�ָ�ר ְ'ֵעיֵני ה "ד?בפסוקי ג

  }.שהתורה אוסרת ש להקריב בבמות יד?ה, ב"י, דברי	הדבר מוכח ג מספר 

  .כח?עיי1 בפסוקי כו .20

 ?על מה התנהל הוויכוח המתואר בפסוקי אלה .א

  }.פה בה רבשקה יאמר את דבריו מתואר ויכוח שהתנהל בי1 ָ$ֵרי חזקיהו לרבשקה על השכח?בפסוקי כו{

 .י לפסוק כו"היעזר ברש? וכיצד ה מנמקי את בקשת, מה הייתה בקשת ָ$ֵרי יהודה ֵמַרְבָ�ֵקה  .ב

, ")ִ:י �ְֹמִעי ֲאָנְחנ�("ה אומרי לו כי ה מביני ארמית . ָ$ֵרי יהודה ביקשו ֵמַרְבָ�ֵקה לדבר אית בארמית{

שכל הע השומע את ") ְיה�ִדית ("מל! עדי9 שהוא ידבר בארמית ולא ידבר בעבריתומכיוו1 שדבריו מופני אל ה

מכיוו1 , שי לב כי דברי רבשקה נאמרו בצעקות. וה רצו שהע לא יבי1 את דברי רבשקה, דבריו מבי1

  }.ולכ1 רבי מתושבי ירושלי היו יכולי לשמוע את דבריו, שירושלי הייתה במצור

 ואומר כי ַרְבָ�ֵקה דוחה את בקשת אנשי חזקיהו{ .ְבָ�ֵקה דוחה את בקשת אנשיו של חזקיהוַהסבר באיזו טענה ַר  .ג

 ְ�ָלַחִני ֲאדִֹני ָך ְוֵאֶליָךַהַעל ֲאדֶֹני", כיוו1 שהוא נשלח אל הע ולא אל המל! ְוָ$ָריו, הוא רוצה לדבר דווקא בעברית

שהע יבי1 את דבריו ויפחד רבשקה רצה ". ִ�י ַה�ְֹ�ִבי ַעל ַהחָֹמהֲהלֹא ַעל ָהֲאָנ! ?ְלַדֵ'ר ֶאת ַהְ�ָבִרי ָהֵא2ֶה

  }.או שהע יתנגד לחוסר הנכונות של חזקיהו להיכנע, ממל! אשור
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  .לה כתובי שני נאומי של רבשקה?פסוקי יט, ח"בפרק י .21

 ?ומהי מטרת דבריו, כה?אל מי ַמְפֶנה רבשקה את הדברי הכתובי בפסוקי יח .א

ִאְמר� ָנא ֶאל "כפי שכתוב בפסוק יט , כה רבשקה ַמְפֶנה אל חזקיהו? הכתובי בפסוקי יחאת הדברי{

מצור צבאי על ירושלי . לשכנע את חזקיהו להיכנע ולהימנע מלהילח בצבא אשור: מטרת דבריו". ִחְזִק2ָה0

. קה מעוניי1 להימנע מכ!ורבש, עלול לקחת זמ1 רב וכיבוש ירושלי עלול לגבות הרוגי רבי ג מצבא אשור

 ָמַרְדGָ ִ:י ָבַטְחGַָעָ;ה ַעל ִמי ... DַמְרGָ. ָ.ָטְחGָָמה ַהִ'ָ)ח1# ַהֶ�ה ֲאֶ�ר : "שי לב שפסוקי אלו כתובי בלשו1 יחיד

78�ר  ֶמֶלְ! ָנא ֶאת ֲאדִֹני ֶאת ִהְתָעֶרבה ְוַעָ;...  ַעל ִמְ�ֶעֶנת ַהRֶָנה ָהָרצ�5 ַהֶ�ה ַעל ִמְצַרִי8ָEְ ָבַטְחGַָעָ;ה ִהֵ�ה . ִ'י

  ".  ַעל ִמְצַרִי ְלֶרֶכב �ְלָפָרִ�יְל8ָ ַוGְִבַטח... 5ִGָיב ְוֵאיְ!. רְֹכִבי ֲעֵליֶה ְל8ָ ָלֶתת 0Gַכל 8ְל4ִַי ס�ִסי ִא ְל8ְָוֶאְ;ָנה 

ֱאלֵֹהינ� ' ֶאל ה:  ֵאַליתֹאְמר�0ְוִכי ", פסוק כב חריג בנאו הראשו1 של רבשקה והוא כתוב בלשו1 רבי: הערה

  }.בגלל שרבשקה אומר אותו ג לכל הע בכדי להסית אות נגד חזקיהו". ָ.ָטְחנ0

את הדברי הכתובי { ?ומהי מטרת דבריו, לה?אל מי ַמְפֶנה רבשקה את הדברי הכתובי בפסוקי כח  .ב

  ".ָהֲאָנִ�י ַה�ְֹ�ִבי ַעל ַהחָֹמה) ֶאל(=ֲהלֹא ַעל "כפי שכתוב בפסוק כז , ה אל העלה רבשקה ַמְפֶנ?בפסוקי כח

: או, קטי1 את נכונות להילח בצבא אשורע לפחד ממל! אשור וכתוצאה מכ! להלגרו ל: מטרת דבריו

  }.שהע יתנגד לחוסר הנכונ�ת של חזקיהו להיכנע

 ? ל אנשי שוני מהאנשי אליה הוא דיבר בנאומו הראשו1מהי הסיבה שרבשקה מדבר בנאומו השני א  .ג

להימנע מלהילח , שהוא המל! הקובע ומחליט על מדיניות יהודה, בהתחלה רבשקה ניסה לשכנע את חזקיהו{

אחרי בקשת ָ$ֵרי חזקיהו לדבר אית ). באמצעות ָ$ָריו(ולכ1 הוא ַמְפֶנה את דבריו אל חזקיהו , בצבא אשור

וכי התייחסות הע יכולה להוות ( רבשקה כי חזקיהו ְוָ$ָריו אינ מעונייני שהע יבי1 את דבריו בארמית הבי1

  }.ולכ1 הוא ַמְפֶנה את דבריו בצורה מכוונת דווקא אל הע, )נקודת תורפה

  .לב?עיי1 בפסוקי לא .22

 ?וכיצד הוא מנסה לשכנע לקבל את הצעתו, מה הציע רבשקה לתושבי ירושלי .א

  .")ֲעשֹ� ִאִ;י ְבָרָכה("ה לשכנע את תושבי ירושלי לעשות איתו שלו ולהיכנע בלי קרב רבשקה רוצ{

כי ברגע שה ייכנעו ה יוכלו לצאת מירושלי , רבשקה אומר לתושבי ירושלי כי זו הצעה הטובה ג לה

 רבשקה מוסי9 ואומר לה כי ").ִאי� ֵמי ב#ר#ְוִאְכל� ִאי� ַ�ְפנ# ְוִאי� ְ;ֵאָנת# �ְ�ת�  ("הנצורה ולחזור לאדמותיה

 ַעד 'ִֹאי ְוָלַקְחִ;י ֶאְתֶכ ֶאל ("א ה ייכנעו הוא ַיְגֶלה אות בתנאי מועדפי ויקח אות לאר5 הדומה לארצ

ולעומת זאת א ה לא ייכנעו סופ שה ימותו , ויהיה לה נוח להתרגל אליה ולחיות בה") ֶאֶר5 ְ:8ְרְצֶכ

ת�"מוב1 מתו! סו9 דברי רבשקה שהציע לע (רעב של המצור או בחרב המלחמה ב �  }.")ִוְחי� ְולֹא ָתמ

וְלֵש מה הוא , )פסוק לב" (ֶאֶר5 ֵזית ִיְצָהר �ְדַב�, ֶאֶר5 ֶלֶח �ְכָרִמי, ֶאֶר5 ָ�ָג1 ְוִתיר#�"איזו אר5 ְמַכֶ�ה רבשקה   .ב

 ְיר�ָ�ַלִי ;#ָ�ֵבי ֶאת ַיְגֶלה 78�ר ֶמֶלְ! ֵאֶליָה ָה6ֶר5 ֶאת 'ְוכ�" ֶאֶר5 ָ�ָג1 ְוִתיר#�"ה  ְמַכֶ�ַרְבָ�ֵקה{? ְמַכֶ�ה אותה כ!

 }.י#ֵתר ט#ִבי ָ�ל�ת ְ;ָנֵאי ְלַקֵ'ל ָלֶה ְ;ַסֵ�ַע ז# ְ:ִניָעה ִ:י ְיִדיָעה ִמ;#ְ! ְקָרב ְללֹא ל# ְלִהָ:ַנע א#ָת ְלַפ;#ת ְכֵדיִ'

  

  

 ת הפרק והתוכ� העיקרי של כל חלקחלוק

ְו�#ֵלַח ֶאת ֲעָבָדיו ְלַב�Rֵ ִמיַ�ְעָיה� ַהָ�ִביא ְלִהְת2ֵ4ַל 7ְ�ֵֶאִרית ָהָע ֶ�ִ'יר�ָ�ַלִי ִיָ�ְצל� '  ִחְזִקָ�ה� ִמְת2ֵ4ַל ַלהַהֶ,ֶלְ!  :ה�א  

  .ֵמָה78�ִרי

  .ָי��ב ְל8ְרצ# ְוָימ�ת ָ�, 78�ר ַיֲעזֹב ֶאת ְיר�ָ�ַלִי ֶמֶלְ!ְעָיה� ְמַנֵ'א ִ:י ְיַ�  :ז�ו  

 מ#ִדיַע ְלִחְזִקָ�ה� ִ:י ַעל 98 ֶ�ה�א 8ְ! :�� ְ'ֶמֶלְ! ְלִה2ֵָח ְוה#ֵלְ!78�ר ַמְפִסיק ֶאת ַהָ,צ#ר ַעל ְיר�ָ�ַלִי  ֶמֶלְ!  :יג�ח  

  .  ְיר�ָ�ַלִי לֹא ִ;ָ�ֵצל ִמָ�ָדיו?ֶאת ַהָ,צ#ר ַעל ְיר�ָ�ַלִי ַמְפִסיק 

ֶ��#ִ�יַע ֶאת ְיר�ָ�ַלִי ְוי#ִכיַח ֶאת ְ�ד�2ַת ַהRָָ'' ִחְזִקָ�ה� ְמַב�Rֵ ֵמה  :יט�די  "  .ה ְ'ַיַחס ְלָכל 6�ְר ָהֵאִלי
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ָיֵג1 ַעל ְיר�ָ�ַלִי '  ה?ה "78�ר ַעל ַהRָָ' ֶמֶלְ!י ְ;ִפ2ָת# ִהְתַקְ'ָלה �ִבְגַלל ִהְתַנPְא�ת# ֶ�ל ְיַ�ְעָיה� ְמַנֵ'א ְלִחְזִקָ�ה� ִ:  :לד�כ  

  .ֶ�ִ;ָ�ֵצל ִמַ�ד ָה78�ִרי

 78�ר ִנְמָלט ְלִניְנֶוה �מ�ָמת ָ��ֶמֶלְ!ַמְ�ִמיד ֶאת ָ:ל ַמֲחֵנה 78�ר '  הַמְל8ְ!  :זל�לה  .  

 . ז?פסוקי א, ט"פרק י, מלכי	 בעיי1 ב .23

הל!  )2). מסמל צער ואבל(לבש שק  )1 :תגובותיו של חזקיהו{.  את תגובותיו של חזקיהו על דברי ַרְבָ�ֵקהְ:ת#ב .א

 הע הנביא שיתפלל בעדביקש מישעיהו )2). 'כדי להתפלל לה (לבית המקדש )   }.)ד?אפסוקי

  }.הצלת ירושלי מהאשורי לע' להכדי שישעיהו יתפלל {?  לישעיהויוָ$ָרְלֵ� מה שלח חזקיהו את   .ב

אי1 לע ישראל כוח להתמודד לבד מול איומי  )1: נימוקי חזקיהו{? כיצד מנמק חזקיהו את בקשתו מישעיהו  .ג

 שמחלל ' ל חילול הגליציל את ישראל ב' שה )2. )נגמרו ותיהכוחושזמ1 לידתה מתקרב כמו יולדת (האשורי

  }.אינו יכול להציל את ירושלי מידיו' לשאר האלי בעול וטוע1 שה'  ומשוה בי1 ה'המחר9 את הרבשקה 

'  כי היאשוראיומי ה לחשוש משחזקיה אינו צרי!) 'בש ה(ישעיהו אומר {? כיצד הגיב ישעיהו על דברי ַרְבָ�ֵקה  .ד

  }.)ז?ופסוקי  (ש בחרביומת  וו לארצומל! אשור יחזור, יציל

 .יט?פסוקי ח, ט"פרק י, כי	 במלעיי1 ב .24

סנחריב מל! אשור שמע שתרהקה מל! כוש בא להילח ? { גר להפסקת המצור של רבשקה על ירושלימה .א

 }.צבא כוש את צבא להילח נגד ְוִהְפנ� ולכ1 האשורי הפסיקו את המצור על ירושלי ,נגדו

  ? טענתוועל מה הוא מבסס את , ירושליצור על המ את הפסיק המסר שהעביר ַרְבָ�ֵקה לחזקיהו כאשר הוא מהו  .ב

סופ! יהיה כמו סופ של עמי . הציל אות! ממני' אל תחשוב שה: תוכ1 המסר שהעביר רבשקה לחזקיה{

  }.)יג?פסוקי י (ואלוהיה לא הצילו אות, כ! עשיתי לערי רבות: ביסוס לטענתו. אחרי

 ? ל רבשקה של חזקיהו על דברי אלו שו תגובתיתההימה   )1(  .ג

  } .שיציל את ירושלי מידי צבא אשור'  מהעולה לבית המקדש ומבקשחזקיהו {

לא יכול ' וטענו שה' האשורי חרפו את ה )1: נימוקי חזקיהו{?  נימוקי הוא מנמק את בקשתושניבאילו   )2(

הוא שונה משאר האלי וה "א! הקב, לשאר האלי שבעול' להציל את ירושלי מידיה והשוו את ה

  }.'הצלת ירושלי תגרו שכל עמי העול יכירו בגדולת ה )2.  ויכול להציל את ירושליבלבד שולט בעול

 .לז?פסוקי כ, ט"פרק י, מלכי	 בעיי1 ב .25

האשורי לא של תוכנית הומהי הסיבה ש, מה מנבא ישעיהו על רצונו של רבשקה לחזור ולהילח נגד ירושלי .א

  )לד?לב יכג ופסוק?פסוקי כב(? תממשת

יעניש את ' ה )1: הסיבות.  לא תתממש של רבשקה לחזור ולהילח בירושליהתוכניתישעיהו מנבא ש{

  }".ְלַמֲעִני �ְלַמַע1 ָ�ִוד ַעְבִ�י"יג1 על ירושלי ' ה )2. 'האשורי בגלל שה התגאו וחרפו את ה

. ָ�ְרמ� ַ� ְלֶהֶרס ַה7ְָטִחי ַהַחְקָלִאִ�י ִ'יה�ָדה) יג, ח"מתוארי ביה(ִ:'�ֵ�י ַסְנֵחִריב ַהִ�ְרָחִבי ִ'יה�ָדה . כט4ָס�ק  �

ְיַ�ְעָיה� א#ֵמר .  ַג 4ֲָחד� ָלמ�ת ָ'ָרָעב ִ'ְגַלל 6ְב1�ַ ַהִ���ִליְ!ִחְזִקָ�ה� ְות#ָ�ֵבי ְיר�ָ�ַלִי ָחְ��� ִמִ>ְבא#ת ַסְנֵחִריב 8

י ַמ4ֶֶלת ָה78�ִרי ִ'יר�ָ�ַלִי ִ;ְהֶיה א#ת 2�ֶֹא ָ;מ�ת� ָ'ָרָעב �ַב7ְָנַתִי ַהRְר#ב#ת ִ;ְת4ְַרְנס� ִמBְִפיֵחי ְלִחְזִקָ�ה� ִ:

  .ַהִ���ִלי ֶ��#ְתר� ֵמַה7ִָני ַהR#ְדמ#ת

 .רות בפרק זהלז מסופר על הדר! שבה התממשו נבואותיו של ישעיהו הנזכ?בפסוקי לה  .ב

 ?ובאילו פסוקי נזכרת נבואת ישעיהו על כל אחת מה1,  הפורענויות הנזכרות בפסוקי אלושתימה ה1 

נבואת ".  ַוַ�ְ! ְ'ַמֲחֵנה 78�ר ֵמ6ה ְ�מ#ִני ַוֲחִמ7ָה 6ֶל9'הַוֵ�ֵצא ַמְל8ְ! ", השמדת כל צבא אשור )1: הפורענויות{

  ).שהאשורי לא יעשו מצור נוס9 על ירושלי(לד ? לבישעיהו על כ! נזכרת בפסוקי

  }.נבואת ישעיהו על כ! נזכרת בפסוק ז . הרגו אותוובני שלשני  וסנחריב חזר לעיר הבירה שלו נינוה )2

ְוָלֵכ1 ְמִביִני ). ט?ְ,ת6ֹר ִ'ְפס�ִקי חַ:( ֶ�ֲהֵרי ְצָבא ָה78�ִרי ְ:ָבר ָעַזב ֶאת ְיר�ָ�ַלִי ,ֶהְקֵ�ר# ֶ�ל 4ָס�ק ֶזה ָקֶ�ה. לה4ָס�ק  �

�מ� ְלִה2ֵָח ְ'כ��ְBִ�ֶ ְל8ַחר   .ַהְ,ָפְרִ�י ִ:י 4ָס�ק ֶזה ְמָתֵאר ֶאת Rָ�ֶָרה ְ'ַמֲחֵנה 78�ר ַ:ֲאֶ�ר ֵה ָחְזר� ִליר�ָ�ַלִי

  



ר   11   פ לס 	 כמ   י

 

 ל חלקת הפרק והתוכ� העיקרי של כחלוק

  .'ְיַ�ְעָיה� ְמַנֵ'א ְלִחְזִקָ�ה� ַהח#ֶלה ִ:י ה�א ָימ�ת ִמַ,ֲחָלת# ְוִחְזִקָ�ה� ִמְת2ֵ4ַל ַלה  :ג�א  

  . א#ת ַעל ֲאִמ;�ת ַהְ�ב�6הְיַ�ְעָיה� ְמַנֵ'א ְלִחְזִקָ�ה� ִ:י ְ;ִפ2ָת# ֶנֶעְנָתה ְוִיְתַוBְפ� ל# ָחֵמ� ֶעְ$ֵרה ָ�ָנה ְלַחָ�יו ְונ#ֵת1 ל#  :יא�ד  

  . ָ'ֶבל ֶאת א#ְצר#ָתיו ֶמֶלְ! ַ'ְלֲאָד1 ְ'רֹאַדְ! ֶ�ַ,ְרֶאה ִלְ�ִליֵחי ְ'ָכְ!ִחְזִקָ�ה� ח#ֵטא   :יג�יב  

  .ְיַ�ְעָיה� ְמַנֵ'א ְלִחְזִקָ�ה� ִ:י ִ'ְגַלל ֵחְטא ֶזה ָ'ָניו ְוא#ְצר#ָתיו ִי2ְָקח� ְלָבֶבל  :יט�די  

  .ֲחִתיָמה ִליֵמי ַמְלכ�ת ִחְזִקָ�ה�  :כא�כ  

ת   ו ל א כ� ש ק  ר פ  '  

 �ַבRֵר ֵלְ!ְו6ַמר ִליַ�ְעָיה� , ה ִיB�ִרי1 ַעל ִחְזִקָ�ה�"ֵהִביא ַהRָָ': "ל"ַעל ַהִ,ְפָ�� ֵ'י1 ִחְזִקָ�ה� ִויַ�ְעָיה� א#ְמִרי ֲחָז.  א4ָס�ק �

 ֵמת 8ָ;ה ָ'ע#ָל ַהֶ�ה ְולֹא ?"  ִ:י ֵמת 8ָ;ה ְולֹא ִתְחֶיהְלֵביֶתָ!ַצו : ':ֹה 6ַמר ה: "� ְלִחְזִקָ�ה�6ַמר ְיַ�ְעָיה... ֶאת ַהח#ֶלה

): ִחְזִקָ�ה�(6ַמר ל# . ִבָ�הִמ7� 2�ֶֹא ָעַסְקָ; ִ'ְפִרָ�ה �ְר): ְיַ�ְעָיה�(6ַמר ל# ?  ָלָ,הָ:ְ!ְוָכל ): ִחְזִקָ�ה�(6ַמר ל# . ִ;ְחֶיה ָ'ע#ָל ַהָ'א

 ְ'ָהֵדי ָ:ְבֵ�י ְ�ַרְחָמָנא ָלָ,ה ): ְיַ�ְעָיה�(6ַמר ל# ). לֹא ֲהג�ִני(ִמ7� ֶ�ָרִאיִתי ְ'ר�ַח ַהRֶֹד� ֶ�ֵ�ְצא� ִמֶ,ִ�י ָ'ִני ֶ�ֵאיָנ ְמע�2ִי

ה ַיֲעֶ$ה ֶאת ַמה #�7ֶַח "ְוַהRָָ',  ַלֲעסֹק ִ'ְפִרָ�ה �ְרִבָ�ה ֶ�ָעֶליָה ִנְצַטֵ�יָתָעֶליָ!) ה"ִ�ְסָ;ִרי ֶ�ל ַהRָָ' ְלִהְתָעֵרב ַ'R7ִ�ִלי ַהָצִריְ! ֵאיְנָ!(? ָלְ!

): ְיַ�ְעָיה�(6ַמר ל# . ִיְהי� ִלי ָ'ִני ט#ִבי ְו2ִ�ֶי ְ;ַסֵ�ַע ְוָךְוֶאְפָ�ר ֶ�ַהְ�כ�ת 2ְ�ֶ,  ְלִא7ָהִ'ְ;ָ!ֵ;1 ִלי ֶאת ): ִחְזִקָ�ה�(6ַמר ל# . ְלָפָניו

ֲאִפ2� ֶחֶרב ,  ְמק�ְ'ַלִני ִמֵ'ית ֲאִבי 8ָ'אָ:ְ!,  ְוֵצאְנב�6ְתָ!ַ:2ֵה ) ְיַ�ְעָיה�(ֶ'1 6מ5# ): ִחְזִקָ�ה�(6ַמר ל# .  ְ�ֵזָרהָעֶליָ!ְ:ָבר ִנְגְזָרה 

ַ�ַחת ַעל ַצָ�אר# ֶ� �  ".ל 6ָד 8ל ִיְמַנע ֶאת ַעְצמ# ִמ1 ָהַרֲחִמיַחָ�ה מ

 .יא?פסוקי א', פרק כ, מלכי	 בעיי1 ב .26

 ? מה ציוה ישעיהו את חזקיהו החולה לעשות .א

  }.)פסוק א(ישעיהו אמר לחזקיהו לכתוב צוואה בגלל שהוא עומד למות ממחלתו הקשה {

 ?  תפילתווכיצד הוא מנמק את, כיצד הגיב חזקיהו על ציוויו של ישעיהו  .ב

ואומר כי , )ומבקש להמשי! לחיות(' חזקיהו אינו מקבל את הנחיית ישעיהו ואינו כותב צוואה אלא מתפלל לה{

  }.)ג?פסוקי ב( מעומק ליבו' ובתפילתו הוא בוכה לפני ה, 'הוא השתדל כל ימיו לעשות את הטוב בעיני ה

 .  מתפילתובשר לחזקיהו כתוצאה הבשורות שהצטווה ישעיהו לשלושכתוב את   .ג

חזקיהו  )2. )פסוק ה(חזקיהו יתרפא תו! שלושה ימי  )1: בשר לחזקיהושהצטווה ישעיהו ל שלוש הבשורות{

  }.)ופסוק (יציל את חזקיהו ואת ירושלי מידי האשורי ' ה )3.  שנה15יוסי9 לחיות עוד 

 10חזר לאחור ) עו1 שמשבש(הצל המורה על השעה : האות{? ומהי מטרתו, לחזקיהוישעיהו מהו האות שנת1   .ד

מטרת ).  שעות לשעה הנוכחית10?בשעות אחר הצהריי שעו1 השמש הראה שזו שעת בוקר המוקדמת ב(מעלות 

  }.)יא?פסוקי ח(להוכיח לחזקיהו כי נבואות ישעיהו על רפואת חזקיהו והצלת ירושלי תתממשנה : האות

 .טי?פסוקי יב', פרק כ, מלכי	 בעיי1 ב .27

 ? ומהי סיבתה של פורענות זו, יח? שמנבא ישעיהו לחזקיהו בפסוקי יזענותהפור תמהי נבוא .א

  . של חזקיהו וכל אוצרות הממלכה יילקחו על ידי הבבלי לבבל) צאצאיו(בניו : נבואת הפורענות{

 }.)טו?פסוקי יב( שליחי מל! בבל את כל אוצרותיוחזקיהו הראה ל: סיבת הפורענות

ְוֵהִבי1 ֶ�ָחָטא ְ'ִהְתָ�א�ת# ְ'ָעְ�ר# ִ'ְפֵני ' ִחְזִקָ�ה� ִקֵ'ל ָעָליו ֶאת ְ�ֵזַרת ה? {ורענות זוכיצד הגיב חזקיהו על נבואת פ  .ב

 }.ְוה#ִסי9 �ִב�Rֵ ֶ�ַה4�ְרָענ�ת לֹא ִ;ְתַמֵ,� ְ'ָיָמיו, ָ'ֶבל ֶמֶלְ!ְ�ִליֵחי 


