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  רפאל לוינ

  
 התנהגות חזקיהו ודורו לאחר המהפכה הדתית

  
מהפכה דתית משמעותית של חזרה לעבודת ה'. הוא חזקיהו לשלטונ ביצע  ועמ עליית

חידש את עבודת בית המקדש, ניתצ את הבמות, �ילק את עבודת האלילימ ועשה 
מתואר והמלכ  ,פ�ח גדול. ב�פרי מלכימ ודברי הימימ מתוארת המהפכה כמושלמת

 ְּבֵעיֵני ַהָּיָשר ַוַּיַעש�פרימ אלו מתייח�ימ בהערכה רבה למהפכה זו: " 1כאחד הצדיקימ.
 ַוַּיַעש ְיהּוָדה ְּבָכל ְיִחְזִקָּיהּו ָּכזֹאת ַוַּיַעש"י"ח, ג),  מל"ב" (ָאִביו ָּדִוד ָעָשה ַאֶשר ְּככֹל 'ה

מושלמת עד כדי נחשבת מהפכה ה" (דה"ב ל"א, כ). ֶאלָֹהיו 'ה ִלְפֵני ְוָהֶאֶמת ְוַהָּיָשר ַהּטֹוב
 אנטיפר� ועד מגבת .הארצ עמ מצאו ולא שבע באר ועד מדנ בדקו" :ככ שאמרו חז"ל

" וטהרה טומאה בהלכות בקיאינ היו שלא, ואשה איש, ותינוקת תינוק מצאו ולא
לכ והנה, לאחר ביצוע מהפכה מרשימה זו בא על יהודה �נחריב מ ,(�נהדרינ צד ע"ב)

תנהג כראוי, החזר בתשובה ואשור וגרמ הר� ו�בל לעמ. נשאלת השאלה: אמ העמ 
  ?התרגשה עליו צרה זומדוע 

כתשובה לשאלה זו יש האומרימ שהמהפכה הדתית שהנהיג חזקיהו והתנהגות 
משלמות: ההתנהלות בינ אדמ לחברו הייתה  ותוהעמ לאחר מכנ היו רחוקחזקיהו 

ולא הייתה  ,גרועה ביותר, המלכ לא שמע להנחיית הנביא ישעיהו שלא למרוד באשור
  אמונה של ממש בה'. טענות אלו מתב��ות בעיקר על ארבע הנחות מרכזיות:

ג' ובישעיהו א', המבקרות באופנ חריפ את המצב החברתי - הנבואות במיכה א'  א.
נאמרו על תקופת חזקיהו שלאחר המהפכה הדתית וב�מיכות  ,הודהוהרוחני בי

  .למ�ע �נחריב
  חזקיהו ובני דורו.כנגד מופיעה ביקורת קשה כ"ט כ"ב ובישעיהו גמ   ב.
הנבואה התנגדה למרד חזקיהו באשור, כפי שעולה ממקומות שונימ בישעיהו   ג.

  ל"א).- (כ"ב; ל'
זקיהו לשלטונ (ישעיהו ט', ו; י"א, מהנבואה המבשרת על עלייתו העתידית של ח  ד.

ה) נראה כי ניתנ לו מנדט לע�וק במשפט ובצדקה בלבד, והעי�וק בעניינימ -א
  2מדיניימ וביטחוניימ אינו ב�מכותו כלל.

 
  ל"א.-דה"ב כ"ט ;ו- ראו: מל"ב י"ח, ג  .1
י' שרלו,  ;, ירושלימ תשמ"ד, �יכומ לפרק א'פירוש דעת מקרא ל�פר ישעיהוראו למשל: ע' חכמ,   .2

 ;30, עמ' 2010, תל אביב גורלו של חוזה –ירמיהו ב' לאו,  ;95- 67, עמ' 2007, תל אביב יראה ללבב
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  מרוח הכתובימ. ככ למשל: מאודרחוקות אלו נראות טענות  ,במבט ראשונ

על תקופת חזקיהו ש מקבל את הרושמ הברורהקורא ב�פרי מלכימ ודברי הימימ   .1
ולשבח העמ בלבד, ללא חזקיהו דברימ לשבח  כתובימעד לאחר מפלת �נחריב 

שומ השגה וביקורת (למעט נושא ביקור המשלחת הבבלית). עורכי �פרימ אלו 
כאשר  –גמ הטובימ שבהמ  –מנהיגיו את והנביאימ לא הי��ו לבקר את העמ ו

ועורכ �פר ישעיהו את חזקיהו על היה צורכ בככ. ככ מבקרימ עורכי �פרימ אלו 
ב�פרי מלכימ ודברי אינ  ,אתלעומת ז 3ש'גבה לבו' ועל אירוח המשלחת הבבלית.

בתקופה שלפני מ�ע �נחריב.  העמעל על חזקיהו ומפורשת שומ ביקורת  הימימ
  4רק תשבחות על המהפכה הדתית. :להפכ

ואיומי רבשקה,  כשחזקיהו מבקש את עזרת הנביא ישעיהו כנגד מצור �נחריב  .2
העמ ובדרישה לחזרה על על חזקיהו או כלשהי ביקורת בישעיהו איננו בא 

  5בתשובה, אלא מבטיח מיד הצלה נ�ית.
ִתְחֶיה"  ְולֹא ַאָּתה ֵמת ִּכי ְלֵביֶתכָ  ַצו" :כשישעיהו מבשר לחזקיהו בעקבות חוליו  .3

 ְלָפֶניכָ  ִהְתַהַּלְכִּתי ַאֶשר ֵאת ָנא ְזָכר ה' "ָאָּנה :כ', א), חזקיהו מתפלל ואומר (מל"ב
, ג). על מה הוא מדבר? אמ המצב שמָעִשיִתי" ( ְּבֵעיֶניכָ  ְוַהּטֹוב ָשֵלמ ּוְבֵלָבב ֶּבֶאֶמת

כיצד  ,לא נשמע להנחיות ישעיהו חזקיהוו ,כפי שמנ�ימ לומר ,החברתי היה כה רע
 ְּתִפָּלֶתכָ  ֶאת ְעִּתי? כיצד תגובת ה' המידית היא "ָשַמ דברימ אלוהוא יכול לומר 

דוע אינ דרישה לתיקונ ההתנהגות , ה)? משמָלְכ" ( רֶֹפא ִהְנִני ִּדְמָעֶתכָ  ֶאת ָרִאיִתי
  הגרועה לפני הבטחת הרפואה והענקת חמש עשרה שנות חיימ? 

קשה לקבל את דברי המאשימימ את  ,לאור המתואר ב�פרי מלכימ ודברי הימימ
יעקב לאחר המהפכה הדתית. מתאימימ כאנ דברי הרב  חמורותחזקיהו ודורו בעברות 

לא נוכל לקבל אפשרות שהמקראות יותירו אותנו בפער כה גדול אחר: " הקשרמדנ ב
  6.בינ המשתמע מקריאתמ לבינ מה שאירע באמת"

במאמר זה אראה שהביקורת על חזקיהו והמהפכה שלו אינה מוצדקת. כדי להוכיח 
בטיעונימ שהועלו כנגד חזקיהו ובני דורו. טיעונימ אלו, את טענתי אדונ כאנ בפירוט 

(לעיל,  יראה ללבבשרלו יובל הרב  שנזכרו בקיצור לעיל, מופיעימ באריכות ב�פרו של
ו של הרב . אשתמש כב�י� לדיונ ב�פרחדלהלנ אנ�ה להפריכמ אחד לא, ו)2הערה 
 

  . 279-284, 232-251, עמ' 2013, תל אביב כציפורימ עפות –ישעיהו י' בנ נונ וב' לאו, 
  דה"ב ל"ב, כה. ;ישעיהו ל"ט ;יח-ראו: מל"ב כ', טז  .3
עולמ ג' גליל,  ;99, טור 1965ג, ירושלימ אנציקלופדיה מקראית ראו גמ: ח' תדמור, ערכ 'חזקיהו',   .4

, 1995, תל אביב דברי הימימ ב –עולמ התנ"כ הנ"ל,  ;150, עמ' 1994, תל אביב מלכימ ב –התנ"כ 
  .241- 240עמ' 

  ז.- ישעיהו ל"ז, ו ;ז-ראו: מל"ב י"ט, ו  .5
  .17, אלונ שבות תש�"ב, עמ' החטא, העונש והתיקונ –שבע -דוד ובתי' מדנ,   .6
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את הנימוקימ  ומפורט מכיוונ שהוא היחיד שמצאתי שמביא באופנ מ�ודר שרלו,
ג' וישעיהו א'. לאחר מכנ אדונ - ת מיכה א'ו. אתחיל בדיונ בזמננ של נבואלטענותיו

ל"א. לב�ופ אדונ - בביקורת המושמעת על ידי ישעיהו בנבואותיו שבפרקימ כ"ב וכ"ט
  הנבואה למרד נגד אשור.ביח� 

 כאמור, מטרת מאמר זה היא להראות שהביקורת שהועלתה כנגד חזקיהו ודורו
הרוח העולה מהמ, ושיש אפשרות עמ נה עולה בקנה אחד עמ פשט הכתובימ ואי

רוב את מעשיו ואת שאינמ מבקרימ את חזקיהו,  ככאת הכתובימ  באר�בירה ביותר ל
 זה היא התפי�ה היהודית המ�ורתית האומרתבני דורו. נקודת המוצא של מאמר 

 "שהמטו ע"א,  -מתואר בבבא בתרא יד ע"ב בהתאמ ל ונערכו ש�פרי התנ"כ נכתבו
ללא שומ ומדויק,  יכל הכתוב בכל �פרי התנ"כ הנו אמתשו 7הקודש", ברוח כתובימ

  מגמתיות זרה.

  ג'-מיכה א'א. 

צב חברתי קשה ביותר, בהמ מתואר משג' במיכה, -הטענה הנשמעת היא שפרקימ א'
אינ �פק שהדברימ (לפחות פרק ג') נאמרו בתקופת  8נאמרו בימי מ�ע �נחריב.

הרב שרלו מניח, בצדק לדעתי, ששלושת  9חזקיהו, כפי שנאמר במפורש ב�פר ירמיהו.
נבואה אחת או לפחות נבואות שנאמרו בתקופה �מוכה. טענתו היא  המהפרקימ 

הנבואות הללו נאמרו  ומכאנ שכלו מ�ע �נחריב, נה יג-', טא שהמ�ע המתואר בפרק
  �יבות: מכמהבתקופה זו. אולמ קשה לקבל עמדה זו 

 ָראֵשיג', ח) ופונה אל " ;מיכה מדבר במפורש על פשעי שומרונ וישראל (א', ה  .1
 משמע שממלכת ישראל עדיינ קיימת. 10" (ג', א, ט).ִיְשָרֵאל ֵּבית ּוְקִציֵני ַיַעקֹב

 אמ " (א', ה).ִמ ְירּוָשלָ  ַהלֹוא ְיהּוָדה ָּבמֹות הנבואה אומר מיכה: "...ּוִמיבתחילת   .2
"? אלו נהר�ו כבר בתחילת ְיהּוָדה ָּבמֹותמה לנו " מדובר בימי מ�ע �נחריב,

של חזקיהו.  הדתית טענה שהייתה נ�יגה מהמהפכהבשומ מקומ המהפכה, ואינ 
הנבואה אמירת ה היא שבזמנ המ�קנמזכיר הנביא דברימ שתוקנו כבר?  מדוע

 בתחילתה.לפני המהפכה או אנו  ,כלומר בירושלימ. היו במותעדיינ 
 ).א', ו( ַהָּשֶדה" ְלִעי שְֹמרֹונ במפורש על חורבנ שומרונ בעתיד: "ְוַשְמִּתי מדבר מיכה  .3

 לפני חורבנ ממלכת ישראל. הכלומר, הנבואה נאמר
ש"ַהּיֵֹרש" שיבוא לתקופ הוא �נחריב. מ�ביר רד"ק  –ָלְכ" (א', טו)  ָאִבי ַהּיֵֹרש "עֹד  .4

 של �נחריב, ולא בימי �נחריב. קודמיועוד בימי  ההנבואה נאמרלדעתו משמע ש
 

  מה., חלק ב פרק �פר מורה הנבוכימהרמב"מ,   .7
  .247- 244), עמ' 2בנ נונ ולאו (לעיל, הערה  ;90-95, 72-75), עמ' 2ראו: שרלו (לעיל, הערה   .8
  ראו: ירמיהו כ"ו, יח.  .9

  צריכ לשימ לב שבמיכה א', ה הנביא מגדיר במפורש ש'יעקב' הוא 'שומרונ', כלומר ממלכת ישראל.  .10
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 ַּכַאֶשר ַהִהיא ָּבֵעת ֵמֶהמ ָּפָניו ְוַיְ�ֵּתר אֹוָתמ ַיַעֶנה ְולֹא' ה ֶאל ִיְזַעקּו אומר: "ָאזהנביא   .5
יכול להיאמר על ממלכת יהודה של חזקיהו,  אינוַמַעְלֵליֶהמ" (ג', ד). פ�וק זה  ֵהֵרעּו

צילמ מיד אשור. מתאימ לומר פ�וק זה על שהרי הקב"ה נשמע לתפילתמ וִה 
, מה שאומר שוב שהנבואות בפרקימ אלו נאמרו העומדת להיחרבממלכת ישראל 

 לפני חורבנ ישראל. 
הו ברור שנבואת מיכה נאמרה בתקופת נכונ שמדברי הזקנימ בתקופת ירמי  .6

אומרימ ככ חזקיהו. אולמ אמ נדייק בדבריהמ נלמד גמ מתי בדיוק נאמרו הדברימ. 
  הזקנימ: 

ַוִּיָּנֶחמ ה'  ַהֹלא ָיֵרא ֶאת ה' ַוְיַחל ֶאת ְּפֵני ה'ֶהָהֵמת ֶהִמֻתהּו ִחְזִקָּיהּו ֶמֶלְכ ְיהּוָדה ְוָכל ְיהּוָדה 
 (ירמיהו כ"ו, יט).  ר ַעֵליֶהמ...ֶאל ָהָרָעה ַאֶשר ִּדּבֶ 

 11לאחר הנבואה באה חזרה בתשובה, שהיא המהפכה הדתית של חזקיהו.שמשמע   
 הדברימ נאמרו אמ כנ בתחילת מלכות חזקיהו, לפני המהפכה או בתחילתה.

, אינ �יבה להניח שהוא מ�ע �נחריב יג- שר למ�ע האשורי המתואר בפרק א', טאב
דווקא. האשורימ עשו מ�פר מ�עות מלחמה כנגד כל ממלכות האזור, כולל ישראל, 

ייתכנ שהנביא מתאר כאנ את ה�בל הנובע ממ�עות  12פלשתימ ויהודה של ימי אחז.
אלו באופנ כללי, ולא מ�ע �פציפי. אפשרות אחרת היא שהנביא, המדבר לפני חורבנ 

ר כאנ מ�ע עתידי אפשרי של אשור כנגד יהודה החוטאת, כהמשכ מידי ישראל, מתא
 ואפשר גמ שהנביא אמנמ מתאר כאנ את מ�ע �נחריב, אבל זה 13לכיבוש שומרונ.

חזונ נבואי על אירוע עתידי ולא אירוע שהתרחש כבר, שכנ הנבואה מתחילה בהכרזה 
  בעתיד, ועדיינ לא יצא." יֵֹצא" (א', ג). "ִמְּמקֹומֹו יֵֹצא ה' ִהֵּנה ִּכי"

 ַעד ָנַגע ְיהּוָדה ַעד ָבָאה ִּכי ַמּכֹוֶתיָה  ַאנּוָשה ִּכיואמ נשאל, על מה אומר הנביא: "
א �נחריב? ווכי הייתה מכה ביהודה בתקופה זו, לפני ב , ט)?'(א "ִמ ְירּוָשלָ  ַעד ַעִּמי ַשַער

כנ, היו מכות בימי אחז שיהודה עדיינ �בלה מהנ. בדברי הימימ  –התשובה היא 
בנו�פ, חזקיהו אומר במפורש בתחילת  14מתואר לחצ אשורי על יהודה בימי אחז.

 ָמַעלּומלכותו, כשהוא קורא לעמ לחזור בתשובה ולהשתתפ במהפכה שלו, שלאחר ש"
ז), מעשימ שנעשו - , וט"כ בה"ד" (ָהאּוָלמ ְלתֹותּדַ  ָ�ְגרּו ַּגמה'...  ְּבֵעיֵני ָהַרע ְוָעשּו ַאבֵֹתינּו

 
שגרמ למחלתו ולמותו הצפוי של חזקיהו  מתייח�ת לחטאהחזרה בתשובה כאנ מבאר שרד"ק   .11

אינו נראה מתאימ  (שמ, כה), כו). אולמ תיאור החטא שגרמ למחלה, "ִּכי ָגַבּה ִלּבֹו"- (דה"ב ל"ב, כד
  למתואר בנבואת מיכה.

תולדות עמ ראו למשל: ח' תדמור, 'ימי בית ראשונ ושיבת ציונ', בתוכ: ח"ה בנ ששונ (עורכ),   .12
, 1974, ירושלימ אטל� כרטא לתקופת המקראי' אהרוני,  ;143, 136, עמ' 1969, תל אביב ישראל
  .149, 147מפות 

  .46, רמת גנ תשנ"ד, עמ' עיונימ ופירושימ –�פר מיכה ראו: ש' ורגונ,   .13
  כא.- ראו: דה"ב כ"ח, כ  .14
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 ְלַשָּמה קרי] ְלַזַעָוה[ לזועה ַוִּיְּתֵנמ ִמ ִוירּוָשלָ  ְיהּוָדה ַעל 'ה ֶקֶצפ ַוְיִהי" 15על ידי אחז,
 ְוָנֵשינּו ּוְבנֹוֵתינּו ּוָבֵנינּו ֶּבָחֶרב ַאבֹוֵתינּו ָנְפלּו ְוִהֵּנה .ְּבֵעיֵניֶכמ רִֹאימ ַאֶּתמ ַּכַאֶשר ְוִלְשֵרָקה

  .ט)- , חשמזֹאת" ( ַעל ַּבְּשִבי
ג' נאמרו בימי חזקיהו, אולמ ממש - ניתנ אמ כנ ל�כמ ולומר שנבואות מיכה א'

, ולבטח לפני חורבנ ישראל בשנה האו בתחילתהמהפכה בתחילת מלכותו, לפני 
 השישית למלכותו. �ביר שהנבואה שבפרקימ אלו נאמרה ממש בימי מלכותו
הראשונימ של חזקיהו כדי לעודד את המלכ ואת העמ לחזור בתשובה ולבצע את 
המהפכה הדתית. אינ בנבואה זו כדי ללמד על בעיות בהתנהגות המלכ והעמ לאחר 

  המהפכה.

  ישעיהו א'ב. 

 16מ�ע �נחריבעל הטענה שנבואת פרק א' בישעיהו נאמרה על תקופת חזקיהו ו
מתב��ת על תיאור ה�בל של יהודה יחד עמ תיאור חטאי העמ הכוללימ חטאימ 

  בבית המקדש:

 ְּכַמְהֵּפַכת ּוְשָמָמה ֹאָתּה אְֹכִלימ ָזִרימ ְלֶנְגְּדֶכמ ַאְדַמְתֶכמ ֵאש ְשֻרפֹות ָעֵריֶכמ ְשָמָמה ַאְרְצֶכמ
 יֹאַמר ִזְבֵחיֶכמ רֹב ִּלי ְנצּוָרה... ָלָּמה ְּכִעיר ְבִמְקָשה ִּכְמלּוָנה ְבָכֶרמ ְּכֻ�ָּכה ִצּיֹונ ַבת ְונֹוְתָרה. ָזִרימ

 ָתבֹאּו ִּכי .ָחָפְצִּתי לֹא ְוַעּתּוִדימ ּוְכָבִשימ ָּפִרימ ְוַדמ ְמִריִאימ ְוֵחֶלב ֵאיִלימ עֹלֹות ָשַבְעִּתי' ה
 ּתֹוֵעָבה ְקטֶֹרת ָשְוא ִמְנַחת ָהִביא תֹוִ�יפּו לֹא. ַחֵצָרי ְרמֹ� ִמֶּיְדֶכמ זֹאת ִבֵּקש ִמי ָּפָני ֵלָראֹות

  יג).-(פ�' ז  ַוַעָצָרה ָאֶונ אּוַכל לֹא ִמְקָרא ְקרֹא ְוַשָּבת חֶֹדש ִלי ִהיא

אולמ, הועלתה  ,בימי חזקיהוהנ בימי אחז הנ �בל ויי�ורימ בעקבות כיבושי זרימ היו 
שתיאורי  יתכניהטענה שבית המקדש ננטש בתקופת אחז ולא היה פעיל, ולכנ לא 

חייב להיאמר היה העבודה בבית המקדש יהיו מימי אחז. מכאנ, לכאורה, שהפרק 
  מ�פר נימוקימ כנגד טענה זו: נמיש, אולמבתקופת מ�ע �נחריב. 

לפי המ�ופר ב�פר מלכימ לא נראה כלל שהמקדש ננטש בימי אחז, ולבטח לא   .1
ממלחמה זו  בתקופת המלחמה וה�בל שהיו בראשית ממלכת אחז. לאחר שנחלצ

בנה אחז מזבח ב�גנונ המזבח שבדמשק בתוכ מתחמ בית המקדש. המזבחות 
בהוראות  17והשימוש בהמ הופחת. ,המקוריימ הושארו שמ ורק הוזזו ממקוממ

  המלכ לתפעול המקדש נאמר במפורש:

 
  כה.- ד, כב-דה"ב כ"ח, ב ;יח-ד, י- ראו: מל"ב ט"ז, ב  .15
בנ  ;)2(לעיל, הערה  לאו ;95- 90, 75-77), עמ' 2שרלו (לעיל, הערה  ;)2 (לעיל, הערה חכמראו:   .16

, תל אביב ישעיהו –עולמ התנ"כ . ראו גמ: י' הופמנ, 279-284), עמ' 2(לעיל, הערה  ולאו נונ
  .H. Wildberger, Isaiah 1-12: a commentary, Minneapolis 1991, p. 21 ;20, עמ' 1995

  יד.-מל"ב ט"ז, יראו:   .17
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 עַֹלת ֶאת ַהְקֵטר ַהָּגדֹול ַהִּמְזֵּבַח  ַעל ֵלאמֹר ַהּכֵֹהנ אּוִרָּיה ֶאת ָאָחז ַהֶּמֶלכְ קרי]  ַוְיַצֶּוהויצוהו [
 ּוִמְנָחָתמ ָהָאֶרצ ַעמ ָּכל עַֹלת ְוֵאת ִמְנָחתֹו ְוֶאת ַהֶּמֶלכְ  עַֹלת ְוֶאת ָהֶעֶרב ִמְנַחת ְוֶאת ַהּבֶֹקר

  )., טוז"ב ט"מל(  ְלַבֵּקר ִּלי ִיְהֶיה ַהְּנחֶֹשת ּוִמְזַּבח ִּתְזרֹק ָעָליו ֶזַבח ַּדמ ְוָכל עָֹלה ַּדמ ְוָכל ְוִנְ�ֵּכיֶהמ

שחלקמ הוקרב על המזבח החדש. ברור  אלאנות כבעבר, קרבהקרבנות היו אותמ   
א ומשיכ לבהבתקופה שלאחר ההצלה ממתקפת ארמ וישראל העמ  מהכתוב שגמ

נות. נכונ שב�פר דברי הימימ מ�ופר שאחז �גר את דלתות קרבלמקדש ולהביא 
לכנ ברור  18אשור.רק לאחר שחבר ל הדבר אירעבית המקדש, אולמ לפי המתואר 

שבתקופת המלחמה שבראשית ימי אחז, התקופה המתאימה לתיאור ההר� �ביב 
במקדש אורי הפעילות ית .ירושלימ שבישעיהו א', בית המקדש היה פעיל

  .אפוא לתקופה זומתאימימ  שמהמופיעימ 
 ָלָּמהניתנ לשאול, כיצד ייתכנ שעבודת המקדש בימי אחז תתואר על ידי הביטוי "  

בה הייתה שיא)? הביטוי מתאימ לכאורה לתקופת חזקיהו,  '" (פ�ִזְבֵחיֶכמ רֹב ִּלי
מצפימ  היינובה שעבודת אלוהימ משמעותית בבית המקדש, ולא לתקופת אחז, 

נות בגלל עבודת האלילימ. נראה לי שניתנ לה�ביר זאת בפשטות: קרבלמיעוט 
ל נו�פ. אינ המ אאונ האלילימ שלהמ לעובדי אלילימ אינ קושי להו�יפ לפנת

להניח שבעוד ישראל  מאודאותמ המ עובדימ. �ביר שרואימ בעיה בריבוי אלילימ 
עובדימ לאלילימ שונימ המ ממשיכימ לעבוד במקביל את ה' בבית המקדש. 

נותיו לכל קרבכשמתגברות הצרות, האדמ מגביר את קצב תפילותיו והקרבת 
שהייתה בתחילת זו צרה, כמו  להמ הוא עובד, כולל ה'. לכנ �ביר שבעתשהאלימ 

 19מלכות אחז, בני ישראל הקריבו קרבנות רבימ לאלילימ אחרימ, כמו גמ לה'.
  ."ִזְבֵחיֶכמ רֹב ִּלי ָלָּמהמדוע אומר הנביא " אפואברור 

ִּכי ֵיבֹשּו ֵמֵאיִלימ ַאֶשר  ."...ְועְֹזֵבי ה' ִיְכלּוד) וא', ( "'ה ֶאת ָעְזבּו" :אומר ישעיהו  .2
לפי הכתוב  20על העמ העובד לאלילימ.בככ מתלוננ ו כט),- כח ,שמ( ַחַמְדֶּתמ..."

ב�פרי מלכימ ודברי הימימ מהפכת חזקיהו הייתה מושלמת מבחינה דתית, ולא 
נאמר שהייתה נ�יגה ממנה. טענה כנגד עבודת אלילימ איננה יכולה להיאמר על 

 
  כד.- ח, כ"דה"ב כראו:   .18
הולכימ ל'צדיקימ', ו אינמ מה>>יממקיימימ מצוות כמעט לחלוטינ  אינמשמאלו גמ בימינו רבימ   .19

להמ. הפניות  יעזור דברומאמינימ שה ,ברכתמ בשמ ה'את לקבל  כדי 'גורויימ'ל'מקובלימ' ול
  גוברות בתקופות קשות.

ושע, שופטימ, ישעיהו, יהמופיע בתנ"כ פעמימ רבות, ולפי בדיקתי (ב>פרי  'הביטוי 'עזיבת ה'  .20
תמיד לעבודת אלילימ. מצאתי רק מקומ אחד  קשור הואירמיהו, מלכימ, דברי הימימ ותרי עשר) 

" ֶאֹלָהיו ֹלא ָעָזב ּוִמְשַּפטנאמר " שמשבו מדובר כנראה על פשעימ בעניינימ חברתיימ, אבל 
, אלונ שבות פרקי ישעיהומ' ברויאר,  :גמ ורא(ישעיהו נ"ח, ב). ככ משמע גמ מפרשנינו במקומ. 

  .24- 23), עמ' 16; וילדברגר (לעיל, הערה 22והערה  24תש"ע, עמ' 
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אינ �פק מהכתוב שבימי אחז עבדו  את,ר המהפכה. לעומת זימי חזקיהו שלאח
  21לאלילימ.

יתר על כנ, תיאורי החטא בישעיהו א' מקיפימ ביותר ומתארימ חטאימ בכל   
המצב, מה נשאר הוא התחומימ, הנ בינ אדמ למקומ הנ בינ אדמ לחברו. אמ ככ 

ממהפכת חזקיהו? אמ הנאמר הוא על ימי חזקיהו, מה עשה בכלל חזקיהו 
במהפכתו? מהמ כל ה�ופרלטיבימ שנאמרימ עליו ב�פרי מלכימ ודברי הימימ? 

כוזבימ? מכיוונ שאנו מקבלימ את התיאורימ ב�פרי מלכימ  שמהאמ התיאורימ 
הו איננו מדבר על תקופת ודברי הימימ כמהימנימ, עלינו לה�יק שפרק א' בישעי

  חזקיהו אלא על תקופת אחז.
 בנבואת ישעיהו אומר הקב"ה:   .3

 ְויַֹעַצִיכְ  ְּכָבִראשָֹנה שְֹפַטִיכְ  ְוָאִשיָבה .ְּבִדיָלִיכְ  ָּכל ְוָאִ�יָרה ִ�יָגִיכְ  ַּכּבֹר ְוֶאְצרֹפ ָעַלִיכְ  ָיִדי ְוָאִשיָבה
  כו).- כה א',(  ֶנֶאָמָנה ִקְרָיה ַהֶּצֶדק ִעיר ָלכְ  ִיָּקֵרא ֵכנ ַאַחֵרי ְּכַבְּתִחָּלה

 ל. אמ מדובר בתקופת �נחריבותתקנ הכדתית ש מהפכה לפני הגאולה תהיה  
לא מוזכרת בכתובימ שומ מהפכה דתית  על מה מדובר? – שלאחר מהפכת חזקיהו

בוצע כבר ל ו. לפי הכתובימ הכאו אחריו נו�פת בימי חזקיהו, לפני מ�ע �נחריב
היא רחוקה מדי. לכנ צריכ  –א �ביר שמדובר כאנ על מהפכת יאשיהו בהצלחה. ל

ד ומתאימ מא הדברימי אחז ומנבא את מהפכת חזקיהו. על להניח שהפרק מדבר 
מדבר וודאי נאמרה בתקופת אחז. בנבואה זו ישעיהו בלנבואת ישעיהו בפרק ט' ש

חייב  מלכ זה .נולדכבר תיקונ לבעיות הנוכחיות שייעשה על ידי מלכ עתידי ש על
  :להיות חזקיהו

 ַשר ַאִביַעד ִּגּבֹור ֵאל יֹוֵעצ ֶּפֶלא ְשמֹו ַוִּיְקָרא ִשְכמֹו ַעל ַהִּמְשָרה ַוְּתִהי ָלנּו ִנַּתנ ֵּבנ ָלנּו ֻיַּלד ֶיֶלד ִּכי
א ַעל ֵקצ ֵאינ ּוְלָשלֹומ ַהִּמְשָרה ]למרבה [ְלַמְרֵּבה קרי .ָשלֹומ ֵּ  אָֹתּה ְלָהִכינ ַמְמַלְכּתֹו ְוַעל ָדִוד ִּכ

  .)ו-, הט' (ישעיהו  ּזֹאת ַּתַעֶשה ְצָבאֹות 'ה ִקְנַאת עֹוָלמ ְוַעד ֵמַעָּתה ּוִבְצָדָקה ְּבִמְשָּפט ּוְלַ�ַעָדּה

  כת חזקיהו. מהפכלומר, הנבואה בפרקנו נאמרה בתחילת מלכות אחז, לפני   
שבתקופת מ�ע �נחריב מעיונ ב�פרי מלכימ, ישעיהו ודברי הימימ רואימ   .4

כהר� לא י, שיאולמ אלו מתוארימ באופנ מינורי למד הר� ו�בל, אמנמ יממתואר
 ַהְּבֻצרֹות ְיהּוָדה ָעֵרי ָּכל ַעל ַאּשּור ֶמֶלכְ  ַ�ְנֵחִריב מתואר בישעיהו א': "...ָעָלהה הכבד

 ִביהּוָדה ַוָּיבֹא ַאּשּור ֶמֶלכְ  ַ�ְנֵחִריב "...ָּבא ;ל"ו, א) ישעיהו ;י"ח, יג ַוִּיְתְּפֵשמ" (מל"ב
 ,ל"ב, א). לעומת זאת ֵאָליו" (דה"ב ְלִבְקָעמ ַוּיֹאֶמר ַהְּבֻצרֹות ֶהָעִרימ ַעל ַוִּיַחנ

  קשימ ביותר:בתקופת אחז מתוארימ הר� ו�בל 

 
  ד.- מל"ב ט"ז, בראו:   .21
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 וארמימ ֵמֵאילֹות ַהְיהּוִדימ ֶאת ַוְיַנֵּשל ַלַאָרמ ֵאיַלת ֶאת ַאָרמ ֶמֶלכְ  ְרִצינ ֵהִשיב ַהִהיא ָּבֵעת
  )., וט"ז (מל"ב  ַהֶּזה ַהּיֹומ ַעד ָשמ ַוֵּיְשבּו ֵאיַלת ָּבאּוקרי]  ַוַאדֹוִמימ[

 ְּבַיד ְוַגמ ַּדְרָמֶשק ַוָּיִביאּו ְגדֹוָלה ִשְבָיה ִמֶּמּנּו ַוִּיְשּבּו בֹו ַוַּיּכּו ַאָרמ ֶמֶלכְ  ְּבַיד ֶאלָֹהיו' ה ַוִּיְּתֵנהּו
 ְּביֹומ ֶאֶלפ ְוֶעְשִרימ ֵמָאה ִּביהּוָדה ְרַמְלָיהּו ֶּבנ ֶּפַקח ַוַּיַהרֹג .ְגדֹוָלה ַמָּכה ּבֹו ַוַּיכְ  ִנָּתנ ִיְשָרֵאל ֶמֶלכְ 
 ֶּבנ ַמַעֵשָיהּו ֶאת ֶאְפַרִימ ִּגּבֹור ִזְכִרי ַוַּיַהרֹג .ַאבֹוָתמ ֶאלֵֹהי' ה ֶאת ְּבָעְזָבמ ָחִיל ְּבֵני ַהּכֹל ֶאָחד

 ָמאַתִימ ֵמַאֵחיֶהמ ִיְשָרֵאל ְבֵני ַוִּיְשּבּו .ַהֶּמֶלכְ  ִמְשֵנה ֶאְלָקָנה ְוֶאת ַהָּבִית ְנִגיד ַעְזִריָקמ ְוֶאת ַהֶּמֶלכְ 
 ָּבאּו ַאדֹוִמימ ְלשְֹמרֹונ... ְועֹוד ַהָּשָלל ֶאת ַוָּיִביאּו ֵמֶהמ ָּבְזזּו ָרב ָשָלל ְוַגמ ּוָבנֹות ָּבִנימ ָנִשימ ֶאֶלפ
 ֶשֶמש ֵּבית ֶאת ַוִּיְלְּכדּו ִליהּוָדה ְוַהֶּנֶגב ַהְּשֵפָלה ְּבָעֵרי ָּפְשטּו ּוְפִלְשִּתימ .ֶשִבי ַוִּיְשּבּו ִביהּוָדה ַוַּיּכּו
 ְּבנֶֹתיָה  ְוֶאת ִּגְמזֹו ְוֶאת ּוְבנֹוֶתיָה  ִּתְמָנה ְוֶאת ּוְבנֹוֶתיָה  שֹוכֹו ְוֶאת ַהְּגֵדרֹות ְוֶאת ַאָּילֹונ ְוֶאת

  ).יח- , הדה"ב כ"ח(  ָשמ ְשבּוַוּיֵ 

ארבע ממלכות הכובשות חלקימ מממלכתו. עולות על אחז מצפונ, מדרומ וממזרח   
א�ונ כבד. יש הר� משמעותי  וזה ,המונימ נהרגימ ונשבימ, ביניהמ אנשי הנהגה

מ�ביב, אבל ירושלימ לא נכבשה. תיאור זה מתאימ הרבה יותר למתואר בישעיהו 
  22א' מאשר התיאורימ מימי מ�ע �נחריב.

מכל האמור לעיל מוכח לדעתי שנבואת ישעיהו בפרק א' לא נאמרה לאחר המהפכה 
אינ בנבואה שומ של חזקיהו על יהודה וחזקיהו, אלא בתחילת תקופת אחז. אי לככ 

  המהפכה הדתית שביצעו.על דורו ווביקורת על חזקיהו 

 
> כבד ונזק גדול ביהודה כתוצאה ממ>ע >נחריב. יש לציינ שהאשורימ מתארימ בכתובותיהמ הר  .22

ערימ בצורות ולקיחת כמאתיימ אלפ שבויימ  ארבעימ וששבכתובות >נחריב מדווח על כיבוש 
, עמ' 2003, ירושלימ ו' לפ�ה"נ-א�ופת כתובות הי�טוריות מאשור ובבל: מאות ט'מ' כוגנ, ראו: (

מופרז ואיננו משקפ את מ>פר התושבימ ). אולמ לדעת חוקרימ רבימ מ>פר השבויימ 78-84
נ תושבי ארצ ישראל בתקופת הברזל לאור יי' שילה, 'מני :למשל ושחיו באזור בתקופה זו (רא

טו, תשמ"א, עמ'  ארצ ישראל, 'ניתוח מדגמי של תכניות הערימ, שטחנ וצפיפות האוכלו>ייה בהנ
, 58קתדרה >', "לפנה 734בשנת  אלישר ארצ אוכלו>י וי' פינקלשטיינ, 'מניינ ברושימ'  ;274-282

). נראה שההפרזה באה כדי לפאר את תוצאות המ>ע שלא ה>תיימ בכיבוש 3-24תשנ"א, עמ' 
 M. De ;80- 65נ, תשמ"ה, עמ'  ציונח' תדמור, 'מלחמת >נחריב ביהודה', ראו: ירושלימ (

Odorico, The Use of Numbers and Quantifications in the Assyrian Royal Inscriptions  
[State Archives of Assyria Studies 3], Helsinki 1995, pp. 171-174 .( ייתכנ שלא רק במ�פר

השבויימ יש הפרזה אלא גמ במ�פר ערי המבצר שנכבשו. ברור שהיו נזקימ משמעותיימ, זאת 
אולמ אפשר שאלו היו פחותימ משמעותית  ;לאור דברי ישעיהו לחזקיהו (מל"ב י"ט, כט)

בו המ מוצגימ בתנ"כ. בכל מקרה, שמהמתואר בכתובות האשוריות ותואמימ את האופנ המינורי 
ב�ופ תקופת אחז, כפי המצב ברור שהמצב בתחילת תקופת אחז, כפי שמתואר בדברי הימימ, ו
ִמ ַוִּיְּתֵנמ  פ ה' ַעל ְיהּוָדה ִוירּוָשלָ שמתואר על ידי חזקיהו בקריאתו לעמ לחזור בתשובה: "ַוְיִהי ֶקֶצ 

ֵנינּו לזועה [ְלַזַעָוה קרי] ְלַשָּמה ְוִלְשֵרָקה ַּכַאֶשר ַאֶּתמ רִֹאימ ְּבֵעיֵניֶכמ. ְוִהֵּנה ָנְפלּו ַאבֹוֵתינּו ֶּבָחֶרב ּוָב 
�נחריב.  צב המתואר בימימהמקשימ בהרבה  –ט) - ּוְבנֹוֵתינּו ְוָנֵשינּו ַּבְּשִבי ַעל זֹאת" (דה"ב כ"ט, ח

  נראה מהכתובימ שההר� והצרות שבימי �נחריב היו פחותימ מאלו שבימי אחז.
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 עמהתנהגות הישעיהו כנגד ביקורת ג. 

כביקורת נוקבת על חזקיהו ובני  ל"א מתוארות-נבואות ישעיהו בפרקימ כ"ב וכ"ט
הנ בענייני חוצ וביטחונ (ההכנות  ,דורו, הנ בענייני חברה, הנ בענייני האמונה בה'

כפי שהרב שרלו מזכיר, רבימ מהמפרשימ אינמ מוכנימ לקבל ביקורת  23.למרד והמרד)
אלכ כאנ  24קשה זו על חזקיהו ולכנ מציעימ שנבואות אלו נאמרו על תקופות אחרות.

בדרכו של הרב, המניח שמדובר בנבואות על תקופתו של חזקיהו, ועמ זאת אראה 
יעות מ�וימות, כנראה שהביקורת איננה על המלכ עצמו או על רוב הדור, אלא על �

בעיקר בשאלת הביקורת החברתית ואמונת העמ בה'. אדונ קטנות, בעמ. בפרק זה 
  בשאלת ההתנגדות למרד אדונ בפרק הבא.

 ישעיהו כ"ב. 1

יא), -ט פ�'בחלק הראשונ של הפרק יש לכאורה ביקורת קשה על הכנות העמ למרד (
, יג). אולמ מעיונ זהיר ביא פ�'י) ועל חו�ר אמונה בה' ( פ�'על המצב החברתי (

בכתובימ ניתנ ללמוד שהביקורת היא על התנהגות חלק קטנ מהעמ, ולא על המרד 
חו�ר הביטחונ בה'. עמ השלמת ההכנות למרד, לאלא על הגישה להכנות למרד ו

  נו�כ בו אמונ בקב"ה:וחזקיהו המלכ או�פ את העמ 

 ִחְזקּו .ֵלאמֹר ְלָבָבמ ַעל ַוְיַדֵּבר ָהִעיר ַשַער ְרחֹוב ֶאל ֵאָליו ֵצמַוִּיְקְּב  ָהָעמ ַעל ִמְלָחמֹות ָשֵרי ַוִּיֵּתנ
 .ֵמִעּמֹו ַרב ִעָּמנּו ִּכי ִעּמֹו ַאֶשר ֶהָהמֹונ ָּכל ּוִמִּלְפֵני ַאּשּור ֶמֶלכְ  ִמְּפֵני ֵּתַחּתּו ְוַאל ִּתיְראּו ַאל ְוִאְמצּו

ְמכּו ִמְלַחמֵֹתנּו ּוְלִהָּלֵחמ ְלָעְזֵרנּו ֶאלֵֹהינּו' ה ְוִעָּמנּו ָּבָשר ְזרֹוַע  ִעּמֹו ָּ  ְיִחְזִקָּיהּו ִּדְבֵרי ַעל ָהָעמ ַוִּי
  .ח)-, וב"ל בה"ד(  ְיהּוָדה ֶמֶלכְ 

כ"ב, חגיגה שהנושא שלה  ישעיהומשתתפ בחגיגה המתוארת ב ינוחזקיהו לבטח א
). לא �ביר שזו עמדת המלכ המכינ את המרד יג פ�'( "ָנמּות ָמָחר ִּכי ְוָשתֹו ָאכֹולהוא "

ְמכּוונואמ נאומ שכזה. וכיצד מגיב העמ לנאומ?  ָּ  ֶמֶלכְ  ְיִחְזִקָּיהּו ִּדְבֵרי ַעל ָהָעמ "ַוִּי
מתברר בישעיהו העמ מקבל את גישת מלכו ו�ומכ על ה'. אולמ מפרק כ"ב  – ְיהּוָדה"

 תשה�ופ הגיע וחוגג תחושב, נהמאמי ינהאשעמ ב שלא כל הדור זכאי. קיימת �יעה
לא ייתכנ . בדבריו תוקפ ישעיהו . את אנשי ה�יעה הזוחגיגה אחרונה, חגיגה של ייאוש

ובהתאמה,  25שמדובר בחלק משמעותי בעמ לאור תיאור תגובת העמ לנאומ חזקיהו.
 

 ), עמ'2(לעיל, הערה  ולאו בנ נונגמ:  ורא ;94, 88-90, 79-85 ), עמ'2שרלו (לעיל, הערה ראו:   .23
237-239.  

  מלבי"מ כ"ב, א. ;רד"ק כ"ט, ט; ל"א, א ;ל', ב; משל: רש"י כ"ב, יאל ורא  .24
הנביא היה קורא לחזרה בתשובה ומאיימ  ,ניתנ גמ לטעונ שאמ היה זה חלק משמעותי בעמ  .25

ְּתֻמתּונ"  ַעד ָלֶכמ ַהֶּזה ֶהָעוֹנ ְיֻכַּפר שהעיר תחרב בגללמ. אבל הוא רק נוזפ בהמ ואומר: "ִאמ
חטאכמ לא יכופר עד מותכמ. האמ המוות הוא מוות מוקדמ כעונש או מוות  –יד) ישעיהו כ"ב, (

ברור כלל שיש כאנ עונש של ממש על  אינ זהמובהר בנבואה. יש כאנ חטא, אבל  איננוטבעי? זה 
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שרצתה לפי חז"ל מנהיג �יעה היה שבנא, שאת הנביא תוקפ  מיד לאחר נבואה זו
  26".ָנמּות ָמָחר ִּכי ְוָשתֹו ָאכֹולאולי ה�יעה ש�ברה "להיכנע ל�נחריב, 

על הר� בתי או צדק חברתי -האמ יש באמור בפ�וק י משומ ביקורת על אי
העניימ כדי לבנות את החומה? האמ יש בפ�וקימ אלו ביקורת כנגד המרד עצמו? יש 

מתארימ יא -אולמ נראה לי שניתנ לה�ביר זאת באופנ אחר. פ�וקימ ט 27,ה�בורימ ככ
רצפ הגיוני של �דרת פעולות שנעשו כהכנה למרד. הביקורת על פעולות אלו נאמרת 

 (פ�' יא)" ְרִאיֶתמ לֹא ֵמָרחֹוק ְויְֹצָרּה עֶֹשיָה  ֶאל ִהַּבְטֶּתמ ְולֹאבבירור עמ �יומ התיאור: "

האנשימ מאמינימ שהביצורימ המ החשובימ ושוכחימ שהעיקר הוא רצונ הבורא.  –
, תפילה ותחנונימ לה' שיציל (פ�' יב) "ָשק ְוַלַחגֹר ּוְלָקְרָחה ּוְלִמְ�ֵּפד ִכיִלְב במקומ "

זו הביקורת  .(פ�' יג) "ָנמּות ָמָחר ִּכיאותמ, המ אינמ בוטחימ בה' וחוגגימ מייאוש, "
היחידה הנאמרת על המעשימ המתוארימ. אמ ישעיהו היה רוצה לטעונ בנו�פ כנגד 

�ביר להניח שהיה טוענ זאת בפירוש. נראה שאינ  ,המרד עצמוצדק חברתי או כנגד - אי
המרד בנבואה זו, אלא רק על חו�ר האמונה בה' של או בעניינ ביקורת בנושא החברתי 

  �יעה קטנה בעמ.

  ישעיהו כ"ט. 2

מנהיגיו וטענות על התקפה קשה על העמ ו בו אנו מוצאימשבניגוד לפרק א', 
בינ אדמ לחברו הנ בינ אדמ למקומ, הרי  להתנהגות רעה ביותר בכל נושא, הנ

 האמונה בה'. יש המתנהגימ כראוי אבל – מאודבנושא �פציפי הנ  ות בפרק זהשהטענ
  . יג, טו) 'תית בה' (פ�רק כלפי חוצ, ולא מתוכ אמונה אמ

 :שיש כאנ שתי טענות נפרדות כנגד שתי �יעות שונות נראהלפי מבנה הפרק 
 שנייה שמאמינהו ;מאמונה אלא כי ככ ציווה המלכמתנהגת כראוי, אולמ לא אחת ש

 תולכנ מתנהג ,רואה מעשימ שנעשימ שלא בפומבי אולי בה', אבל חושבת שאינו
גמ כאנ נראה שמדובר בביקורת על �יעות קטנות בעמ, אנשימ  במ�תור שלא כראוי.

המתנהגימ שלא כראוי, ולא על כל העמ, המלכ והמנהיגימ. גמ מלבי"מ מפרש שמדובר 
וכח נגד אומרימ... מתחיל להתהיו רק על חלק קטנ מהעמ: "אחר שהתוכח עמ הכת ש

. יש לציינ שעצמת החטא מוחלשת משהו על ידי )טו וקפירושו לפ�( הכת אחרת"
תיאור החוטאימ כשיכורימ ומבולבלימ, שאינמ חוטאימ מתוכ הכרה ובזדונ: 

ט), וכמו  פ�'" (ֵשָכר ְולֹא ָנעּו ַיִינ ְולֹא ָשְכרּו ָושֹעּו ִהְשַּתַעְשעּו ּוְתָמהּו ִהְתַמְהְמהּו"

 
החטא. ידוע לנו שלא כל העמ או חלק משמעותי ממנו מת במהלכ מ>ע >נחריב. להפכ, הייתה 

שיכה בהצלחה. נראה אמ כנ >ביר לומר שהנבואה היא רק תשועה גדולה ומלכות חזקיהו המ
  כלפי >יעה מ>וימת לא גדולה בעמ.

  .מפרשי המקראגמ רוב  ו>נהדרינ כו ע"א, ורא  .26
  .239 ), עמ'2 (לעיל, הערה ולאו בנ נונראו:   .27
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שמ�ביר מצודת דוד: "המ מבולבלימ בדעתמ כשיכור". לאור זה מתברר מדוע מובטחת 
ישועה ללא דרישה ברורה לחזרה בתשובה. לרוב העמ המתנהג כראוי מגיעה התשועה. 

חזור בתשובה, לח�רי האמונה, הישועה הפלאית תעזור לחזק את אמונתמ ולבנוגע 
 ִּביָנה רּוַח  תֵֹעי ְוָיְדעּו ָוֶפֶלא... ַהְפֵלא ַהֶּזה ָהָעמ ֶאת ְלַהְפִליא יֹוִ�פ ִהְנִני ָלֵכנכנאמר: "

  .(פ�' יד, כד) "ֶלַקח ִיְלְמדּו ְורֹוְגִנימ

  ל"א-ל' ישעיהו. 3

פרקימ אלו עו�קימ בהכנות למרד, ואדונ בהמ גמ בהמשכ. אדונ כאנ רק בהיבט של 
התנהגות חזקיהו בעניינ השותפימ האפשריימ למרד. אינ �פק ששאלת הכני�ה לברית 
עמ המצרימ והפלשתימ כנגד האשורימ עלתה לדיונ בהנהגת ממלכת יהודה. לפי 

 28חזקיהו לצדמ במרד באשור.לגיי� את  ו�יימ נפלשתהנכתב בכתובות האשוריות, ה
שוב ושוב את הפלשתימ המורדימ  ולאזור ותקפ הגיעואולמ מהעובדה שהאשורימ 

את קשה לקבל  29אבל לא את יהודה, נראה שחזקיהו לא הצטרפ למרידות אלו.
 וצבא גדול, נלחמ הביאוהאשורימ  .ימפלשתשתתפ במרידות ההשחזקיהו האפשרות 

ירושלימ בירתו. את ממלכתו ואת מ את חזקיהו, לנפש עזבובפלשתימ המורדימ אבל 
ערימ אלו  ווכבש והאשורימ תקפ 30,נצר אותיאמנמ, כשחזקיהו כבש ערי פלשתימ וב

כדי למנוע התחזקות משמעותית שלו וכדי ללמדו לקח. חשוב לציינ שהאשורימ 
 31ביצורנ בלבד.באת חזקיהו במרד אלא ב�יפוח הערימ ואינמ מאשימימ בכתובותיהמ 

נאמנ טוענ שכיבוש עזקה נעשה לא על ידי �רגונ אלא על ידי �נחריב נ' יתר על כנ, 
. מכל לא תקפ כלל את ממלכת יהודהאמ ככ הדבר, הרי ש�רגונ  32כחלק מהמ�ע שלו.

גמ  33ימ באשור בתקופת �רגונ.פלשתזה מוכח שחזקיהו לא הצטרפ למרידות ה
, הוא אומר שהקריאה באה כש�נחריב מ�פר על בואה של מצרימ לעזרת המורדימ

 
תרגומ 'מנ>רת נינוה': נ' נאמנ, 'מדיניותמ של אחז וחזקיהו כלפי אשור בימי >רגונ  ורא  .28

  .70-71), עמ' 22 הערה (לעיל, כוגנ; 5-30נט, תשנ"ד, עמ'  ציונובראשית ימי >נחריב', 
, 58-59עמ'  ),22ה כוגנ (לעיל, הער; 96טור ), 4(לעיל, הערה  תדמור ;)28 ההער נאמנ (לעיל,ראו:   .29

זקיהו כאומרת שַיַמִנ מאשדוד פנה לח 'מנ>רת נינוה'מתרגמ את ה ,. כוגנ75- 73, 70-71, 64-65
מרד נענתה : "לא ידוע אמ קריאתו של ַיַמִנ לשכניו להצטרפ למעירואחרימ להצטרפ אליו למרד, 

בחיוב". על >מכ השיקולימ שאני מביא כאנ נראה שלפחות לדעת האשורימ חזקיהו לא הצטרפ 
  לאשדוד במרד.

  מל"ב י"ח, ח. :גמ ורא  .30
  . 73-75), עמ' 22ערה כוגנ (לעיל, הראו:   .31
  ).28הערה נאמנ (לעיל, ראו:   .32
), עמ' 4 הערה(לעיל,  מלכימ ב –עולמ התנ"כ , גליל ;96), טור 4: תדמור (לעיל, הערה גמ ורא  .33

152.  
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מ�פרימ על קשר של  ינמ�פרי מלכימ ודברי הימימ א 34מהפלשתימ ולא מיהודה.
 ,שחזקיהו לא כרת ברית לא עמ הפלשתימ ולא עמ המצרימ מכאנחזקיהו עמ מצרימ. 

ל"א. אפשרות - ובפרקימ ל' 35ומדוע? ייתכנ שפעל ככ עקב נבואות ישעיהו בפרק כ'
ייתכנ יהו נאמ פעמיימ כנגד הברית עמ מצרימ: נו�פת מ�בירה גמ מדוע ישע

הנבואה הראשונה שבפרק ל' נאמרה כנגד המלכ, שחשב על ברית עמ מצרימ אבל ש
ועדיינ, היו מעטימ שרצו בברית מעינ זו, וכנגדמ יוצא  ;ויתר על ככ לנוכח נבואה זו

  פרק ל"א.בהנביא בנבואתו השנייה 
 למצרימ: של חזקיהו היייתה פנילכאורה, כשבוחנימ את נאומ רבשקה נראה שה

אבל מכיוונ  ִמְצַרִימ" (ישעיהו ל"ו, ו). ַעל ַהֶּזה ָהָרצּוצ ַהָּקֶנה ִמְשֶעֶנת ַעל ָבַטְחָּת  "ִהֵּנה
' ה ֶאל ֵאַלי תֹאַמר שמיד אחר ככ רבשקה מזכיר את אפשרות הביטחונ בקב"ה: "ְוִכי

נראה שהוא פשוט עובר על ", תֹאַמר ְוִכיועוד בלשונ של " , ז),שמ( ָּבָטְחנּו" ֶאלֵֹהינּו
 מבאר אמנמככ  36.ולא בהכרח על מעשיהמ בפועל האפשרויות השונות של הנצורימ

או שבטחת על עזרת  :מלבי"מ במקומ: "הנה אפשריות הבטחונ לא יהיו רק בשני פנימ
  ".עמוועל שניהמ מתווכח  ,על ה' תבשר, או שבטח

 התנהגות חזקיהו והעמ – �יכומ. 4

  -שאי ,אל מי פונה ישעיהו בנבואותיו בפרקימ המדוברימ כאנ? בוודאי לא אל חזקיהו
 ִלּבֹו(כ"ב, יג), ש" "ָנמּות ָמָחר ִּכי ְוָשתֹו ָאכֹולאפשר לומר עליו שהוא בחבורת חוגגי "

בורת " (כ"ט, יג), או שהוא מחְמֻלָּמָדה ַאָנִשימ ִמְצַות אִֹתי ִיְרָאָתמ ַוְּתִהי ִמֶּמִּני ִרַחק
, שמ" (יֹוְדֵענּו ּוִמי רֵֹאנּו ִמי ַוּיֹאְמרּו ַמַעֵשיֶהמ ְבַמְחָשכְ  ְוָהָיה ֵעָצה ַלְ�ִּתר ה'ֵמ  ַהַּמַעִמיִקימ"

" (ל"א, א). לכל ְלֶעְזָרה ִמְצַרִימ ַהּיְֹרִדימחזקיהו גמ איננו מאלו " ,טו). כפי שהוכחתי
והמצרימ ונ�וג מככ עקב תוכחות הנביא.  ימפלשתהיותר חשב על ברית עמ ה

 ָנִשימאפשר לומר שישעיהו פונה בתוכחתו אל כל העמ שכנ הוא מוכיח גמ "- אי

 
לציינ שהטוענימ שחזקיהו כרת ברית עמ המצרימ כנגד  יש .79), עמ' 22רה (לעיל, הע כוגנראו:   .34

  תיעוד מפורש. שומ  אינמ נ>מכימ עלאשור 
, ישראל והמקראאשדודה', בתוכ: י' אליצור וע' פריש (עורכימ), י' אליצור, 'בשנת בא תרתנ  ו:רא  .35

   .192-200רמת גנ תש">, עמ' 
") אינה >ותרת בהכרח ַוִּתְבַטח ְלָכ ַעל ִמְצַרִימ ְלֶרֶכב ּוְלָפָרִשימ"(הזכרת מצרימ בשנית בפ>וק ט   .36

ומ>ביר מדוע  . לאחר שאמר שאינ ל>מוכ לא על מצרימ ולא על הקב"ה, חוזר רבשקהקביעה זו
אינ ל>מוכ עליהמ. אינ מדובר כאנ בעובדות הידועות לרבשקה אלא בדיונ באפשרויות השונות. 

ז. יש -י כדיונ בנקודות שהועלו בפ>וקימ ו- ואכנ, גמ מלבי"מ מ>ביר את הנאמר בישעיהו ל"ו, ח
 בכח נהבטחו היה לציינ שגמ אברבנאל מבינ את דברי רבשקה כניחוש ולא כידיעת עובדה ("ואמ

 אשור מלכ 'שחש מצרימ" (ישעיהו ל"ו, ו). גמ רלב"ג מפרש בדומה: "ולפי על שיהיה ידמה אנושי
, ח"י ב"בטחת" (מל הנה אליו אמר במלחמה שיעזרהו מצרימ מלכ על בו במרדו חזקיה חשב כי
  ).כ
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" (ל"ב, ט), ואלו הבטוחות בעצמנ איננ יכולות להשתייכ למיואשימ הדוגלימ ַשַאַנּנֹות
  ". ְלֶעְזָרה מִמְצַריִ  ַהּיְֹרִדימ" או למודאגימ "ָנמּות ָמָחר ִּכי ְוָשתֹו ָאכֹולב"

מרשימ שמלמד  נאומ לאחר �יומ ההכנות למרד כשאנו מוצאימ את חזקיהו נואמ
ְמכּו ,ח)-(דה"ב ל"ב, ו בה' מלא טחוניב על ָּ  ִּדְבֵרי ַעל ָהָעמ נאומ שב�ופו נאמר "ַוִּי

 נו, לא ייתכנ להניח שחזקיהו או רוב העמ לא האמישמ, ח)( ְיהּוָדה" ֶמֶלכְ  ְיִחְזִקָּיהּו
חייבימ לומר שחזקיהו ורוב העמ נהגו  זה מנוגד לכתוב. לכנ בישועה שיביא.בקב"ה ו

שחלקנ חוטאימ מעטימ יח�ית בעמ. יש בעמ מ�פר �יעות, הביקורת היא על ו כראוי,
כנגדנ יוצא ישעיהו. אבל חזקיהו והעמ ברובו זכאימ המ, ולכנ ומוטעית אחזו בגישה 
" (ל"א, ח). ָאָדמ לֹא ְוֶחֶרב ִאיש לֹא ְּבֶחֶרב(ל', טו), " "ָּוֵשעּונִּת  ָוַנַחת ְּבשּוָבההמ ראויימ ל"

 ַאֶשר ַהְּדָבִרימ ִמְּפֵני ִּתיָרא ַאל ה' ָאַמר ּכֹה" :לכנ מעודד ישעיהו את חזקיהו המודאג
ז, ו), ללא דרישה לחרטה על מעשי העבר, לחזרה בתשובה או לשינוי "" (לָשַמְעָּת 

  התנהגות.

  והמרד באשורהנבואה ד. 

הטענה שהייתה התנגדות נבואית למרד חזקיהו באשור נ�מכת במידה רבה על 
טענה ההביקורת של ישעיהו כפי שהיא מתבטאת בפרקימ כ"ב, ל' ול"א, ועל 

צדק, ולא בנושאי מלחמה המשפט והשלחזקיהו ניתנ מנדט רק בתחומי החברה, 
זו טענה  37ה.-י"א, ג ;ו-השהושארו לקב"ה, וזאת בהתב�� על הנאמר בישעיהו ט', 

 נתמכת גמ בדרשת חז"ל: 

 עצמות גירר :לו הודו לא שלשה ועל לו הודו שלשה על ,המלכ חזקיה עשה דברימ ששה
 – רפואות �פר גנז ;לו והודו – הנחשת נחש כיתת ;לו והודו – חבלימ של מטה על אביו

 ;לו הודו ולא – אשור למלכ ושיגרנ היכל של דלתות קיצצ :לו הודו לא שלשה על .לו והודו
  ).ט"מ ד"פ פ�חימ(  לו הודו ולא – בני�נ ני�נ עיבר ;לו הודו ולא – העליונ גיחונ מי �תמ

יחונ, מעשה שהיה במרכז ההכנות למרד, נתפ�ת כהתנגדות גההתנגדות ל�תימת מי ה
לעצמ קיומ המרד. אולמ הדברימ נראימ רחוקימ מפשט הכתובימ. אתייח� כאנ 

של ישעיהו ושל עורכי �פרי מלכימ ודברי הימימ, שלפי חז"ל המ לגישתמ למרד 
  38ירמיהו ועזרא ה�ופר.

  ישעיהו והמרד. 1

מעיונ בכתובימ אנו למדימ שישעיהו לא דיבר אפילו פעמ אחת ישירות ובפירוש כנגד 
האמונה בה' -המרד. כל דבריו התייח�ו להכנות למרד, וטענתו העיקרית היא כנגד אי

 
  .237- 232 ), עמ'2(לעיל, הערה  ולאו בנ נונ; 90- 82 ), עמ'2 ערהשרלו (לעיל, הראו:   .37
  בבא בתרא טו ע"א.ראו:   .38
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. וככ, לאחר תיאור ההכנות למרד, שכנגדנ עצמו והמרד למרדההכנות עצמ ולא כנגד 
 ֵמָרחֹוק ְויְֹצָרּה עֶֹשיָה  ֶאל ִהַּבְטֶּתמ ְולֹאהוא מוכיח ואומר: " 39אינ הוא אומר ישירות דבר,

כ"ב, יא). הבעיה איננה בהכנות אלא בככ ש�ומכימ רק עליהנ, ישעיהו " (ְרִאיֶתמ לֹא
שעמ הגעת האויב  מציינלפני כנ הוא  40ק אמ הקב"ה יעזור.ואינ זוכרימ שאלו יעזרו ר

זאת במקומ  ,, ח)שמ" (ַהָּיַער ֵּבית ֶנֶשק ֶאל ַההּוא ַּבּיֹומ ַוַּתֵּבטתגובת הנצורימ היא "
 ַהֶּמֶלכְ  ִּכְשמַֹע  ַוְיִהישאמנמ עשה חזקיהו עמ תחילת המצור: " פילהביט מיד לבית ה', כ

, א). ככ צריכ לנהוג לפי שמ( "ה' ֵּבית ַוָּיבֹא ַּבָּשק ַוִּיְתַּכ� ְּבָגָדיו ֶאת ַוִּיְקַרע ִחְזִקָּיהּו
ישעיהו. ישעיהו מבקר גמ את הפונימ לעזרת מצרימ, וכנראה הוא נגד בריתות עמ עמי 

 לֹא ּוִפיומדוע? כי " 41,האזור בכלל, כפי שניתנ ללמוד גמ מה�יפור והנבואה שבפרק כ'
" (ל"א, א). צריכ ל�מוכ על ָדָרשּו לֹאה'  ְוֶאת ִיְשָרֵאל ְקדֹוש ַעל ָשעּו ְולֹא" (ל', ב), "ָשָאלּו

, ג). מתי מותר אולי לה�תמכ על אחרימ? רק שמ" (ָּבָשר ...ָאָדמה' ולא על עזרת "
  לאחר שאלה ודרישה בה' וקבלת אישורו. 

אינ צורכ כלל, לפחות  –ניתנ אולי להבינ את גישת ישעיהו כקיצונית יותר 
בתקופה זו, בכל ההכנות שעושה חזקיהו, שכנ ה' יושיע את ישראל בכל מקרה. לדבריו: 

 ְּכִצָּפִרימ" ;" (ל', טו), בלי שתתאמצו להגנתכמּוְבִבְטָחה ְּבַהְשֵקט ִּתָּוֵשעּונ ָוַנַחת ְּבשּוָבה"
), כמו שציפורימ מגנות בכל כוחנ על ה" (ל"א, ִמ ְירּוָשלָ  ַעל ְצָבאֹות ה' ָיֵגנ ֵּכנ ָעפֹות

 ;גוזליהנ ח�רי הישע שבקנ, ככ יגנ ה' על ירושלימ שהנה ח�רת ישע אמ לא תבוצר
 לֹא ִאמוהחשוב ביותר: " ;, ח)שמ" (ּתֹאַכֶלּנּו ָאָדמ לֹא ְוֶחֶרב ִאיש לֹא ְּבֶחֶרב ַאּשּור "ְוָנַפל

בלשונו של יהושפט שאמר דבר דומה שנימ רבות " (ז', ט), או ֵתָאֵמנּו לֹא ִּכי ַתַאִמינּו
). אבל כ ',כ בה"ד" (ְוַהְצִליחּו ִבְנִביָאיו ַהַאִמינּו ְוֵתָאֵמנּו ֶאלֵֹהיֶכמ ה'ַּב  ַהַאִמינּוקודמ לכנ: "

מיכה, שגישתו קרובה לזו  –חזקיהו שמתכוננ למלחמה מ�תמכ כאנ על נביא אחר 
פו�קת בה' שבו תלויות התוצאות -בניית עצמה תוכ אמונה בלתי :שתיארתי לעיל

  42ה�ופיות.
האמ יש בדברי ישעיהו משומ ביקורת על חזקיהו ומעשיו? נראה שחזקיהו, שעמ 
�יומ ההכנות למרד קורא לאנשיו לזכור שכל מה שהכינו אינו אלא מעשה אדמ 
והעיקר הוא לבטוח בה', שאינו כורת בריתות עמ עמי האזור ואינו פונה למצרימ, שעמ 

עומד ב�טנדרטימ של ישעיהו או  –המצור פונה דבר ראשונ לבית ה' ולנביא תחילת 
 43אינ שומ ביקורת מפורשת על מעשי חזקיהו בעניינ המרד. כנלפחות של מיכה. וא

 
  יא.-ישעיהו כ"ב, טראו:   .39
  .במקומ למשל בפירוש אברבנאל ורא  .40
   .201-208), עמ' 2 בנ נונ ולאו (לעיל, הערה :גמ ורא ;)35 ערה(לעיל, ה אליצורראו:   .41
  .291-302, 232), עמ' 2 בנ נונ ולאו (לעיל, הערה ו:על עמדת ישעיהו והמחלוקת בינ הנביאימ רא  .42
שותקימ ומבקרימ בחריפות את חזקיהו כשאינמ מרוצימ ממעשיו. ככ  אינמגמ מיכה וגמ ישעיהו   .43

  ל"ט). פרקלאחר ביקור משלחת בבל (ישעיהו ו ,ג'- ב' ימפרקשב ובנבואתמיכה 
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הוא הוכחה לקבלת מעשיו יש גמ בככ שכשהוא פונה בתחילת המצור לישעיהו לעזרה, 
  (ל"ז, ו)." ִּתיָרא ַאל" מותנית:-ובלתיתשובה מידית מקבל 

  נטול  44בי"- ט' וי' בישעיהועלתה הטענה שהמלכ העולה למלוכה כמתואר 
   45צדקה:ב�מכויות בענייני חוצ וביטחונ, שכנ נאמר עליו שיע�וק רק במשפט ו

א ַעל ֵקצ ֵאינ ּוְלָשלֹומ ַהִּמְשָרה [ְלַמְרֵּבה קרי] למרבה ֵּ  אָֹתּה ְלָהִכינ ַמְמַלְכּתֹו ְוַעל ָדִוד ִּכ
  (ישעיהו ט', ו).  ּזֹאת ַּתַעֶשה ְצָבאֹות ה' ִקְנַאת עֹוָלמ ְוַעד ֵמַעָּתה ּוִבְצָדָקה ְּבִמְשָּפט ַעָדּהּוְלַ� 

ל שמדובר כאנ בחזקיהו. לאור זה נטענ שפעילותו וה. מו�כמ על הכ-ובדומה בי"א, א
ב�מכותו  האינ –הכיבושימ, ההכנות למרד והמרד  –ביטחונית של חזקיהו -המדינית

 ָגר", ובימיו "וְ ֵקצ ֵאינ ְלָשלֹומי. נאמר בפירוש שהמלכ יעלה "יכלל. טענה זו תמוהה בעינ
" (י"א, ו). במצב של שלומ שכזה אינ צורכ בצבא ִיְרָּבצ ְּגִדי ִעמ ְוָנֵמר ֶּכֶבש ִעמ ְזֵאב

, לפי ביטחונית. אינ פלא שאלו אינמ מוזכרימ בינ תפקידיו. מצד שני- ובפעילות מדינית
 ֶאדֹומ ֶקֶדמ ְּבֵני ֶאת ָיבֹּזּוהנביאימ כשיהיה צורכ בככ המלכ יבצע פעילויות מעינ אלו: "

 ִיְדרֹכְ  ְוִכי ְבַאְרֵצנּו ָיבֹוא ִּכי ַאּשּור" (י"א, יד), "...ִמְשַמְעָּתמ ַעּמֹונ ּוְבֵני ָיָדמ ִמְשלֹוַח  ּומֹוָאב
..." ַּבֶחֶרב ַאּשּור ֶאֶרצ ֶאת ְוָרעּו .ָאָדמ ְנִ�יֵכי ּוְשמָֹנה רִֹעימ ִשְבָעה ָעָליו ַוַהֵקמֹנּו ְּבַאְרְמנֵֹתינּו

אפשר ללמוד מהכתוב שתפקידו של המלכ השתנה כל עוד לא -). איה-, ד(מיכה ה'
הגיעו הימימ הנפלאימ המתוארימ בנבואה, ימימ שלא היו לפני מ�ע �נחריב. לכנ 

  ביטחוניימ. - ימ מדיניימזכותו וחובתו של המלכ לע�וק בעניינ
מדובר כאנ  ינ": נראה שאּזֹאת ַּתַעֶשה ְצָבאֹות ה' ִקְנַאת עֹוָלמ ְוַעד ֵמַעָּתהלגבי "
היא  "ה' "ִקְנַאתבמדיניות חוצ וביטחונ מחזקיהו המלכ, אלא ש הזכות לע�וקבהפקעת 
הצלה  :את המתואר בפ�וקימ הקודמימ –מעכשיו ועד �ופ ימי חזקיהו  –שתביא 

  46מהאויב ועליית מלכ צדיק.

  מרדלמלכימ ודברי הימימ �פרי עורכי גישתמ של . 2

מלכימ ודברי הימימ למעשי חזקיהו ודורו מתגלה במילימ �פרי גישתמ של עורכי 

 
ט', ו. הראשונה מ>פרת על מ>ע אשור על  - י"ב היא המשכ זו שבח', ד- י'הנבואה שבפרקימ   .44

ית המלכ הצדיק. השנייה חוזרת על אירועימ אלו וממשיכה ייהודה ומ>תיימת בישועת ה' ועל
 ,בתיאור העתיד המושלמ שיהיה. שתי הנבואות מדברות על אותו אירוע ומשלימות זו את זו

(ט',  "ראֹו"בשתיהנ מתוארת התשועה כ ,אשור –שכנ בשתיהנ 'מטה האלוהימ' הוא אותו מטה 
י', כז). גמ המלכ  ;של הנוגש (ט', ג "ֻ>ָּבלֹו"ו "ֻעלֹו"וכה>רת  יז)- י', טז ;י', יז), כשרפה (ט', ד ;א

  אירוע אחד.על הוא ללא >פק אותו המלכ. מכל זה ברור שמדובר בשתי נבואות הצדיק 
  .87, 79- 77), עמ' 2 שרלו (לעיל, הערהראו:   .45
זה אינ חשיבות של ממש עניינ מלבי"מ. צריכ לציינ שלו ו למשל: רד"ק, ר' אליעזר מבלגנצירא  .46

מהטעמימ, או שהוא מדבר  שעולהעֹוָלמ" מחובר להמשכ הפ>וק, כפי  ְוַעד לשאלה האמ "ֵמַעָּתה
  על הנאמר לפניו, כפי שתופ>ימ למשל רד"ק, ר' אליעזר מבלגנצי, מלבי"מ ואלשיכ.
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וב�דר עריכת הדברימ. ככ מעריכ בעל �פר  מעשיהמ ומצבמבהנ המ משתמשימ ש
  מעשיו:את מלכימ את חזקיהו ו

 ה'ַּב  ַוִּיְדַּבק .ְלָפָניו ָהיּו ַוַאֶשר ְיהּוָדה ַמְלֵכי ְּבֹכל ָּכמֹהּו ָהָיה לֹא ְוַאַחָריו ָּבָטח ִיְשָרֵאל ֶאלֵֹהי ה'ַּב 
 ַיְשִּכיל ֵיֵצא ַאֶשר ְּבֹכל ִעּמֹו ה' ְוָהָיה. ֹמֶשה ֶאת ה' ִצָּוה ַאֶשר ָתיוִמְצוT ַוִּיְשמֹר ֵמַאַחָריו ָ�ר לֹא

 נֹוְצִרימ ִמִּמְגַּדל ְּגבּוֶליָה  ְוֶאת ַעָּזה ַעד ְּפִלְשִּתימ ֶאת ִהָּכה הּוא .ַעָבדֹו ְולֹא ַאּשּור ְּבֶמֶלכְ  ַוִּיְמרֹד
  ).ח-, הח"י ב"מל(  ִמְבָצר ִעיר ַעד

הערכה טובה ביותר, ח�רת כל ביקורת. הנקודה המעניינת היא שהמרד מובא בצמוד זו 
פ�וקימ אלו כדבר טוב, ב", ולכנ הוא נתפ� ַיְשִּכיל ֵיֵצא ַאֶשר ְּבכֹל ִעּמֹו ה' ְוָהָיהלאמירה "

תוצאת תיאור כמעשה מוצלח שנעשה בהשראת הקב"ה. והנה, במקומ להמשיכ כאנ ב
ימ, פלשתהצלחת חזקיהו במלחמתו בעל מ�פר מעשימ אלו, מ�ע �נחריב, העורכ 

ישראל ולאחר מכנ, על פני ארבעה פ�וקימ, חוזר על �יפור נפילת שומרונ וממלכת 
, שהרי רק מ�פר תמוההנראית במקומ זה הזכרת נפילת ממלכת ישראל בידי אשור. 

י. יעל פני פרק שלמ וארוכ למד וטעמהפ�וקימ קודמ לכנ מובא �יפור נפילת ישראל 
מדוע ה�יפור חוזר כאנ? נראה לי שמטרת העורכ היא ליצור הרחקה משמעותית 

יפור מ�ע �נחריב. נוצר כאנ ממש נתק וארוכה יח�ית בינ הזכרת מרד חזקיהו לבינ �
מ�ע �נחריב כעוד מ�ע של באופנ זה נראה בינ הדברימ, כאילו אינ קשר ביניהמ. 

לנתק את מבקש האשורימ לאזור, ללא קשר למעשי חזקיהו. נראה הדבר כאילו העורכ 
עלה על דעת הקורא מחשבת ביקורת על המרד. אמ תהקשר בינ האירועימ כדי שלא 

הייתה לעורכ ביקורת על המרד, �ביר שהיה מזכיר את המרד לאחר הזכרת הניצחונ על 
  47ימ, ומיד לאחר מכנ מביא ללא הפ�קה את �יפור מ�ע �נחריב.פלשת

לאחר תיאורימ ארוכימ של הדברימ מודגשימ אפילו יותר ב�פר דברי הימימ. 
  מילות הערכה משמעותיות ביותר:  פיעותמוכת חזקיהו מהפ

 ַמַעֶשה ּוְבָכל .ֶאלָֹהיו ה' ִלְפֵני ְוָהֶאֶמת ְוַהָּיָשר ַהּטֹוב ַוַּיַעש ְיהּוָדה ְּבָכל ְיִחְזִקָּיהּו ָּכזֹאת ַוַּיַעש
    ְוִהְצִליַח  ָעָשה ְלָבבֹו ְּבָכל ֵלאלָֹהיו ִלְדרֹש ּוַבִּמְצָוה ּוַבּתֹוָרה ָהֶאלִֹהימ ֵּבית ַּבַעבֹוַדת ֵהֵחל ַאֶשר

  .)כא-, כא"ל ב(דה"  

מובא ללא הזכרת המרד כלל, אלא זה מ�ופר על מ�ע �נחריב. �יפור מיד לאחר מכנ 
 ָהֵאֶּלה ְוָהֶאֶמת ַהְּדָבִרימ "ַאַחֵריכאירוע החורג מהצפוי לאור התנהגות חזקיהו והעמ: 

כלל קשור  אינובוא מלכ אשור . נראה כאילו א) ל"ב, שמַאּשּור" ( ֶמֶלכְ  ַ�ְנֵחִריב ָּבא
למעשה כלשהו של חזקיהו. אמ הייתה ביקורת על המרד היינו מצפימ שזו לפחות 

 
פירוש אברבנאל במקומ. אברבנאל מציע שני ה>ברימ שונימ ל>יבת ההזכרה החוזרת של גמ  ורא  .47

 :גמראו  להצדיק מעשימ שלו. את צדקתו של חזקיהו או דגישלה הדבר באלדבריו נפילת ישראל. 
G. Hens-Piazza, Kings 1-2, Nashville 2006, p. 361; W. Brueggemann, 1 & 2 Kings,  

Macon 2000, p. 492. 
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תוזכר כאנ. אמ מ�ע �נחריב בא, ולו בחלקו בלבד, בגלל המרד באשור שלא היה על 
ת הדבר מ�תירות א" ָהֵאֶּלה ְוָהֶאֶמת ַהְּדָבִרימ ַאַחֵרי" שהמילימ המלכ לעשותו, הרי
לדעת  ,�ביר. איכ ייתכנ כי המצב הורע כל ככ באופנ פתאומי-באופנ ניכר ובלתי

, (ואולי גמ התנהגות חברתית לא נאותה) הנבואה אחת ה�יבות לככ היא המרד
משאירה אותנו בתמיהה על כל איכ ייתכנ שהנבואה  ?אומרת זאת ינהאכלל והנבואה 

  מה ולה�ביר וללמד אותנו כאנ מה נכונ ונושא הגמול, במקומ לנצל את ההזדמנות 
  לה�ביר את הקשרימ בינ  שוב ושובדברי הימימ טורח �פר לא נכונ לעשות? 

וכאנ פתאומ הוא מתעלמ מככ? נראה  48,ביטחוני-התנהגות המלכ והעמ למצב המדיני
  ביקורת על המרד.שומ אינ לעורכ דברי הימימ ש לומרה�בירה ביותר היא  אפשרותהש

  גישת הנבואה למרד�יכומ . 3

ראינו שהנבואה לא תקפה את מרד חזקיהו באשור. גמ לפי הגישה שישעיהו מתנגד 
להכנות כלשהנ ולכנ ביקר את ההכנות למרד, הרי עובדה היא שלא אמר מאומה 

מיכה תמיכה נבואית לחזקיהו.  ישירות ובפירוש כנגד המרד, ובעניינ ההכנות נתנ
, שמימבידי  הכולהנביאימ: לזכור כל הזמנ שחזקיהו עומד בדרישה העיקרית של 

תי הקובע את ורמ האמהקב"ה הוא הג –ט', ו) ישעיהו " (ּזֹאת ַּתַעֶשה ְצָבאֹות ה' ִקְנַאת"
ינו כורת אחזקיהו שומע לקול הנביא, למעשה תוצאות המלחמה ולא הכנות האדמ. 

מצטרפ לאחרימ במרד שלהמ באשור, וכשהוא מ�יימ הכנותיו הוא  ינואבריתות ו
עזרא, עורכי תלוי בה'. ירמיהו ו הכולשכל אנשיו מבינימ שבנאומ חד וברור מוודא 

מלכימ ודברי הימימ, לא רק שאינמ מעבירימ שומ ביקורת על מעשי חזקיהו, המ �פרי 
  על חזקיהו ומעשיו.  מגלימ בביטויי השבח וב�דר עריכת הכתובימ את דעתמ הטובה

יש אמנמ מחכמינו שתוקפימ את חזקיהו על המרד, אבל יש גמ החושבימ שנכונ 
עשה. בניגוד לביקורת המושמעת במשנה במ�כת פ�חימ שהובאה בתחילת פרק זה, 

  דרשת חז"ל התומכת במעשי חזקיהו:יש 

 – גיחונ מי מ�ת ...המקומ לדעת דעתו וה�כימה ,דברימ ארבעה עשה יהודה מלכ יחזקיהו
] העליונ[ גיחונ מימי מוצא את �תמ יחזקיהו' שנאמר ,המקומ לדעת דעתו וה�כימה

   49.)ל ,ב"ל ב"דה( 'מעשהו בכל יחזקיהו ויצלח דוד לעיר מערבה למטה וישרמ

 אפשר אמ כנ לומר באופנ גורפ שהנבואה וחז"ל היו נגד המרד.- אי
 

דברי הימימ מ>ביר כמעט תמיד את הקשר בינ ההתרחשויות במישור המלוכה >פר עורכ   .48
אירועימ כאלו מצאתי  חמישימ ושלושהוהממלכה לבינ התנהגות המלכ והעמ לטוב ולרע. 

על א>א, מ>ע >נחריב והורדת יהואחז מלכ  אאינמ מו>ברימ (עליית בעש שלושהורק  ,מו>ברימ
מקושר כלל  נואיהוא מובאת, אלא ש בתו אינה>ייהודה ממלכותו). מ>ע >נחריב לא רק ש

  הוא נראה כלא מתאימ למ>ופר על התנהגות חזקיהו והעמ קודמ לכנ.  ,לאירוע אחר. למעשה
 ו.שכטר עמ'  'א פ"ב, מהדנו" נתנ דרבי אבות  .49
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  �יכומה. 

עוול חברתי, בצדק ו- נהגו באיכאילו הראיתי במאמר זה שהטענות כנגד חזקיהו ודורו 
 – פעלו בניגוד לדעת הנביאימ בעניינ המרד באשורשו ,היו ח�רי אמונה בה'שרבימ 

  על מה להתב��. נואינ לה ותמוצדק איננ
בעיקר מתב��ות הטענות בנושא  עליהנשג', - נבואות ישעיהו א' ומיכה א'

לפני המהפכה בהתאמה, החברתי, נאמרו בתחילת מלכויות אחז וחזקיהו הצדק - אי
הדתית של חזקיהו. הביקורת של ישעיהו על התנהגות העמ, שבאה לידי ביטוי בעיקר 

נאמרת כנגד חזקיהו ורוב הדור אלא כנגד �יעות קטנות אינה ל"א, -בפרקימ כ"ב וכ"ט
ינ ביקורת נבואית מפורשת אבאשור גמ בעניינ המרד כראוי.  מתנהגותבעמ שאיננ 

עורכי �פרי מלכימ ודברי הימימ להכנות למרד. העקרונית ביח� אלא רק כנגד הגישה 
אינמ מעבירימ שומ ביקורת על חזקיהו ודורו בעניינימ אלו (שלא כמו בעניינ ביקור 

ש מבכל פה. אינ בכתוב רמז של מ מהמשלחת הבבלית) אלא מהללימ ומשבחימ אות
  לו.ארוב דורו בתקופות על חזקיהו ולביקורת על 

תגובתו על ו התנהלותו הכללית מנהיג נשפט לא על מעשה יחיד שעשה אלא על
והנה, חזקיהו שומע בעקביות שוב ושוב לדברי ישעיהו  .לביקורת המושמעת עליו

 50";ַאֶשר ַעל ַהַּבִית"הוא מחליפ את שבנא באליקימ בנ חלקיהו בתפקיד  :ועושה כדבריו
יתר עמי האזור כהכנה למרד עמ המצרימ ועמ ימ, פלשתכורת בריתות עמ ה נואיהוא 

עמ �יומ ההכנות למרד הוא מגלה בנאומו את אמונתו הגדולה בה' ומזכיר  ;באשור
והדבר הראשונ שהוא  51;לעמ שלא הביצורימ שהכינו יושיעו אותמ אלא אמונתמ בה'

 ֶבנ ְיַשְעָיהּו ֶאל ֵּבית ה'... ַוִּיְשַלח... עושה עמ עליית צבא אשור על ירושלימ הוא "ַוָּיבֹא
  ב).- ַהָּנִביא" (ישעיהו ל"ז, א ָאמֹוצ

חלק מהכתובימ בשונה מהה�ברימ שנתתי במאמר זה, מנמ אפשרות לה�ביר יש א
שתי אפשרויות לה�בר,  ננאולמ נראה לי שכאשר יש ברוח הטוענימ כנגד חזקיהו.

 מצמצמתהשנייה ד שובע ,ימ השונימב�פראחת מהנ יוצרת פער גדול בינ הכתוב ש
  עדיפה. האפשרות השנייה –ואפ מעלימה פער זה 

אינ בידינו תשובה ברורה לשאלה מדוע אירע מ�ע �נחריב, אבל ההתנהגות 
 ִצּיֹונ ִּבְגַלְלֶכמ ָלֵכנ" –הנאותה של חזקיהו ודורו היא שגרמה לדחיית קיומ נבואת מיכה 

לתקופה  –" (מיכה ג', יב) ָיַער ְלָבמֹות ַהַּבִית ְוַהר ִּתְהֶיה ִעִּיינ מִ ִוירּוָשלַ  ֵתָחֵרש ָשֶדה
" (ישעיהו ָאָדמ לֹא ְוֶחֶרב ִאיש לֹא ְּבֶחֶרבמאוחרת יותר, והיא שזיכתה אותמ בהצלה "

 
הוא "ַאֶשר ַעל ַהָּבִית" (כ"ב, טו), וישעיהו אומר שעקב  בנבואת ישעיהו שלפני המרד שבנא  .50

כב). בזמנ מצור �נחריב על - התנהגותו הוא יוחלפ בתפקידו על ידי אליקימ בנ חלקיהו (שמ, יט
ירושלימ מ�ופר שאליקימ בנ חלקיהו הוא "ַאֶשר ַעל ַהָּבִית" (ל"ו, ג). וראו גמ רש"י ורד"ק בפירושמ 

 לישעיהו כ"ב, כ.
  ח.- ו: דה"ב ל"ב, זרא  .51



 המהפכה הדתית התנהגות חזקיהו ודורו לאחר

93 

 ֶמֶלכְ  ְּבַמַחֵנה ְוָשר ְוָנִגיד ַחִיל ִּגּבֹור ָּכל ַוַּיְכֵחד ַמְלָאכְ ה'  ַוִּיְשַלח" זאת כאשר .ל"א, ח)
" ּכֹל ּוִמַּיד ַאּשּור ֶמֶלכְ  ַ�ְנֵחִריב ִמַּיד ִמ ְירּוָשלַ  יְֹשֵבי ְוֵאת ְיִחְזִקָּיהּו ֶאת ה' ַוּיֹוַשע ...ַאּשּור

  כב).-ב כא"(דה"ב ל
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