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  :'הלרשע לעזר ולשנאי ה' תאהב'

 לקחי תוכחת הנביא כבסיס לעיצובה המחודש של  
 מלכות יהושפט בספר דברי הימים

 
 ברכי אליצור

 
ספר דברי הימים משכתב את סיפור תולדות ממלכת יהודה והעומדים בראשה 

הממלכה ועד לחורבנה. סיפור הממלכה בספר דברי הימים  שלמראשית היווסדה 
 בנוגעמלכים, אולם בשונה מזו המוצגת בספר שמואל והמוצג לעתים מזווית 

להבחין בבסיס ההיסטורי המשותף, בפיתוחו ובעיצובו  אפשרמרבית המלכים, ל
לא כן  1בכל אחד מן הספרים בהתאם למגמת החיבור ולמסריו הגלויים והסמויים.

הדבר בתיאור ממלכת יהושפט. מחבר דברי הימים מוסיף פרטי מידע רבים שבהם 
מתואר יהושפט כמלך עצמאי רב פעלים בענייני משפט וצבא, המצעיד את 

פיתוח מוסדות התורה והמשפט ומדרבן ומחזק את העם לאמונה הממלכה ל
בניצחון על אויביהם, בעוד בספר מלכים מוצג יהושפט במרבית הסיפורים כמי 
שפועל לצד אחאב מתוך מחויבות משפחתית, ואינו ניכר כמי שתרם לטיפוח חיי 

 הביטחון והרוח בממלכה. 
למנות  אפשרמפתיע. הטיפוח של מלכי בית דוד בספר דברי הימים אינו 

רשימה ארוכה של מלכי יהודה הזוכים לעידון בתיאור חטאיהם או להתעלמות 
מוחלטת מקיומם של החטאים בספר דברי הימים )כגון דוד ושלמה(. מלכים 
אחרים נהנים מהרחבת התיעוד של מעשיהם הטובים, שלא נזכרו כלל בספר 

יהושפט מדובר בהרחבה שהיא ל בנוגעמלכים )כגון דוד, חזקיהו ויאשיהו(, אולם 
מוצג כמלך שלילי, אולם  אינומעבר לטיפוח חיובי. יהושפט של ספר מלכים 

דמותו המשנית, המתרפסת קמעה בפני מלכי ישראל, כפי שמתוארת בספר מלכים, 
 משתלבת עם תיאורי הכריזמה וכושר ההנהגה של המלך בספר דברי הימים. אינה

שעוברת אישיותו של יהושפט  הצורה נוישיבמאמר זה ננסה לברר את פשר 
בספר דברי הימים, וכיצד משתלב העיצוב המחודש של דמותו עם המגמות 

ת את סיפורי הכלליות של ספר דברי הימים. בחלק הראשון של המאמר נעמֵ 
יהושפט המתועדים בספר מלכים עם עקרונותיו של מחבר דברי הימים, ונברר את 

 דברי הימים.הצורך בעיצובם המחודש בספר 
החלק השני יעסוק בעיצוב המיוחד של דמותו של יהושפט בספר דברי הימים 
לאור מאפייני החיבור ועקרונותיו. בחלק זה נציג השערה על פיה ניסה מחבר דברי 
הימים לשוות לממלכת יהושפט אופי של מלוכה אידילית, המקיימת את תורת 

ינה שנכתבו בה. העיצוב משה ומיישמת הלכה למעשה את הלכות הנהגת המד
ניגוד מוחלט  שמשתהמחודש מוכיח כי ממלכת יהודה בהנהגת יהושפט מ

למקבילתה הישראלית, שבה פולחן הבעל וחטאי הדת והמוסר הם ממאפייניה 
 המרכזיים של משפחת המלוכה ונתיניה.

בסיום המאמר נעמוד על משמעות סדר הצגת תולדות יהושפט בספר דברי 
 אחד היסודות המרכזיים של החיבור. שהואקרון הגמול, הימים, בהתאם לע

 
  

                                                 
; חלק ב, 55–11על מגמות עריכה של ספר מלכים ראו: אביעוז, מלכים, חלק א, עמ'   1

 . על מגמות עריכה של ספר דברי הימים נדון להלן.57–11עמ' 
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 ברי הימים עם תיאור מלכות יהושפטא. התנגשות עקרונות היסוד של ספר ד
 בספר מלכים

מגמות העריכה של סיפורי ממלכת יהודה בספר דברי הימים נדונו לא מעט 
בפרשנות הקדומה ובמחקר המודרני המוקדם והמאוחר. נציג בקצרה כמה 

 מהתייחסויות פרשנים וחוקרים לנושא:
יהודאית, שהביאה -מגמה פרו 2הימים בריהפרשנות הקדומה ייחסה למחבר ד

 3להצגה אפולוגטית של סיפורי שושלת בית דוד ולהימנעות מעיסוק בחטאיה.
קשה להסתפק בהסברים אלו לאור הימצאותן של תוספות תיאור בספר דברי הימים 
המעצימות את חטאם של כמה ממלכי בית דוד, כגון תוספת תיאור מכתב מאליהו 

(; תוספת תיאור 19–11ליהורם בן יהושפט המוכיח אותו על חטאיו )דה"ב כא 
זכריה בן יהוידע פשיעת יהואש לאחר מות יהוידע הכוהן ופקודתו על הריגת 

 (; תוספת תיאור חטאי עוזיהו במקדש )דה"ב כו(; ועוד.11–17)דה"ב כד 
בין מעגלים ויחזקאל קויפמן יוצר הפרדה בין מעגלים נבואיים חיוביים 

נבואיים שליליים, ומסביר את הרלוונטיות של המעגלים הנבואיים החיוביים בלבד 
 4הגאולה של דור שיבת ציון.לספר דברי הימים בהיותם מתייחסים למרכיבי 

הבחנה זו מסבירה את הסיבה להתמקדות בסיפורים בעלי לקח ממשי לדור שבי 
תן מענה הולם יציון בספר דברי הימים, אולם עדיין נותר להבהיר כיצד הבחנה זו ת

 לכל השינויים שבין שני החיבורים.
י לשאלת השינויים התייחס יצחק קלימי במחקרו הספרותי על ספר דבר

 הימים, וכך היא מסקנתו:
נמצאנו למדים שלא מגמה ולא השקפה זו או אחרת של מחבר ספר דברי 
הימים הן ההסבר לסטיות לא מועטות שסטה מן המקורות הקדומים אשר 
היו לפניו, אלא דווקא שיטה ספרותית שמחבר הספר אימץ לעצמו. במילים 

תופעה ספרותית  אחרות, כתוב בספר דברי הימים שאפשר לשייכו למסגרת
מסוימת, היינו שהוא משתלב בבירור בשיטות הכתיבה של בעל דברי 

 5הימים, קשה מאוד לתלות זאת באמונה או בדעה של מחבר הספר.
להשתמש בדברי קלימי כאמצעי לצינון ההתלהבות בחיפוש הסבר  אפשר

בספר אידאולוגי לכל שינוי של אות, מילה או תג בשכתוב סיפורי נביאים ראשונים 
להסתפק בנימוק ספרותי, גם כשמדובר בהבדלים  אפשרדברי הימים, אך האם 

משמעותיים המשנים את ההערכה העולה כלפי הדמויות, או בסתירה בתיאור 
 רועים בשני החיבורים?יהא

משה צבי סגל ושרה יפת מציעים הסבר מקיף, המתייחס לכל ההשמטות, 
סבירים אותם על רקע הצרכים השינויים והתוספות שבספר דברי הימים, ומ

, חידוש יהודה ממלכת של המחודשת היווצרותההחדשים של דור שבי ציון: 
עבודת המקדש, הנהגה חדשה, אמונה בחוקיות המוחלטת של שכר ועונש, שאיפה 
לאחדות העם במרחב הגאוגרפי של גבולות הארץ ועוד. סגל ויפת רואים את ספר 

ענה לצרכים החדשים באמצעות שכתוב דברי הימים כחיבור שמטרתו לתת מ
ההיסטוריה של תולדות ממלכת יהודה בתקופת המלוכה. וכך כותב סגל: "וכך 
נשתנה במשך הדורות ציור האישיות של שלמה ושל מלכי יהודה הבאים אחריו, 

                                                 
 זהותו יתבסוגי דיוןהכינוי "מחבר ספר דברי הימים" ילווה אותנו לאורך מאמר זה. ל  2

; קנופרס, דה"י, 171ראו: יפת, מחבר דברי הימים, עמ'  חיבורו זמןו הספר מחבר של
 וההפניות שם. 116–99עמ' 

, רד"ק בהקדמה לספר דברי הימים )דפוס 11; יז 1; י 1ראו המיוחס לרש"י דה"א א   3
שוונצינו רמ"ו(, אברבנאל בהקדמה לספרי נביאים ראשונים )ירושלים תשט"ו, עמ' 

 קסד(. –קסג
 .859–858תולדות, ד, עמ' קויפמן,   4
 .187קלימי, דה"י, עמ'   5
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 6בהתאם להשתנות המושגים הדתיים והמדיניים מימי בית ראשון עד ימי בית שני".
הימים הוא ניסיון לקיים משמעות לחיי ההווה מתוך  ברייפת מוסיפה כי ספר ד

 7ההיצמדות לחיי העבר ויצירת רציפות והמשכיות בתולדות ישראל ובאמונתו.
סגל ויפת מייחסים לספר דברי הימים מגמה דומה לזו שמייחסים חוקרים 
רבים לדרשות חז"ל העוסקות באישי המקרא ובסיפוריו. ספר דברי הימים הוא 

רש מאוחר לספרי נביאים ראשונים, ומצפין בתיאוריו מסרים גלויים כביכול מד
במדרשו לספרי נביאים ראשונים מדריך  8דור שבי ציון. –וסמויים לקהל היעד שלו 

 מחבר דברי הימים את קהל קוראיו ללמוד מלקחי העבר וליישמם בחיי ההווה.
ותן מענה היתרון המובהק של ההסבר המובא בדברי סגל ויפת הוא בהיותו נ

למכלול השינויים בתיאורי מחבר ספר דברי הימים. המפתח להבנת השינויים טמון 
 בהבנת מציאות התקופה על מורכבותה, רגישויותיה, ערכיה המתחדשים וצביונה.

 
*** 

 
תולדות מלכות יהושפט, כפי שהן מעוצבות בספר מלכים, מציבות אתגר לא פשוט 

רועים יתיעוד נאמן של השתלשלות האלמחבר דברי הימים, המנסה להעביר 
תוך שהוא נשאר נאמן לעקרונותיו. נמנה את מאפייני תיאור מבממלכת יהושפט, 

מלכות יהושפט בספר מלכים ונעמת אותם עם העקרונות הבסיסיים של מחבר דברי 
 הימים:

 
 . קשרי החיתון בין יהושפט לאחאב1
 

נישואי בן מלך מממלכת יהודה עם  9יהורם בן יהושפט נשא את עתליה בת אחאב.
הצורך והרצון  ומןבת מלך ישראל נובעים כפי הנראה ממניעים דיפלומטיים 

משתלבים עם העיקרון של  אינםלהידוק הקשרים בין שתי הממלכות. נישואים אלו 
מחבר דברי הימים, השולל את הבסיס הלגיטימי והדתי של ממלכת ישראל, ומנסה 

 10הרלוונטיות שלה לאחר הפילוג.-הממלכה ואת אילהוכיח את חולשתה של 
 
 

                                                 
 .791–791סגל, מבוא המקרא, חלק ה, עמ'  6
. בשאלת מגמת ספר דברי הימים עסקו 811, 811–811יפת, אמונות ודעות, עמ'   7

; מוזיס, דה"י; דה פריס, ix–viiiחוקרים נוספים רבים, ובהם: רודולף, דה"י, עמ' 
–181; בן צבי, דה"י, עמ' 16–16ריילי, דה"י, עמ'  ;115–95; 18–11דה"י, עמ' 

 ; ואחרים.118–196; 169
זליגמן )ניצני מדרש( מציג במחקרו תופעה ספרותית המאפיינת את ספר דברי   8

הימים, המצביעה על ראשיתו של לימוד בדרך המדרש. אולם זליגמן מתייחס לשיטה 
של המונח "מדרש", ואילו אנו  הספרותית המתודולוגית של החיבור ולהיבט הפרשני

הערכי של המדרש, המעצב מחדש את הסיפור המקראי, -מתייחסים להיבט המוסרי
לא רק לשם פרשנותו אלא בעיקר כאינטרפרטציה אקטואלית למען קהל קוראיו 

 בהווה.
 .6ודה"ב כא  18על פי מל"ב ח   9

המיוחס לאביה  את היחס לממלכת ישראל מבטא מחבר דברי הימים באמצעות נאום  10
(. ממלכת 11–5ישא על הר צמריים, מיד לאחר הפילוג )דה"ב יג נמלך יהודה ה

ישראל מורכבת, על פי תיאורו, מאנשים ריקים בני בליעל, שניצלו את חולשת 
רחבעם, והקימו ממלכה יריבה השקועה כולה בחטא. מחבר דברי הימים אינו בוחל 

ישראל, כפי שעולה מן התוכחות בהזדמנויות להכביר בתיאור חטאי ממלכת 
המופנות למלכיה ומתיאור עונשיה, אף כשאלו אינם נזכרים במפורש בספרי נביאים 

 ראשונים.
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 . מאפייניה הדתיים של ממלכת ישראל בתקופת שלטונו של אחאב2
 

הקושי הכרוך בקשרי החיתון מתעצם לנוכח תיאור מאפייניו הדתיים והמוסריים 
 של בית המלוכה של אחאב על פי ספר מלכים:

 (.11– 19צידונית )מל"א טז  –הנהגת מדינה בהשפעה נכרית  
 (.11–11החדרת פולחן הבעל )שם,  
 (.18ת העיר יריחו בניגוד לציווי מפורש האוסר על בנייתה )שם, יבני 
 (.8הריגת נביאי ה' )שם, יח  
 עיוות משפט )פרשת כרם נבות, שם כא(. 

מאפיינים אלו עומדים בסתירה גמורה לערכים המקובלים בממלכת יהודה, 
בספר דברי הימים ניכרת מגמה של הדגשת  כפי שהם מוצגים בספר דברי הימים.

תיאורי ההקפדה על עבודת ה' וקיום התורה והמצוות על ידי המלכים אשר הלכו 
 11בדרך ה'.

 
 . הצלחותיו היחסיות של יהושפט בתקופות קשרי הברית עם המלך אחאב3

 
האמונה בתורת הגמול היא מאבני היסוד במקרא, אולם בעוד במרבית ספרי 

מניח כי האמונה בצדק האלוקי היא בסיסית, ועל כן אינו טורח המקרא הסופר 
לבאר בכל סיפור וסיפור את הקשר שבין מעשי הדמות לעונשה, בספר דברי הימים 

ווים תמיד בפרשנות רעיונית, המסבירה את הקשר שבין מעשי עונשי המלכים מלֺ 
הקשיים להתגבר באופן מסוים על  היה יכולמחבר דברי הימים  12המלך לגמולו.

את תיאורי  שמנינו זה עתה, ואף לחזק באמצעותם את עקרון תורת הגמול, לּ
להוכיח כי  אפשר היהמלכות יהושפט היה מלווה רצף של תיאורי תבוסה ואבדן, ו

המלך יהושפט משלם באופן אישי על חטאי הצטרפותו לממלכה הפסולה. אולם 
 לא כך הם פני הדברים. 

 סיפורים בספר מלכים:יהושפט נזכר בארבעה 
ארם, שם מצא אחאב את מותו,  מולהצטרפותו למלחמה השלישית של אחאב  .1

 יהושפט וממלכתו ניצלו )מל"א כב(. ואילו

                                                 
בתיאור העלאת ארון ה' לירושלים בפעם השנייה על ידי דוד: "ַוִיְשאּ  הראו לדוגמ  11

ְדַבר ה' ִבְכֵתָפם ַבםֹטֹת ֲעֵליֶהם" ְבֵני ַהְלִוִים ֵאת ֲארֹן ָהֱאלִֹהים ַכֲאֶשר ִצָּה מֶֹשה כִ 
אר כי אין במעשה זה בבפסוק המ ווהל(; הקרבת שלמה בבמות גבעון מ15)דה"א טו 

 ִכי ָשם ָהָיה חריגה מהציווי בתורה: "ַוֵיְלכּ ְשלֹמֹה ְוָכל ַהָעָהל ִעםֹ ַלָבָמה ֲאֶשר ְבִגְבעֹן
(; עבודת הקרבנות 1ֲאֶשר ָעָשה מֶֹשה ֶעֶבד ה' ַבִםְדָבר" )דה"ב א  אֶֹהל מֵֹעד ָהֱאלִֹהים

ה במקדש שלמה נתקיימה על פי תורת משה: "ִּבְדַבר יֹם ְביֹם ְלַהֲעלֹת ְכִמְצַות מֶֹש 
ג ג ַהָשֺבעֹת ְּבחַ ְּבחַ  ַלַשָבתֹת ְוֶלֳחָדִשים ְוַלםֲֹעדֹת ָשלֹש ְנָעִמים ַבָשָנה ְבַחג ַהַםסֹת

(; יאשיהו קיים את הפסח בהתאם למצוות התורה: "ְוַשֲחטּ 11ַהֺןכֹת" )שם, ח 
ראו: . (6 ַהָנַסח ְוִהְתַקְדשּ ְוָהִכינּ ַלֲאֵחיֶכם ַלֲעשֹת ִכְדַבר ה' ְבַיד מֶֹשה" )שם, לח

מקורית לשימוש . גישה 88–15, עמ' רתי, מצוותאמק ;177–171רופא, מבוא, עמ' 
הנרחב בביטוי "תורת משה" בספרי עזרא ונחמיה ובספר דברי הימים מוצגת 

 . 98–79במאמרו של דיקסטרה, תורת משה, עמ' 
מדובר בתופעה נרחבת ביותר, המלווה את תיאורי תולדותיהם של כל המלכים משני   12

בספר דברי  בתי המלוכה. הדוגמה הבולטת ביותר היא עיצוב סיפור מסע שישק
. מחבר דה"י אינו מסתפק בציון חטאי רחבעם שגרמו לתוצאותיו 11–1 יבהימים 

ההרסניות של המסע, אלא מבליע, בין תיאור פשיטה אחת של הצבא לשנייה, את 
הסיבה לנסיגת הצבא ואת הגורם להתקדמותו המחודשת. ראו: אליצור, פלישת 

ות; דילרד, גמול. התיאור המקיף שישק; כשר, תיאולוגיה מקראית; ברג, אחרי הגל
ביותר של תורת הגמול בספר דברי הימים נכתב על ידי יפת, אמונות ודעות. אולם 

 לאחרונה החלו חוקרים מטילים ספק בקביעותיה של יפת. ראו למשל קלי, גמול.
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ווה בהערכה דתית חיובית של תקופת מלוכתו סיכום מלכות יהושפט המלֺ  .1
 (.87–81)מל"א כב 

כלכלי כישלון כלכלי של יהושפט וסירובו להצעת אחזיה לשיתוף פעולה  .1
 (.59–89)שם, 

היענותו של יהושפט לקריאת יהורם בן אחאב להצטרף אליו למלחמתו  .8
מואב. יהושפט נזכר על ידי אלישע הנביא כמי שבזכותו נעתר הנביא לבקשת ב

 (.18הסיוע של מלך ישראל )מל"ב ג, בעיקר פס' 
מלך חיובי בעיקרו, המסייע לממלכת ישראל  ואיהושפט של ספר מלכים ה

אויביה. הוא מצליח למנוע תבוסה של הממלכה במלחמה  מולתיה במלחמו
מואב. ספר מלכים אינו מספק סיפור בצחונה במלחמתה יואף מסייע לנ 13ארם,ב

 תפס כעונש ממשי ליהושפט.ישעשוי לה
בהעדר מענה הולם בספר מלכים, נאלץ מחבר דברי הימים לעצב מחדש את 

 עקרונותיו.תולדות מלוכת יהושפט באופן שישתלבו עם 
 

ב. עיצוב דמותו של יהושפט בספר דברי הימים וזיקתו למערכת הרעיונית של 
 ספר דברי הימים

 
פני מחבר דברי הימים עומדות שתי אפשרויות עיבוד של תיאור תקופת יהושפט ל

מה בתיאור בספר מלכים באופן שישתלב עם עקרונותיו: אפשרות אחת היא העצָ 
ברם כנובעים מהחיבור הפסול שלו עם משפחת שלונותיו של יהושפט, והסיכ

אחאב החוטאת. כך יתחזק עקרון הגמול, ותודגש השלילה של החיבור לממלכת 
ישראל. אפשרות שנייה היא לעמעם את חומרת החיבור לבית אחאב, ולהסביר את 

 הצלחתו המדינית כנובעת מעצמתו וממעשיו הטובים בניהול הממלכה.
בחר מחבר דברי הימים לעצב את קורות המלך בדברינו הבאים נראה כיצד 

יהושפט, את דרך טיפולו בסיפורי ספר מלכים ואת המקורות הנוספים ששילב 
לתוך תיאוריו כדי לשרטט תמונה הרמונית, המשלבת את עקרונות הבסיס של 

 רועים בתקופת מלוכת יהושפט.יהחיבור עם השתלשלות הא
ש לבעל דברי הימים שני בעיצוב המחודש של תיאור מלכות יהושפט י

 אתגרים:
תה שונה באופן מהותי י. ניסיון להוכיח כי ממלכת יהודה בימי יהושפט הי1

השפעתו . ממקבילתה הישראלית, והמשיכה לשמור על צביון יהודי דתי ומוסרי
השלילית של בית אחאב לא הצליחה לחדור לממלכת יהודה, וזו הצליחה לקיים, 

הנאמנה לדרך ה' ולעבודתו. החיבור לבית אחאב  למרות קשרי החיתון, ממלכה
  14מדה של כניעה.מדה של חוזק ורצון להשפיע ולא מעֶ יתפרש כנובע מעֶ 

 . לתת מענה לשאלות הגמול העולות מתיאורי מלכות יהושפט בספר מלכים.1
 
 . מלכות יהושפט מלך יהודה בדברי הימים ופרשת שופטים בספר דברים1
 

תיאור מלכות יהושפט בספר דברי הימים משתרע על פני ארבעה פרקים. ראינו כי 
מחבר דברי הימים נוהג לכל אורך החיבור להוכיח כי מלכי יהודה הקפידו על קיום 
מצוות על פי תורת משה. מגמה זו מגיעה לשיאה בתיאור תולדות המלך יהושפט. 

דיני פרשת  לבין ויאור מפעליבין עיצוב ת ממשיותהקבלות  מכילים יהושפט פרקי

                                                 
והיתה נפשך תחת "ניבא לאחאב כי במלחמה השלישית נגד ארם  האנונימיהנביא   13

נפשך תחת "ואילו במלחמה אמנם נתקיים  ,(81כ  א)מל" "עמונפשו ועמך תחת 
 .(16)שם, כב  "איש אל עירו ואיש אל ארצו"אך מבחינת העם הם חזרו  ",נפשו

 .591עמ'  עיקרוב 518–599עמ'  ,ראו גם: קנופרס, רפורמה  14
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שופטים של ספר דברים. הדעה הרווחת כיום היא שספרי דברים ומלכים ב, 
המכונים במחקר "החיבור הדויטרונומיסטי", חוברו בסוף המאה השביעית או 

ה"ס(, על פי הנחה נלפ 885–879ימי יהושפט ) 15באמצע המאה השישית לפנה"ס.
ולספרות הדויטרונומיסטית שהתפתחה  זו, מוקדמים לחיבורו של ספר דברים

בעקבותיו, ולפיכך, מחבר דברי הימים, המייחס ליהושפט מפעלים המותאמים 
למצוות פרשת שופטים, נוקט תיאור אנכרוניסטי שלפיו יהושפט מתואר כמי 

 ת ספר דברים, שנכתבו בתקופה המאוחרת לו.שהכיר את מצוֹ
בעל דברי הימים מתבסס על חוקרים אחדים, ובראשם אולברייט, טענו כי 

מקורות קדומים בתארו את הרפורמות של יהושפט, ולפיכך יש לקבל את 
לעומתם טוענים אחרים כי כל התיאור הוא פרי הגותו של  16מהימנותן ההיסטורית.

מחבר דברי הימים, שייחס ליהושפט את מאווייו האידאולוגיים בתחום הנחלת 
המפשרת של החוקרים הסבורים כי  השקפתם אתמצנבתווך  17התורה והמשפט.

מחבר דברי הימים עיבד מקורות קדומים שהיו לפניו וניסח אותם מחדש, על פי 
 18המונחים שהיו מוכרים בקרב בני דורו.

במאמר זה אינני מתיימרת להכריע בין העמדות החולקות. הנחת היסוד של 
לאירועי כתיבתו של מחבר דברי הימים היא פרשנות של ההווה שהמאמר היא 

העבר, בין אם אלה התרחשו ובין אם לאו. בחירתו של מחבר דברי הימים להציג 
דווקא אירועים אלו בחיבורו, להתעלם מאחרים הנזכרים בספרי מלכים ולנסח 
אותם במונחים ייחודיים, היא היא שמוכיחה את המגמתיות שבתיאור. על 

למצוות פרשת מגמתיות זו נצביע באמצעות השוואת מפעליו של יהושפט 
 שופטים.

פרשת שופטים בספר דברים עוסקת בסדרי מדינה: במנהיגיה )מלך, נביא,  
כוהן, שופט וחכם(; במוסדותיה )בתי משפט וערי מקלט(; בדרך הטיפול 
בעבריינים מתחומי הדת והמוסר; ובדרכי ניהול מלחמה. יהושפט מוצג כמי 

דם של מוסדות השלטון דאג לתפקוושהנהיג סדרי מדינה על פי חוקי התורה 
רכי העם בתחום הדתי והמוסרי. תיאור נרחב זה נדרש דווקא למלך יהושפט וולצ

בגלל החשש שנישואיו למשפחת אחאב השפיעו גם על אופן הנהגתו. התיאור 
מדגיש כי כל הליקויים שאפיינו את ממלכת ישראל בתקופת כהונתו של אחאב 

 שפט לבערם. פסחו על ממלכת יהודה, הודות למאמצי יהו
 

 מצוות מינוי מלך
 

הפסוקים הראשונים העוסקים במלכות יהושפט מתארים את הישגיו בתחומים 
שונים, ומוכיחים כי יהושפט נשמר מאיסורי המלך הנזכרים בספר דברים ומימש 

 את תכליתם.
  

                                                 
נות, ההיסטוריה הדויטרונומיסטית; קורטז, החיבור הדויטרונומיסטי; נאמן,  ראו:  15

 היסטוריוגרפיה.
 .778–771ראו: אולברייט, יהושפט; יפת, פירוש לדה"י, עמ'   16
 .191ראו: ולהואוזן, אקדמות, עמ'   17
ראו: ג'קסון, יהושפט; קליין, יהושפט; קנופרס, יהושפט; קנופרס, רפורמה, עמ'    18

599–518 . 
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 דברים יז
 ( ִכי ָתבֹא ֶאל ָהֶָרץ...18)

ָעַלי ֶמֶלְך  ְוַָמְרָת ִָשיָמה
ָתי: ְכָכל ַהִֹּים ֲאֶשר ְסִביבֹ

ֶמֶלְך  ( שֹם ָתִשים ָעֶליךָ 15)
 בֹ...  ֶהיךָ ֲאֶשר יְִבַחר ה' ֱאלֹ 

 
( ַרק לֹא ַיְרֶבה לֹ 16)

 סִּסים... 
 ( ְולֹא ַיְרֶבה לֹ ָנִשים17)

 וְֹלא יָסּר ְלָבבוֹ 
 
 

 
 
 
 
 

וֹ ְרֶבה ּוְֶכֶסף וְזָָהב ֹלא יַ 
 ְמֹאד: 

ה ְליְִרָא ( ...ְלַמַען יְִלַמד11)
ֹמר ֶאת ֶאת ה' ֱאֹלָהיו ִלשְ 

ת ֶאה ַהזֹאת וְ ָכל ִדְבֵרי ַהּוֹרָ 
: ֲעֹשָתםַהֻחִקים ָהֵאֶּה לַ 

ְלָבבוֹ -( ְלִבְלִּי רּם22)
סּר ִמן  ֵמֶאָחיו ְּלִבְלִּי

 ֹמאול...ַהִמְצוָה יִָמין ּשְ 

 דברי הימים ב יז
 
 ( ַוִיְמלְֹך ְיהָֹשָפט ְבנ1ֹ)

 ָרֵאל: ַתְחָתיו ַוִיְתַחֵזק ַעל ִיְש 
ִכי  ָפטוַיְִהי ה' ִעם יְהוֹשָ ( 1)

ָהַלְך ְבַדְרֵכי ָדִויד ִָביו 
 ָהִראשִֹנים

 
 
 

 ִכי( 8: )יםוְֹלא ָדַרש ַלְבָעלִ 
 ֵלאֹלֵהי ָאִביו ָדָרש

ְולֹא  וָֹתיו ָהָלךְ ְּבִמצְ 
 ְכַמֲעֵשה ִיְשָרֵאל:

ה ( ַוָיֶכן ה' ֶאת ַהַםְמָלכָ 5)
ָחה ְבָידֹ ַוִיְתנּ ָכל ְיהָּדה ִמנְ 

 ִליהָֹשָפט 
 ב: בוֹד ָלרֹ וַיְִהי לוֹ ֹעֶשר וְכָ 

 
 
 
 
 
 
 
 ... ה' ְבַדְרֵכי וַיִגְַבּ ִלבוֹ ( 6)
 

 
של המלך, מדגיש כי לבבו של המלך  התיאור מכיל את מרכיב הבחירה האלוקית

לא סר לבעלים, ומשבח את שמירת דברי התורה. יהושפט זכה בעושר וכבוד לרוב, 
אך לא מתוך רדיפת כסף וזהב, האסורים על המלך, אלא הודות לרגשי הכבוד 

 שו לו הנתינים.חהערכה שרהו
החשש המלווה את תפקיד המלך "לבלתי רום לבבו" מתברר כחשש שווא 

ליהושפט. בניגוד למלכי יהודה האחרים ואף החיוביים שבהם, שכלפיהם  נוגעב
מתלונן מחבר דברי הימים: "וכחזקתו גבה לבו ]=של עוזיהו[ עד להשחית וימעל 

(; "כי גבה לבו... ויכנע יחזקיהו בגבה לבו" )דה"ב לב 16בה' אלהיו" )דה"ב כו 
 19ה לבו בדרכי ה'".מטעים מחבר דברי הימים כלפי יהושפט: "ויגב –( 16

הפסוקים מדגישים את השוני בין הנהגת יהושפט להנהגת אחאב: "ולא דרש 
לבעלים", "ולא כמעשה ישראל". עוד מודגש כי הנהגת יהושפט חלשה גם על 
חלקים מממלכת ישראל: "ויתן נציבים בארץ יהודה ובערי אפרים". הפסוקים 

פנימי. -י, הכלכלי והחברתילאומ-ןמדגישים את חוסנה של הממלכה במישור הבי
נתון זה יפותח גם בהמשך התיאור, ומטרתו להבהיר כי החיבור של יהושפט לבית 

 אחאב לא נבע מחולשה מדינית.

                                                 
מלכים בספר ( מתייחסת למוטיב הגאווה בתיאורי ה788יפת )פירוש על דה"י, עמ'   19

 דברי הימים.
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איסור הסוסים של פרשת שופטים? יהושפט, על פי המתואר ל בנוגעומה 
 הבדברי הימים, הקפיד גם על העלמת הסוסים של צבאותיו, כפי שעולה מהשווא

ארם בספר מלכים בשובת יהושפט לבקשת אחאב להצטרף אליו למלחמה ת בין
 תשובתו כפי שהיא משוכתבת בספר דברי הימים: ובין

 
 מלכים א כב

 ( ַויֹאֶמר ֶאל ְיהָֹשָפט 8)
ְלָעד וַ  ִּ יֹאֶמר ֲהֵתֵלְך ִאִתי ַלִםְלָחָמה ָרמֹת 

 ְיהָֹשָפט ֶאל ֶמֶלְך ִיְשָרֵאל 
 ָכמִֹני ָכמָֹך ְכַעִםי ְכַעֶםָך 

 
 ְכסַּסי ְכסֶּסיָך:

 יט-דברי הימים ב יח
 ( ַויֹאֶמר ְַחָב ֶמֶלְך ִיְשָרֵאל ֶאל1)

 ְיהָֹשָפט ֶמֶלְך ְיהָּדה 
ְלָעד ַויֹאֶמר לֹ  ִּ  ֲהֵתֵלְך ִעִםי ָרמֹת 

ָכמִֹני ָכמָֹך ְּכַעְםָך ַעִםי ְוִעְםָך 
 ָחָמה:ַבִםלְ 

 
 הסרת האשרה

הסרת האשרה מיוחסת בדברי הימים למלכים אסא, יהושפט, חזקיהו ויאשיהו, 
למלכים אסא, חזקיהו ויאשיהו, תיאור הסרת האשרה מובא גם בספר  נוגעאולם ב
בנוגע ליהושפט, זוהי תוספת של דברי הימים שאין לה מקבילה  ואילו 20מלכים,

 בספר מלכים.
 האשרה, הוא מקיים בכך את הציווי בספר דברים:כשיהושפט מסיר את 

 
 דברים טז

ִמְזַבח  ( לֹא ִתַטע ְלָך ֲאֵשָרה ָכל ֵעץ ֵאֶצל11)
( ְולֹא ָתִקים 11ה' ֱאלֶֹהיָך ֲאֶשר ַתֲעֶשה ָלְך: )

 ְלָך ַמֵסָבה ֲאֶשר ָשֵנא ה' ֱאלֶֹהיָך:

 6דברי הימים ב יז 
ים ָהֲאֵשרִ ְועֹד ֵהִסיר ֶאת ַהָבמֹת ְוֶאת 

 ִמיהָּדה: 
 3 יט הימים דברי

י ֲאָבל ְדָבִרים טִֹבים ִנְמְצאּ ִעָםְך כִ 
ִכינָֹת ִבַעְרָת ָהֲאֵשרֹת ִמן ָהֶָרץ ַוהֲ 

  ְלָבְבָך ִלְדרֹש ָהֱאלִֹהים:
 

ייתכן גם כי באמצעות תוספת זו מנסה מחבר דברי הימים להדגיש ניגודיות 
נוספת בין יהושפט לאחאב: בעוד אחאב החדיר פולחן נכרי צידוני לתחומי 

 הממלכה, מקפיד יהושפט על הסרת כל סממן נכרי מתחומי ממלכתו.
 

 תפקיד הלוויים
 

בהיותם של  פרשת שופטים עוסקת באיסור נחלה ללוי, ומנמקת את האיסור
ים משרתי ה'. ספר דברי הימים מרחיב בהנמקת איסור הנחלה. תפקיד יהלוו

הלוויים הוא ללמד את תורת ה'. הפצת התורה תתאפשר אך ורק אם הלוויים יהיו 
 מפוזרים בערי יהודה, בהעדר נחלה פרטית משלהם.

הלוויים של ימי יהושפט הם מימוש התפקיד שיועד להם בספר דברים, 
 21ם אנטיתזה לנביאי הבעל בימי אחאב, שגרמו לעם לעזוב את תורת ה'.ישמשומ

                                                 
על האשרה  ביחס ליאשיהו. 6לחזקיהו; שם, כג  אשרב 8; שם, יח 11ראו: מל"ב טו   20

נכתבה ספרות מחקרית ענפה. ראו האזכורים אצל אביעוז, ספר מלכים, חלק א, עמ' 
16–17. 

ספר. תפקידים הההקבלה )הניגודית( בין נביא ללוי בספר דה"י היא אחד ממאפייני   21
פייניים לנביאים בספרי נביאים ראשונים מתוארים בדברי הימים כנחלתם ום הארבי

, 17ה )דה"א טו ייים, כגון תפקידם בהעלאת ארון ה' בפעם השניוהבלעדית של הלו
(, תפקידם בהמלכת יהואש )דה"ב כג( ועוד. על הסיבות למגמה זו ראו: אורבך, 16
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 דברים יח

 ֶבטוִיִם ָכל שֵ ֹלא יְִהיֶה ַלֹכֲהנִים ַהלְ ( 1)
 וֹ ִכי ב( 5) ָרֵאל...ֵלוִי ֵחֶלק וְנֲַחָלה ִעם יִשְ 

ֲעֹמד ִמָכל ְשָבֶטיָך לַ  ָבַחר ה' ֱאֹלֶהיךָ 
 ִמים: יו ָכל ַהיָ ְלָשֵרת ְבֵשם ה' הּא ָּבנָ 

( יֹרּ 19( ְּלֵלִוי ַָמר...)8ובדב' לג: )]
 ֵאל[ִמְשָנֶטיָך ְלַיֲעקֹב ְותָֹרְתָך ְלִיְשרָ 

 דברי הימים ב יז
 ח ְלָשָריו( ִּבְשַנת ָשלֹש ְלָמְלכֹ ָשלַ 7)

ל עַֹבְדָיה ְוִלְזַכְרָיה ְוִלְנַתְנאֵ ְלֶבן ַחִיל ּלְ 
( 9ְּלִמיָכָיהּ ְלַלֵםד ְבָעֵרי ְיהָּדה:... )

ַרת ה' ֶהם ֵסֶפר ּוֹ וַיְַלְמדּ ִביהָּדה וְִעמָ 
 :ָבָעם ה וַיְַלְמדּוַיָֹסבּ ְבָכל ָערֵי יְהּדָ 

 
 הפנייה אל נביא ה'

 
לסיפור מלחמת אחאב נגד ארם.  מחבר דברי הימים מקדיש פרק שלם )דה"ב יח(

הסיפור מקביל בעיקרו לתיאור ההתרחשות בספר מלכים, למעט שינויים מסוימים 
מדוע ראה לנכון מחבר דברי  22שערך מחבר דברי הימים, בהתאם לעקרונותיו.

הימים לחרוג ממנהגו ולצרף לתיאוריו סיפור שמתאר בעיקר את המתרחש 
 בממלכת ישראל?

על  לטובהמדגיש את היותו של יהושפט מלך המשפיע נראה כי סיפור זה 
ה. התעקשותו מלכות ישראל, ולא משתף פעולה עם פולחן הבעל הנפוץ בקרב

לשמוע את דברי נביא ה' היא הגורמת להצגתם האירונית של הנוהים אחרי נביאי 
השקר. יהושפט מכיר את האיסור לפנות לנביאי שקר ואת חובת הדרישה לשמוע 

 ה', כפי שהיא מופיעה בספר דברים. לקול נביא
  

                                                                                                        
ויים, ו; לטו, ל69ד עמ' ויחיכוהנים, בנבואה; אמית, נבואה; הנסון, לוויים; קנופרס, 

; 118–198; ון רוי, נביאים; ספרקס, נבואה; שנידווינד, נביאים, עמ' 99–77עמ' 
 בינטייס, נביאים.

ר ַוְיִהי ִליהָֹשָפט עֶֹש "מוסיף הקדמה המתארת את עושרו של יהושפט:  ימחבר דה"  22
כדי להבהיר שירידתו של יהושפט  (1 )דה"ב יח "ְוָכבֹד ָלרֹב ַוִיְתַחֵתן ְלְַחָב

מעמדה של חוזק ועושר,  הא מגיעי, ההלממלכת ישראל לא נובעת ממצוקה. אדרב
)שם,  "ַוִיְזַבח לֹ ְַחָב צֹאן ָּבָקר ָלרֹב ְוָלָעם ֲאֶשר ִעםֹ"אחאב:  מקבל אותו וכך גם

: "ַוה' ֲעָזרֹ סית על יהושפט במלחמהמחבר דה"י מוסיף תיאור של השגחה נִ . (1שם 
קרון המדגיש את הצד הדתי של י(, בהתאם לע11ַוְיִסיֵתם ֱאלִֹהים ִמֶםמּ" )שם, שם 

לא שקרון ימחבר דה"י משמיט את תיאור מותו של אחאב, בהתאם לע ההתרחשות.
ש מקום לתיאור ההתרחשויות בממלכת ישראל שאין להן השפעה על יקדלה

 ראו גם קנופרס, רפורמה.. רועים בממלכת יהודהיהשתלשלות הא
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 דברים יח
ים ( ָנִביא ִמִעְרְבָך ֵמֶַחיָך ָכמִֹני ָיִק 15)

( 18ְלָך ה' ֱאלֶֹהיָך ֵאָליו ִתְשָמעּן: )
מָֹך ָנִביא ִָקים ָלֶהם ִמֶעֶרב ֲאֵחיֶהם כָ 
ת ָכל ְוָנַתִתי ְדָבַרי ְבִפיו ְוִדֶבר ֲאֵליֶהם אֵ 

 אֶשר לֹ וְָהיָה ָהִאיש ֲא( 19ּ: )ֲאֶשר ֲאַצֶּמ
י נֹכִ ִמי ָאַדֵבר ִבשְ יְִשַמע ֶאל ְדָבַרי ֲאֶשר יְ 

 ( ְַך ַהָמִביא ֲאֶשר19) ֶאְדֹרש ֵמִעמוֹ:
ר לֹא ָיִזיד ְלַדֵבר ָדָבר ִבְשִמי ֵאת ֲאֶש 
יִתיו ְלַדֵבר ַוֲאֶשר ְיַדֵבר ְבֵש  ִּ ם ֱאלִֹהים ִצ

( ְוִכי 11ַהָמִביא ַההּא: )ֲאֵחִרים ֵּמת 
ר תֹאַמר ִבְלָבֶבָך ֵאיָכה ֵנַדע ֶאת ַהָדבָ 

 ֲאֶשר לֹא ִדְברֹ ה': 
 
 
' ְולֹא ( ֲאֶשר ְיַדֵבר ַהָמִביא ְבֵשם ה11)

 ֶשרִיְהֶיה ַהָדָבר ְולֹא ָיבֹא הּא ַהָדָבר אֲ 
לֹא ִדְברֹ ה' ְבָזדֹן ִדְברֹ ַהָמִביא לֹא 

 ִמֶםמּ:   ָתגּר

 דברי הימים ב יח
 ָרֵאל ( ַויֹאֶמר ְיהָֹשָפט ֶאל ֶמֶלְך ִיְש 8)

( ַוִיְקבֹץ 5) ':ְדָרש נָא ַכיוֹם ֶאת ְדַבר ה
אֹת ֶמֶלְך ִיְשָרֵאל ֶאת ַהְמִבִאים ְַרַבע מֵ 

ְלָעד ִאיש ַויֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֲהֵנֵלךְ  ִּ  ֶאל ָרמֹת 
ִיֵתן ַלִםְלָחָמה ִאם ֶאְחָדל ַויֹאְמרּ ֲעֵלה וְ 

( ַויֹאֶמר 6ָהֱאלִֹהים ְבַיד ַהֶםֶלְך: )
ד ַהֵאין ֹפה נִָביא ַלה' עוֹ ְיהָֹשָפט 

ֵאל ( ַויֹאֶמר ֶמֶלְך ִיְשרָ 7) וְנְִדְרָשה ֵמֹאתוֹ:
ת  אֶ ֶאל ְיהָֹשָפט עֹד ִאיש ֶאָחד ִלְדרֹש
ה' ֵמאֹתֹ ַוֲאִני ְשֵנאִתיהּ ִכי ֵאיֶנמּ 
ָעה ִמְתַנֵבא ָעַלי ְלטָֹבה ִכי ָכל ָיָמיו ְלרָ 

 ָפטוַיֹאֶמר יְהוֹשָ הּא ִמיָכְיהּ ֶבן ִיְמָלא 
 ַאל יֹאַמר ַהֶמֶלְך ֵכן:

ב ( ַויֹאֶמר ִמיָכְיהּ ִאם שֹב ָתש17ּ)
 ְבָשלֹם 

  23לֹא ִדֶבר ה' ִבי...

 
 מינוי שופטים ושוטרים

 
מחבר דברי הימים מיטיב להוכיח את מעלת יהושפט ואת מפעלו הדתי בקרב 

דברי הנביא אינה ל בניגודארם בממלכת יהודה, אולם הצטרפותו למלחמת אחאב 
לא התייחסות. ואכן, עם חזרתו של יהושפט הוא נתקל בנביא, ביכולה לעבור 

 הדברי תוכחה חסרי תקדים: "ַוָיָשב ְיהָֹשָפט ֶמֶלְך ְיהּדָ  באוזניוהמשמיע 
ר ֶאל ַהֶםֶלְך ֶאל ֵביתֹ ְבָשלֹם ִלירָּשָלִם: ַוֵיֵצא ֶאל ָנָניו ֵיהּא ֶבן ֲחָנִני ַהחֶֹזה ַויֹאמֶ 

–1' )דה"ב יט הְפֵני ' ֶתֱאָהב ָּבזֹאת ָעֶליָך ֶעֶצף ִמלִ הְיהָֹשָפט ֲהָלָרָשע ַלְעזֹר ְּלשְֹנֵאי 
 (. תגובתו של יהושפט לדברי התוכחה היא רפורמה שהוא עורך בתחום המשפט.1

חוקרים רבים עסקו ברפורמה המשפטית של יהושפט ובדרכי עיצובה 
בכתיבתו של מחבר דברי הימים, אולם בעוד הם עסקו בעיקר בשאלת מהימנותו 

ו מקובלים בתקופת של תיאור הרפורמה ובהשוואתה לחוקי המשפט שהי
אותנו מעניינת יותר השאלה מדוע הרפורמה שיוחסה ליהושפט היא  24המלוכה.

   25דווקא בתחום המשפט.

                                                 
ה אל נביא ה', זהים לדברים המיוחסים ידברי יהושפט בדברי הימים, המעודדים פני  23

להסביר כשינויי סגנון ולא  אפשרם זעיריההבדלים האת ליהושפט בספר מלכים. 
כשינויי תוכן, כגון "האלך על רמת גלעד" במלכים, לעומת "הנלך אל רמת גלעד" 

 בדברי הימים.
ראו: אולברייט, יהושפט; ג'קסון, יהושפט; קנופרס, יהושפט; קנופרס, רפורמה.   24

ם של החוקרים השונים ולסיכום עיקרי מסקנותיהם, ראו: יפת, יהתולדיון בעמד
 .778–771פירוש על דה"י, עמ' 

מחבר דה"י נוטה לציין רפורמות שעורכים מלכי יהודה בתחומי ממלכתם, אולם   25
יים אחרים שם, מתוארים בעיקר מפעליהם בתחום הפולחן בשונה ממלכים חיוב
טיהור המקדש, מעמד הכוהנים, הפסח וכו'; אצל יאשיהו  –הדתי: אצל חזקיהו 

מודגש מפעלו בביעור פולחן עבודה זרה מתחומי הממלכות, וגם תרומתו לפולחן 
פט המקדש ולעבודתו. ראו: גרינץ, רפורמה; לוורי, מלכים מתקנים. אולם אצל יהוש

 הרפורמה היא רק בתחום המשפט.
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 נציע שלושה הסברים לבחירה זו:
משפט )וכן: שאול  –למדרשי שמות: יהושפט  הימים ברינטייתו של מחבר ד .1

בתיאור  שלום ושקט אתן בימיו; השורש חז"ק –שאל באוב; שלמה  –
 26ממלכת חזקיהו, השורש עז"ר בתיאור מלכות עזריהו ]עוזיהו[(.

תיקון לתוכחת הנביא: מלחמת אחאב בארם בספר מלכים נזכרת מיד לאחר  .1
סיפור ירושת כרם נבות. החטא המרכזי בכרם נבות היה העמדת עדי שקר כדי 

ור לזכות בנחלה פרטית. תוכחת יהוא בן חנני עשויה להתפרש כמקבילה לאיס
התחברות עם עדי חמס, וכדי להוכיח את חזרתו בתשובה מתקן יהושפט את 

 מפעלו בתחום המשפט.
 

 1שמות כג 
 

 ָמס ָרָשע ִלְהיֹת ֵעד חָ -ָתֶשת ָיְדָך ִעם-...ַל
 

 דברי הימים ב יט
חֶֹזה ( ַוֵיֵצא ֶאל ָנָניו ֵיהּא ֶבן ֲחָנִני הַ 1)

זֹר ֲהָלָרָשע ַלְע ַויֹאֶמר ֶאל ַהֶםֶלְך ְיהָֹשָפט 
 ...ְּלשְֹנֵאי ה' ֶתֱאָהב

 
תיאור רפורמת יהושפט בתחום המשפט  הקבלה למצוֹת פרשת שופטים: .1

 מקראיות רבות לדיני שופטים שבספר דברים:-מכיל רמיזות והקבלות פנים
 

 דברים טז
ל ( שְֹפִטים ְושְֹטִרים ִתֶתן ְלָך ְבכָ 18)

ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ְשָעֶריָך ֲאֶשר ה' 
  ַנט ֶצֶדק:ִלְשָבֶטיָך ְוָשְפטּ ֶאת ָהָעם ִמְש 

ים ( לֹא ַתֶטה ִמְשָנט לֹא ַתִכיר ָננִ 19)
 ְולֹא ִתַעח שַֹחד ...

י : ִכי ה' ֱאלֵֹהיֶכם הּא ֱאלֹהֵ 17]דב' י 
ָּדֹ ָהֱאלִֹהים ל ַוֲאדֵֹני ָהֲאדִֹנים ָהֵאל ַה

בֹר ְוַהמָֹרא ֲאֶשר לֹא ִיָשא פָ  ִּ ִנים ְולֹא ַה
 ִיַעח שַֹחד: 

 
 
 ין ( ִכי ִיָנֵלא ִמְםָך ָדָבר ַלִםְשָנט ב8)

ע ָדם ְלָדם ֵבין ִדין ְלִדין ֵּבין ֶנַגע ָלֶנגַ 
 ִדְבֵרי ִריבֹת ִבְשָעֶריָך 

 
 
 

 

 ב יט דברי הימים
י ְיהָּדה ( ַוַיֲעֵמד שְֹפִטים ָבֶָרץ ְבָכל ָערֵ 5)

 ַהְבֺצרֹת ְלִעיר ָוִעיר: 
ּ  ַוֲעש( ְוַעָתה ְיִהי ַפַחד ה' ֲעֵליֶכם ִשְמר7ּ)
א ָפִנים ָש י ֵאין ִעם ה' ֱאלֵֹהינּ ַעְוָלה ּמַ כִ 

 ִּמַעח שַֹחד:
ָפט ִמן ( ְוַגם ִבירָּשַלִם ֶהֱעִמיד ְיהָֹש 8)

 ַהְלִוִים 
 

ֵאל ְוַהכֲֹהִנים ֵּמָראֵשי ָהָבֹת ְלִיְשרָ 
   ִם:ְלִמְשַנט ה' ְוָלִריב ַוָיֺשבּ ְירָּשלָ 

 
( ְוָכל ִריב ֲאֶשר ָיבֹא ֲעֵליֶכם 19)

ם ְלָדם ֵמֲאֵחיֶכם ַהיְֹשִבים ְבָעֵריֶהם ֵבין דָ 
ְּלִמְשָנִטים  ֵבין תָֹרה ְלִמְצָוה ְלֺחִעים

ָיה ְוִהְזַהְרֶתם אָֹתם ְולֹא ֶיְאְשמּ ַלה' ְוהָ 
 ּן ְולֹאֶקֶצף ֲעֵליֶכם ְוַעל ֲאֵחיֶכם כֹה ַתֲעש

 ֶתְאָשמּ: 
 

                                                 
; גרסיאל, מדרשי שמות; קלימי, 187–185ראו: ברזין וזקוביץ, מדרשי שם, עמ'   26

 לשון נופל על לשון. 
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 דברים טז
 

ְבַחר ה' ְוַקְמָת ְוָעִליָת ֶאל ַהָםקֹם ֲאֶשר יִ 
 ֱאלֶֹהיָך בֹ: 

ל ( ָּבאָת ֶאל ַהכֲֹהִנים ַהְלִוִים ְואֶ 9)
 ְוָדַרְשתָ  ַהשֵֹפט ֲאֶשר ִיְהֶיה ַבָיִמים ָהֵהם
ידּ ְלָך ֵאת ְדַבר ַהִםְשָנט:  ִּ  ְוִה

ידּ  ( ְוָעִשיָת ַעל ִני ַהָדָבר ֲאֶשר19) ִּ ַי
' ְלָך ִמן ַהָםקֹם ַההּא ֲאֶשר ִיְבַחר ה

 רָּך: ְוָשַמְרָת ַלֲעשֹת ְככֹל ֲאֶשר יֹ
ל י ַהתָֹרה ֲאֶשר יֹרָּך ְועַ ( ַעל ִנ 11)

ה לֹא ַהִםְשָנט ֲאֶשר יֹאְמרּ ְלָך ַתֲעֶש 
ידּ ְלָך יָ  ִּ ִמין ָתסּר ִמן ַהָדָבר ֲאֶשר ַי

 ְּשמֹאל:

 דברי הימים ב יט
 

יֶכם ( ְוִהֵמה ֲאַמְרָיהּ כֵֹהן ָהרֹאש ֲעלֵ 11)
יד ֶבן ִיְשָמֵעאל ַהָמגִ  ְלכֹל ְדַבר ה' ְּזַבְדָיהּ

ים ְלֵבית ְיהָּדה ְלכֹל ְדַבר ַהֶםֶלְך ְושְֹטרִ 
ם ַהְלִוִים ִלְפֵניֶכם ִחְזקּ ַוֲעשּ ִויִהי ה' ִע 

 ַהטֹב:  

 
רפורמת יהושפט בתחום המשפט מוכיחה כי גם פגמיה המוסריים של ממלכת 

, הלא השפיעו על ממלכת יהודה; אדרב ישראל בהצבת עדי שקר בני בליעל
 ממלכת יהושפט הנהיגה לראשונה מערכת משפט המעוגנת בחוקי התורה.

 
 דיני מלחמה וכוהן משוח

 
בספר מלכים מתוארת מלחמה של יהורם בן אחאב נגד מואב, שבה הוא מזעיק את 
יהושפט מלך יהודה )מל"ב ג(. מלחמה זו אינה נזכרת כלל בספר דברי הימים, 

מקומה מתוארת מלחמה אחרת של יהושפט במואב ובעמון. חוקרים אחדים וב
 27עסקו בשאלת מהימנותו ההיסטורית של תיאור המלחמה בספר דברי הימים,

 מלחמתאולם אותנו מעניינת יותר השאלה, מדוע לא נזכרת מלחמת יהושפט לצד 
מלחמה יהורם המתוארת בספר מלכים, ומדוע מצא לנכון מחבר דברי הימים לתעד 

 אחרת שאינה ידועה ממקורות אחרים.
מתוארת  היאהמערכה שיזמו יהושפט, יהורם ומלך אדום נגד מואב, כפי ש

בספר מלכים, משיגה את מטרתה ובולמת את התפשטות מואב לתחומי ממלכת 
סי בזכות הצטרפותו של יהושפט, כפי שמשמיע ישראל. יהורם מקבל סיוע נִ 

(. השפעתה החיובית של הצטרפות יהושפט למלך 18ו אלישע הנביא )פס' אוזניב
ישראל ותוצאות המלחמה הודות להצטרפות זו אינן עולות בקנה אחד עם דברי 

זני יהושפט, ועם איום הקצף האלוקי והאזהרה שהשמיע הנביא יהוא בן חנני בא
 שיפגע ביהושפט אם ימשיך בקיום הקשר הפסול.

 
 דברי הימים ב יט

חֶֹזה ( ַוֵיֵצא ֶאל ָנָניו ֵיהּא ֶבן ֲחָנִני הַ 1)
ר ָשע ַלְעזַֹויֹאֶמר ֶאל ַהֶםֶלְך ְיהָֹשָפט ֲהָלרָ 

 ְּלשְֹנֵאי ה' ֶתֱאָהב 
 

 ָּבזֹאת ָעֶליָך ֶעֶצף ִמִלְפֵני ה':

 מלכים ב ג
ר ֲאֶש  ( ַויֹאֶמר ֱאִליָשע ַחי ה' ְצָבאֹת18) 

ֶלְך לֵּלי ְנֵני ְיהָֹשָפט מֶ  ָעַמְדִתי ְלָפָניו ִכי
ִאם ְיהָּדה ֲאִני נֵֹשא ִאם ִַביט ֵאֶליָך וְ 

 ֶאְרֶאָך:
ָּדֹל 17)    ַעל יְִשָרֵאל( ַוְיִהי ֶקֶצף 

 

                                                 
, וכן במאמרו של כשר, ישועת 188ראו עודד וקוכמן, מלחמת יהושפט, עמ'   27

על דה"י, , וראו בסיכום עמדות החוקרים בדברי יפת, פירוש 151–181יהושפט, עמ' 
 .788–781עמ' 



 197  |  לקחי תוכחת הנביא :'הלרשע לעזר ולשנאי ה' תאהב'

 

מחבר דברי הימים אינו יכול להכניס סיפור כזה, הסותר באופן גלוי את עקרון 
מלחמה זו הכניס מחבר  הגמול ואת תיאור תהליך התשובה שייחס ליהושפט. תחת

דברי הימים לחיבורו מלחמה אחרת, המציבה את יהושפט כמודל אולטימטיבי 
 ערכות למלחמה.ילהנהגה ציבורית דתית בשעת ה

 מעלת פעולתו של יהושפט מוכחת באמצעות שלוש דרכים:
. תפילת יהושפט המביעה אמונה חזקה בישועת ה' מוצבת כניגוד לתגובתו של 1

ָרא במלחמה המתוארת בספר מלכים: "ַויֹאֶמר ֶמֶלְך ִיְשָרֵאל ֲאָהּ ִכי קָ מלך ישראל 
כניגוד לפעולת  כן( ו19ה' ִלְשלֶֹשת ַהְםָלִכים ָהֵאֶלה ָלֵתת אָֹתם ְבַיד מָֹב" )מלב ג 

 יתו לעזרת ארם. יפנ –אסא בשעת מלחמה 
ה במקדש, כפי . תפילת יהושפט ערוכה כמקבילה לתיאורי תפקידה של התפיל1

 28שעוצבה בידי שלמה:
 

 מלכים א ח
ֹ ( ִכי ֵיֵצא ַעְםָך ַלִםְלָחָמה ַעל אְֹיב88)

 ַבֶדֶרְך ֲאֶשר ִתְשָלֵחם
ַחְרָת ְוִהְתַנְללּ ֶאל ה' ֶדֶרְך ָהִעיר ֲאֶשר בָ 

( 85ָבּ ְוַהַבִית ֲאֶשר ָבִנִתי ִלְשֶמָך: )
ִפָלָתם ְוֶאת ְוָשַמְעָת ַהָשַמִים ֶאת ְת 

 ְתִחָמָתם ְוָעִשיָת ִמְשָנָטם...
 
ֵֹצאָת ( ִכי ַעְםָך ְוַנֲחָלְתָך ֵהם ֲאֶשר ה51)

( ִלְהיֹת 51ִמִםְצַרִים ִמתְֹך כּר ַהַבְרֶזל: )
ל ֵעיֶניָך ְפֺתחֹת ֶאל ְתִחַמת ַעְבְדָך ְואֶ 

ְבכֹל  יֶהםְתִחַמת ַעְםָך ִיְשָרֵאל ִלְשמַֹע ֲאלֵ 
 ָקְרָם ֵאֶליָך: 

ֶיה ( ָרָעב ִכי ִיְהֶיה ָבֶָרץ ֶדֶבר ִכי ִיְה 17)
ה ִכי ִשָדפֹן ֵיָרקֹן ְַרֶבה ָחִסיל ִכי ִיְהיֶ 
ע ָכל ָיַצר לֹ אְֹיבֹ ְבֶאֶרץ ְשָעָריו ָכל ֶנגַ 

 ַמֲחָלה: 
ֶיה ( ָכל ְתִפָלה ָכל ְתִחָמה ֲאֶשר ִתְה 18)

ר ָהָָדם ְלכֹל ַעְםָך ִיְשָרֵאל ֲאֶש ְלָכל 
יו ֶאל ֵיְדעּן ִאיש ֶנַגע ְלָבבֹ ָּפַרש ַכנָ 

 ַהַבִית ַהֶזה:
 

 דברי הימים ב כ
ֵני ( ַוְיִהי ֲַחֵרי ֵכן ָבאּ ְבֵני מָֹב ְּב 1)

ָפט ַעםֹן ְוִעָםֶהם ֵמָהַעםִֹנים ַעל ְיהָֹש 
 ַלִםְלָחָמה:

ְדרֹש ַוִיֵתן ְיהָֹשָפט ֶאת ָנָניו לִ ( ַוִיָרא 1)
( 5ַלה' ַוִיְקָרא צֹם ַעל ָכל ְיהָּדה: )

 ָּשַלִםַוַיֲעמֹד ְיהָֹשָפט ִבְקַהל ְיהָּדה ִויר
 ְבֵבית ה' ִלְפֵני ֶהָחֵצר ַהֲחָדָשה: 

י ת יְֹשבֵ ( ֲהלֹא ַָתה ֱאלֵֹהינּ הַֹרְשָת אֶ 7)
ְתָנּ ְפֵני ַעְםָך ִיְשָרֵאל ַוִת ָהֶָרץ ַהזֹאת ִמלִ 

ּ ( ַוֵיְשב8ְלֶזַרע ְַבָרָהם אַֹהְבָך ְלעָֹלם: )
 ֵלאמֹר:  ָבּ ַוִיְבנּ ְלָך ָבּ ִמְקָדש ְלִשְמךָ 

ֹט ( ִאם ָתבֹא ָעֵלינּ ָרָעה ֶחֶרב ְשפ9)
 ְוֶדֶבר ְוָרָעב...

 
 

ָך ָך ִכי ִשְמ ַנַעְמָדה ִלְפֵני ַהַבִית ַהֶזה ְּלָפֶני
 ִתְשַמעַבַבִית ַהֶזה ְוִנְזַעק ֵאֶליָך ִמָסָרֵתנּ וְ 

 ְותִֹשיַע: 

. יהושפט מציב כעין כוהן משוח מלחמה שיעודד את העם ויצביע על מקור 1
הניצחון האלוקי: דמותו של יחזיאל בן זכריהו הלוי משמשת, בטכניקה של 

ל כוהן משוח מלחמה המתואר בפרשת מקראית, מקבילה לתפקידו ש-פרשנות פנים
  29שופטים.

 
 

                                                 
חוקרים אחדים דנו בשאלת מקוריותה של תפילת יהושפט. ראו מחקריו של בינטייס,   28

. וכן: רופא, תפילת יהושפט, 168–158; מסורת, עמ' 179–168תפילת יהושפט, עמ' 
. אנו לא נעסוק בשאלה זו, אולם נרחיב בשאלת מטרותיו של מחבר 151–159עמ' 

 זו ליהושפט.דה"י בייחוס תפילה 
דמותו של יחיאל בן זכריהו היא לא בבואה מובהקת לכוהן משוח מלחמה, שכן הוא   29

חוסו, אולם יש כאן מעין סמליות להקבלת בעלי התפקידים יפסול אף מבחינת י
 בממלכת יהושפט לאלו הנזכרים בפרשת שופטים.
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 דברים כ
ִאיָת ( ִכי ֵתֵצא ַלִםְלָחָמה ַעל אְֹיֶביָך ְורָ 1)

ם סּס ָוֶרֶכב ַעם ַרב ִמְםָך לֹא ִתיָרא ֵמהֶ 
ֵמֶאֶרץ  ִכי ה' ֱאלֶֹהיָך ִעָםְך ַהַםַעְלךָ 

( ְוָהָיה ְכָקָרְבֶכם ֶאל 1ִמְצָרִים: )
ַּש ַהכֵֹהן ְוִדֶבר ֶאל הָ  ָעם: ַהִםְלָחָמה ְוִנ

ֶתם ( ְוַָמר ֲאֵלֶהם ְשַמע ִיְשָרֵאל 1ַ)
ַאל  ְקֵרִבים ַהיֹם ַלִםְלָחָמה ַעל אְֹיֵביֶכם

ל זּ וְַאַאל ְַּחפְ יֵַרְך ְלַבְבֶכם ַאל ִּיְראּ וְ 
ֶכם ( ִכי ה' ֱאֹלֵהי4ְרצּ ִמְפנֵיֶהם: )ַּעַ 

 ֵביֶכםָלֶכם ִעם ֹאיְ  ַהֹהֵלְך ִעָמֶכם ְלִהֵָּחם
 ְלהוִֹשיַע ֶאְתֶכם:

 
 

 דברי הימים ב כ
ֶבן  ( ְוַיֲחִזיֵאל ֶבן ְזַכְרָיהּ ֶבן ְבָנָיה18)

ף ְיִעיֵאל ֶבן ַמַתְנָיה ַהֵלִוי ִמן ְבֵני ָסָ 
( 15ה' ְבתְֹך ַהָעָהל: )ָהְיָתה ָעָליו רַּח 

י ַויֹאֶמר ַהְקִשיבּ ָכל ְיהָּדה ְויְֹשבֵ 
ַמר ה' ְירָּשַלִם ְוַהֶםֶלְך ְיהָֹשָפט כֹה ָ

 ָלֶכם ֶַתם 
 

 בוֹן ָהרָ ְפנֵי ֶהָהמַאל ִּיְראּ וְַאל ֵַּחּּ מִ 
ָמה ִכי ַהזֶה ִכי ֹלא ָלֶכם ַהִמְלחָ 

 : ֵלאֹלִהים
 
 
ר ְרדּ ֲעֵליֶהם ִהָמם עִֹלים ( ָמחָ 16)

 ְבַמֲעֵלה ַהִסיץ ְּמָצאֶתם אָֹתם ְבסֹף
( לֹא ָלֶכם 17ַהַמַחל ְנֵני ִמְדַבר ְירֵּאל: )

ת ְלִהָלֵחם ָבזֹאת ִהְתַיְסבּ ִעְמדּ ְּראּ אֶ 
ם ַל ְישַּעת ה' ִעָםֶכם ְיהָּדה ִוירָּשַלִ

' ר ְצאּ ִלְפֵניֶהם ַוהִתיְראּ ְוַל ֵתַחתּ ָמחָ 
 30ִעָםֶכם:

 
 מצוות ערי מקלט

ת באריכות בפרשת שופטים )ובמקומות נוספים( היא והמצוות המתוארמאחת 
מצוות ערי מקלט. בתיאור ממלכת יהושפט בדברי הימים אין הקבלה למצווה 
מרכזית זו. חז"ל השלימו פער זה באמצעות דרשה המתחקה אחר סיבת התחברות 

 ארם:ביהושפט אל אחאב במלחמתו 
 

 דברים יט
ר ִים ֲאֶש ( ִכי ַיְכִרית ה' ֱאלֶֹהיָך ֶאת ַה1ֹּ)

ָתם ה' ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ֶאת ְַרָצם ִויִרְש 
 ( ָשלֹש1ְוָיַשְבָת ְבָעֵריֶהם ְּבָבֵתיֶהם: )

ר ה' ָעִרים ַתְבִדיל ָלְך ְבתְֹך ְַרְצָך ֲאשֶ 
( ָתִכין ְלָך 1ִרְשָתּ: )לְ ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך 

בּל ַרְ  ְּ ְצָך ֲאֶשר ַהֶדֶרְך ְוִשַלְשָת ֶאת 
ה ָכל ַיְנִחיְלָך ה' ֱאלֶֹהיָך ְוָהָיה ָלנּס ָשםָ 

 רֵֹצַח:
 

 דברים רבה פרשת ואתחנן
בוא וראה כחן של ערי מקלט, 

גלעד טעה יהושפט  שבשביל ראמות
והלך עם אחאב למלחמה, וכך הוא 

אומר: "הידעתם כי לנו רמות גלעד"? 
ובמה הטעה אותו? בסעודה שעשה לו 

שנא' וזבח לו אחאב. ר' יודן בשם ר' 
איבו בדבר הלכה טעה אותו. א"ל כתי' 

שש ערי מקלט תהיינה, תני שיהו 
ששתן קולטות כאחד, ואם בטלה אחת 

 מהן כולן בטלות.  
 

זה כחכם בתורה, שהצליח להכשיל את יהושפט בדבר  במדרשאחאב מצטייר 
הלכה. אחאב שכנע את יהושפט כי ערי המקלט של ארץ ישראל )בשתי הממלכות( 

                                                 
חמת יהושפט בין תיאורי מלשרימון כשר עסק במאמרו "ישועת יהושפט" בהקבלות   30

אורי מלחמת ה' באויבים בשעת יציאת מצרים. מהשוואה זו עולה כי מחבר דה"י ילת
ווה לה ערך עצום המשתווה לגאולת מצרים. מפליג בערכה של ישועת יהושפט ומַש 

לתפיסת  אשרכשר דן במשמעויות התאולוגיות שמרוויח מחבר דה"י מהשוואה זו ב
 הנס בתקופתו של מחבר דה"י.
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אינן קולטות רוצחים בשוגג בשעה שלא כל שש הערים נמצאות בשליטה 
יעה ישראלית; רמות גלעד, עיר המקלט הצפונית, נשלטת על ידי ארם, ובכך מפק

השוהים בערי המקלט האחרות. יהושפט  בשוגגאת חסינותם של כל הרוצחים 
התחבר למלחמת אחאב בארם מתוך אינטרס של החזרת כוח קליטתן של ערי 

 המקלט שבתחום ממלכתו.
על חיי הדת ועל  תיהושפט של ספר דברי הימים מנהיג ממלכה המושתת

חוקיה. המלך ומנהיגי הציבור פועלים על פי תורת משה, ומעמידים אלטרנטיבה 
ניגודית לממלכת ישראל, שבה חוקי התורה נרמסים ותחתם מתנהלת ממלכה עם 

 צביון צידוני שהביאה עמה אשת המלך.
 
 . עיצוב כרונולוגי מחודש של קורות יהושפט וממלכתו2

 
ראינו עד כה את מאמציו של מחבר דברי הימים להוכיח את מעלתו של יהושפט 

 באמצעותבהנהגת הממלכה, חרף הצטרפותו לאחד ממלכי ישראל הרשעים ביותר, 
ת פרשת שופטים. כך הוכיח מחבר דברי הימים כי ממלכת הקבלת מעשיו למצוֹ

ארה נאמנה יהודה לא הושפעה כלל מהחיבור הזמני לממלכת ישראל, והיא נש
לתורת ה' ולמצוותיו. דרך נוספת לשילוב עקרונותיו של מחבר דברי הימים עם 
קורות ממלכת יהודה בימי יהושפט היא עיצוב כרונולוגי מחודש של השתלשלות 

רועי הממלכה באופן שסיפורי קורות הממלכה של ספר מלכים, שנזכרו בדברי יא
 הימים, לא יסתרו את עקרונותיו הבסיסיים.

חידה הראשונה העוסקת ביהושפט מתארת את תרומתו החיובית לקיום הי
התורה ומצוותיה בארץ, ואת הקפדתו האישית על דינים הקשורים לתפקידו כמלך 

סית של (. מידע מקדים זה נחוץ כדי להבין את פשר הצלתו הנִ 19–1)דה"ב יז 
מה. גם יהושפט במלחמת רמות גלעד, בניגוד לגורלו של אחאב, שמת באותה מלח

בתיאור חיבורו לבית אחאב במלחמת רמות גלעד מתואר יהושפט כמי שמנסה 
(, אולם אף על 7–6להשפיע על ממלכת ישראל לנהוג על פי חוקי התורה )שם יח 

פי כן, מטעים מחבר דברי הימים בפיו של הנביא יהוא בן חנני את השלילה 
יהושפט תוכחה חסרת המוחלטת של ממלכת ישראל. יהוא בן חנני משמיע באוזני 

תקדים על הסיוע שהעניק למלך הרשע, ומודיע לו על עונש המצפה לו אם יחזור 
(. הנביא מסביר מדוע עונשו של יהושפט על חטא ההצטרפות 1–1לסורו )שם יט 

ֶָרץ : "ֲאָבל ְדָבִרים טִֹבים ִנְמְצאּ ִעָםְך ִכי ִבַעְרָת ָהֲאֵשרֹת ִמן הָ מידלא יתרחש 
(, ויהושפט מיטיב להפנים את דברי 1ינָֹת ְלָבְבָך ִלְדרֹש ָהֱאלִֹהים" )שם ַוֲהכִ 

רפורמה משפטית שהוא מנהיג בממלכתו.  אמצעותהתוכחה, ומתקן את חטאו ב
התקפה צבאית של  בדמות מגיע והואמאחר לבוא,  ינוהגמול על החיבור הפסול א

א עצמתו כמלך שהשכיל עמון ומואב על ממלכת יהודה. כאן מתגלה יהושפט במלו
רום של ילהפנים את חטאי אביו, ובאופן מעורר השתאות הוא מארגן כינוס ח

תפילה ותחינה שכל כולו הוא פנייה לאל, שמבלעדיו "אין בנו כח לפני ההמון הרב 
(. תוצאת המלחמה היא ישועה מוחלטת, שלשונות תיאורה 11הזה הבא עלינו" )כ 

 31.מצריםמקבילים בעצמתם לתיאור ישועת 
שלונו המסחרי של יהסיפור החותם את תיאור ימי יהושפט הוא תיאור כ

יהושפט בהובלת האניות לעציון גבר. נראה כי מחבר דברי הימים עט על סיפור זה 
)המופיע בספר מלכים( כמוצא שלל רב. הסיפור הקצר על אניות עציון גבר, כפי 

למחבר דברי  מאודשהוא מסופר בספר מלכים, יוצר זיקה בין שני מרכיבים חיוניים 
לא צלחה, וניסיון חיבור נוסף בין יהושפט למשפחת הימים: פעילות של יהושפט ש

אחאב. ראינו כי מחבר דברי הימים נאלץ להמעיט בחומרת מעשה החיבור, משום 

                                                 
 שר, ישועת יהושפט.ראו: כ 31
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שאין הוא יכול להוכיח עונש שקיבל יהושפט כגמול לחיבור זה מהסיפורים 
האחרים המתייחסים לברית עם בית אחאב. סיפור האניות בספר מלכים מאפשר לו 

וואה מחודשת, אולם לצורך כך הוא משנה מעט את סדר ההתרחשויות ליצור מש
 התחברות לאחזיה בן אחאב. בשלון של יהושפט יואת תוכנן, ומנמק את הכ

 
 מלכים א פרק כב

 : ְשָרֵאל( ַוַיְשֵלם ְיהָֹשָפט ִעם ֶמֶלְך יִ 85) 
 
 
יש ( ְיהָֹשָפט ָעָשה ֳאִניֹת ַתְרִש 89)

ְברּ ה ַלָזָהב ְולֹא ָהָלְך ִכי ִנְש ָלֶלֶכת אִֹפירָ 
ֶָּבר:  ֳאִניֹת ְבֶעְציֹן 

 ( ָז ַָמר ֲאַחְזָיהּ ֶבן ְַחָב ֶאל59)
ֳאִניֹת ְיהָֹשָפט ֵיְלכּ ֲעָבַדי ִעם ֲעָבֶדיָך בָ 

 ְולֹא ָָבה ְיהָֹשָפט:

 דברי הימים ב פרק כ
ֶמֶלְך  ( ְוֲַחֵרי ֵכן ֶאְתַחַבר ְיהָֹשָפט15)

ּא ְיהָּדה ִעם ֲאַחְזָיה ֶמֶלְך ִיְשָרֵאל ה
 ִהְרִשיַע ַלֲעשֹת:

 ָלֶלֶכת ( ַוְיַחְבֵרהּ ִעםֹ ַלֲעשֹת ֳאִניֹת16)
( 17ֶָּבר: ) ַתְרִשיש ַוַיֲעשּ ֳאִניֹת ְבֶעְציֹן

ה ַעל ַוִיְתַנֵבא ֱאִליֶעֶזר ֶבן דָֹדָוהּ ִמָםֵרָש 
הּ ט ֵלאמֹר ְכִהְתַחֶבְרָך ִעם ֲאַחְזיָ ְיהָֹשפָ 

ִניֹת ְולֹא ָנַרץ ה' ֶאת ַמֲעֶשיָך ַוִיָשְברּ אֳ 
 ָעְצרּ ָלֶלֶכת ֶאל ַתְרִשיש:

 
את הגינוי למלך יהושפט: "הוא  הימים בריבפסקה קצרה זו משלים מחבר ד

גם לפרש מילים אלו כמכוונות לאחזיה ולא ליהושפט(,  אפשרהרשיע לעשות" )
ומצרף נביא חדש, המסביר את הקשר בין המעשה לתוצאה. מחבר דברי הימים 

שלון בעציון יחתם את תיאור ימי יהושפט, בדומה למחבר ספר מלכים, בסיפור הכ
גבר. הסמיכות מלמדת כי חטא ההתחברות לאחזיה מלך ישראל הוא הגורם למותו 

מלך. מיד לאחר מותו מוסיף מחבר דברי הימים תיאור של טבח שביצע של ה
יהורם, בנו של יהושפט, יורש העצר, בבני משפחתו, טבח המזכיר את פעולת 

 הרצח שביצע יהוא במשפחת אחאב, "כי בת אחאב היתה לו לאשה".
 

 סיכום
 

מחבר דברי הימים משכתב מחדש את סיפורי המלכים בנביאים ראשונים, מתוך 
שאיפה להנחיל באמצעותם ערכים מרכזיים החשובים לבני דורו. מלכי יהודה 
מוערכים לחיוב ולשלילה בהתאם למעשיהם, אך בעיקר בהתאם למידת המשמעות 
שיש למעשיהם בעבר על צביון חיי היהודים בתקופת שיבת ציון. כשקיים פער בין 

חדשים המוצגים בין מידת תרומתו לערכים הוההערכה הקדומה לדרכו של המלך 
בספרות המקראית המאוחרת, יבחר מחבר דברי הימים לוותר על הדיוק בתיעוד 

 קורות המלך והממלכה, ויעצב אותם באופן שישתלבו עם עקרונותיו המרכזיים. 
דמותו של יהושפט מלך יהודה, שחבר לממלכת ישראל החוטאת בהנהגתם  

יר אישי ומדיני, סותרת את של אחאב ואיזבל, ואף על פי כן לא שילם על כך מח
לשלילה המוחלטת של ממלכת ישראל,  אשרעקרונות מחבר דברי הימים ב

 ומערערת את האמונה בעקרון הגמול.
במאמר זה, הצענו קריאה חדשה של תיאור מפעלי יהושפט בספר דברי 
הימים, והצענו לבחון אותם כמעוצבים מתוך מגמה ליצור הרמוניה בין מעשי 

 בין עקרונותיו של מחבר דברי הימים.וכפי שתוארו בספר מלכים  יהושפט וגמולו
מפעלי יהושפט נדונו במחקרים רבים מנקודת המבט של הביקורת 
ההיסטורית, ועסקו בשאלה מה מתוך תיאורי המחבר מבוסס על מציאות אותנטית, 
ומה מתוך דבריו הם תוספת מגמתית. מאמר זה מוסיף נדבך למחקרים אלו, ומנסה 

יר מדוע בחר המחבר לחרוג מתיאורי ספר מלכים ולהוסיף תיאורים להסב
 אותנטיים או בלתי אותנטיים לתוך חיבורו, וכיצד הם משרתים את צרכיו.
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 הראינו במאמר כי ישנו צד משותף לתוספות שהכניס מחבר דברי הימים
אור תולדות יהושפט: יהושפט מוצג כמי שלא הושפע מדרכיו המקולקלות של ילת

, הוא הנהיג רפורמות המתקנות ליקויים דומים המחותנו מלך ישראל. אדרב
בממלכתו. יהושפט הוצג כמי שמיישם הלכה למעשה את דיני התורה הנוגעים 
להנהגה ציבורית ודתית של המדינה, בהתאם למצוות פרשת שופטים בספר דברים. 

וו את הקו יהושפט מצטייר כמי שהכיר את פרטי החוקים על בוריים, ואלו הי
המנחה בניהול ענייני הממלכה. דרכי פעולתו של יהושפט בניהול ענייני המדינה 
ואופן טיפולו במצבי משבר של הממלכה הם סמל ומופת להתנהגות ראויה בהווה 
ובעתיד, וחיקוי של מעשיו מבטיח ניצחון וישועה בממדים של ישועת עם ישראל 

 בימי גאולת מצרים.
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