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 לפנה"ס 727-698חזקיה 
 

 
 , חורבן ערי יהודהמסע סנחריב מלך אשור

 לפנה"ס 701 -ירושלים ניצלת -
מרד באשור ובעקבותיו מסע חזקיה  -

 סנחריב
 

 לפנה"ס 698-642 -מנשה
 
 

 לפנה"ס 640 -641 -אמון
 
 

 לפנה"ס 622-הרפורמה שלו -יאשיהו
 מות יאשיהו במגידו במלחמה נגד

 לפנה,"ס 609 -פרעה
 
 

 609 -יהואחז
 
 

 לפנה"ס 598 -608 -יהויקים
 

 ממלכת ישראל
 ירבעם

 
 לפנה"ס 882-871 -עמרי

 
 לפנה"ס 852 -871 -אחאב

 ) בנו של עמרי(
 

 -יהוא
 לפנה"ס( 842-814 -מלך במקום יורם בן אחאב

 

 פקח בן רמליה
מלך אשור כובש את הגליל ועבר -תגלת פלאסר

 733-732 -לה את התושביםהירדן המזרחי ומג
 לפנה"ס

 
 הושע בן אלה

 לפנה"ס 724 -733שולט במקום פקח בן רמליה 
 

 אחרי שלוש שנים
 

 722 -= ישראל, על ידי אשורגלות שומרון
 לפנה"ס.

 
 

 הכינויים לממלכת ישראל
 עשרת השבטים

כיוון ששבט אפרים הוא ראש  -אפרים
 השבטים

. 
 יוסף אבי אפרים ) ומנשה (-בית יוסף

 
על שום שומרון עיר  -ממלכת שומרון

 הבירה.
 

בגלל מיקומה בצפון  -הממלכה הצפונית
 א"י

 הממלכהפילוג  -לפנה"ס 928
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שכבה עליונה+  -גלות יהויכין -יהויכין
 לפנה"ס 586 -בזיזת כלי המקדש לבבל

 
 

חורבן ירושלים ויהודה וגלות  -צדקיה
 לפנה"ס 586 -יהודה לבבל

 
 

והבריחה  -אחרי חצי שנה -רצח גדליה
 למצרים.

 
 

 538 -תחילת שיבת ציון -זת כורשהכר
 לפנה"ס

 
 

מזרזים את  חגי וזכריה -שנה 18לאחר 
 520 -העם לבנות את בית המקדש

 לפנה"ס
 
 

 בית המקדש השני נבנה -לפנה"ס 516
 
 

 לפנה"ס 450 -עליית עזרא ונחמיה
 

 

 הכינויים לממלכת יהודה
 בית דוד

 
 ירושלים וציון

 

 הממלכה הדרומית
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 א פרק כב מלכים

 

 

 

יהושפט מלך יהודה מתרצה להצטרף  – 4-1פסוקים 

 לאחאב להלחם בארם

 

נביאי הבעל מתנבאים להצלחה, ומיכיהו נביא ה'  –17-5

 מתנבא על מות המלך

 

 יכיהו בן ימלא מבאר את נבואתו ומושם במאסרמ – 18 -28

 

אחאב לבדו מת במלחמה והעם מתפזר כנבואת  – 29- 40

 מיכיהו
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 מבוא

יצר שתי ממלכות עצמאיות  שלמה המאוחדתפילוג ממלכת 

. בעוד אשר ממלכת יהודה וממלכת ישראלשהתקיימו זו בצד זו. 

, היו מבית דוד וכל המלכיםביהודה עברה המלוכה בירושה מאב לבן 

שני בישראל התחלפו בתי המלוכה בזה אחר זה. מבית ירבעם מלכו 

 שנה ובנו נדב שמלך שנתיים. 22ירבעם  -מלכים

 24בעשא  -גם מבית זה שלטו שניים בית בעשאאחריו עלה לשלטון 

 שנים ובנו אלה שמלך שנתיים.

 בית עמרי.בית המלוכה שלאחריו היה 

ובין שתי  אוייב,או בממלכת יהודה המלכים מבית ירבעם ובעשא ר

 מלחמות.הממלכות התנהלו 

כאשר עלה לשלטון בית  השתנהמערכת היחסים בין שתי הממלכות 

 עמרי.

ששכנה בצפון מזרח לממלכת ישראל) סוריה של ימנו(  ממלכת ארם

 עליה והתפשטות.הייתה בימי בית עמרי בתהליך של 

תנאים ניתנו  נלחם עם ארם וניצח במלחמה, בעקבותיה אחאב

 לארם.
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 היה ההבדל בין ממלכת ישראל ויהודה בהקשר למלוכה?מה  .1

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 היו היחסים בין שתי הממלכות בתקופת בית ירבעם ובעשא?מה  .2

______________________________________________

______________________________________________ 

 השתנו מערכות היחסים?מתי  .3

______________________________________________ 

 נמצאת ארם? איפה .4

______________________________________________ 

 אב?היו תוצאות המלחמה בין ארם לאח מה. 5

______________________________________________ 
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יהושפט מלך יהודה מתרצה להצטרף  4-1פס' 

 לאחאב להלחם בארם

 

בּו א שְׁ ִנים:ַויֵּ ֹלש שָׁ ל.  , שָׁ אֵּ רָׁ ין ִישְׁ ם, ּובֵּ ין ֲארָׁ ה, בֵּ מָׁ חָׁ ין, ִמלְׁ   אֵּ

 }פ{ 

ִהי ב ה ַויְׁ נָׁ ִליִשית, ַבשָׁ הֹוַהשְׁ ֶרד יְׁ ט ֶמֶלְך; ַויֵּ פָׁ ה, ֶאל-שָׁ הּודָׁ ֶמֶלְך -יְׁ

ל. אֵּ רָׁ ֹּאֶמר ג  ִישְׁ ל, -ֶמֶלְך ַוי אֵּ רָׁ ֶתם, ִכי-ֶאלִישְׁ ַדעְׁ יו, ַהיְׁ דָׁ נּו -ֲעבָׁ לָׁ

נּו  ד; ַוֲאַנחְׁ עָׁ ת ִגלְׁ מֹּ ִשיםרָׁ ם. ִמַקַחת--ַמחְׁ ּה, ִמַיד ֶמֶלְך ֲארָׁ תָׁ   אֹּ

ֹּאֶמר ד ְך ִאִתי -, ֶאלַוי לֵּ ט, ֲהתֵּ פָׁ הֹושָׁ היְׁ מָׁ חָׁ ד; , ַלִמלְׁ עָׁ ת ִגלְׁ מֹּ רָׁ

ט ֶאל פָׁ הֹושָׁ ֹּאֶמר יְׁ ל, -ַוי אֵּ רָׁ מֹוִניֶמֶלְך ִישְׁ ַעֶמָך  כָׁ ַעִמי כְׁ מֹוָך כְׁ כָׁ

סּוֶסיָך. סּוַסי כְׁ   כְׁ

 

ִשים  שותקים ולא פועלים-ִמַקַחת ַמחְׁ

 

שישתתף עימו  מלך יהודה, , אחאב, מלך ישראל, מבקש מיהושפט

 במלחמה על רמות גלעד. 

 של "אין לוחמה"בין ישראל לבין ארם הוא מצב כרגע המצב המדיני 

 , הם לא תקפו את ישראל.בארם והביס אותהלאחר שאחאב נלחם  –

רמות  ארם חייבת להחזיר לישראל מתוקף הסכם את רקע היסטורי:

מלך עיר בעלת חשיבות אסטרטגית לישראל על גבול ארם.  -גלעד 

רמות גלעד "הידעתם כי לנו נזכר פתאום ואומר לעבדיו:  ישראל

 ואנחנו מחשים )=נמנעים( מקחת אותה מיד מלך ארם"?
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עצם ומבקש ממנו לצאת איתו למלחמה.  ליהושפטפונה  מלך ישראל

העובדה שיהושפט נמצא בישראל מלמדת שהיו יחסי שלום עם 

גם צבאית אחד לשני. מלך  מחויבים. עקב יחסי הברית הם  יהודה

איתו למלחמה. הוא מזכיר  ישראל פונה ליהושפט ומבקש ממנו לבוא

לערער לשאול או הברית. יהושפט מסכים בלי  בעקבות לו את חובותיו

"כמוני  משקפת את הסכמתו:על היציאה למלחמה. תשובת יהושפט 

 "כמוך,כעמי, כעמך, כסוסי, כסוסיך

 

 מבקש מלך ישראל ממלך יהודה? מה .6

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 המצב הפוליטי בין ממלכת ישראל לארם?מה  .7

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 מבקש מלך ישראל לצאת למלחמה עם ארם?מדוע  .8

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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 שינבא את תוצאת המלחמה. נהגו לבקש מהנביאלפני מלחמה 

 איש" 400-: "ויקבל מלך ישראל את הנביאים כ6פס' 

בתקופתה, איזבל הרגה את הנביאים של ה'  – קיים קושי בפסוק זה

 אז איך יש כל כך הרבה?

 מספר טיפולוגי. –יכול להיות שקיימת הגזמה  אפשרות אחת:

אחרי המעמד על הכרמל וניצחון אליהו )רצח נביאי  אפשרות אחרת:

ל"תנועה" הנביאית של ה' נביאים רבים אחרים.  הצטרפוהבעל( 

 הנביאים הללו הם נביאי ה'.

  

 

 אפשרויות הפתרון? ומהן שתי 6הקושי אשר קיים בפסוק  מה .9

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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 : 12-5 פס'

נבואתם של ארבע מאות הנביאים על המלחמה 

 ברמות גלעד

ֹּאֶמר ה ט,  ַוי פָׁ הֹושָׁ ל:-ֶאליְׁ אֵּ רָׁ ש  ֶמֶלְך ִישְׁ רָׁ א ַכיֹום, ֶאת-דְׁ ַבר -נָׁ דְׁ

הוָׁה. ץ ו  יְׁ בֹּ ל -ֶמֶלְך ַוִיקְׁ אֵּ רָׁ אֹות -ֶאתִישְׁ ַבע מֵּ ַארְׁ ִביִאים, כְׁ ַהנְׁ

ְך ַעל לֵּ ֶהם ַהאֵּ ֹּאֶמר ֲאלֵּ ת רָׁ -ִאיש, ַוי דמֹּ עָׁ ה, ִאם ִגלְׁ מָׁ חָׁ -ַלִמלְׁ

ַיד  י בְׁ נָׁ ן ֲאדֹּ ִיתֵּ ה, וְׁ רּו ֲעלֵּ ֹּאמְׁ ל; ַוי דָׁ ֹּאֶמר ז  .ַהֶמֶלְךֶאחְׁ , ַוי

ט פָׁ הֹושָׁ תֹו.יְׁ אֹּ ה, מֵּ שָׁ רְׁ ִנדְׁ ִביא ַליהוָׁה, עֹוד; וְׁ ה נָׁ ין פֹּ  ח  , ַהאֵּ

ֹּאֶמר ל -ֶמֶלְך ַוי אֵּ רָׁ ט עֹוד ִאיש-ֶאלִישְׁ פָׁ הֹושָׁ רֹּש ֶאת-יְׁ ד ִלדְׁ -ֶאחָׁ

אִתיו,  נֵּ תֹו ַוֲאִני שְׁ אֹּ הוָׁה מֵּ ַלי טֹוב ִכי ִאם-לֹּא ִכייְׁ א עָׁ ַנבֵּ ע-ִיתְׁ --רָׁ

הּו, ֶבן יְׁ ה; -ִמיכָׁ לָׁ ֹּאֶמרִימְׁ ט, ַאלַוי פָׁ הֹושָׁ ן.-, יְׁ ֹּאַמר ַהֶמֶלְך, כֵּ  ט  י

א רָׁ ל, ֶאל ַוִיקְׁ אֵּ רָׁ ִריס -ֶמֶלְך ִישְׁ ד; סָׁ ֹּאֶמרֶאחָׁ הּו ַוי יְׁ ה ִמיכָׁ , ַמֲהרָׁ

ה.-ֶבן לָׁ ט ֶמֶלְך ֶמֶלְךּו י  ִימְׁ פָׁ ל ִויהֹושָׁ אֵּ רָׁ ִבים -ִישְׁ שְׁ ה יֹּ הּודָׁ  ִאישיְׁ

רֹון; -ַעל מְׁ ֶרן, ֶפַתח, ַשַער שֹּ גֹּ ִדים, בְׁ גָׁ ִשים בְׁ ֻלבָׁ אֹו מְׁ לִכסְׁ כָׁ -וְׁ

ִביִאים יֶהם.--ַהנְׁ נֵּ ִאים, ִלפְׁ ַנבְׁ ה ֶבן ַוַיַעש יא  ִמתְׁ ִקיָׁ -לֹו ִצדְׁ

י  נֵּ ה, ַקרְׁ ַנֲענָׁ ֶזלכְׁ ֹּאֶמר ַברְׁ ה; ַוי ַנַגח ֶאת-כֹּ ֶלה תְׁ אֵּ הוָׁה, בְׁ ַמר יְׁ -אָׁ

ם  ם.-ַעדֲארָׁ ל יב  ַכֹּלתָׁ כָׁ ִבִאים-וְׁ ר:--ַהנְׁ אמֹּ ן, לֵּ ִאים כֵּ ה   ִנבְׁ ֲעלֵּ

ַלח,  ַהצְׁ ד, וְׁ עָׁ ת ִגלְׁ מֹּ ַתןרָׁ נָׁ ַיד ַהֶמֶלְך. וְׁ הוָׁה, בְׁ   יְׁ

ש  רָׁ א ַכיֹום-דְׁ  שאל בבקשה היום -נָׁ

ִריס  שר המשרת בארמון-סָׁ
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האם לצאת  להתייעץ עם נביאיומלך ישראל יהושפט מבקש מ

"יתן ה'  :פה אחדתשובתם היא למלחמה, ואכן מלך ישראל מתייעץ. 

 אישור ליציאה למלחמה. -המלך ינצח  -ביד המלך" 

חושד יהושפט  - "האין עוד נביא לה' עוד", יהושפט אומר לאחאב

  זאת ממספר סיבות:. בנבואה הקולקטיבית הזאת

"סגנון אחד עולה לכמה נביאים ואין שני   סיבה ראשונה היא

סגנון אחד זה אלוהים. אלוהים נביאים מתנבאים בסגנון אחר" 

החזון לכמה נביאים אבל כל נביא אומר את תוכן  אותו חזוןמראה את 

  המה ולא את האיך.: ה' אומר את  בדרכו

, ולמצוא חן היא שאולי הם רוצים לרצות אותו ואת אחאב סיבה שנייה

מהשאלה  - יהושפט מבקש עוד נביא. לכן הם על נבואה חיוביתבעיני

ומעדיף נביא  שלא נוח לו עם התנבאות הקולקטיביתשלו עולה גם 

 . נוסף בודד

היה המנהיג של ארבע מאות הנביאים. הוא עושה  צדקיהו בן כנענה

"באלה תנגח את  לוקח קרני ברזל, סמל לכוח, ואומר: -מעשה סמלי 

 שמעות המעשה הסמלי הנו שהמלך יעלה וינצח.. מארם עד כלותם"

 

מערכת הכינויים מראה  -"איש אחד" אחאב מכנה את מיכיהו  :7פס' 

. לא אוהב אותו או מכבד אותועל מערכת היחסים בינו לבין מיכיהו, 

הוא לא קורא לו נביא. אחאב אומר כי הוא שונא אותו , בנוסף לכך , 

 מפני שניבא עליו רעות.

הנביאים הללו שייכים לתקופה שבה  -יאים "מתנבאים" הנב :10פס' 

כמו  -הנביאים מתנבאים בעזרת שירים, ריקודים, פעולות וכדומה 

 .נבואות קדומהנביאי הבעל. הם שייכים לתקופת 
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 תשובתם של הנביאים?מהי .10

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 מבקש יהושפט נבואה נוספת? מדוע. 11

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 מכנה אחאב את מכיהו ?מדוע?  כיצד. 12

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 מאפיין את הנביאים השייכים לתקופת נבואה קדומה?מה . 13

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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 :23-13פס' 

 "נבואת" מכיהו על המלחמה בארם 

 

ְך יג אָׁ ַהַמלְׁ הּו, ִדֶבר -ֲאֶשר וְׁ יְׁ רֹּא ִמיכָׁ ַלְך ִלקְׁ יוהָׁ לָׁ ר אֵּ אמֹּ -, ִהנֵּהלֵּ

ִביִאים ֶפה י ַהנְׁ רֵּ א ִדבְׁ ד טֹוב, ֶאל-נָׁ ִהיַהֶמֶלְך; -ֶאחָׁ א דבריך -יְׁ נָׁ

ֶהם ַבר ַאַחד מֵּ ָך(, ִכדְׁ רְׁ בָׁ תָׁ ּטֹוב.--)דְׁ ִדַברְׁ ֹּאֶמר יד  וְׁ הּו:ַוי יְׁ   , ִמיכָׁ

הוָׁה-ַחי ר.-ִכי ֶאת--יְׁ תֹו ֲאַדבֵּ ַלי, אֹּ הוָׁה אֵּ ֹּאַמר יְׁ בֹוא טו  ֲאֶשר י , ַויָׁ

ֹּאֶמרְך, ַהֶמלֶ -ֶאל ְך ֶאל ַוי לֵּ הּו ֲהנֵּ יְׁ יו ִמיכָׁ לָׁ ד -ַהֶמֶלְך אֵּ עָׁ ת ִגלְׁ מֹּ רָׁ

ה,  מָׁ חָׁ ַיד -ִאםַלִמלְׁ הוָׁה בְׁ ַתן יְׁ נָׁ ַלח, וְׁ ַהצְׁ ה וְׁ יו ֲעלֵּ לָׁ ֹּאֶמר אֵּ ל; ַוי דָׁ ֶנחְׁ

ֹּאֶמר טז  .ַהֶמֶלְך יו ַוי לָׁ ִמים ֲאִני -ַהֶמֶלְך, ַעד אֵּ עָׁ ַכֶמה פְׁ

ִביֶעָך: ַדבֵּ -ֲאֶשר לֹּא  ַמשְׁ ַליר תְׁ הוָׁה.--ֱאֶמת-, ַרקאֵּ ם יְׁ שֵּ  יז  בְׁ

ֹּאֶמר ִאיִתי ֶאתַוי ל-, רָׁ ִצים -כָׁ פֹּ ל נְׁ אֵּ רָׁ ִרים, ַכצֹּאן, ֲאֶשר -ֶאלִישְׁ ֶההָׁ

ין הוָׁה לֹּא-אֵּ ֹּאֶמר יְׁ ֶעה; ַוי ֶהם רֹּ ִנים -לָׁ ֶלהֲאדֹּ אֵּ -, יָׁשּובּו ִאישלָׁ

לֹום. שָׁ יתֹו בְׁ בֵּ ֹּאֶמר יח  לְׁ ל, ֶאל-ֶמֶלְך ַוי אֵּ רָׁ ט:יְׁ -ִישְׁ פָׁ  ֲהלֹוא  הֹושָׁ

ֶליָך, לֹוא ִתי אֵּ ַמרְׁ ַלי טֹוב ִכי ִאם-אָׁ א עָׁ ַנבֵּ ע.-ִיתְׁ  }ס{   רָׁ

ֹּאֶמר יט ן ַוי כֵּ ַמע, לָׁ ַבר שְׁ ִאיִתי ֶאת-דְׁ הוָׁה; רָׁ ב ַעל-יְׁ שֵּ הוָׁה, יֹּ -יְׁ

ל כָׁ אֹו, וְׁ א -ִכסְׁ בָׁ ַמִיםצְׁ מֹּאלֹו. ַהשָׁ יו, ִמיִמינֹו ּוִמשְׁ לָׁ ד עָׁ מֵּ  כ  עֹּ

ֹּאֶמר הוָׁה, ִמ  ַוי ַפֶתה ֶאתיְׁ ב, -י יְׁ אָׁ ַיַעלַאחְׁ ד; וְׁ עָׁ ת ִגלְׁ מֹּ רָׁ ל בְׁ ִיפֹּ , וְׁ

ֹּאֶמר  ה.ַוי כֹּ ר בְׁ מֵּ ֶזה אֹּ ה, וְׁ כֹּ א כא  ֶזה בְׁ צֵּ רּוַח, ַויֵּ ד הָׁ י  ַוַיֲעמֹּ נֵּ ִלפְׁ

הוָׁה  ֹּאֶמר יְׁ ֹּאֶמר, ֲאִני ֲאַפֶתנּו; ַוי הוָׁה, ַוי יויְׁ לָׁ ה.אֵּ  כב  , ַבמָׁ

ֹּאֶמר ִייִתי רּוַח שֶ ַוי הָׁ א וְׁ צֵּ ל, אֵּ ִפי, כָׁ ֹּאֶמר, -ֶקר, בְׁ יו; ַוי ִביאָׁ נְׁ
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ַפֶתה ַגם תְׁ ל-וְׁ ה--תּוכָׁ א, ַוֲעשֵּ ן.-צֵּ ה כג  כֵּ ַעתָׁ הוָׁה וְׁ ַתן יְׁ ה נָׁ , ִהנֵּ

ִפי,  לרּוַח ֶשֶקר, בְׁ ה.-כָׁ עָׁ ֶליָך רָׁ ֶלה; ַויהוָׁה, ִדֶבר עָׁ ִביֶאיָך אֵּ   נְׁ

הּו ֶבן ַוִיַגש כד ִקיָׁ ה, ַוַיֶכה -ִצדְׁ ַנֲענָׁ הּו ַעל-ֶאתכְׁ יְׁ ַהֶלִחי; -ִמיכָׁ

י ֹּאֶמר, אֵּ ַבר רּוחַ -ַוי ִאִתי -ֶזה עָׁ הוָׁה מֵּ ריְׁ ַדבֵּ ְך. לְׁ ֹּאֶמר כה  אֹותָׁ  ַוי

בֹּא ֶחֶדר  ֶאה ַביֹום ַההּוא, ֲאֶשר תָׁ ָך רֹּ הּו, ִהנְׁ יְׁ ֶחֶדרִמיכָׁ , בְׁ

ה בֵּ חָׁ הֵּ  .לְׁ

 

ה כֹּ ר בְׁ מֵּ ֶזה אֹּ ה, וְׁ כֹּ  האחד אומר כך והשני אומר אחרת -ֶזה בְׁ

אַויֵּ    רּוחַ  צֵּ  אחד ממלאכי השמים. -הָׁ

 

של מוסד החמצה קיימת אל מיכיהו נשלח שליח אולם,   :13פס' 

הנביא ואומר  אינו מבין את משמעותהנביאות בידי השליח . השליח 

במקום להבין שאין הנביא שולט על  שינבא נבואה טובהלמיכיהו 

 נבואתו.

לשון  – "הנלך אל רמות גלעד למלחמה אם נחדל?" – 15פס' 

 רבים.

לשון  – "האלך על רמות גלעד למלחמה אם אחדל?" – 6פס' 

 יחיד.

 

 

 

 

 



 16 כל הזכויות שמורות למכון ברנקו וייס©  

 ישנם שני הסברים אפשריים להבדל בגרסאות הפנייה של המלך:

כי הם נביאים בישראל, הם  בלשון יחידהנביאים פנה  400-ל .1

הם מחויבים רק מכירים את אחאב והם לא מכירים את יהושפט, 

 לאחאב. 

אז הוא משתף בשאלה  רק רע עליויכיהו מנבא אחאב יודע שמ .2

  ידוע כעושה טוב בעיני ה'.גם את יהושפט כי יהושפט 

 

 התשובה של מיכיהו – 15פס' 

 ונתן ה' ביד המלך" עלה והצלח "ויאמר אליו

 הנביאים 400התשובה של  - 6פס' 

 ויתן ה' ביד המלך" "עלה

  

אצל אחאב  וזה מעוררהנביאים  400לתשובת  זההתשובת מיכיהו 

 :סיבותי תמש. חשדו של אחאב נובע חשד

 מיכיהו מנבא תמיד רעה על אחאב, אך הפעם הוא מנבא טוב.  .1

 הנביאים.  400"נבואת" מיכיהו הייתה זהה לנבואת  .2

 אחאב כועס על מיכיהו ואז מיכיהו אומר את האמת:
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מחמיץ השליח שנשלח אל מיכיהו את משמעות התפקיד  כיצד. 14

 ?הנבואי

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 ההסברים להבדלים בגרסאות הפניה של המלך?מה . 15

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 מתעורר חשדו של אחאב למשמע נבואתו של מיכיהו? מדוע. 16

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 השניה : נבואת מיכיהו18-17פס' 

לאחר דרישתו של אחאב ממיכיהו לדבר אמת , מתאר מיכיהו חזון 

 שנראה לו.

ֹּאֶמר " ִאיִתי ֶאתַוי ל-, רָׁ ִצים -כָׁ פֹּ ל נְׁ אֵּ רָׁ ין-ֶאלִישְׁ ִרים, ַכצֹּאן, ֲאֶשר אֵּ -ֶההָׁ

ֶעה; ֶהם רֹּ  אחאב ימות                 - לָׁ

 

הוָׁה לֹּא ֹּאֶמר יְׁ ִנים -ַוי ֶלהֲאדֹּ אֵּ לֹום-, יָׁשּובּו ִאישלָׁ שָׁ יתֹו בְׁ בֵּ רמז    -לְׁ

 .למותו של אחאב
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לעומת זאת,  מתבססת על ראייה ושמיעה )חזון(.נבואתו של מיכיהו 

הנביאים מתבססת על השראה אלוהית שנכנסה  400נבואת 

 ( רוח . )אליהם

  

על חזיון שראה  מיכיהו מספר לאחאב  :23-19' פס

 .אלוהים וצבא השמייםשל מראה  – בשמים

 ומסביבו כל צבא השמיים" )כל המלאכים( "ה' יושב

כל אחד נתן עצה  ?ה' שואל מי יפתה את אחאב לצאת למלחמה.

הרוח הציע להיות רוח שקר בפי כל נביאיו. זו הרוח שחדרה ו משלו 

 רוח שקר. –לנביאים 

  

 נגלה למיכיהו בחזונו הראשון? מה .17

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 נגלה למיכיהו בחזונו השני? מה .18

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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מצהיר מיכיהו על השקפתו לגבי תפקידו של נביא.  14. בפסוק 19

 מהי?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

הסתירה בין שתי התשובות של מיכיהו  מהי . 15-17בפסוק  עיינו .20

 היא  נובעת?וממה 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 מהימן מיכיהו יותר מהנביאים האחרים? במה .21

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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כיצד נדע מי מהנביאים צודק? עפ"י חוק הנביא )דברים 

 (23-18י"ח 

. במבחן ההתגשמותהקריטריון להבדיל בין נביא אמת לשקר הוא 

. קריטריון זה יא נבואת אמתהאם נבואה תתגשם,  לפי חוק הנביא,

 מעורר קשיים:

 אנו זקוקים לזמן כדי לבחון אם הנבואה היא נבואת אמת.  .1

. נבואת פורענות מותנית מותניתלעיתים, נבואת אמת היא  .2

תתגשם , הנבואה לא אם העם יחזור בתשובה – בהתנהגות העם

  ובכל זאת היא נבואת אמת.

  

 שקר לנביא אמת?הקריטריון להבדיל בין נביא מהו  .22

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

  

 

 : 29-26פס' 

 תגובת אחאב לנבואת מיכה

ֹּאֶמר כו  ל, ַקח ֶאתַוי אֵּ רָׁ הּו ֶאלִמ -, ֶמֶלְך ִישְׁ הּו, ַוֲהִשיבֵּ יְׁ ן -יכָׁ מֹּ אָׁ

ֶאל-ַשר ִעיר; וְׁ ש, ֶבן-הָׁ תָׁ  כז  ַהֶמֶלְך.-יֹואָׁ ַמרְׁ אָׁ ַמר ַהֶמֶלְך, וְׁ ה אָׁ , כֹּ

ית -ִשימּו ֶאת ַהֲאִכֻלהּו ֶלֶחם ַלַחץ, ּוַמִים ַלַחץ, ַהֶכֶלאֶזה, בֵּ ; וְׁ

לֹום. שָׁ ִאי בְׁ ֹּאֶמר כח  ַעד, בֹּ הּו ַוי יְׁ ש-ִאם--ִמיכָׁ לֹום, שֹוב תָׁ שָׁ ּוב בְׁ

ֹּאֶמר, -לֹּא הוָׁה ִבי; ַוי עּוִדֶבר יְׁ ם. ִשמְׁ -ֶמֶלְך ַוַיַעל כט  ַעִמים ֻכלָׁ

ט ֶמֶלְך פָׁ ל ִויהֹושָׁ אֵּ רָׁ ה, -ִישְׁ הּודָׁ תיְׁ מֹּ ד. רָׁ עָׁ ֹּאֶמר ל  ִגלְׁ  ֶמֶלְך ַוי
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ל ֶאל אֵּ רָׁ ה, -ִישְׁ ַאתָׁ ה, וְׁ מָׁ חָׁ ש וָׁבֹּא ַבִמלְׁ ַחפֵּ ט, ִהתְׁ פָׁ הֹושָׁ ַבשיְׁ  לְׁ

גָׁ  ה.בְׁ מָׁ חָׁ בֹוא ַבִמלְׁ ל, ַויָׁ אֵּ רָׁ ש ֶמֶלְך ִישְׁ ַחפֵּ  ּוֶמֶלְך לא  ֶדיָך; ַוִיתְׁ

ה  ם ִצּוָׁ ֶרֶכב ֲאֶשר-ֶאתֲארָׁ י הָׁ רֵּ ר, לֹּא -שָׁ אמֹּ ַנִים, לֵּ ֹלִשים ּושְׁ לֹו שְׁ

ֲחמּו,  ֶאת-ֶאתִתלָׁ ן וְׁ טֹּ דֹול:-קָׁ ַבדֹו.-ֶאת-ִכי ִאם  גָׁ ל, לְׁ אֵּ רָׁ   ֶמֶלְך ִישְׁ

ִהי לב א ַויְׁ י ִכרְׁ רֵּ ֶרֶכבֹות שָׁ רּו ַאְך -ֶאת הָׁ מְׁ ה אָׁ מָׁ הֵּ ט, וְׁ פָׁ הֹושָׁ יְׁ

ל הּוא, -ֶמֶלְך אֵּ רָׁ ֻסרּוִישְׁ ט. ַויָׁ פָׁ הֹושָׁ ַעק, יְׁ ם; ַוִיזְׁ חֵּ ִהלָׁ יו, לְׁ לָׁ  לג  עָׁ

ִהי ֶרֶכב, ַויְׁ י הָׁ רֵּ אֹות שָׁ שּובּו, -לֹּא-ִכי, ִכרְׁ ל, הּוא; ַויָׁ אֵּ רָׁ ֶמֶלְך ִישְׁ

יו. ַאֲחרָׁ ִאיש לד  מֵּ ַשְךוְׁ ֻתמֹו ַבֶקֶשת , מָׁ ֶמֶלְך -, ַוַיֶכה ֶאתלְׁ

יָׁן;  ין ַהִשרְׁ ִקים ּובֵּ בָׁ ין ַהדְׁ ל, בֵּ אֵּ רָׁ ֹּאֶמרִישְׁ ָך  ַוי ְך יָׁדְׁ בֹו, ֲהפֹּ ַרכָׁ לְׁ

ִני ִמן הֹוִציאֵּ יִתיִכי --ַהַמֲחֶנה-וְׁ ֳחלֵּ ה ַוַתֲעֶלה לה  .הָׁ מָׁ חָׁ , ַהִמלְׁ

ד ַבֶמרְׁ ּואַביֹום ַהה ֳעמָׁ יָׁה מָׁ ַהֶמֶלְך הָׁ ַכח , וְׁ ה, נֹּ בָׁ םכָׁ ת ֲארָׁ מָׁ ; ַויָׁ

ֶעֶרב, ַוִיֶצק ַדם ה ֶאל-בָׁ ֶכב.-ַהַמכָׁ רָׁ יק הָׁ ר לו  חֵּ ה  ַוַיֲעבֹּ ִרנָׁ הָׁ

ר:ַבַמֲחֶנה אמֹּ בֹּא ַהֶשֶמש לֵּ ִאיש ֶאל-ִאיש ֶאל  , כְׁ צֹו.-ִעירֹו, וְׁ   ַארְׁ

ת לז מָׁ בֹואַהֶמֶלְך,  ַויָׁ רּו ֶאת ַויָׁ בְׁ רֹון; ַוִיקְׁ מְׁ רֹון.ַהֶמלֶ -שֹּ מְׁ שֹּ   ְך, בְׁ

ף לח טֹּ ֶרֶכב ַעל -ֶאת ַוִישְׁ ַכתהָׁ רֵּ ִבים ֶאת בְׁ לָׁ ֹלקּו ַהכְׁ רֹון, ַויָׁ מְׁ -שֹּ

נֹות,  ַהזֹּ מֹו, וְׁ צּודָׁ חָׁ ר.--רָׁ הוָׁה, ֲאֶשר ִדבֵּ ַבר יְׁ    ִכדְׁ
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מיכיהו נכלא ע"י אחאב עם לחם ומים לחץ עד לשובו של אחאב 

דינו  –ב בשלום מן המלחמה בשלום מהמלחמה. אם אחאב אכן ישו

"אם שוב תשוב  28מיכיהו אומר בפס'  של מיכיהו יהיה מוות.

מיכיהו בטוח  –לא דיבר ה' בי, שמעו עמים כולם"  –בשלום 

 בפניחושש לעמוד בפני אחאב, אינו הוא ולכןבאמיתות נבואתו 

 .כל צבא ישראל וצבא יהודה  ובפניהנביאים,  400 

  

נבואותיו על מותו של אחאב במלחמת רמות  מיכיהו מנבא בשתי .23

 גלעד.

 הם נאמרים במפורש? והיכןנרמזים הדברים היכן  .א

המחיר שמשלם מיכיהו על העזתו לשאת נבואה כזאת נגד מהו  .ב

 המלך?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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 38-29פס' 

 ב במלחמה בארםתבוסת צבא ישראל ומות אחא 

 

ֶיֶתר לט ל וְׁ כָׁ ב וְׁ אָׁ י ַאחְׁ רֵּ ית -ִדבְׁ ה, ּובֵּ שָׁ ןֲאֶשר עָׁ ה,  ַהשֵּ נָׁ ֲאֶשר בָׁ

ל כָׁ ה:-וְׁ נָׁ ִרים, ֲאֶשר בָׁ תּוִבים, -ֲהלֹוא  ֶהעָׁ ם כְׁ י -ַעלהֵּ רֵּ ֶפר ִדבְׁ סֵּ

ִמים ל.--ַהיָׁ אֵּ רָׁ י ִישְׁ כֵּ ַמלְׁ ַכב מ  לְׁ ב, ִעם ַוִישְׁ אָׁ ֹלְך -ַאחְׁ יו; ַוִימְׁ תָׁ ֲאבֹּ

יָׁהּוֲאחַ  יו. זְׁ תָׁ נֹו, ַתחְׁ  }פ{   בְׁ

 

הכוונה היא  –"התחפש ובוא למלחמה"  אחאב אומר ליהושפט

שהוא )אחאב( יתחפש ולא ילבש את בגדי מלכותו כדי שלא יזהו 

אותו. אחאב קיבל מידע מוקדם שמלך ארם הורה למפקדי צבאו שלא 

"ומלך ארם ציווה את שרי : אלא את אחאב בלבדלהילחם ולהרוג, 

ב... שלושים ושניים... לאמור לא תילחמו את קטון ואת גדול כי הרכ

 (. לכן אחאב התחפש כדי שלא יזהו אותו.31)פס'  אם במלך לבדו"

הושפט ילבש את י – "ואתה לבש בגדיך"מיהושפט ביקש אחאב: 

 בגדי הקרב של המלך. )נשאלת השאלה האם אחאב בגד ביהושפט(

נהרג בדרך ואילו אחאב  מוותיהושפט ניצל מהאירוניה היא שדווקא 

לפי במילים "ואיש משך בקשת : המקריות מודגשת מקרית לחלוטין

הוא כיוון את החץ סתם כך ופגע באחאב במקריות. החץ פגע  –" תומו

ביטוי שמראה על המקריות. אבל  – "בין הדבקים ובין השריון"

למעשה ה"מקריות" כוונה ע"י אלוהים כי אלוהים רצה במותו של 

 ב במלחמה זו.אחא
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  נכשלה תחבולת התחפושת של אחאב?כיצד  הסבירו .24

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

חיילי ארם תפסו אותו כי חשבו, בגלל לבושו,  מה עם יהושפט?:

חיילי ארם הבינו ואולם יהושפט צעק לחייליו  באחאב,שמדובר 

 ושחררו אותו. שמדובר במלך יהודה

להפוך את כיוון הנסיעה ולחזור לשומרון.  מרכבואחאב מבקש 

 – "והמלך היה מעמד )העמידו אותו( במרכבה נוכח )מול( ארם"

. עדיין מתפקדכדי שהמלחמה לא תוכרע וארם יחשבו שהמלך 

 .המרכבה הגיעה לשומרון ובתוכה אחאב שמת מפציעתו

ם ליקקו את דמו, בדיוק את המרכבה מהדם והכלבי שטפו בשומרון  

"במקום אשר לקקו הכלבים : 19כפי שאליהו ניבא בפרק כ"א, פס' 

כלומר, מודגשת כאן  את דם נבות, ילוקו הכלבים את דמך אתה",

 התממשותה של הנבואה של אליהו.

ספר שמדגיש את  –נבואי  – ספר היסטוריוגראפיספר מלכים הוא 

 .תפקיד הנביאים ואת נבואותיהם המתגשמות
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 ניצל יהושפט?כיצד  .25

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 באה לידי ביטוי גבורתו? במהאחאב מת כגיבור בשדה הקרב.  .26

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

 

 : נוסחת סיום40-39פס' 

. בנוסחת הסיום נוסחת סיוםבכל פעם שמלך מסיים את חייו, מופיעה 

אחאב,  שלמופיעה תמיד הפנייה ביבליוגרפית; במקרה 

 "דברי הימים למלכי ישראל".ההיסטוריוגרף השתמש בספר 

 –מנוסחת סיום זו, אנו מתוודעים לאחאב אחר ממה שתואר בתנ"ך 

ארמון השן )שנהב( שבנה, הערים שבנה;  אחאב שממלכתו משגשגת,

שלנו, כי מה שעניין אותו היה  מחבראולם בכל אלה לא התמקד ה

 התנהגותו הדתית של אחאב.
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 נוסחת סיום ? .מהי27

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 ה אחאב מתגלה לנו בנוסחת הסיום?איז .28

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 "כמוני כמוך כעמי כעמך כסוסי כסוסיך"? מי אמר למי. 1

 .אחאב ליהושפט .א

 ב. יהושפט לאחאב  

 הדד מלך ארם לאחאבג. 

 ד. אחאב למלך ארם

 

 צדקיה בן כנענה היה נביא אמת או נביא שקר? האם. 2

 נביא שקר .א

 נביא אמת .ב

 לא ברור מהמקרא. .ג

  היה בתחילה נביא אמת ושינה את דעתו.ד.
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 מיכיהו בן ימלה היה נביא אמת או נביא שקר? האם. 3

 נביא אמת .א

 .ב. נביא שקר

 לא ברור מהמקראג. 

                                  ד. היה בתחילה נביא אמת ושינה את דעתו 

                     . 

 יצא למלחמה לאחר דברי ימלה? מי. 4

 רק מלך ישראל. .א

 ב. רק יהושפט.

  יהושפט ומלך ישראלג. 

                                               ד. הם לא יצאו למלחמה כי חששו.
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חורבן ממלכת  –יז'  פרק'  במלכים 

 לפנה"ס [ 722-720ישראל  ] 

  

 מבוא

  

מאורע גורלי בתולדות בני ישראל  – שומרוןחורבן את  מתארפרק זה 

בהשתלטות  הסתיימולא חורבן שומרון  תוצאותבימי בית ראשון .

 בחיסול מוחלטאלא  ,אפריים ממלכתעיר הבירה של צבא אשור על 

לפרובינציה  והפיכתה ומדיניתלאומית  הממלכה מבחינה  של

של  הפוליטי מצבהבגם ממלכת אפריים חל שנוי  בנפילתאשורית . 

בשל  אפרייםשנות קיומה של ממלכת  200 במשך.  ממלכת יהודה

מממלכת ארם והאמפריה  מהלומותסיבות גאוגרפיות היא ספגה  

נטלה  בסילוקהידה .  על יתה מוגנת בעקיפיןיאילו יהודה הו האשורית

 שנהגו , גבולה הצפוני נחשף לאותם אוייבי מקומה אתיהודה 

שנה יביאו  130ם , שאחרי חדשי ואויביםלהתקיף את ישראל 

 לחורבנה .

  

 וארצם המאורעות הגדולים בתולדות בני ישראלהפרק מתאר את  

שבממלכה הצפונית. בני ישראל, בני עשרת השבטים הוגלו מארצם 

 שהובאו על ידי מלך אשור עמים זריםירשו  שומרוןלאשור ואת אזור 

עמים אלה ' מאוחרת נקראו בתקהאמפריה האשורית לשומרון . ]  מן

 [. שומרונים"כותים" ומאוחר יותר נקראו , בפי חז"ל "גורי אריות"
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 בפרק זה מתואר חורבנה של ממלכת_________________

 ממלכת ____________ חוסלה מבחינה__________________

 ומבחינה________________.

 אחרי החורבן  חל שינוי גם בממלכת__________________.

 שראל הכבושה הובאו__________________.אל ממלכת י

 

 נושאי הפרק

 גלות ישראל לאשור: סיבה מדינית לגלות -6-1פסוקים 

 הסיבה הדתית לגלות -23-7פסוקים 

העמים שהובאו לממלכת ישראל על ידי  -41-24פסוקים 

 מלך אשור.
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 1-6פסוקים 

 גלות ישראל לאשור: סיבה מדינית לגלות

 

ַנת א ז  ִבשְׁ חָׁ אָׁ ה, לְׁ רֵּ ים ֶעשְׁ תֵּ ה: ֶמֶלְךשְׁ הּודָׁ ַע ֶבן  יְׁ ַלְך הֹושֵּ -מָׁ

רֹון,  מְׁ שֹּ ה בְׁ לָׁ ל-ַעלאֵּ אֵּ רָׁ ִנים.--ִישְׁ ַשע שָׁ י  ַוַיַעש ב  תֵּ ינֵּ עֵּ ַרע, בְׁ הָׁ

הוָׁה: י   יְׁ כֵּ ַמלְׁ לַרק, לֹּא כְׁ אֵּ רָׁ יו.ִישְׁ נָׁ פָׁ יּו, לְׁ יו ג  , ֲאֶשר הָׁ לָׁ ה,  עָׁ לָׁ עָׁ

ֶאֶסר ֶמֶלְך ַאש ַמנְׁ ִהיַשלְׁ עַ לֹו -ּור; ַויְׁ ה. הֹושֵּ חָׁ ֶשב לֹו ִמנְׁ   ֶעֶבד, ַויָׁ

א ד צָׁ ַע -ֶמֶלְך ַוִימְׁ הֹושֵּ ַלח ֶקֶשרַאשּור בְׁ ִכים, ֲאֶשר שָׁ אָׁ -ֶאל ַמלְׁ

לֹּא-סֹוא ֶמֶלְך ַרִים, וְׁ ֶמֶלְך ַאשּור, -ִמצְׁ ה לְׁ חָׁ ה ִמנְׁ הֶהֱעלָׁ נָׁ שָׁ  כְׁ

הּו ֶמֶלְך ַאשּור, ַויַ  רֵּ ה; ַוַיַעצְׁ נָׁ שָׁ ית בְׁ הּו בֵּ רֵּ  ַוַיַעל ה  .ֶכֶלאַאסְׁ

ל-ֶמֶלְך כָׁ ֹלש -ַאשּור, בְׁ , שָׁ ֶליהָׁ ַצר עָׁ רֹון, ַויָׁ מְׁ ֶרץ; ַוַיַעל, שֹּ אָׁ הָׁ

ִנים ַנת ו  .שָׁ ִשִעית ִבשְׁ ַכד ֶמֶלְך ַהתְׁ ַע, לָׁ הֹושֵּ -ַאשּור ֶאת-לְׁ

רֹון, ַוֶיֶגל  מְׁ ם בַ -ֶאתשֹּ ֶשב אֹותָׁ ה; ַויֹּ ל, ַאשּורָׁ אֵּ רָׁ ַלח ִישְׁ חְׁ

ַהר  בֹור, נְׁ חָׁ ןּובְׁ י.--גֹוזָׁ דָׁ י מָׁ רֵּ עָׁ   וְׁ

 

 התכוון למרוד-ֶקֶשר
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  -6-1פסוקים 

 גלות ישראל לאשור: סיבה מדינית לגלות

 

 הושע בן אלה.  המלך בממלכת ישראל :

 האירועים המרחשים בתקופת מלכותו:

תשלום שיעבוד משמעותו  משועבדת לממלכת אשור.הממלכה 

איסור קשירת קשרים דיפלומטיים או כלכליים עם  קבוע של מס,

 ממלכות שכנות.

קושר באשור. המרד מתבטא בזה שהושע  הושע מלך ישראל מורד

 קשרים דיפלומטיים עם מלך מצרים ששמו היה סוא.

יוצא את מלך ישראל המורד. מלך אשור  להעניש מלך אשור מחליט

שראל מלך ימלך אשור שם את  למסע מלחמה נגש מלך ישראל.

 שומרון,. מלך  אשור שם מצור על העיר בכלא

) עיר הבירה של ממלכת ישראל עוד מימיו של אחאב  מלך ישראל (.  

תושבי הממלכה . אחרי שלוש שנים של מצור נכבשת העיר שומרון

 נלקחים לגלות ומפוזרים בכל רחבי ממלכת אשור.

הכנועים  המלכיםאת  להרתיעהאוכלוסין ההמונית נועדה  הגליית[  1]

 מלמרוד במלך אשור .

 את אוכלוסיית העם הנכבש , להחליש את כוחו . לדלדל  [2]

הסביבה מבחינה  מעמיאת הגולים במקומם החדש   לבודד[  3]

 [ .למרידה להצטרףתקשורתית ] לא יוכלו 

 המלךשל  נתונים לחסדיואת הגולים במקומם החדש  להשאיר[  4]

 . נאמנותיחוייבו לו   –האשורי 
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 המלך בממלכת ישראל?______________________מיהו  .1

 היה משמעותו של השעבוד? מה .2

 

  

 מתבטאת מרידתו של הושע? במה. 3

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 עושה מלך אשור בתגובה למרידת הושע? מה. 4

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 נהגה אשור להגלות את תושבי המדינה הכבושה?מדוע  .5

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 

 

מי היה המלך האשורי שכבש את שומרון ולקח את תושביה 

 לגלות?

שלמנאסר שני מלכי אשור היו שותפים לכל התהליך. הראשון היה 

 רק י"ז. מלך אשור ושמו מוזכר גם בפסוק בפ

 את הכיבוש כי המלך הקודם  השליםסרגון  סרגון.המלך השני היה 

 ) שלמנאסר ( מת ולא השלים את הכיבוש של שומרון.
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 שני מלכים היו שותפים בכיבוש שומרון: _________ ו _________

 

 הסיבותלחורבן:

 

היסטוריים שונים  אירועיםספר מלכים מתאר  מידע כללי:

. לאירועים ההיסטוריים ישראל ויהודההמתרחשים בממלכות 

 סיבה כפולה)לכל אירוע שתי סיבות (.המתוארים בספר מלכים  נמצא 

 תיאולוגית. –סיבה אחת היסטורית וסיבה שנייה דתית 

התרחשו אירועים  מדועהסופר המקראי מסביר  הסיבה ההיסטורית:

 .מעשיות, ריאליותמסוימים ומנמק אותם בסיבות מציאותיות, 

התרחשו  מדועהסופר המקראי מסביר   דתית : -תיאולוגית   סיבה

בני ישראל לא עמדו . בסיבות דתיותאותם ומנמק  אירועים מסוימים

עבודת  – בברית שכרתו עם ה'. בני ישראל חטאו לה' בעבודה זרה

 אלילים. 

   המרד -סיבה היסטורית

ְמָצא ֶמֶלְך: 4פסוק  ַע ֶקֶשר, א  -ַויִּ ים ֶאלַאּׁשּור ְבהֹושֵׁ סֹוא -ֶשר ָשַלח ַמְלָאכִּ

ם, ְולֹא-ֶמֶלְך ְצַריִּ ְנָחה ְלֶמֶלְך ַאּׁשּור, ְכָשָנה ְבָשָנה-מִּ   ֶהֱעָלה מִּ

 חטאי האלילות  –סיבה תיאולוגית 

י : 7פסוק   י, כִּ י-ַוְיהִּ יְראּו, -ָחְטאּו ְבנֵׁ יֶהם, ..... ַויִּ ל ַליהָוה ֱאֹלהֵׁ ְשָראֵׁ יִּ

ים..... רִּ חֵׁ ים א   ֱאֹלהִּ
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 פרטונימוקים ניתנים בספר מלכים לאירועים הסטוריים? אילו . 6

 כל נימוק. והסבירו

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 

  

 -קיים קושי 2בפסוק   

הוָׁה: ַוַיַעש : "נאמר  י יְׁ ינֵּ עֵּ ַרע, בְׁ י   הָׁ כֵּ ַמלְׁ לַרק, לֹּא כְׁ אֵּ רָׁ , ִישְׁ

יו. נָׁ פָׁ יּו, לְׁ  "ֲאֶשר הָׁ

 או יותר מהמלכים שלפניו? האם הוא חטא פחותוהשאלה היא 

 פתרונות:

חטא יותר ) ראה חוברת מושגים(  על פי תרגום השבעים .1

 מהמלכים שקדמו לו.

מקודמיו משום שלא החטיא את  חטא פחות -פרשנות נוספת .2

 העם כמו שעשה ירבעם.

כנראה, שבפסוק זה ביקש המחבר להדגיש שממלכת ישראל לא 

לל החטא המצטבר חרבה בגלל חטאי הושע ובני דורו אלא בג

 שראשיתו בימי ירבעם.
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 הפתרונות? ומהם, 2הקושי בפסוק  מה .7 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 ______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 

שגיאתו הפוליטית של הושע  הואלחורבן שומרון  ההיסטורי ההסבר

 במצריים החלשה . ובטח שמרד במלך אשור הגדול

 

 

 

 -7-23פסוקים  

 הסיבה הדתית לגלות

 

ִהי ז אּו-, ִכיַויְׁ טְׁ י חָׁ נֵּ ם -בְׁ תָׁ יֶהם, ַהַמֲעֶלה אֹּ ל ַליהוָׁה ֱאֹלהֵּ אֵּ רָׁ ִישְׁ

ַרִים,  ֶאֶרץ ִמצְׁ ה ֶמֶלְך ִמַתַחתמֵּ עֹּ אּו, ֱאֹלִהים -ַיד ַפרְׁ ִים; ַוִיירְׁ רָׁ ִמצְׁ

ִרים. כּו ח  ֲאחֵּ לְׁ ֻחקֹות ַויֵּ הוָׁה,, ֲאֶשר ַהגֹוִים, בְׁ י  הֹוִריש יְׁ נֵּ י בְׁ נֵּ ִמפְׁ

י  כֵּ ל; ּוַמלְׁ אֵּ רָׁ לִישְׁ אֵּ רָׁ שּו. ,ִישְׁ אּו ט  ֲאֶשר עָׁ ַחפְׁ י ַויְׁ נֵּ ל, -בְׁ אֵּ רָׁ ִישְׁ

ִרים ֲאֶשר לֹּא בָׁ ן, ַעל-דְׁ יֶהם; -כֵּ הוָׁה, ֱאֹלהֵּ נּויְׁ מֹות  ַוִיבְׁ ֶהם בָׁ לָׁ

ל כָׁ ִרים ַעד-בְׁ ַדל נֹוצְׁ יֶהם, ִמִמגְׁ רֵּ רִעיר -עָׁ צָׁ ֶהם ַוַיִצבּו י  .ִמבְׁ  לָׁ

ל ִרים, ַעל כָׁ בֹות, ַוֲאשֵּ ה, וְׁ -ַמצֵּ הָׁ בֹּ ה גְׁ עָׁ לִגבְׁ ץ -ַתַחת כָׁ ןעֵּ   .ַרֲענָׁ
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רּו יא ַקּטְׁ ל-ַויְׁ כָׁ ם, בְׁ מֹות, ַכגֹוִים, ֲאֶשר-שָׁ הוָׁה -בָׁ ה יְׁ לָׁ ֶהגְׁ

יֶהם נֵּ ִעיס ֶאתִמפְׁ ַהכְׁ ִעים, לְׁ ִרים רָׁ בָׁ הוָׁה.-; ַוַיֲעשּו דְׁ דּו יב  יְׁ , ַוַיַעבְׁ

ֶהם, לֹּא ַתֲעשּו ֶאת ֲאֶשר, ַהִגֻלִלים הוָׁה לָׁ ַמר יְׁ ר ַהֶזה.-אָׁ בָׁ   ַהדָׁ

ַעד יג הוָׁה  ַויָׁ ליְׁ אֵּ רָׁ ִישְׁ ל בְׁ ַיד כָׁ ה בְׁ ל-ּוִביהּודָׁ י( כָׁ ִביאֵּ -נביאו )נְׁ

ר, ֻשבּו  אמֹּ ֶזה לֵּ יֶכםחֹּ כֵּ ֹו ִמַדרְׁ רּו ִמצְׁ ִשמְׁ ִעים וְׁ רָׁ ַתי ֻחקֹוַתי, הָׁ

ל כָׁ ה, ֲאֶשר -כְׁ יֶכם-ֶאת ִצִּויִתיַהתֹורָׁ תֵּ ִתי --ֲאבֹּ ַלחְׁ ַוֲאֶשר שָׁ

ַדי  ַיד ֲעבָׁ יֶכם, בְׁ ֹּא יד  .ִביִאיםַהנְׁ ֲאלֵּ ל עּו, וְׁ מֵּ שּו ֶאתשָׁ -; ַוַיקְׁ

ם, ֲאֶשר לֹּא ֶהֱאִמינּו,  ֶרף ֲאבֹותָׁ עֹּ ם, כְׁ פָׁ רְׁ יֶהם. ַביהוָׁהעָׁ  טו  ֱאֹלהֵּ

ֲאסּו ֶאת-ֶאת ַוִימְׁ יו, וְׁ ַרת ֶאת-ֻחקָׁ ִריתֹו ֲאֶשר כָׁ ת -בְׁ אֵּ ם, וְׁ ֲאבֹותָׁ

ֹו דְׁ יועֵּ ם; תָׁ ִעיד בָׁ י ַההֶ , ֲאֶשר הֵּ כּו ַאֲחרֵּ לְׁ לּוַויֵּ בָׁ י, ֶבל, ַוֶיהְׁ ַאֲחרֵּ  וְׁ

ִתי  ִבלְׁ ם לְׁ תָׁ הוָׁה אֹּ ה יְׁ ם, ֲאֶשר ִצּוָׁ תָׁ ִביבֹּ  ֲעשֹותַהגֹוִים ֲאֶשר סְׁ

ֶהם. בּו טז  כָׁ ל-, ֶאתַוַיַעזְׁ ֹו-כָׁ ֶהם ִמצְׁ יֶהם, ַוַיֲעשּו לָׁ הוָׁה ֱאֹלהֵּ ת יְׁ

ה,  כָׁ ַתחֲ  שניםַמסֵּ ה, ַוִישְׁ ירָׁ ִלים; ַוַיֲעשּו ֲאשֵּ י( ֲעגָׁ נֵּ ל)שְׁ כָׁ -וּו לְׁ

א  בָׁ ַמִיםצְׁ דּו, ֶאתַהשָׁ ַעל.-, ַוַיַעבְׁ יֶהם -ֶאת ַוַיֲעִבירּו יז  ַהבָׁ נֵּ בְׁ

ֶאת ש, -וְׁ אֵּ יֶהם, בָׁ נֹותֵּ מּובְׁ סְׁ רּו,  ַוִיקְׁ ַמכְׁ שּו; ַוִיתְׁ ַנחֵּ ִמים, ַויְׁ סָׁ קְׁ

י  ינֵּ עֵּ ַרע בְׁ הוָׁהַלֲעשֹות הָׁ ִעיסֹו.--יְׁ ַהכְׁ ַאַנף יח  לְׁ ד  ַוִיתְׁ אֹּ הוָׁה מְׁ יְׁ

יִ  יו:בְׁ נָׁ ַעל פָׁ ם מֵּ ִסרֵּ ל, ַויְׁ אֵּ רָׁ ַארלֹּא   שְׁ ה ִנשְׁ הּודָׁ ֶבט יְׁ , ַרק שֵּ

ַבדֹו. ה-ַגם יט  לְׁ הּודָׁ ַמר, ֶאת--יְׁ ֹו-לֹּא שָׁ יֶהם; ִמצְׁ הוָׁה ֱאֹלהֵּ ת יְׁ

כּו לְׁ שּו.ַויֵּ ל ֲאֶשר עָׁ אֵּ רָׁ ֻחקֹות ִישְׁ ַאס כ  , בְׁ ל ַוִימְׁ כָׁ הוָׁה בְׁ ֶזַרע -יְׁ

ל,  אֵּ רָׁ םִישְׁ ַענֵּ ם, , ַויִ ַויְׁ נֵּ ַידתְׁ ִסים-בְׁ ם, --שֹּ ִליכָׁ ַעד ֲאֶשר ִהשְׁ

יו. נָׁ ַעל -ִכי כא  ִמפָׁ ל, מֵּ אֵּ רָׁ ַרע ִישְׁ יתקָׁ ִליכּו, ֶאת בֵּ ִוד, ַוַימְׁ -דָׁ

ם ֶבן עָׁ בְׁ ט; וידא )ַוַיַדח( -יָׁרָׁ בָׁ םנְׁ עָׁ בְׁ הוָׁה, -ֶאת יָׁרָׁ י יְׁ ַאֲחרֵּ ל מֵּ אֵּ רָׁ ִישְׁ
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ה. דֹולָׁ ה גְׁ אָׁ ם ֲחטָׁ ֶהֱחִטיאָׁ כּו כב  וְׁ לְׁ י בְׁ  ַויֵּ לנֵּ אֵּ רָׁ לִישְׁ כָׁ ַחּטֹּאות -, בְׁ

ה: שָׁ ם ֲאֶשר עָׁ עָׁ בְׁ ה.-לֹּא  יָׁרָׁ רּו, ִמֶמנָׁ הוָׁה -ֲאֶשר ַעד כג  סָׁ ִסיר יְׁ הֵּ

ל-ֶאת ַיד כָׁ יו, ַכֲאֶשר ִדֶבר, בְׁ נָׁ ַעל פָׁ ל, מֵּ אֵּ רָׁ יו -ִישְׁ דָׁ ִביִאיםֲעבָׁ ; ַהנְׁ

ה, ַעד, ַהיֹום  תֹו, ַאשּורָׁ מָׁ ַעל ַאדְׁ ל מֵּ אֵּ רָׁ    .ַהֶזהַוִיֶגל ִישְׁ

  

הוָׁה   הכניע אלוהים בפניהם -הֹוִריש יְׁ

או ַחפְׁ   חיפו על מנהגיהם  -ַויְׁ

 אלילים-ַהִגֻלִלים

לּו  בָׁ י ַהֶהֶבל, ַוֶיהְׁ כּו ַאֲחרֵּ לְׁ  הלכו אחרי אמונות חסרות ערך-ַויֵּ

ַאַנף  הוָׁה ַוִיתְׁ  הרחיקם, הגלה אותם-יְׁ

ַיד  ִסים-בְׁ  אוייבים-שֹּ

 

 23 – 7פסוקים 

  דתית לחורבן –תיאולוגית הסיבה ה

 מידע כללי:

שהביאו  החטאים הדתייםבפסוקים אלו מפרט הסופר המקראי את 

 בסופו של דבר לגלות שומרון.

היא מצב שבו האויב שכבש את הממלכה מוציא את  יציאה לגלות

אותם במקומות שונים. גלות היא  ומפזרהתושבים מהממלכה שלהם 

האדם. ניתוק מהארץ, מהתרבות .  מהמקום אליו שייך ניתוקמצב של 

 עונש כבד מאוד עבור האדם הפרטי ועבור העם.יציאה לגלות היא 
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כאשר הסופר המקראי מתאר את החטאים הדתיים של העם הוא 

 נוקט בשתי דרכים:

 והעצמה של החטאים.  *פירוט הרחבה

 של העם כלפי אלוהים. כפיות הטובה*תיאור 

ורק חטאים  עונש כבדגלות הוא הסופר נוקט בדרך זו כי עונש ה

את חורבן וגלות להצדיק חורבן וגלות. על מנת להצדיק כבדים יכולים 

 וכפיות הטובה שלו. חטאי העםהסופר המקראי את מעצים שומרון 

מצדיק הסופר  צידוק הדין. -תיאודיציה שיטת תיאור זו נקראת 

. ככל את העונש  –החטאים את הדין  ההסבר ופירוטבאמצעות 

כך יהיו יותר צידוקים)חטאים כבדים יותר (  חמור וכבד יותרהעונש ש

 בתיאור של הסופר המקראי.

 

 יציאה לגלות על פי המידע בטקסט? מהי .8

______________________________________________

______________________________________________ 

אר את החטאים נוהג המחבר המקראי כאשר הוא מת כיצד .9

 הדתיים של העם?

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 מכונה שיטת הצדקת החורבן והגלות?כיצד  .10

______________________________________________ 
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 פירוט הרחבה והעצמה של החטאים. 

 

 מראי המקום ותיאור המעשים פירוט 

 הנושא

1 

 

עבודת 

 אלילים

ואימוץ מנהגי 

הפולחן של 

עובדי 

 האלילים

, 7פס' 

12  

אּו,  -עבודה זרה  -   עבדו אלוהים אחרים ַוִיירְׁ

ִרים דּו, ַהִגֻלִליםוַ ...  ֱאֹלִהים ֲאחֵּ  ַיַעבְׁ

אימצו לעצמם את מנהגי  הפולחן של  העמים  8פס' 

ֻחקֹות ַהגֹוִים - האחרים כּו, בְׁ לְׁ  ,  ַויֵּ

, 9פס' 

11  

בניית במות בכל רחבי הממלכה ועבודת אלילים 

ל  - בבמות כָׁ מֹות בְׁ ֶהם בָׁ נּו לָׁ רּו-ַוִיבְׁ ַקּטְׁ יֶהם....ַויְׁ רֵּ -עָׁ

ל כָׁ ם, בְׁ מ-שָׁ   ֹות, ַכגֹוִים,בָׁ

אין כאן תוכחה על כך שלא ריכזו את הפולחן אלא 

 תוכחה על עבודת אלילים בבמות.

בֹות,  -  פולחן לבעל ולאשרה 10פס'  ֶהם ַמצֵּ ַוַיִצבּו לָׁ

ל ִרים, ַעל כָׁ ל-ַוֲאשֵּ ַתַחת כָׁ ה, וְׁ הָׁ בֹּ ה גְׁ עָׁ ן.-ִגבְׁ ץ ַרֲענָׁ   עֵּ

בודת סוג של עצים שהיו נהוגים בע –) האשרים  

האשרה . האשרה יכולה להיות פסל, אלה או עץ 

 לפולחן (

פס'   

16   

י(   -בניית העגלים   נֵּ ה, שנים )שְׁ כָׁ ֶהם ַמסֵּ ַוַיֲעשּו לָׁ

ִלים  ;ֲעגָׁ

פס'   

16    

ל  –פולחן לצבא השמים  כָׁ ַתֲחוּו לְׁ א -ַוִישְׁ בָׁ צְׁ

ַמִים,     ַהשָׁ

פס'   

16  

דּו, ַויַ  -  פולחן לבעל ולאשרה ה, ַוַיַעבְׁ ירָׁ ֲעשּו ֲאשֵּ

ַעל.-ֶאת  ַהבָׁ
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פס'   

17 

  פולחן אלילי של הקרבת בנים כקורבן לאל מולך

ֶאת-ַוַיֲעִבירּו ֶאת - יֶהם וְׁ נֵּ ש,-בְׁ אֵּ יֶהם, בָׁ נֹותֵּ   בְׁ

אימוץ מנהגים של  –פעולות של הגדת עתידות  17פס'  

ִמים, ַויְׁ  -עובדי האלילים   סָׁ מּו קְׁ סְׁ שּוַוִיקְׁ  ַנחֵּ

 מראי המקום ותיאור המעשים פירוט 

 הנושא

2 

 

חטאים 

 מצטברים

העם אינו שומע ואינו מקיים את חוקיה' כמו  14פס'  

שּו ֶאת -  אבותיהם ם, -ַוַיקְׁ ֶרף ֲאבֹותָׁ עֹּ ם, כְׁ פָׁ רְׁ עָׁ

יֶהם.  ֲאֶשר לֹּא ֶהֱאִמינּו, ַביהוָׁה ֱאֹלהֵּ

3 

 

יני ואי קיום עשרת הדברות שהן הפרת ברית ס     15פס'   הפרת הברית

סּו ֶאת -חלק מהברית  ְמא  ֶשר -ֻחָקיו, ְוֶאת-ַויִּ יתֹו א  ְברִּ

ְדֹו-ָכַרת ֶאת ת עֵׁ בֹוָתם, ְואֵׁ יד ָבםא  עִּ ֶשר הֵׁ  ָתיו, א 

 -משמעות   –העם אינו מקיים את החוקים  16פס'  

 -  הפרת הברית כי החוקים הם חלק מהברית

בּו, ֶאת ֹו-לכָׁ -ַוַיַעזְׁ יֶהםִמצְׁ הוָׁה ֱאֹלהֵּ  ת יְׁ

4 

 

העם לא 

נשמע 

לאזהרות 

ולדברי 

 הנביאים.

 13פס' 

– 14  

אלוהים מתריע/מזהיר את העם  באמצעות 

הנביאים אך העם אינו מקשיב ואינו משנה את 

  דרך החטאים שבה הוא הולך.

ל  ַיד כָׁ ה בְׁ ל ּוִביהּודָׁ אֵּ רָׁ ִישְׁ הוָׁה בְׁ ַעד יְׁ נביאו -ַויָׁ

י(  ִביאֵּ ל)נְׁ ִעים -כָׁ רָׁ יֶכם הָׁ כֵּ ר, ֻשבּו ִמַדרְׁ אמֹּ ֶזה לֵּ חֹּ

ֹו רּו ִמצְׁ ִשמְׁ לוְׁ כָׁ ה, ֲאֶשר ִצִּויִתי -ַתי ֻחקֹוַתי, כְׁ ַהתֹורָׁ

יֶכם-ֶאת תֵּ ַדי --ֲאבֹּ ַיד ֲעבָׁ יֶכם, בְׁ ִתי ֲאלֵּ ַלחְׁ ַוֲאֶשר שָׁ

ִביִאים. עּו;  ַהנְׁ מֵּ לֹּא, שָׁ  וְׁ
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העם אינו נשמע להתראות שהופנו אליו  15פס' 

   -מצעות הנביאים  בא

ֹו דְׁ ת עֵּ אֵּ ֲאסּו ..... וְׁ םַוִימְׁ ִעיד בָׁ יו, ֲאֶשר הֵּ  .תָׁ

5 

 

הגורם לפילוג 

 הממלכה  

ירבעם וממלכת ישראל אשמים בפילוג הממלכה   21פס'  

– 

ִליכּו, ֶאת-ִכי  ִוד, ַוַימְׁ ית דָׁ ַעל בֵּ ל, מֵּ אֵּ רָׁ ַרע ִישְׁ -קָׁ

ם ֶבן עָׁ בְׁ ט;-יָׁרָׁ בָׁ  נְׁ

 

 מה מאפיין כל חטא. הסבירואי העם ואת חטציינו . 11

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 
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 הטובה של העם כלפי אלוהים תיאור כפיות

 ) הטבלה נערכה על בסיס שאלה מבחינת בגרות ( 

 

כפיות הטובה של העם בנוגע  מעשים שה' עשה למען העם 

 למעשה

 תיאור המעשה הפסוק תיאור המעשה הפסוק

אלוהים הוציא את  7פס'  .1

העם ממצרים 

  - מעבדות לחירות

ֶאֶרץ  ם מֵּ תָׁ ַהַמֲעֶלה אֹּ

ַרִים, ִמתַ  ַחת ַיד ִמצְׁ

ה ֶמֶלְך עֹּ ִים-ַפרְׁ רָׁ  ִמצְׁ

  העם עובד אלוהים אחרים  7פס'  

ִרים. - אּו, ֱאֹלִהים ֲאחֵּ  ַוִיירְׁ

ה' גרש מהארץ את   8פס'  .2

שהיו  כל האויבים

ֲאֶשר  -   עובדי אלילים

י  נֵּ י בְׁ נֵּ הוָׁה, ִמפְׁ הֹוִריש יְׁ

ל אֵּ רָׁ  ִישְׁ

העם מאמץ לעצמו את   8פס' 

הפולחן של עובדי 

 -    ילים שישבו בארץהאל

ֻחקֹות ַהגֹוִים, כּו, בְׁ לְׁ  ַויֵּ
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 את מעשי האל כלפי העם וכפיות הטובה של העם כלפיו. .ציין12

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 

 : ) תפיסות הגמול(23 - 7עקרון הענישה בפס' 

 מידה כנגד מידה

פי שיטה –הנהוגות בתנ"ך. על  שכר ועונשאחת מהשיטות של מידע: 

או   לעונשהחטא בין המעשה לבין התגובה. בין  קשר ישירזו קיים 

 בין המעשה הטוב לשכר.

, כלומר: קשר מילוליבכתוב המקראי הקשר בא לידי ביטוי באמצעות 

 שורש., במילה מאותו במילים דומותשימוש 

 

 : 23 – 22פרק י"ז פס' 

ל, ְבָכל:   22החטא : פסוק  ְשָראֵׁ י יִּ ְלכּו ְבנֵׁ ֶשר -ַויֵׁ ַחטֹאות ָיָרְבָעם א 

רּו-לֹּא  ָעָשה: ה.ִממֶ  ,סָׁ    נָׁ

ֶשר :  23העונש:  פסוק  ִסיר-ַעד א  הוָׁה ֶאת הֵּ ל-יְׁ אֵּ רָׁ ַעל ָפָניו, ִישְׁ , מֵׁ

ֶבר, ְבַיד ָכל ֶשר דִּ ַעל ַאְדָמתֹו, ַאּׁשּוָרה, -ַכא  ל מֵׁ ְשָראֵׁ ֶגל יִּ ים; ַויִּ יאִּ ָבָדיו ַהְנבִּ ע 

  ַעד, ַהיֹום ַהֶזה.
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הוא בא לידי ביטוי  וכיצדמהו עקרון המידה כנגד מידה ? ציין  .13

 הדגימו.בכתוב המקראי? 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 

 

  

 

 

 עונש                                            -מידה                     כנגד                    מידה -חטא        
            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

= נמנה עם  כדויטרונומיסטיזו של המחבר ניתן לזהותו  מהשקפתו

 .האסכולה של ספר דברים

  סיבתיות כפולה.ינית נוצרה כאן ויחד עם הסיבה המד

 

 

 החטא:
ָנה ....ָסרּו, -לֹא  ִממֶּ

 העונש:
תֵהִסיר  -ְיהָוה אֶּ

 ..ִיְשָרֵאל.
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 24-41פסוקים 

 העמים שהובאו לממלכת ישראל על ידי מלך אשור.

 

א כד  בֵּ ת, -ֶמֶלְך ַויָׁ ֲחמָׁ א ּומֵּ ַעּוָׁ ה ּומֵּ ֶבל ּוִמכּותָׁ ַאשּור ִמבָׁ

ַוִים,  ַפרְׁ ֶשבּוסְׁ שּו,  ַויֹּ ל; ַוִירְׁ אֵּ רָׁ י ִישְׁ נֵּ רֹון, ַתַחת בְׁ מְׁ י שֹּ רֵּ עָׁ -ֶאתבְׁ

ר מְׁ .שֹּ ֶריהָׁ עָׁ בּו, בְׁ שְׁ ִהי כה  ֹון, ַויֵּ ֹּא ַויְׁ ם, ל ם שָׁ תָׁ ִחַלת ִשבְׁ , ִבתְׁ

אּו,  ֶהם ֶאת-ֶאתיָׁרְׁ הוָׁה בָׁ ַשַלח יְׁ הוָׁה; ַויְׁ ִגים -יְׁ רְׁ יּו הֹּ יֹות, ַוִיהְׁ ֲארָׁ הָׁ

ֶהם רּו כו  .בָׁ ֹּאמְׁ ֶמֶלְך, ַוי ִליתָׁ  לְׁ ר, ַהגֹוִים ֲאֶשר ִהגְׁ אמֹּ ַאשּור לֵּ

י  רֵּ עָׁ רֹוןַותֹוֶשב בְׁ מְׁ עּו, ֶאתשֹּ ֹּא יָׁדְׁ ֶרץ; -, ל אָׁ י הָׁ ַפט ֱאֹלהֵּ ִמשְׁ

ַשַלח ם -ַויְׁ ם -ֶאתבָׁ ינָׁ ם, ַכֲאֶשר אֵּ ִמיִתים אֹותָׁ ם מְׁ ִהנָׁ יֹות, וְׁ ֲארָׁ הָׁ

ִעים,  דְׁ ֶרץ.-ֶאתיֹּ אָׁ י הָׁ ַפט ֱאֹלהֵּ ַצו כז  ִמשְׁ ר, -ֶמֶלְך ַויְׁ אמֹּ ַאשּור לֵּ

ד  ה ֶאחָׁ מָׁ ִליכּו שָׁ ֲהִניםהֹּ ַהכֹּ כּו, ֲאֶשר ִהגְׁ  מֵּ יֵּלְׁ ם, וְׁ ִליֶתם ִמשָׁ

ם,  רֵּ יֹּ ם; וְׁ בּו שָׁ יֵּשְׁ ֶרץ.-ֶאתוְׁ אָׁ י הָׁ ַפט ֱאֹלהֵּ בֹּא כח  ִמשְׁ ד  ַויָׁ ֶאחָׁ

רֹון,  מְׁ לּו ִמשֹּ ֲהִנים, ֲאֶשר ִהגְׁ ַהכֹּ ֶשבמֵּ יתַויֵּ בֵּ ִהי מֹוֶרה -, בְׁ ל; ַויְׁ אֵּ

אּו ֶאת יְך ִיירְׁ ם, אֵּ תָׁ הוָׁה.-אֹּ יּו כט  יְׁ ִשים, גֹוי  ַוִיהְׁ יו;  גֹויעֹּ ֱאֹלהָׁ

ִנים,  רֹּ מְׁ שּו ַהשֹּ מֹות, ֲאֶשר עָׁ ית ַהבָׁ בֵּ יֶהם,  גֹויַוַיִניחּו בְׁ רֵּ עָׁ גֹוי בְׁ

ם. ִבים שָׁ שְׁ ם יֹּ י ל  ֲאֶשר הֵּ שֵּ ַאנְׁ שּו ֶאת וְׁ ֶבל, עָׁ נֹות, -בָׁ ֻסכֹות בְׁ

י שֵּ ַאנְׁ שּו ֶאת-וְׁ שּו ֶאת-כּות, עָׁ ת, עָׁ י ֲחמָׁ שֵּ ַאנְׁ ַגל; וְׁ רְׁ א.-נֵּ   ֲאִשימָׁ

ַעִּויםוְׁ  לא שּו  הָׁ ַחזעָׁ ֶאתִנבְׁ ִפים ֶאת-, וְׁ ִוים, שֹּרְׁ ַפרְׁ ַהסְׁ ק; וְׁ תָׁ -ַתרְׁ

יֶהם  נֵּ שבְׁ אֵּ י בָׁ ַרֶמֶלְך ַוֲעַנֶמֶלְך, אלה ספרים )ֱאֹלהֵּ ַאדְׁ , לְׁ

וִָׁים(. ַפרְׁ יּו לב  סְׁ ִאים,  ַוִיהְׁ רֵּ ם -ֶאתיְׁ צֹותָׁ ֶהם ִמקְׁ הוָׁה; ַוַיֲעשּו לָׁ יְׁ

ִש  יּו עֹּ מֹות, ַוִיהְׁ י בָׁ ֲהנֵּ ֶהםים כֹּ מֹות. לָׁ ית ַהבָׁ בֵּ הוָׁה, -ֶאת לג  בְׁ יְׁ
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ֶאת ִאים; וְׁ רֵּ יּו יְׁ ַפט -הָׁ ִמשְׁ ִדים, כְׁ בְׁ יּו עֹּ יֶהם, הָׁ -, ֲאֶשרַהגֹוִיםֱאֹלהֵּ

ם. ם ִמשָׁ תָׁ לּו אֹּ ִטים  ַעד לד  ִהגְׁ פָׁ ִשים, ַכִמשְׁ ם עֹּ ַהיֹום ַהֶזה הֵּ

ִנים ִראשֹּ ִאים, ֶאת  :הָׁ רֵּ ם יְׁ ינָׁ ם עֹּ -אֵּ ינָׁ אֵּ הוָׁה, וְׁ ם יְׁ תָׁ ֻחקֹּ ִשים כְׁ

ם טָׁ פָׁ ִמשְׁ הוָׁה ֶאתּוכְׁ ה יְׁ וָׁה ֲאֶשר ִצּוָׁ ַכִמצְׁ ה וְׁ ַכתֹורָׁ י -, וְׁ נֵּ בבְׁ  ַיֲעקֹּ

ל.-ֲאֶשר אֵּ רָׁ מֹו ִישְׁ ם שְׁ רֹּת לה  שָׁ ם  ַוִיכְׁ ַצּוֵּ ִרית, ַויְׁ ם, בְׁ הוָׁה ִאתָׁ יְׁ

ר, לֹּא  אמֹּ אּולֵּ לֹּא ִתירְׁ ִרים; וְׁ ֶהם-ֱאֹלִהים ֲאחֵּ ַתֲחוּו לָׁ לֹּא --ִתשְׁ וְׁ

לֹּא תַ  דּום, וְׁ חּוַעבְׁ בְׁ ֶהם. ִתזְׁ ה -ֶאת-ִאם ִכי לו  לָׁ הוָׁה, ֲאֶשר ֶהֱעלָׁ יְׁ

דֹול  ַח גָׁ כֹּ ַרִים בְׁ ֶאֶרץ ִמצְׁ ֶכם מֵּ רֹועַ ֶאתְׁ טּויָׁה ּוִבזְׁ אּו; --נְׁ תֹו ִתירָׁ אֹּ

חּו. בָׁ לֹו ִתזְׁ ַתֲחוּו, וְׁ לֹו ִתשְׁ ֶאת לז  וְׁ ֶאתַהֻחִקים -וְׁ ִטים -וְׁ פָׁ ַהִמשְׁ

ַהִמצְׁ  ה וְׁ ַהתֹורָׁ ַתב וְׁ ֶכםוָׁה, ֲאֶשר כָׁ ל--לָׁ רּון ַלֲעשֹות, כָׁ מְׁ -ִתשְׁ

אּו, ֱאֹלִהים  לֹּא ִתירְׁ ִמים; וְׁ ִריםַהיָׁ ִרית לח  .ֲאחֵּ ַהבְׁ ַרִתי -ֲאֶשר וְׁ כָׁ

ִרים. אּו, ֱאֹלִהים ֲאחֵּ לֹּא ִתירְׁ חּו; וְׁ כָׁ ֶכם, לֹּא ִתשְׁ -ִאם ִכי לט  ִאתְׁ

הוָׁה -ֶאת יֶכםיְׁ אּוֱאֹלהֵּ הּוא ַיִצי--, ִתירָׁ לוְׁ ֶכם, ִמַיד כָׁ -ל ֶאתְׁ

יֶכם. בֵּ יְׁ לֹּא מ  אֹּ עּו:וְׁ מֵּ ם -ִאםִכי   , שָׁ ִראשֹון, הֵּ ם הָׁ טָׁ פָׁ ִמשְׁ כְׁ

ִשים. יּו מא  עֹּ ִאים ֶאת ַוִיהְׁ רֵּ ֶלה, יְׁ אֵּ הוָׁה, -ַהגֹוִים הָׁ ֶאתיְׁ -וְׁ

ִדים; ַגם בְׁ יּו עֹּ יֶהם, הָׁ ִסילֵּ יֶהם, ַכֲאֶשר -פְׁ נֵּ י בְׁ נֵּ יֶהם ּובְׁ נֵּ שּובְׁ  עָׁ

ם הֵּ  תָׁ ִשים, ַעד, ַהיֹום ַהֶזה.ֲאבֹּ   }פ{  ם עֹּ
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את העמים השונים שהגלו לפזר הקפידו  האשורים   : 41-24' פס

 ברחבי אשור כדי למנוע התארגנות ומרד.

, במקום הישראלים וישב אותם בשומרון עמים שוניםמלך אשור הביא 

 שומרונים.שהגלה. עמים אלה כונו 

ועבדו את אותם  בפולחן אליליתושביה החדשים של ישראל עסקו 

 האלים שעבדו בארצות מוצאם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הארץ  מהגליית ישראל לאשור ועד להתיישבות התושבים החדשים,

, אריות, שהתקיפו  חיות טורפותהתרבו בה ו בהממה ועזווש הייתה 

 .בההעמים השונים שהתיישבו   בניאת 
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האריות היא עונש על  שהתקפת סברוהחדשים ושרי אשור  התושבים

 האלוהות המקומיתעל פי תפישת  אלוהי המקום,המנעותם מעבודת 

  כהןלפיכך הביאו האשורים  יש אל משלו.לכל מקום  שעל פיה

הארץ את עבודת  שלאת תושביה החדשים  למדל לבית אל ישראלי

שהביאו  עבודת אליליהם בצדה'  אתוהחלו לעבוד  והם  ה' 

 מארצותיהם .

= מצד אחד עבדו  סינקרטיסטיתהגיעו לעבודת פולחן כפולה =  מכאן

 . הקדומים  אלוהיהם את  ומצד שניאת ה' 

  

הייתה אמונתם של תושביה החדשים של ממלכת ישראל מה . 14

 שהובאו? 

______________________________________________ 

היה מצבה של ישראל מהחורבן עד לכניסת תושביה מה . 15

 החדשים?

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 אותם האריות?,לדעת השומרונים, התקיפו  מדוע. 16

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 תפיסת האל המקומי? מהי. 17

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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 ?סינקרטיסטית אמונהמהי . 18

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 -קיים קושי 35בפסוק 

רֹּת "נאמר:  ֹּא  ַוִיכְׁ ר, ל אמֹּ ם לֵּ ַצּוֵּ ִרית, ַויְׁ ם, בְׁ הוָׁה ִאתָׁ אּויְׁ  ִתירְׁ

לֹּא ִרים; וְׁ ֶהםִת -ֱאֹלִהים ֲאחֵּ ַתֲחוּו לָׁ לֹּא --שְׁ דּום, וְׁ לֹּא ַתַעבְׁ וְׁ

חּו בְׁ ֶהם. ִתזְׁ   "לָׁ

בני ישראל הלא  השומרונים,איך יתכן שדברים אלו מופנים אל  

 הוצאו ממצרים ולא השומרונים.

 -פתרונות

הדברים מופנים לשארית ישראל, כי לא כולם  -על פי הרבל"ג .1

 הוגלו.

וצה להוכיח הסופר ר בשגרת נאום,מדובר  -פרשנות נוספת .2

את העמים העובדים אלילים בשומרון ומתוך הרגל להטיף לבני 

 ישראל הוא מזכיר את יציאת מצרים.

   

 

 הפתרונות לקושי זה? ומהם 35הקושי בפסוק מהו . 19

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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 -פרקנו עוסק בעקרו בסופה של ממלכת ישראל )ממלכת שומרון . 20

 הפרק את סופה של הממלכה:  מתוך תארהממלכה הצפונית(. 

 המדינילפי ההסבר א( 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 הדתילפי ההסבר ב( 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

לפי סכם שומרון.  הסופר מביא את רשימת החטאים של תושבי .21 

 את הפסוקים ואת החטאים בהתאם.רשום  הבאה:הטבלה 

 החטאים מי הנהיג אותם בא"י הפסוקים

ותושביה  ריוהאמ 15-8י"ז 

 הקדומים של

א"י )שהיו בה לפני 

 בני ישראל בואם של

 ממצרים(

 

 22-21א',  16י"ז 

 

 

 

  בן נבטירבעם 

 17 –ב'  16י"ז 

 

 

)בעקבות  אחאב

 ישתו(איזבל א
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 שאלת בגרות

 ג.-מהסעיפים א שנייםעל  וענה 1-15מלכים ב יז' פס'  קרא .22

  נאמר:בכתובת של סרגון השני, מלך אשור,  – 5-6פס' קרא א. 

 

 27,290… " בראשית מלכותי על שומרון צרתי וכבשתיה 

את העיר בניתי … רכב לקחתי מהם 50… מתושביה לקחתי לשבי

ים, אנשים מהארצות אשר כבשתי מחדש טובה משהיתה לפנ

מיניתי עליהם את קציני, והטלתי עליהם מנחה ומס … הושבתי בה

כפי שנהוג עם בני אשור, ולשארית התושבים הנחלתי את 

 נחלתם."

 

פרטים חשובים שמוסיפה הכתובת האשורית על שני  והסבר ציין

 . 6-5הארוע עליו מסופר בפסוקים 

 

 סרגון: הפרטים אותם מוסיפה הכתובת של

 -פרט אחד

_____________________________________________________ 

 -פרט שני

_____________________________________________________ 

 

  7 -10ואת  4-6מלכים ב'  יז'  קראב. 

ההסברים שהמחבר מציג בפסוקים אלה לכיבוש שני הם  מה .1

 שומרון והגליית תושביה?
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 כיבוש שומרוןשני ההסברים ל

 -1הסבר 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 -2הסבר 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 שנה התרחש מאורע זה?באיזו  .2

______________________________________________ 

בפסוקים אלה המספר המקראי מעצים את חטאי  -7-15פס'  קראג. 

 הדגם והסברה כלפי ה'. ישראל. באמצעות הצגתם ככפיות טוב

 משפטים מפסוקים אלה.בשני שימוש באמצעי זה 

 ____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

                                            


