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   )13 - 1' (י פרק -מלכים א'
  שלמהלביקור מלכת שבא והשבחים 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  הניתוח וההסבר של הנושאים בפרק
  

  
  

מחיש את גדולתו, עושרו וחוכמתו ביקורה של מלכת שבא המ זה מתוארבפרק 

. בכך מתגשמת ההבטחה של אלוהים לו וכההוא זשל שלמה ואת הכבוד ש

  ).13 - 12לשלמה בעת שעלה על כס המלוכה (מלכים א' ג' 
  

ַנּסֹתֹו ֵׁשַמע ְׁשלֹמֹה ְלֵׁשם ְיהָוה ַוָּתבֹא לְ - ְׁשָבא ׁשַֹמַעת ֶאת-ּוַמְלַּכת - 1פסוק 

    ְּבִחידֹות.

ַעת ְׁשָבא ׁשֹמַ -ּוַמְלַּכת מלכת שבא שמעה את השמועה על חוכמתו של שלמה

ולבחון את חוכמתו באמצעות חידות  ַוָּתבֹא והחליטה לבוא ֵׁשַמע ְׁשלֹמֹה- ֶאת

    ְלַנּסֹתֹו ְּבִחידֹות. שתציג לו

  ?"ְלֵׁשם ְיהָוה"למה מתייחס הביטוי 
  יש חוקרים האומרים:

 לשם כבוד האלוהים: שלמה בנהשבית המקדש תפארת הביטוי מתייחס ל

  )20ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל (מלכים א' ח' "...ָוֶאְבֶנה ַהַּבִית, ְלֵׁשם 

 המלך שלמהמלכת שבא אצל של  קורבביהפרק עוסק 
 והתשבחות שהיא מרעיפה על חוכמתו ועושרו של שלמה
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  יש פרשנים האומרים:
  שהביטוי מתייחס לחוכמה של שלמה שבאה לו מאלוהים.

 היחידה חוכמתו של שלמה היתה הסיבההשמועה על האם 
  לבואה של מלכת שבא לביקור?

  החוקרים אומרים:
, שחוכמת שלמה לא היתה הסיבה היחידה לבואה של מלכת שבא אל שלמה

אלא היתה לה גם סיבה תועלתית. הממלכה הגדולה של שלמה שלטה על דרכי 

, ולכן ביקורה של מלכת שבא נועד גם להידוק קשרי המסחר בין המסחר

  ממלכת שלמה לבין ממלכת שבא.
  

ים ְוָזָהב ַוָּתבֹא ְירּוָׁשַלְָמה ְּבַחִיל ָּכֵבד ְמאֹד ְּגַמִּלים נְֹׂשִאים ְּבָׂשִמ  - 2פסוק 

- ֲאֶׁשר ָהָיה ִעם-ְׁשלֹמֹה ַוְּתַדֵּבר ֵאָליו ֵאת ָּכל-אֹד ְוֶאֶבן ְיָקָרה ַוָּתבֹא ֶאלְמ -ַרב

   ְלָבָבּה.

ְּבַחִיל ָּכֵבד  עם פמליה גדולה ַוָּתבֹא ְירּוָׁשַלְָמה מלכת שבא מגיעה לירושלים

ב ָזָה ְּגַמִּלים נְֹׂשִאים ְּבָׂשִמים וְ  וגמלים הנושאים בשמים וזהב בכמות רבה ְמאֹד

 ְׁשלֹמֹה-ַוָּתבֹא ֶאל ובאה אל שלמה ְוֶאֶבן ְיָקָרה ואבנים יקרות ְמאֹד-ַרב

ֲאֶׁשר ָהָיה -ַוְּתַדֵּבר ֵאָליו ֵאת ָּכל ומספרת לו את כל הסודות שנצרה בלבבה

   ְלָבָבּה.-ִעם

  החוקרים אומרים:
אינן  אותן היא מעניקה לשלמהומלכת שבא עימה שהמתנות הרבות שהביאה 

 לומרניתן על חוכמתו אלא יש להן מניע כלכלי תועלתי עבורה.  רק כהוקרה

  .והשפעה כוחלי עוצמה מנחה הניתנת למלכים בעשהמתנות הן 
  

ַהֶּמֶלְך -ָהָיה ָּדָבר ֶנְעָלם ִמן-לֹא ְּדָבֶריָה -ָּכל-ּה ְׁשלֹמֹה ֶאתלָ -ַוַּיֶּגד - 3פסוק 

   ֲאֶׁשר לֹא ִהִּגיד ָלּה.
-ֶאת את כל הפתרונות לחידותיה ּה ְׁשלֹמֹהלָ -דַוַּיּגֶ  שלמה אומר למלכת שבא

 ַהֶּמֶלְך -ָהָיה ָּדָבר ֶנְעָלם ִמן-לֹא שנשאל שלמהה חידה תולא הי ְּדָבֶריהָ - ָּכל

   לֹא ִהִּגיד ָלּה. את פתרונה לא אמר להש
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. ָּבָנה ָחְכַמת ְׁשלֹמֹה ְוַהַּבִית ֲאֶׁשר-ְׁשָבא ֵאת ָּכל-ַוֵּתֶרא ַמְלַּכת - 5 - 4פסוקים 

ּוַמְׁשָקיו ְועָֹלתֹו  ּוַמֲאַכל ֻׁשְלָחנֹו ּומֹוַׁשב ֲעָבָדיו ּוַמֲעַמד ְמָׁשְרָתו ּוַמְלֻּבֵׁשיֶהם

  ָהָיה ָבּה עֹוד רּוַח.-ֲאֶׁשר ַיֲעֶלה ֵּבית ְיהָוה ְולֹא
  :ֵאת ָּכל מה שהיא רואה כלמ ְׁשָבא-ַוֵּתֶרא ַמְלַּכתמלכת שבא מאד מתפעלת 

   לֹמֹהָחְכַמת ְׁש  חוכמה של שלמהה •

  ְוַהַּבִית ֲאֶׁשר ָּבָנה. פאר של הארמון שלוה •

  ּוַמֲאַכל ֻׁשְלָחנֹו הסעודה המלכותית •

  ּומֹוַׁשב ֲעָבָדיושב במקום הראוי לו ועבדיו השרים שכל אחד ימ •

  ּוַמֲעַמד ְמָׁשְרָתו שלו השירות משרתיו שכל אחד עמד במקוםמ •

  יֶהםּוַמְלֻּבֵׁש  הלבוש של המשרתים שלכל אחד לבוש מתאיםמ •

  ּוַמְׁשָקיו ממחלקי היין לאורחים •

ְועָֹלתֹו ֲאֶׁשר  מדרך המבוא דרכה הולכים מהארמון אל בית המקדש •

  ַיֲעֶלה ֵּבית ְיהָוה

-ְולֹא ממראה עיניהונדהמת התפעלותה היתה כה רבה עד כי נותרה המומה 

   ָהָיה ָבּה עֹוד רּוַח.

  החוקרים אומרים:
ללמוד על דמותו המרשימה של שלמה  שמהפרטים המתוארים בפסוק זה ניתן

בזכות חוכמתו, ועל הפאר והעושר שלו הבאים לידי ביטוי בסעודה שהוגשה. 

  פרטים אלו גם מבטאים את התגשמות הבטחת האלוהים לשלמה.

  

  
  

ְּבַאְרִצי  ַהֶּמֶלְך ֱאֶמת ָהָיה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי-ַוּתֹאֶמר ֶאל - 8 - 6פסוקים 

ָּבאִתי ַוִּתְרֶאיָנה -ֶהֱאַמְנִּתי ַלְּדָבִרים ַעד ֲאֶׁשר-ְולֹא  ָחְכָמֶתָך.-ָך ְוַעלְּדָבֶרי- ַעל

ְּׁשמּוָעה ֲאֶׁשר ַה -הֹוַסְפָּת ָחְכָמה ָוטֹוב ֶאל ִלי ַהֵחִצי-ֻהַּגד-ְוִהֵּנה לֹאֵעיַני 

 ִמיד ַהּׁשְֹמִעיםַאְׁשֵרי ֲאָנֶׁשיָך ַאְׁשֵרי ֲעָבֶדיָך ֵאֶּלה ָהעְֹמִדים ְלָפֶניָך ָּת  ָׁשָמְעִּתי.

   ָחְכָמֶתָך.- ֶאת

 ניבים וביטויים
 "נשימתו נעצרת שמרוב התפעלותאדם "כיום מתאר  )4( "ָהָיה ָבּה עֹוד רּוחַ -ְולֹא"
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נכונות הן כל נוכחה לראות כי שַהֶּמֶלְך -ַוּתֹאֶמר ֶאל מלכת שבא אומרת לשלמה

על עושרו  ֱאֶמת ָהָיה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ְּבַאְרִצי השמועות ששמעה בארצה

ֶהֱאַמְנִּתי -לֹאוְ  ולא האמינה לסיפורים ָחְכָמֶתךָ -ְּדָבֶריָך ְוַעל-ַעלוהחוכמה שלו 

 ָּבאִתי ַוִּתְרֶאיָנה ֵעיַני-ַעד ֲאֶׁשר עד אשר באה וראתה זאת במו עיניה ַלְּדָבִרים

 מהחוכמה והטוב ִלי ַהֵחִצי-ֻהַּגד-ְוִהֵּנה לֹא כל אשר שמעה הם רק מחציתשו

הֹוַסְפָּת ָחְכָמה  מהמתואר בשמועה ששמעהיותר  רביםוהם  שלמההנמצאים ב

 ששפר מזלם של אנשיו ועבדיו מציינתהיא  מּוָעה ֲאֶׁשר ָׁשָמְעִּתיְּׁש ַה -ָוטֹוב ֶאל

ֵאֶּלה ָהעְֹמִדים ְלָפֶניָך  כל הזמןהמשרתים אותו  ַאְׁשֵרי ֲאָנֶׁשיָך ַאְׁשֵרי ֲעָבֶדיךָ 

   ָחְכָמֶתָך.- ַהּׁשְֹמִעים ֶאת את חוכמתו זוכים לשמועו ָּתִמיד
  

ִּכֵּסא ִיְׂשָרֵאל -ֲאֶׁשר ָחֵפץ ְּבָך ְלִתְּתָך ַעלְיִהי ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ָּברּוְך  - 9פסוק 

  ּוְצָדָקה. ִיְׂשָרֵאל ְלעָֹלם ַוְיִׂשיְמָך ְלֶמֶלְך ַלֲעׂשֹות ִמְׁשָּפט-ְּבַאֲהַבת ְיהָוה ֶאת
אשר בחר בו  ְיִהי ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ָּברּוְך  מלכת שבא מברכת את אלוהי שלמה

בעבור אהבתו ו ִּכֵּסא ִיְׂשָרֵאל-ִתְּתָך ַעללְ  למלוך על עם ישראלֲאֶׁשר ָחֵפץ ְּבָך 

שם את ִיְׂשָרֵאל ְלעָֹלם -ְּבַאֲהַבת ְיהָוה ֶאתהרבה של אלוהים לעם ישראל 

ט ַלֲעׂשֹות ִמְׁשּפָ  כדי להשליט משפט וצדק על עמו ַוְיִׂשיְמָך ְלֶמֶלְך  שלמה למלך

  ּוְצָדָקה

  החוקרים אומרים:
דו של המלך היא עשיית משפט וצדק שתפקי המציינתשהברכה של מלכת שבא 

עמו היא למעשה התגשמות ל

הבקשה של שלמה מאלוהים 

על כס אותה ביקש בעת שעלה 

  ).9(מלכים א' ג'  המלוכה
  

ַוִּתֵּתן ַלֶּמֶלְך ֵמָאה  - 10פסוק 

ם ְוֶעְׂשִרים ִּכַּכר ָזָהב ּוְבָׂשִמי

א ַהְרֵּבה ְמאֹד ְוֶאֶבן ְיָקָרה לֹא בָ 

-עֹוד ָלרֹב ֲאֶׁשר ַכּבֶֹׂשם ַההּוא

ְׁשָבא ַלֶּמֶלְך -ָנְתָנה ַמְלַּכת

 שלמה המלךמלכת שבא מעניקה מתנות ל  ְׁשלֹמֹה.



23 אין להעתיק או לצלם מהספר למורן הוצאה לאור כל הזכויות שמורות

ַוִּתֵּתן ַלֶּמֶלְך ֵמָאה  מלכת שבא נותנת לשלמה מאה ועשרים כיכרות זהב

ְוֶאֶבן  ואבנים יקרות ּוְבָׂשִמים ַהְרֵּבה ְמאֹד והרבה בשמים ְוֶעְׂשִרים ִּכַּכר ָזָהב

ַכּבֶֹׂשם  כמו הבשמים הברבים ָבא לֹא ולא הובאו עדיין לארץ בשמים ְיָקָרה

ְׁשָבא -ָנְתָנה ַמְלַּכת-ֲאֶׁשר שנתנה מלכת שבא למלך שלמה ַההּוא עֹוד ָלרֹב

  ַלֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה.
  החוקרים אומרים:

המתנות היקרות שנותנת מלכת שבא למלך שלמה הן לכאורה אות הוקרה 

  ין הממלכות.לחוכמתו אך ניתן לשער שהן גם מנחה להידוק קשרי המסחר ב

  

  

  
  

ֵהִביא ֵמאִֹפיר  ָנָׂשא ָזָהב ֵמאֹוִפיר-ם ֲאֶׁשרְוַגם ֳאִני ִחירָ  - 12 - 11פסוקים 

ֲעֵצי ָהַאְלֻמִּגים -ַוַּיַעׂש ַהֶּמֶלְך ֶאת ַהְרֵּבה ְמאֹד ְוֶאֶבן ְיָקָרה.ֲעֵצי ַאְלֻמִּגים 

ֵכן ֲעֵצי -ַלָּׁשִרים לֹא ָבאְיהָוה ּוְלֵבית ַהֶּמֶלְך ְוִכּנֹרֹות ּוְנָבִלים -ִמְסָעד ְלֵבית

  ַאְלֻמִּגים ְולֹא ִנְרָאה ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה.
סיפור של שלמה ומלכת שבא ומציין במאמר הסופר המקראי מפסיק את רצף ה

זהב  הביא לשלמהש םְוַגם ֳאִני ִחירָ  חירם מלך צור שלשגם צי הסוחר  מוסגר

 עצי אלמוגיםהרבה  ופיר גםהביא לו מא ָנָׂשא ָזָהב ֵמאֹוִפיר-ֲאֶׁשר מאופיר

המלך ו ְוֶאֶבן ְיָקָרה ואבנים יקרות ַהְרֵּבה ְמאֹדֵהִביא ֵמאִֹפיר ֲעֵצי ַאְלֻמִּגים 

 מעצי האלמוגים מעקה בדרך המבוא לבית המקדש ַוַּיַעׂש ַהֶּמֶלְך  שלמה עשה

 לארמון המלךהשתמש בהם גם ו ְיהָוה-ֲעֵצי ָהַאְלֻמִּגים ִמְסָעד ְלֵבית- ֶאת

והסופר  ְוִכּנֹרֹות ּוְנָבִלים ַלָּׁשִרים כינורות ונבלים לשריולוגם  ית ַהֶּמֶלְך ּוְלבֵ 

ֵכן ֲעֵצי -לֹא ָבא אלמוגים כאלו שהובאו לשלמה המקראי מציין בהתפעלות שעצי

  ְולֹא ִנְרָאה ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה לא נראו שם אף פעם קודם לכן ַאְלֻמִּגים

  החוקרים אומרים:
שהביא  מתנות שהביאה מלכת שבא לשלמה לבין המתנותבין ה שיש דימיון

  :חירם מלך צור לשלמה

  

 ניבים וביטויים
דבר משובח שאין כמוהו "מתאר בהגזמה כיום  )10( "לֹא ָבא ַכּבֶֹׂשם ַההּוא"

 ."אין טוב ממנוו
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  מתנות של זהב ואבנים יקרות

  חירם מלך צור  מלכת שבא
  ָנָׂשא ָזָהב ֵמאֹוִפיר... ְוֶאֶבן ְיָקָרה הֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ִּכַּכר ָזָהב... ְוֶאֶבן ְיָקרָ 

  שימוש בניסוח של הגזמה

  חירם מלך צור  מלכת שבא
 ֵכן ֲעֵצי ַאְלֻמִּגים ְולֹא ִנְרָאה ַעד-לֹא ָבא ַכּבֶֹׂשם ַההּוא עֹוד ָלרֹב לֹא ָבא

  ַהּיֹום ַהֶּזה.
  

  ?שלמהשניתנו להמתנות  תיאורבדימיון  יש מדוע
  החוקרים אומרים:

  את הנושאים הבאים:  בא להדגיש שניתנו לשלמה המתנות בתיאורהדימיון 

  את עושרו הרב של שלמה. •

הנותנים לו מתנות  האזור מלכי הגדול שרוחשים לשלמה את הכבוד •

  .יקרות ערך

לזכות בתמיכה של שלמה  מלכת שבא וחירם מלך צורהרצון של את  •

  .בתחרות המתקיימת ביניהם בעסקי המסחרהשולט בדרכי המסחר 
  

ָלה ֶחְפָצּה ֲאֶׁשר ָׁשָא-ָּכל-ְׁשָבא ֶאת- ְוַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ָנַתן ְלַמְלַּכת - 13פסוק 

   ָבֶדיָה.ָלּה ְּכַיד ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ַוֵּתֶפן ַוֵּתֶלְך ְלַאְרָצּה ִהיא ַועֲ -ִמְּלַבד ֲאֶׁשר ָנַתן
ואומר ששלמה נתן  הסופר המקראי חוזר לסיפור של שלמה ומלכת שבא

את כל אשר רצתה וביקשה  ְׁשָבא-ְוַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ָנַתן ְלַמְלַּכת למלכת שבא

שהעניק לה בנדיבות  ִמְּלַבד פרט למתנות ֶחְפָצּה ֲאֶׁשר ָׁשָאָלה- ָּכל-ֶאת ממנו

 והיא יצאה לדרך לארצה יחד עם עבדיה ָלּה ְּכַיד ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה-ֲאֶׁשר ָנַתן רבה

  ַוֵּתֶפן ַוֵּתֶלְך ְלַאְרָצּה ִהיא ַוֲעָבֶדיהָ 

  החוקרים אומרים:
שלה  סחרמענייני ה ן לגביתניתן להבין שמלכת שבא ניהלה עם שלמה משא ומ

  ושלמה נתן לה את כל אשר ביקשה ממנו ואף העניק לה מתנות בנדיבות רבה.

 ניבים וביטויים  
  "נתינה בשפע ובנדיבות רבה".כיום מבטא  )13( "ְּכַיד ַהֶּמֶלְך"
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   ט"י פרק - מלכים א'
  אליהו בהר חורב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 

  הניתוח וההסבר של הנושאים בפרק
  

  
  

חזר העם  ,הבצורת נגמרה ,שהבעיות נפתרו נוצרה תחושה בפרק הקודם

בפרק זה אחאב שוב נתון להשפעתה של  ובה ואליהו ואחאב התפייסו.בתש

  איזבל שאינה סולחת לאליהו רודפת אותו והוא נאלץ לברוח ולהסתתר מפניה.
  

  איזבל רודפת את אליהו

ֲאֶׁשר -ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֵאִלָּיהּו ְוֵאת ָּכל-ַוַּיֵּגד ַאְחָאב ְלִאיֶזֶבל ֵאת ָּכל" - 1פסוק 

   ."ְּנִביִאים ֶּבָחֶרבַה -ָּכל-ָהַרג ֶאת

במנוסה של אליהו מפני איזבל, בהתגלות אלוהים הפרק עוסק 
 אל אליהו ובמינויו של אלישע לנביא וליורשו של אליהו 
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ֲאֶׁשר -ֵאת ָּכלשעשה אליהו  מהאת ַוַּיֵּגד ַאְחָאב ְלִאיֶזֶבל אחאב מספר לאיזבל 

כשהרג את כל נביאי הבעל ֲאֶׁשר ָהַרג -ְוֵאת ָּכל ההרג שביצע אתו ָעָׂשה ֵאִלָּיהּו

   ַהְּנִביִאים ֶּבָחֶרב.- ָּכל-ֶאת בחרב

  החוקרים אומרים:
בוחר  לאא, עשה אליהוש אינו מדגיש את הניסיםאחאב . אירוניהיש כאן מין 

אליהו הרג את כל נביאי הבעל, כדי להכעיס אותה ולגרום לה ש להדגיש לאיזבל

  לפעול נגד אליהו.
  

 ַיֲעׂשּון ֱאלִֹהים ְוכֹה-ּכֹה ֵאִלָּיהּו ֵלאמֹר-ַמְלָאְך ֶאל ַוִּתְׁשַלח ִאיֶזֶבל" - 2פסוק 

   ."ַנְפְׁשָך ְּכֶנֶפׁש ַאַחד ֵמֶהם-ים ֶאתָכֵעת ָמָחר ָאִׂש -יֹוִספּון ִּכי
 ובפיו מסר ֵאִלָּיהּו-ַמְלָאְך ֶאל ַוִּתְׁשַלח ִאיֶזֶבל איזבל שולחת שליח אל אליהו

- ִּכי שבזמן הזה מחר ַיֲעׂשּון ֱאלִֹהים ְוכֹה יֹוִספּון-ּכֹה בו היא נשבעת ֵלאמֹר

כפי שהמית את נביאי  ַנְפְׁשךָ - ָאִׂשים ֶאת היא תדאג להמית אותו ָכֵעת ָמָחר

  ְּכֶנֶפׁש ַאַחד ֵמֶהם הבעל

  החוקרים אומרים:
  מפסוק זה ניתן ללמוד שני דברים:

איזבל מאיימת על אליהו ואינה הורגת אותו מיד כפי שעשתה עם  •

  הנביאים האחרים.

 ניתן להבין שהיא ַיֲעׂשּון ֱאלִֹהים ְוכֹה יֹוִספּון- ּכֹה מהשבועה של איזבל •

  בים לכן היא נאמרת ברבים.מאמינה באלילים ר
  

  )8 -  3פסוקים ( -אליהו נמלט על נפשו 

ה ַוַּיַּנח ַנְפׁשֹו ַוָּיבֹא ְּבֵאר ֶׁשַבע ֲאֶׁשר ִליהּודָ -ַוַּיְרא ַוָּיָקם ַוֵּיֶלְך ֶאל" - 3פסוק 

  ."ַנֲערֹו ָׁשם- ֶאת
 ְפׁשֹונַ -ַוֵּיֶלְך ֶאל נפשו להציל אתובורח ַוָּיָקם  לקום ממהר ַוַּיְרא אליהו נבהל

 ומשאיר את נערו שם ֲאֶׁשר ִליהּוָדה ביהודה ַוָּיבֹא ְּבֵאר ֶׁשַבע מגיע לבאר שבע

   ַנֲערֹו ָׁשם-ַוַּיַּנח ֶאת

  החוקרים אומרים:

לברוח מאד שאליהו הזדרז  מצייניםַוֵּיֶלְך  ,ַוָּיָקם ,ַוַּיְראריבוי הפעלים בפסוק זה 

  מפני איזבל.
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ֶאָחד) ְדָּבר ֶּדֶרְך יֹום ַוָּיבֹא ַוֵּיֶׁשב ַּתַחת רֶֹתם אחת (ָהַלְך ַּבִּמ -ְוהּוא" - 4פסוק 

 ְפִׁשיַנְפׁשֹו ָלמּות ַוּיֹאֶמר ַרב ַעָּתה ְיהָוה ַקח נַ -ַוִּיְׁשַאל ֶאת

   ."טֹוב ָאנִֹכי ֵמֲאבָֹתי-לֹא-ִּכי
שהלך כל ולאחר  ָהַלְך ַּבִּמְדָּבר-ְוהּוא אליהו בורח למדבר

 שלַוֵּיֶׁשב ַּתַחת לחסות בצילו תיישב הוגיע ה ֶּדֶרְך יֹוםיום ה

 כשהוא מדוכא ושואף למות ֶאָחד רֶֹתם עץ רותם אחד

 ואומר הוא מתפלל לאלוהים ַנְפׁשֹו ָלמּות-ַוִּיְׁשַאל ֶאת

ַרב ַעָּתה  הואיל והוא בצרות וימי חייו נחשבים רבים ַוּיֹאֶמר

כי ַקח ַנְפִׁשי  הוא מבקש מאלוהים שיקח את נפשו ְיהָוה

ולכן אין כל הבדל בין ולא יחיה לעד אינו טוב מאבותיו 

   טֹוב ָאנִֹכי ֵמֲאבָֹתי-לֹא-ִּכי שימות עכשו או לאחר זמן

  החוקרים אומרים:
  :ש ניתן ללמודדבריו של אליהו מ

שכבר הרגה  אינו פוחד מהמוות אלא פוחד למות מידיה של איזבלאליהו  •

  של הבעל.יתפרש בעם כניצחון  ומותואת נביאי האלוהים 

אליהו מדוכא ומיואש שלמרות כל הניסים שעשה והפיוס שלו עם אחאב  •

  איזבל עדיין מנהלת את הממלכה ורודפת אותו כדי להרגו. 

  

  
  הופעת המלאך

 ֶזה ַמְלָאְך נֵֹגַע ּבֹו ַוּיֹאֶמר לֹו-ַוִּיְׁשַּכב ַוִּייַׁשן ַּתַחת רֶֹתם ֶאָחד ְוִהֵּנה" - 5פסוק 

  ."קּום ֱאכֹול
ולפתע  ַּתַחת רֶֹתם ֶאָחד תחת עץ הרותם ַוִּייַׁשן ונרדם ַוִּיְׁשַּכב נשכב אליהו

 ַוּיֹאֶמר לֹו מעיר אותו ואומר לו נֵֹגַע ּבֹו נוגע בו ֶזה ַמְלָאְך -ֶאָחד ְוִהֵּנה מלאך

  קּום ֱאכֹול לקום ולאכול
  

ִים ַוּיֹאַכל ַוֵּיְׁשְּת ַוַּיֵּבט ְוִהֵּנה ְמַרֲאׁשָֹתיו ֻעַגת ְרָצִפים ְוַצַּפַחת ָמ " - 6פסוק 

   ."ַוָּיָׁשב ַוִּיְׁשָּכב

 ניבים וביטויים
 ."אדם מיואש שמאס בחייו ומייחל למותו"כיום מתאר )4(ַנְפׁשֹו ָלמּות"-"ַוִּיְׁשַאל ֶאת

 אליהו תחת עץ הרותם 
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אפוי על  לחם עגול ְוִהֵּנה ְמַרֲאׁשָֹתיו והנה ליד ראשו ַוַּיֵּבט אליהו מביט סביבו

וחוזר  ַוֵּיְׁשְּת  ושותה ַוּיֹאַכל הוא אוכל ְוַצַּפַחת ָמִים כד מיםו ֻעַגת ְרָצִפים גחלים

  ַוָּיָׁשב ַוִּיְׁשָּכב לשכב לישון
  

ּבֹו ַוּיֹאֶמר -ַּגעַוָּיָׁשב ַמְלַאְך ְיהָוה ֵׁשִנית ַוּיִ " - 7פסוק 

  ."ִּכי ַרב ִמְּמָך ַהָּדֶרְך  קּום ֱאכֹל

 ִניתַוָּיָׁשב ַמְלַאְך ְיהָוה ֵׁש  מלאך האלוהים חוזר אליו שנית

 קּום ֱאכֹל לקום ולאכולַוּיֹאֶמר ואומר לו ּבֹו -ַּגעַוּיִ נוגע בו 

  ִּכי ַרב ִמְּמָך ַהָּדֶרְך  כהכי מצפה לו דרך ארו

  החוקרים אומרים:
  מרמז שלפני אליהו:  ַרב ִמְּמָך ַהָּדֶרְך כי הביטוי 

  לכיוון הר חורב. מבחינה פיזיתדרך ארוכה  •

  שליחותו הנבואית. לגבי רוחניתמבחינה דרך ארוכה  •

בכך רוצה המלאך להראות לאליהו שאלוהים לא עזב אותו, ולגרום לו להתעודד 

  זק ולצאת מהיאוש שאחז בו.ולהתח
  

ים יֹום ַוָּיָקם ַוּיֹאַכל ַוִּיְׁשֶּתה ַוֵּיֶלְך ְּבכַֹח ָהֲאִכיָלה ַהִהיא ַאְרָּבִע " - 8פסוק 

    ."ְוַאְרָּבִעים ַלְיָלה ַעד ַהר ָהֱאלִֹהים חֵֹרב

ַח ַוֵּיֶלְך ְּבכֹוהולך בכוח האכילה  ַוּיֹאַכל ַוִּיְׁשֶּתה אוכל ושותה ַוָּיָקם אליהו קם

ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים  במשך ארבעים יום וארבעים לילהָהֲאִכיָלה ַהִהיא 

  ַעד ַהר ָהֱאלִֹהים חֵֹרב עד הגיעו להר האלוהים הר חורב ַלְיָלה
  

  )18 -  9פסוקים ( - לאליהו האלוהים התגלות 

-ַברַהְּמָעָרה ַוָּיֶלן ָׁשם ְוִהֵּנה ְד -ָׁשם ֶאל-ַוָּיבֹא" - 9פסוק 

   ."ְּלָך פֹה ֵאִלָּיהּו-ָוה ֵאָליו ַוּיֹאֶמר לֹו ַמהְיה
-ֶאל נכנס למערה ָׁשם-ַוָּיבֹא אליהו מגיע להר חורב

אלוהים  ְוִהֵּנה ולפתע ַוָּיֶלן ָׁשם והולך לישון שם ַהְּמָעָרה

מה הוא  ַוּיֹאֶמר לֹו ושואל אותו ְיהָוה ֵאָליו-ְדַבר פונה אליו

  ה ֵאִלָּיהּוְּלָך פֹ-ַמה עושה פה במקום זה

 וגע באליהו המלאך נ

 אליהו מגיע למערה 
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  ְּלָך פֹה ֵאִלָּיהּו?-ַמה הקושי בשאלה של אלוהים
  מדוע הוא שואל אותו?אז הייתכן שאלוהים אינו יודע מה מעשיו של אליהו? 

  החוקרים אומרים:
  שני היבטים:ב בחון זאתיש ל

המאפשרת פתיחת שיחה עם אליהו  שאלה רטוריתזו  -מצד אחד  •

  את נוכחותו במקום.לאלוהים שיסביר 

אמור להיות עם העם ולא שעל אליהו  ביקורת מרומזתזו  -מצד שני  •

  לברוח משליחותו כנביא ולהתבודד.
  

ָעְזבּו ְבִריְתָך ְּבֵני -ַוּיֹאֶמר ַקּנֹא ִקֵּנאִתי ַליהָוה ֱאלֵֹהי ְצָבאֹות ִּכי" - 10פסוק 

-ִמְזְּבחֶֹתיָך ָהָרסּו ְוֶאת-ִיְׂשָרֵאל ֶאת

ָוִאָּוֵתר ֲאִני ְלַבִּדי ְנִביֶאיָך ָהְרגּו ֶבָחֶרב 

    ."ַנְפִׁשי ְלַקְחָּתּה-ַוְיַבְקׁשּו ֶאת
הוא ש ַוּיֹאֶמר אליהו עונה לאלוהים ואומר

באלו שפגעו ואף נקם  קנאי לאלוהים

ַקּנֹא ִקֵּנאִתי ַליהָוה ֱאלֵֹהי באלוהים 

כי העם נטש ורוצה לנקום בעם  ְצָבאֹות

 ָעְזבּו ְבִריְתךָ -ִּכי את עבודת האלוהים

של פולחן ואת המזבחות  ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ִמְזְּבחֶֹתיָך -ֶאת הרסוהם האלוהים 

הרגו הם ואת נביאי האלוהים  ָהָרסּו

והוא נותר ְנִביֶאיָך ָהְרגּו ֶבָחֶרב -ְוֶאת

 ָוִאָּוֵתר ֲאִני ְלַבִּדי לבדו הנביא היחיד

ּו ַוְיַבְקׁש רוצים להרוגהם שכעת גם אותו 

   ָּתּהַנְפִׁשי ְלַקְח - ֶאת

  החוקרים אומרים:
  דברים:שני מבליטה  והנקמה שהוא דורש מציג אליהוהקנאות לאלוהים ש

הרג את נקם ואומר שהוא בכך ש - מסנגר על עצמו בהתחלהכבר  •

  .כדי לשמור על כבוד האלוהים שיקר ללבו נביאי הבעל

 אליהו עונה לאלוהים בפתח המערה
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  )20 - 8כ"ד ( פרק - מלכים ב'
  צדקיהו של והמלכתו לבבל גלות יהויכין

  לפנה"ס) 597(
  

  

  

  

  

  

  
  

  הסבר של הנושאים בפרקהניתוח וה
  

  

  

נבוכדנאצר מלך  מביסלפנה"ס  605בשנת כוחה של ממלכת בבל  עלייתעם 

וממשיך במסעות  ושלטה ביהודה שהיתה מעצמה אזורית בבל את מצרים

יהויקים (בנו של יאשיהו) מלך יהודה שהומלך על ידי מצרים הכיבושים שלו. 

  נאלץ להיכנע לבבלים.  

רד יהויקים בנבוכאדנצר מלך בבל שבעקבות כך וד מלאחר שלוש שנות שיעבו

מת ליהודה . תוך כדי מסעו של נבוכאדנצר ביהודה יוצא למסע לדיכוי המרד

  יהויקים ועל כסא המלוכה ביהודה עולה בנו יהויכין.
  

  ועילית העם לבבל ובני ביתו גלות יהויכין

ים ְּבָמְלכֹו ּוְׁשלָֹׁשה ֳחָדִׁש  ְׁשמֶֹנה ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְיהֹוָיִכין"ֶּבן  - 9 - 8פסוקים 

ְּבֵעיֵני  ַוַּיַעׂש ָהַרע  ֶאְלָנָתן ִמירּוָׁשָלִם.ְנֻחְׁשָּתא ַבת  ָמַלְך ִּבירּוָׁשָלִם ְוֵׁשם ִאּמֹו

   ."ָאִביו ָעָׂשהְיהָוה ְּככֹל ֲאֶׁשר 

בהגלייתו של יהויכין לבבל בזיזת כלי בית הפרק עוסק 
 על ידי הבבלים והמלכתו של צדקיהוהמקדש
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כשעלה לכס המלוכה במקום  נה עשרה שנהומש יהויכין בנו של יהויקים הוא בן

עד  הספיק למלוך שלושה חודשיםו מֶֹנה ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְיהֹוָיִכין ְּבָמְלכֹוֶּבן ְׁש  אביו

וגם הוא חטא במעשיו ולא  ּוְׁשלָֹׁשה ֳחָדִׁשים ָמַלְך ִּבירּוָׁשָלִם להגעת הבבלים

 אביו של חטאמעשי הכמו  ַוַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה שמר על מצוות האלוהים

  יוָאִב  ְּככֹל ֲאֶׁשר ָעָׂשה
  

 ָּבֶבלי ְנֻבַכְדֶנאַּצר ֶמֶלְך עלה (ָעלּו) ַעְבדֵ  ָּבֵעת ַהִהיא" - 11 - 10פסוקים 

 ָהִעיר ַוֲעָבָדיוַעל  ָּבֶבל-א ְנֻבַכְדֶנאַּצר ֶמֶלְך ַוָּיבֹ  ַוָּתבֹא ָהִעיר ַּבָּמצֹור. ְירּוָׁשָלִם

  ."ָצִרים ָעֶליָה 

 ָעלּו ך בבל לירושליםהגיע צבאו של נבוכדנאצר מל ָּבֵעת ַהִהיא הזמןבאותו 

 ַוָּתבֹא ָהִעיר ַּבָּמצֹור ושמו מצור על העיר ְירּוָׁשָלִם י ְנֻבַכְדֶנאַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבלַעְבדֵ 

ָּבֶבל ַעל - א ְנֻבַכְדֶנאַּצר ֶמֶלְך ַוָּיבֹ מגיע לירושליםנבוכדנאצר מלך בבל עד אשר 

  ָצִרים ָעֶליהָ  ַוֲעָבָדיו בעת שצבאו צר על העיר ָהִעיר
  

יו ֲעָבָדיו ְוָׂשרָ וַ  הּוא ְוִאּמֹו ֶמֶלְך ָּבֶבלל עַ  ְיהּוָדהֵצא ְיהֹוָיִכין ֶמֶלְך ַוּיֵ " - 12וק פס

   ."ִּבְׁשַנת ְׁשמֶֹנה ְלָמְלכֹו ְוָסִריָסיו ַוִּיַּקח אֹתֹו ֶמֶלְך ָּבֶבל

ל עַ  בפני מלך בבל ֵצא ְיהֹוָיִכין ֶמֶלְך ְיהּוָדהַוּיֵ  יהויכין מלך יהודה יצא בהכנעה

ֲעָבָדיו ְוָׂשָריו וַ  הּוא ְוִאּמֹו ומשרתיו יחד עימו יצאו אימו עבדיו ושריו ֶמֶלְך ָּבֶבל

כל זה  ַוִּיַּקח אֹתֹו ֶמֶלְך ָּבֶבל לבבל מגלה אותולוקח ומלך בבל  ְוָסִריָסיו

  ִּבְׁשַנת ְׁשמֶֹנה ְלָמְלכֹו מתרחש בשנה השמינית למלכותו של נבוכדנאצר

  החוקרים אומרים:
שדרש להיכנע בפני מלך ה של יהויכין נעשתה בעצתו של ירמיהו הנביא שהכניע

 יהודהלעומת זאת ממלכת אך  הצילה את ירושלים מחורבןאומנם הכניעה  בבל.

קשות מבחינה מדינית וכלכלית לאחר שרבים ממנהיגי העם הוגלו לבבל  נפגעה

  נבזזו. ממלכה ובית המקדשואוצרות ה
  

 הָוה ְואֹוְצרֹות ֵּבית ַהֶּמֶלְך אֹוְצרֹות ֵּבית יְ ֶאת ָּכל  ם"ַוּיֹוֵצא ִמָּׁש  - 13פסוק 

 ִיְׂשָרֵאל ְּבֵהיַכל ְיהָוהְך ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְׁשלֹמֹה ֶמלֶ  ְּכֵלי ַהָּזָהבַקֵּצץ ֶאת ָּכל ַויְ 

   ."ִּדֶּבר ְיהָוה ַּכֲאֶׁשר



226 אין להעתיק או לצלם מהספר למורן הוצאה לאור כל הזכויות שמורות

ַוּיֹוֵצא ִמָּׁשם ֶאת ָּכל  נבוכדנאצר מלך בבל בוזז את אוצרות בית המקדש

כשהוא  ְואֹוְצרֹות ֵּבית ַהֶּמֶלְך  ואת אוצרות בית המלוכה הָוהֹוְצרֹות ֵּבית יְ א

שעשה שלמה  ֶאת ָּכל ְּכֵלי ַהָּזָהב מכלי הזהב ַקֵּצץַויְ  כורת ומקרצף את הזהב

על פי  ְך ִיְׂשָרֵאל ְּבֵהיַכל ְיהָוהֲאֶׁשר ָעָׂשה ְׁשלֹמֹה ֶמלֶ  המלך עבור בית המקדש

   ִּדֶּבר ְיהָוה ֶׁשרַּכאֲ  מצוות האלוהים
  

ִּגּבֹוֵרי ם ְוֵאת ָּכל ַהָּׂשִריְוִהְגָלה ֶאת ָּכל ְירּוָׁשַלִם ְוֶאת ָּכל " - 16 - 14פסוקים 

זּוַלת  לֹא ִנְׁשַאר ֶהָחָרׁש ְוַהַּמְסֵּגר-ה ְוָכלֶׂשֶרת) ֲאָלִפים ּגֹולֶ עשרה (עֲ  ַהַחִיל

ֵׁשי ַהֶּמֶלְך נְ ַהֶּמֶלְך ְוֶאת ֵאם ְוֶאת  ֶבָלהּבָ  ְיהֹוָיִכיןֶגל ֶאת ַוּיֶ   ָהָאֶרץ.ַּדַּלת ַעם 

ָּבֶבָלה. ְוֵאת ָּכל ַלִם הֹוִליְך ּגֹוָלה ִמירּוָׁש  ָסִריָסיו ְוֵאת אולי (ֵאיֵלי) ָהָאֶרץְוֶאת 

ַהּכֹל ִּגּבֹוִרים עֵֹׂשי  ׁש ְוַהַּמְסֵּגר ֶאֶלףְוֶהָחרָ  ֵׁשי ַהַחִיל ִׁשְבַעת ֲאָלִפיםַאנְ 

   ."ָּבֶבָלה ָּבֶבל ּגֹוָלהם ֶמֶלְך ְיִביאֵ וַ  ִמְלָחָמה

את כל  ְוִהְגָלה ֶאת ָּכל ְירּוָׁשַלִם ירושלים ירעה תושביכל נבוכדנאצר היגלה את 

עשרת  ְוֵאת ָּכל ִּגּבֹוֵרי ַהַחִיל הלוחמים ואת כל םַהָּׂשִריְוֶאת ָּכל  נכבדיםה

 המתכת והמסגרים אומניכל את ביניהם גם ו ֶׂשֶרת ֲאָלִפים ּגֹוֶלהעֲ  אלפים גולים

 ָהָאֶרץלֹא ִנְׁשַאר זּוַלת ַּדַּלת ַעם  שארונ רק פשוטי העםו ֶהָחָרׁש ְוַהַּמְסֵּגר-ְוָכל

 ויחד איתו את אימו ֶגל ֶאת ְיהֹוָיִכין ָּבֶבָלהַוּיֶ  נבוכדנאצר מגלה את יהויכין לבבל

 ְוֶאת ָסִריָסיו יוואת משרת ֵׁשי ַהֶּמֶלְך נְ ְוֶאת  ואת כל הנשים שלו ַהֶּמֶלְך ֵאם ְוֶאת 

הוליך לגולה מירושלים  ְוֵאת ֵאיֵלי ָהָאֶרץ הארץ בעלי ההשפעה נכבדיואת 

ְוֵאת ָּכל  שבעת אלפים לוחמים יחד עם ַלִם ָּבֶבָלההֹוִליְך ּגֹוָלה ִמירּוָׁש  לבבל

 ףׁש ְוַהַּמְסֵּגר ֶאלֶ ְוֶהָחרָ  אומני מתכת ומסגרים ףואל ֵׁשי ַהַחִיל ִׁשְבַעת ֲאָלִפיםַאנְ 

לגולה  ביאםשמלך בבל ה ַהּכֹל ִּגּבֹוִרים עֵֹׂשי ִמְלָחָמה כולם גיבורים ולוחמים

   ָּבֶבָלה ְיִביֵאם ֶמֶלְך ָּבֶבל ּגֹוָלהוַ  לבבל

  החוקרים אומרים:
  :מדיניות ההגלייה הבבליתפסוקים אלו מדגישים את ש

מתוך מטרה להחליש את כוח ההתנגדות של הגליית האליטה של העם  •

  ד הכיבוש הבבלי.כנג העם

וגם לשרת  האדמה ולעבד אתך יהמשכדי ל השארתם של פשוטי העם •

  את יחידות הצבא הבבלי שנותרו במקום.
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  !!אי ההתאמה במספר הגולים
  ֶׂשֶרת ֲאָלִפים ּגֹוֶלהעֲ  מופיע שמספר הגולים הוא - 14בפסוק  •

 ֲאָלִפיםֵׁשי ַהַחִיל ִׁשְבַעת ַאנְ ָּכל  מופיע שמספר הגולים הוא - 16בפסוק  •

  שמונת אלפים גולים. הם יחד ׁש ְוַהַּמְסֵּגר ֶאֶלףְוֶהָחרָ 

  כיצד ניתן ליישב את הפער של אלפיים גולים?
  :אומרים החוקרים

 אומני מתכת ומסגרים 1000-לוחמים וה 7000פורט מספרם של מ 16בפסוק ש

שמספר הנכבדים  להניח ישלכן . שהוגלו לא מוזכר מספרם של הנכבדים אך

 הגולים נתוני של מספריתנוצרת התאמה  ובצורה כזו איש 2000 ו היהשהוגל

  .שני הפסוקיםב מופיעיםה
  

  

  
  

שהגליית בית המלוכה ונכבדי אירוע זה היה אירוע טראומתי לממלכת יהודה 

יוקרתו ובזיזת אוצרות המקדש פגעה במעמדה החברתי והשלטוני פגע בהעם 

   של בית המקדש.

  ?הזה הטראומתי אי לאירועכיצד מתייחס הסופר המקר
  החוקרים אומרים:

  :הטראומתי האירוער ותאל הגזמה בלשון שלהסופר המקראי משתמש ש

בזיזת כל מתאר את  - )13הָוה... (אֹוְצרֹות ֵּבית יְ ַוּיֹוֵצא ִמָּׁשם ֶאת ָּכל  •

בוזזים  ) מתואר שהבבלים17 - 13( . אך בפרק כ"האוצרות בית המקדש

בית המקדש. מזה ניתן להבין שהם לא בזזו את את אוצרות  פעם נוספת

  כל אוצרות בית המקדש בעת ההגלייה של יהויכין.

ם ְוֵאת ָּכל ִּגּבֹוֵרי ַהַחִיל...לֹא ַהָּׂשִריְוִהְגָלה ֶאת ָּכל ְירּוָׁשַלִם ְוֶאת ָּכל  •

מתאר את ההגלייה של כל העילית  - )14( ָהָאֶרץִנְׁשַאר זּוַלת ַּדַּלת ַעם 

מתואר שלצדקיהו שהומלך על ידי מלך בבל יש  כ"ה בפרק ךשל העם. א

 לפנה"ס היתה 597שהתרחשה בשנת גלות יהויכין 
 ללבב של העם מיהודה הגלות הראשונה
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שרים יועצים ולוחמים המגינים על ממלכת יהודה. מזה ניתן להבין שלא 

  כל העילית של העם והלוחמים הוגלו לבבל בעת ההגלייה של יהויכין.
  

  דקיהוהמלכת צ

 ְׁשמֹו ָּתיו ַוַּיֵּסב ֶאתַמַּתְנָיה דֹדֹו ַּתְח ת ָּבֶבל אֶ ַוַּיְמֵלְך ֶמֶלְך " - 19 - 17פסוק 

ָנה ָמַלְך ֶעְׂשִרים ְוַאַחת ָׁשָנה ִצְדִקָּיהּו ְבָמְלכֹו ְוַאַחת ֶעְׂשֵרה ָׁש ֶּבן   ִצְדִקָּיהּו.

יֵני ַוַּיַעׂש ָהַרע ְּבעֵ   ִיְרְמָיהּו ִמִּלְבָנה. חמיטל (ֲחמּוַטל) ַּבת ְוֵׁשם ִאּמֹו ִּבירּוָׁשָלִם

   ."ְיהֹוָיִקים ָעָׂשה ְיהָוה ְּככֹל ֲאֶׁשר

ת אֶ  את מתניה דודו של יהויכין ָּבֶבלַוַּיְמֵלְך ֶמֶלְך  נבוכדנאצר מלך בבל ממליך

 ִצְדִקָּיהּו. ַוַּיֵּסב ֶאת ְׁשמֹו ומשנה את שמו לצדקיהו ַּתְחָּתיו במקומו ַמַּתְנָיה דֹדֹו

ת ֶּבן ֶעְׂשִרים ְוַאחַ  בן עשרים ואחת שנה צדקיהו בעת עלייתו על כס המלוכה

ְוַאַחת ֶעְׂשֵרה  משך זמן מלכותו היה אחת עשרה שנהו ָׁשָנה ִצְדִקָּיהּו ְבָמְלכֹו

 שבמהלכם גם הוא חוטא ואינו שומר את מצוות האלוהים ָׁשָנה ָמַלְך ִּבירּוָׁשָלִם

  ְיהֹוָיִקים ְּככֹל ֲאֶׁשר ָעָׂשה )כמו שעשה יהויקים (אחיו ַוַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה

  אומרים: החוקרים
לאחר המלכתו מראה  העובדה שמלך בבל משנה את שמו של מתניה לצדקיהו

  על שליטתו ואדנותו של מלך בבל עליו.
  

ִהְׁשִלכֹו אָֹתם ה ִבירּוָׁשַלִם ּוִביהּוָדה ַעד ְיָת הָ  ַאף ְיהָוה"ִּכי ַעל  - 20פסוק 

    ."ַוִּיְמרֹד ִצְדִקָּיהּו ְּבֶמֶלְך ָּבֶבל ֵמַעל ָּפָניו

ְיָתה ָה  ויהודה של ירושלים החטאיםעל  ִּכי ַעל ַאף ְיהָוה של אלוהיםהרב  וכעס

ל ַעד ִהְׁשִלכֹו אָֹתם ֵמעַ  אותם הגלותל הביא אותו להחלטה ִבירּוָׁשַלִם ּוִביהּוָדה

  ַוִּיְמרֹד ִצְדִקָּיהּו ְּבֶמֶלְך ָּבֶבל צדקיהו מחליט למרוד במלך בבל ָּפָניו

  החוקרים אומרים:

את א מביא בפסוק זה כמלך חוט את צדקיהומתאר הראי הסופר המקש •

ל החורבן והגלות הקרבים וע על הכעס של אלוהים הסבר הדתיה

   .לירושלים ויהודה

עם  יוצאש בנבוכדנאצר מלך בבללמרוד צדקיהו בהשפעת יועציו החליט  •

  למסע ענישה של יהודה וירושלים.לפנה"ס  588בשנת גדול  צבא
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  לחורבן תגובותה
   

  ציון  ושיבת
  

  פרקי חובה

  )20 -1פרק י"ח (  יחזקאל

  עזרא
  )7 -  1פרק א' (

  )6 -  1ד' ( פרק

  פרק א'  חגי

  ) 11 -  1פרק מ' (  ישעיה

  פרקי הרחבה

  )1-14ז (”פרק ל  יחזקאל

  פרק ה'  איכה

  פרק קל"ז  תהילים
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  )20 - 1( "חי פרק - יחזקאל
 עיקרון הגמולתפישת שינוי 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הניתוח וההסבר של הנושאים בפרק
  

  
  
  

יחזקאל משמיע נבואה זו לפני חורבן בית המקדש בתקופה שחלק מהעם יושב 

בגלות (תקופת יהויכין) וחלקו האחר יושב בארץ ישראל כשהוא מדוכא ומתוסכל 

  כיוון ש: 

הם צפויים לעונשים של חורבן  לדורות ציהקיבו עיקרון הגמול על פי •

  בגלל החטאים של אבותיהם. וגלות

  הם צפויים לעונשים נוספים בגלל החטאים שלהם עצמם. •

  הם אינם רואים כל סיכוי להינצל מהמצב הזה שבו הם נמצאים.  •

סכנה להמשך קיומו של העם בעיקרון הגמול לדורות יחזקאל רואה באמונה 

ר בתשובה מתוך אמונה שגורלו נחרץ. יחזקאל פועל כיוון שהעם נמנע מלחזו

  לעודד את העם לשנות את תפישתם ולהאמין באפשרות לשנות את גורלם.
  

  

  

  

בנבואתו של יחזקאל לעידוד גולי בבל ותושבי הפרק עוסק 
  יהודה לשנות את תפישתם לגבי עיקרון הגמול האלוהי
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  )4 -  1פסוקים ( -  הגמול לדורותבמקום  עיקרון הגמול האישי

- ָּלֶכם ַאֶּתם מְֹׁשִלים ֶאת-ַמה ְיהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר.- ַוְיִהי ְדַבר" - 3 - 1פסוקים 

ָאבֹות יֹאְכלּו בֶֹסר ְוִׁשֵּני ַהָּבִנים  ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר-ה ַעלל ַהּזֶ ַהָּמָׁש 

ֶּזה ִיְהֶיה ָלֶכם עֹוד ְמׁשֹל ַהָּמָׁשל ַה -ִאם ֻאם ֲאדָֹני ְיהִוהָאִני נְ -ִתְקֶהיָנה. ַחי

   ."ְּבִיְׂשָרֵאל

 קומםפונה לעם ומת ְיהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר-ַוְיִהי ְדַבר יחזקאל כנביא האלוהים

-ַעל הרווחת בארץ הַהָּמָׁשל ַהּזֶ -ַאֶּתם מְֹׁשִלים ֶאת כנגד האמונה ָּלֶכם-ַמה 

ָאבֹות  האוכלים פירות לא בשלים ובדימוישעל חטאי האבות  ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל

ְוִׁשֵּני ַהָּבִנים שיני הבנים נפגעות  ובדימוינענשים הבנים  יֹאְכלּו בֶֹסר

ומשתמש  גמול לדורותנחרץ לתפישה זו של  הוא מתנגד באופן ִתְקֶהיָנה.

 ִיְהֶיה ָלֶכם עֹוד-ִאם ודורש לבטל ֻאם ֲאדָֹני ְיהִוהָאִני נְ -ַחי בלשון של שבועה

   ְמׁשֹל ַהָּמָׁשל ַהֶּזה ְּבִיְׂשָרֵאל. את האמונה הזו בעם ישראל

  
  
  
  

  החוקרים אומרים:

ִכי ְיהָוה ָאנֹ": "עשרת הדיברות"במופיע כבר  "עיקרון הגמול לדורות"

 "ִרֵּבִעים ְלׂשְֹנָאי-ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל- ָּבִנים ַעל- ֹן ָאבֹת ַעל ֱאלֶֹהיָך ֵאל ַקָּנא ּפֵֹקד ֲעו

מה שמוכיח שעיקרון זה היה מושרש בעם במשך תקופה ארוכה  )4(שמות כ' 

  מאד וכעת יחזקאל מנסה לשנות תפישה זו.
  

ַהֶּנֶפׁש  ֵהָּנה-ב ּוְכֶנֶפׁש ַהֵּבן ִליֶנֶפׁש ָהָאַהְּנָפׁשֹות ִלי ֵהָּנה ְּכ -ֵהן ָּכל" - 4פסוק 

   ."ַהחֵֹטאת ִהיא ָתמּות

 ִלי ֵהָּנה שייכות לאלוהים ַהְּנָפׁשֹות-ֵהן ָּכל יחזקאל אומר כי הרי כל הנפשות

-ִלי הן שוות בפני האלוהים ּוְכֶנֶפׁש ַהֵּבן כמו נפש הבן בְּכֶנֶפׁש ָהָא ונפש האב

   ַהֶּנֶפׁש ַהחֵֹטאת ִהיא ָתמּות. וטאת תענשולכן רק הנפש הח ֵהָּנה

  
  

 ניבים וביטויים
דור הבנים נענש "במשמעות של  )2( "ַהָּבִנים ִתְקֶהיָנהָאבֹות יֹאְכלּו בֶֹסר ְוִׁשֵּני "

 בשל חטאי ההורים"
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  החוקרים אומרים:
יחזקאל רומז בפסוק זה שהענשת הבנים בגלל חטאי האבות היתה אפליה 

בלתי צודקת בין הנשמות שכולן שוות בפני האלוהים לכן מעכשיו כל נפש תיתן 

  עיקרון הגמול האישי.את הדין על מעשיה וקובע בזאת את המעבר ל

מתאר יחזקאל העיקרון של הגמול האישי נע את העם בתפישת כדי לשכ

  שלושה דורות במשפחה כשלכל דור מאפיינים משלו.
   

  )9 -  5פסוקים ( - מאפייני האב הצדיק 

ֶהָהִרים -ִיְהֶיה ַצִּדיק ְוָעָׂשה ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה. ֶאל-ְוִאיׁש ִּכי" - 6 - 5 יםפסוק

 ֵאֶׁשת ֵרֵעהּו לֹא ִטֵּמא-ִּגּלּוֵלי ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת-לֹא ָאָכל ְוֵעיָניו לֹא ָנָׂשא ֶאל

    ."ִאָּׁשה ִנָּדה לֹא ִיְקָרב- ְוֶאל

המקיים את המצוות ועושה  ַצִּדיק שהינו צדיק ִיְהֶיה-ְוִאיׁש ִּכיאם ניקח אדם 

    ְוָעָׂשה ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה. צדק

  שומר על מצוות הדת

-ֶאל ו במזבחות האלילים בהריםשאף פעם לא אכל מקורבנות שהוקרב •

   ֶהָהִרים לֹא ָאָכל

- ְוֵעיָניו לֹא ָנָׂשא ֶאל ולא התפלל לאלילים אליהם התפללו עם ישראל •

   ִּגּלּוֵלי ֵּבית ִיְׂשָרֵאל

   ֵאֶׁשת ֵרֵעהּו לֹא ִטֵּמא-ְוֶאת ששמר על מצוות "לא תנאף" •

- ְוֶאל ושמר על דיני הטומאה ולא התקרב לאישתו בזמן הנידה שלה •

   ִאָּׁשה ִנָּדה לֹא ִיְקָרב.
  

ֹו ְוִאיׁש לֹא יֹוֶנה ֲחבָֹלתֹו חֹוב ָיִׁשיב ְּגֵזָלה לֹא ִיְגזֹל ַלְחמ" - 8 - 7 יםפסוק

ב ִיֵּתן ְוַתְרִּבית לֹא ִיָּקח ֵמָעֶול ָיִׁשי-ַּבֶּנֶׁשְך לֹא ָּבֶגד.-ְלָרֵעב ִיֵּתן ְוֵעירֹם ְיַכֶּסה

   ."ן ִאיׁש ְלִאיׁשָידֹו ִמְׁשַּפט ֱאֶמת ַיֲעֶׂשה ֵּבי

  שומר על מצוות שבין אדם לחברו

  ְוִאיׁש לֹא יֹוֶנה לא רימה אף אדם •

  בֲחבָֹלתֹו חֹוב ָיִׁשי החזיר משכון שלקח מהעני תמורת ההלוואה שנתן לו •

  ְּגֵזָלה לֹא ִיְגזֹל לא גנב מאף אדם •
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 )14 - 1( ל"ז פרק - יחזקאל
  חזון העצמות היבשות

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הניתוח וההסבר של הנושאים בפרק
  

  
  

  
  

ְיהָוה ַוּיֹוִצֵאִני ְברּוַח -ָהְיָתה ָעַלי ַיד" - 3 - 1פסוקים 

. ְיהָוה ַוְיִניֵחִני ְּבתֹוְך ַהִּבְקָעה ְוִהיא ְמֵלָאה ֲעָצמֹות

-לי ֲעֵליֶהם ָסִביב ָסִביב ְוִהֵּנה ַרּבֹות ְמאֹד עַ ְוֶהֱעִביַרנִ 

ָאָדם -ןְּפֵני ַהִּבְקָעה ְוִהֵּנה ְיֵבׁשֹות ְמאֹד. ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ּבֶ 

ָּתה ֲהִתְחֶייָנה ָהֲעָצמֹות ָהֵאֶּלה ָואַֹמר ֲאדָֹני ְיהִוה ַא

   ."ָיָדְעָּת 

ָהְיָתה ָעַלי  יחזקאל אומר כי אלוהים הביא לו את החזון

ַוּיֹוִצֵאִני ְברּוַח  וברוח הנבואה ששרתה עליו ְיהָוה-ַיד

ה ַוְיִניֵחִני ְּבתֹוְך ַהִּבְקעָ  ראה בקעה מלאה עצמות ְיהָוה

שם אלוהים מראה לו את הכמות  ְוִהיא ְמֵלָאה ֲעָצמֹות.

בחזון של יחזקאל שאלוהים יגאל את העם הפרק עוסק 
 מהגלות ויחזירם לארצם

 יחזקאל הנביא והעצמות היבשות

בההרחפרקי 
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ְּפֵני -ְוֶהֱעִביַרִני ֲעֵליֶהם ָסִביב ָסִביב ְוִהֵּנה ַרּבֹות ְמאֹד ַעל הרבה של העצמות

אלוהים שואל אותו האם יתכן  ְוִהֵּנה ְיֵבׁשֹות ְמאֹד. והן יבשות מאד ְקָעהַהִּב 

ויחזקאל  ָאָדם ֲהִתְחֶייָנה ָהֲעָצמֹות ָהֵאֶּלה-ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ֶּבן שעצמות אלו תחיינה

 שמאמין בנס שאלוהים יכול לעשות עונה לו שרק אלוהים יכול לדעת את זאת

   ָיָדְעָּת.ָואַֹמר ֲאדָֹני ְיהִוה ַאָּתה 

  המשל והנמשל

  הגולהמסמלת את הבקעה  •

  עם ישראל בגולהמסמלות את  העצמות •

  ריבוי הגולים בבבלמסמל את ריבוי העצמות  •

  אובדן התקווה לגאולהמסמל את  יובש העצמות •
  

 ָהֲעָצמֹות ָהֵאֶּלה ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם-ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ִהָּנֵבא ַעל" - 6 - 4פסוקים 

 ָני ְיהִוה ָלֲעָצמֹות ָהֵאֶּלהּכֹה ָאַמר ֲאדֹ  ְיהָוה.-ְיֵבׁשֹות ִׁשְמעּו ְּדַברָהֲעָצמֹות ַה 

ֵליֶכם ִהֵּנה ֲאִני ֵמִביא ָבֶכם רּוַח ִוְחִייֶתם. ְוָנַתִּתי ֲעֵליֶכם ִּגיִדים ְוַהֲעֵלִתי עֲ 

   ."ֲאִני ְיהָוה-ִּכיָּבָׂשר ְוָקַרְמִּתי ֲעֵליֶכם עֹור ְוָנַתִּתי ָבֶכם רּוַח ִוְחִייֶתם ִויַדְעֶּתם 

ָהֲעָצמֹות -ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ִהָּנֵבא ַעל אלוהים אומר ליחזקאל להינבא אל העצמות

ֹות ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ָהֲעָצמֹות ַהְיֵבׁש ולהשמיע להן את דבר האלוהים ָהֵאֶּלה

להחיות  הָני ְיהִוה ָלֲעָצמֹות ָהֵאּלֶ ּכֹה ָאַמר ֲאדֹ אשר מתכוון ְיהָוה.-ִׁשְמעּו ְּדַבר

ְוָנַתִּתי  להעלות עליהן בשר עור וגידים ִהֵּנה ֲאִני ֵמִביא ָבֶכם רּוַח ִוְחִייֶתם אותן

להפיח בהן רוח  ֲעֵליֶכם ִּגיִדים ְוַהֲעֵלִתי ֲעֵליֶכם ָּבָׂשר ְוָקַרְמִּתי ֲעֵליֶכם עֹור

  ִני ְיהָוה.אֲ -ְוָנַתִּתי ָבֶכם רּוַח ִוְחִייֶתם ִויַדְעֶּתם ִּכי חיים ולהחיותם מחדש

  

  
  
  

ַרַעׁש - קֹול ְּכִהָּנְבִאי ְוִהֵּנה-ְוִנֵּבאִתי ַּכֲאֶׁשר ֻצֵּויִתי ַוְיִהי" - 10 - 7פסוקים 

ֲעֵליֶהם ִּגִדים ּוָבָׂשר ָעָלה -ְוָרִאיִתי ְוִהֵּנה ַעְצמֹו.- ַוִּתְקְרבּו ֲעָצמֹות ֶעֶצם ֶאל

ָהרּוַח -ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ִהָּנֵבא ֶאל ֶהם.ַוִּיְקַרם ֲעֵליֶהם עֹור ִמְלָמְעָלה ְורּוַח ֵאין ּבָ 

י ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ֵמַאְרַּבע רּוחֹות ּבִֹא -ּכֹה ָהרּוחַ -ָאָדם ְוָאַמְרָּת ֶאל-ִהָּנֵבא ֶבן

 ניבים וביטויים
 אנשים חסרי חזון או חסרי תקווה""משמעותו בהקשר של  )4( "ָהֲעָצמֹות ַהְיֵבׁשֹות"
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ָהרּוַח  ְוִהַּנֵּבאִתי ַּכֲאֶׁשר ִצָּוִני ַוָּתבֹוא ָבֶהם ָהרּוַח ּוְפִחי ַּבֲהרּוִגים ָהֵאֶּלה ְוִיְחיּו.

   ."ְמאֹד-ַרְגֵליֶהם ַחִיל ָּגדֹול ְמאֹד-ַּיַעְמדּו ַעלַוִּיְחיּו וַ 

והחל רעש תוך  ְוִנֵּבאִתי ַּכֲאֶׁשר ֻצֵּויִתי יחזקאל מתנבא כפי שציווה אותו אלוהים

והעצמות החלו להתקרב ביניהן כל אחת  קֹול ְּכִהָּנְבִאי-ַוְיִהי כדי הנבואה

ובשר גידים ועור החל  ַעְצמֹו.-ֶצם ֶאלַרַעׁש ַוִּתְקְרבּו ֲעָצמֹות עֶ - ְוִהֵּנה למקומה

ֹור ֲעֵליֶהם ִּגִדים ּוָבָׂשר ָעָלה ַוִּיְקַרם ֲעֵליֶהם ע-ְוָרִאיִתי ְוִהֵּנה לעלות עליהן

אלוהים אומר ליחזקאל  ְורּוַח ֵאין ָּבֶהם. אך נותרו ללא רוח חיים ִמְלָמְעָלה

 מר לרוח לבוא מכל הכיווניםולו ָהרּוחַ -ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ִהָּנֵבא ֶאל להינבא אל הרוח

י ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ֵמַאְרַּבע רּוחֹות ּבִֹא -ּכֹה ָהרּוחַ -ָאָדם ְוָאַמְרָּת ֶאל-ִהָּנֵבא ֶבן

 ּוְפִחי ַּבֲהרּוִגים ָהֵאֶּלה ְוִיְחיּו כדי להפיח חיים בגופות שנוצרו כדי שיחיו ָהרּוחַ 

וכל הגופות קמו  ֲאֶׁשר ִצָּוִניְוִהַּנֵּבאִתי ּכַ  יחזקאל מבצע את הציווי של אלוהים

 והתאספו לכמות גדולה מאד של בני אדם ַוָּתבֹוא ָבֶהם ָהרּוַח ַוִּיְחיּו לתחייה

  ְמאֹד.-ַרְגֵליֶהם ַחִיל ָּגדֹול ְמאֹד-ַוַּיַעְמדּו ַעל

  המשל והנמשל

  מעשי האלוהים לקראת הגאולה את מסמלת התקרבות העצמות •

  התגבשותם מחדש כעםמסמל את העלאת בשר גידים ועור  •

  גאולהל תקווה שהפחת  מסמלת את הפחת הרוח בעצמות •

  מהיכן שפנוהעם  נשמותגאולה לכל מסמלת  הרוח מארבע הרוחות •

  

  

  
  
  

ֵּבית ִיְׂשָרֵאל - ָאָדם ָהֲעָצמֹות ָהֵאֶּלה ָּכל-ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ֶּבן" - 14 - 11פסוקים 

א ְוָאְבָדה ִתְקָוֵתנּו ִנְגַזְרנּו ָלנּו. ָלֵכן ִהָּנבֵ  ֵהָּמה ִהֵּנה אְֹמִרים ָיְבׁשּו ַעְצמֹוֵתינּו

ִקְברֹוֵתיֶכם -ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ִהֵּנה ֲאִני פֵֹתַח ֶאת-ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ּכֹה

ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל. -ְוַהֲעֵליִתי ֶאְתֶכם ִמִּקְברֹוֵתיֶכם ַעִּמי ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל

ִקְברֹוֵתיֶכם ּוְבַהֲעלֹוִתי ֶאְתֶכם -ְּבִפְתִחי ֶאת הָוהֲאִני יְ -ִויַדְעֶּתם ִּכי

 ניבים וביטויים
 "ְוִּגיִדים עֹורם רַ "ָק כיום משמש הביטוי  )8( "ְקַרם ֲעֵליֶהם עֹור...ְורּוַח ֵאין ָּבֶהםַוּיִ "

 התגבש והתפתח לדבר ממשי""במשמעות של 
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  אמת  נביאי
  

  ושקר
  

  פרקי חובה

  )22 - 9פרק י"ח (  דברים

  ירמיהו

  פרק כ'

 )32 -  25פרק כ"ג (

  פרק כ"ח

  פרקי הרחבה

 )40 -  1פרק כ"ב ( מלכים א'

  פרק כ"ו  ירמיהו

  )17 -  7פרק ז' (  עמוס
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  בהגדת עתידות

   קֵֹסם ְקָסִמים קסמיםמעשי אמצעות ב באמירת העתיד •

   עֹוֵנןְמ  בראיית העתיד באמצעות עננים •

  ּוְמַנֵחׁש ניחוש עתידות •

  במעשי כשפים

  ּוְמַכֵּׁשף כישופיםמעשי ב •

  ְוחֵֹבר ָחֶבר עם חיות במעשי לחשים •

  אצל בהעלאת רוחות מתים

  ְוׁשֵֹאל אֹוב רוחות המתים שואל •

  ְוִיְּדעִֹני יודעי עתידות •

  ַהֵּמִתים- ְודֵֹרׁש ֶאל מעלה רוח המתים •

  הוא: איסור לעסוק במעשים כאלול הנימוק

ה ְיהָוה עֵֹׂשה ֵאֶּלה ּוִבְגַלל ַהּתֹוֵעבֹת ָהֵאּלֶ - תֹוֲעַבת ְיהָוה ָּכל-ִּכי" - 12פסוק 

   ."ֱאלֶֹהיָך מֹוִריׁש אֹוָתם ִמָּפֶניךָ 

-ָּכל אלובמעשים  כל העוסקים תֹוֲעַבת ְיהָוה-ִּכי כי פסולים ושנואים על אלוהים

אלוהים גירש עמים ּוִבְגַלל ַהּתֹוֵעבֹת ָהֵאֶּלה אלו החטאים הובגלל  עֵֹׂשה ֵאֶּלה

  ֹוִריׁש אֹוָתם ִמָּפֶניךָ ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך מ אלו מהארץ והוריש אותה לעם ישראל

  איזה רמז ניתן לעם בפסוק זה?
  החוקרים אומרים: 

  פסוק זה רומז על שני דברים:

כלפי של העם כפיות טובה  משמעותםעיסוק במעשים האסורים  •
  שנתן להם את הארץ. האלוהים

 הגלייה להביא עליהםשעיסוק במעשים אסורים אלו עלול  אזהרה לעם •

  ם הם יורשים.כמו העמים שהוגלו ואות

  ההתנהגות הנדרשת מהעם

   ."ָּתִמים ִּתְהֶיה ִעם ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ " - 13פסוק 

  ִעם ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ  עם אלוהים ָּתִמים ִּתְהֶיהלהתהלך בתמימות ושלמות 
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  פרקי חובה
  )22 - 9פרק י"ח ( -דברים 

  נביאי אמת לעומת מגידי עתידות
  

  

  

  

  

  

  

  הניתוח וההסבר של הנושאים בפרק
  

  
  

  )14 - 9פסוקים ( -איסור על עיסוק בכשפים והגדת עתידות 

ִתְלַמד -ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך לֹא-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר- ִּכי ַאָּתה ָּבא ֶאל" - 9פסוק 

    ."ַלֲעׂשֹות ְּכתֹוֲעבֹת ַהּגֹוִים ָהֵהם

 ָהָאֶרץ-ִּכי ַאָּתה ָּבא ֶאל אלוהים מצווה על העם כי לקראת הכניסה שלהם לארץ

ינהגו ולא לא  ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך -ֲאֶׁשר אשר אלוהים נותן להם לרשת אותה

שנוהגים לעשות  תֹוֲעבֹתְּכ הפולחנים הפסולים  כמנהג ִתְלַמד ַלֲעׂשֹות- לֹא יבצעו

  ַהּגֹוִים ָהֵהם העמים היושבים בארץ
  

ּוִבּתֹו ָּבֵאׁש קֵֹסם ְקָסִמים -ִיָּמֵצא ְבָך ַמֲעִביר ְּבנֹו-לֹא" - 11 - 10פסוקים 

   ."ַהֵּמִתים-ְוחֵֹבר ָחֶבר ְוׁשֵֹאל אֹוב ְוִיְּדעִֹני ְודֵֹרׁש ֶאל עֹוֵנן ּוְמַנֵחׁש ּוְמַכֵּׁשף.ְמ 

ּוִבּתֹו -ַמֲעִביר ְּבנֹו מלהעביר ילדיהם באש ִיָּמֵצא ְבךָ -לֹא על העםאלוהים אוסר 

  ולעסוק: ָּבֵאׁש

באיסור על עיסוק בכשפים והגדת עתידות הפרק עוסק 
 ובחוק הנביא

 פרקי חובה
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  מה ניתן להבין מכך?
  רש"י טוען:

להתהלך בתמימות ולצפות לאלוהים מבלי לחקור אחר עתידות. וכל מה שיבוא 

התהלך "  לחסדוואז הם יהיו העם שלו ויזכו  בתמימותהעם עליהם לקבל על 

עמו בתמימות ותצפה לו ולא תחקור אחר העתידות אלא כל מה שיבוא עליך קבל 

   ".בתמימות ואז תהיה עמו ולחלקו

  

  

  
  

- ְמעְֹנִנים ְוֶאל- ִּכי ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ַאָּתה יֹוֵרׁש אֹוָתם ֶאל" - 14פסוק 

   ."ים ִיְׁשָמעּו ְוַאָּתה לֹא ֵכן ָנַתן ְלָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ קְֹסִמ 

 ֲאֶׁשר ַאָּתה יֹוֵרׁש שעם ישראל עומד לרשת ִּכי ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלהכי העמים האלו 

ובמגידי עתידות באמצעות  ְמעְֹנִנים-ֶאל במגידי עתידות באמצעות עננים אֹוָתם

 אינו אמור לנהוג כך ואילו עם ישראל ִיְׁשָמעּו מאמינים קְֹסִמים-ְוֶאל קסמים

  ָנַתן ְלָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ  כי לעם ניתנו נביאים על ידי אלוהים לֹא ֵכן ְוַאָּתה

  האם העם שמר על חוקים אלו?
  החוקרים אומרים:

בממלכת ישראל נהגו להעביר את בניהם מוזכר כי  -י"ז במלכים ב'  •

- ְּבֵניֶהם ְוֶאת-ּו ֶאתַוַּיֲעִביר באש ולנחש עתידות ולעסוק בקסמים

ֹות ָהַרע ְּבֵעיֵני ְּבנֹוֵתיֶהם ָּבֵאׁש ַוִּיְקְסמּו ְקָסִמים ַוְיַנֵחׁשּו ַוִּיְתַמְּכרּו ַלֲעׂש

  .)17( ְיהָוה ְלַהְכִעיסֹו

מוזכר כי מנשה מלך יהודה נהג להעביר בנו באש  -במלכים ב' כ"א  •

ה אֹוב ׁש ְועֹוֵנן ְוִנֵחׁש ְוָעָׂש ְּבנֹו ָּבאֵ -ְוֶהֱעִביר ֶאתולהתייעץ במגידי עתידות 

  .)6( ִהְרָּבה ַלֲעׂשֹות ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה ְלַהְכִעיס  ְוִיְּדעִֹנים
  

היו חלק מהסיבות  14 -  9בדברים י"ח חוקים ההעבירות על 

  לחורבן וגלות ממלכת ישראל וממלכת יהודה

 ניבים וביטויים
להיות שלם עם אלוהיו "פונה בקריאה לאדם  )13( ם ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך""ָּתִמים ִּתְהֶיה ִע 

 לאמץ את ואת תורתו ולא ללכת בדרכי הגויים"
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  )22 -  15פסוקים ( -חוק הנביא 

ומתייחס לאירוע שבעקבותיו נקבע שנביאים משה מציג לעם את חוק הנביא 

  יתווכו בין העם לאלוהים

 ֵאָליו ָנִביא ִמִּקְרְּבָך ֵמַאֶחיָך ָּכמִֹני ָיִקים ְלָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ " - 91 - 15פסוקים 

אמֹר ָׁשַאְלָּת ֵמִעם ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְּבחֵֹרב ְּביֹום ַהָּקָהל לֵ -ְּככֹל ֲאֶׁשר  ִּתְׁשָמעּון.

ֶאְרֶאה -ָהֵאׁש ַהְּגדָֹלה ַהּזֹאת לֹא-קֹול ְיהָוה ֱאלָֹהי ְוֶאת-ֵסף ִלְׁשמַֹע ֶאתלֹא אֹ

ָנִביא ָאִקים ָלֶהם   ֵהיִטיבּו ֲאֶׁשר ִּדֵּברּו. ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵאָלי  ָאמּות.עֹוד ְולֹא 

ֶׁשר אֲ -ִמֶּקֶרב ֲאֵחיֶהם ָּכמֹוָך ְוָנַתִּתי ְדָבַרי ְּבִפיו ְוִדֶּבר ֲאֵליֶהם ֵאת ָּכל

י ְּדָבַרי ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ִּבְׁשִמי ָאנִֹכ -ִיְׁשַמע ֶאל-ְוָהָיה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא ֲאַצֶּוּנּו.

   ."ֶאְדרֹׁש ֵמִעּמֹו
יבחר  ָּכמִֹני כמו משה ָנִביא ִמִּקְרְּבָך ֵמַאֶחיךָ  משה אומר שנביא מבין בני ישראל

ֵאָליו  לציית לויהיה ם ועל הע ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ  אלוהים ָיִקים ְלךָ  עבור העם

 את אלוהים ָׁשַאְלָּת -ְּככֹל ֲאֶׁשר לשאול רוצה עםכל השאלות שהלגבי  ִּתְׁשָמעּון

 כאשר אמרוְּבחֵֹרב ְּביֹום ַהָּקָהל  כמו שהיה במעמד הר סיני ֵמִעם ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ 

ָוה קֹול ְיה-לֹא אֵֹסף ִלְׁשמַֹע ֶאת שאינם רוצים לשמוע את קול האלוהים ֵלאמֹר

 ֶאְרֶאה-ָהֵאׁש ַהְּגדָֹלה ַהּזֹאת לֹא-ְוֶאת לראות רצו לא הגדולה את האשו ֱאלָֹהי

שהוא  ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵאָלי אז אמר אלוהים למשה ְולֹא ָאמּות מפחד שימותועֹוד 

ָנִביא ָאִקים  ואמר שיבחר נביא לעם ֵהיִטיבּו ֲאֶׁשר ִּדֵּברּו מסכים לדברי העם

ואלוהים יתן את  ָּכמֹוךָ  כמו משה ִמֶּקֶרב ֲאֵחיֶהם עםשיהיה מבני ה ָלֶהם

את כל אשר  ְוִדֶּבר ֲאֵליֶהם והוא יביא אל העם ְוָנַתִּתי ְדָבַרי ְּבִפיו מצוותיו לנביא

-ְוָהָיה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר לֹאוכל מי שלא יציית  ֲאֶׁשר ֲאַצֶּוּנּו-ֵאת ָּכל ווה אלוהיםיצ

 יְּדָבַרי ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ִּבְׁשִמ -ֶאל אלוהיםנביא שמדבר בשם הלדברי הִיְׁשַמע 

  ָאנִֹכי ֶאְדרֹׁש ֵמִעּמֹו יראה בכך חטא ויעניש אותו אלוהים

  החוקרים אומרים:
 הנביא יבחר בו. אלוהיםש מבני העםשהנביא שיבחר הוא אחד  משה אומר לעם

מי  מהווה את שליח האלוהים המוסר את מצוותיו לעם ולכן על העם לציית לו.

  זה יחשב לחטא שאלוהים לא יעבור על זה ללא תגובה.לנביא א יציית של

  




