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 ישעיהו פרק ז 

הפרק פותח בתיאור הברית בין ארם לישראל הרוצים לעלות יחדיו להלחם ביהודה. הדבר מפיל  

 פחדו על העם והמלך אחז אשר רוצה לבקש עזרה ממלך אשור. 

לפנות לעזרת אשור. הנביא מחזק את אחז    הפרק עוסק בנבואה לאחז ובה קריאה לבטוח בה'ולא

ומבטיח שארם וישראל יפלו, כיוון שהן ממלכות חלשות וה' יהיה בעזרו. לשם אימות הנבואה ניתן  

 לאחז אות ע"י הנביא.  

כמו כן, מבהיר הנביא מהי הסכנה העתידית בקריאה למלך אשור. לאחר שאחז אינו שומע לדבר ה',  

 אשר תגיע על יהודה עקב אי אמונתו של אחז.  ישעיהו שב עם נבואת פורענות 

 הפרק ילמד בשלשה שיעורים.

 

 שאלות מכוונות למידה: 
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 לכוחם של ארם וישראל?  

 מדוע דורש הנביא מאחז שלא לפנות אל מלך אשור לבקשת עזרה?   •
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 ישעיהו

ד " בס  

 מבנה הפרק 

 

  

 הקדמה לפרק 
ארם וישראל  
רוצות לעלות 
למלחמה על  

 יהודה

לֶּ  ן ְרַמְלָיהוּ מֶּ ַקח ּבֶּ ְך ֲאָרם ּופֶּ לֶּ ְך ְיהּוָדה ָעָלה ְרִצין מֶּ לֶּ יָּהּו מֶּ ן ֻעזִּ ן יֹוָתם ּבֶּ יֵמי ָאָחז ּבֶּ ְך )א( ַוְיִהי ּבִ

יָה: ֵחם ָעלֶּ יָה ְולֹא ָיכֹל ְלִהּלָ ְלָחָמה ָעלֶּ ם ַלּמִ ַלִ ָ ָרֵאל ְירּוש  ִוד לֵ   ִיש ְ ד ְלֵבית ּדָ אֹמר ָנָחה ֲאָרם )ב( ַויֻּּגַ

ֵני רּוַח:  נֹוַע ֲעֵצי ַיַער ִמּפְ ְפָרִים ַויַָּנע ְלָבבֹו ּוְלַבב ַעּמֹו ּכְ  ַעל אֶּ

נבואה ראשונה  
 לאחז מלך יהודה 

 
על אחז לבטוח  

בה' מכיוון  
שעצת ארם  
וישראל לא   

 תצלח 

ר   ֵרָכה   'ה)ג( ַויֹּאמֶּ ָעַלת ַהּבְ ל ְקֵצה ּתְ ָך אֶּ נֶּ ּוב ּבְ ָאר ָיש  ה ּוש ְ ְעָיהּו ֵצא ָנא ִלְקַראת ָאָחז ַאּתָ ַ ל ְיש  אֶּ

דֵ  ת ש ְ ל ְמִסּלַ ְליֹוָנה אֶּ יָרא ּוְלָבְבָך ַאל יֵַרְך   ה כֹוֵבס:ָהעֶּ ֵקט ַאל ּתִ ֵמר ְוַהש ְ ָ )ד( ְוָאַמְרּתָ ֵאָליו ִהש ּ

ן ְרַמְלָיהּו: ֳחִרי ַאף ְרִצין ַוֲאָרם ּובֶּ ה ּבָ ִנים ָהֵאּלֶּ ֵ ֵני ַזְנבֹות ָהאּוִדים ָהֲעש  ְ יָך    ִמש ּ י ָיַעץ ָעלֶּ )ה( ַיַען ּכִ

ן ְרַמְלָיהּו לֵ  ְפַרִים ּובֶּ ְך   אֹמר:ֲאָרם ָרָעה אֶּ לֶּ ה ֵאֵלינּו ְוַנְמִליְך מֶּ ּנָ ה ְוַנְבִקעֶּ ּנָ ה ִביהּוָדה ּוְנִקיצֶּ )ו( ַנֲעלֶּ

ן ָטְבַאל: תֹוָכּה ֵאת ּבֶּ י רֹאש  ֲאָרם    לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהיֶּה:  יםהלו-א  'ה)ז( ּכֹה ָאַמר    ּבְ )ח( ּכִ

ְוָחֵמש   ים  ִ ש ּ ש ִ ּוְבעֹוד  ְרִצין  ק  ֶּ ש  ּמֶּ ּדַ ְורֹאש   ק  ֶּ ש  ּמֶּ ֵמָעם:  ּדַ ְפַרִים  אֶּ יֵַחת  ָנה  ָ ְפַרִים   ש  אֶּ ְורֹאש   )ט( 

י לֹא ֵתָאֵמנּו:  ן ְרַמְלָיהּו ִאם לֹא ַתֲאִמינוּ ּכִ ְֹמרֹון ּבֶּ ְֹמרֹון ְורֹאש  ש   ש 

  שנייה נבואה 
 לאחז מלך יהודה 

אות העלמה  

ההרה ויולדת  

בן ושמו  

 עמנואל

ף   ל ָאָחז ֵלאֹמר:  'ה)י( ַויֹּוסֶּ ר אֶּ ּבֵ ַאל ְלָך אֹות ֵמִעם    ּדַ יָך ַהְעֵמק   'ה)יא( ש ְ ֱאלֹהֶּ

ּהַ ְלָמְעָלה: ָאָלה אֹו ַהְגּבֵ ת    ש ְ ה אֶּ ַאל ְולֹא ֲאַנּסֶּ ש ְ ר ָאָחז לֹא אֶּ )יג(    :'ה)יב( ַויֹּאמֶּ

ת ֱאלָֹהי:  ם אֶּ י ַתְלאוּ ּגַ ים ּכִ ם ַהְלאֹות ֲאָנש ִ ִוד ַהְמַעט ִמּכֶּ ית ּדָ ְמעּו ָנא ּבֵ ר ש ִ   ַויֹּאמֶּ

ן   ִיּתֵ ָלֵכן  מֹו    'ה)יד(  ְוָקָראת ש ְ ן  ּבֵ ת  דֶּ ְויֹלֶּ ָהַעְלָמה ָהָרה  ִהּנֵה  ם אֹות  ָלכֶּ הּוא 

נּו ֵאל: ּטֹוב:  ִעּמָ ָרע ּוָבחֹור ּבַ ְמָאה ּוְדַבש  יֹאֵכל ְלַדְעּתֹו ָמאֹוס ּבָ י    )טו( חֶּ )טז( ּכִ

ָעֵזב  ּטֹוב ּתֵ ָרע ּוָבחֹר ּבַ ַער ָמֹאס ּבָ ם יֵַדע ַהּנַ רֶּ טֶּ ֵני    ּבְ ה ָקץ ִמּפְ ר ַאּתָ ֶּ ָהֲאָדָמה ֲאש 

יָה: ֵני ְמָלכֶּ ר לֹא ָבאוּ   'ה)יז( ָיִביא  ש ְ ֶּ ית ָאִביָך ָיִמים ֲאש  ָך ְוַעל ּבֵ יָך ְוַעל ַעּמְ ָעלֶּ

ּור:  ְך ַאש ּ לֶּ ְפַרִים ֵמַעל ְיהּוָדה ֵאת מֶּ  ְלִמיֹּום סּור אֶּ

נבואת פורענות  

 לעתיד

רֹק   יֹּום ַההּוא ִיש ְ בוּ   ' היח( ְוָהָיה ּבַ ר  ַלזְּ ֶּ בֹוָרה ֲאש  ְקֵצה ְיֹאֵרי ִמְצָרִים ְוַלּדְ ר ּבִ ֶּ ב ֲאש 

ּור: ַאש ּ ץ  רֶּ אֶּ ּוְבכֹל    ּבְ ָלִעים  ַהּסְ ּוִבְנִקיֵקי  ּתֹות  ַהּבַ ַנֲחֵלי  ּבְ ם  ֻכּלָ ְוָנחוּ  ּוָבאוּ  )יט( 

ֲהלִֹלים: ֲעצּוִצים ּוְבכֹל ַהּנַ ח    ַהּנַ יֹּום ַההּוא ְיַגּלַ ִכיָרה  'ה)כ( ּבַ ְ ַתַער ַהש ּ ְבֵרי    ּבְ עֶּ ּבְ

ה: ְסּפֶּ ָקן ּתִ ת ַהזָּ ַער ָהַרְגָלִים ְוַגם אֶּ ַ ת ָהרֹאש  ְוש  ּור אֶּ ְך ַאש ּ לֶּ מֶּ )כא( ְוָהָיה    ָנָהר ּבְ

י ֹצאן: ּתֵ ּוש ְ ָקר  ּבָ ְגַלת  ִאיש  עֶּ ְיַחיֶּּה  יֹּום ַההּוא  ֹות ָחָלב    ּבַ ְוָהָיה ֵמרֹב ֲעש  )כב( 

ל  ְמָאה ּוְדַבש  יֹאֵכל ּכָ י חֶּ ְמָאה ּכִ ץ: יֹאַכל חֶּ ב ָהָארֶּ רֶּ קֶּ יֹּום   ַהּנֹוָתר ּבְ )כג( ְוָהָיה ּבַ

ִית   ַ ְוַלש ּ ִמיר  ָ ף ַלש ּ סֶּ ּכָ ף  לֶּ אֶּ ּבְ ן  פֶּ ּגֶּ ף  לֶּ ם אֶּ ָ ִיְהיֶּה ש ּ ר  ֶּ ִיְהיֶּה ָכל ָמקֹום ֲאש  ַההּוא 

ץ:  ִיְהיֶּה: ְהיֶּה ָכל ָהָארֶּ ִית ּתִ ַ ִמיר ָוש  ָ י ש  ה ּכִ ּמָ ָ ת ָיבֹוא ש  ֶּ ש  ים ּוַבּקֶּ ִחּצִ )כה(    )כד( ּבַ

ְוָהָיה   ְוכֹל ִית  ָ ָוש  ִמיר  ָ ה ִיְרַאת ש  ּמָ ָ יֵָעֵדרּון לֹא ָתבֹוא ש  ר  ְעּדֵ ּמַ ּבַ ר  ֶּ ָהִרים ֲאש  הֶּ

ה: ֶּ ֹור ּוְלִמְרַמס ש  ַלח ש   ְלִמש ְ
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 ישעיהו

ד " בס  

 ירושלים מזימת ארם וישראל לעלות על : ט-א

 טז במלכים ב' לפני לימוד פרק זה.-על התלמיד להכיר את פרקים טו הערה למורה:

 . לספר ישעיהו בדעת מקרא  9-7מומלץ לסיכום הרקע ההיסטורי לקרוא  עמ'  

  בדברי הימים ב' פרק כח:, וניצחו, כמתואר ארם וישראל נלחמו כל אחד בנפרד מול יהודהבעבר 

ק  ה   ֶּ ְרָמש  ּדַ ַויִָּביאּו  ְגדֹוָלה  ְבָיה  ּנּו ש ִ ּבּו ִמּמֶּ ש ְ ַויִּ ַויַּּכּו בֹו  ְך ֲאָרם  לֶּ ַיד מֶּ ּבְ ֵנהּו ה' ֱאלָֹהיו  ּתְ ְך  ַויִּ לֶּ ַיד מֶּ ּבְ ְוַגם 

ה ְגדֹוָלה. ן ַויְַּך ּבֹו ַמּכָ ָרֵאל ִנּתָ ִר   ִיש ְ ש ְ יהּוָדה ֵמָאה ְועֶּ ן ְרַמְלָיהּו ּבִ ַקח ּבֶּ ָחד ַהּכֹל  ו ַויֲַּהרֹג ּפֶּ יֹום אֶּ ף ּבְ לֶּ ים אֶּ

ת ה' ֱאלֵֹהי ֲאבֹוָתם.  ָעְזָבם אֶּ ֵני ָחִיל ּבְ  ּבְ

 פרק זה אנו שומעים על כך שארם וישראל כרתו ברית משותפת כדי להלחם במלך יהודה יחדיו.ב

 בגלל ניצחונם בעבר, תגובת אחז והעם לעלייתם המשותפת לכיוון ירושלים היא פחד ובהלה: 

ֵני רּוַח". "ַויַָּנע ְלָבב  נֹוַע ֲעֵצי ַיַער ִמּפְ  ֹו ּוְלַבב ַעּמֹו ּכְ

ך פחדו הרב, מעונין אחז לקרוא למלך אשור לעזרה, )באותה תקופה ארם נחלשו ואשור היא  ותמ

 המעצמה העולה(. 

  

על רקע זה ישעיה מביא אליו את דבר ה', לעודדו בכך שיוכל לנצח במלחמה, אם יסמוך על ה' ולא  

 אשור ולא יבטח בם.יפנה אל 

  

 שני עקרונות חוזרים ונשנים בפרק זה על ידי הנביא:

בניגוד ל1 יהודה, אך  על  גדול  ניצחון  וישראל מתכננים  "רבות מחשבות בלב איש"  .  אמנם ארם 

 )פסוק ו(, 

 "עצת ה' היא תקום".  מבהיר הנביא כי      

"לֹא ָתקּום ְולֹא  והוא קבע כי עצתם    ה' הוא הקובע סדרי עולם ורק על פיו יתרחשו האירועים,     

 ִתְהֶיה". 

 )"הישמר והשקט"(.. על מלך יהודה לבטוח בה' ולהאמין בו, ומתוך כך לשמור על איפוק 2

 מזימת ארם וישראל לעלות על ירושלים ותגובת יהודה: 

ְך ְיהּוָדה ָעָלה ְרִצין מֶּ  לֶּ יָּהּו מֶּ ן ֻעזִּ ן יֹוָתם ּבֶּ יֵמי ָאָחז ּבֶּ ָרֵאל  א ַוְיִהי ּבִ ְך ִיש ְ לֶּ ן ְרַמְלָיהּו מֶּ ַקח ּבֶּ ְך ֲאָרם ּופֶּ לֶּ

יָה.  ֵחם ָעלֶּ יָה ְולֹא ָיכֹל ְלִהּלָ ְלָחָמה ָעלֶּ ם ַלּמִ ִלַ ָ  ְירּוש 

ֵני רּוחַ  נֹוַע ֲעֵצי ַיַער ִמּפְ ְפָרִים ַויַָּנע ְלָבבֹו ּוְלַבב ַעּמֹו ּכְ ִוד ֵלאֹמר ָנָחה ֲאָרם ַעל אֶּ ד ְלֵבית ּדָ  .ב ַויֻּּגַ

 העמקה  -מוזכר ייחוסו של אחז לאבותיו? שם מה ל

 )ישעיהו, ז, א(:  רש"י

מה ראה הכתוב לייחסו? אלא מפני שסופו של הכתוב לומר 'ולא יכול להלחם עליה', ולמדך שזכות   

אבות עמדה לו. אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה: ווי, מי הוא זה, שמלך רשע זה. אמר להם: בן  

היו צדיקים, לפיכך אי אפשי לפשוט ידי בו, הדא הוא 'ולא יכול    יותם הוא בן עוזיהו הוא. אבותיו

 מפני זכות אבות. –להלחם עליה' 
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 ישעיהו

ד " בס  

ְפָרִים   ִוד ֵלאֹמר ָנָחה ֲאָרם ַעל אֶּ ד ְלֵבית ּדָ  ַויֻּּגַ

 )ישעיהו ז, ב(:  ד"ק ר

 ...כלומר, באו עד קרוב לירושלים ותקעו אוהליהם ונחו שם לצור על ירושלים ולהלחם עליה.  

 בפסוקים מתוארת תגובת פחד גדולה של  יהודה מול כוונת ארם וישראל לעלות עליהם למלחמה. 

 ַוָיַנע ְלָבבֹו ּוְלַבב ַעּמֹו ְכנֹוַע ֲעֵצי ַיַער ִמְפֵני רּוַח. 

 ישעיהו נשלח לחזק את לב אחז לבטוח בה' ולא לחשוש מאחז ומישראל. 

 עצת ארם וישראל לא תקום

ְליוֹ  ֵרָכה ָהעֶּ ָעַלת ַהּבְ ל ְקֵצה ּתְ ָך אֶּ נֶּ ּוב ּבְ ָאר ָיש  ה ּוש ְ ְעָיהּו ֵצא ָנא ִלְקַראת ָאָחז ַאּתָ ַ ל ְיש  ר ה' אֶּ ָנה  ג ַויֹּאמֶּ

ֵני ַזְנבֹות הָ  ְ יָרא ּוְלָבְבָך ַאל יֵַרְך ִמש ּ ֵקט ַאל ּתִ ֵמר ְוַהש ְ ָ ֵדה כֹוֵבס. ד ְוָאַמְרּתָ ֵאָליו ִהש ּ ת ש ְ ל ְמִסּלַ ּוִדים  אאֶּ

ן ְר  ְפַרִים ּובֶּ יָך ֲאָרם ָרָעה אֶּ י ָיַעץ ָעלֶּ ן ְרַמְלָיהּו. ה ַיַען ּכִ ֳחִרי ַאף ְרִצין ַוֲאָרם ּובֶּ ה ּבָ ִנים ָהֵאּלֶּ ֵ ַמְלָיהּו  ָהֲעש 

ן ָטְבַאל.   תֹוָכּה ֵאת ּבֶּ ְך ּבְ לֶּ ה ֵאֵלינוּ ְוַנְמִליְך מֶּ ּנָ ה ְוַנְבִקעֶּ ּנָ ה ִביהּוָדה ּוְנִקיצֶּ דָֹני  -ז ּכֹה ָאַמר אֲ ֵלאֹמר. ו ַנֲעלֶּ

ָנה יֵַחת ָ ים ְוָחֵמש  ש  ִ ש ּ ּוְבעֹוד ש ִ ְרִצין  ק  ֶּ ש  ּמֶּ ּדַ ק ְורֹאש   ֶּ ש  ּמֶּ ּדַ י רֹאש  ֲאָרם    ה' לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהיֶּה. ח ּכִ

י לֹ  ן ְרַמְלָיהּו ִאם לֹא ַתֲאִמינּו ּכִ ְֹמרֹון ּבֶּ ְֹמרֹון ְורֹאש  ש  ְפַרִים ש  ְפַרִים ֵמָעם. ט ְורֹאש  אֶּ  א ֵתָאֵמנּו.  אֶּ

מדוע עליו לקחת את בנו    ' מצווה את ישעיה לצאת עם בנו ולפגוש את אחז ב"מסילת שדה כובס". ה

 לפגישה, ומדוע דוקא בן זה? 

 )ישעיהו ז, ג(: מצודת דוד 

גם אתה צא לקראתו גם בנך אשר נקרא שמו 'שאר ישוב', לאות וסימן אשר    – אתה ושאר ישוב בנך  

 גלות בימי עזרא. שארית יהודה ישובו מן ה

 השם 'שאר ישוב' מקפל בתוכו פורענות ונחמה יחדיו: 

 , שהכל יחרב ותישאר רק שארית מהעם. לעם ולארץ הפורענות היא

 . הנותרים ישובו בעתיד לא"י אחרי גלות בבל, בימי עזרא. הנחמה היא לשארית

 באיזה מקום נקבע המפגש? 

שלים אל בריכה שבתוך החומה. בבריכה זו  כנראה מדובר בתעלה שהובילה מים מחוץ לחומות ירו

כיבסו תושבי העיר את בגדיהם, ובשדה הסמוך ייבשום. יתכן שאחז הלך לבריכה לפקח על אספקת  

 המים בשעת המצור, וישעיה נצטווה לצאת לשם לדבר עימו.

ֵני ְ יָרא ּוְלָבְבָך ַאל יֵַרְך ִמש ּ ֵקט ַאל ּתִ ֵמר ְוַהש ְ ָ ֳחִרי    ד ְוָאַמְרּתָ ֵאָליו ִהש ּ ה ּבָ ִנים ָהֵאּלֶּ ֵ ַזְנבֹות ָהאּוִדים ָהֲעש 

ן ְרַמְלָיהּו.   ַאף ְרִצין ַוֲאָרם ּובֶּ

נביא מדמה מלכים אלו לזנבות אודים עשנים, ובכך הוא מזלזל בכוחם, שהם כמו אודים שכבתה  ה

  זנבות. אמנם הם מוציאים עשן, אך אינם מסוגלים לייצר אש, ולכן אין   –שלהבתם, ואף פחות מכך  

 ביכולתם לפגוע ממש באחז )אם יקשיב לדברי הנביא ויישמר ממלחמה(. 

 )ישעיהו, ז, ד(:מצודת דוד  
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 השמר מעשות מלחמה והשקט לבך, אל תירא ואל יבוא מורך בלבבך. – השמר והשקט

שהמה כמו האודים האלה שאין בהם כח לבער אלא לעשן, כך אין כח בידם לעשות    –  זנבות האודים

 רק הם מפחידים.לך מאומה רע, 

 העמקה:

   )ישעיהו ז, ד(: רש"י 

 שב בשלום כיין על שמריו.  -השמר

        

יחידה     הערה למורה: 'השמר' מלשון שמרים,מכיוון שזו פעם  וראב"ע מפרשים  וכן רד"ק  רש"י 

 בתנ"ך שמילה זו מוטעמת במלרע. 

 התכנית של רצין מלך ארם ושל פקח מלך ישראל

ן ְרַמְלָיהּו ֵלאֹמר. ּובֶּ ְפַרִים  יָך ֲאָרם ָרָעה אֶּ ָיַעץ ָעלֶּ י  ּכִ ַיַען  ה ֵאֵלינוּ    ה  ּנָ ְוַנְבִקעֶּ ה  ּנָ ּוְנִקיצֶּ ה ִביהּוָדה  ַנֲעלֶּ ו 

ן ָטְבַאל.  תֹוָכּה ֵאת ּבֶּ ְך ּבְ לֶּ  ְוַנְמִליְך מֶּ

בן טבאל,     -  תכניתם של רצין ופקח היא לפרוץ את חומות ירושלים ולהמליך בה מלך בן חסות שלהם 

 וע"י זה יוכלו לשלוט ביהודה שלטון מוחלט.  

תוכניותיהם של ארם וישראל המפורטות    –  )משלי יט, כא(  "רבות מחשבות בלב אישאך בניגוד ל"

 )שם, שם( "עצת ה' היא תקוםמבהיר הנביא כי "  –  בפסוק ו

ְולֹא  ה' הוא הקובע סדרי עולם ורק על פיו יתרחשו האירועים, והוא קבע    – כי עצתם "לֹא ָתקּום 

 ִתְהֶיה". 

 העמקה: 

 אפשרויות:  3מיהו "בן טבאל" שרוצים להמליכו ביהודה? רש"י מביא 

  )ישעיהו ז, ו(:רש"י 

 בן הטוב אלינו. כן תרגם יונתן.  -את בן טבאל 

 ויש לפרש טבאל: 'טוב אל', אשר לא טוב בעיני המקום.  

 הוא רמלא ט"ר ב"ם א"ל, בן טבאל = בן רמלא)בן רמליה(.  ובגימטריא של אותיות אלב"ם טבאל 

 - ונקיצנה

)רש"י(, או ענין של  יקיצהניתן לפרש כענין של   ע"י עשיית מצור    הצקה,, לעורר אותם למלחמה 

 (. ודותמפנינו לאחר שנעשה להם מצור )מצ שיקוצו)שד"ל(, או ענין של מאיסה,  

י  ק    רֹאש  ח ּכִ ֶּ ש  ּמֶּ ְפַרִים ֵמָעם. דַּ ְורֹאש  ֲאָרם ּדַ ָנה יֵַחת אֶּ ָ ים ְוָחֵמש  ש  ִ ש ּ ק ְרִצין ּוְבעֹוד ש ִ ֶּ ש   ּמֶּ

ְֹמרֹון וְ רֹאש  ט וְ  ְפַרִים ש  י לֹא ֵתָאֵמנּו.  רֹאש  אֶּ ן ְרַמְלָיהּו ִאם לֹא ַתֲאִמינוּ ּכִ ְֹמרֹון ּבֶּ  ש 

הוא  רצין    –כוונת הפסוקים היא, לעודד את אחז ע"י הדגשת מגבלותיהם של רצין ופקח    עמקה:ה

יגלה   ובקרוב  בלבד,  שומרון  מלך  הוא  רמליהו  בן  פקח  בירושלים,  ישלוט  ולא  בלבד  דמשק  מלך 

 מאדמתו )כדי להבין, יש לקרוא את חציו הראשון של פסוק ט  לפני חציו השני של פסוק ח(.

ד(. לאמור:  פסוק  )  פעמים בפסוקים אלו בהנגדה מוחלטת להיותם "זנבות"  4המילה "ראש" חוזרת  

 משק ובשומרון, הם 'ראש', כאן ועכשיו הם 'זנב'. שם, בד
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מוגבל   שלטונם  אלא  אחרות,  מדינות  על  להשתלט  יכולים  אינם  אלה  מלכים  שני  המשמעות: 

 לתחומם בלבד. 

ם ֵמָעם. ים ְוָחֵמש ָשָנה ֵיַחת ֶאְפַריִׁ שִׁ  ּוְבעֹוד שִׁ

 יהודה. משמעות הפסוק היא שמלכות ישראל תגמר בקרוב, וכך לא יוכלו לאיים על  

 יחת, אפרים.על התלמיד להבין את משמעות המילים    הערה למורה:

 )יחת=ישבר, אפרים=מלכות ישראל, לפי מצודות דוד(.

י לֹא ֵתָאֵמנּו. ינּו כִׁ ם לֹא ַתֲאמִׁ  אִׁ

 אם לא תאמינו לנבואה זו, אזי לא יהיה לכם קיום )לפי  רד"ק ומצודת ציון(.

 : מסייע בהבנת הרעיון המרכזי של הנבואהבפסוק זה ישנו משחק מילים אשר 

ינּוִאם לֹא   . ֵתָאֵמנּוִכי לֹא               ַתֲאמִׁ

שתי ברירות עומדות בפני יהודה: אמונה בה' וישועה, או חוסר אמונה בה' ומתוך כך לא יהיה לכם  

אותה מילה מקבלת משמעות הפוכה מישועה לפורענות, ומסמלת את הבחירה של העם בין    קיום.

 אמונה לה' לבין התנהגות בחוסר אמונה. 

 שנה?   65ממתי נספרות  –העמקה 

תרוצץ אפרים מעם, שיגלם סנחריב עם מלכם הושע בן אלה.    -יחת אפרים    )ישעיהו ז, ח(:רש"י  

צא וחשוב מנבואת עמוס עד שגלו עשרת השבטים ותמצאם ס"ה שנים. נבואת עמוס היתה שתי  

בעמוס א( 'שנתים לפני הרעש', ועוזיה נתנגע עשרים וחמש שנים  שנים לפני שנתנגע עוזיה, שנאמר )

י ב  )מלכים  שנאמר  חזקיהו  של  ו'  אחז  של  וי"ו  יותם  של  וי"ו  כ"ז.  י(הרי  שש    ח,  בשנת  'וילכדה 

 לחזקיהו היא שנת תשע להושע ויגל את ישראל אשורה', הרי ששים וחמש. 

בי ישראל,  מלכות  על  הגלות  שנגזרה  מיום  השנים  את  ֵמַעל  מונים  ִיְגֶלה  ָגֹלה  "ְוִיְשָרֵאל  עמוס:  מי 

 יז(.,  ַאְדָמתֹו" )עמוס ז

 עמוס התחיל לנבא שנתיים לפני הרעש )הרעש: ביום שבו נצטרע עוזיה(    -  2   -א(       )עמוס א,

 מלכות עוזיה כמצורע   -  25   -א(     )מל"ב טו,

 מלכות יותם   -  16  -לג(     )מל"ב טו,

 מלכות אחז   -   16  -ב(    )מל"ב טז,

 השבטים 10מלכות חזקיה, עד גלות   -   6  -י(       )מל"ב יח, 

 שנה מיום שנגזירה הגזירה ועד שגלו. 65 –בסה"כ 

)ורש"י מוסיף ומסביר, כיצד מגיעים למנין שנות עוזיה כמצורע מתוך כל שנות מלכותו, וכיצד לשלול  

 בואה לאחז(.את הטענה שהשנים נספרות מאז יום אמירת הנ

ניתן ללמוד פירוש לפועל זה מהתקבולת בדברי הימים ב' פרק כ', אשר גם שם נדרש העם להאמין  

ינּוכ ...  שה' ילחם להם: ינּו ְוֵתָאֵמנּוּבה' ֱאֹלֵהיֶכם  ַהֲאמִׁ יחּוִבְנִביָאיו  ַהֲאמִׁ   .ְוַהְצלִׁ
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 נתינת אותות לאחז :יז-י

קש לפנות לעזרה למלך אשור על מנת שיעזור לו  בחלקו הראשון של הפרק למדנו על כך שאחז מב

 לבטוח בה'להלחם מול ארם וישראל אשר מאיימים לעלות במלחמה על יהודה. הנביא קרא לאחז  

 . ולא לשים מבטחו במלך אשורשיצילנו מכף אויביו אלו, 

 מהמשך הנבואה אנו למדים שאחז לא שמע לדברי הנביא.

אמונתו   את  לחזק  כדי  וסימן  אות  לבקש  מאחז  דרישה  ובהם  ה'  דברי  את  לאחז  מעביר  ישעיהו 

ובטחונו בה'. אחז מסרב, אך ה' שולח אות וסימן לאחז וליהודה בדבר הנער עימנואל אשר יוולד,  

 ועד היגמלו תשקוט הארץ בשל הפסקת המלחמה מצד ארם וישראל. 

ור, יביא בסופו של דבר את הפורענות גם על ישראל וגם  אחז אשר לא בוטח בה', ופונה אל מלך אש

 כפי שיתואר בחלקו האחרון של הפרק.  - על יהודה

ל ָאָחז ֵלאֹמר. ר אֶּ ּבֵ ף ה' ּדַ ּהַ ְלָמְעָלה. י ַויֹּוסֶּ ָאָלה אֹו ַהְגּבֵ יָך ַהְעֵמק ש ְ ַאל ְלָך אֹות ֵמִעם ה' ֱאלֹהֶּ יב   יא ש ְ

ַאל ְולֹא אֲ  ש ְ ר ָאָחז לֹא אֶּ ת ה'.ַויֹּאמֶּ ה אֶּ י   ַנּסֶּ ים ּכִ ם ַהְלאֹות ֲאָנש ִ ִוד ַהְמַעט ִמּכֶּ ית ּדָ ְמעוּ ָנא ּבֵ ר ש ִ יג ַויֹּאמֶּ

ת ֱאלָֹהי. ם אֶּ ן אֲ   ַתְלאּו ּגַ נוּ  - יד ָלֵכן ִיּתֵ מֹו ִעּמָ ן ְוָקָראת ש ְ ת ּבֵ דֶּ ם אֹות ִהּנֵה ָהַעְלָמה ָהָרה ְויֹלֶּ דָֹני הּוא ָלכֶּ

ְמָאה ּוְדַבש  יֹאֵכל לְ   ֵאל. ּטֹוב.טו חֶּ ָרע ּוָבחֹור ּבַ ָרע ּוָבחֹר    ַדְעּתֹו ָמאֹוס ּבָ ַער ָמֹאס ּבָ ם יֵַדע ַהּנַ רֶּ טֶּ י ּבְ טז ּכִ

יָה. ֵני ְמָלכֶּ ֵני ש ְ ה ָקץ ִמּפְ ר ַאּתָ ֶּ ָעֵזב ָהֲאָדָמה ֲאש  ּטֹוב ּתֵ ית ָאִביָך ָיִמים    ּבַ ָך ְוַעל ּבֵ יָך ְוַעל ַעּמְ יז ָיִביא ה' ָעלֶּ

ר לֹא ָבאּו ְלִמיּוֹ  ֶּ ּור.ֲאש  ְך ַאש ּ לֶּ ְפַרִים ֵמַעל ְיהּוָדה ֵאת מֶּ   ם סּור אֶּ

-י  פסוקים ט, נבואה שניה:-ג פסוקים הפתיח ניכר שיש פה נבואה נוספת לאחז. )נבואה ראשונה:מ

 כה(.

שתיקת אחז מרמזת על חוסר אמון בדברי הנביא, ולכן יש פניה נוספת של הנביא, בה הוא מציע  

 דבריו.אות כהוכחה לאמינות 

 סירובו של אחז לשאילת אות מעם ה' 

ּהַ ְלָמְעָלה. ָאָלה אֹו ַהְגּבֵ יָך ַהְעֵמק ש ְ ַאל ְלָך אֹות ֵמִעם ה' ֱאלֹהֶּ ה    יא ש ְ ַאל ְולֹא ֲאַנּסֶּ ש ְ ר ָאָחז לֹא אֶּ יב ַויֹּאמֶּ

ת ה'.   אֶּ

בא )כביכול  ה'  את  לנסות  מעונין  שאינו  כיוון  אמוני,  מנימוק  לכאורה  אות,  לבקש  מסרב  גלל  חז 

טז(. אך מתגובת הנביא, מתיאור רשעתו של אחז    האיסור "לא תנסו את ה'", המופיע בדברים ו, 

 , לא נראה שתשובתו נבעה ממקום של יראת ה'. , ז(ומקריאתו לאשור )מלכים ב טז

 )ישעיהו ז, יב(: רש"י 

 אין רצוני שיתקדש שמו על ידי.  -  לא אנסה
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 ישעיהו

ד " בס  

 )ישעיהו ז, יב(: רד"ק 

כל זה היה מעט האמנה ואף על פי שהוא אומר בלשון האמנה,    –  ולא אנסה  ויאמר אחז לא אשאל

כי לא ינסה האל, אף על פי כן הנביא ידע את לבבו כי לא אמר אלא ממיעוט האמנה, כאומר איני  

 חושש לנסותו בזה, לפיכך ענה לו הנביא 'כי תלאו גם את אלהי': 

ינו שאכן אחז לא בטח בה' ולא רצה  תשובתו המתחסדת של אחז הכעיסה את הנביא. הכעס מלמד

בשמו   ולא  דוד"  "בית  בכינוי  אליו  פונה  הנביא  ברבים.  ה'  קידוש  מנע  ובסירובו  עימו,  תקשורת 

 הפרטי, כדרך גנאי )רד"ק(. ואולי רמז יש בכך, שרק בזכות בית אביו יגן ה' על יהודה, ולא בזכותו. 

 אות מעצמו בעל כורחו של אחז.כיוון שאחז סירב לבקש אות ולקדש שם ה', לכן ה' יתן 

 נתינת האות ומשמעותו

ן אֲ  נּו ֵאל. -יד ָלֵכן ִיּתֵ מֹו ִעּמָ ן ְוָקָראת ש ְ ת ּבֵ דֶּ ם אֹות ִהּנֵה ָהַעְלָמה ָהָרה ְויֹלֶּ  דָֹני הּוא ָלכֶּ

 יהי העלמה ומהו האות? מ

 )ישעיהו ז, יד(: רש"י 

 שנת ד' לאחז.  אשתי ]כלומר, אשת הנביא[ הרה השנה הזאת, והיא היתה - העלמה

 רוח הקודש תשרה עליה.  - וקראת שמו

 לומר שיהא צורנו עמנו.  - עמנואל

 , שהרי נערה היא ולא נתנבאת מימיה, ובזו תשרה בה רוח הקודש.האותוזה  

 . פעולה לא טבעיתאו  נסולא  סימןאות הוא 

( אשר היא הרה, לא יודעת  רד"ק  פ מהו האות ומה הוא מסמן? העלמה )אשת הנביא או אשת אחז ע"

 מה אמור להיות שמו של הילד שיוולד, אך תשרה עליה רוח הקודש  והיא תקרא שמו עמנואל. 

 עמנואל= כפשוטו, ה' עימנו. אות לכך שה' איתם בסכנה זו של פקח ורצין. 

ּטֹוב. ָרע ּוָבחֹור ּבַ ְמָאה ּוְדַבש  יֹאֵכל ְלַדְעּתֹו ָמאֹוס ּבָ רֶּ   טו חֶּ טֶּ י ּבְ ּטֹוב  טז ּכִ ָרע ּוָבחֹר ּבַ ַער ָמֹאס ּבָ ם יֵַדע ַהּנַ

יָה. ֵני ְמָלכֶּ ֵני ש ְ ה ָקץ ִמּפְ ר ַאּתָ ֶּ ָעֵזב ָהֲאָדָמה ֲאש   ּתֵ

 ישעיהו ז, טו(:ירוש דעת מקרא פ

הבטחה לטובה היא. הילד עמנו אל יאכל חמאה ודבש. והם מאכלים ומשקים    -חמאה ודבש יאכל 

רכים...כאשר   לילדים  ויפים  לחך  מואס  ערבים  הילד  שבו  לגיל  ויגיע  אמו  משדי  אל  עמנו  יגמל 

ומכאן משמע, שתשקוט   ודבש.  יאכילוהו אמניו חמאה  ובוחר במאכלים טובים.  במאכלים רעים 

 הארץ ממלחמה. ותהא זבת חלב ודבש ויושביה ישבעו מטובה. 

יגיע  השומע תמה: מנין יהיו חלב ודבש, והרי הארץ חרבה? על כך עונה הפסוק הבא: עוד בטרם  

 הילד לגיל בו ירכוש כושר אבחנה, יעזבו פקח ורצין את הארץ, ושוב יהיה שפע בארץ.

 כיצד זה יקרה? 

 )ישעיהו, ז, טו(: רש"י 
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 ישעיהו

ד " בס  

  ( 'ויתפשה , טשבאותה שנה עלה מלך אשור על דמשק כי שכרו אחז, כמה שנאמר בספר )מלכים טז 

ויכהו   בן רמליהו  בן אלה על פקח  'ויקשר קשר הושע  ואותה שנה  רצין המית',  ויגלה קירה ואת 

 וימיתהו בשנת עשרים ליותם' )שם טו(, שהיא שנת ארבע לאחז. 

לסיכום משמעות האות: עוד לפני שיגמל עמנואל וידע להבחין בין טוב לרע, כבר תיוושע ממלכת  

 יהודה משני אויביה: ארם וישראל. 

ךְ   יז לֶּ ְפַרִים ֵמַעל ְיהּוָדה ֵאת מֶּ ר לֹא ָבאּו ְלִמיֹּום סּור אֶּ ֶּ ית ָאִביָך ָיִמים ֲאש  ָך ְוַעל ּבֵ יָך ְוַעל ַעּמְ   ָיִביא ה' ָעלֶּ

ּור.   ַאש ּ

 לבד הנבואה על מפלת רצין ופקח, יש כאן נבואה גם לממלכת יהודה. מ

 )ישעיהו ז, יז(: רש"י 

 המולך אחריך, ולפי שהוא צדיק לא קראו בנו.  על חזקיהו בנך - יביא ה' עליך ועל עמך

מיום שנחלקה מלכות בית דוד וסר אפרים מעל יהודה. ומה הם הימים? ימי    -  ימים אשר לא באו

שבא מתחילה על אחז, דכתיב:    , כ(חיל מלך אשור. ואף בהם יעשה ליהודה, וכן מנינו )בדה"ב כח

 חזקיהו בנו נעשה הנס. 'ויבא עליו תגלת פלאסר וצר לו ולא חזקו', ובימי  

זאת נבואת פורענות ליהודה, שאם אחז לא ישמע לנביא אלא יקרא למלך אשור, או אז אחרי נפילת  

ארם וישראל יבוא מלך אשור על יהודה. מיום שהתפלגה הממלכה לאפרים )=ישראל( וליהודה, לא  

 היו ימים קשים כמו אלו שיבואו על ממלכת יהודה בעתיד.

  

 : במלכים ב, פרק טזאשור מתוארת  קריאת אחז למלך

ֵעִני ִמכַּ  ָך ּוִבְנָך ָאִני ֲעֵלה ְוהֹוש ִ ּור ֵלאֹמר ַעְבּדְ ְך ַאש ּ לֶּ ר מֶּ סֶּ לֶּ ְגַלת ּפְ ל ּתִ ַלח ָאָחז ַמְלָאִכים אֶּ ש ְ ְך  ז ַויִּ לֶּ ף מֶּ

ת הַ  ף ְואֶּ סֶּ ת ַהּכֶּ ח ָאָחז אֶּ ּקַ ָרֵאל ַהּקֹוִמים ָעָלי. ח ַויִּ ְך ִיש ְ לֶּ ף מֶּ ית ה' ּוְבֹאְצרֹות  ֲאָרם ּוִמּכַ ְמָצא ּבֵ זָָּהב ַהּנִ

ּמֶּ  ל ּדַ ּור אֶּ ְך ַאש ּ לֶּ ּור ַויַַּעל מֶּ ְך ַאש ּ לֶּ ַמע ֵאָליו מֶּ ש ְ ַֹחד. ט ַויִּ ּור ש  ְך ַאש ּ לֶּ ַלח ְלמֶּ ש ְ ְך ַויִּ לֶּ ית ַהּמֶּ ָה ּבֵ ֶּ ש  ְתּפְ ק ַויִּ ֶּ ש 

ת ְרִצין ֵהִמית.  ָה ִקיָרה ְואֶּ  ַויְַּגלֶּ

בכך שלא נתן אמון בדברי הנביא בשם ה', ופנה    –י הקב"ה  ניית אחז לאשור מהווה חטא כלפפ

גוי עובד ע"ז, )אחז פונה לתגלת פלסר באומרו "עבדך ובנך אני", כלומר, מלך אשור  לעזרת מלך 

בעקבות    –)יהודה(  וכן חטא כלפי העם  החלפה טוטלית של "אבינו מלכנו"(,    –עבורו הוא אב ומלך  

 בכיבוש ארם וישראל, אלא ירצה לכבוש גם את יהודה.  הגעת מלך אשור לאזור, הוא לא יסתפק

למעשה, כניעת אחז בפני מלך אשור תוך בקשת עזרה ונתינת שוחד, לא רק שלא הועילו, אלא אף  

 בכך זירזו את חורבן שומרון ואת כניסת יהודה תחת עול אשור.  – הזיקו 

 )ישעיהו ז, יז(: מלבי"ם 

אבל גם אתה מפני שאינך בוטח בה' שצוה לך השמר והשקט, ואתה לא בטחת בו וקראת אל    –   יביא

יביא אליך את מלך אשור כפעם בפעם להחריב   עליך יעבור כוס, וה'  לכן גם  מלך אשור לישועה, 

ארצך )כמו שכתוב במל"ב טז, ודה"ב כח(, ומספר והולך מה שיעשה מלך אשור. למיום סור אפרים,  

  קה מלכות בית דוד.מיום שנחל
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 (רשות)  פלישת אשור ליהודה: כה-יח

 הנבואה מסתיימת בנבואת פורענות ליהודה אשר תגיע מידי אשור. 

אחז, אשר לא שמע לדברי ה' שהיו בפי נביאו, ופנה לעזרת מלך אשור, זכה אמנם לכך שמלך אשור  

התחזקות ממלכת אשור,  הצילו מארם ומישראל אך הביא בכך פורענות גדולה גם על יהודה. לאחר  

 יעלה מלך אשור על יהודה וירושלים ויגרום לפורענות ולהרס.

 לנבואת פורענות ומפלה.  -בכך נתהפכה נבואת פרק ז מעידוד וחיזוק לאחז

 במלך אשור, מביא במו ידיו את הפורענות על עמו ועל נחלתו.  -אחז אשר לא בטח בה' כי אם באדם

 פלישת אשור ליהודה  

יֹּום ַההּוא  ְוָהָיה    יח ּור.ּבַ ץ ַאש ּ רֶּ אֶּ ר ּבְ ֶּ בֹוָרה ֲאש  ְקֵצה ְיֹאֵרי ִמְצָרִים ְוַלּדְ ר ּבִ ֶּ בּוב ֲאש  רֹק ה' ַלזְּ יט ּוָבאוּ    ִיש ְ

ֲהלִֹלים. ֲעצּוִצים ּוְבכֹל ַהּנַ ָלִעים ּוְבכֹל ַהּנַ ּתֹות ּוִבְנִקיֵקי ַהּסְ ַנֲחֵלי ַהּבַ ם ּבְ    ְוָנחּו ֻכּלָ

יֹּום ַההוּ כ   ח אֲ   אּבַ ת  -ְיַגּלַ ַער ָהַרְגָלִים ְוַגם אֶּ ַ ת ָהרֹאש  ְוש  ּור אֶּ ְך ַאש ּ לֶּ מֶּ ְבֵרי ָנָהר ּבְ עֶּ ִכיָרה ּבְ ְ ַתַער ַהש ּ דָֹני ּבְ

ָקן ה. ַהזָּ ְסּפֶּ   ּתִ

יֹּום ַההּואכא ְוָהָיה   י ֹצאן.  ּבַ ּתֵ ָקר ּוש ְ ְגַלת ּבָ ֹות ָחָלב יֹאַכל חֶּ   ְיַחיֶּּה ִאיש  עֶּ ְמָאה  כב ְוָהָיה ֵמרֹב ֲעש  י חֶּ ְמָאה ּכִ

ץ. ב ָהָארֶּ רֶּ קֶּ ל ַהּנֹוָתר ּבְ    ּוְדַבש  יֹאֵכל ּכָ

ְוָהָיה   יֹּום ַההּוא כג  ִיְהיֶּה.  ּבַ ִית  ַ ְוַלש ּ ִמיר  ָ ף ַלש ּ סֶּ ּכָ ף  לֶּ אֶּ ּבְ ן  פֶּ ּגֶּ ף  לֶּ ם אֶּ ָ ִיְהיֶּה ש ּ ר  ֶּ כד    ִיְהיֶּה ָכל ָמקֹום ֲאש 

ִמיר ָוש ַ  ָ י ש  ה ּכִ ּמָ ָ ת ָיבֹוא ש  ֶּ ש  ים ּוַבּקֶּ ִחּצִ ץ.ּבַ ְהיֶּה ָכל ָהָארֶּ ר יֵָעֵדרּון לֹא    ִית ּתִ ְעּדֵ ּמַ ר ּבַ ֶּ ָהִרים ֲאש  כה ְוכֹל הֶּ

ה. ֶּ ֹור ּוְלִמְרַמס ש  ַלח ש  ִית ְוָהָיה ְלִמש ְ ָ ִמיר ָוש  ָ ה ִיְרַאת ש  ּמָ ָ    ָתבֹוא ש 

עניינים שיקרו בהגעת מלך    4פעמים בקטע הוא "ביום ההוא", ולפי זה ניתן לראות    4ביטוי החוזר  ה

 ליהודה: אשור 

 התקבצות חילות אשור על יהודה.  יט:-פסוקים יח

 פורענות וחורבן.  פסוק כ:

 תוצאות החורבן למי שנשאר בארץ.  כב:-פסוקים כא

 חורבן הארץ והרס החקלאות.  כה:-פסוקים כג

 התקבצות חילות אשור על יהודה 

יֹּום ַההּוא  יח ְוָהָיה   ְקֵצה ְיֹארֵ ּבַ ר ּבִ ֶּ בּוב ֲאש  רֹק ה' ַלזְּ ּור.ִיש ְ ץ ַאש ּ רֶּ אֶּ ר ּבְ ֶּ בֹוָרה ֲאש  יט ּוָבאוּ    י ִמְצָרִים ְוַלּדְ

ֲהלִֹלים.  ֲעצּוִצים ּוְבכֹל ַהּנַ ָלִעים ּוְבכֹל ַהּנַ ּתֹות ּוִבְנִקיֵקי ַהּסְ ַנֲחֵלי ַהּבַ ם ּבְ  ְוָנחּו ֻכּלָ

זבוב והדבורה מהווים דימוי לחילות הרבים של אשור שיבואו בהמוניהם ליהודה, ועימם חילות  ה

של מצרים. הם יציפו את הארץ בכל מקום אפשרי, יחנו אף במקומות בלתי צפויים מלאי קוצים  

 )נעצוצים(, ולא יהיה כוח שיעצור בעדם. 
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 )ישעיהו, ז, יח(: רש"י 

חיילות רבות כזבובים מארץ מצרים יבואו עם סנחריב.    - לזבוב  ירמוז להם שיתקבצו.    - ושרק ה'  

 בורים. חיל גבורים עוקצים כד -ולדבורה 

כזבובים   מסתפחים  הם  ליהודה.  בדרכו  אשור  אל  יצטרפו  לא    –מצרים  אך  ומציקים,  רבים 

שיש להם יכולת לעקוץ, לפגוע. ישעיה רומז לאחז, שאמנם יש    – מכאיבים. אשור נדמים לדבורה  

 הוא חשב שאשור יעזרו לו, אך הסוף יהיה שיצורו על יהודה.  –לדבורה דבש, אך יש לה גם עוקץ 

 פורענות וחורבן

ח אֲ  יֹּום ַההּוא ְיַגּלַ ת  -כ ּבַ ַער ָהַרְגָלִים ְוַגם אֶּ ַ ת ָהרֹאש  ְוש  ּור אֶּ ְך ַאש ּ לֶּ מֶּ ְבֵרי ָנָהר ּבְ עֶּ ִכיָרה ּבְ ְ ַתַער ַהש ּ דָֹני ּבְ

ה. ְסּפֶּ ָקן ּתִ  ַהזָּ

לפי חלק מהפרשנים,    פסוק יש נבואת פורענות, אך לא מובן אל מי היא מכוונת ובאיזו תקופה.ב

 הפורענות היא לאשור )כלומר, נבואת נחמה ליהודה(. 

 (: ודות)וכן דעת  רש"י, מצ )ישעיהו, ז, כ(רד"ק 

זה היה במגפה אשר היה במחנה אשור כשבא לירושלם אחר שכבש כל ארץ ישראל,    – ביום ההוא  

ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור. המשיל המגפה לתער, לפי שהתער משחית השיער מכל וכל, כך  

 תה המגפה רבה בהם ובגדוליהם, כמו שכתוב: 'ויכחד כל גבור חיל נגיד ושר במחנה מלך אשור'.היי

 בחיל הבא מעברי הנהר, וזהו במלך אשור שבא עם צבאותיו לירושלם. – בעברי נהר ופירוש 

שאמר   הראש,ומה  בהם  ראשי    יגלח  על  משל  והוא  ראשו,  את  וגלח  וכן  הראש,  שער  את  פירוש 

 צבאותיו. 

 הוא שער הערוה והוא כינוי להמון העם... –רגלים ושער ה

ולא היתה בכלל יגלח, לפי שמלך אשור לא מת במחנה, כי בארצו מת בשובו    –  על הזקן תספהואמר  

 כי בניו הכוהו בחרב. 

לפי גישה זו, הפסוק עוסק במפלת אשור )אשר בא מעבר הנהר(: ה' 'יגלח' בתער את כל חילות אשור,  

- העם, ואף המלך ימות לבסוף. כלומר, באמצע נבואת פורענות זו )פסוקים יח כולל השרים והמון  

אלף במחנה אשור, בימי    185כה( יש קצת נחמה בתיאור מפלת סנחריב וחילותיו, במגיפה שהרגה  

 חזקיה, בנו של אחז. 

 : לז-, לה מימוש נבואה זו מתואר במלכים ב' פרק יט

ְיָלה ַההּוא ַויֵֵּצא ַמְלאַ  ּלַ ר ְוִהּנֵה ַוְיִהי ּבַ ימּו ַבּבֹקֶּ ּכִ ף ַויַּש ְ ה ָאלֶּ ָ מֹוִנים ַוֲחִמש ּ ּור ֵמָאה ש ְ ַמֲחֵנה ַאש ּ ְך ה' ַויְַּך ּבְ

ִניְנֵוה. ב ּבְ ֶּ ּור ַויֵּש  ְך ַאש ּ לֶּ ב ַסְנֵחִריב מֶּ ָ ְך ַויָּש  ע ַויֵּלֶּ ּסַ ָגִרים ֵמִתים. ַויִּ ם ּפְ ית ִנְסרְֹך   ֻכּלָ ה ּבֵ ֲחוֶּ ּתַ ַוְיִהי הּוא ִמש ְ

ְמלְֹך ֵאַסרֱאלֹהָ  ץ ֲאָרָרט ַויִּ רֶּ ה ִנְמְלטּו אֶּ ב ְוֵהּמָ רֶּ הּו ַבחֶּ ָניו( ִהּכֻ ר )ּבָ צֶּ ְראֶּ ַ ְך ְוש  לֶּ יו. -יו ְוַאְדַרּמֶּ ְחּתָ נֹו ּתַ  ַחּדֹן ּבְ

 הבנת הפסוק כנבואת פורענות ליהודה ע"י מלך אשור. -עמקה ה

 )ישעיהו ז, כ(: מלבי"ם 

'ביום ההוא',  בימי אחז.    והיה  זה  ה'כל  נהר,  יגלח  ע"י תער השכירה אשר בעברי  יגלח אז,  ה'   ,

ומפרש מי היא התער השכירה הזאת. במלך אשור, היינו ע"י מלך אשור שבא מעבר הנהר, והוא  
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ד " בס  

נמשל לתער השכירה המשיר כל השער בו יגלח ה' את הראש וכו', ... אבל כיון שנתן רשות למשחית  

שהוא משל אל הצדיקים,   תספה גם את הזקן,(  אינו מבחין בין טוב לרע, והתער עצמה )לא ע"י ה'

 וע"כ ייחס זה אל התער לא אל ה'. ואמר 'תספה' לא 'תגלח', כי זה אינו גילוח ]אלא[ רק השחתה: 

  

הפסוק עוסק בפורענות ליהודה. ה' יגלח בתער ע"י אשור את יהודה. אשור הם התער,    לפי גישה זו,

ממה. כל המעמדות בעם יפגעו מאשור, ללא הבחנה  וגילוח השיער הוא החורבן שיהיה בארץ עד לש

 בין צדיקים לרשעים. 

יהודה תוך השחתת   ויצור על  זו תהיה עוד בימי אחז, כשיבוא תגלת פלאסר מלך אשור  פורענות 

 :כ- , טזהארץ, אך בלי כיבוש הממלכה. פורענות זו מתוארת בדברי הימים ב' פרק כח'

 ַעל ַמְלֵכי ַאּׁשּור ַלְעֹזר לֹו.  ָּבֵעת ַהִהיא ָשַלח ַהֶּמֶלְך ָאָחז 

 ִכי ִהְכִניַע ה' ֶאת ְיהּוָדה ַּבֲעבּור ָאָחז ֶמֶלְך ִיְשָרֵאל ִכי ִהְפִריַע ִּביהּוָדה ּוָמעֹול ַמַעל ַּבה'.  

 ַוָיבֹא ָעָליו ִתְלַגת ִפְלְנֶאֶסר ֶמֶלְך ַאּׁשּור ַוָיַצר לֹו ְולֹא ֲחָזקֹו. 

 תוצאות החורבן למי שנשאר בארץ. 

יֹּום ַההּוא יְ  י ֹצאן.כא ְוָהָיה ּבַ ּתֵ ָקר ּוש ְ ְגַלת ּבָ ְמָאה    ַחיֶּּה ִאיש  עֶּ י חֶּ ְמָאה ּכִ ֹות ָחָלב יֹאַכל חֶּ כב ְוָהָיה ֵמרֹב ֲעש 

ץ.  ב ָהָארֶּ רֶּ קֶּ ל ַהּנֹוָתר ּבְ  ּוְדַבש  יֹאֵכל ּכָ

 סוקים אלו מתארים את העתיד היותר רחוק, את ברכת ה' שתשרה על הצדיקים שישארו לפליטה.פ

 : כב(-)ישעיהו ז, כארד"ק 

גם זה בימי חזקיהו, ואמר שיהיה שלום וברכה בארץ ומרוב הברכה יגדל איש עגלת בקר ושתי צאן  

ודי לו בהם... מרוב שיעשו חלב יאכלו החמאה... וגם דבש יהיה להם הרבה מאד כמו שנאמר על  

 האדמה 'זבת חלב ודבש'. 

 ומי הם שיזכו לברכת השפע הזו? 

 )ישעיהו ז, כב(: רש"י  

דיקים הפלטים מחרב סנחריב, בשורה גדולה הוא מבשר להם, שתזדמן להם פרנסה  הצ  –כל הנותר  

 אחר כל השממון ההוא. 

  

הארץ ריקה וחרבה, כיוון שלפני המפלה הניסית חילות אשור כבשו את כל ערי יהודה הבצורות,  

 במעט הנותר תהיה ברכה.פרט לירושלים, אך  

 העמקה

פסוקים אלה מתארים את גודל החורבן שיהיה לאחר  )המובא לעיל פסוק כ(,    מלבי"םלפי גישת  

החקלאות   השבתת  את  מסמלים  ודבש  חמאה  אכילת  אשור.  מלך  ע"י  יהודה  אדמות  כל  'גילוח' 

 ושממת הארץ, כיוון שאלו מאכלים שלא תלויים בעבודת האדמה. 
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נ של  בספרו  לקרוא  ניתן  בארץ,  פורענות  של  כתוצאה  ודבש'  'חלב  של  זה  בעניין  נוסף  גה  לעיון 

 . 26-15עמ'   טבע ונוף במורשת ישראל,הראובני, 

 כב -הגישות בפירוש פסוקים יח  –העמקה 

מלבי"ם )הגישה   רש"י, רד"ק, מצ"ד 

 שב'העמקה'(

 פורענות ליהודה  נחמה ליהודה  סוג הנבואה

חזקיה מלך יהודה, סנחריב   התקופה

 מלך אשור 

אחז מלך יהודה, תגלת  

 פלאסר מלך אשור 

כיבוש ערי יהודה ע"י מלך   מחנה אשור במגיפה הכחדת  גילוח

 אשור

ברכה לשארית שנשארה   כב-פס' כא

 ביהודה 

 תיאור גודל החורבן 

 חורבן הארץ והרס החקלאות.

ִיְהיֶּ ִית  ַ ְוַלש ּ ִמיר  ָ ף ַלש ּ סֶּ ּכָ ף  לֶּ אֶּ ּבְ ן  פֶּ ּגֶּ ף  לֶּ ם אֶּ ָ ִיְהיֶּה ש ּ ר  ֶּ ִיְהיֶּה ָכל ָמקֹום ֲאש  יֹּום ַההּוא  ּבַ ְוָהָיה  ד  כ  ה.כג 

ץ. ְהיֶּה ָכל ָהָארֶּ ִית ּתִ ַ ִמיר ָוש  ָ י ש  ה ּכִ ּמָ ָ ת ָיבֹוא ש  ֶּ ש  ים ּוַבּקֶּ ִחּצִ ר יֵָעֵדרּון לֹא    ּבַ ְעּדֵ ּמַ ר ּבַ ֶּ ָהִרים ֲאש  כה ְוכֹל הֶּ

ה.  ֶּ ֹור ּוְלִמְרַמס ש  ַלח ש  ִית ְוָהָיה ְלִמש ְ ָ ִמיר ָוש  ָ ה ִיְרַאת ש  ּמָ ָ  ָתבֹוא ש 

 לאחר בוא צבא אשור:פסוקים מתארים את החורבן בארץ ה

 )ישעיהו ז, כג(: רש"י 

אשר תהיה הארץ שממה, יהיה מקום שהיו שם לפני בא החילות אלף גפן שוות    –והיה ביום ההוא  

 אלף כסף, יהיו לשמיר ולשית כי יניחום בעליהם ובורחין והם מעלות קימשונים ותולעים ועקרבים. 

צריך קשת וחיצים בידו למלט עצמו מחיות    כל הרוצה להכנס לתוכו יהא  –בחצים ובקשת יבא שמה  

 רעות ונחשים ועקרבים. 

כתוצאה מכיבוש הארץ ע"י צבא אשור החלקות תיעזבנה, ושדות פוריים, יקרים ומעובדים יהפכו  

 לסבך המסוכן למעבר. בהרים, שם אין שמיר ושית, האדמה תהיה מרעה לבהמות. 

  



14 
 

 

 ישעיהו
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 ]רשות[ הקשר רחב

 לדמותו של אחז 

 חז? שאחז בבתי כנסיות ובבתי מדרשות )וסגרם(...למה נקרא שמו א 

 ירושלמי סנהדרין י, ע"ב: 

 אין רועה... - אין צאן, אם אין צאן -אין תיישים, אם אין תיישים -כך אמר אחז: אם אין גדיים 

אין חכמים, אם אין    -אין גדולים, אם אין גדולים  -כך היה אחז סבור בדעתו לומר: אם אין קטנים

אין בתי כנסיות ובתי   -אין רוח הקודש, אם אין רוח הקודש -יאים, אם אין נביאיםאין נב -חכמים

 כביכול אין הקב"ה משרה שכינתו בישראל.  -מדרשות

 התנהגותו של אחז כשהיה בעת צרה בהשוואה להתנהגותו של מנשה כשהיה בעת צרה:

 :כג  -, כ דברי הימים ב' פרק כח

סֶּ  ְלְנאֶּ ַגת ּפִ ּלְ ּור ַויַָּצר לֹו ְולֹא ֲחָזקֹו.ַויָֹּבא ָעָליו ּתִ ְך ַאש ּ לֶּ ְך    ר מֶּ לֶּ ית ַהּמֶּ ת ּבֵ ית ה' ְואֶּ ת ּבֵ י ָחַלק ָאָחז אֶּ ּכִ

ן ּתֵ ִרים ַויִּ ָ ְך ָאָחז.  ְוַהש ּ לֶּ ה' הּוא ַהּמֶּ ף ִלְמעֹול ּבַ ְזָרה לֹו. ּוְבֵעת ָהֵצר לֹו ַויֹּוסֶּ ּור ְולֹא ְלעֶּ ְך ַאש ּ לֶּ ח    ְלמֶּ ְזּבַ ַויִּ

ַח ְוַיְעְזרּוִני   ם ֲאַזּבֵ י ֱאלֵֹהי ַמְלֵכי ֲאָרם ֵהם ַמְעְזִרים ֹאָתם ָלהֶּ ר ּכִ ים ּבֹו ַויֹּאמֶּ ּכִ ק ַהּמַ ֶּ ש  ְוֵהם ָהיוּ  ֵלאלֵֹהי ַדְרמֶּ

ָרֵאל.  לוֹ  ילֹו ּוְלָכל ִיש ְ   ְלַהְכש ִ

 

יבּו.   :יג -, ידברי הימים ב' פרק לג ל ַעּמֹו ְולֹא ִהְקש ִ ה ְואֶּ ֶּ ל ְמַנש ּ ר ה' אֶּ ֵרי      ַוְיַדּבֵ ָ ת ש  ם אֶּ ַויֵָּבא ה' ֲעֵליהֶּ

ְנֻחש ְ  חִֹחים ַויַַּאְסֻרהּו ּבַ ה ּבַ ֶּ ת ְמַנש ּ דּו אֶּ ְלּכְ ּור ַויִּ ְך ַאש ּ לֶּ ר ְלמֶּ ֶּ ָבא ֲאש  ָלה.ַהּצָ בֶּ ִים ַויֹּוִליֻכהּו ּבָ יּוְכָהֵצר לֹו    ּתַ

ְפֵני ֱאלֵֹהי ֲאֹבָתיו. ַנע ְמֹאד ִמּלִ ּכָ ֵני ה' ֱאלָֹהיו ַויִּ ת ּפְ ה אֶּ יֵבהוּ      ִחּלָ תֹו ַוְיש ִ ִחּנָ ַמע ּתְ ש ְ ר לֹו ַויִּ ל ֵאָליו ַויֵָּעתֶּ ּלֵ ְתּפַ ַויִּ

י ה' הוּ  ה ּכִ ֶּ ם ְלַמְלכּותֹו ַויֵַּדע ְמַנש ּ ַלִ ָ          א ָהֱאלִֹהים. ְירּוש 

נשה היה מלך רשע, ובימיו נגזרה הגזירה על חורבן מלכות יהודה וחורבן המקדש, אך בעת צרה  מ

מנשה עשה תשובה ופנה לה' לעזרה. אחז גרוע אף ממנשה, כיוון שאפילו בעת צרה הוא מתכחש  

 לה' ודבק באלילים. 

  מגילה יא ע"א:

 הוא ברשעו מתחילתו ועד סופו.   - הוא המלך אחז

 סנהדרין קד ע"א: 

ומפני מה לא מנו את אחז ]בין המלכים שאין להם חלק לעוה"ב[? אמר רבי ירמיה בר אבא: מפני  

פנים מישעיהו,   לו בשת  יוסף אמר: מפני שהיה  רב  יותם לחזקיהו.  בין  בין שני צדיקים,  שמוטל 

ישעיהו צא נא לקראת אח 'ויאמר ה' אל  ז'/ג'(. מאי  שנאמר:  )ישעיהו  ... אל מסלת שדה כובס'  ז 

 כובס? איכא דאמרי: דכבשינהו לאפיה וחלף. 

 

  רש"י:

שכבש את פניו והיה מתבייש מפני ישעיה... כלי מנוקב של כובסין שמזלפין בו מים על הבגדים ואותו  

 כלי הפך אחז על ראשו כדי שלא יכירו ישעיה, שהיה מתבייש ]ממנו[. 
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 ישעיהו

ד " בס  

 חלב ודבש 

ים 'חלב ודבש' וכן 'חמאה ודבש' המופיעים בפרקינו, מתבארים באופן מקורי ומעניין בספרו  המושג

, תוך התייחסות לנבואות ישעיהו. נגה הראובני  15-27עמ'  טבע ונוף בארץ ישראל -של נגה הראובני 

 מראה כיצד ביטויים אלו יכולים לבטא שפע אך גם מצב של פורענות והרס החקלאות בארץ.
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 ישעיהו

ד " בס  

 ]רשות[ ישיהקשר א

 הפרק מעלה בעוצמה את הדרישה לאמונה בה'. 

אמנם אנו לא זוכים בדורנו, לדבר ה' על ידי נביאיו, אך עדיין ניצבים אנו בפני אירועים ומאורעות  

 בחיינו הפרטיים והלאומיים בהם אנו נדרשים לאמונה בה'.

 נבואה? מהם הקשיים והאתגרים, ומה יכול לחזק את אמונתנו גם בדור ללא  

 

 


