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אייר התשס"ח

בס"ד

"עוד היום בנב לעמוד ינופף ידו"...
הפטרת יום העצמאות
א .קריאת הפטרת "עוד היום בנב" ביו"ט שני
של גלויות
 .1שו"ע או"ח ת"צ
)ח( מפטירין ביום שביעי )של פסח – יו"ט שני של גלויות(
וידבר דוד וביום השמיני עוד היום בנוב לעמוד:
 .2מחזור ויטרי
"...כדי שנצייר לעמנו קבוץ גלויות שיהיה וגאולה שתבוא
בסוף".
עם שובנו לארץ ,תקנו חכמינו שיקראו הפטרה זו – לא
ביום של גלות )יו"ט שני של גלויות( ,אלא ביום העצמאות
דווקא ,כדי להודות על קבוץ הגלויות שבהווה.
טעם נוסף :שלא נחשוב שהגענו לגאולה השלמה ,ולכן
תקנו הפטרה העוסקת במשיח עצמו ובגאולה השלמה.
טעמים נוספים קשורים כולם בחזקיהו המלך ונצחונו
הניסי על סנחריב מלך אשור – שעמד בנב ונופף בידו על
ירושלים .זהו חזקיהו שהגמרא בפרק חלק אומרת :
" שבקש ה' לעשות את חזקיהו משיח ואת סנחריב גוג
ומגוג".

ְהיָה
אָרץ ֵדּ ָעה ֶאת יְ הֹוָה ַכּ ַמּיִ ם ַליָּם ְמ ַכ ִסּים):י( ו ָ
ָמ ְלאָה ָה ֶ
גּוֹים
ַבּיּוֹם ַההוּא שׁ ֶֹרשׁ ִי ַשׁי ֲא ֶשׁר ע ֵֹמד ְלנֵס ַע ִמּים ֵא ָליו ִ
יוֹסיף
ֻחתוֹ ָכּבוֹד):יא( וְ ָהיָה ַבּיּוֹם ַההוּא ִ
ְה ְי ָתה ְמנ ָ
ִי ְדרֹשׁוּ ו ָ
ֲאדֹנָי ֵשׁנִ ית יָדוֹ ִל ְקנוֹת ֶאת ְשׁאָר ַעמּוֹ ֲא ֶשׁר יִ ָשּׁ ֵאר ֵמאַשּׁוּר
וּמ ִאיֵּי
וּמ ֲח ָמת ֵ
וּמ ִשׁנְ ָער ֵ
ילם ִ
וּמ ֵע ָ
וּמכּוּשׁ ֵ
וּמ ַפּ ְתרוֹס ִ
וּמ ִמּ ְצ ַריִ ם ִ
ִ
ְאָסף ִנ ְד ֵחי ִי ְשׂ ָר ֵאל ְוּנפֻצוֹת
גּוֹים ו ַ
ָשׂא נֵס ַל ִ
ַהיָּם):יב( ְונ ָ
אָרץ):יג( וְ ָס ָרה ִקנְ אַת
אַר ַבּע ַכּ ְנפוֹת ָה ֶ
הוּדה ְי ַק ֵבּץ ֵמ ְ
ְי ָ
הוּדה
הוּדה יִ ָכּ ֵרתוּ ֶא ְפ ַריִ ם לֹא יְ ַקנֵּא ֶאת יְ ָ
ֶא ְפ ַריִ ם וְ צ ְֹר ֵרי יְ ָ
ָמּה
יהוּדה לֹא ָיצֹר ֶאת ֶא ְפ ָריִ ם):יד( וְ ָעפוּ ְב ָכ ֵתף ְפּ ִל ְשׁ ִתּים י ָ
וִ ָ
וּבנֵי
ָדם ְ
לוֹח י ָ
ַח ָדּו ָיבֹזּוּ ֶאת ְבּנֵי ֶק ֶדם ֱאדוֹם וּמוֹאָב ִמ ְשׁ ַ
יְ
ַעמּוֹן ִמ ְשׁ ַמ ְע ָתּם):טו( וְ ֶה ֱח ִרים יְ הֹוָה ֵאת ְלשׁוֹן יָם ִמ ְצ ַריִ ם
ָהר ַבּ ְעיָם רוּחוֹ וְ ִה ָכּהוּ ְל ִשׁ ְב ָעה נְ ָח ִלים
וְ ֵהנִ יף יָדוֹ ַעל ַהנּ ָ
יך ַבּנְּ ָע ִלים):טז( וְ ָהיְ ָתה ְמ ִס ָלּה ִל ְשׁאָר ַעמּוֹ ֲא ֶשׁר יִ ָשּׁ ֵאר
וְ ִה ְד ִר ְ
ֵמאַשּׁוּר ַכּ ֲא ֶשׁר ָהיְ ָתה ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּיוֹם ֲעלֹתוֹ ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם:
ַפ ָתּ ִבּי
אוֹד ָך יְ הֹוָה ִכּי אָנ ְ
אָמ ְר ָתּ ַבּיּוֹם ַההוּא ְ
פרק י"ב ) :א( וְ ַ
שׁוּע ִתי ֶא ְב ַטח וְ לֹא ֶא ְפ ָחד
ַח ֵמנִ י):ב( ִהנֵּה ֵאל יְ ָ
וּתנ ֲ
אַפּ ָך ְ
ָישֹׁב ְ
אַב ֶתּם ַמיִ ם
וּשׁ ְ
ישׁוּעה):ג( ְ
ִכּי ָע ִזּי וְ ִז ְמ ָרת יָהּ יְ הֹוָה וַיְ ִהי ִלי ִל ָ
ַא ַמ ְר ֶתּם ַבּיּוֹם ַההוּא הוֹדוּ
שׁוּעה):ד( ו ֲ
ְבּ ָשׂשׂוֹן ִמ ַמּ ַעיְ נֵי ַהיְ ָ
ֲליל ָֹתיו ַה ְז ִכּירוּ ִכּי
הוֹדיעוּ ָב ַע ִמּים ע ִ
ִ
ַליהֹוָה ִק ְראוּ ִב ְשׁמוֹ
מיּד ַעת
ַ
ַמּרוּ יְ הֹוָה ִכּי גֵאוּת ָע ָשׂה
נִ ְשׂגָּב ְשׁמוֹ):ה( ז ְ
יוֹשׁ ֶבת ִציּוֹן ִכּי
אָרץ):ו( ַצ ֲה ִלי ָורֹנִּ י ֶ
מוּד ַעת\{ זֹאת ְבּ ָכל ָה ֶ
\} ַ
גָדוֹל ְבּ ִק ְר ֵבּ ְך ְקדוֹשׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל:

ב .מפלת סנחריב וליל הסדר

ננסה להבין מה הקשר של חזקיהו לנבואה ,ואולי הקשר
הוא סכנה של החמצת הגאולה....

את ההלכה הקובעת את קריאת הפטרתינו ביום אחרון
של פסח )בגלות( הסביר רש"י כך:

 .3ישעיהו י' – י"ב – הפטרת יום העצמאות
)לב( עוֹד ַהיּוֹם ְבּנֹב ַל ֲעמֹד יְ נ ֵֹפף יָדוֹ ַהר ַבּית \} ַבּת ִציּוֹן\{
ֻארה
רוּשׁ ָלִם):לג( ִהנֵּה ָהאָדוֹן יְ הֹוָה ְצ ָבאוֹת ְמ ָס ֵעף פּ ָ
ִגּ ְב ַעת יְ ָ
דוּעים וְ ַה ְגּב ִֹהים יִ ְשׁ ָפּלוּ):לד( וְ נִ ַקּף
קּוֹמה ְגּ ִ
ֲר ָצה וְ ָר ֵמי ַה ָ
ְבּ ַמע ָ
אַדּיר יִ פּוֹל:
ַער ַבּ ַבּ ְרזֶל וְ ַה ְלּ ָבנוֹן ְבּ ִ
ִס ְב ֵכי ַהיּ ַ
ֵצר ִמ ָשּׁ ָר ָשׁיו
ָצא ח ֶֹטר ִמ ֶגּזַע יִ ָשׁי וְ נ ֶ
פרק י"א ) :א( וְ י ָ
רוּח ֵע ָצה
וּבינָה ַ
רוּח ָח ְכ ָמה ִ
רוּח יְ הֹוָה ַ
ָחה ָע ָליו ַ
יִ ְפ ֶרה):ב( וְ נ ָ
ַה ִריחוֹ ְבּיִ ְראַת יְ הֹוָה
רוּח ַדּ ַעת וְ יִ ְראַת יְ הֹוָה):ג( ו ֲ
בוּרה ַ
וּג ָ
ְ
יח):ד(
יוֹכ ַ
אָזנָיו ִ
וְ לֹא ְל ַמ ְר ֵאה ֵעינָיו יִ ְשׁפּוֹט וְ לֹא ְל ִמ ְשׁ ַמע ְ
אָרץ וְ ִה ָכּה ֶא ֶרץ
יח ְבּ ִמישׁוֹר ְל ַענְ וֵי ֶ
הוֹכ ַ
וְ ָשׁ ַפט ְבּ ֶצ ֶדק ַדּ ִלּים וְ ִ
ָמית ָר ָשׁע):ה( וְ ָהיָה ֶצ ֶדק ֵאזוֹר
רוּח ְשׂ ָפ ָתיו י ִ
וּב ַ
ְבּ ֵשׁ ֶבט ִפּיו ְ
ָמר ִעם
ָמ ְתנָיו וְ ָה ֱאמוּנָה ֵאזוֹר ֲח ָל ָציו):ו( וְ גָר ְז ֵאב ִעם ֶכּ ֶבשׂ וְ נ ֵ
ַער ָקטֹן נ ֵֹהג ָבּם):ז(
ַח ָדּו וְ נ ַ
וּמ ִריא י ְ
וּכ ִפיר ְ
ְגּ ִדי יִ ְר ָבּץ וְ ֵעגֶל ְ
ֹאכל
אַריֵה ַכּ ָבּ ָקר י ַ
יהן וְ ְ
ַל ֵד ֶ
ַח ָדּו יִ ְר ְבּצוּ י ְ
וּפ ָרה ָודֹב ִתּ ְר ֶעינָה י ְ
ָ
אוּרת ִצ ְפעוֹנִ י גָּמוּל
ֲשׁע יוֹנֵק ַעל ֻחר ָפּ ֶתן וְ ַעל ְמ ַ
ֶתּ ֶבן):ח( וְ ִשׁע ַ
ַשׁ ִחיתוּ ְבּ ָכל ַהר ָק ְד ִשׁי ִכּי
ָרעוּ וְ לֹא י ְ
יָדוֹ ָה ָדה):ט( לֹא י ֵ

 .4רש"י מגילה לא ע'ב
"לפי שמפלת סנחריב בליל הסדר היתה".
על כך נוכל לשאול שתי שאלות:
א .רש"י סותר את מחזור ויטרי שסיבת הקריאה
קשורה לגאולה העתידה וטוען שהיא קשורה
למפלת סנחריב.
ב .אם מפלת סנחריב היתה בליל הסדר ,למה אנו
קוראים אותה ביום האחרון של פסח?
למעשה אנחנו מזכירים את מפלת סנחריב בליל הסדר...
 .5הגדה של פסח
וַיְ ִהי ַבּ ֲח ִצי ַה ַלּיְ ָלה:
ָריו ַבּ ַלּ ְי ָלהָ .כּ ַרע ֵבּל
הוֹב ְשׁ ָתּ ְפּג ָ
ַ
נוֹפף ִאוּוּי
ָעץ ְמ ָח ֵרף ְל ֵ
יַ
וּמ ָצּבוֹ ְבּ ִאישׁוֹן ַליְ לה.
ַ
בלילה ההוא באמת הובס סנחריב והובשו פגריו...
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 .6מלכים ב' י"ט ל"ה
ַך ְבּ ַמ ֲחנֵה
אַך יְ הֹוָה ַויּ ְ
ֵצא ַמ ְל ְ
)לה( ו ְַי ִהי ַבּ ַלּ ְי ָלה ַההוּא ַויּ ֵ
ַשׁ ִכּימוּ ַבבּ ֶֹקר וְ ִהנֵּה
אָלף ַויּ ְ
ַח ִמ ָשּׁה ֶ
אַשּׁוּר ֵמאָה ְשׁמוֹנִ ים ו ֲ
ָרים ֵמ ִתים:
ֻלּם ְפּג ִ
כָ
 .7ישעיהו ל'
)כט( ַה ִשּׁיר יִ ְהיֶה ָל ֶכם ְכּ ֵליל ִה ְת ַק ֶדּשׁ ָחג וְ ִשׂ ְמ ַחת ֵל ָבב
הוֹל ְך ֶבּ ָח ִליל ָלבוֹא ְב ַהר יְ הֹוָה ֶאל צוּר יִ שראל.
ַכּ ֵ
 .8מלבי"ם על ישעיה פרק ל פסוק כט  -חלק באור הענין
)כט( השיר  -מפלת מחנה סנחריב היה בליל פסח ,בעת
שוררו ישראל הלל במקדש על אכילת הפסח.
מצייר כי כפי שהתרבתה שמחת ישראל אז בקריאת הלל
ותודה על פסחיהם כן רבתה המהומה במחנה אשור ,בעת
אשר יהיה לכם השיר כליל התקדש חג אז והשמיע ה' את
הוד קולו  -וכו'.
התלמוד הבבלי לומד מפסוק זה שצריך לומר הלל בליל
הפסח:
 .9פסחים צ"ה ע'ב
אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק אמר קרא
השיר יהיה לכם כליל התקדש חג לילה המקודש לחג
טעון הלל לילה שאין מקודש לחג אין טעון הלל:
הירושלמי לומד אחרת:
 .10ירושלמי פסחים ס"ה ע'א
א"ר יוחנן בשם ר"ש בן יהוצדק כתיב השיר יהיה לכם
כליל התקדש חג בא ליל פסח ללמד על מפלתו של
סנחריב ונמצא למד ממנו .מה זה טעון הלל אף זה טעון
הלל.
" .11קרבן העדה"
"מה זה )מפלתו של סנחריב( צריך הלל על הנס ,אף ליל
פסח צריכה הלל!!!"

תאור כיבושי סנחריב הוא החלק שקודם להפטרתינו...
 .13ישעיהו י'
ַפ ִקיד ֵכּ ָליו):כט(
)כח( ָבּא ַעל ַעיַּת ָע ַבר ְבּ ִמ ְגרוֹן ְל ִמ ְכ ָמשׂ י ְ
ָסה:
ֶבע ָמלוֹן ָלנוּ ָח ְר ָדה ָה ָר ָמה ִגּ ְב ַעת ָשׁאוּל נ ָ
ָע ְברוּ ַמ ְע ָבּ ָרה גּ ַ
יבי ַליְ ָשׁה עֲנִ יָּה ֲענָתוֹת):לא(
ַלּים ַה ְק ִשׁ ִ
קוֹל ְך ַבּת גּ ִ
)ל( ַצ ֲה ִלי ֵ
ֵבים ֵה ִעיזוּ:
ָד ָדה ַמ ְד ֵמנָה י ְֹשׁ ֵבי ַהגּ ִ
נְ
)לב( עוֹד ַהיּוֹם ְבּנֹב ַל ֲעמֹד יְ נ ֵֹפף יָדוֹ ַהר ַבּית \} ַבּת ִציּוֹן\{
רוּשׁ ָלִם:
ִגּ ְב ַעת יְ ָ
מי הוא חזקיהו?
 .14מלכים ב' – גדולתו של חזקיהו
אַח ָריו לֹא ָהיָה ָכמֹהוּ ְבּכֹל
)ה( ַבּיהֹוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָבּ ָטח וְ ֲ
ַא ֶשׁר ָהיוּ ְל ָפנָיו:
הוּדה ו ֲ
ַמ ְל ֵכי יְ ָ
וֹתיו ֲא ֶשׁר ִצוָּה
אַח ָריו וַיִּ ְשׁמֹר ִמ ְצ ָ
)ו( וַיִּ ְד ַבּק ַבּיהֹוָה לֹא ָסר ֵמ ֲ
יְ הֹוָה ֶאת מ ֶֹשׁה:
ַשׂ ִכּיל וַיִּ ְמרֹד ְבּ ֶמ ֶל ְך
ֵצא י ְ
)ז( וְ ָהיָה יְ הֹוָה ִעמּוֹ ְבּכֹל ֲא ֶשׁר י ֵ
ֲבדוֹ:
אַשּׁוּר וְ לֹא ע ָ
 .15דבהי"ב ל"ב – חזקיהו מכין את העם למלחמה עם
סנחריב
וּפנָיו ַל ִמּ ְל ָח ָמה ַעל
ַרא יְ ִח ְז ִקיָּהוּ ִכּי ָבא ַסנְ ֵח ִריב ָ
)ב( ַויּ ְ
ימי
ָעץ ִעם ָשׂ ָריו וְ ִגבּ ָֹריו ִל ְסתּוֹם ֶאת ֵמ ֵ
רוּשׁ ָלִם):ג( וַיִּ וּ ַ
יְ ָ
ָה ֲעיָנוֹת ֲא ֶשׁר ִמחוּץ ָל ִעיר ַו ַיּ ְע ְזרוּהוּ):ד( וַיִּ ָקּ ְבצוּ ַעם ָרב
אָרץ
תוֹך ָה ֶ
שּׁוֹטף ְבּ ְ
ַחל ַה ֵ
וַיִּ ְס ְתּמוּ ֶאת ָכּל ַה ַמּ ְעיָנוֹת וְ ֶאת ַהנּ ַ
וּמ ְצאוּ ַמיִ ם ַר ִבּים):ה(
ֵלאמֹר ָל ָמּה יָבוֹאוּ ַמ ְל ֵכי אַשּׁוּר ָ
ַעל ַעל ַה ִמּ ְג ָדּלוֹת
רוּצה ַויּ ַ
חוֹמה ַה ְפּ ָ
וַיִּ ְת ַחזַּק וַיִּ ֶבן ֶאת ָכּל ַה ָ
ַעשׂ
אַח ֶרת וַיְ ַחזֵּק ֶאת ַה ִמּלּוֹא ִעיר ָדּוִ יד ַויּ ַ
חוֹמה ֶ
חוּצה ַה ָ
וְ ַל ָ
וּמ ִגנִּ ים):ו( וַיִּ ֵתּן ָשׂ ֵרי ִמ ְל ָחמוֹת ַעל ָה ָעם וַיִּ ְק ְבּ ֵצם
ֶשׁ ַלח ָלרֹב ָ
ֵא ָליו ֶאל ְרחוֹב ַשׁ ַער ָה ִעיר וַיְ ַד ֵבּר ַעל ְל ָב ָבם ֵלאמֹר):ז( ִח ְזקוּ
וּמ ִלּ ְפנֵי ָכּל
יראוּ וְ אַל ֵתּ ַחתּוּ ִמ ְפּנֵי ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר ִ
וְ ִא ְמצוּ אַל ִתּ ְ
רוֹע ָבּ ָשׂר
ֶה ָהמוֹן ֲא ֶשׁר ִעמּוֹ ִכּי ִע ָמּנוּ ַרב ֵמ ִעמּוֹ):ח( ִעמּוֹ ְז ַ
וּל ִה ָלּ ֵחם ִמ ְל ֲחמ ֵֹתנוּ ַויִּ ָסּ ְמכוּ
ְו ִע ָמּנוּ ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינוּ ְל ָע ְז ֵרנוּ ְ
הוּדה:
ָה ָעם ַעל ִדּ ְב ֵרי יְ ִח ְז ִקיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְ ָ

כלומר ,למפלת סנחריב יש משמעות מאוד עמוקה ,גם
בדמיון ליציאת מצרים ולמפלת פרעה .מהי?

ִע ָמּנוּ ַרב ֵמ ִעמּוֹ – גם אלישע אומר את זה לנערו" ,פוקח"
את עיניו ו"ומראה" לו שכל ההר מלא ב"רכבי אש".
אך כאן מלך אומר זאת לכל עמו!
עוצמתו האמונית של חזקיהו מצליחה לחלחל לעם
שסומך עליו למרות יחסי הכוחות שלרעתם.

ג .סנחריב ו"גבעת ירושלים"

 .16מלכים ב' כ' – בימי ההכנה חולה חזקיהו
ָמים ָה ֵהם ָח ָלה ִח ְז ִקיָּהוּ ָלמוּת ַו ָיּבֹא ֵא ָליו יְ ַשׁ ְעיָהוּ ֶבן
)א( ַבּיּ ִ
ית ָך ִכּי ֵמת
אָמר יְ הֹוָה ַצו ְל ֵב ֶ
ֹאמר ֵא ָליו כֹּה ַ
ָביא ַויּ ֶ
אָמוֹץ ַהנּ ִ
ַסּב ֶאת ָפּנָיו ֶאל ַה ִקּיר וַיִּ ְת ַפּ ֵלּל ֶאל
אַתּה וְ לֹא ִת ְחיֶה):ב( ַויּ ֵ
ָ
יְ הֹוָה ֵלאמֹר):ג( אָנָּה יְ הֹוָה ְז ָכר נָא ֵאת ֲא ֶשׁר ִה ְת ַה ַלּ ְכ ִתּי
ֵב ְךּ
יתי ַויּ ְ
ֶיך ָע ִשׂ ִ
וּב ֵל ָבב ָשׁ ֵלם וְ ַהטּוֹב ְבּ ֵעינ ָ
ֶיך ֶבּ ֱא ֶמת ְ
ְל ָפנ ָ
ָצא ָה ֵעיר \} ָח ֵצר\{
ִח ְז ִקיָּהוּ ְבּ ִכי גָדוֹל):ד( וַיְ ִהי יְ ַשׁ ְעיָהוּ לֹא י ָ
אָמ ְר ָתּ ֶאל
וּד ַבר יְ הֹ ָוה ָהיָה ֵא ָליו ֵלאמֹר):ה( שׁוּב וְ ַ
ַה ִתּיכֹנָה ְ
יך ָשׁ ַמ ְע ִתּי
אָב ָ
אָמר יְ הֹוָה ֱאל ֵֹהי ָדּוִ ד ִ
ִח ְז ִקיָּהוּ נְ ִגיד ַע ִמּי כֹּה ַ
ישׁי
יתי ֶאת ִדּ ְמ ָע ֶת ָך ִהנְ נִ י ר ֵֹפא ָל ְך ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ֶאת ְתּ ִפ ָלּ ֶת ָך ָר ִא ִ
יך ֲח ֵמשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה
ָמ ָ
ֲלה ֵבּית יְ הֹוָה):ו( וְ ה ַֹס ְפ ִתּי ַעל י ֶ
ַתּע ֶ
ַנּוֹתי ַעל ָה ִעיר
יל ָך וְ ֵאת ָה ִעיר ַהזֹּאת וְ ג ִ
אַצּ ְ
וּמ ַכּף ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר ִ
ִ
ֹאמר יְ ַשׁ ְעיָהוּ ְקחוּ
וּל ַמ ַען ָדּוִ ד ַע ְב ִדּי):ז( ַויּ ֶ
ַהזֹּאת ְל ַמעֲנִ י ְ
ֹאמר
ֶחי:ח( ַויּ ֶ
ָשׂימוּ ַעל ַה ְשּׁ ִחין ַויּ ִ
ְדּ ֶב ֶלת ְתּ ֵאנִ ים וַיִּ ְקחוּ ַויּ ִ
יתי ַבּיּוֹם
ִח ְז ִקיָּהוּ ֶאל יְ ַשׁ ְעיָהוּ ָמה אוֹת ִכּי יִ ְר ָפּא יְ הֹוָה ִלי וְ ָע ִל ִ
ֹאמר יְ ַשׁ ְעיָהוּ זֶה ְלּ ָך ָהאוֹת ֵמ ֵאת
ישׁי ֵבּית יְ הֹוָה):ט( ַויּ ֶ
ַה ְשּׁ ִל ִ
ֲשׂה יְ הֹוָה ֶאת ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִדּ ֵבּר ָה ַל ְך ַה ֵצּל ֶע ֶשׂר
יְ הֹוָה ִכּי ַיע ֶ

ושוב ,מדוע תקנו רבותינו לקרוא את ההפטרה ביום
העצמאות?

 .12מלכים ב' פרק י"ח  -גלות ישראל
יעית ַל ֶמּ ֶל ְך ִח ְז ִקיָּהוּ ִהיא ַה ָשּׁנָה
)ט( וַיְ ִהי ַבּ ָשׁנָה ָה ְר ִב ִ
הוֹשׁ ַע ֶבּן ֵא ָלה ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ָע ָלה ַשׁ ְל ַמנְ ֶא ֶסר ֶמ ֶל ְך
יעית ְל ֵ
ַה ְשּׁ ִב ִ
ֻה ִמ ְק ֵצה ָשׁלֹשׁ ָשׁנִ ים
יה):י( וַיִּ ְל ְכּד ָ
ָצר ָע ֶל ָ
אַשּׁוּר ַעל שׁ ְֹמרוֹן ַויּ ַ
הוֹשׁ ַע ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל
ִבּ ְשׁנַת ֵשׁשׁ ְל ִח ְז ִקיָּה ִהיא ְשׁנַת ֵתּ ַשׁע ְל ֵ
אַשּׁוּרה
ָ
נִ ְל ְכּ ָדה שׁ ְֹמרוֹן):יא( ַו ֶיּגֶל ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל
וּב ָחבוֹר נְ ַהר גּוֹזָן וְ ָע ֵרי ָמ ָדי):יב( ַעל ֲא ֶשׁר לֹא
ַויַּנְ ֵחם ַבּ ְח ַלח ְ
ַע ְברוּ ֶאת ְבּ ִריתוֹ ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר
יהם ַויּ ַ
ָשׁ ְמעוּ ְבּקוֹל יְ הֹוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ִצוָּה מ ֶֹשׁה ֶע ֶבד יְ הֹוָה וְ לֹא ָשׁ ְמעוּ וְ לֹא ָעשׂוּ:
סנחריב נכדו של שלמנאסר כובש את ישראל ומגיע עד
לירושלים...
אַר ַבּע ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ַל ֶמּ ֶל ְך ִח ְז ִקיָּה ָע ָלה ַסנְ ֵח ִריב ֶמ ֶל ְך
וּב ְ
)יג( ְ
הוּדה ַה ְבּצֻרוֹת וַיִּ ְת ְפּ ֵשׂם:
אַשּׁוּר ַעל ָכּל ָע ֵרי יְ ָ

3
ָקל ַל ֵצּל
ֹאמר יְ ִח ְז ִקיָּהוּ נ ֵ
ַמעֲלוֹת ִאם יָשׁוּב ֶע ֶשׂר ַמעֲלוֹת):י( ַויּ ֶ
ִלנְ טוֹת ֶע ֶשׂר ַמעֲלוֹת לֹא ִכי יָשׁוּב ַה ֵצּל ֲאח ַֹרנִּ ית ֶע ֶשׂר ַמעֲלוֹת:
ָשׁב ֶאת ַה ֵצּל
ָביא ֶאל יְ הֹוָה ַויּ ֶ
)יא( וַיִּ ְק ָרא יְ ַשׁ ְעיָהוּ ַהנּ ִ
אָחז ֲאח ַֹרנִּ ית ֶע ֶשׂר ַמעֲלוֹת:
ָר ָדה ְבּ ַמעֲלוֹת ָ
ַבּ ַמּעֲלוֹת ֲא ֶשׁר י ְ
 .17רש"י מלכים ב פרק כ פסוק א
)א( בימים ההם  -שלשה ימים לפני מפלתו של סנחריב.
חלה חזקיהו  -ויום שלישי כשעלה בית ה' ,יום מפלתו של
סנחריב ,ויום טוב של פסח היה )סדר עולם פרק כג( .כי
מת אתה  -בעולם הזה .ולא תחיה  -לעולם הבא ,משום
דלא נסבת אשה ,כדאיתא בברכות )יא(:
 .18מלכים ב' י"ח  -האסטרטגיה של רבשקה
)יז( וַיִּ ְשׁ ַלח ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר ֶאת ַתּ ְר ָתּן וְ ֶאת ַרב ָס ִריס וְ ֶאת
רוּשׁ ָלם
ַר ְב ָשׁ ֵקה ִמן ָל ִכישׁ ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ִח ְז ִקיָּהוּ ְבּ ֵחיל ָכּ ֵבד יְ ָ
ַע ְמדוּ ִבּ ְת ָע ַלת ַה ְבּ ֵר ָכה
רוּשׁ ַלם ַו ַיּעֲלוּ ַו ָיּבֹאוּ ַויּ ַ
ַו ַיּעֲלוּ ַו ָיּבֹאוּ יְ ָ
כוֹבס):יח( וַיִּ ְק ְראוּ ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך
ָה ֶע ְליוֹ ָנה ֲא ֶשׁר ִבּ ְמ ִס ַלּת ְשׂ ֵדה ֵ
ָקים ֶבּן ִח ְל ִקיָּהוּ ֲא ֶשׁר ַעל ַה ָבּיִ ת וְ ֶשׁ ְבנָה
ֵצא ֲא ֵל ֶהם ֶא ְלי ִ
ַויּ ֵ
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ַר ְב ָשׁ ֵקה
אָסף ַה ַמּ ְז ִכּיר):יט( ַויּ ֶ
ַהסּ ֵֹפר וְ יוֹאָח ֶבּן ָ
ִא ְמרוּ נָא ֶאל ִח ְז ִקיָּהוּ כֹּה אָ ַמר ַה ֶמּ ֶל ְך ַהגָּדוֹל ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר ָמה
אַך ְדּ ַבר ְשׂ ָפ ַתיִ ם ֵע ָצה
אָמ ְר ָתּ ְ
ַה ִבּ ָטּחוֹן ַהזֶּה ֲא ֶשׁר ָבּ ָט ְח ָתּ):כ( ַ
בוּרה ַל ִמּ ְל ָח ָמה ַע ָתּה ַעל ִמי ָב ַט ְח ָתּ ִכּי ָמ ַר ְד ָתּ ִבּי):כא( ַע ָתּה
וּג ָ
ְ
ִהנֵּה ָב ַט ְח ָתּ ְלּ ָך ַעל ִמ ְשׁ ֶענֶת ַה ָקּנֶה ָה ָרצוּץ ַהזֶּה ַעל ִמ ְצ ַריִ ם
וּבא ְב ַכפּוֹ וּנְ ָק ָבהּ ֵכּן ַפּ ְרעֹה ֶמ ֶל ְך
ֲא ֶשׁר יִ ָסּ ֵמ ְך ִאישׁ ָע ָליו ָ
ֹאמרוּן ֵא ַלי ֶאל ְיהֹוָה
ִמ ְצ ַריִ ם ְל ָכל ַהבּ ְֹט ִחים ָע ָליו):כב( ְו ִכי ת ְ
ֱאל ֵֹהינוּ ָבּ ָט ְחנוּ ֲהלוֹא הוּא ֲא ֶשׁר ֵה ִסיר ִח ְז ִקיָּהוּ ֶאת ָבּמ ָֹתיו
ירוּשׁ ַלם ִל ְפנֵי ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ַהזֶּה
יהוּדה וְ ִל ָ
ֹאמר ִל ָ
וְ ֶאת ִמ ְז ְבּח ָֹתיו ַויּ ֶ
ירוּשׁ ָלם) :כג( וְ ַע ָתּה ִה ְת ָע ֶרב נָא ֶאת ֲאדֹנִ י ֶאת
ִתּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ ִבּ ָ
תּוּכל ָל ֶתת ְל ָך
סוּסים ִאם ַ
ִ
אַל ַפּיִ ם
ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר וְ ֶא ְתּנָה ְל ָך ְ
אַחד ַע ְב ֵדי
יהם):כד( וְ ֵאי ְך ָתּ ִשׁיב ֵאת ְפּנֵי ַפ ַחת ַ
ֲל ֶ
ר ְֹכ ִבים ע ֵ
וּל ָפ ָר ִשׁים):כה(
ַתּ ְב ַטח ְל ָך ַעל ִמ ְצ ַריִ ם ְל ֶר ֶכב ְ
ֲאדֹנִ י ַה ְקּ ַטנִּ ים ו ִ
יתי ַעל ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה ְל ַה ְשׁ ִחתוֹ
ֲדי ְיהֹוָה ָע ִל ִ
ַע ָתּה ֲה ִמ ַבּ ְלע ֵ
יתהּ):כו(
אָרץ ַהזֹּאת וְ ַה ְשׁ ִח ָ
ֲלה ַעל ָה ֶ
אָמר ֵא ַלי ע ֵ
ְיהֹוָה ַ
ָקים ֶבּן ִח ְל ִקיָּהוּ וְ ֶשׁ ְבנָה וְ יוֹאָח ֶאל ַר ְב ָשׁ ֵקה ַדּ ֶבּר
ֹאמר ֶא ְלי ִ
ַויּ ֶ
ָחנוּ וְ אַל ְתּ ַד ֵבּר ִע ָמּנוּ
יך ֲא ָר ִמית ִכּי שׁ ְֹמ ִעים ֲאנ ְ
ֲב ֶד ָ
נָא ֶאל ע ָ
יהם
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
אָזנֵי ָה ָעם ֲא ֶשׁר ַעל ַהח ָֹמה):כז( ַויּ ֶ
הוּדית ְבּ ְ
יְ ִ
יך ְשׁ ָל ַחנִ י ֲאדֹנִ י ְל ַד ֵבּר ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים
יך וְ ֵא ֶל ָ
ַר ְב ָשׁ ֵקה ַה ַעל ֲאדֹ ֶנ ָ
ָשׁים ַהיּ ְֹשׁ ִבים ַעל ַהח ָֹמה ֶל ֱאכֹל ֶאת
ָה ֵא ֶלּה ֲהלֹא ַעל ָה ֲאנ ִ
ימי
ֵהם \} ֵמ ֵ
צוֹאָתם\{ וְ ִל ְשׁתּוֹת ֶאת ֵשׁיֵנְ י ֶ
ָ
יהם \}
ח ָֹר ָ
יהם\{ ִע ָמּ ֶכם):כח( ַו ַיּ ֲעמֹד ַר ְב ָשׁ ֵקה ו ִַיּ ְק ָרא ְבקוֹל ָגּדוֹל
ַר ְג ֵל ֶ
ֹאמר ִשׁ ְמעוּ ְדּ ַבר ַה ֶמּ ֶל ְך ַהגָּדוֹל ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר:
הוּדית וַיְ ַד ֵבּר ַויּ ֶ
ְי ִ
מהיכן יודע רבשקה יהודית?
יש דעה בגמרא שהוא יהודי מומר.
יוּכל
ַשּׁיא ָל ֶכם ִח ְז ִקיָּהוּ ִכּי לֹא ַ
אָמר ַה ֶמּ ֶל ְך אַל י ִ
)כט( כֹּה ַ
ַב ַטח ֶא ְת ֶכם ִח ְז ִקיָּהוּ ֶאל ְיהֹוָה
ְל ַה ִצּיל ֶא ְת ֶכם ִמיָּדוֹ):ל( ְואַל י ְ
ָתן ֶאת ָה ִעיר ַהזֹּאת ְבּיַד
ילנוּ ְיהֹוָה וְ לֹא ִתנּ ֵ
ַצּ ֵ
ֵלאמֹר ַה ֵצּל י ִ
אָמר ֶמ ֶל ְך
ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר):לא( אַל ִתּ ְשׁ ְמעוּ ֶאל ִח ְז ִקיָּהוּ ִכּי כֹה ַ
וּצאוּ ֵא ַלי וְ ִא ְכלוּ ִאישׁ ַגּ ְפנוֹ וְ ִאישׁ
אַשּׁוּר עֲשׂוּ ִא ִתּי ְב ָר ָכה ְ
וּשׁתוּ ִאישׁ ֵמי בוֹרוֹ) :לב( ַעד בּ ִֹאי וְ ָל ַק ְח ִתּי ֶא ְת ֶכם
ְתּ ֵאנָתוֹ ְ
וּכ ָר ִמים ֶא ֶרץ
אַר ְצ ֶכם ֶא ֶרץ ָדּגָן וְ ִתירוֹשׁ ֶא ֶרץ ֶל ֶחם ְ
ֶאל ֶא ֶרץ ְכּ ְ
וּד ַבשׁ וִ ְחיוּ וְ לֹא ָת ֻמתוּ וְ אַל ִתּ ְשׁ ְמעוּ ֶאל ִח ְז ִקיָּהוּ
זֵית יִ ְצ ָהר ְ
ילנוּ:
ַצּ ֵ
ַסּית ֶא ְת ֶכם ֵלאמֹר ְיהֹוָה י ִ
ִכּי י ִ
אַרצוֹ ִמיַּד ֶמ ֶל ְך
)לג( ַה ַה ֵצּל ִה ִצּילוּ ֱאל ֵֹהי ַהגּוֹיִ ם ִאישׁ ֶאת ְ
אַר ָפּד אַיֵּה ֱאל ֵֹהי ְס ַפ ְרוַיִ ם
אַשּׁוּר):לד( אַיֵּה ֱאל ֵֹהי ֲח ָמת וְ ְ
ָדי):לה( ִמי ְבּ ָכל ֱאל ֵֹהי
ֵהנַע וְ ִעוָּה ִכּי ִה ִצּילוּ ֶאת שׁ ְֹמרוֹן ִמיּ ִ
ַצּיל יְ הֹוָה ֶאת
ָדי ִכּי י ִ
אַר ָצם ִמיּ ִ
ָה ֲא ָרצוֹת ֲא ֶשׁר ִה ִצּילוּ ֶאת ְ

ְה ֱח ִרישׁוּ ָה ָעם ְולֹא ָענוּ אֹתוֹ ָדּ ָבר ִכּי
ָדי):לו( ו ֶ
רוּשׁ ַלם ִמיּ ִ
יְ ָ
ִמ ְצוַת ַה ֶמּ ֶל ְך ִהיא ֵלאמֹר לֹא ַת ֲענֻהוּ:
ָקים ֶבּן ִח ְל ִקיָּה ֲא ֶשׁר ַעל ַה ַבּיִ ת וְ ֶשׁ ְבנָא ַהסּ ֵֹפר
)לז( ַו ָיּבֹא ֶא ְלי ִ
ָדים ַויּ ִַגּדוּ לוֹ
רוּעי ְבג ִ
אָסף ַה ַמּ ְז ִכּיר ֶאל ִח ְז ִקיָּהוּ ְק ֵ
וְ יוֹאָח ֶבּן ָ
ִדּ ְב ֵרי ַר ְב ָשׁ ֵקה):א( וַיְ ִהי ִכּ ְשׁמ ַֹע ַה ֶמּ ֶל ְך ִח ְז ִקיָּהוּ וַיִּ ְק ַרע ֶאת
ָקים
ָדיו וַיִּ ְת ַכּס ַבּ ָשּׂק ַו ָיּבֹא ֵבּית יְ הֹוָה):ב( וַיִּ ְשׁ ַלח ֶאת ֶא ְלי ִ
ְבּג ָ
ֹהנִ ים ִמ ְת ַכּ ִסּים
ֲא ֶשׁר ַעל ַה ַבּיִ ת וְ ֶשׁ ְבנָא ַהסּ ֵֹפר וְ ֵאת ִז ְקנֵי ַהכּ ֲ
ֹאמרוּ ֵא ָליו כֹּה
ָביא ֶבּן אָמוֹץ):ג( ַויּ ְ
ַבּ ַשּׂ ִקּים ֶאל יְ ַשׁ ְעיָהוּ ַהנּ ִ
אָצה ַהיּוֹם ַהזֶּה ִכּי ָבאוּ
תוֹכ ָחה וּנְ ָ
אָמר ִח ְז ִקיָּהוּ יוֹם ָצ ָרה וְ ֵ
ַ
אוּלי יִ ְשׁ ַמע יְ הֹוָה
ַ
ָבנִ ים ַעד ַמ ְשׁ ֵבּר וְ כ ַֹח אַיִ ן ְל ֵל ָדה):ד(
יך ֵאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי ַר ְב ָשׁ ֵקה ֲא ֶשׁר ְשׁ ָלחוֹ ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר ֲאדֹנָיו
ֱאל ֶֹה ָ
יך
יח ַבּ ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמע יְ הֹוָה ֱאל ֶֹה ָ
הוֹכ ַ
ְל ָח ֵרף ֱאל ִֹהים ַחי וְ ִ
את ְת ִפ ָלּה ְבּ ַעד ַה ְשּׁ ֵא ִרית ַהנִּ ְמ ָצאָה:
ָשׂ ָ
וְ נ ָ
ֹאמר ָל ֶהם
)ה( ַו ָיּבֹאוּ ַע ְב ֵדי ַה ֶמּ ֶל ְך ִח ְז ִקיָּהוּ ֶאל יְ ַשׁ ְעיָהוּ):ו( ַויּ ֶ
ירא
אָמר יְ הֹוָה אַל ִתּ ָ
ֵיכם כֹּה ַ
ֹאמרוּן ֶאל ֲאדֹנ ֶ
יְ ַשׁ ְעיָהוּ כֹּה ת ְ
ֲרי ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר
ִמ ְפּנֵי ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמ ְע ָתּ ֲא ֶשׁר ִגּ ְדּפוּ ַנע ֵ
אַרצוֹ
מוּעה וְ ָשׁב ְל ְ
רוּח וְ ָשׁ ַמע ְשׁ ָ
ַ
א ִֹתי):ז( ִהנְ נִ י נ ֵֹתן בּוֹ
אַרצוֹ:
וְ ִה ַפּ ְל ִתּיו ַבּ ֶח ֶרב ְבּ ְ
ַך ְבּ ַמ ֲחנֵה אַשּׁוּר
אַך יְ הֹוָה ַויּ ְ
ֵצא ַמ ְל ְ
)לה( וַיְ ִהי ַבּ ַלּיְ ָלה ַההוּא ַויּ ֵ
ֻלּם
ַשׁ ִכּימוּ ַבבּ ֶֹקר וְ ִהנֵּה כ ָ
אָלף ַויּ ְ
ַח ִמ ָשּׁה ֶ
ֵמאָה ְשׁמוֹנִ ים ו ֲ
ָרים ֵמ ִתים:
ְפּג ִ
רבשקה מבין שהם הולכים להפסיד ,בדיוק בגלל נקודת
האמונה של עם ישראל...
 .19ילקוט שמעוני מלכים ב' רמ"א
הציץ רבשקה על החומה ושמע שהיו קוראין את ההלל
)של ליל פסח( ואמר לסנחריב חזור לאחוריך כי נסים
נעשים להם בזה הלילה והיה מבזה את הדבר שנאמר
ינופף ידו הר בת ציון:
 .20וכמו במצרים...
"ויושע ה' את ישראל מיד מצרים"...
 .21דברי הימים ב'
רוּשׁ ַלִם ִמיַּד
ַיּוֹשׁע ְיהֹוָה ֶאת יְ ִח ְז ִקיָּהוּ וְ ֵאת י ְֹשׁ ֵבי יְ ָ
)כב( ו ַ
ַה ֵלם ִמ ָסּ ִביב
וּמיַּד כֹּל וַיְ נ ֲ
ַסנְ ֵח ִריב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר ִ
אלה הפעמים היחידות בתנ"ך שהביטוי הזה מופיע!!
הושע בן אלה ומלכי ישראל ,התחברו לגויים והתרפסו
אליהם וסופם היה שהוגלו ובוללו בעמים.
חזקיה שסגר את ירושלים ולא נתן לאשורים להכנס,
זוכה שכל העמים נדבקים אליו:
וּמ ְג ָדּנוֹת
ירוּשׁ ַלִם ִ
יאים ִמנְ ָחה ַליהֹוָה ִל ָ
)כג( וְ ַר ִבּים ְמ ִב ִ
אַח ֵרי ֵכן:
גּוֹים ֵמ ֲ
ַשּׂא ְל ֵעינֵי ָכל ַה ִ
הוּדה ו ִַיּנּ ֵ
יח ְז ִקיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ִל ִ
כמו במצרים" :שמעו עמים ירגזון."...
ולכן קבעו חכמינו את קריאת ההפטרה באחרון של פסח,
כי אז היו הגויים השכנים באים ליהודים ,לרב המקומי,
לקבל את ברכתו לקיץ טוב ולתבואה טובה.
שזוהי מינאטורה של הגאולה העתידית שבה באים
הגויים לירושלים ומקבלים את ברכת ה'.
המימונה היא המשכו של אותו מנהג.
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אבל יש כאן יותר עומק.
ד .עם מפלתו של סנחריב
ימינו!!!!!...

התחילה הגאולה

של

 .22מלבי"ם על ישעיה י"א א'
כי תיכף מעת הגלות הראשונה הכללית שהיתה בימי
סנחריב מעת ההיא התחילה זמן הגאולה ,רצוני ,שמעת
ההיא התחילו הנביאים לנבאות כי יבא גואל כללי שיקבץ
הנדחים האלה מארבע כנפות הארץ ,כי הגאולה שהיתה
בינתים מגלות בבל לא היתה רק לשבט יהודה ,לא
כללית ,ואחר שהגאולה הכללית יש לה שני זמנים ,כמ"ש
זכו אחישנה לא זכו בעתה ,שהיא .א[ הזמן הקצוב אשר
לא יעבור מן הוא והלאה ,ב[ לפני הזמן ההוא אם יזכו ע"י
מעשים טובים )כנ"ל י' י"ז(,
הנה אפשריות הגאולה עפ"י זכות המעשים והתשובה
התחילה תיכף מימי חזקיהו.
ועל הכונה הזאת אמרו בפרק חלק שבקש ה' לעשות את
חזקיהו משיח ואת סנחריב גוג ומגוג רק שגרם איזה
חטא ע"ש ,כונתם שאם היו זוכים היה חזקיהו עצמו
הגואל הכללי ,וכל היעודים העתידים היו מתקיימים
בימיו ,ואחר שלא זכו אז ,הדבר תלוי ועומד על אפשריותו
עד בוא זמן המוגבל שאז יגאלו בהכרח .ולכן סמך נבואה
זו של ויצא חוטר מגזע ישי אל מפלת סנחריב ,כי אם היו
זכאים היתה מתקיימת הנבואה אז.
 .23מלבי"ם על ישעיה מ"ט ו'
כי מאז נתפזרו עשרת השבטים ע"י סנחריב מעת ההיא
התחילה עת הגאולה ,והוא שמעת ההיא התחילו
הנביאים לנבאות שהנדחים האלה יתקבצו וישובו לבצרון
אסירי התקוה ,והגלות החיל הזה היה בשנת שש
לחזקיהו ,ומעת ההיא התחילה נבואת החוזים על
הגאולה ,ואם היו ישראל שבים אז בתשובה שלמה היה
הגאולה ההיא מגעת תיכף בשנת ט"ו לחזקיהו שאז נפל
אשור והיה אז העת שישובו הנדחים האלה ,וע"כ הסמיך
נבואתו על הגאולה והקיבוץ אל מפלת סנחריב כמו
שתראה למעלה )קאפ' י"א .י"ח כ"ז(.
כי כל הנבואות שנבא בחלק הראשון נבא קודם מפלת
סנחריב ,ואז צפה ברוח ה' כי יש תקוה שיתאספו הנדחים
תיכף לארצם ויגאלו ,וזה תלוי בתנאי אם ישובו בתשובה,
ולשליחות זה היה ישעיהו מיוחד כל הזמן ההוא בעוד
חזקיהו חי ,שכל הזמן ההוא היה תקוה שיהיה חזקיהו
משיח אלהי יעקב ,כמו שזכרו חכמינו במקומות רבים,
אבל דבריו לא עשו פרי ,כי הדור ההוא בין יהודה
שנשארו ,בין השבטים שגלו לא שבו בתשובה ,ומתוך כך
לא שבו ג"כ לארצם ,והבית נחרב אח"כ בעון הנשארים,
ואבד כל חזון.
 .24מלכים ב' כ'  -חטאו של חזקיהו גבהות לב
ֹאד ְך ַבּ ְל ֲא ָדן ֶבּן ַבּ ְל ֲא ָדן ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל
)יב( ָבּ ֵעת ַה ִהיא ָשׁ ַלח ְבּר ַ
וּמנְ ָחה ֶאל ִח ְז ִקיָּהוּ ִכּי ָשׁ ַמע ִכּי ָח ָלה ִח ְז ִקיָּהוּ:
ְס ָפ ִרים ִ
ַר ֵאם ֶאת ָכּל ֵבּית נְ כֹתֹה
יהם ִח ְז ִקיָּהוּ ַויּ ְ
ֲל ֶ
)יג( וַיִּ ְשׁ ַמע ע ֵ
ָהב וְ ֶאת ַה ְבּ ָשׂ ִמים וְ ֵאת ֶשׁ ֶמן
\}נְ כֹתוֹ\{ ֶאת ַה ֶכּ ֶסף וְ ֶאת ַהזּ ָ
אוֹצר ָֹתיו לֹא
ַהטּוֹב וְ ֵאת ֵבּית ֵכּ ָליו וְ ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר נִ ְמ ָצא ְבּ ְ
וּב ָכל ֶמ ְמ ַשׁ ְלתּוֹ:
ָהיָה ָד ָבר ֲא ֶשׁר לֹא ֶה ְראָם ִח ְז ִקיָּהוּ ְבּ ֵביתוֹ ְ
ֹאמר ֵא ָליו
ָביא ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ִח ְז ִקיָּהוּ ַויּ ֶ
)יד( ַו ָיּבֹא יְ ַשׁ ְעיָהוּ ַהנּ ִ
ֹאמר
יך ַויּ ֶ
וּמאַיִ ן ָיבֹאוּ ֵא ֶל ָ
ָשׁים ָה ֵא ֶלּה ֵ
אָמרוּ ָה ֲאנ ִ
ָמה ְ
חוֹקה ָבּאוּ ִמ ָבּ ֶבל:
ִח ְז ִקיָּהוּ ֵמ ֶא ֶרץ ְר ָ

ֹאמר ִח ְז ִקיָּהוּ ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר
ית ָך ַויּ ֶ
ֹאמר ָמה ָראוּ ְבּ ֵב ֶ
)טו( ַויּ ֶ
יתם ְבּא ְֹצר ָֹתי:
יתי ָראוּ לֹא ָהיָה ָד ָבר ֲא ֶשׁר לֹא ִה ְר ִא ִ
ְבּ ֵב ִ
ֹאמר יְ ַשׁ ְעיָהוּ ֶאל ִח ְז ִקיָּהוּ ְשׁ ַמע ְדּ ַבר יְ הֹוָה:
)טז( ַויּ ֶ
אָצרוּ
ַא ֶשׁר ְ
ית ָך ו ֲ
ָמים ָבּ ִאים וְ נִ ָשּׂא ָכּל ֲא ֶשׁר ְבּ ֵב ֶ
)יז( ִהנֵּה י ִ
אָמר יְ הֹוָה:
ָתר ָדּ ָבר ַ
יך ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה ָבּ ֶב ָלה לֹא יִ וּ ֵ
ֲאב ֶֹת ָ
תּוֹליד יִ ָקּ ֻח \}יִ ָקּחוּ\{
ֵצאוּ ִמ ְמּ ָך ֲא ֶשׁר ִ
ֶיך ֲא ֶשׁר י ְ
וּמ ָבּנ ָ
)יח( ִ
יכל ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל:
יסים ְבּ ֵה ַ
וְ ָהיוּ ָס ִר ִ
ֹאמר ִח ְז ִקיָּהוּ ֶאל יְ ַשׁ ְעיָהוּ טוֹב ְדּ ַבר יְ הֹוָה ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתּ
)יט( ַויּ ֶ
ָמי:
ֶא ֶמת יִ ְהיֶה ְבי ָ
ֹאמר ֲהלוֹא ִאם ָשׁלוֹם ו ֱ
ַויּ ֶ
 .25דברי הימים ב' ל"ב
ָבהּ ִלבּוֹ וַיְ ִהי ָע ָליו
)כה( וְ לֹא ִכ ְג ֻמל ָע ָליו ֵה ִשׁיב יְ ִח ְז ִקיָּהוּ ִכּי ג ַ
ירוּשׁ ָלִם:
הוּדה וִ ָ
ֶק ֶצף וְ ַעל יְ ָ
רוּשׁ ָלִם וְ לֹא ָבא
)כו( וַיִּ ָכּנַע יְ ִח ְז ִקיָּהוּ ְבּג ַֹבהּ ִלבּוֹ הוּא וְ י ְֹשׁ ֵבי יְ ָ
ימי יְ ִחזקיהו.
יהם ֶק ֶצף יְ הֹוָה ִבּ ֵ
ֲל ֶ
עֵ
עכשיו נבין מה שהתחלנו בו את השעור .למה נקבעה
הפטרה זו ביום העצמאות?
עם שובנו לארץ ,תקנו חכמינו שיקראו הפטרה זו – לא
ביום של גלות )יו"ט שני של גלויות( ,אלא ביום העצמאות
דווקא ,דבר המראה כי לדעתם אנו ב"אתחלתה
דגאולה":
א .כדי להודות על קבוץ הגלויות שבהווה.
ב .שלא נחשוב שהגענו לגאולה השלמה .ולכן תקנו
הפטרה העוסקת במשיח עצמו ובגאולה השלמה.
ג .ללמדנו מסיפור חזקיהו שגם אם צודקים אלה
שאומרים שאנו ב"אתחלתה דגאולה" ,שלא נחמיץ את
הגאולה כמו בפעם הראשונה  ,אם לא נשוב בתשובה.

