
 אסאיויהושפט בימי 'ביהודה' והמאורעות ק'. הראהחגני
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 מאת.י
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 בן-שםישראל

~ssnאת לעזרה קרא ,ה  כאשר יהודה מלך אסא של דרכו על חלק הרואה 
 לידי שהביא מעשה - ישראלי מלך בעשא טד כמלחמתו ארם מלךבן-הדד
 במקום כנראה המלך, בפר התיצב חשי ארמי. בידי המזרחי הגליל שלכבושו
 על-כן אלהיך ה' על נששת ולא ארם מלך על "בהשענך לו: ואמרפומבי,
 הכושימג. על כנצחונו שלא מידך", ארם מלך חילנמלט

 בית ויתנהו הראה אל אסא "ויכעס ואכזרית: תקיפה היתה אסא שלתנובתו
 קשה כי אם מלך,4 של סבירה התנהגות זוהי זאת". על עמו נזעף כיהמהפכת

 העם מן אסא "וירצץ הפסוק: של בהמשכו מתחיל הקהוי אותה. להצדיקלט
 את והרי ההיא. בעת בעם שפטים עשה מה משום נאמר ולא ההיא".בעת

 מלכים סמר שכן יותר, עוד הדבר ותמוה העניש. כבר בכבודו שפגעהרואה
 דבה"י וספר אביו", כדור ה' בעעי הישר אסא "ויעש - טובות עלימדבר
 של הרב ההמון עם במלחמה לו עמד בה' בטחות כי ומספר אותו לשבחמרבה

 לבן-הדד. לעזרה כשפנה הרואה לדעת עשה אחד שלילי מעשה רקהכחצם;
 בעפ רחבה תטעה היתה נקו או בלבד הנני של דעתו זאת היתה האםואולם
 המלךן של דרכו עם השלימהשלא

 חזקה, מרי תטעת כאן שהיתה העם את המלך שהעניש העו"ש מןמסתבר
 אותם. לרצוץ המתמרדים, את להעניש לעצמו הכרח ראה והמלך מרד,או

 ז-ח. ס-ז, דבהי-ב1.

 ג. ט.ו, מ,.אג.

 ה-יד. י-ד, דבתי'בג.

 היה =ה ורוע המשנה, עי אותו שנהנו ירמשו ניע ונמה יחר ינו ישע הנאיט בותרנה4.
 נוו ידבר הענו נאשי מלנהם במצווה שנהרנו שמעשו בן 1"~ר.רו ,הודע גן ונרוה שינורתם
 . י ' המדיניה.דרכם

 ה ,
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 ויהושפט אסא נימי ביהודה שמאורעות הרואהחנני%

 בו  שנקט המדעי לקו במנע הרואה של לצדו היה בעם, גדול או'הלקהעם
 :,'ד :. . . . - מוכןאףלהסתכןבהתעדותולמלך.והיה
 מהלך אחרי לעקוב עליט בעם המרי' תנועת של היקפה על לעמודכדי

 ( ( . יהושפט: בט של למלולה ועליתו אסא של מותו לאחיהמאורעות

 ערי בכל . חיל ויתן ישראל. ויתחזק,על תחתיו בנו יהושמט."וימלך
 לכד אשר אפרים ובערי 'הודה בארץ נציבים ויתןיהודה,הבצרות

 צורך ואין "ישראל" בשם יהודה עם את בעל:דבה"י קורא:פעמים.רבות
 עם ואחריו אחאב עם היחסים שהרי הצפון, במדינת הפעולה מקום אתלחפש
 על "ויתחזק הבטוי כי מסתבר לכן יד'דותים. ואפילו תקינים היואחזיה

ישראל-

 משתמש הוא יהודה מלכי של רובם של המלכתם אופן על לספה הסופר כשבא, .: . -.. . התנברעליהודה.חאתלמה? שהמלך פילושו
 המלכות כסא על כשהעליה גם תחתיו:,. בנו ופשוט."וימלך...במסח:קצר

 הנוסח אז QS מבחוץ( או ! מבפעם אם אותו, המליבו ואחרים כרגיל שלאהיתה
גאעו'שונה:בהרבה  .ארבעה לגב, רק מלך". . . וימלך. מלך; וימליכו ויקחו 

 עליתם בתאור תוספת ואמציה"ש יהורם יהושפט, רחבעמג יהודה:ממלכין
 -,: , '",. ' . י' ' ,-קי חזק למלוכהובומופיע.הפועל)

 ן .א( י"ב, )דבהי"ב . . וכחזקתו. רחבעם מלכות כהכין ויחי - -רחבעם
 )שם,שם,א( ויתחזקהמלךרחבעכבןרושלים . . ..

 ,( . .-" - א(. )דכהי"בי"ז, ויתחזקעלישראל 7יהושפט

 רתחזק אביו על'ממלכת ויקם'יהור6 '- - -יהורם
. 

 " . ד( כ"א, )דבהי"ב
2. ,,, ם. ב"ה, )דבהי"ב עליו הממלכה חזקה כאשר ויהי -אמציה . . .  .. .4 . -- - - ~ספתו? המשמעמשל-מהי .....- .,. . -.,

.,1

 ~עקבותיה.. שבא והפלוג האס6,לבש~ם -המלוכ, ~מא על בעלותו מרוסים קשים י הי ברורים: הדברים רחבעםלנבי
 לגביו לגרוס טעם יש לכן

, י ' - ' וכחזקתו": "כהכק.;.".תחוק...וימלך", -  :-- - ; 

 לא המלך שרצח להניח יש קושרים. כידי נהרג אביו יואש אמצנה. - לובדולה
 ... אשר אחרי ורק רבים, בו שהשתתפו קשר היה בודדים, אהמם שני ידי עלנעשה
 ( -.~.:. עשיהוף"מ":. יגניאח:.הו,עו:יהו,,.
7 , - .,~, ורקח. החקם צניי1. 1  .. 
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]3[ ' בן-שם ישראי

 לא זה לפני אביו". המלך את המכים עבדיו את ויהר, - עליו הממלכה"הזקה
 ע , . -_ דסאביו.יכולהיהלנקומאת

 להסביר, ניתן זאת גם אך אצליהירם, הדברים השתלשלות היא ברורהפחות
 וגם בחרב אחיו כל את ויהרג .יתחזק אביו ממלכת על יהורם "ויקם נאמר;כי

 גם להם היו לו, היו אחים-מתחרים רק שלא גבין זה לפי ישראל".משרי
 האמור נם)מן המלוכה. את ממש. לגזול 'D'D כלומר: - השרים מביןשותפים
 הנביאים בחוגו כי מסתבר הרגת" ממך הטובים אחיך את "וגם : אליהו"ב"מכתב
 חזית איפוא, היתה, ממתי. היו.טובים יהורם שהרג כי,האחים דעההיתה

 עליהם; להתגבר היה וצריך ושרים, החורמם האחים יהורם: עדשהתארכה

 על ללמוד מכל הללו המלכים שלשת של הראשותם בימיהם המאורעותמן
 קשים מלמד.על חדש מלך אצל "חזק" שהפועל ראינו יהושפט.הרביעי,.על

 בטוחה מלכות של למצב שהגיע עד עליהם להתגבר צריך לפניוושהיהשעמדו
 : כך יהושפט של מלכותו בראובת ההתרחשויות את להבין יש לפיכךומבוססת.
 הרעה בעקבות מרי, או מרד שנות היו אביו אסא של האחרונות מלכותושעת
 חעי.. של תוכחתו כך.באה ושעל .דמשק ארם בידי הצפון מלכות. עלשהביא
 בצפק ישראל שבטי עם האחוה הרגשת היתה עוד בעם רחבים שבחוגיםכנראה
 נפגע מכך וכתוצאה נכרי עט לעזרה שקרא אסא, של והמעשה למדיחזקה
 - חרטים באמצעים נקט אסא בעם. רחבים חוגים הרגיז העברי: הגלילקשה
 להבק .ש ומכאן "ויתחזק" כתוב  בט-יורשו יהושפט, לגבי מתמדיו. אתרצץ
 עוד העם המרד, פרשת ממרה לא עוד אביו, של הדכף במע"ר "ברציצה",כי
 במדינה. גמורה לשליטה שהצע עד להאבק עוד היה הצעיר המלך ועל שקטלא
 התחזק הצעיר שהמלך לאחר הכתוב מספר טטפות פעולות שתיעל

 יהודה:] בארץ נציבים ויתן הבצרות יהודה ערי בכל חיל "ויתןבממלכתו:
 מהם אולם זה, במצב המציאות מחרב זה למלך נאמן בחייל המבצריםחזוק

 מלה אוה( סבורים "ט תעיב. נקב דומות: מלים מוצאים,שתי אם במקרא.
 "ויחן יסוד:הכתוב בעיהם..ועל מבדיל 31נקוד בכתיב קל שמי שרקאחת,

 בד-קה ואולם, יהושפט.., של מינהלת ריפורמה על תיאוריה בי,נציבים"

 ..,;.( . : (-.. י. ;.....,י
 ננ. נהים -ולו מהנסריםז.

 מורגים, איו היו שאיה יהנק ,ש אגיך. ניס ו-איך .4~שעס-
 גינד. 4אנמן
. יפשפש. ע' מקראית אטקלשרה".
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 ויהושפט אסא בימי ביהודה והמאורעות הרואהחנני]4[

 ב-ע' !ציבים כי מוכיחה המקראות בכל אלה מלים שתי של תרגומן שלשיטתית
מתורגם

 המקראות מחדכן ,*,5!ססא סקמזס4ס יסאחזס4ע4 י0יטקט70מ חקעסקי
 ב-ע' מתורגם נצב ואילו צבאי, תפקיד הוא נציב כי להוכיח ניתןהאלה

 ברור האלה המקראות דמתדכן 5 ,(שאתזס06סא 01 יסי6קנשגתזס8 ת4חז4זס0ק1
 תפקידשזהו

 . . ח מינהלי"
- 

 . ח 2 . ? : (
 ע ( ( ז .

 לשמור וכדי קשה. מאבק לאחר המלוכה את לעצמו הבטיח הצעיריהושפט
 נאמנים קצעים והעמיד לו הנאמן הצבא את חיזק מתמדיו מפר המלוכה אתלו
 שבמדינה. החשובות בערים אותו שקבע הצבא בראשלו

 סך ד' Ger? =ז"". ן נ,",; י: ., ;אן-.ךק!
 י.':י

 -י2'ס: (, - '

 7: יקז[ עדי"יץ:ם-,ן
- t r ~ r  

 =-'ק? ףק.. 2סח זג --דיו -.

 -,"ף "ז"ט
-1 

 ר_
.:7 %  דע 'ש-, ' "זץ 

 ,ד iccf~. ,' יץ 'י -- . דיש. ק"( ,-.. יי :--"

 ,ם'זדטם יי "" -" י-י-"מי
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