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סרסו
סדר138 לאדם 4' אלפיםג'

 מלך ברית כרתו אחז ובימי אלישע,מות
 ולהתגרות לעלות ארם ומלךישראל

 אחז ביד זכות היתה ולא אחז,עם

 ישראל )מלך שניהם ונפלו בידו,שיפלו
 מלך פלאסר תגלח ביד ארם(ומלך
 ג'קפ"דן ולמן ק"י ג' עיןאשור.

 מרביעיקטיף
 לבעשא. כ"ד לאסא. כ"ו דן אלפיםה'

 ובין אסא בין היתה ומלחמה לאלה.א'
 המלכת בעשא. מות ימיהם. כלבעשא
 )ג' מלך שנים וב' תחתיו בנוטלה

 ח. 1 ט"ז לב, ט"ו מ"א בתרצה. וי"א( י'אלפים
 לעמרי. א' לאלה. ב' לאסא. כ"ז]ג'י"א[.

 והשמיד והמיתו עליו קשר אלה עבדזמרי
 בתרצה. ימים ז' מלך , בעשא בית כלאת
 צבא שר עמרי את המליכו ישראלכל
 ולכדה. תרצה על צר עמרי ישראל.על
 המלך בית את עצמו על שרףזמרי
 ט-כ. ח"ז מ"אבאש.

 ישראל העם וף?ק אז]ניי"א-נ'מו"ו[.
 בן תבני אחרי היה העם חצילחצי:
 שם עמרי. אחרי והחצי להמליכו,גינת
 זון מחלוקת היתה יממה יז: ]פ"ע כא.שם

 ויש מוכחה, שגיאה שנה"-וזוארבעים
 ויעבץ והגר"א ייש"י שנים/ ארבעגירסה:
 והכונה )מקוטעות(, שנים חמשמגיהים:
 הנ"ל[. לשנים היאאחת

 מפלגת התחזקות לאסא. ל"א]ג'ם"ו[.
 לבדו עמרי המלכת תבני. מותעמרי.
 מלך, )ג'י"א-ג'כ"ב( שנה וי"ב ישראלעל
 קאת ואח"כ: בתרצה, שנים ו'מהן
 מ-א שומרון. העיר ובן?ת שומרוןההר

 תבת? את ערגך בןה ויופני ]פ"ע: כב-בז.ט"ז
 ליהושפט עמרי של בתו אסא שנשאכיון
 שהשיא )כיון תבני את הרגו לאשהבנו
 היא עמרי(.-כך של לבתו בנו אתאסא

 גם וכן פעמים ל .ז במ"עהגירסה

 גירסא מביא פה רשיי ום יב סוטהכתוספתא
 כעב דהי"ב לרש=י המיוחם הפרוש אכלזו,
 שנשא מצינו לא המקראות בכל : מעירב

 "ויתחת, מצאתי אך עמרי, כתיהושפט
 זו ושמא א(, י"ח )דהי"כ לאחאב" )יהושפט(ן

 שנשא, עמרי( בת הצו אחאב. )של אחותוהיא
 אמו הכס"א ואולם נשאה. לאמא ל"אוכשנת

 אמא שכשא כ.ון כמ"ע: .מגיה זה באור מקבלן
 בת עתליה כ- בנו; כן ליהורם עמרי של כתון

 אחזיה של אם. .הורם. של אשתו היתהעמרי
 הגר"א חשבון ילפי כ(. כ"כ י, כ"א )דה."כן

ה.ה

 הדב-

 בשנה ה.:י למחלוקת, שרה כשנה
 :שואין כמטעת ה.ה .יהורם ג'י"ב, לעמר.,כ'

 :'מיחו. עין שניט. כ' בןאלה
 ותחלת עמרי מות לאסא. ל"א]נ,כ"כ[.

 בשמרון. ישראל על בנו אחאבמלכות
 אשה לקח )-ג'מ"ג(. שנה כ"במלך
 עבודת צידנים. מלך אתבעל בת איזבלאת

 בית חיאל בנה בימיו בשמרון.הבעל
 רש"י* "ספר ]ועין וכו, יריחה אתהאלי
 כח-לד. ט"ז מ"א רנג[.עמ'

 הלה זקנתו לעת לאסא. ל"ט]מכ"כ[.
 רגליוו אתאסא

 וקבורתו מותו לאסא. מ"א]גיכ"ה[.
 ט"ז דהי"ב כר; בג ט"1 מ"א , דוד.בעיר
יא-יד.

 לאחאב. ד' ליהושפט. א']ב'כ"ו[.
 ל"ה בן ביהודה מלך אסא בןיהושפט
 מ8 כ"ג מ"א )-ג'נ'(. מלך שנה וכ"השנה
 לא כ' א, י"ז דהי"במב,
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 קדםגי"ו159זמנים

 השנים במנין סתירה מתגלה פה גם : ה ר עה
 עליה שהעירונו כזו ישראל, ולמלכי יהורהלמלכי
 אחאב מלך הכתובים לפי : ב'ץפ'1 לשנתבהערה
 שנות ואם שנה, מ"א מלך ואסא לאסא, ליחבשנת
 ט-ב בשנת יהושפט סלך הרי שלטות יהודהטלכי
 פה. כאמור ד' ולא לאחאב ה' שנת שהיאלאסא,
 חלך אחאב בן שאחדהו אמור נב( ב"ב )מ"אולהלן
 ואם שנה, כ"מ טלך ואחאב ליהושפט, י'זבשנת

 לאחאב כ"ב הרי לאחאב די היא ליהושפטא,
 טלכי ששנות כאטר אם וגם ליהושפט. י"סהיא

 להתישב נתנת זו סתירה אין מקובעות הן אףיהודה
 בסוף זו סתירה על הפעם עטי רש,י בדוחקגדול.אלא
 למלכי בדה"י ומצאתי ברקת' "אך ואומר:מ"א

 בסוף עמר שמתיהם,ואם במנין מדקדק שאינוישראל
 אותה מונה ואינו בתהלתו לו אוהה מוגהשנה
 איצע ,בשנת אומר: אני לכך אחר. במקוםלו

 נמנית לא יהושפפ של בעמירתו שאמרלאחאב'
 מוצא אתה וכן אחאב, של ראשונה שנהעמו

 בשנת נמנית לא יהושפט שעטר שנה וגםברובם,
 שיהושפפ אפוא, היא רש-י כונת הללו". עשרהשבע
 ה' בשנת שנים( די אחאב שמלך זלאחרטלך

 שמלך )לאחר טלך אחאב בן ואחזיהלאחאב,
 זה ולפי ליהושפט, ייח בשנת שנה( י"גיהושפט
 יהורה מלכי ששנות הכלל, ולפי חשנים אתסדרבו
 לא אס מקופעות, ישראל שלכי ושעתשלמות
 ההפך. בפרושהדגש

 יהושפט חיל חזוק]מכ"ו-בכ"ח[.
 אפרים ובערי יהודה בערי נציביםוהעמדת
 הבמות הסרת אביו. אסא 5כדאשר

 א-1. י"ז יהי"ב מיהודה.והאשרים
 שלח למלכו ג' בשנתןנ'כאח-נ,ם"ב[.

 בכל לסב וכהנים ולוים שריםיהושפט
 ספר את העם את וללמד יהודהערי
 לו מביאים וערבים פלשתים ה/תורת
 מסכנות, וערי בירניות ביהודה ויבןמס.

 הצבא מספר וכו'. לו היה רבהומלאכה
 חיל, גבורי 1.160.000 ובנימין:מיהודה
 יהודה. בכל המבצר בערי החילמלבד

 והי"ג לו. והתחתנו אחאב עםהשלמתו
 מג-מה. כ"ב מ"א או י"חיקז,

 לאחאב י"ג בשנת יז: מ"ע]נ,ל"ד-ב,ל"ו.
 ב-י - שנים. ג' בשמרון גדול רעבהיה
 של רעב אליהו בימי שבא רעב ב:ס-ד

 ושנה פרות( )הארץ עשתה שנה היה:כצורת

 לאחאב התשבי אליהו נבואת עשתה[.לא
 ]עין האלה. בשנים ומטר ט5 עצירתעל

 כרית בנהל הסתתר אליהוביףפ"ג[.
 לו שהביאו ובשר גלחם שםוהתכלכל
 עד הנחל, ובמי ובערב בבקרהעורבים
 הלך אליהו כרית. נחל יבש ימיםשמקץ
 מקוששת אומנה אשה שם והנהצונפתה
 וכו/ היתה[ יונה של אמו לג: ]פר"אעצים
 השמן וצפחת תכלה לא nbpn כדנס
 ]וי9 וכו' גשם ה' תת יום עד תחסרלא

 תמימה[. שנה התמיד זה שנס במ"ע,גירסה
 עד הבית בעלת האשה בן חלהאח"כ
 החיה ואליהו גשמה, בו נותרה לאאשר
 הוא אליהו ב: ]ס"עסוף י"ו. מ"א הילהאת

 אחיה( ב'שפ"ו, )עין אדם בני מזיהשביעי
 קים. הוא ועדין כ5ו, העולם אתשקפלו
 נ'ם"ד[.עין

 : ב ]אסת"ר רבים ימים "ויהי]ג,ל"ו[.
 שהיו עשי אלא היו? רבים ימיםוכי
 רבים. אותם קורא לפיכך צער שלימים
 ב"ב ובירו' ; ה י"ט וויק"ר שם עין ? היווכמה

 משנה אחד הודש דעות: ג' מובאות בג'
 חודש וי"ב ג' משנה אחד וחודשא'

 חדשים ג' חדשימי י"ד הריבאמצע,
 וי"ב באחרונה חדשים וג'בראשונה
 שלמות שנים ג' חדשימז י"ח הריבאמצע
 אליהו אל היה ה' ודבר 5עת[מעת
 אחאב אל הראה לך השלישית:בשנה
 קרא ואחאב , בשמרון חזק והרעבוכו'
 היה )ועבדיה הבית על אשר שבדיהואל
 איזבל שהכריתה ובעת מאד, ה' אתירא
 מאה עבדיהו החביא ה' נביאיאת

 ג'מ"ח עין וכלכלם, במערותנביאים
 ושניהם ט( משפ' הג' ועין י עבדיהוחזון
 אולי לחפש אחרת, בדרך אחד כלהלכו,
 את אליהו פגש בדרך חציר.ימצאו
 הנה לאלניך אפר לך : וצוהועבדיהו
 זה האתה לאליהו: אחאב וכו,.אליהו
 את עכרתי לא : אליהו ? ישראלעפר

 וכר. אביך ובית אתה אם כיישראל
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סדרי140 לאדםג'ל'זירקי

 ישראל כל את אחאב קבז אליהו עצתלפי
 מאות ארבע הבעל ונביאי הכרמל הראל

 המזבח על ושמוהו פר נתחו אישוחמשים
 יעשה וכן ישימו, לא ואש העצים,על
 באש יענה אשר האלהים והיה אליהו,גם
 קראו הבעל כהני וכו'. האלהיםהוא

 וכו'. עננו הבעל הצהרים: ועדמהבקר
 וכו'. אליהו בהם ויהתל בצהריםויהי
 לעלות עד התנבאו הצהרים כעברויהי

 אליהו וכו/ לצה ואין קול ואיןהמנחה
 וכו' ענני ה' ענני והתפלל: מזבחבנה
 ואת העלה את ותאכל ה' אשותפל
 על ויפלו העם כל וירא וכו'העצים
 וכו/ האלהים הוא ה' ויאמרו:פניהם
 נחל אל הבעל נביאי כל הורידמליהו
 בראש אליהו תפלת שם. וישחטםקישון
 נדול גשם ויהי וכו' הגשם עלהכרמל
 )שבת ריב"ל ונסיק ל"ו ]מפסוק י"מ מ"אוכו/
 אבות. זכות תמה אליהו כ1י13י כיגה.(
 ג'ק"י-ג'קי"ד[.ועין

 אליהו: את יהודיע שולחת איזבל]-[.
 אחד כנפש נפשך את אשים מחרכעת
 הלך שבע. לבאר הולך אליהומהם.

 תחת ויישן וישכב וכו' יום דרךבמדבר
 וכו' בו נוגע מלאך זה והנה אחדרותם
 וצפחת רצפים עגת מראשותיו והנהויבט
 בכח וילך וישתה ויאכל ויקם וכו',מים

 וארבעים יום ארבעים ההיאהאכילה
 התגלות חזון חורב. האלהים הר עדלילה
 לא ה', ברוח "יא במערה: אייהו אלה'

 לך ה': דבר ה'". ~אש לא ה',ברעש
 ומשחת ובאת דמשק מדברה לדרכךשוב
 בן יהוא ואת ארם, על למלך חזאלאת

 )עין ישראל על למלך תמשהנמשי
 תמשח מאבל שפט בן אלישע ואתג'ניה(
 את וימצא משם וילך וסו'. תחתיךלנביא
 ויעבר וכו' חורש והוא שפט בןאלישע
 ויעזב אליו, אדרתו וישלך אליואליהו
 וישרתהו. ובו/ אליהו אחרי וירץ הבקראת
 י"ס.פ"א

 "קנא י: אליהו, כשאמר ריז:]י"שמ"א
 בריתך עזבו כי צבאות, אלהי לה'קנאתי
 לדבר הקב"ה התחיל וכו' ישראל"בני
 : )כלומר וכו' תנחומים של דבריםעמו
 תחת ישראל על זכות ילמד שאליהוצפה

 דקה", דממה קול האש "ואמרלחיבם(.
 אבל שעות, ג' )הקב"ה( לו המתיןיב;

 ו הראשונים בדברים עמד עדיןאליהו
 הקב"ה: לו אמר ואז יד. וכו', קנאתי"תקנא
 fw תחתיך", לנביא תמשה אלישע"ואת

 לעשות.7- יכול אתה אין שבדעתךומה
 אתה לעולם הקב"ה: לו אמר שם:1עי

 גלוי על בשטים קנאת !מקנא
 עריות .

 כי האומרים, דעת לפי וזה יא(1 כ"ת)במ'
 אליהו[. הואפנחס

 וצר עלה ארם מלך ובן-הדד]ג'ל"ן[.
 אחאב: אל מלאכים ושלח שמרוןעל

 רטובים ובניך ונשיך הוא לי וזהבךכספך
 והמלחמה נכנע לא אחאב וכו'. הםלי

 מיכיהו : כ ]מ"ע אחד נביא והנההתגברה.
 את הראית אחאב: אל נגש ימלה[בן
 היום בידך גוחנו הנני הזהו ההמוןכל

 -מי המדינות. שריוכו'..במי?-בנערי
 הנערים המלחמה?-אתה,-מספריאסר
 בצהריפ ויצאו 7000. ישראל בני כל232,
 וכו' ארם וינוסו אישו איש ויכווכו'

 ישראל מלך ויצא וכו' הדד בןוימלט
 הנביא ויגש גדולה. מכה בארם והכהוכו'
 ויאמר ישראל מלך אל מיכיהו[]כני:
 אשר את וראה ודע התחזק יך :לו

 תרגום לסי ]ישי השנה לתשובת כיתעשה,
 עולה ארם מלך השנה[ סוף לזמןיונתן:
 , וכו'עליך

 עלה ]כנ"ל[ השנה לתשובתנ'ל"ח.
 ישראל. עם למלחמה אפקהבן-הדד
 את ונתתי ]כנ"ל[: האלהים אישנבואת
 אלה ויחנו וכו'. בידך הזה ההמוןכל
 השביעי ביום ימימ1 שבעת אלהלכח
 רגלי אלף מאה ארם את ישראל בניהכו
 אחאב. לידי התמסר בן-הדד אחד.ביום
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יחסי-  לאדםגימ"ד141ומניט

 עמרי שלקח הערים את לו החזירוהוא
 מעשה ברית. לו וכרת בן-הדד אבימאת
 אשר ]כנ"ל[, הנביאים מבני אחדאיש
 והאיש נא", "הכני ה' בדבר לרעהואמר
 ונבואתו ויכהו, אריה וימצאהומאן

 ועמך נפשו תחת נפשך והיתה מידהדד( חרמי)בן- איש את שלחת "יעןלאחאב:
 בן- מלתמות יז: ל"ע כ'. מ"א עמו".ההת
 כן ואם ומחצה1 שנים שתי ארכוהדד
 המלה את pmD יהגר"א ג'ל"ס; אמצעעד

.ומחצה"[.
 נבות של הכרם מעשה ]ניל*ממ..

 ונבות לקנותו רצה שאחאבהיזרעאלי
 נבות נאשם איזבל בעצת למכרו.מאן
 אלהים ברך כי בליעל בני עדיםבשני

 התשבי אליהו באבנים. נסקלומלך,והוא
 במקום וכו' ירשת? וגם הרצחתלאחאב:
 ילקו נבות דם את הכלבים לקקואשר

 אחאב וכו'. אתה גם דמך אתהכלבים
 מצאתי אליהו: אויביו המצאתני אליהו:אל
 וכוח בקיר משתין לאחאב והכןתיוכו'

 ואחאב וכו'. איזבל את יאכלוהכלבים
 כה: ]תענית וכו' ויצום בגדיו אתקרש

 שם. יעיזיש"י וימעלה, שעות מס'התענה
 היה אם נתענה; ויעות ג' ב: י' סנ'יבירר
 למוד אם גששו אכל בשלש לאכוללמוד
 רכב W"D י"ש - בתשע. אכל בששלאכול
 כס: אחאב", נכנע כי "הראית*פרש
 יהודה מלך ליהושפט וקרא ששלחמלמד
 ארבעים מלקות לו נותן )יהושפט(והיה
 בצום, נפשו מענה והיה ביום, פעמיםנ'

 בתפלה הקב"ה לפני ומעריב משכיםוהיה
 כח להודיעך לו, ונתרצהובתחנונים,
 מפני נכנע כי יען ה': דברהתשובהן.

 אביא בנו בימי בימיו, הרעה אביאלא
 כ"א. מ"א ביתו. עלהרעה

 שנים שלש וישבו]ניל"ם-ב'ם"ב[.
 מ"ש ישראל. ובין ארם בין מלחמהאין

 )דוחה תולה זכית יש : ד ג' סוטה ~רו' א.ט"ב
 שנים[. גן העונש(את

 ]יש"י:ששלח השלישית בשנה]נ'ט"כ[.
 לקץ : )שדה"י ג'ל"חן עין 1 הדד בןאת

 לשמרון, אחאב אל יהושפט ירדשנים(
 רשת לכבש למלחמה לצאת הציעוזה
 מבקש יהושפט ארם. מלך מידגלעד
 : עונים נביאים ת' ה'. דבר אתלדרש
 עודו לה' נביא פה האין יהושפט:עלה,
 בן מיכיהו וכו' אחד איש עוד :אחאב
 עשה ובינתים לו לקרא שלחוימלה.
 ונבא: ברזל קרני כנענה בן צדקיהולו

 : מיכיהו כלותם. עד ארם את תנגחבאלה
 אלה נביאיך כל בפי שקר רוח ה'נתן
 בן צדקיה ויגש רעה. עליך דברוה'

 אי- היחי: על מיכיהו את ויכהכנענה
 אותךן לדבר מאתי ה' רוח עברזה

 הכלא; בית מושם מיכיהווכו'.
 יהושפס עלית לאחאב. כ"ב]מכ"ט.

 ויתחפש למלחמה. גלעד , רקתואחאב
 ישראלמלך

 וכו-

 הרכב שרי כראות ויהי
 ויסורו יהושפט את ארם( למלך)אשר
 עזרו וה' יהושפט ויזעק להלחםעליו
 נעמן זה : ]ישי ואיש מאחריו.וישובו
 ומן 1 נעמן( מעשה : נ"א ג' להלן ')עין
 את שהכה נעמן . וחץ : עת תה' במד'גם

 ייב זכ' הכתוב על ת"י ואולם וכו';אחאב
 קטל די עמרי בר דאהאב כמספדאיא:
 פה ואולי ; טברימון בר הדדרמוןיחיה
 בקשת משך . הדדרמון[ בימי :הכונה
 בערב וימת ישראל, מלך את ויכהלתמו
 במחנה הרנה ויעבץ השמש(. בא)לעת
 ואיש עירו אל איש לאמר: השמשכלא
 ב- י"ח דהי"ב ב-מ; מ"ב מ-א וכו'. ארצואל
 מגי אחד הוא אחאב : ב י' סנ' ]משנהלד.

 הבא[: לעולם , חלק להם שאיןהמלכים
 ישראל על מלך אחאב בן אחזיהו]-[.
 יהודה מלך ליהושפט י"ז בשנתבשמרון
 ישראל על ומלך לג'כ"ו( הערה)עין

 נב-גל. מ כ"ב מ"א )-ג'מ"ד(.שנתים
 יהושפט שיבת כז"ר[. ג]כמו"נ,
 החוזהו חנני בן יהוא תוכחתלירושלים.
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 ולשונאיה' לעזרהלרשע
 דברים אבל תאהבי

 שופטים העמדת וכו/ עמד נמצאוסובים
 וכהנים ורוים הבצורות יהודה עריבכל

 בעציון אניות בנין ולריב. ה'למשפט
 ללכת אחזיה עם יהושפט והתחברותגבר

 כפי האניות שבירת לתרשיש.באניות
 י"א ממרשה, דוך)הו בן אליעירנבואת

 לד-לז. כ' י"ס; דהי"ב מן-נוליב
 אחרי בישראל מואב פשיעתנכש"ך[.

 מלאכים ושלח חלה ואחזיה אחאב.מות
 בדרך עקרון. אלהי זבוב בבעללדרוש
 להם נבא והוא התשבי אליה לקראתםבא
 שלח אחזיה ימות. מות כי אחזיהעל
 אליהו 'את להביא וחמשיו חמשיםשר
 השמים מן אש ירדה אליהו בדבראליו.
 חמשים לשר גם קרה וכן אותם,ואכלה
 השלישי החמשים שר ורק וחמשיו.אחר
 עמו לבוא נאות והוא אליהו, איהתחנן
 מות כי ה', בשם לו ולאמר אחזיהאל

 א-טז. א' מ"בימות.
 השמים: בסערה אליהו עלית]-[.
 לבית הגלגל מן הלכו ואלישעאליהו
 ויקח הירדנה. ומשם ליריחו משםאל,

 המים את ייכה נ?151ם אדרתו אתאליהו
 בחרבה. שניהם ויעברו וסנה הנהנעלצו
 לך אעשה מה שאל אלישע: אלאליהו
 נא ויהי : אלישע מעמך. אלקחבטרם
 הקשית : אליהו א5י. ברוחך שניםפי

 מאתך לקח אותי תראה אם ,לשאול
 והנה וכו/ יהיה 5א אין ואם כן. לךיהי

 שניהם, בין ויפרידו אש וסוסירכב-אש
 ואלישע השמים, בסערה אליהוויעל
 באדרת המים את מכה אלישע וכו'.רואה
 אלישע. ויעבר והנה הנה ויחצואליה
 שולחים ביריחו אשר הנביאיםבני

 ויבקשו אליהו, את לבקש אישהמשים
 מרפא אלישע מצאוהו. ולא ימיםשלשה
 אלישע ביריחו. אשר הרעים המיםאת
 מן יצאו קטנים ונערים אל, ביתעולה
 קרח עלה קרח ע5ה בו. ויתקלסוהעיר

 ראה ו ראה מה : מו ]סיטה ויראםוכו'
 הכפורים[ ביום אמן בהן נתעברהשכלם
 היער מן דבים שתים ותצאנהויקללם,
 ילדים. ושני ארבעים מהםותבקענה
 ב'. מ"ב לשמרון. שבואלישע

"rq: נגנז לאחזיה השנית יבשנה 
 המשיח, מלך שיבא עד נראה ולאאליהו
 עד נראה ואינו שנית, ונגנזונראה
 ב ת ו כ הוא ועכשו ומגוג, גוגשיבוא
 כלש הדורות כלמעשה
 )מאיזה מי מוצל אליהו יב: דאבי
 בדבר, רבותינו נחלקו אחת פעםשבט(?
 אומרים ואלו גד, משל אומריםאלו
 לפניהם, ועמד )אליהו( בא בנימיךמשל
  עליו נחלקים אתם מה רבותי,אמר:
 מ"א יי"ש אני. רחל של בניה מבניאני
 כהן ולא לו: אמרו הוספה: תדב"א בשםרח

 אלמנה לאשה אמרת כן ולא ?אתה
 קטנה עוגה משם לי עשי "אךמצרפת:
 תעשי ולבניך ולך לי, והוצאתבראשונה
 היא המדרש כונת 1 יג י"ז ע"אבאחרונה"

 שאליהו סברו, החכמים כי הנראה,כפי
 הוא(. כהן כן ואם תרומה, לקחת בזהנתכון
 יוסף בן משיח התינוק אותו להם:אמר
 יורד שאני לעולם רמזתי ורמזהיה
 ישמ1"י משיח. יבא ואח"כ לבבלתהלה

 לשכת ומיושבי היה ירושלמי אליהו ד:מ'
 ובשני יהודה של ומכרך היההגזית
 וכו', ובנימין יהודה חלקו, היהשבטים

   ואליה  "ויישיה : לו נקראו שמותלד'
 ואולם בז. ח' דהי"א ירתם9, בניוזכרי
 נביאים שני רבתי: פטיק' בשם רט מ"חי"ש

 משה לוי: של משבטו לישראלעמדך
 משלי י'ש ולפי אחרון. ואליהוראשון
 הגרסי יהושע ר' אל אליהו באתתקמד
 לך להגיד ובאתי אני כהן : לוואמר
 האסורים. בבית מת עקיבאשרי

 אליהו בו שנסתלק .יום : נ % ע"1ירי
 באדום אין "ומלך - ברומי. מלךהעמד
ק היא רמ"ד -שנה אח י.י מ"י מלדינצב  ן -"ו --- מס': "--- .מע-:י קנ-,*"
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 הרומית האגדה לפי מה"נ. לפני 717בערך
 מה"נ' לפני 754 בשנת ברומא מלךונהלך

 שלמה[. התחתנות ב'קכ"חאנין
 יח. יז א' מ"צ אחאב. בן אחזיהו מות]-ו.
 לפי אחאב גו )יי?ם( יהורם ?יר]-[.

 יהושפט, בן ליהורם שתים בשנת יז א'מ"ב
 ליהושפט. עשרה שמנה בשנת א ג' מ"בולפי
 )-ג'נ"ה(. מלך שנהוי*ב
 בן שיהורם נמצא, סדורנו לפי ; ר 1 אב
 גם וכן ליהושפט, י.ט בשנת מלךאחאב
 "בשנת של ואי-הדיוק יז, א' מ"ב רש"יאומר
 בהערה באמור אלא לישבו אין עשרה"שמנה
 שתים "בשנת הכתוב ועל ועי"ש.לניכ"ו,
 אפשר יז: מ"ע אומר יהושפט" בןליהורם
 ליהושפט! ייט בשנת מלך הוא והלא כזולומר
 לא(: י"ח דהי"ב לבו כ"ב )מ"א שנאמר לעניןאלא

 היה ראוי נימ"ג(, נעין יהושפט""ויועק
 אז עמד )והוא שעה באותה ליהרגיהושפט
 זעקה בשכר אלא למלכותו(, י"חבשנת
 )כלומר: שנים ז' הכתוב לו תלהשזעק

 עד שנה, ב"ה בס"ה שנים, ז' עודשימלוך
 שמרגע : כלומר לבנו", מלכות ועלתהמג(,
 שגת כן ואם יהורם, לבנו המלכית נחשכהזה
 נ'מ"ח, ועין בנו. ליהורם ב' היא ליהושפטי"ס

 שלח אחאב בן יורם]גט"ר-ג'ט"ז[.
 פשע )קיטע( מואב מלך יהודה: מלךאל
 וכו'. למלחמה? מואב. אל אתי התלךבי,
 ומלך יהודה ומלך ישראל מלךוילך
 היה ולא ימים שבעת דרך וילבואדום
 אל ירדו ושלשתם וכו'. למחנהמים

 אלישע תשובת ה'. את לדרושאלישע
 אל לך ? ולך לי מה ישראל:למלך
 יהושפט פני לולא כי וכו' אביךנביאי
 אליך אביט, אם נושא אני יהודהמלך
 רוח תראו לא וכו' ועתה ארש?זואם
 מים ימלא ההוא והבחל גשם תראוולא
 בבקר ויהי וכו'. בידכם מואב את ונתןוכו'

 המים כס: תשא כי תנ' לפי ]יש-י המנחהכעלית
 בארץ בבקר השמים מן לירדהתחילו
 ובאין שוטפין באין המנחה וכעלוונאדום

 מארץ באים מים והנה הנחלןלאותו
 וישכימו וכו' שמעו מואב וכל וכו'.אדום
 וכר. המים על זרחה והשמשבבקר
 np?1 וכו' המלחמה ממנו חזק ני מואבוירא
 ייצלהו תחתיו ימלך אשר הבכור בנואת
 על גדים קצף ויהי החומה. עלעלה

 מארץ. וישובו מעליו ויסעוישראל.
 ב-כ:. ג'מ"ב

 העשי מספרים ב,-פ, מ"ב בפרקים : ה ר עה
 עשר, ששה : )רשיי לו שנעשו והנסיםאלישע
 מ.ב לכתוב בהתאם לאליה:, שנעשו שמונהלעומת

 של זמנו אלי"(. בריחך שנים פי נא "ויהי : פב'
 )וכש"י פורש לא האלה והנסים מהמעשים אחדכל

 והולך, ממדר אלישע ירי על שנעשו נסיםאומר;
 סררת זאנהנ: זמנם(. סדר לפי דוקא לאו-כלומר:

 לפי א. הכתובים סרר לפי או 6האותם
 ערך. בבל מבואר הסרור ושעם שבש"ע,הרשימות

 ג,ק"י. עין אלישע של פעולתו זמן אורךעל

 אלישע ויעבר היום ויהי בימ"ח[. -]-
 לג: ]פר"א גדולה אשה ושם שונםאל

 אשתו השונמית, אבישג שלאחותה
 הנביא[ עדו של אמו( רכם: מ"ב)ובי"ש
 עברו מדי ויהי לחם, לאכול בוותחזק
 וכו' קטנה קיר עלית וכו' שמהיסור
 ויהי וכו/ ומנורה וכסא ושלחןמטה
 יום : ובשלח בוא תחלת ]יהר שמה ויבואהיום
 ויאמר וכו' היה[ השנה ראש שלטוב

 זקן. ואישה לה אין בן אבלניחני:
 חבקת את חיה כעת הזה למועדאלישע:

 ]זהר בן ותלד האשה ותהר וכון.בן
 הזה למועד הנביא[ חבקוק הואבשלח;
 היום ויהי הילד ויגדל וכו'. חיהכעת
 וארוצה אישה: אל האשה וכו'. וימתוכו'
 מדוע ויאמר: ואשובה. האלהים אישעד
 ולא חדש לא היום, אליו הלכתאת

 להקביל אדם שחייב מכאן : טז ]ה"השבתן
 וכו/ שלום ותאמר ברגל[. רבופני

 הכרמל הר אל האלהים איש אלותבוא
 וילך ויקם וכו/ ברגליו ותחזקוכו'

 ד'ז-לז. מ"ב הילד. תחית וכו'אחריה

 את החיה אשר האשה אל דברואלישע

דעת * אתר לימודי יהדות ורוח www.daat.ac.il



 י"ל", . "-,יאי,,.ףןי
 ' ) ,ץ,). ווימ':',-ו:וישףץה,ף, -ןץן,יוף.,יץף"ץ.ץא5 ,

, 

סדרי144 ג לאדםגימ"ח18י

 וגורי וביתך את ולכי קומי לאמר:בנה
 וגם לרעב ה' קרא כי תגורי,באשר
 האשה ותקם שנים. שבע הארז אלבא
 שנים. שבע פלשתים בארץ ותגרלכו;
 אחאב בן יהורם בימי יח: ןס-ע ב. א ח'ס"ס
 ובהן שנים, ז' בשמרון גדול רעב:זה
 בשנה בישראל. נלהק בן-הדדזמה

 "גר,יא אבי 1 גיחתי אלישע )קלל"(וחרונה
 לדמשק אלישע וילך אלה( מלים ג'מוחק
 וכו'. ארם על למלך חזאל את:*שה
 ג'מ"ח- היו הרעב שנות שז' נמצאלפי"ז
 י"ב שנה היתה רעב של ז' ושנהנ'נ"ה,
 שבע באותן ה.: תענית - אחאב. בןליורם
 מה אכלו ראשונה שנה אכלוס מהשנים

 שלישית- שבשדות, שניה-מהשבבתים,
 בהמה רביעית-בשר טהורה, בהמהבשר

 ורמשים, שקצים בשר - חמישיתטמאה,
 שביעית- ובנותיהם, בניהםששית-בשר

 וכו'[. זרועותיהםבשר
 ליהורם ה' ליהושפט. כ"ג]נים.ח[.

 באו עמון ובני מואב בני אחאב.בן
 קרא יהושפט וכו'. למלחמה יהושפטעל
 ערי מכל ויקבצו יהודה, כל עלצום

 בתוך ה' רוח עליו היתה וכו' זכך:הי?ז והזיחי ה'. בבית יהושפט תפלתיהודה.
 ההמון מפני תחתו ואל תיראו אל :"קהל
 וכו'. עליהם רדו מהר וכו'. הזההרב

 וכו'. תקיע למדבר ויצאו בבקריישכימו
 בצאת וכו' להל משוררים האמידיהושפט
 ברנה החלו ובעת וכו'. החלוץלפני

 עמון בני על מארבים ה' נתןותהלה
 וינגפו. ליהודה הבאים שעיר והרמואב
 הר יושבי על ומואב עמון בניויעמדו
 ביושבי וככלותם ולהשמיד, להחריםשעיר
 וכו' למשהית ברעהו איש עזרושעיר
 פליטה. ואין ארצה נופלים פגריםוהנם
 וכו' שללם את לבז ועמו יהושפט'ויבא
 כי השלל את בוזזים שלשה ימיםייהיו
 לעמק נקהלו הרביעי וביום הוא.דב

 המיכת להלן: עין זו בשנה זהמאורע
 יהושפט. בןיהורם

 לשייכת אהד( )מרק עבדיה חזון]-[.
 )המשארפ זו מלחמה היתה זעימתי : כןס"ע

 אגל אמציה, : )כתוב בימי ?בעובדיה(
 והגירסה סופר, טעות הנראה כפי היאזו

 יהושפט, ביזוי( : עובדיה תחלת גי""הנכונה
 באדום אין "ימלך : מח ב"ב מ"א הכתובלפי
 יהושפט שבימי מ"י, וכפרוש מלך",נצב
 בימי אח"כ אבל לו, כפופים היועוד

 עליהם והמליכו פשעו ג'ק"נ( )עיןיהורם
 שמזכיר המלחמה יענין - כ(. ה' )מ"במלך
 למלחמה הנראה כפי היא הכונהס"ע

 כ'. דהי"ב לפי הקודם בערךהמתוארה

 שבנבואת הכתובים עם זה פרקהשואת
 עי"ש.- זו, נבואה יפה מסבירהלבדיה
 אחאב משרי עבדיה אותו הוא לט סי'לפי

 מערות בשתי נביהם מאהשהחביא
 לנבואה, זכה זה ומשום ג'ל"ח,)עין
 "הזון : שפה ישע' אדומי.-י"ש גר היהוהוא

 א. ישע' ישעיהו", ו"חזוןעובדיה"
 א-

 ק0ן ועובדיה שבנביאים גדולישעיה
 אביו לא הזכיר לא עובדיה ישבנביאים

 עובדיה', ,חזון סתם אלא מקומוולא
 שניהם שבנביאים, ירוד שהיה גרשהיה
 כאחדן.שוין

 אחאב בן ליורם חמש "ובשנת]-[.
 מלך יהודה מלך ויהושפט ישראלמלך
 בן יהודה. מלך יהושפט בןיהורם
 שנים ושמנה במלכו היה  ושתיםשלשים
 כ. ה כ"א דהי"ב יזו טז ח' מ"ב בירושלים".מלך
 אחאב בן ליורם ח"ש "ובשנת : יז]ס"ע
 יהודה*, מלך ויהושפט ישראלמלך

  שהרגו מאחר המלהמה, מןבחזרתן
 והמליכו באי שעיר, והר ומואבעמון
 יהודה[. על יהושפט בן יהורםאת

 יורם המלכת בערך ממ"ד עין ! ה ר עה
 יכו' ל-ורם המש .ובשנת הכתוב אחאב.כן

 כפש-סו להתפרש נתן א-נו יכו'ויהישפמ"
 מרובים אבל ם.ע, של פ-.ש:יהנ.4 לפי אלא ' קביעת טעם - לג. א- כ' דה."ב וגו:גרנה
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י4(י  לאדםג'מ"ט145זמנים

 שבס.ע, זה למאמר הגירסות ונםהפרושים
 הזמנים את המסדר רש"י כשיטת אחזנוואנחנו
 מעת נחשכת יהושפט בן יהורם מלכותכך:
 כדלעיל יהושפט" .ויזעק )מרגע אחאבמות

 :( רש"י בשם חגר'א )כלשון אלאג'מ'ד(,
 כתב לא אחאב מיתת אחרי שמלך שניםשד'

 חמש בשנת ורק רשע; שהיה מפניכקרא,
 גם שהיא .שראל, מלך אחאב בןליורם
 יהושפט, על הגזרה שנגזרה מיום חמשיתשנה

 r'nY שהרגו מאחר המלחמה, מן"בח~רתן
 יהורם-. את והמליכו באו שעיר, והרומואב
 מוכיחות שעיר" והר ומואב "עמוןהמלים
 המספרה המלחמה לאותה היא סיעשכונת
 בשנת זמנה את קבענו ולכן כ',בדהי"ב
 בן שיהורם נמצא אחאכ. בן ליורםחמש

 וכש"י גירסה )ויש שנים ר' מלךיהושפט
 מראה כפי והיא שנים, שתי : טז ח'מ"ב

 מטעם שנים, ג' חשבוננו: ולפימוטעת,
 )ולפי שנים וד' אביו בחיי להלן(המבואר
 רשיי )ועין מיחו לאחר שנים( ה'חשבוננו

 כ(. כ"כ דהי"ב כס; ט' טז, ח' יז, א'מ"כ

 מוצא שהוא רש"י, דברי את דוחהוהנר"א
 יהושפט בן שיורם וסובר, דוחק,בהם
 הראשונה המלחמה מן כחזרתם מידזמלר

 בס-ע מוחק הוא זה ומשום נ'מ-ג(,)שבשנת
 והר ומואב עמון שהרנו .מאחר המלים:אה

tt-~pcיהורס של מלכותו שנות ח' וכל 
 )ג'מ"נ-נ'נ'(. אביו בחיי היו יהושפטבן

 מאד, קשי-הבנה הם אלה הגר"א דבריאכל
 נשתבשו ואולי ופרכית, סתירות בהםויש
 )ידוע האמתית כרתו על לעמד שאיןעד

 אלא פרושיו, את בעצמו כתב לאשהגריא
 במדור :סהיע:י מפית.-ואנו בשבותלמידיו
 בן אחזיה : אלה בחישובים גם זהישים
 נפלו אחאב בן ויהורם יהודה מלךיהורם
 הכת-בים( משמע-ת לפי גם )וכן פ"עלפי

 שהיה :מצא נ"נ-ה(. )עין אחד ביוםשניהם
האחת

 שמי
 ליורם י"ב שנת היא אחזיהו

 מלך יהושפט בן שיורם וכיון אתאבןבן

 על אחאכ. בן לירם י,ב בשנת מתהוא
 בן ליורם י"כ ששנת אומר, אתהכרחך
 וגם יהושפט בן ליורם גס שגה נמניתאחאב
 ט' מ"ב רש"י אומר גם )וכן בנולאחזיה

 אחזיהו המלך רש.י ולפי ב, כיב ודהי"ככט
 בחליים :גוע היה שזה מפני אביו,בחיי

 מודים הכל ואילך מיהורם שהרירעים(,
 הינו מקוטעות, הן יהודה מלכי שנותשגם

 מספר או שנה אחד למלך מונהשהכתוב
 של שנותי. בכלל גם נכנסות שהןשנים
 יאולם אחריו. שמלך א. לו שקדםהמלך
 כ.ר דהי.כ שרש"י מוצאים אנו זהשגד
 :כסות שאינן שלמות שנים ח' ליהורם מונהז

 לאחזיהו וגם אביו, יהושפט של שניתיובכלל
 שנות ככלל :טסת שאסה שלמהשנה

 אמנם אביו.יהורם
 אפש-

 שרשיי לתאון
 ולאחזיהו ליורם יתירות שניל בכונהמפה
 של מלכותה שנ-ת את למנות שלאכדי

 אין מז, חוץ גם אבל המרשעת;עתליה
T~jvnnבערך שהוכשו כמו יפה. שם עולה 
 לדה.י, שהפרוש סמנים הרבה יש אכןג'פ.ד.
 מכיל רש"י, של מיכודי בו יש אמנםשאם
 שלו. שאסן הוספות הרבהגם

 בימי הרעב שנות ד]נ'מ"ה-ג'נ"ה[.
 ג'מ*ד-ג'מ"ח. סוף עין בשמרון.יורם
 סי"]רשי"

 בימי היה אשר הרעב הוא א: ח,
 ג'רב"ט-ג'רפ*ג[. עין אבל פתואלז בןיואל

 הנביאים בני מנשי אחת ואשהונ'ם"ט[.
 : ךעין ו היתה עובדיה אשת ב: פסיק' לפי]רש"י
 רכח[ מ"ב י"ש עובדיהז חזון ג'מ"חג'ל"ו,
nissאישי עבדך : לאמר אלישע אל 
 את ירא היה עבדך כי ידעת ואתהמת,
 הוא : י משפטים תנ' לפי ]מש"י והנושהה/

 ברבית מלוהו שהיה אחאב בןיהורם
 עין , אביו בימי הנביאים את שזןמה

 לעבדים לו ילדי שני את לקחת באג'ל"ק
 אסוך נתברך אלישע דבר לפיוכו'.
 .ממנו שמלאה ער בביתה שהיההשמן
 לכי לה: אמר והוא ריקים, כליםכמה

 ואת נשיך את ושלמי השמן את מכרי ' שגם הרי אחאב, בן ליורם ה' למן שניםה'
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סדרי146 ואדםגינ

 א-ז. ד' מ"ב בנותר. תחייובניך
 המראים ובערכים זה בערך האמור לפי : ה ר עה
 בשנת ער שתי בעובדיהו, המאורע קשרבו

 ג'ם'מ- בתהלת זה מאורע זמן קבענו ולכןג'ט-ח,
 של גנה החית שגם יתכן הכתובים סדרולפי

 נ,ס'ד-ג'ז-ח( עין יח-לו, ד4 )מ"בהשונמית
 פה.מקומו

 ואלישע]-[.
. 

 והרעב י הגלגלה שב
 בני שבשלו הנזיד מעשה וכו'.בארץ

 הסרת ונס בסיר מות ומצאוהנביאים
 הסיר.- אל קמח השלכת ידי עלהמות
 לחם שהביא שלישה מבעל האישמעשה
 שהתבואה בפסח יב,: סנ' לפי ]י""יבכורים
 ולא QaiJ: שעורים להם עשריםמבכרת[
 בכרו לא בניסן בט"ו כן ואםחטים,
 ; אביב הגיע לא שעדין מפניחטים,

 שנה אותה היתה ראויה : מעתהאמור
 אלישעו עברה לא מה ומפנישתתעבר,
 לבית רצים והכל היתה, בצורתששנת

 אלישע ובדבר בצקלונו, וכרמלהגרנות[
 מ"ב והותר. אכול איש מאה מזהאכלו

 לח-מד.ד'
 בשנת שנה ס' בן יהושפט מות]ג'נ'[.

 לא, כ' דהי"ב נאו מב כ"ב מ"א למלכותו.כ"ה
 א.כ"א

 תחת מלך יהושפט בן יורם]-[.
 ויתן וכו' אחים ולו ג'מ"ח( )עיןאביו
 ואת וכו' רבות מתנות אביהםלהם

 הבכור. הוא כי ליהורם נתןהממלכה
 יהורם ויקם יהושפט[ שמת וכיון יז:]מ"ע
 בחרב אחיו כל את ויהרג ויתחזקוכו'
 לו היתה אחאב בת ישראל. משריוגם

 יד מתחת אדום פשע בימיו וכו'.לאשה
 ויעצר וכו'. מלך עליהם וימליכויהודה
 את ויכה לילה קם הוא ויהי וכו'יורם
 וכוץ ולבנה אדום פשיעת וכו'.אדום

 יהודה בהרי במות עשה יורם]ג'נ*א[.
 הנביא מאליהו מכתב אליו ויבאוכו/
 שנים ז' לאליהו היה כבר יז:]ס"ע

 תחת : וכו' לאמר ג'מ"ד[ עין ;משנגנז
 אביך יהושפט בדרכי הלבת 5אאשר

 בעמך גדולה מגפה נוגף ה' הנהוכו'
 מעיך במחלה רבים בחליים ואתהוכו'
 ימיכו על ימים החלי מן מעיך יצאועד

 עלית ג'נ"ה[. עד הזמן בפרק]-
 רכושו ושבי ביהודה והערביםהפלשתים

 לו נשאר ולא יהורם, של ונשיוובניו
 ואהר9 בניו. קטן )אחזיהו( יהואחז אםכי
 מרפא. לאין לחלי במעיו ה' נגפו זאתכל
 א-יח. כ"א דהי"ב ז טז-בג ח' מ"ב ן נא ב"במ"א

 פורש, לא שזמנם אלישע מעשי]-,
 מעשה ג'מ"ח-ג'נ"ה[. הזמן בפרקוהם
 מצלע, שהיה ארם מלך צבא שרנעמן
 ישראל, מארז שבויה נערה ספורולפי
 לרפאו, יוכל בשמרון אשר הנביאכי

 ישראל מלך אל ספר ארם מלךשלח
 אלישע: עצת מצרעתו. נעמן אתלאסף
 וישב בירדן פעמים שבע ורחצתהלוך
 הביא נעמן היה. וכן וטהר. לךבשרך

 לקחת מאן והוא גדולה, מתנהלאלישע
 הלך אלישע נער גיחזי מאומה.מידו
 פטרים מידו ולקח בסתר נעמןאחרי
 קללו זאת ועל בגדים, חליפות ושתיכסף

 ובזרעך בך תדבק נעמן וצרעתאלישע:
 כשלג. מצורע מלפניו ויצאלעולם.

 ד' עם גיחזי נמנה ב י' סנ' ]במשנה ה'.מ"ב
 וגיחזיו אחיתופל דואנ, )בלעם,ההדיוטות

 ומנשה( אחאב ירבעם, : המלכים מםחוץ
 : צו סנ' - הבא. לעולם חלק להםשאין
 היה[. תושב גרנעמן
 בית להם בנו הנביאים בני -[.]-
 נ8ל מהם אחד של והברזל הירדן שפתעל

 שמה וישלך עץ קצב ואלישעהמימה.
 ן הברזלויצף

 ישראל למלך מגלה אלישע -[.]-
 מלך ארם. חיל של המארב מקומותאת
 ששם לותן, ושולח מאד מתרגזארם
 כבד, וחיל ורכב סוסים אלישע,ישב
 נערו פחד העיר: על ויקיפו לילהוילאו
 1 נעשה איכה אדני, אהה/ : אלישעשל

 עיני את ה' פקח אלישע תפלתלפי
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 ורכב סוסים מלא ההר והנה ויראהנער
 הפה ארם וחיל אלישע, סביבתאש

 שמרונה, אותם הוליך ואלישעבסנורים,
 מלך הכם לא אלישע עצת לפי.אבל

 גדולה, כרה להם פרה אם כיישראל,
 עוד יספו ולא ז וישלהם וישתוויאכלו
 , ישראל בארץ לבוא ארםגדודה
 וצר עלה ארם מלך בן-הדד -[.]-
 וכר. בשמרון גדול רעב שמרון.על

 בניהם את שבשלו הנשים שתימעשה
 אלישע את להרוג נשבע המלךלאכלם.
 וכו'. ראשו את להסיר מלאךושולח
 מחר כעת וכו': ה' דבר שמעואלישע:
 בשער בשקל שקרים וסאתים עלתסאה
 גיחזי קז: ]סם המצורעים ד' מעשה וכו'.שמרון
 וכו' ארם למחנה בנשף שהלכו בניו[וגי

 השמיע אדני כי אישן שם איןוהנה
 וכו/ גדול חיל קול ארם מחנהאת

 והמצורעים וכף. בנשף וינוסוויקומו
 וישתו ויאכלו וכו' המחנה קצה אלבאו
 כן לא : רעהו אל איש ויאמרווכו/
 הוא בשרה יום הזה היום עשיםאנחנו

 ז:

 הבקר אור עד וחכינו מחשיםואנחנו
 המלך'פנימה, בית ויגידו וכו' ?יןומצאנו
 ויבזו העם ויצא וכו' לילה המלךויקם
 בשקל סלת סאה ויהי ארם מחנהאת

 וכו'. ה' כדבר בשקל שעוריםוסאתים
 ז'.מ"ב1'

 משנות ואחרונה ז' שנה]נ,נ'!ה.
 מקצה ויהי ג'מוח-ג'נ"ה[. עיןהרעב;
 פלשתים מארץ האשה ותשב שניםשבע
 לצעוק ותצא ג'מ=ד-ג'מ"ח( סוף)עין
 וכו'. שדה ואל ביתה אל המלךאל

 הילד תחית את למלך מטפרוגיחזי
 זאת אמר: אותה ובראותו אלישע,בידי
 וכו/ אלישע החיה אשר בנה וזההאשה
 לה אשר כל את להשיב המלךמצות
 את עזבה מיום השדה תבואות כלואת
 ג-ה "' מ"ב עתה. ועדהאךץ
 מ'  בו יהושפט בו שוים מרחו_ו

 צאת ובעת מימים לימים ויהישנה:
 יצאו ג'נ"א( )עין שנים לימיםהקץ
 רעים בתחלואים וימת חליו עםמעיו
 דוד בעיר ויקברוהו חמדה בלא וילךוכון
 מ"ב ; כ יט כ"א יהי"ב המלכים. בקברותולא
 כד.ח,

 של הקטן בנו אחזיהו המלכת]-[.
 הראשונים כל כי יהודה, מלךיהורם
 )עין למחנה בערבים הבא הגדודהרג

 ושם והערבים(, הפלשתים עליתג'נ"א:
 מלך ישראל. מלך עמרי בת עתליהואמו
 כי אחאב, בית בדרך והלך אחתשנה
 ; כס ט' כד-כז, ח' מ"ב הוא. אחאב ביתחתן
 א-ו. נ"נדהי')ב

 במקרא יש אחזיהו בתאריכי : ר 1 אב
 בשנת מלך בו כה ח' מ"ב לפי אלה:סתירות

 ; במלכו היה כיב וכן אחאב בן ליורםי,ב

 ולפי ליורם; י"א בשנת מלך כט ט' מ"בלפי
 במלכו. שנה מ"ב בן היה ב כ"בד"י"ב

 ט' מ-ב כש"י, לפי מתישבת האחתהמתירה

 אביו, בחיי אחת שנה מלך שהוא בזהכט,
 ליורם, י"א היתה וזו קשה, מחלה נגועשהיה
 לאחר אלא לו נחשבה לא מלכיתואבל
 הסתירה ועל ליורם. י"ב שנה אביו,מות

 שיהא לבן אפשר וכי : יז ברע אמורהשניה
 אביו יורם )שהרי שניסז בשתי מאב.וגדול

 ואם במותו, מ' בן היה למעלהכאמור
 גדול היה הרי במלכו, מ"ב בן היהאחזיהו
 אסא שהשיא ביון אלא שנים(. בב'מאביו
 נגזרה ג'פ"ו( )עין עמרי של לבתו בנואת
 בית עם שתכלה רוד בית מלכות עלנזרה

 ויורם( אחזיה )כלומר: שניהם ונפלואחאב,
 "כן פרושו להלן(. )עין זה עם זה ביוםבו

 מיום שנה מ"ב שעברו פרושו שנה"מ"ב
 ננזדה והגזרה אחזיהו, מות ועל הנזרהשנגזרה
 ולפי )ג'ם"ו(, לאסא ל"א בשנת רש"ילפי

 מות ער לאפא מל"א 5ט( ט' )מ"בחשבונו
 מנא, רק חשבוננו ולפי שנה; מ"באחזיהו

 ויורם אחזירי מות את משהר שרשייואפשר
 ממו. תיךעד
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 ובן-הדד דמשק אלישע ויבא]-ו.
 חזאל את שלה והוא חולה, ארםמלך

 לדרוש האלהים איש לקראת)חזהאל(
 אלישע זה? סחיי האחיה מאותו: ה'את

 איש ויבך וכר. תחיה חיהלחזאל:
 אלישע: בוכהז אלני מדוע חזאל:האלהים.

 ישראל לבני תעשה אשר את ידעתיכי
 ארם על מלך אותך ה' הראני וכו'דעה
 המכבר )חזאל( ויקח ממחרת ויהיוכו/
 בן- )של פניו על ויפרש במיםויטבל
 מ"ב תחתיו. חזהאל וימלך וימת,הדד(

 מבני לאחד קרא הנביא ואלישע]-[.
 ועין 1 אמתי בן יונה : יח [s~oהנביאים

 גלעד לרמות אותו ושלח י"דכה[מ"ב
 יהוא את ישראל על למלך שםלמשח
 הנביא והנער נמשיי בן יהושפטבן

 והכיתה יהוא: את וצוה כדבריועשה
 וכו' אוזניך ג'ל"ו( )עין אחאב ביתאת

 איזבל ואת וכו' אחאב בית כלואבד
 יהוא ספר וכאשר וכו/ הכלביםיאכלו
 בשופר ויתקעו אלניו לעבדי הדבראת

 : יח ]ס"ע א-יג. ט' מ"ב יהוא. מלךויאמרו:
 וילך הרעב( שנות )מז' האחרונהבשנה
 למלך חזאל את ומשח לדמשקאלישע
 ומשה אמתי בן יונה את ושלח ארםעל
 יום כח: ס"ע - גלעד. ברמות יהואאת

 משחו גלעד ברמות יהוא אתשמשהו
 שטנו[. חזאלאת

 י"ג במ"ג נזכר אמתי בן יונה]-?[.
 את השיב יואש( בן )ירבעם "הואכה:
 אשר וכו' ה' כדבר וכו' ישראלגבול
 הנקיא אמתי בן יונה עבדו בידדבר
 נבא יח-כ ס"ע ]ולפי החפר" מגתאשר
 ישראל מלכי ויהוא אחאב בן יהורםבימי
 ועין )ג'מ"ד-ג'ק"א(, יהודה מלךויואש
 בוא וערך הנביא ואלישע ערךג'נ"ה
 הכתוב מן מדיקים צח. ביבמות ואולםיהוא.
 שנית" יונה אל ה' דבר "ויהי א: ג'יינה
 לא שלישית שכינה רמו דברה שנית-

 י'י מ"ב הכתוב ואותו שכינה1 עמודברה
 ביד אשר ה' כדבר כך: מתפרשכה

 כשם כסומר: נינוה, עסקי על יונהעבדו
 בימי כך לטובה, מרעה נהפךשלנינוה
 מרעה לישראל נהפך יואש בןירבעם
 )א'-ד'(, ליונה המיוחד בספר -לטובה[.

 ללכת צוהו שה' מסופר פורש, לאשזמנו
 יונה אבל לפניו, רעתם עלתה כילנינוה,

 יפו וירד ה' מלפני תרשישה לברוחקם
 מיפו רחוקה היתה והאניה : ח פק']תנ'

 הביא יונהי את לנסות ימים ב'מהלך
 ליפו והחזירה בים גדול סערהקב"ה
 ה' ביום ]שם: באניה ובא יונה[ושמח
 התנינים בריאת ביום הינו ןבשבת
 פרשו ]שם: לברוח. הים[ ודגתהגדולים
 גדול סער עליהם[ ובא אחד יוםמהלך
 כי הודה יונה להשבר. חישבהוהאניה
 והמלחים הזאת הרעה באהבשלו

 גדול דג אותו בלע שם הימה.הטילוהו
 ימי מו' היה בייוונה : קצ"ט ויקהל וזהר]שם

 במעי יונה ויהי עוד[ ועי"שבראשיתי
 אל יונה תפלת לילות. וג' ימים ג'הדג
 יונה את הקיא והדג הדגה. ממעיה'
 אל ללכת ה' צוהו שנית היבשה.אל

 עיר היתה ונינוה הלך. והואנינוה,
 יונה ויחל ימים. ג' מהלך לאלהיםגדולה
 ויאמר: ויקרא אחד יום מהלך בעירלבוא
 אנשי נהפכת". ונינוה יום ארבעים"עוד
 מ' מג: ]פר"א הרעה. מדרכם שבונינוה
 ששלה יום מ' כנגד אפו להם האריךשנה
 שבו שנה מ' ולאחר לנינוה, יונהאת

 כמתים ונבלעו הראשוניםלמעשיהם
 רעה יונה אל וירע תחתיות[.בשאול
 כן על וכו' הלא : וכף לו ויחרגרויה
 אל אתה כי ידעתי כי לברוח,קדמתי
 מותי טוב וכו' ועתה וכו' ורחוםחנון
 צל להיות קיקיון ה' וימן וכו/מהיי
 תולעת האלהים וימן וכוץ ראשועל

 הקיקיון את ותך למהרה השחרבעלות
 -,..ז ? הסיסיוו יל לד חרה ההיטב וכו'וייבש

- * -  
ח, ס " * , - , - - ח  - ן  ו ה ה ,  קיווץץון* 
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 לא אשר הקיקיון על חסת אתהוכו'
 ובן היה לילה שבן גדלתו ולא בועמלת
 העיר נינוה על אחוס לא ואני אבד,לילה

 ונביא יונה וי"ש א ה' סשה ]ייי' וכוחהגדולה"
 צרפית בן היה, מאשר יונה אנונות:דעות
 ובולון בן ; ג'ל"ד-ג'ל"ו( )עין היהאלמנה
 יונה מזבולון. ואביו מאשר אמוהיהז
 בית לשמחת ונכנס היה רגליםמעולי

 הקדש.- רוח עליו ושרתההשואבה
 ד: ל' משלי הפסוק את דךרש קזז ויקהלוהר

 בחפניו רוח אסף מי וירד שמים עלה"מי
 על תדע" כי שם-בנו ומה שמו מהוכו'

 אליהו, זה שמים' עלה ,מי : ויונהאליהו
 בתוך הדג שהורידו יונה זה,וירד'
 של מכחו יונה הים, למעמקיהתהום
 זה ירד, יונה עלה, אליהו בא,אליהו
 נפשו את שאל וזה למות, נפשו אתשאל
 כל וכן אמתי'1 ,בן נקרא ולכןלמות,
 עד אליהו, על מתפרש הכתובשאר
 ,ומה אליהו, ? למעלה כשעיה שמו',מה

 שליח ונעשה למטה כשירדשם-בנו'
 פרא ועין שסו. אליהו 1 נסיםלעשות

 צו.: ערובין - רט. מ"א בי"ש רענן" "זית ופרושלג
 לרגל[. עולה היתה יונה של11וית1
 עם אחאב גן יורם מלחמת]-[.
 ואחזיהו גלעד. ברמוה ארם מלךחזאל
 בן יורם את הלך יהודה מלך יורםבן

 יורם. את ארמים ויכו למלחמה.אחאב
 ביזרעאל להתהפא, המלך יורםוישב
 ירד יהודה מלך יורם בן ואחזיהווכו',

 כי ביזרעאל אחאב בן יורם אתלראות
 ; הואחולה

 נמשי בן יהושפט בן יהוא ויתקשר]-[.
 יזרעאלה וילך יהוא וירכב וכו'. יורםאל
 מלך ואחזיהו ישראל מלך יהורם ויצאוכו'.
 וימצאוהו יהוא לקראת ברכבו אישיהודה
 השלום יהורם: היזרעאלי. נבותבחלקת
 איזבל זנוני עד השלום? מה יהוא: -יהואן
 ידו מלא ויהוא ! הרבים וכשפיהאמך

 אחריו וירדף וינס ראהיהודה
 וינס יכו' הכוהו, אותו גם ויאמר:יהוא
 יד- ט' כס; כח ח' מ"ב וכו'. שם וימתתגדו
 שניהם ונפלך : יז סוף ]סייע א-ט. מ"ב דהייבכם;

 בו אחאב( בן ויורם יורם בן)אחזיהו
 מה כז ט' מ"ב מש"י זה.-ועין עם זהביום

 ט, כ"ב דהית הכתוב ישוב לשםשכותב

 בשמרון יהוא ממשלת היתה לאשכן
 המחרת[. יוםעד

 והריגת יזרעאלה יהוא בוא ן,]-
 שרי אל ספרים שולח יהואאיזבל.
 אשר אחאב בני שבעים בדבריזרעאל
 כלם. את שחטו שמרון זקניבשמרון.
 ביזרעאל אחאב לבית הנשארים כלהריגת
 הולך יהוא שריה לו השאיר בלתיעד

 אחי ובני יהודה שרי הריגתלשמרוה
 בן יהונדב התחברות איש. מ"באחזיהו,
 העם את קבץ יהוא יהוא. עםרכב

 :והכריז
 מעט, הבעל את עבד "אחאב '
 צעקבה אסף וככה הרבה", יעבדנויהוא
 את להרוג וצוה הבעל עובדי כלאת
 מישראל, הבעל את יהוא וישמדכלם,
 בבית אשר הזהב עגלי רק נשארולא
 נבט, בן ירבעם מימי גרן ואשראל

 אמתי1 יונה*בן ביד ים: ש"ע ה'הבטחת
 יען : יונה[ בערך לעיל כה י"ד מ"בועין
 וכו' בעיני הישר לעשות הטיבותאשר
 ישראל כסא על לך ישבו רגעיםבני
 לא. ל-י' ט' מ"בוכו'.

 כי ראתה אחזיהו אם ועתליה]-[.
 זרע כל את ותאבד ותקם בנהמת

 המלך בת ויהושבע)יהושבעת(הממלכה.
 אשת אחזיהו אחות יהושפס( )בןיורם

 )יהואש( יואש את גנבה הכהןיהוידע
 בני מתוך אחת( שנה )בן אחזיהבן

 בחדר מנקתו ואת אותו המומתיםהמלך
 ולא עתליהו מפני אותו ויסתירוהמטות,
 רלג: מ"ב ]י"ש יא. י כ"ב דהי"ב ב; א י"א מ"בהומת.
 בית בעלית החמה בימות טמוןהיה

 הגשמים-בתאיםן. ובימות המקדש, מלך ואחזיה וכו/ יהורם את ויךבקות
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 יהוא מלכות שנות כ"ח]ב,נ-ו-ב,פ"ג[.
 החל ההם בימים בשמרון. ישראלעל
 גבול בכל חזאל ויכם בישראל לקצותה'

 הגלעד ארץ כל וכו' הירדן מןישראל:
 לב- י' מ-ב וכו'. והמנשי והראובניהנדי
 לו.לר

 עתליה מלכות שנות ו,]מנ"ו-כים"א[.
 גו י"א מ"ב ה'. בבית יואשוהתחבאות

 יב. כ"סדהי"ב

 הכהן: יהוידע מרד ליהוא. ז']ג'כפ"ב[.
 והביא המאות לשרי לקרא שלחיהוידע
 וישבע ברית להם ויכלת ה', ביתאותם
 העמדת המלך. בן את אותם ויראאותם

 השבת. ויוצאי השבת באי שלהמשמרות
 הנזר את עליו ויתן המלך בן אתויוציא
 21כו וימשחוהו אותו וימ5יכו העדותוחת
 עתליה. הריגת המלך. יחי : ויאמרוכף
 כהנו. סמן והריגת הבעל מזבחותיתוץ
 בן שקטה. והעיר הארץ עם כיוישמח
 מ5ך שנה ומ' במלכו יואש שניםשבע

 דהי"נ ב; ד-י"ב י"א מ"ב )-ג'קא(.בירושלים

 הישר יואש ויעש ליואש. כ"ג]:'פ"ך[.
 שעלת הכהן. יהוידע ימי כל ה'בעיני
 ישם בשנה שנה מכי כספים באסףשניהם
 כ"ד דהי"ב ג-יז; י"ב מ-ב הבית. בדקחזוק

 .)ויש ליואש כ"ג בשנת : יח ]מ"ע3-יד.
 הרי הבית, בדק את חזק כ"ב( :גירסה
 שבדקו ועד שקמה משבנאו שנהקנ"ה
יואש[.

 שבה השנה, מן היא: סיע כונתהערה:
 הברק, שנת ועד ב,ץכ"ח, היא הבית, לבנותהתחילו
 שנה. קנ"ה עברו בכלל, ועד טן ואיןג,פ"ר,
 והחשבון ג"ש-ג. להלן, גם תמצא כזהוחשוב
 איני ז כ"ר רהי'כ לרשיי הטיותס בפרושוכמטורט
 להשבונות המתננרים פרטים כטה בו וישגבון,
ה ש  שנים ביה חישוב כמו אחרים, במקואותר
 בן יורם המלכת ג'מ,ר )עין ליהושפטשלמות
 ג,קפ-ז( )עין לאמציה שלטות שנים כ'פאחאב(,
 המלכת לנ,מ,ה: הערה בסוף ועין פרסים. כמהוולד
 יהושפט בן?ורם

 ישראל מ5ך יהיא מות]ניפ"ר-ניק'[.

 בשמרון ישראל על בנו יהואחזוהמלכת
 י"ז מיך יהודה. מ5ך ייואש כ"גבשנת
 ארם מ5ך 5חוא5 ישראל שעבודשנה.

 לכדו והם הימים, כל חזאל בןולבן-הדד
 ו-ח, א-ר,  יע לה, י' מ"ב  יהואחו. מידערים

 ב1י כד,כב,

 ביהודה  המאורעות]ב'פ"ה-נ'ק'[.
 בדיוק לקבוע חין זה  ומן לפרקהשיכימ

 : הם ואלו מארע, כל שנתאת
 )עין שנה ק"ל בן הכהן יה1ידע מות-
 ,להלן(
 יהודה שרי באו יהוידע מות ואחרי-

 ייואש: 5ו אמרו של: יין ]י"ש למלךוישתחוו
 עושה היית לא כן לא שאלו אתה,אלוה

 שמע אז הקדשים[, קדש בבית שניםו'
 ואת האשרים את לעבוד אליהםהמלך

 נביאים בהם )ה'( וישלח וכו'.העצבים
 ויונה[ אלישע : הגר"א גירסת לפי כ]מ"ע

 ו האזינו ו5א בם ויעידו ה' אילהשיבם
 על הכהן יהוידע בן זכריהתוכחת

 ויום שבת ה: ד' תעניה ]ייי' ה'.' אתעזבו
 בית בחצר באבנים זכריה רגימתכפור[

 החסד את זכר שלא המקך, במצותה'
 דמו : כ ג' ]קהל~יר , עמו אביו עשהאשר
 שנה רנ"ב ועולה תוסס היה זכריהש5
 החרבן. עד כלומר: צדקיה, ועד יואשמן

 ג'פ"ו[. בשנת זכריה נהרגולפי"ז

 מלך חזאל עלה השנה" "כתקופת-
 את אליו ש5ח יואש ירושלים. עיארם

 יהושפט אבותיו אספו אשר המקדשאוצרות
 מעל ע5ו ארם וחיל ואחזיהו,ויהורם
 ביואש שפטים שעשו 5אהרירושיים
 יח- י"ב מ"ב רבים. במח5ויים אותוועזבו

 "וכשנולדה : יח ע"ע סו-כה. כ"ר רהי"בכ;
 המתקן, יהוידע נולד שעמה בימיקלקלה

 ע-ז עצמו יואש שעשה יהוידע מותואחרי
  המלך שמע או  למלך וישתחוושנה,

אליהם"[.
 למרו שבם'ע זה ממאמר :באור
 שנה רק  ורה עבודה עבר שיואשהמפרשים
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 לאדםג'ק"א151זמנים

 יאם יהוידע, שמת לאחר מותו לפניאחת
 והקשו יואש, לפני אחת שנה יהוידע מתכן

 שיהוידע מכיון ראשו: על המאמר שלמסיפו
 הרי )ג'ק'(, ליואש ל"ט בשנת ק"ל בןמת

 )ב'ץ,ע(, שלמה מות לאחר שנים שששנולד

 שלמה? בימי נולד שיהוידע אומר איך כןאט
 את מישב הנר"א של הנפלא תקונוואולם

 צרכו, כל במ"ע המאמר את ומרפאהענין

 צ"לי "שנה" במקיםוהוא;
 כלומר: "שנא'"

 משנולדה המאמר: את לקרוא יש וכךששמר.
 הנראה כפי )והכונה שלמה בימיקלקלה
 שעבד הינו י"א, במ"א המתואריםלמעשים
 אחיה עליו הקים זה ובגלל אחרים,אלהים
 את לקרוע והבטיחו נבט כן ירבעםאת

 המאורעות וכל משלמה, ישראלמלכות
 שלמה, של האחרונות חייו בשנות קרוהאלה

 זקנתו( לעת לבבו את הטי שנשיובעת
 יהוידע" מות "ואחרי המתקן, יהוידענולד
 ע'ז, עצמו יואש עשה יז( כ"א )דהי"בונו'

 למלך יהודה( )שרי .וישתחוו i(QW)שנאמר
 ולפ. ע"ז(. )לעבוד אליהם" המלך שמעאז

 ב'יןכיד מבשנת מאוחר לא יהוידע :ולדזה
 מבשנת מאוחר לא ומת שלמה( מות)שנת
נ'צ"ד.

 מלך אחזיה בן ליואש מ'1נ'ק"א.
 מלך יהוא בן יהואחז מות לאחריהודה[.
 על בנו )יואש( יהואש מלךישראל
 )-ג'קט"ז(. שנה ט"ו בשמרוןישראל

 ט-יא. י"גמ"ב
 .בשנת : כתוב י שם במקרא ה. ר עה
 יהואש מלך יהודה מלך ליואש ושבעשלשים

 כאמור יהואחז, ראשית: אבל ובו/ יהואחז"בן
 יהודה מלך ליואש כ.נ בשנת מלךלעיל,
 מ"ה, ליואש ל"ט עד הרי שנה, י'1ומלך

 או בל"ם אי מי"ש יהואש מלך כןואם
 י"ד מ-ב להלן, מי"ה..ושנית: ליואשבמ'
 יואחז בן ליואש שתים "בשנת כתוב:א'

 מלך יואש בן אמציהו מלך ישראלמלך
 בשנת או מ' בשנת או מלך ואמציהיהודה',

 מוצאים אנו ושוב אביו, למלכותמ"א

 מ"ה. ליואש מ' או כל"ט מלך מי"ששיואש
 מוכחש זה "מקרא אומר: י י,נ מ"ברש"י
 ובין מתקן", לו מצאתי ולא צרדיןמשני
 שמלך תאמר כי .ואף אומר: הואהשאר
 נראה וכו'-ומזה אביו" מות בשנתאמציה
 האמת פישעל

 םוב-
 מלך אמציה כי רש"י,

 מלך כן ואם אביו, מות שלאחרבשנה
 וכז מי"ה. ליואש מ' בשנת מי"שיחיש
 ברש"י.-הנר"א אחרים ממקומות גםנראה

 ליואש ל.1 ,בשנת אומר: ים לפיעבבאורו
 והא כו'. יהואחז' בן יהואש מלךמי"ה
 הרי מלך שנה י"ז אביו יהואחז נכידכתיב

 שנת עד מלך לא בנו שיהיאש נמצאמ',
 לומר אתה צריך ע"כ ? מי"ה ליואשמ'

 ולהלן יהואחז". אביו בחיי שזים ג'שמלך
 מלך מי,ה ליואש שתים בשנת אומר:ד"א

 ליואש ל"ז בשנת יואש הא :אמציה-קשה
 נמצא שנה, מ' מלך מי"ה ויואש מלך,מי"ה
 אלא ? שלש בשנת ן לאמר צריךשהיה

 אחת". שנה אכיו יואש בחיי מלךשאמציה
 נמצא הכי"א של ובחשכינו בבאורו נ~ןקאם
 נסיח אם אבל ופרכות, פליאות כמהבהם
 הנר.א שמנת לי, נראה מהן דעתנואת
 ליואש מליו מלך מי"ש יואש : כךהיא
 אבל יהואחז, אביו בחיי שנים ממי"ה,
 אלא מלכותו שנות את מונה אינוהכתוב
 מי"ה, ליואש ל,ט אביו, בה שמתמשנה

 מלך הגר'א דעת שלפי שאמציה,נמצא.
 מלך למלכותו, מ' אביו, בחיי אחתשנה
 מי"ש. ליואש ב'בשנה

 שנה לקבוע בחרתי רב עיון אחריוהנה
 ליואש מ' בשנת ישראל מלך ליואשא'

 שלאחר בשנה לאמציה א/ ושנה יהודה,מלך
 שברקתי משום רש"י, כרעת אביו,מות

 עזיהו שמלך השנים משו שחוץומצאתי.
 מיהואחז וחוץ רקסהז( )עין אמציהובחיי

 5ל מלכו שלא )נ'שכ"ז(, ויהויכין)נ'שט'ז(
 מלכי שנות שאר כל חרשים, ר אלאאחד
 שנים שוב בהכרה הן ואילך מכאןיהודה
 בשנת הבית חרב לא רן לא שאםשלמות,
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 השנים מסדר לכח כאשר לצדקיהו,י"א
 זה במדור וגם הביתו חרבן וערמכאן
 שיואש הנר"א, לפי שיוצא כמו לתרין,אפשר
 שנים נ' האמת פי על מלך יהואחזבן

 אלא מי"", ליואש מל"ז היינו אבין,בחיי
 שמלך השנים את רק לו מפהשהכתוב

 משנת היינו אביו, מות שלאחר הסהלמן
 הוא אף שמלך ואמציהו, מי.ה, ליואשמ'

 למלכותו, מ.א הינו אביו, מוח שלאחרבבה
ק כשנת אפואמלך ת ש  - מי"ש. ליואש 

 אחת שנה אמציה מלך רעהו שלפיוהנר,א,
 שקבע משום אלא לבך הגיע לא אביו,בהיי
 מלך שלא נ'שכ.ז( )עין ליהויכין שלמהשנה
 מוכרח היא זה ומשים חדשים, ג'אלא

 להלן ערכים בממפך ם.; מלשוןלשנות
 אחד -בכל וג'שכ.ז(, ג'ש"נ לרי'נ,)עין

 וכשנת שבדב-יו, הדחק על קראהבמקימו
 אין עכ"פ טעות.. את נוליה יהויכיןגלות

 בשנה אלא לחשבונם השבונו ביןההבדל
 כל של מלפיחם את מקדים שה-אאחת,

 ההבדל ואף ואילך, אמציהו למןהמלב-ם
 )ג'שכ"ה(. לצדקיהו א' כשנה מתכמלהזה

 קשר יהודה. מלך ליואש מ']-[.
 מטתו. על חולה בשכבו אותו והרגםעבדיו

 כה-בז. כד דהי"ב כבז כא י"במ"ב

 מלך ישראל. מלך ליואש ב']נ'ק"ב[.
 כ"ה בן יהודה, מלך יואש בןאמציהו
 )-ג'נרל(. בירושלים מלך שנה וכ"טבמלכו
 א-וו י"ד כב, י"ב מ"ב אביו. רוצחיהריגת
 לג'ק"א הערה ועין א-ד. כ"ה כז, כ"דדהי"ב

וג'קס"ז.
 אשר חליו את חלה ואלישענגיק"יש.

 העשירית השנה היא יט: ]פ"ע בוימות
 מחשב אתה מכאן ישראל. מלךליואש
 : ישראל את אלישע פרנס שניםכמה
 היו עכשו ד ע 1 ליהושפט שנהמי"ט
 : שנה ס"ו הינו - שנה, משזחיםיותר

 מונה שיטתו לפי והגר"אג'ם"ד-ג'ק"ט;
 יואש שנה[. ס' כס: י"ד ממ"י שנה.ס"ה
 החולה אלישט א% יורד ישרעתלד

 ופרשיו". ישראל רכב אבי, "אבי,ובוכה:
 את תכה פעמים שלש אלישע:נבואת
 "וגדודי בעת וקבורתו אלושע מותארם.
 היו ]ב"י: שנה" בא בארץ יבאומואב
 כתשובת בארץ ולשלול לבוארגילים
 וכוץ. דשאים מלאה הארץ בעודהשנה
 בקבר שהשלך המת האיש תחיתנס

 יד-כא. י"ג מ"ב בעצמותיו. ונגעאלישע

 השקר נביא הנקבר אותו מ": סנ']רשיי
 עידו את השיב אשר הנביא הואהיה,
 )עין וכו' אל בבית ולשתותלאכול

 וכשמת בחדש( ט"ו ערךב'ץס"ה-ב'ץפ"ו
 וכו'. אלישע אצל קברוהו ימיםלאחר
 של בנה הנקבר היה תה' מדר'ולפי

 ג'מ"ד- )עין אלישע שהחיההשונמית
 צדקיה היה  זה ההכד י"ס ולפיג'מ"ז(.

 לג פר"א ולפי ג'מ"ב(. )עין כנענהבן
 )ולמפרע תקוה בן שלום הנקבר:היה
 חולדה של בעלה מחרא( בן שמוהיה

 בן תקוה בן שלום יד: )מ"בכ"בהנביאה
 0ן תוקהת בן שלום כב: ל"ד דהי"בתרחסן
 לגמול ישראל כל יצאו וכשמתחסרה(,
 עליהם שבא הגדוד את וראו חסדעמו

 הלך אלישע, בקבר האיש אתוהשליכו
 אחר וחיה, אלישע בעצמות ונגעהאיש
 או דודו שלום בן חנמאל את הולידכך
 )יימ,ל"ב הנביא ירמיהו של דודובן

 הנקבר היה פר"א לפי שם(. רש"י ועיןז-יבז
 ואלו לתחיהז באמת קם והוא גדולצדיק
 והוא רשע היה הדעות כל שארלפי
 יקבר שלא כדי אלא לתחיה קםלא

 שוב מת מיד אבל אלישע,בקרבת
 מתוך למדו וזה אחר, במקוםונקבר
 על דיקם ,ויחי כא(: )מ"בי"ג בכתובדיוק

 הלך[. לא לביתו קם, רגליורגליו'-על
 ישראל מלך יואש]מק"י-נ'קי"ד[.

 את ומשיב ארם את פעמים שלשמכה
 לקח אשר חזאל בן בן-הדד מידהערים
 ה "ג מ"ב במלחמה. אביו יהואחזמיד
ח, א, * *1 "זש*-,ן מבמנהלו . ף ע"ש יא יי 4", י4",קטיו

)יו'* ח,",,* ש*
4 1  

מ 4*  "4י ע ז 4. ו 91  ז א 4 * א 4  
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 נאדם ג'קט"ז.153ומנים

 אלא עמדו לא אלישע כדברארמיים
 ג'9ס"ח7  עין  ונפלו. אחז בימישנתעוררו
 מסיק וכד בג מפסוקים -  וג'קפ"ר.ב'קפ"ג
 תמה אבות זכות כ4 גה( )שבתשמואר
 ג'ל"ו[. ג'קל"א-ג'רכ"חן ועין חזאל.מימי
 גי"ש אבל אדומיים, : כתוב בס-ע ה. ר עה
 יעבץ, הג' מגיה גם וכן ארמיים, הגירסה:עובדיה
 שכן הארומיים על להתפרש ניתנים הדבריםואין
 אדומיים. על אלישע נבואת מוצאים אטאין

 מגיס אמציה לאמציה[. י"ב]רקי"כ.
 ובנימין מיהודה בחור 300.000 :צבא
 חיל גבור 100.000 ככר במאהושוכר

 אמוץ כן ]פ"ע האלהים אישמישראל.
 ישראל צבא את משתף הזהירואחיו[

 מיוחדי לגדוד הכדילם והואבמלחמותיו
 אף,. בחרי למקומם ושבו נעלבוהם

 יהודה. בערי ובזזו פשטו כןואחרי
 )אדום( שעיר בני את מכהאמציה
 את כובש לאמציה[, י"ב בשנת יט:]מ"ע
 בני אלהי את הביא כן אחר וכו'.הסלע
 נביא תוכחת לאלהים. לו והעמידםשעיר
 להשגיתך. אלהים יעץ ונבואתו:]אמוץ[

 ב2ויגפלד : כ ]מ"ע ה-טז. ב"ה דהי"ב ; ז י"דמ"ב
 יהושפ6; גירסה: )ויש אמציה בימהאדומיים

 .במקומן מלך העמידו לא ג'ם"ח(,עין
 היום[. עד ראש זקפוולא

 ליואש י"ד לאמציהו. י"ג]ג'קי"ד.
 יואש בן ירבעם מלך ישראל[.מלך
 )-עד שנה מ"א בשמרון ישראלמלך

 כג. י"ד מ"בג'קנ"ד(.

 מלך שירבעם כתוב שם במקרא באור.-
 ובמ"ע לאמציהו", שנה עיטרה חמש"בשות
 שנה אביי בחיי מלך "ירבעם אמור:יט

 רש"י אבל ג'קט.ז, מלך כן ואםאחת",
 בסיע: שניהם מגיהים והנר.א ח( ט"ו)4"ב
 כן לא שאם אחת., "שנה במקום שנים""נ'
 כמ'ב: שם שכתוב מה לישב אפשראי

 מלך לעזריהו שנה ושמנה שלשיםיבשנת
 זה משום גיקנ"ד(. (r~P ירבעם. בןזכריהו
 ירבעם מלכות תחית לקבוע הואהכרח

 שאומר ומה לאמציהו, י"ג משנתהשני
 שאם כך, לבאר יש ט"ו, בשנתבכתוב:

 מלכותו שנוה מ"א את לו מונה הכתובכי
 מלכותו אין זאוז ככל לאמצ.הו,מי"ג

 היא אביו, מות משנת אלא באמתנחשבת
 נ'קט.ז(. )ועין לאמציהוט"ו

 מוודה מלך אמציה 1קפ"ו[.]ניקי"ד,
 כמלחמה ישראל מלך יואש אתקורא
 אמציהו את המדמה יואש תשובתעמו.
 בלבנון, אשר לארז עצמו ואתלחוח

 ליהודה. אשר בבית-שמשמלחמתם
 שבא יואש בידי ונפלו אמציהתבוסת

 שבבית האוצרות כל את ולקהלירושלים
 שומרונה. ושב המלך ובביתהמקדש

 והוא אמציהו על קשי קשרובירושלים
 שנהו ט"ו כ5 היה שם : ]יוך'י ללכישנס
 כיה דהי"ב ח-טון י"ד יב, י"ג מ"ב ג'ק"לן.עין

יז-בז.
 יהודה. ~לד לאמציהו ט"ו]נ'קט"ז.

 לירבעם ג' ישראל. מלך ליואשט"ו
 הינו בפרק; בו י"ס: יואש']ס"ע מותבנון.
 אחרי הקודם[. שבערך המעשיםלאחר
 , )מק"ט-ג'ק"ל( שנה ט"ו אמציה חימותו

 אמציהו, בן )"קהו( עזריה המרכת]-[.
 שנה נ"ב  ביהודה ומלך שנה, ט"זבן

 ב; א ט"ו טז-כא, י"ד יג, י"ג מ"ב)-ג'קס"ז(.

 ל ג. א ב"ו כה. כ'הדהי"ב

 "בשנת אמור: א ט"ו במ"כבאור:
 ישראל מלך לירבעם שנה ושבעעשרים
 כתוב יהודה". מלך אמציה כן עזריהמלך

זה
 אינו.

 פנים, בשום כפשוטו להתפרש נתן
 אביו מות לאתר עזיהו מלך אם כיןשב,

 כל לפי הנה .מיו, בסוף וכין)ג'ק"ל(
 מלכיתו תחלת אין האפשרייםהחשובים
 לירבעם. י"ח י"ר- משנות באחת אלאנופלת
 בן שזכריהו כתוב, ח ט") שמ"בושנית,
 יהורה, מלך לעזריהו ל"ח בשנת מלךירבעם

 מלה עזריה נאם שנה, מ"א מלךוירבעם
 ירבעם מת הלא לירבעם, כ"זבשנת
 משום לעזריה. ט"ו בשנת בנו זכריהומלך
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 והנר"א(, רשע )לפי ים p'D מפרשוה
 אלא כאחת, מלכו וירבעם .עזיהועטיניהם,
 )עין שנים, נ' אביו בימי מלךשירבעם
 לירבעם ג' בשנת המלך ועזיהונ'קי,ד(,
 ומה ; אמציהו אביו כחיי שנה ט"וומלך

 לירבעם שנה ושבע עשרים .בשנת .שאמור?
 שניהם והלא כן, לומר ]אפשר עזריה"'מלך
 מנוגעתן, מלכות שמלך אלא כאחת?מלכו
 דהי"כ המסיפר לפי נצטרע, עזיהו.שהרי
 נצטרע שהוא משמיענו והכתיב יט-כא.)כ.1

 לאחזכ מצורע והיה למלכותי, כ"זבשנת
 "בשנת הכתוב ופרוש מותי. עי שנהכיה
 עזיהו מלכו כאשר כי הוא, לירבעם-כ"ז

 לחוזק עזיהו הניע שנה כ"ז כאחתוירבעם
 למעלו הסבה היה זה חוזק . שכןמלכותו,
 כרהי"ב מתחיל וכן לצרעתו, גרםאשר
 גבה וכחזקתי : הזה המאורע תא.ר טז.כ"ו
 כתאור וכו'.-יאמנם, וימעל להשחית עד'לבו

 ועיירו אמציה מלכות שנות שלהמאורע,ת
 סמך המשמשים כתום-ם כמה למצואאפשר
 בחיי שנה ט"ו מלך עזיהו כי לדעה,חזק

 כב, יח י"ד מ"ב רש"י )ועין אכתאמציהו
 מ"ב רש"י אבל ח(, ז' ישע' ח; את"ו
 מונה .בשאתה זו: ראיה עיד מביא כבי"ד
 אצך אם המלכים, שנית פי על הביתימי

 לאמצ-ה שנמנו הללו שנים ט"ומחסר
 ועשרים מאות ארבע שעמד תמצא1לעזיהו,
 אלא הכית עמד לא המסורת ולפיוחמש".
 שנה.ת"י

 שהיה ירבעם לשנות אחר סדור עודויש
 בצדו, ששוברו לולא הדעת עלמתקבל
 והיא: ז מו"ק התוספות דעת היאהלא

 )וכוה אביו בחיי אחת שזה רק מלךירבעם
 רש"י הגהת כלי במ"ע הגירסאמקוימת
 עזיהו, מלך שכה שנה באותה הדווהגר"א(,
 וירבעם, עזיהו ושניהם, לאמציהו, ט"ובשנת
 היא לעזיהו א' ששנה הינו כאחת,מלכו
 מ"א שנת עד הלאה וב( לירבעם א'שנה

 של לשונו יותר מתישבת ועי"זלשניהם,
pw~ומה כאחת", מלכו וירבעם ש.עזיהו 

 בשנת מלך ירבעם בן זכריה כישאמור,
 הרי לירבעם( ל"ת גם )שהיא לעזריהול"ת
 אביו, בחיי שנים ג' באמת שמלך משוםזה

 החדשית ששת אלא לו מונה אינווהבתיב
 למלכותו. מ"א כשנת אכיו מות לאחרשמלך,
 כי נמצא כן אם ו בצדק מקשה הנר"אאבל
 חודש זכריהו אחרי שמלך יבש בןשלים
 מלכו שלום אחרי שמלך נדי בן ומנחםאחד
 המקרא ולפי לע?ריהו, מ"א כשנתשניהם
 לעט בשנת שגיהמ מלכו יז ינ ט"ומ"כ

 רש"י דעת לקבל עלינו וה משוםלעזיהו.
 ר"ה דוחק.-והירו' כה יש כי אםוהגר,א,

 בארר )מלך( "מת : ההלכה בענין אא'
 ושנה לזה שנה :מנית באדר מלך.עמר

 לא רי לניסן, שנתם והיא יינה:לזה.-א"ר
 יבש בן "שלום : יג( סי )מ"ב כהדאכן
 מלר לעוזיה שזה ותשע שלשים בשנתמלך
 לך אין בשומרון"; ימים ירח וימלוךיהודה
 משני אלא ישראל מלכי שני עללעמוד
 אלא יהודה מלכי שני על ולא יהודהמלכי
 הכלל לפי )ואמנם ישראל" מלכימשני

 המלכים(. זמני את ס"ע ממרר הזההאחרון
 את שונות כדרכים מפרשים הירו'מפרשי
 עם כקשר אותם ומביאים הנ"להאכרים
 זכריהו עוזיהו, המלכים של הזמניםסדר
 נדי בן מנחם יבש, כן שלים ירכעם,בן

 סתירות כמה לישב כדי מנחם, בןופקחיה
  נוספיקים אינם פרושיהם כל אבלשככתובים,

 הסתירות. כל אתלרפא
 מלכות שנות ל"ט]מקט"ז-ג'קנ"ד[.

 עד אביו מות למן יואש בןירבעם
 מלבוא ישראל גבול את השיב הואמותו.
 ליונה הבטח כאשר הערבה, ים עדחמת
 ]ועין החפר מגת אשר הנביא אמתיבן

 דמשק את השיב יונה[. בערךג'נ"ה
 כד- י"ד מ"ב בישראל. ליהודה חמתואת
 : דעות שתי מובאות א ב' חלה הבירו'כת.
 יותר זה, כבש יהושע שכבש מהכל
 ימים וגם: זה. כבש יהושע שכבשממה
 הארזן. באותה ישראל עשוקלים
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 השנים כ"ז]נ'קפ"ו-נ,קם"ב[.
 בנה )עזריהו(. עזיהו למלכותהראשונות

 ליהודה והשיבה )אילות( אילתאת
 ומכאן אביוי )כלומר: המלך שכבאחרי
 אבותיו עם אביו( בחיי מלך שהואראיה
 רק ה', בעיני הישר עשה נ'ק"ל(.)עין

 בימי אלהים דרש עוד. סרו לאהבמות
 את nsa האלהים, בראות המביןזכריהו

 באשדוד ערים ובנה והערביםהפלשתים
 בירושלים מגדלים בנהובפלשתים.
 מקנה כי רבים, בורות וחצבובמדבר

 לו והיה היה. אדמה ואוהב 5ו היהרב
 האבות ראשי ומספר 307.500 צבאחיל

 המינים, מכל רב ונשק 2600 חיללגבורי
 למרחוק. יצא ושמו מאד חזק כיעד
 ד-סו* ב ב"ו דהי"ב ד; ג ט"ו כב; י"רמ"ב

 )עין אמציה על הקושרים;ג'ק"ל,.
 והמיתוהו לכישה אחריו שלחוג'קט"ו(

 בעיר ויקברוהו סוסים על וישאוהושם
 כח. בז כ"ה דהי"ב כ; יט י"ד מ"בדוד.

 בארי בן הושעונ'קל"א-ג'רכ*ח[.
 השלמה )שמלכותו עההו בימינבא

 יחזקיה אחז, יותם, מג'קל"א(,התחילה
 ירבעם ובימי יהודה מלכי ג'רכ"ח()שמת
 כ: ]פ"ע א. א' הושע ישראל. מלך יואשכן

 עמוס, )הושע, הנביאים מד'הראשון
 תקופה, באותה שנתנבאו ומיכה(ישעיהו
 ה' דבר "תחלת )שסב(: שנאמרמשום

 כי משמע, שפשם ג'קפ"ו, עין בבהושע".
 פסיק' ולפי ראובן, משבט יצאמושע
 את ולהחזיר לנבואה זכה הושעתקטז()י"ש

 שראובן ע5 שבשמים לאביהםישראל
 לאביו[.-נבואות יוסף את להחזיררצה
 הושע לקח ה' מצרת לפי : )א'-י"ד(הושע
 ילדה והית דבלים, בת למר זנונים,אשת
 )לאמר: יזרעאל שמו שקרא בןלו

 יזרעאל"( בעמק ישראל קשת את"ושברתי
 ארחם עוד אוסיף )"ל8 לא-רחמהובת
 )"כי לא-עמי בן ועוד ישראל"( ביתאת
 א; "ישע עמי"(. לאאתם

-  המשך ב' בפרק 

 זנונים לאשת ישראל עם ביןהדמיון
 משתנה בבעלה ובשובה שונותבנסבות

 לרחמה.- ולא-רחמה לעמי לא-עמישם
 ואשה ישראל בין דמיון ,מו1: ג'בפרק

 לו שוכרה שהנביא ומנאפת, רעאהובת
 ופסיקתא: צב. חולין לפי ]מש"י כסףבט"ו
 1 ממצרים ישראל נגאלו שבו בניסןבט"ו

 לשבת מציה והוא נסן[ בגימטריאכסף
 ועין ]מש"י לזנות ולא רבים ימיםאתו
 שלשה, ;רביט' שנים, ,ינוים' יב:פסיק'
 פסח שבין יום חמשים אלה חמשה,הרי

 ועוד התורהו נתנה ביום שבולעצרת,
 הזה הדמיון עי"ש[. דומים, רמזיםכמה
 הספר סוף ועד 111כאן ג, פסוק עדנמשך

 משל. דרך על לא נאסרותהנבואות
 הבודדות הנבואות של המפורטזמנן
 כמה בהן מצאו חז"ל אבל פורש,לא

 אין פה ואנחנו. שונים, שמאורעותרמזים
 כרונולוגיים. בענינים אלא עניןלנו

 לקיני נבלותה את אגלה ועתה יב:]ב'
 שבה - מידי" יצילנה לא ואישמאהביה

 הושע מימות כי רב, מסיק מכאן :גה.
 - ג'ק"י ועין אבות. זכות תמה באריבן

 שונות דעות עוד א י' סנ' יני, ועיןג'קי*ד.
 קימת. לעולם אבות זכות : הדעהוגם

 חדשה חגה משושה כל "והשבתי יג:ב'
 מה משני קטה: סועדה"-שנת וגלושבתה
 אחת: )תשובה שמחים? שבבבלמועדים
 באותה היו שלא מפני עניים(. שהםמפני
 שלא ורגל רגל כל לך אין : ושם -קללה.
 בא שלא )כנ"ל( 1 לצפורי בולשתבאה
 שם. ישי ועין זמורהז ובעל וקטמוןאנמון
 השלישי ביום מיומים, "ים?ינו : בר
 יחזקנו : כש"י - לפניו" ונחיה.יקימנו
 משני עלינו שעברו פורעניותמשתי

 יקימנו. הג' הבית בבנין שחרבו;מקדשות
 תחית של הנן ביום דורש: ח נ"1 ב"ר-

 כמה עם בקשר שותו ומביאהשתים
 השלישי': ,ביום בהם שנאמרמקרים
 שבטים, אצל ד; כ"ג בי העקדה:בפרשת
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 ),,שלשת טז ב' יהו' מרגלים, ; יח מ"בשם

 ידנה, טזו יא י"ס שמ' תורה, מתן?מים"(י
 גולה, עולי ימים(, ),,שלשה א ב'ישה
 אסתר אסתר, שלשה"(, ~ימים ט1 ח'עזרא
 עלמא הוי שני אלפי שית : צו. סנ' - א.ה,

 חרוב, תרי אמר אביי 1 חרובוחד
 כנ"ל.שנאמר
 היה זה מכילתא: בשם רפד ירמ' א-י"שי'
 ומאוחר מוקדם שאין אלא הספר,תחלת
בתורה.
 עין יובל", לאשור אותר "גם 1:י'

נ'קצ"ה[.
 בנוקדים היה אשר עמוס]נ'ק"ם[.

 בימי ישראל על א'-ט'( )עמס חזהמתקוע
 יואש בן ירבעם ובימי יהודה מלךעזיהו
 )עין הרעש לפני שנתים ישראלמלך

 השני : כ ]0-ע 2שעיהו(. ערךג'קם"ב,
 ישעיהו, עמוס, )הושע, הנביאיםמד'

 מונה: יד בנ"ב פרקי באותו שנבאומיכה(
 ס-ע אבל ומיכהז עמוס וישעיההושע
 לפני ומשנתים נבא עמוס כימוכיח,
 הרעש, ביום וישעיהו א"א, עמ'הרעש",
 מנעתי אנכי "וגם : ז ד' עמ' - ג'קם"ב[.עין
 חדשים שלשה בעוד הגשם אתמכם

 יעבר מתי "לאמר ה: ח' שם -לקצירי.
 ונפתחה והשבת שבר ובשבירההחדש
 ירח ימטי אימתי "דאמרין : ]ת"יבר"

 ונפתח ושמיטתא )בר(, עבורא ובזבןעבורא
 השנה תתעבר מתי מפרש: ייש"יאוצרין"ז
 כמו הוא העברה ול' העבור, הדשויבא

 שדופין ולפי יז(, מ"1 )יימ' המועד""העביר
 נמשכת והשנה העומר, הקרבתאת

 תבוא מתי - ,והשבתי מתיקר.והישן
 ההוא ביום "והיה ט: ח' -שםהשמיטה[.
 זה כה: ]מי"ק בצהרים" השמשוהבאתי
 שנהרג[. יום כש"י: יאשיהו, שליומו

 אל שלח בית-אל כהן אמציה]-[.
 עמוס עליך קשר ישראל: מלךירבעם
 גלה וישראל ירבעם ימות "בחרבבאמרו:
 : אמר עמוס ואל אדמתו", מעליגלה

 שם ואכל יהודה אל לך ברח לךחוזה,
 "לא עונהו: ועמוס וכו/ תנבא ושםלחם
 ובולס אנכי בוקר וכו' אנכינביא
 מעל יגלה גלה וישראל וכו'שקמים
 נבואת מכונה ]ולכך י-יז. ז' עמםאדמתו".

 2סת שנה וחמש ששים "ובעוד : ח ו'ישעיה
 עו )ג'ק"ם( מכאן שכן מעם"ואפרים
 ג'ריה( עין שמרון, )חרבן לחזקיהו ו'שנת
 גזורה היתה שהגזירה כלומר שנה,ס"ה
 נח[. ס-ע זו.משנה

 לירבעם[4 כ"ט לעזיהו. כ"ז]נ'קם"ב.
 להשחית עד לבו גבה "כחזקתועזיהו
 על להקטיר ה' היבל אל ויבאוכו'
 סכסוך פרץ זה משום הקטרת".מזבח
 חיל, בני שמונים הכהנים, ובין בינועז

 תשנ"ד: ~"ש הראש כהן עזריהוובראשם
 בבית כהן "אשר יוחנן בן עזריהוהוא
 לו[: ה' שי"א בירושלים", שלמה בנהאשר
 מן צא ן וכו' להקטיר עזיהו, לך,"לא

 הכהנים עם "ובזעפו מעלת". כיהמקדש
 עד מצורע והיה במצחו" זרחהוהצרעת

 המלך בית על בנו "ויותם ג'קט"ז[.ועין ג'קס*זי עד שנה, כ"ה ]מ"ע: מותויום
 דהי-ב וי ה ט"ו מ"ב הארץ". עם אתשופט
 : יו ה ד"י"א הכתוב על יט ]סייע טז-כב.כ-ו

 יהודה מלך יותם בימי התיחשוונכלם
 לומה ישראל"-אפ"ר מלך ירבעםובימי
 וג' ירבעם את קבר עזיהו והלאכן?

 איך כן ואם : )כלומר ן אחריומלכים
 אחת בעת מלך עזיהו בן שיותםאפשר,
 שהיה שנה כ"ה כל אלא ירבעם?(,עם

 בית על היה בנו יותם מצורעעזיהו
 הארץ[. עם את שופטהמלך
 בשלת מכילתא לפי ]הש"י ישעיההה-[.

 ע51הו שנצטרע ביום יג: צו יתנ' כ וט-עז
 ישע' עזיהו", המלך טות "בשנת)וזהו:

 אמוז בן ישעיהו על שכינה שרתה א(ך
 היו(, אחים ואמציה אמוץ י: ומגלה כ)מ"ע
 הראשונה שהיא ישעיהוו' נבואתוהיא

 מוקדם שאין ? כאן נכתב ולמהבנבואותיו.
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 רעש היה יום ובצרתו בתורה.ומאוחר
 אמות "הנועו ד(: )שם שנאמראדמה,
 נאמר שעליו הרעש והוא"ספים",
 מפני נסתם כאשר "ונסתם : ה י"דבזכריהו
 ישעיהו יהודה"[. מלך עזיהן בימיהרעש
 אחז, יותם, עזיהו, המלכים בימינתנבא
 )עין מנשה שעמד עד : מט ]יבמותיחזקיהו
 "אמרו יד: בראשית אגדת - והרגו.ג'רכ"ט(
 כנגד ישעיה חיה שנה ק"כ :רבותינו
 עוזיהו, הללו: מלכים ד' של שנהק"כ
 עולה החשבון ואין יהזקיהו"; אחזיותם
 אפשר אבל פנים. בשום בדיוקיפה

 חייהם שנות את לא מונה זהשמדרש
  אלא  האלה, המלכים ד' שלומלכותם
 דור לכל ומונה דורות לד' אותםחושב

 שנה. ק"כ הרי שנה,ל'
 שלא עד דורות ז' לפני ג: כ"אשמ"ר
 ופירש ישעיהו נתנבא נבוכדנאצרנולד
 שנאמר בלבו, לחשוב )נ"נ( עתידמה
 בלבבך אמרת ולואתה יג(: י"ד)ישע'

 של לי-תו זמן : ר 1 א ב אעלה".השמים
 ויאשיהו יאשיהו בדור הנראה, כפי נחשב,נ"נ
 לעויהו. 1'הוא

 תכפר"- וחטאתך עךנך  "יטר זו ו'ישע'
 ואומר שבת בערב המתפלל כל : ק-טשבת

 לו  המלוין השרת מלאכי שני"ויכולו"
 ואומרים  ראשו צל ידיהן מניחיןלארם
 שני המאמר: כל ועי"ש וכו/ .וסר'לו:

 בערב לאדם לו מלוין השרתמלאכי
 וכון[. טוב אחד לביתו הכנסת מביתשבת
 בריוק פורש לא ישעיהו נבואות ברוב : ה ר עה
 ירמיהו נבואות ברוב כמו מהם, אחת כלשנת

 כל זמנן, לסטן יכלנו מהן בכמה ורק ;ויחזקאל
 מרובית ;את כנגד חדל. דרשות לפי במקומה,אחת

 על חז"ל רגשות לפי המרמזות הנבואותבישעיהו
 רחוקים בימים ואפילו להיות, עתידיםשאורעות.

 ורריוש נבוכדנאצר על כמו ישעיהו, של מותולאחר
 ותרמם חז"ל דרשות ולפי וכד', כורדן עלובפרוש
  ישע, רשיי )עין הטשיה המלך ימות עליונתן
 ה' אטר שכה :  הכתוב על א ט,ה וגם בזס'ג

 לכורש-(.למשיחו

 זכריה(  ירבעם,  יואש,  יהוא, ליהוא:רביעי
 יב. יא ט ה ט"ובס, י"י מ"ב בשמרון. חדשים ששה מלךבנו
 בשנת אלה מאורע.ת קרו המקרא לפי : ה ר ע ה.
 הערכים בשני ומנחם יבש ומלוכת לעזריהול"ת

 ג'קג,ר שגת סדורנו לפי ואלו ל'פ,הבאים-בשנת
 דיוק אי ואזלם ; לעויהז ט' וג'קנ"ה ל"מה.א
 הוא ישראל מלכי של י"ת אצל אחתכשנה
 הררך לפי או מתבאר יהוא הרגילים, הרפאיםמן

 לשנת בהערה או ג'-פ'1 לשנת בהערהשבארנו
 וכך כך בשנת : אומר שכשהכתוב היינו,ג,כ'1,
 לפלוני שמלאו לאחר לפעמים: היא הכונהלפלוני,

 יוצא האלה הבאורים אחד הפעם שנים. וכך'כך
 הכתובים למי שכן גופם, הכתובים מתוךבהכרח
 נשלום לעזיהו, ל"ק בשנת ירבעם בן זכריהמלך
 שניהם בן-נדי מנחם ואחריו אתר חדש יבשבן

 כן אם שנה, י, מלך ומנהם לעז,הו, ל"פבשנת
 מ"פ בחוד חדש עה היותר לכל או מ-ח סוףער

 לכל אחריו מלך בס שפקחיה נמצאלע,יהו,
 פ*1 ,מ"ב ולכתוב ולפג לעזיהו, מ"מ בשנתהמאוחר

 סדורנו לפ4 ואלו לעזיהו, ני בשנת פקחיה מלךבג
 ותחלת ס'-מ-פ הן מגחם של מלכותו שנותיי

 ירושלמי ועין ככתוב. לעזיהו פקחיה-נ' שלמלכותו
 עזריה. המלכת ג'קפ,ז לערך ובבאורנו א א,ר"ה

 על קשר יבש בן שלום]מקנ"ה[.
 ימים. ירח בשמרון ומלך והמיתוזכריה

 הקודם. לערך הערה עין טו. יג י ט"ומ"ב
 המית מתרצה גדי בן מנהם]-[.

 שנים. י' תחתיו ומלך יבש בן שלוםאת
 ליקנ"ד. הערה עין יז. יד ט"ימ"ב

 מלכותו שנות י'ךנ'קנ"ה-ג'קם*ר[.
 בוא תפסח. כבוש גדי. בן מנחםשל
 נתן מנחם הארץ. על אשור סלךפול
 להחזיק לו שיסיע כסף ככר אלףלו

 יח-כא. טז שם בידו.הממלכה
 מנחם. מות לעזיהו. נ,ננ,קם"ה[.

 בשמרון ישראל על מלך בנופקחיה
 ש. כב-כד שם ג'קס"ו(. )-עדשנתים

 יהודה. .מלך לעזריה נ"ב]כ'קם"ז[.
 קשר פקחיה, של שלישו רמליהו, בןפקח
 כ' בשמרון תחתיו ומלך והמיתועליו
 כח. כז כה שם )-ג'קפ"ו(.שנה

 מ"ב יהודה. מלך  ערהו מות]-[.

 ס-
 כ-1 ד"י"ב ז; )דור זכריה ירבעם. מות]נ'קנאד[.

דעת * אתר לימודי יהדות ורוח www.daat.ac.il



 י,.
$i~s
ג'קמגח

 *אדם'
לדרי158

 מלך רמליהו. בן לפקח ב,,]מקםאה[.
 כרה בן יהודה, ~לך עזיהו בןיותם
 )-ג'קפ"ג( מלך שנה וט"ו במלכושנה

 א כ"ז כג, כ"ג דהי"ב לק לב ט"י מ"בבירושלים.

 אלא לעזיהו לו היה לא נידתם ו:ח.]מו"ק
 יותם של אמו : פרוש - חלוטו"בימי

 כבר היה אביו שעזיהן בעת בו ינתעברה
 הימים י"ד בתוך ולא מוחלט,מצורע
 אם לבדוק המצורע את מסגירשהכהן
 נולד שיותם נמצא לפי"ז הוא.מצורע
 וכשמלך ג'קמ"ג, תחלת או ג'קמ"בבסוף

 שנה[. כ"ה בן היהג'קס"ה
 מלכותו שנות י"ו]ג'קם"ח-~קפ"ב[.

 ערים, לבנות הרבה עזיהו. בן יותםשל
 עמון בני עם נלחם ומגדלים.בירניות
 פורשה( )שלא ההיא בשנה מהםולקח
 גדולים. מסים והשלישית השניהובשנה
 ועין ימיוז בסוף ]ישי: ההםבימים

 את ביהודה להשליח ה' החלג'קפ"ד[
 רמליהו. בן פקח ואת ארם מלךרצין
 ב-ז. כ"ז דהי"ב לד-לז; ט"ומ"ב

 המרשתי מיכה]ב,קם"ח-כ'רכ"ח[.
 וירושלים שמרון על א'-ו'( )מיכהחזה
 יחזקיהו אחז, ג'קס"ח(, )שמלך יותםבימי
 א. א' מיכה יהודה. מלכי ג'רכ"ח()שמת
 )הושע, הנביאים מד' הרביעי :]פ"ע

 בתקופה שנבאו מיכה( ישעיהו,עמוס,
 מפורטים, תאריכים איןההיא[.-בנבואותיו

 עציון שהנבואה אמור, כ"ויח בירמיהאבל
 ג' פרק סוף )והוא וכו' תחרש"שדה

 הזקיה.- בימי המורשתי מיכה נבאשבמיכה(
 ילדה" יולדה עת עד יתנם "לכן ב: ה'מיכה
 עד בא דוד בן )משיח( אין ]יימאי.:וכו'

 המלכית( צח: )סנ' ארם מלכותשתפשוט
 "והקמינו ד: כלו.-ה' העולם בכל חדשיםט'
 אדם"- נסיכי ושמנה רועים שבעהעליו
 שת אדם באמצע דוד רועים: ז' נב:סוכה

 ומשה יעקב אברהם מימינו,ומשותלח
 נסיכי ח' ; תקנב( מיכה י"ש )ועיןבשמאלו
 וצפניה עמוס ושמואל ושאול ישיאדם,

 ומשיח[. אליהו )חזקיהו(צדקיהו
 : הכתוב )ולפי לפקח י"ח]נקפיד[.

 כבר אחת בשנה ההבדל וסבתי"זי
 יותם מות פעמים(. כמה לעילנתבארה

 יותם בן אחז מלכות ותחלת עזיהובן
 וט"ו במלכו שנה נ' בן יהודה.מלך
 מלכי בדרך הלך )-ג'קצ"ט(. מלךשנה

 מ"ב וכו/ באש העביר בנו את וגםישראל
 א-ו. כ"ח ט, כ"1 א-דודהי"ב ט"ו לח,ט"ו

 במקום הגר"א הגהת )ללפי כב מ"ע]-.
 ופקח ארם מלך רצין לפקח[. י"ח :י"ז(
 ירושלים עלו ישראל מלך רמליהבן

 הרג פקח אחז. על ויצורולמלחמה
 אחד. ביום חיל בני 120.000ביהודה
 בני אחז. המלך ושרי המלך י0הריגת
 ביהודה מאחיהם בשבי לקחוישראל
 רב ושלל ובנות בנים נשים200.000
 הנביא עודד בהשפעת לשמרון.והביאום
 השבוים את אפרים בני ראשיהחזירו
 היהודים ונשול לארם אילת ספוחליריחו.
 אשור. למלכי לעזרה פונה אחזמשם.
 ולוכדים ביהודה פושטים ופלשתיםאדומים
 דהי"ב הוו ט"ז מ"ב ובנותיהן. עריםכמה
 ה-יט.כ"ח

 נבואות לפקח[. כ' כב: ס"ע]נ'קפ"ו.
 לרגלי י( גם הנראה )וכפי וח' ז'ישעיהו
 למלחמה. ירושלים על ופקח רציןעלית
 מדברים אלה בפרקים כתובים כמה)אמנם
 ג'רי"ג(.- ועין אחרימי מאורעות עלגם
 כנראה הכונה ב ז' ישע' מש"י ס"ע]לפי
 אפשר במ"ע אכן שלהם. שניהלעליה
 היתה ישעיהו שנבואת כן, גםלפרש
 לעלית מזינה היא אבל לפקח, כ'בשנת
 ואלו לפקח. י"ח שבשנת ופקחרצין
 בשנת זו ישעיהו נבואת קובע ס"ע לפירש"י
 א ז' ישע' שמש"י יען )ג'קפ"ז(, לאחזד'

 )די אחד זמן קובע ועוד א יז ומ"ב גוא'
 בשנת בצע המנויים למאורעות גםלאחז(

 חגלת )עלית לאחז ג' שהיא לפקחכ'
 ג'קפ"ו( הראשונה, ישראל וגלותפלאסר
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 כ' בשנת שם המנויים למאורעותוגם
 ומלכו, הושע )קשר לאחז ד' שהיאליותם

 נס"ע אמור י, ישע' נבואת על2'קפ"ז(.
 אבל היתה1 לאחז ד' שנה ואותהכח:
 לאחז. ג' גירסה: יש תקמו עמוסבייש

 ששים "ובעוד ח: ז' 'pb' הכתוב-בדבר
 מש"י עין מעם" אפרים יהת שנהוחמש
 כ .יט ח' ישע' הכתובים על - דג'ק"מ.שם

 : ב ט"ו 11 ר ויק"ר לפי סימון, ר' בשם רעיאזמר
 המקראות שני נבא הושע של אביובארי
 ונטפלו ספר כדי בהם היה ולאהללו

 עשרת לגלות אותם ונבאבישעיה,
 ולגדי לראובצי סנחריב כשהנלההשבטים
 ו; ה' )והי"א עמהם בארי( )אתוהגלהו

 לראובני(. נשיא וכו' בארה השם:ושם
 על כד תשא כי תנ' ואולם ג'קצ"ה.ועין

 להם מתנבא מי אומר: יט שםהפסוק
 בא )וזה אמוץ בן ישעיהו הזה?הפסוק
 את להכחיש ברורה בכונה הנראהכפי
 מסיק 1 ט' ישע' מהכתוב - הנ"ך(.הדעה
 תמה חזקיהו מימי כי גה(, )שבת יוחנןר'

 ג'ל"ו(. ועין אבות.זכות
 אל אחז שלח שעה[ באותה]-.-.

 פלנאסר( הלגת )כלאסרו פלסרמגלת
 הכסף את לו ונתן לו לעזר אשורמלך

 המלך. בית ובאוצרות ה' שבביתוהזהב
 והמית דמשק את ותפש עלה אשורמלך
 לדמשק, לקראתו הויך אחז רצין.את

 האלילים עבודת דרכי את שםלומד
 על הנראה, כפי מדבר, ואילך)מכאן
 מלכותו( שנות שצר בכל אחזפעלת
 מזבחות יהודה ערי ובכל בירושליםובונה
 את ממנה בדמשק, המזבח תכניתלפי

 בירושלים, הגדול המזבח על הכהןאוריה
 מ"ב וכו/ אלהים בית כלי אתמקצץ

 כ-בו* כח דהי"ב ז-יט;סי'ז
 נך כבה באב דוח תענית: מגלת]-?.

 אתז[. בימי שם( רש"י ופרוש כב שבת )עיןמערבי
 פקח על עלה פלאסר תגלת]-,-[.

מלר
~anws 

 ארו כל וכו' טיב את ולסח

 כב: ]מ"ע כ4 ט"ו מ"ב אשורה. ויגלםנפתלי
 עין לו. והלך שבדן הזהב עגלנטל

 הראשזנה ישראל גלות היתהג'קצ"ה.-וזו
 בשנת מ"ע לפי כג(, ח' ישע' ונפתלי,)זבולן

 גירסת לפי )או גן שהיא לפקח,כ'
 עכ"פ ד', בשנת : כג ח' וישע' א י"ז מ"ביש"י

 במד"ר ובסוף יאחז. ד'( שנתבתחלת

 ראובן של היתה ראשונה שגלותאמור
 ובלון של ושניה המנשה, שבט וחציגד

 הדבר ה רבתי איכח של ובפתיחתא זונפתלי
 גלו אליעזר ר' לפי במחלוקת:ם

 בן שמעון ר' ולפי וכו', ראובןתחלה
 ג'קצ"ה[. ועין ונפתלי.נמליאל-זבלון
 עזיהו, בן ליותם כ'נג'קפ"ת.

 ד-

 קשר ויקשר שעה[ באותה ]ס"ע:לאחז.
 ויכהו רמליהו בן פקח על אלה בןהושע

 עשרים בשנת תחתיו וימלוךוימיתהו
 כב: ]ס"ע לא. ל ט"ו מ"ב עזיה. בןליותם
 והלא ליותם"(, )"עשרים כן לומראפשר
 שהיתה אלא ? היתה לאחז ארבעשנת
 אחר: דבר יותם. מימי גזורהגזירה
 ולא בקבר ליותם למנות הכתוברצה
 ועין בחיים. רשע( מלך )שהיהלאחז

ג'קצ"ה[.
 עלה הושע( )על עליו]-.-.=[.
 הושע לו ויהי אשור מלךשלמנאסר

 רשום זה ' ]מאורע ג. י"ז מ"ב וכו'.עבד
 י"ז מ"ב רש"י ולפו לאחז, ד' בשנתמ"ע

 י"ב בשנת היתה זו שלמנאסר עליתא
 על וגד ראובן גלות היא והיאלאחז
 ג'קצ"ה )עין פלנסר וחגלת פולידי

 הושב שרשי היא לכך והסבהוג'קפ"ו(1
 וגם פול את וגם ~לנסר תגלת אתגם
 סנחריב, , הוא אחד, למלך שלמנאסראת

 יש שסנחריב צד., בא' לאמורבהתאם
 ופלאסר,' המנויים אלה : שמות ה' עודלו

 ויקירא[. רבא אסנפר,מרגון,
 אחז WSDS : כב סייע]נ'קמ"ו-ניסצ"ה.

 משועבדים ישראל מיך והושע יהודהמלך
 , , --ו,".*יין במסום הנר"א )כהגהת ט' אשורלמלך

 -*י- ו--
 י-,-,* שיזו 1--- .--- ין ?

- 
 ----ו--- -- ---- -- ן---
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 שנים[.ה'(
 מלך פול לאחזן. י*ב מ"ע:]מקצ"ה.

 הגלו אשור מלך כלנסר ותלגתאשור
 ללחלח מנשה שבט ולחצי ולנדייראובני
 כה 1 ה' והי"א הזה. היום עד וכו'וחבור
 אל שבבית הזהב עגל נטל כב: ]ס"עקי.

 "גם י'ו: הושע הכתוב סמך לו,-עלוהלך
 כן גם משמע שמזה יובל", לאשוראותו

 את לקח ג'קפ"ו( )עין הראשונהשבגלות
 משלש השניה היתה 111 שבדן. הזהבעגל

 לשלמנאסר אותה גם מיחס מש"יגלויות.
 בג ח' ישע' ז א י"ז מ"ב יש-י עיןולסגחריב.

 הסמוך.- בערך ועין ו. י'*הישע
 ושבט ראובן שבט משגלה : לבערכין

 יובלות, בטלו המנשה שבט וחציגד
 בארז דרור "וקיאתם : י( ב"ה )1י'שנאמר
 עליה יושביה שכל בזמן יושביה",לכל
 שגלו בזמן ולא כתיקונן, יושביםוהם

 בנימין שבט מעורבין ויושביהמקצתן,
 בבנימין[. יהודה ושבטכיהודה
 שגלו הושע שראה כיון באב. ט"ו]-.
 שהושיע פרוסדיות אטל הזהבעגיי
 יעלו שלא הדרכים על נבט בןירבעם
 לאיזו לרגל,.ואמר: -)לירושלים(ישראל
 : פח. ובגיטין ל. תענית ; כב ס"ע יעלו.שירצו

 אמר לרגלי ישראל עלו לא'ואעפי"כ
 ישראל עלו שלא שנים אותן :הקב"ה
 בשבי[. ילכולרגל

 י"ד או י"ב ב'קצ"ו. או]ג'קצ"ה
 שראה כיון שעה, אותה ס"ע:לאחז.
 לעלות אשור מלך של פניו'הושע

 הלך שלישית, פעם ישראל אתילהגלות
 ד(. י"1 מ"ב )לפי מצרים מלכי עלונסמך
 יהודה מלך לאחז עשרה שתים"בשנת
 ישראל על בשמרון אלה בן הושעמלך
 לומר אפשר - ב( א י"ז )מ"ב שניס"משע
 לאחז! ארבע משנת מלך הוא והלאבן?
 לומר תלמוד מה אלא ג'קפ,ז(.)עין
 הוא וכן למרדו, שנים תשע שנים?תשע
 קשר בהושע אשור מלך "וימצאאומר:

 מצרים מלך סוא אל מלאכים שיחאשר
 כשנה אשור למלך מנחה העלהולא

 בית ויאסרהו אשור מלך ויעצרהובשנה
 מתפרשים אלה ס"ע דברי - ה שםכלאי.
 במלך מרד הושע כך: א י"ז מ"בברשיי
 זו משנה שכן לאחז, י"ד בשנתאשור
 ג'ר"ה(ז )עין שנים ט' שמרון חרבןועד

 לענין אלא לאחז י"ב שנת"ולא-הוזכר
 שלמנאסר", עלה "עליו : שלאחריומקרא
 על סנחריב עלה לאחז י"בשבשנת
 הירדן" שבעבר לאותן והגלההושע
 : מפרש והגר"א וג'קפ"ז(. שם כש"י)ועיז
 שנת עד לאחז ד' משנת הושע"מלך
 אשור במלך מרד יאחז י"ב ובשנתי"ב,
 שלח ואח"כ אחת, שנה בזקיםואסרו
 וזהו: שנים, ט' עוד )הושע( ומלךאותו,
 יהודה מלך לאחז עשרה שתים,בשנת
 שנים'".-וסדורנו תשע וכו' הושעמלך
 הגר"א[. דעת לפיהוא

 לרדת "ההולכים ל' ישעיט נבואות]-[.
 מצרים היורדים "הוי והא )ב(מצרים"
 av. ישי ועיןלעזרה".
 לפי מש"י - לכם" יהיה "השיר : כס]ל'
 לכם תבוא הפסח בליל : קיג תה'מדר'

 כמו - חג" התקדש יכליל - זושמחה
 במצריסז הפסחים על שירשאמרתם
 על ללמד בא כאלו זה מקראונראה
 הלל שאמרו פרעה, על ולמדסנחריב
 פסחים. אכילתבליל
 תפתה"- -מאתמול ערוך "כי לג:שם
 באלול[. כ-ו ליצירה: א'עין

- ל"ב ישע' נבואות להן סמוכות]-[.  
 פורש. לא שזמנןליה

 עיניך" תחזינה ביפיו גמלך : יז]ל"ג
 יומו בכל מסתפר מכאן-מלך כב.:סנ'-
 שבת מערב )מסתפר( גדול כהן : גסושם

 יום. לל' אחת הדיוט כהן שבת,לערב
 )ועין תחרב"-ישי לדור "מדור : י4,ד
 קללת היא עמלק(: מלחמת ערךב'תמ"ח
 בעמלק לה' "מלחמה טז(: י"ז )עמ'משה
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סטותו
 יאדם ג'ר''161זמנים

 של לדורו משה של מדורו דור*:מדור
 ומשם מרדכי של לדורו ומשםשאול
 משיחנו[. מלך שללדורו

 שנת נ'41'[. תחלת או נ,קצ"פ]סוף
 בז. כ"ח דהי"ב ב; ט"ז מ"ב אחז. המלךמות
 ב' אחו בו שמת היום אותו צו.:]טנ'

 כדי : כש"י י י"ס( )במקום היהשעות
 ועין ולקברו. לספדו פנאי יהאשלא

נ'רי"גן.

 סמוכות כח-לב. ישן'י"י נבואת]-[.
 כתוב. לא שזמנן ט"ו-י"ס נבואותלה

 אפשר שמשם וג'רי"ג ג'ר"ג עיןואולם
 כפי שהיא יד, ט"ז ישע' נבואת כילהסיק,.
 'בשנת נאמרה ס"1, של המשךהנראה
 י" י"ס הנבואה על ג'רי*ג ]ועיןג'ר"י.
 ערוער"-ישי ערי "עזובות : ביט.-י"ז
 ומכריז בדמשק עומד ג: אסת"רלפי

 שהיו אלא בא"י(1 עיר )שהיאבערוער
 החמה/ ימות כמנין שוקים שס"הבדמשק

 ועובדים אלילים, עבודת בה יש אחדוכל
 את עשו וישראל בשנה, אחד יוםלה
 כלן את עובדין והיו אחד קבוץבלן
 ערוער מפלת הזכיר לכך יומןבפל
 דמשק[.אצל

 ]למרדו, להושע שלש בשנת]נ'ר'[.
 והיא ז ג'קצ'ז או ג'קצ"ה בערךכמבואר

 )חוקיהו, חזקיה מלך מיכותון. מתהלתי"ר
 כ"ה בן יהודה, מלך אחז בןיחזקיהו(

 בירושלים. מלך )-ג'רכ"ח( שנה וכ"טשנה,
 השעז בן הוליד אחז ב: א' וקיד' יז י' יב']ירר
 במלכו שנה כ' בן אחז ג'קפ"ד:עין
 מפרש הנראה כפי מלך. שנהוס"ז
 )מ"ב במלכו" אחז שנה עשרים "בןחירר
 שנכנס אלא שנה, כ, לו שמלאו לאט"זב(
 אפוא היו הייו שנות וכל כ',לשנת
 היה שנה וחמש עשרים "בן ואלול"ה,

 שמלאו פרושו ב( י"ח ט"ב במלבו')חזקיה(
 כשהיה נולד שתיקיה ונמצא שנה, כ"הלו
 אחז הוליד כן ואם שנים, י' בןאחז
 שחז ~תריח. יום וחולי ודוחת תטייי

 בן )הוליד( יוהרן : גם ושם י/ בןהוליד
 ולפי עשר, בן וכלב א'ץנ*ח( )עיןשש
 שמר ב'ת"ה[. ועין ה'/ בן סט: סםבנלי
 )גיסכן הראשון בחדש ה'. מצותאת
 את אסף וחזקם. ה' בית דלתותפתח

 וחזקם המזרה לרחוב והלויםהכהנים
 כ,י"ת ט", מ"ב ה', לעבודת לשובועודדם

 א-טז. כס דהי'יבא-ק
 לאחר פה: לפרש יש להושע" .שלשהערה.

 ה,קיהו, מלך שנים ג' )למרדו( להושעשמלאו
 לחיקיהי, א' היא הושע למרד ר' ששנתהינו

 ר. מוגה הכתוב י( מ י,ה )מ-ב שלהלןוהראיה
 להושע. וט, ז' לחזקיהוושש

 והלוים הכהנים החלו בניסן א']-[.
 ה'1 בית חצר את ולקדשלטהר

 באו בניסן ח' בניסן. ח'-ט"ז]-[.
 לימים ה' בית את ויקדשו ה'לאולם
 פלו, לחדש ט*ז וביוםשמונה,
 אל פנימה באו בניסן ט"ז]-[.
 מלאכת כי והודיעוהו המלךחזקיהו
 חטאת קרבנות הקרבת נשלמה.הטהור
 רבה. ובשמחה ובשירה בהלל ה'ועבודת
 ותורה עולה קרבנות אלפיהקרבת
 בא' : ב % סנ' ]ירו' יז-לו. D"b דהי"בושלמים.
 והלצ לטהרי כלו בו ובט"ו התלולחודש
 ע"ז כל לבער יכלים היו אחדליום
 שהיו .כשדים צלמי מפני ? שםשהיו

 בששרן.חקוקים
 ויהודה, לישראל אגרות שליחת]-[.
 ה' לבית לבוא דן, ועד שבעמבאר

 ג5 השני, בחדש הפסח לעשותבירושלים
 מקומות בכמה בניסן. לעשותו יכלולא
 מכמה אנשים אבל ברצים, מלעיגיםהיו

 בירושלים, והתאספו עלושבסים
 )איר(. השני באדש י"ד-כ"א]-[.
 ו' המצות חג וחגיגת הפסחיםשחיטת
 , שלס-ם ובזבחים גדולה בשמחהימים
 מפני השנה את עבר הזקיהו יב:]סג.

 ארנן של גולגלתו א: ט. פס. )ירהטומאה
 ניסן ועבר המזבח( תחת מצאוהיבוסי
4* יייץי ~עפץ פמי%15 ~שייף * ה4א,1*מיוסי*

 , *ן* 1
1 1 1  

 וחזי,
ש שו 1pe ,חוה *4'שי),עי* א"* ח* ,11*" " ז  

*4* 
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סדרי162 לאדם2'ר'-נ'ר"ב *אי1%0

 רמב"ס, השניו אדר ועשאו ונמלךחזר

 ביום השנה את 321ך : יה ד' המקדש".ביאת
 ניסן ר"ח להיות שראוי אדר שלל'

 הודו ולא שני, אדר החדש אותוועשה
 זה[. ביום מעברין שאין הכמיםלו

 אחרים ימים ז' באיר. כיב-כ"ח]-[.
 נדולה שמחה ותהי שמחה. שלחג

 מלך דוד בן שלמה מימי כיבירושלים,
 בירושלים. כזאת )היתה( לאישראל

 ל', "בדחי

 השמדת ]גו4"א[. תשרי עד ונסיון]-[.
 וכתווו האשרה כריתת בארז. הבמותכל
 מלחמת ערך ב'תפ"ז )ראה הנחושתנחש

 על והלוים הכהנים מנויהכנעני(.
 לעולות רכושו מן המלך מנתמחלקותם.

 ולמועדים. ולחדשים לשבתות והערב,הבקר
 החלו והעם והתרומות, המעשרותחדוש
 השלישי "בחדש ערמות, ערמותלהביא
 לשכות הכנת כלו". השביעי ובחלשהחלו
 עליהן. ופקידים כהנים ומנוה ה'בבית
 שנים ג' מבן לזכרים הכהניםהתיתש
 והתיחש במשמרותם לעבודתםולמענה
 מנוי ולמעלה. שנים כ' מבןהלוים
 בכל עריהם מגרש "בשדי ולויםכהנים
 ל"א. דהי"ב ד-ק י"ה מ"ב ועיר*.עיר

 במלך מרד חזקיהו]נ'1--כ'ר"בן.
 עד פלשתים את הכה עבדו. ולאאשור
 עיר עד נוצרים ממגדר גבוליה ואתעזא

 פלשתים משנפלו כ: ]מ"ע ח. ז י"ח מ"במבצר.
 היום[. עד מלך העמידו לא חזקיהובימי

 ]למרדו, להושע ז' ליחזקיהה ד']נ,ר"ג[.
 שלפנאסר עלה למלכותו[. *וו והיאכנ"ל,
 ג' עליה ויצר שמרון ע5 אשורמלך
 בג: ]ס"ע ט. י"ח ה, י"ז מ"ב  ו-ג'ר"ה(.שנים
 כשצר אותו מסיעין היו ומואביםעמונים
 בישע' מרומז וזה שניטו ג' שמרוןעל

ט-

 ובו/ שכיר* כשני שנים "בשלש יד:
 השנים אותן : יב עיכץ שם.-לפי ישיועין

 : יפץ פרוש )כפי סנחריב אותםשהגלה
ח 4 א ח  איאיי%א =4 שאחיין ח9י%א

 ג'ש"ג( ליאשיהוי י"ח )לשנתירמיהו
 ולפי ויובלוה. שמיטין למנותפסקו
 ראובן שבסי משגלו יובלות בטלו לבירצין
 הוסיפו עתה שעד אלא מנשה, וחציוגד

 שמיטין[. לקדש כדי יובלותלמנות
 )כנ"ל(, להושע ט' ליחזקיהו. ף]מר.ה[.

 את אשור מלך לפד שנים ג'מקצה
 וישב אשורה ישראל את ויגלשומרון
 מדי, וערי גוזן נהר ובחבור בחלתאותם
 ומשוא ומכותא מבבל אשור מלךויבא

 שמרת בערי ויושב וספרניםומחמת
 י- י"ח י-כד, י"ז 4"ב ישראל. בניתחת
 השלישית ישראל נלוח היתה וזו ;יב

 ]ס"ע וג'קצ"ה(. ג'קפ"ו )עיןוהאחרונה
 ראשונה גלות בין שהה שנים שמנה :כג

 גלות בין שהה שנים ושמנהלשניה,
 שניח שמנה שהה ועוד לשלישית,שניה
 מגיה: שיטתו לפי והגר"א יהודה. עלועלה
 לפי גם הוא וכן ושמנה, ועשרעשר

 ג'קפ"ו, היתה ראשונה שגלותסדורנו,
 ועל ג'ר"ה, שלישית ג'קצ"ה,שניה
 על : רלי מ"ב י"* - ג'ר*"ג. עלהיהודה
 בישראל ה' "ויעד יג י-ז מ"בהכתוב
 - חוזה" כל נביאו כל בידוביהודה
 ונביא שחרית נביאים( )כ' אחדנביא
 תשעים הערבים.- בין נביאים( )ב'אהד
 כמנין בישראל משלח הקב"ה עשהשנה

 אינן השבמים עשרת : ג י' סי'ויעד.-משנה
 1י11ליכם  בו: כ"ט דב' שנאמר להזור,עתידים

 הולך היום הזה-מה כיום אחרת ארוא5
 חוזרים, וחינם הולכים הם אף חוזר,ואיש
 אומר: אליעזר ר( ; עקיבא ר'רברי
 אף ומאיר, מאפיל יום מה - הזה',כיום
 להאיר עתיד כך להן שאפל השבטיםי'

 ה[. י' סנ' ינו' ועיןלהם.
 וגם א *ם ]כש"י א' י*ע' נבואת]-[.

 שנאה ומועדיכם "הדשיכם יד: א.-א'-
 היא הכונה יז מנחס ינ' לפי - וכו'נפשי"

 י"ג מ"א מלבו, ירבעם שבדהלמועדים
ת 9 ש1ווו*'1 *1 ו1ז ש9ז ש4*11ששו*וו,ז1  ה 4זע1 אנד יג 

  %1111י
ow~ נם  א 
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סקו
 קדםשר"יע16זמנים

 לעולם.בטלים
 נא "לכו עד "רחצו* למן : מז-יחח'

 אזהרות השר : ב ישלה חי לפיובווכחה"-ע"י
 ימי ף כבנד כאן יש תשובה לשוןשל

 וכר.תשובה
 כשניםש- חטאיכם יהיו "אם,"":

 דוגמת ,כשני לאמר צריך היה : פט*בת
 אלא שלאחריה,כשלנ'

~aM 
 הקבעה להם

 הללו כשנים חטאיכם יהיו אם*שראל:
 בראשית ימי מששת ובאותשסדורות

 סמוכות ילבינה. כשלג עכשו,ועד
 לא שזמנן נ'-ה' ישל נבואות א'לנבואה
 מכאן ידב חמשים"-"גיגה "שר ב ]יפורש
 הצבור על מתורגמן מעטידיןשאין
 לעבר ,rn?-שיודע שנהי מחמשיםפחות
 תשב" "לארץ כו: חדשים.-ג' ולקבועשנים
 פועל "יאת יב: י - בחב. בתשעה-וש"י:

 - ראו" לא ידיו ומעשה יביטו לאה'
 היודע על נאמר זה כתוב עה:ובת

 חושב. ואינו ומזלות בתקופותלחשב
 "ויגבה טז: משה,-ה' תחנוני ב'תפ"ח:ועין
 י' אלו : יב ברכ' - במשפט" צבאותה'

 יוה"כ[. ועד שמר"הימים
 השמרונים על אריות התנפלות]-ער?[.
 על לעונש זאת חשבו אשרהנכרים
 הארז. אלהי משפץ את יודעיםשאינם
 הכהנים יחד אליהם שולח אשורמלך
 ה/ את ירחו איך להורותם הגוליםמן

 אלהיהם. את תם ד' את עובדיםהשמרונים
 כה-מא. י"זמ-ב

 לאשדוד תרתן את שויח מרגון]נ'ר"י[.
 ו א כ' ישי אותה. לוכדוהוא

 עבדי הלך "כאשר ג: שפ כ'. יבעיתו]-[.
 ומופת אות שנים שלש ויחף ערוםישעיהו

 מלך ינהג כן כוש, ועל מצריםע5
 ינהם שנים ג' שלסוף : ]וש"י וכו'אשור"
 למדנו 1 מצרים שבי את אשורמלך

 לפני שנים ג' אשדוד את תרתןשכבש
 היתה שפלתו שהרי סנחריב, שלמפקתו

 11%ף %א%%%י? %*8554% ישע שתף*%%יש

 לצור כשבא בקולרין ירושלים לפניכוש
 אוסר כג פ"ע ואשם )ג'רי"ג(. חזקיהועל
 שלח שעה באותה סנחריב: מפלתלפגי
 הענין מתוך אבל לאשדודז תרתןאת
 שעה" "באותה בי שם, גם להביןיש

 מפלת לפני שנים לשלש היאהכונה
 נבואות זו לנבואה סמוכות -סנחריב[.

 ובסה רשום לא התמנן כ"א-כ"ס.יבעיתו
 מאורע על מדברות תכנה לפימהן,
 לאחריה. או לפניה סנחריב,מפלת

 זה : ג י שהש"י - לבבי" "תעה ד:]כ"א
 עי"ש. אנף אחד. יום' בחשבונו שטעהבי"ד

 משעיר: קורא אלי דימה "משא ינ: יאכ"א
 אמר ז מליל מה שומר ז מלילה מהשומר
 מי כח: ובו'_ס"ע לילה" וגם בקר אחאשומר
 קכ"א(ז תהלים )לפי הקב"ה זה שומרןהוא
 באומה אומה תכנס שלא משמר?מה

 השערת, כחוט אפילו במלכותומלכות
 ביום לפול ns~v שהגיע מלכותאלא
 וזהו בלילה, בלילה-נופלת ביום,נופלת
 ן היום" חשך "ובתחפנס יח: ל' יהז'האמור,

 בלשאצר קטיל ב5ילי81 "2:ה ל: ה'רג'
 כשדאה".מלכא

 לילה'- וגם בקר ,נתח ט: י.חשמ"ר
 מתגדלין. ואליהו משיח בו neb, לי5זה

 בידכם, יהיה הזה הסמן : הקב"האמר
 לילה ובאותו תשועה לכם שעשיתיביום
 גואלכם[. שאני יודעיםהיו

3%"ג  ונשכחת ההוא ביום "והיה יז: 
 ]ר*": אחד מלך כימי שנה שבעיםצור
 יודע ואיני היו, שנה שבעים דודימי
 ימות יט.: סל - כא4 הנתן הסמןמהו

 זה מיוחד? מלך איזהו שנפז ע'המשיח
 "והיה וכויי שנה" שבעים מקץמשיח[
 צוו"' את ה' יפקוד שנה שבעיםמקץ
 ג'שמ"ב. עיןוכו/

 יעבור עד רגע כמעט "חבי כ:]ב"י
 : יב ד מה, הכתוב על : ז. ברכ' -זעם"
 רגע. זעמוז יום"-וכמה בכ5 זועם"ואל
 יתאיים %ף18% א%%ל*%י שוחי ונישוי%יאת

8 *441149ש 1 ח  "*ו*,8 ז *ו%* 8 *"*4*,* ח*tya* 88 ן 1"*** "**8 **ו" "** * שי*" ,*1 
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סדרי164 לאדםחוייג

 ושמונה ושמונים מאות ושמונהאלפים
 ט, תבא כי תנ' ד., ע"ז קה, סנ' )ועין:בשעה.

 נוגהות שנויי שאי וע"ד א; א' ברכ'ירו'
 1 "התקופה" בורנשטין, לח"י "היום" במאמרעין

 בריה כל ואין רגע. היא וזו 271(.עמ'
 מבלעם חוץ שעה אותה לכוןיכולה
 כמימרה. רגע : אומר ויש וכו/הרשע
 "כי ו: ל' תה' שנא', ו רגע זעמו כיומנין
 ,חבי או: ברצונו", חיים באפורגע
 ? זועם ומתי זעם'. יעבור עד רגעכמעט
 הראשונות השעות שלש מרגעיבאחד
 עוד. ועי"ש וכו'. הבקרשל

 בשופר יתקע ההוא "ביוםכ"זיג:
 שבתשרי מכאן אליעזר ר'גדול"-לדברי

 ב'תמ"ח ועין להגאל. ישראלעתידין
 55[. עמ' ריש מצרים יציאתערך
 חגים שנה על שנה "ספו א:כס

ינקופו".

 בימי נבא המורשתי מיכה]-[.
 וירושלים תחרש שדה ציוןחזקיהו:
 )עין יער לבמות הבית והר תהיהעיים
 ה פני את )חזקיהו( ויחל וכף יב( ג'מיכה
 יח כ"1 יימ' עליהם. דבר אשר הרעה אלוינחם
 ג'קס"ח-ג'רכ"ה.ועיןיט.

 מלך סנחריב לחזקיהו. י"ד]ג'רי*ב[.
 הבצויוה יהודה ערי כל על עלהאשור

 הכסף כל את לו שלח חזקיהוויתפשם.
 המלך. בית ובאוצרות ה' ביתהנמצא
 למלך ונתן ה' היכל דלתות אתקצץ
 מ"ע בירושלים. למלחמה הכנותאשור.

 של ביאתו קודם : ל ר ג ל"ב דהי"ב לפיכג
 ונחל המעינות את חזקיה סתםסנחריב
 כלומר: בשבת, ה' ביום ט: ומי"אגיחון
 החומה חזוק המים[1 יצורי שנבראוביום

 באותה בג: ]מ"ע הצבא, והכנתהפרוצה
 את )סנחריב( שלח ג'ר"י( )עיןשעה
 שטף א(, כ' ישע' )לפי לאשדודתרתן
 אותו מסיעין שהיו ומואביםעמונים
 ג'ר"ג(, )עין שנים ג' שמרון עלכשצר
 "בשלש : יד( ט"ו ישם שנאמר מהלקים

 ידקדק כאשר שכיר"-מש"י: כשנישנים
 היא וזו לצמצם, שכירותו בשניהשכיר

 שנה "בעוד מז: כ"א להלן גםהמשמעות
 שכיר-[.כשני

 ולש"י רבשקה את שלח סנחריב]-[,
 לבדול אותו בתהלה פ"ע: לפי יז י"חמצ
 עם רבשקה שיחת ירושלים. כבדבחיל
 יהודית בלשון ותעמולתו חזקיהושרי
 1 היה מומר ישראל רבשקה ס.:ןסנ'
 אם במחלוקת שנוי הרבך ז ג' מ"קעיח'
 האנשים באזני גוץ או יהודיהיה

 המלכות. בבית יאוש החומה. עלהיושבים
In~psnנבואת לישעיהו. שריו את שלה 
 שמועה בוא סנחריב. מפלת עלישעיטו
 כוש מלך תרהקה כי בלבנה,לסנחריב

 שבנא שטף : ]ס"ע עמו. להלחםיצא
 המדת ונטל לכוש והלך וסיעתוהסוכן
 לפי לירושלים, לו ובא הארצותכל
 תרתן את שלח שעה[ באותה יד. ס"הישע'
 הזקיהו שרי עם שדברו סריסורב

 נבואת חזקיהו. תפלת חריפים.דברים
 יג-"ט י"ח מ"ב והמעודדת. העזהישעיהו

 א-כ. ל"צ דהי"ב לה; ל"ו-ל"ז ישע'לד;
 עד חזקיהו מחלת כניסן[. י"ג]-.
 סנחריב של מפלתו לפני כג: ]ס"עלמות
 : אומר יוסי ר' ימים. ג' חזקיהחלה
 מפלתו היתה חזקיהו של לחליו ג'יום
 לביתך "צו ישעיהו: בקור סנחריב[.של
 חזקיהו. תפלת תחיה". ולא אתה מתכי

 "הנני ה': בשם ומודיעהו שבישעיהו
 טוב יום : ]ישי השלישי ביום לך.ר~א

 וכו' ד' בית תעלה פסח[ ש5ראשון
 שנה עשרה חמש ימיך עלוהוספתי

 עיקר : ד ס"א ב-ר -]ג'רי"ד-ג'רכ"ח.
 י"ר אלא היו לא חזקיהו שלמלכותו
 סלך ומכף שנה[ ט"ו לו וניתוסףשנה
 שלפני למדנו : ומש"י וכו' אצילך"אשור
 על אמת ולאות חלה[. סגחריבמפלת
 אשר במעלות הצל את ה' השיבדבריו
 מעלות עשר אגרנית אחז במעלותירדה
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 יויוי

 לאדםגירי"נ165זמנים

 היום נתקצר אחז שמת יום צו.:]סג'
 שלא כדי מעלות עשר לרדת הצלומהר
 עשר ואותן ג'קצ"ט(, )עין נספריהא
 מכתב לחזקיהו[. עכשו חזרושעות

 מחליב ויחי בחלותו יהודה מלךלחזקיהו
 המקורות כד. ל"ב רהי"ב ; ל"ת ישע' א-יא, כ'מ"3

 צו.. וסנ' מ"ע הם המובאים רשיילפרושי
 רשיי ]-.-

 הנראה )כפי לב ול' ב ט, ישע,
 קציר בניסן-ליל י"1 ליל ה(: פסיק'לפי

 הש"י גם וכן ה י"ח שמי"ג ואולםהעומר,
 ההוא בלילה "ויהי פסה[. ליל לא:מגלה
 מאה אשור במהנה ויך ה' מלאךויצא
 ברח סנחריב אלף". וחמשהשמנים
 הרגוהו ושראצר אדרמלך ובניולנינוה
 אסר מלך ותחתיו אלהיו, נסרךבית
 סנחריב של בניו מבני צו: ]0ג' בנותדון
 שמעיה נינהו? מאן ברבים, תורהלמדו

 לה- י"ס ן'ב ב'מל"1[. ועיןואבטליון.

 כ: ]מ"ע כא-מג. לזב דהי"ב לי-לח; ל"ז ישע'לזי
 לא חזקיהו בימי אשור מלכימהינפלו
 על בהוספת: גירסה )ויש מלךהעמידו

 היום. עד הארץ(כי
 מיוחסות ישעיהו נבואות הרבה-.
 כמו סנחריב, למאורע חז"ל דברילפי

 מאורעות לכמה רמזים )ובהן חי-י"גישמי
 "משא הוא י"ג ואלו ; שם( כש"י עיןאחרים,
 א- י"ר גם וכן פורש, לא שזמנובבל"

 אשור "לשבור : אמור כה שם כי אםפז,
 על רק לפרש אפשר שזהבארצו",
 הפסוקים שאר רוב אבלסנהריב,
 ועין נבוכדנאצרו על קמט נשבתמתפרשים

 מאורע על הנבואות משאר כמה שס"ד.ג'
 הקודמים. בערבים סומנוסנחריב

 בנוב היום "עוד : לב י' ישע'הכתוב
 גבעת ציון בת הר ידו ינופףלעמוד,

 הריגת על השיש כך: מתפרשירושלים"
 ועומד תלוי היה ב'ףפ"ד( )עין נשכהני
 שהגיע היום באותו נקבע זמנווסוף

 סנחריב היזו ויואלו לירושלים,סנחריב

 והנא זה, סוד לו גלו שלווהאצטגנינים
 ועשה מהר מירושלים, רחוק אזנמצא
 ואלה ימים, עשרה של דרך אחדבזום
 י"ג גירסה: )ויש מסעות עשרההם

 על כג ס"ע לפי ביום בו שעשהמסעות(
 עזת= על ),,בא כח-לא " יש9 הכתוביםפי
 קטנה אותה וראה ירושלים עד כשהגיעוכי(.
 נשמע ולא בבוז ידו עליה נופף כךכל

 כי מיה, בה להלחם איצטגניניולעצת
 בינתים למחרת. 'המלחמה את דחהאם
 ה הית ובלילה ללחש, הקבוע היוםעבר

 : רמא מ"ב שם.-י"ל ורשיי צד-צה סי'תבוסתו.
 שהיו ושמע החומה על רבשקההציץ
 חזור : לסנחריב ואמר ההלל אתקוראין

 בזה להם נעשים נסים כילאחוריך,
 הדבר, את מבזה )סנחריב( והיההלילה,
 גז: א' שהש"י וכו'. ידוי ,ינופף :שנאמר
 פסחיהם אוכלין וסיחתו שהזקיהועד

 בלילה הקביה הקדים כברבירושלים
 אמר פכם?... במה צח: וכו'.-%,ההוא
 נטושהו מגלך כלום לגבריאל: הקב"הלו

 נטושה היא כבר רבוש"ע, לפניו:אמר
 הזמן בראשית.-אותו ימי מששתועומדת

 הקב"ה לו אמר היה, פרות בשולזמן
.. הפרות לבשל יוצא כשאתהלנבריאל:

 "מלי : יט כ"ח ישע' שנאמר, להם,הזקק
 יעבור בבקר בבקר כי אתכם, יקחעברו
 ובלייה".ביום

 אחד היה נבוכדנחצר : ל פתי' רבתיאיכה
 שונות: דעות )לפי המועטיםמאותם

 ממחנה שנשתירו י"ד( ", ט', ו',ה',
סנחריב.
 בשנה ביובל עשרה באחת : ס"ע-.

 הוא וכן סנחריב, עלה בשבועהרביעית
 אכול האות: לך "וזה ל: ל"ז ישהאומר,
 ולא הפסח, בפרוס שעלה ספיח",השנה
 "ובשנה ספיחים, ואכלו לזרועיכלו

 האילנות, הלגיונות שגדעו שחים",השנית
 וכו', וקצרו" זרעו השלישית"ובשנה

 שנה אלח בשבוע נשתיר שלא מלמד כובשה*י היה היום אותו בירושליםנלחם
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 מזכיר שאינו מכילן הגרא: )כפתשאחת
 שלאחריה שהשנה משמע ג' משנהפותר
 ב'ך"ג שמיטה(..עין היתה למפלה ד'הינו

וב'ץכ"ה[.
 השנים שסדר הראיות אחת היא זו , ה ר עה
 והנד*א וסדיק. נכון אצלט יהודה תלכישל

 ואילך אמציהו למן יהודה מלכי שגותהמקדים
 לג'ק'א( הערה ועין חשבוננו לעומת אתתבשנה
 הרביעית "בשנה בטקום בסיע פה להגיהסוכרה
 סנחריב', של טפלות שנחריב,*-,היתה ,עלהגשבוע
 הינו ,שהיהב - הפסח- בפרוט ",שעלה,ובמקום
 הקודמת בשנה סנחריב עלית היתה דעתושלפי
 תשאיגו לפי לחוקיה, י"ר שנה היא וזו טפלתו,לשנת
 ט"ו שלאחריה, גשנה היתה והמפלהג'רי"ב,
 בשבוע ר, ת הרע לכל היא 111 ג'רי'ג,לח,קיה1,
 לא סמך שום לוה .טוצאים אנו ואיןהשסיטה.
 הפסח' בפרוס .שעלה בם'ע._הסאטר ולאבמקרא
 היתה ספיתו כי לעיל, שאמור מה סותראינו
 טחבר כאן כי העומר, קציר בליל או פסחבליל
 לפני מה זמן כשבן שהיתה עליתו,על

מפלחו.
 עמד סנחריב של מפלתו לאחר]-.ס"עכג:

 עמו שבאו האוכלוסין את ופטרחזקיהו
 שמים, מלכות עול עליהם וקבלובקולריה
 מקריבין והיו מזרח ובנו )למצרים(הלכו
 סתפללין והיו שמים, לשם עולותעליו

 הזה המאורע ועל לירושלימ1ומשתהוין
 )"ביום יח-כב ישעיהוי"ט נבואותמוסבות
 מצרים בארץ ערים חמש יהיוההוא
 בתוך לה' מזבח יהיה ההוא ביוםוכו',
 מצרים )"יגיע יד ""ה וכו'( מצרים"ארץ
 עליך מדה אנשי וסבאים כושוסגר
 בזקים ילכו, אחריך יהיר ולךיעברו
 יתפללוי אליך ישתחוו, ואליךיעגורו,
 זו, דעה גם מובאה קי-קיא המנ'וכו'(.
 בימי במצרים ה' מזבח נבנהשלפיה
 אמנם וכך ם, י ד ו ה י י ד י ב א לחזקיה
 וגם 1 הנ"ל בכתובים דיוק מתוךיוצא
 במצרים המזבח על הנבואה כיהדעה
 שמעון של בנו חוניו בית עלמוסבה
 מזבת. שם ועשה למצרים שברההצדיק
 מקדש יסוד ערך תכ*ו-ג'תל*ח ג'ועין

אוייד[

 כלאדן בראדך שלח ההיא "בעת]-[.
 אל ומנחה ספרים בבל מלך בלאדןבן

 ]הש"י חזקיה חלה כי שמע כיחזקיהו,
 היוסח ג )ובאסת"ר כ ופסיק' ה( תשא )כי ינ'כשם
 לאכול היה למוד שמע? איך קצת(:שונה
  שחזר  כיון ט'1 ער  וישן ביום שעותבג'
 שעות בט' ניעור לחוקיהו המהגלגל
 את להרוג בקש שחרית. שהואומצא
 לישון אותי הנחתם אתם אמר:עבדיו,
 אמר הזר. חמה גלגל אמרו: ולייהדיום
 של אלהיו לו: אמרו החזיר? מילהם:

 השלוחים את הראה מזקיהו וכו'[.חזקיהו
 ממשלתו. ובכל בביתו אוצרותיו כלאת
 באים ימים "הנה ונבואתו: ישעיהוקצף
 אצרו ואשר בביתך אשה כלונשא

 חזקיה בבלה". הזה היום עדאבותיך
 בימי". יהיה ואמת שלום ראםמתנחם:

 כו. כה ל"ב דהי"ב ל"טז ישע' יב-י4 כ'מ"ב
 זה מאורע לספור סמוכותנ-[.
 מ'-ט"ו. ישעיהו הנחמה נבואות -בישעיהו
 גלוי לארצם, הגולים שיבת הואשתכנן
 לא זמנן האלילים. עבודת וגנוי ה'כת

 פעמים, הנזכר כורש השם מן וחוץפורש,
 בהן נזכר לא ראשון, פסוק ומ"ה אהרה פשקמ"י
 יהיה שאפשר אחרת, הוראה או שםשום

 בדיוק. זמנם על מהםללטוד
 אלהיכם"- יאמר עמי נחמו "נחמו]מ'א:

 ישעיה לישעיה: ישראל אמרו תמה: ישלי"ש
 אלא לנחם באת שלא תאמררבנו,
 בימיוו המקדש בית שחרב הדורלאותו
 1 לנחם באתי הדורות לכל : להםאמר

 נאמר. אלהיכם ר מ אי
 יחדו נקבצו הגויים "כל ט:מ"ג
 וכו' זאת יגיד בהם מי לאומיםויאספו
 : ב-ג ע-1 - וכו' ויצדקו" עדיהםיתנו
 תורה ספר הקביה מביא לבואלעתיד
 יבוא בה שעסק למי ואומר בחיקוומניח
 אומות ובאין מתקבצין מיד שכרתויטול
 תנה רבושעע, יפניו: אמרו וכו'העולם
 ** apn ץ*ק %מ14 ,4*"ש444 *שש =*"14 [*א, המביה. להג אמר וצטשנה מראנולנו
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 שבת בעיב שטרח מי שבעולם,שוסים
 כן פי על אף אלא וכו', בשבתיאכל
 ועשו לכו שמה, וסוכה לי יש קלהמצוה
 ועושה והולך נוטל אחד כל מיד וכו/אותה
 )ועי"ש מקדיר והקבעה גגו בראשסוכה
(Fdhוכל תמוז בתקופת חסה עליהן 
 )וישראל וכוי. ויוצא בסוכתו מבעטאחד
 נמשכת תמוז שתקופת פעמים כןבם
 בועטים לא אבל מצטערים והם החגעד

 1 עליהם ומשהק יושב הקב"ה מידוכו'(.

 זמנים" "מדרש בהוספת עיןוההמשך
 די ב'מד

 דרך*- בים "הנותן : 1 ב' שבת טז-ירו'מ"ג
 עזים "ובמים - החג ועד העצרתמן

 חנוכה. ועד החג מן -נתיבה"
 תזכרו "אל : יג. ברכ' יפי - יט יחמ"ג

 "וקדמוניות מלכיות, שעבודראשונותי-זה
 מצרים-"הנני יציאת תתבוננו"-זואל

 מלחמת תצמח"-זו עתה חדשהעושה
 את משכחות אחרונות צרות ומגוג.גונ

הראשונות.

 ויערכה ויגידה יקרא כמוני "ומי ז:מ"י
 פרשיות נתנו לא : תרת תה' 4"ש - וכו'לי"

 על ניתנו שאלמלי הסדר, עלהתורה
 יכל היה בהן קורא שהיה מי כלהסדר
 לפיכך מופתים/ ולעשות מתיםלהחיות
 גלוי והוא תורה, של סדורהנתעלם
 יקרא', כמוני ,ומי שנאמר: הקב"הלפני

 הוברי ויושיעוך נא היעמדו יג:מ"1
 לחדשים מורישים בכוכבים החוזיםשמים
 חכמי : כלומר - אליך" יבואומאשר
 בכל למושליהם מודיעים היוהכשדים
 במהלך השקפותיהם פי עלהודש,

 , לבוא העתידים המאורעות אתהכוכבים,
 "מאותות י'ב: ירי יהשוה שמז יש"'ועין

 וכו'. תחתו' אלהשמים
 ולא יצמאו ולא ירעבו "לא : ימ"ט
 אמרך מכאן צב: ריק - ושמש" שרביכם

 החמה מפני בקיז ואכול השכםרבנן:
 הצנה. מפניובחרף

 ואדני ה' עזבני ציון: "ותאמר : ירמ"ט
 בתי, tn~apn לה אמר לב:שכהני*-ברכ'

 מזל בל ופל ברקיע, בראתי מזלותי"ב
 חיל כל ועל חיל, ל' לו בראתיוסול
 לגיון כל ועל לגיון, ל' לו בראתיוחיל
 ועל רהטון, ל' לו בראתיולגיון
 ל' ' לו בראתי ורהטון רהטוןכל

 בראתי וקרטון קרטון כל ועלקרסון,
 וגסטרא גסטרא כל ועל גסטרא, ל'לו

 כוכבים רבוא אלפי שס"ה בוחייתי
 אלא בראתי לא וכלן החמה, ימותכנגד

 ושכחתני עובתני אמרת: ואתבשבילך,
 הוא הכוכבים מספר זה לפיוכו'.

40.000,000.000.000ע.1.064.
 רגלי ההרים על נאוו אמה ז:נ"ב
 : רבתי פסיק' כשט תעה ישע' י"ש -מבשרע
 ג' ישראל את גואל שהקב"הבשעה
 אליהו בא משיה שיבא קודםימים
 ומספיד ובוכה ישראל הרי עלועומד
 מתי עד א"י, הרי : להם ואומרעליהם
 וקולו ושממהר ציה' בארץ עומדיםאתם
 כך ואחר סופו. ועד העולם מסוףנשמע
 וכו', לעולם שלום בא : להםאומר

 משמיע מגשר וכו' נאוו ,מהשנאמר:
 הרי על ועומד בא שני ביוםשלופ'.
 וכף לעולם סובה באה ואומר:ישראל
 וכו' בא ג' ביום טוב'. ,מבשרשנא'
 ,משמיע שנא' לעולת, ישועה באהואומר:
 וכו'.ישועה'
 : יח. ר"ה - בהמצאו" ה' "דרשו ? 1נ"ה
 פסיק' ליוה"כ. ר"ה שבין ימים י'אלו

 ביניכם. שרוי שהש תשובה ימי י'כר:
 ונשמות יעטוף מלפני רוח "כי טז:נ"ז
 דוד בן אין תפס: ישע' עשיתי"-י"שאני
 שבנוף, הנשמות כל שיכלו עדבא

 כנ"ל.שנאמר

 - ידרשון" יום יום "ואותי ב:נ""
 כל אלא ? ביילה ולא ביום תשמי.:י"ש

 כשנה אחד יום אפילו בתורההעוסק
 עבירה העובר וכן השנה. בכל עסקכאלו
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 כל עבר באלו בשנה אחת פעםאפילו
 שנחשב המרגלים מעוון והראיההשנה.
 לד. י"ר במ' לשנה, יוםלהם

 לשבת "לקיאת טז: ל"ד יג-ויק"רג"ח
 מכבד" ה' "לקדוש בראשית, ומבת זוענג"
 "מעשות יו"ט, זה "וכבדתו" יוהכ"פ,זה

 "ממצוא מועד, של חולו זהדרכיך"
 צרכיו לתבוע לאדם אסור מכאןחפצך"
בשבת.
 ישיש כלה על חתן "ומשוש : המ"ב
 המשיח ימות צט.: ינ' - אלהיך"עליך

 משוש )מע"י: שנה אלפים ז'לישראל
 הקב"ה של ויומו המשתה, ימי ז'חתן
 שנה(.אלף

 גאולי ושנת בלבי נקם יום "כי : דמ"ג
 שנה שס"ה המשיח ימות צ"ע:באה"-0ג'
 ביום כמו ישי: )לפי החמה ימותכמנין
 יום לשנה יום נחשב מרגלים שלנקם

 גאולי", ב"שנת גם כן לד, י"ר בש'לשנה,
 שנה, אלף שס"ה : גירסה מביאמש"י
 כיום"(, בעיניך שנים אלף "כי : ד צ' תה'לפי
 מספר על דעות כמה עוד שםועין
 כמה מתוך בדרש היוצא המשיחימות

 אחרים.כתובים
 וישראל ידענו לא אברהם "כי טז:מ"ג
 לא יצחק פט: שנת לפי - יכירנו"לא
 הקב"ה אמר לבוא לעתיד פה.נזכר

 לי. חטאו בניך ליעקב: ואח"כלאברהם
 שמך. קדושת על ימחו : שניהםענו
 עצה, בילדים ולא טעם בזקנים לאאמר:
 חטאו? כמה וכו': יצהק אמר ליצחק.ופנה
 יצאו שנה. ע' ז אדם של שנותיוכמה
 תם"ט ב' )עין עליהן עונשין שאיןכ'
 של כ"ה יצאו נ'. נשארו באב(,ח'

 ומחצה י"ב יצאו כ"ה. נשארולילות,
 נשארו הכסא, ולבית לאכילהלתפלה,
 כולם את סובל אתה אם ומחצך;.ייב

  הקרבתי  הלא עלי, כלם לומר תמצאואם עליךי והחצי עלי לאו-החצי ואםמוטב,
 וכו'. לפניך נפשיאת

 זולתך"- אלהים ראתה לא "ונין : גס"ד
 נתנבאו לא כלם הנביאים כל DS.:סג'

 הבא לעולם אבל המשיח, לימותאלא
 ראתה? לא עין מאי וכו', ראתה לאעין
 *מי מששת בענביו המשומר ייןזה

בראשית.
 בהן, שכתוב אותן אפילו : גי"ש
 חדשים שמים בורא "הנני יו: ס"הישע'
 ברואים הם כבר וכו' חדשה"וארץ
 בראשית. ימימששת
 במש - עמי" ימי העץ "כימי כב:ס"ה

 ו' בארץ עושה שקמה של סדן : יאי"ג
 וכו: שנהמאות
)ועי"ש(_ בחדשו" חדש טדי "והיה : כד בגט"ו

 גוג משפט ג: ומ"ע י ב' עדיות
 משפס חדש, יום לבוא לעתידומגוג
 ; וכו' שנא' חדש, י"ב בגיהנםרשעים

 ועד הפסח מן אומר: נורו בן יוחנןור'
 שבת "ומדי : )שם( שנאמרהעצרת,
 היתה הלו : הגר"א פרוש )לפיבשבתו"
 להקדים צריך היה ממש, לשבתהכונה
 טוב, ליום שהכונה הרי לחדש,שבת
 ועצרת(. פסח הם ביותר הסמוכיםורגלים
 י"ס - וכו' בחדשו' חדש מדי,והיה

 תפשר והאיך : רנתי פסיק' בשם תקגישע'
 שבת בכל בירושלים בשר כלשיבא
 להיות ירושלים עתידה חדש?ובכל
 העולם ככל ישרא.ל וארץ ישראלכארץ
 ובשבת חדש בראש באים והיאךכלו,
 וטוענים באים העבים אלא העולם?מסוף
 ההם לירושלים אותם ומביאיםאותם

מתפלליי
 ר"ח שחל והרי בבקר, שם

 אחד פעמים, ב' בחים בשבת,להיות
 טוענים והעבים ר"ח, של ואחד שבתשל

 לירושלים אותם ומביאים בהשכמהאותם
 טוענים והם בבקר, שם מתפלליםוהם
 כעב אלה "מי ח: ס' ישע' לבתיהם.אותם

 אל ומכיסנים בקר, של הריתעופינה.ו
 מנחה. של הרי.ארובותיהם",

 נתנבא שנים לכסה : חח ישדי"ש
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