בס"ד
סיכום -סיפור מלכים ב פרקים טו –יט
בפרקים אלו תאור מקביל של מלכי ישראל ומלכי יהודה.
תאור ממלכת ישראל –סוף ימיה של ממלכת ישראל!!! הנקראת גם ממלכת שומרון( .בגלל
מיקומה -בשומרון) אנו רואים שממלכת ישראל לא יציבה ,יש תחלופה מהירה של מלכים(ע"י
קשירת קשרים) המלוכה לתקופות קצרות ,כל מלכיה עושים הרע בעיני ה' .ממלכת אשור מתעצמת
מול ממלכת ישראל .בתקופת פקח בן רמליהו מתחילה גלות ישראל .תיגלת פלאסר(פול) מלך
אשור מגלה את תושבי עבר הירדן המזרחי לאשור ובימי מלך ישראל הבא -הושע בן אלה-
מתרחש חורבן שומרון!! שלמנאסר עושה מצור על שומרון במשך שלוש שנים ולאחר מכן סרגון
מלך אשור בנו של שלמנאסר מגלה את כל ישראל לאשור .ישנן סיבות מדיניות לחורבן -מרד הושע
בן אלה באשורים וסיבות רוחניות -חטאי העם שעבדו ע"ז ,בגדו בה' ובמלכות דוד ולא שמעו
לתוכחות הנביאים(.לשטח השומם של השומרון הובאו הכותים שבתחילה הותקפו ע"י אריות .עד שלמדו כיצד להתנהג בארץ)
תאור ממלכת יהודה אנו רואים שממלכת יהודה יציבה ,אין תחלופה מהירה של מלכים .רוב
מלכיה עושים הטוב בעיני ה' חוץ מאחז שאוחז ברע.
עוזיה(הנקרא גם עזריה)-שלטונו היה יציב וקבוע .מצבו הרוחני -עשה הישר בעיני ה' ,גם המצב
המדיני בימי מלכותו מצוין :הוא מרחיב את גבולות הממלכה ,מנצח עמים רבים ומשעבד אותם
בכסף ,בונה בנייה מרובה בעיר ומפתח אותה .אך בעקבות הצלחתו גבה ליבו -הוא התגאה
בעקבות ההצלחה הגדולה שלו וחשב שיכול לעשות מעשה שלא יעשה על ידו והוא הקטרת
הקטורת על המזבח במקדש .מעשה זה מותר רק לכהנים! בעקבות זאת נענש בצרעת ולא יכל
להמשיך למלוך.
יותם מחליף את מקומו– .עושה הישר בעיני ה' .מולך  16שנה.
אחז מולך אחרי יותם  16שנה .הוא אוחז ברע ועובד עבודה זרה .המצב הרוחני רע מאד .מלכי
ארם וישראל רוצים להתאחד עם אחז נגד הממלכה האשורית המתעצמת אך אחז מסרב! רצין מלך
ארם ופקח בן רמליהו מלך ישראל תוקפים את ממלכת יהודה בראשות אחז .רצין מחזיר לעצמו
שטחים .אחז פונה לאשור ומשלם סכומי כסף גדולים למלך אשור כדי שיושיע אותו ואכן הוא הופך
לבן חסות של האשורים! בנוסף אחז גם משתעבד רוחנית לאשורים ובונה ,ע"י שליחו אוריה הכהן,
מזבח לעבודה זרה בתוך בית המקדש ועושה שינויים בתוך מבנה המקדש וכליו.
חזקיה מולך אחרי אביו אחז 29.שנה( .וכ 3שנים לאחר שהושע בן אלה מולך בשומרון .בסה"כ כ 8 -שנים מלכו
בחפיפה אך לאחר מכן התרחשה גלות שומרון 10 .השבטים גלו וחזקיה ממשיך למלוך ביהודה) היה מלך צדיק שעשה
הטוב בעיני ה' .בתקופתו יש מהפכה רוחנית ,מדינית וצבאית .רוחנית -חזקיה משמיד את כל
העבודה הזרה בכל רחבי הממלכה ,הורס גם את הבמות שהיו פזורות בממלכה ובהם הקריבו לה'
במקום בבית המקדש .שובר את נחש הנחושת שנהפך לע"ז .מטהר ומשפץ את בית המקדש
ומקריב את קרבן הפסח לאחר שנים שלא הוקרב כלל .מדינית -חזקיה מורד בסנחריב מלך אשור
(שאליו השתעבד אביו אחז) הוא מרחיב את גבולות ארצו ,מבצר את חומות העיר ירושלים ושומר
את מי המעיינות בתוך העיר ע"י נקבת השילוח .סנחריב מלך אשור רוצה לדכא את המרד של
חזקיהו וכובש את כל ערי יהודה הבצורות  .את תושבי לכיש מגלה! .חזקיהו מנסה לרצות אותו
ומשלם לו כסף רב אבל סנחריב עושה מצור על ירושלים כדי לכבוש גם אותם ולהגלותם .רבשקה ,
שר צבא סנחריב מנסה לערער את בטחונם של תושבי ירושלים ומנסה לשכנעם להכנע ללא קרב
ולהסכים להגלותם .הוא מלגלג על הישענותם על "משענת הקנה הרצוץ" על כך שחתמו הסכם
עם מצריים וברור שאשור חזקה מהם ..הוא מלגלג עליהם שאין להם כח צבאי להילחם נגד אשור
ומערער אותם בכך שאומר שגם ה' כועס על חזקיה בגלל שהרס את הבמות(והרי ההיפך הוא
הנכון)המלך חזקיהו מתפלל לה' ומבקש גם מהנביא ישעיהו להתפלל על תושבי ירושלים שינצלו
מהאשורים .תפילת חזקיה מתקבלת וה' שולח מלאך שהורג  185,000איש ממחנה אשורים.
ירושלים ניצלת!! גלות ירושלים לא תתקיים בתקופתו של חזקיהו בגלל מעשיו הטובים!

