
–השתדלות ובטחון 

ישעיהו בן אמוץ 

עימות
גורלי



א ַסְנֵחִריב   ַוַיְרא ְיִחְזִקיָּהּו ִכי בָּ
ִם לָּ ה ַעל ְירּושָּ מָּ יו ַלִמְלחָּ נָּ ...ּופָּ

(  לבדברי הימים ב)



:  מעשי חזקיהו לקראת בוא סנחריב

(מצרים)בריתות הגנה עם מדינות זרות . א•

בניית חומה להגנה על העיר. ב•

מפעל המים להבאת המים אל תוך העיר  . ג•

???ומה אומר על כך הנביא



מצרים

:  הברית של חזקיהו עם מצרים

נינוה

ה ַעל   ְרִדים ִמְצַרִים ְלֶעְזרָּ הֹוי ַהיֹּ
ֵענּו ַוִיְבְטחּו ַעל ֶרֶכב   סּוִסים ִישָּ

ְצמּו   ִשים ִכי עָּ רָּ ב ְוַעל פָּ ִכי רָּ
ְמאֹּד

ֵאל   עּו ַעל ְקדֹוש ִיְשרָּ ֹּא שָּ ְול
שּו  ' ְוֶאת ה רָּ ֹּא דָּ ל

(ישעיהו לא א)

יהודה



בניית החומה האחרת  

החומה הרחבה

הרובע היהודי 

בירושלים  



הבאת המים אל העיר  

ה( ט) ה ַהַתְחתֹונָּ בּו ַוְתַקְבצּו ֶאת ֵמי ַהְבֵרכָּ ִוד ְרִאיֶתם ִכי רָּ :ְוֵאת ְבִקיֵעי ִעיר דָּ

ה( יא) ה ַהחֹּמַֹּתִיםֲעִשיֶתם ֵבין ּוִמְקוָּ נָּ ה ַהְישָּ ְלֵמי ַהְבֵרכָּ

ֹּא  ֹּא ְרִאיֶתםְול חֹוק ל ּה ֵמרָּ .ִהַבְטֶתם ֶאל עֶֹּשיהָּ ְויְֹּצרָּ
(יאכבישעיהו )



ה ַעל   ְרִדים ִמְצַרִים ְלֶעְזרָּ הֹוי ַהיֹּ
ֵענּו ַוִיְבְטחּו ַעל ֶרֶכב   סּוִסים ִישָּ

ְצמּו   ִשים ִכי עָּ רָּ ב ְוַעל פָּ ִכי רָּ
ְמאֹּד

ֵאל   עּו ַעל ְקדֹוש ִיְשרָּ ֹּא שָּ ְול
שּו  ' ְוֶאת ה רָּ ֹּא דָּ ל

(ישעיהו לא א)

ה( ט) ה ַהַתְחתֹונָּ בּו ַוְתַקְבצּו ֶאת ֵמי ַהְבֵרכָּ ִוד ְרִאיֶתם ִכי רָּ :ְוֵאת ְבִקיֵעי ִעיר דָּ

ה( יא) ה ַהחֹּמַֹּתִיםֲעִשיֶתם ֵבין ּוִמְקוָּ נָּ ה ַהְישָּ ְלֵמי ַהְבֵרכָּ

ֹּא  ֹּא ְרִאיֶתםְול חֹוק ל ּה ֵמרָּ .ִהַבְטֶתם ֶאל עֶֹּשיהָּ ְויְֹּצרָּ
(יאכבישעיהו )



לחזק את ביצורי העיר  , להכין נשקנתעוררוהיושבים בירושלים 
ומשהשלימו את בצורי  ... ולהתקין אספקת מים לירושלים לימי המצור

העיר עשו שמחה גדולה ומשתאות של הוללות ועל זאת הנבואה  
מוכיחה אותם בדברים קשים ומזהירה אותם שמעשים אלו שהם  

שבשמחה הזאת הם כמגלים דעתם שהם  ... עושים חטא גדול הם
ואינם מתחננים  ' בוטים בכוח נשקם ובביצוריהם ואינם בוטחים בה

.אליו שיושיעם

שאין הנביאים  , אין הנביא מגנה אותם על מעשי הביצורים כשלעצמם
כל הסובר שראו  , אדרבא. בלבדדורשים משומעיהם לסמוך על הנס 

אלא ישב  , שלא יכין נשק וביצורים ושלא יצא למלחמה באויב' לירא ה
טועה הוא ומסלף את דברי  , ויצפה לישועהידיםבחיבוק 
כוונת הנבואה היא להטיף לעם שעליהם  .הנביאים והחכמיםהתורה

ובגזרתו האויב בא עליהם וגם  ' לשים אל ליבם כי בהשגחת ה
. ...יבוא' על האויב בכוח נשקם רק בהשגחת הנצחונם

עמוס חכם  –מתוך פירוש דעת מקרא 



? מהו האיזון הנכון בין בטחון והשתדלות



ם"מגלי
המכון הגבוה ללימודי ירושלים


