מוצש"ק פר' מטות התשס"ה

כרוניקה של תגלית שהיא יד ההשגחה
זכינו לשמוע בערב שבת זה שלפני ימים ספור התגלתה
טבעתו של יהוכל בן שלמיהו .לכאורה ,טבעתו של אחד
השרים של צדקיהו ,בלי ספק תגלית חשובה ,אבל כדי
להרעיש עולמות משום כך .אבל לא כן הדבר למי שמבין
מהלכי ההשגחה .מתברר שלשר זה חשיבות מיוחדת
המגיעה עד ימינו אנו.
על האיש הזה אין אנו שמועים בספר מלכים ,למרות
ששם היה מקומו הטבעי .בניגוד לכך הוא מתגלה במלא
אישיותו והפרובלמטיקה הכרוכה בכך בספר ירמיהו.
אבל עד שהוא עולה על במת ההיסטוריה ,אנו זוכים
עוד להתוודע להשתלשלות חשובה ביותר של אירועים.
וכך הם:
הדבר מתחיל בציווי המפורסם של הקב"ה אל ירמיהו,
ציווי הבא להנציח את האזהרות האלהיות לממלכת
יהודה ,שעד אז לא נשאו פרי )ירמיהו לו א-ג( ' ַוי ְִהי
ְהוּדה ָהיָה
ֹאשׁיָּהוּ ֶמ ֶל ְך י ָ
ָקים ֶבּן י ִ
יעת ִליהוֹי ִ
ַבּ ָשּׁנָה ָה ְר ִב ִ
ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ֶאל ִי ְר ְמיָהוּ ֵמ ֵאת ה' ֵלאמֹרַ :קח ְל ָך ְמ ִג ַלּת ֵס ֶפר
יך ַעל
יה ֵאת ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ִתּי ֵא ֶל ָ
וְ ָכ ַת ְב ָתּ ֵא ֶל ָ
ימי
יך ִמ ֵ
הוּדה וְ ַעל ָכּל ַהגּוֹיִם ִמיּוֹם ִדּ ַבּ ְר ִתּי ֵא ֶל ָ
יִשׂ ָר ֵאל וְ ַעל ְי ָ
ְ
ְהוּדה ֵאת ָכּל
יִשׁ ְמעוּ ֵבּית י ָ
וּלי ְ
ֹאשׁיָּהוּ וְ ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה :א ַ
י ִ
ָה ָר ָעה ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ח ֵֹשׁב ַל ֲעשׂוֹת ָל ֶהם ְל ַמ ַען יָשׁוּבוּ ִאישׁ
אתם .':ברוך בו נריה,
וּל ַח ָטּ ָ
ִמ ַדּ ְרכּוֹ ָה ָר ָעה וְ ָס ַל ְח ִתּי ַל ֲעוֹנָם ְ
תלמידו הנאמן של ירמיהו ישמש הסופר להעלות את
הדברים על הכתב ,ויקרא אותם ביום צום בבית ה'
ֵריָּה ַו ִיּ ְכתֹּב
רוּך ֶבּן נ ִ
באוזני כל יהודה ' ַויּ ְִק ָרא ִי ְר ְמיָהוּ ֶאת ָבּ ְ
רוּך ִמ ִפּי ִי ְר ְמיָהוּ ֵאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי ה' ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ֵא ָליו ַעל
ָבּ ְ
רוּך ֵלאמֹר ֲא ִני ָעצוּר לֹא
ְמ ִג ַלּת ֵס ֶפר :וַיְ ַצוֶּה ִי ְר ְמיָהוּ ֶאת ָבּ ְ
את ַב ְמּ ִג ָלּה ֲא ֶשׁר
אַתּה וְ ָק ָר ָ
את ָ
וּב ָ
אוּכל ָלבוֹא ֵבּית ה'ָ :
ַ
ָכּ ַת ְב ָתּ ִמ ִפּי ֶאת ִדּ ְב ֵרי ה' ְבּאָזְ נֵי ָה ָעם ֵבּית ה' ְבּיוֹם צוֹם וְ גַם
אוּלי ִתּפֹּל
יהם ִתּ ְק ָר ֵאםַ :
ְהוּדה ַה ָבּ ִאים ֵמ ָע ֵר ֶ
ְבּאָזְ נֵי ָכל י ָ
ָשׁבוּ ִאישׁ ִמ ַדּ ְרכּוֹ ָה ָר ָעה ִכּי גָדוֹל ָהאַף
ָתם ִל ְפנֵי ה' וְ י ֻ
ְתּ ִחנּ ָ
ֵריָּה
רוּך ֶבּן נ ִ
ַעשׂ ָבּ ְ
וְ ַה ֵח ָמה ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ה' ֶאל ָה ָעם ַהזֶּהַ :ויּ ַ
ָביא ִל ְקרֹא ַב ֵסּ ֶפר ִדּ ְב ֵרי ה' ֵבּית
ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ִצוָּהוּ ִי ְר ְמיָהוּ ַהנּ ִ
ה'.':
צום זה נקבע בסופו של דברַ ' ,וי ְִהי ַב ָשּׁנָה ַה ֲח ִמ ִשׁית
ְהוּדה ַבּח ֶֹדשׁ ַה ְתּ ִשׁ ִעי ָק ְראוּ
ֹאשׁיָּהוּ ֶמ ֶל ְך י ָ
ָקים ֶבּן י ִ
ִליהוֹי ִ
ירוּשׁ ָלִם וְ ָכל ָה ָעם ַה ָבּ ִאים ֵמ ָע ֵרי
צוֹם ִל ְפנֵי ה' ָכּל ָה ָעם ִבּ ָ
ירוּשׁ ָלִם ,':וברוך בן נריה ממלא ציווי רבו ' ַויּ ְִק ָרא
ְהוּדה ִבּ ָ
י ָ
רוּך ַבּ ֵסּ ֶפר ֶאת ִדּ ְב ֵרי ִי ְר ְמיָהוּ ֵבּית ה' ְבּ ִל ְשׁ ַכּת ְגּ ַמ ְריָהוּ ֶבן
ָב ְ
ָשׁ ָפן ַהסּ ֵֹפר ֶבּ ָח ֵצר ָה ֶע ְליוֹן ֶפּ ַתח ַשׁ ַער ֵבּית ה' ֶה ָח ָדשׁ ְבּאָזְ נֵי
ָכּל ָה ָעם :וַיִּ ְשׁ ַמע ִמ ָכיְהוּ ֶבן ְגּ ַמ ְריָהוּ ֶבן ָשׁ ָפן ֶאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי
ה' ֵמ ַעל ַה ֵסּ ֶפר':

אבל כמובן במעמד דתי כזה ,כל כולו מוקדש לתשובה
לתחנונים ולשינוי התנהגות ,מעולם לא יבואו המנהיגים
הפוליטיים .עניינים כה חשובי אינם מתאימים ל'אצולה'
כמותם! כך אנו מבינים מדוע ירמיהו ביקש שהדברים
יקראו בעיני העם בלבד בבית ה' ,כי הוא ידע היטב
שאפילו לנביא לא יכולה להיות תקווה גדולה להשפיע
על אנשים מסוג זה כשהם מחזיקיפם ברסן שלטון.
אלא שסופר בית ה' מבין שהפעם אי-אפשר שלא ליידע
ֵרד
אותם ,כי הדבר נוגע בעתיד הממלכה כולה ,ולכן ' ַויּ ֶ
יוֹשׁ ִבים
ֵבּית ַה ֶמּ ֶל ְך ַעל ִל ְשׁ ַכּת ַהסּ ֵֹפר וְ ִהנֵּה ָשׁם ָכּל ַה ָשּׂ ִרים ְ
ָתן ֶבּן ַע ְכבּוֹר
וּד ָליָהוּ ֶבן ְשׁ ַמ ְעיָהוּ וְ ֶא ְלנ ָ
ישׁ ָמע ַהסּ ֵֹפר ְ
ֱא ִל ָ
וּג ַמ ְריָהוּ ֶבן ָשׁ ָפן וְ ִצ ְד ִקיָּהוּ ֶבן ֲחנ ְַניָהוּ וְ ָכל ַה ָשּׂ ִריםַ :ו ַיּגֵּד
ְ
רוּך
ָל ֶהם ִמ ָכיְהוּ ֵאת ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ָשׁ ֵמ ַע ִבּ ְקרֹא ָב ְ
ַבּ ֵסּ ֶפר ְבּאָזְ נֵי ָה ָעם .':הדאגה שסיפורו של מיכהו דייה כדי
להביאם לשמוע יותר מקרוב את הדברים ומן המקור
ְהוּדי ֶבּן ְנ ַת ְניָהוּ ֶבּן
רוּך ֶאת י ִ
ַיִּשׁ ְלחוּ ָכל ַה ָשּׂ ִרים ֶאל ָבּ ְ
'ו ְ
את ָבּהּ ְבּאָזְ נֵי
כּוּשׁי ֵלאמֹר ַה ְמּ ִג ָלּה ֲא ֶשׁר ָק ָר ָ
ֶשׁ ֶל ְמיָהוּ ֶבן ִ
ֵר ָיּהוּ ֶאת ַה ְמּ ִג ָלּה
רוּך ֶבּן נ ִ
ִקּח ָבּ ְ
ָל ְך ַויּ ַ
ָה ָעם ָק ֶחנָּה ְבי ְָד ָך ו ֵ
וּק ָר ֶאנָּה ְבּאָזְ נֵינוּ
ֹאמרוּ ֵא ָליו ֵשׁב נָא ְ
יהםַ :ויּ ְ
ְבּיָדוֹ ַו ָיּבֹא ֲא ֵל ֶ
ֵיהם .':בכל זאת נשאר בהם זיק של
רוּך ְבּאָזְ נ ֶ
ַויּ ְִק ָרא ָב ְ
יראת שמים ,ופחד אוחז בהםַ ' :ו ְי ִהי ְכּ ָשׁ ְמ ָעם ֶאת ָכּל
רוּך ַהגֵּיד נ ִַגּיד
ֹאמרוּ ֶאל ָבּ ְ
ַה ְדּ ָב ִרים ָפּ ֲחדוּ ִאישׁ ֶאל ֵר ֵעהוּ ַויּ ְ
ַל ֶמּ ֶל ְך ֵאת ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה .':אפילו עצם הכתיבה אל
ברור איך היא התבצעה מסקרנות אותם ומדאיגה 'וְ ֶאת
יך ָכּ ַת ְב ָתּ ֶאת ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים
רוּך ָשׁ ֲאלוּ ֵלאמֹר ַהגֶּד נָא ָלנוּ ֵא ְ
ָבּ ְ
רוּך ִמ ִפּיו י ְִק ָרא ֵא ַלי ֵאת ָכּל
אמר ָל ֶהם ָבּ ְ
ָה ֵא ֶלּה ִמ ִפּיוַ :ויֹּ ֶ
ַא ִני כּ ֵֹתב ַעל ַה ֵסּ ֶפר ַבּ ְדּיוֹ.':
ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ו ֲ
ברור להם ,שגם הם בתורם אינם יכולם שלא לדווח
למלך על כל ההתרחשות הזו ,וכה ברורה להם הסכנה
האורבת מעתה לברוך בן נריה מצד המלך ,שהם
ֹאמרוּ ַה ָשּׂ ִרים
ממליצים לו להסתתר ביחד עם ירמיהוַ ' :ויּ ְ
ֵדע ֵאיפֹה
אַתּה וְ ִי ְר ְמיָהוּ וְ ִאישׁ אַל י ַ
רוּך ֵל ְך ִה ָסּ ֵתר ָ
ֶאל ָבּ ְ
אַתּםַ :ו ָיּבֹאוּ ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ָח ֵצ ָרה וְ ֶאת ַה ְמּ ִג ָלּה ִה ְפ ִקדוּ
ֶ
ישׁ ָמע ַהסּ ֵֹפר ַויּ ִַגּידוּ ְבּאָזְ נֵי ַה ֶמּ ֶל ְך ֵאת ָכּל
ְבּ ִל ְשׁ ַכּת ֱא ִל ָ
ַה ְדּ ָב ִרים.':
ואכן ,המלך כה מודאג שהוא רוצה לשמוע את הדברים
מקרוב ,וכמובן הפעם ,ורק עתה מצטרפים כל השרים:
ִקּ ֶח ָה
הוּדי ָל ַק ַחת ֶאת ַה ְמּ ִג ָלּה ַויּ ָ
ַיִּשׁ ַלח ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאת ְי ִ
'ו ְ
ְהוּדי ְבּאָזְ נֵי ַה ֶמּ ֶל ְך
ישׁ ָמע ַהסּ ֵֹפר ַויּ ְִק ָר ֶא ָה י ִ
ִמ ִלּ ְשׁ ַכּת ֱא ִל ָ
יוֹשׁב ֵבּית
וּבאָזְ נֵי ָכּל ַה ָשּׂ ִרים ָהע ְֹמ ִדים ֵמ ַעל ַה ֶמּ ֶל ְך :וְ ַה ֶמּ ֶל ְך ֵ
ְ
1
יעי וְ ֶאת ָהאָח ְל ָפנָיו ְמב ָֹע ֶרת.':
ַהח ֶֹרף ַבּח ֶֹדשׁ ַה ְתּ ִשׁ ִ
את גסות הרוח של ראש השלטון למשמע דברי הנביא
)שהוא גם החכם הגדול שבדור( ,את הזלזלול
וההתנשאות שהוא מפגין כלפי דבריו ,אין בהם כדי
להפתיע מי שמכיר היטב בעלי שלטוןַ ' :ו ְי ִהי ִכּ ְקרוֹא
 . 1מחזה שבלי ספק היה מאד משמח את היידגר ,ומתאים כל כך
לתפשיתו הפשיסטית.

אַר ָבּ ָעה י ְִק ָר ֶע ָה ְבּ ַת ַער ַהסּ ֵֹפר וְ ַה ְשׁ ֵל ְך
ְהוּדי ָשׁלֹשׁ ְדּ ָלתוֹת וְ ְ
י ִ
ֶאל ָה ֵאשׁ ֲא ֶשׁר ֶאל ָהאָח ַעד תֹּם ָכּל ַה ְמּ ִג ָלּה ַעל ָה ֵאשׁ ֲא ֶשׁר
ַעל ָהאָח .':שום התרגשות ,שום חרטה .זו דרך ידועה
אצל בעלי כח התומכים ומעודדים זה את זה נגד היושר,
יהם ַה ֶמּ ֶל ְך
הצדק והאמת' :וְ לֹא ָפ ֲחדוּ וְ לֹא ָק ְרעוּ ֶאת ִבּ ְג ֵד ֶ
וְ ָכל ֲע ָב ָדיו ַהשּׁ ְֹמ ִעים ֵאת ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה .':ולמרות
שבודדים בתוכם שמרו על איזושהי מידת יראת שמים
ומתחננים למעט כבוד כלפי דבר ה' ,לא רק שאין אוזן
קשבת לטוב וליושר ,אלא שהתגובה היחידה של המלך
היא החרפת האיום על המנהיג הרוחני ,הנביא ,ודרוש
וּג ַמ ְריָהוּ ִה ְפ ִגּעוּ
וּד ָליָהוּ ְ
ָתן ְ
נס כדי להגן עליו' :וְ גַם ֶא ְלנ ָ
יהםַ :ו ְי ַצוֶּה
ַב ֶמּ ֶל ְך ְל ִב ְל ִתּי ְשׂרֹף ֶאת ַה ְמּגִ ָלּה וְ לֹא ָשׁ ַמע ֲא ֵל ֶ
יאל וְ ֶאת
ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאת ְי ַר ְח ְמ ֵאל ֶבּן ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ֶאת ְשׂ ָריָהוּ ֶבן ַעזְ ִר ֵ
רוּך ַהסּ ֵֹפר וְ ֵאת ִי ְר ְמיָהוּ
ֶשׁ ֶל ְמיָהוּ ֶבּן ַע ְב ְדּ ֵאל ָל ַק ַחת ֶאת ָבּ ְ
ַס ִתּ ֵרם ה'':
ָביא ַויּ ְ
ַהנּ ִ
המלך השמיד גם את העדות ואת האזהרה ,אבל אסור
שאלו שיעלמו ,לכן יש צורך דחוף להנציחם ,ואף
להוסיף כל מה שהנביא עדיין לא רצה לומר ,ומסתמא
כדי שכתב האישום האלהי לא יהיה חריף מדי ,וכך
אַח ֵרי
להשאיר פתח לתשובה' :וַיְ ִהי ְד ַבר ה' ֶאל ִי ְר ְמיָהוּ ֲ
רוּך ִמ ִפּי
ְשׂרֹף ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאת ַה ְמּ ִג ָלּה וְ ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ָכּ ַתב ָבּ ְ
יה ֵאת
וּכתֹב ָע ֶל ָ
אַח ֶרת ְ
ִי ְר ְמיָהוּ ֵלאמֹר :שׁוּב ַקח ְל ָך ְמ ִג ָלּה ֶ
ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ָה ִראשׁ ִֹנים ֲא ֶשׁר ָהיוּ ַעל ַה ְמּ ִג ָלּה ָה ִראשֹׁנָה
ְהוּדה
ָקים ֶמ ֶל ְך י ָ
יְהוּדה :וְ ַעל יְהוֹי ִ
ָ
ָקים ֶמ ֶל ְך
ֲא ֶשׁר ָשׂ ַרף יְהוֹי ִ
אַתּה ָשׂ ַר ְפ ָתּ ֶאת ַה ְמּ ִג ָלּה ַהזֹּאת ֵלאמֹר
אָמר ה' ָ
ֹאמר כֹּה ַ
תּ ַ
יה ֵלאמֹר בֹּא יָבוֹא ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל וְ ִה ְשׁ ִחית ֶאת
דּוּע ָכּ ַת ְב ָתּ ָע ֶל ָ
ַמ ַ
אָמר
וּב ֵה ָמהָ :ל ֵכן כֹּה ַ
אָדם ְ
אָרץ ַהזֹּאת וְ ִה ְשׁ ִבּית ִמ ֶמּנָּה ָ
ָה ֶ
יוֹשׁב ַעל ִכּ ֵסּא ָדוִ ד
ְהוּדה לֹא י ְִהיֶה לּוֹ ֵ
ָקים ֶמ ֶל ְך י ָ
ה' ַעל יְהוֹי ִ
וְ ִנ ְב ָלתוֹ ִתּ ְהיֶה ֻמ ְשׁ ֶל ֶכת ַלח ֶֹרב ַבּיּוֹם וְ ַל ֶקּ ַרח ַבּ ָלּ ְי ָלה:
אתי
וּפ ַק ְד ִתּי ָע ָליו וְ ַעל ז ְַרעוֹ וְ ַעל ֲע ָב ָדיו ֶאת ֲעוֹנָם וְ ֵה ֵב ִ
ָ
ְהוּדה ֵאת ָכּל ָה ָר ָעה
רוּשׁ ַלִם וְ ֶאל ִאישׁ י ָ
יהם וְ ַעל י ְֹשׁ ֵבי יְ ָ
ֲע ֵל ֶ
יהם וְ לֹא ָשׁ ֵמעוּ :וְ ִי ְר ְמיָהוּ ָל ַקח ְמ ִג ָלּה
ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ִתּי ֲא ֵל ֶ
יה ִמ ִפּי
ֵריָּהוּ ַהסּ ֵֹפר וַיִּ ְכתֹּב ָע ֶל ָ
רוּך ֶבּן נ ִ
ִתּנָהּ ֶאל ָבּ ְ
אַח ֶרת ַויּ ְ
ֶ
ָקים ֶמ ֶל ְך
ִי ְר ְמיָהוּ ֵאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי ַה ֵסּ ֶפר ֲא ֶשׁר ָשׂ ַרף יְהוֹי ִ
יהם ְדּ ָב ִרים ַר ִבּים ָכּ ֵה ָמּה.':
וֹסף ֲע ֵל ֶ
ְהוּדה ָבּ ֵאשׁ וְ עוֹד נ ַ
י ָ
וההאזהרות האלו נפלו גם על אוזניים הערלות של
יורשו )ירמיהו שם ,פרק לז( 'וַיִּ ְמ ָל ְך ֶמ ֶל ְך ִצ ְד ִקיָּהוּ ֶבּן
אצּר
בוּכ ְד ֶר ַ
יך ְנ ַ
ָקים ֲא ֶשׁר ִה ְמ ִל ְ
ֹאשׁיָּהוּ ַתּ ַחת ָכּ ְניָהוּ ֶבּן יְהוֹי ִ
י ִ
אָרץ
ַע ָב ָדיו וְ ַעם ָה ֶ
ְהוּדה :וְ לֹא ָשׁ ַמע הוּא ו ֲ
ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ְבּ ֶא ֶרץ י ָ
ָביא.':
ֶאל ִדּ ְב ֵרי ה' ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ְבּיַד יִ ְר ְמיָהוּ ַהנּ ִ
אבל העובדה שצדקיהו ושריו אינם מטים אוזן לאזהרות
ירמיהו ,אינה מונעת מהם לבקש ממנו להתפלל בעדם
מרוב הצרות והדאגות .כל רב מכיר היטב תופעה זו של
היהודים המסרבים להקשיב להוראות הרב ,אבל הפונים
ַיִּשׁ ַלח ַה ֶמּ ֶל ְך
תמיד אליו כדי לבקש שיתפלל בעדם' .ו ְ
ְהוּכל ֶבּן ֶשׁ ֶל ְמיָה וְ ֶאת ְצ ַפ ְניָהוּ ֶבן ַמ ֲע ֵשׂיָה
ִצ ְד ִקיָּהוּ ֶאת י ַ
ָביא ֵלאמֹר ִה ְת ַפּ ֶלּל נָא ַב ֲע ֵדנוּ ֶאל ה'
ַהכּ ֵֹהן ֶאל ִי ְר ְמיָהוּ ַהנּ ִ
ֱאל ֵֹהינוּ ,':ולמען זה הם מוכנים אפילו לאפשר לו לצאת

ָתנוּ אֹתוֹ
תוֹך ָה ָעם וְ לֹא נ ְ
מבית הכלא 'וְ ִי ְר ְמיָהוּ ָבּא וְ י ֵֹצא ְבּ ְ
ֵבּית ַה ְכּלוּא.':
והנה לכאורה התנאים הגיאו-פוליטיים של האיזור
משתנים לטובה .חיל מצרים מתקרב ומאיים על חיל
ָצא ִמ ִמּ ְצ ָריִם וַיִּ ְשׁ ְמעוּ ַה ַכּ ְשׂ ִדּים
כשדים' :וְ ֵחיל ַפּ ְרעֹה י ָ
רוּשׁ ָלִם' :אין
ֵעלוּ ֵמ ַעל יְ ָ
רוּשׁ ַלִם ֶאת ִשׁ ְמ ָעם ַויּ ָ
ַה ָצּ ִרים ַעל יְ ָ
ספק שצדקיהו רואה בכך פתח תקוה ,אבל ירמיהו חייב
לאכזב אותו ולהעמידו על טעותו ולדרוש ממנו שלא
יתלה תקוה במהלך מצרי זה ,אותו 'קנה רצוץ' שלא
עמד אף פעם בהבטחותיו לסייע בידי ישראלַ ' :וי ְִהי ְדּ ַבר
יִשׂ ָר ֵאל
אָמר ה' ֱאל ֵֹהי ְ
ָביא ֵלאמֹר :כֹּה ַ
ה' ֶאל ִי ְר ְמיָהוּ ַהנּ ִ
ְהוּדה ַהשּׁ ֵֹל ַח ֶא ְת ֶכם ֵא ַלי ְל ָד ְר ֵשׁנִ י
ֹאמרוּ ֶאל ֶמ ֶל ְך י ָ
כֹּה ת ְ
אַרצוֹ ִמ ְצ ָריִם:
ִהנֵּה ֵחיל ַפּ ְרעֹה ַהיּ ֵֹצא ָל ֶכם ְל ֶעזְ ָרה ָשׁב ְל ְ
ֻה
וּשׂ ָרפ ָ
ֻה ְ
וּל ָכד ָ
וְ ָשׁבוּ ַה ַכּ ְשׂ ִדּים וְ ִנ ְל ֲחמוּ ַעל ָה ִעיר ַהזֹּאת ְ
ָב ֵאשׁ .':ירמיהו מזהיר גם כן את צדקיהו שלא ישלה את
אָמר ה' אַל ַתּ ִשּׁאוּ
עצמו שבריחת הכשדים סופית' :כֹּה ַ
ֵלכוּ ֵמ ָע ֵלינוּ ַה ַכּ ְשׂ ִדּים ִכּי לֹא
יכם ֵלאמֹר ָהל ְֹך י ְ
ַפשׁ ֵֹת ֶ
נְ
ֵלכוּ ,':ואף אם נראה אותם מוכים ,הם יקומו ויבצעו
יֵ
יתם ָכּל ֵחיל
מה שהקב"ה הודיע על ירושלים ' ִכּי ִאם ִה ִכּ ֶ
ֻקּ ִרים
ָשׁים ְמד ָ
ַכּ ְשׂ ִדּים ַה ִנּ ְל ָח ִמים ִא ְתּ ֶכם וְ ִנ ְשׁ ֲארוּ ָבם ֲאנ ִ
אָהלוֹ יָקוּמוּ וְ ָשׂ ְרפוּ ֶאת ָה ִעיר ַהזֹּאת ָבּ ֵאשׁ.':
ִאישׁ ְבּ ֳ
מי שאינו מאמין לאזהרות ,ובפרט לאזהרות חכמי
ישראל ונביאיו ,יסרב תמיד להכיר באמת ,וישליך על
זולתו את שהוא מדחיק' :וְ ָהיָה ְבּ ֵה ָעלוֹת ֵחיל ַה ַכּ ְשׂ ִדּים
ירוּשׁ ַלִם
ֵצא ִי ְר ְמיָהוּ ִמ ָ
רוּשׁ ָלִם ִמ ְפּנֵי ֵחיל ַפּ ְרעֹהַ :ויּ ֵ
ֵמ ַעל יְ ָ
תוֹך ָה ָעםַ :וי ְִהי הוּא
ָמן ַל ֲח ִלק ִמ ָשּׁם ְבּ ְ
ָל ֶל ֶכת ֶא ֶרץ ִבּ ְני ִ
וּשׁמוֹ ִי ְר ִאיָּיה ֶבּן ֶשׁ ֶל ְמיָה ֶבּן
ָמן וְ ָשׁם ַבּ ַעל ְפּ ִקדֻת ְ
ְבּ ַשׁ ַער ִבּ ְני ִ
ָביא ֵלאמֹר ֶאל ַה ַכּ ְשׂ ִדּים
ִתפֹּשׂ ֶאת ִי ְר ְמיָהוּ ַהנּ ִ
ֲחנ ְַניָה ַויּ ְ
אַתּה נ ֵֹפל.':
ָ
כיון שגם הנביא אינו רשאי לוותר על נבואתו ועל
תפקידו ,הדבר אינו יכול להסתיים אלא בהתנכלות
לנושאי דבר ה' .ואכן ,נזרק ירמיהו הנביא אל הכלא:
ֹאמר ִי ְר ְמיָהוּ ֶשׁ ֶקר ֵאינ ִֶנּי נ ֵֹפל ַעל ַה ַכּ ְשׂ ִדּים וְ לֹא ָשׁ ַמע
' ַויּ ֶ
ַיְב ֵאהוּ ֶאל ַה ָשּׂ ִריםַ :ויּ ְִק ְצפוּ
ֵא ָליו וַיִּ ְתפֹּשׂ יִ ְר ִאיָּיה ְבּ ִי ְר ְמיָהוּ ו ִ
ָתנוּ אוֹתוֹ ֵבּית ָה ֵאסוּר
ַה ָשּׂ ִרים ַעל ִי ְר ְמיָהוּ וְ ִהכּוּ אֹתוֹ וְ נ ְ
ָתן ַהסּ ֵֹפר ִכּי אֹתוֹ ָעשׂוּ ְל ֵבית ַה ֶכּ ֶלאִ :כּי ָבא
ֵבּית יְהוֹנ ָ
ֵשׁב ָשׁם ִי ְר ְמיָהוּ
ִי ְר ְמיָהוּ ֶאל ֵבּית ַהבּוֹר וְ ֶאל ַה ֲחנֻיוֹת ַויּ ֶ
ָמים ַר ִבּים.':
יִ
אלא שבסתר לבם הרשעים יודעים את האמת ,אף אם
אין להם כח להודות בפרהסיא על כך ,והם תמיד מלאי
תקווה שהקשה מכל אולי בכל זאת לא יבא ,והשאלה
המתממת 'היש דבר מאת ה' ' ,אינה אלא תקוות שוא
ַיִּשׁ ַלח ַה ֶמּ ֶל ְך ִצ ְד ִקיָּהוּ
שהבשורות הרעות תתבטלנה' :ו ְ
ֹאמר ֲהיֵשׁ ָדּ ָבר
אָלהוּ ַה ֶמּ ֶל ְך ְבּ ֵביתוֹ ַבּ ֵסּ ֶתר ַויּ ֶ
ִקּ ֵחהוּ וַיִּ ְשׁ ֵ
ַויּ ָ
ֹאמר
ֹאמר י ְִר ְמיָהוּ יֵשׁ ַויּ ֶ
ֵמ ֵאת ה' ' .אלא שהנביא בשלוַ ' :ויּ ֶ
ָתן .':וזה גם הזמן לתוכחה מגולה על
ְבּיַד ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ִתּנּ ֵ
ֹאמר ִי ְר ְמיָהוּ ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ִצ ְד ִקיָּהוּ ֶמה
התנהגות המלךַ ' :ויּ ֶ
אוֹתי ֶאל ֵבּית
ִ
יך וְ ָל ָעם ַהזֶּה ִכּי ְנ ַת ֶתּם
אתי ְל ָך וְ ַל ֲע ָב ֶד ָ
ָח ָט ִ

ַה ֶכּ ֶלא ,':ותוכחה יותר קשה ,הלועגת לכל אותן הדמיות
שהמלך היה רגיל לכבד ,משום שאמרו מה שהוא רצה
לשמוע )הלא זה עצם מהותם של נביאי השקר(' :וְ אַיֵּה
יכם
יכם ֲא ֶשׁר ִנ ְבּאוּ ָל ֶכם ֵלאמֹר לֹא ָיבֹא ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ֲע ֵל ֶ
יא ֶ
ְנ ִב ֵ
אָרץ ַהזֹּאת.':
וְ ַעל ָה ֶ
והכבוד שרוחש בכל זאת המלך לנביא אמת למרות הכל,
יבא לידי ביטוי מה' :וְ ַע ָתּה ְשׁ ַמע נָא ֲאד ִֹני ַה ֶמּ ֶל ְך ִתּ ָפּל נָא
ָתן ַהסּ ֵֹפר וְ לֹא אָמוּת
ֶיך וְ אַל ְתּ ִשׁ ֵב ִני ֵבּית יְ הוֹנ ָ
ָתי ְל ָפנ ָ
ְת ִחנּ ִ
ַפ ִקדוּ ֶאת ִי ְר ְמיָהוּ ַבּ ֲח ַצר
ָשׁםַ :ו ְי ַצוֶּה ַה ֶמּ ֶל ְך ִצ ְד ִקיָּהוּ ַויּ ְ
ַה ַמּ ָטּ ָרה וְ ָנתֹן לוֹ ִכ ַכּר ֶל ֶחם ַליּוֹם ִמחוּץ ָהא ִֹפים ַעד תֹּם ָכּל
ֵשׁב ִי ְר ְמיָהוּ ַבּ ֲח ַצר ַה ַמּ ָטּ ָרה.':
ַה ֶלּ ֶחם ִמן ָה ִעיר ַויּ ֶ
אבל את המצב הזה בו המלך מאפשר לנביא להמשיך
לפנות אל העם ,להמשיך לבשר את את האסונות
הממשמשים ובאים על כל נוראיותם ,אינה יכולה למצא
חן בעיני שרים החשים מאויימים )ירמיהו פרק לח(
יוּכל ֶבּן
וּג ַד ְליָהוּ ֶבּן ַפּ ְשׁחוּר וְ ַ
ַיִּשׁ ַמע ְשׁ ַפ ְטיָה ֶבן ַמ ָתּן ְ
'ו ְ
וּפ ְשׁחוּר ֶבּן ַמ ְל ִכּיָּה ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ִי ְר ְמיָהוּ
ֶשׁ ֶל ְמיָהוּ ַ
אָמר ה' ַהיּ ֵֹשׁב ָבּ ִעיר ַהזֹּאת
ְמ ַד ֵבּר ֶאל ָכּל ָה ָעם ֵלאמֹר :כֹּה ַ
וּב ָדּ ֶבר וְ ַהיּ ֵֹצא ֶאל ַה ַכּ ְשׂ ִדּים >יחיה<
יָמוּת ַבּ ֶח ֶרב ָבּ ָר ָעב ַ
ָתן
אָמר ה' ִה ָנּתֹן ִתּנּ ֵ
ָחי :כֹּה ַ
ַפשׁוֹ ְל ָשׁ ָלל ו ָ
וְ ָחיָה וְ ָה ְי ָתה לּוֹ נ ְ
וּל ָכ ָדהּ ,':והם יהיו תמיד
ָה ִעיר ַהזֹּאת ְבּיַד ֵחיל ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ְ
הראשונים להסית נגד אותה סמכות רוחנית שאינה
ֹאמרוּ ַה ָשּׂ ִרים ֶאל
אומרת מה שהשלטון רוצה לשמועַ ' :ויּ ְ
יוּמת נָא ֶאת ָה ִאישׁ ַהזֶּה ִכּי ַעל ֵכּן הוּא ְמ ַר ֵפּא ֶאת
ַה ֶמּ ֶל ְך ַ
אָרים ָבּ ִעיר ַהזֹּאת וְ ֵאת ְי ֵדי ָכל
אַנ ֵשׁי ַה ִמּ ְל ָח ָמה ַה ִנּ ְשׁ ִ
ְי ֵדי ְ
יהם ַכּ ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ִכּי ָה ִאישׁ ַהזֶּה ֵאינֶנּוּ
ָה ָעם ְל ַד ֵבּר ֲא ֵל ֶ
ד ֵֹרשׁ ְל ָשׁלוֹם ָל ָעם ַהזֶּה ִכּי ִאם ְל ָר ָעה ,':והמלך עצמו
שבסתר לבו אינו מסכים ,יכנע בכל זאת ללחצי השרים
ֶד ֶכם ִכּי
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך ִצ ְד ִקיָּהוּ ִהנֵּה הוּא ְבּי ְ
ולהסתותיהן ' ַויּ ֶ
ַשׁ ִלכוּ
יוּכל ֶא ְת ֶכם ָדּ ָברַ :ויּ ְִקחוּ ֶאת יִ ְר ְמיָהוּ ַויּ ְ
ֵאין ַה ֶמּ ֶל ְך ַ
אֹתוֹ ֶאל ַהבּוֹר ַמ ְל ִכּיָּהוּ ֶבן ַה ֶמּ ֶל ְך ֲא ֶשׁר ַבּ ֲח ַצר ַה ַמּ ָטּ ָרה
וּבבּוֹר ֵאין ַמיִ ם ִכּי ִאם ִטיט
ַיְשׁ ְלּחוּ ֶאת יִ ְר ְמיָהוּ ַבּ ֲח ָב ִלים ַ
ו ַ
וַיִּ ְט ַבּע ִי ְר ְמיָהוּ ַבּ ִטּיט':
עד כאן המעט לו היינו זקוקים על מנת להבהיר את
גודל התגלית החדשה .נעיין-נא היטב בטעון שמעלים
אַנ ֵשׁי
אותם השרים כלפי ירמיהו' :הוּא ְמ ַר ֵפּא ֶאת ְי ֵדי ְ
אָרים ָבּ ִעיר ַהזֹּאת וְ ֵאת ְי ֵדי ָכל ָה ָעם ְל ַד ֵבּר
ַה ִמּ ְל ָח ָמה ַה ִנּ ְשׁ ִ
יהם ַכּ ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה' .כתב האישום ברור :הנביא
ֲא ֵל ֶ
מרפא ידי העם ,הורס את מורל הצבא ,מקעקע יסודות
כל ההגנה הישראלית כלפי האוייב ,מסית נגד השלטון,
מסית לסירוב פקודה ,ובודאי כוונתו אינה לטובהִ ' :כּי
ָה ִאישׁ ַהזֶּה ֵאינֶנּוּ ד ֵֹרשׁ ְל ָשׁלוֹם ָל ָעם ַהזֶּה ִכּי ִאם ְל ָר ָעה,':
טענה קלאסית בפי המסיתים נגד החכמים המוכיחים
מלכי ארץ.

והנה שהתבשרנו בתגלית המרשימה של מציאת טבעתו
של יהוכל בן שלמיהו )עיין 'מעריב' של יום שישי ,עמ'
 ,(2אותו שר ששלח את ירמיהו לכלא ,אותו שר שביקש
את הריגתו משום שהוא מסית נגד השלטון ,מסית
לסירוב ,מקעקע יסודות הצבא היהודי ,וכהנה האשמות
רבות .בימינו אנו ,בהם האשמות מסוג זה חוזרות
ומופנות כלפי רבני ישראל חדשים לבקרים ,הקב"ה זיכה
אותנו בתזכורת מרשימה ביותר .אותם השרים שרצו
את ראשו של ירמיהו ,ההיסטוריה לא השאירה מהם
דבר .אף את שמם ותפקדים לא היינו יודעים אלמלא
דברי אותו הנביא עצמו שהם רצו לחסל בכל מחיר.
בנגד לכך ,דברי הנביא ירמיהו מהדהדים בכל מקום
בעולם ,בכל ארץ ,בכל שפה ,ואף אצל גויי הארץ
הנדחים באיים הרחוקים ,אבל ממתנגדיו לא שרד דבר,
פרט לשמם ,וגם זה בנס ובקושי .בחפירות של ארמון
מלכי יהודה כיסתה ההיסטוריה את כל השייך לאותם
השרים המעוותים שהסיתו נגד גדולי חכמי ישראל ונגד
נביאיהם המוכיחים בשער ,ודוקא אלו אותם מבני עמנו
שנעשו סוף-סוף במהלך אלפיים שנות גלות תלמידי
הנביאים ,ובזכות זה הגיעו בחזרה אל ארץ אבותינו,
ארץ ה' ,הם החושפים את צדקת דרכם של נביאי ה' ,של
חכמי ישראל .נדמה לי שהגיע הזמן לשאת תפילה :אולי
ישכילו היום מנהיגיה הפוליטיים של האומה הישראלית
ללמוד לקח!!
ברוך ה' אשר לא עזב חסדו ואמיתו
הרב ד"ר אליהו זייני
ראש ישיבת 'אור וישועה'

