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  כרוניקה של תגלית שהיא יד ההשגחה

  

התגלתה ספור ימים לפני שבערב שבת זה זכינו לשמוע 

טבעתו של אחד , לכאורה. וכל בן שלמיהוה יטבעתו של

אבל כדי , בלי ספק תגלית חשובה, השרים של צדקיהו

אבל לא כן הדבר למי שמבין . להרעיש עולמות משום כך

מתברר שלשר זה חשיבות מיוחדת . המהלכי ההשגח

  .המגיעה עד ימינו אנו

למרות , על האיש הזה אין אנו שמועים בספר מלכים

 בניגוד לכך הוא מתגלה במלא .שם היה מקומו הטבעיש

. אישיותו והפרובלמטיקה הכרוכה בכך בספר ירמיהו

אנו זוכים , אבל עד שהוא עולה על במת ההיסטוריה

. חשובה ביותר של אירועיםלהתוודע להשתלשלות עוד 

  :וכך הם

, ה אל ירמיהו"הדבר מתחיל בציווי המפורסם של הקב

ציווי הבא להנציח את האזהרות האלהיות לממלכת 

 ַוְיִהי') ג-  אירמיהו לו(שעד אז לא נשאו פרי , יהודה

 ָהָיה ְיהּוָדה ֶמֶלְך יֹאִׁשָּיהּו ֶּבן ִליהֹוָיִקים ָהְרִביִעת ַּבָּׁשָנה

 ֵסֶפר ְמִגַּלת ְלָך ַקח :ֵלאמֹר 'ה ֵמֵאת ִיְרְמָיהּו ֶאל ַהֶּזה ַהָּדָבר

 ַעל ֵאֶליָך ִּדַּבְרִּתי ֲאֶׁשר ַהְּדָבִרים ָּכל ֵאת ֵאֶליָה ְוָכַתְבָּת

 ִמיֵמי ֵאֶליָך ִּדַּבְרִּתי ִמּיֹום ַהּגֹוִים ָּכל ְוַעל ְיהּוָדה ְוַעל ִיְׂשָרֵאל

 ָּכל ֵאת ְיהּוָדה ֵּבית ִיְׁשְמעּו ּוַליא :ַהֶּזה ַהּיֹום ְוַעד יֹאִׁשָּיהּו

 ִאיׁש ָיׁשּובּו ְלַמַען ָלֶהם ַלֲעׂשֹות חֵֹׁשב ָאנִֹכי ֲאֶׁשר ָהָרָעה

,  ברוך בו נריה.':ּוְלַחָּטאָתם ַלֲעֹוָנם ְוָסַלְחִּתי ָהָרָעה ִמַּדְרּכֹו

תלמידו הנאמן של ירמיהו ישמש הסופר להעלות את 

' ביום צום בבית הויקרא אותם , הדברים על הכתב

 ַוִּיְכּתֹב ֵנִרָּיה ֶּבן ָּברּוְך ֶאת ִיְרְמָיהּו ַוִּיְקָרא'באוזני כל יהודה 

 ַעל ֵאָליו ִּדֶּבר ֲאֶׁשר 'ה ִּדְבֵרי ָּכל ֵאת ִיְרְמָיהּו ִמִּפי ָּברּוְך

 לֹא ָעצּור ֲאִני ֵלאמֹר ָּברּוְך ֶאת ִיְרְמָיהּו ַוְיַצֶּוה :ֵסֶפר ְמִגַּלת

 ֲאֶׁשר ַבְּמִגָּלה ְוָקָראָת ַאָּתה ּוָבאָת :'ה ֵּבית בֹואָל אּוַכל

 ְוַגם צֹום ְּביֹום 'ה ֵּבית ָהָעם ְּבָאְזֵני 'ה ִּדְבֵרי ֶאת ִמִּפי ָּכַתְבָּת

 ִּתּפֹל אּוַלי :ִּתְקָרֵאם ֵמָעֵריֶהם ַהָּבִאים ְיהּוָדה ָכל ְּבָאְזֵני

 ָהַאף ָגדֹול ִּכי ָהָרָעה ּכֹוִמַּדְר ִאיׁש ְוָיֻׁשבּו 'ה ִלְפֵני ְּתִחָּנָתם

 ֵנִרָּיה ֶּבן ָּברּוְך ַוַּיַעׂש :ַהֶּזה ָהָעם ֶאל 'ה ִּדֶּבר ֲאֶׁשר ְוַהֵחָמה

 ֵּבית 'ה ִּדְבֵרי ַבֵּסֶפר ִלְקרֹא ַהָּנִביא ִיְרְמָיהּו ִצָּוהּו ֲאֶׁשר ְּככֹל

  .':'ה

 ַהֲחִמִׁשית ַבָּׁשָנה ַוְיִהי, 'צום זה נקבע בסופו של דבר

 ָקְראּו ַהְּתִׁשִעי ַּבחֶֹדׁש ְיהּוָדה ֶמֶלְך יֹאִׁשָּיהּו ֶּבן יהֹוָיִקיםִל

 ֵמָעֵרי ַהָּבִאים ָהָעם ְוָכל ִּבירּוָׁשָלִם ָהָעם ָּכל 'ה ִלְפֵני צֹום

 ַוִּיְקָרא'וברוך בן נריה ממלא ציווי רבו ', :ִּבירּוָׁשָלִם ְיהּוָדה

 ֶבן ְּגַמְרָיהּו ְּבִלְׁשַּכת 'ה ֵּבית ִיְרְמָיהּו ִּדְבֵרי ֶאת ַּבֵּסֶפר ָברּוְך

 ְּבָאְזֵני ֶהָחָדׁש 'ה ֵּבית ַׁשַער ֶּפַתח ָהֶעְליֹון ֶּבָחֵצר ַהּסֵֹפר ָׁשָפן

 ִּדְבֵרי ָּכל ֶאת ָׁשָפן ֶבן ְּגַמְרָיהּו ֶבן ִמָכְיהּו ַוִּיְׁשַמע :ָהָעם ָּכל

  ':ַהֵּסֶפר ֵמַעל 'ה

דש לתשובה כל כולו מוק, אבל כמובן במעמד דתי כזה

מעולם לא יבואו המנהיגים , לתחנונים ולשינוי התנהגות

' אצולה'עניינים כה חשובי אינם מתאימים ל. הפוליטיים

כך אנו מבינים מדוע ירמיהו ביקש שהדברים ! כמותם

כי הוא ידע היטב ', יקראו בעיני העם בלבד בבית ה

להשפיע גדולה תקווה אפילו לנביא לא יכולה להיות ש

  .  כשהם מחזיקיפם ברסן שלטוןם מסוג זהאנשיעל 

אפשר שלא ליידע -מבין שהפעם אי' אלא שסופר בית ה

 ַוֵּיֶרד'ולכן , כי הדבר נוגע בעתיד הממלכה כולה, אותם

 יֹוְׁשִבים ַהָּׂשִרים ָּכל ָׁשם ְוִהֵּנה ַהּסֵֹפר ִלְׁשַּכת ַעל ַהֶּמֶלְך ֵּבית

 ַעְכּבֹור ֶּבן ְוֶאְלָנָתן ַמְעָיהּוְׁש ֶבן ּוְדָלָיהּו ַהּסֵֹפר ֱאִליָׁשָמע

 ַוַּיֵּגד :ַהָּׂשִרים ְוָכל ֲחַנְנָיהּו ֶבן ְוִצְדִקָּיהּו ָׁשָפן ֶבן ּוְגַמְרָיהּו

 ָברּוְך ִּבְקרֹא ָׁשֵמַע ֲאֶׁשר ַהְּדָבִרים ָּכל ֵאת ִמָכְיהּו ָלֶהם

הדאגה שסיפורו של מיכהו דייה כדי . ':ָהָעם ְּבָאְזֵני ַּבֵּסֶפר

אם לשמוע יותר מקרוב את הדברים ומן המקור להבי

 ֶּבן ְנַתְנָיהּו ֶּבן ְיהּוִדי ֶאת ָּברּוְך ֶאל ַהָּׂשִרים ָכל ַוִּיְׁשְלחּו'

 ְּבָאְזֵני ָּבּה ָקָראָת ֲאֶׁשר ַהְּמִגָּלה ֵלאמֹר ּכּוִׁשי ֶבן ֶׁשֶלְמָיהּו

 ַהְּמִגָּלה ֶאת הּוֵנִרָּי ֶּבן ָּברּוְך ַוִּיַּקח ָוֵלְך ְבָיְדָך ָקֶחָּנה ָהָעם

 ְּבָאְזֵנינּו ּוְקָרֶאָּנה ָנא ֵׁשב ֵאָליו ַוּיֹאְמרּו: ֲאֵליֶהם ַוָּיבֹא ְּבָידֹו

בכל זאת נשאר בהם זיק של . ':ְּבָאְזֵניֶהם ָברּוְך ַוִּיְקָרא

 ָּכל ֶאת ְּכָׁשְמָעם ַוְיִהי': ופחד אוחז בהם, יראת שמים

 ַנִּגיד ַהֵּגיד ָּברּוְך ֶאל ַוּיֹאְמרּו ּוֵרֵעה ֶאל ִאיׁש ָּפֲחדּו ַהְּדָבִרים

אפילו עצם הכתיבה אל . ':ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ָּכל ֵאת ַלֶּמֶלְך

 ְוֶאת ' מסקרנות אותם ומדאיגהברור איך היא התבצעה

 ַהְּדָבִרים ָּכל ֶאת ָּכַתְבָּת ֵאיְך ָלנּו ָנא ַהֶּגד ֵלאמֹר ָׁשֲאלּו ָּברּוְך

אֶמרַוּיֹ: ִמִּפיו ָהֵאֶּלה

                                            

 ָּכל ֵאת ֵאַלי ִיְקָרא ִמִּפיו ָּברּוְך ָלֶהם 

  .':ַּבְּדיֹו ַהֵּסֶפר ַעל ּכֵֹתב ַוֲאִני ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים

בתורם אינם יכולם שלא לדווח גם הם ש, ברור להם

וכה ברורה להם הסכנה , למלך על כל ההתרחשות הזו

שהם , האורבת מעתה לברוך בן נריה מצד המלך

 ַהָּׂשִרים ַוּיֹאְמרּו': הסתתר ביחד עם ירמיהוממליצים לו ל

 ֵאיפֹה ֵיַדע ַאל ְוִאיׁש ְוִיְרְמָיהּו ַאָּתה ִהָּסֵתר ֵלְך ָּברּוְך ֶאל

 ִהְפִקדּו ַהְּמִגָּלה ְוֶאת ָחֵצָרה ַהֶּמֶלְך ֶאל ַוָּיבֹאּו :ַאֶּתם

 ָּכל ֵאת ַהֶּמֶלְך ְּבָאְזֵני ַוַּיִּגידּו ַהּסֵֹפר ֱאִליָׁשָמע ְּבִלְׁשַּכת

  .':ַהְּדָבִרים

שמוע את הדברים להמלך כה מודאג שהוא רוצה , ואכן

: ורק עתה מצטרפים כל השרים, וכמובן הפעם, מקרוב

 ַוִּיָּקֶחָה ַהְּמִגָּלה ֶאת ָלַקַחת ְיהּוִדי ֶאת ַהֶּמֶלְך ַוִּיְׁשַלח'

 ַהֶּמֶלְך ְּבָאְזֵני ְיהּוִדי ַוִּיְקָרֶאָה ַהּסֵֹפר ֱאִליָׁשָמע ִמִּלְׁשַּכת

 ֵּבית יֹוֵׁשב ְוַהֶּמֶלְך :ַהֶּמֶלְך ֵמַעל ָהעְֹמִדים ַהָּׂשִרים ָּכל ּוְבָאְזֵני

  1.':ְמבָֹעֶרת ְלָפָניו ָהָאח ְוֶאת ַהְּתִׁשיִעי ַּבחֶֹדׁש ַהחֶֹרף

את גסות הרוח של ראש השלטון למשמע דברי הנביא 

את הזלזלול , )שהוא גם החכם הגדול שבדור(

אין בהם כדי ,  מפגין כלפי דבריווההתנשאות שהוא

 ִּכְקרֹוא ַוְיִהי': להפתיע מי שמכיר היטב בעלי שלטון

 
ומתאים כל כך , מחזה שבלי ספק היה מאד משמח את היידגר.  1

 .לתפשיתו הפשיסטית



 ְוַהְׁשֵלְך ַהּסֵֹפר ְּבַתַער ִיְקָרֶעָה ְוַאְרָּבָעה ְּדָלתֹות ָׁשלֹׁש ְיהּוִדי

 ֲאֶׁשר ָהֵאׁש ַעל ַהְּמִגָּלה ָּכל ּתֹם ַעד ָהָאח ֶאל ֲאֶׁשר ָהֵאׁש ֶאל

זו דרך ידועה . שום חרטה, גשותשום התר. ':ָהָאח ַעל

, אצל בעלי כח התומכים ומעודדים זה את זה נגד היושר

 ַהֶּמֶלְך ִּבְגֵדיֶהם ֶאת ָקְרעּו ְולֹא ָפֲחדּו ְולֹא': הצדק והאמת

ולמרות . ':ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ָּכל ֵאת ַהּׁשְֹמִעים ֲעָבָדיו ְוָכל

ם שבודדים בתוכם שמרו על איזושהי מידת יראת שמי

לא רק שאין אוזן ', ומתחננים למעט כבוד כלפי דבר ה

אלא שהתגובה היחידה של המלך , קשבת לטוב וליושר

ש וודר, הנביא, היא החרפת האיום על המנהיג הרוחני

 ִהְפִּגעּו ּוְגַמְרָיהּו ּוְדָלָיהּו ֶאְלָנָתן ְוַגם': נס כדי להגן עליו

 ַוְיַצֶּוה :ֲאֵליֶהם ָׁשַמע ְולֹא הַהְּמִגָּל ֶאת ְׂשרֹף ְלִבְלִּתי ַבֶּמֶלְך

 ְוֶאת ַעְזִריֵאל ֶבן ְׂשָרָיהּו ְוֶאת ַהֶּמֶלְך ֶּבן ְיַרְחְמֵאל ֶאת ַהֶּמֶלְך

 ִיְרְמָיהּו ְוֵאת ַהּסֵֹפר ָּברּוְך ֶאת ָלַקַחת ַעְבְּדֵאל ֶּבן ֶׁשֶלְמָיהּו

  ':'ה ַוַּיְסִּתֵרם ַהָּנִביא

 אסוראבל , המלך השמיד גם את העדות ואת האזהרה

ואף , לכן יש צורך דחוף להנציחם,  שיעלמושאלו

ומסתמא , לא רצה לומרלהוסיף כל מה שהנביא עדיין 

וכך , ף מדייכדי שכתב האישום האלהי לא יהיה חר

 ַאֲחֵרי ִיְרְמָיהּו ֶאל 'ה ְדַבר ַוְיִהי': להשאיר פתח לתשובה

 ִמִּפי ָּברּוְך ָּכַתב ֶׁשרֲא ַהְּדָבִרים ְוֶאת ַהְּמִגָּלה ֶאת ַהֶּמֶלְך ְׂשרֹף

 ֵאת ָעֶליָה ּוְכתֹב ַאֶחֶרת ְמִגָּלה ְלָך ַקח ׁשּוב :ֵלאמֹר ִיְרְמָיהּו

 ָהִראׁשָֹנה ַהְּמִגָּלה ַעל ָהיּו ֲאֶׁשר ָהִראׁשִֹנים ַהְּדָבִרים ָּכל

 ְיהּוָדה ֶמֶלְך ְיהֹוָיִקים ְוַעל :ְיהּוָדה ֶמֶלְך ְיהֹוָיִקים ָׂשַרף ֲאֶׁשר

 ֵלאמֹר ַהּזֹאת ַהְּמִגָּלה ֶאת ָׂשַרְפָּת ַאָּתה 'ה ָאַמר ּכֹה ּתֹאַמר

 ֶאת ְוִהְׁשִחית ָּבֶבל ֶמֶלְך ָיבֹוא ּבֹא ֵלאמֹר ָעֶליָה ָּכַתְבָּת ַמּדּוַע

 ָאַמר ּכֹה ָלֵכן: ּוְבֵהָמה ָאָדם ִמֶּמָּנה ְוִהְׁשִּבית ַהּזֹאת ָהָאֶרץ

 ָדִוד ִּכֵּסא ַעל יֹוֵׁשב ּלֹו ֶיהִיְה לֹא ְיהּוָדה ֶמֶלְך ְיהֹוָיִקים ַעל 'ה

 :ַּבָּלְיָלה ְוַלֶּקַרח ַּבּיֹום ַלחֶֹרב ֻמְׁשֶלֶכת ִּתְהֶיה ְוִנְבָלתֹו

 ְוֵהֵבאִתי ֲעֹוָנם ֶאת ֲעָבָדיו ְוַעל ַזְרעֹו ְוַעל ָעָליו ּוָפַקְדִּתי

 ָהָרָעה ָּכל ֵאת ְיהּוָדה ִאיׁש ְוֶאל ְירּוָׁשַלִם יְֹׁשֵבי ְוַעל ֲעֵליֶהם

 ְמִגָּלה ָלַקח ְוִיְרְמָיהּו: ָׁשֵמעּו ְולֹא ֲאֵליֶהם ִּדַּבְרִּתי ֶׁשרֲא

 ִמִּפי ָעֶליָה ַוִּיְכּתֹב ַהּסֵֹפר ֵנִרָּיהּו ֶּבן ָּברּוְך ֶאל ַוִּיְּתָנּה ַאֶחֶרת

 ֶמֶלְך ְיהֹוָיִקים ָׂשַרף ֲאֶׁשר ַהֵּסֶפר ִּדְבֵרי ָּכל ֵאת ִיְרְמָיהּו

  .':ָּכֵהָּמה ַרִּבים ְּדָבִרים ֲעֵליֶהם ֹוַסףנ ְועֹוד ָּבֵאׁש ְיהּוָדה

 לוההאזהרות האלו נפלו גם על אוזניים הערלות ש

 ֶּבן ִצְדִקָּיהּו ֶמֶלְך ַוִּיְמָלְך') לז פרק, שם ירמיהו(יורשו 

 ְנבּוַכְדֶראַּצר ִהְמִליְך ֲאֶׁשר ְיהֹוָיִקים ֶּבן ָּכְנָיהּו ַּתַחת יֹאִׁשָּיהּו

 ָהָאֶרץ ְוַעם ַוֲעָבָדיו הּוא ָׁשַמע ְולֹא :ְיהּוָדה ְּבֶאֶרץ ָּבֶבל ֶמֶלְך

  .':ַהָּנִביא ִיְרְמָיהּו ְּבַיד ִּדֶּבר ֲאֶׁשר 'ה ִּדְבֵרי ֶאל

אבל העובדה שצדקיהו ושריו אינם מטים אוזן לאזהרות 

 אינה מונעת מהם לבקש ממנו להתפלל בעדם, ירמיהו

פעה זו של כל רב מכיר היטב תו. מרוב הצרות והדאגות

הפונים אבל , היהודים המסרבים להקשיב להוראות הרב

 ַהֶּמֶלְך ַוִּיְׁשַלח'.  כדי לבקש שיתפלל בעדםיולאתמיד 

 ַמֲעֵׂשָיה ֶבן ְצַפְנָיהּו ְוֶאת ֶׁשֶלְמָיה ֶּבן ְיהּוַכל ֶאת ִצְדִקָּיהּו

 'ה לֶא ַבֲעֵדנּו ָנא ִהְתַּפֶּלל ֵלאמֹר ַהָּנִביא ִיְרְמָיהּו ֶאל ַהּכֵֹהן

ולמען זה הם מוכנים אפילו לאפשר לו לצאת ', :ֱאלֵֹהינּו

 אֹתֹו ָנְתנּו ְולֹא ָהָעם ְּבתֹוְך ְויֵֹצא ָּבא ְוִיְרְמָיהּו'מבית הכלא 

  .':ַהְּכלּוא ֵּבית

פוליטיים של האיזור -והנה לכאורה התנאים הגיאו

חיל מצרים מתקרב ומאיים על חיל . משתנים לטובה

 ַהַּכְׂשִּדים ַוִּיְׁשְמעּו ִמִּמְצָרִים ָיָצא ְרעֹהַּפ ְוֵחיל' :כשדים

אין  ':ְירּוָׁשָלִם ֵמַעל ַוֵּיָעלּו ִׁשְמָעם ֶאת ְירּוָׁשַלִם ַעל ַהָּצִרים

אבל ירמיהו חייב , ספק שצדקיהו רואה בכך פתח תקוה

עמידו על טעותו ולדרוש ממנו שלא להלאכזב אותו ו

 שלא ' רצוץקנה'אותו , יתלה תקוה במהלך מצרי זה

 ְּדַבר ַוְיִהי': עמד אף פעם בהבטחותיו לסייע בידי ישראל

 ִיְׂשָרֵאל ֱאלֵֹהי 'ה ָאַמר ּכֹה :ֵלאמֹר ַהָּנִביא ִיְרְמָיהּו ֶאל 'ה

 ְלָדְרֵׁשִני ֵאַלי ֶאְתֶכם ַהּׁשֵֹלַח ְיהּוָדה ֶמֶלְך ֶאל תֹאְמרּו ּכֹה

 :ִמְצָרִים ְלַאְרצֹו בָׁש ְלֶעְזָרה ָלֶכם ַהּיֵֹצא ַּפְרעֹה ֵחיל ִהֵּנה

 ּוְׂשָרֻפָה ּוְלָכֻדָה ַהּזֹאת ָהִעיר ַעל ְוִנְלֲחמּו ַהַּכְׂשִּדים ְוָׁשבּו

שלא ישלה את גם כן את צדקיהו ירמיהו מזהיר . ':ָבֵאׁש

 ַּתִּׁשאּו ַאל 'ה ָאַמר ּכֹה': עצמו שבריחת  הכשדים סופית

 לֹא ִּכי ַהַּכְׂשִּדים ֵמָעֵלינּו ֵיְלכּו ָהלְֹך ֵלאמֹר ַנְפׁשֵֹתיֶכם

הם יקומו ויבצעו , ואף אם נראה אותם מוכים', :ֵיֵלכּו

 ֵחיל ָּכל ִהִּכיֶתם ִאם ִּכי'ה הודיע על ירושלים "מה שהקב

 ְמֻדָּקִרים ֲאָנִׁשים ָבם ְוִנְׁשֲארּו ִאְּתֶכם ַהִּנְלָחִמים ַּכְׂשִּדים

  .':ָּבֵאׁש אתַהּזֹ ָהִעיר ֶאת ְוָׂשְרפּו ָיקּומּו ְּבָאֳהלֹו ִאיׁש

ובפרט לאזהרות חכמי , מי שאינו מאמין לאזהרות

וישליך על , יסרב תמיד להכיר באמת, ישראל ונביאיו

 ַהַּכְׂשִּדים ֵחיל ְּבֵהָעלֹות ְוָהָיה': זולתו את שהוא מדחיק

 ִמירּוָׁשַלִם ִיְרְמָיהּו ַוֵּיֵצא: ַּפְרעֹה ֵחיל ִמְּפֵני ְירּוָׁשָלִם ֵמַעל

 הּוא ַוְיִהי :ָהָעם ְּבתֹוְך ִמָּׁשם ַלֲחִלק ִּבְנָיִמן ץֶאֶר ָלֶלֶכת

 ֶּבן ֶׁשֶלְמָיה ֶּבן ִיְרִאָּייה ּוְׁשמֹו ְּפִקֻדת ַּבַעל ְוָׁשם ִּבְנָיִמן ְּבַׁשַער

 ַהַּכְׂשִּדים ֶאל ֵלאמֹר ַהָּנִביא ִיְרְמָיהּו ֶאת ַוִּיְתּפֹׂש ֲחַנְנָיה

  .':נֵֹפל ַאָּתה

שאי לוותר על נבואתו ועל כיון שגם הנביא אינו ר

הדבר אינו יכול להסתיים אלא בהתנכלות , תפקידו

: לאכנזרק ירמיהו הנביא אל ה, ואכן. 'לנושאי דבר ה

 ָׁשַמע ְולֹא ַהַּכְׂשִּדים ַעל נֵֹפל ֵאיֶנִּני ֶׁשֶקר ִיְרְמָיהּו ַוּיֹאֶמר'

 ַוִּיְקְצפּו :ַהָּׂשִרים ֶאל ַוְיִבֵאהּו ְּבִיְרְמָיהּו ִיְרִאָּייה ַוִּיְתּפֹׂש ֵאָליו

 ָהֵאסּור ֵּבית אֹותֹו ְוָנְתנּו אֹתֹו ְוִהּכּו ִיְרְמָיהּו ַעל ַהָּׂשִרים

 ָבא ִּכי :ַהֶּכֶלא ְלֵבית ָעׂשּו אֹתֹו ִּכי ַהּסֵֹפר ְיהֹוָנָתן ֵּבית

 ִיְרְמָיהּו ָׁשם ַוֵּיֶׁשב ַהֲחֻניֹות ְוֶאל ַהּבֹור ֵּבית ֶאל ִיְרְמָיהּו

  .':םַרִּבי ָיִמים

אף אם , אלא שבסתר לבם הרשעים יודעים את האמת

והם תמיד מלאי , אין להם כח להודות בפרהסיא על כך

והשאלה , תקווה שהקשה מכל אולי בכל זאת לא יבא

אינה אלא תקוות שוא ' ', היש דבר מאת ה'המתממת 

 ִצְדִקָּיהּו ַהֶּמֶלְך ַוִּיְׁשַלח': שהבשורות הרעות תתבטלנה

 ָּדָבר ֲהֵיׁש ַוּיֹאֶמר ַּבֵּסֶתר ְּבֵביתֹו ַהֶּמֶלְך ַוִּיְׁשָאֵלהּו ַוִּיָּקֵחהּו

 ַוּיֹאֶמר ֵיׁש ִיְרְמָיהּו ַוּיֹאֶמר': אלא שהנביא בשלו. ' 'ה ֵמֵאת

 על  וזה גם הזמן לתוכחה מגולה.':ִּתָּנֵתן ָּבֶבל ֶמֶלְך ְּבַיד

 ֶמה ִקָּיהּוִצְד ַהֶּמֶלְך ֶאל ִיְרְמָיהּו ַוּיֹאֶמר': התנהגות המלך

 ֵּבית ֶאל אֹוִתי ְנַתֶּתם ִּכי ַהֶּזה ְוָלָעם ְוַלֲעָבֶדיָך ְלָך ָחָטאִתי



הלועגת לכל אותן הדמיות , ותוכחה יותר קשה, ':ַהֶּכֶלא

משום שאמרו מה שהוא רצה , ך היה רגיל לכבדלשהמ

 ְוַאֵּיה'): הלא זה עצם מהותם של נביאי השקר(לשמוע 

 ֲעֵליֶכם ָּבֶבל ֶמֶלְך ָיבֹא לֹא ֵלאמֹר ָלֶכם אּוִנְּב ֲאֶׁשר ְנִביֵאיֶכם

  .':ַהּזֹאת ָהָאֶרץ ְוַעל

, למרות הכלאמת והכבוד שרוחש בכל זאת המלך לנביא 

 ָנא ִּתָּפל ַהֶּמֶלְך ֲאדִֹני ָנא ְׁשַמע ְוַעָּתה': די ביטוי מהייבא ל

 ָאמּות ְולֹא רַהּסֵֹפ ְיהֹוָנָתן ֵּבית ְּתִׁשֵבִני ְוַאל ְלָפֶניָך ְתִחָּנִתי

 ַּבֲחַצר ִיְרְמָיהּו ֶאת ַוַּיְפִקדּו ִצְדִקָּיהּו ַהֶּמֶלְך ַוְיַצֶּוה :ָׁשם

 ָּכל ּתֹם ַעד ָהאִֹפים ִמחּוץ ַלּיֹום ֶלֶחם ִכַּכר לֹו ְוָנתֹן ַהַּמָּטָרה

  .':ַהַּמָּטָרה ַּבֲחַצר ִיְרְמָיהּו ַוֵּיֶׁשב ָהִעיר ִמן ַהֶּלֶחם

  

לך מאפשר לנביא להמשיך אבל את המצב הזה בו המ

שיך לבשר את את האסונות מלה, לפנות אל העם

למצא  אינה יכולה, הממשמשים ובאים על כל נוראיותם

) לח פרק ירמיהו(מאויימים שים חחן בעיני שרים ה

 ֶּבן ְויּוַכל ַּפְׁשחּור ֶּבן ּוְגַדְלָיהּו ַמָּתן ֶבן ְׁשַפְטָיה ַוִּיְׁשַמע'

 ִיְרְמָיהּו ֲאֶׁשר ַהְּדָבִרים ֶאת ַמְלִּכָּיה ֶּבן רּוַפְׁשחּו ֶׁשֶלְמָיהּו

 ַהּזֹאת ָּבִעיר ַהּיֵֹׁשב 'ה ָאַמר ּכֹה: ֵלאמֹר ָהָעם ָּכל ֶאל ְמַדֵּבר

> יחיה <ַהַּכְׂשִּדים ֶאל ְוַהּיֵֹצא ּוַבָּדֶבר ָּבָרָעב ַּבֶחֶרב ָימּות

 ִּתָּנֵתן ִהָּנתֹן 'ה ָאַמר ּכֹה :ָוָחי ְלָׁשָלל ַנְפׁשֹו ּלֹו ְוָהְיָתה ְוָחָיה

והם יהיו תמיד ', :ּוְלָכָדּה ָּבֶבל ֶמֶלְך ֵחיל ְּבַיד ַהּזֹאת ָהִעיר

הראשונים להסית נגד אותה סמכות רוחנית שאינה 

 ֶאל ַהָּׂשִרים ַוּיֹאְמרּו': אומרת מה שהשלטון רוצה לשמוע

 ֶאת אְמַרֵּפ הּוא ֵּכן ַעל ִּכי ַהֶּזה ָהִאיׁש ֶאת ָנא יּוַמת ַהֶּמֶלְך

 ָכל ְיֵדי ְוֵאת ַהּזֹאת ָּבִעיר ַהִּנְׁשָאִרים ַהִּמְלָחָמה ַאְנֵׁשי ְיֵדי

 ֵאיֶנּנּו ַהֶּזה ָהִאיׁש ִּכי ָהֵאֶּלה ַּכְּדָבִרים ֲאֵליֶהם ְלַדֵּבר ָהָעם

והמלך עצמו ', :ְלָרָעה ִאם ִּכי ַהֶּזה ָלָעם ְלָׁשלֹום דֵֹרׁש

לחצי השרים יכנע בכל זאת ל, שבסתר לבו אינו מסכים

 ִּכי ְּבֶיְדֶכם הּוא ִהֵּנה ִצְדִקָּיהּו ַהֶּמֶלְך ַוּיֹאֶמר'ולהסתותיהן 

 ַוַּיְׁשִלכּו ִיְרְמָיהּו ֶאת ַוִּיְקחּו :ָּדָבר ֶאְתֶכם יּוַכל ַהֶּמֶלְך ֵאין

 ַהַּמָּטָרה ַּבֲחַצר ֲאֶׁשר ַהֶּמֶלְך ֶבן ַמְלִּכָּיהּו ַהּבֹור ֶאל אֹתֹו

 ִטיט ִאם ִּכי ַמִים ֵאין ּוַבּבֹור ַּבֲחָבִלים ְרְמָיהּוִי ֶאת ַוְיַׁשְּלחּו

  ':ַּבִּטיט ִיְרְמָיהּו ַוִּיְטַּבע

  

המעט לו היינו זקוקים על מנת להבהיר את עד כאן 

נא היטב בטעון שמעלים -נעיין. התגלית החדשהגודל 

 ַאְנֵׁשי ְיֵדי ֶאת ְמַרֵּפא הּוא': אותם השרים כלפי ירמיהו

 ְלַדֵּבר ָהָעם ָכל ְיֵדי ְוֵאת ַהּזֹאת ָּבִעיר ַהִּנְׁשָאִרים ַהִּמְלָחָמה

הנביא : כתב האישום ברור. 'ָהֵאֶּלה ַּכְּדָבִרים ֲאֵליֶהם

מקעקע יסודות , הורס את מורל הצבא, מרפא ידי העם

, מסית נגד השלטון, כל ההגנה הישראלית כלפי האוייב

 ִּכי ':ובודאי כוונתו אינה לטובה, מסית לסירוב פקודה

 ,':ְלָרָעה ִאם ִּכי ַהֶּזה ָלָעם ְלָׁשלֹום דֵֹרׁש ֵאיֶנּנּו ַהֶּזה ָהִאיׁש

טענה קלאסית בפי המסיתים נגד החכמים המוכיחים 

  .מלכי ארץ

  

והנה שהתבשרנו בתגלית המרשימה של מציאת טבעתו 

' עמ, של יום שישי' מעריב'עיין ( יהוכל בן שלמיהול ש

אותו שר שביקש , ו לכלא אותו שר ששלח את ירמיה,)2

מסית ,  הריגתו משום שהוא מסית נגד השלטוןתא

 וכהנה האשמות ,מקעקע יסודות הצבא היהודי, לסירוב

האשמות מסוג זה חוזרות בהם , נו אנובימי. רבות

ה זיכה "הקב, חדשים לבקריםמופנות כלפי רבני ישראל ו

ים שרצו ראותם הש. אותנו בתזכורת מרשימה ביותר

 םמה לא השאירה הההיסטורי, של ירמיהואת ראשו 

אף את שמם ותפקדים לא היינו יודעים אלמלא . דבר

. הנביא עצמו שהם רצו לחסל בכל מחיראותו דברי 

דברי הנביא ירמיהו מהדהדים בכל מקום , בנגד לכך

 ואף אצל גויי הארץ , בכל שפה,בכל ארץ, בעולם

, ראבל ממתנגדיו לא שרד דב, הנדחים באיים הרחוקים

 בחפירות של ארמון .ה בנס ובקושיזוגם , םפרט לשמ

אותם השייך לטוריה את כל סמלכי יהודה כיסתה ההי

 נגד גדולי חכמי ישראל ונגד והסיתשהשרים המעוותים 

אותם מבני עמנו ודוקא אלו , נביאיהם המוכיחים בשער

במהלך אלפיים שנות גלות תלמידי סוף -סוףשנעשו 

, עו בחזרה אל ארץ אבותינוובזכות זה הגי, הנביאים

 של ,' היהם החושפים את צדקת דרכם של נביא', ארץ ה

אולי : נדמה לי שהגיע הזמן לשאת תפילה. חכמי ישראל

ישכילו היום מנהיגיה הפוליטיים של האומה הישראלית 

  !!ללמוד לקח

  

  אשר לא עזב חסדו ואמיתו ' ברוך ה

  

  ר אליהו זייני"הרב ד

 'אור וישועה'ראש ישיבת 


