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ישעיהו א  -פתיחה סוערת
הפרק הראשון בישעיהו אי ו ה בואה הראשו ה של ה ביא .מה יש בו בפרק שזכה לפתוח את
הספר?
פרק א אי ו פתיחה של בואות ישעיהו – זאת כבר אמרו ל ו חז"ל ,כאחת הדוגמאות לכלל "שאין
מוקדם ומאוחר ]בסדר[ בתורה" )מכילתא בשלח ,שירה ז' ,ורש"י בפירושו לישעיהו א' ,א; ו' ,א(.
אבל רש"י )ו ,א( גם הוסיף ימוק היסטורי חזק – "וראיה לדבר ,ישעיהו יבא" :ו ותרה בת ציון
כסֻ כָּה ]בכרם ,כמלו ה במקשה ,כעיר צורה[" )א ,ח( ,וזה היה לאחר שהחריב והגלה ס חריב את
עשרת השבטים ,ו שארו רק יהודה וירושלים".
מה יש בפרק ו?
מראה יהודה וירושלים אחרי מסע ס חריב:
ארצכם שממה ,עריכם שרֻ פוֹת אש,
אכלים אֹתהּ ,ושממה כ ַמה ֵפּכַת זרים;
אדמתכם – ל גדכם זרים ֹ
ו ותרה בת ציון כסֻ כָּ ה בכרם ,כִּ מלוּ ה בְ ִמקשָ ה כעיר צוּרה;
לולי ה' צ-באות הותיר ל ו שריד כמעט ,לסדֹם היי ו ,לעמֹרה דָ מי וּ )א ,ז-ט(;
אבל בפרק הזה יש גם סיכום לאחור של דברי התוכחה הקשים מימי הזוהר והחגיגות של עוזיהו,
והם מקבילים ודומים ל בואות עמוס על שומרון ,מימי ירבעם בן יואש.
ישעיהו )א ,יא-יז(:
בחיכם י ֹאמר ה'
למה לי רֹב זִ ֵ
שָׂ בַ עתי עֹלות אילים וחלב מריאים ,ודם פרים וכבשים ועַ תוּדים לא חפצתי;
כי תב ֹאו ל ֵָראוֹת ָפּ ַי ,מי בִ קש זאת מידכם רמֹס חֲ צֵ ָרי...
חֹדש ושבת ְקר ֹא מקרא ,לא אוּכַל ָאוֶן ועֲצָ רה;
חָ ְדשֵ יכם ומועֲדֵ יכם ָשׂ אה פשי ,היו עָ לַ י ָלט ַֹרח...
גם כי ַתרבּוּ תפִ לה אי י שֹמֵ עַ – ידיכם דָ מים מָ ֵלאוּ;
ַרחֲ צוּ ִהזַכּוִּ ...למדוּ היטבִ ,דרשוּ משפטַ ,אשרוּ חָ מוֹץִ ,שפטוּ יתום ,ריבוּ אלמ ה;
עמוס )ד ,א-ה(:
ִשמעו הדבר הזה ָפּרוֹת הבשן אשר בהר שֹמרון
העֹשקות ַדלים הרֹצצות אביו ים,
שתה...
הא ְֹמרות לַא ֹד ֵיהם :הָ ביאה ו ִ ֶ
בֹּאוּ בֵ ית-אל וּפִ שעוּ הגִ לגָלַ ,הרבּוּ לִפשֹעַ ,
עשר ֵֹתיכם;
והביאוּ ַלבֹּקר זִ בחֵ יכםִ ,לש שת ימים מַ ְ
ָ
וקראוּ ְ ָדבוֹת הַ שמיעוּ...
וקטֵ ר ֵמ ָח ֵמץ תודהִ ,
ַ

ישעיהו ב  -כלבי השמירה של הזחיחות
עוזיהו השלים את כיבושיו ,הימים הם ימי שיא תפארתו .אך מבחי ת ישעיהו הסיסמוגרף ה בואי
הקרבה ובאה .ואיש לא שם לב
ֵ
מצביע על רעידת אדמה
את מקורם של הפסוקים המתארים את כישלון מלכות האדם ,קל לזהות בספר דברים )יז ,טז-יז(,
בפרשת המלך:
סוּסים,
"רק ל ֹא י ְַרבֶּ ה לּוֹ ִ
ַ
וְ ל ֹא י ִָשׁיב ֶאת ָהעָ ם ִמצְ ַר ְי ָמה לְמַ עַ ן הַ ְרבּוֹת סוּס,
ת ִספוּן ָלשׁוּב בַּ דֶּ ֶר הַ זֶּה עוֹד;
וה' ָאמַ ר ָל ֶכם ל ֹא ֹ
וְ ל ֹא י ְַרבֶּ ה לּוֹ ִָשׁים וְ ל ֹא ָיסוּר לְבָ בוֹ,
וְ כֶסֶ ף וְ זָהָ ב ל ֹא ַי ְרבֶּ ה לּוֹ ְמאֹד.
ו ִַתּמָּ לֵא ַא ְרצוֹ ֶכּסֶ ף וְ זָ הָ ב וְ ֵאין ֵקצֶ ה ְלאֹצְ ר ָֹתיו;
וּסים וְ ֵאין ֵקצֶ ה ְלמַ ְרכְּ ב ָֹתיו;
ו ִַתּמָּ לֵא ַא ְרצוֹ ס ִ
ו ִַתּמָּ לֵא ַא ְרצוֹ אֱ ִלילִים,
לְמַ עֲשֵׂ ה י ָָדיו ִי ְשׁ ַתּחֲ ווּ לַ אֲ שֶׁ ר עָ שׂוּ ֶאצְ בְּ ע ָֹתיו" )ה-ח(.
פרשת המלך בספר דברים מסיימת במטרה העליו ה של כל האזהרות:
"לבלתי רום לבבו מאחיו" )דברים יז ,כ(;
ישעיהו ראה ל גד עי יו את השפל העמוק שתגרור גבהות הלב המשגשגת סביבו:
"וְ שַׁ ח גּ ְַבהוּת הָ ָאדָ ם וְ שָׁ פֵ ל רוּם אֲ ִָשׁים
וְ ִ ְשׂ ַגּב ה' לְבַ דּוֹ בַּ יּוֹם הַ הוּא" )יז(;
שתי דמויות של מלכים גדולים ומצליחים מרחפות ברקע הסמוי של בואה זו :מרכבות וסוסים,
כסף וזהב ואוצרות ,ו שים שב ו בירושלים אלילים  -מכוון לדמותו של שלמה .מגדלים וחומות,
וא יות תרשיש  -מתאימים לעוזיהו .לכן ,אין ספק ש בואה פותחת זו ,אמרה בימי שיא תפארתו
של עוזיהו.
עוזיהו השלים את כיבושיו )דברי הימים ב כו( ,וזחיחות הדעת שררה בכול .ישעיהו יצב מ גד,
משתאה ומודאג .הוא שמע כבר צלילים אחרים .הסיסמוגרף ה בואי שלו הצביע על רעידת אדמה
הקרבה ובאה )=עליית אשור( ,אך איש לא שם לב .אמן לתורתו ,הוא סקר את כל מפעליו
ֵ
הגדולים של עוזיה ,ותיאר את אובד ם:
צוּרה;
"וְ עַ ל כָּ ל ִמגְ דָּ ל ָגּבֹהַּ וְ עַ ל כָּ ל חוֹמָ ה בְ ָ
וְ עַ ל ָכּל אֳ ִיּוֹת ַתּ ְר ִשׁישׁ וְ עַ ל כָּל ְשׂכִ יּוֹת ַהחֶ ְמ ָדּה;...
וּבָ אוּ בִּ ְמעָ רוֹת ֻצ ִרים וּבִ ְמ ִחלּוֹת עָ ָפר
ִמפְּ ֵי פַּחַ ד ה' וּ ֵמהֲ דַ ר גְּ אוֹ וֹ ְבּקוּמוֹ לַ ֲערֹץ הָ ָא ֶרץ;...
ִח ְדלוּ לָ ֶכם ִמן ָה ָאדָ ם אֲ שֶׁ ר ְ ָשׁמָ ה בְּ ַאפּוֹ
כִּ י בַ מֶּ ה ְֶחשָׁ ב הוּא" )ב טו-כב(.

ישעיהו ג  -זה סופה של כל שחיתות
כולם הכזיבו וכולם יעמדו לדין  -המ היגים ,הזק ים ואפילו השופטים .אפילו התפארת של ב ות
ציון היפהפיות ,תסור
"כי ִה ֵה האדון ה' צ-באות
מֵ סיר מירוש ַל ִם ומיהודה...
קסֵ ם וז ֵָקן;
גִ בּור ואיש מלחמה ,שופט ו ביא ו ֹ
חמשים וּ ְשׂוּא פָ ים…" )ג ,א-ג(;
שַׂ ר ִ

בהמשך לפרשת המלך ,ה ביא מתאר את כישלון הה הגה כולה בימיו .לא רק המלך כי גם "שופט
ו ביא"* ,ואפילו קוסמים )ש זכרו בפרשת ה ביא; דברים יח ,י ,יד( ,וזק ים שהיו מ היגי העם בימי
המדבר וההת חלות  -כולם הכזיבו .יחד עם כל היועצים ולוחשי העצות מאחורי הקלעים של ימי
המלוכה.
הזק ים והשופטים אף יעמדו לדין לפ י ה' ,על שלקחו לעצמם כל מה שמגיע לע יים עד כדי 'ביעור
הכרם' .וכבר כאן רמז משל 'הכרם' )="בית ישראל ואיש יהודה; ה ,ז( .ה' יסיר את כל הה הגה
הזאת ,ותשתרר א רכיה" .ו תתי ערים שָׂ ֵריהֶ ם ,ו)א שי( ַתעֲלוּלים י ְִמ ְשלוּ בָ ם )ג ,ד(;
בתיאור פילתן של "ב ות ציון" היפהפיות )ג ,טז-כו( מגיעה הדרשה בספר דברים לשיא ,עם
ת ַאר" )דברים כא ,י-יד( .בספר דברים השבויה היא כרית ,הצבא הישראלי
ההיפוך של " ֵאשֶ ת ְיפַ ת ֹ
י צח ,כי ִי ֵתן אותו "ה' א-להיך בידך" – השבויה ה כרית תשב בביתך אֲ בֵ לה על הוריה ,ואחרי
לאשה".
חודש תהיה " ְל ִ
וה ה ב בואת ישעיהו ,יסיר ה' "את תפארת" ה שים מיהודה ,ויושיב אותן לארץ אֲ בֵ לות על
הא שים שלהן שייפלו במלחמה ,ושבע שים יחפשו להן איש שלא יפר ס ,והן יעבדו לפר סתן" ,רק
י ִָק ֵרא ִשמ עלי ו אֱ סֹף ֶח ְר ָפּ ֵת וּ" )ד ,א(.
התיאור המפורט של כל בגדי ה שים ותכשיטיהן ,לא משאיר כל ספק – מדובר בתקופת הזוהר
והעושר ,ההצלחה וההשחתה – ימי עוזיהו.

________________________________
*שבסתירה ברורה לאקסיומות ביקורת המקרא ,ספר דברים ,פרשיות המלך והשופטים ,ה ביא
והזק ים ופרשיות המלחמה ,היה שגור בפי ישעיהו ושומעיו לפי הסדר ,בירושלים בימי עוזיהו.

ישעיהו ד  -נחמה תחילה
פרקים ב-ג-ד הם יחידת בואה אחת .בקריאה ראשו ה ראה כי הסיום של פרק ד קטוע וחסר,
ובפרק ב אין קשר בין הפתיחה להמשך .מדוע כתבו כך?
פרקי ב-ג-ד הם יחידה שלמה אחת – ראשית בואת ישעיהו ,תחת כותרת של פתיחת ספר –
"הדבר אשר חזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירוש ַל ִם" )ב ,א(.
בסיום א ו קוראים את בואת ה חמה הראשו ה של ישעיהו ,והיא תאפיין אותו מאז ולעולם.
אחרי הקריסה והא רכיה ,אחרי הרחיצה "בְּ רוּחַ משפט וברוּחַ בָּ עֵ ר" ,השארית תצמח מחדש.
תיאור ירושלים ה קייה והצומחת עם ֵפּרות ביכורים בסוכות של ע י כבוד ,מתחבר בזרימה
טבעית ל בואת אחרית הימים שבפתיחה:
"ביום ההוא
יהיה צֶ מַ ח ה' ִלצבי וּלכָבוד
ופרי הארץ לגאון ולתפארת
ֵיטת ישראל;
לִפל ַ
והיה ה שאר בציון
וה ותר בירוש ַל ִם,
קדוש י ֵָאמֵ ר לו –
כל הכָּתוּב לַחיים בירוש ַל ִם;
...
וברא ה' על כל ְמכוֹן הר ציון
ועל ִמ ְק ָר ֶאהָ )=העולים למועדיה(,
ע ן יומם ועשן
ו ֹ גַהּ ֵאש להבה לילה,
כי על כל כבוד חֻ פָּה;

וסֻ כָּה תהיה לצֵ ל יומם מֵ ח ֶֹרב
וּלמסתוֹר ִמ ֶז ֶרם וּ ִממָ טָ ר –
וּלמַ ְח ֶסה ִ
והיה באחרית הימים
ָכוֹן יהיה הר בית ה' בראש ההרים...
ו ָהֲ רוּ אליו כל הגוים...
ואמרוְּ :לכוּ ו ַ עֲלֶ ה אל הר ה'...
ָ
ויוֹר וּ ִמ ְד ָרכָ יו...
ֵ
כי מציון ֵתצֵ א תורה
וּדבַ ר ה' מירוש ַל ִם;
ְ
ושָ פַט בין הגוים...
רבוֹתם לְ ִאתים...
ָ
וכִ ְתתוּ חַ
לא ִישָׂ א גוי אל גוי חֶ ֶרב,
למדוּ עוד מלחמה".
ולא יִ ְ
בכתיבת ה בואות ,אם על ידי ה ביא או על ידי תלמידיו ,סודרה החתימה כפתיחה חגיגית,
שהשפיעה באופן יוצא דופן על העולם כולו .אבל כדי להבין ,צריך לקרוא שוב את הפתיחה ,גם
כחתימה ,כי הסיום של פרק ד קטוע וחסר ,ובפרק ב אין קשר בין הפתיחה להמשך.
מדוע כתבו כך?
כ ראה ,כדי להקדים חמה עתידית ל בואות הקשות.
בכל הצרות והחורב ות שואב עם ישראל כוחות מ בואת הפתיחה של אחרית הימים.

ישעיהו ה  -בזמן שרקדת
בעוד שותים ,מ ג ים ורוקדים בסיפו ים העליו ים ,כבר היו התחתו ים מוצפים במים אדירים.
סדרת טעויות ,בגלל ביטחון עצמי מופרז
משל הכרם מופיע בת ך פעמים רבות – עוד בישעיהו )כז ב-ו( ,בתהילים )פ( ,בירמיהו )ב ,כא(,
ביחזקאל )טו ו-יז( ובמשלי )כד ,ל-לד( .מי יפרוץ גדר וירמוס את "כרם ה' צ-באות ,בית ישראל
ואיש יהודה" )ה ,ז(?
ה ביא לא וקב בשמו ,אבל התיאור של צבא מרכבות ופרשים מסתערים לא משאיר ספק ,כי הוא
מתאים רק לאשור ,המעצמה העולה.
"ו ָשָׂ א ֵס לַגוים מֵ רחוק,
ושָ ַרק לו ִמ ְקצֵ ה הארץ...
אשר ִחצָ יו ְש וּ ים
וכל ַק ְשת ָֹתיו ְדרֻ כוֹת,
ַפּרסוֹת סוּסָ יו ַכּצַ ר ֶחשָ בוּ
וגַלגִ לָ יו כַּ סוּפה;
שאגה לו כַּ ָלביא...
וי ֹאחֵ ז טֶ ֶרף ויַפְ ליט )=ישאיר פְּ לֵיטה(,
ואין מַ ציל") ...ה ,כו-ל(.
הסיבות מתוארות ב 6-בואות "הוי"  -בואות זעקה וקי ה ,ושוב יכרת חגיגת השפע וההשחתה
של ימי עוזיהו-ירבעם ,ממש כמו ב בואות עמוס )ו ,א-ו( על ציון ועל שומרון יחד.
"הוי מַ גיעֵ י בית בבית) ...ה ,ח(;
הוי מַ שכּימֵ י בבֹקר שֵ כָר ִירדֹפוּ,
ַדליקם;
ֵ
ְמ ַאחֲ ֵרי בַ ֶשֶ ף יין י
והיה כִ ור ו ֵבֶ ל ,תֹף וחליל,
שתיהם,
ויין ִמ ֵ
ואת פֹּעַ ל ה' לא יַבּיטוּ
ומעשה ידיו לא ראו;
לכן גָלָ ה עמי בלי דעת...

לכן ִהרחיבה ְשאוֹל ַפשָ הּ
וּ ָפע ֲָרה פיהָ ִלבְ לי חֹק,
וּשאוֹ ָהּ ועָ ֵלז בָּ הּ;
וי ַָרד הֲ דָ ָרהּ וַ הֲ מוֹ ָהּ ְ
ַו ִישַ ח אדם ַו ִישפַּ ל איש") ...ה ,יא-טו(.
תיאור השקיעה לתוך הפה הפָּעוּר של ה ְשאוֹל מזכיר את טביעת א יית הפאר והתע וגות 'טיטא יק'
)ב ,(1912-ש חשבה חזקה במיוחד .בעוד שותים ,מ ג ים ורוקדים בסיפו ים העליו ים ,כבר היו
התחתו ים מוצפים במים אדירים .סדרת טעויות ,בגלל ביטחון עצמי מופרז ,גרמה לטביעתם של
 1517מתוך  2220ה וסעים.
אילו היה ה ביא בי י ו אולי היה אומר ,שטביעת הא ייה הייתה אות אזהרה בואי:
כעבור ש תיים הפכה אירופה כולה ל'טיטא יק' ע קית במלחמת עולם עם כ 20-מיליון הרוגים.

ישעיהו ו  -שעת סילוק
איזו משמעות יש לשליחות בואית של סתימת עי יים ואוז יים והכבדת לב למ יעת תשובה?
הפסוק היחיד שיש בו 'הקדשה לשליחות' הוא "את מי אשלח ומי ֵילֶך ל ו?" )ו ,ח( ,ואין די בו כדי
להסביר את התגלות כבוד ה' ,ואת תוכן השליחות  -גזר דין של עזובה ושממה על הארץ ,וסגירת
כל פתח של תשובה ותיקון .איזו משמעות יש לשליחות בואית של סתימת עי יים ואוז יים
והכבדת לב למ יעת תשובה?
פרק ו חותם את בואות האזהרה )ב עד ה( מימי עוזיהו )אם בש ת מותו ,או בש ת צרעתו ו'מותו'
כשליט( ,ומתאר בעיקר את סילוק כבוד ה' מן ההיכל ומהארץ ,סילוק שיביא לשממת הארץ.
המילים " ָרם ו ִ שָׂ א" הם פעלים – 'מתרומם ומת שא' – ואי ם שמות תואר )בשו ה מ"כי כֹה אמר
ָרם ו ִ שָׂ א"; ז ,טו(; "שוליו" אי ם קצוות אלא תחתית ,שעדיין מילאה את ההיכל קודם העזיבה
והסילוק .המקבילה המפורסמת למסע כבוד ה' מן ההיכל החוצה ,מצאת כמובן ביחזקאל )בעיקר
הקץ )ז ,ז-
ח עד יא( ,אבל יש מקבילה מאותו הדור בשיא ובחיתום של בואות עמוס ,אחרי מראות ֵ
ט; ח ,א-ג( בא מראה גזר הדין )ט ,א-ו(.
"ראיתי את א-ד- -י ִ צָ ב על המזבח
ויאמר :הַ ך הכפתור וְ י ְִרעֲשוּ הַ ִספּים...
...ו ֶָא ְר ֶאה את א-ד- -י יֹשֵ ב על כִּ סֵ א
ָרם ו ִ שָׂ א ,ושוּ ָליו מלאים את ההיכל...
הקוֹרא,
ֵ
ַו ָי ֻעוּ ַאמוֹת הַ ִספּים מקול
והבית יִמָ לֵא עשן";
לפיכך" ,קדוש ,קדוש קדוש ה' צ-באותְ ,מל ֹא כל הארץ כבודו" פירושו ,שהמקדש לא יכיל עוד את
כבוד ה' מפ י הטומאה וההשחתה .וכמו שמוסבר בסוף ישעיהו )סו ,א( – "כֹּה אמר ה' :השמים
כִּ סאי והארץ הֲ דֹם ַרג ָלי – ֵאי זה בית אשר ִתב וּ לי?".
בקדושה שבתפילה א ו מבקשים באותה לשון את שיבת כבוד ה' למקומו ,לציוןְ " ,לדֹר ָודֹר".
ישעיהו ז  -למה לא הקשבת ל ביא
ישעיהו שלח לתוך השדה הפוליטי הרותח ,מול אחז ששקל כ יעה מרחיקת לכת לאשור ,כדי
להציג דרך 'בי יים' .לא להצטרף לפקח ורצין המורדים ,אך גם לא להיכ ע לאשור
רעש אדמה חמור בימי עוזיהו ,שייזכר עוד מאות ש ים )זכריה יד ,ה( התפרש כאות משמים יחד
עם בואות ה ֵקץ של עמוס וישעיהו ,ותקופת העצמאות של עם ישראל בארצו  -סתיימה.
ש ים אחדות של דממה בואית בימי יותם בן עוזיהו – המלך התם ,היחיד שלא יוחס לו שום חטא
– ואחר כך קריסה מוחלטת .מול השתלטות המעצמה האשורית ,התפצל האזור כולו בין מורדים
לבין כ עים .כל המרידות הסתיימו ב יצחו ות אשוריים ,שכבר ראו את עצמם כמלכי העולם
)'מלך ארבע כ פות הארץ' בלשו ם(.

ישעיהו ה ביא שלח לתוך השדה הפוליטי הרותח ,מול המלך אחז ששקל כ יעה מרחיקת לכת
לאשור )"עבדך וב ך א י"; מלכים ב טז ,ז( ,כדי להציג דרך 'בי יים' .לא להצטרף לפקח ורצין
לאסֶ ר מכו ן
לתגלַ ת פִּ ֶ
המורדים ,אך גם לא להיכ ע לאשור ,להחזיק מעמד ,לבטוח בה' .ולהמתין ִ
האימפריה האשורית ,שיהפוך את פקח ורצין ל'ש י ַז בוֹת אוּדים ֲע ֵש ים' ,גם בלי שוחד-ח ופה של
אחז.
דבר זה יקרה בתוך כש תיים* – "בטרם ֵידַ ע ה ער מָ אֹס בָּ ָרע וּבָ חֹר בַּ טוב"** )ז ,טז( ,והבן הצעיר
"קר ֹא אבי ואמי" )ח ,ד(.
יותר עוד לא ֵידַ ע ְ
אחז ראה את ירושלים במצב ואש ,ולא היה מוכן להקשיב ל ביא .התוצאה תהיה פתיחת שערי
ירושלים לעבודת אלילים הרווחת באזור .בעי י אחז ותומכיו "עָ זַב ה' את הארץ" )יחזקאל ח ,יב(,
כביכול פג תוקפה של יציאת מצרים ,ואשור ואליליה שולטים כעת בכל .כך יש להבין את קיצוץ
יציקות המלך שלמה בבית ה' )מלכים ב טז ,יז( ,ואת ההשתתפות בחגיגות ה יצחון של אשור
בדמשק עם האלילים המקומיים )שם ,י-יג(.
________________________________________
*  65ש ה )ז ,ח( הם כ ראה ציטוט של בואה קדומה.
** להבחין בין אבן לסוכריה.

ישעיהו ח  -מי השילוח הולכים לאט
ה' מייסר את ה ביא שלא להצטרף לקושרים ,אך גם לא להתיירא כלל מאשור )כאחז( ,אלא מפ י
ה' לבדו .אבל מהי אותה 'דרך שלישית' ,שה ביא ראה בה דרך הצלה יחידה?
"עֻצוּ עֵ צה ותֻ ָפר
דַ בְּ רוּ דָ בָ ר ולא יָקוּם,
כי עִ מָ וּ ֵא-ל" )ח ,ט-י(;
מדהים לגלות פסוק ידוע זה במוב ו ה בואי ,ההפוך כל כך למשמעו הראשו י ,הלוא הוא מתאים
מאין כמוהו לסיסמת המורדים גד אשור )ואולי באמת שימש אותם?!( .אלא שה ביא בא לומר,
)=חגרוּ חגור קרב ,ותישברו( ,כי ה' עם עליית אשור!
תאזרוּ וָ חֹתוּ" ִ
"ה ַ
שכל מרד באשור ייכשל – ִ
ה' מייסר את ה ביא שלא ללכת "בדרך העם הזה" )ח ,יא( – לא להצטרף לקושרים )תומכי פקח
ורצין( ,אך גם לא להתיירא כלל מאשור )כאחז( ,אלא מפ י ה' לבדו .אבל מהי אותה 'דרך
שמאיסָ תה תביא אסון?
שלישית' ,שה ביא ראה בה דרך הצלה יחידה? דרךְ ,
'מֵ י השילוח הולכים לאט' בפי ישעיהו זו הגדרה מחייבת של השקפת עולם בואית ל וכח
ההיסטוריה הגועשת .כי ישועת ה' בפי ישעיהו לא תבוא בבת אחת ,רק לאט ובהדרגה ,גם אם יש
בה מעלות ומורדות ,גם אם לעת הזאת ה' משליט בעולם את אשור או את בבל ,פרס ומדי או
רומא ,אירופה או אמריקה ,מעצמת-על מתחלפת.
לדרך ה' שהציג ה ביא לא היו תומכים רבים .ישעיהו הסתגר עם הילדים ,הב ים והתלמידים,
סתר ה ָפּ ים ,שאפילו התורה ,חתומה בו:
ולראשו ה ב בואה שמעת ציפייה לאור שיבוא מתוך הֶ ֵ
"צוֹר ְתעוּדה )=עֵ דוּת(,
=תלמידי(;
ַ
חֲ תוֹם תורה בְּ לִמֻ ָדי )
וחכּיתי לה' המסתיר פ יו מבית יעקב
ִ
וקוֵיתי לו;
ִ
ה ה א כי והילדים אשר תן לי ה'
לאֹתות ולמופתים בישראל" )ח ,טז-יז(;
"העם ההֹלכים בחֹשך ראו אור גדול" )ט ,א(;
אחד הילדים אצל ה ביא )הקרוב למשפחת המלוכה( היה הילד חזקיהו ,המיועד למלוך בעצת ה'
הפלאית "על כסא דוד ועל ַממלכתו ...במשפט ובצדקה) "...ט ,ה-ו(.

ישעיהו ט  4 -סיבות לקריסה
הם חשבו שהם יב ו יותר מפואר ,אבל כל כוחם היה בהרס מה שב ו קודמיהם .פרק ט מסכם ל ו
את הסיבות לחורבן ולכיבוש
פרקים ז ו-ח עד פרק ט פסוק ו ,הם יחידה אחת.
מפרק ט פסוק ז מתחילה היחידה הש ייה ,והיא מסתיימת בפרק יב.
סימון הפרקים ח ,ט ו-י שגוי ,ומקורו בדרשות וצריות.
ביחידה הש ייה – "דבר שלח א-ד- -י ביעקב ,ו פל בישראל" )ט ,ז( ,חוזרת ה בואה למרד פקח
ורצין ,בהקבלה לתחילת פרק ז ,אבל ממשיכה את תיאור המשבר הפ ימי בסג ון של פרק ה.
המ יע הראשי של פקח בן רמליהו וא שי שומרון היה 'גאווה וגודל לֵבָ ב'; הם חשבו שהם יב ו יותר
מפואר מקודמיהם ,בית אחאב ובית יֵהוּא" .לבֵ ים ָ ָפלוּ וגזית ִ ב ֶהִ ,שקמים גֻדָ עוּ וַאֲ ָרזים ַחֲ ליף"
)ט ,ט( ,אבל כל כוחם היה בהרס מה שב ו קודמיהם*.
ביטוי המפתח "בכל זאת לא שָ ב ַאפּוֹ ועוד ידו טויה" )=למכה וספת( ,פגש ו בו בפרק ה )כה( ,לפ י
התיאור של צבא המעצמה העולה ,והוא חותם כעת  4פסקאות ,שמסכמות את הסיבות לקריסה,
ולכיבוש האשורי:
 .1ט ,ז-יא :מלחמת פקח ורצין גד יהודה ,בתוספת התקפה של פלשתים "מאחור" )=ממערב(**;
 .2ט ,יב-טז :א רכיה בה הגה" ,זקן ו שוא פ ים הוא הראש ,ו ביא מורה שקר הוא הז ב";
 .3ט ,יז-כ :מלחמת אחים – "מ שה את אפרים*** ,ואפרים את מ שה ,יחדו הֵ מה על יהודה****";
ורשַ ע ,גם בחוק הכתוב.
 .4י ,א-ד :ג ֵזלת דַ לים ,יתומים ואלמ ות ,במשפטי עוול ֶ
____________________________
* שומרון כולה כבר ב תה גזית בימי אחאב ובית יהוא.
** ההתקפה הפלשתית על ערי הש ֵפלה מתועדת בדברי הימים ב כח ,יח.
*** חיסולי מלכים ,הגלעד גד השומרון )מלכים ב טו ,י ,יד ,טז ,כח( הובילו להגליה אשורית )שם,
כט(.
**** ולפ י כן "היו שרי יהודה כ ַמסיגֵי גבול" גד אפרים )הושע ה ,ח-י(.

ישעיהו י  -אלוהים נמצא במפלות הגדולות
כיצד זה היד האלוהית מ ווטת את הדברים כך שאשור מת הלת בגאוותה כמלכת העולם ,ואיפה
זה שם את ישעיהו
עליית אשור כמעצמת-על העמידה לפ י ה ביאים בעיה תאולוגית כפולה .מלכי אשור שולטים
בעולם ,והם כותבים שהאליל שלהם הולך לפ יהם; וסף לכך ,הם מצליחים להכות בשומרון
וביהודה ,בדיוק באותן השיטות שהפעילו גד ַכּ ְרכְּ מיש ,כַּ ְל וֹ )=כַּ ְל ֵה(ַ ,א ְרפַּד וחֲ מָ ת ,ערי ארם
הצפו יות ,ואיה אפוא עזרת ה' לעמו?
התשובה ה בואית לא קלה לעיכול " -הוי אשור שֵ בֶ ט ַאפּי" )י ,ה(.
באמת ,ה' עומד מאחורי עליית המעצמה האשורית ,והוא משתמש בה כב'מַ טֶ ה זעם' לשפוט עמים
וממלכות שגָדשה ְס ַאת פשעיהם )כולל יהודה וישראל( .רק אחרי שיסתיים תפקידה ההיסטורי
יפקוד ה' על פשעיה ,על יצרי ההשמדה וההרס ,וגם על גאוותה ,כאילו היא מלכות עולם.
יש בהסבר ה בואי  3יסודות מפתיעים:
מה שחשבו מלכי אשור ,שהאליל שלהם הולך לפ יהם – "וכֶאֱ סֹף ביצים ֲעזֻבוֹת כל הארץ א י
אספתי ,ולא היה ֹ דֵ ד כ ף וּפֹצֶ ה ֶפה ומצפצף" )י ,יד( ,לא רחוק כל כך מהאמת .אלא שאין למלכי
אשור יכולת להבין שרק ה' לבדו ,בורא העולם והאדם וההיסטוריה ,הוא שמשתמש בהם
כמטאטא היסטורי.

יש שמץ של אמת גם במחשבתו של מלך אשור לעשות "לשֹמרון ולֶאֱ לילֶיהָ … לירוש ַל ִם ו ַלעֲצַ בֶּ יהָ "
)י ,יא( בדיוק כמו לשאר ממלכות "האליל ופסילֵ יהם" ,כי עבודת האלילים בתוך שומרון וירושלים
הפכה אותן דומות לערים ולממלכות האליליות" .הֲ לוֹא כִ ב ֵי ֻכ ִשיִ ים אתם לי ב י ישראל ְאֻ ם ה'"
)עמוס ט ,ז(.
התגלות ה' בהיסטוריה אי ה ב יצחו ות ולא בהישגים ,אלא דווקא במפלות הגדולות .כל יצחון
אשורי הוא גילוי של זעם ה' על המובָ סים .הב ה כו ה של ההיסטוריה דורשת דין וחשבון של
ה כשלים .המ צחים הם רק כלי זמ י לביצוע התבוסות ,ומפלתם הצפויה היא יד ה'.

ישעיהו יא  -יהודי אמריקה ואז משיח ,או להיפך?
בפרק יא מוזכר קודם המשיח ואחר כך קיבוץ גלויות .מי יבוא קודם  -המשיח או הגלויות? ויכוח
עתיק
פילת אשור תבוא מיד ה' ולא מיד אדם ,כמו מַ סור ע ק )"מַ ע ֲָרצה"( שי ֵֵרד משמים ויכרות יער
שלם הוא הצבא האשורי ,שיגיע וי ופף ידו על ירושלים )י ,לב-לד(.
אז תצמח מחדש מלכות דוד" ,ש ֶֹרש ִישַ י" ,לא כשלטון של כוח ,אלא כגילוי מופלא של משפט
וצדקה – ברוח ה' ,ובחוש ריח אי טואיטיבי – שילוב של משה )"ויאמר לרשע :למה ַת ֶכּה רעך?";
שמות ב ,יג( ,ושל משפט שלמה )מלכים-א ד ,טז-כח(.
ומ"מאוּרת צִ פעו י" ,יחדלו להשחית ,ואלו יהיו ימי
ַ
רשעי העולם הא ושי הגרועים מזאב ו מר,
המשיח.
הפסקת ה ֶר ַשע הא ושי היא הרבה מעבר לגדר הטבע – כול ו רואים מפלצות א ושיות ,בעוד החיות
הטורפות ברובן המכריע כבר שורדות רק בג י חיות ובשמורות ,וצריך להגן גם עליהן מפ י ב י
אדם.
בחלק הש י של הפרק מתואר ה ס הגדול ביותר – קיבוץ הגלויות.
לא מלך המשיח יקבץ גלויות – ה' יַכֶּ ה את צבא המעצמה שתבוא להכריע את ירושלים ,וה'
"יוסיף ...שֵ ית ידו" לאסוף " ִדחֵ י ישראל מארבע כ פות הארץ" )יא ,יא-יב( – יציאת הגלויות
"מ ִאיֵי הים"
דומה ליציאת מצרים ,אך יותר מופלאה ,מפ י שהיא גם "מכּוּש" )=אתיופיה( ,וגם ֵ
)=עד אמריקה(.
בגלל סדר הפרק חושבים רבים ,שמלך המשיח צריך להופיע לפ י קיבוץ הגלויות ,וכך כתב
הרמב"ם ,אלא שהוא עצמו הוסיף וכתב ,שאין לדעת סדר הגאולה עד שתהיה )הלכות מלכים י"א,
א; י"ב ,ב(.
חז"ל קבעו בסדר התפילה קיבוץ גלויות לפ י הכרתת הרשעה ,ולפ י ב יין ירושלים וצמח דוד
והשבת השכי ה לירושלים ,והם גם קבעו ,שסדר הברכות בתפילה הוא סדר הגאולה )מגילה יז
ע"ב; ירושלמי ברכות ב' ,ד; וראו בספרי ס קיבוץ גלויות ,מהדורת תל-אביב ,עמ' .(31-21

ישעיהו יב  -שיר לגאולה
במדי ת ישראל חיים כיום כבר יותר מ 6-מיליון יהודים כמעט כולם ,התקבצו מגלויות "מארבע
כ פות הארץ" .איך אפשר להתפלל  3פעמים ביום על קיבוץ גלויות ,ולהישאר עיוורים?
שירת ההודיה היא שיא הגאולה )ולא תגובה( ,ממש כמו שירת הים שבתורה.
)"שׂאוּ ֵס ציו ה"; ירמיהו ד ,ו( ,ול'דגל' יש משמעות כאשר שרים
המילה ' ֵס' במקרא פירושה 'דגל' ְ
המ ון עם ה פתו .השירה היא גדולת ה ס ,וה ס יכר בשירה.

שירת הגאולה יכולה להיות פרקי 'הלל' )כפי ההלכה( ,או שירת הים ,מזמור תהלים )כגון ,קז*( ,או
ישעיהו יב; אבל מי שרואה ישועת ה' או קיבוץ גלויות לא יכול לשתוק ולהתעלם.
במדי ת ישראל חיים כיום כבר יותר מ 6-מיליון יהודים )מצמרר!(; כמעט כולם ,הם או הוריהם
או סבא וסבתא ,התקבצו מגלויות "מארבע כ פות הארץ" .איך אפשר להתפלל  3פעמים ביום על
קיבוץ גלויות ,ולהישאר עיוורים ,ולא לראות?
גם אי אפשר לומר שצריך קיום של תורה ומצוות כדי לשיר ולהודות ,כי בליל הסדר אומרים
"דיי ו" להודות ולהלל גם "אילו הוציא ו ממצרים ולא תן ל ו" שבת ותורה ,ארץ-ישראל ומקדש.
בשירת הגאולה שלפ י ו יש פתיחה בואית )כפולה( ,ומזמור 'תהילים' שלם – בית ראשון מכוון
פ ימה ,בלשון יחיד ,עם ישראל לפ י ה' ,ובית ש י מכוון החוצה ,בלשון רבים ,לספר לעולם כולו:
רת ביום ההוא –
"וְ ָאמַ ָ
אוֹד ה' )אף( כי ָא ַפְ ָת בי,
ְ
וּת ַחֲ ֵמ י;
ישֹב ַאפְּ ְ
ה ה ֵא-ל ישוּעתי אבטח ולא אפחד,
מרת ָי-הּ ה'
כי עזי וזִ ָ
ויהי לי לישועה;
וּשאבתם מים בשָׂ שׂון ִממַ עַ י ֵי הישועה;
רתם ביום ההוא –
וַאֲ מַ ֶ
הוֹדוּ לה' ִקראוּ בִ שמו ,הודיעוּ בָ עַ מים עֲלי ָתיו,
הַ זכּירוּ כי ִ שׂגָב שמו;
זַמרוּ ה' כי גֵאוּת עשה,
מוּדַ עַ ת זאת בכל הארץ;
צַ הֲ לי ָו ֹר י יושבת ציון
כי גדול בְּ ִקרבֵּ ך קדוש ישראל.
________________________
* ראו 'שיר מזמור ליום עצמאות ו' באתר שלי ,ובספרי ס קיבוץ גלויות ,עמ' .286-276

ישעיהו יג  -יום ה' האכזרי
למה מתכוון הכתוב כשהוא אומר 'בבל' ,ומה סופה של האימפריה האשורית לפי בואת ישעיהו
בפרק ו?
בואות ה'מַ שָׂ א' בישעיהו הן קובץ בואות על הגויים ,אבל 'מַ שָׂ א' היא בואה מסוג מיוחד .ה'
יפקוד על גאוות הגויים ועל רשעתם ,תוך שימוש בגויים אחרים )שגם יומם יגיע( ,ופקידה זו
מתוארת בהרחבה ,בעוד בקיצור רב מתוארת הישועה שתצמח לעם ישראל מתוך פקידה זו על
הגויים.
"מַ שָׂ א בבל"  -פרקים יג ו-יד )עד פס' כז(  -פותח בבבל "תפארת גאון ַכּ ְשׂדים" )יג ,יט( ,וחותם
באשורִ " :ל ְשבֹּר אשור בארצי ועל הָ ַרי אֲ בוּסֶ וּ" )יד ,כה( ,והוא מכוון גד האימפריה האשורית,
ששלטה גם בבבל הכשדית )כבר אז( ,במיוחד בשלב הפרו-בבלי של סַ רגוֹן )='שַׁ רוּ-כּי וּ' =המלך
'ה כון'' ,החוקי';  705-721לפ ה"ס( .הוכחה לכך מצא בפרק יד.
"הוי אשור שבט ַאפּי" )י ,ה-טו( מכוון לכיבושי ִתגְ ַלת-פִּ לְ ֶאסֵ ר ,ו"מַ שָׂ א בבל" ,לב ו סַ רגוֹן.
סרגון ,שהגלה את שומרון ,כבש ממלכות רבות בארם )=סוריה( ובפלשת ,הקים באשור עיר בירה
חדשה ש שאה את שמו – 'דוּר שַׁ רוּכּין' – טיפח מקדשים שה היגו גם פולח ים בבליים ,למורת
רוחה של אצולת י וֵה.
ביום ה' ה"אכזרי" )יג ,ט( יבוא על האימפריה הזאת חושך שמימי* ורעש ארצי ,וצבאות מָ דַ י יביאו
עליה חורבן שממה כסדום ועמורה )יג ,יז-יט(.

כעבור כמאה ש ה ) 612לפ ה"ס( ,החריבו צבאות מָ דַ י את י וֵה** בירת אשור ,והיא לא קמה עוד –
וֹתיו" )=ארמ ותיו( חשפו
"אל ְְמ ָ
"לא ֵתשֵ ב לָ ֶצַ ח ,ולא ִת ְשכֹּן עד דוֹר ָודוֹר" )יג ,כ-כב( .את חורבות ַ
ארכאולוגים צרפתיים ובריטיים כ 2500-ש ה אחרי כן )מ ,(1820-במשך כמאה ש ה.
____________________________________
* הרמב"ם במורה בוכים )חלק ב ,פרק כט( הסביר ,שתיאורי יום ה' בשפת ה בואה מכוו ים כמשל
למאורעות היסטוריים ,גם כשהביטויים מתארים אירועים קוסמיים.
** "מַ שָׂ א י וֵ ה ,ספר חזון חום ה ֶא ְלקֹשי" ,מימי יאשיהו ,מתאר את אותו החורבן המוחלט.

ישעיהו יד  -כל רשע בא יומו
בקריסת מעצמת הרשע של ברית המועצות )בסוף  ,(1991כאשר שברו פסלי סטלין ברחבי
האימפריה הסובייטית שקרסה ,קראתי בהתרגשות רבה את פרק יד בספר ישעיהו
ישעיהו טו  -ל בואת ה'מַ שָׂ א' יש אופקי עתיד שו ים ,כעין רוכסי הרים בזה אחר זה לצופה אל
האופק .המשל על "מלך בבל" )יד ,ד( מעוגן היטב בתיעוד מותו של סרגון ,שיצא למלחמות רבות
והשמיד "גוֹ ִים לא מעט" )י ,ז( ,ופעם אחת )בדרום-מזרח טורקיה( הרג וגופתו עלמה .הוא 'לא
קבר בביתו' ,בכבוד הראוי למלך אשורי ,והזעזוע היה כבד.
סַ חֵ ריב ב ו ,בעלותו למלוכה ,קרא לבירור מעמיק על דבר 'חטאו של סרגון' אביו ,והפך לשליט
אשורי ,א טי בבלי*:
"כל מַ לכֵ י גוֹ ִים
ֻכּ ָלם שכבו בכבוד,
איש בביתו;
ַכת ִמקברך
ואתה הָ ְשל ָ
כְּ ֵצֶ ר ִתעָ ב,
...כְּ ֶפגֶר מוּבָ ס )יד ,יח-יט(;
ב"שׁאוֹל ִמתחת" ,לשם שלחו מלכי אשור "כל ַמלכֵי גוֹ ִים" )יד ,ט( ,יערכו המוּבָ סים 'קבלת פ ים'
ְ
מיוחדת לזה שחשב עצמו שליט עָ ל:
...גם אתה? ...כָּמוֹ וּ?
איך פלת ִמשמים
הֵ ילֵל בן שחר...
ואתה אמרת בלבבך:
השמים אעלה...
ֶא ַדמֶ ה לעליון;
תוּרד,
אך אל ְשאוֹל ַ
אל י ְַרכְּ ֵתי בור;
...הֲ זה האיש מרגיז הארץ?
מַ רעיש ממלכות?
שָׂ ם ֵתבֵ ל כַּמדבר… )יד ,י-יז(;
בואה מדויקת זו על מלך אשורי פרו-בבלי ,שלא קבר כי גופתו עלמה ,הפכה להיות גם בואת
מופת לדורות על רשעי עולם בבוא יומם ,עם 'קבלת הפ ים' של קרב ותיהם ,בַּ ְשאוֹל.
בקריסת מעצמת הרשע של ברית המועצות )בסוף  ,(1991כאשר שברו פסלי סטלין ברחבי
האימפריה הסובייטית שקרסה ,והוציאו בביזיון את גופתו הח וטה )!( מהכיכר שהייתה 'אדומה'
במרכז מוסקבה – קראתי בהתרגשות רבה את פרק יד בספר ישעיהו ,ורוב המילים התאימו בדיוק
)כאילו לא עברו יותר מ 2700-ש ה( ,כולל מיליון וחצי עולים לישראל ,יהודים וגרים לווים ,אך
לא כעבדים ושפחות )יד ,א-ב(.

ישעיהו טו  -מצבת הגאווה
דברי ההתפארות והגאווה של מלך מואב בדבר כיבושיו ו צחו ותיו האכזריים על הערים
הישראליות מופיעים על מצבת מישע .והיא כ ראה זו שהביאה את ה ביאים להגיב בשם ה'
"מַ שָׂ א מואב" )פרקים טו-טז( ב וי על בואה קדומה ,כמפורש בסופו "זה הדבר אשר ִדבֶּ ר ה' אל
מואב מֵ ָאז" )טז ,יג( ,וכפי שהראה פרופ' יהודה אליצור ז"ל*' .מַ שָׂ א' ה בואה הקדומה )מימי
ישע מלך מואב ,אשר פשע "בישראל אחרי מות אחאב"
אליהו ואלישע( יצא גד גאוותו של מֵ ַ
)מלכים ב א ,א(.
'מצבת מישע' חשפה בדיבון** במואב שמצפון לאר ון ,וכולה דברי התפארות*** בתיאור
יצחו ותיו וכיבושיו האכזריים בערים ישראליות .גירוש איש 'גד' מארץ עטרות אחרי שישב בה
'מעלמ' )מעולם(; הרג 'שבעת אלפי' ישראלים ב בו ,וגם חילול מקדש לה' א-להי ישראל )בשם
המפורש(.
מצבת מישע הייתה ידועה לכל ,וזהו הרקע שהביא את ה ביאים הקדומים להגיב בשם ה' ב"מַ שָׂ א
מואב" גד הגאווה הפושעת .הוכחות לכך הביא יהודה אליצור מרשימת המקומות בארץ מואב,
שמופיעים ב בואה ,וברובם המכריע מופיעים בכתובת מישע )הכתובה עברית-מואבית( ,ואף בסדר
דומה:
ח ֹר ַ ִים )'חור ן'(; ַמעְ בָּ רוֹת לאר ון
קיר-מואב )'קר'(; דיבון; בו )' בה'(; מידבא )'מהדבא'(; יַהַ ץ; ֹ
)'המסלת באר ון'( .גם 'קרחה' )מצודה באכדית( בכתובת היא העיר החשובה ,שמישע ב ה את
חומותיה' ,שעריה ...מגדלתה' – וכמובן ,הבמות והמקדש ,שמישע ב ה לאל שלו )'כמש'( .כל אלה
יהפכו לאבל ולבכי ,הזעקה והיללה יעלו מכל המקומות וה" ָק ְר ָחה" תהיה "בכל ר ֹאשיו" )טו ,ב(,
ב"מ ְקדָ שוֹ ,להתפלל לא יוּכָל" )טז ,יב(.
גם ִ
הכתובת עמדה שלמה בתל דיבָּ ן אלפי ש ים ,ודווקא החשיפה גרמה ל יתוץ כתובת מישע בידי
הבדואים ,בגלל סכסוך עם החוקר.
__________________________________
* בספרו ,ישראל והמקרא ,עמ' .182-175
** ב ;1900-שמואל אחיטוב ,אסופת כתובות עבריות )תש "ב( ,עמ' .261-250
*** המילה 'א כ' )=א כי( מופיעה בראש הכתובת ,ו-עוד  13פעמים בהמשכה ,והפעלים כולם בגוף
ראשון – "שמע ו גאון מואב ֵגא מאד) "...ט"ז ,ו(.

ישעיהו טז  -זה טוב או לא טוב ליהודים?
מכל פורע ות שה' מביא על הגויים מוכרחה לצמוח ישועה לישראל בטווח קרוב .האם אכן כך?
מדוע הביא ישעיהו את ה בואה הקדומה )"מֵ ָאז"; טז ,יג( על מואב?
ש ים רבות חגגו המואבים את גאוות מישע ,וכעת יבואו מלכי אשור וישפילו גם גאווה זו – "ועתה
ִדבֶּ ר ה' לאמר :בשלש ש ים ...ו ְִקלָ ה כבוד מואב) "...טז ,יד(.
בסיבוב ההיסטורי הבא ,כשיעלו הבבלים במקום האשורים ,ייסגר החשבון ה בואי עם מואב ,עם
קטן מלא גאווה ,ששכן בין ים המלח לבין המדבר ,וחש ביטחון בהישגיו )ירמיהו מח ,יא(.
האשורים התאמצו לשקם ארצות שכבשו ,ואילו הבבלים יחריבו וישאירו אחריהם שממה –
במואב ,כמו בפלשת ,כמו ביהודה.
אז תחזור ה בואה הקדומה על מואב ,בהרחבה ובהעצמה ,בפי ירמיהו )מח( – מה שמופיע ב"מַ שָׂ א
מואב" של ישעיהו ,מופיע בירמיהו ,ועוד הרבה יותר.

כ ראה ,שישעיהו קיצר ב בואה הקדומה ,כי ירמיהו הזכיר מקומות וספים מכתובת מישע )מח,
כב-כגִ :קרי ַָת ִים ' /קרית '; ִדבל ָָת ִים ' /דבלת '; בית ְמעוֹן ' /בת בעלמע '( ,וגם חתם בשירת
המושלים מן התורה )במדבר כא ,כז-ל; ירמיהו מח ,מה-מז(.
אבל מה יצמח מכל זה לישראל?
גם אשור וגם בבל יפגעו בישראל וביהודה ,לא פחות מאשר במואב?!
זו הסיבה שירמיהו )מו עד א( השמיט את הקוד ה בואי "מַ שָׂ א" מכל בואותיו על הגויים ,והכריז
)ירמיהו כג ,לג-מ( על ביאי 'מַ שָׂ א' כ ביאי שקר ,כי רבים טעו לחשוב ,שמכל פורע ות שה' מביא על
הגויים מוכרחה לצמוח ישועה לישראל בטווח קרוב.
ישראל הם 'עם עולם' ,והגמול לבית דוד בישעיהו )טז ,ה( ,יכול להתפרש על חזקיהו בימי ה ביא,
או על מלך המשיח לדורות עולם.
מע יין ,שמישע הכריז בכתובת 'וישראל אבד אבד עלמ' – כמה הייתי שמח להראות למישע מי
אבד לעולם ,ומי חי וקיים.

ישעיהו יז  -משא דמשק
המעטים שיישארו ,עם הקציר הדל והשומן שייעלם ,יוכלו סוף סוף להרים מבט כלפי מעלה,
לחדול מלבטוח בב י אדם ,ולהישען רק על ה'
ב"משא דמשק" חוזרים לקואליציה של רצין ופקח )פרקים ז ו-ח( .רצין השתלט לזמן קצר על עבר
הירדן המזרחי עד אילת ,ולכן לא רק דמשק תוּסַ ר "מֵ עיר והיתה ְמעי מַ פָּלה" )בידי האשורים( ,גם
בערי מואב תתחולל בריחה המו יתֲ " :עזֻבוֹת עָ ֵרי ֲערֹעֵ ר ,לעדרים תהיי ה" ,וממלכת ישראל
תקוצץ" :ו ִ ְשבַּ ת ִמבצָ ר מאפרים וממלכה מדמשק" )יז ,א-ג(.
בעקבות הקריסה של ארם דמשק ,יחד עם קריעת הגליל והגלעד משומרון ו טישת ערי מואב,
יבואו "המון עמים רבים" בפשיטות בוזזים "כִּ שׁאוֹן מים רבים" ,יסתערו ,וייעלמו.
וה ֵה בַ לָ הָ ה,
"לעֵ ת ערב ִ
בט ֶרם בֹּקר אי ו –
ֶ
זה חלק שׁוֹסֵ י וּ
וגוֹרל לבֹזְ ֵזי וּ" )יז ,יב-יד(;
ָ
בתוך העזובה והשממה ,מרחבי שדות יעלו קוצים ,והיער יחזור ויכסה מרחבים פוריים:
"והיה ביום ההוא
יהיה כל מקום אשר יהיה שם אלף גפן באלף כסף,
ַלשָ מיר ו ַלשַ יִת יהיה;
בַּ ִחצים וּבַ ֶקשֶ ת יבוא שמה,
כי שָ מיר ָושַ יִת תהיה כל הארץ") ...ז ,כג-כה(.
"והיה ביום ההוא
והאמיר
יהיו עָ ֵרי מָ עֻזוֹ ַכּעֲזוּבַ ת הח ֶֹרש ָ
אשר עָ זבוּ )= עזבו( מפ י ב י ישראל,
והיתה שממה...
על כן ִת ְטעִ י ְִטעֵ י ַ עֲמָ ים )=עצי סרק(,
וּזְ מ ַֹרת זָר )=גפן כריה( ִתזְ ָרעֶ וּ;
בְּ יום ִ ְטעֵ ך ְת ַשׂגְ שֵׂ גי
וּבַ בֹּקר ז ְַרעֵ ך ַתפְ ריחי,
ֵד ָקציר )=ערמת קוצים( ביום חלה,
וּכְ ֵאב ָא וּש" )יז ,ט-יא(;
המעטים שיישארו ,עם הקציר הדל והשומן שייעלם ,יוכלו סוף סוף להרים מבט כלפי מעלה,
לחדול מלבטוח בב י אדם ,ולהישען רק על ה':

"והיה ביום ההוא
לא יוסיף עוד ְשׁ ָאר ישראל וּפְ לֵיטַ ת בית יעקב
ל ְִהשָ עֵ ן על ַמכֵּ הוּ,
ו ִ ְשעַ ן על ה' ְקדוֹש ישראל ,באמת;
ְשׁ ָאר יָשוּבְ ,שׁ ָאר יעקב,
ֶאל ֵא-ל גִ בּוֹר" )י ,כ-כא(.
"ביום ההוא
ִי ְשׁעֶ ה האדם על עֹשֵׂ הוּ,
ועֵ י ָיו ֶאל ְקדוֹש ישראל ִת ְר ֶאי ָה") ...יז ,ז-ח(.
פּוֹרי הַ י ְָק ָרה
ישעיהו יח ַ -ז ְמּ ִרי ,סַ ֵפּ ִרי ,צִ ִ
מדוע הארץ אשר מעבר ל הרי מכו ה 'ארץ צלצל כ פיים'? כשהרב יואל בן והרב ב י לאו פגשו
הש ה את פרק יח ,ולד פירוש חדש
"הוֹי ֶא ֶרץ צִ ְלצַ ל כְּ ָפָ ִים אֲ שֶׁ ר מֵ עֵ בֶ ר ְל ַהֲ ֵרי כוּשׁ"
זהו פרק חריג שאי ו 'מַ שָׂ א' ,ובאמת אין בו פקידה על גאוות גויים ,אלא דווקא להפך – מקצה
העולם יביאו מ חה לה' ,כחלק מחזון העתיד של ישעיהו –
כל י ְֹשבֵ י ֵתבֵ ל ושֹכְ ֵי ארץ –
כִּ ְ שׂ ֹא ֵס הרים ִתראוּ,
וכִ ְתקֹעַ שופר ִתשמָ עוּ )יח ,ג(;
' ַהֲ ֵרי כוּש' )=יוּבלֵ י ה ילוס באתיופיה ובסודן( היו קצה הגבול של חלומות השליטה אותם חלמו
"מהֹדוּ
מלכי אשור ובבל ,והפעילו כוחות אדירים כדי להשיגם ,אך רק מלכי פּ ַָרס וּמָ ַדי זכו בהםֵ ,
ועד כּוּש ,שבע ועשרים ומאה מדי ה" )אסתר א ,א(.
"מֵ עֵ בֶ ר ל ַהֲ ֵרי כוּש" שכ ו שבטים אפריק יים ,שהאימפריות העתיקות לא יכלו אפילו לחלום
לשלוט בהם – אבל בורא עולם מצא בכל מקום ושולט;
"מעֵ בֶ ר ל ַהֲ ֵרי כוּש"?
ומי הם שלוחי הבורא ֵ
הציפורים ה ודדות – "צִ ְלצַ ל כ פים" – מאות מיליו י ציפורים עוברות מעל "הר ציון" פעמיים
בש ה ,מירכתי צפון שבמרחבי רוסיה ,עד כ פי דרום שבמזרח אפריקה – הררי ציון הם תיב
המעבר הצר ,בין ים למדבר ,שכולן מת קזות אליו .אין עוד מקום כזה בתבל.
כמו 'כ פי הציפורים' )"מלאכים קלים"( ,וכמו סירות שטות ביובלי ה ילוס ,כך יגיעו השליחים
"אל ְמקוֹם שֵ ם ה' צ-באות ,הר ציון" )יח ,ז(.
מקצות תבל עם "שַ י לה'"ֶ ,
ש ים רבות דיברתי וכתבתי (בספרי ' ס קיבוץ גלויות )מהדורת תל-אביב( ,עמ' 275-
) 265אודות 'ציפור ה פש' של הכיסופים לציון 'על כ פי החסידות ',בשיריו של ח" ביאליק 'אל
שימלָה ')=חסידה( – אך לא עלה
ֶ
שימלָה,
הציפור'; 'ות פ ף החסידה ;'ובשירם של יהודי אתיופיה ' ֶ
על דעתי לפרש כך את" ארץ צִ ְלצַ ל כ פים ",וה ה ,בזכות מפעל  ,929האיר חברי הטוב הרב ב י לאו
את עי י כול ו ,להבין מחדש את מילות השיר המופלאות בחזון ישעיהו.

ישעיהו יט  -נביא המונותאיזם
ותיאיסטית בלי תקופת הכשרה של מעצמת-
אי אפשר היה לתרבות הא ושית להגיע לאמו ה מו ֵ
על גלובלית ,אחת .את הפוט ציאל זיהה ישעיהו
מראשית הציביליזציה היו שתי תרבויות מובילות ומ וגדות – מֶ סוֹפּוֹטַ מיה )=ארצות הפרת
והחידקל( – ומצרים )=עמק ה ילוס( .גם האמו ות הדתיות על ריבוי האלים המשותף לשתיהן ,היו
שו ות ומ וגדות במצרים ובמסופוטמיה ,והעולם ראה מחולק מיסודו .כאשר קרסו ממלכות
קדומות במסופוטמיה )שוּמֶ רַ ,א ַכּד ,בבל ,אשור( התחלפה ההגמו יה בי יהן .כאשר קרסו שושלות

של פרעו ים במצרים ,והיו תקופות של א רכיה בארץ היאור )כמתואר גם כאן; יט ,ב-י( ,תמיד עלו
שושלות חדשות כעבור זמן .מעולם לא כבשו פרעו ים את מסופוטמיה ,ומלכי הצפון לא כבשו את
מצרים.
עד לימי השיא של האימפריה האשורית ,כחמישים ש ה אחרי ישעיהו ,אז כבשו ֵאסַ רחַ דוֹן )671
ואשוּרבַּ יפַּל ) 664לפ ה"ס( את מצרים ,ויצרו ,לראשו ה בהיסטוריה ,מעצמת-על אחת
לפ ה"ס( ַ
"מהֹדוּ
משפכי הפרת והחידקל עד דלתת ה ילוס .כ 150-ש ה אחר כך יעשו זאת מלכי פרס ו ָמדַ י ֵ
ועד כּוּש" ולתקופה יותר ארוכה ,ומאות ש ים אחר כך תייצב הקיסרות הרומית את השליטה
ותיאיסטית )=ה צרות(,
הגלובלית ,ובה תתחולל לראשו ה צמיחה בי לאומית של אמו ה דתית מו ֵ
ש בואות ישעיהו ישמשו לה מורה דרך )אך גם ה צרות היא רק אבן דרך ,ולא 'קץ ההיסטוריה'(.
ותאיסטית בלי תקופת הכשרה של מעצמת-על
אי אפשר היה לתרבות הא ושית להגיע לאמו ה מו ֵ
גלובלית ,אחת.
ישעיהו )יט ,א-ד; יח-כה( ראה את הפוט ציאל של חזון האחרית כבר בהופעה הראשו ה של "מלך
עַ ז" ,שימשול במצרים "ביד אֲ ֹד ים ָק ָשה" )'ביד קשה של 'אדו ים' ,מלכי אשור'( ,כאשר חרטומי
מצרים יתגלו כ"אֱ וִ לים" )יט ,יא-יד( ,תועים ומתעים ,בביטחון העצמי שלהם ,שמלך מסופוטמי
'לעולם לא יצליח' ,לכבוש את מצרים –
"ה ה ה' ֹרכֵב על עָ ב ַקל )=על מלכי אשור(
ובא מצרים,
ו ָעוּ אלילי מצרים מפ יו") ...יט ,א(.

ישעיהו כ  -בואו נעשה סדר
תרתן ,סרגון ,וגם אחד בשם יַמַ י .הרב יואל בן ון סוקר את ההקשר ההיסטורי של הפרק
פרק כ ממשיך את "המַ שָׂ א הזה" על פלשת .מש ת "מות המלך אחז" )יד ,כח-לב(.
סרגון ה 706-721) 2-לפ ה"ס( ,הוא כ ראה ה"צֶ פַע" שיצא "מש ֶֹרש חש" ,אשר כבש את ערי פלשת
"מצפון" )יד ,לא( – בש תו ה 3-כבש את עזה ,תפס 'במו ידיו' את המלך 'ח ון' ,והגלהו.
בש תו ה 8-מרד 'עַ זוּרי' מלך אשדוד ,ושלח שליחים כדי לכו ן קואליציה גד אשור.
רתן" )מפקד צבא בכיר( ,שהכ יע את 'עַ זוּרי' ,והמליך באשדוד את )אחיו(
בש תו ה 10-שלח " ַת ָ
'אחימתי' ,שהיה אמן לאשור; אבל האשדודים הדיחו את 'אחימתי' ,והמליכו איש חיל בשם
ַ
'יַמַ י' ,שכרת ברית עם מצרים ,ועם מלכים באזור.
שליחים של מלכי אשדוד המורדים הגיעו גם אל חזקיהו ,שהלך והתחזק ,וקשר אליו את שרידי
רתן" להכ יע את אשדוד ,לבשו "שַׂ ק"
"ת ָ
אפרים ומ שה ושבטי הגליל ,ש ותרו בארץ; כאשר יצא ַ
בירושלים כתפילת זעקה ,ואחרי הכ עת המרד באשדוד רגעו ,ופִ תחוּ שקים.
דווקא אז שלח ה' את ישעיהו להתייצב לפ י בית המלך "עָ רוֹם ויָחֵ ף ש ש ש ים" )בעיקר כשבאו
שליחי 'י ַַמ י' למשוך את חזקיהו למרד האשדודי האחרון( – ה ביא יצא למאבק ועז ובוטה כדי
לעצור את חזקיהו בן טיפוחיו מלהצטרף למרד המסוכן גד המעצמה ,שה' העלה.
ייתכן ,שבפעם הזאת ה ביא הצליח – לא ידוע ל ו על הצטרפות חזקיהו ,וסרגון לא לחם גד
יהודה.
בש תו ה 12-בא סרגון בעצמו ,החריב את אשדוד ,והגלה את תושביה; 'יַמַ י' ברח אל בן בריתו
)"שבי מצרים"( לתהלוכת
במצרים ,אבל שם השתלטו 'פרעו י כּוּש' – הם הסגירו את 'יַמַ י' ְ
השפלה והגליה של סרגון ,בסיועם של פרעו י כּוּש –
ערים וזק ים,
עָ רוֹם ויָחֵ ף וחֲ שׂוּפֵ י שֵׁ ת;
וְ חַ תוּ ָובֹשוּ ִמכּוּש מַ בָּ טָ ם,

וּמן מצרים ִתפְ ַא ְר ָתם )כ' ,ד-ה(.
ִ

ישעיהו כא  -ישחקו האשורים לפנינו
סרגון מת ,מה הלאה? האם האימפריה תתפרק? א שים במרחב כולו עוברים ל קודת תצפית
ומתבו ים .ישעיהו מצרף אות ו לצופים
כשמת סרגון )ראו לעיל פרקים יג ויד( עצרו א שים שימה בכל המרחב לתצפית – האם יצליח
ס חריב ) 681-705לפ ה"ס( להשתלט על האימפריה ,או שהיא תתפרק; קבוצות המורדים הרימו
ראש בכל מקום.
ס חריב יצא תחילה ) 703לפ ה"ס( לדרום-מזרח ,והכ יע את בבל ,זו שאביו סגד לאליליה; עֵ י ָלם
ומָ דַ י )מדרום-מזרח לבבל( היו הגב והתמיכה למרד הבבלי גד אשור; אלה הן ה"סוּפוֹת ב גב" של
"מַ שָׂ א מדבר-יָם" )המדבר שמגיע עד למפרץ הפרסי(:
"חָ זוּת ָק ָשה הֻ גַד לי:
הבוגד – בוגד )בבבל גד אשור(,
השודד – שודד,
עֲלי עֵ י ָלם – צוּרי מָ ַדי) "...כא ,א-ב(.
הצופים המבוהלים )כא ,ג-ד( לא ידעו להכריע ,האם יצח ס חריב?!
בי תיים ) 701לפ ה"ס( יצא ס חריב למסע המלחמה הידוע גד ערי הפי יקים ,גד ערי פלשת
)בראשות מלך אשקלון( ,ו גד 'חזקיהו היהודי' ,בעיקר בלכיש.
)'אשוּרָ -די -שוּמי'( ,ואז תפסו אותו
לזמן מה ) 694-699לפ ה"ס( המליך ס חריב בבבל את ב ו ַ
הבוגדים באשור והסגירו אותו לעילם ,שם רצח .רוב הצופים במרחב חשבו שעֵ י ָלם היא הכוח
העולה ,וס חריב ,אחרי הישגיו במערב ,וכישלו ו מול ירושלים ,לא יצליח ,האימפריה תתרסק,
והמרחב כולו יזכה שוב בחירותו.
"כי כֹה אמר אלי א-ד- -י:
לֵך הַ עֲמֵ ד הַ ְמצַ פֶּה,
ִראה יַגיד) ...כא ,ו-ח(".
אשר י ֶ
למרבה ההפתעה )כדברי הצופה-ה ביא; כא ,ט-י( ,אחרי ש ים של אי הכרעה ,כבש ס חריב שוב
את בבל ) 689לפ ה"ס( ,קם את רצח ב ו ,ובהיפוך לדרכו של סרגון אביו ,הוביל את פסילי
האלילים הבבליים בהשפלה גדולה ל י וֵ ה:
"וה ה זה בא רכב איש צמד פרשים,
ויַעַ ן ויאמר:
פלה פלה בבל,
וכל פסילי אלהיה ִשבַּ ר )ס חריב( לארץ".
וב"תימָ א",
ֵ
במקביל חיזקו האשורים את שליטתם בשבטי המדבר" ,דוּמה" ו"שֵׂ עיר"" ,בַּ עְ ָרב"
ב"א ְֹרחוֹת ְד ָד ים" וב"ב י ֵק ָדר".

ישעיהו כב  -תפסיקו לשחק אותה גיבורים
בתוך בואות על הגויים מופיעה בואה מפתיעה על ירושלים ,ישעיהו צופה בעיר הששה אלי קרב
ורואה בעי יו חורבן
בואה מפתיעה על ירושלים בתוך בואות ה'מַ שָׂ א' על הגויים ,וכ ראה לכןְ ,שמָ הּ לא זכר – היא
רק "גֵיא ִח ָזיוֹן" להופעת יד ה' בהיסטוריה ,בעוד ה רוגשת בהכ ות למרד ולמצור צפוי ,על ידי
ביצור החומות ,והטיית מעיין הגיחון אל תוך העיר המתרחבת ,דרך קבת השילוח )האם כתובת
השילוח הוסתרה מעין רואים בגלל הת גדות ה ביא? ראו מאמרי 'ולא יורה שם חץ' ,באתר שלי(.

ה ביא החרד ,ראה את העיר ששה אלי קרב ,וחוגגת ,כאילו צוֹפָה כבר ב יצחון ,אף שכולם יודעים
"אכוֹל ושָ תוֹ ,כי מחר ָמוּת"; כב ,יג( –
שייפלו א שים רבים ואין יודע מי ) ָ
ה ביא קרא בשם ה' לצום ולזעקה" ,לִבְ כי וּ ְל ִמ ְספֵּד ...ול ְַחגֹר שָׂ ק" )כב ,יב( ,כי ירושלים שלא תרגיש
בטוחה בביצוריה לא תמרוד במעצמות ,אבל ירושלים הבוטחת בעצמה ,תמרוד ותמרוד ,ולבסוף
"אי ָכה" על "העיר ַרבָּ תי עָ ם" )איכה א ,א(.
ייאלץ העם לבכות ֵ
שלוש ש ים הלך ישעיהו "עָ רוֹם ויָחֵ ף" )כ ,ג( כדי לעצור את חזקיהו בן טיפוחיו ,מלהצטרף למרד
האשדודי ,וכעת הוא שוב חגר שק.
מול סרגון ,חזקיהו שאר בקו של ה ביא ,אבל מול מה ש ראה כהתפרקות כללית תחת ס חריב,
חזקיהו הפך למוביל ,כבש את עקרון הפלשתית ,והמליך בה מלך מטעמו )כמוזכר בכתובת
ס חריב(.
ַוי ְִמרֹד במלך אשור ולא עֲבָ דוֹ;
הוא ִהכָּ ה את פלשתים עד עזה
ואת גְ בוּלֶיהָ ) ...מלכים-ב יח ,ז(;
מן הצד האחר )וראו הרחבה בספר ,ישעיהו – כציפורים עפות ,עמ'  (.251-228יצא ישעיהו
בהתקפה אישית חריפה גד שר בכיר" ,שֶ ב ָא אשר על הבית" ,בגלל האדרת שמו על ידי קבר
מפואר; חז"ל ראו בשב א את ראש 'מפלגת הכ יעה' )בדומה לאחז; ס הדרין כו ע"א(.

ישעיהו כג  -עומדות היו רגליהם בשערייך ,צור
מלכים גדולים ותקיפים תמיד שאפו לעלות על הרי הלב ון לכרות משם ארזים וברושים לב יית
ארמו ות רחבים .דורות של כובשים שפכו אדמה אל הים כדי להרים סוללות וללכוד את צור
בואות ה'מַ שָׂ א' מכוו ות במיוחד גד הגאווה השחצ ית של שליטים וממלכות .הקובץ חותם
בגאוות צור )עם צידון( ,בירת הסחר העולמי העתיק ,ובירת התרבות הכ ע ית עם פולח י המי יות
של 'בעל ואשֵ רה' – "כשירת הזוֹ ה" )כג ,טו-טז(.
צור שכ ה על אי ,כק"מ וחצי מהחוף הפ יקי ,ולכן הרגישה בטוחה מפ י כובשים – "יַעַ ן גָבַ הּ לִבְּ
) גיד צור( ,ותאמר ֵאל א י ,מושב אלהים ישבתי בלב ימים" )יחזקאל כח ,ב(; דורות של כובשים
שפכו אדמה אל הים כדי להרים סוללות ללכוד את צור ,ורק אלכס דר מוקדון הצליח לחבר את
צור אל החוף.
מלכים גדולים ותקיפים תמיד שאפו לעלות על הרי הלב ון ,לכרות משם ארזים וברושים לב יית
תקרות ישרות ומפוארות לארמו ות רחבים .דוד ושלמה )ואחאב( ,השיגו זאת באמצעות ברית
)מעמדת כוח( עם מלכי צור )וצידון( ,אבל מלכי אשור פרצו את ההג ות הטבעיות ,והשתלטו.
ס חריב )ב 701-לפ ה"ס( כבר גרם למלך צידון לברוח מתוך העיר צור אל 'מעבר לים' )כ ראה
לקפריסין( ,אבל ֵאסַ ְרחַ דוֹן ב ו ) 678לפ ה"ס( הגדיל ,ותפס 'כמו דג' את מלך צידון ,שברח 'ללב ים',
כרת את ראשו ,ולקח את אשתו ואת כל אשר לו ,ואף ב ה את ' מל ֵאסַ ְרחַ דוֹן' בחוף הפ יקי .אחר
כך ,המשיך דרומה לכיבוש מצרים.
כשבעים ש ה אחרי ֵאסַ ְרחַ דוֹן ,יעלה ְ בוּ ַכ ְד ֶראצַ ר )"כימי מלך אחד"; כג ,טו( על צור )יחזקאל כט,
יח( ,ואחרי כשבעים ש ה וספות יבואו מלכי פרס ,יפסיקו את ההגליות האכזריות ,וישלטו גם
כּוֹרש ו ַד ְריָוֶ ש ,יביאו שוב ,בכסף מלא" ,עצי ארזים מן הלב ון אל ים
בצור וגם בירושלים .אז ,בימי ֶ
יָפוֹא" )עזרא ג ,ג( לב יית הבית לה' בירושלים ,כ בואת ישעיהו – "והיה סַ ְח ָרהּ ...קֹדֶ ש לה') ...כג,
יח(.

ישעיהו כד  -נבואות מרעידות
ביאים שו ים חזו רעידות אדמה .המבט ה בואי ותן להתרחשות הטקטו ית משמעות תאולוגית

הפרקים כד עד כז הם יחידה אחת ,מ ֵלאה לשון שירית וצופ י חידות ,וללא תאריך .היא פותחת
ברעש גדול ,וחותמת בשופר גדול של גאולה )בדומה לפרקים ו ,י ,יא(.
על תיאורי הרעש ודומיהם ,כתב הרמב"ם )מורה בוכים חלק ב' פרק כ"ט( ,שהם משל בואי
לאירועים היסטוריים כבירים ,ובמיוחד בשפה ה בואית של ישעיהו .אכן ,בתיאור הרעש ,ה ביא
התכוון לתאר את השתלטות האימפריה האשורית.
אבל אין לי ספק ,שה ביא לקח את המשל הזה מהרעש הפיזי החזק שהתרחש בימי עוזיהו .כך יש
בידי ו תיעוד מדויק על האסון ,כששום כוהן או גביר לא יצל בזכות כספו ומעמדו )כד ,ב(; רעידת
האדמה ה וראה תפרשה ב בואה כסילוק השכי ה ,ואחריה ,שום דבר ביהודה כבר לא היה דומה
לזמ ים הקודמים –
בּוֹקק הארץ וּבוֹל ְָקהּ,
ה ה ה' ֵ
יה;...
וְ עִ ָוה ָפ ֶיהָ והֵ פיץ ֹי ְשבֶ ָ
ִהבּוֹק ִתבּוֹק הארץ ו ִהבּוֹז ִתבּוֹז,
כי ה' ִדבֶּ ר את הדבר הזה )כד ,א-ג(;
...
פַּחַ ד ָופַ חַ ת וָ פָח עליך יושב הארץ;
והיה ה ָס ִמקוֹל הפַּ חַ ד יִפּוֹל אל ה ַפּ ַחת,
והָ עוֹלֶה ִמתוֹך הפַּחַ ת ִי ָלכֵד בַּ פָּ ח,
כי אֲ רֻ בּוֹת ִממָ רוֹם ִ פְ ָתחוּ,
מוֹס ֵדי הארץ;
ַוי ְִרעֲשוּ ְ
רֹעָ ה ִה ְת ֹרעֲעָ ה הארץ,
פּוֹר ָרה ארץ,
פּוֹר ִה ְת ְ
מוֹטטָ ה ארץ;
מוֹט ִה ְת ְ
וֹעַ ָת וּעַ ארץ ַכּ ִשכּוֹר,
וֹדדָ ה ַכּ ְמלוּ ָה,
וה ְת ְ
ִ
ו ָכבַ ד עליה פִּ ְשעָ הּ,
ו ָפלה ולא תוסיף קוּם )כד ,יז-כ(;

ִדּבְ ֵרי עָ מוֹסְ ...שׁ ַָת ִים לִפְ ֵי הָ ָרעַ שׁ )עמוס א ,א(;

יתי ֶאת א-ד- -י ִ צָּ ב עַ ל ַה ִמּזְ בֵּ חַ ,
ָר ִא ִ
וַיּ ֹאמֶ ר הַ הַ כַּפְ תּוֹר וְ י ְִרעֲשׁוּ ַה ִסּפִּ ים) ...עמוס ט ,א(;

ו ֶָא ְר ֶאה ֶאת א-ד- -י ֹישֵׁ ב עַ ל כִּ ֵסּא...
קּוֹרא,
ַו ָיּ ֻעוּ ַאמּוֹת הַ ִסּפִּ ים ִמקּוֹל הַ ֵ

וְ הַ בַּ יִת יִמָּ לֵא עָ שָׁ ן )ישעיהו ו' ,א-ד(;

יתים ֵמחֶ צְ יוֹ ִמזְ ָרחָ ה וָ י ָָמּה...
וְ ִבְ ַקע הַ ר הַ זֵּ ִ
וְ ְַס ֶתּם כַּאֲ שֶׁ ר ַ ְס ֶתּם ִמפְּ ֵי הָ ַרעַ שׁ
הוּדה) ...זכריה יד ,ד-ה(.
בִּ ימֵ י עֻזִּ יָּה ֶמ ֶל יְ ָ

ישעיהו כה -
ישעיהו כו  -אני שולח לך שיר מפוצל
בימי חזקיהו לא היה כוח לומר שירה ,היו אלו ימים של חורבן .אבל אם מ טרלים את מה שלא
רלוו טי ואוספים עוד כמה פסוקים אפשר ממש לשמוע את השירה
שיר ישועה גדול מפוצל וחבוי בפרקים אלו ,דומה מאד למזמור שבפרק יב .אבל בימי חזקיהו לא
היה כוח לומר שירה ,בגלל חורבן לכיש וערי השפלה ,ולא יכלו לראות את גודל ה ס של הצלת
והפ ו
ירושלים .כך הסבירו חז"ל )ס הדרין צד עמ' א(* את ההחמצה הגדולה באותם ימיםִ ,
"מכְּ ַף הארץ".
למזמור ש שמע ִ
"אבַ ל תירוש ...שָ בַ ת ְמשׂוֹשׂ תֻ פּים ...שָ בַ ת ְמשׂוֹשׂ
קל לקרוא את הרצף בדילוג על פסוקי השיר ָ -
וּש ִאיָּה יֻ ַכּת שָ עַ ר; ָואֹמַ ר ָרזי ליָ ,רזי לי ,אוי לי ...פַּחָ ד
שאר בָּ עיר שַ מָּ ה ְ
כִּ וֹרָ ...גלָ ה ְמשׂוֹשׂ הארץ; ִ ַ
ָופַחַ ת ָופָח) "...כד ,ו-יב  +טז-כ( .גם פסוקי השיר בפרק כה )א ו-ט( קוטעים את רצף התיאור של
הופעת מלכות ה'; וה ה לפ יכם מזמור שלם ,אחרי חילוץ הפסוקים מחוסרי ההקשר מתוך
תיאורי הרעש ,הפקידה והישועה:
"מכְּ ַף הארץ זְ ִמרֹת שמע ו,
ִ
צְ בי ַלצדיק )כד ,טז(.
רוֹמ ְמ ,
ה' א-להי אתה אֲ ִ
שׂית ֶפּלֶא,
אוֹדֶ ה ִשמ כי עָ ָ
אמֶ ן )כה ,א(;
עֵ צוֹת מֵ ָרחוֹק אֱ מוּ ה ֹ
ואמַ ר ביום ההוא:
ָ
ה ה א-להי ו זה ִקוי וּ לו ויוֹשיעֵ וּ,
זה ה' ִקוי וּ לוָ ,גילה ו ִ שמחה בישועתו )כה ,ט(;
ביום ההוא יוּשַ ר השיר הזה בארץ יהודה –
עיר עָ ז ל ו ,ישועה יָשית חומות וָחֵ ל;
פִּ תחוּ שערים ו ָיב ֹא גוי צדיק שֹמֵ ר אֱ מֻ ים;
בִּ טחוּ בה' עֲדֵ י עַ ד,
כי ב ָי-הּ ה' צור עולמים )כו ,א-ד(;
ֵהמָ ה ִי ְשׂאוּ קולם ָי ֹר וּ,
ִבּגְ אוֹן ה' צָ הֲ לוּ ִמיָם;
על כן בָּ אֻ ִרים כַּבְּ דוּ ה',
באיֵי הים ,שֵ ם ה' א-להי ישראל )כד ,יד-טו(;
ִ
והיה ביום ההוא –
י ִָת ַקע בְּ שופר גדול,
וּבָ אוּ האֹבְ דים בארץ אשור
והַ ִ ָדחים בארץ מצרים,
שתחווּ לה' בהַ ר הקֹדֶ ש ,בירוש ַל ִם" )כז ,יג(.
וה ַ
ִ

ישעיהו כז  -אחרי המכות יושר השיר
הגאולה עדיין לא ולדה ,ישועות לא מופיעות בארץ ,הרשעים שולטים והמתים טמ ים בעפר,
בעוד א ח ו מתפללים לתחיית המתים .ואז יבוא היום
פסח ויציאת מצרים עיצבו את הפרק החותם ,שמתחיל )כרגיל( בעומק הפרק הקודם – ה בואה
חוזרת לשעבוד האשורי ,שמזכיר את שעבוד מצרים.
"ה' א-להי ו בְּ עָ לוּ וּ אֲ ֹד ים )אחרים( זוּל ֶָת –
ְלבַ ד )=רק( בְּ ַזְ כּיר ְשמֶ " )כו ,יג(;
הכאבים והייסורים לקראת היציאה מהשעבוד דומים לחבלי לידה לקראת יציאת התי וק –
"כמו הָ ָרה ַת ְקריב ָל ֶלדֶ ת,
ָתחיל ִתזעַ ק בַּ חֲ בָ לֶיהָ –
כן היי ו ִמפ יך ,ה';
הָ רי וּ ,חַ לְ וּ ,כמו ָילַד וּ רוח") ...כו ,יז-יט(;
הגאולה עדיין לא ולדה ,ישועות לא מופיעות בארץ ,הרשעים שולטים והמתים טמ ים בעפר,
בעוד א ח ו מתפללים לתחיית המתים ,ול פילת הרשעים )ו ָָא ֶרץ ְר ָפאים ַתפּיל( .ואז יבוא הצַ ו לעם,
בתוך ירושלים ,להסתגר בבתים  -כמו בפסח מצרים  -ולחכות לרגע שבו ה' ַיכֶּ ה את רשעי העולם,
אשור ,בבל ומצרים ,ממש כמו במכת בכורות –
" ֵל עַ מי בּ ֹא בַ חֲ דָ ֶרי
וּסגֹר דלתיך ְ)דל ְָת ( בַּ עֲדֶ ,
ְ
חֲ בי )=התחבא( כמעט רגע עד ַיעֲבָ ר זָעַ ם;
כי ִה ֵה ה' יֹצֵ א ממקומו
לִפְ קֹד עֲוֹן יֹשֵ ב הארץ עליו...
ביום ההוא יִפְ קֹד ה'...
על ִלוְ י ָָתן ָחָ ש בָּ ִרחַ )=אשור(;
ועל לִ וְ י ָָתן ָחָ ש ֲע ַקלָתוֹן )=בבל(;
הת ין אשר בַּ יָם" )=מצרים(; )כו ,כ-כא ,כז ,א(;
והרג את ַ
"הת ים הגדול הרֹבֵ ץ בתוך
ַ
הת ין הוא קוד לפרעה במצרים מספר שמות ועד יחזקאל )כט ,ג( –
ְיא ָֹריו" ,ואילו ש י ה חשים הן המעצמות ששכ ו על החידקל הישר והקצר יותר ) י וֵה בירת
אשור( ,ועל ה הר ה ָגדֹל הר פרת )בראשית טו ,יח( ,הארוך והמפותל )=בבל( .אחרי המכות
הגדולות יושר השיר של פִּ תחוּ שערים ,ויתחולל קיבוץ הגלויות המופלא ,גם של האֹבְ דים וה ִדָ חים,
בדרך לירושלים.
"והיה ביום ההוא –
י ְַחבֹּט ה' ִמ ִש ֹבּלֶת ה הר )=מזרימת הר פרת(
עד חל מצרים,
וא ֶתם ְתל ְֻקטוּ ְל ַאחַ ד ֶאחָ ד ב י ישראל" )כז ,יב(.
ַ

ישעיהו כח  -מורה ותלמידים רעים
'המוֹרה הטרדן' ישעיהו ,שהטיף להם מוסר בלשון
ֶ
שיכורי הגאווה בירושלים ,לא יכלו לסבול את
חכמה ושיר ,ולעגו לו כמי שמילותיו אי ן מתחברות למשפט
פרקים כח ו-כט  -יחידה אחת  -השוואה קשה בין "ע ֲֶט ֶרת גֵאוּת ִשכּ ֵֹרי אפרים" )כח ,א-ד( ,לבין
ריאל" )=ירושלים( .ימי אחז )ועד  6לחזקיהו( ,היו ש ותיה האחרו ות של
הדומים להם ב"אֲ ֵ
ממלכת 'אפרים' .ה ביא ראה ל גד עי יו את השיטפון האשורי הכביר* ,ואת שומרון שתירמס
ברגלי אשור ,אחרי המרד האחרון שבא מתוך שיכרון וגאווה**.
וזאת ההקדמה לעימות של ישעיהו עם השיכורים 'שלו' – "א שי לָצוֹן ,מ ְֹשלֵי העם הזה אשר
בירוש ַל ִם" )כח ,יד-טו( .חבורת השרים של אחז ,שכרתו ברית עם המוות )=מלך אשור( ,וחשבו
שבזה יהודה תי צל מכיבוש אשורי ,אבל פתחו שער להשתלטות זרה.

'מוֹרה' מול תלמידים רעים ,וכבר היו אז מורים ותלמידים באצולה
בעימות הזה חשף ישעיהו כ ֶ
'אב'' ,בָּ א'' ,גָד'' ,דָ ן'" ...צַ ו ָלצָ ו",
הירושלמית – "גְ מוּלֵי ֵמחָ לָב" ֵאם החלו ללמוד קריאה ,בתרגילי ָ
'תו' ,מילים קטועות שאי ן מתחברות למשפט שלם – "זְ עֵ יר שָ ם ,זְ עֵ יר ָשם"
"קו ָל ָקו"ָ ' ,רב'' ,שָ ב'ָ ,
ַ
)כח ,ט-יג(.
המוֹרה הטרדן' ישעיהו ,שהטיף להם מוסר בלשון
ֶ
שיכורי הגאווה בירושלים ,לא יכלו לסבול את '
חכמה ושיר ,ולעגו לו כמי שמילותיו אי ן מתחברות למשפט ,כמורה של תי וקות )כמה מהם אולי
למדו אצלו לקרוא(.
ה ביא השיב להם ,שתלמידים כמותם לא יצליחו לקרוא ולהבין מה צפוי ליהודה ולירושלים ,מפ י
שהם שוכבים כשיכורים בתוך "קיא צ ֹאה" )כח ,ח( ,ושמו מבטחם ב" ָכזָב ...ובשקר" )כט ,יד(.
המוֹרה' משל לשדה תבואה )מזכיר את שירת הכרם(.
ֶ
כאן )כח ,כג-כט( הוסיף '
כדי להגיע ללחם צריך לדוש את התבואה במכות חזקות של 'גלגל עגלה' – ואלה ייסורי המשפט
בדרך לגאולה.
______________________________________
* השיטפון האשורי בכח ,ב ,כמו ב-ח ,ז-ח.
** כמו האופֶה השיכור במאפייה העולה באש ,בהושע ז.

ישעיהו כט  -תחזיקו מעמד ,זה יעבור
השיעור העיקרי של ישעיהו לשומעי לקחו הוא הצמיחה המחודשת העתידה להיות אחרי כל
המכות ,אך האם חזקיהו ושריו יזכו לראות בה?
אחרי רמיסת שומרון של אפרים תחת השיטפון האשורי ,כבר ראה ה ביא את "הֲ מוֹן כל הגוֹ ִים
הצ ְֹבאים על אריאל" )פס' ז'(ִ " ,קריַת חָ ָה דוד" )פס' ב( ,וכבר ראה גם איך "יישאר צבא אשור רעֵ ב
"שוֹקקה" )כט ,א-ח(.
ֵ
וצמֵ א ,אחרי החלום לשתות ולאכול את ירושלים ב פש
'המוֹרה' ישעיהו ,לבין ' ביאים'
ֶ
ושוב ,כל זה רקע להמשך העימות ב'בית הספר' הירושלמי ,בין
ו'חוזים' ויודעי ספר )שאולי למדו אצלו לקרוא( על דברי "הספר החָ תוּם" ,שאי ם יכולים לקרוא
בו ,כי ה' כיסה את ראשיהם ,ו סך עליהם "רוח ַת ְרדֵ מה" )כט ,י-יב(.
כאן כבר לא מדובר על השיכורים שרי אחז הבוטחים בכזב ובברית עם המוות )האשורי(,
אלא בשרי חזקיהו ,שלמדו ספר ,וכלפי חוץ הם עובדי ה' – "...העם הזה ,בפיו ובשפתיו כבדו י,
ולבו רחק ממ י" – וכידוע ,בעיה קשה ביותר בחי וך דתי היא תפילה בלי כוו ה ,מתוך ֶהרגֵל –
"ו ְַתהי י ְִר ָא ָתם אֹתי ִמצְ וַ ת א שים ְמלֻמָ דה" )כט ,יג(.
המוֹרה' ה ביא הוא הצמיחה המחודשת העתידה להיות אחרי כל המכות –
ֶ
השיעור העיקרי של '
ביום ההוא
יהיה צֶ מַ ח ה' לצבי ולכבוד
...לִפְ לֵיטַ ת ישראל;
והיה ה שאר בציון,
וה ותר בירוש ַל ִם –
ָקדוֹש י ֵָאמֵ ר לו...
...ברוח משפט) ...ד' ,ב-ד(;
ביום ההוא
יהיה ה' צ-באות לַ עֲטֶ ֶרת צבי
פירת ִתפְ ָארה
ו ִלצְ ַ
ִל ְש ָאר עַ מוֹ;

ולרוח משפט
לַיוֹשֵ ב על המשפט) ...כח ,ה-ו(;
ושמעו ביום ההוא
החֵ ְרשים – דברי ספר,
אפֶל וּמֵ חֹשֶ ך ,עֵ י ֵי עִ וְ רים ִת ְר ֶאי ה )כט ,יח(;
וּמֵ ֹ
בצמיחה העתידית ,מתוך השארית" ,הילדים" )ח ,טז-יח( ותלמידי ה ביא )"לִמֻ דָ י"( ה אמ ים
יתפסו מקום חשוב ומכריע ,ואז "לא ...יֵבוֹש יעקב ...בִ ְראוֹתוֹ ילדיו מעשה יָדַ י בְּ ִק ְרבּוֹ י ְַקדישוּ
ְשמי) "...כט ,כג( – אך האם יזכו חזקיהו ושריו לראות בפלא הצומח ,ולומר שירה?

ישעיהו ל  -לא מוותרים על הקנה הרצוץ
ישעיהו רואה בהישע ות על מצרים הפרת ברית והפרת חובת המלך .חזקיהו ,ב יגוד לעבר ,לא
מקשיב
פרקים ל ולא הם יחידה אחת – ימי חזקיהו ,במלוך ס חריב ) 705לפ ה"ס(.
בימי סרגון ,ישעיהו התייצב בצו ה' ובכל כוחותיו ,גד שליחי מלכים מורדים )מאשדוד  -פרק כ
ְמרֹדַ ך בַּ לְאֲ דָ ן  -פרק לט( ,וחזקיהו עצר .גם צבאות אשור ,שלא פסחו על שום הזדמ ות להכריע
מתמרדים ,לא עלו על יהודה.
כשמת סרגון ועלה ס חריב ,געשה כל האימפריה ,ובכל המרחב היו בטוחים ,שהשליטה האשורית
מתרסקת – זה היה הרגע שבו יצאה המשלחת מירושלים למצרים.
ישעיהו זעק "הוי"" ,הוי" ,אך לא יכול היה לעצור עוד את הקואליציה שחזקיהו הפך בה למ היג
מוביל .ה ביא ראה במשלחת למצרים ,חזרה לגָלוּת ,הפרת ברית ה' ביציאת מצרים ,וגם פגיעה
בחובת המלך )בפרשת המלך בספר דברים יז ,טז( ,שלא להישען על סוסי מצרים.
הוי ב ים סֹררים ְאֻ ם ה'...
ההֹלכים לרדת מצרים ופי לא שאלו,
במעוֹז פרעה,
לָעוֹז ָ
ולַחסוֹת בצֵ ל מצרים;
והיה לכם ָמעוֹז פרעה לבֹשֶ ת,
והֶ ָחסוּת בצֵ ל מצרים ִלכְ ִלמה )ל ,א-ג(;
הוי היֹרדים מצרימה לעזרה,
על סוסים ִישָ עֵ וּ;
וַ יִבְ ְטחוּ על רכב כי ָרב,
ועל פרשים כי עָ צְ מוּ מאד –
...ואת ה' לא ָד ָרשוּ )לא ,א(;

מסע השיירה המלכותית ,ש סעה למצרים דרך המדבר מתואר )בלשון 'מַ שָׂ א'( כהיפוך ליציאת
מצרים –
מַ שָׂ א בַּ הֲ מוֹת גב
בארץ צרה וצוּקה...
ִי ְשׂאוּ על כּ ֶֶתף ֲעיָרים ֵחילֵ יהֶ ם
רוֹתם –
ועל דַ בֶּ שֶ ת גמלים אוֹצְ ָ
על עַ ם לא יוֹעילוּ;
ומצרים הֶ בֶ ל ו ִָריק יַעְ זֹרוּ) ...ל ,ו-ז(;
חזקיהו ושריו קיבלו החלטה הסותרת את "תורת ה'" ,ו'החוזים' שהתירו להם ברית עם מצרים
) גד אשור( סרו מהדרך והתכחשו לעדות הלוחות והספר )ל ,ח-יא( – המשע ת המצרית תתרסק
לרסיסים )ל ,יד( ,ודבר ה' הכתוב על לוח יעיד לעי י כל יודעי ספר באמת.

ישעיהו לא  -פסח תמורת פסח
חזקיהו חגג פסח מופלא כשאיחד את שארית שבטי ישראל עם יהודה וירושלים .פסח מופלא
כ גדו עשה ה' לחזקיהו בהצלה מס חריב
אחרי הירידה למצרים ,ואחרי התעצמות אשור מול יהודה ומצרים גם יחד ,יופיעו שוב מכות אש
וברד )כמכות מצרים( על אשור ,ואחריהן תתגלה ישועת ירושלים כמו הצלת פסח ,והר ה' יחגוג
בשיר ,כשירת הלילה שהפך ליום –
והשמיע ה' את הוד קולו
ַראה;
ו ַחַ ת זרועו י ֶ
 ...ולַהַ ב ֵאש אוֹכֵלה ...ואבן בָּ ָרד;
כי מקול ה' יֵחַ ת אשור,
בשֵ בֶ ט ַיכֶּה ]ה' אותו[ )ל ,ל-לא(;

כְּ צִ פֳרים עָ פוֹת ]לחופשי[,
כן ָיגֵן ה' צ-באות על ירוש ָל ִם –
והמליט...
והצילָ ,פּסוֹחַ ִ
ָג וֹן ִ
ו ָ ַפל אשור בְּ חֶ ֶרב לא איש...
ְאֻ ם ה' ,אשר אוּר לו בציון
ות וּר לו בירוש ָל ִם )לא ,ה-ט(;
ַ

השיר יהיה לכם כְּ ֵליל התקדש חג,
ושׂמחַ ת ֵלבָ ב כַּ הוֹלֵך בֶּ ָחליל
ִ
לָבוֹא בְ הַ ר ה' אל צוּר ישראל )ל ,כט(.

פסח מופלא אחד עשה חזקיהו ,כשאיחד את שארית שבטי ישראל "מֵ אפרים ומ שה )"מֵ ָא ִשר"(,
ִי ָשׂשכָר וזְ בֻלוּן" )דברי-הימים-ב ל ,יא ויח( עם יהודה וירושלים תחת בית דוד.
פסח מופלא כ גדו עשה ה' לחזקיהו )למרות הברית עם מצרים( להצלת ירושלים מידי ס חריב,
במתכו ת פִ סחית.
*
אתם קוראים פרק זה ביום העצמאות של מדי ת ישראל –
בראש חודש יסן התש"ח ,פל בקסטל )בטעות!( מפקד הכוחות הפלסטי יים שצרו על הדרך
לירושלים ו יתקו אותה ,עבד אל-קאדר אל-חוסיי י .כמאה אלף אספו להלווייתו בהר הבית ,ועד
היום לא קם להם מ היג כמוהו .כוחותי ו חזרו לקסטל ולא עזבו אותו עוד .גלגל המלחמה
התהפך ,כוחותי ו עברו להתקפה במבצע ' חשון' .טבריה ,חיפה ,יפו שוחררו בפסח במבצע 'חמץ' –
המצות הגיעו לירושלים ,וא שי פלמ"ח רקדו עם חסידי ירושלים את פריצת המצור – החלק
הראשון של מלחמת העצמאות )לפ י הפלישה של צבאות ערב( הסתיים ב יצחון מופלא עם קום
המדי ה.

ישעיהו לב  -משטר הצדקה
פרקים לב-לג גם הם יחידה אחת – הישועה הגדולה שתבוא היא הופעת הצדק והמשפט במלוא
תוקפם אחרי השוד ,הבכי ,בריחת ההמו ים )לג ,ג ,ח-ט( והשממה ,שהביאו הגייסות האשוריים
במלחמות הכיבוש ודיכוי המרידות.
את הפסקה הראשו ה בפרק רצוי לקרוא בסופו )כפי שראי ו בפרקים קודמים(;
ה שים ה"שַׁ אֲ ָ וֹת" מזכירות את "ב ות ציון" הגֵאוֹת והיפהפיות עם הבגדים והתכשיטים )לעיל
פרק ג טז-כו( ,שיֵשבו אבֵ לות לארץ על הא שים שימותו במלחמה ,ויחזיקו "שבע שים באיש אחד"
)ד ,א( ,שלא יפר ס ורק יגאל אותן מחרפת שֶ בי .כאן )לב ,ט-יב( הן סופדות ומקו ות על שממת
הארץ ,על "כָּלה בציר" ואסיף שלא יבוא:
"על אדמת עמי
קוץ שמיר ַתעֲלֶ ה...
כי ארמון ֻטָ ש,
הֲ מוֹן עיר ֻע ָזב,
)ביצורי( ֹעפֶל וּבַ חַ ן
היה ְבעַ ד ְמעָ רוֹת )=התרוקן לעד( עד עולם,
ְמשׂוֹשׂ פְּ ָראים ִמרעֶ ה ע ֲָדרים –
עד יֵעָ ֶרה )=יתרוקן( עלי ו )שפע( רוח ממרום" )לב ,יג-טו(.

'כרמל' הוא אזור בי יים בין 'מדבר' )=אזור המרעה( לבין 'יער' – ב'כרמל' יש צמחיה טבעית
)=שיחים( וחקלאית )=כרם ,שדה תבואה מבשילה( עד גובה אדם .השממה שתתפשט בעקבות
המלחמות והבריחות ,תהפוך 'יער' ל'כרמל' ,ו'כרמל' ל'מדבר' )לג ,ט( ,ואילו השפע "ממרום" יחולל
ת ועה הפוכה:
"והיה מדבר לַכרמל,
והכרמל לַיער יֵחָ שֵ ב;
ושָ כַן במדבר משפט,
וצדקה בכרמל ֵתשֵ ב…" )לב ,טו-יז(.
השיבה אל הצדקה והמשפט תכו ן מחדש משטר של 'צדק חברתי' בו המלך והשרים יראו בזה את
שליחותם:
"הֵ ן לצדק ִי ְמ ָל מלך ,ושָׂ רים לְמשפט ָישֹׂרוּ )=ישלטו; לב ,א(.
משטר הצדקה הוא השפע האמתי ,כי הוא יבוא "ממרום" ,והופעתו בארץ תהיה "כְּ ַמחֲ בֵ א רוח
וסֵ ֶתר זרם )במדבר( ,כְּ ַפלְ גֵי מים בְּ צָ יוֹן )=בְּ ִציָהִ ,בּישימון( ,כְּ צֵ ל סלע ָכּבֵ ד בארץ ֲעיֵפה )=צְ מֵ אה; לב,
ב(.

ישעיהו לג  -להיות צדיק בשש דרכים
דווקא בסיום שירת הצדקה והמשפט ,לא הסתפק עוד ישעיהו במושגים הכלליים ,ופרט בדיוק את
דרכי היושר והצדקה ,שבהם ייבחן כל מבקש ישועה
אחרי השוד והשממה ,שעליהם יבכו מרה " ֶא ְר ֶא ָלם" )=מלאכי מרום; לג ,ז( ,תבוא שירת הישועה
של הצדקה והמשפט ,ובתוכה ש י שירים ,שהפכו לקודים בעולמם של חכמים:
" שגב ה' )בעולם(,
שכֵן מרום
כי ֹ
ִמלֵא צִ יון משפט וצדקה –
והיה אֱ מוּ ַת עִ ֶתי )=יושר דרכיך בכל עת(,
חֹסֶ ן ְישוּעֹת )=ישועות חסו ות ,בטוחות(,
חָ כְ מַ ת ודָ עַ ת,
ִראת ה' היא אוֹצָ רוֹ" )של ירא ה'( )לג ,ה-ו(;
י ַ
ודרשוהו חכמים )שבת לא עמ' א( על  6סדרי מש ה:
אֱ מוּ ַת – זה סדר זרעים )שמאמין בחי העולמים ,וזורע(;
עִ ֶתי )=מועדיך( – זה סדר מועד;
חֹסֶ ן – זה סדר שים )=חוסן המשפחה היהודית(;
ְישוּעֹת – זה סדר זיקין )=ישועת ה יזקים(;
חָ כְ מַ ת – זה סדר קדשים )=חכמת העבודה במקדש(;
ודָ עַ ת – זה סדר טהרות )=הבדלה בין טומאה לטהרה(;
ִראת ה' היא אוֹצָ רוֹ )של לומד התורה(;
)ועל כולם( – י ַ
דווקא בסיום שירת הצדקה והמשפט ,לא הסתפק עוד ישעיהו במושגים הכלליים ,ופרט בדיוק את
דרכי היושר והצדקה ,שבהם ייבחן כל מבקש ישועה:
הלֵך צְ דָ קוֹת
ֹ .1
 .2ודֹבֵ ר מֵ ישָ רים,
 .3מ ֵֹאס בְּ בֶ צַ ע מַ ע ֲַשקוֹת,
מ בַּ שֹחַ ד,
ֹ .4עֵ ר כַּ פָּ יו ִמ ְת ֹ
 .5אֹטֵ ם ָאזְ וֹ ִמ ְשמֹעַ ָדמים
 .6ועֹצֵ ם עֵ י ָיו מֵ ְראוֹת ְבּ ָרע;

הוא ְמרוֹמים ִי ְשכֹּן,
ְמצָ דוֹת ְס ָלעים ִמ ְשׂגַבּוֹ) ...לג ,טו-טז(;
ודרשו חכמים )מכות כג-כד( על יסודות המצוות:
 613מצוות אמרו לו למשה בסי י – בא דוד )תהלים טו( והעמידן על ) 11עמודי יסוד(; בא ישעיהו
והעמידן על ) 6עמודי יסוד( ...וה ביא חתם בירושלים טהורה וחוגגת )בדומה לפרק ד(:
"חֲ זֵה צִ יוֹן ִק ְריַת מוֹ ֲעדֵ וּ,
ראי ה ירוש ַל ִם
עי יך ִת ֶ
ָ וֶה שַׁ אֲ ָן ,אֹהֶ ל בַּ ל ִיצְ עָ ן )=לא יֵעָ ֵקר(,
בַּ ל יִסַ ע )=לא יֵעָ ְקרוּ( י ְֵתד ָֹתיו ָל ֶצַ ח...
כי ה' שֹפְ ֵט וּ – ה' ְמח ְֹק ֵק וּ,
ה' מַ ְל ֵכּ וּ – הוא יוֹשיעֵ וּ" )לג ,כ-כב(.

ישעיהו לד  -דם ,שליטה ונקמה
באיזו דרך הת הלה במשך הש ים מערכת היחסים בין ישראל ואדום ,ומה גרם לכך שהפכה היא
מטרה מרכזית לחצי ה קמה של ישעיהו
הפרק משלים את ה בואות על הגויים )יג-כג(.
הוא פותח ב בואה כללית על רשעת הגויים:
"קרבוּ גוים ִלשמֹעַ
ִ
וּלאֻ מים הַ קשיבוּ,
וּמ ָאהּ,
ִתשמַ ע הארץ ְ
ֵתבֵ ל וכל צֶ אֱ צָ ֶאיהָ ;
כי ֶקצֶ ף לה' על כל הגוים
וחֵ מה על כל צְ בָ ָאם" )=אלילי השמים; לד ,א-ד(;
וכאן וספה ה בואה האחרו ה לגויים ,על אדום "עַ ם חֶ רמי" .מה קרה באדום בימי ישעיהו? "בעת
מאילוֹת ,וארומים )ואדומים( באו
ההיא השיב רצין מלך ארם את אילת לארם וַ י ַשֵ ל את היהודים ֵ
אילת וַ יֵשבוּ שם עד היום הזה" )מלכים ב טז ,ו( .כעבור ש תיים ) 732לפ ה"ס( כבש ִתגְ לַת פִּ ל ְֶאסֶ ר
מלך אשור את דמשק "ואת רצין הֵ מית" )שם ,ט(; כך חגגה אדום את שחרורה גם מארם וגם
מיהודה .אחרי דורות רבים של שליטת יהודה באדום ,הפכה אדום לאיום קבוע על דרום יהודה
למאות ש ים ,בדומה לאיום העמלקי לפ י דוד.
היחסים בין אדום לישראל היו רוויי דם ו קמות תמיד – כשאדום חלשה קם בה יואב בן צרויה
)מלכים א יא ,טו-טז( ,וכעבור זמן ,אמציה מלך יהודה )דברי הימים ב כה ,יב(; כשיהודה חלשה
קמו בה האדומים באכזריות וראה ,ומשם בואות הזעם הקשות על אדום שתתמלא דם,
בישעיהו )לד ,ו-סג ,א-ו( בירמיהו )מט ,א-כב( בעובדיה ,ואף במלאכי )א ,א-ד( – "כי יום קם לה',
ש ת ִשלוּמים לריב צִ יון" )לד ,ח(.
השממה העתידית של אדום מתוארת כאן כהתאספות העופות הדורסים ואוכלי הפגרים לשכון
החרבים ,ושוב חשפת טייתו של ישעיהו לדרוש בתורה ,הפעם ברשימת העופות
ֵ
בארמו ות
וּק ָראוּ ,אחת ֵמהֵ ה לא ֶעְ דָ רה ...כי פי הוא
"דרשוּ ֵמעל ספר ה' ְ
הטמאים )ויקרא יא; דברים יד( – ִ
צִ וה )לטמא אותן( ,ורוחו הוא ִקבְּ צָ ן" )לשכון בחורבות( )לד ,טז(.

ישעיהו לה  -בן גוריון הראשון
תפרח ,גילת ,ר ן ,מבועים ,פדויים ,מסלול  -יכול להיות שישעיהו היה חוזה הפרחת ה גב הראשון?

שיר בואי זה על פריחת המדבר לא תקיים בעת העתיקה ,אך תקיים במלוא עצמתו עם קום
מדי ת ישראל .דוד בן-גוריון הפך פרק זה לתכ ית התיישבות ב גב – מכאן לקחו לפחות  6שמות
של יישובים במרחבי ה גב הצפו י ,באזורי תיבות ואופקים ,שהוקמו לקליטת העולים" ,פדויי ה'"
בר ה" מפרס ומעירק ,מתימן ומארצות המגרב ,מרומ יה ומרוסיה ,ויותר
)לה ,י( ,שבאו לציון " ִ
פרח – מושב גילַ ת – מושב ַר ֵן )ב( – מושב מַ סלוּל – מַ בּוּעים –
מאוחר גם מאתיופיה .מושב ִת ַ
פְּ דוּיִ ים )ז-ח ,י(;
לאלה צריך להוסיף את יישובי חבל ערבה ,את היישובים בשרון ,גאוּלים וחֲ בַ צֶ לֶת השרון ,את הדר
הכרמל בחיפה ,ואולי גם את מושב מַ בקיעים בחוף אשקלון ,ששמותיהם עלו על מפת הארץ מתוך
בואת השיר של ישעיהו בפרק הזה; עוד  3מושבים בצפון ה גב קראים ברוש – ִתדהָ ר – ְת ַאשוּר
מפסוקי ישעיהו )מא ,יח-כ( ,המקבילים לפרק ו ,ודור של "גאוּלים" )לה ,ט( שר בקול גדול –
"א ֵתן בַּ מדבר
פרח כַּחֲ בַ צ ֶלת" )לה ,א( ,ואת השיר המקביל – ֶ
" ְישֻׂ שׂוּם מדבר וצִ יה ,ו ָתגֵל ערבה ,ו ִת ַ
ַחדו" )מא ,יט(.
ֶא ֶרזִ ,שטה והֲ דַ ס ועֵ ץ שָ מֶ ןָ ,אשׂים בָּ ערבה ברושִ ,תדהָ ר וּ ְת ַאשוּר י ָ
בעוד אי אלו ש ים אולי יבואו חוקרים ויטע ו ,ש בואות אלה 'חוברו' על ידי דוד בן-גוריון ,ויוחסו
לישעיהו )הש י? השלישי?( כדי להק ות 'תוקף בואי-ת "כי' למדי ת ישראל ,ולהקמת יישובי
הציו ות במרחבי הארץ וה גב.
בי תיים ,אומרים חוקרי המקרא ,שפרק זה שייך ל'ישעיהו הש י' ,בעיקר בגלל התוכן והסג ון
וההקבלה לפרק מא )יח-כ( ,אבל בכל ימי בית ש י כלל לא עמדה על הפרק פריחת המדבר .בואות
אלה לא חוברו כאשר הפכו למציאות ,אלא דווקא בתקופת השממה ,שגרמו צבאות אשור בימי
ה ביא ישעיהו בן אמוץ.

ישעיהו לו  -משתמש ויורק
המילים והביטויים שבהם משתמש רבשקה ,מעוררות את השאלה המתבקשת  -האם הכיר
רבשקה את ישעיהו? האם הקשיב ל בואותיו?
בש ֵקה' הציג מול חומות ירושלים מופע מרשים; בין היתר השתמש
שר התעמולה האשורי ' ַר ָ
במידע פ ימי מתוך יהודה ,שכ ראה קיבל מהמודיעין שלו ,וציין )למשל( את המתח ששרר ביהודה
בין כוה י הבמות ,שראו את עצמם עובדי ה'* ,לבין המלך חזקיהו )לו ,ז(.
התועמלן האשורי גם טען ,שמלך אשור עולה על הארץ בפקודת ה' – "ועתה הֲ ִמבַּ ְלע ֲֵדי ה' עליתי על
בש ֵקה'
הארץ הזאת ְלהַ שחיתהּ? ה' ָאמַ ר ֵאלַי ֲעלֵה אל הארץ הזאת והַ שחיתהּ!" )לו ,י( .האם ידע ַ'ר ָ
על ישעיהו ועל בואותיו? האם רבים בירושלים ציטטו את ישעיהו? או אולי היו עוד ביאים
שדיברו כך.
וחלַף
"ה ֵה א-ד- -י ַמ ֲעלֶה עליהם את מֵ י ה הר העצומים והרבים ,את מלך אשור ואת כל כבודוָ ...
ִ
ביהודה ,שָ טַ ף ועָ בַ ר ,עד צַ וָאר ַיגיעַ ) "...ח ,ז-ח(;
בש ֵקה' היה כ ראה הראשון שהשתמש בדברי ביאים כדי ל גח את עַ ם ה ביאים ואת ממלכתו,
ַ'ר ָ
מאות ש ים לפ י ה צרות ועוד בחיי ה ביא ,כשהוא מדבר "יהודית ,באז י העם אשר על החומה"
הק ֶה ה ָרצוּץ" על פרעה ומצרים ,ותקף את
"משעֶ ֶת ָ
)לו ,יא( .התועמלן האויב גם השתמש בביטוי ִ
חת" בפרעה )לו ,ה-ו( .ובדיוק זה היה דברו של ישעיהו גד
"הבּטָ חוֹן הזה אשר בָּ ַט ָ
חזקיהו על ִ
"ותבְ ְטחוּ בעֹשֶ ק ו ָ לוֹז ו ִַתשָ ֲע וּ עליו" )ל ,יב-יג( ,וה ביא אמר בשם ה',
הברית עם מצרים – ִ
שהמשע ת הזאת תתרסק "כְּ פ ֶֶרץ ֹ פֵ ל ִ ְבעֶ ה בחומה ִ ְשׂגָבה."...
האם היו ה ביאים צריכים לשתוק בגלל הרשעים שישתמשו בדבריהם לרעת ו? האם יכלו
לשתוק? באור חדש ו ורא זה עלי ו לקרוא גם את פ יית המלך ל ביא ,להשיב לאויב על שימושו
בדברי ה בואה גד היהודים.
_______________________

* די לחשוב על סגירת בתי כ סת ,שהקריבו בהם קרב ות לה'.

ישעיהו לז  -להקשיב ,לתקן ,להתפלל
ישעיהו מרגיע ,אבל חזקיהו מחליט לעלות לבית ה' ולשאת תפילה גדולה ,וה ה ה' שולח את
ישעיהו לשאת מע ה בואי לתפילת המלך .מה היה כל כך מיוחד בחזקיהו?
גדול המלכים אחרי דוד היה חזקיהו – "בה' א-להי ישראל בָּ ָטח ...לא היה כָ מֹהוּ) "...מלכים ב יח,
ג-ז( .וה ה )בפרק ו( הוא זעק אל ה ביא" :כי בָ אוּ ב ים עד מַ שבֵּ ר ,וכֹחַ ַאיִן לְ ֵלדה) "...לז ,ג-ד(.
וכמלך מאמין בתפילה תבע בתמיהה :אולי תתפלל עלי ו " -אולי ִישמַ ע ה' א-להיך"? ישעיהו
הרגיע ,אבל חזקיהו עלה לבית ה' ו שא את התפילה הגדולה )לז ,טו-כ( ,וה' שלח את ישעיהו
לשאת מע ה בואי לתפילת המלך .מה היה כל כך מיוחד בחזקיהו?
ב יגוד )לכאורה( לכתוב בספר מלכים ,יש בדברי ה ביאים ביקורת חריפה גד מהלכים של חזקיהו
ו גד הממסד המלכותי בימיו .ישעיהו )כב ,ט-יא( יצא גד ביצור החומות וחציבת ה קבה )לקראת
מצור אשורי( ,מבלי להביט אל ה' ,וחזקיהו הגיב בכי וס וחיזק את הביטחון בה' )דבר הימים ב
לב ,ו-ח(;
ישעיהו )כב ,טו-כה( יצא גם גד השר הבכיר "שֶ ב ָא אשר על הבית" ,ודרש להחליפו .חזקיהו מי ה
לקיָהוּ במקום שֶ ב ָא )לו ,ג ,כב; לז ,ב( ,כדרישת ה ביא;
את ֶאליָקים בן ִח ִ
ישעיהו )ל ו-לא( שא בואות קשות גד הברית של חזקיהו עם מצרים .תגובת חזקיהו כ ראה
חשפת בתפילה שבפרק ו )לז(;
ישעיהו )לט ,ג-ח( בא אל חזקיהו במחאה חריפה גד קבלת הפ ים לשליחי ְמר ֹאדַ ך-בַּ לְ אֲ דָ ן –
חזקיהו הגיב בקבלת הדין ,ובהדגשת הטוב;
מיכה )ג ,ט-יב( זעק גד כל ראשי ירושלים ושופטיה ,שלוקחים שוחד ובו ים את העיר בדמים
ובעולה ,ובשו ה מישעיהו אף יבא לירושלים חורבן גמור .להפתעת כל לומד ת ך ,העידו הזק ים
בימי ירמיהו )כו ,יז-יט( שזעקה בואית זו אמרה בימי חזקיהו .וה ה המלך הגיב ביראת ה'
ובתפילה ,וה' שמע לתפילתו;
גדולתו של חזקיהו הייתה ב כו ותו להקשיב ,לתקן ,ולהתפלל.

ישעיהו לח  -עזבו אתכם מקברי צדיקים
חזקיהו האוחז בכי ור דוד ,התגלה שוב בפרק ו כאחד מגדולי היוצרים בשירה המקראית .ומה
הרעיון המרכזי שהוא מ סה להעביר?
'אין מוקדם ומאוחר בסיפור ה בואי' ,ופרקים לח-לט קדמו לפרקים לו-לז; מחלת חזקיהו קדמה
למסע ס חריב כ 12-ש ה* ,והבטחת ה' להוסיף למלך  15ש ה ולגו ן "על העיר הזאת" )לח ,ה-ו(
התקיימה במסע ס חריב.
גדולתו של חזקיהו התגלתה בשיאה – ה ביא כבר אמר לו בשם ה' "צו לביתך ,כי מת אתה ולא
תחיה" )לח ,א( ,וחזקיהו פ ה אל ה' בתפילה ישירה ובבכי גדול .ה' קיבל את תפילתו והחזיר את
ה ביא; זהו מאורע חריג בתולדות ה בואה.
ספר ישעיהו מלא וגדוש בשירה בואית ובמשלי חכמה; הסיפור ה בואי משלים כאן את מזמור
ההודיה המופלא )לח ,ט-כ; שחסר בספר מלכים( ,וחזקיהו האוחז בכי ור דוד ,התגלה כאחד
מגדולי היוצרים בשירה המקראית.

הרעיון המרכזי יוצא חוצץ גד המשיכה הדתית למתים וקברי צדיקים ,והוא הפוך מתפילת איוב
ורצו ו למות כדי להפסיק את הסבל" :לא המתים יהללו ָי-הּ" )תהילים קטו ,יז(..." ,לא ְישַׂ בְּ רוּ
וֹרדי בוֹר ֶאל אֲ ִמ ֶת ; חַ י ַחי הוא יוֹדֶ ָ " ;"...י-הּ בארץ החיים" )לח ,יט ,יא(.
)=י ְַקווּ( י ֵ
חזקיהו תיאר את שיאת עי יו למרום ואת הבֶּ כי אל ה' כצפצוף הסיס והעָ גוּר ,כהגיית היו ה ,ואת
הרגשת הקץ כאשר גזר עליו ה ביא את מותו – "מה אֲ דַ בֵּ ר )?( ואמר לי והוא עשה" – ואז בא
ותחלימֵ י והַ חֲ יֵי י" ,וחשק
המהפך המופלא כאשר שמע ה' תפילתו" .א-ד- -י )גזר( עליהם יִ ְחיוַּ ...
"מ ַש ַחת בְּ לי" )=מבור בְּ לָ יה(.
את פשו להציל אותה ִ
המלך המשורר חתם בהבטחה ל גן את גי ת הישועה "כל ימֵ י חַ יֵי וּ על בית ה'" .אם כן ,מדוע שר
חזקיהו על ישועת חייו ,ולא שר על ישועת ירושלים?
________________________________
* ראו בטור שלי למלכים-ב כ'; וראו ישעיהו – כציפורים עפות ,עמ' .221-209

ישעיהו לט  -דיה לצרה בשעתה
חזקיהו הכיר היטב את ישעיהו ה ביא ואת סג ו ו ,והבין שמדובר ב בואה לימים רחוקים ,וממילא
יש בה אולי הרגעה טובה לימיו שלו ,שבהם זה לא יקרה
לאסֶ ר ,אך מָ ַרד בסַ רגוֹן
ְמר ֹאדַ ך-בַּ לְאֲ דָ ן ,בבליַ -כּ ְשׂדי )משבט יַכּין( ,היה אמן לאשור בימי ִתגְ לַת-פִּ ֶ
והמליך את עצמו בבבל ) 710-721לפ ה"ס( .תחילה סוגו האשורים ,ואחר כך חזרו וכבשו את בבל,
והמורד ברח ,ולבסוף הומת בעילם.
לכאורה ,אפיזודה.
ַלאצַ ר הכשדי באשור ,מלך על בבל ,וב ו ְ בוּ ַכ ְד ֶראצַ ר הביס
כעבור מאה ש ה ) 625לפ ה"ס( מרד ְ בוּפּ ַ
את האשורים סופית בקרב כַּ רכְּ מיש ) 605לפ ה"ס( ,ואחר כך החריב גם את ירושלים והגלה את
יהודה.
ישעיהו כבר ודע ב בואות לאופקים רחוקים – "והיה באחרית הימים) "...ב ,ב-ד(" ,חֹטֶ ר ִמ ֶגזַע
ִישָ י" שישפוט עולם ומלואו ברוח פיו )יא ,א-ט( ,קיבוץ גלויות )יא ,יא-טז; כז ,יב-יג( .הוא כבר
ראה ב ְמר ֹאדַ ך-בַּ לְ אֲ דָ ן ,ה ַכּ ְשׂדי הראשון שמָ רד ומָ לך בבבל ,את המבשר ל ַכּ ְשׂדי האחרון שיַגלֶה את
מלכי בית דוד" .ה ה ימים באים ו ִ שָׂ א כל אשר בביתך ...בבל ,לא יִ ו ֵָתר דָ בָ ר ,אמר ה'; ומב יך...
אשר תוליד* ,י ִָקחוּ ,והיו סָ ריסים בהיכל מלך בבל" )לט ,ו-ז( .חזקיהו הכיר היטב את ישעיהו
ה ביא ואת סג ו ו ,והבין שמדובר ב בואה לימים רחוקים ,וממילא יש בה אולי הרגעה טובה לימיו
שלו ,שבהם זה לא יקרה?!
רת ...הלוא אם שלום ואמת יהיה ביָמָ י"?! )מלכים ב כ ,יט( .ובפרק ו ,ביתר
"טוב דבר ה' אשר ִדבַּ ָ
ביטחון – "כי יהיה שלום ואמת ביָמָ י!" )לט ,ח( .דיי ו בצרות של ו ,לדורות הבאים ידאגו ויתפללו
מלכים ו ביאים שיבואו אחרי ו.
כל זה התרחש כ 12-ש ה לפ י מסע ס חריב ,אך היפוך הסדר והצבת המשלחת מבבל בסוף הסיפור
ה בואי ,יצר קשר ברור וחזק בין הגלות העתידה לבבל ,לבין פרקי ה חמה – אלה ואלה לימים
רחוקים – "ימים באים".
__________________________________
* מ שה ב ו ימלוך בן  12ש ה ,ואז עוד לא ולד.

ישעיהו מ  -מתי נבואות )לא( נכתבות?
הרב אלקלעי ,ב ימין זאב הרצל ויוסף חיים בר ר  -כמו ישעיהו בפרק ו ,תיאורים מדהימים צופי
פ י עתיד כתבו הוגים ומ היגים ,שלא ראו עצמם ביאים
בשבת ' חמו' התר"ף ) (1920הגיע ה ציב הבריטי הלורד סמואל ,יהודי וציו י ,לבית הכ סת
'החורבה' בעיר העתיקה ,ו תכבד בהפטרה** – " ַחֲ מוּ ַחֲ מוּ עַ מי ,י ֹאמַ ר א-להיכם; דַ בְּ רוּ על לב
וקראוּ אליה) "...מ' ,א-ב(.
ירוש ַל ִם ִ
הקהל פרץ בבכי מרוב התרגשות .אחרי אלפי ש ות גלות ,דודים ודיכאון ,עומד מושל יהודי
בירושלים מכוח הצהרת בלפור והחלטת 'חבר הלאומים' ,בדומה לזרובבל )ול חמיה( ,בתחילת
בית ש י " -החֵ ְרשים ְש ָמעוּ ,והעִ וְ רים הַ בּיטוּ ִלראוֹת" )מב ,יח( .ה בואה הזאת לא כתבה בהצהרת
בלפור ,ממש כמו שלא כתבה בהצהרת כורש – בואות לא כתבות כשהן מתקיימות.
תיאורים מדהימים צופי פ י עתיד כתבו הוגים ומ היגים שלא ראו עצמם ביאים ,וטוב שא ו
יודעים מתי .הרב יהודה אלקלעי )שלום ירושלים ,כתבי הרב אלקלעי א' ,עמ'  (34כתב )ב-
" :(1840דברי הזוהר הקדוש ...על חשבון ת"ר )כזמן הגאולה( ...לא אמרו על ש ה זו בלבד ,כי
אי ו ע ין ליום אחד ...ות"ר קראות מאה ש ה ,מן היום ועד ש ת התרצ"ט ,כי אחריה באה ש ת
ת"ש חס ושלום" .השואה פרצה בש ת ת"ש ) ,(1940כעבור מאה ש ה!
יוסף חיים בר ר )כל כתבי ,ג' ,עמ'  (90כתב )ב" :(1905-ששה מיליו ים )יהודים( תלויים בשערה
שרופה ...הבו ל ו מערה ו יחבא בה".
ב ימין זאב הרצל כתב ביומ ו ) 3בספטמבר " :(1897בבאזל יסדתי את מדי ת היהודים; לו אמרתי
זאת היום בפומבי ,היתה התשובה צחוק מכל העברים; אולי בעוד חמש ש ים ,לכל היותר
חמישים ש ה יכירו בה הכל".
ההכרה במדי ה יהודית בארץ ישראל תקבלה באו"ם בכ"ט ב ובמבר ,כעבור  50ש ה.
____________________________
* פרקים מ' עד מ"ט הם יחידה אחת – לחלוקת הפרקים אין כל משמעות.
** סיפור שקראתי בצעירותי.

ישעיהו מא  -מי מנהל את ההיסטוריה?
ירושלים הוצפה בעבודת אלילי אשור ובבל ,ש ראו כ'מ צחים' הגדולים במלחמות העולם ,וקשה
היה מאד להמשיך ולדבוק באמו ת הייחוד בבורא העולם שבחר בישראל
"בורא קצות הארץ" )מ ,כח( אשר מדד את המים בשַ עַ ל )=צעד( ,השמים בז ֶֶרת ,ועפר הארץ כִּ יֵיל
)"וכָל בַּ שָ ִלש"; מ ,יב( ,הוא "ק ֵֹרא הדֹרוֹת מֵ ראש" )מא ,ד( ,אשר בחר בעם ישראל " ֶז ַרע אברהם
אֹהֲ בִ י" )מא ,ח(.
למי צריך ללמד שיעור בסיסי זה בספר בראשית? ובחזרות מרובות כאלה?
רק לקהל יהודי ,שהתייאש כליל מאמו ה בה'.
אחרי חורבן שומרון וגלות עצומה משבטי ישראל ,עוד חגג חזקיהו פסח בירושלים עם רבים
משארית ישראל ש ותרו בצפון )דברי הימים ב ל( .אבל אחרי חורבן לכיש והגליה עצומה גם
מיהודה ,לא היה עוד כוח לשיר על הצלת ירושלים ,והייאוש השתלט עם עליית מ שה )בן ה;12-
מלכים ב כא( לכס המלוכה.
ירושלים הוצפה בעבודת אלילי אשור ובבל ,ש ראו כ'מ צחים' הגדולים במלחמות העולם ,וקשה
היה מאד להמשיך ולדבוק באמו ת הייחוד בבורא העולם שבחר בישראל ,שרק הוא מ הל את
ההיסטוריה.

בחלק הראשון של ספר ישעיהו )א-לט( אין בשום מקום תיאור לועג של ייצור פסילי עץ וציפויים
בכסף ובזהב ,פשוט כי לא היו; אבל מפרק מ מתוארת התופעה בכל שפלותה וגסותה שוב ושוב –
"הפֶּסֶ ל ָ סַ ך חָ ָרש – "...הייאוש העמוק מאמו ת ה' גרם ליהודים מימי מ שה ואילך ,לסגוד לבוּל עץ
ִרקב ִיבחָ רָ ,ח ָרש חכם יבחר לו
"המסֻ כָּ ן תרוּמה ,עֵ ץ לא י ַ
ְ
שהוּרם מאוצרות ה ִמ ְסכְּ וֹת המלכותיים –
ַ
להכין פֶּסֶ ל לא ִימוֹט" )מ ,יט-כ(.
ה חמה השופעת בפרקים אלו היא חזון עתידי של ביא מאמין ,ש ותר כמעט לבדו בין יהודים
מיואשים עובדי אלילים – בימי ה חמה הקשים בתחילת בית ש י ,כלל לא היה צורך במאבק
חזיתי כזה גד סגידה לפסילי עץ מוזהבים ,שחייבה לחזור וללמד את יסודות האמו ה בה',
מבראשית.

ישעיהו מב  -באוזני שבויים ואסירים
תיאורי ה חמה ועקרו ות האמו ה הם הדרך ש ותרה ל ביא כדי לעצור את הייאוש ה ורא של עם
"בזוז ושסוי"; הם מזכירים לי את שיר 'הפרטיז ים'
קריאה סלקטיבית )כמו בהפטרות ה חמה( עלולה להטעות; אין להתעלם מהפסוקים הקשים על
מצב העם בזמן ה בואה.
קהל היעד ל בואות האלה לא חווה את ה חמה ,אלא מצא:
"בָּ זוּז ושָ סוּי,
הָ פֵחַ בַּ חוּרים )= ָלכוּד בפַ ח מלא חוֹרים( כֻלָ ם,
ובבתי כְ לָ אים ָה ְחבָּ אוּ,
היו לָבַ ז ואין מציל…" )מב ,כב(.
תיאורי ה חמה ועקרו ות האמו ה הם הדרך ש ותרה ל ביא כדי לעצור את הייאוש ה ורא של עם
"בזוז ושסוי"; הם מזכירים לי את שיר 'הפרטיז ים' – "אל א תאמר :ה ה דרכי האחרו ה ...זה
כספ וּ לו עוד יַעַ ל ויבוא."...
יום ִ ַ
בתוך המאבק על שמירת התקווה ,מצאת הרחבה של רעיון ה'משיח' )מפרק יא( ה בחר לעשות
משפט צדק גם לגויים:
"ויָצָ א חֹטֶ ר ִמ ֶגזַע ִישָ י...
ו ָחָ ה עליו רוח ה'...
ראה עי יו ִישפּוֹט...
ולא למַ ֵ
ושָ פַט בצדק דַ לים...
והכּה ארץ בשֵ בֶ ט פיו) ;...יא ,א-ד(
ִ
הֵ ן עבדי ֶאתמָ בו
ְבּחירי ָרצתה פשי,
תתי רוחי עליו,
משפט לַגוים יוציא;
לא יצעק ולא ִי ָשׂא ...קולו;
ָק ֶה ָרצוּץ לא ִישבּוֹר )=בשקר(...
לָאמת יוציא משפט...
וּלְתורתו ִאיים יְ יַחֵ לוּ )מב ,א-ד(.
החזון האמו י הזה )כולו מבית מדרשו ה בואי של ישעיהו( יביא לעולם "שיר חדש" )מב ,י-יב( ,וגם
פרח )מא ,יח-יט( ,כי ִישכּוֹן "בַּ מדבר משפט" )לב ,טז( ,וכך אפשר יהיה "להוציא
המדבר ָירוֹן וגם ִי ָ
חשך" ,ועַ ם ה' יהיה "לִברית עָ ם ,לְאוֹר גוֹ ִים" )מב ,ו-ז(.
ִממַ סגֵר ַאסיר ,מבית ֶכּלֶ א יֹשבֵ י ֹ
אבל איך יאמי ו שבויים ואסירים בחזון העתידי הזה?

ש ות ה ה בָ אוּ" – כולם שמעו וראו את עליית אשור )ובבל( ,שיצרו את המו י
ה בואות "הרא ֹ
השבויים והאסירים בבתי הכלא; לכן תאמי ו גם ב בואות העתיד החדשות והמופלאות האלה –
"וחדשות א י מַ גיד ,בטרם ִתצמַ ח ה ַאשמיע אתכם" )מב ,ט(.

ישעיהו מג  -חברים ,זה קורה עכשיו
בואת ישעיהו המתארת קיבוץ גלויות מארבע כ פות הארץ ,קרתה פעם אחת בלבד בהיסטוריה:
היום
גם בואת קיבוץ הגלויות "מארבע כ פות הארץ" היא הרחבה ופיתוח של בואות קודמות בישעיהו
)יא ,יא-טז; כז ,יב-יג(; הפיתוח מתבטא בתיאור בואי-שירי של קיבוץ הגלויות ,ישירות מפי ה',
והוא כמתרחש ל גד עי יו של ה ביא –
והיה ביום ההוא –
יוסיף א-ד- -י ֵש ית ידו
לק ות את ְש ָאר עַ מו
וממצרים
אשר ִישָ ֵאר מֵ אשור ִ
ומכּוּש
ומפַּתרוֹס ִ
ִ
ומחֲ מָ ת
ומ ִש עָ ר ֵ
ומֵ עֵ י ָלם ִ
ומֵ ִאיֵי היָם;
ו ָשָׂ א ֵס ַלגוֹ ִים
ואסַ ף ִ ְדחֵ י ישראל,
ָ
וּ ְ פֻצוֹת יהודה י ְַקבֵּ ץ
מֵ ַארבַּ ע ַכּ פוֹת הארץ;
)יא ,יא-יב(

תירא כי ִא ְת א י –
ַאל ָ
ִממזרח ָאביא ַזרעֶ ,
וּממערב אֲ ַקבְּ צֶ ;
ִ
אֹמַ ר לַצפון ֵת י,
ימן ַאל ִתכְ לָאי,
וּל ְֵת ָ
הָ ביאי בָ ַי מֵ ָרחוֹק,

וֹתי ִמ ְקצֵ ה הארץ;
וּבְ ַ
)מג ,ה-ו(

ההרחבה מתבטאת במאמץ השכ וע האמו י )המכוון למיואשים( והיא העיקר ב בואה – בעת
קיבוץ הגלויות ,גם כל הגויים יכירו בה' אחד ויחיד ,שרק הוא יכול לשלוט בקצות הארץ ולקבץ
מחדש את עמו אהובו.
חשוב לזכור ,כי באמת לא היה קיבוץ גלויות בימי בית ש י ,ולא בשום זמן אחר בהיסטוריה עד
למפעל הציו י בדורות האחרו ים – גם אין עוד עם ששרד בגלויות רחוקות ומפוזרות ,ולכן לא
יהיה עוד קיבוץ גלויות בשום מקום – ה בואה הזאת מתרחשת ל גד עי י ו כיום – כשש מאות אלף
עולים עד קום המדי ה ,וכארבעה מיליון עולים מכוח תקומת המדי ה ,ורובם באו ממערב בדרכי
הים –
הייתכן ,שיש עוד יהודים ,שלא רואים את יד ה' בקיבוץ הגלויות המופלא ,ולא מבי ים את
משמעותו האמו ית?
הייתכן ,שחלק מהם אפילו מתפללים  3פעמים ביום "ברוך אתה ה' מקבץ דחי ישראל"?
הייתכן ,שיהודים רבים עוד לא קראו את בואות ישעיהו ,כשמאות מיליו י א שים מאמי ים בכל
העולם כבר מכירים בה' אחד ויחיד בזכות בואות ישעיהו?

ישעיהו מד  -אל מול הפסילים ויוצריהם
ה ביא מציג את יוצרים הפסילים כמטומטמים .בעי יים אשוריות ,בבליות וכשדיות ,חזון ה ביא
ואמו תו הם הזיה ,אל מול המציאות החזקה שמייצגים הפסילים
ה ביא כבר יוצא מגדרו כדי להסביר גד מי הוא לחם ,ומדוע אי ו חדל מללמד את עיקרי אמו ת
הייחוד – יש יהודים מטומטמים" ,לא יָדעוּ ולא יָבי וּ ,כי טַ ח מֵ ְראוֹת עי יהםֵ ,מהַ ְשׂכּיל
ִלבּ ָֹתם" )מד ,יח( ,אשר סוגדים "ומתפללים ֶאל ֵאל לא יושיע" )מה ,כ( ,ואי ם מבי ים אפילו כמה
כאש לבישול ולאפייה ,ומחֶ ציוֹ האחר ל ַגלֵף פסל לסגידה.
מגוחך לקחת בול עץ ,להשתמש בחֶ ציוֹ ֵ
תקופה מקראית ידועה ל ו שבה יהודים סגדו לפסילים ,היא ימי מ שה ,והסבר ו זאת בפרקים
הקודמים בייאוש העמוק מאמו ת ה' ל וכח הכיבושים וההגליות של המעצמה האשורית,
שישעיהו כבר ראה מאחוריה את בבל הכשדית.
מה באמת חשבו המטומטמים?
כדרכו של עולם ,הם חשבו בצורה דומה על ה ביא –
את פסילי העץ המוזהבים כל העולם רואה ומכבד ,כי מאחוריהם יצבת העוצמה האשורית
והבבלית ,שחצי עולם סוגד לה ,ואילו ה ביא מאמין בבורא עולם ה' אחד ,שהוא בלתי ראה,
המעצמות ורוב הא שים לא יודעים עליו דבר ולא מרגישים בפעולתו ובהשפעתו ,וה ביא הזה
מאמין בחזון עתידי של קיבוץ גלויות ,ששום איש לא ראה מעולם.
לפיכך ,מי כאן מטומטם?
בעי יים אשוריות ,בבליות וכשדיות ,חזון ה ביא ואמו תו הם הזיה ,והפסילים המוזהבים מייצגים
מציאות חזקה ,שכולם רואים ומכבדים .בעי יים מו ותאיסטיות של מאמי י ישעיהו ,פסילי עץ
והר ַשע ,ו ועדו ל יתוץ ולשריפה.
)ואבן( מייצגים את שיאי הטמטום ֶ

בעי יים ישראליות של מתקבצי גלויות ,פסילי עץ )ואבן( הם לכל היותר מוצגים מוזיאו יים ,מעין
א דרטה לטמטום העתיק – בבל היא תל חורבות למחקר ארכאולוגי ,ו"עַ ם עולם" )מד ,ז( קם
לתחייה ,חוזר לארץ אבותיו ,ומקיים דבר ה' מפי ה ביא:
ָהאֹמֵ ר לירוש ַל ִם תוּשָ ב,
ולערי יהודה ִתבָּ ֶי ה,
בוֹתיהָ אֲ קוֹמֵ ם.
וחָ ְר ֶ
)מד ,כו(

כּוֹרש 'רועי ומשיחי'
ישעיהו מה ֶ -
ישעיהו מכיר את התפיסה הזורואסטרית שבה מחזיק כורש .הוא מ סה לשכ ע את שומעיו שלא
קיימת דואליות במציאות ,יש אל אחד ויחיד
וֹרש )הש י( על בימת ההיסטוריה מתוארת ב בואה בצורה יוצאת דופן –
עלייתו של כּ ֶ
אשר הֶ חֱ זַקתי בִּ ימי וֹ
ל ְַרד לפ יו גוים
ומָ ְת ֵי מלכים אֲ פ ֵַתּחַ ,
לִפְ תֹחַ לפ יו ְדלָ ַת ִים
וּשעָ רים לא יִסָ גֵרוּ...
ְ
הקורא בְּ ִשמ
ֵ
א י ה'
א-להי ישראל –
בדי יעקב
למען עַ ִ
וישראל ְבּ ִח ִירי...
למען יֵדעוּ ִממזרח שמש ו ִממערבהּ
כי ֶאפֶס ִבּלעָ דָ י,
א י ה' ואין עוד;
וּבוֹרא חֹשך,
יוֹצֵ ר אור ֵ
ובוֹרא ָרע,
עֹשֶׂ ה שלום ֵ
א י ה' עֹשֶׂ ה כל אלה;
)מה ,א-ז(

וֹרש כבר הפכה לדת רשמית ב ָפ ַרס(,
טוּס ְט ָרא )הקדומה ,שבימי כּ ֶ
ה ביא הכיר וידע את אמו ת ָז ָר ְ
בחלוקת השליטה בעולם לשתי רשויות – הטוב והרע – והוא יסה לשכ ע ,שרק ה' אחד מ הל את
הכל ,את האור והטוב כמו את החושך ואת הרע – ההוכחה לכך תתגלה בשעה שייפתחו שערים
כּוֹרש.
לפ י ֶ
לכוֹרש מלך פרס .הוא התקבל בה כמושיע
ֶ
אכן ,בבל )בתמיכת כוה י מקדשיה( פתחה את שעריה
במצב ה ַא ַרכי ששרר בה – המלך ַבּוּ ַאיד יצא לחצי האי ערב ,והקדיש ש ים להתבודדות ,בעוד
כּוֹרש לא קיבל את אמו ת
לשאצַ ר העוצֵ ר חוגג בשיכרון )ד יאל ה ,כג( והממלכה הרסת – אבל ֶ
בֵּ ַ
הייחוד.
כּוֹרש ליהודים כתב )בעברית( –
בהצהרת ֶ
כל ממלכות הארץ
תן לי ה' א-להי השמים,
והוא פ ַָקד עלי
לב ות לו בית בירוש ַל ִם אשר ביהודה;...
)עזרא א' ,ב; דברי-הימים-ב לו ,כג( –
כוֹרש ,כמו גם
ה בואה התקיימה בדיוק לפי התפיסה האמו ית הישראלית .פתיחת השערים ל ֶ
פקידת ירושלים וב יית הבית לה' מחדש ) 70ש ה אחרי חורב ו( ,הן ההוכחות לשלטו ו המוחלט
וֹרש את הפתיח העברי להצהרה הבין היטב את ה בואה,
של ה' על כל המציאות .מי ש יסח עבור כּ ֶ
ואת משמעות ההצהרה עבור היהודים.
כּוֹרש ההיסטורי היה רחוק מהאידיאל ה בואי.
אולם ֶ

ישעיהו מו  -העתיד הוא הוֹוֶה
פרקים מ"ה ומ"ו הם למעשה פרק אחד .ישעיהו מצעיד אות ו אל תפיסה או ברסאלית שכמוה לא
שמע ו מאף ביא
קריסת אלילי בבל )מו ,א-ב( ופתיחת השערים ל"עַ ִיט – ממזרח" )=כורש; מו ,יא( ,צריכים להוכיח
את צדקת אמו ת הייחוד הבלעדית.
בהיסטוריה ,יעברו עוד אלף ומאתיים ש ה עד השתלטות האסלאם ,אבל בספר ישעיהו העתיד
הוא 'הוֹוֶ ה'.
ישעיהו כבר פתח בהפתעה גדולה בחזון 'אחרית הימים' ,שבו יעלו כל הגויים אל הר ה' כדי ללמוד
'תורה מציון' ,ולחדול ממלחמות.
עוד למד ו מישעיהו )י ,ה-יט( ,שמ היגי מעצמות אי ם אלא 'מטה זעם' ביד ה'; הם עושים
שליחותו גם בלי להתכוון לכך ,וגם אם הם מתכוו ים רק לעשות שֵ ם לעצמם ,ולצעוד אחרי
אליליהם – בבוא היום יפקוד ה' עליהם את פשעיהם ואת חטאי גאוותם.
רק רעיון אחד עוד לא עלה על דעת ו –
מ היג מעצמה יכול להיחשב 'משיח ה'' ,הרוֹעֶ ה ה בחר להביא גאולה ליהודה" ,לֵאמֹר לירוש ַל ִם
ִתבָּ ֶה והיכל ִתוָסֵ ד" )מד ,כח( –

זו הקומה העליו ה במימד האו יברסאלי ב בואת ישעיהו –
על גבי חזון אחרית הימים ,ועל גבי "ברוך עמי מצרים ומעשה י ַָדי אשור ,ו חלתי ישראל" )יט,
כה( – 'מלך המשיח' יכול להיות מלך כרי גדול ,שיב ה מחדש את ירושלים ,ו ְיי ֵַסד בה מחדש את
ההיכל .אכן ,תעוזה בואית קשה לעיכול – 'משיח ה'' לא חייב להיות יהודי ,ואפילו אם לא יאמין
בעצמו באמת באמו ת הייחוד – כורש ההיסטורי שחרר מקדשים ,והע יק אוטו ומיה רחבת
לעמים רבים ,אבל לא יותר מזה.
וֹרש ,ואחריה בימי דַ ְריָוֶ ש ,שאישר את ב יית ההיכל )=בית המקדש( ,לא מצא ו
בימי הצהרת כּ ֶ
מ היג או ביא ,שדיבר בשפה משיחית כזאת על מלכי פרס הגדולים האלה – לשון כזאת יש רק
בחזון העתידי בספר ישעיהו.

ישעיהו מז " -בת בבל" הגאה והאכזרית – לחרפה
חטאי הגאווה הם הגורמים לשליטים ,רובם ככולם ,להתעלם מחוק ההיסטוריה החורץ גורלות
ביד ה'
ה' אחד מ הל את ההיסטוריה תמיד ,אבל מ צחים רואים תמיד רק את עצמם – דווקא כשמעצמה
ופלת אפשר לראות יותר בקלות את יד ה' –
במלחמת העולם הראשו ה התרסקו תרבויות אירופיות ותרבות מזרח-תיכו ית ב ות מאות ש ים.:
הקיסרות הגרמ ית ,הקיסרות האוסטרו-הו גרית ,הקיסרות הרוסית והקיסרות העות'מ ית
התפרקו ,והחל להתעצב עולם חדש.
במלחמת העולם הש ייה הושמד המן ה אצי ,עם הקיסרות היפ ית.
במלחמת העולם השלישית )='הקרה' ,הגרעי ית ,עם הטילים בחלל 45 ,ש ה( שברה הדיקטטורה
הסובייטית והתרסקה תפיסת העולם הקומו יסטית.
במ הֶ טֶ ן( ,עוד אין
האסלאמי )שפרצה ביום פול מגדלים ַ
במלחמת העולם הרביעית מול הטרור ִ
הכרעה.
ב יגוד למקובל לא היו מ צחים במלחמות העולם האלה .כמו בכל ההיסטוריה ,העיקר היה
בכוחות שהתרסקו – 'המ צחים' היו פחות רשעים ,וקיבלו הזדמ ות וספת.
גם בעולם הדמוקרטי – העיקר בבחירות אי ו הסיפור של 'המ צחים' ,שרק קיבלו הזדמ ות
להוכיח את הישגיהם ,אלא סיפורי הקריסה עמוסי הכישלו ות ,של המפסידים.
ה ביא חגג את השפלת בבל הצפויה ,ואת קמת חרפתה )ודווקא בלי קרב – "ולא ֶאפ ַגע אדם"; מז,
א-ג( ,בגלל חטאי האכזריות ל כבשים ,ו"עמי" בתוכם –
לא שַׂ ְמ ְת להם רחמים,
על זקן ִהכבַּ ְד ְת ֻעלֵך מאד;
)מז ,ו(,
ובגלל חטאי הגאווה –
וַת ֹאמרי ב ִלבֵּ ך
א י ואפסי עוד;

)מז ,י(
חטאי הגאווה הם הגורמים לשליטים ,רובם ככולם ,להתעלם מחוק ההיסטוריה החורץ גורלות
ביד ה' .כך גם שליטי בבל "החֹזים בכוכבים" )מז ,יג( היו עיוורים לחלוטין למפלתם הצפויה –
ותאמרי לעולם אהיה גְ בָ ֶרת,
עד לא שַׂ ְמ ְת אלה על לִבֵּ ך,
ריתהּ.
לא ָזכ ְַר ְת ַאחֲ ָ
)מז ,ז(

ישעיהו מח  -איך לשכנע עם קשה עורף?
אילו רצה בורא עולם רק בהמו י שָׁ רים לכבודו ומשתחווים בציית ות ,לא היה שום צורך לברוא
אדם .מיליארדי כוכבים במרחבי היקום קוראים 'הללויה' בעצם ת ועתם
ומצְ חֲ
ה' בחר ב ו מכל העמים " ִמ ַדעְ תי כי ָקשֶ ה אתה ,וגיד ברזל עָ ְרפְּ ִ ,

ְ חוּשה" )מח ,ד( – למה?

אילו רצה בורא עולם רק בהמו י שָׁ רים לכבודו ומשתחווים בציית ות ,לא היה שום צורך לברוא
אדם .מיליארדי כוכבים במרחבי היקום קוראים 'הללויה' בעצם ת ועתם לפי אותם החוקים של
פיסיקה אחת )"הללוהו כל כוכבי אור"; תהילים קמח ,ג( .גם הסלעים והצמחים ,הדגים
והפרפרים" ,החיה וכל בהמהֶ ,רמֶ שׂ וצפור כ ף" )שם ,י( עושים זאת בדייק ות מרשימה – ב י אדם
יכולים לחשוב ולהתווכח.
אברהם אבי ו ומשה רב ו התווכחו עם ה' על ה הגתו בעולם ,ועל ה הגתו עם עמו ,ולא ִהרפּוּ – ה'
קיבל את רוב תפילות משה )חוץ מזו שהתח ן על עצמו(; רק עם קשה עורף מסוגל להוציא מקרבו
ביאים כאלה ,שותפים לבורא עולם בה הגת עולמו.
הבעיה החמורה התעוררה כבר ביציאת מצרים ,כאשר קשיות העורף הראתה את הצד האפל שלה,
חוסר ֵאמוּן ,תלו ות על כל צעד וחיפוש ואש של אלטר טיבות )מצרים ,עגל זהב ,פעור( .ובסוף ימי
בית ראשון ,חיבוק אשור ובבל ופסילי אליליהן.
גלוי וידוע לפ י ה' ,שיהודים "ה קראים בשֵ ם ישראל ...ה שבעים בשֵ ם ה') "...מח ,א( עלולים
מחבלֵי הגאולה.
להיות דבקים בכל לבם ו פשם בגלויות ,ולא ירצו להיגאל ולצאת משם ,כי יירתעו ֶ
ש ות ֵמ ָאז הגדתי" ,כי לא חלמתם על כיבושי
"הרא ֹ
לכן חייב ה ביא להזהיר מראש – ה בואות ִ
אשור ובבל בארץ ,ולא העליתם על דעתכם הגליות ,ויהודים בגלות – ולפתע "פִּ תאֹם עשיתי
ו ַָתב ֹא ה" )מח ,ג( .באותה מידה ה' אומר לכם מראש:
צאו מבבל בִּ רחוּ ִמכשדים...
ִאמרוּ :ג ַָאל ה' עבדו יעקב )מח ,כ(.
אל תידבקו בגלויות – עלו ארצה ברגע שיתאפשר ולכו בדרך ה'.

ישעיהו מט  -מיהו הנביא הנבחר מבטן?
העברית בפרק אי ה דומה לשפתם של ביאי הגולה ,והמציאות של תחילת בית ש י ביהודה לא
התאימה כלל לחזון ה חמה המוצג בו .מי מדבר מגרו ו של ישעיהו?

"ש ָאר יָשוּב"
ישעיהו היה פעיל מאד בירושלים – תיאר מראה כבוד ה' )ו( ,יצא לקראת אחז עם ב ו ְ
)ז ,ג( ,הלך  3ש ים "עָ רוֹם וי ֵָחף" )כ ,ג( ו יהל קשר אי ט סיבי עם חזקיהו בן טיפוחיו .מפרק מ לא
זכרת שום פעילות של ה ביא!
הרעיו ות והסג ון ממשיכים בבירור את ישעיהו;* העברית בפרקי מ עד סו היא עברית מקראית,
שאי ה דומה לשפתו של יחזקאל בגולה ,ולא לזו של שבי ציון .לא של זרובבל ,לא של עזרא
ו חמיה ,וגם לא של ביאי בית ש י ,חגי וזכריה ,או דברי-הימים.
המציאות של תחילת בית ש י ביהודה לא התאימה כלל לחזון ה חמה .לא היה בה קיבוץ גלויות
וגדי פסילים בתקופה ההיא.
'מדרום וממערב' ,ולא ידוע ל ו על מאבק גד יהודים ס ֵ
ישעיהו לא היה רק ביא – הוא היה מורה והיו לו תלמידים )="לִמוּדים"; ח ,טז-יז;  ,ד(; הוא
ייסד בית מדרש בואי ,שבו דיברו חזון בשפת השירה כמזמורי תהלים )יב; כד-כז; ל ,כט; לח ,ט-
כ(; ביאים כמיכה וצפ יה ,חום וחבקוק ציטטו מישעיהו פסוקים ורעיו ות.
לישעיהו היו ביאים-תלמידים ממשיכי דרכו – הם ציטטו מ בואותיו ו אבקו גד הסוגדים
לפסילים ו גד הדבקים בגלויות ,ל וכח הייאוש הגדול בימי מ שה ואחריהם ,עד סוף ימי בית
ראשון .ביאים עלומים אלה ,ששפת ישעיהו ודבריו בפיהם ,הם המשך טבעי ורציף לחזון ישעיהו
בן אמוץ;
אחד מהם תיאר את בחירתו מבטן בהקדשת פיו ,כהמשך ל בואת רבו:
"ה' ִמבֶּ ֶטן ְק ָר ָא י,
ִמ ְמעֵ י אמי הזכיר שמי;
ַויָשֶׂ ם פי כחֶ ֶרב חַ דה,
בּיא י...
בְּ צֵ ל ידו הֶ ְח ָ
בדי אתה,
ויאמר לי :עַ ִ
ישראל אשר בְּ ֶא ְתפּ ַָאר" )מט ,א-ג(.
_____________________________
* ראו ספרה של רחל מרגליות ,אחד היה ישעיהו.

ישעיהו נ  -הגלות – לא ספר כריתות
האם הדימוי הקובע ביחסי ה' עם עמו הוא כיחס איש ואישה או כיחס אב וילדיו? האם יוכלו
לשוב מגלותם?
כון לקרוא את פרקי עד ט כיחידה אחת – לחלוקת הפרקים אין משמעות.
יש בפרקים אלה תיאורים קשים המתאימים לימי מ שה – רדיפת ה ביא )"עֶ בֶ ד ה'"( עד כדי
הוצאתו להורג ) ג( ,עבודת אלילים גסה עם שחיטת ילדים למוֹ ֶלך ,ועם מלך רדוף מת ות )"בַּ ֶש ֶמן"(
השולח שליחי הַ שפָּ לה למרחקים ) ז( ,פשעים חמורים ושפיכת דם קי ) ט( .כל אלה ,אין להם שום
עֵ דוּת או הקשר במעבר מבבל לפרס .מאידך ,בפרקים אלו ,כמו בפרקים הקודמים ,הגלות היא
מציאות מרה ,ירושלים אֲ בֵ לה ומושפלת ,זקוקה ל חמה ולהת ערות "מֵ עָ פָר" ) ב ,ב( ,ויש בה
חורבות ,אבל תיאור של חורבן מוחלט ושממה יש רק בסוף הקי ה )סד ,ט-י(.
ה ביא ממשיך בדרך ישעיהו )"לשון ִלמוּדים";  ,ד( לדרוש בתורה בתוך ה בואה .פרשת "ספר
כְּ ריתֻ ת" )='גט'; דברים כד ,א-ד( עומדת ל גד עי יו )ממש כמו פרשת המלך בפרק ב( ,והוא
ואם
מתמודד מול החרדה הגדולה – האם הגלות היא "ספר כריתות" )  ,א( ,כמו של אישה ֵ
ששולחה מהבית? האם תוכל לחזור אל האיש "הראשון"? ואם חטאה "והיתה לאיש אחר" ,הרי
"לא יוּכַל בַּ עלהּ הראשון אשר ִש ְלחהָּ ,לשוּב ל ְַק ְחתהּ להיות לו לאשה) "...דברים שם(?

שאלה זו לא עלתה בתורה עצמה ,כי הדימוי הקובע בתורה ליחסי ה' עם עַ מו הוא של "ב י בכֹרי
ישראל" )שמות ד ,כב( – "ב ים ַא ֶתם לה' א-להיכם" )דברים יד ,א( .ב ים תמיד יוכלו לחזור אל
אביהם ,כי אבהות אי ה פוקעת לעולם – בשו ה מדברי ה ביאים ,הדימוי של יחסי איש ואשה לא
זכר בתורה כלל.
תשובת ה ביא חרצת – מעולם לא כתב ה' לכ סת ישראל "ספר כריתות" ,ושערי הגאולה מהגלות
תמיד פתוחים.

ישעיהו נא  -ישעיהו וירמיהו – כוס תַ רﬠֵלה ונחמה
על ההבדלים והקרבה הרעיו ית בין ישעיהו וירמיהו ,בואות ה חמה ,ספר הכריתות והגאולה
יש ִקרבה רעיו ית בסיסית עם הבדלים משמעותיים בין ישעיהו ותלמידיו לבין ירמיהו .בדברי
ירמיהו )ג ,ח-טו( ה' כן תן לממלכת ישראל 'השובֵ בה' את "ספר כְּ ריתֻ ֶתיהָ " בשַ לחו אותה מעל פ יו,
ואף-על-פי-כן לא י טור לה כעסו "לעולם" .כאשר גם יהודה תבגוד בו ,יקרא ל"ב ים שובבים"
)מעשרת השבטים( לשוב אליו "מארץ צפון" .כמו ב בואת הושע )ב( ,הגאולה תבוא למרות 'ספר
הכריתות' ,כי יקום דור חדש וטהור.
ה' גם ציווה את ירמיהו )עם עליית בוכדראצר מלך בבל; כה ,טו-כט( לקחת את "כוס היין
החמה" ולהשקות את כל העמים יחד עם ירושלים ,כי כאשר העיר "אשר קרא שמי עליה" שותה
ֵ
– כל הממלכות ישתו .וה ה ב בואת ה חמה )בפרק ו( אומר ה ביא ,שירושלים כבר שתתה "מיד ה'
"קבַּ עַ ת )=גביע( כוס
את כוס חמתו" עד תום ) א ,יז ,כב; בכיבוש הבבלי( ,וה' יקח ִמיָדָ הּ את ֻ
התרעֵ לה" ,ולא תשתה עוד.
ַ
גם ירמיהו )ל ,ב( כתב בואות חמה דומות ,במצוות ה'" ,אל ספר" ,וש יהם ושאים עי יים
לשמים ומבט לארץ ) א ,ו( ומתבו ים בחוקות שמש ,ירח וכוכבים )ירמיהו לא ,לד-לו( כדי
להבטיח לירושלים ישועת עולם.
מתי כתב ירמיהו בואות חמה? לפ י החורבן ,במצור הבבלי ,בעומק הייאוש ,ושם יש תאריכים
ברורים.
גם קריאות ההתעוררות לירושלים בספר ישעיהו אמרו בזמ ים של ייאוש עמוק ,כשהיה צורך
בואי כביר לגייס את כל כוחות האמו ה לשם הישרדות .הביטחון ה בואי המוחלט בחיזיון הצפוי
בו "זרוע ה'" תסלול דרך בים סוער )כמו קריעת ים סוף( " ַל ֲע ֹבר גְ אוּלים; וּפְ דוּיֵי ה' ישוּבוּן וּבָ אוּ
בר ה ) "...א ,יא( ,הוא ש תן כוח ותקווה לדורות של "יגון וא חה" ,להחזיק מעמד.
ציון ִ

ישעיהו נב  -נחמות ישעיהו ומַ שָׂ א נַחוּם
ַחוּם שא את חזון ה חמה על יהודה לקראת חורבן י וֵה ו פילת אשור ,ואילו ישעיהו שא אותן
המילים על ציון וירושלים .ש י מקרים של חזון גדול ,שהתממש רק בחלקו
מאלקוֹש )כ ראה ,בגליל( ,אשר חזה על חורבן י וֵה בירת
ברור למדי זמ ו של ַ חוּם ,ה ביא ֶ
האימפריה האשורית  -זו חרבה בסוף ימי יאשיהו ) 612לפ ה"ס( .השפה והסג ון שלו קרובים
לאלה של ישעיהו ,והוא אחד העדים – וסף למיכה ,צפ יה וחבקוק ,שהיו לישעיהו ביאים
ממשיכי סג ון ודרך.
וה ה ההקבלה המפורשת בין חמות )תלמידי( ישעיהו ) ב ,ז-ח( ,לבין מַ שָׂ א ַחוּם )ב ,א(:
ה ה על ההרים
רגלי מבשר
משמיע שלום;

חגי יהודה חַ ַג ִי ,
שַ למי ְ דָ ַר ִי ,
כי לא יוסיף עוד ַלעֲבָ ר בָּ ְבּליַעַ ל,
ֻכּ ה ִ כְ ָרת;
מה ָאווּ על ההרים
רגלי מבשר,
משמיע שלום
מבשר טוב
משמיע ישועה...
קול ֹצ ַפ ִי ְָשׂאוּ קול
יַחדָ ו י ְַר ֵ וּ,
כי עַ יִ ן בְּ עַ יִן יִראוּ
בְּ שוּב ה' ציון...
ַחוּם שא את חזון ה חמה על יהודה לקראת חורבן י ֵוה ו פילת אשור ,ואילו )תלמיד( ישעיהו
שא אותן המילים ואותו החזון על ציון וירושלים לקראת עליית פרס במקום בבל ,בעודו מזכיר
את מצרים ואת אשור ) ב ,ד(.
בש י המקרים מדובר בחזון גדול ,שהתממש רק בחלקו .פסח יאשיהו )דברי הימים ב לה( היה החג
הגדול של יהודה מחזון חום ,כשלא חששו עוד ממסע כס חריב ,כי האויב האשורי רובו ככולו כבר
כרת.
חמות )תלמיד( ישעיהו התקיימו בחלקן בעליית זרובבל ,אולם קיבוץ גלויות מכל קצות הארץ לא
התחולל אז )רק בימי ו( ,וכבוד השכי ה לא התגלה בבית הש י ,וגם לא "חשף ה' את זרוע קדשו
לעי י ...כל אפסי ארץ" ) ב ,י( ,כמו שקרה בירושלים במלחמת ששת הימים )בימי ו( ,כשעולם שלם
עמד כ דהם מול שחרור ואיחוד ירושלים בהפתעה גמורה .המציאות של אז הייתה "יום ְק ַט וֹת"
)זכריה ד ,י( לעומת החזון ה בואי.

ישעיהו נג  -נביא מוצא להורג
"מ שה הרג את ישעיהו"  -כך מוסרים חז"ל .על העי ויים וההשפלה שספג ה ביא בטרם הוצאתו
להורג א ח ו יכולים לשמוע בפרק ו
לפי מסורת חז"ל )יבמות מט עמ' ב( ,מלך יהודה ,מ שה בן חזקיהו מבית דוד ,הוציא להורג את
ישעיהו ה ביא ,עֶ בֶ ד ה' .האמו ה ה וצרית פירשה את הפרק כ בואה על האיש מ צרת ,ששמו כה
דומה לשם ה ביא ,אבל מי שצלב אותו היה שליט זר ,רומאי .מה לא עשו כדי לזרוק את האחריות
על היהודים ,עד שהעם היהודי כולו הפך להיות 'עבד ה' ה רדף והמוּצָ א להורג' .הפרש ים היהודים
פירשו את "עֶ בֶ ד ה'" על העם היהודי הסובל בגלויות – הפרש ות ה וצרית גרמה לפרש ות
היהודית.
במשפט ברצלו ה ) (1263דרש הרמב"ן לעמוד לפ י המלך ולהתווכח פומבית עם מומר יהודי,
במיוחד על הפרק הזה .זו הייתה פעם יחידה שחכם יהודי זכה במשפט כזה – המלך חזר בו
מהדרישה להת צר ,ואף תן לו סכום כסף כבד )הרמב"ן תיאר את הוויכוח בפירוט ,והוסיף את
פירושו לפרק ו ,ראו כתבי רמב"ן ,כרך א' ,עמ' רצט-שכו( .המסדר ה וצרי לא השלים עם תוצאת
המשפט ,והרמב"ן עזב את ספרד ועלה לארץ ישראל.
רק בעקבות הקמתה מחדש של מדי ה יהודית בארץ ישראל ,החלה הכ סייה ה וצרית הרשמית
לסגת מהאשמת היהודים.
בחזרה לפרק – "עֶ בֶ ד ה'" עצר ועו ה קשות ,הובל במצעד ביזוי והשפלה לעי י כל ,כשהוא סובל
מכאובים וראים ,עד שהוצא להורג באשמות מופרכות )וכ ראה היו כמה וכמה מוצאים להורג( –
הזעזוע מתואר מ קודת מבט של הצופים ,תלמידי ה ביא ,אוהביו ומוקיריו ,ש אלצו לחזות
במראה ה ורא ,וחשו איך בייסורים ובמוות הוא )והם( ושא)ים( "את עֲוֹן כֻּלָ וּ" ) ג ,ו(.

התיאור ה ורא מסביר את היעלמות ישעיהו ה ביא בימי מ שה ,ואת המשך דרכו ו בואותיו ,בפי
תלמידיו ,ממשיכי דרכו.

ישעיהו נד  -יהודה" ,ﬠֲזוּבה ַוﬠֲצוּבַ ת רוח"
החזון ה בואי הוא אמ ם מופלא ומלא תקווה ,אך אל ל ו לשכוח את מצבה ה וראי של יהודה
באותם ימים .ומאשת עוריו יש לו ל ביא רק דרישה אחת ,לעתיד לבוא
בפרקים אלו קל לזרום עם החזון ה בואי המופלא ,קשה הרבה יותר להתבו ן במצבה ה ורא של
יהודה בזמן ה בואה  -של הארץ ,הממלכה ,והיהודים .הבה תבו ן:
"...ע ֲָקרה...
...לא חָ לָה )חבלי לידה(...
...ב י שוֹמֵ מה...
...בֹשֶ ת עֲלוּמַ יִך...
וּתיִך...
למ ַ
...חֶ רפַּת ַא ְ
...עֲזוּבה וַ עֲצוּבַ ת רוח...
...ואשֶ ת ְעוּרים כי ִתמָ ֵאס...
ֵ
בתי ...
ֲ ...ע ַז ִ
סתרתי פָ ַי רגע ִממֵ ...
...בשֶ צֶ ף ֶקצֶ ף ִה ַ
סעֲרה לא ֻחָ מה...
ֲע ִ יָה ֹ
...מַ שחית לחַ בֵּ ל…"
אלו אי ם ימי שיבת ציון ,אלא ימי גלות )שהתחילה כבר בחורבן שומרון ,ובחורבן שפלת יהודה(,
תקופת שממה וייאוש עמוק .אל מול המציאות המרה הזאת ,אבק ה ביא בכל כוחותיו על
הישרדות התקווה ,על האמו ה היהודית ,שלא תתרסק ,אבק והצליח .אלפי ש ים שרו יהודים את
שירת האמו ה בשמחה שתבוא:
"רנּי ...פִּ צחי ִר ה וצַ הֲ לי...
ָ
הַ ְרחיבי ְמקוֹם ָאהֳ ֵל ...
כי ימין ושמאל ִתפְ רֹצי...
תיראי כי לא ֵתבֹשי...
ַאל ְ
...וּבְ ַרחֲ מים גדולים אֲ ַקבְּ צֵ ;
...וּבְ חֶ סֶ ד עולם ִרחַ מתי ,
ָאמַ ר גֹאֲ ֵל ה';
וחַ סדי מֵ ִא ֵת לא יָמוּש,
וּבְ רית ְשלוֹמי לא ָתמוּט…"
רק דרישה אחת דורש ה ביא מאשת ה עורים ,כדי שתהיה ראויה לישועתה ולארמו ות הפאר שה'
יב ה לה באב ים יקרות" ,בסַ פּירים":
"בִּ צדקה ִתכּוֹ ָ י,
תיראי,
ַרחֲ קי מֵ עֹשֶ ק כי לא ָ
וּמ ְמ ִחתה כי לא תקרב ֵאלַ ִי ";
ִ
אכן זהו המשך מובהק של ישעיהו מראשית בואתו – "ציון במשפט ִת ָפּ ֶדה ,ושָ בֶ יהָ בִּ צדקה" )א,
ורב ְשלוֹם
ִמוּדי ה'ַ ,
כז( .אז יהיו גם בָּ ֶיהָ של ציון תלמידי ה' הראויים ללכת בדרכיו – "וכל בָּ ַ ִי ל ֵ
בָּ ַ ִי " ) ד ,יג(.

ישעיהו נה ִ -דרשוּ ה' בהִ מָ צאוֹ
מהי עבודת ה' לפי ישעיהו בפרק ו ,ואיזו צורה היא קיבלה אחרי המהפכה הדתית של עזרא הסופר
אין שום חידוש בדרכי עבודת ה' לפי ה בואה בפרק הזה )שכולל גם את פרק ו ,עד פסוק ח ,כמו
בהפטרה הידועה במ חה של תע ית( .ה' מצא לדורשיו וקרוב לקוראיו ,לא במקדש ולא בקרב ות
ומ ָאוֶן ) ה ,ז(" .כֹּה
מרשַ ע ֵ
)גם כשבית המקדש קיים( ,גם לא בתפילות ובצומות – אלא בתשובה ֶ
להגָלוֹת" ) ו ,א(.
דקתי ִ
אמר ה'ִ :שמרוּ משפט ַועֲשׂוּ צדקה ,כי קרובה ישועתי לבוא וצִ ָ
גם בפרק א )יג-טו( השווה ה ביא תפילות ועצרות חג לזבחים ולקרב ות ,וקריאת תורה ב)ראש(
חודש ובשבת ,לקטורת ומ חה .בדיוק כך גם בהמשך ,בפרק ח ,בביטול ערכם של צום ווידוי אם
אין צדקה ומשפט .גם שמירת שבת כראוי תלויה ביושר וצדק .ה ביא עמוס )ח ,ד-ה( כבר תקף
שומרי שבת שמחכים רק ליציאת השבת כדי לחזור למרמה בשוּק ,וכך בדיוק בישעיהו כולו )א ,יג-
יז; ח ,יג-יד(.
לא השת ה שום דבר בהשקפת ישעיהו ה ביא )ותלמידיו( על הדרך ה כו ה לדרוש את ה' .דרישת
ה' לא עולה כסף ) ה ,א-ב( ,ואפשר רק להרוויח ממ ה 'מזון' ו'מים' של יושר וצדק ,שמובילים
ל"ברית עולם ,חסדי דוד ה אמ ים" ) ה ,ג(.
המהפכה הדתית של עזרא הסופר ) חמיה פרקים ח' עד י'( אכן העמידה במרכז עבודת ה' את
קריאת התורה ,צומות ווידוי ,ושמירה קפד ית על ישואים לפי ההלכות ולפי כל סייגי היוחסין
)עזרא פרקים ט ו-י( ,אבל כל זה שו ה מאד מדרישת ה' בספר ישעיהו )כולו( ,שעיקריה 'משפט
וצדקה' בכל מקום.
"ואותי יום יום י ְִדרֹשוּן,
ודעת ְד ָר ַכי י ְֶחפָּצוּן,
כְּ גוי אשר צדקה עשה,
ומשפט א -היו לא עזב,
ִי ְש ָאלוּ י משפטֵ י צדק,
ִקרבַ ת א -הים י ְֶחפָּצוּן" ) ח ,ב(.

ישעיהו נו  " -יד ושם"
והשמות יותר חזקים מהזרע .יש שחברים ותלמידים זוכרים אדם שהלך
ב י אדם זוכרים ֵשמות ֵ
לעולמו ,יותר מצאצאיו הביולוגיים
כאן יש רעיון בואי חדש ומפתיע ,מתוך מציאות יהודית חדשה לגמרי .הגלות היהודית )שתחילתה
בהגליות האשוריות ,משומרון ומשפלת יהודה( הביאה המו י יהודים למגע קרוב ויומיומי עם ב י
ֵ ָכר ,גם בארץ וגם בגולה .התבוללות של יהודים הסוגדים לפסילים; יהודים ש פלו בשֶ בי ושֵ רתו
כסָ ריסים .ומאידך ,ב י ֵ כָר שהתקרבו ליהדות – תמיד היו גויים שהמשפחה היהודית והשבת עשו
עליהם רושם כביר ,ותמיד היו גם חששות עמוקים מלקרב אותם.
סָ ריסים יהודים לא יכלו עוד להביא צאצאים לעולם ,כי סֵ רסוּ אותם בשֶ בי כדי שיוכלו לשרת
מלכות ו סיכות בלי חשש )של המלכים וה סיכים ,כמתואר במגילת אסתר(.
"בן ה ֵ כָר ה ִלוָ ה אל ה'" ) ו ,ג( חש דָ חוּי ממשפחות יהודיות מיוחסות ,שחששו מפגמי יוחסין
במשפחה .אלה ואלה זעקו – מה תועיל שמירת שבת על בסיס חזק ו כון של משפט וצדקה,
כדרישת ה ביא ,אם אין המשכיות ,במשפחה יהודית ובצאצאיה?
ההמשכיות הא ושית היא בצאצאים ובשֵ מות )" ַז ְר ֲע ֶכם ו ִש ְמ ֶכם"; סו ,כב( – גם לבעלי החיים יש
לשמות
צאצאים ,והמשכיות ביולוגית בלבד אין לה משמעות בעולם הא ושי ,בלי הזיכרון שמחובר ֵ
– ב י אדם זוכרים שֵ מות ,והשֵ מות יותר חזקים מהזרע ,כי יש מקרים שחברים ותלמידים זוכרים
אדם שהלך לעולמו ,יותר מצאצאיו הביולוגיים.

לכן מבטיח ה ביא לסָ ריסים היהודים מחד ,ולב י ה ֵ כָר ה ִלוים "אל ה'" המשכיות של "שֵ ם עולם
אשר לא ִיכּ ֵָרת" – "יָד ָושֵ ם ,טוב מב ים ומב ות" ) ו ,ג-ז(.
***
בדור ו ,עם השמדת הגלות היהודית באירופה ,עלתה אותה שאלה דווקא מול אלפי משפחות
יהודיות מיוחסות ,ש כרתו לחלוטין בלי להשאיר שום צאצא .מדי ת ישראל ,כמדי ת קיבוץ
גלויות ,ב תה את "יָד ָושֵ ם" ,כדי להציב לדורות זיכרון חי ומהדהד בחומות ירושלים ה ב ית.

ישעיהו נז  -השתלבות בכל מחיר
הקבוצה שסבבה את מ שה חשבה את דרך חזקיהו כסיבה עיקרית למסע ס חריב ולחורבן לכיש
וערי השפלה .והפתרון שמצאו הוליד זוועות ומאורעות קשים ביותר
אחרי שצפי ו בהוצאה )מזעזעת( להורג של "עֶ בֶ ד ה'" ) ג( ,א ו קוראים את סיפור מ שה בהרחבה.
"חיְתוֹ בַ יָעַ ר" .הצופים
"א ָתיוּ"( " ַחיְתוֹ שָׂ ַדי" לעימות חזיתי עם ַ
הדרמה מתחילה ב'הזמ ת' ) ֵ
שחייבים להזהיר " -עִ וְ רים" ,כלבי השמירה אוהבים ל מ ם ,וכלבי התקיפה* "עַ זֵי פש לא ידעו
שָׂ בְ עה" ) ו ,ט-יב( .ה"רֹעים" )=מ היגים( "לדרכם ָפּ וּ ,איש לבִ צעוֹ" ,ה ה ים מהמצב ואלה שהרימו
ידיים  -שותים ומשתכרים ,והוזים הזיות על "יום מחר גדול י ֶֶתר מאד".
בוֹתם"
ובי תיים" ,הצדיק ָאבָ ד ,ואין איש שָׂ ם על ֵלב"" ,וא שי חסד" ֵמתים וי וחו בשלום "על ִמ ְשכְּ ָ
) ז ,א-ב( – הם כבר לא יראו את המשך הזוועה .מהן הזוועות? ז ות פולח ית ועבודת אלילים
ֹחטי הילדים בַּ חלים תחת
תעבת בכל בית ,אחרי "הדלת והמזוּזה" .ושיא התועבה – המוֹלֶך – "שׁ ֵ
ְסעִ פֵי הסלעים" ) ז ,ג-ח(.
באותו הזמן ,מלך יהודה מקבל מת ות יקרות )"ו ַָתשֻ רי לַ מֶ לֶך בַּ שֶ מֶ ן"( ,מ הל פוליטיקה אזורית
יר ִי עד מֵ ָרחֹק"( ,ודואג להישרדות תחת שליטה אשורית )"ו ַַתשפּילי עד ְשאוֹל"; ז ,ט(.
)"ו ְַתשַ לחי צ ַ
כאן חבוי המפתח למאורעות הקשים – הקבוצה שסבבה את מ שה )כמו חבורת אחז בשעתו(,
חשבה את דרך חזקיהו כסיבה עיקרית למסע ס חריב ולחורבן לכיש וערי השפלה .לפיכך ראו כצו
ההישרדות את ההשתלבות במרחב הפוליטי והדתי .מי שהיה מזוהה עם המדי יות והדרך של
חזקיהו חשב לאויב הממלכה.
ישעיהו ותלמידיו אבקו גד עבודת האלילים הגסה שהתפשטה בירושלים ,רדפו על פשם ,עו ו
קשות והוצאו להורג" .וגם דם קי שפך מ שה הרבה מאד עד אשר ִמלֵא את ירושלם פֶּ ה ָלפֶה ,לבד
מחטאתו אשר החטיא את יהודה לעשות הרע )=עבודת אלילים( בעי י ה'" )מלכים ב כא ,טז(.
_____________________
* משטרות דיכוי השתמשו תמיד בכלבי תקיפה אכזריים.

ישעיהו נח  -מה אתה אוכל בסוף הצום?
אם עבור החזקים והעשירים הצום משך יום אחד טקסי ,ועבור האביו ים הוא אורח חיים קבוע
– ה' לא יקבל את הצום ,ולא התפילות ,ה ע ועים וטקסי הווידוי
הרעיון היסודי של הצום הוא השוויון הבסיסי בין ב י אדם ,שכולם בראו "בצלם א-להים".
כשמתע ים ,כולם רעבים ,כשצמים ,הפערים דחקים הצידה .לעומת זה ,כשחלק אוכלים כסעודות

שלמה המלך ,וחלק אוכלים פת חֲ ֵרבה ,התחרות החברתית-כלכלית משתוללת ,הפערים שוברים
שיאים ,ויחד ִאתם רמיסת החלשים והדלים ,ומעשי עוול ועושק לאין שיעור.
יום של צום ותע ית יכול להפוך מ וף לשי וי ולתיקון ,אם מבי ים כו ה את משמעותו ,ואם
פועלים בהתאם .אבל אם הופכים את יום הצום ליום טקסי בו מכים "באגרֹף רשע" על חזה פוח,
מלא מזימות תחרות ורוע – אין לצום שום ערך.
קודת מבחן קריטית היא בשאלה ,מה יאכלו המסכ ים בסוף הצום – האם העי וי פשוט יימשך
עוד ועוד? אם עבור החזקים והעשירים הצום משך יום אחד טקסי ,ועבור האביו ים הוא אורח
חיים קבוע – ה' לא יקבל את הצום ,ולא התפילות ,ה ע ועים וטקסי הווידוי.
הרשַ ע של בות היזרעאלי,
השבת היא צו ה' ,ורוב ימי הצום הם יוזמה של ב י אדם .במשפט ֶ
"קראוּ צום והֹשיבוּ את בות בראש העם"
שהוצא להורג במזימה של עדות שקר מתוכ ת ,אמרִ :
)מלכים א כא ,ט(; א שי י וֵ ה קראו צום ולבשו שק בגלל גזֵרת ה' בפי יו ה )ג ,ה-י(.
אולם יש צד משותף לשבת ולצום – גם השבת מבוססת על השוויון בין ב י אדם ,כאשר התחרות
החברתית כלכלית עצרת ,ומתחזק השוויון .אולם ,אם בתוך השבת מתכ ים בעלי יכולת את
המשך המרוץ בעסקים ,ואת המשך העוול ,אז גם לשבת אין ערך.
אותה הביקורת ה בואית של עמוס על 'שומרי' השבת )ח ,ד-ז( ,א ו שומעים מישעיהו ותלמידיו )א,
יג-יז; ח ,יג-יד(.

ישעיהו נט  -הקובץ הנבואי המזעזע ביותר בתנך
אל מול שלטו ו היציב ,הארוך והאכזרי של מ שה ,מגששת חבורת ה ביאים באפלה .אפלה
המתגברת עם הסתר הפ ים האלוקי
תיאור מפורט ביותר של פשעי מ שה פותח את הפרק האחרון בקובץ ה בואי המזעזע ביותר
בת "ך*" .דם קי" ) ט ,ג ,ז( ,שוד וחמס ודברי שקר – "ביצי צִ פעוֹ י בִּ ֵקעוּ ...האוכֵל מבֵ יצֵ יהם
ָימוּת" ) ט ,ה( – והם 'הסתר הפ ים' שיצר חיץ מבדיל בין ה' לבין יהודה ) ט ,ב(.
בדלים
"כי אם עֲוֹ ֹתיכם היו מַ ִ
בי יכם לבין א-להיכם,
וחַ ט ֹאותיכם הסתירו פ ים ִמ ֶכּם
ִמשמוֹעַ )את תפילותיכם(;
חבורות ה ביאים ותלמידיהם מגששות בא ֵפלה )"בָּ ַא ְש ַמ ים** ַכּמֵ תים"; ט ,ט-י( ,מצפות לישועה
וזו " ָרחֲ קה ִממ ו" ) ט ,יא( .הייאוש המר של תלמידי ה ביא מול שלטו ו היציב ,האכזר והארוך של
מ שה ) 55ש ה; מלכים ב כא ,א( הוליד בואת קם וראה .ה' יראה "כי אין איש" ויופיע כא-ל
קמות ) ט ,טו-יח(:
"כְּ עַ ל )=כן עליון(*** גְ מֻ לוֹת,
כְּ עַ ל )=כן עליון( ְישַ ֵלם,
חֵ מה לצָ ָריו,
גְ מוּל לאֹיבָ יו"...
רק אז תתפשט יראת ה' "ממערב ...וממזרח שמש ) "...ט ,יט(.
"ובא לציון גואל
ולשָ בֵ י ֶפ ַשע ביעקב,
ְאֻ ם ה'";
וה ביא חותם בהתחדשות ברית עולם של גאולה בואית בדבר ה' ) ט ,כ-כא(:
"וא י זאת בריתי אותם
אמר ה',

רוחי אשר עליך
ודברי אשר שמתי בפיך
לא ימושו מפיך
ומפי זרעך ומפי זרע זרעך
אמר ה',
מעתה ועד עולם.
________________________________
* מרוב עיסוק ב בואות 'כורש' ,וויכוחים תאולוגיים על "עבד ה'" ,לא ת ו את הדעת לפרקי עד
ט ,המתארים את ימי מ שה בבהירות וראה.
** יו תן תרגם מלשון 'אשמה' ו'שממה' – 'בקברים כמתים; רש"י פירש כמו 'משמ ים' – 'בשפע
היי ו כמתים'.
*** כפי שפירש אבי מורי ,ד"ר יחיאל בן -ון ז"ל ,ארץ המוריה – פרקי מקרא ולשון ,עמ' .321

ישעיהו ס  -סוף סוף נחמה
אחרי בואות הגאולה והתשובה ,אחרי התיאורים המזעזעים של הוצאת עבד ה' להורג ועבודת
האלילים ,סוף סוף חמה .מה קרה?
בפרקי מ עד מט יש קריאת " חמו חמו עמי" ו בואות גאולה ,תוך כדי ויכוח עמוק וקשה .האמי ו
לי! א י ואין עוד! למה לכם פסילים שאי ם עושים דבר ,ועל חֶ צְ ָים ַא ֶתם אופים ומבשלים?
בפרקי עד ט יש בואות גאולה ותשובה ,תוך כדי תיאורים מזעזעים של הוצאת 'עבד ה'' להורג,
שפיכת דם קי ,עבודת אלילים תעבת עם הקרבת ב ים למוֹ ֶלך .בפרקי ס עד סב יש סוף סוף
תיאורי חמה וישועה שופעים ומלאים ,בשירה להבת .מה קרה?
בפרקי ה קם והחורבן )סא; סג-סד( ְ ַגלֶה תשובה וראה – חורבן גמור ושממה בציון ובירושלים.
כשהחורבן מגיע לשיאו ,גם ה חמה עולה לשיאים ,כי רק חזיון העתיד המופלא יכול לתת כוח
להחזיק מעמד – "...לַאֲ בֵ לֵ י ציון ,לתת להם פְּ ֵאר תחת ֵא ֶפר" )סא ,ג( .כך גם ב בואות ה חמה של
ירמיהו )ל עד לג( ,ש אמרו ממש על סף החורבן.
א ח ו זוכים כיום לראות הרבה מפרקי חמה אלו ,יותר מבכל ימי בית ש י ,ועדיין החזון הזה גדול
מכל מציאות מוכרת:
"כי ִה ֵה החֹשך ְי ַכ ֶסה ארץ,
ַוע ֲָרפֶל לְאֻ מים –
זרח ה',
ועָ ַל ִי ִי ַ
וכבודו עָ ַל ִי י ֵָר ֶאה...
ְשׂאי סביב עֵ י ַ ִי ְוּראי
ֻכּ ָלם ְִקבְּ צוּ בָ אוּ ָל ,
בָּ ַ ִי מֵ רחוק ָיבֹאוּ… )ס ,ב-ד(.
כל סוחרי הגויים יביאו את ב י וב ות ציון בשיירות מכל העולם ,כשי לה' לבית תפארתו ,יביאו
עמהם מת ות זהב וכסף למזבח ,ואוצרות גויים יכ סו יומם ולילה בשערי ירושלים:
"כי הגוי והממלכה אשר לא יַעַ בְ דוּ
י ֹאבֵ דוּ – והגוים )האלה( חָ רֹב ֶיחֱ ָרבוּ...
והלכו ֵא ַל ִי ְשחוֹחַ ב י ְמעַ ַ ִי ,
שתחווּ על ַכּפּוֹת ַרגְ לַ ִי כל ְמ ַאֲ צָ ִי ,
וה ַ
ִ
וקראו לך עיר ה' – ציון ְקדוֹש ישראל )ס ,יב-יד(.

ישעיהו סא  -הייתכן חורבן נוסף?
ה בואה הזאת ,שלא יהיה חורבן וסף ,אכן סכה ביטחון אדיר בלב היהודים הסובלים ,המעו ים
והמאמי ים בכל הדורות .אבל היו לה ש י מחירים כבדים
"שמחת עולם תהיה להם" )סא ,ח(;
ירחֵ לא י ֵָאסֵ ף,
"לא יבוא )=לא ישקע( עוד ִש ְמשֵ  ,וִ ֵ
כי ה' יהיה ָל לאור עולם ,ושָ למוּ ימי ֶאב ֵל ;
ועַ מֵ ֻכּ ָלם צדיקים ,לעולם יירשו ארץ...
חיש ה" )ס ,כ-כב(.
א י ה' ְבּעִ ָתהּ אֲ ֶ
כל מבין עברית שומע ב בואה הזאת שלא יהיה עוד חורבן ,וכך הבין גם הרמב"ם )מורה בוכים,
חלק ב פרק כט( ,אלא שהוא פירש פסוקים אלו על מלך המשיח" ,ושלא תבטל מלכות ישראל
מֵ אחרי כן" – אף שהמשיח היחיד בפרק הוא ה ביא )סא ,א(.
ה בואה הזאת אכן סכה ביטחון אדיר בלב היהודים הסובלים ,המעו ים והמאמי ים בכל
הדורות ,אבל היו לה ש י מחירים כבדים:
 .1בימי בית ש י חיו אלפי יהודים בירושלים ,והיו חדורים אמו ה שלֵמה שבית המקדש לא ייחרב
עוד .לא מפ י שה' כבר שוכן בציון )כפי שהאמי ו בימי בית ראשון( ,אלא מפ י שה' הבטיח זאת
ב בואות האלה .בלי האמו ה הזאת אולי לא היו רבים מהק אים מעזים למרוד בשלטון הרומאי?
בלי האמו ה ,שלא יהיה עוד חורבן ,אולי באמת לא היה חורבן ש י?
 .2המו י יהודים מאמי ים בגאולה שלמה ,ורק בה – כל ס מדד רק לפי השלֵמות – יותר מ6-
מיליון יהודים כבר בארץ ,בקיבוץ גלויות שלא היה כמוהו מעולם .ומדי ה יהודית עצמאית וחזקה
דחי עַ מו" ,כי שו אי ו עדיין לא
מול כל אויביה מסביב ,ועדיין לא כול ו שרים הלל לה' "המקבץ ִ ֵ
משתחווים לפ י ו על כפות רגליהם.
"שמעוּ ְדבַ ר ה' החֲ ֵרדים אל ְדבָ רוֹ" )סו ,ה( – התהליך התחיל מזמן .מיציאת מצרים עד ב יית הבית
ִ
רא וּ פלאות" )מיכה ז ,טו(.
לה' עברו  480ש ה )מלכים א ו ,א( ,ו"כימֵ י צֵ את מארץ מצרים ַא ֶ

ישעיהו סב  -חתונה מאושרת?
האם הצלח ו להבין ,מ בואה ועזת זו ,עד כמה גדול הפער בין שיר השירים ה בואי לבין המציאות
ה וראה?
אחרי קריאות רבות שה ביא קרא – "התעוררי התעוררי קוּמי ירוש ַל ִם" ) א ,יז(; "קוּמי אוֹרי כי
אוֹר " )ס ,א( – הכלה מתעוררת ,ופותחת לראשו ה )סא ,י( ,בשירת ישואין:
בא ֵ
"שׂוֹשׂ ָאשׂישׂ בה',
ָתגֵל פשי בֵּ א -הַ י,
כי ִהלבישַ י בִּ גדֵ י יֶשַ ע,
מעיל צדקה יְעָ ָט י" )= ְי ַכ ֵס י(.
האם די במשפט אחד של שמחת 'כלה' עזובה ושוממה )סב ,ד(?
ל ביא בחזו ו זה כ ראה מספיק ,והוא עובר מיד ללשו ו המתארת )בגוף שלישי(:
"כֶּחתן ְיכַהֵ ן פְּ ֵאר,
ו ַככַּלה ַתעְ דֶ ה ֵכלֶ יהָ "...
אז מתעורר 'החתן' )סב ,א( ,ומתלהב:
"למען ציון לא ֶאחֱ שֶ ה
ולמען ירוש ַל ִם לא ֶאשקוֹט,
עַ ד יֵצֵ א ַכ ֹ גַהּ ִצ ְד ָקהּ
וִ ישוּעָ ָתהּ כְּ לַ פּיד ִיבְ עָ ר";

שוב חוזר ה ביא אל החתו ה המפוארת הצפויה ,עד 'יחסי אישות' אי טימיים )סב ,ד-ה(:
"וּמשׂוֹשׂ חתן על כַּלה
ְ
יָשׂישׂ עָ לַ ִי א -הַ ִי ";
שוב מתלהב 'החתן' )סב ,ו(:
"על חוֹמ ַֹת ִי ירוש ַל ִם
פקדתי שֹמרים,
ִה ַ
כל היום וכל הלילה תמיד
לא יֶחֱ שוּ";
ואל ִת ְת וּ דֳמי
מיד זעק ה ביא ומפציר בשומעיו "המַ זכּירים את ה' – ַאל דֳמי לכם )=אל תשתקו(; ַ
לו )=ואל תת ו לה' לשתוק( ,עַ ד ְיכוֹ ֵן ועד יָשׂים את ירושלַ ִם ְת ִהלה בָּ ארץ; )כי( ִ שבַּ ע ה' בּימי וֹ
ובזרוֹעַ עֻזוֹ) "...סב ,ו-ח( .האם הצלח ו להבין ,מ בואה ועזת זו ,עד כמה גדול הפער בין שיר
ִ
השירים ה בואי לבין המציאות ה וראה?
גם במגילת שיר השירים ,מתגלה המציאות המרה בשיר השלישי )ה ,ו-ז( ,מפי 'הכלה':
"פּ ַָתחתי א י לדודי
ודודי ָחמַ ק עָ בָ ר,
ַפשי יָצאה בְ דַ בְּ רוֹ,
בִּ ַקשתיהוּ ,ולא ְמצָ אתיהוּ,
ְק ָראתיו ,ולא עָ ָ י;
ְמצָ אֻ י השֹמרים הסֹבבים בָּ עיר,
ִהכּוּ י פְ צָ עוּ י,
ְָשׂאוּ את ְרדידי ֵמעָ ַלי
ֹמרי החֹמוֹת" )=הגויים(;
ש ֵ
שיר השירים ה בואי לא הסתיר את הבדידות ואת הייסורים ,ודווקא כך תן כוח ותקווה
למאמי ים בכל הדורות.

ישעיהו סג  -יהודה ואדום ,היסטוריה של דמים
מה גרם להתפרצות הזעם והכאב כ גד אדום ,ב בואת ישעיהו בפרק ו ואצל ביאים אחרים?
כבר פגש ו בואה קשה על אדום בישעיהו )לד( ,וכבר תיאר ו שם מעט מהיסטוריית הדמים
ההדדית בין יהודה לאדום .בין הי ֶֶתר ,סוחרי עבדים אדומים היו קו ים שבויים יהודים )ואחרים(
בשוּקי העבדים של עזה ושל צור ,ומוכרים אותם למרחקים )עמוס א ,ו-יא(; תופעה זו התעצמה
ֵ
בעת חורבן ירושלים; האדומים סייעו לבבלים באופן פעיל בהחרבת ירושלים ,בהסגרת פליטי
יהודה ש יסו לברוח ,ובמכירת שבויים לעבדים;
"מחֲ מַ ס אחיך יעקב ְתכ ְַס בוּשה ...ביום ֲעמָ ְד ִמ ֶ גֶד ,ביום
ה ביא עובדיה )ו-יא( זעק גד אדום – ֵ
ואל ַת ֲעמֹד על
ְשבוֹת ָזרים ֵחילוֹ ,ו כרים באו שעריו ,ועל ירוש ַל ִם יַדּוּ גורל ,גם אתה כְּ ַאחַ ד מהםַ ...
הפּ ֶֶרק )=צומת דרכים( להַ כרית את פליטיו ,ואל ַתסגֵר ְשׂרידָ יו ביום צרה";
הסמיכות למזמור החורבן בהמשך )מ-סג ז עד סוף סד( ,מלמדת על הזמן של בואה זו – אחרי
חורבן ירושלים .וכך התפרץ הזעם והכאב גד אדום גם במזמור החורבן בסוף תהלים ,ובצמוד
לשבועת " ִאם ֶאשכָּחֵ ך ירושלַ ִם ִתש ֹכַח ימי י" )קלז ,ה-ז( ,מתואר העידוד האדומי לבבלים מחריבי
העיר" :זְ כֹר ה' לב י אדום את יום ירושלַ ִם ,האֹמרים :עָ רוּ )=החריבו( ,עָ רוּ עד היסוד בָּ הּ";
ובמגילת 'איכה' )ד ,כא-כב( – "שׂישׂי ו ִשׂמחי בת אדום יושבת בארץ עוּץ ,גם עָ ַל ִי ַתעֲבָ ר כּוֹס
גלוֹתךָ ,פּ ַקד עֲוֹ ֵ בת אדום ,גִ לה על
ֵ
ות ְתעָ רי; ַתם עֲוֹ ֵ בת ציון לא יוסיף להַ
)הת ְרעֵ לה( ִת ְשכְּ רי ִ
ַ
ֹאת ִי ".
חַ ט ַ
המלך הבבלי האחרוןַ ,בּוּ ַאיד ,הוא "זה )ש(בא מאדום" )סג ,א( אחרי שהחריב כליל את בָּ צְ רה
ואת 'סלע אדום' .כתובת ע קית ש מצאה על סלעי המבצר האדומי מתארת אותו "הָ דוּר בִּ לְבוּשוֹ",

זה היה הכיבוש הבבלי האחרון ,לפ י הצהרת כורש – "כי יום קם ב ִלבי ,וש ת גְ אוּלַי בָּ ָאה" )סג,
ד(.

ישעיהו סד  -תהלים וישעיהו – מזמורי חורבן
בית המדרש של משוררי תהלים התקיים בירושלים מימי דוד ועד אחרי החורבן ,ותלמידי דוד
המשיכו ליצור בסג ון המזמורי ברוח הקודש .כך גם תלמידיו של ישעיהו
כידוע ,יש קשרים עמוקים בין ספר ישעיהו לבין מזמורי תהלים ,וכבר ראי ו מזמור תודה שלם
)יב( ,בסוף ה בואה על קיבוץ גלויות ,ומצא ו שיר מפוזר בין פרקי ישועה של ירושלים )כד עד כז(;
כמו כן ,מזמור התודה של חזקיהו על הצלתו ממחלתו )לח ,ט-כ( מופיע רק בספר ישעיהו.
תלמידי ישעיהו המשיכו בדרכו ה בואית ,ברעיו ות ה שגבים ובסג ון השירי ,מימי מ שה ועד
חורבן ירושלים ,המתואר במזמור ההיסטורי האחרון )ציון הפרק סד מוטעה ,כמובן(:
"חסדי ה' אזכיר תהלת ה',
כעל )=כן ,על( כל אשר גמל ו ה') ...סג ,ז(.
פתיחת החסד עם שירת משה ביציאת מצרים ובבקיעת הים )סג ,ז-יד( דומה מאד למזמור תהלים
קו )ב ,ט ,כא( – "מי ימלל גבורות ה' ,ישמיע כל תהלתו ...ויגער בים סוף ויחרב ,ויוליכם בתהומות
כמדבר ...שכחו א-ל מושיעם."...
"והמה מרו ועצבו את רוח קדשו...
בוקע מים מפ יהם...
מוליכם בתהמות כסוס במדבר") ...סג ,י-יג(;
קריאות הזעקה הגדולות ל וכח החורבן ה ורא:
"הבט משמים וראה...
איה ק אתך וגבורתיך… )סג ,טו(;
דומות מאד לזעקות מזמורי החורבן בתהלים – סט ,עד ,עט ,פ ,פט.
"למה א-להים ז חת ל צח") ...תהלים עד ,א(;
"קומה א-להים ריבה ריבך") ...עד ,כב(;
"עד מה ה' תא ף ל צח") ...עט ,ה(;
"עד מה ה' תסתר ל צח") ...פט ,מז(;
"א-להים צ-באות שוב א,
הבט משמים וראה...
האר פ יך ו ושעה" )פ ,טו ,כ(.
בית המדרש של משוררי תהלים התקיים בירושלים מימי דוד ועד אחרי החורבן ,ותלמידי דוד
ואסף ואיתן האזרחי המשיכו ליצור בסג ון המזמורי ברוח הקודש.
בדיוק כך ובמקביל ,המשיכו גם תלמידי ישעיהו להי בא ברוחו ובסג ו ו ,עד המזמור החותם.

ישעיהו סה  -האם נותר ﬠַ ם?
הצפון ושפלת יהודה ,גָלוּ .בין ה ותרים ביהודה יש רבים שאין בהם שום רצון לקרוא בשם ה' ,או
אפילו להשתייך לעם ה' .אל מי מדבר ישעיהו?
הפרקים החותמים )סה ו-סו( חוזרים למאבק מול )יהודים( עובדי אלילים בפולח ים זרים
אכלים בשר החזיר ,"...תופעות שהחלו ביהודה
ומכעיסים – "זֹבחים בַּ ַג וֹת ...היֹשבים בַּ קברים ...ה ֹ
בהיקף רחב ,בימי מ שה ,עם הייאוש מדרך ה' ,וההשתלבות במרחב האלילי.

אבל הפתיחה )סה ,א-ב( מפתיעה .ה' כמו מתפלל המבקש את עמו:
ִדרשתי לְלוֹא שָ ָאלוּ,
" ַ
ִמצֵ אתי לְ ל ֹא בִ ְקשֻ י,
אמרתי ִה ֵ י ִה ֵ י אל גוי לא ק ָֹרא בשמי;
סוֹרר
פּ ֵַר ְשׂתי י ַָדי כל היום אל עַ ם ֵ
חשב ֵֹתיהֶ ם"...
ההֹלכים הדרך לא טוב ,אחר מַ ְ
האם עדיין ותר עם?
הצפון ושפלת יהודה ,גָלוּ .בין ה ותרים ביהודה יש רבים שאין בהם שום רצון לקרוא בשם ה' ,או
אפילו להשתייך לעם ה' .הפתרון מתחילת ישעיהו הוא 'השארית'' ,עבדי ה' ה אמ ים':
"...כן אעשה למען ֲעבָ דַ י ,לבלתי הַ שחית הכל;
חירי ועֲבָ דַ י ישכ ו שמה" )סה ,ח-י(.
...בְ ַ
ב יגוד לבלבול השורר בו סובלים עבדי ה' ,יבוא יום ההבח ה בין עובדי ה' לבין עוזביו:
וא ֶתם ִתרעָ בוּ,
"...ה ה עֲבָ דַ י י ֹאכֵלוַּ ,
צמאוּ,
ה ה עֲבָ דַ י ִישתוּ ,ו ַא ֶתם ִת ָ
וא ֶתם ֵתבֹשוּ" )סה ,יג-יד(.
ה ה עֲבָ דַ י ִישׂמָ חוַּ ,
אז ייברא העולם מחדש ,השמים והארץ ,בירושלים של שמחה ,בלי בכי וזעקה ,ובאריכות ימים
מופלאה .אפילו "החוטא" יגיע לגיל  .100איך יתחולל ה ס הזה? בזכותם של אלה ששומרים על
המשכיות ,שהע פים שלהם מתחדשים כמו בעץ זקן ,שהדורות הקודמים ותרים יבשים על הגזע,
ומחזיקים את צי ורות החיים שבתוכו.
ימי העץ ימי עמי...
"כי כִ ֵ
כי זרע בְּ רוּכֵ י ה' הֵ מה,
וצֶ אֱ צָ ֵאיהֶ ם ִא ָתם";
זו מקבילה מדויקת ל בואה המשיחית הראשו ה )יא ,א-ט(:
"זאב וטָ לֶ ה יִרעוּ כאחד,
ואריה ַכּבָּ ָקר י ֹאכַ ל ֶתבֶ ן,
ו חש עפר לַחמוֹ,
לא י ֵָרעוּ ולא ַישחיתוּ בכל הר קדשי,
אמר ה'" )סה ,כה(.

ישעיהו סו  -הגויים ,האחים והקרבנות
האם עובדי ה' ראויים שה' ישכין בתוכם את כבודו ,בבית שעל הארץ ,בירושלים הראויה לששון
ולשמחה? בפרק 'החרדי' ביותר בכל הת ך עולה השאלה הזאת בכל עצמתה
ברור שאין בית על הארץ אשר יכיל את כבוד ה' ,כי "השמים ושמי השמים לא ְיכַלכְּ לוּ  ,אף כי
הבית הזה אשר ב יתי" )כדברי שלמה ,מלכים א ח ,כז( ,וזה יכול להיאמר גם כשהבית ב וי ,וגם
כשהוא חָ ֵרב; השאלה הגדולה היא ,האם עובדי ה'" ,החֲ ֵרדים ֶאל ְדבָ רוֹ" )סו ,ה( ראויים שה' ישכין
בתוכם את כבודו ,בבית שעל הארץ ,בירושלים הראויה לששון ולשמחה?
בפרק 'החרדי' ביותר בכל הת ך עולה השאלה הזאת בכל עצמתה .והתשובה היא ,כמו שלמד ו
מתחילת ישעיהו ,שהכל תלוי ביחס לע יים ולשפלי הרוח .כי א שים אכזריים ,גם קרב ות שלהם
לא ייחשבו אלא כ"דם חזיר".
"כה אמר ה'
השמים כִּ סאי והארץ הדם רגלי
ֵאי זה בית אשר תב ו לי...
ואת כל אלה יָדי עָ שָׂ ָתה...
ואל זה ַאבּיט,
אל עָ י וּ ְ כֵה רוח ,וחָ ֵרד על דברי";

הראויים לעמוד לפ י ה' הם שפלי הרוח ,הע יים והע ווים ,וגמול קשה ישלם ה' לפושעי הגאווה
והאכזריות ,כמו למקריבי החזירים ואוכלי "השקץ והעכבר" )סו ,ג,יז( .אבל איך אפשר לב ות
מחדש עם חי ובריא שישאף לעמוד לפ י ה' ולהיות ראוי לבחירתו? העו ש החד והברור לעין ביום
לש ֵקם עָ ם.
הגמול העתידי ,יעמיד כמ צחים את הישרים ואת הראויים .אבל זה לא מספיק כדי ַ
התשובה ה בואית )במיוחד ,בישעיהו( היא קיבוץ גלויות ,אבל כאן הוא מתאר זאת באופן חריג
ושו ה – הגויים שישרדו ,יביאו את כל אחי ו ש טמעו בי יהם כמ חה לה' ,בשיירות של כלי
תחבורה יש ים וחדשים ,וה' יקח מהם אפילו כוה ים ולויים:
"והביאו את כל אחיכם מכל הגוים
מ חה לה',
בסוסים וברכב ,וּבַ צַ בּים )=עגלות מכוסות( ובַ פְּ ָרדים וּבַ כִּ ר ָכּרוֹת
על הר קדשי ירוש ַל ִם,
ָאמַ ר ה'" )סו ,כ(.

ירמיהו

ירמיהו א  -הקדשה חסרת תקדים
בשום ביא אחר לא מצא ו הקדשה ובחירה מרחם – זוהי הקדשה ייחודית לירמיהו מע תות.
ומדוע היא מתמקדת ב ורא מכל שיקרה רק בסוף ימיו?
תיאור לידתו והצלתו של משה יכול להתפרש כבחירתו לשליחותו מרחם אמו ,אבל זה לא אמר
במפורש .בשום ביא אחר לא מצא ו הקדשה ובחירה מרחם – זוהי הקדשה ייחודית לירמיהו
מע תות )א ,ה(:
"בְּ ֶט ֶרם ֶאצור בבטן ְידַ עתי )=בחרתיך(,
ובְ ֶט ֶרם ֵתצֵ א ֵמ ֶרחֶ ם ִהקדשתי ,
ביא לגוים ְַתתי ";
מדוע?
ירמיהו הופקד ב בואה על פרשת דרכים היסטורית חמורה וקשה יותר מזו של ישעיהו ו ביאי
דורו ,שבימיהם ירושלים שרדה .עליית בבל הכשדית במקום אשור תביא גם את ירושלים לחורבן-
שממה .אשור לא השאירה אחריה שממה ,אלא הביאה תושבים חדשים וטיפחה את שטחי
הממלכות הכבושות )למשל ,בשומרון( .לעומת אשור ,הבבלים הותירו אדמה חרוכה.
"ר ֵאה ִהפקדתי היום הזה על הגוים ועל הממלכות
ְ
ל תוש ול תוץ ולהאביד ולהרוס;
)ורק אחר כך גם( לב ות ול טוע";
מול האיום ההרס י של בבל ,יישאר ירמיהו בודד לחלוטין ,כי ירושלים לא תהיה מסוגלת להבין
את האסון הצפוי ,ולא תסכים 'להוריד ראש' עד יעבור זעם .לכן יראו ב בואות ירמיהו עצמן על
הרעה שתבוא מצפון ,איום חמור ומסוכן ,וירדפו אותו.
"ו ִ לחמוּ אליך ולא יוּכלוּ לך,
כי ִא ְת  ,א י אֻ ם ה' ,להַ ציל ";
ירמיהו יי צל אישית ,אבל הארץ לא תי צל.
"ויאמר ה' ֵאלָ י
מצפון ִתפּ ַָתח הרעה על כל יֹשבֵ י הארץ";
אבל כל זה יקרה רק במחצית הש ייה של בואת ירמיהו – כשיהיה דבר ה' אליו בימי יהויקים
וצדקיהו )א ,ג( .כשירמיהו היה עדיין ער בימי יאשיהו ,מ 13-עד  31למלכותו ,התרחשו דברים
אחרים לגמרי .מדוע בואת ההקדשה ממוקדת בסוף ימי ה ביא ובעתיד ה ורא מכל ,שרק ה ביא
ישרוד בו? כי רק העתיד הצפוי הזה ,הוא הסיבה להקדשה החריגה של ביא מרחם אמו.

ירמיהו ב  -מסע הטיהור מתחיל עכשיו
ירמיהו שם את הגויים בצד וחוזר לדבר על היסוד .הקשר בין ה' לישראל יסודו באהבה וחסד,
ודווקא זה מעלה את השאלה החמורה – איך תוכל האישה שבגדה לשוב אל אהבת כלולותיה?
בעוד בואות ישעיהו פתחו בחזון "אחרית הימים" ,כשגויים רבים יעלו "אל הר ה'" ,בואות
ירמיהו פתחות בזכירת חסד עורים ואהבת כלולות בין ה' לישראל ,בלי העמים הרבים .בכך
המשיך ירמיהו בעקבות הושע – הקשר בין ה' לישראל יסודו באהבה וחסד ,אלא שדווקא זה
מעלה את השאלה החמורה – איך תוכל האישה שבגדה לשוב אל אהבת כלולותיה?
ה' לא י טור "לעולם" )ג ,ה( ,אבל החסד והאהבה מחייבים תוכחה וקבת .מדוע שכחה ירושלים
את חסדי המדבר ויציאת מצרים? מדוע כל הה הגה הרוח ית ָפּשעה בה' )ב ,ו-ח,כו( ,הכֹה ים לא

אמרו ַאיֵה ה' )="המעלה א ָֹת וּ מארץ מצרים"(" ,ותֹפשֵׂ י התורה לא ְידָ עוּ י ,והרֹעים פשעו בי,
וה ביאים ִ בְּ אוּ בַ בעל ,ואחרי לא יוֹעילוּ ָהלָכוּ";
העזיבה הזאת באה בגלל ה יסיו ות ה ואשים לתמרן בין אשור לבין מצרים ,למצוא פעם תמיכה
מצרית גד אשור ,ופעם תמיכה אשורית מול מצרים )ב ,יח; לו-לז( .תמרו י ההישרדות האלה,
שהגיעו לשיאם בימי מ שה ואמון ,פתחו את שערי ירושלים לפולח י כר אליליים ,וכך עלמה
וֹאש ,לוֹא כי אהבתי זרים ואחריהם ֵא ֵלך";
אהבת ה' )ב ,כה( – "וַ ת ֹאמרי ָ
שתי 'המפלגות' ,זו שתמכה בכ יעה משתלבת במרחב האשורי ,כמו זו שדגלה בחסות מצרית
ובמרד באשור ,יצאו וידיהן על ראשן )ב ,לז( .זהו הפרק היחיד בירמיהו שמדבר על אשור ומצרים,
והוא קדם ש ים רבות לעליית בבל ,לכן זו באמת ראשית בואתו ) 13ליאשיהו ,א ,ב( ,בדיוק עם
התחלת הטיהור הגדול של המלך יאשיהו ב 12-למלכו )דברי הימים ב לד ,ג(.
ש י א שים צעירים – המלך יאשיהו בן  20וירמיהו ה ער מע תות ,יצאו למסע טיהור שיחזיר את
ישראל לאהבה הראשו ה ,אל "מקור מים חיים" )ב ,יג(.

ירמיהו ג  -ההזדמנות האחרונה של הצפון
איפה זה "הצפון" ,מהי ההזדמ ות ש קרתה במפתיע ,ומהי השליחות שהצליחה יותר מהצפוי
"משֻ בָ ה
אחרי הבגידה הגדולה ביהודה בימי מ שה ואמון ,יש מקום למבט בואי סלח י יותר על ְ
ישראל" )ג ,ו,יב( אשר שוּלחה בעוו ותיה.
אחרי פתיחה כזאת ,א ו מצפים למסק ה בואית חרצת ,כמו זו הכתובה על ימי מ שה בספר
ק ֶלת בית אחאב" .או כפי
מלכים ב )כא ,יב-יד( – "ו טיתי על ירוש ַל ִם את ַקו שֹמרון ,ואת ִמש ֹ
שיכריז ירמיהו עצמו )בימי יהויקים – ז ,יב-טו; כו ,ו,ט( – "כְּ ִשלוֹ יהיה הבית הזה ,והעיר הזאת
תחרב מאין יושב".
וה ה הפתעה מרעישה – ב בואה היחידה בירמיהו ,ש זכר בה בפירוש יאשיהו המלך ,ה' שלח את
ה ביא "צפו ה" ,להחזיר את 'עשרת השבטים' .אם ית ת ליהודה הזדמ ות וספת )אחרו ה!(
בדמותו של יאשיהו ,לא ייתכן שלא יקבלו אותה גם שבטי ישראל שבצפון.
"צפו ה" יכול להיות בשומרון ובגליל ,במקומות שבהם שארו ישראלים ושרדו ,ויכול להיות
במרחקים ,בין גולי שומרון "בַּ ְחלַח ו ְבחָ בוֹר ,הר גוֹזָן ועָ ֵרי ָמדָ י" )מלכים ב יז ,ו( .בלי ספק ,ה ביא
)ג ,יח( צפה גם לעתיד הרחוק – "בימים ההֵ מה" ,כאשר ישובו גם הגולים "מארץ צפון"" ,ו ָיבֹאוּ
יַחדָ ו" גם גולי ישראל וגם גולי יהודה .אבל השליחות הקו קרטית בימי יאשיהו יועדה לישראלים
ש שארו בארץ ,לחבר אותם מחדש לבית ה' בירושלים ולבית דוד.
איך יודעים? ממסע הטיהור של יאשיהו עצמו )דברי הימים ב לד ,ו-ז(:
"...ויְטַ הֵ ר את יהודה ואת ירוש ַל ִם;
ובערי מ שה ואפרים ושמעון ועד פתלי...
ו ְי ֵַתץ את המזבחות ,ואת האֲ שֵ רים והפְּ ִסלים...
בכל ארץ ישראל ,ויָשָ ב לירוש ַל ִם";
בספר ירמיהו )מא ,ה( שמרה עדות אמ ה על הצלחת השליחות הזאת:
"ו ָיבֹאוּ א שים ִמ ְשכֶ םִ ,מ ִשלוֹ ו ִמשֹמרון,
מ ים איש...
ְש ֹ
ומ חה ולבו ה בידם להביא בית ה'".
יאשיהו וירמיהו הצליחו בצפון יותר ממה שרגילים לחשוב.

ירמיהו ד  -איך נתת להם לטעות?
בימי יאשיהו חלשה מאד האימפריה האשורית ומצרים הלכה והתחזקה .העי יים היו שואות
דרומה בחשש .רק מאוחר יותר יתברר שהייתה זו טעות היסטורית
בין פרק ג מימי יאשיהו ,לבין פרק ד מימי יהויקים ,עברו כ 20-ש ה .שיבת האחים מהצפון
התחלפה באויב "מַ שחית גוים" מצפון )ד ,ו-ז(.
בימי יאשיהו חלשה מאד האימפריה האשורית ומצרים הלכה והתחזקה .העי יים היו שואות
דרומה .יאשיהו חשש מהשתלטות מצרית והקים מצודות הג ה על חוף הים* .כשעלה פרעה כו
כדי לבלום את בבל ב הר פרת )מו ,ב( ,יצא יאשיהו לעצור אותו במגידו ,ו פל בקרב** )מלכים ב כג,
כט( .פרעה המליך בירושלים את יהויקים ב יגוד לרצון העם***  -הרעה באה מדרום.
רק ביאים בודדים כחבקוק וירמיהו ראו ְ כוֹחה – "כי רעה א ֹכי מביא מצפון ושֶ בֶ ר גדול" )ד ,ו(.
אילו חשב יאשיהו שפרעה כו יהיה אפיזודה והרעה הגדולה באמת תבוא מצפון ,לא היה מתבצר
ולא היה הולך למגידו.
יהויקים כבר היה עבד רצע לפרעה ,ו בואת 'הרעה מצפון' הביאה לרדיפה חמורה גד ה ביא –
בגללה קרע ושרף יהויקים את מגילת התוכחות של ירמיהו**** )לו ,כג-כט( ,וכמעט הוציא אותו
להורג .כאשר יופיעו הבבלים" ,י ֹאבַ ד לב המלך ולב השרים" )ד ,ט( מגודל התדהמה ,כי יתברר
שההתמקדות במצרים ,גם של המתבצרים )יאשיהו( וגם של ה רצעים )יהויקים( ,הייתה טעות
היסטורית.
כמו חבקוק ,גם ירמיהו )ד ,י( זעק חמס כלפי ה' ,למה תן לראשי העם לטעות כל כך:
" ָואֹמַ ר :אֲ ָההּ א-ד- -י ה'
את לעם הזה ולירוש ַל ִם
אכן הַ שֵ א ִה ֵש ָ
לֵאמֹר ,שלום יהיה לכם,
ו ָגְ עה חרב עד ה פש".
_____________________________
* אחת מצאה בחוף פלמחים ,ואחת בתל-אביב.
** או בהטעיה מצרית ,כאילו פרעה מבקש לפגוש אותו|.
*** העם המליך עם מות יאשיהו את יהואחז היותר צעיר )מלכים ב כג ,ל-לג(.
**** תוכן המגילה )מפרק ב עד ז( יוסבר בפרק לו.

ירמיהו ה  -הזדמנות שהוחמצה
לו יכולתי ל סח את זעקת ירמיהו לפ י ה' ,הייתי אומר – ריבו ו של עולם ,איך תת ליאשיהו
לטעות וללכת למגידו? הייתכן ,ש עלת בפ י עמך שערי תשובה?
ה'רעה מצפון' תבוא כמו הקללה שבתורה )ה ,טו; דברים כח ,מט(:
"ה י מביא עליכם גוי ממרחק...
שוֹ
גוי לא ֵתדַ ע לְ ֹ
ולא ִתשמַ ע )=תבין( מה ידבר";
כתב האישום אי ו שו ה מזה שקרא ו בפרק ב – בגידה ,יאוף ,השחתת משפט ומוסר .ובכל זאת,
אחרי פרק ב תן ה' לירושלים הזדמ ות בדמותו המופלאה של יאשיהו הצעיר; אולם פילתו
במגידו בטרם הגיע לגיל  ,40הותירה את יהודה חשופה וחסרת או ים .תחילה מול פרעה כו ,ואחר
כך מול בוכדראצר.

לו יכולתי ל סח את זעקת ירמיהו לפ י ה' ,הייתי אומר – ריבו ו של עולם ,איך תת ליאשיהו
לטעות וללכת למגידו? הייתכן ,ש עלת בפ י עמך שערי תשובה?
מע ה קשה א י קורא )ה ,א-ב( –
"שוֹטטוּ בחוּצוֹת ירוש ַל ִם וּ ְראוּ א
וּדעוּ ובַ קשוּ ברחובותיה
ְ
אם תמצאו איש,
אם יש עֹשֶׂ ה משפט ,מבקש אמו ה )=יושר(,
ואסלח להּ;
ואם חַ י ה' י ֹאמֵ רוּ?
אכן ַלשקר ִישָ בֵ עוּ";
יאשיהו היה לגמרי לבדו .לא היה איש אחד בלב שלם עמו .כיוון שהיה מלך ,שמעו לו ועשו כרצו ו
מתוך כ יעה לשליט ,אבל ברגע ש פל קרס הכל .העם לא באמת עשה תשובה ,ו"הגדֹליםַ ...יחדָ ו
שָ בְ רוּ עֹל ְִתקוּ מוֹסֵ רוֹת" )ה ,ה(;
כבר ב בואה מימי יאשיהו אמר ירמיהו )ג ,י(:
"וגם בכל זאת
לא שבה ֵאלַ י בָּ גוֹדה אֲ חוֹתהּ יהודה בכל ִלבָּ הּ,
כי אם בשקרְ ,אֻ ם ה'";
חז"ל ,במדרש שהביא רש"י ,תיארו את השקר בתיאור יצירתי – היו מציירים חצי פסל על דלת
אחת ,וחצי על הש ייה ,וכשהיו דלתות פתוחות ,לא ראו כלום .התרבות האלילית של ימי מ שה
ירדה למחתרת ,וצפה מחדש במות יאשיהו .לכן "לא שב ה' מחרון אפו הגדול) "...מלכים ב כג ,כו(.

ירמיהו ו  -מבט של נביא ,מבט של רועה
מי שלא הלך בעקבות ירמיהו ,ולא ראה את עיר דוד למטה ,בעמק הקדרון ,ואת מישור הר הבית
'מעל פסגת הר הצופים' ,לא יוכל להבין את דבר ה ביא
ע תות כמו תקוע של עמוס ,שוכ ת בִּ ְס ַפר המדבר ,גבול החקלאות והמרעה .עמוס בא מן המרעה
וירמיהו גדוש דימויים ותיאורים מן המדבר והמרעה .עמוס שלח להי בא חורבן על ממלכת
ישראל-שומרון ,וירמיהו )לבסוף( יבא חורבן על ירושלים.
ירמיהו לא רצה ב בואות אלה ,והעדיף להתבודד במדבר )ט ,א( –
ארחים
"מי ִי ְת ֵ י בַ מדבר ְמלוֹן ֹ
ואלכה מֵ ִא ָתם,
ואעֶ זבה את עַ מי ֵ
ֶ
כי ֻכ ָלם ְמ ָאֲ פים ֲעצֶ ֶרת בֹּגְ דים";
ה' לא תן לירמיהו לעזוב ולהתבודד – הוא השמיע לו תרועות מלחמה שירושלים לא שומעת,
והראה לו איך 'המדבר' יעלה על העיר וישתלט עליה –
"ה ָוָ ה והַ ְמ ֻע ָגה… בת ציון,
דריהֶ ם,
אליה ָיבֹאוּ רֹעים ועֶ ֵ
תקעו עליה אֹהלים סביב...
ַקדשוּ עליה מלחמה"...
ירמיהו הלך מע תות לירושלים ,כל פעם ש שלח לשאת בה את דבר ה' – ֹ גַה ה ְראוּבֵ י* סָ פַר 11
רת" .כדי
ואמַ ָ
את/הָ לוֹך ָ
וק ָר ָ
פעמים בַּ ֵספֶר – "הַ ְש ֵכּם ודַ בֵּ ר/הַ ְש ֵכּם ושָ לוֹחַ " ,ו 11-פעמים "הָ לוֹך ָ
להגיע לשערי ירושלים המלאים בבוקר ,דרש ירמיהו לצאת כשעתיים לפ י כן ,לעלות להר
הצופים ,ולרדת לחצר בית ה'.
מי שלא הלך בעקבות ירמיהו ,ולא ראה את עיר דוד למטה ,בעמק הקדרון ,ואת מישור הר הבית
'מעל פסגת הר הצופים' ,לא יוכל להבין את דבר ה ביא )כא ,יג( –

"ה ְ י ֵא ַל ִי יֹשֶ בֶ ת העֵ מֶ ק צוּר המישוֹר
ִ
ְאֻ ם ה',
האֹמרים מי י ֵַחת עלי ו,
וֹתי וּ";
ומי יבוא בִּ ְמעוֹ ֵ
א שי ירושלים ומ היגיה היו בטוחים בשיר המעלות )קכ"ה( – "ירוש ַל ִם הרים סביב לה ,וה' סביב
לעַ מוֹ מעתה ועד עולם" .ה ביא מע תות יסה בכל כוחו לזעזע את הביטחון הזה ,לפ י שיהיה
מאוחר ִמ ַדי )יג ,טז(.
"ת וּ לה' א-להיכם ָכּבוֹד בְּ ֶט ֶרם י ְַח ִש ,
ְ
וּבְ ֶט ֶרם ִית ַגפוּ ַרגלֵ י ֶכם על הָ ֵרי ָ שֶ ף" )=אֲ פֵלה(.
______________________________
* בספרו ה פלא ,אור חדש על ספר ירמיהו.

ירמיהו ז  -למה שונאים את ירמיהו
ה ביא מ סה להעביר מסר חשוב וחריף .אולם א שי ירושלים לא מסוגלים להתעלות מעל לתדמית
שמייצג ירמיהו מבחי תם ,ול סות להקשיב לו ברצי ות
סוד רמוז בהקבלה בין "ירמיהו בן חלקיהו מן הכֹה ים אשר בע תות" )א ,א( לבין אביתר ,שריד
אחרון לכוה י שי ה –
"ולאביתר הכהן אמר המלך )=שלמה( –
ֲע ָ תֹת לך על שָׂ דֶ ...
וַיג ֶָרש שלמה את אביתר ִמהיוֹת כהן לה',
למַ לֵא את ְדבַ ר ה' אשר ִדבֶּ ר
על בית עֵ לי בְּ ִש ה" )מלכים א ב ,כו-כז(;
רמיזה מקראית זו מבהירה בבת אחת את הקשר המיוחד של ירמיהו לאחים מהצפון ,את
ֶיה"
"מבַ כָּ ה על בָּ ָ
השליחות שלו להשיב אותם בימי יאשיהו )ג ,ו,יב( ,ובמיוחד את הקשר לרחל ה ְ
ולשבט אפרים )לא ,יד-יט(.
"הֲ בֵ ן יַקיר לי אפרים...
כי ִמדֵ י דַ בְּ רי בו ָזכֹר ֶאזכְּ ֶר וּ עוד,
על כן הָ מוּ ֵמעַ י לו,
ַרחֵ ם אֲ ַרחֲ מֶ וּ ְאֻ ם ה'";
כשירמיהו התייצב בפ י א שי ירושלים בבית ה' ,הוא אמר להם בעצם וכחותו – אבות אבותי
הודחו מן הכהו ה על הרבה פחות ִמשַׂ ק העוו ות שלכם.
"וַי ֹאמֶ ר ה' ֵאלַ י –
ִצ ְד ָקה ַפשָ הּ ְמשֻ בָ ה ישראל
ִמ ֹבּגֵדָ ה יהודה" )ג ,יא(;
המסר חריף – אם לא תהיו ראויים לבית ה' ,הוא לא יהיה ראוי לכם ,ואם אי כם מאמי ים:
"לכו א אל מקומי אשר בשילוֹ
אשר ִש ַכּ תי שמי שם בראשו ה,
ְוּראוּ את אשר עשיתי לו...
ועשיתי לַבַּ יִ ת אשר קרא שמי עליו )=בירושלים(...
כאשר עשיתי ְל ִשלוֹ…"
על הדברים האלה הועמד ירמיהו למשפט )פרק כו( ,שכ ראה פתח את מסכת הרדיפות גדו בימי
יהויקים )ואחר כך שוב ,בימי צדקיהו( – מהמשפט הזה ירמיהו בקושי יצל.

למרבה הצער ,מוב ת כעת גם הש אה העמוקה לירמיהו בירושלים ,וחוסר ה כו ות להקשיב לו –
מבחי תם הוא היה מלא רגשות קם משפחתיות כצאצא לכוהן המודח משילה – רובם לא הצליחו
אפילו להתעלות מעט ,להקשיב לו ,ולחשוב ברצי ות.

ירמיהו ח  -לא עוֹלוֹת ולא תפילות
התפילה ה בואית קדמה לשליחות ה בואית ,מאברהם אבי ו ,דרך משה ,ו סתיימה בירמיהו.
תפילתו דחית שוב ושוב .מה שאר?
ב בואה המקראית )מישעיהו פרק א( – מי שלא ראוי להקריב קרבן ,גם לא ראוי להתפלל; כאשר
ה' אי ו רוצה בעוֹלוֹת ,יכולים המקריבים עוֹלה גם לאכול אותה בעצמם )ז ,כא-כב( ,ואין ה' רוצה
גם בתפילות )ז ,טז(:
"ואתה ַאל תתפלל בעַ ד העם הזה
ואל ִתשָׂ א בַ עֲדָ ם ִר ה ותפלה,
ַ
ואל ִתפגַע בי,
ַ
כי אי י ש ֵֹמעַ א ָֹת ...
כֹּה אמר ה'...
ואכלוּ בשר";
ֹלוֹתי ֶכם ְספוּ על זִ בחֵ י ֶכם ִ
ע ֵ
התפילה ה בואית קדמה לשליחות ה בואית – אברהם היה ביא מתפלל ולכך בחר )בראשית יח,
יט-לב( ,ושליחות בואית לעם תחילתה במשה; ועם זה ,משה המשיך את תפילת האבות ה בואית,
והציל את עם ישראל בתפילתו כמה פעמים .ה' שמע לכל תפילה של משה חוץ מתחי תו בעד עצמו
)בעקדה( לא התפלל ,רק על לוט ומשפחתו בסדום ועל אבימלך
ֵ
)דברים ג ,כג-כז( .אברהם על עצמו
)בראשית כ ,ז ,יז(.
התפילה ה בואית היא שותפות באחריות לה הגת העולם והעם .ה ביא מקיים את שליחותו ,אך
לעתים מתפלל גדה ,לעצור חרון אף ,ולבטל ג ֵזרה קשה.
וה ה התפילה ה בואית חתמה בירמיהו – ירמיהו ימשיך להתפלל עד החורבן ,אך תפילתו דחית
שוב ושוב.
מה שאר?
שארו חוקות שמים וארץ ,חוקי הטבע ,ובהם והג גם עו ש טבעי – מי שסגד לשמש ולירח
)=האלים הבבליים( ,יבואו הבבלים וישתלטו עליו .מי שהקריבו ב ים למולך )כדי להציל מסכ ה
את שאר המשפחה( ,התופת תהפוך להם לקבר אחים המו י.
ואם רצה לדעת משפט ה' ,תבו ן ב דידת הציפורים ,העוברות בהמו יהן בארץ ישראל פעמיים
בש ה ,בדיוק מדהים )ח ,ז(:
יה
"גם חסידה בשמים ידעה מוֹעֲדֶ ָ
ותֹר וסיס ועָ גוּר שמרו את עֵ ת ֹבּ ָא ָה"...

ירמיהו ט  -הקינה הנבואית של ירמיהו
ירמיהו מקו ן על כולם ,על הה הגה ,על העם וגם על עצמו .ובתוך כל זה תופסת מקום כבד גם
שאלת האשמה
הקי ה ה בואית ראשיתה בספר ירמיהו ,אחרי מגילת התוכחות ,שלא היה להם שומע .ירמיהו
"וה ָם כתובים על
קו ן גם על יאשיהו ,וקי ה זו כלולה במגילת איכה )דברי הימים ב לה ,כה; ִ
הקי ות"(; ירמיהו קו ן גם על עצמו )במיוחד איכה ג(; אבל לפ י הכל שא קי ה בואית על העם
ועל הארץ ,עוד לפ י החורבן ,עוד לפ י המקו ות שתבוא ה )ט ,טז-יט(.

האשמה תופסת כאן מקום מרכזי )ט ,א-ח; יא-יג(:
בתור קי ה בואית ,גם שאלת ַ
"מי האיש הֶ חכם ו ָיבֵ ן את זאת...
על מה אבדה הארץ ִ ,צְ תה כַ מדבר ִמבְּ לי עֹבֵ ר?
ויאמר ה' :על עזבם את תורתי אשר תתי לפ יהם,
ולא שמעו בקולי ,ולא הלכו בה...
לפי זה ,החורבן כבר גזר בחטאי מ שה ויורשיו".
אבל ירמיהו ,במחצית הש ייה של חייו ,דרש להיכ ע לבבל ולהי צל .אפילו בתוך המצור הבבלי
האחרון על ירושלים בימי צדקיהו ,עוד אמר ה ביא למלך )בבית הסוהר; לח ,יז-יח(:
"כֹּה אמר ה'...
אם יָצ ֹא ֵתצֵ א אל שרי מלך בבל,
וחָ יתה פשך,
והעיר הזאת לא ִתשָׂ ֵרף באש...
ואם לא תצא...
ו ְִת ה העיר הזאת ביד הכשדים,
פוּה באש"...
וּש ָר ָ
ְ
העם הזה הוא 'עם קשה עורף' – חלק ממ ו מופ ה גד הברית והייעוד ,וחלק ממ ו מגויס גד כל
שעבוד זר ,דתי ,תרבותי או פוליטי .כבר בימי משה היו עובדי העגל והתיירים-המרגלים מצד אחד,
והמעפילים בהר גד גזֵרת ארבעים הש ה מאידך.
גלוי וידוע שהחוגים היותר אמ ים לעצמאות יהודה לא ישלימו עם צו הכ יעה של ירמיהו ,וימרדו
בשלטון הבבלי עדי חורבן .אם יסיר ה' מירושלים את שמירתו המיוחדת )אחרי שעמדה במבחן
הקשה מול ס חריב( ,העיר תישבר מבפ ים בין כְּ וּעים לבין ַק אים ,ותעלה באש.

ירמיהו י  -נגד אלילות יהודית
בפרק החותם את המסכת הראשו ה של "דברי ירמיהו" ,פו ה ה ביא גם אל יהודים שכבר גלו
לארצות דוברות ארמית ,מה כתוב באיגרת הראשו ה ששולח ירמיהו לגולה?
בדיוק כמו בישעיהו )פרק מד בעיקר( ,עם הקי ה על החורבן הצפוי ,ועם הייאוש הגדול מהאמו ה
בה' ובבריתו עם ישראל ,דרש גם ירמיהו לאזהרת הרחקה מ"דרך הגוים ...ומֵ אֹתוֹת השמים",
ולמאבק גד סגידה הזויה של יהודים לפסילי עץ מצופים זהב ,שאי ם הולכים ואי ם מדברים )י,
ב-ה(.
"אל תיראו מהם כי לא י ֵָרעוּ,
אוֹתם";
וגם הֵ יטיב אין ָ
כאן בא חידוש רעיו י מרתק – גם הגויים הסוגדים לאליליהם מבי ים ויודעים ,שפסיליהם אי ם
רואים ואי ם שומעים ,והם גם יודעים כולם על 'א-ל עליון' ,ששולט בכל .אפילו הזיהוי של "ה' א-
ק ֵה )=יוצר( שמים וארץ" )כדברי אברהם; בראשית יד ,כב( כבר ודע בעולם ,ויסודות
ל עליוןֹ ,
האמו ה הישראלית כבר מתפרסמים בין "חכמי הגוים"; רק הפסילות ה בערה עדיין מת הלת
כאילו הפסילים "מייצגים".
ודווקא לעת הזאת משכים יהודים מיואשים אחרי ההבל הזה ,שהעולם כולו קרוב להשתחרר
ממ ו )י ,ו-ח(:
"מ ֵאין כמוך ה'
ֵ
גדול אתה וגדול שמך בגבורה;
מי לא י ִָראֲ מלך הגוים כי לך י ָָא ָתה )=מלוכה(,
לכוּתם ,מֵ ֵאין כמוך;
ָ
כמי הגוים ובכל ַמ
כי בכל חַ ֵ
וּב ַאחַ ת ִיבְ עָ רוּ ויִכְ ָסלוּ –
ְ
מוּסַ ר הֲ בָ לים עץ הוא"...

בפרק החותם את המסכת הראשו ה של "דברי ירמיהו" )פרקים ב עד י( ,פ ה ה ביא גם אל יהודים
שכבר גלו לארצות דוברות ארמית ,וכמו שלח איגרת ראשו ה* לגולה )י ,יא(:
"כִּ ְד ָה ֵת ְאמרוּן ְלהוֹם )כך תאמרו לעובדי הפסילים( –
וא ְר ָקא ָלא עֲבַ דוּ )=אלילים אשר שמים וארץ לא עשו(,
אֱ לָהַ יָא ִדי ְשמַ יָא ַ
וּמן ְתחוֹת ְשמַ יָא ֵא ֶלה" )יאבדו מן הארץ ,ומתחת השמים(;
יֵאבַ דוּ ֵמ ַא ְרעָ אִ ,
ההמשך בעברית )י ,יב-טז( ,מסביר את תוכן ההצהרה הארמית.

ירמיהו יא -
ירמיהו ?  -הרב יואל בן נון
התפילה ה בואית קדמה ַלשליחות – אברהם היה ביא מתפלל – "הָ שֵ ב אשת האיש כי ביא הוא
ויתפלל בַּ עַ ְד ֶ ,ו ְחיֵה) "...בראשית כ' ,ז( – ה' לא פעל להפיכת סדום ,בטרם תן לאברהם הזדמ ות
להגן עליה בתפילת 'עמידה' )בראשית י"ח ,יז-לג( .ה' שמע לכל תפילות משה על ישראל – מול
חטא העגל ,חטא התיירים-המרגלים ,קורח ועדתו – כשמשה שאר בלי מילים – פרצה מגֵפה
)במדבר י"ז ,ח-יב; כ"ה ,ו-ט(.
עמוס )ז' ,א-ו( התפלל פעמיים ,וה' יחם על הגזרות ,ורק אז הודיע ל ביא )פעמיים( ,שהגיע הקץ
ותמו הסליחות )שם ,ז' ,ט; ח' ,א-ב( .ירמיהו התאמץ בכל כוחותיו למלא את ייעודו הכפול ,כ ביא
– גם להזהיר את יהודה וירושלַ ִם ,וגם להתפלל אל ה' ,ולעצור את הרעה )י"ד ,ז-ט  +יט-כב(.
אם עֲוֹ ֵי וּ עָ וּ בָ וּ – ה' עֲשֵׂ ה למען ְשמֶ ...
ִמ ְקוֵה ישראל ומושיעו בְּ עֵ ת צרה –
למה תהיה כְּ גֵר בארץ ,וּכְ א ֵֹרחַ ָ טָ ה לָלוּן?
למה תהיה כְּ איש ִ דהָ ם ,כְּ גִ בור לא יוּכַל להושיע?
ואתה בקרב ו ה' ,ושמך עלי ו קרא –
אל ַת ִ ֵח וּ!
סת את יהודה?
...הֲ ָמאֹס ָמ ַא ָ
אם בציון ָגעֲלה ַפשֶ ?
כּית וּ ואין ל ו מַ רפֵּא?...
מדוע ִה ָ
יָדַ ע וּ ה' ִר ְשעֵ וֲּ ,עוֹן אבותי ו,
כי חטא ו לך;
ַאל ִת ַאץ למען ִשמ ...
זְ כֹרַ ,אל ָתפֵר בְּ רית ִא ָת וּ!
הֲ ל ֹא אתה הוא ה' א-להי ו וּ ְַקוֶה לך...
כבר קרא ו פעמיים )י"א ,יד; י"ד ,יא-יב( –
ַאל תתפלל בעד העם הזה  /לטובה
ואל ִתשָׂ א בַ עֲדָ ם ִר ה ותפִ לה...
ַ
כאשר חזר יהויקים לזוועות של מ שה לשפוך דם קי ,סתמו תפילות גדולי ה ביאים ,ואין עוד
מקום לתפילה בואית –
אם ַי ֲעמֹד משה ושמואל ְלפָ ַי –
אין פשי אל העם הזה –
שַ לַח מֵ על ָפּ ַי ,ויֵצֵ אוּ;
מאז ועד היום ,א ו מתפללים מאחרי מחיצה.

ירמיהו יא  -מי כתב את הפרק הזה
הגדרת גלות מצרים כצריפת עם ישראל ב"כור הברזל" ,כמופיע בפרק ו ,היא מקורית וייחודית
למשה בספר דברים .האם אמרו הדברים על ידי ירמיהו?
המסכת הש ייה ב בואות ירמיהו )פרקים יא עד כ( מתחילה שוב בראשית בואתו ,בימי יאשיהו,
והפעם במעמד הברית ,בש ת  18ליאשיהו )מלכים ב כג ,א-ג(.
"ארור האיש אשר לא ִישמַ ע את דברי הברית הזאת,
אשר צִ ויתי את אבותיכם
ביום הוציאי אותם מארץ מצרים ִמכּוּר הברזל...
הייתם לי לעם ,וא כי אהיה לכם לא-להים;
ֶ
וִ
למען הקים את השבועה אשר שבעתי לאבותיכם
לתת להם ארץ זבת חלב ודבש כיום הזה".
הפִּ סקה הזאת ,אין בה כלום מסג ו ו של ירמיהו ,ו אמרה כולה בסג ון משה ,ממעמד הברית
שבספר דברים* )פרקים ד ו-ה; כו עד כט( .הגדרת גלות מצרים כצריפת עם ישראל ב"כור הברזל"
היא מקורית וייחודית למשה בספר דברים )ד ,כ(:
"ואת ֶכם לקח ה'
ֶ
וַיוֹצִ א ֶאת ֶכם ִמכּוּר הברזל ממצרים,
להיות לו לעם חלה כיום הזה".
ירמיהו הגיב במע ה היחיד המתבקש ממי ש כ ס לברית:
"ו ַָאעַ ן ָואֹמַ ר –
ָאמֵ ן ,ה'".
בפסקה הבאה כבר יש כמה ביטויים אופיי יים לירמיהו ,כמו "הַ ְש ֵכּם ו ָהעֵ ד" )יא ,ז( ,והיא מסבירה
את שליחותו המיוחדת של ירמיהו בש ת  18ליאשיהו – להפיץ את "דברי הברית" "בעָ ֵרי יהודה
וּבְ חֻ צוֹת ירוש ַל ִם".
יאשיהו הוביל את המעמד בבית ה' עם הכוה ים והשרים ,ואילו ירמיהו ,ה ביא הכפרי ,הכֹהן
מע תות ,שלח לציבור הפשוט ,שלא היה מעורב בהכרעות הגדולות של בית המלוכה – ל טוש את
דרך מ שה ואמון ,ולחזור לברית משה .בפסקה השלישית והרביעית )יא ,ט-יג( א ו שומעים כבר על
ש ים".
הפרת הברית ,ועל העו ש ,ולכן כבר משתקפים ימי יהויקים – "שָ בוּ על עֲוֹ ֹת אבותם הרא ֹ
_______________________
* בימי יאשיהו וירמיהו הרבו להשתמש בסג ון ספר דברים; אין ללמוד מכך דבר ביחס לזמן
חיבורו; גם בישעיהו יש וכחות חזקה של ספר דברים.

ירמיהו יב  -מי רודף אחרי ירמיהו?
בש ה הרביעית ליהויקים שרף המלך את מגילת התוכחות של בואות ירמיהו ,ואז החלו ש ים
קשות של רדיפות ועי ויים .וכשירמיהו מתח ן להג ה ,עו ה לו ה' תשובה מפתיעה
בראשית ימי יהויקים החלו הרדיפות .זה התחיל במשפט "הכֹה ים וה ביאים" )כו( בבית ה' ,גד
"שלוֹ" .ההשוואה הזאת מופיעה כבר במסכת הראשו ה )בפרק ז(,
ההשוואה של בית ה' למשכן ִ
אבל לא זכר שם המשפט ,ולא הצלת ירמיהו ממוות על ידי אחיקם בן שפן )כו ,כד(.

בש ה הרביעית ליהויקים שרף המלך את מגילת התוכחות של בואות ירמיהו )לו( ,ואז כבר היה
ירמיהו במחבוא .אז התחילו הש ים הקשות של רדיפות ועי ויים.
במסכת ה בואות הראשו ה )פרקים ב עד י( ,אין תיאורי רדיפות ,ואילו המסכת הש ייה )מפרק יא
עד כ( מלאה בהם ,ומכאן ברור הזמן שלה – אחרי המשפט ואחרי שריפת המגילה )מש ת 5
ליהויקים; לו ,ט(;
בהתאמה לרצון המלך וכֹה ֵי ירוש ַל ִם החלו א שי ע תות לרדוף את ירמיהו ,כדי להביא לחיסול
'הבוגד' ,המבשר חורבן ושממה.
"וא י כְּ ֶכבֶ שׂ ַאלוּף יוּבַ ל לִ ְטבוֹחַ ,
ולא ידעתי כי עָ לַ י חשבו מחשבות –
ַשחיתה עץ בלַחמוֹ,
ו ִכְ ְר ֶת וּ מֵ ארץ חיים ,ושמו לא ִי ָזכֵר עוד...
לכן ,כֹּה אמר ה' על א שי ע תות
ַפש  ,לֵאמֹר:
המבקשים את ְ
לא ִת ָבֵ א בשֵ ם ה' ,ולא ָתמוּת ביָדֵ וּ;
כאשר ירמיהו זעק על מר גורלו –
מדוע דֶ ֶרך רשעים צָ לֵחה"?
וכאשר התח ן ,שה' י קום ברודפיו ,ויעשה עם ביאו משפט צדק לעי י כל ,אמר לו ה' שלא יבקש
צדק מהיר וחד ,ויקבל את די ו כ רדף ,ה וטש גם את ביתו ומשפחתו:
"כי גם אחיך ובית אביך,
גם המה בגדו בך...
ַאל ַתאֲ מֵ ן בָּ ם כי ידברו אליך טובות –
עזבתי את ביתי,
ָטַ שתי את חלתי...
היתה לי ַחֲ ָלתי כאריה ביער"...
כאן התחילה ההקבלה בין גורלו האישי של ה ביא ה רדף ,לבין גורלה של חלת האומה כולה.

ירמיהו יג  -מי השחית את החגורה
כמה הייתי שמח לצאת עם הרמב"ם לסיור באזור ע תות ,לרדת ִאתוֹ לעין פרת ,להראות לו את
קיקי הסלע הרבים והעצומים מתחת לכפר של ירמיהו ,ולספר לו שעם ישראל חוזר הביתה

תארו לכם לוחם 'קראטה' בכיר ביותר ,עם חגורה שחורה )בדרגת דאן  ,(10ויום אחד הוא
מחליט לקבור את החגורה ,כי השיטה חדלה לפעול.
הפירוש והרעיון של 'קראטה' הוא לחימת הג ה ב'יד ריקה' ,בלי ליזום שום התקפה ,אבל אם
הרעיון הזה התערבב באומ ות לחימה אחרת ,שבה הופכים כלים חקלאיים ל שק )"כֹּתוּ ִא ֵתי ֶכם
זמר ֵֹתי ֶכם ִל ְרמָ חים"; יואל ד ,י( ,אז הרעיון הושחת ,ואין ברירה אלא לקבור את
לַחֲ ָרבוֹת ,וּמַ ְ
החגורה ולחכות לזמן אחר.
"אזוֹר פִּ שתים" )יג ,א( הוא 'חגורת הקראטה' של ה' כלוחם "צדקה ומשפט"; 'החגורה' מייצגת
ֵ
את עם ישראל כעם בחר למטרה זו ,כפי ש אמר על אברהם )בראשית יח ,יט(:
"כי ְי ַדעְ תיו
למען אשר ְיצַ וֶה את ב יו ואת ביתו אחריו,
ושמרו דרך ה' ,לעשות צדקה ומשפט";
ובלשון ה בואה לירמיהו )יג ,יא(:
האזוֹר אל ָמ ְת ֵי איש –
"כי כאשר ִידבַּ ק ֵ

כן ִהדבַּ קתי ֵאלַי את כל בית ישראל
ואת כל בית יהודהְ ,אֻ ם ה',
תהלה ולתפארת –
להיות לי לעם ,ולשֵ ם ו ִל ִ
ולא שָ מֵ עוּ".
לכן צטווה ה ביא לטמון "את ה ֵאזור ...ב קיק הסלעִ ...בּפְ ָרת" )יג ,ד-ז( ,עד ש" ִ שחַ ת ...לא ִיצ ַלח
ַלכֹּל" – ישראל ויהודה השחיתו את 'החגורה'.
היכן היה " קיק הסלע ...בפרת"?
הרמב"ם )מורה בוכים ב ,כט( חשב שמדובר ב הר פרת ,בגלות בבל ,ולכן סבר שזהו חיזיון בואי
במשל .כמה הייתי שמח לצאת עם הרמב"ם לסיור באזור ע תות ,לרדת ִאתוֹ לעין פְּ ָרת )=עין ַפרה(,
להראות לו את קיקי הסלע הרבים והעצומים מתחת לכפר של ירמיהו ,ולספר לו שעם ישראל
חוזר הביתה.
תהלה ולתפארת" בשאיפת
'חגורת האזור' יוצאת מ' קיקי הסלע' ,ומקווה להיות שוב "לשֵ ם ו ִל ִ
"צדקה ומשפט" ,כראוי ל'מדי ה יהודית בארץ ישראל'.

ירמיהו יד  -להוסיף חטא על טבע
כל כוח באזור קם ל צל את המהומה הבי לאומית של מלחמת אשור ומצרים גד מדי ובבל ,כדי
לתפוס שטחים וגם ל קום ביהודה .וגם טבע הארץ והאזור כאילו הצטרף
"הרעים ,ה ֹגעים בַּ ַחֲ לה" )יב ,יד( לתקוף את יהודה ,שמערכת
אחרי קרב מגידו החלו השכ ים ָ
ההג ה שלה קרסה במות יאשיהו ובהשתלטות המצרים; כל כוח באזור קם ל צל את המהומה
הבי לאומית של מלחמת אשור ומצרים גד מדי ובבל ,כדי לתפוס שטחים וגם ל קום ביהודה.
מבלי להבין ,שבשלב הבא יבוא גם התור שלהם ,כשהבבלים ישתלטו על המרחב )מלכים ב כד ,ב(.
" ַו ְישַ לַ ח ה' בו )=ביהויקים(
את גְ דוּדֵ י ַכשדים ,ואת גדודי ארם,
ואת גדודי מואב ,ואת גדודי ב י עמון,
ַו ְישַ לחֵ ם ביהודה להַ אֲ בידוֹ"...
ובלשון ירמיהו )יב ,י-יב(:
"רֹעים רבים ִשחֲ תוּ כרמי...
לקת חמדתי למדבר שממה...
ת ו את ֶח ַ
כי חרב לה' אֹכְ לה ִמ ְקצֵ ה ארץ ועד ְקצֵ ה הארץ,
אין שלום לכל בשר";
גם טבע הארץ והאזור כאילו הצטרף ,וש ות בצורת אחדות באו בזו אחר זו ,עד שאפילו הגבים
ב חלים התייבשו לגמרי ,וצעקת ירושלם הצמאה עלתה לשמים )יד ,א-ו(:
וּשעָ ֶריהָ אֻ ְמ ְללוּ...
"אבלה יהודה ְ
ָ
וצוְ חַ ת ירוש ַל ִם עָ לָתה...
ִ
עיריהֶ ם ַלמים –
וא ִד ֵריהֶ ם ָשלחוּ צְ ֵ
ַ
בָּ אוּ על גֵבים לא מצאו מים,
יקם,
שָ בוּ כְ ֵליהֶ ם ֵר ָ
בֹּשוּ והָ כְ לְמוּ וחָ פוּ ר ֹאשָ ם...
כי לא היה גשם בארץ...
כי )=כן( גם ַא ֶילֶת בשדה יָלדה ועָ זוֹב
כי לא היה דשא"...
בעלי החיים הצמאים ,טשו גורים שהמליטו כי לא יכלו להי יק – הפראים )=חמורי הבר( עלו
ל"שפָ יִ ים" )=מקומות גבוהים ,מבודדים( להצט ן קצת ברוח:
ְ

"שָ אֲ פוּ רוח כּ ַַת ים,
כָּלוּ עי יהם ,כי אין עשב";
כל אלה חשבו ב בואה כשופרות אזהרה )יג ,טז(:
ַחשך,
"ת וּ לה' א -היכם כבוד ְבּ ֶט ֶרם י ִ
ְ
וּבְ ֶט ֶרם ִית ַגפוּ רגליכם על הרי ָ שֶ ף )=לילה אפל(...
ואם לא ִת ְשמָ עוּהָ :
בְּ ִמ ְס ָתרים ִתבכֶּה פשי מפ י ֵגוָה )=גאוה שהושפלה(,
ות ַרד עי י דמעה
דמע ֵ
ודָ מֹעַ ִת ַ
כי ִ ְשבָּ ה עֵ דֶ ר ה'".

ירמיהו טו  -הרגע שבו נסתמו תפילות הנביאים
אברהם אבי ו ,משה רב ו ,עמוס וירמיהו  -כל ה ביאים היו קודם לכל ושאי התפילות למען עם
ישראל ,לריכוך הזעם מהאלוהי ולהעברת רוע הגזירה .עד ש סתמו תפילותיהם
התפילה ה בואית קדמה ַלשליחות .אברהם היה ביא מתפלל – "הָ שֵ ב אשת האיש כי ביא הוא
ויתפלל בַּ עַ ְד ֶ ,ו ְחיֵה) "...בראשית כ ,ז( .ה' לא פעל להפיכת סדום ,בטרם תן לאברהם הזדמ ות
להגן עליה בתפילת 'עמידה' )בראשית יח ,יז-לג(.
ה' שמע לכל תפילות משה על ישראל – מול חטא העגל ,חטא התיירים-המרגלים ,קורח ועדתו.
כשמשה שאר בלי מילים ,פרצה מגֵפה )במדבר יז ,ח-יב; כה ,ו-ט(.
עמוס )ז ,א-ו( התפלל פעמיים וה' יחם על הגזרות ,ורק אז הודיע ל ביא )פעמיים( שהגיע הקץ
ותמו הסליחות )שם ז ,ט; ח ,א-ב(.
ירמיהו התאמץ בכל כוחותיו למלא את ייעודו הכפול ,כ ביא – גם להזהיר את יהודה וירושלַ ִם,
וגם להתפלל אל ה' ,ולעצור את הרעה )יד ,ז-ט  +יט-כב(.
"אם עֲוֹ ֵי וּ עָ וּ בָ וּ – ה' עֲשֵׂ ה למען ְשמֶ ...
ִמ ְקוֵה ישראל ומושיעו בְּ עֵ ת צרה –
למה תהיה כְּ גֵר בארץ ,וּכְ א ֵֹרחַ ָ טָ ה לָלוּן?
למה תהיה כְּ איש ִ דהָ ם ,כְּ גִ בור לא יוּכַל להושיע?
ואתה בקרב ו ה' ,ושמך עלי ו קרא –
אל ַת ִ ֵח וּ!
סת את יהודה?
...הֲ ָמאֹס ָמ ַא ָ
אם בציון ָגעֲלה ַפשֶ ?
כּית וּ ואין ל ו מַ רפֵּא?...
מדוע ִה ָ
יָדַ ע וּ ה' ִר ְשעֵ וֲּ ,עוֹן אבותי ו,
כי חטא ו לך;
ַאל ִת ַאץ למען ִשמ ...
זְ כֹרַ ,אל ָתפֵר בְּ רית ִא ָת וּ!
הֲ ל ֹא אתה הוא ה' א-להי ו וּ ְ ַקוֶה לך...
כבר קרא ו פעמיים )יא ,יד; יד ,יא-יב(:
"אל תתפלל בעד העם הזה  /לטובה
ַ
ואל ִתשָׂ א בַ עֲדָ ם ִר ה ותפִ לה"...
ַ
כאשר חזר יהויקים לזוועות של מ שה לשפוך דם קי ,סתמו תפילות גדולי ה ביאים ,ואין עוד
מקום לתפילה בואית:
"אם ַי ֲעמֹד משה ושמואל לְ ָפ ַי –
אין פשי אל העם הזה –
שַ לַח מֵ על ָפּ ַי ,ויֵצֵ אוּ";
מאז ועד היום ,א ו מתפללים מאחרי מחיצה.

ירמיהו טז  -ירמיהו מואס בחייו
החורבן ורא ,אין אופק ואין עתיד .אז למה להביא ילדים לעולם הזה?

אחרי סתימת התפילה ה בואית ,כל ש ותר הוא לבשר חורבן ורא ,ולהדגים אותו בחיים אישיים
ללא אופק וללא עתיד ,כמצבה חיה לדור שלם ,בדבר ה' )טז ,א-ב(:

"לא ִת ַקח לך אשה,
ולא יהיו לך ב ים וב ות,
במקום הזה"...
"היִלוֹדים במקום הזה" ימותו בהמו יהם ,ואיש לא יוכל אפילו להתאבל עליהם
כי הב ים והב ות ַ
)טז ,ג-ט(; שמחת חתו ות תיעלם כליל:
ובימיכם,
ֵ
"ה י מַ ְשבּית מן המקום הזה לעֵ י ֵיכם
קול ששון וקול שמחה ,קול חתן וקול כלה";
במצב הזה ,ירמיהו חש זעם עצור ,כאב ורא וחוסר או ים ,בייחוד כ ביא רדף ,שרודפיו )עדיין( לא
מקבלים את עו שם הראוי להם ,עד שמאס בחייו )טו ,י(.
"אוי לי ִאמי כי ְי ִל ְד ִת י
איש ריב ואיש מָ דוֹן לכל הארץ.
לא ָשיתי )חובות( ,ולא ָשוּ בי,
)ובכל זאת( ֻכּ ה ְמ ַקלְ ַל י";
המשבר האישי של ירמיהו בא לידי ביטוי חריף בהתפרצות דומה לאיוב )המתוארת בהרחבה בסוף
פרק כ( .ה ביא סובל בגלל דבר ה' שבפיו ,אבל עזרת ה' המובטחת לא תמיד מגיעה ,והוא מרגיש
לעתים כמו ב חל אכזב.
"דַ ע ְשׂ ֵאתי עליך חרפה...
מפ י יָד בָּ דָ ד ישבתי,
ֵאת י;
כי זַעַ ם ִמל ָ
למה היה כְ ֵאבי ֶצַ ח?...
הָ יוֹ תהיה לי כמו ַאכזָב – מים לא ֶאֱ ָמ וּ!"
על זה ה' כעס על ירמיהו ,ודרש ממ ו לשוב ולבטוח בו ובישועתו )טו ,יט(;
בהמשך מצא מצידו טע ות וספות )יז ,טו-טז( – רבים לועגים ,חושבים שירמיהו מגזים בטירוף,
וכל הרעה הזאת כאילו שפכת מליבו ,מתסכוליו האישיים:
"ה ֵה הֵ מה א ְֹמרים ֵאלָ י
ִ
ַאיֵה ְדבַ ר ה' יָבוֹא א!
וא י לא ַאצְ תי מֵ רֹעֶ ה )=מהיותי רועה צאן( אחריך,
ידעת –
ָ
תאוֵיתי – אתה
ויום ָא וּש לא ִה ַ
פָתי – וכח פ יך היה".
מוֹצָ א ְשׂ ַ

ירמיהו יז  -חילולי שבת בירוש ַל ִם
מהי שמירת שבת ומהו חילול שבת בתפיסה המקראית?
גם בתורה ,וגם ב ביאים ,א ו מוצאים אותה התשובה –
)=מן( ,ולהביא לאוהל.
א .בספר שמות )טז ,כב-ל( ,שמירת שבת אוסרת לצאת וללקוט אוכל ָ
ב .בהקמת המשכן )שמות לו ,ו-ז( ,הבאת חומרי ב ייה על ידי כל "איש ואשה" אל מקום הב ייה,
היא "מלאכה" ,וחלה עליה אזהרת השבת )שם לה ,ב(.
ג .בימי עמוס )ח ,ה( וישעיהו )א ,יג( היה השוק סגור בשבתות וגם בראשי חודשים ,גם בממלכת
ישראל – הרמאים אלצו להמתין עד אחרי שבת;
ד .ירמיהו )יז ,כב-כז( הזהיר מפ י הוצאת משא והבאת משא )=שוק פתוח( בשערי ירושלם ביום
השבת;
ה .חמיה )יג ,טו-כב( אבק בכל כוחו גד השוק הפתוח בשבת ,וסגר אותו בפיקוח צמוד .סגירת
שערי ירושלם ,הפרידה בפועל בין מוכרים מבחוץ לבין קו ים מתוך העיר – כשלא היו קו ים ,גם
לא באו מוכרים ,לא דרכו יין ,ולא עמסו תבואה על חמורים – כל המלאכות עצרו.
בכל המקומות )וגם כיום( ,חילול שבת פירושו – שוק פתוח לאוכל ולחומרי ב ייה; שמירת שבת
פירושה – שוק סגור!
מתי ואיך פרצה חומת השבת – בין עמוס לירמיהו?

בימי מ שה – כש פרצה חומת האלילות ,פרצה גם חומת השבת .לפיכך ,בואת השבת של ירמיהו
אמרה בימי יאשיהו ,כשעדיין היה סיכוי טוב לבית דוד:
"והיה אם שָ מֹעַ ִתשמעוּן ֵאלַ יְ ,אֻ ם ה',
לבלתי הָ ביא משא בשערי העיר הזאת ביום השבת,
ולקדש את יום השבת לבלתי עֲשׂוֹת ֹבּה כל מלאכה –
ובאו בשערי העיר הזאת מלכים ושרים יֹשבים על כסא דוד...
וישבה העיר הזאת לעולם.
ה ה מצא ו עוד בואה חשובה של ירמיהו )הצעיר( מימי התשובה הגדולה של יאשיהו.

ירמיהו יח  -כל עוד החומר רך
האבְ ָ ִים" ,כך שהיא הפיכה ו יתן עוד לתקן?
האם תמיד מתעצבת ההיסטוריה "על ָ
ש י מהפכים עברה ירוש ַל ִם – בימי יאשיהו ואחרי מותו .יאשיהו הפך את דרך מ שה מקצה לקצה,
טיהר מעבודת אלילים והחזיר את הממלכה לברית יציאת מצרים ולספר התורה ,עם הפסח
הגדול:
"רגע אדבר על גוי ועל ממלכה
ִל תוֹש ו ִל תוֹץ וּלהַ אֲ ביד –
ושב הגוי ההוא מֵ ָרעָ תוֹ אשר דברתי עליו,
ו ִחַ מתי על הרעה אשר חשבתי לעשות לו" )יח ,ז-ח(;
יהויקים ,בחסות פרעה ומצרים ,חזר לדרך מ שה ,בעיקר ברדיפת ביאים ובשפיכת "דם קי" )כו,
ת ֶפת" ב"גֵיא בן ִה ֹם" )יט ,ה-ו( .בית ה' אמ ם
כ-כג; מלכים ב כד ,ג-ד( ומתן לגיטימציה לבמות ה" ֹ
שאר בטהרתו מימי יאשיהו ,אבל בעיר ירוש ַל ִם האלילות הרימה ראש:
"ורגע אדבר על גוי ועל ממלכה לב ות ול טוע –
ועשה הרע בעי ַי לבלתי ְשמֹעַ בקולי,
ו ִחַ מתי על הטובה אשר אמרתי ל ֵהיטיב אותו" )יח ,ט-י(;
הקדָ ר ב"בֵ ית היוצר" יכול לש ות את הכלי שהוא מעצב כל הזמן ,מכלי רחב ופתוח לכלי צר
ַ
האבְ ָ ִים" )יח ,ג( .ל וכח המהפך החוזר בראשית
ועמוק ,ולהפך .הכל הפיך ,כל עוד החומר רך "על ָ
ימי יהויקים ,צפה ועלתה במשל "בית היוצר" בואת ההקדשה של ירמיהו בהיותו ער:
פקדתיך היום הזה על הגוֹ ִים ועל הממלכות
"ר ֵאה ִה ַ
ְ
ל תוש ול תוץ ולהאביד ולהרוס ,לב ות ול טוע" )א ,י(.
זמן קצר אחר כך כבר שלח ה ביא עם "בַּ ְקבֻּק יוֹצֵ ר" מחרס" ,כלי היוֹצֵ ר אשר לא יוּכַ ל ל ְֵה ָרפֵ ה
עוד" )יט ,א; י-יא( ,ולשבור אותו כמשל בואי על חורבן העיר ,בסתירה חריפה למשל "בית
היוצר".
האבְ ָיִ ם" והיא הפיכה ,אבל יש רגעי הכרעה
יש תקופות ארוכות בהן ההיסטוריה מתעצבת "על ָ
בהיסטוריה בהם "כלי היוצר" כבר צרף בת ור והתקשה ,ואי אפשר עוד לעצבו מחדש.

ירמיהו יט  -ירושלים של מטה
בגיא בן ה ום שרפו ילדים ,אז יש גיה ום בירושלים .אבל האם יש בה גם גן עדן?
ֵיה ֹם הוא מקום בו שורפים ילדים .ב"גֵיא בןִ -ה ֹם" בירוש ַל ִם )מתחת להר ציון ,לימין משה
ג ִ
ולברכַת הסוּלטן( ,בסמוך למערות הקבורה ,שרפו ילדים כקרב ות למולך .אם שמעו מקריבי
ֵ
עקדת יצחק ,אולי חשבו גם ,שהקרבת ילד יכולה להיות צו א-לוהים ,חלילה .האם עלה
ילדים על ֵ
על דעתם ,שעקדת יצחק באה לעצור הקרבה כזאת?

בתורה ,בספר דברים )יב ,לא( כתב על פולח י תועבה אלו – "לא תעשה כֵן לה' א-להיך כי כל
באש לֵא היהם"; באו
תוֹעֲבַ ת ה' אשר שָׂ ֵא עשו ֵלא היהם כי גם את בְּ ֵיהֶ ם ואת בְּ ֵֹתיהֶ ם ִי ְשׂ ְרפוּ ֵ
חכמי התלמוד )תע ית ד עמוד א( ,ופירשו את דברי ירמיהו )יט ,ה(:
אשר לא צִ ויתי – זה ב ו של מישע מלך מואב )שהקריבו על החומה; מלכים ב ג ,כז(;
ולא ִדברתי – זו בת יפתח )ש דר בטעות להקריבה; שופטים יא ,לא-מ(;
לתה על ִלבי – זה יצחק בן אברהם )שלא היתה כוו ה להקריבו; בראשית כב(.
ולא עָ ָ
האם היה גם גן עדן בירושלַ ִם?
כך כתב בספר בראשית )ג ,כד( " -וַ ְיג ֶָרש את האדם ַוי ְַשכֵּ ן ִמ ֶקדֶ ם לגן עדן את הכְּ רֻ בים ואת לַהַ ט
החרב ה ִמתהַ ֶפּכֶת ִלשמֹר את דרך עץ החיים"; במשכן ,כמו בדביר בבית ה' ,היו כרובים פורשי
כ פים ,שומרי ארון הברית ,ופירוש הדבר ,ש"דרך עץ החיים" פתחה מחדש על ידי הברית
ֵיה ֹם' ,במצב בלתי אפשרי .ירמיהו כבר כעס
והתורה .לפיכך ,היו אז בירוש ַל ִם גם 'גן-עדן' ,וגם 'ג ִ
תפֶת" ,וגם להיכל ה',
)ב בואה המקבילה ,בפרק ז ,א-יא; ל-לא( על אלה שהלכו גם לתועבות "ה ֹ
"מעָ ַרת פּ ִָרצים" )ז ,יא( ,שמוכרחה להיחרב.
והפכו את היכל ה' ל ְ
אכן ,יחזקאל )בפרקים י-יא( תיאר את חֶ ֶרב החורבן ,עם יציאת הכרובים מבית ה'.

ירמיהו כ  -סיום מסכת
המסכת הש ייה של בואות ירמיהו מצטיי ת באי סדר  -שיר הודיה דחף בין זעקה ואשת לבין
קללת יום הולדת .מה זה הבלאגן הזה?
בפרק העי ויים הזה מסתיימת המסכת הש ייה של בואות ירמיהו )פרקים יא עד כ( ,מהרדיפה של
"א שי ע תות" )יא ,יט-כג( עד "המַ ְהפֶּ כֶת" )יט ,ב(  -גלגל העי ויים של "פַּשחוּר בן ִא ֵמר"' ,כֹהן-
פָּקידָ -גיד' בבית ה' ,שתפקידו היה 'לטפל' במפירי סדר ו'מסיתים' כמו ירמיהו ' -ה ביא-הכֹהן'
מע תות.
במסכת בואות זו ,אין שום תאריך מפורש ,אבל זמ ה ברור – ש ות הרדיפות בימי יהויקים – אין
בפרקים אלו שום בואה מימי צדקיהו .יש ן שתי בואות מימי יאשיהו ,הברית )יא א-ח( ,והשבת
)יז ,יט-כז( ,וכל השאר מהעימות הגדול בימי יהויקים.
"מיַד ְמ ֵרעים" )כ,
המסכת כולה 'מצטיי ת' באי סדר ,ממש 'בַּ ַלגַן' – למשל ,שיר הודיה על הצלתו ִ
יג( ' ,דחף' בין זעקתו ה ואשת אל ה' ,לבין קללת יום הולדתו .אפשר לחוש איך כתבה המסכת
הזאת תוך כדי מ וסה ,בלחץ איום ו ורא ,ואיך לא ערכה אחר כך – מתוך ה'בַּ ַלגַן' עולות הצעקות
על העי ויים והסבל.
במסכת הראשו ה )פרקים ב עד י( אין עי ויים ואין רדיפות ,אין זעקות ייאוש ,ואין ריב עם ה' –
לכן המסכת הראשו ה החלה להיכתב במגילת התוכחות ששרף יהויקים ,אחרי שקראו אותה
בציבור בבית ה' )בש ת  5ליהויקים; לו ,ט( ,והמסכת הש ייה כתבה אחר כך ,תוך כדי מ וסה
ממחבוא למחבוא ,כשפקידי יהויקים הפעילו את כל 'האמצעים' כדי לאתר את ירמיהו ,ולהוציאו
להורג .יהויקים ,ששלח משלחת מיוחדת למצרים כדי לעצור שם ביא דומה לירמיהו )"אוריהו בן
שמעיהו מקרית יערים"; כו ,כ-כג( ,ולהוציאו להורג ,לא רתע משום דבר – המשפט )כו( והעי ויים
על "המהפכת" )כ( היו רק ההתחלה של מסכת העי ויים ,הרדיפות והסבל – 'ייסורי איוב'.
ה' הציל את ירמיהו ה ביא על הסַ ף ,בדרכים ובמקומות שלא ודעו ל ו.

ירמיהו כא  -זמנך עבר
הוא יסה בכל כוחו ,הוא לחם וצעק ו אבק ,עד שחדל .אין עוד מקום לתיקון ולא לתשובה ,וגם
לא לתפילה

המסכת השלישית בספר ירמיהו )פרקים כא עד כט ,ולד עד לו( שייכת ל בואה הסיפורית .בדומה
לפרקי בואה רבים בספרי שמואל ומלכים ,א ו קוראים בכל פרק את הקשרו ,מתי התרחשו
ו אמרו הדברים ,ועל איזה רקע .בעשרים הפרקים הראשו ים כמעט ואין פתיחות רקע )חוץ
מפתיחת הספר ,וחוץ מהזכרת יאשיהו המלך בפרק ג(.
הפרק הראשון במסכת הסיפורית פותח כמעט בסוף ,בעיצומו של המצור הבבלי על ירושלַ ִם ,כ20-
ש ה אחרי העי ויים שספג ירמיהו מיד ַפּשחוּר בן ִאמֵ ר על "המַ ְה ֶפּ ֶכת" )כ ,א-ג( ,בראשית ימי
יהויקים ,שלח המלך צדקיהו את ַפּשחוּר בן מָ לכִּ יה ,להתח ן ולבקש שיתפלל ל ס ,כי רק פלאות
ה' יוכלו להציל את העיר ה צורה.
לפַשחוּר הראשון ,אכזר כמו יהויקים מלכו ,הבטיח ה ביא שבי וגלות לבבל ,שם ימות .לפַשחוּר
הטוב והעדין )כמו המלך צדקיהו ששלח אותו( הבטיח ה ביא מגפות וראות וחורבן העיר ,שיי צל
ַדראצַ ר על המרחב ,כמעט וחדל
ממ ו רק מי שיצא אל הבבלים בכ יעה .מדוע? מאז השתלטות ְ בוּכ ֶ
ה ביא מדברי תוכחה ,ודבק במילה אחת – כ יעה!
מאז ישעיהו הת גדה ה בואה לרעיו ות המרד גד המעצמה )אשור לפ י בבל( ,אבל אבקה בכל
כוחה גם גד כ יעה על כל המשתמע ממ ה .גם ירמיהו הלך בדרך זו ש ים רבות; אולם אחרי
ַדראצַ ר השתלט ,התחיל פרק הזמן של העו ש ,ורק כ יעה וקבלת הדין יעשו את רצון
ש ְבוּכ ֶ
ה' .כמה קשה לשמוע דברים כאלה – אין עוד מקום לתיקון ולא לתשובה ,וגם לא לתפילה – פשוט
עבר הזמן.
גם משה רב ו )במדבר יד ,מ-מה( ,אחרי גזרת  40הש ה במדבר ,שאמר למעפילים לחדול מכל
יסיון לעלות לארץ ,עד שיבוא הזמן הבא – ירמיהו יי בא ל 70-ש ה.

ירמיהו כב  -התפוחים נפלו מאוד רחוק מהעץ
יאשיהו היה התקווה הגדולה ,אולם מרגע שהת פצה ותר ו עם כישלון קטן ,כישלון גדול וכישלון
עצוב .ומה יהיה על העתיד?
סיכום יוצא דופן של דבר ה' בפי ירמיהו אל כל המלכים ששלטו בימיו ,לפי הסדר – בואה מפסגת
הר-הצופים אל העיר "יֹשֶ בֶ ת העמק )=עיר דוד( ,צוּר המישֹר" )=הר הבית; כא ,יג(:
 .1התקווה הגדולה על הסף – יאשיהו" .די וּ ַלבֹּקר משפט ,והצילו ָגזוּל מיד עוֹשֵ ק – פן ֵתצֵ א כ ֵָאש
חֲ מָ תי) "...כא ,יב עד כב ,ה(; יאשיהו עמד במבחן כפי ש אמר בהמשך )כב ,טו-טז( על יהויקים ב ו
– "אביך הלוא אכל ושתה )בצ יעות( ,ועשה משפט וצדקה – אז טוב לו; דן דין ע י ואביון – אז
טוב ,הלוא היא הדַ עַ ת אֹתי ְ ,אֻ ם ה'".
 .2הכישלון הקטן – "שַ לֻם בן יאשיהו" )הוא יהואחז במלכים ב כג ,ל-לד( ,בֶּ כי לַ גוֹלֶ ה )למצרים( "כי
לא ישוב עוד וראה את ארץ מולדתו" )כב ,י(; )כולו 3 ,חודשים(.
 .3הכישלון הגדול – "יהויקים בן יאשיהו" )כב ,יג-יט( ,בו ה ארמון ֶרשַ ע )כ ראה בשיתוף עם מושל
מצרי ,ברמת רחל(* ,רודף ה ביאים ,שופך "דם ה קי"ְ ,מ ַקבֵּ עַ חטאי מ שה ,ימות במלחמתו גד
בבל.
 .4הכישלון העצוב " ָכּ ְ יָהוּ" )כב ,כ-ל; הוא יהויכין בן יהויקים ,מלכים ב כג ,ח-טז( ,שישלם על
פשעי אביו ,ויִגלֶ ה )לבבל( בהגליה הראשו ה ,לא ישוב עוד לארץ; )מלכותו  3חודשים( )אבל בגולה
יישמר לו מעמד ,וצאצאו זרובבל ,ישוב לירושלים להקים את הבית הש י(.
התקווה לעתיד – "וַהֲ ִקמֹתי לדוד צמח צדיק" )כג ,א-ח( – רמז לתקוות שתלו בצדקיהו ,שהיה איש
טוב ,אבל השרים ,א שי יהויקים ,שלטו בו; התקווה כזבה בגלל חולשתו ,וה בואה ותרה
לאחרית הימים.

_____________________________
*י' ידין ייחס את הארמון ש חשף ברמת רחל ,ליהויקים ,בהתאמה לתיאור כאן; כיום חושבים
שזה היה ארמון המושל המצרי; לדעתי ,אין סתירה בין שתי ההשערות.

ירמיהו כג  -המדריך המלא לנביאי השקר
הסוג המע יין ,הסוג המרדים ,הסוג המ אף והסוג הקשה ביותר לאבח ה .הרב יואל בן ון ותן
בהם סימ ים
ביאי שקר מסוגים שו ים:
 .1ביאי הבעל ה"מ אפים" ,שגרמו ל פילת שומרון ,בדורות שעברו )כג ,ט-יג(.
 .2ביאי שלום 'חֲ ֵפים' ,שהרדימו את א שי ירושלים באשליית "שלום יהיה לכם"" .חזון ִלבָּ ם
יְדַ בֵּ רוּ ,לא מפי ה'" )כג ,יד-כב(; בגללם ,לא הקשיבו א שי ירושלים לאזהרות ירמיהו ,ולא עצרו
את הדרך הרעה בעוד מועד.
 .3ביאי החלומות הטועים )כג ,כג-לב( – הסוג המע יין ביותר – וכי מה ההבדל בין חלום ל בואה?
"מה ַל ֶתבֶ ן את הבָּ ר ְ ,אֻ ם ה'" )כג ,כח( – התבן והבר גדלו ביחד על אותן שיבולים ,אלא שחלום
כשלעצמו עלול להיות 'קליפה' של בואה; בואת האמת היא 'גרעין' .אז איך מבדילים בין חלום
ל בואה? האחריות העיקרית לדברי ירמיהו רובצת על החולמים ועל ה ביאים עצמם – אם יגיד כל
אחד בדיוק את האמת ,שהוא היחיד היודע אותה  -זה יאמר "חלמתי" ,וזה יאמר " ְ אֻ ם ה'",
יקשיבו לכולם ,אבל ייקחו ברצי ות יתר את ה ביא ,שיש לו תביעות ודרישות .תארו לכם רופא
משפחה ,חכם ,מוכשר וידען ,שמקבל החלטה רפואית כאילו הוא רופא מומחה .אם יקרה אסון,
תחול האחריות על ראש הרופא.
"משָׂ א ה'" – זה הגבול הדק ביותר ,והקשה ביותר לאבח ה .בספר ישעיהו )יג עד כג( יש
 .4ביאי ַ
קובץ שלם של בואות 'משא' ,שעיקרן העו ש הגדול הצפוי לגויים הרשעים ,ובקיצור תמציתי,
דברי חמה וישועה לישראל; וה ה ,א ו מוצאים בואות אלה גם בספר ירמיהו עצמו )למשל,
ה בואות על בבל( ,אלא שירמיהו השמיט את מילת הקוד 'משא' – מדוע? כי א שי ה'משא' בימי
ירמיהו הסיקו מ בואות האמת מסק ה מוטעית ,לפיה פילת בבל תתרחש 'בקרוב ממש',
וירושלים תי צל .המאבק גד ה'משא' הת הל רק על השאלה ,מתי בבל תיפול.

ירמיהו כד  -התאנים והקֵ ץ
מדוע לא ְייַצגוּ התא ים הטובות את השארית בארץ ,והתא ים הרעות את הגולים ,שלא יראו עוד
את ארץ מולדתם?
כבר עמוס )ח ,א-ב( ראה במראה ה בואה "כלוב קיץ" ,דהיי ו תא ים ,והמשמעות בדבר ה' לעמוס
הקץ אל עמי ישראל" – כמו ֵקץ-התא ים של סוף הש ה ,כך הראה ה' לעמוס את ֵקץ-
– "בא ֵ
שומרון.
אבל לירמיהו הראה ה' "ש י דוּדָ ֵאי )=דוּדים ,כלובים( תא ים"; טובות מאד – ֵקץ עם תקווה;
לש ות דבר שכבר אמר על ש י המלכים הגולים
ורעות מאד – ֵקץ בלי תקווה; כאן ייאלץ ירמיהו ַ
ואל ָת ֻדוּ לו –
"אל ִתבכּוּ לְמֵ ת ַ
מיהודה )בסיכום ה בואי "לבית מלך יהודה"; כב ,י-יב; כו-כח( – ַ
ה ֵלך ,כי לא ישוב עוד וראה את ארץ מולדתו";
בְּ כוּ בָּ כוֹ לַ ֹ

וה ה התברר במראה ,שדווקא לגלות יהויכין יש תקווה עתידית ,וצאצאי יהויכין )=זרובבל( ישובו
לארץ ,בעוד ל שארים בארץ עם צדקיהו ,אין תקווה וסיכוי כלל.
מתוך השי וי הזה א ו יכולים להבין ,את גודל התקווה שתלו בצדקיהו .אחרי שחלפה רשעת
יהויקים ,רודף ה ביאים )כמו מ שה( ,אחרי שהתקיימה בואת הפורע ות על הרעה שתבוא
"מצפון" ,ואחרי שה' השאיר ליהודה פתח תקווה עם מלך שרצה לשמוע דברי ביאים ותפילתם –
ִ
מדוע לא ְייַצגוּ התא ים הטובות את השארית בארץ ,והתא ים הרעות את הגולים ,שלא יראו עוד
את ארץ מולדתם?
רק בדבר אחד תלויה עכשיו השארית של צדקיהו – בכ יעה של קבלת הדין!
ואולם הרוחות בירושלים סערו – השרים והממשל היו מלאים בא שי יהויקים; אם בימי יהויקים
עוד היו שרים חשובים מימי יאשיהו ,שיכלו להציל את ירמיהו )כו ,כד( ,הרי דווקא בימי צדקיהו
שלטו א שי יהויקים; צדקיהו היה חלש ,ולא יכול לעצור אותם מאשליית המרד ה וסף בבבל –
כמו 'ראש בקיר' ,בעיוורון גמור ,מרד מיותר ,שיוביל את ירוש ַל ִם לקץ החורבן .התקווה תצמח
דווקא מן הגולה.

ירמיהו כה  -שנת ההכרעה במלחמת העולם העתיקה
23ש ה ירמיהו הזהיר והוכיח .אבל מרגע זה ,אי אפשר עוד לש ות דבר בהיסטוריה ,הזמן לתיקון
ולשי וי חלף
כבר כ ס ו )מפרק כא( לעומק ימי צדקיהו ,וה ה א ו חוזרים אל פרשת הדרכים ההיסטורית -
ַדראצַ ר מלך בבל" )כה ,א( ,ש ת ההכרעה במלחמת
ש ית ל ְ בוּכ ֶ
ש ת  4ליהויקים "היא הש ה ה ִרא ֹ
העולם העתיקה )בכַרכְּ מיש ,על הר פרת; מו ,ב( ,כשצבאות בבל הכריעו סופית את שרידי צבא
אשור ,יחד עם פרעה ְ כוֹ המצרי.
על פרשת הדרכים סיכם ירמיהו  23ש ה של שליחותו ה בואית ,והיא כתובה לפ י ו בעשרים
הפרקים הראשו ים בספר – הרעה שתיפתח "מצפון" זכרת בפרק ההקדשה )א ,יג-טו( ,ועוד כמה
ַדראצַ ר מלך בבל" לא זכר
פעמים היא מופיעה ב בואות התוכחה )='מגילת התוכחות'( ,אבל " ְ בוּכ ֶ
בפרקים אלו ,אפילו פעם אחת .פרק כ"ה הוא הפעם הראשו ה שירמיהו קרא בפירוש בשם המלך
הבבלי-הכובש ,המ צח במלחמת העולם ,ואמר – ה ה ראו את ה'רעה מצפון' עליה דיברתי
ַדראצַ ר'!
והזהרתי  23ש ה ולא שמעתם – לרעה הזאת קוראים ' ְ בוּכ ֶ
התרעֵ לה",
מרגע זה ,אי אפשר עוד לש ות דבר בהיסטוריה  -להכרעה ההיסטורית קוראים "כּוֹס ַ
וכעת ימ ה ה ביא את רשימת העמים אשר ישתו יחד עם ירוש ַל ִם את הכּוֹס ,אם ִירצוּ ואם יְמָ אֲ וּ.
מכאן ואילך ,לא יאמר עוד ירמיהו תוכחות וזעקות לתיקון "בטרם י ְַח ִש " )יג ,טז( ,אלא רק קבלת
הדין וכ יעה ,כי ההכרעה פלה ,והזמן לתיקון ולשי וי חלף.
רק כעבור  70ש ה )לדעתי ,מ פילת יאשיהו עד הצהרת כורש 539-609 ,לפ ה"ס( ייפתחו מחדש
שערי גאולה.
19ש ה )ש ות יאשיהו ,מ 13-עד  (31היה ירמיהו ביא מובהק של אזהרות עם תקוות חזקות ,ורק
 4ש ים היה ירמיהו ביא ש וא ו רדף על תוכחות זעם וראות; אבל רוב ה בואות הן מ 4-ש ות
הכרעה אלו ,ובהן צרפה דמותו של ירמיהו בתודעת הדורות.

ירמיהו כו  -ומעניין לעניין ,באותו עניין
בפרק ז מתואר משפט ,אשר פרק ו מהווה עבורו פתיח .לפ י ו הזדמ ות פלאה להשוות בואת
תוכחה ל בואת סיפור
לפ י ו הזדמ ות מיוחדת להשוות בואת תוכחה )פרק ז ,א-טו( עם בואת סיפור )כו ,א-ו( באותו
ע יין עצמו:
ְהוּדה הַ בָּ ִאים בַּ ְשּׁעָ ִרים
פרק ז :הַ דָּ בָ ר אֲ שֶׁ ר ָהיָה ֶאל יִ ְר ְמיָהוֲּ ...עמֹד בְּ שַׁ עַ ר בֵּ ית ה'ִ ...שׁ ְמעוּ ְדבַ ר ה' כָּל י ָ
יטיבוּ דַ ְרכֵי ֶכם וּמַ עַ לְ לֵי ֶכם וַ אֲ שַׁ כְּ ָה ֶא ְת ֶכם בַּ מָּ קוֹם הַ זֶּה ...כִּ י לְ כוּ ָ א ֶאל
הָ ֵאלֶּה לְ ִה ְשׁ ַתּחֲ וֹת ַלה' ...הֵ ִ
קוֹמי אֲ שֶׁ ר בְּ ִשׁילוֹ אֲ שֶׁ ר ִשׁ ַכּ ְ ִתּי ְשׁ ִמי שָׁ ם בָּ ִראשׁוֹ ָה… וָאֲ ַדבֵּ ר אֲ לֵי ֶכם הַ ְשׁ ֵכּם וְ דַ בֵּ ר וְ ל ֹא ְשׁ ַמעְ ֶתּם…
ְמ ִ
יתי ְל ִשׁלוֹ...
יתי ַלבַּ יִ ת אֲ שֶׁ ר ְִק ָרא ְשׁ ִמי עָ לָ יו אֲ שֶׁ ר ַא ֶתּם בּ ְֹט ִחים בּוֹ… ַכּאֲ שֶׁ ר עָ ִשׂ ִ
וְ עָ ִשׂ ִ
אשׁית מַ ְמלְכוּת יְ הוֹי ִָקים… הָ יָה הַ דָּ בָ ר הַ זֶּה ֵמ ֵאת ה' לֵאמֹר :כֹּה ָאמַ ר ה' ֲ -עמֹד בַּ חֲ צַ ר
פרק כו :בְּ ֵר ִ
יתי ְלדַ בֵּ ר
בֵּ ית ה' וְ ִדבַּ ְר ָתּ עַ ל כָּל עָ ֵרי יְ הוּדָ ה הַ בָּ ִאים ל ְִה ְשׁ ַתּחֲ וֹת בֵּ ית ה'ֵ ,את כָּל הַ ְדּבָ ִרים אֲ שֶׁ ר ִצוִּ ִ
אֲ לֵיהֶ ם ַאל ִתּגְ ַרע דָּ בָ ר; אוּלַ י יִ ְשׁ ְמעוּ וְ יָשֻׁ בוּ ִאישׁ ִמדַּ ְרכּוֹ ָה ָרעָ ה ,וְ ִ חַ ְמ ִתּי ֶאלָ -ה ָרעָ ה… ִאם ל ֹא ִת ְשׁ ְמעוּ
ֵאלַי… וְ הַ ְשׁ ֵכּם וְ שָׁ חַ וְ ל ֹא ְשׁ ַמעְ ֶתּם; וְ ַָת ִתּי ֶאת הַ בַּ יִת הַ זֶּ ה כְּ ִשׁ ה…
פרק כו חוזר אל פרק ז כפתיח לסיפור המשפט ,מקצר בדברים ,מוסיף תאריך ,ומרחיב בתוצאה -
ירמיהו מע תות ,כ ראה ,צאצא לכוה י שי ה ,אשם על עצם ההשוואה בין בית ה' בירושלַ ִם ,לבין
משכן שי ה .השופטים ישבו שם מוכ ים ,כמו תמיד.
המוֹרשתי" על חורבן גמור
ַ
הובאו ש י תקדימים מדהימים  -זק י הארץ זכרו את בואת "מיכה
לעיר ולבית – מי שקרא רק את מיכה )פרק ג( ,לא היה מעלה על דעתו ,שזה קרה בימי חזקיהו,
המלך הישר בעי י ה' ,שגדלותו תימדד מכאן ,ב כו ותו להקשיב ל ביאים ,להתפלל ולתקן.
מצד ש י הביאו מיד סיפור טרי על ביא מקרית יערים" ,אוּריָהוּ בן ְש ַמעיָהוּ" ,שלא שמע ו עליו עד
כה ,ודמו הפך לכתב אישום ורא ,היסטורי.

ירמיהו כז  -מכניעה לנחמה
כישראלי שזוכה לטייל בע תות ובירושלים בראש מורם ,אחרי שה' שבר עול גלות מעל צווארי ו,
קשה לי פשית לקרוא פרקי כ יעה אלו

בפרק הזה ,באופן חריג ,יש תאריך כפול )כז ,א-ג( " -בראשית ממלכת יהויקים"? או "ביד
מלאכים הבאים ירוש ַל ִם אל צדקיהו"?
לפתיחה המוזרה הזאת יש הסבר פשוט  -שליחותו העיקרית של ירמיהו בשלב השני של חייו
נועדה לבטא קבלת הדין וכניעה; השיא בשליחות המזעזעת הזאת היה ביציאת הנביא אל בית
המלך עם "מוֹסֵ רוֹת וּמֹ טוֹת" כעוֹל על צווארו; כיוון שרוחות המרד סערו ביהודה ובכל האזור
בימי יהויקים וגם בימי צדקיהו ,והמרד עצמו )עם אשליה של תמיכה מצרית( התחולל
פעמיים ,לכן גם הציווי לנביא היה כפול  -בכל פעם שהגיעה לירושלים משלחת ממלכי אדום
או מואב ,בני-עמון ,צֹ ר או צידון ,התייצב הנביא עם העול על צווארו* מול המשלחות הללו;
זה קרה בימי יהויקים ,וגם בימי צדקיהו  -ככל הנראה ,פסוקים ה-יא שייכים לשלב המוקדם
מימי יהויקים ,ומפסוק יב מתואר העימות מימי צדקיהו.
כישראלי שזוכה לטייל בענתות ובירושלים בראש מורם ,אחרי שה' שבר עול גלות מעל
צווארינו ,קשה לי נפשית לקרוא פרקי כניעה אלו של נביא )לא פחות מהקושי לקרוא קינות
"איכה"(  -אז אני אומר לעצמי ,שלנביא היה קשה הרבה יותר ,ואני יודע ,שאילו שמעו לו,
היה אפשר למנוע את חורבן בית ראשון.

רש"י בפתיחה המפורסמת לפירושו לתורה לקח את דברי הנביא ,והפך אותם מכניעה לנחמה -
"אנֹ כי עשיתי את הארץ ...וּנְ תַ תיהָ ַלאשר יָשַ ר בְּ ﬠֵינָי" )כז ,ו-ז(  -ירמיהו קבע שה' נתן
ַדראצַ ר את כל הארצות )ל 70-שנה( עד שתבוא ﬠֵ ת נפילת בבל; רש"י ,בשפל הגלות,
לנְ בוּכ ֶ
כתב " -ברצונו נְ תָ נָהּ להם ,וברצונו נְ טָ לָה מֵ הֶ ם וּנְתָ נָהּ לנו".

*כך בדיוק הג ישעיהו )כ ,ב-ג( כשהלך" עָ רוֹם ויָחֵ ף ;"ראו ישעיהו – כציפורים עפות ,עמ' 208-201

ירמיהו כח  -זו לא שאלה של אם
הכתוב בפרק ו מכ ה את ח יה ' ביא' ,ומכך למדו חז"ל שהיה ביא אמת שטעה בדברי ירמיהו.
אם כן ,מתי תי צל ירושלים?
"...אָ מַ ר אֵ לַי חנניה בן עזור ,הנביא אשר מגבעון" / "...ויאמר ירמיה הנביא אל חנניה הנביא לעיני
הכֹ הנים ,ולעיני כל העם העֹ מדים בבית ה'" " /ויקח חנניה הנביא את המוֹטָ ה מעל צַ וָאר ירמיה הנביא,
וַיִ ְשבְּ ֵרהוּ" " /חנניה הנביא ...ירמיה הנביא) "...כח ,א ,ה ,י ,יב(;
בילדותי חשבתי לתומי ,שנביאי שקר היו מתהלכים עם איזו כתובת קעקע על המצח ,וכל אחד ראה והבין
שנביאי שקר הם – והנה הכתוב מציג את חנניה כנביא שקול לירמיה ,וקשה היה מאד להכריע באותו רגע,
מיהו נביא האמת.
ירמיהו לא ענה מיד בתחילת העימות שחנניה משקר ,אלא אמר) :הלוואי( "אָ מֵ ן! ֵכּן ַיﬠֲשֶׂ ה ה'! )הלוואי(
יָקֵ ם ה' את דבריך" )כח ,ו( .כיוון ,שה' לא התגלה אליו באותו הרגע ,ירמיה הלך לדרכו אחרי שבירת
העוֹל שהיה על צווארו )כח ,יא( ,מבלי להשיב .תשובתו על מבחן האמת ,הצפוי דווקא למי שניבא ישועה
ושלום )כח ,ט( ,נשמעת כשיעור בפילוסופיה של הנבואה ,בעוד חנניה שבר את העוֹל מעל ירמיהו )כח ,י-
יא( והִ דגים במלוא העוצמה את שבירת העוֹל הבבלי' ,בקרוב ממש'.
אכן ,חז"ל למדו מלשון הכתוב ,ש"חנניה הנביא" היה נביא אמת שטעה בדברי ירמיהו! )סנהדרין פט עמ'
א(; באמת ,העימות לא היה על שבירת העול של בבל ,כי ירמיהו עצמו – באותה שנה )שנת  4לצדקיהו(,
שלח את מגילת הנבואות על נפילת בבל – לבבל ,והורה לקשור אותה לאבן ,ולהשליך אותה לנהר פרת,
בקריאה" :ככה ִתשקַ ע בבל) "...נא ,נט-סד(;
העימות היה רק על השאלה מתי זה יקרה – בעוד שנתַ יִ ם וירוש ַל ִם תינצל ,או )לאסוננו( רק לסוף 70
שנה .תארו לכם 'נביא' ,שהיה עומד בערב שנת ה'ת"ש ) ,(1939ואומר ,שהנאצים יובסו בתוך שנתיים.

ירמיהו כט  -נבואת שקר 2016
במח ות הגולים העקורים בבבל ישבו א שים על חפציהם המעטים ,וסֵ רבוּ לקבל את הדין – הגלות
לא יכולה להפוך למציאות קבועה בחיי היהודים .והיום?
הרוחות הסוערות של המרידות לא פסקו במות יהויקים ובגלות יהויכין; בין הגולים שררה
אווירה של ביטחון חזק בגאולה 'בקרוב ממש' – בבל ,שהפכה לאימפריה בבת אחת ,גם תקרוס
בבת אחת ,והגולים יחד עם כלי בית ה' ,ישובו לירושלַ ִם.

במח ות הגולים העקורים ישבו א שים על חפציהם המעטים ,באוהלים ,וסֵ רבוּ לקבל את הדין –
הגלות לא יכולה להפוך למציאות קבועה בחיי היהודים! כך אמרו ' ביאים' רבים בקהילות הגולים
במח ות; ש יים מהם )אחאב וצדקיהו( אף התסיסו את הרוחות עד שמלך בבל שרף אותם באש
)כט ,כא-כב(.
"שמַ עיָהוּ ה ֶחֱ לָמי" שלח "ספרים" )=איגרות( לכהן הגדול בירושלם ,כדי שימשיך את שיטות
ְ
ומת ַבֵּ א" בסג ון
יהויקים ,ויפעיל את עי ויי "המַ ְה ֶפּכֶת" )כ'( ,ו"הצי ֹק" גד "כל איש ְמשֻ גָע ִ
בוּסת ים כ"ירמיהו העַ ְ תֹתי" )כט ,כו-כז( .אכן ,ירמיהו יסה שוב ושוב להוציא את הרוח
ָ
הת
ְ
ממפרשי ההתלהבות והמרד ,ואף שלח "ספרים" )כט ,פסוקים א ,כה( ביד משלחות ההכ עה
הרשמיות של צדקיהו אל מלך בבל ,כדי לומר לגולה – "אֲ רֻ כּה היא" )כט ,כח( .קל להזדהות עם
רוחות המרד  -גד כ יעה והשפלות ,גד הצדקת האכזריות הבבלית ,בעד חירות ועצמאות .קשה
להזדהות עם ירמיהו  -אבל אין ברירה!
ברור שהוא צדק; המורדים הטיחו ראש בקיר והביאו לחורבן ירושלם .אבל עד מתי?
כ 2610-אחרי האיגרות ההן של ירמיהו ,עדיין מצטטים חכמים יהודים את הוראות ירמיהו כדי
ודרשוּ את שלום
"בּ וּ בתים ושֵ בוּ ...קחו שים והולידוִ ...
להצדיק ישיבת יהודים בארצות כר – ְ
העיר אשר ִהגלֵיתי אתכם שמה ,והתפללו בַ עֲדהּ אל ה') "...כט ,ה-ז(.
היי ,ירמיהו דיבר על  70ש ה בלבד )כט ,י( .אילו אמר ו לו ,שיפרשו את דבריו לאלפי ש ים ,היה
אומר גם זו בואת שקר!

ירמיהו ל  -הישראלים בוכים
ל'אם יהודיה' ,אבל ב יה של
במהלך הדורות ,קבר רחל סופח אל בית לחם יהודה ,והפכו אותה ֵ
רחל הם יוסף וב ימין ,עם אפרים ומ שה ,הישראלים .מתי שבו הישראלים לגבולם?
המסכת הרביעית בספר ירמיהו )פרקי ל עד לג( היא מסכת גאולה ,וירמיהו קיבל ציווי מיוחד
לכתוב אותה "אל ספר" )ל ,ב( כסֵ פֶר עֵ דוּת ,לעתיד.
לא רק יהודים ישובו לארץ יהודה ,אלא ב י יעקב כולם ,ישראל ויהודה ,ובהרי שומרון ואפרים
יקראו "קוּמוּ ו ַע ֶלה ציון אל ה' א -הי ו" )לא ,ג-ה( .החזון של חזקיהו ויאשיהו להקים מחדש את
מלכות דוד עִ ם עַ ם ישראל כולו ,עומד כאן במרכז .ירמיהו חזר אל בואתו מימי יאשיהו )ג ,ו-יח(,
והפך אותה ל בואה מכו ת עתיד.
"מ עי קוֹלֵך ִמבֶּ כי ...ושבו ב ים לגבולם" )לא ,יד-טז(.
"רחל ְמבַ כּה על ב יה ,מֵ אֲ ה ל ִה ָחֵ םִ – "...
ל'אם יהודיה' ,אבל ב יה של
במהלך הדורות ,קבר רחל סופח אל בית לחם יהודה ,והפכו אותה ֵ
רחל הם יוסף וב ימין ,עם אפרים ומ שה ,הישראלים! עליהם היא בכתה ,על 'עשרת השבטים',
וירמיהו עם הקשר האישי שלו לאפרים ולשי ה ,העצים את בכיה של רחל.
מתי שבו ישראלים לגבולם? יש מחז"ל )רש"י לעזרא ב ,סד ,לפי סדר עולם( שסברו ששיבת ציון
בימי זרובבל כללה כ 12-אלף משאר שבטי ישראל ,כי הפירוט של א שי יהודה וב ימין מסתכם רק
בכ 30-אלף ,ועליית זרובבל כולה מ תה  42360איש )גברים(.
אבל בכל ימי בית ש י הישות המוכרת הייתה 'יהודה'' .ישראל' ,עם ישראלים וישראליות ,חזרו
לתודעה רק בימי ו .גם קיבוץ גלויות "מארץ צפוןִ ...מיַרכְּ ֵתי ארץ" )לא ,ז( מתחולל רק בימי ו,
והחזון הציו י יו ק בוודאות מ בואות הגאולה בירמיהו )וב ביאים אחרים(* על איחוד מחודש של
יהודה וישראל.
'מדי ה יהודית בארץ ישראל היא מדי ת ישראל'.
___________________________________
* ישעיהו יא ,יא-טז; הושע ב ,א-ג; יחזקאל לז ,טו-כב – בחזון ש י העצים לעץ אחד.

ירמיהו לא  -בזכות הנשים
קיבוץ גלויות ,מהפכה פמי יסטית עולמית ,שים לומדות תורה בישראל .כל זה ,לפי ירמיהו ,הוא
רק חלק ממהפכה עוד יותר מקיפה
בתחילת ספר שמות שים דומי טיות – ה ְמיַלדות ִשפרה ופוּעה הצילו את הילדים ,וידעו להתחכם
עם פרעה; בת לוי ֵאם משה ,אחותו ובת פרעהְ ,מחַ יות ,הצילו וגִ דלוּ את משה; ב ות כהן מדין ָרעוּ
את צאן אביהן; צפורה מָ לה את הילד והצילה אותו  -ה שים במצרים ,הן היולדות והן המצילות.
ברוח זו של גאולת ישראל התלויה ב שיםָ ,קשַ ר ירמיהו )לא כ-כא( בין קיבוץ הגלויות והשיבה
לארץ ,לבין מַ ה ֵפּכה פמי יסטית המו ית ,העתידה להתחולל -
"הציבי לָך צִ יֻ ים...
ַ
שוּבי בְּ תוּלַת ישראל,
שֻ בי אל עָ ַר ִי אלה
תחמָ קין הבת השוֹבֵ בה )מלשוב אל הארץ ביוזמתך(,
עד מתי ִת ַ
כי ברא ה' חדשה בארץ
קבה תסובב גבר";
רש"י ורד"ק )שם( פירשו ,שה' ְישַ ֶה את ה והַ ג ,שאיש ְמחַ זֵר אחרי אשה ,ל והַ ג חדש שאשה ְמחַ ז ֶֶרת
אחרי איש ש ִישָׂ ֶא ה; אז ,כ סת ישראל לא תוכל עוד להתחמק מלשוב לארץ ,ותחדל מלחכות שה'
יחזיר אותה  -כ סת ישראל תשוב מעצמה ,וכך תשוב אל ה'.
ל גד עי י ו ה פעמות מתחולל ס קיבוץ גלויות ,ובמקביל ,מהפכה פמי יסטית עולמית  -גם בעם
ישראל קמות שים רבות ,ומבקשות ללמוד תורה ולעבוד את ה' )כמו הגברים ,ולפעמים אף יותר
מהם(; רבים מן הרב ים חוששים מן 'המראות הצובאות' האלה )שמות לח ,ח( ,ומי יגיד להם דברי
רש"י ,ש'אלו חביבות לפ י ה' יותר מן הכל'.
כל זה הוא חלק ממהפכה עוד יותר מקיפה לפי ירמיהו )לא ,לב-לג(  -תורת ה' מתוך הלב ,מתוך
קט ָם
למ ַ
רצון ובלי כפייה" ,ולא יְ לַמדוּ עוד איש את רעהוֵ ...לאמֹרְ :דעוּ את ה' ,כי כוּלם יֵדעוּ אותי ִ
ועד גְ דוֹלָ םְ ,אֻ ם ה'."...
גם את זאת א ו מתחילים לראות – דעת ה' מתוך רצון פ ימי ושמחת הלב.

ירמיהו לב  -תפילה נבואית אחרונה
תפילת ירמיהו בפרק ו היא לא רק סיכום בואי ,אלא גם מתכון ראשון לתפילות הקבע לדורות
הבאים
נבואות נחמה מופלאות נאמרו בשעות הקשות ביותר* ,כמו הקנייה ההזויה של שדה ֲחנַמאֵ ל עם כל
השטרות ולפי כל הכללים ,בשעה ששוק הנדל"ן עמד על מחירי אפס ,רגע לפני החורבן והגלות.
בתפילה האחרונה של הנביא התפרץ הפער הזועק בין הנבואה " -עוד יִ קָ נוּ בתים ושדות וכרמים בארץ
הזאת" )לב ,טו(  -לבין המציאות המרה" ,והעיר נִ ְתנה ביד הכשדים הנלחמים עליה" )לב ,כד(.
על התפילה הנבואית  -מאברהם עד ירמיהו  -כתבנו )לעיל ,פרק טו(  -עתה נתבונן בתפילה הנבואית
האחרונה** ,שיש בה סיכום נבואי ,ומתכון ראשון לתפילות הקבע ,לדורות הבאים.
הבּוֹרא(
ֵ
)שבח
הנה אתה עשית את השמים ואת הארץ
בְּ כֹ ֲח הגדול ובִ זְרֹ ֲﬠ הנְ טוּיה,
לא יִ ָפּלֵא ִמ ְמ כל דבר;

)שבח הגְ מוּל(
עֹ שֶׂ ה חסד לאלפים ,ומשלם ֲﬠוֹן אבות אל חֵ יק בניהם אחריהם,
הא-ל הגדול  -הגבור  -ה' צ-באות שמו;
גְ דֹ ל ה ֵﬠצה ַורב הﬠֲליליָה,
אשר ﬠֵ ינֶי פְ קֻ חוֹת על כל דרכֵי בני אדם
לתת לאיש כִּ דרכיו ,וכִ פרי מַ ֲﬠ ָללָיו;
)שבח יציאת מצרים(
אשר שַׂ מתָ אֹ תוֹת וּמֹ פתים בארץ מצרים…
ובישראל ,ובָ אדם…
וַתוֹצֵ א את ַﬠמ את ישראל מארץ מצרים.
)שבח הארץ(
ו ִַתתֵ ן להם את הארץ הזאת אשר נִ שבַּ עתָ לאבותם…
ארץ זָבַ ת חלב ודבש;
)וידוי(
ַויָבֹ אוּ ויִ ְרשוּ אֹ תהּ ,ולא שמעו בקוֹ ֶל  ,ובתורתך לא הָ לָכוּ,
את כל אשר צִ ויתה להם לעשות  -לא עשו.
וַתַ קְ ֵרא אֹ תָ ם את כל הרעה הזאת;
)זעקה(
הִ נֵה הסֹ לְ לוֹת בָּ אוּ העיר לְ לָכְ דהּ,
והעיר נִ ְתנהּ ביד הכּ ְַשׂדים הנלחמים עליה…
וַאשר ִדבַּ רתָ היה ,והִ נְ רֹ אֶ ה
)תמיהה(
ואתה אמרת אֵ לַי א-ד-נ-י ה' :קְ נֵה לך השדה בכסף והָ ֵﬠד ֵﬠדים?
והעיר נִ ְתנה ביד הכּ ְַשׂדים!?
_______________________________
*תזכורת לפרקי הנחמה בישעיהו
**ביחזקאל ובנביאי בית-שני אין תפילות נבואיות ,כי המסך כבר ירד

ירמיהו לג  -המקום בו אנחנו בוראים
אחד משיאיה של בואת הגאולה היא החזרת השמחה שב ישואין .אבל מעבר לשמחה ולששון
השופעים ,יש לחתן ולכלה קול ייחודי וסף
אם אין חתו ות – אין שמחה; כשיש חורבן – אין חתו ות; וכבר אמר ה' לירמיהו" :לא תקח לך
אשה ,ולא יהיו לך ב ים וב ות במקום הזה" )טז ,ב(" ,כי ...ה י מַ שבּית מן המקום הזה לעי יכם
ובימיכם ,קול ששון וקול שמחה ,קול חתן וקול כלה" )טז ,ט(.

אחד משיאיה של בואת הגאולה היא החזרת השמחה והחתו ות )לג ,י-יא(:
"כה אמר ה':
עוד ִי ָש ַמע במקום הזה,
אשר ַא ֶתם אמרים חָ ֵרב הוא מֵ ֵאין אדם ומֵ ֵאין בהמה,
בעָ ֵרי יהודה וּבְ חֻ צוֹת ירוש ַל ִם ה ְ שַ מוֹת...
קול ששון וקול שמחה,
קול חתן וקול כלה,
קול אֹמרים :הוֹדוּ את ה' ...כי לעולם חסדו...
ש ה,
כי אשיב את ְשבוּת הארץ כְּ בָ ִרא ֹ
אמר ה'".
אבל לחתן וכלה יש קול ייחודי מעבר לקולות השמחה והששון השופעים ,כי יש בהם 'ב יין עדי
עד' ,שהוא המשך לבריאת העולם והאדם .עצם החיבור בין חתן וכלה מכיל בתוכו סדרה ייחודית
של צאצאים פוט ציאליים ,שיכולים להיוולד רק מאיש זה עם אשה זו ,והם-הם ההמשך לבריאת
'צלם א-לוהים' שבאדם.
על זה אמר ב'שבע הברכות':
"אשר יָצַ ר את האדם בצלמו,
*וּבְ צֶ ֶלם ְדמוּת ַתב יתוֹ ִהתקין לו ממ ו ִבּ יָן עֲדֵ י עַ ד,
ברוך אתה ה' יוצר האדם";
לכן 'שבע הברכות' מלאות וגדושות בחיבור בין כל חתו ה ,לבין בריאת העולם והאדם.
הגאולה עצמה היא חתו ה מחודשת בין בורא עולם ואדם ,לבין "זרע אברהם ִי ְשׂחָ ק ויעקב" ,ולכן
חוֹתם ה ביא את בואות הגאולה )גם בפרק לא( בהתחייבות שה' לא ָי ֵפר את בריתו עם ישראל
ֵ
בוּתם ו ִרחַ מתים" )לג,
)למרות החורבן( ,כמו שיעמדו לעולם "חֻ קוֹת שמים וארץ ...כי אשיב את ְש ָ
כה-כו(.
_________________________________
* כגרסת הגאו ים ,כי אין לה' תב ית ,חלילה.

ירמיהו לד  -מה שפספסה ירושלים ולקחה אתונה
באותו זמן ממש ,בו אבקים צדקיהו וא שיו בתופעת העבדות בירושלים ,מתרחש אירוע דומה -
באתו ה .ובדיוק ההיפך מירושלים השכילה אתו ה למ ף אותו להצלחתה
'ברית בין בתרים' זכרת רק פעמיים בכל הת ך – באברהם ובצדקיהו .יש לציין שהבטחתו של ה'
לאברהם בברית בין הבתרים )בראשית טו( וגעת ישירות ליציאה מעבדות "בארץ לא להם".
צדקיהו ,שתקוות גדולות מאד תלו בו )גם בזכות שמו( ,יסה להחזיר את ירושלים למסלול שיקום
אחרי הגליית יהויכין; חלק מ יסיון השיקום היה ברית שחרור העבדים .ברית זו יכלה להיות
ה דבך השלישי בשיבת יהודה לצור מחצבתה ,אחרי פסח חזקיהו שאיחד את שבטי ישראל )דברי
הימים ב כט-ל( ,ואחרי ברית ספר התורה בפסח יאשיהו )מלכים ב כג( .שחרור עבדים המו י עם
מחיקת החובות במעמד הברית בקץ השמיטה ,כלל כל מי שעבד לפחות שש ש ים.
אבל שרי יהודה גררו את צדקיהו למרד וסף גד בבל.
במצב של מלחמה היה צורך דחוף בעבדים ,כדי להחזיק את משקי הבית של הלוחמים המגויסים,
וב וסף ,לא היו לעבדים המשוחררים אפשרויות כלכליות לעמוד על רגליהם .הם חזרו לאדו יהם
הקודמים לבקש עבודה ופר סה במקומות המוכרים – את זה יצלו בעלי העבדים ,אשר במקום
לתת להם עבודה בשכר ,כמתחייב מן הברית ,כבשו אותם מחדש לעבדותם ,כאילו רצו הם
להישאר עבדים רצעים .על כך באה התגובה הקשה של ה בואה.

למרבה ההפתעה ,באותו זמן ממש התרחש אירוע דומה ביותר – באתו ה .העבדות הייתה שכיחה
מאד ביוון ,כמו בכל הארצות המפותחות .באתו ה התפתחה חברה עירו ית; רוב האדמות שהיו
שייכות לאיכרים קט ים ,שועבדו כמשכו ות להלוואות שאי אפשר היה לפרוע אותן; בעלי
האחוזות הגדולים הפכו לאדו י הקרקעות; האיכרים הקט ים הפכו לאריסים )שמקבלים שישית
היבול( ,ועדיין זקקו להלוואות ,שלא יכלו לפרוע – הם אלצו למשכן את עצמם ואת ב י ביתם,
וכך גדלה מאד שכבת העבדים .המרירות גאתה ,ואתו ה עמדה בפ י מלחמת מעמדות.
ל'ארכון' ,כבורר יחיד; החוק הראשון שחוקק
בש ת  594לפ ה"ס* ,בהסכמה כללית ,תמ ה סולון ַ
היה 'הסרת העול' – הוא ביטל את המשכ תאות על הגוף ועל האדמות ,והחזיר לאיכרים את
חירותם ואת אדמותיהם .בש ה אחת הציל סולון את אתו ה ממלחמת אזרחים על ידי ביטול
העבדות הכלכלית ,בחוק הדומה ליובל שבתורה )ויקרא כה( ,עם שמיטת חובות )דברים טו(; סולון
חשב המחוקק הגדול של אתו ה בעיקר בזכות 'הסרת העול'.
ירושלים יכלה להוביל את התרבות העולמית יחד עם אתו ה ,אבל המרד חסר התוחלת גד
האימפריה הבבלית ,תוך הפרת הברית ,הסירו את ירושלים ממפת ההתרחשות העולמית הגלויה.
בחירת ה' בישראל המשיכה לחולל פלאות והובילה להשפעה יהודית ,מוסרית ודתית ,על העולם
כולו – אבל מתוך מחשכי הצמצום הגלותי ,מתוך ה דודים וההישרדות.
לחלל הזה כ סה אתו ה ,שבדיוק באותן ש ים שחררה עבדים ,החזירה אדמות לבעליהן ומחקה
חובות ,בהתאמה לאידאלים של התורה .עד היום מובילה הרוח האתו אית את הדמוקרטיות
המערביות ,את המדעים ,את הפילוסופיה ואת החירות.
______________________________________
* בתאריך המקובל ,זו ש ת  3לצדקיהו ,שהייתה גם ש ת שמיטה.

ירמיהו לה  -עזבו אתכם מחקלאות
את יהו דב בן רכב הכר ו בספר מלכים כשותף ק אי ליהוא בהשמדת הפולחן בישראל .כיצד הגיע
משם לפרישה מוחלטת מהחברה הישראלית?
מתי ציווה יו דב בן ֵרכָב לב יו לחיות כרועים ודדי מדבר ,באהלים ,לא לב ות בית ולא לטעת כרם,
וכמובן לא לשתות יין )לה ,ו-ז(? פרישה זו מהחברה הישראלית לחיי מדבר בתקופת המלוכה,
מזכירה במידה מסוימת את פרישת עדת 'היחד' )האיסיים?!( למדבר יהודה ולסביבת ים המלח
)קומראן( בימי החשמו אים.
אבל במהפכת ֵיהוא )מלכים-ב י ,טו-כז( מצא ו את יהו דב בן ֵרכָב במגמה הפוכה ,כשותף ק אי
ליהוא בהשמדת פולחן הבעל וכל תומכיו מישראל .כלומר בטיהור שומרון החוטאת?
מדברי ה ביאים הושע ועמוס א ו למדים על הכישלון הגדול של החברה הישראלית בימי בית
יֵהוא ,במיוחד בזמן השגשוג והשפע אחרי ה יצחו ות הגדולים של יואש וירבעם  -רוח המהפכה
הק אית-הלוחמת התחלפה בשיכרון של גאוות השחתה )הושע ד'; עמוס ו'(.
בזמן שה ביאים יצאו בתוכחה חריפה ,הגיע )כ ראה( יו דב בן רכב )בזק תו?!( למסק ה מרחיקת
לכת  -אין תקווה לחברת שפע חקלאית ועירו ית ,במיוחד בימי שגשוג ושפע  -טהרה לא תימצא
בה ,ואולי חבל על כל המאבק הק אי .לב יו ציווה לפרוש מהחברה החוטאת לחיי מדבר טהורים,
מעין אידיאליזציה של תקופת המדבר בחיי עם ישראל )"לכתך אחרי במדבר"; ירמיהו ב א-ג(.

תהליך דומה התחולל בתקופה החשמו אית  -רוח המהפכה הק אית-הלוחמת התחלפה בשגשוג
ובהשחתה של הממלכה ,ואז התייאשו ממ ה קבוצות של 'חסידים' ,ופרשו לחיי טהרה ופרישות
'מדברית' ,מתוך אמו ה שזהו רצון ה' באמת.
אבל לא זו הדרך שבה רצה ה' .ב י ה ֵרכָבים ,ששמרו על צוואת אביהם ,יהיו מופת לירוש ַל ִם
החוטאת )בימי יהויקים( ,והעיר תהפוך בעצמה למדבר ,אבל כאשר תיוושע מחדש ,יעמדו בה ב י
"יו דב בןֵ -ר ָכב" לפ י ה' "כל הימים" )לה ,יט( ,לא בפרישה לאהלי מדבר ,אלא בחיי טהרה
בירוש ַל ִם.

ירמיהו לו  -הכתובת הייתה על המגילה
אלו בואות כלולות במגילת התוכחה ,למה ועדו ,מה עולה מהן ואת מי המגילה כל כך מכעיסה,
שהוא מעלה אותה באש?
פרק זה מהווה מפתח הכרחי לפע וח בואות ירמיהו הראשו ות )ב עד ח  +יא עד כ(; שים לב
ל קודות הבאות:
 .1מגילת התוכחות כללה בואות מימי יאשיהו ועד הש ה החמישית ליהויקים )לו ,ב,ט(; ואכן,
בואות ירמיהו הראשו ות )ב ו-ג( הן מימי יאשיהו;
 .2המגילה ועדה לקריאה בציבור בבית ה' ביום צום ,כדי לחולל סערה )לו ,ו-ח(; לכן ,לא יכלו
להיכלל בה קטעים אישיים ורדיפות; ואכן ,קטעים אלה מופיעים רק בפרקי יא עד כ ,ש וספו
כ ראה בכתיבה הש ייה )לו ,לב(;
 .3ה ביא כבר היה רדף ,עצור ומסתתר )אחרי המשפט ,ואחרי העי ויים(; ואכן ,בואות פרק ז
קשורות בפירוש למשפט )שבפרק כו( ,ולעי ויים )שבפרק כ(;
 .4בעמודה הרביעית במגילה כתבה לראשו ה בואה על בואו הצפוי של מלך בבל ,מצפון – "ויהי
ס ֵפר ,והַ שלֵך אל האש
בתעַ ר ה ֹ
כִ קרוֹא יהודי ש ש דלתות )=עמודות( וארבעהִ ,י ְק ָרעֶ הָ )יהויקים( ַ
האח ,עד תֹם) "...לו ,כג(;
אשר על ָ
ואכן ,בתחילת פרק ד כתובה לפ י ו בואה כזאת ,בהתאמה יוצאת דופן – "...כי רעה א כי מביא
מצפון ושבר גדול; ...והיה ביום ההוא ...י ֹאבַ ד לב המלך ולב השרים) "...ד ,ו-י(.
כשקוראים בפרק ד ,וחושבים על יהויקים ,שהומלך על ידי המצרים ורוב הזמן שאר אמן להם,
מבי ים היטב מדוע יהויקים השתולל מזעם; מדוע קרע ושרף מגילה בואית ,ורדף את ה ביאים,
שאיימו על ליבת המדי יות הא טי-בבלית שלו.
השרים ,שרבים מהם גדלו והתעצבו אצל יאשיהו" ,פחדו" מאד מדברי ה בואה הכתובים על ספר
)כמו ספר תורה( ,ואחדים מהם יסו למ וע את שרפת המגילה )לו ,יב,טז,כה( – אבל מי יכול לעמוד
מול הטרוף המתפרץ של שליט המוביל לאסון בעיוורון מוחלט?!

ירמיהו לז  -למה התעקשת ,ירמיהו
ירמיהו הטיף לכ יעה מוחלטת או לחורבן גמור במקום לצפות ולהתפלל לישועה .ישעיהו כבר
לימד אות ו שאפשר גם אחרת
הסיפור ה בואי הגיע כאן אל סוף הדרך  -במאמץ אחרון ,ברצף של פרקים ,מתואר סופה של
ירושלַ ִם ,יחד עם סופן של בואות ירמיהו )פרקים לז עד מה(.
תחילת הפרק מקבילה לתחילת הסיפור בפרק כא  -משלחת מצדקיהו )"צְ פַ יהו בן מַ עֲשֵׂ יה הכהן"
זכר בש י הפרקים( לירמיהו ,בתחי ה ואשת להתפלל "בַ עֲדֵ וּ את/אל ה'" )כא ,א-ב; לז ,ג( ,וה ה

ירמיהו חזר על בואת החורבן במקום להתפלל ,וכלל לא אמר למלך ,שה' כבר ציווה עליו לחדול
מלהתפלל ,כי הכל כבר גמר.
ובכל זאת קרה ס  -צבא בבל עזב את ירושלם בגלל חיל מצרי שיצא לעזרת יהודה המורדת בבבל
)לז ,ה(  -מי ש יחן בזיכרון היסטורי בוודאי ידע לומר ,שכך קרה גם בימי חזקיהו ,אחרי שהמלך
שלח בקשה ואשת אל ה ביא )ישעיהו לז( להתפלל בעד העם והעיר ,ולהגיב לדברי ה אצה של
ס חריב – ישעיהו ע ה לחזקיהו ,וס חריב עזב את ירושלם ולא חזר  -האם אין זה ה ס החוזר,
שעליו התפללו? ה ה ירושלם יצלת שוב ברגע האחרון?
למה ירמיהו לא הלך בדרכו של ישעיהו? למה הוא הטיף לכ יעה מוחלטת ,או לחורבן גמור,
במקום לצפות ולהתפלל לישועה? למה הוא התעקש ,שהמצרים ייסוגו ,והבבלים יחזרו ויחריבו
את הכל?
ימן" )לז ,יב( אל העם שבכפרים ,תפס
ברגע שיצא ירמיהו בעצמו בהפוגה הזמ ית "ללכת ארץ ב ִ
על ידי פקיד )"י ְִר ִאיָיה" ,שלא ירא את ה'( ,הואשם בבגידה " -אל ה ַכּ ְשׂדים אתה ֹפֵ ל" )לז ,יג(,
והושלך שוב באכזריות ,לכלא.
ואז ,צדקיהו קרא לו )מהכלא!( אל ביתו "בַּ ֵס ֶתר" )לז ,יז( בתקווה אחרו ה לשמוע בואת ישע
והצלה " -הֲ יֵש דָ בָ ר מֵ ֵאת ה'?  -ויאמר ירמיהו :יֵש! ויאמר :ביד מלך בבל ִת ֵָתן".
ורא.

ירמיהו לח  -הפרק העצוב בתנך
מדהים לגלות אחרי כל בואות החורבן ,שהיה פתח הצלה אחד ויחיד למ יעתו .לא בתפילות ולא
ב סים ,רק על ידי כ יעה מוחלטת .האם א י כיהודי-ישראלי הייתי מסוגל לכך?
השרים והפקידים המשיכו להתעלל ב ביא )כמו בימי יהויקים( ,ודרשו להוציאו להורג ,כמי
שהורס את מורל החיילים הלוחמים על הצלת ירוש ַל ִם )כי הוא דרש בשם ה' ,להיכ ע(; המלך
צדקיהו הפקיר את ה ביא לידי השרים" ,כי אין המלך יוּכַ ל ֶאת ֶכם דבר" )לח ,ה(; ירמיהו הושלך
לבור הטיט לטביעה איטית ואכזרית )לח ,ו( ,אך יצל בזכות "עבד מלך הכושי" )לח ,ז-יג( ,במבצע
חילוץ יוצא דופן;
המלך צדקיהו שלח לקחת את ירמיהו לאחד המבואות בבית ה' בסֵ ֶתר ,להתייעצות חירום
אחרו ה ,והפציר בו "אל ְתכַ חֵ ד ממ י דבר" )לח ,יד(; ה ביא אמר למלך שאין טעם לע ות ,כי
התשובה )=להיכ ע!( תביא עליו )שוב( דין מוות ,וממילא המלך לא ישמע בקולו )לח ,טו(; המלך
שבע בשם ה' "אשר עשה ל ו את ה פש הזאת" )לח ,טז( ,ש)הפעם( ה ביא לא יוסגר למוות;
ירמיהו אמר שההצלה היחידה לצדקיהו ולירוש ַל ִם היא כ יעה מוחלטת ללא ת אי; המלך פחד
מהתעללות בו אם ייכ ע ,וה ביא הבטיח לו שלא יתעללו בו )לח ,יז-יט(; המלך הזהיר את ה ביא
שלא יגלה לאיש מה דובר בי יהם ,וכאשר יבואו השרים )כמו שקרה( ויחקרו את ה ביא ,יספר
להם רק על בקשתו לשיפור ת אי כליאתו )לח ,כד-כז(;
המלך החלוש צדקיהו רצה לעשות טוב ,אך גרר למרד על ידי השרים הק אים; הוא לא יכול
לשמוע ל ביא ,וגם יסה להסתיר את פגישותיו עמו; מדהים לגלות ,אחרי כל בואות החורבן,
שהיה פתח הצלה אחד ויחיד למ וע את החורבן .לא בתפילות ולא ב סים – רק על ידי כ יעה
מוחלטת.
האם א י )כיהודי-ישראלי( הייתי מסוגל לכך? מעולם לא בכיתי בקריאת 'איכה' – בפרק הזה
אי י יכול שלא לבכות.

ירמיהו לט  -החורבן בשלוש גרסאות
מה מופיע בכל גרסה ,מה מושמט ומה המסר שעומד מאחורי זה

 3גרסאות לתיאור החורבן ,בת ך:
הגרסה המקוטעת בסוף מלכים ב ,כה ,ה קראת כספר פצוע.
הגרסה המלאה בסוף ירמיהו ) ב( ,מחוץ לדברי ירמיהו )המסתיימים בסוף א(;
הגרסה בירמיהו )לט( המתארת בעיקר גורלות א שים ,והיא חלק מהמגילה הסיפורית האחרו ה
בחיי ירמיהו )לז עד מה( ,שמקומה ללא ספק כהמשך רציף לספר מלכים;
גורלו של צדקיהו מופיע בכל הגרסאות ,אך בפרק ו בהשלמת פרטים – כאשר ראה את שרי בבל
יושבים כמ צחים "בשער ה ָת ֶוך" )בצפון העיר; לט ,ג-ד( ברח בלילה עם לוחמיו "בשער בין
חמֹתים" )בדרום העיר ,אחרי בריכת השילוח( ,תפס בערבות יריחו ,הובל למשפט לפ י בוכדרצר
ה ֹ
ברבלה ,והמראה האחרון שראו עי יו היה שחיטת ב יו ,יחד עם אצולת יהודה .המלך ש גרר
ִ
לעיוורון המרד ,הוגלה עיוור בבלה.
המודיעין הבבלי ידע בדיוק מה אמר ירמיהו בירוש ַל ִם מאז ש בוכדרצר עלה למלכות בבל ,ואיזה
מחיר אישי שילם ,ולכן ית ה פקודה מפורשת )לט ,יא-יד( לשמור עליו אישית ,ולהפקיד אותו )לפי
רצו ו( עם גדליה בן אחיקם ,המושל מטעם הבבלים על היהודים ה ותרים.
וה' ציווה לירמיהו בואת הצלה וחיים "לעבד מלך הכושי" )לט ,טז-יח( על הצלת ה ביא ממוות
בבור הטיט.
מה אין בפרק הזה? גם כשמתוארת שריפת בית המלך והריסת חומות ירוש ַל ִם )בפסוק אחד; לט,
ח – השוו ב ,יג-יד( – בית ה' לא זכר ,וכל התיאור של כלי ה חושת ,הכסף והזהב ,ש לקחו בבלה
) ב ,יז-כג( הושמט כאן לגמרי.
אולי כרוצה לומר – המקום הקדוש ביותר בו שא ירמיהו את בואותיו הקשות על חורבן הבית,
ובו הועמד למשפט וגם ספג עי ויים "על המַ ה ֶפּכֶ ת" )כ ,ב-ג( ,לא ראוי עוד להזכירו ,ואף לא לתאר
את אוצרותיו ש לקחו בבלה.

ירמיהו מ  -קול ברמה עדיין נשמע
המודיעין ידע ,התרעה אישית ית ה ,כולם סירבו להאמין וק אי אחד הצליח להרוס את התקווה.
על אלה רחל בוכיה
"הרמה" )מ ,א; היא אל-רם ,מזרחית
מח ה הגולים מירוש ַל ִם בבלה הוקם במסעף הדרכים של ָ
לשדה התעופה עטרות(; גדליהו בן אחיקם הופקד על שארית היישוב הכפרי ב ִמצפָּה )הצופה על
עטרות מצפון(;
הפקודה הבבלית לשחרור ירמיהו )מ ,ב-ה(  -אין בה סג ון בבלי וכולה בלשון ירמיהו )אולי וסחה
על ידי יהודים ששיתפו פעולה עם המודיעין הבבלי(  -הובטח לירמיהו מעמד מיוחד בבבל )כמו
יחזקאל בימיו; כמו יוסף בן מתתיהו ברומא( ,אבל ירמיהו מע תות רצה להישאר בארץ בכל
במצפָּה.
מאודו ,והתחבר לתקווה האחרו ה ִ
התקווה משכה אולי רק חודש וחצי  -יהודים שברחו לארצות שכ ות החלו לחזור ואספו יבולי
בציר וקיץ )=תא ים( לרוב ,ממטעים ש טשו; יחידות צבא מהמרחב הכפרי הצטרפו לגדליהו
ה אמן לבבל באופן מוחלט.
ק אי אחד הרס גם את הסיכוי האחרון הזה ,כהמשך לרוח המרד ,בתמיכת ממלכות שכ ות -
"בעליס מלך ב י עמון שלח את ישמעאל בן ת יה" )מ ,יד( לרצוח את גדליהו ,להחזיר את
המלוכה ,ולחדש את המרד גד בבל .המודיעין היהודי ידע על המזימה והתריע  -יוח ן בן ָק ֵרחַ
הזהיר אישית את גדליהו ,שסירב להאמין ,ראה בזה השמצה ,ו פל בתמימותו.

אם נקבל את הדעה )המסתברת( ,שרחל אמנו מתה בלידת בנימין ונקברה בנחלתו
)ראו שמואל-א י' ,ב( ,ואם נחפש את "דרך אפרת" ,בדרך לעין פְּ ָרת )מתחת לענתות( ,נוכל
להבין את בכיה של רחל בפי ירמיהו )לא ,יד-טז(" :קול ב ָרמה )=במחנה הגולים( נשמע...
להנָחֵ ם על בָּ נֶיהָ כי אֵ ינֶנוּ"  -גם שארית הפליטה של בנה בנימין
רחל ְמבַ כָּה על בָּ נֶיהָ  ,מֵ ֲאנָה ִ
נהרסה וגלתה בגלל שנאת האחים העתיקה.
"ברמה"?
איך ננחם את רחל ָ
ק אים עלולים לסכן גם את שיבת "ב ים לִגבוּ ָלם "...

ירמיהו מא  -קבר אחים בדרך לירושלים
למצפה,
כעשרים ש ה סעתי מהיישוב עפרה לירושלים דרך רמאללה ,ושם במעבר הצר מתחת ִ
איפה שהיה תמיד מחסום של צה"ל ,חשבתי על החללים הקבורים ֵאי שם בצידי הדרך
ומשֹמרוֹן" )מא ,ה( ,שעלו לרגל לבית ה' "בחֹדש השביעי"
"מ ְשכֶ םִ ,מ ִשלוֹ ִ
 80איש ,ישראלים ִ
)=תשרי; מא ,א( עם מ חה ולבו ה ,הם הוכחה יצחת לכך שלא כל 'עשרת השבטים' גלו בחורבן
שומרון ,ורבים מה שארים קשרו לירוש ַל ִם בחגיגות הפסח הגדולות של חזקיהו ויאשיהו )בימי
בית ש י התחברו לממלכה החשמו אית ,וחלק מהם מצא בתוך כל ציבור יהודי(.
למצפָּה ,מבלי
הם יצאו מבתיהם בטרם ודע להם על חורבן הבית ,ורק בדרך קרעו בגדים והגיעו ִ
להעלות על דעתם איזה רשע מחכה להם אחרי שרצח את גדליהו; עשרה מהם הבטיחו לו
מטמו ים ו יצלו )מא ,ח(;  70ישראלים רצחו יחד עם אחיהם מיהודה וב ימין ,שהיו עם גדליהו.
)=תל אַ -צְ בֶּ ה ,בדרום רמאללה( יושבת על מעבר צר של הדרך הראשית )בין שתי גבעות,
המצפָּה ֵ
ִ
המצפָּה ,חפר בור עמוק בגבול הממלכות ישראל
מצפון לעטרות(; במעבר הצר ,מתחת לשער ִ
ויהודה – "אשר עשה המלך אסא )= ין של שלמה( מפ י בַּ עשָ א מלך ישראל" )מא ,ט; מלכים א טו,
טז-כב( ,באחת ממלחמות האחים הקשות מימי בית ראשון.
את הבור הזה " ִמלֵא )הרוצח( ישמעאל בן ת יהו חללים" ,ובו קברה התקווה האחרו ה ביהודה
של בית ראשון .מלחמת האחים בין ישראל ויהודה חתמה בבור הגבול המסמל אותה ,ויחד קברו
בו חללים יהודים וישראלים חמימים.
כעשרים ש ה סע ו מהיישוב עפרה לירושלים דרך רמאללה ,ועבר ו במעבר הצר מתחת ל ִמצפָּה;
במקום הצר היה תמיד מחסום של צה"ל; פעמים רבות חשבתי על החללים הקבורים ֵאי שם
בצידי הדרך ,ועל המשמעות ההיסטורית של הפילוג ה ורא בין יהודה לישראל ,על מלחמת האחים
ועל צום גדליה ,שהיה צריך לחול באמת ביום הזיכרון של ראש הש ה.

ירמיהו מב  -מיקומך בתור הוא
המפקדים פו ים לירמיהו בבקשה דחופה ,והם אלצים להמתין לתשובה עשרה ימים שלמים .זה
כבר מאוחר מדי
רועדים מפחד קמה בבלית צפויה על רצח גדליהו ,פ ו המפקדים הצבאיים ובראשם יוח ן בן ָק ֵרחַ
בבקשה ואשת לירמיהו ,שיתפלל בעדם אל ה' ,ואף התחייבו חגיגית בביטויים מלשון התורה
וה ביאים ,לשמוע )הפעם( בקול ה' ,כפי שיאמר להם ה ביא.
האם להישאר בארץ למרות הפחד? או לרדת למצרים? )אותה "משע ת הק ה הרצוץ" ,שעמדה
מאחורי המרידות של יהויקים ושל שרי צדקיהו ,והביאה לחורבן?(; כאן יתן להתבו ן מקרוב
בקושי ה ורא של בואת אמת.

ירמיהו הבטיח להתפלל ,וה' ע ה לו "מקץ עשרת ימים" )מב ,ז(  -זמן לא רב בשביל לאמץ את כל
הכוחות לריכוז הפ ימי הדרוש ל בואה ,ובשעה כה קשה ,בכדי לגבש תשובה אחראית ומוסמכת
בשאלה קריטית .אבל השואלים ציפו כ ראה לתשובה מהירה ומיידית  -אחרי  10ימים הם כבר
גיבשו את הכרעתם לברוח למצרים ,ולא האמי ו עוד בדברו של ה ביא ,שלא יכול היה לתת מע ה
מיידי; ל גד עי י ו חוזר שוב הכישלון הסדרתי של ירמיהו.
קשה לעכל את דבריו )גם כיום( ,מאז שקבע שוב ושוב כי הרעה הגדולה תבוא מצפון )=בבל( ,ועד
שקבע חרצות כי הבבלים לא יבואו ל קום על רצח גדליהו  -הקושי התעצם בהמת ה של עשרת
הימים.
הכישלון האחרון הוא שעקר גם את ירמיהו מ'תב ית וף מולדתו' ,אחרי ש יסה בכל כוחו להיאחז
בה ,וסירב לגלות בבלה במעמד מכובד  -כעת גרר בכוח לטומאת מצרים; כך חתם גורלו ה ורא
"אל
במילים שלו עצמו על המלך שַ לֻם )=יהואחז בן יאשיהו( ,שגלה למצרים )כ 23-ש ה לפ י כן( ַ -
ה ֵלך ,כי לא ישוב עוד וראה את ארץ מולדתו" )כב ,י(.
ִתבכּוּ ְלמֵ ת ו ַאל ָת ֻדוּ לו  -בְּ כוּ בָּ כוֹ ַל ֹ

ירמיהו מג  -משנים כיוון ,חוזרים למצרים
כשיצאו ישראל ממצרים הם אמצו את האמו ה הישראלית .החזרה למצרים היא הפיכת התהליך
והת ערות מן התורה ומן האמו ה
הירידה למצרים סגרה מעגל .עם ישראל כשיצא ממצרים קיבל תורה ,החזרה למצרים בימי
ירמיהו לא הייתה רק מקלט זמ י ,או אפילו קבוע ,אלא הת ערות גמורה מן התורה ומן האמו ה
הישראלית .כון ,קולות כאלה שמעו גם בבבל )ראו יחזקאל כ ,לב( ,ומאידך ,גלות יהודית אמ ה
התפתחה גם במצרים )בפרט באלכס דריה( בימי בית ש י; אבל הגל שירד למצרים )עם ירמיהו(
מתוך חורבן כללי של יהודה ,הרים דגל של עבודת אלילים )ויעיד הפרק הבא; מד(; כך גם הבי ו
חז"ל )ירושלמי סוכה פרק ה' ,א( –
"ת י רבי שמעון בן יוחי:
בשלושה מקומות הוזהרו ישראל שלא לשוב ארץ מצרים ...ובשלשתן חזרו ,ובשלשתן פלו; אחת
בימי ס חריב מלך אשור ...ואחת בימי יוח ן בן ָק ֵרחַ ;"...
'ת ְח ַפּ ְ חֵ ס' )=תל ֶדפ ֵי ,ממערב לק טרה( שכ ה בקצה הצפון-מזרחי של דלתת ה ילוס ,קרובה
ַ
יחסית למרחב הלא-מצרי ,ו מצאו בה שרידים בולטים של פולח ים שמיים ,ושרידים רבים מיוון.
המלחמות בין בוכדראצר לבין הפרעו ים השפיעו במיוחד על עיר גבול זו ,ומבחי ה זו היורדים
טעו מאד .יהודה לא ישבה על דרכים חשובות ,ואחרי חיסול המרד ושריפת ירושלים לא היו
'ת ְח ַפּ ְחֵ ס'
הבבלים משכים לעסוק בה )כמו שהיו מעדיפים כ יעה על מצור של  3ש ים( ,אבל ַ
בקצה המזרחי של דלתת ה ילוס הייתה יעד מרכזי לבבלים ,והיא ודאי פגעה פעמים רבות; גם
אם בוכדראצר לא כבש את מצרים ,רק הציב את כסאו בפתח ,לקח שלל ושביה ,ויצא כמו רועה
שעוֹטֶ ה עליו בגד )=מעיל; מג ,י-יב(.
ב'ת ְח ַפּ ְ חֵ ס' לא וסדה גלות יהודית במצרים ,אלא עשה יסיון ) וסף( למחיקת האמו ה היהודית
ַ
עם הזהות היהודית ,בתוך זירת המלחמות בין בבל למצרים על השלטון במרחב.

ירמיהו מד  -הוויכוח היהודי
מי אשם בחורבן? מי אשם בצרות ובמרורים? אין שום סיכוי לשכ ע בוויכוחים המת הלים עד
היום אבל יש קודת הכרעה אחת
חלון הקשבה דיר לוויכוחים הסוערים ביהודה בסוף ימי בית ראשון ,מאז חורבן שומרון ,ומאז
חורבן לכיש ושפלת יהודה בידי ס חריב -

רת )=ירמיהו( אלי ו בשֵ ם ה' -
"הדבר אשר ִדבַּ ָ
שׂה עשה...
אי ו שֹמעים אליך; כי עָ ֹ
)=א ְש ַתר' ,מלכת' השמים(...
לקטֵ ר ל ְִמ ֶל ֶכת השמים ִ
ַ
כאשר עשי ו א ח ו ואבֹתי ו ,מלכי ו ושרי ו )=בימי מ שה(,
בערי יהודה וּבחֻ צוֹת ירוש ַל ִם ַ -ו ִ ְשׂבַּ ע לחם,
ו היה )בחיים( טובים ,ורעה לא ראי ו;
לקטֵ ר ִל ְמ ֶל ֶכת השמים והַ סֵ ך לה סכים
וּמן אז חָ דַ ל וּ ַ
ִ
)=בימי יאשיהו( חָ סַ ר וּ כֹל ,ובחרב וברעב ַת ְמ וּ" )מד ,טז-יח(

עבור יראי ה' ותלמידי ה ביאים בימי חזקיהו ,העיקר היה ה ס של הצלת ירוש ַל ִם; עבור השואפים
להשתלב במרחב )האלילי( העיקר היה אבדן האמו ה ב"שמע ישראל"; חסידי ההשתלבות ראו את
מ שה כמלך הטוב ביותר שקם ביהודה  55 -ש ות רגיעה ויציבות בלי מסעות עו שין אשוריים;
הרשַ ע ,והסיבה העיקרית
יראי ה' ותלמידי ה ביאים רדפו והוצאו להורג בידי מ שה  -מ שה שיא ֶ
לחרון אף ה'; חסידי ההשתלבות ראו ביאשיהו אסון  -ק אות דתית ולאומית ,ורדיפת עובדי
אלילים; יראי ה' ראו ביאשיהו ֵ ס מופלא  -חזרה לפסח חזקיהו ,לתורה ולדרך ה ביאים  -יהודה
התעצמה וחזרה לשפֵלה ולצפון; חסידי ההשתלבות :פילת יאשיהו במגידו  -תוצאה בלתי מ עת
של מדי יות הרפתק ית; יראי ה' :פילת יאשיהו  -תחילת ההידרדרות לחורבן  -יהויקים  -חזרה
ולרשַ ע של מ שה ברדיפת ה ביאים;
לשֵ פֶל ֶ
יהודים תמיד מתווכחים  -מי אשם בצרות ובמרורים שספג דור שלם במדבר ,ביציאת מצרים? לפי
'מפלגת' ָד ָתן ואבירם ,משה הוא האשם  -לפי משה ויהושע ,דָ ָתן ואבירם )ודומיהם( אשמים  -אין
שום סיכוי לשכ ע בוויכוחים המת הלים עד היום  -יש רק קודת הכרעה אחת:
לולי ה ביאים ותלמידיהם לא היי ו קיימים ,ולא היה שום ויכוח.

ירמיהו מה  -ברוך הגבר
ירמיהו גוער בברוך בן ריה שלא לבקש לעצמו גדולות .זה לא אומר של ו אסור לעשות את זה
במקומו
משפחתו של ירמיהו הת כרה אליו )יא ,יט-כג; יב ,ו(; ה' אמר לו לא לשאת אשה ולא להוליד
ילדים בארץ ה חרבת )טז ,ב(; אבל ברוך היה תמיד לצדו ,כמו יהושע למשה ,ואלישע לאליהו -
לכן ,הוא ציפה וקיווה להמשיך כ ביא את רבו  -וה' סירב לו ,כי אין עוד המשך בואה בשעת הרעה
הגדולה " -ואתה תבקש לך גדֹלות?  -אל תבקש!" )מ"ה ,ה(.
אבל ל ו מותר לבקש ולמ ות את הגדולות וה צורות של ברוך בן ריה:
 .1ברוך בן ריה היה האיש היחיד שליווה את ירמיהו לאורך כל הדרך )לב ,יב,טו; לו ,ד-לב; מג,
ג,ו(;
 .2ברוך כתב את בואות ירמיהו" ,מפיו יקרא אלי את כל הדברים האלה ,וא י כּ ֵֹתב על הספר
בַּ דיו" )לו ,יח( ,וגם קרא את מגילת התוכחות בבית ה' ביום צום באז י העם ,ובאז י השרים,
במעמד שמזכיר את קריאת 'ספר התורה' באז י יאשיהו )מלכים-ב כב ,י-יא(;
 .3חותמו של 'ברכיהו בן ריהו הספר' )בכתב עברי קדום( התגלה ופורסם בירושלים )על ידי '
אביגד(; הוא כ ראה היה ממשפחה מיוחסת )לב ,יב( ,ואחיו "שריה בן ריה בן מַ חסֵ יה ...שר
מ וחה" .ברוך עזב את מעמדו וכבודו ,והלך אחרי ירמיהו לסבול יחד אתו – "יגעתי בא חתי,
ומ וחה לא מצאתי" )מה ,ג(;
 .4בה חה ,שברוך בן ריה היה גם העורך של ספר ירמיהו ,אפשר לטעון כלפיו ,שיש ן הרבה חזרות
ואי סדר רב מדי בעריכת הספר  -אבל זה משקף בדיוק את הת אים המחרידים בהם כתב ו ערך
הספר ,בבריחות ובמחבואים ,במערות ובכלא ,ובמצרים בסוף ימיו של ה ביא;
אי אפשר שלא להעריץ את פועלו של האיש המופלא הזה!

ירמיהו מו  -תמתין ,בבקשה
כש חלשו האשורים ,וגורשו ממצרים ,הובילו פְּ סֶ ְמתיך )הראשון;  ,(609-663ופרעה ְ כוֹ )הש י;
 (594-609להתחדשות התרבות המצרית העתיקה ,ושאפו להפוך את ארץ ישראל לאזור חיץ
בשליטה מצרית ,מול בבל העולָה .יאשיהו מלך יהודה ב ה מבצרים על החוף* ,והתאמץ מאד
לבלום את ההשתלטות המצרית ,עד ש פל במגידו ) .(609פרעה ְ כוֹ ,שהמליך בירושלם את
יהויקים ,הגיע עם צבאו עד הר פרת ,לכ ְַרכְּ מיש ,למערכה המכרעת במלחמת העולם מול בבל )מו,
ג-י(.
בש ת  4ליהויקים ) (605יצח ְ בוּכ ְַד ֶראצַ ר את המצרים בכַ ְרכְּ מיש ,וגם עלה לכס המלוכה הבבלי )ל-
 43ש ה( ,והצבא המצרי סוג למצרים בבהלה .מ קודת מבט יהודית )=ירמיהו( ,זו הייתה קמה
מאת ה' על הריגת יאשיהו במגידו ,בת אי ,שרואים בשליט הבבלי את 'מטה הזעם' ההיסטורי ביד
ה' ,ולא מ סים לעמוד בדרכו.
בש ים הבאות המשיך בוכדראצר להכות )גם( במצרים שוב ושוב ,ולהגלות מעריה החשובות
שבויים ופליטים )מו ,יג-כו( ,אף ש)כ ראה( לא הצליח לכבוש אותה .כל ה יסיו ות לצרף כוחות
)כז ,ג( כדי לשבור את ההגמו יה הבבלית ,כשלו ,ו סתיימו באסו ות כבדים לכל האזור .למצרים
היה חלק גדול מאד באשליות המרד ,ולכן ,גם חלק קריטי בחורבן ירוש ַל ִם.
כּוֹרש לבבל ) ,(539ופתח ליהודים
ואולם ,בדיוק  70ש ה אחרי פילת יאשיהו במגידו ) (609כ ס ֶ
את השיבה לירוש ַל ִם " -אל תירא עבדי יעקב" )מו ,כז-כח( ,פירושו ,לפי ירמיהו ,לדעת להמתין 70
ש ה לרגע ה כון ,כשתתגלה שוב יד ה' בהיסטוריה לישועת עמו.
ב ו של כורש ) ַכּ ְבּוּזי;  (525הצליח לשים קץ למצרים העצמאית ,והפך אותה לחלק מהאימפריה
הפרסית ,שתחת חסותה ב תה ירוש ַל ִם מחדש " -ושָ ב יעקוב ושָ ַקט ושַ אֲ ַן ואין מחריד" )מו ,כז-
כח(.

* כמו מצד וכתובת חשביהו ,בחוף פלמחים.

ירמיהו מז  -אשליית מצרים
מצרים יסתה בכל כוחותיה לשמור על עזה ,אשקלון ואשדוד ,וגם על צור וצידון ,כאזור חיץ מפ י
'הרעה מצפון'
מיקומן של ערי פלשת בשערי מצרים הפך אותן לשדה קרב בין מעצמות הצפון  -אשור ובבל ,לבין
מצרים שניסתה בכל כוחותיה )שלא הספיקו( לשמור על עזה ,אשקלון ואשדוד ,וגם על צור וצידון ,כאזור
חיץ מפני "הרעה מצפון".
בימי חזקיהו התנהל הקרב באשדוד ) 711-713לפנה"ס; ישעיהו כ( מול סרגון מלך אשור; בימי יהויקים
כבש נבוכדראצר מלך בבל את אשקלון 3 .שנים אחר כך ) (601התנהל קרב הבלימה הגדול של פרעה
נכו )מז ,א( ,כנראה בסביבת עזה ' -בקרב שדה ,פנים אל פנים הם לחמו ,ומכה קשה זה על זה הנחיתו -
מלך אַ כַּד )=נבוכדראצר( וצבאו לבבל חזרו'*  -נדרשה לבבל שנת התארגנות והתאוששות.
הבלימה הזאת גרמה לגל המרידות הגדול ,שהביא )גם( לחורבן ירושלם .ירמיהו הזהיר את אנשי יהודה
הנסחפים אחרי הצלחת פרעה נכו לבלום את צבא בבל בשדות פלשת ,שהאיום העיקרי נשאר בעינו ,והוא

"רכבּוֹ הֲמוֹן גַלגִ לָיו" )מז ,ב-ג( ,וחוף הים כולו,
יבוא כשיטפון "מצפון" ,עם "שַ ﬠֲטַ ת ַפּרסוֹת אַ בּיריו" עם ִ
מצור וצידון עד אשקלון ועזה ,יספוג את חרב ה' ,בלא רחמים )מז ,ו-ז(.
)יד ,כח-לב( "בשנת מות המלך אחז ) (727מרתק )אך לא מפתיע( להשוות אזהרה זו לנבואת ישעיהו
היה המשא הזה :אַ ל תשמחי פלשת ֻכּלֵך ,כי נשבר שֵ בֶ ט מַ כֵּך )=מות ִתגלַת פִּ לאֶ סֶ ר( ,כי ִמשֹ ֶרש נחש יֵצֵ א
...".צפע )=סרגון( ...כי מצפון עשן בא
מאז ישעיהו ועד ירמיהו ,עם כל ההבדלים באופי ובסגנון ,הזהירו הנביאים מפני "הרעה מצפון" ,ומפני
הרצוּץ" )ישעיהו לו ,ו; וראו שם ל ,א-ד ,יב-יג(.
"מש ֶﬠנֶת הקָ נֶה ָ
אשליית מצריםִ ,

*מ' כוגן ,אסופת כתובות היסטוריות מאשור ובבל ,ירושלים תשס"ד ,עמ'  ,132כרוניקה מימי
נבוכדראצר.

ירמיהו מח  -שוויצריה הקדומה
השמר ות טבועה עמוק ב וף המואבי – סעתי במואב פעמיים .מרגש למצוא בשטח שמות קדומים
רבים ,ולברך בשם ובמלכות' :ברוך אתה ה' ...שעשה יסים לאבותי ו במקום הזה'

הוּרק ִמכְּ לי אל ֶכּלי ובגולה לא הלך – על כן
"שַ ֲאנַן מואב מנעוריו ושֹ קֵ ט הוא אל ְשמָ ָריו ,ולא ַ
עמד טַ ﬠְ מוֹ בו ֵוריחו לא ָנמָ ר" )=לא ָפּג; מח ,יא(; ממש 'שוויצריה' במרחב הארצישראלי
הקדום.
מואב שכנה בין ים המלח לבין המדבר ,שמורה ומוגנת יותר מארץ יהודה )הנמצאת מולה(.
נחל ארנון מפריד בין מואב הגרעינית ,לבין "ארץ המישֹ ר" )דברים ד ,מג( ,היא רמת מואב
הצפונית )הפתוחה יותר( עם דיבון וחשבון ,נבו ומידבא – שם כבש סיחון )ממלך מואב
הראשון( – ממנו לקח ישראל ,והתנחלו ראובן וגד.
השמרנות טבועה עמוק בנוף המואבי – נסעתי במואב פעמיים  -הנוף שונה מאד מהערים
הגדולות ﬠַמָ אן )=רבת עמון( וא-סַ לְ טַ ,ג ַ'רש ,ﬠַגְ 'לוּן ואירבּיד .מרגש למצוא בשטח שמות
קדומים רבים :חִ ְסבַּ ן ואֶ לﬠַל ,דיבַּ ן וקַ ְריוּת ,ו ַﬠ ָרﬠִ ר "אשר על שפת נחל אַ רנֹ ן" ,בדיוק כמו
בתורה )דברים ד ,מח( ,לצפות על 'מַ ﬠְ בְּ רוֹת הארנון' ,ולברך בשם ובמלכות' :ברוך אתה ה'...
שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה' )ברכות פרק ט'; שולחן-ערוך אורח-חיים ,רי"ח-א( .אז
למה ירמיהו השתפך בבכי לועג ,לחורבן מואב?
התשובה נעוצה במצבת מֵ ישַ ע ,שנתגלתה בעיר דיבַּ ן )ב ,(1900-והיא מלאה גאוות ניצחון נגד
ישראל ,ונגד ה' – קִ ראו מה שכתבתי על "משא מואב" )ישעיהו טו-טז(.
ולמה ירמיהו מצטט ומאריך יותר מישעיהו )שגם הוא ציטט נבואה עתיקה יותר( ,ואף חותם
בשיר המושלים הנזכר בתורה )נגד מלך מואב הראשון; במדבר כא ,כז-ל(? מפני
שנבוכדראצר הוא שהיכה )גם( את מואב והותיר אחריו חרבות ושממה בכל המרחב .הבבלים
לא החליפו אוכלוסיות כמו האשורים ,אלא שמו קץ לעמים ולתרבויות ,ולחלקן נפתח פתח

לשיבה ולצמיחה אחרת "באחרית הימים" )מח ,מז( ,בתקופה הפרסית ובתקופה ההלניסטית-
רומית.

ירמיהו מט  -מלך כלבבו
מדהים לקרוא כרו יקה בבלית מימי בוכדראצר ולגלות שם התאמה מדויקת ל בואות ירמיהו
עמון-אדום-דמשקֵ -קדָ ר-עילם .רשימה זו של עמים מוּכּים )אחרי מצרים ,פלשת ומואב( – מה
הת ְרעֵ לה" מידי בבל במצוות ה' )כה,
טיבה? למה דווקא אלו? ברשימת העמים שישתו את "כּוֹס ַ
יח-כו( ,יש עוד רבים ,שלא זכרים כאן  -ובכי וס ההתארג ות למרד שהתקיים בירושלם בימי
צדקיהו )כז ,ג( ,יש רשימה שו ה.
מדהים לקרוא כרו יקה בבלית מימי בוכדראצר* ולגלות שם התאמה מדויקת ל בואות ירמיהו:
ש תיים אחרי קרב הבלימה הקשה ) ;601כ ראה סמוך לעזה; לעיל מז( ,ואחרי ש ת התארג ות
צבאית ' -מלך ַאכַּד' לסוריה 'עם צבאו יָצָ א ,והם במדבר פשטו ,את שללם הגדול ,את מק יהם ואת
"לקדָ ר ...אשר ִהכּה בוכדראצר...
ֵאלֵיהם של המו ֵי הערבים )הם( שללו'; ובלשון ירמיהו ֵ -
אהלֵיהם וצ ֹא ם ִי ָקחוּ ...והיו גמלֵיהם לָבַ ז ,והמון מק ֵיהם לשלל) "...מט ,כח-לב(; ברור ,ש"חצור"
אי ה עיר ממלכה כלל ,אלא 'חֲ צֵ רים' )=מח ות( במדבר" ,לא ְדל ַָת ִים ולא בְ ריחַ  ..בָּ דָ ד יִ ְש ֹכּ וּ";
כעבור ש ה )' - (598מלך ַא ַכּד ...על עיר יהודה )=ירושלַ ִם( ח ה ...וכבש ,את מלכהּ )=יהויכין( לכד,
מלך כלבבו )=צדקיהו( מי ה בה ,את המ חה העשירה קיבל ,ולבבל העביר';
החדֶ ֶקל קבע ...מלך עילם בהל ,ולארצו
כעבור ש תיים )' - (596מלך אכד ...את מח הו על גדת ִ
ברח'; עילם ,שהייתה בת ברית לבבל וסייעה לה רבות גד אשור ,יסתה לחולל מרד גד
בוכדראצר ,וברחה ,בדיוק כדברי ה בואה )מט ,לד-לח(;
בש תיים הבאות ) (594-595יצא בוכדראצר )פעמיים( לסוריה כדי להטיל מרות ,ולגבות מס כ יעה
)כ ראה ,מחֲ מָ תַ ,א ְר ַפּד ,ודמשק; מט ,כג-כו(;
הכרו יקה הבבלית מצאה קטועה – וסביר ,שהיו בה הקבלות וספות; אבל ל בואה על אדום
)מט ,ז-כב( יש מקבילה מקראית בעובדיה ,ו מצאה כתובת בבלית מרעישה ומסבירה במצודת
סלע-אדום – בעובדיה פרש )בע"ה(.

*אסופת כתובות ,עמ' 135-132

ירמיהו ?  -ירמיהו שאני גיליתי
בלי אשה ובלי ילדים ,רדוף וערירי ,מורד בכוח למצרים .אבל א י גיליתי  19ש ים של ירמיהו אחר
לגמרי
דמותו של ירמיהו קורעת את ה פש ואת השכל לגזרים ,אבל מתוך הגזרים צומחות גם חמה
ותקווה.
ה' אמר לו לא לשאת אשה" ,ולא יהיו לך ב ים וב ות במקום הזה" )טז ,ב(;
הוא דרש בשם ה' ,כ יעה מוחלטת לבבל ,להצלה ולמ יעת החורבן ,ולא שמעו לו;
הוא רדף על פשו ,בגלל בואותיו – גם בימי יהויקים ,וגם בימי צדקיהו;
תפילותיו להצלת ירוש ַל ִם דחו – ה' עצר בירמיהו את 'התפילה ה בואית' )שהתחילה מאברהם(;
בודד וערירי הורד למצרים בכוח ,ועמו רק סופרו ה אמן ברוך בן -ריה שכתב אותו לדורות;

אבל א י גיליתי בעיו י את ירמיהו הצעיר
ה ער מע תות,
מצאצאי אביתר ממשכן שילו,
ושלפתי מספר הקי ות והחורבן 19 ,ש ה של ירמיהו אחר לגמרי ,מימי יאשיהו
עֵ ד אמן ומחזק למעמד הברית בש ת  18ליאשיהו )יא ,א-ח(;
אבק על שמירת השבת בירוש ַל ִם )יז ,יט-כז( ,ועל צדקה ומשפט )כב ,יג-יח(;
שלח להשיב את הישראלים מצפון )ג ,ו-יח( – "הֲ בֵ ן יקיר לי אפרים" – ב י רחל הבוכה )לא( ,ובכך
השאיר תקוות דורות לעם ישראל.

ירמיהו  -המג ט הגדול
כאשר הערבית הייתה שפת המדעים והפילוסופיה ,היו רוב היהודים דוברי ערבית .וכאשר עלתה
אירופה ,ישבו בה רוב היהודים
אבְ דוֹת'( ישראל ,אֲ ָריוֹת ִהדיחוּ .הראשון )=מלך שומרון( אֲ כָלוֹ מלך אשור ,וזה
"שֶׂ ה פְ זוּרה )'צאן ֹ
=שבֵּ ר עצמותיו( בוכדראצר מלך בבל" )יז(.
האחרון )=מלך יהודה( עִ צְ מוֹ ) ִ
"הרעים ה ֹגְ עים בַּ ַחֲ לה"...
אויבים רבים היו לעם ישראל מאז ומעולם ,אבל אף אחד מכל השכ ים ָ
)יב ,יד( ,לא יכול היה להביא חורבן  -רק מעצמות ששלטו 'בכיפה' )=הגמו יה עולמית( .האימפריה
האשורית החריבה והגלתה את שומרון; האימפריה הבבלית החריבה והגלתה את ירוש ַל ִם; ובסוף
ימי בית ש י עשתה זאת האימפריה הרומית.
מעצמה עולמית כמו פרס ו ָמדַ י ,שכבשה את מצרים לחלוטין ושלטה "מֵ הֹדוּ ועד כּוּש ,שבע ועשרים
ומאה מדי ה" )אסתר א ,א( ,יכלה גם לכו ן מחדש אוטו ומיה יהודית בירוש ַל ִם עם הבית הש י
)זְ רֻ בָּ בֶ ל ,ואחר-כך חמיה( ,וגם לעצב גלות יהודית ה שע ת תמיד על "שער המלך" )מרדכי ואסתר(.
כמו מג ט רב עוצמה משכו היהודים בכל הגלויות אל השליטים ההגמו יים ו צמדו לחסותם
)'ת ֵאי עוֹמַ ר'; 'פריבילגיות'( – כאשר הערבית הייתה שפת המדעים והפילוסופיה ,היו רוב היהודים
דוברי ערבית; כאשר עלתה אירופה ,ישבו בה רוב היהודים; אחרי החורבן של מלחמות העולם
ואחרי השואה ,התרכזו רוב היהודים ברוסיה ובאמריקה שעלו ל'כיפת' העולם  -וגם מדי ת ישראל
קמה מכוח הסכמתן של שתי המעצמות ,וממשיכה להת הל מולן .כשהתחוללה קריסה ברוסיה
הסובייטית ,עלו לישראל כמיליון וחצי יהודים )ו"ה ִ לְ וים עליהם"; אסתר ט ,כז(.
דרוש מחקר מקיף להב ת עומקו והיקפו של המג ט הזה ,אבל הוא עוץ בשורש אמו ת הייחוד
)המו ותיאיסטית( בה' אחד "מלך העולם".
כאשר תיפול בבל )והדומות לה( " -בימים ההֵ מה ובָ עֵ ת ההיא ְ אֻ ם ה'ָ ,יבֹאוּ ב י ישראל ...וב י
ַחדו ,הָ לוֹך ובָ כוֹ ֵי ֵלכוּ ,ואת ה' א-להיהם ְיבַ ֵקשוּ ִ -ציוֹן ִי ְש ָאלוּ , ) "...ד-ה(.
יהודה י ָ

ירמיהו א  -קודת זמן מתמשכת
ירמיהו מתאר מפלה צבאית וחורבן-שממה לבבל כגמול על פשעיה .ואילו ישעיהו מתאר פתיחת
שערים ללא קרב .אז מי צדק?
הרﬠָה מצפון" בתור עונש מאת ה'; לאחר ההכרעה ההיסטורית בקרב
ירמיהו הזהיר שנים רבות מפני " ָ
כּ ְַרכְּ מיש זעק ירמיהו 'כניעה' בידיעה ברורה ,שכל מרד יביא גלות וחורבן  -אבל הוא לא מצא בבבל שום
נקודת אור ,בניגוד לכל אלה ששאפו להשתלב במרחב מאז ימי אחז ומנשה.
ירמיהו רתח על פשעי בבל יותר מכל יריביו ,ותוכיח מגילת הנבואות שנכתבה במיוחד רק כדי לקשור
אליה אבן ,ולהשקיע אותה בנהר פרת )נט-סד( ,ממש כמו נבואת הניפוץ )"מַ פָּץ אתה לי "...ו 9-פעמים
"ונִ ַפּצְ תי בך" ("...לבבל ולכל יושבי כשדים את כל רעתם אשר עשו בציון לעיניכם ,נְ ֻאם ה'" )כ-כד(.

אבל כאן מתגלה סתירה לכאורה ,בין שני נביאים:
ירמיהו תיאר מפלה צבאית וחורבן-שממה לבבל כגמול על פשעיה ,והמפלה תבוא מצפון ביד מָ דַ י ו ֲא ָר ַרט
ו"גוי מצפון" )נ ,ג; נא ,כז-כח( .ואילו בישעיהו )מה ,א-ג( מתוארת פתיחת שערים לפני כורש
)"משיחי"!?(.
ְ
 70שנה לאחר נפילת יאשיהו במגידו ) ,(539-609פתחו כוהני בבל את שערי העיר לפני כורש בלי קרב,
בדיוק כדבר הנבואה בישעיהו .ואולם  17שנה לאחר הצהרת כורש ) (522עלה בפרס דַ ְר ָיוֶש )הראשון;
מענף אחר של המשפחה המלכותית( ,ובבל מרדה פעמיים .כשנתיים נמשך דיכוי המרידות ביד קשה ,ובבל
חדלה מלהיות כוח צבאי ומדיני .דַ ְר ָיוֶש אישר את בניית בית המקדש ,שנחנך  70שנה לאחר חורבנו
) – 516-586פעמיים  70שנה!(;
בבל הפכה לחורבות שממה רק אחרי אלכסנדר מוקדון ,ובתהליך ממושך .נבואת ירמיהו מתוארת כאירוע
היסטורי אחד ,אך יש בה קווי אופק רבים  -לפני חורבן בית שני בירוש ַל ִם ,כבר נתקיים בעיר בבל "כי
ִש ְממוֹת עולם ִתהיֶה ,נְ ֻאם ה'" )כו(.

יחזקאל

יחזקאל א  -מעדיף להיות שפחה
על המרכבה  -ממשה ושלמה ועד יחזקאל ,וגם  -ממה רצה יחזקאל להימ ע יותר מהכל
לאל( ש י כרֻ בים זהב...
" ַויַעַ שׂ )בְּ צַ ֵ
ִמש י ְקצוֹת ה ַכּפּ ֶֹרת...
פ ְֹרשֵׂ י כ פים למעלה...
ופ יהם איש אל אחיו") ...שמות לז ,ז-ט(;
" ַויַעַ שׂ )ש מה( בַּ ְדביר ,ש י כְ רוּבים עצי-שמן...
וכ פיהם אל תוך הבית ֹגעֹת כ ף אל כ ף;
ַו ְיצַ ף את הכְּ רוּבים זהב" )מלכים א ו ,כג-כח(;
"והם עֹמדים על רגליהם ,ופ יהם ַלבית" )דברי הימים ב ג ,יג(;
מהדביר )=קֹדש הקדשים(.
ְ
בבית שב ה ש מה היו ארבעה כְּ רוּבים .ש יים על הארון וש יים חלק
ויחזקאל ראה ארבע חיות ,וארבעה פ ים לכל אחת – "...פ י אדם ,ופ י אריה ...ופ י שור ...ופ י
שר" ,"...וארבע כ פים לאחת להם" )א ,ו( .לכולם יקרא יחזקאל 'כְּ רוּבים' בהמשך )י ,א-כ( –
"ו ֵָאדַ ע כי כרוּבים הֵ מה".
אלא ,שיחזקאל ראה אותם בחיזיון בואי ,בתוך הסערה ,ואילו ש מה יצק אותם בזהב וב חֹשת
והצמיד להם אופ ים:
"...אריות ,בקר וּכְ רוּבים ...וארבעה או ַפ ֵי חֹשת...
וִ ידוֹת האו ַפ ים במכו ה...
ומעשה האופַ ים כמעשה אופַן המרכבה...
הכל מוּצָ ק" )=יָצוּק; מלכים א ז ,כט-לג(;
וכתב רד"ק בפירושו למלכים)" :היא( מרכבת הקודש ה ראית במראה ה בואה ליחזקאל )א(...
וראה שלמה בחכמתו מה שראה יחזקאל ב בואתו" .אלא שיחזקאל ראה 'מרכבה בגוֹלָ ה'
מתעופפת בסערה ,ואילו שלמה עיצב 'מרכבה' ב חושת יְ צוּקה ,והציב אותה בחצרות בית ה' מתחת
ל'יָם' ולַכִּ יורים ,כביטוי לשכי ת כבוד ה' בתוך ב י ישראל.
כמה דייק רבי אליעזר – "ראתה שפחה על הים ,מה שלא ראה יחזקאל) "...מכילתא ,שירה פרשה
ג( ,מפ י שהיא ראתה בעי י בשר ודם את ישועת ה' לעם ישראל היוצא ממצרים ,כשכבוד ה' הופיע
והתגלה בארץ ,ואילו יחזקאל ראה את ההפך הגמור.
יש כאלה שמעדיפים 'רוח יות' )"בגוֹלָ ה"( על 'גשמיות' )בארץ( ,אבל ה ביא יחזקאל היה מעדיף
להיות שפחה על הים ולא להי בא על חורבן ירוש ַל ִם.

יחזקאל ב  -אין יותר ויכוח
אברהם הוא דוגמה ומופת ל ביא שהוא שותף לה הגת העולם ,והוא מתפלל ומקיים התדיי ות
משפטית עם אלוהיו .יחזקאל הוא כבר שותף מסוג אחר
פרק ב ופרק ג הם באמת פרק אחד .שליחותו של יחזקאל יש לה מטרות מוגבלות  -אזהרת הצוֹפֶ ה
)ג ,יז( ,שמותירה את האחריות לאסון )הצפוי( על העם ,ששמע אזעקה ולא זהר )כמפורט בהרחבה
בפרק לג( .והידיעה במבט לאחור ,כעבור זמן" ,כי ביא היה בתוֹ ָכם" )ב ,ה( .מה לא כלול בתפקידי
"חזְ ֵקי מֵ צַ ח
ה ביא שבגולה? ומדוע סָ ַתם ה' את פי ה ביא בעודו מחזק את מצחו אל מול שומעיוִ ,
וּקשֵ י ֵלב" )ג ,ח-ט(?
ְ
וּלשוֹ ַאדבּיק אל ִח ֶכּ ,
ַמת ולא תהיה להם לאיש מוֹכיח,
ו ֶאֱ ל ָ

כי בית ְמרי הֵ מה;
פתח את פיך,
אוֹת ֶא ַ
וּבְ דַ בְּ רי ְ
ואמרת אליהם :כֹּה אמר אד' ה' -
והחָ דֵ ל יֶחדָ ל,
השֹמֵ עַ ִישמָ עֶ ,
כי בית ְמרי ֵהמה )ג' ,כו-כז(;
קרבּים" )ב,
הפירוש הפשוט הוא ,שאין שום טעם בוויכוח עם "סָ ָרבים וסַ לוֹ ים" )=קוצים( ועם "עַ ַ
ו( ,ויחזקאל צריך להיות מ ותק מכל דיון עקש י ,ולא ל הל שום ויכוח;
אבל יש משהו עמוק יותר ב בואת יחזקאל ,השו ה מכל בואה שקדמה .ראשית ה בואה באברהם
היא דווקא ב בואת תפילה " -הָ שֵ ב אשת האיש כי ביא הוא ,וְ יִ ת ַפּ ֵלל בַּ עַ ְד וֶ ְחיֵה) "...בראשית כ,
ז( ,והתפילה על סדום היא הדוגמה והמופת  -ה' בחר ב ביא כשותף לה הגת העולם ,והוא הזמין
אותו להתווכח )ואפילו להתמקח( על משפט ועל צדקה ' -תפילה' )משורש פל"ל; 'פלילי'(,
שפירושה התדיי ות משפטית! שוב ושוב יסה ירמיהו להתווכח ולהתפלל ,וה' עצר בעדו ,וסתם
את התפילה ה בואית " -גם כי ֶאזעַ ק וַאֲ שַ וֵעַ  ,שָׂ ַתם תפלתי" )איכה ג ,ח(.
וה ה ביחזקאל כמעט ,שאין עוד זכר לתפילה בואית  -הלשון דבוקה והפה אי ֵלם  -לא רק עם
"בית ישראל" אין עוד מקום לוויכוח ,אלא גם עם ה' – רק לתקוע בשופר.

יחזקאל ג  -עוד נגיע אל ארץ חדשה
'אל ְְט וֹי ַל ְ ד' של
הכל בגולה ההיא היה הפוך לגמרי מההברקה של חום סוקולוב ,שתרגם את ַ
הרצל ,תחת השם 'תל-אביב' ,כחזון מתחדש של חברת מופת פורחת בארץ העתיקה-חדשה
באכַּדית-בבלית( – תל חורבות שומם ש ותר מהמבול ,על
תיל ַאבּוּבּי )על( אר ַכּבַּ רוּ ,פירושו ) ַ
התעלה הגדולה שהובילה מים מ הר פרת ,דרך העיר יפּוּר )עיר מקדשים עתיקה בדרום בבל /
עירק(.
'אל ְְט וֹי ַל ְ ד' של
הכל בגולה ההיא היה הפוך לגמרי מההברקה של חום סוקולוב ,שתרגם את ַ
הרצל ,תחת השם 'תל-אביב' ,כחזון מתחדש של חברת מופת פורחת בארץ )ישראל( העתיקה-
חדשה .השם העברי 'אביב' הפוך מהמבול הבבלי ,וכך החזון והמשמעות ,וכמובן – החזרה לארץ
מגלגולי הגולה.
"קי ִ ים וָ הֶ גֶה ו ִָהי"; ב ,י( ,שהפכה בפיו )בלעג מר(,
בגולה ההיא אכל ה ביא את מגילת הקי ות ) ִ
)=אבֵ ל( בתוכם" .כי שם שאה אותו רוח
"כדבש למתוק" )ג ,ג( ,ושם ישב "שבעת ימים מַ ְשמים ָ
ב"קול רעש גדול" ,והתבררה לו המשמעות ה וראה של ַמראוֹת המרכבה שהוא ראה" .ברוך כבוד
ה' – )היוצא( – ממקומו" )ג ,יב-יד( – כבוד ה' עוזב ומסתלק ,מתרומם מהיכלו הארצי ומשאיר את
"בית ישראל" בגלותו העלובה.
מה עשתה התפילה היהודית )הלא -בואית( ,זו שמעבר למחיצה ,מאחורי 'מסך הברזל' ,שהתעצבה
והת סחה בבבל של תקופת הגאו ים? היא לקחה את פסוקי המפתח הקשים ביותר ממראות
המרכבה המסתלקת "ברעש גדול" ,והפכה אותם – ממש בהיפוך – לשיא של 'קדושה'.
פ ייה רגשת ביותר אל המלך ה"קדוש ,קדוש קדוש) ...אשר( ְמל ֹא כל הארץ כבודו" ,לשוב ולהאיר
פ יו אל מקדשו שבארץ ,ויחד עם החיות והאופ ים ,לגלות מחדש את "מקום כבודו" .כדי
שיתקיים ב ו – "ברוך כבוד ה' )השב ומתגלה אלי ו( – ממקומו";
ההוכחה לפירוש זה של 'הקדושה' מצאת בפסוק השלישי )תהילים קמו ,י( אליו מכוו ת הקדושה
המשולשת יחד עם גילוי "כבוד ה' ממקומו" ,למען "י ְִמ ך ה' לעולם – א-להיך ציון לדֹר ָודֹר",
ותושר לפ יו שירה חדשה "הללויהּ".

יחזקאל ד  -ברוכים הבאים לתאטרון הנבואי
הריחוק של הגולים מזירת המאורעות העיקרית בירושלים ,תרם תרומה מכרעת לצורך הזה של
המחשת המשל התיאטרלית
המ ָשלים ה בואי קדם בהחלט למתחרהו היוו י ,ויחזקאל רק העצים את מסורת קודמיו
'תאטרון' ְ
 ישעיהו )כ( כבר הלך "עָ רוֹם ויָחֵ ף שלש ש ים" ,כאזהרה גד הישע ות על פרעו י מצרים-כוש.הושע )א( הציג חיזיון של "אשת ז וּ ים וילדי ז וּ ים" ,שמזכיר את איזבל וילדיה .ירמיהו )כז ,א-ג;
כח ,י-יג( הלך עם "מוֹסרוֹת ומֹטוֹת" על צווארו כאות אזהרה על הכ יעה לבבל .הריחוק של הגולים
מזירת המאורעות העיקרית בירוש ַל ִם תרם תרומה מכרעת לצורך הזה בהמחשת משל תאטרלית,
ויחזקאל דרש להציג לקהל הגולים את המצור הבבלי הצפוי על ירוש ַל ִם  -חמור בהרבה מזה שהם
זכרו מלפ י הגלייתם.
'משלים' את החסר בספר מלכים :דָ יֵק וסוללה ,מח ות ו"כָּרים"
החיזיון המפורט )ד ,א-יב( ַ
להבקעת החומה " -מַ חֲ בַ ת ברזל" המסתירה את העיר ה צורה מֵ עֵ ין ה בואה )=השגחת ה'( ,וב430-
ימי מצור )קצת פחות ממחצית זמן המצור הבבלי על ירושלַ ִם( הגיעה העיר לרעב כבד; ה ביא
הדגים בגופו את מה שיאכלו ה צורים :לחם במשקל ומים בִּ משׂוּרה.
 390הש ים של "עון בית ישראל" )ד ,ד-ה( מכוו ות כ ראה )ראו רש"י ורד"ק( לש ים של מלחמות
האחים מימי השופטים  -פילגש בַּ גבעה ,אפרים ומ שה בימי יפתח ,שאול ודוד  -עד פילוג
הממלכות והמלחמות בין יהודה וישראל 40 .ש ות חטא של בית יהודה כללו כ ראה  30ש ה מימי
מ שה ,ועוד עשר של יהויקים  -העוון הכבד היה )לדעתי( שפיכות הדמים ורדיפות ה ביאים' .כפרת
העו ש' באה במלחמת הדמים הבבלית ,במצור ובחורבן.
בכל הזוועה הזאת ,הכהן-ה ביא ,שמעולם לא טעם פיגול ,בהל רק מהשימוש בצואת אדם
לאפיית הלחם ,כי ה צורים אכלו בשר פיגולים; ה' התיר לו לאפות על גללי בקר ,שאוכלים רק
עשב )ד ,יד-טו(  -אפשר להשתגע.

יחזקאל ה  -כבודו בזקנו מונח
האם מישהו יכול לתאר לעצמו רב גדול ומפורסם ,שיגלח את שיער ראשו בפרהסיא בתער ויעבור
על ש י איסורי תורה?
הזקן חשב בכל המרחב לתפארת האדם .מלכי אשור ובבל התהדרו בזק ים מטופחים ,ובמצ פות
מחודדות .מלך עמון שחשד בדוד והפר את השלום ,גילח חצי זקן של שליחי דוד ופגע באברי המין
שלהם )שמואל-ב י ,ד-ה(  ִ " -כלָמים )=מבוּיָשים( מאד" שלח אותם דוד לשבת ביריחו "עד ְיצַ מַ ח
זק כם".
"תעַ ר ה ַגלָבים" )=הסַ ָפּרים( ,ולהופיע
וה ה גזר ה' על הכהן-ה ביא לגלח את זק ו עם ְשׂעַ ר ראשו ב ַ
בבושת פ ים ,וכעבריין על חוקי הכהו ה )ויקרא יט ,כז-כח; כא ,ה( .ועוד להמשיך בהצגה ולשקול
את השֵׂ עָ ר במאז יים ,ולחלק אותו בין האש ,החרב והרוח ,כחלוקת החללים במלחמה .האם
מישהו יכול לתאר לעצמו רב גדול ומפורסם ,שהוא גם כהן ,והוא מתגלח בפרהסיא בתער
)=באיסור(? וכל זה לשם הצגה בואית?
אכן ,כבר הרמב"ם הזדעזע מהתיאור הזה ,וכתב )מורה בוכים ב' ,פרק מו( " -וחלילה לא-ל
שיעשה את ביאיו לעג וקלס ...ויצַ ֵום לעשות מעשי שטות ,וסף על הציווי בעבֵ רה ,לפי שהוא
)=יחזקאל( היה כהן ,וחייב ש י לאוין )=איסורי 'לא תעשה'( על כל פאת זקן ,או פאת ראש  -אלא
כל זה היה ב'מראה ה בואה'."...
כמובן עלי ו לשאול למה כתבו השפלות ביאים כאלה בת ך ,לדורות? הלוא כל ְמ ֵָאץ הקורא ת ך
עלול ללעוג ל ביאים )כמו שחשש הרמב"ם( ,ומה ההבדל בין הצגת החיזיון לב י הדור פעם אחת,
לבין כתיבתו בספר לדורות רבים ,כשרוב הקוראים לא יעלו כלל בדעתם את פרש ות הרמב"ם?
אכן הרמב"ם ,כמו ה ביא עצמו ,חרדו לשמירת הטוהר והתום של ה ביאים ,אך ה' אמר ,שחורבן
ירושלים באש ,בחרב וברעב ,הרבה יותר חמור ו ורא משמירת התום והטוהר של ה ביאים ,כי
ה ביאים היו השתקפות חרון אף ה' בדור כולו.

יחזקאל ו  -לזכור ולא לשכוח
רוב הגולים היו חסרי השפעה ,ואת ה בואות הקשות" ,בית המֶ רי" כלל לא רצו לשמוע .מהי
המשמעות של הדיבור אל הרי ישראל ובמה מתמקדת ה בואה?
בואות יחזקאל לא היו מכוו ות אל מלכים ושרים שיכלו להכריע ,ולא אל ציבור שהיה יכול
להשפיע .בין הגולים היו כאלה שעדיין שלחו איגרות לירוש ַל ִם )ירמיהו כט( ,אבל רוב הגולים היו
חסרי השפעה ,ואת ה בואות הקשות" ,בית המֶ רי" )ב ו-ג( כלל לא רצו לשמוע .לכן ה בואה קראה
ממרחק "אל הָ ֵרי ישראל" .בואות יחזקאל ועדו מראש לזיכרון התודעה ההיסטורית במבט
לאחור – "ויָדעוּ כי ביא היה בתוכם" )ב ,ה(.
את  390ועוד  40הש ים של "עון בית ישראל" )ד ,ד-ה( הסבר ו בשפיכות הדמים של מלחמות
האחים ,מאז השחיטה בימי יפתח )שופטים יב ,ד-ו( ופילגש בַּ גבעה )שופטים יט ו-כ( ,דרך פילוג
המלוכה ועד רדיפות מ שה ויהויקים.
אבל ה בואה "אל הרי ישראל" ממוקדת בעבודת האלילים "על ההרים הרמים ועל הגבעות ,ותחת
כל עץ רע ן" )דברים יב ,ב; הושע ד ,יא-יג; יחזקאל ו ,יג( .דבר ה' "להרים ולגבעות ,לאֲ פיקים
ֵיאיוֹת" )ו ,ג( יביא עליהם חרב אשר תחריב את המזבחות ואת הגילולים )=פסלי אלילים(,
ולג ָ
ותטהר את אדמת ישראל מפולח י התועבות – שממת הארץ בגלל המלחמות ,תהיה תהליך של
כר ַתת תומכיה – "הרחוק )משדות הקרב( בַּ דֶ בֶ ר ימות ,והקרוב בחרב
טיהור מעבודת אלילים והַ ָ
שאר וה ָצוּר ברעב ימות" )ו ,יב( ,כי מגפות והרעבה מתפשטות במלחמות ובמיוחד במצור.
יִפּוֹל ,וה ִ ָ
אחרי דורות של "שממה וּ ְמשַ ָמה ...בכל מושבותיהם" ,בארץ כולה מקצה לקצה ,תחזור ה בואה
ותפקוד את האדמה השוממה ,אחרי שזו תיטהר מכל התועבות – אז יפ ה ה ביא שוב "אל הרי
ישראל" )לו ,א – פרק לו מקביל ומשלים לפרק ו( ,ויקרא "להרים ולגבעות ,לאֲ פיקים ולג ֵָאיוֹת"
)לו ,ו( להתעורר ולצמוח מחדש ,כי עם ישראל עומד לשוב אל חלתו.

יחזקאל ז  -שירו שיר לקץ
האם צופה יחזקאל בוודאות את המרד ה וסף והמיותר שיובילו השרים ויגררו עמם את צדקיהו
החלוש ,ולכן לא היה טעם להשאיר להם פתח? או שהוא פשוט מרוחק מהפוליטיקה הירושלמית?
בש ים ההן )=ימי צדקיהו( ,כשירמיהו דרש כ יעה וקבלת הדין ,כי רק כ יעה תציל ,בואות
יחזקאל כבר מסכמות את ה ֵקץ הצפוי ,בלי פתח להצלה .גם "כספם וזהבם לא יוכל להצילם ביום
ברת ה') "...ז ,יט( ,כי לא יהיה מה לק ות בכסף* במצור ה ורא ,והבבלים לא יקחו שוחד ביודעם,
עֶ ַ
שאת הכל יקחו ממילא ,בסוף.
האם ה בואה צופה בוודאות את המרד ה וסף והמיותר שיובילו השרים ויגררו עמם את צדקיהו
החלוש ,ולכן לא היה טעם להשאיר להם פתח? או ש בואת יחזקאל פשוט מרוחקת מהפוליטיקה
הירושלמית? בין כך ובין כך ,יחזקאל ,שאכל את מגילת הקי ות )ג ,א-ג( ,החל לשיר ולקו ן** את
קי ות הקץ )במשולב ,בתוך דברי התוכחה(:
הקץ
ֵקץ! בא ֵ
על ארבע כ פות הארץ...
רעה אחת ,רעה ה ה באה;
הקץ,
ֵקץ בא ,בא ֵ
הֵ קיץ ֵא ָל ִיך ,ה ה באה...
ה ה היום ,ה ה באה,
יצאה הצְ פִ ָרה )=תפארת מלכי בבל ,יצאה למלחמה(,
צָ ץ המַ טֶ הָ ,פּ ַרח ה ָזדוֹן;

למטֵ ה ֶרשַ ע,
ֶה ָחמָ ס ָקם ַ
)וכל זה ֵמעֲצַ ת ה'(,
לא מֵ הֶ ם ולא מֵ הֲ מוֹ ָם,
ולא מֶ הֱ ֵמהֶ ם )=מהם ,מהם( ,ולא ֹהַּ )=בֶּ כי( בהם;
)רק( בא העת ,הגיע היום...
כי חָ רוֹן אל כל הֲ מוֹ ָהּ )של יהודה(;
)קשֶ ה( אל כל הֲ מוֹ ָהּ...
...כי חָ זוֹן ָ
ָת ְקעוּ בַ ָתקוֹעַ והָ כין הכֹּל )להתגו ן(,
הלֵך למלחמה,
ואין ֹ
כי חֲ רוֹ י אל כל הֲ מוֹ ָהּ...
הרתוֹק )שלשלאות שבי(...
עֲשֵׂ ה ַ
ְק ָפדה )=מקצץ( בא,
וּבִ ְקשוּ שלום ָו ָאיִן;
הוָֹה )=אסון( על הוָֹה תבוא,
וּשמֻ עָ ה אל שמועה תהיה,
ְ
ובִ ְקשוּ חזון ִמ ביא )=צדקיהו מירמיהו?!(,
ותורה ת ֹאבַ ד ִמכּ ֵֹהן ,ועֵ צה ִמזְ ֵק ים;
המלך ִי ְת ַאבָּ ל ,ו שיא ִי ְלבַּ ש שממה,
וִ ידֵ י עַ ם הארץ ִתבָּ הַ לְ ה...
ויָדעוּ כי א י ה'.
_______________________________
* כסיפור מרתה בת בייתוס ,גיטין ו עמ' א
** בדומה לירמיהו )ט ,ט-כא(

יחזקאל ח  -טיסת חזון לירושלים
רשימת התועבות של הפולחן האלילי במרתפים מפורטת כמו בעדות משפטית .השאלה הגדולה
היא ממתי העדות המרשיעה הזאת?
אדם חי הוא איחוד מופלא של גוף ו שמה ,חומר ורוח; כך עם ישראל חי ,כשהוא יושב על אדמתו
וכבוד ה' שוכן בקרבו  -לשם כך ב ה הבית לשכי ת כבוד ה' .ברגע שה ביא ישב בביתו בגולה ,וטס
ראה אש" אוחזת
לירוש ַל ִם "במראות א-להים" )ח ,ב-ג( ,כש"תב ית יד" שלוחה מ"דמות כְּ מַ ֵ
"בציצִ ת" ראשו  -ברור ,ש ָק ֵרב ה יתוק בין החומר והרוח ,והרוח כבר טסה ל'חופש' מעולם החומר
 במילה אחת  -מוות!ה' ערך ליחזקאל סיור מודרך בבית ה' ב'מראה ה בואה' ,כולל 'חתירה בקיר' כדי לעבור מאולם
לאולם )ח' ,ז-ח(  -הוא ראה הכל ,ואף אחד לא ראה אותו; רשימת התועבות של הפולחן האלילי
במרתפים מפורטת כמו בעדות מרשיעה  -הדמות וה ביא ,כש י עדים.
"פסל-הסֶ מֶ ל" ,שהעמיד מ שה )דברי הימים ב לג ,ז( במבואה הצפו ית )ח ,ה(; "תב ית ֶרמֶ שׂ
ובהמה ,שֶ ֶקץ וכל גִ לוּלֵי בית ישראל" )ח ,י( ,ו 70-זק ים מקטירים; "ה שים יֹשבות מבכות את
התמוּז"* )ח ,יד(; סגידה לשמש בזריחה כש"אֲ ח ֵֹריהֶ ם אל היכל ה'" )ח ,טז( ,בדיוק להפך מהרעיון
ַ
המקורי במקדש ה' ,לפיו השמש משתחווה לבורא;
השאלה הגדולה היא ממתי העדות המרשיעה הזאת? בימי מ שה היו פולח י התועבה האלה
גלויים ,ואילו כאן הם מתוארים כ עשים "בחֹשֶ ך ,איש בחדרי מַ ְשׂכּיתוֹ" )ח ,יב( ,מתוך 'אמו ה' שה'
כבר "עָ זַב ...את הארץ"  -ואילו יאשיהו ביער כליל פולח ים אלו ,במיוחד בבית ה' )ושפן הסופר יד
ימי ו(.
כ ראה ,בימי יהויקים וצדקיהו היו קבוצות באליטה הירושלמית )"ויַאֲ זַ ְ יָהוּ בן שפן ...בתוכם"; ח,
יא( ,שחזרו במסתרים לפולח ים הזרים ,כשידו החזקה של יאשיהו גדעה במגידו.

*אליל פריון שוּמֶ רי-בבלי דומה לבעל הכ ע י) .מעולם לא הב תי ,איך התירו חכמי ו להשתמש
בשם האליל ,בתאריך העברי ,שעלה מבבל(.

יחזקאל ט  -אֲהָ הּ
אות ההצלה סומן על מצחות הסובלים בירושלםִ ,בּ ְדיוֹ  -אולי כי דברי ה ביאים כתבו בדיו ,ומכאן
והלאה ,תהיה זו דרך ההצלה של היהודים בכל גלגולי הגלות
בפסח מצרים היה דם הפסח לאות "על הבתים אשר אתם שם" )שמות יב ,יג( ,כדי ש"המשחית"
במצרים יפסח על הפתח ,ומקריבי הפסח יזכו להצלה.
ביציאת כבוד ה' מירושלם ,יכו ששת המשחיתים מכה גדולה ללא הבח ה )כמו במגפה( ,אבל מידת
הדין מתחייבת להציל את "ה א חים וה א קים על כל התועבות" )ד(  -אלה הם יראי ה' ,תלמידי
ה ביאים ,ש רדפו על ידי פקידי יהויקים וצדקיהו )כמו בימי מ שה( ,וירמיהו ה ביא בתוכם .לכן
"תו על מצחות הא שים
צטווה "האיש הלבש הבדים אשר קסת הספר במת יו" )ג( ל ַהתווֹת ָ
ה ֶאֱ ָחים וה ֶאֱ ָקים ,"...כדי שיי צלו במגיפה.
'תו' פירושה אות מסמן ,וצורתה בכתב העברי העתיק ) - X -בדיוק כמו הסימון המקובל עד
האות ָ
היום ,שקיבל את השם איקס במעבר הא-ב לכתב היוו י והלטי י( .אות ההצלה סומן על מצחות
הסובלים בירושלם ,בִּ ְדיוֹ  -אולי כי דברי ה ביאים כתבו בדיו ,ומכאן והלאה ,כתיבת דבר ה' "על
הספר בַּ ְדיוֹ" )ירמיהו לו ,יח( תהיה דרך ההצלה של היהודים בכל גלגולי הגלות.
את ירמיהו ה ביא )לט ,יא-יד; מ ,א-ו( ה רדף והסובל ,סימן גם בוכדראצר אחרי החורבן ,כדי
שאיש לא יעז לעשות לו רע ,אבל הסימון שראה יחזקאל במראות ה בואה קדם לחורבן בכ 5-ש ים
)ח ,א; "בש ה הששית" ,לצדקיהו( ,ובוודאי כלל א שים רבים שלא היו ידועים לאויב.
כשראה יחזקאל את ההרג בזק י ירוש ַל ִם ה כבדים ,שלא סומ ו באות הצלה ,פרצה מפיו זעקת
"אֲ הָ הּ" על "שארית ישראל" )ט ,ח; ופעם וספת ,יא ,יג( היא זעקת התפילה ה בואית ,בייחוד
בירמיהו )ד ,י; לב ,יז(  -אבל זה היה ב'מראה ה בואה' ובירושלַ ִם .בגולה ,הוא זעק על עצמו )ד ,יד;
כא ,ה(.

יחזקאל י  -כבוד ה' יוצא
בפרק ו מובא היפוך עבודת הקטורת בקודש הקודשים ,ופתאום מוב ת המשמעות המופלאה
וה וראה של עבודת יום הכיפורים כהצלה
היציאה של כבוד ה' ב'מראה ה בואה' הת הלה )לפי פשט הכתוב( ב 3-תח ות*:
פתן הבית" )י ,ד(
" ַוי ָָרם כבוד ה' ֵמעל הכרוב על ִמ ַ
הקדמוֹ י" )=המזרחי; י ,יח-יט(
פתן הביתַ ...ו ַי ֲעמֹד פתח שער בית ה' ַ
" ַויֵצֵ א כבוד ה' ֵמעל ִמ ַ
השלישית ,בפרק הבא;
הקט ֶֹרת בקֹדש
"מבֵּ י וֹת לכְּ רובים" )י ,ב( מתואר ההיפוך של עבודת ְ
לפ י היציאה הראשו הִ ,
הקדשים )="החצר הפ ימית"( ביום הכיפורים:
הכהן לבוש  4בגדי "בַּ ד" )ויקרא טז ,ה(,
המ ְחתה גחלי אש
"מל ֹא ַ
לקח ְ
מֵ על המזבח ִמלפ י ה',
וּמל ֹא ָחפְ ָיו ְקט ֶֹרת ַסמים דַ קה,
ְ
והביא ִמבֵּ ית ַל ָפּ ֹרכֶת )=מקום הכרובים(;

הקט ֶֹרת על האש לפ י ה',
ו תן את ְ
הקט ֶֹרת את ה ַכּפּ ֶֹרת אשר על העֵ דוּת,
וכִ סה ע ן ְ
ולא יָמוּת" )ויקרא טז ,יב-יג(;
ויאמר אל האיש ְלבֻש הבַּ דים:...
בּ ֹא אל בֵּ י וֹת ַלגלגל אל תחת לַכְּ רוּב
ומַ לֵא ָחפְ ֶי גחלי אש ִמבֵּ י וֹת ַלכְּ רֻ בים,
וּזְ רֹק על העיר...
והע ן מָ לֵ א את החצר הפ ימית...
ַויִמָ לֵא הבית את הע ן) ...י ,ב-ד(;
פתאום מוב ת המשמעות המופלאה וה וראה של עבודת יום הכיפורים כהצלה .הכפרה הפ ימית
על ידי כוהן בשר ודם 'לבוּש בדים' ,עם ע ן ְקט ֶֹרת ' ְמל ֹא ָחפְ ים' על "גחלי אש ...מלפ י ה'" ,באה
ֹאתם" )ויקרא טז ,טז(.
ומפִּ ְשעֵ יהֶ ם לכל ַחט ָ
"מטֻ מאֹת ב י ישראל ִ
לטהר את המשכן  /המקדש ִ
הקט ֶֹרת בקֹדש
כדי למ וע את "האיש ְלבֻש הבַּ דים" מלזרוק ' ְמל ֹא חָ פְ ים' "גחלי אש" עלי ו ,ע ן ְ
פ ימה בא למ וע את הע ן הפ ימי מלצאת ולשרוף .פעם אחת רמז הדבר בתורה ,במרד ש משך
חתת אש ו ְקט ֶֹרת לעמוד "בין המתים ובין החייםַ ,ו ֵתעָ צַ ר
אחרי קורח ,כששלח משה את אהרן עם ַמ ַ
המַ גֵפה" )במדבר יז ,ו-טז(.
____________________________________
* חז"ל )ראש-הש ה לא עמ' א( קראו כאן "עשר מסעות סעה שכי ה".

יחזקאל יא  -חוזרים להתבשל
מפתיע לגלות את השא ים בירושלים ,שבטחו בחומות העיר כמו סיר ששומר על הבשר שבתוכו,
ואמרו "לא בקרוב ב ות בתים" בגולה .וכי אף פעם לא ראו סיר שרוף עם הבשר שבתוכו?
בפרקים אלה )ח עד יא( מתוארת היציאה של כבוד ה' מבית ה' ומירוש ַל ִם – מה ש ותר הוא בית
ערמות חומר ,שהבבלים ישדדו בשמחה )ירמיהו
עצים ואב ים וכלים מצופים זהב וכסף ו חושתֵ ,
ב( ,ובלשון חז"ל )ס הדרין צו עמ' ב( :בוכדראצר" ,היכל שָׂ רוּף שָׂ ַרף" ,כי שכי ת כבוד ה' היא
שמת הבית ,וסילוקה השאיר גוף מת.
אחרי שתי יציאות ,מן החצר הפ ימית למפתן הבית ,ואל הפתח המזרחי ,הופיעה החרב עם משל
הסיר והבשר .די מפתיע לגלות את השא ים בירושלַ ִם ,שבטחו בחומות העיר כמו סיר ששומר על
הבשר שבתוכו ,ואמרו "לא בקרוב בְּ וֹת בתים" בגולה )לפי דעתי ,כמו בירמיהו כט( ,כי תיכף כולם
חוזרים 'להתבשל בסיר' )יא ,ב-ג( – וכי אף פעם הם לא ראו סיר שרוף עם הבשר שבתוכו?
הופעת החרב בפתח "הפּוֹ ֶה קדימה" )יא ,א( ,מזכירה את הגרוש מגן העדן – " ַויְ ג ֶָרש את האדם,
המ ְתהַ ֶפּכֶתִ ,לשמֹר את דרך עץ החיים"
ַוי ְַשכֵּן ִמ ֶקדֶ ם לגן עדן את הכְּ רֻ בים ,ואת לַ הַ ט החרב ִ
)בראשית ג ,כד( .ה ה גן העדן והמשכן )" ַוי ְַשכֵּ ן"( מקבילים ,אלא שהכרובים במשכן שוכ ים בתוכו,
ודרך עץ החיים פתחה מחדש על ידי הברית והתורה במעמד הר סי י.
כאשר הופרה הברית ,שוב א ו מוצאים את הכרובים 'מקדם' לבית ה' ,ושוב מתהפכת החרב ,ודרך
עץ החיים סתמה שוב – "ויעל כבוד ה' מֵ עַ ל תוך העירַ ,ו ַי ֲעמֹד על ההר אשר ִמ ֶקדֶ ם לעיר" )=הר
הזיתים; יא ,כג(;
אולם ברגע האחרון לפ י ההסתלקות יתן גם הפתח לתקווה – קיבוץ גלויות עם "לב אחד ורוח
חדשה" )יא ,יז-כ( .גם ביחזקאל )מג( ,וגם בזכריה )יד ,ד( ישוב כבוד ה' להתגלות "על הר הזיתים,
אשר על פ י ירושלַ ִםִ ,מ ֶקדֶ ם".

יחזקאל יב  -זה סופו של צדקיהו
יחזקאל יושב בגולה ,א שי יהודה עודם בירושלים ,כמה ש ים טרום החורבן ,וה ביא ,בלעג מר,
מציג את סופו של צדקיהו ,עוד לפ י שקרה בפועל
יחזקאל בגופו כבר היה גו ֶלה בבבל ,אבל פשו הייתה בירוש ַל ִם; החזיו ות ה בואיים שהוא הציג
בבבל משלימים ל ו תיאורים ופרטים ,שלא תוארו בספרי ירמיהו-מלכים.
זרת ה' )"עָ זַב ה' את הארץ"(; אמ ם לא העזו לחזור לעבודת
בין כבדי ירוש ַל ִם שָׂ ַרר ייאוש מֵ עֶ ַ
אלילים בגלוי )כבימי מ שה-אמון( ,אבל הגו כך בסֵ ֶתר" ,איש בחדרי מַ ְשׂכּיתוֹ" )ח ,יב(.
תיאורי המצור הבבלי ,ובמיוחד מה אכלו ה צורים ברעב ה ורא ,כתובים רק בחזיו ות יחזקאל )ד;
ה ,י( .וה ה חיזיון וסף )שפרטיו מוכרים במדויק( – אחרי "מופת" ההליכה לגולה )יב ,ג-ז( ,הוצג
"המשָׂ א הזה בירוש ַל ִם" ,לפ י שקרה בפועל
ַ
סופו של "ה שיא"; בלעג מר הציג יחזקאל בבבל את
)יב ,י-יד(.
"אל כּ ֵָתף ִישָׂ א )כֵ ָליו( בָּ ֲע ָל ָטה וְ יֵצֵ א,
בַּ קיר י ְַח ְתרוּ ) ֶפּ ַתח( להוציא )אותו( בו,
פ יו ְי ַכ ֶסה...
וּפ ַָר ְשׂתי את ִר ְשתי עליו
ו ְִת ַפּשׂ בִּ ְמצוּדָ תי )=מלכודת-ציד(,
והבאתי אֹתו בבלה ארץ ַכּ ְשׂדים
ואותה לא ִי ְר ֶאה ,ושם ימות;
)=חילוֹ( ,וכל אֲ ַגפָּיו
וכל אשר ְסביב ָֹתיו עֶ זְ רֹה ֵ
אֱ ז ֶָרה לכל רוח ,וחרב ָאריק אחריהם;
)ירמיהו ב ,ז-יא(
ו ִַתבָּ ַקע העיר,
וכל א שי המלחמה י ְִב ְרחוּ ,וַ יֵצְ אוּ מֵ העיר ,לילה,
חמ ַֹת ִים אשר על גן המלך,
דרך שער בין ה ֹ
ו ַכ ְשׂדים על העיר סביב,
ַו ֵי ְלכוּ )א שי צדקיהו( דרך הע ֲָרבה;
וַ י ְִר ְדפוּ חֵ יל ַכּ ְשׂדים אחרי המלך,
ירחו,
ַויַשׂיגוּ את צדקיהו בעַ ְרבֹת ֵ
וכל ֵחילוֹ ָ פֹצוּ מֵ עליו;
וַ י ְִתפְּ שׂוּ את המלך,
ַו ַיעֲלוּ אֹתו ִרבְ ָל ָתה בארץ חֲ ָמת,
וידבר ִאתוֹ משפטים...
ואת עֵ י ַי צדקיהו עִ ֵורַ ,וי ַַא ְס ֵרהוּ בַּ ְ חֻ ְש ַת ִים
וַ ְיבִ ֵאהוּ ...בבלה ...עד יום מותו.
אחרי החיזיון של יחזקאל )בש ה ה ,(10-התייעץ צדקיהו )בירוש ַל ִם ה צורה( עם ירמיהו )לח ,יד-
כג(" ,בַּ סֵ ֶתר" .ה ביא תיאר לו את סופו ה ורא בעברית ירושלמית ,אך הציע לו כ יעת הצלה,
שהמלך לא היה מסוגל לקבל.

יחזקאל יג ָ -כּזָב אלך
כשהחורבן גדול כל כך בהיקפו ובממדיו עד שהופך בלתי תפס ,לא ותר אלא לגייס את כוחות
ה פש ול סות להאמין .או לטייח
א ח ו רגילים לקרוא את חורבן בית ראשון בעי י ה ביאים הגדולים שעמדו במבחן האמת )שהוא
המבחן מהתורה; דברים יח ,כא-כב( ,אבל ברור מדבריהם )ירמיהו כג; כח; כט; יחזקאל יג( ,שרוב
'ה ביאים' ,ו'דעת הקהל ה בואית' זרמו בכיוון אחר – ביאי האמת היו במיעוט.

העימות הקשה מול רוב 'ה ביאים' הוא שגרם )כ ראה( לחזרות רבות כל-כך ,ומדכאות כל-כך.
'דעת הקהל ה בואית' לא יכלה לעַ כֵּ ל חורבן כללי של ירושלַ ִם ,קץ של תקופה ,של בית ה' ובית דוד,
של העברית ה בואית ,ומצב קבוע של עם בגלות )לאלפי ש ים(.
בלי להשוות :גם חורבן השואה של גלויות אירופה בממדיו ובהיקפו היה כמעט בלתי תפס ,אפילו
בעי י המעטים ,שצפו אותו כו ה.
לכן גייסו רוב " ביאי ִמלִבָּ ם" )יג ,ב( את כל כוחות ה פש והרוח 'לעידוד ולחיזוק האמו ה' "כי לא
ִיטֹש ה' עמו ,ו חלתו לא יעזֹב" )תהילים צד ,יד( ,ודווקא היותר 'דתיים' אחזו בכל כוחותיהם,
אפילו כשהיו כבר במח ות הגולים בבבל ,בביטחון הפ ימי ,שבבל הרשעה תחלוף מן העולם בקרוב,
וירוש ַל ִם תשרוד ,ותחזור לאית ה .על תיאורי החורבן של ירמיהו ויחזקאל היו עו ים ב"משל" –
"י ַַארכוּ הימים ו ָאבַ ד כל חזון" ,כלומר :ברבות הימים יתפוגג לו חזון החורבן ה ורא ,וה"שלום"
י צח )יב ,כב-כז(.
"חיִץָ ...תפֵ ל"( ,שייפול ב"גשם שוטף" ,ובמקום לב ות
יחזקאל ע ה להם ,שהם בו ים קיר של טיח ) ַ
חומת מגן הם עולים "בַּ פְּ ָרצוֹת"" ,כְּ שֻ עָ לים בָּ חֳ ָרבוֹת" )יג ,ד(.
קצת מפתיע איך גילו ש י ה ביאים-הכוה ים דווקא בגולה ,את פולח י ה שים – ירמיהו )מד(
המ ְת ְַבּאוֹת ִמ ִל ְבּהֶ ן"
המ ַק ְטרוֹת " ִל ְמ ֶל ֶכת השמים" ,ויחזקאל )יג ,יז-כג( בבבל ,מול " ִ
במצרים מול ְ
תוֹתי לחם" על ההצגה
"לצוֹדֵ ד פשות" במלבושי קוסמות ובדברי " ָכ ָזב" ,כדי לקבל בתמורה "פְּ ֵ
'המעודדת'.

יחזקאל יד  -מציאות ומחיצה
לפי הפשט ,זה לא ד יֵאל של ו ,שהיה ילד בימי יחזקאל ,אלא 'מושל ,חכם וצדיק' מכתבי אוגרית,
ואיוֹב.
דיקי הגויים ,כ ֹח ִ
שיחזקאל בגולה הכיר את דמותו ,כאחד ִמצַ ֵ
ֹח "איש צדיק" ,עשה ככל אשר ציווה ה' )בראשית ו ,ט עד ז ,ה( ,קיבל בהכ עה את גזר הדין על
"המה
חיסול העולם כולו ,ועל הצלתו שלו ושל משפחתו .העולם יכול לטבוע ,לצדיקים יש תיבה ֵ -
לְבַ דָ ם ִי ָצֵ לוּ ,והארץ תהיה שממה" )יד ,טז(.לא עלה על דעתו של ֹח )ואולי לא ידע שאפשר(
להתפלל על הצלת ב י דורו ,על הצלת העולם.
איוב זעק מעוצם ייסוריו והשפלתו; כל עוד היה איוב שופט שוא פ ים )איוב כט( ,לא עלה על
דעתו שיש אי צדק בעולם; אי הצדק הופיע בתודעתו רק כאשר הוא עצמו הפך לקרבן "הֵ מה
בְ צדקתם ַיצילוּ פשם" )יד ,כ( .הצדיקות בעצמה מוגבלת ,מוּ ַעַ ת על ידי הדאגה העצמית )"אולי
חטאו בָ ַי ;"...איוב א ,ה( ,אופקיה סגורים על ידי ההתעלמות האימ טית מכל אלה שמחוץ
לדאגתה העצמית ,והשמים שלה עולים מתשובה ע יי ית לתפילות ,לזעקות ,לטע ות ולמחאה.
עת בי ה) !?"...איוב לח ,ד(.
יית בְ י ְָסדי ארץ ,הַ גֵד אם יָדַ ָ
"איפֹה הָ ָ
במציאות כזאת ,בין ה' והאדם אין שותפות  -יש מחיצה!
לעומתו ,אברהם הוא ביא )שותף לה הגת ה' בעולם ,בלי מחיצה(; מכוח בואתו הוא מתפלל על
א שים אחרים )אפילו על סדום( ,אפילו אם הם פגעו בו ולקחו את אשתו )=אבימלך(.
אבל צדיקי ירושלם הת הגו כמו ֹ ח ,ולא כאברהם.

מתוך :פרקי האבות בספר בראשית ,יואל בן ון )עמ'  ,(86-85תשס"ג

יחזקאל טו  -הגפן שהתחפשה
אולי קוראים לגפן עץ ,אבל היא ממש לא דומה לשאר העצים .השו י הזה עומד בבסיס המשל של
יחזקאל ,והוא גם מסביר מצווה מוזרה בתורה
'משל הכרם' בסג ון יחזקאל פותח בהבדל בין "עץ הגפן" ל"עצי היער" )ט"ו ,ב ,ו( .מעץ הגן עצמו
לא יתן לעשות דבר – אם הגפן לא ות ת פרי ע בים ויין ,אין מה לעשות בה חוץ מחומר להסקה,
"ל ֵָאש ...ל ְָאכְ לה" )ט"ו ,ד ,ו(.
העמים הרבים דומים ל"עצי היער" – גם אם אי ם ות ים פרי ראוי ,יש ערך לעץ שלהם למלאכת
יצירה וב יין ,אבל כ סת ישראל דומה לגפן – כשהיא ות ת יבול שופע ,אפשר לקשור חמור לכל
גפן בודדת כדי להעמיס אותו ,כברכת יעקב ליהודה )בראשית מט ,יא( ,אבל כאשר "אין ע בים
בגפן" )ירמיהו ח ,יג( ,השימוש היחידי יהיה להבערת האש ,כפי שיקרה בירושלים ובארץ יהודה,
עם החורבן.
ויש להוסיף :הגפן באמת אי ה עץ ,אלא צמח מטפס )כמו יערה וקיסוסית( ,המטפס היחיד שהפך
ביד האדם לצמח תרבות ותן פרי ,שממ ו מפיקים יין .אם הגפן טועה ליד עצי פרי או עצי יער,
היא תטפס עליהם ותתפשט ,כמו על קירות וחומה ,וכך גם בשדה תבואה.
המ ֵלאה
בזכות הפרק הזה הב תי את מצוות התורה – "לא תזרע כרמך כלאים ,פן ִתקדַ ש ְ
)=התבואה( הזרע אשר תזרע ,ותבואת הכרם" )דברים כב ,ט( –
'כלאי הכרם' הם איסור מיוחד לגפן ,שאין כמוהו בכל עצי הפרי .רק ב'כלאי הכרם' יש איסור
ה אה כה חמור" :פן ִתקדַ ש ה ְמלֵאה ,"...שמשמעו שרפה ,כמו קודש ש תחלל .מפ י ייחודה של
הגפן מכל עץ אחר בהיותה מטפסת ומתפשטת ,היא אוסרת את התבואה ,אם בתוכה היא
מתפשטת )כגון ,חיטה ושעורה עם הע בים( .מה שאין כן שאר עצי פרי ויער שאי ם מתפשטים
בתוך שדה תבואה.
אכן ,הגפן שו ה מכל העצים.

יחזקאל טז  -לאן נעלמו אבות האומה
בכתב האישום ה ורא הזה ,עלם כל צד חסד ,סגולת ישראל וזכות אבות .יהודה הפכה לתי וקת
אֲ סוּפית ללא הורים יהודים
א ו רגילים לשיר בברית מילה " -וָ אֹמַ ר ָלך :בְּ ָד ַמיִך חֲ יִ י" )טז ,ו( .אבל ביחזקאל מדובר על דם
הלידה של תי וקת ,שהושלכה בלידתה על פ י השדה )=במצרים( ,וה' הג בה כדין 'אֲ סוּפית'  -רחץ
ושטף וסך ,הלביש וכיסה וטיפח וקישט ,וגם פרש כ ף ,וכָ ַרת ברית בשבועה ,עם בת מאומצת
ואשת עורים יפהפיה  -שבָּ גדה.
לאן עלמו אבות האומה ,עם הברית ושבועת ה' להם?
בכתב האישום ה ורא הזה ,בגלל פשעי יהודה )וערב החורבן( ,עלם כל צד חסד ,סגולת ישראל
"מ ֹכר ַֹתיִך
וזכות אבות; במדרש חריג הפכה יהודה ,לתי וקת אֲ סוּפית ללא הורים יהודים ְ -
ואמֵ ך ִחתית" )טז ,ג(.
מ ְלד ַֹת ִיך מֵ ארץ הכ ע יָ ,אבי האֱ מֹרי ִ
וּ ֹ
אברהם ישב "בְּ ֵא ֵי מַ ְמ ֵרא האֱ מֹרי ,אֲ חי ֶאשכֹּל וַאֲ חי עָ ֵר ,והם בַּ עֲלֵ י ברית אברם" )בראשית יד ,יג(,
ובחברון השתחווה "לב י חֵ ת" )כג ,ז( .וה ה ,בגלל ההת הגות של יהודה הבוגדת ,היטשטש הכל,
והאבות והאמהות 'הפכו' ל'אמורים וחיתים' )כ שי עֵ שָׂ ו ,חס וחלילה( .יציאת מצרים מתוארת רק

ֶכתך ַאחֲ ַרי במדבר בארץ לא
ְעוּריִך ...ל ֵ
כחסד חי ם של ה' עם האֲ סוּפית ,ואין כאן שום זכר ל"חסד ַ
זרוּעה" )ירמיהו ב ,ב(.
ירמיהו )ג ,יא( כבר אמר "צִ ְדקה ַ פשהּ ְמשֻ בה ישראל ִמ ֹבּגֵדה יהודה" ,אבל יחזקאל הוסיף גם את
"אחותך" ,שאף תהיה לה ְשבוּת בעתיד ,אך לא ברור מי שאר מסדום  -האם כוו תו
ֵ
סדום
לצאצאי לוט?
כל זה כל כך קשה ומוזר ,עד שרבי אליעזר )מגילה כה עמוד ב( ָפּסַ ל את פרק התועבות הזה
מקריאה בציבור ,ואף הטיל דופי בקורא!
אי י מכיר שום ישיבה או מוסד חי וכי ,דתי ,חרדי או כללי ,שמלמדים בו כתב אישום זה,
שמצדיק )טז ,לז-מג( את הזוועות שעשו הכשדים-הבבלים בירוש ַל ִם.

יחזקאל יז  -פתרתם את החידה?
מיהם ה שרים ומיהי הגפן ,למה משל הארז ומיהו הצפצצפה? הרב יואל בן ון מציע את פתרון
החידה
פתרון חידת המשל –
"הנשר הגדול" ,הדורס )=נְ בוּכ ְַד ֶראצַ ר( "בא אל הלבנון" )יז ,ג( במסעות המלחמה שלו נגד ערי החוף,
ִמצוֹר )כי צוֹר שלטה במסחר הימי( עד אשקלון ,בדרך למאבק המכריע מול מצרים.
יהודה יכלה להישאר מחוץ למערכה" ,גפן סֹ ַרחַ ת ִשפְ לַת קומה"" ,להיות ממלכה ְשפָלה" )י"ז ,ו ,יד( ,ולִ צפּוֹת
על המלחמות מההר ,אבל שוב ושוב )מאז ימי חזקיהו וישעיהו( ,נשאבה יהודה )לאסונהּ( לשדות המערכה.
"נשר אחד גדול" )יז ,ז; =פרעה-חָ פְ ַרע( היה משענת ותקווה למורדים בבבל )="בית המֶ רי"( ,אחרי שאחד
מקודמיו )=פרעה-נְ כוֹ( ,הצליח לבלום את צבא בבל בשערי עזה)ראו מה שכתבנו לירמיהו מז( ,אלא שהנשר
הזה לא יבוא "בחיל גדול" )י"ז ,יז( ,ולא יוכל להציל את צדקיהו )ירמיהו ל ז ,ה-יז(.
"צמרת הארז" )י"ז ,ג ,כב( היא סמל מלכותי – כל מלך חזק שאף לבנות ארמון והיכל רחבי ידיים עם תקרת
ארזים מהלבנון – וכך עשה שלמה בירוש ַל ִם.
צדקיהו )="צפצפה"( לא רק טעה פוליטית כשנכנע לתומכי המרד – הוא גם "הֵ ֵפר ברית" שעליה נשבע
ב"אָ לָה" )בשם ה'?!( ,שהרי "הנשר הגדול" )=נְ בוּכ ְַד ֶראצַ ר( הוא שהמליך אותו – יחזקאל מוסיף על ירמיהו
את ֲה ָפ ַרת הברית וביזוי "האָ ָלה" )לז ,יג-יט( ,כגורמי מפלתו ,תפישתו ,משפטו והובלתו לבבל.
כאשר ה' יקח "מצמרת הארז הרמה=( "מלכות כורש מלך פרס ),הוא ישלוט גם "בהר מרום
ישראל" – אז ייב ה מחדש בית ה' בירוש ַל ִם "ו שא ע ף ,ועשה פרי ,והיה לארז אדיר( "י"ז ,כב-כג )
–אז יתברר ,שלא אלילי בבל ולא אלילי מצרים שולטים בעולם ,אלא (כלשון הצהרת כורש; דברי-
הימים-ב לו ,כג" – )כל ממלכות הארץ תן לי ה' א-להי השמים ,והוא פקד עלַ י לב ות לו בית
בירוש ַל ִם אשר ביהודה".

יחזקאל יח  -להסתדר בשלשות
ה ביא סירב להמתין  70ש ה ,וקבע חרצות " -ה פש החֹטֵ את היא תמות" .אבל על שאלה וקבת
אחת הוא לא השיב
וש ֵי
כאשר אמר ירמיהו )טו ,ד( שחטאי מ שה יביאו חורבן ,אמרו בירוש ַל ִם " -אבות י ֹאכלו בֹסֶ רִ ,
הב ים ִת ְקהֶ י ָה"? תשובת ירמיהו )כב ,יג-יז(  -יהויקים חזר לדרכי מ שה! ועל המשל הגיב )לא,

וש ֵי ב ים ִת ְק ֶהי ָה; כי אם
כד-כה( " -בימים ההם )בימי הגאולה( ,לא י ֹאמרו עוד אבות ָאכלוּ בֹסֶ רִ ,
אכֵל הבֹּסֶ רִ ,ת ְקהֶ י ָה ִש ָיו" .וה ה יחזקאל )יח ,ב ,כ( סירב להמתין 70
איש בַּ עֲוֹ וֹ ימות  -כל האדם ה ֹ
ש ה ,וקבע חרצות " -ה פש הח ֵֹטאת היא תמות".
אפשר להציב  3שלשות של מלכים ביהודה ,כפתרון למָ שָ ל של יחזקאל -
יותם

חזקיהו

אחז

מ שה

חזקיהו

יאשיהו

יאשיהו
יהויקים
צדקיהו

יותם חשב הצלחה גדולה ,ומלך 'תם' ,חף מכל עוון .אחז חשב כישלון בכל המוב ים .חזקיהו
הצליח מאוד עד המרד )שהביא למסע ס חריב ולחורבן לכיש( ,אבל ירושלם יצלה .בשלשה זו
קביעתו של יחזקאל ,ש"ה פש הח ֵֹטאת היא תמות" ,עומדת במבחן.
השלשה הש ייה מציבה קושי  -מדוע מ שה האריך ימים בשלווה ,הלא מ שה הוא " פש חוטאת"?
ֹאתו אשר עשה ...כל פשעיו אשר עשה לא
השיב יחזקאל )יח ,כא-כג( " -והרשע כי ישוב מכל חַ ט ָ
ִי ָזכרוּ לו ...הֱ חָ פֹץ ֶא ְחפֹּץ מוֹת רשע? ...הֲ לוֹא בשוּבוֹ מדרכיו וְ חָ יָה" .לפי זה ,יש עדות מוקדמת
לתשובת מ שה ,ש זכרה בפירוש רק בדברי-הימים ב )לג ,יב-כ( .מדוע לא זכר הדבר במלכים
שאמוֹן ב ו כבר תפס שלטון בעת הגליית אביו ,והמשיך את אשמות אביו
ובירמיהו?  -כ ראה ,מפ י ָ
)שם ,כג( ,עד ש רצח בביתו.
לגבי השלשה השלישית עולה שאלה  -מדוע כשל צדקיהו ,שהתחיל כמלך צדיק בברית שחרור
העבדים )ירמיהו לד(? מפ י שחזר לדרכי העוול " -כל צִ ְדק ָֹתיו ...לא ִת ָזכ ְַר ָה" )יח ,כד( .ואולי יש
רמז גם ליהויכין בן יהויקים )בגוֹלָה( " -ובשוב רשע מרשעתו ...הוא את פשו יְ ַחיֶה" )יח ,כז(;
על שאלה וקבת אחת לא השיב יחזקאל  -מדוע פל יאשיהו?  -ירמיהו יכול לתלות בחטאי הדור,
אך לא יחזקאל.
ביטויים מספרי התורה השו ים
קוֹתי ...וּ ִמש ָפּ ַטי" ,שהציב יחזקאל )יח ,ה-יח( .היא כוללת
אי אפשר שלא להתבו ן ברשימת "חֻ ַ
חוקות שבין אדם למקום )"אשה ִדה"( ,ומשפטי צדק בין אדם לחברו )איסורי או אה וגזל ,שך
"ט ֵמא את די ה"" /אשת רעהו
וריבית( .היא רומזת לפרשיות מבראשית (לד ,ה,יג; ִ
ִטמֵ א ;)"משמות "(אם חָ בֹל ַת ְחבֹּל שַׂ לְמַ ת ֵרעֶ  ,עד בּ ֹא השמש תשיבֶ וּ לו"" /חֲ ֹבלָתוֹ חוב
קרב";
קרב"" /ואל אשה ִ דה לא ִי ַ
מאתהּ לא ִת ַ
ישיב ;)"מויקרא (יח ,יט,כו; "ואל אשה ב ִ דַ ת טֻ ָ
קוֹתי ...וּ ִמש ָפּ ַטי"; יט ,טו,לה; "לא תעשו עָ וֶל בַּ משפט"ֵ " /מעָ וֶ ל ישיב ידו ,משפט אמת ַיעֲשֶׂ ה";
"חֻ ַ
ותרבּית לא י ִָקח ;)"מבמדבר (ה ,יג;
ותרבּית" /"...ב ֶשֶ ך לא יִ ֵתןַ ,
כה ,לו-לז; "אל ִת ַקח מֵ ִאתוֹ ֶשֶ ך ַ
א ָתהּ ...והיא ִ ְטמָ אה"" /ואת אשת רעהו ִט ֵמא ;)"מדברים (יב ,ב; "...על ֶההָ רים
"ושכב איש ֹ
הרמים" /"...אל ֶההָ רים ָא ַכל ;"...כד ,יד; "לא ַת ֲעשֹק שָׂ כיר ע י ואביון"* "ע י ואביון הוֹ ה";
ָ
"החֻ קים ...המשפטים;)"
אבל הרשימה מ וסחת בלשון בואית ,ורק משתמשת בביטויים מספרי התורה השו ים  -בעולמו
ה בואי-מוסרי של יחזקאל מהדהדת התורה כולה )ולא רק 'תורת כוה ים'( ,והדגשת העוול
המוסרי קרובה מאד לעולמם של ה ביאים ,ישעיהו ,עמוס ומיכה.

יחזקאל יט  -לביאה וגורים עלובים
מלכות דוד לדורותיה  -מגפן מפוארת וגבוהה ,לאשפתות
ירוש ַל ִם של יאשיהו החלה לתפוס מעמד עצמאי בין אשור  /בבל לבין מצרים – " ְל ִביַא בין אריות
גוּריהָ " )יט ,ב(.
ָרבָ צה";  3מב י יאשיהו ו כדו 'ישבו' על כסא דוד " -בתוך כְּ פִ רים ִרבְּ ָתה ֶ
באמת היה יאשיהו המלך הגדול האחרון לבית דוד )כמו ירבעם בן יואש בשומרון( ,ואחרי פילתו
צריך לשאת "קי ה אל שיאי* ישראל" )יט ,א( .ש יים מהם 'מלכו'  3חודשים ,והובלו "בַּ חַ חים"

)=כבלי תיל ,כמו קוצי חוֹחַ ( – יהואחז למצרים ,ויהויכין לבבל .יהואחז אפילו לא הספיק
'לשאוג'** כמלך" ,וישמעו אליו גוים ,בשַ ְח ָתם ִת ָפּשׂ" )יט ,ד(.
יהויקים הרים קול כמלך ) 11ש ים( ,והפעיל את צבא יהודה גד ערים וארמו ות*** תוך כדי המרד
גד בבל .ה' שילח בו "את גדודי ַכשׂדים ,ואת גדודי ארם ,ואת גדודי מואב ,ואת גדודי ב י עמון"...
)מלכים ב כד ,ב( ,ובלשון יחזקאל – "וית ו עליו גוים סביב ממדי ות ,ויפרשו עליו רשתםַ ...וי ְִת ֻהוּ
בַ סוּגַר בַּ ַחחים ,וַ יְבִ אֻ הוּ אל מלך בבל ...למען לא ִישָ מַ ע קולו עוד אל הרי ישראל" )יט ,ח-ט(.
יש עדויות שו ות במקרא על סופו של יהויקים )ירמיהו כב ,יט; מלכים ב כד ,ו; דברי הימים ב לו,
ו( ,אבל ייתכן ,שהגור הש י בקי ת יחזקאל הוא יהויקים וב ו יהויכין ,כדמות אחת ,מפ י שגלות
יהויכין הייתה התוצאה של מרד יהויקים.
"א ְמ  ...בְּ דָ ְמ " – גפן מפוארת וגבוהה כמו עץ ע ף ,הוציאה מתוכה מלכים
מלכות דוד לדורותיה – ִ
"מטוֹת עֹזִ ...שבטֵ י מ ְֹשלים" ,הושלכה "לארץ" ,שרפה באש ,הפכה למדבר "צִ יָה וצָ מָ א",
גדולים – ַ
"ו ְַתהי לקי ה" )יט ,י-יד(.
______________________________________
* ביחזקאל )מה ,ועוד( אין 'מלך' ,רק " שיא" ,כמו בויקרא )ד ,כב(
** תיאור הגורים כטורפי אדם בלשון הפלגה ,יש בו גם לעג ,וגם קי ה
*** "אלמ ותיו" = ארמ ותיו )יט ,ז(

יחזקאל כ  -להיות כמו כולם
היכן שמע ו ,שה' ציווה במצרים על התרחקות מאלילים ,וב י ישראל ִהמרו את פיו ודבקו בהם?
האם היו ליחזקאל מסורות ,שאי ן כתובות בתורה ,על עם ישראל שלא רצה לשמוע?
בש ה ה) 5-לגלות יהויכין( " ,פתחו השמים" )פרק א( ,והתחילו חזיו ות הסילוק;
בש ה ה 6-זק י יהודה ישבו לפ י יחזקאל בביתו ,והוא טייל בירוש ַל ִם לראות פשעים וסילוק
שכי ה "במראות א-להים" )ח עד יא(;
בש ה ה 7-כבר באו "א שים מזק י ישראל לדרֹש את ה'" ,ועדיין חרון אף ה' מתפרץ ,וחושף את
אמרים ִ :היֶה כַגוים,
כוו ות ליבם ההפוכות" .והָ ֹעלָה על רוּחֲ ֶכם – הָ יוֹ לא תהיה! – אשר אתם ֹ
לש ֵרת עץ ואבן" )כ ,לב(;
כמשפחות הארצותָ ,
)להתאלֵל – להתיוון
ַ
הייאוש מ טל הבחירה ,והרצון לפרוק עול ולהתבולל בגויים הוא עתיק יומין
– להת צר – להתחתן( .אולי כבר בחטא העגל )כדברי משה ,דברים ט ,ד-כד( ,ממש עם בחירת ה'
ב"ממלכת כה ים וגוי קדוש" )שמות יט ,ו( ,ולד הרצון ההפוך ,להיות 'כמו כולם' ,לא להיות
'מיוחדים' – 'תורה מסי י' ,וגם פריקת עול 'מסי י'.
אולם יחזקאל הרחיק לכת ,ואמר ,שכל זה התחיל במצרים ,ב"כוּר הברזל" )דברים ד ,כ(" .ביום
בָּ חֳ רי בישראל ...שאתי ידי להם להוציאם מארץ מצריםָ ...ואֹמַ ר אלֵ הם :איש ִשקוּצֵ י עי יו הַ שליכוּ
ובגִ לוּלֵי מצרים ַאל ִתטַ ָמאוַּ ...ויַמרוּ בי ,ולא ָאבוּ ִל ְשמֹעַ ֵאלַ י ,איש את ִשקוּצֵ י עי יהם לא ִהשליכוּ,
ואת גִ לוּ ֵלי מצרים לא עזבו) "...כ ,ה-ח(;
זה מפתיע! היכן שמע ו ,שה' ציווה במצרים על התרחקות מאלילי מצרים ,וב י ישראל ִהמרו את
פיו ודבקו בפולח ים מצריים? האם היו ליחזקאל מסורות ,שאי ן כתובות בתורה ,על עם ישראל,
שלא רצה לשמוע? או ,שהוא 'דרש' את הכתוב על הים )שמות יד ,יב( – "הֲ ל ֹא זה הדבר אשר דבר ו
אליך במצרים ...חֲ ַדל ממ ו ו ַעַ בדה את מצרים."...

תשובת ה בואה לייאוש ,וההיסטוריה מאשרת – היהודים ישרדו גם בגולה "ביד חזקה ובזרוע
טויה".

יחזקאל כא  -על פרשת דרכים
האם לפ ות ימי ה ולעלות על ירושלים ,או להמשיך ישר ,בצד שמאל אל רבת ב י עמון  -שתי
שותפות מרכזיות במרד גד בבל ,לאן יפ ה מסע החרב?
כמו בתקשורת מודר ית עמד יחזקאל על במת החיזיון ה בואי בארץ צפון ,ושם את פ יו "אל יער
השדה ֶ גֶב" הוא "ירוש ַל ִםִ ...מקדָ שים ...אדמת ישראל" )כא ,ב ,ז( ,במבט הפוך מירמיהו ,מצפון
דרומה.
"ממַ שֵ ל ְמשָ לים" ה ביא ,והוא כבר מציג את מלך בבל )בלי ל קוב בשמו( יוצא למסע עם צבאו
ְ
באמצעות חרב גדולה ,שלוטשים ומורטים אותה כדי לחדד ולהבריק אותה ,והיא מייצגת צבא
מסתער לכבוש ולהחריב – אבל את מי?
'העולם' עוצר את שימתו.
"קל ְַקל )=הבריק( בַּ ִחצים ,שָ ַאל
מלך בבל לא יעשה דבר בלי להתייעץ בקוסמים )כא ,כד-כז( – ִ
בַּ ְת ָרפים ,ראה בַּ ָכּבֵ ד" )=צורת ָכּבֵ ד( ,כדי להחליט "על ֵאם הדרך ,בראש ש י הדרכים" )=באזור
דמשק( ,האם לפ ות 'ימי ה' )=מדמשק ,ש קראת 'שמאל'( ולעלות על "ירוש ַל ִםָ ...לשׂוּם ָכּרים על
סלְלה ,לב ות דָ יֵק" ,או להמשיך ישר ,בצד 'שמאל' )=עבר הירדן( אל "רבת ב י
ְשׁעָ ריםִ ,ל ְשפֹּך ֹ
עמון" )כא ,כה( ,שתי שותפות מרכזיות במרד גד בבל )ירמיהו כז ,ג; בימי צדקיהו(?
ה' כבר הראה ליחזקאל מה יקרה 'בשטח' ,וה ביא כבר צטווה – "הֵ ָא ַח ב ִשברוֹן מָ ְת ַיִ ם
ורפוּ כל ידים) "...כא ,יא-יב( –
וּבִ מרירוּת" )=בכי מר(" ,אל )=על( שמועה כי באה ,ו ָמֵ ס כל לבָ ,
'ירושלם תחילה' ,ו'רבת עמון' )כא ,לג-לז( אחר כך!
יועצים ופרש ים עדיין היו תוהים על פרשת הדרכים ,בוח ים את האפשרויות )"כי ֹב ֵחן ;"...כא,
יח( ומקווים ,שמלך בבל יעלה תחילה על 'רבת עמון' ,ויכַ לֶה על חומותיה את כוחותיו ,וא ו
" ָשׂישׂ" )כא ,טו( .אבל ה ביא 'מרגיע' אותם מארץ צפון – "שֵ בֶ ט בְּ י )=מלך בבל העולה על
ירושלַ ִם ,ו ַיכֶּה את בְּ י( מ ֶֹא ֶסת כל עץ" ,ומה שאתם מקווים "לא יהיה" )כא ,יח(" ,כי א י ה'
דברתי" )כא ,לז(.

יחזקאל כב  -דרוש :סניגור
אי אפשר שלא לזעוק :הייתכן שאין שום ס גוריה? אין א שים טובים? לא היו מעשים טובים? איך
אפשר לקבל 'כתב אישום' חד צדדי כל כך?
מלך בבל יעשה את השיקולים שלו ,איך עדיף להפיל את הקואליציה המורדת .הוא גם יתייעץ עם
הקוסמים שלוְ ' ,ת ָרפים' ו' ָכבֵ ד' )כי מלך בבלי ,תמיד 'דתי' מאד וסוגד לאליליו ,לא יעשה דבר בלי
גיבוי של יחוש וקסם( ,ואז יקבל את ההחלטות שלו.
בירוש ַל ִם וברבת עמון כבר קיבלו מזמן את ההכרעה למרוד בהגמו יה הבבלית ,אבל ההכרעה
האמתית מתקבלת בבית דין של מעלה – "יען הַ זְ ַכּ ְר ֶכם עֲוֹ ְ כֶ ם ,בְּ ִהגָלוֹת פִּ שעֵ י ֶכם ...בַּ כַּף ִת ָתפֵשׂוּ"
)כא ,כט( .ההכרעה של מלך בבל מוכתבת מלמעלה ,מבלי שיש לו אפילו צֵ ל של מושג מהיכן
ההכרעה שלו מוכתבת ,ומדוע.
יה" )כב ,ב-יב(:
ֲבוֹת ָ
לכן חוזר שוב 'כתב האישום' גד "עיר הדמים" ו"כל תוֹע ֶ
ש ֶפכֶת דם ...ועָ שׂתה גִ לוּלים...
" ֹ
אב ואם ֵה ַקלוּ בָ ך – ַלגֵר עשו בַ עֹשֶ ק בתוֹכֵך – יתום ואלמ ה הוֹ וּ בך;
ָקדָ שַ י בָ זית – ואת שַ ְבּת ַֹתי ִח ָלל ְְת – א שי רכיל היו בך...
זִ מה עשו בך – עֶ ר ַות אב גִ לה בך – ְטמֵ ַאת ה ִדה עִ וּ בך – ואיש את אשת רעהו עשה תועֵ בה – ואיש

את כַּ לָתוֹ ִטמֵ א בְ זִ מה – ואיש את אֲ חֹתו בת אביו עִ ה בך;
ל(רעַ יִך בַּ עֹשֶ ק"...
ותרבית ל ַָקחַ ת – ו ְַתבַ צעי )=בֶּ צַ ע ֵ
שֹחַ ד לקחו בך ...שך ַ
אי אפשר שלא לזעוק :הייתכן שאין שום ס גוריה? אין א שים טובים? לא היו מעשים טובים? איך
אפשר לקבל 'כתב אישום' חד צדדי כל כך? מי שצריך להתמודד מול הרע ולחזק את הטוב ,זו
הה הגה – ביאים ,כוה ים ,שרים" ,עַ ם הארץ" )=בעלי ה חלות ,החשובים(.
מסתבר ,ש'כתב האישום' מופ ה בעיקר לה הגה הירושלמית )כב ,כה-ל( ,שלא רק אשמה בפשעים,
אלא גם אחראית להיעדרו המוחלט של 'כתב הג ה' – "ואבקש מהם איש גֹדֶ ר ָגדֵ ר וע ֵֹמד בַּ פּ ֶֶרץ לפָ ַי
בעד הארץ לבלתי שַ חֲ תהּ – ולא מצאתי"!

יחזקאל כג  -אֵ ם אַ חַ ת
להיכן עלמו 'ארבעת האמהות' שכול ו מכירים? ומהו העו ש לצדיקים שעצמו את עי יהם אל מול
הז ות?
פרק כג ממשיך את פרק טז ,והופך )לכאורה( סדרי אמהות ואבות  -אבל אינני מאמין שהייתה ליחזקאל
מסורת אחרת על ראשית האומה )= 4אמהות ואב אחד ,יעקב ,נשוי ללאה הגדולה ,ולרחל הקטנה( .אני
סבור ש"אֵ ם אחת" )כג ,ב( במשל הזה ,היא 'הממלכה המאוחדת' של דוד ושלמה ,והזנות "במצרים"
מכוונת לנשי שלמה ,ולבת פרעה במיוחד )מלכים-א פרקים ג ,יא( .גם ירבעם בן נבט מצא מקלט במצרים,
ומשם יצא ל ַפלֵג את הממלכה.
"שֹ מרון אָ הֳלה"" ,הגדולה" )=עשרה שבטים( ,החליטה לבנות לה במות פולחן משלה ,מזבחות עגלים ,לא
על פי תורת ה'" .ירוש ַל ִם"  -באמת בית ה' ' -אָ הֳלי בָ הּ' ,ודווקא היא למדה מ"אחותה" ,והֵ ֵרעה הרבה יותר.
תרצה ,בירת ישראל הראשונה ,לא נזכרת ,וגם לא זנוני איזבל מצידון .כל התיאור העסיסי )עד בחילה(
ממוקד בזנות הפוליטית-דתית עם נסיכי "אשור" ו"בבל" ,וחטאי אחז ומנשה 'צובעים' את הפרק כולו .אין
ספק ,שיחזקאל הכיר היטב את התרבות האשורית-כשדית ,את ציורי הקיר בארמונות המלכותיים )שחלק
ניכר מהם נחשף בחפירות( ,את המלבושים והצבעיםְ " ,סרוּחֵ י ְטבוּלים )=כובעים מחודדים בבליים(
בראשיהם" )כג ,טו( ,ודבריו ספוגים השפעה אכדית-ארמית  -בלשון ,בסגנון ובתיאורים ,שהם בעצמם
מפשיטים עירום ועריה את השפה ,ומחללים את הקדושה  -כחלק בלתי נפרד מהעונש.
דיקם" שבירושלם כלל לא רצו לראות לאן מידרדרת עיר הקודש ,והתעלמו )באופן
"וא שים צ ִ
טבעי( מהז ות .ה ביא יחזקאל יאלץ אותם לשפוט את שתי הממלכות-האחיות "משפט ֹאֲ פוֹת"
ל"מטה כְ בוּדה
)כג ,מה( ,וכמו במשפט ,הם ייחשפו לכל תיאורי "הזִ מה" ,למלבושים ולאיפורִ ,
ושֻ לחָ ן עָ רוּך" של " ִ אוּפים" )כג ,מ-מג( ,וכך תתחלל גם צ יעותם של 'הצדיקים'-השופטים ,כעו ש
על שתיקתם והתעלמותם ,כשעוד אפשר היה אולי ,לעצור את המפולת.

יחזקאל כד  -המוות הקטן והחורבן הגדול
אשתו של יחזקאל מתה והוא מתהלך בבגדיו הרגילים ,מ ע מביטוי אבל .כי מה המשמעות של
האבל הפרטי שלך אל מול חורבן ירושלים
הפרק הזה )בש ה ה 9-לגלות( חותם את מסכת ה בואות של ה ביא עם הפה הסתום ,עם ההצגות
והמשלים .ה' הודיע לו על תחילת המצור הבבלי על "ירושלַ ִם ,בעצם היום הזה" )=עשרה בטבת!
כד ,ב( – ושוב תיאר לו את העיר – כמו סיר "אשר חֶ לְ ָאתה בהּ" )כד ,ג-ו( – הבשר והעצמות ,עם
וּתך ,ולא יישאר דבר
הדם והצואה ,יישרפו עד תום באש הגדולה ,וגם חושת הסיר ת ַ
מא ֵתך" )כד ,ט-יג(.
"מטֻ ָ
ִ

יחזקאל כבר שכב על צד שמאל  390יום ,ועל צד ימין  40יום ,ותיאר את מאכל ה צורים  4ש ים
לפ י כן )בתחילת בואתו ,בש ה ה.(5-
כאשר זה התחיל להתרחש בפועל ,הסתיימה משימתו הראשו ה .את המשך המצור ואת סופו ה'
"בש ֵתי עשרה ש ה"; לג,
ְ
לא יַראה לו ,ועל החורבן עצמו הוא כבר ישמע מ"הפָּליט" )בעוד  3ש ים,
כא-כב( ,ואז ייפתח פיו לדיבור חופשי )כד ,כז(.
"מחמַ ד
המופת האחרון" ,בערב" )כד ,יח; כ ראה ,מיד אחרי יום המצור( – מות אשת ה ביא ַ
עֵ י ֶי  ,בְּ מַ גֵפה" )כד ,טז( ,והצַ ו ל ביא ,שלא ל הוג שום מ הג אבלות.
אם מתו א שים רבים באותה 'מַ גֵפה' ,ה ביא יבלוט עוד יותר ,כשילך לבוש עם כל 'פְּ ֵארוֹ' ו עליו בין
)=מכוּסֶ ה( .כשישאלו אותו בתדהמה ,איך אי ו
כל האבֵ לים היחפים ,לבושי השק ,עֲטוּיֵי שפם ְ
מתאבל על אשתו תבוא התשובה ה בואית:
קדשי ,גְ אוֹן עֻזכֶ ם ,מַ חמַ ד עי יכם" )כד,
בדיוק כעת מתחיל חורבן ירושלַ ִם ,ה' "מחלל את ִמ ִ
כא( והמון ב ים וב ות ופלים בחרב .לכן ,אין משמעות לאבֵ לות על מתים 'רגילים' ,בגולה ,ואין
מקום למ הגי אבֵ לות.
יום התחלת המצור על ירוש ַל ִם יהפוך ליום צום ,לדורות.

יחזקאל כה  -קוצר ראייה
הממלכות האלה זכרו בפירוש בתור שותפים ליוזמת המרד גד בבל ,אז כיצד זה מתוארת כעת
שמחתם ,במחיאות כפיים ,על חורבן ירושלים?
יש הקבלה מפתיעה בין פרק כה בירמיהו ,לבין פרק כה ביחזקאל )כ 16-ש ה אחר-כך(  -ירוש ַל ִם
הת ְרעֵ לה' של הכיבוש הבבלי  -כולם ישתו! רשימת העמים בירמיהו )כה,
לא תשתה לבדה את 'כּוֹס ַ
יט-כ( כוללת את כל העמים ,שעליהם יי בא יחזקאל )עד פרק לב( ,ועוד רבים משבטי ע ֲַרב,
שבמדבר:
פרעה מלך מצרים;
מלכי ארץ פלשתים;
מלכי צֹר ומלכי צידון...
אדום ,מואב ,ב י עמון;
ביחזקאל הסדר הפוך ,מצפון  -עמון ,מואב ,אדום ,פלשתים )ואחר כך ֹצר ומצרים( ,וזאת ,מ קודת
ראות של הכובש שבא מצפון  -זהו גם הגיון המלחמה ,כי הכיבוש הבבלי של עמון ,חשף את הגבול
הצפו י של מואב ,באותו אזור )פתוח יחסית( ,שב י ישראל כבשו מסיחון ,וכעת ייפול ביד הבבלים
)כה ,ט(:
ה י פ ֵֹת ַח את כתף מואב,
מֵ הערים ,מֵ עריו ִמ ָקצֵ הוּ )רץ כמו( צבי,
ארץ בית הישימוֹת )=ערבות מואב(,
וקרי ַָתימה )=הרמה בצפון מואב(;
בעל ְמעוֹן ִ
שבטי ערב מהמדבר מופיעים גם ביחזקאל )כה ,ד-ה( ,בתור "ב י קדם" ,שיבואו עם גמליהם,
וישתלטו על עמון ומואב.
אבל יש משהו מוזר :הממלכות האלה )כולל צוֹר( זכרו בפירוש בירמיהו )כז ,ג( בתור שותפים
ליוזמת המרד )ה וסף( גד בבל בימי צדקיהו ,ומלך ב י-עמון אף עמד מאחרי רצח גדליה בן-
אחיקם ,שהיה אמן לבבל )ירמיהו מ ,יד( ,אז למה יחזקאל )כה ,ו( מתאר את שמחתם במחיאות
כפים ,ורקיעות רגלים ,על חורבן ירושלם?
התשובה מצאת ביחזקאל )כא ,כד-כו( :כאשר "עמד מלך בבל ...בראש ש י הדרכים" ,והחליט
"רבַּ ת ב י עמון" לסוף ,פרצה שמחה בעמון ,כי
בקסמיו לעלות על ירוש ַל ִם תחילה ,ולדחות את ַ
חשבו שמלך בבל יסתפק בהחרבת ירושלַ ִם ,והם יי צלו .ה ביא לועג לקוצר ראייתם ,בשם ה'.

יחזקאל כו  -חזקה כמו צור
שלושה פרקים מוקדשים לתיאור חורב ה של צור הבוטחת .מיקומה של העיר היקשה מאוד על
סיו ות הכיבוש לאורך ההיסטוריה
בעי יים וצצות
לא ארזים ,לא סוסים ,ולא כסף .אז מה כלל היצוא החקלאי הארצישראלי על הא יה הצורית?
הבקיאות והידע של יחזקאל בפרטי המסחר הבי לאומי מדהימה; יש הסוברים* ,שהוא שמע שיר
תהילה מגולי צור ,שהגיעו לבבל גם הם ,והפך אותו לקי ה.
צור " ֹר ֶכלֶת העמים אל איים רבים" )כז ,ג( מתוארת כא יה מפוארת ,שכל חלק בה יוּצַ ר במקום
אחר ,המומחים מכל הממלכות משרתים עליה ,וסחורות היצוא מכל הארצות ,על סיפו ה.
ירם ודוד )שהחליש את גויי הים
מאות ש ים לפ י הכובשים האשוריים ,ובמיוחד מימי ח ָ
תעי מלך חמת; שמואל-ב ט-י( ,הפכה צור )עם צידון( כמעט בלי כוח
הפלשתים ,וכרת ברית עם ֹ
צבאי ,למעצמה כלכלית ,בירת המסחר בים הגדול )=התיכון( ,ואף הקימה מושבות מחופי
קפריסין עד ספרד וצפון אפריקה )קרת-חדשת =קרתגו(.
מרתק לגלות את היצוא החקלאי הארצישראלי על הא יה הצורית  -לא ארזים וברושים מש יר
ולב ון ,לא "שֵ ש ב ִרקמה ממצרים" )כז ,ז( ,לא "כסף ,ברזל ,בדיל ועופרת" מתרשיש )=סרדי יה ,או
דרום-ספרד; כז ,יב( ,לא "סוסים ופרשים ופרדים" )כז ,יד( מהצפון ,ולא זהב ובשמים ו"אבן
משבָ א וע ֲַרב.
יקרה" )כז ,כא-כב( ְ
בחטֵ י ִמ ִית )משובחות( ו ַפ ַג )=דגן קלוי( ,ודבש ושמן
"יהודה וארץ )ממלכת( ישראל הֵ מה ֹרכְ ָליִך ִ
וצֹרי )=שרף יקר לרפואה ולקטורת( ,ת ו ַמע ֲָרבֵ " )= סחורה בערבון; כז ,יז(.
ירם' ,במסעות זהב לאופיר
תארו לכם צעירים מיהודה ,ששלמה המלך שלח בא יות עם 'עבדי ח ָ
)מלכים-א ט ,כז( ,וחכמי צור "הֵ מה חֹבְ ָל ִי " )כז ,ח( ,כי הם ידעו ל ווט בים על פי הכוכבים ,שגם
סגדו להם  -אלה שהעי יים שלהם צצו מכל העושר והחכמה שמסביב ,גם התפתו אחרי
אליליהם .מי שאהב ארץ זבת חלב ודבש ושבעת המי ים ,שאר אמן.

*ראו משה אילת ,קשרי כלכלה בין ארצות המקרא בימי בית ראשון ,עמ' 197-196,159-
.153,100,95-94

יחזקאל כז  -בעיניים נוצצות
לא ארזים ,לא סוסים ,ולא כסף .אז מה כלל היצוא החקלאי הארצישראלי על הא יה הצורית?
הבקיאות והידע של יחזקאל בפרטי המסחר הבי לאומי מדהימה; יש הסוברים* ,שהוא שמע שיר
תהילה מגולי צור ,שהגיעו לבבל גם הם ,והפך אותו לקי ה.
צור " ֹר ֶכלֶת העמים אל איים רבים" )כז ,ג( מתוארת כא יה מפוארת ,שכל חלק בה יוּצַ ר במקום
אחר ,המומחים מכל הממלכות משרתים עליה ,וסחורות היצוא מכל הארצות ,על סיפו ה.
ירם ודוד )שהחליש את גויי הים
מאות ש ים לפ י הכובשים האשוריים ,ובמיוחד מימי ח ָ
תעי מלך חמת; שמואל-ב ט-י( ,הפכה צור )עם צידון( כמעט בלי כוח
הפלשתים ,וכרת ברית עם ֹ
צבאי ,למעצמה כלכלית ,בירת המסחר בים הגדול )=התיכון( ,ואף הקימה מושבות מחופי
קפריסין עד ספרד וצפון אפריקה )קרת-חדשת =קרתגו(.
מרתק לגלות את היצוא החקלאי הארצישראלי על הא יה הצורית  -לא ארזים וברושים מש יר
ברקמה ממצרים" )כז ,ז( ,לא "כסף ,ברזל ,בדיל ועופרת" מתרשיש )=סרדי יה ,או
ולב ון ,לא "שֵ ש ִ
דרום-ספרד; כז ,יב( ,לא "סוסים ופרשים ופרדים" )כז ,יד( מהצפון ,ולא זהב ובשמים ו"אבן

משבָ א וע ֲַרב.
יקרה" )כז ,כא-כב( ְ
בחטֵ י ִמ ִית )משובחות( ו ַפ ַג )=דגן קלוי( ,ודבש ושמן
"יהודה וארץ )ממלכת( ישראל הֵ מה רֹכְ ָליִך ִ
וצֹרי )=שרף יקר לרפואה ולקטורת( ,ת ו ַמע ֲָרבֵ " )= סחורה בערבון; כז ,יז(.
ירם' ,במסעות זהב לאופיר
תארו לכם צעירים מיהודה ,ששלמה המלך שלח בא יות עם 'עבדי ח ָ
)מלכים-א ט ,כז( ,וחכמי צור "הֵ מה חֹבְ ָל ִי " )כז ,ח( ,כי הם ידעו ל ווט בים על פי הכוכבים ,שגם
סגדו להם  -אלה שהעי יים שלהם צצו מכל העושר והחכמה שמסביב ,גם התפתו אחרי
אליליהם .מי שאהב ארץ זבת חלב ודבש ושבעת המי ים ,שאר אמן.

*ראו משה אילת ,קשרי כלכלה בין ארצות המקרא בימי בית ראשון ,עמ' 197-196,159-
.153,100,95-94

יחזקאל כח  -גן עדן של פִ ניקים
יחזקאל הכיר את התרבו הפ יקית ובפרק ו א ח ו מקבלים הצצה אל גן העדן המיתולוגי של
הפ יקים .האם הוא דומה לגן העדן של ו?
יחזקאל הכיר היטב גם את התרבות הפ יקית ,והשתמש בה כ גד הפ יקים" .דָ ִֵאל" החכם )כח ,ג(
מֵ עלילות אוּגָרית הקדומה ) זכר לעיל עם ֹח ואיוב; יד ,יד-כ(;
"גן אלהים ...בעֵ ֶדן" )כח ,יג( ֵמעלילות גִ לְ גָמֵ ש )והדומות לה(; וגם גן פלאי של "כְּ רוּב ִמ ְמשַ ח )=מדוד
למלכות ,בתוך חוּפַּת( הסוֹכֵ ך" .תיאור גן העדן בעלילות העמים שו ה והפוך מהגן הטבעי ש טע ה'
"מ ֶקדֶ ם לגן עדן" )בראשית ג ,כד( ,אחרי
עבור האדם; בתורה הגן הוא ללא כרובים ,הללו מופיעים ִ
גירוש האדם .בגן המיתולוגי היו מתהלכים על "אב י אש" )כח ,יד( ,ופירות העצים בגן היו אב ים
יקרות ,משובצות ב'סוֹכֵך' ,ובהן  9מאב י החושן )כח ,יג  /שמות כח ,יז-כ( .בתורה הן על לב הכוהן,
האדם.
בתורה ה' פו ה אל האדם במיתולוגיה ,ב י אדם מחפשים אגדות 'מופלאות '.המשותף העיקרי בין
ג י העדן ביחזקאל ובתורה הוא הגירוש בגלל החטא ,וחטאי צור ,שהם גאוות העושר העצום,
והמסחר הבי לאומי ,שהתמלא "חמס" )כח ,טז( – ביטוי המזכיר את חטאו של דור המבול.
חירם ישב
ברוחו של יחזקאל ,הוספתי וגיליתי בצור את 'החטא ועו שו' ,בהקבלה למלכי ישראל ָ :
חירם כיבד את דוד ושלמה ,ואת ה' א-לוהי ישראל )מלכים-א ה' ,טו-
על כסא אביו ,ומלך  34ש הָ .
כה( .אחרי שרשרת רציחות השתלט ֶא ְתבַּ עַ ל כהן עַ ְשת ֶֹרת על צור ,וגם על צידון ,והוא אביה של
איזֶבֶ ל )מלכים-א טז ,לא( ,אשת אחאב.
גם עמרי השתלט על ישראל במלחמת אחים ,אחרי שרשרת רציחות; איזֶ בֶ ל הביאה לשומרון את
פולחן הבעל והאֲ שֵ רה ,והעצימה את הרציחות בהריגת ביאי ה' .הבת עתליה העבירה את תרבות
הרצח עם פולחן הבעל ,גם לירוש ַל ִם.
סַ חֵ ריב הכ יע ופיצל את צור וצידון לשתי ממלכות חלשות ,ו ְבוּכַ ְד ֶראצַ ר החריב את צור היבשתית
במקביל ואחרי חורבן ירושלַ ִם.

יחזקאל כט  -משחק המעצמות
יציאת ב י ישראל ,ומלחמות המצרים גד גויי הים ,סימ ו את סוף השליטה המצרית מעבר
לגבולותיה ,ופתחו פתח לעצמאות ישראל בארצו

הפרקים על מצרים )עד לב( הם יחידה אחת .ברוב התקופות ָרבצה מצרים בתוך ה ילוס ,מוּ ֶג ֶת על
"הת ים )=הת ין( הגדול הרֹבֵ ץ בתוך ְיא ָֹריו" )כט ,ג(  -באורחות החיים ,בדת
ַ
ידי המדבריות -
ובתרבות ,שמרה מצרים על עצמאותה אלפי ש ים .פעמיים יצאה מצרים למסעות מלחמה למרחבי
כ ען וצפו ה ,אחרי שספגה כיבוש זר:
באלף הש י לפ ה"ס )בימי האבות ,יעקב ויוסף( שלטו במצרים פרעו י ה'היקסוס' ,ממוצא שֵ מי.
גירוש הזרים ממצרים פתח תקופה של אימפריה מצרית ,ומלכי כ ען השתחוו )ברובם( לפרעו י
מצרים .זה גם היה הזמן של שעבוד ב י ישראל ,כמו שאמר עליהם פרעה " -הבה ִ ְתחַ כְּ מה לו ,פן
ש ְ ֵאי ו ,ו לחם ב ו ,ועלה מן הארץ" )שמות א ,י(.
י ְִרבֶּ ה ,והיה כי ִת ְק ֶרא ה מלחמה ו וסף גם הוא על ֹ
יציאת ב י ישראל ,ומלחמות המצרים גד גויי הים )הפְּ לִ ְשתים והאחרים( ,סימ ו את סוף השליטה
המצרית מעבר לגבולותיה ,ופתחו פתח לעצמאות ישראל בארצו ,במקום ערי כ ען ה אמ ות
לפרעה.
בפעם הש ייה ,כבשו האשורים )שוב שליטים שמיים( את מצרים במאה השביעית לפ ה"ס )ימי
מ שה( ,וכאשר חלשו וסולקו ,יצאו שוב פרעו י מצרים )פְּ סֶ ְמתיך ְ ,כוֹ ,חָ פְ ַרע( למסעות מלחמה
לב יית אימפריה ,שתרחיק מגבולות מצרים את צבאות הצפון.
גם ירמיהו )מו-מז( וגם יחזקאל )כט-לב( זעקו גד היומרה המצרית ,שתביא אסון למצרים  -כי
בבל הצפו ית ַתכֶּה גם את מצרים עצמה .אבל למה  -הרי המצרים הרי לא יבי ו ולא יקשיבו
ל בואות האלה?
על הדרך ,היומרה המצרית תגרור חורבן ליהודה ולירושלַ ִם ,וה ביאים יסו לעצור את היהודים
מלהישען על מצרים.
"אצמיח קרן לבית ישראל" )כט ,כא( ,אבל זה
רק אחרי הוצאת מצרים ממשחק המעצמות ,שוב ַ
יקרה בפועל רק בתקופה הפרסית ,בהקמת הבית הש י.

יחזקאל ל  -ומה על סופה של בבל
ירמיהו וישעיהו יבאו על סופה של בבל .יחזקאל לא אומר על כך מילה .מה הם ידעו שהוא לא
ידע?
ישעיהו )יג ,יט-כב( כבר יבא על הקץ הצפוי לבבל הכשדית – וירמיהו )  -א( הגדיל לעשות ,וכתב
את ה בואות על חורבן בבל "אל ספר אחד" ,וציווה לקשור עליו אבן ,ולהשליכו "אל תוך פרת"
) א ,ט-סד(.
ביחזקאל אין שום בואה על בבל ועל היום בו יפקוד ה' גם עליה ,התיאור" :יום לה' ,יום ע ן ,עת
"ממגְ דֹל ְסוֵ ֵה* ועד גבול כוש" )כט ,י( – כי
ִ
גוים יהיה" )ל ,ג( הוא תיאור יום של חרב בבל במצרים
זה רצון ה' ,אבל אין מילה על סופה של בבל ברצון ה' ,ועל עליית פרס!
גם את הההסבר להתעלמותו של יחזקאל מבבל לא מצא בספר יחזקאל ,אלא בירמיהו )כט ,ז(,
"וד ְרשוּ את שלום העיר אשר ִהגְ לֵיתי אתכם שמה,
והוא מחייב את יהודי הגולה )מאז ועד היום( – ִ
והתפללו בַ עֲדָ הּ אל ה' ,כי בשלומהּ יהיה לכם שלום".
לפי התיאור הזה ,יהודי מצרים התפללו לשלום פרעה ,ויהודי בבל התפללו ל יצחון ְ בוּכ ְַד ֶראצַ ר,
כמו שיהודי גרמ יה ואוסטריה במלחמת העולם )הראשו ה( התפללו גד אחיהם יהודי רוסיה,
בריט יה וצרפת ,וגם המו י חיילים יהודים לחמו מש י הצדדים זה בזה.
תוך כדי כתיבת דברים אלו הב תי לפתע ,מדוע ציווה ירמיהו להשקיע את מגילת ה בואות גד בבל
בתוך מי הפרת – איש בבבל לא יוכל לקרוא אף מילה ממ ה ,ושום אדם לא יוּצָ א להורג בגלל
מעורבות במעשה סמלי א טי בבלי חריף כל-כך.

ירמיהו היה ביא חופשי ועצמאי עד תום ,יחזקאל כבר היה ביא בגולה ,ופיו סתום .זאת הסיבה
שהוא מתאר קיבוץ גלויות ושיבה לארץ ,מבלי לומר מילה על סופה של בבל.
סוּאן' ,שבגבול כוש
'א ַ
=פילוֹסיוֹן ,על גבול הדֶ ְלתה ,בסי י( ,עד המבצר באי ַ
ִ
*ממבצר "סין" )ל ,טז;
)=סודן(.

יחזקאל לא  -כשהארז הגדול קרס
עוד משל מזעזע מבית היוצר של יחזקאל ,מתובל בלעג ובעצב עמוק על החורבן ה ורא .למה משל
הארז ומה יהיה בסופו?
באוז י יהודים שעדיין ציפו ל יצחון מצרי מול בבל )שיכול היה ,לדעתם ,להשיב אותם ליהודה(,
המשיך יחזקאל בתיאור "כל ֲעצֵ י עֵ ֶדן אשר בגַן האלהים" )לא ,ט( ,באותה ימת הלעג של משליו
העסיסיים ,עמוסי הידע עד כדי דיכאון.
משכילים מודר יים היו מציעים ל'פרופסור' בן-בוזי שלל תפקידים רמי ידע ועשירי תרבות ושפה,
אבל יחזקאל ה ביא היה תון בעצב עמוק ובסערת החורבן ה ורא .לא היה לו רגע של מ וחה
מסיוטי החידות והמשלים המזעזעים.
גן העדן והעצים שגדלו בו לתפארת' ,עבר' ִמצוֹר ,בירת העושר והמסחר )כמעט בלי צבא( ,לאשור
המעצמה הצבאית ,שהשתלטה )גם( על הרי הלב ון ,וכרתה משם ארזים לארמ ות י וה – "בְּ רֹב
ִרכְ בּי א י עליתי ְמרום הרים ַי ְרכְּ ֵתי לב ון ,וְ ֶאכְ רֹת קומת ארזיו ,מבחר ברושיו ,וְ ָאבוֹא ְמרוֹם ִקצוֹ,
יער כּ ְַר ִמלוֹ" )ישעיהו לז ,כד(.
זהו הרקע לתיאור של יחזקאל את המעבר הזה מבירת הסחר למעצמת הכוח הצבאי ,בארז לב ון
אדיר שהשתלט על כל עצי הגן ,כשמֵ י ה הרות )=החידקל ויובליו( משקים אותו ,וכל החיות
והעופות )=מלכי תבל( שוכ ים בצילו.
אחרי כ 240-ש ה ,קרסה הגאווה האשורית והתרסקה" .על מַ פַּלתוֹ ִי ְשכְּ וּ כל עוף השמים ,ואל
ֹאתיו )=ע פיו השבורים וה טושים( היו כל ַחיַת השדה" ,לא ,יג.
פֹּר ָ
ב 612-לפ ה"ס כבשה י וה ו טשה; ב 586-לפ ה"ס חרבה ירושלם ,שציפתה )לשווא( לעזרה
מצרית גד המצור הבבלי )ירמיהו לז ,ה-ט(; הטראומה של התרסקות אשור עדיין זכורה היטב
בזמן ה בואות האלה* .יחזקאל לעג ליומרה המצרית לרשת את אשור ,ואולי גם רמז לסוף הצפוי
בקוֹמ ָתם" )לא ,יד(.
ָ
של כל האימפריות בחטאי היוהרה" ,למען אשר לא יִגְ ְבּהוּ
__________________________________
* מי שהיה בן  20בעת פילת י וה ,צפה בחורבן ירושלם בגיל .46

יחזקאל לב  -היסטוריה של קריסות
כשעולם ומלואו הריע למ צחים ,שאו ה ביאים את קי ת המוּבָ סים בידיעה ברורה שזה יהיה גם
די ם של המ צחים בבוא יומם
יורדי שאול  -שורה ארוכה:
"אשור"; "עילם"; "מֶ שֶ ך תֻ בַ ל";
" ֻכּ ָלם ע ֲֵרלים )=גופות חתוכות( ְמחֻ ְללֵ י חרב";
"אדום"; " סיכי צפון )=הפֵ יקים( וכל צִ ֹד ִ י";
מ ֹה";
"פרעה וכל הֲ ֹ
)לב ,כב-לב(
"...ביום ִר ְדתוֹ ְשאֹלה ...כִּ סֵ תי עליו את תהום...

ַו ִי ָחֲ מוּ בארץ תחתית כל עצי עֵ דֶ ן...
גם הם ִאתוֹ ירדו ְשאֹלה…"
)לא ,טו-יח(
ה ביאים ראו את יד ה' בעולם דווקא בעת פילת "עצי עֵ ֶדן" הם הכוחות הגדולים ,המעצמות ,כל
השחצ ים רבי הכוח והעושר ,ששלחו את אויביהם "חללי חרב" ַל ְשאוֹל" ,אל ארץ ַת ְחתית" ,ובעת
פילתם ירדו גם הם לארץ המתים .גם כשעולם ומלואו הריע למ צחים ,שאו ה ביאים את קי ת
המוּבָ סים ,בידיעה ברורה ,שזה יהיה גם די ם של המ צחים בבוא יומם  -ההיסטוריה ה בואית
אי ה היסטוריה של הצלחות ,אלא של קריסות.
בסוף מלחמת העולם )הראשו ה( קרסו הקיסרות הגרמ ית ,הקיסרות האוסטרו-הו גרית,
הקיסרות הרוסית ,והקיסרות העותמ ית .מי שחשב ,שהיו מ צחים טעה ,והטעות הקשה חשפה
בפרוץ מלחמת העולם הש ייה ,ועם השואה לאירופה ,וליהודי הגולה  -ובסופה ,השמדת
האידיאולוגיה ה אצית ,והקיסרות היפ ית .ב 1945-החלה מלחמת העולם השלישית  -המירוץ
הגרעי י המטורף ,שעדיין )ברוך השם( לא הסתיים ,ואחרי קריסת הקומו יזם הסובייטי ,פרצה
במ הֶ טֶ ן.
מלחמת הטרור בהפלת מגדלי התאומים ַ
עם קריסת  4הקיסרויות ב ,1917-פתח פתח תקווה לעם ישראל בהקמת 'הבית הלאומי' בארץ
ישראל אחרי אלפי ש ים .אחרי השואה וחורבן הגולה ,קמה מדי ת ישראל ,מדי ת קיבוץ גלויות.
כש יפצו את פסלי סטלין ברחבי רוסיה ,והוציאו את גופתו הח וטה )כמו פרעה( מ'הכיכר
האדומה' ,קראתי לעצמי בדמעות את "משא בבל" בישעיהו )יג-יד( ,שהיטיב לתאר את קבלת
הפ ים בשאול לרוצח ההמו ים ,כשגם הוא ירד לבור בתורו.
ואז עלו לארץ כמיליון וחצי יהודים ,ומשפחות מעורבות – עוד פרק ביציאת מצרים.

יחזקאל לג  -חוזרים לצופה
הפליט מירושלים מגיע והפה הסתום פתח ,מעתה יוכל ה ביא לדבר באופן חופשי .אבל האם
באמת משת ה משהו בסג ון של יחזקאל?
פרק לג חוזר לסוף פרק כד )לפ י ה בואות לעמים( ,ויש בו הקבלות לפרק יח )=הגמול( ,ולפרק ג
)=הצופה( .כעת בא "הפליט מירוש ַל ִם לֵ אמֹר הֻ כְּ תה העיר" )לג ,כא-כב( ,וכעת פתח ה' את פי
ה ביא" ,ולא ֶאֱ לַמתי עוד".
מקובל לפרש )רד"ק( ,שה ביא היה מ וע מלהוכיח את שומעיו במילותיו שלו ,ומעתה יוכל לדבר
באופן חופשי ,אבל בסג ון יחזקאל לא ראה שי וי .כון ,בפרקים הבאים מצא בואות גאולה,
שעד כה שמעו רק במבזק )כגון :יא ,יז-כ( ,אבל מדוע בואות חורבן הן 'פה סתום' ,ו בואות
גאולה ,הן 'פה פתוח' ,כשהסג ון דומה?
כבר ראי ו )לעיל פרק ג( ,שיחזקאל לא התפלל שהרי בירמיהו סתמה התפילה ה בואית
)שראשיתה באברהם( .אבל גם זה לא השת ה  -הפה עדיין שאר סתום מתפילה בואית .ראי ו גם,
שאין ביחזקאל בואה על פילת בבל )ועליית פרס( ,אבל ה ביא שאר 'גלותי' ,ופיו ותר סתום
מלומר דבר גד השליט.
עלי ו להיצמד למשל ה ביא-הצופה מראש המגדל :פיו של הצופה צמוד לשופר )כמו צופר אזעקה(,
והוא חסום מלדבר ,שמא לא יספיק להתריע בעוד מועד על התקפה" ,ו ַָתבוֹא חרב ו ִַת ַקח מהם
לקח ,ודמו מיד הצֹפֶ ה ֶאדרֹש" )לג ,ו-ז(.
פש"  -אז ֵיחָ שֵ ב הצופה לאחראי ישיר " -הוא בַּ עֲוֹ וֹ ִ ָ
בואות החורבן באו מפי יחזקאל כ" ֹצפֶה ְַתתי לבית ישראל" ,ומטרתן הייתה למ וע מראש כל
טע ה ,ש'לא שמע ו התרעה ואזהרה' מבעוד מועד ,כטע ת ירמיהו בתפילתו )ד ,י( על אשליית ביאי
'השלום' " -ו געה חרב עד ה פש" .גם הגמול ביחזקאל מוסבר במשל הצופה  -אם תבוא התקפת
אויב ,ואיש צדיק יתעלם מאזהרת הצופה ,לא יועילו צדקותיו ,ואילו רשע שיזהר  -יי צל.
כש ודע חורבן ירושלם בגולה ,תם תפקיד הצופה ,והפה פתח.

יחזקאל לד  -הרועים ,העדר והישועה
מרגע שסילק ה' מפי יחזקאל את שופר ההתרעה )כי כבר לא היה צורך בו( ,צף ועלה העם הסובל,
הזקוק לישועה' .העדר' )"צא י"; לד ,ו-יב( ,ש'הרועים' )=המ היגים( התעללו בו מלמעלה,
ו'השמ ים-החזקים' התעללו בו מבפ ים.
תיאור חיי עדר-צאן מתאים יותר לירמיהו ה ביא-הרועה ,אבל משל כל-כך ציורי ,מלא ומפורט
ומדהים גד ה הגה מושחתת ,שאין כמוהו בכל המקרא ,אופיי י דווקא ליחזקאל )לד ,ג-ד( .את
החֵ לֶב ת ֹאכֵ לוּ ,ואת הצֶ מֶ ר ִתלבָּ שוּ ,הבְּ ריאה ִתזבָּ חוּ )=תשחטו לאכילתכם( .מסים כבדים גביתם
ֵאתם – תקציבים לחלשים
ַקתם ,ואת החוֹלָה לא ִרפּ ֶ
לעצמכם משפע התוצר; את ה ַחלוֹת לא ִחז ֶ
שתם .אין כסף לשיקום פצועים
שתם ,ואת האֹבֶ דֶ ת לא בִ ַק ֶ
ולחולים לא ְ ַת ֶתם; ו ַל ִ שבֶּ ֶרת לא חֲ בַ ֶ
דיתם א ָֹתם וּבְ ָפ ֶרך – שלטון עריץ ומתעלל.
וּבחָ זְ קה ְר ֶ
ולחיפוש אבודים וחטופים; ְ
שפֵט בין שֶׂ ה ָל ֶשׂה ...הַ ְמעַ ט ִמכֶּ ם ,המרעה הטוב ִתרעוּ ,וי ֶֶתר
ובתוך העדר )לד ,יז-כא(..." :ה י ֹ
שקע מים ִתשתוּ ,ואת ה ותרים ב ַרגלֵיכם ִתרפֹּשוּן? וצא י ִמרמַ ס
רמסוּ ב ַרגלֵ יכם? וּ ִמ ַ
ִמרעֵ יכם ִת ְ
שתי ה"?
ַרגלֵיכם ִתרעֶ י ה ,וּ ִמר ַפּש ַרג ֵליכם ִת ֶ
אוֹת ה
פיצוֹתם ָ
ֶ
...יען בְּ צַ ד וּ ְבכָ ֵתף ֶת ְהדֹפוּ ,וּ ְב ַקר ֵי ֶכם ְת ַגחוּ את כל ה ַחלוֹת )=החלשות( ,עד אשר הֲ
אל החוּצה;
וסוף סוף גם בואת ישועה "כְּ בַ ָק ַרת ֹרעֶ ה עֶ דרוֹ" )לד ,יב; כב-לא(:
"והוֹשעתי לצא י ,ולא ִת ְהיֶי ה עוד לָבַ ז...
ַ
וַהֲ ִקמֹתי עליהם רֹעֶ ה אחד ...את עבדי דוד...
וא י ה' אהיה להם לא-להים,
ועבדי דוד שיא בתוכם...
וְ ָכ ַרתי להם ברית שלום –
וה ְשבַּ תי חַ יה ָרעה )=אויב( מן הארץ,
ִ
וישבו במדבר )=מרחבי המרעה( לָבֶ טַ ח,
וי ְָש וּ )בשקט( בַּ יְ עָ רים;
שמי ברכה יהיו;
...והוֹרדתי הגשם ְבּעִ תוֹ ,גִ ֵ
ַ
ו תן עץ השדה את פִּ ריוֹ ,והארץ ִת ֵתן יְבוּלהּ...
ויָדעוּ כי א י ה' א-להיהם ִא ָתם ,והֵ מה עמי בית ישראל...
יתי ,אדם ַא ֶתם – א י א-להיכם"...
וא ֵתן צא י ,צאן מַ ְרעִ ִ
ַ

יחזקאל לה  -ואז התחילה האֵ יבה
ע יין הבכורה הג ובה פתר בטוב ,תוסיפו על זה ציווי אלוהי גד כיבוש אדום ותיעובם ,ו ותר ו עם
ל"איבַ ת עולם?"
השאלה  -כיצד צמחה איבה בין יעקב ועשו שהפכה בפרק ו ֵ
בתורה האחווה מ צחת ,ואין ֵאיבה בין האחים המתרוצצים מבטן .יעקב ויתר על הבכורה שקיבל
במרמה ,השתחווה לאחיו )בראשית לג ,ג-ד( עד שהשיג חיבוק ו שיקות .ה' ציווה למשה לא לכבוש
'אף שעל' מב י עֵ ָשׂו )כמו מב י לוט( "כי יְרֻ שה לעֵ שָׂ ו תתי את הר שֵׂ עיר" )דברים ב ,ה( ,ועוד וסף
ציווי מיוחד )ב יגוד למואב ועמון( שהתיר חיתון מוגבל )בדור שלישי( ,והזהיר" :לא ְת ַתעֵ ב אֲ דֹמי,
כי אחיך הוא" )דברים כג ,ח-ט(.
בימי דוד ,מלך ב י עמון ארגן קואליציה גדולה גד ישראל המתחזקת ,וגייס לעזרתו את צבאות
ארם-צובא ,וכ ראה גם את מואב ואדום )שמואל ב ח ו-י( .יואב בן צרויה הביס את הקואליציה,
האיבה.
וכבש גם את אדום ביד חזקה; מאז התחילה ֵ

בכל עת שיכלו ,האדומים קמו ברדיפות "בחרב" ,ובהובלת שבויים יהודים לגלות כעבדים )עמוס
א ט ,יא( .מאידך ,אמציה מלך יהודה קם בהשלכת עשרת אלפים שבויים אדומים לתהום "מראש
הסלע" )=מבצר סלע אדום; דברי הימים ב כה ,יב(.
כאשר הופיעו המעצמות אשור ובבל ,יצלו האדומים את המלחמות וסילקו סופית את יהודה
מאילת )מלכים ב טז ,ו( ,השתלטו על מרחבי הערבה והר שעיר ,ואיימו על גבולות יהודה ב'רמת
גב' ובערד*.
כבר ישעיהו )לד( חזה את שממות שֵׂ עיר וארמו ות אדום ,אך השיא היה ב"יום ירושלַ ִם"**.
האדומים בגדו בקואליציה המורדת ,שיתפו פעולה עם הבבלים בהחרבת ירושלַ ִם ,בתפיסת
בורחים ובהסגרתם ,ו שארו יחידים בכל המרחב ,גאים וחוגגים.
ל"איבַ ת עולם"? אדום תהיה "לדם" )לה ,ה-ו( ,והר שעיר לשממה.
אז הפכה ה ֵאיבה ֵ
איך הפכה אדום לשממה? את זאת סביר ב בואת עובדיה.
___________________________
* ראו חרס  4ממצודת תל ערד.
** תהילים קל"ז ,ז; וראו עובדיה י-יד; איכה ד ,כא-כב.

יחזקאל לו  -גאולה ללא תנאים
"והיה כי יבאו עליך כל הדברים האלה… אשׁר תתי לפ יך ...ושׁבת עד ה' אלהיך ושׁמעת בקלו…
ושׁב ה' אלהיך את שבותך" .אלו הת אים של ספר דברים לגאולה .ובפרק ו?

ה ביא פו ה ) 3פעמים; לו ,א ,ד ,ו( אל "הָ ֵרי ישראל" – "לֶ הרים ולַגבעות ,לָאֲ פיקים ו ַלג ֵָאיוֹת,"...
לגאול אותם משממת החורבן ,והגאולה הזאת אי ה מות ית בשום דבר; כך מתוארת גאולה בלי
תשובה מַ קדימה ,ב יגוד לפרשת התשובה והשיבה בספר דברים )ל ,א-י(:
"והיה כי ָיבֹאוּ עליך כל הדברים האלה
הברכה והקללה...
עת בְ קֹלו...
ושמַ ָ
בת עד ה' א-להיך ָ
ושַ ָ
בוּת ִורחֲ מֶ ,
ושָ ב ה' א-להיך את ְש ְ
וקבֶּ צְ ִמכל העמים
ושָ ב ִ
אשר הֱ פיצְ ה' א-להיך שָ מה;
אם יהיה ִ ַדחֲ בִּ קצֵ ה השמים –
ומ ָשם י ִָקחֶ ;
ִמשָ ם י ְַקבֶּ צ ה' א-להיך ִ
וֶהֱ ביאֲ ה' א-להיך אל הארץ אשר יָרשוּ אֲ ב ֶֹתי
וה ְר ְבּ מֵ אֲ ב ֶֹתי ;
יטבְ ִ
ויר ְש ָתהּ ,והֵ ִ
ִ
וּמָ ל ה' א-להיך את ְלבָ בְ ואת ְלבַ ב זַרעֶ ,
לאהבה את ה' א-להיך ...למען ַחיֶי ;...
ואתה ָתשוּב ושמעת בקול ה',
צוֹתיו...
ועשית את כל ִמ ָ
והוֹתיר ה' א-להיך בכל מעשה יָדֶ ,
בִּ פרי בִ ט ְ  ...ובִ פרי ַאדמָ ת לטֹבה...
...לא למַ עַ ֶכם א י עֹשֶׂ ה בית ישראל,
לתם
כי אם לשֵ ם קדשי אשר ִחלַ ֶ
אתם שם;
בַּ גוֹ ִים אשר בָּ ֶ
וקדַ שתי את שמי הגדול...
ִ

ול ַָקחתי אתכם מן הגוֹיִ ם,
וקבַּ צתי אתכם מכל הארצות,
ִ
והֵ בֵ אתי אתכם אל ַאדמַ ת ֶכם;
רתם...
וּטהַ ֶ
וז ַָרקתי עליכם מים טהורים ְ
ו ַָתתי לכם לֵב חדש ורוח חדשה...
וַהֲ ִסרֹתי את לֵב האבן ִמבְּ שַׂ ר ֶכם
ו ַָתתי לכם לֵב בשר;
ואת רוּחי ֶא ֵתן בְּ ִקרבְּ ֶכם,
ועָ שיתי את אשר ְבּחֻ ַקי ֵתלֵכוּ
ֲשׂיתם;
שמרוּ וַ ע ֶ
וּמשפָּטַ י ִת ְ
ִ
בתם בארץ אשר תתי ַלאֲ ב ֵֹתי ֶכם...
וישַ ֶ
והרבֵּ יתי את פרי העץ ות ובת השדה… )לו ,כב-ל(.
ִ
קיבוץ גלויות יש בשתי הפרשיות ,וגם לב חדש ושפע ברכה .אבל ביחזקאל גם השיבה למצוות
תבוא מלמעלה ,וכאן טמון המפתח להב ת הוויכוח התלמודי הסוער )ס הדרין צז(  -בספר דברים,
קיבוץ הגלויות תלוי בתשובה; ביחזקאל ,הכל מת הל ב'יד חזקה'.

יחזקאל לז  -הישראלים באים
מי היו העצמות היבשות ומה היה חלקם בעיצוב הזהות הישראלית ,זו העתיקה של ימי ה ביאים,
וזו של ו כאן היום בארץ ישראל
מי היו "העצמות היבשות"?
גולי יהודה ,שאיבדו את כל עולמם ,היו שבורים ומדוכאים ,ורבים התייאשו כליל מן האמו ה,
אבל 'עצמות יבשות' הם לא היו .רק גולי ממלכת ישראל ,שגלו משומרון 134 ,ש ה לפ י חורבן
ואבדה תקות ו ִ ,ג ַזר וּ ל ו" )לז ,יא(.
ירושלַ ִם ,יכלו להיות כבר 'עצמות יבשות' – "יָבשוּ עצמותי ו ָ
ואכן ,הביטוי "כל בית ישראל" מופיע בזיהוי "העצמות היבשות" ,ואחר כך ,ב"עץ יוסף" )לז ,טז(,
וכך מובן הקשר בין שתי ה בואות .אחרי שיָקוּמוּ 'הישראלים' העתיקים מקברי הגלות בדרך
מופלאה של 'תחיית המתים' ,עלול לחזור גם הפילוג הקדום בין ישראל ליהודה ,ועל כך צטווה
ה ביא להראות איך "עץ יוסף" ו"עץ יהודה" יהיו ל"עץ אחד" ,בארץ.
קוראים יקרים ,א א עִ צמוּ עי יים לרגע – איזה ס גדול יותר ,תחיית "העצמות היבשות" מקברי
הגלות? או זה שעם ישראל לא יתפלג עוד "לש י גוים ,ולא ֵיחָ צוּ עוד לשתי ממלכות עוד" )לז ,כב(?
מי היו 'הישראלים' העתיקים מממלכת ישראל-שומרון? בבית-אל ובדן ,בגבולות הממלכה ,הוקמו
)לשם ה'?!( ש י מקדשי עגלים ,עם 'כוה ים' לא משבט לוי ,עם חגים בתאריכים שו ים מאשר
ביהודה )מלכים א יב ,כד-לג( ,וירבעם בן ְ בָ ט )=המלך הראשון( קרא לב יו " דב" ו"אביה"
)מלכים א יד ,א,כ( – ברור ,שהם לא חיו לפי תורת משה.
בתל דן – כל אב יה מסותתות "גָזית" ,ועלו
מדי פעם א י מגיע לסיור בבמה הישראלית ש חשפה ֵ
אליה ב"מַ עֲלוֹת" )=מדרגות( ,ב יגוד בולט לש י הפסוקים החותמים את פרשת יתרו )שמות כ ,כא-
כב( .וכמה הייתי חפץ לפגוש מישהו מהישראלים העתיקים ,ולשאול' :כל פסוק בתורת משה
עשיתם להפך? או רק חלק?'.
גם ביהודה פשעו גד תורת משה ,ואף הרעו יותר מממלכת ישראל ,כפי שזעקו ירמיהו )ג ,ח-יא(
ויחזקאל )כג ,יא( ,אבל ותרו תלמידי ביאים והמון עם שידעו אותה ו יסו לשמור עליה ,ואילו
בממלכת ישראל היה רישומה קלוש.
מה עיצב את הזהות 'הישראלית' העתיקה? כ ראה' ,מסורת אבות' בארץ האבות ,ו'תב ית וף
מולדת' .כאשר גלו 'הישראלים' ,לא ותר להם דבר ,וכעבור מאה ש ה ויותר ,הם היו 'עצמות
יבשות' – 'הישראליות העתיקה' מתה.

היהודים שגָלוּ לקחו עמהם את 'ספר התורה' ,ומסביבו התגבשה בהדרגה הזהות 'היהודית-
הגלותית' ,ששרדה אלפי ש ים .עד לפ י כ 150-ש ה לא ידע איש דבר על 'זהות ישראלית' .מי שלא
חי כיהודי ,לא שרד כחלק מעם ישראל' .הישראליות' הופיעה מחדש בארץ ,אחרי העליות
הראשו ות ,והפכה דומי טית )גם( בגלל ההת גדות החריפה של 'היהודים' ,שעד היום עוד לא
הבי ו "מי ילד לי את ֵא ֶלה" )ישעיהו מט ,כא(' ,הישראלים'.
וה ה קמה "מדי ה יהודית בארץ ישראל ,היא מדי ת ישראל" ,וש י העצים הופכים ל"עץ אחד",
למרות גלי הזעם וההת גדות של הקצה 'היהודי-חרדי' ,ושל הקצה 'הישראלי-חילו י' – שום דבר
לא יועיל גד דבר ה' ב בואה.
אמ ם 'חֶ בלֵ י הלידה' של הזהות 'היהודית-ישראלית' הם קשים מאוד וכואבים ,אבל ,כבר אי
אפשר לפלג שוב את ש י העצים ,ורוב 'היהודים' ו'הישראלים' )גם מבלי ללמוד יחזקאל לז( יודעים
זאת ,וגם מאמי ים בכוחותיה הפ ימיים של מדי ת ישראל כמדי ה 'יהודית ודמוקרטית' ,שהיא
גם 'יהודית' וגם 'ישראלית'.
הדרך ארוכה היא וקשה – אבל "העץ האחד" כבר ותן 'פירות' טובים.

יחזקאל לח  -קואליציה אירופית לוחמת
חז"ל זיהו בדברי יחזקאל את ארצות אירופה ורוסיה שי סו לכבוש את ארץ ישראל .זה כבר
מזכיר ל ו עבר לא רחוק
ה ביאים )מישעיהו עד ירמיהו ויחזקאל( ראו בעי יהם שתי מעצמות כובשות ומחריבות  -אשור
ובבל  -וגם הסבירו ,שזו יד ה' הפועלת בעולם .בצבאות אשור ובבל תמיד היו יחידות צבא מעמים
שו ים וממלכות ש כבשו.
ב יגוד לישעיהו ולירמיהו ,מ ע יחזקאל )כזכור( מ בואת ישועה לישראל עם הקץ הצפוי לבבל -
במקום זה ,בא החזון העתידי על מלחמות "גוג" ,שייפול "על הרי ישראל" ,אחרי שתתחיל שיבת
עם ישראל לארצו )על פי חזון "העצמות היבשות"(" :באחרית הש ים תבוא אל ארץְ ...מ ֻקבֶּ צֶ ת
מֵ עמים רבים"" ,ואל עם ְמאֻ סָ ף ִמגוים"" ,הש ְֹקטים ֹי ְשבֵ י ָלבֶ טַ ח" )פסוקים ח ,יב ,יא(.
ב וסף ל"גוג" זכרות בלשון ה ביא "גֹמֶ ר ...תוֹג ְַרמה" ,ועמים מ"י ְַרכְּ ֵתי צפון" ,ש זכרו כבר
ותירס; וב י גֹמֶ רַ :א ְשכְּ ַז וריפַת
ָ
בבראשית )י ,ב-ג(" :ב י ֶי ֶפת :גֹמֶ ר ומָ גוֹג ,וּמָ ַדי ו ָי ָון ותֻ בָ ל ,וּמֶ שֶ ך
תג ְַרמה" .חז"ל )יומא דף י ע"א( זיהו את "גֹמֶ ר וכל אֲ גַפֶּ יהָ " עם 'ג ְַרמַ ְמיָא' ,הם השבטים
ו ֹ
הגרמ יים; "י ְַרכְּ ֵתי צפון" הם ארצות אירופה ורוסיה .אם כך ,מדובר בקואליציה אירופית לוחמת,
מעצמה או מעצמות ,שיאספו את כוחותיהן כדי לכבוש )גם( את ארץ ישראל ,כשעם ישראל כבר
יתחיל לשוב אליה.
א ח ו חיים בדור חמישי של קיבוץ גלויות ,וא ח ו מכירים שתי מלחמות עולם שחוללה גרמ יה עם
מעצמות אירופיות; הן השפיעו השפעה דרמטית על העולם כולו ,וגם על ארץ ישראל  -אכן
ומגֵן ,תֹפְ שֵׂ י חֲ ָרבוֹת
התיאור בפרקים אלו מתאים עד מאד למלחמות עולםֻ ..." :כּ ָלם קהל רב ,צִ ה ָ
ֻכּ ָלם  -פּ ַָרס כּוּש וּפוּט ִא ָתםֻ ,כּ ָלם מָ גֵן וכוֹבָ ע  -גֹמֶ ר וכל אֲ ַג ֶפּיהָ  ,בֵּ ית תוֹג ְַרמה י ְַרכְּ ֵתי צפון ואת כל
לית ַכּשוֹאה תבואֶ ,כּעָ ָן לכַסוֹת הארץ ִתהיֶה ,אתה וכל אֲ גַפֶּ י ,
אֲ ַגפָּיו ,עמים רבים ִא ָתך" )ד-ו(; "ועָ ָ
אוֹתך" )ט(.
ועמים רבים ָ

יחזקאל לט  -מכתב מאבא
צליחת התעלה ,שהביאה להכרעה ישראלית מול הצבא המצרי ,הת הלה בימי חג הסוכות .בדיוק
בזמן שקרא ו את הפטרת 'גוג ומגוג'

במלחמת העולם )הראשו ה( קרסו  4אימפריות ,וארץ ישראל  -אחרי  400ש ה  -כבשה מידי
העות'מ ים )='תוגרמה' בפי היהודים( .מלחמת ההכרעה )של אל בי( על ארץ ישראל משכה כש ה
)מאוקטובר  1917עד ספטמבר  ,(1918וכללה כשמו ה חודשים של הפוגה ,כשש י הצבאות חו ים
זה מול זה ,מהירקון ועד חל עוג'ה .בסַ ן ֶרמוֹ ,אחרי אלפי ש ים ,הכירו אומות העולם ב'בית
לאומי' לעם היהודי בארץ ישראל ,לפי הצהרת בלפור .מלחמת העולם הובילה במישרין לישועת
עם ישראל בארצו.
במלחמת העולם הש ייה עמדו הגרמ ים-ה אצים בשערי מצרים וארץ ישראל ,ובפלמ"ח כבר הכי ו
רשל הבריטי מוֹ ְ ְטגוֹמֶ רי ,ש יצח
תוכ ית התבצרות לקרב 'מצדה על הכרמל'  -זכור לטוב הפיל ְְדמַ ַ
בקרב אל-עַ לָ מֵ יין ,והציל את היישוב היהודי בארץ מהשמדה.
כעבור  5ש ים אישרה עצרת האו"ם את החלטת 'החלוקה' ,שהביאה להקמת מדי ת ישראל 'בדם
ואש' ,במלחמת השחרור והעצמאות .המעצמה הבריטית ,שבגדה בהצהרת בלפור ,תמכה בצבא
המצרי ובלגיון העבר-ירד י .מלחמת קיומ ו הסתיימה בהפלת  5מטוסים בריטיים שחגו מעל
עמדות צה"ל ,ב יצ ה.
במשך  30ש ה תמכה המעצמה הרוסית-סובייטית בצבאות מצרים וסוריה ,ותמיכה זו הביאה
במישרין לפרוץ מלחמות הישועה וההצלה בששת הימים וביום הכיפורים ,בהן זכיתי לשרת
כלוחם בחטיבת הצ ח ים ) ,(55בשחרור ירושלים ,ובצליחת התעלה בסואץ .צליחת התעלה,
שהביאה להכרעה ישראלית מול הצבא המצרי ,למרות האיום הסובייטי והכו ות הגרעי ית
האמריק ית ,הת הלה בימי חג הסוכות )התשל"ד( ,בהם קוראים את הפטרת 'גוג ומגוג'.
אבי מורי ,ד"ר יחיאל בן -ון ז"ל שלח לי אז מכתב )שהגיע אלי בעיר סואץ( ,ובו כתב' :בכל לבי א י
מתפלל בימים האלה ,שכבר יצא ו ידי חובת ה בואות ה וראות האלה'.
בכל לבי א י מצטרף לתפילה זו של אבי ,מאז ועד היום.

יחזקאל מ  -ארכיטקטורה נבואית
בסוף ימי המלוכה ב ו שערים של  2ו 4-תאים .איך ידע יחזקאל בגולה לתאר בדיוק את שערי
שלמה ,כשערי המקדש העתידי?
ב בואות החורבן יצר יחזקאל 'תיאטרון' בואי ,ב בואות הישועה )בש ה ה 14-אחרי החורבן( עבר
ה ביא ל'ארכיטקטורה בואית' – 'האיש' ,שהדריך אותו בירוש ַל ִם לפ י החורבן" ,במראות א-
להים" )פרקים ח עד יא( ,והראה לו תועבות וחטאים ,הראה לו כעת חומה ושערים ,במידות
מדויקות.
גם בתורה )שמות כה עד מ( חוגגת האדריכלות ביריעות ובקרשים בהקמת המשכן ,ואילו 'שרפים
ואופ ים וחיות הקודש' מתרוממים לשמים בסילוק השכי ה .קשה לי להבין מדוע אוהבים 'א שי
קודש' את 'הרוח יות' )=הגלות( ,בעוד הת "ך מתאר את הגאולה דווקא ב'חומריות' ,כאשר כבוד
ה' יחזור לשכון בתוכה.
המפרשים הגדולים )כרש"י( חשבו ,שהתאים היו לאורך החומה ,מדרום לשער ומצפו ו .הגר"א
הבין ,שתאי השער היו מש י צידי הכ יסה )ב יצב לחומה(.
ההפתעה הגדולה בפרק הזה שמורה לארכיאולוג ,פרופ' יגאל ידין* ,שחשף בתל חצור שער ישראלי
"ות ֵאי השער ...שלשה
קדום המתאים בדיוק לתיאור האדריכלי בפרק הזה )לפי פירוש הגר"א( – ָ
ִמפֹּה ושלשה ִמפֹּהִ ,מדה אחת לשלשתם) "...מ ,י( .ידין קבע שהשער עם חומת הסוגרים הקשורה
אליו ,ב ה בימי שלמה .ואם לא די בכך ,ידין גם מצא בחפירות תל גזר שרטוט של חצי שער דומה,
ומפּוֹ".
"מפֹּה ִ
"מדה אחת" לששת התאים ִ
ועל פי הצעתו חפרו ומצאו בדיוק את החצי הש יִ ,
בחמת זעם הסתערו חוקרים )'מי ימליסטיים'( ל תץ את השערת ידין ,עד שפרופ' אמ ון בן-תור
חזר לחצור ,והוכיח שוב )מה שאפשר לראות בעי יים( שחומת הסוגרים )מהמאה העשירית
לפ ה"ס( מתחברת לשער  6התאים.

בסוף ימי המלוכה ב ו שערים של  2ו 4-תאים .איך ידע יחזקאל בגולה לתאר בדיוק את שערי
שלמה ,כשערי המקדש העתידי? יחזקאל עצמו הסביר – 'במראות ה בואה'!
__________________________
* בספרו חצור ,עמ' 203-187

יחזקאל מא  -חורבן הזהב
האולם דומה ,המידות זהות .אבל ההבדל הגדול עוץ במה שהודגש אצל שלמה ,ואי ו ביחזקאל
הקדָ שים" ) 20על  20אמה( ,הן אותן המידות מהבית
המידות ל"היכל" ) 40על  20אמה( ול"קֹדֶ ש ֳ
שב ה שלמה )מלכים-א ו ,ב-ג,טז-יז( ,והן כפולות ממידות המשכן )שמות כו ,טו-כה( .גם האולם
שבכ יסה דומה מאד לאולם שב ה שלמה )מ ,מט(.
ההבדל הגדול עוץ במה שהודגש אצל שלמה ,ואי ו ביחזקאל  -אין שום בית למלך )" שיא"
בלשון יחזקאל( ,אין ציפוי עצים מהלב ון ,וזהב לא זכר ,אין כרובים מקשה זהב ,ולא כרובים
עומדים בדביר .אין 'דביר'! אפילו ארון הברית לא זכר .ב"קֹדֶ ש ה ֳקדָ שים" לא מתואר שום דבר.
יש "כְּ רוּבים ו ִתמוֹרים" על הקירות ,עם "פ י אדם" ו"פ י כפיר" )מא ,יח-כ( בדומה לשלמה
)מלכים-א ו' ,לה; ז' ,לו( ,אבל בלי זהב .לא זכרו מ ורות זהב בהיכל )שלמה יצק עשר; מלכים-א
ז' ,מח-מט(; לא זכר שולחן לחם הפ ים המצופה זהב ,ולא מזבח זהב; "המזבח" הפ ימי רק
מ"עץ" ...גובהו  3אמות )כמו במשכן( ,ואורכו ) 2כפול מהמשכן( ,ו קרא גם "השֻ לחן אשר לפ י ה'"
)מא ,כב(  -רק הוא זכר בהיכל; אין 'יָם' ,ואין 'מכו ות'; יש ש י עמודים מצדי הפתח )מ ,מט( ,אבל
לא זכרו 'כותרות'.
האם מותר להשלים את החסר ,מתוך ה חה שה בואה קיצרה? בתיאור כה מפורט ,זה לא אפשרי.
גם חז"ל )הוריות יב( והרמב"ם )הל' בית הבחירה פרק ד ,א( הבי ו ,שהארון עם הכפורת והכרובים
ג זו לעולמים עוד בימי יאשיהו )ירמיהו ג ,טז-יז; דברי-הימים-ב לה ,ג ,שלא כפשוטו(.
שמעת כאן צעקה גדולה גד גורמי החטאים והתועבות ,שהביאו לחורבן הזהב והעושר של שלמה,
קדֶ ש
בית המלך והפוליטיקה ,וציפוי עצי הלב ון ִמצוֹר .רק הבית וקירותיו מדודים בדיוק " -וזה ֹ
הקדָ שים" )מ"א ,ד(.
ֳ

יחזקאל מב  -מקדש מועט
מול 'ים ה חושת' הכביר שיצק שלמה על  12בקר ,מול ' 10מכו ות'" ,אריות בקר וכרובים",
ו"אופ י חֹשת"" ,מעשה שוֹשָ ן" ו 200-רימו ים לכותרת ,תיאר יחזקאל רק את זה
לפ י ו מידות מרובעות של חצרות ולשכות והר הבית ,ולכל לשכה ,תכלית ברורה בקודש .בלי שום
עושר ,בלי שום קישוט ,אפס זהב .המשכן במדבר מפואר ושוֹבֶ ה עין לעומת הבית שמתאר יחזקאל,
ואילו שלמה הוא כמובן ההפך הגמור.
מול 'ים ה חושת' הכַּבּיר ,שיצק שלמה על  12בקר )מלכים א ז ,כג-כו( ,מול ' 10מכו ות' )= ַכּ ים
לַכִּ יוֹרים(" ,אריות בקר וכרובים" ,ו"אוֹפַ ֵי חֹשת" )שם ,כז-לט( ,ושתי כותרוֹת העמודים ,עם
רשרוֹת" ,ו"מעשה שוֹשָ ן" ו 200-רימו ים לכותרת )שם ,טז-כ( ,תיאר
"שׂבָ כים ...גְ ִדלים מעשה שַ ְ
ְ
יחזקאל רק:

"הֵ ָה ִלשכוֹת הקֹדש
אשר י ֹאכלו שם הכֹּה ים אשר קרובים לה',
קדשי הקדשים ,שם ַי יחו קדשי הקדשים) "...מב ,יג(;
בו י הבית הש י הבי ו שאין ארון כרובים ואין דביר ,ורק חלל מרובע הוא "קֹדש הקדשים" ,אבל
הם לא יכלו לוותר על מ ורת הזהב – הם לא הסתפקו במראות המ ורה שב בואת זכריה )ד( ,הם
יצקו אותה "מקשה זהב" ,כמו בתורה .ומה קרה? א טיוכוס )ה ,4-הרשע( שדד אותה.
יהודה המקבי יצא לקרבות טיהור ושחרור ,ואז יצקו מ ורת זהב חדשה ,וקבעו חג ח וכה – עד
שבא הורדוס )אדומי/יהודי/רומאי?( ,פירק את הבית הש י ,וב ה שוב )עם מיטב האומ ים
הרומיים( מקדש מפואר ,עוצר שימה" .מי שלא ראה בית המקדש בבִ ָי ו ,לא ראה בִּ יָן מפואר
מעולם ...זה ִבּ יָן הורדוס" )סוכה א עב(.
ומה קרה? טיטוס החריב את מקדש הורדוס המפואר ,לקח לרומא את מ ורת הזהב ,ועיצב אותה
על 'שער ה יצחון' שלו ,כסמל לחורבן היהודי .ואז חזרו חז"ל ליחזקאל עם מסכת 'מידות' ,שאין
בה זהב וכלים ,והמ ורה לא זכרת – רק לשכות רבועות לעבודת קודש מדויקת.
תיירים לא יבואו לראות? – האם אף אחד לא יפריע?

יחזקאל מג  -פשע מלוכה
כדי להבין את הפוליטיקה של המלכים שיש להרחיק מן הבית העתידי ,כדאי לתת מבט אחד קודר
אל המלך יואש
עוד יותר מהרחקת הזהב ,העושר והיופי ,סוכ י ההשחתה הידועים ,חשוב להרחיק מהבית העתידי
את הפוליטיקה של המלכים .הבית שב ה שלמה היה כפול  -בית ה' ,ובית המלך החוסה בצילו
ושואב ממ ו ברכה וכוח )מלכים-א ז ,א-יב(  -אבל לא כך הת הלה הממלכה.
בין הכל במבט קודר אחד אל המלך יואש )מלכים-ב יא( ,ה יצול היחיד מטבח עתליה בזכות
דודתו ְיהוֹשֶ בַ ע ,שג בה אותו "מתוך ב י המלך המוּמָ תים ...בחדר ה ִמטות" )שם ,ב-ג( ,והסתירה
אותו  6ש ים בבית ה'  -עד למרד יהוידע הכהן ,שהמליך את יואש בן השבע "על העמוד כַּמשפט"
)שם ,יד( בעוד עתליה שומעת ,מתקרבת ,ומוּמֶ ֶתת "דרך מבוא הסוסים בית המלך" )שם ,טז( .הכל
קרוב כל כך ,וכל פשע ממלכתי מחלל גם את הקודש.
אך בבוא היום ,וכבוד ה' ישוב אל מקדשו ,ישת ה הכל -
ולא ְי ַט ְמאוֹ עוד בית ישראל שֵ ם קדשי,
וּתם,
ומלכֵיהֶ ם בִּ זְ ָ
ֵהמָ ה ַ
מוֹתם;
גרי מַ ל ֵכיהֶ ם בָּ ָ
וּבְ פִ ֵ
בְּ ִת ָתם ִס ָפּם את ִספּי,
וּמזוּז ָָתם אצל ְמזוּזָתי,
ְ
והַ קיר בֵּ י י ובֵ י ֵיהם,
וט ְמאוּ את שֵ ם קדשי
ִ
ֲבוֹתם אשר עָ שׂוּ,
בְּ תוֹע ָ
וָאֲ כַל אותם בְּ ַאפּי -
וּתם וּפִ גְ ֵרי מַ לכֵיהֶ ם ממ י,
עתה ְי ַרחֲ קוּ את זְ ָ
ושָ ַכ תי בתוכם לעולם )מג ,ז-ט(;
הקדים
וה ֵה כְּ בוֹד א -הי ישראל בא מדרך ָ
ִ
אבל אין פירוט של מראות הכרובים והאופ ים ,ודי בקיצור:
ראה אשר ראיתי בְּ ב ֹאי לשַ חֵ ת את העיר...
כַּמַ ֶ
וגם אין צורך לפרט כימָ לֵא כבוד ה' ,הבית )מג ,ב-ה(,
ורק 'כַּפּוֹת הרגלים'* של 'כסא הכבוד' השוכ ות בבית ה' "לעולם" ,מודגשות בחזון גאולת המקדש.

*אדם זרטל )ז"ל( חשף אתרי פולחן ישראליים )'גלגלים'?( מתקופת ההת חלות ,וקיר התיחום
המבדיל בין קודש לחול ב וי בצורת 'כף רגל' דורכת על האדמה ' -כפות הרגליים' לא זכרו
במראות הסילוק.

יחזקאל מד  -איך מחנכים נשיא
שיא יכול לעשות הכל ,אבל יש כמה דברים ,כמה שערים ,שצריכים להישאר סגורים בפ יו
'מלך בשר ודם' בישראל ,נקרא ביחזקאל )לרוב( "נשיא"! מלכים ביחזקאל הם )לרוב( מלכי גויים,
"וּבפִ גְ ֵרי מלכיהם" )מג ,ז(; גם "עבדי דוד" ,אחרי שיהיה לישראל
ובישראל הם נזכרים בהקשר שלילי ְ -
רק "מלך אחד" " -ולא יֵחָ צוּ עוד ...לשתי ממלכות" )לז ,כב( ,לבסוף ייאמר " -ועבדי דוד נשיא להם
לעולם" )שם ,כה(.
מה ההבדל בין 'נשיא' לבין 'מלך'? ההבדל הוא בשושלת ' -נשיא' מורם מעם ,מנהיג ושליט ,אבל לא
מוריש שלטון לבניו .משה רבנו לא הוריש שלטון לבניו ,ולא יהושע ,אף לא אחד משופטי ישראל ,או
מנשיאי השבטים*.
כמו ש'כהן' מוריש כהונה ,כך 'מלך' מוריש מלוכה " -למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב
ישראל" )דברים יז ,כ( .זהו החשש הגדול מ'מלך' בתורה ,מפני שיש בשושלת יומרה ל'מלכות עולם'; על
כך אמר גדעון ל"איש ישראל" ,שביקשו שלטון קבוע שיעבור בירושה " -לא אֶ משֹ ל אני בכם ולא יִ משֹ ל
בני בכם  -ה' יִ משֹ ל בכם" )שופטים ח ,כב-כג(.
כאן נפתח תהליך 'חינוכי' על "הנשיא" )תוך שמירה על כבודו(  -הוא ייכנס מהצד" ,דרך אולם השער
יבוא ,ו ִמדרכו ֵיצֵ א" ,הוא ישב "לאכול לחם לפני ה'" ,אבל השער הגדול למקדש )ממזרח( יישאר סגור
"ואיש לא ָיב ֹא בו" )מד ,ב-ג( " -הנשיא" חייב ללמוד ,שהכניסה הראשית למקדש שמורה לה' בלבד ,ורק
הוא 'מלך עולמים' – שלא כשלמה ,יואש ועוזיהו שנכנסו להיכל ,ואף שלטו בו.
הפתעה בלתי ידועה יש בקביעת יחזקאל ,שהלוויים היו שותפים לחילול הבית הראשון ,ואילו "הכֹ הנים
הלוִ יִ ם בני צדוק" )מד ,טו( נשארו נאמנים גם בתקופות החילול ,ושמרו "את משמרת מקדשי" ,ובזה שמרו
על כהונתם לעולם.

*השוו במדבר א ,ד-טז; מול במדבר לד ,יח-כט.

יחזקאל מה  -ועדת חקירה לפשעי מלוכה
תארו לעצמכם שה שיא מקבל חלה לעצמו ,דרש לממן את קרב ות הציבור במקדש ואף לתת
מת ות לעבדיו  -ועדת חקירה ו 4-מסק ות מרחיקות לכת

החזון ה בואי הגיע כאן לשיא המהפכה החוקתית-פוליטית :עיר המקדש לא תהיה עוד חלק
קדש מן הארץ" )מה ,א( – ריבוע של  25.000אמה מכל צד
מ חלות השבטים ,אלא "תרומה לה'ֹ ,
)במידות האמה הגדולה 15-14 ,ק"מ( ,שאין בתוכו ל" שיא" )=לממלכה( שום חלק ו חלה; לא
'ירושלים בי לאומית' ,אלא "קדש קדשים" )מה ,ג(.
 500אמה מכל צד – למקדש עצמו )מה ,ב( ,ו 3000-מכל צד להר-הבית )מב ,טז-כ(;  25,000על
 10,000אמה ) 15-14על  6ק"מ; יותר משטח ירושלים כיום( ,רק " ַלכֹּה ים משרתי המקדש" – שטח
דומה "לַלוִ ִים משרתי הבית" )מה ,ד-ה( ,ורק  20אחוז מאותו שטח לאחוזת העיר )=לציבור,
ולחקלאות לצורכי העיר(; "ול שיא ,מזה ומזה לתרומת הקדש" )מה ,ז(.
תארו לכם – קרקעות הממלכה /המדי ה מרוכזות מיפו לאשדוד ועד ווה-אילן; ובמזרח ,במדבר
יהודה ובאזור יריחו )ברצועת רוחב של  15-14ק"מ(; עיר המקדש ,מ וה-אילן עד מעלה-אדומים,
ומשדה התעופה עטרות עד קבר רחל; הר-הבית תופס את רוב העיר העתיקה.
מסק ות 'ועדת החקירה' ה בואית על פשעי המלכים שגרמו לחורבן ,מדהימות:
 .1להרחיק כליל את הממלכה מהמקדש ,ולהשאיר בו רק כוה ים אמ ים;
 .2לתת לכוה ים וללוויים את רוב שטחי עיר המקדש ,כ חלת קבע;
 .3לתת ל" שיא" )=לממלכה( שטחים רחבים מצידי עיר המקדש ,כדי שיוכל להוריש חלות לב יו,
ולתת מת ות לעבדיו ,בלי לשדוד חלות מהעם ,בלי ל ַשֵ ל שום אדם ,ולשמור על "משפט וצדקה",
כייעוד בית אברהם ,כמצוות התורה וכמוסר ה ביאים;
" .4ה שיא" יקבל את תרומות החובה מהעם ,ויממן את קרב ות הציבור במקדש; אבל לעולם לא
ייכ ס למקדש פ ימה.
מסק ות מדהימות אלה שארו ג וזות בת "ך ,ובלי " שיא" וכוה ים אמ ים ,גם אי אפשר ליישמן.

יחזקאל מו  -הפרשה של אליהו
שבועות ,יום כיפור ושמי י עצרת לא זכרים ,אפילו הכהן הגדול לא זכר .הפרק הזה הרעיש את
הפרש ים לדורותיהם
יותר מהיעדר מוחלט של זהב ,ומהשי ויים העצומים בעיר המקדש ומסביבה ,הרעיש הפרק הזה
את חז"ל ואת הפרש ים לדורותיהם  -דווקא בהיותו דומה ,ושו ה מאד ,מחוקי הקרב ות שבתורה
 אפילו ֹכהן גדול לא זכר ביחזקאל ,ואין כ יסה לקֹדש הקדשים; שלוש דעות אמרו בגמרא)מ חות מה עמוד א(:
 .1המש ה אומרת ,ש"פר ...וששת כבשים" בראש חודש )במקום ש י פרים ושבעה כבשים; במדבר
כח ,יא( באו ללמד הלכה " -אם לא מצא ש יים ,יביא אחד ...אם לא מצא שבעה יביא ששה"...
)וכך ברש"י(;
 .2רבי יהודה ור' יוח ן" :פרשה זו ,אליהו עתיד לדורשה"  -מעצמ ו לא בין!...
 .3רבי יוסי ורב אשי :אלו קרב ות 'מילואים' )=מילוי ידיים להתחלת כהו ה( לח וכת המקדש
העתידי )וכך ברמב"ם הלכות מעשה הקרב ות ,פרק ב ,יד-טו(;
אכן ,הקרב ות ש זכרו בח וכת המזבח )מג ,יט-כו( הם במפורש קרב ות 'מילואים' ,וכך גם הפר
לחטאת לכפרת הבית "בראשון באחד לחֹדש" )א ב יסן( ,ו"בשבעה בחֹדש" )מה ,יח-כ(  -אולם
בהמשך מדובר בקרב ות שבתות וחגים .שבועות ,ימי התרועה והכיפורים ושמי י עצרת לא
זכרים!
ההסבר הרווח )'דעת מקרא'( שמדובר בקרב ות שיקריב "ה שיא" ,ב וסף לקרב ות התורה ,ראה
סותר את חובת "ה שיא" לממן את קרב ות העם " -בחגים ובחדשים ובשבתות ,ובכל מועדי בית
ישראל" )מה ,טז-יז( בתמורה לתרומות העם.
גם הסברות של חוקרי המקרא על זיקת יחזקאל ל'חוק הכוה י' ,שבתורה ,אין להן יסוד ,בגלל
הפערים העמוקים  -בתורה מתואר כִּ שלוֹן אהרן בחטא העגל ,ומות ש י ב יו ) דב ואביהוא(

בח וכת המשכן ,ואילו ביחזקאל ,הכוה ים ה אמ ים "ב י צדוק" ,הם 'מושלמים' וכֹהן גדול לא
זכר.
'פוליטיקה כוה ית' מושחתת כמו שהתפתחה בימי בית ש י ,כלל לא עולה על הדעת ביחזקאל…
"פרשה זו עתיד אליהו לדורשה"!

יחזקאל מז  -כשים המוות יקום לתחייה
מדוע הקל פרק ו על חכמים לשקול בש ית את תכ יותיהם לג יזת ספר יחזקאל ,ומה התכ ית
הכלכלית-גאוגרפית של ה ביא להבראת ים המלח
הפרק הזה הֵ ֵקל על חכמי ישראל לדחות את תכ ית המקדש העתידי ל'אחרית הימים' ,לא לג וז
את ספר יחזקאל )מ חות מה עמ' א( ,ולהשאיר את הספקות ל'אליהו' – מתי דע ו בין את הכל?
ומעיָן מבית ה' יֵצֵ א"...
כאשר "יֵצאו מים חיים מירושלַ ִם ...בקיץ ובחֹרף יהיה" )זכריה יד ,ח(ַ " ,
)יואל ד ,יח( ,ו"מים מפכים מן הכתף הימ ית" )=הדרומית( של בית המקדש ,שיהפכו אחרי 4000
וֹאה "אשר לא יֵעָ בֵ ר" ,וים המלח יתרפא! )מז ,ה-ט(.
אמה )=כ 2.3-ק"מ( ל חל ג ֶ
כדרכו של יחזקאל ב בואה ,החיזיון המופלא מפורט מאד ,דרמטי ועוצר שימה .בכל מדידת "אלף
אמה" במורד ה חל )=קדרון( המים עולים" :מֵ י ָאפְ ָס ִים ...מים בִּ ְר ָכּ ִים ...מֵ י מָ ְת ָ ִים ...מֵ י שָׂ חוּ,"...
ואז "אל שפת ה חל עץ רב מאד ...ובאו הימה ...ו רפאו המים";
ב וסף לחזיו ות ולארכיטקטורה ה בואית ,ל'וועדת החקירה' לעיצוב המשטר ,יש ביחזקאל גם
'תכ ית כלכלית' עם בקיאות גאוגרפית .חלקו הצפו י של ים המלחֵ " ,מעֵ ין ֶגדי עד עֵ ין עֶ גְ לַ ִים"
)= ֶפ ְשחה( יקבל שכבה משמעותית של מים מתוקים ,ולראשו ה ישגשגו שם ע ף הדיג ,והפקת
התרופות מעלי העצים המיוחדים שיצמחו על שפת ה חל )=קדרון( באפיקו התחתון .והחלק
"בּצ ֹא ָתיו וּגְ בָ ָאיו ולא ֵי ָרפְ אוּ ,לְמלח ִ ָת וּ" )מז ,י-
הדרומי ,הרדוד ,יישאר בסיס לתעשיות המלח – ִ
יא(.
ימיו מן המקדש
כעת מובן גם מדוע עלמו הים והמכו ות שעשה שלמה ממקדש יחזקאל ,שהרי "מֵ ָ
הֵ מה יוצאים" )מז ,יב(.
כמה הפוך התיאור הזה מאמות המים שהוליכו את מי המעיי ות מהר חברון לירושלים בסוף ימי
בית ש י ,מפעל ה דסי כביר ,שהכריז בתוקף :חזון ה ביאים לא התממש עד כה ,ואין ל ו לסמוך
אלא על עצמ ו .בדיוק כך ,גם בחזון הציו י ,בין השאר ביחס לים המלח.

המהַ מֶ מֶ ת
יחזקאל מח  -מהפכת יחזקאל ְ
חלוקת הארץ מחדש  -חי וך מחדש גם לשבטי ישראל .הארץ תתחלק מחדש לשבטים ברצועות
רוחב שוות ,ממזרח למערב ,בהתעלמות מוחלטת מתוואי שטח ו וף  -אין כ רת ואין תבור ,אין
כרמל וגלבוע ועמק יזרעאל ,אין שרון ושומרון והר חברון ,אין שפלה ו גב  -אין זכויות לשבטים
מהעבר ,לא מברכת יעקב ולא מברכת משה  -חלוקות ה חלות של משה ויהושע בטלות ומבוטלות.
מלחמות האחים ופשעי החורבן מחקו הכל.
הגבולות החיצו יים )של 'ארץ כ ען'; במדבר לד( שמרים )ומתוארים בלי הרים ו וף ,רק ברצף של
שמות מקומות( ,אבל בתוכם  -יהודה וב ימין יתחלפו  -ב ימין מדרום לעיר המקדש ,ויהודה
מצפון .ראובן 'יחבר' בין יהודה לאפרים ומ שה ,אולי כדי לממש את חזון השלום בין עץ יוסף לעץ
יהודה )לז(; יששכר וזבולון יורדים מהעמקים הצפו יים דרומה ,ל גב הצפו י; אין חלות בעבר

הירדן מזרחה; ראובן וגד עוברים מערבה; דן וגד ,ש י שבטים לוחמים ,מחזיקים גבולות צפון
ודרום  -כל השבטים מקצה עד קצה ,ממזרח למערב.
הגֵרים "הגָרים בתוככם ,אשר הולידו ב ים בתוככם" )מז ,כב-כג( יקבלו חלה שווה וזכויות
מלאות "כְּ אזרח בב י ישראל" ,בתוך השבטים במקום מגוריהם! מאידך" ,כל בן כר ,עֶ ֶרל לֵב ועֶ ֶרל
בשר ,לא יבוא אל מקדשי" )מד ,ט(.
המהַ ֶמ ֶמת ,שמשפילה לעפר את כל גאוות
אתם מכירים מישהו שיתמוך במהפכת יחזקאל ְ
השליטים ,את כל זכויות השבטים ו כסיהם ,את כל השקפות העולם )הממלכתיות ,הלאומיות,
התור יות ,וגם הליברליות(; שמע יקה את מלוא הכוח לקבוצה קט ה של כוה ים אמ ים ,ואלה
לא ית ו גם ל'ע ֲֵרלֵ יֵ -לב' לבוא למקדש? )איך בודקים זאת?(; שמע יקה לגֵרים חלה וזכויות אזרח
שוות בארץ ,אבל אוסרת על ' כרים וע ֲֵרלים' לבוא למקדש?
ְהוֹשמה!'
ְרוּש ַל ִם'  -ל'י ָ
וההפתעה העצומה ב שימה האחרו ה  -שי וי השם 'י ָ

יחזקאל  -סיכום  -חשבון נפש
על גוג ומגוג; על אידיאל מרובע חסר רגשות; על ביטחון מוחלט בקבוצת כוה ים אמ ה; על
מהפכה חוקתית ששום אדם לא יתמוך בה; יחזקאל משאיר ל ו המון חומר למחשבה
כגודל ההשתאות כך עומק הזעזוע.
השתאות על האומץ; על השפה העשירה; על המשלים המפתיעים; על שיאי הדרמה ה בואית של
כל הזמ ים )שום תאטרון לא ישווה ליחזקאל(; על אופקי ההשכלה בתרבויות העולם העתיק
)ובפוליטיקה ,ובכלכלה(; על האחיזה בשופר ה בואי בלי להרפות אף לרגע; על 'הארכיטקטורה
ה בואית' עם 'האידיאל המרובע'; על 'ועדת החקירה' ה בואית לחורבן הבית הראשון; ועל תכ ית
המהפכה המדהימה לסילוק כל גורמי ההשחתה והכישלון ,ולכי ון מלכות ה' הש ֵלמה בעיר
ְהוֹשמה';
המקדש' ,י ָ
זעזוע על עולם דתי -בואי שב וי כולו על מידת הדין לבדה ,ללא רחמים; על אבדן 'זכות אבות'
ו'סגולת ישראל'; על ההשוואה לסדום; על תיאורי הזְ וּת; על יציאת מצרים בלי זכות וחסד; על
"חֻ קים לא טובים ומשפטים לא ִי ְחיוּ בהם" )כ ,כה(; על 'תורת גמול' שרואה רק רועים ושליטים,
ומתעלמת מהמו י ה ִ ד ָכּאים בעדר הצאן; על ההתעלמות מפשעי בבל ומ פילתה; על גאולת קיבוץ
גלויות בלי שום זכות וחסד; על 'גוג ומגוג'; על 'אידיאל מרובע' חסר רגשות; על ביטחון מוחלט
בקבוצת כוה ים אמ ה )אהרן הכוהן יכול להיכשל ,אבל לעולם לא 'ב י צדוק'(; על מהפכה
חוקתית ,ששום אדם לא יתמוך בה;
א י מקבל מיחזקאל המון חומר למחשבה ולחשבון פש;
א י שאר עם 'תורת משה' ,שיש בה גם חולשות וכישלו ות וגם מידות הרחמים .א י שאר עם
ההלכה ,שיש בה גם התחשבות וא ושיות )אם אין  7כבשים מביאים  ,6וגם פחות( ,וא י שאר עם
הציו ות האחוזה בארץ ישראל הראלית ,ובירושלים ,שבה ה' גם מברך את מעשי ידי ו.
וא י מאמץ בכל לב את חזון האיחוד של 'ש י העצים' )לז ,טו-כב( ,היהודי והישראלי" ,לעץ אחד...
בארץ ,בהרי ישראל".

תרי עשר

הושע א  -המשוגע הזה
זעקות ומחאות שמעו מכל עבר .היו ש יסו לתקן את דברי ה ביא .אבל הרוב פשוט השתוללו
מזעם  -איך הוא ֵמעֵ ז? מדוע בא הַ ְמשֻ גָע הזה אלי ו?
לא היה אדם אחד בשומרון אחרי בית אחאב ,שלא ידע מי זו "אשת זְ וּ ים" " -עד זְ וּ ֵי איזֶבֶ ל
ִא ְמ וּכְ שָ ֶפיהָ הרבים" )מלכים-ב ט ,כב(  -הלוא זו הייתה סיסמת מרד יהוא לחיסול המלך יהורם
וכל בית אחאב .הכי וי "גֹמֶ ר בת ִד ְבלָ ִים" לא ִהטעה איש בשומרון ,ואולי גם יכלו להבין בו רמזים,
ש עלמו מאת ו.
ַלדי )אשת( זְ וּ ים" :יהורם  -שהֲ ָרגוֹ
גם לא היה אדם בשומרון ,שלא ידע מיהם ש י הב ים והבת" ,י ֵ
יֵהוא ביזרעאל; עתליה "לא רֻ ָחמָ ה"  -האכזרית ,שרצחה ילדים ותי וקות בבית דוד )מלכים-ב יא,
א-ב(; ואחזיהו "לא עַ מי"  -ששלח לשאול באלילי עקרון )מלכים-ב פרק א(.
כמאה ש ה )יֵהוא  -יהואחז  -יואש  -ירבעם( חגגו בשומרון את חיסול ' ֵאשֶ ת הזְ וּ ים' ,ובית אחאב
כולו .ברגע שה ביא הושע פתח במחזה ה בואי המזעזע ,כולם מָ חוּ ַכּ ָפּ ִים; אולי זכרו ב ָבוֹת
היזרעאלי ,שאיזבל פקדה על רציחתו כדי שאחאב יירש את כרמו )מלכים-א כא ,ח-טו( ובכל אותם
ביאים וב י ביאים ,שאיזבל 'הכריתה' )=רצחה; מלכים-א יח ,ד(.
וה ְשבַּ תי
ואז רעם קולו של ה ביא בשם ה' " -כי עוד מעט ופקדתי את דמי יזרעאל על בית יֵהואִ ,
מַ ְמלְכוּת בית ישראל" )א' ,ד( .זעקות ומחאות שמעו מכל עבר  -היו ש יסו 'לתקן' את ה ביא' :בית
אחאב'! 'בית אחאב' התכוו ת!' .בית יהורם' ,יסה מישהו .אבל הרוב פשוט השתוללו מזעם ' -איך
הוא מֵ עֵ ז'?! "מדוע בא הַ ְמשֻ גָע הזה" )מלכים-ב ט ,יא( אלי ו?!
'א ֶתם )=שומרון בימי בית יהוא( לא יותר טובים
ה בואה השיגה את מטרתה  -לזעזע את שומרון! ַ
מ'אשת הז ו ים' ההיא ומילדיה' ,והפעם ,הבעיה היא בחברה כולה ולא בבית המלך; לכן ,לא
צפויה החלפת שלטון ב'יזרעאל' ,אלא אבדן הממלכה כולה "בעֵ מק יזרעאל".

הושע ב -ד"ש מאיזבל
הושע מביא כאן בואה קדומה מתקופת בית אחאב .מי היא גומר ,מי היא 'לא רוחמה' ,ואיפה
כ ס המדבר לסיפור?
בפרק ו עשה הושע צעד מדהים וסף ומביא בואה קדומה ,כולה מתקופת בית אחאב ,והיא הרקע
לדמויות ולשמות שבפרק א.
איך יודעים? ה בואה מתארת 'פולחן בעל' בצבעים עזים וברורים ,שאיזבל )"לא אשתי"( הביאה
לשומרון ,ובתה עתליה )"לא רֻ חָ מה"( הכ יסה לירושלַ ִם .יהוא בן משי ויהוידע הכהן השמידו כליל
את מקדשי הבעל )מלכים ב י ,טו-כח; יא ,יח( .בימי ירבעם בן יואש כל זה כבר היה זיכרון
היסטורי רחוק.
למדבר ,כמו ביציאת מצרים ,כדי להיטהר
העו ש על פולחן הבעל ב בואה הקדומה היה חזרה ִ
עוּריהָ  ,וכיום עֲלוֹתהּ מֵ ארץ מצרים" )ב ,יז(; ואכן,
ולשוב לארץ מחדש – "ועָ תה שָ מה כימי ְ ֶ
למדבר מפ י רדיפות איזבל ,והמדבר הפך ל ביאים
הת ועה ה בואית בימי אליהו ואלישע ברחה ִ
לאורח חיים ,עד כדי השקפת עולם.
אליהו הסתתר ב" חל כרית אשר על פ י הירדן" )מלכים א יז ,ג( ,ואחרי מעמד הר הכרמל ברח
לחורב )שם יט(; לאלישע ולב י ה ביאים היה מושב-מקלט ביריחו ועל הירדן )מלכים ב ב ,יח-כב;
'המדברית' )ירמיהו לה ,ו-י( ,היה השותף
ד ,לח-מד; ו ,א-ז(; יהו דב בן ֵר ָכב ,אבי האידיאולוגיה ִ
העיקרי בהשמדת פולחן הבעל בידי יהוא )מלכים ב י ,טו-טז(.

ה בואה הקדומה פתחה ב"ריבוּ ב ִא ְמ ֶכם )=שומרון של איזבל( ריבוּ ,כי היא לא אשתי וא כי לא
אישהּ ,"...וחתמה באירוסין טהורים )בלי 'בעל'( ,וכמו ב בואת 'אחרית הימים' בישעיהו )ב ,ב-ד(,
יש לקרוא גם כאן את הפתיחה כחלק מהסיום:
"...ואמרתי ללא עמי )=בית אחאב( עמי אתה,
והוא יאמר א-להי –
– והיה מספר ב י ישראל כחול הים...
והיה בִּ ְמקוֹם אשר י ֵָאמֵ ר להם לא עמי ַא ֶתם,
יאמר להם ב י א-ל חי ...כי גדול יום יזרעאל;
ִא ְמרוּ ַלאֲ חֵ י ֶכם עמי,
ולַאֲ ח ֵֹתי ֶכם רֻ חָ מה".

הושע ג  -עוד אישה בוגדת
אם אשת הז ו ים היא שומרון של איזבל ,מיהי האישה המא פת הש ייה?
את רעיון ה בואה הקדומה למדתי ממחקרו הגדול של יחזקאל קויפמן* ,אולם ההוכחות
המכריעות שלו מצאות כולן בפרק ב .הוא סבר ,שפרקים א-ג כולם שייכים ל ביא קדום ,ולכן
אלץ 'לתקן' בפרק א )'בית יהורם' ,במקום "בית ֵיהוא"( ,אבל לא הסביר את הצורך באשה
"המ אפת הש ייה" שבפרק ג ,ואת משמעות שתי ה שים כשתי תקופות.
"א ְמ ֶכם ...לא אשתי"( היא שומרון של איזבל ,ואילו האישה )שבפרק ג( היא
'אשת הז ו ים' ) ִ
"כאהֲ בַ ת ה' את ב י ישראל ,והם ֹפּ ים אל אלהים אחרים) "...ג ,א(.
שומרון של ימי ה ביא ַ -
'המדבר' לא יושיעו עוד  -רק הזמן הארוך
במחזה ה בואי** הש י כבר שורר עצב עמוק ,כי ביאי ִ
שה ביא 'קו ה' בכסף ובשעורים כדי שתשב לבדה ,יחולל תשובה )ג ,ג-ה(:
"...ימים רבים ֵת ְשבי לי ,לא ִתזְ י ולא ִת ְהיי לאיש )אחר(,
וגם א י ֵאלָ ִי )=אשאר אמן(;
כי ימים רבים ישבו ב י ישראל )=בארץ!(,
אין מלך ואין שָׂ ר )=בשומרון(,
וּת ָרפים )=בבית ֵאל ובדָ ן(;
ואין זבח ומַ צֵ בה ,ואין ֵאפוד ְ
אחר יָשֻ בוּ ב י ישראל
ובִ ְקשוּ את ה' א -היהם ואת דוד מַ ל ָכּם )=חזקיהו; יאשיהו(,
וּפָחֲ דוּ אל ה' ואל טוּבוֹ ,באחרית הימים" )=בדורות הבאים(.
________________________________
*תולדות האמו ה הישראלית ,כרך ג' )תשל"ב( ,עמ' .107-93
**הרמב"ם )מורה -בוכים ב ,מז( קבע בתוקף ,ש"אשת ז ו ים" הוא רק משל ש אמר להושע
ראה ה בואה' ,וה' לא עשה את ביאיו שוטים ופושעים; אבל הרמב"ם לא הסביר איך בואת
ב'מַ ֶ
ראה' כזאת תשפיע על שומעיו של ה ביא ,וגם החולקים על הרמב"ם לא הסבירו זאת; ההסבר
'מַ ֶ
הגאו י של קויפמן ' -מחזה בואי' ,בו אשת ה ביא מופיעה בשתי ההצגות בתפקיד 'אשת הז ו ים',
וה"מ אפת" הש ייה ,מסביר הכל בפשטות ,בלי לתת דופי ב ביא וב בואה.

הושע ד  -שלב הגרורות
הפרק הקודם תיאר גידול ממאיר וממוקד בשומרון בדמותה של איזבל .אולם גם מש כרת הגידול,
מתגלה השפעתו על החברה כולה

תיאור מפורט של החברה הישראלית בימי השפע וההצלחה של ימי ירבעם בן יואש ,משלים את
התיאורים ה וקבים של עמוס .כשם שפרק ב )ה בואה הקדומה( מסביר את המחזה של פרק א
)"אשת הז ו ים" וילדיה( ,כך פרק ד מסביר את המחזה של פרק ג ,האישה הש ייה" ,אֲ הֻ בַ ת ֵרעַ
וּמ ָָא ֶפת" )=והיא בוגדת(.
)=ממלכת ישראל שה' אהב אותה( ְ
"...כי ריב לה' עם יושבֵ י הארץ,
כי אין אמת ואין חסד ,ואין דַ עַ ת א-להים בארץ;
ורצֹחַ ו ָג ֹ ב ו ָ אֹף פָּ ָרצוּ,
ָא ה וְ כַ חֵ שָ ,
ודמים בדָ מים ָ גָעוּ...
ָ
ועַ ְמ כִּ ְמריבֵ י ֹכהן )=אכן עושים מריבה עם כהן(*
כְּ רֻ בָּ ם )=ככל שהם רבים וחזקים( ,כן חטאו לי") ...ד ,א-ז(;
כאשר היה 'גידול ממאיר' ממוקד בשומרון ,בדמותה של איזבל ,ואחרי הכישלון של אליהו ה ביא
לשכ ע את אחאב לשלוח אותה בחזרה לצידון ,בא מרד ֵיהוא והשמיד את בית אחאב כולו עם
פולחן הבעל ,וכרת את 'הגידול'.
בימי ירבעם בן יואש ,כבר התפשטו 'הגרורות' לכל מקום:
"והיה כָעָ ם ַכּכֹּהן...
זְ וּת ויין ותירוש י ִַקח ֵלב...
כי רוח זְ וּ ים ִה ְתעה...
לוֹתיכם ְת ַָאפ ה...
על כן ִתזְ ֶי ה ב ותיכם ,ו ַכ ֵ
ועָ ם לא ָיבין יִ ָלבֵ ט" )=לא יֵדַ ע מה לעשות(** )ד ,ט-יד(;
בפרקים האלה לא זכר השם 'אשור' )כמו בעמוס ,ובישעיהו א-ו( – רק אחרי ימי ירבעם הופיעו
צבאות אשור בכל האזור ,ובפרקים הבאים )ה-ו( קרא עליהם )כמו בישעיהו מפרק ז(.
הפרק מסתיים בשיר קי ה )ד ,יז-יט(.
___________________________
* האות "כ"ף )במילה( כִּ ְמריבֵ י ,ל ַאמֵ ת הדבר" )רד"ק( ,וראו בספרו של א"מ יחיאל בן -ון ז"ל ,ארץ
המוריה – פרקי מקרא ולשון ,מעמ'  ;287התיאור רומז למריבה עם אהרן הכהן ,ממ ה יצא העגל
)שמות ל"ב ,א-ו(.
** כך פירשו ראב"ע ורד"ק לפי הערבית.

הושע ה  -מלחמת האחים הראשונה בישראל
א רכיה פ ימית ו קמה  -הושע מגלה ל ו פרטים חדשים ,שאי ם כתובים בספר מלכים ,על
המלחמה בגבעה
סיפור ה'פי ֶלגֶש )שהופקרה ,א סה ו רצחה( בַּ גִ בעה' )שופטים יט-כ( הוא מלחמת האחים הראשו ה
בישראל ,ואחריו היו עוד ועוד )יפתח; שאול ודוד; פילוג המלוכה; ָאסָ א ובַ עְ שָ א; מרד יֵהוא; יואש
ואמציהו( ,וה ה מביא ל ו הושע עוד סיפור בלתי ידוע ,ששאב 'השראה' ,מהמלחמה על 'הגִ בעה' )ה,
ח-י(:
ִת ְקעוּ שופר בַּ גִ בעה ,חֲ צֹצְ רה בָּ ָרמה,
הריעו בית ָאוֶןַ ,אחֲ ֶרי ב ימין )לתקוף את בית-אל ,ואת אפרים(
אפרים ְלשַ מה ִתהיֶה ביום תוֹכֵחה,
הוֹדעתי ֶאֱ מָ ה;
בשבטֵ י ישראל ַ
ִ
היו שָׂ ֵרי יהודה כְּ ַמסיגֵי )=אכןַ ,מסיגֵי( גְ בוּל...

"ששה חֳ דָ שים" ו רצח על ידי
כל זה קרה מתי? כשבית יֵהוא ָק ַרס  -זכריהו בן ירבעם מלך בשומרון ִ
שמרון" ,ו רצח בידי "מ חם בן גדי ִמ ִתרצה"
"שַ לֻם בן יָבֵ ש" )מֵ הגלעד( ,שמלך "י ֶַרח ימים ב ֹ
)מלכים-ב טו ,ח-יד( -
חדֶ ש*,
עתה י ֹאכְ ֵלם )מלך של( ֹ
לקיהֶ ם )=כל חלקה טובה; ה ,ז(;
את חֶ ֵ
מלחמת האחים בתוך ממלכת ישראל השתוללה בעיקר בין הגלעד ,לבין השומרון ,וגם כוה י
הבמות היו מעורבים בה )ו ,ח-י( -
גלעד ִקריַת ֹפּ ֲעלֵי ָאוֶן ֲע ֻקבָּ ה ִמדָ ם;
וּכְ חַ כֵּי איש )=וכֵ ן ,מַ אֲ ָרבים היו ְמחַ כּים( ,גדודים,
לש ֶכם(...
חֶ בֶ ר כֹּה ים ,דֶ ֶרך י ְַרצְ חוּ שֶ כְ מה )=בדרך ְ
בבית ישראל ראיתי שַ עֲרוּ ְריה...
מה שלא כתוב במלכים ,והושע משלים  -שֶ שָׂ ֵרי יהודה יצלו את הא רכיה הפ ימית בישראל
להתקפה על בית-אל ואפרים ,אולי מתוך הכעס על פילוג המלוכה ועל המקדש בבית-אל ,וכ ראה
גם כ קמה על פריצת חומת ירושלים על ידי יואש מלך ישראל )אחרי המלחמה בבית שמש; שם יד,
יא-יד(.
יתם
וכל זה ,כאשר צבאות אשור עומדים בשערי הארץ ,בין ִמצפֶּה גלעד לבין התבור " -כי ַפח הֱ יִ ֶ
למצפָּה ,ו ֶרשֶ ת פְּ רוּשָׂ ה על תבור ,ושַ חֲ טה שֵׂ טים )בורות מלאים גופות הרוגים( הֶ עֱמיקוּ" )ה ,א-ב(.
ִ

*כפירוש המלבי"ם.

הושע ו  -הפוליטיקה המפוחדת שגברה על הכל
מצד אחד קריאה לתשובה ,ומן הצד הש י קריאה לאשור .מי יצח ,ומדוע?
שתי תגובות הפוכות שמעו )כ ראה( בממלכת ישראל ל וכח הקריסה ,ומלחמת האחים ה וראה -
"אלֵך ָאשוּבה אל ְמקוֹמי ,עד אשר
קריאה לתשובה מתוך החרדה מ'סילוק השכי ה' )ה ,טו( ֵ -
ובקשוּ ָפ ַי ,בַּ צַ ר להם ְישַ חֲ רֻ ְ י" -
י ְֶא ְשמוּ )=ירגישו אשמים( ִ
ְלכוּ ו ָשוּבה אל ה',
כי הוא טָ ָרף וְ )הוא( ִי ְרפּ ֵָא וּ,
)הוא( ַי וְ )הוא( י ְַחבְּ ֵש וּ;
יְחַ ֵי וּ ִמיֹמַ ִים )של מכות( -
ביום השלישי י ְִקמֵ וּ וְ ְִחיֶה לפ יו;
וְ ְֵדעה ְִר ְדפה לָדַ עַ ת את ה'
כְּ שַ חַ ר ָכוֹן מוֹצָ אוֹ )=אור בוקר היוצא בביטחון(,
וְ יָבוֹא ַכגֶשֶ ם ל ו,
יוֹרה ארץ )=כגשם הממלא את קש התבואה ,שיורד על שדות שופעים(; )ו ,א-ג(.
כְּ מַ לקוֹש ֶ
אם אמ ם שמעה קריאה כה מופלאה בממלכת ישראל לפ י חורב ה ,מדוע ה ביא דחה אותה?
מדוע לא אחז בה לחזק אותה? מדוע אמר עליה )ו ,ד( -
מה ֶאעֱשֶׂ ה ְל אפרים?
מה ֶאעֲשֶׂ ה ְל יהודה?
וחַ ְס ְד ֶכם ַכּ ֲע ַן בּ ֶֹקר ,וכַטַ ל מַ שכּים הּ ֵל !

לדעתי ,הפוליטיקה המפוחדת בשומרון גברה על הקריאה לתשובה ולפיוס בין יהודה לישראל ,ובין
גלעד לשומרון ,והפכה את אור הבוקר הבטוח לע ן בוקר ,שלבטח יתפזר בתוך זמן קצר.
הה הגה בשומרון הגיבה להתקפה ה פשעת מיהודה ,בבקשת סיוע מאשור! בכך 'פתחה את הדלת'
לתגלת פלאסר להטיל את מרותו ואת סמכותו על הרי ישראל .מעתה הכל יהיה תלוי בפוליטיקה
האשורית ,ובכוח הצבאי הזר והכובש -
עָ שוּק אפרים ְרצוּץ משפט...
ַוי ְַרא אפרים את חָ ְליוֹ...
ַו ֵילֶך אפרים אל אשור,
ַו ִי ְשלַח אל מלך י ֵָרב=) ...האויבֶ ,ש ַיכֶּה בו; ה' ,יא-יג(;
האחים החשמו אים ,הורק וס ואריסטובולוס ,הגו בצורה דומה )כמאה ש ים אחרי 'ח וכה'(,
כאשר התייצבו להכרעה בי יהם לפ י פומפיוס* ,וזה כבש את ירושלים והפך אותה לחלק
מהאימפריה הרומית.

*קדמו יות היהודים ספר ) 14ירושלים תשל"ג( ,עמ' .122-120

הושע ז  -נרדמו בשמירה
פוליטיקה עלובה ,ה הגה חלשה ואסטרטגיה מוטעית .כך שרפה המאפייה
מכאן עד סוף בואות הושע )בן בְּ ֵארי( ,מדובר בימי הושע )בן ֵאלָה( ,המלך האחרון בשומרון .א ו
יודעים זאת מהזכרת מצרים מול אשור – "מצרים קראו ) ,גד( אשור הלכו" )ז ,יא; מלכים ב יז ,ג-
ו(.
פוליטיקה עלובה של מרידות גד אשור בחסות מצרים היו הסיבה הישירה לחורבן שומרון
)ובהמשך גם לחורבן יהודה( .שומרון יכלה לשרוד כממלכה קט ה וכ ועה – "כְּ ָרפְ אי לישראל" )ז,
א( ,בהשלמה עם אבדן הגליל והגלעד והשרון ,ובהמת ה לירידת אשור )ואחריה בבל( מהבמה
העולמית ,כפי שהציעו ה ביאים )מישעיהו עד ירמיהו(.
מי שבאמת ציפה לכך ,פל בטעות חמורה.
מותו של ִתגלַת פִּ ל ְֶאסֶ ר )ה ,(3-הכובש האשורי הגדול ,עורר תחושה שהאימפריה האשורית חלשת,
שַ לְמַ ְֶאסֶ ר )ה (5-לא ראה כשליט גלובלי ,ורבים טעו לחשוב שבהתארג ות חזקה של ממלכות
רבות ובסיוע מצרי מסיבי ,ישת ה הכל )כך חשבו גם בתחילת ימי ס חריב(.
חזקיהו ,שעלה אז למלכות יהודה ,פעל בדרכו של ישעיהו ,ועסק )בש ותיו הראשו ות( בתיקון
פ ימי ,מוסרי ודתי ,מבלי ל טות אחרי רעיו ות המרד .הושע בן ֵאלָ ה לא הצטרף לחזקיהו ו גרר
לפוליטיקה המצרית מבלי להבין את האסון הצפוי – "זוֹ לַעְ גָם )=אסו ם( בארץ מצרים" )ז ,טז(;
א ו היי ו אומרים על המלך ושריו ' רדמו בשמירה' )וזה מתאים למשל הצופה במגדל ביחזקאל(.
הושע מתאר את שומרון כמאפייה שהאופה קיים בה משתה שיכורים – העוגות לא הפכו
בת ורים ,והמאפייה כולה עלתה באש.
אפֶה,
"...כְּ מוֹ ת ור בֹּעֵ רה מֵ ֹ
ִי ְשבּוֹת מֵ עיר )=יפסיק לעבוד(ִ ,מלוּש בָּ צֵ ק עד חֻ ְמצָ תוֹ;
)חגיגת( יום מַ לכֵּ וּ ,הֶ חֱ לוּ שָׂ רים )=הביאו מחלה( חֲ מַ ת ִמיין...
כאש ֶלהָ בה;
כל הלילה ָישֵ ן אֹפֵ הֶ ם – בּ ֶֹקר הוא בֹּעֵ ר ֵ
ואכלוּ את שֹפְ טֵ יהֶ ם,
ֻכּ ָלם יֵחַ מוּ ַכּת ור ָ
ק ֵרא בהם ֵאלָי".
כל מַ ל ֵכיהֶ ם ָפָ לוּ ,אין ֹ

הושע ח  -רק על העגל לבדו
טורי קרתא משתמשים בפסוק מפרק ו כ גד מדי ת ישראל .ומה חושב על כך הרב צבי יהודה
קוק?
כשהייתי צעיר הייתי קורא מודעות ירושלמיות .באחת מהן צוטט פסוק מפרק ו גד מדי ת
ישראל" :הם ִהמליכוּ ולא ממ י" )ח ,ד(; לא ידעתי אז דבר על בואות הושע ,ורק זכרתי שבשיר
הרעיה,
השירים )ה ,ז(" ,ש ְֹמ ֵרי החֹמוֹת" )= טורי קרתא"( הם דווקא הגויים המַ כּים ופוצעים את ַ
היא 'כ סת ישראל'.
אחרי ש ים גיליתי את דברי התלמוד הירושלמי )הוריות ג ,ג( ,שמלכי ישראל )כולל עמרי ואחאב(
היו שקולים כמלכי יהודה )מבית דוד( – עד בית יהוא! אחר כך "בליסטייא היו וטלין אותה"
)=את המלכות(; אז הב תי את הושע – דווקא המלכים האחרו ים בשומרון ,שתפסו שלטון
ברציחות ,במלחמת האחים ,לא היו לגיטימיים בעי י ה בואה .וכך פסק הרמב"ם )הלכות גזילות
סוף פרק ה( שתופסי שלטון בכוח בלי הסכמת העם ,חשבים ליסטים ,ואין תוקף לשלטו ם.
כששאלתי את מו"ר הרב צבי יהודה קוק על ראשי מדי ת ישראל ,אמר לי – 'אף אחד מהם לא
גרוע כמו אחאב ,שאליהו ה ביא רץ לפ י מרכבתו' )מלכים א יח ,מו( .מו"ר ִהרבָּ ה ללמד ספר
'הכוזרי' ,ובו )מאמר א ,צב-צז( מצאתי הג ה מפתיעה על חוטאי העגל ,שלא התכוו ו להחליף את
אמו תם בה' מוציאם ממצרים ,אלא שיצרו תמו ה אסורה ,לעומת 'ארון וכרובים' ,שעליהם
צטוו.
חשבתי אז ,שזו הג ה מאולצת ורחוקה מפשט הכתובים .אחרי ש ים ,הגעתי למוזיאון ארצות
המקרא בירושלים ,ושם ראיתי להפתעתי פסל אליל רוכב על פר; אז הב תי ,שאצל ב י ישראל
באמת היה רק עגל לבדו ,בלי פסל.
ִראה' על גבי עגל,
ריה"ל אכן צדק בדבריו ,ואף על פי כן גדול החטא' ,להציב' )חלילה( את 'הבִּ לתי ֶ
שמרון" )ח ,ו(.
ולומר "אלה אלהיך) "...שמות לב ,ד(" ,ולא א-להים הוא ,כי ְשבָ בים יהיה עגל ֹ

הושע ט  -אַ ל תשמח ישראל
בביקור ב יו-יורק שאלתי אם גם לחסידי סאטמר יש עיירת ופש בקיץ כמ הג אמריקה  -אמרו לי:
בוודאי! אמרתי :אם כך ,כבר טשו גם הם את 'גְ ז ֵַרת הגלות'
מת גדי הציו ות היותר חריפים ופפו בפסוק הזה ,בטע ה ,שיהודים בגולה ְמ וּעים מלשמוח כמו
הגויים:
ַאל תשמח ישראל,
ֶאל גיל כָּעמים...
לא י ְֵשבוּ בארץ ה' )ט ,א-ג(;
וְ יִהיוּ ְֹדדים בַּ גוֹ ִים )ט ,יז(.
אכן ,הציו ות חרתה על דגלה להחזיר את עם ישראל לארצו ולשמחת חיים טבעית.
בביקור ב יו-יורק שאלתי אם גם לחסידי סאטמר יש עיירת ופש בקיץ כמ הג אמריקה  -אמרו לי:
בוודאי! אמרתי :אם כך ,כבר טשו גם הם את 'גְ ז ֵַרת הגלות' ,אלא שבחרו לשמוח כגויים
אמריקאים ,בטומאת העמים.
הפרק הקשה הזה מתאר את הגלות  -בלי קרב ות לה' ,ובלי חגים.
מה ַתעֲשׂוּ ליום מועד,
וליום חג ה'?
כלל לא עלה על דעת ה ביא ,שאפשר לחגוג חגים לה' על אדמה טמאה:
לא י ְִסכוּ לה' יין,

ולא יֶעֶ ְרבוּ לו זִ בְ חֵ יהֶ ם,
כְּ לחם אוֹ ים להם )=ש ִטמָ א באוֹ וּת על מֵ ת(,
כל אֹכְ ָליו יִטַ ָמאוּ) ...ט ,ד-ה(;
וכל-כך למה? הלוא ה' אהב את ישראל ובחר בהם.
ַכּ ֲע ָבים בַּ מדבר מצאתי ישראל*,
אשיתהּ" )ט ,י(?
ָ
כְּ ִבכּוּרה בִ תא ה בְּ ֵר
ש י חטאים הכריעו את הכף גד האהבה  -חטא "בעל פעור" ,שהיה הדגם הראשון לפולח י הז ות
בשומרון מימי איזבל; וחטא "הגבעה" ,הדגם הראשון למלחמת האחים ,שהחריבה מבפ ים כמעט
כל דבר ,עוד לפ י חורבן שומרון בידי צבאות אשור .ואפרים )גורם( לְ הוֹציא ֶאל ה ֵֹרג ב יו )ט ,יג(.
רק כאשר כל זה כבר החל להתרחש:
בָּ אוּ ימי הפְּ ֻקדה,
השלֻם )=העו ש(,
בָּ אוּ ימי ִ
יֵדעוּ ישראל.
הבי ו א שים בישראל כי ה ביא ה"צפה"** ,שקראו לו בשמות ג אי  -אֱ ויל ה ביא! ְמשֻ גָע איש
הרוח  -הוא שראה כוחה ,והזהיר ממלכודת "פַּח יָקוֹש" .אך לא היה לו שומע.
__________________________
* הושע קדם לירמיהו
** הושע קדם ליחזקאל

הושע י  -קשת ישראל
שלוש פעמים תיאר הושע את השבירה הצבאית של ממלכת ישראל ,ולא במקרה מכוו ים כולם
לגליל התחתון ולעמקים
=שלְמַ ְֶא ֶסר(?
מהו "שֹד שַ לְ מַ ן" ) ַ
שלוש פעמים תיאר הושע את השבירה הצבאית של ממלכת ישראל -
...ושברתי את קשת ישראל בעמק יזרעאל )א ,ה(;
=מצפֶּה גלעד( ,ורשת פְּ רוּשׂה על ָתבוֹר )ה ,א(;
למצְ פָּה ) ִ
ייתם ִ
...כי פַח הֱ ֶ
...וכל ִמבצָ ֶרי יוּשַ ד )=יישדדו( ,כְּ שֹד ַשלְמַ ן בֵּ ית ַא ְרבֵ אל ביום מלחמהֵ ,אם על ב ים )=ממלכת
ישראל וחייליה( רֻ טָ שָ ה )= חתכה באכזריות; י ,יד(;
לא במקרה מכוו ים כולם לגליל התחתון ולעמקים ,החיבור הקריטי בין שומרון לגליל  -שם גם
עברה הדרך הבי לאומית מאשור למצרים .את ש י המסעות הראשו ים של ִתגְ לַת פִּ ְל ֶאסֶ ר לתוך
ממלכת ישראל תיאר ישעיהו )ח ,כג; בימי אחז/פקח( -
...הראשון הֵ ַקל,
ארצה זבֻלון ,וארצה פתלי,
והאחרון ִהכביד,
דרך היָם )=הדרך אל היָם( ,עבר הירדן ,גליל הגויים;
אולם ִתגְ לַ ת פִּ ל ְֶא ֶסר עדיין השאיר את שומרון כממלכה קט ה וכ ועה ,תחת הושע בן אלה .הושע
גרר למרד האחרון בסיוע מצרי ,ו יסה )כ ראה( לחדש את החיבור בין השומרון לגליל ,ולהקים
מבצרים להג ת הדרך מיזרעאל עד לתבור.
שַ לְמַ ְֶאסֶ ר שבר את מבצרי ישראל ,ועלה על שומרון .התיאור בספר מלכים ב )יז ,ה( קצר ,ומזכיר
רק מצור ממושך על שומרון" ,שלש ש ים" ,והגליית המלך ,ואילו הושע )י ,ב-ח( מרחיב ומתאר את
השוד והחורבן )כ ראה ,בזמן מצור שומרון( של בית-אל והמקדש הישראלי )עם העגל( שהיה סמל
מובהק מאז ירבעם בן בט -
בוֹתם;
חוֹתםְ ,ישֹדֵ ד מַ צֵ ָ
...הוא ַי ֲערֹף ִמזבְּ ָ

כי עתה יאמרו אין מלך ל ו...
גם אותו לאשור יוּבָ ל...
בתחילת ימי המלוכה שבר החיבור בין יזרעאל לתבור על ידי פלשתים ,שהשתלטו על הדרך
מיזרעאל לבית-שאן .אז פלו שאול ושלושת ב יו ,וקרסה הממלכה הישראלית הראשו ה .בסוף
ימי המלוכה שברה שם "קשת ישראל" )=שומרון( ,ולא קמה עוד.

הושע יא ְ -בּקִ ְרבְּ אפרים ,שוכן קדוש
בתודעה הרווחת עוד מימים קדומים' ,עשרת השבטים' גלו כולם ועקבותיהם אבדו .אבל זה פשוט
לא כון
ברגע ששומרון ובית-אל על כל פשעיהן עלמו מהעין )ולו מעי י ה בואה ,כירמיהו בעת מצור
'מ ַתרגֵל' את
ירוש ַל ִם( ,חזרו למוקד ב י אפרים הפשוטים ,והופיעה שוב האהבה הגדולה ,כְּ ָאב אשר ְ
"קחָ ם )=לוקח אותם( על זרועֹתיו" )יא ,ג( -
ב יוָ ,
כי ער ישראל ָואֹהֲ בֵ הוּ
וממצרים קראתי ִלב י;
...בחֶ בְ לֵי אדם ֶא ְמ ְש ֵכם,
בַּ ֲעבֹתוֹת אהבה) ...יא ,א-ד(;
בתודעה הרווחת )עוד מימים קדומים(' ,עשרת השבטים' גלו כולם ועקבותיהם אבדו  -אבל זה
פשוט לא כון .האשורים הגלו רק את שומרון ,כ 27-אלף; בכל הכפרים שארו רוב התושבים,
שהפכו בבת אחת ל תי ים של 'פחוה' אשורית ,ועליהם אמר:
איך ֶא ֶת ְ אפרים?...
איך ֶא ֶת ְ כְ ַא ְדמה,
שׂימ כִּ צְ ב ֹא ִים )ערי סדום ועמורה(?
אֲ ְ
ְֶה ַפּ עָ לַי ִלבּי ,יַחַ ד ִ כְ ְמרוּ ִחוּמָ י;
לא ֶאעֱשֶׂ ה )עוד( חֲ רוֹן ַאפּי,
לשחֵ ת אפרים,
לא ָאשוּב ַ
כי ֵא-ל א ֹכי ולא איש )=שרגיל להתעקש גם בלא סיבה(,
ְבּ ִק ְרבְּ )אפרים ה ותר בארץ ,שוכן( קדוש,
ולא ָאבוֹא )עוד לשַ חֵ ת( ְבּעיר;
ואכן ,הרי אפרים ומ שה ,ואף הגליל ,לא ידעו עוד מלחמה כזאת תחת שלטון אשור ובבל -
השממה שהביאו הבבלים על יהודה ,ועל מואב ואדום ופלשת ,בדיכוי המרידות ,לא ראתה
ב חלות אפרים והצפון.
ברגע ש עלמו הפוליטיקה הרעה והפולחן הזר ,יכלו ב י אפרים ומ שה ,וגם זבולון ואשר ,שמעון
ו פתלי ,ש שארו בארץ ,לחדש קשרים עם ירושלַ ִם ,וזה אכן קרה ב'פסח חזקיהו' )דברי הימים-ב
ל( ,ובטיהור של יאשיהו )שם לד ,ו-ז(;
יש דמיון רב בין ירמיהו להושע ,בפרט ב בואות האהבה וה חמה לרחל ולאפרים ,וכמובן בשליחות
"מ ְש ֶכם,
ירמיהו )ג ,ו-טו( "בימי יאשיהו המלך" אל שארית שבטי הצפון 80 .עולי הרגל לבית ה'ִ ,
ומשֹמרון" )ירמיהו מא ,ה( ,מעידים על ההצלחה ,דווקא במותם ה ורא.
ִמ ִשלוֹ ִ

הושע יב  -בית אל נגד ירושלים
מדוע בחר הושע להתעמת דווקא עם סיפור יעקב מספר בראשית?
במבט ראשון ,קשה להבין מדוע בחר הושע להתעמת עם סיפור יעקב מספר בראשית ,עד ש כ סים
לעולמם של 'חסידי' בית אל ומקדש העגל ,שהיה ל"מקדש מלך ...ובית ממלכה" )עמוס ז ,יג( ,מימי
ירבעם בן בט עד ירבעם בן יואש.

ה'חסידים' ההם שע ו על סיפור יעקב ,כדי להוכיח את קדושת בית אל עוד מימי האבות ,ואת
עדיפותה על פ י ירוש ַל ִם של בית דוד .הוויכוח גד 'יעקב' ,הת הל באמת מול ושאי שמו לשווא,
בעודם אוחזים ב"עגל מסכה" )שמות לב ,ד( ,ומספרים על חלום יעקב בבית אל ,גד תורת משה.
במרכז העימות הדתי בין 'בית אל' לבין 'ירושלם' ,עמדה השאלה' ,מהו הבסיס המחייב של
אמו ת ו'? ' -מסורת אבות' ,או 'יציאת מצרים ותורת משה'?
וריב לה' )גם( עם יהודה,
)אך כעת יש לריב(
ולִפקֹד על יעקב כִּ ְד ָר ָכיו,
כְּ מַ עֲלָ ָליו ישיב לו;
בַּ בֶּ טֶ ן עָ ַקב את אחיו )עֵ ָשׂו(,
וּבְ אוֹ וֹ שָׂ ָרה )=בכוחו יצח( את )מלאך( א-להים;
ַויָשַׂ ר אל מלאך וַ יֻ ָכל )ל צחו(,
בכה )המלאך( ויתח ן לו,
בית-אל ִי ְמצָ ֶא וּ )=ה' את יעקב(,
ושם ידבר עִ ָמ וּ )=עם כול ו; יב ,ג-ה(;
לכן ,הם זובחים בבית-אל ,אבל ה' לא דיבר עם יעקב על פילוג בין יהודה לישראל ,כי אם אודות
כל זרעו )יב ,ו  -יג ,ד( -
וה' א-להי הצבאות ,ה' זִ כְ רוֹ;
ואתה )אפרים( בא-להיך תשוב
)ולא בסיפורי יעקב(,
חסד ומשפט ְשמֹר,
וקוֵה אל א-להיך תמיד;
ַ
ִברח יעקב ְשׂ ֵדה אֲ ָרם,
ַוי ַ
ַו ַי ֲעבֹד ישראל באשה )=רחל(,
ובאשה שָ מָ ר )=לאה(;
וּבְ ָביא )=משה(
הֶ עֱלה ה' את ישראל ממצרים,
וּבְ ָביא ִ ְשמָ ר )העם מחטא(...
יוֹספוּ לַ חֲ ט ֹא,
ועַ תה ִ
ַו ַיעֲשׂוּ להם ַמסֵ כה ִמכּ ְַס ָפּם...
ֲעגָלים ִישָ קוּן;
וא ֹכי ה' א-להיך מארץ מצרים,
ואלהים זוּ ָלתי לא ֵתדָ ע,
וּמוֹשיעַ ַאיִ ן בִּ ְלתי )=בִּ לעָ ַדי(.

הושע יג  -אשור לא יושיענו
בעי י ה בואה ,פחות חשוב מה בדיוק קרה סביב החורבן ,וחשוב מאד לסכם למה זה קרה
בפרק י קרא ו על "שֹד ַשלְמַ ן" )=שַ לְמַ ְֶאסֶ ר( ,שכבש מבצרים ,והחריב את מקדש בית-אל ,כעת
מתואר חורבן שומרון .בעי י ה בואה ,פחות חשוב מה בדיוק קרה ,וחשוב מאד לסכם למה זה
קרה:
יתם )=כשהקימו להם רועים=מלכים( וַ ִי ְשׂבָּ עוּ,
"כְּ מַ ְרעִ ָ
שָׂ בְ עוּ וַ י ָָרם ִלבָּ ם )=בגאווה(,
על כן ְשכֵ חוּ י )יג ,ו(;
ִשחֶ ְת ישראל )=השחיתות בך(,
זר ;
)אף( כי בי )=ה'( בְ עֶ ֶ
)=איֵה( מַ לכְּ ֵאיפוֹ ֹא?
אֱ הי ַ
ויוֹשי ֲע בכל עָ ֶרי )ה ופלות( ,ושֹפְ טֶ י )=איה מ היגיך(,
ִ
ושׂרים )יג ,ט(;
רת :ת ה לי מלך ָ
אשר ָאמַ ָ

וסגוּר( עֲוֹן אפרים,
)=קשוּר ָ
צָ רוּר ָ
צְ פוּ ה )=חֲ תוּמה( ַחטָ אתוֹ )יג ,יב(;
ֶת ְאשַ ם שֹמרון כי מָ רתה בֵּ א -הֶ יהָ ) ...יד ,א(;
ַאשוּר לא יוֹשיעֵ וּ ,על סוס )מצרי( לא ִ רכָּב )עוד(,
ולא ֹאמַ ר עוד א הי ו למעשה יָדֵ י וּ )עגלי הזהב; יד ,ד(;
ובכל זאת שאל :מה קרה במצור שומרון )= 3ש ים; מלכים ב יז ,ה(?
וָאֱ הי )=וָאהיה( להם כמו ָש ַחל )=כאריה טורף(,
)=אצפֶּ ה; רמז לצבא ַאשוּר(,
כ ָמֵ ר על דרך ָאשוּר ֶ
ֶאפְ גְ שֵ ם )בשדה הקרב( כדֹב שַ כּוּל,
חַ יַת השדה ְתבַ ְקעֵ ם )את גופות החיילים; יג ,ז-ח(;
ֶא ֶתן לך מלך ְבּ ַאפּי )=בכעסי; הושע בןֵ -אלה ,שהומלך על ידי אשור(,
ואקח )אותו( בעֶ בְ ָרתי )=בכעס גדול ,אחרי שמרד בסיוע מצרי; יג ,יא(;
יָבוֹא )כרוח( קדים – רוח ה' – ִמ ִמדבָּ ר ֹע ֶלה )=צבא אשור הגיע ממזרח(,
ויֵבוֹש ְמקוֹרוֹ ,ויֶחֱ ַרב מַ עְ ָי וֹ )=השתלט על כל מקורות המים(,
הוא ִי ְש ֶסה )=בָּ ַזז( אוצר כל כְּ לִי חֶ מדה )בתוך שומרון; יג ,טו(;
בַּ חרב ִיפֹּלוּ )מגי י שומרון(,
יוֹתיו )=ו שים הָ רוֹת( ְיב ָֻקעוּ )יד ,א(;
ֹע ְל ֵליהֶ ם )=תי וקות( יְרֻ טָ שוּ ,והָ ִר ָ
גם מלכי ארם ,חזאל ובן הדד ,הגו כך ב שים ובתי וקות )מלכים ב ח ,יב( ,אבל לא הצליחו לכבוש
את שומרון )שם פרק ו( .המעצמה האשורית עשתה זאת.

הושע יד  -מילים כקרבנות
800ש ה לפ י 'יב ה וחכמיה' הציבה ה בואה מפי הושע תחליף לקרב ות בהיעדר מקדש
ל ותרים בארץ )לעיל פרק יא( ,השמיע הושע את קריאתו האחרו ה ,המפתיעה )יד ,ב-ד( –
שוּבה ישראל עד ה' א-להיך,
לת )=חרבה שומרון( בַּ עֲוֹ ֶ ;
כי ָכשַ ָ
ְקחוּ עמכם דברים,
ושוּבוּ אל ה' – ִא ְמרוּ אליו:
כל ִתשָׂ א עָ וֹן )=כל עוון תסלח(,
וקח )מעשה( טוב,
פָתי וּ )=בווידוי ותשובה בפה(;
וּ ְ שַ לְמה ָפרים ְשׂ ֵ
'מקדש' כבר לא היה ,ולא ממלכה ,לא פוליטיקה ולא קרב ות ,וה ביא ציין זאת דווקא כתיקון
לחטאי הממלכה )אשור ומצרים( ,ול'מקדשי' העגלים –
אשר )רק( בך )=ה'( ְירֻ חַ ם )דור( יָתוֹם;
ה ה כבר בחורבן שומרון ,כ 800-ש ה לפ י 'יב ה וחכמיה' ,הציבה ה בואה מפי הושע לא רק את
העדפת החסד על הזבח )לעיל ה ,ו( ,אלא גם תחליף לקרב ות בהיעדר מקדש – בתפילה ,בדברים
ובווידוי .ואז באה תשובת ה' כמע ה של אהבה לתשובת ישראל )יד ,ה-ט(:
"א ְרפָּא ְמשוּבָ ָתם )=חֶ ְט ֵאיהֶ ם ששָ בוּ מהם(,
ֶ
אֹהֲ בֵ ם דבה )=בלי גבול(,
כי שָ ב )חרון( ַאפּי ממ ו...
אפרים )יאמר( :מה לי עוד לָ עֲצַ בּים )=ישליך אלילים כמו 'עַ ַת' ו'אֲ שֵ רה'( –
)=ואצְ פֶּ ה בו(,
ֶ
שוּר וּ
א י )ה'( עָ יתי )=פּ ַָקדתי אותו לטובה( וַאֲ ֶ
א י כִּ בְ רוֹש ַר ֲע ָן )=בלי עצי סגידה ופסילים(ִ ,מ ֶמ י ֶפּ ְר ְי ִ מצָ א;

מה הרקע לפסוק זה? גם כשהשמיד יהוא את פולחן הבעל משומרון ,ותרו הרבה השפעות
אליליות ב וסף לעגלי הזהב – "וגם האֲ שֵ רה עמדה בשֹמרון" )מלכים-ב יג ,ו( – אף מצאו כתובות,
שבהן הצמידו 'אֲ שֵ רה' ,לשֵ ם 'ה' )השוכן( ב'שֹמרֹן'*.
ה ביא הושע ,היחיד מ ביאי התוכחה ,הדיבור והמשל ,ששפתו וסג ו ו מהצפון הישראלי ,חותם על
כך בפסוק פלא –
מי חכם ויָבֵ ן אלה ,בון וי ֵָדעֵ ם,
כי ישרים דרכי ה',
וצַ ִדקים יֵלכוּ בָ ם,
וּפֹשעים ִי ָכּשלוּ בָ ם )=באותם הדרכים הישרים(.
_________________________________
*בחורבת תימן )=כו תילת עג'רוד( ,שחפר זאב משל; ראו ויקיפדיה

יואל א  -לכאורה ,הכל פשוט
מדוע שובץ ספר יואל לפ י ספר עמוס בסידור הת ך?
)א ,א( "דבר ה' אשר היה אל יואל בן פתואל"  -מתי? לא כתוב! רש"י מביא  3דעות  -בן של
שמואל /בימי אלישע /בתקופת מ שה.
כיום וטים ל ַאחֵ ר את יואל לימי בית ש י ,בגלל מקומם המרכזי של "הכֹה ים ...משרתי מזבח" )א,
יג; ב ,יז( ,ואי הזכרתו של מלך חי .גם ה בואה על "שבות יהודה וירוש ַל ִם" )ד ,א( ,הזכרת "ב י
ה ְיוָ ים" )ד ,ו( ,והיעדר השם 'ישראל'  -מחזקים את המאחרים.
לעומת זה ,אויבי יהודה מסביב הם מצרים ואדום )ד ,יט(" ,צֹר וצידון וכל גלילות פלשת" )ד ,ד( -
ושום מעצמה לא זכרת בשמה  -לא אשור ,לא בבל ,לא פרס  -כמו בתקופות שלפ י עמוס.
המפתח שלי הוא ריבוי ההקבלות )לרוב יגודיות( עם עמוס ,שאי ו יכול להיות מקרי ,והוא
כ ראה הסיבה לסדר הת ך  -יואל לפ י עמוס.
יום ה' ...יום חֹשך ואֲ ֵפלה) ...יואל ב ,א-ב(,
אולם בזכות השופר ,בזכות הצום והבכי,
יבקע אור הישועה מתוך החושך ה ורא.
ואילו בעמוס )ה ,יח( -
המ ְת ַאוים את יום ה' -
הוי ִ
למה זה לכם יום ה'?
)הלוא( הוא חֹשך ולא אור!
)יואל ד ,טז( -
שאג,
וה' מציון ִי ָ
ומירוש ַל ִם ִי ֵתן קולו,
ורעֲשו שמים וארץ,
ָ
וה' מַ חֲ סֶ ה לעמו,
ומָ עוֹז לב י ישראל;
ובעמוס )א ,ב( -
שאג,
ה' מציון ִי ָ
ומירוש ַל ִם ִי ֵתן קולו,
ואבלוּ ְאוֹת הָ רֹעים,
ָ
ויָבֵ ש ראש הכרמל;

)יואל ד ,יח( -
והיה ביום ההוא,
י ְִטפוּ הֶ הרים עסיס...
)עמוס ט ,יג( -
ה ה ימים באים=) ...בעתיד הרחוק(
והטיפוּ ֶההרים עסיס...
ִ
לכאורה ,הכל פשוט  -בחושך הגדול וה ורא ,ממלכת ישראל-שומרון תחרב )כ בואות עמוס( ,בעוד
לירושלים תבוא ישועת הצלה )כ בואות יואל(  -תיאור זה מתאים בדיוק להופעת האשורים  -כמו
ַארבֶּ ה המכסה ארץ.

יואל ב  -מָ שָ ל או מציאות?
והחָ סיל' בְּ מוֹ עי יו ,יכול לתאר אותם כך .או
הארבֶּ ה ,ה ֶי ֶלק ֶ
רק מי שראה מאות מיליו י 'הגָזָ םַ ,
שלא?
בכל העולם מתפעלים עד היום מתיאורי הארבה של יואל ,הם מדויקים כל כך .רק מי שראה
הארבֶּ ה-ה ֶילֶק-הֶ ָחסיל )א ,ד( בְּ מוֹ עי יו ,יכול לתאר אותם כך:
מאות מיליו י ה ָג ָזםַ -
)ב ,ג( -
כגן עדן הארץ לפ יו,
ואחריו מדבר שממה...
)א ,ז-יב( -
לשמָ ה )=שממה(,
שָׂ ם גַפ י ַ
וּת ֵא ָתי ל ְִקצָ פָ ה )=גזע לבן(,
ְ
ָחשֹׂף חֲ שָׂ פָהּ )=קילף הכל( והשליך )שאריות(,
ִהלבּי וּ שָׂ ריגֶיהָ )=ע פיה(;
שדות התבואה וכל עצי הפרי ,וגם שדות המרעה אכלו עד תום; אפילו ה חלים והמעיי ות
התייבשו )א ,יח-כ( ,והעדרים צעקו מרעב ומצמא  -להקות הארבה עלו על החומות ,כ סו לכל
החלוֹ ים ָיבֹאוּ ַכּ ַג ָב" )ב ,ט(.
"בּעַ ד ַ
הבתים ְ
כמעט הכל מתאים ,אבל  -חילי הארבה מתקבצים ללהקות עצומות אחרי גשמים מרובים במזרח
אפריקה ,הפרטים מקבלים צבע חום-אדמדם והת הגותם הופכת תוקפ ית .הם עולים על מצרים
ועל ארץ ישראל ושכ ותיה מדרום ,לא מצפון.
בפסוקי ה חמה ה' הבטיח " -ואת הצפו י ארחיק מֵ עליכם) "...ב ,כ( .וזה מתאים לצבאות אשור
ובבל שבאו על הארץ מצפון ,השחיתו והשמידו את הכל .לכן ראה לי ,שתיאורי הארבה אכן
מציאותיים ,והם סופרו מדור לדור באימה ובחרדה )א ,ב-ג( ,אבל הם הפכו בפי ה ביא למשל על
הגוי "הצפו י" שיבוא ויחריב הכל.
)ב ,ד-ז( -
כמראה סוסים מראהו ,וכ ָפ ָרשים כן ְירוּצוּן,
כקול מרכבות על ראשי ההרים ירקדון...
כעם עצום עֱרוּך מלחמה...
כא שי מלחמה יעלו חומה…
הארבה דומה לצבא אויב שדומה לארבה ,ועל זה יבכו הכה ים במקדש.
)ב ,יז( -
חוּסה ה' על עמך,
ואל ִת ֵתן ַחֲ ָלת לחֶ רפָּה ל ְִמ ָשל בָּ ם גוים...

הארבֶּ ה )ב ,כא-כו( ,כך התפלל ה ביא לישועה
כשם שבא הגשם וצמחו יבולי ברכה בשדות אחרי ַ
גדולה מאסון הגוי "הצפו י" ,וההקבלות לש י הפרקים האחרו ים ,מוכיחות.

יואל ג  -חייבים לברוח לירושלים
מתי ברחו שרידים ופליטים לירושלים ועל איזו ישיבה חרדית בב י ברק מת וסס דגל ישראל בכל
יום עצמאות
"בהר ציון ובירוש ַל ִם תהיה פְ לֵיטה".
"והיה אחרי כן" – מעבר חד וחריף אל "יום ה' הגדול וה ורא" ,שיקדם לו שפע בואי רחב היקף:
ֶאשפּוֹך את רוחי על כל בשר
ו ִ בְּ אוּ ב יכם וב ותיכם,
זִ ק ֵיכם חֲ מוֹת יַחֲ מוּן,
חוּרי ֶכם חֶ ז ֹי וֹת יִראוּ;
בַּ ֵ
וגם על העבדים ועל השפחות...
ֶאשפּוֹך את רוחי )ג ,א-ב(;
מה יבי ו כל אלה?
אל מול "דם ואש ותימרות עשן" )ג ,ג( חייבים לברוח לירושלַ ִם ,כי רק שם תהיה "פְ ֵליטה"
ק ֵרא )בשמם( .מתי ברחו 'שרידים' ופליטים לירוש ַל ִם? רק בחורבן שומרון –
לשרידים "אשר ה' ֹ
ובימי ו!
בימי חזקיהו חרבה שומרון וירוש ַל ִם גדלה והתרחבה מאד ,כפי שמעידה 'החומה הרחבה'
ש חשפה ברובע היהודי *.בימי בית ש י עלו לירושלים מכוח הצהרת כורש ,לא כפליטי אסון ,ובימי
הגלות הארוכה ברחו יהודים מארץ לארץ ,ומגלות לגלות .ואילו בדורות האחרו ים החלה ת ועה
גדולה של שיבה לציון ,עוד בימיו ומכוחו של הגר"א )כעדות תלמידו ר' הלל משקלוב(**:
לאחֵ ר
'כמעט בכל יום דיבר אלי ו רבי ו ברתת והתרגשות ,כי "בציון ובירוש ַל ִם תהיה פְ לֵיטה" ,ולא ַ
את המועד – מי ימלל ומי יתאר את גודל דאגתו של רבי ו בדברו אלי ו הדברים ,כאלה וכאלה
ברוח קדשו ,ובדמעות בעי יו'.
באותו הפסוק שלח ה'חפץ חיים' את תלמידו הרב יוסף כה מן לארץ ישראל )לפ י השואה( ,והוא
שהקים את ישיבת פּוֹ יבֶ ז' בב י ברק – הפסוק כתוב על שער הישיבה ,שגם מ יפה דגל ישראל בכל
יום עצמאות ,כצוואת מייסדה.
ד"ר שוקי איילון סיפר לי ברעדה ,שסבו קרא פסוק זה באוז י אביו ,והשליך אותו מחלון הרכבת
לאושוויץ – הוא הצליח להי צל ,והגיע לירושלים.
_________________________
* חמן אביגד ,העיר העליו ה של ירושלים ,עמ' 55
** קול התור ,מהדורת הרב מ"מ כשר ,התקופה הגדולה ,עמ' תקל"ה

יואל ד  -איפה ירושלים שלנו
על שלוש שאגותיו של האל ועל שאגתו של הרב צבי יהודה קוק ז"ל בליל העצמאות ה 19-למדי ת
ישראל

שאג" – ביואל )ד ,טז( ,בעמוס )א ,ב(* ,ובירמיהו )כה ,ל( "ה' ִממָ רוֹם
בשלושה פסוקים בת "ך "ה' ִי ָ
שאג על ָ ֵוהוּ;"...
שאג ...שָ אֹג ִי ָ
ִי ָ
על הפסוק הזה אמר בתחילת התלמוד )ברכות ג עמוד א(' :שלוש משמרות הוי הלילה ,ועל כל
משמר ומשמר יושב הקב"ה ושואג כארי ...ואומר :אוי לב ים ,שבעוו ותיהם החרבתי את ביתי,
ושרפתי את היכלי ,והגלֵ יתים לבין אומות העולם ...מה ) ותר( לו לאב שהגלה את ב יו ,ואוי להם
לב ים ,שגלו מעל שולחן אביהם'.
'הלילה' הוא הגלות ,שכן יעקב יצא לחרן בחלום הלילה ,וירד למצרים "במַ ראֹת הלילה" )בראשית
מו ,ב( ,אבל קרא שמו 'ישראל' במעבר יבוק ב'עלות השחר' .וגם ב י ישראל יצאו ממצרים בסוף
הלילה.
השאגה בירמיהו שמעה על חורבן ירושלַ ִם ,ועל כן היא באה " ִממָ רוֹם" .השאגה בעמוס שמעה על
חורבן שומרון .רק ביואל שמעה שאגת הצלה וישועה לירושלַ ִם.
בליל העצמאות ה 19-למדי ת ישראל ,בישיבת 'מרכז הרב' בירושלים )המחולקת( ,שמע ו את
שאגת שמתו הפצועה של מו"ר הרב צבי יהודה קוק זצ"ל ,כשסיפר איך הרגיש בליל 'החלוקה',
'כש תקיימה ב ו אותה ה בואה'" :ואת ַארצי ִחלֵקוּ" )ד ,ב( .ברור שפשט הפסוק אמר על החורבן
והגלות ,ומשמעו שחילקו את הארץ בי יהם ,אבל מו"ר הרצי"ה שמע 'שאגה' .הוא צעק מתוך
שמתו – 'ואיפה ְש ֶכם של ו? – א ח ו שוכחים את זה? – ואיפה חברון של ו? ...ואיפה יריחו
של ו?.'...
באותה שעת לילה החלו הכוחות המצריים ל וע לתוך סי י ,ואיש בארץ עוד לא ידע דבר .בלילה
הבא כבר הוכרז גיוס מילואים חלקי .כעבור  3שבועות עמדו כוחות צה"ל בשכם-חברון-יריחו,
עמדו רגלי ו "בִּ שעָ ַריִך ירושלַ ִם" – וזכיתי א י לעמוד על הר הבית בשחרורו.
____________________
* הפסוקים הובאו לעיל בפרק א.

עמוס א  -על גגות דמשק
בימים הקשים ההם ,שא ביא אלמו י את בואות "ש שה פִּ שעֵ י" ,גד השכ ים הרעים ,ואילו
בימי עמוס כבר שרקו את ה בואה הזאת בשומרון כ בואת יצחון
כה אמר ה' – על ש שה פִּ שעֵ י דמשק – עַ זה ,צֹר ,אדום ,ב י-עמון ,מואב ,יהודה .ועל ארבעה לא
אֲ שיבֶ וּ?! )=כגמולו(.
על דוּשָ ם בַּ חֲ רֻ צוֹת הברזל את הגלעד )מתי? בימי חזאל?! דור שלם לפ י עמוס?!(;
ושלַחתי אש בבית חֲ ז ֵָאל ,ואכלה ארמ ות בן-הדד )חצי דור לפ י עמוס?!(;
ִ
...על ש שה פִּ שעֵ י ב י-עמון,
ועל ארבעה לא אֲ שיבֶ וּ?!
על ִבּקעָ ם הָ רוֹת הגלעד ,למען הַ רחיב את גבולם )בימי חזאל?!(;
בימי ֵיהוּא ויהואחז )כ 45-42-ש ה( שרר שפל עמוק בישראל וצבאות זרים פשטו בהרי הגלעד
והשומרון ,והגיעו עד גת-פלשתים.
...מדוע אֲ ֹד ִ י )=אלישע( ֹבכֶה?
כי ידעתי
את אשר תעשה לב י ישראל רעה,
ִמבְ צְ ֵריהֶ ם ְתשַ לַח בָּ ֵאש,
וּבַ חֻ ֵריהֶ ם בחרב ַתהֲ רֹג,
ו ֹע ְללֵ יהֶ ם ְת ַרטֵ ש ,והָ ר ֵֹתיהֶ ם ְתבַ ֵקעַ ) ...מלכים ב ח ,יב(;

ַויִחַ ר אף ה' בישראל,
ַוי ְִת ֵם ביד חֲ ָז ֵאל מלך ארם,
וביד בן-הדד בן חֲ ז ֵָאל...
כי ִאבְּ דָ ם מלך ארם
ַו ְי ִשׂמֵ ם כֶּעָ ָפר ָל ֻדש )מלכים ב יג ,ג-ז(;
בימים הקשים ההם ,שא ביא אלמו י )אולי מתלמידי אלישע( את בואות "ש שה פִּ שעֵ י" ,גד
השכ ים הרעים ש יצלו את החולשה והתעללו בממלכת ישראל ,תפסו שבויים ישראלים ומכרו
אותם לסוחרי עבדים מעזה ומצור ומאדום )עמוס א ו,ט(.
ואילו בימי עמוס כבר שרקו את ה בואה הזאת בשומרון כ בואת יצחון ,שהרי חיילי ישראל כבר
רקדו על גגות דמשק ,צָ פוּ באש שאכלה את ארמו ות חזאל )מלכים ב יד ,כג-כח( ,ו קמו גם בב י
עמון ובמואב ,ובשכ ים ממערב ומדרום .גם אמציה מלך יהודה ,ש יסה להרים ראש ,לא הקשיב
לאזהרות ,ויזם קרב פ ים אל פ ים עם יואש מלך ישראל ,הובס מבית שמש לירוש ַל ִם )מלכים ב יד,
ח-יד(.
כל מי ששמע בואה קדומה זו מפי עמוס בשומרון בימי ירבעם בן-יואש ,זכר בשמחה ובה אה
ב יצחו ות הגדולים.

עמוס ב  7 -תיאורי מפלה
מותר לשער ,שהשתררה דממה ,וא שים כבשו פ יהם בקרקע .חלק אולי התביישו ,אחרים זעמו על
ה ביא
)כמו בהושע( ,ה בואה הקדומה ,שכולם הכירו ,הייתה רק המצע והרקע ל בואה המזעזעת של
עמוס על פִּ שעֵ י ישראל .כאשר השמיע עמוס את פשעי האויבים ואת עו שם ,שומעיו בבית-אל
ובשומרון יכלו להזדהות עם ה בואה ,ואף ֶלהֱ וֹת ,ואז ה חית עמוס על ראשם את רשימת פִּ שעֵ י
ישראל ,לא פשע אחד מכריע ,אלא שלשה  +ארבעה )ב ,ו-ח( -
על ִמכְ ָרם בַּ כסף צדיק )כמו אחֵ י יוסף(;
ואביון בַּ עֲבוּר עלים )=סמל סטטוס אצילי ,כי האביו ים הלכו יחפים(;
השֹאֲ פים )=שָ פים ,רומסים ודורכים( על עפר ארץ בראש דַ לים;
ודרך ֲע ָוים )=ע יים( ַיטוּ )באי צדק(;
ואיש ואביו יֵלכוּ אל ה ערה )כמעשה יהודה וב יו בתמר( למען ַחלֵל את שֵ ם קדשי;
ועל בגדים חֲ בֻלים )למַ שכּוֹן( ַיטוּ )משפט( אצל כל מזבח )=במקום השופטים בשער(;
ויין ֲע וּשים )=שגזלו בעו שי ק ס( ִישתוּ בית א היהם )=במקדשי העגלים(;
מותר לשער ,שהשתררה דממה ,וא שים כבשו פ יהם בקרקע; חלק אולי התביישו ,ואחרים זעמו
על ה ביא שבא מיהודה להשבית את גאוותם ושמחתם דווקא בעידן של ממלכת ישראל-שומרון,
כמעצמה אזורית.
עמוס ,שדבריו כמו עמוסים על "העגלה המלאה להּ עָ מיר" )ב ,יג( ,המשיך ב בואת הפתיחה )עד
סוף פרק ג( ,הזכיר את חסדי ה' עם ישראל ביציאת מצרים ,בארבעים ש ות מדבר )כמו בהושע
פרק ב( ,ובירושת הארץ בהשמדת "האֱ מֹרי" )ב ,ט-י( ,וכבר החל לתאר את המפלה הצבאית
ה וראה ,הצפויה "ביום ההוא" )ב ,יד-טז;  7תיאורי מפלה מול  7תיאורי פשעים( -
ואבַ ד מָ וֹס ִמ ָקל,
ָ
וחזק לא י ְַאמֵ ץ כֹּחוֹ,
וגִ בּוֹר לא ְי ַמלֵט פשו;
ת ֵפשׂ הקשת לא ַי ֲעמֹד,
ו ֹ
וקל ברגליו לא יְ מַ לֵט,
ַ
ו ֹרכֵב הסוס לא יְמַ לֵט פשו;
ואמיץ לבו בַּ גִ בּוֹרים עָ רוֹם ָי וּס ביום ההואְ ,אֻ ם ה'.
ַ

עמוס ג  -כולנו טייסים
בית אברהם בחרו להוביל את "כל משפחות האדמה" ולכן ה' יפקוד עליהם כל סטייה .לא כשאר
העמים ,שרק פשע רביעי מכריע אצלם את הכף
השורשים 'יעד' ו'ידע' מקיימים בי יהם קשר מע יין במקרא ' -יעד' מבטא הקדשה ,כמו 'מועד',
ואילו 'ידע' מבטא בחירה ,מימוש הייעוד ,כמו ש אמר באברהם )בראשית יח ,יט( -
כי יְדַ עְ תיו )=יְעַ ְדתיו < יְדַ עְ תיו ,בחרתיו(,
למען אשר ְיצַ וֶה את ב יו ואת ביתו אחריו,
ושָ מרוּ דרך ה' לעשות צדקה ומשפט,
למען הָ ביא ה' על אברהם את אשר ִדבֶּ ר עליו;
ובפרש ות בואית קשה לעיכול ,בעמוס )ג ,ב( -
רק אתכם י ַָדעְ תי ִמכֹּל משפחות האדמה,
על כן ֶאפקֹד עליכם את כל עֲוֹ ֵֹתי ֶכם;
כמו שיודעים צעירים ישראליים  -מטייסים ולוחמי סיירות דורשים הרבה יותר מאשר מחיילים
רגילים ,בגלל האחריות הכבדה המוטלת עליהם .בקורס טיס ובמסלולי סיירות פוקדים על
הח יכים כל טעות ,ועל כל דיווח כוזב או פגיעה באמון ,מעיפים.
בית אברהם בחרו להוביל את "כל משפחות האדמה" )בראשית יב ,ג( ב"דרך ה' לעשות צדקה
ומשפט" ,ולכן ה' יפקוד עליהם כל סטייה .לא כשאר העמים ,שרק פשע רביעי מכריע אצלם את
הכף.
הבחירה מתבטאת במיוחד בשליחות ה בואית; עובדה היסטורית היא ,שבעמים אחרים ,לא
התפתחה ה בואה המוסרית ,המו ותיאיסטית ,ו יצ י בואה לא יצאו בהם מכלל קוסמים
ויידעו ים )דברים יח ,יד; ישעיהו ח ,יט(.
בסדרה של שאלות רטוריות הוביל עמוס להסבר שליחותו ה בואית -
כי לא ַיעֲשֶׂ ה א-ד- -י ה' דָ בָ ר ,כי אם גָלָ ה סוֹדוֹ אל עֲבָ דָ יו ה ביאים;
ירא?! א-ד- -י ה' ִדבֶּ ר מי לא ִי ָבֵ א?!
אריה שָ ָאג מי לא ִי ָ
הקטעים ב בואה הקדומה )לעיל פרק א( ,הסתיימו כולם באש אוכלת חומות וארמו ות  -כעת
יהם" ,יחד עם
וֹת ֶ
רמ ֵ
בא ְ
שמרון" )ג ,ט-טו( ,ועל "האוֹצְ רים ָחמָ ס ָושֹד ַ
הגיע התור לפקוד על "הָ ֵרי ֹ
"והכֵּיתי בית החֹרף על בית הקיץ" )=בשומרון וביזרעאל(.
"מזבְּ חוֹת בית אל"ִ ,
ִ

עמוס ד  -פּרות הבּשן לא שומעות
יש הטוע ים ל יגוד עקרו י בין התורה ל ביאים ,כאילו התורה מדגישה את מצוות הפולחן
וה ביאים את המוסר ,אבל עמוס וישעיהו לא הכירו את הדיכוטומיה הזאת
פשעי המוסר )ד ,א( וחטאי הדת )ד ,ה-ו( חָ ברוּ יחדיו להכריע את גורלה של ממלכת ישראל-שומרון
בעי י ה בואה.
פָּרוֹת הבָּ ָשן )=השמ ות ֵמעושר בלי משפט( אשר בהר שֹמרון ,הע ְֹשקוֹת דַ לים ,הרֹצְ צוֹת ֶאביוֹ ים,
שתה )את דמם( ...בֹּאוּ בית-אל ,ופִ שעוּ הגִ לגָל )בחטאי העגלים
הא ְֹמרוֹת ַלאֲ ֹד ֵיהֶ ם :הָ ביאה ו ִ ֶ
והביאוּ
והבמות(; ַהרבּוּ )מזבחות( לִ פְ שֹעַ )ב יגוד לצו האוסר על ריבוי מקדשים; דברים יב ,טז(; ָ
ַלבּ ֶֹקר זִ בְ חֵ י ֶכם )ב יגוד לאיסור" :ולא ָילין ַלבּ ֶֹקר ֶזבַ ח חג הפסח"; שמות לד ,כה(; ִלש שֶ ת ימים
וֹתר ִמבשר הזבח ביום השלישי ,בָּ ֵאש ִי ָשׂ ֵרף"; ויקרא ז ,יז(;
מַ עְ ְשׂר ֵֹתי ֶכם )"והַ ָ

וקטֵ ר מֵ חָ מֵ ץ תודה )"כל המ חה אשר תקריבו לה' לא ֵתעָ שֶׂ ה ָחמֵ ץ ...לא ַתקטירוּ ממ ו ִאשֶ ה לה'";
ַ
ויקרא ב ,יא; "אם על תודה יַקריבֶ וּ ...על חַ ת לחם חָ ֵמץ יַקריב קרב ו) ...אבל לא ַיקטיר(; )ויקרא
ז ,יב-יג(; ו ִקראוּ ְדָ בוֹת הַ שמיעוּ )שכל הרוצה יקריב ויאכל – "וכל זר לא י ֹאכַל קֹדש"; ויקרא כב,
י(;
בחוגים וצריים ,ובין 'משכילים' יהודים מרבים לדבר על יגוד עקרו י בין התורה ל ביאים ,כאילו
התורה מדגישה את מצוות הפולחן וה ביאים את המוסר ,אבל עמוס וישעיהו לא הכירו את
הדיכוטומיה הזאת.
בתם
האטומים למוסר ולמצוות בתורה ,גם לא שמעו את האזהרות שקדמו לקי ת החורבן" ,ולא שַ ֶ
עָ דַ יְ ,אֻ ם ה'" ) 5פעמים; ד ,ז-יא(:
ִקיוֹן ִש ַ ִים ...וחֹסֶ ר לחם...
מ עתי מכם את הגשם...
)=ארבֶּ ה( שאכל יבולים;
מכת שידָ פוֹן ,ו ָג ָזם ַ
דֶ בֶ ר וחרב ואש;
רעש אדמה חזק מאד ,כמַ הפֵּ כַת סדום ועמורה )כ ראה הרעש מימי עוזיהו(.
אחרי האזהרות ,שאֲ טוּמֵ י ה ֶרשַ ע ומדוש י העו ג משומרון ,לא שמעו ,יביא עליהם בורא העולם
ובוֹרא רוּח ,ו ַמגיד ְלאדם מה שֵׂ חוֹ" )=דיבורו; ד ,יג( ,חורבן וקי ה )ה ,א-ג(.
והאדם" ,יוֹצֵ ר הרים ֵ

עמוס ה  -הנביא  VSהדתיים
על סמך מה היו בטוחים א שים 'דתיים טובים' בממלכת ישראל ,בימי ירבעם בן-יואש ,שה'
באמת ִא ָתם והכל מתפתח לטובה?
כי כֹה אמר ה' לבית ישראל:
ִד ְרשוּ י וִ ְחיוּ )ה ,ד(;
ואל רע למען ִת ְחיוּ,
ִד ְרשוּ טוב ַ
יהי כֵן ,ה' א-להי צ-באות ִאתכֶ ם,
וִ ִ
כאשר אמרתם )ה ,יד(;
על סמך מה היו בטוחים א שים 'דתיים טובים' בממלכת ישראל ,בימי ירבעם בן-יואש ,שה'
באמת ִא ָתם והכל מתפתח לטובה?
ה יצחו ות המופלאים של יואש וירבעם ב ו על ארם ,ישראל כמעצמה אזורית ,השגשוג הכלכלי
והשפע ,אחרי יותר מ 40-ש ה של שפל עמוק .כל זה ראה כיד ה' ממש .ו בואת יו ה בן-אמתי
הדהדה ברקע ,ויחד אתה בואות וספות ככל ה ראה )מלכים ב יד ,כג-כח(.
...ירבעם בן-יואש ֶמלֶך ישראל בשֹמרון,
ארבעים ואחת ש ה...
ואשר השיב את דמשק ואת חֲ מָ ת
ליהודה בישראל...
...הוא הֵ שיב את גבול ישראל
ִמלְבוֹא חֲ מָ ת עד ים הערבה,
כִּ ְדבַ ר ה' א-להי ישראל...
ביד עבדו יו ה בן-אֲ ִמ ַתי ה ביא...
)עמוס ה ,כז; ו,יג-יד(.
והגלֵיתי ֶאת ֶכם ֵמהָ לאה לדמשק,
ִ
אמר ה' א -הי צ-באות שמו;
השׂמֵ חים לל ֹא דָ בָ ר*,
ְ
הא ְֹמרים הֲ לוֹא ְבחָ זְ ֵק וּ לקח ו ל ו ַקר ָ ִים;
כי ה י ֵמקים עליכם בית ישראל ...גוי,
ולָחֲ צוּ ֶאת ֶכם ִמלְבוֹא חֲ מָ ת עד חל הערבה;

ברור ,שעמוס התעמת עם א שים שציטטו את בואת יו ה כהוכחה לרצון ה' ,וגם בואות )דומות
ל בואת יואל( על "יום ה' הגדול" ,שממ ו תצמח ישועה גדולה לישראל ,ועמוס )ה ,טו,יח-כ(
הזהיר:
ואהֱ בוּ טוב,
ִשׂ ְאוּ רע ֶ
והַ ציגוּ בַ שָ עַ ר משפט,
אולי יֶחֱ ַן ה' א -הי צ-באות שארית יוסף;
המ ְת ַאוים את יום ה'!
...הוֹי ִ
למה זה לכם יום ה'?
הוא חֹשֶ ך ולא אור...
_______________________________
* "לדבר" " /לא-דבר" הוא שם עיר ממזרח לירדן )יהושע יג ,כו; שמואל ב יז,כז( ,וכך גם "קר ים"
)בראשית יד ,ה( – מכאן עלתה השערה ,שבמקומות אלה הביס ירבעם בן-יואש את חילות ארם
דמשק.

עמוס ו  -העם ההוא
בעוד המבטים בשומרון מרוכזים בהווה השופע ,ה ביאים מתבו ים בעתיד  -ובוכים .ומדוע אף
אחד מהם אי ו וקב במפורש בשמו של האויב העתידי המחריב?
שמרון" – עוד קודה מכרעת בתחושת הגֵאוּת שאפפה דור שלם.
"השַ אֲ ַ ים בציון והבּ ְֹטחים בהר ֹ
אחרי מלחמת האחים בין אמציהו לבין יואש ,השכיל עוזיהו להפוך כיוון ולחבור לירבעם במסלול
של יהושפט ואחאב; כך חשבו דמשק וחמת "ליהודה בישראל" )מלכים ב יד ,כח( ,והקשר
המתחדש בין ציון לשומרון ,התבטא בשירת דוד.
הפּ ְֹרטים על פי ה בֶ ל,
כדויד חשבו להם כלֵי שיר )ו ,ה(.
בתוך חגיגות השפע הדהדה ה גי ה ב ֵבֶ ל ובכי ור ,ו שמעו מזמורי דוד על היציאה מֵ אֲ פֵלה לאורה,
משליטה ארמית בארץ ,לשליטת "יהודה וישראל" בדמשק ובחמת .כל המבטים היו מרוכזים
בהווה מול העבר .רק ה ביאים ,הושע ועמוס וישעיהו ,התבו ו בעתיד הצפוי – ובכו.
לכן ,המַ ְשׂכּיל )=המשורר; "מַ ְשׂכּיל לדוד"( בָּ עֵ ת ההיא
ִידֹם – כי עֵ ת רעה היא )ה ,יג(;
חיסול הכוח הארמי ב יצחון ישראל ויהודה ,הכשיר את הקרקע להסתערות צבאות אשור דרומה,
כי מאותו רגע שארו ישראל ויהודה לבדם מול האשורים .ובהיחלשם ,ייפול המרחב כולו .אם כך,
מדוע עמוס לא הזכיר את המילה 'אשור'? מדוע גם הושע )עד פרק ד( ,וישעיהו )עד פרק ו( ,לא
אמרו 'אשור'?
שלושה ביאים תיארו במילים ברורות את המפלה הצפויה ,את הצבא האשורי המסתער )ישעיהו
ה ,כו-ל( ,את ה"גוי" שיַגְ לֶ ה " ֵמהָ לאה לדמשק" ,גם את דמשק )עמוס א ,ה( ,וגם את שומרון )ה,
כז( ,ורק שמו אי ו.
כי המבט ה בואי מעולם לא היה ממוקד בהיבט הכוח י-הצבאי ,ו'אשור' היא רק 'מטה זעם' ביד
ה' – החשבון ה בואי הוא דתי-מוסרי ,והתמקד ברמיסת משפט וצדקה; ה יתוח הצבאי בהיבט
הגאוגרפי יתן ברמיזה )ו ,ב(.
עִ בְ רוּ ַכלְ ֵה ְוּראוּ,
וּ ְלכוּ ִמשָ ם חֲ מָ ת ַרבּה,
ְוּרדוּ גַת פְּ ִלשתים,
)א ֶתם( מן הממלכות האלה )ש פלו בידיכם(?...
הֲ טוֹבים ַ

עמוס ז  -כשהנבואה פגשה את הפוליטיקה
פעמיים גלו לעמוס מראות והוא ביקש רחמים ,אולם בבית אל שמעו רק את בואות החורבן
וביקשו להשיב את השקט אל הממלכה ,וכמה שיותר מהר
בואת עמוס פתחה במודל ה בואה הקדומה 'על שלושה וארבעה' ,וה ה הופיעו לעמוס שלושה
מראות וארבעה .על ש י המראות הראשו ים עמוס התפלל וביקש רחמים ,וה' יחם על הרעה;
הקץ.
המראות השלישי והרביעי הראו את ֵ
כֹּה ִה ְר ַא י א-ד- -י ה',
=א ְרבֶּ ה(*...
וה ה יוֹצֵ ר גוֹבַ י ) ַ
והיה אם כִּ ָלה לאכול את עשב הארץָ ,ואֹמַ ר:
א-ד- -י ה' – ְסלַח א.
מי יָקוּם יעקב )=לא יחזיק מעמד( כי ָקטֹן הוא
ִחַ ם ה' על זאת ,לא ִתהיֶה אמר ה'! )ז ,א-ג(;
"תהוֹם ַרבָּ ה" )=מקורות המים; ז,
גם במראה ה ֵאש שאוכלת את "החֵ לֶ ק" )=חלקות השדה( ואת ְ
ד-ו( זעק ה ביא "חֲ ַדל א ,"...וה' שוב " ִ חַ ם ...גם היא לא ִתהיֶה".
במראה השלישי" ,חוֹמַ ת אֲ ָך" )ז ,ז-ט( גמרה חומת המגן בקו אֲ ָכי ,ו סתמה תפילת ה ביא;
הבמות והמקדשים "יֶחֱ ָרבוּ ...בית ירבעם" יתרסק.
כאן פגשה ה בואה את הפוליטיקה – "אמציה כהן בית-אל" )כמו כל שומעי ה ביא ,שדבריו
עמוסים וקשים( ,לא ידע כמובן על תפילות ה ביא לסליחה ,כי רק בואות החורבן שמעו לאוז ו.
גירושו של ה ביא 'יחזיר שקט ושלום' לבית-אל" ,כי מקדש מלך הוא ,ובית ממלכה הוא" )ז ,י-יג(,
ואם המלך ירבעם ימשיך להתעלם ,הכוהן יפעל בעצמו.
חזֶה לֵך בְּ ַרח ְל אל ארץ יהודה )ממ ה באת(,
ֹ
וֶאֱ כֹל שם לחם )כי שם ישמחו לפר ס ביא גד ו(,
ושם ִת ָבֵ א...
ויען עמוס ...לא ביא א ֹכי ולא בן ביא א ֹכי )=אי י מתפר ס מ בואה(,
בוֹקר א ֹכי ובוֹלֵס ִש ְקמים;
כי ֵ
ַוי ִָק ֵח י ה' מֵ ַאחֲ ֵרי הצאן...
הקץ" .בייחוד לפי המבטא
המראה הרביעי" ,כְּ לוּב ָקיִ ץ" )=תא ים ,סוף העו ה( ,סימן את " ֵ
כ'קץ'.
וקיִץ ֵ
הישראלי-הצפו י ,שהגה 'בַּ יִ ת' כ'בֵּ ת'ָ ,
_______________________________
* גם כאן פגשים יואל ועמוס ,בזיכרון הארבה ה ורא

עמוס ח  -רמאים שומרי שבת
רמאים יש בכל מקום ,ובכל זמן ,וגם בחברה דתית מאד ,אבל רמאים דתיים עוברים גם על 'חילול
השם' ,מפ י הפגיעה הקשה שהם גורמים לשם ה' ולכבודו
החברה הישראלית העתיקה הייתה חברה דתית מאד ,למרות מקדשי העגלים ושורה ארוכה של
עבירות על הלכות קרב ות מתורת משה )ד ,ד-ה; ה ,ה( .השוק והמסחר היו סגורים לחלוטין ,לא
רק בשבת ,אלא גם בראש חודש.

בתורה אין איסורי מלאכה ביום החודש )=ראש חודש( ,אבל קרבן המוסף שלו זהה לזה של ימי חג
המצות ,ושל יום הביכורים  -שָ בוּעוֹת )במדבר כח ,יא-לא(.
בימי בית ראשון חשב ראש חודש כמו חג ושבת; היו אספים בו לעצרות חג ,והולכים לשמוע
ה ֶלכֶת אליו )=לאלישע ה ביא( היום ,לא חֹדש
דברים של קודש מפי ביאים וחכמים – "מדוע ַאת ֹ
ולא שבת?" )מלכים ב ד ,כג; ישעיהו א ,יג-יד(.
רמאים יש בכל מקום ,ובכל זמן ,וגם בחברה דתית מאד ,אבל רמאים דתיים עוברים גם על 'חילול
השם' ,מפ י הפגיעה הקשה שהם גורמים לשם ה' ולכבודו.
ובלשון עמוס )ח ,ד-ז(:
ִשמעוּ זאת השֹאֲ פים )=השָ פים ,הרומסים( אביון,
ו ַל ְשבּית )מעבודתם ,ומפר סתם הדלה של( ֲע ִ יֵי ארץ;
לֵאמֹר :מתי ַי ֲעבֹר החֹדש )שהשוק סגור(,
ו ְַשבּירה שֶ בֶ ר )= מכור( ,והשבת )תעבור( ו ִפְ ְתחה בָּ ר,
להַ קטין )מידת( ֵאיפָ ה )=לתת לקו ים פחות(,
ולהַ גדיל )אבן( שֶ ֶקל )=שישלמו יותר(,
ולְעַ וֵ ת מ ֹאז ֵי ִמרמה )בהם שקלו את הכסף(;
לק ות בַּ כסף ַדלים )לעבדים(,
)לשעְ בֵּ ד( בעבור עלים,
ואביוֹן ַ
ֶ
וּמַ פַּל בָּ ר ַ ְשבּיר )=ופסולת התבואה מכור כתבואה(;
ִ שבַּ ע ה' ִבּגאוֹן יעקב:
אם )=שלא( ֶאשכַּח לָ ֶצַ ח כל מעשיהם...
החברה הזאת איבדה זכות קיום מוסרית ,ועל כן יבואו ימים של חושך "בצהרים ...והפכתי חַ גֵי ֶכם
לאבֶ ל ,וכל שי ֵריכם לקי ה) "...ח ,ט-י(; א שים ,שלא ֵידעוּ מה לעשותְ " ,ישוֹטטוּ לבַ ֵקש את ְדבַ ר ה',
ֵ
ולא יִמצָ אוּ" ,כלומר ,לא יֵדעוּ לאן לברוח כאשר ייהרסו המקדשים ,ושומרון תקרוס.

עמוס ט  -סיכום ביניים היסטורי
כ 500-ש ה של הארץ בלי שלטון מעצמה זרה הסתיימו ,וזה מחייב לערוך סיכום היסטורי.
מיציאת מצרים ועד השתלטות המעצמות על כולם
עמוס התחיל ל ִה ָבֵ א "ש תים לפ י הרעש" )א ,א( ,ומראה הרעש חתם את בואתו:
ראיתי את א-ד- -י ִ צָ ב על המזבח )שסימל את ממלכת ישראל(,
הספּים=) ...פתחי הבתים; ט ,א(.
ויאמר :הַ ך הכַּפתוֹר )=הכותרת בראש העמוד( ,וְ ִי ְרעֲשוּ ִ
הספּים...
ובישעיהו )ו ,ד(ַ :ו ָי ֻעוּ ַאמוֹת ִ
רעידת האדמה שזִ עַ זְ עה את הארץ בימי עוזיהו ,תוארה במראה המקביל של ישעיהו )ו ,א-ד(
מהיכל ה' בירושלם )וביתר פירוט בישעיהו כד( ,ו זכרה עד ימי זכריה )יד ,ה(;
כ ראה ,בעקבות הרעש ,שטפו את הארץ גלי 'צו אמי' חזקים:
...ה וֹגֵעַ בארץ וַ ָתמוֹג )=תישבר(...
...הקוֹרא למי היםַ ,ו ִי ְשפְּ ֵכם על פ י הארץ,
ֵ
ה' שמו )ט' ,ה-ו(;
הרעש חשב ל'שאגת' האזהרה הגדולה מאת ה' ,ול'קו פרשת המים' בין עידן העצמאות הישראלית
לבין ההשתלטות של המעצמות הזרות .לפיכך ה בואה )בעמוס ובישעיהו( תיארה את חורבן
שומרון וערי יהודה בתיאורי הרעש ההוא ,כשם שהכובש "הצפו י" תואר ב בואת יואל בתיאורי
הארבֶּ ה המשתלט.
ַ
מכאן ואילך ,ת וע ההיסטוריה הישראלית במסלולי חורב ות וגלות ,עם זיכרו ות עבר ותקוות
עתיד.
כ 500-ש ה של הארץ בלי שלטון מעצמה זרה הסתיימו ,וזה מחייב לערוך סיכום היסטורי.
מיציאת מצרים" ,הֲ לוֹא כִ ב ֵי כ ִֻשיִים ַא ֶתם לי ב י ישראל )=איבדתם את זכויות הבחירה המיוחדת

בכם(ְ .אֻ ם ה' – הֲ לוֹא את ישראל הֶ ֱעלֵיתי מארץ מצרים )ביחס מיוחד ,אבל באותו הזמן העליתי
גם את( וּפְ ִל ְש ִתיִים ִמכַּפתוֹר )=מאיי הים( ,ואֲ ָרם ִמקיר )=מארמ יה(; וכעת ,ישתלטו המעצמות על
כולם;
אולם גזירת ההשמדה על "הממלכה החַ ָט ָאה" )=שומרון( לא תחול על "בית יעקב" ,שישרוד גם
בטלטולי הגלויות "בכל הגוים" .ו"ביום ההוא ָאקים את סֻ כַּת דוד ה ֹפֶ ֶלת" )=ירוש ַל ִם( ,שתיב ה
ב"ש ֵארית אדום" )=הר ה גב ואילת; ט ,ח-יב(.
מחדש ,וגם תשלוט ְ

עמוס  -סיכום  -מה שאמרתי לאברך ממרכז הרב ולא אמרתי לאיש המוסר
החילוני
את הוויכוחים הסוערים ביותר בחברה הישראלית כיום ,אפשר לסכם בשפה ת כית ,ב בואות
מכו ות של יואל מול עמוס
לימדתי פעם פרקי ביאים לקבוצת תלמידים ואברכים ,שלמדו בישיבת 'מרכז הרב' )קוק(;
ב בואות יואל הם התמוגגו ,במיוחד עם זכירת 'שאגתו' של הרב צבי יהודה בליל העצמאות
התשכ"ז על שכם ,חברון ויריחו 3 ,שבועות לפ י ששת הימים; אבל כאשר העמק ו ב בואות עמוס,
אחדים מהם ממש בהלו ,ואחד שאל בחרדה  -אז ,איך דע אם א ח ו מצאים בתקופה של בואת
יואל או של עמוס?
בהזדמ ויות אחרות ראיתי מצב הפוך בחוגי שמאל-ציו י .בואות יואל הפחידו אותם ,ו בואות
עמוס עוררו בהם הזדהות עמוקה .ראיתי ל ָפ ַי תופעה – את הוויכוחים הסוערים ביותר בחברה
הישראלית כיום ,אפשר לסכם בשפה ת "כית ,ב בואות מכו ות של יואל מול עמוס.
ההקבלות הספרותיות בין יואל לעמוס רבות ומשמעותיות:
שאגת ה' מציון ומירושלם ,יש בש יהם – יואל סיים בה ,ועמוס פתח.
חושך ואפלה ביום ה'  -יש בש יהם.
פשעי העמים מסביב גד ישראל ויהודה ,יש בש יהם.
כובש/ים גדול/ים ,שיבוא/ו 'מצפון' ,יש בש יהם.
ש יהם מסתיימים בחזון "והטיפו ההרים עסיס".
אולם ,משאגת ה' ביואל תצמח ישועה ומגן לעם,
ואילו השאגה בעמוס הולידה חורבן וגלות.
בעמוס )ה ,יח-כ(" ,יום ה' הוא חשך ולא אור",
ואילו ביואל )ג ,ד-ה( ,מתוך החושך של "יום ה' הגדול וה ורא" תהיה "פלֵיטה" בירושלַ ִם.
ביואל ה' יעשה משפט באויבים וירוש ַל ִם תי צל,
ובעמוס ,ממלכת ישראל תחרב ,ו"סֻ כַּת דוד" תשרוד;
חזון פריחת ההרים ביואל יבוא "ביום ההוא",
ואילו בעמוס בעתיד הרחוק" :ה ה ימים באים";
אבל ההבדל העיקרי הוא זה:
רתי ה' ...בין האולם ולמזבח" ,וה' שומע
"משָ ֵ
ביואל )ב ,טו-כז( יש צום ועצרה ותפילה ,יש כֹה ים ְ
תפילת צום וזעקה ביום צרה.
"שׂ ֵאתי ָמ ַאסתי חַ גֵיכֶ ם ,ולא ָאריחַ בעַ צר ֵֹתי ֶכם; כי אם ַתעֲלוּ
ואילו בעמוס )ה ,כא-כה( ,ה' אומר – ָ
שמע; ו ִיגַל כַּמים
מרת ְבָ לֶ י לא ֶא ַ
לי ֹעלוֹת ,ו ִמ ח ֵֹתי ֶכם לא ֶארצֶ ה… הָ סֵ ר ֵמעָ לַי הֲ מוֹן ִש ֶרי  ,וזִ ַ
יתן";
משפט ,וּצדקה כ חל ֵא ָ
תמצית האמו ה 'הדתית' ביואל – תמצית המוסריות 'החילו ית' בעמוס – ובת ך מתקיימים
ש יהם ,זה לצד זה.
לאברך מ'מרכז הרב' אמרתי שא י קורא ושומע בדורות האחרו ים את בואות יואל )כפי שכתבתי
בטורי יואל ג ו-ד( ,כי הצלת שארית ה"פלֵיטה" משואה לתקומה היא התמצית העיקרית ב בואות
יואל .אבל צריך להעמיק ב בואות עמוס ,לחשוש מהן ,ולהתמודד בכל יום עם התביעה ה בואית
ל'משפט וצדקה' ,כדי ש היה ראויים לכל מה שזכי ו לו ,בדבר ה'.

ולא שי המוסר 'החילו י' א י קורא :שובו לת ך ,ו הל את השיח בין יואל לעמוס ,מתוך ה בואה
הישראלית.

עובדיה א  -באותו סיור בהרי אדום
מהו סוד כוחם של האדומים לאורך ההיסטוריה ,מי החריב בסופו של דבר את אדום וכיצד זה
קרה ,ועוד כמה דברים שהב תי כש יצב ו מול סלע אֱ דום
א י זוכר היטב את התדהמה שאחזה בי בסיור בעבר הירדן עם )פרופ'( חיים בן-דוד ,כש יצב ו,
ירה =בּצרה ,בירת אדום העתיקה( ,וחיים הראה לי את תבליט
מול 'סלע-אדום' )כ 4-ק"מ מבּוּצִ ַ
ה יצחון של ' ַבּוּ ִָאיד' מלך בבל ,המעט ש ותר חרות על הסלע בגובה של  90מטר מעל התהום!
המלך הבבלי )האחרון!( סוגד לירח ולשמש .פתאום הב תי מי היה "מאת ה' ,וציר בַּ גוים שֻ לָח"
)א( ,להחריב את אדום.
מה קרה לפ י כן? יהודה וירוש ַל ִם חרבו ביד בוכדראצר מלך בבל ,כמו שאר הממלכות מסביב –
החרבה )יא-יב(.
ֵ
רק אדום ותרה ,שורדת בהרים הגבוהים ,חוגגת ולועגת ליהודה האחות
לכאורה ,יעקב הפסיד את הכל )כמו אז בבריחתו לחרן( ,ועֵ שָ ו לבדו זכה:
שֹׁכ ִי בְ חַ גוֵי סלע ְמרוֹם ִשבתוֹ
יוֹרדֵ ִ י ארץ )ג(;
אֹמֵ ר בְּ ִלבּוֹ – מי ִ
מצודות הסלע הגבוהות בהרי אדום תרמו תרומה עצומה לביטחון העצמי של האדומים הגֵאים,
שאפילו מעצמת העל הבבלית לא ת סה לפרוץ אל מרומי המצודות השוכ ות ב קיקי סלע ,ובתוכם,
כמובן ,מצודת 'סלע אדום' ,שם התבצרו כ ראה א שי בצרה ,עיר הבירה ,ובהם ראשי אדום
ושריה.
ואכן ,צבאות בבל בה הגת בוכדראצר לא יסו לכבוש את אדום ולהחריבה ,ואילו האדומים סייעו
לבבלים ,ואף הסגירו פליטים יהודים שברחו )יד(.
אולם ירמיהו )מט( ועֹבדיה שאו בדבר ה' חזון חורבן לאדום שלא תימלט מעו שה ביום ה',
וחורב ה יהיה מוחלט:
אם ַתּגבּיהַ כַּ שר,
ואם בין כוכבים שׂים ִק ֶנּ
ִמשָׁ ם אוֹריד אֻ ם ה' )ד(;
בזמן ה בואה היה חזון זה הפוך ממה שראה כל אדם בעי יו  -יהודה וישראל חֲ ֵרבוֹת ואדום ג ֵָאה
ושורדת .מה באמת דחף את המלך הבבלי ' ַבּוּ ִָאיד' ,שהיה וטה לעסוק בהגות דתית ,חופר
מקדשים עתיקים ,מחולל שי ויים דתיים בפולחן האלילי הבבלי )בהשפעת אמו ,ולמורת רוחם של
'תּימָ א' בערב הצפו ית ,שם
כוה י בבל( ,לצאת למסע מלחמה גד אדום ,בדרך אל ְ ֵוה המדבר ֵ
התבודד כמה ש ים?
המלך הבבלי אולי היה אומר ש שלח על ידי אליליו .ה ביאים אמרו שיקום שליח מאת ה',
ותפקידו יהיה להחריב את אדום ולהע יש אותהַ ' .בּוּ ִָאיד' עשה זאת ,וזה היה ככל ה ראה מסע
המלחמה האחרון של מלכי בבל ,הפרק האחרון של "יום ה' על כל הגוים" )טו( ,כ 14-ש ה לפ י
כּוֹרש.
פילת בבל לידי ֶ
בעוד המלך הבבלי יוצא הדופן מתבודד ,בבל שארה מפוררת בתוכה ,תחת יורש העצר 'בֵּ לשאצר
בן ַבּוּ ָ ִאיד'; שמו ידוע לכל מן המשתה בו חזה ד יאל )פרק ה( את 'הכתובת על הקיר' המבשרת קץ
כּוֹרש מלך פרס ,והוא ש תן ליהודים לחזור ליהודה
למלכות בבל הכשדית; שערי בבל פתחו לפ י ֶ
ולירוש ַל ִם ולהקים מחדש את בית המקדש.
עוד פסוקים סתומים )ו-ז( התפרשו לי באותו סיור בהרי אדום:
איך ְֶחפְּ שׂוּ )= חשפו( עֵ שָׂ וְ ִ ,בעוּ מַ צְ ֻפּ ָיו )= תגלו מסתוריו(?

עד הגבול ִשלחוך )=שלחו עליך את האויב(
כֹּל א שי בריתךִ ,ה ִשּיאוּ )=שהשלו אותך לבטוח בהם(,
יָכלוּ לך א שי ש מך )=שעזרו לאויב ללכוד את מבצריך(,
ל ְַח ְמ )=מלחמתך כשלה כי(,
ישימו ָמזוֹר )=מוקש ומלכודת( תחתיך,
אין תבו ה בו )=להי צל ממ ו(;
ככל ה ראה ,סייע ים מואבים ,שישבו על גבול אדום והיו 'א שי ברית' ,הם שהסגירו את מבצרי
הסלע לידי הבבלים .גם זה היה עו ש של מידה גד מידה לאדום ,אשר עסקה בהסגרת פליטים
ושרידים ובהובלת שיירות עבדים ,במשך דורות; אכן כך סיכם ֹעבדיה את עו שה של אדום:
כאשר עשית יעשה לך,
גמֻ ל ישוב בראשך;
כי כאשר שתיתם )=חגגתם( על הר קדשי,
התרעֵ לה( תמיד,
יִשתוּ כל הגוים )את כוס ַ
ושָ תוּ ולָעוּ )=בלוֹעַ ( ,והיו כלוֹא היו" )טו-טז(.
אולם אחרית החזון ה בואי – "ויָרשוּ ה גב את הר עֵ שָׂ ו) "...יט-כא( – תקיים רק בימי ו ,כאשר הר
ה גב בואכה אילת הפכו חלק ממדי ת ישראל.

יונה א  -נביאים ולא צייתנים
מאות מיליו י מאמי ים קיבלו אמו ה מ ביאי הת ך העִ ברים ,אך לא יכלו לקבל ,בשום פ ים ,את
החוצפה היהודית – עד היום הזה
האם "יו ה בן-אֲ ִמ ַתי" הוא אותו "ה ביאִ ...מגַת החֶ פֶר"* )מלכים ב יד ,כה( ,ש יבָּ א על יצחו ות
ותג ֶלה את שומרון,
ירבעם בן-יואש? האם י וֵה היא בירת האימפריה האשורית ,זו שתחריב ַ
כעבור ש י דורות?
"תרשישה ִמ ִלפ י ה'" כדי למ וע קטרוג על
לדעתי כן ,וצדקו חז"ל )המובאים ברש"י( ,שיו ה ברח ַ
ישראל ,אם י וֵה תשוב מרעתה ותי צל.
גם אליהו שקי א לכבוד ה' הג באופן דומה כשה' ציווהו בהר חורב למשוח את "חֲ ז ֵָאל למלך על
ארם ,ואת ֵיהוּא ...למלך על ישראל ,ואת אלישע ...תמשח ל ביא תחתיך) "...מלכים א יט ,טו-יז(.
אליהו ,ביודעו את האסו ות שיבואו על ישראל מיד חֲ ז ֵָאל ומיד יֵהוּא ,משח רק את אלישע ,ואלישע
בכה כשהלך לדמשק ובישר לחֲ ז ֵָאל על מלכותו – "כי ידעתי את אשר תעשה לב י ישראל רעה"...
)מלכים ב ח ,יב( .יו ה בבריחתו המשיך את אליהו ואלישע רבותיו ,ב בואה.
ביאי ישראל לא היו ציית ים – רק ֹח ציית וב ה תיבה להצלת עצמו ומשפחתו .אברהם התווכח
על סדום )ולוט בתוכה( ,ומשה התווכח כל ימיו להצלת עם ישראל.
א שי הספי ה ,עובדי אלילים תמימים היו – מעולם לא עשו רעה לאיש ,ובעת הסכ ה התפללו
ירא את "ה' א -הי השמים אשר עשה את היָם ואת היבשה"
כדרכם .העִ ברי המוזר לימד אותם ל ָ
)א' ,ט-י( .המלחים בצרתם ,קיבלו יראת ה' מה ביא העברי ,אך מיד גם כעסו עליו ,על בריחתו –
"מה זאת עשית?" – 'אם אתה מאמין באמת בא-לוהים אחד שעשה גם יָם וגם יבשה ,איך אתה
יכול להתווכח ,ולברוח מלפ יו?'
מאות מיליו י מאמי ים קיבלו אמו ה מ ביאי הת ך העִ ברים ,אך לא יכלו לקבל ,בשום פ ים ,את
החוצפה היהודית – עד היום הזה!
_________________________
* מ חלת זבולון ,ממזרח לציפורי

יונה ב  -חוצפתו של נביא ישראלי
על תפילתו האישית של יו ה שהפכה תפילתם של יורדי הים ,וגם על ההזדמ ות הש ייה שקיבלת
יו ה
יו ה התפלל רק כשהיה לגמרי לבדו מול ה' .אבל תפילתו האישית סמכה לשיר תפילה כללי של
מצוקות א שי ים וטובעים ,כי הביטויים מתארים מצבים שו ים:
קראתיִ ,מצָ רה )שבאה( לי ,אל ה' –
וַ ַי ֲע ֵ י )אם אזכה( –
=מ ֶקבֶ ר( ִשוַ עְ תי )=זָעַ קתי( –
ִמבֶּ טֶ ן ְשאוֹל ) ִ
עת )=הֲ ִתשמַ ע( קולי?
ָשמַ ָ
ו ַַת ְשליכֵ י ְמצוּלה ִבּ ְלבַ ב יַמים,
ו הר ְיסֹבְ בֵ י,
כל ִמ ְשבָּ ֶרי ו ַגלֶי עָ לַ י עָ בָ רוּ;
וא י אמרתי ִ :גְ ַר ְשׁתי )=התרחקתי( מ גד עי יך,
אך אוסיף להַ בּיט אל היכל קדשך;
אֲ פָפוּ י מים עד פש
ְתהוֹם ְיסֹבְ בֵ י,
סוּף חָ בוּש לר ֹאשי;
לקצְ בֵ י )=ל ְַקצָ ווֹתְ ,ל ַתחתית( הרים ירדתי,
ִ
הארץ ) עלה( בְ ִרחֶ יהָ בַ עֲדי )=עָ לַי( לעולם,
ו ַַתעַ ל ִמ ַשחַ ת ַחיַי )= פשי( ,ה' א-להי;
)=בהתעַ ֵלף( עָ לַי פשי ,את ה' זכרתי,
ִ
בְּ ִה ְתעַ טֵ ף
ו ַָתבוֹא ֵאלֶי תפלתי אל היכל קדשך )?(;
ְמשַ ְמרים ַהבְ לֵ י שָׂ וְ א )=עובדי אלילים ,א שי הספי ה(,
חַ ְסדָ ם ַי ֲעזֹבוּ )=השליכו אותי למים כדי להי צל(;
וַא י בקול תודה ֶאזְ בְּ חה לך ,אשר ָדַ רתי אֲ ַשלֵמה,
ְישוּעָ ָתה לה' )=אם תוֹשיעֵ י(.
ב'בית' הראשון של התפילה בולטת תחושת ההשלכה וההרחקה שיו ה גזר על עצמו ,כאשר מ ע
ב'קבֶ ר' ,ו פשו
מלהתפלל ולהתווכח וברח ִמלעמוד "לפ י ה'" .ב'בית' הש י בולט מצבו ה ואשָ ,עוּל ֶ
עומדת לצאת בכל רגע .ש י ה'בתים' מסתיימים בתקווה ובתפילה "אל היכל קדשך" ,ומלמדים
כוחהּ של תפילה גם מתהומות הייאוש.
ה'בית' השלישי מקביל לזבח ול דרים של א שי הספי ה )א ,טז( ,כך שש י הפרקים )א ו-ב( חותמים
בזבח ו דרים לה' ,וה ה חשף טפח מחוצפתו של ביא ישראלי:
'ריבו ו של עולם ,במי אתה בוחר?
ראי ה' בעת צרה ,אבל השליכו אדם למים למען הצלת פשם?
בעובדי אלילים ,שהפכו ל ִי ֵ
או ב ביא עברי ,שקשה לו להסכים עם שליחותך?'.
יו ה קיבל הזדמ ות וספת.

יונה ג  -הסבר מבריק
כיצד יתן להסביר את חזרתם המיידית בתשובה של א שי י וה ,ומה הקשר בי יהם לבין א שי
הספי ה מפרק א

פרופ' אוריאל סימון* הציע הסבר מבריק להשפעה הדרמטית של דברי יו ה על א שי י וֵה .יו ה לא
קרא בשער העיר ,הוא הלך ודפק מבית לבית ,ובכל מקום שפתחו לו ,קרא:
עוד ארבעים יום,
ו י וה ְֶה ָפּכֶת )ג ,ד(;
שלושה ימים היו דרושים כדי לעבור בכל בתי העיר הגדולה ,אבל אחרי יום אחד כבר התפשטה
השמועה בכל העיר ,והחרדה לא פחתה מזו של א שי הספי ה .ההקבלה בין א שי הספי ה וא שי
העיר )פרק א מול פרק ג( מתחזקת ,אם יודעים שהשם ' י וה' משמעו ' וּן' )=דג( ב' ָוֶ ה' ,והציור
)=ח ֶד ֶקל( ,ודג ב הר .הדג והספי ה ,ובה גדה ' ,י וה'.
הקדום שלה מראה היכל על שפת הר ִ
ראת ה' )=אמו ה( .וא שי י וֵה ,עובדי אלילים
א שי הספי ה ,עובדי אלילים תמימים ,למדו מיו ה ִי ַ
רעים למדו אמו ה ותשובה )בלי לחכות למלך; ג ,ה-ט(:
ַויַאֲ מי וּ א שי י וה בא-להים,
וַ יִקראו צום ,וַ יִלבשו שַׂ קים,
מגדולם ועד קט ם;
מלכים דרכם להגזים ,ומלך י וה הוסיף צום לבהמות ,כדי שצעקתם תעלה לשמים ,אבל הוסיף
גם את העיקר המוסרי:
...וְ יָשֻ בוּ איש מדרכו הרעה,
ומן החמס אשר בכפיהם;
מי יודע )אולי( ָישוּב וְ ִחַ ם** הא-להים,
ושָ ב מֵ חֲ רוֹן ַאפּוֹ ולא ֹאבֵ ד;
בפרק הראשון למד ו יראת ה' )=אמו ה( .בפרק הש י למד ו כוחה של תפילה מתהומות הייאוש.
בפרק השלישי למד ו כוחה של תשובה על סף התהום ,ולא הצום קובע ,וגם לא התפילה ,אלא
תיקון המעשים.
כמ ְת ַחֵ ם )=מתחרט( ,גם על עצם בריאת האדם )בראשית ו ,ו(,
הת ך אוהב לתאר את "הא-להים" ִ
וגם על גזירות כילָ יון וחֲ רוֹן ַאף .פילוסופים מתקשים בזה ,אבל מאמי ים מבי ים שיש תקווה.
_____________________
* שמעתי ממ ו
** זה היה וסח תפילה לצום ,ביהודה )יואל ב ,יד(

יונה ד  -טוב מותי מחיי
אין תשובה של יו ה ,ולדעתי ,ה ביא העברי העקשן מֵ ת שם ,כפי שביקש ,בלי שחזר בו .אבל יש
"א ֶרך ַאפַּ יִ ם" לאויבי עמו
המשך ברור לתפילתו האחרו ה ,ולטע תו ,שה' ֶ
שוב יו ה לבדו – רק 'א י ָוהוּ' )כמו במעי הדג ,בפרק ב( ,והפעם אין ישועה ,ותפילה הפוכה מפי
יו ה ,רצון למות )ד ,ב-ג(:
כי ידעתי ,כי אתה א-ל רחום וח ון )על רשעים!(,
ורב חסד ,ו ִחָ ם על הרעה;
ֶא ֶרך ַא ַפּ ִים ַ
ועתה ה' קח א את פשי ממ י,
כי טוב מותי ֵמחַ יָי;
כמע ה לבקשת תפילתו )במקום "וָ יְמַ ן ה' דג גדול ,"...ב ,א ,להצלת פשו( –
ַויְמַ ן )=זימן( ה' א-להים קיקיון ...צֵ ל ...להציל,...
ואחר כך )בלי שם ה'!(
ַויְמַ ן הא-להים תולעת...
ַויְמַ ן א-להים רוח קדים חֲ רישית) "...ד ,ו-ח(,

ויו ה בשלו:
ַ ...ויִתעַ ָלף ,וישאל את פשו למות,
ויאמר :טוב מותי מֵ ַחיָי;
כל זה כדי ללמד את יו ה ,שיש בה הגת העולם גם רחמים ,ושוב בשם ה' )ד ,י-יא(:
ויאמר ה'...
וַאֲ י לא ָאחוּס על י וֵה העיר הגדולה?!
אשר יש בהּ הרבה משתים-עשרה ִרבּוֹ אדם,
אשר לא ידע בין ימי ו ִלשמ ֹאלו )=אלה שאי ם אוחזים שק בימי ם(,
ובהמה רבה!
אין תשובה של יו ה ,ולדעתי ,ה ביא העברי העקשן מֵ ת שם ,כפי שביקש ,בלי שחזר בו .אבל יש
המשך ברור לתפילתו האחרו ה ,ולטע תו ,שה' " ֶא ֶרך ַאפַּ יִ ם" לאויבי עמו ,ב"משא )חורבן( י וֵה,
הא ְלקֹשי" )א ,א-ג(.
ספר חֲ זוֹן ַחוּם ֶ
א-ל ַק וֹא ו ֵֹקם ה',
ֵֹקם ה' ובַ עַ ל חֵ מה,
ֵֹקם ה' לצָ ָריו ,ו ֹטֵ ר הוא לאֹיְ בָ יו;
ה' ארך אפים וּגְ ָדל כֹּח,
ו ֵַקה לא יְ ֶַקה...
ש י ביאים מהגליל ,ויו ה רצה את חֲ זוֹן ַ חוּם – חורבן ל י וֵ ה בטרם תמיט אסון על כל העמים,
ובטרם תחריב את ממלכת ישראל.
א י מבין שעוד לא מלאה סאת הרשע של י וֵה בעת ההיא ,אבל ,ריבון העולמים ,למה לתת
הזדמ ות וספת – ל י וֵה ,בבל ,רומא ,ברלין?

מיכה א  -נביא מהשפלה
רק ביא שחי בשפלת יהודה ורואה בכל יום במזרח את הרי חברון עד ירושלים ,יכול לתאר כך את
האסון
פתיחת הספר )א ,א( מזכירה  3מלכים )בלי עוזיהו(:
ְדּבַ ר ה' אֲ שֶׁ ר ָהיָה ֶאל ִמיכָ ה ַהמּ ַֹר ְשׁ ִתּי
יוֹתםָ ,אחָ ז ,י ְִחזְ ִקיָּה ַמלְ כֵי ְיהוּדָ ה,
בִּ ימֵ י ָ
ירוּשׁ ַל ִם.
ִָ
שׁ ְמרוֹן וִ
אֲ שֶׁ ר חָ זָה עַ ל ֹ
אבל הפרקים הראשו ים שייכים לימי חזקיהו ,והשאלה היא ,היכן בואות מיכה מימי יותם
ואחז? התשובה לכך תבוא בפרקים האחרו ים )ו ו-ז(.
ה"מוֹרד" )=שפלת
ָ
מיכה פותח בתיאור הופעת ה' כפרץ של ַלבָּ ה זורמת ממקום ה' )=ירושלַ ִם( אל
יהודה( ,ורק ביא שחי בשפלת יהודה* ורואה בכל יום במזרח את הרי חברון עד ירושלים ,יכול
לתאר כך את האסון:
כי ה ה ה' יצא ממקומו
וירד ודרך על במתי ארץ;
ו מסו ההרים תחתיו והעמים יתבקעו,
מוֹרד
כדו ג מפ י האש ,כְּ מים מֻ גָרים בְּ ָ
האסון הוא מאת ה' ,וצבאות אשור כלל לא זכרים ב בואה ,שמתחילה בחורבן שומרון ,אך עוברת
מיד ליהודה:
וְ שַׂ ְמ ִתּי שׁ ְֹמרוֹן לְ עִ י הַ שָׂ דֶ הְ ,ל ַמטָּ עֵ י כ ֶָרם,
וְ ִהגּ ְַר ִתּי ַלגַּי אֲ בָ ֶיהָ  ,וִ יסֹדֶ יהָ אֲ ַגלֶּה...
כּוֹתיהָ )מידי המעצמה האשורית(,
כִּ י אֲ וּשָׁ ה מַ ֶ
כִּ י בָ ָאה עַ ד ְיהוּדָ ה ָ ,גַע עַ ד שַׁ עַ ר עַ ִמּי ,עַ ד יְרוּשָ ַל ִם.

המשך הפרק מתאר את חורבן ערי השפלה ,כפי שיקרה במסע ס חריב ,ויש שמות יישובים
המוכרים ל ו רק מ בואה זו:
בְּ גַת ַאל ַתּגִּ ידוּ ,בָּ כוֹ ַאל ִתּבְ כּוּ )כי הבכי לא יועיל(...
...יוֹשֶׁ בֶ ת שָ פִ יר ...יוֹשֶׁ בֶ ת צַ אֲ ָן ...בֵּ ית הָ ֵאצֶ ל ...יוֹשֶׁ בֶ ת מָ רוֹת...
ְרתֹם ַהמֶ ְר ָכּבָ ה ל ֶָר ֶכשׁ )=לסוסים ,להילחם מלחמה אבודה( יוֹשֶׁ בֶ ת ָלכִ ישׁ,
אשׁית חַ ָטּאת ִהיא לְבַ ת צִ יוֹן ,כִּ י בָ ְִמצְ אוּ פִּ ְשׁעֵ י ִי ְשׂ ָר ֵאל;
ֵר ִ
...מוֹרשֶׁ ת גַּת ,בָּ ֵתּי ַאכְ זִ יב לְ ַאכְ זָב...יוֹשֶׁ בֶ ת מָ ֵרשָׁ ה,
ֶ
עַ ד ֲע ֻד ָלּם ָיבוֹא )=יגיע האויב ,וישקע( כְּ בוֹד ִי ְשׂ ָר ֵאל;
__________________
'מוֹרשֶ ת' ,הסמוכה
המוֹרשתי" הוא ה ביא היחיד המוכר ל ו ,שחי בשפלת יהודה ,ב ֶ
ַ
* "מיכה
ל'מָ ֵרשה'

מיכה ב  -קינה על חברה מרושעת
גזל שדות ו חלות ,הפשטת בגדי פאר מעוברי אורח ,וגם  -ד"ש מסיר הבשר של יחזקאל
בוֹתם –
הוֹי ח ְֹשׁבֵ י ָאוֶן )=מזימות( וּ ֹפ ֲעלֵי ָרע עַ ל ִמ ְשׁכְּ ָ
בְּ אוֹר הַ בּ ֶֹקר ַיעֲשׂוּהָ  ,כִּ י ֵיש ְל ֵאל יָדָ ם )=בכוחם(;
וְ חָ ְמדוּ שָׂ דוֹת וְ ָגזָלוּ ,וּבָ ִתּים וְ ָשָׂ אוּ )=ולקחו(,
וְ עָ ְשׁקוּ גֶּבֶ ר וּבֵ יתוֹ ,וְ ִאישׁ וְ ַחֲ לָ תוֹ )ב ,א-ב(;
שׂ ְֵאי טוֹב וְ אֹהֲ בֵ י ָרע,
ֹ
מוֹתם;
וּשׁ ֵא ָרם )=ובשרם( מֵ עַ ל עַ צְ ָ
עוֹרם )של החלשים( ֵמ ֲעלֵיהֶ םְ ,
גֹזְ לֵי ָ
עוֹרם מֵ עֲלֵ יהֶ ם ִהפְ ִשׁיטוּ ,וְ ֶאת עַ צְ מ ֵֹתיהֶ ם פִּ צֵּ חוּ,
וַאֲ שֶׁ ר ָאכְ לוּ ְשׁ ֵאר )=בשר( עַ ִמּי ,וְ ָ
=חתכוּ לפרוסות( ַ ֹכאֲ שֶׁ ר בַּ ִסּיר ,וּכְ בָ שָׂ ר בְּ תוֹ ַקלָּ ַחת )ג ,א-ג(;
וּפ ְָרשׂוּ ) ָ
תיאור מזעזע – הפשטת עור החלשים ,ואכילת בשרם עד כדי פיצוח עצמות חתוכות בתוך סיר
בישול ,שהוא החברה הירושלמית .מסתבר ,שיחזקאל )יא ,ב-ז( קיבל ממיכה את משל 'הסיר
והבשר' על "הא שים ַהח ְֹשבִ ים ָאוֶן ,והיוֹעֲצים עֲצַ ת רע בעיר הזאת".
מיכה הוסיף גם "מָ שָ לִ ְ ...הי )=בֶּ כי; ב ,ד(" ,ובו גזל שדות ו חלות ,עם 'כפל משמעות' ,שכן האויב
יעשה ביהודה בדיוק אותם הדברים ,גזל חלות:
ָאמַ ר :שָׁ דוֹד ְ שַׁ ֻדּ וּ )= ִ ְשׁדַ ְד וּ( ,חֵ לֶק עַ ִמּי י ִָמיר )=יפקיע(,
ֵאי י ִָמישׁ )=יעקור( ליְ ,לשׁוֹבֵ ב )=שוב ושוב( שָׂ ֵדי וּ ְי ַחלֵּק;
ב וסף ,גזלו שים מבתיהן ומילדיהן )ובדיוק כך יעשה האויב ל" שי עמי"( ,והפשיטו בגדי פאר
מעוברי אורח ,ומחיילים ,אולי כמשל לגזל תפקידי שלטון ,בהם לובשים בגדים כאלה:
ִממּוּל )=תמורת( שַׂ לְמָ ה ֶאדֶ ר )=אדרת( ַתפְ ִשטוּן מֵ עֹבְ ִרים בֶּ טַ ח ,שׁוּבֵ י ִמ ְלחָ ָמה )=חיילים(;
ְ שֵׁ י עַ ִמּי ְתּג ְָרשׁוּן ִמבֵּ ית ַתּ ֲע ֻגֶיהָ  ,מֵ עַ ל ֹע ָל ֶליהָ )=יְ לָדֶ יהָ (ִ ,תּ ְקחוּ הֲ דָ ִרי )=אשתי( לְעוֹ ָלם )ב ,ח-ט(;
לרשע צפה ה ביא גלות מהאדמה הגזולה:
וֹרל בִּ ְקהַ ל ה' )ב ,ה(;
ָלכֵן ל ֹא ִי ְהיֶה ְל מַ ְשׁלִי חֶ בֶ ל בְּ ג ָ
אז זעקו הרשעים גד ה ביא ,ודרשו ממ ו לחדול מלהטיף מוסר )ב ,ו( אבל ה ביא התעקש להזהיר
ֵיטיבוּ עִ ם ַהיָּשָׁ ר הוֹ ֵל " )ב ,ז(.
את "בֵּ ית ַי ֲעקֹב" ,שה' לא יאריך אף ,ודבריו לפחות "י ִ

מיכה ג  -המלך שהיטה אוזן
גם בימי חזקיהו היה השוחד מעוור עי י חכמים .שחיתות שלטו ית עלולה לתפוס מקום מסוכן גם
אצל הטובים ביותר
וּקצִ י ֵי בֵּ ית ִי ְשׂ ָר ֵאל
ִשׁ ְמעוּ ָא ז ֹאת ָראשֵׁ י בֵּ ית ַי ֲעקֹב ְ
הַ מֲ ַתעֲבִ ים ִמ ְשׁפָּט וְ ֵאת כָּל ַהיְ שָׁ ָרה ְיעַ ֵקּשׁוּ;
ֹבּ ֶה צִ יּוֹן בְּ דָ ִמים וִ ירוּשָׁ ַל ִם בְּ עַ וְ לָה;
יאיהָ בְּ ֶכ ֶסף י ְִקסֹמוּ,
ָראשֶׁ יהָ בְּ שֹׁחַ ד ִי ְשׁפֹּטוּ ,וְ כֹהֲ ֶיהָ בִּ ְמ ִחיר יוֹרוּ ,וּ ְ בִ ֶ
וְ עַ ל ה' ִישָּׁ עֵ וּ ֵלאמֹר :הֲ לוֹא ה' בְּ ִק ְרבֵּ וּ ,ל ֹא ָתבוֹא עָ ֵלי וּ ָרעָ ה;
ָלכֵן בִּ גְ לַ ְל ֶכם
צִ יּוֹן שָׂ דֶ ה ֵת ָח ֵרשׁ ,וִ ירוּשָׁ ַל ִם עִ יִּ ין ִתּ ְהיֶה ,וְ הַ ר הַ בַּ יִת ְלבָ מוֹת יָעַ ר )ג ,ט-יב(.
אולם דברי מיכה חריפים הרבה מעבר לדברי ישעיהו ,כי זו הפעם הראשו ה במקרא ,ש ביא הכריז
על חורבן צפוי בירושלַ ִם .על בואה זו ,יש ל ו עדות מפורשת ומפתיעה מתי אמרה ,כי ה בואה
חוזרת בפי הזק ים במשפט ירמיהו )כו ,יח-יט( -
הוּדהֵ ...לאמֹר:
מּוֹר ְשׁ ִתּי הָ יָה ִ בָּ א ִבּימֵ י ִחזְ ִקיָּהוּ ֶמ ֶל יְ ָ
ִמיכָה הַ ַ
כֹּה ָאמַ ר ה' צְ בָ אוֹת ,צִ יּוֹן שָׂ ֶדה ֵת ָח ֵרשׁ ,וִ ירוּּשָׁ לַ ִים עִ יִּ ים ִתּ ְהיֶה ,וְ הַ ר הַ בַּ יִ ת ְלבָ מוֹת ָיעַ ר;
מתברר כי גם בימי מלך צדיק וישר כחזקיהו היה השוחד מעוור עי י חכמים ומסלף דברי צדיקים,
ושחיתות שלטו ית עלולה לתפוס מקום מסוכן גם אצל הטובים ביותר .אולם ,זק י ירושלים בימי
ירמיהו )כו ,יט( זכרו גם את תשובת חזקיהו ,המלך שהתפלל וביקש רחמים על העיר והם זקפו
לזכותו של חזקיהו את הצלת העיר ,בימי מסע ס חריב -
ְהוּדה?
ֶה ָהמֵ ת הֱ ִמתֻ הוּ ִחזְ ִקיָּהוּ ֶמ ֶל יְ הוּדָ ה וְ כָל י ָ
הֲ ל ֹא י ֵָרא )חזקיהו( ֶאת ה' ,וַ יְ חַ ל ֶאת פְּ ֵי ה',
ֵיהם;
ַו ִיּנָּחֶ ם ה' ֶאל ָה ָרעָ ה אֲ שֶׁ ר ִדּבֶּ ר ֲעל ֶ
שׁוֹתי וּ!
וַאֲ ְַח וּ ע ִֹשׂים ָרעָ ה גְ דוֹלָה עַ ל ַ פְ ֵ
מתיאורי ישעיהו )כב ,טו-כה; לו ,ג( ,עולה ,שחזקיהו לא רק התפלל אלא ערך בידיו יקוי ותיקון
על ידי הסרת כמה ממוקדי השחיתות בתוך העיר המתבצרת .בכך הפך חזקיהו לאחד מהמיוחדים
והיחידים שבמלכי ישראל ויהודה ,שהיטו אוזן לקולה של הביקורת ה בואית ,ופעלו לתיקון
ממלכתם.

ָדוֹשׁי בַ ת צִ יּוֹן
קוּמי ו ִ
מיכה ד ִ -
בעוד ישעיהו מותח ביקורת ,מיכה קורא לב ות חומות ,להתחזק במלחמה ,ולהביס את האויב
פרקים ד-ה הם בואה אחת.
מיכה ידוע כממשיך לישעיהו ב בואת החזון ל'אחרית הימים' )א-ה( ,ש אמרה ממש בלשון
ישעיהו* בשי ויים קלים ,ובהוספה משמעותית )ד-ה( -
וְ י ְָשׁבוּ ִאישׁ ַתּחַ ת גַּפְ וֹ וְ ַתחַ ת ְתּ ֵא ָתוֹ וְ ֵאין מַ חֲ ִריד,
כִּ י פִ י ה' צְ בָ אוֹת ִדּבֵּ ר;
כִּ י כָל ָהעַ ִמּים ֵי ְלכוּ ִאישׁ בְּ שֵׁ ם אֱ הָ יו,
וַאֲ ַ ְח וּ ֵ לֵך בְּ שֵׁ ם ה' אֱ  -הֵ י וּ ְלעוֹ ָלם וָעֶ ד;
כבר בהוספה זו יש ימה קצת שו ה לעומת האופק האו יברסאלי בישעיהו ,עם הדגשת ה בדלות
באמו ה הישראלית והאידיאל של תקופת שלמה )מלכים-א ה ,ה( ,בעוד ישעיהו )ב ,ו-ח( מתח
ביקורת חריפה גד הכסף והזהב ,הסוסים והמרכבות ,והאלילים )שהביאו שי שלמה(.
וה ה מיכה )ד ,ח עד ה ,א( קרא לב ות חומות ,להתחזק במלחמה ,ולהביס את האויב ב'חֶ ֶרב איש' -
בעוד המצב ה ורא מתואר בלשון "עַ ָתּה" ,ולעומתו ,הקריאה ל"בת-ציון":

וְ ַא ָתּה ִמגְ דַּ ל עֵ דֶ רֹ ,עפֶל )=חומת( בַּ תִ -ציּוֹן,
שׁ ָה,
אתה )=( וּבָ ָאה הַ מֶּ ְמשָׁ לָה הָ ִרא ֹ
עָ דֶ י ֵתּ ֶ
מַ ְמ ֶלכֶת לְבַ ת-יְרוּשָׁ ַל ִם;
עַ ָתּה ָל ָמּה ָתּ ִריעִ י ֵרעַ )=תרועת חרדה(?
)ה(אם יוֹעֲצֵ ָאבָ ד?
ִ
הֲ מֶ ֶל ֵאין בָּ ?
יק ִחיל )=פחד( ַכּיּוֹלֵ דָ ה )=כיולדת(!
כִּ י הֶ חֱ זִ ֵ
חוּלִי ָוג ִֹחי )=תלחצי ותצאי( בַּ ת צִ יּוֹן כַּיּוֹ ֵלדָ ה;
כִּ י עַ ָתּה ֵתצְ ִאי ִמ ִקּ ְריָה )=ירוש ַל ִם(,
ת בַּ שָׂ דֶ ה )=שדה הקרב?( ,וּבָ את עַ ד )צבא?( בָּ בֶ ל,
וְ שָׁ ַכ ְ ְ ֹ
איְבָ ִי ;
שָׁ ם ִתּנָּצֵ לִי ,שָׁ ם יִ גְ ָא ֵל ה' ִמכַּ ף ֹ
וְ עַ ָתּה ֶֶא ְספוּ עָ לַ ִי )שוּב( גּוֹ ִים ַרבִּ ים…
דוֹשׁי בַ ת צִ יּוֹן
קוּמי ָו ִ
ִ
כִּ י ַק ְר ֵ ָא ִשׂים בַּ ְרזֶל ,וּפ ְַרס ַֹת ִי ָא ִשׂים ְ חוּשָׁ ה,
וַהֲ ִדקּוֹת עַ ִמּים ַר ִבּים...
עַ ָתּה ִתּ ְתגּ ְֹד ִדי בַ ת גְּ דוּד )תתאספי למלחמה(,
מָ צוֹר שָׂ ם עָ ֵלי וּ )האויב(,
שׁפֵט )=מ היג( ִי ְשׂ ָר ֵאל;
בַּ שֵּׁ בֶ ט יַכּוּ עַ ל הַ לְּ ִחי ֵאת ֹ
וְ ַא ָתּה )המושיע מ(בֵּ ית-לֶחֶ ם ֶאפְ ָר ָתה,
צָ עִ יר ל ְִהיוֹת בְּ ַא ְלפֵי ְיהוּדָ ה,
ִמ ְמּ לִי ֵיצֵ א ל ְִהיוֹת מוֹשֵׁ ל בְּ יִ ְשׂ ָר ֵאל,
וּמוֹצָ א ָֹתיו ִמ ֶקּדֶ ם ִמימֵ י עוֹ ָלם )=לוחם כדוד!(.

מיכה ה  -להרגיע או להכריע
האם יעדיף חזקיהו את בואת ישעיהו שהציג את בת-ציון כיולדת חסרת או ים ,או את דברי
מיכה ,שקרא לה ללדת את הישועה בכוח ,והציג את דוד בחרבו כדמות המופת?
מפתיע ביותר לגלות פער עמוק בין ש י ה ביאים ,ביחס לדרך בה צריכה יהודה להתמודד .ישעיהו
דרש להתכ ס פ ימה ,להתרחק ממלחמה ולבטוח בה' שיכה את אשור "בְּ חֶ ֶרב ל ֹא ִאישׁ" )ישעיהו
לא ,ח; יא ,טו-טז( ,כמו ביציאת מצרים; גם )מלך המשיח=( "חֹטֶ ר ִמגֶּזַ ע ִישָׁ י" )ישעיהו יא ,א-י(,
"א ֶרץ בְּ שֵׁ בֶ ט פִּ יו" ,בלי כוח צבאי.
ישפוט ֶ
ואילו מיכה )ה ,ג-ח( אמר על המושיע מ"בית לחם אפרתה":
וְ עָ מַ ד וְ ָרעָ ה )=וה היג( ְבּעֹז ה',
ִבּגְ אוֹן שֵׁ ם ה' אֱ  -הָ יו ,וְ יָשָׁ בוּ )לבטח(,
כִּ י עַ ָתּה יִגְ דַּ ל עַ ד ַאפְ ֵסי ָא ֶרץ;
וְ הָ יָה זֶה ָשׁלוֹם )=אחרי הכרעה(:
ַאשּׁוּר כִּ י יָבוֹא בְ ַא ְרצֵ וּ...
מ וּ עָ לָיו ִשׁ ְבעָ ה רֹעִ ים
וַהֲ ֵק ֹ
מ ָה ְִסיכֵ י ָאדָ ם )=מפקדים לוחמים(;
וּשׁ ֹ
ְ
וְ ָרעוּ )=והכריעו( ֶאת ֶא ֶרץ ַאשּׁוּר בַּ חֶ ֶרב...
וְ ִהצִּ יל מֵ ַאשּׁוּר כִּ י יָבוֹא ְב ַא ְרצֵ וּ,
וְ כִ י י ְִד ֹר בִּ גְ בוּ ֵל וּ;
ידוע ל ו מירמיהו )כו ,יח-יט( ,שחזקיהו שמע גם את מיכה .האם יעדיף את בואת ישעיהו )רבו
המובהק( ,שהציג )כו ,יז-יח( את בת-ציון כיולדת חסרת או ים ,או את דברי מיכה ,שקרא לה
ללדת את הישועה בכוח ,והציג את דוד בחרבו כדמות המופת?

דבר אחד לא שמע ו מפי מיכה בשום אופן – הרעיון של ברית עם מצרים לא עלה כלל על שפתיו.
מיכה )ה ,ז( דיבר על הכרעה בכוח ישראלי:
וְ הָ יָה ְשׁ ֵא ִרית ַי ֲעקֹב בַּ גּוֹ ִים...
כְּ ַא ְריֵה בְּ בַ הֲ מוֹת ַיעַ ר ,כִּ כְ פִ יר בְּ עֶ ְד ֵרי צ ֹאן,
אֲ שֶׁ ר ִאם עָ בַ ר וְ ָרמַ ס וְ ָט ַרף ,וְ ֵאין ַמצִּ יל;
חזקיהו לא ראה את יהודה כאריה מול אשור ,ופ ה לעזרת מצרים ,ו גד זה יצא ישעיהו )ל ו-לא(
בכל כוחו – כאשר חזר חזקיהו והתח ן לתפילת ישעיהו )לז ,ג( ,אמר:
...כִּ י בָ אוּ בָ ִ ים עַ ד מַ ְשׁבֵּ ר,
וְ כֹחַ ַאיִ ן לְ ֵלדָ ה!
_____________________________
ראו הרחבה בספר ישעיהו – כציפורים עפות ,עמ'.312-291 ,

מיכה ו  -נבואות מיכה המוקדמות
הזכרת בלק ובלעם ,עמרי ואחאב  -מתי אמרה בואה זו של מיכה?
דווקא בפרקי מיכה האחרו ים* )ו ,ז( אפשר לראות הקבלות מובהקות ל בואות ישעיהו מימי אחז,
וייתכן שכאן פתיחת בואתו:
ִשׁ ְמעוּ ָא ֵאת אֲ שֶׁ ר ה' אֹמֵ ר:
קוּם ִריב ֶאת הֶ ָה ִרים,
כִּ י ִריב לַ ה' עִ ם עַ מּוֹ...
יתי ְל ...
עַ ִמּי מֶ ה עָ ִשׂ ִ
יתי ,
כִּ י הֶ עֱלִ ִתי מֵ ֶא ֶרץ ִמצְ ַר ִים וּ ִמבֵּ ית עֲבָ ִדים פְּ ִד ִ
וּמ ְריָם;
ו ֶָא ְשׁלַח לְ ָפ ֶי ֶאת מֹשֶׁ ה ַאהֲ ֹרן ִ
גם הזכרת בלק ובלעם )עם רמז לעוון פעור בשטים( ,וגם הזכרה מפורשת של עמרי ואחאב
מצביעות על הזמן בו פרצה עבודת אלילים ביהודה ,עקב מדי יות הכ יעה של אחז ,לאשור
ולתרבות השלטת.
וְ ִי ְשׁ ַתּמֵּ ר חֻ קּוֹת עָ ְמ ִרי ,וְ כֹל מַ עֲשֵׂ ה בֵ ית ַא ְח ָאב,
ֲצוֹתם )=בעצתם ,בדרכם(,
מע ָ
ו ֵַתּ ְלכוּ ְבּ ֹ
א ְת ְלשַׁ מָּ ה ,וְ ֹי ְשׁבֶ יהָ ִל ְשׁ ֵר ָקה,
לְמַ עַ ן ִתּ ִתּי ֹ
וְ ֶח ְרפַּת עַ ִמּיִ ,תּשָּׂ אוּ )ו ,טז(;
תיאורי החמס והרשע דומים לתיאורי ישעיהו )בייחוד בפרק א(:
הַ ֶאזְ כֶּה ְבּמ ֹאזְ ֵי ֶרשַׁ ע וּבְ כִ יס ַאבְ ֵי ִמ ְר ָמה;
יריהָ מָ ְלאוּ ָחמָ ס,
אֲ שֶׁ ר ע ֲִשׁ ֶ
יהם;
וְ י ְֹשׁבֶ יהָ ִדּבְּ רוּ שָׁ ֶקר ,וּ ְלשׁוֹ ָם ְר ִמיָּה בְּ פִ ֶ
גם תיאורי העו ש מתאימים למצב המלחמה מכל עבר ,ששרר בימי אחז:
יתי במחלות(,
)=ה ֵכּ ִ
ִ
כּוֹת
ֵיתי הַ ֶ
וְ גַם אֲ ִ י הֶ חֱ ל ִ
ֹאת ;
הַ ְשׁמֵ ם עַ ל חַ טּ ֶ
ַא ָתּה ת ֹאכַל וְ ל ֹא ִת ְשׂבָּ ע...
וַאֲ שֶׁ ר ְתּ ַפלֵּט לַחֶ ֶרב ֶא ֵתּן;
ַא ָתּה ִתזְ ַרע וְ ל ֹא ִת ְקצוֹר,
ַא ָתּה ִת ְד ֹר ַז ִית וְ ל ֹא ָתסוּ ֶשׁמֶ ן,
וְ ִתירוֹשׁ וְ ל ֹא ִת ְשׁ ֶתּה ָיּיִן )ו ,יג-טו(;
מתוך המציאות הקשה בקעה גם מפי מיכה )ו ,ו-ח( התביעה לדרך הרצויה בעי י ה' ,ממש בשפת
ישעיהו )בתוספת 'חסד'(:
)=א ְשׁ ַתּחֲ וֶה( לֵ אֵ -הי מָ רוֹם?
בַּ מָּ ה אֲ ַקדֵּ ם ה'ִ ,א ַכּף ֶ

...הֲ י ְִרצֶ ה ה' ְבּ ַא ְלפֵי ֵאילִים?...
ִהגִּ יד ְל ָאדָ ם )חכם( מַ ה טוֹב,
דּוֹרשׁ ִמ ְמּ  ,כִּ י ִאם )=כן אמ ם(
וּמַ ה ה' ֵ
עֲשׂוֹת ִמ ְשׁפָּט וְ ַאהֲ בַ ת חֶ סֶ ד וְ ַהצְ ֵעַ ֶלכֶת עִ ם אֱ ֶ -הי ;
_______________________________
* ייתכן ,שפרקים אלו מצאים בסוף בואות מיכה ,כרמז ל'ימי החושך' ,שיבואו אחרי חזקיהו –
ימי מ שה

מיכה ז  -תמיד יצפו לך
על ציפייה זו ,של ישעיהו ומיכה ,שהפכה להיות מטבע קבוע בתודעה של יהודים מאמי ים
מעומק החושך שמעה בואת הציפייה לישועה ,וגם בה אמרו מפי מיכה )ז ,ז-ט( ,דברים דומים
מאד לדברי ישעיהו )ח ,טז-יז; ט ,א(:
אוֹחילָ ה ֵלא הֵ י ִי ְשׁעִ י ִי ְשׁ ָמעֵ ִ י אֱ ָהי;
וַאֲ ִי בַּ ה' אֲ צַ פֶּ ה ִ
איַבְ ִתּי ִלי )=אשור(,
ַאל ִתּ ְשׂ ְמ ִחי ֹ
לְתּי ָק ְמ ִתּי )כמו ש פלתי ,כך אקום(;
כִּ י ָפַ ִ
כִּ י ֵאשֵׁ ב בַּ חֹשֶׁ ה' אוֹר לִי )=בציפייה לישועה שתבוא(;
אתי לוֹ,
זַעַ ף ה' ֶאשָּׂ א כִּ י חָ ָט ִ
עַ ד אֲ שֶׁ ר ָי ִריב ִריבִ י וְ עָ ָשׂה ִמ ְשׁפּ ִָטי,
יא ִי לָ אוֹר ֶא ְר ֶאה בְּ צִ ְד ָקתוֹ;
יוֹצִ ֵ
מיכה גם המשיך ותאר גאולה עתידה כמו יציאת מצרים ,ושוב בדומה לישעיהו )יא ,טו-טז(:
יוֹם הוּא וְ עָ דֶ י יָבוֹא,
ל ְִמנִּי ַאשּׁוּר וְ עָ ֵרי ָמצוֹר;
וּל ְִמנִּ י מָ צוֹר וְ עַ ד ָהָ ר,
וְ יָם ִמיָּם וְ הַ ר הָ הָ ר;*
וְ ָה ְי ָתה ָה ָא ֶרץ ִל ְשׁמָ מָ ה עַ ל י ְֹשׁבֶ יהָ ,
ִמפְּ ִרי מַ עַ ְל ֵליהֶ ם )=מעצמת הרשע תיפול(;
ְרעֵ ה עַ ְמּ בְ ִשׁבְ טֶ צ ֹאן ַחֲ ל ֶָת ,
שֹׁכְ ִי לְבָ דָ ד יַעַ ר בְּ תוֹ כּ ְַרמֶ ל;
י ְִרעוּ בָ ָשׁן וְ גִ לְעָ ד כִּ ימֵ י עוֹ ָלם.
את מֵ ֶא ֶרץ ִמצְ ָר ִים ַא ְר ֶאנּוּ ִפְ לָאוֹת.
כִּ ימֵ י צֵ ְ
בוּר ָתם;
ִי ְראוּ גוֹ ִים וְ ֵיבֹשׁוּ ִמכֹּל גְּ ָ
י ִָשׂימוּ יָד עַ ל פֶּה ָאזְ ֵיהֶ ם ֶתּחֱ ַר ְשׁ ָה.
ְילַחֲ כוּ עָ פָר כַּ נָּחָ שׁ כְּ זֹחֲ לֵי ֶא ֶרץ ִי ְרגְּ זוּ ִמ ִמּ ְסגְּ ר ֵֹתיהֶ ם;
ֶאל ה' אֱ  -הֵ י וּ יִפְ חָ דוּ וְ י ְִראוּ ִממֶּ ָךּ;
ִמי ֵא-ל כָּ מוֹ
ֹשֵׂ א עָ וֹן וְ עֹבֵ ר עַ ל ֶפּשַׁ ע ִל ְשׁ ֵא ִרית ַ חֲ ָלתוֹ:
ל ֹא הֶ חֱ זִ יק ָלעַ ד ַאפּוֹ ,כִּ י ָחפֵץ חֶ סֶ ד הוּא;
יָשׁוּב ְי ַרחֲ מֵ וּ ִיכְ ֹבּשׁ עֲוֹ ֵֹתי וּ;
ֹאותם.
וְ ַת ְשׁלִי בִּ ְמצֻלוֹת יָם* ָכּל חַ טּ ָ
קב חֶ סֶ ד ל ְַא ְב ָרהָ ם,
ִתּ ֵתּן אֱ מֶ ת ְל ַי ֲע ֹ
אֲ שֶׁ ר ִ ְשׁבַּ עְ ָתּ ַלאֲ ב ֵֹתי וּ ִמימֵ י ֶקדֶ ם.
ציפייה זו ,בלשון ישעיהו ומיכה ,הפכה להיות מטבע קבוע בתודעה של יהודים מאמי ים.
___________________________________

*הביטוי "והַ ר הָ הָ ר" רומז ל"הֹר הָ הָ ר" של מסעי ב י ישראל )במדבר כ ,כב-כג; לג ,לז-לט( ,וגבולות
הארץ )שם לד ,ז-ח(.
**מזכיר את תיאורן של מרכבות פרעה ,שהושלכו לים ביציאת מצרים; גם ישעיהו )יא ,טו( רמז
לכך.

נחום א  -נינוה  -סגירת החשבון
ש י ביאים מהגליל ,שתי בואות משא דומות מאוד ,ואשור אחד אכזרי ורע
ש י ביאים מהגליל ,יו ה מ"גַת ַהחֵ ֶפר" )=ממזרח לציפורי( ,ו חום מ ֶאלקֹש )=ליד מעלות
תרשיחא(;
יו ה )ד ,ב( רצה לשמוע "חֲ זוֹן ַחוּם"  -חורבן ל י וֵ ה בטרם תמיט אסון על העמים ,ובטרם תחריב
את ממלכת ישראל -
כי ידעתי ,כי אתה א-ל רחום וח ון )על רשעים!(,
ורב חסד ,ו ִחָ ם על הרעה;
ֶא ֶרך ַא ַפּ ִים ַ
עברו כ 200-ש ה ,והאכזריות של הכובשים האשוריים כבר גדשה כל סאה; בימי יאשיהו שא
חום )א ,ב-ג( את חזון סגירת החשבון -
א-ל ַק וֹא ו ֵֹקם ה',
ֵֹקם ה' ובַ עַ ל חֵ מה,
ֵֹקם ה' לצָ ָריו ,ו ֹטֵ ר הוא לאֹיְ בָ יו;
ה' ארך אפים וּגְ ָדל כֹּח,
ו ֵַקה לא יְ ֶַקה...
בואות ה'משא' דומות זו לזו ברובן המכריע ,ו"חזון חום" הוא בואת 'משא' קלסית* -
 .1חשבון גמול של ה' על פשעי העמים בכלל ,ותיאור מפורט של עו שם בבוא היום.
 .2בואת ישועה והצלה לישראל ,בפסוקים מעטים המשובצים בתוך תיאורי הפורע ות על
העמים.
ב יגוד ליו ה ,רוב ה ביאים לא שלחו אל העמים  -הגמול והעו ש לעמים ,ועדו בדרך כלל
לאוז יים ישראליות .לפיכך ,יש לראות בפסוקים המעטים על ישועת ישראל ,את ליבת ה בואות
האלה .יש רק מאורע אחד בתקופת חום שאליו מתאימים דברי ה ביא ,וזהו 'פסח יאשיהו'
)מלכים-ב כג ,כא-כג; דברי-הימים-ב ,לה(.
ל וכח החרדה הגדולה ביהודה מפ י מסע עו שין כמו 'מסע ס חריב' ,אמר חום דברי עידוד
מפורשים )א ,ט עד ב ,א( -
 ...לא תקום פעמים צרה;
כֹּה אמר ה' :אם שלמים וכן רבים )האשורים(,
וכֵן ָ גֹזוּ ,ועָ בָ ר )זמ ם(,
ועִ ִִתך  -לא ַא ֲע ֵך עוד;
ִכרת;
...לא יוסיף עוד ַלעֲבָ ר בָּ בְּ ליַעַ ל ֻכּ ה ָ

* בואות 'משא' חריגות )כמו ישעיהו כב ,חבקוק א ,מלאכי א( דורשות הסבר מיוחד.

נחום ב  -הטראומה עדיין חיה
רבים בירושלים וגם בבית המלך רעדו מפחד ,שמא יאשיהו מביא עליהם שוב מכה דומה ל'מסע
ס חריב'
כ 14-שנה* אחרי הפסח הגדול שערך חזקיהו  -בהשתתפות ישראלים רבים משבטי הצפון )דברי הימים
ב' ל( ,מרד חזקיהו באשור )בברית עם מצרים( ,והביא על יהודה את האסון של 'מסע סנחריב' .הטראומה
של נפילת הערים בשפלת יהודה ,פריצת חומות לכיש והגליית תושביה עם עוד רבבות מתושבי יהודה,
הייתה הרקע לדרך הכניעה וההשתלבות במרחב האשורי ,של מנשה ואנשיו ,וכל אדם ביהודה זכר וחש
את הזעזוע.
והנה יאשיהו חזר לדרכי חזקיהו ,הן בעבודת ה' ,בטיהור האלילות והבמות ,והן בהתעלמות המוחלטת
מהשלטון האשורי במחוזות הצפון ,הישראלי לשעבר  -בין שנת  12לשנת  18למלכותו )622-628
לפנה"ס( ,יאשיהו יצא למסע נועז של טיהור בשומרון ובגליל )דברי הימים ב' לד ,ו-ז( ,כאילו האשורים
כבר נעלמו מהשטח ,ואילו נינוה חרבה בידי צבאות מָ דַ י ,כעשר שנים אחר כך ) 612לפנה"ס(.
רבים בירושלים וגם בבית המלך רעדו מפחד ,שמא יאשיהו מביא עליהם שוב מכה דומה ל'מסע
סנחריב' .על זה אמר נחום בדברי העידוד המפורשים -
שום מסע אשורי לא יבוא עוד " -חָ גִּ י יהודה חַ גַיִ  ,שַ למי נְ דָ ַר ִי ".
פסח יאשיהו אכן נחוג ברוב שמחה על פי חזון נחום )בסגנון ישעיהו**( " -הנה על ההרים רגלי מבשר,
משמיע שלום" )ב ,א( .גם ירמיהו הצעיר כבר נטל חלק בחידוש הברית*** .האימפריה האשורית הלכה
ונחלשה ,וחזון נחום כבר צפה את חורבנה הגמור של נינוֵה -
שַ ﬠ ֲֵרי הנהרות נִ פתָ חוּ ,וההיכל נָמוֹג...
ברכת מיםִ ,מימֵ י היא והֵ מה נָסים...
ונינוֵה כִּ ֵ
)ב' ,ז-ט(;

*על חישוב השנים האלה ראו בספרי )עם הרב ב' לאו( ,ישעיהו  -כציפורים עפות ,עמ' .199-194
**ראו מה שכתבתי על נביאים תלמידי ישעיהו וממשיכיו ,בישעיהו נב.
**ראו מה שכתבתי לירמיהו יא.

נחום ג -אף אחד בעולם לא יצטער
לגורל איזו עיר דומה גורלה של י וה ומה הבעיה הגדולה ביותר של חזון חום
כ 50-ש ה אחרי שצבאות אשור הגיעו עד מצרים הדרומית ) 661לפ ה"ס( ,וכבשו את הבירה " ֹא-
אמון הי ְֹשבה בַּ ְיאֹרים" )ג ,ח( ,עלו צבאות מָ דַ י )בקואליציה עם בוכדראצר מבבל( וצרו על י וֵ ה
בירת אשור ,שישבה ממזרח ל הר ִחדֶ ֶקל; כ ראה ,שהציפו אותה על ידי סתימת התעלות ויובל
ברכת מים; שרפו והחריבו אותה עד היסוד ) ;(612רוב
החדֶ ֶקל שעבר בתוך העיר ,והפכו אותה ל ֵ
ִ
תושביה גלו לחרן והעיר לא ב תה עוד לעולם – תושביה התפזרו ללא חזון שיבה ,והחורבות
המתי ו לארכאולוגים.
ה ביא חום דימה את י וֵה ל ֹא-אמון המצרית – כשם שלא הג ו מי היאור על ֹא אמון מפ י
החדֶ ֶקל את י וֵה ולא ָי ֵג וּ עליה ,כשתיפול ביד מָ דַ י ,ואף אחד בעולם לא
צבאות י וֵ ה ,כך יציפו מי ִ
יצטער.

שָ ְדּדה י וֵה מי ָי וּד להּ?! מֵ ַאיִן אֲ בַ ֵקש ְמ ַחֲ מים לך?!
יטבי ִמ ֹא ָאמוֹן הי ְֹשבה בַ יְ אֹרים?
הֲ ֵת ְ
מים סביב להּ ,אשר ֵחיל ים ִמיָם חומתהּ;
זר ֵתך;
כּוּש עָ צְ מה ומצרים ואין ֵקצֶ ה ,פּוּט ולוּבים היו בעֶ ָ
גם היא )= ֹא אמון ,וכמוה י וֵה( לַ גֹלה הלכה בַ שֶ בי,
גם ֹע ָללֶ יהָ ְירֻ ְטשוּ בראש כל חוּצוֹת...
)ג ,ז-י(;
...שמש זרחה ו וֹדַ ד )המלך( ,ולא ודע מקומוַ ,איָם )מ היגיו(?
ָמוּ רֹעֶ י )= רדמו ראשי צבאך( מלך אשור ...
ָ פֹשוּ )= ָ פֹצוּ( עמך על ההרים ,ואין מקבץ;
...כי על מי לא עברה רעתך תמיד?!
)ג ,יח-יט(;
הבעיה הגדולה של חזון חום צצה דווקא כאשר התקיימו דבריו לפרטי פרטים .רבים השתכ עו
שזהו 'דבר ה' ה צחי' – "רגלי מבשר"" ,לא תקום פעמיים צרה"" ,לא ַא ֲע ֵך עוד" .כל מי שפקפק
בדבר ,אמרו לו "משא י וה ...חזון חום" – לא שמעת בואת אמת? ולא רצו להקשיב ל בואות
צפ יה ,חולדה וירמיהו.

חבקוק א  -זעקת שבר נבואית
ישרי דרך המצפים לישועת ה' ולצדק משפטו ,חלמו וקיוו ש פילת האימפריה האשורית תוליד
עולם רגוע יותר ומתוקן יותר; אולם חזון "המשׂא" ,שהראה ה' לחבקוק חשף את עומק השבר
למטבע של חורבן י וה יש ש י צדדים :חום וחבקוק – הקלה גדולה עם סגירת החשבון ,וחרדה
גדולה מפ י הצוררים החדשים )כמו מזרח אירופה ב.(1945-
הזעזוע של חבקוק )פרק א( מעליית הכשדים הוא חריג ,ומסמן קו שבר ב בואה .בשו ה מכל בואה
מוכרת ,חבקוק פתח בתגובת הזעזוע שלו:
עד א ה ה' ִשוַ עְ תי ולא ִתשמע?
ֶאזעַ ק אליך חמס ולא תושיע?
רא י ָאוֶן ,ועמל תביט?...
למה ַת ֵ
)א ,ב-ד(;
רק אחרי הזעזוע מובאת ה בואה הקשה בעצמה:
וה ַתמהוּ ְתמָ הוּ,
ְראוּ בַ גוֹ ִים והַ ביטוִ ,
בימיכם ,לא ַתאמי ו כי יְ סֻ פָּר –
כי פֹעַ ל ֹפּעֵ ל ֵ
כי ה י ֵמקים את ה ַכּ ְשׂדים )=שליטי בבל(,
הגוי המַ ר וה ִ מהָ ר )=המהיר והלוחם העַ ז(,
ההוֹ ֵלך למֶ רחֲ בֵ י ארץ ל ֶָרשֶ ת ִמ ְש ָכּ וֹת לא לו –
וּסיו...
וקלוּ ִמ ְמֵ רים ס ָ
ָאיֹם ו ורא הואַ ...
וּפ ָָרשָ יו מֵ רחוק ָיבֹאוָּ ,יעֻפוּ כְּ שר חָ ש לאכול;
ֻכּ ה לחמס יבוא ...והוא בַּ מלכים ִי ְת ַקלָ ס...
הוא לכל מבצר ִי ְשׂ ָחקַ ,ו ִיצְ בֹּר עפר וַ ִי ְלכְּ דָ הּ )א ,ה-יא(;
ישרי דרך המצפים לישועת ה' ולצדק משפטו ,חלמו וקיוו ש פילת האימפריה האשורית תוליד
עולם רגוע יותר ומתוקן יותר; אולם חזון "המַ שָׂ א" ,שהראה ה' לחבקוק חשף את עומק השבר.
במקום האשורים יעלו הכשדים-הבבלים ,במקום איסוף עמים וממלכות "כֶּאֱ סֹף ביצים ֲעזֻבוֹת"
)='ח ֶרם'( ,ללא יכולת להימלט
ֵ
)ישעיהו י ,יד( ,יאסוף הכשדי ב י "אדם כִּ ְדגֵי הים" ברשת ע קית
)חבקוק א ,יד-יז(.

הַ עַ ל כן יָריק חֶ רמוֹ )ושוב יְמַ לְאוֹ(?
ותמיד )תאפשר לו( לַהֲ רֹג גוֹיִ ם ,לא יַחמוֹל?
בברכות דגים ,המשל המזעזע יצב ל גד עי יי :כשפורסים רשת הדגים אי ם
כ ח"לאי עבדתי ֵ
מרגישים בסכ ה ,כשהרשת סגרת ,פורצת מהומה וראה .תמיד יש חורים ברשת ,ומשם חומקים
כמה יצולים ,בעוד הרוב לכוד.
ב י אדם כדגים ברשת?

חבקוק ב  -מתי יתגלה הצדק?
על זעקת השבר ה בואית הזאת ,באה תשובה מפורסמת ,שהפכה לאחד מעיקרי האמו ה בעם
ישראל
את בואת ישעיהו )י' ,ה(" ,הוי אשור שבט אפי ,"...חבקוק )א ,יב( כבר ידע –
הלוא אתה ִמ ֶקדֶ ם ה') ...צופה ומביט(,
לא מות )= ִ ְשׂרוֹד(,
ה' למשפט )בעולם( שַׂ ְמתוֹ )=כמעצמה שלטת(,
וצוּר ,להוכיח )=להע יש ולייסר( ְיסַ ְדתוֹ.
)אבל( –
למה ַתבּיט בוגדים?
ַתחֲ ריש בְּ בַ לַ ע רשע צדיק ממ ו?
)א ,יג(;
עד א ה ה'?...
על כן ָתפוּג תורה!?...
)=מכ ֵַתר ,מקיף( את הצדיק,
כי רשע ַמכְ תיר ְ
על כן יֵצֵ א משפט ְמע ָֻקל?! )א' ,א-ד(;
הדרמה ה בואית בשיאה ,והתשובות הידועות שוב אי ן ְמסַ פקות .אחרי שאשור ופלת והכשדים
עולים:
ואתי ְַצבה על ָמצוֹר,
על ִמשמַ רתי ֶא ֱעמֹדהֶ ,
וַאֲ צַ פֶּה לראות מה ידבר בי )ה'(,
ומה ָאשיב )=ישיב( על תוֹכַחתי? )ב ,א(;
על זעקת השבר ה בואית הזאת ,באה תשובה מפורסמת ,שהפכה לאחד מעיקרי האמו ה בעם
ישראל:
וַ ַי ֲע ֵ י ה' וי ֹאמֶ ר:
תב חָ זוֹן וּבָ ֵאר )=וַחֲ קוֹק( על הלֻחוֹת,
כְּ ֹ
קוֹרא בו –
למען יָרוּץ ֵ
כי עוד חָ זוֹן ַלמוֹעֵ ד,
וְ ָי ֵפ ַח )=ויעורר( לַ ֵקץ ,ולא ְי ַכזֵ ב –
)גם( אם ִי ְתמָ ְה ַמהּ חַ כֵּה לו ,כי ב ֹא ָיב ֹא )ואז( לא י ְַאחֵ ר;
ִה ֵה עֻפְּ לה )=חָ ְשכה( ,לא ָי ְשרה פשו בו )=בַּ ֵקץ הדָ חוּי(?
וצדיק בֶּ אֱ מוּ ָתוֹ )=בְּ י ְַשרוּתוֹ( יִחיֶה! )ב' ,ב-ד(;
יש חוקיות בהיסטוריה כמו בטבע ,והיא רצו ו של בורא העולם ומ היגו; במאבקי הכוחות
שבהיסטוריה עלולים לקום כשדים במקום אשורים ,רומאים במקום הל יסטים ,גרמ ים-צוררים
במקום גרמ יה קיסרית ,ודיקטטורה סובייטית במקום רוסיה צארית.

וא שי יושר ואמו ה יחיו בתוך כל התהפוכות האלה בביטחון מלא ,שכל רשעי עולם יקבלו לבסוף
את עו שם בתוך החוקיות ההיסטורית )כמו שעשו לאחרים; ב ,ח( .ויש מועד לצדק שלם )ב' ,יד;
חבקוק בלשון ישעיהו יא ,ט( – "כי ִתמָ לֵ א הארץ לדעת את כבוד ה' ַכּמים ְי ַכסוּ על יָם".

חבקוק ג 3 -בתים וגעגוע
תיאוריו של ה ביא בתפילתו מזכירים תיאורים מימי יהושע בן -ון ,דבורה ה ביאה ,ואף מימי ו
ה ביא התכ ס ממשמרת המחאה שלו גד ה הגת ה' בעולם ,לתפילה בואית הקוראת לה' לגלות
שוב בעולם את ידו החזקה ,כמו ששמע ו את שמעו ביציאת מצרים ,ולהושיע את עמו במידת
הרחמים )כתפילת משה( -
ה' ,פָּעָ ְל ְבּ ֶק ֶרב ש ים ,חַ יֵיהוּ,
ְבּ ֶק ֶרב ש ים )=בקרוב( תודיע,
בְּ ֹרגֶזַ ,רחֵ ם ִתזכּוֹר!
בבית הראשון  -תיאורי התגלות ה' כהתגלות ודדת עִ ם ישראל ,כמו מעמד הר סי י ,אבל מתימן,
מהר פארן ,ומארץ מדין ,ממש כפתיחת משה בשירת ברכתו )דברים לג ,ב( -
ה' ִמסי ַי בָּ א,
וז ַָרח ִמשֵׂ עיר ָלמוֹ )=לעמו(,
ָארן,
הופיע מהר פּ ָ
בקדֵ ש(,
וא ָתה מֵ ִרבבֹת קֹדֶ ש )=החו ים ָ
ָ
מימי ו ֵא ְשׁדָ ת )=אשדות הפסגה( לָמוֹ;
אֱ -לוֹהַּ ִמתימן יבוא,
ָארן ,סלה )ג ,ג(.
וקדוש מהר פּ ָ
תיאורי התגלות ה' וישועתו כהתגלות ודדת מופיעים גם בשירת דבורה )שופטים ה ,ד-ה(,
ובתהילים )סח ,ח-ט( ,ותפילת חבקוק דומה מאד לכמה ממזמורי תהילים )סו; עז; עח; פ(,
הזועקים לישועה כמו ביציאת מצרים.
בבית הש י )ח-יג(  -תיאורי מעבר חילות ה' "בַּ הרים" ו"בַּ יָם" ,וישועת ה' כמו ליהושע בן -ון
במלחמה על הארץ -
...רוּם יָדֵ יהוּ ָשָׂ א -
שמש ירח עָ מַ ד זְ ֻבלָה...
בזַעַ ם ִתצעַ ד ארץ,
באף ָתדוּש גוים;
ַ
יצאת ליֵשַ ע עמך,
ליֵשַ ע את משיחך...
בבית השלישי )יד-יט(  -מלחמת הישועה שה ביא מייחל לשמוע עליה ,כשצבאות ה' יעברו ב"מים
סתר" ,ול וכח
הרשע אשר " ִי ְסעֲרוּ ַלהֲ פיצֵ י" ,ו"עֲליצ ָֻתם כמו לאכֹל עָ י בַּ ִמ ָ
רבים" ,ויַכּוּ את כוחות ֶ
הישועה שה ביא מתפלל עליה ,הוא כבר מקדים מראש ,וחותם בשירת תודה -
וא י בה' ֶאעֱלוֹזה,
ָאגילה בֵּ אֵ -הי ִישעי;
ה' א-ד- -י חֵ ילי )=צְ בָ אי(,
ַויָשֶׂ ם ַרגלַ י כּ ַָאיָלוֹת )=ל צח מלחמות(,
ַשליט י( -
ֵ
מוֹתי יַדריכֵ י )=י
ועל בָּ ַ
ישועות כאלה התחוללו רק במלחמות החשמו אים ,ובמלחמות ישראל בימי ו -
וֹתי!
ל ְַמ ַצֵ חַ ִבּ ְגִ י ַ

צפניה א 4 -דורות אחורה
כיצד ייחוסו המפורט של ה ביא שופך אור על אחת הצְ פוּ וֹת העלומות בתקופה?
דבר ה' אשר היה אל צפ יה  -בן כּוּשי  -בן גְ דַ ליה  -בן אֲ מַ ריה  -בן ִחזקיה -
ֹאשיהו  -בן ָאמוֹן )  -בן מ שה  -בן חזקיהו( ,מלך יהודה )א ,א(;
בימי י ִ
ייחוסו של ה ביא  4דורות לאחור מבטא קשר של ה ביא צפ יה לדור ישעיהו וחזקיהו ,למרות
השבר הגדול של ימי מ שה ואמון .יתן להוכיח קשר זה דרך הקבלות משמעותיות בין דברי צפ יה
לדברי ישעיהו ,כמו ב בואת "יום ה' הגדול ...יום חֹשך ואפֵלה ...יום שופר ותרועה) "...א ,ז-יח(.
מסק ה זו שופכת אור על אחת הצְ פוּ וֹת העלומות בתקופה  -איך הצליח יאשיהו הצעיר לדרוש בה'
אחרי קרוב ל 70-ש ה של יתוק בית דוד וירוש ַל ִם מדבר ה'?
יאשיהו מָ לַך כילד )בן  .(8כעבור  8ש ים )בגיל  ,(16החל יאשיהו "לדרוש לֵא -הי דוד אביו" ,ולחפש
את דרכו" ,ובשתים עשרה ש ה )בגיל  (20החל לטהר את יהודה וירוש ַל ִם" מעבודת אלילים לסוּגֶיהָ
)דברי הימים ב לד ,ג(.
ב בואת צפ יה )פרק א( מתואר טיהור מקיף של ירושלים ובית המלך מעבודת אלילים .אמ ם ,על
פי דברי ה ביא ראה ,שאויב מבחוץ יעשה זאת ,אולם הטיהור של יאשיהו דומה כל כך ל בואת
צפ יה ,עד שברור ממי למד לדרוש את ה' בדרכו של דוד.
צפ יה א ,ד-ח:
ו טיתי ידי על יהודה ועל כל יושבי ירוש ַל ִם
כרתי מן המקום הזה את ְש ָאר הבעל,
וה ַ
ִ
את שֵ ם הכְּ מָ רים עם הכֹּה ים;
ואת המשתחוים על הגגות לצבא השמים,
=במלכּוֹם =במוֹ ֶלך(;
במל ָכּם ) ִ
ואת המשתחוים ה ִ שבָּ עים לה' ,וה ִ שבָּ עים ַ
ואת ה ְסוֹגים מֵ אחרי ה' ,ואשר לא ִבקשוּ את ה' ולא ְד ָרשֻ הוּ;
...והיה ביום זבח ה' ,ופקדתי על השרים ועל ב י המלך,
ועל כל ה בשים מלבוש כרי;...

צפניה ב  -מעשה בפועל פשוט שהעז להתלונן
על  12הש ים המופלאות שבהן חולל יאשיהו מהפך ביהודה מן הקצה עד הקצה
יאשיהו שמע היטב את זעקת צפניה )ב ,ב-ד( ,לבקש את ה' לפני שיהיה מאוחר:
...בטרם לא יבוא עליכם יום אף ה' –
בקשו את ה'...
בקשו צדק ,בקשו ענוה,
אולי תסתרו ביום אף ה';
יאשיהו לא חיכה אף רגע .תועבות האלילות ,שתיאר צפניה נעקרו ונשרפו ב 6-השנים )622-628
לפנה"ס( של טיהור יהודה וירושלם ומחוזות הצפון ,עד חגיגת הפסח ,וחידוש ברית התורה.
והנה עוד סעיף מפתיע בתכנית העבודה של יאשיהו – כניסה מחודשת לתוככי פלשת במהלך נועז .כאשר
חזקיהו פעל כך מול עקרון ,זה הביא עליו את 'מסע סנחריב' ואת חורבן ערי השפלה ,והנה יאשיהו חזר
לפלשת והגיע עד לחוף ,ושוב בהשראת צפניה )ב ,ד-ז; צפניה לא אמר מי יעשה זאת(.
כי עזה ﬠֲזוּבה תהיה ,ואשקלון לשממה,
אשדוד בצהרים יְ ג ְָרשוּהָ  ,וﬠֶקרוֹן תֵ ﬠָקֵ ר;
...והיה חֶ בֶ ל )הים( לשארית בית יהודה ,עליהם יִ רעוּן )צאן(...

בזמן קצר ,כ 12-שנים מופלאות ) (610-622של צמיחה ופיתוח מואץ ביהודה ,הושלם השיקום של ערי
השפלה הבצורות )שחרבו במסע סנחריב( .נבנו מחדש מבצרים בדרום ,יהודה שוב חדרה לעומקה של
פלשת ,ולראשונה נבנו מבצרים יהודיים גם על חוף הים )ביבנה-ים = פלמחים ,וגם בין יפו לשפך
הירקון( ,כנראה כדי לעצור עלייה של צבא מצרי .יישובים חדשים הוקמו בכל האזורים ,וגם במדבר
יהודה.
גם מאמץ גדול של תיקון מוסרי-חברתי ניהל יאשיהו על פי דרך הברית של 'ספר התורה' ,ועדות מפתיעה
לכך נמצאה בחפירה ארכיאולוגית במצד הסמוך לחוף )ביבנה-ים( ,שחשפה במקום אחד את עוצמת יהודה
בימי יאשיהו ,יחד עם הביטחון שחש פועל פשוט להתלונן על הממונה עליו ,על שחָ בַ ל את הבגד שלו בלי
צדק:
חרס הקוצר
המכתב שנמצא על החרס מגולל סיפור אישי ומשפטי ,כתב תביעה של פועל פשוט שהיה קוצר 'בחצר
אסמ' ,שכילה את קצירו 'לפני שבת' ,ואז בא מנהל עבודה בשם 'הושיעיהו בנ שֹ בי' 'ויקח את בגד עבדכ...
לקח את בגד עבדכ' )כנראה בגד עליון ,שהקוצר הניח בצד בשעת עבודתו(; הבגד נלקח ככל הנראה מפני
שמנהל העבודה מצא את הקוצר במנוחה ,אלא שהקוצר טען במכתבו ,שהוא כילה )=סיים( את מכסת
קצירו ,כפי שנדרש 'זה יממ' )=כל הימים(.
המכתב מופנה אל 'אדֹ ני השר' ,והוא מסתיים בבקשת רחמים להשבת הבגד שנלקח בלא אשם ,שכן יש לו
לקוצר עדים נאמנים שהוא נקי ,הלוא הם 'אחי ...הקצרמ אתי בחמ )השמש( אחי יענו לי אמנ נקתי
מא)שמ('; 'יענו לי' פירושו 'יעידו לי' ,כמו "לא תענה ברעך עד שקר" )שמות כ ,יב(; 'אמנ' )=אמן( הוא
אישור בשבועה לעדות אמת ,כמו במעמד הברית )דברים כז ,טו-כו(.
עדות האמת של 'אחי ...הקצרמ' )=הקוצרים( ,תוכיח לשר שמנהל העבודה שלו פעל שלא כדין בלקיחת
הבגד ,כי הקוצר מילא את חובתו ,וכילה את קצירו' :נקתי מא=) '..ניקיתי מאשם(.
המכתב מרגש מאוד בכמה מובנים:
 .1כתב עברי רהוט של קוצר פשוט ,בכתיבה לא מקצועית ,שנמצא במצד יהודאי מסוף ימי המלוכה,
הרחק מירושלים.
 .2עוצמת הכאב והזעזוע ממעשה העוול של לקיחת הבגד – לקיחת הבגד נזכרת פעמיים ,ובקשת הרחמים
להשבתו חוזרת  3פעמים .דברים אלו מאירים באור חזק את הדגשת התורה ,גם בפרשת משפטים וגם
בספר דברים ,על חובת ההשבה של בגד חָ בוּל )="ﬠֲבוֹט"( "עד בּ ֹא השמש" ,כי אין לעני "במה ישכב".
 .3הביטחון המוחלט של הקוצר ,שהוא יכול להתלונן על הממונה לפני השר ,ויש לו סיכוי ותקווה למשפט
צדק ורחמים ,ולהשבת הבגד ,מעיד שבימי יאשיהו מלך יהודה הייתה מערכת משפט תקיפה וחזקה ,עד
הקצה הרחוק של ממלכת יהודה.

צפניה ג  -הפרק האחרון מנביאי בית ראשון
חום דיבר על י ווה ,אצל חבקוק זו בבל הכשדית .מי היא העיר החוטאת של צפ יה?
מי זו העיר החוטאת בדברי ה ביאים :חום – חבקוק – צפ יה?
בחזון חום )ג( – "עיר דמים" חוטאת היא רק י וֵה .בחבקוק )ב ,ה-ח( ,זו בבל הכשדית .בהמשך
חבקוק )ב ,ט-כ( עולה סימן שאלה – שמא ה בואה עוברת לירושלַ ִם ,ב בואות "הוי" הלקוחות
בבירור מישעיהו )ה( ,שגם ירמיהו )כב ,יז-יט( השתמש בהן על יהויקים וארמו ו.
ב בואת צפ יה )ג ,א-ז( אין שום ספק – העיר החוטאת היא ירוש ַל ִם:
לא שמעה בקול ,לא לקחה מוסר,
בה' לא בָ ָטחה...

שריה בקרבהּ אריות ש ֹאגים )על טרפם(,
זאבֵ י עֶ ֶרב לא ג ְָרמוּ )=לא השאירו עצם( ַלבֹּקר;
שֹפטיה ֵ
ביאיה פֹחֲ זים ,א שי בֹּגְ דוֹת,
כֹּהֲ יה ִחללוּ קֹדשָ ,חמסוּ תורה;
לפי צפ יה" ,ה' צדיק )השוכן( בקרבהּ" רצה מאד בצדקת ירושלַ ִם ,ו תן לה זמן להתבו ן בגורל
העמים מסביב ,כדי ש"לא ִיכָּ ֵרת ְמעוֹ הּ" ,אבל היא לא 'לקחה מוסר' ,ולא הותירה ברירה אלא
להע יש )גם( אותה.
התיאור הזה ראה מתאים לירושלם שלפ י טיהור יאשיהו )בדיוק כמו בצפ יה פרק א( ,אבל אחרי
מות יאשיהו חזרו הדברים הקשים בפי ירמיהו )בעיקר בימי יהויקים( .ומכל מקום ,כמו ב בואות
ישעיהו )שהן הדגם היסודי ל בואות מיכה – חום – חבקוק – צפ יה( ,תישאר שארית דלה
ו אמ ה.
כי אז ָאסיר ִמ ִק ְרבֵּ ך עַ לי ֵזי ַגאֲ ו ֵָתך...
והשארתי ְב ִק ְרבֵּ ך עם ע י ָודָ ל ,וחָ סוּ בשם ה';
שארית ישראל לא יעשו עַ וְ לה ,ולא ידברו ָכ ָזב,
ולא יִמָ צֵ א בפיהם לשון ַתרמית) ...ג ,יא-יב(;
וצפ יה חותם בקיבוץ הגלויות )ג ,יד-כ( ,בביטויי לשון של מיכה:
ָרנּי בת ציון ,הָ ריעוּ ישראל...
מלך ישראל ,ה' בְּ ִק ְרבֵּ ך ,לא תיראי ַרע עוד;
...והוֹשַ עתי את הצֹלֵ עה ,וה ִ ָדחה אֲ ַקבֵּ ץ...
תהלה בכל עמי הארץ,
כי ֶא ֵתן אתכם לשֵ ם ו ִל ִ
בוּתיכם לעי יכם ,אמר ה'.
בשוּבי את ְש ֵ

חגי א  -האם הגיע הזמן לבנות מקדש?
מדוע זה לא התפ ו שבי ציון לב ות מחדש את הבית ,ומה דרש לעשות כדי לעורר אותם

כּוֹרש .אחרי
ש י ביאים ידועים ל ו – חגי וזכריה – עלו בשיבת ציון הגדולה ,בעקבות הצהרת ֶ
ההתלהבות הגדולה והשיבה ליהודה ,הקפיאה הממלכה הפרסית את ב יית המקדש .כאשר עלה
ָד ְר ָי ֶוש לשלטון ,כבר לא היה רצון לב ות ,שררה אווירה של 'השלמה' עם ההקפאה ,וכל אחד פ ה
לעשות לביתו.
ָד ְר ָי ֶוש היה התומך הגדול ביותר במפעל השיבה לירושלים ,כפי שהתברר לאחר מכן גם לצריהם
)עזרא ה ,ז( ,אבל השי וי לא הופ ם מיד ,ובש ה הש ייה ל ָד ְר ָי ֶוש עדיין לא החלו שבי ציון לב ות את
בית המקדש .חוסר הרצון לעסוק בכך התכסה בדעה המוכרת כי טרם הגיע הזמן לב ות את
המקדש ,ובלשון ה ביא:
הָ עָ ם הַ זֶּה ָא ְמרוּ:
ל ֹא עֶ ת בּ ֹא,
)=(עֶ ת בֵּ ית ה' ל ְִהבָּ וֹת )א ,ב(;
על כך ע ה ה ביא:
הַ עֵ ת ָל ֶכם ַא ֶתּם ָלשֶׁ בֶ ת בְּ בָ ֵתּיכֶ ם ְספוּ ִ ים?
וְ הַ בַּ יִת הַ זֶּה ָח ֵרב...
יתי אֲ שֶׁ ר הוּא חָ ֵרב,
יַעַ ן בֵּ ִ
וְ ַא ֶתּם ָרצִ ים ִאישׁ ְלבֵ יתוֹ) ...א ,ד ,ט(;

תגובת ה' פגעה ברווחה הכלכלית והביאה בצורת קשה .כך יזעזע ה' את השקועים בבתיהם
ובשדותיהם ,ויעורר אותם לחשבון פש ולבדיקת הדרך:
וְ עַ ָתּה ,כֹּה ָאמַ ר ה' צְ -בָ אוֹת:
ִשׂימוּ לְבַ ְב ֶכם עַ ל דַּ ְרכֵ י ֶכם;
זְ ַרעְ ֶתּם הַ ְרבֵּ ה וְ הָ בֵ א ְמעָ ט,
ָאכוֹל וְ ֵאין ְלשָׂ בְ עָ ה...
וְ הַ ִמּ ְשׂ ַתּכֵּר ִמ ְשׂ ַתּכֵּר ֶאל צְ רוֹר ָקוּב )=אר ק מלא חורים; א' ,ה-ו(;
בואת חגי קלטה בקרב העם ומ היגיו:
יהם;
ַ ...ו ָיּבֹאוּ ַו ַיּעֲשׂוּ ְמלָאכָ ה בְּ בֵ ית ה' צְ -בָ אוֹת אֱ ֵ -ה ֶ
בְּ יוֹם עֶ ְשׂ ִרים וְ ַא ְרבָּ עָ ה ַלחֹדֶ שׁ בַּ ִשּׁ ִשּׁי
בִּ ְשׁ ַת ְשׁ ַתּ ִים ְל ָד ְר ָי ֶושׁ הַ מֶּ ֶל )א ,יד-טו(;
ככל ה ראה' ,מלאכה' זו כללה רק הכ ות ואיסוף חומרים וכלים )כפי שפירשו רש"י ורד"ק ,וכפי
שיש להבין את מושג עשיית ה'מלאכה' גם בתחילת מעשה המשכן )שמות לו ,ו-ז( ,שהרי הב ייה
ממש החלה רק בחודש התשיעי )=כסלו( ,ככתוב בפרק ב.

חגי ב ִ -מן הַ יּוֹם הַ זֶּה ֲאבָ ֵר
ה בואה המתי ה עד לסיום עו ת הזית והשמן ,בסוף החודש התשיעי .רק אז התבררה במלוא
חריפותה עצמת הבצורת
התאריך האחרון והקובע ב בואת חגי הוא  24לתשיעי )=כ"ד בכסלו(;
מהיום האחרון של סוכות )= 21לשביעי( עבר ה ביא לערב 'ח וכה' )דורות רבים לפ י
החשמו אים!(:
בְּ עֶ ְשׂ ִרים וְ ַא ְרבָּ עָ ה ל ְַתּ ִשׁיעִ י בִּ ְשׁ ַת ְשׁ ַתּ ִים לְדָ ְר ָי ֶושׁ
הָ יָה ְדּבַ ר ה' ֶאל חַ גַּי הַ נּ ִָביא...
וְ עַ ָתּה ִשׂימוּ ָ א לְבַ ְב ֶכם ִמן ַהיּוֹם הַ זֶּה ָו ָמעְ לָה,
ִמ ֶטּ ֶרם שׂוּם ֶאבֶ ן ֶאל ֶאבֶ ן ְבּהֵ יכַל ה'...
ִמיּוֹם עֶ ְשׂ ִרים וְ ַא ְרבָּ עָ ה ל ְַתּ ִשׁיעִ י,
לְמן ַהיּוֹם אֲ שֶׁ ר יֻסַּ ד ֵהיכַל ה' ִשׂימוּ לְבַ ְב ֶכם –
ִ
גוּרה?!
הַ עוֹד הַ זּ ֶַרע בַּ ְמּ ָ
וְ עַ ד הַ ֶגּפֶן וְ הַ ְתּ ֵא ָה וְ הָ ִרמּוֹן?!
וְ עֵ ץ הַ זַּ יִת ל ֹא ָ שָׂ א )= פריו◌ׂ( -
ִמן הַ יּוֹם הַ ֶזּה אֲ בָ ֵר )ב ,י-יט(.
זה היה אחד הגילויים המרעישים בחיי -
יום ייסוד היכל ה' בכ"ה בכסלו )בכ"ד ,עוד לא שמו "אבן אל אבן"( ,בתחילת בית ש י -
כידוע לא שי הטבע והסיור בארץ ישראל ,עו ת המסיק והשמן חלה בחודשים מרחשוון-כסלו ,בין
סוכות לח וכה .בתקופה זו מוסקים זיתים ודורכים שמן בבתי הבד.
הדבר רמוז גם בתורה:
חַ ג ַהסֻּ כֹּת ַתּעֲשֶׂ ה ְל ִשׁבְ עַ ת י ִָמים
וּמיּ ְִקבֶ " )דברים טז ,יג( -
ְבּ ָא ְספְּ ִמגּ ְָר ְ ִ
חג האסיף מציין את סוף האסיף של הגורן והיקב  -אך לא של היצהר .זו גם הסיבה לכך ,שהבאת
הביכורים למקדש לא יכלה להסתיים בסוכות ,אלא בח וכה )מש ה ,ביכורים פרק א(.
הבצורת החמורה ביחס לגורן וליקב יכרה היטב כבר באלול-תשרי ,אולם עו ת הזית רק התחילה
אז ,והיבול טרם מדד .ה בואה המתי ה עד לסיום עו ת הזית והשמן ,בסוף החודש התשיעי; רק
אז התבררה במלוא חריפותה עצמת הבצורת.

"מן הַ יּוֹם הַ זֶּה אֲ בָ ֵר " ,אין פירושה שכעת יישא הזית פריו ,אלא שמכאן
הבטחת ה' מפי חגיִ ,
ואילך ,עם ייסוד בית ה' ,תתחיל ש ה מבורכת.
ח וכת המקדש קשורה לסוף עו ת השמן ,בטבע הארץ!

זכריה א  -לרומא ובחזרה
בדיוק חודשיים אחרי ייסוד היכל ה' ,יבא זכריה בואה ארוכה שעיקרה חזרת מרכבת השכי ה
לירושלים
כאשר שא חגי את בואותיו )"בִּ ְשׁ ַת ְשׁ ַתּ ִים לְדָ ְר ָי ֶושׁ ...בַּ חֹדֶ שׁ הַ ִשּ ִשּי ,("...כ ראה כבר עמד זכריה
לצדו והיה שותף ל בואתו; חודשיים אחריו שא זכריה בואה הממשיכה את בואת חגי " -בַּ חֹדֶ שׁ
הַ ְשּׁ ִמי ִ י בִּ ְשׁ ַת ְשׁ ַתּ ִים ְלדָ ְר ָי ֶושׁ) "...א ,א(  -ממש כמורה ותלמידו ב בואה.
ובדיוק חודשיים )בכ"ד בשבט( אחרי ייסוד היכל ה' )המתואר בסוף חגי( ,יבא זכריה את בואת
המראות )זכריה א ,ז עד ו ,ח(  -בואה ארוכה של חמה וישועה ,שעיקרה חזרת מרכבת השכי ה
יתי
לירוש ַל ִם עם השלמת הב ייה של בית המקדש .בואה זו כוללת סדרה של מראות ָ -ר ִא ִ
הַ לַּ ְילָ ה] .שבמרכזם[ -
וֹרת זָ הָ ב ֻכּ ָלּהּ
ְמ ַ
וְ גֻלָּהּ עַ ל ר ֹאשָ הּ
יה עָ לֶ יהָ ...
וְ ִשׁבְ עָ ה ֵ ר ֶֹת ָ
ֶיה )ד ,ב-ג(.
יתים עָ ל ָ
וּשׁ ַ ִים זֵ ִ
ְ
המראה הראשון הוא מראה הסוסים המתהלכים בארץ -
אֲ ד ִֻמּיםְ ,שׂרֻ ִקּים וּלְבָ ִ ים )א ,ח-יא( -
ואילו המראה האחרון )ו ,א-ז( הוא ארבע המרכבות עם סוסים בצבעים דומים -
דֻמּיםְ ...שׁח ִֹריםְ ...לבָ ִים ...בְּ רֻ ִדּים-אֲ מֻ ִצּים.
אֲ ִ
הצבעים הללו ראים בשמים ,ומתהלכים בארץ ,רק בזריחה ובשקיעה .מראות זכריה מתארים
זריחה.
הקשר הברור בין המראות ,הראשון והאחרון ,הוביל אותי לסידור כל המראות שראה זכריה
בחזון ה בואה במב ה של מ ורת המקדש* – הסוסים והמרכבות כמו ש י הק ים בש י הקצוות,
שמתחברים בגוף המ ורה.
שבת אחת פגשתי ברב מרדכי ברויאר ז"ל – בתשובה לשאלתי :מה שמע? סיפר לי על ביקורו
בקשת טיטוס ,ברומא .שאלתי :ומה ראית?  -מול המ ורה שסחבו היהודים המובסים לרומא,
מצויירים סוסים! המסמלים את שלטון הקיסר בעולם – וה ה א י ,מרדכי ברויאר ,עומד שם
ורואה שוב את מראות זכריה  -אחרי אלפי ש ים ,הסוסים חזרו ל"אֲ דוֹן כָּל הָ ָא ֶרץ" )ו ,ה( ,והמ ורה
חזרה לירושלים כסמל מדי ת ישראל.

זכריה ב  -אלה ואלה מראות החורבן והגאולה
אלה ואלה מראות החורבן והגאולה

לעומת החיבור הפשוט בין הסוסים למרכבות עם צבעי הזריחה ,שמתחברים לגוף המ ורה כש י
ק ים ,קשה יותר למצוא חיבור בין מראה הקר ות והחרשים )=מראה אחד( "אשר זֵרוּ )=פִּ זרו( את
יהודה" ,לבין מראה ה שים עם האיפה וכיכר העופרת ,שהוליכו את הרשעה לארץ "ש ער" )=בבל(.
אבל אלה ואלה הם מראות החורבן והגלות – וגם הם כמו ש י ק ים ,שמתחברים בגוף המ ורה.
)ב ,א-ד( ...וְ ִהנֵּה ַא ְרבַּ ע ְק ָר וֹת...
ֵאלֶּה הַ ְקּ ָר וֹת אֲ שֶׁ ר ֵזרוּ ֶאת יְ הוּדָ הֶ ,את ִי ְשׂ ָר ֵאל וִ ירוּשָׁ ָל ִם;
ַויּ ְַר ֵא ִ י ה' ַא ְרבָּ עָ ה חָ ָר ִשׁים...
הוּדה...
ֵאלֶּה הַ ְקּ ָר וֹת אֲ שֶׁ ר ֵזרוּ ֶאת יְ ָ
ָרוֹתהּ;
הַ נּ ְֹשׂ ִאים ֶק ֶרן ֶאל ֶא ֶרץ יְ הוּדָ ה ְלז ָ
)ה ,ה-יא( ...ז ֹאת הָ ֵאיפָה ַהיּוֹצֵ את...
ז ֹאת עֵ י ָם בְּ כָל הָ ָא ֶרץ...
א ָתהּ ֶאל תּוֹ הָ ֵאיפָה,
ז ֹאת הָ ִר ְשׁעָ הַ ,ויּ ְַשׁ ֵל ֹ
ַויּ ְַשׁ ֵל ֶאת ֶאבֶ ן הָ עוֹפ ֶֶרתֶ ,אל פִּ יהָ ;
יוֹצאוֹת וְ רוּחַ בְּ ַכ ְ פֵיהֶ ם,
...וְ ִהנֵּה ְשׁ ַתּ ִים ָ ִשׁים ְ
וְ לָהֵ נָּה כְ ָ ַפ ִים כְּ כַ ְ ֵפי הַ חֲ ִסידָ ה,
ו ִַתּשֶּׂ א ָה ֶאת הָ ֵאיפָה בֵּ ין הָ ָא ֶרץ וּבֵ ין הַ שָּׁ ָמ ִים;
...לִבְ וֹת-לָ ה בַ ִית ְבּ ֶא ֶרץ ִשׁ ְ עָ ר...
כעת מתבקש לחבר את ש י המראות של ירושלַ ִם ,במידות ,ומעבר למידות –
)ב ,ה-ט( ...וְ ִהנֵּה ִאישׁ וּבְ יָדוֹ ֶחבֶ ל ִמדָּ ה...
ָלמֹד ֶאת ְירוּשָׁ ַל ִם...
וּב ֵהמָ ה ְבּתוֹכָהּ;
פְּ ָרזוֹת ֵתּשֵׁ ב ְירוּשָׁ לַ ִם ,מֵ רֹב ָאדָ ם ְ
חוֹמת ֵאשׁ סָ בִ יב,
וַאֲ ִי ֶא ְהיֶה ָלּהּ ְ אֻ ם ה'ַ ,
וּ ְלכָבוֹדֶ ,א ְהיֶה בְ תוֹכָהּ;
)ה ,א-ב( ...וְ ִהנֵּה ְמגִ לָּה עָ פָה...
ָא ְרכָּהּ עֶ ְשׂ ִרים בָּ ַא ָמּה ,וְ ָר ְחבָּ הּ עֶ שֶׂ ר בָּ ַאמָּ ה;
 20על  10אמות זו מידת האולם ,על פתח ההיכל )מלכים א ו ,ג( ,ולכן ,המגילה שעפה מכילה
בתוכה )המגוּלל( את מידות המקדש ,בדומה למראות יחזקאל – לעומת זה ,יש שי וי ביחס לעיר –
ירושלם לא תתכ ס עוד במידות ,תתפשט כעיר פרזות )כמו בימי ו( ,ולא חומת אב ים תגן עליה,
אלא חומת אש ה'.
וכך התחברו כל מראות זכריה למ ורת מקדש גדולה 3 ,ק ים מכל צד.

זכריה ג  -מי בַ ז ליום קְ טַ נּוֹת
כיצד אי כם רואים במתרחש גאולה שלמה? גוער זכריה בשבי ציון .שיקום ירוש ַל ִם והמקדש
מחדש הוא פלא ,גם אם הכל ראה קטן וחלקי
הקט וּת של שבי הגולה,
ב בואתו בעשרים ואחד לשביעי )כא בתשרי( התמודד חגי מול תחושת ַ
לעומת הזיכרו ות הגדולים מימי בית ראשון ,ימי המלוכה:
ִמי בָ ֶכם הַ ִנּ ְשׁ ָאר
אֲ שֶׁ ר ָר ָאה ֶאת הַ בַּ יִת הַ זֶּ ה בִּ כְ בוֹדוֹ הָ ִראשׁוֹן –
וּמָ ה ַא ֶתּם ר ִֹאים אֹתוֹ עַ ָתּה,
הֲ לוֹא ָכמֹהוּ כְּ ַאיִן ְבּעֵ י ֵי ֶכם )חגי ב ,ג(;
בספר עזרא )ג ,יב-יג( מתוארת התפרצות של בכי שגבר על קולות השמחה; וה ה א ו צופים
וֹאים" )ג ,ג-ה( ,וזכריה תיאר איך מסירים מעליו את
ביהושע הכהן הגדול שהיה לבוש "בְּ ג ִָדים צ ִ
בגדי הטי ופת ,ומלבישים אותו "צָ ִ יף טָ הוֹר" .בהמשך יגער זכריה בכל אלה שאי ם רואים
במתרחש גאולה שלמה – כִּ י ִמי בַ ז לְ יוֹם ְק ַטנּוֹת) ...ד ,י(;
מצד אחד מלמד זכריה להכיר בפלא של שיקום ירוש ַל ִם והמקדש ,גם אם הכל ראה קטן וחלקי:
ָרנִּי וְ ִשׂ ְמ ִחי בַּ ת צִ יּוֹן,
כִּ י ִה ְ ִי בָ א וְ שָ ַכ ְ ִתּי בְ תוֹ ֵכ ,
ְאֻ ם ה' )ב ,יד(;
מצד ש י ,שאו ה ביאים גם בואות עתידיות מרחיקות לכת על כבוד מלא ,עצמאות ושלום
לירוש ַל ִם:
כִּ י כֹה ָאמַ ר ה' צְ -בָ אוֹת:
עוֹד ַאחַ ת ְמעַ ט ִהיא –
וַאֲ ִי מַ ְרעִ ישׁ ֶאת הַ ָשּׁמַ ִים וְ ֶאת ָה ָא ֶרץ
וְ ֶאת ַהיָּם וְ ֶאת הֶ ָח ָרבָ ה...
גָּדוֹל יִ ְהיֶה כְּ בוֹד הַ בַּ יִת הַ זֶּה,
הָ ַאחֲ רוֹןִ ,מן הָ ִראשׁוֹן...
וּבַ ָמּקוֹם הַ זֶּ ה ֶא ֵתּן שָׁ לוֹם,
ְאֻ ם ה' צְ -בָ אוֹת )חגי ב' ,ו-ט(;
בדרך היסטורית מפתיעה פירש רש"י בואה זו על כבוד המקדש והממלכה בימי החשמו אים :עוֹד
ַאחַ ת ְמעַ ט ִהיא – משתכלה מלכות פרס זו המושלת עליכם ,עוד אחת תקום למשול עליכם להצר
לכם מן מלכות יון ,ומעט יהא זמן ממשלתה; ַואֲ ִי מַ ְרעִ ישׁ – ...ב יסים ה עשים לב י חשמו אי –
ויבי ו ששכי תי שורה בבית זה ,ויביאו תשורת זהב וכסף ,כאשר כתוב בספר יוסף בן-גוריון
)=יוֹסיפוֹן(; )רש"י לחגי ב ,ו(.

זכריה ד  -דווקא המנורה
כך הפכה המ ורה לסמל היהודי החשוב ביותר ,המובהק והידוע בכל הדורות ,כלפי פ ים וכלפי חוץ
כאחד
וֹרת ָזהָ ב כֻּלָּ הּ )=כלילהִ ,מקשה אחת(,
יתי וְ ִהנֵּה ְמ ַ
...ר ִא ִ
ָ
יה עָ לֶ יהָ ,
וְ גֻלָּהּ )=הגל שלה(* עַ ל ר ֹאשָׁ הּ ,וְ ִשׁבְ עָ ה ֵ ר ֶֹת ָ
ִשׁבְ עָ ה וְ ִשׁבְ עָ ה מוּצָ קוֹת )=יוצקות שמן(
ֹאשׁהּ;
ַלנֵּרוֹת אֲ שֶׁ ר עַ ל ר ָ
יתים עָ לֶיהָ ,
וּשׁ ַ ִים זֵ ִ
ְ
ימין ַהגֻּלָּה ,וְ ֶאחָ ד עַ ל ְשׂמ ֹאלָהּ;
ֶאחָ ד ִמ ִ

זהו האור של בית ש י – רות המ ורה ,לא אש מן השמים; הכול היה תלוי בהעלאת האור בידי
אדם ,מלמטה ,במספרי העולים לארץ ,באמ ה לשמירת התורה ,בב יית החומות על ידי חמיה,
במשפט ובצדקה שב בואת זכריה )ח ,טז-יט( ,ובמרד החשמו אי .
כל העולם ידע ,שבבית המקדש היהודי אין פסלים ,ויש מ ורת זהב טהור – בעי י העולם ,זה
התחליף היהודי – במקום פסלים ,מ ורה – והאויבים שאפו לקחת את המ ורה ,עיקרו של בית
המקדש היהודי.
ההת גשות מול א טיוכוס לא התחילה בגזרות הדת ,אלא )ש תיים לפ י כן( בשוד המקדש עם
המ ורה )מקבים-א א' ;(25-20 ,חורבן ירושלים בידי טיטוס הוצג ברומא ,מול סוסי הקיסר,
כהובלת המ ורה לרומא על ידי היהודים המ וצחים.
היהדות החרבה לקחה גם היא את המ ורה והציבה אותה בבתי הכ סת ובבתי היהודים .מאות
רבות של מ ורות מימי התלמוד חשפו בחפירות בבתי-כ סת ובבתי יהודים ,על משקופים ומזוזות,
ועל רצפות פסיפס בבתי-כ סת יהודיים .מכאן הפכה המ ורה לסמל היהודי החשוב ביותר,
המובהק והידוע בכל הדורות ,כלפי פ ים וכלפי חוץ כאחד.
המ ורה שחזרה לירושלים מקשת טיטוס דווקא ,הפכה לסמל המדי ה ,שעוצב גם לפי בואת
זכריה עם "שתי שבלי הזיתים" )ד ,יב( ,מימין ומשמאל למ ורה .אחת ייצגה את זרובבל השליט
)מזרע בית דוד( ,ואחת את יהושע הכהן הגדול.
ממלכה ומקדש – מדי ה ותורה.
______________________________
* "גַל' ָעוּל= ,מַ עְ יָן חָ תוּם" )שיר-השירים ד ,יב( – כאן מעיין שמן ש וצק מש י הזיתים.

זכריה ה  -ממראות זכריה עד החשמונאים
מדוע בחרו המתייוו ים להתחיל להקריב במקדש המחולל עם הפסל היוו י ,דווקא ביום שבו וסד
המקדש על ידי שבי הגולה?
את מראות הפרק הסברנו לעיל ,בפרק ב.
בנבואת המראות של זכריה ,חודשיים בדיוק אחרי סוף חגי )כ"ד בכסלו( ,תופסים המנורה ,הזית והשמן
מקום מרכזי ,וזה מאיר את ימי החנוכה באור חדש -
מראש ימות עולם חל הסיום של עונת השמן בסוף כסלו )בלילות הארוכים והחשוכים(; אבל בתחילת
הבית השני ,התקשרו המועד הטבעי של האור והשמן ,לייסוד המקדש.
שנים רבות לפני חנוכת בית חשמונאי שובצו המנורה והזיתים בנבואת זכריה על הגאולה וחזרת השכינה,
נבואה שהתקיימה ,לפחות לדעת רש"י ,בימי החשמונאים.
כאמור ,יום ייסוד היכל ה' ,היום שבו חלה תפנית דרמטית אחרי הבצורת הקשה )חגי( ,היה כנראה יום
כ"ה בכסלו .מסתבר שיום זה צויין ונזכר דורות רבים אחר כך ,גם כיום ייסוד היכל ה' ,וגם כסוף עונת
השמן ,שהיה תמיד גם סוף עונת הביכורים במקדש.
כך התברר לי ,מדוע נבחר יום זה על ידי המתייוונים בכוונה תחילה כיום ,שבו התחילו להקריב במקדש
המחולל עם הפסל היווני )מקבים-א א - (59 ,דווקא ביום שבו נוסד המקדש על ידי שבי הגולה ,בחרו
המתייוונים 'לייסד' מחדש את המקדש לפי טעמם ,עם פסל השיקוץ בהיכל.
שלוש שנים אחר כך יקפידו החשמונאים לערוך את חנוכת המקדש והמזבח בכ"ה בכסלו ,בדיוק באותו
היום שבו חיללו אותם המתייוונים  -בעצם היום ההוא )מקבים-א ד.(54-52 ,

כנראה ,שסיום עונת השמן והביכורים במקדש בימי בית שני צויין על ידי הדלקת הנרות במנורת המקדש,
וכך התחברו המנורה ושמן הזית ,ליום ייסוד היכל ה'.
במאבק על טיהור המקדש בזמן המרד החשמונאי התחבר הטבע של סוף עונת השמן ,עם הנס של טיהור
המקדש ביום ייסוד היכל ה'.

זכריה ו  -הכל תלוי בנו
ב בואת העטרות מופ ים הדברים פ ימה ,למערכת היחסים הראויה בין השליט לבין הכהן הגדול
"והיה )כל זה( אם שמוע תשמעון) "...ו ,טו(;
זאת הפעם היחידה בת ך ,שא ו קוראים "והיה אם שמוע "...בסוף פרק בואה ,כאות אזהרה
חותם .לפי זה ,כל ה בואות וההבטחות המפליגות ש זכרו בחגי ובזכריה תלויות בשאלה אם
ישמעו בקול ה' -
הפוט ציאל לגאולה שלמה תון בידי ה'; אך מימושו והוצאתו לפועל  -שאר ביד ב י אדם! וכן
כתב ר' אברהם אבן-עזרא )חגי ב ,ט( ,שהבטחות ה ביאים אמרו על ת אי" :אילו היו צדיקים
גמורים ,כאשר אמר זכריה";
מעין זה אמר גם ר' שמעון בן-לקיש בגמרא )יומא ט עמוד ב( ,שאילו עלו כל ישראל כחומה בימי
עזרא ,הייתה שורה שכי ה עליהם ,ושוב לא היו גולים.
בתוך ההת יה הכוללת ,יש לזכריה גם שתי ה חיות יותר חדות וברורות  -לא להפעיל כוח )כלומר,
לא להצטרף לתכ יות מרד במעצמה הפרסית( ,אלא לפעול ברוח ה' ,ובעצת שלום:
זֶה ְדּבַ ר ה' ֶאל זְ רֻ בָּ בֶ ל לֵ אמֹר:
ל ֹא בְ חַ יִ ל וְ ל ֹא בְ כֹחַ ,
רוּחי ָאמַ ר ה' צְ -בָ אוֹת )ד ,ו(;
כִּ י ִאם בְּ ִ
ב בואת העטרות מופ ים הדברים פ ימה ,למערכת היחסים הראויה בין השליט ,צמח דוד ,לבין
הכהן הגדול -
ִהנֵּה ִאישׁ צֶ מַ ח ְשׁמוֹ...
וְ הוּא יִבְ ֶה ֶאת ֵהיכַל ה'...
וְ יָשַׁ ב וּמָ ַשׁל עַ ל כִּ ְסאוֹ -
וְ הָ יָה כֹהֵ ן עַ ל כְּ ְסאוֹ -
ַועֲצַ ת שָׁ לוֹם ִתּ ְהיֶה בֵּ ין ְשׁ ֵיהֶ ם )ו ,יב-יג(;
האם יש כאן רמיזת אזהרה להיעלמות בית דוד מהשלטון ביהודה אחרי זרובבל?
וד ְריָוֶ שׁ את
וֹרש ָ
מדוע מי ו הפרסים שליטים כריים על פחוות יהודה ,אחרי שכבר הע יקו כּ ֶ
השלטון לצאצא בית דוד?
האם רוחות ריב ומרד דחו את רוח ה בואה?
אולי היו אלה רק חשדות שווא של הפרסים?
השמצות של צרי יהודה?
רוע לב של אחשורוש?
התקופה שאחרי ב יין המקדש ואחרי זרובבל היא תקופה אפֵלה  -פשוט אי ו יודעים!

זכריה ז  -האם נצום השנה בתשעה באב?
בית המקדש עדיין לא ב וי ,אך כבר לא חרב ,ואם הצום קבע על החורבן ,אולי כבר פקע חיובו?

צומות על החורבן לא זכרו כלל בספר מלכים ובספר ירמיהו ,וגם במגילת איכה אי ם .הצומות
"ה ֶאבְ כֶּה בַּ חֹדֶ שׁ
זכרו בת "ך )בפעם היחידה( כשהתעוררה השאלה האם הגיע זמן לבטלם – ַ
הַ חֲ ִמ ִשּׁי"? )=בחודש אב( .שאלה זו עלתה בש ת ארבע לדריוש ) 518לפ ה"ס( ,בחודש כסלו ,במלאת
ש תיים לייסוד היכל ה' )חגי ב ,טו-יח( ,כשהמקדש עמד באמצע ב ייתו*.
לכאורה זו שאלה מחוכמת – בית המקדש עדיין לא ב וי ,אך כבר לא חרב ,ואם הצום קבע על
החורבן ,אולי כבר פקע חיובו!?
ואולם ,ה ביא זכריה מביע בתשובתו ביקורת חריפה על עצם השאלה ,ועל התגובות ביהודה
ובירושלם לאזהרות ה ביאים מפ י חורבן ,בגלל אובדן האמת ,החסד והרחמים ,איש לאחיו:
ַויְמָ אֲ וּ לְ הַ ְק ִשׁיב,
ַויּ ְִתּ וּ כ ֵָתף ס ָֹר ֶרת
וְ ָאזְ ֵיהֶ ם ִהכְ ִבּידוּ ִמ ְשּׁמוֹעַ ;
וְ ִלבָּ ם שָׂ מוּ שָׁ ִמיר**
תּוֹרה
ִמ ְשּׁמוֹעַ ֶאת הַ ָ
וְ ֶאת הַ ְדּבָ ִרים אֲ שֶׁ ר שָׁ לַח ה'...
שׁ ִ ים***,
יאים ָה ִרא ֹ
בְּ יַד הַ ְנּ ִב ִ
ַו ְי ִהי ֶקצֶ ף גָּדוֹל מֵ ֵאת ה') ...ז ,יא-יג(.
בזה ה ביא הסביר ל ו שאין צמים מפ י החורבן ,אלא מפ י הסיבות שגרמו לחורבן; כל עוד
שרירות וקיימות הסיבות שגרמו לחורבן ,הצום הכרחי; אפילו אם בית המקדש יעמוד על תילו,
עדיין הצום הכרחי כדי למ וע חורב – הצום הוא קריאה לתשובה ולתיקון.
אפשר אף לומר זאת ביתר חריפות – הסיבות לחורבן ,הן הן החורבן!
________________________________
*הב ייה הסתיימה בש ת שש לדריוש )בג' באדר ,עזרא ו' טו(
**הצירוף ה דיר של לב ושמיר מוביל ל בואת ירמיהו )י"ז א(" :חטאת יהודה כתובה בעט ברזל,
בְּ ִצפּ ֶֹרן שמיר ,חרושה על לוח ִלבָּ ם"...
***הביטוי ' ביאים ראשו ים' על ביאי בית ראשון יש לו היגיון רב; גלגולו המאוחר כשם לספרי
יהושע-מלכים ,אי ו מדויק ,מפ י שספר מלכים וספר ירמיהו הם ב י אותו הזמן

זכריה ח  -האמת והשלום
מתי פגשים האמת והצדקה ,המשפט והשלום?
בואת הצומות חוזרת אל ה חמות של בואת המַ ראות )בלי המַ ראות; א ,יד-יז( ,אך בתוספת
משמעותית – 'האמת'' ,הצדקה' ,ה'משפט' ו'השלום'.
כֹּה ָאמַ ר ה' צְ -בָ אוֹת:
ֵאתי ְלצִ יּוֹן ִק ְ ָאה גְ דוֹלָה,
ִקנּ ִ
ֵאתי לָ הּ;
וְ ֵחמָ ה גְ דוֹלָ ה ִקנּ ִ
ַ ...שׁבְ ִתּי ֶאל צִ יּוֹן ,וְ שָׁ כַ ְִתּי בְּ תוֹ יְרוּשָׁ ַל ִם,
רוּשׁ ַל ִם עִ יר הָ אֱ מֶ ת) ...ח ,ב-ג(;
וְ ְִק ְר ָאה ְי ָ
...בֶּ אֱ מֶ ת וּבִ צְ דָ ָקה )ח ,ח(;
הגמרא )ס הדרין ו עמ' ב( מקשה על זכריה – "והלוא במקום שיש משפט ,אין שלום )ואין צדקה(?
ובמקום שיש שלום )וצדקה( ,אין משפט ?ומשיבה הגמרא ,שהאמת והצדקה ,המשפט והשלום,
פגשים כשעושים פשרה לפ י חריצת דין – הרעיון )החדש י בימי ו( של 'פישור וגישור' ,הוא )לפי
הגמרא( החידוש של זכריה במע ה לשאלה – "הַ ֶאבְ כֶּ ה בַּ חֹדֶ שׁ הַ חֲ ִמ ִשּׁי?" )ז ,ג( :

ֵאלֶּה הַ ְדּבָ ִרים אֲ שֶׁ ר ַתּ ֲעשׂוּ:
דַּ בְּ רוּ אֱ מֶ ת ִאישׁ ֶאת ֵרעֵ הוּ;
וּמ ְשׁפַּט ָשׁלוֹם ִשׁפְ טוּ בְּ ַשׁע ֲֵרי ֶכם;
אֱ מֶ ת ִ
וְ ִאישׁ ֶאת ָרעַ ת ֵרעֵ הוּ ַאל ַתּ ְח ְשׁבוּ בִּ לְבַ ְב ֶכם;
וּשׁבֻעַ ת שֶׁ ֶקר ַאל ֶתּאֱ הָ בוּ;
ְ
ֵאתיְ ,אֻ ם ה;'
כִּ י ֶאת ָכּל ֵאלֶּה אֲ שֶׁ ר ָשׂ ִ
(ואז)
...כֹּה ָאמַ ר ה' צְ -בָ אוֹת :
צוֹם )החודש( ָה ְרבִ יעִ י )= אז ,תשעה בחודש ,ירמיהו לט ב(;
ישׁי )= תשעה באב(;
וְ צוֹם )החודש( החֲ ִמ ִ
וְ צוֹם )החודש( הַ ְשּׁבִ יעִ י )= צום רצח גדליה בן אחיקם ,ירמיהו מא(;
וְ צוֹם )החודש( הָ ע ֲִשׂ ִירי )= עשרה בטבת ,ירמיהו לט א(;
מע ֲִדים טוֹבִ ים–
י ְִהיֶה לְבֵ ית ְיהוּדָ ה ְלשָׂ שׂוֹן וּ ְל ִשׂ ְמחָ ה וּ ְל ֹ
וְ הָ אֱ מֶ ת וְ הַ ָשּׁלוֹם אֱ הָ בוּ )=אם תאחדו באהבה אמת ושלום; ח טז-יט(.
באחת הפעמים שלימדתי שיעור זה בירושלים ,לקראת ימי הצומות ,קם אדם מבוגר ושאל
בתדהמה – 'אם כך הדבר ,צטרך לצום לעולם!?' שאלתי אותו' :שהמקדש ירד באש משמים ,אתה
מאמין?' – אמר לי' ,כן!'' ,וש היה ראויים לו ,אתה מאמין?' – אמר לי' ,לא '!
אמרתי' ,א י מאמין ,שייב ה בית המקדש כאשר היה ראויים לו'.

זכריה ט  -נבואת ה"מַ שָּׂ א" חוזרת לסיבוב אחרון
יה
ומצַ ְטטֶ ָ
בואת ה"מַ שָּׂ א" ,שעיקריה הם עו ש לרשעי הגויים וישועה לישראל ,כבר קלעה למשבר ְ
כבר הוכרזו ל ביאי-שקר בפי ירמיהו בימי החורבן – מדוע היא חוזרת שוב?
פרקי ט-י הם בואה אחת ,אבל כל פרקי זכריה האחרו ים מציבים חידה קשה* .בואות ה"מַ ָשּׂא",
שמות העמים )"ארץ חַ ְד ָרך"; אפרים; אשור ומצרים( ,הסג ון ,והרעיו ות המשיחיים מתאימים
לדור ישעיהו-חזקיהו ,או לתקופת מ שה-יאשיהו; אכן חוקרים רבים זיהו כאן בואות קדומות,
אבל התקשו להסביר מדוע הן כתובות כאן.
בואת ה"מַ שָּׂ א" ,שעיקריה הם עו ש לרשעי הגויים וישועה לישראל ,כבר קלעה למשבר בדברי
חבקוק ,בעליית הכשדים ,ו ְמצַ ְטטֶ יהָ כבר הוכרזו ל ביאי-שקר בפי ירמיהו )כג ,לג-מ( בימי החורבן
– מדוע היא חוזרת כאן ,כ ראה כעיבוד של בואה קדומה?
יש מקום לסברה** ,שה ביא "זְ כ ְַריָה בֶּ ן בֶּ ֶרכְ יָה בֶּ ן עִ דוֹ" היה צאצא ל"זְ כ ְַריָהוּ בֶּ ן יְבֶ ֶרכְ יָהוּ" ,מימי
ישעיהו )ח' ,א-ב( ,ומסתבר ,שה ביא מתחילת בית ש י השתמש ב בואת "מַ שָּׂ א" עתיקה של אחד
מאבות אבותיו ,והתאים אותה לימיו.
שיבת ציון בה הגת זְ רֻ בָּ בֶ ל ֵ ,צֶ ר לבית דוד ,עוררה מחדש את כל התקוות המשיחיות ,והפער מול
המציאות הדלה רק העצים את הצורך בהן .כך חזרה בואת ה"מַ שָּׂ א" לסיבוב אחרון – מה שלא
יתממש בימי בית ש י ,יתממש בגאולה השלמה.
המאורע המכריע המתואר ב בואה הוא מפלה ימית של צור ,שתמוטט את ערי פלשת )ט ,ג-ו( .צור,
בירת הסחר הימי ,הוכתה כמה פעמים בידי מלכי אשור ובבל ,אבל המכה המכרעת הו חתה ביד
אלכס דר מוקדון ,שחיבר אותה ליבשה; זה יכול להתקשר להמשך ה בואה.
עוֹר ְר ִתּי בָ ַ ִי צִ יּוֹן עַ ל בָּ ַ ִי ָיוָן,
...וְ ַ
וְ שַׂ ְמ ִתּי כְּ חֶ ֶרב גִ בּוֹר )ט' ,יג(;
בימי המלוכה החשמו אית גם הושגה שליטה יהודית משמעותית בערי פלשת )ט' ,ז( ,אבל אשדוד,
אשקלון ועקרון הפכו לערים יהודיות רק במדי ת ישראל.

___________________________
*ראו במבוא לזכריה בסדרת 'דעת מקרא'
**כך א י מבין את רבי עקיבא ,מכות כד עמ' ב

זכריה י  -חמור או סוס?
כיצד תבוא הגאולה  -עם גיבורים וסוסים מלאי הוד או עם מלך צ וע ללא רכב שרד וקישוטים
יקרים?
"כְּ סוּס ...בַּ ִמּלְ חָ מָ ה" ,או" :עָ ִ י וְ ֹרכֵב עַ ל חֲ מוֹר ?"*ש י תיאורים סותרים )לכאורה( בתוך בואה
משיחית אחת-
ִ ...הנֵּה מַ ְל ֵכּ יָבוֹא ָל ,
צַ ִדּיק וְ וֹשָ ע הוּא,
עָ ִי )=עָ ָו ,צ וע( וְ ֹרכֵב עַ ל חֲ מוֹר,
ת וֹת;
וְ עַ ל עַ יִר בֶּ ן אֲ ֹ
וְ ִהכְ ַר ִתּי ֶרכֶב מֵ ֶאפְ ַריִ ם ,וְ סוּס ִמירוּשָ ַל ִם,
וְ ִכְ ְר ָתה ֶקשֵׁ ת ִמ ְל ָחמָ ה-
וְ ִדבֶּ ר שָׁ לוֹם לַגּוֹ ִים,
וּמ ְשׁלוֹ ִמיָּם עַ ד יָם,
ָ
וּמנָּהָ ר עַ ד ַאפְ ֵסי ָא ֶרץ; )ט' ,ט-י(
ִ
ומאידך ,בהמשך-
ְהוּדה,
כִּ י ָד ַרכְ ִתּי לִי י ָ
ֵאתי ֶאפְ ַר ִים...
ֶקשֶׁ ת ִמלּ ִ
כִּ י פ ַָקד ה' צְ -בָ אוֹת ֶאת עֶ ְדרוֹ...
אוֹתם כְּ סוּס הוֹדוֹ בַּ ִמּ ְל ָחמָ ה;
וְ שָׂ ם ָ
ִממֶּ נּוּ פִ נָּהִ ,מ ֶמּנּוּ י ֵָתדִ ,מ ֶמּנּוּ ֶקשֶׁ ת ִמל ְָחמָ ה-
)ואז( ִממֶּ נּוּ ֵיצֵ א )=יסולק( כל וֹגֵשׂ י ְַחדָּ ו;
בּוֹסים ְבּ ִטיט חוּצוֹת
וְ הָ יוּ כְ גִ בּ ִֹרים ִ
בַּ ִמּלְחָ מָ ה ,וְ ִ לְ חֲ מוּ כִּ י ה' עִ מָּ ם… )ט' ,יג; י' ,ג-ו(;
התיאור הראשון תואם לישעיהו )יא(  -מלך "צַ ִדּיק" ,פשוט וצ וע ,בלי רכב שרד ובלי קישוטים
יקרים ,והוא ימשול בדיבור של שלום " ִמיַּם סוּף וְ עַ ד ָים פְּ ִל ְשׁ ִתּים" )שמות כג ,לא( בלי סוסים ובלי
מלחמות ,מפ י שה' יכרית מפ יו את כל כוחות המלחמה.
התיאור הש י תואם למיכה )ד-ה(  -אפרים ויהודה יוציאו מתוכם כוחות לוחמים ,ויגרשו את סוסי
האויבים ,וה יצחון במלחמה יהיה "כְּ סוּס הוֹדוֹ".
האם אלו שלבים שו ים בתהליך אחד? ואיזה יקדם ?אולי ה בואה מקדימה את הסוף המוּפלא?
בתוך כל אלה יתחולל קיבוץ גלויות עצום ממדים ,כמו ביציאת מצרים ובקריעת הים-
ית )=בזכות הברית(,
גַּם ַא ְתּ )=שומרון הגולָ ה( בְּ ַדם ְבּ ִר ֵ
יר ִי ִמבּוֹר ֵאין ַמיִ ם בּוֹ )=כמו יוסף(-
ִשׁלּ ְַח ִתּי אֲ ִס ַ
ירי הַ ִתּ ְקוָה )=המצפים לישועה() ...ט' ,יא-יב(
שׁוּבוּ לְבִ צָּ רוֹן )=לביטחון( אֲ ִס ֵ
יתים...
ֶא ְשׁ ְר ָקה לָהֶ ם וַאֲ ַקבְּ צֵ ם כִּ י פְ ִד ִ
...וּבַ מֶּ ְרחַ ִקּים ִיזְ כְּ רוּ ִ י ,וְ חָ יוּ ֶאת בְּ ֵיהֶ ם ָושָׁ בוּ;
וּמ ַאשּׁוּר אֲ ַק ְבּצֵ ם… )י' ,ח-יא(
בוֹתים ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ םֵ ,
וַהֲ ִשׁ ִ
"מיָּם עַ ד ָים" ,מתקיימים רק בימי ו.
קיבוץ הגלויות המוּפלא )כמו בישעיהו יא( ,ושליטה ִ

' *חמור' הוא הרכב הפשוט ביותר ,ולא כתוב 'לבן!'

זכריה יא  -חידת צאן הַ ה ֲֵרגָה
יְהוּדה וּבֵ ין ִי ְשׂ ָר ֵאל?
ָ
מתי הופרה הָ ַאחֲ וָ ה בֵּ ין
מי זו "צ ֹאן ַההֲ ֵרגָה"? חידה ְמסוּבֶּ כֶת.
על פי דרכ ו ,זכריה השתמש ב' בואה קדומה' על ישראל ויהודה  -מימי בית אחאב ובית יהוא
)כפירוש רש"י( ,ועד חורבן שומרון וירוש ַל ִם )='בֵּ ית יַעַ ר ַהלְּבָ וֹן'(  -והֵ סֵ ב אותה לימיו ,או לימים
יבואו  -לכן ה בואה חידתית.
"שׁ שֶׁ ת הָ רֹעִ ים ְבּי ֶַרח ֶאחָ ד" )יא ,ח(? ומתי הופרה "הָ ַאחֲ וָה
בעקבות רש"י )ורד"ק( חפש מתי ִ כְ חָ דוּ ְ
הוּדה וּבֵ ין ִי ְשׂ ָר ֵאל" )ט ,יד( ,על רקע של בחילה הדדית בין ה' לבין המ היגים ההם?
בֵּ ין יְ ָ
שלוש פעמים רצחו מ היגים בממלכת ישראל ,בחודש אחד:
ֵאלָה ,זִ ְמ ִרי ו ִתבְ ִ י )מלכים-א טז ,ט-כב( ,וּמָ לַך עָ ְמ ִרי;
יוֹרם ואֲ חַ זְ יָהוּ במרד ֵיהוּא ,וטבח ע ֲַתלְ יָה בבית דוד )מלכים-ב ט-יא(  -אז הופרה "הָ ַאחֲ וָה" בין
ָ
אחאב ויהושפט ,שהביאה את תועבות שומרון ליהודה;
זְ ַכ ְריָהוּ בֶּ ן-י ָָר ְבעָ ם ושַׁ לֻּם בֶּ ן-יָבֵ שׁ )מָ לַך "י ֶַרח ָי ִמים"( ,וכעבור זמן פְּ ַק ְחיָה )מלכים-ב ח-כה(;
הרועים הם ה ביאים ,אליהו ואלישע ,שלא הצליחו לטהר את שומרון  -השכר שקיבלו ) 30שקל,
"אל הַ יּוֹצֵ ר" כמשל ירמיהו )יח(.
מחיר עבד ,שמות כא ,לב( ,לא היו ראויים לו ,וה' לקח אותו ֶ
גדיעת מַ ֵקל " ֹעַ ם"ֵ ,ה ֵפרה את הברית עם "הָ עַ ִמּים" )יא ,י( ,שלא יפגעו בישראל ,וחֲ ָז ֵאל מֵ אֲ ָרם
ַדּמֶּ שֶׂ ק עשה בהם שַׁ מּוֹת )כפירוש רש"י( .גדיעת מַ ֵקל " ָהחֹבְ לִים" )י"א ,יד( במרד יֵהוּא ,הביאה להרג
ש י המלכים ,ולטבח ע ֲַת ְליָה.
המלכים האחרו ים בישראל וביהודה לא דאגו כלל לצאן )יא ,טז-יז( ,וגרמו לחורבן שומרון
וירושלַ ִם ,ש ב ו מברושים וארזי לב ון.
האם קרו דברים דומים בימי בית ש י ?ראב"ע קרא בפרק קי ה על מלכי החשמו אים ,ורד"ק
זיהה בהורדוס את ה"רֹעֶ ה אֱ וִ ילִ י" ,שלא ידאג לצאן .רבן יוח ן בן-זכאי )יומא לט ע"ב( פירש את
בואת "פְּ ַתח לְבָ וֹן ְדּ ָל ֶתי  ,וְ ת ֹאכַל ֵאשׁ בַּ אֲ ָרזֶי " על חורבן בית ש י.

זכריה יב  -המספד בירושלם
שלושה יצחו ות ,ש י הספדים והשראה ציו ית אחת מיוחדת במי ה
"מַ שָּׂ א ְדבַ ר ה' עַ ל ִי ְשׂ ָר ֵאל" משך ,ואיתו החידות.
אויב גדול שהשתלט על יהודה ,צָ ר על ירוש ַל ִם ובית דוד והעיר יצלה ,היה רק פעם אחת
בהיסטוריה – מסע ס חריב בימי ישעיהו וחזקיהו.
ה בואה הקדומה תיארה את "יְרוּשָׁ ַל ִם סַ ף ַרעַ ל ְלכָל הָ עַ ִמּים" ,שלא הצליחו לפרוץ את סף-השער,
וגם את ההלם ה ורא על המו י ה ופלים במערכה .כפי שכתב ו בפרקי ישעיהו )כה עד כז; מ
ואילך( ,לא היה לדור חזקיהו כוח לומר שירה על ס ההצלה ,וה ה ה בואה הקדומה בפי זכריה
מעידה על הזעזוע:

...וְ ִה ִבּיטוּ ֵאלַי ֵאת אֲ שֶׁ ר דָ ָקרוּ )הגויים(,
וְ סָ פְ דוּ עָ ָליו כְּ ִמ ְס ֵפּד עַ ל ַהיּ ִָחיד...
בַּ יּוֹם ַההוּא ִיגְ דַּ ל הַ ִמּ ְספֵּד ִבּירוּשָׁ ַל ִם,
כְּ ִמ ְספַּד הֲ דַ ְד ִרמּוֹן ,בְּ בִ ְקעֶ ת ְמגִ דּוֹן;
וְ סָ פְ דָ ה ָה ָא ֶרץ ִמ ְשׁפָּחוֹת ִמ ְשׁפָּ חוֹת) ...יב ,י-יד(;
בימי בית ש י עלם בית דוד אחרי זרובבל ,אבל הצלה של ירושלים התרחשה במצור ַהסֶ ֶלבְ קי של
ליסיאס )מקבים-א ו'  ,(60-51כש תיים אחרי ח וכת המקדש ,ואז בוטלו 'גזרות הדת' .זכריה
העביר את ה בואה מימי חזקיהו ,והיא חזרה והתקיימה )בלי בית דוד( בימי החשמו אים.
חז"ל )מגילה ג עמ' א( בעקבות תרגום יו תן ,מצאו כאן צֵ רוף של ש י הספדים :לפי דרכ ו ,מתאים
לזכריה לקבל מה בואה הקדומה את הזיכרון של מספד "עַ ל הַ יּ ִָחיד" כ'מספד ַא ְח ָאב' ,ש הרג
אשׁיָּהוּ' ,ש הרג במגידו
ברמות גלעד מצבא בֶּ ן-הֲ דַ ד )=הֲ דַ ְד ִרמּוֹן( ,ולהוסיף עליו את 'מספד י ֹ ִ
)=בִּ ְקעַ ת ְמגִ דּוֹן( ביד ַפּ ְרעֹה ְ -כוֹ.
ֹאשׁיָּהוּ 'יהודי' מובהק ,חולל
הצרוף הזה של ש י מלכים ש פלו בקרבַ ,א ְח ָאב 'ישראלי' מובהק ,וי ִ
השראה מיוחדת למפעל הציו י מפי הרב קוק ביפו ,בהספד לזכרו של ב"ז הרצל ,חודש אחרי
פטירתו בטרם עת ,בגיל .44
הפעם השלישית בהיסטוריה ,שירושלים יהודית יצלה ממצור אויבים במלחמה קשה ,הייתה
בתש"ח ,במלחמת העצמאות.

זכריה יג  -הנבואה שלא נותנת לי מנוח
לאחר שסתם את הגולל על מוסד ה בואה ,חוזר זכריה אל 'צאן ההריגה' ב בואה מזעזעת
ה בואה ,ששרדה את משברי החורבן והגלות ,לא שרדה את שיבת ציון ו חתמה אחרי זכריה
ומלאכי – מדוע?
משברי ה בואה העממית החלו עם הסתלקות אליהו ומות אלישע .משברי ה בואה הספרותית
החלו בדור מ שה ,התעצמו עם עליית הכשדים )חבקוק( ,והגיעו לשיאם בבדידות ה וראה של
ירמיהו )יד; כג( ויחזקאל )יג( מול ביאי השקר; התפילה ה בואית סתמה בירמיהו )לב( ,וחגי,
זכריה ומלאכי ליוו את שיבת ציון וב יין הבית הש י בשארית הכוחות של בואת האמת.
האיום הגדול על רופאים ,מדע ים ,רב ים ,משפט ים )וכד'( – הם המתחזים ,ובעיקר אלה ,שיש
להם ידע מסוים ומוגבל ,אך הם חורגים מהאתיקה המקצועית .ככל ש חלשה בואת האמת ,רבו
א שי החלומות והמיסטיק ים 'הקרובים לתחום' )כמו התבן העוטף את גרעי י הבר; ירמיהו כג,
כה-כט( ,וכמובן גם חקיי ים ומתחזים.
זכריה חוזר לדברי קודמיו כדי להמחיש עד כמה מאסה ה בואה על א שי אמת ,עד שאפילו הורים
יתעמתו גד ילדיהם ,אם יתחילו ' ְל ִהנָּבֵ א' )יג ,ג( .זכריה לא אמר זאת במפורש ,אבל עם היעלמות
"רוּחַ הַ טֻּ ְמ ָאה" )יג ,ב( ,תיעלם גם בואת האמת ,ויישארו עמ ו רק דבריה ה וקבים וצפיית
הישועה.
להכּ ַָאת "הָ רֹעֶ ה" )=המ היגים
בסוף הפרק חוזרת ה בואה אל 'צ ֹאן ַההֲ ֵרגָה' )מפרק יא(ַ ,
המושחתים( ,ולצאן המתפזרות )בגלויות( ,ודבר ה בואה מזעזע עד עומק ה פש:
וְ הָ יָה בְּ כָל ָה ָא ֶרץ )=בתפוצות הגולה(,
פִּ י ְשׁ ַ ִים בָּ הּ )=ִ (2/3יכּ ְָרתוּ יִ גְ וָ עוּ,
וְ הַ ְשּׁ ִל ִשׁית )=ִ (1/3יוּ ֶָתר בָּ הּ;
אתי ֶאת הַ ְשּׁ ִל ִשׁית בָּ ֵאשׁ ,וּצְ ַרפְ ִתּים...
וְ הֵ בֵ ִ

רק שליש מעם ישראל ישרוד בגלויות ,וגם השליש הזה יעבור ייסורים וראים .וא ח ו ,דור אחרי
השואה ,רואים ל גד עי י ו התבוללות מואצת בתפוצה ,ושליש שורד ,בעיקר ,במדי ת ישראל.
ה בואה הזאת לא ות ת מ וח ל פשי ,מאז שהב תי את משמעותה.

זכריה יד  -יד ה' הייתה זו
א י חושב על חבריי ,לוחמי חטיבה  ,55אילו היי ו אלצים להילחם בעיר העתיקה מבית לבית ,מגג
'מ ְס ֵפּד בירושלים' היי ו שומעים
לגג ,מסמטה לסמטה ,אי י יודע איזה ִ
אור בלילה – מים במדבר – מלכות ה' אחד .שיא השיאים!
כשירוש ַל ִם יצלה )בימי ישעיהו-חזקיהו( ,יצלה כולה .כשירוש ַל ִם חרבה )בבל ורומא( ,חרבה
כולה .מתי ,בירושלים יהודית ,יצא "חֲ צִ י ָהעִ יר בַּ גּוֹלָה" )ב(? אולי בימי החשמו אים ,בחילול
המקדש ,כשרבים ברחו מהעיר ,ויהודה המקבי ואחיו חזרו וטיהרו אותה.
בתש"ח חרב הרובע היהודי ולוחמיו הלכו לשבי .בששת הימים שוחררה העיר העתיקה ,מהר
הזיתים .מה ראה מפקד ו מוטה גור בבוקר כ"ח באייר התשכ"ז ,מהר הזיתים? הוא ראה הר
הבית ריק מכוחות הלגיון ,שבלילה עוד לחמו משם ) גד הסיירת(.
א י חושב על חבריי ,לוחמי חטיבה  ,55אילו היי ו אלצים להילחם בעיר העתיקה מבית לבית ,מגג
'מ ְספֵּד בירושלים' היי ו שומעים על
לגג ,מסמטה לסמטה )כמו ביום הקודם( ,אי י יודע איזה ִ
המו י החללים ,ואיך העולם היה מגיב לקרבות דמים והרס 'במקומות הקדושים'...
אבל המפקד הירד י ה צור ביקש רשות לצאת .הירד ים לא היו מאשרים לו ,אבל המצרים מי ו
ג רל מצרי ,עבד אל-מו עים ריאד ,על הצבא הירד י – הוא שהכ יס אותם למלחמה כדי 'להקל' על
צבאו בסי י ,והוא שאישר לכוח הירד י לצאת לפ ות בוקר.
כשלוש שעות אחר כך ,כ ס ו להר הבית הריק ,ועוד היה הריח של לוחמי הלגיון באוויר .בעי ַיי ,זו
הייתה 'יד' ה' ,או ' ַרגְ לָ יו' .מאז ,ההתיישבות היהודית כבר פרצה מזמן מעבר להר הזיתים בואכה
ים המלח .האם חייב להיות רעש אדמה עם רבבות הרוגים?
א ו מתפללים בכל יום – "ותחזי ה עי י ו בשובך לציון ברחמים" – א א!
בהושע א-רבה ,א י מתפלל עם 'ה ץ' בהר הזיתים 'הושע ות' של "חַ ג הַ סֻּ כּוֹת" )טז-יט( ,החג
האו יברסאלי ואורות הזריחה מת וצצים בחלו ות ירושלים ב"אור יקרות" )יד ,ו( ,כשמראה העיר
מתחלף מרגע לרגע.
רק ש היה ראויים לאור הבוקע הזה .

מלאכי א  -כיצד הדת תשרוד
בואת האמת במדרגתה העליו ה הייתה ייחודית לישראל ,אבל דתיות יש בכל העולם ,ואפילו
עובדי אלילים ידעו על 'אל עליון' ,שמעל ומעבר לכל האלים
למה לחזור ל"מַ שָּׂ א ְדבַ ר ה'" ,ולחורבן אדום? כדי לשכ ע דתיים בצדקת ה בואה!
מלאכי בא ללמד איך להיות דתיים ולהישאר אמ ים ,גם בהעדר בואה; דתיות ב ויה על כבוד
ל'אבי ו שבשמים' ,ולמקדשו אשר בארץ ,וכמובן על יראת א-לוהים כ'אֲ דוֹן-כֹּל' -

בֵּ ן ְי ַכבֵּ ד ָאב,
וְ עֶ בֶ ד אֲ ֹד ָיו.
בוֹדי?
וְ ִאם ָאב ָא ִ יַ ,איֵּה כְ ִ
מוֹר ִאי?
וְ ִאם אֲ דוֹ ִים ָא ִ יַ ,איֵּה ָ
ראה; בואת האמת במדרגתה העליו ה
השפה של מלאכי היא שפה דתית ,שב ויה על כבוד ועל ִי ָ
הייתה ייחודית לישראל ,אבל דתיות יש בכל העולם ,ואפילו עובדי אלילים ידעו על 'א-ל עליון',
שמעל ומעבר לכל האלים-
אמרוּ:
וְ עֵ י ֵי ֶכם ִתּ ְר ֶאי ָה וְ ַא ֶתּם תּ ֹ ְ
יִגְ דַּ ל ה' מֵ עַ ל לְגְ בוּל ִי ְשׂ ָר ֵאל )א ,ה-ו(.
ובעיקר ,הגויים יודעים מהו כבוד בפולחן הדתי ,כבוד ,שהיהודים עוד צריכים ללמוד-
כִּ י ִמ ִמּזְ ַרח שֶׁ מֶ שׁ וְ עַ ד ְמבוֹאוֹ
גָּדוֹל ְשׁ ִמי בַּ גּוֹ ִים,
וּבְ כָל מָ קוֹם מֻ ְקטָ ר מֻ גָּשׁ ִל ְשׁ ִמי
הוֹרה,
וּמ ְ ָחה ְט ָ
ִ
כִּ י גָדוֹל ְשׁ ִמי בַּ גּוֹ ִים,
ָאמַ ר ה' צְ -בָ אוֹת )א ,יא(;
כל דבר ,שמביאים מ חה או קרבן לה' ,חייב להיות טהור גם במובן החומרי )לא מוּם; א ,ח( ,וגם
במובן המוסרי )לא ָגזוּל; א ,יג( ,והמבחן הוא פשוט  -האם לשליט הפרסי )=" ְלפֶ חָ ֶת "; א ,ח(,
שאתם מצפים ממ ו לתמורה כלכלית ופוליטית ,הייתם מביאים מ חה כזאת?
הכוה ים והלויים במיוחד צריכים להפסיק לבזות את "שֻׁ לְחַ ן ה'" )א ,ז,יב( ,לחזור ל"בְּ ִרית הַ לֵּ וִ י"
ול"תּוֹרת אֱ מֶ ת" )ב ,ד-ח(.
ַ
)"מ ֵא ָרה"( ,ושל דתיות מי ימלית ,שאין ה' וכח
מדברי מלאכי מתקבל רושם של מצוקה כלכלית ְ
בה כלל ,וא שיה ,כמו כוה יה ,רק מחפשים דרכים 'לצאת ידי חובה' -
)ג ,ח-ט( הֲ י ְִקבַּ ע ָאדָ ם אֱ ִ -הים?
כִּ י ַא ֶתּם קֹבְ עִ ים א ִֹתי...
רוּמה )בהפרשה מי ימלית(...
הַ מַּ עֲשֵׂ ר וְ הַ ְתּ ָ
כדי שהדתיות תוכל ִלשׂרוד בהעדר בואה ,היא חייבת להיטהר.

מלאכי ב  -מזבח התמלא דמעות
מלאכי יצב עם עזרא במאבק הגדול גד ישואי כריות ,שהתרבו ביהודה ,וראה בהם בגידה
וחילול הברית
מול הכוה ים המשחיתים את "בְּ ִרית הַ ֵלּוִ י" )ח( שלח ה' כוהן אמן  -שמו לא זכר ,אבל היחיד
בתקופה המתאים לתיאור ,הוא עזרא הכוהן-הסופר.
עזרא )ז-ח( עלה ארצה כ'רב ראשי' מטעם הממלכה הפרסית עם כתב סמכות ייחודי ,למ ות
שופטים ודיי ים לכל היהודים באזור  -עזרא לא היה כוהן גדול במקדש ,אבל ייחוסו )עד אהרן;
תוֹרת מֹשֶׁ ה"( ,ת ו לו כוחות להציב
ספֵר ָמ ִהיר בְּ ַ
עזרא ז ,א-ו( ,ושליטתו בתורה ובפירושה )" ֹ
אלטר טיבה;
בואת מלאכי תמכה בכוהן שמחוץ לממסד הכהו ה-
יתי ָהי ְָתה ִאתּוַֹ ,ה ַחיִּ ים וְ ַהשָּׁ לוֹם...
בְּ ִר ִ
תּוֹרת אֱ מֶ ת ָהי ְָתה בְּ פִ יהוּ,
ַ
וְ עַ וְ לָ ה ל ֹא ְִמצָ א בִּ ְשׂ ָפ ָתיו,
בְּ שָׁ לוֹם וּבְ ִמישׁוֹר ָה ַל ִא ִתּי,
וְ ַרבִּ ים הֵ ִשׁיב מֵ עָ וֹן;
כִּ י ִשׂפְ ֵתי כֹהֵ ן ִי ְשׁ ְמרוּ ַדעַ ת,
תוֹרה ְיבַ ְקשׁוּ ִמפִּ יהוּ) ...ד-ז(;
וְ ָ

מלאכי יצב עם עזרא במאבק הגדול גד ישואי כריות ,שהתרבו ביהודה ,וראה בהם בגידה
וחילול הברית:
הֲ לוֹא ָאב ֶאחָ ד ְל ֻכ ָלּ וּ
הֲ לוֹא ֵא-ל ֶאחָ ד בְּ ָר ָא וּ
מַ דּוּעַ ִ ְבגַּד ִאישׁ ְבּ ָא ִחיו,
לְחַ לֵּל ְבּ ִרית אֲ ב ֵֹתי וּ?
...כִּ י ִחלֵּל ְיהוּדָ ה קֹדֶ שׁ ה' אֲ ֶשׁר ָאהֵ ב,
וּבָ עַ ל בַּ ת ֵאל ֵ ָכר )ב ,י-יא(;
אספת עם  -ומלאכי
עזרא )ט-י( זעק ובכה ,התפלל והתוודה ,קרע בגדו והתאבל ,השביע וכי ס ֵ
הוסיף ש י דברים בשם ה בואה-
יַכְ ֵרת ה' ָל ִאישׁ אֲ שֶׁ ר ַי ֲעשֶׂ נָּה )= ישואי כריות(
עֵ ר וְ ֹע ֶה מֵ ָאהֳ לֵי ַי ֲעקֹב*,
וּמַ גִּ ישׁ ִמ ְחָ ה לַה' צְ -בָ אוֹת;
וְ ז ֹאת שֵׁ ִ ית ַתּעֲשׂוּ:
כַּסּוֹת ִדּ ְמעָ ה ֶאת ִמזְ בַּ ח ה' ,בְּ כִ י וַאֲ ָָקה...
ְעוּרי
...כִּ י ה' הֵ עִ יד בֵּ י ְ וּבֵ ין ֵאשֶׁ ת ֶ
אֲ שֶׁ ר ַא ָתּה בָּ ג ְַד ָתּה בָּ הּ,
ית )ב ,יב-טז(;
וְ ִהיא חֲ בֶ ְר ְתּ וְ ֵאשֶׁ ת ְבּ ִר ֶ
למד ו ממלאכי ,שהבגידה הייתה כפולה ,גם בברית אבות ,וגם באשת עורים יהודיה ,ש טשה
בעבור יפהפיה כרית ,והכוה ים הובילו והכשירו את התועבה ,עד שהמזבח התכסה דמעות של
ה שים היהודיות ,העזובות.

*כהריגת עֵ ר ואוֹ ָן ב י יהודה ,בראשית לח ,ז-ט

מלאכי ג  -מחכים לאליהו
מלאכי ה חיל לדורות את הכמיהה לבואו של אליהו .לא של ישעיהו והושע ,עמוס ומיכה – מדוע?
"פְּ ַתח לָ וּ ַשׁעַ ר )עתידי( בְּ עֵ ת ְ עִ ילַת שַׁ עַ ר".
מַ ל ְָאכִ י )ה וכחי( מבשר על ַמל ְָאכִ י )העתידי( ,הוא אליהו )וסוף ה בואה מתקשר לתחילתה(:
שׁלֵ חַ ָל ֶכם ֵאת ֵא ִליָּה ַהנּ ִָביא,
ִהנֵּה ָא ֹכִ י ֹ
נּוֹרא;
לִפְ ֵי בּוֹא יוֹם ה' הַ גָּדוֹל וְ הַ ָ
בוֹתם,
וְ הֵ ִשׁיב לֵב ָאבוֹת עַ ל בָּ ִים ,וְ לֵ ב בָּ ִים עַ ל אֲ ָ
יתי ֶאת ָה ָא ֶרץ ֵח ֶרם )ג ,כג-כד(;
פֶּן ָאבוֹא וְ ִהכֵּ ִ
שׁלֵחַ ַמל ְָאכִ י וּפִ נָּה דֶ ֶר לְ ָפ ָי,
ִה ְ ִ י ֹ
וּפִ ְתאֹם יָבוֹא ֶאל הֵ יכָ לוֹ הָ ָאדוֹן אֲ שֶׁ ר ַא ֶתּם ְמבַ ְק ִשׁים,
וּמַ ל ְַא הַ ְבּ ִרית אֲ שֶׁ ר ַא ֶתּם חֲ פֵ צִ יםִ ,הנֵּה בָ א...
וּמי ְמכַ ְלכֵּל ֶאת יוֹם בּוֹאוֹ...
ִ
כִּ י הוּא כְּ ֵאשׁ ְמצָ ֵרף וּכְ ב ִֹרית ְמכַבְּ ִסים;
...וְ ִטהַ ר ֶאת ְבּ ֵי לֵ וִ י ,וְ זִ ַקק א ָֹתם ַכּזָּהָ ב וְ ַככָּסֶ ף,
ישׁי ִמ ְ חָ ה בִּ ְצדָ ָקה–
וְ הָ יוּ לַה' מַ גִּ ֵ
ְהוּדה וִ ירוּשָׁ ָל ִם,
וְ עָ ְרבָ ה לַה' ִמ ְ חַ ת י ָ
מ ִ יּוֹת;
כִּ ימֵ י עוֹ ָלם וּכְ שָׁ ִים ַק ְד ֹ
וְ ָק ַרבְ ִתּי אֲ לֵי ֶכם ל ִַמּ ְשׁ ָפּט) ...ג ,א-ה(;

המשפט העתידי ית הל באותה מידה ומהירות גד פשיעה מוסרית )"ע ְֹשׁ ֵקי ְשׂכַר-שָׂ כִ ירַ ,אלְמָ ָה
'מ ַכ ְשּׁפִ יםְ ,מ ָאֲ פִ ים וְ ִ ְשׁבָּ עִ ים לַ ֶשּׁ ֶקר'( ,וגם זה עיצב את השפה הדתית
וְ יָתוֹם וּמַ טֵּ י-גֵר"( ,ודתית ) ְ
לדורות )יותר מעמוס וישעיהו(.
מלאכי ה חיל לדורות את הכמיהה לבואו של אליהו .לא של ישעיהו והושע ,עמוס ומיכה – מדוע?
אליהו הוביל מאבק בואי עממי גד תועבות איזבל – אילו הצליח לסלק אותה ,בית אחאב לא
היה ופל ,וממלכות ישראל ויהודה יכלו )אולי( להתאחד ,ולמ וע חורבן וגלות.
נּוֹרא" ,ודווקא
לכן ,אליהו ,עם האש המטהרת ,יכול למ וע אסון עתידי ב"בּוֹא יוֹם ה' הַ גָּדוֹל וְ הַ ָ
יתי ֶאת הָ ָא ֶרץ ֵח ֶרם;"
הקנָּאוּת שלו ,יכולה למ וע אש חמורה בהרבה – "פֶּן ָאבוֹא וְ ִה ֵכּ ִ
ַ
ואיך ִ ְשׂרוֹד עד אז? בספר תורה ,ובספר זיכרון:
תּוֹרת מ ֶֹשׁה עַ בְ ִדּי
זִ כְ רוּ ַ
יתי אוֹתוֹ בְ ח ֵֹרב עַ ל כָּ ל ִי ְש ָר ֵאל
אֲ שֶׁ ר צִ וִּ ִ
וּמ ְשׁפּ ִָטים;
חֻ ִקּים ִ
ָאז ִ ְדבְּ רוּ ִי ְר ֵאי ה' ִאישׁ ֶאל ֶרעֵ הוּ–
ַויּ ְַקשֵׁ ב ה' ַו ִיּ ְשׁ ָמע ,וַ ִיּכּ ֵָתב סֵ ֶפר זִ כָּרוֹן לְ ָפ ָיו
ְלי ְִר ֵאי ה' וּ ְלח ְֹשׁבֵ י ְשׁמוֹ) ...ג' ,כב,טז(;
*
הרב קוק ,ככוהן שעלה לארץ ,ראה את שליחותו הגדולה* – להשיב "לֵב ָאבוֹת )=חֲ ֵרדים( עַ ל בָּ ִים
בוֹתם )הדתיים( ,ולקרב את הלבבות כדי למ וע
)=חֲ לוּצים שהתרחקו( ,וְ לֵב בָּ ִים )=חופשיים( עַ ל אֲ ָ
נּוֹרא".
מלחמת אחים ,ב"בּוֹא יוֹם ה' הַ גָּדוֹל וְ ַה ָ
זה עדיין בידי ו.
________________________________
*ראו מאמר 'הדור'

סיכום נבואות 4 -הערות על נבואה
מה היה האתגר הקשה שהוליד את שטף ה בואות ,מהי אחרית הימים ,אלו בואות התגשמו יותר
מפעם אחת והאם א ח ו מבי ים את המשמעות ה בואית של תקופת ו? מסכמים את ביאים
ביאים מול מעצמות
מזמורי תפילה ומשלי חכמה היו בכל התרבויות הקדומות .גם סיפורי עלילה ושירה היו מצויים
לרוב ,ולא חסרו גם חלומות וחזיו ות ומגידי עתידות ,אבל ה בואה במדרגתה העליו ה הופיעה רק
בעם ישראל )המקראי( .מדוע?
ההסבר הרווח הוא האמו ה המו ותיאיסטית – לא 'א-ל )=כוח( עליון' ,אלא א-לוהים אחד ,שהוא
'כל הכוחות כולם' ,וממילא לא יכולה להיות לו שום תמו ה של כוח ספציפי.
לכן ,אם אשור עולה כמעצמה ,זה לא 'האל אשור אדו י' שמלכי אשור מציי ים בכתובותיהם ,אלא
'ה' אחד' .ה בואה דרשה להסביר מדוע עמים עולים ויורדים ,מ צחים ומובסים ,מתי עם ישראל
מובס ולמה ,והכל בשיטת הסבר אחת הכוללת גם משפט וגם צדקה ,גם דת וגם מוסר ,גם עם
ישראל וגם מבט או יברסלי על כל העמים .גם טבע וגם היסטוריה ,גם תוכחה וגם חמה ,גם ברכה
וגם קללה ,גם חורבן וגם גאולה.
ועם כל זה ,רק ההשתלטות של מעצמת-על אחת )אשורית ,ואחר כך בבלית ,ואחר כך פרסית( בכל
המרחב היה האתגר הקשה שהוליד שטף כביר של בואה ספרותית כמו 'מים מן הסלע' ,בפרק

היסטורי אחד' .האחדות הכוללת' של כוח המעצמה האלילית ,מול 'האחדות הכוללת' של ה בואה
הישראלית – ביאים מול מעצמות.
ל בואה הספרותית בישראל כבר היו שורשים עתיקים וקדומים ,אבל הופעתם של הושע וישעיהו,
עמוס ומיכה בפרק זמן אחד ,מוסברת על ידי ההתמודדות ההכרחית מול המעצמה האשורית
ואיום החורבן והגלות; בדיוק כך ,צפ יה וחולדה וחבקוק ,ירמיהו ויחזקאל מול בבל הכשדית,
וחגי וזכריה ל וכח התמיכה של כורש ודריוש הפרסי ,בשיבת ציון ,ובזרובבל מבית דוד.
'אחרית הימים'  -הימים האחרים
ל בואה היו תמיד אופקים מתחלפים ש ראים כאופק אחד במבט שטחי ,כמו צופה ב ופי הרים
הרואה בבת אחת קווי רכס רבים ,ובי יהם גיאיות סתרים ,והכל ראה כאחד:
ה ה יום בא לה'...
ה ה ימים באים...
ביום ההוא...
ביום ה' )הגדול וה ורא(...
והיה באחרית הימים...
חשוב להבין הבדל מכריע בין העברית המקראית לבין העברית המאוחרת ולשון חכמים – בעברית
מקראית ,כל מי שבא 'אחרי' מישהו הוא 'אחרון' ,ולכן יש ראשון אחד ו'אחרו ים' רבים .בעוד
שבעברית המאוחרת' ,אחרון' הוא רק מי שאין עוד אחריו.
ש ה,
וישם את השפחות ואת ילדיהן רא ֹ
ואת לאה וילדיה אח ֹר ים,
ואת רחל ואת יוסף אח ֹר ים )בראשית לג ,ב(;
גדול יהיה כבוד הבית הזה,
האחרון )=שהוקם אחרי (...מן הראשון...
ובמקום הזה אתן שלום ְ ,אֻ ם ה' צ-באות )חגי ב ,ט(;
בואת חגי יכולה לחול על הבית הש י ש ב ה בימיו ,כמו גם על הבית שייב ה בעתיד ,כי "האחרון"
יכול להיות גם 'הש י' וגם 'השלישי '.לפיכך' ,אחרית הימים' ב בואה אי ה בהכרח 'הקץ האחרון'
)כפי שהתפרש המושג בספרות בית ש י ,ובעברית המאוחרת( ,אלא – 'הימים האחרים' ,שיבואו
אחרי 'הימים האלה'.
יעקב אבי ו ברך את ב יו ב חלות שהע יק להם )או טל מהם( ,ושיזכו בהן "באחרית הימים"
)בראשית מט ,א( ,כלומר אחרי הימים של גלות מצרים ,והאחרית הזאת לא תעלמה ממ ו .אבל
בעברית של המדרש )בראשית רבה פרשה צ"ח ,ג; וברש"י( ,יעקב ביקש לגלות את 'הקץ' )=קץ
הימים ,קץ ההיסטוריה( ,ו תעלם ממ ו.
מכאן א ו מבי ים ,ש בואות עתידיות יכלו להתקיים יותר מפעם אחת ,ובאופקים מתחלפים.
בדיוק כפי שכתב הרמב"ם )מורה בוכים ,חלק ב פרק כט( :דע אפוא ,שכל יום שיש בו ישועה
גדולה או אסון כבד ,קרא 'יום ה' הגדול וה ורא' )והראיה( :יואל )ב ,יא( אמר על יום בוא של
אותו ארבה עליהם' :כי גדול יום ה' ו ורא מאד ,ומי יכיל ו' )ואחר כך אמר כך על הגויים שיבואו
לצור על ירושלם ,יואל ג ,ג-ה(.
לדוגמה ,אלו בואות התקיימו כמה פעמים ? בואות שיבת ציון וב יין ירושלים יהודית התקיימו
בימי בית ש י ומתקיימות גם בימי ו ,והצלת ירושלים בתוך מלחמה קשה ,כשהאויבים צרים על
העיר ,התקיימו בימי ישעיהו-חזקיהו )מול ס חריב והמצור האשורי( ,בימי החשמו אים )מול
ליסיאס והמצור הסלבקי( ,וגם בתש"ח ובששת הימים  -בימי ו.
'ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם'
אלו בואות לא התקיימו בימי בית ראשון ולא בימי בית ש י ,ומתקיימות רק בימי ו?

.1
.2
.3
.4
.5

בואות קיבוץ גלויות מכל קצות העולם ,גם מכּוּש )=אתיופיה; דברים ל; ישעיהו יא; ס;
ירמיהו ג; לא-לב; יחזקאל לו-לז; הושע יא; יואל ג-ד; מיכה ז; צפ יה ג; זכריה י(.
שליטה יהודית מלאה בשפלה ובערי פלשת – עקרון ,אשדוד ואשקלון )עובדיה יט; צפ יה
ב ,ה-ז; זכריה ט ,ז(.
פריחת ה גב והמדבר ,ואזור ים-המלח )ישעיהו לה; מא ,יז-כ; יחזקאל מז; יואל ד ,יח;
זכריה יד ,ח(.
חצי ירושלים תצא לגולה ,ואחר כך יבוא איחוד העיר מהר הזיתים )זכריה יד(.
עם ישראל לא יתפלג עוד לשתי ממלכות )=מדי ות( ,יהודה וישראל ,וש י העצים יהיו לעץ
אחד )ישעיהו יא ,יא-יג; יחזקאל לז; הושע ב ,ב(.

אלו בואות עוד לא התקיימו?
 .1מלך משיח ,צר לדוד ויושב על כסאו )ישעיהו יא; ירמיהו לג; יחזקאל לז; הושע ג; מיכה
ה; זכריה ט ,ט-י(.
 .2חזרת כבוד ה' אל בית המקדש העתידי )יחזקאל מג; זכריה יד(.
 .3שלום בעולם ,לעמים רבים – מירושלים )ישעיהו ב; מיכה ד; זכריה ח ,כ-כב(.
ה בואה – וא ח ו
גלי הגירה יש בכל העולם ,כל הזמן ,אבל בשום מקום וזמן לא היה 'קיבוץ גלויות' ,כי שום עם לא
שרד בגלויות.
האם א ח ו מבי ים את המשמעות ה בואית של תקופת ו?
האם א ח ו יודעים להודות על מה שזכי ו לו?
האם א ח ו מת הגים כראוי על פי ה בואה?

