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 פתיחה סוערת -ישעיהו א 
הפרק הראשון בישעיהו אינו הנבואה הראשונה של הנביא. מה יש בו בפרק שזכה לפתוח את 

 ?הספר

 "שאין לכלל הדוגמאות כאחת חז"ל, נול אמרו כבר זאת – שעיהוי בואותנ לש תיחהפ איננו א פרק
 א). ו', א; א', לישעיהו פירושוב ורש"י ז', ירהש בשלח, מכילתא( בתורה" דר][בס מאוחרו מוקדם

 ציון בת ונותרה" ניבא: ישעיהו לדבר, "וראיה – חזק יסטוריה נימוק וסיףה םג )א ו,( ש"יר אבל
 את סנחריב והגלה שהחריב לאחר יהה וזה ח), א,( נצורה]" עירכ מקשה,ב מלונהכ בכרם,[ כֻסָּכה
  ".וירושלים יהודה קר ונשארו השבטים, עשרת

  ?בפרקנו יש מה

  סנחריב: עמס אחרי וירושלים יהודה מראה

  ,אש שֻרפֹות עריכם שממה, ארצכם

  ;זרים ַמהֵּפַכתכ ושממה ֹאתּה, כליםאֹ  זרים לנגדכם – אדמתכם

  ;נצּורה עירכ ְבִמקָשה ִּכמלּונה כרם,ב כֻסָּכה יוןצ בת ונותרה

  ;ט)-ז (א, ָדמינּו לעֹמרה היינו, לסֹדם מעט,כ שריד לנו הותיר   אותב-צ  ה'  לולי

 עוזיהו, של החגיגותו הזוהר ימימ הקשים תוכחהה בריד לש אחורל סיכום גם יש הזה בפרק אבל
  .יואש בן ירבעם ימימ שומרון, על מוסע לנבואות דומיםו מקבילים והם

  :יז)-יא (א, ישעיהו

ֹ  ִזבֵחיכם ֹרב לי למה   'ה אמרי

  ;יחפצת לא וַעתּודים וכבשים םפרי ודם ריאים,מ וחלב יליםא ֹעלות ָׂשַבעתי

  ...ֲחֵצָרי רֹמס ידכםמ זאת ִבקש ימ ָּפַני, ֵלָראֹות תבֹאו כי

  ;וֲעָצרה ָאֶון ּוַכלא לא מקרא, רֹאְק  ושבת ֹחדש

  ...ָלֹטַרח יָעלַ  היו נפשי, נאהׂשָ  ומוֲעֵדיכם ָחְדֵשיכם

  ;ָמֵלאּו ָדמים ידיכם – ֹשֵמעַ  ינניא תִפלה רּבּוַת  כי גם

  ;אלמנה יבּור יתום, ִשפטּו מֹוץ,חָ  שרּוַא  משפט, ִדרשּו היטב, מדּולִ  ִהַזּכּו... ַרֲחצּו

  :ה)-א (ד, עמוס

  וןֹשמר בהר אשר הבשן רֹותּפָ  הזה הדבר ִשמעו

  ,אביונים הֹרצצות ַדלים הֹעשקות

  ...וִנשֶתה ָהביאה ַלאֹדֵניהם: הֹאְמרות

  ,ִלפֹשעַ  ַהרּבּו הִגלָגל, ִפשעּוּו אל-ֵבית ֹּבאּו

שתלִ  ִזבֵחיכם, ַלֹּבקר וָהביאּו   ;ַמעְשֹרֵתיכם םימי ש

  ...עּוַהשמי ְנָדבֹות וִקראּו ודה,ת ֵמָחֵמץ וַקֵטר



  

 כלבי השמירה של הזחיחות -ישעיהו ב 
עוזיהו השלים את כיבושיו, הימים הם ימי שיא תפארתו. אך מבחינת ישעיהו הסיסמוגרף הנבואי 

 מצביע על רעידת אדמה הקֵרבה ובאה. ואיש לא שם לב

 יז),-טז יז,( דברים בספר זהותל קל אדם,ה מלכות ישלוןכ תא המתארים הפסוקים של מקורם את
 המלך: בפרשת

  סּוִסים, ּלֹו ַיְרֶּבה לֹא "ַרק
  סּוס, ַהְרּבֹות ְלַמַען ְצַרְיָמהִמ  ָהָעם תֶא  ָיִׁשיב ְולֹא
  עֹוד; ֶּזההַ  ַּבֶּדֶר ָלׁשּוב ִספּוןתֹ  לֹא ֶכםלָ  ָאַמר וה'

  ְלָבבֹו, סּוריָ  ְולֹא ָנִׁשים ּלֹו ַיְרֶּבה ְולֹא
  ְמֹאד. ּלֹו ְרֶּבהיַ  לֹא ְוָזָהב ְוֶכֶסף

         ְלֹאְצֹרָתיו; ֵקֶצה ְוֵאין  ְוָזָהב ֶסףּכֶ  ַאְרצֹו ַוִּתָּמֵלא
  ַמְרְּכֹבָתיו;לְ  ֵקֶצה ְוֵאין ּוִסיםס ַאְרצֹו ַוִּתָּמֵלא
  ֱאִליִלים, ַאְרצֹו ַוִּתָּמֵלא
  ח).-(ה יו"ֶאְצְּבֹעָת  ָעׂשּו רׁשֶ ַלאֲ  ִיְׁשַּתֲחוּו ָיָדיו ְלַמֲעֵׂשה

  האזהרות: כל לש העליונה במטרה סיימתמ דברים ספרב המלך פרשת

  כ); יז, (דברים אחיו"מ לבבו רום "לבלתי

  סביבו: המשגשגת לבה גבהות שתגרור עמוקה השפל תא עיניו נגדל ראה ישעיהו

  ֲאָנִׁשים רּום ְוָׁשֵפל ָאָדםהָ  ַּגְבהּות "ְוַׁשח
  (יז); ַההּוא" ַּבּיֹום ּדֹוְלבַ  ה' בְוִנְׂשּגַ 

 סוסים,ו מרכבות זו: נבואה לש הסמוי רקעב מרחפות מצליחיםו דוליםג לכיםמ לש מויותד שתי
 וחומות, גדליםמ שלמה. של לדמותו כווןמ - ליליםא בירושלים בנוש נשיםו אוצרות,ו זהבו כסף

 פארתות שיא בימי אמרהנ זו, פותחת נבואהש ספק אין לכן, עוזיהו.ל מתאימים - תרשיש ואניות
  עוזיהו. של

 מנגד, יצבנ ישעיהו בכול. שררה דעתה וזחיחות ו),כ ב ימיםה דברי( יבושיוכ תא שליםה עוזיהו
 אדמה רעידת על הצביע לוש הנבואי הסיסמוגרף חרים.א צלילים ברכ מעש ואה מודאג.ו משתאה
 מפעליו לכ את קרס הוא תורתו,ל מןנא לב. שם לא ישא אך אשור), =עליית( ובאה הקֵרבה

  אובדנם: את תיארו עוזיה, של הגדולים

  ְבצּוָרה; חֹוָמה ָּכל ַעלוְ  ָּגֹבּהַ  ְגָּדלִמ  ָּכל "ְוַעל
  ֶחְמָּדה;...הַ  ְׂשִכּיֹות ָּכל ַעלוְ  ַּתְרִׁשיׁש ִנּיֹותאֳ  ָּכל ְוַעל

  ָעָפר ּוִבְמִחּלֹות ִריםצֻ  ִּבְמָערֹות ּוָבאּו
  ָהָאֶרץ;... ַלֲעֹרץ קּומֹוּבְ  ְּגאֹונֹו ֵמֲהַדרּו ה' דַּפחַ  ִמְּפֵני
  ְּבַאּפֹו ָׁשָמהנְ  ֲאֶׁשר ָהָאָדם ןִמ  ָלֶכם ִחְדלּו

  כב).-טו (ב ּוא"ה ֶנְחָׁשב ַבֶּמה ִּכי

  

  

 זה סופה של כל שחיתות -ישעיהו ג 
של בנות מנהיגים, הזקנים ואפילו השופטים. אפילו התפארת ה -כולם הכזיבו וכולם יעמדו לדין 

 ציון היפהפיות, תסור

  אותב-צ ה' האדון ִהֵנה "כי
  ומיהודה... מירושַלִם ֵמסיר
  וָזֵקן; ֵסםוקֹ  ונביא שופט מה,מלח ואיש ִגּבור

 ג);-א (ג, …"ניםפָ  ּוְנׂשּוא חִמשים ַׂשר



 "שופט גם כי המלך רק לא ימיו.ב כולה ההנהגה ישלוןכ את תארמ הנביא מלך,ה פרשתל בהמשך
 בימי העם מנהיגי היוש וזקנים יד), ,י יח, בריםד נביא;ה פרשתב שנזכרו( וסמיםק ואפילו ונביא"*,

 ימי של הקלעים אחורימ העצות ולוחשי יועציםה כל םע יחד כזיבו.ה כולם - ההתנחלותו המדבר
  המלוכה.

 ור'ביע כדי עד לעניים שמגיע מה לכ לעצמם שלקחו לע ה', פניל לדין עמדוי אף השופטיםו הזקנים
 הנהגהה כל את יסיר ה' ז). ,ה יהודה; ואיש שראלי (="בית הכרם'' שלמ רמזנ אןכ כברו הכרם'.
  );ד (ג, ָבם ִיְמְשלּו ַתֲעלּולים (אנשי)ו ָׂשֵריֶהם, עריםנ "ונתתי .אנרכיה תשתררו הזאת,

 עם לשיא, דברים בספר הדרשה עהמגי כו)-זט (ג, יפהפיותה ציון" בנות" של לתןנפי בתיאור
 ישראליה הצבא נכרית, היא השבויה בריםד בספר יד).-י כא, דברים( ַאר"תֹ  ַפתיְ  ֵאֶשת" לש היפוךה

 ואחרי וריה,ה על ֲאֵבלה בביתך תשב הנכרית שבויהה – ידך"ב להיך-א "ה' ותוא ֵתןיִ  יכ ינצח,
  לִאשה". "ְל תהיה חודש

 לע ֲאֵבלות ארץל ותןא יבויוש מיהודה, נשיםה תפארת" "את 'ה יסיר שעיהו,י בנבואת והנה
 רק" לפרנסתן, יעבדו והן יפרנס, שלא איש להן חפשוי נשים שבעו מלחמה,ב ייפלוש להןש האנשים

  א). ד,( ֶחְרָּפֵתנּו" ֱאֹסף לינוע ִשמ ִיָקֵרא

 הזוהר בתקופת מדובר – ספק כל משאיר אל ותכשיטיהן, נשיםה בגדי לכ לש מפורטה התיאור
  עוזיהו. ימי – תהוההשח ההצלחה והעושר,

 
  

________________________________ 

 נביאה והשופטים, המלך רשיותפ דברים, פרס מקרא,ה יקורתב אקסיומותל רורהב *שבסתירה
  עוזיהו. ימיב בירושלים הסדר, לפי שומעיוו ישעיהו פיב שגור יהה המלחמה, רשיותופ והזקנים

  

 נחמה תחילה -ישעיהו ד 
אחת. בקריאה ראשונה נראה כי הסיום של פרק ד קטוע וחסר,  יחידת נבואהד הם -ג-פרקים ב

 ?ובפרק ב אין קשר בין הפתיחה להמשך. מדוע כתבו כך

 – ספר פתיחת של ותרתכ תחת ישעיהו, נבואת ראשית – חתא שלמה חידהי הם ד-ג-ב פרקי
    א). (ב, וירושַלִם" הודהי על אמוץ ןב ישעיהו זהח אשר "הדבר
 ולעולם. מאז ותוא תאפיין והיא שעיהו,י של ראשונהה נחמהה בואתנ תא וראיםק ואנ בסיום
 מחדש. צמחת השארית ָּבֵער", וברּוחַ  שפטמ "ְּברּוחַ  רחיצהה אחרי ה,והאנרכי ריסההק אחרי

 בזרימה תחברמ כבוד, ענני של סוכותב ביכורים רותּפֵ  עם הצומחתו נקייהה רושליםי תיאור
  שבפתיחה: הימים אחרית לנבואת טבעית
  ההוא "ביום
  לָכבודּו ִלצבי ה' ֶצַמח יהיה
  ולתפארת לגאון הארץ ופרי

  ישראל; ִלפֵליַטת

  בציון הנשאר והיה
  בירושַלִם, והנותר

  – לו ֵיָאֵמר קדוש
  בירושַלִם; ַלחיים הָּכתּוב כל
...  

  ציון הר כֹוןְמ  כל על ה' וברא
  עדיה),למו (=העולים ִמְקָרֶאהָ  ועל
  עשןו יומם ענן

  לילה, להבה ֵאש וֹנַגּה
  ֻחָּפה; כבוד כל על כי



  ֹחֶרבמֵ  יומם לֵצל תהיה וֻסָּכה
  – ִמָמָטרּו ִמֶזֶרם ּולִמסתֹור ּולַמְחֶסה

  הימים באחרית והיה
  ההרים... בראש ה' יתב הר יהיה ָנכֹון

  הגוים... כל אליו וָנֲהרּו
  ה'... הר אל וַנֲעֶלה ְלכּו וָאמרּו:

  יו...ִמְדָרכָ  ויֹוֵרנּו
  תורה ֵתֵצא מציון כי

  מירושַלִם; ה' ּוְדַבר

  הגוים... בין וָשַפט
  ְלִאתים... ַחרבֹוָתם וִכְתתּו

  ֶחֶרב, ויג אל גוי ִיָׂשא לא
  מלחמה". עוד ִילְמדּו ולא

 חגיגית, כפתיחה החתימה ודרהס תלמידיו, ידי לע או נביאה ידי לע םא נבואות,ה בכתיבת
 גם הפתיחה, תא שוב קרואל צריך הבין,ל דיכ בלא ולו.כ העולם על דופן יוצא באופן שהשפיעה
  להמשך. הפתיחה בין קשר אין ב ובפרק וחסר, טועק ד רקפ של סיוםה כי כחתימה,

  כך? כתבו מדוע
  הקשות. נבואותל עתידית נחמה דיםלהק כדי כנראה,

  הימים. אחרית לש הפתיחה מנבואת וחותכ ישראל םע שואב החורבנותו הצרות בכל

  

 בזמן שרקדת -ישעיהו ה 
בעוד שותים, מנגנים ורוקדים בסיפונים העליונים, כבר היו התחתונים מוצפים במים אדירים. 

 סדרת טעויות, בגלל ביטחון עצמי מופרז

 א),כ (ב, בירמיהו (פ), בתהילים ו),-ב (כז בישעיהו עוד – רבות םפעמי תנךב ופיעמ כרםה משל
 ישראל בית באות,-צ ה' "כרם את ירמוסו גדר פרוץי מי ).לד-ל ,(כד במשליו יז)-ו (טו ביחזקאל

 ז)? (ה, יהודה" ואיש

 הוא כי ספק, משאיר לא סתעריםמ ופרשים מרכבות באצ של תיאורה אבל שמו,ב וקבנ אל הנביא
  עולה.ה המעצמה לאשור, רק מתאים

  ֵמרחוק, ַלגוים ֵנס "וָנָׂשא
  הארץ... ִמְקֵצה לו וָשַרק
  ְשנּונים ִחָציו אשר

  ְדֻרכֹות, ַקְשֹתָתיו וכל
  ֶנחָשבּו ַּכַצר סּוָסיו ַּפרסֹות
  ַּכסּופה; וַגלִגָליו
  ַּכָלביא... לו שאגה
  ְּפֵליטה), =ישאיר( וַיְפליט ֶטֶרף ויֹאֵחז

  ל).-כו (ה, ַמציל"... ואין

 תהוההשח השפע חגיגת יכרתנ ושוב וקינה, עקהז נבואות - "הוי" בואותנ 6-ב ותמתואר הסיבות
  יחד. שומרון ועל ציון על )ו-א (ו, מוסע בנבואות מוכ ממש רבעם,י-וזיהוע ימי של

  ח); (ה, בבית... בית ַמגיֵעי "הוי
  ִירֹדפּו, ֵשָכר בֹבקר ַמשּכיֵמי הוי

  ַידליֵקם; יין ַבֶנֶשף ְמַאֲחֵרי
  וחליל, ֹתף וֵנֶבל, ִכנור והיה

  ִמשֵתיהם, ויין
  ַיּביטּו לא ה' ֹּפַעל ואת

  ראו; לא ידיו ומעשה
  דעת... בלי עמי ָגָלה לכן



  ַנפָשּה ְשאֹול ִהרחיבה לכן
  ֹחק, ִלְבלי פיהָ  ּוָפֲעָרה

  ָּבּה; וָעֵלז ּוְשאֹוָנּה ַוֲהמֹוָנּה ֲהָדָרּה וָיַרד
     טו).-יא (ה, איש"... ַוִישַּפל אדם ַוִיַשח

 טיטאניק'' התענוגותו רהפא נייתא טביעת את מזכיר ְשאֹולה של ָּפעּורה הפה תוךל השקיעה תיאור
 היו ברכ העליונים, בסיפונים רוקדיםו מנגנים ותים,ש עודב מיוחד.ב זקהח נחשבהש ),1912-(ב

 של טביעתםל גרמה מופרז, עצמי יטחוןב בגלל עויות,ט סדרת דירים.א מיםב וצפיםמ התחתונים
  הנוסעים. 2220 מתוך 1517

  נבואי: אזהרה ותא הייתה האנייה שטביעת אומר, יהה אולי בינינו נביאה היה אילו
  הרוגים. מיליון 02-כ עם עולם מלחמתב ענקית 'טיטאניק'ל כולה ירופהא הפכה יםשנתי כעבור

  

 שעת סילוק -ישעיהו ו 
 ?איזו משמעות יש לשליחות נבואית של סתימת עיניים ואוזניים והכבדת לב למניעת תשובה

 כדי וב די ואין ),ח (ו, נו?"ל ֶלךיֵ  מיו שלחא מי את" הוא לשליחות' 'הקדשה וב שיש היחיד הפסוק
 וסגירת הארץ, לע ושממה עזובה של דין זרג - שליחותה תוכן אתו ',ה בודכ תגלותה תא להסביר

 ואוזניים עיניים תימתס של נבואית לשליחות שי משמעות יזוא ותיקון. שובהת לש תחפ כל
 תשובה? למניעת לב והכבדת

 ו'מותו' צרעתו שנתב או מותו, שנתב (אם וזיהוע ימימ )ה דע (ב אזהרהה נבואות את חותם ו פרק
  ארץ.ה לשממת שיביא סילוק ומהארץ, כלההי מן 'ה כבוד ילוקס את עיקרב ומתאר כשליט),

 אמר ֹכה מ"כי ונה(בש תואר שמות ואינם – ומתנשא' 'מתרומם – פעלים םה ִנָׂשא"ו ָרם" המילים
 עזיבהה קודם ההיכל תא מילאה עדייןש חתית,ת לאא צוותק ינםא "ו"שולי טו); נז, וִנָׂשא"; ָרם

 (בעיקר ביחזקאל מובןכ נמצאת החוצה, היכלה מן 'ה בודכ מסעל מפורסמתה מקבילהה והסילוק.
-ז ז,( הֵקץ מראות אחרי עמוס, נבואות לש ובחיתום בשיא דורה מאותו קבילהמ יש בלא א),י דע ח

  ו).-א ט,( הדין גזר מראה בא )ג-א ח, ט;

  המזבח על ִנָצב י-נ-ד-א  את "ראיתי
  ַהִסּפים... ִיְרֲעשּווְ  הכפתור ַהך ויאמר:

  ִּכֵסא על ֹיֵשב י-נ-ד-א  את ...ָוֶאְרֶאה
  ההיכל... את לאיםמ ושּוָליו וִנָׂשא, ָרם

  הקֹוֵרא, קולמ ַהִסּפים ַאמֹות ַוָינֻעּו
  עשן"; ִיָמֵלא והבית

 את ודע יכיל אל שהמקדש ירושו,פ בודו"כ ארץה לכ לֹאְמ  באות,-צ ה' קדוש קדוש "קדוש, לפיכך,
 השמים ה': אמר "ֹּכה – א) (סו, שעיהוי בסוף מוסברש וכמו ההשחתה.ו טומאהה פנימ 'ה כבוד
  לי?". בנּוִת  אשר בית זה ֵאי – ַרגָלי ֹדםהֲ  והארץ ִּכסאי

  ָוֹדר". ְלֹדר" לציון, ו,למקומ ה' כבוד יבתש את לשון אותהב מבקשים נוא שבתפילה בקדושה

  

 למה לא הקשבת לנביא -ישעיהו ז 

ישעיהו נשלח לתוך השדה הפוליטי הרותח, מול אחז ששקל כניעה מרחיקת לכת לאשור, כדי 
 להציג דרך 'ביניים'. לא להצטרף לפקח ורצין המורדים, אך גם לא להיכנע לאשור

 יחד שמיםמ כאות תפרשה ה) ד,י כריה(ז ניםש מאות עוד שייזכר יהו,עוז בימי מורח אדמה רעש
 נסתיימה. - בארצו ישראל םע של העצמאות תקופתו וישעיהו, מוסע של ֵקץה נבואות עם

 חטא שום לו יוחס שלא היחיד התם, המלך – עוזיהו בן יותם בימי נבואית דממה של אחדות שנים
 מורדים בין כולו האזור התפצל האשורית, המעצמה השתלטות מול מוחלטת. קריסה כך ואחר –

 העולם כמלכי עצמם את ראו שכבר אשוריים, בניצחונות הסתיימו המרידות כל נכנעים. לבין
  בלשונם). הארץ' כנפות ארבע ('מלך



 לכת מרחיקת כניעה ששקל חזא המלך מול רותח,ה הפוליטי שדהה תוךל שלחנ נביאה ישעיהו
 ורצין פקחל הצטרףל אל ביניים'.' דרך להציג כדי ז), טז, ב מלכים אני"; בנךו ("עבדך לאשור

 מכונן ִּפלֶאֶסר לִתגַלת להמתיןו בה'. לבטוח עמד,מ להחזיק אשור,ל היכנעל אל םג ךא המורדים,
 של חנופה-שוחד בלי גם ֵשנים',עֲ  אּודים ַזנבֹות 'שניל ורצין קחפ את יהפוךש אשורית,ה האימפריה

  אחז.

 הצעיר והבן ז),ט (ז, ַּבטוב"** ָבֹחרּו ָּבָרע ֹאסמָ  נערה עדַ יֵ  "בטרם – כשנתיים* תוךב יקרה זה דבר
  ד). ח,( ואמי" אבי "ְקרֹא ַדעיֵ  לא עוד יותר

 שערי פתיחת תהיה התוצאה  נביא.ל להקשיב מוכן יהה ולא ואש,נ מצבב רושליםי תא אהר אחז
 ב),י ,ח יחזקאל( הארץ" את 'ה "ָעַזב ותומכיו חזא בעיני אזור.ב הרווחת ליליםא לעבודת ירושלים

 יצוץק את להבין יש כך כל.ב כעת שולטים אליליהו ואשור צרים,מ ציאתי לש וקפהת גפ כביכול
 אשור של הניצחון בחגיגות השתתפותה ואת יז), טז, ב (מלכים 'ה ביתב למהש מלךה יציקות
  יג).-י (שם, מקומייםה האלילים עם בדמשק

________________________________________  

  קדומה. בואהנ של ציטוט כנראה םה ח) (ז, נהש 65 *
  יה.לסוכר אבן בין להבחין **

  

 מי השילוח הולכים לאט -ישעיהו ח 
ה' מייסר את הנביא שלא להצטרף לקושרים, אך גם לא להתיירא כלל מאשור (כאחז), אלא מפני 

 ?ה' לבדו. אבל מהי אותה 'דרך שלישית', שהנביא ראה בה דרך הצלה יחידה

  וֻתָפר ֵעצה "ֻעצּו
  ָיקּום, ולא ָדָבר ַדְּברּו

 י);-ט ח,( ל"-ֵא  ִעָמנּו כי

 מתאים הוא הלוא הראשוני, משמעול כך כל הפוךה הנבואי, מובנוב הז דועי סוקפ גלותל מדהים
 לומר, בא הנביאש אלא אותם?!). שימש אמתב (ואולי שורא נגד מורדיםה סיסמתל מוהוכ מאין
  אשור! עליית עם ה' כי שברו),ותי קרב, גורח (=ִחגרּו ֹחתּו"וָ  "ִהתַאזרּו – ייכשל באשור מרד שכל

 פקח (תומכי קושריםל להצטרף לא – א)י (ח, הזה" עםה "בדרך לכתל לאש נביאה תא ייסרמ ה'
 'דרך אותה מהי אבל בדו.ל ה' מפני אלא כאחז),( מאשור ללכ להתיירא אל םג ךא ורצין),

  אסון? תביא שְמאיָסתה רך,ד יחידה? צלהה דרך בה ראה שהנביא שלישית',

 נוכחל נבואית עולם השקפת לש מחייבת גדרהה זו שעיהוי פיב אט'ל ולכיםה שילוחה 'ֵמי
 יש אם גם ובהדרגה, אטל רק אחת, בבת בואת לא שעיהוי בפי 'ה שועתי יכ גועשת.ה ההיסטוריה

 או ומדי פרס בל,ב את וא וראש את בעולם ליטמש ה' הזאת לעת אם גם מורדות,ו מעלות בה
  מתחלפת. על-מעצמת מריקה,א או אירופה רומא,

 והתלמידים, הבנים הילדים, םע הסתגר ישעיהו בים.ר תומכים יוה אל נביאה הציגש 'ה לדרך
     בו: תומהח התורה, שאפילו הָּפנים, סֵתרהֶ  מתוך יבואש לאור ציפייה נשמעת נבואהב ולראשונה

  ת),(=ֵעדּו ְתעּודה "צֹור
  =תלמיַדי);( ְּבִלֻמָדי תורה ֲחתֹום

  יעקב מבית ופני המסתיר לה' וִחּכיתי
  לו; וִקֵויתי

  ה' לי תןנ אשר והילדים אנכי הנה
  יז);-טז ח,( בישראל" ולמופתים לֹאתות
  א); (ט, גדול" אור אור בֹחשך הֹהלכים "העם

 'ה בעצת מלוךל מיועדה חזקיהו, הילד היה המלוכה) למשפחת הקרוב( הנביא צלא הילדים אחד
  ו).-ה (ט, ובצדקה..." פטבמש ַממלכתו... עלו דוד סאכ "על הפלאית

  



 סיבות לקריסה 4 -ישעיהו ט 
הם חשבו שהם יבנו יותר מפואר, אבל כל כוחם היה בהרס מה שבנו קודמיהם. פרק ט מסכם לנו 

 את הסיבות לחורבן ולכיבוש

  .אחת יחידה הם ו, סוקפ ט פרק דע ח-ו ז פרקים
  יב. בפרק מסתיימת והיא ,השנייה היחידה תחילהמ ז סוקפ ט מפרק
 נוצריות. בדרשות ומקורו גוי,ש י-ו ט ,ח הפרקים סימון

 פקח למרד נבואהה חוזרת ז), (ט, ישראל"ב ונפל יעקב,ב י-נ-ד-א לחש "דבר – שנייהה ביחידה
  ה. פרק של סגנוןב פנימיה המשבר תיאור את הממשיכ אבל ,ז פרק תחילתל בהקבלה ורצין,

 יותר יבנו שהם חשבו םה ֵלָבב'; וגודל 'גאווה יהה שומרון אנשיו מליהור ןב קחפ לש ראשיה המניע
 ַנֲחליף" ַוֲאָרזים ָדעּוגֻ ִשקמים ִנבֶנה, וגזית ָפלּונָ  "לֵבנים א.ֵיהּו ביתו חאבא יתב קודמיהם,מ מפואר

 ודמיהם*.ק שבנו מה בהרס יהה כוחם כל בלא ט), (ט,

 לפני (כה), ה בפרק בו פגשנו נוספת), =למכה( נטויה" ידו עודו ַאּפֹו בשָ  אל אתז בכל" מפתחה ביטוי
 לקריסה, הסיבות את שמסכמות סקאות,פ 4 כעת ותםח והוא העולה, המעצמה באצ לש התיאור
 האשורי: ולכיבוש

  (=ממערב)**; "מאחור" פלשתים של התקפה תוספתב יהודה, נגד רציןו פקח לחמתמ יא:-ז ט, .1
  הזנב"; הוא שקר מורה ונביא אש,הר הוא פנים נשואו "זקן הנהגה,ב אנרכיה ז:ט-בי ט, .2
  יהודה****"; על ֵהמה יחדו נשה,מ את ואפרים פרים***,א את "מנשה – אחים לחמתמ כ:-יז ,ט .3
  הכתוב. בחוק גם וֶרַשע, עוול במשפטי ואלמנות, תומיםי ַדלים, ֵזלתג ד:-א י, .4

____________________________  

  יהוא. ובית אחאב בימי זיתג נבנתה כבר ולהכ שומרון *
  יח. כח, ב הימים בדברי תמתועד השֵפלה ריע על פלשתיתה ההתקפה **

 (שם, אשורית הגליהל הובילו כח) טז, יד, ,י טו, ב מלכים( השומרון גדנ הגלעד לכים,מ יסוליח ***
  כט).
  י).-ח ה, (הושע אפרים גדנ גבול" ַמסיֵגיכ הודהי שרי "היו כן ולפני ****

  

 אלוהים נמצא במפלות הגדולות -ישעיהו י 
כיצד זה היד האלוהית מנווטת את הדברים כך שאשור מתנהלת בגאוותה כמלכת העולם, ואיפה 

 זה שם את ישעיהו

  

 לטיםשו אשור מלכי כפולה. תאולוגית הבעי הנביאים פניל העמידה לע-מעצמתכ אשור עליית
 בשומרון להכות מצליחים םה לכך, וסףנ לפניהם; ולךה להםש האלילש ותביםכ הםו בעולם,

 ארם ערי ֲחָמת,ו ַאְרַּפד (=ַּכְלֵנה), ַּכְלנֹו ְרְּכמיש,ּכַ  נגד הפעילוש שיטותה אותןב דיוקב וביהודה,
  לעמו? 'ה עזרת אפוא ואיה הצפוניות,

 ה). (י, ַאּפי" ֵשֶבט ראשו "הוי - לעיכול להק לא הנבואית התשובה

 עמים לשפוט עם'ז כב'ַמֶטה בה משתמש ואהו אשורית,ה מעצמהה לייתע אחורימ ומדע 'ה באמת,
 ההיסטורי תפקידה שיסתיים חריא רק וישראל). יהודה כולל( שעיהםפ ַאתְס  ָגדשהש וממלכות

  עולם. תמלכו היא כאילו גאוותה, לע וגם וההרס, השמדהה יצרי לע פשעיה, לע ה' יפקוד

  מפתיעים: יסודות 3 הנבואי בהסבר יש

 אני ארץה כל ֲעֻזבֹות ביצים "וֶכֱאֹסף – פניהםל הולך להםש האלילש שור,א לכימ חשבוש מה
 למלכי שאין אלא האמת.מ כך כל רחוק לא ד),י (י, ומצפצף" הפֶ  ּוֹפֶצה נףכ ֵדדנֹ  יהה לאו אספתי,

 בהם שמשתמש ואה וההיסטוריה, והאדם עולםה בורא לבדו, ה' רקש להבין יכולת אשור
  היסטורי. כמטאטא



 ַלֲעַצֶּביָה"ו לירושַלִם …וֶלֱאליֶליהָ  "לֹשמרון עשותל אשור לךמ של מחשבתוב םג מתא לש מץש יש
 וירושלים שומרון בתוך אליליםה עבודת כי פסיֵליהם",ו "האליל ממלכות לשאר מוכ דיוקב א)י (י,

 ה'" ְנֻאם ישראל ניב לי אתם ִשִייםכֻ  ִכבֵני ֲהלֹוא" אליליות.ה תלממלכוו לערים דומות אותן הפכה
  ז). ט, (עמוס

 ניצחון כל גדולות.ה במפלות דווקא לאא בהישגים, לאו ניצחונותב יננהא היסטוריהב 'ה התגלות
 של וחשבון דין ורשתד ההיסטוריה של נכונה בנהה המוָבסים. לע ה' עםז של ילויג ואה אשורי

  ה'. די היא הצפויה ומפלתם תבוסות,ה לביצוע מניז כלי קר הם צחיםהמנ הנכשלים.

  

  

 ?יהודי אמריקה ואז משיח, או להיפך -ישעיהו יא 
לויות? ויכוח המשיח או הג -בפרק יא מוזכר קודם המשיח ואחר כך קיבוץ גלויות. מי יבוא קודם 

 עתיק

 יער יכרותו משמים ֵיֵרדש ("ַמֲעָרצה") ענק סורמַ  כמו אדם, מיד לאו ה' מיד בואת אשור נפילת
 לד).-לב (י, ירושלים לע ידו וינופף יגיעש האשורי, צבאה הוא שלם

 משפט של מופלא כגילוי אלא וח,כ של כשלטון אל ִיַשי", ֹשֶרש" וד,ד לכותמ חדשמ צמחת אז
 רעך?"; הַתּכֶ  למה לרשע: ("ויאמר משה  של ילובש – ינטואיטיביא ריח בחושו ה', ברוח – וצדקה
  כח).-טז ,ד א-(מלכים שלמה משפט ושל ג),י ב, שמות

 ימי יהיו ואלו להשחית, יחדלו ",ִצפעוני ומ"מאּוַרת נמר,ו מזאב גרועיםה אנושיה עולםה רשעי
  המשיח.

 החיות בעוד אנושיות, מפלצות רואים כולנו – הטבע גדרל מעבר רבהה  יאה אנושיה ֶרַשעה הפסקת
 בני מפני עליהן גם גןלה וצריך בשמורות,ו חיות גניב רק ורדותש כבר המכריע ברובן הטורפות

  אדם.

  גלויות.ה קיבוץ – ביותר גדולה הנס תוארמ הפרק לש השני בחלק

 וה' ירושלים, את הכריעל שתבוא המעצמה צבא תא ַיֶּכה ה' – לויותג קבץי משיחה לךמ לא
 הגלויות ציאתי – ב)י-אי (יא, ארץ"ה תכנפו מארבע שראלי "ִנדֵחי לאסוף דו"י ֵשנית "יוסיף...

 הים" "ֵמִאֵיי גםו (=אתיופיה), "מּכּוש" גם היאש מפני ופלאה,מ יותר ךא צרים,מ יציאתל דומה
  אמריקה). (=עד

 כתב וכך הגלויות, קיבוץ פניל להופיע צריך משיחה שמלך בים,ר ושביםח פרקה דרס בגלל
 י"א, מלכים הלכות( שתהיה דע הגאולה דרס עתלד שאין וכתב, הוסיף צמוע שהוא אלא הרמב"ם,

  ב). י"ב, א;

 דוד וצמח ירושלים בניין ולפני הרשעה, כרתתה לפני לויותג יבוץק תפילהה סדרב בעוק חז"ל
 יז (מגילה הגאולה סדר ואה בתפילה הברכות סדרש קבעו, םג הםו ירושלים,ל שכינהה והשבת

  ).21-31 מ'ע אביב,-תל הדורתמ גלויות, יבוץק נס בספרי וראו ד; ',ב ברכות ירושלמי ע"ב;

  

  

 שיר לגאולה -ישעיהו יב 
דים כמעט כולם, התקבצו מגלויות "מארבע מיליון יהו 6-במדינת ישראל חיים כיום כבר יותר מ

 ?פעמים ביום על קיבוץ גלויות, ולהישאר עיוורים 3כנפות הארץ". איך אפשר להתפלל 

  שבתורה. הים שירת כמו ממש תגובה), (ולא הגאולה שיא היא ההודיה שירת
 שרים כאשר משמעות יש ול'דגל' ו), ד, ירמיהו ציונה"; ֵנס ("ְׂשאּו 'דגל' פירושה במקרא 'ֵנס' המילה
  בשירה. ניכר והנס הנס, גדולת היא השירה הנפתו. עם המנון



 או קז*), כגון,( תהלים מזמור הים, שירת או ההלכה), (כפי 'הלל' פרקי להיות יכולה הגאולה שירת
 ולהתעלם. לשתוק יכול לא גלויות קיבוץ או ה' ישועת שרואה מי אבל יב; ישעיהו

 הוריהם או הם כולם, מעטכ (מצמרר!); יהודים יליוןמ 6-מ ותרי ברכ יוםכ ייםח שראלי במדינת
 על ביום פעמים 3 להתפלל פשרא איך הארץ". נפותכ "מארבע גלויותמ התקבצו ,וסבתא באס או

  לראות? ולא יוורים,ע ולהישאר גלויות, ץקיבו

 אומרים הסדר בליל כי ולהודות, שירל כדי ומצוות ורהת של יוםק צריךש ומרל פשרא יא גם
  ומקדש. ישראל-ארץ תורה,ו שבת לנו" נתן לאו ממצרים וציאנוה "אילו םג ולהלל הודותל "דיינו"

 מכוון אשוןר בית – לםש 'תהילים' ומזמור (כפולה), בואיתנ פתיחה יש לפנינוש הגאולה בשירת
  כולו: לעולם לספר רבים, בלשון החוצה, כווןמ שני ובית ',ה לפני שראלי עם ,יחיד לשוןב פנימה,

  – ההוא ביום "ְוָאַמרָת 
  בי, ַנְפָת ָא  כי (אף) ה' אֹוְד
  ּוְתַנֲחֵמני; ַאְּפ יֹשב
  אפחד, ולא בטחא ישּועתי ל-ֵא   הנה

  ה' ּה-יָ  וִזמָרת עזי כי
  לישועה; לי ויהי

  הישועה; ַמַעיֵניִמ  בָׂשׂשון מים ּושאבתם
  – ההוא ביום ַוֲאַמרֶתם

ָתיו, ָבַעמים הודיעּו ִבשמו, ראּוִק  לה' הֹודּו   ֲעלי
  שמו; ִנׂשָגב כי ַהזּכירּו

  עשה, ֵגאּות כי ה' ַזמרּו
  הארץ; בכל זאת מּוַדַעת

  ציון יושבת ָוֹרני ַצֲהלי
  ישראל. שקדו ְּבִקרֵּבך גדול כי

________________________  

  .276-286 עמ' גלויות, קיבוץ נס פריובס שלי, אתרב עצמאותנו' יוםל מזמור שיר' ראו *

  

  

 יום ה' האכזרי -ישעיהו יג 
למה מתכוון הכתוב כשהוא אומר 'בבל', ומה סופה של האימפריה האשורית לפי נבואת ישעיהו 

 ?בפרקנו

 ה' מיוחד. מסוג בואהנ היא ַמָׂשא'' בלא גויים,ה לע בואותנ ובץק הן בישעיהו ה'ַמָׂשא' נבואות
 זו ופקידה יגיע), יומם שגם( אחרים בגויים ימושש תוך שעתם,ר עלו גוייםה אוותג לע יפקוד

 על זו קידהפ מתוך ישראל לעם תצמחש הישועה תוארתמ רב קיצורב בעוד הרחבה,ב מתוארת
 הגויים.

 וחותם יט), יג,( ַּכְׂשדים" אוןג תפארת" בבלב פותח - ז)כ ס'פ עד( יד-ו יג פרקים - בבל" "ַמָׂשא
 האשורית, האימפריה נגד כווןמ והוא כה), יד,( ֲאבּוֶסנּו" ַריהָ  עלו ארציב שורא ִלְשֹּבר" באשור:
 =המלך ּכינּו'-(='ַׁשרּו ַסרגֹון לש בבלי-הפרו שלבב במיוחד ז),א (כבר יתהכשד בבלב םג ששלטה
  יד. פרקב נמצא לכך הוכחה פנה"ס).ל 721-057 'החוקי'; ,'הנכון'

  ַסרגֹון. לבנו בבל", "ַמָׂשאו ִּפְלֶאֵסר,-ִתְגַלת לכיבושי כווןמ טו)-ה י,( ַאּפי" בטש שורא "הוי

 בירה עיר באשור קיםה ובפלשת, (=סוריה) ארםב רבות מלכותמ כבש ומרון,ש תא הגלהש סרגון,
 למורת ,בבליים פולחנים םג שהנהיגו קדשיםמ טיפח – רּוּכין'ׁשַ  'דּור – שמו את שנשאה חדשה
       נינֵוה. אצולת של רוחה

 יביאו ָמַדי וצבאות צי,אר ורעש שמימי* חושך זאתה האימפריה לע יבוא )ט יג,( "אכזרי"ה 'ה ביום
  יט).-יז (יג, ועמורה סדוםכ שממה חורבן עליה



 – עוד מהק לא היאו שור,א ירתב ינֵוה**נ תא ָמַדי צבאות החריבו לפנה"ס), 612( שנה כמאה כעבור
 חשפו (=ארמנותיו) "ַאְלְמנֹוָתיו" חורבות תא כב).-כ (יג, דֹור"וָ  דֹור דע ְשֹּכןִת  לאו ֶנַצח,לָ  ֵשבֵת  "לא

  שנה. מאהכ במשך ),1820-(מ ןכ אחרי נהש 2500-כ בריטייםו צרפתיים ארכאולוגים

____________________________________  

 כמשל מכוונים הנבואה שפתב ה' יום שתיאורי סביר,ה כט) רקפ ב, חלק( בוכיםנ מורהב רמב"םה *
  קוסמיים. אירועים תאריםמ כשהביטויים םג היסטוריים, למאורעות

  המוחלט. החורבן אותו את תארמ יאשיהו, מימי ֶאְלֹקשי",ה נחום זוןח ספר ,נינֵוה ַמָׂשא" **

  

  

 יומוכל רשע בא  -ישעיהו יד 
), כאשר שברו פסלי סטלין ברחבי 1991בקריסת מעצמת הרשע של ברית המועצות (בסוף 

 האימפריה הסובייטית שקרסה, קראתי בהתרגשות רבה את פרק יד בספר ישעיהו

  

 אל לצופה הז אחר בזה הרים וכסיר כעין ונים,ש עתיד ופקיא שי 'ַמָׂשא'ה לנבואת -ישעיהו טו 
 רבות למלחמות יצאש סרגון, של מותו תיעודב יטבה עוגןמ )ד יד,( "בבל "מלך על המשל האופק.
 'לא הוא נעלמה. וגופתו הרגנ טורקיה) מזרח-בדרום( אחת פעםו ז), י,( עט"מ אל גֹוִים" והשמיד

 כבד. היה והזעזוע שורי,א למלך הראוי כבודב בביתו', נקבר

 לשליט והפך ביו,א סרגון' לש חטאו' דבר על מעמיק בירורל קרא למלוכה, עלותוב בנו, ַסנֵחריב
  בבלי*: אנטי אשורי,

  גֹוִים ַמלֵכי "כל
  בכבוד, שכבו ֻּכָלם
  בביתו; איש

  ִמקברך ָהְשַלכָת  ואתה
  ִנתָעב, ְּכֵנֶצר

  יט);-יח (יד, מּוָבס ...ְּכֶפֶגר

 פנים' 'קבלת מּוָבסיםה יערכו ט), (יד, גֹוִים" לֵכימַ  "כל שורא מלכי לחוש לשם תחת",ִמ  ב"ְׁשאֹול
  ָעל: ליטש עצמו שחשב לזה מיוחדת

  ָּכמֹונּו? אתה?... ...גם
  ִמשמים נפלת איך

  שחר... בן ֵהיֵלל
  בלבבך: אמרת ואתה

  אעלה... השמים
  לעליון; ֶאַדֶמה

  תּוַרד, ְשאֹול אל אך
  בור; ַיְרְּכֵתי אל

  הארץ? מרגיז האיש ...ֲהזה
  ממלכות? ַמרעיש

  יז);-י (יד, …ַּכמדבר ֵתֵבל ָׂשם

 נבואת גם להיות הפכה נעלמה, ופתוג כי נקבר לאש בבלי,-פרו שוריא לךמ לע וז דויקתמ נבואה
  ְשאֹול.ּבַ  קרבנותיהם, של הפנים' ת'קבל עם ומם,י בבוא ולםע רשעי לע לדורות מופת

 ברחבי סטלין פסלי שברו כאשר ),1991 (בסוף המועצות ברית של הרשע מעצמת בקריסת
 'אדומה' שהייתה מהכיכר (!) החנוטה גופתו את בביזיון והוציאו רסה,שק הסובייטית האימפריה

 בדיוק התאימו המילים ורוב ישעיהו, בספר יד פרק את רבה בהתרגשות קראתי – מוסקבה במרכז
 אך נלווים, וגרים יהודים לישראל, עולים וחצי מיליון כולל שנה), 2700-מ יותר עברו לא (כאילו

  ב).-א (יד, ושפחות כעבדים לא



  

 מצבת הגאווה -ישעיהו טו 
דברי ההתפארות והגאווה של מלך מואב בדבר כיבושיו ונצחונותיו האכזריים על הערים 

 'הישראליות מופיעים על מצבת מישע. והיא כנראה זו שהביאה את הנביאים להגיב בשם ה

 אל 'ה ֶּברִד  ראש הדבר "זה סופוב כמפורש קדומה, בואהנ על נויב טז)-טו פרקים( מואב" "ַמָׂשא
 (מימי הקדומה הנבואה ַמָׂשא'' ז"ל*. אליצור הודהי פרופ' הראהש כפיו ג),י טז,( ָאז"מֵ  מואב

 אחאב" מות אחרי "בישראל שעפ אשר מואב, מלך יַשעמֵ  של אוותוג נגד צאי אלישע)ו אליהו
 א). א, ב (מלכים

 תיאורב התפארות*** דברי כולהו לארנון, שמצפון מואבב בדיבון** חשפהנ מישע' 'מצבת
 בה שישב חריא עטרות מארץ גד'' איש ירושג שראליות.י עריםב אכזרייםה כיבושיוו ניצחונותיו

 (בשם ישראל להי-א לה' קדשמ חילול וגם נבו,ב ישראלים לפי'א 'שבעת רגה מעולם);( 'מעלמ'
  המפורש).

 ב"ַמָׂשא 'ה שםב להגיב קדומיםה הנביאים את שהביא עהרק וזהו כל,ל ידועה ייתהה מישע מצבת
 מואב, בארץ מקומותה מרשימת אליצור הודהי הביא כךל וכחותה פושעת.ה גאווהה גדנ מואב"

 בסדר ואף ואבית),מ-עברית (הכתובה ישעמ בכתובת ופיעיםמ המכריע ובםובר נבואה,ב שמופיעים
  דומה:

 ארנוןל ְעָּברֹותמַ  'חורנן');( ֹחֹרַנִים ַיַהץ; ('מהדבא'); מידבא בה');('נ נבו יבון;ד ('קר'); ואבמ-קיר
 את בנה שמישע חשובה,ה העיר יאה בכתובת אכדית)ב מצודה( קרחה'' םג ארנון').ב ('המסלת
 אלה כל ('כמש'). לוש לאל בנה מישעש והמקדש, במותה וכמובן, – גדלתה'מ שעריה...' חומותיה,

 ב), טו,( רֹאשיו" בכל" היהת ָקְרָחה"וה" המקומות מכל עלוי והיללה הזעקה לבכי,ו לאבל יהפכו
  .יב) (טז, יּוָכל" לא התפללל ב"ִמְקָדשֹו, גם

 בידי מישע כתובת ניתוץל גרמה החשיפה דווקאו שנים, לפיא דיָּבן תלב למהש מדהע הכתובת
  החוקר. עם סכסוך בגלל הבדואים,

__________________________________  

  .175-182 עמ' רא,והמק ישראל בספרו, *
  .250-261 עמ' (תשנ"ב), בריותע כתובות סופתא אחיטוב, מואלש ;1900-ב **

 בגוף כולם פעליםוה בהמשכה, פעמים 13 ודע-ו כתובת,ה בראש ופיעהמ =אנכי)( אנכ'' מילהה ***
  ו). (ט"ז, מאד..." אגֵ  מואב גאון "שמענו – ראשון

  

  

  

 ?זה טוב או לא טוב ליהודים -ישעיהו טז 
 ?ת שה' מביא על הגויים מוכרחה לצמוח ישועה לישראל בטווח קרוב. האם אכן כךמכל פורענו

  מואב? על יג) טז, ";("ֵמָאז הקדומה נבואהה את שעיהוי הביא מדוע
 "ועתה – וז גאווה גם וישפילו אשור לכימ יבואו וכעת ישע,מ גאוות תא מואביםה גגוח בותר שנים
 יד). (טז, מואב..." כבוד וִנְקָלה שנים... שלשב לאמר: ה' ִדֶּבר

 םע מואב, עם הנבואי חשבוןה ייסגר אשורים,ה מקוםב בבליםה שיעלוכ בא,ה היסטוריה בסיבוב
 יא). מח, ירמיהו( בהישגיו ביטחון וחש מדבר,ה לבין מלחה ים יןב שכןש אווה,ג לאמ קטן

 – ממהש אחריהם וישאירו יחריבו בבליםה ואילו כבשו,ש ארצות שקםל התאמצו האשורים
  הודה.בי כמו בפלשת, כמו במואב,

 ב"ַמָׂשא שמופיע המ – (מח) ירמיהו פיב ובהעצמה, הרחבהב מואב, לע קדומהה נבואהה חזורת אז
  יותר. הרבה עודו בירמיהו, מופיע שעיהו,י של מואב"



 (מח, מישע מכתובת וספיםנ מקומות הזכיר רמיהוי כי קדומה,ה בנבואה רקיצ ישעיהוש כנראה,
 בשירת תםח וגם בעלמענ'), בת' / עֹוןְמ  יתב 'דבלתנ'; / בָלָתִיםִד  'קריתנ'; / רָיַתִיםִק  :כג-כב

  מז).-מה מח, רמיהוי ל;-כז כא, (במדבר תורהה מן המושלים
  לישראל? הז מכל יצמח מה אבל

  במואב?! מאשר פחות לא ,וביהודה בישראל פגעוי בבל גםו אשור גם

 והכריז גויים,ה על בואותיונ מכל ַמָׂשא"" נבואיה קודה תא מיטהש נא) דע (מו שירמיהו הסיבה זו
 על מביא שה' פורענות מכלש לחשוב, טעו רבים יכ שקר, נביאיכ 'ַמָׂשא' ביאינ לע מ)-גל ג,כ (ירמיהו
  קרוב. חבטוו לישראל ישועה וחלצמ מוכרחה הגויים
 הנביא, ימיב חזקיהו לע תפרשלה יכול ה), (טז, ישעיהוב דוד לבית הגמולו עולם', עם' הם ישראל

  עולם. דורותל המשיח מלך על או

 מי למישע להראות שמח ייתיה כמה – למ'ע אבד בדא 'וישראל כתובתב כריזה מישעש מעניין,
  וקיים. חי ומי לעולם, אבד

  

  

 משא דמשק -ישעיהו יז 
מעלה,  המעטים שיישארו, עם הקציר הדל והשומן שייעלם, יוכלו סוף סוף להרים מבט כלפי

 'לחדול מלבטוח בבני אדם, ולהישען רק על ה

 עבר על קצר זמןל השתלט רצין ח).-ו ז פרקים( ופקח ציןר לש קואליציהל וזריםח משק"ד ב"משא
 גם אשורים),ה (בידי ַמָּפלה" ְמעי והיתה ֵמעיר" תּוַסר דמשק קר לא לכןו ילת,א דע מזרחיה הירדן
 ישראל ממלכתו תהיינה", עדריםל ֹרֵער,עֲ  ֵריעָ  ֻזבֹות"עֲ  המונית: ריחהב תתחולל מואב בערי

 ג).-א (יז, דמשק"מ וממלכה מאפרים בָצרִמ  "וִנְשַּבת תקוצץ:

 מואב, ריע ונטישת משומרון והגלעד גלילה קריעת םע יחד משק,ד רםא לש קריסהה בעקבות
  יעלמו.וי יסתערו, רבים", מים ִּכׁשאֹון" בוזזים פשיטותב רבים" מיםע "המון יבואו

  ַבָלָהה, וִהֵנה ערב "לֵעת
  – איננו ֹּבקר בֶטֶרם

  ׁשֹוֵסינּו חלק זה
  ד);י-יב (יז, לֹבְזֵזינּו" וגֹוָרל

  פוריים: מרחבים יכסהו יחזור והיער וצים,ק יעלו דותש מרחבי השממה,ו העזובה בתוך

  ההוא ביום "והיה
  כסף, באלף גפן ףאל שם יהיה שרא מקום כל יהיה

  יהיה; וַלַשִית ַלָשמיר
  שמה, יבוא ּוַבֶקֶשת ַּבִחצים

  כה).-כג (ז, ארץ"...ה כל תהיה ַשִיתוָ  ָשמיר כי

  ההוא ביום "והיה
  והָאמיר הֹחֶרש ַּכֲעזּוַבת ֻעזֹומָ  ָעֵרי יהיו
  ישראל, בני פנימ (=נעזבו) ָעזבּו אשר

  שממה... והיתה
  סרק), =עצי( ַנֲעָמנים ִנְטֵעי ְטִעיִת  כן על

  ְזָרֶענּו;ִת  נכריה) (=גפן ָזר ּוְזֹמַרת
  ְתַׂשְגֵׂשגי ִנְטֵעך ְּביום

  ַתְפריחי, ַזְרֵעך ּוַבֹּבקר
  נחלה, ביום וצים)ק (=ערמת ָקציר ֵנד

  יא);-ט (יז, ָאנּוש" ּוְכֵאב

 מעלה, כלפי בטמ להרים סוף סוף וכלוי שייעלם, השומןו הדל קצירה םע יישארו,ש המעטים
  ה': על רק עןולהיש אדם, בבני מלבטוח לחדול



  ההוא ביום "והיה
  יעקב בית ְפֵליַטתּו ישראל ְׁשָאר ודע יוסיף לא

  ַמֵּכהּו, על ְלִהָשֵען
  באמת; ישראל, דֹושְק  ה' על וִנְשַען
  יעקב, ְׁשָאר ָישּוב, ְׁשָאר

  כא).-כ (י, ּבֹור"גִ  ל-ֵא  ֶאל

  ההוא "ביום
  ֹעֵׂשהּו, על האדם ִיְׁשֶעה
  ח).-ז יז,( ..ְרֶאיָנה".ִת  ישראל ְקדֹוש ֶאל וֵעיָניו

  

 ְּמִרי, ַסֵּפִרי, ִצּפֹוִרי ַהְיָקָרהזַ  -ישעיהו יח 

מדוע הארץ אשר מעבר לנהרי מכונה 'ארץ צלצל כנפיים'? כשהרב יואל בן והרב בני לאו פגשו 
 השנה את פרק יח, נולד פירוש חדש

 "הֹוי ֶאֶרץ ִצְלַצל ְּכָנָפִים ֲאֶׁשר ֵמֵעֶבר ְלַנֲהֵרי כּוׁש"

 מקצה – להפך ווקאד אלא גויים, גאוות לע פקידה וב אין באמתו ַמָׂשא',' איננוש ריגח פרק זהו
 – ישעיהו של העתיד חזוןמ כחלק לה', נחהמ יביאו העולם

  – ארץ ֵניוֹשכְ  ֵתֵבל ֹיְשֵבי כל
  ִתראּו, הרים ֵנס ִּכְנׂשֹא

  ג); (יח, ִתשָמעּו שופר וִכְתֹקעַ 

 חלמו ותםא השליטה לומותח של גבולה צהק יוה בסודן)ו אתיופיהב וסהניל (=יּובֵלי כּוש' 'ַנֲהֵרי
 "ֵמֹהדּו בהם, זכו ָמַדיּו ָּפַרס מלכי רק ךא להשיגם, דיכ אדירים וחותכ הפעילוו בבל,ו שורא מלכי

  א). א, (אסתר דינה"מ ומאה ועשרים בעש ּכּוש, ועד

 לחלום פילוא יכלו אל עתיקותה תשהאימפריו פריקניים,א שבטים שכנו ּוש"כ לַנֲהֵרי "ֵמֵעֶבר
  ושולט; מקום בכל מצאנ עולם בורא אבל – בהם לשלוט

  כּוש"? ַנֲהֵריל "ֵמֵעֶבר הבורא וחישל הם ומי

 עמייםפ  ציון" "הר מעל וברותע ציפורים יליונימ מאות – נפים"כ "ִצְלַצל – נודדותה הציפורים
 נתיב הם יוןצ הררי – פריקהא זרחשבמ דרום כנפי דע רוסיה, שבמרחבי פוןצ מירכתי בשנה,

  בתבל. כזה מקום דעו אין אליו. תנקזותמ שכולן מדבר,ל ים יןב הצר, המעבר

 השליחים גיעוי כך הנילוס, ביובלי טותש סירות ווכמ לים"),ק "מלאכים( ציפורים'ה כנפי' כמו
  ז). (יח, ציון" הר באות,-צ ה' ֵשם קֹוםְמ  "ֶאל ה'",ל "ַשי םע תבל מקצות

752- עמ' אביב),-לת (מהדורת לויותג קיבוץ נס' בספרי) וכתבתי דיברתי רבות םשני
 אל' ביאליק "נח של בשיריו,' החסידות כנפי 'על לציון הכיסופים לש הנפש' ציפור' אודות( 265

 להע לא אך – (=חסידה)' שיֶמָלה שיֶמָלה,' אתיופיה הודיי של ובשירם;' החסידה 'ותנפנף הציפור';
 אול בני הרב טובה חברי אירה ,299 פעלמ זכותב והנה,," כנפים ִצְלַצל ארץ "את כך פרשל דעתי על

  .ישעיהו בחזון המופלאות שירה מילות את חדשמ להבין ולנו,כ עיני את

  

 נביא המונותאיזם -ישעיהו יט 
-אי אפשר היה לתרבות האנושית להגיע לאמונה מונוֵתיאיסטית בלי תקופת הכשרה של מעצמת

 גלובלית, אחת. את הפוטנציאל זיהה ישעיהועל 

 הפרת (=ארצות ֶמסֹוּפֹוַטמיה – ומנוגדות מובילות תרבויות שתי היו הציביליזציה מראשית
 היו לשתיהן, המשותף האלים ריבוי על הדתיות האמונות גם הנילוס). (=עמק ומצרים – והחידקל)

 ממלכות קרסו כאשר מיסודו. לקמחו נראה והעולם ובמסופוטמיה, במצרים ומנוגדות שונות
 שושלות קרסו כאשר ביניהן. ההגמוניה התחלפה אשור) בבל, ַאַּכד, (שּוֶמר, במסופוטמיה קדומות



 עלו תמיד י),-ב יט, כאן; גם (כמתואר היאור בארץ אנרכיה של תקופות והיו במצרים, פרעונים של
 את כבשו לא הצפון ומלכי טמיה,מסופו את פרעונים כבשו לא מעולם  זמן. כעבור חדשות שושלות
 מצרים.

 671( ֵאַסרַחדֹון כבשו אז ישעיהו, חריא שנה חמישיםכ אשורית,ה אימפריהה לש שיאה ימיל עד
 אחת על-מעצמת בהיסטוריה, לראשונה יצרו,ו מצרים, תא פנה"ס)ל 664( וַאשּורַּבניַּפל לפנה"ס)

 "ֵמֹהדּו ָמַדיו פרס לכימ אתז עשוי כך אחר נהש 150-כ נילוס.ה דלתת עד החידקלו הפרת משפכי
 שליטהה את הרומית הקיסרות ייצבת כך חרא שנים מאותו רוכה,א ותרי לתקופהו ּוש"ּכ ועד

 =הנצרות),( מונוֵתיאיסטית דתית מונהא  לש בינלאומית מיחהצ ראשונהל תחוללת בהו הגלובלית,
  ההיסטוריה'). 'קץ לאו דרך, בןא רק היא הנצרות םג (אך דרך המור לה שמשוי ישעיהו שנבואות

 על-עצמתמ של הכשרה תקופת בלי ונוֵתאיסטיתמ לאמונה הגיעל האנושית תלתרבו יהה פשרא אי
  אחת. גלובלית,

 "מלך של הראשונה בהופעה כבר האחרית זוןח של הפוטנציאל את אהר ה)כ-חי ;ד-א (יט, ישעיהו
 רטומיח כאשר שור'),א לכימ אדונים',' של קשה ('ביד ָשה"ָק  ֲאֹדנים "ביד מצריםב שימשול ַעז",

 מסופוטמי מלךש שלהם, העצמי ביטחוןב ומתעים, ועיםת יד),-יא יט,( "ֱאִולים"כ תגלוי מצרים
  – מצרים את כבושל יצליח', לא 'לעולם

  אשור) מלכי =על( ַקל ָעב לע ֹרֵכב ה' "הנה
  מצרים, ובא
  א). (יט, פניו"...מ מצרים אלילי וָנעּו

  

 בואו נעשה סדר -כ ישעיהו 
 תרתן, סרגון, וגם אחד בשם ַיַמני. הרב יואל בן נון סוקר את ההקשר ההיסטורי של הפרק

 לב).-כח (יד, אחז" המלך מות" משנת פלשת. לע הזה" הַמָׂשא" את משיךמ כ פרק

 פלשת ערי את כבש אשר נחש", "מֹשֶרש יצאש ה"ֶצַפע" כנראה ואה לפנה"ס), 217-706( 2-ה סרגון
  והגלהו. 'חנון', המלך את ידיו' 'במו תפס זה,ע את בשכ 3-ה בשנתו – א)ל (יד, מצפון""

  אשור. נגד קואליציה כונןל כדי שליחים שלחו אשדוד, לךמ 'ַעזּורי' רדמ 8-ה בשנתו

 (אחיו) את אשדודב והמליך 'ַעזּורי', את הכניעש בכיר), באצ (מפקד ַתרָתן"" נשלח 01-ה בשנתו
 בשם חיל ישא והמליכו 'אחימתי', תא הדיחו אשדודיםה בלא אשור;ל אמןנ השהי 'ַאחימתי',

  באזור. מלכים עםו מצרים, עם יתבר שכרת 'ַיַמני',

 שרידי את ליוא וקשר והתחזק, שהלך זקיהו,ח אל םג הגיעו מורדיםה שדודא לכימ לש שליחים
 ַׂשק"" לבשו שדוד,א את להכניע "ַתרָתן" צאי כאשר בארץ; נותרוש הגליל, שבטיו ומנשה אפרים

  שקים. וִפתחּו נרגעו, ודבאשד המרד כנעתה ואחרי עקה,ז כתפילת בירושלים

ש וָיֵחף ָערֹום" המלך בית פניל להתייצב שעיהוי תא 'ה לחש זא דווקא  כשבאו (בעיקר שנים" ש
 כדי הובוט נועז למאבק צאי הנביא – אחרון)ה האשדודי מרדל חזקיהו תא למשוך י''ַיַמנ שליחי
  העלה. שה' צמה,המע נגד המסוכן מרדל מלהצטרף יפוחיוט בן זקיהוח את לעצור

 נגד נלחם לא וסרגון חזקיהו, הצטרפות לע לנו ידוע לא – צליחה הנביא תהזא בפעםש ייתכן,
  יהודה.

 בריתו בן אל ברח ַיַמני'' תושביה; את והגלה וד,אשד את חריבה בעצמו, רגוןס בא 21-ה בשנתו
 לתהלוכת מצרים") ("ְשבי ַיַמני'' את הסגירו הם – ּוש'ּכ פרעוני' שתלטוה םש אבל במצרים,

  – ּכּוש פרעוני לש בסיועם סרגון, לש והגליה השפלה

  וזקנים, נערים

  ֵׁשת; וֲחׂשּוֵפי וָיֵחף ָערֹום

  ,ַמָּבָטם ִמּכּוש ָוֹבשּו ְוַחתּו



  ה).-ד (כ',  ִתְפַאְרָתם מצרים ּוִמן

  

 ו האשורים לפנינוישחק -ישעיהו כא 
סרגון מת, מה הלאה? האם האימפריה תתפרק? אנשים במרחב כולו עוברים לנקודת תצפית 

 ומתבוננים. ישעיהו מצרף אותנו לצופים

 יצליח האם – תצפיתל המרחב בכל נשימה נשיםא עצרו יד)ו יג רקיםפ עילל (ראו רגוןס כשמת
 מוהרי המורדים בוצותק תתפרק; שהיא או ,האימפריה על להשתלט פנה"ס)ל 705-681( סנחריב

 מקום. בכל ראש

 ֵעיָלם לאליליה; גדס שאביו זו בבל, תא והכניע זרח,מ-דרוםל פנה"ס)ל 703( חילהת צאי סנחריב
 של בנגב" ה"סּופֹות הן אלה שור;א נגד הבבלי מרדל והתמיכה גבה יוה בבל)ל מזרח-(מדרום וָמַדי

  הפרסי): למפרץ עד שמגיע (המדבר "ָים-מדבר "ַמָׂשא

  לי: ֻהַגד ָקָשה "ָחזּות
  אשור), נגד (בבבל בוגד – הבוגד

  שודד, – השודד
  ב).-א (כא, ָמַדי..." צּורי – ֵעיָלם ֲעלי

  

  סנחריב?! ניצח האם  להכריע, ידעו אל ד)-ג (כא, המבוהלים הצופים

 תפלש ערי נגד הפיניקים, ריע נגד הידוע מלחמהה למסע נחריבס יצא פנה"ס)ל 701( בינתיים
  בלכיש. בעיקר היהודי', חזקיהו' ונגד שקלון),א מלך (בראשות

 אותו תפסו אזו שּומי'),-ָנדינ-('ַאשּור בנו תא בבבל נחריבס מליךה פנה"ס)ל 699-694( המ לזמן
 הכוח היא ֵעיָלםש חשבו במרחב הצופים ובר נרצח. םש לעילם, ותוא הסגירוו אשורב הבוגדים

 תתרסק, אימפריהה יצליח, אל ירושלים, ולמ כישלונוו מערב,ב הישגיו אחרי וסנחריב, העולה,
  ירותו.בח שוב יזכה כולו והמרחב

  י:-נ-ד-א אלי אמר ֹכה "כי
  ַהְמַצֶּפה, ַהֲעֵמד ֵלך

  ח)".-ו כא,( ַיגיד... ִירֶאה אשר

 שוב סנחריב כבש הכרעה, אי של ניםש אחרי י),-ט כא, נביא;ה-צופהה (כדברי פתעההה למרבה
 פסילי את הוביל אביו, רגוןס של לדרכו בהיפוךו בנו, רצח את קםנ פנה"ס),ל 689( בבל את

  לנינֵוה: דולהג בהשפלה הבבליים האלילים

  פרשים, צמד ישא רכב בא זה "והנה
  ויאמר: וַיַען

  בבל, נפלה נפלה
  לארץ". (סנחריב) ַּברִש  אלהיה פסילי וכל

 וב"ֵתיָמא", ְעָרב""ּבַ  "ֵׂשעיר",ו דּומה"" בר,המד בשבטי שליטתם תא האשורים חיזקו במקביל
  ֵקָדר". וב"בני ְדָדנים" ב"ֹאְרחֹות

  

 תפסיקו לשחק אותה גיבורים -ישעיהו כב 
בתוך נבואות על הגויים מופיעה נבואה מפתיעה על ירושלים, ישעיהו צופה בעיר הששה אלי קרב 

 ורואה בעיניו חורבן

 היא – נזכר לא ְשָמּה לכן, וכנראה הגויים, על ה'ַמָׂשא' תנבואו בתוך  ירושלים על מפתיעה נבואה
 ידי על צפוי, ולמצור למרד בהכנות רוגשת בעודנה בהיסטוריה, ה' יד להופעת ִחָזיֹון" "ֵגיא רק

 כתובת (האם השילוח נקבת דרך המתרחבת, העיר תוך אל הגיחון מעיין והטיית החומות, ביצור
 שלי). באתר חץ', שם יורה 'ולא מאמרי ראו הנביא? התנגדות בגלל רואים מעין הוסתרה השילוח



 יודעים שכולם אף בניצחון, כבר ֹוָפהצ כאילו וחוגגת, רב,ק אלי שהש עירה תא אהר חרד,ה הנביא
  – יג) כב, ָנמּות"; חרמ כי וָשתֹו, "ָאכֹול( מי ודעי ואין ביםר אנשים שייפלו

 רגישת שלא ירושלים  כי יב), (כב, ק"ׂשָ  ַלְחֹגרו ִמְסֵּפד...ּולְ  כי"ִלבְ  ולזעקה, לצום 'ה בשם קרא הנביא
 ולבסוף ותמרוד, תמרוד עצמה,ב הבוטחת רושליםי אבל מעצמות,ב מרודת אל ביצוריהב בטוחה
  א). א, (איכה ם"עָ  ַרָּבתי "העיר לע "ֵאיָכה" בכותל העם ייאלץ

 למרד להצטרףמ טיפוחיו, ןב חזקיהו את לעצור כדי ג) כ,( וָיֵחף" ָערֹום" ישעיהו לךה שנים שלוש
  ק.ש חגר שוב הוא וכעת האשדודי,

 סנחריב, תחת כללית כהתפרקות נראהש מה מול בלא הנביא, לש קוב שארנ זקיהוח רגון,ס מול
 בכתובת (כמוזכר עמומט מלך בה המליךו הפלשתית, קרוןע את בשכ למוביל, פךה חזקיהו

  סנחריב).

  דֹו;ֲעבָ  ולא אשור במלך ַוִיְמֹרד

  זהע עד פלשתים את ִהָּכה הוא

  ז); יח, ב-ים(מלכ ְגבּוֶליָה... ואת

 ישעיהו יצא  .)228-512 עמ' עפות, כציפורים – ישעיהו ספר,ב רחבהה וראו( אחרה צדה מן
 קבר ידי על שמו האדרת גללב הבית", על שרא "ֶשבָנא כיר,ב שר גדנ ריפהח ישיתא בהתקפה
  ע"א). וכ סנהדרין לאחז; בדומה( הכניעה' 'מפלגת ראש תא בשבנא ראו חז"ל מפואר;

  

 עומדות היו רגליהם בשערייך, צור -ישעיהו כג 
מלכים גדולים ותקיפים תמיד שאפו לעלות על הרי הלבנון לכרות משם ארזים וברושים לבניית 

 ארמונות רחבים. דורות של כובשים שפכו אדמה אל הים כדי להרים סוללות וללכוד את צור

 ותםח הקובץ וממלכות. ליטיםש של שחצניתה גאווהה גדנ מיוחדב כוונותמ ה'ַמָׂשא' נבואות
 מיניותה פולחני עם הכנענית התרבות רתובי העתיק, עולמיה הסחר ירתב ידון),צ עם( ורצ בגאוות

 טז).-טו (כג, הזֹונה" כשירת" – אֵשרה'ו 'בעל של

 ִלְּב ָגַבּה "ַיַען – ובשיםכ פנימ טוחהב שהרגיה ולכן הפניקי, מהחוף וחצי כק"מ אי, לע שכנה צור
 כובשים של דורות ב); כח, יחזקאל( ימים" בלב שבתיי אלהים ושבמ ני,א לֵא  תאמרו ור),צ (נגיד
 את לחבר הצליח וקדוןמ אלכסנדר ורק צור, תא ללכוד וללותס להרים דיכ הים לא דמהא שפכו

  החוף. אל צור

 לבניית ברושיםו ארזים שםמ כרותל לבנון,ה ריה לע לעלות אפוש תמיד ותקיפים גדולים מלכים
 ברית עותבאמצ זאת השיגו ואחאב),( ושלמה ודד חבים.ר ארמונותל מפוארותו שרותי תקרות

  והשתלטו. טבעיות,ה ההגנות את פרצו שורא מלכי בלא (וצידון), ורצ מלכי םע כוח) (מעמדת

 (כנראה ים'ל 'מעבר לא ורצ עירה תוךמ וחלבר צידון למלך רםג כבר לפנה"ס) 017-(ב סנחריב
 ים', 'ללב ברחש צידון, מלך את ג'ד 'כמו תפסו הגדיל, פנה"ס)ל 678( נוב ַסְרַחדֹוןֵא  בלא לקפריסין),

 אחר הפניקי. בחוף ַסְרַחדֹון'ֵא  'נמל את בנה ואף ו,ל אשר כל אתו אשתו תא לקחו אשו,ר תא כרת
    מצרים. ושלכיב דרומה המשיך כך,

 כט, (יחזקאל ורצ על טו) כג, חד";א מלך "כימי( בּוַכְדֶראַצרנְ  עלהי ַסְרַחדֹון,ֵא  חריא נהש עיםכשב
 גם וישלטו האכזריות, הגליותה את יפסיקו רס,פ מלכי בואוי וספותנ נהש שבעיםכ אחריו יח),

 םי אל לבנוןה ןמ ארזים "עצי מלא, כסףב שוב, יביאו ַדְרָיֶוש,ו ּכֹוֶרש ימיב אז, ירושלים.ב וגם בצור
 (כג, לה'... ֹקֶדש ַסְחָרּה... "והיה – ישעיהו כנבואת ירושלים,ב לה' ביתה לבניית )ג ,ג עזרא( ָיפֹוא"

  יח).

  

  נבואות מרעידות -ישעיהו כד 
 נביאים שונים חזו רעידות אדמה. המבט הנבואי נותן להתרחשות הטקטונית משמעות תאולוגית



 ותחתפ היא תאריך. ללאו חידות, צופניו יריתש שוןל מֵלאה אחת, יחידה םה כז עד כד הפרקים
 יא). י, ו, לפרקים בדומה( גאולה של דולג בשופר חותמתו גדול, ברעש

 נבואי משל הםש כ"ט), פרק ב' לקח נבוכים מורה( הרמב"ם תבכ דומיהם,ו רעשה יאורית על
 נביאה הרעש, אורבתי כן,א ישעיהו. של הנבואית שפהב ובמיוחד בירים,כ היסטוריים לאירועים

  האשורית. האימפריה שתלטותה את לתאר התכוון

 יש ךכ עוזיהו. בימי שהתרחש החזק פיזיה מהרעש הזה משלה את קחל הנביאש פק,ס יל יןא אבל
 רעידת ב); (כד, ומעמדו כספו בזכות יצלנ לא גביר וא כוהן ששוםכ האסון, לע דויקמ יעודת בידינו

 דומה היה אל כבר ביהודה ברד שום ה,ואחרי שכינה,ה סילוקכ נבואהב נתפרשה הנוראה האדמה
  – הקודמים לזמנים

  ּובֹוְלָקּה, ארץה ּבֹוֵקק ה' הנה

  ְשֶביָה...;יֹ  וֵהפיץ ָפֶניהָ  ְוִעָוה

  ִתּבֹוז, ִהּבֹוזו הארץ ִתּבֹוק ִהּבֹוק

  ג);-א (כד, הזה הדבר תא ִדֶּבר ה' כי

...  

  ארץ;ה יושב עליך ָוָפח ָוַפַחת ַּפַחד

  הַּפַחת, לא ִיּפֹול הַּפַחד קֹולִמ  הָנס והיה

  ַּבָּפח, ָלֵכדיִ  הַּפַחת ִמתֹוך וָהעֹוֶלה

  ָתחּו,ִנפְ  ִמָמרֹום ֲאֻרּבֹות כי

  הארץ; מֹוְסֵדי ַוִיְרֲעשּו

  הארץ, ִהְתֹרֲעָעה ֹרָעה

  ארץ, ִהְתּפֹוְרָרה ּפֹור

  ארץ; ִהְתמֹוְטָטה מֹוט

  ַּכִשּכֹור, ארץ ָתנּועַ  נֹועַ 

  ַּכְמלּוָנה, וִהְתנֹוְדָדה

  ִּפְשָעּה, עליה וָכַבד

     כ);-יז (כד, ּוםק תוסיף ולא וָנפלה

 
  

 א); א, עמוס( ָהָרַעׁש ִלְפֵני ָנַתִיםְׁש  ָעמֹוס... ִּדְבֵרי

 
  

 ַהִּמְזֵּבַח, ַעל ָּצבנִ  י-נ-ד-א ֶאת ָרִאיִתי

  א); ט, ס(עמו ים...ַהִּסּפִ  ְוִיְרֲעׁשּו ַּכְפּתֹורהַ  ַה ַוּיֹאֶמר

 
  

 ִּכֵּסא... ַעל ֵׁשביֹ  י-נ-ד-א ֶאת ָוֶאְרֶאה

  ַהּקֹוֵרא, ִמּקֹול ִּסִּפיםהַ  ַאּמֹות ַוָּינֻעּו



  ד);-א ו', ישעיהו( ָעָׁשן ִיָּמֵלא ְוַהַּבִית

 
  

 ָוָיָּמה... הִמְזָרחָ  ֵמֶחְציֹו ֵּזיִתיםהַ  ַהר ְוִנְבַקע

  ָהַרַעׁש ִמְּפֵני ְסֶּתםנַ  ַּכֲאֶׁשר ְוַנְסֶּתם

  .ה)-ד יד, (זכריה ְיהּוָדה... ֶלמֶ  ֻעִּזָּיה ִּביֵמי

  

  

   -ישעיהו כה 
  

 אני שולח לך שיר מפוצל -ישעיהו כו 
בימי חזקיהו לא היה כוח לומר שירה, היו אלו ימים של חורבן. אבל אם מנטרלים את מה שלא 

 רלוונטי ואוספים עוד כמה פסוקים אפשר ממש לשמוע את השירה

 לא זקיהוח בימי אבל ב.י שבפרק מזמורל אדמ ומהד לו,א פרקיםב חבויו מפוצל גדול ישועה שיר
 הצלת לש הנס גודל את לראות כלוי ולא השפלה, עריו לכיש ורבןח גללב ירה,ש ומרל וחכ היה

 וִהפנו ימים, באותם דולההג ההחמצה את )*א עמ' דצ (סנהדרין ז"לח סבירוה ךכ ירושלים.
 רץ".הא "ִמְּכַנף שנשמע למזמור

 ְמׂשֹוׂש ַבתשָ  ..ֻתּפים. ְמׂשֹוׂש ָשַבת ירוש...ת "ָאַבל - השיר סוקיפ לע דילוגב רצףה תא קרואל קל
 ַּפָחד לי... אוי לי, ָרזי י,ל ָרזי ָוֹאַמר ָשַער; ַּכתיֻ  ּוְשִאָּיה ָּמהשַ  ָּבעיר שַארנִ  ארץ;ה ׂשֹוׂשְמ  ָלהגָ  ִּכנֹור...
 לש התיאור רצף את קוטעים )ט-ו א( כה פרקב שירה סוקיפ םג ).כ-זט + יב-ו (כד, ָוָפח..." ָוַפַחת

 מתוך ההקשר מחוסרי הפסוקים חילוץ חריא שלם, זמורמ לפניכם הנהו ';ה לכותמ הופעת
  והישועה: הפקידה הרעש, תיאורי

  שמענו, ְזִמֹרת הארץ "ִמְּכַנף
  טז). (כד, ַלצדיק ְצבי

, תהא להי-א ה'   ֲארֹוִמְמ
  ֶּפֶלא, ָעׂשיָת  כי ִשמ אֹוֶדה
  א); (כה, ֶמןאֹ  ֱאמּונה ֵמָרחֹוק ֵעצֹות
  ההוא: ביום וָאַמר

  ויֹושיֵענּו, ול ִקוינּו זה הינול-א הנה
  ט); (כה, בישועתו וִנשמחה ָנגילה לו, וינּוִק  ה' זה

  – יהודה בארץ הזה שירה יּוַשר ההוא ביום
  ָוֵחל; חומות ָישית שועהי לנו, ָעז עיר

  ֱאֻמנים; ֹשֵמר קצדי גוי בֹאויָ  שערים ִּפתחּו
  ַעד, ֲעֵדי בה' ִּבטחּו

  ד);-א כו,( עולמים צור ה' ּה-ביָ  כי
  ָיֹרנּו, קולם ִיְׂשאּו ֵהָמה

  ִמָים; ָצֲהלּו ה' ִּבְגאֹון
  ה', דּוַּכּבְ  ָּבֻאִרים כן על

  טו);-יד (כד, שראלי להי-א 'ה ֵשם הים, בִאֵיי
  – ההוא ביום והיה
  גדול, ְּבשופר ִיָתַקע
  אשור בארץ הֹאְבדים ּוָבאּו

  מצרים, בארץ וַהִנָדחים
  יג). כז,( בירושַלִם" הֹקֶדש, ַהרב לה' וִהשַתחוּו

  



 אחרי המכות יושר השיר -ישעיהו כז 
הגאולה עדיין לא נולדה, ישועות לא מופיעות בארץ, הרשעים שולטים והמתים נטמנים בעפר, 

 היוםבעוד אנחנו מתפללים לתחיית המתים. ואז יבוא 

 הנבואה – הקודם הפרק עומקב (כרגיל) שמתחיל חותם,ה הפרק תא יצבוע צריםמ יציאתו פסח
 צרים.מ שעבוד את שמזכיר רי,האשו לשעבוד חוזרת

  – ּוָלֶתז (אחרים) ֲאֹדנים ָעלּונּוּבְ  להינו-א "ה'
" ַנְזּכיר ּבְ  (=רק) ְלַבד   ג);י (כו, ְשֶמ

  – התינוק יציאת אתלקר לידה חבליל דומים ודהשעבמ היציאה לקראת והייסורים הכאבים

  ָלֶלֶדת, ַתְקריב ָהָרה "כמו
  – ַּבֲחָבֶליהָ  ִתזַעק ָתחיל

  ה'; ִמפניך, היינו כן
  יט);-יז כו,( רוח"... ָיַלדנּו מוכ ַחְלנּו, ָהרינּו,

 בעפר, טמניםנ והמתים שולטים הרשעים ארץ,ב מופיעות אל ישועות ולדה,נ לא יןעדי הגאולה
 לעם, הַצו יבוא ואז ּפיל).ַת  ְרָפאים (ָוָאֶרץ הרשעים לנפילתו מתים,ה תחייתל תפלליםמ נחנוא עודב

 העולם, רשעי את ֶּכהיַ  ה' שבו רגעל ולחכות - מצרים פסחב כמו - בתיםב הסתגרל רושלים,י בתוך
  – בכורות במכת כמו משמ ומצרים, בבל אשור,

  ַבֲחָדֶרי ּבֹא ַעמי "ֵל
) לתיךד ּוְסֹגר , (ְדָלְת   ַּבֲעֶד
  ָזַעם; ַיֲעָבר עד גער כמעט (=התחבא) ֲחבי

  ממקומו ֹיֵצא ה' ִהֵנה כי
  ליו...ע הארץ ֹיֵשב ֲעֹון ִלְפֹקד
  ה'... ִיְפֹקד ההוא ביום

  (=אשור); ִרחַ ּבָ  ָנָחש ִלְוָיָתן על
  (=בבל); ַקָלתֹוןעֲ  ָנָחש ִלְוָיָתן ועל

  א); ז,כ כא,-כ (כו, רים);(=מצ ַּבָים" אשר הַתנין את והרג

 בתוך הֹרֵבץ הגדול "הַתנים – ג) (כט, חזקאלי ועד מותש ספרמ מצריםב פרעהל ודק ואה התנין
 בירת נינֵוה( יותר והקצר הישר חידקלה על שכנוש המעצמות ןה נחשיםה ניש אילוו ְיֹאָריו",
 המכות חריא =בבל).( המפותלו הארוך יח), טו, ית(בראש פרת הרנ הָגֹדל נהרה ועל אשור),

 והִנָדחים, הֹאְבדים לש גם המופלא, הגלויות יבוץק ויתחולל ערים,ש ִּפתחּו לש שירה ושרי הגדולות
  לירושלים. בדרך

  – ההוא ביום "והיה
  רת)פ נהר (=מזרימת הנהר ֹּבֶלתִמִש  ה' ַיְחֹּבט

  מצרים, נחל עד
  יב). (כז, שראל"י בני ֶאָחד ַאַחדלְ  ְתֻלְקטּו וַאֶתם

  

 מורה ותלמידים רעים -ישעיהו כח 
 שיכורי הגאווה בירושלים, לא יכלו לסבול את 'המֹוֶרה הטרדן' ישעיהו, שהטיף להם מוסר בלשון

 חכמה ושיר, ולעגו לו כמי שמילותיו אינן מתחברות למשפט

 לבין ד),-א כח,( אפרים" ִשֹּכֵרי ֵגאּות ֲעֶטֶרת" בין שהק השוואה - חתא יחידה - כט-ו חכ פרקים
 של האחרונות שנותיה היו לחזקיהו), 6 (ועד חזא ימי =ירושלים).( "ֲאריֵאל"ב הםל הדומים
 שתירמס שומרון ואת הכביר*, אשוריה השיטפון תא עיניו נגדל אהר נביאה אפרים'.' ממלכת

 וגאווה**. יכרוןש מתוך שבא אחרוןה המרד חריא אשור, ברגלי

 אשר הזה העם ֹמְשֵלי ָלצֹון, "אנשי – 'שלו' השיכורים עם ישעיהו של לעימות ההקדמה וזאת
 וחשבו אשור), (=מלך המוות עם ברית שכרתו אחז, של השרים חבורת טו).-יד (כח, בירושַלִם"

  זרה. להשתלטות שער פתחו אבל אשורי, מכיבוש תינצל יהודה שבזה



 אצולהב תלמידיםו וריםמ אז היו וכבר רעים, םתלמידי מול 'מֹוֶרה'כ ישעיהו חשףנ הזה בעימות
 ָלָצו", "ַצו 'ָדן'... 'ָגד', א','ּבָ  'ָאב', תרגיליב קריאה, למודל חלוה םֵא  ָחָלב"מֵ  "ְגמּוֵלי – הירושלמית

 ָשם" ְזֵעיר ָשם, "ְזֵעיר – שלם למשפט מתחברות אינןש קטועות יליםמ 'ָתו', ָשב',' ָרב',' ָקו",לָ  "ַקו
  יג).-ט (כח,

 בלשון וסרמ להם שהטיף שעיהו,י הטרדן' המֹוֶרה' תא סבולל כלוי אל ים,בירושל הגאווה שיכורי
 אולי מהם (כמה ינוקותת של כמורה למשפט, תחברותמ אינן מילותיוש כמי ול לעגוו שיר,ו חכמה
  לקרוא). אצלו למדו

 מפני ולירושלים, ליהודה צפוי המ ולהבין לקרוא צליחוי לא מותםכ שתלמידים ם,לה שיבה הנביא
  יד). כט,( ובשקר" ב"ָכָזב... מבטחם שמוו ח), כח,( צֹאה" קיא" בתוך יכוריםכש שוכבים שהם

  הכרם). שירת את (מזכיר בואהת לשדה משל המֹוֶרה'' הוסיף ט)כ-גכ (כח, כאן
 המשפט ייסורי ואלה – עגלה' 'גלגל של זקותח במכות תבואהה את דושל צריך לחםל הגיעל כדי

  לגאולה. בדרך

______________________________________  

  ח.-ז ח,-ב כמו ב, כח,ב האשורי השיטפון *

  ז. בהושע באש, עולהה במאפייה השיכור אוֶפהה כמו **

  
  

 תחזיקו מעמד, זה יעבור -ישעיהו כט 
השיעור העיקרי של ישעיהו לשומעי לקחו הוא הצמיחה המחודשת העתידה להיות אחרי כל 

 ?זכו לראות בההמכות, אך האם חזקיהו ושריו י

 הגֹוִים כל ֲהמֹון" את הנביא ראה ברכ האשורי, שיטפוןה חתת פריםא לש ומרוןש מיסתר אחרי
 ֵעבר אשור צבא "יישאר איך גם ראה כברו ב), (פס' וד"ד ָחָנה ִקרַית" '),ז פס'( ריאל"א לע הֹצְבאים

 ).ח-א (כט, "שֹוֵקקה" בנפש ושליםיר את לאכולו לשתות חלוםה אחרי וצֵמא,

 'נביאים' ביןל ישעיהו, 'המֹוֶרה' בין ירושלמי,ה הספר' 'ביתב העימות המשךל קער הז לכ ושוב,
 לקרוא כוליםי שאינם הָחתּום", "הספר דברי על קרוא)ל אצלו מדול (שאולי פרס יודעיו ו'חוזים'

  יב).-י (כט,  ְרֵדמה"ַת  "רוח עליהם נסךו ראשיהם, תא כיסה ה' כי בו,

 (האשורי), המוות םע ובברית כזבב בוטחיםה חזא ריש שיכוריםה לע רמדוב לא כבר כאן
 כבדוני, ובשפתיו בפיו הזה, "...העם – ה' עובדי םה חוץ כלפיו פר,ס למדוש זקיהו,ח בשרי אלא
 – ֶהרֵגל מתוך כוונה, בלי תפילה יאה דתי בחינוך יותרב קשה עיהב וכידוע, – מני"מ חקר ולבו

  יג). (כט, ֻלָמדה"ְמ  אנשים ִמְצַות ֹאתי ִיְרָאָתם "ַוְתהי

  – המכות כל חריא להיות העתידה המחודשת צמיחהה  ואה הנביא המֹוֶרה'' של יהעיקר השיעור
  ההוא ביום
  ולכבוד לצבי ה' ֶצַמח יהיה

  ישראל; ...ִלְפֵליַטת
  בציון, הנשאר והיה

  – בירושַלִם והנותר
  לו... ֵיָאֵמר ָקדֹוש

  ד);-ב (ד', משפט... ...ברוח

  ההוא ביום
  צבי ַלֲעֶטֶרת באות-צ ה' יהיה

  ִתְפָארה וִלְצפיַרת
  ַעמֹו; ִלְשָאר



  משפט ולרוח
  ו);-ה (כח, המשפט... על ַליֹוֵשב

  ההוא ביום ושמעו
  ספר, דברי – הֵחְרשים

  יח); (כט, ִתְרֶאינה ִעְורים יֵניעֵ  ּוֵמֹחֶשך, ּוֵמֹאֶפל

 נאמניםה "ִלֻמָדי")( נביאה ותלמידי  יח)-טז ח,( "הילדים" השארית, תוךמ העתידית, בצמיחה
 ַיְקדישּו ְּבִקְרּבֹו ָיַדי עשהמ ילדיו ִבְראֹותֹו עקב...י ֵיבֹוש לא..." אזו מכריע,ו שובח קוםמ יתפסו

  שירה? ולומר צומח,ה בפלא לראות ושריו זקיהוח יזכו האם  אך – כג) כט,( ְשמי..."

  

  

 לא מוותרים על הקנה הרצוץ -ישעיהו ל 
ישעיהו רואה בהישענות על מצרים הפרת ברית והפרת חובת המלך. חזקיהו, בניגוד לעבר, לא 

 מקשיב

 לפנה"ס). 705( סנחריב מלוךב חזקיהו, ימי  – אחת חידהי הם לאו ל פרקים

 כ פרק - (מאשדוד מורדים מלכים ליחיש נגד כוחותיו, בכלו ה' צוב התייצב שעיהוי רגון,ס בימי
 להכריע זדמנותה שום על פסחו לאש אשור, באותצ גם צר.ע וחזקיהו ט),ל פרק - ַּבְלֲאָדן ְמֹרַדך

  דה.יהו על עלו לא מתמרדים,

 שוריתהא שהשליטה בטוחים, היו מרחבה ובכל אימפריה,ה כל עשהג נחריב,ס עלהו רגוןס כשמת
  למצרים. מירושלים משלחתה יצאה שבו רגעה היה זה – מתרסקת

 למנהיג הב הפך שחזקיהו הקואליציה את עוד עצורל יהה כולי אל ךא הוי"," י","הו זעק ישעיהו
 פגיעה וגם צרים,מ ביציאת ה' ברית פרתה לָגלּות, זרהח מצרים,ל משלחתב אהר נביאה מוביל.
  מצרים. סוסי על הישעןל שלא טז), ז,י דברים ספרב המלך (בפרשת המלך בחובת

  ..ה'. ְנֻאם ֹסררים בנים הוי

  שאלו, אל ופי מצרים לרדת יםהֹהלכ

  פרעה, בָמעֹוז ָלעֹוז

  מצרים; בֵצל וַלחסֹות

  ֹבֶשת,ל פרעה ָמעֹוז לכם והיה

  ג);-א (ל,  ְכִלמהלִ  מצרים בֵצל וֶהָחסּות

  לעזרה, מצרימה הֹירדים הוי

  ִיָשֵענּו; סוסים על

  ָרב, כי רכב על ַוִיְבְטחּו

  – מאד ָעְצמּו כי פרשים ועל

  א); (לא, ּוָדָרש לא ה' ...ואת



 ליציאת כהיפוך ַמָׂשא')' (בלשון מתואר מדברה דרך מצריםל שנסעה לכותית,המ שיירהה מסע
  – מצרים

  נגב ַּבֲהמֹות ַמָׂשא

  וצּוקה... צרה בארץ

  ֵחיֵליֶהם ָיריםעֲ  ֶּכֶתף על ִיְׂשאּו

  – רֹוָתםאֹוצְ  גמלים ַדֶּבֶשת ועל

  יֹועילּו; לא ַעם על

  ז);-ו (ל, ַיְעֹזרּו... ָוִריק ֶהֶבל ומצרים

 מצרים םע ברית להם שהתירו 'החוזים'ו ה'", תורת" תא סותרתה חלטהה יבלוק שריוו חזקיהו
 תתרסק המצרית המשענת  – יא)-ח ל,( והספר לוחותה לעדות התכחשוו הדרךמ רוס שור)א (נגד

  באמת. ספר יודעי כל לעיני עידי לוח על כתובה ה' ודבר יד), ל,( לרסיסים

  

  

 פסח תמורת פסח -עיהו לא יש
חזקיהו חגג פסח מופלא כשאיחד את שארית שבטי ישראל עם יהודה וירושלים. פסח מופלא 

 כנגדו עשה ה' לחזקיהו בהצלה מסנחריב

 אש מכות שוב יופיעו יחד, םג ומצרים יהודה ולמ אשור תעצמותה אחריו מצרים,ל ירידהה אחרי
 יחגוג ה' הרו פסח, צלתה כמו רושליםי ישועת תתגלה ואחריהן אשור, לע מצרים) (כמכות וברד

 – וםלי שהפך הלילה כשירת בשיר,

  קולו הוד את ה' והשמיע

  ַירֶאה; זרועו וַנַחת

  ָּבָרד; ואבן ֹוֵכלה...א ֵאש וַלַהב ...

  אשור, ֵיַחת ה' מקול כי

  לא);-ל (ל, אותו] [ה' ַיֶּכה בֵשֶבט

  

 [לחופשי], ָעפֹות ְּכִצֳפרים

  – ירושָלִם על באות-צ 'ה ָיֵגן כן

  מליט...וִה  ָּפסֹוחַ  וִהציל, ָגנֹון

  ש...אי לא ְּבֶחֶרב אשור וָנַפל

  ציוןב לו אּור אשר ה', ְנֻאם

  ט);-ה (לא, בירושָלִם לו וַתנּור



  

 חג, התקדש ילְּכלֵ  לכם יהיה השיר

  ֶּבָחליל ַּכהֹוֵלך ֵלָבב וִׂשמַחת

  כט). (ל,  ישראל צּור לא ה' ְבַהר ָלבֹוא

 
  

 ("ֵמָאִשר"), ומנשה "ֵמאפרים ישראל שבטי אריתש את שאיחדכ זקיהו,ח שהע חדא ופלאמ פסח
 דוד. בית תחת וירושלים יהודה םע ויח) יא ,ל ב-ימיםה-דברי( "וְזֻבלּון ִיָׂששָכר

 סנחריב, ידימ ירושלים להצלת מצרים) םע הברית למרות( לחזקיהו ה' עשה נגדוכ ופלאמ פסח
  ִפסחית. במתכונת

*  

  – ישראל מדינת של עצמאותה ביום זה רקפ קוראים אתם

 הדרך על שצרו פלסטינייםה הכוחות פקדמ (בטעות!) קסטלב פלנ תש"ח,ה יסןנ ודשח בראש
 ועד בית,ה בהר להלווייתו נאספו אלף מאהכ חוסייני.-אל אדרק-לא בדע ותה,א ניתקוו לירושלים

 מלחמהה גלגל וד.ע ותוא זבוע לאו סטללק חזרו כוחותינו מוהו.כ מנהיג להם םק לא היום
 – חמץ'' במבצע בפסח שוחררו פוי חיפה, ה,טברי נחשון'.' מבצעב התקפהל ברוע וחותינוכ התהפך,
 החלק – המצור פריצת את רושליםי חסידי םע רקדו למ"חפ אנשיו ירושלים,ל גיעוה המצות

 קום םע מופלא בניצחון הסתיים ערב) באותצ של הפלישה לפני( העצמאות לחמתמ של הראשון
  המדינה.

  

  

 משטר הצדקה - ישעיהו לב

 במלוא והמשפט הצדק הופעת יאה שתבוא הגדולה הישועה – חתא חידהי םה םג לג-בל פרקים
 האשוריים הגייסות שהביאו והשממה, )ט-ח ,ג (לג, המוניםה בריחת בכי,ה שוד,ה חריא תוקפם

 המרידות. ודיכוי הכיבוש במלחמות

  קודמים); פרקיםב שראינו (כפי סופוב לקרוא צויר בפרק ראשונהה הפסקה את

 (לעיל התכשיטיםו הבגדים עם היפהפיותו הֵגאֹות יון"צ בנות" תא זכירותמ "ַׁשֲאָננֹות"ה הנשים
 אחד" באיש נשים בע"ש ויחזיקו במלחמה, ימותוש האנשים לע לארץ ֵבלותא ֵישבוש כו),-טז ג פרק

 שממת על ומקוננות סופדות ןה יב)-ט (לב, אןכ בי.שֶ  חרפתמ ותןא לגאי ורק יפרנס שלא א), (ד,
  יבוא: שלא ואסיף ציר"ב "ָּכלה על הארץ,

  עמי אדמת "על
  ַתֲעֶלה... שמיר קוץ

  נָֻטש, ארמון כי
  ֻעָזב, עיר ֲהמֹון

  ּוַבַחן ֹעֶפל (ביצורי)
  עולם, עד לעד) (=התרוקן תְמָערֹו ְבַעד היה

  – ֲעָדרים ִמרֶעה ְּפָראים ְמׂשֹוׂש
  טו).-גי (לב, ממרום" רוח ע)(שפ עלינו =יתרוקן)( ֵיָעֶרה עד



 טבעית צמחיה יש ב'כרמל' – 'יער' לבין מרעה)ה (=אזור מדבר'' יןב ינייםב זורא ואה 'כרמל'
 בעקבות תתפשטש השממה אדם. ובהג עד בשילה)מ תבואה דהש =כרם,( חקלאיתו (=שיחים)
 יחולל "ממרום" שפעה ואילו ),ט (לג, 'מדבר'ל 'כרמל'ו ל'כרמל', 'יער' תהפוך והבריחות, המלחמות

  הפוכה: תנועה

  ַלכרמל, מדבר "והיה
  ֵיָחֵשב; ַליער והכרמל

  משפט, במדבר וָשַכן
  יז).-וט (לב, …"ֵתֵשב בכרמל וצדקה

 את בזה יראו והשרים המלך בו ברתי'ח 'צדק של שטרמ מחדש כונןת והמשפט דקההצ לא השיבה
  שליחותם:

  א). לב, =ישלטו;( ָיֹׂשרּו ְלמשפט ָׂשריםו מלך, ְמָליִ  לצדק ן"הֵ 

 רוח "ְּכַמֲחֵבא תהיה ארץב והופעתו "ממרום", בואי הוא יכ אמתי,ה שפעה ואה צדקהה משטר
 ,לב (=ְצֵמאה; ֵיפהעֲ  בארץ ָּכֵבד סלע ְּכֵצל ישימון),ּבִ  (=ְּבִצָיה, ָציֹוןּבְ  מים ַפְלֵגיּכְ  במדבר),( רםז וֵסֶתר

  ב).

  

  

 להיות צדיק בשש דרכים -ישעיהו לג 
דווקא בסיום שירת הצדקה והמשפט, לא הסתפק עוד ישעיהו במושגים הכלליים, ופרט בדיוק את 

 דרכי היושר והצדקה, שבהם ייבחן כל מבקש ישועה

 הישועה שירת תבוא ז), ג,ל מרום; (=מלאכי ֶאְרֶאָלם"" מרה בכוי שעליהם השממה,ו שודה אחרי
 חכמים: של עולמםב לקודים שהפכו ירים,ש שני בתוכהו והמשפט, צדקהה של

  (בעולם), ה' "נשגב
  מרום ֹשֵכן כי

  – וצדקה משפט ִציון ִמֵלא
  עת), בכל דרכיך (=יושר יִעֶת  ֱאמּוַנת והיה
  בטוחות), סונות,ח (=ישועות ְישּוֹעת ֹחֶסן

  וָדַעת, ָחְכַמת
     );ו-ה לג,( ה') ירא (של ֹוָצרֹו"א היא ה' ִירַאת

  משנה: סדרי 6 על א) עמ' לא (שבת חכמים ודרשוהו
  וזורע); ולמים,הע בחי (שמאמין עיםזר סדר זה – ֱאמּוַנת

  מועד; סדר הז – (=מועדיך) ִעֶתי
  היהודית); המשפחה =חוסן( נשים סדר הז – ֹחֶסן

  הניזקים); =ישועת( נזיקין סדר הז – ְישּוֹעת
  במקדש); העבודה כמת(=ח דשיםק סדר זה – ָחְכַמת
  לטהרה); טומאה בין =הבדלה( טהרות סדר זה – וָדַעת
  התורה); לומד (של ֹוָצרֹוא היא ה' ִירַאת – כולם) (ועל

 את בדיוק ופרט הכלליים, מושגיםב ישעיהו עוד סתפקה לא המשפט,ו צדקהה ירתש סיוםב דווקא
  ישועה: מבקש לכ ייבחן שבהם הצדקה,ו היושר דרכי

  ְצָדקֹות ֹהֵלך .1
  ֵמיָשרים, וֹדֵבר .2
  ַמֲעַשקֹות, ְּבֶבַצע ֹמֵאס .3
  ַּבֹשַחד, ִמְתֹמ ַּכָּפיו ֹנֵער .4
  ָדמים ִמְשֹמעַ  ָאְזנֹו ֹאֵטם .5
  ְּבָרע; ֵמְראֹות ֵעיָניו וֹעֵצם .6



  ִיְשֹּכן, ְמרֹומים הוא
  טז);-טו (לג, ִמְׂשַגּבֹו... ְסָלעים ְמָצדֹות

  המצוות: סודותי על כד)-כג (מכות חכמים ודרשו
 ישעיהו אב יסוד); (עמודי 11 על והעמידן ו)ט (תהלים דוד בא – סיניב משהל ול אמרונ צוותמ 613

  ד): לפרק בדומה( וחוגגת טהורה ירושליםב חתם הנביאו יסוד)... (עמודי 6 על והעמידן

  ֵדנּו,מֹועֲ  ִקְרַית ִציֹון "ֲחֵזה
  ירושַלִם ִתרֶאינה עיניך

  ֵיָעֵקר), (=לא ִיְצָען לּבַ  ֹאֶהל ,ַׁשֲאָנן ָנֶוה
  ֶנַצח...לָ  ְיֵתֹדָתיו ֵיָעְקרּו) =לא( ִיַסע ַּבל
  ְמֹחְקֵקנּו, ה' – ֹשְפֵטנּו ה' כי
  כב).-כ (לג, יֹושיֵענּו" הוא – ַמְלֵּכנּו ה'

  

  

 דם, שליטה ונקמה -ישעיהו לד 
רם לכך שהפכה היא באיזו דרך התנהלה במשך השנים מערכת היחסים בין ישראל ואדום, ומה ג

 מטרה מרכזית לחצי הנקמה של ישעיהו

  ).כג-(יג הגויים על נבואותה את משלים הפרק
 הגויים: רשעת על לליתכ בנבואה פותח הוא

  ִלשֹמעַ  גוים "ִקרבּו
  ַהקשיבּו, ּולֻאמים

ָאּה, הארץ ִתשַמע   ּוְמ
  ֶצֱאָצֶאיָה; וכל ֵתֵבל

  ויםהג כל על לה' ֶקֶצף כי
  ד);-א לד, ים;השמ (=אלילי ְצָבָאם" כל על וֵחמה

 "בעת שעיהו?י בימי באדום קרה המ ֶחרמי". "ַעם אדום לע גויים,ל אחרונהה נבואהה וספהנ וכאן
 באו (ואדומים) ארומיםו מֵאילֹות, היהודים את יַנֵשלוַ  לארם ילתא את רםא לךמ ציןר שיבה ההיא
 ְלֶאֶסרּפִ  ִתְגַלת בשכ פנה"ס)ל 732( נתייםש עבורכ ו). טז, ב (מלכים זה"ה היום עד םש ַוֵישבּו אילת
 וגם ארםמ גם שחרורה את אדום גגהח כך ט); שם,( ֵהמית" ציןר ואת" משקד תא שורא מלך

 יהודה דרום על קבוע לאיום דוםא הפכה באדום, הודהי שליטת לש ביםר ורותד חריא מיהודה.
  דוד. לפני העמלקי איוםל בדומה שנים, למאות

 צרויה בן יואב הב נקם נחלשה כשאדום – תמיד נקמותו םד ווייר יוה ישראלל דוםא יןב היחסים
 נחלשה כשיהודה יב); כה, ב הימים (דברי הודהי מלך מציהא מן,ז כעבורו טז),-וט יא, א (מלכים

 דם, שתתמלא אדום על הקשות הזעם נבואות משםו נוראה, יותבאכזר אדומיםה הב נקמו
 לה', נקם יום כי" – ד)-א א,( במלאכי ואף עובדיה,ב כב)-א מט,( ירמיהוב )ו-א סג,-ו (לד, בישעיהו

  ח). (לד, יון"צִ  לריב ִשלּומים שנת

 שכוןל הפגרים ואוכלי הדורסים עופותה כהתאספות אןכ תוארתמ דוםא לש עתידיתה השממה
 פותהעו ברשימת פעםה בתורה, לדרוש שעיהוי של טייתונ נחשפת שובו החֵרבים, בארמונות
 הוא פי כי ֶנְעָדרה... לא ֵמֵהנה חתא ּוְקָראּו, ה' פרס ֵמעל "ִדרשּו – ד)י בריםד א;י ויקרא( הטמאים

  טז). (לד, בחורבות) ן(לשכו ִקְּבָצן" ואה ורוחו ותן),א (לטמא ִצוה

  

  

 בן גוריון הראשון -ישעיהו לה 
 ?היה חוזה הפרחת הנגב הראשוןכול להיות שישעיהו י -תפרח, גילת, רנן, מבועים, פדויים, מסלול 



  

 קום עם עצמתו מלואב נתקיים אך העתיקה, עתב נתקיים אל מדברה ריחתפ לע הז בואינ שיר
 שמות 6 לפחות נלקחו כאןמ – בנגב תיישבותה לתכנית הז פרק פךה גוריון-ןב ודד שראל.י מדינת

 '"ה פדויי" עולים,ה ליטתלק שהוקמו ואופקים, נתיבות באזורי צפוני,ה הנגב מרחביב יישובים של
 ויותר ומרוסיה, רומניהמ המגרב, ומארצות תימןמ ומעירק, פרסמ בִרנה"" ציוןל באוש ),י (לה,

 – ַמּבּועים – ַמסלּול מושב – (ב) ַרֵנן מושב – גיַלת מושב – ִתפַרח ושבמ אתיופיה.מ םג מאוחר
 י); ח,-(ז ְּפדּוִיים

 דרה את שרון,ה ֲחַבֶצֶלתו אּוליםג שרון,ב יישוביםה את ערבה, חבל יישובי תא להוסיף צריך לאלה
 תוךמ הארץ מפת על עלו מותיהםשש אשקלון, חוףב ַמבקיעים ושבמ תא םג אוליו חיפה,ב הכרמל
 ְתַאשּור – ִתדָהר – ברוש נקראים הנגב צפוןב מושבים 3 ודע הזה; פרקב שעיהוי לש שירה נבואת

 – גדול קולב שר )ט לה,( גאּולים"" לש דורו לפרקנו, המקבילים כ),-יח (מא, ישעיהו מפסוקי
 ַּבמדבר "ֶאֵתן – המקביל שירה ואת א), לה,( ַּכֲחַבצֶלת" ִתפַרחו רבה,ע ָתֵגלו ִציה,ו דברמ "ְיֻׂשׂשּום

  יט). (מא, ַיחָדו" ְתַאשּורּו ִתדָהר ברוש, ערבהּבָ  ָאׂשים ֶמן,שָ  וֵעץ סוֲהדַ  טהִש  ֶאֶרז,

 ויוחסו גוריון,-ןב דוד ידי לע 'חוברו' להא נבואותש יטענו,ו וקריםח בואוי וליא שנים אלו אי בעוד
 יישובי ולהקמת ישראל, מדינתל תנ"כי'-נבואי תוקף' להקנות דיכ שלישי?)ה השני?( לישעיהו
  והנגב. הארץ במרחבי הציונות

 הסגנוןו ןהתוכ בגלל עיקרב השני', ל'ישעיהו ייךש זה פרקש המקרא, וקריח אומרים בינתיים,
 נבואות מדבר.ה פריחת הפרק על עמדה אל כלל שני יתב ימי כלב בלא כ),-יח( אמ פרקל וההקבלה

 בימי אשור באותצ שגרמו השממה, בתקופת ווקאד אלא מציאות,ל הפכו אשרכ וברוח אל אלה
  אמוץ. בן ישעיהו הנביא

  

  

 משתמש ויורק -ישעיהו לו 
האם הכיר  -עוררות את השאלה המתבקשת המילים והביטויים שבהם משתמש רבשקה, מ

 ?רבשקה את ישעיהו? האם הקשיב לנבואותיו

 השתמש היתר יןב מרשים; מופע רושליםי חומות ולמ ציגה ַרבָשֵקה'' אשוריה תעמולהה שר
 ביהודה ששרר מתחה את (למשל) וציין לו,ש מהמודיעין יבלק שכנראה הודה,י תוךמ נימיפ במידע

 ז). (לו, חזקיהו מלךה לבין ה'*, ובדיע עצמם תא ושרא הבמות, כוהני בין

 על עליתי ה' ֲהִמַּבְלֲעֵדי ועתה" – ה' פקודתב הארץ לע עולה שורא מלךש ען,ט םג אשוריה התועמלן
 'ַרבָשֵקה' ידע האם י). (לו, וַהשחיתּה!" זאתה הארץ אל ֵלהעֲ  ֵאַלי ַמרָא  'ה ַהשחיתּה?לְ  זאתה הארץ

 נביאים עוד היו אולי או שעיהו?י את יטטוצ בירושלים םרבי אםה ?נבואותיו ועל ישעיהו על
  כך. שדיברו

 וָחַלף כבודו... כל ואת אשור לךמ את והרבים, העצומים נהרה ֵמי תא עליהם ַמֲעֶלה י-נ-ד-א "ִהֵנה
  ח);-ז (ח, גיַע..."יַ  ַצָואר עד ָעַבר,ו ָשַטף ביהודה,

 מלכתו,מ ואת נביאיםה םעַ  תא נגחל דיכ נביאים בדברי שהשתמש ראשוןה כנראה היה 'ַרבָשֵקה'
 החומה" לע אשר העם באזני יהודית," מדבר שהואכ הנביא, חייב עודו נצרותה פניל ניםש מאות

 את ותקף ומצרים, פרעה על ָרצּוץ"ה הָקֶנה "ִמשֶעֶנת ביטויב השתמש םג אויבה תועמלןה א).י (לו,
 נגד ישעיהו של ברוד היה הז בדיוקו ).ו-ה לו,( בפרעה ָּבַטחָת" אשר זהה "הִּבָטחֹון על חזקיהו
 ה', בשם אמר והנביא ג),י-יב (ל, ליו"ע ַוִתָשֲענּו לֹוזונָ  ֹעֶשקב "וִתְבְטחּו – צריםמ םע הברית

  ְׂשָגבה...".נִ  בחומה ִנְבֶעה ֵפלנֹ  "ְּכֶפֶרץ תרסקת הזאת שהמשענת

 כלוי אםה רעתנו?ל בדבריהם שישתמשו הרשעים גללב לשתוק צריכים נביאיםה היו האם
 שימושו על לאויב להשיב לנביא, מלךה פניית את םג לקרוא לינוע זה נוראו דשח באור לשתוק?

  היהודים. נגד הנבואה בדברי

_______________________  



  לה'. קרבנות בהם הקריבוש כנסת, בתי גירתס על חשובל די *

  

  

 להקשיב, לתקן, להתפלל -ישעיהו לז 
רגיע, אבל חזקיהו מחליט לעלות לבית ה' ולשאת תפילה גדולה, והנה ה' שולח את ישעיהו מ

 ?ישעיהו לשאת מענה נבואי לתפילת המלך. מה היה כל כך מיוחד בחזקיהו

 יח, ב (מלכים ֹמהּו..."כָ  היה לא ָּבָטח... ישראל היל-א "בה' – חזקיהו יהה ודד חריא מלכיםה גדול
 ד).-ג לז,( ְלֵלדה..." ַאִין ֹכחַ ו ַמשֵּבר, דע ניםב אּובָ  כי" נביא:ה אל זעק הוא בפרקנו)( והנה ז).-ג

 ישעיהו  היך"?ל-א ה' ִישַמע אולי" - לינוע תתפלל וליא תמיהה:ב בעת תפילהב אמיןמ וכמלך
 ישעיהו את שלח וה' כ),-טו לז,( הגדולה התפילה תא ונשא 'ה לבית להע זקיהוח בלא הרגיע,
 בחזקיהו? מיוחד כך לכ היה מה מלך.ה לתלתפי נבואי מענה לשאת

 זקיהוח של מהלכים נגד ריפהח ביקורת נביאיםה בדברי שי לכים,מ ספרב כתובל לכאורה)( בניגוד
 (לקראת הנקבה חציבתו החומות ביצור נגד צאי יא)-ט (כב, שעיהוי ימיו.ב מלכותיה ממסדה ונגד

 ב הימים (דבר בה' ביטחוןה את חיזקו סבכינו הגיב וחזקיהו ',ה אל להביט בלימ אשורי), מצור
  ח);-ו לב,

 מינה חזקיהו להחליפו. ודרש הבית", לע אשר "ֶשבָנא בכירה השר גדנ םג צאי כה)-וט כב,( ישעיהו
  הנביא; כדרישת ב), ז,ל כב; ג, לו,( ֶשבָנא מקוםב ִחלִקָיהּו ןב ֶאלָיקים את

 כנראה חזקיהו גובתת מצרים. םע חזקיהו של הברית נגד קשות בואותנ נשא לא)-ו (ל ישעיהו
  (לז); שבפרקנו בתפילה נחשפת
 – ַּבְלֲאָדן-ְמרֹאַדך לשליחי הפנים קבלת גדנ חריפה במחאה זקיהוח אל אב )ח-ג לט,( ישעיהו
  הטוב; ובהדגשת דין,ה בקבלת הגיב חזקיהו

 דמיםב עירה תא ובונים שוחד שלוקחים שופטיה,ו ירושלים ראשי לכ נגד עקז יב)-ט (ג, מיכה
 הזקנים העידו תנך, ומדל כל להפתעת מור.ג חורבן ירושליםל יבאנ ףא ישעיהומ בשונהו ובעולה,

 ה' ביראת הגיב המלך והנה חזקיהו. ימיב נאמרה זו בואיתנ שזעקה ט)י-זי כו,( רמיהוי בימי
  לתפילתו; שמע וה' ובתפילה,

  תפלל.ולה לתקן, הקשיב,ל בנכונותו הייתה זקיהוח של גדולתו

  

  

 עזבו אתכם מקברי צדיקים -ישעיהו לח 
חזקיהו האוחז בכינור דוד, התגלה שוב בפרקנו כאחד מגדולי היוצרים בשירה המקראית. ומה 

 ?הרעיון המרכזי שהוא מנסה להעביר

 קדמה חזקיהו מחלת ז;ל-לו לפרקים דמוק לט-לח פרקיםו הנבואי', סיפורב מאוחרו וקדםמ 'אין
 ו)-ה (לח, הזאת" העיר על" ולגונן שנה 51 למלך הוסיףל 'ה הבטחתו שנה*, 12-כ סנחריב למסע

 סנחריב. במסע התקיימה

 לאו אתה מת כי לביתך, "צו 'ה בשם לו מרא כבר הנביא – שיאהב תגלתהה זקיהוח לש גדולתו
 את והחזיר תפילתו את קיבל ה' דול.ג ובבכי ישירה תפילהב ה' לא פנה חזקיהוו א), לח,( תחיה"

  הנבואה. בתולדות ריגח מאורע זהו נביא;ה

 מזמור את כאן שליםמ הנבואי הסיפור כמה;ח ובמשלי בואיתנ שירהב גדושו לאמ שעיהוי ספר
 כאחד התגלה דוד, כינורב האוחז וחזקיהו לכים),מ בספר חסרש כ;-ט לח,( מופלאה ההודיה
  המקראית. בשירה היוצרים מגדולי



 איוב תפילתמ הפוך הואו דיקים,צ קבריו מתיםל דתיתה ההמשיכ נגד חוצץ יוצא המרכזי הרעיון
 ְיַׂשְּברּו "...לא יז), קטו, תהילים( ּה"-יָ  יהללו מתיםה "לא סבל:ה תא הפסיקל דיכ מותל ורצונו

;אֲ  ֶאל ֹורב ֹורֵדיי (=ְיַקוּו) ..."; הוא יחַ  ַחי ִמֶת   יא). יט, (לח, החיים" בארץ ּה-יָ " יֹוֶד

 ואת היונה, הגייתכ והָעגּור, הסיס צפצוףכ ה' לא ֶּבכיה אתו מרוםל יניוע שיאתנ תא תיאר חזקיהו
 בא ואז – עשה" הואו לי ואמר (?) ֲאַדֵּבר מה" – ותומ את נביאה ליוע זרג אשרכ קץה הרגשת
 וחשק וַהֲחֵייני", וַתחליֵמני ִיְחיּו... עליהם גזר)( י-נ-ד-א" תפילתו. 'ה שמע אשרכ מופלאה המהפך

  ְּבָליה). (=מבור ְּבלי" ַשַחת"ִמ  אותה הצילל נפשו תא

 שר מדוע כן, אם ה'". יתב על ַחֵיינּו יֵמי כל" הישועה גינתנ את נגןל הבטחהב תםח משוררה המלך
  ירושלים? ישועת על רש ולא חייו, שועתי על חזקיהו

________________________________  

  .209-221 עמ' עפות, ציפוריםכ – יהוישע ראוו כ'; ב-למלכים ליש בטור ראו *

  

  

 דיה לצרה בשעתה -ישעיהו לט 
 חזקיהו הכיר היטב את ישעיהו הנביא ואת סגנונו, והבין שמדובר בנבואה לימים רחוקים, וממילא

 יש בה אולי הרגעה טובה לימיו שלו, שבהם זה לא יקרה
  

 ַסרגֹוןב ָמַרד אך לֶאֶסר,ּפִ -ְגַלתִת  ימיב אשורל ןנאמ היה ַיּכין), משבט( ַּכְׂשדי-בבלי ְלֲאָדן,ּבַ -ְמרֹאַדך
 בבל, את וכבשו חזרו כך ואחר אשורים,ה נסוגו תחילה לפנה"ס). 217-107( בבלב צמוע תא והמליך
  עילם.ב הומת ולבסוף ברח, והמורד

 אפיזודה. לכאורה,

 הביס בּוַכְדֶראַצרנְ  בנוו בבל, על לךמ באשור, הכשדי בּוַּפלַאַצרנְ  מרד פנה"ס)ל 625( נהש מאה כעבור
 את והגלה ירושלים את גם חריבה כך ואחר פנה"ס),ל 605( רְּכמישּכַ  בקרב ופיתס אשוריםה את

  יהודה.

 ִמֶגַזע ֹחֶטר" ד),-ב (ב, ימים..."ה באחרית "והיה – רחוקים אופקיםל נבואותב ודענ ברכ ישעיהו
 כבר ואה יג).-יב ז,כ טז;-אי יא,( לויותג קיבוץ ט),-א (יא, יופ ברוח ומלואו ולםע שישפוט ִיָשי"
 את שַיגֶלה האחרון לַּכְׂשדי המבשר תא בבבל, ָמלךו ָמרדש ראשוןה ַּכְׂשדיה ַּבְלֲאָדן,-ְמרֹאַדךב ראה
 ומבניך... ';ה אמר ָדָבר, ִיָוֵתר לא בבל, ביתך...ב אשר כל ִנָׂשאו באים מיםי הנה" וד.ד יתב מלכי
 ישעיהו תא היטב הכיר חזקיהו ז).-ו לט,( בל"ב לךמ היכלב ריסיםסָ  ווהי ִיָקחּו, תוליד*, אשר

 לימיו טובה הרגעה וליא בה יש וממילא חוקים,ר לימים נבואהב שמדובר הביןו גנונו,ס אתו הנביא
  יקרה?! לא זה שבהם שלו,

 יתרב נו,ובפרק יט). כ, ב (מלכים ָיָמי"?!ב יהיה ואמת לוםש אם לואה ִדַּברָת... שרא ה' רדב "טוב
 ויתפללו ידאגו הבאים לדורות שלנו, צרותב דיינו ח). לט,( בָיָמי!" אמתו לוםש היהי "כי – ביטחון
  אחרינו. שיבואו ונביאים מלכים

 הסיפור בסוף מבבל המשלחת הצבתו הסדר היפוך אך נחריב,ס מסע פניל שנה 21-כ תרחשה הז כל
 לימים ואלה להא – נחמהה פרקי ביןל בל,לב העתידה הגלות יןב וחזק ברור רקש יצר הנבואי,
  באים". "ימים – רחוקים

__________________________________  

  נולד. לא עוד ואז שנה, 21 בן ימלוך נוב מנשה *

  



 ?מתי נבואות (לא) נכתבות -ישעיהו מ 
צופי מו ישעיהו בפרקנו, תיאורים מדהימים כ -הרב אלקלעי, בנימין זאב הרצל ויוסף חיים ברנר 

 פני עתיד כתבו הוגים ומנהיגים, שלא ראו עצמם נביאים

 הכנסת לבית ציוני,ו יהודי סמואל, לורדה הבריטי נציבה גיעה )1920( תר"ףה נחמו'' בשבת
 בל על ַדְּברּו להיכם;-א יֹאַמר מי,עַ  ַנֲחמּו "ַנֲחמּו –  הפטרה**ב נתכבדו עתיקה,ה עירב 'החורבה'

 ב).-א (מ', אליה..." וִקראּו ירושַלִם

 יהודי ושלמ עומד ודיכאון, נדודים לות,ג שנות לפיא חריא תרגשות.ה רובמ בכיב רץפ הקהל
 תחילתב (ולנחמיה), לזרובבל דומהב הלאומים', חבר' החלטתו לפורב צהרתה כוחמ בירושלים

 הצהרתב נכתבה לא הזאת הנבואה יח). (מב, ראֹות"לִ  ַהּביטּו והִעְורים  ְשָמעּו, "הֵחְרשים  - ישנ בית
  מתקיימות. כשהן נכתבות לא בואותנ – ורשכ בהצהרת כתבהנ שלא מוכ ממש בלפור,

 שאנו וטוב נביאים, צמםע ראו שלא מנהיגיםו הוגים תבוכ תידע ניפ ופיצ דהימיםמ תיאורים
-(ב כתב )34 עמ' א', לקלעיא הרב כתבי רושלים,י (שלום לקלעיא יהודה רבה תי.מ יודעים

 כי בלבד, וז שנה על נאמרו אל הגאולה)... כזמן( "רת שבוןח לע קדוש...ה זוהרה י"דבר  ):1840
 שנת באה אחריה כי תרצ"ט,ה שנת ועד היום ןמ שנה, אהמ נקראות ת"רו חד...א יוםל ניןע אינו
  שנה! מאה כעבור ),1940( ת"ש בשנת רצהפ השואה שלום".ו חס ת"ש

 בשערה תלויים יהודים)( מיליונים "ששה ):9051-ב( בתכ )90 עמ' ג', כתבי, כל( ברנר חיים יוסף
  בה". ניחבאו מערה לנו הבו שרופה...

 אמרתי לו היהודים; מדינת את יסדתי "בבאזל ):8971 בספטמבר 3( יומנוב תבכ רצלה אבז בנימין
 היותר לכל שנים, חמש עודב אולי העברים; כלמ צחוק תשובהה היתה פומבי,ב יוםה זאת

  הכל". בה ירויכ שנה חמישים

  שנה. 50 עבורכ בנובמבר, בכ"ט או"םב נתקבלה שראלי בארץ הודיתי במדינה ההכרה

____________________________  

  משמעות. כל אין הפרקים לחלוקת – אחת חידהי הם "טמ עד 'מ פרקים *

  בצעירותי. שקראתי סיפור **

  

 ?מי מנהל את ההיסטוריה -ישעיהו מא 
ת אלילי אשור ובבל, שנראו כ'מנצחים' הגדולים במלחמות העולם, וקשה ירושלים הוצפה בעבוד

 היה מאד להמשיך ולדבוק באמונת הייחוד בבורא העולם שבחר בישראל

 ִּכֵייל הארץ ועפר ֶזֶרת,ב השמים (=צעד), בַשַעל מיםה את דדמ אשר ח)כ מ,( ארץ"ה צותק "בורא
 אברהם "ֶזַרע שראלי בעם בחר שרא ד), מא,( ֵמראש" ֹדרֹותה "ֹקֵרא הוא יב), ,מ ַּבָשִלש"; ("וָכל

  ח). (מא, ֹאֲהִבי"
  אלה?כ מרובות ובחזרות בראשית? רבספ זה סיסיב שיעור למדל צריך למי
 בה'. מאמונה כליל התייאשש יהודי, לקהל רק

 רבים עם בירושלים פסח זקיהוח חגג עוד שראל,י משבטי צומהע וגלות מרוןשו ורבןח אחרי
 גם עצומה הגליהו לכיש חורבן חריא אבל ל). ב ימיםה דברי( צפוןב נותרוש ראליש משארית
 ;12-ה (בן מנשה עליית עם שתלטה והייאוש ירושלים, צלתה על שירל כוח ודע יהה אל מיהודה,

  המלוכה. לכס כא) ב מלכים

 קשהו העולם, במלחמות הגדולים כ'מנצחים' שנראו ובבל, אשור אלילי בעבודת הוצפה ירושלים
 את מנהל הוא שרק בישראל, שבחר העולם בבורא הייחוד באמונת ולדבוק להמשיך מאד היה

  ההיסטוריה.



 וציפויים ץע פסילי ייצור של לועג תיאור קוםמ בשום אין ט)ל-א( שעיהוי פרס לש ראשוןה בחלק
 – ושוב שוב גסותהו שפלותה בכל התופעה תוארתמ מ פרקמ אבל יו;ה לא יכ פשוט ובזהב, בכסף

 עץ בּולל לסגוד ואילך, מנשה ימימ ליהודים רםג ה' אמונתמ עמוקה הייאוש – ָרש..."חָ  ַסךנָ  "הֶּפֶסל
 לו יבחר חכם ָחָרש בָחר,יִ  ִירַקב לא ץעֵ  תרּומה, "הְמֻסָּכן – מלכותייםה ִמְסְּכנֹותה אוצרותמ שהּוַרם

  כ).-יט (מ, מֹוט"יִ  לא ֶּפֶסל להכין

 יהודים בין בדול כמעט נותרש אמין,מ ביאנ לש תידיע זוןח היא אלו בפרקים השופעת הנחמה
 במאבק צורך היה אל כלל שני, יתב בתחילת קשיםה נחמהה בימי – ליליםא ובדיע מיואשים

 בה', האמונה יסודות תא וללמד לחזור חייבהש מוזהבים, ץע לפסילי סגידה נגד זהכ חזיתי
  מבראשית.

  

  

 ריםבאוזני שבויים ואסי -ישעיהו מב 
תיאורי הנחמה ועקרונות האמונה הם הדרך שנותרה לנביא כדי לעצור את הייאוש הנורא של עם 

 '"בזוז ושסוי"; הם מזכירים לי את שיר 'הפרטיזנים

 על הקשים מהפסוקים להתעלם יןא להטעות; לולהע הנחמה) פטרותבה כמו( לקטיביתס קריאה
 הנבואה. בזמן העם מצב

  נמצא: אלא הנחמה, תא חווה לא האלה לנבואות היעד קהל
  וָשסּוי, "ָּבזּוז
  ֻכָלם, ם)חֹורי מלא בַפח =ָלכּוד( ַּבחּורים ָהֵפחַ 

  ָהְחָּבאּו, ְכָלאים ובבתי
  כב). (מב, …"מציל ואין ָלַבז היו

 עם של הנורא ייאושה את לעצור כדי נביאל שנותרה דרךה הם אמונהה עקרונותו נחמהה תיאורי
 זה האחרונה... דרכי נהה תאמר: נא "אל – הפרטיזנים'' ירש תא יל יםמזכיר הם ושסוי"; "בזוז

  ויבוא...". ַיַעל ודע לו ִנכַספנּו יום

 לעשות הנבחר א)י (מפרק ה'משיח' רעיון לש הרחבה מצאתנ התקווה, מירתש לע מאבקה בתוך
  לגויים: גם צדק משפט
  ִיָשי... ִמֶגַזע ֹחֶטר "וָיָצא
  ה'... רוח עליו וָנָחה
  ִישּפֹוט... עיניו לַמרֵאה ולא

  ַדלים... בצדק וָשַפט
  ד)-א (יא, יו...;פ בֵשֶבט ארץ וִהּכה

  בו ֶאתָמ עבדי ֵהן
  נפשי, ָרצתה ְּבחירי
  עליו, רוחי נתתי

  יוציא; ַלגוים משפט
  ולו;ק ִיָׂשא... ולא יצעק לא

  (=בשקר)... שּבֹוריִ  לא ָרצּוץ ָקֶנה
  משפט... יוציא ָלאמת

  ד).-א (מב, ְיַיֵחלּו יםִאי ּוְלתורתו

 וגם יב),-י (מב, דש"ח "שיר לעולם יביא שעיהו)י של נבואיה דרשומ ביתמ כולו( זהה אמוניה החזון
 "להוציא יהיה אפשר כךו טז), (לב, משפט" ַּבמדבר" ִישּכֹון יכ יט),-יח מא,( פָרחיִ  גםו רֹוןיָ  המדבר
     ז).-ו (מב, גֹוִים" רְלאֹו ָעם, ִלברית" יהיה ה' וַעם שך",חֹ  ֹישֵבי ֶּכֶלא ביתמ ַאסיר, ִמַמסֵגר

  הזה? העתידי חזוןב ואסירים שבויים אמינוי איך אבל



 המוני את שיצרו ובבל),( אשור עליית תא וראו מעוש כולם – אּו"בָ  נהה הראֹשנות" הנבואות
 – לההא והמופלאות חדשותה העתיד בנבואות םג תאמינו כןל הכלא; בתיב והאסירים השבויים
  ט). (מב, אתכם" ַאשמיע צַמחנהִת  בטרם גיד,מַ  אני "וחדשות

  

  

 חברים, זה קורה עכשיו -ישעיהו מג 
נבואת ישעיהו המתארת קיבוץ גלויות מארבע כנפות הארץ, קרתה פעם אחת בלבד בהיסטוריה: 

 היום

 בישעיהו קודמות נבואות של ופיתוח רחבהה היא ארץ"ה כנפות מארבע" הגלויות יבוץק נבואת גם
 ',ה מפי ישירות הגלויות, קיבוץ של יריש-נבואי תיאורב מתבטא פיתוחה יג);-בי ז,כ טז;-אי (יא,

 – הנביא של יניוע לנגד כמתרחש והוא

  – ההוא ביום והיה

  ידו ֵשנית י-נ-ד-א יוסיף

  ַעמו ְשָאר את לקנות

  וִממצרים ֵמאשור ִיָשֵאר אשר

  וִמּכּוש וִמַּפתרֹוס

  וֵמֲחָמת ָערוִמִשנ וֵמֵעיָלם

  הָים; וֵמִאֵיי

  ַלגֹוִים ֵנס וָנָׂשא

  ישראל, ִנְדֵחי וָאַסף

  ְיַקֵּבץ יהודה ּוְנֻפצֹות

  הארץ; ַּכנפֹות ֵמַארַּבע

  יב)-יא (יא,

 
  

 – אני ִאְת כי תיָרא ַאל

, ָאביא ִממזרח   ַזרֶע

; ּוִממערב   ֲאַקְּבֶצ

  ֵתני, ַלצפון ֹאַמר

  ִתְכָלאי, ַאל ּוְלֵתיָמן

  ֵמָרחֹוק, ָבַני ָהביאי



  הארץ; ִמְקֵצה ּוְבנֹוַתי

  ו)-ה (מג,

 
  

 בעת – בנבואה העיקר היאו למיואשים) המכוון( אמוניה שכנועה מאמץב תבטאתמ ההרחבה
 ולקבץ הארץ בקצות לשלוט כולי הוא שרק ויחיד, חדא בה' כירוי הגויים לכ םג גלויות,ה קיבוץ
 אהובו. עמו את מחדש

 דע בהיסטוריה אחר מןז בשום לאו ני,ש יתב ימיב לויותג יבוץק היה לא באמת כי לזכור, חשוב
 לא ולכן ומפוזרות, חוקותר בגלויות ששרד םע עוד יןא גם – אחרוניםה דורותב ציוניה למפעל

 לףא מאות כשש – כיום עינינו נגדל מתרחשת הזאת הנבואה – קוםמ בשום לויותג יבוץק ודע יהיה
 בדרכי ממערב באו רובםו המדינה, קומתת מכוח עולים מיליון העוכארב המדינה, קום עד עולים

  – הים

 את מבינים ולא מופלא,ה הגלויות בקיבוץ ה' די את ואיםר שלא ם,יהודי ודע ישש הייתכן,
  האמונית? משמעותו

  ישראל"? נדחי מקבץ ה' תהא "ברוך ביום עמיםפ 3 תפלליםמ אפילו הםמ שחלק הייתכן,

 בכל אמיניםמ אנשים מיליוני שמאותכ ישעיהו, בואותנ תא ראוק אל עוד רבים שיהודים הייתכן,
  ?ישעיהו נבואות בזכות יחידו אחד בה' כיריםמ כבר העולם

  

  

 אל מול הפסילים ויוצריהם -ישעיהו מד 
הנביא מציג את יוצרים הפסילים כמטומטמים. בעיניים אשוריות, בבליות וכשדיות, חזון הנביא 

 מול המציאות החזקה שמייצגים הפסילים ואמונתו הם הזיה, אל

 אמונת עיקרי את ללמדמ חדל אינו ומדוע לחם,נ הוא ימ נגד הסבירל דיכ גדרומ וצאי ברכ הנביא
 ֵמַהְׂשּכיל עיניהם, ֵמְראֹות ַטח כי ָיבינּו, לאו ָידעּו "לא טומטמים,מ הודיםי יש – הייחוד
 מהכ אפילו מבינים אינםו כ), (מה, ושיע"י אל לֵא  ֶאל "ומתפללים וגדיםס אשר יח), ,(מד ִלֹּבָתם"
 לסגידה. פסל לַגֵלף אחרה ומֶחציֹו ולאפייה, בישולל כֵאש ֶחציֹוב להשתמש ץ,ע בול קחתל מגוחך

 בפרקים זאת והסברנו מנשה, ימי היא לפסילים, גדוס יהודים בהש נול דועהי קראיתמ תקופה
 אשורית,ה המעצמה לש ההגליותו שיםהכיבו לנוכח ה' אמונתמ העמוק בייאוש הקודמים
  הכשדית. בבל את אחוריהמ ראה כבר שישעיהו

  המטומטמים? חשבו באמת מה

  – הנביא על דומה צורהב חשבו הם לם,עו של כדרכו

 האשורית העוצמה יצבתנ מאחוריהם כי מכבד,ו רואה העולם כל מוזהביםה עץה סיליפ את
 נראה, לתיב שהוא חד,א 'ה ולםע בוראב מאמין הנביא ואילו לה, וגדס עולם שחצי והבבלית,
 זהה והנביא ובהשפעתו, בפעולתו רגישיםמ ולא ברד עליו ודעיםי אל אנשיםה רובו המעצמות

  מעולם. ראה לא ישא ששום גלויות, יבוץק של תידיע בחזון מאמין

  מטומטם? כאן מי לפיכך,

 מייצגים המוזהבים והפסילים הזיה, הם ואמונתו הנביא חזון וכשדיות, בבליות אשוריות, בעיניים
 עץ פסילי ישעיהו, מאמיני של מונותאיסטיות בעיניים ומכבדים. רואים שכולם חזקה, מציאות

  ולשריפה. לניתוץ ונועדו והֶרַשע, הטמטום שיאי את מייצגים (ואבן)



 מעין ם,מוזיאוניי וצגיםמ היותר לכל הם אבן)(ו עץ פסילי  גלויות, תקבצימ של יותישראל בעיניים
 קם ז) מד,( עולם" ו"ַעם  כאולוגי,אר למחקר ורבותח תל יאה בבל – עתיקה טמטוםל אנדרטה
  הנביא: מפי ה' ברד ומקיים אבותיו, ארץל חוזר לתחייה,

  תּוָשב, לירושַלִם ָהֹאֵמר

  ִתָּבֶנינה, יהודה ולערי

  ֲאקֹוֵמם. וָחְרבֹוֶתיהָ 

  כו) (מד,

  

  

 'ּכֹוֶרש 'רועי ומשיחי -ישעיהו מה 
ישעיהו מכיר את התפיסה הזורואסטרית שבה מחזיק כורש. הוא מנסה לשכנע את שומעיו שלא 

 קיימת דואליות במציאות, יש אל אחד ויחיד

 – דופן יוצאת צורהב בנבואה מתוארת היסטוריהה בימת לע (השני) ֹוֶרשּכ של עלייתו

  ִּבימינֹו ֶהֱחַזקתי אשר

  גוים לפניו ְלַרד

  ֲאַפֵּתַח, מלכים וָמְתֵני

  ְדָלַתִים לפניו ִלְפֹתחַ 

  ִיָסֵגרּו... לא ּוְשָערים

  ְּבִשמ הקוֵרא ה' אני

  – ישראל להי-א

  יעקב ַעבִדי למען

  ְּבִחיִרי... וישראל

  ִממערבּהו שמש ִממזרח ֵידעּו למען

  ִּבלָעָדי, ֶאֶפס כי

  עוד; ואין ה' אני

  ֹחשך, ּובֹוֵרא אור יֹוֵצר

  ָרע, ובֹוֵרא שלום ֹעֶׂשה

  אלה; כל ֹעֶׂשה ה' אני

  ז)-א (מה,



 בָפַרס), שמיתר לדת הפכה כבר ֹוֶרשּכ שבימי קדומה,(ה ָרטּוְסְטָראזָ  מונתא תא ידעו כירה הנביא
 את מנהל אחד ה' שרק לשכנע, יסהנ והוא – הרעו הטוב  – שויותר שתיל עולםב שליטהה בחלוקת

 שערים שייפתחו שעהב תתגלה לכך ההוכחה – הרע ואת החושך תא כמו והטוב אורה את הכל,
  ּכֹוֶרש. לפני

 כמושיע הב התקבל הוא פרס. לךמ לכֹוֶרש עריהש את תחהפ קדשיה)מ והניכ בתמיכת( בלב אכן,
 בעוד להתבודדות, שנים והקדיש רב,ע האי לחצי צאי ַנּבּוַנאיד המלך – הב שררש ַאַנרכיה במצב

 אמונת את קיבל אל ּכֹוֶרש אבל – הרסתנ והממלכה כג) ה, (דניאל שיכרוןב חוגג העוֵצר ֵּבלַשאַצר
  הייחוד.

  – (בעברית) כתבנ ליהודים ּכֹוֶרש בהצהרת

  הארץ ממלכות כל

  שמים,ה להי-א ה' לי נתן

  עלי ָפַקד והוא

  ביהודה...; אשר ירושַלִםב בית לו לבנות

  – כג) ו,ל ב-הימים-בריד ב; א', (עזרא

 גם מוכ כֹוֶרש,ל שעריםה תיחתפ ישראלית.ה ניתהאמו התפיסה פיל בדיוק התקיימה הנבואה
 המוחלט לשלטונו ההוכחות הן ,חורבנו) אחרי נהש 70( חדשמ ה'ל ביתה בנייתו רושליםי פקידת

 הנבואה, את היטב ביןה להצהרה העברי הפתיח את ֹוֶרשּכ עבור שניסח ימ מציאות.ה לכ לע 'ה של
  יהודים.ה עבור ההצהרה משמעות ואת

  הנבואי. מהאידיאל רחוק היה ההיסטורי ּכֹוֶרש אולם

  

  

 העתיד הוא הֹוֶוה -ישעיהו מו 
פרקים מ"ה ומ"ו הם למעשה פרק אחד. ישעיהו מצעיד אותנו אל תפיסה אונברסאלית שכמוה לא 

 שמענו מאף נביא

 להוכיח צריכים יא), ו,מ (=כורש; ממזרח" – טל"ַעיִ  השערים פתיחתו ב)-א (מו, בלב ליליא קריסת
 הבלעדית. הייחוד אמונת צדקת את

 העתיד ישעיהו בספר בלא האסלאם, השתלטות דע שנה מאתייםו אלף ודע עברוי בהיסטוריה,
  'הֹוֶוה'. הוא

 ללמוד דיכ ה' הר אל הגויים כל עלוי שבו הימים', אחרית' בחזון ולהגד הפתעהב תחפ ברכ ישעיהו
  ממלחמות. ולחדול מציון', 'תורה

 עושים הם ה'; ידב זעם' מטה' אלא ינםא עצמותמ מנהיגיש ט),י-ה ,(י מישעיהו למדנו עוד
 אחרי ולצעוד עצמם,ל ֵשם לעשות רק תכווניםמ הם םא וגם כך,ל התכווןל ליב םג שליחותו
  גאוותם. חטאי ואת פשעיהם את עליהם ה' פקודי היום בבוא – אליליהם

  – דעתנו על עלה לא ודע אחד רעיון רק

 ירושַלִםל "ֵלאֹמר ליהודה, אולהג להביא נבחרה רֹוֶעהה '',ה משיח' חשבלהי יכול מעצמה מנהיג
  – כח) מד,( ִתָוֵסד" והיכל ִתָּבֶנה



  – ישעיהו בנבואת סאליהאוניבר במימד עליונהה הקומה זו

 (יט, ישראל" ונחלתי אשור, ָיַדי מעשהו מצרים עמי ברוך" גבי עלו הימים, חריתא זוןח ביג על
 את חדשמ בה וְיַיֵסד רושלים,י את חדשמ יבנהש דול,ג כרינ לךמ היותל יכול המשיח' 'מלך – כה)

 יאמין אל אם ואפילו יהודי, להיות ייבח לא ה'' 'משיח – עיכולל שהק בואיתנ עוזהת אכן,  ההיכל.
 רחבתנ אוטונומיה והעניק מקדשים, חררש ההיסטורי כורש – ייחודה אמונתב אמתב בעצמו
  מזה. תריו לא אבל רבים, לעמים

 מצאנו לא המקדש), =בית( ההיכל בניית תא שאישר ְרָיֶוש,דַ  ימיב אחריהו ֹוֶרש,ּכ צהרתה בימי
 קר יש כזאת לשון – האלה גדוליםה פרס מלכי לע כזאת שיחיתמ בשפה דיברש ביא,נ וא מנהיג
  ישעיהו. בספר העתידי בחזון

  

  

 לחרפה –בת בבל" הגאה והאכזרית " -ישעיהו מז 
הגאווה הם הגורמים לשליטים, רובם ככולם, להתעלם מחוק ההיסטוריה החורץ גורלות חטאי 
 'ביד ה

 כשמעצמה ווקאד – עצמם את רק מידת רואים מנצחים בלא תמיד, היסטוריהה תא נהלמ חדא ה'
 – ה' יד את בקלות ותרי לראות אפשר נופלת

 שנים:. אותמ נותב יכוניתת-מזרח ותרבות אירופיות רבויותת התרסקו ראשונהה העולם במלחמת
 העות'מנית והקיסרות רוסיתה הקיסרות ונגרית,ה-אוסטרוה קיסרותה גרמנית,ה הקיסרות
  חדש. עולם להתעצב והחל התפרקו,

  היפנית. קיסרותה עם הנאצי, מןה הושמד שנייהה העולם במלחמת

 דיקטטורהה נשברה שנה) 45 חלל,ב הטילים עם גרעינית,ה (='הקרה', שלישיתה העולם במלחמת
  הקומוניסטית. עולםה תפיסת והתרסקה הסובייטית

 אין עוד בַמנֶהֶטן), גדליםמ נפול ביום שפרצה( הִאסלאמי טרורה מול רביעיתה עולםה במלחמת
  הכרעה.

 היה העיקר ריה,ההיסטו בכל כמו אלה.ה העולם מלחמותב מנצחים יוה אל מקובלל בניגוד
  פת.נוס הזדמנות וקיבלו שעים,ר פחות והי צחים''המנ – שהתרסקו בכוחות

 הזדמנות קיבלו שרק המנצחים',' של סיפורה איננו בחירותב העיקר – דמוקרטיה עולםב גם
  המפסידים. של הכישלונות, מוסיע הקריסה יפוריס אלא ישגיהם,ה את להוכיח

 מז, דם";א עֶאפגַ  "ולא – קרב בלי (ודווקא חרפתה נקמת אתו הצפויה, בלב השפלת תא חגג הנביא
  – בתוכם ו"עמי" נכבשים,ל האכזריות חטאי גללב ),ג-א

  רחמים, להם ַׂשְמְת  לא

  אד;מ ֻעֵלך ִהכַּבְדְת  זקן על

  ו), (מז,

  – הגאווה חטאי ובגלל

  בִלֵּבך ַותֹאמרי

  עוד; ואפסי אני



  י) (מז,

 לותגור החורץ היסטוריהה מחוק להתעלם כולם,כ רובם שליטים,ל הגורמים םה הגאווה חטאי
  – פויההצ למפלתם לחלוטין עיוורים היו ג)י (מז, כוכבים"ב "הֹחזים בלב שליטי םג כך '.ה ביד

  ְגָבֶרת, אהיה לעולם ותאמרי

  ִלֵּבך, לע אלה ַׂשְמְת  לא עד

  ַאֲחריָתּה. ָזַכְרְת  לא

  ז) (מז,

  

  

 ?איך לשכנע עם קשה עורף -ישעיהו מח 
לכבודו ומשתחווים בצייתנות, לא היה שום צורך לברוא אילו רצה בורא עולם רק בהמוני ָׁשרים 

 אדם. מיליארדי כוכבים במרחבי היקום קוראים 'הללויה' בעצם תנועתם

,עָ  ברזל וגיד אתה, ֶשהָק  כי ִמַדְעתי" העמים כלמ נוב חרב ה'  למה? – ד) (מח, ְנחּושה" וִמְצֲח ְרְּפ

 ברואל צורך וםש יהה אל צייתנות,ב שתחוויםומ לכבודו ָׁשרים המוניב רק עולם וראב רצה אילו
 של החוקים אותם פיל תנועתם בעצם 'הללויה' וראיםק יקוםה מרחביב וכביםכ יליארדימ אדם.

 דגיםה והצמחים, הסלעים גם ).ג קמח, היליםת אור"; וכביכ לכ "הללוהו( חתא פיסיקה
 אדם בני – מרשימה דייקנותב אתז עושים י) שם,( כנף" וצפור ֶמׂשֶר  בהמה, כלו "החיה והפרפרים,

  ולהתווכח. לחשוב יכולים

 ה' – ִהרּפּו ולא מו,ע עם הנהגתו ועל עולם,ב הנהגתו לע ה' םע תווכחוה בנור משהו בינוא אברהם
 מקרבו להוציא סוגלמ עורף קשה עם רק צמו);ע על שהתחנן זומ (חוץ המש פילותת ובר תא קיבל

  עולמו. הנהגתב ולםע לבורא שותפים כאלה, נביאים

 לה,ש האפל הצד את ראתהה העורף שיותק כאשר צרים,מ יציאתב ברכ תעוררהה חמורהה הבעיה
 ימי ובסוף פעור). ב,זה עגל (מצרים, אלטרנטיבות לש נואש חיפושו צעד לכ לע לונותת מּון,ֵא  חוסר

  אליליהן. יליופס ובבל אשור קחיבו ראשון, בית

 עלולים )א (מח, '..."ה ֵשםב נשבעיםה שראל...י ֵשםב קראים"הנ יהודיםש ה', לפני וידוע גלוי
 הגאולה. מֶחבֵלי יירתעו כי שם,מ ולצאת להיגאל רצוי ולא גלויות,ב נפשםו בםל כלב בקיםד להיות

 כיבושי על למתםח לא כי הגדתי", ָאזמֵ  "הִראֹשנות הנבואות – מראש הזהירל נביאה ייבח לכן
 עשיתי "ִּפתֹאם ולפתע – גלותב יהודיםו גליות,ה דעתכם על עליתםה ולא בארץ, ובבל אשור

  מראש: לכם אומר 'ה מידה באותה ).ג (מח, ַוָתבֹאנה"

  ִמכשדים... ִּברחּו מבבל צאו
  כ). (מח, יעקב בדוע ה' ָגַאל ִאמרּו:

  ה'. בדרך ולכו יתאפשרש ברגע ארצה עלו – גלויותב תידבקו אל

  

  

 ?מיהו הנביא הנבחר מבטן -ישעיהו מט 
העברית בפרק אינה דומה לשפתם של נביאי הגולה, והמציאות של תחילת בית שני ביהודה לא 

 ?התאימה כלל לחזון הנחמה המוצג בו. מי מדבר מגרונו של ישעיהו



 ָישּוב" "ְשָאר נוב עם אחז לקראת יצא (ו), 'ה כבוד מראה תיאר – שליםבירו אדמ עילפ יהה ישעיהו
 לא מ מפרק טיפוחיו. ןב חזקיהו עם ינטנסיביא קשר ניהלו ג) כ,( ָיֵחף"ו םָערֹו" שנים 3 הלך ג), (ז,

 הנביא! של פעילות שום נזכרת

 מקראית, עברית היא וס עד מ פרקיב העברית שעיהו;*י תא בירורב משיכיםמ הסגנוןו הרעיונות
 זראע של אל זרובבל, של לא ציון. ביש של לזו לאו בגולה, חזקאלי של שפתול דומה שאיננה
  הימים.-דברי או וזכריה, גיח שני, בית ביאינ של אל וגם ונחמיה,

 גלויות קיבוץ בה היה לא נחמה.ה לחזון כלל תאימהה לא יהודהב ניש יתב חילתת לש המציאות
  ההיא. בתקופה פסילים וגֵדיס יהודים נגד אבקמ על נול ידוע לאו וממערב', 'מדרום

 הוא );ד נ, יז;-זט ח, ="ִלמּודים";( למידיםת ול היוו המור יהה הוא – נביא קר היה לא ישעיהו
-ט ח,ל כט; ל, כז;-כד (יב; הליםת כמזמורי השירה שפתב חזון יברוד בוש בואי,נ דרשמ יתב ייסד

  ורעיונות. פסוקים מישעיהו יטטוצ וחבקוק חוםנ וצפניה, מיכהכ נביאים כ);

 סוגדיםה גדנ נאבקוו בואותיומנ ציטטו הם – דרכו משיכימ תלמידים-ביאיםנ היו לישעיהו
 בית ימי סוף דע ואחריהם, מנשה ימיב הגדול ייאושה נוכחל גלויות,ב דבקיםה נגדו לפסילים

 ישעיהו לחזון ורציף טבעי משךה הם בפיהם, דבריוו ישעיהו שפתש אלה, לומיםע ביאיםנ ראשון.
  אמוץ; בן

  רבו: תלנבוא כהמשך יו,פ בהקדשת מבטן חירתוב את יארת מהם אחד
  ְקָרָאני, ִמֶּבֶטן "ה'

  שמי; הזכיר אמי ִמְמֵעי
  ַחדה, כֶחֶרב פי ַוָיֶׂשם
  ֶהְחּביָאני... ידו ְּבֵצל

  אתה, ַעבִדי לי: ויאמר
  ג).-א (מט, ְתָּפַאר"ֶא  ְּב אשר ישראל

_____________________________  

  ישעיהו. היה אחד רגליות,מ רחל של רהספ ראו *

  

  

 לא ספר כריתות – הגלות -ישעיהו נ 
האם הדימוי הקובע ביחסי ה' עם עמו הוא כיחס איש ואישה או כיחס אב וילדיו? האם יוכלו 

 ?לשוב מגלותם

 משמעות. אין הפרקים לחלוקת – אחת יחידהכ נט עד נ פרקי תא לקרוא נכון

 כדי עד ה'") ("ֶעֶבד הנביא רדיפת – מנשה ימיל המתאימים שיםק תיאורים אלה בפרקים יש
 ("ַּבֶשֶמן") מתנות רדוף לךמ ועם למֹוֶלך, לדיםי שחיטת םע סהג ליליםא בודתע נג),( הורגל הוצאתו
 שום להם אין אלה, כל נט).( נקי דם שפיכתו חמורים שעיםפ נז),( מרחקיםל שָּפלההַ  ליחיש השולח

 יאה תהגלו הקודמים, בפרקים מוכ אלו, בפרקים אידך,מ לפרס. בבלמ במעבר קשרה או ֵעדּות
 הב ויש ב), (נב, ֵמָעָפר"" ולהתנערות נחמהל זקוקה מושפלת,ו ֵבלהאֲ  רושליםי רה,מ מציאות
  י).-ט (סד, הקינה וףבס רק יש שממהו מוחלט ורבןח של יאורת אבל חורבות,

 "ספר פרשת נבואה.ה בתוך בתורה לדרוש )ד נ, מּודים";לִ  ("לשון שעיהוי דרךב משיךמ הנביא
 והוא ב), בפרק מלךה פרשת כמו ממש( עיניו נגדל ומדתע )ד-א ד,כ בריםד ;(='גט' ְּכריֻתת"
 וֵאם אישה של כמו ),א (נ, כריתות" ספר" היא גלותה האם – גדולהה חרדהה ולמ מתמודד
 הרי אחר", לאיש והיתה" חטאה ואם הראשון"?" האיש לא לחזור וכלת אםה הבית?מ ששולחה

  שם)? ם(דברי לאשה..." לו היותל ְלַקְחתּה שּובלָ  חּה,ִשלְ  אשר ראשוןה ַּבעלּה יּוַכל "לא



 בֹכרי "בני של הוא ַעמו עם ה' ליחסי תורהב הקובע דימויה כי צמה,ע תורהב לתהע אל וז שאלה
 אל לחזור וכלוי תמיד בנים א). יד, (דברים היכם"ל-א ה'ל ַאֶתם "בנים – ב)כ ,ד שמות( ישראל"
 לא שהוא איש יחסי לש הדימוי הנביאים, מדברי בשונה – לעולם עתפוק איננה אבהות כי אביהם,

  כלל. בתורה נזכר

 מהגלות הגאולה שעריו כריתות", "ספר ישראל כנסתל ה' תבכ לא מעולם – חרצתנ נביאה תשובת
  פתוחים. תמיד

  

  

 כוס ַתרֵעלה ונחמה –ישעיהו וירמיהו  -ישעיהו נא 
 רמיהו, נבואות הנחמה, ספר הכריתות והגאולהעל ההבדלים והקרבה הרעיונית בין ישעיהו וי

 בדברי ירמיהו. לבין תלמידיוו ישעיהו יןב משמעותיים בדליםה םע סיסיתב עיוניתר רבהִק  יש
 פניו, מעל אותה בַשלחו ריֻתֶתיָה"ּכְ  "ספר את 'השוֵבבה' שראלי לממלכת תןנ כן 'ה ו)ט-ח ג,( ירמיהו

 שובבים" ל"בנים קראי בו, בגודת הודהי םג כאשר לעולם"." כעסו לה ינטור אל כן-פי-על-ואף
 'ספר למרות תבוא הגאולה ב),( הושע בנבואת מוכ צפון". ץ"מאר ליוא שובל שבטים)ה (מעשרת

 וטהור. דשח דור יקום כי הכריתות',

 היין "כוס את קחתל כט)-טו כה, בבל; לךמ נבוכדראצר לייתע (עם רמיהוי את יווהצ םג ה'
 שותה עליה" מיש נקרא "אשר עירה כאשר יכ רושלים,י םע חדי עמיםה לכ תא ולהשקות הֵחמה"

 ה' "מיד שתתה כבר ירושליםש הנביא, אומר בפרקנו)( הנחמה נבואתב הנהו שתו.י ממלכותה לכ –
 כוס (=גביע) "ֻקַּבַעת את ִמָיָדּה יקח ה'ו הבבלי), בכיבוש ב;כ יז, נא,( תום דע מתו"ח וסכ את

  עוד. תהתש ולא הַתרֵעלה",

 עיניים נושאים ושניהם ספר", אל" ה', במצוות ומות,ד נחמה בואותנ תבכ )ב ל,( רמיהוי גם
 כדי לו)-לד לא, ירמיהו( וכוכבים ירח מש,ש בחוקות מתבונניםו ו) נא,( ארץל מבטו לשמים

  עולם. ישועת לירושלים להבטיח

 תאריכים יש שםו הייאוש, מקבעו הבבלי, מצורב החורבן, לפני חמה?נ נבואות רמיהוי כתב מתי
  ברורים.

 ורךצ כשהיה עמוק, ייאוש לש בזמנים מרונא שעיהוי ספרב ירושליםל התעוררותה ריאותק גם
 הצפוי חיזיוןב המוחלט הנבואי הביטחון ישרדות.ה לשם אמונהה כוחות לכ תא גייסל בירכ נבואי

 ּוָבאּו שּובּוןי ה' ְפדּוֵייּו אּולים;גְ  ר"ַלֲעבֹ  סוף) ים קריעת כמו( סוער בים רךד תסלול '"ה "זרוע בו
  מעמד. להחזיק אנחה",ו "יגון של לדורות תקווהו כוח נתןש הוא א),י (נא, ה..."בִרנ ציון

  

  

 נחמות ישעיהו וַמָׂשא ַנחּום -ישעיהו נב 
תן ַנחּום נשא את חזון הנחמה על יהודה לקראת חורבן נינֵוה ונפילת אשור, ואילו ישעיהו נשא או

 המילים על ציון וירושלים. שני מקרים של חזון גדול, שהתממש רק בחלקו

 בירת נינֵוה חורבן על זהח אשר בגליל), כנראה,( מֶאלקֹוש נביאה חּום,נַ  לש מנוז מדיל ברור
 רוביםק שלו והסגנון השפה פנה"ס).ל 612( אשיהוי ימי סוףב רבהח זו - אשוריתה האימפריה

 נביאים ישעיהול שהיו חבקוק,ו צפניה מיכה,ל נוסף – העדים אחד והוא ישעיהו, של לאלה
 ודרך. סגנון ממשיכי

  א): (ב, ַנחּום ַמָׂשא לבין ח),-ז (נב, ישעיהו (תלמידי) נחמות בין המפורשת ההקבלה והנה
  ההרים על הנה
  מבשר רגלי

  שלום; משמיע



, יהודה חגי   ַחַגִי
, ַשלמי   ְנָדַרִי

  ְּבלַיַעל, ּבָ  ַלֲעָבר עוד יוסיף לא כי
ה   ִנְכָרת; ֻּכ
  ההרים על ָנאוּו מה

  מבשר, רגלי
  שלום משמיע
  טוב מבשר

  ישועה... משמיע
  קול ָנְׂשאּו ֹצַפִי קול

  ְיַרֵננּו, ַיחָדו
  ִיראּו ְּבַעִין ַעִין כי

  ציון... ה' ְּבשּוב

 שעיהוי (תלמיד) ואילו אשור, ונפילת ינֵוהנ חורבן לקראת הודהי על נחמהה חזון תא נשא ַנחּום
 מזכיר בעודו בבל, במקום רספ עליית לקראת ירושליםו ציון לע החזון אותוו מיליםה ותןא נשא
  ד). ,(נב אשור ואת מצרים את

 החג יהה לה) ב הימים (דברי אשיהוי פסח בחלקו. קר שהתממש דול,ג חזוןב דוברמ מקריםה בשני
 כבר ככולו רובו אשוריה האויב יכ כסנחריב, ממסע עוד חששו שלאכ נחום, מחזון הודהי של הגדול
  נכרת.

 לא הארץ קצות מכל יותגלו קיבוץ ולםא זרובבל, עלייתב חלקןב תקיימוה שעיהוי תלמיד)( נחמות
 קדשו זרוע תא ה' "חשף לא וגם שני,ה בבית התגלה אל השכינה כבודו ימינו),ב רק( זא התחולל
 שלם שעולםכ (בימינו), ימיםה שתש מלחמתב ליםבירוש שקרה כמו י), (נב, רץ"א אפסי כל לעיני...

 ְקַטנֹות" "יום הייתה אז לש המציאות גמורה. הפתעהב ירושלים איחודו חרורש ולמ נדהםכ עמד
  הנבואי. החזון תלעומ י) ד, (זכריה

  

  

 נביא מוצא להורג -ישעיהו נג 
ג הנביא בטרם הוצאתו ך מוסרים חז"ל. על העינויים וההשפלה שספכ -מנשה הרג את ישעיהו" "

 להורג אנחנו יכולים לשמוע בפרקנו

 את להורג הוציא וד,ד מבית חזקיהו בן נשהמ יהודה, לךמ ב), מ'ע טמ יבמות( ז"לח סורתמ לפי
 כה ששמו מנצרת, האיש על נבואהכ הפרק את ירשהפ הנוצרית אמונהה '.ה ֶבדעֶ  נביא,ה ישעיהו

 האחריות את זרוקל כדי שוע אל המ ומאי.ר ר,ז שליט היה אותו שצלב מי בלא הנביא, לשם דומה
 היהודים הפרשנים להורג'. והמּוָצא נרדףה ה' 'עבד היותל הפך ולוכ יהודיה העםש דע יהודים,ה על

 לפרשנות גרמה הנוצרית הפרשנות – בגלויות הסובל יהודיה העם לע ה'" ד"ֶעבֶ  תא פירשו
 היהודית.

 הודי,י מומר םע ומביתפ להתווכחו מלךה פניל לעמוד רמב"ןה נדרש )1263( ברצלונה במשפט
 בו חזר המלך – כזה במשפט זכה הודיי שחכם חידהי פעם ייתהה וז זה.ה פרקה לע במיוחד

 את והוסיף ירוט,בפ הוויכוח את תיאר הרמב"ן( נכבד סףכ סכום ול תןנ אףו התנצר,ל מהדרישה
 תוצאת עם שליםה לא נוצריה מסדרה שכו).-רצט עמ' א', רךכ רמב"ן, כתבי אור לפרקנו, פירושו

  שראל.י לארץ ועלה ספרד תא עזב והרמב"ן המשפט,

 הרשמית נוצריתה הכנסייה החלה ישראל, ארץב יהודית דינהמ של דשמח קמתהה עקבותב רק
  היהודים. מהאשמת לסגת

 סובל הואכש כל, לעיני והשפלה ביזוי במצעד הובל קשות, ועונה נעצר ה'" ֶעֶבד" – לפרק בחזרה
 – להורג) מוצאים וכמה כמה היו (וכנראה מופרכות באשמות להורג שהוצא עד נוראים, מכאובים

 לחזות שנאלצו ומוקיריו, אוהביו הנביא, תלמידי הצופים, של מבט מנקודת מתואר הזעזוע
  ו). (נג, ֻּכָלנּו" ֲעֹון "את נושא(ים) (והם) הוא ובמוות בייסורים איך וחשו הנורא, במראה



 בפי ונבואותיו, רכוד המשך ואת מנשה, ימיב הנביא שעיהוי היעלמות תא סבירמ נוראה התיאור
  דרכו. ממשיכי תלמידיו,

  

  

 "יהודה, "ֲעזּובה ַוֲעצּוַבת רוח -ישעיהו נד 
החזון הנבואי הוא אמנם מופלא ומלא תקווה, אך אל לנו לשכוח את מצבה הנוראי של יהודה 

 יש לו לנביא רק דרישה אחת, לעתיד לבוא באותם ימים. ומאשת נעוריו

 של הנורא מצבהב להתבונן יותר הרבה שהק המופלא, נבואיה החזון םע זרוםל לק לוא בפרקים
 נתבונן: בהה והיהודים. הממלכה, ארץ,ה של - נבואהה בזמן יהודה

  "...ֲעָקרה...
  לידה)... (חבלי ָחָלה ...לא
  שֹוֵממה... ...בני

  ֲעלּוַמִיך... ...ֹבֶשת
  ַאלְמנּוַתִיך... ...ֶחרַּפת
  רוח... ַוֲעצּוַבת ...ֲעזּובה
  ִתָמֵאס... כי ְנעּורים ...וֵאֶשת

...   ...ֲעַזבִתי
... רגע ָפַני תיִהסַתר ֶקֶצף ...בֶשֶצף   ִמֵמ

  נָֻחמה... לא ֹסֲערה ֲעִנָיה
  …"לַחֵּבל ...ַמשחית

 הודה),י שפלת בחורבןו ומרון,ש חורבןב ברכ ילה(שהתח לותג ימי אלא ציון, יבתש ימי אינם אלו
 על כוחותיו בכל נביאה נאבק הזאת, מרהה המציאות ולמ לא מוק.ע ייאושו ממהש תקופת

 את יהודים רוש שנים אלפי והצליח. אבקנ תתרסק, לאש היהודית, אמונהה לע תקווה,ה הישרדות
  שתבוא: בשמחה האמונה שירת

  י...וַצֲהל ִרנה ִּפצחי "ָרּני...
... ְמקֹום ַהְרחיבי   ָאֳהֵל

  ִתְפֹרצי... ושמאל ימין כי
  ..ֵתֹבשי. לא כי תיְראי ַאל

; גדולים ...ּוְבַרֲחמים   ֲאַקְּבֵצ
, עולם ...ּוְבֶחֶסד   ִרַחמתי

  ה'; ֹגֲאֵל ָאַמר
  ָימּוש, לא ֵמִאֵת וַחסדי
  …"ָתמּוט לא ְשלֹומי ּוְברית

 שה' פארה ולארמונות ישועתהל ראויה תהיהש דיכ ורים,הנע מאשת הנביא ורשד אחת דרישה רק
  "בַסּפירים": קרות,י באבנים לה יבנה

  ִתּכֹוָנני, "ִּבצדקה
  תיָראי, לא כי ֵמֹעֶשק ַרֲחקי

";ֵא  תקרב לא כי ּוִמְמִחתה   ַלִי

 (א, ִּבצדקה" וָשֶביהָ  ִתָּפֶדה, במשפט "ציון – נבואתו ראשיתמ ישעיהו לש מובהק משךה הוז אכן
 ְשלֹום וַרב ה', ִלמּוֵדי ָּבַנִי וכל" – בדרכיו ללכת ראוייםה ה' תלמידי יוןצ של ֶניהָ ּבָ  םג היוי זא כז).

"   יג). (נד, ָּבַנִי

  

  



 ִדרשּו ה' בִהָמצאֹו -ישעיהו נה 
 מהי עבודת ה' לפי ישעיהו בפרקנו, ואיזו צורה היא קיבלה אחרי המהפכה הדתית של עזרא הסופר

 כמו ח, פסוק עד נו, רקפ את גם שכולל( הזה פרקב נבואהה פיל 'ה בודתע דרכיב ושחיד שום אין
 בקרבנות ולא במקדש אל לקוראיו, וקרוב דורשיול נמצא 'ה ענית).ת לש מנחהב ידועהה בהפטרה

 "ֹּכה ז). (נה, וֵמָאֶון מֶרַשע תשובהב אלא – בצומותו בתפילות אל גם יים),ק מקדשה שביתכ (גם
 א). (נו, לִהָגלֹות" וִצדָקתי ואלב ישועתי רובהק כי דקה,צ ַוֲעׂשּו שפטמ מרּוִש  ה': אמר

 ב(ראש) תורה קריאתו ולקרבנות, לזבחים גח ועצרות פילותת נביאה שווהה טו)-(יג א פרקב גם
 אם ווידוי צום של רכםע בביטול נח, בפרק המשך,ב גם ךכ בדיוק נחה.ומ קטורתל בשבת,ו חודש

 תקף כבר ה)-ד (ח, עמוס נביאה וצדק. יושרב לויהת ראויכ בתש מירתש גם ומשפט. צדקה אין
-יג (א, כולו בישעיהו דיוקב וכך בשּוק, למרמה חזורל כדי שבתה ליציאת קר מחכיםש בתש שומרי

  יד).-יג נח, יז;

 דרישת ה'. את לדרוש הנכונה דרךה על (ותלמידיו) נביאה ישעיהו השקפתב דבר וםש שתנהה לא
 מוביליםש וצדק, יושר של ו'מים' מזון'' ממנה להרוויח קר ואפשר ),ב-א נה,( סףכ ולהע לא ה'

  ג). (נה, הנאמנים" ודד חסדי עולם, ל"ברית

 את ה' עבודת מרכזב העמידה אכן י') דע ח' רקיםפ (נחמיה סופרה זראע לש דתיתה המהפכה
 יוחסיןה סייגי לכ לפיו כותההל לפי ישואיםנ על קפדנית שמירהו ווידוי, ומותצ התורה, קריאת
 'משפט שעיקריה (כולו), ישעיהו בספר 'ה מדרישת מאד ונהש זה לכ אבל ),י-ו ט רקיםפ (עזרא

  מקום. בכל וצדקה'

  ִיְדֹרשּון, יום יום "ואותי
  ֶיְחָּפצּון, ְדָרַכי ודעת
  עשה, צדקה אשר ְּכגוי

  עזב, לא היו-א ומשפט
  צדק, משפֵטי ִיְשָאלּוני

  ב). (נח, ֶיְחָּפצּון" הים-א ִקרַבת

  

 " יד ושם" -ישעיהו נו 
בני אדם זוכרים ֵשמות והֵשמות יותר חזקים מהזרע. יש שחברים ותלמידים זוכרים אדם שהלך 

 לעולמו, יותר מצאצאיו הביולוגיים

 (שתחילתה היהודית הגלות לגמרי. דשהח יהודית מציאות תוךמ ומפתיע, דשח נבואי עיוןר שי כאן
 יבנ עם ויומיומי רובק למגע הודיםי מוניה ביאהה הודה)י משפלתו שומרוןמ האשוריות, בהגליות

 וֵשרתו בֶשבי שנפלו הודיםי לפסילים; הסוגדים הודיםי של תבוללותה גולה.ב גםו ארץב םג ֵנָכר,
 עשו והשבת היהודית המשפחהש גויים היו תמיד – ליהדות התקרבוש ֵנָכר יבנ מאידך,ו כָסריסים.

 אותם. מלקרב מוקיםע חששות גם יוה ותמיד ביר,כ רושם םעליה

 לשרת שיוכלו דיכ בֶשבי אותם ֵסרסּו יכ לעולם, אצאיםצ להביא ודע כלוי אל הודיםי ָסריסים
  אסתר). במגילת כמתואר הנסיכים,ו המלכים של( חשש ליב ונסיכות מלכות

 וחסיןי מפגמי חששוש יוחסות,מ יהודיות משפחותמ ָדחּוי חש ג) נו,( ה'" אל ִנלָוהה הֵנָכר "בן
 צדקה,ו משפט של ונכון חזק סיסב על שבת מירתש תועיל מה – עקוז אלהו להא במשפחה.

  ה?ובצאצאי יהודית במשפחה שכיות,המ אין םא הנביא, כדרישת

 יש החיים לבעלי גם – כב) סו, ִשְמֶכם";ו ("ַזְרֲעֶכם בֵשמותו בצאצאים יאה אנושיתה ההמשכיות
 לֵשמות שמחובר הזיכרון ליב האנושי, עולםב משמעות הל יןא לבדב יולוגיתב המשכיותו צאים,צא

 וכריםז ותלמידים שחברים מקרים יש יכ מהזרע, חזקים ותרי והֵשמות מות,שֵ  וכריםז דםא ניב –
  וגיים.הביול מצאצאיו יותר ,לעולמו שהלך אדם



 ולםע "ֵשם של משכיותה ה'" אל" ִנלויםה ָכרהנֵ  ולבני חד,מ היהודים לָסריסים נביאה מבטיח לכן
  ז).-ג (נו, ומבנות" בניםמ טוב ָוֵשם, "ָיד – ָּכֵרת"יִ  לא אשר

* * *  
 משפחות לפיא מול דווקא שאלה ותהא עלתה ה,באירופ יהודיתה גלותה שמדתה םע בדורנו,

 יבוץק תמדינכ ישראל, מדינת צאצא. וםש להשאיר ליב לחלוטין נכרתוש מיוחסות, יהודיות
  הנבנית. ירושלים בחומות דהדומה חי זיכרון דורותל להציב דיכ ָוֵשם", ָיד" את נתהב גלויות,

  

  

 השתלבות בכל מחיר -ישעיהו נז 
הקבוצה שסבבה את מנשה חשבה את דרך חזקיהו כסיבה עיקרית למסע סנחריב ולחורבן לכיש 

 ביותרוערי השפלה. והפתרון שמצאו הוליד זוועות ומאורעות קשים 

 בהרחבה. מנשה יפורס את קוראים אנו נג),( ה'" ֶעֶבד" לש הורגל מזעזעת)( הוצאהב צפינוש אחרי
 צופיםה ַבָיַער". "ַחְיתֹו עם זיתיח לעימות ַדי"ׂשָ  ַחְיתֹו" "ֵאָתיּו")( 'הזמנת'ב תחילהמ הדרמה

 דעוי אל פשנ ֵזי"עַ  תקיפה*ה וכלבי לנמנם, והביםא השמירה לביכ "ִעְורים", - להזהיר שחייבים
 שהרימו ואלה מהמצב םהנהני לִבצעֹו", איש נּו,ּפָ  "לדרכם =מנהיגים)( "ֹרעים"ה ב).י-ט נו,( ָׂשְבעה"

 מאד". ֶיֶתר גדול חרמ "יום על זיותה והוזים משתכרים,ו שותים - ידיים

 ְשְּכבֹוָתם"ִמ  "על בשלום וינוחו ֵמתים סד"ח "ואנשי ֵלב", לע ָׂשם ישא ואין ָבד,ָא  "הצדיק ובינתיים,
 אלילים ועבודת פולחנית זנות הזוועות? מהן זוועה.ה המשך תא יראו אל ברכ הם – )ב-א (נז,

 חתת ַּבנחלים הילדים "ֹׁשחֵטי – המֹוֶלך – התועבה שיאו והמזּוזה". דלת"ה חריא ית,ב כלב נתעבת
  ח).-ג (נז, הסלעים" ְסִעֵפי

 זוריתא פוליטיקה נהלמ ֶשֶמן"),ּבַ  ֶמֶלךלַ  "ַוָתֻשרי( תיקרו מתנות מקבל הודהי מלך הזמן, באותו
  ט). נז, ְשאֹול"; עד ("ַוַתשּפילי שוריתא שליטה תחת הישרדותל ודואג ),ֵמָרֹחק" דע יַרִיצ ("ַוְתַשלחי

 בשעתו), חזא חבורת (כמו מנשה תא שסבבה הקבוצה – הקשים מאורעותל מפתחה בויח כאן
 צוכ ראו לפיכך שפלה.ה וערי כישל לחורבןו נחריבס מסעל יקריתע בהכסי חזקיהו דרך את חשבה

 של הדרךו המדיניות עם מזוהה היהש מי הדתי.ו הפוליטי מרחבב השתלבותה תא ההישרדות
  הממלכה. לאויב נחשב חזקיהו

 עונו נפשם, על רדפונ בירושלים, שהתפשטה גסהה האלילים בודתע נגד אבקונ תלמידיוו ישעיהו
 לבד ָלֶפה, ֶּפה ירושלם את ֵלאִמ  אשר עד אדמ הרבה נשהמ פךש קינ םד וגם" הורג.ל והוצאו קשות

  טז). א,כ ב (מלכים ה'" בעיני לילים)א (=עבודת רעה לעשות הודהי את חטיאה אשר מחטאתו

_____________________  

  אכזריים. תקיפה כלביב תמיד השתמשו יכויד משטרות *

  

  

 ?הצוםמה אתה אוכל בסוף  - חישעיהו נ
אם עבור החזקים והעשירים הצום נמשך יום אחד טקסי, ועבור האביונים הוא אורח חיים קבוע 

 ילות, הנענועים וטקסי הווידויה' לא יקבל את הצום, ולא התפ –
  

 להים".-א "בצלם נבראו שכולם אדם, בני בין הבסיסי השוויון הוא הצום של היסודי הרעיון
 כסעודות אוכלים כשחלק זה, לעומת הצידה. נדחקים הפערים כשצמים, רעבים, כולם כשמתענים,



 שוברים הפערים משתוללת, כלכלית-החברתית התחרות ֲחֵרבה, פת אוכלים וחלק המלך, שלמה
 שיעור. לאין ועושק עוול ומעשי והדלים, החלשים רמיסת ִאתם ויחד שיאים,

 ואם שמעותו,מ את כונהנ ביניםמ אם ולתיקון, ינוילש מנוף להפוך כולי ותענית וםצ של יום
 נפוח, חזה לע רשע" "באגֹרף מכים בו קסיט ליום הצום וםי את ופכיםה םא בלא התאם.ב פועלים

  ערך. שום צוםל אין – רועו תחרות מזימות מלא

 יימשך פשוט העינוי האם – הצום בסוף מסכניםה יאכלו המ בשאלה, אהי ריטיתק בחןמ נקודת
 אורח הוא אביוניםה ועבור קסי,ט אחד וםי משךנ צוםה העשיריםו החזקים עבור אם ועוד? עוד

  הווידוי. וטקסי נענועיםה התפילות, ולא צום,ה את קבלי לא ה' – קבוע חיים

 היזרעאלי, נבות לש הֶרַשע במשפט אדם. בני לש יוזמה הם צוםה ימי רובו ',ה וצ יאה השבת
 עם"ה בראש בותנ תא ֹהשיבּוו וםצ "ִקראּו אמר:נ מתוכננת, שקר עדות לש במזימה להורג שהוצא
  י).-ה (ג, יונה בפי 'ה גֵזרת בגלל שק לבשוו צום ראוק נינֵוה נשיא ט); א,כ א (מלכים

 התחרות כאשר אדם, ניב בין השוויון על בוססתמ השבת גם – ולצום שבתל שותףמ דצ שי אולם
 תא יכולת עליב תכנניםמ השבת בתוך אם ולם,א השוויון. ומתחזק עצרת,נ כלכלית החברתית

  ערך. אין לשבת םג אז העוול, משךה ואת עסקים,ב המרוץ המשך

 (א, ותלמידיו מישעיהו שומעים אנו ),ז-ד (ח, שבתה 'שומרי' לע עמוס לש נבואיתה ביקורתה אותה
  יד).-יג נח, יז;-יג

  

  

 הקובץ הנבואי המזעזע ביותר בתנך - טישעיהו נ
ארוך והאכזרי של מנשה, מגששת חבורת הנביאים באפלה. אפלה אל מול שלטונו היציב, ה

 המתגברת עם הסתר הפנים האלוקי

 ביותר המזעזע הנבואי קובץב האחרון הפרק תא פותח נשהמ שעיפ לש יותרב פורטמ תיאור
 מֵביֵציהם האוֵכל ִּבֵקעּו... ִצפעֹוני ביצי" – שקר דבריו וחמס ודש ז), ,ג (נט, קי"נ דם" בתנ"ך*.

 ב). נט,( יהודה לבין ה' בין בדילמ חיץ שיצר פנים'ה 'הסתר והם – )ה (נט, מּות"יָ 

  בִדליםמַ  היו ֲעֹוֹנתיכם אם "כי
  להיכם,-א לבין ביניכם

  ִמֶּכם פנים הסתירו וַחטֹאותיכם
     תפילותיכם); (את ִמשמֹועַ 

 ישועהל צפותמ י),-ט נט, ֵמתים";ּכַ  ("ָּבַאְשַמנים** אֵפלהב מגששות תלמידיהםו הנביאים חבורות
 לש והארוך האכזר היציב, שלטונו ולמ הנביא תלמידי לש המר ייאושה א).י נט,( מנו"ִמ  ָרֲחקה" וזו

 ל-כא ויופיע איש" אין "כי יראה ה' וראה.נ נקם נבואת ולידה א) א,כ ב לכיםמ נה;ש 55( מנשה
  יח):-טו (נט, נקמות

  ,ְגֻמלֹות עליון)*** (=כן "ְּכַעל
  ְיַשֵלם, עליון) ן(=כ ְּכַעל

  לָצָריו, ֵחמה
  לֹאיָביו"... ְגמּול

  יט). (נט, מש..."ש וממזרח "ממערב... 'ה יראת תפשטת אז רק
  גואל לציון "ובא

  ביעקב, ֶפַשע ולָשֵבי
  ה'"; ְנֻאם

    כא):-כ (נט, ה' בדבר נבואית גאולה של עולם ברית בהתחדשות חותם והנביא
  אותם בריתי זאת "ואני
  ה', אמר



  עליך אשר ירוח
  בפיך שמתי אשר ודברי

  מפיך ימושו לא
  זרעך זרע ומפי זרעך ומפי
  ה', אמר

  עולם. ועד מעתה

________________________________  

 עד נ רקילפ הדעת את נתנו לא '",ה "עבד על אולוגייםת וויכוחים כורש',' נבואותב יסוקע רובמ *
  נוראה. בבהירות מנשה מיי את המתארים נט,
 'בשפע – 'משמנים' כמו ירשפ רש"י כמתים; 'בקברים – ו'שממה' 'אשמה' לשוןמ רגםת ונתןי **

  כמתים'. היינו
  .321 עמ' ולשון, קראמ פרקי – המוריה ארץ "ל,ז נון-ןב יחיאל "רד מורי, ביא שפירש פיכ ***

  

  

 סוף סוף נחמה -ישעיהו ס 
של הוצאת עבד ה' להורג ועבודת אחרי נבואות הגאולה והתשובה, אחרי התיאורים המזעזעים 

 ?האלילים, סוף סוף נחמה. מה קרה

 האמינו וקשה. עמוק ויכוח כדי וךת גאולה, ונבואות מי"ע נחמו נחמו" ריאתק שי טמ עד מ בפרקי
 ומבשלים? אופים ַאֶתם םֶחְציָ  ועל דבר, ושיםע שאינם סיליםפ לכם מהל עוד! ואין אני לי!

 להורג, ה'' עבד' הוצאת של מזעזעים יאוריםת דיכ וךת תשובה,ו להגאו נבואות שי נט עד נ בפרקי
 סוף סוף יש סב דע ס בפרקי למֹוֶלך. ניםב הקרבת םע נתעבת ליליםא בודתע קי,נ םד שפיכת
  קרה? מה נלהבת. בשירה לאים,ומ שופעים ישועהו נחמה תיאורי

 ובירושלים. ציוןב שממהו מורג ןחורב – נוראה תשובה ַגֶלהנְ  סד)-גס (סא; החורבןו הנקם בפרקי
 כוח תתל יכול המופלא העתיד זיוןח רק יכ לשיאים, ולהע נחמהה םג שיאו,ל גיעמ כשהחורבן

 של נחמהה בנבואות גם כך ג). סא,( ֵאֶפר" תחת ֵארּפְ  להם תתל יון,צ "...ַלֲאֵבֵלי – עמדמ להחזיק
  החורבן. ףס על ממש שנאמרו ג),ל עד (ל ירמיהו

 גדול הזה החזון עדייןו שני, בית ימי בכלמ יותר לו,א נחמה פרקימ רבהה ראותל יוםכ זוכים אנחנו
  מוכרת: מציאות מכל
  רץ,א ְיַכֶסה הֹחשך ִהֵנה "כי

  – ְלֻאמים ַוֲעָרֶפל
  ה', ִיזַרח וָעַלִי

  ֵיָרֶאה... ָעַלִי וכבודו
  ּוְראי ֵעיַנִי סביב ְׂשאי
, ָבאּו ִנְקְּבצּו ֻּכָלם   ָל

  ד).-ב (ס, …ָיֹבאּו ֵמרחוק ָּבַניִ 

 יביאו תפארתו, לבית לה' כשי עולם,ה מכל בשיירות יוןצ ובנות ניב תא ביאוי גוייםה וחריס כל
  ירושלים: בשערי לילהו יומם יכנסו וייםג ואוצרות מזבח,ל וכסף הבז מתנות עמהם

  ַיַעְבדּו לא שרא והממלכה הגוי "כי
  ֱחָרבּו...יֶ  ָחֹרב (האלה) והגוים – יֹאֵבדּו
, ניב ְשחֹוחַ  ֵאַלִי והלכו   ְמַעַנִי

,ְמ  כל ַרְגַלִי ּפֹותּכַ  על וִהשַתחוּו   ַנֲאָצִי
  יד).-בי (ס, ישראל ְקדֹוש ציון – ה' ירע לך וקראו

  

  



 ?הייתכן חורבן נוסף -ישעיהו סא 
ם, המעונים הנבואה הזאת, שלא יהיה חורבן נוסף, אכן נסכה ביטחון אדיר בלב היהודים הסובלי

 והמאמינים בכל הדורות. אבל היו לה שני מחירים כבדים

  ח); סא,( להם" תהיה עולם "שמחת
, ודע ישקע) =לא( יבוא "לא   ֵיָאֵסף, אל ִויֵרֵח ִשְמֵש

; ימי וָשלמּו ולם,ע לאור ָל היהי ה' כי   ֶאבֵל
  ארץ... יירשו עולםל צדיקים, ֻּכָלם וַעֵמ
 ב).כ-כ (ס, ֲאחיֶשנה" ְּבִעָתּה ה' אני

 נבוכים, (מורה רמב"םה גם הבין וכך ורבן,ח עוד היהי שלא זאתה נבואהב ומעש בריתע ביןמ כל
 ישראל מלכות בטלת "ושלא המשיח, מלך לע אלו סוקיםפ פירש הואש לאא ט),כ פרק ב חלק

  א). סא,( הנביא הוא בפרק ידהיח שהמשיח אף – כן" ֵמאחרי

 כלב והמאמינים מעוניםה הסובלים, יהודיםה לבב דירא ביטחון נסכה אכן הזאת הנבואה
  כבדים: מחירים שני הל היו אבל הדורות,

 ייחרב לא המקדש שבית שֵלמה מונהא חדורים והיו ירושלים,ב יהודים לפיא יוח ניש יתב ימיב .1
 אתז יחהבט שה' מפני לאא ראשון), בית בימי האמינוש (כפי ציוןב שוכן ברכ שה' פנימ לא עוד.

 הרומאי? שלטוןב למרוד מעזים מהקנאים ביםר היו אל אולי זאתה אמונהה ליב אלה.ה בנבואות
  שני? חורבן היה לא אמתב אולי חורבן, ודע יהיה לאש האמונה, בלי

 6-מ יותר – השֵלמות לפי רק נמדד נס לכ – הב ורק למה,ש בגאולה אמיניםמ הודיםי מוניה .2
 וחזקה עצמאית הודיתי ומדינה עולם.מ מוהוכ יהה לאש לויותג בקיבוץ בארץ, כבר יהודים מיליון

 לא עדיין ונאינוש כי ַעמו", ִנדֵחי "המקבץ ה'ל הלל שרים ולנוכ לא עדייןו סביב,מ ויביהא לכ מול
  ליהם.רג כפות על לפנינו משתחווים

 הבית נייתב עד צריםמ אתמיצי מזמן. התחיל תהליךה – ה) סו,( ְדָברֹו" לא הֲחֵרדים 'ה ְדַבר "ִשמעּו
  טו). ז, (מיכה פלאות"נ ַארֶאנּו מצרים מארץ ֵצאת יו"כימֵ  א), ,ו א מלכים( שנה 048 ברוע לה'

  

 ?חתונה מאושרת -ישעיהו סב 
ת האם הצלחנו להבין, מנבואה נועזת זו, עד כמה גדול הפער בין שיר השירים הנבואי לבין המציאו

 ?הנוראה

 כי אֹורי "קּומי ז);י (נא, רושַלִם"י ּומיק תעורריה "התעוררי – ראק שהנביא רבות קריאות אחרי
" בא   נישואין: בשירת ),י (סא, לראשונה פותחתו מתעוררת, הכלה – א) ס,( אֹוֵר

  בה', ָאׂשיׂש "ׂשֹוׂש
  ַהי,-ֵּבא נפשי ָתֵגל

  ֶיַשע, ִּבגֵדי ִהלביַשני כי
  ְיַכֵסני).(= ְיָעָטני" צדקה מעיל
 ד)? (סב, שוממהו עזובה 'כלה' חתשמ של חדא במשפט יד האם

  שלישי): (בגוף מתארתה ללשונו מיד וברע והוא ספיק,מ כנראה הז בחזונו לנביא
  ְּפֵאר, ְיַכֵהן "ֶּכחתן
  ֵכֶליָה"... ַתְעֶדה וַכַּכלה

  ומתלהב: א), סב,( 'החתן' מתעורר אז
  ֶאֱחֶשה לא ציון "למען
  ֶאשקֹוט, לא ירושַלִם ולמען

  ִצְדָקּה ַכֹנַגּה ֵיֵצא דעַ 
  ִיְבָער"; ְּכַלּפיד ִוישּוָעָתּה



  ה):-ד (סב, אינטימיים ישות'א 'יחסי עד צפויה,ה המפוארת חתונהה אל נביאה חוזר שוב
  ַּכלה על חתן "ּוְמׂשֹוׂש

";-א ָעַלִי ָיׂשיׂש   ַהִי

  ו): (סב, 'החתן' מתלהב שוב
  ירושַלִם חֹוֹמַתִי "על

  רים,ֹשמ ִהפַקדתי
  תמיד הלילה וכל היום כל
  ֶיֱחשּו"; לא

 ֳדמי ִתְתנּו וַאל שתקו);ת (=אל לכם ֳדמי ַאל – 'ה את הַמזּכירים" שומעיוב מפצירו נביאה זעקנ מיד
 ּבימינֹו 'ה ִנשַּבע (כי) ָּבארץ; ְתִהלה ירושַלִם תא ָיׂשים ועד כֹוֵנןיְ  ַעד שתוק),ל ה'ל תנות =ואל( לו

 שיר בין הפער גדול כמה דע זו, נועזת נבואהמ להבין, נוהצלח האם ).ח-ו (סב, ֻעזֹו..." וִבזרֹועַ 
  הנוראה? ציאותהמ לבין הנבואי השירים

  'הכלה': מפי ז),-ו ה,( השלישי בשיר מרהה המציאות תגלהמ השירים, ירש במגילת גם
  לדודי אני "ָּפַתחתי

  ָעָבר, ָחַמק ודודי
  ְבַדְּברֹו, ָיצאה ַנפשי

  ּו,ְמָצאתיה ולא   ,ִּבַקשתיהּו
  ָעָנני; ולא   ְקָראתיו,

  ָּבעיר, הֹסבבים הֹשמרים ְמָצֻאני
  ְפָצעּוני, ִהּכּוני
  ֵמָעַלי ְרדידי את ָנְׂשאּו
  (=הגויים); הֹחמֹות" ֹשמֵרי

 תקווהו כוח נתן כך ודווקא ייסורים,ה ואת בדידותה את סתירה לא נבואיה שיריםה שיר
  הדורות. בכל למאמינים

  

 יהודה ואדום, היסטוריה של דמים -ג ישעיהו ס
 ?מה גרם להתפרצות הזעם והכאב כנגד אדום, בנבואת ישעיהו בפרקנו ואצל נביאים אחרים

 הדמים היסטורייתמ מעט שם תיארנו כברו (לד), ישעיהוב אדום לע שהק בואהנ גשנופ כבר
 ואחרים)( הודיםי בוייםש ניםקו היו אדומים עבדים וחריס הֶיֶתר, בין לאדום. הודהי בין ההדדית

 התעצמה זו ופעהת יא);-ו א, עמוס( למרחקים ותםא ומוכרים ור,צ שלו זהע לש עבדיםה בשּוֵקי
 פליטי בהסגרת רושלים,י בהחרבת פעיל אופןב לבבלים ייעוס אדומיםה רושלים;י ורבןח בעת

 לעבדים; שבויים במכירתו לברוח, שניסו יהודה

 ביום ִמֶנֶגד, ָמְדעֲ  ביום ּושה...ב ַכְסְת  עקבי חיךא "ֵמֲחַמס – אדום נגד עקז יא)-(ו עובדיה הנביא
 לע ַתֲעֹמד וַאל מהם... ְּכַאַחד אתה םג גורל, ַיּדּו רושַלִםי ועל עריו,ש אוב נכריםו ילֹו,חֵ  ריםזָ  ְשבֹות
  רה";צ ביום ְׂשריָדיו ַתסֵגר אלו פליטיו, תא לַהכרית רכים)ד (=צומת הֶּפֶרק

 אחרי – זו בואהנ של הזמן לע מלמדת ד),ס וףס עד ז סג-מ( המשךב חורבןה למזמור הסמיכות
 ודובצמ תהלים, בסוף חורבןה במזמור גם דוםא נגד הכאבו זעםה תפרץה כךו רושלים.י חורבן

ח רושַלִםי שָּכֵחךֶא  ִאם" לשבועת  מחריבי לבבלים האדומי העידוד תוארמ ז),-ה (קלז, מיני"י ִתשֹכַ
  ָּבּה"; היסוד עד ָערּו =החריבו),( ָערּו הֹאמרים: רושַלִם,י יום תא אדום ילבנ 'ה ֹכר"זְ  העיר:

 ּכֹוס ַתֲעָבר ָעַלִי גם ּוץ,ע בארץ יושבת דוםא בת ִׂשמחיו "ׂשיׂשי – כב)-אכ ד,( איכה'' ובמגילת
 על ִגלה אדום, תב ֲעֹוֵנ ַקדּפָ  לַהגלֹוֵתך, יףיוס לא ציון תב ֲעֹוֵנ םַת  וִתְתָערי; ריִתְשּכְ  (הַתְרֵעלה)

."   ַחטֹאַתִי

 ָּבְצרה את כליל שהחריב אחרי א) (סג, מאדום" (ש)בא "זה הוא ַנּבּוַנאיד, האחרון, הבבלי המלך
 ִּבְלבּושֹו", "ָהדּור אותו מתארת האדומי המבצר סלעי על שנמצאה ענקית כתובת אדום'. 'סלע ואת



 (סג, ָּבָאה" ְגאּוַלי ושנת בִלבי, נקם יום "כי – כורש צהרתה לפני האחרון, הבבלי הכיבוש היה זה
  ד).

  

  

 מזמורי חורבן –תהלים וישעיהו  -ישעיהו סד 
בית המדרש של משוררי תהלים התקיים בירושלים מימי דוד ועד אחרי החורבן, ותלמידי דוד 

 המשיכו ליצור בסגנון המזמורי ברוח הקודש. כך גם תלמידיו של ישעיהו

 שלם ודהת מזמור ראינו וכבר הלים,ת מזמורי ביןל שעיהוי פרס יןב מוקיםע שריםק יש כידוע,
 ז);כ עד (כד ירושלים של ישועה רקיפ בין מפוזר ירש ומצאנו לויות,ג יבוץק לע נבואהה סוףב (יב),
 ישעיהו. בספר רק מופיע )כ-ט (לח, מחלתומ הצלתו לע חזקיהו לש התודה זמורמ כן, כמו

 ועד מנשה מימי שירי,ה ובסגנון שגביםהנ רעיונותב נבואית,ה דרכוב משיכוה וישעיה תלמידי
  מובן):כ מוטעה, סד הפרק ציון( האחרון היסטוריה במזמור מתוארה ירושלים, חורבן

  ה', תהלת אזכיר ה' "חסדי
  ז). סג,( ה'... גמלנו אשר לכ על) (=כן, כעל

 תהלים למזמור אדמ דומה ד)י-ז סג,( םהי ובבקיעת מצרים יציאתב משה שירת םע החסד פתיחת
 תהומותב ויוליכם ויחרב, סוף בים ויגער הלתו...ת כל ישמיע ',ה גבורות מללי "מי – ,כא) ט ב,( קו

  ושיעם...".מ ל-א שכחו כמדבר...
  קדשו... וחר את ועצבו מרו "והמה

  מפניהם... מים בוקע
  יג);-י (סג, מדבר"...ב כסוס בתהמות מוליכם

  הנורא: חורבןה לנוכח הגדולות עקההז קריאות
  וראה... משמים "הבט

  ו);ט (סג, …וגבורתיך קנאתך איה
  פט. פ, עט, עד, סט, – בתהלים חורבןה מזמורי זעקותל מאד דומות

  א); עד, תהלים( לנצח"... זנחת היםל-א "למה
  ב);כ (עד, ריבך"... ריבה היםל-א "קומה

  ה); (עט, לנצח"... אנףת ה' מה "עד
  מז); (פט, נצח"...ל תסתר ה' המ "עד
  נא, שוב אותב-צ להים-"א

  וראה... משמים הבט
  כ). ו,ט (פ, ונושעה" פניך האר

 דוד תלמידיו החורבן, אחרי ועד ודד מימי ירושליםב התקיים הליםת שוררימ לש מדרשה בית
  הקודש. רוחב המזמורי בסגנון יצורל המשיכו אזרחיה ואיתן ואסף
  החותם. מזמורה עד ובסגנונו, רוחוב להינבא שעיהוי תלמידי םג משיכוה ובמקביל, כך בדיוק

  

  

 ?האם נותר ַעם -ישעיהו סה 
ו אהצפון ושפלת יהודה, ָגלּו. בין הנותרים ביהודה יש רבים שאין בהם שום רצון לקרוא בשם ה', 

 ?אפילו להשתייך לעם ה'. אל מי מדבר ישעיהו

 זרים פולחניםב ליליםא ובדיע יהודים)( ולמ קלמאב חוזרים סו)-ו (סה החותמים הפרקים
 ביהודה שהחלו תופעות חזיר...",ה בשר כליםהאֹ  קברים...ּבַ  ֹישביםה ַגנֹות...ּבַ  "ֹזבחים – ומכעיסים

 האלילי. בבמרח וההשתלבות ה', דרךמ הייאוש םע מנשה, ימיב נרחב, בהיקף



  ו:עמ את המבקש פללמת כמו ה' פתיעה.מ ב)-א סה,( הפתיחה אבל
  ָשָאלּו, ְללֹוא "ִנדַרשתי
  ִבְקֻשני, ְללֹא ִנמֵצאתי
  בשמי; ֹקָרא לא גוי לא ִהֵנני ִהֵנני אמרתי
  סֹוֵרר ַעם אל יוםה כל ָיַדי ֵּפַרְׂשתי

  ַמחְשֹבֵתיֶהם"... אחר וב,ט לא הדרך הֹהלכים

  עם? נותר עדיין האם
 או ה', שםב לקרוא צוןר וםש הםב שאין רבים שי ביהודה הנותרים יןב ָגלּו. הודה,י ושפלת הצפון
  הנאמנים': ה' עבדי' 'השארית', הוא שעיהוי מתחילת פתרוןה ה'. עםל להשתייך אפילו
  הכל; ַהשחית לבלתי ָבַדי,עֲ  למען אעשה "...כן

  י).-ח (סה, מה"ש ישכנו וֲעָבַדי ...ְבחיַרי

  עוזביו: לבין ה' עובדי יןב ההבחנה יום יבוא ,ה' עבדי ובליםס בו שוררה לבלבול בניגוד
  ִתרָעבּו, וַאֶתם ,יֹאֵכלּו ֲעָבַדי "...הנה

  ִתצָמאּו, ַאֶתםו ִישתּו, ֲעָבַדי הנה
  יד).-יג סה,( ֵתֹבשּו" וַאֶתם ׂשָמחּו,יִ  ֲעָבַדי הנה

 ימים ובאריכות וזעקה, כיב בלי שמחה, לש בירושלים הארץ,ו השמים חדש,מ עולםה יבראי אז
 לע ששומרים אלה לש בזכותם זה?ה נסה תחוללי יךא .001 לגיל יגיע "החוטא" אפילו מופלאה.

 הגזע, על בשיםי נותרים הקודמים הדורותש זקן, עץב כמו תחדשיםמ להםש הענפיםש המשכיות,
  שבתוכו. החיים צינורות את ומחזיקים

  עמי... ימי העץ ִכיֵמי "כי
  ֵהמה, ה' ְּברּוֵכי זרע כי

  ִאָתם"; וֶצֱאָצֵאיֶהם

  ט):-א (יא, הראשונה משיחיתה לנבואה ויקתמד מקבילה זו
  כאחד, ִירעּו וָטֶלה "זאב

  ֶתֶבן, יֹאַכל ַּכָּבָקר ואריה
  ַלחמֹו, עפר ונחש

  קדשי, הר בכל שחיתּויַ  ולא ָיֵרעּו לא
  כה). (סה, ה'" אמר

  

 הגויים, האחים והקרבנות -ישעיהו סו 
הארץ, בירושלים הראויה לששון  האם עובדי ה' ראויים שה' ישכין בתוכם את כבודו, בבית שעל

 ולשמחה? בפרק 'החרדי' ביותר בכל התנך עולה השאלה הזאת בכל עצמתה

, לא השמים ושמי "השמים יכ ה', כבוד תא יכיל שרא ארץה לע יתב איןש ברור  כי ףא ְיַכלְּכלּו
 גםו בנוי, יתכשהב גם להיאמר יכול וזה ז),כ ח, א לכיםמ שלמה, כדברי( בניתי" שרא הזה הבית

 ישכין שה' ראויים ה) (סו, רֹו"ְדבָ  ֶאל "הֲחֵרדים ',ה עובדי אםה יא,ה גדולהה השאלה ֵרב;חָ  כשהוא
 ולשמחה? לששון הראויה יםבירושל הארץ, עלש בבית בודו,כ את בתוכם

 שלמדנו כמו היא, והתשובה צמתה.ע בכל הזאת שאלהה עולה תנךה בכל יותרב החרדי'' בפרק
 שלהם רבנותק גם אכזריים, אנשים יכ הרוח. לשפליו לעניים יחסב לוית הכלש ,ישעיהו מתחילת

  חזיר". כ"דם אלא ייחשבו לא

  ה' אמר "כה
  רגלי הדם והארץ ִּכסאי השמים

  לי... תבנו אשר בית זה ֵאי
  ָׂשָתה...עָ  ָידי אלה כל ואת
  ַאּביט, זה ואל
  דברי"; על וָחֵרד וח,ר ּוְנֵכה ָעני אל



 הגאווה פושעיל ה' ישלם שהק וגמול הענווים,ו ענייםה רוח,ה פליש םה 'ה לפני לעמוד הראויים
 לבנות אפשר איך בלא ג,יז). סו,( והעכבר" השקץ" אוכליו חזיריםה מקריביל מוכ והאכזריות,

 ביום לעין והברור החד העונש בחירתו?ל ראוי ולהיות 'ה לפני עמודל שישאף בריאו יח םע מחדש
  ָעם. לַשֵקם כדי מספיק אל זה אבל ראויים.ה ואת ישריםה את מנצחיםכ ידיעמ העתידי, הגמול

 חריג באופן זאת תארמ הוא כאן בלא גלויות, יבוץק יאה ישעיהו)ב במיוחד,( נבואיתה התשובה
 כלי של שיירותב לה', כמנחה ביניהם נטמעוש אחינו לכ את ביאוי ישרדו,ש הגויים – ושונה

  :ולויים כוהנים אפילו הםמ קחי וה' וחדשים, ישנים תחבורה

  הגוים כלמ אחיכם כל את "והביאו
  לה', מנחה

  רֹותּוַבִּכרּכָ  וַבְּפָרדים כוסות)מ (=עגלות ַבַצּביםּו וברכב, בסוסים
  ירושַלִם, קדשי הר על

  כ). (סו, ה'" ָאַמר

  

    



  ירמיהו

  

 הקדשה חסרת תקדים -ירמיהו א 
זוהי הקדשה ייחודית לירמיהו מענתות.  – בשום נביא אחר לא מצאנו הקדשה ובחירה מרחם

 ?ומדוע היא מתמקדת בנורא מכל שיקרה רק בסוף ימיו

 נאמר לא זה אבל מו,א מרחם לשליחותו בחירתוכ להתפרש כולי שהמ לש הצלתוו ידתול תיאור
 לירמיהו ייחודית הקדשה זוהי – מרחם ובחירה קדשהה מצאנו אל אחר ביאנ שוםב במפורש.
  :ה) (א, מענתות
  (=בחרתיך), ַדעתייְ  בבטן ֶאצור "ְּבֶטֶרם
  ,ִהקדשתי ֵמֶרֶחם ֵתֵצא וְבֶטֶרם

"; לגוים נביא   ְנַתתי
 מדוע?

 ונביאי שעיהוי של מזו יותר קשהו חמורה יסטוריתה דרכים רשתפ לע נבואהב ופקדה ירמיהו
-חורבןל רושליםי את םג תביא אשור במקום כשדיתה בבל לייתע שרדה. רושליםי שבימיהם דורו,

 טחיש את וטיפחה חדשים ושביםת הביאה לאא שממה, חריהא שאירהה אל שורא שממה.
  חרוכה. אדמה הותירו בבליםה אשור, לעומת  בשומרון). למשל,( הכבושות הממלכות

  הממלכות ועל ויםהג על הזה יוםה ִהפקדתי "ְרֵאה
  ולהרוס; ולהאביד ולנתוץ לנתוש

  טוע";נול לבנות גם) כך אחר (ורק

 להבין סוגלתמ תהיה לא ירושלים יכ לחלוטין, ודדב ירמיהו ישארי בל,ב לש הרסניה איוםה מול
 על עצמן ירמיהו נבואותב יראו לכן זעם. עבורי עד אש'ר 'להוריד סכיםת לאו צפוי,ה אסוןה את

  אותו. וירדפו מסוכן,ו חמור איום צפון,מ שתבוא הרעה

  לך, יּוכלּו ולא אליך "וִנלחמּו
, כי "; ה', ֻאםנ אני ִאְת   לַהציל

  תינצל. לא הארץ בלא אישית, יינצל ירמיהו
  ֵאָלי ה' "ויאמר

  הארץ"; ֹישֵבי כל לע הרעה ִתָּפַתח מצפון

 יהויקים בימי אליו ה' דבר שיהיהכ – ירמיהו ואתנב של שנייהה במחצית קר קרהי הז לכ אבל
 דברים התרחשו למלכותו, 13 דע 31-מ יאשיהו, בימי נער עדיין היה שירמיהוכ ג). (א, וצדקיהו

 הנביא שרק מכל, נוראה ובעתיד הנביא מיי בסוף מוקדתמ הקדשהה בואתנ דועמ גמרי.ל אחרים
  אמו. מרחם נביא של החריגה להקדשה הסיבה הוא זה,ה הצפוי עתידה רק כי בו? ישרוד

  

  

 מסע הטיהור מתחיל עכשיו -ירמיהו ב 
וחוזר לדבר על היסוד. הקשר בין ה' לישראל יסודו באהבה וחסד,  ירמיהו שם את הגויים בצד

 ?יך תוכל האישה שבגדה לשוב אל אהבת כלולותיהא –ודווקא זה מעלה את השאלה החמורה 

 נבואות ה'", הר "אל עלוי רבים כשגויים ימים",ה "אחרית חזוןב פתחונ שעיהוי בואותנ בעוד
 כךב רבים.ה העמים ליב ישראל,ל 'ה יןב כלולות ואהבת נעורים סדח בזכירת נפתחות ירמיהו
 זה דווקאש אלא וחסד, באהבה סודוי לישראל 'ה בין הקשר – ושעה עקבותב רמיהוי המשיך

 כלולותיה? אהבת לא לשוב שבגדה אישהה תוכל איך – החמורה שאלהה את מעלה

 ירושלים שכחה מדוע נוקבת. תוכחה מחייבים והאהבה החסד אבל ה), (ג, "לעולם" ינטור לא ה'
 לא הֹכהנים ח,כו),-ו (ב, בה' ָּפשעה הרוחנית ההנהגה כל מדוע מצרים? ויציאת המדבר חסדי את



 בי, פשעו והֹרעים ְיָדעּוני, לא התורה "וֹתפֵׂשי מצרים"), מארץ ֹאָתנּו (="המעלה ה' ַאֵיה אמרו
  ָהָלכּו"; יֹועילּו לא ואחרי ַבבעל, ִנְּבאּו והנביאים

 תמיכה עםפ למצוא מצרים, ביןל אשור יןב תמרןל נואשיםה ניסיונותה גללב אהב הזאת העזיבה
 אלה,ה ההישרדות תמרוני לז).-ול יח; (ב, צריםמ מול שוריתא מיכהת פעםו שור,א גדנ מצרית
 נעלמה וכך ליליים,א נכר לפולחני ירושלים עריש את תחופ ואמון, נשהמ ימיב שיאםל שהגיעו
  ֵאֵלך"; אחריהםו זרים אהבתי יכ לֹוא ֹוָאש,נ "ַותֹאמרי – כה) (ב, ה' אהבת

 מצרית בחסות דגלהש זו כמו אשורי,ה במרחב שתלבתמ כניעהב תמכהש וז המפלגות',' שתי
 ומצרים, שורא על שמדבר בירמיהו היחיד פרקה זהו לז). ב,( ראשן לע ידיהןו צאוי אשור,ב ובמרד

 עם דיוקב ב), ,א ליאשיהו, 13( בואתונ אשיתר באמת זו לכן בבל, לעליית בותר שנים קדם והוא
  ג). לד, ב הימים דברי( למלכו 12-ב יאשיהו מלךה של גדולה הטיהור התחלת

 את שיחזיר טיהור למסע צאוי מענתות, הנער וירמיהו 02 בן אשיהוי המלך – עיריםצ נשיםא שני
  יג). (ב, חיים" יםמ "מקור אל ראשונה,ה לאהבה ישראל

  

  

 ההזדמנות האחרונה של הצפון -ג ירמיהו 
 איפה זה "הצפון", מהי ההזדמנות שנקרתה במפתיע, ומהי השליחות שהצליחה יותר מהצפוי

 ה"ְמֻשבָ  על יותר סלחני נבואי מבטל מקום יש אמון,ו מנשה ימיב יהודהב גדולהה בגידהה אחרי
 בעוונותיה. שּולחה שרא ו,יב) (ג, ישראל"

 בספר מנשה מיי על כתובהה וז מוכ חרצת,נ בואיתנ מסקנהל יםמצפ אנו כזאת, פתיחה אחרי
 כפי או אחאב". בית שֹקֶלתִמ  ואת ֹשמרון, וַק  את רושַלִםי לע "ונטיתי – יד)-בי (כא, ב מלכים
 הזאת והעיר הזה, הבית יהיה ְּכִשלֹו" – ו,ט) ו,כ טו;-יב ז, – יהויקים בימי( צמוע רמיהוי שיכריז
  יושב". מאין תחרב

 תא שלח ה' המלך, אשיהוי בפירוש הב נזכרש ירמיהו,ב יחידהה בנבואה – רעישהמ הפתעה והנה
 (אחרונה!) נוספת הזדמנות יהודהל ניתנת םא השבטים'. עשרת' תא החזירל צפונה"," הנביא

  שבצפון. שראלי שבטי גם אותה בלויק שלא יתכןי לא אשיהו,י של בדמותו

 להיות יכולו שרדו,ו שראליםי שארונ בהםש במקומות ובגליל, ומרוןבש להיות יכול "צפונה"
 הנביא פק,ס בלי ו). יז, ב מלכים( ָמָדי" וָעֵרי ֹוָזןג נהר ְבָחבֹור,ו ַּבְחַלח" ומרוןש וליג יןב במרחקים,

 "וָיֹבאּו צפון", "מארץ הגולים גם שובוי כאשר הֵהמה", "בימים – רחוקה לעתיד םג פהצ ח)י (ג,
 לישראלים ועדהי יאשיהו בימי קונקרטיתה השליחות בלא הודה.י וליג גםו ראליש גולי גם ַיחָדו"

  דוד. ולבית ירושליםב ה' לבית חדשמ אותם חברל בארץ, שנשארו

  ז):-ו לד, ב הימים (דברי עצמו יאשיהו לש הטיהור מסעמ יודעים? איך
  רושַלִם;י ואת יהודה את "...וְיַטֵהר

  לי...נפת ועד וןושמע ואפרים מנשה ובערי
  הְּפִסלים...ו הֲאֵשרים ואת מזבחות,ה את וְיַנֵתץ

  לירושַלִם"; ָיָשבו ישראל, ארץ בכל

  הזאת: השליחות הצלחת לע נאמנה עדות שמרהנ ה) מא,( ירמיהו בספר
  ִמֹשמרון,ו ִמִשלֹו ִמְשֶכם, אנשים "וָיֹבאּו
  איש... ְשֹמנים
  ה'". יתב להביא בידם ולבונה ומנחה

  לחשוב. שרגילים ממה ותרי בצפון צליחוה וירמיהו יאשיהו

  



  

 ?איך נתת להם לטעות -ירמיהו ד 
בימי יאשיהו נחלשה מאד האימפריה האשורית ומצרים הלכה והתחזקה. העיניים היו נשואות 

 דרומה בחשש. רק מאוחר יותר יתברר שהייתה זו טעות היסטורית

 מהצפון אחיםה שיבת נה.ש 20-כ עברו יהויקים, ימימ ד פרק ביןל יאשיהו, מימי ג פרק בין
 ז).-ו (ד, מצפון גוים" "ַמשחית באויב התחלפה

 נשואות יוה העיניים והתחזקה. לכהה ומצרים אשוריתה אימפריהה אדמ חלשהנ אשיהוי בימי
 נכו פרעה שעלהכ הים*. חוף על גנהה מצודות הקיםו מצרית השתלטותמ ששח אשיהוי דרומה.

 כג, ב ם(מלכי בקרב** ונפל מגידו,ב אותו עצורל אשיהוי צאי ),ב מו,( פרת נהרב בבל את לבלום כדי
  מדרום. אהב הרעה - העם*** לרצון בניגוד הויקיםי את ירושליםב המליך רעהפ    כט).

 ו). (ד, דול"ג וֶשֶבר מצפון מביא אֹנכי רעה כי" – כֹוחהנְ  ראו מיהוויר חבקוקכ ודדיםב ביאיםנ רק
 מתבצר היה אל מצפון, תבוא אמתב הגדולה רעהוה פיזודהא היהי ונכ שפרעה יאשיהו חשב אילו
  למגידו. הולך היה ולא

 – הנביא נגד חמורה רדיפהל הביאה מצפון' הרעה' ונבואת פרעה,ל רצענ בדע יהה ברכ יהויקים
 אותו הוציא וכמעט ט),כ-כג (לו, ירמיהו**** לש התוכחות גילתמ את םיהויקי שרףו רעק בגללה
 יתברר כי התדהמה, גודלמ ט) (ד, שרים"ה ולב מלךה בל יֹאַבד" בבלים,ה ופיעוי רכאש להורג.

 טעות הייתה יהויקים),( הנרצעים של גםו (יאשיהו) מתבצריםה של םג מצרים,ב שההתמקדות
  היסטורית.

  כך: כל לטעות העם לראשי נתן למה ה', כלפי חמס עקז י) ד,( ירמיהו םג חבקוק, כמו
  ה' י-נ-ד-א ֲאָהּה "ָוֹאַמר:

  ולירושַלִם הזה עםל ִהֵשאָת  ַהֵשא אכן
  לכם, יהיה שלום ֵלאֹמר,
       הנפש". עד חרב וָנְגעה

_____________________________  

  ביב.א-בתל ואחת פלמחים, חוףב נמצאה אחת *
  אותו.| לפגוש מבקש רעהפ כאילו מצרית, הטעיהב או **

  לג).-ל כג, ב (מלכים צעיר ותרהי הואחזי את יאשיהו מות םע המליך העם ***
  לו. בפרק יוסבר ז) דע ב (מפרק מגילהה תוכן ****

  

  

 הזדמנות שהוחמצה -ירמיהו ה 
ריבונו של עולם, איך נתת ליאשיהו  –לו יכולתי לנסח את זעקת ירמיהו לפני ה', הייתי אומר 

 ?לטעות וללכת למגידו? הייתכן, שנעלת בפני עמך שערי תשובה

  מט): כח, דברים ו;ט (ה, שבתורה קללהה כמו תבוא מצפון' ה'רעה
  מרחק...מ גוי עליכם מביא "הנני

  ְלֹשנֹו ֵתַדע לא גוי
 ";ידבר מה (=תבין) ִתשַמע ולא

 זאת, ובכל ר.ומוס משפט השחתת ניאוף, בגידה, – ב פרקב שקראנו זהמ ונהש יננוא אישוםה כתב
 פילתונ אולם צעיר;ה אשיהוי לש אההמופל בדמותו זדמנותה לירושלים ה' נתן ב פרק אחרי

 ואחר נכו, פרעה ולמ תחילה אונים. וחסרת חשופה הודהי את ותירהה ,40 גילל גיעה טרםב במגידו
  נבוכדראצר. מול כך



 ליאשיהו נתת איך ולם,ע של ריבונו – ומרא הייתי ה', פניל ירמיהו עקתז תא נסחל כולתיי לו
  שובה?ת שערי עמך ניבפ שנעלת ייתכן,ה למגידו? וללכת לטעות

  – ב)-א ה,( קורא אני קשה מענה
  נא ְראּוּו ירושַלִם בחּוצֹות "שֹוטטּו

  ברחובותיה וַבקשּו ּוְדעּו
  איש, תמצאו אם
  (=יושר), אמונה מבקש שפט,מ ֹעֶׂשה יש אם

  לּה; ואסלח
  יֹאֵמרּו? ה' ַחי ואם
  ִיָשֵבעּו"; ַלשקר אכן

 רצונוכ ועשו לו שמעונ מלך, היהש יווןכ מו.ע לםש בלב אחד איש היה לא בדו.ל לגמרי היה יאשיהו
 חָדויַ  ו"הגֹדלים... תשובה, עשה באמת אל העם הכל. רסק שנפל רגעב בלא שליט,ל ניעהכ מתוך
  ה); (ה, ֹוֵסרֹות"מ ִנְתקּו ֹעל ָשְברּו

  י): (ג, ירמיהו אמר אשיהוי מימי בנבואה כבר
  זאת בכל "וגם

  ִלָּבּה, בכל יהודה תּהחֹואֲ  ָּבגֹודה ֵאַלי שבה לא
  ה'"; ְנֻאם בשקר, אם כי

 דלת לע פסל חצי מציירים היו – יצירתי תיאורב השקר תא יארות ש"י,ר הביאש מדרשב חז"ל,
 נשהמ ימי של האלילית התרבות לום.כ ראו לא תוחות,פ דלתות כשהיוו שנייה,ה לע חציו אחת,
  כו). כג, ב (מלכים ל..."הגדו אפו חרוןמ ה' שב "לא לכן אשיהו.י במות מחדש צפהו למחתרת, ירדה

  

  

 מבט של נביא, מבט של רועה -ירמיהו ו 
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 הנביא

 המרעה ןמ בא מוסע המרעה.ו חקלאותה גבול המדבר, ִּבְסַפר וכנתש עמוס, של קועת כמו ענתות
 ממלכת על חורבן הינבאל נשלח עמוס המרעה.ו המדבר ןמ תיאוריםו ימוייםד דושג וירמיהו
 רושלים.י על חורבן ניבא לבסוף)( וירמיהו ומרון,ש-ישראל

  – א) (ט, מדברב להתבודד והעדיף לה,א בנבואות צהר לא ירמיהו
  חיםראֹ  ְמלֹון ַבמדבר ִיְתֵנני "מי

  ִאָתם,מֵ  וֵאלכה ַעמי את וֶאֶעזבה
  ֹּבְגדים"; ֶצֶרתעֲ  ְמָנֲאפים ֻכָלם כי

 שומעת, לא שירושלים מלחמה רועותת לו השמיע הוא – ולהתבודד עזובל ירמיהול תןנ אל ה'
  – עליה וישתלט העיר לע יעלה 'המדבר' יךא לו והראה
  ציון, בת …וַהְמֻעָנגה "הָנָוה
  דֵריֶהם,ועֶ  ֹרעים ָיֹבאּו אליה
  סביב... ֹאהלים עליה תקעו
  מלחמה"... עליה ַקדשּו

 11 ָסַפר ְראּוֵבני*ה ֹנַגה – ה' ברד את בה שאתל שנשלח עםפ לכ ירושלים,ל ענתותמ לךה ירמיהו
 כדי וָאַמרָת". וָקָראָת/ָהלֹוך ָהלֹוך" פעמים 11-ו וָשלֹוַח", ַדֵּבר/ַהְשֵּכםו "ַהְשֵּכם – ֵסֶפרּבַ  פעמים
 הרל לעלות כן, לפני שעתייםכ לצאת רמיהוי נדרש בוקר,ב מלאיםה רושליםי שעריל להגיע

  ה'. בית לחצר ולרדת הצופים,

 הבית הר מישור ואת הקדרון, בעמק למטה, דוד עיר את ראה ולא ירמיהו, בעקבות הלך שלא מי
  – יג) (כא, הנביא דבר את להבין יוכל לא הצופים', הר פסגת 'מעל



  המישֹור צּור הֵעֶמק ֹיֶשֶבת ֵאַלִי "ִהְנני
  ה', ְנֻאם

  עלינו, ֵיַחת מי הֹאמרים
  ִּבְמעֹונֹוֵתינּו"; יבוא ומי

 סביב וה' לה, סביב הרים ירושַלִם" – קכ"ה)( המעלות שירב טוחיםב יוה מנהיגיהו רושליםי אנשי
 שיהיה לפני הזה, הביטחון את זעזעל כוחו בכל יסהנ מענתות נביאה עולם". עדו מעתה לַעמֹו

  טז). (יג, ִמַדי מאוחר

, ֶטֶרםּבְ  ָּכבֹוד להיכם-א לה' "ְתנּו   ַיְחִש
  (=ֲאֵפלה). ֶשף"נָ  ָהֵרי על גֵליֶכםַר  ִיתַנגפּו ּוְבֶטֶרם

______________________________  

  ירמיהו. ספר על חדש ורא הנפלא, בספרו *

  

  

 למה שונאים את ירמיהו -ירמיהו ז 
חשוב וחריף. אולם אנשי ירושלים לא מסוגלים להתעלות מעל לתדמית הנביא מנסה להעביר מסר 

 שמייצג ירמיהו מבחינתם, ולנסות להקשיב לו ברצינות

 שריד אביתר, לבין א) (א, ענתות"ב אשר הֹכהנים ןמ חלקיהו ןב "ירמיהו יןב הקבלהב מוזר סוד
ה לכוהני אחרון   – שי

  – =שלמה)( המלך אמר הכהן "ולאביתר
... על לך ֲעָנֹתת   ָׂשֶד
  לה', כהן ִמהיֹות ביתרא את שלמה ַויָגֶרש
  ִדֶּבר שרא ה' ְדַבר את לַמֵלא

ה"ּבְ  ֵעלי בית על  כז);-כו ב, א (מלכים ִש

 את צפון,מה לאחים ירמיהו של יוחדהמ הקשר תא אחת בתב בהירהמ וז קראיתמ רמיזה
 ָּבֶניָה" על "ְמַבָּכהה לרחל קשרה את ובמיוחד ,יב),ו (ג, יאשיהו ימיב אותם השיבל שלו השליחות

  יט).-יד (לא, אפרים ולשבט
  אפרים... לי ַיקיר "ֲהֵבן

  עוד, ְּכֶרנּוֶאז ָזֹכר בו ריַדּבְ  ִמֵדי כי
  לו, ֵמַעי ָהמּו כן על

  ה'"; ְנֻאם ֲאַרֲחֶמנּו ַרֵחם

 אבותי אבות – נוכחותו בעצם הםל אמר הוא ',ה בבית רושליםי אנשי פניב התייצב כשירמיהו
  שלכם. העוונות ִמַׂשק חותפ הרבה על כהונהה מן הודחו

  – ֵאַלי ה' "ַויֹאֶמר
  ישראל ְמֻשָבה ַנפָשּה ִצְדָקה

  יא); (ג, יהודה" ִמֹּבֵגָדה

  מאמינים: אינכם ואם כם,ל ראוי יהיה לא ואה ה', ביתל ראויים היות לא אם – חריף המסר
  בשילֹו שרא מקומי אל נא "לכו
  בראשונה, שם שמי ִשַּכנתי אשר
  לו... עשיתי אשר את ּוְראּו

  (=בירושלים)... ליוע שמי נקרא שרא ַלַּבִית ועשיתי
  …"ְלִשלֹו עשיתי כאשר

 בימי נגדו רדיפותה מסכת את פתח כנראהש כו), פרק( למשפט רמיהוי ועמדה אלהה דבריםה על
  ניצל. בקושי רמיהוי הזה מהמשפט  – צדקיהו) ימיב שוב, ךכ (ואחר יהויקים



 – לו להקשיב הנכונות חוסרו בירושלים, ירמיהול העמוקה שנאהה םג עתכ ובנתמ צער,ה למרבה
 הצליחו אל רובם – משילה מודחה לכוהן כצאצא שפחתיותמ נקם גשותר לאמ יהה ואה מבחינתם

  ברצינות. לחשובו לו, להקשיב עט,מ להתעלות אפילו

  

  

 לא עֹולֹות ולא תפילות -ירמיהו ח 
הנבואית קדמה לשליחות הנבואית, מאברהם אבינו, דרך משה, ונסתיימה בירמיהו. התפילה 

 ?תפילתו נדחית שוב ושוב. מה נשאר

 כאשר להתפלל; ראוי לא םג קרבן, להקריב אויר שלא מי – )א רקפ מישעיהו( מקראיתה בנבואה
 רוצה ה' איןו כב),-אכ (ז, עצמםב אותה לאכול גם ֹולהע המקריבים כוליםי בעֹולֹות, וצהר איננו ה'
 טז): (ז, בתפילות גם

  הזה םהע בַעד תתפלל ַאל "ואתה
  תפלה,ו ִרנה ַבֲעָדם ִתָׂשא וַאל
  בי, ִתפַגע וַאל

... ֹשֵמעַ  אינני כי   ֹאָת
  ה'... אמר ֹּכה

  בשר"; וִאכלּו בֵחיֶכםזִ  על ְספּו ֹעלֹוֵתיֶכם

 יח, בראשית( בחרנ לכךו מתפלל נביא יהה אברהם – איתהנבו לשליחות דמהק הנבואית התפילה
 הנבואית, אבותה תפילת את המשיך שהמ זה, עםו משה;ב חילתהת עםל בואיתנ שליחותו לב),-יט

 עצמו בעד מתחינתו חוץ שהמ של תפילה לכל מעש ה' עמים.פ כמה תפילתוב שראלי םע תא והציל
 אבימלך ועל סדוםב פחתוומש לוט על רק התפלל, אל (בעֵקדה) עצמו לע אברהם ז).כ-גכ ג, (דברים

  יז). ז, כ, (בראשית

 אך שליחותו, את קייםמ הנביא והעם. עולםה להנהגת אחריותב ותפותש יאה נבואיתה התפילה
  קשה. גֵזרה ולבטל ף,א חרון לעצור גדה,נ מתפלל לעתים

 נדחית תפילתו אך החורבן, דע להתפלל ימשיך ירמיהו – ירמיהוב נחתמה יתהנבוא תפילהה והנה
  ושוב. בשו
  נשאר? מה

 ולירח לשמש שסגד ימ – טבעי ונשע גם והגנ ובהם טבע,ה וקיח ארץ,ו מיםש וקותח נשארו
 מסכנה להציל (כדי מולךל בנים שהקריבו ימ עליו. ישתלטוו בבליםה בואוי בבליים),ה (=האלים

  המוני. אחים לקבר הםל תהפוך התופת משפחה),ה שאר את

 עמייםפ ישראל בארץ המוניהןב העוברות ציפורים,ה נדידתב ןנתבונ ',ה משפט לדעת נרצה ואם
  ז): (ח, מדהים בדיוק בשנה,

  מֹוֲעֶדיהָ  ידעה בשמים חסידה "גם
  ָאָנה"...ּבֹ  ֵעת את שמרו רוָעגּו וסיס וֹתר

  

  

 הקינה הנבואית של ירמיהו -ירמיהו ט 
תופסת מקום נכבד גם  ירמיהו מקונן על כולם, על ההנהגה, על העם וגם על עצמו. ובתוך כל זה

 שאלת האשמה

 ירמיהו שומע. להם היה שלא התוכחות, מגילת אחרי ירמיהו, בספר ראשיתה הנבואית הקינה
 על כתובים "וִהָנם כה; לה, ב הימים (דברי איכה במגילת כלולה זו וקינה יאשיהו, על גם קונן

 העם על נבואית קינה נשא כלה לפני אבל ג); איכה (במיוחד עצמו על גם קונן ירמיהו הקינות");
 יט).-טז (ט, שתבואנה המקוננות לפני עוד החורבן, לפני עוד הארץ, ועל



  יג):-יא ח;-א (ט, רכזימ מקום כאן ופסתת הַאשמה אלתש גם בואית,נ קינה בתור
  זאת... את ֵבןויָ  ֶהחכם האיש "מי
  ֹעֵבר? ִמְּבלי מדברכַ  ִנְצתה הארץ, בדהא מה על

  לפניהם, נתתי אשר ורתית את םעזב על ה': ויאמר
  בה... לכוה ולא בקולי, שמעו ולא
  ויורשיו". מנשה חטאיב נגזר כבר חורבןה זה, לפי

 הבבלי המצור בתוך ואפיל ולהינצל. לבבל היכנעל דרש יו,חי לש שנייהה מחציתב רמיהו,י אבל
  יח):-יז לח, הסוהר; בבית( למלך הנביא מרא עוד דקיהו,צ בימי רושליםי על האחרון

  ה'... אמר "ֹּכה
  בבל, מלך ריש אל ֵתֵצא ָיצֹא אם

  נפשך, וָחיתה
  אש...ב ִתָׂשֵרף לא הזאת והעיר

  תצא... לא ואם
  ם,הכשדי ביד הזאת העיר וִנְתנה

  באש"... ּוְשָרפּוהָ 

 כל נגד מגויס ממנו חלקו והייעוד, הברית נגד ופנהמ ממנו חלק – עורף' שהק 'עם ואה זהה העם
 חד,א מצד המרגלים-והתיירים עגלה עובדי היו שהמ בימי ברכ וליטי.פ וא רבותית דתי, זר, שעבוד

  מאידך. השנה ארבעים ֵזרתג נגד בהר והמעפילים

 וימרדו ירמיהו, לש הכניעה צו עם שלימוי לא הודהי לעצמאות אמניםנ יותרה החוגיםש ידועו גלוי
 מבחןב שעמדה אחרי( מיוחדתה ירתושמ את מירושלים ה' סירי אם חורבן. דיע הבבלי בשלטון
  באש. ותעלה נאים,ַק  לבין ְּכנּועים יןב מבפנים ישברת העיר נחריב),ס מול הקשה

  

  

 נגד אלילות יהודית -ירמיהו י 
בפרק החותם את המסכת הראשונה של "דברי ירמיהו", פונה הנביא גם אל יהודים שכבר גלו 

 ?הראשונה ששולח ירמיהו לגולהלארצות דוברות ארמית, מה כתוב באיגרת 

 מהאמונה הגדול ייאושה ועם הצפוי, החורבן לע הקינה םע עיקר),ב דמ פרק( ישעיהוב מוכ בדיוק
 שמים",ה וֵמֹאתֹות הגוים... מ"דרך רחקהה לאזהרת רמיהוי גם דרשנ שראל,י םע בבריתוו בה'

 (י, מדברים אינםו הולכים שאינם זהב, מצופים ץע לפסילי יהודים לש הזויה גידהס נגד ולמאבק
 ה).-ב

  ָיֵרעּו, אל כי מהם תיראו "אל
  אֹוָתם"; אין ֵהיטיב וגם

 אינם שפסיליהם יודעים,ו מבינים לאליליהם סוגדיםה הגויים גם – רתקמ עיוניר ידושח אב כאן
-א "ה' של הזיהוי אפילו בכל. ששולט ליון',ע ל-'א על ולםכ יודעים םג והם עים,שומ אינםו רואים

 ויסודות בעולם, נודע כבר ב)כ יד, בראשית ברהם;א (כדברי ארץ"ו מיםש =יוצר)( ֵנהקֹ  ליון,ע ל
 תנהלתמ עדיין הנבערה הפסילות קר הגוים"; חכמי" בין תפרסמיםמ ברכ ישראליתה האמונה

  "מייצגים". הפסילים כאילו

 להשתחרר רובק כולו שהעולם הזה, ההבל אחרי מיואשים יהודים נמשכים הזאת לעת ודווקא
  ח):-ו (י, ממנו

  ה' כמוך "ֵמֵאין
  בגבורה; שמך וגדול אתה גדול

  (=מלוכה), ָיָאָתה לך כי הגוים מלך ִיָרֲא לא מי
  כמוך; ֵמֵאין ַמלכּוָתם, ובכל הגוים ַחכֵמי בכל כי

  – וִיְכָסלּו ִיְבָערּו ּוְבַאַחת
  הוא"... עץ ֲהָבלים מּוַסר



 הודיםי אל גם הנביא נהפ י), דע ב פרקים( רמיהו"י דברי" לש ראשונהה המסכת את החותם בפרק
  יא): (י, ולהלג ראשונה* איגרת לחש וכמו רמית,א דוברות ארצותל גלו שכבר

  – הפסילים) עובדיל תאמרו (כך הֹוםלְ  ֵתְאמרּון "ִּכְדָנה
  שו),ע לא וארץ שמים אשר =אלילים( ֲעַבדּו אלָ  וַאְרָקא ַמָיאְש  ִדי ֱאָלַהָיא

  השמים); ומתחת ץ,האר מן (יאבדו ֶלה"ֵא  ְשַמָיא חֹותְת  ּוִמן א,ֵמַאְרעָ  ַבדּוֵיא
  הארמית. ההצהרה וכןת את מסביר ז),ט-יב י,( בעברית ההמשך

  

  

   -ירמיהו יא 
  

 הרב יואל בן נון -ירמיהו ? 

 הוא נביא כי האיש אשת "ָהֵשב – מתפלל ביאנ היה אברהם – שליחותלַ  קדמה נבואיתה התפילה
,ּבַ  תפללוי  הזדמנות לאברהם נתן טרםב סדום, להפיכת עלפ לא ה' – )ז ',כ בראשית( ְחֵיה..."וֶ  ַעְד

 מול – ישראל על משה פילותת לכל שמע ה' לג).-יז "ח,י בראשית( עמידה'' תפילתב ליהע להגן
 מֵגפה פרצה – מילים בלי נשאר שמשהכ – עדתוו קורח מרגלים,ה-תייריםה חטא ,העגל חטא
 ט).-ו "ה,כ יב;-ח י"ז, דבר(במ

 הקץ שהגיע (פעמיים), לנביא ודיעה אז ורק הגזרות, לע ניחם ה'ו עמיים,פ תפללה )ו-א ז',( עמוס
 כנביא הכפול, ייעודו את מלאל כוחותיו בכל התאמץ ירמיהו ב).-א ח', ;ט ',ז שם,( סליחותה ותמו

  ב).כ-יט + ט-ז (י"ד, רעהה את ורולעצ ה', אל התפללל וגם וירושַלִם, הודהי את הזהירל גם –

... למען ֲעֵׂשה ה' – ָבנּו נּועָ  ֲעֹוֵנינּו אם   ְשֶמ
  – צרה ֵעתּבְ  ומושיעו ישראל ִמְקֵוה
  ָללּון? ָטהנָ  ּוְכֹאֵרחַ  בארץ, ֵגרּכְ  תהיה למה
  להושיע? יּוַכל לא בורְּכגִ  ִנדָהם, אישּכְ  תהיה למה

  – נקרא עלינו שמךו ה', בקרבנו ואתה

  ַתִנֵחנּו! אל
  יהודה? את ָמַאסָת  ...ֲהָמֹאס

? ָגֲעלה בציון אם   ַנפֶש
  ַמרֵּפא?... נול ואין ִהּכיָתנּו מדוע
  אבותינו, ֹוןעֲ  ִרְשֵענּו, ה' ָיַדענּו

  לך; חטאנו כי
... למען ִתנַאץ ַאל   ִשמ

  ִאָתנּו! ריתּבְ  ָתֵפר ַאל ְזֹכר,
  לך... ְנַקֶוהּו להינו-א  'ה הוא אתה ֲהלֹא

  – יב)-יא י"ד, יד; י"א,( פעמיים קראנו ברכ

  לטובה / זהה העם בעד תתפלל ַאל

  ותִפלה... נהִר  ַבֲעָדם ִתָׂשא וַאל
 עוד ואין הנביאים, גדולי פילותת נסתמו נקי, םד לשפוך נשהמ של זוועותל הויקיםי זרח כאשר
  – נבואית לתפילה מקום

  – ְלָפַני אלושמו משה ַיֲעֹמד אם
  – הזה םהע אל נפשי אין

  וֵיֵצאּו; ָּפַני, ֵמעל ַשַלח

  מחיצה. מאחרי מתפללים אנו היום, ועד מאז



    

  

 מי כתב את הפרק הזה -ירמיהו יא 
הגדרת גלות מצרים כצריפת עם ישראל ב"כור הברזל", כמופיע בפרקנו, היא מקורית וייחודית 

 ?למשה בספר דברים. האם נאמרו הדברים על ידי ירמיהו

 יאשיהו, בימי נבואתו, תבראשי שוב תחילהמ כ) דע אי פרקים( רמיהוי בנבואות השנייה המסכת
 ).ג-א כג, ב (מלכים יאשיהול 18 בשנת ברית,ה במעמד והפעם

  הזאת, הברית דברי תא ִישַמע לא ראש האיש "ארור
  אבותיכם את ִצויתי אשר
  הברזל... ּכּורִמ  מצרים מארץ ותםא הוציאי ביום

  להים;-לא םלכ אהיה כיואנ לעם, לי ִוהייֶתם
  לאבותיכם נשבעתי אשר שבועהה את הקים למען
  הזה". כיום ודבש חלב בתז ארץ להם לתת

 הברית ממעמד משה, סגנוןב כולה ונאמרה רמיהו,י של סגנונומ לוםכ הב יןא זאת,ה הִּפסקה
 ברזל"ה ב"כור ישראל עם כצריפת יםמצר גלות הגדרת ט).כ עד וכ ה;-ו ד פרקים( דברים* שבספר

  כ): ד,( דברים בספר למשה יחודיתוי מקורית היא

  ה' לקח "וֶאתֶכם
  ממצרים, ברזלה ִמּכּור ֶאתֶכם ַויֹוִצא
  הזה". יוםכ נחלה לעם לו להיות

  לברית: שנכנס מימ המתבקש היחיד מענהב הגיב ירמיהו
  – ָוֹאַמר "ָוַאַען
  ה'".  ָאֵמן,

 מסבירה והיא ),ז (יא, ָהֵעד"ו ַהְשֵּכם" מוכ מיהו,ליר ופיינייםא ביטויים כמה שי כבר הבאה בפסקה
 יהודה "בָעֵרי הברית" "דברי את פיץלה – יאשיהול 18 שנתב ירמיהו לש מיוחדתה ליחותוש את

  ירושַלִם". ּוְבֻחצֹות

 הֹכהן כפרי,ה הנביא ירמיהו, ואילו והשרים, כוהניםה עם 'ה בבית מעמדה תא ובילה יאשיהו
 תא לנטוש – מלוכהה בית לש גדולותה הכרעותב עורבמ יהה לאש הפשוט, לציבור נשלח מענתות,

 על ברכ שומעים אנו יג)-ט יא,( והרביעית השלישית פסקהב שה.מ בריתל לחזורו אמון,ו נשהמ דרך
  הראֹשנים". אבותם ֲעֹוֹנת על "ָשבּו – יהויקים ימי שתקפיםמ כבר לכןו העונש, לוע ברית,ה הפרת

_______________________  

 זמןל ביחס דבר מכך ללמוד יןא דברים; ספר סגנוןב להשתמש רבוה ירמיהוו אשיהוי ימיב *
  דברים. ספר של זקהח נוכחות יש ישעיהוב גם חיבורו;

  

  

 ?מי רודף אחרי ירמיהו -ירמיהו יב 
בשנה הרביעית ליהויקים שרף המלך את מגילת התוכחות של נבואות ירמיהו, ואז החלו שנים 

 רדיפות ועינויים. וכשירמיהו מתחנן להגנה, עונה לו ה' תשובה מפתיעהקשות של 

 נגד ה', בבית (כו) והנביאים" "הֹכהנים במשפט התחיל זה הרדיפות. החלו יהויקים ימי בראשית
 ז), (בפרק הראשונה במסכת כבר מופיעה הזאת ההשוואה "ִשלֹו". למשכן ה' בית של ההשוואה

 כד). (כו, שפן בן אחיקם ידי על ממוות ירמיהו הצלת ולא המשפט, שם נזכר לא אבל



 היה כבר אזו (לו), ירמיהו נבואות לש התוכחות גילתמ את מלךה רףש יהויקיםל רביעיתה בשנה
  ועינויים. דיפותר של הקשות שניםה התחילו זא במחבוא. ירמיהו

 יא מפרק( השנייה מסכתה ואילו רדיפות, תיאורי יןא י), עד ב (פרקים ראשונהה הנבואות במסכת
 5 (משנת מגילהה שריפת ואחרי המשפט אחרי – שלה זמןה ברור מכאןו בהם, לאהמ )כ עד

  ט); לו, ליהויקים;

ִ  ֹכהֵניו מלךה רצוןל בהתאמה  לחיסול להביא כדי ירמיהו, תא לרדוף ענתות נשיא החלו םירושַל
  ושממה. חורבן המבשר 'הבוגד',

  ְטבֹוַח,לִ  יּוַבל ַאלּוף ְּכֶכֶבׂש "ואני
  – מחשבות חשבו ַליעָ  כי ידעתי ולא

  בַלחמֹו, עץ ַנשחיתה
  וד...ע ִיָזֵכר לא ושמו ם,חיי ֵמארץ וִנְכְרֶתנּו

  ענתות אנשי לע ה' אמר ֹּכה לכן,
, את המבקשים   ֵלאֹמר: ַנפְש

  בָיֵדנּו; ָתמּות ולא ',ה בֵשם ִתָנֵבא לא
  – גורלו רמ על זעק ירמיהו כאשר
  ָצֵלחה"? רשעים ֶדֶרך מדוע

 יבקש שלא ה' לו מרא כל, לעיני צדק שפטמ נביאו םע ויעשה רודפיו,ב נקוםי ה'ש תחנן,ה וכאשר
  ומשפחתו: יתוב את גם הנוטש ף,כנרד דינו תא ויקבל חד,ו מהיר צדק
  אביך, ובית אחיך גם "כי
  בך... בגדו המה גם
  – טובות אליך ידברו יכ ָּבם ַתֲאֵמן ַאל

  ביתי, את עזבתי
  נחלתי... את תיָנַטש

  ביער"... יהכאר ַנֲחָלתי לי היתה

  כולה. האומה נחלת לש גורלה לבין הנרדף, נביאה של אישיה גורלו יןב ההקבלה ההתחיל כאן

  

  

 מי השחית את החגורה -ירמיהו יג 
כמה הייתי שמח לצאת עם הרמב"ם לסיור באזור ענתות, לרדת ִאתֹו לעין פרת, להראות לו את 

 בים והעצומים מתחת לכפר של ירמיהו, ולספר לו שעם ישראל חוזר הביתהנקיקי הסלע הר
  

 הוא חדא ויום ),10 דאן (בדרגת חורהש חגורה םע ביותר, כירב קראטה'' וחםל כםל תארו
 לפעול. חדלה שיטהה כי החגורה, תא לקבור מחליט

 םא בלא התקפה, שום יזוםל בלי ריקה', ב'יד גנהה לחימת ואה 'קראטה' לש והרעיון הפירוש
 ִאֵתיֶכם ("ֹּכתּו נשקל חקלאיים כלים ופכיםה שבה חרת,א חימהל אומנותב תערבבה זהה הרעיון

 את לקבור לאא ברירה ואין הושחת, רעיוןה אז ),י ד, ואלי ְרָמחים";לִ  ַמזְמֹרֵתיֶכםּו ַלֲחָרבֹות,
  אחר. לזמן ולחכות החגורה

 ייצגתמ 'החגורה' משפט";ו "צדקה לוחםכ 'ה לש טה'הקרא 'חגורת הוא )א (יג, ִּפשתים" "ֵאזֹור
  יט): יח, (בראשית אברהם לע שנאמר כפי ו,ז למטרה בחרנ כעם שראלי עם את

  ְיַדְעתיו "כי
  אחריו, ביתו ואת בניו תא ְיַצֶוה אשר למען

  ומשפט"; צדקה ותלעש ה', דרך ושמרו

  יא): (יג, לירמיהו הנבואה ובלשון
  – איש ָמְתֵני אל הֵאזֹור ִידַּבק כאשר "כי



  ישראל בית כל את ֵאַלי ִהדַּבקתי כן
  ה', ְנֻאם יהודה, בית כל ואת

  – ולתפארת וִלתִהלה ולֵשם לעם, לי להיות
  ָשֵמעּו". ולא

 ִיצַלח לא ש"ִנשַחת... עד ז),-ד (יג, ִּבְפָרת" סלע...ה בנקיק ֵאזור...ה "את טמוןל נביאה צטווהנ לכן
  'החגורה'. תא השחיתו הודהוי ישראל – ַלֹּכל"
  פרת"?ב הסלע... "נקיק היה היכן

 נבואי יזיוןח שזהו סבר ולכן בבל, תבגלו פרת, נהרב שמדובר שבח ט)כ ,ב בוכיםנ מורה( הרמב"ם
 רה),פַ  (=עין ְּפָרת לעין ִאתֹו לרדת נתות,ע באזור לסיור רמב"םה עם תלצא מחש ייתיה כמה במשל.

 ישראל שעם לו לספרו ירמיהו, לש לכפר תמתח והעצומים רביםה הסלע נקיקי את לו להראות
  הביתה. חוזר

 בשאיפת ולתפארת" ִלתִהלהו "לֵשם שוב היותל ומקווה סלע',ה 'נקיקימ וצאתי אזור'ה 'חגורת
  ישראל'. ארץב יהודית ל'מדינה ראויכ ומשפט", "צדקה

  

  

 להוסיף חטא על טבע -יד ירמיהו 
ומה הבינלאומית של מלחמת אשור ומצרים נגד מדי ובבל, כדי כל כוח באזור קם לנצל את המה

 לתפוס שטחים וגם לנקום ביהודה. וגם טבע הארץ והאזור כאילו הצטרף

 שמערכת ה,יהוד את לתקוף יד) יב,( ַּבַנֲחלה" ֹנגעיםה "הָרעים, שכניםה חלוה גידומ רבק אחרי
 המהומה תא נצלל םק אזורב וחכ כל המצרים; ובהשתלטות אשיהוי במות רסהק שלה ההגנה

 ביהודה. לנקום וגם טחיםש לתפוס כדי בבל,ו מדי גדנ מצריםו שורא לחמתמ לש הבינלאומית
 ב). כד, ב (מלכים המרחב לע ישתלטו כשהבבלים להם,ש התור םג יבוא באה שבשלב ין,להב מבלי

  (=ביהויקים) בו ה' "ַוְיַשַלח
  ארם, גדודי אתו ַכשדים, ְגדּוֵדי את

  עמון, בני דיגדו ואת מואב, גדודי ואת
  לַהֲאבידֹו"... ביהודה ַוְיַשלֵחם

  יב):-י (יב, ירמיהו ובלשון
  כרמי... ִשֲחתּו רבים "ֹרעים

  שממה... למדבר מדתיח ֶחלַקת את נתנו
  הארץ, ְקֵצה ועד רץא ִמְקֵצה ֹאְכלה ה'ל חרב כי

  בשר"; לכל שלום אין

 גביםה שאפילו עד ו,ז אחר זוב אוב חדותא בצורת ושנות הצטרף, כאילו האזורו הארץ טבע גם
  ו):-א (יד, שמיםל עלתה הצמאה רושלםי וצעקת גמרי,ל התייבשו בנחלים

  ְמְללּו...אֻ  ּוְשָעֶריהָ  יהודה "ָאבלה
  ָעָלתה... ירושַלִם וִצְוַחת

  – יםַלמ ְצעיֵריֶהם ָשלחּו וַאִדֵריֶהם
  מים, ומצא לא ֵגבים על ָּבאּו
  ֵריָקם, ְכֵליֶהם ָשבּו
  ...רֹאָשם וָחפּו וָהְכְלמּו ֹּבשּו

  בארץ... גשם היה לא כי
  וָעזֹוב ָילדה בשדה ֶיֶלתַא  גם (=כן) כי
  דשא"... היה לא כי

 עלו הבר) (=חמורי הפראים – להיניק יכלו לא כי שהמליטו גורים נטשו הצמאים, החיים בעלי
  ח:ברו קצת להצטנן מבודדים) גבוהים, (=מקומות ל"ְשָפִיים"



  ַּכַתנים, רוח "ָשֲאפּו
  עשב"; אין כי עיניהם, ָּכלּו

  טז): (יג, זהרהא כשופרות בנבואה חשבונ אלה כל
  ַיחִשך, ְּבֶטֶרם בודכ היכם-א לה' "ְתנּו

  אפל)... (=לילה ֶשףנָ  הרי על גליכםר ִיתַנגפּו ּוְבֶטֶרם

  ִתְשָמעּוָה: לא ואם
  שהושפלה), וה(=גא ֵגָוה פנימ נפשי ִתבֶּכה ְּבִמְסָתרים

  הדמע עיני וֵתַרד ִתדַמע וָדֹמעַ 
  ה'". ֵעֶדר ִנְשָּבה כי

    



  

 הרגע שבו נסתמו תפילות הנביאים -ירמיהו טו 
יו קודם לכל נושאי התפילות למען עם הכל הנביאים  -אברהם אבינו, משה רבנו, עמוס וירמיהו 

 ילותיהםישראל, לריכוך הזעם מהאלוהי ולהעברת רוע הגזירה. עד שנסתמו תפ
  

 הוא ביאנ כי האיש אשת "ָהֵשב – תפללמ נביא יהה ברהםא שליחות.לַ  דמהק נבואיתה התפילה
,ּבַ  ויתפלל  זדמנותה לאברהם נתן בטרם סדום, הפיכתל פעל לא 'ה ז). ,כ בראשית( ְחֵיה..."וֶ  ַעְד

 לג).-יז ח,י (בראשית 'עמידה' תפילתב עליה להגן

 עדתו.ו קורח המרגלים,-תייריםה חטא עגל,ה טאח מול – ישראל על משה תפילות לכל שמע ה'
  ).ט-ו כה, יב;-ח ז,י (במדבר מֵגפה רצהפ מילים, ליב נשאר כשמשה

 הקץ שהגיע פעמיים)( לנביא הודיע אז ורק גזרות,ה על ניחם ה'ו פעמיים פללהת )ו-א ז,( עמוס
  ב).-א ח, ;ט ז, (שם הסליחות ותמו

 וירושַלִם, הודהי את להזהיר גם – נביאכ כפול,ה יעודוי תא למלא כוחותיו בכל התאמץ ירמיהו
  כב).-יט + ט-ז יד,( הרעה את עצורול ה', לא להתפלל וגם

... למען ֲעֵׂשה ה' – ָבנּו נּועָ  ֲעֹוֵנינּו "אם   ְשֶמ
  – צרה ֵעתּבְ  ומושיעו ישראל ִמְקֵוה
  ָללּון? ָטהנָ  ּוְכֹאֵרחַ  בארץ, ֵגרּכְ  תהיה למה
  להושיע? ּוַכלי לא ְּכִגבור דָהם,נִ  ְּכאיש התהי למה

  – נקרא עלינו שמךו ה', בקרבנו ואתה
  ַתִנֵחנּו! אל

  יהודה? את ָמַאסָת  ...ֲהָמֹאס
? ָגֲעלה בציון אם   ַנפֶש

  ַמרֵּפא?... נול ואין ִהּכיָתנּו מדוע

  אבותינו, ֹוןעֲ  ִרְשֵענּו, ה' ָיַדענּו
  לך; חטאנו כי

. למען ִתנַאץ ַאל   ..ִשמ
  ִאָתנּו! ריתּבְ  ָתֵפר ַאל ְזֹכר,
  לך... ְנַקֶוהּו להינו-א 'ה הוא אתה ֲהלֹא
  יב):-יא יד, יד; יא,( פעמיים קראנו כבר

  לטובה / זהה העם בעד תתפלל "ַאל
  ותִפלה"... נהִר  ַבֲעָדם ִתָׂשא וַאל

 ודע ואין ם,הנביאי גדולי תפילות סתמונ נקי, דם שפוךל מנשה לש לזוועות הויקיםי חזר כאשר
  נבואית: לתפילה מקום
  – ְלָפַני ואלושמ משה ַיֲעֹמד "אם

  – הזה העם אל נפשי אין
  וֵיֵצאּו"; ָּפַני, ֵמעל ַשַלח

  מחיצה. מאחרי מתפללים נוא היום, ועד מאז

  

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

  

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



  אשה, לך ִתַקח "לא
  ובנות, בנים לך יהיו ולא

  הזה"... במקום

 ליהםע להתאבל פילוא יוכל לא ואיש המוניהם,ב ימותו הזה" מקוםב "ַהִילֹודים הבנותו הבנים כי
  ל:כלי תיעלם חתונות שמחת );ט-ג (טז,

  וביֵמיכם, ֵעיֵניכםל הזה המקום ןמ ַמְשּבית "הנני
  כלה"; וקול חתן קול מחה,ש וקול ששון קול

 לא (עדיין) שרודפיו נרדף, כנביא ייחודב אונים, וחוסר וראנ כאב צור,ע זעם שח רמיהוי זה,ה במצב
  ).י (טו, בחייו שמאס דע להם, ויהרא עונשם את מקבלים

  ְדִתניְילִ  כי ִאמי לי "אוי
  הארץ. כלל ָמדֹון ואיש ריב איש

  בי, ָנשּו לאו (חובות), ָנשיתי לא
ה זאת) (ובכל   ";ְמַקְלַלני ֻּכ

 בסוף בהרחבה (המתוארת ובלאי דומה בהתפרצות ריףח ביטוי ידיל בא רמיהוי לש אישיה המשבר
 מרגיש הואו מגיעה, תמיד לא מובטחתה ה' זרתע אבל בפיו,ש 'ה ברד לבגל סובל הנביא כ). פרק

  אכזב. בנחל כמו לעתים
  חרפה... עליך ְׂשֵאתי "ַדע

  ישבתי, ָּבָדד ָיד מפני
  ִמֵלאָתני; ַזַעם כי

  ֶנַצח...? ְכֵאבי היה למה
  ֶנֱאָמנּו!" לא מים – ַאכָזב כמו יל תהיה ָהיֹו

  יט); טו,( ובישועתו בו לבטוחו לשוב ממנו ודרש ירמיהו, לע כעס ה' זה על
 בטירוף, מגזים שירמיהו חושבים ועגים,ל רבים – ז)ט-וט (יז, וספותנ ענותט צידומ מצאנ בהמשך

  האישיים: מתסכוליו מליבו, תנשפכ כאילו זאתה הרעה וכל

  ֵאָלי ֹאְמרים ֵהמה "ִהֵנה
  נא! ָיבֹוא ה' ְדַבר ַאֵיה
  אחריך, צאן) רועה ותי=מהי( ֵמֹרֶעה ַאְצתי לא ואני
  – ידעָת  אתה – תַאֵויתיִה  לא ָאנּוש ויום

  היה". פניך וכחנ – ְׂשָפַתי מֹוָצא

  

  

 חילולי שבת בירושַלִם -ירמיהו יז 
 ?מהי שמירת שבת ומהו חילול שבת בתפיסה המקראית

  – התשובה אותה וצאיםמ אנו בנביאים, גםו בתורה, גם
  לאוהל. להביאו (=ָמן), אוכל ללקוטו לצאת וסרתא תשב שמירת ל),-כב טז,( שמות בספר א.
 הבנייה, מקום אל ואשה" איש" כל ידי על נייהב חומרי באתה ז),-ו ו,ל שמות( משכןה הקמתב ב.

  ב). לה, (שם שבתה אזהרת עליה חלהו "מלאכה", היא
 בממלכת גם חודשים, בראשי גםו בשבתות סגור השוק יהה יג) א,( וישעיהו )ה (ח, מוסע בימי ג.

  שבת; חריא עד להמתין נאלצו רמאיםה – ישראל
 ביום ירושלם בשערי פתוח) (=שוק שאמ והבאת משא וצאתה מפני זהירה כז)-כב ,(יז רמיהוי ד.

  השבת;
 סגירת וד.צמ בפיקוח אותו וסגר בשבת, פתוחה השוק נגד וחוכ בכל אבקנ כב)-וט יג,( חמיהנ ה.

 גם קונים, היו כשלא – העיר וךמת וניםק ביןל בחוץמ יםמוכר בין פועלב הפרידה ירושלם, שערי
 נעצרו. אכותהמל כל – חמורים לע תבואה עמסו לאו יין, רכוד לא וכרים,מ באו לא

 שבת שמירת בנייה; ולחומרי לאוכל פתוח שוק – פירושו שבת חילול כיום), (וגם המקומות בכל
  סגור! שוק – פירושה

  לירמיהו? עמוס בין – השבת חומת נפרצה ואיך מתי



 רמיהוי של השבת נבואת לפיכך, .השבת חומת םג נפרצה אלילות,ה ומתח כשנפרצה – נשהמ בימי
  דוד: לבית טוב יכויס היה כשעדיין אשיהו,י בימי נאמרה
  ה', ְנֻאם ֵאַלי, שמעּוןִת  ָשֹמעַ  אם "והיה
  בת,הש ביום הזאת העיר שעריב משא ָהביא לבלתי
  – מלאכה כל הּבֹ  ֲעׂשֹות לבלתי השבת יום את ולקדש

  דוד... כסא לע ֹישבים ושרים לכיםמ הזאת עירה בשערי ובאו
  לעולם. הזאת העיר וישבה

  יאשיהו. של הגדולה תשובהה מימי (הצעיר) רמיהוי של שובהח נבואה ודע מצאנו הנה

  

  

 כל עוד החומר רך -ירמיהו יח 
 ?הפיכה וניתן עוד לתקן האם תמיד מתעצבת ההיסטוריה "על הָאְבָנִים", כך שהיא

 לקצה, מקצה מנשה דרך תא הפך יאשיהו ותו.מ ואחרי אשיהוי בימי – רושַלִםי ברהע הפכיםמ שני
 הפסח םע התורה, ולספר מצרים ציאתי לברית ממלכהה את החזירו אלילים דתמעבו טיהר

  הגדול:
  מלכהמ ועל גוי על אדבר "רגע

  – ּולַהֲאביד וִלנתֹוץ ִלנתֹוש
  עליו, ברתיד אשר ֵמָרָעתֹו ההוא הגוי ושב

 ח);-ז (יח, לו" עשותל חשבתי אשר רעהה על וִנַחמתי

 (כו, נקי" "דם בשפיכתו נביאים ברדיפת עיקרב מנשה, דרךל זרח מצרים,ו רעהפ חסותב יהויקים,
 אמנם ה' בית ו).-ה (יט, ִהֹנם" ןב ב"ֵגיא ה"ֹתֶפת" במותל לגיטימציה מתןו ד)-ג כד, ב לכיםמ כג;-כ

  ראש: הרימה האלילות ירושַלִם בעיר בלא יאשיהו, ימימ בטהרתו נשאר
  – ולנטוע לבנות ממלכה ועל ויג על אדבר "ורגע
  בקולי, ְשֹמעַ  בלתיל בעיַני הרע ועשה

  י);-ט (יח, אותו" ֵהיטיבל אמרתי אשר טובהה על וִנַחמתי

 צר כליל פתוחו חבר לימכ הזמן, כל מעצב הואש הכלי את שנותל יכול יוצר"ה ב"ֵבית הַקָדר
 ראשיתב החוזר המהפך לנוכח  ג). יח,( הָאְבָנִים" "על ךר החומר ודע לכ פיך,ה כלה להפך.ו ועמוק,

  נער: בהיותו ירמיהו לש ההקדשה נבואת יוצר"ה "בית משלב ועלתה פהצ יהויקים, ימי
  הממלכות ועל גֹוִיםה על הזה יוםה ִהפַקדתיך "ְרֵאה
  י). (א, לנטוע"ו לבנות ולהרוס, ולהאביד ולנתוץ לנתוש

 ְלֵהָרֵפה ּוַכלי לא אשר היֹוֵצר "כלי חרס,מ יֹוֵצר" "ַּבְקֻּבק םע הנביא שלחנ ברכ ךכ חרא צרק זמן
 "בית למשל חריפה בסתירה העיר, ורבןח על נבואי משלכ אותו לשבורו יא),-י א; יט,( עוד"

  היוצר".

 כרעהה רגעי שי אבל פיכה,ה היאו הָאְבָנִים" "על תעצבתמ ההיסטוריה בהן כותארו תקופות יש
  מחדש. לעצבו עוד פשרא ואי והתקשה, תנורב נצרף ברכ היוצר" כלי" בהם בהיסטוריה

  

  

 ירושלים של מטה -ירמיהו יט 
 ?בגיא בן הנום שרפו ילדים, אז יש גיהנום בירושלים. אבל האם יש בה גם גן עדן

 משה לימין ציון, להר (מתחת בירושַלִם ִהֹנם"-בן ב"ֵגיא ילדים. שורפים בו מקום הוא ֵגיִהֹנם
 מקריבי שמעו אם למולך. כקרבנות ילדים שרפו הקבורה, למערות בסמוך הסּולטן), ולבֵרַכת

 עלה האם חלילה. לוהים,-א צו להיות יכולה ילד שהקרבת גם, חשבו אולי יצחק, עֵקדת על ילדים
   זאת?כ הקרבה לעצור באה יצחק שעקדת דעתם, על



 כל יכ להיך-א לה' ֵכן תעשה "לא – אלו ועבהת פולחני לע כתבנ א)ל יב,( בריםד ספרב בתורה,
היהםלֵ  שוע ֵנאׂשָ  שרא 'ה תֹוֲעַבת היהם"; בֵאש ִיְׂשְרפּו ְּבֹנֵתיֶהם אתו ְּבֵניֶהם את םג כי א  באו ֵלא

  ה): (יט, ירמיהו דברי תא ופירשו א), מודע ד תענית( התלמוד חכמי

  כז); ג, ב מלכים חומה;ה על (שהקריבו מואב לךמ מישע לש בנו זה – ויתיצִ  לא שרא
  מ);-לא יא, שופטים להקריבה; ותבטע (שנדר פתחי בת זו – ִדברתי ולא
  כב). בראשית להקריבו; כוונה יתהה (שלא אברהם ןב יצחק זה – ִלבי לע ָעלָתה ולא

  בירושַלִם? דןע גן גם היה האם

 ַלַהט אתו הְּכֻרבים את דןע לגן ֶקֶדםִמ  ַיְשֵּכןוַ  אדםה תא "ַוְיָגֶרש - ד)כ ג,( אשיתבר בספר נכתב כך
 פורשי כרובים היו ה', ביתב בדביר כמו משכן,ב החיים"; ץע רךד תא שֹמרלִ  ִמתַהֶּפֶכתה החרב

 הברית ידי על חדשמ נפתחה החיים" ץע ש"דרך דבר,ה ופירוש ברית,ה ארון ומריש כנפים,
 כעס כבר רמיהוי אפשרי. בלתי מצבב 'ֵגיִהֹנם', גםו עדן',-גן' םג ירושַלִםב זא יוה לפיכך, והתורה.
 ה', להיכל וגם "הֹתֶפת", תועבותל גם שהלכו אלה לע לא)-ל יא;-א ,ז פרקב מקבילה,ה (בנבואה

  להיחרב. שמוכרחה א),י (ז, ָּפִרצים" "ְמָעַרתל ה' יכלה את והפכו

  .'ה מבית הכרובים יציאת םע החורבן, ֶרבחֶ  את יארת )יא-י (בפרקים יחזקאל אכן,
  

  

 סיום מסכת -ירמיהו כ 
דחף בין זעקה נואשת לבין שיר הודיה נ -המסכת השנייה של נבואות ירמיהו מצטיינת באי סדר 

 ?קללת יום הולדת. מה זה הבלאגן הזה

 של הרדיפהמ ),כ עד אי (פרקים ירמיהו נבואות לש השנייה מסכתה מסתיימת זהה העינויים בפרק
-'ֹכהן ֵמר",ִא  בן "ַּפשחּור של העינויים לגלג - )ב (יט, הַמְהֶּפֶכת"" דע כג)-טי יא,( נתות"ע "אנשי
 הֹכהן'-'הנביא - ירמיהו מוכ ו'מסיתים' סדר מפיריב 'לטפל' יהה שתפקידו ',ה ביתב ָנגיד'-ָּפקיד

 מענתות.

 יןא – הויקיםי בימי רדיפותה שנות – רורב נהזמ אבל מפורש, אריךת שום אין ,זו נבואות במסכת
 והשבת ח),-א יא( הברית יאשיהו, מימי בואותנ שתי שנןי צדקיהו. ימימ בואהנ וםש לוא בפרקים

  יהויקים. בימי גדולה מהעימות השאר כלו כז),-יט (יז,

 כ,( ְמֵרעים" ַיד"ִמ  הצלתו על הודיה שיר משל,ל – ַּבַלַגן'' ממש דר,ס באי מצטיינת'' כולה המסכת
 מסכתה נכתבה איך לחוש אפשר ולדתו.ה יום קללת ביןל ה', לא נואשתה עקתוז יןב נדחף'' יג),

 צעקותה עולות ה'ַּבַלַגן' מתוך – כך חרא נערכה לא איךו ונורא, יוםא בלחץ נוסה,מ דיכ וךת הזאת
  והסבל. העינויים על

 – ה' עם יבר ואין יאוש,י עקותז יןא ות,יפרד ואין עינויים אין )י עד ב פרקים( הראשונה במסכת
 אותה שקראו אחרי הויקים,י ששרף חותהתוכ מגילתב היכתבל חלהה ראשונהה מסכתה לכן

 מנוסה כדי וךת כך, אחר נכתבה שנייהה והמסכת ),ט לו, ליהויקים; 5 בשנת( 'ה ביתב בציבור
 להוציאוו רמיהו,י תא תרלא כדי האמצעים'' כל את פעילוה יהויקים שפקידיכ למחבוא, ממחבוא

 בן "אוריהו( לירמיהו דומה נביא םש לעצור דיכ מצריםל יוחדתמ שלחתמ שלחש הויקים,י להורג.
 והעינויים (כו) המשפט – דבר משום נרתע אל להורג, להוציאוו כג),-כ ו,כ ערים";י קריתמ שמעיהו

  איוב'. 'ייסורי – והסבל הרדיפות העינויים, מסכת של ההתחלה קר היו כ)( "המהפכת" על

  .לנו ודעונ שלא ובמקומות בדרכים ַסף,ה על נביאה ירמיהו תא הציל ה'
  

  

 זמנך עבר -ירמיהו כא 
הוא ניסה בכל כוחו, הוא נלחם וצעק ונאבק, עד שחדל. אין עוד מקום לתיקון ולא לתשובה, וגם 

 לא לתפילה



 דומהב סיפורית.ה נבואהל שייכת לו) עד לדו כט, עד כא פרקים( ירמיהו ספרב השלישית המסכת
 התרחשו מתי הקשרו, תא פרק בכל וראיםק אנו מלכים,ו מואלש ספריב ביםר בואהנ לפרקי

 (חוץ רקע פתיחות איןו כמעט הראשונים פרקיםה בעשרים קע.ר יזהא עלו דברים,ה ונאמרו
 ג). בפרק מלךה יאשיהו מהזכרת חוץו הספר, מפתיחת

 02-כ רושַלִם,י על בבליה מצורה לש עיצומוב סוף,ב מעטכ פותח הסיפורית במסכת הראשון הפרק
 ימי ראשיתב ג),-א (כ, הַמְהֶּפֶכת"" על ִאֵמר ןב ַּפשחּור ידמ רמיהוי ספגש עינוייםה חריא שנה

 נפלאות רק כי נס,ל שיתפלל ולבקש להתחנן לִּכיה,מָ  בן שחּורּפַ  את דקיהוצ מלךה לחש יהויקים,
  הנצורה. ירהע את להציל יוכלו ה'

 לַפשחּור מות.י שם לבבל, וגלות ביש הנביא בטיחה לכו,מ הויקיםי מוכ כזרא ראשון,ה לַפשחּור
 שיינצל העיר, וחורבן וראותנ מגפות הנביא בטיחה אותו) שלחש דקיהוצ מלךה כמו( העדיןו הטוב
 וחדל מעטכ ב,המרח על ְנבּוַכדֶראַצר השתלטות מאז מדוע? כניעה.ב הבבלים לא שיצא ימ רק ממנו

  כניעה! – אחת מילהב ודבק תוכחה, מדברי הנביא

 בכל נאבקה אבל בל),ב לפני (אשור מעצמהה נגד מרדה רעיונותל נבואהה תנגדהה שעיהוי מאז
 אחרי אולם בות;ר שנים זו בדרך הלך רמיהוי גם ממנה. משתמעה כל לע ניעהכ גדנ םג כוחה

 רצון את עשוי הדין קבלתו ניעהכ רקו עונש,ה לש זמןה פרק התחיל השתלט, שְנבּוַכדֶראַצר
 פשוט – לתפילה לא גםו לתשובה, ולא לתיקון וםמק עוד אין – כאלה בריםד לשמוע שהק כמה ה'.

  הזמן. עבר

 כלמ לחדול למעפילים שאמר במדבר, שנהה 40 גזרת חריא מה),-מ ד,י במדבר( בנור שהמ גם
  שנה. 70-ל ינבאי רמיהוי – הבא הזמן שיבוא דע לארץ, לעלות ניסיון

  

  

 התפוחים נפלו מאוד רחוק מהעץ -ירמיהו כב 
 יאשיהו היה התקווה הגדולה, אולם מרגע שהתנפצה נותרנו עם כישלון קטן, כישלון גדול וכישלון

 ?עצוב. ומה יהיה על העתיד

 מפסגת נבואה – הסדר לפי בימיו, שלטוש המלכים כל לא ירמיהו פיב ה' ברד של ופןד יוצא סיכום
 יג): כא, בית;ה (=הר המיֹשר" צּור וד),ד (=עיר עמקה "ֹיֶשֶבת עירה אל צופיםה-הר

 ָכֵאש ֵצאֵת  פן – עֹוֵשק מיד זּולגָ  והצילו משפט, ֹּבקרלַ  "דינּו יאשיהו. – סףה לע גדולהה תקווהה .1
 בנו הויקיםי לע טז)-טו (כב, בהמשך שנאמר פיכ במבחן עמד אשיהוי ה); ב,כ עד בי (כא, ֲחָמתי..."

 אז – ואביון ניע דין דן לו; טוב אז – וצדקה משפט עשהו (בצניעות), שתהו כלא לואה אביך" –
     ה'". ְנֻאם ֹאתי, ַדַעתה היא הלוא טוב,

 "כי למצרים)( ַלגֹוֶלה ֶּבכי לד),-ל ג,כ ב במלכים הואחזי (הוא יאשיהו" בן "ַשֻלם – קטןה כישלוןה .2
  חודשים). 3 כולו,( י); (כב, ולדתו"מ רץא את וראה עוד ישוב לא

 ושלמ עם בשיתוף (כנראה ֶרַשע ארמון ונהב יט),-גי (כב, אשיהו"י ןב "יהויקים – גדולה כישלוןה .3
 נגד במלחמתו ימות מנשה, טאיח ְמַקֵּבעַ  הנקי", דם" שופך נביאים,ה רודף חל)*,ר רמתב מצרי,

  בבל.

 על ישלםש טז),-ח כג, ב מלכים הויקים,י ןב הויכיןי ואה ;ל-כ (כב, ָּכְנָיהּו"" העצוב הכישלון .4
 בגולה (אבל חודשים) 3 (מלכותו לארץ; עוד שובי לא נה,הראשו הגליהב לבבל)( ִיגֶלהו ביו,א פשעי

  השני). הבית את להקים ושליםליר ישוב רובבל,ז וצאצאו עמד,מ לו יישמר

 איש היהש בצדקיהו, תלוש תקוותל רמז – ח)-א כג,( צדיק" צמח לדוד "ַוֲהִקֹמתי – לעתיד התקווה
 נותרה הנבואהו חולשתו, בגלל נכזבה תקווהה בו; לטוש יהויקים, נשיא שרים,ה בלא טוב,

          הימים. לאחרית



 
  

_____________________________ 

 חושבים כיום כאן; תיאורל בהתאמה ליהויקים, חל,ר ברמת נחשףש הארמון תא ייחס יןיד י'* 
  .ההשערות שתי בין תירהס אין לדעתי, מצרי;ה המושל רמוןא היה שזה

  

  

 המדריך המלא לנביאי השקר -ירמיהו כג 
הסוג המעניין, הסוג המרדים, הסוג המנאף והסוג הקשה ביותר לאבחנה. הרב יואל בן נון נותן 

 בהם סימנים

 שונים: מסוגים שקר נביאי

  יג).-ט (כג, עברוש בדורות ומרון,ש לנפילת שגרמו ,ה"מנאפים" הבעל נביאי .1

 ָּבםלִ  "חזון לכם". היהי "שלום אשלייתב רושליםי נשיא תא הרדימוש ,'ֲחֵנפים' שלום נביאי .2
 עצרו ולא ירמיהו, לאזהרות ירושלים אנשי קשיבוה לא בגללם, ב);כ-די (כג, '"ה פימ אל ְיַדֵּברּו,

  מועד. בעוד הרעה הדרך את

 נבואה?ל חלום בין הבדלה מה וכי – יותרב מענייןה הסוג – לב)-גכ כג,( יםהטוע החלומות נביאי .3
 שחלום אלא שיבולים, ותןא על ביחד גדלו והבר תבןה – ח)כ (כג, '"ה ֻאםנְ  ָּבר,ה תא ֶתֶבןלַ  "מה

 חלום בין מבדילים יךא אז 'גרעין'. היא אמתה נבואת בואה;נ של ליפה''ק היותל לולע כשלעצמו
 כל יגיד אם – עצמם נביאיםה ועל חולמיםה לע ובצתר רמיהוי דבריל עיקריתה ותהאחרי לנבואה?

 ה'", ְנֻאם" יאמר וזה "חלמתי", יאמר הז - ותהא היודע יחידה הואש אמת,ה תא דיוקב אחד
 רופא לכם תארו דרישות.ו תביעות לו שיש נביא,ה את תרי ברצינות יקחוי בלא כולם,ל יקשיבו

 אסון, יקרה אם ומחה.מ רופא ואה כאילו פואיתר חלטהה מקבלש ען,ויד מוכשר חכם, משפחה,
  הרופא. ראש על האחריות תחול

 יש כג) עד יג( ישעיהו בספר אבחנה.ל ביותר הקשהו יותר,ב דקה גבולה זה – ה'" "ַמָׂשא נביאי .4
 ,תמציתי ובקיצור הרשעים, לגויים צפויה הגדול עונשה שעיקרן משא',' נבואות לש שלם קובץ
 (למשל, עצמו רמיהוי בספר גם להא נבואות וצאיםמ נוא הנה,ו ישראל;ל ישועהו חמהנ דברי

 בימי ה'משא' אנשי כי מדוע? – 'משא' הקוד ילתמ את שמיטה ירמיהוש לאא בל),ב לע הנבואות
 ממש', 'בקרוב תרחשת בבל נפילת פיהל מוטעית, סקנהמ האמת נבואותמ סיקוה ירמיהו

  תיפול. בבל תימ השאלה, על קר התנהל 'משא'ה נגד בקהמא תינצל. וירושלים

  

  

 התאנים והֵקץ -ירמיהו כד 
מדוע לא ְיַיצגּו התאנים הטובות את השארית בארץ, והתאנים הרעות את הגולים, שלא יראו עוד 

 ?את ארץ מולדתם

 וסלעמ ה' דברב והמשמעות תאנים, דהיינו יץ",ק "כלוב נבואהה במראה אהר ב)-א (ח, עמוס כבר
-ֵקץ את לעמוס ה' ראהה כך השנה, סוף של תאניםה-ֵקץ כמו – שראל"י עמי אל הֵקץ בא" –

 שומרון.

 תקווה; עם ֵקץ – מאד טובות תאנים"; כלובים) (=דּודים, דּוָדֵאי "שני ה' הראה לירמיהו אבל
 וליםהג המלכים שני על אמר שכבר דבר לַשנות ירמיהו ייאלץ כאן תקווה; בלי ֵקץ – מאד ורעות

 – לו ָתנֻדּו וַאל ְלֵמת ִתבּכּו "ַאל – כח)-כו יב;-י כב, יהודה"; מלך "לבית הנבואי (בסיכום מיהודה
     מולדתו"; ארץ את וראה עוד ישוב לא כי ַלֹהֵלך, ָּבכֹו ְּבכּו



 ישובו (=זרובבל) יהויכין צאצאיו עתידית, תקווה שי יהויכין לגלות שדווקא מראה,ב תבררה והנה
  לל.כ וסיכוי תקווה אין הו,צדקי עם ארץב לנשארים עודב לארץ,

 תרשע שחלפה אחרי בצדקיהו. תלוש התקווה ודלג את הבין,ל כוליםי נוא זהה שינויה מתוך
 שתבוא הרעה לע הפורענות נבואת התקיימהש אחרי נשה),מ כמו( נביאיםה ודףר יהויקים,
 – ותפילתם ביאיםנ בריד שמועל שרצה מלך עם תקווה תחפ ליהודה השאיר ה'ש ואחרי "ִמצפון",

 עוד יראו שלא גולים,ה את הרעות והתאנים ארץ,ב השארית תא הטובות תאניםה ַיצגּויְ  אל מדוע
  מולדתם? ארץ את

  הדין! קבלת של כניעהב – צדקיהו לש השארית כשיוע תלויה חדא בדבר רק

 הויקיםי ימיב םא הויקים;י באנשי לאיםמ היו והממשל השרים – סערו ירושליםב הרוחות ואולם
 צדקיהו בימי דווקא ריה כד), (כו, ירמיהו תא להציל יכלוש אשיהו,י ימימ שוביםח ריםש יוה עוד

 – בבבל נוסףה המרד מאשליית אותם עצורל יכול לאו חלש, יהה דקיהוצ הויקים;י נשיא שלטו
 תצמח תקווהה החורבן. לקץ ירושַלִם את יובילש מיותר, מרד מור,ג בעיוורון קיר',ב 'ראש כמו

  הגולה. מן דווקא

  

  

 שנת ההכרעה במלחמת העולם העתיקה -ירמיהו כה 
 שנה ירמיהו הזהיר והוכיח. אבל מרגע זה, אי אפשר עוד לשנות דבר בהיסטוריה, הזמן לתיקון 23

 ולשינוי חלף
  

 - ההיסטורית הדרכים פרשת אל וזריםח אנו והנה דקיהו,צ ימי עומקל כא) מפרק( נכנסנו כבר
 במלחמת ההכרעה נתש א), (כה, בל"ב מלך ְנבּוַכדֶראַצרל ִראֹשניתה שנהה היא" ליהויקים 4 שנת

 צבא שרידי את סופית כריעוה בבל כשצבאות ),ב מו, רת;פ נהר לע בַכרְּכמיש,( עתיקהה העולם
 המצרי. כֹונְ  פרעה עם יחד אשור,

 בעשרים פנינול תובהכ היאו נבואית,ה תושליחו של שנה 32 ירמיהו סיכם כיםהדר פרשת על
 כמה ועוד ו),ט-יג (א, הקדשהה בפרק תנזכר מצפון"" תיפתחש הרעה – ספרב ראשוניםה הפרקים

 נזכר לא בבל" מלך בּוַכדֶראַצר"נְ  אבל תוכחות'),ה (='מגילת תוכחהה נבואותב ופיעהמ יאה פעמים
 מלךה בשם פירושב ראק ירמיהוש ונההראש הפעם הוא כ"ה רקפ אחת. פעם פילוא אלו, בפרקים

 יברתיד עליה מצפון' ה'רעה תא ראו הנה – אמרו עולם,ה מלחמתב מנצחה הכובש,-הבבלי
  ּוַכדֶראַצר'!'ְנב קוראים הזאת רעהל – מעתםש ולא נהש 23 והזהרתי

 הַתרֵעלה", "ּכֹוס קוראים ההיסטורית הכרעהל - היסטוריהב דבר שנותל עוד פשרא אי ה,ז מרגע
  ְיָמֲאנּו. ואם רצּויִ  אם הּכֹוס, את ירושַלִם םע יחד ישתו שרא העמים שימתר את נביאה מנהי כעתו

" "בטרם תיקוןל וזעקות וכחותת ירמיהו ודע אמרי אל אילך,ו מכאן  קבלת רק אלא ז),ט (יג, ַיְחִש
  חלף. ינויולש לתיקון והזמן פלה,נ ההכרעה יכ וכניעה, הדין

 מחדש יפתחוי לפנה"ס) 609-395 כורש, צהרתה עד שיהויא נפילתמ תי,(לדע שנה 70 כעבור רק
  גאולה. שערי

 רקו חזקות, תקוות עם אזהרות לש מובהק נביא רמיהוי היה )13 עד 31-מ אשיהו,י שנות( שנה19 
 שנות 4-מ הן הנבואות רוב בלא נוראות; זעם תוכחות לע ונרדף נואש נביא רמיהוי יהה ניםש 4

  .הדורות תודעתב ירמיהו של מותוד נצרפה ןובה אלו, הכרעה
  

  



 ומעניין לעניין, באותו עניין -ירמיהו כו 
בפרק ז מתואר משפט, אשר פרקנו מהווה עבורו פתיח. לפנינו הזדמנות נפלאה להשוות נבואת 

 תוכחה לנבואת סיפור

 אותוב ו)-א (כו, סיפור נבואת םע טו)-א ז, פרק( תוכחה בואתנ להשוות יוחדתמ הזדמנות לפנינו
 עצמו: עניין

 ַּבְּׁשָעִרים ַהָּבִאים ְיהּוָדה ָּכל 'ה ְדַבר ִׁשְמעּו ה'... יתּבֵ  ְּבַׁשַער ֹמדעֲ  ְרְמָיהּו...יִ  לֶא  ָיההָ  ֶׁשראֲ  ַהָּדָבר :ז פרק
 ֶאל אנָ  ְלכּו יּכִ  ֶּזה...הַ  םַּבָּמקֹו ֶאְתֶכם ַוֲאַׁשְּכָנה ַמַעְלֵליֶכםּו ַדְרֵכיֶכם יִטיבּוהֵ  ַלה'... תִהְׁשַּתֲחֹולְ  ָהֵאֶּלה
 …ְׁשַמְעֶּתם ְולֹא ְוַדֵּבר ְׁשֵּכםהַ  ֲאֵליֶכם ָוֲאַדֵּבר …ִראׁשֹוָנהּבָ  ָׁשם ִמיְׁש  ַּכְנִּתיִׁש  ֶׁשראֲ  ִׁשילֹוּבְ  ֶׁשראֲ  ְמקֹוִמי
  ְלִׁשלֹו... יִתיָעִׂש  ֲאֶׁשרּכַ  …ּבֹו ֹּבְטִחים ַאֶּתם ֶׁשראֲ  ָעָליו ִמיְׁש  ִנְקָרא רֲאׁשֶ  ַּבִיתלַ  ְוָעִׂשיִתי

 ַּבֲחַצר ֲעֹמד - 'ה ָאַמר ֹּכה ֵלאֹמר: 'ה ֵמֵאת ֶּזההַ  ָּדָברהַ  ָיההָ  …הֹוָיִקיםיְ  ְמְלכּותמַ  ְּבֵראִׁשית :כו פרק
 ְלַדֵּבר ִצִּויִתי ֲאֶׁשר ַהְּדָבִרים ָּכל ֵאת ה', יתּבֵ  תְלִהְׁשַּתֲחֹו ָּבִאיםהַ  ְיהּוָדה ָעֵרי ָּכל לעַ  ִדַּבְרָּת וְ  'ה ֵּבית

ֹ  ִאם …ָהָרָעה-ֶאל ִנַחְמִּתיוְ  ָהָרָעה, ִמַּדְרּכֹו יׁשִא  ְוָיֻׁשבּו ְׁשְמעּויִ  ּוַליא ָבר;ּדָ  ְגַרעִּת  לַא  ֲאֵליֶהם  ִתְׁשְמעּו אל
ה ַהֶּזה ַהַּבִית תֶא  ְוָנַתִּתי ַמְעֶּתם;ְׁש  ְולֹא חַ ְוׁשָ  ַהְׁשֵּכםוְ  …ֵאַלי   …ְּכִׁש

 - בתוצאה מרחיבו תאריך, וסיףמ דברים,ב קצרמ משפט,ה לסיפור כפתיח ז רקפ אל חוזר כו פרק
ה, כוהניל אצאצ נראה,כ ענתות,מ ירמיהו  ביןל בירושַלִם, ה' בית בין השוואהה עצם על אשםנ שי

ה. משכן   תמיד. כמו וכנים,מ שם ישבו שופטיםה שי

 מורג ורבןח לע תי"המֹוַרש "מיכה נבואת תא זכרו הארץ קניז - מדהימים קדימיםת שני הובאו
 חזקיהו, ימיב קרה שזה דעתו, על מעלה יהה לא ג), פרק( מיכה תא קר קראש מי – לביתו לעיר

  ולתקן. להתפלל לנביאים, בלהקשי בנכונותו כאן,מ תימדד גדלותוש ה', עיניב הישר המלך

 עד עליו שמענו שלא ַמעָיהּו",ְש  בן "אּורָיהּו יערים, קריתמ נביא לע טרי יפורס מיד ביאוה שני מצד
  .היסטורי, נורא ישוםא לכתב הפך ודמו כה,

  

  

 מכניעה לנחמה -ירמיהו כז 
כישראלי שזוכה לטייל בענתות ובירושלים בראש מורם, אחרי שה' שבר עול גלות מעל צווארינו, 

 קשה לי נפשית לקרוא פרקי כניעה אלו

 ביד" או ים"?יהויק מלכתמ "בראשית - ג)-א (כז, כפול תאריך יש חריג, אופןב הזה, בפרק
 צדקיהו"? לא ירושַלִם הבאים מלאכים

 חייו של השני בשלב רמיהוי של עיקריתה שליחותו - שוטפ סברה שי זאתה מוזרהה לפתיחה
 בית אל הנביא ביציאת יהה הזאת המזעזעת שליחותב השיא כניעה;ו דיןה בלתק בטאל נועדה
 האזור ובכל יהודהב סערו מרדה רוחותש יווןכ ווארו;צ לע לכעֹו ֹמטֹות"ּו "מֹוֵסרֹות עם המלך
 התחולל מצרית) תמיכה לש אשליה (עם עצמו המרדו דקיהו,צ ימיב גםו הויקיםי בימי

 אדום מלכימ משלחת לירושלים שהגיעה עםפ בכל - פולכ היה נביאל ציוויה םג כןל פעמיים,
 ללו;ה המשלחות ולמ ווארו*צ לע העול עם הנביא התייצב ידון,צ או ֹצר מון,ע-ניב מואב, או
 המוקדם לשלב שייכים אי-ה פסוקים נראה,ה ככל - דקיהוצ בימי גםו הויקים,י ימיב רהק זה

  צדקיהו. מימי עימותה מתואר יב מפסוקו יהויקים, מימי

 מעל גלות עול שבר שה' אחרי מורם, בראש ובירושלים  בענתות לטייל שזוכה כישראלי
 קינות לקרוא מהקושי פחות (לא נביא של אלו כניעה פרקי לקרוא נפשית לי קשה צווארינו,
 לו, שמעו שאילו יודע, ואני יותר, הרבה קשה היה שלנביא לעצמי, אומר אני אז - "איכה")

  ראשון. בית חורבן את למנוע אפשר היה



 - לנחמה מכניעה ותםא והפך נביא,ה בריד תא קחל תורהל פירושול המפורסמת בפתיחה רש"י
 נתן שה' בעק ירמיהו - ז)-ו (כז, ֵעיָני"ּבְ  ָיַשר אשרלַ  ְנַתתיהָ ּו ארץ...ה תא שיתיע "אֹנכי

 הגלות, בשפל ש"י,ר בבל; נפילת ֵעת תבואש עד נה)ש 70-(ל ארצותה לכ תא לְנבּוַכדֶראַצר
  נו".ל ּוְנָתָנּה ֵמֶהם ָטָלהנְ  וברצונו הם,ל ָנּהְנתָ  "ברצונו - כתב

  

 012-208 עמ' עפות, כציפורים – ישעיהו ראו;" ָיֵחףו ָערֹום "כשהלך ג)-ב (כ, שעיהוי נהג בדיוק כך*

  

  

 זו לא שאלה של אם -ירמיהו כח 
חנניה 'נביא', ומכך למדו חז"ל שהיה נביא אמת שטעה בדברי ירמיהו. הכתוב בפרקנו מכנה את 

 ?אם כן, מתי תינצל ירושלים

 לעיני הנביא חנניה אל הנביא רמיהי "ויאמר / גבעון..."מ אשר נביאה זור,ע ןב נניהח ַליאֵ  "...ָאַמר
 הנביא, רמיהי ַצָואר מעל המֹוָטה את הנביא נניהח "ויקח / '"ה בבית ֹעמדיםה העם לכ ולעיני הֹכהנים,

 יב); י, ה, ,א (כח, הנביא..." רמיהי הנביא... חנניה" / ַוִיְשְּבֵרהּו"

 ןוהבי ראה אחד וכל המצח, על עקעק כתובת איזו םע מתהלכים יוה קרש נביאיש תומי,ל שבתיח בילדותי
 רגע, באותו ריעלהכ מאד היה קשהו לירמיה, שקול כנביא נניהח את ציגמ הכתוב והנה – םה שקר שנביאי

  האמת. נביא מיהו

 (הלוואי) ה'! ַיֲעֶׂשה ןּכֵ  "ָאֵמן! (הלוואי) אמר: לאא משקר, חנניהש עימותה תחילתב ידמ נהע אל ירמיהו
 שבירת אחרי לדרכו לךה ירמיה הרגע, באותו אליו תגלהה לא שה' יוון,כ ו). כח,( בריך"ד תא 'ה ָיֵקם

 ישועה שניבא מיל דווקא צפויה אמת,ה בחןמ לע שובתות להשיב. מבלי יא), (כח, ווארוצ על שהיה העֹול
-י (כח, ירמיהו מעל העֹול תא שבר חנניה בעוד נבואה,ה של וסופיהבפיל שיעורכ שמעתנ ),ט כח,( ושלום

 ממש'. 'בקרוב בבלי,ה העֹול שבירת תא העוצמה מלואב וִהדגים יא)

 עמ' טפ (סנהדרין רמיהו!י דבריב טעהש מתא נביא היה הנביא" "חנניהש הכתוב, מלשון מדול חז"ל אכן,
 לצדקיהו), 4 (שנת שנה באותה – עצמו ירמיהו כי בל,ב של עולה שבירת לע יהה אל עימותה באמת, א);

 פרת, לנהר אותה להשליךו לאבן, אותה לקשור והורה בבל,ל – בלב נפילת לע נבואותה גילתמ תא שלח
 סד);-טנ (נא, ל..."בב ִתשַקע "ככה בקריאה:

 70 לסוף רק לאסוננו)( או תינצל, וירושַלִם שנַתִים עודב – קרהי זה תימ שאלהה לע קר יהה העימות
  שנתיים. בתוך יובסו שהנאצים אומר,ו ),1939( ה'ת"ש נתש בערב ומדע שהיה 'נביא', לכם ארות שנה.

  

  

 2016נבואת שקר  -ירמיהו כט 
הגלות  –חפציהם המעטים, וֵסרבּו לקבל את הדין  במחנות הגולים העקורים בבבל ישבו אנשים על

 ?לא יכולה להפוך למציאות קבועה בחיי היהודים. והיום

 שררה הגולים יןב יהויכין; ובגלות הויקיםי במות פסקונ אל מרידותה לש סוערותה הרוחות
 תקרוס גם חת,א בבת לאימפריה שהפכה בבל, – מש'מ 'בקרוב גאולהב חזק יטחוןב של אווירה

 לירושַלִם. וישוב ה', בית ליכ עם יחד הגוליםו אחת, בתב



 – הדין את לקבל וֵסרבּו באוהלים, מעטים,ה חפציהם לע נשיםא שבוי עקוריםה גוליםה במחנות
 הגולים בקהילות רבים 'נביאים' מרוא כך היהודים! חייב קבועה מציאותל הפוךל כולהי אל הגלות

 באש אותם שרף בלב שמלך דע הרוחות תא התסיסו אף וצדקיהו) אחאב( מהם שניים במחנות;
  כב).-כא (כט,

 שיטות תא שימשיך כדי ירושלם,ב הגדול כהןל =איגרות)( ספרים"" לחש ֶנֱחָלמי"ה "ְשַמעָיהּו
 בסגנון וִמתַנֵּבא" ֻשָגעְמ  איש "כל נגד "הציֹנק"ו (כ'), ֶּפֶכת""הַמְה  ינוייע תא יפעילו יהויקים,

 רוחה את להוציא שובו שוב יסהנ רמיהוי אכן, כז).-וכ כט,( ַעְנֹתתי"ה וכ"ירמיה הְתבּוסָתנים
 הכנעהה משלחות ידב כה) א, סוקיםפ (כט, ספרים"" לחש אףו המרד,ו התלהבותה ממפרשי

 םע להזדהות קל כח). (כט, היא" "ֲאֻרּכה – לגולה ומרל כדי בל,ב מלך לא דקיהוצ לש הרשמיות
 שהק ועצמאות. חירות עדב הבבלית, תהאכזריו צדקתה גדנ ות,והשפל כניעה גדנ - המרד רוחות

  ברירה! יןא אבל - ירמיהו עם להזדהות

  מתי? עד אבל רושלם.י לחורבן והביאו קירב ראש טיחוה המורדים דק;צ שהוא ברור

 כדי ירמיהו הוראות את הודיםי חכמים מצטטים דייןע ירמיהו, לש ההן איגרותה חריא 2610-כ
 לוםש את וִדרשּו והולידו... שיםנ קחו ּו...וֵשב תיםב "ְּבנּו – כרנ ארצותב יהודים ישיבת להצדיק

  ).ז-ה (כט, ה'..." אל ֲעדּהבַ  והתפללו מה,ש אתכם גֵליתיִה  אשר העיר

 יהה שנים, לאלפי דבריו את שיפרשו לו, מרנוא אילו י). כט,( בלבד נהש 70 לע יברד רמיהוי היי,
  !שקר נבואת זו גם אומר

  

 הישראלים בוכים - ל רמיהוי
במהלך הדורות, קבר רחל סופח אל בית לחם יהודה, והפכו אותה ל'ֵאם יהודיה', אבל בניה של 

 ?רחל הם יוסף ובנימין, עם אפרים ומנשה, הישראלים. מתי שבו הישראלים לגבולם

 מיוחד ציווי קיבל וירמיהו גאולה, סכתמ היא לג) דע ל פרקי( ירמיהו ספרב הרביעית המסכת
 לעתיד. ֵעדּות, כֵסֶפר )ב (ל, ספר" אל" אותה לכתוב

 אפריםו שומרון ובהרי ויהודה, ישראל ולם,כ יעקב ניב אלא הודה,י ארץל שובוי הודיםי קר לא
 את חדשמ להקים ויאשיהו חזקיהו של החזון ).ה-ג לא,( הינו"-א 'ה אל יוןצ ַנעֶלהו קּומּו" יקראו
 יח),-ו (ג, יאשיהו ימימ נבואתו אל זרח ירמיהו .במרכז אןכ ומדע ,ולוכ ישראל ַעם ִעם דוד מלכות

  תיד.ע מכוננת לנבואה אותה והפך

 טז).-יד (לא, לגבולם" בנים שבוו ִמֶּבכי... קֹוֵלך "ִמנעי – ִהָנֵחם..."ל ֲאנהמֵ  ניה,ב לע ַבּכהְמ  "רחל
 לש בניה בלא ודיה',יה ל'ֵאם אותה והפכו יהודה, חםל בית אל ופחס רחל ברק הדורות, במהלך

 השבטים', עשרת' על בכתה, היא ליהםע הישראלים! מנשה,ו אפרים םע בנימין,ו וסףי םה רחל
ה,ו לאפרים לוש האישי קשרה עם וירמיהו   חל.ר של בכיה את העצים לשי

 יוןצ ששיבת שסברו עולם) סדר לפי ד,ס ב, לעזרא רש"י( מחז"ל שי לגבולם? ראליםיש בוש מתי
 רק מסתכם ובנימין הודהי אנשי של הפירוט יכ ישראל, בטיש משאר לףא 21-כ ללהכ זרובבל בימי

  (גברים). איש 42360 נתהמ כולה זרובבל עלייתו אלף, 03-בכ

 חזרו וישראליות, ישראלים עם ישראל',' 'יהודה'. הייתה מוכרתה הישות ניש יתב מיי כלב אבל
 בימינו, קר מתחולל )ז לא,( רץ"א ַירְּכֵתיִמ  צפון... "מארץ גלויות קיבוץ םג בימינו. רק לתודעה
 של מחודש איחוד על אחרים)* ובנביאים( בירמיהו גאולהה מנבואות דאותבוו ונקי ציוניה והחזון
  וישראל. יהודה

  ישראל'. מדינת היא שראלי בארץ יהודית 'מדינה

___________________________________  

  אחד. לעץ העצים שני בחזון – כב-וט לז, חזקאלי ג;-א ב, הושע ז;ט-יא יא, ישעיהו *



  

 בזכות הנשים -ירמיהו לא 
 קיבוץ גלויות, מהפכה פמיניסטית עולמית, נשים לומדות תורה בישראל. כל זה, לפי ירמיהו, הוא

 רק חלק ממהפכה עוד יותר מקיפה

 התחכםל ידעוו ילדים,ה תא הצילו ופּועה ִשפרה ְמַילדותה – ומיננטיותד נשים מותש ספר בתחילת
 ָרעּו דיןמ כהן בנות משה; את וִגדלּו צילוה ְמַחיות, פרעה, בתו אחותו שה,מ םֵא  ויל תב רעה;פ עם
 המצילות. והן היולדות הן מצרים,ב הנשים - אותו הצילהו הילד תא ָמלה צפורה אביהן; אןצ את

 והשיבה גלויותה קיבוץ יןב כא)-כ (לא ירמיהו ַשרָק  בנשים, התלויה שראלי גאולת לש זו ברוח
  - להתחולל העתידה נית,המו פמיניסטית הֵּפכהמַ  לבין לארץ,

  ִציֻנים... ָלך "ַהציבי
  ישראל, ְּבתּוַלת שּובי
  אלה ָעַרִי אל ֻשבי

  יוזמתך),ב הארץ אל (מלשוב שֹוֵבבהה הבת תַחָמקיןִת  מתי עד
  בארץ חדשה ה' ברא כי

  גבר"; תסובב נקבה

 ְמַחֶזֶרת אשהש חדש לנוַהג אשה, חריא ְמַחֵזר אישש נוַהג,ה תא ַשֶנהיְ  ה'ש ירשו,פ שם)( ורד"ק רש"י
 שה' מלחכות תחדלו לארץ, מלשוב להתחמק ודע תוכל אל ישראל נסתכ ז,א ִיָׂשֶאנה;ש ישא אחרי
  ה'. אל תשוב כךו מעצמה, תשוב שראלי כנסת - אותה יחזיר

 עםב גם - ולמיתע מיניסטיתפ הפכהמ במקביל,ו לויות,ג קיבוץ נס תחוללמ הנפעמות עינינו לנגד
 יותר ףא ולפעמים הגברים, (כמו 'ה את לעבודו תורה למודל מבקשותו בות,ר שיםנ מותק ישראל
 דברי הםל יגיד ומי ח), לח, שמות( האלה הצובאות' המראות' מן וששיםח רבניםה ןמ ביםר מהם);
  הכל'. מן יותר ה' פניל חביבות ש'אלו רש"י,

 מתוך הלב, מתוך ה' תורת - ג)ל-לב (לא, רמיהוי לפי קיפהמ יותר ודע מהפכהמ לקח ואה הז כל
 לִמקַטָנם אותי ֵידעּו ּולםכ כי ה', את ְדעּו אֹמר:לֵ  רעהו... את ישא עוד ַלמדּויְ  ולא" פייה,כ בליו רצון
  ה'...". ְנֻאם ְגדֹוָלם, ועד
  לב.ה ושמחת פנימי רצון מתוך ה' דעת – לראות מתחילים נוא זאת את גם

  

 תפילה נבואית אחרונה -ירמיהו לב 
תפילת ירמיהו בפרקנו היא לא רק סיכום נבואי, אלא גם מתכון ראשון לתפילות הקבע לדורות 

 הבאים

 כל עם ֲחַנמֵאל דהש של ההזויה הקנייה מוכ ביותר*, קשותה בשעות אמרונ ופלאותמ חמהנ נבואות
 והגלות. החורבן פניל רגע אפס, חירימ על מדע הנדל"ן שוקש בשעה הכללים, כל ולפי השטרות

 בארץ רמיםוכ ושדות בתים ָקנּויִ  "עוד - הנבואה יןב הזועק פערה תפרץה נביאה לש אחרונהה בתפילה
  ד).כ (לב, עליה" הנלחמים הכשדים ידב ִנְתנה והעיר" המרה, מציאותה לבין - טו) לב,( הזאת"

 הנבואית תפילהב תבונןנ עתה - )טו פרק ,לעיל( כתבנו - ירמיהו דע ברהםמא - הנבואית התפילה על
  הבאים. לדורות הקבע, לתפילות אשוןר ומתכון בואי,נ סיכום הב שיש האחרונה**,

  הּבֹוֵרא) (שבח
  הארץ ואת השמים את עשית אתה הנה
  הְנטּויה, וִבְזֹרֲע להגדו ְּבֹכֲח
  דבר; כל ִמְמ ִיָּפֵלא לא



  הְגמּול) (שבח
  אחריהם, בניהם יקחֵ  אל אבות ֹוןעֲ  ומשלם אלפים,ל חסד ֹעֶׂשה

  שמו; באות-צ ה' - הגבור - גדולה ל-הא
  הֲעלילָיה, וַרב הֵעצה ְגֹדל

  דםא בני דרֵכי כל על תְפֻקחֹו ֵעיֶני אשר
  ָליו;ֲעלָ מַ  וִכפרי ִּכדרכיו, לאיש לתת

  מצרים) יציאת (שבח

  …מצרים בארץ ֹמפתיםּו ֹאתֹות ַׂשמתָ  אשר
  …וָבאדם ובישראל,

  מצרים. מארץ ישראל תא ַעמ את ַותֹוֵצא

  הארץ) (שבח
  …לאבותם ִנשַּבעתָ  שרא הזאת הארץ תא להם ַוִתֵתן
  ודבש; חלב ָזַבת ארץ

  (וידוי)

, שמעו ולא תּה,אֹ  וִיְרשּו ַוָיֹבאּו   ָהָלכּו, לא תךבתורו בקֹוֶל
  עשו. אל - לעשות להם ויתהצִ  אשר כל את

  הזאת; רעהה כל את ֹאָתם ַוַתְקֵרא

  (זעקה)

  ְלָלְכדּה, עירה ָּבאּו הֹסְללֹות ִהֵנה
  …עליה הנלחמים ַּכְׂשדיםה ביד ִנְתנּה והעיר
  ֹרֶאה וִהנְ  היה, ִדַּברתָ  ַואשר

  (תמיהה)
  דים?עֵ  וָהֵעד בכסף השדה לך ְקֵנה ה': י-נ-ד-א ֵאַלי אמרת ואתה
  הַּכְׂשדים!? ביד ִנְתנה והעיר

_______________________________  

  בישעיהו הנחמה לפרקי *תזכורת
  ירד כבר המסך כי נבואיות, תפילות אין ניש-יתב ובנביאי **ביחזקאל

  

  

 המקום בו אנחנו בוראים -ירמיהו לג 
שבנישואין. אבל מעבר לשמחה ולששון אחד משיאיה של נבואת הגאולה היא החזרת השמחה 

 השופעים, יש לחתן ולכלה קול ייחודי נוסף

 ךל תקח "לא לירמיהו: ה' מרא וכבר חתונות; אין – חורבן שישכ מחה;ש אין – תונותח יןא אם
 לעיניכם הזה המקום מן ַמשּבית נניה .."כי. ב), (טז, זה"ה במקום בנותו בנים ךל היוי לאו אשה,

 ט). (טז, כלה" קולו חתן קול מחה,ש וקול ששון קול ובימיכם,



  יא):-י (לג, והחתונות השמחה חזרתה היא גאולהה נבואת לש משיאיה אחד
  ה': אמר "כה
  הזה, במקום ִיָשַמע עוד

  בהמה, וֵמֵאין אדם ֵאיןמֵ  הוא ָחֵרב מריםא ַאֶתם אשר
  הְנַשמֹות... ירושַלִם ְבֻחצֹותּו יהודה בָעֵרי
  חה,שמ וקול ששון קול
  כלה, וקול חתן קול
  חסדו... לעולם יכ ה'... את ֹודּוה ֹאמרים: קול

  ְּכָבִראֹשנה, הארץ בּותְש  את אשיב כי
  ה'". אמר

 עדי 'בניין בהם שי כי השופעים, והששון שמחהה לקולות עברמ ייחודי ולק שי כלהו חתןל אבל
 ייחודית דרהס תוכוב כילמ וכלה חתן בין חיבורה עצם והאדם. עולםה לבריאת משךה שהוא עד',
 לבריאת ההמשך הם-הםו זו, אשה עם הז מאיש קר להיוולד יכוליםש וטנציאליים,פ אצאיםצ של

  שבאדם. לוהים'-א 'צלם

  רכות':הב ב'שבע נאמר זה על
  בצלמו, האדם את ָיַצר "אשר

  ַעד, ֲעֵדי ִּבנָין מנומ לו ִהתקין בניתֹוַת  ְדמּות *ּוְבֶצֶלם
  אדם";ה יוצר ה' אתה ברוך

  והאדם. העולם בריאת ביןל חתונה, כל יןב בחיבור גדושותו מלאות ברכות'ה 'שבע לכן

 ולכן ויעקב", ִיְׂשָחק אברהם זרע" לבין ואדם, ולםע בורא יןב חודשתמ תונהח יאה צמהע הגאולה
 ישראל עם בריתו את ָיֵפר אל שה' בהתחייבות א)ל בפרק גם( הגאולה בואותנ את נביאה חֹוֵתם

 (לג, ִרַחמתים"ו ְשבּוָתם את אשיב כי ץ...ואר שמים ֻחקֹות" לעולם ושיעמד מוכ חורבן),ה רות(למ
  כו).-כה

_________________________________  

  חלילה. תבנית, לה' אין כי נים,הגאו כגרסת *

  

  

 מה שפספסה ירושלים ולקחה אתונה -ירמיהו לד 
 -ופעת העבדות בירושלים, מתרחש אירוע דומה באותו זמן ממש, בו נאבקים צדקיהו ואנשיו בת

 באתונה. ובדיוק ההיפך מירושלים השכילה אתונה למנף אותו להצלחתה

 ה' של שהבטחתו לציין יש ובצדקיהו. אברהםב – תנךה בכל עמייםפ קר זכרתנ תרים'ב יןב 'ברית
 להם". אל "בארץ עבדותמ ליציאה ישירות וגעתנ טו) בראשית( הבתרים יןב בברית לאברהם

 שיקום למסלול ירושלים תא להחזיר ניסה מו),ש בזכות גם( וב לות אדמ דולותג תקוותש צדקיהו,
 להיות יכלה זו ריתב העבדים. שחרור ריתב היה שיקוםה ניסיוןמ לקח הויכין;י גלייתה אחרי

 (דברי ישראל בטיש את שאיחד חזקיהו סחפ אחרי חצבתה,מ לצור הודהי בשיבת שיהשלי הנדבך
 עם המוני בדיםע שחרור כג). ב מלכים( יאשיהו פסחב התורה פרס ריתב אחריו ל),-כט ב ימיםה

  שנים. שש לפחות שעבד מי כל ללכ השמיטה, קץב הברית מעמדב החובות מחיקת

  בבל. נגד נוסף למרד דקיהוצ את גררו הודהי שרי אבל

 המגויסים, הלוחמים של הבית משקי את להחזיק כדי בעבדים, דחוף צורך היה מלחמה של במצב
 לאדוניהם חזרו הם רגליהם. על לעמוד כלכליות אפשרויות המשוחררים לעבדים היו לא ובנוסף,

 במקום אשר העבדים, בעלי ניצלו זה את – המוכרים במקומות ופרנסה עבודה לבקש הקודמים
 הם רצו כאילו לעבדותם, מחדש אותם כבשו הברית, מן כמתחייב בשכר, עבודה להם לתת

  הנבואה. של הקשה התגובה באה כך על נרצעים. עבדים להישאר



 שכיחה הייתה העבדות באתונה. – ביותר ומהד אירוע תרחשה משמ מןז אותוב הפתעה,ה למרבה
 שהיו האדמות רוב ירונית;ע חברה התפתחה אתונהב המפותחות. ארצותה כלב מוכ יוון,ב מאד

 בעלי ותן;א פרועל יהה פשרא איש הלוואותל כמשכונות ועבדוש קטנים, לאיכרים שייכות
 שישית שמקבלים( לאריסים פכוה הקטנים איכריםה קרקעות;ה אדוניל פכוה גדוליםה האחוזות

 ביתם, בני ואת צמםע את למשכן נאלצו הם – פרועל יכלו לאש הלוואות,ל זקקונ עדייןו היבול),
  מעמדות. מלחמת פניב עמדה אתונהו גאתה, המרירות עבדים.ה שכבת אדמ גדלה וכך

 חוקקש הראשון החוק יחיד; בוררכ ל'ַארכון', ולוןס תמנהנ ללית,כ הסכמהב פנה"ס*,ל 945 בשנת
 את לאיכרים והחזיר אדמות,ה ועל הגוף לע המשכנתאות תא יטלב הוא – עול'ה הסרת' היה

 לביטו ידי על אזרחים מלחמתמ אתונה את ולוןס הציל חתא בשנה דמותיהם.א ואת חירותם
 סולון ;טו) (דברים חובות שמיטת םע כה), ויקרא( שבתורה יובלל דומהה חוקב כלכלית,ה העבדות

  העול'. 'הסרת בזכות בעיקר אתונה של גדולה המחוקק נחשב

 נגד התוחלת חסר המרד בלא אתונה, עם חדי העולמית רבותהת תא הובילל כלהי ירושלים
  הגלויה. ולמיתהע ההתרחשות מפתמ ירושלים את הסירו הברית, פרתה תוך הבבלית, האימפריה

 עולםה על ודתית, מוסרית הודית,י להשפעה הובילהו נפלאות חוללל משיכהה ישראלב 'ה בחירת
  וההישרדות. הנדודים מתוך לותי,הג הצמצום חשכימ מתוך אבל – כולו

 ומחקה לבעליהן אדמות חזירהה עבדים, שחררה ניםש באותן בדיוקש אתונה, כנסהנ הזה לחלל
 הדמוקרטיות את אתונאיתה הרוח מובילה יוםה עד תורה.ה לש אידאליםל התאמהב חובות,

  החירות. אתו הפילוסופיה את דעים,המ את המערביות,

______________________________________  

  שמיטה. שנת גם הייתהש לצדקיהו, 3 נתש זו מקובל,ה בתאריך *

  

  

  

 עזבו אתכם מחקלאות -ירמיהו לה 
את יהונדב בן רכב הכרנו בספר מלכים כשותף קנאי ליהוא בהשמדת הפולחן בישראל. כיצד הגיע 

 ?משם לפרישה מוחלטת מהחברה הישראלית

 כרם, לטעת ולא בית בנותל לא באהלים, מדבר, ודדינ כרועים חיותל לבניו ָכבֵר  ןב ונדבי יווהצ מתי
 מלוכה,ה בתקופת דברמ חייל יתהישראל מהחברה זו פרישה ז)?-ו (לה, יין שתותל לא וכמובן

 המלח םי ולסביבת יהודה למדבר האיסיים?!)( 'היחד' דתע פרישת תא סוימתמ מידהב מזכירה
 החשמונאים. בימי (קומראן)

 קנאי כשותף הפוכה, במגמה ֵרָכב ןב יהונדב את צאנומ כז)-טו י, ב-מלכים( הואיֵ  מהפכתב אבל
  חוטאת?ה שומרון בטיהור לומרכ מישראל. כיותומ כלו הבעל פולחן בהשמדת ליהוא

 יתב בימי הישראלית החברה לש הגדול כישלוןה על מדיםל נוא עמוסו ושעה נביאיםה מדברי
 המהפכה וחר - וירבעם יואש לש הגדולים ניצחונותה אחרי השפעו שגשוגה זמןב מיוחדב ֵיהוא,

  ו'). עמוס ד'; (הושע שחתהה גאוות של שיכרוןב התחלפה לוחמתה-הקנאית

 רחיקתמ למסקנה (בזקנתו?!) רכב ןב יונדב כנראה)( גיעה ריפה,ח תוכחהב צאוי הנביאיםש בזמן
 תימצא אל טהרה - ושפע שגשוג ימיב במיוחד עירונית,ו קלאיתח פעש חברתל קווהת אין - לכת
 ם,טהורי מדבר חייל החוטאת מהחברה לפרוש יווהצ לבניו קנאי.ה המאבק לכ על חבל ואולי בה,

  ג).-א ב רמיהוי במדבר"; אחרי ("לכתך שראלי עם חייב המדבר קופתת של ליזציהאידיא מעין



 בשגשוג תחלפהה הלוחמת-הקנאית מהפכהה רוח - חשמונאיתה תקופהב תחוללה ומהד תהליך
 ופרישות טהרה לחיי ופרשו דים','חסי של בוצותק ממנה התייאשו ואז ממלכה,ה לש ובהשחתה
  אמת.ב ה' רצון שזהו מונהא מתוך 'מדברית',

 לירושַלִם מופת יהיו ביהם,א צוואת על ששמרו ֵרָכבים,ה בני '.ה צהר בהש דרךה וז אל אבל
 בני הב יעמדו מחדש, תיוושע אשרכ אבל מדבר,ל בעצמה הפוךת העירו הויקים),י בימי( החוטאת

 טהרה בחיי אלא ,מדבר אהליל בפרישה לא יט), ה,(ל הימים" כל" ה' פניל ֵרָכב"-בן "יונדב
  .בירושַלִם

  

  

 הכתובת הייתה על המגילה -ירמיהו לו 
אלו נבואות כלולות במגילת התוכחה, למה נועדו, מה עולה מהן ואת מי המגילה כל כך מכעיסה, 

 ?שהוא מעלה אותה באש

 לב שיםנ כ); עד יא + ח עד ב( הראשונות ירמיהו בואותנ לפענוח כרחיה מפתח ווהמה הז פרק
 הבאות: תלנקודו

 ואכן, ב,ט); (לו, ליהויקים חמישיתה השנה ועד אשיהוי מימי בואותנ ללהכ תוכחותה גילתמ .1
  יאשיהו; מימי הן )ג-ו (ב ראשונותה ירמיהו נבואות

 יכלו אל לכן, ח);-ו (לו, סערה חוללל כדי צום, יוםב ה' ביתב בציבור קריאהל ועדהנ מגילהה .2
 שנוספו כ, עד אי בפרקי קר מופיעים להא טעיםק אכן,ו ורדיפות; אישיים קטעים בה להיכלל
  לב); (לו, השנייה בכתיבה כנראה

 ז פרק בואותנ ואכן, העינויים); ואחרי משפט,ה (אחרי מסתתרו עצור רדף,נ יהה ברכ נביאה .3
  כ); (שבפרק לעינוייםו כו), (שבפרק משפטל בפירוש קשורות

 "ויהי – מצפון בבל, לךמ של צפויה ואוב לע בואהנ לראשונה נכתבה ילהבמג הרביעית בעמודה .4
 האש אל וַהשֵלך ֹסֵפר,ה בַתַער (יהויקים) ְקָרֶעהָ יִ  וארבעה, =עמודות)( לתותד שש הודיי ִכקרֹוא

    כג); (לו, ֹתם..." דע הָאח, על אשר

 מביא נכיא עהר "...כי – דופן וצאתי בהתאמה כזאת, בואהנ לפנינו תובהכ ד רקפ בתחילת ואכן,
ֹ  ההוא... יוםב והיה דול;...ג ושבר מצפון   י).-ו (ד, השרים..." לבו המלך לב אַבדי

 להם, נאמן נשאר הזמן רובו המצרים ידי לע שהומלך הויקים,י לע חושביםו ,ד פרקב כשקוראים
 הנביאים, את ורדף ת,נבואי מגילה ושרף רעק מדוע זעם;מ השתולל הויקיםי מדוע טבהי מבינים
  שלו. בבלית-האנטי מדיניותה ליבת על שאיימו

 פרס על הכתובים הנבואה דברימ מאד פחדו"" יאשיהו, צלא התעצבוו דלוג הםמ רביםש השרים,
 לעמוד יכול מי אבל – יב,טז,כה) (לו, המגילה רפתש את מנועל ניסו הםמ אחדיםו ורה),ת פרס (כמו
  מוחלט?! בעיוורון לאסון מובילה שליט של מתפרץה הטרוף מול

  

 למה התעקשת, ירמיהו -ירמיהו לז 
ירמיהו הטיף לכניעה מוחלטת או לחורבן גמור במקום לצפות ולהתפלל לישועה. ישעיהו כבר 

 לימד אותנו שאפשר גם אחרת

 של סופה מתואר רקים,פ של ברצף חרון,א במאמץ - הדרך וףס אל אןכ גיעה נבואיה הסיפור
 ה).מ עד לז (פרקים ירמיהו נבואות לש סופן עם יחד ירושַלִם,

 הכהן" ַמֲעֵׂשיה בן ("ְצַפניהו מצדקיהו משלחת - כא בפרק הסיפור לתחילת מקבילה הפרק תחילת
 והנה ג), לז, ב;-א (כא, ה'" את/אל "ַבֲעֵדנּו להתפלל נואשת בתחינה לירמיהו, הפרקים) בשני נזכר



 לחדול עליו ציווה כבר שה' למלך, אמר לא וכלל להתפלל, במקום החורבן נבואת על חזר ירמיהו
  נגמר. כבר הכל כי מלהתפלל,

 בבלב המורדת יהודה לעזרת שיצא צרימ חיל בגלל רושלםי את זבע בלב צבא - סנ רהק אתז ובכל
 שהמלך אחרי חזקיהו, בימי גם רהק שכך לומר, דעי בוודאי ריהיסטו זיכרוןב ניחןש מי - )ה (לז,

 לש הנאצה לדברי להגיבו והעיר, עםה עדב התפללל ז)ל הו(ישעי נביאה אל נואשת בקשה שלח
 החוזר, הנס הז אין האם - זרח ולא ירושלם תא עזב סנחריבו חזקיהו,ל ענהנ ישעיהו – סנחריב

  האחרון? ברגע ובש ניצלת ירושלם נהה התפללו? שעליו

 גמור, לחורבן או מוחלטת, לכניעה טיףה הוא למה שעיהו?י של דרכוב הלך אל ירמיהו למה
 ויחריבו יחזרו הבבליםו ייסוגו, שהמצרים תעקש,ה הוא מהל לישועה? התפללול צפותל במקום

  הכל? את

 נתפס שבכפרים, העם אל ב)י (לז, בניִמן" רץא "ללכת זמניתה הפוגהב עצמוב רמיהוי יצאש ברגע
 יג), לז,( ֹנֵפל" אתה הַּכְׂשדים "אל - בגידהב הואשם ה'), תא ירא לאש ("ִיְרִאָייה", קידפ ידי על

  לכלא. באכזריות, שוב והושלך

 ישע נבואת לשמוע אחרונה תקווהב יז) (לז, ַּבֵסֶתר"" ביתו לא מהכלא!)( ול ראק דקיהוצ ואז,
  ִתָנֵתן". בבל מלך ידב ויאמר: ֵיש! רמיהו:י ויאמר - '?ה ֵמֵאת ָברדָ  "ֲהֵיש - והצלה

  .נורא
  

 הפרק העצוב בתנך -ירמיהו לח 
ות אחרי כל נבואות החורבן, שהיה פתח הצלה אחד ויחיד למניעתו. לא בתפילות ולא מדהים לגל

 ?שראלי הייתי מסוגל לכךי-בנסים, רק על ידי כניעה מוחלטת. האם אני כיהודי

 כמי ,להורג להוציאו ודרשו הויקים),י בימי כמו( בנביא התעללל משיכוה הפקידיםו השרים
 המלך היכנע);ל ה', שםב רשד ואה כי( רושַלִםי הצלת על הלוחמים ייליםהח מורל את שהורס
 הושלך רמיהוי ה); (לח, דבר" תֶכםֶא  יּוַכל המלך יןא "כי שרים,ה ידיל נביאה תא פקירה צדקיהו

 במבצע יג),-ז (לח, הכושי" מלך "עבד בזכות ניצל ךא ו), לח,( ואכזרית יטיתא טביעהל טיטה לבור
 דופן; יוצא חילוץ

 חירום להתייעצות ֵסֶתר,ב ה' ביתב מבואותה אחדל רמיהוי תא קחתל שלח צדקיהו המלך
 יכ לענות, טעם שאין למלך מרא הנביא יד); לח,( דבר" מנימ ַכֵחדְת  אל" וב הפצירו אחרונה,
 המלך טו); (לח, קולוב ישמע לא המלך ממילאו מוות, יןד (שוב) ליוע ביאת =להיכנע!)( התשובה

  למוות; יוסגר אל הנביא ש(הפעם) ז),ט (לח, זאת"ה הנפש תא ולנ עשה "אשר ה' בשם נשבע

 פחד המלך נאי;ת ללא מוחלטת ניעהכ היא לירושַלִםו צדקיהול יחידהה ההצלהש מרא ירמיהו
 הנביא את הזהיר מלךה יט);-יז (לח, וב יתעללו שלא ול הבטיח הנביאו יכנע,י םא וב מהתעללות

 יספר הנביא, תא ויחקרו קרה)ש כמו( שריםה יבואו וכאשר ביניהם, דובר המ לאיש יגלה שלא
  כז);-דכ (לח, כליאתו תנאי רלשיפו בקשתו לע רק להם

 יכול לא הוא הקנאים; השרים דיי על למרד גררנ אך וב,ט עשותל צהר דקיהוצ חלושה המלך
 החורבן, נבואות לכ אחרי לגלות, מדהים מו;ע פגישותיו תא להסתיר יסהנ וגם ביא,לנ לשמוע

 כניעה ידי לע רק – בנסים ולא תפילותב לא החורבן. תא למנוע יחידו אחד ההצל תחפ היהש
  מוחלטת.

 הזה בפרק – 'איכה' בקריאת בכיתי אל מעולם כך?ל מסוגל ייתיה ישראלי)-כיהודי( ניא האם
     לבכות. שלא יכול אינני

  

 החורבן בשלוש גרסאות -ירמיהו לט 
 המסר שעומד מאחורי זה מה מופיע בכל גרסה, מה מושמט ומה
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  פצוע. כספר הנקראת ה,כ ב, מלכים סוףב המקוטעת הגרסה

  א);נ בסוף (המסתיימים ירמיהו דבריל מחוץ נב),( ירמיהו סוףב המלאה הגרסה

 האחרונה תהסיפורי מהמגילה חלק היאו אנשים, ורלותג בעיקר מתארתה (לט) ירמיהוב הגרסה
  מלכים; לספר רציף המשךכ ספק ללא מקומהש מה), דע (לז ירמיהו בחיי

 בבל שרי את ראה כאשר – פרטים בהשלמת פרקנוב אך גרסאות,ה כלב ופיעמ דקיהוצ לש גורלו
 בין בשער" לוחמיו עם בלילה ברח )ד-ג ט,ל העיר; בצפון( ָתֶוך"ה בשער" מנצחיםכ יושבים

 נבוכדרצר פניל למשפט ובלה ריחו,י ערבותב תפסנ וח),השיל בריכת חריא העיר, (בדרום הֹחֹמתים"
 שנגרר המלך יהודה. צולתא עם יחד ניו,ב שחיטת יהה עיניו ראוש אחרוןה המראהו בִרבלה,
  בלה.ב עיוור הוגלה המרד, לעיוורון

 ואיזה בבל, למלכות עלה נבוכדרצרש מאז בירושַלִם רמיהוי אמר המ בדיוק דעי בבליה המודיעין
 (לפי ותוא ולהפקיד אישית, עליו שמורל יד)-יא ,(לט פורשתמ קודהפ יתנהנ לכןו שילם, אישי מחיר
     הנותרים. םהיהודי על הבבלים טעםמ המושל חיקם,א בן דליהג עם רצונו)

 ממוות הנביא צלתה על יח)-טז לט,( הכושי" מלך לעבד" וחיים צלהה נבואת ירמיהול יווהצ וה'
  הטיט. בבור

 ט,ל אחד; (בפסוק רושַלִםי חומות הריסתו מלךה יתב ריפתש שמתוארתכ גם הזה? בפרק אין מה
 בבלה שנלקחו והזהב, הכסף נחושת,ה כלי של התיאור וכל זכר,נ לא ה' בית – ד)י-גי ב,נ השוו – ח

  לגמרי. כאן ושמטה כג)-יז (נב,

 בית,ה רבןחו על הקשות נבואותיו את רמיהוי נשא בו יותרב הקדוש המקום – ומרל כרוצה אולי
 לתאר לא ואף להזכירו, עוד ראוי אל ג),-ב (כ, ַמהֶּפֶכת"ה "על ינוייםע ספג גםו משפטל ועמדה ובו
  .בבלה שנלקחו אוצרותיו את

  

  

 קול ברמה עדיין נשמע -ירמיהו מ 
המודיעין ידע, התרעה אישית ניתנה, כולם סירבו להאמין וקנאי אחד הצליח להרוס את התקווה. 

 כיהעל אלה רחל בו

 מזרחית רם,-אל היא ;א (מ, "הָרמה" לש הדרכים מסעףב וקםה בלהב ירושַלִםמ גוליםה מחנה
 על (הצופה ִמצָּפהב הכפרי היישוב שארית לע הופקד חיקםא בן יהוגדל טרות);ע תעופהה לשדה

 מצפון); עטרות

 וסחהנ אולי( ירמיהו לשוןב וכולה בבלי סגנון הב אין - ה)-ב מ,( ירמיהו שחרורל הבבלית הפקודה
 כמו( בבבל מיוחד מעמד לירמיהו ובטחה - בבלי)ה המודיעין םע עולהפ שיתפוש הודיםי דיי על

 בכל בארץ להישאר צהר מענתות ירמיהו בלא ברומא), מתתיהו בן וסףי מוכ ימיו;ב יחזקאל
  בִמצָּפה. אחרונהה לתקווה והתחבר מאודו,

 יבולי אספוו לחזור חלוה כנותש ארצותל ברחוש דיםיהו - וחצי חודש קר אולי נמשכה התקווה
 גדליהול הצטרפו הכפרי מהמרחב באצ יחידות ננטשו;ש ממטעים רוב,ל =תאנים)( קיץו בציר

  מוחלט. באופן לבבל הנאמן

 - שכנות ממלכות בתמיכת מרד,ה לרוח כהמשך זה,ה האחרון סיכויה את םג רסה חדא קנאי
 את להחזיר דליהו,ג את רצוחל ד)י מ,( תניה"נ ןב עאלישמ את לחש עמון בני מלך "בעליס

 ָקֵרחַ  בן יוחנן - והתריע ההמזימ על ידע יהודיה המודיעין בל.ב גדנ מרדה תא לחדשו המלוכה,
  תמימותו.ב ונפל השמצה, בזה אהר להאמין, סירבש גדליהו, תא אישית הזהיר



 בנחלתו נקברהו בנימין לידתב מתה אמנו רחלש (המסתברת), עההד את נקבל אם
 נוכל לענתות), (מתחת ְּפָרת לעין דרךב אפרת", דרך" תא חפשנ אםו ),ב י', א-שמואל (ראו

 נשמע... גולים)ה =במחנה( ָרמהב קול" :טז)-יד (לא, ירמיהו פיב רחל של כיהב את להבין
 בנימין בנה של הפליטה שארית םג - ֵאיֶננּו" יכ ָּבֶניהָ  לע לִהָנֵחם ֲאָנהמֵ  ֶניָה,ּבָ  לע ַבָּכהמְ  רחל

 העתיקה. האחים נאתש בגלל וגלתה נהרסה

  מה"?"בָר  רחל את ננחם איך

  ..."  ִלגבּוָלם "בנים יבתש את גם כןלס עלולים קנאים

  

 קבר אחים בדרך לירושלים - מא ירמיהו
כעשרים שנה נסעתי מהיישוב עפרה לירושלים דרך רמאללה, ושם במעבר הצר מתחת לִמצפה, 

 איפה שהיה תמיד מחסום של צה"ל, חשבתי על החללים הקבורים ֵאי שם בצידי הדרך

 שביעי"ה "בֹחדש ה' ביתל לרגל שעלו ה), מא,( וִמֹשמרֹון" ִשלֹוִמ  "ִמְשֶכם, שראליםי איש, 80
 בחורבן גלו השבטים' עשרת' כל שלא לכך יצחתנ הוכחה םה לבונה,ו נחהמ םע )א א,מ (=תשרי;
 בימי( ויאשיהו חזקיהו של גדולותה הפסח יגותבחג ירושַלִםל קשרונ הנשאריםמ רביםו שומרון,

 יהודי). יבורצ כל בתוך נמצא הםמ וחלק חשמונאית,ה לממלכה תחברוה שני בית

 מבלי לִמצָּפה, הגיעוו בגדים קרעו בדרך רקו הבית, ורבןח לע הםל ודענ טרםב בתיהםמ ויצא הם
 לו הבטיחו מהם עשרה דליהו;ג את שרצח חריא להם חכהמ שער יזהא עתםד לע להעלות

  גדליהו. עם שהיו ובנימין, יהודהמ אחיהם עם חדי נרצחו שראליםי 70 );ח (מא, ניצלוו מטמונים

 גבעות, תיש (בין הראשית דרךה של רצ עברמ לע ושבתי מאללה)ר דרוםב ַנְצֶּבה,-א (=ֵתל הִמצָּפה
 ישראל הממלכות גבולב עמוק בור חפרנ הִמצָּפה, שערל תחתמ צר,ה מעברב עטרות);ל מצפון

 טו, א מלכים ט; (מא, ישראל" לךמ ַּבעָשא מפני למה)ש של =נין( אסא מלךה שהע "אשר – ויהודה
  אשון.ר בית מימי הקשות אחיםה ותממלחמ באחת כב),-טז

 ביהודה האחרונה התקווה קברהנ ובו חללים", תניהונ בן שמעאלי הרוצח)( ִמֵלא" זהה בורה את
 נקברו ויחד אותה, המסמל הגבול בורב נחתמה ויהודה שראלי בין יםהאח לחמתמ אשון.ר יתב של
  חמימים. ישראליםו יהודים חללים בו

 ִמצָּפה;ל מתחת צרה מעברב עברנוו מאללה,ר רךד ירושליםל עפרה מהיישוב נסענו שנה כעשרים
 שם ֵאי הקבורים החללים על חשבתי רבות עמיםפ צה"ל; לש חסוםמ מידת יהה צרה במקום

 האחים מלחמת על לישראל, הודהי בין הנורא פילוגה של היסטוריתה משמעותה עלו דרך,ה בצידי
  השנה. ראש של רוןהזיכ ביום באמת לחול צריך היהש גדליה, צום ועל

  

  

 מיקומך בתור הוא -ירמיהו מב 
המפקדים פונים לירמיהו בבקשה דחופה, והם נאלצים להמתין לתשובה עשרה ימים שלמים. זה 

 כבר מאוחר מדי

 ָקֵרחַ  בן יוחנן ובראשם צבאייםה המפקדים פנו דליהו,ג רצח לע צפויה בליתב קמהנ פחדמ רועדים
 תורהה מלשון בביטויים גיגיתח התחייבו אףו ',ה לא עדםב שיתפלל לירמיהו, נואשת בבקשה

 הנביא. להם שיאמר פיכ ה', בקול הפעם)( לשמוע והנביאים,

 שעמדה הרצוץ", הקנה "משענת (אותה למצרים? לרדת או הפחד? למרות בארץ להישאר האם
 מקרוב להתבונן ניתן כאן לחורבן?); והביאה צדקיהו, שרי ושל יהויקים של המרידות מאחורי

   אמת. נבואת של הנורא בקושי



 כל את לאמץ בשביל רב לא מןז - ז) מב,( ימים" שרתע "מקץ ול נהע ה'ו התפלל,ל בטיחה ירמיהו
 ומוסמכת אחראית תשובה גבשל בכדי קשה, הכ ובשעה נבואה,ל דרושה פנימיה ריכוזל הכוחות
 כבר םה מיםי 01 אחרי - ומיידית מהירה לתשובה נראהכ ציפו השואלים בלא קריטית. בשאלה

 מענה לתת היה כולי שלא הנביא, של דברוב עוד אמינוה ולא מצרים,ל ברוחל כרעתםה תא גיבשו
  ירמיהו. של הסדרתי כישלוןה שוב חוזר ינינוע לנגד מיידי;

 ועד (=בבל), צפוןמ תבוא הגדולה הרעה כי שובו שוב שקבע אזמ כיום), גם( דבריו תא עכלל קשה
 עשרת של בהמתנה תעצםה הקושי - גדליהו רצח לע לנקום בואוי לא םהבבלי יכ נחרצות שקבע

  הימים.

 להיאחז כוחו בכל שניסה חריא מולדתו', נוף 'תבניתמ ירמיהו תא םג עקרש ואה אחרוןה הכישלון
 הנורא גורלו נחתם כך צרים;מ לטומאת בכוח גררנ כעת - מכובד מעמדב בבלה ותלגל סירבו בה,

 "ַאל - כן) פניל שנה 23-(כ מצריםל שגלה יאשיהו), ןב (=יהואחז ֻלםשַ  מלךה לע צמוע לוש םבמילי
  .י) כב,( מולדתו" ארץ את וראה עוד ישוב אל כי ַלֹהֵלך, כֹוּבָ  ְּבכּו - ול ָתנֻדּו ַאלו ֵמתלְ  ִתבּכּו

  

  

 משנים כיוון, חוזרים למצרים -ירמיהו מג 
האמונה הישראלית. החזרה למצרים היא הפיכת התהליך כשיצאו ישראל ממצרים הם אמצו את 

 והתנערות מן התורה ומן האמונה

 בימי למצרים חזרהה תורה, קיבל מצריםמ כשיצא שראלי םע עגל.מ גרהס מצריםל הירידה
 האמונה ומן התורה מן גמורה תנערותה אלא קבוע, פילוא או מני,ז מקלט קר ייתהה אל ירמיהו

 אמנהנ יהודית גלות מאידך,ו לב), ,כ חזקאלי ראו( בבלב םג שמעונ כאלה קולות נכון, הישראלית.
 ירמיהו) (עם למצרים ירדש הגל אבל ני;ש בית ימיב אלכסנדריה)ב בפרט( מצריםב םג התפתחה

 הבינו גם כך מד); הבא; הפרק ויעיד( אלילים עבודת לש דגל ריםה יהודה, לש לליכ ורבןח מתוך
 – א) ',ה פרק סוכה (ירושלמי חז"ל

  יוחי: בן שמעון רבי "תני

 אחת נפלו; ובשלשתן חזרו, בשלשתןו מצרים... רץא לשוב לאש שראלי וזהרוה קומותמ בשלושה
  ֵרַח...";ָק  בן יוחנן בימי אחתו אשור... לךמ סנחריב בימי

 קרובה הנילוס, לתתד של מזרחי-צפוןה בקצה כנהש לקנטרה) מערבמ ֶדפֵני, =תל( 'ַתְחַּפְנֵחס'
 מיוון. ביםר ושרידים שמיים, ולחניםפ של ולטיםב רידיםש הב נמצאוו מצרי,-לאה מרחבל סיתיח

 היורדים זו ומבחינה ו,ז גבול עיר לע במיוחד שפיעוה פרעוניםה ביןל בוכדראצרנ יןב המלחמות
 היו לא ירושלים ושריפת המרד יסולח ואחרי חשובות, רכיםד על שבהי לא הודהי אד.מ טעו

 'ַתְחַּפְנֵחס' אבל נים),ש 3 של צורמ על ניעהכ עדיפיםמ היוש כמו( הב עסוקל כיםנמש הבבלים
 גם בות;ר פעמים נפגעה דאיו והיא לבבלים, רכזימ יעד ייתהה נילוסה לתתד לש מזרחיה בקצה

 רועה כמו ויצא ושביה, שלל קחל בפתח, כסאו את ציבה רק צרים,מ את שכב אל בוכדראצרנ אם
  יב).-י מג, (=מעיל; בגד עליו שעֹוֶטה

 היהודית אמונהה למחיקת (נוסף) ניסיון עשהנ אלא ים,במצר הודיתי לותג וסדהנ אל ב'ַתְחַּפְנֵחס'
  במרחב. השלטון על למצרים בבל יןב המלחמות ירתז בתוך יהודית,ה הזהות עם

  

 הוויכוח היהודי -ירמיהו מד 
לשכנע בוויכוחים המתנהלים עד  מי אשם בחורבן? מי אשם בצרות ובמרורים? אין שום סיכוי

 היום אבל יש נקודת הכרעה אחת

 ומאז שומרון, חורבן מאז אשון,ר בית ימי סוףב ביהודה סועריםה וויכוחיםל דירנ קשבהה חלון
 - סנחריב בידי הודהי ושפלת לכיש חורבן



  - 'ה בֵשם אלינו (=ירמיהו) ַּברָת ִד  אשר "הדבר
  נעשה... הָעׂשֹ  כי אליך; ֹשמעים איננו

  שמים)...ה 'מלכת' (=ִאְשַתר, שמיםה ִלְמֶלֶכת לַקֵטר
  מנשה), (=בימי ושרינו לכינומ ואֹבתינו, נחנוא עשינו כאשר

  לחם, ַוִנְׂשַּבע - ירושַלִם בֻחצֹותּו יהודה בערי
  ראינו; לא רעהו טובים, (בחיים) ונהיה

  נסכים לה וַהֵסך השמים ְמֶלֶכתלִ  לַקֵטר ַדלנּוחָ  אז ּוִמן
  יח)-טז (מד, ַתְמנּו" וברעב בחרבו ֹכל, ַסרנּוחָ  יאשיהו) (=בימי

 
  

 השואפים עבור ירושַלִם; הצלת לש הנס היה עיקרה חזקיהו, ימיב נביאיםה תלמידיו 'ה ראיי עבור
 את אור ההשתלבות חסידי ישראל"; "שמעב האמונה בדןא היה עיקרה האלילי)( מרחבב להשתלב

 אשוריים; ונשיןע סעותמ ליב יציבותו גיעהר נותש 55 - ביהודה שקם ביותר הטוב כמלך מנשה
 העיקרית והסיבה הֶרַשע, יאש מנשה - מנשה ידיב להורג הוצאוו רדפונ נביאיםה תלמידיו 'ה יראי

 עובדי ורדיפת ולאומית, דתית קנאות   - אסון יאשיהוב ראו תההשתלבו חסידי   ';ה ףא לחרון
 יהודה - הנביאים לדרךו תורהל זקיהו,ח פסחל חזרה - ופלאמ סנֵ  יאשיהוב ראו ה' יראי אלילים;
 נמנעת לתיב תוצאה - במגידו אשיהוי נפילת השתלבות:ה סידיח לצפון;ו שֵפלהל חזרהו התעצמה

 חזרה - הויקיםי - לחורבן ההידרדרות חילתת - אשיהוי נפילת :ה' ראיי רפתקנית;ה דיניותמ של
 ביאים;הנ רדיפתב מנשה של ולֶרַשע לֵשֶפל

 פיל מצרים? ביציאת במדבר, לםש דור ספגש במרוריםו צרותב שםא מי - תווכחיםמ מידת יהודים
 אין - אשמים (ודומיהם) אבירםו ָדָתן ויהושע, שהמ לפי - אשםה ואה שהמ אבירם,ו ָתןדָ  'מפלגת'

  אחת: הכרעה נקודת קר יש - םהיו עד מתנהליםה בוויכוחים שכנעל סיכוי שום

  כוח.וי שום היה ולא מים,קיי היינו אל ותלמידיהם יםהנביא לולי

  

  

 ברוך הגבר -ירמיהו מה 
ירמיהו גוער בברוך בן נריה שלא לבקש לעצמו גדולות. זה לא אומר שלנו אסור לעשות את זה 

 במקומו

 להוליד ולא אשה לשאת לא ול אמר ה' ו); ב,י כג;-טי (יא, אליו התנכרה רמיהוי לש משפחתו
 - אליהול ואלישע למשה, יהושע מוכ לצדו, דתמי יהה רוךב בלא );ב טז,( הנחרבת בארץ ילדים

 הרעה בשעת נבואה המשך ודע אין כי לו, ירבס וה' - רבו תא כנביא המשיךל קיווהו יפהצ ואה לכן,
 ה). מ"ה,( תבקש!" אל - גֹדלות? לך בקשת "ואתה - הגדולה

  נריה: בן רוךב של תוהנצורו הגדולות תא ולמנות לבקש תרמו לנו אבל
 מג, לב;-ד לו, יב,טו; (לב, דרךה כל לאורך ירמיהו תא שליווה יחידה האיש יהה נריה ןב רוךב .1

  ג,ו);
 הספר על ֹּכֵתב ואני אלה,ה הדברים כל את ליא יקרא מפיו" ירמיהו, בואותנ תא תבכ רוךב .2

 שרים,ה ובאזני עם,ה באזני צום ביום ה' בבית תוכחותה מגילת את ראק וגם ח),י (לו, ַּבדיו"
  יא);-י כב, ב-(מלכים יאשיהו אזניב התורה' ספר' קריאת תא שמזכיר במעמד

 נ' ידי (על בירושלים ופורסם תגלהה קדום) עברי בכתב( הספר' ריהונ ןב ברכיהו' לש ותמוח .3
 רש .ַמחֵסיה.. בן נריה בן "שריה ואחיו יב), לב,( מיוחסת משפחהמ היה נראהכ הוא אביגד);
 באנחתי, "יגעתי – אתו חדי לסבול ירמיהו חריא והלך כבודו,ו מעמדו תא זבע רוךב מנוחה".
  ג); (מה, מצאתי" לא ומנוחה

 חזרות הרבה שישנן כלפיו, טעוןל אפשר ירמיהו, ספר לש העורך םג היה ריהנ ןב ברוךש הנחה,ב .4
 נערךו נכתב הםב המחרידים התנאים את בדיוק משקף הז אבל - הספר עריכתב מדי בר סדר ואי

  הנביא; של מיוי בסוף ובמצרים בכלא,ו במערות במחבואים,ו בבריחות הספר,

  הזה! המופלא האיש של פועלו את להעריץ שלא אפשר אי



  

  

 תמתין, בבקשה -ירמיהו מו 

 (השני; ְנכֹו פרעהו ),663-609 הראשון;( ְּפֶסְמתיך ובילוה ממצרים, גורשוו אשורים,ה כשנחלשו
 יץח לאזור ישראל רץא את הפוךל שאפוו עתיקה,ה מצריתה תרבותה התחדשותל )609-945

 מאד והתאמץ החוף*, לע מבצרים בנה הודהי מלך אשיהוי עוָלה.ה בלב ולמ צרית,מ בשליטה
 את ירושלםב שהמליך ְנכֹו, פרעה ).609( במגידו נפלש עד מצרית,ה השתלטותה תא לבלום

 (מו, בבל מול העולם במלחמת מכרעתה למערכה ְּכמיש,לַכְר  רת,פ נהר עד צבאו עם הגיע יהויקים,
 י).-ג

-(ל הבבלי המלוכה כסל עלה וגם ַכְרְּכמיש,ב המצרים תא בּוַכְדֶראַצרנְ  יצחנ )605( ליהויקים 4 בשנת
 נקמה הייתה זו (=ירמיהו), הודיתי מבט מנקודת בהלה.ב למצרים סוגנ המצרי הצבאו נה),ש 43

 ידב ההיסטורי הזעם' 'מטה תא הבבלי שליטב שרואים תנאי,ב מגידו,ב אשיהוי ריגתה על ה' מאת
  ו.בדרכ לעמוד מנסים ולא ה',

 החשובות עריהמ ולהגלות ושוב, ובש במצרים גם)( הכותל בוכדראצרנ משיךה באותה בשנים
 כוחות לצרף הניסיונות כל ותה.א לכבוש הצליח אל ש(כנראה) ףא כו),-יג (מו, ופליטים שבויים

 למצרים האזור. כלל כבדים באסונות ונסתיימו כשלו,נ הבבלית, מוניהההג תא שבורל דיכ )ג (כז,
  ירושַלִם. בחורבן ריטיק חלק גם לכן,ו המרד, אשליותב מאד דולג חלק היה

 ליהודים ופתח ),539( לבבל ּכֹוֶרש נכנס )096( במגידו אשיהוי נפילת חריא שנה 07 דיוקב ואולם,
 70 להמתין דעתל ירמיהו, לפי פירושו, ח),כ-זכ (מו, עקב"י בדיע יראת "אל - ירושַלִםל ההשיב את

  עמו. לישועת היסטוריהב ה' יד ובש כשתתגלה נכון,ה לרגע שנה

 מהאימפריה לחלק אותה הפךו העצמאית, למצרים ץק לשים הצליח )255 ַּכְנּבּוזי;( ורשכ לש בנו
ִ י נבנתה חסותה שתחת הפרסית, -כז (מו, מחריד" ואין ַשֲאַנןו וָשַקט עקובי "וָשב - חדשמ םרושַל

  כח).

 
  

 

 פלמחים. בחוף חשביהו, כתובתו מצד כמו *

  

 אשליית מצרים -ירמיהו מז 
י מצרים ניסתה בכל כוחותיה לשמור על עזה, אשקלון ואשדוד, וגם על צור וצידון, כאזור חיץ מפנ

 ''הרעה מצפון

 לבין ובבל, שורא - צפוןה מעצמות יןב רבק שדהל ותןא פךה מצרים בשערי פלשת ערי של מיקומן
 כאזור וצידון, צור על וגם אשדוד,ו אשקלון עזה, לע לשמור ספיקו)ה (שלא וחותיהכ כלב ניסתהש מצרים

 מצפון". "הרעה מפני חיץ

 יהויקים בימי אשור; מלך רגוןס מול כ) ישעיהו לפנה"ס; 137-711( באשדוד קרבה התנהל יהוחזק בימי
 פרעה של הגדול הבלימה קרב תנהלה )601( כך חרא שנים 3 שקלון.א תא בלב לךמ בוכדראצרנ כבש
 - הנחיתו זה לע זה קשה ומכה לחמו, הם ניםפ אל פנים דה,ש 'בקרב - זהע סביבתב נראהכ ),א מז,( נכו

  וששות.התאו התארגנות שנת לבבל דרשהנ - חזרו'* בבלל וצבאו =נבוכדראצר)( ַאַּכד מלך

 יהודה אנשי את הזהיר ירמיהו ירושלם. לחורבן (גם) שהביא הגדול, המרידות לגל גרמה הזאת הבלימה
 והוא בעינו, נשאר העיקרי שהאיום פלשת, בשדות בבל צבא את לבלום נכו פרעה הצלחת אחרי הנסחפים



 כולו, הים וחוף ג),-ב (מז, ַגלִגָליו" ֲהמֹון "ִרכּבֹו עם ַאּביריו" ַּפרסֹות "ַשֲעַטת עם "מצפון", כשיטפון יבוא
  ז).-ו (מז, רחמים בלא ה', חרב את יספוג ועזה, אשקלון עד וצידון מצור

(יד, כח-לב) "בשנת מות המלך אחז (727)  מרתק (אך לא מפתיע) להשוות אזהרה זו לנבואת ישעיהו
היה המשא הזה: ַאל תשמחי פלשת ֻּכֵלך, כי נשבר ֵשֶבט ַמֵּכך (=מות ִתגַלת ִּפלֶאֶסר), כי ִמֹשֶרש נחש ֵיֵצא 
 ."...צפע (=סרגון)... כי מצפון עשן בא
 

 ומפני צפון",מ "הרעה מפני הנביאים הזהירו בסגנון,ו באופי הבדליםה כל םע רמיהו,י עדו שעיהוי מאז
      יג).-בי ד,-א ,ל שם  וראו ו; ,לו ישעיהו( הָרצּוץ" הָקֶנה "ִמשֶעֶנת מצרים, אשליית

 
  

 

 מימי כרוניקה ,132 מ'ע תשס"ד, ירושלים בבל,ו מאשור יסטוריותה כתובות סופתא וגן,כ *מ'
 נבוכדראצר.

  

 הקדומהשוויצריה  -ירמיהו מח 
נסעתי במואב פעמיים. מרגש למצוא בשטח שמות קדומים  –השמרנות טבועה עמוק בנוף המואבי 

 'רבים, ולברך בשם ובמלכות: 'ברוך אתה ה'... שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה

 כן על – הלך לא ובגולה ליּכֶ  אל ִמְּכלי הּוַרק לאו ְשָמָריו, לא הוא ֹשֵקטו נעוריומ ואבמ "ַשֲאַנן
 הארצישראלי במרחב שוויצריה'' ממש יא); מח, ג;ּפָ  (=לא ָמר"נָ  לא יחווֵר  וב ְעמֹוטַ  עמד

 הקדום.

 מולה). (הנמצאת יהודה ארץמ יותר ומוגנת מורהש המדבר, ביןל מלחה םי יןב כנהש מואב
 מואב רמת היא מג), ד, דברים( המיֹשר" "ארץ ביןל הגרעינית, ואבמ בין פרידמ רנוןא נחל

 מואב (ממלך סיחון כבש שם – ומידבא בונ וחשבון, יבוןד םע ותר)י הפתוחה( הצפונית
  וגד. ראובן התנחלוו ישראל, לקח ממנו – הראשון)

 מהערים מאד ונהש הנוף - עמייםפ במואב נסעתי – מואביה נוףב מוקע בועהט השמרנות
 שמות שטחב מצואל מרגש יד.ואירּב ַעְג'לּון 'ַרש,גַ  ַסְלט,-או עמון) =רבת( ַעָמאן הגדולות
 כמו דיוקב ַארֹנן", נחל שפת לע "אשר ַעָרִערו ַקְריּות,ו יַּבןד ֶאלַעל,ו ְסַּבןחִ  בים:ר קדומים
 ה'... תהא 'ברוך ובמלכות: בשם לברךו הארנון', ַמְעְּברֹות' על צפותל ח),מ ,ד דברים( בתורה
 אז ).א-רי"ח יים,ח-ורחא ערוך-ןחשול ט'; פרק (ברכות ה'הז במקום אבותינול ניסים שעשה

  מואב? חורבןל לועג, בבכי שתפךה ירמיהו למה

 נגד ניצחון גאוות מלאה והיא ),9001-(ב יַּבןד בעיר השנתגלת יַשע,מֵ  מצבתב עוצהנ התשובה
  טז).-טו שעיהו(י  ב"מוא "משא על כתבתיש מה ִקראו  – ה' ונגד ישראל,

 חותם ואף יותר), עתיקה נבואה ציטט הוא (שגם מישעיהו יותר ומאריך מצטט ירמיהו ולמה
 מפני ל)?-כז כא, במדבר הראשון; מואב מלך (נגד בתורה הנזכר המושלים בשיר

 הבבלים המרחב. בכל ושממה חרבות אחריו והותיר מואב את (גם) שהיכה הוא שנבוכדראצר
 פתח נפתח ולחלקן ולתרבויות, לעמים קץ שמו אלא האשורים, כמו כלוסיותאו החליפו לא



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

  

 מלך כלבבו -ירמיהו מט 
 מדהים לקרוא כרוניקה בבלית מימי נבוכדראצר ולגלות שם התאמה מדויקת לנבואות ירמיהו

 המ – ומואב) לשתפ מצרים, אחרי( ּוּכיםמ מיםע לש וז שימהר עילם.-ֵקָדר-דמשק-דוםא-עמון
 (כה, ה' במצוות בבל ידימ הַתְרֵעלה" "ּכֹוס תא שישתו עמיםה רשימתב לו?א ווקאד מהל טיבה?

 ימיב בירושלם שהתקיים למרד ההתארגנות בכינוסו - אןכ נזכרים לאש רבים, ודע שי כו),-יח
 שונה. רשימה יש ),ג (כז, צדקיהו

  ירמיהו: לנבואות דויקתמ התאמה שם לגלותו נבוכדראצר* ימימ בבלית כרוניקה לקרוא מדהים

 התארגנות שנת ואחרי ז),מ לעיל לעזה; מוךס כנראה ;601( קשהה בלימהה רבק חריא שנתיים
 אתו מקניהם את הגדול, שללם את פשטו, מדברב והם ָיָצא, באוצ 'עם סוריהל ַאַּכד' מלך' - צבאית
 נבוכדראצר... ִהּכה שרא "לֵקָדר... - ירמיהו בלשוןו ללו';ש הם)( ערביםה מוֵניה לש ֵאֵליהם

 ש"חצור" רור,ב לב);-כח (מט, לשלל..." קֵניהםמ והמון ז,ָלבַ  מֵליהםג היוו ָקחּו...יִ  צֹאנםו אהֵליהם
  ִיְשֹּכנּו"; ָּבָדד ְבריַח.. לאו ִיםְדָלַת  "לא במדבר, נות)(=מח 'ֲחֵצרים' לאא כלל, מלכהמ עיר איננה

 לכד, (=יהויכין) לכּהמ את וכבש, חנה... =ירושַלִם)( יהודה ירע לע ַּכד...ַא  'מלך - )598( נהש כעבור
  עביר';ה ולבבל קיבל, העשירה חההמנ את ה,ב מינה =צדקיהו)( כלבבו מלך

 לארצוו נבהל, ילםע לךמ קבע... הִחֶדֶקל גדת לע מחנהו את כד...א 'מלך - )596( שנתיים כעבור
 גדנ מרד לחולל ניסתה אשור, גדנ רבות לה סייעהו לבבל ריתב תב הייתהש ילם,ע ברח';

  לח);-לד מט,( הנבואה כדברי דיוקב וברחה, נבוכדראצר,

 כניעה סמ ולגבות מרות, להטיל כדי יהלסור (פעמיים) בוכדראצרנ יצא )955-594( באותה בשנתיים
  כו);-כג ט,מ ודמשק; ַאְרַּפד, מֲחָמת, (כנראה,

 אדום על נבואהל אבל נוספות; קבלותה בה היוש וסביר, – טועהק מצאהנ בבליתה הכרוניקה
 במצודת ומסבירה רעישהמ בבלית כתובת נמצאהו בעובדיה, מקראית מקבילה שי ב)כ-ז (מט,
       (בע"ה). נפרש בעובדיה – אדום-סלע
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 ירמיהו שאני גיליתי -ירמיהו ? 
חר שנים של ירמיהו א 19בלי אשה ובלי ילדים, רדוף וערירי, מורד בכוח למצרים. אבל אני גיליתי 

 לגמרי

 נחמה גם צומחות הגזרים מתוך בלא לגזרים, השכל אתו הנפש תא קורעת וירמיה לש דמותו
  ותקווה.

  ב); (טז, הזה" מקוםב ובנות םבני לך יהיו "ולא אשה, לשאת אל לו אמר ה'
  לו; שמעו ולא חורבן,ה ולמניעת להצלה בבל,ל מוחלטת ניעהכ ה', שםב דרש הוא
  צדקיהו; בימי גםו יהויקים, בימי גם – נבואותיו גללב נפשו, לע נרדף הוא

  מאברהם); (שהתחילה ואית'הנב 'התפילה את ירמיהוב עצר ה' – נדחו ירושַלִם צלתלה תפילותיו
 לדורות; אותו שכתב ריהנ-בן ברוך נאמןה סופרו קר ועמו כוח,ב למצרים דהור עריריו בודד



       הצעיר ירמיהו את עיוניב גיליתי אני אבל
  מענתות, הנער

  שילו, ממשכן אביתר מצאצאי
    אשיהוי מימי לגמרי, אחר ירמיהו של שנה 91 והחורבן, קינותה מספר ושלפתי

  ח);-א יא,( ליאשיהו 81 בשנת הברית מעמדל ומחזק נאמן ֵעד
  יח);-יג (כב, ומשפט צדקה עלו כז),-טי (יז, ירושַלִםב השבת מירתש על נאבק
 ובכך (לא), הבוכה רחל בני – אפרים" לי יקיר "ֲהֵבן – יח)-ו (ג, צפוןמ ישראליםה תא השיבל נשלח

  ישראל. לעם דורות תקוות השאיר

  

  

 המגנט הגדול -ירמיהו נ 

המדעים והפילוסופיה, היו רוב היהודים דוברי ערבית. וכאשר עלתה  כאשר הערבית הייתה שפת
 אירופה, ישבו בה רוב היהודים

 וזה אשור, לךמ ֲאָכלֹו שומרון) (=מלך ראשוןה ִהדיחּו. ָריֹותאֲ  שראל,י ְבדֹות')אֹ  'צאן( זּורהפְ  "ֶׂשה
 ).(יז בבל" מלך אצרנבוכדר עצמותיו) =ִשֵּבר( ִעְצמֹו הודה)י (=מלך האחרון

 ַּבַנֲחלה..." הֹנְגעים "הָרעים שכניםה מכל אחד ףא אבל מעולם,ו אזמ שראלי עםל יוה ביםר אויבים
 האימפריה עולמית). =הגמוניה( 'בכיפה' ששלטו עצמותמ רק - חורבן הביאל יהה כולי אל ד),י (יב,

 ובסוף ;ירושַלִם את והגלתה החריבה בבליתה האימפריה ומרון;ש את הגלתהו החריבה האשורית
  הרומית. האימפריה זאת שתהע שני בית ימי

 ועשרים בעש ּכּוש, ועד "ֵמֹהדּו שלטהו לחלוטין צריםמ את כבשהש ָמַדי,ו רספ מוכ ולמיתע מעצמה
 השני הבית עם בירושַלִם יהודית וטונומיהא מחדש לכונן םג יכלה ),א ,א אסתר( דינה"מ ומאה

  ואסתר). (מרדכי מלך"ה "שער על מידת הנשענת הודיתי גלות לעצב וגם חמיה),נ כך-ואחר (ְזֻרָּבֶבל,

 לחסותם ונצמדו ההגמוניים יםהשליט אל גלויותה בכל יהודיםה משכונ וצמהע בר גנטמ כמו
 היהודים רוב יוה והפילוסופיה, המדעים פתש הייתה יתהערב כאשר – פריבילגיות')' ֹוַמר';ע ('תנֵאי
 העולם לחמותמ של חורבןה חריא יהודים;ה ובר הב ישבו ירופה,א עלתה כאשר ערבית; דוברי
 שראלי מדינת וגם - לםהעו ל'כיפת' עלוש ובאמריקה רוסיהב יהודיםה ובר תרכזוה שואה,ה ואחרי

 ברוסיה קריסה שהתחוללהכ מולן. להתנהל ממשיכהו המעצמות, תיש לש סכמתןה כוחמ קמה
  כז). ,ט אסתר עליהם"; ִנְלוים(ו"ה םיהודי וחצי כמיליון ראלליש עלו הסובייטית,

 הייחוד אמונת בשורש נעוץ הוא בלא הזה, המגנט לש והיקפו ומקוע הבנתל קיףמ חקרמ דרוש
  עולם".ה "מלך אחד בה' (המונותיאיסטית)

 ובני ישראל... ניב ָיֹבאּו ה', ְנֻאם היאה וָבֵעת ֵהמהה "בימים - לה) והדומות( בלב יפולת כאשר
  ה).-ד (נ, ְשָאלּו..."יִ  ִציֹון - ַבֵקשּויְ  להיהם-א 'ה ואת כּו,ֵילֵ  ָבכֹוו ךָהלֹו ַיחָדו, יהודה

  

 נקודת זמן מתמשכת -ירמיהו נא 

מול על פשעיה. ואילו ישעיהו מתאר פתיחת שממה לבבל כג-ירמיהו מתאר מפלה צבאית וחורבן
 ?שערים ללא קרב. אז מי צדק

 בקרב היסטוריתה ההכרעה אחרל ';ה אתמ ונשע תורב מצפון" הָרָעה" מפני רבות םשני הזהיר ירמיהו
 שום בבבל מצא לא הוא אבל - וחורבן גלות יביא רדמ שכל רה,ברו ידיעהב כניעה'' רמיהוי עקז ַּכְרְּכמיש

 ומנשה. חזא ימי מאז במרחב תלבלהש ששאפו להא לכל ניגודב אור, נקודת

 קשורל כדי קר מיוחדב נכתבהש הנבואות מגילת ותוכיח ריביו,י מכל יותר בלב פשעי לע רתח ירמיהו
 פעמים 9-ו לי..." אתה ("ַמָּפץ ניפוץה נבואת כמו משמ סד),-(נט רתפ נהרב ותהא להשקיעו בן,א אליה

  ).כד-(כ ה'" ְנֻאם לעיניכם, בציון עשו שרא רעתם כל תא כשדים ושביי ולכל בבל"ל ך...")ב "וִנַּפְצתי



  נביאים: ניש בין לכאורה, תירהס מתגלה כאן אבל

 וֲאָרַרט ָמַדי ביד מצפון בואת והמפלה פשעיה, על גמולכ לבבל ממהש-חורבןו באיתצ פלהמ יארת ירמיהו
 כורש לפני שערים פתיחת תוארתמ ג)-א ,מה( עיהוביש ואילו כח).-זכ נא, ג; נ,( מצפון" ו"גוי

  ("ְמשיחי"!?).

 קרב, בלי כורש פניל העיר שערי תא בבל והניכ תחופ ),609-539( מגידוב אשיהוי פילתנ לאחר שנה 70
 (הראשון; ַדְרָיֶוש בפרס להע )522( כורש צהרתה לאחר שנה 71 אולםו ישעיהו.ב נבואהה דברכ בדיוק
 בבלו ,קשה ביד המרידות דיכוי נמשך שנתייםכ פעמיים. רדהמ ובבל מלכותית),ה המשפחה של אחר מענף
 חורבנו לאחר שנה 70 שנחנך המקדש, יתב בניית את ישרא ַדְרָיֶוש יני.ומד באיצ וחכ להיותמ חדלה

  שנה!); 70 פעמיים – 586-516(

 אירועכ מתוארת ירמיהו נבואת ממושך. בתהליךו מוקדון, לכסנדרא אחרי קר ממהש חורבותל פכהה בבל
 "כי בלב בעיר נתקיים ברכ בירושַלִם, ניש יתב חורבן לפני - רבים ופקא קווי בה שי אך אחד, היסטורי
  (כו). ה'" ֻאםנְ  ִתהֶיה, עולם ִשְממֹות

  

  

  

    



  יחזקאל 

  

 מעדיף להיות שפחה -יחזקאל א 
 מה רצה יחזקאל להימנע יותר מהכלמ -משה ושלמה ועד יחזקאל, וגם מ -על המרכבה 

  זהב... ֻרביםכ שני (ְּבַצלֵאל) "ַוַיַעׂש
  הַּכֹּפֶרת... ְקצֹות ִמשני
  למעלה... כנפים ֹפְרֵׂשי

 ט);-ז לז, (שמות חיו"...א אל איש ופניהם

מה) "ַוַיַעׂש   שמן...-יעצ ְכרּובים שני ְדביר,ּבַ  (ש
  כנף; אל כנף ֹנגֹעת ביתה תוך אל וכנפיהם

  כח);-כג ,ו א (מלכים זהב" ְּכרּוביםה את ַוְיַצף
  יג); ג, ב הימים (דברי ַלבית" ופניהם גליהם,ר על ֹעמדים "והם

 הקדשים). =ֹקדש( מהְדביר חלק ושניים ארוןה על נייםש רּובים.ּכְ  רבעהא יוה מהש בנהש בבית
 ופני שור... פניו אריה... ופני אדם, "...פני – אחת כלל פנים ארבעהו יות,ח רבעא אהר ויחזקאל
 – כ)-א (י, המשךב ְּכרּובים'' יחזקאל יקרא כולםל ו). (א, הם"ל לאחת נפיםכ "וארבע נשר...",

  ֵהמה". כרּובים כי "ָוֵאַדע

מה ואילו סערה,ה בתוך בואי,נ בחיזיון ותםא אהר יחזקאלש אלא,  ובנֹחשת בזהב ותםא יצק ש
  אופנים: להם והצמיד

  ֹחשת...נ אוַפֵני וארבעה ְכרּובים...ּו בקר "...אריות,
  במכונה... האוַפנים ִוידֹות

  המרכבה... אוַפן הכמעש האוַפנים ומעשה
  ג);ל-כט ז, א מלכים ;(=ָיצּוק מּוָצק" הכל

 (א)... יחזקאלל הנבואה במראה נראיתה הקודש רכבתמ (היא)" מלכים:ל פירושוב ד"קר וכתב
 בגֹוָלה' 'מרכבה ראה יחזקאלש אלא נבואתו".ב יחזקאל ראהש המ חכמתוב למהש וראה

 מתחת ה' יתב בחצרות ותהא הציבו צּוקה,יְ  שתבנחו 'מרכבה' עיצב למהש ואילו בסערה, מתעופפת
  ישראל. בני בתוך 'ה כבוד לשכינת ביטויכ וַלִּכיורים, ל'ָים'

 פרשה שירה (מכילתא, יחזקאל..." אהר שלא מה ים,ה על פחהש "ראתה – ליעזרא ביר ייקד כמה
 הופיע ה' דשכבוכ ממצרים, היוצא ישראל לעם 'ה ישועת את דםו בשר עיניב ראתה היאש מפני ג),

  הגמור. הפךה את ראה יחזקאל לוואי בארץ, והתגלה

 מעדיף היה יחזקאל נביאה אבל (בארץ), גשמיות'' על "בגֹוָלה")( רוחניות'' מעדיפיםש אלהכ יש
  ירושַלִם. חורבן על הינבאל ולא הים לע שפחה להיות

  

 אין יותר ויכוח -יחזקאל ב 
הנהגת העולם, והוא מתפלל ומקיים התדיינות אברהם הוא דוגמה ומופת לנביא שהוא שותף ל

 משפטית עם אלוהיו. יחזקאל הוא כבר שותף מסוג אחר

 צֹוֶפהה אזהרת - מוגבלות מטרות הל יש יחזקאל לש שליחותו חד.א רקפ אמתב הם ג ופרק ב פרק
 בהרחבה (כמפורט נזהר ולא זעקהא ששמע העם, לע (הצפוי) אסוןל האחריות את שמותירה ז),י (ג,

 בתפקידי לולכ לא מה ה). (ב, תֹוָכם"ב היה נביא כי" זמן, עבורכ אחור,ל מבטב הידיעהו ג).ל בפרק
 ֵמַצח "ִחְזֵקי שומעיו, מול אל מצחו תא מחזק בעודו נביאה פי תא ה' ַתםסָ  מדועו בגולה?ש הנביא
 ט)?-ח (ג, ֵלב" ּוְקֵשי

, אל ַאדּביק ּולשֹונ   ִחֶּכ
  מֹוכיח, לאיש להם תהיה ולא וֶנֱאַלמָת 



  ֵהמה; ְמרי בית כי
  פיך, את ֶאפַתח אֹוְת ּוְבַדְּברי
  - ה' אד' אמר ֹּכה אליהם: ואמרת
  ֶיחָדל, וֶהָחֵדל ִישָמע, הֹשֵמעַ 

  כז);-כו (ג', ֵהמה ְמרי בית כי

 (ב, "ַעקַרּבים" ועם (=קוצים) וַסלֹונים" ָרבים"סָ  עם וויכוחב טעם וםש שאין וא,ה פשוטה הפירוש
  ויכוח; שום לנהל לאו עקשני, דיון כלמ מנותק היותל צריך ויחזקאל ו),

 באברהם הנבואה ראשית קדמה.ש נבואה מכל שונהה יחזקאל, נבואתב ותרי מוקע שהומ שי אבל
 כ, (בראשית ֶוְחֵיה..." ַּבַעְד ִיתַּפֵללוְ  הוא, נביא יכ האיש שתא "ָהֵשב - פילהת נבואתב ווקאד היא

 הזמין והוא עולם,ה להנהגת שותףכ נביאב חרב ה' - המופתו דוגמהה יאה דוםס על והתפילה ז),
 'פלילי'), פל"ל; (משורש תפילה'' - דקהצ ועל שפטמ לע התמקח)ל ואפילו( התווכחל אותו

 וסתם עדו,ב עצר וה' ולהתפלל, התווכחל ירמיהו יסהנ ושוב ובש שפטית!מ תדיינותה שפירושה
  ).ח ג, (איכה תפלתי" ַתםׂשָ  ַוֲאַשֵוַע, ֶאזַעק כי גם" - הנבואית התפילה את

 עם קר לא - איֵלם והפה בוקהד הלשון - נבואית תפילהל זכר ודע איןש מעט,כ יחזקאלב והנה
  בשופר. לתקוע רק – ה' עם גם לאא לוויכוח, קוםמ עוד יןא ישראל" "בית

  

 עוד נגיע אל ארץ חדשה -יחזקאל ג 
מההברקה של נחום סוקולוב, שתרגם את 'ַאְלְטנֹויַלְנד' של הכל בגולה ההיא היה הפוך לגמרי 

 דשהח-ביב', כחזון מתחדש של חברת מופת פורחת בארץ העתיקהא-הרצל, תחת השם 'תל

 על מהמבול, שנותר שומם חורבות תל – בבלית)-בַאַּכדית( פירושו ַּברּו,ּכַ  ארנ על)( ּבּוּביַא  תיל
 / בבל דרוםב עתיקה מקדשים עיר( ניּפּור עירה דרך פרת, מנהר יםמ שהובילה הגדולה התעלה
 עירק).

 של 'ַאְלְטנֹויַלְנד' את שתרגם וקולוב,ס נחום לש מההברקה גמריל פוךה יהה היאה גולהב הכל
-העתיקה (ישראל) בארץ ורחתפ מופת חברת לש מתחדש חזוןכ אביב',-תל' שםה חתת הרצל,
 לארץ חזרהה – כמובןו והמשמעות, חזוןה וכך הבבלי, מהמבול הפוך אביב'' העברי השם חדשה.

  הגולה. מגלגולי

 ר),מ (בלעג בפיו שהפכה י), ,ב ָוִהי"; ָוֶהֶגה "ִקיִנים( הקינות גילתמ תא נביאה כלא היאה בגולה
 רוח אותו נשאה שם כי תוכם".ב (=ָאֵבל) ַמְשמים מיםי "שבעת שבי ושם ),ג ג,( מתוק"ל "כדבש
 בודכ "ברוך ראה. הואש המרכבה ראֹותמַ  לש נוראהה משמעותה ול הוהתברר גדול", רעש ב"קול

 את ומשאיר הארצי היכלומ מתרומם ומסתלק, וזבע ה' כבוד – יד)-יב ג,( ממקומו" – (היוצא) – ה'
  העלובה. בגלותו ישראל" "בית

 צבהשהתע הברזל', 'מסך מאחורי מחיצה,ל שמעבר וז נבואית),-(הלא יהודיתה התפילה תהעש מה
 מראותמ ביותר הקשים המפתח סוקיפ את קחהל היא גאונים?ה קופתת לש בבלב התנסחהו

  'קדושה'. של שיאל – בהיפוך ממש – אותם הפכהו גדול", ברעש" המסתלקת המרכבה

 ולהאיר לשוב כבודו", הארץ לכ ְמלֹא (אשר) דוש...ק קדוש "קדוש,ה המלך לא יותרב רגשתנ פנייה
 כדי כבודו". מקום" את חדשמ גלותל האופנים,ו חיותה עם ויחד שבארץ, מקדשו אל פניו

  ממקומו"; – לינו)א ומתגלה (השב 'ה כבוד "ברוך – בנו שיתקיים

 הקדושה כוונתמ אליו י) קמו, תהילים( השלישי פסוקב נמצאת הקדושה'' לש הז פירושל ההוכחה
ך למען קומו",ממ ה' כבוד" גילוי םע יחד המשולשת  ָוֹדר", לֹדר ציון היךל-א – ולםלע ה' "ִיְמ

  הללויּה"." חדשה שירה לפניו ותושר

  

  



 ברוכים הבאים לתאטרון הנבואי -יחזקאל ד 
הריחוק של הגולים מזירת המאורעות העיקרית בירושלים, תרם תרומה מכרעת לצורך הזה של 

 המחשת המשל התיאטרלית

 קודמיו סורתמ תא עציםה קר אלויחזק היווני, מתחרהול בהחלט קדם נבואיה הְמָשלים 'תאטרון'
 כוש.-מצרים פרעוני לע הישענות נגד כאזהרה נים",ש שלש ָיֵחףו ָערֹום" לךה ברכ כ)( שעיהוי -

 ג;-א (כז, ירמיהו ילדיה.ו איזבל את שמזכיר נּונים",ז וילדי נּוניםז "אשת לש יזיוןח ציגה א)( הושע
 הגולים של ריחוקה בבל.ל כניעהה לע זהרהא אותכ צווארו על ֹמטֹות"ו "מֹוסרֹות עם לךה יג)-י כח,

 תאטרלית, שלמ בהמחשת הזה צורךל מכרעת רומהת רםת ירושַלִםב עיקריתה מאורעותה מזירת
 שהם מזה הרבהב חמור - ירושַלִם על הצפוי בבליה המצור תא הגולים קהלל הציגל דרשנ ויחזקאל

 הגלייתם. מלפני זכרו

 ו"ָּכרים" חנותמ וסוללה, ֵיקדָ  לכים:מ ספרב חסרה תא לים''ַמש ב)י-א (ד, המפורט החיזיון
 430-וב ה'), =השגחת( הנבואה ֵמֵעין נצורהה העיר תא מסתירהה רזל"ב ַמֲחַבת"  - חומהה להבקעת

 הנביא כבד; לרעב העיר הגיעה רושַלִם)י על הבבלי מצורה זמן יתממחצ חותפ קצת( צורמ ימי
  ִּבמׂשּורה. ומים משקלב לחם :הנצורים יאכלוש מה את בגופו הדגים

 מלחמות של לשנים רד"ק)ו רש"י (ראו כנראה כוונותמ ה)-ד ד,( שראל"י יתב עון" לש שניםה 390
 פילוג דע - ודוד אולש יפתח, ימיב ומנשה פריםא גבעה,ּבַ  פילגש - שופטיםה ימימ האחים

 מימי נהש 30 נראהכ לולכ יהודה בית של חטא נותש 40 ישראל.ו יהודה יןב והמלחמות הממלכות
 'כפרת ים.הנביא ורדיפות הדמים שפיכות לדעתי)( היה כבדה העוון - הויקיםי לש שרע עודו מנשה,
  ובחורבן. מצורב הבבלית, הדמים מלחמתב באה העונש'

 אדם בצואת מהשימוש רק הלנב פיגול, טעם אל שמעולם נביא,ה-כהןה זאת,ה זוועהה בכל
 קר שאוכלים בקר, גללי לע לאפות ול התיר 'ה יגולים;פ שרב כלוא הנצורים כי הלחם, לאפיית

  .להשתגע אפשר - ו)ט-יד (ד, עשב

  

 כבודו בזקנו מונח - ה יחזקאל
האם מישהו יכול לתאר לעצמו רב גדול ומפורסם, שיגלח את שיער ראשו בפרהסיא בתער ויעבור 

 ?על שני איסורי תורה

 במצנפותו טופחים,מ זקניםב תהדרוה בבלו אשור מלכי האדם. לתפארת מרחבה בכל נחשב הזקן
 המין אבריב ופגע דוד שליחי של קןז חצי גילח שלום,ה את הפרו דודב חשדש מוןע לךמ מחודדות.

 ְיַצַמח "עד ביריחו שבתל דוד אותם לחש מאד" =מבּוָישים)( "ִנכָלמים - ה)-ד ,י ב-שמואל( שלהם
 זקנכם".

 ולהופיע =הַסָּפרים),( הַגָלבים" "ַתַערב אשור ַערְׂש  םע קנוז את לגלח הנביא-כהןה על ה' גזר והנה
 ולשקול הצגהב להמשיך ועוד ה). כא, ח;כ-כז ט,י (ויקרא כהונהה וקיח לע כעברייןו נים,פ בבושת

 האם מלחמה.ב החללים כחלוקת והרוח, חרבה האש, יןב אותו לחלקו מאזניים,ב ֵׂשָערה את
 בתער בפרהסיא תגלחמ והוא הן,כ גם הואש מפורסם,ו ולדג רב לעצמו לתאר יכול מישהו

  נבואית? צגהה לשם זה וכל (=באיסור)?

 ל-לא "וחלילה - מו) רקפ ב', נבוכים מורה( וכתב זה,ה התיאורמ זדעזעה רמב"םה ברכ אכן,
 שהוא לפי בעֵברה, הציווי על וסףנ שטות, מעשי עשותל ויַצֵום קלס...ו לעג ביאיונ תא שיעשה
 אלא - ראש פאת או זקן, פאת לכ על תעשה') לא' (=איסורי אויןל שני חייבו הן,כ יהה אל)(=יחזק

  הנבואה'...". הב'מרא היה זה כל

 תנך הקורא ָנֵאץְמ  כל הלוא לדורות? תנך,ב כאלה ביאיםנ השפלות כתבונ מהל שאולל לינוע כמובן
 חת,א פעם דורה בניל חיזיוןה הצגת בין הבדלה ומה הרמב"ם), חששש (כמו נביאיםל ללעוג עלול
  הרמב"ם? פרשנות את בדעתם ללכ יעלו לא קוראיםה כשרוב בים,ר לדורות בספר כתיבתו לבין

 שחורבן אמר, ה' אך הנביאים, של והתום הטוהר לשמירת חרדו עצמו, הנביא כמו הרמב"ם, אכן
 כי הנביאים, של והטוהר התום משמירת ונורא חמור יותר הרבה וברעב, בחרב באש, ירושלים
  כולו. בדור ה' אף חרון השתקפות היו הנביאים



  

  

 לזכור ולא לשכוח - ו יחזקאל
רוב הגולים היו חסרי השפעה, ואת הנבואות הקשות, "בית הֶמרי" כלל לא רצו לשמוע. מהי 

 ?המשמעות של הדיבור אל הרי ישראל ובמה מתמקדת הנבואה

 יכול היהש ציבור לא לאו הכריע,ל יכלוש םיושר מלכים אל מכוונות יוה לא יחזקאל נבואות
 היו גוליםה רוב אבל כט), ירמיהו( לירושַלִם יגרותא שלחו עדייןש אלהכ יוה גוליםה יןב להשפיע.

 קראה נבואהה לכן לשמוע. רצו לא ללכ ג)-ו (ב ֶמרי"ה "בית קשות,ה נבואותה אתו שפעה,ה חסרי
 מבטב ההיסטורית דעההתו זיכרוןל מראש נועדו חזקאלי נבואות ישראל". יָהֵר  "אל ממרחק
 ה). (ב, בתוכם" יהה נביא כי וָידעּו" – לאחור

 מלחמות לש הדמים בשפיכות הסברנו ה)-ד (ד, ישראל" יתב "עון לש שניםה 04 עודו 903 את
 פילוג דרך כ),-ו יט שופטים( ַּבגבעה ופילגש ו)-ד יב, שופטים( יפתח יבימ שחיטהה אזמ האחים,
  ויהויקים. מנשה רדיפות דוע המלוכה

 ותחת גבעות,ה ועל הרמים ההרים על" האלילים עבודתב מוקדתמ שראל"י ריה אל" נבואהה אבל
 ֲאפיקיםל ולגבעות, "להרים ה' דבר יג). ו, חזקאלי יג;-אי ד, ושעה ב; ב,י דברים( ענן"ר ץע כל

 לילים),א =פסלי( לוליםהגי ואת המזבחות את חריבת אשר חרב ליהםע יביא )ג (ו, ולֵגיָאיֹות"
 לש תהליך תהיה המלחמות, גללב הארץ שממת – תועבותה פולחנימ שראלי דמתא תא ותטהר
 חרבב והקרוב ימות, ַּבֶדֶבר קרב)ה (משדות "הרחוק – ומכיהת ַהכָרַתתו ליליםא עבודתמ טיהור

  מצור.ב ובמיוחד מלחמותב מתפשטות והרעבה גפותמ כי יב), (ו, מות"י ברעב הָנצּורו והִנשָאר ִיּפֹול,

 נבואהה תחזור לקצה, מקצה ולהכ בארץ ושבותיהם",מ כלב ְמַשָמה...ּו שממה" לש ורותד אחרי
 הרי "אל שוב הנביא פנהי אז – תועבותה מכל יטהרת שזו חריא שוממה,ה אדמהה תא ותפקוד
 לֵגָאיֹות"ו לֲאפיקים ולגבעות, "להרים ויקרא ),ו לפרק ומשלים קבילמ לו רקפ – א (לו, ישראל"

  נחלתו. אל לשוב עומד שראלי עם כי חדש,מ ולצמוח התעוררל ו) (לו,

  

  

 שירו שיר לקץ - ז יחזקאל
האם צופה יחזקאל בוודאות את המרד הנוסף והמיותר שיובילו השרים ויגררו עמם את צדקיהו 

 ?ה הירושלמיתהחלוש, ולכן לא היה טעם להשאיר להם פתח? או שהוא פשוט מרוחק מהפוליטיק

 נבואות ציל,ת כניעה רק כי דין,ה וקבלת ניעהכ רשד שירמיהוכ דקיהו),צ =ימי( הןה בשנים
 ביום להצילם יוכל לא וזהבם כספם" גם להצלה. תחפ בלי צפוי,ה ֵקץה תא סכמותמ ברכ יחזקאל

 ביודעם, וחדש יקחו לא הבבליםו הנורא, במצור בכסף* קנותל מה היהי לא יכ יט), (ז, ה'..." ֶעבַרת
 בסוף. ממילא, יקחו הכל שאת

 צדקיהו את מםע  ויגררו שריםה שיובילו והמיותר הנוסף מרדה תא וודאותב ופהצ נבואהה האם
 מהפוליטיקה רוחקתמ פשוט יחזקאל שנבואת וא פתח? הםל להשאיר עםט יהה אל לכןו החלוש,

 את ולקונן** לשיר חלה ג),-א ג,( הקינות מגילת תא שאכל יחזקאל, ך,כ ובין ךכ בין הירושלמית?
  התוכחה): דברי תוךב (במשולב, הקץ קינות

  הֵקץ בא ֵקץ!
  הארץ... כנפות ארבע על

  באה; הנה רעה אחת, רעה
  הֵקץ, בא בא, ֵקץ

  באה... הנה ֵאָלִיך, ֵהקיץ
  באה, הנה היום, הנה

  למלחמה), יצאה בבל, מלכי (=תפארת הְצִפָרה יצאה
  ֹון;הָזד ָּפַרח הַמֶטה, ָצץ



  ֶרַשע, לַמֵטה ָקם ֶהָחָמס
  ה'), ֵמֲעַצת זה (וכל
  ֵמֲהמֹוָנם, ולא ֵמֶהם לא

         בהם; (=ֶּבכי) ֹנּהַ  ולא מהם), (=מהם, ֶמֱהֵמֶהם ולא
  היום... הגיע העת, בא (רק)

  יהודה); (של ֲהמֹוָנּה כל אל ָחרֹון כי
  ֲהמֹוָנּה... כל אל (ָקֶשה) ָחזֹון ...כי

  (להתגונן), הֹּכל וָהכין ַבָתקֹועַ  ָתְקעּו
  למלחמה, ֹהֵלך ואין

  ֲהמֹוָנּה... כל אל ֲחרֹוני כי
  שבי)... (שלשלאות הַרתֹוק ֲעֵׂשה

  בא, (=מקצץ) ְקָפדה
  ָוָאִין; שלום ּוִבְקשּו

  תבוא, הָֹוה על (=אסון) הָֹוה
  תהיה, שמועה אל ּוְשֻמָעה
  מירמיהו?!), (=צדקיהו ִמנביא חזון וִבְקשּו
  ִמְזֵקנים; וֵעצה ִמֹּכֵהן, תֹאַבד ותורה
  שממה, ִיְלַּבש ונשיא ִיְתַאָּבל, המלך

  ִתָּבַהְלנה... הארץ ַעם ִויֵדי
  ה'. אני כי וָידעּו

_______________________________  

  א עמ' נו גיטין בייתוס, תב מרתה כסיפור *
  א)כ-ט (ט, לירמיהו בדומה **

  

 טיסת חזון לירושלים -יחזקאל ח 
התועבות של הפולחן האלילי במרתפים מפורטת כמו בעדות משפטית. השאלה הגדולה רשימת 

 ?היא ממתי העדות המרשיעה הזאת

 אדמתו על יושב כשהוא חי, ישראל עם ךכ ורוח; חומר נשמה,ו גוף לש ופלאמ יחודא ואה יח אדם
 טסו גולה,ב ביתוב ישב שהנביא ברגע '.ה כבוד לשכינת ביתה נבנה ךכ לשם - בקרבו וכןש ה' וכבוד

 אוחזת אש" ְּכַמרֵאה "דמותמ שלוחה יד" ש"תבניתכ ג),-ב ח,( הים"ל-א במראות" לירושַלִם
 החומר עולםמ ל'חופש' טסה כבר הרוחו והרוח, חומרה בין ניתוקה ָקֵרבש ברור, - אשור "בציִצת"

 מוות! - אחת במילה -

 מאולם עבורל כדי קיר'ב חתירה' וללכ הנבואה', אהב'מר ה' בבית רךמוד סיור יחזקאלל ערך ה'
 האלילי הפולחן של תועבותה רשימת אותו; ראה אל אחד אףו הכל, אהר הוא - )ח-ז ח',( לאולם

  עדים. כשני והנביא, דמותה - רשיעהמ בעדות מוכ מפורטת במרתפים

 ׂשֶרמֶ  "תבנית ה); (ח, ניתהצפו במבואה ז) ג,ל ב ימיםה (דברי נשהמ שהעמיד ֶסֶמל",ה-"פסל
 את בכותמ ֹישבות "הנשים מקטירים; קניםז 70-ו ),י (ח, שראל"י יתב לּוֵליגִ  כלו ֶקץשֶ  ובהמה,

 הרעיוןמ להפך בדיוק טז), (ח, '"ה היכל אל ש"ֲאֹחֵריֶהםכ בזריחה שמשל גידהס ד);י ח,( הַתמּוז"*
  לבורא; משתחווה השמש פיול ה', במקדש המקורי

 אלהה התועבה ולחניפ יוה נשהמ ימיב זאת?ה מרשיעהה העדות ממתי היא הגדולה השאלה
 שה' 'אמונה' מתוך יב), ח,( ַמְׂשּכיתֹו" בחדרי ישא "בֹחֶשך, נעשיםכ תואריםמ םה אןכ אילוו גלויים,

 יד הסופר (ושפן ה' בבית מיוחדב אלו, פולחנים כליל יערב יאשיהו ואילו  - הארץ" תא ָעַזב..." כבר
  ימינו).

 ח, בתוכם"; שפן... ןב ("וַיֲאַזְנָיהּו ירושלמיתה אליטהב בוצותק יוה צדקיהוו קיםיהוי בימי כנראה,
  מגידו.ב נגדעה יאשיהו של חזקהה כשידו זרים,ה לפולחנים מסתריםב שחזרו יא),



 
  

 

 להשתמש כמינוח התירו איך הבנתי, אל (מעולם כנעני.ה לבעל ומהד בבלי-ּוֶמריש ריוןפ *אליל
 מבבל). שעלה עברי,ה בתאריך האליל, בשם

  

 ֲאָהּה -יחזקאל ט 
י הנביאים נכתבו בדיו, ומכאן אולי כי דבר -אות ההצלה סומן על מצחות הסובלים בירושלם, ִּבְדיֹו 

 והלאה, תהיה זו דרך ההצלה של היהודים בכל גלגולי הגלות

 ית"ש"המשח כדי יג), ב,י (שמות שם" אתם שרא הבתים על" לאות פסחה דם יהה מצרים בפסח
 להצלה. יזכו פסחה ומקריבי הפתח, לע יפסח במצרים

 מידת בלא במגפה), (כמו הבחנה לאל גדולה כהמ המשחיתים שתש כוי ירושלם,מ 'ה בודכ ביציאת
 תלמידי ה', ראיי הם אלה - ד)( התועבות" כל לע והנאנקים הנאנחים" תא הצילל תחייבתמ הדין

 לכן תוכם.ב הנביא ירמיהוו נשה),מ ימיב כמו( דקיהווצ יהויקים פקידי דיי על שנרדפו הנביאים,
 האנשים מצחות על "ָתו ַהתוֹותל (ג) במתניו" ספרה קסת שרא בדיםה לבשה האיש" נצטווה

  במגיפה. שיינצלו דיכ והֶנֱאָנקים...", הֶנֱאָנחים

 עד מקובלה סימוןה מוכ (בדיוק - X - העתיק בריהע בכתב וצורתה מן,מס אות ירושהפ 'ָתו' האות
 מצחות על סומן הצלהה אות והלטיני). היווני לכתב ב-אה מעברב יקסא שםה תא קיבלש היום,

 על" ה' דבר כתיבת והלאה, מכאןו בדיו, כתבונ הנביאים בריד יכ אולי - ְדיֹוּבִ  ירושלם,ב הסובלים
         הגלות. גלגולי כלב דיםהיהו של ההצלה דרך היהת יח) לו, ירמיהו( ַּבְדיֹו" הספר

 כדי החורבן, אחרי בוכדראצרנ גם סימן והסובל, נרדףה ו)-א ,מ יד;-אי לט,( נביאה רמיהוי את
 שנים 5-בכ לחורבן דםק הנבואה במראות יחזקאל ראהש הסימון בלא רע, ול עשותל עזי אל שאיש

  לאויב. ידועים והי שלא רבים נשיםא כלל ובוודאי צדקיהו),ל הששית", בשנה" א; (ח,

 זעקת פיומ פרצה הצלה, באות ומנוס שלא נכבדים,ה רושַלִםי זקניב הרגה תא חזקאלי כשראה
 בייחוד הנבואית, התפילה זעקת יאה יג) יא, וספת,נ ופעם ;ח ט,( שראל"י שארית" לע "ֲאָהּה"

 יד; (ד, צמוע על זעק הוא בגולה, ובירושַלִם. נבואה'ה ב'מראה היה הז אבל - ז)י לב, ;י (ד, בירמיהו
  ה). כא,

  

 כבוד ה' יוצא -יחזקאל י 
בפרקנו מובא היפוך עבודת הקטורת בקודש הקודשים, ופתאום מובנת המשמעות המופלאה 

 והנוראה של עבודת יום הכיפורים כהצלה

 תחנות*: 3-ב וב)הכת פשט (לפי תנהלהה הנבואה' 'מראהב ה' בודכ של היציאה

  ד) (י, הבית" פַתןִמ  על הכרוב ֵמעל ה' כבוד "ַוָיָרם
    יט)-יח י, (=המזרחי; הַקדמֹוני" ה' יתב שער פתח ַיֲעֹמדוַ  הבית... פַתןִמ  ֵמעל 'ה בודכ "ַוֵיֵצא

  הבא; בפרק השלישית,

 בֹקדש הְקֹטֶרת עבודת של ההיפוך מתואר ב) (י, לְּכרובים" "ִמֵּבינֹות הראשונה, היציאה לפני
  הכיפורים: יוםב הפנימית") (="החצר הקדשים

  ה), טז, (ויקרא "ַּבד" בגדי 4 לבוש הכהן
  אש גחלי הַמְחתה "ְמלֹא לקח
  ה', ִמלפני המזבח ֵמעל

  ַדקה, ַסמים ְקֹטֶרת ָחְפָניו ּוְמלֹא
  הכרובים); (=מקום ַלָּפֹרֶכת ִמֵּבית והביא



  ה', לפני האש על הְקֹטֶרת את ונתן
  דּות,העֵ  על אשר הַּכֹּפֶרת את הְקֹטֶרת ענן וִכסה

  יג);-יב טז, (ויקרא ָימּות" ולא

  הַּבדים...: ְלֻבש האיש אל ויאמר
  ַלְּכרּוב תחת אל גלגללַ  ֵּבינֹות אל ּבֹא

  ְּכֻרבים,לַ  ִמֵּבינֹות אש חליג ָחְפֶני וַמֵלא
  העיר... על ּוְזֹרק
  פנימית...ה החצר את ָמֵלא והענן

  ד);-ב (י, ן...הענ את הבית ַוִיָמֵלא

 הפנימית כפרהה כהצלה. כיפוריםה וםי בודתע לש הנוראהו מופלאהה המשמעות מובנת פתאום
 באה ה'", נימלפ אש... "גחלי על ָחְפנים' ְמלֹא' ְקֹטֶרת ענן םע בדים', לבּוש' דםו שרב והןכ דיי על

  טז). טז, (ויקרא ַחטֹאָתם" כלל וִמִּפְשֵעיֶהם ישראל ניב "ִמֻטמֹאת מקדשה / ןהמשכ תא לטהר

 בֹקדש הְקֹטֶרת נןע עלינו, אש" גחלי" ָחְפנים' ְמלֹא' לזרוקמ ַּבדים"ה ֻבשלְ  האיש" תא נועלמ כדי
 שנמשך במרד בתורה, הדבר רמזנ אחת פעם לשרוף.ו מלצאת פנימיה ענןה תא מנועל אב פנימה
 ֵתָעַצרוַ  החיים, ובין המתים "בין לעמוד ְקֹטֶרתו אש ַמחַתת םע אהרן תא משה ששלחכ ורח,ק אחרי

  טז).-ו יז, (במדבר הַמֵגפה"

____________________________________  

  שכינה". נסעה מסעות "עשר אןכ קראו א) מ'ע לא שנהה-ראש( חז"ל *

  

 חוזרים להתבשל -יחזקאל יא 
מפתיע לגלות את השאננים בירושלים, שבטחו בחומות העיר כמו סיר ששומר על הבשר שבתוכו, 

 ?ים" בגולה. וכי אף פעם לא ראו סיר שרוף עם הבשר שבתוכוואמרו "לא בקרוב בנות בת

 בית הוא שנותר מה – ומירושַלִם ה' מבית 'ה כבוד לש היציאה תוארתמ א)י דע ח( להא בפרקים
 (ירמיהו בשמחה ישדדו הבבליםש חומר, עֵרמות נחושת,ו וכסף הבז צופיםמ כליםו אבניםו עצים

 יאה ה' כבוד שכינת יכ ָׂשַרף", ּוףָׂשר היכל" בוכדראצר,נ :ב) עמ' צו סנהדרין( חז"ל ובלשון נב),
 מת. גוף ירהשא וסילוקה הבית, נשמת

 משל עם החרב הופיעה מזרחי,ה הפתח ואל בית,ה למפתן פנימיתה חצרה ןמ ציאות,י תיש אחרי
 על ששומר סיר כמו רהעי בחומות שבטחו ירושַלִם,ב השאננים תא לגלות פתיעמ די הבשר.ו הסיר

 כולם תיכף כי כט), בירמיהו מוכ דעתי, (לפי גולהב בתים" נֹותּבְ  קרובב לא" אמרוו בתוכו,ש בשרה
  שבתוכו? הבשר עם רוףש סיר ראו לא הם פעם אף וכי – ג)-ב (יא, בסיר' 'להתבשל חוזרים

 האדם, את "ַוְיָגֶרש – העדן מגן גרושה את מזכירה ),א (יא, דימה"ק "הּפֹוֶנה תחבפ חרבה הופעת
 החיים" עץ רךד את ִלשֹמר הִמְתַהֶּפֶכת, חרבה ַלַהט אתו ְּכֻרבים,ה תא דןע גןל ֶקֶדםִמ  ַוַיְשֵּכן

 בתוכו, וכניםש במשכן שהכרובים אלא קבילים,מ ("ַוַיְשֵּכן") והמשכן העדן ןג נהה ד).כ ,ג (בראשית
  סיני. הר במעמד והתורה בריתה ידי על חדשמ נפתחה חייםה עץ ודרך

 ודרך החרב, מתהפכת שובו ה', לבית מקדם'' הכרובים תא וצאיםמ נוא ובש ברית,ה הופרה כאשר
 (=הר לעיר" ִמֶקֶדם אשר ההר על ַוַיֲעֹמד עיר,ה תוך ֵמַעל 'ה כבוד "ויעל – ובש סתמהנ חייםה עץ

  כג); יא, הזיתים;

 ורוח חדא לב" עם גלויות קיבוץ – לתקווה הפתח םג ניתן הסתלקותה לפני אחרוןה ברגע אולם
 הזיתים, רה "על להתגלות ה' כבוד ישוב )ד (יד, בזכריה גםו (מג), יחזקאלב גם כ).-זי יא,( חדשה"

  ִמֶקֶדם". ַלִם,ירוש פני על אשר

  

  



 זה סופו של צדקיהו -יחזקאל יב 
יחזקאל יושב בגולה, אנשי יהודה עודם בירושלים, כמה שנים טרום החורבן, והנביא, בלעג מר, 

 סופו של צדקיהו, עוד לפני שקרה בפועל מציג את

 הציג הואש הנבואיים החזיונות בירושַלִם; ייתהה נפשו בלא בבבל, וֶלהג יהה ברכ גופוב יחזקאל
 מלכים.-ירמיהו ספריב תוארו שלא פרטים,ו תיאורים נול משלימים בבבל

 עבודתל לחזור עזוה אל אמנם הארץ"); את ה' "ָעַזב( ה' ֵמֶעזַרת יאושי ָׂשַרר רושַלִםי נכבדי בין
  יב). (ח, ַמְׂשּכיתֹו" בחדרי איש" בֵסֶתר, כך הגונ אבל מון),א-נשהמ (כבימי גלויב אלילים

 (ד; חזקאלי בחזיונות רק כתובים נורא,ה ברעב נצוריםה אכלו המ במיוחדו בבלי,ה מצורה תיאורי
 הוצג ז),-ג (יב, גולהל הליכהה ""מופת אחרי – מדויק)ב מוכרים (שפרטיו וסףנ חיזיון הנהו י). ה,

 בפועל שקרה לפני ירושַלִם",ב הזה "הַמָׂשא את בבלב יחזקאל ציגה מר גבלע הנשיא";" לש סופו
  יד).-י (יב,

  ֵיֵצא,וְ  ָּבֲעָלָטה (ֵכָליו) ָׂשאיִ  ָּכֵתף "אל
  בו, (אותו) להוציא ח)(ֶּפַת  ַיְחְתרּו ַּבקיר

  ְיַכֶסה... פניו
  עליו יִרְשת את ּוָפַרְׂשתי

  יד),צ-(=מלכודת ִּבְמצּוָדתי וִנְתַּפׂש
  ְׂשדיםּכַ  ארץ בבלה ֹאתו והבאתי

  ימות; ושם ִיְרֶאה, לא ואותה
  ֲאַגָּפיו וכל ),(=ֵחילֹו ֶעְזֹרה ביֹבָתיוְס  אשר וכל

  אחריהם; ָאריק חרבו רוח, לכל ֱאָזֶרה
  יא)-ז נב, (ירמיהו
  העיר, ַוִתָּבַקע

  לילה, ֵמהעיר, ֵיְצאּווַ  ִיְבְרחּו, המלחמה אנשי וכל
  המלך, גן על אשר ֹחֹמַתִיםה בין שער דרך

  סביב, העיר על וַכְׂשדים
  הֲעָרבה; רךד צדקיהו) (אנשי ַוֵיְלכּו

  המלך, חריא ַּכְׂשדים ֵחיל ַוִיְרְדפּו
  יֵרחו, ַעְרֹבתב צדקיהו את ַוַיׂשיגּו

  ֵמעליו; ָנֹפצּו ֵחילֹו וכל
  המלך, את ַוִיְתְּפׂשּו

  ֲחָמת, ארץב ִרְבָלָתה ֹאתו ַוַיֲעלּו
  משפטים... ִאתֹו וידבר

  ַּבְנֻחְשַתִים ְסֵרהּוַוַיַא  ִעֵור, דקיהוצ ֵעיַני ואת
  מותו. יום עד בבלה... ַוְיִבֵאהּו...

-יד (לח, ירמיהו עם נצורה)ה (בירושַלִם צדקיהו תייעץה ),10-ה ה(בשנ חזקאלי לש חיזיוןה אחרי
 הצלה, כניעת ול הציע אך רושלמית,י בעברית נוראה ופוס תא לו תיאר הנביא "ַּבֵסֶתר". כג),

  לקבל. מסוגל היה לא שהמלך

  

  

 ָּכָזב אלך -יחזקאל יג 
כשהחורבן גדול כל כך בהיקפו ובממדיו עד שהופך בלתי נתפס, לא נותר אלא לגייס את כוחות 

 הנפש ולנסות להאמין. או לטייח

 (שהוא אמתה מבחןב עמדוש גדוליםה נביאיםה בעיני ראשון בית חורבן תא לקרוא רגילים אנחנו
 שרוב יג), יחזקאל כט; ח;כ כג; (ירמיהו דבריהםמ ברור בלא כב),-אכ ח,י בריםד התורה;מ המבחן

 במיעוט. היו האמת נביאי – חרא בכיוון רמוז הנבואית' קהלה ו'דעת 'הנביאים',



 כך.-כל מדכאותו כך,-לכ רבות לחזרות ה)(כנרא שגרם הוא הנביאים'' רוב ולמ הקשה העימות
 דוד, ובית ה' בית של קופה,ת של קץ ירושַלִם, לש כללי ורבןח לַעֵּכל כלהי אל נבואית'ה קהלה 'דעת

  שנים). (לאלפי גלותב עם של בועק ומצב נבואית,ה העברית של

 ילואפ נתפס, בלתי מעטכ היה ובהיקפו בממדיו ירופהא גלויות לש השואה ורבןח גם ות:להשו בלי
  כונה.נ אותו שצפו המעטים, בעיני

 לא "כי האמונה' לחיזוקו 'לעידוד והרוח הנפש וחותכ כל תא ב) יג,( ִלָּבם"ִמ  נביאי" ובר ייסוג לכן
 וחותיהם,כ בכל נאחזו 'דתיים' היותר דווקאו יד), צד, תהילים( יעֹזב" אל נחלתוו מו,ע 'ה ִיֹטש

 קרוב,ב העולם ןמ חלוףת רשעהה בבלש פנימי,ה טחוןבבי בבבל, הגולים מחנותב כבר כשהיו אפילו
 – ב"משל" עונים יוה ויחזקאל ירמיהו לש החורבן יאורית לע איתנה.ל תחזורו שרוד,ת וירושַלִם

 וה"שלום" הנורא, חורבןה חזון לו יתפוגג ימיםה ברבות לומר:כ חזון", לכ ָאַבדו ימיםה "ַיַארכּו
  כז).-כב (יב, ינצח

 בנותל ובמקום שוטף", ב"גשם ייפולש ָתֵפל"), "ַחִיץ...( יחט לש ירק וניםב שהם להם, ענה יחזקאל
  ד). (יג, ֳחָרבֹות"ּבָ  "ְּכֻשָעלים ַּבְּפָרצֹות"," עולים םה מגן חומת

 )(מד ירמיהו – הנשים פולחני תא בגולה, דווקא כוהניםה-נביאיםה שני ילוג יךא פתיעמ קצת
 ִמִלְּבֶהן" הִמְתַנְּבאֹות" מול בבבל, ג)כ-זי יג,( יחזקאלו שמים",ה תֶלכֶ "ִלְמ  הְמַקְטרֹות מול במצרים
 ההצגה על לחם" "ְּפתֹוֵתי תמורהב לקבל כדי ָכָזב"," ובדברי תקוסמו מלבושיב פשות"נ "לצֹוֵדד

  'המעודדת'.

  

  

 מציאות ומחיצה -יחזקאל יד 

 וגרית,א מכתבי דיק'וצ חכם 'מושל, לאא יחזקאל, בימי ילד היהש שלנו, נֵיאלד לא הז הפשט, לפי
 וִאיֹוב. כֹנח הגויים, ַצדיֵקיִמ  כאחד מותו,ד את כירה בגולה שיחזקאל

 על הדין זרג את בהכנעה קיבל ה), ז, עד ט ו, (בראשית 'ה ציווה שרא כלכ שהע דיק",צ "איש ֹנח
 "ֵהמה - תיבה יש לצדיקים לטבוע, יכול םהעול משפחתו. שלו שלו צלתוה ועל ולו,כ העולם חיסול
 שאפשר) דעי לא (ואולי ֹנח של עתוד על עלה ז).לאט (יד, ממה"ש היהת הארץו ָנֵצלּו,יִ  ְלַבָדם

  ם.העול הצלת על דורו, ניב הצלת על להתפלל

 על להע לא כט), (איוב פנים נשוא ופטש איוב היה ודע כל פלתו;והש יסוריוי עוצםמ זעק איוב
 "ֵהמה קרבןל הפך צמוע ואה אשרכ קר תודעתוב הופיע הצדק אי עולם;ב צדק אי שיש דעתו

 ("אולי העצמית הדאגה ידי על מּוַנַעת וגבלת,מ בעצמה צדיקותה ).כ יד,( פשם"נ צילּויַ  ְבצדקתם
 שמחוץ אלה מכל האימננטית התעלמותה ידי על גוריםס אופקיה ,ה) ,א יובא ַני...";בָ  חטאו

 למחאה.ו לטענות זעקות,ל תפילות,ל נייניתע המתשוב נעולים להש והשמים העצמית, לדאגתה
  ד). לח, (איוב בינה..."?! עָת ָידַ  אם ֵגדהַ  ארץ, ָיְסדיבְ  ָהייָת  "איֹפה

  יצה!מח יש - שותפות יןא והאדם ה' יןב כזאת, במציאות

 על מתפלל הוא נבואתו מכוח חיצה);מ בלי בעולם, 'ה להנהגת שותף( נביא הוא אברהם לעומתו,
  (=אבימלך). אשתו תא ולקחו בו געופ הם םא אפילו דום),ס על (אפילו אחרים אנשים

     כאברהם. ולא ח,נֹ  כמו התנהגו רושלםי צדיקי אבל

 
  

 תשס"ג ),85-86 (עמ' וןנ בן יואל ראשית,ב בספר אבותה פרקי מתוך:



  

  

 הגפן שהתחפשה -יחזקאל טו 
ני הזה עומד בבסיס המשל של אולי קוראים לגפן עץ, אבל היא ממש לא דומה לשאר העצים. השו

 יחזקאל, והוא גם מסביר מצווה מוזרה בתורה

 עצמו גןה מעץ ו). ב, (ט"ו, יער"ה ל"עצי הגפן" עץ" בין הבדלב ותחפ חזקאלי סגנוןב כרם'ה 'משל
 להסקה, חומרמ חוץ בה לעשות מה אין ויין, נביםע פרי נותנת אל הגפן אם – ברד עשותל יתןנ לא

 ו). ד, (ט"ו, לה"ְלָאכְ  "ָלֵאש...

 למלאכת שלהם לעץ רךע יש ראוי, פרי ותניםנ אינם םא גם – יער"ה "עציל ומיםד רביםה העמים
 לכל חמור לקשור אפשר ופע,ש יבול נותנת כשהיא – לגפן ומהד שראלי נסתכ בלא בניין,ו יצירה

 נביםע אין" כאשר אבל יא), ט,מ (בראשית ליהודה עקבי כברכת ותו,א להעמיס דיכ בודדת גפן
 יהודה, ובארץ בירושלים שיקרה פיכ האש, להבערת היהי היחידי שימושה יג), ,ח ירמיהו( בגפן"

     החורבן. עם

 שהפך היחיד מטפסה וקיסוסית), יערה (כמו טפסמ צמח לאא עץ, יננהא אמתב גפןה הוסיף:ל ויש
 ער,י עצי או ריפ עצי ליד נטועה גפןה אם יין. מפיקים ממנוש פרי, ותןנ תרבות צמחל האדם ביד
  תבואה. בשדה גם וכך וחומה, קירות על מוכ ותתפשט, ליהםע תטפס היא

 הְמֵלאה ִתקַדש ןפ כלאים, כרמך תזרע "לא – תורהה מצוות תא בנתיה זהה פרקה בזכות
  – ט) כב, (דברים הכרם" ואתותב תזרע, שרא הזרע (=התבואה)

 איסור יש כרם'ה ב'כלאי קר פרי.ה ציע כלב ווהכמ שאין לגפן, מיוחד יסורא הם הכרם' 'כלאי
 לש ייחודה מפני שנתחלל. ודשק כמו רפה,ש שמשמעו ְמֵלאה...",ה קַדשִת  פן" מור:ח הכ הנאה
 היא תוכהב אם התבואה, את וסרתא היא מתפשטת,ו מטפסת היותהב חרא ץע כלמ הגפן

 מתפשטים אינםש ויער פרי עצי שאר כן איןש מה הענבים). םע ושעורה יטהח (כגון, מתפשטת
  תבואה. שדה בתוך

  העצים. מכל שונה הגפן אכן,

  

  

 לאן נעלמו אבות האומה -יחזקאל טז 
בכתב האישום הנורא הזה, נעלם כל צד חסד, סגולת ישראל וזכות אבות. יהודה הפכה לתינוקת 

 ֲאסּופית ללא הורים יהודים

 דם על דוברמ ביחזקאל בלא ).ו טז,( ִיי"חֲ  ְּבָדַמִיך ך:לָ  "ָוֹאַמר - מילה בברית ירלש רגילים אנו
 רחץ - 'ֲאסּופית' כדין בה הגנ וה' (=במצרים), שדהה פני לע לידתהב הושלכהש ינוקת,ת לש הלידה
 מאומצת בת עם בשבועה, ריתב וָכַרת כנף, רשפ וגם קישט,ו וטיפח כיסהו לבישה סך,ו ושטף
 ָּבגדה.ש - יפהפיה נעורים ואשת

  להם? ה' בועתוש הברית עם מה,האו אבות נעלמו לאן

 ישראל גולתס חסד, צד כל עלםנ החורבן), וערב( יהודה שעיפ גללב זה,ה נוראה אישוםה בכתב
 "ְמֹכֹרַתִיך - יהודים הורים ללא ֲאסּופית תינוקתל יהודה, פכהה ריגח מדרשב בות;א וזכות

  ג). (טז, תית"ִח  ךוִאמֵ  הֱאֹמרי ָאבי נעני,הכ ֵמארץ ּוֹמְלֹדַתִיך

ֵני ישב אברהם  יג), יד, (בראשית אברם" ברית ַּבֲעֵלי והם ָעֵנר, ַוֲאחי ֶאשֹּכל ֲאחי הֱאֹמרי, ַמְמֵרא "ְּבֵא
 הכל, היטשטש הבוגדת, יהודה של ההתנהגות בגלל והנה, ז). (כג, ֵחת" "לבני השתחווה ובחברון
 רק מתוארת מצרים יציאת וחלילה). חס ָׂשו,עֵ  (כנשי וחיתים' ל'אמורים 'הפכו' והאמהות והאבות



 לא בארץ במדבר ַאֲחַרי ֶלכֵתך ְנעּוַרִיך... ל"חסד זכר שום כאן ואין הֲאסּופית, עם ה' של חינם כחסד
  ב). ב, (ירמיהו זרּועה"

 את גם סיףהו יחזקאל אבל יהודה", ִמֹּבֵגדה לישרא ְמֻשבה פשּהנַ  "ִצְדקה מרא כבר א)י ג,( ירמיהו
 וונתוכ האם - מסדום נשאר ימ ברור לא ךא בעתיד, בּותְש  לה יהתה אףש "אחוֵתך", סדום

  לוט? לצאצאי

 הזה התועבות פרק את ַסלּפָ  ב) עמוד כה (מגילה ראליעז שרבי דע ומוזר, שהק ךכ לכ הז כל
        בקורא! דופי טילה ואף בציבור, מקריאה

 זה, אישום תבכ בו מלמדיםש ללי,כ או חרדי דתי, חינוכי, וסדמ או ישיבה וםש מכיר אינני
  .בירושַלִם בבליםה-הכשדים שעשו ועותהזו את ג)מ-זל (טז, שמצדיק

  

  

 ?פתרתם את החידה -יחזקאל יז 
מיהם הנשרים ומיהי הגפן, למה נמשל הארז ומיהו הצפצצפה? הרב יואל בן נון מציע את פתרון 

 החידה

 – המשל חידת פתרון

 החוף, ריע נגד שלו המלחמה במסעות ג) (יז,  לבנון"ה לא "בא בּוַכְדֶראַצר)(=נְ  הדורס הגדול", "הנשר
  מצרים. מול המכריע מאבקל בדרך אשקלון, עד ימי)ה במסחר לטהש צֹור כי( ִמצֹור

 וִלצּפֹות יד), ו, (י"ז, ְשָפלה" ממלכה להיות" קומה", ִשְפַלת ַרַחתסֹ  "גפן מערכה,ל מחוץ הישארל כלהי יהודה
  המערכה. לשדות (לאסונּה) יהודה נשאבה ישעיהו),ו חזקיהו ימי (מאז ושוב ובש אבל ההר,מ תהמלחמו על

 אחדש אחרי הֶמרי"), (="בית בבבל מורדיםל ותקווה משענת היה ָחְפַרע)-=פרעה ;ז (יז, דול"ג חדא "נשר
 שהנשר אלא ),מז ירמיהול שכתבנו מה עזה(ראו בשערי בלב צבא את לבלום צליחה כֹו),נְ -=פרעה( מקודמיו

  יז).-ה ז,  ל ירמיהו( צדקיהו את להציל יוכל לאו יז), י"ז,( דול"ג "בחיל בואי לא הזה

 קרתת עם ידיים רחבי והיכל ארמון לבנות שאף חזק מלך כל – מלכותי סמל יאה ב)כ ג, י"ז,( ארז"ה "צמרת
  בירושַלִם. שלמה עשה וכך – מהלבנון ארזים

 נשבע שעליה ברית" "ֵהֵפר םג הוא – מרדה לתומכי שנכנעכ פוליטית עהט קר לא (="צפצפה") צדקיהו
 ירמיהו על מוסיף יחזקאל – אותו שהמליך הוא ֶראַצר)(=ְנבּוַכדְ  גדול"ה "הנשר שהרי '?!),ה (בשם ב"ָאָלה"

  לבבל. הובלתוו משפטו תפישתו, מפלתו, כגורמי יט),-יג לז,( ה"הָאלָ " וביזוי הברית ֲהָפַרת את

 מרום בהר" םג ישלוט הוא,( פרס מלך כורש מלכות" =)הרמה ארזה "מצמרת יקח ה' כאשר
( כג-כב י"ז," )אדיר ארזל והיה פרי, ועשה ענף, ונשא" בירושַלִם 'ה בית חדשמ ייבנה אז – ישראל"

-דברי כורש; צהרתה כלשון) אלא בעולם, ולטיםש מצרים ליליא ולא בלב אלילי שלא יתברר, אז– 
 בית לו לבנות עַלי פקד הואו השמים, להי-א  'ה לי תןנ ארץה מלכותמ כל( – "כג לו, ב-הימים

  ."ביהודה אשר בירושַלִם

  

 להסתדר בשלשות -יחזקאל יח 
על שאלה נוקבת  הנפש הֹחֵטאת היא תמות". אבל" -שנה, וקבע נחרצות  70הנביא סירב להמתין 

 אחת הוא לא השיב

 וִשֵני ֹבֶסר, יֹאכלו "אבות - בירושַלִם אמרו חורבן, יביאו מנשה שחטאי ד) (טו, ירמיהו אמר כאשר
 (לא, הגיב המשל ועל מנשה! לדרכי חזר יהויקים   - יז)-יג (כב, ירמיהו תשובת ִתְקֶהיָנה"? הבנים



 אם כי ִתְקֶהיָנה; בנים וִשֵני ֹבֶסר, ָאכלּו אבות עוד ויֹאמר לא הגאולה), (בימי ההם "בימים - כה)-כד
 70 להמתין סירב כ) ב, (יח, יחזקאל והנה ִשָניו". ִתְקֶהיָנה הֹּבֶסר, הֹאֵכל האדם כל - ימות ַּבֲעֹונֹו איש
 תמות". היא הֹחֵטאת "הנפש - נחרצות וקבע שנה,

  - יחזקאל של לָמָשל כפתרון יהודה,ב מלכים של שלשות 3 להציב אפשר

  יאשיהו          חזקיהו               יותם

  קיםיהוי           מנשה               אחז

  צדקיהו         אשיהוי            חזקיהו

 זקיהוח המובנים. בכל כישלון נחשב חזא עוון. מכל ףח 'תם', מלךו דולה,ג צלחהה חשבנ יותם
 זו בשלשה יצלה.נ ירושלם בלא כיש),ל ןולחורב חריבסנ למסע (שהביא המרד עד מאוד הצליח

  במבחן. מדתעו תמות", היא ֹחֵטאתה ש"הנפש חזקאל,י של קביעתו

 חוטאת"? "נפש ואה מנשה הלא שלווה,ב ימים אריךה נשהמ מדוע - ושיק ציבהמ שנייהה השלשה
 לא עשה אשר פשעיו כל עשה... אשר טֹאָתוחַ  מכל ישוב יכ "והרשע - ג)כ-אכ (יח, קאליחז השיב
 מוקדמת דותע יש זה, לפי ָחָיה".וְ  מדרכיו שּובֹוב ..ֲהלֹוא. שע?ר ֹותמ ְחֹּפץֶא  ָחֹפץהֱ  ו...ל ִיָזכרּו

 מלכיםב הדבר נזכר לא מדוע כ).-בי (לג, ב ימיםה-דבריב קר פירושב נזכרהש נשה,מ לתשובת
 אביו שמותא את ךוהמשי אביו, לייתהג בעת שלטון פסת כבר נוב שָאמֹון פנימ כנראה, - ובירמיהו?

  בביתו. שנרצח עד כג), (שם,

 שחרור בברית דיקצ כמלך התחילש צדקיהו, כשלנ מדוע - אלהש ולהע שלישיתה שלשהה לגבי
 יש ואולי כד). (יח, ִתָזַכְרָנה" לא ְדֹקָתיו...צִ  "כל - עוולה לדרכי חזרש פנימ ד)?ל ירמיהו( העבדים

  כז); (יח, ַחֶיה"יְ  נפשו את ואה מרשעתו... שער "ובשוב - (בגֹוָלה) יהויקים ןב ליהויכין גם רמז

 הדור, בחטאי לתלות יכול רמיהוי - יאשיהו? פלנ מדוע - יחזקאל שיבה לא תאח וקבתנ אלהש על
  יחזקאל. לא אך

 השונים התורה מספרי ביטויים
 וללתכ היא יח).-ה יח,( יחזקאל שהציב ִמשָּפַטי",ּו "ֻחקֹוַתי... רשימתב להתבונן לאש אפשר אי

 נשך וגזל, אונאה (איסורי לחברו דםא בין צדק משפטיו ִנדה"), "אשה( מקוםל דםא ביןש חוקות
 רעהו "אשת דינה"/ תא "ִטֵמא ,יג;ה לד,) מבראשית פרשיותל רומזת היא וריבית).

,ֵר  ַׂשְלַמת ֹּבלַתְח  ֹבלחָ  אם") משמות;(" ִטֵמא  חוב "ֲחֹבָלתֹו לו"/ תשיֶבנּו השמש ּבֹא עד ֶע
 קַרב";יִ  לא ִנדה אשה ואל" ִתקַרב"/ אל מָאתּהטֻ  ִנַדתב שהא ואל" ט,כו;י יח,) מויקרא;(" ישיב

 ַיֲעֶׂשה"; מתא משפט ידו, ישיב ֵמָעֶול" ַּבמשפט"/ ָעֶול תעשו לא" ו,לה;ט ט,י ִמשָּפַטי";ּו "ֻחקֹוַתי...
 ג;י ה,) מבמדבר;(" ִיָקח לא וַתרּבית ִיֵתן, אל "בֶנֶשך וַתרּבית..."/ ֶנֶשך ִאתֹומֵ  ִתַקח אל" לז;-לו כה,

 ֶהָהרים ...על" ;ב יב,) מדברים;(" ִטֵמא רעהו אשת "ואת ְטָמאה"/נִ  והיא ָתּה...אֹ  איש "ושכב
 הֹונה"; ואביון עני" ואביון"* עני ָׂשכיר ֲעֹשקַת  "לא ד;י כד, ַכל...";ָא  ָהריםהֶ  אל" הָרמים..."/
  ;("המשפטים "הֻחקים...

 בעולמו - שוניםה התורה ספרימ בביטויים שתמשתמ רקו בואית,נ לשוןב נוסחתמ הרשימה אבל
 העוול והדגשת כוהנים'), ת'תור רק ולא( כולה תורהה הדהדתמ חזקאלי לש מוסרי-הנבואי

 ומיכה. מוסע ישעיהו, הנביאים, לש לעולמם אדמ קרובה המוסרי

  

 לביאה וגורים עלובים -יחזקאל יט 

 פן מפוארת וגבוהה, לאשפתותמג -רותיה מלכות דוד לדו

 אריות בין ְלִבַיא" – מצרים לבין בלב / אשור יןב עצמאי עמדמ תפוסל חלהה אשיהוי לש ירושַלִם
 ב). (יט, גּוֶריָה" ִרְּבָתה ְּכִפרים בתוך" - ודד כסא לע 'ישבו' ונכדו יאשיהו מבני 3 ָרָבצה";

 נפילתו ואחרי בשומרון), יואש בן ירבעם (כמו ודד לבית האחרון הגדול המלך יאשיהו היה באמת
 "ַּבַחחים" והובלו חודשים, 3 'מלכו' מהם שניים א). (יט, ישראל" נשיאי* אל "קינה לשאת צריך



 הספיק לא אפילו יהואחז לבבל. ויהויכין למצרים, יהואחז – חֹוַח) קוצי כמו תיל, (=כבלי
  ד). (יט, ִנתָּפׂש" םבַשְחָת  גוים, אליו "וישמעו כמלך, 'לשאוג'**

 המרד כדי תוך ארמונות***ו ערים נגד יהודה באצ את הפעילו נים),ש 11( מלךכ ולק ריםה יהויקים
 עמון..." בני גדודי ואת מואב, דודיג ואת ארם, גדודי אתו ַכׂשדים, דודיג "את וב ילחש 'ה בל.ב נגד

 ִיְתנֻהּווַ  רשתם... ליוע יפרשוו ממדינות, סביב גוים עליו "ויתנו – יחזקאל בלשוןו ב), ד,כ ב (מלכים
  ט).-ח (יט, ישראל" הרי אל עוד ולוק ִיָשַמע לא מעןל בבל... לךמ אל ְיִבֻאהּווַ  ַחחים,ּבַ  ַבסּוַגר

 לו, ב הימים דברי ו; כד, ב מלכים יט; ב,כ (ירמיהו יהויקים לש סופו לע מקראב ונותש דויותע יש
 שגלות מפני אחת, דמותכ יהויכין, נווב הויקיםי ואה יחזקאל בקינת השני גורשה ייתכן, אבל ו),

  יהויקים. מרד לש התוצאה הייתה יהויכין

... – דורותיהל ודד מלכות "ּבְ  "ִאְמ  מלכים מתוכה וציאהה ענף, עץ כמו גבוההו מפוארת גפן – ָדְמ
 א",וָצמָ  "ִצָיה מדברל כההפ באש, נשרפה "לארץ", ושלכהה ֹמְשלים", בֵטיִש  ֹעז... "ַמטֹות – גדולים
  יד).-י (יט, לקינה" "ַוְתהי

______________________________________  

  כב) (ד, בויקרא כמו נשיא"," רק 'מלך', יןא ועוד) מה,( ביחזקאל *
  קינה וגם עג,ל גם בו יש ,הפלגה בלשון דםא כטורפי גוריםה תיאור **

  ז) (יט, נותיוארמ = "אלמנותיו" ***

  

  

  

 להיות כמו כולם -קאל כ יחז
היכן שמענו, שה' ציווה במצרים על התרחקות מאלילים, ובני ישראל ִהמרו את פיו ודבקו בהם? 

 ?האם היו ליחזקאל מסורות, שאינן כתובות בתורה, על עם ישראל שלא רצה לשמוע

 הסילוק; זיונותח והתחילו א), פרק( השמים" נפתחו" יהויכין), לגלות( 5-ה בשנה

 וסילוק פשעים ראותל בירושַלִם טייל הואו בביתו, יחזקאל לפני שבוי הודהי קניז 6-ה בשנה
  יא); עד (ח להים"-א  "במראות שכינה

 את וחושף מתפרץ, ה' ףא חרון ועדיין ה'", תא לדֹרש שראלי מזקני אנשים" אוב כבר 7-ה בשנה
 ַכגוים, ִנהֶיה מרים:אֹ  אתם שרא – תהיה! לא יֹוהָ  – רּוֲחֶכם לע "וָהֹעָלה הפוכות.ה ליבם כוונות

  לב); (כ, ואבן" ץע לָשֵרת הארצות, כמשפחות

 להתיוון – (להתַאֵלל ומיןי עתיק הוא גוייםב ולהתבולל ולע פרוקל הרצוןו בחירה,ה נטלמ הייאוש
 ה' בחירת עם משמ כד),-ד ט, בריםד משה, (כדברי עגלה בחטא ברכ אולי להתחתן). – התנצרל –

 להיות לא כולם', 'כמו היותל ההפוך, הרצון ולדנ ו), ט,י שמות( דוש"ק גויו יםכהנ ב"ממלכת
  'מסיני'. עול ריקתפ וגם מסיני', 'תורה – 'מיוחדים'

 "ביום כ). ,ד (דברים הברזל" ב"כּור מצרים,ב התחיל הז שכל אמר,ו כת,ל רחיקה חזקאלי אולם
 שליכּוהַ  עיניו קּוֵציִש  ישא ֵלהם:א ֹאַמרוָ  ...מצרים מארץ הוציאםל להם ידי שאתינ בישראל... ָּבֳחרי

 ִהשליכּו, לא עיניהם קּוֵציִש  את איש ֵאַלי, ְשֹמעַ לִ  ָאבּו לאו בי, ַימרּווַ  ַטָמאּו...ִת  לַא  צריםמ ובִגלּוֵלי
  ח);-ה (כ, עזבו..." אל מצרים ִגלּוֵלי ואת

 את מרוִה  שראלי בניו רים,מצ מאלילי התרחקות לע במצרים ציווה ה'ש שמענו, יכןה מפתיע! זה
 ישראל, םע על בתורה, כתובות אינןש מסורות, לליחזקא יוה האם צריים?מ פולחניםב דבקוו פיו

 דברנו אשר הדבר זה "ֲהלֹא – ב)י יד, (שמות הים לע הכתוב תא 'דרש' הואש ו,א שמוע?ל צהר שלא
  מצרים...". תא וַנַעבדה ממנו ַדלחֲ  במצרים... אליך



 רועובז חזקה "ביד בגולה םג ישרדו היהודים – מאשרת וריהוההיסט ייאוש,ל ההנבוא תשובת
 ."נטויה

  

 על פרשת דרכים - כא יחזקאל
שתי  -האם לפנות ימינה ולעלות על ירושלים, או להמשיך ישר, בצד שמאל אל רבת בני עמון 

 ?שותפות מרכזיות במרד נגד בבל, לאן יפנה מסע החרב

 יער אל" פניו את שםו צפון, ארץב נבואיה חיזיוןה מתב לע יחזקאל עמד מודרנית בתקשורת כמו
ִ  ואה ֶגב"נֶ  השדה  מצפון מירמיהו, הפוך במבט ז), ,ב (כא, ישראל" דמתא ִמקָדשים... ם..."ירושַל

 דרומה.

 צבאו םע למסע יוצא בשמו) לנקוב בלי( בבל מלך תא מציג ברכ והוא נביא,ה ָשלים"ְמ  "ְמַמֵשל
 צבא מייצגת והיא ותה,א ולהבריק חדדל כדי ותהא מורטיםו לוטשיםש דולה,ג חרב באמצעות

  מי? את אבל – ולהחריב לכבוש מסתער
  נשימתו. את עוצר 'העולם'

 ָשַאל ַּבִחצים, (=הבריק) "ִקְלַקל – כז)-כד כא,( בקוסמים התייעץל בלי ברד עשהי אל בלב מלך
 (=באזור דרכים"ה שני ראשב דרך,ה םֵא  על" החליטל יכד ָּכֵבד), (=צורת ֵבד"ַּבּכָ  ראה ַּבְתָרפים,
 על ָּכרים ָלׂשּום ַלִם..."ירוש על לעלותו 'שמאל') נקראתש =מדמשק,( ימינה'' פנותל אםה דמשק),
 בני "רבת אל הירדן) =עבר( 'שמאל' בצד שר,י להמשיך וא ָדֵיק", בנותל ְללה,סֹ  ְשֹּפךלִ  ְׁשָערים,

     צדקיהו)? יבימ ג; כז, ירמיהו( בבל גדנ במרד יותמרכז שותפות שתי כה), (כא, עמון"

 ָמְתַנִים ִשברֹוןב "ֵהָאַנח – טווהנצ כבר הנביאו 'בשטח', קרהי המ יחזקאלל ראהה ברכ ה'
 – )יב-יא (כא, ידים..." כל וָרפּו ב,ל כל וָנֵמס אה,ב כי שמועה (=על) אל" ר),מ =בכי( ּוִבמרירּות"

  כך! אחר לז)-גל (כא, מון'ע ו'רבת תחילה', 'ירושלם

 כא, ֵחן...";בֹ  ("כי האפשרויות את וחניםב הדרכים, רשתפ לע והיםת יוה דייןע פרשניםו יועצים
 ואנו כוחותיו, תא חומותיה על ויַכֶלה מון',ע 'רבת לע תחילה עלהי בלב מלךש מקווים,ו יח)

 על עולהה בבל =מלך( ניּבְ  ט"ֵשבֶ  – צפון ארץמ אותם 'מרגיע' נביאה אבל ו).ט (כא, "ָנׂשיׂש"
 ה' אני "כי יח), (כא, היה"י "לא מקווים שאתם מהו עץ", לכ ֹמֶאֶסת ני)ּבְ  תא ַיֶּכהו ירושַלִם,
  לז). (כא, דברתי"

  

  

 דרוש: סניגור -יחזקאל כב 
אי אפשר שלא לזעוק: הייתכן שאין שום סנגוריה? אין אנשים טובים? לא היו מעשים טובים? איך 

 ?'כתב אישום' חד צדדי כל כך אפשר לקבל

 עם יתייעץ גם ואה המורדת. הקואליציה את הפילל עדיף יךא לו,ש שיקוליםה תא עשהי בלב מלך
 בלי דבר עשהי לא לאליליו, וסוגד מאד דתי'' תמיד בלי,ב מלך כי( 'ָכֵבד'ו ְתָרפים'' לו,ש הקוסמים

 שלו. ההחלטות את קבלי ואז וקסם), יחושנ של גיבוי

 ִ  ההכרעה בלא הבבלית, בהגמוניה מרודל ההכרעה תא זמןמ יבלוק ברכ מוןע ברבתו םבירושַל
 ִתָתֵפׂשּו" ַּבַּכף ִּפשֵעיֶכם... ִהָגלֹותּבְ  ֲעֹוְנֶכם, ַהְזַּכְרֶכם "יען – עלהמ לש יןד ביתב תקבלתמ האמתית

 היכןמ מושג של ֵצל אפילו לו ישש מבלי מלמעלה, וכתבתמ בבל לךמ של הכרעהה כט). (כא,
  ומדוע. מוכתבת, שלו ההכרעה

  יב):-ב (כב, תֹוֲעבֹוֶתיָה" ו"כל הדמים" "עיר נגד האישום' 'כתב שוב חוזר לכן
  ִגלּולים... וָעׂשתה דם... "ֹשֶפֶכת

  בך; הֹונּו ואלמנה יתום – בתֹוֵכך ַבֹעֶשק עשו ַלֵגר – ָבך ֵהַקלּו ואם אב
  בך... היו רכיל אנשי – ִחָלְלְת  ַשְּבֹתַתי ואת – ָבזית ָקָדַשי

 ואיש – תוֵעבה עשה רעהו אשת את ואיש – בך ִענּו הִנדה ְטֵמַאת – בך ִגלה אב ֶערַות – בך עשו ִזמה



  בך; ִענה אביו בת ֲאֹחתו את ואיש – ְבִזמה ִטֵמא ַּכָלתֹו את
  ַּבֹעֶשק..." ל)ֵרַעִיך (=ֶּבַצע ַוְתַבצעי – ָלַקַחת וַתרבית נשך בך... לקחו ֹשַחד

 איך טובים? עשיםמ היו לא טובים? נשיםא אין נגוריה?ס וםש איןש ייתכןה זעוק:ל לאש אפשר אי
 זו הטוב, את ולחזק רעה מול להתמודד שצריך מי כך? לכ צדדי דח ישום'א כתב' קבלל אפשר

  החשובים). הנחלות, (=בעלי ארץ"ה "ַעם רים,ש כוהנים, נביאים, – ההנהגה

 בפשעים, שמהא רק לאש ל),-הכ כב,( ירושלמיתה הנהגהל בעיקר מופנה האישום' ש'כתב מסתבר,
 לָפַני ַּבֶּפֶרץ וֹעֵמד ֵדרגָ  ֹגֶדר איש מהם "ואבקש – הגנה' כתב' של מוחלטה היעדרול חראיתא םג אלא
  מצאתי"! ולא – ֲחתּהשַ  לבלתי הארץ בעד

  

  

 ֵאם ַאַחת -יחזקאל כג 
ומהו העונש לצדיקים שעצמו את עיניהם אל מול להיכן נעלמו 'ארבעת האמהות' שכולנו מכירים? 

 ?הזנות

 ליחזקאל שהייתה מאמין ינניא אבל - אבותו מהותא דריס לכאורה)( הופךו ,טז פרק את ממשיך כג פרק
 אני קטנה).ה רחלול הגדולה, ללאה נשוי עקב,י אחד, ואב מהותא 4(= אומהה ראשית לע אחרת מסורת

 במצרים"" והזנות ושלמה, דוד של מאוחדת'ה 'הממלכה יאה הזה, משלב )ב כג,( חת"א "ֵאםש סבור
 במצרים, מקלט מצא נבט ןב ירבעם גם יא). ג, רקיםפ א-מלכים( במיוחד הפרע לבתו למה,ש נשיל מכוונת
 הממלכה. את לַפֵלג יצא ומשם

 אל עגלים, מזבחות שלה,מ פולחן מותב הל בנותל חליטהה ם),שבטי =עשרה( "הגדולה" ָאֳהלה", "ֹשמרון
  יותר. הרבה ֵהֵרעהו מ"אחותה", למדה היא ודווקא ּה',בָ  'ָאֳהלי - ה' יתב באמת - "ירושַלִם" '.ה ורתת יפ על

 בחילה) (עד העסיסי התיאור לכ מצידון. איזבל זנוני אל וגם זכרת,נ לא ראשונה,ה שראלי ירתב תרצה,
 אין כולו. פרקה את 'צובעים' מנשהו אחז חטאיו "בבל",ו אשור"" סיכינ םע דתית-פוליטיתה ותבזנ ממוקד

 (שחלק המלכותיים ארמונותב הקיר ציורי תא כשדית,-האשורית תרבותה תא יטבה כירה יחזקאלש ספק,
 ים)בבלי מחודדים (=כובעים ְטבּולים ְסרּוֵחי" והצבעים, מלבושיםה את חפירות),ב נחשף הםמ ניכר

 בעצמם שהם ובתיאורים, סגנוןב בלשון, - ארמית-אכדית שפעהה פוגיםס דבריוו ו),ט כג,( בראשיהם"
  מהעונש. נפרד לתיב כחלק - הקדושה תא ומחללים שפה,ה את עריהו עירום מפשיטים

 (באופן והתעלמו הקודש, ירע מידרדרת לאן ראותל רצו אל כלל בירושלםש דיִקם"צ ואנשים"
 ֹנֲאפֹות" משפט" האחיות-ממלכותה שתי תא שפוטל ותםא אלץי חזקאלי נביאה .מהזנות טבעי)

 ְכבּודה ל"ִמטה לאיפור,ו למלבושים "הִזמה", יאורית לכל יחשפוי םה משפט,ב כמוו ה),מ (כג,
 כעונש השופטים,-'הצדיקים' לש צניעותם גם תתחלל כךו מג),-מ (כג, אּופים""נִ  לש רּוך"עָ  וֻשלָחן

  .המפולת את עצורל אולי, היה פשרא כשעוד התעלמותם,ו שתיקתם על

  

 המוות הקטן והחורבן הגדול -יחזקאל כד 
אשתו של יחזקאל מתה והוא מתהלך בבגדיו הרגילים, נמנע מביטוי אבל. כי מה המשמעות של 

 האבל הפרטי שלך אל מול חורבן ירושלים

 הצגותה עם סתום,ה פהה םע הנביא של הנבואות סכתמ את חותם לגלות) 9-ה (בשנה הזה הפרק
 בטבת! (=עשרה זה"ה היום בעצם "ירושַלִם, לע הבבלי מצורה חילתת לע ול ודיעה 'ה והמשלים.

 עם והעצמות, בשרה – ו)-ג (כד, ּה"ב ֶחְלָאתה "אשר סיר כמו – העיר תא לו יארת שובו – )ב כד,
 דבר יישאר לאו ּוַתך,ת הסיר נחושת גםו הגדולה, באש םתו עד ישרפוי והצואה, הדם

 יג).-ט (כד, "ִמֻטמָאֵתך"



 שנים 4 הנצורים מאכל את ותיאר יום, 04 ימין צד ועל יום, 903 שמאל דצ לע כבש ברכ יחזקאל
  ).5-ה בשנה נבואתו, בתחילת( כן לפני

 ה' סופו ואת המצור משךה את הראשונה. שימתומ הסתיימה פועל,ב להתרחש תחילה הז כאשר
 לג, שנה"; עשרה "בְשֵתי שנים, 3 (בעוד "הָּפליט"מ ישמע ברכ ואה צמוע חורבןה ועל לו, ַיראה לא
  כז). (כד, חופשי לדיבור פיו יפתחי ואז ב),כ-כא

 "ַמחַמד  הנביא אשת ותמ – המצור) וםי אחרי ידמ כנראה, ח;י (כד, בערב"" אחרון,ה המופת
,   בלות.א מנהג שום לנהוג שלא לנביא, הַצוו טז), (כד, ְּבַמֵגפה" ֵעיֶני

 בין ונעליו 'ְּפֵארֹו' לכ עם לבוש כשילך ותר,י עוד בלוטי הנביא ַמֵגפה',' אותהב ביםר נשיםא תומ אם
 איננו איך בתדהמה, אותו כשישאלו (=ְמכּוֶסה). פםש ֲעטּוֵיי שק,ה בושיל יחפים,ה אֵבליםה כל

  הנבואית: התשובה בואת אשתו על מתאבל

 כד,( עיניכם" חַמדמַ  ֻעזֶכם, אֹוןגְ  קדִשי,ִמ  תא מחלל" 'ה ירושַלִם, חורבן מתחיל כעת בדיוק
 ואין בגולה, 'רגילים', מתים לע לאֵבלות משמעות יןא לכן, חרב.ב נופלים בנותו ניםב והמון כא)

  אֵבלות. למנהגי מקום

  דורות.ל צום, ליום יהפוך ַלִםירוש על מצורה התחלת יום

  

  

 קוצר ראייה -יחזקאל כה 
ות האלה נזכרו בפירוש בתור שותפים ליוזמת המרד נגד בבל, אז כיצד זה מתוארת כעת הממלכ

 ?שמחתם, במחיאות כפיים, על חורבן ירושלים

 ירושַלִם - כך)-אחר נהש 16-(כ ביחזקאל כה רקפ לבין ירמיהו,ב כה רקפ יןב פתיעהמ קבלהה יש
 (כה, ירמיהוב העמים שימתר שתו!י םכול - הבבלי כיבושה של הַתְרֵעלה' ּכֹוס' את בדהל תשתה לא
 ֲעַרב, משבטי רבים ועוד ב),ל פרק (עד חזקאלי יינבא עליהםש העמים, לכ את וללתכ כ)-יט

  שבמדבר:
  מצרים; מלך פרעה
  פלשתים; ארץ מלכי
  צידון... ומלכי ֹצר מלכי

 עמון; בני מואב, אדום,

 מנקודת זאת,ו מצרים),ו רצֹ  ךכ חר(וא פלשתים אדום, ואב,מ עמון, - מצפון פוך,ה הסדר ביחזקאל
 הגבול את חשף עמון, של בבליה הכיבוש כי מלחמה,ה הגיון םג זהו - צפוןמ באש כובשה לש ראות

 הבבלים ביד ייפול וכעת מסיחון, בשוכ ישראל שבני חסית),י (פתוח אזור באותו ואב,מ לש הצפוני
  ט): (כה,
  מואב, כתף את ֹפֵתחַ  הנני

  צבי, כמו) (רץ ָקֵצהּוִמ  ֵמעריו ֵמהערים,
  מואב), ערבות(= הישימֹות בית ארץ
  מואב); בצפון (=הרמה ָיַתימהוִקר ְמעֹון בעל

 גמליהם, עם שיבואו דם",ק "בני בתור ה),-ד (כה, יחזקאלב גם ופיעיםמ המדברמ רבע שבטי
  ומואב. עמון על וישתלטו

 שותפים תורב )ג כז,( בירמיהו בפירוש נזכרו ֹור)צ (כולל האלה ממלכותה מוזר: שהומ יש אבל
-בן דליהג רצח מאחרי עמד אף מוןע-בני מלךו צדקיהו, ימיב בלב גדנ הנוסף)( מרדה ליוזמת

 במחיאות חתםשמ את מתאר ו) (כה, חזקאלי למה אז ד),י מ, ירמיהו( בבלל אמןנ היהש אחיקם,
  ירושלם? חורבן לע רגלים, ורקיעות כפים,

 והחליט הדרכים", שני בראש בבל... מלך "עמד כאשר כו):-דכ (כא, ביחזקאל נמצאת התשובה
 כי בעמון, שמחה פרצה לסוף, עמון" בני "ַרַּבת את ולדחות תחילה, ירושַלִם על לעלות בקסמיו

  .'ה בשם ראייתם, לקוצר לועג הנביא יינצלו. והם ירושַלִם, בהחרבת יסתפק בבל שמלך חשבו



  

 חזקה כמו צור - כו יחזקאל
פרקים מוקדשים לתיאור חורבנה של צור הבוטחת. מיקומה של העיר היקשה מאוד על שלושה 

 נסיונות הכיבוש לאורך ההיסטוריה
 בעיניים נוצצות

 ?לא ארזים, לא סוסים, ולא כסף. אז מה כלל היצוא החקלאי הארצישראלי על האניה הצורית

 ירש שמע הואש סוברים*,ה יש דהימה;מ הבינלאומי המסחר פרטיב יחזקאל לש והידע הבקיאות
 ינה.לק אותו והפך הם, גם לבבל שהגיעו ור,צ מגולי תהילה

 במקום יּוַצר בה חלק שכל פוארת,מ כאניה מתוארת )ג (כז, בים"ר ייםא לא עמיםה ֹרֶכֶלת" צור
  סיפונה. על ארצות,ה מכל היצוא סחורותו עליה, שרתיםמ הממלכות כלמ המומחים אחר,

 הים וייג את שהחליש( דודו יָרםח ימימ במיוחדו אשוריים,ה הכובשים לפני שנים מאות
 כוח בלי כמעט ידון)צ (עם צור הפכה י),-ט ב-מואלש חמת; לךמ עיתֹ  םע ריתב כרתו הפלשתים,

 מחופי ושבותמ הקימה ואף =התיכון),( הגדול יםב המסחר ירתב לכלית,כ מעצמהל צבאי,
  =קרתגו). דשתח-(קרת אפריקה צפוןו ספרד עד קפריסין

 משניר וברושים רזיםא לא - צוריתה האניה לע ארצישראליה חקלאיה יצואה תא גלותל מרתק
 או (=סרדיניה, מתרשיש ועופרת" דילב ברזל, "כסף, אל ז), כז,( מצרים"מ ִרקמהב ֵשש" אל ולבנון,

 ו"אבן םובשמי הבז ולא מהצפון, יד) (כז, פרדים"ו ופרשים סוסים" לא ב),י כז, פרד;ס-דרום
  וֲעַרב. מְשָבא ב)כ-כא (כז, יקרה"

 ושמן ודבש קלוי), =דגן( וַפַנג (משובחות) ִניתִמ  בִחֵטי ְכָלִיךרֹ  מההֵ  שראלי ממלכת)( ארץו "יהודה
"מַ  נתנו לקטורת),ו לרפואה קרי (=שרף וֹצרי      יז). כז, ערבון;ב סחורה (= ֲעָרֵב

 אופירל זהב מסעותב יָרם',ח עבדי' םע יותבאנ שלח המלך ששלמה מיהודה, םצעירי לכם תארו
 שגם הכוכבים, פי על בים נווטל ידעו הם כי ),ח (כז, "ֹחְבָלִי ֵהמה" ורצ חכמיו ז),כ ,ט א-(מלכים

 אחרי התפתו גם מסביב,ש והחכמה העושר כלמ נצצו להםש העינייםש להא - הםל סגדו
  נאמן. ארנש המינים, ושבעת דבשו חלב זבת ץאר שאהב ימ אליליהם.

  

196,159-197- עמ' ראשון, יתב בימי המקרא רצותא בין לכלהכ קשרי לת,אי שהמ *ראו
94-153,100,95. 

  

 בעיניים נוצצות -יחזקאל כז 
 ?לא ארזים, לא סוסים, ולא כסף. אז מה כלל היצוא החקלאי הארצישראלי על האניה הצורית

 שיר מעש שהוא סוברים*,ה שי מדהימה; הבינלאומי מסחרה בפרטי יחזקאל לש והידע הבקיאות
 ינה.לק אותו והפך הם, גם לבבל שהגיעו ור,צ מגולי תהילה

 במקום יּוַצר בה חלק שכל פוארת,מ כאניה מתוארת )ג (כז, בים"ר ייםא לא עמיםה ֹרֶכֶלת" צור
  סיפונה. על ארצות,ה מכל היצוא סחורותו עליה, שרתיםמ הממלכות כלמ המומחים אחר,

 יםה גויי את שהחליש( ודוד יָרםח ימימ במיוחדו אשוריים,ה כובשיםה פניל םשני מאות
 כוח בלי כמעט ידון)צ (עם צור הפכה י),-ט ב-מואלש חמת; לךמ עיתֹ  םע ריתב כרתו הפלשתים,

 חופימ מושבות הקימה ואף =התיכון),( הגדול יםב המסחר ירתב לכלית,כ מעצמהל צבאי,
  =קרתגו). חדשת-(קרת האפריק וצפון ספרד עד קפריסין

 משניר וברושים ארזים לא - הצורית האניה על הארצישראלי החקלאי היצוא את לגלות מרתק
 או (=סרדיניה, מתרשיש ועופרת" בדיל ברזל, "כסף, לא ז), (כז, ממצרים" בִרקמה "ֵשש לא ולבנון,

 ו"אבן ובשמים בזה ולא מהצפון, יד) (כז, ופרדים" ופרשים "סוסים לא יב), כז, ספרד;-דרום



  וֲעַרב. מְשָבא כב)-כא (כז, יקרה"
 ושמן ודבש קלוי), (=דגן וַפַנג (משובחות) ִמִנית בִחֵטי ֹרְכָלִיך ֵהמה ישראל (ממלכת) וארץ "יהודה

" נתנו ולקטורת), לרפואה יקר (=שרף וֹצרי      יז). כז, בערבון; סחורה (= ַמֲעָרֵב

 אופירל זהב מסעותב יָרם',ח עבדי' םע אניותב שלח המלך ששלמה יהודה,מ צעירים לכם תארו
" ֵהמה" ורצ חכמיו ז),כ ,ט א-(מלכים  שגם הכוכבים, פי על יםב לנווט ידעו הם יכ ח), כז,( ֹחְבָלִי

 אחרי התפתו גם מסביב,ש והחכמה העושר כלמ נצצו הםשל העינייםש להא - הםל סגדו
  .נאמן נשאר נים,המי ושבעת ודבש לבח זבת ארץ אהבש מי אליליהם.

  

196,159-197- עמ' ראשון, יתב בימי המקרא רצותא בין לכלהכ קשרי לת,אי שהמ *ראו
94-153,100,95. 

  

  

 גן עדן של ִפניקים - חיחזקאל כ
יחזקאל הכיר את התרבו הפניקית ובפרקנו אנחנו מקבלים הצצה אל גן העדן המיתולוגי של 

 ?הפניקים. האם הוא דומה לגן העדן שלנו

 )ג כח,( חכםה ָדִנֵאל". "יחזקאל הכיר היטב גם את התרבות הפניקית, והשתמש בה כנגד הפניקים
 ;כ)-יד יד, יוב;וא ֹנח עם עילל (נזכר קדומהה אּוָגרית ֵמעלילות

ב ִמְמַשח (=מדוד גן אלהים... בֵעֶדן" (כח, יג) ֵמעלילות ִגְלָגֵמש (והדומות לה); וגם גן פלאי של "ְּכרּו"
ע ה' בתוך חּוַּפת) הסֹוֵכך". תיאור גן העדן בעלילות העמים שונה והפוך מהגן הטבעי שנט למלכות,

חרי עבור האדם; בתורה הגן הוא ללא כרובים, הללו מופיעים "ִמֶקֶדם לגן עדן" (בראשית ג, כד), א
 ניםאב יוה בגן העצים ופירות יד), ח,(כ אש" אבני" על תהלכיםמ היו מיתולוגיה בגן. גירוש האדם

 הכוהן, לב לע הן בתורה כ).-יז ח,כ שמות / יג (כח, חושןה מאבני 9 ובהן 'סֹוֵכך',ב שובצותמ יקרות,
 .האדם

 יןב עיקריה המשותף.' בתורה ה' פונה אל האדם במיתולוגיה, בני אדם מחפשים אגדות 'מופלאות
 עצום,ה ושרהע גאוות שהם ור,צ וחטאי החטא, גללב הגירוש ואה ובתורה יחזקאלב העדן גני

 .המבול דור של טאוח את המזכיר ביטוי – ז)ט (כח, חמס"" שהתמלא הבינלאומי, והמסחר

 שבי חיָרם: ברוחו של יחזקאל, הוספתי וגיליתי בצור את 'החטא ועונשו', בהקבלה למלכי ישראל
-טו ה', א-מלכים( ישראל לוהי-א ה' ואת שלמה,ו דוד את יבדכ חיָרם נה.ש 34 מלךו אביו, אכס על

 לש אביה והוא צידון, על וגם ור,צ על ַעְשֹתֶרת הןכ ֶאְתַּבַעל שתלטה ציחותר רשרתש חריא כה).
 .אחאב אשת לא), ז,ט א-(מלכים איֶזֶבל

גם עמרי השתלט על ישראל במלחמת אחים, אחרי שרשרת רציחות; איֶזֶבל הביאה לשומרון את 
נביאי ה'. הבת עתליה העבירה את תרבות פולחן הבעל והֲאֵשרה, והעצימה את הרציחות בהריגת 

 .הרצח עם פולחן הבעל, גם לירושַלִם

יבשתית ַסנֵחריב הכניע ופיצל את צור וצידון לשתי ממלכות חלשות, וְנבּוַכְדֶראַצר החריב את צור ה
 .במקביל ואחרי חורבן ירושַלִם

  

  

 משחק המעצמות -יחזקאל כט 
גויי הים, סימנו את סוף השליטה המצרית מעבר יציאת בני ישראל, ומלחמות המצרים נגד 

 לגבולותיה, ופתחו פתח לעצמאות ישראל בארצו



 על מּוֶגֶנת הנילוס, בתוך מצרים בצהָר  התקופות ברוב חת.א יחידה םה ב)ל עד( צריםמ לע הפרקים
 בדת החיים, אורחותב - ג) (כט, ֹאָריו"יְ  בתוך ֹרֵבץה הגדול =התנין)( "הַתנים - מדבריותה ידי

 למרחבי מלחמה למסעות צריםמ יצאה פעמיים נים.ש אלפי תהעצמאו לע צריםמ מרהש ובתרבות,
 זר: כיבוש פגהשס אחרי וצפונה, כנען

 מי.שֵ  ממוצא ה'היקסוס', פרעוני מצריםב שלטו יוסף)ו יעקב אבות,ה בימי( פנה"סל שניה באלף
 פרעוניל ברובם)( שתחווה נעןכ ומלכי צרית,מ אימפריה של ופהתק פתח מצריםמ הזרים גירוש

 פן לו, ִנְתַחְּכמה "הבה - רעהפ עליהם שאמר כמו שראל,י בני עבודש לש זמןה יהה םג הז מצרים.
 י). א, (שמות הארץ" מן עלהו בנו, ונלחם ֹשְנֵאינו, לע הוא םג ונוסף לחמהמ ְקֶראנהִת  יכ היהו ִיְרֶּבה,
 שליטהה סוף תא ימנוס האחרים),ו הְּפִלְשתים( יםה גויי נגד מצריםה ומלחמות ישראל, בני יציאת

 הנאמנות נעןכ ערי במקום בארצו, שראלי לעצמאות תחפ ופתחו יה,לגבולות ברמע המצרית
  לפרעה.

 (ימי לפנה"ס השביעית מאהב מצרים את מיים)ש שליטים שוב( אשוריםה בשוכ שנייה,ה בפעם
 מלחמה מסעותל ָחְפַרע) כֹו,נְ  ְּפֶסְמתיך,( םמצרי פרעוני ובש יצאו וסולקו, חלשונ וכאשר מנשה),
  הצפון. צבאות תא מצרים מגבולות תרחיקש אימפריה, לבניית

 יכ - למצרים אסון שתביא המצרית, יומרהה נגד נזעקו ב)ל-כט( חזקאלי גםו מז)-מו( רמיהוי גם
 יקשיבו ולא יבינו לא הרי מצריםה הרי - למה אבל צמה.ע מצרים תא גם ֶּכהַת  הצפונית בבל

  האלה? לנבואות

 היהודים תא לעצור ניסו והנביאים לירושַלִם,ו ליהודה ורבןח תגרור מצריתה יומרהה דרך,ה על
  מצרים. על מלהישען

 הז אבל כא), (כט, ישראל" ביתל קרן "ַאצמיח ובש המעצמות, משחקמ צריםמ וצאתה חריא רק
  השני. הבית הקמתב הפרסית, בתקופה קר בפועל יקרה

  

  

 ומה על סופה של בבל -יחזקאל ל 
ירמיהו וישעיהו ניבאו על סופה של בבל. יחזקאל לא אומר על כך מילה. מה הם ידעו שהוא לא 

 ?ידע

 וכתב לעשות, הגדיל נא)-(נ ירמיהוו – הכשדית בבלל הצפוי קץה על יבאנ ברכ כב)-טי יג,( ישעיהו
 פרת" תוך "אל להשליכוו אבן, עליו קשורל וציווה אחד", ספר אל" בבל חורבן לע הנבואות את
 סד).-נט (נא,

 עת ענן, יום לה', "יום תיאור:ה עליה, גם ה' פקודי בו יוםה ועל בלב לע בואהנ וםש יןא ביחזקאל
 כי – י) (כט, כוש" בולג ועד ְסֵוֵנה* "מִמְגֹדל במצרים בלב חרב של וםי תיאור ואה )ג ל,( היה"י גוים

  פרס! עליית ועל ',ה ברצון בבל לש סופה על ילהמ אין אבל ה', רצון זה

 ז), כט,( בירמיהו אלא יחזקאל, ספרב נמצא אל מבבל חזקאלי לש התעלמותול ההסברה תא גם
 שמה, אתכם ִהְגֵליתי שרא העיר שלום את "וִדְרשּו – היום) עדו (מאז גולהה הודיי תא חייבמ והוא

  ום".של לכם יהיה שלומּהב כי ה', לא ַבֲעָדּה והתפללו

 בּוַכְדֶראַצר,נְ  לניצחון התפללו בבל יהודיו פרעה, שלוםל תפללוה צריםמ הודיי זה,ה תיאורה לפי
 רוסיה, יהודי אחיהם גדנ התפללו הראשונה)( העולם מלחמתב אוסטריהו רמניהג יהודיש כמו

  בזה. זה הצדדים שנימ לחמו יהודים ייליםח המוני גםו וצרפת, בריטניה

 בבל נגד נבואותה מגילת את השקיעל ירמיהו יווהצ דועמ פתע,ל בנתיה לוא יםדבר כתיבת כדי תוך
 בגלל להורג ּוָצאי לא אדם ושום ממנה, ילהמ אף לקרוא וכלי לא בבלב איש – פרתה ימ בתוך

  כך.-כל חריף בבלי נטיא סמלי במעשה מעורבות



 הסיבה זאת ום.סת ופיו בגולה, ביאנ היה כבר יחזקאל ,תום עד עצמאיו חופשי ביאנ היה ירמיהו
  .בבל של ופהס על מילה לומר לימב לארץ, שיבהו גלויות יבוץק מתאר שהוא

 
 כוש שבגבול 'ַאסּוַאן', איב המבצר עד בסיני), ֶדְלתה,ה גבול לע =פילֹוִסיֹון, ז;ט ל,( סין"" ממבצר* 

 .(=סודן)
  

 כשהארז הגדול קרס -יחזקאל לא 
יחזקאל, מתובל בלעג ובעצב עמוק על החורבן הנורא. למה נמשל עוד משל מזעזע מבית היוצר של 

 ?הארז ומה יהיה בסופו

 ליהודה), אותם להשיב דעתם,ל היה, (שיכול בלב מול צרימ ניצחוןל יפוצ עדייןש הודיםי באוזני
 משליו של הלעג נימת באותה ט), לא,( האלהים" בַגן שרא ֵעֶדן ֵציעֲ  "כל תיאורב חזקאלי המשיך

 דיכאון. דיכ עד הידע עמוסי ים,העסיסי

 ושפה, תרבות ועשירי ידע מיר תפקידים שלל וזיב-ןב 'פרופסור'ל ציעיםמ יוה ודרנייםמ משכילים
 מנוחה של רגע לו היה אל הנורא. החורבן בסערתו עמוק עצבב נתון יהה נביאה חזקאלי אבל

  המזעזעים. והמשלים החידות מסיוטי

 לאשור צבא), ליב (כמעט המסחרו עושרה ירתב צֹור,ִמ  עבר'' רת,לתפא וב שגדלו והעצים העדן גן
 "ְּבֹרב – נינוה ארמנותל ארזים משם כרתהו הלבנון, ריה לע גם)( השתלטהש צבאית,ה המעצמה

 ִקצֹו, ְמרֹום ְוָאבֹוא רושיו,ב מבחר ארזיו, קומת ֶאְכֹרתוְ  לבנון, ְרְּכֵתייַ  הרים רוםְמ  ליתיע ניא ִרְכּבי
  כד). לז, (ישעיהו לֹו"ַּכְרִמ  יער

 לבנון בארז הצבאי, הכוח מעצמתל הסחר מבירת זהה המעבר תא חזקאלי לש תיאורל רקעה זהו
 החיות וכל אותו, שקיםמ ויובליו) (=החידקל נהרותה כשֵמי גן,ה עצי לכ לע השתלטש אדיר

  צילו.ב שוכנים תבל) (=מלכי והעופות

 ואל השמים, וףע כל נּוִיְשּכְ  ַּפלתֹומַ  על" רסקה.והת האשורית ווההגא קרסה שנה, 402-כ אחרי
  יג. לא, שדה",ה ַחַית כל יוה והנטושים) שבוריםה (=ענפיו ֹּפרֹאָתיו

 לעזרה (לשווא) שציפתה רושלם,י חרבה פנה"סל 586-ב ננטשה;ו ינוהנ כבשהנ פנה"סל 612-ב
 יטבה כורהז דייןע אשור התרסקות של טראומהה ט);-ה לז, ירמיהו( הבבלי מצורה נגד מצרית

 הצפוי לסוף רמז גם אוליו אשור, את רשתל המצרית יומרהל עגל חזקאלי אלה*.ה נבואותה בזמן
     יד). (לא, בקֹוָמָתם" ּוִיְגְּבה לא שרא "למען יוהרה,ה בחטאי אימפריותה כל של

__________________________________  

  .46 בגיל ירושלם ורבןבח צפה נינוה, ילתנפ בעת 20 ןב שהיה מי *

  

  

 היסטוריה של קריסות -יחזקאל לב 
כשעולם ומלואו הריע למנצחים, נשאו הנביאים את קינת המּוָבסים בידיעה ברורה שזה יהיה גם 

 דינם של המנצחים בבוא יומם

  ארוכה: שורה - שאול יורדי
  ֻתַבל"; "ֶמֶשך "עילם"; "אשור";

  חרב"; ְלֵליְמחֻ  חתוכות) (=גופות ֲעֵרלים "ֻּכָלם
  ִצֹדִני"; וכל (=הֵפניקים) צפון "נסיכי "אדום";

  ֲהֹמֹנה"; וכל "פרעה
  לב)-כב (לב,

  תהום... את עליו ִּכֵסתי ְשֹאלה... ִרְדתֹו "...ביום



  ֵעֶדן... עצי כל תחתית בארץ ַוִיָנֲחמּו
  …"ְשֹאלה ירדו ִאתֹו הם גם

 יח)-טו (לא,

 כל מעצמות,ה הגדולים, כוחותה םה ֶדן"עֵ  עצי" פילתנ בעת דווקא בעולם ה' די את ראו הנביאים
 ובעת ַתְחתית", ארץ "אל ְשאֹול,לַ  חרב" חללי" אויביהם תא שלחוש העושר,ו כוחה ביר השחצנים

 קינת את הנביאים נשאו למנצחים, ריעה ומלואו כשעולם םג המתים. ארץל םה םג רדוי נפילתם
 נבואיתה ההיסטוריה - יומם ואבב מנצחיםה לש םדינ גם יהיה זהש ברורה, בידיעה המּוָבסים,

  קריסות. של אלא צלחות,ה של היסטוריה איננה

 ונגרית,ה-האוסטרו קיסרותה הגרמנית, קיסרותה רסוק הראשונה)( עולםה לחמתמ בסוף
 נחשפה הקשה והטעות טעה, חיםמנצ שהיו חשב,ש מי תמנית.העו הקיסרותו רוסית,ה הקיסרות

 שמדתה ובסופה, - גולהה ליהודיו אירופה,ל שואהה עםו שנייה,ה העולם מלחמת בפרוץ
 המירוץ - השלישית עולםה מלחמת החלה 9451-ב יפנית.ה הקיסרותו נאצית,ה האידיאולוגיה

 פרצה הסובייטי, קומוניזםה קריסת ואחרי סתיים,ה לא שם)ה ברוך( עדייןש מטורף,ה הגרעיני
  ן.בַמנֶהטֶ  התאומים גדלימ בהפלת הטרור מלחמת

 בארץ הלאומי' הבית' בהקמת ישראל עםל תקווה תחפ פתחנ ,9171-ב הקיסרויות 4 ריסתק עם
 גלויות. קיבוץ מדינת שראל,י מדינת קמה גולה,ה וחורבן שואהה חריא נים.ש לפיא חריא ישראל

 מ'הכיכר פרעה) (כמו חנוטהה גופתו את הוציאוו רוסיה, רחביב סטלין ליפס תא כשניפצו
 קבלת את לתאר שהיטיב ד),י-(יג ישעיהוב בבל" משא" תא דמעותב עצמיל אתיקר האדומה',

  בתורו. לבור ירד ואה כשגם ההמונים, רוצחל בשאול הפנים

  .מצרים ביציאת פרק עוד – מעורבות משפחותו יהודים, חציו כמיליון ארץל עלו ואז
  

  

 חוזרים לצופה -יחזקאל לג 
מעתה יוכל הנביא לדבר באופן חופשי. אבל האם  הפליט מירושלים מגיע והפה הסתום נפתח,

 ?באמת משתנה משהו בסגנון של יחזקאל

 ג לפרקו (=הגמול), יח לפרק הקבלות וב ויש לעמים), נבואותה (לפני דכ רקפ סוףל וזרח גל פרק
 פי את ה' פתח וכעת כב),-אכ (לג, העיר" ְּכתההֻ  ֵלאֹמר ירושַלִםמ "הפליט אב עתכ (=הצופה).

 עוד". ֶנֱאַלמתי "ולא הנביא,

 לדבר וכלי ומעתה שלו, במילותיו ומעיוש את להוכיחמ נועמ יהה הנביאש רד"ק),( פרשל מקובל
 גאולה, בואותנ נמצא הבאים בפרקים כון,נ שינוי. ראהנ לא חזקאלי סגנוןב בלא ופשי,ח באופן

 ונבואות סתום', פה' הן חורבן נבואות מדוע אבל ),כ-יז א,י (כגון: מבזקב רק שמעונ כה שעד
  דומה? כשהסגנון תוח',פ 'פה הן גאולה,

 הנבואית התפילה נסתמה ירמיהוב שהרי תפללה לא יחזקאלש ),ג רקפ לעיל( אינור כבר
 גם, ראינו נבואית. תפילהמ סתום נשאר עדיין פהה - שתנהה לא הז םג בלא אברהם).ב (שראשיתה

 תוםס נותר ופיו גלותי',' נשאר נביאה אבל פרס), (ועליית בלב נפילת על בואהנ ביחזקאל שאין
  השליט. נגד דבר מלומר

 אזעקה), צופר (כמו שופרל צמוד הצופה לש פיו מגדל:ה ראשמ הצופה-נביאה משלל היצמדל עלינו
 מהם ַוִתַקח חרב "ַוָתבֹוא תקפה,ה על מועד עודב להתריע ספיקי לא מאש לדבר,מ סוםח והוא
  ז).-ו לג,( ֶאדֹרש" הֹצֶפה מיד דמוו ִנלָקח, ֲעֹונֹוּבַ  "הוא - שירי אילאחר הצופה ָחֵשביֵ  אז - נפש"

 כל מראש למנוע ייתהה ומטרתן ישראל", ביתל ְנַתתי "ֹצֶפהכ חזקאלי פימ אוב חורבןה נבואות
 נביאי אשליית לע י) (ד, בתפילתו ירמיהו טענתכ מועד, בעודמ ואזהרה' עההתר מענוש 'לאש טענה,

 התקפת בואת אם - הצופה במשל וסברמ ביחזקאל גמולה גם נפש".ה דע רבח "ונגעה - 'השלום'
  ל.יינצ - שיזהר רשע ואילו דקותיו,צ יועילו אל הצופה, אזהרתמ יתעלם דיקצ ואיש אויב,

  נפתח. והפה הצופה, תפקיד תם בגולה, ירושלם חורבן כשנודע



  

  

 הרועים, העדר והישועה -יחזקאל לד 

 הסובל, העם ועלה צף ו),ב צורך היה אל כבר כי( התרעהה ופרש תא חזקאלי ימפ ה' שסילק מרגע
 מלמעלה, וב התעללו (=המנהיגים) 'הרועים'ש יב),-ו לד, "צאני";( העדר'' ישועה.ל הזקוק

 מבפנים. בו תעללוה החזקים'-ו'השמנים

 מפורטו לאמ ציורי, כך-כל משל אבל הרועה,-אהנבי לירמיהו ותרי מתאים אןצ-דרע חיי תיאור
 את ד).-ג (לד, ליחזקאל דווקא ופייניא המקרא, כלב מוהוכ איןש ושחתת,מ נהגהה גדנ ומדהים

ֹ  הֵחֶלב  ביתםג כבדים מסים לאכילתכם). =תשחטו( ִתזָּבחּו ְּבריאהה לָּבשּו,ִת  ֶצֶמרה אתו אֵכלּו,ת
 חלשיםל קציביםת – ֵּפאֶתםִר  לא החֹוָלה ואת ַזקֶתם,ִח  לא ַנחלֹותה את תוצר;ה משפע לעצמכם
 פצועים לשיקום כסף יןא ִבַקשֶתם. לא ֹאֶבֶדתה ואת ַבשֶתם,חֲ  אל ַלִנשֶּבֶרתו ַתֶתם;נְ  אל ולחולים
  ומתעלל. ריץע שלטון – ְבָפֶרךּו ֹאָתם דיֶתםְר  ּוְבָחְזקה וחטופים; אבודים ולחיפוש

 וֶיֶתר רעּו,ִת  טובה מרעהה ִמֶּכם, ַהְמַעט ָלֶׂשה... הׂשֶ  בין ֹשֵפט ...הנני" כא):-יז לד,( העדר ובתוך
 ִמרַמס וצאני ִתרֹּפשּון? ַרגֵליכםב הנותרים אתו ִתשתּו, יםמ ִמשַקעּו ַרגֵליכם?ב רְמסּוִת  ִמרֵעיכם
  ִתשֶתינה"? ַרגֵליכם ִמרַּפשּו ִתרֶעינה, ַרגֵליכם

 אֹוָתנה ֲהפיצֹוֶתם שרא עד החלשות),(= הַנחלֹות לכ את ְתַנגחּו ְבַקרֵניֶכםּו ֶתְהֹדפּו, ְבָכֵתףּו ְּבַצד ...יען
      החּוצה; אל

  לא):-כב יב; (לד, ֶעדרֹו" ֶעהרֹ  "ְּכַבָקַרת שועהי נבואת םג סוף וסוף
  ָלַבז... עוד ְהֶיינהִת  ולא לצאני, "והֹוַשעתי

  דוד... עבדי את חד...א ֹרֶעה עליהם ַוֲהִקֹמתי
  להים,-לא להם אהיה ה' ואני

  בתוכם... נשיא דוד ועבדי

  – שלום ברית להם ְוָכַרתי
  הארץ, מן =אויב)( ָרעה ַחיה וִהְשַּבתי

  ָלֶבַטח, מרעה)ה (=מרחבי במדבר וישבו
  ַּבְיָערים; (בשקט) וָיְשנּו

  יהיו; ברכה ִגשֵמי ,ְּבִעתֹו הגשם ...והֹוַרדתי
  ְיבּולּה... ֵתןִת  והארץ ִּפריֹו, את שדהה עץ ונתן

  ישראל... בית מיע ֵהמהו ִאָתם, להיהם-א 'ה אני כי וָידעּו
  להיכם"...-א ניא – ַאֶתם דםא ַמְרִעיִתי, אןצ צאני, וַאֵתן

  

  

 ואז התחילה הֵאיבה -יחזקאל לה 
נו עם עניין הבכורה הגנובה נפתר בטוב, תוסיפו על זה ציווי אלוהי נגד כיבוש אדום ותיעובם, ונותר

 ?"ל"ֵאיַבת עולםיצד צמחה איבה בין יעקב ועשו שהפכה בפרקנו כ -השאלה 

 שקיבל בכורהה על ויתר יעקב בטן.מ המתרוצצים אחיםה יןב יבהֵא  איןו נצחת,מ אחווהה בתורה
 לכבוש לא למשה ציווה ה' נשיקות.ו חיבוק שהשיג דע ד)-ג ג,ל בראשית( אחיול שתחווהה במרמה,

 נוסף ועוד ),ה ב, דברים( "ֵׂשעיר הר את נתתי ֵעָׂשול ְיֻרשה "כי וט)ל מבני כמו( ֵעָׂשו בנימ שעל' 'אף
 ֲאֹדמי, ְתַתֵעב "לא והזהיר: לישי),ש (בדור מוגבל יתוןח שהתיר עמון)ו מואבל בניגוד( יוחדמ ציווי

 ט).-ח ג,כ (דברים הוא" אחיך כי

 צבאות את לעזרתו וגייס המתחזקת, ישראל נגד גדולה קואליציה ארגן עמון בני מלך דוד, בימי
 הקואליציה, את הביס צרויה בן יואב י).-ו ח ב (שמואל ואדום מואב את גם וכנראה צובא,-ארם
  הֵאיבה. התחילה מאז חזקה; ביד אדום את גם וכבש



 (עמוס עבדיםכ לגלות יהודים שבויים בהובלתו "בחרב", פותברדי קמונ אדומיםה יכלו,ש תע בכל
 "מראש תהוםל יםאדומ שבויים אלפים שרתע בהשלכת נקם הודהי מלך מציהא מאידך, א).י ט, א

  יב). כה, ב ימיםה דברי אדום; עסל (=מבצר הסלע"

 יהודה את ופיתס וסילקו המלחמות תא האדומים יצלונ בבל,ו שורא מעצמותה ופיעוה כאשר
 'רמתב יהודה גבולות על ואיימו שעיר, והר הערבה רחבימ על שתלטוה ו), טז, ב מלכים( מאילת

  ובערד*. נגב'

 שַלִם"**.ירו ב"יום יהה השיא ךא אדום,  ארמונותו עירׂשֵ  ממותש תא חזה (לד) ישעיהו כבר
 בתפיסת רושַלִם,י בהחרבת הבבלים םע פעולה יתפוש מורדת,ה קואליציהב גדוב האדומים

  וחוגגים. גאים מרחב,ה בכל יחידים נשארוו ובהסגרתם, בורחים

  לשממה. שעיר והר ו),-ה (לה, לדם"" תהיה אדום ולם"?ע ל"ֵאיַבת ֵאיבהה הפכה אז
  עובדיה. בנבואת נסביר אתז את לשממה? דוםא הפכה איך

___________________________  

  ערד. תל מצודתמ 4 חרס ראו *
  כב.-כא ד, יכהא יד;-י עובדיה וראו ז; ל"ז,ק תהילים **

  

  

 גאולה ללא תנאים -יחזקאל לו 
… בת עד ה' אלהיך וׁשמעת בקלואׁשר נתתי לפניך... וׁש… והיה כי יבאו עליך כל הדברים האלה"

 ?וׁשב ה' אלהיך את שבותך". אלו התנאים של ספר דברים לגאולה. ובפרקנו

  

 ַלֵגָאיֹות...",ו ָלֲאפיקים וַלגבעות, "ֶלהרים – שראל"י "ָהֵרי אל )ו ד, ,א ו,ל עמים;פ 3( ונהפ הנביא
 ליב גאולה תוארתמ ךכ דבר; בשום ותניתמ איננה הזאת הגאולהו החורבן, שממתמ אותם לגאול

 י):-א (ל, בריםד בספר והשיבה תשובהה לפרשת ניגודב ַמקדימה, תשובה

  האלה הדברים כל ליךע ָיֹבאּו כי "והיה
  והקללה... הברכה

  ְבֹקלו... וָשַמעָת  להיך-א ה' עד וַשבָת 
, ְשבּוְת תא להיך-א ה' וָשב   וִרֲחֶמ
  העמים ִמכל וִקֶּבְצ וָשב

  ָשמה; להיך-א ה' ֱהפיְצ אשר
  – השמים קֵצהּבִ  ִנַדֲח יהיה אם

; וִמָשם להיך-א ה' ְיַקֶּבצ ִמָשם   ִיָקֶח
  ֲאֹבֶתי ָירשּו אשר ארץה אל להיך-א ה' ֶוֱהביֲא

; ְּבוִהְר  וֵהיִטְב ויִרְשָתּה,   ֵמֲאֹבֶתי
, ְלַבב ואת ָבְבלְ  את להיך-א ה' ּוָמל   ַזרֶע

;... למען להיך...-א ה' את לאהבה   ַחֶיי
  ה', בקול ושמעת ָתשּוב ואתה
  ִמצֹוָתיו... כל את ועשית

, מעשה בכל להיך-א ה' והֹותיר   ָיֶד
... ִּבפרי   לֹטבה... ַאדָמת וִבפרי ִבטְנ
  ישראל, בית ֹעֶׂשה אני לַמַענֶכם ...לא

  ִחַללֶתם אשר קדשי לֵשם אם כי
  שם; ָּבאֶתם אשר ַּבגֹוִים

  הגדול... ישמ את וִקַדשתי



  הגֹוִים, מן אתכם וָלַקחתי
  הארצות, מכל אתכם וִקַּבצתי
  ַאדַמתֶכם; אל אתכם וֵהֵבאתי
  ּוְטַהרֶתם... טהורים מים עליכם וָזַרקתי

  חדשה... ורוח חדש ֵלב לכם וָנַתתי

  ִמְּבַׂשרֶכם ןהאב ֵלב את ַוֲהִסֹרתי
  בשר; ֵלב לכם וָנַתתי

  ם,ְּבִקרְּבכֶ  ֶאֵתן רּוחי ואת
  ֵלכּוֵת  ְּבֻחַקי אשר את יתיוָעש

  ַוֲעׂשיֶתם; ִתשְמרּו ּוִמשָּפַטי
  ַלֲאֹבֵתיֶכם... תתינ אשר בארץ ויַשבֶתם
  ל).-בכ (לו, …השדה ותנובת העץ פרי את וִהרֵּביתי

 למצוות השיבה גם ביחזקאל בלא ברכה. ושפע דשח לב גםו הפרשיות, שתיב שי לויותג קיבוץ
 דברים, ספרב - ז)צ (סנהדרין סוערה תלמודיה וויכוחה להבנת פתחהמ טמון וכאן מלמעלה, תבוא
  זקה'.ח ב'יד מתנהל הכל יחזקאל,ב בתשובה; לוית הגלויות קיבוץ

  

  

 הישראלים באים -יחזקאל לז 
מי היו העצמות היבשות ומה היה חלקם בעיצוב הזהות הישראלית, זו העתיקה של ימי הנביאים, 

 וזו שלנו כאן היום בארץ ישראל

  היבשות"? "העצמות היו מי
 האמונה, ןמ כליל התייאשו ורבים מדוכאים,ו שבורים יוה ולמם,ע לכ תא איבדוש הודה,י גולי
 חורבן לפני שנה 134 משומרון, גלוש ישראל, ממלכת וליג רק ו.הי אל םה בשות'י עצמות' אבל

 יא). (לז, לנו" גַזרנּונִ  נו,תקות וָאבדה עצמותינו "ָיבשּו – יבשות' עצמות' כבר היותל יכלו ירושַלִם,

 טז), (לז, וסף"י ב"עץ כך, ואחר יבשות",ה "העצמות זיהויב ופיעמ שראל"י יתב כל" ביטויה ואכן,
 ךבדר הגלות מקברי העתיקים הישראלים'' שָיקּומּו חריא הנבואות. תיש יןב קשרה ובןמ וכך

 נצטווה ךכ ועל יהודה,ל שראלי בין הקדום פילוגה גם לחזור לולע המתים', תחיית' של מופלאה
  בארץ. אחד", ל"עץ היוי יהודה" ו"עץ וסף"י "עץ יךא להראות הנביא

 מקברי היבשות" "העצמות תחיית ותר,י גדול נס איזה – רגעל ינייםע צמּועִ  נאא קרים,י קוראים
  כב)? לז,( עוד" ממלכות לשתי עוד ָחצּויֵ  ולא גוים, לשני" עוד תפלגי לא שראלי שעם הז או הגלות?

 וקמוה הממלכה, בגבולות ובדן, לא-ביתב שומרון?-שראלי ממלכתמ עתיקיםה הישראלים'' יוה מי
 מאשר שונים בתאריכים חגים םע לוי, משבט אל 'כוהנים' םע גלים,ע קדשימ ניש '?!)ה (לשם

 ו"אביה" "נדב" בניול קרא הראשון) (=המלך ָבטנְ  בן ירבעםו לג),-כד ב,י א לכים(מ ביהודה
  משה. תורת פיל חיו לא שהם ברור, – א,כ) ד,י א (מלכים

 ועלו "ָגזית", מסותתות בניהא כל – ןד בֵתל נחשפהש הישראלית במהב סיורל גיעמ ניא עםפ מדי
-כא כ, (שמות תרוי פרשת את חותמיםה הפסוקים שניל בולט ניגודב =מדרגות),( "ַמֲעלֹות"ב אליה
 משה בתורת סוקפ 'כל אול:ולש עתיקים,ה מהישראלים מישהו לפגוש ץחפ הייתי וכמה כב).

  חלק?'. רק או להפך? עשיתם

 יא)-ח (ג, ירמיהו שזעקו כפי שראל,י מממלכת יותר רעוה ואף שה,מ ורתת גדנ שעופ יהודהב גם
 ואילו עליה, לשמור ניסוו אותה שידעו עם המוןו נביאים למידית נותרו בלא א),י כג,( ויחזקאל
  קלוש. רישומה ההי ישראל בממלכת

 נוף ו'תבנית האבות, בארץ אבות' 'מסורת כנראה, העתיקה? 'הישראלית' הזהות את עיצב מה
 'עצמות היו הם ויותר, שנה מאה וכעבור דבר, להם נותר לא 'הישראלים', גלו כאשר מולדת'.
  מתה. העתיקה' 'הישראליות – יבשות'



-היהודית' זהותה הדרגהב תגבשהה בוומסבי התורה', ספר' את עמהם קחול שָגלּו היהודים
 שלא מי ישראלית'. 'זהות על ברד איש ידע לא נהש 150-כ פניל דע נים.ש לפיא שרדהש הגלותית',

 עליותה אחרי בארץ, מחדש ופיעהה 'הישראליות' שראל.י מעם חלקכ רדש אל יהודי,כ חי
 לא ודע היום עדש ם','היהודי לש החריפה ההתנגדות גללב (גם) ומיננטיתד והפכה הראשונות,

  'הישראלים'. כא), ט,מ (ישעיהו ֵאֶלה" תא לי לדי "מי הבינו

 אחד", ל"עץ הופכים עציםה ושני ישראל", דינתמ היא שראל,י ארץב הודיתי מדינה" מהק והנה
 דבר שום – חילוני'-'הישראלי הקצה שלו חרדי',-'היהודי קצהה של התנגדותוה זעםה ליג למרות

  בנבואה. ה' ברד נגד יועיל לא

 יא כבר אבל, וכואבים, אודמ קשים םה ישראלית'-היהודית' זהותה לש לידה'ה ֶחבֵלי' אמנם
 יודעים לז) יחזקאל ללמוד בלימ (גם ו'הישראלים' היהודים'' ורוב עצים,ה ניש תא ובש פלגל אפשר
 שהיא ת',ודמוקרטי יהודית' כמדינה ישראל דינתמ של פנימייםה בכוחותיה אמיניםמ וגם זאת,

  'ישראלית'. וגם 'יהודית' גם

  טובים. 'פירות' נותן ברכ האחד" "העץ אבל – וקשה יאה ארוכה הדרך

  

  

 קואליציה אירופית לוחמת -יחזקאל לח 
חז"ל זיהו בדברי יחזקאל את ארצות אירופה ורוסיה שינסו לכבוש את ארץ ישראל. זה כבר 

 מזכיר לנו עבר לא רחוק

 שורא - מחריבותו כובשות עצמותמ תיש עיניהםב אור יחזקאל)ו רמיהוי עד (מישעיהו הנביאים
 מעמים צבא יחידות יוה תמיד ובבל אשור צבאותב בעולם. פועלתה ה' די זוש סבירו,ה וגם - ובבל

 שנכבשו. וממלכות שונים

 - לבבל הצפוי קץה עם לישראל ישועה נבואתמ (כזכור) חזקאלי נמנע יהו,ולירמ ישעיהול בניגוד
 שיבת שתתחיל אחרי שראל",י הרי "על ייפולש "גוג", לחמותמ לע עתידיה חזוןה אב ה,ז קוםבמ
 ְמֻקֶּבֶצת ארץ... אל בואת השנים "באחרית יבשות"):ה "העצמות זוןח יפ על( ארצול שראלי עם

  יא). יב, ח, (פסוקים ָלֶבַטח" ְשֵבייֹ  "הֹשְקטים גוים",ִמ  ְמֻאָסף םע "ואל בים",ר ֵמעמים

 כבר שנזכרו צפון", "ַיְרְּכֵתימ ועמים ֹוַגְרמה",ת ֹגֶמר..." נביאה לשוןב זכרותנ "גוג"ל ףבנוס
 וריַפת ַאְשְּכַנז ֹגֶמר: ובני ותיָרס; ּוֶמֶשך ֻתָבל,ו וָיָון ּוָמַדי ָמגֹוג,ו ֹגֶמר ֶפת:יֶ  "בני  ):ג-ב י,( בבראשית
 השבטים םה ַגְרַמְמָיא',' םע ַגֶּפיָה"אֲ  כלו "ֹגֶמר את זיהו "א)ע י דף יומא( חז"ל וֹתַגְרמה".

 לוחמת, אירופית קואליציהב מדובר כך, אם ורוסיה. ירופהא רצותא םה פון"צ ַיְרְּכֵתי" הגרמניים;
 כבר ישראל כשעם שראל,י ארץ את (גם) כבושל כדי וחותיהןכ את ספושיא עצמות,מ וא מעצמה

  אליה. לשוב יתחיל

 עם רמניהג שחוללה ולםע לחמותמ תיש כיריםמ אנחנוו גלויות, קיבוץ לש חמישי בדור חיים אנחנו
 כןא - ישראל ארץ לע וגם כולו, עולםה על רמטיתד שפעהה שפיעוה ןה ירופיות;א מעצמות
 ֲחָרבֹות ֹתְפֵׂשי וָמֵגן, ִצנה רב, הלק "...ֻּכָלם עולם: מלחמותל מאד דע תאיםמ לוא פרקיםב התיאור

 לכ ואת צפון ַיְרְּכֵתי ֹוַגְרמהת ֵּבית ַגֶּפיָה,אֲ  כלו ֹגֶמר - כֹוָבעו ֵגןמָ  ָלםּכֻ  ִאָתם, ּופּוט ּושּכ ָּפַרס - ֻּכָלם
, וכל אתה הֶיה,ִת  הארץ לַכסֹות ֶּכָעָנן תבוא, שֹואהּכַ  "וָעליָת  );ו-ד( ָתך"ִא  ביםר מיםע ֲאַגָּפיו,  ֲאַגֶּפי
  (ט). אֹוָתך" רבים ועמים

  

  

 מכתב מאבא -יחזקאל לט 
התעלה, שהביאה להכרעה ישראלית מול הצבא המצרי, התנהלה בימי חג הסוכות. בדיוק צליחת 

 'בזמן שקראנו את הפטרת 'גוג ומגוג



 מידי נכבשה - שנה 004 אחרי - שראלי וארץ אימפריות, 4 רסוק הראשונה)( עולםה במלחמת
 שנהכ משכהנ לישרא ארץ על לנבי)א (של ההכרעה לחמתמ היהודים). פיב (='תוגרמה' העות'מנים
 וניםח הצבאות כששני הפוגה, לש חודשים שמונהכ כללהו ),9181 פטמברס דע 9171 (מאוקטובר

 ב'בית העולם אומות הכירו שנים, לפיא אחרי ֶרמֹו, ַסןב עוג'ה. חלנ עדו הירקוןמ ה,ז ולמ זה
 שועתלי במישרין הובילה עולםה מלחמת בלפור. צהרתה לפי שראל,י בארץ יהודיה לעם לאומי'

 בארצו. ישראל עם

 הכינו כבר ובפלמ"ח שראל,י וארץ צריםמ שעריב הנאצים-גרמניםה מדוע שנייהה עולםה במלחמת
 שניצח מֹוְנְטגֹוֶמרי, בריטיה הפיְלְדַמרַשל טובל זכור - הכרמל' לע מצדה' קרבל תבצרותה תוכנית

  מהשמדה. בארץ יהודיה היישוב את הצילו ַעָלֵמיין,-אל בקרב

 'בדם ישראל מדינת הקמתל שהביאה החלוקה',' חלטתה תא או"םה צרתע ישרהא שנים 5 כעבור
 צבאב תמכה בלפור, הצהרתב שבגדה בריטית,ה מעצמהה העצמאות.ו שחרורה מלחמתב ואש',

 מעל ושחג בריטיים מטוסים 5 הפלתב הסתיימה יומנוק מלחמת רדני.י-עברה בלגיוןו המצרי
  בניצנה. צה"ל, עמדות

 הביאה וז ותמיכה סוריה,ו צריםמ צבאותב סובייטית-רוסיתה מעצמהה מכהת שנה 30 במשך
 לשרת כיתיז בהן הכיפורים, ביוםו הימים ששתב ההצלהו ישועהה לחמותמ פרוץל במישרין

 תעלה,ה צליחת בסואץ. תעלהה ובצליחת רושלים,י בשחרור ),55( צנחניםה חטיבתב כלוחם
 הגרעינית ננותוהכו סובייטיה איוםה מרותל צרי,המ צבאה מול ישראלית להכרעה שהביאה

  ומגוג'. 'גוג פטרתה את קוראים הםב (התשל"ד), סוכותה חג ימיב התנהלה האמריקנית,

 אני לבי 'בכל כתב: ובו סואץ), בעיר אלי שהגיע( מכתב אז לי לחש ז"ל וןנ-ןב חיאלי "רד ורי,מ אבי
  האלה'. הנוראות הנבואות חובת דיי יצאנו שכבר אלה,ה בימים מתפלל

  היום. ועד אזמ אבי, של זו להלתפי מצטרף ניא לבי בכל

  

 ארכיטקטורה נבואית -יחזקאל מ 
דע יחזקאל בגולה לתאר בדיוק את שערי יתאים. איך  4-ו 2בסוף ימי המלוכה בנו שערים של 

 ?שלמה, כשערי המקדש העתידי

 עבר חורבן)ה אחרי 41-ה בשנה( שועההי בנבואות נבואי, רון''תיאט יחזקאל צרי החורבן בנבואות
-א "במראות החורבן, פניל בירושַלִם ותוא הדריךש 'האיש', – בואית'נ 'ארכיטקטורהל הנביא
 במידות ושערים, חומה כעת ול הראה וחטאים, ועבותת לו הראהו יא), דע ח פרקים( להים"

 מדויקות.

 'שרפים אילוו משכן,ה הקמתב יםובקרש ביריעות אדריכלותה חוגגת מ) דע כה שמות( בתורה גם
 'אנשי אוהבים דועמ להבין לי שהק השכינה. סילוקב שמיםל תרוממיםמ קודש'ה חיותו ואופנים

 כבוד אשרכ ב'חומריות', דווקא הגאולה תא מתאר תנ"ךה בעוד =הגלות),( הרוחניות'' תא קודש'
  בתוכה. לשכון יחזור ה'

 הגר"א מצפונו.ו לשער דרוםמ חומה,ה אורךל והי שהתאים שבו,ח (כרש"י) הגדולים המפרשים
  לחומה). (בניצב הכניסה צידי משני היו שערה שתאי הבין,

 ישראלי שער חצור תלב שחשף ידין*, גאלי פרופ' ארכיאולוג,ל מורהש זהה פרקב גדולהה ההפתעה
 שלשה שער...ה "וָתֵאי – הגר"א) שפירו (לפי זהה בפרק אדריכליה לתיאור בדיוק המתאים קדום
 הקשורה הסוגרים ומתח עם שהשער קבע דיןי י). מ,( שלשתם..."ל חתא דהִמ  ֹּפה,ִמ  שלשהו ִמֹּפה

 דומה, שער ציח של שרטוט גזר תל בחפירות צאמ גם ידין כך,ב די אל אםו למה.ש ימיב בנהנ אליו,
  ּפֹו".וִמ  "ִמֹּפה תאיםה לששת אחת" "ִמדה שני,ה החצי תא בדיוק מצאוו חפרו צעתוה פי ועל

 תור-בן אמנון פרופ'ש עד ידין, שערתה את נתץל 'מינימליסטיים')( וקריםח סתערוה עםז בחמת
 עשיריתה (מהמאה הסוגרים שחומת עיניים)ב לראות אפשרש (מה ובש הוכיחו חצור,ל חזר

  התאים. 6 לשער מתחברת לפנה"ס)



 שערי את דיוקב לתאר בגולה יחזקאל דעי איך תאים. 4-ו 2 של עריםש בנו מלוכהה ימי בסוף
  הנבואה'! 'במראות – הסביר עצמו חזקאלי העתידי? מקדשה כשערי שלמה,

__________________________  

  187-203 עמ' חצור, בספרו *

  

  

 חורבן הזהב -יחזקאל מא 
 האולם דומה, המידות זהות. אבל ההבדל הגדול נעוץ במה שהודגש אצל שלמה, ואיננו ביחזקאל

 מהבית המידות אותן הן אמה), 02 על 20( הֳקָדשים" ל"ֹקֶדשו מה)א 02 לע 40( ל"היכל" המידות
 האולם גם ה).כ-טו כו, (שמות משכןה ממידות כפולות הןו יז),-ג,טז-ב ,ו א-מלכים( למהש שבנה

 מט). (מ, שלמה שבנה אולםל מאד דומה שבכניסה

 "נשיא"( מלךל יתב וםש אין - אלביחזק ואיננו שלמה, צלא שהודגש במה עוץנ הגדול ההבדל
 כרובים ולא זהב, מקשה רוביםכ אין נזכר, אל וזהב הלבנון,מ ציםע יפויצ יןא חזקאל),י בלשון

  דבר. שום מתואר לא ֳקָדשים"ה ב"ֹקֶדש נזכר. אל הברית רוןא אפילו דביר'!' אין דביר.ב עומדים

 לשלמה דומהב כ)-חי מא,( פיר"כ יו"פנ אדם" "פני םע הקירות, על ִתמֹורים"ו "ְּכרּובים יש
 א-מלכים עשר; יצק (שלמה היכלב זהב מנורות נזכרו אל זהב. יבל בלא ו),ל ',ז ה;ל ',ו א-(מלכים

 רק הפנימי המזבח"" זהב; מזבח ולא הב,ז המצופה פניםה לחם ולחןש זכרנ אל מט);-חמ ז',
 ה'" לפני שרא "הֻשלחן םג נקראו ,המשכן)מ (כפול 2 ואורכו ן),במשכ (כמו אמות 3 גובהו מ"עץ"...

 אבל מט), (מ, הפתח מצדי עמודים ניש יש 'מכונות'; איןו 'ָים', יןא בהיכל; זכרנ ואה רק - ב)כ (מא,
  'כותרות'. נזכרו לא

 אפשרי. לא זה פורט,מ כה בתיאור יצרה?ק שהנבואה נחהה מתוך החסר, תא השליםל ותרמ האם
 םוהכרובי הכפורת עם הארוןש הבינו, )א ,ד רקפ בחירהה בית (הל' והרמב"ם ב)י (הוריות חז"ל גם

  כפשוטו). שלא ג, ה,ל ב-הימים-דברי יז;-זט ג, ירמיהו( יאשיהו ימיב עוד יםלעולמ נגנזו

 שלמה, של והעושר הזהב חורבןל שהביאו והתועבות, חטאיםה גורמי דנג דולהג עקהצ אןכ נשמעת
 ֶדשקֹ  "וזה - בדיוק מדודים קירותיוו הבית קר צֹור.ִמ  הלבנון עצי ציפויו והפוליטיקה, המלך בית

  ד). (מ"א, הֳקָדשים"

  

  

 מקדש מועט -יחזקאל מב 
'מכונות', "אריות בקר וכרובים",  10בקר, מול  12מול 'ים הנחושת' הכביר שיצק שלמה על 

 רימונים לכותרת, תיאר יחזקאל רק את זה 200-ו"אופני נֹחשת", "מעשה שֹוָשן" ו

 שום בלי בקודש. ברורה כליתת לשכה, ולכל בית,ה והר לשכותו צרותח לש רובעותמ ידותמ לפנינו
 יחזקאל, שמתאר הבית לעומת עין שֹוֶבהו מפואר במדבר משכןה זהב. פסא ישוט,ק וםש ליב עושר,
 הגמור. ההפך ןכמוב הוא שלמה ואילו

 (=ַּכנים מכונות'' 10 ולמ כו),-גכ ,ז א (מלכים קרב 12 על שלמה יצקש הַּכּביר, נחושת'ה 'ים מול
 עם העמודים, כותרֹות שתיו לט),-זכ (שם, ֹחשת"נ "אֹוַפֵניו כרובים",ו קרב אריות" ַלִּכיֹורים),

 תיאר כ),-טז (שם, לכותרת רימונים 002-ו ֹוָשן"ש ו"מעשה רֹות",ַשרְש  עשהמ ִדליםגְ  "ְׂשָבכים...
  רק: יחזקאל



  הֹקדש ִלשכֹות "ֵהָנה
  לה', קרובים שרא הֹּכהנים שם יֹאכלו אשר

  יג); (מב, קדשים..."ה קדשי ַיניחו םש הקדשים, קדשי

 אבל הקדשים", "ֹקדש הוא מרובע ללח ורק דביר, איןו כרובים רוןא איןש בינוה שניה ביתה בוני
 הם (ד), זכריה שבנבואת המנורה מראותב הסתפקו לא הם – הזהב נורתמ על לוותר יכלו אל הם

  אותה. שדד רשע)ה ,4-(ה אנטיוכוס רה?ק ומה תורה.ב כמו הב",ז "מקשה אותה יצקו

 עד – חנוכה חג וקבעו דשה,ח זהב מנורת צקוי ואז שחרור,ו יהורט קרבותל צאי מקביה יהודה
 אומניםה מיטב (עם שוב בנהו השני, ביתה את ירקפ אדומי/יהודי/רומאי?),( ורדוסה שבא

 מפואר נָיןּבִ  ראה לא ִבנָינו,ב המקדש יתב אהר לאש מי" שימה.נ עוצר מפואר, מקדש הרומיים)
  עב). נא (סוכה ורדוס"ה ִּבנָין זה מעולם...

 אותה ועיצב הזהב, מנורת תא לרומא לקח מפואר,ה הורדוס קדשמ תא חריבה טיטוס רה?ק ומה
 איןש דות','מי מסכת עם ליחזקאל ז"לח חזרו ואז יהודי.ה לחורבן סמלכ שלו, ניצחון'ה 'שער על
     מדויקת. קודש עבודתל רבועות לשכות רק – נזכרת אל והמנורה כלים,ו זהב בה

  יפריע? לא אחד אף האם – לראות? בואוי לא תיירים

  

  

 פשע מלוכה -יחזקאל מג 
כדי להבין את הפוליטיקה של המלכים שיש להרחיק מן הבית העתידי, כדאי לתת מבט אחד קודר 

 אל המלך יואש

 העתידי מהבית הרחיקל חשוב ידועים,ה השחתהה וכניס היופי,ו עושרה זהב,ה מהרחקת יותר עוד
 בצילו החוסה המלך ובית ',ה בית - פולכ היה למהש שבנה ביתה מלכים.ה לש פוליטיקהה את

 הממלכה. התנהלה ךכ לא אבל - ב)י-א ז, א-מלכים( וכוח רכהב ממנו ושואב

 בזכות תליהע טבחמ יחידה ניצולה א),י ב-(מלכים יואש המלך אל אחד ודרק במבט הכל נבין
 הסתירהו ג),-ב (שם, ִמטות"ה בחדר מּוָמתים...ה המלך ניב מתוך" ותוא גנבהש הֹוֶשַבע,יְ  דודתו
 פט"ַּכמש העמוד "על השבע בן ואשי את שהמליך כהן,ה יהוידע מרדל עד - 'ה ביתב שנים 6 אותו
 כלה טז). (שם, מלך"ה בית סוסיםה בואמ דרך" ֶמֶתתומּו מתקרבת, שומעת, תליהע בעוד יד) (שם,
  הקודש. את גם מחלל מלכתימ פשע וכל ך,כ כל קרוב

  - להכ ישתנה מקדשו, אל שובי ה' וכבוד יום,ה בבוא אך
  קדשי, ֵשם ישראל יתב עוד ְיַטְמאֹו ולא

  ִּבְזנּוָתם, וַמלֵכיֶהם ֵהָמה
  ָּבמֹוָתם; ַמלֵכיֶהם ּוְבִפגֵרי
  ִסּפי, את םִסּפָ  ְּבִתָתם

  ְמזּוָזתי, אצל ּוְמזּוָזָתם
  וֵביֵניהם, ֵּביני וַהקיר
  קדשי ֵשם את וִטְמאּו

  ָעׂשּו, אשר ְּבתֹוֲעבֹוָתם
  - ְּבַאּפי אותם ָוֲאַכל
  ממני, ַמלֵכיֶהם ּוִפְגֵרי ְזנּוָתם תא ְיַרֲחקּו עתה

  ט);-ז (מג, לעולם בתוכם וָשַכנתי

  הָקדים ךמדר בא ישראל הי-א ְּכבֹוד וִהֵנה
  בקיצור: דיו והאופנים, הכרובים ראותמ של ירוטפ אין אבל

  עיר...ה את לַשֵחת ְּבבֹאי יראית אשר ַּכַמרֶאה
  ה),-ב מג,( הבית ה', כבוד ֵלאכימָ  לפרט ורךצ אין וגם

  המקדש. גאולת בחזון מודגשות "לעולם", ה' בבית השוכנות הכבוד' 'כסא של הרגלים'* 'ַּכּפֹות ורק



  

  

 תיחוםה וקיר ההתנחלות, תקופתמ ('גלגלים'?) שראלייםי ולחןפ תריא שףח ז"ל)( זרטל *אדם
 נזכרו לא רגליים'ה 'כפות - האדמה על ורכתד רגל' כף' בצורת בנוי לחול ודשק יןב המבדיל
 הסילוק. במראות

  

  

 איך מחנכים נשיא -יחזקאל מד 
 ריכים להישאר סגורים בפניונשיא יכול לעשות הכל, אבל יש כמה דברים, כמה שערים, שצ

 גויים, לכימ (לרוב) הם ביחזקאל לכיםמ "נשיא"! לרוב)( יחזקאלב קראנ ישראל,ב דם'ו שרב 'מלך
 לישראל שיהיה אחרי וד",ד "עבדי גם ז); מג,( מלכיהם" י"ּוְבִפְגֵר  - ליליש הקשרב זכריםנ םה ובישראל

 להם נשיא ודד "ועבדי - ייאמר בסוףל כב), (לז, ממלכות" לשתי עוד... ֵיָחצּו ולא" - חד"א "מלך רק
 כה). (שם, לעולם"

 אל אבל ושליט, מנהיג מעם, ורםמ 'נשיא' - בשושלת ואה ההבדל מלך'?' ביןל נשיא'' יןב הבדלה מה
 או ישראל, משופטי אחד לא ףא יהושע, ולא לבניו, לטוןש הוריש אל רבנו שהמ בניו.ל לטוןש מוריש

  השבטים*. מנשיאי

 בקרב ובניו הוא מלכתומ על ימים אריךי "למען - לוכהמ ורישמ מלך'' ךכ הונה,כ ורישמ ש'כהן' כמו
 על עולם'; ל'מלכות יומרה בשושלת ישש מפני בתורה, 'מלך'מ הגדול חששה הוז ).כ ז,י דברים( ישראל"

 ִימֹשל ולא בכם אני מֹשלאֶ  "לא - בירושה בורשיע קבוע לטוןש שביקשו שראל",י ל"איש דעוןג אמר כך
  כג).-בכ ח, (שופטים בכם" מֹשליִ  ה' - בכם בני

 השער אולם "דרך מהצד, יכנסי הוא - כבודו) על מירהש (תוך הנשיא"" לע חינוכי'' הליךת פתחנ כאן
 סגור יישאר (ממזרח) למקדש הגדול שערה אבל ה'", פניל לחם לאכול" ישב ואה ֵצא",יֵ  ִמדרכוו יבוא,

 רקו בלבד, לה' שמורה מקדשל הראשית ניסהשהכ למוד,ל ייבח "הנשיא" - )ג-ב מד,( בו" ָיבֹא לא "ואיש
  בו. שלטו ואף היכל,ל שנכנסו ועוזיהו ואשי כשלמה, שלא – ולמים'ע 'מלך הוא

 "הֹכהנים ואילו הראשון, ביתה לחילול שותפים יוה שהלוויים יחזקאל, בקביעת שי דועהי לתיב הפתעה
 שמרו ובזה מקדשי", שמרתמ "את ושמרו חילול,ה בתקופות םג אמניםנ שארונ ו)ט (מד, צדוק" בני הלִוִים

  לעולם. כהונתם על

  

  

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

  

  

 מלוכהועדת חקירה לפשעי  -יחזקאל מה 
תארו לעצמכם שהנשיא מקבל נחלה לעצמו, נדרש לממן את קרבנות הציבור במקדש ואף לתת 

 קות לכתמסקנות מרחי 4-עדת חקירה וו -מתנות לעבדיו 



 לקח עוד תהיה לא המקדש עיר  פוליטית:-חוקתיתה המהפכה שיאל אןכ גיעה נבואיה החזון
 צד מכל מהא 25.000 לש ריבוע – )א ה,(מ הארץ" מן דשקֹ  לה', "תרומה לאא השבטים, מנחלות
 לא ונחלה; חלק שום =לממלכה)( ל"נשיא" בתוכו איןש ק"מ), 41-51 גדולה,ה אמהה (במידות

 ג). (מה, קדשים" "קדש אלא בינלאומית', 'ירושלים

 על 25,000 כ);-טז (מב, הבית-הרל צד מכל 3000-ו ב), מה,( עצמו למקדש – צד כלמ מהא 500
 שטח – המקדש" משרתי "ַלֹּכהנים קר ום),יכ רושליםי שטחמ ותרי ק"מ; 6 לע 14-15( אמה 10,000

 (=לציבור, עירה לאחוזת שטח מאותו חוזא 20 רקו ה),-ד מה,( בית"ה שרתימ ַללִוִים" דומה
     ז). (מה, הקדש" תרומתל ומזה מזה ולנשיא," עיר);ה לצורכי ולחקלאות

 במדבר במזרח,ו אילן;-ווהנ עדו אשדודל יפומ רוכזותמ המדינה הממלכה/ קרקעות – לכם תארו
 אדומים,-מעלה עד ילןא-מנוה המקדש, ירע ק"מ); 14-51 של וחבר ברצועת( ריחוי באזורו יהודה

  העתיקה. העיר רוב את ופסת הבית-רה רחל; ברק עד טרותע התעופה ומשדה

  מדהימות: לחורבן, גרמוש המלכים פשעי לע הנבואית חקירה'ה 'ועדת מסקנות
  ם;נאמני כוהנים רק בו שאירולה מהמקדש, ממלכהה את לילכ להרחיק .1
  קבע; כנחלת המקדש, ירע שטחי רוב תא וללוויים כוהניםל לתת .2
 לבניו, נחלות להוריש שיוכל דיכ המקדש, עיר צידימ נרחבים טחיםש =לממלכה)( "נשיא"ל תתל .3

 צדקה",ו "משפט על לשמורו אדם, וםש ַנֵשלל ליב העם,מ נחלות לשדוד בלי ו,לעבדי מתנות ולתת
  הנביאים; כמוסרו התורה כמצוות ברהם,א בית כייעוד

 לא לעולם בלא במקדש; הציבור קרבנות תא ויממן העם,מ החובה תרומות את קבלי הנשיא"" .4
  פנימה. למקדש ייכנס

  ליישמן. אפשר יא גם נאמנים, וכוהנים "נשיא" בליו בתנ"ך, נוזותג נשארו להא מדהימות מסקנות

  

  

 הפרשה של אליהו -יחזקאל מו 
שבועות, יום כיפור ושמיני עצרת לא נזכרים, אפילו הכהן הגדול לא נזכר. הפרק הזה הרעיש את 

 הפרשנים לדורותיהם

 הזה פרקה הרעיש ומסביבה, המקדש עירב העצומים מהשינוייםו זהב, לש וחלטמ היעדרמ יותר
 שבתורה קרבנותה מחוקי אד,מ שונהו ומה,ד היותוב דווקא - ותיהםלדור הפרשנים ואת חז"ל את

 בגמרא נאמרו דעות שלוש הקדשים; לֹקדש כניסה איןו ביחזקאל, זכרנ לא דולג הןכֹ  פילוא -
 א): עמוד מה (מנחות

 במדבר כבשים; שבעהו פרים שני (במקום ודשח בראש בשים"כ וששת ר...ש"פ ומרת,א משנהה .1
 ששה..." יביא שבעה צאמ לא אם חד...א יביא ניים,ש מצא אל "אם - לכהה דללמ באו יא) כח,
  ברש"י); (וכך

  נבין...! לא מעצמנו - דורשה"ל עתיד אליהו ו,ז "פרשה וחנן:י ור' הודהי רבי .2
 המקדש לחנוכת הונה)כ להתחלת ידיים (=מילוי מילואים'' קרבנות לוא אשי: רבו וסיי ביר .3

  ;טו)-יד ב, פרק קרבנות,ה מעשה הלכות ברמב"ם (וכך העתידי

 פרה גם וכך 'מילואים', רבנותק במפורש םה כו)-יט מג,( מזבחה חנוכתב נזכרוש קרבנותה אכן,
 אולם - )כ-יח (מה, בֹחדש" "בשבעהו בניסן), א( לֹחדש" אחדב בראשון" ביתה כפרתל לחטאת
 אל עצרת ושמיני פוריםוהכי ההתרוע ימי שבועות, חגים.ו שבתות קרבנותב מדובר בהמשך
  נזכרים!

 נראה תורה,ה לקרבנות בנוסף הנשיא"," שיקריב קרבנותב מדוברש קרא')מ 'דעת( רווחה ההסבר
 בית מועדי ובכל ובשבתות, בחדשיםו "בחגים - העם רבנותק את ממןל הנשיא"" ובתח תא סותר

  העם. לתרומות תמורהב יז)-טז (מה, ישראל"

 בגלל יסוד, להן אין שבתורה, הכוהני', ל'חוק יחזקאל זיקת על המקרא חוקרי של הסברות גם
 ואביהוא) (נדב בניו שני ומות העגל, בחטא אהרן ִּכשלֹון מתואר בתורה - העמוקים הפערים



 לא גדול וֹכהן 'מושלמים' הם צדוק", "בני הנאמנים הכוהנים ביחזקאל, ואילו המשכן, בחנוכת
  נזכר.

 …ביחזקאל הדעת על ולהע לא ללכ שני, יתב ימיב התפתחהש וכמ מושחתת כוהנית' 'פוליטיקה
  דורשה"!ל אליהו עתיד זו "פרשה

  

  

 כשים המוות יקום לתחייה -יחזקאל מז 
מדוע הקל פרקנו על חכמים לשקול בשנית את תכניותיהם לגניזת ספר יחזקאל, ומה התכנית 

 ית של הנביא להבראת ים המלחגאוגרפ-הכלכלית

 לגנוז לא הימים', 'אחריתל העתידי מקדשה כניתת תא דחותל שראלי חכמי על ֵהֵקל הזה הפרק
 הכל? את ונבין נדע מתי – ל'אליהו' הספקות תא ולהשאיר ),א עמ' המ (מנחות יחזקאל ספר את

 ֵיֵצא..." ה' מבית וַמעָין" ח), יד, (זכריה היה"י ובֹחרף קיץב ..מירושַלִם. ייםח יםמ ֵיצאו" כאשר
 0004 אחרי שיהפכו המקדש, יתב של =הדרומית)( ימנית"ה כתףה ןמ פכיםמ ו"מים יח), ד, (יואל
  ט).-ה (מז, יתרפא! מלחה וים ֵיָעֵבר", אל "אשר ֹוֶאהג לנחל "מ)ק 2.3-(=כ אמה

 "אלף מדידת בכל נשימה. עוצרו דרמטי מאד, פורטמ המופלא ןהחיזיו נבואה,ב חזקאלי לש כדרכו
 ָׂשחּו...", ֵמי ָמְתָנִים... ימֵ  ִּבְרָּכִים... יםמ ְפָסִים...ָא  ֵמי" ולים:ע םיהמ (=קדרון) הנחל במורד אמה"

  המים"; ונרפאו הימה... באוו מאד... רב ץע הנחל פתש "אל ואז

 גם יחזקאלב יש המשטר, עיצובל החקירה' 'וועדתל נבואית,ה לארכיטקטורהו חזיונותל בנוסף
 ֶעְגַלִים" יןעֵ  עד דיגֶ  ֵמֵעין" מלח,ה םי לש הצפוני חלקו גאוגרפית. קיאותב עם כלכלית' 'תכנית

 והפקת הדיג, נףע שם ישגשגו לראשונהו מתוקים, יםמ לש שמעותיתמ כבהש קבלי (=ֶפְשחה)
 והחלק התחתון. אפיקוב (=קדרון) הנחל פתש על יצמחוש מיוחדיםה עציםה עלימ התרופות
-י (מז, ִנָתנּו" ְלמלח ָרְפאּו,יֵ  ולא ְגָבָאיוּו ָתיו"ִּבצֹא – מלחה לתעשיות בסיס ישארי הרדוד, הדרומי,

     יא).

 המקדש מן "ֵמיָמיו שהרי חזקאל,י ממקדש שלמה עשהש והמכונות יםה נעלמו דועמ םג ובןמ כעת
  יב). (מז, יוצאים" ֵהמה

 ימי בסוף לירושלים חברון מהר מעיינותה מי את הוליכוש המים אמותמ הזה תיאורה פוךה כמה
 לסמוך נול ואין כה, עד תממשה לא נביאיםה חזון תוקף:ב הכריזש ביר,כ נדסיה מפעל שני, בית

  המלח. לים ביחס שארה בין הציוני, חזוןב גם ך,כ בדיוק צמנו.ע על אלא

  

  

 מהפכת יחזקאל הְמַהֶמֶמת -יחזקאל מח 

 ברצועות לשבטים מחדש תתחלק ץהאר ישראל. שבטיל גם חדשמ חינוך - חדשמ הארץ חלוקת
 אין תבור, ואין כנרת יןא - נוףו שטח תוואימ וחלטתמ התעלמותב מערב,ל מזרחמ וות,ש וחבר

 שבטיםל זכויות אין - ונגב פלהש אין חברון, הרו ושומרון רוןש יןא זרעאל,י עמקו גלבועו כרמל
 ומבוטלות. טלותב ויהושע משה של הנחלות לוקותח - שהמ מברכת לאו יעקב כתמבר אל מהעבר,

 כל.ה מחקו החורבן ופשעי האחים מלחמות

 של ברצף רק ונוף, הרים בלי (ומתוארים נשמרים לד) במדבר כנען'; 'ארץ (של החיצוניים הגבולות
 ויהודה המקדש, לעיר מדרום בנימין - יתחלפו ובנימין יהודה - בתוכם אבל מקומות), שמות

 לעץ יוסף עץ בין השלום חזון את לממש כדי אולי ומנשה, לאפרים יהודה בין 'יחבר' ראובן מצפון.
 בעבר נחלות אין הצפוני; לנגב דרומה, הצפוניים מהעמקים יורדים וזבולון יששכר (לז); יהודה



 צפון גבולות מחזיקים לוחמים, שבטים שני וגד, דן מערבה; עוברים וגד ראובן מזרחה; הירדן
  למערב. ממזרח קצה, עד מקצה השבטים כל - ודרום

 זכויותו שווה נחלה קבלוי כג)-כב מז,( תוככם"ב ניםב ולידוה שרא בתוככם, "הָגרים הֵגרים
 וֶעֶרל ֵלב ֶעֶרל נכר, בן כל" מאידך, מגוריהם! מקוםב השבטים תוךב שראל",י בניב ְּכאזרח" מלאות

  ט). (מד, קדשי"מ אל יבוא לא בשר,

 אוותג לכ תא לעפר שמשפילה ַהֶמֶמת,הְמ  יחזקאל מהפכתב שיתמוך ישהומ מכירים אתם
 הלאומיות, (הממלכתיות, העולם שקפותה כל תא נכסיהם,ו שבטיםה כויותז לכ תא השליטים,
 ואלה נאמנים, והניםכ של קטנה קבוצהל הכוח לואמ תא שמעניקה  ליברליות);ה גםו התורניות,

 אזרח תוזכויו נחלה לֵגרים שמעניקה את?);ז בודקים (איך מקדש?ל לבוא ב'לֵ -'ֲעֵרֵליל גם נוית לא
  ?למקדש לבוא וֲעֵרלים' נכרים' על אוסרת בלא בארץ, שוות

 !'ל'ְיהֹוָשמה - 'ְירּוָשַלִם' שםה שינוי - האחרונה נשימהב העצומה וההפתעה
  

  

 חשבון נפש -סיכום  -יחזקאל 
על גוג ומגוג; על אידיאל מרובע חסר רגשות; על ביטחון מוחלט בקבוצת כוהנים נאמנה; על 

 שום אדם לא יתמוך בה; יחזקאל משאיר לנו המון חומר למחשבהמהפכה חוקתית ש

 זוע.הזע עומק כך ההשתאות כגודל

 של הנבואית הדרמה יאיש על המפתיעים; משליםה על עשירה;ה שפהה לע אומץ;ה לע השתאות
 העתיק העולם בתרבויות השכלהה אופקי על יחזקאל);ל ישווה אל תאטרון שום( זמניםה כל

 'הארכיטקטורה על רגע;ל אף הרפותל ליב נבואיה שופרב אחיזהה לע כלכלה);וב (ובפוליטיקה,
 תכנית ועל ראשון;ה הבית לחורבן נבואיתה החקירה' ועדת' לע מרובע';ה האידיאל' םע הנבואית'
 בעיר השֵלמה 'ה מלכות ולכינון הכישלון,ו ההשחתה ורמיג כל סילוקל מדהימהה המהפכה
  'ְיהֹוָשמה'; המקדש,

 אבות' 'זכות אבדן לע רחמים; ללא בדה,ל הדין ידתמ לע ולוכ בנויש נבואי-תיד ולםע לע זעזוע
 על וחסד; זכות בלי צריםמ יציאת על ְזנּות;ה תיאורי לע סדום;ל השוואהה לע שראל';י ו'סגולת
 שליטים,ו רועים רק שרואה גמול' 'תורת לע כה); (כ, הם"ב ִיְחיּו אל ומשפטים וביםט אל "ֻחקים

 קיבוץ אולתג על ומנפילתה; בלב מפשעי התעלמותה לע צאן;ה עדרב ִנדָּכאיםה המונימ למתומתע
 מוחלט ביטחון על רגשות; חסר רובע'מ 'אידיאל על מגוג';ו 'גוג לע חסד;ו כותז וםש ליב גלויות

 מהפכה על צדוק'); 'בני אל לעולם אבל היכשל,ל יכול כוהןה (אהרן אמנהנ והניםכ בקבוצת
  בה; יתמוך לא אדם שוםש חוקתית,

  נפש; ולחשבון מחשבהל חומר המון יחזקאלמ מקבל אני

 םע נשאר אני הרחמים. מידות גםו וכישלונות חולשות םג בה ישש שה',מ תורת' םע שארנ אני
 עם נשאר ואני פחות), וגם ,6 ביאיםמ כבשים 7 יןא (אם אנושיותו התחשבות םג הב ישש ההלכה,
  ידינו. מעשי את ברךמ גם ה' בהש ובירושלים, ראלית,ה אלישר בארץ האחוזה הציונות

 חד...א "לעץ והישראלי, היהודי כב),-טו לז,( העצים' 'שני לש האיחוד זוןח את בל כלב אמץמ ואני
  ישראל". בהרי בארץ,

  

  

    



  תרי עשר

  

 המשוגע הזה -הושע א 
הרוב פשוט השתוללו זעקות ומחאות נשמעו מכל עבר. היו שניסו לתקן את דברי הנביא. אבל 

 ?יך הוא ֵמֵעז? מדוע בא ַהְמֻשָגע הזה אלינוא -מזעם 

 איֶזֶבל נּוֵניזְ  "עד - ְזנּונים" "אשת זו ימ ידע שלא חאב,א בית חריא שומרוןב חדא דםא יהה לא
 יהורם המלך לחיסול יהוא רדמ סיסמת הייתה וז הלוא - כב) ,ט ב-(מלכים רבים"ה ְכָשֶפיהָ ּו ִאְמ
 רמזים, בו להבין יכלו םג ואולי בשומרון, איש טעהִה  לא ְבָלִים"ִד  בת ֹגֶמר" כינויה חאב.א תבי וכל

 מאתנו. שנעלמו

 שֲהָרגֹו - יהורם ְזנּונים": (אשת) "ַילֵדי הבת,ו הבנים שני יהםמ ידע לאש בשומרון, דםא יהה אל גם
 א,י ב-מלכים( דוד ביתב נוקותותי ילדים רצחהש האכזרית, - "ֻרָחָמה לא" עתליה ;יזרעאלב ֵיהוא

  ).א פרק ב-(מלכים קרוןע באלילי שאולל ששלח - "ַעמי לא" ואחזיהו ב);-א

 אחאב ובית הְזנּונים', ֵאֶשת' חיסול תא שומרוןב גגוח ירבעם) - יואש - יהואחז - ֵיהוא( נהש כמאה
 בָנבֹות זכרונ אולי ַּכָּפִים; חּומָ  כולם המזעזע, נבואיה במחזה תחפ הושע הנביאש ברגע כולו.

 אותם ובכל טו)-ח כא, א-(מלכים כרמו תא יירש אחאבש כדי ציחתור לע קדהפ איזבלש היזרעאלי,
  ד). יח, א-מלכים (=רצחה; הכריתה'' שאיזבל ביאים,נ ובני נביאים

 וִהְשַּבתי ֵיהוא, בית על יזרעאל מיד את ופקדתי מעט ודע "כי - 'ה בשם נביאה של ולוק עםר ואז
 'בית הנביא: את 'לתקן' שניסו יוה - עבר כלמ נשמעו מחאותו עקותז ).ד א',( שראל"י יתב ְלכּותַמְמ 

 'איך - זעםמ השתוללו פשוט הרוב בלא מישהו. יסהנ יהורם', בית' תכוונת!.ה חאב'א בית' אחאב'!
  אלינו?! יא) ,ט ב-(מלכים הזה" ְמֻשָגעהַ  בא מדוע" ֵמֵעז'?! הוא

 טובים יותר אל יהוא) יתב ימיב =שומרון( 'ַאֶתם  ומרון!ש תא לזעזע - תהמטר את השיגה הנבואה
 לא כן,ל המלך; בבית ולא ולהכ בחברה יאה הבעיה הפעם,ו מילדיה',ו היאה זנונים'ה מ'אשת

  יזרעאל". "בֵעמק כולה הממלכה אבדן לאא ב'יזרעאל', לטוןש החלפת צפויה

  

  

 ד"ש מאיזבל -הושע ב
קדומה מתקופת בית אחאב. מי היא גומר, מי היא 'לא רוחמה', ואיפה הושע מביא כאן נבואה 

 ?נכנס המדבר לסיפור

 הרקע והיא אחאב, בית קופתמת כולה קדומה, בואהנ ומביא וסףנ מדהים עדצ ושעה שהע בפרקנו
 א. שבפרק ולשמות לדמויות

 ביאהה אשתי") ("לא בלשאיז וברורים, עזים צבעיםב בעל' פולחן' מתארת נבואהה יודעים? איך
 כליל השמידו הכהן יהוידעו נמשי בן הואי לירושַלִם. כניסהה ָחמה")רֻ  "לא( תליהע בתהו לשומרון,

 זיכרון היה כבר זה כל יואש ןב ירבעם בימי יח). א,י כח;-טו ,י ב ים(מלכ בעלה קדשימ את
  רחוק. היסטורי

 היטהרל דיכ צרים,מ ציאתבי כמו לִמדבר, זרהח היה הקדומה נבואהב הבעל ולחןפ על העונש
 ואכן, יז); (ב, צרים"מ ֵמארץ ֲעלֹותּה כיוםו ְנעּוֶריָה, ימיכ מהשָ  "וָענתה – חדשמ ארץל ולשוב

 לנביאים הפך המדברו איזבל, רדיפות פנימ לִמדבר ברחה ואלישע ליהוא ימיב נבואיתה התנועה
  עולם. שקפתה כדי עד חיים, לאורח

 ברח הכרמל הר מעמד ואחרי ג), יז, א (מלכים הירדן" פני לע אשר כרית ב"נחל הסתתר אליהו
 כב;-יח ב, ב (מלכים הירדן ועל ביריחו מקלט-מושב היה הנביאים ולבני לאלישע יט); (שם לחורב

 השותף היה י),-ו לה, (ירמיהו 'הִמדברית' האידיאולוגיה אבי ֵרָכב, בן יהונדב ז);-א ו, מד;-לח ד,
  טז).-טו י, ב (מלכים יהוא בידי הבעל פולחן בהשמדת העיקרי



 לא אנכיו אשתי לא היא יכ ריבּו, יזבל)א של =שומרון( ִאְמֶכםב "ריבּוב תחהפ קדומהה הנבואה
 ד),-ב (ב, בישעיהו ימים'ה 'אחרית בנבואת כמוו 'בעל'), בלי( הוריםט אירוסיןב חתמהו אישּה...",

  הסיום:מ כחלק הפתיחה את אןכ גם לקרוא יש

  אתה, עמי חאב)א (=בית עמי ללא "...ואמרתי
  – להי-א יאמר והוא

  הים... כחול ישראל ניב מספר והיה –
  ַאֶתם, מיע לא להם ֵיָאֵמר שרא ִּבְמקֹום והיה
  יזרעאל; יום גדול יכ חי... ל-א בני להם יאמר
  עמי, ַלֲאֵחיֶכם ִאְמרּו

  ֻרָחמה". וַלֲאֹחֵתיֶכם

  

  

 עוד אישה בוגדת -הושע ג 
 ?הזנונים היא שומרון של איזבל, מיהי האישה המאנפת השנייהאם אשת 

 ההוכחות אולם *,קויפמן יחזקאל לש הגדול מחקרומ מדתיל קדומהה נבואהה עיוןר את
 ולכן דום,ק לנביא שייכים כולם ג-א שפרקים סבר, ואה ב. פרקב ולןכ מצאותנ לוש המכריעות

 באשה הצורך תא הסביר אל בלא הוא"),יֵ  "בית במקום הורם',י ('בית א פרקב 'לתקן' נאלץ
 תקופות. כשתי נשיםה שתי משמעות אתו ג, בפרקש השנייה" "המנאפת

 היא ג) (שבפרק אישהה ואילו איזבל, לש שומרון יאה שתי")א אל "ִאְמֶכם...( זנונים'ה 'אשת
  א). (ג, אחרים..." אלהים אל ניםּפֹ  והם ישראל, ניב את 'ה "כַאֲהַבת - הנביא מיי של שומרון

 הארוך הזמן רק - ודע יושיעו לא 'הִמדבר' ביאינ כי עמוק, עצב וררש ברכ שניה נבואי**ה במחזה
  ה):-ג (ג, תשובה חוללי לבדה, שתשב דיכ ובשעורים כסףב 'קונה' שהנביא

  (אחר), לאיש ְהייִת  ולא ִתְזני אל לי, ְשביֵת  רבים "...ימים
  נאמן); ר(=אשא ֵאָלִי אני וגם

  (=בארץ!), ישראל ניב ישבו רבים םימי כי
  =בשומרון),( ָׂשר ואין מלך אין

  ובָדן); לֵא  (=בבית ּוְתָרפים פודֵא  ואין ַמֵצבה,ו זבח ואין
  ישראל בני ָיֻשבּו אחר

  יאשיהו), =חזקיהו;( ַמלָּכם דוד אתו היהם-א 'ה את וִבְקשּו
  ם).הבאי בדורות(= הימים" באחרית ּובֹו,ט ואל 'ה אל ּוָפֲחדּו

________________________________  

  .93-107 עמ' תשל"ב),( ג' כרך ישראלית,ה האמונה *תולדות

 להושע שנאמר שלמ רק הוא נונים"ז ש"אשת תוקף,ב בעק ז)מ ,ב נבוכים-מורה( **הרמב"ם
 נבואת איך הסביר לא רמב"םה אבל ופושעים; וטיםש נביאיו תא עשה לא וה' נבואה',ה ב'ַמרֶאה

 ההסבר זאת; סבירוה לא הרמב"ם על חולקיםה וגם נביא,ה לש ומעיוש לע שפיעת זאתכ ה''ַמרֶא 
 זנונים',ה 'אשת בתפקיד ההצגות שתיב מופיעה נביאה אשת וב בואי',נ 'מחזה - ויפמןק לש הגאוני

  ובנבואה. בנביא ופיד לתת בלי פשטות,ב הכל סבירמ השנייה, וה"מנאפת"

  

 שלב הגרורות -הושע ד 
הקודם תיאר גידול ממאיר וממוקד בשומרון בדמותה של איזבל. אולם גם משנכרת הגידול, הפרק 

 מתגלה השפעתו על החברה כולה



 את משלים יואש, ןב ירבעם ימי של ההצלחהו השפע מיבי ישראליתה חברהה לש פורטמ תיאור
 א רקפ של המחזה תא מסביר הקדומה) (הנבואה ב שפרק כשם עמוס. לש הנוקבים התיאורים

 ֵרעַ  "ֲאֻהַבת השנייה, אישהה ג, פרק של מחזהה את סבירמ ד רקפ ךכ ילדיה),ו זנונים"ה ("אשת
 גדת).בו (=והיא ּוְמָנָאֶפת" ותה)א אהב ה'ש ישראל (=ממלכת

  הארץ, ושֵביי עם לה' ריב "...כי
  בארץ; להים-א ַדַעת איןו חסד, ואין מתא אין כי

ה   ָּפָרצּו, ֹאףונָ  בוָגנֹ  וָרֹצחַ  ְוַכֵחש, ָא
  ָנָגעּו... בָדמים וָדמים

  כהן)* עם ריבהמ עושים (=אכן הןכֹ  ִּכְמריֵבי וַעְמ
  ז);-א (ד, י"...ל חטאו כן חזקים),ו רבים הםש (=ככל ְּכֻרָּבם

 הנביא אליהו של הכישלון ואחרי איזבל, לש בדמותה שומרון,ב ממוקד מאיר'מ גידול' יהה כאשר
 םע כולו אחאב בית תא והשמיד הואיֵ  מרד אב צידון,ל חזרהב האות לשלוח אחאב את לשכנע
  הגידול'.' את וכרת הבעל, פולחן

  מקום: לכל 'הגרורות' תפשטוה כבר יואש, ןב ירבעם בימי
  ַּכֹּכהן... ָכָעם "והיה

  ב...לֵ  ִיַקח ותירוש ויין ְזנּות
  ִהְתעה... ְזנּונים רוח כי
  ְתָנַאפנה... וַכלֹוֵתיכם נותיכם,ב ִתְזֶנינה כן על

  יד);-ט (ד, עשות)**ל מה ֵיַדע =לא( ִיָלֵבט" ביןיָ  לא וָעם

 הופיעו ירבעם ימי אחרי רק – ו)-א ובישעיהו עמוס,ב (כמו אשור'' שםה זכרנ אל אלהה בפרקים
  ז). מפרק בישעיהו (כמו עליהם קראנ ו)-ה( הבאים בפרקיםו האזור, כלב אשור צבאות

  יט).-יז (ד, קינה בשיר מסתיים הפרק

___________________________  

 ארץ ז"ל, וןנ-בן יחיאל א"מ לש בספרו וראו רד"ק),( הדבר" ַאֵמתל ְמריֵבי,ּכִ  במילה)( כ"ף" אותה *
 העגל צאי ממנה הכהן, אהרן עם מריבהל רומז התיאור ;872 מעמ' לשון,ו קראמ פרקי – המוריה
  ו).-א ל"ב, (שמות

  הערבית. לפי רד"קו ראב"ע פירשו כך **

  

  

 מלחמת האחים הראשונה בישראל -הושע ה 
נו פרטים חדשים, שאינם כתובים בספר מלכים, על הושע מגלה ל -אנרכיה פנימית ונקמה 

 המלחמה בגבעה

 הראשונה האחים מלחמת הוא )כ-יט שופטים( ַּבִגבעה' צחה)ונר אנסהנ שהופקרה,( 'פיֶלֶגשה סיפור
 ואשי ֵיהוא; מרד ַבְעָשא;ו ָאָסא מלוכה;ה ילוגפ דוד;ו אולש תח;(יפ עודו עוד היו ואחריו בישראל,

 (ה, 'הִגבעה' על מהמלחמה 'השראה', שאבש ידוע, בלתי יפורס עוד ושעה לנו ביאמ הנהו ואמציהו),
 י):-ח

  ָּבָרמה, ֹצְצרהחֲ  ַּבִגבעה, שופר ִתְקעּו
  אפרים) ואת ל,א-בית את (לתקוף נימיןב ַאֲחֶרי ֶון,ָא  בית הריעו

  תֹוֵכחה, םביו ִתהֶיה ְלַשמה אפרים
  ֶנֱאָמנה; הֹוַדעתי ישראל בִשבֵטי

  ְגבּול... ַמסיֵגי) ,(=אכן ְּכַמסיֵגי הודהי ָׂשֵרי היו



 ידי על ונרצח ֳחָדשים" ה"ִשש בשומרון מלך ירבעם ןב זכריהו - ַרסָק  ֵיהוא שביתכ תי?מ רהק הז כל
 ִמִתרצה" דיג בן "מנחם ידיב ונרצח מרון",בשֹ  מיםי ח"ֶיַר  שמלך ֵמהגלעד),( ָיֵבש" בן "ַשֻלם

  - יד)-ח טו, ב-(מלכים

  ֶדש*,חֹ  של) (מלך יֹאְכֵלם עתה
  ז); ה, טובה; לקהח (=כל ֶחלֵקיֶהם את

 כוהני וגם שומרון,ה לבין הגלעד, יןב בעיקר שתוללהה ישראל מלכתמ תוךב אחיםה מלחמת
  - י)-ח ו,( בה מעורבים היו הבמות

  ִמָדם; ֻקָּבהעֲ  ָאֶון ֹּפֲעֵלי ַיתִקר גלעד
  גדודים, ַחּכים),ְמ  היו ַמֲאָרבים =וֵכן,( איש ּוְכַחֵּכי

  לְשֶכם)... (=בדרך ֶשְכמה ְיַרְצחּו ֶרךדֶ  ֹּכהנים, ֶחֶבר
  ְריה...ַשֲערּו ראיתי ישראל בבית

 ראלביש הפנימית אנרכיהה את ניצלו הודהי ֶשָׂשֵרי - משלים הושעו במלכים, תובכ שלא מה
 וכנראה אל,-בבית המקדש עלו המלוכה פילוג לע הכעס תוךמ וליא אפרים,ו אל-יתב לע להתקפה

 יד, שם מש;ש בבית המלחמה (אחרי ישראל לךמ יואש ידי לע ירושלים ומתח פריצת לע נקמהכ גם
  יד).-יא

 ֱהִייֶתם חפַ  "כי - תבורה לבין גלעד ִמצֶּפה יןב הארץ, שעריב עומדים שורא צבאות אשרכ זה, וכל
  ב).-א (ה, ֶהֱעמיקּו" הרוגים) ופותג מלאים (בורות טיםׂשֵ  וַשֲחטה בור,ת על רּוָׂשהּפְ  ֶרֶשתו לִמצָּפה,

  

  

 המלבי"ם. *כפירוש

  

 הפוליטיקה המפוחדת שגברה על הכל -הושע ו 
 ?מצד אחד קריאה לתשובה, ומן הצד השני קריאה לאשור. מי ניצח, ומדוע

 - נוראהה האחים מלחמתו קריסה,ה נוכחל שראלי ממלכתב כנראה)( נשמעו הפוכות תגובות שתי
 אשר עד ְמקֹומי, אל ָאשּובה "ֵאֵלך - ו)ט (ה, שכינה'ה 'סילוקמ חרדהה תוךמ תשובהל קריאה
 - ַשֲחֻרְנני"יְ  להם ַּבַצר ַני,פָ  וִבקשּו שמים)א (=ירגישו ֶיְאְשמּו

  ה', אל וָנשּובה ְלכּו
  ִיְרָּפֵאנּו, )ְו(הוא ָטָרף הוא כי

  ְּבֵשנּו;ַיְח  ְו(הוא) ַי (הוא)
  - מכות) (של ִמֹיַמִים ְיַחֵינּו
  לפניו; ִנְחֶיהוְ  ְיִקֵמנּו השלישי ביום

  ה' את ָלַדַעת ִנְרְדפה ְוֵנְדעה
  בביטחון), יוצאה בוקר (=אור ֹוָצאֹומ ָנכֹון ְּכַשַחר
  לנו, ַכֶגֶשם ְוָיבֹוא

  ג).-א (ו, שופעים); שדות לע שיורד תבואה,ה קש תא ממלאה (=כגשם ארץ יֹוֶרה ְּכַמלקֹוש

 אותה? דחה הנביא מדוע ורבנה,ח לפני ישראל ממלכתב מופלאה הכ ריאהק שמעהנ מנםא אם
  - ד) ו,( עליה אמר מדוע ותה?א לחזק בה אחזנ לא מדוע

  אפרים? ְל ֶאֱעֶׂשה מה
  יהודה? ְל ֶאֲעֶׂשה מה

! שּכיםמַ  ַכַטלו ֹּבֶקר, ַּכֲעַנן וַחְסְדֶכם       ּהֵל



 ובין לישראל, הודהי בין ולפיוס תשובהל הקריאה לע ברהג שומרוןב מפוחדתה פוליטיקהה לדעתי,
  קצר. זמן בתוך יתפזר לבטחש בוקר, לענן בטוחה הבוקר ורא את הפכהו לשומרון, גלעד

 דלת'ה את תחה'פ בכך מאשור! סיוע בקשתב מיהודה, נפשעתה להתקפה גיבהה בשומרון ההנהגה
 בפוליטיקה תלוי יהיה הכל מעתה שראל.י הרי על מכותוס ואת תומרו תא הטילל לאסרפ לתגלת

  - הכובשו הזר הצבאי ובכוח האשורית,

  משפט... ְרצּוץ אפרים ָעשּוק
  ָחְליֹו... את אפרים ַוַיְרא
  אשור, אל אפרים ַוֵיֶלך

  יג);-יא ה', בו; ֶשַיֶּכה ,(=האויב ָיֵרב... לךמ אל ַוִיְשַלח

 חנוכה'),' אחרי שנים כמאה( דומה צורהב הגונ אריסטובולוס,ו ורקנוסה חשמונאים,ה האחים
 לחלק אותה והפך רושליםי את כבש זהו פומפיוס*, פניל ביניהם הכרעהל תייצבוה כאשר

  הרומית. מהאימפריה
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 בשמירה נרדמו -הושע ז 
 פוליטיקה עלובה, הנהגה חלשה ואסטרטגיה מוטעית. כך נשרפה המאפייה

 אנו בשומרון. האחרון המלך ֵאָלה), בן( הושע בימי דוברמ ְּבֵארי), בן( ושעה בואותנ וףס דע מכאן
-ג יז, ב מלכים יא; (ז, הלכו" שורא (נגד) קראו, "מצרים – אשור ולמ מצרים הזכרתמ אתז יודעים

 ו).

 שומרון חורבןל הישירה הסיבה יוה מצרים חסותב שורא גדנ רידותמ לש לובהע טיקהפולי
 (ז, לישראל" "ְּכָרְפאי – וכנועה קטנה ממלכהכ לשרוד כלהי ומרוןש הודה).י חורבןל םג (ובהמשך

 מהבמה בבל) (ואחריה אשור תליריד ובהמתנה השרון,ו והגלעד גלילה אבדן םע השלמהב א),
  ירמיהו). עד מישעיהו( הנביאים יעושהצ כפי העולמית,

  חמורה. בטעות נפל כך,ל ציפה שבאמת מי

 נחלשת, האשורית האימפריהש תחושה עורר גדול,ה האשורי כובשה ),3-ה( ְלֶאֶסרּפִ  גַלתִת  לש מותו
 ממלכות של חזקה בהתארגנותש לחשוב טעו רביםו גלובלי, שליטכ נראה אל )5-ה( ַשְלַמְנֶאֶסר

     נחריב).ס ימי בתחילת גם וחשב (כך כלה ישתנה ,מסיבי רימצ ובסיוע רבות

 בתיקון הראשונות) (בשנותיו קועס ישעיהו, לש בדרכו עלפ הודה,י מלכותל זא עלהש חזקיהו,
 ונגרר לחזקיהו הצטרף לא ֵאָלה ןב הושע המרד. עיונותר אחרי נטותל בלימ דתי,ו וסרימ פנימי,

  טז); (ז, מצרים" בארץ =אסונם)( ַלְעָגם "זֹו – ויהצפ וןהאס תא להבין מבלי המצרית לפוליטיקה

 ביחזקאל). במגדל הצופה משלל מתאים (וזה שמירה'ב 'נרדמו שריוו מלךה לע ומריםא יינוה אנו
 נהפכו לא העוגות – שיכורים משתה הב קיים האופהש כמאפייה ומרוןש תא תארמ הושע

  באש. עלתה כולה והמאפייה בתנורים,

  ֵמֹאֶפה, ֹּבֵערה תנור "...ְּכמֹו
  ֻחְמָצתֹו; עד ָּבֵצק לּושִמ  לעבוד), =יפסיק( ֵמעיר ִיְשּבֹות

  ִמיין... ַמתחֲ  מחלה) (=הביאו ריםׂשָ  ֶהֱחלּו לֵּכנּו,מַ  יום (חגיגת)
  ָהבה;לֶ  כֵאש ֹּבֵער הוא ֹּבֶקר – ֹאֵפֶהם ֵשןיָ  הלילה כל

  ֹשְפֵטיֶהם, את וָאכלּו תנורּכַ  ֵיַחמּו ֻּכָלם
  ֵאָלי". בהם ֵראקֹ  אין ָנָפלּו, לֵכיֶהםמַ  כל



  

 רק על העגל לבדו -הושע ח 
נטורי קרתא משתמשים בפסוק מפרקנו כנגד מדינת ישראל. ומה חושב על כך הרב צבי יהודה 

 ?קוק

 מדינת גדנ מפרקנו פסוק צוטט הןמ באחת רושלמיות.י מודעות וראק ייתיה עירצ כשהייתי
 שבשיר זכרתי רקו הושע, נבואות לע דבר זא דעתיי אל );ד (ח, "ממני ולא ִהמליכּו "הם ישראל:
 הַרעיה, את פוצעיםו הַמּכים הגויים דווקא םה קרתא") =נטורי( הֹחמֹות" ֹשְמֵרי" ),ז ה,( השירים

 ישראל'. 'כנסת היא

 ואחאב) עמרי (כולל ישראל שמלכי ),ג ג, (הוריות ירושלמיה התלמוד בריד את יליתיג ניםש אחרי
 אותה" נוטלין יוה "בליסטייא כך חרא יהוא! יתב עד – וד)ד מבית( הודהי מלכיכ שקולים היו

 שלטון שתפסו שומרון,ב האחרונים המלכים דווקא – ושעה תא בנתיה זא מלכות);ה (=את
 גזילות הלכות( הרמב"ם פסק וכך נבואה.ה בעיני גיטימייםל היו אל אחים,ה מלחמתב ברציחות,

  לשלטונם. וקףת ואין ליסטים, חשביםנ העם, סכמתה בלי כוחב שלטון שתופסי ה) פרק סוף

 לא מהם אחד אף' – לי אמר שראל,י מדינת ראשי לע קוק הודהי ביצ רבה ו"רמ תא כששאלתי
 ספר ללמד ִהרָּבה מו"ר מו). יח, א (מלכים מרכבתו' פניל רץ נביאה אליהוש חאב,א מוכ גרוע

 את להחליף התכוונו לאש העגל, וטאיח לע פתיעהמ גנהה תימצא צז)-בצ א, (מאמר ובו 'הכוזרי',
 שעליהם ם',וכרובי 'ארון לעומת סורה,א תמונה יצרוש אלא ממצרים, מוציאם ה'ב אמונתם

  נצטוו.

 ארצות למוזיאון הגעתי נים,ש אחרי הכתובים. פשטמ ורחוקה אולצתמ גנהה זוש ז,א חשבתי
 ישראל בני אצלש הבנתי, זא פר; לע וכבר ילאל פסל להפתעתי איתיר ושם בירושלים, המקרא

  פסל. בלי בדו,ל עגל רק היה באמת

 עגל, גבי לע ִנרֶאה' 'הִּבלתי את (חלילה) להציב'' החטא, גדול ןכ פי לע אףו דבריו,ב דקצ כןא ריה"ל
  ו). (ח, מרון"שֹ  עגל יהיה ְשָבבים כי הוא, היםל-א ולא" ד), ב,ל (שמות ך..."אלהי אלה" ולומר

  

 ַאל תשמח ישראל -שע ט הו
אמרו לי:  -ם גם לחסידי סאטמר יש עיירת נופש בקיץ כמנהג אמריקה יורק שאלתי א-בביקור בניו

 'בוודאי! אמרתי: אם כך, כבר נטשו גם הם את 'ְגֵזַרת הגלות

 כמו מלשמוח ְמנּועים גולהב שיהודים בטענה, זה,ה בפסוק ופפונ חריפים יותרה ציונותה מתנגדי
  הגויים:

  ישראל, תשמח ַאל
  ָּכעמים... גיל ֶאל
  ג);-א ט,( ה' בארץ ֵיְשבּו לא

 ז).י (ט, ַּבגֹוִים ֹנְדדים ְוִיהיּו

  טבעית. חיים ולשמחת ארצול ישראל עם תא להחזיר גלהד על רתהח הציונות אכן,

 י:ל אמרו - אמריקה כמנהג בקיץ נופש יירתע יש סאטמר חסידיל גם םא שאלתי ורקי-ניוב בביקור
 כגויים לשמוח שבחרו אלא גלות',ה 'ְגֵזַרת את םה גם טשונ כבר ך,כ םא מרתי:א בוודאי!

  העמים. בטומאת אמריקאים,

  חגים. ובלי לה', רבנותק בלי - הגלות תא מתאר זהה הקשה הפרק
  מועד, ליום ַתֲעׂשּו מה

  ה'? חג וליום

  טמאה: אדמה על לה' חגים לחגוג שאפשר הנביא, דעת על עלה לא כלל
  יין, לה' ִיְסכּו לא



  ִזְבֵחיֶהם, לו ֶיֶעְרבּו ולא
  ֵמת), על באֹוננּות (=שִנטָמא להם אֹונים ְּכלחם

  ה);-ד (ט, ִיַטָמאּו... ֹאְכָליו כל

  בהם. ובחר ישראל את הבא ה' הלוא מה?ל כך-וכל
  ישראל*, מצאתי ַּבמדבר ַּכֲעָנבים
  י)? ט,( ְּבֵראשיָתּה" ִבתאנה ְּכִבּכּורה

 הזנות פולחניל הראשון הדגם היהש פעור", בעל" חטא - אהבהה גדנ כףה תא כריעוה יםחטא שני
 כמעט בפניםמ שהחריבה האחים, מלחמתל הראשון דגםה הגבעה"," חטאו יזבל;א ימימ בשומרון

  יג). (ט, בניו ֹהֵרג ֶאל ְלהֹוציא גורם)( ואפרים אשור. צבאות ידיב שומרון ורבןח לפני ודע בר,ד כל

  להתרחש: חלה כבר זה כל כאשר רק
  הְּפֻקדה, ימי ָּבאּו
  (=העונש), הִשֻלם ימי ָּבאּו
  ישראל. ֵידעּו

 איש ְמֻשָגע נביא!ה ֱאויל - גנאי בשמות ול שקראו "צפה"**,ה נביאה יכ ישראלב נשיםא הבינו
  שומע. לו יהה לא אך ָיקֹוש". ַּפח" ממלכודת הזהירו נכוחה, ראהש הוא - הרוח

__________________________  

  לירמיהו קדם הושע *
  ליחזקאל קדם הושע **

  

 קשת ישראל -הושע י 
שלוש פעמים תיאר הושע את השבירה הצבאית של ממלכת ישראל, ולא במקרה מכוונים כולם 

 לגליל התחתון ולעמקים

 =ַשְלַמְנֶאֶסר)?( ַשְלַמן" "ֹשד מהו

  - ישראל תממלכ של הצבאית שבירהה את הושע יארת פעמים שלוש
  ה); (א, יזרעאל בעמק שראלי קשת את ...ושברתי

  א); ה,( ָתבֹור על ְּפרּוׂשה רשתו גלעד), =ִמצֶּפה( לִמְצָּפה ייֶתםהֱ  ַפח ...כי
 (=ממלכת בנים על ֵאם לחמה,מ ביום ַאְרֵבאל יתּבֵ  ַשְלַמן ֹשדּכְ  =יישדדו),( ּוַשדי בָצֶריִמ  ...וכל

  יד); י, אכזריות;ב תכה(=נח ֻרָטָשה וחייליה) ישראל

 םג שם - לגליל שומרון יןב הקריטי חיבורה ולעמקים, תחתוןה גלילל ולםכ כווניםמ מקרהב לא
 לתוך ְלֶאֶסרּפִ  ִתְגַלת של הראשונים מסעותה שני תא מצרים.ל אשורמ בינלאומיתה דרךה עברה

  - אחז/פקח) בימי ג;כ (ח, ישעיהו יארת ישראל ממלכת
  ֵהַקל, ...הראשון

  נפתלי, וארצה זֻבלון, רצהא
  ִהכביד, והאחרון

  הגויים; גליל הירדן, ברע הָים), אל =הדרך( הָים דרך

 הושע אלה. בן הושע חתת וכנועה, קטנה ממלכהכ שומרון תא שאירה דייןע ְלֶאֶסרּפִ  ְגַלתִת  אולם
 ולהקים לגליל, השומרון בין חיבורה את לחדש כנראה)( וניסה צרי,מ בסיוע אחרוןה למרד נגרר

  לתבור. עד יזרעאלמ הדרך להגנת מבצרים

 ומזכיר קצר, ה) (יז, ב מלכים בספר התיאור שומרון. על ועלה ישראל, מבצרי את שבר ַשְלַמְנֶאֶסר
 את ומתאר מרחיב ח)-ב (י, הושע ואילו המלך, והגליית שנים", "שלש שומרון, על ממושך מצור רק

 סמל שהיה העגל) (עם הישראלי והמקדש אל-בית של )שומרון מצור בזמן (כנראה, והחורבן השוד
  - נבט בן ירבעם מאז מובהק
  ַמֵצבֹוָתם; ְיֹשֵדד ִמזְּבחֹוָתם, ַיֲעֹרף ...הוא



  לנו... מלך אין יאמרו עתה כי
  יּוָבל... לאשור אותו גם

 הדרך על שהשתלטו לשתים,פ ידי על תבורל יזרעאל יןב החיבור נשבר המלוכה מיי בתחילת
 בסוף הראשונה. הישראלית ממלכהה וקרסה ניו,ב ושלושת אולש פלונ זא שאן.-ביתל למיזרעא

  עוד. קמה לאו (=שומרון), ישראל" קשת" שם שברהנ המלוכה ימי

  

 ְּבִקְרְּב אפרים, שוכן קדוש -הושע יא 
בתודעה הרווחת עוד מימים קדומים, 'עשרת השבטים' גלו כולם ועקבותיהם אבדו. אבל זה פשוט 

 נכון לא

 מצור עתב כירמיהו הנבואה, מעיני ולו( מהעין מונעל שעיהןפ לכ לע אל-ביתו שומרוןש ברגע
 את ֵגל''ְמַתר אשר ְּכָאב הגדולה, אהבהה שוב הופיעהו הפשוטים, פריםא ניב מוקדל זרוח ירושַלִם),

  - ג) (יא, רוֹעתיו"ז על אותם) =לוקח( "ָקָחם בניו,
  ָוֹאֲהֵבהּו ישראל נער כי
  ִלבני; קראתי מצריםומ

  ֶאְמְשֵכם, אדם ...בֶחְבֵלי
 ד);-א (יא, אהבה... ַּבֲעֹבתֹות

 זה אבל - בדוא ועקבותיהם כולם לוג השבטים' עשרת' דומים),ק ימיםמ עוד( רווחתה בתודעה
 התושבים, רוב נשארו הכפרים בכל לף;א 27-כ ומרון,ש את קר הגלו שוריםהא כון.נ אל פשוט

  נאמר: ועליהם אשורית, פחוה'' של יניםלנת אחת בבת שהפכו
  אפרים...? ֶאֶתְנ איך
  ְכַאְדמה, ֶאֶתְנ איך

     ועמורה)? דוםס (ערי ִּכְצבֹאִים ֲאׂשיְמ
  ָמי;ִנחּו ִנְכְמרּו ַיַחד ּבי,לִ  ָעַלי ֶנְהַּפ
  ַאּפי, ןֲחרֹו (עוד) ֶאֱעֶׂשה לא
  אפרים, לַשֵחת ָאשּוב לא
  סיבה), בלא םג להתעקש גיל(=שר איש ולא ֹנכיא ל-ֵא  כי

  קדוש, שוכן) ארץ,ב הנותר (אפרים ְּבִקְרְּב
  ְּבעיר; ת)לַשחֵ  (עוד ָאבֹוא ולא

 - ובבל אשור שלטון תחת זאתכ מלחמה עוד דעוי לא גליל,ה אףו מנשה,ו פריםא ריה ואכן,
 נראתה לא מרידות,ה בדיכוי ופלשת, ואדום ואבמ ועל הודה,י על בבליםה שהביאו השממה
  והצפון. אפרים בנחלות

 שמעון ואשר, זבולון וגם ה,ומנש אפרים ניב יכלו זר,ה הפולחןו רעהה פוליטיקהה נעלמוש ברגע
 ב-הימים (דברי חזקיהו' ב'פסח רהק אכן וזה רושַלִם,י עם שריםק חדשל ארץ,ב נשארוש ונפתלי,

  ז);-ו לד, (שם אשיהוי של ובטיהור ל),

 בשליחות כמובןו לאפרים,ו רחלל הנחמהו אהבהה נבואותב בפרט להושע, ירמיהו בין רב דמיון יש
 ם,"ִמְשכֶ  ה', לבית הרגל עולי 80 צפון.ה שבטי שארית לא המלך" אשיהוי בימי" ו)ט-ו ג,( ירמיהו

  נורא.ה במותם דווקא ההצלחה, לע מעידים ),ה מא, ירמיהו( וִמֹשמרון" ִמִשלֹו

  

  

 בית אל נגד ירושלים -הושע יב 
 ?וע בחר הושע להתעמת דווקא עם סיפור יעקב מספר בראשיתמד

 שנכנסים עד בראשית, מספר יעקב סיפור עם להתעמת הושע בחר מדוע להבין קשה ראשון, במבט
 מימי יג), ז, (עמוס ממלכה" ובית מלך... ל"מקדש שהיה העגל, ומקדש אל בית 'חסידי' של לעולמם

 יואש. בן ירבעם עד נבט בן ירבעם



 ואת האבות, מימי עוד לא בית קדושת תא להוכיח דיכ עקב,י יפורס לע שענונ הםה דים'ה'חסי
 לשווא, שמו נושאי מול באמת תנהלה 'יעקב', נגד וויכוחה דוד. יתב לש רושַלִםי ניפ לע עדיפותה

  משה. תורת נגד אל, ביתב יעקב חלום על מספריםו ד), ב,ל (שמות סכה"מ ב"עגל זיםאוח בעודם

 של המחייב הבסיס מהו' השאלה, עמדה ירושלם',' לבין ל'א בית' יןב דתיה ימותהע במרכז
  משה'? ותורת צריםמ 'יציאת או בות',א 'מסורת - אמונתנו'?

  יהודה, עם (גם) לה' וריב
  לריב) יש כעת (אך

  ִּכְדָרָכיו, יעקב על וִלפֹקד
  לו; ישיב ְּכַמֲעָלָליו

  ֵעָׂשו),( אחיו את ָעַקב ַּבֶּבֶטן
  להים;-א (מלאך) את ניצח) =בכוחו( ָׂשָרה אֹונֹוּובְ 

  (לנצחו), לַויֻכָ  מלאך אל ַוָיַׂשר
  לו, ויתחנן (המלאך) בכה
  יעקב), את (=ה' ְמָצֶאנּויִ  אל-בית
  ה);-ג יב, כולנו; =עם( ִעָמנּו ידבר ושם

 אודות אם כי לישראל, יהודה בין פילוג על יעקב םע דיבר אל ה' בלא אל,-בבית ובחיםז הם לכן,
  - ד) יג, - ו (יב, זרעו כל
  ִזְכרֹו; ה' צבאות,ה להי-א וה'

  תשוב להיך-בא (אפרים) ואתה
  יעקב), בסיפורי (ולא
  ְשֹמר, ומשפט חסד
  תמיד; להיך-א אל וַקֵוה

  ֲאָרם, ְׂשֵדה יעקב ַוִיבַרח
  (=רחל), באשה ישראל ַוַיֲעֹבד

  (=לאה); ָשָמר ובאשה
  (=משה) ּוְבָנביא

  ממצרים, שראלי את ה' ֶהֱעלה
  מחטא)... (העם ִנְשָמר ּוְבָנביא

  ַלֲחטֹא, יֹוִספּו וַעתה
  ַּכְסָּפם...ִמ  ַמֵסכה להם ַוַיֲעׂשּו
  ִיָשקּון; ֲעָגלים
  מצרים, מארץ היךל-א ה' ואֹנכי

  ֵתָדע, לא זּוָלתי ואלהים
  =ִּבלָעַדי).( ִּבְלתי ַאִין ּומֹושיעַ 

  

  

 אשור לא יושיענו -הושע יג 
 , פחות חשוב מה בדיוק קרה סביב החורבן, וחשוב מאד לסכם למה זה קרהבעיני הנבואה

 כעת אל,-בית קדשמ את והחריב בצרים,מ שכבש =ַשְלַמְנֶאֶסר),( ְלַמן"שַ  ֹשד" לע קראנו י בפרק
 זה למה לסכם מאד וחשוב רה,ק בדיוק מה שובח פחות נבואה,ה בעיני .שומרון ורבןח מתואר

 קרה:

  ַוִיְׂשָּבעּו, רועים=מלכים) להם הקימו(=כש "ְּכַמְרִעיָתם
  (=בגאווה), ִלָּבם ַוָיָרם ָׂשְבעּו

  ו); (יג, ְשֵכחּוני כן על
  בך), (=השחיתות ישראל ִשֶחְת
; (=ה') בי כי (אף)   ְבֶעזֶר
  ֵאיפֹוֹא? ַמלְּכ (=ַאֵיה) ֱאהי

  מנהיגיך), (=איה וֹשְפֶטי (הנופלות), ָעֶרי בכל ויֹוִשיֲע
  ט); (יג, וָׂשרים מלך לי תנה ַמרָת:ָא  אשר



  אפרים, ֲעֹון וָסגּור) (=ָקשּור ָצרּור
  יב); (יג, ַחָטאתֹו (=ֲחתּומה) ְצפּונה

  א); (יד, ֶהיָה...-ֵּבא ָמרתה כי ֹשמרון ֶתְאַשם
  (עוד), ִנרָּכב לא (מצרי) סוס על יֹושיֵענּו, לא ַאשּור

הינו עוד נֹאַמר ולא   ד); יד, הזהב; לי(עג ָיֵדינּו למעשה א

  ה)? יז, ב מלכים שנים; 3(= מרוןשו במצור רהק מה שאל:נ זאת ובכל

  טורף), ריה(=כא ָשַחל כמו הםל (=ָואהיה) ָוֱאהי
  ַאשּור), לצבא רמז ה;(=ֶאצּפֶ  ָאשּור רךד על כָנֵמר

  ַשּכּול, כֹדב הקרב) (בשדה ֶאְפְגֵשם
  ח);-ז יג, חיילים;ה גופות (את ַבְקֵעםְת  השדה ַחַית
  אשור), ידי על הומלךש ֵאלה,-בן הושע =בכעסי;( ְּבַאּפי לךמ לך ֶאֶתן

  יא); יג, מצרי; סיועב שמרד אחרי דול,ג (=בכעס ֶעְבָרתיב (אותו) ואקח
  ממזרח), הגיע שורא (=צבא ֹעֶלה ִמִמדָּבר – ה' רוח – דיםק (כרוח) ָיבֹוא

  המים), קורותמ כל על (=השתלט ַמְעָינֹו ֶיֱחַרבו ְמקֹורֹו, וֵיבֹוש
  טו); יג, שומרון; בתוך( ֶחמדה ְּכִלי לכ אוצר =ָּבַזז)( ִיְשֶסה הוא

  שומרון), (מגיני ִיֹּפלּו ַּבחרב
  א); (יד, ְיֻבָקעּו רֹות)הָ  (=ונשים ָהִריֹוָתיוו ְיֻרָטשּו, וקות)(=תינ ֹעְלֵליֶהם

 לכבוש הצליחו אל אבל יב), ח, ב (מלכים בתינוקותו בנשים כך הגונ הדד, בןו חזאל רם,א מלכי גם
  .זאת עשתה האשורית מעצמהה ו). פרק שם( שומרון את

  

  

 מילים כקרבנות -הושע יד 
 שנה לפני 'יבנה וחכמיה' הציבה הנבואה מפי הושע תחליף לקרבנות בהיעדר מקדש 800

 – ד)-ב (יד, המפתיעה האחרונה, קריאתו את ושעה השמיע א),י פרק לעיל( בארץ לנותרים

  יך,לה-א ה' עד ישראל שּובה
; ומרון)ש (=חרבה ָכַשלָת  כי   ַּבֲעֹוֶנ

  דברים, עמכם ְקחּו
  אליו: ִאְמרּו – ה' אל ושּובּו

  תסלח), עוון =כל( ָעֹון ִתָׂשא כל
  טוב, (מעשה) וקח

  בפה); ותשובה (=בווידוי ָפֵתינּוְׂש  ָפרים ּוְנַשְלמה

 כתיקון דווקא אתז ציין הנביאו רבנות,ק ולא וליטיקהפ לא ממלכה, ולא יה,ה לא כבר 'מקדש'
  – עגליםה ול'מקדשי' ומצרים), אשור( הממלכה לחטאי

  ָיתֹום; (דור) ְיֻרַחם =ה')( בך (רק) אשר

 את רק לא ושעה מפי הנבואה הציבה וחכמיה', יבנה' לפני נהש 800-כ ומרון,ש חורבןב ברכ הנה
 בדברים בתפילה, – קדשמ היעדרב לקרבנות תחליף גם אלא ),ו ה, (לעיל הזבח על החסד העדפת

  ט):-ה (יד, ישראל תשובתל אהבה של מענהכ ה' שובתת באה אזו ובווידוי.

  מהם), שָשבּו ֶחְטֵאיֶהם(= ְמשּוָבָתם "ֶאְרָּפא
  גבול), (=בלי נדבה ֹאֲהֵבם

  מנו...מ ַאּפי (חרון) ָשב כי
  – ו'ֲאֵשרה') ַעַנת'' וכמ אלילים (=ישליך ֲעַצּביםלָ  עוד לי המ (יאמר): אפרים

  בו), (=וֶאְצֶּפה שּוֶרנּוַואֲ  לטובה) ותוא (=ָּפַקדתי ניתיעָ  (ה') אני
  ִנמָצא; ֶּפְרְי ִמֶמני פסילים),ו סגידה ציע (=בלי ֲעָנןַר  ִּכְברֹוש אני



 השפעות הרבה נותרו משומרון, הבעל פולחן את הואי כשהשמיד גם זה? פסוקל רקעה מה
 כתובות, מצאונ אף – ו) ג,י ב-מלכים( בֹשמרון" מדהע ֲאֵשרהה "וגם – זהבה גלילע בנוסף אליליות

  ב'ֹשמֹרן'.* השוכן)( 'ה' לֵשם ֲאֵשרה',' הצמידו שבהן

 לע חותם הישראלי, מהצפון וסגנונו שפתוש והמשל, דיבורה התוכחה, נביאימ יחידה ושע,ה הנביא
  – נפלא בפסוק כך
  ם,וֵיָדעֵ  נבון לה,א וָיֵבן חכם מי
  ה', דרכי ישרים כי

  ָבם, ֵילכּו וַצִדקים
     ).הישרים הדרכים (=באותם םבָ  ִיָּכשלּו ּוֹפשעים

_________________________________  

  יקיפדיהו ראו משל; זאב חפרש עג'רוד), =כונתילת( תימן בחורבת* 
  

  

 לכאורה, הכל פשוט -יואל א 
 ?ךמדוע שובץ ספר יואל לפני ספר עמוס בסידור התנ

 לש בן - דעות 3 מביא רש"י כתוב! אל מתי? - פתואל" בן ואלי אל יהה אשר 'ה דבר" )א (א,
 נשה.מ בתקופת אלישע/ בימי שמואל/

 (א, מזבח" משרתי הֹכהנים..." של המרכזי מקומם גללב שני, יתב לימי ואלי תא ַאֵחרל וטיםנ כיום
 בני" הזכרת א), ד,( וירושַלִם" הודהי ות"שב על הנבואה גם י.ח מלך של רתוהזכ ואי ז),י ב, יג;

  המאחרים. תא מחזקים - 'ישראל' שםה והיעדר ),ו (ד, הְיָונים"

 - ד) (ד, פלשת" גלילות וכל וצידון ֹצר" יט), (ד, אדוםו מצרים םה סביבמ הודהי ויביא ה,ז לעומת
  עמוס. ילפנש בתקופות כמו - פרס אל בבל, לא שור,א לא - שמהב נזכרת אל מעצמה ושום

 והוא מקרי, להיות יכול איננוש עמוס, עם יגודיות)נ (לרוב הקבלותה יבויר ואה ליש המפתח
  עמוס. פניל יואל - תנךה לסדר הסיבה כנראה

  ב),-א ב, יואל( וֲאֵפלה... ֹחשך וםי ה'... יום
  והבכי, הצום זכותב השופר, בזכות אולם
  הנורא. החושך תוךמ הישועה אור יבקע

  - יח) (ה, בעמוס ואילו
  - ה' יום את הִמְתַאוים הוי

  ה'? יום לכם זה למה
  אור! ולא ֹחשך הוא (הלוא)

  - טז) ד, (יואל
  ִישָאג, מציון וה'

  קולו, ִיֵתן ומירושַלִם
  וארץ, שמים וָרֲעשו

  לעמו, ַמֲחֶסה וה'
  ישראל; לבני וָמעֹוז

  - ב) (א, ובעמוס
  ִישָאג, מציון ה'

  קולו, ִיֵתן ומירושַלִם
  ָהֹרעים, ְנאֹות ּווָאבל
  הכרמל; ראש וָיֵבש



  - יח) ד, (יואל
  ההוא, ביום והיה
  עסיס... ֶההרים ִיְטפּו

  - יג) ט, (עמוס
  הרחוק) עתיד(=ב באים... ימים הנה

  עסיס... ֶההרים וִהטיפּו

 בעוד עמוס), (כנבואות תחרב ומרוןש-ישראל מלכתמ והנורא, גדולה בחושך - שוטפ כלה לכאורה,
 כמו - האשורים הופעתל בדיוק מתאים הז תיאור - יואל) כנבואות( צלהה שועתי בואת לירושלים

  .ארץ המכסה ַארֶּבה
  

  

 ?ָמָשל או מציאות -יואל ב 
ותם כך. או רק מי שראה מאות מיליוני 'הָגָזם, הַארֶּבה, הֶיֶלק וֶהָחסיל' ְּבמֹו עיניו, יכול לתאר א

 ?שלא

 שראה מי רק ך.כ כל דויקיםמ םה ואל,י לש הארבה מתיאורי היום דע מתפעלים העולם בכל
 כך: אותם לתאר יכול עיניו, מֹוּבְ  ד) א,( ֶהָחסיל-הֶיֶלק-הַארֶּבה-הָגָזם ליונימי מאות

  - ג) (ב,
  לפניו, הארץ עדן כגן

  שממה... מדבר ואחריו

  - יב)-ז (א,
  (=שממה), לַשָמה ַגפני ָׂשם

  לבן), (=גזע ִלְקָצָפה ּוְתֵאָנתי
  (שאריות), השליךו הכל) (=קילף ֲחָׂשָפּה ָחֹׂשף

  (=ענפיה); ָׂשריֶגיהָ  ִהלּבינּו

 והמעיינות הנחלים אפילו ום;ת עד נאכלו מרעהה שדות גםו פרי,ה ציע כלו תבואהה שדות
 לכל כנסונ החומות, על עלו ארבהה להקות - ומצמא רעבמ צעקו העדריםו כ),-חי א,( התייבשו

  ט). (ב, ַגָנב"ּכַ  ֹבאּויָ  הַחלֹונים "ְּבַעד הבתים

 במזרח רוביםמ גשמים אחרי צומותע ללהקות תקבציםמ ארבהה נחילי - בלא תאים,מ כלה כמעט
 מצרים על עולים הם וקפנית.ת הופכת והתנהגותם דמדםא-וםח בעצ קבליםמ פרטיםה אפריקה,

  מצפון. לא מדרום, שכנותיהו ישראל ארץ ועל

 אשור צבאותל מתאים זהו ).כ ב,( עליכם..."מֵ  רחיקא ניהצפו "ואת - חהבטי ה' הנחמה בפסוקי
 אכן הארבה שתיאורי לי, ראהנ לכן הכל. תא והשמידו שחיתוה צפון,מ ארץה לע באוש ובבל

 על משלל הנביא בפי הפכו הם אבל ),ג-ב א,( ובחרדה באימה לדור דורמ ופרוס הםו מציאותיים,
  כל.ה ויחריב שיבוא "הצפוני" הגוי

  - ז)-ד (ב,
  ְירּוצּון, ןכ וכָפָרשים מראהו, סוסים כמראה

  ירקדון... ההרים אשיר על מרכבות כקול
  מלחמה... ֱערּוך עצום כעם

  …חומה יעלו מלחמה כאנשי

  במקדש. הכהנים יבכו הז ועל לארבה, דומהש אויב צבאל דומה הארבה
  - יז) (ב,

  עמך, על ה' חּוסה
    גוים... ָּבם ִלְמָשל לֶחרָּפה תַנֲחלָ  ִתֵתן ואל



 לישועה הנביא התפלל כך כו),-אכ (ב, הַארֶּבה חריא בשדות כהבר בוליי צמחוו גשםה באש כשם
  מוכיחות. אחרונים,ה הפרקים לשני ההקבלותו "הצפוני", גויה מאסון גדולה

  

  

 חייבים לברוח לירושלים -יואל ג 
ברק מתנוסס דגל ישראל בכל מתי ברחו שרידים ופליטים לירושלים ועל איזו ישיבה חרדית בבני 

 יום עצמאות

 ְפֵליטה". היהת ובירושַלִם ציון "בהר

  היקף: רחב נבואי שפע לו שיקדם הנורא",ו הגדול ה' יום" אל חריףו חד מעבר – כן" חריא "והיה
  בשר כל על רוחי את ֶאשּפֹוך
  ובנותיכם, בניכם וִנְּבאּו

מֹות ִזקֵניכם מּון, ֲח   ַיֲח
  ִיראּו; זֹינֹותחֶ  ַּבחּוֵריֶכם

  שפחות...ה ועל העבדים על וגם
  ב);-א (ג, רוחי את ֶאשּפֹוך

  אלה? כל יבינו מה

 "ְפֵליטה" תהיה שם רק כי ירושַלִם,ל לברוח חייבים )ג (ג, שן"ע תימרותו אשו דם" ולמ אל
 – שומרון חורבןב רק לירושַלִם? ופליטים שרידים'' ברחו תימ (בשמם). ֵראקֹ  ה' אשר" לשרידים
  ובימינו!

 הרחבה' 'החומה שמעידה פיכ מאד, התרחבהו דלהג ירושַלִםו ומרוןש רבהח זקיהוח בימי
 ובימי אסון, כפליטי לא ורש,כ הצהרת מכוח ירושליםל עלו ניש יתב בימי יהודי.*ה רובעב שנחשפה

 תנועה חלהה האחרונים בדורות ואילו גלות.ל ומגלות ארץ,ל מארץ הודיםי ברחו וכההאר הגלות
  שקלוב)**:מ הלל ר' תלמידו (כעדות אהגר" של מכוחוו בימיו ודע לציון, יבהש של גדולה

 לַאֵחר ולא ְפֵליטה", תהיה בירושַלִםו "בציון כי התרגשות,ו ברתת בינור לינוא יברד וםי כלב 'כמעט
 וכאלה כאלה הדברים, אלינו בדברו רבינו לש דאגתו גודל תא יתאר מיו ימלל מי – ועדהמ את

  בעיניו'. ובדמעות קדשו, רוחב

 והוא השואה), (לפני ישראל ארץל כהנמן יוסף רבה תלמידו תא יים'ח 'חפץה לחש פסוקה באותו
 בכל ישראל דגל מניפה שגם הישיבה, ערש על כתוב הפסוק – ברק בבני ֹוניֶבז'ּפ שיבתי תא שהקים

  מייסדה. כצוואת עצמאות, יום

 הרכבת חלוןמ אותו והשליך ביו,א באוזני הז סוקפ ראק סבוש ברעדה, לי יפרס איילון שוקי ד"ר
  לירושלים. הגיעו להינצל, הצליח ואה – לאושוויץ

_________________________  

  55 עמ' ירושלים, לש העליונה העיר ביגד,א נחמן *
  תקל"ה עמ' הגדולה, תקופהה כשר, מ"מ רבה מהדורת תור,ה קול **

  

  

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

 ישראל



 ִמָמרֹום "ה' ל) (כה, בירמיהוו ב)*, (א, בעמוס ז),ט (ד, ביואל – שָאג"יִ  ה'" תנ"ךב סוקיםפ בשלושה
 ָנֵוהּו..."; לע ִישָאג ָשֹאג ִישָאג...

 כל עלו הלילה, ויה שמרותמ שלוש' ):א עמוד ג (ברכות התלמוד בתחילת אמרנ הזה הפסוק על
 ביתי, את חרבתיה שבעוונותיהם לבנים, ויא ואומר: ארי...כ שואגו קב"הה ושבי משמרו משמר

 להם ואוי בניו, את שהגלה לאב ול (נותר) מה עולם...ה אומות יןלב הגֵליתיםו יכלי,ה תא ושרפתי
  ביהם'.א שולחן מעל שגלו לבנים,

 (בראשית הלילה" בַמרֹאת" למצרים וירד לילה,ה בחלום חרןל צאי עקבי כןש גלות,ה הוא 'הלילה'
 סוףב ממצרים יצאו ישראל בני וגם שחר'.ה ב'עלות יבוק מעברב 'ישראל' מוש נקרא בלא ),ב מו,

  הלילה.

 לע נשמעה בעמוס השאגה ִמָמרֹום"." באה היא ןכ ועל רושַלִם,י חורבן על נשמעה ירמיהוב השאגה
  לירושַלִם. ישועהו הצלה שאגת שמעהנ ביואל קר שומרון. חורבן

 את שמענו המחולקת),( בירושלים הרב' מרכז' בישיבת שראל,י מדינתל 91-ה עצמאותה בליל
 ה','החלוק בליל הרגיש איך כשסיפר צ"ל,ז קוק יהודה ביצ הרב ו"רמ לש פצועהה שמתונ שאגת

 החורבן על אמרנ הפסוק פשטש רורב ).ב ד,( ֵלקּו"ִח  רציַא  "ואת נבואה':ה אותה בנו 'כשנתקיימה
 מתוך צעק הוא שאגה'.' שמע הרצי"ה ו"רמ אבל יניהם,ב ארץה תא חילקוש משמעוו והגלות,
 יריחו ואיפה שלנו?... חברון ואיפה – זה? תא שוכחים אנחנו – שלנו? ֶכםְש  'ואיפה – נשמתו

  שלנו?...'.

 בלילה דבר. ידע אל עוד ארץב אישו יני,ס תוךל נועל רייםהמצ כוחותה החלו לילה שעת באותה
 יריחו,-חברון-בשכם צה"ל כוחות עמדו שבועות 3 כעבור לקי.ח ילואיםמ יוסג וכרזה ברכ הבא
  בשחרורו. הבית הר לע לעמוד אני וזכיתי – ירושַלִם" ִּבשָעַרִיך" רגלינו עמדו

____________________  

  .א בפרק לעיל הובאו הפסוקים *

  

  

 על גגות דמשק -עמוס א 
שה ִּפשֵעי", נגד השכנים הרעים, ואילו  בימים הקשים ההם, נשא נביא אלמוני את נבואות "ש

 בימי עמוס כבר שרקו את הנבואה הזאת בשומרון כנבואת ניצחון

שה על – 'ה מרא כה  לא ארבעה ועל יהודה. מואב, מון,ע-בני אדום, ֹצר, ַעזה, – דמשק שֵעיּפִ  ש
  (=כגמולו). ֲאשיֶבנּו?!

  עמוס?!); לפני שלם ורד חזאל?! בימי מתי?( הגלעד תא הברזל ֲחֻרצֹותּבַ  דּוָשם על
 עמוס?!); פניל דור (חצי הדד-בן ארמנות אכלהו ֲחָזֵאל, ביתב אש וִשַלחתי

שה ...על   מון,ע-בני ִּפשֵעי ש
  ֲאשיֶבנּו?! לא ארבעה ועל
  חזאל?!); (בימי בולםג את רחיבהַ  למען גלעד,ה ָהרֹות ִּבקָעם על

 גלעדה בהרי פשטו זרים וצבאות בישראל מוקע שפל שרר נה)ש 42-54-כ( יהואחזו הּואיֵ  בימי
  שתים.פל-גת עד והגיעו והשומרון,

  ֹבֶכה? (=אלישע) ֲאֹדִני ...מדוע
  ידעתי כי

  רעה, שראלי לבני תעשה אשר את
  ָּבֵאש, ְתַשַלח ִמְבְצֵריֶהם
  ַתֲהֹרג, בבחר ּוַבֻחֵריֶהם
  יב); ח, ב (מלכים ְתַבֵקַע... ָהֹרֵתיֶהםו ְתַרֵטש, וֹעְלֵליֶהם



  בישראל, ה' אף ַוִיַחר
  ארם, מלך ֲחָזֵאל ביד ַוִיְתֵנם

  ָזֵאל...חֲ  בן הדד-בן וביד
  ארם מלך ִאְּבָדם כי

  ז);-ג יג, ב מלכים( ָלֻדש ֶּכָעָפר ַוְיִׂשֵמם

שה" בואותנ תא לישע)א מתלמידי (אולי אלמוני נביא שאנ ההם, הקשים בימים  גדנ ִּפשֵעי", ש
 ומכרו ישראלים בוייםש תפסו ישראל, ממלכתב והתעללו חולשהה תא ניצלוש רעיםה השכנים

  ו,ט). א (עמוס מאדוםו ומצור מעזה בדיםע לסוחרי אותם

 רכב ישראל חיילי שהרי יצחון,נ כנבואת בשומרון זאתה הנבואה תא שרקו ברכ עמוס יבימ ואילו
 בבני גם ונקמו כח),-כג יד, ב (מלכים חזאל רמונותא את אכלהש אשב פּוצָ  משק,ד גותג לע רקדו
 הקשיב לא ראש, הריםל שניסה יהודה, לךמ אמציה םג מדרום.ו מערבמ בשכניםו במואב,ו עמון

 יד, ב (מלכים לירושַלִם שמש מבית ובסה ישראל, מלך ואשי עם ניםפ אל ניםפ קרב יזםו לאזהרות,
  יד).-ח

 ובהנאה בשמחה נזכר יואש,-בן םירבע בימי בשומרון מוסע מפי וז קדומה בואהנ שמעש ימ כל
  הגדולים. בניצחונות

  

  

 תיאורי מפלה  7-עמוס ב 
מותר לשער, שהשתררה דממה, ואנשים כבשו פניהם בקרקע. חלק אולי התביישו, אחרים זעמו על 

 הנביא

 לש המזעזעת נבואהל הרקעו מצעה קר ייתהה הכירו, שכולם קדומה,ה הנבואה בהושע), (כמו
 אל-ביתב שומעיו עונשם, ואת אויביםה פשעי תא עמוס שמיעה אשרכ שראל.י שֵעיּפִ  לע עמוס

 שֵעיּפִ  רשימת את ראשם על מוסע הנחית ואז ֱהנֹות,לֶ  ואף נבואה,ה םע הזדהותל כלוי ובשומרון
  - ח)-ו ב,( ארבעה + שלשה אלא מכריע, חדא פשע לא ישראל,

  יוסף); אֵחי (כמו דיקצ ַּבכסף ִמְכָרם על
  יחפים); הלכו אביוניםה כי אצילי, טטוסס (=סמל עליםנ ַּבֲעבּור ואביון

  ַדלים; בראש ארץ פרע על ודורכים) ומסיםר (=ָשפים, הֹשֲאפים
  צדק); (באי טּויַ  (=עניים) ֲעָנוים ודרך
  קדשי; ֵשם את ַחֵלל מעןל בתמר) יוובנ יהודה כמעשה( הנערה אל כּוֵיל ואביו ואיש

  בשער); השופטים =במקום( מזבח כל צלא (משפט) טּויַ  (לַמשּכֹון) ֻבליםחֲ  בגדים ועל
היהם יתב ִישתּו נס)ק בעונשי =שגזלו( ֲענּושים ויין  העגלים); (=במקדשי א

 זעמו ואחרים התביישו, וליא חלק בקרקע; ניהםפ כבשו אנשיםו דממה, השתררהש לשער, מותר
 שומרון,-ישראל ממלכת של בעידן אדווק ושמחתם אוותםג את השביתל מיהודה באש נביאה על

  אזורית. כמעצמה

 (עד הפתיחה בנבואת המשיך ג),י (ב, ָעמיר" ּהל המלאה העגלה" לע מוסיםע מוכ דבריוש עמוס,
 הושעב מו(כ מדבר שנות בארבעים מצרים, ביציאת ישראל עם 'ה חסדי תא הזכיר ),ג פרק סוף
 הצבאית המפלה את תארל החל וכבר י),-ט (ב, ֹמרי""האֱ  השמדתב ארץה בירושתו ),ב פרק

  - פשעים) יאורית 7 מול מפלה תיאורי 7 טז;-יד ב,( ההוא" ביום" הצפויה הנוראה,
  ִמָקל, ָמנֹוס וָאַבד
  ֹּכחֹו, ְיַאֵמץ לא וחזק
  נפשו; ְיַמֵלט לא וִגּבֹור
  ַיֲעֹמד, לא הקשת וֹתֵפׂש

  ְיַמֵלט, לא ברגליו וַקל
  ;נפשו ְיַמֵלט לא הסוס וֹרֵכב

  ה'. ְנֻאם ההוא, ביום נּוסיָ  ָערֹום ִגּבֹוריםּבַ  לבו וַאמיץ

  



  

 כולנו טייסים -עמוס ג 
בית אברהם נבחרו להוביל את "כל משפחות האדמה" ולכן ה' יפקוד עליהם כל סטייה. לא כשאר 

 ףהעמים, שרק פשע רביעי מכריע אצלם את הכ

 'מועד', כמו הקדשה, מבטא עד''י - מקראב מעניין שרק יניהםב קיימיםמ 'ידע'ו יעד'' השורשים
  - יט) יח, בראשית( באברהם שנאמר מוכ הייעוד, ימושמ בחירה, בטאמ 'ידע' ואילו

  בחרתיו), ְיַדְעתיו, > =ְיַעְדתיו( ְיַדְעתיו כי
  אחריו, ביתו ואת בניו תא ְיַצֶוה אשר למען

  משפט,ו צדקה לעשות ה' דרך וָשמרּו
 עליו; ֶּברִד  אשר את אברהם לע ה' ָהביא למען

  - ב) (ג, בעמוס עיכול,ל קשה נבואית ובפרשנות
  האדמה, משפחות ֹּכלִמ  ָיַדְעתי אתכם רק
  ֲעֹוֹנֵתיֶכם; כל את ליכםע ֶאפֹקד כן על

 חייליםמ מאשר יותר רבהה דורשים סיירות לוחמיו מטייסים - ישראליים עיריםצ שיודעים כמו
 על פוקדים סיירות מסלוליוב טיס קורסב עליהם. מוטלתה כבדהה אחריותה גללב רגילים,

  מעיפים. באמון, פגיעה וא כוזב דיווח לכ ועל עות,ט כל החניכים

 צדקה לעשות ה' ב"דרך )ג יב, (בראשית אדמה"ה משפחות כל" את הובילל בחרונ ברהםא בית
 את אצלם כריעמ רביעי פשע רקש העמים, שארכ לא טייה.ס כל עליהם יפקוד ה' ולכן ומשפט",

  הכף.

 אל אחרים, שבעמים יא,ה היסטורית ובדהע נבואית;ה שליחותב מיוחדב תבטאתמ הבחירה
 קוסמים כללמ בהם יצאו אל נבואה ניוניצ מונותיאיסטית,ה מוסרית,ה נבואהה התפתחה
  יט). ח, ישעיהו ד;י יח, (דברים ויידעונים

  - איתהנבו שליחותו להסבר מוסע הוביל טוריותר שאלות לש בסדרה
  הנביאים; ֲעָבָדיו אל סֹודֹו ָגָלה םא כי ָדָבר, ה'  י-נ-ד-א  ֲעֶׂשהיַ  לא כי

  ִיָנֵבא?! לא מי ֶּברִד  ה'  י-נ-ד-א  יָרא?!יִ  לא ימ ָשָאג אריה

 כעת - ונותוארמ ומותח אוכלת באש כולם סתיימוה א), רקפ (לעיל קדומהה בנבואה הקטעים
 עם יחד בַארְמנֹוֵתיֶהם", ָוֹשד ָחָמס האֹוְצרים" ועל טו),-ט (ג, מרון"שֹ  ָהֵרי" לע פקודל תורה הגיע

  וביזרעאל). =בשומרון( הקיץ" בית לע הֹחרף יתב "וִהֵּכיתי ל",א בית "ִמזְּבחֹות

  

  

 ּפרות הּבשן לא שומעות -עמוס ד 
אים, כאילו התורה מדגישה את מצוות הפולחן יש הטוענים לניגוד עקרוני בין התורה לנבי

 והנביאים את המוסר, אבל עמוס וישעיהו לא הכירו את הדיכוטומיה הזאת

 שומרון-ישראל ממלכת של גורלה את להכריע חדיוי ָחברּו ו)-ה (ד, דתה וחטאי )א ד,( מוסרה פשעי
 הנבואה. בעיני

 ביֹונים,ֶא  ֹרְצצֹותה לים,דַ  ֹעְשקֹותה ֹשמרון, בהר אשר ט)משפ בלי ֵמעושר =השמנות( הָּבָשן ָּפרֹות
 העגלים (בחטאי הִגלָגל ִפשעּוו אל,-יתב ֹּבאּו מם)...ד את( ִנשֶתהו ביאההָ  ֲאֹדֵניֶהם:לַ  הֹאְמרֹות

 וָהביאּו טז); ב,י דברים מקדשים; ריבוי לע האוסר צול (בניגוד ְפֹשעַ לִ  מזבחות)( רּבּוהַ  והבמות);
ֶשת ה);כ לד, שמות פסח";ה חג ַבחזֶ  ֹּבֶקרלַ  ליןיָ  ולא" איסור:ל (בניגוד ִזְבֵחיֶכם ַלֹּבֶקר  ימים ִלש

  יז); ז, יקראו ִיָׂשֵרף"; ָּבֵאש שלישי,ה ביום זבחה ִמבשר וַהנֹוָתר(" ַמְעְׂשֹרֵתיֶכם



 '";לה ִאֶשה ממנו ַתקטירּו לא ָחֵמץ... ָעֶׂשהֵת  לא לה' קריבות אשר מנחהה ("כל ודהת ָחֵמץמֵ  וַקֵטר
ת לע ַיקריֶבנּו... ודהת לע אם" א;י ,ב ויקרא  (ויקרא קטיר);יַ  לא (אבל קרבנו... ַיקריב ֵמץחָ  לחם ַח

 כב, ויקרא ֹקדש"; יֹאַכל אל זר "וכל – יאכלו יקריב הרוצה שכל( ַהשמיעּו בֹותְנדָ  ִקראּוו יג);-בי ז,
  י);

 אילוכ לנביאים, תורהה יןב קרוניע יגודנ על לדבר רביםמ יהודים 'משכילים' ביןו נוצריים, בחוגים
 את הכירו לא וישעיהו מוסע אבל המוסר, תא והנביאים פולחןה מצוות תא דגישהמ התורה

  הזאת. הדיכוטומיה

 ַשבֶתם "ולא החורבן, לקינת קדמוש האזהרות את מעוש לא םג תורה,ב למצוותו מוסרל האטומים
  יא):-ז ד, פעמים; 5( ה'" ְנֻאם ָעַדי,
  לחם... וֹחֶסר ִשַנִים... ןִנקיֹו

  הגשם... את מכם מנעתי
  יבולים; שאכל (=ַארֶּבה) ָגָזםו שיָדפֹון, מכת
  ואש; וחרב ֶדֶבר
  וזיהו).ע מימי הרעש (כנראה עמורהו סדום ַמהֵּפַכתכ מאד, זקח אדמה רעש

 העולם בורא עליהם יביא מעו,ש לא משומרון, עונגה ומדושני ֶרַשעה שֲאטּוֵמי ת,האזהרו אחרי
  ג).-א ,(ה וקינה חורבן יג), ד, (=דיבורו; חֹו"ׂשֵ  מה ְלאדם ַמגידו רּוח, אובֹוֵר  ריםה יֹוֵצר" והאדם,

  

 הדתיים VS הנביא -עמוס ה 
יואש, שה' -על סמך מה היו בטוחים אנשים 'דתיים טובים' בממלכת ישראל, בימי ירבעם בן

 ?באמת ִאָתם והכל מתפתח לטובה

  ישראל: לבית ה' אמר ֹכה כי
  ד); (ה, ִוְחיּו ִדְרשּוני

  ִתְחיּו, מעןל רע וַאל טוב ִדְרשּו
  ֶכם,ִאת באות-צ להי-א ה' ֵכן, ִויִהי

 יד); (ה, אמרתם כאשר

 שה' יואש,-בן ירבעם ימיב ישראל, בממלכת ובים'ט 'דתיים נשיםא בטוחים יוה המ מךס על
     טובה?ל מתפתח והכל ִאָתם באמת

 הכלכלי שגשוגה אזורית, מעצמהכ שראלי רם,א לע נוב ירבעםו יואש של המופלאים הניצחונות
 אמתי-בן יונה ונבואת ממש. ה' כיד אהנר זה כל מוק.ע שפל לש שנה 04-מ ותרי חריא והשפע,
  כח).-כג ד,י ב (מלכים הנראה כלכ נוספות בואותנ אתה יחדו ברקע, הדהדה

  בֹשמרון, ישראל ֶמֶלך ואשי-בן ...ירבעם
  שנה... ואחת ארבעים

  ֲחָמת תוא דמשק את השיב ואשר
  בישראל... ליהודה
  ישראל גבול את ֵהשיב ...הוא
  הערבה, ים עד ֲחָמת ִמְלבֹוא

  שראל...י להי-א ה' ִּכְדַבר
  הנביא... ֲאִמַתי-ןב יונה עבדו ביד

  יד).-ו,יג כז; ה, (עמוס

  לדמשק, ֵמָהלאה ֶאתֶכם וִהגֵליתי
  שמו; באות-צ יה-א ה' אמר
  ָדָבר,* ללֹא חיםהְׂשמֵ 

  ַקרָנִים; לנו לקחנו ָחְזֵקנּובְ  ֲהלֹוא הֹאְמרים
  גוי, ישראל... בית ליכםע ֵמקים הנני כי

  הערבה; נחל עד ֲחָמת ֹואִמְלב ֶאתֶכם וָלֲחצּו



 (דומות נבואות וגם ה', רצוןל כהוכחה יונה בואתנ את ציטטוש אנשים םע תעמתה עמוסש ברור,
 כ)-ו,יחט (ה, ועמוס ישראל,ל גדולה שועהי תצמח ממנוש גדול",ה ה' "יום על יואל) לנבואת
  הזהיר:

  טוב, וֶאֱהבּו רע ִׂשְנאּו
  משפט, ַבָשַער וַהציגּו

  יוסף; שארית אותב-צ הי-א ה' ֶיֱחַנן אולי
  ה'! יום את הִמְתַאוים ...הֹוי
  ה'? יום לכם זה למה
  אור... ולא ֹחֶשך הוא

_______________________________  
 "קרנים" גם וכך יז,כז), ב מואלש כו; יג, יהושע( לירדן מזרחמ ירע םש ואה דבר"-"לא / לדבר"" *

 ארם חילות את יואש-ןב ירבעם הביס להא שבמקומות שערה,ה עלתה מכאן – ה) ד,י (בראשית
  דמשק.

  

  

 העם ההוא -עמוס ו 
וע אף ובוכים. ומד -בעתיד בעוד המבטים בשומרון מרוכזים בהווה השופע, הנביאים מתבוננים 

 ?אחד מהם אינו נוקב במפורש בשמו של האויב העתידי המחריב

 שלם. דור אפפהש הֵגאּות בתחושת כרעתמ נקודה עוד – מרון"שֹ  הרב הֹּבְטחיםו ציוןב "הַשֲאַננים
 במסלול לירבעם ולחבור כיוון הפוךל עוזיהו השכיל ואש,י לבין מציהוא בין חיםהא לחמתמ אחרי

 והקשר כח), יד, ב (מלכים בישראל" ליהודה" וחמת שקדמ חשבונ ךכ אחאב;ו יהושפט של
 דוד. בשירת התבטא שומרון,ל ציון בין המתחדש

  הנֶבל, פי על הֹּפְרטים
  ה). (ו, ירש כֵלי להם חשבו כדויד

 רה,לאו ֵמֲאֵפלה יציאהה על דוד מזמורי נשמעוו ובכינור, ֵנֶבלב הנגינה הדהדה השפע גיגותח בתוך
 רוכזיםמ היו המבטים כל בחמת.ו בדמשק שראל"וי יהודה" שליטתל ארץ,ב רמיתא משליטה

  ובכו. – הצפוי בעתיד התבוננו עיהו,ויש ועמוס ושעה הנביאים, קר עבר.ה מול בהווה

  ההיא ֵעתּבָ  לדוד") "ַמְׂשּכיל =המשורר;( הַמְׂשּכיל לכן,
  יג); (ה, היא רעה תעֵ  כי – ִיֹדם

 דרומה, אשור באותצ להסתערות קרקעה תא כשירה יהודה,ו שראלי ניצחוןב ארמיה הכוח חיסול
 כך, אם כולו. המרחב יפולי ובהיחלשם, האשורים. ולמ לבדם יהודהו שראלי שארונ גער אותומ כי

 לא ו), פרק (עד וישעיהו ד), רקפ (עד הושע גם מדוע 'אשור'? מילהה את רהזכי אל מוסע מדוע
  'אשור'? אמרו

 (ישעיהו מסתערה האשורי הצבא תא הצפויה, מפלהה תא רורותב מיליםב יארות נביאים שלושה
 (ה, שומרון את וגם ה), ,א (עמוס דמשק את םג לדמשק", ֵמָהלאה" שַיְגֶלה "גוי"ה תא ל),-וכ ה,

  איננו. שמו ורק כז),

 ידב זעם' 'מטה רק היא 'אשור'ו הצבאי,-הכוחני בהיבט מוקדמ היה אל מעולם נבואיה המבט כי
 היבטב הצבאי הניתוח וצדקה; שפטמ ברמיסת התמקדו מוסרי,-דתי ואה נבואיה החשבון – ה'

  ב). (ו, ברמיזה ניתן הגאוגרפי

  ּוְראּו, ַכְלֵנה ִעְברּו
  ַרּבה, ֲחָמת ִמָשם ּוְלכּו
  ְּפִלשתים, ַגת ּוְרדּו

  בידיכם)...? (שנפלו האלה הממלכות מן (ַאֶתם) ֲהטֹובים



  

  

 כשהנבואה פגשה את הפוליטיקה -עמוס ז 
פעמיים נגלו לעמוס מראות והוא ביקש רחמים, אולם בבית אל שמעו רק את נבואות החורבן 

 וביקשו להשיב את השקט אל הממלכה, וכמה שיותר מהר

 שלושה עמוסל הופיעו והנה וארבעה', לושהש 'על קדומהה הנבואה מודלב פתחהנ מוסע נבואת
 הרעה; על יחםנ וה' חמים,ר וביקש תפללה מוסע ראשוניםה ראותהמ שני על וארבעה. מראות

 הֵקץ. את ראוה והרביעי השלישי המראות

  ה',  י-נ-ד-א ִהְרַאני ֹּכה
  =ַאְרֶּבה)*...( גֹוַבי יֹוֵצר והנה
  ָוֹאַמר: הארץ, בעש את לאכול הִּכלָ  אם והיה

  נא. ְסַלח – 'ה י-נ-ד-א
  הוא ֹטןָק  כי מעמד) יחזיק =לא( יעקב ָיקּום מי

  ג);-א (ז, ה'! מרא ִתהֶיה לא זאת, על ה' ִנַחם

 ז, המים; (=מקורות ַרָּבה" "ְתהֹום ואת שדה)ה (=חלקות הֵחֶלק"" תא אוכלתש ֵאשה מראהב גם
  ִתהֶיה". לא היא גם ִנַחם..." שוב וה' א...",נ "ֲחַדל נביאה זעק )ו-ד

 הנביא; פילתת ונסתמה ָנכי,אֲ  קוב מגןה חומת נגמרה ט)-ז (ז, ֲאָנך" חֹוַמת" השלישי, במראה
  יתרסק. ירבעם" בית ֶיֱחָרבּו..." והמקדשים הבמות

 שדבריו הנביא, שומעי כל כמו( אל"-יתב כהן "אמציה – פוליטיקהה תא נבואהה גשהפ כאן
 לאוזנו. שמעונ החורבן נבואות רק כי יחה,לסל הנביא פילותת על מובןכ ידע אל קשים),ו עמוסים

 יג),-י (ז, הוא" מלכהמ ובית הוא, מלך קדשמ "כי ל,א-ביתל שלום'ו קטש יחזיר' הנביא של גירושו
  בעצמו. יפעל כוהןה להתעלם, ימשיך רבעםי המלך ואם

  באת), (ממנה יהודה רץא אל ְל ַרחּבְ  ֵלך ֹחֶזה
  נגדנו), נביא לפרנס שמחוי שם (כי חםל שם ֶוֱאֹכל
  ִתָנֵבא... ושם
  מנבואה), תפרנסמ (=אינני אֹנכי ביאנ בן לאו אֹנכי נביא לא עמוס... ויען

  ִשְקמים; בֹוֵלסו אֹנכי בֹוֵקר כי
  הצאן... ֵמַאֲחֵרי ה' ַוִיָקֵחני

 המבטא לפי בייחוד הֵקץ"." את סימן עונה),ה סוף =תאנים,( ִיץ"ָק  ְּכלּוב" רביעי,ה המראה
  כ'ֵקץ'. וָקִיץ כ'ֵּבת', ַּבִית'' שהגה צפוני,ה-הישראלי

_______________________________  

  הנורא הארבה בזיכרון עמוס,ו יואל נפגשים אןכ גם *

  

 רמאים שומרי שבת -עמוס ח 
רמאים יש בכל מקום, ובכל זמן, וגם בחברה דתית מאד, אבל רמאים דתיים עוברים גם על 'חילול 

 השם', מפני הפגיעה הקשה שהם גורמים לשם ה' ולכבודו

 לש ארוכה ושורה עגליםה מקדשי מרותל אד,מ תיתד ברהח ייתהה עתיקהה הישראלית החברה
 לא לחלוטין, סגורים היו והמסחר השוק ).ה ה, ה;-ד (ד, שהמ מתורת רבנותק לכותה לע עבירות

 חודש. שברא גם אלא בשבת, רק



 חג ימי של לזה זהה שלו מוסףה קרבן אבל ודש),ח (=ראש חודשה ביום מלאכה איסורי יןא בתורה
  לא).-יא כח, במדבר( ָשבּועֹות - הביכורים וםי ושל המצות,

 לשמוע והולכים ג,ח לעצרות בו נאספים יוה ושבת; גח כמו ודשח אשר חשבנ אשוןר יתב בימי
 ֹחדש לא היום, הנביא) (=לאלישע ליוא ֹהֶלֶכת ַאת "מדוע – וחכמים ביאיםנ פימ ודשק לש דברים

  יד).-יג א, ישעיהו כג; ד, ב (מלכים שבת?" ולא

 'חילול על גם עוברים תייםד רמאים אבל מאד, תיתד בחברה גםו זמן, בכלו קום,מ כלב שי רמאים
  ולכבודו. ה' לשם ורמיםג שהם הקשה פגיעהה מפני השם',

  ז):-ד (ח, עמוס ובלשון
  ,אביון הרומסים) (=הָשפים, ֹשֲאפיםה זאת ִשמעּו

  ארץ; ֵייֲענִ  של) דלהה ומפרנסתם (מעבודתם, וַלְשּבית
  סגור), (שהשוק ֹחדשה ַיֲעֹבר מתי ֵלאֹמר:

  ָּבר, ִנְפְתחהו (תעבור) והשבת =נמכור),( ֶשֶבר וַנְשּבירה
  פחות), לקונים =לתת( ֵאיָפה (מידת) לַהקטין
  יותר), =שישלמו( ֶשֶקל (אבן) ולַהגדיל

  הכסף); את שקלו בהם( ִמרמה מֹאזֵני וְלַעֵות
  (לעבדים), ַדלים ַּבכסף לקנות
  נעלים, בעבור (לַשְעֵּבד) וֶאביֹון

  כתבואה); מכורנ התבואה (=ופסולת ְשּבירנַ  ָּבר ּוַמַּפל
  יעקב: ִּבגאֹון ה' ִנשַּבע

  מעשיהם... כל ֶנַצחלָ  ֶאשַּכח (=שלא) אם

 ַחֵגיֶכם והפכתי "בצהרים... ושךח של ימים יבואו ןכ ועל וסרית,מ קיום כותז יבדהא זאתה החברה
 ה', ְדַבר את לַבֵקש ְישֹוטטּו" לעשות, מה דעּויֵ  שלא נשים,א );י-ט ח,( קינה..."ל ֵריכםשי וכל לֵאֶבל,

  תקרוס. ושומרון המקדשים, יהרסוי כאשר לברוח אןל ֵידעּו אל כלומר, ",ִימָצאּו ולא

  

 סיכום ביניים היסטורי -עמוס ט 
סיכום היסטורי.  שנה של הארץ בלי שלטון מעצמה זרה הסתיימו, וזה מחייב לערוך 500-כ

 מיציאת מצרים ועד השתלטות המעצמות על כולם

  נבואתו: את חתם רעשה ומראה א), א,( הרעש" פניל "שנתים ִהָנֵבאל התחיל עמוס
  ישראל), ממלכת את שסימל( המזבח על ָצבנִ  י-נ-ד-א את ראיתי

  ).א ט, הבתים; י(=פתח הִסּפים... ִיְרֲעשּווְ  העמוד), ראשב (=הכותרת ַּכפתֹורה ַהך ויאמר:
 הִסּפים... ַאמֹות ָינֻעּווַ  ד): (ו, ובישעיהו

 ד)-א (ו, שעיהוי של המקביל במראה וארהת עוזיהו, יבימ ארץה תא ִזַעְזעהש אדמהה רעידת
  ה); (יד, זכריה מיי עד ונזכרה ד),כ בישעיהו ירוטפ (וביתר ירושלםב ה' מהיכל

  חזקים: 'מי'צונא גלי הארץ את טפוש הרעש, בעקבות כנראה,
  =תישבר)...( ַוָתמֹוג בארץ ...הנֹוֵגעַ 

  הארץ, פני על ִיְשְּפֵכםוַ  הים, למי ...הקֹוֵרא
  ו);-ה (ט', שמו ה'

 הישראלית עצמאותה עידן בין המים' רשתפ ול'קו ',ה מאת גדולהה אזהרהה 'שאגת'ל חשבנ הרעש
 חורבן תא יארהת )ובישעיהו בעמוס( הנבואה לפיכך זרות.ה המעצמות לש ההשתלטות לבין

 בתיאורי ואלי בנבואת תואר "הצפוני" הכובשש כשם הוא,ה הרעש אוריבתי הודהי עריו שומרון
  המשתלט. הַארֶּבה

 ותקוות עבר נותזיכרו עם וגלות, ורבנותח במסלולי ישראליתה ההיסטוריה עתנו אילך,ו מכאן
  עתיד.

 היסטורי. סיכום לערוך חייבמ וזה הסתיימו, זרה מעצמה שלטון בלי הארץ של שנה 500-כ
 המיוחדת הבחירה זכויות את (=איבדתם ישראל בני לי ַאֶתם ֻכִשִיים ִכבֵני "ֲהלֹוא מצרים, מיציאת



 העליתי הזמן באותו אבל מיוחד, (ביחס מצרים מארץ ֶהֱעֵליתי ישראל את ֲהלֹוא – ה' ְנֻאם בכם).
 על המעצמות ישתלטו וכעת, (=מארמניה); ִמקיר םוֲאָר  הים), (=מאיי ִמַּכפתֹור ּוְפִלְשִתִיים את) גם

  כולם;

 גם שישרוד יעקב", בית" על תחול אל (=שומרון) ַחָטָאה"ה הממלכה" לע השמדהה זירתג אולם
 שתיבנה (=ירושַלִם), הֹנֶפֶלת" ודד ֻסַּכת את קיםָא  ההוא "ביוםו גוים".ה בכל" גלויותה בטלטולי

  יב).-ח ט, ת;ואיל הנגב (=הר אדום" ֵאריתב"ְש  תשלוט וגם מחדש,

  

  

מה שאמרתי לאברך ממרכז הרב ולא אמרתי לאיש המוסר  -סיכום  -עמוס 
 החילוני

את הוויכוחים הסוערים ביותר בחברה הישראלית כיום, אפשר לסכם בשפה תנכית, בנבואות 
 מכוננות של יואל מול עמוס

 קוק);( רב'ה מרכז' שיבתבי שלמדו ואברכים, תלמידים קבוצתל נביאים רקיפ פעם לימדתי
 העצמאות לילב יהודה צבי הרב לש 'שאגתו' כירתז םע מיוחדב תמוגגו,ה םה ואלי בנבואות
 עמוס, בנבואות עמקנוה כאשר אבל הימים; שתש לפני בועותש 3 יריחו,ו ברוןח כם,ש לע התשכ"ז

 נבואת של קופהבת צאיםנמ אנחנו אם נדע איך ז,א - חרדהב שאל אחדו נבהלו, משמ מהם אחדים
 עמוס? של או יואל

 ונבואות ותם,א הפחידו יואל נבואות יוני.צ-מאלש חוגיב פוךה צבמ איתיר חרותא בהזדמנויות
 חברהב ביותר הסוערים הוויכוחים את – תופעה ָפַניל ראיתי מוקה.ע זדהותה הםב וררוע עמוס

  עמוס. מול יואל של כוננותמ בנבואות תנ"כית, שפהב לסכם פשרא כיום, הישראלית

  ומשמעותיות: בותר לעמוס יואל יןב הספרותיות ההקבלות
  פתח. ועמוס בה, סיים יואל – בשניהם שי ומירושלם, ציוןמ ה' שאגת
  שניהם.ב יש - ה' ביום ואפלה חושך
  בשניהם. יש ויהודה,  ישראל נגד סביבמ העמים פשעי

  בשניהם. יש 'מצפון', א/ושיבו גדול/ים, כובש/ים
  עסיס". הריםה "והטיפו בחזון מסתיימים שניהם
  לעם, ומגן ישועה תצמח יואלב ה' משאגת אולם,
  וגלות. חורבן ולידהה בעמוס השאגה ואילו

  אור", לאו חשך הוא ה' יום" כ),-יח (ה, בעמוס
  בירושַלִם. "פֵליטה" תהיה והנורא" גדולה ה' "יום לש החושך תוךמ ה),-ד (ג, אלביו ואילו
  תינצל, ירושַלִםו באויבים משפט יעשה ה' ביואל

  תשרוד; וד"ד ו"ֻסַּכת תחרב, שראלי ממלכת ובעמוס,
  ההוא", "ביום יבוא יואלב ההרים פריחת חזון

  באים"; ימים "הנה רחוק:ה בעתיד בעמוס ואילו

  זה: הוא העיקרי ההבדל אבל
 שומע וה' ולמזבח", לםהאו בין '...ה "ְמָשרֵתי ֹכהנים יש פילה,ות ועצרה וםצ יש ז)כ-וט (ב, ביואל

  צרה. ביום וזעקה צום תפילת
 ַתֲעלּו םא כי בַעצֹרֵתיֶכם; ָאריחַ  ולא ֵגיֶכם,חַ  ָמַאסתי "ָׂשֵנאתי – ומרא 'ה כה),-אכ ה,( עמוסב ואילו

, מֹוןהֲ  ֵמָעַלי ֵסרהָ  …ֶארֶצה אל ִמנֹחֵתיֶכםו לֹות,עֹ  לי  ַּכמים וִיַגל ֶאשַמע; אל ְנָבֶלי וִזמַרת ִשֶרי
  ֵאיָתן"; כנחל ּוצדקה משפט,
 תקיימיםמ ובתנך – בעמוס החילונית'' המוסריות מציתת – ביואל הדתית'' אמונהה תמצית
  זה. לצד זה שניהם,

 כתבתיש (כפי יואל נבואות את אחרוניםה בדורות שומעו קורא אניש מרתיא רב'ה 'מרכזמ לאברך
 בנבואות העיקרית תמציתה יאה תקומהל משואה "פֵליטה"ה שארית הצלת יכ ד),-ו ג יואל בטורי
 הנבואית תביעהה עם יום בכל להתמודדו מהן, חשושל עמוס, נבואותב העמיקל ריךצ בלא יואל.

  ה'. בדבר לו, זכינוש מה לכל אוייםר שנהיה דיכ וצדקה', ל'משפט



 ואההנב מתוך לעמוס, ואלי בין השיח את ננהלו לתנך, ובוש קורא: אני 'החילוני' סרהמו ולאנשי
  הישראלית.

  

  

 באותו סיור בהרי אדום -עובדיה א 
מהו סוד כוחם של האדומים לאורך ההיסטוריה, מי החריב בסופו של דבר את אדום וכיצד זה 

 קרה, ועוד כמה דברים שהבנתי כשניצבנו מול סלע ֱאדום
  

 יצבנו,כשנ דוד,-בן ייםח (פרופ') עם הירדן עברב בסיור יב שאחזה תדהמהה את יטבה זוכר אני
 תבליט את לי ראהה וחיים העתיקה), דוםא בירת ּבצרה,= ּבּוִציַרהמ "מק 4-כ( אדום'-סלע' מול

  התהום! מעל מטר 90 של בגובה לעהס על חרות נותרש המעט בל,ב מלך ָנִאיד''ַנּבּו לש הניצחון
 ָלח"שֻ  םַּבגוי וציר ה', "מאת יהה מי הבנתי תאוםפ ולשמש. ירחל סוגד האחרון!)( הבבלי המלך

 אדום. את להחריב (א),

 – מסביב הממלכות שאר כמו בל,ב מלך נבוכדראצר ידב חרבו ירושַלִםו הודהי ן?כ פניל רהק מה
  יב).-(יא החֵרבה אחותה ליהודה ולועגת וגגתח הגבוהים, הריםב שורדת ותרה,נ אדום רק

  :זכה לבדו ָשוועֵ  לחרן), בבריחתו זא (כמו כלה את פסידה יעקב לכאורה,
  ִשבתֹו ְמרֹום סלע ְבַחגֵוי ֹׁשכִני
                                                (ג); רץא יֹוִרֵדִני מי – ְּבִלּבֹו  ֹאֵמר

 ם,הֵגאי האדומים של העצמי ביטחוןל עצומה רומהת תרמו דוםא הריב גבוהותה סלעה מצודות
 ובתוכם, לע,ס נקיקיב השוכנות המצודות מרומי לא לפרוץ תנסה אל הבבלית עלה מעצמת שאפילו
 אדום ראשי ובהם בירה,ה עיר בצרה, נשיא כנראה תבצרוה שם דום',א 'סלע צודתמ כמובן,
  ושריה.

 סייעו האדומים ואילו ולהחריבה, דוםא את לכבוש יסונ לא בוכדראצרנ הנהגתב בלב באותצ ואכן,
  (יד). חושבר יהודים פליטים רוהסגי ואף לבבלים,

 ה', ביום מעונשה ימלטת שלא לאדום ורבןח חזון ה' בדבר שאונ ֹעבדיהו (מט) ירמיהו אולם
  מוחלט: יהיה וחורבנה

                                                       נשר,ּכַ  ַּתגּביהַ  אם
  ֶּנִק  ׂשים כוכבים בין ואם

             (ד); 'ה נֻאם אֹוריד ִמָׁשם

 ֵגָאה אדוםו ֲחֵרבֹות ישראלו יהודה - עיניוב דםא לכ ראהש מהמ הפוך זה חזון היה הנבואה בזמן
 חופר דתית, בהגות עסוקל נוטה שהיה ַנּבּוָנִאיד',' הבבלי מלךה תא חףד אמתב המ ושורדת.
 של וחםר ולמורת אמו, (בהשפעת בבליה האלילי פולחןב דתיים ינוייםש חוללמ תיקים,ע מקדשים

 שם הצפונית, בערב יָמא''ֵּת  המדבר ֵוהנְ  אל דרךב דום,א גדנ המלחמ למסע לצאת בבל), כוהני
      שנים? כמה התבודד

 ה', מאת שליח שיקום מרוא הנביאים אליליו. דיי על נשלחש ומרא יהה וליא בבליה המלך
 סעמ הנראה ככל היה וזה זאת, שהע 'ַנּבּוָנִאיד' ותה.א ולהעניש אדום את החריבל היהי ותפקידו

 לפני שנה 14-כ (טו), הגוים" כל על ה' יום" של אחרוןה הפרק בל,ב לכימ לש וןהאחר המלחמה
  ּכֹוֶרש. לידי בבל נפילת

 'ֵּבלשאצר העצר יורש חתת בתוכה, מפוררת שארהנ בבל תבודד,מ דופןה וצאי בבליה מלךה בעוד
 ץק המבשרת יר'הק על הכתובת' את ה) (פרק דניאל זהח בו המשתה ןמ לכל דועי שמו ִאיד';ַנּבּונָ  בן

 ליהודה לחזור ליהודים שנתן והוא רס,פ מלך ּכֹוֶרש פניל נפתחו בלב עריש כשדית;ה בלב למלכות
  המקדש. יתב את מחדש ולהקים ולירושַלִם

  אדום: בהרי סיור באותו לי התפרשו ז)-(ו סתומים פסוקים עוד
  מסתוריו)? (=נתגלו ַמְצֻּפָניו ִנְבעּו ֵעָׂשו, (=נחשפו) ֶנְחְּפׂשּו איך



  האויב) את עליך (=שלחו ִשלחוך הגבול עד
  בהם), לבטוח אותך (=שהשלו ִהִּשיאּו בריתך, אנשי ֹּכל

מך אנשי לך ָיכלּו   מבצריך), את ללכוד לאויב (=שעזרו ש
  כי), כשלה (=מלחמתך ַלְחְמ

  תחתיך, ומלכודת) (=מוקש ָמזֹור ישימו
  ממנו); (=להינצל בו תבונה אין

 מבצרי תא שהסגירו הם ברית', אנשי' והיו דוםא בולג לע ישבוש ואבים,מ ייעניםס ה,הנרא ככל
 פליטים בהסגרת עסקה אשר לאדום, ידהמ נגד מידה לש עונש יהה הז םג בבלים.ה ידיל הסלע

  אדום: של עונשה את בדיהעֹ  סיכם כך כןא דורות; משךב עבדים, שיירות ובהובלת ושרידים

  לך, יעשה עשית כאשר
  בראשך; ישוב לגמֻ 
  קדשי, הר על =חגגתם)( שתיתם כאשר כי

  תמיד, הַתרֵעלה) כוס את( הגוים כל ִישתּו
  טז).-(טו ו"הי כלֹוא והיו =בלֹוַע),( וָלעּו וָשתּו

 הר כאשר ימינו,ב רק נתקיים – כא)-יט( ֵעָׂשו..." הר תא הנגב "וָירשּו – נבואיה חזוןה חריתא אולם
  שראל.י ממדינת חלק הפכו אילת בואכה הנגב

  

  

 נביאים ולא צייתנים -יונה א 
מאות מיליוני מאמינים קיבלו אמונה מנביאי התנך הִעברים, אך לא יכלו לקבל, בשום פנים, את 

 עד היום הזה –החוצפה היהודית 

 ניצחונות על שניָּבא ה),כ יד, ב (מלכים הֶחֶפר"* ַגתִמ  "הנביא... ותוא הוא ִמַתי"אֲ -ןב יונה" האם
 ומרון,ש את וַתגֶלה שתחריב זו אשורית,ה האימפריה ירתב היא ֵוהנינ אםה יואש?-ןב ירבעם
 דורות? שני כעבור

 על קטרוג למנוע כדי ה'" ִלפניִמ  "ַתרשישה ברח יונהש ברש"י), המובאים( ז"לח צדקוו ן,כ לדעתי
  ותינצל. מרעתה שובת נינֵוה אם ישראל,

 על למלך ֲחָזֵאל" את משוחל ורבח הרב יווהוצ שה'כ דומה באופן נהג ה' כבודל שקינא אליהו גם
 יז).-טו יט, א (מלכים חתיך..."ת לנביא תמשח לישע...א ואת שראל,י לע מלךל הּוא...יֵ  אתו ארם,

 ואלישע אלישע, את רק משח ֵיהּוא, מידו ֲחָזֵאל מיד שראלי על ושיבוא אסונותה תא יודעוב אליהו,
 רעה..." ישראל בניל תעשה שרא את דעתיי "כי – לכותומ לע ָזֵאללחֲ  ובישר לדמשק כשהלך בכה

  בנבואה. רבותיו, אלישעו אליהו את משיךה בבריחתו ונהי יב). ,ח ב (מלכים

 התווכח אברהם ומשפחתו. צמוע להצלת תיבה ובנה ייתצ ֹנח רק – ייתניםצ יוה אל שראלי נביאי
  ישראל. עם צלתלה ימיו כל תווכחה ומשה בתוכה), ולוט( סדום על

 התפללו סכנהה ובעת לאיש, רעה שוע לא מעולם – יוה מימיםת ליליםא ובדיע ספינה,ה אנשי
 היבשה" אתו הָים את עשה אשר השמים הי-א ה'" את יָראל ותםא ימדל מוזרה ִעבריה כדרכם.

 – יחתובר על ליו,ע כעסו גם מיד אך רי,העב מהנביא 'ה יראת יבלוק בצרתם, מלחיםה י).-ט (א',
 אתה יךא יבשה, וגם ָים גם שעשה חדא לוהים-אב באמת אמיןמ אתה 'אם – שית?"ע אתז "מה
  מלפניו?' ולברוח להתווכח, יכול

 את פנים, בשום לקבל, כלוי לא אך ִעברים,ה התנך מנביאי אמונה יבלוק אמיניםמ יליונימ מאות
  הזה! יוםה עד – היהודית החוצפה

_________________________  

  לציפורי ממזרח זבולון, מנחלת *



  

  

 חוצפתו של נביא ישראלי -יונה ב 
על תפילתו האישית של יונה שהפכה תפילתם של יורדי הים, וגם על ההזדמנות השנייה שקיבלת 

 יונה

 של כללי תפילה לשיר נסמכה אישיתה תפילתו אבל '.ה מול בדול לגמרי שהיהכ קר תפללה יונה
 שונים: מצבים מתארים ביטוייםה כי וטובעים, ים אנשי מצוקות

  – ה' לא לי, (שבאה) ִמָצרה קראתי,
  – אזכה) (אם ַוַיֲעֵנני
  – (=ָזַעקתי) ִשַוְעתי =ִמֶקֶבר)( ְשאֹול ִמֶּבֶטן

  קולי? (=ֲהִתשַמע) ָשַמעָת 
  ַימים, ִּבְלַבב ְמצּולה ַוַתְשליֵכני

  ְיֹסְבֵבני, ונהר
  ;ָעָברּו ַליעָ  וַגֶלי ִמְשָּבֶרי כל

  עיניך, מנגד (=התרחקתי) ְגַרְׁשתינִ  אמרתי: ואני
  קדשך; יכלה אל לַהּביט אוסיף אך

  נפש עד מים ֲאָפפּוני
  ְיֹסְבֵבני, ְתהֹום

  לרֹאשי; ָחבּוש סּוף

  ירדתי, הרים תית)ְלַתח (=ַלְקָצוֹות, לִקְצֵבי
  לעולם, (=ָעַלי) ַבֲעדי ִרֶחיהָ בְ  (נעלה) הארץ
  להי;-א ה' שי),(=נפ ַחַיי ִמַשַחת ַוַתַעל

  זכרתי, ה' את נפשי, ַליעָ  (=בִהתַעֵלף) ְּבִהְתַעֵטף
  (?); קדשך היכל לא תפלתי ֵאֶלי ַוָתבֹוא

  הספינה), נשיא אלילים, (=עובדי ְואׂשָ  ַהְבֵלי ְמַשְמרים
  הינצל);ל כדי למים אותי =השליכו( ַיֲעֹזבּו ַחְסָדם

  ַשֵלמה,אֲ  ָנַדרתי שרא לך, ֶאְזְּבחה דהתו בקול ַואני
  תֹושיֵעני). (=אם לה' ְישּוָעָתה

 מנענ כאשר עצמו, על זרג שיונה ההרחקהו ההשלכה חושתת ולטתב תפילהה לש ראשוןה ב'בית'
 נפשוו ב'ֶקֶבר', ָנעּול הנואש, מצבו טבול השני 'בית'ב ה'". לפני" לעמודִמ  ברחו להתווכחו מלהתפלל

 מלמדיםו קדשך", יכלה "אל בתפילהו קווהבת מסתיימים 'בתים'ה שני גע.ר בכל לצאת עומדת
  הייאוש. מתהומות םג תפילה של כוחּה

 חותמים ב)-ו (א פרקיםה ששני כך טז), א,( הספינה נשיא של לנדריםו זבחל קבילמ שלישיה ה'בית'
  ישראלי: נביא לש מחוצפתו טפח חשףנ והנה ה',ל ונדרים בזבח

  בוחר? תהא במי עולם, של 'ריבונו
  נפשם? הצלת למען למים דםא השליכו אבל רה,צ בעת 'ה לִירֵאי כושהפ ם,אלילי בעובדי

  שליחותך?'. עם הסכיםל לו שקשה ברי,ע בנביא או
  נוספת. הזדמנות קיבל יונה

  

  

 הסבר מבריק -יונה ג 
כיצד ניתן להסביר את חזרתם המיידית בתשובה של אנשי נינוה, ומה הקשר ביניהם לבין אנשי 

 הספינה מפרק א



 לא יונה נינֵוה. אנשי לע יונה דברי של דרמטיתה להשפעה קמברי סברה ציעה ימון*ס וריאלא פרופ'
  קרא: לו, שפתחו קוםמ ובכל לבית, ביתמ ודפק לךה הוא עיר,ה בשער קרא
  יום, ארבעים עוד

 ד); (ג, ֶנְהָּפֶכת ונינוה

 תפשטהה ברכ אחד יום אחרי אבל הגדולה, העיר בתי בכל לעבור דיכ דרושים יוה ימים שלושה
 ואנשי הספינה אנשי יןב ההקבלה  הספינה. נשיא של זומ חתהפ אל החרדהו עיר,ה כלב השמועה

 והציור ב'ָנֶוה', (=דג) 'נּון' שמעומ 'נינוה' שהשם ודעיםי אם תחזקת,מ )ג רקפ מול א פרק( העיר
  'נינוה'. ובהנגדה, והספינה, הדג נהר.ב ודג (=ִחֶדֶקל), הרנ שפת לע היכל ראהמ שלה הקדום

 אלילים ובדיע נינֵוה, ואנשי (=אמונה). 'ה ִירַאת יונהמ למדו מימים,ת ליליםא ובדיע ספינה,ה אנשי
  ט):-ה ג, למלך; חכותל (בלי ותשובה מונהא למדו רעים

  להים,-בא נינוה אנשי ַוַיֲאמינּו
  ַׂשקים, ַוִילבשו צום, ַוִיקראו
  קטנם; ועד מגדולם

 הוסיף אבל לשמים, תעלה םשצעקת כדי בהמות,ל צום סיףהו ינוהנ מלךו ,להגזים דרכם מלכים
  המוסרי: העיקר את גם

  הרעה, מדרכו איש ...ְוָיֻשבּו
  בכפיהם; אשר החמס ומן
  להים,-הא ְוִנַחם** שּוביָ  (אולי) יודע מי

ֹ  ולא ַאּפֹו ֵמֲחרֹון וָשב   אֵבד;נ

 ייאוש.ה מתהומות פילהת לש וחהכ דנולמ השני בפרק =אמונה).( ה' יראת מדנול הראשון בפרק
 אלא התפילה, לא םוג קובע, הצום ולא ,התהום סף לע תשובה לש כוחה מדנול שלישיה בפרק
  המעשים. תיקון

 ו), ו, (בראשית האדם אתברי עצם על גם =מתחרט),( כִמְתַנֵחם הים"ל-הא" תא תארל והבא התנך
  תקווה. ישש מבינים מאמינים בלא בזה, מתקשים פילוסופים ף.ַא  וֲחרֹון כיָליון זירותג על וגם

_____________________  

  ממנו שמעתי *
  יד) ב, (יואל ביהודה צום,ל תפילה נוסח יהה זה **

  

  

 טוב מותי מחיי -יונה ד 
אין תשובה של יונה, ולדעתי, הנביא העברי העקשן ֵמת שם, כפי שביקש, בלי שחזר בו. אבל יש 

 האחרונה, ולטענתו, שה' "ֶאֶרך ַאַּפִים" לאויבי עמוהמשך ברור לתפילתו 

 מפי הפוכה ותפילה ישועה, אין והפעם ),ב בפרק הדג, מעיב (כמו הּו'וָ  'אני רק – בדול ונהי שוב
  ג):-ב (ד, למות רצון יונה,

  רשעים!), (על וחנון חוםר ל-א אתה יכ ידעתי, כי
  הרעה; על וִנָחם סד,ח וַרב ַאַּפִים ֶאֶרך

  מני,מ נפשי את נא קח ה' ועתה
 ֵמַחָיי; מותי טוב כי

  – נפשו) הצלתל א, ב, גדול...", גד ה' ָוְיַמן" (במקום פילתות לבקשת כמענה
  להציל..., ֵצל... קיקיון... היםל-א 'ה (=זימן) ַוְיַמן

  ה'!) שם (בלי כך ואחר
  תולעת... להים-הא ַוְיַמן
  ח),-ו (ד, רישית..."חֲ  קדים רוח היםל-א ַוְיַמן



  בשלו: ויונה
  למות, נפשו את וישאל ...ַוִיתַעָלף,

  ֵמַחָיי; מותי טוב ויאמר:

  יא):-י (ד, ה' שםב ושוב רחמים, גם ולםהע בהנהגת ישש יונה, תא ללמד דיכ זה כל
  ה'... ויאמר

  הגדולה?! העיר נינֵוה לע ָאחּוס לא ַוֲאני
  אדם, ּבֹוִר  עשרה-משתים רבהה בּה יש אשר
  בימינם), נשק אוחזים ינםשא (=אלה שמֹאלולִ  ימינו בין ידע לא אשר

  רבה! ובהמה

 יש בלא בו. שחזר בלי שביקש, פיכ שם, ֵמת עקשןה העברי נביאה לדעתי,ו ונה,י לש שובהת אין
 נינֵוה, (חורבן) ב"משא מו,ע לאויבי ַאַּפִים" ֶאֶרך" שה' תו,ולטענ אחרונה,ה תפילתול רורב המשך

  ג).-א (א, ֹקשי"הֶאלְ  ַנחּום ֲחזֹון ספר

  ',ה וֹנֵקם ַקנֹוא ל-א
  ֵחמה, וַבַעל ה' ֹנֵקם
  לֹאְיָביו; הוא ֹנֵטרו לָצָריו, ה' ֹנֵקם

  ,ֹּכח ּוְגָדל אפים ארך ה'
  ְיַנֶקה... לא וַנֵקה

 העמים, כל על אסון תמיט בטרם לנינֵוה ורבןח – חּוםנַ  ֲחזֹון תא רצה יונהו הגליל,מ ביאיםנ שני
  ישראל. כתממל את תחריב ובטרם

 לתת מהל העולמים, ריבון אבל, ההיא, עתב נינֵוה של רשעה סאת לאהמ אל עודש ביןמ אני
     ברלין? רומא, בבל, לנינֵוה, – נוספת הזדמנות

  

  

 נביא מהשפלה -מיכה א 
רק נביא שחי בשפלת יהודה ורואה בכל יום במזרח את הרי חברון עד ירושלים, יכול לתאר כך את 

 האסון

  עוזיהו): (בלי לכיםמ 3 מזכירה )א (א, פרהס פתיחת
  ַהֹּמַרְׁשִּתי יָכהִמ  ֶאל ָהָיה ֶׁשראֲ  ה' ְּדַבר

  הּוָדה,יְ  ַמְלֵכי ְיִחְזִקָּיה ָחז,ָא  יֹוָתם, ִּביֵמי
ַלִם. ְמרֹוןׁשֹ  ַעל ָחָזה ֲאֶׁשר  ִוירּוָׁשִ

 יותם מימי מיכה נבואות היכן היא, השאלהו חזקיהו, ימיל שייכים ראשוניםה הפרקים אבל
  ז).-ו (ו אחרוניםה בפרקים תבוא כךל התשובה ואחז?

 (=שפלת ה"מֹוָרד" אל (=ירושַלִם) 'ה ממקום זורמת ָּבהלַ  של פרץכ 'ה ופעתה תיאורב ותחפ מיכה
 יכול ירושלים, עד חברון ריה את במזרח יום כלב ורואה הודה*י בשפלת חיש ביאנ רקו יהודה),

  האסון: את כך לתאר
  ממקומו יצא ה' הנה כי

  ארץ; במתי על ודרך וירד
  יתבקעו, םוהעמי תחתיו ההרים ונמסו
  ְּבמֹוָרד ֻמָגרים מיםּכְ  האש, מפני כדונג

 עוברת אך שומרון, בחורבן שמתחילה בנבואה, נזכרים לא כלל אשור וצבאות ה', מאת הוא האסון
  ליהודה: מיד

  ם,ָכֶר  ְלַמָּטֵעי ַהָׂשֶדה, ְלִעי ֹׁשְמרֹון ְוַׂשְמִּתי
  ֲאַגֶּלה... ִויֹסֶדיהָ  ֲאָבֶניָה, ַלַּגי ְוִהַּגְרִּתי

  האשורית), המעצמה (מידי ַמּכֹוֶתיהָ  ֲאנּוָׁשה ִּכי
  ְירּוָשַלִם. ַעד ַעִּמי, ַׁשַער ַעד ָנַגע ְיהּוָדה, ַעד ָבָאה ִּכי



 ישוביםי שמות ויש סנחריב, במסע רהשיק כפי שפלה,ה ערי ורבןח את תארמ הפרק המשך
  זו: מנבואה רק לנו המוכרים

  יועיל)... לא בכיה (כי ִּתְבּכּו לַא  ָּבכֹו ִּגידּו,ַּת  ַאל ְּבַגת
  ָמרֹות... יֹוֶׁשֶבת ֵאֶצל...הָ  ֵּבית ֲאָנן...צַ  יֹוֶׁשֶבת ר...ָשִפי ...יֹוֶׁשֶבת

  ָלִכיׁש, יֹוֶׁשֶבת אבודה) לחמהמ להילחם =לסוסים,( ָלֶרֶכׁש ָבהַהֶמְרּכָ  ְרֹתם
  ְׂשָרֵאל;יִ  ִּפְׁשֵעי ִנְמְצאּו בָ  ִּכי יֹון,צִ  ְלַבת יאִה  ַחָּטאת יתֵראִׁש 

  ָמֵרָׁשה, ַאְכָזב...יֹוֶׁשֶבתלְ  ַאְכִזיב ֵּתיּבָ  ַּגת, ...מֹוֶרֶׁשת
  ָרֵאל;ִיְׂש  ְּכבֹוד וישקע) אויב,ה (=יגיע בֹואיָ  ֲעֻדָּלם ַעד

__________________  

 הסמוכה 'מֹוֶרֶשת',ב יהודה, שפלתב שחי נו,ל מוכרה היחיד הנביא ואה המֹוַרשתי" "מיכה *
  ל'ָמֵרשה'

  

  

 קינה על חברה מרושעת -מיכה ב 
 "ש מסיר הבשר של יחזקאלד -גזל שדות ונחלות, הפשטת בגדי פאר מעוברי אורח, וגם 

  – ְׁשְּכבֹוָתםִמ  ַעל ָרע ֹפֲעֵליּו (=מזימות) ֶוןָא  ֹחְׁשֵבי הֹוי
  (=בכוחם); ָיָדם ְלֵאל שיֵ  ִּכי ַיֲעׂשּוָה, ַהֹּבֶקר ְּבאֹור

  (=ולקחו), ְוָנָׂשאּו ּוָבִּתים ָגָזלּו,וְ  ָׂשדֹות ְוָחְמדּו
 ב);-א ב,( ְוַנֲחָלתֹו ְוִאיׁש ֵביתֹו,ּו ֶּגֶבר ְוָעְׁשקּו

  ָרע, ְוֹאֲהֵבי טֹוב ֹׂשְנֵאי
  ַעְצמֹוָתם; ֵמַעל =ובשרם)( ּוְׁשֵאָרם ֲעֵליֶהם,מֵ  החלשים) של( עֹוָרם ֹגְזֵלי

  ִּפֵּצחּו, ְצֹמֵתיֶהםעַ  ְוֶאת ִהְפִׁשיטּו, ֵמֲעֵליֶהם עֹוָרםוְ  ַעִּמי, )(=בשר ֵארְׁש  ְכלּוָא  ַוֲאֶׁשר
  ג);-א (ג, ַקָּלַחת ְּבתֹו ְכָבָׂשרּו ַּבִּסיר, ֲאֶׁשרכַֹ  לפרוסות) =ָחתכּו( ּוָפְרׂשּו

 סיר תוךב כותחתו צמותע פיצוח כדי עד שרםב ואכילת חלשים,ה עור הפשטת – מזעזע תיאור
 הסיר' משל את ממיכה יבלק ז)-ב יא,( שיחזקאל סתבר,מ ירושלמית.ה חברהה הואש בישול,

  הזאת". בעיר ער ֲעַצת והיֹוֲעצים ֶון,ָא  ַהֹחְשִבים האנשים" על והבשר'

 האויב שכן מעות',מש 'כפל עם ונחלות, שדות זלג ובו ד)", ב, =ֶּבכי;( ְנִהי ָשל..."מָ  םג וסיףה מיכה
  נחלות: גזל הדברים, ותםא בדיוק ביהודה שהיע

  ),(=יפקיע ָיִמיר ַעִּמי ֶלקחֵ  (=ִנְׁשַדְדנּו), ַׁשֻּדנּונְ  ָׁשדֹוד ָאַמר:
           ְיַחֵּלק; ָׂשֵדינּו שוב)ו (=שוב ׁשֹוֵבבלְ  לי, =יעקור)( ָיִמיׁש ֵאי

 ארפ בגדי הפשיטוו ),עמי" ל"נשי האויב עשהי כך (ובדיוק מילדיהןו מבתיהן שיםנ גזלו בנוסף,
  כאלה: בגדים ובשיםל בהם שלטון, פקידית לגזל משלכ אולי מחיילים,ו אורח, מעוברי

  (=חיילים); ָחָמהִמלְ  ׁשּוֵבי ֶּבַטח, ֹעְבִריםמֵ  ַתְפִשטּון (=אדרת) ֶאֶדר ְלָמהׂשַ  =תמורת)( ִמּמּול
  ט);-ח (ב, ְלעֹוָלם (=אשתי) ָדִריהֲ  ִּתְקחּו =ְיָלֶדיָה),( הָ ֹעָלֶלי ֵמַעל ֲענֶֻגיָה,ַּת  ִמֵּבית ָגְרׁשּוןְּת  ַעִּמי ְנֵׁשי

  הגזולה: מהאדמה לותג הנביא צפה לרשע
  ה); (ב, ה' ִּבְקַהל ֹוָרלְּבג ֶחֶבל ְׁשִלימַ  ְל ְהֶיהיִ  לֹא ָלֵכן

 הירלהז התעקש הנביא אבל ו) (ב, וסרמ מלהטיף לחדול מנומ ודרשו נביא,ה נגד רשעיםה זעקונ אז
" ַהָּיָׁשר םעִ  "ֵייִטיבּו לפחות דבריוו אף, אריךי לא 'שה ֲעֹקב",יַ  ֵּבית" את   ז). (ב, הֹוֵל

  

  



 המלך שהיטה אוזן -מיכה ג 
גם בימי חזקיהו היה השוחד מעוור עיני חכמים. שחיתות שלטונית עלולה לתפוס מקום מסוכן גם 

 אצל הטובים ביותר

  ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ּוְקִציֵני ַיֲעֹקב ֵּבית אֵׁשיָר  זֹאת ָנא ִׁשְמעּו
  ַעֵּקׁשּו;יְ  ַהְיָׁשָרה ָּכל ֵאתוְ  ִמְׁשָּפט ַהֲמַתֲעִבים

  ְּבַעְוָלה; ִוירּוָׁשַלִם ָדִמיםּבְ  ִצּיֹון ֹּבֶנה
  ִיְקֹסמּו, ְּבֶכֶסף ִביֶאיהָ ּונְ  יֹורּו, ְמִחירּבִ  ְוֹכֲהֶניהָ  ְׁשֹּפטּו,יִ  ֹׁשַחדּבְ  ָראֶׁשיהָ 

  ָרָעה; ֵלינּועָ  ָתבֹוא לֹא ִקְרֵּבנּו,ּבְ  ה' לֹואהֲ  אֹמר:לֵ  ִיָּׁשֵענּו ה' ְוַעל
  ִּבְגַלְלֶכם ָלֵכן
 יב).-ט (ג, ָיַער ָבמֹותלְ  ַהַּבִית ְוַהר ְהֶיה,ִּת  ִעִּיין ַלִםִוירּוׁשָ  ָחֵרׁש,ֵת  ֶדהׂשָ  ִצּיֹון

 הכריז שנביא מקרא,ב הראשונה הפעם זו יכ ישעיהו, דבריל מעבר רבהה חריפים יכהמ דברי אולם
 הנבואה יכ נאמרה, מתי ומפתיעה מפורשת דותע לנו יש ו,ז נבואה לע ירושַלִם.ב פויצ ורבןח על

  - יט)-יח כו,( ירמיהו במשפט יםהזקנ בפי חוזרת
  ֵלאֹמר: ְיהּוָדה... ֶמֶל ְזִקָּיהּוִח  ִּביֵמי ָּבאנִ  ָהָיה ּמֹוַרְׁשִּתיהַ  ִמיָכה

  ַער;יָ  ְלָבמֹות ַהַּבִית ְוַהר ְהֶיה,ִּת  ִעִּיים רּוָּׁשַלִיםִוי ָחֵרׁש,ֵת  הָׂשדֶ  ִצּיֹון ָבאֹות,צְ  ה' ָאַמר ֹּכה

 יקים,צד דברי ומסלף חכמים עיני עוורמ השוחד היה חזקיהוכ וישר דיקצ לךמ ימיב םג יכ מתברר
 בימי ירושלים זקני אולם, יותר.ב הטובים אצל םג מסוכן קוםמ לתפוס לולהע לטוניתש ושחיתות

 קפוז והם העיר על רחמים ביקשו שהתפלל המלך זקיהו,ח תשובת תא םג כרוז ט)י ו,(כ ירמיהו
  - סנחריב מסע בימי עיר,ה הצלת את זקיהוח של לזכותו
  ְיהּוָדה? ְוָכל ּוָדהְיה ֶמֶל ְזִקָּיהּוִח  ֱהִמֻתהּו ֶהָהֵמת

  ה', ְּפֵני ֶאת ְיַחלוַ  ה', ֶאת חזקיהו)( ָיֵרא ֲהלֹא
  ֲעֵליֶהם; ֶּברִּד  ֲאֶׁשר ָהָרָעה ֶאל ה' ַוִּיָּנֶחם

  ְפׁשֹוֵתינּו!נַ  ַעל ְגדֹוָלה ָעהָר  ֹעִׂשים ַוֲאַנְחנּו

 ותיקון ניקוי בידיו ערך אלא תפללה רק לא חזקיהוש עולה, ),ג ו,ל כה;-וט כב,( שעיהוי מתיאורי
 מהמיוחדים אחדל חזקיהו הפך בכך מתבצרת.ה העיר תוךב השחיתות מוקדימ כמה סרתה ידי על

 לתיקון ופעלו נבואית,ה הביקורת של קולהל אוזן היטוש ויהודה, לישרא במלכיש והיחידים
  ממלכתם.

  

  

 קּוִמי ָודֹוִׁשי ַבת ִצּיֹון -מיכה ד 
 בעוד ישעיהו מותח ביקורת, מיכה קורא לבנות חומות, להתחזק במלחמה, ולהביס את האויב

  אחת. בואהנ הם ה-ד פרקים
 לשוןב ממש שנאמרה ),ה-א( ימים'ה 'אחריתל חזוןה בנבואת לישעיהו כממשיך ידוע מיכה

  - ה)-(ד שמעותיתמ ובהוספה קלים, שינוייםב ישעיהו*
  ִריד,ַמחֲ  ְוֵאין ְּתֵאָנתֹו ַתַחתוְ  ַּגְפנֹו ַחתַּת  ִאיׁש ְוָיְׁשבּו

  ֵּבר;ִּד  ְצָבאֹות ה' ִפי ִּכי
ָהיו, ֵׁשםּבְ  ִאיׁש ֵיְלכּו ַעִּמיםהָ  ָכל ִּכי   ֱא

 ָוֶעד; עֹוָלםלְ  ֵהינּו-אֱ  ה' ֵׁשםּבְ  ֵנֵלך ְחנּוַוֲאנַ 

 ותהנבדל הדגשת עם בישעיהו, אוניברסאליה האופק עומתל שונה צתק ימהנ שי וז הוספהב כבר
 מתח ח)-ו (ב, ישעיהו בעוד ה), ,ה א-מלכים( שלמה קופתת לש האידיאלו ישראליתה באמונה
  שלמה). נשי שהביאו( והאלילים ,והמרכבות הסוסים והזהב, הכסף נגד חריפה ביקורת

 - איש' ב'ֶחֶרב האויב תא ולהביס במלחמה, להתחזק ומות,ח לבנות ראק א) ,ה עד ח ד,( יכהמ והנה
  ציון":-ל"בת הקריאה ולעומתו, ַעָּתה"," בלשון מתואר נוראה המצב בעוד



  ִצּיֹון,-תּבַ  (=חומת) ֹעֶפל ֶדר,עֵ  ִמְגַּדל ְוַאָּתה
  ִראֹׁשָנה,הָ  ַהֶּמְמָׁשָלה ּוָבָאה (=) ֵּתאֶתה ָעֶדי

  ְירּוָׁשַלִם;-ְלַבת ַמְמֶלֶכת

  חרדה)? (=תרועת ֵרעַ  יִעיָּתִר  ָלָּמה ַעָּתה
  ָאָבד? יֹוֲעֵצ (ה)ִאם ?ָּב ֵאין ֲהֶמֶל

  =כיולדת)!( ַּכּיֹוֵלָדה (=פחד) ילִח  ֶהֱחִזיֵק ִּכי

  ֹוֵלָדה;ַּכּי ןִצּיֹו ַּבת ותצאי) =תלחצי( ָוֹגִחי חּוִלי

  (=ירושַלִם), ִמִּקְרָיה ִאיֵתצְ  ַעָּתה ִּכי
  ָּבֶבל, (צבא?) דעַ  ּוָבאת הקרב?), =שדה( ַּבָׂשֶדה ְוָׁשַכְנֹתְ 

; ַּכףִמ  ה' ִיְגָאֵל םׁשָ  ִּתָּנֵצִלי, ָׁשם   ֹאְיָבִי
  …ַרִּבים ּגֹוִים (שּוב) ַלִיעָ  ֶנֶאְספּו ְוַעָּתה

  ִצּיֹון ַבת ָודֹוִׁשי קּוִמי
  ְנחּוָׁשה, ָאִׂשים ַפְרֹסַתִיּו ַּבְרֶזל, ִׂשיםָא  ַקְרֵנ יּכִ 

  ַרִּבים... ַעִּמים ַוֲהִדּקֹות

  למלחמה), (תתאספי ְּגדּוד תבַ  ִּתְתֹּגְדִדי ַעָּתה
  (האויב), ָעֵלינּו ָׂשם ָמצֹור

  ָרֵאל;ִיְׂש  (=מנהיג) ֹׁשֵפט תֵא  ַהְּלִחי לעַ  ַיּכּו ַּבֵּׁשֶבט

  ְפָרָתה,ֶא  ֶלֶחם-)ֵּביתמ (המושיע ְוַאָּתה
  הּוָדה,יְ  ְּבַאְלֵפי ִלְהיֹות ָצִעיר

  ִיְׂשָרֵאל,ּבְ  מֹוֵׁשל ִלְהיֹות ֵצאיֵ  ִלי ִמְּמ
  כדוד!). (=לוחם עֹוָלם יֵמיִמ  ִמֶּקֶדם ּומֹוָצֹאָתיו

  

  

 להרגיע או להכריע -מיכה ה 
אונים, או את דברי יון כיולדת חסרת צ-האם יעדיף חזקיהו את נבואת ישעיהו שהציג את בת

 ?מיכה, שקרא לה ללדת את הישועה בכוח, והציג את דוד בחרבו כדמות המופת

 ישעיהו להתמודד. יהודה צריכה הב לדרך ביחס נביאים,ה שני יןב מוקע ערפ גלותל יותרב מפתיע
 (ישעיהו ִאיׁש" לֹא "ְּבֶחֶרב שורא את שיכה ה'ב ולבטוח מלחמהמ להתרחק ה,פנימ התכנסל דרש

 י),-א יא, (ישעיהו ָׁשי"יִ  ִמֶּגַזע "ֹחֶטר המשיח=) מלך( גם צרים;מ ביציאת מוכ טז),-וט א,י ;ח א,ל
 .צבאי כוח בלי ִּפיו", ֵׁשֶבטּבְ  "ֶאֶרץ ישפוט

  אפרתה": לחם מ"בית מושיעה על אמר )ח-ג ה,( מיכה ואילו
  ה', ֹעזּבְ  (=והנהיג) ְוָרָעה ְוָעַמד
  (לבטח), ְוָיָׁשבּו ,ָהיו-אֱ  ה' ֵׁשם ִּבְגאֹון

  ָאֶרץ; ַאְפֵסי דעַ  ִיְגַּדל ַעָּתה ִּכי
  הכרעה): =אחרי( ָׁשלֹום ֶזה ְוָהָיה

  ַאְרֵצנּו...בְ  ָיבֹוא ִּכי ַאּׁשּור
  ֹרִעים ִׁשְבָעה ָעָליו ַוֲהֵקֹמנּו
  לוחמים); =מפקדים( ָאָדם ְנִסיֵכי ּוְׁשֹמָנה

  ...ַּבֶחֶרב ַאּׁשּור ֶאֶרץ תֶא  (=והכריעו) ְוָרעּו
  ְבַאְרֵצנּו, ָיבֹוא ִּכי ֵמַאּׁשּור ְוִהִּציל

  ִּבְגבּוֵלנּו; ִיְדֹר ְוִכי

 (רבו ישעיהו נבואת את יעדיף האם מיכה. את גם שמע שחזקיהו יט),-יח (כו, מירמיהו לנו ידוע
 לה שקרא מיכה, דברי את או אונים, חסרת כיולדת ציון-בת את יח)-יז (כו, שהציג המובהק),

  המופת? כדמות בחרבו דוד את והציג בכוח, ישועהה את ללדת



 שפתיו. על כלל עלה אל מצרים עם ברית של הרעיון – אופן שוםב מיכה פימ מענוש אל חדא דבר
     שראלי:י בכוח הכרעה על יברד ז) (ה, מיכה
  ּגֹוִים...ּבַ  ַיֲעֹקב ְׁשֵאִרית ְוָהָיה

  צֹאן, יְּבֶעְדֵר  ִּכְכִפיר ַער,יַ  ְּבַבֲהמֹות ְּכַאְרֵיה
  ַמִּציל; ֵאיןוְ  ְוָטַרף, ְוָרַמס ַברעָ  ִאם ֲאֶׁשר

 לא)-ו (ל ישעיהו יצא הז ונגד מצרים, לעזרת פנהו אשור, ולמ כאריה הודהי תא אהר אל חזקיהו
  אמר: ג), (לז, ישעיהו לתפילת והתחנן זקיהוח חזר כאשר – כוחו בכל
  ַמְׁשֵּבר, דעַ  ָבִנים ָבאּו ...ִּכי
  ְלֵלָדה! ַאִין ְוֹכחַ 

_____________________________  

  .129-312 עמ', עפות, כציפורים – ישעיהו ספרב הרחבה ראו

  

 נבואות מיכה המוקדמות -מיכה ו 
 ?תי נאמרה נבואה זו של מיכהמ -הזכרת בלק ובלעם, עמרי ואחאב 

 אחז, מימי ישעיהו לנבואות ובהקותמ הקבלות לראות פשרא ז) ו,( האחרונים* יכהמ בפרקי דווקא
 נבואתו: פתיחת שכאן וייתכן

  ֹאֵמר: ה' ֲאֶׁשר ֵאת ָנא ִׁשְמעּו
  ֶהָהִרים, ֶאת ִריב קּום

  ּמֹו...עַ  ִעם ַלה' ִריב ִּכי
... ָעִׂשיִתי ֶמה ַעִּמי   ְל

, ֲעָבִדים ִמֵּביתּו ִמְצַרִים ֶאֶרץמֵ  ֶהֱעִלִתי ִּכי   ְּפִדיִתי
  ּוִמְרָים; ןַאֲהרֹ  הֹמׁשֶ  ֶאת ְלָפֶני ָוֶאְׁשַלח

 ואחאב עמרי של מפורשת זכרהה וגם בשטים), עורפ לעוון מזר עם( בלעםו לקב זכרתה גם
 לאשור אחז, של הכניעה דיניותמ עקב ביהודה, ליליםא עבודת פרצהנ בו זמןה לע מצביעות
  השלטת. ולתרבות

  ַאְחָאב, יתבֵ  ַמֲעֵׂשה ְוֹכל ְמִרי,עָ  ֻחּקֹות ְוִיְׁשַּתֵּמר
  בדרכם), (=בעצתם, ְּבֹמֲעצֹוָתם ַוֵּתְלכּו
  ִלְׁשֵרָקה, ְׁשֶביהָ ְויֹ  ְלַׁשָּמה, ְתאֹ  ִּתִּתי ְלַמַען

  טז); ו,( ִּתָּׂשאּו ַעִּמי, ְוֶחְרַּפת

  ):א בפרק (בייחוד ישעיהו תיאוריל דומים הרשעו החמס תיאורי
  ָמה;ִמְר  ַאְבֵני ּוְבִכיס ַׁשעֶר  ְּבמֹאְזֵני ַהֶאְזֶּכה

  ָחָמס, ָמְלאּו יהָ ֲעִׁשיֶר  ֲאֶׁשר
  ִפיֶהם;ּבְ  ְרִמָּיה ּוְלׁשֹוָנם ֶקר,ׁשָ  ִּדְּברּו ְוֹיְׁשֶביהָ 

  אחז: בימי ששרר בר,ע מכל המלחמה מצבל מתאימים עונשה תיאורי גם
  במחלות), יִתי(=ִהּכֵ  ַהּכֹוֶת ֱחֵליִתיהֶ  ֲאִני ְוַגם

; ַעל ַהְׁשֵמם   ַחּטֹאֶת
  .ִתְׂשָּבע.. ְולֹא תֹאַכל ַאָּתה

  ֶאֵּתן; ַלֶחֶרב ְּתַפֵּלט ַוֲאֶׁשר
  ִתְקצֹור, ְולֹא ִתְזַרע ַאָּתה
  ֶׁשֶמן, ָתסּו ְולֹא ַזִית ִתְדֹר ַאָּתה

  טו);-יג (ו, ָּיִין ֶּתהִתְׁש  ְולֹא ְוִתירֹוׁש

 בשפת ממש ה', בעיני הרצויה לדרך התביעה ח)-ו (ו, מיכה מפי גם בקעה הקשה המציאות מתוך
  חסד'):' (בתוספת ישעיהו

  ָמרֹום? ֵהי-ֵלא (=ֶאְׁשַּתֲחֶוה) ִאַּכף ה', ֲאַקֵּדם ַּבָּמה



  ֵאיִלים...? ְּבַאְלֵפי ה' ...ֲהִיְרֶצה
  טֹוב, ַמה (חכם) ָאָדם ְל ִהִּגיד
, ּדֹוֵרׁש ה' ּוַמה   אמנם) (=כן ִאם ִּכי ִמְּמ

  ;ֶהי-אֱ  ִעם ֶלֶכת ְוַהְצֵנעַ  ֶחֶסד ְוַאֲהַבת ִמְׁשָּפט ֲעׂשֹות

_______________________________  

 – חזקיהו אחרי שיבואו החושך', 'ימיל כרמז מיכה, בואותנ בסוף מצאיםנ אלו פרקיםש יתכן,י *
  מנשה ימי

  

 תמיד יצפו לך -מיכה ז 
 על ציפייה זו, של ישעיהו ומיכה, שהפכה להיות מטבע קבוע בתודעה של יהודים מאמינים

 דומים בריםד ט),-ז ז,( מיכה מפי נאמרו הב גםו ישועה,ל הציפייה נבואת נשמעה החושך מעומק
 א): ט, יז;-טז ח,( ישעיהו לדברי מאד

ֵהילֵ  אֹוִחיָלה ַצֶּפהאֲ  ַּבה' ַוֲאִני ָהי; יִיְׁשָמֵענִ  ִיְׁשִעי א   ֱא
  (=אשור), ִלי ֹאַיְבִּתי ִּתְׂשְמִחי ַאל
  קום);א כך שנפלתי, (כמו ְמִּתיָק  ָנַפְלִּתי ִּכי
  שתבוא); ישועהל (=בציפייה ִלי ֹורא ה' ֹחֶׁשּבַ  ֵאֵׁשב ִּכי

  לֹו, ָחָטאִתי יּכִ  ֶאָּׂשא ה' ַזַעף
  ְׁשָּפִטי,ִמ  ְוָעָׂשה ִריִבי ִריביָ  ֲאֶׁשר ַעד

  ִצְדָקתֹו;ּבְ  ֶאְרֶאה ָלאֹור יֹוִציֵאִני

  טז):-טו (יא, לישעיהו בדומה שובו מצרים, יציאת מוכ עתידה אולהג ותאר משיךה גם מיכה

  ָיבֹוא, ְוָעֶדי הּוא יֹום
  ָמצֹור; ְוָעֵרי ַאּׁשּור ְלִמִּני

  ָנָהר, ְוַעד ָמצֹור ּוְלִמִּני
  ָהָהר;* ְוַהר ִמָּים ְוָים

  ֹיְׁשֶביָה, ַעל ָמהִלְׁשמָ  ָהָאֶרץ ְוָהְיָתה
  תיפול); רשעה (=מעצמת ַמַעְלֵליֶהם ִמְּפִרי
  ,ַנֲחָלֶת צֹאן ְבִׁשְבֶט ַעְּמ ְרֵעה
  ַּכְרֶמל; תֹוּבְ  ַיַער ְלָבָדד ֹׁשְכִני
  עֹוָלם. יֵמיּכִ  ְוִגְלָעד ָבָׁשן ִיְרעּו
  ִנְפָלאֹות. ּוַאְרֶאּנ ִמְצָרִים ֶאֶרץמֵ  ֵצאְת ִּכיֵמי

  ְּגבּוָרָתם; ִמֹּכל ֵיֹבׁשּווְ  גֹוִים ִיְראּו
  ֱחַרְׁשָנה.ֶּת  ָאְזֵניֶהם ֶּפה לעַ  ָיד ָיִׂשימּו
  ִמִּמְסְּגֹרֵתיֶהם; ְרְּגזּויִ  ֶאֶרץ ֹזֲחֵליּכְ  ָּנָחׁשּכַ  ָעָפר ְיַלֲחכּו

  ;ִמֶּמּךָ  ְוִיְראּו ִיְפָחדּו ּוֵהינ-אֱ  ה' ֶאל
  ָּכמֹו ל-ֵא  ִמי

  ֲחָלתֹו:נַ  ִלְׁשֵאִרית ֶּפַׁשע לעַ  ְוֹעֵבר ןָעֹו ֹנֵׂשא
  הּוא; ֶחֶסד ֵפץחָ  ִּכי ַאּפֹו, ַעדלָ  ֶהֱחִזיק לֹא

  ֹנֵתינּו;ֲעֹו ׁשִיְכּבֹ  ְיַרֲחֵמנּו ָיׁשּוב
  ַחּטֹאוָתם. לּכָ  ָים* ִּבְמֻצלֹות ְוַתְׁשִלי

  ְלַאְבָרָהם, ֶחֶסד בְלַיֲעקֹ  ֱאֶמת ִּתֵּתן
  ֶקֶדם. ִמיֵמי ֲאֹבֵתינּולַ  ִנְׁשַּבְעָּת  ֲאֶׁשר

  מאמינים. יהודים של תודעהב קבוע מטבע היותל הפכה מיכה,ו ישעיהו לשוןב זו, ציפייה

___________________________________  



 וגבולות ט),ל-לז לג, כג;-כב כ, במדבר( ישראל בני סעימ של ָהר"הָ  ל"ֹהר ומזר ָהר"הָ  וַהר" *הביטוי
  ח).-ז לד, (שם הארץ

 רמז טו) (יא, ישעיהו גם צרים;מ ביציאת לים הושלכוש פרעה, רכבותמ של רןתיאו תא **מזכיר
  לכך.

  

  

  

 סגירת החשבון -נינוה  -נחום א 
 שני נביאים מהגליל, שתי נבואות משא דומות מאוד, ואשור אחד אכזרי ורע

 מעלות (=ליד ֶאלֹקשמ ונחום לציפורי), =ממזרח( ַהֵחֶפר" "ַגתמ יונה הגליל,מ ביאיםנ שני
 תרשיחא);

 תחריב ובטרם עמים,ה על אסון תמיט בטרם נינֵוהל חורבן - ַנחּום" ֲחזֹון" לשמוע צהר ב) ד,( יונה
  - ישראל ממלכת את
  רשעים!), (על וחנון חוםר ל-א אתה יכ ידעתי, כי

  הרעה; על וִנָחם סד,ח וַרב ַאַּפִים ֶאֶרך

 שאנ יאשיהו בימי סאה; כל דשהג כבר האשוריים כובשיםה של כזריותוהא נה,ש 002-כ עברו
  - החשבון סגירת חזון תא ג)-ב (א, נחום

  ',ה וֹנֵקם ַקנֹוא ל-א
  ֵחמה, וַבַעל ה' ֹנֵקם
  לֹאְיָביו; הוא ֹנֵטרו לָצָריו, ה' ֹנֵקם

  ,ֹּכח ּוְגָדל אפים ארך ה'
  ְיַנֶקה... לא וַנֵקה

  - קלסית* 'משא' נבואת ואה נחום" ו"חזון מכריע,ה ברובן זול זו ומותד ה'משא' נבואות
  היום. בבוא עונשם של מפורט תיאורו בכלל, העמים שעיפ על 'ה של מולג חשבון   .1
 על הפורענות אוריתי בתוך המשובצים עטיםמ בפסוקים ישראל,ל והצלה שועהי נבואת   .2

  העמים.

 כלל בדרך נועדו לעמים, והעונש גמולה - עמיםה אל שלחונ אל נביאיםה ובר יונה,ל בניגוד
 הנבואות ליבת את שראל,י ישועת על מעטיםה בפסוקים ראותל יש יכך,לפ שראליות.י לאוזניים

 יאשיהו' 'פסח זהוו הנביא, דברי תאימיםמ שאליו םנחו תקופתב חדא אורעמ רק יש האלה.
  לה). ב,-הימים-בריד כג;-כא ג,כ ב-(מלכים

 עידוד דברי חוםנ אמר סנחריב', 'מסע מוכ עונשין סעמ מפני יהודהב גדולהה חרדהה לנוכח
  - א) ב, עד ט (א, מפורשים

  צרה; פעמים תקום לא ...
  (האשורים), ביםר וכן יםשלמ אם ה': אמר ֹּכה
  (זמנם), וָעָבר ָנֹגזּו, וֵכן

  וד;ע ַאֲעֵנך לא - וִעִנִתך
ה ְּבלַיַעל ּבָ  ַלֲעָבר ודע יוסיף ...לא   ִנכָרת; ֻּכ

  
  

  מיוחד. הסבר דורשות )א מלאכי א, בקוקח כב, שעיהוי (כמו ריגותח 'משא' *נבואות

  

  



 הטראומה עדיין חיה -נחום ב 
בבית המלך רעדו מפחד, שמא יאשיהו מביא עליהם שוב מכה דומה ל'מסע  רבים בירושלים וגם

 'סנחריב

 הימים (דברי צפוןה משבטי רבים שראליםי בהשתתפות - חזקיהו ערךש גדולה פסחה חריא נה*ש 14-כ
 הטראומה סנחריב'. 'מסע של האסון תא יהודה על והביא צרים),מ עם בברית( באשור קיהוחז רדמ ),ל ב'

 יהודה, מתושבי בבותר עוד עם ושביהת והגליית כישל ומותח ריצתפ הודה,י שפלתב הערים נפילת של
 וחש כרז ביהודה אדם וכל ואנשיו, מנשה של האשורי, מרחבב וההשתלבות עההכני דרךל רקעה הייתה

 הזעזוע. את

 המוחלטת בהתעלמות הןו והבמות, האלילות בטיהור ',ה בעבודת ןה חזקיהו, דרכיל חזר ויאשיה והנה
 628-622( למלכותו 18 שנתל 12 נתש בין - שעברל ישראליה צפון,ה מחוזותב אשוריה מהשלטון
 אשוריםה כאילו ז),-ו לד, ב' ימיםה (דברי ובגליל שומרוןב טיהור לש ועזנ מסעל צאי אשיהוי לפנה"ס),

  לפנה"ס). 612( כך אחר שנים עשרכ ָמַדי, צבאות ידיב חרבה ינוהנ ואילו השטח,מ נעלמו כבר

 'מסעל דומה מכה שוב עליהם ביאמ יאשיהו שמא פחד,מ רעדו מלךה ביתב גםו ירושליםב רבים
  - המפורשים העידוד בדברי חוםנ אמר זה לע סנחריב'.

, הודהי "ָחִּגי - עוד בואי לא שוריא מסע שום   ".ְנָדַרִי ַשלמי ַחַגִי

 מבשר, גליר ההרים לע "הנה - שעיהו**)י וןבסגנ( נחום חזון פי על מחהש ברוב נחוג כןא יאשיהו פסח
 הלכה האשורית האימפריה הברית***. בחידוש חלק טלנ כבר צעירה ירמיהו םג ).א ב,( לום"ש משמיע

  - ינֵוהנ של הגמור חורבנה תא צפה כבר חוםנ וחזון ונחלשה,
  ָנמֹוג... ההיכלו ִנפָתחּו, הנהרות ַשֲעֵרי
  ָנסים... ֵהמהו היא ִמיֵמי מים, ִּכבֵרכת ונינֵוה

  ט);-ז (ב',

 
  

 

  .194-199 עמ' עפות, כציפורים - שעיהוי לאו), ב' רבה (עם ספריב ראו אלהה השנים ישובח *על
  .ישעיהו נבב יו,וממשיכ ישעיהו תלמידי יםנביא על כתבתיש מה **ראו
 .ירמיהו יאל שכתבתי מה **ראו

  

  

 אף אחד בעולם לא יצטער -נחום ג
 לגורל איזו עיר דומה גורלה של נינוה ומה הבעיה הגדולה ביותר של חזון נחום

-"נֹא הבירה את וכבשו לפנה"ס), 661( הדרומית מצרים דע הגיעו שורא שצבאות חריא שנה 05-כ
 נינֵוה על צרוו מבבל) נבוכדראצר עם בקואליציה( ָמַדי באותצ לוע ),ח ג,( ְיֹארים"ּבַ  ֹיְשבהה אמון
 ויובל התעלות סתימת דיי על אותה הציפוש כנראה, ֶדֶקל;ִח  נהרל מזרחמ ישבהש שור,א בירת

 רוב );612( היסוד עד אותה החריבוו שרפו מים; בֵרכתל אותה הפכוו העיר, תוךב שעבר הִחֶדֶקל
 והחורבות שיבה, חזון ללא תפזרוה תושביה – עולםל עוד בנתהנ לא העירו חרןל לוג תושביה
 לארכאולוגים. המתינו

 מפני אמון נֹא על היאור מי הגנו שלא כשם – המצרית אמון-לנֹא נינֵוה את דימה נחום הנביא
 לא בעולם אחד ואף ָמַדי, ביד כשתיפול ה,עלי ָיֵגנּו ולא נינֵוה את הִחֶדֶקל מי יציפו כך נינֵוה, צבאות
  יצטער.



  לך?! ַנֲחמיםְמ  ֲאַבֵקש ֵמַאִין ּה?!ל ָינּוד ימ נינֵוה ָשְּדדה
  ַבְיֹארים? ֹיְשבהה ָאמֹון ִמנֹא ֲהֵתיְטבי

  ומתּה;ח ִמָים ים ֵחיל שרא לּה, סביב מים
  בֶעזָרֵתך; יוה ולּובים ּפּוט ֶצה,ֵק  ואין מצריםו ָעְצמה ּכּוש
  ַבֶשבי, הלכה ַלֹגלה נינֵוה) וכמוה מון,א (=נֹא אהי גם
  חּוצֹות... כל בראש שּוְיֻרְט  ֹעָלֶליהָ  גם
  י);-ז (ג,

  (מנהיגיו)? ָיםַא  מקומו, נודע לאו (המלך), נֹוַדדו זרחה ...שמש
  ... שורא מלך צבאך) ראשי =נרדמו( ֹרֶעי ָנמּו

  מקבץ; ואין ההרים, לע עמך (=ָנֹפצּו) ָנֹפשּו
  תמיד?! עתךר עברה לא מי על ...כי

  יט);-יח (ג,

 שתכנעוה רבים פרטים. לפרטי בריוד התקיימו אשרכ דווקא צהצ חוםנ זוןח לש גדולהה הבעיה
 שפקפק מי כל וד".ע ַאֲעֵנך "לא צרה", עמייםפ תקום לא" מבשר", "רגלי – נצחי'ה 'ה דבר' שזהו

 נבואותל להקשיב רצו לאו אמת? אתנבו שמעת לא – נחום" זוןח ..נינוה. "משא ול אמרו בדבר,
  וירמיהו. חולדה צפניה,

  

  

 זעקת שבר נבואית -חבקוק א 
ישרי דרך המצפים לישועת ה' ולצדק משפטו, חלמו וקיוו שנפילת האימפריה האשורית תוליד 
 עולם רגוע יותר ומתוקן יותר; אולם חזון "המׂשא", שהראה ה' לחבקוק חשף את עומק השבר

 חרדהו החשבון, סגירת עם גדולה קלהה – חבקוקו נחום דדים:צ ניש שי ינוהנ בןחור של למטבע
 .)1945-ב אירופה זרחמ (כמו החדשים צורריםה מפני גדולה

 

 בואהנ מכל בשונה בנבואה. שבר קו מסמןו חריג, הוא כשדיםה מעליית )א פרק( בקוקח לש הזעזוע
  שלו: הזעזוע תגובתב פתח חבקוק מוכרת,

  ִתשמע? ולא ַוְעתיִש  ה' אנה עד
  תושיע? ולא חמס אליך ֶאזַעק
  תביט?... לועמ ָאֶון, ַתרֵאני למה

 ד);-ב (א,

  בעצמה: הקשה הנבואה ובאתמ הזעזוע אחרי רק
  ְתָמהּו, וִהַתמהּו ו,וַהביט ַבגֹוִים ְראּו

  – ְיֻסָּפר כי אמינוַת  לא ביֵמיכם, ֵעלּפֹ  ֹפַעל כי
  בבל), י(=שליט הַּכְׂשדים תא ֵמקים הנני כי

  הַעז), והלוחם =המהיר( והִנמָהר הַמר הגוי

  – לו אל ִמְשָּכנֹות ָלֶרֶשת רץא לֶמרֲחֵבי ההֹוֵלך
  ּוָסיו...ס ִמְנֵמרים וַקלּו וא...ה ונורא ָאֹים

  לאכול; שחָ  ְּכנשר ָיֻעפּו ֹבאּו,יָ  ֵמרחוק ּוָפָרָשיו
ה   ְתַקָלס...יִ  ַּבמלכים והוא בוא...י לחמס ֻּכ
  יא);-ה (א, ְּכָדּהַוִילְ  עפר ִיְצֹּברוַ  ִיְׂשָחק, צרמב לכל הוא

 תוליד האשורית האימפריה נפילתש וקיוו למוח משפטו, לצדקו 'ה ישועתל מצפיםה רךד ישרי
 השבר. עומק את חשף לחבקוק 'ה שהראה "הַמָׂשא", זוןח אולם ותר;י מתוקןו ותרי גוער עולם

 ֲעֻזבֹות" יציםב ֶּכֱאֹסף" ממלכותו מיםע איסוף במקום הבבלים,-כשדיםה יעלו האשורים במקום
 להימלט יכולת ללא (='ֵחֶרם'), נקיתע ברשת הים" ְדֵגיּכִ  "אדם ניב הכשדי אסוףי ד),י ,י (ישעיהו
  יז).-יד א, (חבקוק



  ְיַמְלאֹו)? (ושוב רמֹוחֶ  ָיריק כן ַהַעל
  ַיחמֹול? אל גֹוִים, ַלֲהֹרג )לו (תאפשר ותמיד

 ינםא הדגים רשת שפורסיםכ עיניי: נגדל יצבנ מזעזעה משלה גים,ד כותבבֵר  עבדתי כנח"לאי
 חומקים משםו ברשת, חורים יש מידת נוראה. הומהמ פורצת סגרת,נ שהרשתכ סכנה,ב מרגישים

  לכוד. הרוב בעוד ניצולים, כמה
  ברשת? כדגים אדם בני

  

  

 ?מתי יתגלה הצדק -חבקוק ב 
תשובה מפורסמת, שהפכה לאחד מעיקרי האמונה בעם על זעקת השבר הנבואית הזאת, באה 

 ישראל

 – ידע כבר יב) (א, בקוקח אפי...", שבט שורא "הוי ),ה (י', שעיהוי נבואת את

  ומביט), (צופה '...ה ִמֶקֶדם אתה הלוא
  (=ִנְׂשרֹוד), נמות לא
  שלטת), (=כמעצמה ַׂשְמתֹו ם)(בעול למשפט ה'

  ַסְדתֹו.יְ  ולייסר) (=להעניש להוכיח וצּור,

  – (אבל)
  בוגדים? ַתּביט למה

  ?ממנו צדיק רשע ְּבַבַלע ַתֲחריש
  יג); (א,

  ה'...? אנה עד
  תורה...?! ָתפּוג כן על
  צדיק,ה את מקיף) (=ְמַכֵתר, ירַמְכת רשע כי
  ד);-א (א', ְמֻעָקל?! שפטמ ֵיֵצא כן על

 והכשדים תנופל שאשור יאחר ַספקות.ְמ  אינן שוב ידועותה והתשובות שיאה,ב הנבואית הדרמה
  עולים:

  ָמצֹור, על וֶאתַיְצבה ֱעֹמדה,ֶא  ִמשַמרתי על
  (ה'), יב ידבר מה לראות ַוֲאַצֶּפה

  א); (ב, תֹוַכחתי? לע (=ישיב) ָאשיב ומה

 םבע האמונה מעיקרי לאחד הפכהש מפורסמת, שובהת באה זאת,ה הנבואית השבר זעקת על
  ישראל:

  ויֹאֶמר: ה' ַוַיֲעֵנני
  הֻלחֹות, על (=ַוֲחקֹוק) ָבֵארּו ָחזֹון בְּכתֹ 

  – בו קֹוֵרא ָירּוץ למען
  ַלמֹוֵעד, ָחזֹון עוד כי

  – ְיַכֵזב לאו ַלֵקץ, (=ויעורר) ְוָיֵפחַ 
  ְיַאֵחר; לא (ואז) בֹאיָ  בֹא כי ו,ל ַחֵּכה ְתָמְהַמּהיִ  אם (גם)
  הָדחּוי)? =ַּבֵקץ( בו נפשו ְשרהיָ  לא =ָחְשכה),( ֻעְּפלה ִהֵנה

  ד);-ב (ב', ִיחֶיה! =ְּבַיְשרּותֹו)( ֶּבֱאמּוָנתֹו דיקוצ

 הכוחות במאבקי ומנהיגו; העולם בורא לש רצונו היאו טבע,ב מוכ היסטוריהב וקיותח יש
 צוררים-רמניםג הלניסטים, במקום ומאיםר אשורים, מקוםב שדיםכ קוםל לוליםע שבהיסטוריה

  צארית. וסיהר םבמקו סובייטית ודיקטטורה סרית,קי גרמניה במקום



 לבסוף יקבלו ולםע רשעי שכל מלא, ביטחוןב האלה תהפוכותה לכ תוךב חיוי אמונהו ושרי ואנשי
 יד; (ב', שלם לצדק מועד ישו ח). ב, אחרים;ל שעשו כמו( היסטוריתה חוקיותה תוךב ונשםע את

  ָים". לע ּוְיַכס ַּכמים ה' כבוד את דעתל הארץ ִתָמֵלא "כי – )ט יא, שעיהוי בלשון חבקוק

  

  

 בתים וגעגוע 3 -חבקוק ג 
 ון, דבורה הנביאה, ואף מימינונ-תיאוריו של הנביא בתפילתו מזכירים תיאורים מימי יהושע בן

 לגלות ה'ל הקוראת נבואית לתפילה עולם,ב ה' נהגתה נגד לוש מחאהה משמרתמ תכנסה הנביא
 מידתב עמו את להושיעו ים,מצר ביציאת שמעו תא ששמענו כמו חזקה,ה ידו תא בעולם שוב

  - משה) (כתפילת הרחמים
  ַחֵייהּו, נים,ש ְּבֶקֶרב ָּפָעְל ה',

  תודיע, (=בקרוב) שנים ְּבֶקֶרב
 ִתזּכֹור! ַרֵחם ְּבֹרֶגז,

 ימן,מת אבל סיני, הר מעמד כמו שראל,י ִעם נודדת התגלותכ ה' ותהתגל יאורית - ראשוןה בבית
  - ב) ג,ל (דברים ברכתו שירתב משה יחתכפת משמ מדין, ומארץ פארן, מהר

  ָּבא, ִמסיַני ה'
  (=לעמו), ָלמֹו ִמֵׂשעיר וָזַרח

  ָּפאָרן, מהר הופיע
  בָקֵדש), =החונים( ֹקֶדש ֵמִרבֹבת וָאָתה

  ָלמֹו; פסגה)ה (=אשדות ֵאְׁשָדת מימינו
  יבוא, ִמתימן לֹוּהַ -אֱ 

  ג). ג,( סלה ָּפאָרן, מהר וקדוש

 ה),-ד ה, שופטים( דבורה שירתב םג ופיעיםמ ודדתנ התגלותכ עתווישו ה' התגלות תיאורי
 פ), עח; עז; (סו; היליםת ממזמורי לכמה אדמ דומה בקוקח ותפילת ),ט-ח סח,( ובתהילים
  צרים.מ ביציאת כמו לישועה הזועקים

 נון-בן ליהושע כמו ה' וישועת ו"ַּבָים", ַּבנהרים"" ה' חילות עברמ תיאורי - ג)י-ח( שניה בבית
  - הארץ על במלחמה

  - ָנָׂשא ָיֵדיהּו ...רּום
  ְזֻבָלה... ָעַמד ירח שמש
  ארץ, ִתצַעד בַזַעם
  גוים; ָתדּוש בַאף

  עמך, לֵיַשע יצאת
  משיחך... את לֵיַשע

 "מיםב יעברו ה' כשצבאות ליה,ע לשמוע ייחלמ שהנביא ישועהה מלחמת - יט)-(יד שלישיה בבית
 ולנוכח ִמסָתר",ּבַ  ָעני לאֹכל כמו "ֲעליֻצָתםו ֲהפיֵצני",לַ  ִיְסֲערּו" שרא עהֶרש כוחות את וַיּכּו רבים",
  - ודהת בשירת וחותם מראש, יםמקד כבר ואה עליה, תפללמ שהנביא הישועה

  ֶאֱעלֹוזה, בה' ואני
  ִישעי; ֵהי-ֵּבא ָאגילה

  (=ְצָבאי), ֵחילי  י-נ-ד-א  ה'
  ת),מלחמו =לנצח( ָּכַאָילֹות ַרגַלי ַוָיֶׂשם

  - =ַישליֵטני)( ַידריֵכני ָּבמֹוַתי ועל

  - בימינו ישראל מלחמותוב החשמונאים, מלחמותב רק תחוללוה כאלה ישועות
  ִּבְנִגינֹוַתי! ַלְמַנֵצחַ 

  



 דורות אחורה 4 -צפניה א 
 ?כיצד ייחוסו המפורט של הנביא שופך אור על אחת הְצפּונֹות העלומות בתקופה

  - ִחזקיה בן - ֲאַמריה ןב - ַדליהגְ  בן - ּושיּכ בן - פניהצ אל היה אשר ה' דבר
 א); א,( יהודה מלך חזקיהו), ןב - נשהמ בן - ( מֹוןָא  בן - יֹאִשיהו בימי

 למרות וחזקיהו, ישעיהו לדור פניהצ הנביא לש קשר מבטא לאחור דורות 4 נביאה לש ייחוסו
 פניהצ דברי יןב שמעותיותמ הקבלות דרך זה קשר הוכיחל ניתן ואמון. נשהמ ימי לש הגדול השבר
  יח).-ז (א, ותרועה..." שופר יום אֵפלה...ו ֹחשך יום גדול...ה ה' יום" בנבואת מוכ שעיהו,י לדברי

 בה' לדרוש הצעיר יאשיהו צליחה איך - תקופהב העלומות ְצפּונֹותה אחת לע ורא ופכתש וז מסקנה
  ה'? מדבר ירושַלִםו דוד בית ניתוק לש שנה 70-ל קרוב אחרי

 ולחפש ביו",א דוד הי-ֵלא לדרוש" יאשיהו החל ),61 (בגיל שנים 8 כעבור ).8 בן( ילדכ ַלךמָ  יאשיהו
 לסּוֶגיהָ  אלילים מעבודת וירושַלִם" הודהי את לטהר חלה )20 בגיל( שנה שרהע ובשתים" רכו,ד את

  ג). לד, ב הימים (דברי

 על מנם,א אלילים. עבודתמ מלךה ביתו שליםירו של מקיף טיהור מתואר )א (פרק צפניה בנבואת
 לנבואת כך כל ומהד יאשיהו של הטיהור ולםא זאת, עשהי מבחוץ אויבש ראה,נ נביאה בריד פי

  וד.ד של בדרכו ה' את דרושל למד ממי ברורש עד צפניה,

  ח:-ד א, צפניה
  רושַלִםי יושבי כל ועל הודהי על ידי ונטיתי

  בעל,ה ָארְש  את הזה המקום מן וִהכַרתי
  ֹּכהנים;ה עם הְּכָמרים ֵשם את

  השמים, לצבא גגותה על המשתחוים ואת
  =במֹוֶלך); =בִמלּכֹום( בַמלָּכם הִנשָּבעיםו לה', ִנשָּבעיםה המשתחוים ואת
  ְדָרֻשהּו; ולא ה' תא ִבקשּו לא אשרו ה', אחרימֵ  הְנסֹוגים ואת

  לך,המ בני ועל השרים לע ופקדתי ה', בחז ביום ...והיה
בשים כל ועל   כרי...;נ מלבוש ה

  

 מעשה בפועל פשוט שהעז להתלונן -צפניה ב 
 השנים המופלאות שבהן חולל יאשיהו מהפך ביהודה מן הקצה עד הקצה 12על 

 מאוחר: יהיהש לפני ה' את לבקש ),ד-ב ב,( צפניה עקתז את יטבה שמע יאשיהו

  – ה' אף יום כםעלי יבוא לא ...בטרם
  ה'... את בקשו
  ענוה, בקשו צדק, בקשו
  ה'; אף ביום תסתרו אולי

 286-622( השנים 6-ב נשרפוו נעקרו צפניה תיארש האלילות, ועבותת גע.ר ףא יכהח אל יאשיהו
  התורה. ברית וחידוש פסח,ה חגיגת עד צפון,ה ומחוזות ירושלםו יהודה יהורט של לפנה"ס)

 אשרכ נועז. מהלךב לשתפ תוככיל חודשתמ כניסה – יאשיהו של עבודהה בתכנית מפתיע עיףס עוד והנה
 חזר אשיהוי והנה השפלה, ערי חורבן ואת נחריב'ס 'מסע את ליוע הביא הז קרון,ע ולמ ךכ עלפ חזקיהו
  זאת). יעשה מי אמר לא פניהצ ז;-ד (ב, פניהצ בהשראת שובו לחוף, דע והגיע לפלשת

  לשממה, ואשקלון תהיה, ֲעזּובה עזה כי
  ֵתָעֵקר; וֶעקרֹון ְיָגְרשּוָה, בצהרים אשדוד
  (צאן)... ִירעּון עליהם יהודה, בית לשארית (הים) ֶחֶבל ...והיה



 ערי של השיקום הושלם ביהודה, ואץמ ופיתוח צמיחה לש )622-610( ופלאותמ ניםש 21-כ צר,ק בזמן
 לש ומקהלע חדרה שוב הודהי בדרום, מבצרים חדשמ נבנו נחריב).ס במסע שחרבו( הבצורות השפלה
 לשפך יפו בין וגם פלמחים, = ים-(ביבנה הים וףח על םג הודייםי בצריםמ בנונ לראשונהו פלשת,

 במדבר וגם האזורים, בכל הוקמו דשיםח יישובים מצרי. באצ של לייהע לעצור דיכ נראהכ הירקון),
  יהודה.

 מפתיעה עדותו תורה',ה ר'ספ של הברית רךד פי על יאשיהו יהלנ חברתי-מוסרי יקוןת של דולג מאמץ גם
 היהוד עוצמת את אחד במקום חשפהש ים),-ביבנה( לחוף סמוךה מצדב רכיאולוגיתא חפירהב מצאהנ לכך
 בלי שלו הבגד את ָחַבלש על עליו, הממונה על תלונןלה פשוט ועלפ שחש ביטחוןה עם חדי אשיהו,י בימי
  צדק:

  הקוצר חרס

 'בחצר קוצר היהש פשוט פועל לש תביעה תבכ משפטי,ו ישיא יפורס גוללמ החרס על שנמצא המכתב
 .עבדכ.. בגד את ויקח' ֹשבי' בנ 'הושיעיהו בשם בודהע מנהל בא אזו שבת', לפני' קצירו תא כילהש אסמ',
 מפני הנראה ככל לקחנ הבגד עבודתו); בשעת צדב הניח הקוצרש עליון, גדב כנראה( בדכ'ע גדב תא לקח

 מכסת את (=סיים) כילה שהוא מכתבו,ב טען שהקוצר לאא במנוחה, קוצרה תא צאמ עבודהה שמנהל
  הימים). (=כל יממ' זה' שנדרש כפי קצירו,

 לו יש כןש אשם, לאב נלקחש בגדה השבתל רחמים קשתבב מסתיים והוא השר', אֹדני' אל מופנה המכתב
 נקתי אמנ לי ענוי אחי (השמש) בחמ תיא הקצרמ אחי...' הם לואה קי,נ הואש אמניםנ דיםע לקוצר

 הוא (=אמן) 'אמנ' ב);י כ, (שמות שקר" עד רעךב תענה "לא מוכ לי', יעידו' ירושופ י'ל 'יענו  מא(שמ)';
  כו).-טו ז,כ (דברים הברית מעמדב כמו אמת, לעדות בשבועה אישור

 בלקיחת כדין שלא פעל לוש העבודה שמנהל שרל תוכיח =הקוצרים),( קצרמ'ה אחי...' לש אמתה עדות
  מאשם). (=ניקיתי מא..' נקתי' קצירו: את כילהו חובתו, תא מילא קוצרה כי הבגד,

  נים:מוב בכמה מאוד מרגש המכתב
 המלוכה, מיי מסוף יהודאי מצדב שנמצא ,מקצועית אל הבכתיב פשוט, קוצר של הוטר עברי כתב .1

  מירושלים. הרחק
 רחמיםה ובקשת פעמיים, נזכרת הבגד לקיחת – הבגד קיחתל של עוולה מעשהמ הזעזועו כאבה וצמתע .2

 וגם משפטים פרשתב גם התורה, הדגשת תא חזק אורב מאירים אלו דברים פעמים. 3 וזרתח להשבתו
  כב".יש "במה לעני אין כי מש",הש ּבֹא עד" (="ֲעבֹוט") ָחבּול בגד לש ההשבה חובת על דברים, בספר

 למשפט תקווהו סיכוי לו ויש השר, פניל הממונה על התלונןל יכול הואש קוצר,ה לש מוחלטה ביטחוןה .3
 עד וחזקה, תקיפה משפט מערכת ייתהה יהודה מלך אשיהוי שבימי עידמ הבגד, להשבתו רחמים,ו צדק

  יהודה. ממלכת של רחוקה הקצה

  

 הפרק האחרון מנביאי בית ראשון -צפניה ג 
 ?נחום דיבר על נינווה, אצל חבקוק זו בבל הכשדית. מי היא העיר החוטאת של צפניה

 צפניה? – חבקוק – נחום הנביאים: דבריב החוטאת עירה זו מי

 בהמשך כשדית.ה בלב זו ח),-ה (ב, בחבקוק ינֵוה.נ רק היא וטאתח דמים" "עיר – ג)( נחום בחזון
 הלקוחות "הוי" בנבואות ירושַלִם,ל עוברת הנבואה שמא – שאלה ימןס ולהע )כ-ט ב,( חבקוק
  וארמונו. יהויקים על בהן שתמשה יט)-זי (כב, רמיהוי שגם ה),( מישעיהו בבירור
  ירושַלִם: היא החוטאת העיר – ספק שום יןא ז)-א ג,( צפניה בנבואת

  מוסר, לקחה לא בקול, שמעה לא
  ָבָטחה... לא בה'



  טרפם), (על שֹאגים אריות בקרבּה שריה
  ַלֹּבקר; עצם) השאירו (=לא ָגְרמּו לא ֶעֶרב זֵאֵבי ֹשפטיה
  ֹּבְגדֹות, אנשי ֹפֲחזים, נביאיה
  תורה; ָחמסּו ֹקדש, ִחללּו ֹּכֲהניה

 בגורל התבונןל זמן לה ונתן ושַלִם,יר בצדקת מאד צהר בקרבּה" השוכן)( צדיק ה'" צפניה, לפי
 אלא ברירה הותירה לאו מוסר', 'לקחה לא יאה אבל עֹונּה",ְמ  ִיָּכֵרת "לאש דיכ סביב,מ העמים
  אותה. (גם) להעניש

 אחרי בלא א), פרק בצפניה כמו יוק(בד יאשיהו יהורט שלפני ירושלםל תאיםמ ראהנ זהה התיאור
 נבואותב כמו קום,מ מכלו הויקים).י בימי (בעיקר ירמיהו פיב הקשים הדברים זרוח יאשיהו מות

 הדל שארית תישאר צפניה), – בקוקח – נחום – יכהמ לנבואות יסודיה הדגם שהן( ישעיהו
  ונאמנה.

  ֲאָוֵתך...גַ  ַעליֵזי ִמִקְרֵּבך סירָא  אז כי
  ה'; בשם ָחסּוו ָוָדל, עני םע ְבִקְרֵּבך והשארתי

  ָכָזב, ידברו ולא ַעְולה, עשוי לא ישראל שארית
  יב);-יא ג,( ַתרמית... לשון פיהםב ִיָמֵצא ולא

  מיכה: של לשון בביטויי ),כ-יד ג,( הגלויות קיבוץב חותם וצפניה
  ישראל... ּוָהריע ציון, בת ָרּני

  עוד; ַרע יראית לא ְּבִקְרֵּבך, 'ה ישראל, מלך
  ֲאַקֵּבץ... והִנָדחה ,הֹצֵלעה את ...והֹוַשעתי

  הארץ, עמי כלב תִהלהולִ  לֵשם אתכם ֶאֵתן כי
  ה'. אמר עיניכם,ל ְשבּוֵתיכם את בשּובי

  

  

 ?האם הגיע הזמן לבנות מקדש -חגי א 
 מדוע זה לא התפנו שבי ציון לבנות מחדש את הבית, ומה נדרש לעשות כדי לעורר אותם

  

 חריא ּכֹוֶרש. הצהרת בעקבות גדולה,ה ציון בשיבת עלו – וזכריה חגי – נול ידועים יאיםנב שני
 עלה אשרכ המקדש. בניית תא הפרסית ממלכהה קפיאהה יהודה,ל השיבהו גדולהה ההתלהבות

 פנה אחד וכל ,ההקפאה עם 'השלמה' של וירהאו שררה בנות,ל רצון יהה לא ברכ שלטון,ל ָדְרָיֶוש
 לביתו. לעשות

 צריהםל םג מכן לאחר התבררש כפי לירושלים, שיבהה במפעל יותרב הגדול תומךה היה ָדְרָיֶוש
 את לבנות יוןצ שבי החלו לא עדיין ָדְרָיֶושל השנייה ובשנה יד,מ הופנם אל שינויה בלא ),ז ,ה (עזרא

 את לבנות הזמן גיעה טרם כי המוכרת דעהב התכסה כךב לעסוק וןהרצ וסרח מקדש.ה בית
  הנביא: ובלשון המקדש,

  ָאְמרּו: ַהֶּזה ָהָעם
  ּבֹא, ֶעת לֹא

  ב); (א, ָּבנֹותְלִה  ה' ֵּבית (=)ֶעת

  הנביא: ענה כך על
  ְספּוִנים? םְּבָבֵּתיכֶ  ָלֶׁשֶבת ֶּתםַא  ָלֶכם ַהֵעת

  ָחֵרב... ַהֶּזה ְוַהַּבִית
  ֵרב,חָ  הּוא ֲאֶׁשר ֵּביִתי ַיַען

  ט); ד, (א, ְלֵביתֹו... ִאיׁש ָרִצים ְוַאֶּתם



 בבתיהם עיםהשקו את 'ה יזעזע כך קשה. צורתב והביאה כלכליתה ברווחה געהפ ה' תגובת
  הדרך: דיקתולב נפש לחשבון ותםא ויעורר ובשדותיהם,

  ָבאֹות:-צְ  ה' ָאַמר ֹּכה ְוַעָּתה,
  יֶכם;ַּדְרכֵ  ַעל ְלַבְבֶכם ִׂשימּו

  ְמָעט, ְוָהֵבא ַהְרֵּבה ְזַרְעֶּתם
  ְלָׂשְבָעה... ְוֵאין ָאכֹול

  ו);-ה א', ם;חורי מלא =ארנק( ָנקּוב ְצרֹור לֶא  ִמְׂשַּתֵּכר ְוַהִּמְׂשַּתֵּכר

  ומנהיגיו: העם קרבב נקלטה חגי נבואת
  ֵהיֶהם;-אֱ  ָבאֹות-צְ  ה' ְּבֵבית ָלאָכהְמ  ַוַּיֲעׂשּו ...ַוָּיֹבאּו

  ַּבִּׁשִּׁשי ַלֹחֶדׁש ַאְרָּבָעהוְ  ֶעְׂשִרים ְּביֹום
  ו);ט-יד (א, ַהֶּמֶל ָדְרָיֶוׁשלְ  ְׁשַּתִים ִּבְׁשַנת

 וכפי ורד"ק, ש"יר שפירשו כפי( כליםו ומריםח איסוףו הכנות רק ללהכ זו 'מלאכה' הנראה, ככל
 הבנייה הריש ז),-ו לו, (שמות המשכן שהמע בתחילת םג ה'מלאכה' שייתע ושגמ תא הביןל שיש

  ב. בפרק ככתוב =כסלו),( התשיעי בחודש קר החלה ממש

  

  

 ִמן ַהּיֹום ַהֶּזה ֲאָבֵר -חגי ב 
והשמן, בסוף החודש התשיעי. רק אז התבררה במלוא הנבואה המתינה עד לסיום עונת הזית 

 חריפותה עצמת הבצורת

  בכסלו); (=כ"ד תשיעיל 24 הוא גיח בנבואת הקובעו האחרון התאריך
 לפני רבים דורות( 'חנוכה' לערב נביאה עבר שביעי)ל 21(= וכותס של אחרוןה מהיום

  החשמונאים!):
  ׁשְלָדְרָיוֶ  ְׁשַּתִים ַנתִּבְׁש  יַלְּתִׁשיעִ  ְוַאְרָּבָעה ְּבֶעְׂשִרים

  ַהָּנִביא... ַחַּגי לֶא  ה' ְּדַבר ָהָיה
  ,ָוָמְעָלה ַהֶּזה ַהּיֹום ןִמ  ְלַבְבֶכם אנָ  ִׂשימּו ְוַעָּתה

  ה'... ֵהיַכלּבְ  ֶאֶבן ֶאל ֶבןֶא  ׂשּום ִמֶּטֶרם
  ַלְּתִׁשיִעי, ְרָּבָעהְוַא  ֶעְׂשִרים ִמּיֹום

     – ְלַבְבֶכם ִׂשימּו ה' ֵהיַכל ַּסדיֻ  ֲאֶׁשר ַהּיֹום ְלִמן
  ַּבְּמגּוָרה?! ַהֶּזַרע ַהעֹוד

  ְוָהִרּמֹון?! ָנהְוַהְּתֵא  ַהֶּגֶפן ְוַעד
    - פריוׂ◌) (= ָׂשאנָ  לֹא ַהַּזִית ְוֵעץ
 יט).-י (ב, ָבֵראֲ  ַהֶּזה ַהּיֹום ִמן

  - בחיי המרעישים גילוייםה אחד היה זה
  - ניש בית בתחילת אבן"), לא "אבן ושמ לא עוד (בכ"ד, בכסלו בכ"ה ה' היכל ייסוד יום

 יןב כסלו,-מרחשוון בחודשים חלה השמןו המסיק ונתע ישראל, ארץב הסיורו טבעה אנשיל כידוע
  הבד. בבתי מןש ודורכים זיתים וסקיםמ זו תקופהב לחנוכה. סוכות

  בתורה: גם רמוז הדבר
  ָיִמים ִׁשְבַעת ְל ֲעֶׂשהַּת  ַהֻּסֹּכת ַחג

" ִמָּגְרְנ ְּבָאְסְּפ   - יג) טז, דברים( ּוִמִּיְקֶב
 שהבאת כך,ל הסיבה גם זו היצהר. של אל אך - והיקב גורןה של אסיףה וףס תא צייןמ אסיףה חג

  א). פרק יכוריםב (משנה, בחנוכה לאא בסוכות, הסתייםל יכלה אל למקדש הביכורים

 התחילה קר הזית ונתע ולםא רי,תש-אלולב כבר היטב ניכרה ליקבו לגורן יחסב החמורה הבצורת
 רק התשיעי; החודש בסוף והשמן, זיתה עונת לסיום דע המתינה נבואהה מדד.נ רםט היבולו אז,
  הבצורת. עצמת ריפותהח במלוא התבררה אז



",אֲ  ַהֶּזה ּיֹוםהַ  "ִמן גי,ח פימ 'ה הבטחת  שמכאן אלא פריו, הזית ישאי שכעת פירושה אין ָבֵר
  מבורכת. שנה לתתחי ה', בית ייסוד עם ואילך,

  הארץ! בטבע שמן,ה עונת לסוף ורהקש המקדש חנוכת

  

  

 לרומא ובחזרה -זכריה א 
בדיוק חודשיים אחרי ייסוד היכל ה', ניבא זכריה נבואה ארוכה שעיקרה חזרת מרכבת השכינה 

 לירושלים

 כריהז עמד ברכ נראהכ ִּשִּשי..."),הַ  ׁשַּבֹחדֶ  ְלָדְרָיֶוׁש... ַּתִיםְׁש  ("ִּבְׁשַנת בואותיונ את גיח נשא כאשר
 "ַּבֹחֶדׁש - חגי נבואת תא הממשיכה נבואה כריהז נשא חריוא ודשייםח נבואתו;ל ותףש היהו לצדו

 בנבואה. ותלמידו כמורה משמ - א) א,( ָדְרָיֶוׁש..."לְ  ְׁשַּתִים ְׁשַנתּבִ  ַהְּׁשִמיִני

 נבואת תא זכריה ניבא  גי),ח סוףב (המתואר ה' היכל יסודי אחרי בשבט) בכ"ד( חודשיים ובדיוק
 שכינהה מרכבת חזרת שעיקרה וישועה, חמהנ של ארוכה בואהנ - )ח ,ו עד ז ,א (זכריה המראות
 ָרִאיִתי - מראות לש סדרה כוללת זו בואהנ המקדש. יתב של בנייהה שלמתה םע לירושַלִם

  - [שבמרכזם] ַהַּלְיָלה.
  ֻּכָּלּה ָזָהב ְמנֹוַרת

  רֹאָשּה ַעל גָֻּלּהוְ 
  ָעֶליָה... ֵנֹרֶתיהָ  ְוִׁשְבָעה
  ג).-ב ד,( ָעֶליהָ  ֵזיִתים ּוְׁשַנִים

  - בארץ מתהלכיםה הסוסים מראה אהו הראשון המראה
  - יא)-ח (א, יםּוְלָבנִ  ְׂשֻרִּקים ֲאֻדִּמים,

  - דומים בצבעים סוסים םע המרכבות ארבע הוא ז)-א ו,( אחרוןה המראה ואילו
  ֲאֻמִּצים.-ְּבֻרִּדים ָבִנים...לְ  ְׁשֹחִרים... ם...ֲאֻדִּמי

 תאריםמ זכריה מראות ובשקיעה. זריחהב רק ארץ,ב ומתהלכים שמים,ב נראים ללוה הצבעים
  זריחה.

 זכריה שראה המראות לכ לסידור אותי ובילה והאחרון, ראשוןה מראות,ה יןב ברורה הקשר
 קצוות,ה בשני הקנים ניש כמו רכבותוהמ יםסוסה  – המקדש* מנורת לש במבנה הנבואה בחזון

  המנורה. בגוף שמתחברים

 ביקורו על לי סיפר שמע?נ מה לשאלתי: בתשובה – ז"ל רויארב רדכימ רבב גשתיפ חתא שבת
 לרומא, מובסיםה היהודים שסחבו מנורהה מול - ראית? הומ אלתי:ש רומא.ב יטוס,ט בקשת

 םש עומד רויאר,ב רדכימ ני,א והנה – בעולם הקיסר שלטון תא המסמלים סוסים! מצויירים
 והמנורה ה), (ו, ָהָאֶרץ" ָּכל ל"ֲאדֹון זרוח הסוסים שנים, לפיא אחרי - כריהז ראותמ תא ובש ורואה
  שראל.י מדינת כסמל לירושלים חזרה

  

  

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



 

 כשני המנורה גוףל שמתחברים זריחה,ה בעיצ םע מרכבותל סוסיםה יןב הפשוט החיבור לעומת
 את (=ִּפזרו) ֵזרּו "אשר חד)א (=מראה והחרשים קרנותה מראה יןב יבורח מצואל ותרי שהק קנים,

 (=בבל). "שנער" ארץל הרשעה את שהוליכו עופרת,ה וכיכר איפהה עם נשיםה ראהמ ביןל יהודה",
 המנורה. בגוף מתחבריםש קנים, שני מוכ הם וגם – והגלות חורבןה אותמר הם ואלה אלה אבל

  ָרנֹות...ְק  ַאְרַּבע ...ְוִהֵּנה )ד-א (ב,
  ירּוָׁשָלִם;וִ  ִיְׂשָרֵאל ֶאת הּוָדה,יְ  ֶאת רּוזֵ  ֲאֶׁשר תַהְּקָרנֹו ֵאֶּלה

  ָרִׁשים...חָ  ַאְרָּבָעה ה' ַוַּיְרֵאִני
  ְיהּוָדה... ֶאת ֵזרּו ֲאֶׁשר ַהְּקָרנֹות ֵאֶּלה

                                                                                                        ְלָזרֹוָתּה; הּוָדהיְ  ֶרץֶא  לֶא  ֶרןֶק  ַהֹּנְׂשִאים
  ּיֹוֵצאת...הַ  ָהֵאיָפה ...זֹאת א)י-ה (ה,

  ָהָאֶרץ... ְּבָכל ֵעיָנם זֹאת

  ָהֵאיָפה, ּתֹו ֶאל ָתּהאֹ  ַוַּיְׁשלֵ  ָהִרְׁשָעה, זֹאת
  ִּפיָה; ֶאל ָהעֹוֶפֶרת, ֶאֶבן ֶאת ַוַּיְׁשֵל

  ְּבַכְנֵפיֶהם, ְורּוחַ  יֹוְצאֹות ִׁשיםנָ  ְׁשַּתִים ...ְוִהֵּנה
  ַהֲחִסיָדה, יְּכַכְנפֵ  ְכָנַפִים ְוָלֵהָּנה

  ַהָּׁשָמִים; ּוֵבין ֶרץָהָא  ֵּבין ֵאיָפההָ  ֶאת ַוִּתֶּׂשאָנה
  ִׁשְנָער... ְּבֶאֶרץ ִיתבַ  ָלה-ת...ִלְבנֹו

  – למידות מעברו במידות, ירושַלִם, לש המראות ניש את חברל מתבקש כעת

  ה...ִמּדָ  ֶחֶבל ּוְבָידֹו יׁשִא  ..ְוִהֵּנה. ט)-ה (ב,
  ְירּוָׁשַלִם... ֶאת ָלֹמד

  ְּבתֹוָכּה; ּוְבֵהָמה ָדםָא  ֵמֹרב רּוָׁשַלִם,יְ  ֵּתֵׁשב ְּפָרזֹות
  ִביב,סָ  ֵאׁש חֹוַמת ה', ֻאםנְ  ָּלּה ֶיהֶאְה  ַוֲאִני

  ְבתֹוָכּה; ֶאְהֶיה ּוְלָכבֹוד,

  ...ָעָפה ְמִגָּלה ...ְוִהֵּנה )ב-א (ה,
  ַאָּמה;ּבָ  ֶעֶׂשר ְוָרְחָּבּה ַאָּמה,ּבָ  ֶעְׂשִרים ָאְרָּכּה

 מכילה עפהש המגילה ולכן, ג), ו, א מלכים( ההיכל פתח לע האולם, ידתמ זו מותא 10 לע 20
 – עירל ביחס שינוי יש זה, עומתל – חזקאלי למראות דומהב מקדש,ה ידותמ תא המגּולל)( כהבתו

 עליה, תגן אבנים ומתח ולא בימינו), (כמו רזותפ כעיר תפשטת במידות, ודע תכנסת אל ירושלם
  ה'. אש חומת אלא

  צד. מכל קנים 3 דולה,ג מקדש למנורת כריהז מראות לכ התחברו וכך



  

 ַבז ליום ְקַטּנֹותמי  -זכריה ג 
כיצד אינכם רואים במתרחש גאולה שלמה? גוער זכריה בשבי ציון. שיקום ירושַלִם והמקדש 

 מחדש הוא פלא, גם אם הכל נראה קטן וחלקי

 הגולה, שבי של הַקטנּות חושתת מול חגי תמודדה בתשרי) כא( שביעיל אחדו עשריםב בנבואתו
 המלוכה: ימי ון,ראש בית ימימ הגדולים הזיכרונות לעומת

  ַהִּנְׁשָאר ָבֶכם ִמי
  – ָהִראׁשֹון ִּבְכבֹודֹו ֶּזההַ  ַהַּבִית תֶא  ָרָאה ֲאֶׁשר
  ַעָּתה, ֹוֹאת ֹרִאים ַאֶּתם ּוָמה

  ג); ב, (חגי ְּבֵעיֵניֶכם ַאִיןּכְ  ָכֹמהּו ֲהלֹוא

 םופיצ אנו והנה השמחה; קולות לע שגבר בכי לש התפרצות תוארתמ יג)-יב ג,( עזרא בספר
 את מעליו מסירים יךא תיאר וזכריה ה),-ג (ג, ֹוִאים"צ ְּבָגִדים" בושל היהש גדולה כהןה ביהושע

 ואיםר שאינם אלה בכל כריהז יגער המשךב ָטהֹור". ָצִניף" ותוא מלבישיםו טינופת,ה בגדי
  י); (ד, ְקַטּנֹות... ְליֹום ַבז ִמי ִּכי – למהש גאולה במתרחש

  וחלקי: קטן נראה כלה אם גם המקדש,ו ירושַלִם יקוםש של פלאב להכיר זכריה מלמד אחד מצד
  ִצּיֹון, ַּבת ְוִׂשְמִחי ָרִּני
, ָשַכְנִּתיוְ  ָבא ִהְנִני ִּכי   ְבתֹוֵכ

  יד); (ב, ה' ְנֻאם

 ושלום עצמאות מלא, כבוד לע לכת מרחיקות תידיותע נבואות םג הנביאים אונש ני,ש מצד
  לירושַלִם:

  ָבאֹות:-צְ  ה' רָאמַ  ֹכה ִּכי
  – ִהיא ְמַעט ַאַחת עֹוד

  ָהָאֶרץ ְוֶאת ַהָּׁשַמִים תֶא  ַמְרִעיׁש ַוֲאִני
  ...ֶהָחָרָבה ְוֶאת ַהָּים ְוֶאת
  ַהֶּזה, ַּבִיתהַ  ְּכבֹוד ִיְהֶיה ָּגדֹול

  ָהִראׁשֹון... ִמן ָהַאֲחרֹון,
  ָׁשלֹום, ֶאֵּתן ַהֶּזה ּוַבָּמקֹום

  ט);-ו ב', (חגי אֹותבָ -צְ  ה' ְנֻאם

 עֹוד החשמונאים: ימיב והממלכה המקדש בודכ על וז בואהנ ש"יר ירשפ פתיעהמ יסטוריתה בדרך
 להצר עליכם למשול תקום חתא עוד עליכם, מושלתה זו רספ לכותמ משתכלה – יאִה  ַעטְמ  ַאַחת
 – חשמונאי לבני הנעשים ניסיםב – ַמְרִעיׁש... ֲאִניוַ  ממשלתה; מןז יהא מעטו יון, לכותמ מן לכם

 גוריון-בן יוסף בספר תובכ כאשר וכסף, הבז תשורת יביאוו זה, ביתב ורהש שכינתיש ויבינו
  ו). ב, לחגי (רש"י (=יֹוסיפֹון);

  

  

 דווקא המנורה -זכריה ד 
 כך הפכה המנורה לסמל היהודי החשוב ביותר, המובהק והידוע בכל הדורות, כלפי פנים וכלפי חוץ

 כאחד

  אחת), קשהִמ  (=כלילה, ֻּכָּלּה ָהבזָ  ְמנֹוַרת ֵּנהְוִה  ...ָרִאיִתי
ֹ  ַעל לה)*ש (=הגל ְוגָֻּלּה   ֶליָה,עָ  ֵנֹרֶתיהָ  ְוִׁשְבָעה אָׁשּה,ר

  שמן) (=יוצקות תמּוָצקֹו ְוִׁשְבָעה ִׁשְבָעה
  רֹאָׁשּה; ַעל ֲאֶׁשר ַלֵּנרֹות
  ָעֶליָה, ֵזיִתים ּוְׁשַנִים

 ְׂשמֹאָלּה; ַעל ֶאָחדוְ  ַהּגָֻּלה, ִמיִמין ֶאָחד



 בידי האור בהעלאת תלוי יהה הכול השמים; מן שא לא ,המנורה נרות – ניש יתב לש אורה זהו
 נחמיה, ידי על החומות בנייתב התורה, שמירתל באמנה ארץ,ל עוליםה מספריב למטה,מ אדם,

  . החשמונאי ובמרד ט),י-טז ח,( זכריה בנבואתש ובצדקה במשפט

 זה העולם, עיניב – הורט זהב נורתמ ישו סלים,פ יןא היהודי שהמקד שבבית ידע, העולם כל
 בית של עיקרו המנורה, תא לקחת שאפו והאויבים – נורהמ פסלים, במקום – יהודיה התחליף
  היהודי. המקדש

 עם המקדש שודב כן) לפני (שנתיים לאא הדת, גזרותב התחילה אל נטיוכוסא ולמ ההתנגשות
 קיסר,ה סוסי מול רומא,ב הוצג יטוסט ידיב רושליםי חורבן );20-52 א', א-(מקבים המנורה
  המנוצחים. יהודיםה ידי על מאלרו המנורה כהובלת

 מאות היהודים. ובבתי כנסתה בבתי אותה הציבהו המנורה תא יאה םג קחהל חרבהה היהדות
 זות,מזוו משקופים על יהודים, ובבתי נסתכ-בבתי חפירותב נחשפו תלמודה מימי נורותמ של רבות

 ביותר, החשוב היהודי סמלל המנורה הפכה כאןמ הודיים.י כנסת-בתיב סיפספ צפותר ועל
   כאחד. חוץ וכלפי ניםפ כלפי הדורות, כלב והידוע המובהק

 נבואת לפי גם עוצבש המדינה, לסמל פכהה דווקא, יטוסט קשתמ ירושליםל חזרהש המנורה
 השליט זרובבל תא ייצגה חתא מנורה.ל שמאלומ מימין יב), ד,( הזיתים" שבלי תי"ש עם זכריה
  דול.הג הכהן יהושע את אחתו דוד), בית (מזרע

  תורה.ו מדינה – ומקדש ממלכה

______________________________  

  הזיתים. משני שנוצק שמן מעיין אןכ – יב) ,ד השירים-(שיר תּום"חָ  =ַמְעָין ל,ָנעּו ַגל'" *

  

  

 שמונאיםממראות זכריה עד הח -זכריה ה 
מדוע בחרו המתייוונים להתחיל להקריב במקדש המחולל עם הפסל היווני, דווקא ביום שבו נוסד 

 ?המקדש על ידי שבי הגולה

 .ב פרקב עיל,ל הסברנו הפרק מראות את

 והשמן הזית מנורה,ה תופסים כסלו),ב כ"ד( חגי סוף אחרי דיוקב חודשיים זכריה, לש המראות בנבואת
    - חדש באור החנוכה מיי את מאיר זהו מרכזי, מקום

 בתחילת אבל החשוכים);ו הארוכים (בלילות כסלו סוףב השמן ונתע של סיוםה לח ולםע מותי מראש
  המקדש. לייסוד השמן,ו האור של טבעיה המועד תקשרוה השני, הבית
 השכינה, חזרתו הגאולה על כריהז בנבואת הזיתיםו מנורהה ובצוש שמונאיח בית חנוכת לפני רבות שנים

  החשמונאים. ימיב רש"י, לדעת פחותל שהתקיימה, נבואה

 יום כנראה היה (חגי), קשהה הבצורת אחרי דרמטית פניתת חלה בוש היום ',ה יכלה יסודי וםי כאמור,
 עונת כסוף גםו ה', היכל יסודי כיום םג ך,כ אחר רבים דורות ונזכר וייןצ זה שיום סתברמ בכסלו. כ"ה

  במקדש. כוריםהבי עונת סוף גם תמיד שהיה השמן,

 מקדשב להקריב התחילו שבו כיום, תחילה כוונהב המתייוונים ידי לע זה וםי בחרנ דועמ י,ל תבררה כך
 בחרו גולה,ה ישב ידי על המקדש נוסד שבו יוםב דווקא - )59 א, א-מקבים( היווני פסלה עם המחולל

  בהיכל. השיקוץ פסל םע טעמם, לפי מקדשה את חדשמ 'לייסד' המתייוונים

 באותו בדיוק בכסלו, בכ"ה והמזבח המקדש חנוכת את לערוך החשמונאים יקפידו כך אחר שנים שלוש
  ).52-54 ד, א-(מקבים ההוא היום בעצם - המתייוונים אותם חיללו שבו היום



 המקדש, במנורת הנרות הדלקת ידי על צויין שני בית בימי במקדש הביכוריםו השמן עונת שסיום כנראה,
  ה'. היכל ייסוד ליום הזית, ושמן המנורה התחברו וכך

 טיהור של הנס עם השמן, עונת וףס של הטבע תחברה החשמונאי מרדה בזמן מקדשה יהורט לע במאבק
  ה'. היכל ייסוד ביום המקדש

  

  

 הכל תלוי בנו -זכריה ו 
 את העטרות מופנים הדברים פנימה, למערכת היחסים הראויה בין השליט לבין הכהן הגדולבנבו

 ;)טו (ו, תשמעון..." שמוע םא זה) (כל והיה"
 אזהרה אותכ נבואה, פרק בסוף מוע..."ש אם והיה" קוראים אנוש תנך,ב יחידהה פעםה זאת

 אם שאלהב תלויות ובזכריה בחגי נזכרוש המפליגות וההבטחות נבואותה כל ה,ז לפי חותם.
 ' -ה בקול ישמעו

 וכן אדם! בני ידב נשאר - לפועל והוצאתו ימושומ אך ';ה ידיב תוןנ למהש גאולהל הפוטנציאל
 צדיקים היו "אילו תנאי: על נאמרו נביאיםה שהבטחות ט), ,ב (חגי זראע-בןא ברהםא 'ר כתב

 זכריה"; אמר כאשר גמורים,

 בימי כחומה שראלי כל עלו אילוש ב), עמוד ט יומא( גמראב לקיש-ןב מעוןש ר' גם אמר זה מעין
  גולים. היו לא שובו עליהם, שכינה ורהש הייתה עזרא,

 (כלומר, כוח הפעילל לא - וברורות חדות ותרי הנחיות תיש גם זכריהל שי כוללת,ה התניהה בתוך
  שלום: תובעצ ה', ברוח פעולל אלא הפרסית), מעצמהב מרד תכניותל להצטרף לא
  ֵלאֹמר: ְזֻרָּבֶבל לֶא  ה' ְּדַבר ֶזה
  ְבֹכַח, ְולֹא ְבַחִיל לֹא
  ו); (ד, ָבאֹות-צְ  ה' ָאַמר רּוִחיּבְ  ִאם ִּכי

 לבין דוד, צמח שליט,ה בין הראויה יחסיםה למערכת נימה,פ הדברים ופניםמ עטרותה בנבואת
  - הגדול הכהן

  ְׁשמֹו... ֶצַמח ִאיׁש ִהֵּנה
  ה'... ֵהיַכל תֶא  ִיְבֶנה ְוהּוא
  - ִּכְסאֹו ַעל ּוָמַׁשל ְוָיַׁשב
  - ְּכְסאֹו ַעל ֹכֵהן ְוָהָיה
  יג);-יב ו,( ְׁשֵניֶהם ֵּבין ְהֶיהִּת  ָׁשלֹום ַוֲעַצת

  זרובבל? אחרי יהודהב מהשלטון דוד יתב להיעלמות זהרהא רמיזת אןכ יש האם
 את וָדְרָיֶוׁש ֹוֶרשּכ העניקו שכבר אחרי הודה,י פחוות על כרייםנ שליטים פרסיםה מינו מדוע

  דוד? בית לצאצא השלטון
  הנבואה? רוח את דחו מרדו ריב רוחות האם
  ?הפרסים של שווא חשדות קר אלה היו אולי

  יהודה? צרי של השמצות
  אחשורוש? של לב רוע

  יודעים! יננוא פשוט - אֵפלה תקופה יאה זרובבל אחריו המקדש נייןב שאחרי התקופה

  

  

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



 הצומות אינם. יכהא במגילת וגם ירמיהו, בספרו מלכים ספרב כלל זכרונ אל חורבןה לע צומות
 ֹחֶדׁשּבַ  "ַהֶאְבֶּכה – לבטלם זמן גיעה האם השאלה שהתעוררהכ היחידה) בפעם( בתנ"ך נזכרו

 במלאת כסלו, חודשב לפנה"ס), 518( לדריוש רבעא שנתב לתהע וז שאלה. אב) (=בחודש ַהֲחִמִּׁשי"?
 *.בנייתו באמצע עמד שהמקדשכ יח),-טו ב, חגי( ה' יכלה לייסוד שנתיים

 על נקבע הצום ואם רב,ח לא כבר אך נוי,ב לא דייןע המקדש בית – מחוכמת אלהש זו לכאורה
 !?חיובו פקע כבר אולי החורבן,

 ביהודה התגובות עלו השאלה, עצם לע חריפה יקורתב תשובתוב ביעמ כריהז נביאה ואולם,
 :לאחיו איש הרחמים,ו החסד האמת, ובדןא בגלל ורבן,ח מפני נביאיםה לאזהרות ובירושלם

 ,ְלַהְקִׁשיב ַוְיָמֲאנּו
 ֹסָרֶרת ָכֵתף ַוִּיְּתנּו

 ;ִמְּׁשמֹועַ  ידּוִהְכּבִ  ְוָאְזֵניֶהם
 **ָׁשִמיר ָׂשמּו ְוִלָּבם

 ַהּתֹוָרה ֶאת ִמְּׁשמֹועַ 
 ...'ה ָׁשַלח ֲאֶׁשר ַהְּדָבִרים ְוֶאת
 ***,ָהִראֹׁשִנים ַהְּנִביִאים ְּבַיד
 .יג)-יא (ז, ה'... ֵמֵאת ֹולָּגד ֶקֶצף ַוְיִהי

 עוד לכ חורבן;ל שגרמו הסיבות מפני אלא חורבן,ה מפני צמים איןש לנו סבירה הנביא בזה
 תילו, לע יעמוד המקדש בית םא אפילו כרחי;ה הצום חורבן,ל גרמוש סיבותה קיימותו שרירות

 .לתיקוןו לתשובה קריאה הוא הצום – חורב מנועל כדי כרחיה הצום עדיין

 !החורבן הן הן לחורבן, הסיבות – חריפות יתרב זאת ומרל אף אפשר

________________________________ 

 טו) 'ו עזרא באדר, (בג' שלדריו שש שנתב הסתיימה הבנייה* 
 ברזל, בעט כתובה יהודה "חטאת ):א (י"ז ירמיהו נבואתל מוביל שמירו בל לש נדירה הצירוף** 

 "...ִלָּבם לוח על חרושה שמיר, ְּבִצֹּפֶרן
 ספריל כשם מאוחרה וגלגול ב;ר היגיון לו יש ןראשו בית ביאינ על אשונים'ר 'נביאים הביטוי*** 

 הזמן אותו בני הם רמיהוי וספר מלכים ספרש מפני דויק,מ איננו לכים,מ-יהושע

  

  

 האמת והשלום -זכריה ח 
 ?מתי נפגשים האמת והצדקה, המשפט והשלום

 בתוספת אך יז),-די א, הַמראות; (בלי ַמראותה נבואת לש הנחמות לא וזרתח צומותה נבואת
 .'ו'השלום 'משפט'ה קה','הצד 'האמת', – משמעותית

 :ָבאֹות-צְ  ה' ָאַמר ֹּכה
 ,ָלהְגדֹו ִקְנָאה ְלִצּיֹון ִקֵּנאִתי
 ;ָלּה ִקֵּנאִתי ְגדֹוָלה ְוֵחָמה

 ,ְירּוָׁשַלִם תֹוּבְ  ְוָׁשַכְנִּתי ּיֹון,צִ  ֶאל ַׁשְבִּתי...
 ;ג)-ב (ח, ָהֱאֶמת... ירעִ  ְירּוָׁשַלִם ְוִנְקְרָאה

 ;ח) (ח, ּוִבְצָדָקה ֶּבֱאֶמת...

 צדקה)? (ואין לוםש אין משפט, שיש במקום והלוא" – כריהז על שהמק )ב עמ' ו סנהדרין( הגמרא
 והשלום, משפטה הצדקה,ו האמתש גמרא,ה ומשיבה? משפט אין צדקה),(ו שלום שיש ובמקום
 (לפי הוא וגישור', 'פישור לש בימינו) (החדשני הרעיון – יןד חריצת פניל פשרה עושיםכש נפגשים
 :   ג) (ז, י?"ַהֲחִמִּׁש  ַּבֹחֶדׁש "ַהֶאְבֶּכה – לשאלה מענהב זכריה של החידוש הגמרא)



 :ׂשּוַּתעֲ  ֲאֶׁשר ַהְּדָבִרים ֵאֶּלה
 ;ֵעהּוֵר  ֶאת ִאיׁש ֱאֶמת ַּדְּברּו
 ;ְּבַׁשֲעֵריֶכם ִׁשְפטּו לֹוםׁשָ  ּוִמְׁשַּפט ֱאֶמת
 ;ְלַבְבֶכםּבִ  בּוַּתְחְׁש  ַאל ֵרֵעהּו תָרעַ  ֶאת ְוִאיׁש

 ;ֶּתֱאָהבּו ַאל ֶׁשֶקר ּוְׁשֻבַעת
 ;'ה ְנֻאם ֵנאִתי,ׂשָ  ֲאֶׁשר ֵאֶּלה לּכָ  ֶאת ִּכי

 (ואז)
 :   ָבאֹות-צְ   ה' ָאַמר ֹּכה...

 ;ב) לט ירמיהו חודש,ב תשעה אז, =(  ְרִביִעיהָ  (החודש) צֹום
 ;באב) תשעה =( הֲחִמיִׁשי (החודש) ְוצֹום
 ;מא) ירמיהו חיקם,א בן גדליה חרצ צום =( יַהְּׁשִביעִ  (החודש) ְוצֹום
 ;א) לט ירמיהו טבת,ב עשרה (= ֲעִׂשיִריהָ  (החודש) ְוצֹום
  –טֹוִבים ּוְלֹמֲעִדים ְלִׂשְמָחהּו ְלָׂשׂשֹון הּוָדהיְ  ְלֵבית ִיְהֶיה

 .יט)-טז ח שלום;ו אמת באהבה אחדות (=אם ָהבּואֱ  ְוַהָּׁשלֹום ְוָהֱאֶמת

 ושאל מבוגר דםא קם צומות,ה מיי קראתל ירושלים,ב הז יעורש ישלימדת הפעמים באחת
 אתה שמים,מ באש ירד 'שהמקדש ותו:א שאלתי לעולם!?' לצום צטרךנ דבר,ה ךכ 'אם – בתדהמה
 '!  'לא לי, אמר – אמין?'מ אתה לו, אוייםר 'ושנהיה כן!',' לי, אמר – מאמין?'

 .'לו ראויים הנהי כאשר דשהמק בית שייבנה ין,מאמ 'אני אמרתי,

  

  

 נבואת ה"ַמָּׂשא" חוזרת לסיבוב אחרון -זכריה ט 
ֶטיָה נבואת ה"ַמָּׂשא", שעיקריה הם עונש לרשעי הגויים וישועה לישראל, כבר נקלעה למשבר וְמַצְט 

 ?דוע היא חוזרת שובמ –קר בפי ירמיהו בימי החורבן ש-כבר הוכרזו לנביאי

 "ַמָּׂשא",ה נבואות שה*.ק ידהח ציביםמ אחרוניםה כריהז פרקי לכ אבל אחת, נבואה הם י-ט פרקי
 תאימיםמ המשיחיים והרעיונות סגנון,ה ומצרים), שורא פרים;א ְדָרך";חַ  "ארץ( עמיםה שמות
 קדומות, נבואות כאן זיהו ביםר חוקרים אכן אשיהו;י-שהמנ תקופתל וא חזקיהו,-שעיהוי לדור
 .כאן כתובות הן דועמ להסביר התקשו אבל

 דבריב למשבר נקלעה כבר ישראל,ל וישועה ייםהגו רשעיל ונשע םה עיקריהש "ַמָּׂשא",ה נבואת
 החורבן בימי )מ-לג (כג, ירמיהו פיב שקר-נביאיל הוכרזו ברכ ְמַצְטֶטיהָ ו כשדים,ה עלייתב חבקוק,

 ?קדומה בואהנ של כעיבוד כנראה ,כאן חוזרת יאה מדוע –

 מימי ְיֶבֶרְכָיהּו", ןּבֶ  ל"ְזַכְרָיהּו אצאצ היה דֹו"עִ  ןּבֶ  ֶרְכָיהּבֶ  ןּבֶ  ָיה"ְזַכְר  יאשהנב לסברה**, מקום יש
 אחד של עתיקה "ַמָּׂשא" בנבואת שתמשה שני בית תחילתמ שהנביא בר,ומסת ),ב-א ח',( ישעיהו
 .ימיול אותה והתאים אבותיו, מאבות

 מול הפערו המשיחיות, תקוותה לכ תא חדשמ עוררה דוד, לבית ֶצרנֵ  ְזֻרָּבֶבל, הנהגתב ציון שיבת
 שלא המ – אחרון לסיבוב ה"ַמָּׂשא" בואתנ חזרה כך הן.ב הצורך תא עציםה קר דלהה המציאות

 .השלמה בגאולה יתממש ני,ש בית בימי יתממש

 צור, ו).-ג (ט, פלשת ריע את שתמוטט צור, לש ימית פלהמ הוא נבואהב מתוארה מכריעה המאורע
 ביד הונחתה המכרעת מכהה אבל בבל,ו אשור לכימ ידיב עמיםפ מהכ וכתהה הימי, הסחר בירת

 .הנבואה להמשך התקשרל יכול זה יבשה;ל אותה חיברש מוקדון, אלכסנדר

 ,ָיָון ָּבַנִי ַעל ּיֹוןצִ  ָבַנִי ְועֹוַרְרִּתי...
 ;יג) ,(ט' ִגּבֹור ְּכֶחֶרב ְוַׂשְמִּתי

 אשדוד, אבל ז), (ט', פלשת בערי משמעותית יהודית טהשלי הושגה גם החשמונאית המלוכה בימי
 .ישראל במדינת רק יהודיות לערים הפכו ועקרון אשקלון



___________________________ 

 'מקרא 'דעת סדרתב לזכריה במבוא ראו* 

 ב עמ' דכ מכות עקיבא, רבי תא מבין אני כך** 

  

  

 ?חמור או סוס -זכריה י 
הוד או עם מלך צנוע ללא רכב שרד וקישוטים  גיבורים וסוסים מלאיעם  -כיצד תבוא הגאולה 

 ?יקרים

 נבואה בתוך לכאורה)( סותרים אוריםתי שני?"* ֲחמֹור לעַ  ְוֹרֵכב "ָעִני ו:א ַּבִּמְלָחָמה", ְּכסּוס..."
  -אחת משיחית

 ,ָל ָיבֹוא ַמְלֵּכ ִהֵּנה...
 ,הּוא ְונֹוָשע ַצִּדיק

 ,ֲחמֹור ַעל ְוֹרֵכב צנוע) (=ָעָנו, ָעִני
 ;ֲאֹתנֹות ֶּבן ַעִיר ְוַעל

 ,ִמירּוָשַלִם ְוסּוס ֶאְפַרִים,מֵ  ֶרֶכב ְוִהְכַרִּתי
  -ִמְלָחָמה ֶקֵׁשת ְוִנְכְרָתה

 ,ַלּגֹוִים ָׁשלֹום ְוִדֶּבר
 ,ָים ַעד ִמָּים ּוָמְׁשלֹו
 י)-ט (ט', ֶרץ;ָא  ַאְפֵסי ַעד ּוִמָּנָהר

  -בהמשך ומאידך,
 ,ְיהּוָדה ִלי יָדַרְכִּת  ִּכי

 ...ֶאְפַרִים ִמֵּלאִתי ֶקֶׁשת
 ...ֶעְדרֹו ֶאת ָבאֹות-צְ  ה' ָפַקד ִּכי

 ;ַּבִּמְלָחָמה הֹודֹו ְּכסּוס אֹוָתם ְוָׂשם
  -ִמְלָחָמה ֶקֶׁשת ּנּוִמּמֶ  ָיֵתד, ֶּמּנּוִמ  ִפָּנה, ִמֶּמּנּו
 ;ַיְחָּדו ֹוֵגׂשנ כל (=יסולק) ֵצאיֵ  ִמֶּמּנּו (ואז)
 ּוצֹותח ְּבִטיט ּבֹוִסים ִגֹּבִריםכְ  ְוָהיּו

 ;ו)-ג י', יג; ט',( …ִעָּמם ה' יּכִ  ְוִנְלֲחמּו ַּבִּמְלָחָמה,

 קישוטים בליו שרד רכב בלי צנוע,ו פשוט ַצִּדיק"," מלך - יא)( ישעיהול ואםת ראשוןה התיאור
 ובלי וסיםס בלי לא) ג,כ מות(ש ְּפִלְׁשִּתים" םיָ  ְוַעד סּוף ִמַּים" שלום לש בדיבור משולי והוא יקרים,

 .המלחמה כוחות כל תא מפניו יכרית ה'ש מפני מלחמות,

 סוסי את ויגרשו וחמים,ל כוחות מתוכם יוציאו יהודהו אפרים - )ה-ד( מיכהל ואםת שניה התיאור
 ."הֹודֹו "ְּכסּוס יהיה חמהבמל והניצחון האויבים,

 ?המּופלא הסוף את קדימהמ הנבואה ליאו? יקדם ואיזה חד?א בתהליך שונים םשלבי אלו האם

  -הים ובקריעת מצרים יציאתב כמו ממדים, צוםע גלויות יבוץק יתחולל להא כל בתוך
 ,ַּגם ַאְּת (=שומרון הגוָלה) ְּבַדם ְּבִריֵת (=בזכות הברית)

  -יוסף) (=כמו ֹוּב ַמִים ֵאין ּבֹורִמ  ֲאִסיַרִי ִׁשַּלְחִּתי
 יב)-יא (ט', לישועה)... =המצפים( ַהִּתְקָוה ִסיֵריאֲ  לביטחון)(= ְלִבָּצרֹון ׁשּובּו

 ...ְפִדיִתים ִּכי ֵצםַוֲאַקּבְ  ָלֶהם ֶאְׁשְרָקה
 ;ָׁשבּווָ  ְּבֵניֶהם ֶאת ָחיּווְ  ִיְזְּכרּוִני, ּוַבֶּמְרַחִּקים...

 יא)-ח (י', …ַקְּבֵצםאֲ  ּוֵמַאּׁשּור ְצַרִים,ִמ  ֵמֶאֶרץ ַוֲהִׁשבֹוִתים

 .בימינו רק מתקיימים ם",יָ  ַעד "ִמָּים שליטהו יא), ישעיהוב (כמו מּופלאה יותהגלו קיבוץ

  



 !''לבן כתוב לאו ביותר, הפשוט בהרכ הוא חמור'* '

  

  

 חידת צאן ַהֲהֵרָגה -זכריה יא 
 ?מתי הופרה ָהַאֲחָוה ֵּבין ְיהּוָדה ּוֵבין ִיְׂשָרֵאל

 .ְמסּוֶּבֶכת חידה ֲהֵרָגה"?הַ  "צֹאן זו מי

 יהוא ובית אחאב יתב מימי - ויהודה שראלי על דומה'ק 'נבואהב שתמשה כריהז רכנו,ד פי על
 לימים או לימיו, ותהא וֵהֵסב - ַהְּלָבנֹון') ַיַער ='ֵּבית( וירושַלִם ומרוןש ורבןח עדו ש"י),ר (כפירוש

 .חידתית ואההנב לכן - יבואו

ֶׁשת ְכָחדּונִ  מתי נחפש ורד"ק)( רש"י בעקבות  "ָהַאֲחָוה הופרה מתיו ח)? יא,( ָחד"ֶא  ֶיַרחּבְ  ָהֹרִעים "ְׁש
 ?ההם המנהיגים לבין ה' בין הדדית חילהב של רקע לע יד), ט,( ִיְׂשָרֵאל" יןּובֵ  הּוָדהיְ  ֵּבין

 :אחד בחודש שראל,י בממלכת מנהיגים רצחונ פעמים שלוש
 ;יָעְמִר  ָמַלךּו כב),-ט טז, א-(מלכים ִתְבִניו ִזְמִרי ֵאָלה,
 בין "ָהַאֲחָוה" ופרהה אז - יא)-ט ב-ם(מלכי דוד ביתב ֲעַתְלָיה טבחו הּוא,יֵ  מרדב ֲאַחְזָיהּוו יֹוָרם

 ;ליהודה מרוןשו תועבות את הביאהש ויהושפט, אחאב
 ;כה)-ח ב-(מלכים ָיהְּפַקְח  זמן וכעבור ִמים"),יָ  "ֶיַרח ָמַלך( ָיֵבׁש-ֶּבן ַׁשֻּלםו ָיָרְבָעם-ןּבֶ  ְזַכְרָיהּו

 שקל, 30( קיבלוש השכר - שומרון את טהרל הצליחו לאש אלישע,ו ליהוא נביאים,ה םה הרועים
 .(יח) ירמיהו משלכ ַהּיֹוֵצר" "ֶאל אותו לקח ה'ו לו, ראויים יוה לא ב),ל כא, תשמו בד,ע מחיר

 ֵמֲאָרם ֵאלוֲחזָ  בישראל, פגעוי שלא י), (יא, ָהַעִּמים"" עם בריתה את ֵפרההֵ  "ֹנַעם", ֵקלמַ  גדיעת
 להרג ביאהה ֵיהּוא, מרדב יד) (י"א, ָהֹחְבִלים"" ֵקלמַ  גדיעת. רש"י) (כפירוש ּמֹותׁשַ  בהם עשה ַּדֶּמֶׂשק

 .ֲעַתְלָיה ולטבח המלכים, שני

 שומרון לחורבן גרמוו יז),-טז (יא, צאןל כלל אגוד לא ביהודהו ישראלב אחרוניםה המלכים
 .לבנון וארזי מברושים שנבנו וירושַלִם,

 ורד"ק החשמונאים, לכימ על ינהק פרקב ראק ראב"ע? שני בית בימי ומיםד דברים קרו האם
 את פירש "ב)ע לט יומא( זכאי-ןב וחנןי רבן. לצאן דאגי שלא ֱאִויִלי", ה"ֹרֶעה תא בהורדוס זיהה

,ְּד  ְלָבנֹון ח"ְּפַת  נבואת " ׁשֵא  ְותֹאַכל ָלֶתי  .שני יתב חורבן על ַּבֲאָרֶזי

  

  

 המספד בירושלם -זכריה יב 
 שלושה ניצחונות, שני הספדים והשראה ציונית אחת מיוחדת במינה

 .החידות ואיתו נמשך, ל"ִיְׂשָרֵא  ַעל 'ה ְדַבר ַמָּׂשא"
 חתא פעם רק היה ניצלה, והעיר ודד ובית ירושַלִם לע ָצר דה,יהו לע השתלטש דולג אויב

 .וחזקיהו ישעיהו בימי סנחריב סעמ – בהיסטוריה

 השער,-סף תא לפרוץ הצליחו שלא ַעִּמים",הָ  ְלָכל ַעלַר  ףסַ  ְירּוָׁשַלִם" תא יארהת קדומהה הנבואה
 מ  כז; עד (כה ישעיהו פרקיב שכתבנו כפי מערכה.ב הנופלים מוניה לע נוראה הלםה תא וגם

 כריהז בפי הקדומה הנבואה והנה ההצלה, סנ על שירה ומרל כוח זקיהוח לדור יהה לא ואילך),
 :הזעזוע על מעידה



 ,(הגויים) ָדָקרּו ֲאֶׁשר ֵאת ֵאַלי ְוִהִּביטּו...
 ...ַהָּיִחיד ַעל דְּכִמְסּפֵ  ָעָליו ְוָסְפדּו
 ,ִּבירּוָׁשַלִם ַהִּמְסֵּפד ְגַּדליִ  ַההּוא ַּבּיֹום

 ;ְמִגּדֹון ִבְקֶעתּבְ  ֲהַדְדִרּמֹון, ְּכִמְסַּפד
 ;יד)-י יב,( ִמְׁשָּפחֹות... ִמְׁשָּפחֹות ָהָאֶרץ ְוָסְפָדה

 של ַהֶסֶלְבקי במצור תרחשהה ירושלים של הצלה בלא זרובבל, חריא ודד יתב עלםנ ניש יתב בימי
 כריהז הדת'. 'גזרות בוטלו אזו המקדש, נוכתח אחרי שנתייםכ ),51-06 'ו א-מקבים( ליסיאס

 .החשמונאים בימי ד)דו בית (בלי התקיימהו חזרה והיא זקיהו,ח מימי נבואהה את העביר

 מתאים דרכנו, לפי ספדים:ה שני של ֵצרוף אןכ מצאו ונתן,י רגוםת עקבותב )א עמ' ג מגילה( חז"ל
 שנהרג ְחָאב',ַא  כ'מספד ַהָּיִחיד" "ַעל ספדמ של רוןהזיכ תא קדומהה הנבואהמ קבלל לזכריה
ֹ  פד'מס את עליו ולהוסיף =ֲהַדְדִרּמֹון),( ֲהַדד-ֶּבן צבאמ גלעד ברמות  מגידוב שנהרג אִׁשָּיהּו',י

 .ְנכֹו-ְרֹעהּפַ  ביד ְמִגּדֹון) (=ִּבְקַעת

 חולל מובהק, 'יהודי' יֹאִׁשָּיהּוו מובהק, 'ישראלי' ְחָאבַא  בקרב, נפלוש לכיםמ ניש לש זהה הצרוף
 אחרי חודש הרצל, ב"ז של זכרול בהספד ביפו, וקק הרב פימ הציוני מפעלל יוחדתמ השראה
 .44 בגיל עת, בטרם פטירתו

 הייתה קשה, במלחמה םאויבי ממצור יצלהנ יהודית ירושליםש היסטוריה,ב שלישיתה הפעם
 .העצמאות במלחמת בתש"ח,

  

  

 הנבואה שלא נותנת לי מנוח -זכריה יג 
 לאחר שסתם את הגולל על מוסד הנבואה, חוזר זכריה אל 'צאן ההריגה' בנבואה מזעזעת

 זכריה אחרי נחתמהו ציון יבתש את רדהש לא הגלות,ו החורבן משברי את ששרדה הנבואה,
 ?מדוע – ומלאכי

 הספרותית נבואהה משברי אלישע. מותו אליהו סתלקותה םע חלוה עממיתה נבואהה משברי
 של הנוראה בדידותב לשיאם והגיעו חבקוק),( הכשדים לייתע עם תעצמוה נשה,מ דורב החלו

 וחגי, לב),( בירמיהו סתמהנ נבואיתה תפילהה שקר;ה נביאי מול (יג) לויחזקא כג) (יד; ירמיהו
 .האמת נבואת של הכוחות שאריתב השני הבית בנייןו ציון יבתש את יוול ומלאכי זכריה

 שיש אלה, ובעיקר המתחזים, הם – (וכד') שפטניםמ רבנים, דענים,מ ופאים,ר לע גדולה האיום
 בור האמת, בואתנ נחלשהש כלכ המקצועית. מהאתיקה חורגים םה אך ומוגבל, םמסוי ידע להם
 כג, ירמיהו הבר; רעיניג את העוטף תבןה (כמו ום'לתח הקרובים' המיסטיקניםו חלומותה אנשי

 .ומתחזים חקיינים גם כמובןו כט),-כה

 הורים שאפילו דע אמת, אנשי על הנבואה הנמאס כמה דע להמחיש כדי קודמיו דבריל וזרח זכריה
 היעלמות םע אבל מפורש,ב אתז מרא אל זכריה. ג) (יג, 'ְלִהָּנֵבא' תחילוי אם ילדיהם, נגד יתעמתו

 וצפיית הנוקבים דבריה רק מנוע ויישארו האמת, בואתנ גם יעלםת ב), יג,( ֻּטְמָאה"הַ  "רּוחַ 
 .הישועה

 ים=המנהיג( "ָהֹרֶעה" לַהָּכַאת יא), מפרק( ַהֲהֵרָגה' צֹאן' אל נבואהה חוזרת קהפר בסוף
 :הנפש עומק דע מזעזע הנבואה דברו (בגלויות), מתפזרותה ולצאן המושחתים),

 ,הגולה) =בתפוצות( ָהָאֶרץ ְּבָכל ְוָהָיה
 ,ְגָועּויִ  ִיָּכְרתּו )2/3(= ּהּבָ  ְׁשַנִים ִּפי

 ;ָּבּה ִיָּוֶתר )1/3(= ְוַהְּׁשִלִׁשית
 ...ּוְצַרְפִּתים ָּבֵאׁש, ְּׁשִלִׁשיתהַ  ֶאת ְוֵהֵבאִתי



 אחרי דור ואנחנו, נוראים. יסוריםי יעבור הזה שלישה וגם גלויות,ב שרודי שראלי עםמ לישש רק
 .ישראל במדינת עיקר,ב שורד, ושליש תפוצה,ב מואצת תבוללותה עינינו נגדל רואים השואה,

 .משמעותה את הבנתיש מאז לנפשי, נוחמ נותנת אל הזאת הנבואה

  

  

 יד ה' הייתה זו -זכריה יד 
ג , אילו היינו נאלצים להילחם בעיר העתיקה מבית לבית, מג55ושב על חבריי, לוחמי חטיבה אני ח

 לגג, מסמטה לסמטה, אינני יודע איזה 'ִמְסֵּפד בירושלים' היינו שומעים

 !השיאים שיא אחד. ה' מלכות – במדבר מים – בלילה אור

 רבהח רומא),ו בבל( רבהח ַלִםכשירוש כולה. ניצלה זקיהו),ח-ישעיהו בימי( ניצלה כשירושַלִם
 בחילול חשמונאים,ה בימי אולי (ב)? ּגֹוָלה"ּבַ  ָהִעיר י"ֲחצִ  צאי הודית,י ירושליםב תי,מ כולה.

 .אותה וטיהרו זרוח ואחיו המקבי יהודהו מהעיר, רחוב כשרבים המקדש,

 הרמ העתיקה, העיר וחררהש הימים בששת שבי.ל הלכו לוחמיוו היהודי רובעה חרב בתש"ח
 הר ראה ואה הזיתים? מהר התשכ"ז, איירב כ"ח בוקרב גור וטהמ פקדנומ אהר המ הזיתים.

 .הסיירת) (נגד שםמ נלחמו עוד בלילהש הלגיון, כוחותמ ריק הבית

 מגג לבית, מבית העתיקה עירב להילחם נאלצים היינו אילו ,55 חטיבה חמילו בריי,ח לע ושבח אני
 על שומעים יינוה בירושלים' ֵּפד'ִמְס  יזהא ודעי ינניא ודם),הק יוםב (כמו לסמטה מסמטה לגג,

 ...'הקדושים ות'במקומ והרס דמים קרבותל מגיב יהה העולם איךו החללים, המוני

 ינומ המצרים אבל לו, מאשרים יוה לא הירדנים צאת.ל רשות יקשב נצורה ירדניה מפקדה אבל
 לע 'להקל' כדי מלחמהל אותם הכניסש הוא – הירדני הצבא על ריאד, ונעיםמ-אל בדע מצרי, גנרל

 .בוקר לפנות לצאת ירדניה לכוח שאישר הואו בסיני, צבאו

 וז בעיַניי, באוויר. הלגיון לוחמי של ריחה היה ועוד ריק,ה הבית הרל כנסנונ ך,כ חרא עותש כשלוש
 ואכהב הזיתים להר מעבר זמןמ פרצה כבר היהודית התיישבותה מאז, ַרְגָליו'.' או ',ה 'יד' הייתה

 ?יםהרוג רבבות עם אדמה עשר להיות חייב אםה המלח. ים

 !אנא – ברחמים" ציוןל בשובך עינינו "ותחזינה – יום כלב מתפללים אנו

 החג יט),-(טז ַהֻּסּכֹות" ַחג" של 'הושענות' זיתיםה בהר הנץ'' םע תפללמ ניא רבה,-בהושענא
 העיר כשמראה ),ו (יד, יקרות" ב"אור רושליםי חלונותב מתנוצצים הזריחה ואורות האוניברסאלי

 .לרגע מרגע מתחלף

 .    הזה בוקעה לאור ראויים שנהיה רק

  

  

 כיצד הדת תשרוד -מלאכי א 
נבואת האמת במדרגתה העליונה הייתה ייחודית לישראל, אבל דתיות יש בכל העולם, ואפילו 

 ל האליםעובדי אלילים ידעו על 'אל עליון', שמעל ומעבר לכ

 !הנבואה בצדקת תייםד לשכנע כדי דום?א ולחורבן '",ה ְדַבר "ַמָּׂשאל לחזור למה

 כבוד על בנויה דתיות נבואה; בהעדר גם נאמנים, ולהישאר דתיים להיות איך ללמד בא מלאכי
 ' -ֹּכל-כ'ֲאדֹון לוהים-א יראת על וכמובן בארץ, אשר ולמקדשו שבשמים', ל'אבינו



 ,בָא  ְיַכֵּבד ֵּבן
 .ֲאֹדָניו ְוֶעֶבד
 ?ְכבֹוִדי ַאֵּיה ָאִני, ָאב ְוִאם
 ?מֹוָרִאי ַאֵּיה ָאִני, ֲאדֹוִנים ְוִאם

 העליונה במדרגתה האמת נבואת רָאה;יִ  ועל כבוד לע שבנויה תית,ד פהש יאה לאכימ לש השפה
 עליון', ל-'א על דעוי אלילים עובדי ואפילו עולם,ה בכל שי דתיות בלא לישראל, תייחודי הייתה
  -האלים לכל ומעבר שמעל

ֹ  ְוַאֶּתם ִּתְרֶאיָנה ְוֵעיֵניֶכם  :אְמרּוּת
 .ו)-ה א,( ִיְׂשָרֵאל ְלְגבּול ַעלמֵ  ה' ִיְגַּדל

  -ללמוד צריכים ודע שהיהודים כבוד, דתי,ה בפולחן בודכ מהו ודעיםי הגויים ובעיקר,
 ְמבֹואֹו ַעדוְ  ֶׁשֶמׁש ִמִּמְזַרח ִּכי

 ,ּגֹוִיםּבַ  ְׁשִמי ָּגדֹול
 ִלְׁשִמי ָּגׁשמֻ  ֻמְקָטר ָמקֹום ּוְבָכל

 ,ְטהֹוָרה ּוִמְנָחה
 ,ַּבּגֹוִים ְׁשִמי ָגדֹול ִּכי

 ;יא) (א, ָבאֹות-צְ  ה' ָאַמר

 וגם ח), א, ּום;מ (לא החומרי במובן גם טהור להיות חייב ה',ל קרבן וא נחהמ מביאיםש בר,ד כל
 ח), א, ";(="ְלֶפָחֶת  פרסיה שליטל האם - שוטפ הוא והמבחן יג), א, זּול;גָ  (לא המוסרי במובן

 ?כזאת מנחה מביאים הייתם ופוליטית, לכליתכ לתמורה מנומ מצפים שאתם

 ַהֵּלִוי" ל"ְּבִרית לחזור ז,יב), א,( ה'" "ֻׁשְלַחן תא לבזות הפסיקל ריכיםצ מיוחדב הלוייםו הכוהנים
 .ח)-ד (ב, ֱאֶמת" ול"ּתֹוַרת

 נוכח ה' שאין מינימלית, תיותד ושל ,("ְמֵאָרה") לכליתכ צוקהמ לש ושםר למתקב מלאכי מדברי
 ' -חובה ידי 'לצאת רכיםד מחפשים רק והניה,כ כמו אנשיה,ו כלל, בה
 ?ִהים-אֱ  ָאָדם ֲהִיְקַּבע )ט-ח (ג,
 ...ֹאִתי ֹקְבִעים ַאֶּתם ִּכי

 ...ינימלית)מ (בהפרשה ְוַהְּתרּוָמה ַהַּמֲעֵׂשר

 .להיטהר ייבתח היא נבואה, העדרב ִלׂשרוד תוכל שהדתיות כדי

  

 מזבח התמלא דמעות -מלאכי ב 
מלאכי ניצב עם עזרא במאבק הגדול נגד נישואי נכריות, שהתרבו ביהודה, וראה בהם בגידה 

 וחילול הברית

 היחיד בלא נזכר, לא שמו - נאמן והןכ ה' שלח ח)( ַהֵּלִוי" ְּבִרית" את משחיתיםה כוהניםה מול
 .הסופר-הכוהן זראע הוא לתיאור, המתאים תקופהב

 מנותל ייחודי, סמכות כתב םע הפרסית ממלכהה מטעם אשי'ר 'רבכ רצהא להע ח)-ז( עזרא
 אהרן; (עד יחוסוי אבל במקדש, גדול והןכ היה אל עזרא - אזורב יהודיםה כלל דייניםו שופטים

 להציב כוחות לו תנונ ֹמֶׁשה"), ְּבתֹוַרת ָמִהיר "ֹסֵפר( ובפירושה בתורה שליטתוו ו),-א ז, עזרא
 ;אלטרנטיבה

  -הכהונה לממסד שמחוץ בכוהן תמכה מלאכי נבואת
 ...ְוַהָּׁשלֹום ַהַחִּיים ִאּתֹו, ָהְיָתה ְּבִריִתי
 ,ְּבִפיהּו ָהְיָתה ֱאֶמת ּתֹוַרת
 ,ִּבְׂשָפָתיו ִנְמָצא לֹא ְוַעְוָלה

 ,ִאִּתי ָהַל ּוְבִמיׁשֹור ְּבָׁשלֹום
 ;ֵמָעֹון ֵהִׁשיב ְוַרִּבים

 ,ַדַעת ִיְׁשְמרּו ֹכֵהן ִׂשְפֵתי ִּכי
 ;ז)-(ד ִמִּפיהּו... ְיַבְקׁשּו ְותֹוָרה



 בגידה בהם וראה ביהודה, שהתרבו ת,נכריו נישואי גדנ הגדול מאבקב עזרא םע יצבנ מלאכי
 :הברית וחילול

 ְלֻכָּלנּו ֶאָחד ָאב ֲהלֹוא
 ְּבָרָאנּו ָחדֶא  ל-ֵא  ֲהלֹוא
 ,ְּבָאִחיו ִאיׁש ִנְבַּגד ַמּדּועַ 
 ?ֲאֹבֵתינּו ְּבִרית ְלַחֵּלל

 ,ֵהבָא  ֲאֶׁשר ה' ֹקֶדׁש הּוָדהיְ  ִחֵּלל ִּכי...
 ;יא)-י ב,( ֵנָכר ֵאל ַּבת ּוָבַעל

 ומלאכי - עם אֵספת כינסו השביע והתאבל, גדוב קרע התוודה,ו התפלל בכה,ו עקז י)-ט( עזרא
  -הנבואה בשם דברים שני הוסיף
 נכריות) (=נישואי ֶׂשָּנהַיעֲ  ֲאֶׁשר ִאיׁשלָ  ה' ַיְכֵרת

 ,*ַיֲעֹקב ֵמָאֳהֵלי ְוֹעֶנה ֵער
 ;אֹותבָ -צְ  ַלה' ִמְנָחה ּוַמִּגיׁש
 :ַּתֲעׂשּו ֵׁשִנית ְוזֹאת
 ...ַוֲאָנָקה ִכיּבְ  ה', ִמְזַּבח תֶא  ִּדְמָעה ַּכּסֹות

 ְנעּוֶרי ֶׁשתֵא  ּוֵבין ֵּביְנ ִעידהֵ  ה' ִּכי...
 ,ָּבּה ָּבַגְדָּתה ַאָּתה ֲאֶׁשר
 ;טז)-יב (ב, ְּבִריֶת ֵאֶׁשתוְ  ֲחֶבְרְּת ְוִהיא

 שננטשה יהודיה, עוריםנ באשת וגם בות,א בברית םג פולה,כ ייתהה הבגידהש מלאכי,מ למדנו
 של דמעות התכסה המזבחש עד התועבה, תא והכשירו ובילוה והכוהנים כרית,נ פהפיהי בעבור
 .העזובות דיות,היהו הנשים

  

 ט-ז לח, ראשיתב יהודה, בני ֹוָנןוא ֵער כהריגת*

  

  

 מחכים לאליהו -מלאכי ג 
 ?דועמ –מלאכי הנחיל לדורות את הכמיהה לבואו של אליהו. לא של ישעיהו והושע, עמוס ומיכה 

 ."ַׁשַער ִעיַלתנְ  ְּבֵעת (עתידי) ַערׁשַ  ָלנּו ְּפַתח"

 :לתחילתה) מתקשר ואההנב (וסוף ליהוא הוא העתידי),( ַמְלָאִכי על מבשר (הנוכחי) ַמְלָאִכי

 ,ַהָּנִביא ִלָּיהֵא  ֵאת ָלֶכם ֵלחַ ׁשֹ  ָאֹנִכי ִהֵּנה
 ;ְוַהּנֹוָרא ַהָּגדֹול 'ה יֹום ּבֹוא ִלְפֵני

 ,ֲאבֹוָתם לעַ  ָּבִנים ְוֵלב ִנים,ּבָ  ַעל בֹותָא  ֵלב ְוֵהִׁשיב
 ;כד)-כג (ג, ֶרםחֵ  ָהָאֶרץ תֶא  ְוִהֵּכיִתי ָאבֹוא ֶּפן

 ,ְלָפָני ֶדֶר ּוִפָּנה ְלָאִכימַ  ֹׁשֵלחַ  ִהְנִני
 ,ְקִׁשיםְמבַ  ַאֶּתם ֲאֶׁשר ָאדֹוןהָ  ֵהיָכלֹו לֶא  ָיבֹוא ּוִפְתֹאם

 ...ָבא ֵּנהִה  ֲחֵפִצים, ַאֶּתם ֶׁשראֲ  ַהְּבִרית ּוַמְלַא
 ...ֹואֹוּב יֹום ֶאת ְמַכְלֵּכל ּוִמי
 ;ַכְּבִסיםְמ  ּוְכֹבִרית ְמָצֵרף ְּכֵאׁש הּוא ִּכי
 ,ַכָּכֶסףוְ  ַּכָּזָהב ֹאָתם ִזַקקוְ  ֵלִוי, ֵניּבְ  ֶאת ְוִטַהר...

  –ִּבְצָדָקה ִמְנָחה יַמִּגיׁשֵ  ַלה' ְוָהיּו
 ,ִוירּוָׁשָלִם ְיהּוָדה ַחתִמנְ  ַלה' ְוָעְרָבה

 ;ַקְדֹמִנּיֹות ּוְכָׁשִנים עֹוָלם ִּכיֵמי
 ;ה)-א (ג, ט...ַלִּמְׁשּפָ  ֲאֵליֶכם ְוָקַרְבִּתי



 ַאְלָמָנה ִכיר,ׂשָ -ְׂשַכר ("ֹעְׁשֵקי וסריתמ פשיעה גדנ מהירותו ידהמ אותהב תנהלי עתידיה המשפט
 הדתית השפה תא עיצב זה וגם ֶּׁשֶקר'),לַ  ְוִנְׁשָּבִעים ָנֲאִפיםְמ  'ְמַכְּׁשִפים,( דתיתו ֵגר"),-ַמֵּטיּו ְוָיתֹום

 .וישעיהו) מעמוס (יותר לדורות

 ?מדוע – ומיכה מוסע והושע, ישעיהו של אל אליהו. לש לבואו כמיההה את דורותל חילהנ מלאכי

 לא אחאב יתב אותה, לסלק הצליח אילו – איזבל ועבותת נגד ממיע בואינ אבקמ ובילה אליהו
 .גלותו חורבן ולמנוע להתאחד, אולי)( יכלו יהודהו ישראל ממלכותו נופל, היה

 דווקאו ְוַהּנֹוָרא", ַהָּגדֹול 'ה יֹום "ּבֹואב תידיע סוןא מנועל יכול ,המטהרת האש עם אליהו, לכן,
 ;"ֵחֶרם ָאֶרץהָ  ֶאת ְוִהֵּכיִתי ָאבֹוא "ֶּפן – בהרבה מורהח אש מנועל יכולה לו,ש הַקָּנאּות

 :זיכרון ובספר ורה,ת בספר אז? דע ִנְׂשרֹוד ואיך
 ַעְבִּדי ֹמֶׁשה ּתֹוַרת ִזְכרּו
 ִיְשָרֵאל ָּכל לעַ  ְבֹחֵרב ֹותֹוא ִצִּויִתי ֲאֶׁשר

 ;ּוִמְׁשָּפִטים ֻחִּקים
  –ּוֶרֵעה ֶאל ִאיׁש ה' ְרֵאייִ  ִנְדְּברּו ָאז

 ְלָפָניו ִזָּכרֹון ֶפרסֵ  ַוִּיָּכֵתב ִּיְׁשָמע,וַ  ה' ַוַּיְקֵׁשב
 ;כב,טז) (ג', ְׁשמֹו... ְלֹחְׁשֵביּו ה' ְלִיְרֵאי

* 

 ִניםּבָ  ַעל =ֲחֵרדים)( בֹותָא  ֵלב" להשיב – גדולה*ה ותושליח את ראה לארץ, עלהש ככוהן קוק, הרב
 למנוע כדי הלבבות את ולקרב (הדתיים), בֹוָתםאֲ  ַעל =חופשיים)( ִניםּבָ  ֵלבוְ  התרחקו),ש (=ֲחלּוצים

 ."ְוַהּנֹוָרא ָּגדֹולהַ  ה' יֹום "ּבֹואב אחים, מלחמת

 .בידינו עדיין זה

________________________________ 

 ''הדור מאמר ורא* 

  

 הערות על נבואה 4 -סיכום נבואות 
מה היה האתגר הקשה שהוליד את שטף הנבואות, מהי אחרית הימים, אלו נבואות התגשמו יותר 

 מפעם אחת והאם אנחנו מבינים את המשמעות הנבואית של תקופתנו? מסכמים את נביאים

  מעצמות מול נביאים

 מצויים יוה ושירה לילהע יפוריס םג קדומות.ה התרבויות בכל יוה חכמה ומשלי תפילה מזמורי
 רק הופיעה העליונה מדרגתהב הנבואה אבל תידות,ע ומגידי חזיונותו חלומות םג סרוח לאו לרוב,
 ?מדוע (המקראי). ישראל בעם

 שהוא חד,א לוהים-א אלא עליון', (=כוח) ל-'א לא – המונותיאיסטית האמונה ואה רווחה ההסבר
 .ספציפי כוח של תמונה וםש לו להיות כולהי לא ממילאו כולם', תהכוחו 'כל

 אלא בכתובותיהם, מציינים אשור שמלכי אדוני' אשור האל' לא הז מעצמה,כ ולהע שורא םא לכן,
 ישראל עם מתי מובסים,ו מנצחים ויורדים, וליםע עמים דועמ להסביר דרשהנ נבואהה חד'.א 'ה'

 עם גם וסר,מ וגם דת םג צדקה, גםו שפטמ םג כוללתה תאח סברה בשיטת והכל ולמה, מובס
 ברכה גם נחמה, וגם תוכחה גם יסטוריה,ה וגם טבע םג העמים. לכ על וניברסליא בטמ גםו ישראל

 .גאולה גםו חורבן גם קללה, וגם

 בכל פרסית) כך ואחר בבלית, כך ואחר (אשורית, אחת על-מעצמת של ההשתלטות רק זה, כל ועם
 בפרק הסלע', מן 'מים כמו ספרותית נבואה של כביר שטף שהוליד הקשה האתגר היה המרחב



 הנבואה של הכוללת' 'האחדות מול האלילית, המעצמה כוח של הכוללת' 'האחדות אחד. היסטורי
 .מעצמות מול נביאים – הישראלית

 עיהו,ויש הושע של ופעתםה אבל וקדומים, תיקיםע שורשים יוה כבר ישראלב הספרותית לנבואה
 אשוריתה המעצמה מול ההכרחית התמודדותה ידי לע וסברתמ חד,א מןז פרקב מיכהו עמוס
 הכשדית, בבל ולמ ויחזקאל ירמיהו חבקוק,ו וחולדה פניהצ ך,כ דיוקב הגלות;ו חורבןה ואיום

 .דוד מבית ובזרובבל יון,צ בשיבת הפרסי, דריושו כורש לש התמיכה נוכחל וזכריה וחגי

 האחרים הימים - הימים' אחרית'

 הרים נופיב צופה כמו שטחי, מבטב אחד אופקכ שנראים תחלפיםמ ופקיםא מידת יוה לנבואה
 :כאחד נראה הכלו נסתרים, גיאיות ביניהםו רבים, כסר קווי חתא בבת הרואה

 ...'לה בא יום הנה
 ...באים ימים הנה

 ...ההוא ביום
 ...והנורא) (הגדול ה' ביום
 ...הימים באחרית והיה

 בעברית – חכמים ולשון מאוחרתה העברית ביןל המקראית עבריתה יןב כריעמ בדלה הביןל חשוב
 בעוד רבים. 'אחרונים'ו אחד ראשון יש לכןו 'אחרון', ואה מישהו אחרי'' באש ימ לכ מקראית,
 .אחריו עוד שאין ימ רק הוא אחרון'' המאוחרת, שבעברית

 ,ראֹשנה ילדיהן אתו השפחות את וישם
 ,אחֹרנים וילדיה לאה ואת
 ;ב) לג, (בראשית אחֹרנים וסףי ואת רחל ואת

 ,הזה הבית כבוד יהיה גדול
 ...ראשוןה מן אחרי...) (=שהוקם האחרון
 ;ט) ,ב (חגי באות-צ 'ה ְנֻאם שלום, תןא הזה ובמקום

 רון""האח כי בעתיד, שייבנה הבית על םג כמו בימיו, נבנהש השני ביתה על חולל יכולה יחג נבואת
 האחרון' הקץ' בהכרח יננהא נבואהב ימים'ה אחרית' לפיכך,.' 'השלישי וגם ני''הש גם להיות יכול
 שיבואו האחרים', הימים' – אלא מאוחרת),ה ובעברית ני,ש בית רותבספ מושגה התפרשש (כפי

 .'האלה 'הימים אחרי

 ימים"ה באחרית" הןב ושיזכו הם),מ נטל (או להם העניקש בנחלות ניוב את רךב אבינו יעקב
 אבל ממנו. נתעלמה לא זאתה והאחרית מצרים, לותג של ימיםה חריא לומרכ ),א ט,מ (בראשית

 (=קץ 'הקץ' את לגלות יקשב יעקב וברש"י), ;ג צ"ח, רשהפ רבה בראשית( מדרשה לש בעברית
 .ממנו נתעלםו ההיסטוריה), קץ הימים,

 מתחלפים. באופקיםו אחת, פעםמ ותרי ייםהתקל יכלו עתידיות שנבואות ם,מביני אנו מכאן
 ישועה וב שיש וםי כלש פוא,א דע: כט) פרק ב חלק בוכים,נ (מורה הרמב"ם כתבש כפי בדיוק
 של בוא יום על אמר א)י (ב, יואל (והראיה): הנורא'ו הגדול 'ה 'יום קראנ בד,כ סוןא וא גדולה
 שיבואו הגויים על ךכ אמר כך (ואחר לנו'יכי מיו מאד, ונורא ה' וםי גדול 'כי ליהם:ע ארבה אותו
 .ה)-ג ,ג יואל ירושלם, על לצור

 תקיימוה יהודית רושליםי בנייןו יוןצ יבתש נבואות? פעמים כמה תקיימוה נבואות אלו לדוגמה,
 על צרים שהאויביםכ קשה, מלחמה בתוך רושליםי והצלת ימינו,ב גם מתקיימותו ניש יתב בימי

 (מול חשמונאיםה בימי אשורי),ה המצורו נחריבס מול( חזקיהו-עיהויש בימי התקיימו העיר,
 .בימינו - הימים בששתו בתש"ח וגם סלבקי),ה והמצור ליסיאס

 'ריקם ישוב לא חורא מדבריך אחד ודבר'

 ?בימינו רק ומתקיימות שני, יתב בימי ולא אשוןר בית ימיב התקיימו אל נבואות אלו



 ס; יא; שעיהוי ל; בריםד =אתיופיה;( ּכּושמ םג העולם, צותק מכל גלויות קיבוץ נבואות .1
 .י) זכריה ;ג צפניה ז; מיכה ד;-ג ואלי יא; הושע ז;ל-ול יחזקאל ב;ל-אל ג; ירמיהו

 צפניה ט;י (עובדיה ואשקלון אשדוד עקרון, – לשתפ ובערי שפלהב לאהמ הודיתי שליטה .2
 .ז) ט, זכריה ז;-ה ב,

 ח;י ד, יואל מז; חזקאלי כ;-יז א,מ לה; ישעיהו( חהמל-ים אזורו והמדבר, הנגב פריחת .3
 .ח) יד, זכריה

 .יד) (זכריה הזיתים הרמ העיר איחוד בואי כך אחרו לגולה, צאת ירושלים חצי .4
 לעץ יהיו העצים ושני וישראל, יהודה (=מדינות), מלכותמ לשתי ודע תפלגי אל שראלי עם .5

 .)ב ב, הושע לז; יחזקאל ג;י-יא א,י (ישעיהו אחד

 ?התקיימו לא עוד נבואות אלו

 מיכה ג; הושע לז; חזקאלי לג; ירמיהו יא; ישעיהו( כסאו לע ויושב דודל צרנ שיח,מ מלך .1
 .י)-ט ט, זכריה ה;

 .יד) זכריה מג; (יחזקאל העתידי המקדש יתב אל 'ה כבוד חזרת .2
 .כב)-כ ,ח זכריה ד; מיכה ;ב (ישעיהו מירושלים – רבים עמיםל בעולם, שלום .3

 ואנחנו – הנבואה

 לא עם שום כי גלויות', 'קיבוץ היה אל וזמן מקום בשום בלא הזמן, לכ העולם, לבכ שי גירהה גלי
 .בגלויות שרד
 ?תקופתנו של נבואיתה המשמעות את ביניםמ אנחנו האם
 ?לו שזכינו מה על הודותל יודעים אנחנו האם
 ?הנבואה פי על ראויכ מתנהגים אנחנו האם

  


