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  ג'התשע תמוז                                          ד "בס

  
  ל"השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז

       מיה לדורו של יאשיהו רתוכחת יל
   )יובל שרלו והרב משה ליכטנשטיין של הרב יםעל פי שיעור( מסעי- מטותפרשת ל

  
 הפטרת השבוע שעבר שהיא ההפטרה הראשונה משלשת

הפטרות הפורענות שאנו קוראים בין שבעה עשר בתמוז 
' מסתיימת בפסוקים הפותחים את פרק ב, לתשעה באב

  :בירמיהו.1
ָהלְֹך ְוָקָראָת ְבָאְזֵני ) ב: (ֵאַלי ֵלאמֹר' ַוְיִהי ְדַבר ה) א"(

ָזַכְרִּתי ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך ַאֲהַבת ' ְירּוָׁשַלִם ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר ה
קֶֹדׁש ) ג: (ִיְך ֶלְכֵּתְך ַאֲחַרי ַּבִּמְדָּבר ְּבֶאֶרץ לֹא ְזרּוָעהְּכלּולָֹת 

ֵראִׁשית ְּתבּוָאתֹה ָּכל אְֹכָליו ֶיְאָׁשמּו ָרָעה ָּתבֹא ' ִיְׂשָרֵאל ַלה
 : " 'ֲאֵליֶהם ְנֻאם ה

נבואה מתחילה בתיאור טיב מערכת הקשרים כלומר ה
כאשר ,  בתקופת המדברה"של כנסת ישראל עם הקב

ת מערכת היחסים בעבר עם הנביא רוצה לעמת אאה שנר
נבואה דומה אבל הפוכה היא הנבואה ( .עם המציאות

 ישעיהו מביא את החזון העתידישם , 'בישעיהו ב
 נימצא בו כרגע המתנפץ לעומת הווה שעם ישראל 

   .)שרחוק מאד מהחזון העתידי
לפני שנדון בהקשר של הפסוקים הללו נראה שמפשט 

ת את היחסים בין כנסרמיהו מציג את יהפסוקים ש
 כימים של אידיליה ה ימי הליכה במדבר"להקבישראל 

ָזַכְרִּתי ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך ַאֲהַבת ְּכלּולָֹתִיְך ֶלְכֵּתְך ַאֲחַרי "
ואכן יש לזכור שימי המדבר . "ַּבִּמְדָּבר ְּבֶאֶרץ לֹא ְזרּוָעה

אירוסין המעמד הר סיני שם נכרתה הברית כוללים את 
 בניין יוהנישואין הכאשר , ה ובין עם ישראל"בין הקב

במדבר אין מימוש מלא של כלומר . בימי שלמהק "ביהמ
, הברית הנכרתת בין הצדדים ועל כן זהו שלב האירוסין

  . א מומש כל צורכועדיין לקשר ש
  

'  דברים ט( על תקופת המדבר משה רבינו אומראבל הרי 
  ): כד

  "מיום דעתי אתכם ' ממרים הייתם עם ה"
ונשאלת השאלה כיצד זה מסתדר עם הצגת המדבר 

התורה מציגה רק אלא יש לאמר ש, כתקופה אידאית
בנביאים ו, תקופת המדבראירועים מסוימים מ

מוצגים השתקפויות ) תהילים ועוד, יחזקאל ( ובכתובים 

השתקפויות שרק בהבטה . נוספות של ההליכה במדבר
מצב היחסים המלא ים לשרטט את על כולן יחד אנו יכול

שהיא כפי שאפשר ,  ה במדבר" להקב בין כנסת ישראל
  . לראות מורכבת מאספקטים רבים

  
  :התכנון הוא על פי נבואת ירמיה 

  'ישראל מיוחדים לה - ' קֶֹדׁש ִיְׂשָרֵאל ַלה . 1
  רואה בהם ראשית תבואתו'  ה–ֵראִׁשית ְּתבּוָאתֹה . 2
  יגן על עם ישראל '  ה–מּו ָּכל אְֹכָליו ֶיְאָׁש . 3
  'ָרָעה ָּתבֹא ֲאֵליֶהם ְנֻאם ה. 4

של הבגידה והניאוף את  בהמשך הפרק נראהאל מול זה 
  . ' ושע פרק במו בהכה "עם ישראל בקב

  
שלשת הפסוקים הראשונים של ונשאלת השאלה האם 

הם מבוא לפסוקים הבאים כחלוקה הנוצרית או ' פרק ב
ולכן הם צמודים לפרק , ' שהיא המשך לנבואה בפרק א

  ? א בהפטרת שבת שעברה
הם ' כלומר האם שלשת הפסוקים הראשונים של פרק ב

' שנאמרה בסוף פרק א' לבנות ולנטוע ' הנבואהביטוי של
' פרק באו ש.  פסוק ד' הנבואה הבאה מתחילה בפרק בו? 

פסוק ד הוא המשך של הנבואה הפותחת בשלשת 
 ָהלְֹך ְוָקָראָת ְבָאְזֵני : "הפסוקים הראשונים של הפרק

... " ָזַכְרִּתי ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך ' ְירּוָׁשַלִם ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר ה
להמשך הניגוד היא חלק מהצבת ' פתיחת פרק ב: כלומר 

  ?כמבואר לעיל 
צרוף שלשת הפסוקים האלו לצעה ראשונה הה להראי

ֵאַלי '  הַוְיִהי ְדַבר"  הפתיחה -ראיה סגנונית היא ' לפרק א
וכן כפתיח לפסוקים ' חוזרת לכל אורך פרק א" ֵלאמֹר

  ! אין יותר פתיח כזה ' ועד לפרק ו' בהמשך פרק בו  .אלו
מביא את משל האשה הזונה ' המשך פרק בלעומת זאת 

יאור  ג כת-וזה מתאים מאד לראיית שלשת הפסוקים א
נפילה של עם ישראל כמתואר בהמשך כניגוד לאירוסין ה

     !'פרק ב
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 האםוהיא . יש משמעות עמוקהשאלה שהצגנו ל
שמטרתה ,  אופטימית היא שליחותשליחותו של ירמיהו

 ?ה ובין כנסת ישראל"לעורר מחדש את האהבה בין הקב
ואנו  ,מדובר בנבואת פורענות שאין עימה תקווה ש ,או

ועדה נההשוואה עם ימי המדבר ו, עומדים ערב החורבן
  ? משבררק להעמיק את תיאור ה

 האם הנביא חובר ליאשיהו לסייע לו : במילים אחרות
או שמא הנביא ירמיהו יוצא ? מתנגדים לוכנגד כל ה

 באמירה גלויה וחריפה שהמהפכה שלו למול יאשיהו
חיצונית בלבד ולא שינתה במהות את התנהגות עם 

  ! ישראל 
    

נעבר כעת לתחילת ההפטרה של השבת שהיא לקוחה 
' פרק ב( ונדון בחלקה הראשון ' פרק ב,ירמיהמ.2

    ) כח- פסוקים ד
: ֵּבית ַיֲעקֹב ְוָכל ִמְׁשְּפחֹות ֵּבית ִיְׂשָרֵאל' ִׁשְמעּו ְדַבר ה) ד" (

ַמה ָּמְצאּו ֲאבֹוֵתיֶכם ִּבי ָעֶול ִּכי ָרֲחקּו ֵמָעָלי ' ּכֹה ָאַמר ה) ה(
ַהַּמֲעֶלה ' ֵּיה הְולֹא ָאְמרּו ַא) ו: (ַוֵּיְלכּו ַאֲחֵרי ַהֶהֶבל ַוֶּיְהָּבלּו

אָֹתנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַהּמֹוִליְך אָֹתנּו ַּבִּמְדָּבר ְּבֶאֶרץ ֲעָרָבה 
ְוׁשּוָחה ְּבֶאֶרץ ִצָּיה ְוַצְלָמֶות ְּבֶאֶרץ לֹא ָעַבר ָּבּה ִאיׁש ְולֹא 

ָוָאִביא ֶאְתֶכם ֶאל ֶאֶרץ ַהַּכְרֶמל ֶלֱאכֹל ) ז: (ָיַׁשב ָאָדם ָׁשם
ּה ַוָּתבֹאּו ַוְּתַטְּמאּו ֶאת ַאְרִצי ְוַנֲחָלִתי ַׂשְמֶּתם ִּפְרָיּה ְוטּובָ 

ְותְֹפֵׂשי ַהּתֹוָרה ' ַהּכֲֹהִנים לֹא ָאְמרּו ַאֵּיה ה) ח: (ְלתֹוֵעָבה
לֹא ְיָדעּוִני ְוָהרִֹעים ָּפְׁשעּו ִבי ְוַהְּנִביִאים ִנְּבאּו ַבַּבַעל ְוַאֲחֵרי 

ְוֶאת ְּבֵני ' יב ִאְּתֶכם ְנֻאם הָלֵכן עֹד ָאִר ) ט: (לֹא יֹוִעלּו ָהָלכּו
ִּכי ִעְברּו ִאֵּיי ִכִּתִּיים ּוְראּו ְוֵקָדר ִׁשְלחּו ) י: (ְבֵניֶכם ָאִריב

ַהֵהיִמיר ּגֹוי ) יא: (ְוִהְתּבֹוְננּו ְמאֹד ּוְראּו ֵהן ָהְיָתה ָּכזֹאת
: ֱאלִֹהים ְוֵהָּמה לֹא ֱאלִֹהים ְוַעִּמי ֵהִמיר ְּכבֹודֹו ְּבלֹוא יֹוִעיל

) יג: ('ׁשֹּמּו ָׁשַמִים ַעל זֹאת ְוַׂשֲערּו ָחְרבּו ְמאֹד ְנֻאם ה) יב(
ִּכי ְׁשַּתִים ָרעֹות ָעָׂשה ַעִּמי אִֹתי ָעְזבּו ְמקֹור ַמִים ַחִּיים 

: ַלְחצֹב ָלֶהם ּבֹארֹות ּבֹארֹת ִנְׁשָּבִרים ֲאֶׁשר לֹא ָיִכלּו ַהָּמִים
) טו: (ת הּוא ַמּדּוַע ָהָיה ָלַבזַהֶעֶבד ִיְׂשָרֵאל ִאם ְיִליד ַּביִ ) יד(

ָעָליו ִיְׁשֲאגּו ְכִפִרים ָנְתנּו קֹוָלם ַוָּיִׁשיתּו ַאְרצֹו ְלַׁשָּמה ָעָריו 
 ְוַתְחַּפְנֵחס ִיְרעּוְך  ַּגם ְּבֵני נֹף) טז: (ִנְּצתּו ִמְּבִלי יֵֹׁשב

 ֱאלַֹהִיְך ' ֲהלֹוא זֹאת ַּתֲעֶׂשה ָּלְך ָעְזֵבְך ֶאת ה) יז: (ָקְדקֹד
ְוַעָּתה ַמה ָּלְך ְלֶדֶרְך ִמְצַרִים ) יח: (ְּבֵעת מֹוִליֵכְך ַּבָּדֶרךְ 

: ִלְׁשּתֹות ֵמי ִׁשחֹור ּוַמה ָּלְך ְלֶדֶרְך ַאּׁשּור ִלְׁשּתֹות ֵמי ָנָהר
ְּתַיְּסֵרְך ָרָעֵתְך ּוְמֻׁשבֹוַתִיְך ּתֹוִכֻחְך ּוְדִעי ּוְרִאי ִּכי ַרע ) יט(

' ִיְך ְולֹא ַפְחָּדִתי ֵאַלִיְך ְנֻאם ֲאדָֹני הֱאלָֹה ' ָוָמר ָעְזֵבְך ֶאת ה
ִּכי ֵמעֹוָלם ָׁשַבְרִּתי ֻעֵּלְך ִנַּתְקִּתי מֹוְסרַֹתִיְך ) כ: (ְצָבאֹות

ַוּתֹאְמִרי לֹא ֶאֱעבֹור ִּכי ַעל ָּכל ִּגְבָעה ְּגבָֹהה ְוַתַחת ָּכל ֵעץ 
ק ֻּכּלֹה ֶזַרע ְוָאנִֹכי ְנַטְעִּתיְך ׂשֹרֵ ) כא: (ַרֲעָנן ַאְּת צָֹעה זָֹנה

ִּכי ִאם ) כב: (ֱאֶמת ְוֵאיְך ֶנְהַּפְכְּת ִלי סּוֵרי ַהֶּגֶפן ָנְכִרָּיה
ְּתַכְּבִסי ַּבֶּנֶתר ְוַתְרִּבי ָלְך ּבִֹרית ִנְכָּתם ֲעֹוֵנְך ְלָפַני ְנֻאם ֲאדָֹני 

ֵאיְך ּתֹאְמִרי לֹא ִנְטֵמאִתי ַאֲחֵרי ַהְּבָעִלים לֹא ) כג: ('ה
 ַדְרֵּכְך ַּבַּגְיא ְּדִעי ֶמה ָעִׂשית ִּבְכָרה ַקָּלה ָהַלְכִּתי ְרִאי

 ַנְפָׁשּה  ֶּפֶרה ִלֻּמד ִמְדָּבר ְּבַאַּות) כד: (ְמָׂשֶרֶכת ְּדָרֶכיהָ 
ָׁשֲאָפה רּוַח ַּתֲאָנָתּה ִמי ְיִׁשיֶבָּנה ָּכל ְמַבְקֶׁשיָה לֹא ִייָעפּו 

ֵחף ּוְגרֹוֵנְך ִמִּצְמָאה ִמְנִעי ַרְגֵלְך ִמּיָ ) כה: (ְּבָחְדָׁשּה ִיְמָצאּוְנהָ 
) כו: (ַוּתֹאְמִרי נֹוָאׁש לֹוא ִּכי ָאַהְבִּתי ָזִרים ְוַאֲחֵריֶהם ֵאֵלְך 

ְּכבֶֹׁשת ַּגָּנב ִּכי ִיָּמֵצא ֵּכן הִֹביׁשּו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֵהָּמה ַמְלֵכיֶהם 
אְֹמִרים ָלֵעץ ָאִבי ַאָּתה ) כז: (ָׂשֵריֶהם ְוכֲֹהֵניֶהם ּוְנִביֵאיֶהם

ְוָלֶאֶבן ַאְּת ְיִלְדָּתנּו ִּכי ָפנּו ֵאַלי עֶֹרף ְולֹא ָפִנים ּוְבֵעת ָרָעָתם 
ְוַאֵּיה ֱאלֶֹהיָך ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ) כח: (יֹאְמרּו קּוָמה ְוהֹוִׁשיֵענּו

ָּלְך ָיקּומּו ִאם יֹוִׁשיעּוָך ְּבֵעת ָרָעֶתָך ִּכי ִמְסַּפר ָעֶריָך ָהיּו 
  : " ֱאלֶֹהיָך ְיהּוָדה

ה "הקב. ה"בקבאה מתארת בגידה של עם ישראל הנבו
פרא מדבר , הוא באר מים חיים ואתם ישראל גפן נכריה 

יש כאן פרשנות נבואית ונראה ש) . זנות (=צואה זונה , 
כלומר הנבואה מתארת תהליך שמתרחש . של התקופה

יביא זה תהליך ומבשרת לעם ישרל שת יהודה ובמלכ
  . ממלכת יהודהאסון על ל

חוסר הנושא המרכזי העולה בנבואה הוא כלומר 
   :המתבטא' הדבקות בה

  .  עבודת האלילים .א
ְוַעָּתה ַמה ) יח: "('  נושא חוץ ובטחון כאמור בפסוק יח.ב

ָּלְך ְלֶדֶרְך ִמְצַרִים ִלְׁשּתֹות ֵמי ִׁשחֹור ּוַמה ָּלְך ְלֶדֶרְך ַאּׁשּור 
    : "ִלְׁשּתֹות ֵמי ָנָהר

   . והדברים קשורים זה לזה
    

: ֵּבית ַיֲעקֹב ְוָכל ִמְׁשְּפחֹות ֵּבית ִיְׂשָרֵאל' ִׁשְמעּו ְדַבר ה) ד"(
ַמה ָּמְצאּו ֲאבֹוֵתיֶכם ִּבי ָעֶול ִּכי ָרֲחקּו ֵמָעָלי ' ּכֹה ָאַמר ה) ה(

  : ". ַוֵּיְלכּו ַאֲחֵרי ַהֶהֶבל ַוֶּיְהָּבלּו
האומה ,אתם  -זאת קביעה נבואית של הנביא 

  . ה" הקב אתעזבתם,הישראלית 
ַהַּמֲעֶלה אָֹתנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ' ְולֹא ָאְמרּו ַאֵּיה ה) ו"(

ַהּמֹוִליְך אָֹתנּו ַּבִּמְדָּבר ְּבֶאֶרץ ֲעָרָבה ְוׁשּוָחה ְּבֶאֶרץ ִצָּיה 
) ז: (ְוַצְלָמֶות ְּבֶאֶרץ לֹא ָעַבר ָּבּה ִאיׁש ְולֹא ָיַׁשב ָאָדם ָׁשם

ְרֶמל ֶלֱאכֹל ִּפְרָיּה ְוטּוָבּה ַוָּתבֹאּו ָוָאִביא ֶאְתֶכם ֶאל ֶאֶרץ ַהּכַ 
  : " ַוְּתַטְּמאּו ֶאת ַאְרִצי ְוַנֲחָלִתי ַׂשְמֶּתם ְלתֹוֵעָבה

, אני כרתי עמכם ברית. יש לכם היסטוריה : כלומר 
היתה כניסה , במדברהיה מהלך , הייתה יציאת מצרים

  )' ברית יעוד' בלשון הרב סולובציק . (ד והיה יע, לארץ
  . אתם מתעלמים מהכלו

ממלכת יהודה לאור דברי הנבואה קיבלה הכרעה 
אסטרטגית של נתק מריבונו של עולם וחיפוש אחר 

הוא אספקט אחד של ההחלטה הזאת  .אלטרנטיבות 
'  מהתעבודת האלוקים וראיית המושל בעולם מומר

ִּכי ִמְסַּפר ָעֶריָך " - ריבוי אלוקיות לאו לאלקים אחרים 
כל מקום כלומר   .)ח"פסוק כ" ( ְיהּוָדה-יךָ ָהיּו ֱאלֹהֶ 

ומשמעות הדבר , מאמץ לו את האלוקים שהוא רוצה 
בכל מקרה משמעות הדבר היא . אנרכיה מוחלטתהוא 
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) האומה הישראליתו(של מלכות יהודה זהות האיבוד 
  . ה "הקבכעמו של 

אלא גם , 'הלכות עבודה זרה'זו אינה רק בעיה באבל 
הליכה אחרי אלוקים אחרים ה  !'נהמדיהלכות מלך ו'ב

גם יש לזה  אלא ,  מול אלוקיואדםאינה רק בעיה של ה
ממלכות שר עם השלכה פוליטית ותרבותית של ק

לא מדובר פה רק בסטייה תיאולוגית כלומר  . אחרות
  . אלא גם בסטייה גיאו פוליטית 

לא : "  אלו  בנושאיםות ברורות לתורה יש הנחיכזכור 
  ! "ולא ירד מצרימה להרבות לו סוס ... םירבה לו סוסי

התורה והנבואה מתנגדות נחרצות להשענות כלומר 
, על מעצמות אחרותאו /ועל עמים   מדינית -ביטחונית

  : מפני ש
  . יש לזה מחיר תרבותי . א
  . גדול שאין כמותו ' זה חילול ה.ב
פעמים רבות מתברר שהמעצמה שסומכים עליה . ג

ים שלה ולפעמים יש עימות פועלת על פי אינטרס
ך וכך הוא "כך הוא בתנ.אינטרסים בינה לבין ישראל 

  ....! בתקופתנו 
  

היא שמולה מתמודד ירמיה התופעה חשוב להדגיש ש
  : נחלת כל גופי השלטון

  לֹא ְיָדעּוִניְותְֹפֵׂשי ַהּתֹוָרה'  לֹא ָאְמרּו ַאֵּיה ה ַהּכֲֹהִנים)ח"(
ִנְּבאּו ַבַּבַעל ְוַאֲחֵרי לֹא יֹוִעלּו ְּנִביִאים ְוהַ  ָּפְׁשעּו ִבי ְוָהרִֹעים

  :" ָהָלכּו
: השלטון מורכב מארבעה רשויות הנהגה כידוע בתורה 

יותר היא ברורה בההוכחה הו, כהן ונביא, שופט , מלך 
מתארות ארבע פרשיות צמודות בה בפרשת שופטים 

היא ' עזיבת הכלומר . הללוארבעת תפקידים ודנות ב
 הנבואה הפכה  .קיפה את כל רשויות השלטוןתופעה המ

  .'השופט אינו מתפקד וכד, לנבואת שקר 
ראוי לשים לב שבנקודה זו שונה נבואת התוכחה של 

בעוד . ישעיה שאותה נקרא בשבת הבאה מנבואת ירמיהו
ישעיהו מאשים את העם וקובע שמדובר בגוי חוטא ש

אשי ירמיהו מפנה את חציו כלפי רהרי ש, ועם כבד עוון
ירמיהו ממשיך קו הנקוט בידי , בכך. העם ומנהיגיו

כשהטרוניה , הרבה נביאים והמבוטא בתכיפות בכתובים
, איננה על הנהגה פוליטית כושלת אלא על הנהגה רוחנית

מושחתת וחסרת , האחראית לאווירה חברתית ודתית
  . אחריות

  
   וממשיך הנביא ואומר

: ְוֶאת ְּבֵני ְבֵניֶכם ָאִריב'  הָלֵכן עֹד ָאִריב ִאְּתֶכם ְנֻאם) ט"(
ִּכי ִעְברּו ִאֵּיי ִכִּתִּיים ּוְראּו ְוֵקָדר ִׁשְלחּו ְוִהְתּבֹוְננּו ְמאֹד ) י(

ַהֵהיִמיר ּגֹוי ֱאלִֹהים ְוֵהָּמה לֹא ) יא: (ּוְראּו ֵהן ָהְיָתה ָּכזֹאת
ַמִים ׁשֹּמּו ָׁש ) יב: (ֱאלִֹהים ְוַעִּמי ֵהִמיר ְּכבֹודֹו ְּבלֹוא יֹוִעיל

ִּכי ְׁשַּתִים ָרעֹות ) יג: ('ַעל זֹאת ְוַׂשֲערּו ָחְרבּו ְמאֹד ְנֻאם ה
ָעָׂשה ַעִּמי אִֹתי ָעְזבּו ְמקֹור ַמִים ַחִּיים ַלְחצֹב ָלֶהם ּבֹארֹות 

  :" ּבֹארֹת ִנְׁשָּבִרים ֲאֶׁשר לֹא ָיִכלּו ַהָּמִים
התופעה הזאת של האומה הישראלית שנוטשת את 

לוקים אחרים אין לה אח ורע והיא אלוקיה ובוחרת א
  : כוללת שתיים רעות 

    !?את מי נטשתם . כפיות טובה . א
מה קרה לאומה הישראלית    ! ?במי בחרתם במקומי . ב

  ! ?שהלכה לכיוון זה 
ירמיהו מתייחס לעבודת האלילים של ישראל כלומר 

; כמובן טעות ושקר, היא, עבודה זרה. כעזיבה ונטישה
". לא יועיל"ו" הבל"היא מכונית כ, מיהובלשונו של יר

. ה"עבודה זרה מהווה גם בגידה בקב, נוסף על כךאבל 
, ה כשליט העולם"היא הכרה בקב' במידה ועבודת ד

האמת המטאפיזית היא הגורם המשמעותי במאבק שבין 
ה "בין ישראל לקב, אולם. ה לבין עבודת האלילים"הקב

 בנויה רק על שאיננה" אישית"מתקיימת מערכת יחסים 
הכרה שכלית באמת אלא היא עניין קיומי הווייתי של 

י "עקרון זה הודגש הדגשה מרובה ע. מערכת יחסים
ז קיבל "ויישומו לגבי איסור ע' הכוזרי כבסיס עבודת ד

  ביטוי מפורש בפירושו של 
  :)ב' שמות כ (ן לתורה"הרמב.4
עם וט, ז בישראל בלבד"ולפי דעתי שיזכיר קנאה בע"

, הקנאה כי ישראל סגולת השם הנכבד אשר הבדילם לו
והנה אם העם שלו משרתיו . כאשר פירשתי למעלה

פונים אל אלוהים אחרים יקנא בהם השם כאשר האיש 
ובעבדו בעשות לו אדון , מקנא באשתו בלכתה לאחרים

ולא יאמר הכתוב כן בשאר העמים אשר חלק להם , אחר
  ".צבאות שמים

א שעבודה זרה בישראל איננה רק משמעות דבריו הי
הכרה בבורא העולם ומלכותו עלי - טעות מטאפיזית ואי

אדמות אלא גם בגידה במערכת היחסים שבין הדוד 
מערכת יחסים זאת מיוחדת לישראל והיא  (לרעיה

  .)העומדת בבסיס השיר השירים
כי שתים רעות עשה עמי אתי : "אותו ראינו לעילפסוק 

חצב להם בארות בארת נשברים עזבו מקור מים חיים ל
 מצביע על שני האספקטים של "אשר לא יכלו המים

האחת היא .  הנביא מתלונן על שתי רעות .החטא
דהיינו , ההליכה לבארות נשברים שלא יכילו המים

בכך איננה מסתכמת , ואולם. הפניה אחר השקר וההבל
. תלונתו אלא הוא מוסיף טענה נוספת והיא עצם העזיבה

ה ועזיבתו היא "ות אלא המעילה כלפי הקבלא הטע
 :י ההנגדה לעמים אחרים"נקודה זו מודגשת ע. הבעיה

, וקדר שלחו והתבוננו מאד, כי עיברו איי כתיים וראו"
ההימיר גוי אלהים והמה לא . וראו הן היתה כזאת

תוכחתו של ירמיהו איננה מובנת אלא במסגרת  ".אלהים
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במידה ועבודה . טעותז מהווה בגידה ולא רק "ההנחה שע
מה טעם להביא הוכחה מכך שעמים , זרה היא טעות

וכי מכך ? אחרים מתעקשים לדבוק בעקשנות בטעותם
אם מכירים בכך שישנה גם מערכת , ואולם? עלינו ללמוד

אזי מובן שהנביא , בין האדם לאלקיו" אישית"יחסים 
מנגיד בין הדביקות והנאמנות של האומות לאלוהיהם 

  .דנותם של ישראללבין בוג
    

  : והתוצאות בגלל זה 
: ַהֶעֶבד ִיְׂשָרֵאל ִאם ְיִליד ַּבִית הּוא ַמּדּוַע ָהָיה ָלַבז) יד"(

ָעָליו ִיְׁשֲאגּו ְכִפִרים ָנְתנּו קֹוָלם ַוָּיִׁשיתּו ַאְרצֹו ְלַׁשָּמה ) טו(
ִיְרעּוְך ַּגם ְּבֵני נֹף ְוַתְחַּפְנֵחס ) טז: (ָעָריו ִנְּצתּו ִמְּבִלי יֵֹׁשב

  :" ָקְדקֹד
הנביא מפענח להם את המציאות שהם רואים כלומר 

, את הסיבה האמיתית למצבםומפרש להם , מול עיניהם
ת המצב העגומה תמונשגויות ל-לבל יתנו פרשנויות שונות

   . שלהם
ֱאלַֹהִיְך ְּבֵעת ' ֲהלֹוא זֹאת ַּתֲעֶׂשה ָּלְך ָעְזֵבְך ֶאת ה) יז" (

  : ! ְך מֹוִליֵכְך ַּבָּדרֶ 
ְוַעָּתה ַמה ָּלְך ְלֶדֶרְך ִמְצַרִים ִלְׁשּתֹות ֵמי ִׁשחֹור ּוַמה ) יח" (

    "ָּלְך ְלֶדֶרְך ַאּׁשּור ִלְׁשּתֹות ֵמי ָנָהר 
תולה את מצבם של בני דורו של ירמיהו פרשנותם 

ברית לא נכונה שעשו עם אשור או הפוליטי הגרוע ב
 את הם מתחמקים מלתלותו, לחילופין עם מצרים 

בראש  הנביא אומר להם ש.מצבם בעזיבתם את ייעודם
ך שבה בחרו בדרכי , 'ובראשונה הם צריכים לחזור אל ה

 לא יפתרו אותה אלא רק יתיבעימצב ההתמודד עם הל
  . יחריפו אותה

ְּתַיְּסֵרְך ָרָעֵתְך ּוְמֻׁשבֹוַתִיְך ּתֹוִכֻחְך ּוְדִעי ּוְרִאי ִּכי ַרע ) יט" (
' ֱאלָֹהִיְך ְולֹא ַפְחָּדִתי ֵאַלִיְך ְנֻאם ֲאדָֹני ה' ת הָוָמר ָעְזֵבְך אֶ 

ִּכי ֵמעֹוָלם ָׁשַבְרִּתי ֻעֵּלְך ִנַּתְקִּתי מֹוְסרַֹתִיְך ) כ: (ְצָבאֹות
ַוּתֹאְמִרי לֹא ֶאֱעבֹור ִּכי ַעל ָּכל ִּגְבָעה ְּגבָֹהה ְוַתַחת ָּכל ֵעץ 

יְך ׂשֵֹרק ֻּכּלֹה ֶזַרע ְוָאנִֹכי ְנַטְעִּת ) כא: (ַרֲעָנן ַאְּת צָֹעה זָֹנה
ִּכי ִאם ) כב(: ֱאֶמת ְוֵאיְך ֶנְהַּפְכְּת ִלי סּוֵרי ַהֶּגֶפן ָנְכִרָּיה

 ִנְכָּתם ֲעֹוֵנְך ְלָפַני ְנֻאם ֲאדָֹני -ְּתַכְּבִסי ַּבֶּנֶתר ְוַתְרִּבי ָלְך ּבִֹרית 
   :"'ה

היגד קשה לעם אומר הנביא ) ב"פסוק כ(בפסוק האחרון 
ה של נחתם עונש ואורה נסתם הגולל לכ שמשמעו שמאד

  ! יהודה מלכות 
  וממשיך הנביא ואומר 

ַאֲחֵרי ַהְּבָעִלים לֹא , לֹא ִנְטֵמאִתי ֵאיְך ּתֹאְמִרי ) כג" (
   , ָהַלְכִּתי

האם הנביא בפסוק זה מצטט את דברי ונשאלת השאלה 
העם או שהנביא מקדים לומר שלא תוכלו לעולם לטעון 

  ?כך 

 ַּבַּגְיא ְּדִעי ֶמה ָעִׂשית ִּבְכָרה ַקָּלה ְמָׂשֶרֶכת ְרִאי ַדְרֵּכךְ 
 ֶּפֶרה ִלֻּמד ִמְדָּבר ְּבַאַּות ַנְפָׁשּה ָׁשֲאָפה רּוחַ ) כד: (ְּדָרֶכיהָ 

ַּתֲאָנָתּה ִמי ְיִׁשיֶבָּנה ָּכל ְמַבְקֶׁשיָה לֹא ִייָעפּו ְּבָחְדָׁשּה 
 ַוּתֹאְמִרי רֹוֵנְך ִמִּצְמָאהִמְנִעי ַרְגֵלְך ִמָּיֵחף ּוגְ ) כה: (ִיְמָצאּוְנהָ 

     " :נֹוָאׁש לֹוא ִּכי ָאַהְבִּתי ָזִרים ְוַאֲחֵריֶהם ֵאֵלְך 
    ! היא מסרבת וממאמנת לשמוע: כלומר 

ְּכבֶֹׁשת ַּגָּנב ִּכי ִיָּמֵצא ֵּכן הִֹביׁשּו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֵהָּמה ) כו"(
אְֹמִרים ָלֵעץ ) כז: (ַמְלֵכיֶהם ָׂשֵריֶהם ְוכֲֹהֵניֶהם ּוְנִביֵאיֶהם

ָאִבי ַאָּתה ְוָלֶאֶבן ַאְּת ְיִלְדָּתנּו ִּכי ָפנּו ֵאַלי עֶֹרף ְולֹא ָפִנים 
ְוַאֵּיה ֱאלֶֹהיָך ) כח (:ּוְבֵעת ָרָעָתם יֹאְמרּו קּוָמה ְוהֹוִׁשיֵענּו

ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ָּלְך ָיקּומּו ִאם יֹוִׁשיעּוָך ְּבֵעת ָרָעֶתָך ִּכי ִמְסַּפר 
  : " יּו ֱאלֶֹהיָך ְיהּוָדהָעֶריָך ָה 

    
ונשאלת השאלה מה אנו יכולים ללמוד מדברי הנביא על 

ונראה שאנו יכולים למצוא בדברי ? ומנהיגיועמדת העם 
  .הנביא שלש עמדות שונות

 !תודה , לא:  לריבונו של עולםתאומרגישה אחת בעם . 1
 " :ֲחֵריֶהם ֵאֵלְך ַוּתֹאְמִרי נֹוָאׁש לֹוא ִּכי ָאַהְבִּתי ָזִרים ְוַא"  -
שלעם הוא ה "אחד ההסברים לכך שהעם עזב את הקב(

מהמצב המדיני הגרוע בו נמצא העם והוא מאשים נמאס 
  . )ה"בו את הקב

העם מבקש את בזמן מצוקה גישה שניה בעם היא ש. 2
] ' ה[ = ּוְבֵעת ָרָעָתם יֹאְמרּו קּוָמה  ":ה"עזרת הקב

   : "ְוהֹוִׁשיֵענּו 
ה יושיע "שית בעם אומרת שמגיע לנו שהקבגישה שלי. 3

לֹא ִנְטֵמאִתי ַאֲחֵרי ַהְּבָעִלים לֹא " אותם כי כלל לא חטאו  
  . "ָהַלְכִּתי 

תפישות הרב שרלו מסביר שכנראה הנביא מתאר שלש 
 ממלכת יהודהשל מצוקה ההמתרוצצות במקביל בשעת 

ין שלשה נע בהעם כלומר  .בתקופת המלך יאשיהו(
קומה , נואשנו , לא חטאתי : ומרים קודקודים הא

  .והושיענו
    

הנבואה פוגשת את העם במצוקה ביטחונית : לסיכום
 . העם מחפש פתרונות שונים בתחום הפוליטישבה קשה 
ין גישות תפישות פוליטיות שונות ובין מדשדש בוהוא 

ה לבין "בין אי רצון לקשר עם הקב, רוחניות שונות
  . ע אותם ה להושי"תפישה הדורשת מהקב

 :הנביא מציע מהפכה טוטלית בתודעת העם בהכריזו 
 אתם ' ,אתם בחרתם לעזוב את ה, אתם כפויי טובה 

מביאים עליכם את גזר הדין הסופי שאי אפשר יהיה 
    . לתקן אחריו 

האם אתם מוכנים שלא ללכת  : הנביא שואל אותם 
: ומציב בפניהם את הברירה הבאה  ! ?למצרים ולאשור 

קבלו את ההחלטה שלא ללכת למצרים ואשור אם ת
לעומת זאת ,  נתחיל לדבריאזה באמת "ולהשען על הקב
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אזי , ם כללכת בדרכלהמשיך אם אתם מתעקשים 
     . אלא להפך ימשיך להדרדר לא יוטב-מצבכם 

  
  :והנביא ממשיך ואומר לעם

  : " 'ֻּכְּלֶכם ְּפַׁשְעֶּתם ִּבי ְנֻאם ה, ָלָּמה ָתִריבּו ֵאָלי ) כט"(
. עםבין את המתרחש בפסוק זה נותן לנו הזדמנות לה

 והם זועקים  קשה כפי שנאמר לעילשל יהודה המצב 
. ה"ה ועכשיו יש להם גם טענות כלפי הקב"להקב

הרי אתם ,  שואל אותם מה אתם רוצים ממני ה"קבוה 
  ! ?פשעתם בי 

ָאְכָלה ַלָּׁשְוא ִהֵּכיִתי ֶאת ְּבֵניֶכם מּוָסר לֹא ָלָקחּו ) ל"(
  :" ַחְרְּבֶכם ְנִביֵאיֶכם ְּכַאְרֵיה ַמְׁשִחית

אתם לא ומיסר אתכם אבל   אני מכה בכם, כלומר
    !מקשיבים 

ֲהִמְדָּבר ָהִייִתי ְלִיְׂשָרֵאל ִאם ' ַהּדֹור ַאֶּתם ְראּו ְדַבר ה) לא"(
: ֶאֶרץ ַמְאֵּפְלָיה ַמּדּוַע ָאְמרּו ַעִּמי ַרְדנּו לֹוא ָנבֹוא עֹוד ֵאֶליךָ 

 "  
ה שאינו "אל הקבמצד אחד הם באים בטענות כלומר 

ומצד שני הם מאיימים שאם לא יושעו על מושיע אותם 
זו תפישה  .לא ישארו נאמניםוהם יפנו למקום אחר , ידו

אמונית שרווחת במקרא במיוחד בתקופה שמתקרבים 
  . למשברים ולחורבן

  
ֻּׁשֶריָה ְוַעִּמי ְׁשֵכחּוִני ֲהִתְׁשַּכח ְּבתּוָלה ֶעְדָיּה ַּכָּלה ִק ) לב"(

ַמה ֵּתיִטִבי ַּדְרֵּכְך ְלַבֵּקׁש ַאֲהָבה ָלֵכן ) לג: (ָיִמים ֵאין ִמְסָּפר
ַּגם ִּבְכָנַפִיְך ִנְמְצאּו ) לד: (ַּגם ֶאת ָהָרעֹות ִלַּמְדְּת ֶאת ְּדָרָכִיְך 

 ַעל ַּדם ַנְפׁשֹות ֶאְביֹוִנים ְנִקִּיים לֹא ַבַּמְחֶּתֶרת ְמָצאִתים ִּכי
 ַוּתֹאְמִרי ִּכי ִנֵּקיִתי ַאְך ָׁשב ַאּפֹו ִמֶּמִּני ִהְנִני )לה: (ָּכל ֵאֶּלה

   " :ִנְׁשָּפט אֹוָתְך ַעל ָאְמֵרְך לֹא ָחָטאִתי
בפסוק זה  .שוב העם טוען לצדקתו ואינו מקבל שחטא

או (יש רמז לכך שאנו אחרי  "ַוּתֹאְמִרי ִּכי ִנֵּקיִתי"
הם טוען שהוא שב בתשובה ו, מהפכת יאשיהו) בתקופת

 '  שראינו לעילמאידך האמירהאבל , )עם ישראל התנקו(
מציגה טענה של נקיות מלכתחילה ולא ' לא חטאתי 

  . מחמת טיהור ותהליך תשובה 
ַמה ֵּתְזִלי ְמאֹד ְלַׁשּנֹות ֶאת ַּדְרֵּכְך ַּגם ִמִּמְצַרִים ֵּתבֹוִׁשי ) לו"(

ַּגם ֵמֵאת ֶזה ֵּתְצִאי ְוָיַדִיְך ַעל ) לז: (ַּכֲאֶׁשר ּבְֹׁשְּת ֵמַאּׁשּור
) א: (ְּבִמְבַטַחִיְך ְולֹא ַתְצִליִחי ָלֶהם' רֹאֵׁשְך ִּכי ָמַאס ה

ֵלאמֹר ֵהן ְיַׁשַּלח ִאיׁש ֶאת ִאְׁשּתֹו ְוָהְלָכה ֵמִאּתֹו ְוָהְיָתה 
ְלִאיׁש ַאֵחר ֲהָיׁשּוב ֵאֶליָה עֹוד ֲהלֹוא ָחנֹוף ֶּתֱחַנף ָהָאֶרץ 

  " !'?ַאְּת ָזִנית ֵרִעים ַרִּבים ְוׁשֹוב ֵאַלי ְנֻאם הוְ ַהִהיא 
  

ירמיהו . שים לב למה הנבואה לא מתייחסתאבל ראוי ל
אינו מעלה עניינים חברתיים של שפיכות דמים כמעט ו

נקודה העקרונית המבדילה בין וזאת , וצדק חברתי
עיקר התמודדותו של . נבואת חזון ישעיהו לבין הפטרתנו

המעמידה במוקדה את , עם חברה נהנתניתישעיהו היא 
נצולם , תוך כדי רמיסת החלשים, ההנאה והתענוגות

למרות שהמצב . ויצירת פער חברתי קשה, ועשיקתם
עם עליית אשור ונבעים הסדקים עורער פוליטי מ- הגיאו

המדיניים שיביאו בסופו של דבר את השבר הגדול 
וכנגדה , פורחת החברה הגבוהה המושחתת, בהמשך

זיהה את הכשלון הרוחני הקשה של בני ש, נלחם ישעיהו
קו זה בא לידי ביטוי . אדם לחבירו-דורו בעניינים של בן
  : בפסוקים המוכרים לכולנו, נרחב בהפטרת חזון

  'ישעיה א.3
רחצו הזכו הסירו רע מעלליכם . ידיכם דמים מלאו"...

למדו היטב דרשו משפט אשרו . מנגד עיני חדלו הרע
  . יתום ריבו אלמנהחמוץ שפטו

איכה היתה לזונה קריה נאמנה מלאתי משפט צדק ילין 
כספך היה לסיגים סבאך מהול . בה ועתה מרצחים

שריך סוררים וחברי גנבים כלו אוהב שוחד ורודף . במים
  ".שלמנים יתום לא ישפטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם

נמצא בחברה מאוימת ונסוגה הנתונה , לעומתו, ירמיהו
בנסיבות הללו ישנה פניה . ץ בטחוני מתמיד וקשהללח

הן , לגורמים רוחניים הנמצאים מעבר לעולמו של אדם
מתוך תחושה והכרה באפסותן של ההנאות והתענוגות 
ושינוי סדרי העדיפות הבאה בעקבות המפגש עם 

והן מתוך תקווה ותוחלת שגורם , המציאות החדשה
 להכריע את רוחני הנמצא מעבר לעולמו של האדם יוכל

. ארצית והציל אותם מיד רודפיהם-המציאות המדינית
הראייה הרוחנית של מצב העם כבסיס המציאות 

עומד , פוליטיות מחוכמות-ולא בריתות גיאו, המדינית
, לסיכום. ביסוד ההתמודדות הרוחנית של ספר ירמיהו

 העייאשיהו שאליו מתיחסת ההפטרה שלנו הבדורו של ב
ננה שחיתות מוסרית אלא המרת אישל העם היסודית 

ישנה הכרה בגורם רוחני כלומר  , ה באל אחר"הקב
  .אך הפנייה נעשית בטעות, כאחראי על גורלם

  
שעיהו מכוון את י: ומסביר הרב משה ליכטנשטיין

בה האדם מעמיד עצמו , נבואתו כנגד חברה מושחתת
. ורמיסת המוסר והצדק, תוך כדי פגיעה בחלשים, במרכז

ה איננה מתוך פניה לגורם אחר אלא מתוך "בעזיבת הק
כן , כשם שהחלש נדחק הצידה; העמדת האדם במרכז

, לכן. ה נדחה מתוך עולמו של הנהנתן ותאב הבצע"הקב
ההנגדה החריפה בין האדם כפוי הטובה לבהמה בעלת 

נראה שזה עומד בבסיס , כמו כן. האינטואיציה הטבעית
נות וחוסר כי הנהנת, הגדרת החברה כולה כחוטאת

הדחפים הינם . המוסר נתפס כפושה בכלל החברה
יש , אגואיסטיים ויותר משיש להאשים את המנהיג

  .להאשים את האדם בכך
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מתמודד עם טעות רוחנית הנובעת , לעומתו, ירמיהו
ועל כן עיקר , מראייה מעוותת של המציאות המטאפיזית

 ,כמו כן. ענינו להדגיש את הטעות שבדבר ולתמוה על כך
בעיקרו של , הטענה היא, היות ומדובר בטעות רוחנית

הם אלו . הנביאים ותופסי התורה, כלפי הכהנים, דבר
לכוונם , האמורים להביא מסרים רוחניים לעם

, היות המציאות הרוחנית מעבר לעולם הזה. ולהדריכם
מקשה על , והישות הרוחנית נשגבת וטראנסצדנטית

, וחנית להדריכוהאדם הפשוט ומחייבת את ההנהגה הר
  .ועל כתפי הנביאים מוטלת החובה ללמד את העם

  
גם . ירמיהו מפנה את דבריו כלפי ישראל כעם, לאור זה

ההנגדה שהוא עורך בין ישראל לאומות מדבר על הזהות 
וכן ") ההימיר גוי אלהים("הדתית של האומה כאומה 

דבריו ביחס לישראל נאמרים כלפי ישראל כאומה 
ירמיהו , בכך"). עמי המיר כבודו", "העבד ישראל("

שקראנו (תחילת הפרק ממשיך את הקו שהחל בו ב
בו דבר על ישראל , )בסיום ההפטרה של שבוע העבר

ה כמנהלים מערכת יחסים של דוד ורעיה בעת "והקב
עיקר תוכחתו של ישעיהו הינה כלפי  לעומת זאת .המדבר

א וקביעתו שהעם הוא כבד עוון הו, התנהגות היחידים
הן החטאים והן הצביעות . מפני שיש בעם הרבה חוטאים

שישעיהו מצביע עליהם מתייחסים ' שבעבודת ד
מפני שזהו אופיים של החטאים , להתנהגותם של יחידים

גם כשמדובר באווירה ציבורית רקובה היא ביטוי . הללו
של הציבור כקהילת יחידים ולא כישות לאומית 

  . עצמאית
  

 הפטרות תוכחה פונות אלינו בשתי שתי, סיכומו של דבר
האחת מתמקדת ; השבתות שנותרו בימי בין המצרים

ובאחריות , ה"בנאמנותם של ישראל לקב, בבעיה הדתית
המנהיגים לכך ואילו האחרת מדגישה את בעיות הצדק 
והמשפט ופונה לאדם היחיד ולחברה שתיטיב את דרכה 

, יותי תיקון שתי הבע"גאולת ישראל תבוא ע. המוסרית
שתי ההפטרות , לכן. ה"וציון תפדה במשפט ובחזרה לקב

  כשכל אחת משלימה את רעותה, נקראות
  


