
הצלהאוחורבןנביא

<ידיעותחוזהשלגורלו-ירמיהולאובנימיןד"רהרבשלספרו
,המכונהירמיהוברורות.מסיבותסקרנותמעורר ) 2010מורשתאחרונות,

 ,<יאשיהוהאחרוניםיהודהמלכישלושתבימיהתנבאהחורבן","נביא
האפשריותהאנלוגיותהראשון.הביתלחורבןעדוהיהצדקיהו>יהויקים,

שלםעמודעלמודעהמהן.מתעלםאינווהמחבררבותהןלימינו
נשאההספר,להופעתעיוןערבלרגל ) 15.10.10 (אחרונות'ב'ידיעות

בעיקרמוטרדהמחברבסכנה?"השלישיהבית"האםהכותרתאת

ומעלליכם".דרכיכם"היטיבוירמיהודבריהתיאולוגית.מהאנלוגיה
יהודהמערי"והשבתילאואםעולם"עדהזהבמקוםאתכםושיכנתי
הארץ"תהיהלחורבהכי ...שמחהוקולששוןקולירושליםומחוצות
כקוראמבחינתיאולםהיום.גםמבחינתומאיימיםלד> ,·וג ,ו<ירמיהו

הגיאו·פוליטילמצבההאסטרטגיתהאנלוגיהיותרמעניינת ,חילוני
הזה"הסיפורלה:גםהמחבררומזלספרובמבואוהיום.אזישראלשל

בעולמוהעימותיםכלישראליות.לאוזנייםכהלכתוסופרלאעדיין
מעולםתולדותיואךהישראלית,העיתונותאתמעסיקיםירמיהושל
לאום,שלהקיומיותבשאלותהישראלילדיוןהשראהמקורהיולא

 .) 25<עמ'וזהות"במעצמותתלותעצמאות,

משמיעאסוןנבואותשתיכך:אומרהריהסוגיה,ללבהיישרלדלגאם
מוסרימחטאמזהירההראשונהמדינית.והאחתדתיתהאחתירמיהו.

 .בחורבןשתסתייםבבבלמהתגרותמזהירהוהשנייה ,חורבןשעונשו
אינהכמעט<שלעולםתשובההיאהראשוןמהאסוןלהימנעהדרך

 ,יאשיהוהמלךשלבמקרהכמומתרחשת,היאכאשרוגםמתגשמת,
 ,בבלעםממלחמהלהימנעהיאהשנייההדרךממוות>;ניצלהואאין
ותושביה.ירושליםאתולהציללהיכנעניתןעדייןבה,הוחלכברואם

הנבואותשתיביןממששלקשראין ,המחברלדעתבניגודוזאת ,לדעתי

סותרות,אפילוהןאדרבה, .בזוזותלויותהןואיןהנביאבדבריהללו
הדתיים,חטאיהבשלליהודהראויהחורבןעונשכאשרשגםמתבררכי

תשובה.בליגםשקולהמדיניתבהתנהגותאותולמנועניתןעדיין
נבואתומראשיתירמיהולאו:בנימיןמצביעמכרעתאחתעובדהעל
אתמזההשהואמרגעיותרועוד ,יאשיהולמלךשלוש-עשרהבשנת

צפונה.מפניופניורואהאנינפוח"סירמצפוןהעולההחדשהכוח
ממלכתעםיג·טו>א,<ירמיהוהרעה"תיפתחמצפוןאליאדוניויאמר

לפנה"ס> 586 (הביתחורבןלאחרנבואתואחריתועדלפנה"ס> 605 (בבל
ובאזהרתובבללממלכתבנאמנותועקבי ,ויותרעשוריםכשניבמשך
ונגדנגדהמרידהניסיוןוכלקשרניסיוןכלמפנייהודהלמלכי

בוכרי.למלךחריגכינוימג>,<ירמיהועבדי"בבלמלך"נבוכדנאצר
שלזעמושבטהיאשבבלמשוםהאםמדוע?היאהמאתגרתוהשאלה
היאשבבלמשוםאוחטאיה?עליהודהאתלהעניששנועדאלוהים,

עמה?בעימותלהסתכןהקטנהליהודהשאסורהחדשההאזוריתהמעצמה
העתשלבבלביןאפשריתאנלוגיהנוכחזושאלהשלחשיבותה
היאלא?)אולתקוףהאםהשאלה<כוללימינושללאיראןהעתיקה
<כנראהוהמחברשכזאתבתורבספרנידונהאינההיאלצעריעצומה.

זאת,עםהשאלות.שתיביןמלהפרידנמנעהאמונית>השקפתובשל

ברורהתופעהעללהצביעיכולספרובעקבותשהולךמיגם ,לדעתי
ומתרבותהחורבןתוכחותפוחתות ,העירנפילתמועדשקרבככלנוספת:
ממלחמה.הימנעותשלבדרךהנביא,שלההצלהקריאות

היסטוריים,בפרטיםמאודהעשיר ,כולובספרכאןלעסוקאוכללא

מותלאחר .צדקיהו ,האחרוןהמלךבתקופתדברילהוכחתואתמקד
גם<הקרוייהויכיןבנואתיהודהשרימינולפנה"ס> 598 (יהויקים

אינו ,ההיאבעתירושליםעלצרכבראשר ,נבוכדנאצר .למלךיה>יבב
הואשאותההעירעלמולךבבליהאנטייריבושלבנואתלראותרוצה
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שלבנו ,צדקיהואתתחתיווממנהיכניהאתמדיחהואלכבוש.עומד
אםואתהמלך("אתהשלטתוהשכבהההנהגהכלאתומגלה ,יאשיהו
כד>ב,מלכיםהארץ",איליואתסריסיוואתהמלךנשיואתהמלך

החרש"גלותאויכניה""גלותשקרויבמהאיש,אלפיםכעשרת
שנעשתהוהמבוססתהשלטתהשכבהשלגלותזוחיתהוהמסגר".
להבדללבלשים"כדאילאו:כךעלכותבשלום.ובדרכיבהסכמה
הגוליםהורדושבה ,החורבןשלאחרירושליםגלותשביןהניכר

שלבתנאיםהיורדתיכניהגלותלביןומושפלים,מובסיםבשלשלאות

שללמנהיגותוגרםירושליםחומותעלחנהבבלמלך ...מרצוןגלות
אף .) 162<עמ'שם"חיתהלאודאימלחמהלבן.דגללהריםיהויכין

נמרצת,קללהבםשילחוגםנפש,בשלוותבהולכיםצפהלאשירמיהו
ביהודההנשאריםואתהטובות""התאניםהגוליםאתכינהבהמשךהרי

מאלפתדוגמההיאיכניה""גלותמקרהובכלהרעות"."התאנים
אותהגםזוממלחמה.בהימנעותהעםאתלהצילניתןכילטענתו

צאצאו ,זרובבלבראשותשנהשבעיםמקץליהודהחוזרתאשרגלות

השני.הביתאתובונהיכניה,של

להימנעהואהנביאעתהשמבקשמהכל ,החורבןשמתקרבככל ,ואכן

בעולצווארוייתןלא"אשרומזהירשבהוא .אסוןשסופהממלחמה
בז>.<ירמיהוההוא"הגויעלאפקודובדברוברעבבחרב ,בבלמלך

 ,והחורבןהתוכחהנבואותאתנושאויהויקיםיאשיהומימי,אשרירמיהו
עללשמורשואף"ירמיהולאו:בנימיןכותבלהציל.עתהמבקש

זווהמקדש.ירושליםעללהגןכדי ,לבבלצדקיהוהמלךשלנאמנותו
יכניה><גלותבבללגולתבאיגרת .) 172<עמ'האחרונה"חייומשימת
ממפלגתהשקרלנביאייאזינולבלהגוליםאתלהזהירירמיהוטורח

לחזוראותםהמשיאים ,הנחלמישמעיהבראשותישראל"ארץ"נאמני

ועידתמכנסצדקיהושהמלךמהעובדהמוטרדירמיהועת.בטרםלארץ

מצרים> ,צידון ,צור ,עמוןמואב,<אדום,האזורמדינותשלפסגה

הוועידהבאילפניעורךהואלכןבבל.נגדקואליציהלגבששמטרתה

שלעולהאתהמייצגותהבהמה>בצוואר<העולהמוסרות""מיצגאת
ומוטותמוסרותלךעשהאליה'אמר"כהבה.למרודשאיןבבל

אלירושליםהבאיםאלמלאכיםבידושלחתם •••צווארךעלונתתם
בידהאלההארצותכלאתנתתיאנוכי ...לאמוריהודהמלךצדקיהו

בז>.<ירמיהוהגויים"כלאותוועבדו ...עבדיבבלמלךנבוכדנאצר
מצריםשלהמסורתימעמדהלאורהגיוניבלתיאינוהמרידהרעיון

סמך<עלמשוכנעירמיהואבלממנו.חלקממשאיננהשבבבלבאזור
העצהולכןלה,רבבבלשלכוחהכיהן>,מהלנואומרשאינוהערכות
"עבדובפניה:ראשהרכנתהיאעתהלהשיאיכולשהואביותרהטובה

יז>. ,בז<ירמיהוחרבה"הזאתהעירתהיהלמה .וחיובבלמלךאת
עומדהיהדתיים,היושיקוליולוגרידא.ישרשכלשלעצהשזונראה

מהעונש.לחמוקדרכיםמציעהיהולאלהיענשראויהשיהודהכךעל
עזורבןחנניה<השקר>נביאבבל.בענייןבדעתובודדירמיהואולם

מלךעולאתשברתי ..•צבאותה'אמר"כהתיגר:עליוקוראמגבעון
מןנבוכדנאצרלקחאשרכלאתמשיבאנוכישנתייםבעודבבל.

מצווארהמוטהאתונוטלמעזאףחנניה .>ד·אנח,<ירמיהוהזה"המקום

עלשםהואה'ובמצוות ,נשברלאירמיהואבלאותה.ושוברירמיהו
מהמת",אתה"השנהחנניהאתומקללחדשה,ברזלמוטתעצמו

קורה.שאמנם

מתלפנה"ס-592בבבלי.אנטיהואהמלךבחצרהרוחותהלךאבל

האזוראתוממרידלשלטוןעולההפרעופרעהמצריםמלךפסתמיך
בעשרהנוסף.עונשיןלמסענבוכדנאצריוצאלפנה"ס 58sב·כולו.

ירושלים.עלהמצורהחל ,צדקיהולמלךהתשיעיתבשנהבטבת,

שלושוהנביא.המלךביחסידרמטיתהיא ,החורבןעדהבאה,התקופה

התקדיםעומדלפניו •ירמיהושלעזרתואתומבקשצדקיהופונהפעמים



מצורבעתהמלךבעדהנביאהתפללכאשרוישעיהו'חזקיהושל
לפתענסוגסנחריבהועילה,שאמנםתפילהאשור,צבאשרסנחריב,

ניצלה.והעיר
ולסיעתו'לצדקיהולשתיים:מחולקתוהיאשונה,ירמיהותגובתאבל

אשרהמלחמהכליאתמסב"הנניאומר:הואבמלחמה,המצדדים
תוךאלאותםואספתי •••בבלמלךאתבםנלחמיםאתםאשרבידכם,

כלומר'גדול".ובקצףובחמהנטויהבידאתכםאניונלחמתיהעיר
כלפיולהפנותוהבבליםנגדחוץכלפיהמכווןהנשקאתלהסבמאיים

שונה:הצעהלוישבפוליטיקהמעורבאינואשרלעםואילופנים.
החייםדרךאתלפניכםנותןהנניה'אמרכהתאמר'הזההעם"ואל
והיוצאובדבר'וברעבבחרב,ימותהזאתבעירהיושבהמוות.דרךואת

<ירמיהולשלל"נפשולווחיתהוחיהעליכםהצריםהכשדיםעלונפל
היאהמוותדרךהימלטות,היאהחייםדרךברורים:הדברים .>י·גנא,

אתוגםויחיה,יינצלהבבלים,לידיויתמסרשייצאמיהמלחמה.המשך

מציעעדייןבמלחמהצדקיהושלהעמוקהמעורבותוחרףיציל.העיר
בחרב,תמות"לאעתה:ממנהיחדלאםכבודשלמוצאלוגםירמיהו
צדקיהואבל .>ז·אלד'<ירמיהולך"יספדואדוןוהוי .••תמותבשלום
להכריע.גלמסוואינושריובידישבוי

במלחמה.לתנודותבמקבילנמשכותוהנביאהמלךביחסיהתנודות

שובמקשיחהבצור'הבבליםעלמצרילחץבגללבמצור'זמניתהפוגה
כדיגחההפךאתלנצלמנסהעצמוירמיהו .וצדקיהוהשריםעמדתאת

לצדלחבורובניסיוןבבגידהמואשםנתפס,הואהעיר.מןלהימלט
באצדקיהוהכלא.לביתומושלךנופל">,אתההכשדים("אלהשני

למאסרולהעבירומאסרותנאיאתלהקלומורההאסוריםבביתלבקרו
וירמיהוהמצור'אתהבבליםמחדשיםבינתייםהמטרה"."בחצרמוגן

"היושבלבבליםעצמולהסגיראותוששומעמילכלקריאתואתמחדש
לשלל"נפשולווחיתהוחיה,הכשדיםאלוהיוצא •••בחרבימותבעיר

אתלהמיתדורשיםהלאומיתמהמפלגההשרים .>ד·אלח,<ירמיהו

יכולשאינווצדקיהו'מלחמה,בעתהעםבמורלפגיעהבעווןהנביא
אלאותווישליכוירמיהואת"ויקהולידיהם.אותומוסרמולם,לעמוד

הואממוותשמצילומי .)ךלח,<ירמיהובטיט"ירמיהוויטבע ...הבור

בתמיכתבסתרהפועלהמלך",בביתסריסאישהכושי'מלך"עבד
עדייןהמקווההמלך,עםאחרונה,נוספת,לפגישהנקראירמיהוהמלך.

 :מדבריוזהכהואמשנהלאירמיהואולםאחרות.נבואותממנולשמוע
תישרףלאהזאתוהעירנפשךוחייתהבבלמלךשריאלתצאיצא"אם
ואתהבאש,ושופרההכשדיםבידהעירוניתנהתצאלאואם ...באש
כברהמלךכיכותבלאובנימיןיד·יח>.לח,<ירמיהומידם"תימלטלא

לפעול.מסוגלואינובפחדיולכודהואאולםירמיהו'בנבואתמאמין
מירמיהוומבקשלהיכנעעומדהואכיבוהחושדיםמשריוחוששגםהוא

 .) 219<עמ'פגישתםסודיותעללשמור

באבב·י'החומה.אתהבבליםמבקיעיםלפנה"ס> 586 (בתמוזב·ט'

צדקיהוובהגליה.בהרסומתחילהטבחים""רבנבוזראדןלעירמגיע
ומובלבערבהנתפסהוא .עמוןברבתבריתולבעלכנראהמזרחה,בורח
בקצרה:ירמיהומתארסופואת<סוריה>.נובלההיושבנבוכדנאצראל

יהודהחוריכלואת .לעיניונובלהצדקיהובניאתבבלמלך"וישחט
להביאבנחושתייםויאסרוהועיוורצדקיהועיניואתבבל.מלךשחט
הנביאסמלי'גםהואהזההעיוורון .>ט·ךלט,<ירמיהובבלה"אותו
שלסופוזהאיןאולםבידו.עלהלאאךהמלך,עיניאתלפקוחניסה

שפןבןאחיקםבןגדליהואתנבוכדנאצרממנהצדקיהותחת •הסיפור

יהודה.עללממונהבירמיהו'תמכהשגםהפרו·בבלית,שפןממשפחת
והמפלגהדודביתממשפחתנתניהבןישמעאלבידינרצחגדליהו

אחרמודחעצמוהואלבבל.הכניעהעםלהשליםשמסרבהלאומית,
העם,שאריתאתשמוליךגדליהו'שלמחסידיוקרח,בןיוחנןבידיכך

נאמןירמיהונותרבמצריםאפילובמצרים.לגלותבתוכם,וירמיהו
ומצטערבך")יולדתיאשרהיום("ארוריומואתמקללאמנםהואלבבל.

כאשראבללכם"),עשיתיאשרהרעהעלניחמתי("כישקרהמהעל
שישסבורעדייןהוא ,'הדבראתלהםלהשמיעהגוליםממנומבקשים

ולאאתכםובניתיבארץתשבושוב"אםבבל:מלךתחתעתידלהם
<ירמיהומפניו"יראיםאתםאשרבבלמלךמפניתיראואל •••אהרוס

תשיגמפניהיראיםאתםאשרהחרב"וחיתהלאו'ואםז·יא.>מב,
בניעלנמאסשהנביאפלאלאטו·טז>.<שם,מצרים"בארץשםאתכם

ה'שלחךלאמדבר'אתהשקרירמיהו' ••• "בפניו:מטיחיםוהםעמו
באהבמצרים >.ג·א<מג,שם"לגורמצריםתבואולאלאמוראלוהינו
שלהטובגורלובתיאורמסתייםספרואולםלסופה,ירמיהונבואת

ומגדלומרוממובבלמלךמרורךאוילכזכור'אשר'יכניה,הואיהויכין'
ביומויוםדברבבלמלךמידילוניתנה"וארוחתובארמונוומרשינו

לד>.נב,<ירמיהוחייו"ימיכלמותויוםעד

* 
יצחק<מאנגלית:חורבןבספרומינץאלן

ביאליקמוסדמירון'דןעורך:קומם,
שלהפרדיגמהלפיכיאומר ) 2003

בספרישראללעםהאלביןהברית
כעונשהחורבןאתלהבין"ישדברים,
עונשחטא;עלדרושואףראוי

לעברותישירביחסעומדתשעוצמתו
ידיעלהנגרםהסבלשכן ...שבוצעו
אתשהביאוהחטאיםאתממרקהחורבן

מחודשיםיחסיםומאפשרהחורבן

 .) 13<עמ'האל"עםומשוקמים

האמורכלמתוךברורזאתלאור
היאהבריתהפרתגייתסךלאכילמעלה

המכריע,ברגעירמיהובפנישניצבה

הפרדיגמהלפישחטאהמוסריחטאעללעונשראויהיהודהחיתהאםשכן

 .החורבןמןלהצילהמילוטדרךמחפשהנביאהיהלאהברית,של
כימינץ'כותבלירמיהו'היאגםהמיוחסתאיכה,מגילתאתבנתחו
לאופיבאשרחמקנותההיאאיכהמגילתשלהגדולותהבעיות"אחת

<עמ'כבד"כהבעונשישראלעםנענששבגללוהחטאשלהמדויק
שיקולשלאלאלפנינו'ועונשחטאשלשאלהלאכיאפואנראה .) 31

ריאל·פוליטי.מדינידעת

ריחוקהאףעלזהלמאמרהדוקקשרהקשורהבהערהלסייםברצוני
אלוהיםשהשביעהשבועותשלושנזכרותקיאכתובותבמסכתבזמן:
אתידחקוושלאבאומות,ימרדושלאבחומה,יעלו"שלאישראל:את

הדתיתהאורתודוקסיהלימיםהסתמכהשעליהןהשבועותשלושהקץ".
איסורלארץ'<ההמונית>העלייהאיסורכלומר'לציונות,בהתנגדותה

כברהמשיח.בואלפנימדיניתפעולהלפעולואיסורבגוייםהמלחמה
פסוקעליהודה,ורביזיראו'המתדיינים,מסתמכיםבתלמודבדיון

בז'<ירמיהואותם"פוקדייוםעדיהיוושמהיובאו"בבלהבירמיהו

אחרת.להםשייאמרעדבגלותםלהישארהגוליםחובתכלומר'כב.>
"ירמיהובמאמרותקוה,בפתחההסדרמישיבתפישרדודיעקבהרב

דבריםהסוגיה,עלהמקורייםבדבריועיניאתהאירהגזירות",ושלוש
כותב:הואוכךאחר.מקוםבשוםמקבילהלהםמצאתישלא

דתיערךלהיותחדלהישראלעצמאותדתית.מהפכהעלמבשר"ירמיהו

בו.למרודעליוונאסרבבללמלךעצמולכפוףיהודהמלךנדרשובמקומה

באנושותהשולטמלךאימפריה,שלחדשהפונקציהנוצרהבבלהופעתעם

בתוךהפועלתלגאולהעובריםאנוישראל'ידיעלהמכוונתמגאולה .אחת

ישראלמעכשיוהבבלית.האימפריההואבההפועלהראשוןוהכליהאנושות.
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ישראל."לארץבחזרהוגםהגלותלאורךקיימתוהיאזמןנקבע

מידיישראלסבלההעתיקהבעתחורבנותשלושהנאמר:לסיכום
 722 (אשורמידיישראלממלכתחורבןועולמיות:אזוריותמעצמות

שניביתחורבןלפנה"ס>, 586 (בבלמידיראשוןביתחורבןלפנה"ס),
ייתןההיסטורישהמחקרוראוי ,דעתילעניותלספירה.> 70 (רומימידי

היהמפורשות,זאתלנואומרהואשאיןאף ,ירמיהו ,כךעלדעתו
כבבלאזוריתמעצמהמולשבהתייצבותהסכנהאתשהביןהראשון
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 352גליון

 ,לעצתושעושלאהעובדהכילומר ,לכן ,אפשרהתוצאות.מפניוהתריע
שאותהשלו,האישיתהטרגדיהגםחיתהזולחורבן.הישירההסיבההיא

לא·נבואותבגללודחוישנואמנגד,העומדנביאבספרו:לאומבליט

לספרדבר"ב"אחרית .לבשורתוהמרהסוףעדנאמןאךפטריוטיות,
אחריותמתוך·חברתיותהמוסריותדרכינולהיטיבהמחברלנומציע
גםלעייןזהבהקשרשראויכאןלהוסיףכדאיהשלישי.הביתלגורל

אזורית,מעצמהעםמעימותלהימנעהנביא,שלהאסטרטגיותבעצותיו

 ·:·ישראל.לעתידגורליתהחלטהכללפני
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