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 . יאשיהו דורש את ה'1

תקופת מלכותו של יאשיהו בן אמון מלך יהודה מאופיינת בתהפוכות פנימיות משמעותיות ביותר. 
הוא מלך רק שנתיים  1אשיהו, אמון, עשה הרע בעיני ה'.המצב הרוחני ביהודה היה בכי רע. אביו של י

'עם הארץ', שככל הנראה תומכים בבית דוד הורגים  2ימים, ואז נרצח על ידי עבדיו שקשרו קשר נגדו.
התיאור הקצר של האירועים במלכותו של אמון  3את הקושרים וממליכים את בנו, יאשיהו, תחתיו.

בממלכה, ממלכה שיש בה עבודה זרה ושפיכות דמים לרוב.  ממחיש אווירה של אנדרלמוסיה גדולה
 מעשי רצח הם דבר מקובל, ומי שממליך מלכים הוא המון העם.

                                                           
 מלכים ב', כא, כ. .1
 ודברי הימים ב', כד(. ;מלכים ב', יב יואש )עיינו:חד שנרצח על ידי קושרים: שם, שם, כג. ביהודה היה רק עוד מלך א .2
 מלכים ב', כא, כד. ראו .3
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סבא של יאשיהו, מנשה, הגדיל לעשות הרבה יותר. הוא בונה מזבחות לעבודה זרה בתוך היכל ה', 
חמישים וחמש שנה. שלטונו נמשך זמן ארוך במיוחד,  4והוא שופך דם נקי בירושלים 'פה לפה'.

שלטון זה של מנשה, מצליח, ככל הנראה, לעקור מן השורש את השפעת הפעולות הגדולות של אביו 
הצדיק חזקיהו. עתה, לאחר חמישים ושבע שנים של שלטון רשע ביהודה, שעושה הרע בעיני ה', 

סביר להניח  על ממלכת יהודה. -שהיה באותה העת ילד קטן בן שמונה שנים בלבד  -הומלך יאשיה 
והחינוך שקיבל הגיע מ'אסכולת' מנשה ושותפיו. המהפך באישיותו  5שלא היו ליאשיהו אחים גדולים,

 ובדרכו החל בגיל שש עשרה, שמונה שנים לאחר שישב על כס המלוכה:

רֹוש ֵלא הוא עֹוֶדמו נַַער ֵהֵחל ִלד  כֹו ו  ָמל  מֹוֶנה ָשִנים ל  ֵרה ֹלֵהי ָדִויד ָאִביו -וִבש  ֵתים ֶעׂש  וִבש 
ַהַםֵןכֹות ִסִלים ו  ַהנ  ָהֲאֵשִרים ו  ם ִמן ַהָבמֹות ו  הוָדה ִוירוָשַלִ ַטֵהר ֶאת י  צו . ָשנָה ֵהֵחל ל  ַנת  ַוי 

ִסִלים ַהנ  ָהֲאֵשִרים ו  ָלה ֵמֲעֵליֶהם ִגֵדַע ו  ַמע  ַהַחָםִנים ֲאֶשר ל  ָעִלים ו  חֹות ַהב  ב  ָפָניו ֵאת ִמז   ל 
ִחים ָלֶהם ָבִרים ַהֹזב  ֵני ַהע  ֹרק ַעל נ  ֵהַדק ַוִטז  ַהַםֵןכֹות ִשַבר ו  מֹות ֹכֲהִנים ָׂשַרף ַעל . ו  ַעצ  ו 

ם רוָשָלִ ֶאת י  הוָדה ו  ַטֵהר ֶאת י  חֹוָתים ַוי  ב  ָתִלי  .ִמז  ַעד ַנפ  עֹון ו  ִשמ  ַרִים ו  ֶאפ  ַנֶשה ו  ָעֵרי מ  וב 
ֹבֵתיֶהם ָסבִ  ַחר  ָכל ַהַחָםִנים . יבב  ֵהַדק ו  ִסִלים ִכַתת ל  ַהנ  ֶאת ָהֲאֵשִרים ו  חֹות ו  ב  ַנֵתץ ֶאת ַהִםז  ַוי 

ם ָרֵאל ַוָטָשב ִלירוָשָלִ ָכל ֶאֶרץ ִיׂש   6.ִגַדע ב 

מה גורם לנער צעיר ללכת נגד הזרם העכור ששורר ביהודה כבר שישים וחמש שנים? זאת לא נדע 
שגם במציאות הרוחנית הקשה ביותר, ביהודה ובישראל, תמיד היו יחידים, ואולי אף  בבירור. סבורני,

יותר מזה, שלא הלכו בזרם, ועבדו את ה' באמת ובתמים. אנשים אלו היו בדרך כלל קשורים אל חוגי 
הנביאים ואל כהנים יראי ה', שניסו בכל כוחם לשמור את תורת ה'. בתקופות מסוימות הדבר לא היה 

כלל ועיקר, ונביאי ה' נרדפו על ידי השלטונות, כדוגמת הַצִיד הנרחב והיסודי, שערכה איזבל פשוט 
הנער יאשיהו החל לחפש את דרכו בחיים ולשאול שאלות, בדומה  7המרשעת במלכות אחאב.

לאברהם בשעתו. שאלות וחיפושים אלו הביאו אותו לבחור ללכת בדרך ה'. הליכה בדרך ה', 
אשונה, סילוק העבודה הזרה מיהודה ואף משטחי שבטים אחרים שהיו בעבר משמעותה בראש ובר

בשלטון ישראל. יאשיהו יפעל במהלך שנות מלכותו באופן תקיף ונמרץ נגד כל מרכיבי העבודה הזרה 
 וכהניה.
 

 . מציאת ספר התורה בבית ה'2

 :פעילות זו, שמתחילה בשנת שתים עשרה למלכו, מגיעה לשיאה בשנה השמונה עשרה

ֺשָלם  יָהו ֶבן מ  ֵרה ָשָנה ַלֶםֶלְך ֹיאִשָטהו ָשַלח ַהֶםֶלְך ֶאת ָשָפן ֶבן ֲאַצל  ֹמֶנה ֶעׂש  ִהי ִבש  ַוי 
ַיֵתם ֶאת ַהֶכֶסף ַהםוָבא ֵבית . ֵלאֹמר ה'ַהֹןֵפר ֵבית  ִקָטהו ַהֹכֵהן ַהָגדֹול ו  ֲאֶשר  ה'ֲעֵלה ֶאל ִחל 

ֵרי ַהןַ  פו ֹשמ  ָקִדים ֵבית. ף ֵמֵאת ָהָעםָאס  ָלאָכה ַהֺםפ  נֺהו ַעל יַד ֹעֵׂשי ַהם  ִית  נו ֹאתֹו  ה' ו  ִית  ו 
ֵבית  ָלאָכה ֲאֶשר ב  ֹעֵׂשי ַהם  ַחֵזק ֶבֶדק ַהָבִית ה'ל  נֹות ֵעִצים  .ל  ִלק  ִרים ו  ַלֹגד  ַלֹבִנים ו  ֶלָחָרִשים ו 

                                                           
(. יתכן שהכוונה היא לחיסול שיטתי של המתנגדים מקרא דעתמקצה לקצה )ע"פ פירוש  -שם, שם טז. 'פה לפה'  .4

 הפוטנציאליים לשלטונו, ובכללם, כמובן, יראי ה' וחסידיו.
 י אמון מלך בגיל עשרים ושתים והוא מלך רק שנתיים, עד גיל עשרים וארבע.אביו היה בן שש עשרה בזמן הולדתו, שהר .5
 ז.-, גלד ',ב דברי הימים  .6
ואף על פי כן, נותרו מאה נביאי ה' שהוחבאו במערה על ידי עובדיהו 'אשר על הבית' של אחאב, שהיה ירא את ה' )מלכים א',  .7

 יח, יג(.
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ַחֵזק ֶאת ַהָביִ  ֵצב ל  נֵי ַמח  ַאב  ַאְך ֹלא ֵיָחֵשב ִאָתם ַהֶכֶסף ַהִמָתן ַעל ָיָדם ִכי ֶבֱאמונָה ֵהם  .תו 
 8.ֹעִׂשים

בכל תקופת מנשה ואמון, ואולי אף בראשית תקופת יאשיהו, עד שחל המהפך בדרכו, הופסקה עבודת 
המקדש, שכן בתוך המקדש היו פסלים ומצבות לעבודה הזרה. בכל משך התקופה הארוכה הזאת, 

ים וחמש שנה, בית המקדש הוזנח, ולא נעשו בו עבודות תחזוקה ושיפוץ. והנה במהלך השיפוץ כשבע
 הכללי והיסודי של המקדש, לפתע מגיע חלקיהו הכהן הגדול אל המלך עם ידיעה מרעישה:

ִקָטהו ַוֹטאֶמר ֵבית ָמָצאִתי ַהתֹוָרה ֵסֶפר ַהֹןֵפר ָשָפן ַעל ַהָגדֹול ַהֹכֵהן ִחל  ִקָטה ַוִטֵתן ה' ב   ִחל 
ָרֵאהו ָשָפן ֶאל ַהֵןֶפר ֶאת ִהי ...ַוִטק  ֹמעַ  ַוי  ֵרי ֶאת ַהֶםֶלְך ִכש  ַרע ַהתֹוָרה ֵסֶפר ִדב   ֶאת ַוִטק 

ָגָדיו  9.ב 

 מה גורם ליאשיהו להתרגשות כה גדולה? מדוע הוא קורע את בגדיו ומזדעזע בצורה כזו?
א בבית ה', היה הספר שכתבו משה רבנו בכבודו ובעצמו, יש מהפרשנים שטוענים שהספר הנמצ

ועתה הוא נמצא במהלך השיפוצים. רמז לכך מצוי בקטע שקראנו; הכתוב מכנה את ספר התורה בה' 
 . לפירוש זה ישנה ראיה כמעט מפורשת במקבילה בדברי הימים:'ספר התורה' -הידיעה 

הֹוִציָאם ֶאת ַהֶכֶסף ַהםוָבא ֵבית ה' מָ  ִקָטהו ַהֹכֵהן ֶאת וב  יַד ֹמֶשה ה'ֵסֶפר תֹוַרת ָצא ִחל  . ב 
ִקָטהו ַוֹטאֶמר ֶאל ָשָפן ַהןֹוֵפר  ֵבית  ֵסֶפר ַהתֹוָרהַוַטַען ִחל  ִקָטהו ֶאת  ה'ָמָצאִתי ב  ַוִטֵתן ִחל 

 10.ַהֵןֶפר ֶאל ָשָפן

 בי"ם:לא ספר תורה סתם, אלא 'ספר תורת ה' ביד משה'. כך כותב המל

הספר תורה שכתב משה שהיה מונח אצל הארון גנזוהו בימי מנשה  וצה לומר:ר
ברי בה' הידיעה, ובד 'ספר התורה' ל זה אמרו:ששרף התורה ועכשיו מצא אותו, וע

ר"ל ספר תורה שכתב  - 'מצא חלקיה הכהן את ספר תורת ה' ביד משה'מפרש  הימים
 11.משה

כאשר פתחו את הספר בפניו של יאשיהו, הוא נפתח במדרש הגדול מופיעה מסורת שטוענת, ש
 דברים פרק כז, פסוק כו: 'במקרה' בספר

ָארור ֲאֶשר ֹלא בשעה שמצא חלקיהו הכהן את הספר בעזרה מצאו נגלל עד פסוק זה: '
ֵרי ַהתֹוָרה ַהֹזאת ַלֲעׂשֹות אֹוָתם על הדבר הזה קרע ואמר:  -' )דברים כז, כו( ָיִקים ֶאת ִדב 

 12ו הקים!עלינ

 סבורים שהספר נפתח בפסוק אחר מאותה הפרשה: 13מפרשים אחרים

תָ  ה'יֹוֵלְך  ָך ֲאֶשר ָתִקים ָעֶליָך ֶאל גֹוי ֲאֶשר ֹלא ָיַדע  כ  ֶאת ַמל  ָך ו   14.ֹאת 

                                                           
 ו.-מלכים ב', כב, ג .8
 יא.-שם, י .9
 טו.-, ידדברי הימים, שם .10
 גם בפרושו לדברי הימים. , ועיינולמלכים המלבי"ם פירוש .11
 , דברים, כז, כו.הגדול מדרש .12
כן פירשו רש"י, רד"ק, מצודת דוד ומלבי"ם. נציין שאצל חז"ל פסוק זה פורש כגורם להחלטתו של יאשיהו לגנוז את ארון  .13

, ו, א(. ויתכן שאלו המקורות שקליםיב ע"א; ירושלמי,  ,הוריות, נב ע"ב; בבלי, יומא, סוטה, יג, א; בבלי, תוספתאהברית )
 שעמדו בפני הפרשנים בעניין זה.
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עלה בדעתי ששתי המסורות צודקות. הלא שני הפסוקים מופיעים באותה פרשה עצמה, פרשת 'כי 
ם וששה פסוקים זה מזה. ולכן אפשר, שהפסוק 'ארור האיש' והפסוק 'יולך תבוא', במרחק של שלושי

ה' אותך' היו באותה עמודה )או על כל פנים בשתי עמודות סמוכות( ולכן הם צדו מיד את עיניו של 
יאשיהו. הדברים מזעזעים את המלך הצעיר עד מאוד והוא רואה בזה תמרור אזהרה בולט מהשמים על 

 מלכות יהודה.  חורבן שקרב ובא על
האם אפשר למצוא אסמכתא לדברי המפרשים וחז"ל בפסוקי הפרשה? דומה שכן. נעקוב אחרי 

  הספר המיוחד של משה רבנו, ונראה מה אירע אתו. כך אנו קוראים בספר דברים:

ֵרי ַהתֹוָרה ַהֹזאת ַעל ֵסֶפר ַעד ֺתָםם ֹתב ֶאת ִדב  ַכלֹות מֶשה ִלכ  ִהי כ  צַ . ַוי  ִוִטם ַוי  ו מֶשה ֶאת ַהל 
ִרית  ֵאי ֲארֹון ב  ִרית . ֵלאֹמר ה'ֹנׂש  ֶתם ֹאתֹו ִמַסד ֲארֹון ב  ַׂשמ   ה'ָלֹקַח ֵאת ֵסֶפר ַהתֹוָרה ַהֶזה ו 

ֵעד-אֱ  ָך ל  ָהָיה ָשם ב   15.ֹלֵהיֶכם ו 

 אך לפני כן בפרק כז נאמר: 16הספר שנכתב על ידי משה רבנו הונח בארון לצד לוחות הברית.

ֵדן ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר  רו ֶאת ַהַטר  ָהָיה ַבטֹום ֲאֶשר ַתַעב  ָך ֲאָבִנים -אֱ  ה'ו  ֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך ַוֲהֵקֹמָת ל 
ָת ֹאָתם ַבִשיד ַׂשד  ֹדלֹות ו  ַמַען ֲאֶשר . ג  ֶרָך ל  ָעב  ֵרי ַהתֹוָרה ַהֹזאת ב  ָת ֲעֵליֶהן ֶאת ָכל ִדב  ָכַתב  ו 

ַבש ַכֲאֶשר ִדֶבר -אֱ ה' ֶרץ ֲאֶשר ָתֹבא ֶאל ָהָא ָך ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב וד  ֹלֵהי -אֱ  ה'ֹלֶהיָך ֹנֵתן ל 
ֶכם . ֲאֹבֶתיָך ָלְך ַצֶוה ֶאת  ֵדן ָתִקימו ֶאת ָהֲאָבִנים ָהֵאֶלה ֲאֶשר ָאֹנִכי מ  ֶכם ֶאת ַהַטר  ר  ָעב  ָהָיה ב  ו 

ָת אֹוָתם בַ  ַׂשד  ַהר ֵעיָבל ו  ֵבַח לַ  .ִשידַהטֹום ב  ַבח ֲאָבִנים ֹלא ָתִניף -אֱ  ה'וָבִניָת ָשם ִמז  ֹלֶהיָך ִמז 
ֶזל ֵרי ַהתֹוָרה ַהֹזאת ַבֵאר ֵהיֵטב... ֲעֵליֶהם ַבר  ָת ַעל ָהֲאָבִנים ֶאת ָכל ִדב  ָכַתב   ...ו 

ַצו מֶשה ֶאת ָהָעם ַבטֹום ַההוא ֵלאֹמר ָבֵרְך אֶ . ַוי  דו ל  ִרִזים ֵאֶלה ַיַעמ  ת ָהָעם ַעל ַהר ג 
יִָמן יֹוֵסף וִבנ  ִיָשׂשָכר ו  ֵלִוי ִויהוָדה ו  עֹון ו  ֵדן ִשמ  ֶכם ֶאת ַהַטר  ר  ָעב  ָלָלה  .ב  דו ַעל ַהע  ֵאֶלה ַיַעמ  ו 

ָתִלי ַנפ  בולֺן ָדן ו  ָאֵשר וז  אוֵבן ָגד ו  ַהר ֵעיָבל ר  רו ֶאל כָ  .ב  ָאמ  ִוִטם ו  ָענו ַהל  ָרֵאל קֹול ו  ל ִאיש ִיׂש 
ָענו ָכל  ה'ָארור ָהִאיש ֲאֶשר ַיֲעֶׂשה ֶפֶסל וַמֵןָכה תֹוֲעַבת : ָרם ָׂשם ַבָןֶתר ו  ֵדי ָחָרש ו  ַמֲעֵׂשה י 

רו ָאֵמן ָאמ  ָאַמר ָכל ָהָעם ָאֵמן .ָהָעם ו  ִאםֹו ו  ֶלה ָאִביו ו  ָארור ֲאֶשר ֹלא ָיִקים ֶאת . ָארור ַמק 
ָאַמר ָכל ָהָעם ָאֵמןִדב    17.ֵרי ַהתֹוָרה ַהֹזאת ַלֲעׂשֹות אֹוָתם ו 

עם ישראל נצטווה לשמוע ברכות וקללות שייאמרו במעמד מיוחד של כל העם בהר גריזים והר 
 עיבל, בסמוך לכניסתם לארץ. ואכן יהושע מקיים את הצו הזה כמשמעו:

ֵבַח לַ  נֶה י הֹוֺשַע ִמז  ַהר ֵעיָבלֵהי יִ ֹל-ה' אָאז ִיב  ָרֵאל ב  ֵני ה'  ַכֲאֶשר ִצָוה מֶשה ֶעֶבד. ׂש  ֶאת ב 
ֵלמֹות ַבח ֲאָבִנים ש  ֵסֶפר תֹוַרת מֶשה ִמז  ָרֵאל ַכָכתוב ב  ֶזל ַוַטֲעלו  ִיׂש  ֲאֶשר ֹלא ֵהִניף ֲעֵליֶהן ַבר 

ָלִמים ה'ָעָליו ֹעלֹות לַ  חו ש  ב  ָתב ָשם ַעל ָהאֲ  .ַוִטז  ֵנה תֹוַרת מֶשה ֲאֶשר ָכַתב ַוִטכ  ָבִנים ֵאת ִמש 
ָרֵאל נֵי ִיׂש  ֵני ב  ִדים ִמֶזה וִמֶזה ָלָארֹון ֶנֶגד  .ִלפ  ָטיו ֹעמ  ֹשפ  ִרים ו  ֹשט  ֵקנָיו ו  ָרֵאל וז  ָכל ִיׂש  ו 

ִרית  ֵאי ֲארֹון ב  ִוִטם ֹנׂש  יֹו ֶאל מול ַהר ה'ַהֹכֲהִנים ַהל  ָרח ֶחצ  יֹו ֶאל מול  ַכֵגר ָכֶאז  ַהֶחצ  ִרִזים ו  ג 

                                                                                                                                              
 דברים, כח, לו. .14
 כו.-דברים, לא, כד .15
יד ע"א, אם ספר התורה היה מונח בתוך הארון או לצידו על דף  בתרא בבאברש"י שהביא את שתי הדעות בבבלי,  עיינו .16

 רון ברית ה'.מיוחד. כך או כך, ספר התורה היה בצמוד לא
ֵאה ָאֹנִכי ֹנֵתן דברים, כז. למעשה כבר לפני כן מזכיר משה בנאומו את הברכה והקללה בהקשר של הר גריזים והר עיבל:  .17 ר 

ָלָלה ָרָכה וק  נֵיֶכם ַהטֹום ב  ֹות  .ִלפ  עו ֶאל ִמצ  מ  ָרָכה ֲאֶשר ִתש  ֶכם -אֱ  ה'ֶאת ַהב  ַצֶוה ֶאת  ָלָלה ִאם ֹלא  .ַהטֹוםֹלֵהיֶכם ֲאֶשר ָאֹנִכי מ  ַהע  ו 
ֹות  עו ֶאל ִמצ  מ  ֶכם ַהטֹום ָלֶלֶכת ַאֲחֵרי אֱ -אֱ  ה'ִתש  ַצֶוה ֶאת  ֶתם ִמן ַהֶדֶרְך ֲאֶשר ָאֹנִכי מ  ַסר  ֶתם-ֹלֵהיֶכם ו  ַדע   .ֹלִהים ֲאֵחִרים ֲאֶשר ֹלא י 
ִביֲאָך  ָהָיה ִכי י  ָלָלה ַעל ַהר ֵעיָבלֹלֶהיָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאָתה בָ -אֱ  ה'ו  ֶאת ַהע  ִרִזים ו  ָרָכה ַעל ַהר ג  ָנַתָתה ֶאת ַהב  ָתה ו  ִרש  " א ָשָםה ל 

  כט(.-, כויא ,דברים)
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ָרֵאל ָבִראֹשָנה ה'ַהר ֵעיָבל ַכֲאֶשר ִצָוה מֶשה ֶעֶבד  ָבֵרְך ֶאת ָהָעם ִיׂש  ַאֲחֵרי ֵכן ָקָרא ֶאת  .ל  ו 
ָלָלה ַהע  ָרָכה ו  ֵרי ַהתֹוָרה ַהב  ֵסֶפר ַהתֹוָרה ָכל ִדב  ָכל ַהָכתוב ב  ר ֹלא ָהָיה ָדָבר ִמֹכל ֲאשֶ  .כ 

ַהֵגר ַהֹהֵלְך  ַהַחף ו  ַהָמִשים ו  ָרֵאל ו  ַהל ִיׂש  ִצָוה מֶשה ֲאֶשר ֹלא ָקָרא י הֹוֺשַע נֶֶגד ָכל ק 
ָבם ִקר   18.ב 

 19הם הם הדברים שבפרשת כי תבוא שנאמרו בהר גריזים והר עיבל, -'דברי התורה הברכה והקללה' 
נה אמן. רמז לכך שזו היתה הפרשה שבה כאשר עם ישראל כולו שמע את דברי הברכה והקללה וע
שו ֶאת קראו לפני יאשיהו, אפשר לראות בדברים של יאשיהו: " כו ִדר  ַעד ָכל  ה'ל  ַעד ָהָעם וב  ַבֲעִדי וב 

ָצא ַהֶזהי הוָדה  ֵרי ַהֵןֶפר ַהִממ  דֹוָלה ֲחַמת  ַעל ִדב  ָתה ָבנו ַעל ֲאֶשר ֹלא שָ  ה'ִכי ג  עו ֲאֹבֵתינו ַעל ֲאֶשר ִהיא ִנס  מ 
ָכל ַהָכתוב ָעֵלינו ֵרי ַהֵןֶפר ַהֶזה ַלֲעׂשֹות כ  בדבריה של חולדה הרמזים הרבה יותר ברורים:  " )שם, יג(.ִדב 

ִתי ֲאֶשר" ַעל ַהֶזה ַהָםקֹום ַעל ִדַבר  ָביו ו  יֹות ֹיש  ַשָםה ִלה  ָלָלה ל  ִלק  של  ". רמז ברור עוד יותר מצוי בדבריהו 
 חולדה במקבילה בדברי הימים: 

ָביו ֵאת  ה'ֹכה ָאַמר  ַעל יֹוש  ִני ֵמִביא ָרָעה ַעל ַהָםקֹום ַהֶזה ו  תובֹות ַעל ַהֵןֶפרִהנ  ֲאֶשר  ָכל ָהָאלֹות ַהכ 
הוָדה ֵני ֶמֶלְך י  או ִלפ   20.ָקר 

 בשרירות לבו:זהו רמז ברור ל'אלות הברית' הנאמרות בספר דברים, כלפי מי שירצה ללכת 

ָצה  ָרב  ִקנ ָאתֹו ָבִאיש ַההוא ו  ַשן ַאף ה' ו  ֹלַח לֹו ִכי ָאז ֶיע  ָהָאָלה בֹו ָכל ֹלא ֹיאֶבה ה' ס 
תוָבה ַבֵןֶפר מֹו ִמַתַחת ַהָשָמִים ַהכ  ֵטי  .ַהֶזה וָמָחה ה' ֶאת ש  ָרָעה ִמֹכל ִשב  ִדילֹו ה' ל  ִהב  ו 
ֹכל  ָרֵאל כ  ֵסֶפר ַהתֹוָרה תָאלוֹ ִיׂש  תוָבה ב  ִרית ַהכ    21.ַהֶזה ַהב 

מסתבר אפוא שהפעם האחרונה שבה קראו בספר התורה המיוחד שכתבו משה, היה האירוע החשוב 
והמכונן בהר גריזים והר עיבל. באירוע זה, כאמור, קראו בפרשת הברכה והקללה, ומאז ועד עתה 

ברור אם כן, שעתה, לאחר היעלמותו לתקופה של  22.הספר היה מונח בתוך ארון הברית ולא נפתח
עשרות שנים, בזמנו של מנשה מלך יהודה, פתחו את ספר התורה ועיינו בו והוא נפתח 'במקרה' 

                                                           
 תו ומזהירם לשמור את מצוות ה' )עיינולה. נציין שיהושע חוזר ומכנס את כל ישראל פעם נוספת בשכם לפני מו-יהושע, ח, ל .18

 צה להזכיר להם את מעמד הכניסה לארץ וקריאת הברכות והקללות.יהושע, כד(. מסתבר שהוא ר
פשט המקרא וכפשט לה(. ונראה כ-רד"ק לפסוקים לדבפירושו של  הפרשנים ביהושע מה בדיוק קראו )עיינובדבר זה נחלקו  .19

 , לב ע"א( שקראו רק את הברכות והקללות שבפרשת כי תבוא.סוטהבבלי,  המשנה והגמרא )ראו:
', לד, כד. גם נבואת צפניה הנביא, שניבא בימי יאשיהו בן אמון, מבשרת בשורות קשות ביותר, ויש בה רמזים דברי הימים ב .20

 ברורים לתוכחה של פרשת כי תבוא:

 :נב-פרק כח, פס' כט ,דבריםספר  :יז-ספר צפניה, פרק א, פס' יג

ָרִמים... עו כ  נָט  ֹלא יֵֵשבו ו  תו וָבנו ָבִתים ו  ֹלא ִיש  ֶאת  ו 
ָרה ַהטֹום ַההוא יֹום  .יֵיָנם צוָקה יֹום  ָצָרהיֹום ֶעב  ומ 

שֹוָאה יֹום ֹחֶשְך  יֹום  .יֹום ָעָנן ַוֲעָרֶפל ַוֲאֵפָלהֹשָאה ומ 
רוָעה ַעל ֶהָעִרים  ֺצרֹותשֹוָפר ות  ַעל ַהִנמֹות  ַהב  ו 

ֹבהֹות כו  ַוֲהֵצֹרִתי. ַהג  ָהל  ִריםָלָאָדם ו  י ַלה' ָחָטאו כִ  ַכִעו 
ָלִלים ֺחָמם ַכג  ֺשַנְך ָדָמם ֶכָעָפר ול   .ו 

 

ַמֵשש  ַמֵשש ַבָסֳהַרִים ַכֲאֶשר י  ָהִייָת מ   ָבֲאֵפָלה ָהִעֵורו 
ָגזול ָכל  ָהִייָת ַאְך ָעשוק ו  ָרֶכיָך ו  ִליַח ֶאת ד  ֹלא ַתצ  ו 

ֵאין מֹוִשיעַ  ָאֵרׂש. ַהָטִמים ו  ָכֶבָמה ִאָשה ת  ִאיש ַאֵחר ִיש   ו 
ֶלמו ַחל  ֹלא ת  ֹלא ֵתֵשב בֹו ֶכֶרם ִתַחע ו  ֶנה ו  ... ַבִית ִתב 

ֵהַצר ָעֶריָך ַעד ֶרֶדת ֹחֹמֶתיָך  ו  ָכל ש  ָך ב  ֹבֹהתל   ַהג 
ֺצרֹותו ֶצָך    ַהב  ָכל ַאר  ֵהַצרֲאֶשר ַאָתה ֹבֵטַח ָבֵהן ב  ָך  ו  ל 

ָעֶריָך ב   ָכל ש  ָך ֲאֶשר ָנַתן ה' אֱ ב  צ   .ֹלֶהיָך ָלְך-ָכל ַאר 
 .כ-כט, יט ,דברים .21
לא ביאר הכתוב ולא ביארו הפרשנים מהיכן קראו את הברכות והקללות, האם מספר התורה, או מהאבנים שעליהם נכתבו.  .22

כתבו על האבנים )פרק ז(, נראה שקודם קראו את הברכות והקללות מספר התורה ורק לאחר מכן  סוטה במסכת לפי המשנה
את דברי התורה. דבר זה נוגד לכאורה את פשט הכתוב, שבפסוק לב הוא מדבר על כתיבת משנה התורה על האבנים, ובפסוק 

תוספות שם. על כל פנים, נראה שהכתיבה דברי ה, לו ע"א, ובסוטהבבלי,  תאר את קריאת 'הברכה והקללה'. ועיינולד הוא מ
מהאבנים, אלא כדי להוות 'מזכרת' מאותו אירוע לעם ישראל ואולי אף לבאי עולם )כדברי  על האבנים לא נועדה כדי לקרוא

 ספרו של משה רבנו. -הגמרא שם(, אבל בודאי שאין כל מצוה לקרוא מאבנים אלא מספר תורה כשר 
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  23בפרשת האלות.
מעבר לסמליות שבדבר, יאשיהו קולט עתה עניין עקרוני. הוא מבין שממלכת יהודה עומדת לפני 

הרות של משה ויהושע תלמידו וכל הנביאים הבאים אחריהם קטסטרופה עצומה. כל החששות והאז
מפני חטאי העם לא הועילו, והעם עדיין חוטא ועובד עבודה זרה. מה שאירע לממלכת ישראל לפני 

 זמן לא רב, עלול לקרות עתה גם לממלכת יהודה!
 מה עושים? כיצד נוהגים בזמן כה קשה? 

 

 . נבואת חולדה3

ההנהגה הרוחנית כדי לקבל עצה, והוא פונה לחולדה הנביאה. מדוע לא  ליאשיהו ברור שיש לפנות אל
ליאשיהו(, או לצפניה,  13פנה לירמיה שהיה נביא כבר חמש שנים )שהרי הוא התחיל להתנבא בשנת 

24הובאו דברי חז"ל: מצודת דודשניבא גם הוא באותה התקופה? ב
מפני שהנשים רחמניות הן, הלכו " 

ידמה הרלב"ג מיישב: " ."או יתכן אשר שאר הנביאים לא היו אז בירושלים אליה שהיא תתפלל בעדם.
 ".אז בירושלם השהיו בישראל אז נביאים זולת חולדה אך שלח אליה מפני היותה קרובה לו כי הית

  תהיה הסיבה אשר תהיה, תשובתה של חולדה לשלוחי המלך קשה ונוקבת עד תהום:

ֶכם ֵאלָ -אֱ  ה'ַוֹתאֶמר ֲאֵליֶהם ֹכה ָאַמר  רו ָלִאיש ֲאֶשר ָשַלח ֶאת  ָרֵאל ִאמ   ֹכה ָאַמר י.ֹלֵהי ִיׂש 
הוָדה ה' ֵרי ַהֵןֶפר ֲאֶשר ָקָרא ֶמֶלְך י  ָביו ֵאת ָכל ִדב  ַעל ֹיש  ִני ֵמִביא ָרָעה ֶאל ַהָםקֹום ַהֶזה ו  . ִהנ 

רו ֵלא ַקח  ַמעַ -ַתַחת ֲאֶשר ֲעָזבוִני ַוי  ָתה ֹלִהים ֲאֵחִרים ל  ִנס  ֵדיֶהם ו  ֹכל ַמֲעֵׂשה י  ִעיֵסִני ב  ן ַהכ 
ֶבה ֹלא ִתכ  רש ֶאת . ֲחָמִתי ַבָםקֹום ַהֶזה ו  ֶכם ִלד  ֶאל ֶמֶלְך י הוָדה ַהֹשֵלַח ֶאת  רו  ה'ו  ֹכה ֹתאמ 

תָ -אֱ  ה'ֵאָליו ֹכה ָאַמר  ָבִרים ֲאֶשר ָשָמע  ָרֵאל ַהד  ָך  .ֹלֵהי ִיׂש  ָבב  נֵי ַיַען ַרְך ל   ה'ַוִתָכַנע ִמנ 
ַרע ֶאת  ָלָלה ַוִתק  ִלק  ַשָםה ו  יֹות ל  ָביו ִלה  ַעל ֹיש  ִתי ַעל ַהָםקֹום ַהֶזה ו  ֲעָך ֲאֶשר ִדַבר  ָשמ  ב 

ֺאם  ִתי נ  ַגם ָאֹנִכי ָשַמע  ָפנָי ו  ֶכה ל  ָגֶדיָך ַוִתב  תָ  ה'.ב  ֶנֱאַספ  ָך ַעל ֲאֹבֶתיָך ו  ִני ֹאִספ  ֶאל  ָלֵכן ִהנ 
ֹכל ָהָרָעה ֲאֶשר ֲאִני ֵמִביא ַעל ַהָםקֹום ַהֶזה ַוָטִשיבו  ֶאינָה ֵעינֶיָך ב  ֹלא ִתר  ָשלֹום ו  ֹרֶתיָך ב  ִקב 

 25.ֶאת ַהֶםֶלְך ָדָבר

החורבן בדרך. יאשיהו עצמו יכול אמנם להירגע, כיון שהוא ימות בשלום ולא יראה 'בכל הרעה', אבל 
 לא תינצלנה מחמת ה'. אין כל אפשרות לעצור את החורבן הקרב ובא. ממלכת יהודה וירושלים

שאין  26מה עושים במקרה כזה? מה יהודי עושה כאשר אומרים לו, שכבר נאמר 'מאחורי הפרגוד'
 עוד כל דרך לתקן, וכבר נגזרה גזירה? 

 

 . 'אין ייאוש בעולם כלל'4

ָפַני היסודי בנבואה: " אינו מתייאש. הוא למד ממוריו הנביאים את הכלל 27יאשיהו ִביִאים ֲאֶשר ָהיו ל  ַהמ 
ָדֶבר ָרָעה ול  ָחָמה ול  ִמל  ֹדלֹות ל  ָלכֹות ג  ַעל ַממ  או ֶאל ֲאָרצֹות ַרבֹות ו  ָפֶניָך ִמן ָהעֹוָלם ַוִטָמב  ַהָמִביא ֲאֶשר . ול 

                                                           
 רעיון זה שמעתי מהרב יוסי אליצור.  .23
, שירמיהו לא היה באותה העת בירושלים כיון שהלך , שם מובאת תשובה נוספת של ר' יוחנןבע" יד ,מגילהבבלי,  ראו .24

 להחזיר את עשרת השבטים.
 כ.-מלכים ב', כב, טו .25
 חוץ מאחר". -, טו ע"א, על אלישע ששמע מאחרי הפרגוד: "שובו בנים שובבים חגיגהאני רומז למה שמובא בבבלי,  .26
 ירמיהו רומז שהיו רבים בתקופתו שכןהשורש 'יאש' מונח בשמו של יאשיהו, ובעצם עיקר עניינו הוא לא להתייאש.  .27

ִרי " התייאשו: ָאה ַוֹתאמ  רֹוֵנְך ִמִסמ  ֵלְך ִמָטֵחף וגורנך וג  ִעי ַרג  ַאֲחֵריֶהם ֵאֵלְך נֹוָאשִמנ  ִתי ָזִרים ו  ( וכן: ב, כה ,ירמיהו) "לֹוא ִכי ָאַהב 
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ַבר ַהָמִביא ִיָוַדע ַהָמִביא ֲאֶשר ֹבא ד  ָשלֹום ב  ָלחֹו  ִיָמֵבא ל  ֶרַגע ֲאַדֵבר ובצורה ברורה יותר: " 28".ֶבֱאֶמת ה'ש 
ַהֲאִביד תֹוץ ול  ִלנ  ָלָכה ִלנ תֹוש ו  ַעל ַממ  ִתי ַעל ָהָרָעה  .ַעל גֹוי ו  ִנַחמ  ִתי ָעָליו ו  ָשב ַהגֹוי ַההוא ֵמָרָעתֹו ֲאֶשר ִדַבר  ו 

ִתי ַלֲעׂשֹות לוֹ   29".ֲאֶשר ָחַשב 
 "ם:והסביר זאת הרמב

דברי הפורענות שהנביא אומר כגון שיאמר פלוני ימות או שנה פלונית רעב או מלחמה 
וכיוצא בדברים אלו אם לא עמדו דבריו אין בזה הכחשה לנבואתו, ואין אומרים הנה 
דבר ולא בא, שהקב"ה ארך אפים ורב חסד ונחם על הרעה ואפשר שעשו תשובה 

 30.זקיהונסלח להם כאנשי נינוה, או שתלה להם כח

יאשיהו מבין שהוא יכול לשנות את רוע הגזירה. על מנת לשנות את נבואת הפורענות, יש רק דרך 
 אחת: תשובה.

 הוא אינו משתהה, ומכנס מיד את כל העם מגדול ועד קטן לירושלים:

נֵי י הוָדה ִוירוָשָלם פו ֵאָליו ָכל ִזק  ַלח ַהֶםֶלְך ַוַטַאס  הוָדה ה'  ֶלְך ֵביתַוַטַעל ַהםֶ  .ַוִטש  ָכל ִאיש י  ו 
ֵניֶהם  ָאז  ָרא ב  ַעד ָגדֹול ַוִטק  ִמָעֹטן ו  ָכל ָהָעם ל  ִביִאים ו  ַהמ  ַהֹכֲהִנים ו  רוָשַלם ִאתֹו ו  ֵבי י  ָכל ֹיש  ו 

ֵבית  ָצא ב  ִרית ַהִממ  ֵרי ֵסֶפר ַהב  ִרית ַוַטֲעֹמד ַהֶםֶלְך ַעל ָהַעםוד ַוטִ ה'. ֶאת ָכל ִדב  ֹרת ֶאת ַהב  כ 
נֵי  ָכל ֶנֶפש  ה'ָלֶלֶכת ַאַחר  ה'ִלפ  ָכל ֵלב וב  ֶאת ֺחֹעָתיו ב  ֹוָתיו ו  ֶאת ֵעד  ֹוָתיו ו  ֹמר ִמצ  ִלש  ו 

ִרית ֺתִבים ַעל ַהֵןֶפר ַהֶזה ַוַטֲעֹמד ָכל ָהָעם ַבב  ִרית ַהֹזאת ַהכ  ֵרי ַהב  ָהִקים ֶאת ִדב   31.ל 

ה'. מה היא משמעות של כריתת ברית? כריתת ברית היא הסכם מחייב בין שני יאשיהו כורת ברית עם 
צדדים. ההסכם הוא ברור: עם ישראל מתחייב לשמור את מצוות ה', והקב"ה יתחייב לבטל את רוע 

 הגזירה! ברית זו היא למעשה הסיכוי היחיד להצלת עם ישראל בעת הזאת!
תחייב בעצמו, ובמיוחד אם זה מיוזמתו, זה הרבה אולם הסיכון בכריתת ברית גדול מאוד; אדם שמ

יותר מחייב אותו, מאשר אם באים אליו בטענה מכח ההתחייבות של אבות אבותיו. מאידך, זה גם 
הסיכוי היחיד להצלה. עתה כשעם ישראל מתחייב בעצמו לקיים את מצוות ה' ולזנוח את העבודה 

 הזרה, יש סיכוי להציל את מלכות יהודה והמקדש!
 יד לאחר כריתת הברית יאשיהו עובר לעשייתן: מ

הֹוִציא ֵמֵהיַכל  ֵרי ַהַןף ל  ֶאת ֹשמ  ֶנה ו  ֶאת ֹכֲהֵני ַהִםש  ִקָטהו ַהֹכֵהן ַהָגדֹול ו  ַצו ַהֶםֶלְך ֶאת ִחל  ַוי 
ר   ה' ָבא ַהָשָמִים ַוִטׂש  ֹכל צ  ָלֲאֵשָרה ול  ֵפם ִמחוץ ִלירוָשַלם ֵאת ָכל ַהֵכִלים ָהֲעׂשוִים ַלַבַעל ו 

ָנָׂשא ֶאת ֲעָפָרם ֵבית ֵאל רֹון ו  מֹות ִקד  ַשד  הוָדה . ב  ֵכי י  נו ַמל  ָמִרים ֲאֶשר ָנת  ִבית ֶאת ַהכ  ִהש  ו 
ַלָטֵרַח ו   ִרים ַלַבַעל ַלֶשֶמש ו  ַקח  ֶאת ַהמ  רוָשָלם ו  ִסֵבי י  הוָדה ומ  ָעֵרי י  ַקֵחר ַבָבמֹות ב  ַלַםָזלֹות ַוי 

ָבא ַהָשָמִים ֹכל צ  ֹרף  ה'ַוֹטֵצא ֶאת ָהֲאֵשָרה ִמֵבית . ול  רֹון ַוִטׂש  ִמחוץ ִלירוָשַלם ֶאל ַנַחל ִקד 

                                                                                                                                              
רוָשלִַ " ֵבי י  ַעל יֹוש  הוָדה ו  ַעָתה ֱאָמר ָנא ֶאל ִאיש י  ֹחֵשב ֲעֵליֶכם ַמֲחָשָבה שובו ו  ם ֵלאֹמר ֹכה ָאַמר ה' ִהמֵה ָאֹנִכי יֹוֵצר ֲעֵליֶכם ָרָעה ו 

ֵליֶכם ֵכיֶכם וַמַעל  ֵהיִטיבו ַדר  כֹו ָהָרָעה ו  רו  .ָנא ִאיש ִמַדר  ָאמ  ִררות ִלבֹו ָהָרע ַנעֲ  נֹוָאשו  ִאיש ש  בֹוֵתינו נֵֵלְך ו  ש  " )שם, ֶׂשהִכי ַאֲחֵרי ַמח 
 (.יב-יח, יא

 ט.-ח, חכירמיהו,  .28
 .ח-יח, זשם,  .29
 , ד.י ,הלכות יסודי התורה, תורה משנה .30
 ג.-מלכים ב', כג, א .31
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נֵי ָהָעם ֵלְך ֶאת ֲעָפָרה ַעל ֶקֶבר ב  ָעָפר ַוַטש  רֹון ַוָטֶדק ל  נַַחל ִקד  ֵדִשים  .ֹאָתה ב  ַוִטֹתץ ֶאת ָבֵתי ַהע 
ֵבית ֲאשֶ  גֹות ָשם ָבִתים ָלֲאֵשָרה ה'ר ב    32...ֲאֶשר ַהָמִשים ֹאר 

 

 . שנת היובל5

עשרה למלך יאשיהו היתה יחודיות נוספת. שנה זו היתה בעצם שנת היובל האחרונה -לשנה השמונה
 לפני החורבן. וזו מניין?

 ביחזקאל מוזכרת שנת היובל באחת מנבואותיו:

ָחֵמשב   ִרים ו  ֵרה ָשָנה ַאַחר  ֶעׂש  ַבע ֶעׂש  ַאר  ֹראש ַהָשָנה ֶבָעׂשֹור ַלֹחֶדש ב  ָגלוֵתנו ב  ָשנָה ל 
ֶעֶצם ַהטֹום ַהֶזה ָתה ָהִעיר ב   33.ֲאֶשר ֺהכ 

מה פירוש המילים "בראש השנה בעשור לחודש"? הלא עשור לחודש זה יום הכיפורים? מסתבר 
איזו היא שנה שראש השנה בעשור לחדש? הוי אומר: זה א: "ששנה זו היתה שנת יובל, וכדברי הגמר

והנה, יחזקאל מציין שנבואה זו נאמרת ארבע עשרה שנה לאחר חורבן הבית ועשרים וחמש  34".יובל
עשרה ליאשיהו? מגלות יהויכין עברו -שנה אחר לאחר גלות יהויכין. כמה זמן עבר מאז שנת שמונה

 3שנים של בנו יהויקים ועוד  11חודשים של בנו יהואחז,  3, שנים של יאשיהו 13עשרים וחמש שנה )
שנה(,  25סך הכל עשרים וארבע שנים וששה חודשים, שהם בעצם  -חודשים ליהויכין עד שגלה 

שנים של מלכות צדקיהו(. אם כן יוצא  11עוד  25-ומחורבן הבית שלושים ושש שנה )יש להוסיף ל
מסתבר שיאשיהו מנצל את שנת  35נעשתה בשנת היובל. עשרה,-שהברית של יאשיהו בשנה השמונה

היובל לכריתת ברית מחודשת עם ה' ולתיקון מצבו הרוחני של העם. יאשיהו נחוש בדעתו לעצור את 
החורבן. לשם כך הוא רודף את העבודה הזרה מקרב ישראל עד חורמה פוגע בכהני הבעל והעבודה 

ה בכל רחבי ממלכת יהודה. הכתוב מתאר בפסוקים הזרה, ומשמיד את מקומות ואביזרי העבודה הזר
 36עשר פסוקים!( את פעולותיו הנרחבות של יאשיהו במיגור העבודה הזרה.-רבים )שישה

 בהמשך מתואר חג הפסח המיוחד, שעורך יאשיהו:

ַצו ַהֶםֶלְך ֶאת ָכל ָהָעם ֵלאֹמר ֲעׂשו ֶפַסח לַ  ִכי  .ִרית ַהֶזהֹלֵהיֶכם ַכָכתוב ַעל ֵסֶפר ַהב  -אֱ  ה'ַוי 
ָרֵאל  ֵכי ִיׂש  ֵמי ַמל  ֹכל י  ָרֵאל ו  טו ֶאת ִיׂש  ִטים ֲאֶשר ָשפ  ֹלא ַנֲעָׂשה ַכֶנַסח ַהֶזה ִמיֵמי ַהֹשפ 

הוָדה ֵכי י  ֵרה ָשָנה ַלֶםֶלְך ֹיאִשָטהו ַנֲעָׂשה ַהֶנַסח ַהֶזה לַ  .וַמל  ֹמֶנה ֶעׂש   ה'ִכי ִאם ִבש 
 37.ִבירוָשָלם

הפסח מסמל בכמה מקומות אחרים בתנ"ך התחדשות לאומית; החל מפסח מצרים שבו נוצרנו כעם, 
וכן הפסח שעושה חזקיהו  38ובהמשך בפסח שעושה יהושע לפני הכיבוש וההתנחלות בארץ ישראל,

                                                           
 ז.-שם, ד .32
 יחזקאל, מ, א. .33
 גם בפרשנים על הפסוק ביחזקאל. , יב ע"א, ועיינוערכיןבבלי,  .34
 3-חודשים ליהואחז ו 3אשר הוכתה העיר"( + ))"אחר  14)צדקיהו( +  11)יהויקים( +  11)יאשיהו( +  13 או בצורה נוספת: .35

 .50ליהויכין ועוד חלקי שנה אחרים( = 
 פסוק לג. -לתיאור זה רק פסוק אחד  במקבילה בדברי הימים ב', לד, מוקדשיש לציין ש .36
ה כג. לעומת התיאור הקצר באופן יחסי בספר מלכים, במקבילה בדברי הימים ב' )פרק לה( הפסח שעש-מלכים ב', כג, כא .37

 עשר פסוקים(.-יאשיה מתואר בפירוט רב על פני רובו של פרק לה )תשעה
 יהושע, ה, יא. .38
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בפסח בא לידי ביטוי הקשר  39שהיה בו ממד של התחדשות לאחר התקופה הקשה של אביו אחז.
ל לקב"ה. יאשיהו מנסה אפוא לחדש את הקשר הזה ולהתחיל מחדש. עד כמה המיוחד שבין ישרא

 שנה השמונה עשרה היתה משמעותית, ניתן להיווכח גם מהפסוקים הראשונים של ספר יחזקאל:

ִהי  ֹלִשים ָשָנהַוי  ת   ִבש  ָבר ִנפ  ַהר כ  תֹוְך ַהגֹוָלה ַעל נ  ִביִעי ַבֲחִמָשה ַלֹחֶדש ַוֲאִני ב  חו ָבר 
אֹות אֱ  ֶאה ַמר  ָגלות ַהֶםֶלְך . ֹלִהים-ַהָשַמִים ָוֶאר  ַבֲחִמָשה ַלֹחֶדש ִהיא ַהָשנָה ַהֲחִמיִשית ל 

 40.יֹויִָכין

נבואתו הראשונה של יחזקאל, 'מעשה המרכבה', נאמרת בשנה החמישית לגלות יהויכין, שש שנים 
ריך 'שלושים שנה'? שלושים שנה למה? לפני החורבן, בה' בתמוז. אבל מה המשמעות של התא

חשבון מדוקדק יגלה שמדובר בשלושים שנה לשנה השמונה עשרה ליאשיהו, שהיתה, כפי שראינו 
מסתבר אפוא שיחזקאל מזכיר תאריך זה לשומעי לקחו, והם כבר הבינו מעצמם את  41שנת יובל.

רית של יאשיהו לשמירת מצוות כוונתו; אנו נמצאים שלשים שנה ליובל, שלושים שנה אחרי כריתת הב
ה'. השאלה גדולה ביותר שריחפה אז בחלל האויר היא: האם עם ישראל עמד בהתחייבותו בברית? 

 האם גלות יהויכין, שהתרחשה חמש שנים קודם לכן, לא מאותתת על החורבן המלא הקרב ובא? 
כָ הכתוב מסכם את פועלו החיובי של יאשיהו בתיאור חיובי יוצא דופן: " ָפנָיו ֶמֶלְך ו  ֹמהו ֹלא ָהָיה ל 

ַאֲחָריו ֹלא ָקם ָכֹמהו ה'ֲאֶשר ָשב ֶאל  ֹכל תֹוַרת ֹמֶשה ו  ֹאדֹו כ  ָכל מ  שֹו וב  ָכל ַנפ  ָבבֹו וב  ָכל ל   42".ב 
 

 . האם יאשיהו יצליח לעצור את החורבן?6

  מתואר במלכים:סיום הסיפור של יאשיהו מותיר את הקורא בתמיההגדולה. נקרא תחילה את ה

ָרת ַוֵטֶלְך ַהֶםֶלְך ֹיאִשָטהו  ַהר נ  ַרִים ַעל ֶמֶלְך ַאשור ַעל נ  ֹכה ֶמֶלְך ִמצ  ֹעה נ  ָיָמיו ָעָלה ַפר  ב 
ֹאתֹו ֹאתוֹ  ִגדֹו ִכר  ִמיֵתהו ִבמ  ָראתֹו ַוי  רוָשַלם . ִלק  ִבֺאהו י  ִגדֹו ַוי  ִכֺבהו ֲעָבָדיו ֵמת ִמם  ַוַטר 

ִליכו ֹאתֹו ַוטִ  חו ֹאתֹו ַוַטמ  ש  הֹוָאָחז ֶבן ֹיאִשָטהו ַוִטמ  ֺבָרתֹו ַוִטַעח ַעם ָהָאֶרץ ֶאת י  ֺרהו ִבק  ב  ק 
 43.ַתַחת ָאִביו

לא ברור מתיאור זה, מה בדיוק אירע. מדוע הלך יאשיהו לקראת פרעה? ומדוע פרעה המיתו? 
 ע הזה:במקבילה בדברי הימים מובא פירוט נוסף לאירו

ִמיש ַעל  כ  ַכר  ִהָלֵחם ב  ַרִים ל  כֹו ֶמֶלְך ִמצ  ַאֲחֵרי ָכל ֹזאת ֲאֶשר ֵהִכין ֹיאִשָטהו ֶאת ַהַבִית ָעָלה נ 
ָראתֹו ֹיאִשָטהו ָרת ַוֵטֵצא ִלק  הוָדה ֹלא . נ  ָאִכים ֵלאֹמר ַמה ִלי ָוָלְך ֶמֶלְך י  ַלח ֵאָליו ַמל  ַוִטש 

ִתי ֵואָעֶליָך ַאָתה ַהט ַחמ  ָך ֵמאֱ -ֹום ִכי ֶאל ֵבית ִמל  ַבֲהֵלִני ֲחַדל ל  ֹלִהים ֲאֶשר -ֹלִהים ָאַמר ל 
ִחיֶתָך ַאל ַיש  ֹלא ָשַמע ֶאל  .ִעִםי ו  ַחֵנׂש ו  ִהָלֶחם בֹו ִהת  ֹלא ֵהֵסב ֹיאִשָטהו ָפָניו ִמֶםמו ִכי ל  ו 
כֹו ִמִני אֱ  ֵרי נ  הִ -ִדב  ִגדוֹ ֹלִהים ַוָטֹבא ל  ַעת מ  ִבק  ַוֹטרו ַהֹטִרים ַלֶםֶלְך ֹיאִשָטהו ַוֹטאֶמר  .ָלֵחם ב 

ֹאד ִכיֺבהו ַעל  .ַהֶםֶלְך ַלֲעָבָדיו ַהֲעִבירוִני ִכי ָהֳחֵליִתי מ  ָכָבה ַוַטר  ַוַטֲעִביֺרהו ֲעָבָדיו ִמן ַהֶםר 

                                                           
 דברי הימים ב', ל. .39
 ב.-יחזקאל, א, א .40
. כך מובא 30)השנה החמישית לצדקיהו( =  5)יהויכין + יהואחז( +  1)יהויקים( +  11)יאשיהו( +  13החשבון הוא:  .41

 בפירושיהם של רש"י ורד"ק על אתר.
, כג, כה. אי אפשר שלא לשים לב לקישור הברור לפרשת שמע: "ואהבת את ה'... בכל לבבך ובכל נפשך ואבכל מלכים ב' .42

 מאודך...".
 ל.-שם, כט .43
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רוָשלִַ  ֶנה ֲאֶשר לֹו ַוטֹוִליכֺהו י  ם ֶרֶכב ַהִםש  ָכל י הוָדה ִוירוָשַלִ רֹות ֲאֹבָתיו ו  ִקב  ם ַוָטָמת ַוִטָעֵבר ב 
ִלים ַעל ֹיאִשָטהו ַאב   44.ִמת 

מדברים אלו עולה, שפרעה נכו עולה להילחם בכרכמיש על נהר פרת. קרב זה ידוע לנו גם ממקורות 
וחה עלה והתחזק באותם חיצוניים. בקרב איתנים זה נאבקו שלוש האימפריות של התקופה; בבל שכ

הימים מול אשור ומצרים. פרעה נכו יוצא ממצרים על מנת לסייע למלך אשור במאמץ משותף לבלום 
את עליית האימפריה הבבלית. יאשיהו מנסה לעצור את הצבא המצרי במגידו. פרעה מתרה בו שלא 

לשבר גדול בעם  מותו של יאשיהו גורם 45יתערב, אך זה מסרב לחזור בו, וכך הוא נהרג בקרב.
 ובמיוחד ליראי ה'. אין מלך בספר מלכים ודברי הימים, שמותו מתואר בצורה כה טראגית:

ִלים ַעל ֹיאִשָטהו... ַאב  ם ִמת  הוָדה ִוירוָשַלִ ָכל י  רו ָכל  .ו  ָיהו ַעל ֹיאִשָטהו ַוֹטאמ  מ  קֹוֵנן ִיר  ַוי 
ִקינֹוֵתיֶהם ַעל ַהָשרֹות ב  תוִבים  ַהָשִרים ו  ִהָמם כ  ָרֵאל ו  ֹחק ַעל ִיׂש  נום ל  ֹיאִשָטהו ַעד ַהטֹום ַוִטת 

 46.ַעל ַהִעינֹות

 שלא חרב? מהו בשלוםיאשיהו לכאורה לא מת 'בשלום' כפי שנאמר בנבואת חולדה, הרד"ק מפרש: "
 םאל המקווכן הוא מפרש והולך ולא תראינה עיניך בכל הרעה אשר אני מביא  .בית המקדש בימיו

 ". שבמותו יהיה נקבר אצל אבותיו ולא תהיה הרעה בימיו וצה לומר:רמוסיף: " ". הרלב"גהזה
עם מותו של יאשיהו כמעט נמוגה התקווה להציל את יהודה מהחורבן. ירמיהו ויראי ה' מקוננים 

 לא רק על יאשיהו האיש, אלא גם על תקוות ההצלה מן הפורענות שכמעט כבתה עם מותו.
 
 שאלות מרכזיות אנו צריכים לשאול למקרא הסיום הטראגי של מלכות יאשיהו: שתי

א. מדוע התעקש יאשיהו להתערב בקרב לא לו? האם יש כאן רק הערכה מוטעית מבחינה 
צבאית? האם חשב באמת שבכוחו לעצור את הצבא המצרי העצום, שהיה בוודאי עדיף ממנו מבחינה 

ל: מדוע יאשיהו אינינו מתייעץ עם הנביא ירמיהו או נביא אחר, צבאית? וכסעיף נוסף בשאלה זו נשא
 והוא מחליט על דעת עצמו להתערב בקרב לא לו?

ב. וזו השאלה היותר עקרונית: מדוע יאשיהו בסופו של דבר לא מצליח לעצור את החורבן? מדוע 
ון מצבו הרוחני פועלו מסתיים בצורה כה טראגית? הלא נוכחנו לראות את פעולותיו המבורכות לתיק
 של העם? והלא הכתוב מעיד עליו שהיה מלך צדיק ולא היה מלך כמוהו לפניו ואחריו!

 

 . הביקורת של חז"ל על יאשיהו7

בפרשנותם של חז"ל מובאות מספר ביקורות על יאשיהו. בגמרא, מבקרים את יאשיהו על כך שלא 
 התייעץ עם ירמיהו הנביא:

 וחרב': דרש מאי. נמלך ולא, בירמיהו לימלך לו שהיה מפני? יאשיהו נענש מה מפני
 - שלום של שאינה חרב אילימא? 'חרב' מאי , ו(.כו ,ויקרא' )בארצכם תעבר לא

                                                           
 כד.-, כלה ',דברי הימים ב .44
ַבר " ב(:-, אמו וירמיהקרב נוסף בכרכמיש מתרחש ארבע שנים מאוחר יותר ואליו מתייחס ירמיהו בנבואתו ) .45  ה'ֲאֶשר ָהָיה ד 

ָיהו ַהמִָביא ַעל ַהגֹוִיםאֶ  מ  ֶראסַ . ל ִיר  בוַכד  ִמש ֲאֶשר ִהָכה נ  כ  ַכר  ָרת ב  ַהר נ  ַרִים ֲאֶשר ָהָיה ַעל נ  כֹו ֶמֶלְך ִמצ  ֹעה נ  ַרִים ַעל ֵחיל ַנר  ִמצ  ר ל 
הוָדה ִביִעית ִליהֹוָיִקים ֶבן ֹיאִשָטהו ֶמֶלְך י  ַנת ָהר  ב זה, כפי שמתואר גם בירמיהו, פרעה נכו מוכה מכה קשה ". בקרֶמֶלְך ָבֶבל ִבש 

 בידי הבבלים.
י נח נפשיה דרבי יוחנן פתח עליה רבי יצחק בן אלעזר: "כ , מובא:ב"כה ע ,קטן מועד ,בבליכה. ב-דברי הימים ב', לה, כד .46

. ואמר רבי יוחנן: (וס חעמ' )והיה ביום ההוא והבאתי השמש בצהרים: 'קשה היום לישראל כיום בא השמש בצהרים, דכתיב
 מותו של יאשיהו מדומה לכיבוי השמש כאשר היא בשיא כוחה. . "זה יומו של יאשיהו
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. והוא אינו יודע שאין דורו שלום של אפילו, אלא ' )שם(?בארץ שלום ונתתי' והכתיב
 47דומה יפה.

היר אותו שלא לצאת נגד הצבא המדרש, לעומת זאת, סבור שירמיהו פונה מיוזמתו ליאשיהו ומז
 המצרי, אך יאישיהו לא מקבל את עצתו:

 שאמר ירמיהו זה -' להים-א מפי נכו דברי אל שמע ולא, פניו יאשיהו הסב ולא'
 ולא ' )ישעיהו, יט, ב(במצרים מצרים וסכסכתי' רבי מישעיה מקובלני כך ליאשיהו
' )ויקרא, בארצכם עבורת לא וחרב: 'אמר כך לא דרבך רבה משה ל"א אלא, לו שמע
 דורו שכל יודע היה לא והוא?! ובתחומי בארצי עוברת רשע אותו של וחרבו -כו, ו( 
 48!היו כוכבים עבודת עובדי

ירמיהו, לפי המדרש, דורש מיאשיהו שלא להתערב במלחמת האימפריות. ירמיהו טוען זאת על פי 
ם. יאשיהו, לעומת זאת, בא בשם תפיסתו של ישעיהו שדרש להמנע מהתערבות במלחמות של אחרי

משה רבנו בכבודו ובעצמו. לטענתו, הרי משה קובע במפורש בתורה: 'וחרב  -הסמכות הגבוהה ביותר 
 לא תעבור בארצכם'! 

 מה משמעותו של פסוק זה, ומדוע משתמש בו יאשיהו בויכוחו עם ירמיהו?
 מצוות ה': המקור לפסוק הזה הוא מפרשת בחוקותי, והוא בא כהבטחה על קיום

רו ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם מ  ֹוַתי ִתש  ֶאת ִמצ  ֺחֹעַתי ֵתֵלכו ו  נָה ָהָאֶרץ  .ִאם ב  ָנת  ִעָתם ו  ֵמיֶכם ב  ָנַתִתי ִגש  ו 
יוֹ  ֵעץ ַהָשֶדה ִיֵתן ִנר  ֶתם . י בוָלה ו  ִהִשיג ָלֶכם ַדִיש ֶאת ָבִציר וָבִציר ַיִשיג ֶאת ָזַרע ַוֲאַכל  ו 

ֶכםלַ  צ  ַאר  ֶתם ָלֶבַטח ב  ֶכם ָלׂשַֹבע ִויַשב  מ  ֵאין ַמֲחִריד  .ח  ֶתם ו  ַכב  ָנַתִתי ָשלֹום ָבָאֶרץ וש  ו 
ֶכם: צ  ַאר  ֶחֶרב ֹלא ַתֲעֹבר ב  ַבִתי ַחָטה ָרָעה ִמן ָהָאֶרץ ו  ִהש   49ו 

ו 'חרב של שלום'. נראה שחז"ל מבינים שיאשיהו מרגיש ביטחון גדול שחרב לא תעבור בארצו, ואפיל
יאשיהו מרגיש שעם ישראל עומד יפה בהתחייבותו לברית שכרת בשנה השמונה עשרה למלכו, והוא 

 יכול היום לצאת לקרב אפילו כנגד מעצמה חזקה כמצרים, וה' יהיה בעזרו!
יתכן שחז"ל רומזים לכך שיאשיהו חושב שהוא עצמו המשיח, ובימיו עם ישראל מגשים את חזון 

מים. יאשיהו בטוח, שהברית שכרת עם ה' אכן הצליחה, ולא רק שהוא הצליח למנוע את אחרית הי
 חורבן הבית, אלא שהוא גם מביא את עם ישראל לשלמותו הגשמית והרוחנית.

ירמיהו, לעומת זאת, העריך אחרת את הדברים. הוא חשב שעדיין העם רחוק מרחק רב מן 
 יודע אינו והואעריך נכונה את בני דורו כדברי הגמרא: "השלמות. חז"ל טוענים כאמור, שיאשיהו לא ה

 עובדי דורו שכל יודע היה לא והוא"! ובצורה יותר חריפה וברורה במדרש: "יפה דומה דורו שאין
 "!היו כוכבים עבודת
 

 . 'כל דורו עובדי עבודת כוכבים היו'8

מוזרה ביותר; הלא קראנו  הטענה הזאת, ש"כל דורו של יאשיהו עובדי עבודת כוכבים היו", נראית
במפורש על פעולותיו הגדולות של יאשיהו לסילוק העבודה הזרה מיהודה וישראל? הלא קראנו על 

                                                           
 , א, יח, ועוד.רבה איכה, ג, ו; תענית, תענית, ב, י; ירושלמי, תוספתא, כב ע"א. וע' גם: תעניתבבלי,  .47
 , א, נג.רבה איכה .48
 ו.-ויקרא, כו, ג .49
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כריתת הברית ועל הפסח הגדול שעשה בירושלים? הייתכן שחז"ל התעלמו מהכתובים המפורשים 
 הללו?

 ומר ירמיהו:עיון בדברי נביאי התקופה מגלה שחז"ל צודקים לחלוטין. כך, למשל, א

ָתה ֲאֶשר ֲהָרִאיתָ  ַהֶםֶלְך ֹיאִשָטהו ִביֵמי ֵאַלי ה' ַוֹטאֶמר ֺשָבה ָעׂש  ָרֵאל מ  ָכה ִיׂש   ָכל ַעל ִהיא ֹהל 
ֶאל ָגֹבהַ  ַהר ִני ַרֲענָן ֵעץ ָכל ַתַחת ו   ָתשוב ֵאַלי ֵאֶלה ָכל ֶאת ֲעׂשֹוָתה ַאֲחֵרי ָוֹאַמר .ָשם ַוִתז 
ֹלא ַגם .י הוָדה ֲאחֹוָתה ָבגֹוָדה ַוֵתֶרא ָבהשָ  ו  ָכל ו  הוָדה ֲאחֹוָתה ָבגֹוָדה ֵאַלי ָשָבה ֹלא ֹזאת ב   י 
ָכל ֶשֶקר ִאם ִכי ִלָבה ב  ֺאם ב    50ה'. נ 

 :ירמיהוועוד ב

יָהו ַעל ָהָיה ֲאֶשר ַהָדָבר מ  ֹלש ִמן ...ִיר  ֵרה ש  ֹיאִשָטהו ָשנָה ֶעׂש  ַעד י הוָדה ֶמֶלְך ָאמֹון ֶבן ל   ו 
ִרים ָשֹלש ֶזה ַהֶזה ַהטֹום ֶעׂש  ַבר ָהָיה ָשָנה ו  ֵכים ֲאֵליֶכם ָוֲאַדֵבר ֵאָלי ה' ד  ַדֵבר ַאש  ֹלא ו   ו 

ֶתם ַמע  ָשַלח .ש  ִבִאים ֲעָבָדיו ָכל ֶאת ֲאֵליֶכם ה' ו  ֵכם ַהמ  ָשֹלחַ  ַהש  ֹלא ו  ֶתם ו  ַמע  ֹלא ש   ֶתםִהִחי ו 
ֶכם ֶאת נ  ֹמעַ  ָאז   51:ִלש 

 וכך גם עולה מדברי הנביא צפניה שניבא בימי יאשיהו:

ַבר ָיה ֶאל ָהָיה ֲאֶשר ה' ד  ַפנ  יָה ֶבן כוִשי ֶבן צ  ַדל  יָה ֶבן ג  ִקָטה ֶבן ֲאַמר   ֶבן ֹיאִשָטהו ִביֵמי ִחז 
ֵני ֵמַעל ֹכל ָאֵסף ָאֹסף. י הוָדה ֶמֶלְך ָאמֹון ֺאם ֲאָדָמההָ  נ  ֵהָמה ָאָדם ָאֵסף .נ   עֹוף ָאֵסף וב 

ֵגי ַהָשַמִים ֵשלֹות ַהָטם וד  ַהַםכ  ָשִעים ֶאת ו  ַרִתי ָהר  ִהכ  ֵני ֵמַעל ָהָאָדם ֶאת ו  ֺאם ָהֲאָדָמה נ   .נ 
נִָטיִתי הוָדה ַעל ָיִדי ו  ַעל י  ֵבי ָכל ו  ם יֹוש  רוָשָלִ ַרִתי י  ִהכ  ָאר ֶאת ֶזההַ  ַהָםקֹום ִמן ו   ֶאת ַהַבַעל ש 
ָמִרים ֵשם ֶאת .ַהֹכֲהִנים ִעם ַהכ  ַתֲחִוים ו  ָבא ַהַגגֹות ַעל ַהִםש  ֶאת ַהָשָמִים ִלצ  ַתֲחִוים ו   ַהִםש 

ָבִעים ָבִעיםו   ה'לַ  ַהִמש  ָכם ַהִמש  ַמל  ֶאת .ב  סֹוִגים ו  שו ֹלא ַוֲאֶשר ה' ֵמַאֲחֵרי ַהמ  ֹלא ה' ֶאת ִבק   ו 
ָרֺשהו  52.ד 

הנביאים הללו מתארים את תקופת יאשיהו עצמה כתקופה שבה יש הרבה מאוד רשע, ובעיקר עבודה 
זרה. אנשים אלו ככל הנראה נשבעים לה' ונשבעים במלכם, שזה נחשב כביטוי לאמונה גדולה בה' 

א מבקשים את ה' באמת ונאמנות למלך יהודה, אך כל זה נעשה בשקר. הם בעצם נסוגים מאחרי ה' ול
אלא עובדים עבודה זרה. התמונה אפוא מתחילה להתבהר: יאשיהו אכן חושב ומאמין בלב שלם 

 שהעם צדיק ושומר את הברית, אבל בעצם הוא אינו יודע "שכל דורו עובדי עבודת כוכבים היו"!
באמת אינו ואכן, מדברי הנביאים הללו עולה, שהעם מעמיד פנים שהוא שומר את דרך ה', אבל 

 :רד"קעושה זאת כלל. כך גם כותב ה

 עשרה(,-ה )היינו לאחר השנה השמונהוגם יש לפרש שנבואה זו נאמרה אחר התשוב
יאשיהו הוא ששב , ואף על פי שאומר ביאשיהו אשר שב אל ה' בכל לבבו ובכל נפשו

 ...לא שבה אלי'וזהו שאמר  .אבל אנשי דורו שבו מוכרחים מאימת המלך ,בכל לבבו
 53' )ירמיהו, ג, י(.כי אם בשקר

                                                           
 ד.-ירמיהו, ג, א .50
 ו.-שם, כה, א .51
ניה, א. אמנם, ניתן לפרש את נבואת צפניה כמתייחסת לתקופה הראשונה עד השנה השמונה עשרה למלך יאשיהו, אך לפי צפ .52

 ההשוואה לירמיהו ועל פי חז"ל אין צורך להעמיד את נבואתו ב'אוקימתא', והיא מתייחסת לכל תקופת יאשיהו.
 לירמיהו, ג, ו. רד"ק פירוש .53
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גם במקומות אחרים בספר ירמיהו אנו עומדים על תופעה זו של העמדת הפנים של הדור הזה. כך 
 למשל:

או ִאיש ִאם ֵיש ֹעֶׂשה  צ  חֹובֹוֶתיָה ִאם ִתמ  שו ִבר  עו וַבק  או נָא וד  ם ור  רוָשַלִ חוצֹות י  טו ב  שֹוט 
ַבֵעש ָנט מ  ַלח ָלה ִמש  ֶאס  ִאם ַחי  .ֱאמוָנה ו  ֵעינֶיָך ֲהלֹוא  ה' .ַלֶשֶקר ִיָשֵבעוֹיאֵמרו ָלֵכן  ה'ו 

ֵניֶהם ִמֶןַלע ֵמֲאנו ָלשוב קו פ  ֹלא ָחלו ִכִליָתם ֵמֲאנו ַקַחת מוָסר ִחז  ... ֶלֱאמוָנה ִהִכיָתה ֹאָתם ו 
ַלח ָלְך ָבַנִיְך  ֹלא אֱ ֲעָזבונִ ֵאי ָלֹזאת ֶאס  עו ב  ִבַע אֹוָתם -י ַוִטָשב  ַוִטנ ָאפו וֵבית זֹוָנה ֹלִהים ָוַאׂש 

ֹגָדדו ָהלו .ִית  ִכים ָהיו ִאיש ֶאל ֵאֶשת ֵרֵעהו ִיצ  יָֺזִנים ַמש  ֺאם  .סוִסים מ  ֹקד נ  ַהַעל ֵאֶלה לֹוא ֶאפ 
ִשיה'  ַנֵעם ַנפ  גֹוי ֲאֶשר ָכֶזה ֹלא ִתת  ִאם ב   54.ו 

 וכן:

רו ֵאיָכה  נו ֲחָכִמים ֹתאמ  תֹוַרת ֲאַנח  ִרים ֶשֶקר ֵעט ָעָׂשה ַלֶשֶקר ִהמֵה ָאֵכן ִאָתנו ה' ו   55.ֹספ 

כל הפסוקים הללו מציגים את עם ישראל באותו הדור כחברה צבועה; כלפי חוץ הם אומרים שהם 
מזה מאוד, עובדים עבודה זרה,  חכמים, ותורת ה' איתם ונשבעים בה' ובמלכם, אבל באמת הם רחוקים

 ואין איש 'עושה משפט ומבקש אמונה'.
כאשר ירמיהו אומר שאם יהיו אנשי משפט ומבקשי אמונה ה' יסלח לעם ישראל, וכן כאשר הוא 

מצוי למעשה רמז ברור לברית שכרתו עם ה' בשנה השמונה  -מסיים "העל אלה לוא אפקד נאום ה" 
הם על התכנית להביא עליהם פורענות, ובתנאי שיחזרו בתשובה עשרה. אז הם ביקשו שה' ימחל ל

לפני ה'. כנראה שהעם לא עמד בהתחייבותו, וחזר לעבוד עבודה זרה בסתר, רחוק מעיניו של מלכם 
 הצדיק.
 

 תיאורו של ירמיהו -. כריתת הברית והפרתו 9

 למעשה יש תיאור מדויק לברית מנקודת המבט של ירמיהו הנביא:

יָהו ֵמֵאת ה' ֵלאֹמרַהָדָבר אֲ  מ  עו ֶאת  .ֶשר ָהיָה ֶאל ִיר  ִריתִשמ  ֵרי ַהב  ָתם ֶאל  ִדב  ִדַבר  ַהֹזאת ו 
ם רוָשָלִ ֵבי י  ַעל ֹיש  ָת ֲאֵליֶהם ֹכה ָאַמר ה' אֱ  .ִאיש י הוָדה ו  ָאַמר  ָרֵאל -ו   ָארור ָהִאישֹלֵהי ִיׂש 

ַמע ֶאת ד ִר ֲאֶשר ֹלא ִיש  ֵרי ַהב  יֹום הֹוִציִאי אֹוָתם  .ית ַהֹזאת ֻ ִב  ֲאֶשר ִצִויִתי ֶאת ֲאבֹוֵתיֶכם ב 
ֶכם  ֹכל ֲאֶשר ֲאַצֶוה ֶאת  קֹוִלי ַוֲעִׂשיֶתם אֹוָתם כ  עו ב  ֶזל ֵלאֹמר ִשמ  ַרִים ִמכור ַהַבר  ֵמֶאֶרץ ִמצ 

ֶיה ָלֶכם ֵלא ָאֹנִכי ֶאה  ָעם ו  ִייֶתם ִלי ל  ַמַען ָהִקים  .ֹלִהים-ִוה  ִתיאֶ ל  ַבע  בוָעה ֲאֶשר ִנש   ת ַהש 
ַבש ַכטֹום ַהֶזה ָוַאַען ָוֹאַמר   .ָאֵמן ה'ַלֲאבֹוֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב וד 

ם ֵלאֹמר  רוָשַלִ ֺחצֹות י  הוָדה וב  ָעֵרי י  ָבִרים ָהֵאֶלה ב  ָרא ֶאת ָכל ַהד  ַוֹטאֶמר ה' ֵאַלי ק 
עו ֶאת  רֵ ִשמ  ִריתִדב  יֹום ַהֲעלֹוִתי  .ַהֹזאת ַוֲעִׂשיֶתם אֹוָתם י ַהב  ִכי ָהֵעד ַהִעֹדִתי ַבֲאבֹוֵתיֶכם ב 

קֹוִלי עו ב  ָהֵעד ֵלאֹמר ִשמ  ֵכם ו  ַעד ַהטֹום ַהֶזה ַהש  ַרִים ו  ֹלא  .אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמצ  עו ו  ֹלא ָשמ  ו 
ִרירו כו ִאיש ִבש  נָם ַוֵטל  ִריתת ִלָבם ָהָרע ָוָאִביא ֲעֵליֶהם ֶאת ָכל ִהחו ֶאת ָאז  ֵרי ַהב  ַהֹזאת  ִדב 

ֹלא ָעׂשו  56.ֲאֶשר ִצִויִתי ַלֲעׂשֹות ו 

                                                           
 ט.-ירמיהו, ה, א .54
 ירמיהו, ח, ח. .55
 ח.-ירמיהו, יא, א .56
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יש כאן תיאור מרגש על התגובה של ירמיהו ל'דברי הברית' החוזרת ונאמרת כאן כמה פעמים: "ואען 
אך מסתבר שהיא היא הברית של  57ואומר אמן ה'"! דברי הברית הללו נאמרים על ידי ה' לירמיהו,

חיזוק גדול לכך ניתן לראות בדמיון הרב בין הפסוק המתאר את הברית אצל ירמיהו, לבין  58יאשיהו.
 הפסוק המתאר את מעמד הברכה והקללה לבין תיאור הברית אצל יאשיהו.

ָת ֲאֵליֶהם ֹכה ָאַמר ה' אֱ בירמיהו נאמר: " ָאַמר  ָרֵאל -ו  ֵרי ָארור הָ ֹלֵהי ִיׂש  ַמע ֶאת ִדב  ִאיש ֲאֶשר ֹלא ִיש 
ִרית ַהֹזאת ָארור פסוק זה מקביל בבירור לפסוק החותם את מעמד הברכה והקללה בהר עיבל: " 59".ַהב 

ֵרי ַהתֹוָרה ַהֹזאת ַלֲעׂשֹות אֹוָתם ָאַמר ָכל ָהָעם ָאֵמן ֲאֶשר ֹלא יִָקים ֶאת ִדב  פסוק זה הוא גם הפסוק  60".ו 
"ל נפתח לעיני יאשיהו בספר שנמצא בבית ה', וכפי שִצייַנו לעיל, יש לזה רמזים ברורים שעל פי חז

 61ביותר בכתוב.
 זה מזכיר בבירור את הברית של יאשיהו:

ָכל  ֶאת ֺחֹעָתיו ב  ֹוָתיו ו  ֶאת ֵעד  ֹוָתיו ו  ֹמר ִמצ  ִלש  ֵני ה' ָלֶלֶכת ַאַחר ה' ו  ִרית ִלפ  ֹרת ֶאת ַהב  ַוִטכ 
כָ  ִרית ַהֹזאתל ֶנֶפש ֵלב וב  ֵרי ַהב  ָהִקים ֶאת ִדב  ֺתִבים ַעל ַהֵןֶפר ַהֶזה ַוַטֲעֹמד ָכל ָהָעם  ל  ַהכ 
ִרית ֵאת ָכל ַהִשֺעִצים ... ַבב  ֶאת ַהִגלִֺלים ו  ָרִפים ו  ֶאת ַהת  ֹעִנים ו  ֶאת ַהִטד  ַגם ֶאת ָהֹאבֹות ו  ו 

הוָדה ובִ  ֶאֶרץ י  או ב  ם ִבֵער ֹיאִשָטהו ֲאֶשר ִנר  ֺתִבים ירוָשַלִ ֵרי ַהתֹוָרה ַהכ  ַמַען ָהִקים ֶאת ִדב  ל 
ִקָטהו ַהֹכֵהן ֵבית ה' ַעל ַהֵןֶפר  62.ֲאֶשר ָמָצא ִחל 

השוואת הפסוקים הללו מראה, ככל הנראה, שירמיהו מתאר את הברית של יאשיהו. לאחר כריתת 
שקובעת בצורה הברורה ביותר: 'איש יהודה ויושבי ירושלים'  הברית נאמרת נבואה נוספת אל ירמיהו,

 לא קיימו את חלקם בברית:

ם רוָשָלִ ֵבי י  ֹיש  ִאיש י הוָדה וב  ָצא ֶקֶשר ב  ָשבו ַעל ֲעֹוֹנת ֲאבֹוָתם ָהִראֹשִנים  .ַוֹטאֶמר ה' ֵאָלי ִנמ 
כו ַא ֵהָםה ָהל  ָבַרי ו  מֹוַע ֶאת ד  ָדם ֵהֵפרו ֵבית -ֲחֵרי אֱ ֲאֶשר ֵמֲאנו ִלש  ָעב  ֹלִהים ֲאֵחִרים ל 

ִריִתי ֲאֶשר ָכַרִתי ֶאת ֲאבֹוָתם הוָדה ֶאת ב  ָרֵאל וֵבית י   .ִיׂש 
ֹלא  ָזֲעקו ֵאַלי ו  לו ָלֵצאת ִמֶםמָה ו  ִני ֵמִביא ֲאֵליֶהם ָרָעה ֲאֶשר ֹלא יוכ  ָלֵכן ֹכה ָאַמר ה' ִהנ 

ַמע ֲאֵליֶהם כ. ֶאש  ָהל  ָזֲעקו ֶאל ָהאֱ ו  ם ו  רוָשַלִ ֵבי י  ֹיש  הוָדה ו  ִרים -ו ָעֵרי י  ַקח  ֹלִהים ֲאֶשר ֵהם מ 
ֵעת ָרָעָתם הֹוֵשַע ֹלא יֹוִשיעו ָלֶהם ב  ַנר ָעֶריָך ָהיו אֱ  .ָלֶהם ו  ַנר -ִכי ִמס  ֹלֶהיָך י הוָדה וִמס 

חֹות ַלֹבֶשת  ב  ֶתם ִמז  ם ַׂשמ  רוָשַלִ ַקֵחר ַלָבַעלֺחצֹות י  חֹות ל  ב   .ִמז 
ֵעת  ִפָלה ִכי ֵאיֶנִמי ֹשֵמַע ב  ַאל ִתָשא ַבֲעָדם ִרָמה ות  ַעד ָהָעם ַהֶזה ו  ַנֵלל ב  ַאָתה ַאל ִתת  ו 

ַעד ָרָעָתם ָאם ֵאַלי ב   63.ָקר 

                                                           
הרד"ק דייק מהמילה 'ודברתם' שנאמרה בלשון רבים שגם נביאים אחרים באותה התקופה צוו לעודד את העם לשמור את  .57

" )פירושו לירמיהו, יא, אתה ונביאי האמת האחרים עמך כי היה צפניה שנתנבא בימי יאשיהו ואולי היו אחרים" - דברי הברית
 ב, ד"ה 'ודברתם'(.

יראה מן הדומה כי נבואה זו נאמרה בימי יהויקים וזהו שאמר נמצא קשר כלומר מרדו בי אחר ששבו בימי : "הרד"ק כתב .58
" )פירושו לירמיהו, יא, ט, ד"ה 'ויאמר'(. כך היא דעת רוב הפרשנים שלא קשרו בין הברית הנאמרת כאן לברית יאשיהו

אות ירמיהו המדברות על כך שעם ישראל עבד עבודה זרה, יאשיהו, ולדעתם הפרת הברית היתה בימי יהויקים, כמו שאר נבו
נבואות שנאמרו בימי יהויקים. אך כאמור, לפי דברי חז"ל שהזכרנו לעיל, יש לפרשם על תקופת יאשיהו, וכן פירש גם מנחם 

 לעיל(. 53בהערה  יהו חזר בתשובה ולא אנשי דורו )עיינו. וגם הרד"ק עצמו פירש שרק יאשדעת מקראבולה ב
 מיהו, יא, ג.יר .59
 .כז, כו ,דברים .60
 לעיל. 13בהערה  עיינו .61
 מלכים ב, כג, ג. .62
 ירמיהו, יא, יד. .63
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ִני ֵמִביא ֲאֵליֶהם ָרָעה ֲאֶשר " אי קיום הברית מביא לתוצאה הבלתי נמנעת: לו ָלֵצאת ִמֶםָמה ִהנ  ֹלא יוכ 
ַמע ֲאֵליֶהם ֹלא ֶאש  ָזֲעקו ֵאַלי ו  זה תיאור מדויק של החורבן! למעשה זה המקור המדויק לדברי חז"ל,  -" ו 

  שיאשיהו "לא היה יודע שכל דורו עובדי עבודת כוכבים היו"!
 חז"ל דורשים על הפרק הזה בירמיהו נקודה מעניינת ביותר:

שלא היו  ',לא אמן בם'אלא  'ֹלא ֵאֺמן ָבם'הודה אומר אל תהי קורא רבי דוסתי בן י
למען ' :וכן הוא אומר .רוצים לענות אמן אחר הנביאים בשעה שהיו מברכים אותם

 -' הקים את השבועה אשר נשבע לאבותיכם לתת להם ארץ זבת חלב ודבש כיום הזה
ואען : 'ה אמן שנאמרעד שבא ירמיה וענ ,ולא היה בהם אחד שפתח פיו וענה אמן

 64'.ואומר אמן ה'

ֶאה ָמה ַאֲחִריָתם ִכי דֹור הפסוק שדורש רבי דוסתי מקורו בפרשת האזינו: " ִתיָרה ָפַני ֵמֶהם ֶאר  ַוֹטאֶמר ַאס 
ֺנֹכת ֵהָםה ָבִנים ֹלא ֵאֺמן ָבם בפסוק זה ה' אומר שהוא יסתיר פניו מעם ישראל כיון שהם חסרי  65".ַתה 

מבחינה הלכתית באמצעות  66לה 'ָאֵמן' מבטאת הסכמה ושותפות לנאמר על ידי אחר.אמון. המי
ה'אמן' שאנו עונים לברכה של אחרים אנו הופכים להיות שותפים לברכתו ויוצאים ידי חובה. ר' דוסתי 

העם ככל הנראה לא התכוון כלל להיות  67מדייק מפסוק זה, שרק הנביא ירמיהו ענה אמן ולא העם!
 ית שערך עבורו יאשיהו המלך!שותף בבר

 

 . מדוע יאשיהו לא מצליח במהפכה?11

כל הניתוח הזה מביא אותנו עתה לשאלה החשובה ביותר: מדוע, אם כן, יאשיהו לא הצליח באמת 
 לבער את העבודה הזרה מהארץ, ולהחזיר את עם ישראל בתשובה שלמה?

 חז"ל בהמשכו של המדרש מתארים את העניין בצורה ציורית:

 משכחין ולא עללין והוון, מבתיהון כוכבים עבודת למיבערא תלמידים זוג משלח הוה
 אמרו יתיה חמן הוון לתרעיה טרדין דהוון מן, תרעין טרודו אמרון דנפקון עד, כלום
 '.יאשיהו למלך היורים ויורו: 'לפיכך וקלקל דאתא הוא ותיקן דאתא מן עליהון

מידי חכמים, לבער את העבודה הזרה ]תרגום: )יאשיהו( היה משלח זוג של תל
מהבתים. והיו נכנסים לבית ולא מוצאים כלום. כאשר יצאו, ביקשו מהם )בני הבית(: 
סגרו הדלת. כאשר היו סוגרים הדלת היו רואים אותה )את העבודה הזרה(. אמרו 

  68לפיכך ויורו היורים למלך יאשיהו[. -עליהם הוא בא ותיקן הוא בא וקלקל 

בעצם מסביר הכול. יאשיהו, מנסה בכל לבו לתקן את העם, אלא שהוא מנסה לעשות זאת  התיאור הזה
אם נחזור לתיאור הרפורמה של  69בכוח! מסתבר שבכוח אי אפשר לשנות את המצב הרוחני בעם!

 עשרה למלכותו ונתבונן שוב בדברים, נוכל להבין את שורש הבעיה.-שנת שמונה

                                                           
 , פתיחתא ד.רבה רות, דברים, לב, כ; וכן לתנאים מדרש. והשווה לשכ ,פרשת האזינו ,דברים ,ספרי .64
 .לב, כ ,דברים .65
 ."קבלת דברים, בו האמנת דבריםבו שבועה, בו  -אמר רבי יוסי ברבי חנינא: אמן : "אע" לו ,שבועותבבלי,  עיינו .66
שאף אם ישראל יעזבו בריתך אנכי  וצה לומרלקיים את דברי הברית, ור ל עצמוהנביא ענה אמן כמקבל עפירש: ' מלבי"םה .67

 ייתכן שיש כאן גם רמז לאביו של יאשיהו שנקרא 'אמון'. .'אקיימהו
 , א, נג.רבה איכה .68
 כך גם כתב רד"ק בדבריו שהבאנו לעיל. .69
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פועלו של יאשיהו. נשים לב בעיקר למספר הרב של נקרא שוב את הפסוקים המתארים את 
 הפעלים המתארים את מעשיו:

ַלח ם.  ַוִטש  ֵני י הוָדה ִוירוָשָלִ פו ֵאָליו ָכל ִזק  הוָדה  ַוַטַעלַהֶםֶלְך ַוַטַאס  ָכל ִאיש י  ַהֶםֶלְך ֵבית ה' ו 
ִבי ַהמ  ַהֹכֲהִנים ו  ם ִאתֹו ו  רוָשַלִ ֵבי י  ָכל ֹיש  ַעד ָגדֹול וו  ִמָעֹטן ו  ָכל ָהָעם ל  ָראִאים ו  ֵניֶהם   ִַטק  ָאז  ב 

ֵבית ה'.  ָצא ב  ִרית ַהִממ  ֵרי ֵסֶפר ַהב  ֹרתַהֶםֶלְך ַעל ָהַעםוד  ַוַטֲעֹמדֶאת ָכל ִדב  ִרית  ַוִטכ  ֶאת ַהב 
ֶאת  ֹוָתיו ו  ֶאת ֵעד  ֹוָתיו ו  ֹמר ִמצ  ִלש  נֵי ה' ָלֶלֶכת ַאַחר ה' ו  ָכל ֶנֶפש ִלפ  ָכל ֵלב וב  ֺחֹעָתיו ב 

ִרית.  ֺתִבים ַעל ַהֵןֶפר ַהֶזה ַוַטֲעֹמד ָכל ָהָעם ַבב  ִרית ַהֹזאת ַהכ  ֵרי ַהב  ָהִקים ֶאת ִדב  ַצול   ַוי 
הֹוִציא מֵ  ֵרי ַהַןף ל  ֶאת ֹשמ  ֶנה ו  ֶאת ֹכֲהנֵי ַהִםש  ִקָטהו ַהֹכֵהן ַהָגדֹול ו  ֵהיַכל ה' ַהֶםֶלְך ֶאת ִחל 

ָבא ַהָשָמִים  ֹכל צ  ָלֲאֵשָרה ול  ֵפםֵאת ָכל ַהֵכִלים ָהֲעׂשוִים ַלַבַעל ו  ר  ם  ַוִטש  ִמחוץ ִלירוָשַלִ
רֹון  מֹות ִקד  ַשד  ָנָׂשאב  ִביתֶאת ֲעָפָרם ֵבית ֵאל.  ו  ִהש  הוָדה  ו  ֵכי י  נו ַמל  ָמִרים ֲאֶשר ָנת  ֶאת ַהכ 

ַקֵחר ַלַםָזלֹות ַבבָ  ַוי  ַלָטֵרַח ו  ִרים ַלַבַעל ַלֶשֶמש ו  ַקח  ֶאת ַהמ  ם ו  רוָשָלִ ִסֵבי י  הוָדה ומ  ָעֵרי י  מֹות ב 
רֹון  ם ֶאל ַנַחל ִקד  ָבא ַהָשָמִים. ַוֹטֵצא ֶאת ָהֲאֵשָרה ִמֵבית ה' ִמחוץ ִלירוָשַלִ ֹכל צ  ֹרףול   ַוִטׂש 

רֹון  נַַחל ִקד  ָעָפר  ָטֶדקוַ ֹאָתה ב  ֵלְךל  נֵי ָהָעם. ו ַוַטש  ֵדִשים   ִַטֹתץֶאת ֲעָפָרה ַעל ֶקֶבר ב  ֶאת ָבֵתי ַהע 
גֹות ָשם ָבִתים ָלֲאֵשָרה.  ֵבית ה' ֲאֶשר ַהָמִשים ֹאר  הוָדה  ַוָטֵבאֲאֶשר ב  ֶאת ָכל ַהֹכֲהִנים ֵמָעֵרי י 

ר ַוי ַטֵםא ֵאר ָשַבע ֶאת ַהָבמֹות ֲאֶשר ִקח  נַָתץו ָשָםה ַהֹכֲהִנים ִמֶגַבע ַעד ב  ֶאת ָבמֹות  ו 
ַשַער ָהִעיר. ַאְך ֹלא  ֹמאול ִאיש ב  הֹוֺשַע ַׂשר ָהִעיר ֲאֶשר ַעל ׂש  ָעִרים ֲאֶשר ֶנַתח ַשַער י  ַהש 

לו מַ  ם ִכי ִאם ָאכ  ַבח ה' ִבירוָשָלִ תֹוְך ֲאֵחיֶהם.יֲַעלו ֹכֲהנֵי ַהָבמֹות ֶאל ִמז  ִטֵםא סֹות ב  ֶאת  ו 
ֶאת ִבתֹו ָבֵאש ַלֹםֶלְך.  נֹו ו  ַהֲעִביר ִאיש ֶאת ב  ִתי ל  ִבל  ֵגי בני ֶבן ִהֹמם ל  ֵבתַהֹתֶפת ֲאֶשר ב   ַוַטש 

ַתן מֶ  ַכת נ  הוָדה ַלֶשֶמש ִמֹבא ֵבית ה' ֶאל ִלש  ֵכי י  נו ַמל  ֶלְך ַהָןִריס ֲאֶשר ֶאת ַהןוִסים ֲאֶשר ָנת 
בֹות ַהֶשֶמש  כ  ֶאת ַמר  ָוִרים ו  חֹות ֲאֶשר ַעל ַהָגג ֲעִלַטת ָאָחז ֲאֶשר  ָׂשַרףַבַנר  ב  ֶאת ַהִםז  ָבֵאש. ו 

רֹות ֵבית ה' ֵתי ַחצ  ַנֶשה ִבש  חֹות ֲאֶשר ָעָׂשה מ  ב  ֶאת ַהִםז  הוָדה ו  ֵכי י   ַהֶםֶלְך ָנַתץ ָעׂשו ַמל 
ִליְךִמָשם  ַוָטָרץ ִהש  ם ֲאֶשר  ו  רוָשַלִ נֵי י  ֶאת ַהָבמֹות ֲאֶשר ַעל נ  רֹון. ו  ֶאת ֲעָפָרם ֶאל ַנַחל ִקד 

מֹוש  ִלכ  ֹתֶרת ִשֺעץ ִציֹדִנים ו  ַעש  ָרֵאל ל  ֹלֹמה ֶמֶלְך ִיׂש  ִחית ֲאֶשר ָבנָה ש  ַהר ַהַםש  ִמיִמין ל 
כֹ  ִמל  נֵי ַעםֹון ִשֺעץ מֹוָאב ול  ִשַברַהֶםֶלְך.  ִטֵםאם תֹוֲעַבת ב  ֹרת ֶאת ַהַםֵסבֹות ו  ֶאת  ַוִטכ 

ַמֵלאָהֲאֵשִרים  ֵבית ֵאל ַהָבָמה ֲאֶשר  ַוי  ֵבַח ֲאֶשר ב  ַגם ֶאת ַהִםז  מֹות ָאָדם. ו  קֹוָמם ַעצ  ֶאת מ 
ָרֵאל  ָבט ֲאֶשר ֶהֱחִטיא ֶאת ִיׂש  ָעם ֶבן נ  ֶאת ַהָבָמה ָעָׂשה ָיָרב  ֵבַח ַההוא ו  ָנָתץ ַגם ֶאת ַהִםז 

ֹרף ָעָפר  ֵהַדקֶאת ַהָבָמה  ַוִטׂש  ָׂשַרףל  ָבִרים ֲאֶשר ָשם  .ֲאֵשָרה ו  א ֶאת ַהע  ַוִטֶפן ֹיאִשָטהו ַוַטר 
ַלח ַוִטַעחָבָהר  ָבִרים  ַוִטש  ֹרףֶאת ָהֲעָצמֹות ִמן ַהע  ֵבַח  ַוִטׂש  ֵאהוַעל ַהִםז  ַטם  ַבר ה' ֲאֶשר  ַוי  ִכד 

ָבִרים ָהֵאֶלה. ַוֹטאֶמר ָמה ַהִסטון ַהָלז ֲאֶשר ֲאִני ֹרֶאה -ָקָרא ִאיש ָהאֱ  ֹלִהים ֲאֶשר ָקָרא ֶאת ַהד 
ֵשי ָהִעיר ַהֶעֶבר ִאיש ָהאֱ  רו ֵאָליו ַאנ  ָבִר -ַוֹטאמ  ָרא ֶאת ַהד  ים ֹלִהים ֲאֶשר ָבא ִמיהוָדה ַוִטק 

טו  ַמל  ֹמָתיו ַוי  ַבח ֵבית ֵאל. ַוֹטאֶמר ַהִמיחו לֹו ִאיש ַאל ָיַנע ַעצ  ָהֵאֶלה ֲאֶשר ָעִׂשיָת ַעל ַהִםז 
רֹון  ָעֵרי ֹשמ  ַגם ֶאת ָכל ָבֵתי ַהָבמֹות ֲאֶשר ב  רֹון. ו  מֹות ַהָמִביא ֲאֶשר ָבא ִמֹשמ  ֹמָתיו ֵאת ַעצ  ַעצ 

כֵ  ִעיס ֲאֶשר ָעׂשו ַמל  ַהכ  ָרֵאל ל  ָכל ַהַםֲעִׂשים ֲאֶשר ָעָׂשה  ַוַטַעׂשֹיאִשָטהו  ֵהִסירי ִיׂש  ָלֶהם כ 
ֵבית ֵאל. ַבח ב  חֹות ַוִטז  ב  ֹרף ֶאת ָכל ֹכֲהֵני ַהָבמֹות ֲאֶשר ָשם ַעל ַהִםז  מֹות ָאָדם  ַוִטׂש  ֶאת ַעצ 

ם רוָשָלִ   70.ֲעֵליֶהם ַוָטָשב י 

ק שלושים ותשעה פעלים, כמנין שנותיו של יאשיהו, המתארים בפירוט רב את מעשיו. יש כאן בדיו
המכנה המשותף לכולם, שכולם נאמרו בלשון יחיד, וכולם מבטאים מעשים שנעשים בכוח וכפייה. 
אין זה אומר שבאמת יאשיהו עשה הכול בידיו הוא, אבל יש כאן הדגשה ברורה שמדובר בפעולה של 

                                                           
 .לז-כג, א ',מלכים ב .70
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יתוף פעולה אמיתי של העם. הכל נעשה בכוח הזרוע, ללא כל הליך חינוכי. אפילו מנהיג ללא כל ש
לענות 'אמן' אחרי הברית לא ענו רוב רובו של העם, מלבד ירמיהו ואולי קומץ קטן של יראי ה' שקולם 
נבלע בהמון הגדול. עתה אנו מבינים גם מדוע העם חזר לעבוד עבודה זרה, למורשת הסבא מנשה, מיד 

 לאחר מותו של יאשיהו!לאחר 
 

 . בין יאשיהו המלך לעזרא הסופר11

אם נשווה את פועלו של יאשיהו לעזרא הסופר, נוכל לעמוד על ההבדל שבין הצלחה חינוכית 
לכישלון. עזרא נתקל בבעיה לא פחות קשה מבעייתו של יאשיהו. אם בתקופת יאשיהו העם היה שקוע 

מדוע הוא באמת יהודי. חלקים גדולים מהעם ואפילו חלק בעבודה זרה, בתקופת עזרא העם לא הבין 
מהמנהיגים היו נשואים לנשים נכריות, וילדיהם היו בני תערובת, שאינם מכירים אפילו את השפה 

 היהודית על בוריה, וקל וחומר לא את מצוות התורה.
אסיפת עזרא פועל בתחילה לכאורה כמו יאשיהו. גם הוא מכנס את כל העם מגדול ועד קטן ל

 חירום בירושלים. גם הוא קורא בפניהם בתורה:

ָרא ַהֹןֵפר  ֶעז  רו ל  ֵני ַשַער ַהָםִים ַוֹטאמ  חֹוב ֲאֶשר ִלפ  ִאיש ֶאָחד ֶאל ָהר  פו ָכל ָהָעם כ  ַוֵטָאס 
ָרֵאל ָהִביא ֶאת ֵסֶפר תֹוַרת ֹמֶשה ֲאֶשר ִצָוה ה' ֶאת ִיׂש  ָרא ַהֹכֵהן אֶ  .ל  ֵני ַוָטִביא ֶעז  ת ַהתֹוָרה ִלפ 

ִביִעי יֹום ֶאָחד ַלֹחֶדש ַהש  ֹמַע ב  ֹכל ֵמִבין ִלש  ַעד ִאָשה ו  ֵני  .ַהָעָהל ֵמִאיש ו  ָרא בֹו ִלפ  ַוִטק 
ִביִנים  ַהם  ַהָמִשים ו  נֵי ַשַער ַהַםִים ִמן ָהאֹור ַעד ַמֲחִצית ַהטֹום נֶֶגד ָהֲאָנִשים ו  חֹוב ֲאֶשר ִלפ  ָהר 

ָא ֵני ָכל ָהָעם ֶאל ֵסֶפר ַהתֹוָרהו  ַדל ֵעץ ֲאֶשר ָעׂשו ַלָדָבר .ז  ָרא ַהֹןֵפר ַעל ִמג   71...ַוַטֲעֹמד ֶעז 

אבל כאן מסתיים הדמיון ביניהם. עזרא מקפיד שלא להפעיל את הכוח שניתן לו על ידי מלכי פרס,  
 והוא עובר עם העם תהליך חינוכי עמוק ומרשים:

ַתח ֶעז   דו ָכל ָהָעםַוִטפ  חֹו ָעמ  ִפת  ֵעיֵני ָכל ָהָעם ִכי ֵמַעל ָכל ָהָעם ָהָיה וכ  ָבֶרְך  .ָרא ַהֵןֶפר ל  ַוי 
ָרא ֶאת  ֹמַעל-ָהאֱ  ה'ֶעז  דו 72ֹלִהים ַהָגדֹול ַוַטֲענו ָכל ָהָעם ָאֵמן ָאֵמן ב  ֵדיֶהם ַוִטע  ַתֲחֺו לַ  י   ה'ַוִטש 

ָצה ֵישוַע ובָ  .ַאַנִים ָאר  ָיה יֹוָזָבד ו  ִליָטא ֲעַזר  ַתי הֹוִדָטה ַמֲעֵׂשָיה ק  ָיה ָיִמין ַעעוב ַשב  ֵשֵרב  ִני ו 
ָדם ָהָעם ַעל ָעמ  ִביִנים ֶאת ָהָעם ַלתֹוָרה ו  ִוִטם מ  ַהל  ָלאָיה ו  תֹוַרת ָהאֱ  .ָחנָן נ  או ַבֵןֶפר ב  ר  -ַוִטק 

ׂשֹום ֶׂשֶכל ַוָטִבינו ַבִם  ֹפָרש ו  ָראֹלִהים מ   73.ק 

הטקס שמביים עזרא דומה לטכס שעורך יאשיהו. אבל עזרא אינו מסתפק בכך. הוא מפעיל את העם 
ומשתף אותו. הוא מצוה את הלויים להסביר את התורה לעם. הם קוראים בתורה ומפרשים אותה, 

 ומבינים היטב את שקראו:

ָרא ַהֹכֵהן  ֶעז  ָשָתא ו  ָיה הוא ַהִתר  ֶחמ  ָכל ָהָעם ַוֹטאֶמר נ  ִביִנים ֶאת ָהָעם ל  ִוִטם ַהם  ַהל  ַהֹןֵפר ו 
ָעם ֶאת -אֱ  ה'ַהטֹום ָקֹדש הוא לַ  ָשמ  כו ִכי בֹוִכים ָכל ָהָעם כ  ַאל ִתב  לו ו  ַאב  ֹלֵהיֶכם ַאל ִתת 

ֵרי ַהתֹוָרה ִש . ִדב  ַתִעים ו  תו ַממ  ַמִמים וש  לו ַמש  כו ִאכ  ֵאין נָכֹון לֹו ַוֹטאֶמר ָלֶהם ל  חו ָמנֹות ל  ל 
ַות  ַאל ֵתָעֵצבו ִכי ֶחד  ֶכם ה'ִכי ָקדֹוש ַהטֹום ַלֲאֹדֵנינו ו  ָכל ָהָעם  .ִהיא ָמֺעז  ִשים ל  ִוִטם ַמח  ַהל  ו 

                                                           
 ד.-נחמיה, ח, א .71
אין הכוונה לפירוש המודרני המזעזע של המילה ח"ו. הכוונה כאן היא שהם מרימים את ידיהם בהתרגשות בזמן התפילה  .72

 ופונים בזה אל ה'.
 ח.-נחמיה, ח, ה .73
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ַאל ֵתָעֵצבו ַשַלח .ֵלאֹמר ַהןו ִכי ַהטֹום ָקֹדש ו  תֹות ול  ִלש  כו ָכל ָהָעם ֶלֱאֹכל ו  ָמנֹות  ַוֵטל 
ָבִרים ֲאֶשר הֹוִדיעו ָלֶהם דֹוָלה ִכי ֵהִבינו ַבד  ָחה ג  ַלֲעׂשֹות ִׂשמ   74.ו 

ראש השנה שחל ביום הראשון  -מתוך הלימוד העם מבין שהוא בעצם נמצא בעיצומו של 'יום הזכרון' 
צומו לחודש השביעי. האנשים בוכים ומתרגשים )ייתכן שמשום שהם מבינים לפתע שהם נמצאים בעי

של יום הדין(, דבר המוכיח שהדברים נוגעים עמוק אל ליבם. הלויים קשובים אל העם וקשורים בו, הם 
מרגיעים את האנשים, ומשלחים אותם לאכול לשתות ולשמוח. הכתוב חוזר ומדגיש שהם 'הבינו 

 בדברים אשר הודיעו להם'. 
 ובהמשך:

פו ָראֵשי ָהָאבֹות  ִכיל וַבטֹום ַהֵשִני ֶנֶאס  ַהׂש  ָרא ַהֹןֵפר ול  ִוִטם ֶאל ֶעז  ַהל  ָכל ָהָעם ַהֹכֲהִנים ו  ל 
ֵרי ַהתֹוָרה או ָכתוב ַבתֹוָרה ֲאֶשר ִצָוה  .ֶאל ִדב  צ  ָרֵאל  ה'ַוִטמ  נֵי ִיׂש  בו ב  יַד ֹמֶשה ֲאֶשר ֵיש  ב 

ִביִעי ִמיעו .ַבֺןכֹות ֶבָחג ַבֹחֶדש ַהש  ם ֵלאֹמר  ַוֲאֶשר יַש  ָכל ָעֵריֶהם וִבירוָשַלִ ַיֲעִבירו קֹול ב  ו 
ָמִרים ַוֲעֵלי ֵעץ ָעֹבת ַלֲעׂשֹת  ָהִביאו ֲעֵלי ַזִית ַוֲעֵלי ֵעץ ֶשֶמן ַוֲעֵלי ֲהַדס ַוֲעֵלי ת  או ָהָהר ו  צ 

או ָהָעם ַוָטִביאו ַוַטֲעׂשו ָלֶהם ֺסכֹות ִאיש ַעל גַ  .ֺסֹכת ַכָכתוב רֹות ַוֵטצ  ַחצ  ֹרֵתיֶהם וב  ַחצ  גֹו וב 
ָרִים-ֵבית ָהאֱ  חֹוב ַשַער ֶאפ  חֹוב ַשַער ַהַםִים וִבר  ַוַטֲעׂשו ָכל ַהָעָהל ַהָשִבים ִמן  .ֹלִהים וִבר 

ָרֵאל  נֵי ִיׂש  בו ַבֺןכֹות ִכי ֹלא ָעׂשו ִמיֵמי ֵישוַע ִבן נון ֵכן ב  ִבי ֺסכֹות ַוֵטש  ַעד ַהטֹום ַההוא ַהש 
ֹאד דֹוָלה מ  ָחה ג  ִהי ִׂשמ  ֵסֶפר תֹוַרת ָהאֱ  .ַות  ָרא ב  יֹום ִמן ַהטֹום ָהִראשֹון ַעד -ַוִטק  ֹלִהים יֹום ב 

ָנט ִמיִני ֲעֶצֶרת ַכִםש  ַעת ָיִמים וַבטֹום ַהש   75.ַהטֹום ָהַאֲחרֹון ַוַטֲעׂשו ָחג ִשב 

-אבשמחה גדולה. המעשה משולב תדיר בקריאה ולימוד בספר 'תורת ה הם חוגגים ביחד את החגים,
 '. גם 'אחרי החגים' הם אינם שבים עדיין לשגרת חייהם:לוהים

ַׂשִעים ַוֲאָדָמה ֲעֵליֶהם צֹום וב  ָרֵאל ב  ֵני ִיׂש  פו ב  ָבָעה ַלֹחֶדש ַהֶזה נֶֶאס  ַאר  ִרים ו  יֹום ֶעׂש   .וב 
לו ֶזַרע ִיׂש   ַודו ַעל ַחֹחאֵתיֶהם ַוֲעֹונֹות ֲאֹבֵתיֶהםַוִטָבד  דו ַוִטת  נֵי ֵנָכר ַוַטַעמ  ַוָטקומו  .ָרֵאל ִמֹכל ב 

ֵסֶפר תֹוַרת  או ב  ר  ָדם ַוִטק  ַתֲחִוים -אֱ  ה'ַעל ָעמ  ַוִדים וִמש  ִבִעית ִמת  ִבִעית ַהטֹום ור  ֹלֵהיֶהם ר 
 .ֹלֵהיֶהם-אֱ  ה'לַ 

קֹול ַוָטָקם ַעל ַמֲעלֵ  ֲעקו ב  ָנִני ַוִטז  יָה ָבִני כ  ָיה ֺבִמי ֵשֵרב  ַבנ  ִמיֵאל ש  ִוִטם יֵשוַע וָבִני ַקד  ה ַהל 
ָיה  .ֹלֵהיֶהם-אֱ  ה'ָגדֹול ֶאל  ַבנ  יָה הֹוִדָטה ש  ָיה ֵשֵרב  נ  ִמיֵאל ָבִני ֲחַשב  ַקד  ִוִטם יֵשוַע ו  רו ַהל  ַוֹטאמ 

ָיה קומו ָבֲרכו ַתח  רֹוַמם ַעל -ֶאת ה' אֱ  פ  בֹוֶדָך ומ  כו ֵשם כ  ֹלֵהיֶכם ִמן ָהעֹוָלם ַעד ָהעֹוָלם ִויָבר 
ִהָלה ָרָכה ות  ַבֶדָך ה'ַאָתה הוא  .ָכל ב  ָבָאם  ל  ָכל צ  ֵמי ַהָשַמִים ו  ַאָתה ָעִׂשיָת ֶאת ַהָשַמִים ש 

ָכל ֲאשֶ  ָכל ֲאֶשר ָעֶליָה ַהַטִםים ו  ָך ָהָאֶרץ ו  ָבא ַהָשַמִים ל  ַחֶטה ֶאת כָֺלם וצ  ַאָתה מ  ר ָבֶהם ו 
ַתֲחִוים   76...ִמש 

ומתוך התפילה והצום הם גם כורתים אמנה לשמירת המצוות ואף מקבלים על עצמם תקנות חדשות 
 וחשובות לקיום נאות של חיי העם בארצו:

                                                           
 יב.-נחמיה, ח, ט .74
 יח.-מקור, יג .75
 ו.-שם, ט, א .76
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ִבים ו   ֹכת  ִתים ֲאָמָנה ו  נו ֹכר  ָכל ֹזאת ֲאנַח  ִוֵטנו ֹכֲהנֵינווב  ַעל ַהֲחתוִמים  .ַעל ֶהָחתום ָׂשֵרינו ל  ו 
ִקָטה ִצד  ָיה ו  ָשָתא ֶבן ֲחַכל  ָיה ַהִתר  ֶחמ   77.נ 

מסתבר שרק כך ניתן לתקן. רק חריש עמוק, תהליך חינוכי ארוך טווח ורחב היקף, מאפשר הפנמה 
פועלו של עזרא עד כדי השוואתו למשה  נכונה של התורה ומצוותיה. זו גם הסיבה שחז"ל העריכו את

ניא, רבי יוסי אומר: ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו לישראל, אילמלא )לא( קדמו רבנו: "ת
  78."משה

ייתכן, שיאשיהו לא היה מודע לגודל השבר שהותירה 'אסכולת מנשה'. הוא העריך כנראה שסילוק 
להחזיר את העם אל המסלול הנכון. אך נראה  יסודי של העבודה הזרה מהארץ והמקדש יספיק כדי

 שזה לא קרה. לא רק שזה לא קרה, אלא שבדרך שבה הלך יאשיהו, זה גם לא יכול היה לקרות!

                                                           
דברי המובאות ב לראות בפעולותיו של יהושפט מלך יהודה, ב. השוואה לפועלו המבורך והמוצלח של עזרא ניתן-שם, י, א .77

ם :יא-יט, א ',הימים ב ָשלֹום ִלירוָשָלִ הוָדה ֶאל ֵביתֹו ב  הֹוָשָפט ֶמֶלְך י  ַוֵטֵצא ֶאל ָנָניו יֵהוא ֶבן ֲחָנִני ַהֹחֶזה ַוֹטאֶמר ֶאל ַהֶםֶלְך  .ַוָטָשב י 
ׂשֹ  ֹזר ול  הֹוָשָפט ֲהָלָרָשע ַלע  ֵני ה'י  ֵאי ה' ֶתֱאָהב וָבֹזאת ָעֶליָך ֶעֶצף ִמִלפ  ָת ָהֲאֵשרֹות ִמן  .נ  או ִעָםְך ִכי ִבַער  צ  ָבִרים טֹוִבים ִנמ  ֲאָבל ד 

ֹרש ָהאֱ  ָך ִלד  ָבב  ֵאר שֶ -ָהָאֶרץ ַוֲהִכינֹוָת ל  ם ַוָטָשב ַוֵטֵצא ָבָעם ִמב  הֹוָשָפט ִבירוָשָלִ ִשיֵבם ֶאל ה' אֱ ֹלִהים. ַוֵטֶשב י  ַרִים ַוי  -ַבע ַעד ַהר ֶאפ 
ִטים  ִעיר ָוִעיר. ַוֹטאֶמר ֶאל ַהֹשפ  ֺצרֹות ל  הוָדה ַהב  ָכל ָעֵרי י  ִטים ָבָאֶרץ ב  ָאָדם ֹלֵהי ֲאבֹוֵתיֶהם. ַוַטֲעֵמד ֹשפ  או ָמה ַאֶתם ֹעִׂשים ִכי ֹלא ל  ר 

ַבר  ִעָםֶכם ִבד  טו ִכי ַלה' ו  נ  רו ַוֲעׂשו ִכי ֵאין ִעם ה' אֱ ִתש  ִהי ַפַחד ה' ֲעֵליֶכם ִשמ  ַעָתה י  ָנט. ו  ָלה וַמשֹא ָפִנים וִמַעח -ִמש  ֹלֵהינו ַעו 
ַנט  ִמש  ָרֵאל ל  ִיׂש  ַהֹכֲהִנים וֵמָראֵשי ָהָאבֹות ל  ִוִטם ו  הֹוָשָפט ִמן ַהל  ם ֶהֱעִמיד י  ַגם ִבירוָשַלִ לָ ֹשַחד. ו  ַצו ה' ו  ם. ַוי  רוָשָלִ ִריב ַוָטֺשבו י 
ָכל ִריב ֲאֶשר ָיבֹוא ֲעֵליֶכם ֵמֲאֵחיֶכם ַהטֹ  ֵלָבב ָשֵלם. ו  ַאת ה' ֶבֱאמוָנה וב  ִיר  ָדם ֵבין ֲעֵליֶהם ֵלאֹמר ֹכה ַתֲעׂשון ב  ָעֵריֶהם ֵבין ָדם ל  ִבים ב  ש 

ִה  ָנִטים ו  ִמש  ֺחִעים ול  ָוה ל  ִמצ  ִהֵמה תֹוָרה ל  ָשמו. ו  ֹלא ֶתא  ַעל ֲאֵחיֶכם ֹכה ַתֲעׂשון ו  ָהָיה ֶקֶצף ֲעֵליֶכם ו  מו ַלה' ו  ש  ֹלא ֶיא  ֶתם ֹאָתם ו  ַהר  ז 
ַבר ַהםֶ  ֹכל ד  הוָדה ל  ֵבית י  ָמֵעאל ַהָמִגיד ל  ָיהו ֶבן ִיש  ַבד  ַבר ה' וז  ֹכל ד  ָיהו ֹכֵהן ָהֹראש ֲעֵליֶכם ל  ֹשט  ֲאַמר  קו ֶלְך ו  נֵיֶכם ִחז  ִוִטם ִלפ  ִרים ַהל 

 .ַוֲעׂשו ִויִהי ה' ִעם ַהחֹוב
 , כא ע"ב.סנהדריןבבלי,  .78



 


