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  שקר-דינו של נביא
  

ת שליחותו ולאחר מכן ניסה קוראים על נביא אשר הביא אות או מופת על אמיתּואנו  בפרשתנו
ידוע לי, מעשה הו). ככל - איג:( הים אחרים, מעשה אשר עונשו מיתהולהדיח את העם לעבוד אל

כתוב בתורה עם תיאורים הבאים ולא כרכו את ה 1המפרשים כעניין תיאורטי בלבד ורשיזה פ
אין שלהלן היא להעיר על הקשר בין המקראות ולהראות  ידברי טרתנביאים שונים. מ עלבמקרא 

בהם מיצו ש ,מדובר בפרשה תיאורטית בלבד, אלא שהיו מקרים בעת שהייתה נבואה בישראל
  שקר.- את הדין עם החשוד להיות נביא

 לפנינביאים הן בעונש מוות הן בעונש מאסר (מקרים של ענישת  המכבמקרא אנו מוצאים 
העם את שהכתוב המקראי המתאר את נביא השקר כמי שמדיח  רמתברלפיכך עונש מוות), ו

שקר (שלא לפי  דוגמה שהביאה התורה לנביאכ נתפש במקרים שונים רקהים אחרים ולעבוד אל
ולאו דווקא  – 'בתלםהולך ''פשוטו של מקרא'). כלומר העם והמלך הבינו שנביא אשר אינו 

  הרי זה חייב מיתה. –מדיח לעבודת אלהים אחרים 
  כג):- כ(כו: מוות לנביא החשוד על היותו נביא שקר כתובה בספר ירמיה דוגמה לעונש

  

ּזֹאת ָהִעיר הַ -ְׁשַמְעָיהּו ִמִּקְרַית ַהְּיָעִרים ַוִּיָּנֵבא ַעל-ִאיׁש ָהָיה ִמְתַנֵּבא ְּבֵׁשם ה' אּוִרָּיהּו ֶּבן-ְוַגם
-ַהָּשִרים ֶאת-ִּגּבֹוָריו ְוָכל- ְיהֹוָיִקים ְוָכל-ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ְּככֹל ִּדְבֵרי ִיְרְמָיהּו. ַוִּיְׁשַמע ַהֶּמֶלךְ -ְוַעל

ְיהֹוָיִקים  ְׁשַלח ַהֶּמֶלךְ ְּדָבָריו ַוְיַבֵּקׁש ַהֶּמֶלְך ֲהִמיתֹו ַוִּיְׁשַמע אּוִרָּיהּו ַוִּיָרא ַוִּיְבַרח ַוָּיבֹא ִמְצָרִים. ַוּיִ 
אּוִרָּיהּו ִמִּמְצַרִים -ִמְצָרִים, ַוּיֹוִציאּו ֶאת- ַעְכּבֹור ַוֲאָנִׁשים ִאּתֹו ֶאל-ֲאָנִׁשים ִמְצָרִים ֵאת ֶאְלָנָתן ֶּבן

  .ִקְבֵרי ְּבֵני ָהָעם- ִנְבָלתֹו ֶאל- ַהֶּמֶלְך ְיהֹוָיִקים ַוַּיֵּכהּו ֶּבָחֶרב ַוַּיְׁשֵלְך ֶאת-ַוְיִבֻאהּו ֶאל
 

שדיבר סרה בה' או שהדיח לעבודת אלילים  מפנילא  ,אפוא שעונשו של אוריהו בא לוברור 
שלא בי, ילכו בֶׁש  מה ומלכּהועַ  ,עתידה ירושלים להיחרבשבשל נבואות הזעם שלו  אלא
מותו בשל את גם ירמיהו כמעט מצא  2הפוליטית של שליטי ירושלים באותה שעה. תםהשקפכ

בשל קשריו המיוחדים עם ליו, והוא הושם בכלא שגורלו שפר עח), אלא ' כו:דבריו הקשים (יר
הבעיה העיקרית בדברי ירמיהו מנקודת הראות של ש. נראה כא)-יד(שם לז: המלך צדקיהו
עם, והם היו מסוכנים לשלטון ה בקרבדמורליזציה ולב  תה שדבריו גרמו מורךיהשלטון הי

  כדברי מורד במלכות.
   י):-זטז: "בי(דה שאירע ביהודה שנים רבות קודם זמנו של ירמיהואנו קוראים על  זהכיוצא ב     

  

ֶמֶלְך ֲאָרם ְולֹא -ָאָסא ֶמֶלְך ְיהּוָדה ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְּבִהָּשֶעְנָך ַעל-ַהִהיא ָּבא ֲחָנִני ָהרֶֹאה ֶאל ּוָבֵעת
 ִיללֹא ַהּכּוִׁשים ְוַהּלּוִבים ָהיּו ְלחַ הֲ  .ֲאָרם ִמָּיֶדךָ -ֵּכן ִנְמַלט ֵחיל ֶמֶלךְ - לֶֹהיָך ַעל-ה' אֱ - ִנְׁשַעְנָּת ַעל

                                                 
  ז. ה, הלכות עבודת כוכביםג;  ח, הלכות יסודי התורהכגון: רמב"ם,    1
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-לִּכי ה' ֵעיָניו ְמׁשֲֹטטֹות ְּבכָ  .ה' ְנָתָנם ְּבָיֶדךָ - ָלרֹב ְלֶרֶכב ּוְלָפָרִׁשים ְלַהְרֵּבה ְמאֹד ּוְבִהָּשֶעְנָך ַעל
ַוִּיְכַעס  .ְּמָך ִמְלָחמֹותזֹאת ִּכי ֵמַעָּתה ֵיׁש ִע -ְלָבָבם ָׁשֵלם ֵאָליו ִנְסַּכְלָּת ַעל-ִעם ֵּזקָהָאֶרץ ְלִהְתחַ 

ָהָעם ָּבֵעת - זֹאת ַוְיַרֵּצץ ָאָסא ִמן-ְבַזַעף ִעּמֹו ַעל-ָהרֶֹאה ַוִּיְּתֵנהּו ֵּבית ַהַּמְהֶּפֶכת ִּכי-ָאָסא ֶאל
  .ַהִהיא

  

ראשון שנכנס לכלא בשל נבואותיו, וחנני הרואה יכול להעיד על כך. הלאמור, ירמיהו לא היה 
הו בן ימלה הו לנביאי השקר. העימות בין מיכיְ בין נביא האמת מיכיְ  אירע במאבק זהכיוצא ב

להעיר מלחמתו האפשרית של יהושפט נגד ארם מפורסם דיו, וכאן יש  בענייןלצדקיה בן כנענה 
   כז):- כורק על שני פסוקים (מל"א כב:

  

 .ַהֶּמֶלךְ -יֹוָאׁש ֶּבן- ָהִעיר ְוֶאל-ָאמֹן ַׂשר-ִמיָכְיהּו ַוֲהִׁשיֵבהּו ֶאל-ַוּיֹאֶמר ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ַקח ֶאת
ּבִֹאי  ֶזה ֵּבית ַהֶּכֶלא ְוַהֲאִכֻלהּו ֶלֶחם ַלַחץ ּוַמִים ַלַחץ ַעד- ִׂשימּו ֶאת ֶּמֶלךְ ְוָאַמְרָּת ּכֹה ָאַמר הַ 

  .ְבָׁשלֹום
  

במאסר כדי לוודא את אמיתות נבואתו, ולאחר שמלך ישראל לא שב  הושםהו כלומר מיכיְ 
הו ישב בכלא בשל , מיכיְ דהיינוהוצא, מן הסתם, מן הכלא.  ,ם הארמיםבשלום ממלחמתו ע

  שאירע לירמיהו שנים רבות לאחר מכן. פינבואתו כ
על , שנאמרו "מֶֹׁשה ְּכָלֵאם ֲאדִֹני"למשה לאור דוגמאות אלו נראה לפרש את דברי יהושע 
לדד ומידד אששחשדו של יהושע היה  ראלדד ומידד שהתנבאו במחנה (במ' יא:כח). מתבר

  בין שהם מנבאים שמשה מת בין שמנבאים נבואה קשה אחרת.  –מרפים ידיים בנבואותיהם 
יום בית ה אםבעולם העתיק היה השימוש בכלא שונה בטבעו מהמקובל בעידן המודרני. 

בעת העתיקה (ואף לאחר  עונש, הרי יאה ווהישיבה ב ,להרחיק אדם מהחברה משמשהכלא 
ביניים עד לקביעת הדין הסופית (במ' טו:לד). עמדתו של משה רבנו - רוןלא פתמכן) היה בית הכ

וברור שעמדה זו מציגה מנהיג דתי ופוליטי  ,יא:כט)(שם  "ַעם ה' ְנִביִאים- ִיֵּתן ָּכל ּוִמי"הייתה 
שאינו חושש מדעות אחרות. לשון אחרת: בימיו של משה רבנו הנביאים שלא היו 'מטעם' לא 

  הוכנסו לכלא.
שקר היה כמו חרב פיפיות, ונביאי השקר -החוק נגד נביאישל דבר, מתברר עתה כללו ש

במאסר או אף להוציא להורג את נביאי ניצלו את החוק על מנת לשים  רב פוליטיכוח  ה להםשהי
, שכן שליחות א:יז) (יר'" ֵּתַחת ִמְּפֵניֶהם-ַאל"חינם עודד ה' את שליחיו והזהירם: להאמת. לא 
  מסוכנת.שימה מיתה ינבואית ה

  
  פרופ' מאיר בר אילן
  המחלקה לתלמוד


