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  יונה בר מעוז
  

 שואל אלוקים. לירמיה אלוקים של השבח את לזכור יש 'א א"במל הנביא נתן של הופעתו ייחוד את להבין כדי
 משמעות !" ִלְראֹותֵהיַטְבּתָ ": אלוקים ומשבח ,"ַמֵּקל ָׁשֵקד" נהעו הואוכש? "ַאָּתה רֶֹאה- ָמה ":'א בפרק אותו
 זמן בנקודת רואה שהוא במה טפל ומה עיקר מה להבין לא זאת ובכל מה דבר לראות אדם שיכול הזה השבח
  .מסוימת

 כאדם לכאורה פועל הוא. שלמה המלכת בסיפור הנביא נתן לנו נראה שבה לדרך דומא נכון הדבר
 מופיעו לרצונה דוד לב את להטות כדי לומר מה שבע בת את מדריך, הקלעים מאחורי בחוטים שךמו, ערמומי
  ):יד-פסוקים יא ( שולט במעשי דוד ובהחלטותיוו ובדרך רגשית ז,דבריה את להעצים כדי אחריה

 ְלִכי ַעָּתה וְ .ַחִּגית ַוֲאדֵֹנינּו ָדִוד לֹא ָיָדע-הּו ֶבןְׁשלֹמֹה ֵלאמֹר ֲהלֹוא ָׁשַמַעְּת ִּכי ָמַלְך ֲאדִֹנּיָ -ֶׁשַבע ֵאם-ַּבת- ָנָתן ֶאלַוּיֹאֶמר
ַאָּתה ֲאדִֹני -ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ְוָאַמְרְּת ֵאָליו ֲהלֹא- ְלִכי ּובִֹאי ֶאל.ֶנֶפׁש ְּבֵנְך ְׁשלֹמֹה-ַנְפֵׁשְך ְוֶאת-ִאיָעֵצְך ָנא ֵעָצה ּוַמְּלִטי ֶאת

 ִהֵּנה עֹוָדְך .ִּכְסִאי ּוַמּדּוַע ָמַלְך ֲאדִֹנָּיהּו- ַעלבְׁשלֹמֹה ְבֵנְך ִיְמלְֹך ַאֲחַרי ְוהּוא ֵיֵׁש -ִּכיַהֶּמֶלְך ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאָמְתָך ֵלאמֹר 
  .ְּדָבָרִיךְ -ַהֶּמֶלְך ַוֲאִני ָאבֹוא ַאֲחַרִיְך ּוִמֵּלאִתי ֶאת-ְמַדֶּבֶרת ָׁשם ִעם

 בקלות להופיע היה יכול שכן ,לחלוטין מיותרת נתן של הזאת הפעילות שכל לב לשים צריך הנבון הקורא אך
ואיש , משמים לשלמה הובטחה המלוכה כאשר אדוניה המלכת את אפשר זה כיצד :גלויה בתוכחה דוד לפני

   ! נתןילא יכול להוכיח שאין אמת בדבר
 אף, המלך יהיה אכן ששלמה מפורשות לו נאמר לא מעולם :פשוטה מסיבה זאת עושה אינו שנתן אלא
 להוכיח' בדבר ה עליו היה מצד אחד. כה עד לו תנוישנ הנבואות ןעולה מ כךש עצמו את שכנעל היה שיכול
 בנם הולדת על ברךהיה עליו ל ,רב לא זמן לאחר ,מצד אחראך , לאישה שבע בת את לקחש על דוד את קשות

 .ֲאֵהבֹו'  ְׁשלֹמֹה ַוהְׁשמֹו- ַוִּתְקָרא ֶאת ":אהבו' שה לבטא זהוב, ידידיה השם את' ה בדבר לו עניקולה) השני(
 של הרבים מבניו בן שאף מאחר. )כה- כד:ב יב"ושמ(" 'ְׁשמֹו ְיִדיְדָיּה ַּבֲעבּור ה- ַוִּיְׁשַלח ְּבַיד ָנָתן ַהָּנִביא ַוִּיְקָרא ֶאת

  .אביו מלכות של היורש יהיה ששלמה הוא' ה שרצוןהרי הדעת נותנת , זהכ אלוקי לחסד זכה לא דוד
, ההמלכה לחגיגת לשלמהלו ו קרא לא עצמו את שהמליך אדוניה :לנתן קשה וקהמצ שעת מגיעה עתה

 אך, בנה לעו שבע בת על לח ,נתן מבהיר ,זה דבר. לחיסול יםיפוטנציאל וכמועמדים כאויביו אותם סימן זהוב
 בעת חייו את להציל כדי ,האמת את עטבמ נתן "פףוכ" אילו טבעי אך זה היה כן על. עבורו מידה באותה ןנכו
 בדרכי ובחר הזה הגדול בפיתוי עמד נתןאך . בשלמה' ר לדוד נבואה שמבטאת את בחירת המוא ו,סכנהה

 קיבל שלמהשכן , צדק שהוא הוכיחה ההיסטוריה. אלוקית אמת לו נראה שבוודאי מה את להבטיח כדי עקיפין
  :)יד-ה:א ג"מל (וזרעו ישב על כס המלוכה כל זמן שהייתה קיימת, לבחירתו מפורש אלוקי אישור
לִֹהים ֵאָליו ַיַען ֲאֶׁשר - ַוּיֹאֶמר אֱ ...ָלךְ -לִֹהים ְׁשַאל ָמה ֶאֶּתן-ְׁשלֹמֹה ַּבֲחלֹום ַהָּלְיָלה ַוּיֹאֶמר אֱ -ֶאל'  ִנְרָאה הְּבִגְבעֹון           

לֹא ָׁשַאְלָּת ֶנֶפׁש אְֹיֶביָך ְוָׁשַאְלָּת ְּלָך ָהִבין ִלְׁשמַֹע  עֶֹׁשר וְ ...ָׁשַאְלָּת ְּלָך ָיִמים ַרִּבים ְולֹא ַהָּדָבר ַהֶּזה ְולֹא-ָׁשַאְלָּת ֶאת
 ְוַגם .ָיקּום ָּכמֹוךָ  ָהָיה ְלָפֶניָך ְוַאֲחֶריָך לֹא  ִהֵּנה ָעִׂשיִתי ִּכְדָבֶריָך ִהֵּנה ָנַתִּתי ְלָך ֵלב ָחָכם ְוָנבֹון ֲאֶׁשר ָּכמֹוָך לֹא.ִמְׁשָּפט



 ְוִאם ֵּתֵלְך ִּבְדָרַכי ִלְׁשמֹר .ָיֶמיךָ -ָהָיה ָכמֹוָך ִאיׁש ַּבְּמָלִכים ָּכל ָּכבֹוד ֲאֶׁשר לֹא עֶֹׁשר ַּגם ָלְך ַּגםָׁשַאְלָּת ָנַתִּתי  אֲאֶׁשר לֹ
   .ָיֶמיךָ -ֻחַּקי ּוִמְצֹוַתי ַּכֲאֶׁשר ָהַלְך ָּדִויד ָאִביָך ְוַהֲאַרְכִּתי ֶאת

 ַאךְ : "התורה הזהירה זה ועל, הנביאים כל יבפנ תמיד עמד )נאמר שלא(' ה דברול את כביכ למסור הפיתוי
 בשני לפחות). כ:יח' דב ("ַהָּנִביא ַההּוא  ּוֵמת...ִצִּויִתיו ְלַדֵּבר-ַהָּנִביא ֲאֶׁשר ָיִזיד ְלַדֵּבר ָּדָבר ִּבְׁשִמי ֵאת ֲאֶׁשר לֹא

  .'ה רצון מהו בהבנתם משוכנעים בהיותם להם נאמרו שלא נבואות ומסרו נכשלוש נביאים רואים אנו מקרים
 אותו מכנה הסיפור כל לאורך ).ג"י א"מל (ירבעם בימי שפעל אל- מבית הנביא היא הראשונה הדוגמה

על שליחות שהוטלה עליו  מיהודה שבא האלוקים לאיש מודיע כשהוא ,מסוים ברגע ורק, "נביא" הכתוב
ֵּביֶתָך ְויֹאַכל ֶלֶחם - ֵלאמֹר ֲהִׁשֵבהּו ִאְּתָך ֶאל'  ֵאַלי ִּבְדַבר הֲאִני ָנִביא ָּכמֹוָך ּוַמְלָאְך ִּדֶּבר- ַוּיֹאֶמר לֹו ַּגם" :כביכול

 נוסף חיזוק. בכחש נבואתו הייתה לא תהע שעד מכאן .) יח:שם" (ִּכֵחׁש לֹו: הבהרה הכתוב מוסיף ,"ְוֵיְׁשְּת ָמִים
, האלוקים שלאי קשה נבואה דרכו ומוסר לרצונו כשופר אל-בנביא מבית להשתמש ממשיך שאלוקיםהוא 

ֻמְׁשֶלֶכת ִנְבָלתֹו "של מפליא מיצג על לאוזניו השמועות שהגיעו ברגע ,קיומה על בוודאות יודע הזקן והנביא
ַוִּיְּתֵנהּו ' ִּפי ה-הּוא ֲאֶׁשר ָמָרה ֶאת: "ומיד מפרש, )כד:שם" (הַּבֶּדֶרְך ְוַהֲחמֹור עֵֹמד ֶאְצָלּה ְוָהַאְרֵיה עֵֹמד ֵאֶצל ַהְּנֵבלָ 

  ).כו:שם" (לֹו-ֲאֶׁשר ִּדֶּבר'  ַוִּיְׁשְּבֵרהּו ַוְיִמֵתהּו ִּכְדַבר הַאְרֵיהלָ ' ה
 אישיותו ומכוח העם ברצון הומלך לא שירבעם ידיעתו דווקא? הזה במקרה לשקר' ה נביאאת  מניע מה
 ליטול שראוי בישראל היחיד כאיש ירבעם את סימנה נבואה זאת. מפורשת נבואה לכך קדמה אלא, בלבד
 נמצא לא, אדיר מלך של ונכדו אדיר מלך של בנו, הנוכחי החוקי המלך ואילו, שנים עשר מתוך שבטים עשרה
 נבואת הבחירה האלוקית נאמרה אמנם בארבע עיניים בין אחיה השילוני .שבטים שני על אלא למלוך ראוי

 הנביא יכול כן  על1.הכנרא,  כל הנביאים ידעו עליהולם א,)לט- כט:א יא"מל( לירבעם בהיותם לבד בשדה
 החזותברור ש, ירבעם את שריא זה רצוןן שוכיוו. 'ה רצון מה יודע הואש להרגיש בביטחון אל - מבית הזקן
   2.לבטלה ניתן בנקל ו,חובה להתנגד לה, אם כן .תכןית מיהודה לא שבא האלוקים איש שחזה הקשה

הן בפי ירמיה , בירמיה ח"כ פרק כל אורךל "הנביא" מכונה הוא גם. הדוגמה השנייה היא חנניה בן עזור
   :נמנעת בלתי 3ירושלמיה בתלמוד המסקנה כן על, הן בדברי הכתוב

1
 מתנבא שירמיה מה שומע והיה ,קיבוסת לו שהיה אלא היה אמת נביא עזור בן חנניה: אמר לוי בן יהושע רבי           

             .התחתון בשוק ומתנבא ויורד העליון בשוק
  : הדברים בעקבות חשב ומה ירמיה מדברי שמע מה הוסבר) .פט סנהדרין (בבלי ודבתלמ

 ׁשֵֹבר ִהְנִני... 'ּכֹה ָאַמר ה "וקאמר העליון בשוק ירמיה דקאי, עזור בן חנניה כגון - לו נאמר שלא מה המתנבא
 הקדוש אמר, בבל את לעזור אלא בא שלא עילם מה: בעצמו וחומר קל חנניה נשא, )לה:מט" (ֵעיָלםֶקֶׁשת -ֶאת
: אמר, התחתון בשוק איהו אתא – וכמה כמה אחת על עצמן כשדים ,"ֶקֶׁשת ֵעיָלם- ׁשֵֹבר ֶאתִהְנִני": הוא ברוך

י ֵּבית ְּכלֵ  ָּכל ַהָּמקֹום ַהֶּזה ֶאת  ְׁשָנַתִים ָיִמים ֲאִני ֵמִׁשיב ֶאלְּבעֹוד" " (+עֹל ֶמֶלְך ָּבֶבל-ָׁשַבְרִּתי ֶאת"' וגו" 'ָאַמר ה-ּכֹה"
  . ")ַהָּמקֹום ַהֶּזה ַוְיִביֵאם ָּבֶבל ָּבֶבל ִמן ֲאֶׁשר ָלַקח ְנבּוַכְדֶנאַּצר ֶמֶלךְ ' ה

2  את שהקדים אלא , עילםכמו תיענש בוודאי שבבל במחשבתו צדק ישש, דבריו באמיתות משוכנע חנניה
   3.אמת בנבואת סימוכין לו מצא בכך שגם אף, לו נאמר שלא זמן וקבע המאוחר

                                                 
*   עובדת בכירה במפעל מקראות גדולות היא . יסוד ביהדותיך ובלימוד" במחלקה לתנ,היונה בר מעוז לימדה באוניברסיט' גב 

   .עוסקת בהתקנת פירושי המפרשיםהיא שם , "הכתר"
  .לפטירתו שנה במלאות, ל"ז וינטר) ו'ג (יוסף' ר , ואיש האמתהנפש אציל ,היקר ידידנו נשמת עילוי     מאמר זה נכתב ל

  
- ְצאּו ְבֵניַוּיֵ : "מהתנהגות בני הנביאים בימי אלישעכך עולה . ר הנביאיםשאנחלתם של להפכת נכאשר נביא מקבל נבואה היא    1

" ֲאִני ָיַדְעִּתי ֶהֱחׁשּו- רֹאֶׁשָך ַוּיֹאֶמר ַּגםַעלֲאדֶֹניָך מֵ -ַח ֶאתלֹקֵ ' ֱאִליָׁשע ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ֲהָיַדְעָּת ִּכי ַהּיֹום ה ֵאל ֶאל ֵּבית ַהְּנִביִאים ֲאֶׁשר
 ).ה ,ג:ב ב"מל(

 ודברים 'לשפתיים כרותה ברית'ש משום הן, לסכלם וינסה האלוקים איש לדברי אל- מבית הנביא יחשוש כן יפל עף א   2
ראו ניתוח מפורט של הסיפור . העיר תושבי על השלילית הפסיכולוגית ההשפעה בגלל הן, כלשהי פעולה פועלים שנאמרים

קריאה , "נביא בית אל ואיש האלוהים מיהודה, מלך ישראל: אות נבואי גובר על שלושת מפיריו", סימון' אבמאמרו של 
גדול הוא קידוש השם מחילול '", סמט' א; 157-188' ע, ז"גן תשנ-רמת–ירושלים, סיפורי נביאים: ספרותית במקרא

  .55-85 'ע, )ח"תשמ(ו  מגדים, " הסיפור ופשרו–א יג -מלכים :'השם
 ].דף ל טור ב[ הלכה ה יא פרק סנהדרין   3
 ,"חנניה בן עזור המתנבא מה שלא נאמר לו ":במאמרו ('צער' כואפשטין מילה יחידאית ז' ימסביר בעקבות פרשנים קודמים    1

חנניה איש של ב אותאך אולי ניתן לר. גה וחרדה לעםכלומר חנניה פועל מתוך דא). 54-70' עמ, ]ו"תשנ[ 127 שמעתין
 קבסתן - :את בבלי קידושין כב', קבסתן'בערך ,  בעקבות הדרך שבה פירש אליעזר בן יהודה במילונו'איפכא מסתברא'

את בלי שיסתור בפירוש , אולי כדי להראות את ייחודו, רגיל לומר ההיפך מירמיה כלומר חנניה. איכפל תנא לאשמועינן מחט
 .פרט למקרה הזה, דברי ירמיה

יש לו ) הקל וחומר(=ו "וזה הק: " מדברי רבנו חננאל שיכולה להיות אמת במסקנה הזאת אילו הגיע אליה ירמיהעולהו   2
 ". לירמיה לשאת אותו אבל לזולתו לא

 לא דמילתא סמא כל: עזור בן חנניה אמר: ניתן החשבון שבעזרתו הגיע חנניה לעיתוי נפילת בבל) שם(בתלמוד הירושלמי    3
 צא ,שנה וחמש שיםיחמ אלא אינן מנשה של ימיו וכל .)י:כט 'יר (" ְמלֹאת ְלָבֶבל ִׁשְבִעים ָׁשָנה ֶאְפקֹד ֶאְתֶכםְלִפי" אלא היא דא

 



 

                                                                                                                                                               

 את לפרש יכול היה , יותרמוצדקות מסיבות, הנביא נתן שגם בבירור נראה לעיל שהובאו המקרים נימש
 ,דוד שעשה מה רקע על בולטת הימנעותו. ןכ עשה לא הואאך , לו שנאמרה נבואית כאמת ולהציגו' ה רצון
 א"דבהי (נבחר כפי שהוא עצמו 'ה מפי במישרין כנבחרת שלמה מלכות את והציג כאלה לדקויות חשש לאש
  : )ז- ד:כח

 ִּכי ִביהּוָדה ָּבַחר ְלָנִגיד ּוְבֵבית ְיהּוָדה עֹוָלםִיְׂשָרֵאל לְ -ָאִבי ִלְהיֹות ְלֶמֶלְך ַעל לֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ִּבי ִמּכֹל ֵּבית-אֱ ' ַוִּיְבַחר ה
ַוִּיְבַחר ִּבְׁשלֹמֹה ְבִני ָלֶׁשֶבת ' ַני ִּכי ַרִּבים ָּבִנים ָנַתן ִלי הּבָ   ּוִמָּכל.ִיְׂשָרֵאל-ָּכל-ֵּבית ָאִבי ּוִבְבֵני ָאִבי ִּבי ָרָצה ְלַהְמִליְך ַעל

ּלֹו  ָבַחְרִּתי בֹו ִלי ְלֵבן ַוֲאִני ֶאְהֶיה ַוֲחֵצרֹוָתי ִּכי ִיְבֶנה ֵביִתי ִבְנָך הּוא  ַוּיֹאֶמר ִלי ְׁשלֹמֹה.ִיְׂשָרֵאל-ַעל' ִּכֵּסא ַמְלכּות ה-ַעל
   .ֶיֱחַזק ַלֲעׂשֹות ִמְצֹוַתי ּוִמְׁשָּפַטי ַּכּיֹום ַהֶּזה ְלעֹוָלם ִאם-ְלכּותֹו ַעדמַ - ַוֲהִכינֹוִתי ֶאת.ְלָאב

 אשר... ברוך :ההפטרה בברכות מברכים כשאנו ייחוד בלבנו על זכרו את שנעלה הנביא נתן הוא ראוי ,ןכ אם
 עמו ובישראל ועבד ובמשה בתורה הבוחר ...ברוך .באמת הנאמרים בדבריהם ורצה טובים בנביאים בחר

  .והצדק האמת ובנביאי
  

 
 ַוְיִהי" :בדכתי היא הדא ,יאשיהו של ואחד ושלשים אמון של ושתים ,וכורתים עונשין מעלה של ד"ב שאין שנה עשרים מהן

 שם ("ַעּזּור ַהָּנִביא- ֶבןֲחַנְנָיה ְיהּוָדה ַּבָּשָנת ַּבָּשָנה ָהְרִבִעית ַּבחֶֹדׁש ַהֲחִמיִׁשי ָאַמר ֵאַלי-ַּבָּשָנה ַהִהיא ְּבֵראִׁשית ַמְמֶלֶכת ִצְדִקָּיה ֶמֶלךְ 
  ).ג-א:כח
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