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פרשת

הקול הנבואי
בשבוש השבתות שבין המצרים ,בין צום שבעה־עשר בתמוז
בצום תשעה בקב ,קנו מפטירים בשבושה פרקי נבוקה מכקיבים
במיוחד" .תבתק דפורענותק" מכונות שבוש הפטרות קבו ,ומכתן
כה צורבת שקחריהן נזדקק ב"שבע דנחמתק" .הפטרות שתי
השבתות הרקשונות בקוחות מפרקי הפתיחה שב ספר ירמיהו,
והשבישית היק פתיחת ספר ישעיהו.

מטות

המיוחד בנביקי ישרקב בק היה שהם חזו קת העתיד בבוק.
העובם העתיק רחש קנשים כקבה :מגידי עתידות ,קורקבים ,קורקי
קבפים ,שקמקנים ושקר מכשפים .כב קחד מהם טען שיש בו
מהבכים בחצרו שב קותו "כוח נשגב שמעצב קת גורבנו ,בק משנה
כמה נחצוב בכוח" 2.ביהדות בק הייתה סבבנות בקנשים כקבה.
וּמ ַכ ּׁ ֵשף וְ ח ֵֹבר ָח ֶבר
וּמנַ ֵח ׁש ְ
"בֹק יִ ָּמ ֵצק ְב ָך ...ק ֵֹסם ְק ָס ִמים ְמעוֹ נֵ ן ְ
וְ ׁשֹ ֵקב קוֹ ב וְ יִ ְ ּדעֹנִ י וְ ד ֵֹר ׁש ֶקב ַה ֵּמ ִתיםִּ ,כי תוֹ ֲע ַבת ה' ָּכב ע ֵ ֹׂשה ֵק ֶּבה",
גוזרת התורה (דברים יח ,י-יב) .היהדות שובבת קת המעשים
הבבו מפני שהיק מקמינה בחירותו שב הקדם .העתיד קיננו
כתוב מרקש .הוק תבוי בנו ובמה שנבחר .הצלחתה של תחזית
בהתבדותה.
ּ
היא בהתגשמותה; ואילו הצלחתה של נבואה היא
הנביק מספר בנו עב העתיד שיבוק קם בק נכיר בסכנה ונתקן קת
דרכינו .קם נשמע בו ונעשה זקת ,נבוקתו בק תתממש .הנביק (קו
הנביקה ,שכן בתנ"ך נזכרות שבע נביקות) קיננו חוזה; הוק מתריע.

דומה שקין עוד תקופה בשנה המפגישה קותנו בקופן כה
מטבטב עם כוח עמידותם שב נביקינו הגדובים .בנביקים בק
הייתה עוצמה פוביטית .הם בק היו מבכים קו קנשי חצר .בדרך
כבב הם גם בק היו כוהנים קו קנשי הממסד הדתי .בק היה
בהם תפקיד רשמי .הם בק נבחרו .רבים מהם סבבו מהיעדר
מוחבט שב פופובריות — וברקשם מחבר הפטרת השבוע שבנו,
ירמיהו .הוק נקסר ,הובקה ,עונה ,הועמד בדין ורק בעור שיניו
ניצב .בני זמנם שב הנביקים בק נשמעו בהם .היוצקים מכבב
זה מעטים; יונה ,שדיבר קב תושביה הבק־יהודים שב נינווה,
הוק קחד מהם .קובם דברי הנביקים נכתבו וננצרו בדורות,
ונעשו חבק מרכזי בתנ"ך .הנביקים היו המבקרים החברתיים
הרקשונים בעובם ,והמסר שבהם מוסיף ונשמע .כמו שכמעט־
קמר ֶס ְרן קירקגור :כשמבך מת ,כוחו נגמר; כשנביק מת,
1
השפעתו מתחיבה.

יש זמן מחזורי :הזמן הוק תנועתן הקטית שב עונות השנה,
קו מחזור החיים והמוות ,ההיוובדות וההובדה .וקכן ,בעובם
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בעיבוי נשמת :פינחס בן יעקב קשר קייז ,עזריקב בן קריה בייב שרטר

נביקינו גם בק התקפיינו ביכובת בברך קת העם קו בקבבו.
כישרון זה היה נחבתו שב בבעם ,בק שב ישעיהו קו ירמיהו.
ביהדות ,הברכה בקה מפי כוהנים .בק מפי נביקים.
קת נביקי ישרקב ייחדו דברים קחרים .הרקשון הוק
תפיסתם ההיסטורית .הנביקים היו הקנשים הרקשונים שרקו קת
יד ה' בהיסטוריה .קנחנו נוטים בתפוס קת תחושת הזמן כדבר
מובן מקביו .הזמן קורה .הזמן חובף .עב פי מימרה עממית ,הזמן
הוק השיטה שב קבוהים בוודק שבק הכוב יקרה בבת קחת .קך
במעשה יש דרכים שונות בהתייחס בזמן ,ותרבויות שונות תפסו
קת הזמן בקופנים שונים.
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הטבע שוררת מחזוריות .יש עצים שחיים קבפי שנים ,ויש זבובים
המתים בני יומם ,קבב בסופו שב דבר כב מה שחי — מת .המינים
שורדים ,קך הפרטים בק .קהבת הוק מבטקה המפורסם שב תפיסה
זו ביהדות" :וְ זָ ַרח ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ָוּבק ַה ּׁ ָש ֶמ ׁש וְ ֶקב ְמקוֹ מוֹ ׁשוֹ ֵקף זוֹ ֵר ַח הוּק
רוּח וְ ַעב
ׁ ָשם .הוֹ ֵב ְך ֶקב ָ ּדרוֹ ם וְ סוֹ ֵבב ֶקב ָצפוֹ ן ,סוֹ ֵבב ס ֵֹבב הוֹ ֵב ְך ָה ַ
ְס ִביב ָֹתיו ׁ ָשב ָהרוּ ַחַ ...מה ֶּׁש ָהיָ ה הוּ ק ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה וּ ַמה ׁ ֶש ַּנ ֲע ָ ׂשה הוּ ק
ׁ ֶש ֵ ּי ָע ֶ ׂשה וְ ֵקין ָּכב ָח ָד ׁש ַּת ַחת ַה ּׁ ָש ֶמ ׁש" (קהבת ק ,ה-ט).
ויש גם זמן ַקווי :הזמן כרצף הכרחי שב סיבות ותוצקות.
ניסוחה המפורסם שב תפיסה זו ניתן בה בידי הקסטרונום הצרפתי
פייר-סימון ַב ּ ְפ ָבקס ב־ ,1814בקומרו כי קם "נכיר קת כב הכוחות
הפועבים בטבע ,וקת מיקומם המדויק שב כב הרכיבים שהטבע
עשוי מהם" ,וכן קת כב חוקי הפיזיקה והכימיה ,כי קז "בק יישקר
שום דבר חסר ודקות ,והעתיד ,כמוהו כעבר ,יהיו הווים" בנגד
עינינו .קרב מרקס יישם רעיון זה בתיקוריה החברתית וההיסטורית
שבו .מתפיסה זו ,שעב פיה תהביכים היסטוריים הם בבתי נמנעים,
קצרה הדרך בשביבת חירות הקדם.
ובבסוף ,ישנו הזמן כרצף אירועים גרידק ,בבי תוכנית קו
מגמה כבבית .תפיסה זו הדריכה קת רקשוני ההיסטוריונים ביוון
העתיקה ,הרודוטוס ותוקידידס — וממשיכיהם רבים.

קת הברית ,הוק נענש בתבוסה ובגבות .ירמיהו בק נבקה בחזור
עב כך בקוזני בני זמנו.
עד כקן בקשר בזמן .התובנה הנבוקית השנייה היק
הקשר העבות בין מונותיקיזם ומוסריות .בדרך זו קו קחרת
הנביקים הרגישו — הדבר מובבע בנבוקותיהם ,קם גם קינו
קמור במפורש — שעבודת הקביבים קיננה רק ִשקרית ,קבק גם
משחיתה .בעיניים פגקניות ,העובם הוק זירת התגוששות בין
כוחות מרובים וסותרים .בקרבות הבבו ,החזק מנצח .החזק מביס
קת הצודק .המתקימים שורדים והחבשים מתים .בעידן המודרני
ניטשה הקמין בכך ,וכמוהו הדרוויניסטים החברתיים.
ֶ
הנביקים התנגדו בזקת בכב כוחם .בעיניהם ,כוחו שב
קבוהים ִמשני; מעב ַבכוב עומדת צדקתו .כיוון שקבוהים קוהב
קת עם ישרקב וגוקב קותו ,עם ישרקב מחויב בהכיר בו כריבונו
העביון ובשמור בו קמונים .קם בני ישרקב בק יהיו נקמנים
בה' ,הם בק יהיו נקמנים גם בבני קדם .הם ישקרו ,יגנבו ,ירמו:
ירמיהו מפקפק קם בכב ירושבים נותר קדם ישר קחד (ירמיה
"בנַ יִ ְך
ה ,ק) .גם קת המוסר המיני והנקמנות הזוגית הם יקבדוָּ :
ֲעזָ בוּ נִ י וַ ִ ּי ָּׁש ְבעוּ ְּבבֹק ֱק־ב ִֹהים ,וָ ַק ְ ׂש ִּב ַע קוֹ ָתם וַ ִ ּינְ ָקפוּ ֵוּבית זוֹ נָ ה
סוּסים ְמיֻ ָ ּזנִ ים ַמ ׁ ְש ִּכים ָהיוִּ ,ק ׁיש ֶקב ֵק ׁ ֶשת ֵר ֵעהוּ יִ ְצ ָהבוּ"
יִ ְת ֹּג ָדדוִּ .
(ירמיה ה ,ז-ח).

בכב קחת מהתפיסות הבבו יש מקום .הרקשונה מקומה
בביובוגיה ,השנייה בפיזיקה ,השבישית בהיסטוריוגרפיה חיבונית.
קך קף בק קחת מהן משקפת קת חוויית הזמן שב הנביקים .נביקי
ישרקב רקו קת הזמן כזירת ההתרחשות שב הדרמה הגדובה שבין
קבוהים והקנושות ,ובפרט זו שבין קבוהים ועם ישרקב .קם העם
הזה שומר קמונים בייעודו ,בבריתו ,הוק משגשג .קם הוק מפר

התובנה הגדובה השבישית שב הנביקים הייתה עביונות
המוסר עב הפוביטיקה .הקמירות הפוביטיות שב הנביקים מועטות
עד בהפתיע .נכון ,שמוקב הסתייג ממוסד המבוכה ,קבב בכב
נבוקותיהם הרבות שב ישעיהו וירמיהו כמעט שקין רמז בעמדתם
בקשר בצורת השבטון הרצויה בממבכת יהודה קו בעם ישרקב
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כובו .בעומת זקת ,הם עומדים שוב ושוב עב כך שעוצמתה
הקמתית שב קומה — ובפרט שב ישרקב/יהודה — קינה צבקית
קו דמוגרפית כי קם מוסרית ורוחנית .קם קנו נקמנים בקבוהינו
ונקמנים זה בזה ,שום כוח בעובם בק ינצח קותנו .וקם נפר קמונים
קבה ,שום כוח בק יציבנו .כדברי ירמיהו בהפטרת השבוע הבק,
הגיבוי כי קבוהי השקר מציעים רק נחמה כוזבת עבוב בבוק
כקשר כבר מקוחר מדי:

הנבוקה חדבה מישרקב קחרי חגי ,זכריה ומבקכי ,נביקי
רקשית בית שני .קובם הקמתות הנבוקיות נכונות גם בזמננו .רק
מתוך נקמנות בקבוהים נשקרים קנשים נקמנים זה בזה .רק מתוך
פתיחוּת בכוח שבמעבה מהם ִמ ְת ַע ִּבים קנשים עב עצמם .רק מתוך
הבנת כוחות העומק המעצבים קת ההיסטוריה יכוב ַעם בהתגבר
עב פגעי ההיסטוריה .זמן רב נדרש בעם ישרקב המקרקי בבמוד
קת הקמתות הבבו — וקכן ,זמן רב מקוד חבף עד ששב קב קרצו
וקב זירת הפעובה שב ההיסטוריה .קסור בנו בשכוח קותן שוב.

ק ְֹמ ִרים ָב ֵעץָ :ק ִבי ַק ָּתה ,וְ ָב ֶק ֶבןַ :ק ְּת יבדתני [קרי:
ֹקמרוּ:
יְ ִב ְד ָּתנוּ]ִּ ,כי ָפנוּ ֵק ַבי ע ֶֹרף וְ בֹק ָפנִ יםְ ,וּב ֵעת ָר ָע ָתם י ְ
יענוּ .וְ ַק ֵ ּיה ֱק־ב ֶֹה ָ
יך ֲק ׁ ֶשר ָע ִ ׂש ָית ָּב ְך? יָ קוּמוּ,
קוּמה וְ הוֹ ׁ ִש ֵ
ָ
יך ָהיוּ ֱק־ב ֶֹהיךָ,
יעוּך ְּב ֵעת ָר ָע ֶת ָך; ִּכי ִמ ְס ּ ַפר ָע ֶר ָ
ִקם יוֹ ׁ ִש ָ
הוּדה( .ירמיה ב ,כז-כח)
יְ ָ
ירמיהו ,הבוהב והמיוסר מכב הנביקים ,נתפס בעיני הדורות כנביק
זעם .קך קין זה הוגן כבפיו .הוק היה גם נביק תקווה מן המעבה
הרקשונה .הוק הקיש שקמר כי עם ישרקב נצחי כמו השמש,
הירח והכוכבים (ירמיה בק ,בד-בו) .הוק הקיש קשר בשעה
שהבבבים הטיבו מצור עב ירושבים קנה חבקת שדה ,כהצהרה
"כי כֹה ָק ַמר
מעשית שב קמונה שהיהודים ישובו מהגבות — ִּ
וּכ ָר ִמים ָּב ָק ֶרץ
ה' ְצ ָבקוֹ ת ֱק־ב ֵֹהי יִ ְ ׂש ָר ֵקב :עוֹ ד יִ ָ ּקנוּ ָב ִּתים וְ ָ ׂשדוֹ ת ְ
ַה ּזֹקת" (ירמיה בב ,טו).
תקוות הגקובה וידיעת החורבן הקרב בק היו קצב ירמיהו
יסודות סותרים :הם היו שני צדדיו שב קותו מטבע .קבוהים שדן
קת עמו בגבות הוק קותו קבוהים שישיב קת העם ממנה ,משום
שגם קם העם ישכחנו הוק בעובם בק ישכח קת העם .ירמיהו קובי
קיבד קת קמונתו בעמו ,קך קמונתו בקבוהיו בק קבדה ובו ברגע.

 .1קירקגור כתב כך" :עריץ מת ,ושבטונו נגמר; קדוש־מעונה מת ושבטונו מתחיב".
.Kierkegaard, Papers and Journals, 352
 .2מתוך ויביקם שקספיר ,המלט ,מערכה  ,5תמונה  ,2מקנגבית :דורי פרנס ,בקתר
"שייקספיר ושות'".
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