
 
 

 

 

 

 

 
 יז, ידפרק  -טז, יט פרק ירמיהו,                      

 

 פרשת בחוקותי

בפרשת השבוע )בחוקותי( מוכיח ה' את ישראל ומזהיר אותם מפני הפורעניות שיבואו עליהם אם לא ילכו בדרך התורה, ומפטירים 

 וכחות מעין אלו, ובזמן ירמיהו התקיימו הפורעניות הללו:בנבואה זו של ירמיהו, שגם בה מוזכרים ת

לאחר שאמר ה' לירמיהו שהוא עתיד להעניש את ישראל על כך שעבדו עבודה זרה, התפלל  ()יטפרק טז 

ירמיהו לה' לביטול הגזירה, שהרי עבודה זרה היא דבר שאין בו ממשות, ואין מעשיהם אלא כמשחק 

יהוא  ה'הכחישו את אלוקותו של ה', הרי הכל יודעים שתינוקות, ואם העונש הוא מפני ש י ֻעזִּ י ,ּוָמֻעזִּ  ּוְמנּוסִּ

 ,ֲאבֹוֵתינּו ָנֲחלּו ֶשֶקר ַאְך ,ְויֹאְמרּומכל קצוות הארץ,  - ָאֶרץ ֵמַאְפֵסי ָיֹבאּו ּגֹויִּם ֵאֶליָךולעתיד לבוא  ,ָצָרה ְביֹום

יל ָבם ְוֵאין ,ֶהֶבל עבודה זרה ממשות, ולעתיד לבוא הכל יידעו זאת, אל תעניש וכיון שכבר עתה אין ב ,מֹועִּ

ים ָאָדם ּלֹו ֲהַיֲעֶשה ()כאת ישראל על שעסקו בהבלים אלו.  ים לֹאוהלא ידוע שהמה  - ְוֵהָמה ,ֱאֹלהִּ ואין  ,ֱאֹלהִּ

אמנם ה' השיב לו שאינו מתקנא בעבודה זרה, שידוע שאין בה  ()כאלך להקפיד על מעשים אלו של ישראל. 

י ָלֵכןממש, אלא מענישם על עצם הדבר שכפרו בה' ובחרו להם דבר שהוא הבל ואין בו ממשות, ו ְננִּ  הִּ

יָעם לפני הזמן העתיד לבוא שבו יכירו כל הגויים במלכותו וייחודו של ה', אלא עוד  ,ַהזֹאת ַבַפַעםכבר  מֹודִּ

יֵעםקודם לכן  י ֶאת]את ישראל[  אֹודִּ י ְוֶאת ָידִּ יידעו שה' שולט על כל העולמות ומשדד את ש ,ְּגבּוָרתִּ

ימיד  ְוָיְדעּוהמערכה כרצונו,  י כִּ שעט זה כותב באופן  ,ַבְרֶזל ְבֵעט ְכתּוָבה ְיהּוָדה ַחַטאת ()אפרק יז  ה'. ְשמִּ

ֹפֶרןחיצוני, על גבי הקלף, וגם חרוט  יר ְבצִּ  שהוא חורט ומעמיק לתוך הקלף, וכך חטאי יהודה היו גם ,ָשמִּ

ָבם לּוחַ  ַעל חטאתם ֲחרּוָשהפנימיים בעומק ליבם, וגם חיצוניים, בהנהגתם כלפי חוץ,  וגם ניכרת מבחוץ,  ,לִּ

ְזְבחֹוֵתיֶכם. ּוְלַקְרנֹות ְזֹכר ()ב מִּ כשם שהם זוכרים תמיד בעומק ליבם את בניהם האהובים, כך  - ְבֵניֶהם כִּ

ְזְבחֹוָתםיזכרו תמיד את  כדרך עובדי עבודה זרה  ,ַרֲעָנן ֵעץ ַעלעשויים לעבודה זרה, המזבחות ה ַוֲאֵשֵריֶהם מִּ

 ַהְּגֹבהֹות. ְּגָבעֹותה ַעללהקים מזבחות תחת העצים, והאשרות, שהם עצים המיוחדים לעבודה זרה, נטועים 

י ()ג ', כי ולכן את ההר שלי, וזהו הר הבית שבו בית המקדש, הנמצא במקום הנראה כ'שדה - ַבָשֶדה ֲהָררִּ

את  ָבֹמֶתיָךוכן את  .ֶאֵתן ָלַבזאת הכל  ,אֹוְצרֹוֶתיָך ָכלו ֵחיְלָךנחרבו כל המקומות הסמוכים לבית המקדש, 

בכך שלא שמעו בקול ה' ולא נשארו  - ְוָשַמְטָתה ()ד ְּגבּוֶליָך. ְבָכלכעונש על החטאים הנעשים  - ְבַחָטאתלבז, 

ונהרג גדליה בן אחיקם, אלא שמטו את הארץ וירדו למצרים  בארץ ישראל לאחר שנחרב בית המקדש

]ואם היו נשארים בארץ לא היתה הארץ חריבה, כי השאיר מהם נבוכדנצר כורמים ויוגבים שיעבדו 

ַנֲחָלְתָךנעשתה השמיטה גם בהם בעצמם, שיצאו מחירות לעבדות, ומבאר, כיון שהלכת  - ּוְבָךבשדות[,   מִּ

י ֲאֶשר יָךוירדתם למצרים,  ,ָלְך ָנַתתִּ כיון שלאחר מכן כבש  ,ָיָדְעָת  לֹא ֲאֶשר ָבָאֶרץ ֹאְיֶביָך ֶאת ְוַהֲעַבְדתִּ

ינבוכדנצר גם את מצרים והעביד אותם,  י ְקַדְחֶתם ֵאש כִּ על כך שלא  ,ה' ָאַמר ֹכה ()ה תּוָקד. עֹוָלם ַעד ,ְבַאפִּ

ישראל לאחר חורבן הבית והריגת גדליה בן  האמינו ישראל לדברי הנביא שאמר להם להשאר בארץ

ְבַטח ֲאֶשר ַהֶּגֶבר ָארּוראחיקם, וירדו למצרים,  ואינו חושב רק שה' יושיענו, אלא שתהיה הישועה  ,ָבָאָדם יִּ

כלומר, אינו בוטח בה' כלל, אלא  ,ְזֹרעֹו ָבָשר ְוָשםעל ידי אדם פלוני, שגם זו דרגה נמוכה של בטחון, אלא 

וע', שזהו הכח המניע את היד, חושב הוא שיהיה זה על ידי אדם, ונמצא שכל בטחונו הוא באדם גם ה'זר



 
 
 
 
 
 

 

 

ןולא בה',  בֹו ָיסּור ה' ּומִּ כמו עץ העומד יחידי  - ָבֲעָרָבה ְכַעְרָעראותו אדם  ְוָהָיה ()ולגמרי, הרי הוא ארור.  לִּ

ְרֶאה ְולֹאוערירי בערבה, שאין מגיע אליו שפע מן השמים,  י יִּ וגם משכניו לא תגיע אליו טובה,  .טֹוב ָיבֹוא כִּ

יםאצל קוצים  ְוָשַכןאלא  ְדָבריבשים[ -] ֲחֵררִּ וגם משרשיו למטה לא יגיע אליו שפע, כיון שהוא נמצא  ,ַבמִּ

ְבַטח ֲאֶשר ַהֶּגֶבר ָברּוְךולעומת זאת,  ()ז ֵתֵשב. ְולֹא ְמֵלָחה ֶאֶרץב בוטח בכך שה' הוא  ולא רק שהוא ,ַבה' יִּ

ְבַטחֹו ה' ְוָהָיהמסבב הסיבות, אלא שחושב שיבוא הדבר על ידי סיבה פלונית או אדם פלוני, אלא   ,מִּ

שהבטחון שלו הוא שלם ומוחלט בה' לבדו, שיושיענו בעצמו, ואינו מסתמך על אמצעים טבעיים כלל, הרי 

 ,ָשָרָשיו ְיַשַּלחמקום שיש בו יבול ופירות[ -] יּוַבל ְוַעל ,םַמיִּ  ַעל ָשתּול ְכֵעץאותו אדם  ְוָהָיה ()חהוא ברוך. 

ְרֶאה ְולֹא ילא יירא ויפחד  - יִּ ְשַנת .ַרֲעָנן ָעֵלהּו ְוָהָיהשזהו דבר מצוי, אלא תמיד  ,ֹחם ָיבֹא כִּ שזהו  ,ַבֹצֶרת ּובִּ

ְדָאג לֹאדבר שאינו מצוי, גם כן  יש ְולֹא ,יִּ י. ֲעשֹותמֵ לא יפסיק לעולם[ -] ָימִּ ואם תשאל, שהרי ראינו  ()ט ֶפרִּ

 ָעֹקבאנשים הבוטחים בה' ואינם מצליחים, על כך משיב הנביא כי צריך שיהיה הבטחון בה' שלם לגמרי, ו

ֹכל ַהֵּלב הרי כל המידות הרעות וציורי החטאים אורבים תמיד על הלב, שהוא שולט על האדם, ומנסים  - מִּ

יהרי זהו לב אנושי, העשוי בכל רגע להתהפך ולשנות את דעתו, וו - הּוא ְוָאנֻשלהחטיאו,  מי הוא  - ֵיָדֶענּו מִּ

יורק  ()ישיכול לדעת את האמת, אם אותו אדם בוטח בה' כראוי או לא.  לדעת  ,ְכָליֹות ֹבֵחן ,ֵלב ֹחֵקר ה' ֲאנִּ

יש ְוָלֵתתאת מחשבות האדם הפנימיות והנסתרות ביותר,  ְדָרָכו ְלאִּ ידרכי הנפש הפנימיים, ו שהם ,כִּ ְפרִּ  כִּ

כמעשיו החיצוניים, כאשר יודע ה' שהם נובעים מבטחון פנימי בה', אך האדם הרואה רק את  - ַמֲעָלָליו

ומלבד התנאי הראשון, שיהא הבטחון  ()יאהמעשים החיצוניים אינו יכול לדעת את מחשבות אותו אדם. 

חיצוניים לבטחון בה', ואם דואג הוא לאסוף כסף פנימי ואמיתי, יש צורך שגם לא יסתרו המעשים ה

דרכו לדגור  - ָיָלד ְולֹא ָדַגראשר  ,ֹקֵראונכסים במרמה ובדרכים שאינן ישרות, הרי הוא כמו מין עוף ששמו 

 ֹעֶשהעל ביצים של עופות אחרים, שהוא לא ילדם, וכשיגדלו הגוזלים יכירו שאינו אביהם ויעזבוהו, כך 

ֹ  ֹעֶשרואוסף  ְשָפט אְול יעושה זאת בדרכים שאינן הגונות,  - ְבמִּ העושר, ויהיה עוד יותר גרוע  ַיַעְזֶבנּו ָיָמו ַבֲחצִּ

יתֹוממי שמעולם לא היו לו נכסים רבים, כיון שהוא כבר התרגל לדרכים אלו, ולכן  ְהֶיה ּוְבַאֲחרִּ כי  ,ָנָבל יִּ

לאחר שביאר הנביא שיש לאדם לבטוח רק בה',  ()יבישאר בו הטבע לחמוס ולעשוק ולעשות כל דברי נבלה. 

ֵסאאומר כי  אשֹון ָמרֹוםמקום השראת כבודו של  - ָכבֹוד כִּ המרומם מכל הסיבות הראשונות, שהוא  - ֵמרִּ

ְקָדֵשנּו ְמקֹוםה', שאין לפניו כלום, הרי כסא כבודו הוא ב ששם השכין שכינתו והנהגתו שם היא  ,מִּ

ְקֵוהמי הוא 'מרום מראשון',  ומפרש ()יגבהשגחה פרטית.  ְשָרֵאל מִּ מי שישראל מקווים אליו ובוטחים  - יִּ

יתביישו על כך שעזבו את  - ֵיֹבשּו ֹעְזֶביָך ָכלהרי כסא כבודו והשגחתו הם במקדש, ולכן  ,ה'בו, שזהו 

והסרים  - ְוסּוַריהבטחון בה' השוכן במקדש ומשגיח עליו, והלכו לסמוך על בשר ודם ולבקש את עזרתם, 

ָכֵתבּו ָבָאֶרץמעם ה',  יתפרסם שמם לדראון עולם כאילו נכתבו שמותיהם בספר והתפרסמו בכל העולם,  - יִּ

יעל  ים ַמיִּם ְמקֹור ָעְזבּו כִּ ָלָמה ָהָיה ְכֵאִבי עתה חוזר הנביא למה שהתאונן קודם לכן )טו יח( " ()יד ה'. ֶאת ַחיִּ

שלח להינבא, ומכנה אותם בשם כאב נ", והיתה כוונתו לנבואות הזעם שה ֵהָרֵפאֶנַצח ּוַמָכִתי ֲאנּוָשה ֵמֲאנָ 

יומכה, ומבקש,  ישלא יצטרך להתנבא עוד פורעניות,  ,ְוֵאָרֵפא ה' ְרָפֵאנִּ יֵענִּ ָּוֵשָעה הֹושִּ י ,ְואִּ י כִּ ָּלתִּ  :ָאָתה ְתהִּ

 


