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 הסוף המר

 
 פתיחה
 עד חורבן הבית. מדרדר הולך אחרי מות יאשיהו המצב בארץ ישראל 

לא מילאו את  1המלכים שבאו אחריו .אשיהו היה המלך האחרון האמיתיבעצם י
  כמעט בשום דבר. מקומו
היה חר מותו  פירה. לא לפני הס  609יאשיהו נהרג על ידי פרעה נכה בשנת   

 :שנה 22כב ארבעה מלכים ומלכדור תהפוכות ו
  - באזורתקופת שלטון מצרים  

 חדשים 3לך הואחז, בנו של יאשיהו, מי •

 שנה 11יהו, מלך של יאשיהויקים, בנו  •
 

 - באזורתקופת שלטון בבל 

 חדשים 3יהויכין, בנו של יהויקים, מלך  •

 שנה 11יאשיהו, מלך צדקיהו, בנו של  •
 

ויש   בדברי הימים,  מפורט יותרבספר מלכים, קצת  התקופה מתוארת בקיצור  
 2ירמיהו וביחזקאל.כן במגילת איכה וב לתקופהנרחבת ת התייחסו

 
 יהואחז

הצעיר   ןבהאת  אלא    ובכורלא ממליכים את    "עם הארץ"  יאשיהו  אחרי הריגת 
וזה עלה לו  יאשיהו אביו י מצרי שלטמשיך את הקו האנהיהואחז. הוא יותר, 
אוסר אותו כה פרעה נ ,מכהן כמלךהוא כעבור שלשה חדשים בלבד ש .בחייו

 ץ יהודה ומגלה את שם מס כבד על אר גם פרעה נכה 3.מת ארץ חשב בלהברי
 שם הוא מת. .לארץ מצריםיהואחז 

 

 
 מילדיו ונכד אחד 3 1
שלכל אחד מהמלכים הללו יש ת לכך. אחת הסיבות היא יש כמה סיבוו חלקי ומבולבל למדישל הציבור הידע הכללי נראה ש 2

 לפחות שני שמות. 

ל ֻּ  יהואחז  –ֻּםשַׁ

 יהויקים  – אליקים 
 יכניהו  – יכניה  – יהויכין 
 צדקיהו   -מתניה 

 ריה של היוםצפון סו 3



 יהויקים
שמו המקורי   יהו.כנראה בכורו של יאש  4,יהואחזשל  דול  גאחיו היהויקים היה  

קים יהוי 5.למלך תויקים והמליך או שינה את שמו ליהופרעה נכה היה אליקים. 
 רעה נכה. פהיה בעצם ואסל של 

באותה לפנה"ס.  605עד שנת  הפרת המערבי נהרמצרים שלט על כל עבר 
מאז הכח  .מלך בבל בכרכמישם עמלחמה את הכה הפסיד שנה פרעה נ

לפנה"ס   603בשנת  .  הצעירה  לכיוונו של ממלכת בבלצרים  ממהגיאופוליטי עובר  
מכניע את ארץ יהודה. גם ותר וצות מערביות יתחיל לכבוש ארמ נבוכדנצר

על סמך אולם אחר כך הוא מרד בבבל  .6הויקים נכנע לפניו במשך שלש שניםי
 שה.זו לא מומאמנם הבטחה ממצרים שהם יעזרו לו. קיבל ההבטחה ש
מנשה את החטאים של  אלא המשיך ,אשיהוי ,בדרכי אביו ךלהלא יהויקים 

כל אלו ל הכוונה כנראה 7,ם בדם נקיירושלי מילא אתכתוב שהוא גם  ואמון.
 . להתנגד אליו ואל דעותיו שהעזו

אם לא ישנו הויקים הנביא ירמיהו מזהיר את העם שי ה שלכומלמהתחלת ה
 עית לממלכת ה הרביבשנ 8. נין של זמןוהוא רק ע ,פתחהחורבן באת דרכם 

 ד אותו זמן.ע  לואת כל הנבואות ש  ספרעל    נבואי לכתוב  וירמיהו מקבל צ  יהויקים
הספר מקריא את  וך בן נריה,  ו של ירמיהו, ברתלמיד  ,קיםיחמישית ליהובשנה הו

יא אותו בפניו. המלך רכדי להקל המלך לבאי בית המקדש ולאחר מכן ניגש א
קורע את הספר לגזרים ומשליך אותו לאש הבוערת. מעשה מגיב בעזות פנים ו

ורה ת ספר הת רא אקש שלאחרדול של יאשיהו עשה הגך המזה הוא היפו
יקים מתואר כאן כמפריע לכל רוחני אצל כל העם. יהורם למהפך גהוא שנאבד, 

  9שינוי ותשובה אפשרית.
בספר מלכים לא . 36 בןכבהיותו  יקים מתתקופת המרד יהולקראת סוף 

דנצר הגלה אותו לבבל וכב שנבכתו 10אולם בדברי הימים ,מתואר איך הוא מת
אותו  רמסבעצמו הסנהדרין  צורוב שבאמצע המת כ 11. במדרשםחושתייבנ

 ירושלים.להציל את בניסיון לבבליים 
 

 
 כשנתיים מבוגר ממנו 4
 הבעליםהוא מראה שא את השם ורקבידו ל ישלהראות שהם השולטים. מי שו היתה דרכם של מלכים כובשים כנראה ז 5

 .האמיתי
 .מ"ב כד,א 6
 .מ"ב כד,ד 7
 .,ארמיהו כוי 8
 .אר בארוכה בירמיהו לוהסיפור מתו 9

 .לו, ו,זדה"י ב  10
 .ויקרא רבה יט,ו 11



  12יכיןיהו
הצעיר לימים,  את בנובמקומו ממליכים ירושלים, יקים מוהי וצאת האחר ל

מכניע את ו םשם מצור על העיר ירושלי נבוכדנצר לפנה"ס 589בשנת  13יהויכין.
 כדנצר כבש את העיר.ונבו עההגילא מצרים שהובטחה על ידי ה העזרה .המרד

גלה ה  נבוכדנצר  כבש את העירלאחר ש  .14יום  100כצליח למלוך רק  היהויכין  
. הוא השאיר בעיר רק את מעמד הגבוה של העירכל ה עםבבל את יהויכין ל

 ה' ובית המלך. ת האוצרות של בית  קח אתו אהוא גם ל  15.הנמוך ביותרעמד  המ
שנים עד שבנו של  37 במשך בבבל היה שבוי אצל נבוכדנצרכין יהוי

מבית הכלא ונתן את כסאו מעל כל שאר חרר אותו יש דך,, אויל מרונבוכדנצר
עד סוף  לך בבללחן מהמלכים שהיו כלואים אתו. הוא המשיך להיות מאוכלי שו

 16. ימי חייו
 

 צדקיהו
בן הכסא המלוכה נבוכדנצר שם על  לבבל, יהויכין גלות ו  דיכוי המרדלאחר 

  17., צדקיהו21 רק בן הואויאשיהו של  השלישי
אף שהיו עוד עמים   . אמנםמלך בבלת מלך ואסל להיוקיהו נשבע אימונים לצד
יתה הממלכה קא יהודה הדוששהיו מוכנעים לפני מלך בבל, נראה  באזור

עידה ו  מהצדקיהו התקייכות  ה רביעית למלהמרכזית שבהן. כך שבשנהחשובה ו
תפי הועידה כלולים  משתבגד מלכות בבל. ד נרמשתכננו ממלכות של  אזורית 

שה במקצת נחל. כנראה בבל צור וצידון ,, מואב, עמוןאדום לכות ממבין השאר 
צלחה במרד היו והציפיות לה( ועידהבאי ה)או שכך היה נדמה לבעת ההיא 

של מלכות מצרים. רוח המלחמה מצדה הבטחה לעזרה היתה שוב גבוהות. 
 ,אי שקרנביגם היו לנצל את חולשת בבל.  מנות יש הזדבחשבם שתה בשיא הי

מאד    הרחב  הציבור.  למרודשרצו    ו את הציבורשטיפחו ועודד  בן עזור,חנניה  כמו  
 . רצה להאמין להם

חייבים מזהיר אותם שו 18הנביא ירמיהו כמעט לבדו לעומת כל אלו ניצב
ים לשנים הקרובות וצריכ  באזורמלכות בבל היא השולטת  להפנים את העובדה ש

יתה כמעט מיהו הרי  כאמוראי ציות לעובדה זו היא הרת אסון.  ם.  בבליילהיכנע ל

 
 .כניהועם השם יכניה או י מופיע ואהעמים פ שבע. עמים בתנ"ךפ עשרמופיע  כך הוא 12
 .8היה רק בן שהוא אולם בדברי הימים כתוב  18בן היה הוא בספר מלכים כתוב ש 13
 .ים ועשרה ימיםששלשה חדכתוב  ב לו,ט()בדברי הימים  14
 .ארץ" העם "דלת  15
 .ל-מלכים ב כה, כז  16
נבוכדנצר  ,למלך בחירה חפשיתכדי להראות שהוא השולט על המלך ואין שמו היה מתניה, אבל כמו המנהג שכבר ראינו,  17

ות שהוא מצפה ממנו שיפעל בצדק וביושר צדקיהו כדי להראהשם לכנראה שינה את    .כד,יז(  )מלכים ב  יהודקמשנה את שמו לצ
 מונו שהבטיח לבבל.יולא יפר את א

 .ועוד מקומות ירמיהו כזב 18



ף וא 19השקר נביאדו בו שהוא בו לו וחשוהעם לא הקשיולכן המלך  דעת יחיד
 מלך בבל. ,גד ומשתף פעולה עם האויבבוכ שימו אותוהא

שמנסה לרצות את כולם.  כפךהפחלש ור ירמיהו כמלך אר בספמתו קיהוצד
יעץ עם ירמיהו אבל בסופו של דבר הוא נכנע לדרישות בכמה הזדמנויות הוא מתי

  לא.ושם את ירמיהו בכשימים את ירמיהו בבגידה אלו שמאשל 
בשנה שנים.  חמשרוד במלך בבל או לא המשיכו במשך הוויכוחים אם למ

 ירושלים שים את וכדנצר ממהר לנב. עית צדקיהו אכן מורד במלך בבלהתשי
  20יים וחצי. המצור המשיך כמעט שנת במצור

החיילים  21.ולח שליחים למלך מצרים וזועק לעזרהצדקיהו ש ,מצוקתוב
במקצת את ים להסיר  באיחור ובכוח דל, ואף שמצליחאבל  ם  מגיעיאכן  המצריים  

הבבליים ו 23יל הרבהאין הצבא המצרי מסוגל להועבסופו של דבר  22המצור
 ובסופו של דבר נכנסים לעיר.ור קים את המצחוזרים ומהד

ת חוממבקיע את הצבא של מלך בבל  קיהולצד 11בשנה ה תשיעי בתמוזב
תפס על ידי קיהו מנסה לברוח מהעיר כדי להציל את עורו אבל הוא נצד העיר.

. הם מביאים אותו לריבלה בצפון סוריה להישפט לפני המלך חיילי בבל
יהיה עיניו כדי שזה את  נקריםואחר כך מבניו  שנירוצחים את  שם נבוכדנצר.

 בבלכלא במכן הוא נלקח ללאחר    ויזכור את זה תמיד.  הדבר האחרון שהוא יראה
 24ושם כנראה מצא את מותו.

שורף   נבוזראדן רב הטבחים של נבוכדנצרחומת העיר,  בקיעת  כחודש לאחר  
  25קדש.את בית המ

 
 מבולבלו נבוך דור

דור החורבן היה דור מבולבל שלא קשה להבין  ם  בעקבות כל מה שעבר עליה
לדור הזה היו הרבה דנים של משבר עמוק  כמו בהרבה עי  ם.נהפך עליהם  מעולש

אלו שהיו נאמנים לדברי מחוץ  כפירה. שאילות תיאולוגיות ואף מחשבות של
, יחזקאל לזהות לפחות ארבע קבוצות שירמיהו  אפשרנביאים ודבקו בדבר ה',  ה

ות הללו ישבו שתים מהקבוצ להתמודד אתם. צריכים היוקופה ושאר נביאי הת 

 
 ירמיהו כו, יא. 19
  .צדקיהומלכות ל 9שנת  בטבת הרעשהמצור התחיל ב 20
 .יחזקאל יז,טו 21
 .ט-הו לז, זכמתואר בירמי 22
 .חזקאל יז,יזי 23
 .ז-ירמיהו לט, ד 24
תענית )ש. בגמ'  בחוד  כתוב שזה היה בעשירי  )נב,יב(  ירמיהו, בביעי לחודש אבשבית באת השרפו  כתוב ש  )כה,ז(  כים בבמל  25

על פי  בער כל יום העשירי.שציתו את האש לחודש ובסוף יום התשיעי ה שבעהבנכנסו וחיללו את המקדש סבירים שכט,א( מ
 גים אבילות גם בי' באב עד חצות.זה אנו נוה



ציבור  ן אחיקםלאחר רצח גדליה בבעיקר בארץ ישראל ובבל ושתים עיקר בב
 למצרים. ברחגדול אף 

 
 ותעידההקבוצות ו

 בבלב
היא עוד חייבת לשמור אימונים  םהאנתגרשה אשה ש -ות התבולל .1

יננו  ארצנו ואאנחנו כבר גורשנו על ידי ה' מ ,היתה קבוצה שטענו ?לבעלה
ורה בשמירת ת ב אותנו ולכן איננו צריכים עוד . הוא עזיותר קשורים אליו

 עלינו להתבולל עם הבבליים. כלומר, צוות. ומ
כז העם מראיננו קשורים יותר לארץ ישראל.  -לה התייאשות מן הגאו .2

של העם גם תהיה המרכז . היא בבבל הוא שיועכו עבר מקום היהודי
עכשיו וכאן נהיה ו  לעתיד. אין משיח לישראל ואין גאולה. כאן אנחנהיהודים  

 גם בעתיד.
 

 אלבארץ ישר
ישראל היו כשעבדנו עבודה לעם  י טוביםהזמנים הכ -שוא עבוד אלקים  .1

הכל רק סבלנו וירדנו קלקל את  יהו ששו הימים הטובים. מאז יאאלו הי  זרה.
 מדחי אל דחי. 

ממנו את ה' כרת  דות יש רק בארץ ישראל.יה -הגולה  ידוהתנתקות מיה .2
מי שלא גר בארץ אין לו חלק גולי בבל. הם כבר לא חלק מעם ישראל. 

  באלוקי ישראל.
 

הקבוצות הללו ומודיעים לעם שאל להם כל הנביאים מתמודדים עם 
ה' לא עזב את עמו. המשיך בשמירת התורה כי תחזק ולצריכים להלהתייאש, 
 . ובא לציון גואל שיח לישראליש מ ,הלתחייומו יבשות הללו יקהעצמות ה


