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 דוד בסהרב  – ואראפרשת 
 

 

 

ה ב   ָ֤ ת־ֵחי֜לֹו ֲעבֹד  יד א  ֱעב ִ֨ ב ל ה  ֶֽל ְך־ב ָּ֠ ר מ  אַצַּ֣ ם נְבּוַכְדר  ן־ָאד ָ֗

ה   כ ר ֹלא־ ...גְדֹל  ש  ה ְוָּ֠ ָ֑ ף ְמרּוט  ֵתֵ֖ ח ְוכ ל־כ  אׁש ֻמְקר ָ֔ ַֹּ֣ כ ל־ר

ֹו ּוְלֵחילֹו   י ה לָ֤   ...ה ִ֨

ה ָאַמר   ָֹ֤ ן כ ֵכָ֗ ֶֽל ְך ל  ר מ  אַצִ֥ נְבּוַכְדר  ן ל  ִ֥י נֵֹתֵ֛ נְנ  ק ה  ַּ֣י יְקֹו ָ֔ ־ֲאדֹנ 

ַלָ֤ל ׁשְ  ּה ְוׁש  א ֲהמֹנ ֜ י ם ְונ ש ִ֨ ָ֑ ְצר  ץ מ  ר  ַּ֣ ת־א  ל א  ֵ֖ ב  ַזַּ֣ז ב  ּה  ּוב  ל  ל 

ֹו: ר ְלֵחילֶֽ ֵ֖ כ  ה ש  ִ֥ יְת  ּה ְוה  ז ָ֔  ב 

 הפטרת פרשת וארא(יט; -יחזקאל כט, יח)

 

נם מהאם היגד זה אאינני בטוח  ."בדיוק –בדיוק כמוך , ךבדיוק כמו - ךהאויב של"כי ן נטעחנוך שלום בשירו של 

 נבוכדנצר(  :)או בי נבוכדראצר; אבל ברור שלגלגבי אויב כלשהו של עם ישראל בזמן מן הזמניםנכון  היה , אונכון

אלא  ,מעודוהיהודי האויבים המרים שקמו לעם אחד רק לא היה . האיש כלל וכלל נכוןאין הוא הרשע, מלך בבל, 

לבד, כלא במשך ושלים שלושה חודשים בירלל שמלך בהמלך האומ ,. את יהויכיןותומאין כמאכזרי עריץ היה גם 

יכול היה להספיק להיות משום שאביו, יהויקים, מרד בו )יהויכין עצמו לא  שלושים ושבע שנים בבית הסוהר רק

צדקיהו, את  .מרודך-, בידי יורשו אוילרק אחרי מות נבוכדנצרכלא מבית ה. יהויכין שוחרר מעורב במרידה(

  ה(:כ)מל"ב  ן מתקשה לתארוריים שהדמיאכזים לעונש -שניהל שיפוטי יך לבה –דן מרד בו,  תשבאמ

 

ֶֽט: ְׁשפ  ֹו מ  תֵ֖ ּו א  ה ַויְַדְברִ֥ ת  ָ֑ ְבל  ל ר  ֵ֖ ב  ל ְך ב  ִ֥ ל־מ  ֹו א  ּו אֹתֵ֛ ל ְך ַויֲַעלִ֥ ת־ַהמ ָ֔ ֶֽי ְתְפשּו  א  יו  ַו ָ֑ ּו ְלֵעינ  ֲחטֵ֖ הּו ׁש  י ָ֔ ְדק  ת־ְבנֵי  צ  ְוא 

י    ְדק  ת־ֵעיֵנָ֤י צ  ר ַויַַאְסֵר הּו  ְוא  ֵּוָ֔ הּו הּו  ע  ֵאֵ֖ י ם ַויְב  ֶֽל:  ַבֶֽנְֻחְׁשַתָ֔ ב   ב 

 

 לשרוףבש אותה, לאחר שכ בבלי,המלך ה חליטה, המפוארהעתיק ו, על מקדשה יםאת ירושלוכמו שכולנו זוכרים, 

  .ולהרוס עד היסוד

 

את האמת ולהודות בה לחפש  –כזה שע מרו יבאובעמדם מול אפילו  –ידעו  נוכמיחבגמרא, כפי שמסופר ואולם, 

ופיע אפילו בפיו של שונא להעתים נדירות ל הצדק, כמסתבר, יכולהדין עמו. בינו ש, המסוייםרה במקכאשר, 

המעשה המופלא . ם שלהםסנהדרין על טעותאת הלהעמיד אפילו ו האמת לכווין א; גם הוא עשוי לישראל מרושע

של דין בסדרי  – אך סופו ברומו של עולם ,תפלהרכילות רים, בי דבבזוטתחילתו  ;(א,סהמסכת נדרים )במסופר 

   כך לשון הגמרא:. , כאמור, עמודקוהצ - הוא הצד הנפגע נבוכדנצר ,הזה רתקבסיפור המ .הגינות בסיסית

 

 . בא חיהנצר דהוה קאכיל ארנלנבוכד צדקיה אשכחיה

  .ולא תיפוק מילתא, אישתבע לי דלא מגלית עילוי אמר ליה:

 שתבע. יא

  .הער צדקיהו בגופילסוף הוה קא מצט

 ואמר. איתשיל אשבועתיה 

  .שלח ואייתי סנהדרין וצדקיהו .נצר דקא מבזין ליהשמע נבוכד

 דלא מגלינא?  ,ו הכי אישתבע בשמא דשמיאאמר להון: חזיתון מאי קא עביד צדקיהו? לא

  !איתשלי אשבועתא מרו ליה:א

 ? מתשלין אשבועתא :ואמר לה



 

 

 : אין. ליה אמרי

 או אפילו שלא בפניו?  ,ופני: בןאמר להו

  : בפניו.אמרי ליה

 אמר להון: ואתון מאי עבדיתון? מאי טעמא לא אמריתון לצדקיהו? 

  .מיד: ישבו לארץ ידמו זקני בת ציון

 

 תרגום:

 שהיה אוכל ארנבת חיה. נצר כדצדקיה לנבוו מצא

 . ולא יתפרסם הדבר ,הישבע לי שלא תגלה :ו )נבוכדנצר לצדקיה(אמר ל

 בע. נש

   דיבורו. התקשה צדקיה לעמוד במאוחר יותר 

 . וסיפר( הסנהדרין התירו לו את השבוע=הנשאל על שבועתו )

  .יואל צדקיהולסנהדרין וקרא לשלח ו שמבזים אותו.נצר שמע נבוכד

  בשם ה', שלא יגלה? לא כך נשבע ליוכי צדקיהו? ראיתם מה עשה : םאמר לה

   !התרנו לו את השבועה( )כלומר: נשאל על השבועה :ומרו לא

  נשאלים על שבועה? :םאמר לה

  הן. : ו לואמר

 ? נוכחותואו אפילו שלא ב ,(כלפיו היתה השבועה)של האיש ש נוכחותו: בםאמר לה

 . נוכחותו: בו לואמר

  (?שכנגד צדנוכחות התירים אלא במ)שאין  מדוע לא אמרתם לצדקיהו ?ם מה עשיתם: ואתםאמר לה

  .)=שתקו, כי לא היה מענה בפיהם( מיד: ישבו לארץ ידמו זקני בת ציון

 

)או  לאכילת ארנבת כשהיא עדיין חיהתאווה  –משונה חולשה כאן,  ופרהיתה, כך מסמטיל האימה פרטור ימלא

של מלך  , לחרדתותאחם פע. ן רואיםוביקש להסתירה מעינטייה המוזרה התבייש בנבוך והוא  ;בלתי מבושלת(

להישבע וכדנצר הסכים צדקיהו בקשת נביו. לבתפריט המשונה החביב על ,דקיהו מלך יהודהצאורחו, הבחין בבל, 

הסנהדרין, . התחרט על שבועתוו התחייבותובלעמוד הו צדקיהתקשה כך  אחר אולם; את הדבר לאישגלה שלא י

עה. רו לו את השבוהתיצדקיהו ו לש הסכימו לבקשתור, נצר לומדמה יש לנבוכלשמוע תחילה לטרוח מבלי 

ביארו באזני הסנהדרין דרש הסברים. ו את צדקיהו ואת הסנהדריןרמונו זימן לאהוא נצר הנפגע התמרמר. דנבוכ

 מלך בבלכפי הנראה הכיר ). אף שהופתע מהחידוש ושבועות כמים להתיר נדריםמסמיך את החין שהדהמלך הבבלי 

הדין המסמיך חכמים את ידע ככל הנראה לא אך , ותיונדריו ושבוער על וחייב לשמיהודי ש ,חומשאת האמור ב

עלתה מלך הבבלי של הנפשו ואולם, ממעמקי היה מוכן לקבלו.  ,(בתורה שבעל פהוצאו , שמלהתיר נדרים ושבועות

התיר אתכם לשהסמיכה  –כוונת תורתכם האמנם  בפניו"? אפילו שלא ו, או"בפני גדולה ומרה: זעקהתמלטה מפיו נו

 שמוע אדם בטרם מחליטים לפגוע בו?ולטבעי הצדק י העל כללשאין צורך להקפיד לומר היתה  –דרים ושבועות נ

לתת לי הזדמנות להשמיע אפילו לי במלפגוע בי רשות לכם לההיתה , התורה, שהתירה לכם להתיר נדרים מגמתוכי 

  ?את טענותיבאזניכם תחילה 

סתבר להם מיד, הסנהדרין החברי ולחרדתם של  ;עקרונות יסודיש  נכונה,  ליבבה, כך הבין אחורי פרטי הדיניםמ

המודר קובעת כי " ,בגמרא )שם( הברייתא, המובאתהלכה. לדעתה של הבדיוק כיוון למטרה וקלע הזר המלך ש

ם ה ., ונשתתקווא צודקהשמיד  הסנהדרין חכמיהבינו נתו טע שמעמל. "אין מתירין לו אלא בפניו -הנאה מחבירו 

בפרטי לא  – התרת השבועה היתה שגיאה  ,פסוכפי שתהיה שלא כדין. בסמכותם  שושימוש שעההבינו פתאום, ש

לזכור את לפעמים וטים נ –גם חכמים בתוכם  –אנשים  . בסיסואחד מעקרונות היסוד המונחים בבהדין, אלא 

 . בסיסםשבהטבעיים המוסר  ערכיאת קיומם של הדין אך לשכוח הוראות פרטי 



 

 

אך מועמד לגיור, למסור מידע כנגד גיורו של של מאן דהו להופיע ומדי פעם בבקשה  יםנתקלאנו ר בית הדין לגיוב

דת ההגינות מיבפני המועמד לגיור. יישמרו בחשאיות ולא יוצגו  מוסרהם שהמידע וש -תנאי ציב בקש להמהמוסר 

 . כנגדן ולהתגונןעל הטענות  זדמנות מלאה להשיבהלקבל לגיור מועמד ; זכותו של הה מסוג זהבקש דחותלדורשת 

בגמרא )יבמות קכ"א ע"א( מסופר, כי כאשר הציע רב לשמואל לנדות חכם אחד בשל טענות נגדו, השיב לו 

ונשמע אם יש לו מה להשיב על  נות נגדוה ברישא", כלומר, תחילה נציג בפניו את הטעשמואל: "נשלח לי

שהניחו את דעתם של  תשובות אחר שפנו אליו, השיב אותו חכם על הטענותמסתיים בכך של ההאשמות. הסיפור

רב ושמואל; רב שיבח את שמואל על עצתו, ושמואל מצדו הביע את שביעות רצונו במלות הפסוק: "לא יאונה 

לשמוע אדם שיש להקפיד ומרת ואצווחת הגמרא  )בבא קמא דף קי"ב ע"א וע"ב(במקום אחר  לצדיק כל און".

  מקבלין עדים שלא בפני בעל דין?"  "וכי :ונו בעניינובטרם יד

בעדויות נגד או זדון רק לוודא אם אין טעות הצורך הטכני , שמטרתה של זכות השימוע אינה כוןנ-אל מסתבר

שערך  בדיןר דינו. אם אין ראיה לדבר, זכר לדבר זגלתת לו את ההרגשה ששמעו אותו בטרם נגם הנאשם, אלא 

הזדמנות לתת הסברים, בטרם גזר את דינם. כמובן, באותו ולחוה בכבודו ובעצמו: הוא נתן לאדם הקדוש ברוך הוא 

ן ומוכיח יבדבר, למנוע טעות; הרי מדובר בבוחן לבבות ביום דין, גולה עמוקות בדין, די טכנימקרה לא היה צורך 

המטרה הייתה אפוא שהאדם, שהקב"ה  .ועד, ולפניו פתוח ספר הזכרונות, ומאליו יקרא, וחותם יד כל אדם בוויודע 

 . סדר דיןללמד אותנו הלכות  -נכנס עמו כך בדברים, ירגיש שניתנה לו ההזדמנות לטעון טענות, ובעקיפין 

ת השימוע ורואים בה ל זכוסקים, מקפידים עוופמינו, שלא למדו גמרא בני י חכמי המשפט הישראליגם להבדיל, 

שר נ'  סאלב אבו רומי 656/80בג"צ )דברי הנשיא פרופ' א' ברק ל את כלל בסיסי של צדק טבעי. נביא למש

 :(הבריאות

להגיב על מידע שנתקבל, והעשוי להשפיע על ההחלטה מתן הזדמנות נאותה  ...זכות השמיעה משמעותה

ות השמיעה, אם אין מפנים את תשומת לבו של הפונה ים כהלכתה את זכמאין מקייכן, -על ...בעניינו

 ...תקבל בעניינו, ומאפשרים לו להגיב עליו כראוילמידע, שנ

לפני גוף הממליץ בענינו וזה האחרון מבקש לבסס את ההגינות והיושר מחייבים כי, משהופיע פלוני 

ידע ולהציג את עמדתו נות להגיב על הממהחלטתו על מידע הקשור לאותו פלוני, תינתן לפלוני ההזד

 .ביחס אליו

ם העותר לפני הוועדה המייעצת, אך זו לא טרחה למסור לו מידע על חוות בעניין שלפנינו הופיע אמנ

מכיוון שכך, לא ניתן היה להגיב באופן ענייני על התלונות השונות  ...עניינוהדעת השונות, שנתקבלו ב

 ...ולשנתקב
 

לו זכות  אדם בטרם תינתןפוגעים באין : כלל החוזר ומופיע בפסיקה הישראלית השכם והערבמבטאת זו קביעה 

כללי סדר הדין הפלילי מגינים על זכות זו באופן חגיגי ממש. גם במישור דיני העבודה שוכנת זכות  .להישמע

פסיקה הישראלית מקפידה ת זכות השימוע. המפטרים אדם מעבודתו בלי לתת לו אהשימוע במקום של כבוד: אין 

לעתים  ;ן במצחו של המפוטרבטביעת אות קלו , שאינם כרוכיםמעבודה על כך אפילו במקרים של פיטורי צמצום

מזומנות פוסקים בתי הדין לעבודה לטובתו של עובד שפוטר, מטעמים כאלה או אחרים, בלי להעניק לו הליך 

, מר אויבביתו של מחבל, שמבקשים להרוס לה. אפילו כדם בלי לשמעו תחיאין פוגעים בא גדול אמרו:. כלל שימוע

את תוכן האישומים ואת החומר העובדתי התומך בהם.  זכות שימוע לאחר שמפרטים פניומעניקים לו רוצח נפשות, 

בקרת ביקורת על ממתח פעם בג"צ  שור זה:כגון מבקר המדינה אינו חסין מביקורת במימכובד מאין כמותו גוף גם 



 

 

החקירה נגדו ולתת לו בלי לפרט בפניו את חומר  - "כיזב", כלשונה, , לגבי אדם מסוים, כיקבעה ושז לאחרהמדינה 

     כדבעי להגיב עליו.הזדמנות 

בפיו של כל אדם הם יכולים להופיע  ;ישראלפי חכמי ולם לאו דווקא מעשויים להופיע בעהצדק וד של סהיעקרונות 

מוכנים חכמים לשמוע הרשע  צרנדכנבומפי אפילו  א זו בלבד:ל .ויהאר ויושרהת ת בסיסיהגינוחוש צדק, בעל 

  וללמוד הימנו. דקצוטיעון 

בריאה שהיתה  אינטואיטיביתמוסרית  התפיסבמקורה לעקרון היסוד ן האם העובדה שהרשע זכה לכוו ,לדעתקשה 

אבל עובדה היא,  ;שלואינטרס אך במקרה חפף, באותו רגע, הצדק הטבעי את המא כסומא בארובה נהג, וש , אובו

כך מספרת . דנצרנבוכ צאצאי של לגיור םתלבקר בהה הרהקב"ש מספרת (ן צו,ביסנהדר)גמרא במקום אחר שה

  :הגמרא

 

ים, מבני בניו של ניו של סיסרא למדו תורה בירושלמבני ב אדן גר צדק היה,נעמן גר תושב היה, נבוזר

 מדו תורה בבני ברק. שמעיה ואבטליון. מבני בניו של המן ל -סנחריב לימדו תורה ברבים, ומאן נינהו 

 . ביקש הקדוש ברוך הוא להכניסן תחת כנפי השכינה)=נבוכדנצר( רשע  תומבני בניו של או ואף

היכלך  לם! מי שהחריב את ביתך ושרף אתו של עואמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא: רבונ

 ? תכניס תחת כנפי השכינה

 

חשבה ואולם במ ;רוכדנצ, כך ניתן להבין, מלממש את כוונתו לגייר את בני בניו של נבהקב"הבסופו של דבר נמנע 

 דנצר. אפילו בלבו של נבוכוצדק, אמת רסיס של  ,ושהקדניצוץ היה שמסתבר, ה הרעיון הזה. לפניו על

צדק  .בריה הוא -אפילו נבוכדנצר  ;אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהשרואה בחזונו,  –השבוע בהפטרת  –א הנבי

 . וצדק ייעשה עמו ,מגיע לו

 

 


