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 פרק א  ירמיהו
 

 מבוא

ירמיהו היה נביא, מן הכוהנים אשר בענתות שבארץ בנימין. הוא התמנה לנביא בשנה השלוש עשרה למלך יאשיהו. 

פרק א עוסק בהקדשת ירמיהו לנביא. הוא מתאר את תגובת ירמיהו למינוי, ומציג את המראות הנבואיים הראשונים 

העומדים בפני  ואת הקשיים    כנביא. בפרקנו מתוארת כניסתו של ירמיהו לתפקידו כנביא שראה עם תחילת דרכו  

 . האדם ההופך להיות נביא. הפרק מזמן לנו היכרות מעטה עם האיש ירמיהו, תקופתו ותגובתו לתפקידו החדש

 

 מכוונות למידה ות שאל

 מי היה ירמיהו? א. 

 באיזו תקופה פעל?ב. 

 ירמיהו? כיצד הגיב להטלת השליחות עליו? מהי השליחות שהוטלה על ג. 

 והאם היא קשורה להקדשה או עומדת בפני עצמה?  -נבואת המראות  -מה משמעותה של הנבואה הראשונה שבספר ד. 

 

 

 הנביא וזמנו -מבוא לספר  

 ירמיהו פרק א 

ן:  )א( ְנָימִּ ץ בִּ רֶּ ר ַבֲעָנתֹות ְבאֶּ ים ֲאשֶּ ן ַהכֲֹּהנִּ ָיהּו מִּ ְלקִּ ן חִּ ְרְמָיהּו בֶּ ְבֵרי יִּ  דִּ

ְך ְיהּוָדה  )ב(  לֶּ ן ָאמֹון מֶּ ָיהּו בֶּ ֹּאשִּ יֵמי י ר ָהָיה ְדַבר ה' ֵאָליו בִּ כֹוֲאשֶּ לְׁ מָׁ ה לְׁ נָׁ ֵרה שָׁ ֹלש ֶעשְׁ שְׁ  :בִּ

יָ  )ג(  ֹּאשִּ ן י ָיהּו בֶּ ְדקִּ ְשֵרה ָשָנה ְלצִּ ְך ְיהּוָדה ַעד תֹּם ַעְשֵתי עֶּ לֶּ ָיהּו מֶּ ֹּאשִּ ן י ים בֶּ יֵמי ְיהֹוָיקִּ י בִּ ְך  ַוְיהִּ לֶּ  ְיהּוָדה הּו מֶּ

י:  ישִּ ש ַהֲחמִּ ִּם ַבחֹּדֶּ  ַעד ְגלֹות ְירּוָשַל

 

 : וענה ,ג- עיין בפסוקים א .1

  א. שמו המלא של ירמיהו 

  ב. עירו של ירמיהו 

  תקופת הנבואה של ירמיהוג. 

 

האחרונים  מעידים הפרקים ם,  אף על פי שפתיחתו של ספר ירמיהו מעידה כי סיום תקופת נבואת ירמיהו בגלות ירושלי

 ם. בספר ירמיהו מפרק מב, א ואילך שפעילותו הנבואית נמשכה גם בתקופה מאוחרת יותר ומחוץ לירושלי

 

 

  

 מיהו ותקופת נבואתויר

http://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=d136f843-3793-402d-9af9-5b0f6a53ece4&lang=HEB
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o  ענתות 

 נזכרת בתנ"ך בהקשרים הבאים: העיר ענתות

היא    (1) הכענתות  ערי  עשרה  משלוש  הנים  ו אחת 

 . (יח  ,כאיהושע )בספר יהושע  ריםהמוזכ

שלמה המלך גרש את אביתר הכהן שתמך במרד   ( 2)

 . כז(-)מלכים א, ב, כואדוניהו מירושלים לענתות 

ר שבא להקים מצור על ירושלים בימי  וצבא אש ( 3)

   .)ישעיהו י, ל(עבר בענתות   - יהודה  מלךחזקיהו 

כורש   ( 4) הצהרת  אחרי  לארץ  כג( העולים  ב   )עזרא 

   .)נחמיה יא, לב(התיישבו גם בענתות 
 

שבענתות עירו של  ם  ממקורות אלו ואחרים אנו למדי

  ירמיהו, היה רצף יישובי מאות רבות של שנים, החל 

בימי   ירמיהו.  לימי  ועד  המקדש  מקים  שלמה,  מימי 

חזקיהו היא ספגה מכה קשה בידי סנחריב מלך אשור, ולמרות זאת היא המשיכה להתקיים כיישוב יהודי עד לימי  

שבי ציון. הרקע הזה יהיה משמעותי להבנת הנבואה  החורבן על ידי הבבלים. בהמשך העיר שוקמה מחדש על ידי  

בפרק ל"ב, בה נדרש ירמיהו לקנות את שדה חנמאל דודו אשר בענתות הכבושה בידי הבבלים. ובהקשר הזה הוא 

ֹּאת" ץ ַהז ים ָבָארֶּ ים ְוָשדֹות ּוְכָרמִּ ָקנּו ָבתִּ ְשָרֵאל עֹוד יִּ י כֹּה ָאַמר ה' ְצָבאֹות ֱאֹלֵהי יִּ  (. ירמיהו ל"ב, טו ) התנבא: "כִּ
 

 תקופת הנבואה של ירמיהו

 כה:-ספר מלכים ב, פרקים כאג, ובסוף -לפי המסופר בירמיהו א, אהשלם את הטבלה הבאה,  .2

 

 _____________   בסה"כ כמה שנים התנבא ירמיהו? .3

  

שם המלך 
 ביהודה 

 מספר
 השנים שמלך 

 ירמיהו 
 מתנבא

 המצב 
 האימפריה   אירועים מרכזיים  הרוחני 

 מנשה 
 בן חזקיהו 

642-698 
   שנים  55 

הע"ז לממלכת יהודה, הקריב בנים למולך מנשה החזיר את  
ניבאו  שהנביאים  לכך  הביאו  אילו  חטאים  נקי.  דם  ושפך 

 חורבן על מלכות יהודה.
 אשור

 אמון
 בן מנשה 
640-641 

אמון המשיך בדרכי אביו, הפיץ ע"ז בממלכתו. עבדיו רוצחו    שנים  2 
  אותו. העם המליך את יאשיהו בנו תחתיו.

 יאשיהו 
 בן אמון 
609-639 

31   
 שנים 

  שנים  13
 

חולדה  ובהדרכת  ה'  בבית  תורה  ספר  נמצא  יאשיהו  בימי 
הנביאה הוא סילק את כל הע"ז ממלכת יהודה. ביוזמתו העם 
כרת ברית עם ה', בית המקדש תוקן ושופץ, ונחגג חג הפסח 
דחה  אבל  החורבן  גזירת  את  ביטל  לא  ה'  ופאר.  עם  ברוב 

כשניסע לחסום את הדרך   אותה. יאשיהו נהרג בקרב מגידו
 של פרעה נכו להילחם במלך בבל. 

 

  שנים  18

 יהואחז 
 בן יאשיהו 

609 
   חודשים  3 

אחרי מות יאשיהו העם המליך את יהואחז. יהואחז מלך רק 
נכו העביר אותו ממלכותו, אסר אותו,   3 כי פרעה  חודשים 

 המליך תחתיו את יהויקים והטיל מס כבד על הארץ. 
 

 יהויקים
 בן יאשיהו 

598-608 
   שנים  11 

בבל  למלך מצרים, בהמשך  היה משועבד  יהויקים  בתחילה 
בבל.  מלך  לנבוכדנצר  שועבד  ויהויקים  א"י  על  השתלטה 
לאחר שמרד בבבל נבוכדנצר שם מצור על ירושלים. יהויקים 

 )מספר מלכים לא ברור מה הביא למותו(.מת  

 

 יהויכין
 בן יהויקים 

597 
   חודשים  3 

על   נבוכדנצר  של  דבר המצור  של  בסופו  הביא  ירושלים 
אוצרות  את  שדד  לירושלים  בא  נבוכדנצר  נכנע.  שיהויכין 
חיל,  גיבורי  ומשפחתו,  יהויכין  את  לבבל  הגלה  המקדש, 
חסותו  תחת  המליך  ולבסוף  והמסגר",  "החרש  ואת  שרים, 

 את צדקיהו. 

 

 צדקיהו
 בן יאשיהו 

586-596 
   שנים  11 

לבסוף  ירושלים  על  צר  נבוכדנצר  בבל.  במלך  מרד  צדקיהו 
החריב אותה, שרף את בית המקדש והגלה את תושביה לבבל. 
צדקיהו ניסה לברוח, נתפס, בניו נשחטו לנגד עיניו ולאחר מכן 

 עיוורו אותו. 
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 ירמיהו פרק א 

י ְדַבר ה' ֵאַלי ֵלאמֹּר:   )ד( ַוְיהִּ

יָך  ן ְיַדְעתִּ טֶּ ָצְרָך ַבבֶּ ם אֶּ רֶּ יָך: )ה( ְבטֶּ ם ְנַתתִּ יא ַלגֹויִּ יָך ָנבִּ ְקַדְשתִּ ם הִּ חֶּ ם ֵתֵצא ֵמרֶּ רֶּ  ּוְבטֶּ

י: פ  י ַנַער ָאנֹּכִּ י ַדֵבר כִּ ֹּא ָיַדְעתִּ ֵנה ל ָני ה' הִּ  )ו( ָואַֹּמר ֲאָהּה ֲאדֹּ

ְשָלֲחָך ֵתֵלְך ְוֵאת ָכל ֲאשֶּ  ר אֶּ י ַעל ָכל ֲאשֶּ י כִּ ֹּאַמר ַנַער ָאנֹּכִּ ר ה' ֵאַלי ַאל ת ֹּאמֶּ  ר ֲאַצְּוָך ְתַדֵבר:)ז( ַוי

ָך ְנֻאם ה':  לֶּ י ְלַהצִּ ְתָך ֲאנִּ י אִּ ם כִּ ְפֵניהֶּ יָרא מִּ  )ח( ַאל תִּ

יָך:  י ְדָבַרי ְבפִּ ֵנה ָנַתתִּ ר ה' ֵאַלי הִּ ֹּאמֶּ י ַוי ת ָידֹו ַוַיַגע ַעל פִּ ְשַלח ה' אֶּ  )ט( ַויִּ

ה ַעל  יָך ַהיֹום ַהזֶּ ְפַקְדתִּ ְנטֹוַע: )י( ְרֵאה הִּ ְבנֹות ְולִּ יד ְוַלֲהרֹוס לִּ ְנתֹוץ ּוְלַהֲאבִּ ְנתֹוש ְולִּ ם ְוַעל ַהַמְמָלכֹות לִּ  ַהגֹויִּ

 

 הייעוד 

 ירמיהו פרק א, ה 

יָך: ם ְנַתתִּ יא ַלגֹויִּ יָך ָנבִּ ְקַדְשתִּ ם הִּ חֶּ ם ֵתֵצא ֵמרֶּ רֶּ יָך ּוְבטֶּ ן ְיַדְעתִּ טֶּ ָצְרָך ַבבֶּ ם אֶּ רֶּ  ְבטֶּ

 רד"ק 

 ויש לשאול: למה לא אמר זה העניין לנביא אחר אלא לירמיהו?  

 ן. ונוכל לומר: לפי שידע האל יתעלה שירמיהו יסרב בשליחות האל, הודיעו כי הוא מוכן לנבואה מן הבט

 

 עיין בפסוק ה' ובדברי הרד"ק, וענה: .4

 א. הסבר בלשונך, מה אומר ה' לירמיהו בפסוק ה? 

 ? ליריבו בפסוק ה? וכיצד הוא מיישב את הקושי ב. מה קשה לרד"ק על מה שה' אמר

 

 

 

o  נביא לגויים 

o  ירמיהו פרק א 

יָך  ְקַדְשתִּ ם הִּ חֶּ ם ֵתֵצא ֵמרֶּ רֶּ יָך ּוְבטֶּ ן ְיַדְעתִּ טֶּ ָצְרָך ַבבֶּ ם אֶּ רֶּ יָך)ה( ְבטֶּ ַתתִּ ם נְׁ יא ַלּגֹויִּ בִּ  ... :נָׁ

ה   יָך ַהיֹום ַהזֶּ ְפַקְדתִּ ְנטֹוַע:  ַעל ַהּגֹויִּם)י( ְרֵאה הִּ ְבנֹות ְולִּ יד ְוַלֲהרֹוס לִּ ְנתֹוץ ּוְלַהֲאבִּ ְנתֹוש ְולִּ  ְוַעל ַהַמְמָלכֹות לִּ

 

מצינו   ירמיהו  אצל  אולם  ועוד(,  נחום  עובדיה,  יחזקאל,  )ישעיהו,  לגויים  גם  ישראל התנבאו  מנביאי  תופעה חלק 

ם"ייחודית שהוא מכ יא ַלּגֹויִּ בִּ נא, מצוי קובץ נבואות על -בסיום ספר ירמיהו, בפרקים מוואכן  .  ונה בשעת מינויו "נָׁ

בהמשך מופיעות נבואות ם", ועל הגויי  הגויים. קובץ זה פותח בכותרת כללית: "אשר היה דבר ה' אל ירמיהו הנביא

 ן". הפותחות במילים: "למצרים...למואב...לבני עמו 

 

   של "נביא לגויים". המשימהכיצד על ירמיהו לבצע את אפשרויות ניתן להציע שתי  .5

 ? במשימה זו מה המטרה  אפשרות? ולפי כל האפשרויותמה הן שתי 

  

 הקדשת ירמיהו לנביא
 [ י-ד]פסוקים 

http://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=66f8e12e-d6a7-4794-9bac-1a994c4faa97&lang=HEB
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 איזו אפשרות מקבלת סיוע וחיזוק מהפסוקים שלפניך. נמק את תשובתך.  .6

o  ירמיהו פרק כז 

ֹּאושִּ  )א(  ן י ם בֶּ ת ְיהֹוָיקִּ כֶּ ית ַמְמלֶּ ְרְמָיה ֵמֵאת ה' ֵלאמֹּר:ְבֵראשִּ ל יִּ ה אֶּ ְך ְיהּוָדה ָהָיה ַהָדָבר ַהזֶּ לֶּ  ָיהּו מֶּ

ָך: )שאיתם קושרים את העול לבהמה( כֹּה ָאַמר ה' ֵאַלי ֲעֵשה ְלָך מֹוֵסרֹות ּומֹּטֹות  )ב(   ּוְנַתָתם ַעל ַצָּוארֶּ

ַלְחָתם  )ג(  ל מֶּ )מוסרות ומוטות אחרות(  ְושִּ ְך ֱאדֹום ְואֶּ לֶּ ל מֶּ ידֹון  אֶּ ְך צִּ לֶּ ל מֶּ ְך צֹּר ְואֶּ לֶּ ל מֶּ ְך ְבֵני ַעמֹון ְואֶּ לֶּ ל מֶּ ְך מֹוָאב ְואֶּ  לֶּ

ים   ְך ְיהּוָדה)שליחי המלכים( ְבַיד ַמְלָאכִּ לֶּ ָיהּו מֶּ ְדקִּ ל צִּ ִּם אֶּ ים ְירּוָשַל  .במלך בבל( האפשרות למרוד)כדי להתייעץ עימו בדבר  ַהָבאִּ

ל  יָת אָֹּתם אֶּ ּוִּ ם ֵלאמֹּר)ד( ְוצִּ ם: ,ֲאדֵֹּניהֶּ ל ֲאדֵֹּניכֶּ ֹּאְמרּו אֶּ ְשָרֵאל כֹּה ת  ...כֹּה ָאַמר ה' ְצָבאֹות ֱאֹלֵהי יִּ

ץ   ר ַעל ְפֵני ָהָארֶּ ת ַהְבֵהָמה ֲאשֶּ ת ָהָאָדם ְואֶּ ץ אֶּ ת ָהָארֶּ י אֶּ יתִּ י ָעשִּ  )ה( ָאנֹּכִּ

ר ָישַ   יָה ַלֲאשֶּ י ַהְנטּוָיה ּוְנַתתִּ ְזרֹועִּ י ַהָגדֹול ּובִּ  ר ְבֵעיָני: ְבכֹּחִּ

ת ַחַית הַ  י ְוַגם אֶּ ל ַעְבדִּ ְך ָבבֶּ לֶּ אַצר מֶּ ה ְבַיד ְנבּוַכְדנֶּ ת ָכל ָהֲאָרצֹות ָהֵאלֶּ י אֶּ י ָנַתתִּ י לֹו ְלָעְבדֹו: )ו( ְוַעָתה ָאנֹּכִּ ה ָנַתתִּ  ָשדֶּ

ן ְבנֹו ת בֶּ ת ְבנֹו ְואֶּ ם ְואֶּ ֹּא ֵעת ַאְרצֹו ַגם הּוא  ,)ז( ְוָעְבדּו אֹּתֹו ָכל ַהגֹויִּ ים:  ,ַעד ב ים ְגדֹּלִּ ים ּוְמָלכִּ ם ַרבִּ  ְוָעְבדּו בֹו גֹויִּ

ל   ְך ָבבֶּ לֶּ אַצר מֶּ ת ְנבּוַכְדנֶּ ֹּא ַיַעְבדּו אֹּתֹו אֶּ ר ל  )ח( ְוָהָיה ַהגֹוי ְוַהַמְמָלָכה ֲאשֶּ

ל  ְך ָבבֶּ לֶּ ת ַצָּוארֹו ְבעֹּל מֶּ ֵתן אֶּ ֹּא יִּ ר ל ב ּובָ  ,ְוֵאת ֲאשֶּ רֶּ ְפקֹּד ַעל ַהגֹוי ַההּואַבחֶּ ר אֶּ בֶּ י אָֹּתם ְבָידֹו:   ,ָרָעב ּוַבדֶּ  ְנֻאם ה' ַעד ֻתמִּ

 !! בין אם נפרש כך ובין אם נפרש כך, עיקר נבואת ירמיהו היא לעם ישראלש  ,יש לזכור

 שליחות ירמיהו 

 ירמיהו פרק א 

ה יָך ַהיֹום ַהזֶּ ְפַקְדתִּ ְנתֹוש  ... )י( ְרֵאה הִּ ְנטֹוַע: לִּ ְבנֹות ְולִּ יד ְוַלֲהרֹוס לִּ ְנתֹוץ ּוְלַהֲאבִּ  ְולִּ

 

כוונת הדברים אינה שירמיהו עצמו צריך לעשות פעולות    ,שישה פעליםהתפקיד המוטל על ירמיהו כנביא כולל   .7

 נבואותיו. יהיו תוכן  מה לו אלא אפיין  ,אלה

 כנביא. התאם בין הפעלים לבין סוג הנבואה. פעלים, וציין אלו שני סוגי נבואות ירמיהו קיבל בתפקידו בא. עיין 

 (. ?ומה יהיו סדר הנבואות שלו ? )רמז: מה יהיו רוב נבואותיוב. אלו שני דברים ניתן ללמוד מהפעלים הללו? 
 

  ודחיית ההתנגדות תפקידקבלת הל ירמיהוהתנגדות 

 ירמיהו פרק א 

י ַדֵבר )ו(  ֹּא ָיַדְעתִּ ֵנה ל י: פ  ָואַֹּמר ֲאָהּה ֲאדָֹּני ה' הִּ י ַנַער ָאנֹּכִּ  כִּ

ְשָלֲחָך ֵתֵלְך   )ז(  ר אֶּ י ַעל ָכל ֲאשֶּ י כִּ ֹּאַמר ַנַער ָאנֹּכִּ ר ה' ֵאַלי ַאל ת ֹּאמֶּ  ַוי

ר ֲאַצְּוָך ְתַדֵבר:    ְוֵאת ָכל ֲאשֶּ

ָך ְנֻאם ה':  לֶּ י ְלַהצִּ ְתָך ֲאנִּ י אִּ ם כִּ ְפֵניהֶּ יָרא מִּ  )ח( ַאל תִּ

ת   ְשַלח ה' אֶּ יָך: )ט( ַויִּ י ְדָבַרי ְבפִּ ֵנה ָנַתתִּ ר ה' ֵאַלי הִּ ֹּאמֶּ י ַוי  ָידֹו ַוַיַגע ַעל פִּ

 

 ח -ו ,מלבי"ם ירמיהו א

 :שה פניםו, וזה יהיה משל"הנה לא ידעתי דבר כי נער אנכי"

 . לא יערב לבו לגשת בפני גדולים שהנערא[ ]

 . ל רבצריך הרג ל זה אינו יודע לסדר דבריו במליצה ולשון צח שע שהנער ב[]

 . צעיר הימים ויקומו עליו ויהרגוהו לנערמצד העם שנשלח אליהם שלא ישאו פנים  ג[]
 

   -כי ,נערבל תאמר טענה זאת מצד שאתה  - , השיב לו ה', שנים מצדו וא' מצד העםאחר שבזה נכלל ג' חששות

תלך, שההולך בשליחות מלך נגד מה שאתה חושש שלא תערב לבך לגשת במקום גדולים, הלא אל כל אשר אשלחך    ]א[

 הגם שהוא עצמו צעיר ונבזה.   ,דעו מעלת משלחוואשר ישולח בי  ל מקוםגדול לא יבוש ללכת בכ 

ונגד החשש שלא תדע לסדר הדברים בטוב טעם, את כל אשר אצוך תדבר, אתה לא תדבר דבר רק מה שאצוך   ב[]

 . ואשים דברי בפיך

 . פניהם כי אנכי אצילם מידםונגד מה שאתה ירא שיהרגוך, אל תירא מ ג[]
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 : ח ובדברי המלבי"ם, והשלם את הטבלה שלפניך-עיין בפסוקים ו  .8

 

 

 רש"י ירמיהו פרק א פסוק ו 

הוציאם  :משה הוכיחן סמוך למיתתו כבר נחשב בעיניהם בכמה נסים שעשה להם ,איני כדאי להוכיחן -כי נער אנכי 

אני בתחלת   . העלה את הבאר  , נתן להם את התורה  ,הגיז את השליו  ,הוריד את המן  ,וקרע להם את הים  ,ממצרים

 ?! שליחותי אני בא להוכיחם

 

  מה הסיוע שהוא מביא לנימוק שלו לפי רש"י, מה הנימוק של ירמיהו מדוע הוא מסרב לקבל את תפקיד הנביא?  .9

 מהמקרה של ממשה רבינו? 
 
 

 הקדשת ירמיהו כנביא ע"י נגיעה בפה 

 ירמיהו פרק א 

י)ט(  ַלח ה' ֶאת יָׁדֹו ַוַיַּגע ַעל פִּ שְׁ י   ַויִּ ֵנה ָנַתתִּ ר ה' ֵאַלי הִּ ֹּאמֶּ יָךַוי פִּ ַרי בְׁ בָׁ  :דְׁ

 

 בדרך זו?  יתנעש שההקדשהירמיהו לנביא מתבצעת ע"י כך שה' שולח את ידו ונוגע בפיו. מה הטעם  הקדשת .10

 
 

 בפה - םהקדשות של נביאים נוספי 

 א: של הנביו לפי אנו מוצאים מעשה שנעשה בידי ה' או על ידי מלאך המתייחסם בהקדשות של נביאים נוספי 

י יֹוֵשב" עובר תהליך של  ישעיהו ם ָאנֹּכִּ י ּוְבתֹוְך ַעם ְטֵמא ְשָפַתיִּ ם ָאנֹּכִּ יש ְטֵמא ְשָפַתיִּ י אִּ "טיהור    אשר טענתו היא: "כִּ

ןיד " הפה" עם כניסתו לתפק  ָחד מִּ ם ָלַקח ֵמַעל  -ַוָיָעף ֵאַלי, אֶּ ְלַקַחיִּ ְצָפה ְבמֶּ ים ּוְבָידֹו רִּ ְזֵבחַהְשָרפִּ ר -ַוַיַגע ַעל ַהמִּ ֹּאמֶּ י ַוי פִּ

ה ַעל ֵנה ָנַגע זֶּ יָך ְוָסר ֲעֹו-הִּ ָך ְוַחָטאְתָך ְתֻכפָ ְשָפתֶּ  ( ז-ישעיהו פרק ו, ור". )נֶּ

ר ֵאַלי  ה: "כרוכה קבלת התפקיד בפעילות הקשורה אל הפה. יחזקאל נדרש לאכול את מגילה הכתוב   יחזקאל  ֹּאמֶּ ַוי

ן ר-בֶּ ת  ָאָדם ֵאת ֲאשֶּ ְמָצא ֱאכֹול. ֱאכֹול אֶּ ל  תִּ ֹּאת ְוֵלְך ַדֵבר אֶּ ָלה ַהז ת  ַהְמגִּ ְפַתח אֶּ ְשָרֵאל. ָואֶּ ָלה   ֵבית יִּ י ֵאת ַהְמגִּ יֵלנִּ י ַוַיֲאכִּ פִּ

ֹּא ןת.  ַהז ר ֵאַלי, בֶּ ֹּאמֶּ י נֵֹּתן אֵ   ַוי ר ֲאנִּ ֹּאת ֲאשֶּ ָלה ַהז יָך ְתַמֵלא ֵאת ַהְמגִּ ְטְנָך ַתֲאֵכל ּוֵמעֶּ ְדַבש ָאָדם בִּ י כִּ י ְבפִּ יָך. ָואְֹּכָלה ַוְתהִּ לֶּ

 . (ג-יחזקאל ג, א" ) ְלָמתֹוק

  

 תשובת ה' הטיעונים של ירמיהו  

 ( כתוב בלשונך) םי"ע"פ פירוש המלב צטט את לשון בכתוב    (כתוב בלשונך)ע"פ פירוש המלבי"ם  

  א
ִכי "  אַמר ַנַער ָאנֹּ  ַאל תֹּ

ר   ל ֲאשֶׁ ך ִכי ַעל כָּ לֵּ ֲחָך תֵּ לָּ שְׁ  " אֶׁ
 

ר "   ב ַדבֵּ ָך תְׁ ר ֲאַצוְׁ ל ֲאשֶׁ ת כָּ אֵּ   " וְׁ

  ג
ם "  נֵּיהֶׁ א ִמפְׁ  ַאל ִתירָּ

ֻאם ה'  ָך נְׁ ַהִצלֶׁ ָך ֲאִני לְׁ  " ִכי ִאתְׁ
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 ירמיהו פרק א 

י ְדַבר ה'   )יא( ה:ַוְיהִּ י רֹּאֶּ ְרְמָיהּו ָואַֹּמר ַמֵקל ָשֵקד ֲאנִּ ה יִּ  ֵאַלי ֵלאמֹּר ָמה ַאָתה רֹּאֶּ

י ַלֲעשֹּתֹו: פ )יב(  י ַעל ְדָברִּ י שֵֹּקד ֲאנִּ ְראֹות כִּ ר ה' ֵאַלי ֵהיַטְבָת לִּ ֹּאמֶּ  ַוי
 

י  )יג(   יר ָנפּוַח ֲאנִּ ה ָואַֹּמר סִּ ית ֵלאמֹּר ָמה ַאָתה רֹּאֶּ י ְדַבר ה' ֵאַלי ֵשנִּ ְפֵני ָצפֹוָנה:ַוְיהִּ ה ּוָפָניו מִּ  רֹּאֶּ

ץ:  ָפַתח ָהָרָעה ַעל ָכל יְֹּשֵבי ָהָארֶּ ָצפֹון תִּ ר ה' ֵאָלי מִּ ֹּאמֶּ  )יד( ַוי
 

ְשְפחֹות ַמְמְלכֹות ָצפֹוָנה ְנֻאם ה'   )טו(  י קֵֹּרא ְלָכל מִּ ְננִּ י הִּ  כִּ

ַתח ַשֲעֵרי    ְסאֹו פֶּ יש כִּ יב ְוַעל ָכל ָעֵרי ְיהּוָדה:ּוָבאּו ְוָנְתנּו אִּ יָה ָסבִּ ִּם ְוַעל ָכל חֹומֹּתֶּ  ְירּוָשַל

ְשַתֲחוּו ְלמַ  ים ַויִּ ים ֲאֵחרִּ י ַוְיַקְטרּו ֵלאֹלהִּ ר ֲעָזבּונִּ ְשָפַטי אֹוָתם ַעל ָכל ָרָעָתם ֲאשֶּ י מִּ ַבְרתִּ ם: )טז( ְודִּ  ֲעֵשי ְיֵדיהֶּ

 
 

 שני מראות 

 : טבלה שלפניךאת פריטי המראות בוהשווה   צטטני מראות, יד, ה' מראה לירמיהו ש - בפסוקים יא .11

 

 

 " מקל שקד" - המראה הראשון 

 

 ומנין רד"ק הסיק שהיה קושי?  ?במראה הראשוןמבחינת ירמיהו מה היה הקושי  לפי הרד"ק,  .12

  

 נבואת המראות 

 [ יט-פסוקים יא]

 שני המראה ה הראשון מראה ה 

   ההתגלות

   שאלת ה' 

   תשובת ירמיהו 

   המשך דברי ה' 

 יא  ,רד"ק ירמיהו א

רואה   ובלא  נראה    -מקל שקד אני  כי ראה המקל בלא עלים 

אליו במראה הנבואה  ,פרחים מעץ    ,והתבונן  בו שהוא  והכיר 

 ". היטבת לראות"לפיכך אמר לו   ,שקד

http://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=ce37a841-470f-4c23-b2d2-94862e0bc841&lang=HEB
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 "עץ השקד " משמעות מראה

 ירמיהו א, יא רש"י 

אני   שוקד  הוא    -כי  הזה  השקד 

לכל   קודם  פרח  להוציא  ממהר 

לעשות   ממהר  אני  אף  האילנות 

 .דברי

 ירמיהו א, יא  1שד"ל

ואין הכוונה כי ממהר אני לקיים    .2לשון הנופל על הלשון  -י  כי שוקד אנ 

דברי כמו השקד שממהר להוציא פרח, שאם כן היה לו לכתוב כי ממהר אני.  

ם על ההשגחה על  כי אמנם אין שורש ש.ק.ד מורה על העשייה מהר, כי א 

הדבר בלא התרשלות ובלא שכחה. וגם העניין הזה לחזק את ליבו שלא יירא  

 . מלדבר אל העם. כי לא יטוש ה' את הדברים אשר ישים בפיו, לעשותם

 

 יא ובדברי רש"י ושד"ל, וענה: -עיין בפסוקים י  .13

   ?מה המסר שרצה ה' לומר לירמיהו ע"י מראה השקדא. 

 ?ה השקדהמסר ממרא   נלמדכיצד ב. 

 ? ג. מה הבדל בין הפירוש של רש"י לפירוש של שד"ל

 
 
 
 
 

אנו מוצאים שוב את השימוש בשורש שק"ד במובן של השגחה והקפדה, תוך    ( כז  ,פרק לא)בהמשך נבואת ירמיהו  

   :כאןשימוש באותם פעלים המופיעים 

 , כז לא פרק ירמיהו

ר ְוָהָיה  י  ַכֲאשֶּ תִּ ַקדְׁ ם שָׁ ְנתֹוש ֲעֵליהֶּ ְנתֹוץ לִּ יד  ְוַלֲהרֹּס ְולִּ ֹקד  ֵכן ּוְלָהֵרעַ  ּוְלַהֲאבִּ ם ֶאשְׁ ְבנֹות  ֲעֵליהֶּ ְנטֹועַ  לִּ  ': ה ְנֻאם  ְולִּ

 

 ומשמעותו "סיר נפוח" -המראה השני 

 ירמיהו פרק א 

ְפֵני ָצפֹוָנה:  ה ּוָפָניו מִּ י רֹּאֶּ יר ָנפּוַח ֲאנִּ ה ָואַֹּמר סִּ ית ֵלאמֹּר ָמה ַאָתה רֹּאֶּ י ְדַבר ה' ֵאַלי ֵשנִּ  )יג( ַוְיהִּ

ָפַתח ָהָרָעה ַעל ָכל יְֹּש  ָצפֹון תִּ ר ה' ֵאָלי מִּ ֹּאמֶּ ץ: )יד( ַוי  ֵבי ָהָארֶּ

 רד"ק 

והסיר כשהוא רותח מעלה    ,רותח  - סיר נפוח  

צפונה  .  )אדי רתיחה(  הבל מפני  בו    -ופניו  באר 

כי פני צפונה מורה כי פני הסיר   :ניםי שני עני

היו פונים פני    (ממנו יקרא פנים  יםצקושי  בסירהצד  )

כי  ו ...  צפונה היו  להורות  אותה  המרתיחים 

והיא בבל שהיא מזרחית צפונית    ,מארץ צפון

 לארץ ישראל 

 3ר' מנחם בן שמעון

לישראל,    משל  הסיר  וזאת 

למול   אחד  מצד  העומדת 

משל   והאש   ... בבל  ארץ 

שילכדנה   לנבוכדנאצר 

 .וישרפה באש

 דעת מקרא  

הכוונה   נפוח'  ש'סיר  אומרים  יש 

סירים   שרגילים    (קוצים)לערימת 

לאספם כדי שישמשו חומר לבערה.  

 (. והכוונה לצמח הסירה הקוצנית)

 

 ומה משמעות המראה?  ?ופניו מפני צפונה"  ..."סיר נפוחו  מההשונים  לפי הפירושים  .14

 

 ת? )מה התפקיד המרכזי שמלמד כל מראה?(לשם מה היה צריך להראות לירמיהו שני מראו .15
 

  

 
 .19-שמואל דוד לוצ'אטו פרשן תנ"ך באיטליה, מאה ה -שד"ל  1
 צליל דומה למרות שלכל אחת מהן יש משמעות שונה.שימוש במילים שיש להם שורש דומה או   -"לשון נופל על לשון"  2
 ירה. לספ 12-"ך בפרובנס במאה הנ מפרשני הת - ר' מנחם בן שמעון  3



 ירמיהו פרק א   

 8   השנה!  כל   לאורך  שלך  והנוכחות  ההשתתפות פי  על   נקבע השנתי"  הציון " זכור:   עמירם דומוביץ  

 הפורענות

 ירמיהו פרק א 

ְשְפחֹות ַמְמְלכֹות ָצפֹוָנה ְנֻאם ה'   )טו(  י קֵֹּרא ְלָכל מִּ ְננִּ י הִּ  כִּ

יב ְוַעל ָכל ָעֵרי ְיהּוָדה:   יָה ָסבִּ ִּם ְוַעל ָכל חֹומֹּתֶּ ַתח ַשֲעֵרי ְירּוָשַל ְסאֹו פֶּ יש כִּ  ּוָבאּו ְוָנְתנּו אִּ

ר ֲעָזבּו  ְשָפַטי אֹוָתם ַעל ָכל ָרָעָתם ֲאשֶּ י מִּ ַבְרתִּ ם: )טז( ְודִּ ְשַתֲחוּו ְלַמֲעֵשי ְיֵדיהֶּ ים ַויִּ ים ֲאֵחרִּ י ַוְיַקְטרּו ֵלאֹלהִּ  נִּ

 

 טז, וענה: -מיד לאחר שני המראות, ה' מתאר לירמיהו את הפורענות שתבוא על ישראל. עיין בפסוקים טו .16

  א. מה מקור הפורענות? 

  ב. להיכן תגיע הפורענות? 

  ג. על מה תבוא הפורענות? 

 

 נביאקבלת תפקיד הה' מעודד את ירמיהו לקראת 

 א  פרק ירמיהו

ְאזֹּר  ְוַאָתה( יז) יָך תֶּ ַבְרתָ  ְוַקְמתָ  ָמְתנֶּ ם ְודִּ ר  ָכל ֵאת ֲאֵליהֶּ י ֲאשֶּ ךָ  ָאנֹּכִּ ם  ֵתַחת ַאל ֲאַצּוֶּ ְפֵניהֶּ ן מִּ ְתָך פֶּ ם ֲאחִּ ְפֵניהֶּ  : לִּ

י( יח) ֵנה  ַוֲאנִּ יָך   הִּ יר ַהיֹום ְנַתתִּ ְבָצר ְלעִּ ל ּוְלַעמּוד מִּ ת  ּוְלחֹּמֹות  ַבְרזֶּ  ְנחֹּשֶּ

ץ ָכל ַעל  יהָ  ְיהּוָדה  ְלַמְלֵכי ָהָארֶּ יהָ  ְלָשרֶּ ץ ּוְלַעם ְלכֲֹּהנֶּ  : ָהָארֶּ

ְלֲחמּו ( יט) יָך  ְונִּ ֹּא ֵאלֶּ י ָלְך  יּוְכלּו  ְול ְתָך כִּ י אִּ ָך' ה ְנֻאם  ֲאנִּ ילֶּ  :ְלַהצִּ

 

דברים. צטט בטבלה שלפניך    ארבעהיט, ה' אומר לו  -כדי לגרום לכך שירמיהו יבצע את התפקיד, בפסוקים יז .17

 הדברים שה' אומר לירמיהו:  מארבעתאת הפסוק המתאים לכל אחד 

  א. מול מי ירמיהו יתמודד? 

  ב. ה' מעודד את ירמיהו 

  ג. ה' מאיים עליו 

  ד. ה' מבטיח שיגן עליו 

 

משימה  ד.  נבואת המראות חוזר הקב"ה על תפקידו של הנביא, אך הפעם מוצג תפקידו כנביא לעם ישראל בלב בסיום  

 –הדימויים המופיעים  ה.  זו אינה מוצגת כמשימה קלה, הקב"ה מבשר לירמיהו שהוא יחשל אותו לקראת המשימ

נחושת",  " עמוד ברזל",  "עיר מבצר" ועל ההתנהגות שעליו לסגל    לירמיהומעידים על הקושי שיהיה    -  "חומות 

הבטחתו של הקב"ה לירמיהו כי יגן עליו מהווה מצד אחד הרגעה, אך מצד שני מבשרת כי יש לו  ם.  לעצמו מול הע

אותו פעמים רבות ברגע האחרון. ירמיהו יידרש להתמודד עם   ציליה'  ו,  אמנם, לאורך שנות נבואתד.  אכן ממה לפח

 .םקשיים רבים בנבואתו מול הע


