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 יט( -)א לא פרק ירמיהו

 מבוא

 לארץ  מהגלות  אותם  וישיב  ישראל  עם  את  לגאול  עתיד  שה'  מנבא  ירמיהו  .וגאולה  נחמה  של  פרק  הוא  א"ל  פרק

כהפטרה ליום השני של ראש השנה. גם משמש  א"ל פרק העם.  לכל גדולה שמחה ותהיה ותפרח תשוב הארץ ישראל,

י ַאָתה ה'  "  השנה  ראש  של   לתהליך התשובה  קשור  שתוכנה   כיון  כהפטרה  שובצה  ירמיהו  נבואת י ְוָאשּוָבה כִׁ יֵבנִׁ ֲהשִׁ

 ה: השנ  ראש של מוסף בתפילת "זכרונות "ה  בפסוקי שובץ  אף  ממנה ופסוק )יז( " ֱאֹלָהי

 ספרד נוסח השנה, ראש של מוסף תפילת

ְגלּו ְלָפֶניך  ֶקֶדם.  ְיצּוֵרי  ָכל ּופֹוֵקד עֹוָלם   ַמֲעֵשה זֹוֵכר ַאָתה ְסָתרֹות  ַוֲהמֹון  ַתֲעלּומֹות ָכל  נִׁ ית.  נִׁ ְבֵראשִׁ י  ֶשמִׁ ְכָחה  ֵאין  כִׁ ְפֵני  שִׁ   לִׁ

ֵסא ְסָתר ְוֵאין  ְכבֹוֶדך כִׁ ֶנֶגד נִׁ ְזכֹּר"  ְבתֹוָרֶתך ַכָכתּוב... ֵעיֶניך  מִׁ ים  ַויִׁ ים  ֲעָבֶדיך ְיֵדי  ְוַעל ה..."  ַהַחיָ  ָכל  ְוֵאת  נֹּחַ   ֶאת ֱאֹלהִׁ יאִׁ  ַהְנבִׁ

י בֹו    ר:...ֵלאמֹּ   ָכתּוב ֵדי ַדְברִּ י מִּ ים כִּ ם ֶיֶלד ַשֲעשּועִּ ם אִּ י ֶאְפַריִּ יר לִּ עֹוד ַעל ֵכן ָהמּו ֵמַעי לֹו   ָזכֹור ֶאְזְכֶרּנּווֶנֱאַמר "ֲהֵבן ַיקִּ

 )לא,יט( ".ה' ַרֵחם ֲאַרֲחֶמּנּו ְנֻאם 

 
 

 למידה   מכוונות ותשאל

 ביהודה?  המתגוררים ירמיהו של לשומעיו השומרון, הרי גאולת על נבואה  תורמת  מה  א.

 מה?   ועל בפרקנו  בוכה  מי  ב.

 הנבואה?  דברי פי  על הגלות  מן  לארץ החזרה את יאפיין מה ג.

 
 

 
 

  שיאפיינו  הדברים  את  בטבלה  ורשום  הבאים,  בפסוקים  עיין  .ישראל  את  לגאול  עתיד  שה'  מנבא  ירמיהו  "אל  פרקב .1

   .הגאולה את

 הכתוב לשון הגאולה  מאפייני

 

י" ▪ ְננִׁ יא הִׁ ים ָצפֹון ֵמֶאֶרץ  אֹוָתם ֵמבִׁ ַבְצתִׁ ַיְרְכֵתי  ְוקִׁ  )ז( " ָאֶרץ מִׁ

 )טו(  "אֹוֵיב ֵמֶאֶרץ ְוָשבּו" ▪

ים ְוָשבּו" ▪ ְגבּוָלם ָבנִׁ  )טז(  " לִׁ

 
י עֹוד" ▪ ְטעִׁ ים תִׁ  )ד(  "שְֹּמרֹון ְבָהֵרי ְכָרמִׁ

ירֹּש ְוַעל  ָדָגן ַעל  ְיהָֹוה  טּוב ֶאל  ְוָנֲהרּו" ▪ ְצָהר  ְוַעל  תִׁ ֹּאן ְבֵני ְוַעל  יִׁ  )יא(  "ּוָבָקר  צ

 
י ▪ ֵבנִׁ י ְוָאשּוָבה   ֲהשִׁ    )יז( ֱאֹלָהי ְיהָֹוה  ַאָתה כִׁ

י ▪ י  ְוַגם בְֹּשתִׁ ְכַלְמתִׁ י נִׁ י  כִׁ  )יח( "ְנעּוָרי  ֶחְרַפת  ָנָשאתִׁ

 

ְמחֹול  ְוָיָצאת" ▪ ים  בִׁ  )ג( "ְמַשֲחקִׁ

ְמָחה ְלַיֲעקֹּב   ָרנּו" ▪  ")ו( ְוַצֲהלּו  שִׁ

ְננּו  ּוָבאּו" ▪ ְמרֹום ְורִׁ יֹון בִׁ  )יא( "צִׁ

ְשַמח ָאז" ▪ ים ְבָמחֹול ְבתּוָלה תִׁ ים ּוַבֻחרִׁ  יב(  ")  ַיְחָדו  ּוְזֵקנִׁ

י" ▪ ים  ְלָששֹון  ֶאְבָלם ְוָהַפְכתִׁ ַחְמתִׁ ים ְונִׁ ַמְחתִׁ יגֹוָנם  ְושִׁ  )יב(  "מִׁ

   של איחוד
  ויהודה  ישראל ממלכות
 אחת  למלכות

י" ▪ ים ָקְראּו יֹום  ֶיש כִׁ ם ְבַהר  נְֹּצרִׁ יֹון ְוַנֲעֶלה  קּומּו ֶאְפָריִׁ  )ה'(  ".ֱאֹלֵהינּו ְיהָֹוה   ֶאל צִׁ

 

  

ים" ַבְצתִּ ַיְרְכֵתי ְוקִּ  " ָבם  ָאֶרץ מִּ
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 המאוחדת   הממלכה

 ה  , לא ירמיהו ,קרא יוסף ר'

ים ָקְראּו יום יש כי  . ציון ונעלה  ביכורים נקחה  ויאמרו פירות  שומרי שיקראו -... נְֹּצרִׁ

 

שבעתיד  ירמיהו  של  בקריאה  ביטוי  לידי  בא  אחת  לממלכה  יהודה  וממלכת  ישראל  ממלכת  של  מחדש  האיחוד 

את   יעלו  ישראל(  ממלכת  )לשעבר  אפרים  שבהר  בכרמים  הפירות  שומרי  שהם  ים"  לירושלים ה"נְֹּצרִׁ ביכוריהם 

ים י ֶיש יֹום, ָקְראּו נְֹּצרִׁ ם   )בממלכת יהודה(: "כִׁ יֹון ֶאל ה' ֱאֹלֵהינּוְבַהר ֶאְפָריִׁ  " )ר' יוסף קרא(. קּומּו ְוַנֲעֶלה צִּ

 

 ? א"ל בפרק ירמיהו מנבא   מי על

  השבטים  עשרתשהם    -  ל"ישרא   "ממלכתמ  םלגולי  מתייחסת  שהנבואה  בולטים  רמזים  ישנם  א" ל  בפרק  נבואהב .2

  ם. הבבלי  בידי  יהודה"  "ממלכת  חורבן  לפני  שנה  140-כ  , י"ז(  פרק  ב  במלכים  כמתואר)  אשור  מלכות  ידי  על  שהוגלו

 . הרמזים את וצטט יט,-א  יםקפסו א"ל  בפרק עיין

 הערות יםציטוטה רמזה
  גיאוגרפיים  מקומות

  מלכת למ השייכים

 ישראל 

י עֹוד" ▪ עִּ טְּ ים תִּ ָרמִּ ָהֵרי כְּ רוֹ  בְּ   )ד( "ן ֹשמְּ

י" ▪ אּו יֹום ֶיש כִּ ים ָקרְּ רִּ ַהר ֹנצְּ ָריִּ   בְּ    )ה( "םֶאפְּ

ָרָמה קֹול" ▪ ָמע בְּ שְּ י נִּ הִּ י נְּ כִּ ים בְּ רּורִּ  )יד( "ַתמְּ

  בני   של  לנחלותיהם  שייכים  גיאוגרפייםה   המקומות

  הר "  מנשה,  בנחלת  "שומרון"  העיר  :ובנימין(  )יוסף   רחל

  עיר   שהיא  ,"רמה "ו  אפרים,  לנחלת  ככינוי  "אפרים

 ן. בנימי בנחלת מרכזית

  םלשבטי הקשורים שמות

 ישראל  בממלכת

ם" ▪ ַריִּ ֶאפְּ י וְּ ֹכרִּ  ()ח "הּוא בְּ

ם" ▪ ַריִּ נֹוֵדד ֶאפְּ תְּ   )יז( "מִּ

יר ֲהֵבן" ▪ י ַיקִּ ַריִּ  לִּ  ט( י) "םֶאפְּ

ַבָכה ָרֵחל" ▪ י ָבֶניהָ  ַעל מְּ  (.)יד "ֵאיֶנּנּו כִּ

  ולכן   ישראל  בממלכת  המרכזי   השבט  הוא   אפרים

  השבטים   עשרת  כל   את  מכנה   התנ"ך   קרובות  לעיתים

   "אפרים" בשם

  )ולא  "ישראל" שםה

 ( "יהודה"

יעוֹ  ָהלֹוְך" ▪ גִּ ַהרְּ ָרֵאל לְּ שְּ  )א(  "יִּ

ֵנְך עֹוד" ▪ ֵנית  ֶאבְּ בְּ נִּ תּוַלת וְּ ָרֵאל בְּ שְּ  ")ג(  יִּ

ֹהָוה הֹוַשע" ▪ ָך ֶאת יְּ ית ֵאת ַעמְּ ֵארִּ ָרֵאל שְּ שְּ  )ו( "יִּ

י" ▪ י כִּ יתִּ ָרֵאל  ָהיִּ שְּ יִּ  )ח(  "לְּ

רּו" ▪ מְּ אִּ ָזֵרה וְּ ָרֵאל מְּ שְּ ֶצּנּו יִּ ַקבְּ  )ט(  "יְּ

  או   העם  לכלל  לשמש   יכול  "ישראל"  השם  בתנ"ך

 הפרק  של  המלא  ההקשר  מתוך  .ישראל"  מלכתמ"ל

  מכוון  זה  בפרק רבות שמופיע "ישראל" שהביטוי נראה 

 ם. הע לכלל ולא  "ישראל ממלכת"ל

 

 לב  בפרק  ירמיהו לנבואת   השלמה

 בענתות בפרק לב, מתואר מצב שלמרות שצבא בבל מחריב את ממלכת יהודה, ה' מצווה את ירמיהו לקנות שדה  

 והוא מנמק זאת לירמיהו, כך:

 לב  ירמיהו

י מב() י  ַכֲאֶשר ה'  ָאַמר כֹּה כִׁ ֹּאת  ַהְגדֹוָלה ָהָרָעה  ָכל ֵאת ַהֶזה ָהָעם  ֶאל ֵהֵבאתִׁ    ַהז

י ֵכן   יא ָאנֹּכִׁ י   ֲאֶשר ַהטֹוָבה  ָכל  ֶאת ֲעֵליֶהם  ֵמבִׁ  ֲעֵליֶהם: דֵֹּבר ָאנֹּכִׁ

ְקָנה )מג( ֹּאת  ָבָאֶרץ ַהָשֶדה ְונִׁ ים ַאֶתם ֲאֶשר ַהז יא  ְשָמָמה אְֹּמרִׁ ְתָנה ּוְבֵהָמה  ָאָדם ֵמֵאין הִׁ ים:  ְבַיד  נִׁ  ַהַכְשדִׁ

ְקנּו ַבֶכֶסף ָשדֹות )מד( ים ְוָהֵעד   ְוָחתֹום ַבֵסֶפר ְוָכתֹוב   יִׁ    ֵעדִׁ

ן ְבֶאֶרץ  ְנָימִּ יֵבי בִּ ְסבִּ ִּם ּובִּ י ַהֶּנֶגב  ּוְבָעֵרי ַהְשֵפָלה ּוְבָעֵרי ָהָהר ּוְבָעֵרי ְיהּוָדה ּוְבָעֵרי ְירּוָשַל יב  כִׁ    :ה' ְנֻאם  ְשבּוָתם ֶאת ָאשִׁ

 

 מד?-מב פסוקים  ב"ל בפרק  הנחמה נבואת  על ,א" ל בפרק ירמיהו של הנחמה נבואת   מוסיפה מה .3
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 המאוחדת   הממלכה

 מלכה כמ  מחדש  תקום  ישראל"  ש"ממלכת  משמעותה  אין  לנחלתם  יחזרו  השבטים  שעשרת  הנבואה  כי  לב  לשים  יש

  שלעתיד  הרעיון  .ויתאחדו  לארץ  ישובו  ישראל  עם  של  חלקיו  שניש  היא  הנבואה  אלא  ,"יהודה   "ממלכתמ  נפרדת

 נוספים,   במקומות  ביטוי  לידי  בא   בירושלים,  יהיה  הממלכה  ומרכז  תתבטל  ליהודה  ישראל  בין  הפילוג  קללת  לבוא

 ממלכות  כחלק  שיקומה  אתו  חורבנה   את  צפהו  ישראל,  במלכות  נביא  שהיה  עמוס  בנביא  וכן  ,בהמשך  שנלמד  כפי

ים ַההּוא   "ַביֹום בירושלים  שמרכזה מאוחדת יד ֻסַכת  ֶאת  ָאקִׁ  (. יא  ט', עמוס) ַהנֶֹּפֶלת" ָדוִׁ
 

 ל"א?  בפרק הנבואה   נאמרה למי

 . הבאה  השאלה  על עונה   שאתה לפני  הבא במידע עיין

724-   
  וגלות  ישראל  ממלכת חורבן

 השבטים  עשרת

  הבירה  העיר  ואת  ישראל  ממלכת  את  והחריב  כבש  אשור  מלך  סרגון 

  עשרת  את  הגלתה  גם  אשור   ממלכת  לכך   בנוסף   שומרון.  שלה

   השבטים.

586 - 
  ובית יהודה  ממלכת חורבן

 וגלות  הראשון המקדש

 כבש   בבל  מלך  נבוכדנצר  ,ישראל  ממלכת  חורבן  אחרי  שנים  138

  והיגלה  המקדש  בית  את,  ירושלים  את  ,יהודה  ממלכת  את  והחריב

 תושביה. את
 

 השבטים  עשרת  וגלות  ישראל  מממלכת   חורבן  אחרי  שנה  100-כ  כלומר  ביהמ"ק,  חורבן  לפני  30-כ  לנבא  החל  ירמיהו

 

  "ישראל  לכתמ מ"מ  הגולים  של   שיבתם  את  לתאר  ,"יהודה  "ממלכת  של  חורבנה  ערב  ירמיהו,ל   חשוב  היה  מדוע .4

 שנה? 138-כ  לפני רכב שחרבה

  



 ירמיהו פרק לא   

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

 ישראל  עם לבין הקב"ה  בין שיח -הדו

 ה.הטבל   את והשלם ,הרד"ק ובדברי בפסוקים עיין  ישראל. לעם הקב"ה בין שיח-דו מתנהל  'ה-'א  בפסוקים .5

 בלשונך הטיעון הכתוב בלשון הטיעון הדובר

 הקב"ה 

   ה' ָאַמר כֹּה )א(

ְדָבר ֵחן ָמָצא  יֵדי  ַעם  ַבמִׁ   ָחֶרב ְשרִׁ

יעֹו ָהלֹוְך  ְשָרֵאל:   ְלַהְרגִׁ  יִׁ

 

ְרָאה ה' ֵמָרחֹוק )ב( ישראל  עם י  נִׁ  לִׁ

 
 
 

 הקב"ה 

יְך עֹוָלם ְוַאֲהַבת  יְך  ֵכן  ַעל  ֲאַהְבתִׁ  ָחֶסד:  ְמַשְכתִׁ

ְבֵנית ֶאְבֵנְך עֹוד )ג( ְשָרֵאל ְבתּוַלת ְונִׁ   יִׁ

י עֹוד  ְך ַתְעדִׁ ְמחֹול ְוָיָצאת ֻתַפיִׁ ים:  בִׁ  ְמַשֲחקִׁ

י עֹוד )ד( ְטעִׁ ים תִׁ ים  ָנְטעּו  שְֹּמרֹון ְבָהֵרי ְכָרמִׁ ֵללּו  נְֹּטעִׁ  :1ְוחִׁ

י )ה( ים ָקְראּו יֹום  ֶיש כִׁ ם ְבַהר נְֹּצרִׁ    ֶאְפָריִׁ

יֹון ְוַנֲעֶלה  קּומּו     ֱאֹלֵהינּו: ה' ֶאל צִׁ

 

 

 לא  ירמיהו ,רד"ק

 להמיתם   עליהם  מתנכלים  המצריים  שהיו  "חרב  שרידי  עם"   והיו  "בעיני  חן  מצא"  כי  -  במדבר  חן  מצא  ה'  אמר  כה  )א(

  יגיעה   בלא   במן   וכלכלתים  ,שנה  ארבעים   במדבר  שהולכתים   במדבר   בעיני  חן  ומצאו  ,מתוכם  הוצאתים  ואני   ,ולכלותם

 . עמל ובלא

 "... מנוחה להם לתור" שאמר  כמו מרגוע  לו להמציא  במדבר לפניהם הלך האל  כלומר... -  להרגיעו הלוך

   :ותשובה במענה חלוק הפסוק -  לי נראה ה' מרחוק )ב(

 נראה  ה'   רחוק"  מזמן  כי  זה  הוא  אמת  :היא  האמר  ",במדבר  חן מצא"  האל  שאמר  למה :בגלות  ישראל  כנסת  אומרת

   .ממני פניו  הסתיר  עתה  אך "לי

 . לעולם  האהבה להיות אלא שעה לפי אליך אהבתי היתה   לא "אהבתיך  עולם ואהבת" :האל אותם ענה

 

 יות ולג קיבוץ

 לא  ירמיהו

י  )ו(    ה'  ָאַמר כֹּה כִׁ

ְמָחה ְלַיֲעקֹּב ָרנּו  ֹּאש ְוַצֲהלּו שִׁ ם ְבר יעּו  ,ַהגֹויִׁ ְמרּו  ַהְללּו ַהְשמִׁ ית ֵאת ַעְמך ֶאת  ה' הֹוַשע ְואִׁ ְשָרֵאל:  ְשֵארִׁ  יִׁ

   .  ישראל את  להושיע ךי ימש שה'  שיבקשו מהם  ומבקש ,ישראל גאולת על לשמוח  כיהםללמ הגויים  בראש מדים ולע ה'  בשם קורא  הנביא 

י  )ז( ְננִׁ יא  הִׁ ים  ָצפֹון ֵמֶאֶרץ אֹוָתם ֵמבִׁ ַבְצתִׁ ַיְרְכֵתי ְוקִׁ ֵּור ,ָבם ָאֶרץ מִׁ ֵסחַ  עִׁ  ֵהָנה:  ָישּובּו  ָגדֹול ָקָהל ַיְחָדו ְויֶֹּלֶדת ָהָרה ּופִׁ

 .)רד"ק( ם"לאט  ילכו והיולדת ההרה , הפסח  ,וריהע שאפילו בנחת, יהיה   הגליות שבקיבוץ מבטיח  ה' 

י )ח( ְבכִּ ים ָיֹבאּו בִּ יֵלם  ּוְבַתֲחנּונִּ    אֹובִּ

  ________________________________________________________________________ 

יֵכם  ם ַנֲחֵלי ֶאל אֹולִׁ ֹּא ָיָשר  ְבֶדֶרְך ַמיִׁ ָכְשלּו ל    ָבּה יִׁ

   ח(-ז ,לה  הוילישע )דומה  יסיר ה' דרךב מכשול וכל  למים, אומ יצ לא  הגולים לא"י  שבדרכם ידאג ה' 

י  י כִׁ יתִׁ ְשָרֵאל   ָהיִׁ ם  ְלָאב ְליִׁ י ְוֶאְפַריִׁ  ס  הּוא: ְבכֹּרִׁ

 דוד(  )מצודת "לאביו בכור כבן עלי חביב" השבטים( )עשרת ואפרים אני,   אביהם כי  ישראל על ארחם 
 

 ה? ארצ ושיבתם  גאולתם על  מדובר הלוא  הזה, הבכי פשר מה .השבים בכי  את מתאר הנביא  ח, בפסוק .6

 
ים  "  1 ֵללּוָנְטעּו נְֹּטעִׁ אותם    לחללאו  ק בירושלים  פירות רה יש בהם קדושה. ניתן לאכול את  הפירות    )"נטע רבעי"(  : אחר שלוש שנות עורלה בשנה הרביעית"ְוחִּ

 . בכסף קונים אוכל שאותו אוכלים בירושליםו, את הפירות בכסף פודיםע"י ש חולין כלומר להפוך את לפירות 
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 הגאולה  בזמן הריגשי המהפך

 לא  ירמיהו

ְמעּו )ט( ם ה' ְדַבר שִׁ ידּו  גֹויִׁ ים ְוַהגִׁ יִׁ ֶמְרָחק ָבאִׁ    מִׁ

 ידעו שכולם  הרחוקות לארצות הבשורה  את  ולבשר  גם אלא  ה' דבר את   לשמוע רק  לא שעליהם הגויים אל פונה  הנביא 

ְמרּו  ְשָרֵאל ְמָזֵרה ְואִׁ  ֶעְדרֹו: ְכרֶֹּעה ּוְשָמרֹו  ְיַקְבֶצנּו יִׁ

 עדרו.  על השומר כרועה  עליהם ישמור והוא אותם,  מקבץ הוא  עתה  בגלויות ישראל את   שפיזר שה' להודיע הגוים על 

י )י( ַיד ּוְגָאלֹו  ַיֲעקֹּב  ֶאת  ה' ָפָדה כִׁ ֶמנּו:  ָחָזק מִׁ  מִׁ

ְּננּו ּוָבאּו  )יא( ְמרֹום ְורִּ יֹון בִׁ    ה' טּוב  ֶאל ְוָנֲהרּו  צִׁ

ירֹּש ְוַעל   ָדָגן ַעל  ְצָהר  ְוַעל  תִׁ ֹּאן ְבֵני ְוַעל יִׁ יפּו ְולֹא ָרֶוה ְכַגן ַנְפָשם ְוָהְיָתה  ּוָבָקר  צ  :2עֹוד ְלַדֲאָבה יֹוסִּ

ְשַמח ָאז )יב( ים ְבָמחֹול  ְבתּוָלה תִּ ים  ּוַבֻחרִׁ י ַיְחָדו ּוְזֵקנִׁ ים ְלָששֹון ֶאְבָלם ְוָהַפְכתִּ ַחְמתִּ ים ְונִּ ַמְחתִּ יגֹוָנם ְושִּ  : מִּ

י  )יג( ֵּויתִׁ ים  ֶנֶפש ְורִׁ י  ָדֶשן ַהכֲֹּהנִׁ י ֶאת ְוַעמִׁ ְשָבעּו טּובִׁ   ה': ְנֻאם יִׁ

 ... במקדש העבודה  חידוש את גם יכלול השפע 

 

  הנביא  יג-יא  בפסוקים  זאת  לעומת  לא"י,  בדרכם  השבים  את  שילווה   הבכי   את  מתאר  הנביא   ח',- ו'  בפסוקים  .7

 בסס את תשובתיך.   השבים? שעוברים הריגשי  למהפך שגורם הדבר מהו לא"י.  השבים שמחת את מתאר

 

 

 לגויים  הקריאה 

 לא  ירמיהו

ֹּאש ְוַצֲהלּו  )ו( יעּו  ,ַהּגֹויִּם ְבר ְמרּו ַהְללּו  ַהְשמִׁ ית ֵאת ַעְמך  ֶאת ה' הֹוַשע  :ְואִׁ ְשָרֵאל  ְשֵארִׁ  ... יִׁ

ְמעּו  (י-)ט ידּו  ּגֹויִּם ה' ְדַבר שִׁ ים ְוַהגִׁ יִׁ ֶמְרָחק ָבאִׁ ְמרּו  מִׁ ְשָרֵאל ְמָזֵרה :ְואִׁ י ...ְיַקְבֶצנּו  יִׁ  ... ַיֲעקֹּב ֶאת ה' ָפָדה  כִׁ

 

 ט  ,לא ירמיהו רד"ק

  הגלוהו  בכחם  לא  כי  הגוים  וידעו  .יקבצו  הוא  האומות  בין  והגלהו  אותו  שזרה  מי  -  יקבצנו  ישראל  מזרה  שמעו,  )ט(

 . וגומר  " ה'  פדה  כי" כן  אחר שאמר זהו לארצו  וישיבנו  מרשותם יוציאנו כרחם על  שהרי ,האל  ברצון לא אם

 

 תשובות( )שתי ישראל?  על של הגאולה את  ויפרסמו  ידעו יכירו הגויים שגם צורך יש מדוע .8
 

  

 
יפּו ְלַדֲאָבה עֹוד" 2 ֹּא יֹוסִׁ ם ְבתֹוְך ַהָמקֹום ְיַנֵחם ֶאְתֶכם "זה המקור המקראי לברכה שמנחמים את האבלים  ":ְול ירּוָשַליִׁ יֹון וִׁ יפּו ַלְדָאָבה  ְשַאר ֲאֵבֵלי צִׁ ֹּא תֹוסִׁ ְול

 )מנהג אשכנז(.  ד"עֹו
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 הטבלה.   את והשלם הרד"ק,  ובדברי בפסוקים עיין לרחל, הקב"ה בין  שיח -דו מעין  מתנהל טז-יד  בפסוקים .9

 הערות הכתוב לשון הדובר

 

   ה' ָאַמר כֹּה  )יד(

ְשָמע ְבָרָמה קֹול     נִׁ

י  י ְנהִּ ים ְבכִּ    ַתְמרּורִּ

ָּנֵחם ֵמֲאָנה ָבֶניהָ  ַעל  ְמַבָכה ָרֵחל  י ָבֶניהָ  ַעל ְלהִּ  ֵאיֶננּו:  כִׁ

  מצביעות   (bold)  תשהמודג  המילים

  בהשמעת   הדרגתיות  קיימתש  כך  על

 , ובהסבר מהו "הקול".  הבכי ותקול

 

   ה' ָאַמר כֹּה  )טו(

י  ְנעִׁ י קֹוֵלְך מִׁ ֶבכִׁ ְך מִׁ ְמָעה ְוֵעיַניִׁ דִׁ    מִׁ

י  ְפֻעָלֵתְך ָשָכר ֵיש כִׁ  אֹוֵיב:  ֵמֶאֶרץ ְוָשבּו ה'  ְנֻאם  לִׁ

ְקָוה ְוֵיש  )טז( יֵתְך תִׁ ים ְוָשבּו  ה' ְנֻאם  ְלַאֲחרִׁ ְגבּוָלם:  ָבנִׁ  לִׁ

  החלקים   בשני  צבועות ש  המילים

  הוא  השני  שהחלק  כך  על  מצביעות

   הראשון.  בחלק לנאמר  ישירה  תגובה 

 
 

 מה?  ועל "ברמה" בכה מי

ְשָמע ְבָרָמה קֹול" י נִּ י ְנהִׁ ים ְבכִׁ ָנֵחם ֵמֲאָנה  ָבֶניהָ  ַעל ְמַבָכה ָרֵחל ,ַתְמרּורִׁ י  ָבֶניהָ  ַעל  ְלהִׁ  )יד(  "ֵאיֶננּו כִׁ

 מעובד( ) רש"י

  של   כבכיים  הקול  את  המפרשים  יש  -  נשמע  ברמה  קול

  לירושלים,   שמצפון  ,הרמ  העירמ   שיצאו  לגלות  היוצאים

ְרְמָיהּו  ֶאל  ָהָיה  ֲאֶשר  ַהָדָבר "  ככתוב:  לבבל  בדרכם   ֵמֵאת   יִׁ

ים  ַרב  ְנבּוַזְרֲאָדן  אֹּתֹו  ַשַלח  ַאַחר  ה' ן  ַטָבחִׁ   ְבַקְחתֹו   ָהָרָמה  מִּ

ים  ָאסּור  ְוהּוא  אֹּתֹו קִׁ ִׁם  ָגלּות   ָכל  ְבתֹוְך  ָבאזִׁ יהּוָדה   ְירּוָשַל   וִׁ

ים    א(  מ, )ירמיהו ".ָבֶבָלה ַהֻמְגלִׁ

 )מעובד(  מקרא דעת

  חורבן  בימי  הארץ  מן  שגלו  יוסף   בני  על  גם  בוכה  רחל

  מחורבן  בימי   שגלו  ויהודה  בנימין  בני  על   וגם  ישראל  מלכות

 את  כואבת  והיא  בארץ  נקברה  אמנו  רחל  יהודה.  מלכות

 לא  בנימין   שגלה   לאחר  ועתה  , הארץ  את   הבנים  עזיבת

 לה  איןש  שכולה,כאם    והיאבארץ    מבניה  אחד  אפילו  נשאר

   .מנחם

 

 וענה:   ודעת מקרא,  רש"י ובדברי  יד בפסוק עיין .10

 ? מה ועל  בכה מי  ,"הרמה" מהי רש"י לפי א.

 ? מה ועל  ,ברמה בכה מי מקרא דעת לפי ב.
 

  

 " ָבֶניהָ   ַעל  ְמַבָכה ָרֵחל"

1890-בשנים בבית לחם, תצלום קבר רחל 
9001 



 ירמיהו פרק לא   

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

 והשכר  הפעולה

י" ְנעִׁ י קֹוֵלְך מִׁ ֶבכִׁ ְך  מִׁ ְמָעה  ְוֵעיַניִׁ דִׁ י מִׁ ְפֻעָלֵתְך ָשָכר ֵיש כִּ  )טו(  " אֹוֵיב ֵמֶאֶרץ  ְוָשבּו ה' ְנֻאם לִּ

ְקָוה ְוֵיש" יֵתְך  תִׁ ים ְוָשבּו ה'  ְנֻאם ְלַאֲחרִׁ ְגבּוָלם ָבנִׁ  )טז( " לִׁ

 שד"ל

ְפֻעָלֵתְך   היא פעולה - לִׁ

  שעשתה והנהי הבכי

 ה. בני על

 רש"י

 שהעמיד   על  הוא  ברוך   הקדוש  את  לפייס  ואמהות   אבות   שהלכו  :אמר  אגדה  מדרש   -  בניה  על  מבכה  רחל

 רחמיך   -  מרובים   מי   רחמי  ,עולם  של  רבונו  :לפניו  אמרה  רחל  נכנסה  .נתפייס   ולא  בהיכל  דמות   מנשה

 שעבד   עבודה  שכל  ,ביתי  בתוך  צרתי  הכנסתי  אני  והלא  .מרובים  רחמיך  אומר   הוי  ודם?   שרב  רחמי  או

 די   ולא  )במקומי(  אחותי  את  הכניסו  לחופה   ליכנס  כשבאתי  .בשבילי  אלא  עבד  לא  אבי  את  יעקב

 המקדש(   בבית  )פסל  בביתך   צרתך  בניך  הכניסו  אם   אתה  אף   .סימני  את  לה  שמסרתי  אלא  ששתקתי

 .לאחותך סימנך שמסרת  ולצדקתך לפעולתך שכר יש ,סנגוריא למדת יפה :לה אמר .להם שתוק
 

 וענה:  טז-טו בפסוקים עיין .11

י" א. ְפֻעָלֵתְך  ָשָכר ֵיש כִׁ  תשובות( )שתי בשכר? אותה  שזיכתה רחל  שעשתה הפעולה מה  "לִׁ

 הפשט(  )לפי פעולתה? על לקבל  זכהת שרחל השכר מה ב.

 

   אפרים לבין הקב"ה  בין שיח -הדו

 והדבר  השבטים(.  עשרת  את  )המייצג   אפרים  שאמר   דברים  וגם   ה'  דברי  גם  ראשון   בגוף  מובאים   י"ט-י"ז  בפסוקים 

 ה. הטבל  את והשלם ,בפסוקים  עיין  מהאמירות. אחת כל את אמר מי לציין בלי ,יניהםב שיח -דו מעין יוצר

 ( בלשונך) הטיעון ( הכתוב בלשון) הטיעון הדובר

י ָשמֹועַ   )יז(  ם ָשַמְעתִׁ ְתנֹוֵדד ֶאְפַריִׁ   )מצטער(  מִׁ

 

י  ַסְרַתנִׁ ָּוֵסר יִׁ ֹּא ְכֵעֶגל ָואִׁ    ֻלָמד  ל

י  יֵבנִּ י ְוָאשּוָבה ֲהשִּ  ֱאֹלָהי:   ה'  ַאָתה כִׁ

י   )יח( י ַאֲחֵרי  כִׁ י שּובִּ ַחְמתִׁ    נִׁ

י  ְוַאֲחֵרי  ָּוְדעִׁ י הִׁ    ָיֵרְך ַעל ָסַפְקתִׁ

י  י  ְוַגם בְֹּשתִׁ ְכַלְמתִׁ    נִׁ

י  י כִׁ  ְנעּוָרי:  ֶחְרַפת  ָנָשאתִׁ

 

 

יר ֲהֵבן  )יט( י ַיקִׁ ם לִׁ    ֶאְפַריִׁ

ם  ים ֶיֶלד אִׁ    ַשֲעֻשעִׁ

י  ֵדי כִׁ י מִׁ    עֹוד ֶאְזְכֶרנּו ָזכֹּר  בֹו ַדְברִׁ

   לֹו ֵמַעי ָהמּו  ֵכן ַעל 

   ה':  ְנֻאם ֲאַרֲחֶמנּו ַרֵחם 

 

 

 יז  , לא ירמיהו שד"ל,

 הבנים עצמם.)פונה ל( מצייר  "ושבו בנים ": )את ההבטחה לרחל( אחר שהזכיר -שמוע שמעתי אפרים 

 ? יט-יז הבאים לפסוקים טז-יד  הפסוקים בין הקשר  מה ,שד"ל לפי .12

  



 ירמיהו פרק לא   

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

ם"  י ֶאְפַריִּ יר לִּ  "ֲהֵבן ַיקִּ

 ירמיהו לא, יט 

ם ֶיֶלד  הֲ  ם אִׁ י ֶאְפַריִׁ יר לִׁ י בֹו ָזכֹּר ֶאְזְכֶרנּו עֹוד ַעל ֵכן ָהמּו ֵמַעי לֹו ַרֵחם ֲאַרֲחֶמנּו ְנֻאם ה': ֵבן ַיקִׁ ֵדי ַדְברִׁ י מִׁ ים כִׁ  ַשֲעֻשעִׁ

 

 וענה:   יט, בפסוק עיין .13

 . אפרים לבקשת  ה' של הנרגשת  התגובה על המעיד הביטוי  את והסבר צטט א.

 אפרים?  לבקשת  נענה ה' מדוע הסבר א, לשאלה שלך  התשובה לאור ב.

 

 

 

 יט  לא, ירמיהו ,אקר יוסף ר'

יר  ֵבןהֲ  י  ַיקִׁ ם  לִׁ ם  ֶאְפַריִׁ ים  ֶיֶלד  אִׁ  ! ? "אפרים  לי  הוא  יקיר  בן"  וכי  :)פירושו(  פתרונו  וזה  זה...  הוא   תמוה  מקרא  -  ַשֲעֻשעִׁ

ים  ֶיֶלד"  או  שבטכ  ישראל  את  והחטיא  שחטא  השבטים  בכל  ואין  דברי...  על  היה  ַממרה  מעולם  והלא  ...!?" ַשֲעֻשעִׁ

 ".ֲאַרֲחֶמנּו  ַרֵחםו" "לו ֵמַעי ָהמּו  ֵכן ַעל " ו,מפשע  ושב  מתנחם הוא   אשר על אלא, אפרים!...

 

 וענה: קרא,  הר"י  ובדברי  יט בפסוק עיין .14

 את התמיה.   בלשונךא. הר"י קרא מפרש את הביטוי "הבן יקיר לי אפרים?!" כתמיה של הקב"ה, הסבר 

 ב. לפי הר"י קרא, כיצד ה' משיב לתמיה שהוא בעצמו העלה?  

 

 

 

 סיכום

   ישראל. עם כלפי  לקב"ה  שיש המיוחדת  בהההא  ביטוי  לידי בא, יט- א פסוקים  א"ל בפרק ירמיהו  בנבואת .15

   ישראל.  כלפי לה' של המיוחדת והדאגה  האהבה  את מכל יותר   עיםיהמב  ביטויים ארבע וצטט  ,בפרק עיין

 

 

 

   ן.השומרו  והפרחת  הגלויות קיבוץ  מתואר יט -א פסוקים  יא פרק ירמיהו  בנבואת .16

 תיך.ותשוב  את  בסס  ש.להתממ  הגאולה  לתהליך  וגורמים  , זו  בנבואה  מוזכריםש  שוניםה  םיהמרכיב  שלושת   הן   מה 

 

 

  


