
 ירמיהו פרק לו   

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

 ו ל פרק ירמיהו
 מבוא

 כל  את  ספר  מגילת  על  לכתוב  ירמיהו   מצטווה  זה   בפרקבשנה הרביעית למלכותו.    -  בימי יהויקיםפרק זה עוסק  

  נריה   בן  ברוך  ., ולהקריא את הנבואות הללו בפני העם כדי שיחזרו בתשובהדרכו  מראשיתת הפורענות שלו  נבואו 

 . יהויקים   המלך   בפני. הנבואות נקראות בפני העם, בפני שרי המלך ולבסוף גם  ירמיהו  מפי  הנבואות   את  כותב   הסופר, 

 למלךקשה    פורענות  ומנבא   שנית,  המגילה  את  לכתוב  מצטווה   ירמיהו  .המלך קורע את המגילה ושורף אותהבתגובה  

 . יהויקים
 

 למידה   מכוונות ותשאל

 עכשיו?  דווקא  מגילה לכתוב  מצווה  ירמיהו מדוע א.

 המגילה?  לקריאת השונות התגובות  היו  מה ב.

  המגילה? שריפת תוצאות היו מה ג.

 
 

 

 ההיסטורי  הרקע

 ה:אמר נ היא שבו התאריך  בציון פותחת  לו פרק  של הנבואה

 לו  פרק ירמיהו

נָּׁה ַוְיִהי )א( שָּׁ ְרִביִעת  בַּ ן ִליהֹויִָּׁקים הָּׁ ְך יֹאִשיָּהּו  בֶּ לֶּ ה  מֶּ יָּה  ְיהּודָּ ר  הָּ בָּ ה ַהדָּ ל  ַהזֶּ  ֵלאֹמר:  ה' ֵמֵאת ִיְרְמיָּהּו אֶּ

ר ְמִגַלת ְלָך ַקח )ב( ַתְבתָּ   ֵספֶּ יהָּ   ְוכָּ ל ֵאת  ֵאלֶּ ִרים כָּ ר ַהְדבָּ יָך ִדַבְרִתי ֲאשֶּ  ...ֵאלֶּ

 

 : ירמיה בספר נוספים   פרקים משני  לנו  מוכרת ליהויקים הרביעית השנה

 ט -א כה, ירמיהו

ר בָּ ר  ַהדָּ יָּה   ֲאשֶּ ל   ַעל   ִיְרְמיָּהּו  ַעל   הָּ ה  ַעם  כָּ ה   ְיהּודָּ נָּׁ שָּׁ ְרִבִעית   בַּ   הָּׁ

ן  ִליהֹויִָּׁקים ְך  יֹאִשיָּהּו  בֶּ לֶּ ה  מֶּ ה  ִהיא  ְיהּודָּ נָּ ִראֹשִנית   ַהשָּ   הָּ

אַצר ַקְחִתי  ֹשֵלחַ   ִהְנִני  ...ִלְנבּוַכְדרֶּ ת   ְולָּ ל   אֶּ פֹון  ִמְשְפחֹות  כָּ ל   ה'  ְנֻאם  צָּ   ְואֶּ

אַצר ְך  ְנבּוַכְדרֶּ לֶּ ל  מֶּ בֶּ ץ   ַעל   ַוֲהִבֹאִתים  ַעְבִדי   בָּ רֶּ אָּ יהָּ   ְוַעל  ַהזֹאת   הָּ   ֹיְשבֶּ

ל  ְוַעל ה  ַהּגֹוִים  כָּ ֵאלֶּ ִביב  הָּ ה  ְוַשְמִתים  ְוַהֲחַרְמִתים  סָּ ה   ְלַשמָּ   ְוִלְשֵרקָּ

ְרבֹות ם ּוְלחָּ   ...עֹולָּ

 ב -א ,מו פרק ירמיהו

ר יָּה  ֲאשֶּ ל  ה'  ְדַבר  הָּ ִביא  ִיְרְמיָּהּו  אֶּ   ַעל   ַהנָּ

ְך   ְנכֹו  ַפְרֹעה  ֵחיל  ַעל  ְלִמְצַרִים  ַהּגֹוִים: לֶּ   מֶּ

ר  ִמְצַרִים יָּה  ֲאשֶּ ת  ְנַהר  ַעל  הָּ ר   ְבַכְרְכִמש  ְפרָּ   ֲאשֶּ

ה אַצר  ִהכָּ ְך  ְנבּוַכְדרֶּ לֶּ ל  מֶּ בֶּ ְרִביִעית   ִבְשנַּת  בָּ   הָּׁ

ן ִליהֹויִָּׁקים ְך יֹאִשיָּהּו  בֶּ לֶּ ה: מֶּ  ְיהּודָּ

 

  שפת   על  ירע)  "קרב כרכמיש"לפנה"ס    605-התקיים ב  ,יהויקים  למלך  הרביעית  בשנה  כי   למדים  אנו  אלו  מפסוקים

 בכל   השלטת   אימפריה ל  להפוך  מתחילהו  מצרים  את  מנצחת  בבל  הזה   קרב ב  (.ימינו  של   סוריה   באיזור  פרת,   נהר

 גם  זוש  מכאן  .בזמן המלחמה הזו  מת  שאביו  לאחר  למלך  מתמנה  ,זה  בקרב  הצבא  מפקד  שהיה  נבוכדנאצר,  האזור.

 הבאות  בשנים  אותה  וחייב   יהודה  ממלכת  על  רבות   השפיע   כרכמיש  בקרב   ניצחוןה  .בבל  מלך   להיות  הראשונה  השנה

 ה.המלוכ   בכינון   עסוק  היה   הוא  כי   ליהודה,   מיד  הגיע  לא   נבוכדראצר  .בו  למרוד  או   בבל  למלך  להיכנע  האם   ע יהכרל

 גבוהים   סיכונים  בעלת  חוץ  מדיניות  ונקטו  התיכון,  במזרח  המתחוללים  השינויים  את  נכונה  העריכו  לא  ושריו  יהויקים

  ההתרחשויות   טיב  של  יותר  ומפוכחת  נכונה  הבנה  ירמיהו  גילה  לעומתם  .בבל  למרוד  סיוןיבנ  ,לכישלון  שהוליכה

 הרביעית  בשנה  ,כרכמיש  קרב  לאחר  קצר  זמן  הצפויות.  המדיניות   ההתפתחויות  על  מעמיקה   היסטורית  והערכה

 את   יה,אס   קדמת  ורחבי  יהודה  ארץ  על  שלטונו  את  להטיל  עתיד  שנבוכדראצר  דעתו  את  הנביא  השמיע  ,ליהויקים

 בתשובה. ובחזרה ,לבבל מרצון בכניעה ראה הוא האומה  להצלת היחיד  המוצא

 

  

   המגילה כתיבת



 ירמיהו פרק לו   

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

 המגילה  כתיבת

 לו  פרק ירמיהו

ה  ַוְיִהי )א( נָּ ְרִביִעת ַבשָּ ן ִליהֹויִָּקים הָּ ְך יֹאִשיָּהּו בֶּ לֶּ ה מֶּ יָּה  ְיהּודָּ ר הָּ בָּ ה ַהדָּ ל ַהזֶּ  ֵלאֹמר:  ה' ֵמֵאת ִיְרְמיָּהּו  אֶּ

ר ְמִגַלת ְלָך ַקח  )ב( ַתְבתָּ   ֵספֶּ יהָּ  ְוכָּ ל ֵאת ֵאלֶּ ִרים כָּ ר  ַהְדבָּ יָך ִדַבְרִתי ֲאשֶּ ֵאל  ַעל ֵאלֶּ ה  ְוַעל  ִיְשרָּ ל ל ְועַ  ְיהּודָּ    ַהּגֹוִים כָּ

יָך ִדַבְרִתי ִמיֹום  ה:   ַהיֹום ְוַעד  יֹאִשיָּהּו ִמיֵמי ֵאלֶּ  ַהזֶּ

ה  ֵבית ִיְשְמעּו  אּוַלי  )ג( ל ֵאת ְיהּודָּ ה  כָּ עָּ רָּ ר הָּ ֹנִכי ֲאשֶּ ם ַלֲעשֹות ֹחֵשב אָּ הֶּ    לָּ

ה ִמַדְרכֹו ִאיש יָּשּובּו   ְלַמַען  עָּ רָּ ַלְחִתי הָּ ם  ְוסָּ ם:  ַלֲעֹונָּ אתָּ  ס ּוְלַחטָּ

א )ד( ת ִיְרְמיָּהּו  ַוִיְקרָּ רּוְך אֶּ ן בָּ רּוְך  ַוִיְכֹתב ֵנִריָּה בֶּ ל ֵאת ִיְרְמיָּהּו ִמִפי  בָּ ר ה'  ִדְבֵרי כָּ ר ֲאשֶּ יו  ִדבֶּ ר:  ְמִגַלת ַעל  ֵאלָּ  ֵספֶּ

ה )ה( ת ִיְרְמיָּהּו ַוְיַצּוֶּ רּוְך  אֶּ צּור  ֲאִני ֵלאֹמר בָּ בֹוא אּוַכל  לֹא עָּ  ה':  ֵבית לָּ

אתָּ   )ו( ה ּובָּ אתָּ   ַאתָּ רָּ ה ְוקָּ ר  ַבְמִגלָּ ַתְבתָּ  ֲאשֶּ ת ִמִפי כָּ ְזֵני ה'  ִדְבֵרי אֶּ ם ְבאָּׁ עָּׁ   צֹום ְביֹום ה' ֵבית הָּׁ

ְזֵני ְוַגם  ל ְבאָּ ה  כָּ ִאים ְיהּודָּ ם  ַהבָּ ֵריהֶּ ֵאם: ֵמעָּ  ִתְקרָּ

ם ִתֹפל אּוַלי )ז( תָּ ה ִמַדְרכֹו  ִאיש ְויָֻּשבּו  ה' ִלְפֵני ְתִחנָּ עָּ רָּ דֹול ִכי הָּ ַאף גָּ ה  הָּ ר ְוַהֵחמָּ ר ֲאשֶּ ל ה'  ִדבֶּ ם אֶּ עָּ ה:   הָּ  ַהזֶּ

רּוְך ַוַיַעש )ח( ן  בָּ ר ְכֹכל ֵנִריָּה בֶּ הּו ֲאשֶּ ִביא ִיְרְמיָּהּו  ִצּוָּ ר ִלְקרֹא  ַהנָּ  ס  ה': ֵבית ה'  ִדְבֵרי ַבֵספֶּ

 

 וענה:  ח,- א פסוקים את קרא .1

 ? הללו הדברים  משתרעים  שניים כמה פני על ספר? במגילת  לכתוב,  ירמיהו שנצטווה הדברים מה א.

  מה? לשם ;צום ביום ,המקדש בבית , העםאוזני ב הדברים את להקריא נדרש  הויירמ הדברים, כתיבת לאחר ב.

 זאת? לעשות נריה בן ברוך את ציווה  אלא  המגילה את בעצמו הקריא לא  ירמיהו  מדוע ג.

 
 

 

  ועד  כנביא הופעתו מראשית  הנביא, דברי כל של כוללת  כתיבה במפורש שנזכרת התנ"ך בכל היחידה  הפעם  זוהי .2

  על   דבריו  את  להעלות מירמיהו  הקב"ה  מבקש  עתה  שדווקא  לכך   הסיבות להיות  יכולות מה  ה. המגיל  כתיבת  יום

 בות.י ס  שתי לפחות  בוכת ?בהכת

 

 

 

 

 : המגילה כתיבת תהליך התנהל כיצד עיםומש  אנו הפרק בהמשך

 לו  פרק ירמיהו

ת )יז( רּוְך ְואֶּ ֲאלּו  בָּ ד  ֵלאֹמר שָּ א ַהּגֶּ נּו נָּ ַתְבתָּ  ֵאיְך לָּ ת כָּ ל אֶּ ִרים  כָּ ה ַהְדבָּ ֵאלֶּ  ִמִפיו:  הָּ

ר )יח( ם ַויֹאמֶּ הֶּ רּוְך לָּ א ִמִפיו בָּ י  ִיְקרָּׁ ל ֵאת ֵאלַּ ִרים  כָּ ה ַהְדבָּ ֵאלֶּ ֲאִני הָּ ל כֵֹּתב  וַּ ֵסֶפר עַּ ְדיֹו הַּ  : בַּ
 

  שד"ל

  בדיו,  הספר  על  מפיו   כותבם  הייתי  מיד  אלא  כך.  אחר  לכתבם  בלבי  הדברים  שומר  הייתי  לא  -   בדיו  הספר  על  כותב

 ר. דב להחליף לי  אפשר היה ולא לפועל,  יוצאה  כתובתי  היתה לקריאתו  תכף כלומר

 

 וענה:  ,שד"ל ובדברי יח-יז  בפסוקי עיין .3

ַתְבתָּ  ֵאיְך" : השרים  לשאלת  נריה  בן ברוך של התשובה  הייתה מה א. ת  כָּ ל אֶּ ִרים  כָּ ה  ַהְדבָּ ֵאלֶּ  "? ִמִפיו  הָּ

   קיבלו? שהם התשובה של המשמעות  ומה  המגילה? נכתבה בדיוק כיצד לדעת לשרים חשוב  היה מדוע ב.

  



 ירמיהו פרק לו   
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 לו  פרק ירמיהו

נָּׁה ַוְיִהי )ט( שָּׁ ֲחִמִשית   בַּ ן ִליהֹויִָּׁקים הַּ ְך יֹאִשיָּהּו  בֶּ לֶּ ה  מֶּ ש ְיהּודָּ    ַהְתִשִעי ַבֹחדֶּ

ְראּו  ל  ה' ִלְפֵני  צֹום קָּׁ ם כָּ עָּ ִם הָּ לָּ ל  ִבירּושָּ ם ְוכָּ עָּ ִאים הָּ ֵרי ַהבָּ ה ֵמעָּ ִם:  ְיהּודָּ לָּ  ִבירּושָּ

א  )י( רּוְך ַוִיְקרָּ ר בָּ ת  ַבֵספֶּ  ..." ה' ֵבית ִיְרְמיָּהּו  ִדְבֵרי אֶּ

 

 לו  פרק ירמיהו ,רש"י

 ר. נבוכדנאצ  מפני יראים שהיו תענית; גזרו  - צום קראו

 

 חודש   עד  חתי  בארץ  התנגדות  ללא  עבר  הוא  חתי.  לארץ  ופנה  צבאו  את  גייס  סיוון  בחודש לנבוכדנאצר  הראשונה  בשנה"

 בחודש  אותה  ותפס  אשקלון  לעיר  פנה  הוא  לו.  שהעלו  הכבד  המס  את  קיבל  והוא  לפניו,  באו   חתי   ארץ  מלכי  כל  כסלו.

 ל".לת העיר את הפך הוא ממנה... שללה את ונשא אותה ובזז מלכה את תפס הוא כסלו.

 (1956 וייזמן  הבריטי האשורולוג בידי  שהתפרסמה  כרוניקהה מתוך  ,נבוכדנאצר של  מסעותיו)

 

 :הבאה השאלה על בעזרתם וענה  לעיל, במקורות עיין .4

ה "  נבואותיו   את  לכתוב   ירמיהו  את  ציווה  שה'  נאמר   הפרק   בתחילת  נָּׁ שָּׁ ְרִביִעת   בַּ   קריאת   אך  ,)א'(  "ִליהֹויִָּקים  הָּׁ

נָּׁה"  מכן:  לאחר כשנה  רק   הייתה העם בפני  המגילה שָּׁ ֲחִמִשית  בַּ ש  ...ִליהֹויִָּקים הַּ   זמן   חלף מדוע  .)ט'(  "ַהְתִשִעי  ַבֹחדֶּ

 . גורמים( שני )פרט לביצוע? הציווי  בין רב כה

 

 

  

   המגילה קריאת
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  בכל  היכן   שלפניך,  בטבלה  והשלם   ,כו-י  בפסוקים   עיין   פעמים.  ארבע   נקראה   המגילה  של   שתוכנה   מסופר   לו  בפרק .5

 השומעים?  של התגובה  הייתה ומה השומעים?  היו מי אותה? קרא מי ? המגילה נקראה פעם

 השומעים  תגובת השומעים הקורא  המיקום הפסוקים

א  )י( רּוְך  ַוִיְקרָּ ר  בָּ ת  ַבֵספֶּ  ְבִלְשַכת   ה'  ֵבית  ִיְרְמיָּהּו  ִדְבֵרי  אֶּ

ן  ְּגַמְריָּהּו ן  בֶּ פָּ ֵצר  ַהֹסֵפר  שָּ חָּ ְליֹון  בֶּ עֶּ ַתח  הָּ   ה'   ֵבית  ַשַער  פֶּ

ש דָּ חָּ ְזֵני הֶּ ל ְבאָּ ם:  כָּ עָּ  הָּ

ְיהּו  ַוִיְשַמע  )יא( ן  ִמכָּ ן  ְּגַמְריָּהּו  בֶּ ן  בֶּ פָּ ת  שָּ ל  אֶּ  ֵמַעל   ה'  ִדְבֵרי  כָּ

ר:   ַהֵספֶּ

  בית
 המקדש

 ברוך 
 נריה בן

   העם כל
+ 

   מכיהו
   גמריהו בן

 שפן  בן

  לשרים מדווח מכיהו
   ששמע מה

)כנראה שהוא זועזע  
 מהדברים ששמע( 

ד  )יב(  ְך  ֵבית  ַוֵירֶּ לֶּ ם  ְוִהֵנה  ַהֹסֵפר  ִלְשַכת  ַעל  ַהמֶּ ל  שָּ ִרים  כָּ  ַהשָּ

ע  יֹוְשִבים מָּ יָּהּו  ַהֹסֵפר  ֱאִלישָּ ן  ּוְדלָּ ן  ְשַמְעיָּהּו  בֶּ תָּ ְלנָּ ן   ְואֶּ   בֶּ

ן ּוְגַמְריָּהּו ַעְכבֹור ן בֶּ פָּ ן ְוִצְדִקיָּהּו  שָּ ל ֲחַנְניָּהּו בֶּ ִרים:  ְוכָּ  ַהשָּ

ם  ַוַיֵּגד   )יג( הֶּ ְיהּו  לָּ ל  ֵאת  ִמכָּ ִרים  כָּ ר  ַהְדבָּ ֵמעַ   ֲאשֶּ רּוְך   ִבְקרֹא  שָּ   בָּ

ר ְזֵני ַבֵספֶּ ם:  ְבאָּ עָּ  הָּ

ל  ַוִיְשְלחּו  )יד( ִרים  כָּ ל  ַהשָּ רּוְך  אֶּ ת   בָּ ן  ְיהּוִדי  אֶּ ן   ְנַתְניָּהּו  בֶּ   בֶּ

ְמיָּהּו לֶּ ן  שֶּ ה  ֵלאֹמר  כּוִשי  בֶּ ר  ַהְמִגלָּ אתָּ   ֲאשֶּ רָּ ּה  קָּ ְזֵני   בָּ   ְבאָּ

ם עָּ ה   הָּ נָּ חֶּ ֵלְך  ְביְָּדָך  קָּ רּוְך  ַוִיַקח   וָּ ן  בָּ ת  ֵנִריָּהּו  בֶּ   ְביָּדֹו  הַהְמִגלָּ   אֶּ

ם:  ַויָּבֹא  ֲאֵליהֶּ

יו ַויֹאְמרּו )טו( ה נָּא ֵשב ֵאלָּ נָּ אֶּ ְזֵנינּו ּוְקרָּ  ְבאָּ

    

א   רּוְך ַוִיְקרָּ ם:  בָּ ְזֵניהֶּ  ְבאָּ

ם ַוְיִהי )טז( ְמעָּ ת ְכשָּ ל אֶּ ִרים כָּ ֲחדּו ַהְדבָּ ל ִאיש פָּ   ַויֹאְמרּו  ֵרֵעהּו אֶּ

ל רּוְך אֶּ ְך ַנִּגיד ַהֵּגיד בָּ לֶּ ל ֵאת ַלמֶּ ִרים כָּ ה:  ַהְדבָּ ֵאלֶּ  הָּ

ת  )יז( רּוְך  ְואֶּ ֲאלּו  בָּ ד  ֵלאֹמר  שָּ נּו  נָּא  ַהּגֶּ ַתְבתָּ   ֵאיְך  לָּ ת  כָּ ל   אֶּ   כָּ

ִרים ה ַהְדבָּ ֵאלֶּ  ִמִפיו:  הָּ

ר  )יח( ם  ַויֹאמֶּ הֶּ רּוְך  לָּ א  ִמִפיו  בָּ ל  ֵאת  ֵאַלי  ִיְקרָּ ִרים  כָּ ה   ַהְדבָּ ֵאלֶּ   הָּ

ר ַעל ֹכֵתב ַוֲאִני  פ ַבְדיֹו: ַהֵספֶּ

ִרים  ַויֹאְמרּו  )יט( ל  ַהשָּ רּוְך  אֶּ ֵתר  ֵלְך  בָּ ה  ִהסָּ  ְוִאיש  ְוִיְרְמיָּהּו  ַאתָּ

ם: ֵאיֹפה ֵיַדע ַאל  ַאתֶּ

ל  ַויָֹּבאּו  )כ( ְך  אֶּ לֶּ ה  ַהמֶּ ֵצרָּ ת   חָּ ה  ְואֶּ  ְבִלְשַכת   ִהְפִקדּו  ַהְמִגלָּ

ע מָּ ְזֵני ַוַיִּגידּו ַהֹסֵפר ֱאִלישָּ ְך ְבאָּ לֶּ ל ֵאת ַהמֶּ ִרים: כָּ  ַהְדבָּ

    

ְך  ַוִיְשַלח  )כא( לֶּ ת   ַהמֶּ ַקַחת  ְיהּוִדי  אֶּ ת   לָּ ה  אֶּ הָּ   ַהְמִגלָּ חֶּ   ִמִלְשַכת  ַוִיקָּ

ע מָּ הָּ   ַהֹסֵפר  ֱאִלישָּ אֶּ ְזֵני  ְיהּוִדי  ַוִיְקרָּ ְך  ְבאָּ לֶּ ְזֵני   ַהמֶּ ל   ּוְבאָּ   כָּ

ִרים ֹעְמִדים ַהשָּ ְך:  ֵמַעל הָּ לֶּ  ַהמֶּ

ְך  )כב( לֶּ ף  ֵבית  יֹוֵשב  ְוַהמֶּ ש  ַהֹחרֶּ ת  ַהְתִשיִעי  ַבֹחדֶּ ח  ְואֶּ אָּ יו   הָּ נָּ   ְלפָּ

ת: רֶּ  ְמֹבעָּ

ֹלש  ְיהּוִדי  ִכְקרֹוא  ַוְיִהי  )כג( תֹות  שָּ ה  ְדלָּ עָּ הָּ   ְוַאְרבָּ עֶּ   ְבַתַער   ִיְקרָּ

ל  ְוַהְשֵלְך  ַהֹסֵפר ֵאש  אֶּ ר  הָּ ל   ֲאשֶּ ח  אֶּ אָּ ל  ֹתם  ַעד  הָּ הַהְמ   כָּ  ִגלָּ

ֵאש ַעל ר הָּ ח:  ַעל ֲאשֶּ אָּ  הָּ

ֲחדּו  ְולֹא  )כד( ְרעּו  ְולֹא  פָּ ת  קָּ ם  אֶּ ְך  ִבְגֵדיהֶּ לֶּ ל  ַהמֶּ יו   ְוכָּ דָּ   ֲעבָּ

ל ֵאת ַהֹשְמִעים ִרים כָּ ה:  ַהְדבָּ ֵאלֶּ  הָּ

ן  ְוַגם  )כה( תָּ ְלנָּ יָּהּו  אֶּ ְך  ִהְפִּגעּו  ּוְגַמְריָּהּו  ּוְדלָּ לֶּ ת  ְשֹרף  ְלִבְלִתי  ַבמֶּ   אֶּ

ה ַמע ְולֹא ַהְמִגלָּ ם:  שָּ  ֲאֵליהֶּ

ה  )כו( ְך  ַוְיַצּוֶּ לֶּ ת  ַהמֶּ ן  ְיַרְחְמֵאל  אֶּ ְך  בֶּ לֶּ ת  ַהמֶּ יָּהּו  ְואֶּ ן  ְשרָּ  ַעְזִריֵאל  בֶּ

ת ְמיָּהּו  ְואֶּ לֶּ ן  שֶּ ַקַחת  ַעְבְדֵאל  בֶּ ת  לָּ רּוְך  אֶּ   ְוֵאת   ַהֹסֵפר  בָּ

ִביא ִיְרְמיָּהּו  ס  ה': ַוַיְסִתֵרם ַהנָּ
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  שונות  "מפלגות"  שיש  ניכר  המגילה.  של  תוכנה  למשמע  שונות  תגובות  שיש  לראות  ניתן  כו-י  הפסוקים  קריאתב .6

   לו.  שמתנגדים ויש  בירמיהו התומכים יש  ,העם בתוך

 המלך?   בפני גם יישמעו והפורענות  התוכחה שדברי רצו ,גילהמה  מדברי  ופחדו שהזדעזעו ,המלך שרי  מדוע א.

   מדוע? להסתתר,  וברוך  לירמיהו מציעים הם מלך לפני המגילה דברי את מביאים שהשרים לפני  ב.

 בפרק  למדנו  עליו)  שמעיהו  בן  לאוריהו   רעישא  התקדים  על  מבוססת  להסתתר  וברוך  לירמיהו  השרים  של  ההצעה  ג.

 התקדים?  מהו ,(כג-כ בפס' כו
 
 
 

 נביא? ה את להרוג ירצה  שהמלך מדוע

 את   לבטל  דבריו  שריפת  או  הנביא  הריגת  של  בכוחה  יש  כי  האמינו  אנשים  כי  במקרא  שונים  במקומות  להראות  אפשר

 את  לבטל  חשבו  ובכך  אותם,  להרוג  בקשו  שונים  נביאים  של  לדבריהם   שהתנגדו  מלכים  מנבא.  שהוא  הנבואה

  כפי  יסודה,  בטעות  זו  שתפיסה  ובןמ  ד.ועו  שמעיהו  בן  ואוריהו  יהויקים  ואליהו,  אחאב  -  נבואתם  של  התגשמותה

ִרי  ִיְהיֶּה  ֵכן"  הנביא  ישעיהו  שאומר ר  ְדבָּ ם  ֵאַלי  יָּשּוב  לֹא  ִמִפי  ֵיֵצא  ֲאשֶּ ה   ִאם  ִכי  ,ֵריקָּ שָּ ת  עָּ ר  אֶּ ַפְצִתי  ֲאשֶּ ר   ְוִהְצִליחַ   חָּ  ֲאשֶּ

  כתוב   שהוא   מגילה  של   בקיומה   או   הנביא   של   בקיומו  תלוי  אינו   הנבואי   המסר  של  התגשמותו   .ה(  נה,  )ישעיהו  ו"ְשַלְחִתי

  לירמיהו  לעלות  עלולה  המלך  לפני  המגילה  קריאת  כי  הבינו  המלך  של  החשיבה  לצורת  מודעים  שהיו  השרים  אך  ה.עלי

 ר. להיסת להם קראו  כן ועל בחייהם, ולברוך

 

 

 ו ל פרק ירמיהו

ְך )כב( לֶּ ף ֵבית יֹוֵשב  ְוַהמֶּ ש  ַהֹחרֶּ ת ַהְתִשיִעי ַבֹחדֶּ ח ְואֶּ אָּ יו הָּ נָּ ת: ְלפָּ רֶּ  ְמֹבעָּ

ֹלש ְיהּוִדי ִכְקרֹוא ַוְיִהי )כג( תֹות  שָּ ה  ְדלָּ עָּ    ְוַאְרבָּ

הָּ    עֶּ ל ְוַהְשֵלְך ַהֹסֵפר ְבַתַער ִיְקרָּ ֵאש אֶּ ר הָּ ל  ֲאשֶּ ח אֶּ אָּ ל  ֹתם ַעד  הָּ ה כָּ ֵאש ַעל  ַהְמִגלָּ ר הָּ ח:  ַעל ֲאשֶּ אָּ  הָּ

ֲחדּו ְולֹא )כד( ְרעּו ְולֹא  פָּ ת קָּ ם  אֶּ ְך ִבְגֵדיהֶּ לֶּ ל ַהמֶּ יו ְוכָּ דָּ ל  ֵאת ַהֹשְמִעים ֲעבָּ ִרים כָּ ה:  ַהְדבָּ ֵאלֶּ  הָּ

ן ְוַגם )כה( תָּ ְלנָּ יָּהּו  אֶּ ְך )התחננו( ִהְפִּגעּו  ּוְגַמְריָּהּו  ּוְדלָּ לֶּ ת ְשֹרף ְלִבְלִתי ַבמֶּ ה אֶּ ַמע  ְולֹא  ַהְמִגלָּ ם:  שָּ  ֲאֵליהֶּ

ה   )כו( ְך ַוְיַצּוֶּ לֶּ ת  ַהמֶּ ן ְיַרְחְמֵאל אֶּ ְך  בֶּ לֶּ ת ַהמֶּ יָּהּו ְואֶּ ן ְשרָּ ת ַעְזִריֵאל   בֶּ ְמיָּהּו ְואֶּ לֶּ ן שֶּ    ַעְבְדֵאל בֶּ

ַקַחת   ת לָּ רּוְך אֶּ ִביא  ִיְרְמיָּהּו ְוֵאת  ַהֹסֵפר בָּ  ס  ה': ַוַיְסִתֵרם ַהנָּ

ל  ה' ְדַבר ַוְיִהי )כז( ְך ְשֹרף ַאֲחֵרי  ִיְרְמיָּהּו אֶּ לֶּ ת ַהמֶּ ה   אֶּ ת ַהְמִגלָּ ִרים ְואֶּ ר ַהְדבָּ ַתב ֲאשֶּ רּוְך כָּ  ֵלאֹמר:  ִיְרְמיָּהּו  ִמִפי בָּ

ה ְלָך  ַקח שּוב )כח( ת  ְמִגלָּ רֶּ   ַאחֶּ

יהָּ  ּוְכֹתב   לֶּ ל  ֵאת עָּ ִרים כָּ ִראֹשִנים ַהְדבָּ ר הָּ יּו ֲאשֶּ ה ַעל  הָּ ה  ַהְמִגלָּ ִראֹשנָּ ר הָּ ַרף ֲאשֶּ ְך  ְיהֹויִָּקים  שָּ לֶּ ה:  מֶּ  ְיהּודָּ

 

 וענה:  כו,-כב ם,פסוקי את קראת .7

   במגילה?  שכתוב מה את שומע כשהוא יהויקים  של  התגובות שתי  היו מה א.

 הללו?  לתגובות ותהסיב להיות  עשויות מה ב.

 במבוקשם?  הצליחו הם והאם  וגמריהו,  דליהו אלנתן -  המלך שרי להשיג   ניסו מה ג.
 
 

  נבואת   של  תוכנה  את  "להרוג"  ניסיון  הוא  וירמיהו  ברוך  את  להרוג  שלו  והרצון   יהויקים  בידי  המגילה  שריפת .8

 הן?  מה ,דרכים בשתי הנבואה  של תוכנה על מגן הקב"ה המלך, של  כוונתו שזו מכיון ירמיהו.
 
 

  

 מחדש  וכתיבתה  המגילה שריפת

http://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=22537e5e-29b8-4d38-816e-087247ecfe8b&lang=HEB
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ֶמֶלְך" חֶֹּר  ֵבית יֹוֵשב ְוהַּ ח ף...הַּ אָּׁ יו הָּׁ נָּׁ ֶרת ְלפָּׁ  כב(  )פס'  "ְמבֹּעָּׁ

 : המלך של ראהמפו  ארמונו את מתאר  הוא שלו  התוכחה בדברי  ,םיהויקי המלך  אל  ירמיהו  מוכיח כב בפרק

 כב  פרק ירמיהו

ה הֹוי )יג( ק ְבלֹא ֵביתֹו ֹבנֶּ דֶּ יו   צֶּ ט  ְבלֹא ַוֲעִליֹותָּ ם ַיֲעֹבד ְבֵרֵעהּו ִמְשפָּ ן לֹא  ּוֹפֲעלֹו  ִחנָּ  לֹו:  ִיתֶּ

ֹאֵמר )יד( ה הָּ ְבנֶּ ֲעִלּיֹות ִמדֹות ֵבית ִלי אֶּ ִחים וַּ ע ְמֻרּוָּׁ רַּ י לֹו ְוקָּׁ לֹונָּׁ פּון חַּ ֶרז ְוסָּׁ אָּׁ שֹוחַּ  בָּׁ ר ּומָּׁ שַּ שָּׁ  :בַּ

 

  יהויקים: המלך בפני  המגילה קריאת  על  מסופר בפרקינו

 לו  פרק ירמיהו

ְך )כב(  לֶּ חֶֹּרף  ֵבית יֹוֵשב  ְוַהמֶּ ש הַּ ת  ַהְתִשיִעי ַבֹחדֶּ ח ְואֶּ אָּׁ יו הָּׁ נָּׁ ֶרת ְלפָּׁ  :ְמבֹּעָּׁ

 

  יש  לתנ"ך  מדוע  -  התמיה  מעורר  לפניו  מבוערת  והאח  שלו  החורף  בארמון  היושב  המלך  על  ,בפרקינו  התיאור .9

 נסה להשיב על תמיהה זו.  ו?הלל   הקטנים  הפרטים את לנו לתאר צורך
 
 

 ושרפתה המגילה  קריעת

 כג ו,ל ירמיהו

ֹלש ְיהּוִדי ִכְקרֹוא  ַוְיִהי תֹות שָּ ה  ְדלָּ עָּ    ְוַאְרבָּ

הָּ  עֶּ ל ְוַהְשֵלְך ַהֹסֵפר ְבַתַער ִיְקרָּ ֵאש אֶּ ר הָּ ל  ֲאשֶּ ח אֶּ אָּ ל  ֹתם ַעד  הָּ ה כָּ ֵאש ַעל  ַהְמִגלָּ ר הָּ ח:  ַעל ֲאשֶּ אָּ  הָּ
 

 א קר הר"י

 דלתות  וארבעה  בשלושה  יריעה  בכל  וכותב  קלפים  של  יריעות  נוטל  שאדם  ,שלנו  כמגילה   שהוא  ספר  מגילת  לך  קח...

  ביריעה   הכתובים  הדברים  כל  לקרוא  שכילה  ...תפר  ידי  על  אחותה  אל   אשה  כולן   היריעות  כל  חוברן  כך  ואחר  ועמודים,

  תער   ידי  על  ליריעה  יריעה  שבין  התפר  במקום  יקרעה  שעה  אותה  עמודים,  וארבעה  בשלושה  כתובה  שהיא  האחת,

 ח. הא על  אשר האש  על המגילה כל תום  עד ויריעה יריעה  לכל עשה  וכן ש,הא על  והשלך  הסופר

 

 .פרט  ממנה?   חלק  רק   או  במגילה  שכתוב   מה   כל   את   שמע  יהויקים  האם  קרא,   מהר"י   ובדברי   כג  בפס'  הנאמר  לפי  .10

 
 

 והתוצאה  הציפייה

 : וענה ,הפרק בכל עיין .11

 .צטט וקריאתה? המגילה  מכתיבת ,ירמיהו של הצפייה  הייתה ומה , ה'  של הצפייה  הייתה מה א.

 והסבר צטט מטרתם?  את השיגו וקריאתה  המגילה  כתיבת האם ב.

 

 

 שאלת בקיאות  

 לא רק לפני המלך יהויקים הקריאו מגילה או ספר.  .12

 ו? יא. מיהו המלך הנוסף שהקריאו לפנ 

 מלך?אותו ב. מה הקריאו לפני 

 מלך?אותו  ג. מי הקריא לפני 

 מלך מהתגובה של יהויקים? הד. במה הייתה שונה תגובתו של אותו  

 

  



 ירמיהו פרק לו   

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

 

 

ושריפתהבעקבות   המגילה  היאליהויקיםנוספת  נבואה  אומר  ירמיהו    ,קריאת  זו  נבואה  נוכח:    .  שני  "אתה בגוף 

כאילו היא נאמרת פנים אל פנים מפי ירמיהו ליהויקים. ברור שירמיהו לא אמר אותה ישירות למלך,   שרפת..."

 ם. משום שהכתוב מעיד שהקב"ה היה צריך לדאוג להסתרת ירמיהו וברוך מפני החשש שהמלך יהרוג אות

 ירמיהו פרק לו 

ַמר ה'   ה תֹאַמר ֹכה אָּ ְך ְיהּודָּ לֶּ תָּׁ )כט( ְוַעל ְיהֹויִָּקים מֶּ ְפתָּׁ אַּ רַּ ה ַהזֹאת ֵלאֹמר  ה שָּׁ ת ַהְמִגלָּ  אֶּ

ם ּובְ    דָּ ה אָּ נָּ ץ ַהזֹאת ְוִהְשִבית ִממֶּ רֶּ אָּ ת הָּ ל ְוִהְשִחית אֶּ בֶּ ְך בָּ לֶּ יהָּ ֵלאֹמר בֹא יָּבֹוא מֶּ לֶּ ַתְבתָּ עָּ ה: ס ַמדּוַע כָּ  ֵהמָּ

ה    )ל(  ְך ְיהּודָּ לֶּ ַמר ה' ַעל ְיהֹויִָּקים מֶּ ֵכן ֹכה אָּ  לָּ

ה:לֹא ִיְהיֶּה ל    ְילָּ ַרח ַבלָּ ב ַביֹום ְוַלקֶּ ת ַלֹחרֶּ כֶּ תֹו ִתְהיֶּה ֻמְשלֶּ ִוד ְוִנְבלָּ  ֹו יֹוֵשב ַעל ִכֵסא דָּ

ם   ת ֲעֹונָּ יו אֶּ דָּ יו ְוַעל ַזְרעֹו ְוַעל ֲעבָּ לָּ ַקְדִתי עָּ  )לא( ּופָּ

ל   ַלִם ְואֶּ ם ְוַעל ֹיְשֵבי ְירּושָּ עָּ  ְוֵהֵבאִתי ֲעֵליהֶּ רָּ ל הָּ ה ֵאת כָּ ֵמעּו: ס ִאיש ְיהּודָּ ם ְולֹא שָּ ר ִדַבְרִתי ֲאֵליהֶּ  ה ֲאשֶּ

 

 ירמיהו לו , ל  רד"ק

ִוד   א. ולא נחשב יושב על כס )מלכים ב, כד, ח(כי יהויכין לא מלך אלא שלושה חדשים  -לֹא ִיְהיֶּה לֹו יֹוֵשב ַעל ִכֵסא דָּ

ַרח וְ  ב ַביֹום ְוַלקֶּ ת ַלֹחרֶּ כֶּ תֹו ִתְהיֶּה ֻמְשלֶּ הִנְבלָּ ְילָּ  ר. כי לא הניחוהו הכשדים להיקב - ַבלָּ

 

 פרק כב  ירמיהו 

ה   ְך ְיהּודָּ לֶּ ן יֹאִשיָּהּו מֶּ ל ְיהֹויִָּקים בֶּ ַמר ה' אֶּ ֵכן ֹכה אָּ  )יח( לָּ

דֹון ְוהֹוי ֹהֹדה:    חֹות לֹא ִיְסְפדּו לֹו הֹוי אָּ ִחי ְוהֹוי אָּ  לֹא ִיְסְפדּו לֹו הֹוי אָּ

ִם: ס)יט( ְקבּוַרת ֲחמֹור   לָּ ה ְלַשֲעֵרי ְירּושָּ ְלאָּ חֹוב ְוַהְשֵלְך ֵמהָּ ֵבר סָּ  ִיקָּ

 

 : נוספתירמיהו מנבא נבואה  ,בעקבות שריפת המגילה .13

 (. ובירמיהו כב שניבא ירמיהו על יהויקים? וכיצד הם התגשמו )היעזר ברד"ק האישייםא. מה הם שני הדברים 

 ?הנוספת שניבא ירמיהו בנבואה  הלאומיתב. מהי הנבואה 

 

 

 

 כתיבת המגילה בפעם השנייה 

 ה. את נבואותיו על ידי ברוך בן נרי שנית מקיים את צו ה' לכתוב אכן הפרק מסתיים במה שהוא נפתח. ירמיהו 

 פרק לו ירמיהו 

ן ֵנִריָּהּו ַהֹסֵפר   רּוְך בֶּ ל בָּ ת ַוִיְתנָּּה אֶּ רֶּ ה ַאחֶּ ַקח ְמִגלָּ  )לב( ְוִיְרְמיָּהּו לָּ

ֵאש     ה בָּ ְך ְיהּודָּ לֶּ ַרף ְיהֹויִָּקים מֶּ ר שָּ ר ֲאשֶּ ל ִדְבֵרי ַהֵספֶּ יהָּ ִמִפי ִיְרְמיָּהּו ֵאת כָּ לֶּ  ַוִיְכֹתב עָּ

ִרים ַר    ם ְדבָּ ה: ס ְועֹוד נֹוַסף ֲעֵליהֶּ ֵהמָּ  ִבים כָּ

 

  הנבואה על יהויקים 


