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 מבוא

מתבקש ירמיהו על ידי ה'  . בפרק זה  כשנה לפני החורבן  -בשנה העשירית למלכותו    ימי צדקיהועוסק בסוף  פרק לב  

לקנות שדה בענתות הנמצאת כבר תחת כיבוש בבלי. ירמיהו מתפלא על כך, ופונה לה' בתפילה ובשאלה מדוע עליו  

 הגלות. החורבן ולקנות את השדה. בתשובת ה' נאמר לו כי מעשה זה בא לסמל את הנחמה שתבוא אחר 

 
 

 למידה   מכוונותות שאל

 ל? ת השדה מחנמאמדוע נדרש ירמיהו לקנות א א. 

 ן? מדוע התפלל ירמיהו לאחר מעשה הקנייב. 

 ?מהי תשובת ה' לירמיהוג. 

 
 

 
 

 ירמיהו פרק לב 

ל ִיְרְמיָּהּו ֵמֵאת ה'   יָּה אֶׁ ר הָּ ר ֲאשֶׁ בָּ  )א( ַהדָּ

ֲעִשִרית  ה הָּ נָּ אַצר: ַבשָּ ה ִלְנבּוַכְדרֶׁ נָּ ְשֵרה שָּ ה עֶׁ ה ְשֹמנֶׁ נָּ ה ִהיא ַהשָּ ְך ְיהּודָּ לֶׁ  ְלִצְדִקיָּהּו מֶׁ

ר ֵבית מֶׁ  ה ֲאשֶׁ רָּ לּוא ַבֲחַצר ַהַמטָּ יָּה כָּ ִביא הָּ ִם ְוִיְרְמיָּהּו ַהנָּ לָּ ִרים ַעל ְירּושָּ ל צָּ בֶׁ ְך בָּ לֶׁ ז ֵחיל מֶׁ ה:)ב( ְואָּ ְך ְיהּודָּ  לֶׁ

אֹו צִ  )ג(  ר ְכלָּ ה ֵלאֹמר  ֲאשֶׁ ְך ְיהּודָּ לֶׁ  ְדִקיָּהּו מֶׁ

ּה:   דָּ ל ּוְלכָּ בֶׁ ְך בָּ לֶׁ ִעיר ַהזֹאת ְבַיד מֶׁ ת הָּ ַמר ה' ִהְנִני ֹנֵתן אֶׁ א ֵלאֹמר ֹכה אָּ ה ִנבָּ  ַמדּוַע ַאתָּ

ֵלט ִמַיד ַהַכְשִדים   )ד( ה לֹא ִימָּ ְך ְיהּודָּ לֶׁ  ְוִצְדִקיָּהּו מֶׁ

ְך בָּ   לֶׁ ֵתן ְבַיד מֶׁ ֹתן ִינָּ ה: ִכי ִהנָּ ינָּ יו ִתְראֶׁ ת ֵעינָּ יו אֶׁ ר ִפיו ִעם ִפיו ְוֵעינָּ ל ְוִדבֶׁ  בֶׁ

ְקִדי ֹאתֹו ם ִיְהיֶׁה ַעד פָּ ת ִצְדִקיָּהּו ְושָּ ל יֹוִלְך אֶׁ בֶׁ   ,ְנֻאם ה'  )ה( ּובָּ

ת ַהַכְשִדים לֹא ַתְצִליחּו: פ   ֲחמּו אֶׁ  ִכי ִתלָּ

 

 את הטבלה   בלשונךה, והשלם -פרק לב פותח בתיאור הרקע למאורע שמתואר בהמשך הפרק, עיין בפסוקים א .1

  זמנה של הנבואה 

  המיקום של הצבא הבבלי 

  המקום שבו נמצא ירמיהו 

  הסיבה למיקום של ירמיהו  

 
 

  

 הרקע ההיסטורי 
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 ירמיהו פרק לב 

יָּה ְדַבר ה' ֵאַלי ֵלאֹמר:   )ו(  ר ִיְרְמיָּהּו הָּ  ַויֹאמֶׁ

ר ַבֲענָּתֹות ִכי ְלָך ִמְשַפט ַהְגאֻ   )ז(  ִדי ֲאשֶׁ ת שָּ יָך ֵלאֹמר ְקֵנה ְלָך אֶׁ א ֵאלֶׁ ן ַשֻלם ֹדְדָך בָּ ה ִלְקנֹות: ִהֵנה ֲחַנְמֵאל בֶׁ  לָּ

ן ֹדִדי ִכְדַבר ה' אֶׁ   )ח(  ר ֵאַלי  ַויָּבֹא ֵאַלי ֲחַנְמֵאל בֶׁ ה ַויֹאמֶׁ רָּ  ל ֲחַצר ַהַמטָּ

ץ ִבְניִָּמין     רֶׁ ר ְבאֶׁ ר ַבֲענָּתֹות ֲאשֶׁ ִדי ֲאשֶׁ ת שָּ א אֶׁ יְקֵנה נָּ ה  כִּ ְגֻאלָּׁ ה ּוְלָך הַּ ְיֻרשָּׁ ט הַּ ְשפַּ ֵאַדע ִכי ְדַבר ה' הּוא:  ְלָך מִּ ְך וָּ  ְקֵנה לָּ

ִלים ַועֲ  )ט(  ה ְשקָּ ף ִשְבעָּ סֶׁ ת ַהכֶׁ ה לֹו אֶׁ ְשֲקלָּ אֶׁ ר ַבֲענָּתֹות וָּ ן ֹדִדי ֲאשֶׁ ה ֵמֵאת ֲחַנְמֵאל בֶׁ דֶׁ ת ַהשָּ ה אֶׁ ְקנֶׁ אֶׁ ף: וָּ סֶׁ ה ַהכָּ רָּ  שָּ

 

 והגאולהמשפט הירושה 

ן ַשֻלם  שירמיהו מקבל בנבואה הודעה מאת ה'   את השדה שלו    שיקנה ממנודודו עומד להגיע אליו ולבקש  ֲחַנְמֵאל בֶׁ

בנימוק   זאת  אליו ומבקש  ואכן חנמאל מגיע  י"בענתות,  ה  כִּ ְגֻאלָּׁ הַּ ּוְלָך  ה  ְיֻרשָּׁ הַּ ט  ְשפַּ מִּ הירושה "ְלָך  . מהו "משפט 

 והגאולה"? 

 , יא במדבר פרק כז

יו ִמִמְשַפְחתֹו  ֹרב ֵאלָּ תֹו ִלְשֵארֹו ַהקָּ ת ַנֲחלָּ ם אֶׁ ִביו ּוְנַתתֶׁ ש ְוִאם ֵאין ַאִחים ְלאָּ ּה   ְויָּׁרַּ  ֹאתָּ

ֵאל  ה ִלְבֵני ִיְשרָּ ְיתָּ ְשפָּׁטְלֻחַקת ְוהָּ ר מִּ ה: ַכֲאשֶׁ ת ֹמשֶׁ ה ה' אֶׁ  ִצּוָּ

 

 , כה ויקרא פרק כה

יו  ֹרב ֵאלָּ א ֹגֲאלֹו ַהקָּ תֹו ּובָּ ַכר ֵמֲאֻחזָּ ִחיָך ּומָּ לִכי יָּמּוְך אָּ אַּ ִחיו:   ְוגָּׁ  ֵאת ִמְמַכר אָּ

 

 ח -זירמיהו לב, מהר"י קרא 

אילו הייתי מת בלא בנים, אתה היית ראוי ליורשני, ואילו הייתי מוכר   -ך  ושה ולך הגאולה קנה לכי לך משפט היר 

"או דודו או בן דודו    דכתיב ה,לך הגאולי,  אותו לאחר, הדין עליך לגאול אותו מיד הקונה, ואפילו לא היית יורש

 . מט( ,)ויקרא כה " יגאלינו 

 

 עיין במקרות לעיל, וענה על פיהם:  .2

 משפט הירושה"? ומהו "משפט הגאולה"? א. מהו " 

 ב. מדוע חנמאל פונה דווקא לירמיהו שיקנה את השדה שלו? 
 
 
 

 , חירמיהו פרק לב מהר"י קרא 

והסוללות באו העיר    ,לומר: בקושי ובמרירות לב קניתיו, שהרי כשדים נלחמים על העירכ   -א  ואדע כי דבר ה' הו

 ב. לא יכולתי לעכה' בדבר   וזה אומר לי שאקנה שדהו אשר בענתות. ולפי שבא אלי  ,ללוכדה

 

ֵאַדע ִכי  "  :ירמיהו אומר במפורש שהסיבה היחידה שהוא קנה את השדה היא רק משום שהוא ידע שזה רצון ה' .3 וָּ

ה ְדַבר ה' הּוא דֶׁ ת ַהשָּ ְקנֶׁה אֶׁ אֶׁ  . "וָּ

 ' שהוא יקנה את השדה מחנמאל? א. לפי הפשט, מנין ירמיהו ידע בוודאות שרצון ה

ב. לפי המהר"י קרא, למה סביר להניח שירמיהו לא היה קונה את השדה אלמלא הידיעה הברורה שלו שזה רצונו  

 של ה'? מה עשויים היו להיות השיקולים של ירמיהו לא להיענות להצעתו של חנמאל?

 

  

 קניית השדה  
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 העסקה ודרכי ביצועה 

 ירמיהו פרק לב 

ת ַהשָּ  )ט(  ה אֶׁ ְקנֶׁ אֶׁ ף: וָּ סֶׁ ה ַהכָּ רָּ ִלים ַוֲעשָּ ה ְשקָּ ף ִשְבעָּ סֶׁ ת ַהכֶׁ ה לֹו אֶׁ ְשֲקלָּ אֶׁ ר ַבֲענָּתֹות וָּ ן ֹדִדי ֲאשֶׁ ה ֵמֵאת ֲחַנְמֵאל בֶׁ  דֶׁ

ִים:  )י(  ף ְבמֹאְזנָּ סֶׁ ְשֹקל ַהכֶׁ אֶׁ ֵעד ֵעִדים וָּ אָּ ְחֹתם וָּ אֶׁ ר וָּ ְכֹתב ַבֵספֶׁ אֶׁ  וָּ

חָּ  ת הֶׁ ה אֶׁ ר ַהִמְקנָּ ת ֵספֶׁ ַקח אֶׁ אֶׁ לּוי: )יא( וָּ ת ַהגָּ ה ְוַהֻחִקים ְואֶׁ  תּום ַהִמְצוָּ

ן ַמְחֵסיָּה    )יב( ן ֵנִריָּה בֶׁ רּוְך בֶׁ ל בָּ ה אֶׁ ר ַהִמְקנָּ ת ַהֵספֶׁ ֵתן אֶׁ אֶׁ  וָּ

ל   ה ְלֵעיֵני כָּ ר ַהִמְקנָּ ֵעִדים ַהֹכְתִבים ְבֵספֶׁ ה: ַהְיהּוִדים ַהֹיְשִבים ַבֲחַצר  ְלֵעיֵני ֲחַנְמֵאל ֹדִדי ּוְלֵעיֵני הָּ רָּ  ַהַמטָּ

ם ֵלאֹמר: )יג(   רּוְך ְלֵעיֵניהֶׁ ת בָּ ה אֶׁ ֲאַצּוֶׁ  וָּ

אֹות ֱאֹלֵהי  )יד( ַמר ה' ְצבָּ ה   ֹכה אָּ לּוי ַהזֶׁ ר ַהגָּ תּום ְוֵאת ֵספֶׁ חָּ ה ְוֵאת הֶׁ ה ַהזֶׁ ר ַהִמְקנָּ ה ֵאת ֵספֶׁ ֵאלֶׁ ִרים הָּ ת ַהְספָּ קֹוַח אֶׁ ֵאל לָּ  ִיְשרָּ

ש ְלַמַען ַיַעְמדּו יִָּמים ַרִבים:    רֶׁ ם ִבְכִלי חָּ  ס ּוְנַתתָּ

ים  )טו(  תִּ נּו בָּׁ קָּׁ ֵאל עֹוד יִּ ְשרָּׁ אֹות ֱאֹלֵהי יִּ ר ה' ְצבָּׁ מַּ י ֹכה אָּׁ זֹאת:כִּ ֶרץ הַּ אָּׁ ים בָּׁ מִּ דֹות ּוְכרָּׁ  פ ְושָּׁ

 

 .צטט והסברי, מה הם שלושת הדברים שיוצרים את העסקה של קניית השדה? -לפי פסוקים ט .4
 
 

ת בפסוק יא מתואר שטר המכר: " .5 ַקח אֶׁ אֶׁ ְקנָּׁהוָּ מִּ ת   ֵסֶפר הַּ תּוםאֶׁ ים ֶהחָּׁ ֻחקִּ ה ְוהַּ ְצוָּׁ מִּ ת   הַּ לּויְואֶׁ גָּׁ  ". הַּ

 המושגים שנזכרים בפסוק זה. הסבר בלשונך את 

  "ספר המקנה" 

 "ספר המקנה החתום" 

 "ספר המקנה הגלוי" 

 בשני עותקים:   נכתבהמכר שטר 
לקרוא את הכתוב   נקשר בחוטים ונחתם בחותם שלא איפשר, נגללשל שטר מכר ש עותק ( "חתום":  1)

במגילה, אלא אם כן שברו את החותמת ופתחו אותה. ספר זה אי אפשר לזייף או לשנות, ונהגו 
 לפתוח אותו רק במקרים יוצאים מן הכלל, כאשר התעורר ספק ביחס לקניין. 

לא רישמי, מבלי שיהיה צורך לפתוח  נשאר פתוח, ושימש לעיון  ( "גלוי": עותק נוסף של שטר המכר ש2)
 ת הספר החתום. א

  

 
 

 המשמעות הסמלית של קניית השדה 

  ידירמיהו יב,  רד"ק

 עד שוב הגולה, שאז תתקיים נבואת "עוד יקנו בתים". ולהיות לאות לשיבת הגלות צוה   - ם  למען יעמדו ימים רבי

 ו.  האל לקנות השדה לנחמה לישראל, שלא יחשבו שאבדה תקותם אם יגל

 

 , ובדברי הרד"ק, וענה. טו-יבעיין בפסוקים  .6

 את תשובתך על לשון הכתוב.  בססמה הסיבה שה' שרצה שירמיהו יקנה את השדה של חנמאל? 
 

ן ַמְחֵסיָּ " .7 ן ֵנִריָּה בֶׁ רּוְך בֶׁ ל בָּ ה אֶׁ ר ַהִמְקנָּ ת ַהֵספֶׁ ֵתן אֶׁ אֶׁ ה    ּוְלֵעיֵניֲחַנְמֵאל ֹדִדי    ְלֵעיֵני,  הוָּ ר ַהִמְקנָּ ֵעִדים ַהֹכְתִבים ְבֵספֶׁ הָּ

ל ְלֵעיֵני ה  כָּ רָּ רּוְך .  ַהְיהּוִדים ַהֹיְשִבים ַבֲחַצר ַהַמטָּ ת בָּ ה אֶׁ ֲאַצּוֶׁ  יג(. - ..." )יבֵלאֹמר ְלֵעיֵניֶהםוָּ

 מדוע ירמיהו מדגיש ארבע פעמים שכל העיסקה הזאת נעשתה לעיני כל הנוכחים? 
 

תּום ְוֵאת סֵ " .8 חָּ ה ְוֵאת הֶׁ ה ַהזֶׁ ר ַהִמְקנָּ ה ֵאת ֵספֶׁ ֵאלֶׁ ִרים הָּ ת ַהְספָּ קֹוַח אֶׁ ֵאל לָּ אֹות ֱאֹלֵהי ִיְשרָּ ַמר ה' ְצבָּ לּוי  ֹכה אָּ ר ַהגָּ פֶׁ

ה ם  ַהזֶׁ ֶרשּוְנַתתָּ י חָּׁ ְכלִּ  " )יד(.  ְמדּו יִָּמים ַרִביםְלַמַען ַיעַ  בִּ

  מדוע ירמיהו ציווה לשמור את שטר המכר "בכלי חרש"? 
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   .בטבלה שלפניך מובאת תפילת ירמיהו שאותה הוא התפלל לה' מיד לאחר שהוא קנה את השדה של חנמאל .9

 . מה התוכן המרכזי של כל אחד מארבעת חלקי התפילה , בעמודה השמאלית,בלשונךב וכת
 

 

 פסוק כה( שים לב ל)רמז: מדוע ירמיהו מאריך מאוד בתפילתו בתיאור הגדולה של ה'?  .10

 

  

 תפילת ירמיהו ותמיהותו

 ירמיהו פרק לב

ְתַפֵלל (טז) אֶׁ ל וָּ ת  ִתִתי ַאֲחֵרי' ה אֶׁ ר אֶׁ ה ֵספֶׁ ל ַהִמְקנָּ רּוְך אֶׁ ן בָּ  :ֵלאֹמר ֵנִריָּה בֶׁ

ּה  ( יז) י ֲאהָּ ה ִהֵנה' ה ֲאֹדנָּ ִשיתָּ  ַאתָּ ת עָּ ַמִים אֶׁ ת ַהשָּ ץ ְואֶׁ רֶׁ אָּ דֹול ְבֹכֲחָך הָּ  ַהְנטּויָּה  ּוִבְזֹרֲעָך ַהגָּ

ֵלא לֹא   פָּׁ ְמָך יִּ ל מִּ ר כָּׁ בָּׁ  :דָּׁ

ה  ( יח) ד ֹעשֶׁ סֶׁ ִפים חֶׁ בֹות  ֲעֹון ּוְמַשֵלם ַלֲאלָּ ל אָּ ם ֵחיק אֶׁ ם ְבֵניהֶׁ    ַאֲחֵריהֶׁ

ֵאל   דֹול הָּ אֹות' ה ַהִגבֹור ַהגָּ  :ְשמֹו ְצבָּ

ה ְגֹדל( יט) ֵעצָּ ֲעִליִליָּה ְוַרב הָּ    הָּ

ר   יָך ֲאשֶׁ ל ַעל ְפֻקחֹות ֵעינֶׁ ם ְבֵני ַדְרֵכי כָּ דָּ ֵתת אָּ יו ְלִאיש לָּ כָּ יו ְוִכְפִרי ִכְדרָּ לָּ  : ַמֲעלָּ

ר  ( כ) ץ ּוֹמְפִתים ֹאתֹות ַשְמתָּ  ֲאשֶׁ רֶׁ ה ַהיֹום ַעד ִמְצַרִים ְבאֶׁ ֵאל ַהזֶׁ ם ּוְבִיְשרָּ דָּ אָּ   ּובָּ

ה   ה  ַכיֹום ֵשם ְלָך ַוַתֲעשֶׁ  : ַהזֶׁ

ת ַוֹתֵצא( כא) ת  ַעְמָך  אֶׁ ֵאל אֶׁ ץ ִיְשרָּ רֶׁ ִים ֵמאֶׁ    ִמְצרָּ

ה ּוְביָּד ּוְבמֹוְפִתים ְבֹאתֹות   קָּ ְזרֹועַ  ֲחזָּ א ְנטּויָּה ּוְבאֶׁ דֹול ּוְבמֹורָּ  : גָּ

ם ַוִתֵתן( כב) הֶׁ ת לָּ ץ אֶׁ רֶׁ אָּ ר ַהזֹאת הָּ ם ִנְשַבְעתָּ  ֲאשֶׁ ֵתת  ַלֲאבֹותָּ ם לָּ הֶׁ ץ לָּ רֶׁ ַבת אֶׁ ב זָּ לָּ ש חָּ  :ּוְדבָּ

 

ּה ַוִיְרשּו ַויָֹּבאּו (  כג)    ֹאתָּ

ְמעּו ְולֹא   ָך שָּ ְתָך ְבקֹולֶׁ כּו  לֹא ּוְבתֹורָּ לָּ ל ֵאת הָּ ר כָּ ה ֲאשֶׁ ם ִצִּויתָּ הֶׁ שּו  לֹא ַלֲעשֹות לָּ  עָּ
 

ם ַוַתְקֵרא   ל ֵאת  ֹאתָּ ה כָּ עָּ רָּ  :ַהזֹאת הָּ

אּו ַהֹסְללֹות ִהֵנה  ( כד) ִעיר בָּ ּה הָּ ְכדָּ   ְללָּ

ִעיר   ה ְוהָּ ִמים ַהַכְשִדים ְבַיד ִנְתנָּ יהָּ  ַהִנְלחָּ לֶׁ ב ִמְפֵני עָּ רֶׁ ב ַהחֶׁ עָּ רָּ ר ְוהָּ בֶׁ    ְוַהדָּ

ר   יָּה ִדַבְרתָּ  ַוֲאשֶׁ ה ְוִהְנָך הָּ  :ֹראֶׁ

 

ה( כה) תָּׁ ְרתָּׁ  ְואַּ מַּ י אָּׁ י ֵאלַּ  ' ה ֲאֹדנָּׁ

ֶדה ְלָך ְקֵנה   שָּׁ ֶכֶסף הַּ ֵעד בַּ ים ְוהָּׁ   ֵעדִּ

יר   עִּ ְתנָּׁה ְוהָּׁ ים?!  ְביַּד נִּ ְשדִּ כַּ  הַּ
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 הקושי על התפילה של ירמיהו 

ובסוף תפילתו    ,ה'  אל  פונה  הוא  ה'  צו  את  לעשות  משסיים  אך  ויכוח.  או  ערעור  ללא  עליו  המוטל  את  ביצע  ירמיהו

אּו  ַהֹסְללֹות  ִהֵנהה: "השד   את  לקנות  ה'  ציווי  את  לבצע  לו  שיש  הקושי  את  מבטאהוא    ,כה-פסוקים כדב ִעיר  בָּ ּה  הָּ ְכדָּ  ְללָּ

ִעיר  ה   ְוהָּ ִמים   ַהַכְשִדים  ְבַיד   ִנְתנָּ יהָּ   ַהִנְלחָּ לֶׁ ב   ִמְפֵני  עָּ רֶׁ ב  ַהחֶׁ עָּ רָּ ר  ְוהָּ בֶׁ ר  ְוַהדָּ יָּה   ִדַבְרתָּ   ַוֲאשֶׁ ה.  ְוִהְנָך  הָּ ה   ֹראֶׁ ַמְרתָּ   ְוַאתָּ   ֵאַלי  אָּ

י ה  ָך לְ   ְקֵנה  ה'  ֲאֹדנָּ דֶׁ ף  ַהשָּ סֶׁ ֵעד   ַבכֶׁ ִעיר  ֵעִדים  ְוהָּ ה   ְוהָּ  יבל אך תמיהה זו קשה, הרי ירמיהו כבר ק   ַהַכְשִדים"?!  ְבַיד  ִנְתנָּ

ַמר ֹכה "ִכי :שקניית השדה יש לה משמעות הסמלית ,בפסוק טולפני כן,  מפורש הסבר אֹות ה' אָּ ֵאל ֱאֹלֵהי ְצבָּ   עֹוד ִיְשרָּ

נּו ִתים  ִיקָּ דֹות בָּ ִמים ְושָּ ץ ּוְכרָּ רֶׁ אָּ  ? מדוע אחרי שהוא כבר קיבל הסבר הוא שואל?ַהזֹאת" בָּ

 

 את תשובתיהם ואת הראיות שלהם. בלשונךלפניך שני פרשנים שעסקו בשאלה זו, הסבר  .11

 הפירושים שני שים לב עליך לדעת את 

 , שער סט קעקידת יצח

קדמה לאמרו אל ברוך  תפילת ירמיה   ועל כל פנים צריכים היינו לומר, כי 

ִתים"  ה " בן נרי נּו בָּ ל  פסוק(  ה)ווקרא    ...)טו(עֹוד ִיקָּ ְתַפֵלל אֶׁ אֶׁ מסייע לנו, שאמר "וָּ

ן ֵנִריָּה ֵלאֹמר"   רּוְך בֶׁ ל בָּ ה אֶׁ ר ַהִמְקנָּ ת ֵספֶׁ אחר    )מיד(, כלומר  )טז(ה' ַאֲחֵרי ִתִתי אֶׁ

ִת   ,שנתתו לו לבד נּו בָּ ים" וגו'. גם כי מאמר  ולא אחר שאמרתי לו "עֹוד ִיקָּ

)פסוק "כי כה אמר ה' עוד יקנו בתים וגו'" הוא בפסוק פרשה לפניו ולאחריו 

שאחריה  וממה  שלפניה  ממה  הנפרדת  עצמאית  מסורה  פרשת  להיות  .  (המהווה  אפשר  ואי 

 ו?ין אחר שגילה לו סודיבענין אחר, כי איך הוקשה עליו הענ 

 יח - , ירמיהו לב יזרד"ק

ירמיהו, כי אולי  ידעת. וחשב    - ה  את

שב אפו מהם ברוב חסדיו, וזכר להם  

חסדי אבות הראשונים, לפיכך אמר: 

כן,   לא  ִפים". שאם  ַלֲאלָּ ד  סֶׁ חֶׁ ה  "ֹעשֶׁ

והעיר    למה השדה,  שיקנה  אמר 

 ו.  קרובה להיכבש? וזה עניין תפילת 
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   ולתמיהתו.תפילת ירמיהו  תשובת ה' ל בטבלה שלפניך מובאת  .12

 תשובת ה' לירמיהו. חלקי  משלושתמה התוכן המרכזי של כל אחד  , בעמודה השמאלית,בלשונךב וכת
 

 

 הפתיחה של תשובת ה' 

ר  את תשובתו לירמיהו במילים: "  ה' פותח שָּ ל בָּ ר ִהֵנה ֲאִני ה' ֱאֹלֵהי כָּ בָּׁ ל דָּׁ ֵלא כָּׁ פָּׁ י יִּ ֶמנִּ  הקב"ה משיב לירמיהו" בכך  ֲהמִּ

ּה "  שירמהו פתח את תפילתו:  באותה מטבע לשון י  ֲאהָּ ה  ִהֵנה '  ה  ֲאֹדנָּ ִשיתָּ   ַאתָּ ת  עָּ ַמִים  אֶׁ ת  ַהשָּ ץ  ְואֶׁ רֶׁ אָּ דֹול  ְבֹכֲחָך  הָּ   ַהגָּ

ֵלא  לֹאַהְנטּויָּה  ּוִבְזֹרֲעָך פָּׁ ְמָך יִּ ל מִּ ר כָּׁ בָּׁ  ר.  אתה מתפלא על הדברים, הרי ממני לא יפלא דב :ה' אומר, במילים אלו  "דָּׁ
 

 תשובת ה' לירמיהו 

 ירמיהו פרק לב 

ל ִיְרְמיָּהּו ֵלאֹמר:  )כו(  ַוְיִהי ְדַבר ה' אֶׁ

ר   )כז( שָּ ל בָּ ר: ִהֵנה ֲאִני ה' ֱאֹלֵהי כָּ בָּׁ ל דָּׁ ֵלא כָּׁ פָּׁ י יִּ ֶמנִּ  ֲהמִּ

ַמר ה'   )כח(  ֵכן ֹכה אָּ  לָּ

ּה:    דָּ ל ּוְלכָּ בֶׁ ְך בָּ לֶׁ אַצר מֶׁ ִעיר ַהזֹאת ְבַיד ַהַכְשִדים ּוְבַיד ְנבּוַכְדרֶׁ ת הָּ  ִהְנִני ֹנֵתן אֶׁ

פּוהָּ  )כט( ֵאש ּוְשרָּ ִעיר ַהזֹאת בָּ ת הָּ ִעיר ַהזֹאת ְוִהִציתּו אֶׁ ִמים ַעל הָּ אּו ַהַכְשִדים ַהִנְלחָּ  ּובָּ

ִת    ִכים ֵלאֹלִהים ֲאֵחִרים ְוֵאת ַהבָּ ם ַלַבַעל ְוִהִסכּו ְנסָּ ר ִקְטרּו ַעל ַגגֹוֵתיהֶׁ  ים ֲאשֶׁ

 ְלַמַען ַהְכִעֵסִני:   

ם    )ל(  ַרע ְבֵעיַני ִמְנֻעֹרֵתיהֶׁ ה ַאְך ֹעִשים הָּ ֵאל ּוְבֵני ְיהּודָּ יּו ְבֵני ִיְשרָּ  ִכי הָּ

ֵאל ַאְך ַמְכִעִסים ֹאִתי בְ    ם ְנֻאם ה': ִכי ְבֵני ִיְשרָּ  ַמֲעֵשה ְיֵדיהֶׁ

ִעיר ַהזֹאת  ה ִלי הָּ ְיתָּ ִתי הָּ  )לא( ִכי ַעל ַאִפי ְוַעל ֲחמָּ

י:    נָּ ּה ֵמַעל פָּ ה ַלֲהִסירָּ ּה ְוַעד ַהיֹום ַהזֶׁ נּו אֹותָּ ר בָּ  ְלִמן ַהיֹום ֲאשֶׁ

ה  )לב(  שּו ְלַהְכִעֵסִני ֵהמָּ ר עָּ ה ֲאשֶׁ ֵאל ּוְבֵני ְיהּודָּ ַעת ְבֵני ִיְשרָּ ל רָּ  ַעל כָּ

ִם:     לָּ ה ְוֹיְשֵבי ְירּושָּ ם ְוִאיש ְיהּודָּ ם ּוְנִביֵאיהֶׁ ם ֹכֲהֵניהֶׁ ֵריהֶׁ ם שָּ  ַמְלֵכיהֶׁ

ם ַהְשֵכם ְוַלֵמד ְואֵ  )לג(   ִנים ְוַלֵמד ֹאתָּ ף ְולֹא פָּ ר:ַוִיְפנּו ֵאַלי ֹערֶׁ ַקַחת מּוסָּ  ינָּם ֹשְמִעים לָּ

יו ְלַטְמאֹו: )לד(  לָּ א ְשִמי עָּ ר ִנְקרָּ ם ַבַבִית ֲאשֶׁ  ַויִָּשימּו ִשקּוֵציהֶׁ

ְך  )לה(  ם ַלֹמלֶׁ ת ְבנֹוֵתיהֶׁ ם ְואֶׁ ת ְבֵניהֶׁ ן ִהֹנם ְלַהֲעִביר אֶׁ ר ְבֵגיא בֶׁ מֹות ַהַבַעל ֲאשֶׁ ת בָּ  ַוִיְבנּו אֶׁ

ר לֹא ִצִּויִתי   ה: סֲאשֶׁ ת ְיהּודָּ ה ַהזֹאת ְלַמַען ַהֲחִטיא אֶׁ ה ַעל ִלִבי ַלֲעשֹות ַהתֹוֵעבָּ ְלתָּ  ם ְולֹא עָּ

 

ֵאל   )לו(  ַמר ה' ֱאֹלֵהי ִיְשרָּ ֵכן ֹכה אָּ ה לָּ  ְוַעתָּ

ר:   בֶׁ ב ּוַבדָּ עָּ רָּ ב ּובָּ רֶׁ ל ַבחֶׁ בֶׁ ְך בָּ לֶׁ ה ְבַיד מֶׁ ם ֹאְמִרים ִנְתנָּ ר ַאתֶׁ ִעיר ַהזֹאת ֲאשֶׁ ל הָּ  אֶׁ

דֹול   )לז(  ף גָּ צֶׁ ִתי ּוְבקֶׁ ם ְבַאִפי ּוַבֲחמָּ ר ִהַדְחִתים שָּ צֹות ֲאשֶׁ ֲארָּ ל הָּ ם ִמכָּ  ִהְנִני ְמַקְבצָּ

ַטח:   בֶׁ ה ְוֹהַשְבִתים לָּ קֹום ַהזֶׁ ל ַהמָּ  ַוֲהִשֹבִתים אֶׁ

ם ֵלאֹלִהים:  הֶׁ ְהיֶׁה לָּ ם ַוֲאִני אֶׁ יּו ִלי ְלעָּ  )לח( ְוהָּ

ד וְ  )לט( חָּ ם ֵלב אֶׁ הֶׁ ַתִתי לָּ ם: ְונָּ ם ַאֲחֵריהֶׁ ם ְוִלְבֵניהֶׁ הֶׁ ל ַהיִָּמים ְלטֹוב לָּ ה אֹוִתי כָּ ד ְלִיְראָּ חָּ ְך אֶׁ רֶׁ  דֶׁ

ם   )מ( ם ְלֵהיִטיִבי אֹותָּ שּוב ֵמַאֲחֵריהֶׁ ר לֹא אָּ ם ֲאשֶׁ ם ְבִרית עֹולָּ הֶׁ ַרִתי לָּ  ְוכָּ

י:    לָּ ם ְלִבְלִתי סּור ֵמעָּ בָּ ֵתן ִבְלבָּ ִתי אֶׁ ת ִיְראָּ  ְואֶׁ

ל ַנְפִשי: ס ְוַשְשִתי ֲעֵלי )מא( ל ִלִבי ּוְבכָּ ת ְבכָּ ֱאמֶׁ ץ ַהזֹאת בֶׁ רֶׁ אָּ ם ּוְנַטְעִתים בָּ ם ְלֵהִטיב אֹותָּ  הֶׁ

 

ה ַהזֹאת )מב ה ַהְגדֹולָּ עָּ רָּ ל הָּ ה ֵאת כָּ ם ַהזֶׁ עָּ ל הָּ ר ֵהֵבאִתי אֶׁ ַמר ה' ַכֲאשֶׁ  ( ִכי ֹכה אָּ

ם:    ֹנִכי ֹדֵבר ֲעֵליהֶׁ ר אָּ ה ֲאשֶׁ ל ַהטֹובָּ ת כָּ ם אֶׁ ֹנִכי ֵמִביא ֲעֵליהֶׁ  ֵכן אָּ

זֹאת )מג(  ֶרץ הַּ אָּׁ ֶדה בָּׁ שָּׁ ְקנָּׁה הַּ  ְונִּ

ים    ְשדִּ כַּ ְתנָּׁה ְביַּד הַּ ה נִּ ם ּוְבֵהמָּׁ דָּׁ יא ֵמֵאין אָּׁ ה הִּ מָּׁ ים ְשמָּׁ ֶתם ֹאְמרִּ  : ֲאֶשר אַּ

ְקנּו )מד(  ֶכֶסף יִּ דֹות בַּ ץ ִבְניִָּמן  שָּׁ רֶׁ ֵעד ֵעִדים ְבאֶׁ תֹום ְוהָּ ר ְוחָּ תֹוב ַבֵספֶׁ  ְוכָּ

ֵר    ר ּוְבעָּ הָּ ֵרי הָּ ה ּוְבעָּ ֵרי ְיהּודָּ ַלִם ּוְבעָּ ב  ּוִבְסִביֵבי ְירּושָּ גֶׁ ֵרי ַהנֶׁ ה ּוְבעָּ  י ַהְשֵפלָּ

ם ְנֻאם ה': פ   ת ְשבּותָּ ִשיב אֶׁ  ִכי אָּ
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 נבואת הנחמה והגאולה 

 לאחר שירמיהו שומע מפי ה' את בשורת הפורענות והתוכחה, ה' מבשר לו שתבוא תקופת הנחמה והגאולה.  .13

 דברים שמאפיינים את תקופת הנחמה והגאולה.  שישה בלשונךמא וכתוב  -עיין בפסוקים לו

 

 

 ... כן אנוכי מביא עליהם את כל הטובה" "כאשר הבאתי את כל הרעה

 , מב ירמיהו פרק לב

ַמר ה'    ִכי ֹכה אָּ

ה ַהזֹאת   ה ַהְגדֹולָּ עָּ רָּ ל הָּ ה ֵאת כָּ ם ַהזֶׁ עָּ ל הָּ ר ֵהֵבאִתי אֶׁ  ַכֲאשֶׁ

ם: ֹנִכי ֹדֵבר ֲעֵליהֶׁ ר אָּ ה ֲאשֶׁ ל ַהטֹובָּ ת כָּ ם אֶׁ ֹנִכי ֵמִביא ֲעֵליהֶׁ  ֵכן אָּ

 

"כאשר הבאתי את כל הרעה...    :אומר לירמיהו את הרעיוןהוא  רענות הקשה שתבוא  ועל הפ של ה'  בדברי הנחמה   .14

 כן אנוכי מביא עליהם את כל הטובה" הסבר מדוע יש בדברים הללו דברי נחמה? 

 
 
 

 1ב , בבלי מסכת מכות כד

ן ֲעַזְריָּה ְוַרִבי ְיהֹוֻשעַ  ר בֶׁ זָּ ְלעָּ ן ַגְמִליֵאל ְוַרִבי אֶׁ יּו ַרבָּ ַלִיםַפַעם ַאַחת הָּ א עֹוִלין ִלירּושָּ  .  ְוַרִבי ֲעִקיבָּ

ם.   ְרעּו ִבְגֵדיהֶׁ ִהִגיעּו ְלַהר ַהצֹוִפים קָּ ן שֶׁ  ֵכיוָּ

ִשים,  דָּ ְדֵשי ַהקֳּ ֵיֵצא ִמֵבית קָּ ל שֶׁ אּו שּועָּ ִהִגיעּו ְלַהר ַהַבִית, רָּ ן שֶׁ  ֵכיוָּ

ְמרּו   ק. אָּ א ִמְצחָּ ק?  ִהְתִחילּו ֵהן בֹוִכין ְוַרִבי ֲעִקיבָּ ה ִמְצחָּ ה ַאתָּ  לֹו: ִמְפֵני מָּ

ם בֹוִכים?  ה ַאתֶׁ ם: ִמְפֵני מָּ הֶׁ ַמר לָּ  אָּ

ת"  ֵרב יּומָּ ר ַהקָּ תּוב בֹו: "ְוַהזָּ כָּ קֹום שֶׁ ְמרּו לֹו, מָּ ה?   )במדבר א, נא(אָּ ְלכּו בֹו ְולֹא ִנְבכָּ ִלים הָּ יו שּועָּ  ְוַעְכשָּ

ק, ִדְכִתיב:   ְך ֲאִני ִמְצחָּ ן: ְלכָּ הֶׁ ַמר לָּ ְכיָּהּו"אָּ רֶׁ ן ְיבֶׁ ת ְזַכְריָּה בֶׁ ִנים ֵאת אּוִריָּה ַהֹכֵהן ְואֶׁ ֱאמָּ ה ִלי ֵעִדים נֶׁ ִעידָּ , )ישעיהו ח, ב(  "ְואָּ

ה   לָּ א, תָּ לָּ ֵשִני! אֶׁ ש  ְבִמְקדָּ ּוְזַכְריָּה  ש ִראשֹון  ְבִמְקדָּ ְזַכְריָּה? אּוִריָּה  ל  ֵאצֶׁ אּוִריָּה  ִעְנַין  ה  מָּ שֶׁ ְוִכי  תֹו  ְנבּואָּ תּוב  ְזַכְריָּה ַהכָּ ל 

ל אּוִריָּה, ְבאּוִריָּה ְכִתיב: " תֹו שֶׁ מֹות יַָּער ִבְנבּואָּ ַלִם ִעִיין ִתְהיֶׁה ְוַהר ַהַבִית ְלבָּ ֵרש ִוירּושָּ ה ֵתחָּ דֶׁ ם ִציֹון שָּ ֵכן ִבְגַלְלכֶׁ מיכה ג  )" לָּ

םֹעד ֵיְשבּו ְזֵקִנים ּוְזֵקנֹות  "ִבְזַכְריָּה ְכִתיב:    (יב ִלָּ ל אּוִריָּה  )זכריה ח, ד("  ִבְרֹחבֹות ְירּושָּ תֹו שֶׁ ה ְנבּואָּ לֹא ִנְתַקְימָּ ִייִתי    - , ַעד שֶׁ הָּ

ל אּוִריָּה   תֹו שֶׁ ה ְנבּואָּ ִנְתַקְימָּ יו שֶׁ ל ְזַכְריָּה, ַעְכשָּ תֹו שֶׁ לֹא ִתְתַקֵים ְנבּואָּ ל ְזַכְריָּה ִמ  -ִמְתיֵָּרא שֶׁ תֹו שֶׁ ְנבּואָּ ת. ְביָּדּוַע שֶׁ  ְתַקיֶׁמֶׁ

א, ִנֲחַמְתנּו  א, ִנֲחַמְתנּו! ֲעִקיבָּ ְמרּו לֹו: ֲעִקיבָּ ה אָּ שֹון ַהזֶׁ  ! ַבלָּ

 

 מה רעיון המשותף לדברי ה' בפסוק מב, ולדברי רבי עקיבא בגמרא במסכת מכות?  .15
 

 

  

 
 ה. ילקוט שמעוני תורה פרשת עקב רמז תתסמקבילה של אגדה זו מופיעה גם ב  1



 ירמיהו פרק לב   

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

 תשובת ה' לתמיהתו של ירמיהו 

 לב  פרק ירמיהו

ה (מג) ה  ְוִנְקנָּ דֶׁ ץ ַהשָּ רֶׁ אָּ ר ַהזֹאת בָּ ם ֲאשֶׁ ה  ֹאְמִרים ַאתֶׁ מָּ ם ֵמֵאין ִהיא  ְשמָּ דָּ ה  אָּ ה ּוְבֵהמָּ  :ַהַכְשִדים  ְבַיד ִנְתנָּ

דֹות( מד) ף שָּ סֶׁ תֹוב   ִיְקנּו ַבכֶׁ ר ְוכָּ תֹום ַבֵספֶׁ ֵעד ְוחָּ ץ ֵעִדים ְוהָּ רֶׁ  ִבְניִָּמן  ְבאֶׁ

ַלִם ּוִבְסִביֵבי    ֵרי ְירּושָּ ה ּוְבעָּ ֵרי ְיהּודָּ ר  ּוְבעָּ הָּ ֵרי הָּ ה ּוְבעָּ ֵרי  ַהְשֵפלָּ ב ּוְבעָּ גֶׁ ִשיב ִכי  ַהנֶׁ ת אָּ ם אֶׁ  פ ': ה ְנֻאם ְשבּותָּ

 

מד, ה' עונה ישירות  -אחרי ההקדמה הארוכה של ה' על נבואת הפורענות ונבואת הנחמה, בסוף דבריו, בפסוקים מג

 לשאלה ששאל ירמיהו בתפילתו: 

 לב  פרק ירמיהו

אּו  ַהֹסְללֹות  ִהֵנה( כד) ִעיר בָּ ּה  הָּ ְכדָּ    ְללָּ

ִעיר    ה ְוהָּ ִמים  ַהַכְשִדים ְבַיד  ִנְתנָּ יהָּ  ַהִנְלחָּ לֶׁ ב ִמְפֵני עָּ רֶׁ ב ַהחֶׁ עָּ רָּ ר ְוהָּ בֶׁ ר  ְוַהדָּ יָּה  ִדַבְרתָּ  ַוֲאשֶׁ ה ְוִהְנָך  הָּ  : ֹראֶׁ

ה( כה) ַמְרתָּ  ְוַאתָּ י ֵאַלי אָּ ה ְלָך ְקֵנה ' ה  ֲאֹדנָּ דֶׁ ף ַהשָּ סֶׁ ֵעד  ַבכֶׁ עִ  ֵעִדים ְוהָּ ה  ירְוהָּ  ?! ַהַכְשִדים  ְבַיד ִנְתנָּ

 

 מענה לשאלתו?   ,מד-סוקים מגפב ,הוי כיצד יש בדברים שה' אומר לירמ  .16

 

 


