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   , ופרק כוטו(-)א זפרק  ירמיהו
 

 מבוא

בפרק ז יוצא ירמיהו נגד תפיסתו המוטעית של העם הטוענת .  יהויקיםכו עוסקים בראשית מלכותו של  -פרקים ז ו

שם , אך  בפרק זשמופיעה    אותה נבואהמובאת    בפרק כושבית המקדש לא יחרב. הוא אומר את דברו בפתח המקדש.  

נושא העמדת ירמיהו למשפט. בפרק כו מתואר המשפט בו ירמיהו    -בהמשכה מתוארת התגובה של השומעים לנבואה  

 ו. עם פרק כביחד פרק ז יילמד  היות ומדובר באותה נבואה .  דברים להגנתו

 

 מכוונות למידה ות שאל

 ה? אל מי מכוונת הנבואא. 

 ו? תה השקפת העם ביחס למקדש ולעבודה בי מה היב. 

 ו? מהי העמדה שמציג הנביא ביחס למקדש ולעבודה ב ג. 

 ם? באלו טיעונים משתמש הנביא כדי לשכנע את העד. 

 

 

 ז ירמיהו פרק 

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

ַמְרתָּ   ה ְואָּ ר ַהזֶׁ בָּ ת ַהדָּ ם אֶׁ אתָּ שָּ רָּ  )ב( ֲעֹמד ְבַשַער ֵבית ה' ְוקָּ

ה ְלִהְשַתֲחֹות ַלה': ס   ֵאלֶׁ ִרים הָּ ִאים ַבְשעָּ ה ַהבָּ ל ְיהּודָּ  ִשְמעּו ְדַבר ה' כָּ

ה: קֹום ַהזֶׁ ם ַבמָּ ְתכֶׁ ה אֶׁ ם ַוֲאַשְכנָּ ם ּוַמַעְלֵליכֶׁ ֵאל ֵהיִטיבּו ַדְרֵכיכֶׁ אֹות ֱאֹלֵהי ִיְשרָּ ַמר ה' ְצבָּ  )ג( ֹכה אָּ

ר ֵלאֹמר  קֶׁ ל ִדְבֵרי ַהשֶׁ ם אֶׁ כֶׁ ה:  ֵהיַכל ה' ֵהיַכל ה' ֵהיַכל ה')ד( ַאל ִתְבְטחּו לָּ  ֵהמָּ

ט ֵבין ִאיש ּוֵבין ֵרֵעהּו:  שֹו ַתֲעשּו ִמְשפָּ ם ִאם עָּ ת ַמַעְלֵליכֶׁ ם ְואֶׁ ת ַדְרֵכיכֶׁ  )ה( ִכי ִאם ֵהיֵטיב ֵתיִטיבּו אֶׁ

ה לֹא ַתֲעשֹ  נָּ ם:)ו( ֵגר יָּתֹום ְוַאְלמָּ כֶׁ ה ְוַאֲחֵרי ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים לֹא ֵתְלכּו ְלַרע לָּ קֹום ַהזֶׁ ִקי ַאל ִתְשְפכּו ַבמָּ ם נָּ  קּו ְודָּ

ם: ם ְוַעד עֹולָּ ם ְלִמן עֹולָּ ַתִתי ַלֲאבֹוֵתיכֶׁ ר נָּ ץ ֲאשֶׁ רֶׁ אָּ ה בָּ קֹום ַהזֶׁ ם ַבמָּ ְתכֶׁ  )ז( ְוִשַכְנִתי אֶׁ

ם ַעל ִד  כֶׁ ם ֹבְטִחים לָּ ר ְלִבְלִתי הֹוִעיל:)ח( ִהֵנה ַאתֶׁ קֶׁ  ְבֵרי ַהשָּ

ם: ר לֹא ְיַדְעתֶׁ ֹלְך ַאֲחֵרי ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ֲאשֶׁ ַעל ְוהָּ ר ְוַקֵטר ַלבָּ קֶׁ ֵבַע ַלשֶׁ ֹאף ְוִהשָּ ֹצַח ְונָּ ֹנב רָּ  )ט( ֲהגָּ

ם  יו ַוֲאַמְרתֶׁ לָּ א ְשִמי עָּ ר ִנְקרָּ ה ֲאשֶׁ ַני ַבַבִית ַהזֶׁ ם ְלפָּ ם ַוֲעַמְדתֶׁ אתֶׁ ה:)י( ּובָּ ֵאלֶׁ ל ַהתֹוֵעבֹות הָּ  ִנַצְלנּו ְלַמַען ֲעשֹות ֵאת כָּ

ִאיִתי ְנֻאם ה ֹנִכי ִהֵנה רָּ ם ַגם אָּ יו ְבֵעיֵניכֶׁ לָּ א ְשִמי עָּ ר ִנְקרָּ ה ֲאשֶׁ יָּה ַהַבִית ַהזֶׁ ִרִצים הָּ ַרת פָּ  ': ס )יא( ַהְמעָּ

 

 מקום אמירת הנבואה לעם

 .אך לא כן בנבואה של פרק ז לעם,נבואה  רוב לא נאמר לנביא היכן בדיוק עליו לומר את ה ל

 במקום הזה?  א קוהו לומר את נבואתו לעם, ומדוע הוא נצטווה לומר נבואה זו דויצטווה ירמנהיכן   .1

 
 

  

  ה'  נבואת ירמיהו על היכל - פרק ז
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 "פרט".  - יא -"כלל", פסוקים ה  -ד - : פסוקים ג""כלל ופרטיא כתובים במבנה של -גפסוקים   .2

 ". כלל"האת  האומרים המילים ד את- צטט מפסוקים ג ,בטבלה שלפניךא. 

 ? הכללוסיף על ה הפרטמה   בלשונךכתוב  ,ב. בטבלה שלפניך

 )ג( כֹּה ָאַמר ה' ְצָבאֹות ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל  

    כלל

 פרט

ת   )ה(  אֶׁ ֵתיִטיבּו  ֵהיֵטיב  ִאם  ִכי 

ִאם   ם  ַמַעְלֵליכֶׁ ת  ְואֶׁ ם  ַדְרֵכיכֶׁ

ט ֵבין ִאיש   שֹו ַתֲעשּו ִמְשפָּ ּוֵבין  עָּ

 ֵרֵעהּו: 

ַתֲעֹשקּו    )ו( לֹא  ה  נָּ ְוַאְלמָּ יָּתֹום  ֵגר 

קֹום   ַבמָּ ִתְשְפכּו  ַאל  ִקי  נָּ ם  ְודָּ

ה ְוַאֲחֵרי ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים לֹא   ַהזֶׁ

ם:  כֶׁ  ֵתְלכּו ְלַרע לָּ

קֹום   )ז(  ַבמָּ ם  ְתכֶׁ אֶׁ ְוִשַכְנִתי 

ַתִתי   נָּ ר  ֲאשֶׁ ץ  רֶׁ אָּ בָּ ה  ַהזֶׁ

עֹולָּ  ְלִמן  ם  ם  ַלֲאבֹוֵתיכֶׁ

ם:   ְוַעד עֹולָּ

ר ְלִבְלִתי הֹוִעיל:  )ח(  קֶׁ ם ַעל ִדְבֵרי ַהשָּ כֶׁ ם ֹבְטִחים לָּ  ִהֵנה ַאתֶׁ

ֹלְך ַאֲחֵרי   )ט(  ַעל ְוהָּ ר ְוַקֵטר ַלבָּ קֶׁ ֵבַע ַלשֶׁ ֹאף ְוִהשָּ ֹצַח ְונָּ ֹנב רָּ ֲהגָּ

ם:  ר לֹא ְיַדְעתֶׁ  ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ֲאשֶׁ

ַני   )י(  ם ְלפָּ ם ַוֲעַמְדתֶׁ אתֶׁ יו  ּובָּ לָּ א ְשִמי עָּ ר ִנְקרָּ ה ֲאשֶׁ ַבַבִית ַהזֶׁ

ה:  ֵאלֶׁ ל ַהתֹוֵעבֹות הָּ ם ִנַצְלנּו ְלַמַען ֲעשֹות ֵאת כָּ  ַוֲאַמְרתֶׁ

יו   לָּ א ְשִמי עָּ ר ִנְקרָּ ה ֲאשֶׁ יָּה ַהַבִית ַהזֶׁ ִרִצים הָּ ַרת פָּ )יא( ַהְמעָּ

ִאיִתי ְנֻאם ה':  ֹנִכי ִהֵנה רָּ ם ַגם אָּ  ְבֵעיֵניכֶׁ

הפרט  מה 
מוסיף על  

    הכלל? 

 

 התפיסה המוטעית של העם היחס למקדש 

 , ד זירמיהו  לשד"

אל תבטחו במה שאתם רגילים לומר או שנביאי השקר רגילים לומר, והוא שהמקום הזה הוא  - ו' אל תבטחו לכם וג

 ם. ולא יתכן שיפול ביד אויב ומתוך כך אתם בוטחים שגם אתם לא תפלו ביד האויבי ,היכל ה'

 

 ובדברי שד"ל, וענה:  ז -עיין בפסוקים ג .3

 פיסה מוטעית של העם ביחס למקדש, שכנגדה יוצא ירמיהו? מה ההיגיון של התפיסה הזאת? מהי התא. 

   ? והמשך הישיבה של העם בארץלביא להמשך הקיום של בית המקדש יכול   מה ,לפי דברי ירמיהוב. 

 
 

ר ֵלאֹמר " קֶׁ ל ִדְבֵרי ַהשֶׁ ם אֶׁ כֶׁ ה ֵהיַכל ה' ֵהיַכל ה' ֵהיַכל ה'ַאל ִתְבְטחּו לָּ  " )ד( ֵהמָּ

 רש"י

   .תלת זימנין בשתא אתון מתחזיין קדמוהי

 . (שלוש פעמים בשנה אתם נראים לפניו )

 רד"ק

אולם,    ואמר שלושה פעמים היכל ה' לפי שהיו שלושה:

 ל... כן פירש אדוני אבי ז" ,היכל ודביר

 ן. לחזק העניי ( החזרה שלוש פעמים)וייתכן כי הכפל 

 

 ? )שלושה הסברים( " היכל ה'"מדוע ירמיהו חוזר שלוש פעמים על הביטוי  .4
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 בנבואתו ירמיהו מציג שתי רשימות של חטאי העם.   .5

 ורשימה שנייה בפסוק ט.   ו,- הרשימה אחת בפסוקים 

בין  "רשימות החטאים, וציין ליד כל חטא לאיזה תחום הוא שייך לשתי  את    (בלשונך)בטבלה שלפניך  א. כתוב  

 . "ן אדם למקוםיב "או ל "אדם לחבירו
 

 החטא  תחום ו -ה בפסוקים החטאים
 

 החטא  תחום בפסוק ט החטאים

 בין אדם לחבירו  ( לא עושים משפט 1)
 

 בין אדם לחבירו  גונבים ( 1)

  
 

  

  
 

  

  
 

  

   
  

 

 ?  משתי הרשימות הללוב. מה ניתן ללמוד 

 . "בין אדם למקום" ברשימה של החטאים השייכים לתחום של ולמיקום לכמותבתשובתך התייחס 
 
 

 ירמיהו מזכיר כי העם חוטא בחטאים שנזכרים בעשרת הדיברות.  בפסוק ט   .6

 כיר ירמיהו. זהש עשרת הדיברות את האיסורים שמקבילים לחטאים מתוך צטט א. 

 

 החטאים בדברי ירמיהו  
 )ירמיה א, ט( 

 החטאים בעשרת הדיברות 
 )שמות פרק כ( 

ֹנב ( 1)   ֲהגָּ

ֹצחַ ( 2)   רָּ

ֹאף( 3)   ְונָּ

ר( 4) קֶׁ ֵבַע ַלשֶׁ   ְוִהשָּ

ֹלְך ַאֲחֵרי ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים( 5) ַעל ְוהָּ   ְוַקֵטר ַלבָּ

 

 ע ירמיהו עשה את השינוי הזה? מדוועשרת הדיברות? לרשימה של הרשימה של ירמיהו   ב. במה שונה

 

ר ִנְקָרא ְשִמי ָעָליו" ה ֲאשֶּ  "ַהַבִית ַהזֶּ

 ז ירמיהו פרק 

ם  ם ַוֲעַמְדתֶׁ אתֶׁ ה )י( ּובָּ ַני ַבַבִית ַהזֶׁ ר ִנְקָרא ְשִמי ָעָליוְלפָּ ה: ֲאשֶּ ֵאלֶׁ ל ַהתֹוֵעבֹות הָּ ם ִנַצְלנּו ְלַמַען ֲעשֹות ֵאת כָּ  ַוֲאַמְרתֶׁ

ִרִצים  ַרת פָּ ה)יא( ַהְמעָּ יָּה ַהַבִית ַהזֶׁ ר ִנְקָרא ְשִמי ָעָליו הָּ ֹנִכי ִה  ֲאשֶּ ם ַגם אָּ ִאיִתי ְנֻאם ה':  ְבֵעיֵניכֶׁ  ֵנה רָּ

 ם מלבי"

 .נקרא עליו לבד, כי כבר נסתלקה שכינה על ידי עוונותיכםאלא שאין שמי שוכן   -ו אשר נקרא שמי עלי 

 

ה ה" כימדוע ירמיהו מדגיש  .7 רַבִית ַהזֶׁ  ?אני שוכן בו אשרהבית הזה   -" והוא אינו אומר ִנְקָרא ְשִמי ָעָליו ֲאשֶּ
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 אירועים היסטורייםהזכרת שני  

 ז ירמיהו פרק 

ִשיִתי ר עָּ ה ּוְראּו ֵאת ֲאשֶׁ ִראשֹונָּ ם בָּ ר ִשַכְנִתי ְשִמי שָּ ר ְבִשילֹו ֲאשֶׁ ל ְמקֹוִמי ֲאשֶׁ א אֶׁ ֵאל: )יב( ִכי ְלכּו נָּ ַעת ַעִמי ִיְשרָּ  לֹו ִמְפֵני רָּ

ֵאלֶׁ  ל ַהַמֲעִשים הָּ ת כָּ ם אֶׁ ה ַיַען ֲעשֹוְתכֶׁ  ה ְנֻאם ה'  )יג( ְוַעתָּ

ם:  ם ְולֹא ֲעִניתֶׁ ְתכֶׁ א אֶׁ ְקרָּ אֶׁ ם וָּ ם ַהְשֵכם ְוַדֵבר ְולֹא ְשַמְעתֶׁ ֲאַדֵבר ֲאֵליכֶׁ  וָּ

ם ְוַלֲאב כֶׁ ַתִתי לָּ ר נָּ קֹום ֲאשֶׁ ם ֹבְטִחים בֹו ְוַלמָּ ר ַאתֶׁ יו ֲאשֶׁ לָּ א ְשִמי עָּ ר ִנְקרָּ ִשיִתי ַלַבִית ֲאשֶׁ ִשיִת )יד( ְועָּ ר עָּ ם ַכֲאשֶׁ  י ְלִשלֹו: ֹוֵתיכֶׁ

ִים: ס  ְפרָּ ַרע אֶׁ ל זֶׁ ם ֵאת כָּ ל ֲאֵחיכֶׁ ת כָּ ר ִהְשַלְכִתי אֶׁ י ַכֲאשֶׁ נָּ ם ֵמַעל פָּ ְתכֶׁ  )טו( ְוִהְשַלְכִתי אֶׁ
 

 . יםיהיסטור  שני אירועיםבפסוקים יב עד יטו ירמיהו מזכיר  .8

 ירמיהו מזכיר אותו? , ולשם מה שמתי הוא התרחיד, -. מהו האירוע ההיסטורי שירמיהו מזכיר בפסוקים יב א

 , ולשם מה ירמיהו מזכיר אותו? ש. מהו האירוע ההיסטורי שירמיהו מזכיר בפסוק טו, מתי הוא התרחב
 

  חורבן משכן שילה 

בסיפור על משכן שילה בספר שמואל אין לנו תיאור רחב של חורבן שילה. הדבר רק נרמז בדרכים אחדות. הד מפורש 

 ל: מוצאים בספר תהילים, המתאר את קורות עם ישראיותר לחורבנו של המשכן אנו 

 סב -תהלים פרק עח, נו 

שֶׁ  ְכקֶׁ ְהְפכּו  נֶׁ ם  ַכֲאבֹותָּ ַוִיְבְגדּו  ַוִיֹּסגּו  רּו:  מָּ שָּ לֹא  יו  ְוֵעדֹותָּ ְליֹון  עֶׁ ֱאֹלִהים  ת  אֶׁ ַוַיְמרּו  ם ַוְיַנּסּו  מֹותָּ ְבבָּ ַוַיְכִעיסּוהּו  ְרִמיָּה:  ת 

ם ַיְקִני ֵאל:  ּוִבְפִסיֵליהֶׁ ר ַוִיְמַאס ְמֹאד ְבִיְשרָּ ַמע ֱאֹלִהים ַוִיְתַעבָּ ם:  ַוִיטֹּש ִמְשַכן ִשלֹואּוהּו: שָּ דָּ אָּ ל ִשֵכן בָּ  ַוִיֵתן ַלְשִבי ֻעזֹו   ֹאהֶׁ

ר ר:  :ְוִתְפַאְרתֹו ְבַיד צָּ תֹו ִהְתַעבָּ ב ַעמֹו ּוְבַנֲחלָּ רֶׁ  ַוַיְסֵגר ַלחֶׁ

 

"ויטש משכן שילו". הפסוק   -עם ישראל ואת העובדה שהקב"ה נטש את המשכן    הפרק מתאר את מעשיו הרעים של

נפל בשבי במלחמה עם פלישתים, ובכך למעשה נותר המשכן מרוקן מהשראת   ה'"ויתן לשבי עזו" רומז לכך שארון  

ה  למלחמה נבעה מאותה תפיסה דתית שגויה שעליה מדבר ירמיהו. העם הי  ה'ההחלטה להוציא את ארון  ה.  שכינ

סבור שעצם נוכחותו של הארון תגרום לו לנצח במלחמה, שהרי לא יעלה על הדעת שה' יאפשר לגויים עובדי עבודה 

  זרה לקחת את ארון ה' בשבי. גם שם מתגלית אי ההבנה של ישראל שמעשיהם הם הקובעים את גורל המלחמה ולא 

   הארון.

 

 

 מבוא

, מופיעה חזרה על אותה נבואהבתחילת פרק כו  ו.  ט -פרק ז בספר ירמיהו שמענו את נבואתו של ירמיהו בפסוקים א

 ם.  אלא שבפרק כו אנו קוראים גם על האירועים שהתרחשו בעקבות הנבואה שאמר ירמיהו לע

של ירמיהו. בפרק   נבואותיוות  הסיבה לכך היא שבתחילת ספר ירמיהו מופיע ו?  מדוע נכתבו אירועים אלה רק בפרק כ 

שונים על חייו של הנביא. האירוע שהתרחש בעקבות אמירת הנבואה מסופר בחלק הסיפורי    סיפוריםכט מרוכזים  -כו

הזה. לימוד שני הפרקים ביחד מאפשר לנו הזדמנות מיוחדת לקרוא לא רק את נבואתו של ירמיהו אלא גם לעמוד 

 (.על ההשלכות שהיו לנבואתו )ההקשר
 

 מכוונות למידה ות שאל

 ם? א. מדוע עוררה הנבואה את זעמם של הכוהנים, הנביאים והע

 ם? ב. במה מאשימים הכוהנים והנביאים את ירמיהו, ועל איזו מצווה בתורה הם מסתמכי

 ו? ג. מהן הטענות שמשמיע ירמיהו בנאום ההגנה של

 י? קנים תקדים היסטורד. מדוע לאחר שכבר ניתן פסק הדין המזכה את ירמיהו, מביאים הז 

 י? של מיכה המורשת ה. מה בא ללמד התקדים ההיסטורי

 ו? ו. מה מלמד האירוע של אוריהו בן שמעיה

 ותגובת העם  חורבן הביתנבואת ירמיהו על  - פרק כו
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 ' נבואת חורבן בית ה

   .בפרק זשנאמרה על ידו היא אותה נבואה  בפרק כוהו המופיעה י נבואת ירמ .9

 בתוכן( בשתי הנבואות.א. סמן במרקר בטבלה שלפניך את הביטויים הדומים )בלשון או 

 הדמיון. דת ו ב. בטבלה בעמודה הימינית רשום בלשונך מהי נק
 

 ירמיהו פרק ז כוירמיהו פרק  נקודות הדמיון

 
ְך  לֶׁ ן יֹאִשיָּהּו מֶׁ )א( ְבֵראִשית ַמְמְלכּות ְיהֹויִָּקים בֶׁ

ה ֵמֵאת ה' ֵלאֹמר ר ַהזֶׁ בָּ יָּה ַהדָּ ה הָּ  :ְיהּודָּ
ל ִיְרְמיָּהּו ֵמֵאת ה' ֵלאֹמר: יָּה אֶׁ ר הָּ ר ֲאשֶׁ בָּ  )א( ַהדָּ

מקום אמירת  
 הנבואה

ַמר ה' ֲעֹמד ַבֲחַצר ֵבית ה' ְוִדַבְרתָּ   )ב( ֹכה אָּ

 

ה  )ב(  ר ַהזֶׁ בָּ ת ַהדָּ ם אֶׁ אתָּ שָּ רָּ ֲעֹמד ְבַשַער ֵבית ה' ְוקָּ

ַמְרתָּ ִשְמעּו ְדַבר ה'   ְואָּ

 

ִאים ְלִהְשַתֲחֹות ֵבית ה' ֵאת    ה ַהבָּ ֵרי ְיהּודָּ ל עָּ ַעל כָּ

ם ַאל ִתְגַרע   ר ִצִּויִתיָך ְלַדֵבר ֲאֵליהֶׁ ִרים ֲאשֶׁ ל ַהְדבָּ כָּ

ר: בָּ  דָּ

ה ְלִהְשַתֲחֹות ַלה':    ֵאלֶׁ ִרים הָּ ִאים ַבְשעָּ ה ַהבָּ ל ְיהּודָּ  כָּ

 

 

ל  ה ְוִנַחְמִתי אֶׁ עָּ רָּ )ג( אּוַלי ִיְשְמעּו ְויָֻּשבּו ִאיש ִמַדְרכֹו הָּ

ם ִמְפֵני ֹרַע  הֶׁ ֹנִכי ֹחֵשב ַלֲעשֹות לָּ ר אָּ ה ֲאשֶׁ עָּ רָּ הָּ

ם:   ַמַעְלֵליהֶׁ

אֹות ֱאֹלהֵ  ַמר ה' ְצבָּ ם  )ג( ֹכה אָּ ֵאל ֵהיִטיבּו ַדְרֵכיכֶׁ י ִיְשרָּ

ה:  קֹום ַהזֶׁ ם ַבמָּ ְתכֶׁ ה אֶׁ ם ַוֲאַשְכנָּ  ּוַמַעְלֵליכֶׁ

... 

 

ַמר ה' ִאם לֹא ִתְשְמעּו ֵאַלי   ם ֹכה אָּ ַמְרתָּ ֲאֵליהֶׁ )ד( ְואָּ

ם: ַתִתי ִלְפֵניכֶׁ ר נָּ ִתי ֲאשֶׁ ת ְבתֹורָּ כֶׁ לֶׁ   לָּ

ַדי ַהְנִבִאים  ֹנִכי ֹשֵלַח )ה( ִלְשֹמַע ַעל ִדְבֵרי ֲעבָּ ר אָּ ֲאשֶׁ

ם: ֹלַח ְולֹא ְשַמְעתֶׁ ם ְוַהְשֵכם ְושָּ  ֲאֵליכֶׁ

ה ְנֻאם   ֵאלֶׁ ל ַהַמֲעִשים הָּ ת כָּ ם אֶׁ ה ַיַען ֲעשֹוְתכֶׁ )יג( ְוַעתָּ

ם  ם ַהְשֵכם ְוַדֵבר ְולֹא ְשַמְעתֶׁ ֲאַדֵבר ֲאֵליכֶׁ ה' וָּ

ם: ם ְולֹא ֲעִניתֶׁ ְתכֶׁ א אֶׁ ְקרָּ אֶׁ  וָּ

 

 
ִעיר הזאתה   ת הָּ ה ְכִשֹלה ְואֶׁ ת ַהַבִית ַהזֶׁ ַתִתי אֶׁ )ו( ְונָּ

ץ:  רֶׁ אָּ ה ְלֹכל גֹוֵיי הָּ לָּ ֵתן ִלְקלָּ  ַהזֹאת אֶׁ

ם   ר ַאתֶׁ יו ֲאשֶׁ לָּ א ְשִמי עָּ ר ִנְקרָּ ִשיִתי ַלַבִית ֲאשֶׁ )יד( ְועָּ

ם  ם ְוַלֲאבֹוֵתיכֶׁ כֶׁ ַתִתי לָּ ר נָּ קֹום ֲאשֶׁ ֹבְטִחים בֹו ְוַלמָּ

ר  ִשיִתי ְלִשלֹו: ַכֲאשֶׁ  עָּ

 

 

 התגובה לדברי הנבואה של ירמיהו 

 כוירמיהו פרק 

ה ְבֵבית ה': ְוַהְנִבִאים ְוָכל ָהָעםַהכֲֹּהִנים )ז( ַוִיְשְמעּו   ֵאלֶׁ ִרים הָּ ת ַהְדבָּ ת ִיְרְמיָּהּו ְמַדֵבר אֶׁ  אֶׁ

ם   עָּ ל הָּ ל כָּ ה ה' ְלַדֵבר אֶׁ ר ִצּוָּ ל ֲאשֶׁ  )ח( ַוְיִהי ְכַכלֹות ִיְרְמיָּהּו ְלַדֵבר ֵאת כָּ

 מּות:ֵלאֹמר מֹות תָּ  ַהכֲֹּהִנים ְוַהְנִבִאים ְוָכל ָהָעםַוִיְתְפשּו ֹאתֹו   

ֱחַרב ֵמֵאין יֹוֵשב   ִעיר ַהזֹאת תֶׁ ה ְוהָּ  )ט( ַמדּוַע ִנֵביתָּ ְבֵשם ה' ֵלאֹמר ְכִשלֹו ִיְהיֶׁה ַהַבִית ַהזֶׁ

ֵהל   ל ִיְרְמיָּהּו ְבֵבית ה':  ָכל ָהָעםַוִיקָּ  אֶׁ

ה ַוַיֲעלּו ִמֵבית ַהמֶׁ  ָשֵרי ְיהּוָדה)י( ַוִיְשְמעּו  ֵאלֶׁ ִרים הָּ ש: ס ֵאת ַהְדבָּ דָּ חָּ ַתח ַשַער ה' הֶׁ ְך ֵבית ה' ַוֵיְשבּו ְבפֶׁ  לֶׁ

 

 , ירמיהו כו, יםמלבי"

 ם. הדין, כי להשרים לא יאות להמית נקי חינ  "פאמנם השרים באו לבחון הדבר אם הוא חייב מיתה ע - וישמעו שרי יהודה

 

 וענה:ובדברי המלבי"ם, , י- עיין בפסוקים ז .10

   אנשים מגיבים לנבואה של ירמיהו?של קבוצות  אילו, ט-לפי פסוקים זא. 

 לנבואה של ירמיהו?   הקבוצות הללו. מה הייתה התגובה של  ב

 )שלוש תשובות אפשריות( ? בקרב הקבוצות הללו המדוע עוררו דבריו של ירמיהו התנגדות כה עז ג. 

 ? ומה הסיבה שהתגובה שלהם שונהתגובתם,   ימהתפקיד של שרי יהודה, ה"ם, מה י ד. לפי פסוק י' ודברי המלב

 תפיסתו ומשפטו של ירמיהו

http://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=99f9378c-7712-4fcd-aedd-7e8c3cdaeebf&lang=HEB
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 משפטו של ירמיהו 

 כוירמיהו פרק 

ל  ַהכֲֹּהִנים ְוַהְנִבִאים)יא( ַויֹאְמרּו  ל ָכל ָהָעםאֶׁ ה   ַהָשִרים ְואֶּ ִאיש ַהזֶׁ ת לָּ וֶׁ  ֵלאֹמר ִמְשַפט מָּ

ם:  ְזֵניכֶׁ ם ְבאָּ ר ְשַמְעתֶׁ ִעיר ַהזֹאת ַכֲאשֶׁ ל הָּ א אֶׁ  ִכי ִנבָּ

ל )יב(  ר ִיְרְמיָּהּו אֶׁ ל ָכל ָהָעםַויֹאמֶׁ  ֵלאֹמר    ָכל ַהָשִרים ְואֶּ

ם:   ר ְשַמְעתֶׁ ִרים ֲאשֶׁ ל ַהְדבָּ ִעיר ַהזֹאת ֵאת כָּ ל הָּ ה ְואֶׁ ל ַהַבִית ַהזֶׁ ֵבא אֶׁ ַחִני ְלִהנָּ  ה' ְשלָּ

ם ְוִשְמעּו ְבקֹול ה' ֱאֹלֵהיכֶׁ  ם ּוַמַעְלֵליכֶׁ ה ֵהיִטיבּו ַדְרֵכיכֶׁ ם: )יג( ְוַעתָּ ר ֲעֵליכֶׁ ר ִדבֶׁ ה ֲאשֶׁ עָּ רָּ ל הָּ ֵחם ה' אֶׁ  ם ְוִינָּ

ם:  ר ְבֵעיֵניכֶׁ ם ֲעשּו ִלי ַכטֹוב ְוַכיָּשָּ  )יד( ַוֲאִני ִהְנִני ְביְֶׁדכֶׁ

ל יֹ  ִעיר ַהזֹאת ְואֶׁ ל הָּ ם ְואֶׁ ם ֹנְתִנים ֲעֵליכֶׁ ִקי ַאתֶׁ ם נָּ ם ֹאִתי ִכי דָּ ֹדַע ֵתְדעּו ִכי ִאם ְמִמִתים ַאתֶׁ יהָּ  )טו( ַאְך יָּ  ְשבֶׁ

ה: ס   ֵאלֶׁ ִרים הָּ ל ַהְדבָּ ם ֵאת כָּ ְזֵניכֶׁ ם ְלַדֵבר ְבאָּ ַחִני ה' ֲעֵליכֶׁ ת ְשלָּ ֱאמֶׁ  ִכי בֶׁ

ל ַהָשִרים ְוָכל ָהָעם)טז( ַויֹאְמרּו  ל ַהְנִביִאים אֶׁ ר ֵאֵלינּו  ַהכֲֹּהִנים ְואֶּ ת ִכי ְבֵשם ה' ֱאֹלֵהינּו ִדבֶׁ וֶׁ ה ִמְשַפט מָּ ִאיש ַהזֶׁ  :ֵאין לָּ

 

 בעלי התפקידים במשפט

 מי הנאשם? מי המאשים, ומי הם השופטים? טז מתנהל משפט נגד ירמיהו, לפי פסוקים אלו -בפסוקים יא .11

 

 סעיף האישום 

 כו, יא ירמיהו פרק 

ם ֵלאֹמר   עָּ ל הָּ ל כָּ ִרים ְואֶׁ ל ַהשָּ ת ָלִאיש ַויֹאְמרּו ַהֹכֲהִנים ְוַהְנִבִאים אֶׁ הִמְשַפט ָמוֶּ    ַהזֶּ

 דמצודת דו

 ה.  שחשדוהו שמלבו ניבא הדבר ולכן אמרו שיש לו דין חיוב מית - ת משפט מו

 

 , כ דברים פרק יח

ִביא ַההּו ר לֹא ִצִּויִתיו ְלַדֵבר... ּוֵמת ַהנָּ ר ִבְשִמי ֵאת ֲאשֶׁ בָּ ִזיד ְלַדֵבר דָּ ר יָּ ִביא ֲאשֶׁ  :אַאְך ַהנָּ

 

 עיין במקורות שלעיל, וענה: .12

 ו?  יף האישום בו נאשם ירמיה מהו סעא. 

 ב. הבא ראיות מהו סעיף האישום, מדברי המאשימים )בפסוק ט( מדברי התגוננות של ירמיהו, ומפסק הדין? 

 . מניין הביטחון של הכוהנים והנביאים שירמיהו עבר על הדין הנזכר בדברים יח, כ? ג
 
 
 

 

 דברי ההתגוננות של ירמיהו 

 ? מה הן שלוש הטענות של ירמיהו בלשונךטו, וכתוב  -עיין בפסוקים יב .13

 

 

 פסק הדין

 טז, וענה: -עיין בפסוקים ז .14

 ? , ומי קבע אותופסק הדין שנקבע בסופו של המשפט וא. מה

 ובפסק הדין(  , )בטרום המשפט, במשפט ?העםבאיזה צד היה  לאורך העימות בין ירמיהו לבין הכוהנים והנביאיםב. 
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 מיכה המורשתי של  התקדים

 כוירמיהו פרק 

ם ֵלאֹמר: )יז(  עָּ ל ְקַהל הָּ ל כָּ ץ ַויֹאְמרּו אֶׁ רֶׁ אָּ ִשים ִמִזְקֵני הָּ  ַויָֻּקמּו ֲאנָּ

ה ֵלאֹמר   ֹוַרְשִתיִמיָכה ַהּמ )יח(  ל ַעם ְיהּודָּ ל כָּ ר אֶׁ ה ַויֹאמֶׁ ְך ְיהּודָּ לֶׁ א ִביֵמי ִחְזִקיָּהּו מֶׁ יָּה ִנבָּ  הָּ

אֹות   ַמר ה' ְצבָּ ה ֵתָחֵרש ִוירּוָשַלִים ִעִיים ִתְהיֶּה ְוַהר ַהַבִית ְלָבמֹות ָיַער ֹכה אָּ  : ִציֹון ָשדֶּ

ֵמת ֱהִמֻתהּו   )יט( הָּ ה ִחְזִקיָּהּוהֶׁ ל ְיהּודָּ ה ְוכָּ ְך ְיהּודָּ לֶׁ  ?! מֶׁ

ה ְגדֹולָּ    עָּ ם ַוֲאַנְחנּו ֹעִשים רָּ ר ֲעֵליהֶׁ ר ִדבֶׁ ה ֲאשֶׁ עָּ רָּ ל הָּ ם ה' אֶׁ חֶׁ ת ְפֵני ה' ַוִינָּ ת ה' ַוְיַחל אֶׁ  ה ַעל ַנְפשֹוֵתינּו: ֲהלֹא יֵָּרא אֶׁ

 

מעיד שגם העם השתכנע  טז  כי אין לנביא משפט מוות. פסוק    ו דברי ירמיהו השיגו את מטרתם, והשרים פסקראינו ש

שבא   יהמפתיע הוא כי לאחר שהסתיים המשפט מוצאים הזקנים לנכון להביא תקדים היסטורי.  מכך שירמיהו זכא 

 ן? , לאחר פסק הדילטובת ירמיהו " המדוע היה צריך להביא עוד "ראי. להביא ראייה לטובת ירמיהו 
 

 יז -ירמיהו כו, טז מלבי"ם

ת. ונבואתו אמ כי בשם ה' אלוקינו דברן,  וצה לומר שאי אפשר להמיתו במשפט ובדי ר  -ה  אין משפט מות לאיש הז

 .וההיזק שמגיע להם לפי דעתם מנבואתכדי לסלק  שלא במשפט אולם בכל זה עדיין היה דעת העם להמית אותו

 . ויראת נזק שיגיע מנבואותילהשתיק את העם ולברר שאין להרגו בשביל   אנשים מזקני העם אז קמו -ו ויקומ 

 

 וענה: המלבי"ם, עיין בדברי   .15

 מדוע לאחר שכבר נפסק הדין לטובת ירמיהו, היו זקני העם להביא ראיות לטובת ירמיהו?  א. 

 " של ירמיהו?  ומנבואותי ב. מה לדעתך, עשוי להיות "הנזק שיגיע 
 
 
 

נבואה של נביא אחר,   מצטט במדויקהזכרת התקדים של מיכה המורשתי היא תופעה ייחודית במקרא. נביא אחד  

  :מופיעה בספר מיכה ,אצלנו בפסוק יח וגם מזכיר אותו בשמו. הנבואה שמצטט ירמיהו 

 ב י ,גמיכה 

 ִ ַל ֵרש ִוירּושָּ ה ֵתחָּ דֶׁ ם ִציֹון שָּ ֵכן ִבְגַלְלכֶׁ מֹות יָּעַ  ם ִעִיין ִתְהיֶׁה לָּ  ר. ְוַהר ַהַבִית ְלבָּ

 

 יט, וענה:-עיין בפסוקים יז  .16

 , מה הוא ניבא, ומה היו התוצאות לנבואתו? מתי ניבא מיכה המורשתי א. 

 על מיכה המורשתי? )שלושה דברים( בהבאת התקדים   להשיג מה רצו הזקנים  ב. 

 

 המעשה על אוריהו בן שמעיהו 

 כופרק ירמיהו 

יָּה ִמְתַנֵבא ְבֵשם ה'   )כ(  ן ְשַמְעָיהּוְוַגם ִאיש הָּ ִרים   אּוִרָיהּו בֶּ  ִמִקְרַית ַהְיעָּ

ץ ַהזֹאת ְכֹכל ִדְבֵרי ִיְרְמיָּהּו:    רֶׁ אָּ ִעיר ַהזֹאת ְוַעל הָּ ֵבא ַעל הָּ  ַוִינָּ

ת  ִרים אֶׁ ל ַהשָּ יו ְוכָּ ל ִגבֹורָּ ְך ְיהֹויִָּקים ְוכָּ לֶׁ יו  )כא( ַוִיְשַמע ַהמֶׁ רָּ  ְדבָּ

ִים:   א ַוִיְבַרח ַויָּבֹא ִמְצרָּ ְך ֲהִמיתֹו ַוִיְשַמע אּוִריָּהּו ַוִירָּ לֶׁ  ַוְיַבֵקש ַהמֶׁ

ִים: ל ִמְצרָּ ִשים ִאתֹו אֶׁ ן ַעְכבֹור ַוֲאנָּ ן בֶׁ תָּ ְלנָּ ִים ֵאת אֶׁ ִשים ִמְצרָּ ְך ְיהֹויִָּקים ֲאנָּ לֶׁ  )כב( ַוִיְשַלח ַהמֶׁ

ת אּו )כג(  ל ִקְבֵרי ְבנֵ ַויֹוִציאּו אֶׁ תֹו אֶׁ ת ִנְבלָּ ב ַוַיְשֵלְך אֶׁ רֶׁ חָּ ְך ְיהֹויִָּקים ַוַיֵכהּו בֶׁ לֶׁ ל ַהמֶׁ ם:ִריָּהּו ִמִמְצַרִים ַוְיִבֻאהּו אֶׁ עָּ  י הָּ
 

ה )כד( ְיתָּ ן הָּ פָּ ן שָּ ם בֶׁ ם ַלֲהִמיתֹו: פ   ַאְך ַיד ֲאִחיקָּ עָּ ת ִיְרְמיָּהּו ְלִבְלִתי ֵתת ֹאתֹו ְבַיד הָּ  אֶׁ

 בן שמעיהו   ואוריהעל מעשה המיכה המורשתי ו  של  התקדים

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


 ז ופרק כו ירמיהו פרק   

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

 

 כ ,ירמיהו כו 1א מהר"י קר

היה זמן  שבאותו פרק  אין מקרא זה דברי זקני העיר אלא מעשה הוא שארע בימי יהויקים,    -א  וגם איש היה מתנב

כוהו בחרב כמו שמפרש והולך. ומה יכמו כן ככל דברי ירמיהו, וה   היה גם אוריהו בן שמעיהו מתנבא  מתנבא ירמיהו

 ו. שלא הרגו את ירמיהו לפי שיד אחיקם בן שפן היתה את ירמיהו לבלתי תת אותו ביד העם להורג

 

 מהר"י קרא, וענה:   ובדברי   דכ-עיין בפסוקים כ .17

 אוריהו בן שמעיהו, מה הוא ניבא, ומה היו התוצאות לנבואתו? מתי ניבא א. 

 עשה על אוריהו בן שמעיהו? מ מהזכרת ה   רצה ללמדנוהתנ"ך מה  לפי המר"י קרא,  .ב

 ג. מניין שירמיהו נותר בסכנת נפשות שירצחו אותו גם לאחר המשפט? )הבא שתי ראיות( 

 

 

 סיכום

השופטים ציפו לשמוע שירמיהו ייסוג מדבריו הקשים, אך ירמיהו לא משנה את דרישתו  שבמסגרת המשפט,  יתכן  

המוסרית מהעם, וגם לא משתדל לרצות את העם בדבריו. להפך, באומץ לב הוא ניצב מול העם, בלי להתחשב בסכנת 

 י.  ואכן, דבריו נשאו פר ה.  החיים שהוא נמצא ב
 

  130 עיונים במקרא עמ' ,)חוקר הגניזה(  גויטייןשלמה דב 

כל להיחשב כתמצית התנ"ך כולו?" נוטה הייתי  אילו נשאלתי "איזה פרק בתנ"ך חביב עליך ביותר?" או "איזה פרק יו

להשיב: ירמיהו פרק כו. אין פרק זה ידוע ביותר בקהלנו, ואין תוכנו אלא סיפור מעשה שנאמר בסגנון פשוט וכמעט 

יבש. אף על פי כן הוא אחת הפרשיות הנשגבות ביותר לא רק בתנ"ך אלא בספרות העולם בכלל... חשיבותה בכך, 

במעשה. הנביא ה,  בפעול  כלומר חוק או הטפה, אלא ה,  דריש  הערכים הגבוהים ביותר לא בצורת   שאנו רואים בה את 

ירמיה אינו נרתע להביא את דבר ה' בפני קהל עם יהודה, אם כי סופו של חברו לנבואה, אוריהו בן שמעיהו, לימד 

ואין לך ערך גדול מזה.   מתהא  אותו מה עלולה להיות התוצאה של שליחותו זו; ירמיהו חי, ואף מוכן למות בעד 

ואולם בקשת האמת אינה מעבירה אותו על דעתו; אם עצם שליחותו צמחה מתוך אהבת עמו, אהבה אין מצרים, 

הרי בשעת מילוי השליחות אין הוא שוכח אף רגע, שהאנשים המבקשים להרגו אינם אלא בני אדם; הם יכולים 

נו, אך הוא עושה את הכל, ובהצלחה, כדי לשמרו מצעד פזיז, כי  לדו  -  הוא מודה בזכות העם המושחת הזה  לטעות...

 ו. יודע הוא שלא יכופר לדם כי אם בדם שופכ

 

כנביא בפרק א: שהתפקיד המוטל עליו    ה' לירמיהו בהקדשתובאירוע המתואר בפרק כו למעשה מתקיים מה שאמר  

יהיה קשה, שהוא יצטרך לומר דברים קשים לעם, שכתוצאה מכך יהיו אנשים שילחמו בו וינסו להרוג אותו, אך הוא 

 יידרש להיות חזק ולא להישבר, ובסופו של דבר הם לא יצליחו להרוג אותו כי ה' יגן עליו ויציל אותו: 

 א  פרק ירמיהו 

ן )יז  ם פֶׁ ךָּ ַאל ֵתַחת ִמְפֵניהֶׁ ֹנִכי ֲאַצּוֶׁ ר אָּ ל ֲאשֶׁ ם ֵאת כָּ יָך ְוַקְמתָּ ְוִדַבְרתָּ ֲאֵליהֶׁ ְתנֶׁ ְאֹזר מָּ ה תֶׁ ם: ( ְוַאתָּ  ֲאִחְתָך ִלְפֵניהֶׁ

רֶׁ  אָּ ל הָּ ת ַעל כָּ ל ּוְלֹחמֹות ְנֹחשֶׁ ר ּוְלַעמּוד ַבְרזֶׁ  ץ )יח( ַוֲאִני ִהֵנה ְנַתִתיָך ַהיֹום ְלִעיר ִמְבצָּ

ץ:    רֶׁ אָּ יהָּ ּוְלַעם הָּ יהָּ ְלֹכֲהנֶׁ רֶׁ ה ְלשָּ  ְלַמְלֵכי ְיהּודָּ

ְך  יָך ְולֹא יּוְכלּו לָּ ָך)יט( ְוִנְלֲחמּו ֵאלֶׁ  :ִכי ִאְתָך ֲאִני ְנֻאם ה' ְלַהִצילֶּ
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