
 

ד " בס  

 ירמיהו פרק כח

מוצג עימות בין ירמיהו המביא את דבר ה' שיש להיכנע לעול מלך בבל, לבין חנניה בן עזור    בפרק כח

המנבא לעם נבואת נחמה על כך שעול בבל יישבר בעוד שנתיים. הפרק מתאר את תגובותיו השונות  

 של ירמיהו לנבואת חנניה.  

 לפרק כח יוקדשו שני שיעורים.

 

 נושאים ושאלות מכווני למידה:

 נבואתו של חנניה בן עזור?   מה הייתה

 כיצד הגיב ירמיהו למשמע דבריו? מדוע בחר להגיב כך? 

 כיצד יכול העם להכריע למי להאמין? 

 כיצד הוכרע העימות בין חנניה לירמיהו? 

 

 2 כח רק פ  מבנה

 3 עזור  בן חנניה נבואת

 7 ירמיהו  תגובת

 9 אמת  לנביא שקר נביא  בין האבחנה

 11 לירמיהו ' ה דבר
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 ירמיהו

ד " בס  

 מבנה פרק כח 

נבואת 

חנניה בן  

 עזור

חֶֹדׁש   ְרִבִעית ּבַ ה הָּׁ נָּׁ ָּׁ ׁשּ ה בשנת ּבַ ית ַמְמֶלֶכת ִצְדִקיָּּׁה ֶמֶלְך־ְיהּודָּׁ ֵראׁשִ ה ַהִהיא ּבְ נָּׁ ָּׁ ׁשּ א ַוְיִהי ּבַ

ל־  ֵבית ה' ְלֵעיֵני ַהּכֲֹהִנים ְוכָּׁ ְבעֹון ּבְ ר ִמּגִ ִביא ֲאׁשֶ ַמר ֵאַלי ֲחַנְניָּׁה ֶבן־ַעזּּור ַהּנָּׁ י אָּׁ ַהֲחִמיׁשִ

ַמר ה' ם ֵלאֹמר: ב ּכֹה־אָּׁ עָּׁ ֶבל: ג   הָּׁ י ֶאת־עֹל ֶמֶלְך ּבָּׁ ַבְרּתִ ֵאל ֵלאֹמר ׁשָּׁ רָּׁ אֹות ֱאלֵֹהי ִיש ְ ְצבָּׁ

ַקח   לָּׁ ר  ֲאׁשֶ ה'  ית  ּבֵ ֵלי  ל־ּכְ ֶאת־ּכָּׁ ַהזֶּה  קֹום  ֶאל־ַהּמָּׁ יב  ֵמׁשִ ֲאִני  יִָּׁמים  ַתִים  נָּׁ ׁשְ עֹוד  ּבְ

נְ  ֶבל: ד ְוֶאת־ְיכָּׁ קֹום ַהזֶּה ַוְיִביֵאם ּבָּׁ ֶבל ִמן־ַהּמָּׁ ר ֶמֶלְך־ּבָּׁ יָּׁה ֶבן־ְיהֹויִָּׁקים ֶמֶלְך־ ְנבּוַכְדֶנאּצַ

י   ּכִ ְנֻאם־ה'  ַהזֶּה  קֹום  ֶאל־ַהּמָּׁ יב  ֵמׁשִ ֲאִני  ה  ֶבלָּׁ ּבָּׁ ִאים  ַהּבָּׁ ה  ְיהּודָּׁ לּות  ל־ּגָּׁ ְוֶאת־ּכָּׁ ה  ְיהּודָּׁ

ֶבל:  ּבֹר ֶאת־עֹל ֶמֶלְך ּבָּׁ  ֶאׁשְ

 תגובת

 ירמיהו

ִביא ְלֵעיֵני ַהּכֲֹהִנים ִביא ֶאל־ֲחַנְניָּׁה ַהּנָּׁ ֵבית    ה ַויֹּאֶמר ִיְרְמיָּׁה ַהּנָּׁ עְֹמִדים ּבְ ם הָּׁ עָּׁ ל־הָּׁ ּוְלֵעיֵני כָּׁ

יב   ׁשִ אתָּׁ ְלהָּׁ ר ִנּבֵ ֶריךָּׁ ֲאׁשֶ בָּׁ ה ה' יֵָּׁקם ה' ֶאת־ּדְ ֶ ן ַיֲעש  ֵמן ּכֵ ִביא אָּׁ ִיְרְמיָּׁה ַהּנָּׁ ַויֹּאֶמר  ה': ו 

נֹ  ר אָּׁ ר ַהזֶּה ֲאׁשֶ בָּׁ א ַהּדָּׁ ַמע־נָּׁ קֹום ַהזֶּה: ז ַאְך־ׁשְ ֶבל ֶאל־ַהּמָּׁ ה ִמּבָּׁ ל־ַהּגֹולָּׁ ֵלי ֵבית־ה' ְוכָּׁ ִכי  ּכְ

ְבאּו ֶאל־  ּנָּׁ ם ַויִּ עֹולָּׁ ֶניךָּׁ ִמן־הָּׁ ַני ּוְלפָּׁ יּו ְלפָּׁ ר הָּׁ ִביִאים ֲאׁשֶ ם: ח ַהּנְ עָּׁ ל־הָּׁ ְזֵני ּכָּׁ ְזֶניךָּׁ ּוְבאָּׁ אָּׁ ּדֵֹבר ּבְ

ֵבא   ִיּנָּׁ ר  ֲאׁשֶ ִביא  ַהּנָּׁ ט  ֶבר:  ּוְלדָּׁ ה  עָּׁ ּוְלרָּׁ ה  מָּׁ ְלִמְלחָּׁ דֹלֹות  ּגְ כֹות  ְוַעל־ַמְמלָּׁ ַרּבֹות  צֹות  ֲארָּׁ

ַבר ֹבא ּדְ לֹום ּבְ ֱאֶמת: ְלׁשָּׁ חֹו ה' ּבֶ לָּׁ ר־ׁשְ ִביא ֲאׁשֶ ַדע ַהּנָּׁ ִביא ִיּוָּׁ  ַהּנָּׁ

שבירת  

 המוטה

ֵרהּו: יא ַויֹּאֶמר ֲחַנְניָּׁה   ּבְ ׁשְ ִביא ַויִּ אר ִיְרְמיָּׁה ַהּנָּׁ ה ֵמַעל ַצּוַ ִביא ֶאת־ַהּמֹוטָּׁ ח ֲחַנְניָּׁה ַהּנָּׁ ּקַ י ַויִּ

ּבֹר ֶאת־עֹ ֶאׁשְ ה  כָּׁ ּכָּׁ ַמר ה'  ם ֵלאֹמר ּכֹה אָּׁ עָּׁ ל־הָּׁ עֹוד  ְלֵעיֵני כָּׁ ּבְ ֶבל  ר ֶמֶלְך־ּבָּׁ ְנֻבַכְדֶנאּצַ ל 

ִביא ְלַדְרּכֹו:  ל־ַהּגֹוִים ַויֵֶּלְך ִיְרְמיָּׁה ַהּנָּׁ אר ּכָּׁ ַתִים יִָּׁמים ֵמַעל־ַצּוַ נָּׁ  ׁשְ

דבר ה' 

 לירמיהו 

אר ה ֵמַעל ַצּוַ ִביא ֶאת־ַהּמֹוטָּׁ בֹור ֲחַנְניָּׁה ַהּנָּׁ ַוְיִהי ְדַבר־ה' ֶאל־ִיְרְמיָּׁה ַאֲחֵרי ׁשְ ִיְרְמיָּׁה    יב 

יתָּׁ   ש ִ ְרּתָּׁ ְועָּׁ בָּׁ ַמר ה' מֹוטֹת ֵעץ ׁשָּׁ ַמְרּתָּׁ ֶאל־ֲחַנְניָּׁה ֵלאֹמר ּכֹה אָּׁ לֹוְך ְואָּׁ ִביא ֵלאֹמר: יג הָּׁ ַהּנָּׁ

י ַעל־  ַתּתִ ְרֶזל נָּׁ ּבַ ֵאל עֹל  רָּׁ אֹות ֱאלֵֹהי ִיש ְ ַמר ה' ְצבָּׁ י כֹה־אָּׁ ְרֶזל: יד ּכִ יֶהן ֹמטֹות ּבַ ַתְחּתֵ

ה   ֵאּלֶ ל־ַהּגֹוִים הָּׁ אר ּכָּׁ ֶדה ַצּוַ ָּׁ ֻדהּו ְוַגם ֶאת־ַחיַּת ַהש ּ ֶבל ַוֲעבָּׁ ר ֶמֶלְך־ּבָּׁ ַלֲעֹבד ֶאת־ְנֻבַכְדֶנאּצַ

י לֹו:  ַתּתִ  נָּׁ

דברי 

ירמיהו 

 לחנניה 

ה ִהְבַטְחּתָּׁ   ֲחךָּׁ ה' ְוַאּתָּׁ לָּׁ א ֲחַנְניָּׁה לֹא־ׁשְ ַמע־נָּׁ ִביא ׁשְ ִביא ֶאל־ֲחַנְניָּׁה ַהּנָּׁ טו ַויֹּאֶמר ִיְרְמיָּׁה ַהּנָּׁ

קֶ  ם ַהזֶּה ַעל־ׁשָּׁ עָּׁ ה ֶאת־הָּׁ נָּׁ ָּׁ ה ַהׁשּ מָּׁ ֲאדָּׁ ֵני הָּׁ ּפְ ֲחךָּׁ ֵמַעל  ּלֵ ַמר ה' ִהְנִני ְמׁשַ ֵכן ּכֹה אָּׁ ר: טז לָּׁ

ְרּתָּׁ ֶאל־ה': ה ִדּבַ רָּׁ י־סָּׁ ה ֵמת ּכִ  ַאּתָּׁ

מות 

 חנניה 
ת ִביא ֲחַנְניָּׁה יז ַויָּּׁמָּׁ ה ַהּנָּׁ נָּׁ ָּׁ ׁשּ חֶֹדשׁ  ַהִהיא ּבַ ִביִעי.  ּבַ ְ  ַהׁשּ
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 ירמיהו

ד " בס  

 נבואת חנניה בן עזור 

 מביא ירמיהו את נבואתו נגד כל נביאי השקר הרבים אשר תמכו ביציאה למרד נגד בבל.  בפרק כז

 ירמיהו פונה לעמים, לצדקיהו, לכהנים ולעם שלא לשמוע אל דברי נביאי השקר, להיכנע למלך בבל. 

עמדתו של ירמיהו ברורה ונחרצת, ועל הנביאים הנוקטים עמדה שונה ממנו הוא אומר נחרצות: 

 אים לכם".   "שקר הם נב

בפרק כח אנו שומעים על עימות המתרחש בבית ה' לעיני הכוהנים וכל העם. שני נביאים עומדים  

לפני הקהל: ירמיהו בן חלקיהו, שעל צווארו המוטה המסמלת את עמדתו שיש להיכנע לעול מלך  

 בבל, וחנניה בן עזור המנבא לעם נבואת נחמה על כך שעול בבל יישבר בעוד שנתיים. 

ד יכריע העם למי משני הדוברים יש להאמין? כיצד ידעו השומעים מי הוא נביא האמת הדובר  כיצ

 בשם ה'?   

 הערה דידקטית: 

המילה   של  הופעותיה  את  לסמן  מהם  לבקש  בשלמותו,  הפרק  את  לתלמידים  להקריא  מומלץ 

 "הנביא" בפרק, ולבדוק למי היא מתייחסת.  

ית ַמְמֶלֶכת ִצְדִקיָּּׁה ֶמֶלךְ  ֵראׁשִ ה ַהִהיא  ּבְ נָּׁ ָּׁ ׁשּ י  -א ַוְיִהי ּבַ חֶֹדׁש ַהֲחִמיׁשִ ְרִבִעית  ּבַ ה הָּׁ נָּׁ ָּׁ ׁשּ ה  בשנת ּבַ ְיהּודָּׁ

ַמר ֵאַלי   ִביא ַעזּּור-ֲחַנְניָּׁה ֶבןאָּׁ ל  ַהּנָּׁ ֵבית ה'  ְלֵעיֵני ַהּכֲֹהִנים ְוכָּׁ ְבעֹון  ּבְ ר ִמּגִ ם  ֵלאֹמר. ב ּכֹה-ֲאׁשֶ עָּׁ - הָּׁ

י  ֶאתאָּׁ  ַבְרּתִ ֵאל ֵלאֹמר   ׁשָּׁ רָּׁ אֹות  ֱאלֵֹהי ִיש ְ יב  -ַמר ה' ְצבָּׁ ַתִים יִָּׁמים  ֲאִני ֵמׁשִ נָּׁ עֹוד ׁשְ ֶבל. ג ּבְ עֹל ֶמֶלְך ּבָּׁ

קֹום ַהזֶּה  ֶאת-ֶאל ל-ַהּמָּׁ ר ֶמֶלךְ -ּכָּׁ ַקח ְנבּוַכְדֶנאּצַ ר לָּׁ ית ה' ֲאׁשֶ ֵלי  ּבֵ ֶבל  ִמן -ּכְ קֹום ַהזֶּה  ַוְיִביֵאם   -ּבָּׁ ַהּמָּׁ

בֶ  ְניָּׁה ֶבן -ל. ד ְוֶאת ּבָּׁ ה ְוֶאת-ְיהֹויִָּׁקים ֶמֶלךְ -ְיכָּׁ ל-ְיהּודָּׁ יב ֶאל-ּכָּׁ ה  ֲאִני ֵמׁשִ ֶבלָּׁ ִאים ּבָּׁ ה ַהּבָּׁ לּות ְיהּודָּׁ - ּגָּׁ

קֹום ַהזֶּה ְנֻאם ּבֹר  ֶאת-ַהּמָּׁ י ֶאׁשְ ֶבל. ה ַויֹּאֶמר  -ה' ּכִ ִביא עֹל ֶמֶלְך ּבָּׁ ִביא -ֶאל   ִיְרְמיָּׁה ַהּנָּׁ ְלֵעיֵני    ֲחַנְניָּׁה ַהּנָּׁ

לַהּכֹהֲ  ֵבית ה'. ו ַויֹּאֶמר   -ִנים ּוְלֵעיֵני כָּׁ עְֹמִדים ּבְ ם הָּׁ עָּׁ ִביאהָּׁ ה ה'  יֵָּׁקם ה'  ֶאת   ִיְרְמיָּׁה ַהּנָּׁ ֶ ן ַיֲעש  ֵמן  ּכֵ - אָּׁ

ר נִ  ֶריךָּׁ  ֲאׁשֶ בָּׁ אתָּׁ ּדְ ֵלי ֵבית   ּבֵ יב ּכְ ׁשִ ל-ְלהָּׁ ֶבל ֶאל-ה' ְוכָּׁ ה  ִמּבָּׁ קֹום ַהזֶּה. ז ַאךְ -ַהּגֹולָּׁ ַמע-ַהּמָּׁ ר  -ׁשְ בָּׁ א ַהּדָּׁ נָּׁ

לַהזֶּ  ְזֵני  ּכָּׁ ְזֶניךָּׁ  ּוְבאָּׁ אָּׁ ֹנִכי ּדֵֹבר ּבְ ר אָּׁ ם. ח הַ -ה  ֲאׁשֶ עָּׁ ִביִאיםהָּׁ ֶניךָּׁ ִמן   ּנְ ַני ּוְלפָּׁ יּו ְלפָּׁ ר הָּׁ ם    -ֲאׁשֶ עֹולָּׁ ְבאּו הָּׁ ּנָּׁ   ַויִּ

צֹות ַרּבֹות  ְוַעל- ֶאל ֶבר. ט הַ -ֲארָּׁ ה ּוְלדָּׁ עָּׁ ה  ּוְלרָּׁ מָּׁ דֹלֹות  ְלִמְלחָּׁ ּגְ כֹות  ִביאַמְמלָּׁ ר     ּנָּׁ ֵבאֲאׁשֶ לֹום  לְ   ִיּנָּׁ ׁשָּׁ

ַבר   ֹבא  ּדְ ִביאּבְ ַדע הַ    ַהּנָּׁ ִביאִיּוָּׁ ר   ּנָּׁ ח  -ֲאׁשֶ ּקַ ֱאֶמת. י ַויִּ חֹו ה' ּבֶ לָּׁ ִביאׁשְ אר  -ֶאת   ֲחַנְניָּׁה ַהּנָּׁ ה  ֵמַעל  ַצּוַ ַהּמֹוטָּׁ

ל ֵרהּו יא ַויֹּאֶמר ֲחַנְניָּׁה ְלֵעיֵני כָּׁ ּבְ ׁשְ ִביא  ַויִּ ה-ִיְרְמיָּׁה ַהּנָּׁ כָּׁ ַמר ה'  ּכָּׁ ם ֵלאֹמר  ּכֹה אָּׁ עָּׁ ּבֹר ֶאת  הָּׁ עֹל  -ֶאׁשְ

ר ֶמֶלךְ  ל - ְנֻבַכְדֶנאּצַ אר ּכָּׁ ַתִים יִָּׁמים  ֵמַעל ַצּוַ נָּׁ עֹוד ׁשְ ֶבל ּבְ ִביא  ְלַדְרּכֹו. יב ַוְיִהי  -ּבָּׁ ַהּגֹוִים. ַויֵֶּלְך ִיְרְמיָּׁה ַהּנָּׁ

בֹור  - ה'  ֶאל-ְדַבר ִביאִיְרְמיָּׁה   ַאֲחֵרי ׁשְ אר  -ֶאת   ֲחַנְניָּׁה ַהּנָּׁ ה  ֵמַעל ַצּוַ ִביאִיְר ַהּמֹוטָּׁ ֵלאֹמר. יג     ְמיָּׁה ַהּנָּׁ

ַמְרּתָּׁ ֶאל  לֹוְך ְואָּׁ י  -הָּׁ ְרֶזל. יד ּכִ יֶהן  ֹמטֹות ּבַ יתָּׁ ַתְחּתֵ ש ִ ְרּתָּׁ  ְועָּׁ בָּׁ ַמר ה'  מֹוטֹת ֵעץ  ׁשָּׁ ֲחַנְניָּׁה ֵלאֹמר  ּכֹה אָּׁ

אֹות ֱאלֵֹהי-כֹה ַמר ה' ְצבָּׁ י ַעל   אָּׁ ַתּתִ ְרֶזל נָּׁ ֵאל  עֹל ּבַ רָּׁ ל-ִיש ְ אר ּכָּׁ ה ַלֲעֹבד ֶאת -ַצּוַ ֵאּלֶ ר  -ַהּגֹוִים הָּׁ ְנֻבַכְדֶנאּצַ

ֻדהּו ְוַגם ֶאת -ֶמֶלךְ  ֶבל ַוֲעבָּׁ י לֹו. טו ַויֹּאֶמר  - ּבָּׁ ַתּתִ ֶדה  נָּׁ ָּׁ ִביאַחיַּת ַהש ּ ִביא -ֶאל  ִיְרְמיָּׁה ַהּנָּׁ ַמע   ֲחַנְניָּׁה ַהּנָּׁ - ׁשְ

א ֲחַנְניָּׁה לֹא חֲ -נָּׁ לָּׁ ה ִהְבַטְחּתָּׁ ֶאתׁשְ ם ַהזֶּה  ַעל-ךָּׁ ה' ְוַאּתָּׁ עָּׁ ֲחךָּׁ   -הָּׁ ּלֵ ַמר ה'  ִהְנִני ְמׁשַ ֵכן  ּכֹה אָּׁ ֶקר. טז לָּׁ ׁשָּׁ

י ה ֵמת  ּכִ ה ַאּתָּׁ נָּׁ ָּׁ ה  ַהׁשּ מָּׁ ֲאדָּׁ ֵני הָּׁ ְרּתָּׁ ֶאל-ֵמַעל ּפְ ה ִדּבַ רָּׁ ת  -סָּׁ ִביאה.  יז ַויָּּׁמָּׁ חֶֹדׁש      ֲחַנְניָּׁה ַהּנָּׁ ה ַהִהיא  ּבַ נָּׁ ָּׁ ׁשּ ּבַ

ִביִעי ְ  .ַהׁשּ
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  ."הנביא"ש פעמים מכונה חנניה בן עזור ש

  ."הנביא"שש פעמים מכונה ירמיהו  

 שלא בקשר לשני הנביאים, אלא ביחס לכלל הנביאים.   נב"אשבע פעמים נוספות מופיע השורש 

חשיפת המילה המנחה בפרק יכולה ללמדנו כי השאלה העומדת במרכזו היא מיהו באמת "הנביא":  

א "הנביא" או ירמיהו הוא "הנביא"? שני נביאים, שתי עמדות הפוכות. בקולו  האם חנניה בן עזור הו

 של מי צריך לשמוע? איך ייוודע מי דובר את דבר ה'?  

אותנו   מותירה  הנביאים,  לשני  ביחס  פעמים  שש  המופיעה  המנחה  המילה  ידי  על  הסיפור  עיצוב 

צבת לפנינו, הקוראים, היא גם  בתחושה שהכוחות שקולים. אין לאחד יתרון על חברו. הדילמה המו

זו העומדת לפני קהל השומעים בבית ה'. עליהם להחליט מי משני הדוברים מביא בפניהם את דבר 

 ה' ומי משקר.  

 מבנה הפרק 

המתח שבין ירמיהו לחנניה בן עזור מתרחש בשני סבבים של עימות, כאשר "המצלמה" מתמקדת  

 פעם בחנניה בן עזור ופעם בירמיהו.  

 זמנה של הנבואה: "בשנה ההיא". מקום ההתרחשות: "בבית ה'".  – פסוק א

 ד: דברי חנניה -פסוקים ב               - עימות א

 ט: תשובת ירמיהו -פסוקים ה                               

  

 (: שבירת המוטה על ידי חנניה 1יא )-פסוקים י                - עימות ב

 (: עזיבת ירמיהו את המקום2פסוק יא )                               

  

 יד:  דבר ה' לירמיהו -פסוק יב   - הכרעת העימות

 טז: דברי  ירמיהו לחנניה -פסוקים טו                              

 פסוק יז: מות חנניה                               

 (ירוקדבר ה':  אפור, דברי ירמיהו: צהובבחלוקת הפרק לפי הדוברים: )דברי חנניה: נתבונן עתה 

ַהִהיא א ה  נָּׁ ָּׁ ׁשּ ּבַ ֶמֶלךְ    ַוְיִהי  ִצְדִקיָּּׁה  ַמְמֶלֶכת  ית  ֵראׁשִ ה-ּבְ ְרִבִעית   ְיהּודָּׁ הָּׁ ה  נָּׁ ָּׁ ׁשּ ּבַ חֶֹדׁש     בשנת  ּבַ

י ֶבן   ַהֲחִמיׁשִ ֲחַנְניָּׁה  ֵאַלי  ַמר  ר-אָּׁ ֲאׁשֶ ִביא  ַהּנָּׁ ְבעֹון  ַעזּּור  ה'   ִמּגִ ֵבית  ל   ּבְ ְוכָּׁ ַהּכֲֹהִנים  - ְלֵעיֵני 

ם עָּׁ   ֵלאֹמר.  הָּׁ

אֹות-ּכֹה ב ְצבָּׁ ה'  ַמר  ֵלאֹמר     אָּׁ ֵאל  רָּׁ ִיש ְ י     ֱאלֵֹהי  ַבְרּתִ ֶבל.-ֶאת  ׁשָּׁ ּבָּׁ ֶמֶלְך  ַתִים   ג  עֹל  נָּׁ ׁשְ עֹוד  ּבְ

יב ֶאל    יִָּׁמים קֹום ַהזֶּה-ֲאִני ֵמׁשִ ל-ֶאת   ַהּמָּׁ ֵלי-ּכָּׁ ית ה' ֲאשֶׁ    ּכְ ר ֶמֶלךְ ּבֵ ַקח ְנבּוַכְדֶנאּצַ ֶבל- ר לָּׁ - ִמן   ּבָּׁ

קֹום ַהזֶּה ֶבל.     ַוְיִביֵאם   ַהּמָּׁ ְניָּׁה ֶבן -ְוֶאת  ד ּבָּׁ ה ְוֶאת -ְיהֹויִָּׁקים ֶמֶלךְ -ְיכָּׁ ל -ְיהּודָּׁ ִאים  -ּכָּׁ ה ַהּבָּׁ לּות ְיהּודָּׁ ּגָּׁ

ה ֶבלָּׁ יב ֶאל  ּבָּׁ קֹום ַהזֶּה ְנֻאם-ֲאִני ֵמׁשִ ּבֹר ה' -ַהּמָּׁ י ֶאׁשְ ֶבל  עֹל ֶמֶלךְ -ֶאת   ּכִ  .  ּבָּׁ
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ֶאל  ה ִביא  ַהּנָּׁ ִיְרְמיָּׁה  ל-ַויֹּאֶמר  כָּׁ ּוְלֵעיֵני  ַהּכֲֹהִנים  ְלֵעיֵני  ִביא  ַהּנָּׁ ֵבית  -ֲחַנְניָּׁה  ּבְ עְֹמִדים  הָּׁ ם  עָּׁ הָּׁ

ִביא   ַויֹּאֶמר ו   ה'. ֵמן   ִיְרְמיָּׁה ַהּנָּׁ ה ה'   אָּׁ ֶ ן ַיֲעש  ֶריךָּׁ -ֶאת   יֵָּׁקם ה'   ּכֵ בָּׁ ֵלי ֵבית    ּדְ יב ּכְ ׁשִ אתָּׁ ְלהָּׁ ר ִנּבֵ -ֲאׁשֶ

ל  ְוכָּׁ ה-ה'  ֶאל   ַהּגֹולָּׁ ֶבל  ַהזֶּה-ִמּבָּׁ קֹום  זַהּמָּׁ ַמע-ַאךְ  .  ַהזֶּה-ׁשְ ר  בָּׁ ַהּדָּׁ א  ּדֵֹבר     נָּׁ ֹנִכי  אָּׁ ר  ֲאׁשֶ

ְזֶניךָּׁ  אָּׁ ְזֵני   ּבְ ל   ּוְבאָּׁ ם-ּכָּׁ עָּׁ ִביִאים ח. הָּׁ ִמן   ַהּנְ ֶניךָּׁ  ּוְלפָּׁ ַני  ְלפָּׁ יּו  הָּׁ ר  ֶאל-ֲאׁשֶ ְבאּו  ּנָּׁ ַויִּ ם  עֹולָּׁ צֹות  - הָּׁ ֲארָּׁ

דֹלֹותַממְ -ְוַעל   ַרּבֹות כֹות ּגְ ה   לָּׁ מָּׁ ֶבר.   ְלִמְלחָּׁ ה ּוְלדָּׁ עָּׁ ִביא ט  ּוְלרָּׁ ֹבא   ַהּנָּׁ לֹום ּבְ ֵבא ְלׁשָּׁ ר ִיּנָּׁ ַבר     ֲאׁשֶ ּדְ

ִביא ִביא   ַהּנָּׁ ַדע ַהּנָּׁ ר  ִיּוָּׁ ֱאֶמת.-ֲאׁשֶ חֹו ה' ּבֶ לָּׁ    ׁשְ

ִביא י ח ֲחַנְניָּׁה ַהּנָּׁ ּקַ ה-ֶאת   ַויִּ ִביא   ֵמַעל   ַהּמֹוטָּׁ אר ִיְרְמיָּׁה ַהּנָּׁ ֵרהוּ  וַ    ַצּוַ ּבְ ׁשְ ל  יא יִּ -ַויֹּאֶמר ֲחַנְניָּׁה ְלֵעיֵני כָּׁ

ם ֵלאֹמר עָּׁ ַמר ה'   הָּׁ ּבֹר ֶאת   ּכֹה אָּׁ ה ֶאׁשְ כָּׁ ר ֶמֶלךְ -ּכָּׁ ַתִים יִָּׁמים -עֹל ְנֻבַכְדֶנאּצַ נָּׁ עֹוד ׁשְ ֶבל ּבְ אר   ּבָּׁ ֵמַעל ַצּוַ

ל   ַהּגֹוִים.-ּכָּׁ

ִביא         ְלַדְרּכֹו.   ַויֵֶּלְך ִיְרְמיָּׁה ַהּנָּׁ

ְדַבר ַוְיהִ  יב ִביא   ִיְרְמיָּׁה  -ֶאל    ה'-י  ַהּנָּׁ ֲחַנְניָּׁה  בֹור  ׁשְ ה-ֶאת   ַאֲחֵרי  ִיְרְמיָּׁה     ַהּמֹוטָּׁ אר  ַצּוַ ֵמַעל 

ִביא ֶאל יג. ֵלאֹמר    ַהּנָּׁ ַמְרּתָּׁ  ְואָּׁ לֹוְך  ֵלאֹמר-הָּׁ ה'   ֲחַנְניָּׁה  ַמר  אָּׁ ֵעץ   ּכֹה  ְרּתָּׁ    מֹוטֹת  בָּׁ יתָּׁ     ׁשָּׁ ש ִ ְועָּׁ

יֶהן ְרֶזל.   ַתְחּתֵ י  יד  ֹמטֹות ּבַ ֵאל-כֹה  ּכִ רָּׁ אֹות ֱאלֵֹהי ִיש ְ ַמר ה' ְצבָּׁ י ַעל    אָּׁ ַתּתִ ְרֶזל נָּׁ ל - עֹל ּבַ אר ּכָּׁ - ַצּוַ

ה  ֵאּלֶ ר ֶמֶלךְ - ַלֲעֹבד ֶאת     ַהּגֹוִים הָּׁ ֻדהּו - ְנֻבַכְדֶנאּצַ ֶבל ַוֲעבָּׁ ֶדה ַחיַּת-ְוַגם ֶאת ּבָּׁ ָּׁ י לוֹ   ַהש ּ ַתּתִ  . נָּׁ

ִביא   טו ִביא- ֶאלַויֹּאֶמר ִיְרְמיָּׁה ַהּנָּׁ ַמע   ֲחַנְניָּׁה ַהּנָּׁ א ֲחַנְניָּׁה לֹא-ׁשְ ה ִהְבַטְחּתָּׁ ֶאת-נָּׁ ֲחךָּׁ ה' ְוַאּתָּׁ לָּׁ ם  -ׁשְ עָּׁ הָּׁ

ֶקר.-ַעל   ַהזֶּה ֵכן טז ׁשָּׁ ַמר ה'   לָּׁ ֲחךָּׁ    ּכֹה אָּׁ ּלֵ ה   ִהְנִני ְמׁשַ מָּׁ ֲאדָּׁ ֵני הָּׁ ה ֵמת    ֵמַעל ּפְ ה ַאּתָּׁ נָּׁ ָּׁ י   ַהׁשּ ה  -ּכִ רָּׁ סָּׁ

ְרּתָּׁ ֶאל      ה.-ִדּבַ

ת  זי ִביאַויָּּׁמָּׁ ה ַהִהיא  ֲחַנְניָּׁה ַהּנָּׁ נָּׁ ָּׁ ׁשּ חֶֹדשׁ   ּבַ ִביִעי.   ּבַ ְ  ַהׁשּ

 

בעימות הראשון נושא חנניה את דברו. נאומו המתוחכם מהווה מפתח להבנת הקושי בזיהויו כנביא  

 שקר:

 ֹלֵהי ִיְשָרֵאל".-ָאַמר ה' ְצָבאֹות  א  - הוא פותח את דבריו בסגנונם של נביאי האמת: "כֹּה  .1

ֶאת  הוא   .2 ָבֶבל" לנבואתו ולמעשהו הסמלי של ירמיהו, ובכך  -מתייחס בדבריו "ָשַבְרִתי   ֶמֶלְך  עֹּל 

 בונה את נבואתו על נבואת ירמיהו, ומציג את עצמו כממשיך אותה ומעדכן אותה.   

בעוד נביאי השקר תמכו ביציאה מיידית למרד נגד נבוכדנצר, חנניה אינו קורא לצאת למרד, אלא    .3

שבבל תיפול עוד שנתיים, ולכן יש להתאזר בסבלנות ולחכות לנפילתה. בכך הוא בעצם אינו  טוען  

 חולק על הוראתו המעשית של ירמיהו שיש להיכנע כרגע למלך בבל.  

 נאומו של חנניה בנוי במבנה כיאסטי מרשים שתכליתו להעביר לצבור שומעיו מסר ברור:
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י  ֶאת  ַבְרּתִ ֶבל.  -ׁשָּׁ  עֹל ֶמֶלְך ּבָּׁ

ַתִים יִָּׁמים  בְּ  נָּׁ יב עֹוד ׁשְ  ֲאִני ֵמׁשִ

ל-ֶאת ר... -ּכָּׁ ית ה' ֲאׁשֶ ֵלי  ּבֵ ֶבל ּכְ  .ַוְיִביֵאם  ּבָּׁ

ְניָּׁה ֶבן- ְוֶאת ה - ְיהֹויִָּׁקים ֶמֶלךְ - ְיכָּׁ  ְיהּודָּׁ

ל-ְוֶאת  ה - ּכָּׁ לּות ְיהּודָּׁ הּגָּׁ ֶבלָּׁ ִאים ּבָּׁ   ַהּבָּׁ

יב קֹום ַהזֶּה ְנֻאם-ֶאל ֲאִני ֵמׁשִ  ה'   -ַהּמָּׁ

ּבֹר  ֶאת י ֶאׁשְ ֶבל. -ּכִ  עֹל ֶמֶלְך ּבָּׁ

". בבשורה משמחת זו פותח חנניה  שברתי את על מלך בבלהנאום פותח בהצהרה דרמטית: " ●

 את דבריו ומרכז סביבו את כל קהל השומעים. 

". לא  שברתיהמסר המרכזי שבמשפט הפותח מציג את נפילתו של מלך בבל כדבר שכבר קרה. " ●

 . "ביום ההוא אשבור..." 

". כך מוצב  כי אשבר את על מלך בבלשבירת עול מלך בבל היא גם המשפט הסוגר את הנבואה: " ●

 המסר המרכזי של הנבואה בפתיחה ובסיום הדברים.   

● " הנבואה:  תתגשם  שבו  המדויק  בזמן  נוקב  ימיםחנניה  שנתיים  מדויק  בעוד  זמן  נקיטת   ."

ר. ציון הזמן מהווה אמצעי קל  להתגשמות הנבואה היא תופעה יוצאת דופן אצל נביאי השק

לבחינת מהימנות הנביא, ולכן סביר שנביאי שקר יעדיפו להימנע מכך, כדי שדבריהם לא יתבדו  

 במועד מוגדר. אך דווקא נקיטת זמן מדויק יוצרת תחושה של ביטחון בוודאות המסר.

לבבל מצטט חנניה  הכלים והגולים. אך כנגד בואם    –פעמיים חנניה מדבר על "הבאים בבלה"   ●

". בכך נותן חנניה תחושה של שמחה לקראת שובם הקרוב של  הנני משיבפעמיים את דבר ה' "

 הגולים.

בגוף הנאום מפרט חנניה בהרחבה את כל הצפויים לשוב מן הגלות )כלי בית ה' ,יכניה, הגולים   ●

מושא געגועי    מיהודה(. במרכזו של הנאום מציב חנניה את שובו של המלך יכניה שהיה בוודאי

 העם.
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 תגובת ירמיהו 

 כיצד מגיב ירמיהו לדבריו של חנניה בעימות הראשון? 

יגיב   שירמיהו  מצפים  היינו  השקר,  נביאי  את  בחריפות  ירמיהו  תקף  כז  בפרק  כי  שראינו  אחרי 

בחריפות גם לדברי חנניה ויאמר לו: "שקר אתה ניבא", כפי שאמר בפרקים קודמים. מדוע אחרי  

 ה את דבריו לא הסתער עליו ירמיהו והאשים אותו באמירת שקר? שסיים חנני 

 במקום זאת אומר ירמיהו )כח, ו(:  

ה ה'  יֵָּׁקם ה'  ֶאת ֶ ן ַיֲעש  ֵמן  ּכֵ אתָּׁ  -אָּׁ ר ִנּבֵ ֶריךָּׁ  ֲאׁשֶ בָּׁ ֵלי ֵביתּדְ יב ּכְ ׁשִ ל-ְלהָּׁ ֶבל ֶאל-ה' ְוכָּׁ ה  ִמּבָּׁ - ַהּגֹולָּׁ

קֹום ַהזֶּה.  ַהּמָּׁ

 למה התכוון ירמיהו בדבריו? 

דבריו אלה של ירמיהו יכולים להישמע באזני העם כבעייתיים. הרי נבואתו של חנניה סותרת את  

נבואת ירמיהו בכך שהיא טוענת שעול בבל יוסר עוד שנתיים, ואילו ירמיהו ניבא שרק עוד שבעים  

 שנה ישתחרר העול. 

 הערה דידקטית: 

 לתלמידים להעלות אפשרויות שונות להבנת דברי ירמיהו. לפני הבאת הפרשנות מומלץ לתת 

 הבאנו שלוש אפשרויות פרשניות להבנת דברי ירמיהו, המורה יבחר באיזו דרך ילמד. 

 יש שראו בתשובת ירמיהו, הבעת תקווה ותפילה, שתתבטל גזירת החורבן:  

 ר"י קרא )כח, ו(: 

פתרונו: מי ייתן ה' ויהיו דבריך מתקיימין אשר ניבאת להשיב    -  אמן כן יעשה ה', יקם את דבריך]...[

כלי בית ה' ואת יכניה מלך יהודה ואת גלות יהודה אל המקום הזה, ונבואתי בטילה, שניבאתי על  

פקדי   יום  עד  יהיו  ושמה  יובאו  "בבלה  וירושלים  יהודה  מלך  ובית  ה'  בבית  הנותרים  הכלים  כל 

 אותם." 

 ראו בדברי ירמיהו אלה "אמן כן יעשה ה'" דברי לעג על חנניה בן עזור. ישנם פרשנים אשר 

  מלבי"ם )כח, ו( :

 וירמיה בפני עצמו כיון ללעוג עליו.  

חכם בבמאמרו:    עמוס  שקר" "המאבק  לנביאי  אמת  נביאי  של    ין  לתגובתו  אחרת  הבנה  מציע 

 ירמיהו:

לדעתו, כאשר שמע ירמיהו את נבואת חנניה, הוא לא היה בטוח כלל אם הנבואה הזאת היא נבואה  

אמיתית או לא. לפי דבריו ירמיהו עצמו אינו בטוח שחנניה משקר, והוא סבור שיתכן וחנניה קיבל  

 נבואה זו מאת ה'. 

 

https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/bible-Hamad/high-school/false-truth-prophets.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/bible-Hamad/high-school/false-truth-prophets.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/bible-Hamad/high-school/false-truth-prophets.pdf
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 לא ידע בוודאות האם חנניה הוא נביא שקר? מדוע העם 

 על שאלה זו אפשר לענות כמה תשובות: 

 חנניה מתנבא בסגנון של נביא אמת. .1

 חנניה לא שלל את נבואתו של ירמיהו, אלא "בנה" עליה.  .2

דומה לדברי ירמיהו, ואינה    -אם למרוד במלך בבל-המסקנה המעשית מדבריו של חנניה   .3

 השקר. דומה לדברי נביאי  

ההבדל בין חנניה לירמיהו הוא רק במספר השנים, שנתיים או שבעים שנה. ירמיהו מעלה   .4

 את האפשרות שחנניה קיבל נבואה מעודכנת יותר ממנו, על פיה התקצר זמן השיעבוד. 

תגובתו הראשונה של ירמיהו: "אמן..." עלולה ליצור רושם בתודעת העם שדברי חנניה הם   .5

 הם אמת, בהכרח דברי ירמיהו הם שקר. אמת. ואם דברי חנניה 

 אירוע זה מציב במלוא חריפותה את השאלה: כיצד באמת אפשר להבחין בין נביא אמת לנביא שקר?   

 העמקה: 

גם חז"ל אינם מציגים את חנניה כנביא שקר רגיל, ומובא במדרש )ספרי דברים פסקה פד( שחנניה  

 היה נביא אמת שהפך לנביא שקר.

מקום   בשום  הוזכר  לא  שמו  הרי  בפרקנו?  להופעתו  עד  אמת  נביא  היה  שחנניה  חז"ל  ידעו  מניין 

 במקרא עד עתה?  

 יתכן ניתן ללמוד זאת מדיוק בפסוקים:

 ."הנביאהפרק מזכיר גם את חנניה וגם את ירמיהו בצרוף התואר " .1

 אשר מגבעון".  הנביאירמיהו עצמו מכנה את חנניה " .2

לחנניה:   .3 הוא  נבאת "יקם ה' את דבריך אשר  ירמיהו אומר  ולא "דבריך אשר דברת".   ."

 מתייחס לדברי חנניה כדברי נבואה.  

בכך הוא מכליל את חנניה יחד    –ירמיהו אומר לחנניה: "הנביאים אשר היו לפני ולפניך"   .4

 עמו בקבוצת הנביאים 
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 האבחנה בין נביא שקר לנביא אמת

ַמע-ז ַאךְ  ל-ׁשְ ְזֵני  ּכָּׁ ְזֶניךָּׁ  ּוְבאָּׁ אָּׁ ֹנִכי ּדֵֹבר ּבְ ר אָּׁ ר ַהזֶּה  ֲאׁשֶ בָּׁ א ַהּדָּׁ ַני  -נָּׁ יּו ְלפָּׁ ר הָּׁ ִביִאים  ֲאׁשֶ ם. ח ַהּנְ עָּׁ הָּׁ

ֶניךָּׁ ִמן ְבאּו ֶאל -ּוְלפָּׁ ּנָּׁ ם ַויִּ עֹולָּׁ צֹות ַרּבֹות  ְוַעל-הָּׁ ֶבר. ט  -ֲארָּׁ ה ּוְלדָּׁ עָּׁ ה ּוְלרָּׁ מָּׁ דֹלֹות ְלִמְלחָּׁ כֹות ּגְ ִביא   ַמְמלָּׁ ַהּנָּׁ

ר ִביא  ֲאׁשֶ ַדע ַהּנָּׁ ִביא  ִיּוָּׁ ַבר ַהּנָּׁ ֹבא  ּדְ לֹום ּבְ ֵבא ְלׁשָּׁ ר ִיּנָּׁ ֱאֶמת. - ֲאׁשֶ חֹו ה' ּבֶ לָּׁ  ׁשְ

יכול העם   כיצד  נביאים הטוענים שהם מדברים בשם ה' מעוררת את השאלה  מציאותם של שני 

 להבחין מי הוא נביא האמת ומי נביא השקר.

 מתעוררת שאלה זו:  כב( -)יח, כ  בחומש דבריםכבר 

ֹלִהים   ֹּא ִצִויִתיו ְלַדֵבר ַוֲאֶשר ְיַדֵבר ְבֵשם א  ֲאֵחִרים וֵמת ַהָנִביא ַאְך ַהָנִביא ֲאֶשר ָיִזיד ְלַדֵבר ָדָבר ִבְשִמי ֵאת ֲאֶשר ל

ֹּא ִדְברֹו ה'. ֲאשֶ  ֹּא ִיְהֶיה ַהָדָבר ַההוא. ְוִכי תֹּאַמר ִבְלָבֶבָך ֵאיָכה ֵנַדע ֶאת ַהָדָבר ֲאֶשר ל ר ְיַדֵבר ַהָנִביא ְבֵשם ה' ְול

ֹּא ָתגור ִמֶמנו. ֹּא ִדְברֹו ה' ְבָזדֹון ִדְברֹו ַהָנִביא ל ֹּא ָיבֹוא הוא ַהָדָבר ֲאֶשר ל  ְול

לפי דברי התורה, מבחן הנביא הוא בהתגשמות דבריו. אך הבעיה היא שאם הנביא מנבא נבואה  

 דעו השומעים עתה אם נבואת אמת היא טרם התגשמותה? לטווח ארוך, כיצד י

ֹּא ְדַבר ַהָנִביא   בפסוק ט מצטט ירמיהו את דברי התורה, רק בהיפוך: "ַהָנִביא ֲאֶשר ִיָנֵבא ְלָשלֹום ְבב

ֶמת".    ִיָוַדע ַהָנִביא ֲאֶשר ְשָלחֹו ה' ֶבא 

 רש"י )כח, ז(: 

]...[ אמר: אני מתנבא פורענות; אם לא יבוא איני שקרן שהקב"ה "ניחם על הרעה."    -   אך שמע נא

 שקרן הוא... -אבל הנביא אשר ינבא לשלום וגו' בבא דבר הנביא יודע וגו' אבל אם לא יבוא דברו

לפי דברי רש"י, מבחן התגשמות הנבואה תקף רק לנבואת נחמה. נבואת פורענות יכולה להתבטל  

 משום שאפשר לחזור בתשובה, והקב"ה יכול לסלוח ולוותר על העונש מטעמים שונים. 

בעקבות דברי ירמיהו מתווה הרמב"ם בהלכות יסודי התורה את כללי האבחנה בין נביא שקר לנביא  

 אמת :

 כות יסודי התורה, י, ד(: רמב"ם )הל

הנביא,   יבחן  בלבד  למדת שבדברי הטובה  עזור  ]...[ הא  בן  לחנניה  בתשובתו  שירמיהו אמר  הוא 

כשהיה ירמיה מתנבא לרעה וחנניה לטובה, אמר לו לחנניה: אם לא יעמדו דברי אין בזה ראיה שאני  

שמע נא את הדבר הזה וגו'  נביא שקר, אבל אם לא יעמדו דבריך יודע שאתה נביא שקר, שנאמר אך  

 הנביא אשר ידבר שלום בבוא דבר הנביא יודע הנביא אשר שלחו ה' באמת. 

כיוון שירמיהו בתגובתו הראשונה: "אמן, כן יעשה ה'" גרם לעם להישאר בספק האם דברי חנניה  

  הם בשם ה', הוא ממשיך בדברים המהווים הגנה על עצמו, שכן אם חנניה דובר אמת אזי, לכאורה, 

 ירמיהו הופך לנביא שקר. כנגד מחשבה זו של העם טוען ירמיהו את עיקר טענתו בפסוק ח: 

ַמע-ז ַאךְ  ל-ׁשְ ְזֵני  ּכָּׁ ְזֶניךָּׁ  ּוְבאָּׁ אָּׁ ֹנִכי ּדֵֹבר ּבְ ר אָּׁ ר ַהזֶּה  ֲאׁשֶ בָּׁ א ַהּדָּׁ ַני  -נָּׁ יוּ ְלפָּׁ ר הָּׁ ִביִאים  ֲאׁשֶ ם.  ח ַהּנְ עָּׁ הָּׁ

ִמן ֶניךָּׁ  ְבאּו אֶ -ּוְלפָּׁ ּנָּׁ ַויִּ ם  עֹולָּׁ ְוַעל -להָּׁ ַרּבֹות   צֹות  ֶבר. ט  -ֲארָּׁ ּוְלדָּׁ ה  עָּׁ ּוְלרָּׁ ה   מָּׁ ְלִמְלחָּׁ דֹלֹות   ּגְ כֹות  ַמְמלָּׁ

ר ִביא  ֲאׁשֶ ַדע ַהּנָּׁ ִביא  ִיּוָּׁ ַבר ַהּנָּׁ ֹבא  ּדְ לֹום ּבְ ֵבא ְלׁשָּׁ ר ִיּנָּׁ ִביא  ֲאׁשֶ ֱאֶמת.   -ַהּנָּׁ חֹו ה' ּבֶ לָּׁ  ׁשְ
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ישראל לעם  רעות  שניבאו  שהנביאים  טוען  ניחם    -ירמיהו  ה'  שהרי  דבריהם,  נתקיימו  תמיד  לא 

גם   ירמיהו,  טוען  לכן,  שקר.  נביאי  היו  שהם  הוכחה  בכך  ואין  שונות,  מסיבות  הרעה  על  לעתים 

הנבואה הרעה שהוא מתנבא עשויה להתבטל ואין בכך כדי לשלול את העובדה שהוא נביא אמת.  

 ובה, כפי שמנבא חנניה, חייבת להתקיים, ורק בקיומה יוודע שהנביא הוא נביא אמת.  אולם נבואה ט 

 על המאבק בין נביאי האמת ונביאי השקר:   חכם  עמוס  של  במאמרו: קריאה מומלצת  הערה למורה

  

https://drive.google.com/file/d/1Cq834FUuL7Oy5ZF6Gl9jkX4e_Cxl21dh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cq834FUuL7Oy5ZF6Gl9jkX4e_Cxl21dh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cq834FUuL7Oy5ZF6Gl9jkX4e_Cxl21dh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cq834FUuL7Oy5ZF6Gl9jkX4e_Cxl21dh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cq834FUuL7Oy5ZF6Gl9jkX4e_Cxl21dh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cq834FUuL7Oy5ZF6Gl9jkX4e_Cxl21dh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cq834FUuL7Oy5ZF6Gl9jkX4e_Cxl21dh/view?usp=sharing
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 ירמיהו

ד " בס  

 דבר ה' לירמיהו 

 לאחר שפורש ירמיהו מ"זירת המאבק", הוא זוכה לדבר ה' המבהיר לו שחנניה דובר שקר: 

ִביא ֶאת- ה' ֶאל-יב ַוְיִהי ְדַבר בֹור ֲחַנְניָּׁה ַהּנָּׁ ִביא ֵלאֹמר. -ִיְרְמיָּׁה ַאֲחֵרי ׁשְ אר ִיְרְמיָּׁה ַהּנָּׁ ה ֵמַעל ַצּוַ ַהּמֹוטָּׁ

ַמְרּתָּׁ ֶאל לֹוְך ְואָּׁ מַ -יג הָּׁ י  ֲחַנְניָּׁה ֵלאֹמר ּכֹה אָּׁ ְרֶזל. יד ּכִ יֶהן ֹמטֹות ּבַ יתָּׁ ַתְחּתֵ ש ִ ְרּתָּׁ ְועָּׁ בָּׁ ר ה' מֹוטֹת ֵעץ ׁשָּׁ

י ַעל-כֹה ַתּתִ ְרֶזל נָּׁ ֵאל עֹל ּבַ רָּׁ אֹות ֱאלֵֹהי ִיש ְ ַמר ה' ְצבָּׁ ל-אָּׁ אר ּכָּׁ ה ַלֲעֹבד ֶאת-ַצּוַ ֵאּלֶ ר  -ַהּגֹוִים הָּׁ ְנֻבַכְדֶנאּצַ

ֻדהּו ְוַגם ֶאת -ֶמֶלךְ  ֶבל ַוֲעבָּׁ ֶדה  - ּבָּׁ ָּׁ ִביא ֶאלַחיַּת ַהש ּ י לֹו. טו ַויֹּאֶמר ִיְרְמיָּׁה ַהּנָּׁ ַתּתִ ַמע- נָּׁ ִביא ׁשְ - ֲחַנְניָּׁה ַהּנָּׁ

א ֲחַנְניָּׁה לֹא ה ִהְבַטְחּתָּׁ ֶאת-נָּׁ ֲחךָּׁ ה' ְוַאּתָּׁ לָּׁ ם ַהזֶּה ַעל-ׁשְ עָּׁ ֲחךָּׁ  -הָּׁ ּלֵ ַמר ה' ִהְנִני ְמׁשַ ֵכן ּכֹה אָּׁ ֶקר טז לָּׁ ׁשָּׁ

י ה ֵמת ּכִ ה ַאּתָּׁ נָּׁ ָּׁ ה ַהׁשּ מָּׁ ֲאדָּׁ ֵני הָּׁ ה-ֵמַעל ּפְ רָּׁ ְרּתָּׁ ֶאל  סָּׁ  ה'.  -ִדּבַ

משקיבל ירמיהו נבואה מפורשת על כך שחנניה נביא שקר, הוא חוזר בנחישות אל חנניה, ומתעמת  

 מולו. דבריו הקשים של ה' לירמיהו  על חנניה מהווים מענה ישיר לדברים שאמר חנניה: 

 הערה דידקטית: 

 לירמיהו תגובה ישירה לדברי חנניה.אפשר לתת לתלמידים לגלות בעצמם במה מהווים דברי ה' 

ָאַמר - ירמיהו פותח את דבריו ממש באותן המילים שבהן השתמש חנניה בנבואתו: "ִכי כֹּה ●

 ֹלֵהי ִיְשָרֵאל". - ה' ְצָבאֹות א  

מול שבירת המוטה של העץ בידי חנניה, מגיב ירמיהו באופן אירוני ואומר כי מוטות העץ   ●

 יוחלפו במוטות ברזל. 

- חנניה "שברתי את על מלך בבל" חוזר ירמיהו על עמדתו: "עֹּל ַבְרֶזל ָנַתִתי ַעלמול בשורת   ●

 ַהּגֹוִים".-ַואר ָכלצַ 

בניגוד לנבואת חנניה כי "עוד שנתיים" ישובו הגולים, קובע ירמיהו שחנניה הוא נביא שקר,  ●

 וככזה הוא ראוי לעונש: "השנה אתה מת". 

הן    - י סבבי העימות מכת מחץ ברורה וחד משמעית לחנניה  בכך נותן הקב"ה בפי ירמיהו בסיום שנ

 לחנניה מבחינת גורלו האישי. -לתוכן נבואתו, והן לו

 הכתוב מציין כי נבואת האמת של ירמיהו התגשמה כפי שהבטיח ירמיהו:  

ִביִעי.  ְ חֶֹדׁש  ַהׁשּ ה ַהִהיא  ּבַ נָּׁ ָּׁ ׁשּ ִביא  ּבַ ת ֲחַנְניָּׁה ַהּנָּׁ  יז ַויָּּׁמָּׁ

 העמקה:

 מסופר:   בתלמוד הירושלמי )מסכת סנהדרין, דף יא ה"ה(

"וימת חנניה הנביא בשנה ההיא בחדש השביעי" כבר היה שנה אחרת ואתה אומר "בשנה ההיא"?  

אלא מלמד שמת בערב ראש השנה, וציוה את בניו ואת בני ביתו להסתיר את הדבר, ושיוציאוהו  

 הו שקר. לאחר ראש השנה, בשביל לעשות את נבואתו של ירמי

  

מדרש זה מבקש לתאר את דבקותו של נביא השקר במאבקו בנביא האמת. אף שהוכח מעל לכל  

 ספק שנבואת ירמיהו לחנניה התגשמה, עדיין מבקש חנניה לצאת מנצח במאבק. 


