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 ירמיהו

ד " בס  

 מבנה הפרק 

 

 כתיבת המגילה 

ל־ִיְרְמיָּׁהּו   אֶּ ַהזֶּּה  ר  בָּׁ ַהּדָּׁ יָּׁה  ה הָּׁ ְיהּודָּׁ ְך  לֶּ מֶּ יָּּׁהּו  ן־יֹאש ִ ּבֶּ ִליהֹויִָּׁקים  ְרִביִעת  הָּׁ ה  נָּׁ ָּׁ ש ּ ּבַ ַוְיִהי  א 

ר ת־ֵספֶּ ר־ּדִ   ֵמֵאת ה' ֵלאֹמר: ב ַקח־ְלךָּׁ ְמִגּלַ ֶּ ִרים ֲאש  בָּׁ ל־ַהּדְ יהָּׁ ֵאת ּכָּׁ ַתְבּתָּׁ ֵאלֶּ י  ְוכָּׁ ְרּתִ יךָּׁ  ּבַ ֵאלֶּ

יָּּׁהּו ְוַעד ַהיֹּום ַהזֶּּה:  יךָּׁ ִמיֵמי יֹאש ִ י ֵאלֶּ ְרּתִ ּבַ ל־ַהּגֹוִים ִמיֹּום ּדִ ה ְוַעל־ּכָּׁ ֵאל ְוַעל־ְיהּודָּׁ רָּׁ ַעל־ִיש ְ

ְמעּו ג אּוַלי יִ  ֹנכִ   ש ְ ר אָּׁ ֶּ ה ֲאש  עָּׁ רָּׁ ל־הָּׁ ה ֵאת ּכָּׁ ית ְיהּודָּׁ ּובוּ ִאיש   ּבֵ ם ְלַמַען יָּׁש  הֶּ ֹות לָּׁ ב ַלֲעש  ֵ י חֹש 

ד   ם:  אתָּׁ ּוְלַחּטָּׁ ם  ַלֲעֹונָּׁ י  ַלְחּתִ ְוסָּׁ ה  עָּׁ רָּׁ הָּׁ ְרּכֹו  א ִמּדַ ְקרָּׁ ב   ַויִּ ְכּתֹ ַויִּ ן־ֵנִריָּּׁה  ּבֶּ רּוְך  ת־ּבָּׁ אֶּ ִיְרְמיָּׁהּו 

ר־ּדִ  ֶּ ֲאש  ְבֵרי ה'  ל־ּדִ ּכָּׁ ִיְרְמיָּׁהּו ֵאת  י  ִמּפִ רּוְך  רּבָּׁ ת־  ּבֶּ יו ַעל־ְמִגּלַ ִיְרְמיָּׁהוּ ֵאלָּׁ ה  ַוְיַצּוֶּ ר: ה  ֵספֶּ

ה וְ  אתָּׁ ַאּתָּׁ ית ה': ו ּובָּׁ בֹוא ּבֵ צּור לֹא אּוַכל לָּׁ רּוְך ֵלאֹמר ֲאִני עָּׁ ת־ּבָּׁ אתָּׁ אֶּ רָּׁ ר־  קָּׁ ֶּ ה ֲאש  ִגּלָּׁ ַבּמְ

ַתְבּתָּׁ  ִאים  ּכָּׁ ַהּבָּׁ ה  ל־ְיהּודָּׁ כָּׁ ְזֵני  אָּׁ ּבְ ְוַגם  צֹום  יֹום  ּבְ ה'  ית  ּבֵ ם  עָּׁ הָּׁ ְזֵני  אָּׁ ּבְ ה'  ְבֵרי  ת־ּדִ אֶּ י  ־ִמּפִ

ם  ֵמעָּׁ  ֵאם:ֵריהֶּ ְקרָּׁ ַאף    ּתִ דֹול הָּׁ י־גָּׁ ה ּכִ עָּׁ רָּׁ ְרּכֹו הָּׁ בּו ִאיש  ִמּדַ ֻׁ ם ִלְפֵני ה' ְויָּׁש  תָּׁ ִחּנָּׁ ּפֹל ּתְ ז אּוַלי ּתִ

ִיְרְמיָּׁהוּ   הּו  ר־ִצּוָּׁ ֶּ ֲאש  כֹל  ּכְ ן־ֵנִריָּּׁה  ּבֶּ רּוְך  ּבָּׁ ַויַַּעש   ח  ַהזֶּּה:  ם  עָּׁ ל־הָּׁ אֶּ ה'  ר  ּבֶּ ר־ּדִ ֶּ ֲאש  ה  ְוַהֵחמָּׁ

ִביא   ר ִלְקרֹא ַהּנָּׁ פֶּ ית ה':   ַבּסֵ ְבֵרי ה' ּבֵ  ּדִ

 קריאת המגילה 

ִעי   ש ִ ש  ַהּתְ חֹדֶּ ה ּבַ ְך־ְיהּודָּׁ לֶּ יָּּׁהּו מֶּ ן־יֹאש ִ ית ִליהֹויִָּׁקים ּבֶּ ה ַהֲחִמש ִ נָּׁ ָּׁ ְראוּ ט ַוְיִהי ַבש ּ צֹום ִלְפֵני    קָּׁ

ה   ְיהּודָּׁ ֵרי  ִאים ֵמעָּׁ ַהּבָּׁ ם  עָּׁ ל־הָּׁ ְוכָּׁ ם  ִלָּׁ ָּׁ ירּוש  ּבִ ם  עָּׁ ל־הָּׁ ּכָּׁ י  ה'  ם:  ִלָּׁ ָּׁ ירוּש  א  ּבִ ְקרָּׁ ר  ַויִּ פֶּ ּסֵ ּבַ רּוְך  בָּׁ

ית־ ַער ּבֵ ַ ַתח ש  ְליֹון ּפֶּ עֶּ ֵצר הָּׁ חָּׁ ן ַהּסֵֹפר ּבֶּ פָּׁ ָּׁ ן־ש  ַמְריָּׁהּו בֶּ ת ּגְ ּכַ ִלש ְ ית ה' ּבְ ְבֵרי ִיְרְמיָּׁהּו ּבֵ ת־ּדִ אֶּ

ם: יא   עָּׁ ל־הָּׁ ְזֵני ּכָּׁ אָּׁ ש  ּבְ דָּׁ חָּׁ ַמעה' הֶּ ש ְ ן אֶּ   ַויִּ פָּׁ ָּׁ ן־ש  ַמְריָּׁהּו בֶּ ן־ּגְ ְיהּו בֶּ ְבֵרי ה' ֵמַעל  ִמכָּׁ ל־ּדִ ת־ּכָּׁ

ע  מָּׁ ָּׁ ִבים ֱאִליש  יֹוש ְ ִרים  ָּׁ ל־ַהש ּ ּכָּׁ ם  ָּׁ ְוִהּנֵה־ש  ת ַהּסֵֹפר  ּכַ ְך ַעל־ִלש ְ לֶּ ית־ַהּמֶּ ּבֵ ד  ַויֵּרֶּ ר: יב  פֶּ ַהּסֵ

ן־ֲחַנְניָּׁ  ן ְוִצְדִקיָּּׁהּו בֶּ פָּׁ ָּׁ ן־ש  ן־ַעְכּבֹור ּוְגַמְריָּׁהּו בֶּ ן ּבֶּ תָּׁ ְלנָּׁ ַמְעיָּׁהּו ְואֶּ ן־ש ְ יָּׁהּו בֶּ ל־ ַהּסֵֹפר ּוְדלָּׁ הּו ְוכָּׁ

 ָּׁ ר ש  ֶּ ִרים ֲאש  בָּׁ ל־ַהּדְ ְיהּו ֵאת ּכָּׁ ם ִמכָּׁ הֶּ ד לָּׁ ִרים: יג ַויַּּגֵ ָּׁ ְקרֹא    ֵמעַ ַהש ּ ם: ּבִ עָּׁ ְזֵני הָּׁ אָּׁ ר ּבְ פֶּ ּסֵ רּוְך ּבַ בָּׁ

ֵלאֹמר   י  ן־ּכּוש ִ בֶּ ְמיָּׁהּו  לֶּ ֶּ ן־ש  ּבֶּ ן־ְנַתְניָּׁהּו  ּבֶּ ת־ְיהּוִדי  אֶּ רּוְך  ל־ּבָּׁ אֶּ ִרים  ָּׁ ל־ַהש ּ כָּׁ ְלחּו  ש ְ ַויִּ יד 

ִגּלָּׁ  ר  ַהּמְ ֶּ אתָּׁ ה ֲאש  רָּׁ ה    קָּׁ ִגּלָּׁ ת־ַהּמְ ן־ֵנִריָּּׁהּו אֶּ רּוְך ּבֶּ ח ּבָּׁ ּקַ ֵלְך ַויִּ ה ְביְָּׁדךָּׁ וָּׁ ּנָּׁ חֶּ ם קָּׁ עָּׁ ְזֵני הָּׁ אָּׁ ּה ּבְ ּבָּׁ

א   ב נָּׁ ֵ יו ש  ם: טו ַויֹּאְמרוּ ֵאלָּׁ יָּׁדֹו ַויָֹּּׁבא ֲאֵליהֶּ הּבְ ּנָּׁ אֶּ ְזֵנינּו    ּוְקרָּׁ אָּׁ אּבְ ְקרָּׁ ם: טז    ַויִּ ְזֵניהֶּ אָּׁ רּוְך ּבְ בָּׁ

םַוְיִהי כְּ  ְמעָּׁ ָּׁ ְך   ש  לֶּ יד ַלּמֶּ יד ַנּגִ רּוְך ַהּגֵ ל־ּבָּׁ ל־ֵרֵעהּו ַויֹּאְמרּו אֶּ ֲחדּו ִאיש  אֶּ ִרים ּפָּׁ בָּׁ ל־ַהּדְ ת־ּכָּׁ אֶּ

נּו ֵאיְך   א לָּׁ ד־נָּׁ ֲאלּו ֵלאֹמר ַהּגֶּ ָּׁ רּוְך ש  ת־ּבָּׁ ה: יז ְואֶּ ֵאּלֶּ ִרים הָּׁ בָּׁ ל־ַהּדְ ַתְבּתָּׁ  ֵאת ּכָּׁ ל־ ּכָּׁ ת־ּכָּׁ אֶּ

יוהַ  רּוְך ִמּפִ ם ּבָּׁ הֶּ ר לָּׁ יו: יח ַויֹּאמֶּ ה ִמּפִ ֵאּלֶּ ִרים הָּׁ בָּׁ א    ּדְ ה ַוֲאִני  ִיְקרָּׁ ֵאּלֶּ ִרים הָּׁ בָּׁ ל־ַהּדְ ֵאַלי ֵאת ּכָּׁ

ה ְוִיְרְמיָּׁהוּ ְוִאיש  ַאל־ּכֵֹתב   ֵתר ַאּתָּׁ רּוְך ֵלְך ִהּסָּׁ ל־ּבָּׁ ִרים אֶּ ָּׁ ֹֹ יט ַויֹּאְמרּו ַהש ּ יו: ּדְ ר ּבַ פֶּ ַעל־ַהּסֵ

ם:    יֵַדע ֵאיֹפה ַאּתֶּ

 שריפת המגילה 
ְזֵני   אָּׁ ּבְ ידּו  ַויַּּגִ ַהּסֵֹפר  ע  מָּׁ ָּׁ ֱאִליש  ת  ּכַ ִלש ְ ּבְ ִהְפִקדּו  ה  ִגּלָּׁ ת־ַהּמְ ְואֶּ ה  ֵצרָּׁ חָּׁ ְך  לֶּ ל־ַהּמֶּ אֶּ ַויָֹּּׁבאּו  כ 

ת   ּכַ ש ְ הָּׁ ִמּלִ חֶּ ּקָּׁ ה ַויִּ ִגּלָּׁ ת־ַהּמְ ַקַחת אֶּ ת־ְיהּוִדי לָּׁ ְך אֶּ לֶּ ַלח ַהּמֶּ ש ְ ִרים: כא ַויִּ בָּׁ ל־ַהּדְ ְך ֵאת ּכָּׁ לֶּ ַהּמֶּ
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ע ַהּסֵֹפר  אֱ  מָּׁ ָּׁ הָּׁ  ִליש  אֶּ ְקרָּׁ ְך: כב ַויִּ לֶּ עְֹמִדים ֵמַעל ַהּמֶּ ִרים הָּׁ ָּׁ ל־ַהש ּ ְזֵני ּכָּׁ ְך ּוְבאָּׁ לֶּ ְזֵני ַהּמֶּ אָּׁ ְיהּוִדי ּבְ

ְקרֹוא ְיהּוִדי  ת: כג ַוְיִהי ּכִ רֶּ יו ְמֹבעָּׁ נָּׁ ח ְלפָּׁ אָּׁ ת־הָּׁ יִעי ְואֶּ ש ִ ש  ַהּתְ חֹדֶּ ף ּבַ ית ַהחֹרֶּ ב ּבֵ ֵ ְך יֹוש  לֶּ ְוַהּמֶּ

תוֹ  לָּׁ ּדְ לֹש   ָּׁ ם ש  ח ַעד־ּתֹ אָּׁ ל־הָּׁ ר אֶּ ֶּ ֵאש  ֲאש  ל־הָּׁ ֵלְך אֶּ ְוַהש ְ ַתַער ַהּסֵֹפר  ּבְ הָּׁ  עֶּ ה ִיְקרָּׁ עָּׁ ְוַאְרּבָּׁ ת 

ל־  ְך ְוכָּׁ לֶּ ם ַהּמֶּ ְגֵדיהֶּ ת־ּבִ ְרעּו אֶּ ֲחדּו ְולֹא קָּׁ ח: כד ְולֹא פָּׁ אָּׁ ר ַעל־הָּׁ ֶּ ֵאש  ֲאש  ה ַעל־הָּׁ ִגּלָּׁ ל־ַהּמְ ּכָּׁ

יו הַ  דָּׁ ְֹמִעיםֲעבָּׁ ה:    ש ּ ֵאּלֶּ ִרים הָּׁ בָּׁ ל־ַהּדְ ְך  ֵאת ּכָּׁ לֶּ עּו ַבּמֶּ יָּׁהּו ּוְגַמְריָּׁהּו ִהְפּגִ ן ּוְדלָּׁ תָּׁ ְלנָּׁ כה ְוַגם אֶּ

ְולֹא   ה  ִגּלָּׁ ת־ַהּמְ אֶּ רֹף  ש ְ י  ַמעְלִבְלּתִ ָּׁ ְך   ש  לֶּ ן־ַהּמֶּ ּבֶּ ת־ְיַרְחְמֵאל  אֶּ ְך  לֶּ ַהּמֶּ ה  ַוְיַצּוֶּ כו  ם:  ֲאֵליהֶּ

ת ַקַחת אֶּ ֵאל לָּׁ ן־ַעְבּדְ ְמיָּׁהּו ּבֶּ לֶּ ֶּ ת־ש  ן־ַעְזִריֵאל ְואֶּ יָּׁהּו בֶּ רָּׁ ת־ש ְ רּוְך ַהּסֵֹפר ְוֵאת ִיְרְמיָּׁהוּ  ְואֶּ ־ּבָּׁ

ֵרם ה':   ִביא ַויְַּסּתִ  ַהּנָּׁ

הנבואה למלך  

 יהויקים

ר   ֶּ ֲאש  ִרים  בָּׁ ת־ַהּדְ ְואֶּ ה  ִגּלָּׁ ת־ַהּמְ אֶּ ְך  לֶּ ַהּמֶּ רֹף  ש ְ ַאֲחֵרי  ל־ִיְרְמיָּׁהּו  אֶּ ְדַבר־ה'  ַוְיִהי  ַתב כז    ּכָּׁ

ּוב ַקח־ְלךָּׁ ְמִגּלָּׁ  ִיְרְמיָּׁהּו ֵלאֹמר: כח ש  י  רּוְך ִמּפִ ת  ּבָּׁ רֶּ ִרים    ּוְכֹתבה ַאחֶּ בָּׁ ל־ַהּדְ יהָּׁ ֵאת ּכָּׁ לֶּ עָּׁ

ְוַעל־ כט  ה:  ְך־ְיהּודָּׁ לֶּ מֶּ ְיהֹויִָּׁקים  ַרף  ָּׁ ש  ר  ֶּ ֲאש  ה  ֹנָּׁ ִראש  הָּׁ ה  ִגּלָּׁ ַעל־ַהּמְ יּו  הָּׁ ר  ֶּ ֲאש  ִֹנים  ִראש  הָּׁ

ה ַהזֹּאת ֵלאֹמר   ִגּלָּׁ ת־ַהּמְ ַרְפּתָּׁ אֶּ ָּׁ ה ש  ַמר ה' ַאּתָּׁ אַמר ּכֹה אָּׁ ה ּתֹ ְך־ְיהּודָּׁ לֶּ ּוַע ַמדּ ְיהֹויִָּׁקים מֶּ

ם   דָּׁ ה אָּׁ ּנָּׁ ית ִמּמֶּ ּבִ ץ ַהזֹּאת ְוִהש ְ רֶּ אָּׁ ת־הָּׁ ִחית אֶּ ל ְוִהש ְ בֶּ ְך־ּבָּׁ לֶּ יהָּׁ ֵלאֹמר ּבֹא־יָּׁבֹוא מֶּ לֶּ ַתְבּתָּׁ עָּׁ ּכָּׁ

ִוד   דָּׁ א  ּסֵ ב ַעל־ּכִ ֵ יֹוש  ה לֹא־ִיְהיֶּה־ּלֹו  ְיהּודָּׁ ְך  לֶּ ַמר ה' ַעל־ְיהֹויִָּׁקים מֶּ ּכֹה־אָּׁ ֵכן  ה: ל לָּׁ ּוְבֵהמָּׁ

כֶּ  לֶּ ש ְ ְהיֶּה מֻׁ ּתִ תֹו  ְוַעל־ ְוִנְבלָּׁ ְוַעל־ַזְרעֹו  יו  לָּׁ עָּׁ י  ַקְדּתִ ּופָּׁ ה: לא  ְילָּׁ ּלָּׁ ּבַ ַרח  ְוַלּקֶּ יֹּום  ּבַ ב  ַלחֹרֶּ ת 

ה  עָּׁ רָּׁ ל־הָּׁ ּכָּׁ ֵאת  ה  ְיהּודָּׁ ל־ִאיש   ְואֶּ ם  ִלַ ָּׁ ְירּוש  ֵבי  ְוַעל־יֹש ְ ם  ֲעֵליהֶּ ְוֵהֵבאִתי  ם  ת־ֲעֹונָּׁ אֶּ יו  דָּׁ ֲעבָּׁ

ם ְולֹא   י ֲאֵליהֶּ ְרּתִ ּבַ ר־ּדִ ֶּ ֵמעּו:ֲאש  ָּׁ ְוִיְרְמיָּׁהּו    ש  ן־ לב  רּוְך ּבֶּ ל־ּבָּׁ ּה אֶּ נָּׁ ּתְ ַויִּ ת  רֶּ ה ַאחֶּ ַקח ְמִגּלָּׁ לָּׁ

בֵנִריָּּׁהּו ַהּסֵֹפר   ְכּתֹ ְך־   ַויִּ לֶּ ְיהֹויִָּׁקים מֶּ ַרף  ָּׁ ר ש  ֶּ ר ֲאש  פֶּ ְבֵרי ַהּסֵ ל־ּדִ ּכָּׁ ִיְרְמיָּׁהּו ֵאת  י  יהָּׁ ִמּפִ לֶּ עָּׁ

ה:  ֵהּמָּׁ ים ּכָּׁ ִרים ַרּבִ בָּׁ ם ּדְ ֵאש  ְועֹוד נֹוַסף ֲעֵליהֶּ ה ּבָּׁ  ְיהּודָּׁ

 

 ת: הערה דידקטי

 .שמ"ע, וקר"א, כת"בבפרק חוזרים על עצמם כמה פעלים: 

 שלושה פעלים אלה מבטאים את הנושאים המרכזיים של הפרק: 

 נבואותיו של ירמיהו.   כתיבת, שאלת ראשית

 המגילה לפני האנשים השונים. קריאת, שנית

 או לא את התוכן המובא במגילה.  ישמעו , השאלה אם  שלישית

 ר' חוזרות פעמים רבות בפרק. גם המילים 'מגילה' ו'ספ

 אפשר להטיל על התלמידים לגלות מילים מנחות אלה ולעקוב אחרי הופעותיהן. 
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 ירמיהו

ד " בס  

 כתיבת המגילה

 הנבואה פותחת בציון התאריך שבו נאמרה:  

ְרִבִעית ה הָּׁ נָּׁ ָּׁ ש ּ ן א ַוְיִהי ּבַ ל-ִליהֹויִָּׁקים ּבֶּ ר ַהזֶּּה אֶּ בָּׁ יָּׁה ַהּדָּׁ ה הָּׁ ְך ְיהּודָּׁ לֶּ יָּּׁהּו מֶּ  ִיְרְמיָּׁהּו ֵמֵאת ה'.-יֹאש ִ

 השנה הרביעית ליהויקים מוכרת לנו משני פרקים נוספים בספר ירמיהו. 

 בפרק כה א נאמר:  

ְך ְיהוּ  לֶּ יָּּׁהּו מֶּ ן יֹאש ִ ְרִבִעית ִליהֹויִָּׁקים ּבֶּ ה הָּׁ נָּׁ ָּׁ ש ּ ה ּבַ ל ַעם ְיהּודָּׁ יָּׁה ַעל ִיְרְמיָּׁהּו ַעל ּכָּׁ ר הָּׁ ֶּ ר ֲאש  בָּׁ ה ִהיא  ַהּדָּׁ דָּׁ

ל.   בֶּ ְך ּבָּׁ לֶּ ר מֶּ אּצַ ִֹנית ִלְנבּוַכְדרֶּ ִראש  ה הָּׁ נָּׁ ָּׁ  ַהש ּ

 ן. בפסוק זה נאמר במפורש ששנה זו הייתה שנת עלייתו של נבוכדנאצר לשלטו 

 נבוכדנאצר הופך את ממלכת בבל לאימפריה החזקה באיזור.

 בפרק מו ב נזכר אירוע נוסף רב משמעות שהתרחש באותה שנה:  

אצַּ  ה ְנבּוַכְדרֶּ ר ִהּכָּׁ ֶּ ִמש  ֲאש  ַכְרּכְ ת ּבְ רָּׁ יָּׁה ַעל ְנַהר ּפְ ר הָּׁ ֶּ ְך ִמְצַרִים ֲאש  לֶּ ְרעֹה ְנכֹו מֶּ ר  ְלִמְצַרִים ַעל ֵחיל ּפַ

ש ְ  ל ּבִ בֶּ ְך ּבָּׁ לֶּ ה.מֶּ ְך ְיהּודָּׁ לֶּ יָּּׁהּו מֶּ ן יֹאש ִ ְרִביִעית ִליהֹויִָּׁקים ּבֶּ  ַנת הָּׁ

קרב כרכמיש  ]=עיר על שפת נהר פרת, באיזור סוריה של ימינו[ הנזכר כאן הוא הקרב שבו בבל  

מנצחת את מצרים והופכת להיות האימפריה השלטת בכל האזור. נבוכדנאצר, שהיה מפקד הצבא  

אביו מת בקרב כרכמיש. ניצחון זה השפיע רבות על ממלכת יהודה  בקרב זה, מתמנה למלך לאחר ש

 וחייב הכרעה האם להיכנע למלך בבל או למרוד בו. 

 בשנה מיוחדת זו מתבקש ירמיהו: 

ה  ֵאל ְוַעל־ְיהּודָּׁ רָּׁ יךָּׁ ַעל־ִיש ְ י ֵאלֶּ ְרּתִ ּבַ ר־ּדִ ֶּ ִרים ֲאש  בָּׁ ל־ַהּדְ יהָּׁ ֵאת ּכָּׁ ַתְבּתָּׁ ֵאלֶּ ר ְוכָּׁ ת־ֵספֶּ  ב  ַקח־ְלךָּׁ ְמִגּלַ

יָּּׁהּו ְוַעד ַהיֹּום ַהזֶּּה.     יךָּׁ ִמיֵמי יֹאש ִ י ֵאלֶּ ְרּתִ ּבַ ל־ַהּגֹוִים ִמיֹּום ּדִ  ְוַעל־ּכָּׁ

ם  הֶּ ֹות לָּׁ ב ַלֲעש  ֵ ֹנִכי חֹש  ר אָּׁ ֶּ ה ֲאש  עָּׁ רָּׁ ל־הָּׁ ה ֵאת ּכָּׁ ית ְיהּודָּׁ ְמעּו ּבֵ  ג  אּוַלי ִיש ְ

ם    י ַלֲעֹונָּׁ ַלְחּתִ ה ְוסָּׁ עָּׁ רָּׁ ְרּכֹו הָּׁ ּובוּ ִאיש  ִמּדַ ם.   ְלַמַען יָּׁש  אתָּׁ  ּוְלַחּטָּׁ

 ירמיהו מתבקש להעלות על הכתב את נבואותיו אשר נשא לעם במשך כעשרים ושלוש שנים. 

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

 כנביא ועד יום כתיבת המגילה.

 ירמיהו להעלות את דבריו על הכתב? מה יכולות להיות הסיבות לכך שדווקא עתה מבקש הקב"ה מ

ְבֵרי ה'      ל־ּדִ י ִיְרְמיָּׁהּו ֵאת ּכָּׁ רּוְך ִמּפִ ב ּבָּׁ ְכּתֹ ן־ֵנִריָּּׁה ַויִּ רּוְך ּבֶּ ת־ּבָּׁ א ִיְרְמיָּׁהּו אֶּ ְקרָּׁ  ד ַויִּ

ר.    ת־ֵספֶּ יו ַעל־ְמִגּלַ ר ֵאלָּׁ ּבֶּ ר־ּדִ ֶּ  ֲאש 

רּוְך ֵלאֹמר ת־ּבָּׁ ה ִיְרְמיָּׁהּו אֶּ ית ה'.  ה  ַוְיַצּוֶּ בֹוא ּבֵ צּור לֹא אּוַכל לָּׁ  ֲאִני עָּׁ

יֹום צֹום ית ה' ּבְ ם ּבֵ עָּׁ ְזֵני הָּׁ אָּׁ ְבֵרי ה' ּבְ ת־ּדִ י אֶּ ־ִמּפִ ַתְבּתָּׁ ר־ּכָּׁ ֶּ ה ֲאש  ִגּלָּׁ אתָּׁ ַבּמְ רָּׁ ה ְוקָּׁ אתָּׁ ַאּתָּׁ  ו  ּובָּׁ

ֵאם.     ְקרָּׁ ם ּתִ ֵריהֶּ ִאים ֵמעָּׁ ה ַהּבָּׁ ל־ְיהּודָּׁ ְזֵני כָּׁ אָּׁ  ְוַגם ּבְ
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 ירמיהו

ד " בס  

תָּׁ  ִחּנָּׁ ּפֹל ּתְ ם ז  אּוַלי ּתִ עָּׁ ל־הָּׁ ר ה' אֶּ ּבֶּ ר־ּדִ ֶּ ה ֲאש  ַאף ְוַהֵחמָּׁ דֹול הָּׁ י־גָּׁ ה ּכִ עָּׁ רָּׁ ְרּכֹו הָּׁ בּו ִאיש  ִמּדַ ֻׁ ם ִלְפֵני ה' ְויָּׁש 

 ַהזֶּּה. 

ציון התאריך שבראש הפרק יכול לספק לנו תשובה אחת לשאלה. השנה בה נאמרה הנבואה היא  

להגיע להחלטה  שנת מפנה בתהליכים הבינלאומיים המתרחשים באזור. הצורך של העם והמל ך 

האם לקבל את דברי הנביא ירמיהו מגיעה לרגע האמת. הכרעה זו היא שתחרוץ את גורל ירושלים.  

כל המאמץ הנבואי שהשקיע ירמיהו עד כה נועד להשפיע על ההכרעה בשלב קריטי זה. אולי משום  

ת המסר הנבואי  כך יש עניין להעלות על הכתב את נבואותיו של ירמיהו שנאמרו עד כה, ובכך לתעד א

 שניסה הנביא להעביר לעם כדי להצילו מפורענות מוחלטת.   

 מדברי הקב"ה לירמיהו ומדברי ירמיהו לברוך בן נריה אפשר להעלות תשובות נוספות לשאלה: 

הקב"ה מצפה שאולי העלאת הדברים על הכתב תעורר את העם לתשובה ברגע האחרון,   •

 ויהיה אפשר לבטל את העונש )פסוק ג(. 

רמיהו מעיד על עצמו שהוא עצור. כפי הנראה אסרו השלטונות על ירמיהו לבוא לבית ה'  י •

אך  בעצמו,  נבואית  מפעילות  מנוע  ירמיהו  היה  כך  משום  שם.  שהשמיע  הנבואות  בגלל 

של   כתיבתה  כן  על  זו.  קריטית  בתקופה  דווקא  הנבואי  המסר  בהעברת  מעוניין  הקב"ה 

-הסופר של ירמיהו )פסוקים ה  -ידי ברוך בן נריה  הנבואה תאפשר להעביר את דבר ה' על  

 ו(.

כדי   • נבואות האזהרה שלו,  לנביא שקר מכנס עתה את  והמלך  בעיני העם  הנביא שנחשב 

 שבבוא הפורענות יוכל להראות לעם שהוא היה נביא האמת וצפה מראש את הבאות. 

 העמקה

נבואה   של  יתרונותיה  מהם  השאלה  את  התלמידים  לפני  להעלות  נבואה  אפשר  פני  על  כתובה 

הנאמרת בע"פ מפי הנביא. )נבואה בע"פ: חד פעמית, נשכחת, נאמרת במקום אחד. נבואה בכתב:  

מנוע   שהנביא  במקומות  גם  שונים,  במקומות  להיקרא  יכולה  משתמרת,  חוזרת,  לקריאה  ניתנת 

החסרונות   את  גם  להעלות  אפשר  לגלות.(  ביציאתו  העם  את  ללוות  יכולה  אליהם,  של  מלהגיע 

הנבואה הכתובה ביחס לזו הנאמרת לעם ישירות מפי הנביא. )אין השפעה של דמותו המרשימה של  

הנביא הדובר, אין יכולת להתאים את הדברים לשומעים, הדברים נקראים ברצף למרות שלעתים  

 נאמרו כקטעים קטעים בהזדמנויות שונות.  
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 קריאת המגילה 

ית ִליה ה ַהֲחִמש ִ נָּׁ ָּׁ ןט ַוְיִהי ַבש ּ ךְ -ֹויִָּׁקים ּבֶּ לֶּ יָּּׁהּו מֶּ ל-יֹאש ִ ְראוּ צֹום ִלְפֵני ה' ּכָּׁ ִעי קָּׁ ש ִ ש  ַהּתְ חֹדֶּ ה ּבַ ם,  -ְיהּודָּׁ עָּׁ הָּׁ

ל ם ְוכָּׁ ִלָּׁ ָּׁ ירּוש  ם. -ּבִ ִלָּׁ ָּׁ ירּוש  ה ּבִ ֵרי ְיהּודָּׁ ִאים ֵמעָּׁ ם, ַהּבָּׁ עָּׁ  הָּׁ

הציווי   בין  חלף  רב  זמן  ט.  בפסוק  ולתאריך המופיע  הנבואה  בראשית  לב לתאריך המופיע  נשים 

 יצוע. מדוע? לב

כדי   ייתכן שברוך חיכה להזדמנות מתאימה  זמן מה.  נריה לקחה  בן  ברוך  בידי  כתיבת הנבואות 

 להקריא את המגילה. קריאת הצום והתאספות העם בירושלים הייתה הזדמנות מתאימה.  

 רש"י ]ט[:

 גזרו תענית; שהיו יראים מפני נבוכדנאצר.   -קראו צום 

 העמקה:

 מידיעות חיצוניות המופיעות בכרוניקה של נבוכדנאצר מלך בבל כתוב כך:

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

בארץ חתי עד חודש כסלו. כל מלכי ארץ חתי באו לפניו, והוא קיבל את המס הכבד שהעלו לו. הוא  

אותה בחודש כסלו. הוא תפס את מלכה ובזז אותה ונשא את שללה ממנה    פנה לעיר אשקלון ותפס

 ]...[ הוא הפך את העיר לתל."

הוא חודש כסלו שבו הגיע נבוכדנאצר עד לאשקלון. התקרבותה    -נבואתנו מתרחשת בחודש התשיעי  

מתוך   המקדש  בבית  והתכנסות  צום  לקבוע  לעם  גרמה  הנראה  כפי  ליהודה  סמוך  הפורענות  של 

ידי  הפחד על  ולנסות להחזירו בתשובה  ירמיהו להזהיר את העם  בעיני  זה נמצא מתאים  . אירוע 

 קריאת המגילה מפי ברוך בן נריה. 

 נעקוב אחר השתלשלות האירועים בעקבות קריאת המגילה: 

 הערה דידקטית: 

 התלמידים ימלאו את ארבעת טורי הטבלה בעצמם. 

 התוצאה השומעים הקורא  המיקום הפסוקים

ֶפר ֶאת י ְקָרא ָברּוְך ַבסֵּ ית    ַויִּ ְרְמָיהּו, בֵּ י יִּ ְברֵּ דִּ
ֶבן ְגַמְרָיהּו  ְשַכת  ְבלִּ ר    ה'  ֶבָחצֵּ ר  ַהסֹּפֵּ ָשָפן 
ית י, ָכל   ָהֶעְליֹון, ֶפַתח ַשַער בֵּ   ה' ֶהָחָדש, ְבָאְזנֵּ

  ָהָעם.

  מכיהו כל העם  ברוך בית ה' 
מדווח  

לשרים על  
 הספר. 

ָכְיהּו ֶבן יא ְשַמע מִּ   ָכל   ָשָפן, ֶאת   ְגַמְרָיהּו ֶבן  ַויִּ
י ה' ְברֵּ ֶפר.   דִּ ַעל ַהסֵּ ית יב  מֵּ   ַהֶמֶלְך, ַעל   ַויֵֶּרד בֵּ

ה נֵּ ְוהִּ ר,  ַהסֹּפֵּ ְשַכת  ָכל  לִּ ים    ָשם,  ַהָשרִּ
ים: ֶבן    יֹוְשבִּ ּוְדָלָיהּו  ר  ַהסֹּפֵּ יָשָמע    ֱאלִּ

ָשָפן,    ַעְכבֹור ּוְגַמְרָיהּו ֶבן  ָיהּו ְוֶאְלָנָתן ֶבןְשַמעְ 
ֶבן  ָיהּו  ְדקִּ ים.  ְוָכל   ֲחַנְנָיהּו  ְוצִּ ד   יג  ַהָשרִּ ַוַיגֵּ

ָכל ת  אֵּ ָכְיהּו,  מִּ ַע,   ָלֶהם  ָשמֵּ ֲאֶשר  ים  ַהְדָברִּ
י ָהָעם. ֶפר, ְבָאְזנֵּ ֹּא ָברּוְך ַבסֵּ ְקר   בִּ

 בית המלך 

לשכת 
 הסופר 

  -מכיהו  
פר  רק מס

על הספר  
ולא קורא  

 אותו. 

השרים   השרים 
מבקשים  
שברוך  

יבוא עם  
המגילה  
 אליהם. 

ְשְלחּו ָכל יד ים ֶאל  ַויִּ י    ָברּוְך, ֶאת  ַהָשרִּ ְיהּודִּ
ֶבן  ֶבן ֶבן   ְנַתְנָיהּו  אמֹּר,    ֶשֶלְמָיהּו  לֵּ י  כּושִּ

י ָהָעם, ָקֶחָנה   ָלה ֲאֶשר ָקָראָת ָבּה ְבָאְזנֵּ ַהְמגִּ
ַקח ָברּוְך ֶבןְבָיְדָך ְך; ַויִּ ָיהּו ֶאת   ָולֵּ רִּ ָלה,   נֵּ ַהְמגִּ

יֶהם.  ֹּא, ֲאלֵּ  ְבָידֹו, ַוָיב

 בית המלך 

לשכת 
 הסופר 

מפחדים   השרים  ברוך
מתכנה של  

הנבואה  
ומחליטים  
לומר למלך  



7 
 

 

 ירמיהו

ד " בס  

המגילה. ניכר שיש "מפלגות" שונות בתוך  אנו יכולים לראות שיש תגובות שונות למשמע תוכנה של 

העם. לירמיהו יש תומכים בקרב השרים, אשר שמעו את דברי המגילה, התרגשו מן הדברים, ופחדו  

בעקבות שמיעתה. הם רוצים שדברי התוכחה יישמעו גם לפני המלך משום שהם מתנגדים למדיניות  

של ברוך בן נריה לפני המלך מתוך    המרידה בבבל שהוביל יהויקים. הם מבקשים להביא את דבריו

מחשבה שאולי המלך ישנה את דעתו. אך מתוך אחריות וזהירות, לפני שהם מביאים את ברוך בן  

 נריה הם מבררים לעומק שאכן דבריו הם דברי נבואה שאמר ירמיהו. 

ל־ֵרֵעהּו ַויֹּאְמרוּ  ֲחדּו ִאיש  אֶּ ִרים ּפָּׁ בָּׁ ל־ַהּדְ ת־ּכָּׁ ם אֶּ ְמעָּׁ ָּׁ ש  ךְ   טז  ַוְיִהי ּכְ לֶּ יד ַלּמֶּ יד ַנּגִ רּוְך ַהּגֵ ל־ּבָּׁ  אֶּ

ה.      ֵאּלֶּ ִרים הָּׁ בָּׁ ל־ַהּדְ  ֵאת ּכָּׁ

יו.  ה ִמּפִ ֵאּלֶּ ִרים הָּׁ בָּׁ ל־ַהּדְ ת־ּכָּׁ ַתְבּתָּׁ אֶּ נּו ֵאיְך ּכָּׁ ד־נָּׁא לָּׁ ֲאלּו ֵלאֹמר ַהּגֶּ ָּׁ רּוְך ש  ת־ּבָּׁ  יז  ְואֶּ

ִרים  בָּׁ ל־ַהּדְ א ֵאַלי ֵאת ּכָּׁ יו ִיְקרָּׁ רּוְך ִמּפִ ם ּבָּׁ הֶּ ר לָּׁ יו.יח  ַויֹּאמֶּ ּדְ ר ּבַ פֶּ ה ַוֲאִני ּכֵֹתב ַעל־ַהּסֵ ֵאּלֶּ  הָּׁ

 שד"ל ]יח[:

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

 על הספר בדיו, כלומר תכף לקריאתו היתה כתובתי יוצאה לפועל, ולא היה אפשר לי להחליף דבר.  

לתיא זוכים  אנו  אלה  הדיבור  )בפסוקים  נבואת  הופכת  שבו  האופן  על  בתנ"ך  ביותר  המפורט  ור 

תלמיד, הכותב בדייקנות מפיו של  -לנבואת כתב. אנו שומעים על נביא המכתיב דברי חזון לסופר

 הנביא.(  

ָליו  טו ֹּאְמרּו אֵּ ינּו;     ַוי ב ָנא, ּוְקָרֶאָנה ְבָאְזנֵּ שֵּ
יֶהם. ְבָאְזנֵּ ָברּוְך,  ְקָרא  ְכָשְמָעם   טז ַויִּ י,  ַוְיהִּ

ֶאל  ָכל  ֶאת יש  אִּ ָפֲחדּו,  ים,  הּו; רֵּ   ַהְדָברִּ עֵּ
ֹּאְמרּו, ֶאל ת ָכל  ַוי יד ַלֶמֶלְך, אֵּ יד ַנגִּ   ָברּוְך, ַהגֵּ

ֶלה. ָהאֵּ ים  ָשֲאלּו,     ָברּוְך  ְוֶאת  יז   ַהְדָברִּ
אמֹּר: ָלנּו  ַהֶגד   לֵּ ֶאת   ָנא  ָכַתְבָת  יְך   ָכל  אֵּ

יו. פִּ מִּ ֶלה,  ָהאֵּ ים  ָלֶהם,   יח  ַהְדָברִּ ֹּאֶמר  ַוי
ַלי אֵּ ְקָרא  יִּ יו  פִּ מִּ ָכלָברּוְך,  ת  אֵּ ים    ,  ַהְדָברִּ

ב ַעל י כֹּתֵּ ֶלה; ַוֲאנִּ ֶפר, ַבְדיֹו.   ָהאֵּ   ַהסֵּ

את 
 הדברים. 

מבררים  
איך כתב  
ברוך את  

 הספר. 

ֶאל  כ ְוֶאת  ַוָיבֹּאּו  ָרה,  ָחצֵּ ָלה    ַהֶמֶלְך,  ַהְמגִּ
ידּו   ַוַיגִּ ר;  ַהסֹּפֵּ יָשָמע  ֱאלִּ ְשַכת  ְבלִּ דּו,  ְפקִּ הִּ

ָכל ת  אֵּ ַהֶמֶלְך,  י  ים.  ְבָאְזנֵּ ְשַלח   כא  ַהְדָברִּ ַויִּ
ֶאת  ֶאת  ַהֶמֶלְך  ָלַקַחת  י,  ָלה,    ְיהּודִּ ַהְמגִּ

יָשמָ  ֱאלִּ ְשַכת  לִּ מִּ ָקֶחָה,  ְקָרֶאָה  ַויִּ ַויִּ ר;  ַהסֹּפֵּ ע 
ָכל י  ּוְבָאְזנֵּ ַהֶמֶלְך,  י  ְבָאְזנֵּ י,  ים,    ְיהּודִּ ַהָשרִּ

ַעל ַהֶמֶלְך.  ים מֵּ  ָהעְֹּמדִּ

ַבחֶֹּדש,  כב ַהחֶֹּרף,  ית  בֵּ ב  יֹושֵּ ְוַהֶמֶלְך, 
י; ְוֶאת יעִּ י   כג  ָהָאח, ְלָפָניו ְמבָֹּעֶרת.  ַהְתשִּ ַוְיהִּ

ְדלָ  ָשֹלש  י,  ְיהּודִּ ְקרֹוא  ְוַאְרָבָעה,  כִּ תֹות 
ְך ֶאל ר, ְוַהְשלֵּ ְקָרֶעָה ְבַתַער ַהסֹּפֵּ ש ֲאֶשר   יִּ ָהאֵּ

ָכל  ַעד   ָהָאח:  ֶאל ַעל  תֹּם,  ָלה,  ש,    ַהְמגִּ ָהאֵּ
ֹּא ָקְרעּו ֶאת כד ָהָאח.  ֲאֶשר ַעל ֹּא ָפֲחדּו, ְול   ְול

ְוָכל ַהֶמֶלְך,  יֶהם  ְגדֵּ ת    בִּ אֵּ ים,  ַהשְֹּמעִּ ֲעָבָדיו, 
ֶלה.ַהְדָברִּ   ָכל ָהאֵּ ּוְדָלָיהּו   כה  ים  ֶאְלָנָתן  ְוַגם 

ֶאת ְשרֹּף  י  ְלתִּ ְלבִּ ַבֶמֶלְך,  עּו  ְפגִּ הִּ   ּוְגַמְרָיהּו 
יֶהם. ֹּא ָשַמע, ֲאלֵּ ָלה; ְול ַוְיַצֶּוה ַהֶמֶלְך   כו  ַהְמגִּ

ֶבן  ֶאת ל  ְוֶאת  ְיַרְחְמאֵּ ֶבן   ַהֶמֶלְך    ְשָרָיהּו 
ְוֶאת ל,  יאֵּ ֶבן  ַעְזרִּ ָלַקַחת  ַעבְ   ֶשֶלְמָיהּו  ל,  ְדאֵּ

יא;    ֶאת ַהָנבִּ ְרְמָיהּו  יִּ ת  ְואֵּ ר,  ַהסֹּפֵּ ָברּוְך 
ם, ה'.  רֵּ  ַוַיְסתִּ

צר ח
 המלך 

יהודי בן  
 נתניהו 

המלך,  
 השרים 

המלך  
ועבדיו לא  
פחדו ולא  

קרעו  
 בגדיהם. 

המלך  
קורע את  
המגילה  
ושורף  
 אותה. 
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 ירמיהו

ד " בס  

יודעים   הם  הדברים.  מפרסום  כתוצאה  וברוך  לירמיהו  האורבת  לסכנה  מודעים  ירמיהו  תומכי 

הו מנוגדים לדעתו. הם רוצים שהמלך ישמע את הדברים, אך  שכנגדם עומד המלך אשר דברי ירמי

 ליתר בטחון הם דואגים לגורלם של ירמיהו וברוך בן נריה: 

ל ִרים אֶּ ָּׁ ה ְוִיְרְמיָּׁהּו ְוִאיש  ַאל- יט ַויֹּאְמרּו ַהש ּ ֵתר ַאּתָּׁ רּוְך ֵלְך ִהּסָּׁ ם.  -ּבָּׁ  יֵַדע ֵאיֹפה ַאּתֶּ

 מדוע דאגו השרים לכך שירמיהו יסתתר? 

ראות במקומות שונים במקרא כי אנשים האמינו כי יש בכוחה של הריגת הנביא או שריפת  אפשר לה

דבריו לבטל את הנבואה שהוא מנבא. מלכים שהתנגדו לדבריהם של נביאים שונים בקשו להרוג  

אותם, ובכך חשבו לבטל את התגשמותה של נבואתם. )אחאב ואליהו, יהויקים ואוריהו בן שמעיהו  

 פיסה זו בטעות יסודה, כפי שאומר ישעיהו הנביא )נה, יא(:  ועוד.( מובן שת

ר ש ְ  ֶּ י ְוִהְצִליַח ֲאש  ַפְצּתִ ר חָּׁ ֶּ ת ֲאש  ה אֶּ ש ָּׁ י ִאם עָּׁ ם ּכִ ּוב ֵאַלי ֵריקָּׁ י לֹא יָּׁש  ר יֵֵצא ִמּפִ ֶּ ִרי ֲאש  ן ִיְהיֶּה ְדבָּׁ יו. ּכֵ  ַלְחּתִ

 גילה שהוא כתוב עליה.התגשמותו של המסר הנבואי אינו תלוי בקיומו של הנביא או בקיומה של מ

אך השרים שהיו מודעים לצורת החשיבה של המלך הבינו כי קריאת המגילה לפני המלך עלולה  

 לעלות לירמיהו ולברוך בחייהם, ועל כן קראו להם להיסתר.
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 ירמיהו

ד " בס  

 שריפת המגילה

ת.   כב רֶּ יו ְמֹבעָּׁ נָּׁ ח ְלפָּׁ אָּׁ ת־הָּׁ יִעי ְואֶּ ש ִ ש  ַהּתְ חֹדֶּ ף ּבַ ית ַהחֹרֶּ ב ּבֵ ֵ ְך יֹוש  לֶּ  ְוַהּמֶּ

ַתַער ַהּסֵֹפר הָּׁ ּבְ עֶּ ה ִיְקרָּׁ עָּׁ תֹות ְוַאְרּבָּׁ לָּׁ לֹש  ּדְ ָּׁ ְקרֹוא ְיהּוִדי ש   כג  ַוְיִהי ּכִ

ה ַעל      ִגּלָּׁ ל־ַהּמְ ם ּכָּׁ ח ַעד־ּתֹ אָּׁ ל־הָּׁ ר אֶּ ֶּ ֵאש  ֲאש  ל־הָּׁ ֵלְך אֶּ ח. ְוַהש ְ אָּׁ ר ַעל־הָּׁ ֶּ ֵאש  ֲאש   ־הָּׁ

ה. ֵאּלֶּ ִרים הָּׁ בָּׁ ל־ַהּדְ ְֹמִעים ֵאת ּכָּׁ יו ַהש ּ דָּׁ ל־ֲעבָּׁ ְך ְוכָּׁ לֶּ ם ַהּמֶּ ְגֵדיהֶּ ת־ּבִ ְרעּו אֶּ ֲחדּו ְולֹא קָּׁ  כד  ְולֹא פָּׁ

ַמע ָּׁ ה ְולֹא ש  ִגּלָּׁ ת־ַהּמְ רֹף אֶּ י ש ְ ְך ְלִבְלּתִ לֶּ עּו ַבּמֶּ יָּׁהּו ּוְגַמְריָּׁהּו ִהְפּגִ ן ּוְדלָּׁ תָּׁ ְלנָּׁ ם. כה  ְוַגם אֶּ  ֲאֵליהֶּ

ֵאל  ן־ַעְבּדְ ְמיָּׁהּו ּבֶּ לֶּ ֶּ ת־ש  ן־ַעְזִריֵאל ְואֶּ יָּׁהּו בֶּ רָּׁ ת־ש ְ ְך ְואֶּ לֶּ ן־ַהּמֶּ ת־ְיַרְחְמֵאל ּבֶּ ְך אֶּ לֶּ ה ַהּמֶּ  כו  ַוְיַצּוֶּ

ֵרם ה'.           ִביא ַויְַּסּתִ רּוְך ַהּסֵֹפר ְוֵאת ִיְרְמיָּׁהּו ַהּנָּׁ ת־ּבָּׁ ַקַחת אֶּ  לָּׁ

ית ַהחֹרֶּ  ב ּבֵ ֵ ְך יֹוש  לֶּ תכב ְוַהּמֶּ יִעי ְואֶּ ש ִ , ַהּתְ ש  חֹדֶּ ת. -ף ּבַ רֶּ יו ְמֹבעָּׁ נָּׁ ח ְלפָּׁ אָּׁ  הָּׁ

התיאור שניתן לנו על המלך היושב בבית החורף והאח מבוערת לפניו מעורר תמיהה: מדוע יש צורך  

 לתאר לנו את הפרטים הקטנים הללו? 

 בפרק כב פונה ירמיהו אל המלך יהויקים:

לֹא ק ַוֲעִליּ -יג הֹוי ּבֹנֶּה ֵביתֹו ּבְ דֶּ ןצֶּ ם, ּוֹפֲעלֹו לֹא ִיּתֶּ ֵרֵעהּו ַיֲעֹבד ִחּנָּׁ ט. ּבְ ּפָּׁ לֹא ִמש ְ יו ּבְ  לו -ֹותָּׁ

ְבנֶּה ֹאֵמר, אֶּ ר.-יד הָּׁ ַ ש  ָּׁ ש ּ ֹוַח ּבַ ש  ז ּומָּׁ רֶּ אָּׁ פּון ּבָּׁ י ְוסָּׁ ַרע לֹו ַחּלֹונָּׁ ִחים; ְוקָּׁ ּוָּׁ ית ִמּדֹות ַוֲעִליֹּות ְמרֻׁ י ּבֵ  ּלִ

הנתן אשר בנה לעצמו בית מידות מרווח  מדבריו אלה של ירמיהו אפשר ללמוד כי יהויקים היה מלך נ

האח   מחום  ונהנה  שלו  החורף  בבית  כסלו  בחודש  יושב  שהוא  שומעים  אנו  בפרקנו  ומפואר. 

המבוערת. תיאור זה בא להראות עד כמה שקוע המלך בתענוגותיו ובמעשיו הרעים, עד שאין ליבו  

 ת המגילה:  פנוי לשמוע את תוכחת ירמיהו. על רקע זה מובנת לנו תגובתו לקריא

ל ֵלְך אֶּ ַתַער ַהּסֵֹפר ְוַהש ְ הָּׁ ּבְ עֶּ ה ִיְקרָּׁ עָּׁ תֹות ְוַאְרּבָּׁ לָּׁ לֹש  ּדְ ָּׁ ְקרֹוא ְיהּוִדי ש  ל-כג ַוְיִהי ּכִ ר אֶּ ֶּ ֵאש  ֲאש  ח -הָּׁ אָּׁ  הָּׁ

ל-ַעד     ם ּכָּׁ ה ַעל -ּתֹ ִגּלָּׁ ר ַעל- ַהּמְ ֶּ ֵאש  ֲאש  ח.  -הָּׁ אָּׁ  הָּׁ

ש אשר על האח, מתוך מחשבה  תכנה של המגילה מעורר את כעסו של המלך והוא משליך אותה לא

 ששריפתה תבטל את הפורענות המתוכננת.  

 הר"י קרא ]כג[: 

]...[ קח לך מגילת ספר שהוא כמגילה שלנו שאדם נוטל יריעות של קלפים וכותב בכל יריעה בשלושה  

וארבעה דלתות ועמודים, ואחר כך חוברן כל היריעות כולן אשה אל אחותה על ידי תפר ]...[ שכילה  

א כל הדברים הכתובים ביריעה האחת, שהיא כתובה בשלושה וארבעה עמודים, אותה שעה  לקרו

יקרעה במקום התפר שבין יריעה ליריעה על ידי תער הסופר והשלך על האש, וכן עשה לכל יריעה  

 ויריעה עד תום כל המגילה על האש אשר על האח.  

 העמקה
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חז"ל היו סבורים שהמגילה שכתב ברוך הייתה מגילת איכה ולא כפי העולה מפשט הכתוב שמדובר  

בספר כל נבואותיו של ירמיהו. במסכת מועד קטן דף כו ע"א מתארת הגמרא את האופן שבו קרא  

 יהודי בן נתניהו את המגילה לפני המלך יהויקים, ואת תגובותיו של המלך לקריאה. 

 לש דלתות וארבעה ויקרעה בתער הסופר והשלך אל האש אשר אל האח וגו' ויהי כקרא יהודי ש

 מה פירוש המילים שלש דלתות וארבעה[ -מאי שלש דלתות וארבעה?  ] 

 אמרו ליה ליהויקים: כתב ירמיה ספר קינות. 

 אמר להו: מה כתיב ביה ? ]מה כתוב בו?[

 "איכה ישבה בדד" 

 אמר להו: אנא מלכא. ]אני מלך![ 

 ה תבכה בלילה"אמר להו:"בכ 

 אנא מלכא.]אני מלך![ 

 "גלתה יהודה מעוני" 

 אנא מלכא.] אני מלך![ 

 "דרכי ציון אבלות" 

 אנא מלכא.]אני מלך![ 

 "היו צריה לראש" 

 אמר להו: מאן אמרה? ]מי אמר זאת?[

 "כי ה' הוגה על רוב פשעיה"  

 מיד קדר ]חתך[ כל אזכרות שבה ]שם ה' שבמגילה[ ושרפן באש. 

"ל מהווה תכנה של מגילת איכה קריאה לחזרה בתשובה ולא תיאור החורבן שכבר  לפי תפיסת חז

התרחש. המדרש מצליח להעביר לנו בצורה יפה מאד את האווירה שהייתה בבית המלך בזמן קריאת  

המגילה. המלך היושב להנאתו ומתחמם בבית החורף כשבחוץ מאיימת "סערה" גדולה לבוא על  

הנ הנבואה  לדברי  אדיש  על  עמו,  איכה  ממגילת  ראשון  פסוק  המלך  לפני  כשקוראים  לו.  אמרים 

 מה זה נוגע אליי?  -החורבן הקרב, המלך שומע ומגיב: "אני מלך". כאילו אומר 

נוגעים בליבו. בפסוק השלישי הוא   על בכייה של ציון, ושוב אין הדברים  ממשיכים לפסוק השני 

"אני מלך!". שום דבר אינו מזעזע אותו ואינו    שומע על גלות יהודה, ועדיין הוא חוזר על המילים:

ד[ הוא שומע ש"היו  -מטלטל אותו מתחושתו הזחוחה כמלך. אחרי ארבע דלתות ]ארבעה פסוקים, א

האישי   במעמדו  פגיעה  רק  לראש.  יהיו  יהודה  צרי  אלא  המלך,  הוא  שלא  משמע  לראש".  צריה 

וש זאת  אמר  מי  מברר  כשהוא  אותו משלוותו.  להוציא  פשעיה",  מצליחה  כל  על  הוגה  ומע ש"ה' 

 מתעורר כעסו.  

ת  ְרעּו אֶּ ֲחדּו, ְולֹא קָּׁ ל -כד ְולֹא פָּׁ ְך ְוכָּׁ לֶּ ם ַהּמֶּ ְגֵדיהֶּ ל -ּבִ ְֹמִעים ֵאת ּכָּׁ יו ַהש ּ דָּׁ ה.   -ֲעבָּׁ ֵאּלֶּ ִרים הָּׁ בָּׁ  ַהּדְ

 הכתוב טורח לספר לנו כי למרות הציפייה שעולה מדברי הקב"ה בראשית הפרק:  

ית ְמעּו, ּבֵ ל   ג אּוַלי ִיש ְ ה, ֵאת ּכָּׁ ְרּכֹו  -ְיהּודָּׁ ּובּו, ִאיש  ִמּדַ ם ְלַמַען יָּׁש  הֶּ ֹות לָּׁ ב ַלֲעש  ֵ ֹנִכי חֹש  ר אָּׁ ֶּ ה, ֲאש  עָּׁ רָּׁ הָּׁ

י ַלֲעו ֹ ַלְחּתִ ה, ְוסָּׁ עָּׁ רָּׁ ם.   הָּׁ אתָּׁ ם, ּוְלַחּטָּׁ  נָּׁ

 ולמרות ציפייתו של ירמיהו בראשית הפרק:  
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בּו, ִאיש  מִ  ֻׁ ם, ִלְפֵני ה', ְויָּׁש  תָּׁ ִחּנָּׁ ּפֹל ּתְ יז אּוַלי ּתִ ה:  ּכִ עָּׁ רָּׁ ְרּכֹו הָּׁ ר-ּדַ ֶּ ה, ֲאש  ַאף ְוַהֵחמָּׁ דֹול הָּׁ ל- גָּׁ ר ה' אֶּ ּבֶּ - ּדִ

ם ַהזֶּּה.  עָּׁ  הָּׁ

המלך ועבדיו לא פחדו ולא קרעו את בגדיהם. תוכנה של המגילה לא השפיע על המלך כלל. אותה  

מגילה שנקראה לפניו והייתה אמורה לגרום לו לקרוע את בגדיו, נקרעה בידו בבוז והושלכה לאש  

שתשרף עד תום. בניגוד לשרים שעליהם מסופר בפסוק טז  שפחדו מן הדברים ששמעו מברוך    כדי

י ְכָשְמָעם ֶאת יש ֶאל -ָכל-בן נריה: "ַוְיהִּ ים ָפֲחדּו אִּ הּו", עבדי המלך השומעים עמו את קריאת  -ַהְדָברִּ עֵּ רֵּ

 המגילה ורואים את התנהגותו של המלך, לא פחדו ולא קרעו בגדיהם. 

בין הניצבים במעמד היו גם כאלה שניסו למנוע מן המלך לעשות את אשר עשה. אך נחרצותו של  

 המלך לא אפשרה לו להקשיב לדבריהם:  

ן תָּׁ ְלנָּׁ ת  כה ְוַגם אֶּ רֹף אֶּ י ש ְ ְך ְלִבְלּתִ לֶּ עּו ַבּמֶּ יָּׁהּו ּוְגַמְריָּׁהּו ִהְפּגִ ם.-ּוְדלָּׁ ַמע, ֲאֵליהֶּ ָּׁ ה ְולֹא ש  ִגּלָּׁ  ַהּמְ

ֵאל  ן־ַעְבּדְ ְמיָּׁהּו ּבֶּ לֶּ ֶּ ת־ש  ן־ַעְזִריֵאל ְואֶּ יָּׁהּו בֶּ רָּׁ ת־ש ְ ְך ְואֶּ לֶּ ן־ַהּמֶּ ת־ְיַרְחְמֵאל ּבֶּ ְך אֶּ לֶּ ה ַהּמֶּ  כו  ַוְיַצּוֶּ

רּוְך       ת־ּבָּׁ ַקַחת אֶּ ֵרם ה'. לָּׁ ִביא ַויְַּסּתִ  ַהּסֵֹפר ְוֵאת ִיְרְמיָּׁהּו ַהּנָּׁ

 לסיכום:

שריפת המגילה בידי יהויקים והרצון שלו להרוג את ברוך וירמיהו הוא ניסיון "להרוג" את תוכנה  

של נבואת ירמיהו. מכיון שזו כוונתו של המלך, הקב"ה מגן על תוכנה של הנבואה בשתי דרכים: 

הוא דואג לכך שירמיהו וברוך אכן יצליחו להסתתר. והשנייה, הוא מצווה   –האחת, "ויסתירם ה'" 

 את ירמיהו לכתוב מחדש את הנבואה ולשמר אותה שוב על מגילת ספר: 

ִרים.   בָּׁ ת־ַהּדְ ה ְואֶּ ִגּלָּׁ ת־ַהּמְ ְך אֶּ לֶּ רֹף ַהּמֶּ ל־ִיְרְמיָּׁהּו ַאֲחֵרי ש ְ  כז ַוְיִהי ְדַבר־ה' אֶּ

י      רּוְך ִמּפִ ַתב ּבָּׁ ר ּכָּׁ ֶּ  ִיְרְמיָּׁהּו ֵלאֹמר.  ֲאש 

ֹנָּׁ  ִראש  ה הָּׁ ִגּלָּׁ יּו ַעל־ַהּמְ ר הָּׁ ֶּ ִֹנים ֲאש  ִראש  ִרים הָּׁ בָּׁ ל־ַהּדְ יהָּׁ ֵאת ּכָּׁ לֶּ ת ּוְכֹתב עָּׁ רֶּ ה ַאחֶּ ּוב ַקח־ְלךָּׁ ְמִגּלָּׁ  ה כח  ש 

ה.       ְך־ְיהּודָּׁ לֶּ ַרף ְיהֹויִָּׁקים מֶּ ָּׁ ר ש  ֶּ  ֲאש 

. א יצליחבכך למעשה מובע הרעיון כי ניסיונו של המלך "לחסל" את הנבואה ל  
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 ]רשות[  הנבואה על יהויקים

 לא מחומרי החובה -למורה: החל מתש"ף הורד הדיון בפסוקים כט

ה ַהזֹּאת ֵלאֹמר  ִגּלָּׁ ת־ַהּמְ ַרְפּתָּׁ אֶּ ָּׁ ה ש  ַמר ה' ַאּתָּׁ אַמר ּכֹה אָּׁ ה ּתֹ ְך־ְיהּודָּׁ לֶּ  כט  ְוַעל־ְיהֹויִָּׁקים מֶּ

לֶּ        יהָּׁ ֵלאֹמר ּבֹא־יָּׁבֹוא מֶּ לֶּ ַתְבּתָּׁ עָּׁ הַמּדּוַע ּכָּׁ ּנָּׁ ית ִמּמֶּ ּבִ ץ ַהזֹּאת ְוִהש ְ רֶּ אָּׁ ת־הָּׁ ִחית אֶּ ל ְוִהש ְ בֶּ  ְך־ּבָּׁ

ה.        ם ּוְבֵהמָּׁ דָּׁ  אָּׁ

ִוד    א דָּׁ ּסֵ ב ַעל־ּכִ ֵ ה לֹא־ִיְהיֶּה־ּלֹו יֹוש  ְך ְיהּודָּׁ לֶּ ַמר ה'  ַעל־ְיהֹויִָּׁקים מֶּ ֵכן ּכֹה־אָּׁ  ל  לָּׁ

ַרח       יֹּום ְוַלּקֶּ ב ּבַ ת ַלחֹרֶּ כֶּ לֶּ ש ְ ְהיֶּה מֻׁ תֹו ּתִ ה.  ְוִנְבלָּׁ ְילָּׁ ּלָּׁ  ּבַ

ם   ת־ֲעֹונָּׁ יו אֶּ דָּׁ יו ְוַעל־ַזְרעֹו ְוַעל־ֲעבָּׁ לָּׁ י עָּׁ ַקְדּתִ  לא  ּופָּׁ

ם ְולֹא           י ֲאֵליהֶּ ְרּתִ ּבַ ר־ּדִ ֶּ ה ֲאש  עָּׁ רָּׁ ל־הָּׁ ה ֵאת ּכָּׁ ל־ִאיש  ְיהּודָּׁ ם ְואֶּ ִלַ ָּׁ ֵבי ְירּוש  ם ְוַעל־יֹש ְ ְוֵהֵבאִתי ֲעֵליהֶּ

ֵמעּו. ָּׁ  ש 

 ורענות אישית אל יהויקים. לכתיבת המגילה החדשה נוספה עוד נבואת פ 

הנבואה ליהויקים נאמרת בגוף שני נוכח: "אתה שרפת..." כאילו היא נאמרת פנים אל פנים מפי  

ירמיהו ליהויקים. ברור שירמיהו לא אמר אותה ישירות למלך, משום שהכתוב מעיד שהקב"ה היה  

 צריך לדאוג להסתרת ירמיהו וברוך מפני החשש שהמלך יהרוג אותם.  

 ת הפורענות על יהויקים כוללת היבט אישי:  נבוא

ִוד 1 א דָּׁ ּסֵ ב ַעל־ּכִ ֵ  שושלתו של יהויקים לא תימשך.  -. לֹא־ִיְהיֶּה־ּלֹו יֹוש 

 רד"ק ]ל[:

כי יהויכין לא מלך אלא שלושה חדשים )מלכים ב, כד, ח( ולא נחשב    -דוד    לא יהיה לו יושב על כסא

 יושב על כסא. 

ה:2 ְילָּׁ ּלָּׁ ַרח ּבַ יֹּום ְוַלּקֶּ ב ּבַ ת ַלחֹרֶּ כֶּ לֶּ ש ְ ְהיֶּה מֻׁ תֹו ּתִ  . ְוִנְבלָּׁ

 רד"ק ]ל[:

 כי לא הניחוהו הכשדים להיקבר.   -לחרב ביום  

 יהויקים: גם בפרק כב מנבא ירמיהו על הביזיון שיהיה בקבורת 

ה  ְך ְיהּודָּׁ לֶּ יָּּׁהּו מֶּ ן־יֹאש ִ ל־ְיהֹויִָּׁקים ּבֶּ ַמר ה' אֶּ ֵכן ּכֹה־אָּׁ  יח לָּׁ

דֹון ְוהֹוי הֹדֹה      דּו לֹו הֹוי אָּׁ חֹות לֹא־ִיְסּפְ ִחי ְוהֹוי אָּׁ דּו לֹו הֹוי אָּׁ  לֹא־ִיְסּפְ

ם ִלָּׁ ָּׁ ֲעֵרי ְירוּש  ַ ה ְלש  ְלאָּׁ ֵלְך ֵמהָּׁ חֹוב ְוַהש ְ ֵבר סָּׁ  .יט  ְקבּוַרת ֲחמֹור ִיּקָּׁ

אך במעבר לנבואה האישית ליהויקים חוזר ירמיהו בקצרה על תוכנה הלאומי של נבואת הפורענות  

 שלו: 

מֵ  ָּׁ ם ְולֹא ש  י ֲאֵליהֶּ ְרּתִ ּבַ ר־ּדִ ֶּ ה ֲאש  עָּׁ רָּׁ ל־הָּׁ ה ֵאת ּכָּׁ ל־ִאיש  ְיהּודָּׁ ם ְואֶּ ִלַ ָּׁ ֵבי ְירוּש  ם ְוַעל־יֹש ְ  עּו: ְוֵהֵבאִתי ֲעֵליהֶּ
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 ירמיהו

ד " בס  

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

 ברוך בן נריה. 

ן־ֵנִריָּּׁהּו ַהּסֵֹפר רּוְך ּבֶּ ל־ּבָּׁ ּה אֶּ נָּׁ ּתְ ת ַויִּ רֶּ ה ַאחֶּ ַקח ְמִגּלָּׁ  לב  ְוִיְרְמיָּׁהּו לָּׁ

ַרף ְיהֹויָּׁקִ        ָּׁ ר ש  ֶּ ר ֲאש  פֶּ ְבֵרי ַהּסֵ ל־ּדִ י ִיְרְמיָּׁהוּ ֵאת ּכָּׁ יהָּׁ ִמּפִ לֶּ ב עָּׁ ְכּתֹ ֵאש  ַויִּ ה ּבָּׁ ְך־ְיהּודָּׁ לֶּ  ים מֶּ

ה:         ֵהּמָּׁ ים ּכָּׁ ִרים ַרּבִ בָּׁ ם ּדְ  ְועֹוד נֹוַסף ֲעֵליהֶּ

 העמקה   -הערה דידקטית 

כדאי לתת לתלמידים להשוות בין תגובתו של יהויקים לקריאת המגילה בידי יהודי בן נתניהו לבין  

 א ]מלכים ב, פרק כב יא[: יאשיהו, אביו של יהויקים, כששפן הסופר מקריא לפניו את הספר שנמצ

ְקַרע ֶאת ְבָגָדיו.  ֶפר ַהתֹוָרה ַויִּ י סֵּ ְברֵּ ְשמַֹּע ַהֶמֶלְך ֶאת דִּ י כִּ  ַוְיהִּ

בעקבות הקריאה בספר התורה עושה יאשיהו מהפיכה במטרה לבטל את העונש. הוא לא מצליח  

וגורלו של עם ישראל    לבטל אותו כליל, אבל מצליח לדחות אותו. והנה בא בנו ונוהג ביוהרה ושררה, 

 כלל אינו נוגע לו, הוא קורע את המגילה ולא את בגדיו, ומתעלם מן הנבואה שקיבל.  

 .השוואה זו נותנת הסבר מסויים לשאלה למה גזירת החורבן עתה היא סופית ובלתי ניתנת לביטול

 

 


