
 
 

 

 

 

 

 
 כג-ח,ג. ופרק ט כב -ירמיהו פרק ז,כא ספר              

 

 וצפרשת 

 :כיון שבשבת זו קוראים על עניני הקרבנות, מפטירים בנבואת ירמיהו המבארת מה היא תכלית הקרבנות

שאין תכלית היכל ה' רק לשם הקרבת קרבנות ועשיית פעולות  הנביא מבאר בפסוקים אלו )כא(פרק ז 

אֹות ה' ַמרא   כֹּהחיצוניות, כי  ֵאל ֱאֹלֵהי ְצב  לּו - ִזְבֵחיֶכם ַעל ְספּו עֹּלֹוֵתיֶכם ,ִיְשר  והשביתו את  כָּ

ר.אתם את ה ְוִאְכלּוהעולות והזבחים יחד, מלהביאם לבית ה',  ש  ֹּא ִכי )כב( ב   ,ֲאבֹוֵתיֶכם ֶאת ִדַבְרִתי ל

ֹּא ם הֹוִציִאי ְביֹום ִצִּויִתים ְול ִים ֵמֶאֶרץ אֹות  ה ִדְבֵרי ַעל ,ִמְצר  ַבח עֹול  ז   שתהיה זו תכלית בפני עצמה. ,ו 

ר ֶאת ִאם ִכי )כג( ב  ם ִצִּויִתי ַהֶזה ַהד  זו היתה כוונתי כשציותי אותם על הקרבת הקרבנות,  - ֵלאמֹּר אֹות 

הקריבו את הקרבנות כדי לשמוע בקולי, שנחת רוח היא לה' שמצווה ומקיימים  - ְבקֹוִלי ִשְמעּו

ִייִתיל את מצוותו, ישרא ֶכם ְוה  ם ִלי ִתְהיּו ְוַאֶתם ֵלאֹלִהים ל  כדרך שהמלך מקבל עבודה ומנחה  ,ְלע 

ל ַוֲהַלְכֶתםמעמו, כך מקבל ה' את הקרבנות מעם ישראל,  כי הקרבנות  ,ֶאְתֶכם ֲאַצֶּוה ֲאֶשר ַהֶדֶרְך ְבכ 

יה לרגל, שעל ידם לומד האדם קרבנות נדבה בזמן העלמזכירים לישראל ללכת בדרכי ה', כמו 

ליראה את ה', וקרבנות חטאת ואשם שעל ידם זוכר האדם את חטאיו ונמנע מלעבור עליהם שוב, 

ֶכם. ִייַטב ְלַמַעןוכל הקרבנות הללו אינם עבור ה', שאינו זקוק להם כלל, אלא רק  אמנם, אף  )כד( ל 

ֵאּלּו ל הדבר, כי הגם שהקריבו קרבנות רבים, היו המטרות הרצויות בהקרבת הקרבנות, לא הועי שֶׁ

ֹּאלא עשו זאת לתכלית הזו,  ְמעּו ְול ֹּא ,ש  ְזנ ם ֶאת ִהּטּו ְול כלל ללכת בדרך שנצטוו בה, ולא היו  א 

ם ִבְשִררּותהלכו אחר עצת ליבם והסכמת שכלם,  - ְבמֵֹּעצֹות ַוֵיְלכּוחטאיהם רק בשגגה, אלא   ִלב 

ע ר  חֹור ַוִיְהיּו .ה  ֹּא ְלא  ִנים ְול כלומר, בניגוד לכוונת ה' שיתעלו העם בשלימותם ממדרגה למדרגה  ,ְלפ 

בעבודת ה', עד שיזכו להשראת השכינה באופן תמידי, הם היו 'לאחור', ששבו וירדו ממדרגותיהם 

 )כה( הרוחניות, ולא הלכו כלל לפנים, להתעלות מידי פעם, אלא תמיד היתה הליכתם רק לאחור.

ְצאּו ֲאֶשר םַהיֹו ְלִמן תמיד ירדו עוד ועוד, ולא נמנע ה'  ,ַהֶזה ַהיֹום ַעד ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ֲאבֹוֵתיֶכם י 

ֶאְשַלחמלהתרות בהם על כך, אלא  ל ֶאת ֲאֵליֶכם ו  ַדי כ  ולא רק נביא אחד, ונבואות אלו  ,ַהְנִביִאים ֲעב 

ֹל ַהְשֵכם יֹוםלא היו רק לעיתים רחוקות, אלא בכל  ְמעּו ְולֹוא )כו( ַח.ְוש  ולא היה זה מחמת  ,ֵאַלי ש 

ֹּאשלא מצאו הדברים חן בעיניהם, אלא  ְזנ ם ֶאת ִהּטּו ְול כלל לשמוע ולבחון את הדברים, אלא  א 

ְרפ ם ֶאת ַוַיְקשּומתחילה לא רצו כלל להקשיב לדברים, וגם אם הראו להם הנביאים את ענשי ה',   ע 

ם ֵרעּוהֵ שלא להתבונן בדבר כלל,  כי האבות חקרו והתייעצו על הדברים עד שהחליטו ללכת  ,ֵמֲאבֹות 

 )כז( אחרי שרירות ליבם הרע, ואילו הבנים כבר לא רצו אף לבחון את הדברים ולהתבונן בהם.

ל ֶאת ֲאֵליֶהם ְוִדַבְרת   ִרים כ  ֵאֶלה ַהְדב  ֹּא ,ה  את  אלא יתרחקו ממך.  ,ֵאֶליָך ִיְשְמעּו ְול ר   ֲאֵליֶהם ְוק 

ֹּאשיתקרבו אליך,  ה. ְול ַמְרת   )כח( ַיֲענּוכ  ְמעּו לֹוא ֲאֶשר ַהּגֹוי ֶזה ,ֲאֵליֶהם ְוא  יו ה' ְבקֹול ש  כאשר  ,ֱאֹלה 

ֹּאדיבר אליהם בדברים המעוררים את השכל וההבנה,  ְקחּו ְול ר ל  עונשים, ב ייסר אותםכאשר  מּוס 

האם כן  ְבד  ֱאמּונ ה א  ה ,ה  לכן  )כט( לגמרי, שאינם אומרים זאת אפילו מהשפה ולחוץ. ִפיֶהםִמ  ְוִנְכְרת 



 
 
 
 
 
 

 

 

ִזיקורא הנביא ואומר,  ִים ַעל ּוְשִאי ,ְוַהְשִליִכיאת שער ראשך תלשי  - ִנְזֵרְך ּג  במקומות  - ְשפ 

ַאס ִכי ועיקר הקינה תהיה על ,ִקינ ההגבוהים, בפרהסיא  תֹו דֹור ֶאת ַוִיּטֹּש ,ה' מ  ת חטא מחמ ,ֶעְבר 

שּו ִכי ()ל עבודה זרה, שהוא המאוס ביותר בעיני ה'. ה ְבֵני ע  ַרע ְיהּוד  והגדילו  ,ה' ְנֻאם ,ְבֵעיַני ה 

מּולחטוא עד אשר  א ֲאֶשר ַבַבִית ִשּקּוֵציֶהםאת  ש  יו ְשִמי ִנְקר  ל  והגדילו לעבוד עבודה  )לא( ְלַטְמאֹו. ,ע 

נּוה שיש בעבודת ה', זרה בדברים חמורים וקשים יותר ממ מֹות ּוב  כדי  ,ִהנֹּם ֶבן ְבֵגיא ֲאֶשר ,ַהתֶֹּפת ב 

ֵאש ְבנֵֹּתיֶהם ְוֶאת ְבֵניֶהם ֶאת ִלְשרֹּף ֹּאאנוכי  ֲאֶשר ,ב  שיעבדו לפני בדברים אלו, ולא מפני  ִצִּויִתי ל

ֹּאשחששתי שלא ישמעו בקולי, אלא  ה ְול ְלת  , כי דבר זה משוקץ כלל לבקש דברים כאלו ִלִבי ַעל ע 

ֵכן )לב( בעיני. ִאים י ִמים ִהֵנה ,ל  ֹּא ,ה' ְנֻאם ,ב  ֵמר ְול  ,ַהֲהֵרג ה ֵּגיא ִאם ִכי ,ִהנֹּם ֶבן ְוֵגיא ַהתֶֹּפת עֹוד ֵיא 

ְברּו קֹום ֵמֵאין ,ְבתֶֹּפתאת המתים  ְוק  ה )לג( עד אשר לא ישאר שם מקום עוד. - מ  ְית  ם ִנְבַלת ְוה  ע   ה 

לְלַמאֲ  ַהֶזה ַמִים ְלעֹוף כ  ֶרץ ּוְלֶבֱהַמת ַהש  א  והגם  )לד( ַמֲחִריד. ְוֵאיןכי לא יהיה עוד מקום קבורה,  ,ה 

שבדרך כלל אחרי המלחמות נעשים זיווגים רבים בין האלמנות שנהרגו בעליהן, והאנשים שמתו 

אלא  נשותיהן, ומשתדלים להינשא ולהעמיד תולדות כדי ליישב את הארץ, כאן לא יהיה כן,

ֵרי ְוִהְשַבִתי ה ֵמע  ַלִם ּוֵמֻחצֹות ְיהּוד  שֹון קֹול ְירּוש  ה ְוקֹול ש  ן קֹול ,ִשְמח  ת  ה ְוקֹול ח  ה ִכי ,ַכל  ְרב   ִתְהֶיה ְלח 

ֶרץ. א  ֵעת (א) פרק ח ה   לא זו בלבד שלא יקברו את המתים ]כפי שהתבאר לעיל[, אלא ,ה' ְנֻאם ,ַהִהיא ב 

ה ַמְלֵכי ַעְצמֹות ֶאת יֹוִציאּו יו ַעְצמֹות ְוֶאת ,ְיהּוד  ר   ְוֵאתכהני עבודה זרה[, -] ַהכֲֹּהִנים ַעְצמֹות ְוֶאת ,ש 

ִם יֹוְשֵבי ַעְצמֹות ְוֵאתנביאי השקר[, -] ַהְנִביִאים ַעְצמֹות ל  חּום ()ב ִמִּקְבֵריֶהם. ְירּוש  ֵרחַ  ַלֶשֶמש ּוְשט   ְוַלי 

א ּוְלכֹּל מַ  ְצב  דּום ַוֲאֶשר]ועבדו אותם מחמת שייחסו להם את הטוב והשפע[,  ֲאֵהבּום ֲאֶשר ,ִיםַהש   ֲעב 

ְלכּו ַוֲאֶשר]ועבדו אותם מיראה, מחמת שייחסו להם את הרעות הבאות עליהם[,   ַוֲאֶשר ,ַאֲחֵריֶהם ה 

שּום ֶהם ִהְשַתֲחוּו ַוֲאֶשר]דרשו על ידם לדעת את העתידות[,  ְדר  ֹּאולכבדם,  לרוממם ל  ְספּו ל כדרך  ֵיא 

ֹּאשאוספים את עצמות השרים הנכבדים,  ֵברּו ְול ה ְפֵני ַעל ְלדֶֹּמןאלא  ,ִיּק  מ  ֲאד  ואף על פי  ()ג ִיְהיּו. ה 

ֶות ְוִנְבַחרשיראו את הבזיון הגדול של המתים, עדיין יהיו החיים רעים יותר,   ַהְשֵאִרית ְלכֹּל ֵמַחִיים מ 

ִרים ה ןִמ  ַהִנְשא  ח  ה ַהִמְשפ  ע  ר  ֹּאת ה  לשעבדו עבודה זרה,  ַהז ִרים ַהְמקֹּמֹות ְבכ  ואפילו בחוץ  ,ַהִנְשא 

ם ִהַדְחִתים ֲאֶשרלארץ,  אֹות. ה' ְנֻאם ,ש    ְצב 

 כֹּהמבאר את הטעם לכך, כי והצרות והגזירות באו כעונש מאת ה', עתה הנביא ש ודיעמ )כב(פרק ט 

ַמר ם לִיְתַהלֵ  ַאל ,ה' א  כ  תֹו ח  ְכמ   ִיְתַהֵלל ְוַאללחשוב שיוכל לחבל תחבולות להנצל מגזירת ה',  ,ְבח 

תֹו ַהִּגבֹור ִשיר ִיְתַהֵלל ַאללחשוב שיוכל להלחם באויב ולנצחו,  ,ִבְגבּור  ְשרֹו ע  לחשוב שיוכל לשחד  ,ְבע 

ֹּאת ִאם ִכי )כג( ולפדות את עצמו תמורת ממון. אך האופנים שבהם יוכל החכם,  - ְתַהֵללַהִמ  ִיְתַהֵלל ְבז

הם כאשר משתמש הוא בדברים אלו לתכלית המועילה, והיינו כאשר הגבור או העשיר להתהלל, 

דֹּעַ  ַהְשֵכלישתמש בחכמתו למען   עֶֹּשהוכן אם ישתמש בעשירותו בגבורתו להיות  ,ה' ֲאִני ִכי ,אֹוִתי ְוי 

ט ֶחֶסד ה ִמְשפ  ק  ֶר  ּוְצד  א  ַפְצִתי ְבֵאֶלה ִכי ,ץב   :ה' ְנֻאם ,ח 

 


