
 
  

  

  

  

  

  
  ב,ג פרק  -א  א,פרק ירמיה  ספר                

  (ג' דפורענותא)

בשבועות אלו של 'בין המצרים' אין מפטירים בעניני פרשת השבוע, אלא בעניני החורבן, וההפטרה הראשונה היא בפתיחת ספר 

  ירמיהו: 

דים הנביא לומר מי הוא, ומה ייחוסו ומקומו, מה איכות הדברים שנאמרו בספר ובאיזה בתחילת הספר מק (א) פרק א

המיוחדים ביראת ה',   ַּבֲעָנתֹות  ֲאֶׁשר  ַהֹּכֲהִנים   ִמןשהיה אביו נביא וכהן גדול,    ,ִחְלִקָּיהּו  ֶּבן  ,ִיְרְמָיהּו  ִּדְבֵריזמן נאמרו:  

  ) (בכן לא הכיר להם פנים ולא חיפה עליהם, והיו דבריו נשמעים ביותר.  ולא היה מתושבי ירושלים, ול  ,ִּבְנָיִמן  ְּבֶאֶרץ

 יֹאִׁשָּיהּו ִּביֵמיבנבואה, והתנבא בשלשה זמנים שונים, א.  ֵאָליו ה' ְדַבר ָהָיה ֲאֶׁשרולא אמר את הדברים מליבו, אלא 

זמ  ,ְלָמְלכֹו  ָׁשָנה  ֶעְׂשֵרה  ִּבְׁש�ׁש  ,ְיהּוָדה  ֶמֶל�  ָאמֹון  ֶבן צדיקים.  שבאותו  והעם  צדיק  המלך  היה  וכן   -  ַוְיִהיב.    )(גן 

 ֶעְׂשֵרה  ַעְׁשֵּתי  ֹּתם   ַעדשהיה המלך רשע והעם צדיקים, ג.    ,ְיהּוָדה  ֶמֶל�  יֹאִׁשָּיהּו  ֶּבן  ְיהֹוָיִקים  ִּביֵמיהתמידה נבואתו  

 ְירּוָׁשַלִם   ְּגלֹות   ַעדים, וכך היה מתנבא והולך  שהיה המלך צדיק והעם רשע  ,ְיהּוָדה  ֶמֶל�  יֹאִׁשָּיהּו  ֶבן  ְלִצְדִקָּיהּו  ָׁשָנה

הנביא צריך להיות מוכן לנבואה   )(ה  ֵלאֹמר.  ֵאַלי  ה'  ְדַבר  ַוְיִהי  )(ד שאז התקיימה נבואתו לעיני כל.    ,ַהֲחִמיִׁשי  ַּבֹחֶדׁש

וכן והשכל,  הנפש  כוחות  בו  מושלמים  יהיו  וכן  מושלמות,  ותכונות  טובות  מידות  בעל  שיהיה  הוא   בטבעו,  צריך 

להכין את עצמו לנבואה בבחירתו בטוב, על ידי התקדשותו ופרישותו מעניני העולם הזה, ועדיית מעשים טובים, 

לפני יצירתו, שאז הוא הזמן להכין את כוחות נפשו וטבעיו אל   -  ַבֶּבֶטן   ֶאָּצְר� ְּבֶטֶרםועל ההכנה הטבעית אמר לו ה',  

ה' את ייעודו לנביא לפני התחלת יצירת גופו, ועל ההכנה התלויה בבחירתו אמר    כי הקדים  ,ְיַדְעִּתי�הנבואה, כבר  

לנבואה, באופן   ִהְקַּדְׁשִּתי�לפני שנולדת והתחלת לבחור בעשיית מעשים טובים, כבר אז    -   ֵמֶרֶחם  ֵּתֵצא  ּוְבֶטֶרםלו ה'  

לכ והטעם  בבחירתו,  התלויה  להכנה  ולא  הטבעית  להכנה  לא  לנבואתו  הוצרך  נבואתו  שלא  היתה  שלא  כיון  ך, 

מסוימת,   שליחות  לצורך  לא  ואף  עצמו,  האומות    -  ַלּגֹוִים   ָנִביא  אלאלצורך  לאחר    ,ָוֹאַמר  ) (ו  ְנַתִּתי�.לכל  אמנם 

 ֲאָהּה שהכינו ה' לנבואה אינו צריך עוד להכנה טבעית והכנה התלויה בבחירתו, אך יש לו חסרון אחר, ועל זה אמר  

גדולים   ,ָאֹנִכי  ַנַער  ִּכי  ,ַּדֵּבר  ָיַדְעִּתי  לֹא  ֵּנהִה   ,ֱא�ִהים  ֲאֹדָני ויש בזה שלשה חסרונות, א. הנער אינו מעז לדבר בפני 

ממנו, ב. הנער אינו יודע לסדר דבריו כראוי במליצה ולשון צחה, ג. העם לא ישא פנים לנער צעיר המתנבא, ואם 

  , ֵאַלי  ה'  ַוּיֹאֶמר' השיב לו תשובה על שלשת החששות שלו,  וה  ) (זיתנבא אליהם נבואות קשות יקומו עליו ויהרגוהו.  

וההולך בשליחות מלך    ,ֵּתֵל�  ֶאְׁשָלֲח�  ֲאֶׁשר  ָּכל   ַעל  ִּכי שמחמת כן אינך מעז לעמוד בפני גדולים,    ,ָאֹנִכי  ַנַער   ּתֹאַמר  ַאל

ו חשוב כל כך. וכנגד מה גדול אינו מתבייש לעשות את שליחותו, בהכירו את מעלת משלחו, גם אם הוא עצמו אינ

וכיון שידבר רק את הנבואות שישים ה'   ,ְּתַדֵּבר  ֲאַצְּו�  ֲאֶׁשר  ָּכל  ְוֵאתשחשש שאין לו שפה מליצית וראויה לנבואה,  

וכנגד מה שחשש שיזיקו לו העם בשומעם נבואות קשות    )(חבפיו, אין חסרון בכך שאין לו מצד עצמו לשון צחה.  

וזה משל    ,ִּפי  ַעל   ַוַּיַּגע  ,ָידֹו  ֶאת  ה'  ַוִּיְׁשַלח  )(ט  ה'.  ְנֻאם   ,ְלַהִּצֶל�  ֲאִני  ִאְּת�  ִּכי   ,ִמְּפֵניֶהם  ִּתיָרא  לאַ מפי נער צעיר, אמר לו  

ובדיבור זה בעצמו, שהוא דבר ה', יש    )(י  ְּבִפי�.  ְדָבַרי  ָנַתִּתי  ִהֵּנה ,ֵאַלי  ה' ַוּיֹאֶמרלמסירת הנבואה והגעתה אל הנביא,  

את   ִלְנתֹוׁשבין להחריבם,    ,ַהַּמְמָלכֹות  ְוַעל  ַהּגֹוִים  ַעל  ַהֶּזה  ַהּיֹום  ִהְפַקְדִּתי�  ְרֵאהבכל מציאות העולם, ולכן,  כח לפעול  

הממלכות,    ְוִלְנתֹוץהגויים   מנת    , ְוַלֲהרֹוס  ּוְלַהֲאִבידאת  על  יהיו  הללו  הדברים  הממלכות   ִלְבנֹותוכל  את  מחדש 

כלומר, באיזו דמות ומשל מצטייר בעיניך    ,ִיְרְמָיהּו  ֹרֶאה  ַאָּתה  ָמה  ,ֵלאֹמר  ֵאַלי  ה'  ְדַבר  ַוְיִהי  )(יא  את הגויים.  ְוִלְנטֹועַ 

ולשון 'מקל' מורה על כך שהוא מיועד להכאה.  ,ֹרֶאה ֲאִני ָׁשֵקדשל עץ   ַמֵּקל ,ָוֹאַמרדבר הנבואה הנשלחת אליך כעת, 



  
  
  
  
  
 

  

 

שהוא    ,ִלְראֹות  ֵהיַטְבּתָ   ,ֵאַלי  ה'  ַוּיֹאֶמר  )(יב שקד,  עץ  של  וכמקל  להכאה,  המיועד  כ'מקל',  העץ  את  שתיארת  בכך 

אחר שבנבואה הקודמת הודיע לו ה' את זמן קיום הנבואה,   )(יג  ַלֲעֹׂשתֹו.   ְּדָבִרי  ַעל   ֲאִני  ֹׁשֵקד  ִּכיממהר לעשות פירות,  

 ַאָּתה   ָמה  ,ֵלאֹמרו תבא הפורענות,  להודיעו בנבואה זו את המקום שממנ  ,ֵׁשִנית  ֵאַלי  ה'  ְדַבר  ַוְיִהישהוא במהירות,  

של הסיר, כלומר המקום שממנו מרתיחה האש,    ּוָפָניו  ,ֹרֶאה  ֲאִניסיר רותח המעלה בועות    -  ָנפּוחַ   ִסיר  ,ָוֹאַמר  .ֹרֶאה

כי    ,ֵאָלי  ה'   ַוּיֹאֶמר  )(ידמצד צפון.    -  ָצפֹוָנה  ִמְּפֵני זו הוא  נבואה  בצפון ארץ  מארץ בבל, העומדת    ,ִמָּצפֹוןהנמשל של 

וכאילו מזמין   ,ה'  ְנֻאם  ,ָצפֹוָנה  ַמְמְלכֹות  ִמְׁשְּפחֹות  ְלָכל  ֹקֵרא  ִהְנִני  ִּכי  )(טו  ָהָאֶרץ.  ֹיְׁשֵבי  ָּכל  ַעל  ָהָרָעה  ִּתָּפַתחישראל,  

כשופטים היושבים על   ,ְירּוָׁשַלִם  ַׁשֲעֵרי  ֶּפַתח  ִּכְסאֹו  ִאיׁש  ְוָנְתנּו  ּוָבאּו  אותם ה' לשפוט בינו לבין עמו, על שחטאו נגדו,

  אֹוָתם   ִמְׁשָּפַטי  ְוִדַּבְרִּתי  )(טז  וכאילו יתחלקו לכמה בתי דינים.  ,ְיהּוָדה  ָעֵרי  ָּכל ְוַעל  ,ָסִביב  חֹוֹמֶתיהָ   ָּכל  ְוַעל כס המשפט,  

לפרוק עול,    ולא עשו כן מחמת שרצו   , ֲעָזבּוִני  ֲאֶׁשר  , ָרָעָתם  ָּכל  ַעלוה' יסדר בפניהם את טענותיו ומשפטיו עם עמו,    -

מחמת   ,ֲאֵחִרים  ֵלא�ִהים  ַוְיַקְּטרּואלא   כן  עשו  ולא  זרה,  עבודה  של  עול  והעדיפו  ה'  עול  את  לקבל  רצו  שלא  רק 

אלא   זרה,  מעבודה  תועלת  להם  שתהיה  באמת  ומכירים   ,ְיֵדיֶהם  ְלַמֲעֵׂשי  ַוִּיְׁשַּתֲחוּושהאמינו  יודעים  עצמם  שהם 

ממש.   בהם  ש  )(יזשאין  לפני  להתרות  ואמנם,  הנביא  את  ה'  שולח  למשפט,  האכזריים  ה'שופטים'  את  ה'  יושיב 

אלא    ,ָמְתֶני�  ֶּתְאֹזר  ְוַאָּתהבישראל,   אליך,  שיבואו  עד  תמתין  מדברי   ְוַקְמּתָ ולא  דבר  תחסיר  ולא  אליהם,  ללכת 

  ֲאִחְּת�   ֶּפןלהחניף להם,    ,ִמְּפֵניֶהם  ֵּתַחת  ל אַ בלא לדלג דבר.    ,ֲאַצֶּוּךָ   ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ָּכל   ֵאת  ֲאֵליֶהם  ְוִדַּבְרּתָ הנבואה, אלא  

ואל    )(יחאבל אם לא תחניף להם אלא תאמר להם את כל דברי הנבואה, לא יוכלו לעשות לך דבר.    ,ִלְפֵניֶהם  ְוַאִפיְל�

  ּוְלֹחמֹות   ,ַּבְרֶזל   ְלַעּמּודּו  , ִמְבָצר  ְלִעירשתהיה נדמה בעיניהם    ,ַהּיֹום  ְנַתִּתי�  ִהֵּנה   ַוֲאִניתחשוש שלא ישימו לב לדבריך,  

  ָּכל   ַעלותהיה נדמה כך    עד שילחמו איתך בחוזקה כדרך שנלחמים לכבוש ערי מבצר ולהפיל חומות נחושת,  ,ְנֹחֶׁשת

רים, הכהנים  כל הכתות הללו [המלכים, הש  ֵאֶלי�   ְוִנְלֲחמּו  )(יט  ָהָאֶרץ.  ּוְלַעם   ,ְלֹכֲהֶניהָ   ,ְלָׂשֶריהָ   ,ְיהּוָדה  ְלַמְלֵכי  ,ָהָאֶרץ

  ְלַהִּציֶל�. ,ה' ְנֻאם  ,ֲאִני ִאְּת� ִּכייען  ,ָל� יּוְכלּו ְולֹאועם הארץ], ולא יהיה שום אדם שיעזור לך, 

לכל  כללית  הקדמה  הוא  מקדים  כללי,  באופן  ועניינה  איכותה  נבואתו,  זמן  את  לבאר  ירמיהו  שהקדים  אחרי 

שים הללו לא שכח ה' את בריתו עמם, ועוד אהבתו נתונה להם, נבואות הפורענות שהתנבא על ישראל, כי בכל העונ

והרי זה כמו אב שהעניש את בנו ומסרו ביד אדם אכזר, שעדיין ליבו מלא רחמים על בנו המוכה, וסופו להעניש את  

המכים אותו. ובנבואה זו נמשלת השייכות של ה' וישראל לחתן וכלה, כאשר החתן בא מארץ רחוקה למקום שאין  

הלכה  מכיר ולבסוף  עמו,  והתחתנה  הוסיפה  כך  ואחר  לביתה,  אותו  והכניסה  חסד  עמו  עשתה  והכלה  אותו,  ים 

ב  אחריו לדרך רחוקה שאינה מוכרת לה.      ֹּכה   ,ֵלאֹמר  ְירּוָׁשַלִם   ְבָאְזֵני   ְוָקָראתָ   ָה��  ) (ב  ֵלאֹמר.  ֵאַלי  ה'   ְדַבר  ַוְיִהי   )(אפרק 

והנמשל לזה הוא זמן האבות, כאשר לא היה שם ה' מוכר בעולם, והאבות עבדוהו   ,ַרִי�ְנעּו  ֶחֶסד  ָל�  ָזַכְרִּתי  ,ה'  ָאַמר

וזה בזמן יציאת מצרים, כאשר נכנסו   ,ְּכלּו�ָתִי�  ַאֲהַבתוהודיעו לכל את דרך ה', בעוד כל העמים עובדים לאלילים,  

וקיבלו את התורה,   ה'  ה'    , ְזרּוָעה  לֹא  ֶאֶרץּבְ   ַּבִּמְדָּבר  ַאֲחַרי  ֶלְכֵּת�ישראל בברית עם  ישראל אחרי  וזה כאשר הלכו 

  ֵראִׁשית   ,ַלה'  ִיְׂשָרֵאל   ֹקֶדׁש  )(גבמדבר ארבעים שנה, מרוב חשקם לדביקות בה'. וזכויות אלו נזכרים לפני ה' לעולם.  

אסורה   -  ְּתבּוָאֹתה שהתרומה  וכשם  התבואה,  ראשית  והיא  קדושה  שהיא  כתרומה,  ה'  בעיני  נחשב  ישראל  עם 

בגופם, בעולם הזה, כי העונש על אכילת תרומה   ֲאֵליֶהם  ָּתבֹא  ָרָעהבנפשם, וגם    ֶיְאָׁשמּו  ֹאְכָליו  ָּכל  באכילה לזרים,

  :ה' ְנֻאםהוא מיתה בידי שמים, כך הגויים המכים ומצערים את ישראל, סופם ללקות גם בנפשם וגם בגופם, 


