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מדרי לקריאת ספר ירמיהו

ַמּ ְמלָכוֹת,
" ְראֵה ִה ְפ ַק ְדתִּי ָך הַיּוֹם ַהזֶּה עַל הַגּוֹיִם וְעַל ה ַ
ִלנְתוֹשׁ וְ ִלנְתוֹץ וּ ְל ַה ֲאבִיד וְ ַלהֲרוֹסִ ,לבְנוֹת וְ ִלנְטוֹ ַע!"
)(1364
חלק ראשו .נבואות תוכחה ופורענות )פרקי אכה(

ַאבִיד וְ ַלהֲרוֹס"
" ִלנְתוֹשׁ וְ ִלנְתוֹץ וּ ְלה ֲ
הנבואה הראשונה )א( :שליחות וזירוז .משלים :מקל שקד ,סיר נפוח .אתך אני.

)(19/47

ָמ) "...א(
ֹה ִני( ֲא ֶ'ר ַ ֲענָת$ת ְ ֶא ֶרְ ִ #ני ִ
אְ !ִ " .1ב ֵרי ִי ְר ְמיָה ֶ ִח ְל ִקָהִ ,מ ַה* ֲ

הנבואה השניה )ב/א-ג/ה( :חסד נעורים וכפיית טובה .עבודה זרה ועונשה .אהבת זרים ,זנות ועזות מצח.

)(28/47
)(14/42

ר' ַלִ( ֵלאמֹר) "...ב/אכח(
/זנֵי ְי ָ
את ְב ְ
ְק ָר ָ
א" .2ו ְַי ִהי ְד ַבר ה' ֵא ַלי ֵלאמֹרָ :הלֹ ְ ו ָ
א ה') "...ב/כטג/ה(
ֶ 01כ ְְ .ַ /ע ֶ)ִ +י נְ 1
בָ " .1ל ָ'ה ָת ִריבֵ $א ָליְ 2 ,

הנבואה השלישית )ג/ו-ו/ל( :משובה ישראל ובוגדה יהודה .אם תשוב אלי תשוב .רעה מצפון.

)(28/42
)(42
)(42

' ָבה ִי ְָ 1ר ֵאל) "...ג/וד/ח(
ית ֲא ֶ'ר ָע ְָ 1תה ְמ 2
ֹא'ָה ַה ֶֶ 0ל ְ ֲ :ה ָר ִא ָ
ימי י ִ
ֹאמר ה' ֵא ַלי ִ ֵ
בַ " .2ו ֶ
ֹאבד ֵלב ַה ֶ' ֶל ְ; וְ ֵלב ַה ִָ :רי) "...ד/טה/יט(
ג" .וְ ָהיָה ַבַ 89הה$א ,נְ 1א ה' ,י ַ
יה$דה ֵלאמֹר) "...ה/כו/ל(
יע$ה ִב ָ
דַ " .ה ִ?יד $זֹאת ְ) ֵבית ַי ֲעקֹב ,וְ ַה ְִ .מ ָ

הנבואה הרביעית )ז-י( :בטחון שוא .אינני שומע תפילה ואינני מקבל עולה .אכזריות ,אבל ,מות .מאנו לשוב .אין
חכמה .חורבן ובכי .שחיתות .מקוננות .דעת ה' .ערלי לב .על האלילים .קינה ותפילה.

)(51
)(56

' ַער ֵית ה') "...ז/אח/יז(
הַ " .ה ָ! ָבר ֲא ֶ'ר ָהיָה ֶאל ִי ְר ְמיָה ֵמ ֵאת ה' ֵלאמֹרֲ :עמֹד ְ ַ
ֲלי יָגָ ,@8ע ַלי ִל ִ)י ַדָ$י) "...ח/יחי/כה(
יתי ע ֵ
יג ִ
וַ " .מ ְב ִל ִ

הנבואה החמישית )יא-יג( :לא שמעו בקולי ,ולא אשמע אליהם .הזית .תלונה ותשובה .מדוע דרך רשעים צלחה?
קינה ונחמה .משלים :אזור פשתים ,נבל .למלך ולגבירה.

זַ " .ה ָ! ָבר ֲא ֶ'ר ָהיָה ֶאל ִי ְר ְמיָה ֵמ ֵאת ה' ֵלאמֹרְ 'ִ :מע ֶאת ִ! ְב ֵרי ַה ְ ִרית ַהֹ4את"...
)(54
יג/יד( ]ס בכת"י ל[
א ִזינC $ל ְִ +ג ָ)ה2ִ $י ה' ִ)ֵ Dר) "...יג/טוכז(
) (13/56חְ .ִ " .1מע $וְ ַה ֲ

)יא/א

הנבואה הששית )יד-יז( :בצורת .תפילה ודחייה .נביאי השקר .תפילה ודחייה .תלונה ועידוד .איסורים .הצדקת
הדין ונחמה לעתיד .דיגים וצידים .אם תשוב .חטאת יהודה .פתגמי חכמה .תפילה .קדושת שבת.

)(43/56
)(48

'ר ָהיָה ְד ַבר ה' ֶאל ִי ְר ְמיָהַ ,על ִ! ְב ֵרי ַה ַ ָ5ר$ת) "...ידטו(
חֲ " .2א ֶ
ט" .וַיְ ִהי ְד ַבר ה' ֵא ַלי ֵלאמֹר :לֹא ִת ַFח ְל ָ; ִא ָEה) "...טזיז(

הנבואה השביעית )יח-כ( :משל :היוצר .שערורה .רודפים .משל :בקבוק .עינויים.

)(56

$צר) "...יחכ(
ָר ְד ֵָ 8ית ַה ֵ
יַ " .ה ָ! ָבר ֲא ֶ'ר ָהיָה ֶאל ִי ְר ְמיָהֵ ,מ ֵאת ה' ֵלאמֹר :ק( ְוי ַ

הנבואה השמינית )כא-כד( :תשובה לצדקיהו .תנאי להצלה .על שלוּם .על יהויקים .קינה .על יכניה .על הרועים.
על הנביאים .משא ה' .משל :שני דודאי תאנים.

)(52
)(42

יאַ " .ה ָ! ָבר ֲא ֶ'ר ָהיָה ֶאל ִי ְר ְמיָה ֵמ ֵאת ה''ְ ִ ,ל ַֹח ֵא ָליו ַה ֶֶ 0ל ְ ִצ ְד ִקָה"...

)כא/אכג/ח(

מ8תי) "...כג/טכד/י(
יבַ " .לִ ְGב ִאי :נִ ְ)ַ .ר ִל ִ)י ְב ִק ְר ִ)יָ ,ר ֲחפ2ָ $ל ַע ְצ ַ

הנבואה התשיעית )כה( :סיכום נבואות ירמיהו" :לא שמעתם" .לכן תחרב הארץ ,אבל גם הגוים ישתו את כוס החמה.

)(38

הדה) "...כה(
יגַ " .ה ָ! ָבר ֲא ֶ'ר ָהיָה ַעל ִי ְר ְמיָהַ ,על ָ*ל ַע( ְי ָ

