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מדרי לקריאת ספר ירמיהו )המש (
חלק שני .נבואות משולבות ע סיפורי מחיי הנביא )פרקי כומה(

ַאבִיד וְ ַלהֲרוֹס"
" ִלנְתוֹשׁ וְ ִלנְתוֹץ וּ ְלה ֲ
הנבואה העשירית )כו-כט( :התנקשות והצלה בחצר בית ה' .משל :מוסֵרות ומוטות .מוטות עץ וברזל .אגרת אל הגולה.

הדהָ ,היָה ַה ָ) ָבר ַה(ֶה ֵמ ֵאת ה' ֵלאמֹרֹ+ ,ה
ֹאָה ֶמ ֶל ְ ְי ָ
ָקי ֶ"! י ִ
אית ַמ ְמ ְלכת ְיה#י ִ
ידֵ "ְ " .ר ִ
)(46
הדה) "...כוכז(
,מר ה'ֲ :עמֹד ַ" ֲח ַצר ֵ"ית ה' ,ו ְִד ַ" ְר ַָ 0על ָ+ל ָע ֵרי ְי ָ
ַ
י+י,
ה$דה!ָ "ַ ,נָה ָה ְר ִב ִעית ַ"ח ֶֹדַ +ה ֲח ִמ ִ
א+ית ַמ ְמ ֶל ֶכת ִצ ְד ִק(ָה ֶמ ֶל ְ %יְ ָ
טו" .וַיְ ִהי ַ" ָ!נָה ַה ִהיאֵ "ְ ,ר ִ
)(49
ָביא) "...כחכט(
2מר ֵא ַלי ֲחנַנְ יָה ֶבַ 1ע$0ר ַהִ /
ַ

" ִלבְנוֹת וְ ִלנְטוֹ ַע"
הנבואה האחת עשרה )ל-לא( :דברי נחמה לאפרים וליהודה.

)(33
)(31

,מר ה') "...ל/אלא/ח(
טזַ " .ה ָ) ָבר ֲא ֶר ָהיָה ֶאל ִי ְר ְמיָה ֵמ ֵאת ה' ֵלאמֹרֹ+ :ה ַ
ױְ +מעְ $ד ַבר ה' ;:יִ  ,וְ ַה ִ;ידָ $ב ִא(ִ י ִמ ֶ< ְר ָחק) "...לא/טלט(
יזִ " .

הנבואה השתים עשרה )לב-לג( :משל לחיזוק דברי הנחמה :קנין השדה .ועוד דברי נחמה בשעת
חורבן.

)(44
)(26/48

ֲִ 3רית ְל ִצ ְד ִקָה) "...לב(
יחַ " .ה ָ) ָבר ֲא ֶר ָהיָה ֶאל ִי ְר ְמיָה ֵמ ֵאת ה'4ָ "ַ ,נָה ָהע ִ
ח ַצר ַה ַ< ָ? ָרה) "...לג(
ע:דָ $/עצ$ר ַ" ֲ
יט" .1וַיְ ִהי ְד ַבר ה' ֶאל יִ ְר ְמיָה+ֵ $נִ ית ,וְ ה$א ֶ

ַאבִיד וְ ַלהֲרוֹס"
" ִלנְתוֹשׁ וְ ִלנְתוֹץ וּ ְלה ֲ
הנבואה השלש עשרה )לד( :שתי נבואות על צדקיהו :גורלו; קריאת דרור.

א7ר ֶמ ֶל ְ
בכ ְד ֶר ַ
) (22/48יטַ " .2ה ָ) ָבר ֲא ֶר ָהיָה ֶאל ִי ְר ְמיָה ֵמ ֵאת ה'ְ ,נ ַ

ְכל ֵחיל) "... #לד(
ָ" ֶבל ו ָ

הנבואה הארבע עשרה )לה( :משל :בית הרֵכבים.

)(19/62

ָקי) "...לה(
ימי ְיה#י ִ
כַ " .1ה ָ) ָבר ֲא ֶר ָהיָה ֶאל ִי ְר ְמיָה ֵמ ֵאת ה'ֵ "ִ ,

הנבואה החמש עשרה )לו-לט( :ספר ושריפתו .ירמיהו במצור :נבואות חורבן ועינויים .חורבן ירושלים וגורל הנביא.

)(43/62
)(56

הדהָ ,היָה ַה ָ) ָבר ַה(ֶה) "...לו/אלז/יא(
ֹאָה ֶמ ֶל ְ ְי ָ
ָקי ֶ"! י ִ
יעת ִליה#י ִ
כ" .2ו ְַי ִהי ַ" ָ4נָה ָה ְר ִב ִ
תָ %:ה ָע) "...לז/יבלט/יח(
ָמַ ,1ל ֲח ִלק ִמ ָ! ְ" ְ
ירַ +$לִ ָל ֶל ֶכת ֶא ֶר"ִ Aנְ י ִ
ֵצא יִ ְר ְמיָהִ $מ ָ
כאַ " .ו( ֵ

הנבואה השש עשרה )מ-מה( :קורות ירמיהו לאחר החורבן :שחרור; רצח גדליהו; "מצרים נבוא" .ירמיהו במצרים :משל
האבנים ,תוכחות ובשורות רעות .נבואה על ברוך בן נריה.

)(56
)(48

א ָד! ַרב ַט ָ" ִחי) "...ממב(
ַר ֲ
9חר ַ ַ8ח אֹתְ #נבז ְ
כבַ " .ה ָ) ָבר ֲא ֶר ָהיָה ֶאל ִי ְר ְמיָה ֵמ ֵאת ה'ַ ,
יה) "...מגמה(
כג" .וַיְ ִהי ְַ Cכ:Bת יִ ְר ְמיָהְ $ל ַד ֵ"ר ֶאל ָCל ָה ָע ֶאת ָCל ְִ Dב ֵרי ה' ֱאל ֵֹה ֶ

ֲשׁר ָבּנִיתִי
חלק זה של ספר ירמיה מסתיים בלשון אשר מצאנו גם בנבואת השליחות בתחילת הספר" :כּה 'מַר ה'ִ :הנֵּה א ֶ
ֲשׁר נָ ַט ְעתִּי ֲאנִי נתֵשׁ) "...מה/ד(.
ֲאנִי הרֵס ,וְאֵת א ֶ

חלק שלישי" .אשר היה דבר ה' אל ירמיהו הנביא על הגוי" )פרקי מונא(

"עַל הַגּוֹיִם וְעַל ַה ַמּ ְמלָכוֹת"
ֲשׁר ִדּ ַבּ ְרתִּי ָעלֶי ָה,
חלק אחרון זה של ספר ירמיה מוזכר בסיכום לחלק הראשון" :וְ ֵהבֵאתִי עַל הָ'רֶץ ַההִיא אֶת כָּל ְדּ ָברַי א ֶ
ֲשׁר נִבָּא יִ ְר ְמיָהוּ עַל כָּל הַגּויִם" )כה/יג(.
אֵת כָּל ַהכָּתוּב ַבּ ֵסּפֶר ַהזֶּה א ֶ
;#יְ .ל ִמ ְצ ַריִ ) "...מו(; " ֶאל ְִ Hל ְGִ +י" )מז(
ָביא ַעל ַה ִ
כדֲ " .א ֶר ָהיָה ְד ַבר ה' ֶאל ִי ְר ְמיָה ַה< ִ
)(35
ָ Dָ +דה) "...מח(
2מר ה' ְצ ָבא:ת ֱאל ֵֹהי יִ ְָ Jר ֵאל :ה:י ֶאל נְ בCִ :י K
כהְ " .למ2:בֹC .ה ַ
)(47
$ל ַמ ְמ ְלכ:ת ָחצ:ר"
כוִ " .ל ְבנֵי ַע<) "1:מט/אז(; " ֶל ֱאד) ":מט/חכב(; " ְל ַד ֶ< ֶJק" )מט/כגכז(; " ְל ֵק ָדר ְ
)(39
יל" )מט/לדלט(
)מט/כחלג(; " ֶאל ֵע ָ

על בבל )נ-נא(
ָביא) "...נ(
כזַ " .ה ָ) ָבר ֲא ֶר ִ) ֶ"ר ה' ֶאל ָ" ֶבל ֶאל ֶא ֶר= ַ)ִ 3ְ +י"ְ ,יַד ִי ְר ְמיָה ַה< ִ
ר$ח ַמ ְִ +חית) "...נא/אנא(
2מר ה'ִ :הנְ נִ י ֵמ ִעיר ַעל ָ" ֶבל וְ ֶאל י ְֵֹ +בי ֵלב ָק ָמי ַ
כחֹC" .ה ַ

)(46
)(51
ֶאנֹק ָח ָלל) "...נא/נבסד(
Mר ָצ Lי ֱ
$ב ָכל ְ
יהְ ,
יל ָ
$פ ַק ְד ִGי ַעל ְִ Hס ֶ
ָמי ָ" ִאי נְ Kא ה'ָ ,
) (13/47כטָ " .1ל ֵכִ 1הֵ/ה י ִ
אחרית דבר :חורב! ופתח תקוה )פרק נב( ]מקביל לסוף ספר מלכים )מל"ב כד/יח-כה/ל([
יר ָלִ) "...נב(
ְ9חת ֶע ְֵ 3רה ָנָה ָמ ַל ְ ִ" ָ
ְ9חת ָנָה ִצ ְד ִקָה ְב ָמ ְלכ ,#ו ַ
) (34/47כטֶ !"ֶ " .2ע ְִ 3רי ו ַ

