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ות של כל יהודי לאורך הדורות באלוהי היא הצהרת הנאמנ "קריאת שמע"

 .ומבטאת את האמונה של העם היהודי באלוהיו ,ישראל ובתורתו
 

 הצהרת הנאמנות של עם ישראל לאלוהים

מ  " - 4פסוק  ָרֵאל עשְׁ הָוה ֶאחָ  ִישְׁ הָוה ֱאֹלֵהינּו יְׁ  ."דיְׁ

ָרֵאל יש כאן פנייה לכל עם ישראל ע ִישְׁ מ   להצהיר אמונים באלוהי ישראל שְׁ

הָוה ֶאָחד שהוא האל האחד והיחיד ואין אל אחר מלבדו הָוה ֱאֹלֵהינּו יְׁ  .יְׁ

של עם ישראל באלוהי  לעיקרון האמונה המונותאיסטיהצהרה זו נותנת ביטוי 

 ישראל שהוא האל האחד והיחיד בעולם.

 החוקרים אומרים:

 יש לשים לב לשני נושאים:

 הָוה ֱאֹלֵהינּו הביטוי ר אותו משייך עצמו לעם מציין שכל אדם האומ יְׁ

 ישראל ולאמונה באלוהי ישראל. 

  ( מטרתן ליצור את אותיות רבתיבמשפט ) דוהאות  עהדגשת האות

המביעה את ניצחיות הנאמנות של עם ישראל לאלוהיו  "עד"המילה 

 ומעידה שאלוהים הוא האחד היחיד והניצחי.
 

ָכל" - 5פסוק  הָוה ֱאֹלֶהיָך בְׁ ָת ֵאת יְׁ בְׁ ָאה  ָכללְׁ -וְׁ ָך ּובְׁ ָכל-ָבבְׁ ָך ּובְׁ שְׁ פְׁ ֹאֶדָך-נ   ."מְׁ

בפסוק זה נדרש עם ישראל לאהוב את חוקי האלוהים אהבה כנה מלאה ללא 

הָוה ֱאֹלֶהיָך פחד או יראה ָת ֵאת יְׁ בְׁ ָאה   שתבוא לידי ביטוי: וְׁ

 קריאת שמע
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 זוג תפילין לראש וליד

 ָכל מתוך הבנה מחשבה והיגיון ָך-בְׁ ָבבְׁ )הלב במקרא הוא המקום בו  לְׁ

 שוכנת המחשבה של האדם(.

 ָכל מתוך שאיפה ורצון ותחושת התעלות רגשית של הנפש ָך-ּובְׁ שְׁ פְׁ  נ 

  ָכלמתוך כל היכולת העוצמה והאפשרויות הקיימות ֹאֶדָך.-ּובְׁ  מְׁ
 

 העברת המסורת מדור לדורציווי 

ל" - 7 - 6 יםפסוק ּיֹום ע  ָך ה  ּוְׁ צ  ָבִרים ָהֵאֶלה ֲאֶשר ָאֹנִכי מְׁ דְׁ ָהיּו ה  ָבֶבָך. -וְׁ לְׁ

ָת  נְׁ ִשנ  ָך וְׁ בְׁ ָשכְׁ ֶדֶרְך ּובְׁ ָך ב  תְׁ ֶלכְׁ ֵביֶתָך ּובְׁ ָך בְׁ תְׁ ִשבְׁ ָת ָבם בְׁ רְׁ ִדב  ָבֶניָך וְׁ ם לְׁ

קּוֶמָך   ."ּובְׁ

ָבִרים ָהֵאֶלה עם ישראל  אתוכל המצוות האלו שאלוהים מצווה היום  דְׁ ָהיּו ה  וְׁ

ּיֹום ָך ה  ּוְׁ צ   יכרונם תמידחייבים להיות חקוקים בליבם וחרוטים בז ֲאֶשר ָאֹנִכי מְׁ

ל ָבֶבָך-ע   וכדי שלא יישכחו יש לשנן אותן בצורה ברורה לדורות הבאים לְׁ

ָבֶניָך ָתם לְׁ נְׁ ִשנ  ָת ָבם ולעסוק בהן וְׁ רְׁ ִדב  ָך במשך כל הפעילות היומיומית  וְׁ תְׁ ִשבְׁ בְׁ

קּוֶמָך. ָך ּובְׁ בְׁ ָשכְׁ ֶדֶרְך ּובְׁ ָך ב  תְׁ ֶלכְׁ ֵביֶתָך ּובְׁ  בְׁ

 

 

 

 

 באופן בולט חי למצוות האלוהיםציווי הקשר הניצ

ל" - 8פסוק  אֹות ע  ָתם לְׁ רְׁ ש  ָהיּו -ּוקְׁ ָיֶדָך וְׁ

ֹטָטֹפת ֵבין ֵעיֶניָך   ."לְׁ

להידוק הקשר  במטאפורהיש כאן שימוש 

למצוות האלוהים בצורה מוחשית ובולטת לעין על 

 ידי: 

 אֹות  קשירת אות על הזרוע ָתם לְׁ רְׁ ש  ּוקְׁ

ל  ָיֶדָך-ע 

 ָהיּו  ראש בין העינייםקשירת אות על ה וְׁ

ֹטָטֹפת ֵבין ֵעיֶניָך.  לְׁ

 ניבים וביטויים
הָוה ֶאָחד" הָוה ֱאֹלֵהינּו יְׁ ָרֵאל יְׁ ע ִישְׁ מ  הצהרת אמונה "משמעותו ביהדות  (4) "שְׁ

 "באלוהים
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 -" שדי"מזוזה לדלת עם הכיתוב 

 שראלילתות דומר ש

 :שהכוונה היא חז"ל אמרו

 - 4)דברים ו'  "שמע" שיש בהן ארבע פרשיות והן: לראשתפילין ליד ו לתפילין

"והיה (, 10 - 1)שמות י"ג  "קדש"(, 21 - 13)דברים י"א  "והיה אם שמוע"(, 9

 בלת עול מלכות שמיים.ק( המדגישות את 16 - 11)שמות י"ג כי יביאך" 
 

ל" - 9פסוק  ָתם ע  בְׁ ת  ֻזזֹות ֵביֶתָך -ּוכְׁ מְׁ

ָעֶריָך  ."ּוִבשְׁ

את הקשר למצוות האלוהים יש גם לקבע על 

ל מסגרת של דלתות הבית ָתם ע  בְׁ ת  -ּוכְׁ

ֻזזֹות ֵביֶתָך ָעֶריָך. ועל שערי הערים מְׁ  ּוִבשְׁ
 

 :על פי חז"ל

 כוללת את הפרשיות:הת המותקנת בכל פתח של בי מזוזההכוונה ל

הכתובות על קלף ( 21 - 13)דברים י"א "והיה אם שמוע", (9 - 4)דברים ו' "שמע"

 המונח בתוך בית המזוזה.

 

 (14 - 10פסוקים ) -אזהרה שלא לשכוח את אלוהים 

הָוה ֱאֹלֶהיָך ֶאל" - 11 - 10פסוקים  ִביֲאָך יְׁ ָהָיה ִכי יְׁ ע -וְׁ ב  ָהָאֶרץ ֲאֶשר ִנשְׁ

ֲאֹבֶת  ֲעֹקב ָלֶתת ָלְךל  י  ָחק ּולְׁ ִיצְׁ ָרָהם לְׁ בְׁ א  ֹדֹל  יָך לְׁ ֹטֹבת ֲאֶשר לֹאָעִרים גְׁ -ת וְׁ

ֵלִאים ָכל ָבִניָת. -ִמֵלאָת ּוֹבֹרת ֲחצּוִבים ֲאֶשר לֹא-טּוב ֲאֶשר לֹא-ּוָבִתים מְׁ

ֵזיִתים ֲאֶשר לֹא ָרִמים וְׁ ָת כְׁ בְׁ ָת -ָחצ  ָשָבעְׁ ָת וְׁ לְׁ ָאכ  ָת וְׁ   ."ָנָטעְׁ

הָוה ֱאֹלֶהיָך ֶאל עם ישראל יבוא לרשת את הארץ כאשר ִביֲאָך יְׁ ָהָיה ִכי יְׁ -וְׁ

ֲאֹבֶתיָך  שהבטיח אלוהים לאברהם ליצחק וליעקוב ָהָאֶרץ ע ל  ב  ֲאֶשר ִנשְׁ

ֲעֹקב י  ָחק ּולְׁ ִיצְׁ ָרָהם לְׁ בְׁ א  ָעִרים   ָלֶתת ָלְך ימצא ערים גדולות שהם לא בנו לְׁ

ֹדֹל ֹטֹבת ֲאֶשר לֹאגְׁ  בתיהם יתמלאו מכל טוב שהם לא עמלו עליו יָת ָבנִ -ת וְׁ

ֵלִאים ָכל ימצאו מים לשתייה בבארות שהם  ִמֵלאָת -טּוב ֲאֶשר לֹא-ּוָבִתים מְׁ

ָת -ּוֹבֹרת ֲחצּוִבים ֲאֶשר לֹא לא חצבו בְׁ ויהנו מפירות הכרמים והזיתים שהם  ָחצ 

ֵזיִתים ֲאֶשר לֹא לא נטעו ָרִמים וְׁ ָת -כְׁ ו וישבעו מהארץ שהוריש והם יאכל ָנָטעְׁ

ָת. להם אלוהים ָשָבעְׁ ָת וְׁ לְׁ ָאכ    וְׁ
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 אבל הסכנה היא:

 העם עלול לשכוח שאלוהים העניק לו את כל הטוב הזה.
 

ָך ֶפן" - 13 - 12פסוקים  ח ֶאת-ִהָשֶמר לְׁ כ  הָוה ֲאֶשר הֹוִציֲאָך ֵמֶאֶר -ִתשְׁ ץ יְׁ

ִים ִמֵבית ֲעָבִדים. ר  הָוה ֱאֹלהֶ -ֶאת ִמצְׁ מֹו ִתָשֵבע  יְׁ ֲעֹבד ּוִבשְׁ ֹאתֹו ת   ."יָך ִתיָרא וְׁ

ָך ֶפן שלא לשכוח לעם יש כאן אזהרה מפורשת ח-ִהָשֶמר לְׁ כ  את אלוהים  ִתשְׁ

הָוה ֲאֶשר -ֶאת שהוציא אותו מהעבדות במצרים ונתן להם את הארץ הזאת יְׁ

ִים ִמֵבית ֲעָבִדיםהֹוִציֲאָך ֵמֶאֶר  ר  הָוה ֱאֹלֶהיָך -ֶאת לכבד את אלוהים ץ ִמצְׁ יְׁ

ֲעֹבד לשמור על מצוותיו ִתיָרא ֹאתֹו ת  . ורק בשמו להישבע וְׁ מֹו ִתָשֵבע     ּוִבשְׁ

 החוקרים אומרים:

שנתן אלוהים ולהיות  את המצוות לא לשכוחאזהרה לעם ש המשמעות היא

מצרים והוריש להם את לפי אלוהים שהוציאם מבית העבדים בכ טובה כפויי

 הארץ.
 

ִמים ֲאֶשר " - 14 פסוק ֲחֵרי ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ֵמֱאֹלֵהי ָהע  כּון א  לֹא ֵתלְׁ

ִביבֹוֵתיֶכם   ."סְׁ

כּון שלא ללכת לעם ושוב אזהרה ֲחֵרי  אחר אלילי העמים האחרים לֹא ֵתלְׁ א 

ִמים ִביבֹוֵתיֶכם. שמסביבם ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ֵמֱאֹלֵהי ָהע    ֲאֶשר סְׁ
 

 החוקרים אומרים:

 ת הקבלה עם עשרת הדיברות:שניתן לעשו

 ההקבלה לעשרת הדיברות מדגישה את מחוייבות העם

 עשרת הדיברות

 7 - 2שמות כ' 

 קריאת שמע

 14 - 12דברים ו' 

הָוה ֱאֹלֶהיָך ֲאֶשר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ  ָאֹנִכי יְׁ

ִים ִמֵבית ֲעָבִדים ר   ִמצְׁ

ִים ִמֵבית ֲעָבִדים. ר   ֲאֶשר הֹוִציֲאָך ֵמֶאֶרץ ִמצְׁ

ל-לֹא ָך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ע  ֶיה לְׁ ֲחֵרי ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים  ָפָני.-ִיהְׁ כּון א   לֹא ֵתלְׁ

א-ֵשם-לֹא ִתָשא ֶאת ָשוְׁ הָוה ֱאֹלֶהיָך ל  .  יְׁ מֹו ִתָשֵבע  ֲעֹבד ּוִבשְׁ ֹאתֹו ת    וְׁ
 

לברית שנכרתה בהר סיני בה העם ההקבלה מדגישה את מחויבות העם 

 לוהים כאל האחד והיחיד ולא לעבוד אלוהים אחרים.התחייב לאמונה בא
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 בחן ידיעותיך

 :ענה על השאלות הבאות

 ?4נושאים באים לידי ביטוי בפסוק  . אילו שני1

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 ?5מעם ישראל המפורטות בפסוק  ישות. הסבר ופרט את הדר2

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 עביר את המסורת מדור לדור?ה. הסבר באיזה אופן יש ל3

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 . כיצד בא לידי ביטוי מוחשי הקשר בין עם ישראל לאלוהים?4

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 ניתנה?ומדוע היא   14 - 12. מה משמעות האזהרה לעם ישראל בפסוקים 5

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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 נביא
 

 ונבואה
 

 

 א'פרק  ירמיהו ירמיהו לנבואההקדשת 

 (28 - 1ב' )פרק  ירמיהו נביא מול העם

נבואה על חורבן ירושלים ובית 

 המקדש

 (20 - 1) 'זפרק  ירמיהו

 

 כ"ופרק  ירמיהו משפט ירמיהו

 'כפרק  ירמיהו גורל ירמיהו כנביא

העימות בין ירמיהו נביא האמת 

 לחנניה נביא השקר

 כ"ח פרק ירמיהו

 ל"חפרק  ירמיהו נביא ומלך

 ל"אפרק  ירמיהו נבואת נחמה לישראל ויהודה
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 א' פרק - ירמיהו

 ירמיהו לנבואההקדשת 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הניתוח וההסבר של הנושאים בפרק

 

 

 

 

 (3 - 1פסוקים ) -ל ירמיהו פרטים אישיים ע

ָיהּו ֶבן" - 1פסוק  מְׁ ֵרי ִירְׁ ִקָּיהּו ִמן-ִדבְׁ ֶאֶרץ -ִחלְׁ ֲעָנתֹות בְׁ ֹכֲהִנים ֲאֶשר ב  ה 

ָיִמן   ."ִבנְׁ

ֵרי ירמיהו בנו של חילקיהו אלו הם דברי  ָיהּו ֶבןִדבְׁ מְׁ ִקָּיהּו -ִירְׁ הוא נצר שִחלְׁ

ֹכֲהִנים-ִמן למשפחת הכוהנים שגורשו על ידי שלמה )של אביתר הכוהן  ה 

ֲעָנתֹות והתיישבו בענתות (2מלכים א'  - המלך מירושלים שבגבול שבט  ֲאֶשר ב 

ָיִמן בנימין ֶאֶרץ ִבנְׁ  .בְׁ

 

ר" - 3 - 2פסוקים  ב  הָוה ֵאָליו-ֲאֶשר ָהָיה דְׁ ָאמֹון ֶמֶלְך -ִביֵמי יֹאִשָּיהּו ֶבן יְׁ

ֹלש הּוָדה ִבשְׁ הֹוָיִקים ֶבן-יְׁ ִהי ִביֵמי יְׁ יְׁ כֹו. ו  ָמלְׁ ֵרה ָשָנה לְׁ יֹאִשָּיהּו ֶמֶלְך -ֶעשְׁ

בהקדשת ירמיהו לנבואה בחזיונות שלו הפרק עוסק 

 ובדברי העידוד וההבטחה של אלוהים אליו
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ד הּוָדה ע  ִקָּיהּו ֶבן-יְׁ ִצדְׁ ֵרה ָשָנה לְׁ ֵתי ֶעשְׁ שְׁ ד-ֹתם ע  הּוָדה ע  -יֹאִשָּיהּו ֶמֶלְך יְׁ

ִם רּוָשל  לֹות יְׁ ֲחִמיִשי גְׁ ֹחֶדש ה    ."ב 

רירמיהו מתחיל בנבואתו  ב  הָוה ֵאָליו-ֲאֶשר ָהָיה דְׁ  13-החל מהשנה ה יְׁ

הּוָדה -ִביֵמי יֹאִשָּיהּו ֶבן לפנה"ס( 627למלכותו של יאשיהו ) ָאמֹון ֶמֶלְך יְׁ

ֹלש כֹו-ִבשְׁ ָמלְׁ ֵרה ָשָנה לְׁ ִהי  הוא ממשיך לנבא גם בימי המלך יהויקים ֶעשְׁ יְׁ ו 

הֹוָיִקים ֶבןבִ  הּוָדה-יֵמי יְׁ ד ומנבא עד יֹאִשָּיהּו ֶמֶלְך יְׁ  11-לשנה ה ֹתם-ע 

ֵרה ֵתי ֶעשְׁ שְׁ ִקָּיהּו ֶבן למלכותו של צדקיהו ָשָנה ע  ִצדְׁ הּוָדה-לְׁ  יֹאִשָּיהּו ֶמֶלְך יְׁ

ד לפנה"ס( 586) עד גלות ירושלים ִם-ע  רּוָשל  לֹות יְׁ ֹחֶדש  בחודש אב גְׁ ב 

ֲחִמיִש    יה 

 החוקרים אומרים:

והוא המשיך  ,שנה 40-כיוון שירמיהו ניבא במשך כ ,נתונים אלו אינם מדויקיםש

 להתנבא גם לאחר החורבן כפי שמסופר מפרק מ"ב והלאה. 
  

 (10 - 7פסוקים ) -תהליך הפיכתו של ירמיהו לנביא 

 הם: שהמוטיבים להקדשת נביא לתפקידו התהליך כולל את 

דברי ←  דחיית ההתנגדות   ←   התנגדות הנביא לתפקיד   ← המינוי לתפקיד  

 מתן אות להיותו נביא←  עידוד לנביא  
 

 הקדשת ירמיהו לנבואה

ר" - 5 - 4פסוקים  ב  ִהי דְׁ יְׁ ֶטֶרם -ו  י ֵלאֹמר. בְׁ הָוה ֵאל  ָךיְׁ ִתיָך  ֶאָּצרְׁ עְׁ ד  ֶבֶטן יְׁ ב 

ִתיָך שְׁ ד  ֶטֶרם ֵתֵצא ֵמֶרֶחם ִהקְׁ גֹו  ּובְׁ ִתיָךָנִביא ל  ת    ."ִים נְׁ

ראלוהים פונה לירמיהו  ב  ִהי דְׁ יְׁ י ֵלאֹמר-ו  הָוה ֵאל  ומודיע לו שעוד בטרם נוצר  יְׁ

ֶטֶרם בבטן אימו  ָךבְׁ ֶבֶטן  ֶאָּצרְׁ ִתיָך בחר אותו אלוהיםב  עְׁ ד  )מושג המציין קירבה  יְׁ

ֶטֶרם ֵתֵצא ֵמֶרֶחם ויחס מיוחד של ה'( ובטרם יצא לאויר העולם קבע את  ּובְׁ

ִתיָךיעודו  שְׁ ד  ִתיָך. להיות נביא לעמים ִהקְׁ ת  גֹוִים נְׁ  ָנִביא ל 

 החוקרים אומרים:

גֹוִיםשאת הביטוי    ניתן לפרש בשני מובנים: ל 

 "גֹוִים אלוהים מקדש את ירמיהו להיות נביא  - עמי העולםבמובן של  "ל 

 נ"א מתנבא ירמיהו על אומות -בפרקים מ"ו . ואומנם לכל עמי העולם

 העולם כמו: מצרים, פלישתים, עמון, מואב ואחרים.
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 "גֹוִים שנחשבו לשני  - ישראלממלכת יהודה וממלכת במובן של  "ל 

גֹוי ֶאָחד  22ביחזקאל ל"ז  כפי שמופיע ,עמים נפרדים ָעִשיִתי ֹאָתם לְׁ וְׁ

ֻכָלם ...ָבָאֶרץ ֶיה לְׁ לֹא  ...ּוֶמֶלְך ֶאָחד ִיהְׁ יּווְׁ ֵני גֹו ִיהְׁ לֹא ֵיָחצּו עֹוד ִלשְׁ ִים וְׁ

ָלכֹות עֹוד. מְׁ ֵתי מ    עֹוד ִלשְׁ

 

 

 

 

 התנגדות ירמיהו לקבל התפקיד

הִוה ִהֵנה לֹא" - 6פסוק  ר ֲאָהּה ֲאֹדָני יְׁ ֵבר-ָוֹאמ  ִתי ד  עְׁ ר ָאֹנִכי-ִכי  ָיד  ע     ."נ 

הִוה ירמיהו מביע את חששו מהתפקיד של הנביא ר ֲאָהּה ֲאֹדָני יְׁ ואומר  ָוֹאמ 

ֵבר-ִהֵנה לֹא ודע לדבר כפי שנביא צריך לדעת לדברשאינו י ִתי ד  עְׁ ומנמק  ָיד 

ר ָאֹנִכי-ִכי זאת בעצם היותו נער שאינו מבוגר מספיק ע  והוא חסר ניסיון כפי  נ 

 שנדרש בשליחות כזו להופיע בפני נכבדים ממנו.
 

 תנגדות של ירמיהוהה אלוהים דוחה את

י" - 7פסוק  הָוה ֵאל  ּיֹאֶמר יְׁ ל ו  ר ָאֹנִכי-א  ע  ר נ  ל  תֹאמ  ָלֲחָך -ָכל-ִכי ע  ֲאֶשר ֶאשְׁ

ֵאת ָכל ֵבר-ֵתֵלְך וְׁ ד  ָך תְׁ ּוְׁ     ."ֲאֶשר ֲאצ 

יאלוהים דוחה  הָוה ֵאל  ּיֹאֶמר יְׁ ל את טענותיו של ירמיהו ו  ר ָאֹנִכי-א  ע  ר נ    תֹאמ 

לוכופה עליו את הנבואה ואומר לירמיהו שהוא שליחו  ָלֲחָךאֲ -ָכל-ִכי ע   ֶשר ֶאשְׁ

ועל ניסיונו של ירמיהו לומר שאננו יודע לדבר עונה לו אלוהים שהוא ישים בפיו 

ֵאת ָכל את הדברים שעליו לומר ֵבר-וְׁ ד  ָך תְׁ ּוְׁ  .ֲאֶשר ֲאצ 
 

 ירמיהו מעודד את אלוהים

ל" - 8פסוק  ֵניֶהם-א  ֻאם-ִכי  ִתיָרא ִמפְׁ ִּצֶלָך נְׁ ה  ָך ֲאִני לְׁ הָוה-ִאתְׁ   ."יְׁ

ל אלוהים מוסיף דברי עידוד לירמיהו שאינו צריך לפחד מאף אחד ִתיָרא -א 

ֵניֶהם ֻאם-ִכי כי אלוהים יגן עליו מפני כל דבר ִמפְׁ ִּצֶלָך נְׁ ה  ָך ֲאִני לְׁ הָוה.-ִאתְׁ  יְׁ
 

 להיותו נביא לירמיהו אותאלוהים נותן 

הָוה ֶאת" - 9פסוק  ח יְׁ ל  ִּישְׁ ל-ו  ע ע  ג  ּי  ֹ -ָידֹו ו  ּי ִתי ִפי ו  י ִהֵנה ָנת  הָוה ֵאל  אֶמר יְׁ

ִפיָך י בְׁ ָבר     ."דְׁ

 ניבים וביטויים
ִתיָך" שְׁ ד  ֶטֶרם ֵתֵצא ֵמֶרֶחם ִהקְׁ ִתיָך ּובְׁ עְׁ ד  ֶבֶטן יְׁ ָך ב  ֶטֶרם ֶאָּצרְׁ משמעות הרעיון  (5) "בְׁ

 "ביא עוד בטרם נולדאלוהים בחר בירמיהו להיות נ"
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הָוה ֶאת וכדי לתת לירמיהו את האות אלוהים שולח ידו ח יְׁ ל  ִּישְׁ ונוגע בפיו  ָידֹו-ו 

ל של ירמיהו ע ע  ג  ּי  י ואומר לו  ִפי-ו  הָוה ֵאל  ּיֹאֶמר יְׁ ששם בפיו את הדברים ו 

פִ  שעליו לומר י בְׁ ָבר  ִתי דְׁ    יָך.ִהֵנה ָנת 
 

 תפקידואלוהים מפרט לירמיהו את 

ל" - 10פסוק  ֶזה ע  ּיֹום ה  ִתיָך ה  דְׁ ק  ֵאה ִהפְׁ ל-רְׁ ע  גֹוִים וְׁ תֹוש -ה  ָלכֹות ִלנְׁ מְׁ מ  ה 

טֹוע   ִלנְׁ נֹות וְׁ ֲהרֹוס ִלבְׁ ל  ֲאִביד וְׁ ה  תֹוץ ּולְׁ ִלנְׁ   ."וְׁ

ּי אלוהים אומר לירמיהו שהוא נותן לו את הסמכות ִתיָך ה  דְׁ ק  ֵאה ִהפְׁ ֶזהרְׁ  ֹום ה 

ל לנבא על העמים והממלכות ל-ע  ע  גֹוִים וְׁ ָלכֹות-ה  מְׁ מ  נבואות של חורבן שיש  ה 

תֹושבהן עקירה ) תֹוץ( ושבירה )ִלנְׁ ִלנְׁ ֲאִביד( ואבדון )וְׁ ה  ֲהרֹוס( והרס )ּולְׁ ל  ( וְׁ

נֹותונבואות של התחדשות שיש בהן בניה ) טֹוע  ( ונטיעה )ִלבְׁ ִלנְׁ  (. וְׁ

 החוקרים אומרים:

 וק זה מתוארים שני נושאים: בפס

  ניתן לראות שאכן אלוהים ייעד את ירמיהו לנבא על  -ייעודו של ירמיהו

כל העמים וזאת בניגוד לפרשנות שהוצגה קודם לכן. יש כאן רמז גם 

 לכל העמים ולא רק לעם ישראל. אוניברסלי אללהיות אלוהים 

  וצות:אותן ניתן לחלק לשתי קב -מאפייני הנבואות של ירמיהו 

  שהן הנבואות הראשונות של הרס וחורבן  -נבואות זעם

הן ו ,הנובעים מהחטאים ומטרתן להחזיר את העם בתשובה

תֹוש כוללות ארבעה פעלים תֹוץ ִלנְׁ ִלנְׁ ֲאִביד וְׁ ה  ֲהרֹוס ּולְׁ ל   .וְׁ

  שהן הנבואות האחרונות ומטרתן לעודד את  -נחמה נבואות

ת יותר וכוללות רק העם שלאחר הפורענויות תבואנה שנים טובו

נֹות שני פעלים טֹוע   ִלבְׁ ִלנְׁ  .וְׁ
 

 

 

 

 

 ניבים וביטויים
ֲהרֹוס" ל  ֲאִביד וְׁ ה  תֹוץ ּולְׁ ִלנְׁ תֹוש וְׁ  "לנבואות זעם"משמשים מטאפורה  (10) "ִלנְׁ

 

טֹוע  " ִלנְׁ נֹות וְׁ  "לנבואות נחמה"משמשים מטאפורה  (10) "ִלבְׁ
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 חזון השקד 

 (12 - 11פסוקים ) -חזון השקד 

ר" - 12 - 11פסוקים  ב  ִהי דְׁ יְׁ י ֵלאֹמר ָמה-ו  הָוה ֵאל  ָתה -יְׁ א 

י  הָוה ֵאל  ּיֹאֶמר יְׁ ֵקל ָשֵקד ֲאִני ֹרֶאה. ו  ר מ  ָיהּו ָוֹאמ  מְׁ ֹרֶאה ִירְׁ

אֹות ָת ִלרְׁ בְׁ לֹשֵק -ִכי  ֵהיט  ֲעֹשתֹו-ד ֲאִני ע  ָבִרי ל    ."דְׁ

ראלוהים פונה לירמיהו  ב  ִהי דְׁ יְׁ י ֵלאֹמר-ו  הָוה ֵאל  מראה לו  יְׁ

ָיהּו-ָמה ענף ושואל אותו מה הוא רואה מְׁ ָתה ֹרֶאה ִירְׁ  א 

ר וירמיהו עונה ֵקל ָשֵקד ֲאִני  שענף של שקד הוא רואה ָוֹאמ  מ 

הָוה ֵא אלוהים עונה לו  ֹרֶאה. ּיֹאֶמר יְׁ י ו  כי היטיב לראות ל 

אֹות שזה שקד ָת ִלרְׁ בְׁ כין את לה שוקדאלוהים . כך גם ֵהיט 

ל-ִכי חיהפורענויות שהבט ֲעֹשתֹו.-ֹשֵקד ֲאִני ע  ָבִרי ל    דְׁ

 החוקרים אומרים:

 השאלה ששאל אלוהים את ירמיהו באה להדגיש שני דברים:

  ענף כענף העובדה שירמיהו זיהה את ה -את יכולת הנבואה של ירמיהו

אֹות ואומר לו של שקד אלוהים משבח אותו על כך ָת ִלרְׁ בְׁ זו מחמאה  ֵהיט 

לסגולותיו הנבואויות של ירמיהו שכמו שהענף של השקד יפרח בעתיד 

 כך ישכיל ירמיהו לנבא את העתיד להתרחש.

  ֹשֵקד  -לָשֵקד על ידי השימוש בקשר הלשוני בין  -הסימליות של השקד

מיהו שנבואותיו יתגשמו במהרה. כמו שהשקד הוא אלוהים מוסר ליר

הראשון מבין עצי הפרי המקדים לפרוח כך יקדים אלוהים לקיים את 

 נבואותיו של ירמיהו והן יתקיימו בחייו ולא בתקופה מאוחרת יותר.
 

 (61 - 13פסוקים ) -חזון הסיר הנפוח 

ר" - 41 - 13פסוקים  ב  ִהי דְׁ יְׁ י ֵשִנית ֵלאמֹ -ו  הָוה ֵאל  ר יְׁ ָתה ֹרֶאה ָוֹאמ  ר ָמה א 

הָוה ֵאָלי ּיֹאֶמר יְׁ ֵני ָצפֹוָנה. ו  ח   ִסיר ָנפּוח  ֲאִני ֹרֶאה ּוָפָניו ִמפְׁ ִמָּצפֹון ִתָפת 

ל ָכל ֵבי ָהָאֶרץ-ָהָרָעה ע     ."ֹישְׁ

ר אלוהים פונה לירמיהו שוב ב  ִהי דְׁ יְׁ י ֵשִנית-ו  הָוה ֵאל  ושואל אותו על החזיון  יְׁ

ָתה ֹרֶאה השאותו הוא רוא ר וירמיהו אומר לו  ָמה א  שהוא רואה סיר רותח ָוֹאמ 

ֵני ָצפֹוָנה ( שפתחו פונה לכיוון צפוןָנפּוח  ) אלוהים  ִסיר ָנפּוח  ֲאִני ֹרֶאה ּוָפָניו ִמפְׁ
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הָוה ֵאָליאומר לו  ּיֹאֶמר יְׁ ִמָּצפֹון  שמצפון יבואו הפורענויות על תושבי הארץ ו 

ל כָ  ח ָהָרָעה ע  ֵבי ָהָאֶרץ.-לִתָפת     ֹישְׁ

 החוקרים אומרים:

המסמל את  ִסיר ָנפּוח  לגבי משמעות הביטוי מחלוקת בין הפרשנים שקיימת 

 האויב מצפון שיאיים על ישראל:

  שנמצאת צפונית מערבית  על בבל רומזיש פרשנים הטוענים שירמיהו

 לארץ ישראל.

 627) יש פרשנים הטוענים שבתקופה שירמיהו החל את נבואותיו 

לפנה"ס( החלה גם התפוררותה של ממלכת אשור וזה הביא את ירמיהו 

 יהודה.ממלכת לחזות שמעצמה אחרת תקום במקומה ותהווה איום על 

  כצמח קוצני שהרוח נושבת  ִסיר ָנפּוח  יש פרשנים שמפרשים את הביטוי

( בו ומעיפה אותו לכיוונים שונים מה שמסמל שסערות קשות ָנפּוח  )

 הגיע מצפון.  עומדות ל

 

 

 

 

ָכל" - 16 - 15פסוק  ִני ֹקֵרא לְׁ ֻאם-ִכי ִהנְׁ כֹות ָצפֹוָנה נְׁ לְׁ מְׁ חֹות מ  פְׁ הָוה -ִמשְׁ יְׁ

ל ָכל ע  ִם וְׁ רּוָשל  ֲעֵרי יְׁ ח ש  אֹו ֶפת  נּו ִאיש ִכסְׁ ָנתְׁ ל ָכל-ּוָבאּו וְׁ ע  -חֹוֹמֶתיָה ָסִביב וְׁ

הּוָדה. י אֹוָתם ָעֵרי יְׁ ָפט  ִתי ִמשְׁ רְׁ ִדב  ל ָכל וְׁ רּו -ע  טְׁ ק  יְׁ ָרָעָתם ֲאֶשר ֲעָזבּוִני ו 

ֵדיֶהם ֲעֵשי יְׁ מ  ֲחוּו לְׁ ת  ִּישְׁ   ."ֵלאֹלִהים ֲאֵחִרים ו 

ָכלאלוהים מתכוון להביא אויבים רבים מצפון  ִני ֹקֵרא לְׁ חֹות -ִכי ִהנְׁ פְׁ ִמשְׁ

ֻאם כֹות ָצפֹוָנה נְׁ לְׁ מְׁ הָוה-מ  נּו ִא ּוָבאּו שיבואו ויטילו מצור  יְׁ ָנתְׁ אֹווְׁ על  יש ִכסְׁ

ל ָכל ירושלים וחומותיה ע  ִם וְׁ רּוָשל  ֲעֵרי יְׁ ח ש  ערי כל ועל  חֹוֹמֶתיָה ָסִביב-ֶפת 

ל ָכליהודה  ע  הּוָדה-וְׁ בניסיון לכבוש אותה. באמצעות אויבים אלו ישפוט  ָעֵרי יְׁ

י אֹוָתם אלוהים ָפט  ִתי ִמשְׁ רְׁ ִדב  ל כָ  ויעניש את יושבי ערי יהודה שחטאו וְׁ -לע 

ֲחוּו  ועבדו אלוהים אחרים ָרָעָתם ֲאֶשר ֲעָזבּוִני ת  ִּישְׁ רּו ֵלאֹלִהים ֲאֵחִרים ו  טְׁ ק  יְׁ ו 

ֵדיֶהם. ֲעֵשי יְׁ מ    לְׁ
 

 ניבים וביטויים
ח ָהָרָעה" שבעיה או צרה עלולים להגיע "כיום הביטוי מציין  (14)" ִמָּצפֹון ִתָפת 

 "ממקום כלשהו
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 הקשר בין שני החזיונות

  שאלוהים ממהר ומזדרז לקיים את נבואות ירמיהו. רומז -מקל השקד 

  ה שהפורענויות שתפתחנה מצפון היא הנבוא רומז -הסיר הנפוח

 שאלוהים ממהר לקיים.

( יבואו ויפגעו ביושבי ערי הסירחזון ) הפורענויות מהצפון: והקשר ביניהם

( מפני השקדחזון ) וזה יקרה בעתיד הקרוב ←יהודה בגלל חטאיהם  

 נבואה זו. לקייםשאלוהים יזדרז 
 

 (19 - 17פסוקים ) -ירמיהו  מעודד את אלוהים

זֹ " - 19 - 17פסוקים  ָתה ֶתאְׁ א  ָת ֲאֵליֶהם ֵאת ָכלוְׁ רְׁ ִדב  ָת וְׁ מְׁ ק  ֶניָך וְׁ ֲאֶשר -ר ָמתְׁ

ל ֶּוָך א  ֵניֶהם ֶפן-ָאֹנִכי ֲאצ  ת ִמפְׁ ּיֹום -ֵתח  ִתיָך ה  ת  ֲאִני ִהֵנה נְׁ ֵניֶהם. ו  ָך ִלפְׁ ֲאִחתְׁ

חֹ  ֶזל ּולְׁ רְׁ מּוד ב  ע  ָצר ּולְׁ ִעיר ִמבְׁ ללְׁ ֹחֶשת ע  הּוָדה  ָהָאֶרץ-ָכל-מֹות נְׁ ֵכי יְׁ לְׁ מ  לְׁ

ם ָהָאֶרץ. ָשֶרילְׁ  ע  ֹכֲהֶניָה ּולְׁ ֲחמּו ֵאֶליָךָה לְׁ ִנלְׁ לֹא וְׁ לּו ָלְך-וְׁ ָך ֲאִני -ִכי יּוכְׁ ִאתְׁ

ֻאם ִּציֶלָך-נְׁ ה  הָוה לְׁ  ."יְׁ

אלוהים מעודד את רוחו של ירמיהו לקראת העימותים המצפים לו ודורש ממנו 

ֶניָך להתחזק ֹזר ָמתְׁ ָתה ֶתאְׁ א  רְׁ ולומר לעם  וְׁ ִדב  ָת וְׁ מְׁ ק  את כל אשר  ָת ֲאֵליֶהםוְׁ

ֶּוךָ -ֵאת ָכלציווה עליו  ל מבלי לפחד מהם ֲאֶשר ָאֹנִכי ֲאצ  ֵניֶהם-א  ת ִמפְׁ  ֵתח 

 אלוהים דורש ממנו לגלות אומץ רוחני כי אחרת לא יתמוך בו יותר ורוחו תשבר

ֵניֶהם-ֶפן ָך ִלפְׁ . אלוהים אומר כי על ירמיהו להיות חזק ואיתן תוך שימוש ֲאִחתְׁ

מּוד של מבצר עמודי ברזל  דימוייםב ע  ָצר ּולְׁ ִעיר ִמבְׁ ּיֹום לְׁ ִתיָך ה  ת  ֲאִני ִהֵנה נְׁ ו 

חֹ  ֶזל ּולְׁ רְׁ לב  ֹחֶשת ע  כוללים את מול כל אלו המתנגדים לו ו ָהָאֶרץ-ָכל-מֹות נְׁ

ָשֶרי ופשוטי העםהנכבדים המלכים השרים הכוהנים  הּוָדה לְׁ ֵכי יְׁ לְׁ מ  ָה לְׁ

ע   ֹכֲהֶניָה ּולְׁ ֲחמּו ֵאֶליָך ולמרות שהם ינסו להילחם בירמיהו ם ָהָאֶרץ.לְׁ ִנלְׁ הם  וְׁ

לֹא לא יוכלו לגבור עליו לּו ָלְך-וְׁ ָך ֲאִני -ִכי כי אלוהים יהיה איתו להצילו יּוכְׁ ִאתְׁ

ֻאם ִּציֶלָך.-נְׁ ה  הָוה לְׁ  יְׁ
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 בחן ידיעותיך

 :ענה על השאלות הבאות

 ויקים?. באיזו תקופה מנבא ירמיהו והאם הנתונים מד1

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 . מהם הנימוקים של ירמיהו להתנגדותו לקבל עליו את תפקיד הנביא?2

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 . כיצד אלוהים מעודד את ירמיהו ואיזה אות הוא נותן לו על הפיכתו לנביא?3

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 . מה ייעודו של ירמיהו כנביא ומה יאפיין את נבואותיו?4

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 ?חזון הסיר הנפוחוחזון השקד משמעות של . מה 5

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 ?הסבר את הקשר בין חזון השקד לחזון הסיר הנפוח. 6

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 . כיצד מעודד אלוהים את ירמיהו לקראת העתיד הצפוי לו?7

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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 שיבת 
 

 ציון
 

 

 

 קל"ז מזמורתהילים  הגעגועים לציון

 יחזקאל פרק ל"ז בארץ ישראלעתידית תקומה 

 עזרא פרק א' והשיבה לציון הצהרת כורש

 עזרא פרק ג' לציון הראשונותהעליות 

 קכ"ו מזמורתהילים  את שיבת ציון אלוהיםבשוב 

 המקדשבית קשיי שבי ציון בבניית 

 השני

 א'פרק חגי 

שומע על המצב הקשה נחמיה 

 בירושלים

 נחמיה פרק א'

 נחמיה פרק ה' והאמנה החברתית קשיי התקופה

 נחמיה פרק ח' הקריאה בתורה וחגי תשרימיסוד 
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 ל"זמזמור ק -תהילים 

 הגעגועים לציון

 

 

 

 

 

 

 במזמורהניתוח וההסבר של הנושאים 

 

 

 

 

 (4 - 1פסוקים ) -גולי בבל אבלים על מצבם 

נּו ג ם" - 1פסוק  בְׁ ֲהרֹות ָבֶבל ָשם ָיש  ל נ  ֵרנּו ֶאת-ע  ָזכְׁ  ."ִצּיֹון-ָבִכינּו בְׁ

גולי בבל הנמצאים בגלות הרחק מארצם מקוננים ואומרים ליד נהרות בבל 

ֲהרֹות ָבֶבל פרת וחידקל() ל נ  נּו שם בגולה הם יושבים ע  בְׁ ם ובוכים ָשם ָיש  -ג 

ֵרנּו בזוכרם ָבִכינּו ָזכְׁ   ִצּיֹון-ֶאת את ירושלים עירם ההרוסה בְׁ

 

 

 

 

ל" - 2פסוק  תֹוָכּה ָתִלינּו ִכֹנרֹוֵתינּו-ע   ."ֲעָרִבים בְׁ

ל על עצי הערבה שעל שפת הנהרות תֹוָכּה ך ענפיהבתו ֲעָרִבים-ע  הם תלו  בְׁ

 ִכֹנרֹוֵתינּו את הכינורות שלהםָתִלינּו 

 החוקרים אומרים:

 האבל על ציון משבית לגולים את השמחה ולכן הם תלו את כלי הנגינה שלהם. 

בגולי בבל האבלים על מצבם והשבועה שלהם עוסק  ורהמזמ

 שלא לשכוח את ירושלים

 ניבים וביטויים
ֲהר ל נ  ם "ע  נּו ג  בְׁ מצב בו אלו הנמצאים הרחק "מבטא  (1) ָבִכינּו"ֹות ָבֶבל ָשם ָיש 

 מביתם מביעים געגעוגים לעברם הטוב"
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ֵרי" - 3פסוק  ֵאלּונּו שֹוֵבינּו ִדבְׁ ָחה ִשירּו ָלנּו -ִכי ָשם שְׁ תֹוָלֵלינּו ִשמְׁ ִשיר וְׁ

 ."ִצּיֹון ִמִשיר

ֵאלּונּו דרשו מהם ָשם שם בגולה ִכי כאשר  לשיר שֹוֵבינּו שוביהם הבבלים שְׁ

ֵרי תֹוָלֵלינּוומתוך הוללות ולעג  ִשיר-ִדבְׁ ָחה דרשו מהם לשמוח וְׁ ואמרו  ִשמְׁ

 ִמִשיר ִצּיֹון מהשירים שנהגו לשיר בירושלים ִשירּו ָלנּו שישירו להם
 

ת ֵנָכר-ִשיר-ר ֶאתֵאיְך ָנִשי" - 4פסוק  מ  דְׁ ל א  הָוה ע   ."יְׁ

את  ֵאיְך ָנִשיר איך ישירו שאלה רטוריתאמרו לעצמם הגולים בסיגנון של 

הָוה-ִשיר-ֶאת השירים ששרו לאלוהים בירושלים כשהם נמצאים בגלות על  יְׁ

ת ֵנָכר אדמה נוכרית מ  דְׁ ל א   ע 

 

 

 

 

 (6 - 5פסוקים ) -השבועה לא לשכוח את ירושלים 

ק-ִאם" - 6 - 5קים פסו ב  ִמיִני. ִתדְׁ ח יְׁ כ  רּוָשָלִם ִתשְׁ ָכֵחְך יְׁ ִחִכי -ֶאשְׁ שֹוִני לְׁ לְׁ

ֵרִכי ִאם-ִאם כְׁ ֲעֶלה ֶאת-לֹא ֶאזְׁ ָחִתי-לֹא א  ל רֹאש ִשמְׁ ִם ע  רּוָשל   ."יְׁ

שיר ובניגוד לדרישת הבבלים שישירו שירים שישמחו אותם הגולים שרים 

ָכֵחְך -ִאם אם )לשון שבועה( ישכחו את ירושליםואומרים  שבועה לירושלים ֶאשְׁ

רּוָשָלִם ח אז תאבד את תנועתה וכוחה יְׁ כ  ִמיִני יד ימין החזקה שלהם ִתשְׁ  יְׁ

ק דבוקה תהיה לשונם ב  שֹוִני-ִתדְׁ ִחִכי לחיך ללא יכולת לדבר לְׁ אם לא יזכרו  לְׁ

ֵרִכי-ִאם את ירושלים באבלה כְׁ ֲעֶלה-םִא  ואם לא יעלו לֹא ֶאזְׁ את חורבן  לֹא א 

ִם-ֶאת ירושלים רּוָשל  ל רֹאש בראש מעייניהם יְׁ ָחִתי גם בימי שמחתם ע   ִשמְׁ

 ?6 - 5לפסוקים  4 - 1מהו ההבדל הלשוני בין פסוקים 

 החוקרים אומרים:

  נּו בלשון רביםכתובים  4 - 1פסוקים בְׁ  ...ָבִכינּו, ָיש 

  ִמיִני בלשון יחידכתובים  6 -5פסוקים שֹוִני ,יְׁ  ...לְׁ

להדגיש את השבועה האישית והמחויבות של כל אחד הרצון  הסיבה לכך:

 שלא לשכוח את ירושלים. ואחד ושל כולם יחד

 ניבים וביטויים
ל  הָוה ע  ת ֵנָכר""ֵאיְך ָנִשיר ֶאת ִשיר יְׁ מ  דְׁ מצב רוח קודר של הגולים "מבטא  (4) א 

 שאינם יכולים לשיר בנכר את שירי הפולחן ששרו בארץ"
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 (9 - 7פסוקים ) -באדום ובבל  וםנקשימאלוהים הבקשה 

ִרים ָערּו ָערּו ע  " - 7פסוק  רּוָשָלִם ָהֹאמְׁ ֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום יְׁ הָוה ִלבְׁ ֹכר יְׁ ד זְׁ

סֹוד ָבּה יְׁ  ."ה 

בנימה של כאב ונקמה ומבקש מאלוהים  המשורר המקראי פונה אל אלוהים

הָוה שיזכור ויעניש ֹכר יְׁ ֵני ֱאדֹום את האדומים זְׁ ששמחו ביום נפילתה של  ִלבְׁ

רּוָשָלִם ירושלים ִרים ועודדו את הבבלים בקריאות ֵאת יֹום יְׁ לערער  ָהֹאמְׁ

סֹוד ָבּה את ירושלים כליל רּוָערּו עָ  להרוס להשחית ולהחריב יְׁ ד ה    ע 
 

ת" - 9 - 8פסוקים  ֶלם-ב  ש  ֵרי ֶשיְׁ שְׁ דּוָדה א  שְׁ תְׁ -ָלְך ֶאת-ָבֶבל ה  לְׁ מּוֵלְך ֶשָגמ  גְׁ

ִנֵפץ ֶאת ָלנּו. ֵרי ֶשּיֹאֵחז וְׁ שְׁ ִיְך ֶאל-א  ע-ֹעָלל  ָסל   ."ה 

תהמשורר המקראי מוסיף ומאחל לבבלים  הם שדדו וגזלו את שכמו ש ָבֶבל-ב 

דּוָדה ירושלים כך ישדדו ויגזלו אותם שְׁ ֵרי ומבורכים יהיו אלו ה  שְׁ שיעניקו  א 

ֶלםלבבלים את אותו הגמול  ש  מּוֵלְך-ֶאת ָלְך-ֶשיְׁ תְׁ  שהם גמלו לירושלים גְׁ לְׁ ֶשָגמ 

ֵרי מבורכים יהיו אלו ָלנּו שְׁ  הםשל וינפצו את ראשי התינוקות ֶשּיֹאֵחז שיאחזו א 

ִנֵפץ ֶאת ִיְך-וְׁ ע-ֶאל אל הסלע ֹעָלל  ָסל   ה 

 החוקרים אומרים:

עיקרון של מידה המשורר המקראי מבקש מאלוהים שיעניש את הבבלים על פי 

  כנגד מידה:

 .כפי שהבבלים שדדו וגזלו את ירושלים כך שישדדו ויגזלו אותם 

 .כפי שהבבלים התאכזרו לבני ירושלים כך שיתאכזרו לבניהם 

 יות שבדרישה לנקמה מלמדת על עוצמת הכאב של הגולים.האכזר

 

 ניבים וביטויים
ק-"ִאם ב  ִמיִני. ִתדְׁ ח יְׁ כ  רּוָשָלִם ִתשְׁ ָכֵחְך יְׁ ִחִכי ִאם-ֶאשְׁ שֹוִני לְׁ ֵרִכי ִאם-לְׁ כְׁ ֲעֶלה -לֹא ֶאזְׁ לֹא א 

ל רֹאש-ֶאת ִם ע  רּוָשל  ָחִתי" יְׁ החתן אומר "כיום על פי המסורת היהודית  (6 - 5) ִשמְׁ

 פסוקים אלו בטקס הנישואין מתחת לחופה לפני שבירת הכוס"
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 ז.כ.רהמילה המנחה במזמור היא מהשורש 

  ֲהרֹות ָבֶבל הגולים בבבל זוכרים את ציון בעצב רב  - 4 - 1בפסוקים ל נ  ע 

ם נּו ג  בְׁ ֵרנּוָבִכינּו -ָשם ָיש  ָזכְׁ  ִצּיֹון-ֶאת בְׁ

  ם לזכור ולא לשכוח השבועה וההתחייבות של הגולי - 6 - 5בפסוקים

ק-ִאם את ירושלים ב  ִמיִני. ִתדְׁ ח יְׁ כ  רּוָשָלִם ִתשְׁ ָכֵחְך יְׁ ִחִכי -ֶאשְׁ שֹוִני לְׁ לְׁ

ֵרִכילֹא -ִאם כְׁ  ...ֶאזְׁ

  הגולים פונים לאלוהים שיזכור את מעשי אדום בעת  - 9 - 7בפסוקים

ֹכר חורבן ירושלים וינקום בהם ֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום  זְׁ הָוה ִלבְׁ רּוָשָלִם יְׁ יְׁ

סֹוד ָבּה יְׁ ד ה  ִרים ָערּו ָערּו ע   ָהֹאמְׁ

 : שמטרת המזמור היאמכאן 

יצירת זיכרון ירושלים בלב כל יהודי ובקשה מאלוהים שיזכור 

 ויעניש את אויבי ירושלים

 

 בחן ידיעותיך

 ענה על השאלות הבאות:

 ?על ירושלים . כיצד מתוארת האבלות של הגולים1

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

. איזו שבועה נשבעו גולי בבל? 2

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 ?ומהו מדגיש 6 - 5לפסוקים  4 - 1קים בין פסוהלשוני  הסבר את ההבדל. 3

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 איזה גמול מבקשים הגולים מאלוהים לגמול לאדומים ולבבבלים?. 4

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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 ל"ז פרק - יחזקאל

 ישראל בארץ עתידיתהתקומה ה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הניתוח וההסבר של הנושאים בפרק

 

 

 

 

ורבן בית המקדש וירושלים והגלייתם של לאחר ח הכנראה התרחש נבואה זו

אותה תקופה גרמה לגולים שאר תושבי יהודה לבבל. עוצמתה של בבל ב

הרבים מיהודה להאמין שאין כל סיכוי לגאולה ולחזרה לארץ ישראל. יחזקאל 

זה מנסה לעודד את רוחם של הגולים ואומר להם כי אלוהים  בפרקבנבואתו 

 יגאל אותם מהגלות וישיבם לארצם.

 

בשני החזונות של יחזקאל המסמלים את גאולת הפרק עוסק 

 העם מהגלות ואיחוד כל השבטים תחת מלכות בית דוד
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 יחזקאל הנביא וחזון העצמות היבשות

 (14 - 1פסוקים ) -חזון העצמות היבשות 

י י  " - 3 - 1פסוקים  ָתה ָעל  רּוח  -דָהיְׁ ּיֹוִצֵאִני בְׁ הָוה ו  יְׁ

ֵלָאה ֲעָצמֹות.  ִהיא מְׁ ָעה וְׁ ִבקְׁ תֹוְך ה  ִניֵחִני בְׁ יְׁ הָוה ו  יְׁ

ל ֹאד ע  בֹות מְׁ ִהֵנה ר  ִני ֲעֵליֶהם ָסִביב ָסִביב וְׁ ֶהֱעִביר  -וְׁ

י ֶבן ּיֹאֶמר ֵאל  ֹאד. ו  ֵבשֹות מְׁ ִהֵנה יְׁ ָעה וְׁ ִבקְׁ ֵני ה  -פְׁ

ֶייָנה ָהֲעָצמֹות הִוה  ָאָדם ֲהִתחְׁ ר ֲאֹדָני יְׁ ָהֵאֶלה ָוֹאמ 

ָת  ָתה ָיָדעְׁ   ."א 

ָתה  יחזקאל אומר כי אלוהים הביא לו את החזון ָהיְׁ

י י ד הָוה-ָעל  ּיֹוִצֵאִני  וברוח הנבואה ששרתה עליו יְׁ ו 

הָוה רּוח  יְׁ תֹוְך  ראה בקעה מלאה עצמות בְׁ ִניֵחִני בְׁ יְׁ ו 

ֵלָאה ֲעָצמֹות. ִהיא מְׁ ָעה וְׁ ִבקְׁ ם מראה לו שם אלוהי ה 

בֹות  את הכמות הרבה של העצמות ִהֵנה ר  ִני ֲעֵליֶהם ָסִביב ָסִביב וְׁ ֶהֱעִביר  וְׁ

ל ֹאד ע  ָעה-מְׁ ִבקְׁ ֵני ה  ֹאד. והן יבשות מאד פְׁ ֵבשֹות מְׁ ִהֵנה יְׁ אלוהים שואל אותו  וְׁ

י ֶבן האם יתכן שעצמות אלו תחיינה ּיֹאֶמר ֵאל  ֶייָנה ָהֲעָצמֹות -ו  ָאָדם ֲהִתחְׁ

ויחזקאל שמאמין בנס שאלוהים יכול לעשות עונה לו שרק אלוהים יכול  ֶלהָהֵא 

ָת. לדעת את זאת ָתה ָיָדעְׁ הִוה א  ר ֲאֹדָני יְׁ   ָוֹאמ 

 המשל והנמשל

  הגולהמסמלת את הבקעה 

 עם ישראל בגולהמסמלות את  העצמות 

  ריבוי הגולים בבבלמסמל את ריבוי העצמות 

 ה לגאולהאובדן התקוומסמל את  יובש העצמות 

 

ל" - 6 - 4פסוקים  י ִהָנֵבא ע  ּיֹאֶמר ֵאל  ָת ֲאֵליֶהם -ו  רְׁ ָאמ  ָהֲעָצמֹות ָהֵאֶלה וְׁ

ר ב  עּו דְׁ ֵבשֹות ִשמְׁ יְׁ הָוה.-ָהֲעָצמֹות ה  ר ֲאדֹ   יְׁ הִוה ָלֲעָצמֹות ָהֵאֶלהֹכה ָאמ   ָני יְׁ

ִתי ֲעֵליֶכם גִ  ָנת  ִייֶתם. וְׁ ֲעֵלִתי ֲעֵליֶכם ִהֵנה ֲאִני ֵמִביא ָבֶכם רּוח  ִוחְׁ ה  יִדים וְׁ

ֶתם ִכי עְׁ ִייֶתם ִויד  ִתי ָבֶכם רּוח  ִוחְׁ ָנת  ִתי ֲעֵליֶכם עֹור וְׁ מְׁ ָקר  הָוה-ָבָשר וְׁ   ."ֲאִני יְׁ

ל אלוהים אומר ליחזקאל להינבא אל העצמות י ִהָנֵבא ע  ּיֹאֶמר ֵאל  ָהֲעָצמֹות -ו 

ָת אֲ  ולהשמיע להן את דבר האלוהים ָהֵאֶלה רְׁ ָאמ  ֵבשֹות וְׁ יְׁ ֵליֶהם ָהֲעָצמֹות ה 
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ר ב  עּו דְׁ הָוה.-ִשמְׁ ר ֲאדֹ  אשר מתכוון יְׁ הִוה ָלֲעָצמֹות ָהֵאֶלהֹכה ָאמ  להחיות  ָני יְׁ

ִייֶתם אותן ִתי  להעלות עליהן בשר עור וגידים ִהֵנה ֲאִני ֵמִביא ָבֶכם רּוח  ִוחְׁ ָנת  וְׁ

ָק  ֲעֵלִתי ֲעֵליֶכם ָבָשר וְׁ ה  ִתי ֲעֵליֶכם עֹורֲעֵליֶכם ִגיִדים וְׁ מְׁ להפיח בהן רוח  ר 

ֶתם ִכי חיים ולהחיותם מחדש עְׁ ִייֶתם ִויד  ִתי ָבֶכם רּוח  ִוחְׁ ָנת  הָוה.-וְׁ  ֲאִני יְׁ

 

 

 

ִהי" - 10 - 7פסוקים  יְׁ ֲאֶשר ֻצֵּויִתי ו  ִנֵבאִתי כ  ִהֵנה-וְׁ ִאי וְׁ ִהָנבְׁ ש -קֹול כְׁ ע  ר 

בּו ֲעָצמֹות ֶעֶצם ֶאל רְׁ ִתקְׁ מֹו-ו  צְׁ ִהֵנה .ע  ָרִאיִתי וְׁ ֲעֵליֶהם ִגִדים ּוָבָשר ָעָלה -וְׁ

רּוח  ֵאין ָבֶהם. ָלה וְׁ ָמעְׁ ם ֲעֵליֶהם עֹור ִמלְׁ ר  ִּיקְׁ י ִהָנֵבא ֶאל ו  ּיֹאֶמר ֵאל  ָהרּוח  -ו 

ָת ֶאל-ִהָנֵבא ֶבן רְׁ ָאמ  ע רּוחֹות ֹבִאי -ֹכה ָהרּוח  -ָאָדם וְׁ ב  רְׁ הִוה ֵמא  ר ֲאֹדָני יְׁ ָאמ 

יּו.ָהרּוח  ּופְׁ  ִיחְׁ ֲהרּוִגים ָהֵאֶלה וְׁ ָתבֹוא ָבֶהם ָהרּוח   ִחי ב  ֲאֶשר ִצָּוִני ו  ֵבאִתי כ  ִהנ  וְׁ

ל דּו ע  מְׁ ּי ע  יּו ו  ִּיחְׁ ֹאד-ו  ִיל ָגדֹול מְׁ ֵליֶהם ח  גְׁ ֹאד-ר    ."מְׁ

ֲאֶשר ֻצֵּויִתי יחזקאל מתנבא כפי שציווה אותו אלוהים ִנֵבאִתי כ  והחל רעש תוך  וְׁ

ִהי כדי הנבואה יְׁ ִאי-ו  ִהָנבְׁ והעצמות החלו להתקרב ביניהן כל אחת  קֹול כְׁ

ִהֵנה למקומה בּו ֲעָצמֹות ֶעֶצם ֶאל-וְׁ רְׁ ִתקְׁ ש ו  ע  מֹו.-ר  צְׁ ובשר גידים ועור החל  ע 

ִהֵנה לעלות עליהן ָרִאיִתי וְׁ ם ֲעֵליֶהם עֹור -וְׁ ר  ִּיקְׁ ֲעֵליֶהם ִגִדים ּוָבָשר ָעָלה ו 

ָלה ָמעְׁ רּוח  ֵאין ָבֶהם. לא רוח חייםאך נותרו ל ִמלְׁ אלוהים אומר ליחזקאל  וְׁ

י ִהָנֵבא ֶאל להינבא אל הרוח ּיֹאֶמר ֵאל   ולומר לרוח לבוא מכל הכיוונים ָהרּוח  -ו 

ָת ֶאל-ִהָנֵבא ֶבן רְׁ ָאמ  ע רּוחֹות ֹבִאי -ֹכה ָהרּוח  -ָאָדם וְׁ ב  רְׁ הִוה ֵמא  ר ֲאֹדָני יְׁ ָאמ 

יּו ות שנוצרו כדי שיחיוכדי להפיח חיים בגופ ָהרּוח   ִיחְׁ ֲהרּוִגים ָהֵאֶלה וְׁ ִחי ב   ּופְׁ

ֲאֶשר ִצָּוִני יחזקאל מבצע את הציווי של אלוהים ֵבאִתי כ  ִהנ  וכל הגופות קמו  וְׁ

יּו לתחייה ִּיחְׁ ָתבֹוא ָבֶהם ָהרּוח  ו   והתאספו לכמות גדולה מאד של בני אדם ו 

ל דּו ע  מְׁ ּי ע  ִיל ָגד-ו  ֵליֶהם ח  גְׁ ֹאדר  ֹאד.-ֹול מְׁ  מְׁ

 

 המשל והנמשל

 הגאולהמעשי האלוהים לקראת מסמלת את  התקרבות העצמות 

 התגבשותם מחדש כעםמסמל את גידים ועור בשר  העלאת 

 יםניבים וביטוי
ֵבשֹות" יְׁ  של אנשים מדוכאים וחסרי תקווה""מטאפורה  (4) "ָהֲעָצמֹות ה 
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 גאולהל תקווה שהפחת  מסמלת את הפחת הרוח בעצמות 

 מהיכן שפנוהעם  נשמותגאולה לכל מסמלת  הרוח מארבע הרוחות 

 

 

 

 

ֹ " - 14 - 11פסוקים  ּי י ֶבןו  ָרֵאל -ָאָדם ָהֲעָצמֹות ָהֵאֶלה ָכל-אֶמר ֵאל  ֵבית ִישְׁ

נּו ָלנּו. ָלֵכן ִהָנֵבא  רְׁ ז  ָוֵתנּו ִנגְׁ ָדה ִתקְׁ ָאבְׁ מֹוֵתינּו וְׁ צְׁ שּו ע  ִרים ָיבְׁ ֵהָמה ִהֵנה ֹאמְׁ

ָת ֲאֵליֶהם ֹכה רְׁ ָאמ  הִוה ִהֵנה ֲאִני ֹפֵתח  ֶאת-וְׁ ר ֲאֹדָני יְׁ רֹוֵתיֶכם -ָאמ  ִקבְׁ

עֲ  ה  ֶכם ֶאלוְׁ ֵהֵבאִתי ֶאתְׁ ִמי וְׁ רֹוֵתיֶכם ע  ֶכם ִמִקבְׁ ָרֵאל. -ֵליִתי ֶאתְׁ ת ִישְׁ מ  דְׁ א 

ֶתם ִכי עְׁ הָוה-ִויד  ִחי ֶאת  ֲאִני יְׁ ִפתְׁ ֶכם -בְׁ ֲעלֹוִתי ֶאתְׁ ה  רֹוֵתיֶכם ּובְׁ ִקבְׁ

ל ֶכם ע  ִתי ֶאתְׁ חְׁ ִהנ  ִייֶתם וְׁ ִתי רּוִחי ָבֶכם ִוחְׁ ָנת  ִמי. וְׁ רֹוֵתיֶכם ע  דְׁ -ִמִקבְׁ ֶכם א  תְׁ מ 

ֶתם ִכי עְׁ ֻאם-ִויד  ָעִשיִתי נְׁ ִתי וְׁ רְׁ הָוה ִדב  הָוה-ֲאִני יְׁ  ."יְׁ

י ֶבן יחזקאל מסכם את החזון בדברי הנבואה ואומר ּיֹאֶמר ֵאל  כי כל  ָאָדם-ו 

ָרֵאל ֵהָמה-ָהֲעָצמֹות ָהֵאֶלה ָכל העצמות מסמלים את כל עם ישראל  ֵבית ִישְׁ

ִרים  ונגזר עליהם לחיות בגלות שאומרים שאבדה תקוותם לישועה ִהֵנה ֹאמְׁ

נּו ָלנּו רְׁ ז  ָוֵתנּו ִנגְׁ ָדה ִתקְׁ ָאבְׁ מֹוֵתינּו וְׁ צְׁ שּו ע   אך אלוהים יגאל אותם מהגלות ָיבְׁ

הִוה ִהֵנה ֲאִני ֹפֵתח  ֶאת-ֹכה ויחזיר אותם מהגלות לארץ ישראל ר ֲאֹדָני יְׁ -ָאמ 

רֹו ֶכם ִמִקבְׁ ֲעֵליִתי ֶאתְׁ ה  רֹוֵתיֶכם וְׁ ֶכם ֶאלִקבְׁ ֵהֵבאִתי ֶאתְׁ ִמי וְׁ ת -ֵתיֶכם ע  מ  דְׁ א 

ָרֵאל ִייֶתם  יפיח בהם רוח חיים חדשה על אדמתם ִישְׁ ִתי רּוִחי ָבֶכם ִוחְׁ ָנת  וְׁ

ל ֶכם ע  ִתי ֶאתְׁ חְׁ ִהנ  ֶכם-וְׁ תְׁ מ  דְׁ ֶתם ִכי וידעו שאלוהים הצילם וגאלם א  עְׁ ֲאִני -ִויד 

ֻאם ָעִשיִתי נְׁ ִתי וְׁ רְׁ הָוה ִדב  הָוה.-יְׁ  יְׁ

 המשל והנמשל

 להגאל חוסר התקווה של העםמסמל את  יובש העצמות של העם  

 הגולהמסמלים את  הקברים 

 הגאולה של העםמסמל את  ההוצאה מהקברים 

 

 
 

 

 ניבים וביטויים
רּוח  ֵאין ָבֶהם" ם ֲעֵליֶהם עֹור... וְׁ ר  ִּיקְׁ משמעותו  "קרם עור וגידים"כיום הביטוי  (8) "ו 

 התגבש צמח והתפתח למשהו חי וקיים""

מצבם ונה ותקווה שלמרות ולהפיח בהם אמ ישראל עםמנסה לעודד את יחזקאל 

 אם תתחזק האמונה שלהם באלוהים גאולהבגולה עוד תהיה להם  החמור
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 (28 - 15פסוקים ) -חזון העצים 

יחזקאל מנבא בחזון זה כי כאשר יחזור העם מהגלות יתאחדו מחדש ממלכת 

העם לא יחטא יותר  ,ת תחת שלטון בית דודישראל וממלכת יהודה לממלכה אח

 וישיבתם בארץ ישראל תהיה לנצח.
 

יְׁ " - 17 - 15פסוקים  רו  ב  י ֵלאֹמר. -ִהי דְׁ הָוה ֵאל  ָתה ֶבןיְׁ א  ח-וְׁ ָך ֵעץ -ָאָדם ק  לְׁ

תֹוב ָעָליו  ח ֵעץ ֶאָחד ּוכְׁ ק  ָרֵאל ֲחֵבָרו ּולְׁ ֵני ִישְׁ ִלבְׁ ֹתב ָעָליו ִליהּוָדה וְׁ ֶאָחד ּוכְׁ

יֹוֵסף ָכל לְׁ ִים וְׁ ר  ב ֹאָתם ֶאָחד ֶאל-ֵעץ ֶאפְׁ ָקר  ָרֵאל ֲחֵבָרו. וְׁ ֵעץ -ֵבית ִישְׁ ָך לְׁ ֶאָחד לְׁ

ָיֶדָך ֲאָחִדים בְׁ ָהיּו ל   ."ֶאָחד וְׁ

יְׁ  יחזקאל מנבא רו  ב  י ֵלאֹמר-ִהי דְׁ הָוה ֵאל  את נבואתו על ידי מעשה סימלי  יְׁ

ָתה ֶבן לוקח עץ אחד א  ח-וְׁ ָך ֵעץ ֶאָחד-ָאָדם ק   יהודההוא כותב שעליו  לְׁ

ֵני והשבטים שנילוו אליו בעת פילוג הממלכה בנימין ולוי  ִלבְׁ ֹתב ָעָליו ִליהּוָדה וְׁ ּוכְׁ

ָרֵאל ֲחֵבָרו ח ֵעץ ֶאָחד לוקח עץ אחד נוסף ִישְׁ ק  שעליו הוא כותב לבית יוסף  ּולְׁ

יֹוֵסף ֵעץ  ויתר תשעת השבטים הנילווים אליו אפריםשהוא  תֹוב ָעָליו לְׁ ּוכְׁ

יִ  ר  ָכלֶאפְׁ ָרֵאל ֲחֵבָרו-ם וְׁ ב ֹאָתם  מקרב את העצים אחד אל השני ֵבית ִישְׁ ָקר  וְׁ

ֵעץ ֶאָחד עד שהם הופכים לעץ אחד ֶאָחד-ֶאָחד ֶאל ָך לְׁ ֲאָחִדים ומאוחד לְׁ ָהיּו ל   וְׁ

ָיֶדָך. בידו   בְׁ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אפרים

 יהודה

 חזון העצים של יחזקאל הנביא 

 ניבים וביטויים
נּו ָלנּו" רְׁ ז  ָוֵתנּו ִנגְׁ ָדה ִתקְׁ ָאבְׁ  ייאוש ואכזבה יהיה גורלנו""מבטא  (11) "וְׁ
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רּו" - 19 - 18פסוקים  ֲאֶשר יֹאמְׁ כ  ָך ֵלאֹמר וְׁ מְׁ ֵני ע  ִגיד ָלנּו -ֲהלֹוא ֵאֶליָך בְׁ ת 

ֵבר ֲאֵלֶהם ֹכה-ָמה הִוה ִהֵנה ֲאִני ֹלֵקח  ֶאת-ֵאֶלה ָלְך. ד  ר ֲאֹדָני יְׁ ֵעץ יֹוֵסף -ָאמ 

י ד ִתי אֹוָתם ָעָליו ֶאת-ֲאֶשר בְׁ ָנת  ָרֵאל ֲחֵבָרו וְׁ ֵטי ִישְׁ ִשבְׁ ִים וְׁ ר  הּוָדה -ֶאפְׁ ֵעץ יְׁ

ָיִדי ָהיּו ֶאָחד בְׁ ֵעץ ֶאָחד וְׁ ֲעִשיִתם לְׁ  ."ו 

ָך ֵלאֹמר וכאשר המעשה מעורר את סקרנות העם מְׁ ֵני ע  רּו ֵאֶליָך בְׁ ֲאֶשר יֹאמְׁ כ   וְׁ

ִגיד ָלנּו ָמה-ֲהלֹוא והם שואלים מה פשר המעשה שעשה הנביא  ֵאֶלה ָלְך-ת 

ֵבר ֲאֵלֶהם ֹכה יחזקאל ענה להם הִוה-ד  ר ֲאֹדָני יְׁ  שהוא לוקח את עץ אפרים ָאמ 

י ד-תִהֵנה ֲאִני ֹלֵקח  ֶא  ָרֵאל ֲחֵבָרו-ֵעץ יֹוֵסף ֲאֶשר בְׁ ֵטי ִישְׁ ִשבְׁ ִים וְׁ ר  ומחבר  ֶאפְׁ

ִתי אֹוָתם ָעָליו ֶאת אותו יחד עם עץ יהודה ָנת  הּוָדה-וְׁ עד שהם הופכים  ֵעץ יְׁ

ֵעץ ֶאָחד לעץ אחד ֲעִשיִתם לְׁ ָיִדי. מאוחד בידו ו  ָהיּו ֶאָחד בְׁ  וְׁ
 

 הסימליות

לעץ של  ,ממלכת ישראלו עשרת השבטיםחיבור העץ של אפרים המייצג את 

והפיכתם לעץ אחד מסמל את איחוד שתי  ,יהודה המייצג את ממלכת יהודה

 הממלכות והפיכתם לממלכה אחת מאוחדת.
 

ָהיּו ָהֵעִצים ֲאֶשר" - 22 - 20פסוקים  ֵבר -וְׁ ד  ֵעיֵניֶהם. וְׁ ָך לְׁ ָידְׁ ֹתב ֲעֵליֶהם בְׁ ִתכְׁ

ה-ֲאֵליֶהם ֹכה ר ֲאֹדָני יְׁ גֹוִים -ִוה ִהֵנה ֲאִני ֹלֵקח  ֶאתָאמ  ָרֵאל ִמֵבין ה  ֵני ִישְׁ בְׁ

כּו ֵהֵבאִתי אֹוָתם ֶאל-ֲאֶשר ָהלְׁ ִתי ֹאָתם ִמָסִביב וְׁ צְׁ ִקב  ָמָתם.-ָשם וְׁ דְׁ   א 

ֶמֶלְך  ֻכָלם לְׁ ֶיה לְׁ ָרֵאל ּוֶמֶלְך ֶאָחד ִיהְׁ ָהֵרי ִישְׁ גֹוי ֶאָחד ָבָאֶרץ בְׁ ָעִשיִתי ֹאָתם לְׁ וְׁ

לֹא  יּויִ וְׁ ָלכֹות עֹוד-הְׁ מְׁ ֵתי מ  לֹא ֵיָחצּו עֹוד ִלשְׁ ֵני גֹוִים וְׁ   ."עֹוד ִלשְׁ

ָהיּו ָהֵעִצים  יחזקאל מחזיק את העצים שעליהם כתב את שמות השבטים וְׁ

ָך-ֲאֶשר ָידְׁ ֹתב ֲעֵליֶהם בְׁ  לפני עיני כל העם כשכולם רואים את מעשיו ִתכְׁ

ֵעיֵניֶהם ֵבר ֲאֵליֶהם  ואומר להם לְׁ ד  הִוה-ֹכהוְׁ ר ֲאֹדָני יְׁ שאלוהים יקח את  ָאמ 

ָרֵאל-ִהֵנה ֲאִני ֹלֵקח  ֶאת עם ישראל ֵני ִישְׁ גֹוִים  מבין העמים שבגולה בְׁ ִמֵבין ה 

כּו ִתי ֹאָתם ִמָסִביב יקבץ את כולם מכל המקומות ָשם-ֲאֶשר ָהלְׁ צְׁ ִקב  ויביא  וְׁ

ֵהֵבאִתי אֹוָתם ֶאל אותם לארצם ָמָתם-וְׁ דְׁ ָעִשיִתי  ד את כולם לעם אחדויאח א  וְׁ

גֹוי ֶאָחד ָרֵאל בארץ ישראל ֹאָתם לְׁ ָהֵרי ִישְׁ  ומלך אחד ימלוך על כולם ָבָאֶרץ בְׁ

ֶמֶלְך ֻכָלם לְׁ ֶיה לְׁ לֹא  ולא יהיו יותר חצויים לשני עמים ּוֶמֶלְך ֶאָחד ִיהְׁ יּווְׁ עֹוד -ִיהְׁ

ֵני גֹוִים לֹא ֵיָחצּו ע או חצויים לשתי ממלכות ִלשְׁ ָלכֹות עֹוד.וְׁ מְׁ ֵתי מ     ֹוד ִלשְׁ

 הסימליות

לעץ של יהודה  ,ממלכת ישראלו את עשרת השבטים חיבור העץ של אפרים המייצג

לכות והפיכתם לעץ אחד מסמל את איחוד שתי הממ ,המייצג את ממלכת יהודה

 והפיכתם לממלכה אחת מאוחדת.
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ֵעיֶהם " - 24 - 23פסוקים  ֹכל ִפשְׁ ִשקּוֵציֶהם ּובְׁ ִגלּוֵליֶהם ּובְׁ אּו עֹוד בְׁ מְׁ לֹא ִיט  וְׁ

ָהיּו ִתי אֹוָתם וְׁ רְׁ ִטה  אּו ָבֶהם וְׁ ֹבֵתיֶהם ֲאֶשר ָחטְׁ ִתי ֹאָתם ִמֹכל מֹושְׁ עְׁ הֹוש  ִלי -וְׁ

ֶיה ָלֶהם ֵלא ֲאִני ֶאהְׁ ָעם ו  ֶיה לְׁ רֹוֶעה ֶאָחד ִיהְׁ ִדי ָדִוד ֶמֶלְך ֲעֵליֶהם וְׁ בְׁ ע  ֹלִהים. וְׁ

ָעשּו אֹוָתם רּו וְׁ מְׁ י ִישְׁ ֻחקֹות  י ֵיֵלכּו וְׁ ָפט  ִמשְׁ ֻכָלם ּובְׁ   ."לְׁ

 אליליםשל עבודת ההוא עצמו פועל לטהר אותם מהחטאים אומר שאלוהים 

ִשקּוֵציהֶ  ִגלּוֵליֶהם ּובְׁ אּו עֹוד בְׁ מְׁ לֹא ִיט  ֹכל  שביצעו תועבההובמעשי  םוְׁ ּובְׁ

ֵעיֶהם  בגולה שביצעו חטאים במקום מושבםויושיע גם את כל אלו  ִפשְׁ

ֹבֵתיֶהם ִתי ֹאָתם ִמֹכל מֹושְׁ עְׁ הֹוש  אּו ָבֶהם וְׁ אלוהים יטהר את כולם  ֲאֶשר ָחטְׁ

ִתי אֹוָתם מחטאי העבר שלהם רְׁ ִטה  ָהיּו עמו הנבחר והם יהיו וְׁ ָעם-וְׁ  ורויחז ִלי לְׁ

ֶיה ָלֶהם ֵלאֹלִהים לשמור על מצוות האלוהים ֲאִני ֶאהְׁ  בית דוד ימלוך עליהםו ו 

ִדי ָדִוד ֶמֶלְך ֲעֵליֶהם בְׁ ע  ֶיה לכולם היחיד ואלוהים יהיה הרועה  וְׁ רֹוֶעה ֶאָחד ִיהְׁ וְׁ

ֻכָלם י ֵיֵלכּו  והעם יחזור להיות מוסרי השומר את מצוות האלוהים לְׁ ָפט  ִמשְׁ ּובְׁ

י ֻחקֹות  ָעשּו אֹוָתם. וְׁ רּו וְׁ מְׁ      ִישְׁ

 

 בהקשרים שונים ד.ח.א מהשורש השימוש במילה המנחה

 לוקח עץ אחד לאפרים ועץ אחד  - הדגשת רעיון של ממלכה אחת

חליהודה ומאחדם לעץ אחד  ָרֵאל -ק  ֵני ִישְׁ ִלבְׁ ֹתב ָעָליו ִליהּוָדה וְׁ ָך ֵעץ ֶאָחד ּוכְׁ לְׁ

תֹוב  ח ֵעץ ֶאָחד ּוכְׁ ק  ָכלֲחֵבָרו ּולְׁ ִים וְׁ ר  יֹוֵסף ֵעץ ֶאפְׁ ָרֵאל ֲחֵבָרו. -ָעָליו לְׁ ֵבית ִישְׁ

ב ֹאָתם ֶאָחד ֶאל ָקר  ֵעץ ֶאָחד )-וְׁ ָך לְׁ  (.17 - 16ֶאָחד לְׁ

 מאחד את השבטים והופך אותם לעם אחד - הדגשת רעיון של עם אחד 

יּו לֹא ִיהְׁ גֹוי ֶאָחד ָבָאֶרץ...וְׁ ָעִשיִתי ֹאָתם לְׁ ֵני גֹוִים )-וְׁ  (22עֹוד ִלשְׁ

 ּוֶמֶלְך  מלך אחד ימלוך על העם המאוחד - הדגשת רעיון של מלך אחד

ֶמֶלְך ) ֻכָלם לְׁ ֶיה לְׁ  (22ֶאָחד ִיהְׁ

 רֹוֶעה  אלוהים יחזור להיות הרועה של כולם - הדגשת רעיון של אל אחד וְׁ

ֻכָלם ) ֶיה לְׁ  (24ֶאָחד ִיהְׁ

 .בעתידאת ההרמוניה שתשרור  מדגישזו  מילה מנחהיחזקאל באמצעות 

 

ל" - 28 - 25פסוקים  בּו ע  ָישְׁ בּו-וְׁ ֲעֹקב ֲאֶשר ָישְׁ י  ִדי לְׁ בְׁ ע  ִתי לְׁ -ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָנת 

ד ֵניֶהם ע  ֵני בְׁ ֵניֶהם ּובְׁ בּו ָעֶליָה ֵהָמה ּובְׁ ָישְׁ ִדי -ָבּה ֲאבֹוֵתיֶכם וְׁ בְׁ ָדִוד ע  עֹוָלם וְׁ

ִר  ִרית ָשלֹום בְׁ ִתי ָלֶהם בְׁ ָכר  עֹוָלם. וְׁ ֶיה אֹוָתם ָנִשיא ָלֶהם לְׁ ית עֹוָלם ִיהְׁ
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ִתי ֶאת ָנת  ֵביִתי אֹוָתם וְׁ ִהרְׁ ִתים וְׁ ת  עֹוָלם.-ּונְׁ תֹוָכם לְׁ ָדִשי בְׁ ָכִני  ִמקְׁ ָהָיה ִמשְׁ וְׁ

יּו ֵהָמה ִיהְׁ ָהִייִתי ָלֶהם ֵלאֹלִהים וְׁ ָעם.-ֲעֵליֶהם וְׁ גֹוִים ִכי ֲאִני  ִלי לְׁ עּו ה  ָידְׁ וְׁ

ֵדש ֶאת ק  הָוה מְׁ ָרֵאל בִ -יְׁ עֹוָלםִישְׁ תֹוָכם לְׁ ָדִשי בְׁ יֹות ִמקְׁ   ."הְׁ

ל עם ישראל ישוב אל הארץ בּו ע  ָישְׁ ֲאֶשר  שאלוהים נתן לאבות העם ָהָאֶרץ-וְׁ

ֲעֹקב י  ִדי לְׁ בְׁ ע  ִתי לְׁ בּו וישבו בה צאצאיהם לנצח ָנת  ָבּה ֲאבֹוֵתיֶכם -ֲאֶשר ָישְׁ

ֵניֶהם ע   ֵני בְׁ ֵניֶהם ּובְׁ בּו ָעֶליָה ֵהָמה ּובְׁ ָישְׁ ובית דוד יהיה מנהיגם  עֹוָלם-דוְׁ

עֹוָלם הנערץ לנצח ִדי ָנִשיא ָלֶהם לְׁ בְׁ ָדִוד ע   אלוהים יכרות עם העם ברית וְׁ

ִרית ָשלֹוםחדשה והם ישבו בשלום על אדמתם  ִתי ָלֶהם בְׁ ָכר   יתצחינ ברית וְׁ

ֶיה אֹוָתם ִרית עֹוָלם ִיהְׁ ִתייעניק להם שפע כלכלי יפרה וירבה אותם  בְׁ ת  ם ּונְׁ

ֵביִתי אֹוָתם ִהרְׁ ובית המקדש ישכון לנצח בעם ישראל ויהיה מקום הפולחן של  וְׁ

ִתי ֶאת העם ָנת  עֹוָלם-וְׁ תֹוָכם לְׁ ָדִשי בְׁ ָכִני ֲעֵליֶהם ִמקְׁ ָהָיה ִמשְׁ שיחזור לעבוד  וְׁ

ָהִייִתי ָלֶהם ֵלאֹלִהים  ואלוהים ישוב ויראה בהם את העם שלו את האלוהים וְׁ

יּו ֵהָמה ִיהְׁ ָעם-וְׁ עּו  והעמים שראו את עם ישראל מושפל בגולה ידעו ִלי לְׁ ָידְׁ וְׁ

גֹוִים ֵדש ֶאת שאלוהים בחר את ישראל כעמו הנבחר ה  ק  הָוה מְׁ -ִכי ֲאִני יְׁ

ָרֵאל עֹוָלם. ובית המקדש ישאר בישראל לנצח ִישְׁ תֹוָכם לְׁ ָדִשי בְׁ יֹות ִמקְׁ    ִבהְׁ

 

 שוניםהשימוש במילה המנחה "לעולם" בהקשרים ה

 עם ישראל ישובו לארצם וישבו בה לנצח - השיבה לארץ והישיבה בארץ 

ל בּו ע  ָישְׁ ֵני -וְׁ ֵניֶהם ּובְׁ בּו ָעֶליָה ֵהָמה ּובְׁ ָישְׁ ֲעֹקב...וְׁ י  ִדי לְׁ בְׁ ע  ִתי לְׁ ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָנת 

ד ֵניֶהם ע   (25עֹוָלם )-בְׁ

 ָדִוד  בית דוד ינהיג את העם לנצח - נצחיות הנהגת בית דוד ִדי ָנִשיא וְׁ בְׁ ע 

עֹוָלם)  (25ָלֶהם לְׁ

 ברית חדשה יכרות אלוהים עם העם שתהיה  - ברית חדשה עם אלוהים

ִרית עֹוָלם ברית ניצחית ִרית ָשלֹום בְׁ ִתי ָלֶהם בְׁ ָכר   (26) וְׁ

 מקדש האלוהים יהיה בעם ישראל לנצח - שייכות מקדש האלוהים 

ִתי ֶאת ָנת  עֹו-וְׁ תֹוָכם לְׁ ָדִשי בְׁ  (26ָלם)ִמקְׁ

צה לעודד את העם ולתת לו את הביטחון וזו רמילה מנחה יחזקאל באמצעות 

 שההבטחה האלוהית לגאולתו מהגלות והשבתו לארצו הינה בטוחה וניצחית.
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 משמעות חזון העצים

 בתחום המדיני 

  ִתי ֹאָתם לארצו מהגלויות עם ישראל ישוב צְׁ ִקב  ֵהֵבאִתי אֹוָתם ֶאל וְׁ ִמָסִביב וְׁ

מָ  דְׁ   (21ָתם )א 

  עם אחד תהיינה יותר שתי ממלכות אלא יהיו עוד שני עמים ולא לא

גֹוי ֶאָחד ... ּוֶמֶלְך  מלך אחדשלטון של ממלכה אחת תחת ו ָעִשיִתי ֹאָתם לְׁ וְׁ

ָלכֹות ) מְׁ ֵתי מ  לֹא ֵיָחצּו עֹוד ִלשְׁ ֵני גֹוִים וְׁ יּו עֹוד ִלשְׁ לֹא ִיהְׁ ֻכָלם ...וְׁ ֶיה לְׁ  (22ֶאָחד ִיהְׁ

 ל לעולם שראל ישב בארצועם י בּו ע  ָישְׁ ִדי -וְׁ בְׁ ע  ִתי לְׁ ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָנת 

ד ֵניֶהם ע  ֵני בְׁ ֵניֶהם ּובְׁ בּו ָעֶליָה ֵהָמה ּובְׁ ָישְׁ ֲעֹקב...וְׁ י   (25עֹוָלם )-לְׁ

 בתחום המוסרי דתי

 ֹכל  עם ישראל לא יחטא עוד ִשקּוֵציֶהם ּובְׁ ִגלּוֵליֶהם ּובְׁ אּו עֹוד בְׁ מְׁ לֹא ִיט  וְׁ

ֵעיֶהם )  (23ִפשְׁ

 ֹבֵתיֶהם ֲאֶשר  אלוהים יטהר אותם מכל חטאיהם ִתי ֹאָתם ִמֹכל מֹושְׁ עְׁ הֹוש  וְׁ

ִתי אֹוָתם רְׁ ִטה  אּו ָבֶהם וְׁ  (23) ָחטְׁ

 ָהיּו אלוהים יראה בעם את עמו הנבחר והעם יהיה נאמן לאלוהים ִלי -וְׁ

ֶיה ָלֶהם ֵלאֹלִהים ֲאִני ֶאהְׁ ָעם ו   (23) לְׁ

 רּו  ר את מצוות האלוהיםהעם יחזור לשמו מְׁ י ִישְׁ ֻחקֹות  י ֵיֵלכּו וְׁ ָפט  ִמשְׁ ּובְׁ

ָעשּו אֹוָתם  (24) וְׁ

  ִרית עֹוָלם )אלוהים יחדש איתם את הברית ִרית ָשלֹום בְׁ ִתי ָלֶהם בְׁ ָכר   (26וְׁ

 ִתי ֶאת בית המקדש ייבנה מחדש ויעמוד עד עולם ָנת  תֹוָכם -וְׁ ָדִשי בְׁ ִמקְׁ

עֹוָלם  (26) לְׁ

 ואה בין יחזקאל הנביא לישעיהו הנביאהשו

 גם ישעיהו הנביא ניבא שאלוהים יקבץ את העם חזרה לארצו. ההבדל בין דברי שני הנביאים: 

 13 - 12ישעיהו י"א  22 - 20יחזקאל ל"ז 

גֹוִים ֲאֶשר -ִהֵנה ֲאִני ֹלֵקח  ֶאת" ָרֵאל ִמֵבין ה  ֵני ִישְׁ בְׁ

כּו ִתי ֹאָתם-ָהלְׁ צְׁ ִקב  ֵהֵבאִתי אֹוָתם ֶאל ָשם וְׁ -ִמָסִביב וְׁ

ָמָתם. דְׁ ָהֵרי   א  גֹוי ֶאָחד ָבָאֶרץ בְׁ ָעִשיִתי ֹאָתם לְׁ וְׁ

יּו לֹא ִיהְׁ ֶמֶלְך וְׁ ֻכָלם לְׁ ֶיה לְׁ ָרֵאל ּוֶמֶלְך ֶאָחד ִיהְׁ עֹוד -ִישְׁ

ָלכֹות עֹוד מְׁ ֵתי מ  לֹא ֵיָחצּו עֹוד ִלשְׁ ֵני גֹוִים וְׁ   ."ִלשְׁ

אָ  גֹוִים וְׁ ָנָשא ֵנס ל  הּוָדה "וְׁ ֻפצֹות יְׁ ָרֵאל ּונְׁ ֵחי ִישְׁ ף ִנדְׁ ס 

ִים  ר  ת ֶאפְׁ א  ָסָרה ִקנְׁ פֹות ָהָאֶרץ. וְׁ נְׁ ע כ  ב  רְׁ ֵבץ ֵמא  ק  יְׁ

הּוָדה ִיָכֵרתּו ֵרי יְׁ ֹצרְׁ ִים לֹא  וְׁ ר  ֵנא ֶאת-ֶאפְׁ ק  הּוָדה -יְׁ יְׁ

ָרִים".-ָיֹצר ֶאת-ִויהּוָדה לֹא  ֶאפְׁ

בין ממלכת אפרים לממלכת  מנבא על אחדות

שלא יהיו יותר שתי ממלכות נפרדות אלא יהודה 

 .יהפכו לממלכה אחת מאוחדת

וחוסר קינאה שישררו בין  מנבא על יחסי אחווה

אינו מנבא ממלכת אפרים לממלכת יהודה. אך 

 מחדש לממלכה אחת. על איחודן
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