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ל־מיִם
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ירמיהו י״ז:א׳-כ״ז
בם
מיר חֲ רושה֙ עַ ל־ל֣וחַ לִ ֔
פרן ש ִ ֑
בה ְבע֥ט ַב ְרז֖ל ְבצִ ֣
דה ְכתו ֛
טאת יְ הו ֗
(א) חַ ַ ֣
תם וַאֲ שריה֖ם עַ ל־ע֣ץ ַרע ֲ֑נן עַ ֖ל
כר ְבניהם֙ ִמזְ ְבחו ֔
יכם׃ (ב) ִכזְ ֤
ולְ ַק ְרנ֖ות ִמזְ ְבחות ֶֽ
טאת
תיך ְבחַ ֖
תן במ ֕
תיך לבַ ֣ז א ֑
דה חילְ ך֥ כׇ ל־אוצְ רו ֖
ְגבע֥ות הַ ְגב ֶֽהות׃ (ג) הֲ ר ִרי֙ ַבש ֔
יך את־א֣יְ ב֔יך
ת ֙
ל ְך וְ הַ עֲבַ ְד ִ ֙
ת ִתי ֔
שר נ ַ ֣
תה ו ְבך֙ ִמנַחֲ ֶֽל ְתך֙ אֲ ֣
ל־גבו ֶֽליך׃ (ד) וְ ש ַמ ְט ֗
ְבכׇ ְ
כה ׀
(ה) ֣
פי עַ ד־עול֥ם תו ֶֽקד׃ {ס}
תם ְבאַ ִ ֖
ד ְעת ִֶֽכי־א֛ש ְק ַד ְח ֥
שר לא־י ֑
בא֖רץ אֲ ֣
דם וְ ש֥ם בש֖ר זְ רע֑ו ו ִמן־יְ הו֖ה יס֥ור לִ ֶֽבו׃
שר יִ ְבטַ ֣ח בא ֔
א ַמ֣ר יְ הו֗ה אר֤ור הַ ג֙בר֙ אֲ ֣
אר ץ
בר ֥
טוב וְ שכַ ֤ן חֲ ר ִרים֙ ַב ִמ ְד ֔
אה ִֶֽכי־י֣בוא ֑
לא יִ ְר ֖
בה וְ ֥
(ו) וְ היה֙ ְכעַ ְרע֣ר בעֲר ֔
שר יִ ְבטַ ֖ח ַביהו֑ה וְ הי֥ה יְ הו֖ה
(ז) בר֣ו ְך הַ ג֔בר אֲ ֥
לא ת ֶֽשב׃ {ס}
ְמלח֖ה וְ ֥
לא (ירא)
ש ַל֣ח ׇשרש֔יו וְ ֤
ל־מיִ ם וְ עַ ל־יובַ ל֙ יְ ַ
תול עַ ַ ֗
ִמ ְבטַ ֶֽחו׃ (ח) וְ הי֞ה ְכע֣ץ ׀ ש ֣
ֲשות
מיש מע ֥
לא י ִ ֖
אג וְ ֥
לא יִ ְד ֔
חם וְ ה ֥יה על֖הו ַרעֲנ֑ן ו ִב ְש ַנ֤ת ַבצ֙רת֙ ֣
[יִ ְראה֙] ִכי־י֣בא ֔
לב בח֣ן ְכלי֑ות
קר ֖
מי יד ֶֽענו׃ (י) אֲ נִ ֧י יְ הו֛ה ח ֥
הוא ִ ֖
כל וְ א ֣נש ֑
ֶֽפ ִרי׃ (ט) עק֥ב הַ ל֛ב ִמ ֖
עשר
עשה ֖
לא יל֔ד ֥
רא דגַר֙ וְ ֣
(יא) ק ֤
רי ַמעֲל ֶֽליו׃ {ס}
יש ִכ ְדרכ֔ו ִכפְ ִ ֖
תת לְ ִא ֙
וְ ל ֤
סא כב֔וד מר֖ום
פט ַבחֲ צִ ֤י ימו֙ יַעַ זְ ב֔נו ו ְבאַ חֲ ִרית֖ו יִ ְהי֥ה נ ֶֽבל׃ (יב) ִכ ֣
לא ְב ִמ ְש ֑
וְ ֣
ביך יב֑שו (יסורי)
אשון ְמק֖ום ִמ ְקד ֶֽשנו׃ (יג) ִמ ְקו֤ה יִ ְשראל֙ יְ הו֔ה ׇכל־עזְ ֖
מ ִר ֑
כי עזְ ב֛ו ְמק֥ור ֶֽ ַמיִ ם־חַ ִי֖ים את־יְ ה ֶֽוה׃ {פ}
תבו ִ ֥
[וְ סו ַרי֙] בא֣רץ יִ כ ֔
כי ְת ִהל ִת֖י ֶֽאתה׃ (טו) ִהנה־ה֕מה
שע ה ִ ֥
פא הו ִשיע֖נִ י וְ ִאו ֑
(יד) ְרפא֤נִ י יְ הוה֙ וְ א֣ר ֔
ריך וְ י֥ום
רים אל֑י אַ י֥ה ְדבַ ר־יְ הו֖ה ֥יבוא ֶֽנא׃ (טז) וַאֲ נִ ֞י לא־אַ ֣צְ ִתי ׀ מרע֣ה אַ חֲ ֗
א ְמ ִ ֖
ל־ת ְהיה־לִ ֖י
תי ֥נכַ ח פנ֖יך ה ֶֽיה׃ (יז) אַ ִֶֽ
ד ְעת מוצ֣א ְשפ ַ ֔
תה י ֑
יתי אַ ֣
לא ִה ְתאַ ֖ו ִ
אנ֛וש ֥
המה
אנִ י יחַ ֣תו ֔
בשו ֶֽר ְדפַ י֙ וְ אַ ל־אב֣שה ֔
תה ַמחֲ ִסי־אַ ֖תה ְבי֥ום ר ֶֽעה׃ (יח) י ֤
לִ ְמ ִח ֑
(יט) כה־
ביא עֲליהם֙ ֣יום רע֔ה ו ִמ ְשנ֥ה ִשבר֖ון ׇש ְב ֶֽרם׃ {ס}
אנִ י ה ִ ֤
וְ אַ ל־אחַ ֖תה ֑
דה
בו ַמלְ כ֣י יְ הו ֔
שר יב֤או ֙
שעַ ר ְב ֶֽני־[הע֔ם] (עם) אֲ ֨
ת ְב ַ ֣
ל ְך וְ ֶֽע ַמ ְד ֙
א ַמ֨ר יְ הו֜ה א ַל֗י ה ֤
כי
ת אֲ ֠ליה֠ם ִש ְמע֨ו ְדבַ ר־יְ ה ֜וה ַמלְ ֤
לִם׃ (כ) וְ א ַמ ְר ֣
ֲרי יְ רוש ֶֽ ͏
שע ֥
כל ַ
בו ו ְב ֖
שר ֣יצְ או ֑
וַאֲ ֖
כה א ַמ֣ר
רים ה ֶֽאלה׃ (כא) ֚
אים ַב ְשע ִ ֥
דה וְ כ֖ל י ְשב֣י יְ רושל֑͏ִם הַ ב ִ ֖
יְ הודה֙ וְ כׇ ל־יְ הו ֔
ֲרי
שע ֥
אתם ְב ַ
בת וַהֲ ב ֖
ש ֔
ל־ת ְשא֤ו ַמשא֙ ְבי֣ום הַ ַ
יכם וְ אַ ִ
יְ הו֔ה ִהש ְמר֖ו ְבנַפְ שות ֑
לא ַתעֲש֑ו
ל־מלאכ֖ה ֣
בת וְ כׇ ְ
ש ֔
שא ִמ ֶֽבתיכם֙ ְבי֣ום הַ ַ
לִם׃ (כב) וְ לא־תוצִ ֨יאו ַמ ֤
יְ ֶֽרוש ֶֽ ͏
טו
לא ִה ֖
לא ש ְמע֔ו וְ ֥
יכם׃ (כג) וְ ֣
יתי את־אֲ בות ֶֽ
שר צִ ִ ֖ו ִ
בת ַכאֲ ֥
ש ֔
וְ ִק ַד ְשתם֙ את־י֣ום הַ ַ
קחַ ת מו ֶֽסר׃ (כד)
תי ַ ֥
תי (שומע) [ ְשמ֔ועַ ] ולְ ִבלְ ִ ֖
פם לְ ִבלְ ִ ֣
ת־אזְ נ֑ם וַי ְַקשו֙ את־עׇ ְר ֔
א ׇ
עיר
ֲרי ה ִ ֥
שע ֛
תי ׀ ה ִב֣יא ַמש֗א ְב ַ
מעַ ִת ְש ְמע֤ון אלַי֙ נְ אם־יְ הו֔ה לְ ִבלְ ִ ֣
וְ ֠הי֠ה ִאם־ש ֨

אכה׃ (כה)
ל־מל ֶֽ
ת־בה ׇכ ְ
֖
ֲשו
תי ע ֶֽ
בת לְ ִבלְ ִ ֥
ש ֔
ש את־י֣ום הַ ַ
בת ולְ ַקד ֙
ש ֑
הַ ֖זאת ְבי֣ום הַ ַ
רכב
סא דוִ ֜ד רכְ ִב֣ים ׀ ב ֣
ל־כ ֨
רים י ְש ִבים֩ עַ ִ
עיר הַ ֡זאת ְמלכִ ֣ים ׀ וְ ש ִ ֡
ֲרי ה ִ ֣
שע ֣
וב֣או ְב ַ
דה וְ י ְשב֣י יְ רושל֑͏ִם וְ י ְשב֥ה ֶֽה ִעיר־הַ ֖זאת
איש יְ הו ֖
המה וְ ש֣ריה֔ם ִ ֥
סים ֚
ובַ סו ִ ֗
לה
מן ו ִמן־הַ ְשפ ֤
דה ו ִמ ְס ִביב֨ות יְ רוש ַל֜͏ִם ומא֣רץ ִבנְ י ִ ֗
באו מע ֶֽרי־יְ ֠הו ֠
לְ עו ֶֽלם׃ (כו) ו ֣
בית יְ ה ֶֽוה׃
דה ֥
אים עול֥ה וְ ז֖בַ ח ו ִמנְ ח֣ה ולְ בונ֑ה ו ְמ ִבא֥י תו ֖
ו ִמן־ההר֙ ו ִמן־הַ נ֔גב ְמ ִב ִ ֛
תי ׀ ְשא֣ת ַמש֗א וב֛א
בת ולְ ִבלְ ִ ֣
ש ֔
ש את־י֣ום הַ ַ
ם־לא ִת ְש ְמע֜ו א ַל֗י לְ ַקד ֙
(כז) וְ ִא ֨
אכְ ל֛ה אַ ְר ְמנ֥ות יְ רוש ַל֖͏ִם
ריה וְ ֥
אש ִב ְשע ֗
בת וְ ִה ַצ֧ ִתי ֣
ש ֑
ֲרי יְ רוש ַל֖͏ִם ְב ֣יום הַ ַ
שע ֥
ְב ַ
לא ִתכְ ֶֽבה׃ {פ}
וְ ֥
רש"י על ירמיהו י״ז:א׳
(א) בעט ברזל .משל הוא כלומר חקוקה בשיקוע ואין נוחה למחוק ,ומדרש
אגדה בעט ברזל בצפורן שמיר על ידי ירמיה שנקרא עמוד ברזל ועל ידי
יחזקאל שנאמר לו כשמיר חזק מצור נתתי מצחך( :ב) חרושה .חקוקה כזה
שהוא חורש בעומק( :ג) על לוח לבם .שאינם שוכחין עכו"ם שלהם:
סנהדרין ס״ג ב:
אמר רב יהודה אמר רב יודעין היו ישראל בעבודת כוכבים שאין בה ממש
ולא עבדו עבודת כוכבים אלא להתיר להם עריות בפרהסיא מתיב רב
משרשיא (ירמיהו יז ,ב) כזכור בניהם מזבחותם וגו' וא"ר אלעזר כאדם שיש
לו געגועין על בנו בתר דאביקו ביה
רש"י על ירמיהו י״ז:ד'
ושמטתה .על כרחך תשמט ארצך את אשר לא שבתה בשבתותיכם שאמרתי
לכם ושבתה הארץ (ויקרא כ״ה:ב׳) :ובך .אנקם מחמת נחלתך אשר נתתי לך
שלא עשית רצוני להשמיטה ,ד"א ובך מנחלתך ובך אנקם מנחלתך שאגלה
אותך ממנה :כי אש קדחתם באפי .יקדתם בנחירי:
רש"י על ירמיהו י״ז:ה׳
(א) אשר יבטח באדם .בחרישו וקצירו לומר אזרע בשביעית ואוכל( :ב) זרועו.
כמו עזרו וכן תרגם יונתן רוחצניה( :ג) ומן ה' יסור לבו .שהבטיחו וצויתי את
ברכתי לכם (שם) כך שמעתי:

מלבי"ם על ירמיהו י״ז:ה'
(א) כה אמר ה' ,נגד מה שלא בטחו על ה' ובטחו על מצרים ,כמ"ש הוי
היורדים מצרים לעזרה ויבטחו על רכב וכו' ולא שעו אל ה' וכו' ארור הגבר
אשר יבטח באדם ושם בשר זרועו ,כי יש הבוטח באדם ובכ"ז בוטח בה' ,והוא
אם יבטח שה' יושיעהו ע"י שר פלוני ,שהגם שבוטח באדם ,עיקר הזרוע
והכח של הבטחון הוא בה' ,אבל מי שכל הבטחון שלו הוא באדם עד שגם
הזרוע (שהוא הכח המניע את היד הפועלת) ישים בשר ,שבוטח רק בכח
בשר ,ומן ה' יסור לבו לגמרי זה הוא ארור:
רד"ק על ירמי׳ י״ז:כ״ד
עשות בה כל מלאכה  ...ומה שצוה להזהירם על השבת והיו כמה עברות
אחרות בידם ואף ע"ז לפי ששמירת שבת עיקר גדול באמונת האל בחדוש
העולם ובאמונה באותות ובמופתים ובקיום כל התורה וכל המשמר השבת
באמונה ישרה לא במהרה הוא חוטא בשאר המצות ואמרו רבותינו ז"ל כל
המשמר שבת כהלכתה אפילו עובד עכו"ם כדור אנוש מוחלין לו שנאמר
אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה כל שומר שבת מחללו אל תקרי
מחללו אלא מחל לו והמצוה הראשונה שנצטוו ישראל קודם מתן תורה היא
שבת ואתה רואה כמה גדולה שמירת שבת שהרי תלה חרבן ירושלם
בשמירת שבת ומפסוק והצתי אש בשעריה ואכלה ארמנות ירושלם למדו
רז"ל רמז ואמרו אין הדלקה מצויה אלא בבית שיש בו חלול שבת ואמרו מאי
לא תכבה בשעה שאין בני אדם מצוים לכבותה והנה הפרשה מבוארת וענין
פרשת היוצר גם כן מבוארת וענינה כי ההשגחה בבני אדם והיכולת ביד האל
וכל שכן ישראל שהשגחתו תמיד עליהם לפיכך אמר כן אתם בידי בית
ישראל:
שבת קי״ט ב
א ַמר ַרב יְ הודה ְבריה ְד ַרב ְשמואל ִמ ְשמיה ְד ַרב :אין הַ ְדליקה ְמצויה אלא
שבת
שבת ,שנאֱ ַמר :״וְ ִאם לא ִת ְש ְמעו אלַי לְ ַקדש את יום הַ ַ
ִב ְמקום שיש ִחילול ַ
ולְ ִבלְ ִתי ְשאת ַמשא וְ גו׳ וְ ִהצ ִַתי אש ִב ְשעריה וְ אכְ לה אַ ְר ְמנות יְ רוש ִ ַלים וְ לא
ִתכְ בה״ַ .מאי ״וְ לא ִתכְ בה״? א ַמר ַרב נ ְַחמן ַבר יִ צְ חקְ :בשעה שאין ְבני אדם
ְמצויִ ין לְ כַ בותה .א ַמר אַ ביי :לא ח ְרבה יְ רושלַיִ ם אלא ִב ְש ִביל ש ִח ְללו בה את
ש ְבתו ַתי ה ְעלִ ימו עיניהם ואחַ ל ְבתוכם״ (יחזקאל
שבת ,שנאֱ ַמר :״ו ִמ ַ
הַ ַ
כ"ב:כ"ו).
שבת קי״ח ב

שבת ְכ ִהלְ כתו ,אֲ פִ ילו
ש מר ַ
א ַמר ַר ִבי ִחייא ַבר אַ בא א ַמר ַר ִבי יוחנן :ׇכל הַ ְמ ַ
[כדור] אֱ נוש — מוחֲ לִ ין לו ,שנאֱ ַמר :״אַ ְשרי אֱ נוש ַיעֲשה זאת
עובד עֲבודה זרה ְ
ובן אדם יחזיק בה שומר שבת מחַ ְללו ושומר ידו מעשות רע״ (ישעיהו נ"ו:ב').
אַ ל ִת ְקרי ״מחַ ְללו״ אלא :״מחול לו״.

