בס"ד

ִהיּו ְלךָ֙ בָ ִנִ֣ים ּובָ נ֔ ֹות
ו ְֹֽלא־י ְ ֤
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ירמיהו ט״ז:א׳-כ״א
שה וְ ֹֹֽלא־י ְה ֤יו לְ ך֙ בנ֣ים ובנ֔וֹת
הי ְדבַ ר־יְ הֹו֖ה אֵ ַל֥י לֵא ֹֽמֹר׃ (ב) ל ֹא־ת ַק֥ח לְ ך֖ א ֑
(א) ַויְ ֥
כ֣ה ׀ א ַמ֣ר יְ הֹו֗ה עַ ל־הַ בנים֙ וְ עַ ל־הַ בנ֔וֹת הַ ילוֹד֖ים
(ג) כי־ ֹ
ַבמק֖וֹם הַ ֹֽזה׃ {ס}
ֹתם בא֥רץ
דים או ֖
ֹתם הַ מוֹל ֥
ֹתם וְ עַ ל־אֲ בו ֛
ֹתם הַ יֹלְ ד֣וֹת או ֗
ַבמק֣וֹם הַ ז֑ה וְ ֹֽ ַעל־אמ ֞
ל־פ ֵנ֥י האֲ דמ֖ה
דֹמן עַ ְ
ל ֹא יקבֵ ֔רו לְ ֛
ל ֹא י ֹֽספְ דו֙ וְ ֣
מתו ֤
ֻאים י ֻ ֗
ֹתי ַתחֲ ל ֜
הַ ֹֹֽזאת׃ (ד) ְממו ֵ ֨
תה נ ְבלתם֙ לְ ַמאֲ כ֔ל לְ ע֥וֹף הַ ש ַמ֖ים ולְ בהֱ ַמ֥ת
חרב ו ֹֽברעב֙ יכְ ל֔ו וְ היְ ֤
י ְהי֑ו ובַ ֤
פוֹד
ל־ת ֵל֣ ְך ל ְס ֔
בית ַמ ְר ֵז֔חַ וְ אַ ֵ
מר יְ הֹו֗ה אַ ל־תבוֹא֙ ֵ ֣
כ֣ה ׀ א ַ ֣
(ה) כי־ ֹ
ה ֹֽארץ׃ {ס}
ֹמי ֵמאֵ ֨ת הע֤ם הַ זה֙ נְ אֻ ם־יְ הֹו֔ה את־הַ ח֖סד
ת־שלו ֜
וְ אַ ל־ת ֹנ֖ד לה֑ם ֹֽכי־אסַ ֨פְ תי א ְ
ל ֹא יקבֵ ֑רו וְ ל ֹא־י ְס ְפד֣ו לה֔ם
מתו גְ ד ֹ֧לים ו ְקטַ נ֛ים בא֥רץ הַ ֖זֹאת ֣
וְ את־ה ַרחֲ ֹֽמים׃ (ו) ו ֵ ֨
ל־מת וְ ֹֹֽלא־
ל ֹא יק ֵר֖חַ ל ֹֽהם׃ (ז) וְ ל ֹא־יפְ ְרס֥ו לה֛ם עַ ל־אֵ ֖בל לְ נַחֲ מ֣ ֹו עַ ֵ ֑
ל ֹא י ְתג ַֹד֔ד וְ ֥
וְ ֣
תה ֹֹֽלא־תב֖וֹא
ביו וְ עַ ל־א ֹֽמוֹ׃ (ח) ובֵ ית־מ ְש ֥
מים עַ ל־א ֖
כוֹס ַתנְ חו ֔
י ְַשק֤ו אוֹתם֙ ֣
כ֖ל וְ ל ְש ֹֽתוֹת׃ {פ}
ֹתם לאֱ ֹ
שבת או ֑
ל ֣
מר יְ הֹו֤ה צְ באוֹת֙ אֱ ל ֹהֵ ֣י י ְשראֵ ֔ל הנְ נ֨י ַמ ְשב֜ית מן־הַ מק֥וֹם הַ ז֛ה
כה א ַ ֜
(ט) כי֩ ֹ֨
כי ַתג ֙
יד
תן וְ ק֥וֹל ַכ ֹֽלה׃ (י) וְ הי֗ה ֤
קוֹל ח ֖
חה ֥
קוֹל ששוֹן֙ וְ ק֣וֹל ש ְמ ֔
יכם ֤
ימ ֑
ֵיכם וב ֵ
לְ עֵ ינ ֖
ינו אֵ ֣ת ׇּכל־
בר יְ הֹו֤ה ע ֵל֙ ֙
רים האֵ ֑לה וְ א ְמר֣ו אֵ ל֗יך עַ ל־מה֩ ד ֨
לע֣ם הַ ז֔ה אֵ ֥ת ׇּכל־הַ ְדב ֖
שר חט֖אנו לַיהֹו֥ה אֱ ל ֹֽ ֵֹהינו׃ (יא)
אתנו אֲ ֥
מה חַ ט ֵ ֔
נו ו ֣
מה ֲע ֺו ֵנ֙ ֙
הרע֤ה הַ ְגדוֹלה֙ הַ ֔זֹאת ו ֤
ֹהים
יכם אוֹתי֙ נְ אֻ ם־יְ הֹו֔ה וַיֵלְ כ֗ו ֹֽ ַאחֲ ֵרי֙ אֱ ל ֣
ת אֲ לֵיה֗ם עַ ל֩ אֲ שר־עזְ ב֨ו אֲ בו ֵֹת ֤
וְ ֹֽא ַמ ְר ֣
תם
ל ֹא ש ֹֽמרו׃ (יב) וְ אַ ֛
תי ֥
ֹתי עז֔בו וְ את־תוֹר ֖
רים וַיַעַ ְבד֖ום וַי ְש ַתחֲ ו֣ו לה֑ם וְ א ֣
אֲ ֵח ֔
תי
רע לְ בלְ ֖
איש ֹֽ ַאחֲ ֵרי֙ ְשרר֣ות ל ֹֽבוֹ־ה ֔
כם הֹלְ כ֗ים ֚
יכם וְ ה ְנ ֣
ֹתם ַלעֲש֖וֹת ֵמאֲ בו ֵֹת ֑
הֲ ֵרע ֥
תם
ל ֹא יְ ַד ְע ֔
ארץ אֲ שר֙ ֣
כם ֵמעַ ל֙ הא֣רץ הַ ֔זֹאת עַ ל־ה ֕
תי א ְת ֗
מֹעַ אֵ ֹֽלי׃ (יג) וְ הֵ טַ לְ ֣
ְש ֥
תן
שר ל ֹא־א ֵ ֥
ֹהים אֲ ֵחרים֙ יוֹמ֣ם ו ַל֔יְ לה אֲ ֛
ם־שם את־אֱ ל ֤
֞
יכם ַועֲבַ ְדת
תם וַאֲ בו ֵֹת ֑
אַ ֖
ינה׃ {פ}
לכ֖ם חֲ נ ֹֽ
ֱלה את־
שר הע ֛
מר עוֹד֙ חַ י־יְ הֹו֔ה אֲ ֧
אים נְ אֻ ם־יְ הֹו֑ה וְ ל ֹא־יֵא ֵ ֥
מים ב ֖
(יד) לכֵ ֛ן הנֵה־י ֥
ת־ב ֵנ֤י י ְשראֵ ל֙
שר העֱל֜ה א ְ
כי אם־חַ י־יְ הֹו֗ה אֲ ֨
ארץ מצְ ֹֽרים׃ (טו) ֣
ְב ֵנ֥י י ְשראֵ ֖ל ֵמ ֥
שר
תם אֲ ֥
שמה וַהֲ ֹֽשבֹתים֙ עַ ל־אַ ְדמ ֔
שר הדיח֖ם ֑
ֵמא֣רץ צפ֔וֹן ומכֹל֙ האֲ רצ֔וֹת אֲ ֥
תתי לַאֲ בו ֹֹֽתם׃ {פ}
נ ַ֖
ש ֵל֜חַ (לדוגים) [לְ ַדי ֥גים] ַרב֛ים נְ אֻ ם־יְ הֹו֖ה וְ דיג֑ום וְ אַ חֲ ֵרי־כֵ ֗ן א ְשלַח֙
(טז) הנְ נ֨י ֹ
כי עֵ ינַי֙
יקי הַ ְסל ֹֽעים׃ (יז) ֤
לְ ַרב֣ים צַיד֔ים וְ צד֞ום ֵמעַ ֤ל ׇּכל־הַ ר֙ ו ֵמעַ ֣ל ׇּכל־ג ְבע֔ה ומ ְנק ֵ ֖
יני׃ (יח) וְ של ְַמת֣י
פן ֲעוֺנ֖ם מנ֥גד עֵ ֹֽ
ל ֹא נ ְס ְתר֖ו מ ְלפנ֑י וְ ֹֹֽלא־נצְ ַ ֥
ל־ד ְרכֵ יה֔ם ֥
ל־כ ַ
עַ ׇּ

אתם עַ ֖ל חַ ְלל֣ם את־אַ ְרצ֑י ְבנ ְב ַל֤ת ש ֹֽקוצֵיהם֙
ראשוֹנ֗ה מ ְש ֵנ֤ה ֲעוֺנם֙ וְ חַ ט ֔
וְ ת ֹועֲב֣ו ֵֹתיה֔ם מלְ א֖ו את־נַחֲ ל ֹֽתי׃ {פ}
רו אַ ְך־
ֹאמ ֗
י־ארץ וְ י ְ
או ֹֽ ֵמאַ פְ סֵ ֔
רה אֵ ל֗יך גוֹי֤ם יבֹ֙ ֙
סי ְב ֣יוֹם צ ֑
(יט) יְ הֹו֞ה עֻ ז֧י ומעֻ ֛זי ו ְמנו ֖
ל ֹא
ֹהים וְ הֵ ֖מה ֥
דם אֱ ל ֑
ין־בם מו ֹֹֽעיל׃ (כ) הֲ ַיעֲשה־ל֥ ֹו א ֖
֥
הבל וְ ֹֽ ֵא
ֹתינו ֖
לו אֲ בו ֵ ֔
שקר֙ נחֲ ֣
֙
ת־גבורת֑י וְ י ְדע֖ו
די וְ א ְ
פעַ ם הַ ֔זֹאת אוֹדיעֵ ֥ם את־י ֖
יעם ַב ַ ֣
אֱ ל ֹֹֽהים׃ (כא) לכֵ ן֙ הנְ נ֣י ֹֽמוֹד ֔
מי יְ ה ֹֹֽוה׃ {ס}
י־ש ֥
ֹֽכ ְ
רד"ק על ירמי׳ ט״ז:ב'
לא תקח לך אשה .יש הנה מבוכה למה צוהו האל שלא יקח אשה ולא יוליד
בנים ובנות לפי שנגזרה גזרה על הבנים ועל הבנות הילודים במקום הזה
שימותו ברעב וכי לא היה כדאי ירמיהו שיחיו בניו בזכותו והנה הקטנים
אינם מתים אלא בעון אבותיהם וירמיהו לא היה לו עון שימותו בניו בעונו
ועוד אף על פי שנגזרה גזרה שימותו בחרב וברעב הגזרה על קצתם ולא על
כלם כי גם גלות נגזר עליהם והנה נאמר בנבואת יחזקאל על ירושלם והנה
נותרה בה פלטה ...ועוד שגם על האבות ועל האמהות גזר שימותו ולא מתו
כלם שהרי גלו מהם  ...ומה שאני רואה בזה הוא כי במקום הזה רוצה לומר
בענתות ובענתות נאמרה לו נבואה זו והזהירו שלא יקח אשה ולא יוליד בנים
ובנות שם כי נגזרה גזרה על הבנים והבנות הנולדים בענתות וכן אמר למעלה
על אנשי ענתות ושארית לא תהיה להם כי אביא רעה על אנשי ענתות שנת
פקדתם הנה אמר כי לא תהיה שארית לאנשי ענתות אבל בירושלם תהיה
שארית ופלטה  ...ואילו היו לירמיהו בנים ובנות בענתות והיה מוציאם
מענתות טרם בא הגזרה לא היו נספים עם האחרים אלא שלא היו מניחין
אותם קרוביהם בני ענתות כי לא היו מאמינים בנבואה לפיכך אמר לו האל
שלא יהיו לו שם בנים ובנות כי יסופו בעון העיר ואפילו היה ירמיהו עצמו
בענתות שמא לא ינצל בין כלם ...ואף על פי שנגזרה גזרה על אנשי ענתות
שלא תהיה בהם שארית היתה להם שארית שעשו תשובה בעת כבוש הארץ
כי מצאנו בשוב גלות בבל אמר אנשי ענתות מאה ועשרים ושמנה אף על פי
כן האל צוה ירמיהו על מה שהיתה גזרתם תחלה ולא גלה תשובתם לירמיהו
לפי שאמר לו ה' כי גזרתם קשה עד שצוהו האל שלא יקח אשה במקום
ההוא:
אברבנאל על ירמיהו ט״ז:ב׳
...וזה איננו שוה לי כי לא היו נבואות ירמיהו בענתות כי אם בירושלם
והוקשה לו ומי המונע שאם יקח ירמיהו בענתות אשה ויוליד בנים שיוציאם

משם קודם החרבן והשיב שלא יניחום קרוביהם להוציאם משם .גם הקשה
שמצינו שהיה לאנשי ענתות שארית כמו שנזכר בעזרא באותם שעלו מבבל,
והשיב שהיה זה לפי שעשו תשובה ושהקב"ה לא הודיע לנביא דבר
מתשובתם ואלה כלם דוחקים גדולים ודברים שאין בהם ממש לא יתפייס
בהם נפש חכם .והספק השני אם צוה השם אותו שלא יקח אשה ולא יוליד
בנים במקום ההוא כדי שלא ימותו למה זה צוהו שלא ילך לספוד על מת ולא
לנחם אבלים ולמה גם כן צוהו שלא יבא בית משתה לאכול ולשתות עמהם
ולא לשמח חתן וכלה והם כולם מעשה מצות ולמה אסרם עליו ,אבל
התשובה האמתית בזה היא שלא צוה יתברך לנביא שלא יקח אשה ולא יוליד
בנים בירושלם כדי שלא ימותו ושלא יספוד למת ולא ישמח חתן וכלה מפאת
הדברים עצמם ולא לענין תועלתו אלא כדי שיהיה זה משל ודוגמא לישראל
שכאשר יאמרו לירמיהו מדוע לא תשא אשה ותוליד בנים כמצות התורה
ישיבם לפי שגזרת האל יתברך שכל הילודים בעיר הזאת ואבותיהם
ואמותיהם ימותו ברעב ובחרב ולא יקברו ויהיו כדומן על פני האדמה ,וכן
שלא ילך לספוד על מת ולא ינחם אבלים עם היותו מדרכי האל יתברך כדי
שכאשר ישאלוהו אנשי ירושלם על זה ישיבם מה לי עתה לספוד ולבכות על
מת והשם גזר שימותו על ידי האויבים גדולים וקטנים ולא יספדו להם ולא
ינחמו אבליהם ולמה אם כן אספוד עתה ,וכן שלא ילך למשתה של מצוה כדי
שישאלוהו בני הדור מדוע אתה עושה ככה וישיבם כה אמר ה' הנני משבית
מן העיר הזאת קול ששון וקול שמחה ,הנה אם כן היו הצוויים האלה לנביא
כדי שישאלוהו בני יהודה עליהם והנביא ישיבם עם העתיד להיות ויתפעלו
ממנו כי המעשים הנראים יתפעלו הלבבות מהם יותר מהדברים הנשמעים.
ברכות י״ב ב'
ְּג ָמ׳ ַתנְ יא ,א ַמר להם בן זוֹמא לַחֲ כמים :וְ כי ַמזְ כירין יְ ציאַ ת מצְ ַרים לימוֹת
ֹאמרו עוֹד חַ י ה׳ אֲ שר
הַ משיחַ ! וַהֲ ל ֹא ְכבר נאֱ ַמר ״הנֵה ימים באים נְ אֻ ם ה׳ וְ ל ֹא י ְ
העֱלה את ְבנֵי י ְשראֵ ל ֵמארץ מצְ ַרים כי אם חַ י ה׳ אֲ שר העֱלה וַאֲ שר הֵ ביא את
ז ַרע ֵבית י ְשראֵ ל ֵמארץ צפוֹנה ומכֹל האֲ רצוֹת אֲ שר ה ַד ְחתים שם״ .א ְמרו לוֹ:
ל ֹא ש ֵתע ֵקר יְ ציאַ ת מצְ ַרים מ ְמקוֹמה ,אלא ש ְתהֵ א ש ְעבוד ַמלְ כֻ יוֹת עיקר,
ויציאַ ת מצְ ַרים טפֵ ל לוַֹ .כי ֹוצֵא ב ֹו אַ תה או ֵֹמר :״ל ֹא יק ֵרא ש ְמך עוֹד ַי ֲעקֹב כי אם
י ְשראֵ ל י ְהיה ְשמך״,
רד"ק על ירמי׳ ט״ז:י״ט
(א) ה' עזי ומעזי ומנוסי .אמר הנביא דרך קריאה אתה ה' שאתה עזי מאלו
הנלחמים עמי ואנוס אליך ביום צרתי אלה שאני מוכיחם על העכו"ם אינם

רוצים לשוב מדרכם הרעה וידעתי כי יבא זמן שאפילו הגוים הרחוקים ישובו
ויבאו אליך מאפסי ארץ יבאו אליך במקום הזה ויאמרו אך שקר נחלו אבותינו
והבל וזה יהיה בימות המשיח ובאמרו נחלו שעבדו עכו"ם דור אחר דור
נחלה לבנים מאבות:

