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ירמיהו ז׳:א׳-ט״ו
ה ָּ ֔וה
בית יְ ֹ
שעַ ר֙ ֵ ֣
מֹד ְב ַ ֙
ה ָּו֖ה לֵא ֶֽמֹר׃ (ב) ֲע ֗
שר הָּ ָּי֣ה ֶֽאל־יִ ְר ְמ ָּי֔הו ֵמאֵ ֥ת יְ ֹ
(א) הַ ָּדבָּ ר֙ אֲ ֣
ה ָּו֗ה ׇּכל־יְ הו ָּדה֙ הַ ָּב ִאים֙
ת ִש ְמע֣ו ְדבַ ר־יְ ֹ
שם את־הַ ָּדבָּ ֖ר הַ ז֑ה וְ אָּ ַמ ְר ָּ ֞
את ָּ ֔
ר ָּ
וְ ָּק ָּ ֣
ה ָּו֤ה צְ בָּ אוֹת֙ אֱ ל ֹהֵ ֣י
(ג) ֶֹֽכה־אָּ ַמ֞ר יְ ֹ
ה ֶֽ ָּוה׃ {ס}
רים הָּ אֵ ֔לה לְ ִֶֽה ְש ַתחֲ ו֖ת לַי ֹ
ַב ְשעָּ ִ ֣
ש ְכ ָּנ֣ה א ְתכ֔ם ַב ָּמק֖וֹם הַ ֶֽזה׃ (ד) אַ ל־
ֵיכם וַאֲ ַ
יכם ו ַמעַ לְ ל ֑
יטיבו ַד ְרכֵ ֖
יִ ְש ָּראֵ ֔ל הֵ ִ ֥
ה ָּו֖ה ֶֽ ֵה ָּמה׃
ה ָּו֔ה הֵ יכַ ֥ל יְ ֹ
הוָּה֙ הֵ יכַ ֣ל יְ ֹ
מֹר הֵ יכַ ֤ל יְ ֹ
שקר לֵא ֑
רי הַ ֖
ל־ד ְב ֵ ֥
ָּכם א ִ
ִת ְב ְטח֣ו ל ֔
פט
ת־מעַ לְ לֵיכ֑ם ִאם־עָּ ש֤ ֹו ֶֽ ַתעֲשו֙ ִמ ְש ָּ ֔
יכם וְ א ַ
ת־ד ְרכֵ ֖
יטיבו א ַ
יטיב֙ ֵת ִ ֔
(ה) ִכ֤י ִאם־הֵ ֵ
כו
ל־ת ְש ְפ ֖
ָּקי ֶֽ ַא ִ
דם נ ִ ֔
ֲשקו וְ ָּ ֣
ל ֹא ַתע ֹ ֔
איש ובֵ ֥ין ֵר ֶֽ ֵעהו׃ (ו) ֵ ֣גר יָּת֤וֹם וְ אַ לְ ָּמנָּה֙ ֣
בין ִ ֖
ֵ֥
תי א ְתכם֙
רע ל ֶָּֽכם׃ (ז) וְ ִש ַכנְ ִ ֤
ל ֹא ֵתלְ כ֖ו לְ ַ ֥
רים ֥
ֹהים אֲ ֵח ִ ֛
רי אֱ ל ִ ֧
ַב ָּמק֣וֹם הַ ז֑ה וְ אַ חֲ ֵ ֨
יכם לְ ִמן־ע ֹו ָּל֖ם וְ עַ ד־ע ֹו ֶֽ ָּלם׃ (ח) ִה ֵ ֤נה אַ תם֙
ָּת ִתי לַאֲ בו ֵֹת ֑
שר נ ַ ֖
ַב ָּמק֣וֹם הַ ז֔ה ָּבאָּ ֕רץ אֲ ֥
שבֵ ֥עַ
א֔ף וְ ִה ָּ
תי הו ִֶֹֽעיל׃ (ט) הֲ ָּג ֹנ֤ב ׀ ָּרצֹ֙חַ ֙ ְֶֽו ָּנ ֹ
שקר לְ ִבלְ ִ ֖
רי הַ ָּ ֑
ל־ד ְב ֵ ֖
ָּכם עַ ִ
חים ל ֔
ב ְֹט ִ ֣
אתם
שר ֶֹֽלא־יְ ַד ְע ֶֽתם׃ (י) ובָּ ֞
רים אֲ ֥
ֹהים אֲ ֵח ִ ֖
רי אֱ ל ִ ֥
ל ֹ ְך אַ חֲ ֵ ֛
ַבעַ ל וְ הָּ ֗
טר ל ָּ ֑
ַשקר וְ ַק ֵ ֣
ל ֖
תם נִ ַצ֑לְ נו לְ ַמ֣עַ ן עֲש֔וֹת אֵ ֥ת
מי עָּ ָּל֔יו ַואֲ ַמ ְר ֖
א־ש ִ ֣
שר נִ ְק ֶֽ ָּר ְ
תם לְ פָּ ַנ֗י ַב ַב֤יִ ת הַ זה֙ אֲ ֣
ַוע ֲַמ ְד ֣
מי
א־ש ִ ֥
רת ָּפ ִרצִ ֗ים הָּ ָּי֨ה הַ ַב֧יִ ת הַ ֛זה אֲ שר־נִ ְק ֶֽ ָּר ְ
ׇּכל־הַ תוֹעֵ ב֖וֹת הָּ ֶֽ ֵאלה׃ (יא) ֶֽ ַה ְמעָּ ַ ֣
שר
ל־מקו ִֹמי֙ אֲ ֣
ה ֶֽ ָּוה׃ (יב) ִכ֣י לְ כו־ ָּנ֗א א ְ
יתי נְ אֻ ם־יְ ֹ
א ִ
ֵיכם ַ ֧גם אָּ נֹכִ ֛י ִה ֵנ֥ה ָּר ִ ֖
עָּ ָּל֖יו ְבעֵ ינ ֑
ל ֹו ִמ ְפ ֵנ֕י ָּרעַ ֖ת
יתי ֔
ש ִ
שם ָּב ִֶֽראש ֹו ָּנ֑ה ו ְראו֙ אֵ ֣ת אֲ שר־עָּ ִ ֣
מי ָּ ֖
כנְ ִֶֽתי ְש ִ ֛
שר ִש ַ ֧
ְב ִשיל֔ ֹו אֲ ֨
ה ָּו֑ה וָּאֲ ַד ֵב֨ר
ֲשים הָּ אֵ ֖לה נְ אֻ ם־יְ ֹ
ת־כל־הַ ַמע ִ ֥
כם א ׇּ
תה ַ֧יעַ ן עֲשו ְֹת ֛
מי יִ ְש ָּר ֶֽ ֵאל׃ (יג) וְ עַ ָּ ֗
עַ ִ ֥
יתי
ש ִ
יתם׃ (יד) וְ עָּ ִ ֜
ל ֹא עֲנִ ֶֽ
כם וְ ֥
רא א ְת ֖
תם ָּוא ְק ָּ ֥
ל ֹא ְש ַמ ְע ֔
כם וְ ַד ֵבר֙ וְ ֣
אֲ לֵיכ֜ם הַ ְש ֵ ֤
ָּת ִתי לָּכ֖ם
ב ֹו וְ ַל֨ ָּמק֔וֹם אֲ שר־נ ַ ֥
חים ֔
שר אַ תם֙ ב ְֹט ִ ֣
מי עָּ ָּל֗יו אֲ ֤
א־ש ִ ֣
שר ִֶֽנ ְק ָּר ְ
ל ַַב֣יִ ת ׀ אֲ ֧
שר
תי א ְתכ֖ם ֵמעַ ֣ל ָּפ ָּנ֑י ַכאֲ ֤
יתי לְ ִשלֶֽ וֹ׃ (טו) וְ ִה ְשלַכְ ִ ֥
ש ִ
שר עָּ ִ ֖
יכם ַכאֲ ֥
וְ לַאֲ בו ֵֹת ֑
יכם אֵ ֖ת ׇּכל־ז֥ ַרע אפְ ֶֽ ָּריִ ם׃ {פ}
ת־כל־אֲ ֵח ֔
ִה ְש ַל֙כְ ִתי֙ א ׇּ
מלבי"ם על ירמיהו ז׳:ב'
עמד בשער בית ה' כי היתה הנבואה מיוחדת אל הבאים בשער להקריב
קרבנות ,ועז"א שמעו דבר ה' הבאים בשערים האלה להשתחות לה' וחושבים
כי הקרבנות וההשתחויה הוא עיקר המעשה הנרצה:
רד"ק על ירמי׳ ז׳:ד'

היכל ה' היכל ה' היכל ה' המה .אלו דברי השקר שאומרים להם נביאי השקר
המתעים אותם או הם היו אומרים לנביא והוא ירמיהו והיו אומרים לו לא
יחריב היכלו בעבור העון ולא תחרב העיר הזאת...ויתכן כי הכפל לחזק כי כן
מנהג הלשון לכפול המלות לחזק הענין פעם בשתי מלות פעם בשלש:
רד"ק על ירמי׳ ז׳:ו'
במקום הזה .בכל מקום הוא רע ובמקום הזה הוא יותר רע שהוא מקום
השכינה:
רד"ק על ירמי׳ ז׳:י״א
המערת פריצים .וכי תחשבו הבית הזה כמו מערת פריצים וכן הוא בעיניכם
הבית הזה מה שתחשבו שאתם נצולים בבאכם אליו הוא כפל עונכם שתעיזו
פניכם לבא אלי אחר עשותכם מה שמנעתי לעשותו אין זה אלא פריצות
ועזות מצח וקשי לב שתעשו הפך רצוני ותבאו לפני זה מרד גדול והכעסה:
גם אנכי הנה ראיתי .לא תחשבו כי אני לא אראה מחשבותיכם הרעות כי
איני כמו בן אדם שיכול אחד לגנוב לבבו ולהראות לפניו מה שאין בלבו כי
אני ראיתי לבבכם וראיתי כי בבאכם אלי אין לבבכם אלי אלא בלבבכם
שתעשו עוד את התועבות אשר עשיתם מתחילה ומה שאמר מערת כי כן
דרך הפריצים בעשותם הרעות להאסף יחד חוץ לעיר באחת המערות
להסתר שם מבני אדם ומה שתאמרו כי לא אחריב ביתי בעבור מעשיכם כמו
שאמר היכל ה' כמו שפירשנו למעלה אלה הם דברי שקר:
רד"ק על ירמי׳ ז׳:י״ב
כי לכו נא .ראו מה עשיתי לו מפני רעת עמי ישראל שהחרבתי אותו וסלקתי
שכינתי ממנו וגלה הארון ממנו והיה עם פלשתים ולא חששתי לכבודי אחר
שהיו הם מבזים אותו כן אעשה בבית הזה לפיכך אל תבטחו אל דברי שקר
כאלו ,ושלשת הפסוקים הבאים אחר זה הפסוק מבוארים הם:
מלבי"ם על ירמיהו ז׳:י״ג
ועתה שהחטא יותר גדול ,א .שהיה לכם ללמוד משילה ,ב .יען עשותכם את
כל המעשים האלה גנוב רצוח שלא היה בשילה ,ג .ואדבר השכם ודבר שג"כ
לא היה בשילה:
-מלבי"ם על ירמיהו ז׳:י״א

המערת ,אתם מחשיבים ביתי כמערה שהפריצים מתחבאים שם בל ימצאום,
כי כן ע"י הבית תרצו להסתיר מעשיכם ,כי הנה כן היה הבית הזה בעיניכם,
שאם תראו איש משתחוה לאלהיו שם ,תחשבו אותו לצדיק גמור ,ותועבותיו
יסתרו מעיניכם ,אבל גם אם יסתר מעיניכם שאינכם יודעים נסתרות ,הלא גם
אנכי הנה ראיתי ,ואני רואה תעלומות ,ומי יסתר מפני? ,ואם תחשבו שבכל
זה לא אחריב ביתי ,זה טעות:
מלבי"ם על ירמיהו ז׳:י״ג
ועתה שהחטא יותר גדול ,א .שהיה לכם ללמוד משילה ,ב .יען עשותכם את
כל המעשים האלה גנוב רצוח שלא היה בשילה ,ג .ואדבר השכם ודבר שג"כ
לא היה בשילה:
ילקוט שמעוני על נ"ך פ״א (שמואל א':ב':א')
רמה קרני בה' .עשר קרנות הם ,קרנו של אברהם כרם היה לידידי בקרן בן
שמן ,קרן של יצחק אחר נאחז בסבך בקרניו .קרנו של משה כי קרן עור פניו.
קרנה של תורה קרנים מידו לו .קרנו של יוסף וקרני ראם קרניו .קרנה של
כהונה פזר נתן לאביונים צדקתו עומדת לעד קרנו תרום בכבוד .קרנה של
לויה כל אלה בנים להימן חוזה המלך בדבר האלהים להרים קרן .וקרנה של
נבואה רמה קרני באלהי .וקרנו של בית המקדש ותרם כראים קרני .וקרנו של
משיח וירם קרן משיחו .וכלם היו נתונות בראשן של ישראל וכיון שחטאו
ניטלו מהם ונתנו לעובדי אלילים ,דכתיב ועל קרניא עשר די ברישיה ,הה"ד
גדע בהרי אף כל קרן ישראל ,למחר כשעושין ישראל תשובה קרנו של חי
העולמים גודע את כלן הה"ד וכל קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק,
אותם עשר קרנות שגדען צדיקו של עולם .ואימתי הקב"ה מחזירן לכשיתן עוז
למלכו כשירומם קרנו של משיח שנאמר וירם קרן משיחו:

