
Pinchas: Jeremiah 1:1-2:3 

(1 Kings 18:46-19:21) 

 

The words of Jeremiah son of Hilkiah, one of the 
priests at Anathoth in the territory of Benjamin. The 
word of the LORD came to him in the days of King 
Josiah son of Amon of Judah, in the thirteenth year 
of his reign, and throughout the days of King 
Jehoiakim son of Josiah of Judah, and until the end 
of the eleventh year of King Zedekiah son of Josiah 
of Judah, when Jerusalem went into exile in the 
fifth month. 

ן  )  ָיהּו מִּ ְלקִּ ן חִּ ְרְמָיהּו בֶּ ְבֵרי יִּ א( דִּ
ץ  רֶּ ת ְבאֶּ ר ַבֲעָנתוֹּ ים ֲאשֶּ ֲהנִּ ַהכֹּ

ן: ְנָימִּ ָוק ֵאָליו  )  בִּ ר ָהָיה ְדַבר ְיקֹּ ב( ֲאשֶּ
יֵמי  ָיהּובִּ אשִּ ן ָא יֹּ ְך ְיהּוָדה  בֶּ לֶּ ן מֶּ מוֹּ

: ְשֵרה ָשָנה ְלָמְלכוֹּ ְשֹלש עֶּ י ) בִּ ג( ַוְיהִּ
ְך ְיהּוָדה  לֶּ ָיהּו מֶּ אשִּ ן יֹּ ים בֶּ ָיקִּ יֵמי ְיהוֹּ בִּ

ְשֵרה ָשָנה  ַעד ם ַעְשֵתי עֶּ ָיהּותֹּ ְדקִּ ן  ְלצִּ בֶּ
ם   ת ְירּוָשַלִּ ְך ְיהּוָדה ַעד ְגלוֹּ לֶּ ָיהּו מֶּ אשִּ יֹּ

י: ישִּ ש ַהֲחמִּ דֶּ  ס ַבחֹּ

 

The word of the LORD came to me: Before I created 
you in the womb, I selected you; Before you were 
born, I consecrated you; I appointed you a prophet 
concerning the nations. I replied: Ah, Lord GOD! I 
don’t know how to speak, For I am still a boy. And 
the LORD said to me: Do not say, “I am still a boy,” 
But go wherever I send you And speak whatever I 
command you. Have no fear of them, For I am with 
you to deliver you —declares the LORD. The LORD 
put out His hand and touched my mouth, and the 
LORD said to me: Herewith I put My words into 
your mouth. See, I appoint you this day Over 
nations and kingdoms: To uproot and to pull down, 
To destroy and to overthrow, To build and to plant. 

ָוק )  י ְדַבר ְיקֹּ ר:ד( ַוְיהִּ ה(  ) ֵאַלי ֵלאמֹּ
ם אצורך רֶּ יָך   ְבטֶּ ן ְיַדְעתִּ טֶּ ָצְרָך ַבבֶּ אֶּ

יא   יָך ָנבִּ ְקַדְשתִּ ם הִּ חֶּ ם ֵתֵצא ֵמרֶּ רֶּ ּוְבטֶּ
יָך: ם ְנַתתִּ יִּ ק ) ַלגוֹּ וִּ ָני ְיקֹּ ַמר ֲאָהּה ֲאדֹּ ו( ָואֹּ

ֵנה  יהִּ כִּ י ַנַער ָאנֹּ י ַדֵבר כִּ ז( ) : פֹלא ָיַדְעתִּ
ָוק ֵאַלי  ר ְיקֹּ אמֶּ י   אַמרַאל תֹּ ַויֹּ כִּ ַנַער ָאנֹּ

ְשָלֲחָך ֵתֵלְך ְוֵאת ָכל   ר אֶּ י ַעל ָכל ֲאשֶּ כִּ
ר ֲאַצְּוָך ְתַדֵבר: יָראח( ) ֲאשֶּ  ַאל תִּ

ָך ְנֻאם  לֶּ י ְלַהצִּ ְתָך ֲאנִּ י אִּ ם כִּ ְפֵניהֶּ מִּ
ָוק: ת ָידוֹּ ) ְיקֹּ ָוק אֶּ ְשַלח ְיקֹּ ַוַיַגע ַעל ט( ַויִּ

י נֵ  פִּ ָוק ֵאַלי הִּ ר ְיקֹּ אמֶּ י ְדָבַרי ַויֹּ ה ָנַתתִּ
יָך: ם ַהזֶּה ַעל  ) ְבפִּ יָך ַהיוֹּ ְפַקְדתִּ י( ְרֵאה הִּ

ת  ם ְוַעל ַהַמְמָלכוֹּ יִּ ץ  ַהגוֹּ ְנתוֹּ ְנתוֹּש ְולִּ לִּ
ס יד ְוַלֲהרוֹּ עַ  ּוְלַהֲאבִּ ְנטוֹּ ְבנוֹּת ְולִּ  : פלִּ

640-609 

597-587 609-598 



ָלא ַעל   ת ְבֵני ָהָאָדם. ְוֵאין ַהְנבּוָאה ָחָלה אֶּ ָהֵאל ְמַנֵבא אֶּ ֵדי ַהָדת ֵליַדע שֶּ יסוֹּ ל ַבָחְכָמה,   ָחָכםמִּ ָגדוֹּ
רגִּ  ְצרוֹּ ָתמִּ  בוֹּ ְתַגֵבר ְבַדְעתוֹּ ַעל יִּ ָלא הּוא מִּ ָלם אֶּ ְתַגֵבר ָעָליו ְבָדָבר ָבעוֹּ ְצרוֹּ מִּ ָתיו, ְוֹלא ְיֵהא יִּ דוֹּ יד.  ְבמִּ

ד  ָנה ַעד ְמאֹּ  .ְוהּוא ַבַעל ֵדָעה ְרָחָבה ְנכוֹּ
It is a fundamental part of religion to acknowledge that God bestows prophecy upon the sons 

of men. But prophecy does not descend save upon a wise man, eminent in wisdom, of sterling 

character, never subdued by worldly passion, but conquering it by an ever-present willpower, 

broadminded and settled to the highest degree. 

 רד"ק ירמיהו א:ה

The great sage Maimonides wrote that this 
is the case with every prophet. He cannot 
[prophesy] without a natural disposition 
(hakhana tiv`it) in his essential being, with 
which he can aspire to prophecy through 
training (hitlamdut).  
Moreover, every wisdom and natural trait in which a 
person excels, he must have some predisposition 
towards it, which improves along with training. 

ר' הגדול  ז"ל    והחכם  מימון  בר  משה 
אי אפשר לו    ;כתב כי זה ענין כל נביא

טבעיתמבלתי   יצירתו   הכנה  בעיקר 
   .ההתלמדותשיהיה נכון לנבואה עם  

 
ולא זה בלבד אלא כל חכמה וכל טבע  

יש לו קצת  ,שיש באדם שהוא גובר בו
הכנה בו בעיקר היצירה יגבר בה עם 

 .ההתלמדות

 

 א() שמות פרשת שמות פרק ג
ה ָהָיה  שֶּ הּומֹּ עֶּ ְדָין  רֹּ ֵהן מִּ ְתנוֹּ כֹּ ְתרוֹּ חֹּ אן יִּ ת צֹּ  אֶּ

אן  ת ַהצֹּ ְנַהג אֶּ ְדָברַויִּ   ַאַחר ַהמִּ
 

ים ל ַהר ָהֱאֹלהִּ א אֶּ ֵרָבה: ַוָיבֹּ  חֹּ

 
 רש"י שמות ג':א' 

 לא ירעו בשדות אחריםלהתרחק מן הגזל, ש
 ספורנו שמות ג':א' 

 הוא לבדו להתבודד ולהתפלל 
ָהָיה   ֵתינּו, ְכשֶּ אן, ָאְמרּו ַרבוֹּ ָלא ַבצֹּ ה ֹלא ְבָחנוֹּ ַהָקדוֹּש ָברּוְך הּוא אֶּ מדרש רבה שמות ג':א' ְוַאף משֶּ

ְתרוֹּ  ל יִּ אנוֹּ שֶּ ה צֹּ עֶּ ם רוֹּ ה ַרֵבינּו ָעָליו ַהָשלוֹּ יַע  משֶּ גִּ הִּ י, ְוָרץ ַאֲחָריו ַעד שֶּ נּו ְגדִּ מֶּ ְדָבר, ָבַרח מִּ ַבמִּ
י גִּ הִּ ת, ֵכיָון שֶּ ְשתוֹּ י לִּ ם, ְוָעַמד ַהְגדִּ ל ַמיִּ ְזַדְמָנה לוֹּ ְבֵרָכה שֶּ ית, נִּ יַע ַלֲחסִּ גִּ הִּ ית, ֵכיָון שֶּ ה ַלֲחסִּ ַע משֶּ

ָרץ ָהיִּ  ֵדַע שֶּ י יוֹּ יתִּ י ֹלא ָהיִּ , ָאַמר ֲאנִּ ְצלוֹּ יבוֹּ ַעל ְכֵתפוֹּ ְוָהָיה ְמַהֵלְך.  אֶּ ְרכִּ ְפֵני ָצָמא, ָעֵיף ַאָתה, הִּ יָת מִּ
י   אנִּ ה צֹּ ְרעֶּ ל ָבָשר ָוָדם ָכְך ַחיֶּיָך ַאָתה תִּ אנוֹּ שֶּ ג צֹּ ְנהֹּ ים לִּ ָאַמר ַהָקדוֹּש ָברּוְך הּוא, ֵיש ְלָך ַרֲחמִּ

ה.  עֶּ ה ָהָיה רוֹּ ְשָרֵאל, ֱהֵוי: ּומשֶּ  יִּ
 ח -ישעיהו ו:ה

א־וָ  ִ֤יש ְטֵמֽ ִ֣י אִּ י כִּ ְדֵמֵ֗יתִּ י־נִּ ִ֣י כִּֽ י־לִּ ַמַ֞ר ֽאוֹּ אֹּ
ם  ְךַ֙ ַעם־ְטֵמִ֣א ְשָפַתֹ֔יִּ י ּוְבתוֹּ ֹ֔כִּ םַ֙ ָאנֹּ ְשָפַתַ֙יִּ
ת   ָוָ֥ה ְצָבאִ֖וֹּ ְך ְיהֹּ ֶּ֛לֶּ ת־ַהמֶּ ֵ֗י אֶּ ֵשֵׁ֑ב כִּ ִ֖י יוֹּ כִּ ָאנֹּ
ֹ֔ים   ן־ַהְשָרפִּ ָחדַ֙ מִּ י׃ ַוָיִ֣עׇף ֵאַלֵ֗י אֶּ ָראָּ֥ו ֵעיָנֽ

ֶ֨לְ  ְצָפֵׁ֑ה ְבמֶּ ם ָלַקִ֖ח ֵמַעָ֥ל  ּוְבָידִ֖וֹּ רִּ ַקַחֹ֔יִּ
ַח׃  ְזֵבֽ ֹ֔יַהמִּ ֵנֶּ֛ה ָנַגָ֥ע   ַוַיַגִ֣ע ַעל־פִּ ר הִּ ֹּ֕אמֶּ ַויֹּ

ָֹ֔ך ְוַחָטאְתָךִ֖   ֵׁ֑יָך ְוָסִ֣ר ֲעוֺנֶּ ִ֖ה ַעל־ְשָפתֶּ זֶּ
ֵמֹ֔ר   ָניַ֙ אֹּ ל ֲאדֹּ ת־קִ֤וֹּ ְשַמַ֞ע אֶּ ר׃ ָואֶּ ְתֻכָפֽ

ָ֥י  ְננִּ ַמִ֖ר הִּ ְך־ָלֵׁ֑נּו ָואֹּ לֶּ ִ֣י ֵיֽ ְשַלִ֖ח ּומִּ ָ֥י אֶּ ת־מִּ אֶּ
נִּ   י׃ ְשָלֵחֽ

I cried, “Woe is me; I am lost! For I am a man of 
unclean lips And I live among a people Of unclean 
lips; Yet my own eyes have beheld The King LORD of 
Hosts.” Then one of the seraphs flew over to me with 
a live coal, which he had taken from the altar with a 
pair of tongs. He touched it to my lips and declared, 
“Now that this has touched your lips, Your guilt shall 
depart And your sin be purged away.” Then I heard 
the voice of my Lord saying, “Whom shall I send? 
Who will go for us?” And I said, “Here am I; send me.” 



ת־ה  ְוַהַנַַּ֧ער ְשמּוֵאֶּ֛ל שמואל א ג:א ֵׁ֑י ּוְדַבר־ה 'ְמָשֵרָ֥ת אֶּ ְפֵנִ֣י ֵעלִּ ן    'לִּ ִ֣ים ָהֵהֹ֔ם ֵאָ֥ין ָחזִ֖וֹּ ָהָיִ֤ה ָיָקרַ֙ ַבָימִּ
ץ׃ ְפָרֽ   נִּ

 Young Samuel was in the service of the LORD under Eli. In those days the word of the LORD 
was rare; prophecy was not widespread. 

 רש"י ירמיהו א':ו' 

איני כדאי להוכיחן משה הוכיחן סמוך למיתתו כבר נחשב בעיניהם בכמה נסים   – כי נער אנכי
הוריד את המן הגיז את השליו נתן להם את  שעשה להם הוציאם ממצרים וקרע להם את הים 

 התורה העלה את הבאר אני בתחלת שליחותי אני בא להוכיחם. 

For I am a youth: I am not worthy to reprove them. Moses reproved them shortly before his 

death, when he was already esteemed in their eyes through the many miracles that he had 

performed for them. He had taken them out of Egypt, split the Reed Sea for them, brought 

down the manna, caused the quails to fly, given them the Torah, brought up the well. Can I 

come to reprove them at the start of my mission? 

The word of the LORD came to me: What do you 
see, Jeremiah? I replied: I see a branch of an 
almond tree. The LORD said to me: You have seen 
right, For I am watchful to bring My word to pass. 
And the word of the LORD came to me a second 
time: What do you see? I replied: I see a steaming 
pot, Tipped away from the north. And the LORD 
said to me: From the north shall disaster break 
loose Upon all the inhabitants of the land! For I am 
summoning all the peoples Of the kingdoms of the 
north —declares the LORD. They shall come, and 
shall each set up a throne Before the gates of 
Jerusalem, Against its walls roundabout, And 
against all the towns of Judah. And I will argue My 
case against them For all their wickedness: They 
have forsaken Me And sacrificed to other gods And 
worshiped the works of their hands. 

ר ָמה  )  ָוק ֵאַלי ֵלאמֹּ י ְדַבר ְיקֹּ יא( ַוְיהִּ
ַמר   ְרְמָיהּו ָואֹּ ה יִּ אֶּ י  ַמֵקל ָשֵקדַאָתה רֹּ ֲאנִּ

ה: אֶּ ָוק ֵאַלי ֵהיַטְבָת  יב( )  רֹּ ר ְיקֹּ אמֶּ ַויֹּ
ת ְראוֹּ י   לִּ י ַלֲעשֹּתוֹּ כִּ י ַעל ְדָברִּ ֵקד ֲאנִּ : שֹּ

ר ) פ ית ֵלאמֹּ ָוק ֵאַלי ֵשנִּ י ְדַבר ְיקֹּ יג( ַוְיהִּ
ַמר  ָמה ַאָתה ה ָואֹּ אֶּ יר ָנפּוחַ רֹּ י  סִּ ֲאנִּ

ה  אֶּ ָנהרֹּ ְפֵני ָצפוֹּ ר  )  :ּוָפָניו מִּ אמֶּ יד( ַויֹּ
ָוק ֵאָלי  ָפַתח ָהָרָעהְיקֹּ ן תִּ ָצפוֹּ ַעל ָכל  מִּ

ץ: ְשֵבי ָהָארֶּ  יֹּ
ֵרא ְלָכל )  י קֹּ ְננִּ י הִּ ְשְפחוֹּת טו( כִּ מִּ

ָנה ת ָצפוֹּ ָוק ּוָבאּו ְוָנְתנּו   ַמְמְלכוֹּ ְנֻאם ְיקֹּ
יש כִּ  ם ְוַעל ָכל  אִּ ַתח ַשֲעֵרי ְירּוָשַלִּ ְסאוֹּ פֶּ

יב ְוַעל ָכל ָעֵרי ְיהּוָדה: יָה ָסבִּ תֶּ מֹּ טז(  )  חוֹּ
ָתם ַעל ָכל ָרָעָתם  ְשָפַטי אוֹּ י מִּ ַבְרתִּ ְודִּ
ים   ים ֲאֵחרִּ י ַוְיַקְטרּו ֵלאֹלהִּ ר ֲעָזבּונִּ ֲאשֶּ

ם:  ְשַתֲחוּו ְלַמֲעֵשי ְיֵדיהֶּ  ַויִּ

 

So you, gird up your loins, Arise and speak to them 
All that I command you. Do not break down before 
them, Lest I break you before them. I make you this 
day A fortified city, And an iron pillar, And bronze 
walls Against the whole land— Against Judah’s 
kings and officers, And against its priests and 
citizens. They will attack you, But they shall not 
overcome you; For I am with you—declares the 
LORD—to save you. 

ַבְרָת  )  ר ָמְתנֶּיָך ְוַקְמָת ְודִּ ְאזֹּ יז( ְוַאָתה תֶּ
ךָ  י ֲאַצּוֶּ כִּ ר ָאנֹּ ם ֵאת ָכל ֲאשֶּ ַאל  ֲאֵליהֶּ

ם ֵתַחת ְפֵניהֶּ ְתָך מִּ ן ֲאחִּ ם  פֶּ ְפֵניהֶּ יח( ) :לִּ
ְבָצר  יר מִּ ם ְלעִּ יָך ַהיוֹּ ֵנה ְנַתתִּ י הִּ ַוֲאנִּ

ת ַעל ָכל  שֶּ ת ְנחֹּ מוֹּ ּוְלַעמּוד ַבְרזֶּל ּוְלחֹּ
ֲהנֶּיָה   יָה ְלכֹּ ץ ְלַמְלֵכי ְיהּוָדה ְלָשרֶּ ָהָארֶּ

ץ: יָך ְוֹלא  )  ּוְלַעם ָהָארֶּ ְלֲחמּו ֵאלֶּ יט( ְונִּ
ָוק  יּו י ְנֻאם ְיקֹּ ְתָך ֲאנִּ י אִּ ְכלּו ָלְך כִּ

ָך: פ ילֶּ  ְלַהצִּ
 



 רד"ק ירמיהו א':י"ח 

ואחר כך פירש למלכי יהודה אמר תהיה כנגדם כעיר מבצר שלא יוכלו לך כמו  –על כל הארץ 
שלא יוכל אדם לכבוש עיר מבצר כל שכן אם יהיו לה חומות נחשת ומה שאמר לעמוד ברזל 

 להטותו ולשברו. שלא יוכל אדם 

First Scripture said “against the whole land,” and then it specified “against Judah’s kings and 

officers.” Meaning, but you will be to them as a fortress they could not take. Just as no one can 

conquer a fortress, certainly if its walls are made of copper. And its comparison with “an iron 

pillar” means that no one can bend it or break it.  

The word of the LORD came to me, saying, Go 
proclaim to Jerusalem: Thus said the LORD: I 
accounted to your favor The devotion of your 
youth, Your love as a bride— How you followed Me 
in the wilderness, In a land not sown. Israel was 
holy to the LORD, The first fruits of His harvest. All 
who ate of it were held guilty; Disaster befell them 
—declares the LORD. 

ר:)  ָוק ֵאַלי ֵלאמֹּ י ְדַבר ְיקֹּ ב(  )  א( ַוְיהִּ
ר כֹּה  ם ֵלאמֹּ ָהֹלְך ְוָקָראָת ְבָאְזֵני ְירּוָשַלִּ

ְך  ד ְנעּוַריִּ סֶּ י ָלְך חֶּ ָוק ָזַכְרתִּ ַאֲהַבת ָאַמר ְיקֹּ
ְך ְדָבר ְכלּוֹלָתיִּ ְכֵתְך ַאֲחַרי ַבמִּ ץ ֹלא   לֶּ רֶּ ְבאֶּ
ית )  ְזרּוָעה: ָוק ֵראשִּ ְשָרֵאל ַליקֹּ ש יִּ דֶּ ג( קֹּ

ְכָליו יְֶּאָשמּו ה ָכל אֹּ א  ְתבּוָאתֹּ  ָרָעה ָתבֹּ
ָוק: פ  ם ְנֻאם ְיקֹּ  ֲאֵליהֶּ

 ירמיהו ב':ב' תרגום יונתן

ם ַרֲחַמת   דֶּ ֵמי קֶּ ן ַטְבַות יוֹּ ְדַנן ֲאַמר ְיָי ָדֵכיְרָנא ְלכוֹּ ירּוְשֵלם ְלֵמיַמר כִּ י בִּ ְתַנֵבי ֳקָדם ַעָמא דִּ יל ְותִּ ֱאזִּ
י ַוֲאָזלּו ָבַתר ְתֵרין שְ  ן ְדֵהיְמנּו ְבֵמיְמרִּ ין ְבָלא  ֲאָבַהְתכוֹּ ין ְשנִּ ן ְבַמְדְבָרא ַאְרְבעִּ ה ְוַאֲהרֹּ שֶּ יֵחי ָבַתר מֹּ לִּ

ְזַדְרָעא.  ין ְבַאְרָעא ְדָלא מִּ  ְזָודִּ

Go and prophesy before the people of Jerusalem saying: Thus says the Lord. I recall your 

goodness of the days of yore, the love of your ancestors who trusted My word and followed 

after My two messengers, Moses and Aaron, in the desert for 40 years with no provisions. in a 

land that was not cultivated. 

 ביאור הענין ירמיהו ב':ב'  מלבי"ם

מדמה תחלת התחבר דבר האלהי עם עמו, כחבורי חתן וכלה ארוס   –זכרתי לך חסד נעוריך 
וארוסה, ויציירהו כאיש אחד הבא מרחוק, ובת עשיר היפה בנשים הכניסה אותו לבית אביה 

בית  ועשתה עמו חסד, ואח"ז דבקה נפשה בו והתחתנה עמו, ואח"ז האמינה בו ויצאה עמו מ
 …אביה אל המדבר לאשר היה רוחו ללכת

First of all, Scripture compares the attachment of the divine word and His people to the 

attachment of a bride and a groom a fiance and a fiancee, describing it as though a man had 

come at a great distance and the beautiful daughter of a wealthy man brought him into her 

father's home and treated him well. Subsequently, she grew attached to him and they got 

married; afterwards, she put her trust in him and they left her father's house, and went to 

wherever in the wilderness he chose to go.  

 

 


