
  ו"ירמיהו ל

  'א' ק פס"רד .1

 מגלה וגליון יקרא הקלף או הגויל -קח לך מגלת ספר , ויהי בשנה הרביעית ליהויקים  )א(
  :שיכתוב אדם עליו ובסמכו המגלה לספר רוצה לומר שיכתוב עליה ואז תקרא ספר

 'ד' אברבנאל פס .2
רמיהו בעצמו והנה ראה ירמיהו לכתוב זה על ידי ברוך ולא עשה כן בשאר נבואותיו שהוא י) ד(

כתב כל ספרו זה וכל ספר מלכים וגם ספר שמואל לדעת לפי שהספרים אשר חוברו בנבואה 
אבל מגילת קינות לא נעשתה כי אם ברוח , הנבואה ההיא תעוררהו ותעזרהו לשומה על ספר

הקודש שהיא מדרגה למטה מהנבואה והוא כח ילוה לאיש לדבר דברי חכמה או תוכחות 
ולהיות מגילת קינות מלשון , ב"ה ח"אד כמו שאמר הרב המורה בפמבלשון צח והדור מ

י ברוך בן נריה מה שלא עשה "ירמיהו ומליצתו הוצרך להקל עליו את המלאכה לכתבה ע
רב ולכן לא ' בכתיבת הנבואות בעצמם כי המליצה והשיר הנעשה ברוח הקדש צריכה התבודדו

  :אשונהוהותרה בזה השאלה הר. יוכל להטריד עצמו בכתיבה
  'א', אבן עזרא איכה א. 3

וספרי אלו ', הוצאתני מארץ ספרד חמת המציקי, בר מאיר מארץ מרחקים, ואני אברהם
וכן אפרש זאת , ויורוני לבאר ספרים בטעמים מנופת מתוקים, בגלותי היו בידי מחזיקים

כי לא נמצא שני דברי השם , ואיננה המגלה הנשרפת על יד יהויקים, המגלה אחרי הדקדוקים
וכן כתוב קח לך מגלת ספר וכתבת אליה את כל הדברים אשר , אשר הם בספר ירמיה חקוקים

דברתי אליך על ישראל ועל יהודה ועל כל הגוים ועוד כתוב מדוע כתבת עליה לאמר בא יבא 
                   :מלך בבל ותשחית את הארץ הזאת ואין במגלת ספר איכה זכר בבל ולא מלכה

  'ספרי במדבר כ.4
 עמדו מרחב הזונה ואלו הם ירמיהו חלקיהו ושריה ומחסיה שמנה כהנים ושמנה נביאים

רבי יהודה אומר אף חולדה הנביאה היתה מבני בניה של רחב .  ונריה וחנמאל ושלוםוברוך
  הזונה

  ב שם"פירוש הנצי. 5
ל מה שקרא ספר הקינות "כ צ" וע,וכן הא דחשיב את ברוך לנביא ולא מצינו לו שום נביאות

  ).ו"ירמיהו ל(ק "ברוה
  עקידת יצחק הקדמת איכה. 6

       
         

       


