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  .חפיפה מלאה = כתוםצבע 
  ].וי[חפיפה למעט האותיות  = ורודצבע 
  .חפיפות )941(+ 539כ "סה

  
ִּביֵמי ֻעִּזָּיהּו יֹוָתם ָאָחז ָׁשָלִים ֲחזֹון ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֲאֶׁשר ָחָזה ַעל ְיהּוָדה ִוירּו "]1 1 'יש[

  ".ְיִחְזִקָּיהּו ַמְלֵכי ְיהּוָדה
ִּביֵמי ֻעִּזָּיה יֹוָתם ָאָחז ְיִחְזִקָּיה ַמְלֵכי ֲאֶׁשר ָהָיה ֶאל הֹוֵׁשַע ֶּבן ְּבֵאִרי ' ְּדַבר ה "]1 1 הושע[

  ". ּוִביֵמי ָיָרְבָעם ֶּבן יֹוָאׁש ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאלְיהּוָדה
יֹוָתם ָאָחז ֲחזֹון ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֲאֶׁשר ָחָזה ַעל ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלִים ִּביֵמי ֻעִּזָּיהּו  "]1 1 'יש[

  ".ְיִחְזִקָּיהּו ַמְלֵכי ְיהּוָדה
 היֹוָתם ָאָחז ְיִחְזִקָּיה ַמְלֵכי ְיהּודָ ֲאֶׁשר ָהָיה ֶאל ִמיָכה ַהּמַֹרְׁשִּתי ִּביֵמי ' ְּדַבר ה "]1 1 מיכה[

  ".ֲאֶׁשר ָחָזה ַעל ׁשְֹמרֹון ִוירּוָׁשָלִים
 ְּברֹאׁש ֶהָהִרים ְוִנָּׂשא ִמְּגָבעֹות ְוָנֲהרּו 'ִיְהֶיה ַהר ֵּבית הְוָהָיה ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ָנכֹון  "]2 2 'יש[

  ".ֵאָליו ָּכל ַהּגֹוִים
כֹון ְּברֹאׁש ֶהָהִרים ְוִנָּׂשא הּוא ִמְּגָבעֹות  נָ 'ִיְהֶיה ַהר ֵּבית הְוָהָיה ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים  "]1 4 מיכה[

  ".ְוָנֲהרּו ָעָליו ַעִּמים
ֶאל ֵּבית ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ְויֵֹרנּו ' ַרִּבים ְוָאְמרּו ְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר הְוָהְלכּו ַעִּמים  "]3 2 'יש[

  ".ִמירּוָׁשָלִים' ְדַבר הִמְּדָרָכיו ְוֵנְלָכה ְּבאְֹרחָֹתיו ִּכי ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא תֹוָרה ּו
ְוֶאל ֵּבית ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ְויֹוֵרנּו ' ַרִּבים ְוָאְמרּו ְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר הְוָהְלכּו ּגֹוִים  "]2 4 מיכה[

  ".ִמירּוָׁשָלִים' ִמְּדָרָכיו ְוֵנְלָכה ְּבאְֹרחָֹתיו ִּכי ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא תֹוָרה ּוְדַבר ה
ְלִאִּתים ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם ין ַהּגֹוִים ְוהֹוִכיַח ְלַעִּמים ַרִּבים ְוִכְּתתּו ַחְרבֹוָתם ְוָׁשַפט ּבֵ  "]4 2 'יש[

  ". ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמהְלַמְזֵמרֹות לֹא ִיָּׂשא גֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב ְולֹא
ִכְּתתּו ַחְרבֵֹתיֶהם ְוָׁשַפט ֵּבין ַעִּמים ַרִּבים ְוהֹוִכיַח ְלגֹוִים ֲעֻצִמים ַעד ָרחֹוק וְ  "]3 4 מיכה[

  ". ִיְלְמדּון עֹוד ִמְלָחָמהְלִאִּתים ַוֲחִניתֵֹתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות לֹא ִיְׂשאּו ּגֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב ְולֹא
ֱאלָֹהִיְך ְולֹא ' ָרָעֵתְך ּוְמֻׁשבֹוַתִיְך ּתֹוִכֻחְך ּוְדִעי ּוְרִאי ִּכי ַרע ָוָמר ָעְזֵבְך ֶאת הְּתַיְּסֵרְך  "]19 2 'יר[  ".ְצָבאֹות' ְנֻאם ֲאדָֹני הַמה ָּלֶכם ְּתַדְּכאּו ַעִּמי ּוְפֵני ֲעִנִּיים ִּתְטָחנּו  "]15 3 'יש[

  ".ְצָבאֹות' ְנֻאם ֲאדָֹני הַפְחָּדִתי ֵאַלִיְך 
 ִמָּכל ְסִביָבִיְך ְוִנַּדְחֶּתם ִאיׁש ְלָפָניו ְצָבאֹות' ְנֻאם ֲאדָֹני הִהְנִני ֵמִביא ָעַלִיְך ַּפַחד  "]5 49 'יר[  ".ְצָבאֹות' ְנֻאם ֲאדָֹני הַמה ָּלֶכם ְּתַדְּכאּו ַעִּמי ּוְפֵני ֲעִנִּיים ִּתְטָחנּו  "]15 3 'יש[

  ".ְוֵאין ְמַקֵּבץ ַלּנֵֹדד
  ". ִּכי ָּבא יֹוְמָך ֵעת ְּפַקְדִּתיךָ ְצָבאֹות' ְנֻאם ֲאדָֹני הי ֵאֶליָך ָזדֹון ִהְננִ  "]31 50 'יר[  ".ְצָבאֹות' ְנֻאם ֲאדָֹני הַמה ָּלֶכם ְּתַדְּכאּו ַעִּמי ּוְפֵני ֲעִנִּיים ִּתְטָחנּו  "]15 3 'יש[
ר ִויִהי ֶטֶרף ְּבֵביִתי ּוְבָחנּוִני ָנא ָּבזֹאת ָהִביאּו ֶאת ָּכל ַהַּמֲעֵׂשר ֶאל ֵּבית ָהאֹוצָ  "]10 3 מלאכי[  ". ָּבִּתים ַרִּבים ְלַׁשָּמה ִיְהיּו ְּגדִֹלים ְוטֹוִבים ֵמֵאין יֹוֵׁשבְצָבאֹות ִאם לֹא' הְּבָאְזָני  "]9 5 'יש[

  ". ֶאְפַּתח ָלֶכם ֵאת ֲאֻרּבֹות ַהָּׁשַמִים ַוֲהִריקִֹתי ָלֶכם ְּבָרָכה ַעד ְּבִלי ָדיְצָבאֹות ִאם לֹא' הָאַמר 
ָלָציו ְולֹא ִנַּתק  ְולֹא ִנְפַּתח ֵאזֹור חֲ לֹא ָינּום ְולֹא ִייָׁשןֵאין ָעֵיף ְוֵאין ּכֹוֵׁשל ּבֹו  "]27 5 'יש[

  ".ְׂשרֹוְך ְנָעָליו
  ". ׁשֹוֵמר ִיְׂשָרֵאללֹא ָינּום ְולֹא ִייָׁשןִהֵּנה  "]4 121 'תה[

 ָעָלה ְרִצין ֶמֶלְך ֲאָרם ּוֶפַקח ֶּבן יֹוָתם ֶּבן ֻעִּזָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדהַוְיִהי ִּביֵמי ָאָחז ֶּבן  "]1 7 'יש[
  ".רּוָׁשַלִם ַלִּמְלָחָמה ָעֶליָה ְולֹא ָיכֹל ְלִהָּלֵחם ָעֶליהָ ְרַמְלָיהּו ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל יְ 

יֹוָתם ֶּבן ֻעִּזָּיהּו ֶמֶלְך ִּבְׁשַנת ְׁשַּתִים ְלֶפַקח ֶּבן ְרַמְלָיהּו ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ָמַלְך  "]32 15 ב מלכים[
  ".ְיהּוָדה

ְרִצין ֶמֶלְך ֲאָרם ּוֶפַקח ֶּבן  ֶמֶלְך ְיהּוָדה ָעָלה ַוְיִהי ִּביֵמי ָאָחז ֶּבן יֹוָתם ֶּבן ֻעִּזָּיהּו "]1 7 'יש[
  ". ָעֶליָה ְולֹא ָיכֹל ְלִהָּלֵחם ָעֶליהָ ְרַמְלָיהּו ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ְירּוָׁשַלִם ַלִּמְלָחָמה

ם ְרִצין ֶמֶלְך ֲאָרם ּוֶפַקח ֶּבן ְרַמְלָיהּו ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ְירּוָׁשַלִָאז ַיֲעֶלה  "]5 16 ב מלכים[
  ". ַוָּיֻצרּו ַעל ָאָחז ְולֹא ָיְכלּו ְלִהָּלֵחםַלִּמְלָחָמה

 ִהֵּנה ַאִּפי ַוֲחָמִתי ִנֶּתֶכת ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה ַעל ָהָאָדם ְוַעל 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָלֵכן  "]20 7 'יר[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[
  ". ַהָּׂשֶדה ְוַעל ְּפִרי ָהֲאָדָמה ּוָבֲעָרה ְולֹא ִתְכֶּבהַהְּבֵהָמה ְוַעל ֵעץ

ּכֹה ָאַמר ְוַהָּבִנים ְקֵׁשי ָפִנים ְוִחְזֵקי ֵלב ֲאִני ׁשֹוֵלַח אֹוְתָך ֲאֵליֶהם ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם  "]4 2 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[
  ".'ֲאדָֹני ה

ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְוֵלְך ּבֹא ֶאל ַהּגֹוָלה ֶאל ְּבֵני ַעֶּמָך ְוִדַּבְרָּת ֲאֵליֶהם ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם  "]11 3 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[
  ". ִאם ִיְׁשְמעּו ְוִאם ֶיְחָּדלּו'ה

 ַהּׁשֵֹמַע ִיְׁשָמע 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הּוְבַדְּבִרי אֹוְתָך ֶאְפַּתח ֶאת ִּפיָך ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם  "]27 3 'יח[  ".ְולֹא ִתְהֶיה לֹא ָתקּום 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[
  ".ְוֶהָחֵדל ֶיְחָּדל ִּכי ֵּבית ְמִרי ֵהָּמה

  ". זֹאת ְירּוָׁשַלִם ְּבתֹוְך ַהּגֹוִים ַׂשְמִּתיָה ּוְסִביבֹוֶתיָה ֲאָרצֹות'ַמר ֲאדָֹני הּכֹה ָא "]5 5 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[
לֹא  ַיַען ֲהָמְנֶכם ִמן ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ְסִביבֹוֵתיֶכם ְּבֻחּקֹוַתי 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָלֵכן  "]7 5 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ֲהַלְכֶּתם ְוֶאת ִמְׁשָּפַטי לֹא ֲעִׂשיֶתם ּוְכִמְׁשְּפֵטי ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ְסִביבֹוֵתיֶכם לֹא ֲעִׂשיֶתם
ֵכְך ִמְׁשָּפִטים ְלֵעיֵני  ִהְנִני ָעַלִיְך ַּגם ָאִני ְוָעִׂשיִתי ְבתֹו'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָלֵכן  "]8 5 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ַהּגֹוִים
 ֶלָהִרים ְוַלְּגָבעֹות 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה' ְוָאַמְרָּת ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל ִׁשְמעּו ְּדַבר ֲאדָֹני ה "]3 6 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".יא ֲעֵליֶכם ֶחֶרב ְוִאַּבְדִּתי ָּבמֹוֵתיֶכםָלֲאִפיִקים ְוַלֵּגיָאיֹות ִהְנִני ֲאִני ֵמבִ 
 ַהֵּכה ְבַכְּפָך ּוְרַקע ְּבַרְגְלָך ֶוֱאָמר ָאח ֶאל ָּכל ּתֹוֲעבֹות ָרעֹות 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]11 6 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ָעב ּוַבֶּדֶבר ִיּפֹלּוֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ַּבֶחֶרב ָּברָ 
 ְלַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל ֵקץ ָּבא ַהֵּקץ ַעל ַאְרַּבע ַּכְנפֹות 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הְוַאָּתה ֶבן ָאָדם  "]2 7 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ָהָאֶרץ
  ". ָרָעה ַאַחת ָרָעה ִהֵּנה ָבָאה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]5 7 'יח[  ".לֹא ִתְהֶיה לֹא ָתקּום וְ 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[
 ַחְלֵליֶכם ֲאֶׁשר ַׂשְמֶּתם ְּבתֹוָכּה ֵהָּמה ַהָּבָׂשר ְוִהיא ַהִּסיר 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָלֵכן  "]7 11 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ְתֶכם הֹוִציא ִמּתֹוָכּהְואֶ 
 ִּכי ִהְרַחְקִּתים ַּבּגֹוִים ְוִכי ֲהִפיצֹוִתים ָּבֲאָרצֹות ָוֱאִהי 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָלֵכן ֱאמֹר  "]16 11 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".םָלֶהם ְלִמְקָּדׁש ְמַעט ָּבֲאָרצֹות ֲאֶׁשר ָּבאּו ׁשָ 
 ְוִקַּבְצִּתי ֶאְתֶכם ִמן ָהַעִּמים ְוָאַסְפִּתי ֶאְתֶכם ִמן 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָלֵכן ֱאמֹר  "]17 11 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ָהֲאָרצֹות ֲאֶׁשר ְנפֹצֹוֶתם ָּבֶהם ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֶאת ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל
 ַהָּנִׂשיא ַהַּמָּׂשא ַהֶּזה ִּבירּוָׁשַלִם ְוָכל ֵּבית 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הֱאמֹר ֲאֵליֶהם  "]10 12 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'שי[

  ".ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֵהָּמה ְבתֹוָכם
 ְליֹוְׁשֵבי ְירּוָׁשַלִם ֶאל ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הְוָאַמְרָּת ֶאל ַעם ָהָאֶרץ  "]19 12 'יח[  ".ה לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהיֶ 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

ַלְחָמם ִּבְדָאָגה יֹאֵכלּו ּוֵמיֵמיֶהם ְּבִׁשָּממֹון ִיְׁשּתּו ְלַמַען ֵּתַׁשם ַאְרָצּה ִמְּמלָֹאּה ֵמֲחַמס ָּכל ַהּיְֹׁשִבים 
  ".ָּבּה

 ִהְׁשַּבִּתי ֶאת ַהָּמָׁשל ַהֶּזה ְולֹא ִיְמְׁשלּו אֹתֹו 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָלֵכן ֱאמֹר ֲאֵליֶהם  "]23 12 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[
  ".עֹוד ְּבִיְׂשָרֵאל ִּכי ִאם ַּדֵּבר ֲאֵליֶהם ָקְרבּו ַהָּיִמים ּוְדַבר ָּכל ָחזֹון

 ִתָּמֵׁשְך עֹוד ָּכל ְּדָבָרי ֲאֶׁשר ֲאַדֵּבר ָּדָבר לֹא' ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָלֵכן ֱאמֹר ֲאֵליֶהם  "]28 12 'יח[  ". ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיהלֹא' ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[
  ".'ְוֵיָעֶׂשה ְנֻאם ֲאדָֹני ה

 הֹוי ַעל ַהְּנִביִאים ַהְּנָבִלים ֲאֶׁשר הְֹלִכים ַאַחר רּוָחם ּוְלִבְלִּתי 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]3 13 'יח[  ".ֶיה לֹא ָתקּום ְולֹא ִתהְ 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[
  ".ָראּו

יֶתם ָּכָזב ָלֵכן ִהְנִני ֲאֵליֶכם ְנֻאם ֲאדָֹני  ַיַען ַּדֶּבְרֶכם ָׁשְוא ַוֲחזִ 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָלֵכן  "]8 13 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[
  ".'ה

 ּוִבַּקְעִּתי רּוַח ְסָערֹות ַּבֲחָמִתי ְוֶגֶׁשם ׁשֵֹטף ְּבַאִּפי ִיְהֶיה 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָלֵכן  "]13 13 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[
  ".ֵחָמה ְלָכָלהְוַאְבֵני ֶאְלָּגִביׁש ּבְ 
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 הֹוי ִלְמַתְּפרֹות ְּכָסתֹות ַעל ָּכל ַאִּציֵלי ָיַדי ְועֹׂשֹות 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הְוָאַמְרָּת  "]18 13 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[
ת ְּתצֹוֵדְדָנה ְלַעִּמי ּוְנָפׁשֹות ָלֶכָנה ַהִּמְסָּפחֹות ַעל רֹאׁש ָּכל קֹוָמה ְלצֹוֵדד ְנָפׁשֹות ַהְּנָפׁשֹו

  ".ְתַחֶּייָנה
 ִהְנִני ֶאל ִּכְּסתֹוֵתיֶכָנה ֲאֶׁשר ַאֵּתָנה ְמצְֹדדֹות ָׁשם ֶאת 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָלֵכן  "]20 13 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

ְעִּתי אָֹתם ֵמַעל ְזרֹועֵֹתיֶכם ְוִׁשַּלְחִּתי ֶאת ַהְּנָפׁשֹות ֲאֶׁשר ַאֶּתם ְמצְֹדדֹות ַהְּנָפׁשֹות ְלפְֹרחֹות ְוָקרַ 
  ".ֶאת ְנָפִׁשים ְלפְֹרחֹת

יׁש ִאיׁש ִמֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר  אִ 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָלֵכן ַּדֵּבר אֹוָתם ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם  "]4 14 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[
ַנֲעֵניִתי לֹו ָבא ' ַיֲעֶלה ֶאת ִּגּלּוָליו ֶאל ִלּבֹו ּוִמְכׁשֹול ֲעֹונֹו ָיִׂשים נַֹכח ָּפָניו ּוָבא ֶאל ַהָּנִביא ֲאִני ה

  ".ְּברֹב ִּגּלּוָליו
 ׁשּובּו ְוָהִׁשיבּו ֵמַעל ִּגּלּוֵליֶכם ּוֵמַעל 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הֵכן ֱאמֹר ֶאל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל לָ  "]6 14 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ָּכל ּתֹוֲעבֵֹתיֶכם ָהִׁשיבּו ְפֵניֶכם
ַּבַעת ְׁשָפַטי ָהָרִעים ֶחֶרב ְוָרָעב ְוַחָּיה ָרָעה ָוֶדֶבר  ַאף ִּכי ַארְ 'כֹה ָאַמר ֲאדָֹני הִּכי  "]21 14 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ִׁשַּלְחִּתי ֶאל ְירּוָׁשָלִים ְלַהְכִרית ִמֶּמָּנה ָאָדם ּוְבֵהָמה
ְּבֵעץ ַהַּיַער ֲאֶׁשר ְנַתִּתיו ָלֵאׁש ְלָאְכָלה ֵּכן  ַּכֲאֶׁשר ֵעץ ַהֶּגֶפן 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָלֵכן  "]6 15 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ָנַתִּתי ֶאת יְֹׁשֵבי ְירּוָׁשָלִים
ֲעִני ָאִביְך  ִלירּוָׁשַלִם ְמכֹרַֹתִיְך ּומְֹלדַֹתִיְך ֵמֶאֶרץ ַהְּכנַ 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הְוָאַמְרָּת  "]3 16 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ָהֱאמִֹרי ְוִאֵּמְך ִחִּתית
 ַיַען ִהָּׁשֵפְך ְנֻחְׁשֵּתְך ַוִּתָּגֶלה ֶעְרָוֵתְך ְּבַתְזנּוַתִיְך ַעל ְמַאֲהָבִיְך 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]36 16 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ֹוַתִיְך ְוִכְדֵמי ָבַנִיְך ֲאֶׁשר ָנַתְּת ָלֶהםְוַעל ָּכל ִּגּלּוֵלי תֹוֲעב
 ְוָעִׂשיִתי אֹוָתְך ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשית ֲאֶׁשר ָּבִזית ָאָלה ְלָהֵפר 'כֹה ָאַמר ֲאדָֹני הִּכי  "]59 16 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ְּבִרית
 ַהֶּנֶׁשר ַהָּגדֹול ְּגדֹול ַהְּכָנַפִים ֶאֶרְך ָהֵאֶבר ָמֵלא ַהּנֹוָצה 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הְוָאַמְרָּת  "]3 17 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'י הּכֹה ָאַמר ֲאדֹנָ  "]7 7 'יש[

  ".ֲאֶׁשר לֹו ָהִרְקָמה ָּבא ֶאל ַהְּלָבנֹון ַוִּיַּקח ֶאת ַצֶּמֶרת ָהָאֶרז
 ִּתְצָלח ֲהלֹוא ֶאת ָׁשָרֶׁשיָה ְיַנֵּתק ְוֶאת ִּפְרָיּה ְיקֹוֵסס ְוָיֵבׁש 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הֱאמֹר  "]9 17 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה' הּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני "]7 7 'יש[

  ".ָּכל ַטְרֵּפי ִצְמָחּה ִּתיָבׁש ְולֹא ִבְזרַֹע ְּגדֹוָלה ּוְבַעם ָרב ְלַמְׂשאֹות אֹוָתּה ִמָּׁשָרֶׁשיהָ 
 ַחי ָאִני ִאם לֹא ָאָלִתי ֲאֶׁשר ָּבָזה ּוְבִריִתי ֲאֶׁשר ֵהִפיר 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָלֵכן  "]19 17 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ּוְנַתִּתיו ְּברֹאׁשֹו
 ְוָלַקְחִּתי ָאִני ִמַּצֶּמֶרת ָהֶאֶרז ָהָרָמה ְוָנָתִּתי ֵמרֹאׁש יְֹנקֹוָתיו 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]22 17 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ַרְך ֶאְקטֹף ְוָׁשַתְלִּתי ָאִני ַעל ַהר ָּגבַֹּה ְוָתלּול
 ֲהִלְדרֹׁש אִֹתי 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הר ֶאת ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ֶּבן ָאָדם ַּדּבֵ  "]3 20 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".'ַאֶּתם ָּבִאים ַחי ָאִני ִאם ִאָּדֵרׁש ָלֶכם ְנֻאם ֲאדָֹני ה
 ְּביֹום ָּבֳחִרי ְבִיְׂשָרֵאל ָוֶאָּׂשא ָיִדי ְלֶזַרע ֵּבית 'דָֹני הּכֹה ָאַמר אֲ ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם  "]5 20 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ֱאלֵֹהיֶכם' ַיֲעקֹב ָוִאָּוַדע ָלֶהם ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים ָוֶאָּׂשא ָיִדי ָלֶהם ֵלאמֹר ֲאִני ה
 עֹוד זֹאת 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֶּבן ָאָדם ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ָלֵכן ַּדֵּבר ֶאל  "]27 20 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ִּגְּדפּו אֹוִתי ֲאבֹוֵתיֶכם ְּבַמֲעָלם ִּבי ָמַעל
 ַהְּבֶדֶרְך ֲאבֹוֵתיֶכם ַאֶּתם ִנְטְמִאים 'ָני הּכֹה ָאַמר ֲאדָֹלֵכן ֱאמֹר ֶאל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל  "]30 20 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ְוַאֲחֵרי ִׁשּקּוֵציֶהם ַאֶּתם זִֹנים
יְנֶכם  ִאיׁש ִּגּלּוָליו ְלכּו ֲעבֹדּו ְוַאַחר ִאם אֵ 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הְוַאֶּתם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל  "]39 20 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ׁשְֹמִעים ֵאָלי ְוֶאת ֵׁשם ָקְדִׁשי לֹא ְתַחְּללּו עֹוד ְּבַמְּתנֹוֵתיֶכם ּוְבִגּלּוֵליֶכם
ת ְּבָך ֵאׁש ְוָאְכָלה  ִהְנִני ַמִּצי'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה' ְוָאַמְרָּת ְלַיַער ַהֶּנֶגב ְׁשַמע ְּדַבר ה "]3 21 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ְבָך ָכל ֵעץ ַלח ְוָכל ֵעץ ָיֵבׁש לֹא ִתְכֶּבה ַלֶהֶבת ַׁשְלֶהֶבת ְוִנְצְרבּו ָבּה ָּכל ָּפִנים ִמֶּנֶגב ָצפֹוָנה
ֶכם ֲעֹוְנֶכם ְּבִהָּגלֹות ִּפְׁשֵעיֶכם ְלֵהָראֹות  ַיַען ַהְזַּכרְ 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָלֵכן  "]29 21 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ַחּטֹאוֵתיֶכם ְּבכֹל ֲעִלילֹוֵתיֶכם ַיַען ִהָּזֶכְרֶכם ַּבַּכף ִּתָּתֵפׂשּו
ֲעָטָרה זֹאת לֹא זֹאת ַהָּׁשָפָלה ַהְגֵּבַּה  ָהִסיר ַהִּמְצֶנֶפת ְוָהִרים הָ 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]31 21 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ְוַהָּגבַֹּה ַהְׁשִּפיל
 ֶאל ְּבֵני ַעּמֹון ְוֶאל ֶחְרָּפָתם 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הְוַאָּתה ֶבן ָאָדם ִהָּנֵבא ְוָאַמְרָּת  "]33 21 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ֶרב ֶחֶרב ְּפתּוָחה ְלֶטַבח ְמרּוָטה ְלָהִכיל ְלַמַען ָּבָרקְוָאַמְרָּת חֶ 
 ִעיר ׁשֶֹפֶכת ָּדם ְּבתֹוָכּה ָלבֹוא ִעָּתּה ְוָעְׂשָתה ִגּלּוִלים 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הְוָאַמְרָּת  "]3 22 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ."ָעֶליָה ְלָטְמָאה
 ַיַען ֱהיֹות ֻּכְּלֶכם ְלִסִגים ָלֵכן ִהְנִני קֵֹבץ ֶאְתֶכם ֶאל ּתֹוְך 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָלֵכן  "]19 22 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ְירּוָׁשָלִים
ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ּוְנִביֶאיָה ָטחּו ָלֶהם ָּתֵפל חִֹזים ָׁשְוא ְוקְֹסִמים ָלֶהם ָּכָזב אְֹמִרים  "]28 22 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".לֹא ִדֵּבר'  ַוה'ה
ֶאת ְמַאֲהַבִיְך ָעַלִיְך ֵאת ֲאֶׁשר ָנְקָעה  ִהְנִני ֵמִעיר 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָלֵכן ָאֳהִליָבה  "]22 23 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ַנְפֵׁשְך ֵמֶהם ַוֲהֵבאִתים ָעַלִיְך ִמָּסִביב
ְפֵׁשְך  ִהְנִני נְֹתָנְך ְּבַיד ֲאֶׁשר ָׂשֵנאת ְּבַיד ֲאֶׁשר ָנְקָעה נַ 'כֹה ָאַמר ֲאדָֹני הִּכי  "]28 23 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ֵמֶהם
 ּכֹוס ֲאחֹוֵתְך ִּתְׁשִּתי ָהֲעֻמָּקה ְוָהְרָחָבה ִּתְהֶיה ִלְצחֹק ּוְלַלַעג 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]32 23 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ִמְרָּבה ְלָהִכיל
 ַיַען ָׁשַכַחְּת אֹוִתי ַוַּתְׁשִליִכי אֹוִתי ַאֲחֵרי ַגֵּוְך ְוַגם ַאְּת ְׂשִאי 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָלֵכן  "]35 23 'יח[  ".לֹא ִתְהֶיה לֹא ָתקּום וְ 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ִזָּמֵתְך ְוֶאת ַּתְזנּוָתִיךְ 
  ". ַהֲעֵלה ֲעֵליֶהם ָקָהל ְוָנתֹן ֶאְתֶהן ְלַזֲעָוה ְוָלַבז'ַמר ֲאדָֹני הּכֹה ָאִּכי  "]46 23 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[
 ְׁשפֹת ַהִּסיר ְׁשפֹת 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הּוְמׁשֹל ֶאל ֵּבית ַהֶּמִרי ָמָׁשל ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם  "]3 24 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ק ּבֹו ָמִיםְוַגם ְיצֹ
 אֹוי ִעיר ַהָּדִמים ִסיר ֲאֶׁשר ֶחְלָאָתה ָבּה ְוֶחְלָאָתּה לֹא 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָלֵכן  "]6 24 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ָרלָיְצָאה ִמֶּמָּנה ִלְנָתֶחיָה ִלְנָתֶחיָה הֹוִציָאּה לֹא ָנַפל ָעֶליָה ּגֹו
  ". אֹוי ִעיר ַהָּדִמים ַּגם ֲאִני ַאְגִּדיל ַהְּמדּוָרה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָלֵכן  "]9 24 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[
 ִהְנִני ְמַחֵּלל ֶאת ִמְקָּדִׁשי ְּגאֹון ֻעְּזֶכם 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הֵאל ֱאמֹר ְלֵבית ִיְׂשרָ  "]21 24 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ַמְחַמד ֵעיֵניֶכם ּוַמְחַמל ַנְפְׁשֶכם ּוְבֵניֶכם ּוְבנֹוֵתיֶכם ֲאֶׁשר ֲעַזְבֶּתם ַּבֶחֶרב ִיּפֹלּו
 ַיַען ָאְמֵרְך ֶהָאח ֶאל 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה' ְרָּת ִלְבֵני ַעּמֹון ִׁשְמעּו ְּדַבר ֲאדָֹני הְוָאמַ  "]3 25 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ִמְקָּדִׁשי ִכי ִנָחל ְוֶאל ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל ִּכי ָנַׁשָּמה ְוֶאל ֵּבית ְיהּוָדה ִּכי ָהְלכּו ַּבּגֹוָלה
 ַיַען ַמְחֲאָך ָיד ְוַרְקֲעָך ְּבָרֶגל ַוִּתְׂשַמח ְּבָכל ָׁשאְטָך ְּבֶנֶפׁש ֶאל 'כֹה ָאַמר ֲאדָֹני הִּכי  "]6 25 'יח[  ". ִתְהֶיה לֹא ָתקּום ְולֹא'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל
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  ".ר מֹוָאב ְוֵׂשִעיר ִהֵּנה ְּכָכל ַהּגֹוִים ֵּבית ְיהּוָדה ַיַען ֲאמֹ'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]8 25 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[
 ַיַען ֲעׂשֹות ֱאדֹום ִּבְנקֹם ָנָקם ְלֵבית ְיהּוָדה ַוֶּיְאְׁשמּו ָאׁשֹום 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]12 25 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ְוִנְּקמּו ָבֶהם
 ְוָנִטִתי ָיִדי ַעל ֱאדֹום ְוִהְכַרִּתי ִמֶּמָּנה ָאָדם ּוְבֵהָמה ּוְנַתִּתיָה 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָלֵכן  "]13 25 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ָחְרָּבה ִמֵּתיָמן ּוְדָדֶנה ַּבֶחֶרב ִיּפֹלּו
 ַיַען ֲעׂשֹות ְּפִלְׁשִּתים ִּבְנָקָמה ַוִּיָּנְקמּו ָנָקם ִּבְׁשָאט ְּבֶנֶפׁש 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]15 25 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ְלַמְׁשִחית ֵאיַבת עֹוָלם
 ִהְנִני נֹוֶטה ָיִדי ַעל ְּפִלְׁשִּתים ְוִהְכַרִּתי ֶאת ְּכֵרִתים 'ַמר ֲאדָֹני הּכֹה ָאָלֵכן  "]16 25 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ְוַהֲאַבְדִּתי ֶאת ְׁשֵאִרית חֹוף ַהָּים
ִתי ָעַלִיְך ּגֹוִים ַרִּבים ְּכַהֲעלֹות ַהָּים  ִהְנִני ָעַלִיְך צֹר ְוַהֲעֵלי'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָלֵכן  "]3 26 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ְלַגָּליו
 ִהְנִני ֵמִביא ֶאל צֹר ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ִמָּצפֹון ֶמֶלְך 'כֹה ָאַמר ֲאדָֹני הִּכי  "]7 26 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ". ּוְבָפָרִׁשים ְוָקָהל ְוַעם ָרבְמָלִכים ְּבסּוס ּוְבֶרֶכב
 ְלצֹור ֲהלֹא ִמּקֹול ַמַּפְלֵּתְך ֶּבֱאנֹק ָחָלל ֵּבָהֵרג ֶהֶרג ְּבתֹוֵכְך 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]15 26 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ִיְרֲעׁשּו ָהִאִּיים
 ְּבִתִּתי אָֹתְך ִעיר ֶנֱחֶרֶבת ֶּכָעִרים ֲאֶׁשר לֹא נֹוָׁשבּו ְּבַהֲעלֹות 'כֹה ָאַמר ֲאדָֹני הִּכי  "]19 26 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ָני הּכֹה ָאַמר ֲאדֹ "]7 7 'יש[

  ".ָעַלִיְך ֶאת ְּתהֹום ְוִכּסּוְך ַהַּמִים ָהַרִּבים
ּכֹה ָאַמר ְוָאַמְרָּת ְלצֹור ַהּיֶֹׁשֶבת ַעל ְמבֹואֹת ָים רֶֹכֶלת ָהַעִּמים ֶאל ִאִּיים ַרִּבים  "]3 27 'יח[  ".ֶיה לֹא ָתקּום ְולֹא ִתהְ 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ". צֹור ַאְּת ָאַמְרְּת ֲאִני ְּכִליַלת יִֹפי'ֲאדָֹני ה
 ַיַען ָּגַבּה ִלְּבָך ַוּתֹאֶמר ֵאל ָאִני מֹוַׁשב 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני המֹר ִלְנִגיד צֹר ֶּבן ָאָדם אֱ  "]2 28 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ֱאלִֹהים ָיַׁשְבִּתי ְּבֵלב ַיִּמים ְוַאָּתה ָאָדם ְולֹא ֵאל ַוִּתֵּתן ִלְּבָך ְּכֵלב ֱאלִֹהים
  ". ַיַען ִּתְּתָך ֶאת ְלָבְבָך ְּכֵלב ֱאלִֹהים'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָלֵכן  "]6 28 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[
 ַאָּתה חֹוֵתם 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הֶּבן ָאָדם ָׂשא ִקיָנה ַעל ֶמֶלְך צֹור ְוָאַמְרָּת ּלֹו  "]12 28 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ֵלא ָחְכָמה ּוְכִליל יִֹפיָּתְכִנית מָ 
'  ִהְנִני ָעַלִיְך ִצידֹון ְוִנְכַּבְדִּתי ְּבתֹוֵכְך ְוָיְדעּו ִּכי ֲאִני ה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הְוָאַמְרָּת  "]22 28 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".י ָבּהַּבֲעׂשֹוִתי ָבּה ְׁשָפִטים ְוִנְקַּדְׁשּתִ 
 ְּבַקְּבִצי ֶאת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ִמן ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ָנפֹצּו ָבם ְוִנְקַּדְׁשִּתי 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]25 28 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ְבִּדי ְלַיֲעקֹבָבם ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ְוָיְׁשבּו ַעל ַאְדָמָתם ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ְלעַ 
 ִהְנִני ָעֶליָך ַּפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַהַּתִּנים ַהָּגדֹול 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הַּדֵּבר ְוָאַמְרָּת  "]3 29 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ֲעִׂשיִתִניָהרֵֹבץ ְּבתֹוְך ְיאָֹריו ֲאֶׁשר ָאַמר ִלי ְיאִֹרי ַוֲאִני 
  ". ִהְנִני ֵמִביא ָעַלִיְך ָחֶרב ְוִהְכַרִּתי ִמֵּמְך ָאָדם ּוְבֵהָמה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָלֵכן  "]8 29 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[
 ִמֵּקץ ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ֲאַקֵּבץ ֶאת ִמְצַרִים ִמן ָהַעִּמים ֲאֶׁשר 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הִּכי  "]13 29 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ָנפֹצּו ָׁשָּמה
ְך ָּבֶבל ֶאת ֶאֶרץ ִמְצָרִים  ִהְנִני נֵֹתן ִלְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמלֶ 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָלֵכן  "]19 29 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ְוָנָׂשא ֲהמָֹנּה ְוָׁשַלל ְׁשָלָלּה ּוָבַזז ִּבָּזּה ְוָהְיָתה ָׂשָכר ְלֵחילֹו
  ".ּיֹום ֵהיִלילּו ָהּה לַ 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הֶּבן ָאָדם ִהָּנֵבא ְוָאַמְרָּת  "]2 30 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[
  ". ְוִהְׁשַּבִּתי ֶאת ֲהמֹון ִמְצַרִים ְּבַיד ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]10 30 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[
 ְוַהֲאַבְדִּתי ִגּלּוִלים ְוִהְׁשַּבִּתי ֱאִליִלים ִמּנֹף ְוָנִׂשיא ֵמֶאֶרץ 'ה ָאַמר ֲאדָֹני הּכֹ "]13 30 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ִמְצַרִים לֹא ִיְהֶיה עֹוד ְוָנַתִּתי ִיְרָאה ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים
 ִהְנִני ֶאל ַּפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצַרִים ְוָׁשַבְרִּתי ֶאת ְזרֹעָֹתיו ֶאת 'דָֹני הּכֹה ָאַמר אֲ ָלֵכן  "]22 30 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ַהֲחָזָקה ְוֶאת ַהִּנְׁשָּבֶרת ְוִהַּפְלִּתי ֶאת ַהֶחֶרב ִמָּידֹו
ֲאֶׁשר ָּגַבְהָּת ְּבקֹוָמה ַוִּיֵּתן ַצַּמְרּתֹו ֶאל ֵּבין ֲעבֹוִתים  ַיַען 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָלֵכן  "]10 31 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ְוָרם ְלָבבֹו ְּבָגְבהֹו
הֹום ָוֶאְמַנע  ְּביֹום ִרְדּתֹו ְׁשאֹוָלה ֶהֱאַבְלִּתי ִּכֵּסִתי ָעָליו ֶאת ּתְ 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]15 31 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ַנֲהרֹוֶתיָה ַוִּיָּכְלאּו ַמִים ַרִּבים ָוַאְקִּדר ָעָליו ְלָבנֹון ְוָכל ֲעֵצי ַהָּׂשֶדה ָעָליו ֻעְלֶּפה
ְקַהל ַעִּמים ַרִּבים ְוֶהֱעלּוָך  ּוָפַרְׂשִּתי ָעֶליָך ֶאת ִרְׁשִּתי ּבִ 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]3 32 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ְּבֶחְרִמי
  ". ֶחֶרב ֶמֶלְך ָּבֶבל ְּתבֹוֶאךָ 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הִּכי  "]11 32 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[
 ַעל ַהָּדם ּתֹאֵכלּו ְוֵעיֵנֶכם ִּתְׂשאּו ֶאל 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָלֵכן ֱאמֹר ֲאֵלֶהם " ]25 33 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ִּגּלּוֵליֶכם ְוָדם ִּתְׁשּפֹכּו ְוָהָאֶרץ ִּתיָרׁשּו
 ַחי ָאִני ִאם לֹא ֲאֶׁשר ֶּבֳחָרבֹות ַּבֶחֶרב ִיּפֹלּו 'י הּכֹה ָאַמר ֲאדֹנָ ּכֹה תֹאַמר ֲאֵלֶהם  "]27 33 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ַוֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ַהָּׂשֶדה ַלַחָּיה ְנַתִּתיו ְלָאְכלֹו ַוֲאֶׁשר ַּבְּמָצדֹות ּוַבְּמָערֹות ַּבֶּדֶבר ָימּותּו
 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָדם ִהָּנֵבא ַעל רֹוֵעי ִיְׂשָרֵאל ִהָּנֵבא ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ָלרִֹעים ֶּבן ָא "]2 34 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".הֹוי רֵֹעי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָהיּו רִֹעים אֹוָתם ֲהלֹוא ַהּצֹאן ִיְרעּו ָהרִֹעים
 ִהְנִני ֶאל ָהרִֹעים ְוָדַרְׁשִּתי ֶאת צֹאִני ִמָּיָדם ְוִהְׁשַּבִּתים ֵמְרעֹות 'ה ָאַמר ֲאדָֹני הּכֹ "]10 34 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".צֹאן ְולֹא ִיְרעּו עֹוד ָהרִֹעים אֹוָתם ְוִהַּצְלִּתי צֹאִני ִמִּפיֶהם ְולֹא ִתְהֶייָן ָלֶהם ְלָאְכָלה
  ". ִהְנִני ָאִני ְוָדַרְׁשִּתי ֶאת צֹאִני ּוִבַּקְרִּתים'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הִּכי  "]11 34 'יח[  ".ְהֶיה לֹא ָתקּום ְולֹא תִ 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[
  ".יִלים ְוָלַעּתּוִדים ִהְנִני ׁשֵֹפט ֵּבין ֶׂשה ָלֶׂשה ָלאֵ 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הְוַאֵּתָנה צֹאִני  "]17 34 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[
 ". ֲאֵליֶהם ִהְנִני ָאִני ְוָׁשַפְטִּתי ֵּבין ֶׂשה ִבְרָיה ּוֵבין ֶׂשה ָרָזה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָלֵכן  "]20 34 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[
 ִהְנִני ֵאֶליָך ַהר ֵׂשִעיר ְוָנִטיִתי ָיִדי ָעֶליָך ּוְנַתִּתיָך 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הְוָאַמְרָּת ּלֹו  "]3 35 'יח[  ".ֶיה לֹא ָתקּום ְולֹא ִתהְ 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ְׁשָמָמה ּוְמַׁשָּמה
  ".ל ָהָאֶרץ ְׁשָמָמה ֶאֱעֶׂשה ָּלךְ  ִּכְׂשמַֹח ּכָ 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]14 35 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[
 ַיַען ָאַמר ָהאֹוֵיב ֲעֵליֶכם ֶהָאח ּוָבמֹות עֹוָלם ְלמֹוָרָׁשה ָהְיָתה 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]2 36 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ָּלנּו
 ַיַען ְּבַיַען ַׁשּמֹות ְוָׁשאֹף ֶאְתֶכם ִמָּסִביב 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָלֵכן ִהָּנֵבא ְוָאַמְרָּת  "]3 36 'יח[  ". ְולֹא ִתְהֶיה לֹא ָתקּום'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ִלְהיֹוְתֶכם מֹוָרָׁשה ִלְׁשֵאִרית ַהּגֹוִים ַוֵּתֲעלּו ַעל ְׂשַפת ָלׁשֹון ְוִדַּבת ָעם
 ֶלָהִרים ְוַלְּגָבעֹות 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה' ָלֵכן ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל ִׁשְמעּו ְּדַבר ֲאדָֹני ה "]4 36 'יח[  ". ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה לֹא'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

ָלֲאִפיִקים ְוַלֵּגָאיֹות ְוֶלֳחָרבֹות ַהּׁשְֹממֹות ְוֶלָעִרים ַהֶּנֱעָזבֹות ֲאֶׁשר ָהיּו ְלַבז ּוְלַלַעג ִלְׁשֵאִרית 
  ".ם ֲאֶׁשר ִמָּסִביבַהּגֹויִ 

 ִאם לֹא ְּבֵאׁש ִקְנָאִתי ִדַּבְרִּתי ַעל ְׁשֵאִרית ַהּגֹוִים ְוַעל ֱאדֹום 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָלֵכן  "]5 36 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[
  ".ְמַחת ָּכל ֵלָבב ִּבְׁשָאט ֶנֶפׁש ְלַמַען ִמְגָרָׁשּה ָלַבזֻּכָּלא ֲאֶׁשר ָנְתנּו ֶאת ַאְרִצי ָלֶהם ְלמֹוָרָׁשה ְּבׂשִ 

ּכֹה ָלֵכן ִהָּנֵבא ַעל ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֶלָהִרים ְוַלְּגָבעֹות ָלֲאִפיִקים ְוַלֵּגָאיֹות  "]6 36 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[
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  ". ִהְנִני ְבִקְנָאִתי ּוַבֲחָמִתי ִּדַּבְרִּתי ַיַען ְּכִלַּמת ּגֹוִים ְנָׂשאֶתם'ָאַמר ֲאדָֹני ה
 ֲאִני ָנָׂשאִתי ֶאת ָיִדי ִאם לֹא ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ָלֶכם ִמָּסִביב 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָלֵכן  "]7 36 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ". ְּכִלָּמָתם ִיָּׂשאּוֵהָּמה
  ". ַיַען אְֹמִרים ָלֶכם אֶֹכֶלת ָאָדם ָאְּת ּוְמַׁשֶּכֶלת ּגֹוַיִיְך ָהִיית'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]13 36 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[
 ְלַמַעְנֶכם ֲאִני עֶֹׂשה ֵּבית ִיְׂשָרֵאל לֹא' ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָלֵכן ֱאמֹר ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל  "]22 36 'יח[  ". ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיהלֹא' ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ִּכי ִאם ְלֵׁשם ָקְדִׁשי ֲאֶׁשר ִחַּלְלֶּתם ַּבּגֹוִים ֲאֶׁשר ָּבאֶתם ָׁשם
 ְּביֹום ַטֲהִרי ֶאְתֶכם ִמּכֹל ֲעֹונֹוֵתיֶכם ְוהֹוַׁשְבִּתי ֶאת ֶהָעִרים 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]33 36 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ְוִנְבנּו ֶהֳחָרבֹות
ל ַלֲעׂשֹות ָלֶהם ַאְרֶּבה אָֹתם  עֹוד זֹאת ִאָּדֵרׁש ְלֵבית ִיְׂשָראֵ 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]37 36 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ַּכּצֹאן ָאָדם
  ". ָלֲעָצמֹות ָהֵאֶּלה ִהֵּנה ֲאִני ֵמִביא ָבֶכם רּוַח ִוְחִייֶתם'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]5 37 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[
 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הַוּיֹאֶמר ֵאַלי ִהָּנֵבא ֶאל ָהרּוַח ִהָּנֵבא ֶבן ָאָדם ְוָאַמְרָּת ֶאל ָהרּוַח  "]9 37 'יח[  ".ְולֹא ִתְהֶיה לֹא ָתקּום 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ֵמַאְרַּבע רּוחֹות ּבִֹאי ָהרּוַח ּוְפִחי ַּבֲהרּוִגים ָהֵאֶּלה ְוִיְחיּו
 ִהֵּנה ֲאִני פֵֹתַח ֶאת ִקְברֹוֵתיֶכם 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָלֵכן ִהָּנֵבא ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם  "]12 37 'יח[  ". ִתְהֶיה לֹא ָתקּום ְולֹא'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ְוַהֲעֵליִתי ֶאְתֶכם ִמִּקְברֹוֵתיֶכם ַעִּמי ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל
 ִהֵּנה ֲאִני לֵֹקַח ֶאת ֵעץ יֹוֵסף ֲאֶׁשר ְּבַיד ֶאְפַרִים 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הַּדֵּבר ֲאֵלֶהם  "]19 37 'יח[  ".לֹא ִתְהֶיה לֹא ָתקּום וְ 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ְוִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ֲחֵבָרו ְוָנַתִּתי אֹוָתם ָעָליו ֶאת ֵעץ ְיהּוָדה ַוֲעִׂשיִתם ְלֵעץ ֶאָחד ְוָהיּו ֶאָחד ְּבָיִדי
 ִהֵּנה ֲאִני לֵֹקַח ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמֵּבין ַהּגֹוִים 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הְוַדֵּבר ֲאֵליֶהם  "]21 37 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה" ]7 7 'יש[

  ".ֲאֶׁשר ָהְלכּו ָׁשם ְוִקַּבְצִּתי אָֹתם ִמָּסִביב ְוֵהֵבאִתי אֹוָתם ֶאל ַאְדָמָתם
  ". ִהְנִני ֵאֶליָך ּגֹוג ְנִׂשיא רֹאׁש ֶמֶׁשְך ְוֻתָבל'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הְוָאַמְרָּת  "]3 38 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[
ַּבּיֹום ַההּוא ַיֲעלּו ְדָבִרים ַעל ְלָבֶבָך ְוָחַׁשְבָּת ַמֲחֶׁשֶבת  ְוָהָיה 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]10 38 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ָרָעה
 ֲהלֹוא ַּבּיֹום ַההּוא ְּבֶׁשֶבת 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָלֵכן ִהָּנֵבא ֶבן ָאָדם ְוָאַמְרָּת ְלגֹוג  "]14 38 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".י ִיְׂשָרֵאל ָלֶבַטח ֵּתָדעַעּמִ 
 ַהַאָּתה הּוא ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ְּבָיִמים ַקְדמֹוִנים ְּבַיד ֲעָבַדי ְנִביֵאי 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]17 38 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ָהִביא אְֹתָך ֲעֵליֶהםִיְׂשָרֵאל ַהִּנְּבִאים ַּבָּיִמים ָהֵהם ָׁשִנים לְ 
 ִהְנִני ֵאֶליָך ּגֹוג ְנִׂשיא 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הְוַאָּתה ֶבן ָאָדם ִהָּנֵבא ַעל ּגֹוג ְוָאַמְרָּת  "]1 39 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".רֹאׁש ֶמֶׁשְך ְוֻתָבל
 ֱאמֹר ְלִצּפֹור ָּכל ָּכָנף ּוְלכֹל ַחַּית ַהָּׂשֶדה 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הְוַאָּתה ֶבן ָאָדם  "]17 39 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'הּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני  "]7 7 'יש[

ֶּתם ִהָּקְבצּו ָובֹאּו ֵהָאְספּו ִמָּסִביב ַעל ִזְבִחי ֲאֶׁשר ֲאִני זֵֹבַח ָלֶכם ֶזַבח ָּגדֹול ַעל ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל ַוֲאַכלְ 
  ".ָּבָׂשר ּוְׁשִתיֶתם ָּדם

 ַעָּתה ָאִׁשיב ֶאת ְׁשבּות ַיֲעקֹב ְוִרַחְמִּתי ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָלֵכן  "]25 39 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[
  ".ְוִקֵּנאִתי ְלֵׁשם ָקְדִׁשי

 ֵאֶּלה ֻחּקֹות ַהִּמְזֵּבַח ְּביֹום ֵהָעׂשֹותֹו 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הַוּיֹאֶמר ֵאַלי ֶּבן ָאָדם  "]18 43 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ר ֲאדָֹני הּכֹה ָאמַ  "]7 7 'יש[
  ".ְלַהֲעלֹות ָעָליו עֹוָלה ְוִלְזרֹק ָעָליו ָּדם

 ַרב ָלֶכם ִמָּכל ּתֹוֲעבֹוֵתיֶכם 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הְוָאַמְרָּת ֶאל ֶמִרי ֶאל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל  "]6 44 'יח[  ".ה לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהיֶ 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[
  ".ֵּבית ִיְׂשָרֵאל

ֶעֶרל ָּבָׂשר לֹא ָיבֹוא ֶאל ִמְקָּדִׁשי ְלָכל ֶּבן  ָּכל ֶּבן ֵנָכר ֶעֶרל ֵלב וְ 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]9 44 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[
  ".ֵנָכר ֲאֶׁשר ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ְצָדָקה ֲעׂשּו  ַרב ָלֶכם ְנִׂשיֵאי ִיְׂשָרֵאל ָחָמס ָוׁשֹד ָהִסירּו ּוִמְׁשָּפט ּו'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]9 45 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[
  ".'ָהִרימּו ְגֻרׁשֵֹתיֶכם ֵמַעל ַעִּמי ְנֻאם ֲאדָֹני ה

 ָּבִראׁשֹון ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש ִּתַּקח ַּפר ֶּבן ָּבָקר ָּתִמים ְוִחֵּטאָת ֶאת 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]18 45 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[
  ".ַהִּמְקָּדׁש

 ַׁשַער ֶהָחֵצר ַהְּפִניִמית ַהּפֶֹנה ָקִדים ִיְהֶיה ָסגּור ֵׁשֶׁשת ְיֵמי 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]1 46 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[
  ".ַהַּמֲעֶׂשה ּוְביֹום ַהַּׁשָּבת ִיָּפֵתַח ּוְביֹום ַהחֶֹדׁש ִיָּפֵתחַ 

 ִּכי ִיֵּתן ַהָּנִׂשיא ַמָּתָנה ְלִאיׁש ִמָּבָניו ַנֲחָלתֹו ִהיא ְלָבָניו ִּתְהֶיה 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]16 46 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ה ָאַמר ֲאדָֹני הּכֹ "]7 7 'יש[
  ".ֲאֻחָּזָתם ִהיא ְּבַנֲחָלה

 ֵּגה ְגבּול ֲאֶׁשר ִּתְתַנֲחלּו ֶאת ָהָאֶרץ ִלְׁשֵני ָעָׂשר ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]13 47 'יח[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[
  ".יֹוֵסף ֲחָבִלים

 ".ְוהֹוִריד ִמֵּמְך ֻעֵּזְך ְוָנבֹּזּו ַאְרְמנֹוָתִיךְ  ַצר ּוְסִביב ָהָאֶרץ 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָלֵכן  "]11 3 עמוס[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[
 ָהִעיר ַהּיֵֹצאת ֶאֶלף ַּתְׁשִאיר ֵמָאה ְוַהּיֹוֵצאת ֵמָאה ַּתְׁשִאיר 'כֹה ָאַמר ֲאדָֹני הִּכי  "]3 5 עמוס[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'יש[

  ".ֲעָׂשָרה ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל
ְוִציר ַּבּגֹוִים '  ֶלֱאדֹום ְׁשמּוָעה ָׁשַמְענּו ֵמֵאת ה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הֲחזֹון עַֹבְדָיה  "]1 1 עובדיה[  ". לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 7 'שי[

  ".ֻׁשָּלח קּומּו ְוָנקּוָמה ָעֶליָה ַלִּמְלָחָמה
 ִעָּמנּו ָהָרה ְויֶֹלֶדת ֵּבן ְוָקָראת ְׁשמֹוָלֶכם אֹות ִהֵּנה ָהַעְלָמה ָלֵכן ִיֵּתן ֲאדָֹני הּוא  "]14 7 'יש[

  ".ֵאל
'  ִיְׁשָמֵעאל ִּכי ָׁשַמע הָהָרה ְויַֹלְדְּת ֵּבן ְוָקָראת ְׁשמֹוִהָּנְך ' ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמְלַאְך ה "]11 16 'בר[

  ".ֶאל ָעְנֵיךְ 
 ְׁשמֹו ַמֵהר ָׁשָלל ָחׁש ֵאַלי ְקָרא' ַוּיֹאֶמר הַוֵּתֶלד ֵּבן ָוֶאְקַרב ֶאל ַהְּנִביָאה ַוַּתַהר  "]3 8 'יש[
  ".ַּבז

 ֶאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְּבָעֵרי ְיהּוָדה ּוְבֻחצֹות ְירּוָׁשַלִם ֵאַלי ְקָרא' ַוּיֹאֶמר ה "]6 11 'יר[
  ".ֵלאמֹר ִׁשְמעּו ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּבִרית ַהּזֹאת ַוֲעִׂשיֶתם אֹוָתם

 ָהלֹוְך ְוָקִניָת ְּלָך ֵאזֹור ִּפְׁשִּתים ְוַׂשְמּתֹו ַעל ָמְתֶניָך ּוַבַּמִים לֹא ֵאַלי' ּכֹה ָאַמר ה "]1 13 'יר[  ". ְּכֶחְזַקת ַהָּיד ְוִיְּסֵרִני ִמֶּלֶכת ְּבֶדֶרְך ָהָעם ַהֶּזה ֵלאמֹרֵאַלי' כֹה ָאַמר הִּכי  "]11 8 'יש[
  ".ְתִבֵאהּו

 ָהלְֹך ְוָעַמְדָּת ְּבַׁשַער ְּבֵני ָהָעם ֲאֶׁשר ָיבֹאּו בֹו ַמְלֵכי ְיהּוָדה ֵאַלי' ּכֹה ָאַמר ה "]19 17 'יר[  ". ְּכֶחְזַקת ַהָּיד ְוִיְּסֵרִני ִמֶּלֶכת ְּבֶדֶרְך ָהָעם ַהֶּזה ֵלאמֹרֵאַלי'  הכֹה ָאַמרִּכי  "]11 8 'יש[
  ".ַוֲאֶׁשר ֵיְצאּו בֹו ּוְבכֹל ַׁשֲעֵרי ְירּוָׁשָלִים

  ". ֲעֵׂשה ְלָך מֹוֵסרֹות ּומֹטֹות ּוְנַתָּתם ַעל ַצָּואֶרךָ ֵאַלי' ּכֹה ָאַמר ה "]2 27 'יר[  ". ְּכֶחְזַקת ַהָּיד ְוִיְּסֵרִני ִמֶּלֶכת ְּבֶדֶרְך ָהָעם ַהֶּזה ֵלאמֹרֵאַלי' כֹה ָאַמר הִּכי  "]11 8 'יש[
א ָדִוד ְוַעל ַמְמַלְכּתֹו ְלָהִכין אָֹתּה ּוְלַסֲעָדּה ְלַמְרֵּבה ַהִּמְׂשָרה ּוְלָׁשלֹום ֵאין ֵקץ ַעל ִּכּסֵ  "]6 9 'יש[

  ".ְצָבאֹות ַּתֲעֶׂשה ּזֹאת' ִקְנַאת הְּבִמְׁשָּפט ּוִבְצָדָקה ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם 
ְצָבאֹות ַּתֲעֶׂשה ' ִקְנַאת הִּכי ִמירּוָׁשַלִם ֵּתֵצא ְׁשֵאִרית ּוְפֵליָטה ֵמַהר ִצּיֹון  "]31 19 ב מלכים[

  ."ּזֹאת
 ּוְלׂשּומֹו ִמְרָמס ִלְׁשלֹל ָׁשָלל ְוָלבֹז ַּבזְּבגֹוי ָחֵנף ֲאַׁשְּלֶחּנּו ְוַעל ַעם ֶעְבָרִתי ֲאַצֶּוּנּו  "]6 10 'יש[

  ".ְּכחֶֹמר חּוצֹות
 ְלָהִׁשיב ָיְדָך ַעל ֳחָרבֹות נֹוָׁשבֹות ְוֶאל ַעם ְמֻאָּסף ִמּגֹוִים ִלְׁשלֹל ָׁשָלל ְוָלבֹז ַּבז "]12 38 'יח[

  ".עֶֹׂשה ִמְקֶנה ְוִקְנָין יְֹׁשֵבי ַעל ַטּבּור ָהָאֶרץ
 יֹוִסיף עֹוד ְׁשָאר ִיְׂשָרֵאל ּוְפֵליַטת ֵּבית ַיֲעקֹב ְלִהָּׁשֵען ַעל ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא לֹא "]20 10 'יש[

  ".ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ֶּבֱאֶמת' ַמֵּכהּו ְוִנְׁשַען ַעל ה
  ". ִיְהֶיה אֹור ְיָקרֹות ְוִקָּפאֹוןם ַההּוא לֹאְוָהָיה ַּבּיֹו "]6 14 זכריה[

 ְצָבאֹות ַאל ִּתיָרא ַעִּמי יֵֹׁשב ִצּיֹון ֵמַאּׁשּור ַּבֵּׁשֶבט ַיֶּכָּכה 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]24 10 'יש[
  ".ּוַמֵּטהּו ִיָּׂשא ָעֶליָך ְּבֶדֶרְך ִמְצָרִים

ֵּנה ַאִּפי ַוֲחָמִתי ִנֶּתֶכת ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה ַעל ָהָאָדם ְוַעל  הִ 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]20 7 'יר[
  ".ַהְּבֵהָמה ְוַעל ֵעץ ַהָּׂשֶדה ְוַעל ְּפִרי ָהֲאָדָמה ּוָבֲעָרה ְולֹא ִתְכֶּבה

ט ַיֶּכָּכה  ְצָבאֹות ַאל ִּתיָרא ַעִּמי יֵֹׁשב ִצּיֹון ֵמַאּׁשּור ַּבֵּׁשבֶ 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָלֵכן  "]24 10 'יש[
  ".ּוַמֵּטהּו ִיָּׂשא ָעֶליָך ְּבֶדֶרְך ִמְצָרִים

  .]7 7 'יש[
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 ְצָבאֹות ַאל ִּתיָרא ַעִּמי יֵֹׁשב ִצּיֹון ֵמַאּׁשּור ַּבֵּׁשֶבט ַיֶּכָּכה 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]24 10 'יש[
  ".ּוַמֵּטהּו ִיָּׂשא ָעֶליָך ְּבֶדֶרְך ִמְצָרִים

 ַיַען ֲהָמְנֶכם ִמן ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ְסִביבֹוֵתיֶכם ְּבֻחּקֹוַתי לֹא 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָלֵכן  "]7 5 'יח[
  ".ֲהַלְכֶּתם ְוֶאת ִמְׁשָּפַטי לֹא ֲעִׂשיֶתם ּוְכִמְׁשְּפֵטי ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ְסִביבֹוֵתיֶכם לֹא ֲעִׂשיֶתם

יָרא ַעִּמי יֵֹׁשב ִצּיֹון ֵמַאּׁשּור ַּבֵּׁשֶבט ַיֶּכָּכה  ְצָבאֹות ַאל ּתִ 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]24 10 'יש[
  ".ּוַמֵּטהּו ִיָּׂשא ָעֶליָך ְּבֶדֶרְך ִמְצָרִים

 ִהְנִני ָעַלִיְך ַּגם ָאִני ְוָעִׂשיִתי ְבתֹוֵכְך ִמְׁשָּפִטים ְלֵעיֵני 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]8 5 'יח[
  ".ַהּגֹוִים

 ְצָבאֹות ַאל ִּתיָרא ַעִּמי יֵֹׁשב ִצּיֹון ֵמַאּׁשּור ַּבֵּׁשֶבט ַיֶּכָּכה 'ָאַמר ֲאדָֹני הָלֵכן ּכֹה  "]24 10 'יש[
  ".ּוַמֵּטהּו ִיָּׂשא ָעֶליָך ְּבֶדֶרְך ִמְצָרִים

 ַחְלֵליֶכם ֲאֶׁשר ַׂשְמֶּתם ְּבתֹוָכּה ֵהָּמה ַהָּבָׂשר ְוִהיא ַהִּסיר 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 11 'יח[
  ".ְתֶכם הֹוִציא ִמּתֹוָכּהְואֶ 

 ְצָבאֹות ַאל ִּתיָרא ַעִּמי יֵֹׁשב ִצּיֹון ֵמַאּׁשּור ַּבֵּׁשֶבט ַיֶּכָּכה 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]24 10 'יש[
  ".ּוַמֵּטהּו ִיָּׂשא ָעֶליָך ְּבֶדֶרְך ִמְצָרִים

א ַוֲחִזיֶתם ָּכָזב ָלֵכן ִהְנִני ֲאֵליֶכם ְנֻאם  ַיַען ַּדֶּבְרֶכם ָׁשוְ 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]8 13 'יח[
  ".'ֲאדָֹני ה

 ְצָבאֹות ַאל ִּתיָרא ַעִּמי יֵֹׁשב ִצּיֹון ֵמַאּׁשּור ַּבֵּׁשֶבט ַיֶּכָּכה 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]24 10 'יש[
  ".ּוַמֵּטהּו ִיָּׂשא ָעֶליָך ְּבֶדֶרְך ִמְצָרִים

 ּוִבַּקְעִּתי רּוַח ְסָערֹות ַּבֲחָמִתי ְוֶגֶׁשם ׁשֵֹטף ְּבַאִּפי ִיְהֶיה 'ר ֲאדָֹני הָלֵכן ּכֹה ָאמַ  "]13 13 'יח[
  ".ְוַאְבֵני ֶאְלָּגִביׁש ְּבֵחָמה ְלָכָלה

 ְצָבאֹות ַאל ִּתיָרא ַעִּמי יֵֹׁשב ִצּיֹון ֵמַאּׁשּור ַּבֵּׁשֶבט ַיֶּכָּכה 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]24 10 'יש[
  ". ִיָּׂשא ָעֶליָך ְּבֶדֶרְך ִמְצָרִיםּוַמֵּטהּו

 ִהְנִני ֶאל ִּכְּסתֹוֵתיֶכָנה ֲאֶׁשר ַאֵּתָנה ְמצְֹדדֹות ָׁשם ֶאת 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]20 13 'יח[
צְֹדדֹות ַהְּנָפׁשֹות ְלפְֹרחֹות ְוָקַרְעִּתי אָֹתם ֵמַעל ְזרֹועֵֹתיֶכם ְוִׁשַּלְחִּתי ֶאת ַהְּנָפׁשֹות ֲאֶׁשר ַאֶּתם מְ 

  ".ֶאת ְנָפִׁשים ְלפְֹרחֹת
 ְצָבאֹות ַאל ִּתיָרא ַעִּמי יֵֹׁשב ִצּיֹון ֵמַאּׁשּור ַּבֵּׁשֶבט ַיֶּכָּכה 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]24 10 'יש[

  ".ּוַמֵּטהּו ִיָּׂשא ָעֶליָך ְּבֶדֶרְך ִמְצָרִים
ַהֶּגֶפן ְּבֵעץ ַהַּיַער ֲאֶׁשר ְנַתִּתיו ָלֵאׁש ְלָאְכָלה ֵּכן  ַּכֲאֶׁשר ֵעץ 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]6 15 'יח[

  ".ָנַתִּתי ֶאת יְֹׁשֵבי ְירּוָׁשָלִים
 ְצָבאֹות ַאל ִּתיָרא ַעִּמי יֵֹׁשב ִצּיֹון ֵמַאּׁשּור ַּבֵּׁשֶבט ַיֶּכָּכה 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]24 10 'יש[

  ".ִמְצָרִיםּוַמֵּטהּו ִיָּׂשא ָעֶליָך ְּבֶדֶרְך 
 ַחי ָאִני ִאם לֹא ָאָלִתי ֲאֶׁשר ָּבָזה ּוְבִריִתי ֲאֶׁשר ֵהִפיר 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]19 17 'יח[

  ".ּוְנַתִּתיו ְּברֹאׁשֹו
ה  ְצָבאֹות ַאל ִּתיָרא ַעִּמי יֵֹׁשב ִצּיֹון ֵמַאּׁשּור ַּבֵּׁשֶבט ַיֶּכּכָ 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]24 10 'יש[

  ".ּוַמֵּטהּו ִיָּׂשא ָעֶליָך ְּבֶדֶרְך ִמְצָרִים
 ַיַען ַהְזַּכְרֶכם ֲעֹוְנֶכם ְּבִהָּגלֹות ִּפְׁשֵעיֶכם ְלֵהָראֹות 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]29 21 'יח[

  ".ַחּטֹאוֵתיֶכם ְּבכֹל ֲעִלילֹוֵתיֶכם ַיַען ִהָּזֶכְרֶכם ַּבַּכף ִּתָּתֵפׂשּו
 ְצָבאֹות ַאל ִּתיָרא ַעִּמי יֵֹׁשב ִצּיֹון ֵמַאּׁשּור ַּבֵּׁשֶבט ַיֶּכָּכה 'ן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָלכֵ  "]24 10 'יש[

  ".ּוַמֵּטהּו ִיָּׂשא ָעֶליָך ְּבֶדֶרְך ִמְצָרִים
ְך  ַיַען ֱהיֹות ֻּכְּלֶכם ְלִסִגים ָלֵכן ִהְנִני קֵֹבץ ֶאְתֶכם ֶאל ּתֹו'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]19 22 'יח[

  ".ְירּוָׁשָלִים
 ְצָבאֹות ַאל ִּתיָרא ַעִּמי יֵֹׁשב ִצּיֹון ֵמַאּׁשּור ַּבֵּׁשֶבט ַיֶּכָּכה 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]24 10 'יש[

  ".ּוַמֵּטהּו ִיָּׂשא ָעֶליָך ְּבֶדֶרְך ִמְצָרִים
ְׁשִליִכי אֹוִתי ַאֲחֵרי ַגֵּוְך ְוַגם ַאְּת ְׂשִאי  ַיַען ָׁשַכַחְּת אֹוִתי ַוּתַ 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]35 23 'יח[

  ".ִזָּמֵתְך ְוֶאת ַּתְזנּוָתִיךְ 
 ְצָבאֹות ַאל ִּתיָרא ַעִּמי יֵֹׁשב ִצּיֹון ֵמַאּׁשּור ַּבֵּׁשֶבט ַיֶּכָּכה 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]24 10 'יש[

  ".ּוַמֵּטהּו ִיָּׂשא ָעֶליָך ְּבֶדֶרְך ִמְצָרִים
 אֹוי ִעיר ַהָּדִמים ִסיר ֲאֶׁשר ֶחְלָאָתה ָבּה ְוֶחְלָאָתּה לֹא 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]6 24 'יח[

  ".ָיְצָאה ִמֶּמָּנה ִלְנָתֶחיָה ִלְנָתֶחיָה הֹוִציָאּה לֹא ָנַפל ָעֶליָה ּגֹוָרל
 ִצּיֹון ֵמַאּׁשּור ַּבֵּׁשֶבט ַיֶּכָּכה  ְצָבאֹות ַאל ִּתיָרא ַעִּמי יֵֹׁשב'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]24 10 'יש[

  ".ּוַמֵּטהּו ִיָּׂשא ָעֶליָך ְּבֶדֶרְך ִמְצָרִים
  ". אֹוי ִעיר ַהָּדִמים ַּגם ֲאִני ַאְגִּדיל ַהְּמדּוָרה'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]9 24 'יח[

ֵׁשב ִצּיֹון ֵמַאּׁשּור ַּבֵּׁשֶבט ַיֶּכָּכה  ְצָבאֹות ַאל ִּתיָרא ַעִּמי יֹ'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]24 10 'יש[
  ".ּוַמֵּטהּו ִיָּׂשא ָעֶליָך ְּבֶדֶרְך ִמְצָרִים

 ְוָנִטִתי ָיִדי ַעל ֱאדֹום ְוִהְכַרִּתי ִמֶּמָּנה ָאָדם ּוְבֵהָמה 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]13 25 'יח[
  ".לּוּוְנַתִּתיָה ָחְרָּבה ִמֵּתיָמן ּוְדָדֶנה ַּבֶחֶרב ִיּפֹ

 ְצָבאֹות ַאל ִּתיָרא ַעִּמי יֵֹׁשב ִצּיֹון ֵמַאּׁשּור ַּבֵּׁשֶבט ַיֶּכָּכה 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]24 10 'יש[
  ".ּוַמֵּטהּו ִיָּׂשא ָעֶליָך ְּבֶדֶרְך ִמְצָרִים

ִהְכַרִּתי ֶאת ְּכֵרִתים  ִהְנִני נֹוֶטה ָיִדי ַעל ְּפִלְׁשִּתים וְ 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]16 25 'יח[
  ".ְוַהֲאַבְדִּתי ֶאת ְׁשֵאִרית חֹוף ַהָּים

 ְצָבאֹות ַאל ִּתיָרא ַעִּמי יֵֹׁשב ִצּיֹון ֵמַאּׁשּור ַּבֵּׁשֶבט ַיֶּכָּכה 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]24 10 'יש[
  ".ּוַמֵּטהּו ִיָּׂשא ָעֶליָך ְּבֶדֶרְך ִמְצָרִים

 ִהְנִני ָעַלִיְך צֹר ְוַהֲעֵליִתי ָעַלִיְך ּגֹוִים ַרִּבים ְּכַהֲעלֹות ַהָּים ' ָאַמר ֲאדָֹני הָלֵכן ּכֹה "]3 26 'יח[
  ".ְלַגָּליו

 ְצָבאֹות ַאל ִּתיָרא ַעִּמי יֵֹׁשב ִצּיֹון ֵמַאּׁשּור ַּבֵּׁשֶבט ַיֶּכָּכה 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]24 10 'יש[
  ".ֶרְך ִמְצָרִיםּוַמֵּטהּו ִיָּׂשא ָעֶליָך ְּבדֶ 

  ". ַיַען ִּתְּתָך ֶאת ְלָבְבָך ְּכֵלב ֱאלִֹהים'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]6 28 'יח[

 ְצָבאֹות ַאל ִּתיָרא ַעִּמי יֵֹׁשב ִצּיֹון ֵמַאּׁשּור ַּבֵּׁשֶבט ַיֶּכָּכה 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]24 10 'יש[
  ". ִמְצָרִיםּוַמֵּטהּו ִיָּׂשא ָעֶליָך ְּבֶדֶרךְ 

  ". ִהְנִני ֵמִביא ָעַלִיְך ָחֶרב ְוִהְכַרִּתי ִמֵּמְך ָאָדם ּוְבֵהָמה'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]8 29 'יח[

 ְצָבאֹות ַאל ִּתיָרא ַעִּמי יֵֹׁשב ִצּיֹון ֵמַאּׁשּור ַּבֵּׁשֶבט ַיֶּכָּכה 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]24 10 'יש[
  ".א ָעֶליָך ְּבֶדֶרְך ִמְצָרִיםּוַמֵּטהּו ִיּׂשָ 

 ִהְנִני נֵֹתן ִלְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ֶאת ֶאֶרץ ִמְצָרִים 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]19 29 'יח[
  ".ְוָנָׂשא ֲהמָֹנּה ְוָׁשַלל ְׁשָלָלּה ּוָבַזז ִּבָּזּה ְוָהְיָתה ָׂשָכר ְלֵחילֹו

 ְצָבאֹות ַאל ִּתיָרא ַעִּמי יֵֹׁשב ִצּיֹון ֵמַאּׁשּור ַּבֵּׁשֶבט ַיֶּכָּכה 'דָֹני הָלֵכן ּכֹה ָאַמר אֲ  "]24 10 'יש[
  ".ּוַמֵּטהּו ִיָּׂשא ָעֶליָך ְּבֶדֶרְך ִמְצָרִים

 ִהְנִני ֶאל ַּפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצַרִים ְוָׁשַבְרִּתי ֶאת ְזרֹעָֹתיו ֶאת 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]22 30 'יח[
  ".ֶאת ַהִּנְׁשָּבֶרת ְוִהַּפְלִּתי ֶאת ַהֶחֶרב ִמָּידֹוַהֲחָזָקה וְ 

 ְצָבאֹות ַאל ִּתיָרא ַעִּמי יֵֹׁשב ִצּיֹון ֵמַאּׁשּור ַּבֵּׁשֶבט ַיֶּכָּכה 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]24 10 'יש[
  ".ּוַמֵּטהּו ִיָּׂשא ָעֶליָך ְּבֶדֶרְך ִמְצָרִים

 ַיַען ֲאֶׁשר ָּגַבְהָּת ְּבקֹוָמה ַוִּיֵּתן ַצַּמְרּתֹו ֶאל ֵּבין ֲעבֹוִתים 'ָני הָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדֹ "]10 31 'יח[
  ".ְוָרם ְלָבבֹו ְּבָגְבהֹו

 ְצָבאֹות ַאל ִּתיָרא ַעִּמי יֵֹׁשב ִצּיֹון ֵמַאּׁשּור ַּבֵּׁשֶבט ַיֶּכָּכה 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]24 10 'יש[
  ".ֶדֶרְך ִמְצָרִיםּוַמֵּטהּו ִיָּׂשא ָעֶליָך ּבְ 

 ֲאֵליֶהם ִהְנִני ָאִני ְוָׁשַפְטִּתי ֵּבין ֶׂשה ִבְרָיה ּוֵבין ֶׂשה 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]20 34 'יח[
  ".ָרָזה

 ְצָבאֹות ַאל ִּתיָרא ַעִּמי יֵֹׁשב ִצּיֹון ֵמַאּׁשּור ַּבֵּׁשֶבט ַיֶּכָּכה 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]24 10 'יש[
  ".ַמֵּטהּו ִיָּׂשא ָעֶליָך ְּבֶדֶרְך ִמְצָרִיםּו

 ִאם לֹא ְּבֵאׁש ִקְנָאִתי ִדַּבְרִּתי ַעל ְׁשֵאִרית ַהּגֹוִים ְוַעל 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]5 36 'יח[
ְלַמַען ִמְגָרָׁשּה ֱאדֹום ֻּכָּלא ֲאֶׁשר ָנְתנּו ֶאת ַאְרִצי ָלֶהם ְלמֹוָרָׁשה ְּבִׂשְמַחת ָּכל ֵלָבב ִּבְׁשָאט ֶנֶפׁש 

  ".ָלַבז
 ְצָבאֹות ַאל ִּתיָרא ַעִּמי יֵֹׁשב ִצּיֹון ֵמַאּׁשּור ַּבֵּׁשֶבט ַיֶּכָּכה 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]24 10 'יש[

  ".ּוַמֵּטהּו ִיָּׂשא ָעֶליָך ְּבֶדֶרְך ִמְצָרִים
ִדי ִאם לֹא ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ָלֶכם ִמָּסִביב  ֲאִני ָנָׂשאִתי ֶאת יָ 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 36 'יח[

  ".ֵהָּמה ְּכִלָּמָתם ִיָּׂשאּו
 ְצָבאֹות ַאל ִּתיָרא ַעִּמי יֵֹׁשב ִצּיֹון ֵמַאּׁשּור ַּבֵּׁשֶבט ַיֶּכָּכה 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]24 10 'יש[

  ".ּוַמֵּטהּו ִיָּׂשא ָעֶליָך ְּבֶדֶרְך ִמְצָרִים
 ַעָּתה ָאִׁשיב ֶאת ְׁשבּות ַיֲעקֹב ְוִרַחְמִּתי ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל 'ֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הלָ  "]25 39 'יח[

  ".ְוִקֵּנאִתי ְלֵׁשם ָקְדִׁשי
 ְצָבאֹות ַאל ִּתיָרא ַעִּמי יֵֹׁשב ִצּיֹון ֵמַאּׁשּור ַּבֵּׁשֶבט ַיֶּכָּכה 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]24 10 'יש[

  ".ָּׂשא ָעֶליָך ְּבֶדֶרְך ִמְצָרִיםּוַמֵּטהּו יִ 
 ". ַצר ּוְסִביב ָהָאֶרץ ְוהֹוִריד ִמֵּמְך ֻעֵּזְך ְוָנבֹּזּו ַאְרְמנֹוָתִיךְ 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]11 3 עמוס[

 ַהְזִּכירּו ִקְראּו ִבְׁשמֹו הֹוִדיעּו ָבַעִּמים ֲעִלילָֹתיו' הֹודּו ַלהַוֲאַמְרֶּתם ַּבּיֹום ַההּוא  "]4 12 'יש[
  ".ִּכי ִנְׂשָּגב ְׁשמֹו

  ".ִקְראּו ִבְׁשמֹו הֹוִדיעּו ָבַעִּמים ֲעִלילֹוָתיו' הֹודּו ַלה "]1 105 'תה[

 ַהְזִּכירּו ִקְראּו ִבְׁשמֹו הֹוִדיעּו ָבַעִּמים ֲעִלילָֹתיו' הֹודּו ַלהַוֲאַמְרֶּתם ַּבּיֹום ַההּוא  "]4 12 'יש[
  ".ִּכי ִנְׂשָּגב ְׁשמֹו

  ".ִקְראּו ִבְׁשמֹו הֹוִדיעּו ָבַעִּמים ֲעִלילָֹתיו' הֹודּו ַלה "]8 16 א י"דה[

  ".ּוְכׁשֹד ִמַּׁשַּדי ָיבֹוא' ִּכי ָקרֹוב יֹום הֲאָהּה ַלּיֹום  "]15 1 יואל[  ".ְּכׁשֹד ִמַּׁשַּדי ָיבֹוא' ִּכי ָקרֹוב יֹום הֵהיִלילּו  "]6 13 'יש[
 ֶאל ַאְרצֹו ִאיׁש ֶאל ַעּמֹו ִיְפנּו ְוִאיׁשָּדח ּוְכצֹאן ְוֵאין ְמַקֵּבץ ְוָהָיה ִּכְצִבי מֻ  "]14 13 'יש[

  ".ָינּוסּו
ִאיׁש ֶאל ַעּמֹו ִיְפנּו ִּכְרתּו זֹוֵרַע ִמָּבֶבל ְותֵֹפׂש ַמָּגל ְּבֵעת ָקִציר ִמְּפֵני ֶחֶרב ַהּיֹוָנה  "]16 50 'יר[

  ". ְלַאְרצֹו ָיֻנסּוְוִאיׁש
ְּכַמְהֵּפַכת ֱאלִֹהים ֶאת ְסדֹם  ָבֶבל ְצִבי ַמְמָלכֹות ִּתְפֶאֶרת ְּגאֹון ַּכְׂשִּדים ְוָהְיָתה "]19 13 'יש[

  ".ְוֶאת ֲעמָֹרה
לֹא ֵיֵׁשב ָׁשם ִאיׁש '  ְוֶאת ְׁשֵכֶניָה ְנֻאם הְּכַמְהֵּפַכת ֱאלִֹהים ֶאת ְסדֹם ְוֶאת ֲעמָֹרה "]40 50 'יר[

  ".ְולֹא ָיגּור ָּבּה ֶּבן ָאָדם
ְּכַמְהֵּפַכת ֱאלִֹהים ֶאת ְסדֹם ְוָהְיָתה ָבֶבל ְצִבי ַמְמָלכֹות ִּתְפֶאֶרת ְּגאֹון ַּכְׂשִּדים  "]19 13 'יש[

  ".ְוֶאת ֲעמָֹרה
 ַוִּתְהיּו ְּכאּוד ֻמָּצל ְּכַמְהֵּפַכת ֱאלִֹהים ֶאת ְסדֹם ְוֶאת ֲעמָֹרהָהַפְכִּתי ָבֶכם  "]11 4 עמוס[

  ".'ם הִמְּׂשֵרָפה ְולֹא ַׁשְבֶּתם ָעַדי ְנאֻ 
 ְולֹא ַיֵהל ָׁשם ֲעָרִבי ְורִֹעים לֹא ָלֶנַצח ְולֹא ִתְׁשּכֹן ַעד ּדֹור ָודֹורלֹא ֵתֵׁשב  "]20 13 'יש[

  ".ַיְרִּבצּו ָׁשם
ָלֶנַצח ְולֹא ָלֵכן ֵיְׁשבּו ִצִּיים ֶאת ִאִּיים ְוָיְׁשבּו ָבּה ְּבנֹות ַיֲעָנה ְולֹא ֵתֵׁשב עֹוד  "]39 50 'יר[

  ".ּדֹור ָודֹרִתְׁשּכֹון ַעד 
רֹאָׁשיו ָעָלה ַהַּבִית ְוִדיבֹן ַהָּבמֹות ְלֶבִכי ַעל ְנבֹו ְוַעל ֵמיְדָבא מֹוָאב ְיֵיִליל ְּבָכל  "]2 15 'יש[

  ".ָקְרָחה ָּכל ָזָקן ְּגרּוָעה
  ".ָׂשק ַעל ָּכל ָיַדִים ְּגֻדדֹת ְוַעל ָמְתַנִים רֹאׁש ָקְרָחה ְוָכל ָזָקן ְּגֻרָעהִּכי ָכל  "]37 48 'יר[

 ִּכי ַמֲעֵלה ַהּלּוִחית ִּבְבִכי ַיֲעֶלהִלִּבי ְלמֹוָאב ִיְזָעק ְּבִריֶחָה ַעד צַֹער ֶעְגַלת ְׁשִלִׁשָּיה  "]5 15 'יש[
  ".ּבֹו ִּכי ֶּדֶרְך חֹורַֹנִים ַזֲעַקת ֶׁשֶבר ְיעֵֹערּו

  ". חֹורַֹנִים ָצֵרי ַצֲעַקת ֶׁשֶבר ָׁשֵמעּו ֶּבִכי ִּכי ְּבמֹוַרדִּכי ַמֲעֵלה ַהֻּלִחית ִּבְבִכי ַיֲעֶלה "]5 48 'יר[

  ". לֹא ֵכן ָעׂשּוֶעְבָרתֹו ְולֹא ֵכן ַּבָּדיו' ֲאִני ָיַדְעִּתי ְנֻאם ה "]30 48 'יר[  ".ְוֶעְבָרתֹו לֹא ֵכן ַּבָּדיוָׁשַמְענּו ְגאֹון מֹוָאב ֵּגא ְמאֹד ַּגֲאָותֹו ּוְגאֹונֹו  "]6 16 'יש[
ַוִּיְּגׁשּו ְבֵני ְיהּוָדה ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ַּבִּגְלָּגל ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָּכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה ַהְּקִנִּזי ַאָּתה  "]6 14 יהושע[  ". מֹוָאב ֵמָאזֶאל' ר ֲאֶׁשר ִּדֶּבר הַהָּדבָ ֶזה  "]13 16 'יש[
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דֹוֶתיָך ְּבָקֵדׁש  מֶֹׁשה ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ַעל אֹדֹוַתי ְוַעל אֶֹאל' ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדֶּבר הָיַדְעָּת ֶאת 
  ".ַּבְרֵנעַ 

 ָעָליו ָּבָזה ְלָך ָלֲעָגה ְלָך ְּבתּוַלת ַּבת ִצּיֹון ַאֲחֶריָך 'ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה "]21 19 ב מלכים[  ". ֶאל מֹוָאב ֵמָאז'ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה "]13 16 'יש[
  ".רֹאׁש ֵהִניָעה ַּבת ְירּוָׁשָלִים

  ". ֲעֵליֶכם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל'ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדֶּבר הִׁשְמעּו ֶאת  "]1 10 'יר[  ". ֶאל מֹוָאב ֵמָאז'ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדֶּבר הֶזה  "]13 16 'יש[
ִביא ָלבֹוא ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ְלַהּכֹות  ִיְרְמָיהּו ַהּנָ ֶאל' ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה "]13 46 'יר[  ". מֹוָאב ֵמָאזֶאל' ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדֶּבר הֶזה  "]13 16 'יש[

  ".ֶאת ֶאֶרץ ִמְצָרִים
  ". ָּבֶבל ֶאל ֶאֶרץ ַּכְׂשִּדים ְּבַיד ִיְרְמָיהּו ַהָּנִביאֶאל' ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה "]1 50 'יר[  ". מֹוָאב ֵמָאזֶאל' ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדֶּבר הֶזה  "]13 16 'יש[
ְוִנְׁשַאר ּבֹו עֹוֵללֹת ְּכנֶֹקף ַזִית ְׁשַנִים ְׁשלָֹׁשה ַּגְרְּגִרים ְּברֹאׁש ָאִמיר ַאְרָּבָעה ֲחִמָּׁשה  "]6 17 'יש[

  ".ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ְנֻאם הִּבְסִעֶפיָה ּפִֹרָּיה 
ְתַהְּלכּו ְלָפַני  ָאמֹור ָאַמְרִּתי ֵּביְתָך ּוֵבית ָאִביָך יִ ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ְנֻאם הָלֵכן  "]30 2 א שמואל[

  ".ָחִליָלה ִּלי ִּכי ְמַכְּבַדי ֲאַכֵּבד ּובַֹזי ֵיָקּלּו' ַעד עֹוָלם ְוַעָּתה ְנֻאם ה
 ֶאְׁשֳקָטה ְוַאִּביָטה ִבְמכֹוִני ְּכחֹם ַצח ֲעֵלי אֹור ְּכָעב ַטל ְּבחֹם ֵאַלי' כֹה ָאַמר הִּכי  "]4 18 'יש[

  ".ָקִציר

  .]11 8 'יש[

 ָּגִליָתה ֶאת אֶֹזן ַעְבְּדָך ֵלאמֹר ַּבִית ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הִּכי ַאָּתה  "]27 7 ב שמואל[  ". ִהַּגְדִּתי ָלֶכםְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הָׁשִתי ּוֶבן ָּגְרִני ֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ֵמֵאת ְמדֻ  "]10 21 'יש[
  ".ַּפֵּלל ֵאֶליָך ֶאת ַהְּתִפָּלה ַהּזֹאתֶאְבֶנה ָּלְך ַעל ֵּכן ָמָצא ַעְבְּדָך ֶאת ִלּבֹו ְלִהתְ 

ָנה ֶאְתֶכם  ֵהיִטיבּו ַדְרֵכיֶכם ּוַמַעְלֵליֶכם ַוֲאַׁשּכְ ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הּכֹה ָאַמר  "]3 7 'יר[  ". ִהַּגְדִּתי ָלֶכםְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הְמֻדָׁשִתי ּוֶבן ָּגְרִני ֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ֵמֵאת  "]10 21 'יש[
  ".ַּבָּמקֹום ַהֶּזה

  ". עֹלֹוֵתיֶכם ְספּו ַעל ִזְבֵחיֶכם ְוִאְכלּו ָבָׂשרְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הּכֹה ָאַמר  "]21 7 'יר[  ". ִהַּגְדִּתי ָלֶכםְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הְמֻדָׁשִתי ּוֶבן ָּגְרִני ֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ֵמֵאת  "]10 21 'יש[
 ִהְנִני ַמֲאִכיָלם ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ַלֲעָנה ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הָלֵכן ּכֹה ָאַמר  "]14 9 'יר[  ". ִהַּגְדִּתי ָלֶכםְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הְמֻדָׁשִתי ּוֶבן ָּגְרִני ֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ֵמֵאת  "]10 21 'יש[

  ".ְוִהְׁשִקיִתים ֵמי רֹאׁש
 ִהְנִני ַמְׁשִּבית ִמן ַהָּמקֹום ַהֶּזה ְלֵעיֵניֶכם ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הִּכי כֹה ָאַמר  "]9 16 'יר[  ". ִהַּגְדִּתי ָלֶכםְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הְמֻדָׁשִתי ּוֶבן ָּגְרִני ֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ֵמֵאת  "]10 21 'יש[

  ".ה קֹול ָחָתן ְוקֹול ַּכָּלהּוִביֵמיֶכם קֹול ָׂשׂשֹון ְוקֹול ִׂשְמחָ 
לֵֹהי ְצָבאֹות אֱ ' הַמְלֵכי ְיהּוָדה ְויְֹׁשֵבי ְירּוָׁשָלִים ּכֹה ָאַמר ' ְוָאַמְרָּת ִׁשְמעּו ְדַבר ה "]3 19 'יר[  ". ִהַּגְדִּתי ָלֶכםְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הְמֻדָׁשִתי ּוֶבן ָּגְרִני ֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ֵמֵאת  "]10 21 'יש[

  ". ִהְנִני ֵמִביא ָרָעה ַעל ַהָּמקֹום ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָּכל ׁשְֹמָעּה ִּתַּצְלָנה ָאְזָניוִיְׂשָרֵאל
 ִהְנִני ֵמִבי ֶאל ָהִעיר ַהּזֹאת ְוַעל ָּכל ָעֶריָה ֵאת ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאלְצָבאֹות ' הּכֹה ָאַמר  "]15 19 'יר[  ". ִהַּגְדִּתי ָלֶכםְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הְמֻדָׁשִתי ּוֶבן ָּגְרִני ֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ֵמֵאת  "]10 21 'יש[

  ".ָּכל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ָעֶליָה ִּכי ִהְקׁשּו ֶאת ָעְרָּפם ְלִבְלִּתי ְׁשמֹוַע ֶאת ְּדָבָרי
 ְׁשתּו ְוִׁשְכרּו ּוְקיּו ְוִנְפלּו ְולֹא ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ּכֹה ָאַמר  "]27 25 'יר[  ". ִהַּגְדִּתי ָלֶכםלֵֹהי ִיְׂשָרֵאלְצָבאֹות אֱ ' הְמֻדָׁשִתי ּוֶבן ָּגְרִני ֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ֵמֵאת  "]10 21 'יש[

  ".ָתקּומּו ִמְּפֵני ַהֶחֶרב ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ׁשֵֹלַח ֵּביֵניֶכם
 ּכֹה תֹאְמרּו ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הְוִצִּויָת אָֹתם ֶאל ֲאדֵֹניֶהם ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר  "]4 27 'יר[  ". ִהַּגְדִּתי ָלֶכםְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הי ֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ֵמֵאת ְמֻדָׁשִתי ּוֶבן ָּגְרנִ  "]10 21 'יש[

  ".ֶאל ֲאדֵֹניֶכם
ּוֵבית ֶמֶלְך '  ַעל ַהֵּכִלים ַהּנֹוָתִרים ֵּבית הְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הִּכי כֹה ָאַמר  "]21 27 'יר[  ". ִהַּגְדִּתי ָלֶכםְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הִּתי ֵמֵאת ְמֻדָׁשִתי ּוֶבן ָּגְרִני ֲאֶׁשר ָׁשַמעְ  "]10 21 'יש[

  ".ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלִים
  ". ֵלאמֹר ָׁשַבְרִּתי ֶאת עֹל ֶמֶלְך ָּבֶבלְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הּכֹה ָאַמר  "]2 28 'יר[  ". ִהַּגְדִּתי ָלֶכםְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הֵמֵאת ְמֻדָׁשִתי ּוֶבן ָּגְרִני ֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי  "]10 21 'יש[
 עֹל ַּבְרֶזל ָנַתִּתי ַעל ַצַּואר ָּכל ַהּגֹוִים ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הִּכי כֹה ָאַמר  "]14 28 'יר[  ".ִּתי ָלֶכם ִהַּגדְ ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הְמֻדָׁשִתי ּוֶבן ָּגְרִני ֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ֵמֵאת  "]10 21 'יש[

  ".ָהֵאֶּלה ַלֲעבֹד ֶאת ְנֻבַכְדֶנאַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ַוֲעָבֻדהּו ְוַגם ֶאת ַחַּית ַהָּׂשֶדה ָנַתִּתי לֹו
 ְלָכל ַהּגֹוָלה ֲאֶׁשר ִהְגֵליִתי ִמירּוָׁשַלִם ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הּכֹה ָאַמר  "]4 29 'יר[  ". ִהַּגְדִּתי ָלֶכםְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הן ָּגְרִני ֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ֵמֵאת ְמֻדָׁשִתי ּובֶ  "]10 21 'יש[

  ".ָּבֶבָלה
 ַאל ַיִּׁשיאּו ָלֶכם ְנִביֵאיֶכם ֲאֶׁשר ְּבִקְרְּבֶכם ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הִּכי כֹה ָאַמר  "]8 29 'יר[  ". ִהַּגְדִּתי ָלֶכםְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הי ֵמֵאת ְמֻדָׁשִתי ּוֶבן ָּגְרִני ֲאֶׁשר ָׁשַמְעּתִ  "]10 21 'יש[

  ".ְוקְֹסֵמיֶכם ְוַאל ִּתְׁשְמעּו ֶאל ֲחלֹמֵֹתיֶכם ֲאֶׁשר ַאֶּתם ַמְחְלִמים
 ֶאל ַאְחָאב ֶּבן קֹוָלָיה ְוֶאל ִצְדִקָּיהּו ֶבן ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הּכֹה ָאַמר  "]21 29 'יר[  ". ִהַּגְדִּתי ָלֶכםְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הְמֻדָׁשִתי ּוֶבן ָּגְרִני ֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ֵמֵאת  "]10 21 'יש[

ר ִהְנִני נֵֹתן אָֹתם ְּבַיד ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ְוִהָּכם ַמֲעֵׂשָיה ַהִּנְּבִאים ָלֶכם ִּבְׁשִמי ָׁשקֶ 
  ".ְלֵעיֵניֶכם

אמֹר ַיַען ֲאֶׁשר ַאָּתה ָׁשַלְחָּת ְבִׁשְמָכה  לֵ ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הּכֹה ָאַמר  "]25 29 'יר[  ". ִהַּגְדִּתי ָלֶכםְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הְמֻדָׁשִתי ּוֶבן ָּגְרִני ֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ֵמֵאת  "]10 21 'יש[
  ".ְסָפִרים ֶאל ָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשַלִם ְוֶאל ְצַפְנָיה ֶבן ַמֲעֵׂשָיה ַהּכֵֹהן ְוֶאל ָּכל ַהּכֲֹהִנים ֵלאמֹר

 עֹוד יֹאְמרּו ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ְּבֶאֶרץ ְיהּוָדה ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הּכֹה ָאַמר  "]22 31 'יר[  ". ִהַּגְדִּתי ָלֶכםֵאלְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשרָ ' הְמֻדָׁשִתי ּוֶבן ָּגְרִני ֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ֵמֵאת  "]10 21 'יש[
  ".ְנֵוה ֶצֶדק ַהר ַהּקֶֹדׁש' ּוְבָעָריו ְּבׁשּוִבי ֶאת ְׁשבּוָתם ְיָבֶרְכָך ה

 ָלקֹוַח ֶאת ַהְּסָפִרים ָהֵאֶּלה ֵאת ֵסֶפר ַהִּמְקָנה ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הּכֹה ָאַמר  "]14 32 'יר[  ". ִהַּגְדִּתי ָלֶכםְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ה ָׁשַמְעִּתי ֵמֵאת ְמֻדָׁשִתי ּוֶבן ָּגְרִני ֲאֶׁשר "]10 21 'יש[
  ". ְלַמַען ַיַעְמדּו ָיִמים ַרִּביםַהֶּזה ְוֵאת ֶהָחתּום ְוֵאת ֵסֶפר ַהָּגלּוי ַהֶּזה ּוְנַתָּתם ִּבְכִלי ָחֶרׂש

ָאֶרץ  עֹוד ִיָּקנּו ָבִּתים ְוָׂשדֹות ּוְכָרִמים ּבָ ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הִּכי כֹה ָאַמר  "]15 32 'יר[  ". ִהַּגְדִּתי ָלֶכםְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הְמֻדָׁשִתי ּוֶבן ָּגְרִני ֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ֵמֵאת  "]10 21 'יש[
  ".ַהּזֹאת

 ָהלְֹך ְוָאַמְרָּת ְלִאיׁש ְיהּוָדה ּוְליֹוְׁשֵבי ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הּכֹה ָאַמר  "]13 35 'יר[  ". ִהַּגְדִּתי ָלֶכםְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הְמֻדָׁשִתי ּוֶבן ָּגְרִני ֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ֵמֵאת  "]10 21 'יש[
  ".'א ִתְקחּו מּוָסר ִלְׁשמַֹע ֶאל ְּדָבַרי ְנֻאם הְירּוָׁשָלִים ֲהלֹו

 ַיַען ֲאֶׁשר ֵאלְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשרָ ' הּוְלֵבית ָהֵרָכִבים ָאַמר ִיְרְמָיהּו ּכֹה ָאַמר  "]18 35 'יר[  ". ִהַּגְדִּתי ָלֶכםְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הְמֻדָׁשִתי ּוֶבן ָּגְרִני ֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ֵמֵאת  "]10 21 'יש[
  ".ְׁשַמְעֶּתם ַעל ִמְצַות ְיהֹוָנָדב ֲאִביֶכם ַוִּתְׁשְמרּו ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתיו ַוַּתֲעׂשּו ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצָּוה ֶאְתֶכם

 לֹא ִיָּכֵרת ִאיׁש ְליֹוָנָדב ֶּבן ֵרָכב עֵֹמד ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הָלֵכן ּכֹה ָאַמר  "]19 35 'יר[  ". ִהַּגְדִּתי ָלֶכםְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הְמֻדָׁשִתי ּוֶבן ָּגְרִני ֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ֵמֵאת  "]10 21 'יש[
  ".ְלָפַני ָּכל ַהָּיִמים

 ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הָהלֹוְך ְוָאַמְרָּת ְלֶעֶבד ֶמֶלְך ַהּכּוִׁשי ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר  "]16 39 'יר[  ". ִהַּגְדִּתי ָלֶכםְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הְמֻדָׁשִתי ּוֶבן ָּגְרִני ֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ֵמֵאת  "]10 21 'יש[
  ".ִהְנִני ֵמִבי ֶאת ְּדָבַרי ֶאל ָהִעיר ַהּזֹאת ְלָרָעה ְולֹא ְלטֹוָבה ְוָהיּו ְלָפֶניָך ַּבּיֹום ַההּוא

 ִאם ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הְׁשֵאִרית ְיהּוָדה ּכֹה ָאַמר ' ְוַעָּתה ָלֵכן ִׁשְמעּו ְדַבר ה "]15 42 'יר[  ". ִהַּגְדִּתי ָלֶכםְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הְעִּתי ֵמֵאת ְמֻדָׁשִתי ּוֶבן ָּגְרִני ֲאֶׁשר ָׁשמַ  "]10 21 'יש[
  ".ַאֶּתם ׂשֹום ְּתִׂשמּון ְּפֵניֶכם ָלבֹא ִמְצַרִים ּוָבאֶתם ָלגּור ָׁשם

 ַּכֲאֶׁשר ִנַּתְך ַאִּפי ַוֲחָמִתי ַעל יְֹׁשֵבי ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הִּכי כֹה ָאַמר  "]18 42 'יר[  ". ִהַּגְדִּתי ָלֶכםְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הְמֻדָׁשִתי ּוֶבן ָּגְרִני ֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ֵמֵאת  "]10 21 'יש[
ֶכם ְּבבֲֹאֶכם ִמְצָרִים ִוְהִייֶתם ְלָאָלה ּוְלַׁשָּמה ְוִלְקָלָלה ּוְלֶחְרָּפה ְולֹא ְירּוָׁשַלִם ֵּכן ִּתַּתְך ֲחָמִתי ֲעֵלי
  ".ִתְראּו עֹוד ֶאת ַהָּמקֹום ַהֶּזה

 ִהְנִני ׁשֵֹלַח ְוָלַקְחִּתי ֶאת ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הַמְרָּת ֲאֵליֶהם ּכֹה ָאַמר ְוָא "]10 43 'יר[  ". ִהַּגְדִּתי ָלֶכםְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הְמֻדָׁשִתי ּוֶבן ָּגְרִני ֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ֵמֵאת  "]10 21 'יש[
ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ַעְבִּדי ְוַׂשְמִּתי ִכְסאֹו ִמַּמַעל ָלֲאָבִנים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָטָמְנִּתי ְוָנָטה ֶאת 

  ".ַׁשְפִרירֹו ֲעֵליֶהם
 ַאֶּתם ְרִאיֶתם ֵאת ָּכל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ֵהֵבאִתי ַעל ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הּכֹה ָאַמר  "]2 44 'יר[  ". ִהַּגְדִּתי ָלֶכםְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הי ּוֶבן ָּגְרִני ֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ֵמֵאת ְמֻדָׁשתִ  "]10 21 'יש[

  ".ה ַהּיֹום ַהֶּזה ְוֵאין ָּבֶהם יֹוֵׁשבְירּוָׁשַלִם ְוַעל ָּכל ָעֵרי ְיהּוָדה ְוִהָּנם ָחְרּבָ 
ַהְכִרית ֶאת  ִהְנִני ָׂשם ָּפַני ָּבֶכם ְלָרָעה ּולְ ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הָלֵכן ּכֹה ָאַמר  "]11 44 'יר[  ". ִהַּגְדִּתי ָלֶכםְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הְמֻדָׁשִתי ּוֶבן ָּגְרִני ֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ֵמֵאת  "]10 21 'יש[

  ".ָּכל ְיהּוָדה
 ֵלאמֹר ַאֶּתם ּוְנֵׁשיֶכם ַוְּתַדֵּבְרָנה ְּבִפיֶכם ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הּכֹה ָאַמר  "]25 44 'יר[  ". ִהַּגְדִּתי ָלֶכםְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הְמֻדָׁשִתי ּוֶבן ָּגְרִני ֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ֵמֵאת  "]10 21 'יש[

יֵדיֶכם ִמֵּלאֶתם ֵלאמֹר ָעׂשֹה ַנֲעֶׂשה ֶאת ְנָדֵרינּו ֲאֶׁשר ָנַדְרנּו ְלַקֵּטר ִלְמֶלֶכת ַהָּׁשַמִים ּוְלַהֵּסְך ּובִ 
  ".ָלּה ְנָסִכים ָהֵקים ָּתִקיְמָנה ֶאת ִנְדֵריֶכם ְוָעׂשֹה ַתֲעֶׂשיָנה ֶאת ִנְדֵריֶכם

 ִהְנִני פֹוֵקד ֶאל ָאמֹון ִמּנֹא ְוַעל ַּפְרעֹה ְוַעל ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הָאַמר  "]25 46 'יר[  ". ִהַּגְדִּתי ָלֶכםְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הִּתי ֵמֵאת ְמֻדָׁשִתי ּוֶבן ָּגְרִני ֲאֶׁשר ָׁשַמעְ  "]10 21 'יש[
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  ".ִמְצַרִים ְוַעל ֱאלֶֹהיָה ְוַעל ְמָלֶכיָה ְוַעל ַּפְרעֹה ְוַעל ַהּבְֹטִחים ּבֹו
 הֹוי ֶאל ְנבֹו ִּכי ֻׁשָּדָדה הִֹביָׁשה ִנְלְּכָדה ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הְלמֹוָאב ּכֹה ָאַמר  "]1 48 'יר[  ". ִהַּגְדִּתי ָלֶכםְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הְמֻדָׁשִתי ּוֶבן ָּגְרִני ֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ֵמֵאת  "]10 21 'יש[

  ".ב ָוָחָּתהִקְרָיָתִים הִֹביָׁשה ַהִּמְׂשָּג
 ִהְנִני פֵֹקד ֶאל ֶמֶלְך ָּבֶבל ְוֶאל ַאְרצֹו ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הָלֵכן ּכֹה ָאַמר  "]18 50 'יר[  ". ִהַּגְדִּתי ָלֶכםְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הְמֻדָׁשִתי ּוֶבן ָּגְרִני ֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ֵמֵאת  "]10 21 'יש[

  ".י ֶאל ֶמֶלְך ַאּׁשּורַּכֲאֶׁשר ָּפַקְדּתִ 
 ַּבת ָּבֶבל ְּכגֶֹרן ֵעת ִהְדִריָכּה עֹוד ְמַעט ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הִּכי כֹה ָאַמר  "]33 51 'יר[  ". ִהַּגְדִּתי ָלֶכםְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הְמֻדָׁשִתי ּוֶבן ָּגְרִני ֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ֵמֵאת  "]10 21 'יש[

  ".ת ַהָּקִציר ָלּהּוָבָאה עֵ 
 ִּכי מֹוָאב ִּכְסדֹם ִּתְהֶיה ּוְבֵני ַעּמֹון ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הָלֵכן ַחי ָאִני ְנֻאם  "]9 2 צפניה[  ". ִהַּגְדִּתי ָלֶכםְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הְמֻדָׁשִתי ּוֶבן ָּגְרִני ֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ֵמֵאת  "]10 21 'יש[

  ".ה ִמְמַׁשק ָחרּול ּוִמְכֵרה ֶמַלח ּוְׁשָמָמה ַעד עֹוָלם ְׁשֵאִרית ַעִּמי ְיָבּזּום ְוֶיֶתר ּגֹוִי ִיְנָחלּוםַּכֲעמֹרָ 
 ֱאלִֹהים ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הִיְגַּדל ִׁשְמָך ַעד עֹוָלם ֵלאמֹר ְוֵיָאֵמן וְ  "]24 17 א י"דה[  ". ִהַּגְדִּתי ָלֶכםְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הְמֻדָׁשִתי ּוֶבן ָּגְרִני ֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ֵמֵאת  "]10 21 'יש[

  ".ְלִיְׂשָרֵאל ּוֵבית ָּדִויד ַעְבְּדָך ָנכֹון ְלָפֶניךָ 
ְצָבאֹות ּוָבאּו ָּכל ַהּזְֹבִחים ' ְוָהָיה ָּכל ִסיר ִּבירּוָׁשַלִם ּוִביהּוָדה קֶֹדׁש ַלה "]21 14 זכריה[  ". ִלְבִכי ּוְלִמְסֵּפד ּוְלָקְרָחה ְוַלֲחגֹר ָׂשקְצָבאֹות ַּבּיֹום ַההּוא' הַוִּיְקָרא ֲאדָֹני  "]12 22 'יש[

  ".ְצָבאֹות ַּבּיֹום ַההּוא' הְוָלְקחּו ֵמֶהם ּוִבְּׁשלּו ָבֶהם ְולֹא ִיְהֶיה ְכַנֲעִני עֹוד ְּבֵבית 
  .]7 7 'יש[  ".ֵכן ַהֶּזה ַעל ֶׁשְבָנא ֲאֶׁשר ַעל ַהָּבִית ְצָבאֹות ֶלְך ּבֹא ֶאל ַהּסֹ'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]15 22 'יש[

 ְצָבאֹות ָּתמּוׁש ַהָּיֵתד ַהְּתקּוָעה ְּבָמקֹום ֶנֱאָמן ְוִנְגְּדָעה ְוָנְפָלה 'ַּבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ה "]25 22 'יש[
  ".ִּדֵּבר' ְוִנְכַרת ַהַּמָּׂשא ֲאֶׁשר ָעֶליָה ִּכי ה

 יֹאַבד ֵלב ַהֶּמֶלְך ְוֵלב ַהָּׂשִרים ְוָנַׁשּמּו ַהּכֲֹהִנים ְוַהְּנִבִאים 'ם ַההּוא ְנֻאם הַבּיֹוְוָהָיה  "]9 4 'יר[
  ".ִיְתָמהּו

 ָּתמּוׁש ַהָּיֵתד ַהְּתקּוָעה ְּבָמקֹום ֶנֱאָמן ְוִנְגְּדָעה ְוָנְפָלה ְצָבאֹות' ַּבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ה "]25 22 'יש[
  ".ִּדֵּבר' ֶליָה ִּכי הְוִנְכַרת ַהַּמָּׂשא ֲאֶׁשר עָ 

 ֶאְׁשּבֹר ֻעּלֹו ֵמַעל ַצָּואֶרָך ּומֹוְסרֹוֶתיָך ֲאַנֵּתק ְצָבאֹות' ַבּיֹום ַההּוא ְנֻאם הְוָהָיה  "]8 30 'יר[
  ".ְולֹא ַיַעְבדּו בֹו עֹוד ָזִרים

ם ֶנֱאָמן ְוִנְגְּדָעה ְוָנְפָלה  ְצָבאֹות ָּתמּוׁש ַהָּיֵתד ַהְּתקּוָעה ְּבָמקֹו'ַּבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ה "]25 22 'יש[
  ".ִּדֵּבר' ְוִנְכַרת ַהַּמָּׂשא ֲאֶׁשר ָעֶליָה ִּכי ה

 ְולֹא ִתָּנֵתן ְּבַיד ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ַאָּתה ָיגֹור 'ַבּיֹום ַההּוא ְנֻאם הְוִהַּצְלִּתיָך  "]17 39 'יר[
  ".ִמְּפֵניֶהם

 ָּתמּוׁש ַהָּיֵתד ַהְּתקּוָעה ְּבָמקֹום ֶנֱאָמן ְוִנְגְּדָעה ְוָנְפָלה ְצָבאֹות' ַּבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ה "]25 22 'יש[
  ".ִּדֵּבר' ְוִנְכַרת ַהַּמָּׂשא ֲאֶׁשר ָעֶליָה ִּכי ה

' ַּבּיֹום ַההּוא ְנֻאם הָלֵכן ִיְּפלּו ַבחּוֶריָה ִּבְרחֹבֶֹתיָה ְוָכל ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ִיַּדּמּו  "]26 49 'יר[
  ".ְצָבאֹות

 ְצָבאֹות ָּתמּוׁש ַהָּיֵתד ַהְּתקּוָעה ְּבָמקֹום ֶנֱאָמן ְוִנְגְּדָעה ְוָנְפָלה 'ַּבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ה "]25 22 'יש[
  ".ִּדֵּבר' ְוִנְכַרת ַהַּמָּׂשא ֲאֶׁשר ָעֶליָה ִּכי ה

  ".'ַּבּיֹום ַההּוא ְנֻאם הַּדּמּו ָלֵכן ִיְּפלּו ַבחּוֶריָה ִּבְרחֹבֶֹתיָה ְוָכל ַאְנֵׁשי ִמְלַחְמָּתּה יִ  "]30 50 'יר[

 ְצָבאֹות ָּתמּוׁש ַהָּיֵתד ַהְּתקּוָעה ְּבָמקֹום ֶנֱאָמן ְוִנְגְּדָעה ְוָנְפָלה 'ַּבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ה "]25 22 'יש[
  ".ִּדֵּבר' ְוִנְכַרת ַהַּמָּׂשא ֲאֶׁשר ָעֶליָה ִּכי ה

  ".ְקְרִאי ִאיִׁשי ְולֹא ִתְקְרִאי ִלי עֹוד ַּבְעִלי ּתִ 'ַבּיֹום ַההּוא ְנֻאם הְוָהָיה  "]18 2 הושע[

 ְצָבאֹות ָּתמּוׁש ַהָּיֵתד ַהְּתקּוָעה ְּבָמקֹום ֶנֱאָמן ְוִנְגְּדָעה ְוָנְפָלה 'ַּבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ה "]25 22 'יש[
  ".ִּדֵּבר' ְוִנְכַרת ַהַּמָּׂשא ֲאֶׁשר ָעֶליָה ִּכי ה

  ".'ַּבּיֹום ַההּוא ְנֻאם הִּגּבֹוִרים ָערֹום ָינּוס ְוַאִּמיץ ִלּבֹו ּבַ  "]16 2 עמוס[

 ְצָבאֹות ָּתמּוׁש ַהָּיֵתד ַהְּתקּוָעה ְּבָמקֹום ֶנֱאָמן ְוִנְגְּדָעה ְוָנְפָלה 'ַּבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ה "]25 22 'יש[
  ".ִּדֵּבר' ְוִנְכַרת ַהַּמָּׂשא ֲאֶׁשר ָעֶליָה ִּכי ה

  ". ְוַהֲאַבְדִּתי ֲחָכִמים ֵמֱאדֹום ּוְתבּוָנה ֵמַהר ֵעָׂשו'ם ַההּוא ְנֻאם הַּבּיֹוֲהלֹוא  "]8 1 עובדיה[

 ְצָבאֹות ָּתמּוׁש ַהָּיֵתד ַהְּתקּוָעה ְּבָמקֹום ֶנֱאָמן ְוִנְגְּדָעה ְוָנְפָלה 'ַּבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ה "]25 22 'יש[
  ".ִּדֵּבר' ְוִנְכַרת ַהַּמָּׂשא ֲאֶׁשר ָעֶליָה ִּכי ה

  ". אְֹסָפה ַהּצֵֹלָעה ְוַהִּנָּדָחה ֲאַקֵּבָצה ַוֲאֶׁשר ֲהֵרעִֹתי'ַּבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ה "]6 4 מיכה[

 ְצָבאֹות ָּתמּוׁש ַהָּיֵתד ַהְּתקּוָעה ְּבָמקֹום ֶנֱאָמן ְוִנְגְּדָעה ְוָנְפָלה 'ַּבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ה "]25 22 'יש[
  ".ִּדֵּבר' הְוִנְכַרת ַהַּמָּׂשא ֲאֶׁשר ָעֶליָה ִּכי 

  ". ְוִהְכַרִּתי סּוֶסיָך ִמִּקְרֶּבָך ְוַהֲאַבְדִּתי ַמְרְּכבֶֹתיךָ 'ַבּיֹום ַההּוא ְנֻאם הְוָהָיה  "]9 5 מיכה[

 ְצָבאֹות ָּתמּוׁש ַהָּיֵתד ַהְּתקּוָעה ְּבָמקֹום ֶנֱאָמן ְוִנְגְּדָעה ְוָנְפָלה 'ַּבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ה "]25 22 'יש[
  ".ִּדֵּבר' ָּׂשא ֲאֶׁשר ָעֶליָה ִּכי הְוִנְכַרת ַהּמַ 

 קֹול ְצָעָקה ִמַּׁשַער ַהָּדִגים ִויָלָלה ִמן ַהִּמְׁשֶנה ְוֶׁשֶבר 'ַבּיֹום ַההּוא ְנֻאם הְוָהָיה  "]10 1 צפניה[
  ".ָּגדֹול ֵמַהְּגָבעֹות

ְּבָמקֹום ֶנֱאָמן ְוִנְגְּדָעה ְוָנְפָלה  ָּתמּוׁש ַהָּיֵתד ַהְּתקּוָעה ְצָבאֹות' ַּבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ה "]25 22 'יש[
  ".ִּדֵּבר' ְוִנְכַרת ַהַּמָּׂשא ֲאֶׁשר ָעֶליָה ִּכי ה

ְוַׂשְמִּתיָך '  ֶאָּקֲחָך ְזֻרָּבֶבל ֶּבן ְׁשַאְלִּתיֵאל ַעְבִּדי ְנֻאם הְצָבאֹות' ַּבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ה "]23 2 חגי[
  ".ָבאֹותצְ ' ַּכחֹוָתם ִּכי ְבָך ָבַחְרִּתי ְנֻאם ה

 ָּתמּוׁש ַהָּיֵתד ַהְּתקּוָעה ְּבָמקֹום ֶנֱאָמן ְוִנְגְּדָעה ְוָנְפָלה ְצָבאֹות' ַּבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ה "]25 22 'יש[
  ".ִּדֵּבר' ְוִנְכַרת ַהַּמָּׂשא ֲאֶׁשר ָעֶליָה ִּכי ה

 ֶאל ַּתַחת ֶּגֶפן ְוֶאל ַּתַחת  ִּתְקְראּו ִאיׁש ְלֵרֵעהּוְצָבאֹות' ַּבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ה "]10 3 זכריה[
  ".ְּתֵאָנה

 ְצָבאֹות ָּתמּוׁש ַהָּיֵתד ַהְּתקּוָעה ְּבָמקֹום ֶנֱאָמן ְוִנְגְּדָעה ְוָנְפָלה 'ַּבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ה "]25 22 'יש[
  ".ִּדֵּבר' ְוִנְכַרת ַהַּמָּׂשא ֲאֶׁשר ָעֶליָה ִּכי ה

ֶּכה ָכל סּוס ַּבִּתָּמהֹון ְורְֹכבֹו ַּבִּׁשָּגעֹון ְוַעל ֵּבית ְיהּוָדה  ַא'ַּבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ה "]4 12 זכריה[
  ".ֶאְפַקח ֶאת ֵעיַני ְוכֹל סּוס ָהַעִּמים ַאֶּכה ַּבִעָּורֹון

 ָּתמּוׁש ַהָּיֵתד ַהְּתקּוָעה ְּבָמקֹום ֶנֱאָמן ְוִנְגְּדָעה ְוָנְפָלה ְצָבאֹות' ַּבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ה "]25 22 'יש[
  ".ִּדֵּבר' ְוִנְכַרת ַהַּמָּׂשא ֲאֶׁשר ָעֶליָה ִּכי ה

 ַאְכִרית ֶאת ְׁשמֹות ָהֲעַצִּבים ִמן ָהָאֶרץ ְולֹא ְצָבאֹות' ַבּיֹום ַההּוא ְנֻאם הְוָהָיה  "]2 13 זכריה[
  ".ִיָּזְכרּו עֹוד ְוַגם ֶאת ַהְּנִביִאים ְוֶאת רּוַח ַהֻּטְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ

  ".' מֹוָאב ְנֻאם הַּפַחד ָוַפַחת ָוָפח ָעֶליָך יֹוֵׁשב "]43 48 'יר[  ". ָהָאֶרץַּפַחד ָוַפַחת ָוָפח ָעֶליָך יֹוֵׁשב "]17 24 'יש[
 ִמּתֹוְך ַהַּפַחת ִיָּלֵכד ַּבָּפח ִּכי ַהַּפַחד ִיּפֹל ֶאל ַהַּפַחת ְוָהעֹוֶלהְוָהָיה ַהָּנס ִמּקֹול  "]18 24 'יש[

  ".ְפָּתחּו ַוִּיְרֲעׁשּו מֹוְסֵדי ָאֶרץֲאֻרּבֹות ִמָּמרֹום נִ 
 ִמן ַהַּפַחת ִיָּלֵכד ַּבָּפח ִּכי ָאִביא ֵאֶליָה ַהַּפַחד ִיּפֹל ֶאל ַהַּפַחת ְוָהעֶֹלהַהָּנס ִמְּפֵני  "]44 48 'יר[

  ".'ֶאל מֹוָאב ְׁשַנת ְּפֻקָּדָתם ְנֻאם ה
ְוָנְפָלה ְולֹא ְדָדה ַּכְּמלּוָנה ְוָכַבד ָעֶליָה ִּפְׁשָעּה נֹוַע ָּתנּוַע ֶאֶרץ ַּכִּׁשּכֹור ְוִהְתנֹו "]20 24 'יש[

  ".תִֹסיף קּום
  ". ְּבתּוַלת ִיְׂשָרֵאל ִנְּטָׁשה ַעל ַאְדָמָתּה ֵאין ְמִקיָמּהָנְפָלה לֹא תֹוִסיף קּום "]2 5 עמוס[

יו ְוִגְּלָתה ָהָאֶרץ ֶאת ָּדֶמיָה  ִלְפקֹד ֲעֹון יֵֹׁשב ָהָאֶרץ ָעלָ יֵֹצא ִמְּמקֹומֹו' ִּכי ִהֵּנה ה "]21 26 'יש[
  ".ְולֹא ְתַכֶּסה עֹוד ַעל ֲהרּוֶגיהָ 

  ". ְוָיַרד ְוָדַרְך ַעל ָּבֳמֵתי ָאֶרץיֵֹצא ִמְּמקֹומֹו' ִּכי ִהֵּנה ה "]3 1 מיכה[

  ". ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד'ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה הְלֶמֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֶרץ ' ְוָהָיה ה "]9 14 זכריה[  ".ּמֹו ְצָבאֹות ַלֲעֶטֶרת ְצִבי ְוִלְצִפיַרת ִּתְפָאָרה ִלְׁשָאר עַ 'ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה "]5 28 'יש[
יֵֹׁשב ַעל ִּכְסאֹו ְוָכל ְצָבא '  ָרִאיִתי ֶאת ה'הָלֵכן ְׁשַמע ְּדַבר ַוּיֹאֶמר  "]19 22 א מלכים[  ". ַאְנֵׁשי ָלצֹון מְֹׁשֵלי ָהָעם ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשָלִים'ָלֵכן ִׁשְמעּו ְדַבר ה "]14 28 'יש[

  ".ַהָּׁשַמִים עֵֹמד ָעָליו ִמיִמינֹו ּוִמְּׂשמֹאלֹו
ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ִאם ' ית ְיהּוָדה ּכֹה ָאַמר ה ְׁשֵארִ 'ָלֵכן ִׁשְמעּו ְדַבר הְוַעָּתה  "]15 42 'יר[  ". ַאְנֵׁשי ָלצֹון מְֹׁשֵלי ָהָעם ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשָלִים'ָלֵכן ִׁשְמעּו ְדַבר ה "]14 28 'יש[

  ".ַאֶּתם ׂשֹום ְּתִׂשמּון ְּפֵניֶכם ָלבֹא ִמְצַרִים ּוָבאֶתם ָלגּור ָׁשם
 ָּכל ְיהּוָדה ַהּיְֹׁשִבים ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים ִהְנִני ִנְׁשַּבְעִּתי ִּבְׁשִמי 'עּו ְדַבר הָלֵכן ִׁשמְ  "]26 44 'יר[  ". ַאְנֵׁשי ָלצֹון מְֹׁשֵלי ָהָעם ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשָלִים'ָלֵכן ִׁשְמעּו ְדַבר ה "]14 28 'יש[

ְּבָכל ֶאֶרץ ' ִאם ִיְהֶיה עֹוד ְׁשִמי ִנְקָרא ְּבִפי ָּכל ִאיׁש ְיהּוָדה אֵֹמר ַחי ֲאדָֹני ה' ַהָּגדֹול ָאַמר ה
  ".ִמְצָרִים

יֹוֵׁשב ַעל ִּכְסאֹו ְוָכל ְצָבא ַהָּׁשַמִים '  ָרִאיִתי ֶאת ה'ָלֵכן ִׁשְמעּו ְדַבר הַוּיֹאֶמר  "]18 18 ב י"דה[  ".ְנֵׁשי ָלצֹון מְֹׁשֵלי ָהָעם ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשָלִים ַא'ָלֵכן ִׁשְמעּו ְדַבר ה "]14 28 'יש[
  ".עְֹמִדים ַעל ְיִמינֹו ּוְׂשמֹאלֹו

י ִיַּסד ְּבִצּיֹון ָאֶבן ֶאֶבן ּבַֹחן ִּפַּנת ִיְקַרת מּוָסד מּוָּסד  ִהְננִ 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]16 28 'יש[
  ".ַהַּמֲאִמין לֹא ָיִחיׁש

  .]24 10 'יש[

 ִיַּסד ְּבִצּיֹון ָאֶבן ֶאֶבן ּבַֹחן ִּפַּנת ִיְקַרת מּוָסד מּוָּסד ִהְנִני' ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]16 28 'יש[
  ".ַהַּמֲאִמין לֹא ָיִחיׁש

 ָעַלִיְך ַּגם ָאִני ְוָעִׂשיִתי ְבתֹוֵכְך ִמְׁשָּפִטים ְלֵעיֵני ִהְנִני' ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]8 5 'חי[
  ".ַהּגֹוִים

 ִיַּסד ְּבִצּיֹון ָאֶבן ֶאֶבן ּבַֹחן ִּפַּנת ִיְקַרת מּוָסד מּוָּסד ִהְנִני' ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]16 28 'יש[
  ".ִחיׁשַהַּמֲאִמין לֹא יָ 

 ֶאל ִּכְּסתֹוֵתיֶכָנה ֲאֶׁשר ַאֵּתָנה ְמצְֹדדֹות ָׁשם ֶאת ִהְנִני' ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]20 13 'יח[
ַהְּנָפׁשֹות ְלפְֹרחֹות ְוָקַרְעִּתי אָֹתם ֵמַעל ְזרֹועֵֹתיֶכם ְוִׁשַּלְחִּתי ֶאת ַהְּנָפׁשֹות ֲאֶׁשר ַאֶּתם ְמצְֹדדֹות 

  ".חֹתֶאת ְנָפִׁשים ְלפֹרְ 
 ִיַּסד ְּבִצּיֹון ָאֶבן ֶאֶבן ּבַֹחן ִּפַּנת ִיְקַרת מּוָסד מּוָּסד ִהְנִני' ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָלֵכן  "]16 28 'יש[

  ".ַהַּמֲאִמין לֹא ָיִחיׁש
 ְוָאְכָלה  ַמִּצית ְּבָך ֵאׁשִהְנִני' ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה' ְוָאַמְרָּת ְלַיַער ַהֶּנֶגב ְׁשַמע ְּדַבר ה "]3 21 'יח[

  ".ְבָך ָכל ֵעץ ַלח ְוָכל ֵעץ ָיֵבׁש לֹא ִתְכֶּבה ַלֶהֶבת ַׁשְלֶהֶבת ְוִנְצְרבּו ָבּה ָּכל ָּפִנים ִמֶּנֶגב ָצפֹוָנה
 ִיַּסד ְּבִצּיֹון ָאֶבן ֶאֶבן ּבַֹחן ִּפַּנת ִיְקַרת מּוָסד מּוָּסד ִהְנִני' ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָלֵכן  "]16 28 'יש[

  ". לֹא ָיִחיׁשַהַּמֲאִמין
 ֵמִעיר ֶאת ְמַאֲהַבִיְך ָעַלִיְך ֵאת ֲאֶׁשר ָנְקָעה ִהְנִני' ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָלֵכן ָאֳהִליָבה  "]22 23 'יח[

  ".ַנְפֵׁשְך ֵמֶהם ַוֲהֵבאִתים ָעַלִיְך ִמָּסִביב
 נְֹתָנְך ְּבַיד ֲאֶׁשר ָׂשֵנאת ְּבַיד ֲאֶׁשר ָנְקָעה ַנְפֵׁשְך ִהְנִני' כֹה ָאַמר ֲאדָֹני הִּכי  "]28 23 'יח[ּבַֹחן ִּפַּנת ִיְקַרת מּוָסד מּוָּסד  ִיַּסד ְּבִצּיֹון ָאֶבן ֶאֶבן ִהְנִני' ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָלֵכן  "]16 28 'יש[
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  ".ֵמֶהם  ".ַהַּמֲאִמין לֹא ָיִחיׁש
ֶאֶבן ּבַֹחן ִּפַּנת ִיְקַרת מּוָסד מּוָּסד  ִיַּסד ְּבִצּיֹון ָאֶבן ִהְנִני' ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָלֵכן  "]16 28 'יש[

  ".ַהַּמֲאִמין לֹא ָיִחיׁש
 ְמַחֵּלל ֶאת ִמְקָּדִׁשי ְּגאֹון ֻעְּזֶכם ִהְנִני' ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הֱאמֹר ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל  "]21 24 'יח[

  ".ֶּתם ַּבֶחֶרב ִיּפֹלּוַמְחַמד ֵעיֵניֶכם ּוַמְחַמל ַנְפְׁשֶכם ּוְבֵניֶכם ּוְבנֹוֵתיֶכם ֲאֶׁשר ֲעַזבְ 
 ִיַּסד ְּבִצּיֹון ָאֶבן ֶאֶבן ּבַֹחן ִּפַּנת ִיְקַרת מּוָסד מּוָּסד ִהְנִני' ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]16 28 'יש[

  ".ַהַּמֲאִמין לֹא ָיִחיׁש
ִּתי ֶאת ְּכֵרִתים  נֹוֶטה ָיִדי ַעל ְּפִלְׁשִּתים ְוִהְכרַ ִהְנִני' ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]16 25 'יח[

  ".ְוַהֲאַבְדִּתי ֶאת ְׁשֵאִרית חֹוף ַהָּים
 ִיַּסד ְּבִצּיֹון ָאֶבן ֶאֶבן ּבַֹחן ִּפַּנת ִיְקַרת מּוָסד מּוָּסד ִהְנִני' ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]16 28 'יש[

  ".ַהַּמֲאִמין לֹא ָיִחיׁש
ַלִיְך צֹר ְוַהֲעֵליִתי ָעַלִיְך ּגֹוִים ַרִּבים ְּכַהֲעלֹות ַהָּים  עָ ִהְנִני' ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]3 26 'יח[

  ".ְלַגָּליו
 ִיַּסד ְּבִצּיֹון ָאֶבן ֶאֶבן ּבַֹחן ִּפַּנת ִיְקַרת מּוָסד מּוָּסד ִהְנִני' ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָלֵכן  "]16 28 'יש[

  ".ַהַּמֲאִמין לֹא ָיִחיׁש
 ֵמִביא ֶאל צֹר ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ִמָּצפֹון ֶמֶלְך ִהְנִני' ָני הכֹה ָאַמר ֲאדִֹּכי  "]7 26 'יח[

  ".ְמָלִכים ְּבסּוס ּוְבֶרֶכב ּוְבָפָרִׁשים ְוָקָהל ְוַעם ָרב
  ִיַּסד ְּבִצּיֹון ָאֶבן ֶאֶבן ּבַֹחן ִּפַּנת ִיְקַרת מּוָסד מּוָּסדִהְנִני' ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָלֵכן  "]16 28 'יש[

  ".ַהַּמֲאִמין לֹא ָיִחיׁש
'  ָעַלִיְך ִצידֹון ְוִנְכַּבְדִּתי ְּבתֹוֵכְך ְוָיְדעּו ִּכי ֲאִני הִהְנִני' ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הְוָאַמְרָּת  "]22 28 'יח[

  ".ַּבֲעׂשֹוִתי ָבּה ְׁשָפִטים ְוִנְקַּדְׁשִּתי ָבּה
ד ְּבִצּיֹון ָאֶבן ֶאֶבן ּבַֹחן ִּפַּנת ִיְקַרת מּוָסד מּוָּסד  ִיּסַ ִהְנִני' ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָלֵכן  "]16 28 'יש[

  ".ַהַּמֲאִמין לֹא ָיִחיׁש
 ָעֶליָך ַּפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַהַּתִּנים ַהָּגדֹול ִהְנִני' ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הַּדֵּבר ְוָאַמְרָּת  "]3 29 'יח[

  ".י ַוֲאִני ֲעִׂשיִתִניָהרֵֹבץ ְּבתֹוְך ְיאָֹריו ֲאֶׁשר ָאַמר ִלי ְיאֹרִ 
 ִיַּסד ְּבִצּיֹון ָאֶבן ֶאֶבן ּבַֹחן ִּפַּנת ִיְקַרת מּוָסד מּוָּסד ִהְנִני' ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]16 28 'יש[

  ".ַהַּמֲאִמין לֹא ָיִחיׁש
  ".ְך ָאָדם ּוְבֵהָמה ֵמִביא ָעַלִיְך ָחֶרב ְוִהְכַרִּתי ִמּמֵ ִהְנִני' ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]8 29 'יח[

 ִיַּסד ְּבִצּיֹון ָאֶבן ֶאֶבן ּבַֹחן ִּפַּנת ִיְקַרת מּוָסד מּוָּסד ִהְנִני' ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]16 28 'יש[
  ".ַהַּמֲאִמין לֹא ָיִחיׁש

 ֶאֶרץ ִמְצָרִים  נֵֹתן ִלְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ֶאתִהְנִני' ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]19 29 'יח[
  ".ְוָנָׂשא ֲהמָֹנּה ְוָׁשַלל ְׁשָלָלּה ּוָבַזז ִּבָּזּה ְוָהְיָתה ָׂשָכר ְלֵחילֹו

 ִיַּסד ְּבִצּיֹון ָאֶבן ֶאֶבן ּבַֹחן ִּפַּנת ִיְקַרת מּוָסד מּוָּסד ִהְנִני' ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]16 28 'יש[
  ".ַהַּמֲאִמין לֹא ָיִחיׁש

 ֶאל ַּפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצַרִים ְוָׁשַבְרִּתי ֶאת ְזרֹעָֹתיו ֶאת ִהְנִני' ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]22 30 'יח[
  ".ַהֲחָזָקה ְוֶאת ַהִּנְׁשָּבֶרת ְוִהַּפְלִּתי ֶאת ַהֶחֶרב ִמָּידֹו

ַּנת ִיְקַרת מּוָסד מּוָּסד  ִיַּסד ְּבִצּיֹון ָאֶבן ֶאֶבן ּבַֹחן ּפִ ִהְנִני' ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָלֵכן  "]16 28 'יש[
  ".ַהַּמֲאִמין לֹא ָיִחיׁש

 ֶאל ָהרִֹעים ְוָדַרְׁשִּתי ֶאת צֹאִני ִמָּיָדם ְוִהְׁשַּבִּתים ֵמְרעֹות ִהְנִני' ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]10 34 'יח[
  ". ָלֶהם ְלָאְכָלהצֹאן ְולֹא ִיְרעּו עֹוד ָהרִֹעים אֹוָתם ְוִהַּצְלִּתי צֹאִני ִמִּפיֶהם ְולֹא ִתְהֶייןָ 

 ִיַּסד ְּבִצּיֹון ָאֶבן ֶאֶבן ּבַֹחן ִּפַּנת ִיְקַרת מּוָסד מּוָּסד ִהְנִני' ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָלֵכן  "]16 28 'יש[
  ".ַהַּמֲאִמין לֹא ָיִחיׁש

  ". ָאִני ְוָדַרְׁשִּתי ֶאת צֹאִני ּוִבַּקְרִּתיםִהְנִני' ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הִּכי  "]11 34 'יח[

 ִיַּסד ְּבִצּיֹון ָאֶבן ֶאֶבן ּבַֹחן ִּפַּנת ִיְקַרת מּוָסד מּוָּסד ִהְנִני' ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָלֵכן  "]16 28 'יש[
  ".ַהַּמֲאִמין לֹא ָיִחיׁש

  ".ם ׁשֵֹפט ֵּבין ֶׂשה ָלֶׂשה ָלֵאיִלים ְוָלַעּתּוִדיִהְנִני' ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הְוַאֵּתָנה צֹאִני  "]17 34 'יח[

 ִיַּסד ְּבִצּיֹון ָאֶבן ֶאֶבן ּבַֹחן ִּפַּנת ִיְקַרת מּוָסד מּוָּסד ִהְנִני' ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָלֵכן  "]16 28 'יש[
  ".ַהַּמֲאִמין לֹא ָיִחיׁש

ַתִּתיָך  ֵאֶליָך ַהר ֵׂשִעיר ְוָנִטיִתי ָיִדי ָעֶליָך ּונְ ִהְנִני' ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הְוָאַמְרָּת ּלֹו  "]3 35 'יח[
  ".ְׁשָמָמה ּוְמַׁשָּמה

 ִיַּסד ְּבִצּיֹון ָאֶבן ֶאֶבן ּבַֹחן ִּפַּנת ִיְקַרת מּוָסד מּוָּסד ִהְנִני' ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָלֵכן  "]16 28 'יש[
  ".ַהַּמֲאִמין לֹא ָיִחיׁש

ּכֹה עֹות ָלֲאִפיִקים ְוַלֵּגָאיֹות ָלֵכן ִהָּנֵבא ַעל ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֶלָהִרים ְוַלְּגבָ  "]6 36 'יח[
  ". ְבִקְנָאִתי ּוַבֲחָמִתי ִּדַּבְרִּתי ַיַען ְּכִלַּמת ּגֹוִים ְנָׂשאֶתםִהְנִני' ָאַמר ֲאדָֹני ה

 ִיַּסד ְּבִצּיֹון ָאֶבן ֶאֶבן ּבַֹחן ִּפַּנת ִיְקַרת מּוָסד מּוָּסד ִהְנִני' ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָלֵכן  "]16 28 'יש[
  ".ֲאִמין לֹא ָיִחיׁשַהּמַ 

  ". ֵאֶליָך ּגֹוג ְנִׂשיא רֹאׁש ֶמֶׁשְך ְוֻתָבלִהְנִני' ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הְוָאַמְרָּת  "]3 38 'יח[

 ִיַּסד ְּבִצּיֹון ָאֶבן ֶאֶבן ּבַֹחן ִּפַּנת ִיְקַרת מּוָסד מּוָּסד ִהְנִני' ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָלֵכן  "]16 28 'יש[
  ".ָיִחיׁשַהַּמֲאִמין לֹא 

 ֵאֶליָך ּגֹוג ְנִׂשיא ִהְנִני' ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הְוַאָּתה ֶבן ָאָדם ִהָּנֵבא ַעל ּגֹוג ְוָאַמְרָּת  "]1 39 'יח[
  ".רֹאׁש ֶמֶׁשְך ְוֻתָבל

 ֶאל ֵּבית ַיֲעקֹב ֲאֶׁשר ָּפָדה ֶאת ַאְבָרָהם לֹא ַעָּתה ֵיבֹוׁש ַיֲעקֹב 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]22 29 'יש[
  ".לֹא ַעָּתה ָּפָניו ֶיֱחָורּווְ 

 ַהִּמָּטה ֲאֶׁשר ָעִליָת ָּׁשם לֹא ֵתֵרד ִמֶּמָּנה ִּכי מֹות ָּתמּות 'ְוָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]4 1 ב מלכים[
  ".ַוֵּיֶלְך ֵאִלָּיה

 ַיֲעקֹב  ֵּבית ַיֲעקֹב ֲאֶׁשר ָּפָדה ֶאת ַאְבָרָהם לֹא ַעָּתה ֵיבֹוׁשֶאל' ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]22 29 'יש[
  ".ְולֹא ַעָּתה ָּפָניו ֶיֱחָורּו

 ֶמֶלְך ַאּׁשּור לֹא ָיבֹא ֶאל ָהִעיר ַהּזֹאת ְולֹא יֹוֶרה ָׁשם ֶאל' ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]32 19 ב מלכים[
  ".ֵחץ ְולֹא ְיַקְּדֶמָּנה ָמֵגן ְולֹא ִיְׁשּפְֹך ָעֶליָה סְֹלָלה

ַיֲעקֹב ֲאֶׁשר ָּפָדה ֶאת ַאְבָרָהם לֹא ַעָּתה ֵיבֹוׁש ַיֲעקֹב  ֶאל ֵּבית 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]22 29 'יש[
  ".ְולֹא ַעָּתה ָּפָניו ֶיֱחָורּו

 ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ִהְנִני ֵמִביא ָרָעה ַעל ְירּוָׁשַלִם ִויהּוָדה 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]12 21 ב מלכים[
  ".ֲאֶׁשר ָּכל ׁשְֹמָעּה ִּתַּצְלָנה ְׁשֵּתי ָאְזָניו

 ֶאל ֵּבית ַיֲעקֹב ֲאֶׁשר ָּפָדה ֶאת ַאְבָרָהם לֹא ַעָּתה ֵיבֹוׁש ַיֲעקֹב 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]22 29 'שי[
  ".ְולֹא ַעָּתה ָּפָניו ֶיֱחָורּו

 ֱאלֵֹהי ְצָבאֹות ַיַען ַּדֶּבְרֶכם ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ִהְנִני נֵֹתן ְּדָבַרי ְּבִפיָך 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]14 5 'יר[
  ".ְלֵאׁש ְוָהָעם ַהֶּזה ֵעִצים ַוֲאָכָלַתם

 ֶאל ֵּבית ַיֲעקֹב ֲאֶׁשר ָּפָדה ֶאת ַאְבָרָהם לֹא ַעָּתה ֵיבֹוׁש ַיֲעקֹב 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]22 29 'יש[
  ".ְולֹא ַעָּתה ָּפָניו ֶיֱחָורּו

ם ְוָכְׁשלּו ָבם ָאבֹות ּוָבִנים ַיְחָּדו  ִהְנִני נֵֹתן ֶאל ָהָעם ַהֶּזה ִמְכׁשִֹלי'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]21 6 'יר[
  ".ָׁשֵכן ְוֵרעֹו ְוָאָבדּו

 ֶאל ֵּבית ַיֲעקֹב ֲאֶׁשר ָּפָדה ֶאת ַאְבָרָהם לֹא ַעָּתה ֵיבֹוׁש ַיֲעקֹב 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]22 29 'יש[
  ".ְולֹא ַעָּתה ָּפָניו ֶיֱחָורּו

  ". צֹוְרָפם ּוְבַחְנִּתים ִּכי ֵאיְך ֶאֱעֶׂשה ִמְּפֵני ַּבת ַעִּמי ְצָבאֹות ִהְנִני'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]6 9 'יר[

 ֶאל ֵּבית ַיֲעקֹב ֲאֶׁשר ָּפָדה ֶאת ַאְבָרָהם לֹא ַעָּתה ֵיבֹוׁש ַיֲעקֹב 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]22 29 'יש[
  ".ְולֹא ַעָּתה ָּפָניו ֶיֱחָורּו

ִיְׂשָרֵאל ִהְנִני ַמֲאִכיָלם ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ַלֲעָנה  ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]14 9 'יר[
  ".ְוִהְׁשִקיִתים ֵמי רֹאׁש

 ֶאל ֵּבית ַיֲעקֹב ֲאֶׁשר ָּפָדה ֶאת ַאְבָרָהם לֹא ַעָּתה ֵיבֹוׁש ַיֲעקֹב 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]22 29 'יש[
  ".ְולֹא ַעָּתה ָּפָניו ֶיֱחָורּו

ְנִני ֵמִביא ֲאֵליֶהם ָרָעה ֲאֶׁשר לֹא יּוְכלּו ָלֵצאת ִמֶּמָּנה ְוָזֲעקּו  הִ 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]11 11 'יר[
  ".ֵאַלי ְולֹא ֶאְׁשַמע ֲאֵליֶהם

 ֶאל ֵּבית ַיֲעקֹב ֲאֶׁשר ָּפָדה ֶאת ַאְבָרָהם לֹא ַעָּתה ֵיבֹוׁש ַיֲעקֹב 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]22 29 'יש[
  ".ְולֹא ַעָּתה ָּפָניו ֶיֱחָורּו

 ַעל ַאְנֵׁשי ֲעָנתֹות ַהְמַבְקִׁשים ֶאת ַנְפְׁשָך ֵלאמֹר לֹא ִתָּנֵבא ְּבֵׁשם 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]21 11 'יר[
  ".ְולֹא ָתמּות ְּבָיֵדנּו' ה

 ֶאל ֵּבית ַיֲעקֹב ֲאֶׁשר ָּפָדה ֶאת ַאְבָרָהם לֹא ַעָּתה ֵיבֹוׁש ַיֲעקֹב 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]22 29 'יש[
  ".יו ֶיֱחָורּוְולֹא ַעָּתה ָּפנָ 

 ְצָבאֹות ִהְנִני פֵֹקד ֲעֵליֶהם ַהַּבחּוִרים ָיֻמתּו ַבֶחֶרב ְּבֵניֶהם 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]22 11 'יר[
  ".ּוְבנֹוֵתיֶהם ָיֻמתּו ָּבָרָעב

קֹב  ֶאל ֵּבית ַיֲעקֹב ֲאֶׁשר ָּפָדה ֶאת ַאְבָרָהם לֹא ַעָּתה ֵיבֹוׁש ַיעֲ 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]22 29 'יש[
  ".ְולֹא ַעָּתה ָּפָניו ֶיֱחָורּו

 ַעל ַהְּנִבִאים ַהִּנְּבִאים ִּבְׁשִמי ַוֲאִני לֹא ְׁשַלְחִּתים ְוֵהָּמה אְֹמִרים 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]15 14 'יר[
  ".ֶחֶרב ְוָרָעב לֹא ִיְהֶיה ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת ַּבֶחֶרב ּוָבָרָעב ִיַּתּמּו ַהְּנִבִאים ָהֵהָּמה

 ֶאל ֵּבית ַיֲעקֹב ֲאֶׁשר ָּפָדה ֶאת ַאְבָרָהם לֹא ַעָּתה ֵיבֹוׁש ַיֲעקֹב 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]22 29 'יש[
  ".ְולֹא ַעָּתה ָּפָניו ֶיֱחָורּו

 ִאם ָּתׁשּוב ַוֲאִׁשיְבָך ְלָפַני ַּתֲעמֹד ְוִאם ּתֹוִציא ָיָקר ִמּזֹוֵלל ְּכִפי 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]19 15 'יר[
  ".בּו ֵהָּמה ֵאֶליָך ְוַאָּתה לֹא ָתׁשּוב ֲאֵליֶהםִתְהֶיה ָיׁשֻ 

 ֶאל ֵּבית ַיֲעקֹב ֲאֶׁשר ָּפָדה ֶאת ַאְבָרָהם לֹא ַעָּתה ֵיבֹוׁש ַיֲעקֹב 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]22 29 'יש[
  ".ְולֹא ַעָּתה ָּפָניו ֶיֱחָורּו

ַמע ָּכֵאֶּלה ַׁשֲעֻרִרת ָעְׂשָתה ְמאֹד ְּבתּוַלת  ַׁשֲאלּו ָנא ַּבּגֹוִים ִמי ׁשָ 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]13 18 'יר[
  ".ִיְׂשָרֵאל

 ֵּבית ַיֲעקֹב ֲאֶׁשר ָּפָדה ֶאת ַאְבָרָהם לֹא ַעָּתה ֵיבֹוׁש ַיֲעקֹב ֶאל' ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]22 29 'יש[
  ".ְולֹא ַעָּתה ָּפָניו ֶיֱחָורּו

ן יֹאִׁשָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה לֹא ִיְסְּפדּו לֹו הֹוי ָאִחי  ְיהֹוָיִקים ּבֶ ֶאל' ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]18 22 'יר[
  ".ְוהֹוי ָאחֹות לֹא ִיְסְּפדּו לֹו הֹוי ָאדֹון ְוהֹוי הֹדֹה

 ֶאל ֵּבית ַיֲעקֹב ֲאֶׁשר ָּפָדה ֶאת ַאְבָרָהם לֹא ַעָּתה ֵיבֹוׁש ַיֲעקֹב 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]22 29 'יש[
  ".ּוְולֹא ַעָּתה ָּפָניו ֶיֱחָור

 ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ַעל ָהרִֹעים ָהרִֹעים ֶאת ַעִּמי ַאֶּתם ֲהִפצֶֹתם ֶאת 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]2 23 'יר[
  ".'צֹאִני ַוַּתִּדחּום ְולֹא ְפַקְדֶּתם אָֹתם ִהְנִני פֵֹקד ֲעֵליֶכם ֶאת רַֹע ַמַעְלֵליֶכם ְנֻאם ה

קֹב ֲאֶׁשר ָּפָדה ֶאת ַאְבָרָהם לֹא ַעָּתה ֵיבֹוׁש ַיֲעקֹב  ֶאל ֵּבית ַיעֲ 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]22 29 'יש[
  ".ְולֹא ַעָּתה ָּפָניו ֶיֱחָורּו

 ְצָבאֹות ַעל ַהְּנִבִאים ִהְנִני ַמֲאִכיל אֹוָתם ַלֲעָנה ְוִהְׁשִקִתים ֵמי 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]15 23 'יר[
  ". ְלָכל ָהָאֶרץרֹאׁש ִּכי ֵמֵאת ְנִביֵאי ְירּוָׁשַלִם ָיְצָאה ֲחֻנָּפה

 ֶאל ֵּבית ַיֲעקֹב ֲאֶׁשר ָּפָדה ֶאת ַאְבָרָהם לֹא ַעָּתה ֵיבֹוׁש ַיֲעקֹב 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]22 29 'יש[
  ".ְולֹא ַעָּתה ָּפָניו ֶיֱחָורּו

' א ה ַיַען ֲאָמְרֶכם ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ַמּׂשָ 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר הּתֹאֵמרּו ' ְוִאם ַמָּׂשא ה "]38 23 'יר[
  ".'ָוֶאְׁשַלח ֲאֵליֶכם ֵלאמֹר לֹא תֹאְמרּו ַמָּׂשא ה

 ֶאל ֵּבית ַיֲעקֹב ֲאֶׁשר ָּפָדה ֶאת ַאְבָרָהם לֹא ַעָּתה ֵיבֹוׁש ַיֲעקֹב 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]22 29 'יש[
  ".ְולֹא ַעָּתה ָּפָניו ֶיֱחָורּו

  ".א ְׁשַמְעֶּתם ֶאת ְּדָבָרי ְצָבאֹות ַיַען ֲאֶׁשר לֹ'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]8 25 'יר[

 ֶאל ֵּבית ַיֲעקֹב ֲאֶׁשר ָּפָדה ֶאת ַאְבָרָהם לֹא ַעָּתה ֵיבֹוׁש ַיֲעקֹב 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]22 29 'יש[
  ".ְולֹא ַעָּתה ָּפָניו ֶיֱחָורּו

 ַאָּתה ֵמת ִּכי ָסָרה ִדַּבְרָּת  ִהְנִני ְמַׁשֵּלֲחָך ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ַהָּׁשָנה'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]16 28 'יר[
  ".'ֶאל ה

 ֶאל ֵּבית ַיֲעקֹב ֲאֶׁשר ָּפָדה ֶאת ַאְבָרָהם לֹא ַעָּתה ֵיבֹוׁש ַיֲעקֹב 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]22 29 'יש[
  ".ְולֹא ַעָּתה ָּפָניו ֶיֱחָורּו

י ְוַעל ַזְרעֹו לֹא ִיְהֶיה לֹו ִאיׁש  ִהְנִני פֵֹקד ַעל ְׁשַמְעָיה ַהֶּנֱחָלמִ 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]32 29 'יר[
  ".'ִּכי ָסָרה ִדֶּבר ַעל ה' יֹוֵׁשב ְּבתֹוְך ָהָעם ַהֶּזה ְולֹא ִיְרֶאה ַבּטֹוב ֲאֶׁשר ֲאִני עֶֹׂשה ְלַעִּמי ְנֻאם ה
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ֲעקֹב  ֶאל ֵּבית ַיֲעקֹב ֲאֶׁשר ָּפָדה ֶאת ַאְבָרָהם לֹא ַעָּתה ֵיבֹוׁש יַ 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]22 29 'יש[
  ".ְולֹא ַעָּתה ָּפָניו ֶיֱחָורּו

 ִהְנִני נֵֹתן ֶאת ָהִעיר ַהּזֹאת ְּבַיד ַהַּכְׂשִּדים ּוְבַיד ְנבּוַכְדֶראַּצר 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]28 32 'יר[
  ".ֶמֶלְך ָּבֶבל ּוְלָכָדּה

ם לֹא ַעָּתה ֵיבֹוׁש ַיֲעקֹב  ֶאל ֵּבית ַיֲעקֹב ֲאֶׁשר ָּפָדה ֶאת ַאְבָרהָ 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]22 29 'יש[
  ".ְולֹא ַעָּתה ָּפָניו ֶיֱחָורּו

 ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֶאל ָהִעיר ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ַאֶּתם אְֹמִרים ִנְּתָנה 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר הְוַעָּתה  "]36 32 'יר[
  ".ְּבַיד ֶמֶלְך ָּבֶבל ַּבֶחֶרב ּוָבָרָעב ּוַבָּדֶבר

 ֶאל ֵּבית ַיֲעקֹב ֲאֶׁשר ָּפָדה ֶאת ַאְבָרָהם לֹא ַעָּתה ֵיבֹוׁש ַיֲעקֹב 'ר הָלֵכן ּכֹה ָאמַ  "]22 29 'יש[
  ".ְולֹא ַעָּתה ָּפָניו ֶיֱחָורּו

 ַאֶּתם לֹא ְׁשַמְעֶּתם ֵאַלי ִלְקרֹא ְדרֹור ִאיׁש ְלָאִחיו ְוִאיׁש ְלֵרֵעהּו 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]17 34 'יר[
ֶאל ַהֶחֶרב ֶאל ַהֶּדֶבר ְוֶאל ָהָרָעב ְוָנַתִּתי ֶאְתֶכם ְלַזֲעָוה ְלכֹל ' ִהְנִני קֵֹרא ָלֶכם ְּדרֹור ְנֻאם ה

  ".ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ
 ֶאל ֵּבית ַיֲעקֹב ֲאֶׁשר ָּפָדה ֶאת ַאְבָרָהם לֹא ַעָּתה ֵיבֹוׁש ַיֲעקֹב 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]22 29 'יש[

  ".ְולֹא ַעָּתה ָּפָניו ֶיֱחָורּו
 ֱאלֵֹהי ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ִהְנִני ֵמִביא ֶאל ְיהּוָדה ְוֶאל ָּכל 'ּכֹה ָאַמר הָלֵכן  "]17 35 'יר[

יֹוְׁשֵבי ְירּוָׁשַלִם ֵאת ָּכל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ֲעֵליֶהם ַיַען ִּדַּבְרִּתי ֲאֵליֶהם ְולֹא ָׁשֵמעּו ָוֶאְקָרא 
  ".ָלֶהם ְולֹא ָענּו

 ֶאל ֵּבית ַיֲעקֹב ֲאֶׁשר ָּפָדה ֶאת ַאְבָרָהם לֹא ַעָּתה ֵיבֹוׁש ַיֲעקֹב 'ָאַמר הָלֵכן ּכֹה  "]22 29 'יש[
  ".ְולֹא ַעָּתה ָּפָניו ֶיֱחָורּו

 ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל לֹא ִיָּכֵרת ִאיׁש ְליֹוָנָדב ֶּבן ֵרָכב עֵֹמד 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]19 35 'יר[
  ".ְלָפַני ָּכל ַהָּיִמים

 ֶאל ֵּבית ַיֲעקֹב ֲאֶׁשר ָּפָדה ֶאת ַאְבָרָהם לֹא ַעָּתה ֵיבֹוׁש ַיֲעקֹב 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]22 29 'יש[
  ".ְולֹא ַעָּתה ָּפָניו ֶיֱחָורּו

 ַעל ְיהֹוָיִקים ֶמֶלְך ְיהּוָדה לֹא ִיְהֶיה ּלֹו יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ָדִוד 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]30 36 'יר[
  ".ֶיה ֻמְׁשֶלֶכת ַלחֶֹרב ַּבּיֹום ְוַלֶּקַרח ַּבָּלְיָלהְוִנְבָלתֹו ִּתהְ 

 ֶאל ֵּבית ַיֲעקֹב ֲאֶׁשר ָּפָדה ֶאת ַאְבָרָהם לֹא ַעָּתה ֵיבֹוׁש ַיֲעקֹב 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]22 29 'יש[
  ".ְולֹא ַעָּתה ָּפָניו ֶיֱחָורּו

ל ִהְנִני ָׂשם ָּפַני ָּבֶכם ְלָרָעה ּוְלַהְכִרית ֶאת  ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָראֵ 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]11 44 'יר[
  ".ָּכל ְיהּוָדה

 ֶאל ֵּבית ַיֲעקֹב ֲאֶׁשר ָּפָדה ֶאת ַאְבָרָהם לֹא ַעָּתה ֵיבֹוׁש ַיֲעקֹב 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]22 29 'יש[
  ".ְולֹא ַעָּתה ָּפָניו ֶיֱחָורּו

 ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ִהְנִני פֵֹקד ֶאל ֶמֶלְך ָּבֶבל ְוֶאל ַאְרצֹו 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]18 50 'יר[
  ".ַּכֲאֶׁשר ָּפַקְדִּתי ֶאל ֶמֶלְך ַאּׁשּור

 ֶאל ֵּבית ַיֲעקֹב ֲאֶׁשר ָּפָדה ֶאת ַאְבָרָהם לֹא ַעָּתה ֵיבֹוׁש ַיֲעקֹב 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]22 29 'יש[
  ".ְולֹא ַעָּתה ָּפָניו ֶיֱחָורּו

 ִהְנִני ָרב ֶאת ִריֵבְך ְוִנַּקְמִּתי ֶאת ִנְקָמֵתְך ְוַהֲחַרְבִּתי ֶאת ַיָּמּה 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]36 51 'יר[
  ".ְוהַֹבְׁשִּתי ֶאת ְמקֹוָרּה

 ֶאל ֵּבית ַיֲעקֹב ֲאֶׁשר ָּפָדה ֶאת ַאְבָרָהם לֹא ַעָּתה ֵיבֹוׁש ַיֲעקֹב 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]22 29 'יש[
  ".א ַעָּתה ָּפָניו ֶיֱחָורּוְולֹ

 ֱאלֵֹהי ְצָבאֹות ֲאדָֹני ְּבָכל ְרחֹבֹות ִמְסֵּפד ּוְבָכל חּוצֹות יֹאְמרּו 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]16 5 עמוס[
  ".הֹו הֹו ְוָקְראּו ִאָּכר ֶאל ֵאֶבל ּוִמְסֵּפד ֶאל יֹוְדֵעי ֶנִהי

 ֲאֶׁשר ָּפָדה ֶאת ַאְבָרָהם לֹא ַעָּתה ֵיבֹוׁש ַיֲעקֹב  ֶאל ֵּבית ַיֲעקֹב'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]22 29 'יש[
  ".ְולֹא ַעָּתה ָּפָניו ֶיֱחָורּו

 ִאְׁשְּתָך ָּבִעיר ִּתְזֶנה ּוָבֶניָך ּוְבנֶֹתיָך ַּבֶחֶרב ִיּפֹלּו ְוַאְדָמְתָך 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]17 7 עמוס[
  ".ת ְוִיְׂשָרֵאל ָּגלֹה ִיְגֶלה ֵמַעל ַאְדָמתֹוַּבֶחֶבל ְּתֻחָּלק ְוַאָּתה ַעל ֲאָדָמה ְטֵמָאה ָּתמּו

 ֶאל ֵּבית ַיֲעקֹב ֲאֶׁשר ָּפָדה ֶאת ַאְבָרָהם לֹא ַעָּתה ֵיבֹוׁש ַיֲעקֹב 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]22 29 'יש[
  ".ְולֹא ַעָּתה ָּפָניו ֶיֱחָורּו

ּזֹאת ָרָעה ֲאֶׁשר לֹא ָתִמיׁשּו ִמָּׁשם  ִהְנִני חֵֹׁשב ַעל ַהִּמְׁשָּפָחה הַ 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]3 2 מיכה[
  ".ַצְּוארֵֹתיֶכם ְולֹא ֵתְלכּו רֹוָמה ִּכי ֵעת ָרָעה ִהיא

 ֶאל ֵּבית ַיֲעקֹב ֲאֶׁשר ָּפָדה ֶאת ַאְבָרָהם לֹא ַעָּתה ֵיבֹוׁש ַיֲעקֹב 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]22 29 'יש[
  ".ְולֹא ַעָּתה ָּפָניו ֶיֱחָורּו

ְצָבאֹות '  ַׁשְבִּתי ִלירּוָׁשַלִם ְּבַרֲחִמים ֵּביִתי ִיָּבֶנה ָּבּה ְנֻאם ה'ֵכן ּכֹה ָאַמר הלָ  "]16 1 זכריה[
  ".ְוָקו ִיָּנֶטה ַעל ְירּוָׁשָלִים

 ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ְּבׁשּוָבה ָוַנַחת ִּתָּוֵׁשעּון ְּבַהְׁשֵקט ּוְבִבְטָחה 'כֹה ָאַמר ֲאדָֹני הִּכי  "]15 30 'יש[
  ".בּוַרְתֶכם ְולֹא ֲאִביֶתםִּתְהֶיה ְּג

  .]7 7 'יש[

 ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ְּבׁשּוָבה ָוַנַחת ִּתָּוֵׁשעּון ְּבַהְׁשֵקט ּוְבִבְטָחה 'ִּכי כֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]15 30 'יש[
  ".ִּתְהֶיה ְּגבּוַרְתֶכם ְולֹא ֲאִביֶתם

ְׁשָפַטי ָהָרִעים ֶחֶרב ְוָרָעב ְוַחָּיה ָרָעה ָוֶדֶבר  ַאף ִּכי ַאְרַּבַעת 'ִּכי כֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]21 14 'יח[
  ".ִׁשַּלְחִּתי ֶאל ְירּוָׁשָלִים ְלַהְכִרית ִמֶּמָּנה ָאָדם ּוְבֵהָמה

 ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ְּבׁשּוָבה ָוַנַחת ִּתָּוֵׁשעּון ְּבַהְׁשֵקט ּוְבִבְטָחה 'ִּכי כֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]15 30 'יש[
  ".ַרְתֶכם ְולֹא ֲאִביֶתםִּתְהֶיה ְּגבּו

 ְוָעִׂשיִתי אֹוָתְך ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשית ֲאֶׁשר ָּבִזית ָאָלה ְלָהֵפר 'ִּכי כֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]59 16 'יח[
  ".ְּבִרית

  ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ְּבׁשּוָבה ָוַנַחת ִּתָּוֵׁשעּון ְּבַהְׁשֵקט ּוְבִבְטָחה'ִּכי כֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]15 30 'יש[
  ".ִּתְהֶיה ְּגבּוַרְתֶכם ְולֹא ֲאִביֶתם

 ִהְנִני נְֹתָנְך ְּבַיד ֲאֶׁשר ָׂשֵנאת ְּבַיד ֲאֶׁשר ָנְקָעה ַנְפֵׁשְך 'ִּכי כֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]28 23 'יח[
  ".ֵמֶהם

ְׁשֵקט ּוְבִבְטָחה  ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ְּבׁשּוָבה ָוַנַחת ִּתָּוֵׁשעּון ְּבהַ 'ִּכי כֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]15 30 'יש[
  ".ִּתְהֶיה ְּגבּוַרְתֶכם ְולֹא ֲאִביֶתם

  ". ַהֲעֵלה ֲעֵליֶהם ָקָהל ְוָנתֹן ֶאְתֶהן ְלַזֲעָוה ְוָלַבז'ִּכי ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]46 23 'יח[

ֵקט ּוְבִבְטָחה  ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ְּבׁשּוָבה ָוַנַחת ִּתָּוֵׁשעּון ְּבַהׁשְ 'ִּכי כֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]15 30 'יש[
  ".ִּתְהֶיה ְּגבּוַרְתֶכם ְולֹא ֲאִביֶתם

 ַיַען ַמְחֲאָך ָיד ְוַרְקֲעָך ְּבָרֶגל ַוִּתְׂשַמח ְּבָכל ָׁשאְטָך ְּבֶנֶפׁש ֶאל 'ִּכי כֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]6 25 'יח[
  ".ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל

 ְּבׁשּוָבה ָוַנַחת ִּתָּוֵׁשעּון ְּבַהְׁשֵקט ּוְבִבְטָחה  ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל'ִּכי כֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]15 30 'יש[
  ".ִּתְהֶיה ְּגבּוַרְתֶכם ְולֹא ֲאִביֶתם

 ִהְנִני ֵמִביא ֶאל צֹר ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ִמָּצפֹון ֶמֶלְך 'ִּכי כֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]7 26 'יח[
  ".ְוַעם ָרבְמָלִכים ְּבסּוס ּוְבֶרֶכב ּוְבָפָרִׁשים ְוָקָהל 

 ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ְּבׁשּוָבה ָוַנַחת ִּתָּוֵׁשעּון ְּבַהְׁשֵקט ּוְבִבְטָחה 'ִּכי כֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]15 30 'יש[
  ".ִּתְהֶיה ְּגבּוַרְתֶכם ְולֹא ֲאִביֶתם

לֹא נֹוָׁשבּו  ְּבִתִּתי אָֹתְך ִעיר ֶנֱחֶרֶבת ֶּכָעִרים ֲאֶׁשר 'ִּכי כֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]19 26 'יח[
  ".ְּבַהֲעלֹות ָעַלִיְך ֶאת ְּתהֹום ְוִכּסּוְך ַהַּמִים ָהַרִּבים

 ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ְּבׁשּוָבה ָוַנַחת ִּתָּוֵׁשעּון ְּבַהְׁשֵקט ּוְבִבְטָחה 'ִּכי כֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]15 30 'יש[
  ".ִּתְהֶיה ְּגבּוַרְתֶכם ְולֹא ֲאִביֶתם

 ִמֵּקץ ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ֲאַקֵּבץ ֶאת ִמְצַרִים ִמן ָהַעִּמים ֲאֶׁשר 'ה ָאַמר ֲאדָֹני הִּכי ּכֹ "]13 29 'יח[
  ".ָנפֹצּו ָׁשָּמה

 ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ְּבׁשּוָבה ָוַנַחת ִּתָּוֵׁשעּון ְּבַהְׁשֵקט ּוְבִבְטָחה 'ִּכי כֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]15 30 'יש[
  ".יֶתםִּתְהֶיה ְּגבּוַרְתֶכם ְולֹא ֲאבִ 

  ". ֶחֶרב ֶמֶלְך ָּבֶבל ְּתבֹוֶאךָ 'ִּכי ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]11 32 'יח[

 ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ְּבׁשּוָבה ָוַנַחת ִּתָּוֵׁשעּון ְּבַהְׁשֵקט ּוְבִבְטָחה 'ִּכי כֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]15 30 'יש[
  ".ִּתְהֶיה ְּגבּוַרְתֶכם ְולֹא ֲאִביֶתם

  ". ִהְנִני ָאִני ְוָדַרְׁשִּתי ֶאת צֹאִני ּוִבַּקְרִּתים'ה ָאַמר ֲאדָֹני הִּכי ּכֹ "]11 34 'יח[

 ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ְּבׁשּוָבה ָוַנַחת ִּתָּוֵׁשעּון ְּבַהְׁשֵקט ּוְבִבְטָחה 'ִּכי כֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]15 30 'יש[
  ".ִּתְהֶיה ְּגבּוַרְתֶכם ְולֹא ֲאִביֶתם

 ָהִעיר ַהּיֵֹצאת ֶאֶלף ַּתְׁשִאיר ֵמָאה ְוַהּיֹוֵצאת ֵמָאה ַּתְׁשִאיר 'ר ֲאדָֹני הִּכי כֹה ָאמַ  "]3 5 עמוס[
  ".ֲעָׂשָרה ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל

 ַּכֲאֶׁשר ֶיְהֶּגה ָהַאְרֵיה ְוַהְּכִפיר ַעל ַטְרּפֹו ֲאֶׁשר ִיָּקֵרא ָעָליו ֵאַלי' כֹה ָאַמר הִּכי  "]4 31 'יש[
ְצָבאֹות ִלְצּבֹא ַעל ַהר ִצּיֹון ְוַעל ' ָחת ּוֵמֲהמֹוָנם לֹא ַיֲעֶנה ֵּכן ֵיֵרד הְמלֹא רִֹעים ִמּקֹוָלם לֹא יֵ 

  ".ִּגְבָעָתּה

  .]11 8 'יש[

  ". ָאִׁשית ְּבֵיַׁשע ָיִפיַח לֹו'ַעָּתה ָאקּום יֹאַמר הִמּׁשֹד ֲעִנִּיים ֵמֶאְנַקת ֶאְביֹוִנים  "]6 12 'תה[  ". ַעָּתה ֵארֹוָמם ַעָּתה ֶאָּנֵׂשא'ַעָּתה ָאקּום יֹאַמר ה "]10 33 'יש[
ְּבַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַלֶּמֶלְך ִחְזִקָּיהּו ָעָלה ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור ַעל ָּכל ָעֵרי ַוְיִהי  "]1 36 'יש[

  ".ְיהּוָדה ַהְּבֻצרֹות ַוִּיְתְּפֵׂשם
ה ָעָלה ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור ַעל ָּכל ּוְבַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַלֶּמֶלְך ִחְזִקּיָ  "]13 18 ב מלכים[

  ".ָעֵרי ְיהּוָדה ַהְּבֻצרֹות ַוִּיְתְּפֵׂשם
ֶאל ַהֶּמֶלְך ִחְזִקָּיהּו ְּבֵחיל ַוִּיְׁשַלח ֶמֶלְך ַאּׁשּור ֶאת ַרְבָׁשֵקה ִמָּלִכיׁש ְירּוָׁשַלְָמה  "]2 36 'יש[

  ".ה ִּבְמִסַּלת ְׂשֵדה כֹוֵבס ַוַּיֲעמֹד ִּבְתָעַלת ַהְּבֵרָכה ָהֶעְליֹונָ ָּכֵבד
ֶאל ַוִּיְׁשַלח ֶמֶלְך ַאּׁשּור ֶאת ַּתְרָּתן ְוֶאת ַרב ָסִריס ְוֶאת ַרְבָׁשֵקה ִמן ָלִכיׁש  "]17 18 ב מלכים[

ְמדּו ִּבְתָעַלת  ְירּוָׁשָלִים ַוַּיֲעלּו ַוָּיבֹאּו ְירּוָׁשַלִם ַוַּיֲעלּו ַוָּיבֹאּו ַוַּיעַ ַהֶּמֶלְך ִחְזִקָּיהּו ְּבֵחיל ָּכֵבד
  ".ַהְּבֵרָכה ָהֶעְליֹוָנה ֲאֶׁשר ִּבְמִסַּלת ְׂשֵדה כֵֹבס

 ְוֶׁשְבָנא ַהּסֵֹפר ְויֹוָאח ֶּבן ָאָסף ֶאְלָיִקים ֶּבן ִחְלִקָּיהּו ֲאֶׁשר ַעל ַהָּבִיתַוֵּיֵצא ֵאָליו  "]3 36 'יש[
  ".ַהַּמְזִּכיר

 ֶאְלָיִקים ֶּבן ִחְלִקָּיהּו ֲאֶׁשר ַעל ַהָּבִיתֵצא ֲאֵלֶהם ַוִּיְקְראּו ֶאל ַהֶּמֶלְך ַוּיֵ  "]18 18 ב מלכים[
  ".ְוֶׁשְבָנה ַהּסֵֹפר ְויֹוָאח ֶּבן ָאָסף ַהַּמְזִּכיר

ֶאְלָיִקים ֶּבן ִחְלִקָּיהּו ֲאֶׁשר ַעל ַהָּבִית ְוֶׁשְבָנא ַהּסֵֹפר ְויֹוָאח ֶּבן ָאָסף ַוֵּיֵצא ֵאָליו  "]3 36 'יש[
  ".ַהַּמְזִּכיר

ֶאְלָיִקים ֶּבן ִחְלִקָּיה ֲאֶׁשר ַעל ַהַּבִית ְוֶׁשְבָנא ַהּסֵֹפר ְויֹוָאח ֶּבן ָאָסף ַוָּיבֹא  "]37 18 ב מלכים[
  ". ֶאל ִחְזִקָּיהּו ְקרּוֵעי ְבָגִדים ַוַּיִּגדּו לֹו ִּדְבֵרי ַרְבָׁשֵקהַהַּמְזִּכיר

 ְויֹוָאח ֶּבן ָאָסף ר ַעל ַהָּבִית ְוֶׁשְבָנא ַהּסֵֹפרֲאׁשֶ ַוֵּיֵצא ֵאָליו ֶאְלָיִקים ֶּבן ִחְלִקָּיהּו  "]3 36 'יש[
  ".ַהַּמְזִּכיר

 ְוֵאת ִזְקֵני ַהּכֲֹהִנים ֲאֶׁשר ַעל ַהַּבִית ְוֶׁשְבָנא ַהּסֵֹפרַוִּיְׁשַלח ֶאת ֶאְלָיִקים  "]2 19 ב מלכים[
  ".ִמְתַּכִּסים ַּבַּׂשִּקים ֶאל ְיַׁשְעָיהּו ַהָּנִביא ֶּבן ָאמֹוץ

ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַרְבָׁשֵקה ִאְמרּו ָנא ֶאל ִחְזִקָּיהּו ּכֹה ָאַמר ַהֶּמֶלְך ַהָּגדֹול ֶמֶלְך  "]4 36 'יש[
  ".ַאּׁשּור ָמה ַהִּבָּטחֹון ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָּבָטְחּתָ 

ֹול ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַרְבָׁשֵקה ִאְמרּו ָנא ֶאל ִחְזִקָּיהּו ּכֹה ָאַמר ַהֶּמֶלְך ַהָּגד "]19 18 ב מלכים[
  ".ֶמֶלְך ַאּׁשּור ָמה ַהִּבָּטחֹון ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָּבָטְחּתָ 

ַהֶּמֶלְך ַהָּגדֹול ֶמֶלְך ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַרְבָׁשֵקה ִאְמרּו ָנא ֶאל ִחְזִקָּיהּו ּכֹה ָאַמר  "]4 36 'יש[
  ". ָמה ַהִּבָּטחֹון ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָּבָטְחּתָ ַאּׁשּור

ְבָׁשֵקה ַוִּיְקָרא ְבקֹול ָּגדֹול ְיהּוִדית ַוְיַדֵּבר ַוּיֹאֶמר ִׁשְמעּו ְּדַבר ַוַּיֲעמֹד רַ  "]28 18 ב מלכים[
  ".ַהֶּמֶלְך ַהָּגדֹול ֶמֶלְך ַאּׁשּור

ַאְך ְּדַבר ְׂשָפַתִים ֵעָצה ּוְגבּוָרה ַלִּמְלָחָמה ַעָּתה ַעל ִמי ָבַטְחָּת ִּכי ָמַרְדָּת ָאַמְרִּתי  "]5 36 'יש[
  ".ִּבי

ַאְך ְּדַבר ְׂשָפַתִים ֵעָצה ּוְגבּוָרה ַלִּמְלָחָמה ַעָּתה ַעל ִמי ָבַטְחָּת ִּכי ָאַמְרָּת  "]20 18 ב מלכים[
  ".ָמַרְדָּת ִּבי
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ַעל ִמְׁשֶעֶנת ַהָּקֶנה ָהָרצּוץ ַהֶּזה ַעל ִמְצַרִים ֲאֶׁשר ִיָּסֵמְך ִאיׁש ָעָליו ִהֵּנה ָבַטְחָּת  "]6 36 'יש[
  ".ֵּכן ַּפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצַרִים ְלָכל ַהּבְֹטִחים ָעָליוּוָבא ְבַכּפֹו ּוְנָקָבּה 

ַעל ִמְׁשֶעֶנת ַהָּקֶנה ָהָרצּוץ ַהֶּזה ַעל ִמְצַרִים ֲאֶׁשר ַעָּתה ִהֵּנה ָבַטְחָּת ְּלָך  "]21 18 ב מלכים[
  ".ְטִחים ָעָליוִיָּסֵמְך ִאיׁש ָעָליו ּוָבא ְבַכּפֹו ּוְנָקָבּה ֵּכן ַּפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצַרִים ְלָכל ַהּבֹ

ֱאלֵֹהינּו ָּבָטְחנּו ֲהלֹוא הּוא ֲאֶׁשר ֵהִסיר ִחְזִקָּיהּו ֶאת ' ֵאַלי ֶאל הְוִכי תֹאַמר  "]7 36 'יש[
  ".ָּבמָֹתיו ְוֶאת ִמְזְּבחָֹתיו ַוּיֹאֶמר ִליהּוָדה ְוִלירּוָׁשַלִם ִלְפֵני ַהִּמְזֵּבַח ַהֶּזה ִּתְׁשַּתֲחוּו

ֱאלֵֹהינּו ָּבָטְחנּו ֲהלֹוא הּוא ֲאֶׁשר ֵהִסיר ִחְזִקָּיהּו ' ֵאַלי ֶאל האְמרּון ְוִכי תֹ "]22 18 ב מלכים[
 ֶאת ָּבמָֹתיו ְוֶאת ִמְזְּבחָֹתיו ַוּיֹאֶמר ִליהּוָדה ְוִלירּוָׁשַלִם ִלְפֵני ַהִּמְזֵּבַח ַהֶּזה ִּתְׁשַּתֲחוּו

  ".ִּבירּוָׁשָלִים
ֶאת ָּבמָֹתיו ֵהינּו ָּבָטְחנּו ֲהלֹוא הּוא ֲאֶׁשר ֵהִסיר ִחְזִקָּיהּו ֱאלֹ' ְוִכי תֹאַמר ֵאַלי ֶאל ה "]7 36 'יש[

  ". ִלְפֵני ַהִּמְזֵּבַח ַהֶּזה ִּתְׁשַּתֲחוּוְוֶאת ִמְזְּבחָֹתיו ַוּיֹאֶמר ִליהּוָדה ְוִלירּוָׁשַלִם
ַוּיֹאֶמר ִליהּוָדה ֶאת ָּבמָֹתיו ְוֶאת ִמְזְּבחָֹתיו ֲהלֹא הּוא ְיִחְזִקָּיהּו ֵהִסיר  "]12 32 ב י"דה[

  ". ֵלאמֹר ִלְפֵני ִמְזֵּבַח ֶאָחד ִּתְׁשַּתֲחוּו ְוָעָליו ַּתְקִטירּוְוִלירּוָׁשַלִם
ַאּׁשּור ְוֶאְּתָנה ְלָך ַאְלַּפִים סּוִסים ִאם ּתּוַכל ְוַעָּתה ִהְתָעֶרב ָנא ֶאת ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך  "]8 36 'יש[

  ".ָלֶתת ְלָך רְֹכִבים ֲעֵליֶהם
ַאּׁשּור ְוֶאְּתָנה ְלָך ַאְלַּפִים סּוִסים ְוַעָּתה ִהְתָעֶרב ָנא ֶאת ֲאדִֹני ֶאת ֶמֶלְך  "]23 18 ב מלכים[

  ".ִאם ּתּוַכל ָלֶתת ְלָך רְֹכִבים ֲעֵליֶהם
ְוֵאיְך ָּתִׁשיב ֵאת ְּפֵני ַפַחת ַאַחד ַעְבֵדי ֲאדִֹני ַהְּקַטִּנים ַוִּתְבַטח ְלָך ַעל ִמְצַרִים  "]9 36 'יש[

  ".ְלֶרֶכב ּוְלָפָרִׁשים
ְוֵאיְך ָּתִׁשיב ֵאת ְּפֵני ַפַחת ַאַחד ַעְבֵדי ֲאדִֹני ַהְּקַטִּנים ַוִּתְבַטח ְלָך ַעל  "]24 18 ב מלכים[

  ".ִמְצַרִים ְלֶרֶכב ּוְלָפָרִׁשים
ר ֵאַלי ֲעֵלה ֶאל ָאמַ '  ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ְלַהְׁשִחיָתּה הָעִליִתי ַעל' ְוַעָּתה ֲהִמַּבְלֲעֵדי ה "]10 36 'יש[

  ".ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ְוַהְׁשִחיָתּה
ָאַמר ֵאַלי ֲעֵלה '  ַהָּמקֹום ַהֶּזה ְלַהְׁשִחתֹו הָעִליִתי ַעל' ַעָּתה ֲהִמַּבְלֲעֵדי ה "]25 18 ב מלכים[

  ".ַעל ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ְוַהְׁשִחיָתּה
ָׁשֵקה ַּדֶּבר ָנא ֶאל ֲעָבֶדיָך ֲאָרִמית ִּכי ְויֹוָאח ֶאל ַרבְ ַוּיֹאֶמר ֶאְלָיִקים ְוֶׁשְבָנא  "]11 36 'יש[

  ". ֵאֵלינּו ְיהּוִדית ְּבָאְזֵני ָהָעם ֲאֶׁשר ַעל ַהחֹוָמהׁשְֹמִעים ֲאָנְחנּו ְוַאל ְּתַדֵּבר
ְויֹוָאח ֶאל ַרְבָׁשֵקה ַּדֶּבר ָנא ֶאל ַוּיֹאֶמר ֶאְלָיִקים ֶּבן ִחְלִקָּיהּו ְוֶׁשְבָנה  "]26 18 ב מלכים[

  ". ִעָּמנּו ְיהּוִדית ְּבָאְזֵני ָהָעם ֲאֶׁשר ַעל ַהחָֹמהָך ֲאָרִמית ִּכי ׁשְֹמִעים ֲאָנְחנּו ְוַאל ְּתַדֵּברֲעָבֶדי
ֲאדֶֹניָך ְוֵאֶליָך ְׁשָלַחִני ֲאדִֹני ְלַדֵּבר ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוּיֹאֶמר ַרְבָׁשֵקה ַהֶאל  "]12 36 'יש[

ים ַעל ַהחֹוָמה ֶלֱאכֹל ֶאת צֹוָאָתם ְוִלְׁשּתֹות ֶאת ֵמיֵמי ַרְגֵליֶהם ֲהלֹא ַעל ָהֲאָנִׁשים ַהּיְֹׁשבִ 
  ".ִעָּמֶכם

ֲאדֶֹניָך ְוֵאֶליָך ְׁשָלַחִני ֲאדִֹני ְלַדֵּבר ֶאת ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַרְבָׁשֵקה ַהַעל  "]27 18 ב מלכים[
ֶלֱאכֹל ֶאת צֹוָאָתם ְוִלְׁשּתֹות ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲהלֹא ַעל ָהֲאָנִׁשים ַהּיְֹׁשִבים ַעל ַהחָֹמה 

  ".ֵמיֵמי ַרְגֵליֶהם ִעָּמֶכם
ַהֶּמֶלְך ַוַּיֲעמֹד ַרְבָׁשֵקה ַוִּיְקָרא ְבקֹול ָּגדֹול ְיהּוִדית ַוּיֹאֶמר ִׁשְמעּו ֶאת ִּדְבֵרי  "]13 36 'יש[

  ".ַהָּגדֹול ֶמֶלְך ַאּׁשּור

  .]4 36 'יש[

 ַוּיֹאֶמר ִׁשְמעּו ֶאת ִּדְבֵרי ַהֶּמֶלְך  ַוִּיְקָרא ְבקֹול ָּגדֹול ְיהּוִדיתַוַּיֲעמֹד ַרְבָׁשֵקה "]13 36 'יש[
  ".ַהָּגדֹול ֶמֶלְך ַאּׁשּור

 ַוְיַדֵּבר ַוּיֹאֶמר ִׁשְמעּו ְּדַבר ַוַּיֲעמֹד ַרְבָׁשֵקה ַוִּיְקָרא ְבקֹול ָּגדֹול ְיהּוִדית "]28 18 ב מלכים[
  ".ַהֶּמֶלְך ַהָּגדֹול ֶמֶלְך ַאּׁשּור

 ַוּיֹאֶמר ִׁשְמעּו ֶאת ִּדְבֵרי ַהֶּמֶלְך ַוִּיְקָרא ְבקֹול ָּגדֹול ְיהּוִדיתַוַּיֲעמֹד ַרְבָׁשֵקה  "]13 36 'יש[
  ".ַהָּגדֹול ֶמֶלְך ַאּׁשּור

 ַעל ַעם ְירּוָׁשַלִם ֲאֶׁשר ַעל ַהחֹוָמה ְלָיְרָאם ַוִּיְקְראּו ְבקֹול ָּגדֹול ְיהּוִדית "]18 32 ב י"דה[
  ".ָלם ְלַמַען ִיְלְּכדּו ֶאת ָהִעירּוְלַבהֲ 

 ּכֹה ָאַמר ַהֶּמֶלְך ַאל ַיִּׁשא ָלֶכם ִחְזִקָּיהּו ִּכי לֹא יּוַכל ְלַהִּציל ֶאְתֶכם "]29 18 ב מלכים[  ".ּכֹה ָאַמר ַהֶּמֶלְך ַאל ַיִּׁשא ָלֶכם ִחְזִקָּיהּו ִּכי לֹא יּוַכל ְלַהִּציל ֶאְתֶכם "]14 36 'יש[
  ".ִמָּידֹו

 ָהִעיר לֹא ִתָּנֵתן' ֵלאמֹר ַהֵּצל ַיִּציֵלנּו ה' ְוַאל ַיְבַטח ֶאְתֶכם ִחְזִקָּיהּו ֶאל ה "]15 36 'יש[
  ".ַהּזֹאת ְּבַיד ֶמֶלְך ַאּׁשּור

 ֶאת ְולֹא ִתָּנֵתן' ֵלאמֹר ַהֵּצל ַיִּציֵלנּו ה' ְוַאל ַיְבַטח ֶאְתֶכם ִחְזִקָּיהּו ֶאל ה "]30 18 ב מלכים[
  ".ְּבַיד ֶמֶלְך ַאּׁשּורָהִעיר ַהּזֹאת 

ָהִעיר ַהּזֹאת לֹא ִתָּנֵתן ' ֵלאמֹר ַהֵּצל ַיִּציֵלנּו ה' ְוַאל ַיְבַטח ֶאְתֶכם ִחְזִקָּיהּו ֶאל ה "]15 36 'יש[
  ". ַאּׁשּורְּבַיד ֶמֶלךְ 

ִהְנִני '  ּכֹה ָאַמר הֲאֶׁשר ְּכָלאֹו ִצְדִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ֵלאמֹר ַמּדּוַע ַאָּתה ִנָּבא ֵלאמֹר "]3 32 'יר[
  ". ָּבֶבל ּוְלָכָדּהָהִעיר ַהּזֹאת ְּבַיד ֶמֶלךְ נֵֹתן ֶאת 

ָהִעיר ַהּזֹאת לֹא ִתָּנֵתן ' ֵלאמֹר ַהֵּצל ַיִּציֵלנּו ה' ְוַאל ַיְבַטח ֶאְתֶכם ִחְזִקָּיהּו ֶאל ה "]15 36 'יש[
  ". ַאּׁשּורְּבַיד ֶמֶלךְ 

ְׂשָרֵאל ָהלְֹך ְוָאַמְרָּת ֶאל ִצְדִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ּכֹה ֱאלֵֹהי יִ ' ּכֹה ָאַמר ה "]2 34 'יר[
  ". ָּבֶבל ּוְׂשָרָפּה ָּבֵאׁשָהִעיר ַהּזֹאת ְּבַיד ֶמֶלךְ ִהְנִני נֵֹתן ֶאת ' ָאַמר ה

ִתָּנֵתן ָהִעיר ַהּזֹאת א לֹ' ֵלאמֹר ַהֵּצל ַיִּציֵלנּו ה' ְוַאל ַיְבַטח ֶאְתֶכם ִחְזִקָּיהּו ֶאל ה "]15 36 'יש[
  ". ֶמֶלְך ַאּׁשּורְּבַיד

  ". ֵחיל ֶמֶלְך ָּבֶבל ּוְלָכָדּהִּתָּנֵתן ָהִעיר ַהּזֹאת ְּבַידִהָּנתֹן ' ּכֹה ָאַמר ה "]3 38 'יר[

ְצאּו ֵאַלי ַאּׁשּור ֲעׂשּו ִאִּתי ְבָרָכה ּוַאל ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִחְזִקָּיהּו ִּכי כֹה ָאַמר ַהֶּמֶלְך  "]16 36 'יש[
  ".ְוִאְכלּו ִאיׁש ַּגְפנֹו ְוִאיׁש ְּתֵאָנתֹו ּוְׁשתּו ִאיׁש ֵמי בֹורֹו

ַאּׁשּור ֲעׂשּו ִאִּתי ְבָרָכה ּוְצאּו ַאל ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִחְזִקָּיהּו ִּכי כֹה ָאַמר ֶמֶלְך  "]31 18 ב מלכים[
  ".יׁש ֵמי בֹרֹוֵאַלי ְוִאְכלּו ִאיׁש ַּגְפנֹו ְוִאיׁש ְּתֵאָנתֹו ּוְׁשתּו אִ 

ַעד ּבִֹאי ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ֶאל ֶאֶרץ ְּכַאְרְצֶכם ֶאֶרץ ָּדָגן ְוִתירֹוׁש ֶאֶרץ ֶלֶחם  "]17 36 'יש[
  ".ּוְכָרִמים

ַעד ּבִֹאי ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ֶאל ֶאֶרץ ְּכַאְרְצֶכם ֶאֶרץ ָּדָגן ְוִתירֹוׁש ֶאֶרץ  "]32 18 ב מלכים[
ץ ֵזית ִיְצָהר ּוְדַבׁש ִוְחיּו ְולֹא ָתֻמתּו ְוַאל ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִחְזִקָּיהּו ִּכי ַיִּסית ֶאְתֶכם  ֶארֶ ֶלֶחם ּוְכָרִמים

  ".ַיִּציֵלנּו' ֵלאמֹר ה
ֱאלֵֹהי ַהּגֹוִים ִאיׁש ֶאת ַאְרצֹו ַיִּציֵלנּו ַהִהִּצילּו ' ֶּפן ַיִּסית ֶאְתֶכם ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר ה "]18 36 'יש[

  ".ְך ַאּׁשּורִמַּיד ֶמלֶ 
  ".ֱאלֵֹהי ַהּגֹוִים ִאיׁש ֶאת ַאְרצֹו ִמַּיד ֶמֶלְך ַאּׁשּורַהַהֵּצל ִהִּצילּו  "]33 18 ב מלכים[

 ֵהַנע ְוִעָּוה ִּכי ִהִּצילּו ֶאת  ֲחָמת ְוַאְרָּפד ַאֵּיה ֱאלֵֹהי ְסַפְרַוִיםַאֵּיה ֱאלֵֹהי "]34 18 ב מלכים[  ". ְוִכי ִהִּצילּו ֶאת ׁשְֹמרֹון ִמָּיִדיַאֵּיה ֱאלֵֹהי ֲחָמת ְוַאְרָּפד ַאֵּיה ֱאלֵֹהי ְסַפְרָוִים "]19 36 'יש[
  ".ׁשְֹמרֹון ִמָּיִדי

ֶאת ' ֲאֶׁשר ִהִּצילּו ֶאת ַאְרָצם ִמָּיִדי ִּכי ַיִּציל הִמי ְּבָכל ֱאלֵֹהי ָהֲאָרצֹות ָהֵאֶּלה  "]20 36 'יש[
  ".ְירּוָׁשַלִם ִמָּיִדי

ֶאת ' ֲאֶׁשר ִהִּצילּו ֶאת ַאְרָצם ִמָּיִדי ִּכי ַיִּציל הְּבָכל ֱאלֵֹהי ָהֲאָרצֹות ִמי  "]35 18 ב מלכים[
  ".ְירּוָׁשַלִם ִמָּיִדי

ָענּו אֹתֹו ָּדָבר ִּכי ִמְצַות ַהֶּמֶלְך ִהיא ֵלאמֹר לֹא ְולֹא ְוֶהֱחִריׁשּו ָהָעם  "]36 18 ב מלכים[  ".ְולֹא ָענּו אֹתֹו ָּדָבר ִּכי ִמְצַות ַהֶּמֶלְך ִהיא ֵלאמֹר לֹא ַתֲעֻנהּוַוַּיֲחִריׁשּו  "]21 36 'יש[
  ".ַתֲעֻנהּו

 ְוֶׁשְבָנא ַהּסֵֹפר ְויֹוָאח ֶּבן ָאָסף ֶאְלָיִקים ֶּבן ִחְלִקָּיהּו ֲאֶׁשר ַעל ַהַּבִיתַוָּיבֹא  "]22 36 'יש[
  ".ֵרי ַרְבָׁשֵקהַהַּמְזִּכיר ֶאל ִחְזִקָּיהּו ְקרּוֵעי ְבָגִדים ַוַּיִּגידּו לֹו ֵאת ִּדבְ 

  .]3 36 'יש[

ַוָּיבֹא ֶאְלָיִקים ֶּבן ִחְלִקָּיהּו ֲאֶׁשר ַעל ַהַּבִית ְוֶׁשְבָנא ַהּסֵֹפר ְויֹוָאח ֶּבן ָאָסף  "]22 36 'יש[
  ". ֵאת ִּדְבֵרי ַרְבָׁשֵקהַהַּמְזִּכיר ֶאל ִחְזִקָּיהּו ְקרּוֵעי ְבָגִדים ַוַּיִּגידּו לֹו

א ֶאְלָיִקים ֶּבן ִחְלִקָּיה ֲאֶׁשר ַעל ַהַּבִית ְוֶׁשְבָנא ַהּסֵֹפר ְויֹוָאח ֶּבן ַוָּיבֹ "]37 18 ב מלכים[
  ". ִּדְבֵרי ַרְבָׁשֵקהָאָסף ַהַּמְזִּכיר ֶאל ִחְזִקָּיהּו ְקרּוֵעי ְבָגִדים ַוַּיִּגדּו לֹו

ַוְיִהי ִּכְׁשמַֹע ַהֶּמֶלְך ִחְזִקָּיהּו ַוִּיְקַרע ֶאת ְּבָגָדיו ַוִּיְתַּכס ַּבָּׂשק ַוָּיבֹא ֵּבית  "]1 19 ב מלכים[  ".'ִּיְתַּכס ַּבָּׂשק ַוָּיבֹא ֵּבית הַוְיִהי ִּכְׁשמַֹע ַהֶּמֶלְך ִחְזִקָּיהּו ַוִּיְקַרע ֶאת ְּבָגָדיו וַ  "]1 37 'יש[
  ".'ה

ְקֵני ַהּכֲֹהִנים ֶׁשְבָנא ַהּסֹוֵפר ְוֵאת זִ ַוִּיְׁשַלח ֶאת ֶאְלָיִקים ֲאֶׁשר ַעל ַהַּבִית ְוֵאת  "]2 37 'יש[
  ". ֶבן ָאמֹוץ ַהָּנִביאִמְתַּכִּסים ַּבַּׂשִּקים ֶאל ְיַׁשְעָיהּו

ְוֶׁשְבָנא ַהּסֵֹפר ְוֵאת ִזְקֵני ַהּכֲֹהִנים ַוִּיְׁשַלח ֶאת ֶאְלָיִקים ֲאֶׁשר ַעל ַהַּבִית  "]2 19 ב מלכים[
  ".ץ ַהָּנִביא ֶּבן ָאמֹוִמְתַּכִּסים ַּבַּׂשִּקים ֶאל ְיַׁשְעָיהּו

ַוִּיְׁשַלח ֶאת ֶאְלָיִקים ֲאֶׁשר ַעל ַהַּבִית ְוֵאת ֶׁשְבָנא ַהּסֹוֵפר ְוֵאת ִזְקֵני ַהּכֲֹהִנים  "]2 37 'יש[
  ".ֶאל ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ַהָּנִביאִמְתַּכִּסים ַּבַּׂשִּקים 

  ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ַהָּנִביאֵאָליוַּבָּיִמים ָהֵהם ָחָלה ִחְזִקָּיהּו ָלמּות ַוָּיבֹא  "]1 20 ב מלכים[
  ".ַצו ְלֵביֶתָך ִּכי ֵמת ַאָּתה ְולֹא ִתְחֶיה' ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ּכֹה ָאַמר ה

ַוִּיְׁשַלח ֶאת ֶאְלָיִקים ֲאֶׁשר ַעל ַהַּבִית ְוֵאת ֶׁשְבָנא ַהּסֹוֵפר ְוֵאת ִזְקֵני ַהּכֲֹהִנים  "]2 37 'יש[
  ".ְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ַהָּנִביאְיׁשַ ִמְתַּכִּסים ַּבַּׂשִּקים ֶאל 

 ".ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ַהָּנִביאְוֶיֶתר ִּדְבֵרי ֻעִּזָּיהּו ָהִראׁשִֹנים ְוָהַאֲחרִֹנים ָּכַתב  "]22 26 ב י"דה[

ים ַוִּיְׁשַלח ֶאת ֶאְלָיִקים ֲאֶׁשר ַעל ַהַּבִית ְוֵאת ֶׁשְבָנא ַהּסֹוֵפר ְוֵאת ִזְקֵני ַהּכֲֹהנִ  "]2 37 'יש[
  ".ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ַהָּנִביאִמְתַּכִּסים ַּבַּׂשִּקים ֶאל 

 ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ַהָּנִביאְוֶיֶתר ִּדְבֵרי ְיִחְזִקָּיהּו ַוֲחָסָדיו ִהָּנם ְּכתּוִבים ַּבֲחזֹון  "]32 32 ב י"דה[
  ".ַעל ֵסֶפר ַמְלֵכי ְיהּוָדה ְוִיְׂשָרֵאל

 ֵאָליו ּכֹה ָאַמר ִחְזִקָּיהּו יֹום ָצָרה ְותֹוֵכָחה ּוְנָאָצה ַהּיֹום ַהֶּזה ִּכי ָבאּו ַוּיֹאְמרּו "]3 37 'יש[
  ".ָבִנים ַעד ַמְׁשֵּבר ְוכַֹח ַאִין ְלֵלָדה

ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ּכֹה ָאַמר ִחְזִקָּיהּו יֹום ָצָרה ְותֹוֵכָחה ּוְנָאָצה ַהּיֹום ַהֶּזה ִּכי  "]3 19 ב מלכים[
  ".ים ַעד ַמְׁשֵּבר ְוכַֹח ַאִין ְלֵלָדהָבאּו ָבנִ 

ִּדְבֵרי ַרְבָׁשֵקה ֲאֶׁשר ְׁשָלחֹו ֶמֶלְך ַאּׁשּור ֲאדָֹניו ֱאלֶֹהיָך ֵאת ' אּוַלי ִיְׁשַמע ה "]4 37 'יש[
ית ֱאלֶֹהיָך ְוָנָׂשאָת ְתִפָּלה ְּבַעד ַהְּׁשֵארִ ' ְלָחֵרף ֱאלִֹהים ַחי ְוהֹוִכיַח ַּבְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָׁשַמע ה

  ".ַהִּנְמָצָאה

ִּדְבֵרי ַרְבָׁשֵקה ֲאֶׁשר ְׁשָלחֹו ֶמֶלְך ַאּׁשּור ֱאלֶֹהיָך ֵאת ָּכל ' אּוַלי ִיְׁשַמע ה "]4 19 ב מלכים[
ֱאלֶֹהיָך ְוָנָׂשאָת ְתִפָּלה ְּבַעד ' ֲאדָֹניו ְלָחֵרף ֱאלִֹהים ַחי ְוהֹוִכיַח ַּבְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָׁשַמע ה

  ".הַהְּׁשֵאִרית ַהִּנְמָצָא
  ".ַוָּיבֹאּו ַעְבֵדי ַהֶּמֶלְך ִחְזִקָּיהּו ֶאל ְיַׁשְעָיהּו "]5 19 ב מלכים[  ".ַוָּיבֹאּו ַעְבֵדי ַהֶּמֶלְך ִחְזִקָּיהּו ֶאל ְיַׁשְעָיהּו "]5 37 'יש[
ִמְּפֵני ַאל ִּתיָרא ' ְיַׁשְעָיהּו ּכֹה תֹאְמרּון ֶאל ֲאדֵֹניֶכם ּכֹה ָאַמר הַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם  "]6 37 'יש[

  ".ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָׁשַמְעָּת ֲאֶׁשר ִּגְּדפּו ַנֲעֵרי ֶמֶלְך ַאּׁשּור אֹוִתי
ַאל ִּתיָרא ' ְיַׁשְעָיהּו ּכֹה תֹאְמרּון ֶאל ֲאדֵֹניֶכם ּכֹה ָאַמר הַוּיֹאֶמר ָלֶהם  "]6 19 ב מלכים[

  ".ֶלְך ַאּׁשּור אִֹתיִמְּפֵני ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָׁשַמְעָּת ֲאֶׁשר ִּגְּדפּו ַנֲעֵרי מֶ 
  ". ְלַאְרצֹו ְוִהַּפְלִּתיו ַּבֶחֶרב ְּבַאְרצֹוִהְנִני נֵֹתן ּבֹו רּוַח ְוָׁשַמע ְׁשמּוָעה ְוָׁשב "]7 19 ב מלכים[  ". ֶאל ַאְרצֹו ְוִהַּפְלִּתיו ַּבֶחֶרב ְּבַאְרצֹוִהְנִני נֹוֵתן ּבֹו רּוַח ְוָׁשַמע ְׁשמּוָעה ְוָׁשב "]7 37 'יש[
ַוָּיָׁשב ַרְבָׁשֵקה ַוִּיְמָצא ֶאת ֶמֶלְך ַאּׁשּור ִנְלָחם ַעל ִלְבָנה ִּכי ָׁשַמע ִּכי ָנַסע  "]8 37 'יש[

  ".ִמָּלִכיׁש
ַוָּיָׁשב ַרְבָׁשֵקה ַוִּיְמָצא ֶאת ֶמֶלְך ַאּׁשּור ִנְלָחם ַעל ִלְבָנה ִּכי ָׁשַמע ִּכי ָנַסע  "]8 19 ב מלכים[

  ".ִמָּלִכיׁש
ַוִּיְׁשַלח ַוִּיְׁשַמע ֶאל ִּתְרָהָקה ֶמֶלְך ּכּוׁש ֵלאמֹר ִהֵּנה ָיָצא ְלִהָּלֵחם ִאָּתְך ַוָּיָׁשב  "]9 19 ב מלכים[ַוִּיְׁשַלח ַמְלָאִכים ְׁשַמע ַעל ִּתְרָהָקה ֶמֶלְך ּכּוׁש ֵלאמֹר ָיָצא ְלִהָּלֵחם ִאָּתְך ַוִּיְׁשַמע ַוּיִ  "]9 37 'יש[
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  ".ים ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹרַמְלָאכִ   ".ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר
ּכֹה תֹאְמרּון ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ֵלאמֹר ַאל ַיִּׁשֲאָך ֱאלֶֹהיָך ֲאֶׁשר ַאָּתה  "]10 37 'יש[

  ".ּבֹוֵטַח ּבֹו ֵלאמֹר לֹא ִתָּנֵתן ְירּוָׁשַלִם ְּבַיד ֶמֶלְך ַאּׁשּור
 ֶמֶלְך ְיהּוָדה ֵלאמֹר ַאל ַיִּׁשֲאָך ֱאלֶֹהיָך ֲאֶׁשר ּכֹה תֹאְמרּון ֶאל ִחְזִקָּיהּו "]10 19 ב מלכים[

  ".ַאָּתה ּבֵֹטַח ּבֹו ֵלאמֹר לֹא ִתָּנֵתן ְירּוָׁשַלִם ְּבַיד ֶמֶלְך ַאּׁשּור
ֲאֶׁשר ָעׂשּו ַמְלֵכי ַאּׁשּור ְלָכל ָהֲאָרצֹות ְלַהֲחִריָמם ְוַאָּתה ִהֵּנה ַאָּתה ָׁשַמְעָּת  "]11 37 'יש[

  ".ִּתָּנֵצל
ֲאֶׁשר ָעׂשּו ַמְלֵכי ַאּׁשּור ְלָכל ָהֲאָרצֹות ְלַהֲחִריָמם ִהֵּנה ַאָּתה ָׁשַמְעָּת ֵאת  "]11 19 ב מלכים[

  ".ְוַאָּתה ִּתָּנֵצל
ֲאבֹוַתי ֶאת ּגֹוָזן ְוֶאת ָחָרן ְוֶרֶצף ַהִהִּצילּו אֹוָתם ֱאלֵֹהי ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ִהְׁשִחיתּו  "]12 37 'יש[

  ". ִּבְתַלָּׂשררּוְבֵני ֶעֶדן ֲאׁשֶ 
ֲאבֹוַתי ֶאת ּגֹוָזן ְוֶאת ָחָרן ְוֶרֶצף ַהִהִּצילּו אָֹתם ֱאלֵֹהי ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ִׁשֲחתּו  "]12 19 ב מלכים[

  ". ִּבְתַלאָּׂשרּוְבֵני ֶעֶדן ֲאֶׁשר
  ".ֶמֶלְך ֲחָמת ּוֶמֶלְך ַאְרָּפד ּוֶמֶלְך ָלִעיר ְסַפְרָוִים ֵהַנע ְוִעָּוהַאּיֹו  "]13 19 ב מלכים[  ".ָּוהֶמֶלְך ֲחָמת ּוֶמֶלְך ַאְרָּפד ּוֶמֶלְך ָלִעיר ְסַפְרָוִים ֵהַנע ְועִ ַאֵּיה  "]13 37 'יש[
ַוִּיְפְרֵׂשהּו ' ַוַּיַעל ֵּבית הַוִּיַּקח ִחְזִקָּיהּו ֶאת ַהְּסָפִרים ִמַּיד ַהַּמְלָאִכים ַוִּיְקָרֵאהּו  "]14 37 'יש[

  ".'ִחְזִקָּיהּו ִלְפֵני ה
' ַוַּיַעל ֵּבית הַוִּיַּקח ִחְזִקָּיהּו ֶאת ַהְּסָפִרים ִמַּיד ַהַּמְלָאִכים ַוִּיְקָרֵאם  "]14 19 ב מלכים[

  ".'ַוִּיְפְרֵׂשהּו ִחְזִקָּיהּו ִלְפֵני ה
 יֵֹׁשב ַהְּכֻרִבים ַאָּתה הּוא ָהֱאלִֹהים ְלַבְּדָך ְלכֹל ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ה "]16 37 'יש[

  ".ְלכֹות ָהָאֶרץ ַאָּתה ָעִׂשיָת ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץַממְ 

  .]10 21 'יש[

ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל יֵֹׁשב ַהְּכֻרִבים ַאָּתה הּוא ָהֱאלִֹהים ְלַבְּדָך ְלכֹל ְצָבאֹות ' ה "]16 37 'יש[
  ".ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ ַאָּתה ָעִׂשיָת ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ

ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל יֵֹׁשב ַהְּכֻרִבים ַאָּתה ' ַוּיֹאַמר ה' ַוִּיְתַּפֵּלל ִחְזִקָּיהּו ִלְפֵני ה "]15 19 ב מלכים[
  ".הּוא ָהֱאלִֹהים ְלַבְּדָך ְלכֹל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ ַאָּתה ָעִׂשיָת ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ

ַהְּכֻרִבים ַאָּתה הּוא ָהֱאלִֹהים ְלַבְּדָך ְלכֹל ַמְמְלכֹות ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל יֵֹׁשב ' ה "]16 37 'יש[
  ".ַאָּתה ָעִׂשיָת ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץָהָאֶרץ 

 ְּבכֲֹחָך ַהָּגדֹול ּוִבְזרֲֹעָך ַאָּתה ָעִׂשיָת ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץִהֵּנה ' ֲאָהּה ֲאדָֹני ה "]17 32 'יר[
  ".ֵלא ִמְּמָך ָּכל ָּדָברַהְּנטּוָיה לֹא ִיּפָ 

 ָּכל ִּדְבֵרי ַסְנֵחִריב ֲאֶׁשר ֵעיֶנָך ּוְרֵאה ּוְׁשַמע ֵאת' ָאְזְנָך ּוְׁשָמע ְּפַקח ה' ַהֵּטה ה "]17 37 'יש[
  ".ָׁשַלח ְלָחֵרף ֱאלִֹהים ָחי

ְבֵרי ַסְנֵחִריב  ּדִ ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ּוְׁשַמע ֵאת' ָאְזְנָך ּוְׁשָמע ְּפַקח ה' ַהֵּטה ה "]16 19 ב מלכים[
  ".ֲאֶׁשר ְׁשָלחֹו ְלָחֵרף ֱאלִֹהים ָחי

  ". ַהּגֹוִים ְוֶאת ַאְרָצםֶהֱחִריבּו ַמְלֵכי ַאּׁשּור ֶאת' ָאְמָנם ה "]17 19 ב מלכים[  ". ָּכל ָהֲאָרצֹות ְוֶאת ַאְרָצםֶהֱחִריבּו ַמְלֵכי ַאּׁשּור ֶאת' ָאְמָנם ה "]18 37 'יש[
 ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָדם ֵעץ ָוֶאֶבןת ֱאלֵֹהיֶהם ָּבֵאׁש ִּכי לֹא ֱאלִֹהים ֵהָּמה ִּכי ִאם ְוָנתֹן אֶ  "]19 37 'יש[

  ".ַוְיַאְּבדּום
 ֲאֶׁשר לֹא ִיְראּון ְולֹא ִיְׁשְמעּון ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָדם ֵעץ ָוֶאֶבןַוֲעַבְדֶּתם ָׁשם ֱאלִֹהים  "]28 4 'דב[

  ".ְולֹא יֹאְכלּון ְולֹא ְיִריֻחן
ֶאת ֱאלֵֹהיֶהם ָּבֵאׁש ִּכי לֹא ֱאלִֹהים ֵהָּמה ִּכי ִאם ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָדם ֵעץ ְוָנתֹן  "]19 37 'יש[

  ".ָוֶאֶבן ַוְיַאְּבדּום
ֶאת ֱאלֵֹהיֶהם ָּבֵאׁש ִּכי לֹא ֱאלִֹהים ֵהָּמה ִּכי ִאם ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָדם ְוָנְתנּו  "]18 19 ב מלכים[

  ".ֵעץ ָוֶאֶבן ַוְיַאְּבדּום
 'ִמָּידֹו ְוֵיְדעּו ָּכל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ ִּכי ַאָּתה הֱאלֵֹהינּו הֹוִׁשיֵענּו ' ְוַעָּתה ה "]20 37 'יש[

  ".ְלַבֶּדךָ 
ִמָּידֹו ְוֵיְדעּו ָּכל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ ִּכי ַאָּתה ֱאלֵֹהינּו הֹוִׁשיֵענּו ָנא ' ְוַעָּתה ה "]19 19 ב מלכים[
  ". ֱאלִֹהים ְלַבֶּדךָ 'ה

 ֲאֶׁשר ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ּכֹה ָאַמר הַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר  "]21 37 'יש[
  ".ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור

 ַׁשַּלח ֶאת ְׂשָרֵאלֱאלֵֹהי יִ ' ּכֹה ָאַמר הְוַאַחר ָּבאּו מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ַוּיֹאְמרּו ֶאל ַּפְרעֹה  "]1 5 'שמ[
  ".ַעִּמי ְוָיחֹּגּו ִלי ַּבִּמְדָּבר

 ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֱאלֵֹהי' ּכֹה ָאַמר הַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר  "]21 37 'יש[
  ".ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור

 ָהִעְבִרים ֱאלֵֹהי' ּכֹה ָאַמר המֶֹׁשה ּבֹא ֶאל ַּפְרעֹה ְוִדַּבְרָּת ֵאָליו ֶאל ' ַוּיֹאֶמר ה "]1 9 'שמ[
  ".ַׁשַּלח ֶאת ַעִּמי ְוַיַעְבֻדִני

 ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֱאלֵֹהי' ּכֹה ָאַמר הַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר  "]21 37 'יש[
  ".ֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּורִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסנְ 

ּכֹה ָאַמר ֶאל מֶֹׁשה ַהְׁשֵּכם ַּבּבֶֹקר ְוִהְתַיֵּצב ִלְפֵני ַפְרעֹה ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ' ַוּיֹאֶמר ה "]13 9 'שמ[
  ". ָהִעְבִרים ַׁשַּלח ֶאת ַעִּמי ְוַיַעְבֻדִניֱאלֵֹהי' ה

 ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֱאלֵֹהי' ּכֹה ָאַמר הִקָּיהּו ֵלאמֹר ַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחזְ  "]21 37 'יש[
  ".ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור

 ָהִעְבִרים ַעד ֱאלֵֹהי' ּכֹה ָאַמר הַוָּיבֹא מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ֶאל ַּפְרעֹה ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו  "]3 10 'שמ[
  ".ח ַעִּמי ְוַיַעְבֻדִניָמַתי ֵמַאְנָּת ֵלָענֹת ִמָּפָני ַׁשּלַ 

 ֲאֶׁשר ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ּכֹה ָאַמר הַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר  "]21 37 'יש[
  ".ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור

 ִׂשימּו ִאיׁש ַחְרּבֹו ַעל ְיֵרכֹו ִעְברּו ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ּכֹה ָאַמר הַוּיֹאֶמר ָלֶהם  "]27 32 'שמ[
  ".ָוׁשּובּו ִמַּׁשַער ָלַׁשַער ַּבַּמֲחֶנה ְוִהְרגּו ִאיׁש ֶאת ָאִחיו ְוִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ְוִאיׁש ֶאת ְקרֹבֹו

 ֲאֶׁשר ֵאלֱאלֵֹהי ִיְׂשרָ ' ּכֹה ָאַמר הַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר  "]21 37 'יש[
  ".ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור

 ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' כֹה ָאַמר הֻקם ַקֵּדׁש ֶאת ָהָעם ְוָאַמְרָּת ִהְתַקְּדׁשּו ְלָמָחר ִּכי  "]13 7 יהושע[
  ".ֵחֶרם ִמִּקְרְּבֶכםֵחֶרם ְּבִקְרְּבָך ִיְׂשָרֵאל לֹא תּוַכל ָלקּום ִלְפֵני אְֹיֶביָך ַעד ֲהִסיְרֶכם הַ 

 ֲאֶׁשר ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ּכֹה ָאַמר הַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר  "]21 37 'יש[
  ".ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור

 ְּבֵעֶבר ַהָּנָהר ָיְׁשבּו ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ּכֹה ָאַמר הַוּיֹאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ֶאל ָּכל ָהָעם  "]2 24 יהושע[
  ".ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם ֶּתַרח ֲאִבי ַאְבָרָהם ַוֲאִבי ָנחֹור ַוַּיַעְבדּו ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים

 ֲאֶׁשר ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ּכֹה ָאַמר הַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר  "]21 37 'יש[
  ".ַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּורִהתְ 

 ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ּכֹה ָאַמר הִאיׁש ָנִביא ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ' ַוִּיְׁשַלח ה "]8 6 'שופ[
  ".ָאנִֹכי ֶהֱעֵליִתי ֶאְתֶכם ִמִּמְצַרִים ָואִֹציא ֶאְתֶכם ִמֵּבית ֲעָבִדים

 ֲאֶׁשר ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ּכֹה ָאַמר הְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר ַוּיִ  "]21 37 'יש[
  ".ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור

 ָאנִֹכי ֶהֱעֵליִתי ֶאת ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ּכֹה ָאַמר הַוּיֹאֶמר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל  "]18 10 א שמואל[
  ".ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים ָוַאִּציל ֶאְתֶכם ִמַּיד ִמְצַרִים ּוִמַּיד ָּכל ַהַּמְמָלכֹות ַהּלֲֹחִצים ֶאְתֶכם

 ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר' הַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר  "]21 37 'יש[
  ".יב ֶמֶלְך ַאּׁשּורִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחרִ 

 ְׁשָלֵחְך ַהּיֹום ַהֶּזה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר' הַוּיֹאֶמר ָּדִוד ַלֲאִביַגל ָּברּוְך  "]32 25 א שמואל[
  ".ִלְקָראִתי

 ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר' הַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר  "]21 37 'יש[
  ".ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור

 ְמָנַעִני ֵמָהַרע אָֹתְך ִּכי לּוֵלי ִמַהְרְּת ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר' הְואּוָלם ַחי  "]34 25 א שמואל[
  ".ַוָּתבֹאת ִלְקָראִתי ִּכי ִאם נֹוַתר ְלָנָבל ַעד אֹור ַהּבֶֹקר ַמְׁשִּתין ְּבִקיר

 ֲאֶׁשר ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ּכֹה ָאַמר הַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר  "]21 37 'יש[
  ".ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור

י  ָאנֹכִ ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ּכֹה ָאַמר הַוּיֹאֶמר ָנָתן ֶאל ָּדִוד ַאָּתה ָהִאיׁש  "]7 12 ב שמואל[
  ".ְמַׁשְחִּתיָך ְלֶמֶלְך ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוָאנִֹכי ִהַּצְלִּתיָך ִמַּיד ָׁשאּול

 ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר' הַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר  "]21 37 'יש[
  ".ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור

 ָנַתן ַהּיֹום יֵֹׁשב ַעל ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר' הְוַגם ָּכָכה ָאַמר ַהֶּמֶלְך ָּברּוְך  "]48 1 א מלכים[
  ".ִּכְסִאי ְוֵעיַני רֹאֹות

 ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר' הַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר  "]21 37 'יש[
  ". ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּורִהְתַּפַּלְלּתָ 

 ִּדֶּבר ְּבִפיו ֵאת ָּדִוד ָאִבי ּוְבָידֹו ִמֵּלא ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר' הַוּיֹאֶמר ָּברּוְך  "]15 8 א מלכים[
  ".ֵלאמֹר

 ֲאֶׁשר ֵהי ִיְׂשָרֵאלֱאלֹ' ָאַמר הַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר ּכֹה  "]21 37 'יש[
  ".ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור

 ֵאין ָּכמֹוָך ֱאלִֹהים ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ַוּיֹאַמר ה "]23 8 א מלכים[
  ".ָכל ִלָּבםִמָּתַחת ׁשֵֹמר ַהְּבִרית ְוַהֶחֶסד ַלֲעָבֶדיָך ַההְֹלִכים ְלָפֶניָך ּבְ 

 ֲאֶׁשר ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ּכֹה ָאַמר הַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר  "]21 37 'יש[
  ".ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור

 ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ה ָאַמר הכַֹוּיֹאֶמר ְלָיָרְבָעם ַקח ְלָך ֲעָׂשָרה ְקָרִעים ִּכי  "]31 11 א מלכים[
  ".ִהְנִני קֵֹרַע ֶאת ַהַּמְמָלָכה ִמַּיד ְׁשלֹמֹה ְוָנַתִּתי ְלָך ֵאת ֲעָׂשָרה ַהְּׁשָבִטים

 ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר 'ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר הַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו  "]21 37 'יש[
  ".י ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּורִהְתַּפַּלְלָּת ֵאלַ 

 ַיַען ִּכי 'ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר הַוִּיְקָרא ֶאל ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ֲאֶׁשר ָּבא ִמיהּוָדה  "]21 13 א מלכים[
  ".ֱאלֶֹהיךָ ' ְולֹא ָׁשַמְרָּת ֶאת ַהִּמְצָוה ֲאֶׁשר ִצְּוָך ה' ָמִריָת ִּפי ה

 ֲאֶׁשר ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ּכֹה ָאַמר הן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר ַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו בֶ  "]21 37 'יש[
  ".ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור

 ַיַען ֲאֶׁשר ֲהִרמִֹתיָך ִמּתֹוְך ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ּכֹה ָאַמר הְלִכי ִאְמִרי ְלָיָרְבָעם  "]7 14 א מלכים[
  ".ָנִגיד ַעל ַעִּמי ִיְׂשָרֵאלָהָעם ָוֶאֶּתְנָך 

 ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר' הַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר  "]21 37 'יש[
  ".ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור

ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ' הֵבי ִגְלָעד ֶאל ַאְחָאב ַחי ַוּיֹאֶמר ֵאִלָּיהּו ַהִּתְׁשִּבי ִמּתֹׁשָ  "]1 17 א מלכים[
  ". ָעַמְדִּתי ְלָפָניו ִאם ִיְהֶיה ַהָּׁשִנים ָהֵאֶּלה ַטל ּוָמָטר ִּכי ִאם ְלִפי ְדָבִריֲאֶׁשר

ֶׁשר  אֲ ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ּכֹה ָאַמר הַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר  "]21 37 'יש[
  ".ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור

 ַּכד ַהֶּקַמח לֹא ִתְכָלה ְוַצַּפַחת ַהֶּׁשֶמן לֹא ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' כֹה ָאַמר הִּכי  "]14 17 א מלכים[
  ".ֶּגֶׁשם ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה' ֶתְחָסר ַעד יֹום ֵּתת ה

 ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר 'ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר ההּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו ַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעיָ  "]21 37 'יש[
  ".ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור

ֵלאמֹר  ֲהָרַצְחָּת ְוַגם ָיָרְׁשָּת ְוִדַּבְרָּת ֵאָליו 'ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר הְוִדַּבְרָּת ֵאָליו  "]19 21 א מלכים[
  ". ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ָלְקקּו ַהְּכָלִבים ֶאת ַּדם ָנבֹות ָילֹּקּו ַהְּכָלִבים ֶאת ָּדְמָך ַּגם ָאָּתה'ַמר הּכֹה ָא

 ֲאֶׁשר ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ּכֹה ָאַמר הַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר  "]21 37 'יש[
  ".ב ֶמֶלְך ַאּׁשּורִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִרי

ֱאלֵֹהי ' ּכֹה ָאַמר הַוָּיָקם ַוָּיבֹא ַהַּבְיָתה ַוִּיצֹק ַהֶּׁשֶמן ֶאל רֹאׁשֹו ַוּיֹאֶמר לֹו  "]6 9 ב מלכים[
  ".ֶאל ִיְׂשָרֵאל'  ְמַׁשְחִּתיָך ְלֶמֶלְך ֶאל ַעם הִיְׂשָרֵאל

 ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר 'ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר ההּו ַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקּיָ  "]21 37 'יש[
  ".ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור

ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר ַוּיֹאְמרּו ֶׁשֶקר ַהֶּגד ָנא ָלנּו ַוּיֹאֶמר ָּכזֹאת ְוָכזֹאת ָאַמר ֵאַלי  "]12 9 ב מלכים[
  ." ְמַׁשְחִּתיָך ְלֶמֶלְך ֶאל ִיְׂשָרֵאל'ה

 ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר' הַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר  "]21 37 'יש[
  ".ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור

ֱאלֵֹהי ' הה ִּכְדַבר הּוא ֵהִׁשיב ֶאת ְּגבּול ִיְׂשָרֵאל ִמְּלבֹוא ֲחָמת ַעד ָים ָהֲעָרבָ  "]25 14 ב מלכים[
  ". ִּדֶּבר ְּבַיד ַעְבּדֹו יֹוָנה ֶבן ֲאִמַּתי ַהָּנִביא ֲאֶׁשר ִמַּגת ַהֵחֶפרִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר
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 ֲאֶׁשר ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ָאַמר הַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר ּכֹה  "]21 37 'יש[
  ".ל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּורִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי אֶ 

 יֵֹׁשב ַהְּכֻרִבים ַאָּתה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ַוּיֹאַמר ה' ַוִּיְתַּפֵּלל ִחְזִקָּיהּו ִלְפֵני ה "]15 19 ב מלכים[
  ".הּוא ָהֱאלִֹהים ְלַבְּדָך ְלכֹל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ ַאָּתה ָעִׂשיָת ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ

ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ' ַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר ה "]21 37 'יש[
  ".ֲאֶׁשר ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור

ֱאלֵֹהי ' ַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר ה "]20 19 ב מלכים[
  ". ָׁשָמְעִּתיִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִרב ֶמֶלְך ַאּׁשּור

 ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֱאלֵֹהי' ּכֹה ָאַמר הַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר  "]21 37 'יש[
  ".ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור

 ָּדִוד ָאִביָך ָׁשַמְעִּתי ֱאלֵֹהי' ּכֹה ָאַמר הׁשּוב ְוָאַמְרָּת ֶאל ִחְזִקָּיהּו ְנִגיד ַעִּמי  "]5 20 ב כיםמל[
  ".'ֶאת ְּתִפָּלֶתָך ָרִאיִתי ֶאת ִּדְמָעֶתָך ִהְנִני רֶֹפא ָלְך ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ַּתֲעֶלה ֵּבית ה

 ֲאֶׁשר ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ּכֹה ָאַמר הן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר ַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו בֶ  "]21 37 'יש[
  ".ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור

 ִהְנִני ֵמִביא ָרָעה ַעל ְירּוָׁשַלִם ִויהּוָדה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ּכֹה ָאַמר הָלֵכן  "]12 21 ב מלכים[
  ".ַּצְלָנה ְׁשֵּתי ָאְזָניוֲאֶׁשר ָּכל ׁשְֹמָעּה ּתִ 

 ֲאֶׁשר ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ּכֹה ָאַמר הַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר  "]21 37 'יש[
  ".ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור

 ִאְמרּו ָלִאיׁש ֲאֶׁשר ָׁשַלח ִיְׂשָרֵאלֱאלֵֹהי ' ּכֹה ָאַמר הַוּתֹאֶמר ֲאֵליֶהם  "]15 22 ב מלכים[
  ".ֶאְתֶכם ֵאָלי

 ֲאֶׁשר ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ּכֹה ָאַמר הַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר  "]21 37 'יש[
  ".ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור

ּכֹה ָאַמר ּכֹה תֹאְמרּו ֵאָליו ' ְיהּוָדה ַהּׁשֵֹלַח ֶאְתֶכם ִלְדרֹׁש ֶאת הְוֶאל ֶמֶלְך  "]18 22 ב מלכים[
  ". ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָׁשָמְעּתָ ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ה

 ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר 'ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר הַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו  "]21 37 'יש[
  ".ָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּורִהְתַּפַּללְ 

 ָזַכְרִּתי ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך ַאֲהַבת 'ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר הָהלְֹך ְוָקָראָת ְבָאְזֵני ְירּוָׁשַלִם  "]2 2 'יר[
  ".ְּכלּולָֹתִיְך ֶלְכֵּתְך ַאֲחַרי ַּבִּמְדָּבר ְּבֶאֶרץ לֹא ְזרּוָעה

 ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֱאלֵֹהי' ּכֹה ָאַמר הְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר ַוִּיְׁשַלח ְיׁשַ  "]21 37 'יש[
  ".ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור

ָך  ְצָבאֹות ַיַען ַּדֶּבְרֶכם ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ִהְנִני נֵֹתן ְּדָבַרי ְּבִפיֱאלֵֹהי' ּכֹה ָאַמר הָלֵכן  "]14 5 'יר[
  ".ְלֵאׁש ְוָהָעם ַהֶּזה ֵעִצים ַוֲאָכָלַתם

 ֲאֶׁשר ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ּכֹה ָאַמר הַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר  "]21 37 'יש[
  ".ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור

 ָארּור ָהִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא ִיְׁשַמע ֶאת ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ר הּכֹה ָאמַ ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם  "]3 11 'יר[
  ".ִּדְבֵרי ַהְּבִרית ַהּזֹאת

 ֲאֶׁשר ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ּכֹה ָאַמר הַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר  "]21 37 'יש[
  ".ּורִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁש

 ָּכל ֵנֶבל ִיָּמֵלא ָיִין ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ּכֹה ָאַמר הְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה  "]12 13 'יר[
  ".ְוָאְמרּו ֵאֶליָך ֲהָידַֹע לֹא ֵנַדע ִּכי ָכל ֵנֶבל ִיָּמֵלא ָיִין

 ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר 'אמֹר ּכֹה ָאַמר הלֵ ַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו  "]21 37 'יש[
  ".ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור

 ִהֵּנה 'ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר הְוַעָּתה ֱאָמר ָנא ֶאל ִאיׁש ְיהּוָדה ְוַעל יֹוְׁשֵבי ְירּוָׁשַלִם  "]11 18 'יר[
 ַמֲחָׁשָבה ׁשּובּו ָנא ִאיׁש ִמַּדְרּכֹו ָהָרָעה ְוֵהיִטיבּו ַדְרֵכיֶכם ָאנִֹכי יֹוֵצר ֲעֵליֶכם ָרָעה ְוחֵֹׁשב ֲעֵליֶכם

  ".ּוַמַעְלֵליֶכם
 ֲאֶׁשר ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ּכֹה ָאַמר הַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר  "]21 37 'יש[

  ".ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור
 ִהְנִני ֵמֵסב ֶאת ְּכֵלי ַהִּמְלָחָמה ֲאֶׁשר ְּבֶיְדֶכם ֲאֶׁשר ַאֶּתם ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ּכֹה ָאַמר ה "]4 21 'יר[

ִנְלָחִמים ָּבם ֶאת ֶמֶלְך ָּבֶבל ְוֶאת ַהַּכְׂשִּדים ַהָּצִרים ֲעֵליֶכם ִמחּוץ ַלחֹוָמה ְוָאַסְפִּתי אֹוָתם ֶאל ּתֹוְך 
  ".ָהִעיר ַהּזֹאת

 ֲאֶׁשר ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ּכֹה ָאַמר הַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר  "]21 37 'יש[
  ".ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור

ם ֲהִפצֶֹתם ֶאת  ַעל ָהרִֹעים ָהרִֹעים ֶאת ַעִּמי ַאּתֶ ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ּכֹה ָאַמר הָלֵכן  "]2 23 'יר[
  ".'צֹאִני ַוַּתִּדחּום ְולֹא ְפַקְדֶּתם אָֹתם ִהְנִני פֵֹקד ֲעֵליֶכם ֶאת רַֹע ַמַעְלֵליֶכם ְנֻאם ה

 ֲאֶׁשר ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ּכֹה ָאַמר הַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר  "]21 37 'יש[
  ".ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּורִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל 

 ַּכְּתֵאִנים ַהּטֹבֹות ָהֵאֶּלה ֵּכן ַאִּכיר ֶאת ָּגלּות ְיהּוָדה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ּכֹה ָאַמר ה "]5 24 'יר[
  ".ֲאֶׁשר ִׁשַּלְחִּתי ִמן ַהָּמקֹום ַהֶּזה ֶאֶרץ ַּכְׂשִּדים ְלטֹוָבה

 ֲאֶׁשר ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ּכֹה ָאַמר הֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר ַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמ "]21 37 'יש[
  ".ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור

 ֵאַלי ַקח ֶאת ּכֹוס ַהַּיִין ַהֵחָמה ַהּזֹאת ִמָּיִדי ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' כֹה ָאַמר הִּכי  "]15 25 'יר[
  ".ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ׁשֵֹלַח אֹוְתָך ֲאֵליֶהםְוִהְׁשִקיָתה אֹתֹו ֶאת ָּכל 

 ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר 'ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר הַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו  "]21 37 'יש[
  ".ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור

 ָהָיה ִנָּבא ִּביֵמי ִחְזִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ַוּיֹאֶמר ֶאל ָּכל ַעם ְיהּוָדה ִמיָכה ַהּמֹוַרְׁשִּתי "]18 26 'יר[
 ". ְצָבאֹות ִצּיֹון ָׂשֶדה ֵתָחֵרׁש ִוירּוָׁשַלִים ִעִּיים ִּתְהֶיה ְוַהר ַהַּבִית ְלָבמֹות ָיַער'ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר ה

 ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר 'ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר הְזִקָּיהּו ַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל חִ  "]21 37 'יש[
  ".ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור

 ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ּכֹה תֹאְמרּו 'ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר הְוִצִּויָת אָֹתם ֶאל ֲאדֵֹניֶהם  "]4 27 'יר[
  ".ֶאל ֲאדֵֹניֶכם

 ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר 'ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר הְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו ַוּיִ  "]21 37 'יש[
  ".ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור

ֶאל  ַאל ִּתְׁשְמעּו 'ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר הְוֶאל ַהּכֲֹהִנים ְוֶאל ָּכל ָהָעם ַהֶּזה ִּדַּבְרִּתי  "]16 27 'יר[
מּוָׁשִבים ִמָּבֶבָלה ַעָּתה ְמֵהָרה ִּכי ֶׁשֶקר ' ִּדְבֵרי ְנִביֵאיֶכם ַהִּנְּבִאים ָלֶכם ֵלאמֹר ִהֵּנה ְכֵלי ֵבית ה

  ".ֵהָּמה ִנְּבִאים ָלֶכם
ר  ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֲאׁשֶ 'ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר הַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו  "]21 37 'יש[

  ".ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור
 ָּכָכה ֶאְׁשּבֹר ֶאת עֹל 'ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר הַוּיֹאֶמר ֲחַנְנָיה ְלֵעיֵני ָכל ָהָעם  "]11 28 'יר[

  ".ְמָיה ַהָּנִביא ְלַדְרּכֹוְנֻבַכְדֶנאַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ְּבעֹוד ְׁשָנַתִים ָיִמים ֵמַעל ַצַּואר ָּכל ַהּגֹוִים ַוֵּיֶלְך ִירְ 
 ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר 'ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר הַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו  "]21 37 'יש[

  ".ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור
 מֹוטֹת ֵעץ ָׁשָבְרָּת ְוָעִׂשיָת ַתְחֵּתיֶהן ' ָאַמר הֵלאמֹר ּכֹהָהלֹוְך ְוָאַמְרָּת ֶאל ֲחַנְנָיה  "]13 28 'יר[

  ".מֹטֹות ַּבְרֶזל
 ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר 'ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר הַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו  "]21 37 'יש[

  ".ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור
 ֶאל ְׁשַמְעָיה ַהֶּנֱחָלִמי ַיַען ֲאֶׁשר ִנָּבא ָלֶכם 'ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר הַלח ַעל ָּכל ַהּגֹוָלה ׁשְ  "]31 29 'יר[

  ".ְׁשַמְעָיה ַוֲאִני לֹא ְׁשַלְחִּתיו ַוַּיְבַטח ֶאְתֶכם ַעל ָׁשֶקר
 ֲאֶׁשר ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ּכֹה ָאַמר הַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר  "]21 37 'יש[

  ".ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור
 ֵלאמֹר ְּכָתב ְלָך ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ֵאֶליָך ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ּכֹה ָאַמר ה "]2 30 'יר[

  ".ֶאל ֵסֶפר
 ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר 'ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר הֶאל ִחְזִקָּיהּו ַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ  "]21 37 'יש[

  ".ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור
 ִהְנִני 'ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר הֲאֶׁשר ְּכָלאֹו ִצְדִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ֵלאמֹר ַמּדּוַע ַאָּתה ִנָּבא  "]3 32 'יר[

  ".את ְּבַיד ֶמֶלְך ָּבֶבל ּוְלָכָדּהנֵֹתן ֶאת ָהִעיר ַהּזֹ
 ֲאֶׁשר ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ּכֹה ָאַמר הַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר  "]21 37 'יש[

  ".ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור
 ֶאל ָהִעיר ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ַאֶּתם אְֹמִרים  ִיְׂשָרֵאלֱאלֵֹהי' ּכֹה ָאַמר הְוַעָּתה ָלֵכן  "]36 32 'יר[

  ".ִנְּתָנה ְּבַיד ֶמֶלְך ָּבֶבל ַּבֶחֶרב ּוָבָרָעב ּוַבָּדֶבר
 ֲאֶׁשר ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ּכֹה ָאַמר הַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר  "]21 37 'יש[

  ".ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּורִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל 
 ַעל ָּבֵּתי ָהִעיר ַהּזֹאת ְוַעל ָּבֵּתי ַמְלֵכי ְיהּוָדה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' כֹה ָאַמר הִּכי  "]4 33 'יר[

  ".ַהְּנֻתִצים ֶאל ַהּסְֹללֹות ְוֶאל ֶהָחֶרב
 ֲאֶׁשר ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ה ָאַמר הּכַֹוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר  "]21 37 'יש[

  ".ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור
 ָהלְֹך ְוָאַמְרָּת ֶאל ִצְדִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ּכֹה ָאַמר ה "]2 34 'יר[

  ".ְּבַיד ֶמֶלְך ָּבֶבל ּוְׂשָרָפּה ָּבֵאׁשִהְנִני נֵֹתן ֶאת ָהִעיר ַהּזֹאת ' ּכֹה ָאַמר ה
 ֲאֶׁשר ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ּכֹה ָאַמר הַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר  "]21 37 'יש[

  ".ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור
 ָאנִֹכי ָּכַרִּתי ְבִרית ֶאת ֲאבֹוֵתיֶכם ְּביֹום הֹוִצִאי אֹוָתם לֱאלֵֹהי ִיְׂשָראֵ ' ּכֹה ָאַמר ה "]13 34 'יר[

  ".ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים ֵלאמֹר
 ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֱאלֵֹהי' ּכֹה ָאַמר הַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר  "]21 37 'יש[

  ".ִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּורִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנחֵ 
 ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ִהְנִני ֵמִביא ֶאל ְיהּוָדה ְוֶאל ָּכל ֱאלֵֹהי' ּכֹה ָאַמר הָלֵכן  "]17 35 'יר[

יֹוְׁשֵבי ְירּוָׁשַלִם ֵאת ָּכל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ֲעֵליֶהם ַיַען ִּדַּבְרִּתי ֲאֵליֶהם ְולֹא ָׁשֵמעּו ָוֶאְקָרא 
  ".ֶהם ְולֹא ָענּולָ 

 ֲאֶׁשר ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ּכֹה ָאַמר הַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר  "]21 37 'יש[
  ".ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור

 ְיהּוָדה ַהּׁשֵֹלַח ֶאְתֶכם ֵאַלי  ּכֹה תֹאְמרּו ֶאל ֶמֶלךְ ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ּכֹה ָאַמר ה "]7 37 'יר[
  ".ְלָדְרֵׁשִני ִהֵּנה ֵחיל ַּפְרעֹה ַהּיֵֹצא ָלֶכם ְלֶעְזָרה ָׁשב ְלַאְרצֹו ִמְצָרִים

 ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֱאלֵֹהי' ּכֹה ָאַמר הַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר  "]21 37 'יש[
  ". ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּורִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי

 ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ִאם ָיצֹא ֱאלֵֹהי' ּכֹה ָאַמר הַוּיֹאֶמר ִיְרְמָיהּו ֶאל ִצְדִקָּיהּו  "]17 38 'יר[
  ".יֶתךָ ֵתֵצא ֶאל ָׂשֵרי ֶמֶלְך ָּבֶבל ְוָחְיָתה ַנְפֶׁשָך ְוָהִעיר ַהּזֹאת לֹא ִתָּׂשֵרף ָּבֵאׁש ְוָחִיָתה ַאָּתה ּובֵ 

 ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר 'ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר הַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו  "]21 37 'יש[
  ".ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור

 ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ִהְנִני 'ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר הָהלֹוְך ְוָאַמְרָּת ְלֶעֶבד ֶמֶלְך ַהּכּוִׁשי  "]16 39 'יר[
  ".ֵמִבי ֶאת ְּדָבַרי ֶאל ָהִעיר ַהּזֹאת ְלָרָעה ְולֹא ְלטֹוָבה ְוָהיּו ְלָפֶניָך ַּבּיֹום ַההּוא

 ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר' ּכֹה ָאַמר הַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר  "]21 37 'יש[
  ".ַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּורִהְתּפַ 

 ְׁשַלְחֶּתם אִֹתי ֵאָליו ְלַהִּפיל ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר' ּכֹה ָאַמר הַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם  "]9 42 'יר[
  ".ְּתִחַּנְתֶכם ְלָפָניו

 ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֱאלֵֹהי' ה ָאַמר הּכַֹוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר  "]21 37 'יש[
  ".ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור

 ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ָלָמה ַאֶּתם עִֹׂשים ָרָעה ְגדֹוָלה ֶאל ֱאלֵֹהי' ּכֹה ָאַמר הְוַעָּתה  "]7 44 'יר[
  ".ְויֹוֵנק ִמּתֹוְך ְיהּוָדה ְלִבְלִּתי הֹוִתיר ָלֶכם ְׁשֵאִריתַנְפׁשֵֹתֶכם ְלַהְכִרית ָלֶכם ִאיׁש ְוִאָּׁשה עֹוֵלל 

 ֲאֶׁשר ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ּכֹה ָאַמר הַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר  "]21 37 'יש[
  ".ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור

  ". ָעֶליָך ָּברּוךְ ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הּכֹה ָאַמר  "]2 45 'יר[

ֹות ֲאדָֹני ְּבָכל ְרחֹבֹות ִמְסֵּפד ּוְבָכל חּוצֹות יֹאְמרּו  ְצָבאֱאלֵֹהי' ּכֹה ָאַמר הָלֵכן  "]16 5 עמוס[ ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֱאלֵֹהי' ּכֹה ָאַמר הַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר  "]21 37 'יש[
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  ".הֹו הֹו ְוָקְראּו ִאָּכר ֶאל ֵאֶבל ּוִמְסֵּפד ֶאל יֹוְדֵעי ֶנִהי  ".ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור
 ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר 'ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר הַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו  "]21 37 'יש[

  ". ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּורִהְתַּפַּלְלּתָ 
ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר ַאל ִּתְהיּו ַכֲאבֵֹתיֶכם ֲאֶׁשר ָקְראּו ֲאֵליֶהם ַהְּנִביִאים ָהִראׁשִֹנים  "]4 1 זכריה[
י ְנֻאם  ְצָבאֹות ׁשּובּו ָנא ִמַּדְרֵכיֶכם ָהָרִעים ּוַמַעְלֵליֶכם ָהָרִעים ְולֹא ָׁשְמעּו ְולֹא ִהְקִׁשיבּו ֵאלַ 'ה
  ".'ה

 ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר 'ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר הַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו  "]21 37 'יש[
  ".ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור

 ְצָבאֹות ִקֵּנאִתי ' ָאַמר הֵלאמֹר ּכֹהַוּיֹאֶמר ֵאַלי ַהַּמְלָאְך ַהּדֵֹבר ִּבי ְקָרא  "]14 1 זכריה[
  ".ִלירּוָׁשַלִם ּוְלִצּיֹון ִקְנָאה ְגדֹוָלה

 ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר 'ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר הַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו  "]21 37 'יש[
  ".ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור

עֹוד '  ְצָבאֹות עֹוד ְּתפּוֶצָנה ָעַרי ִמּטֹוב ְוִנַחם ה'ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר העֹוד ְקָרא " ]17 1 זכריה[
  ".ֶאת ִצּיֹון ּוָבַחר עֹוד ִּבירּוָׁשָלִים

 ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר 'ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר הַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו  "]21 37 'יש[
  ".ְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּורִהְתַּפּלַ 

 ְצָבאֹות ֵלאמֹר ִהֵּנה ִאיׁש ֶצַמח ְׁשמֹו 'ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר הְוָאַמְרָּת ֵאָליו  "]12 6 זכריה[
  ".'ּוִמַּתְחָּתיו ִיְצָמח ּוָבָנה ֶאת ֵהיַכל ה

 ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֱאלֵֹהי' ּכֹה ָאַמר האמֹר ַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו לֵ  "]21 37 'יש[
  ".ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור

  ". ְרֵעה ֶאת צֹאן ַהֲהֵרָגהֱאלָֹהי' ּכֹה ָאַמר ה "]4 11 זכריה[

 ֲאֶׁשר ֵהי ִיְׂשָרֵאלֱאלֹ' ָאַמר הַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר ּכֹה  "]21 37 'יש[
  ".ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור

ְצָבאֹות '  ְוִכָּסה ָחָמס ַעל ְלבּוׁשֹו ָאַמר הֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ָאַמר הִּכי ָׂשֵנא ַׁשַּלח  "]16 2 מלאכי[
  ".ְוִנְׁשַמְרֶּתם ְּברּוֲחֶכם ְולֹא ִתְבּגֹדּו

 ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר' הח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר ַוִּיְׁשלַ  "]21 37 'יש[
  ".ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור

 ָּבאת ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר' הָּפֳעֵלְך ּוְתִהי ַמְׂשֻּכְרֵּתְך ְׁשֵלָמה ֵמִעם ' ְיַׁשֵּלם ה "]12 2 רות[
  ".ֲחסֹות ַּתַחת ְּכָנָפיולַ 

 ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר 'ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר הַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו  "]21 37 'יש[
  ".ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור

 ָׁשלֹוׁש ֲאִני נֶֹטה ָעֶליָך ְּבַחר ְלָך 'ַמר הֵלאמֹר ּכֹה ָאֵלְך ְוִדַּבְרָּת ֶאל ָּדִויד  "]10 21 א י"דה[
  ".ַאַחת ֵמֵהָּנה ְוֶאֱעֶׂשה ָּלךְ 

 ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר' הַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר  "]21 37 'יש[
  ".ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור

 ָעָׂשה ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר' הַוּיֹאֶמר חּוָרם ָּברּוְך  "]11 2 ב י"דה[
  ".ּוַבִית ְלַמְלכּותֹו' ֲאֶׁשר ָנַתן ְלָדִויד ַהֶּמֶלְך ֵּבן ָחָכם יֹוֵדַע ֵׂשֶכל ּוִביָנה ֲאֶׁשר ִיְבֶנה ַּבִית ַלה

 ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר' ה ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר ַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו "]21 37 'יש[
  ".ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור

 ִּדֶּבר ְּבִפיו ֵאת ָּדִויד ָאִבי ּוְבָיָדיו ִמֵּלא ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר' הַוּיֹאֶמר ָּברּוְך  "]4 6 ב י"דה[
  ".ֵלאמֹר

 ֲאֶׁשר ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ָאַמר הַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר ּכֹה  "]21 37 'יש[
  ".ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור

ֶרץ ׁשֵֹמר ַהְּבִרית  ֵאין ָּכמֹוָך ֱאלִֹהים ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ַוּיֹאַמר ה "]14 6 ב י"דה[
  ".ְוַהֶחֶסד ַלֲעָבֶדיָך ַההְֹלִכים ְלָפֶניָך ְּבָכל ִלָּבם

 ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֱאלֵֹהי' ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר הַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו  "]21 37 'יש[
  ".ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור

 ָּדִויד ָאִביָך ֱאלֵֹהי' ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר הַוָּיבֹא ֵאָליו ִמְכָּתב ֵמֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא  "]12 21ב  י"דה[
  ".ַּתַחת ֲאֶׁשר לֹא ָהַלְכָּת ְּבַדְרֵכי ְיהֹוָׁשָפט ָאִביָך ּוְבַדְרֵכי ָאָסא ֶמֶלְך ְיהּוָדה

 ֲאֶׁשר ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ּכֹה ָאַמר הִקָּיהּו ֵלאמֹר ַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחזְ  "]21 37 'יש[
  ".ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור

 ִאְמרּו ָלִאיׁש ֲאֶׁשר ָׁשַלח ֶאְתֶכם ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ּכֹה ָאַמר הַוּתֹאֶמר ָלֶהם  "]23 34 ב י"דה[
  ".ֵאָלי

 ֲאֶׁשר ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ּכֹה ָאַמר ההּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר ַוִּיְׁשַלח ְיַׁשְעיָ  "]21 37 'יש[
  ".ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור

' ּכֹה ָאַמר הּכֹה תֹאְמרּו ֵאָליו ' ְוֶאל ֶמֶלְך ְיהּוָדה ַהּׁשֵֹלַח ֶאְתֶכם ִלְדרֹוׁש ַּבה "]26 34 ב י"דה[
  ". ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָׁשָמְעּתָ ָרֵאלֱאלֵֹהי ִיׂשְ 

 ָעָליו ָּבָזה ְלָך ָלֲעָגה ְלָך ְּבתּוַלת ַּבת ִצּיֹון ַאֲחֶריָך רֹאׁש 'ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדֶּבר הֶזה  "]22 37 'יש[
  ".ֵהִניָעה ַּבת ְירּוָׁשָלִים

  .]13 16 'יש[

ְלָך ָלֲעָגה ְלָך ְּבתּוַלת ַּבת ִצּיֹון ַאֲחֶריָך ָעָליו ָּבָזה ' ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה "]22 37 'יש[
  ".רֹאׁש ֵהִניָעה ַּבת ְירּוָׁשָלִים

ָעָליו ָּבָזה ְלָך ָלֲעָגה ְלָך ְּבתּוַלת ַּבת ִצּיֹון ' ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה "]21 19 ב מלכים[
  ".ַאֲחֶריָך רֹאׁש ֵהִניָעה ַּבת ְירּוָׁשָלִים

 ֲהִרימֹוָתה ּקֹול ַוִּתָּׂשא ָמרֹום ֵעיֶניָך ֶאל ְקדֹוׁש י ֵחַרְפָּת ְוִגַּדְפָּת ְוַעל ִמיֶאת מִ  "]23 37 'יש[
  ".ִיְׂשָרֵאל

 ֲהִרימֹוָת ּקֹול ַוִּתָּׂשא ָמרֹום ֵעיֶניָך ַעל ְקדֹוׁש ֶאת ִמי ֵחַרְפָּת ְוִגַּדְפָּת ְוַעל ִמי "]22 19 ב מלכים[
  ".ִיְׂשָרֵאל

ֵחַרְפָּת ֲאדָֹני ַוּתֹאֶמר ְּברֹב ִרְכִּבי ֲאִני ָעִליִתי ְמרֹום ָהִרים ַיְרְּכֵתי ֶדיָך ְּבַיד ֲעבָ  "]24 37 'יש[
  ". ְוָאבֹוא ְמרֹום ִקּצֹו ַיַער ַּכְרִמּלֹוְלָבנֹון ְוֶאְכרֹת קֹוַמת ֲאָרָזיו ִמְבַחר ְּברָֹׁשיו

ב ִרְכִּבי ֲאִני ָעִליִתי ְמרֹום ָהִרים ֵחַרְפָּת ֲאדָֹני ַוּתֹאֶמר ְּברְֹּבַיד ַמְלָאֶכיָך  "]23 19 ב מלכים[
  ". ְוָאבֹוָאה ְמלֹון ִקּצֹה ַיַער ַּכְרִמּלֹוַיְרְּכֵתי ְלָבנֹון ְוֶאְכרֹת קֹוַמת ֲאָרָזיו ִמְבחֹור ְּברָֹׁשיו

  ".ְוַאְחִרב ְּבַכף ְּפָעַמי ּכֹל ְיאֵֹרי ָמצֹורֲאִני ַקְרִּתי ְוָׁשִתיִתי ַמִים ָזִרים  "]24 19 ב מלכים[  ".ְוַאְחִרב ְּבַכף ְּפָעַמי ּכֹל ְיאֵֹרי ָמצֹורֲאִני ַקְרִּתי ְוָׁשִתיִתי ָמִים  "]25 37 'יש[
 ִמיֵמי ֶקֶדם ִויַצְרִּתיָה ַעָּתה ֲהֵבאִתיָה ּוְתִהי ֲהלֹוא ָׁשַמְעָּת ְלֵמָרחֹוק אֹוָתּה ָעִׂשיִתי "]26 37 'יש[

  ."ְלַהְׁשאֹות ַּגִּלים ִנִּצים ָעִרים ְּבֻצרֹות
 ְלִמיֵמי ֶקֶדם ִויַצְרִּתיָה ַעָּתה ֲהלֹא ָׁשַמְעָּת ְלֵמָרחֹוק אָֹתּה ָעִׂשיִתי "]25 19 ב מלכים[

  ".ֲהֵביאִתיָה ּוְתִהי ַלְהׁשֹות ַּגִּלים ִנִּצים ָעִרים ְּבֻצרֹות
  ֲחִציר ַּגּגֹותְויְֹׁשֵביֶהן ִקְצֵרי ָיד ַחּתּו ָובֹׁשּו ָהיּו ֵעֶׂשב ָׂשֶדה ִויַרק ֶּדֶׁשא "]27 37 'יש[

  ".ּוְׁשֵדָמה ִלְפֵני ָקָמה
 ְויְֹׁשֵביֶהן ִקְצֵרי ָיד ַחּתּו ַוֵּיבֹׁשּו ָהיּו ֵעֶׂשב ָׂשֶדה ִויַרק ֶּדֶׁשא ֲחִציר ַּגּגֹות "]26 19 ב מלכים[

  ".ּוְׁשֵדָפה ִלְפֵני ָקָמה
  ".ְוִׁשְבְּתָך ְוֵצאְתָך ּובֲֹאָך ָיָדְעִּתי ְוֵאת ִהְתַרֶּגְזָך ֵאָלי "]27 19 ב מלכים[  ".ְזָך ֵאָליְוִׁשְבְּתָך ְוֵצאְתָך ּובֹוֲאָך ָיָדְעִּתי ְוֵאת ִהְתַרּגֶ  "]28 37 'יש[
ַיַען ִהְתַרֶּגְזָך ֵאַלי ְוַׁשֲאַנְנָך ָעָלה ְבָאְזָני ְוַׂשְמִּתי ַחִחי ְּבַאֶּפָך ּוִמְתִּגי ִּבְׂשָפֶתיָך  "]29 37 'יש[

  ".ר ָּבאָת ָּבּהַוֲהִׁשיבִֹתיָך ַּבֶּדֶרְך ֲאׁשֶ 
ַיַען ִהְתַרֶּגְזָך ֵאַלי ְוַׁשֲאַנְנָך ָעָלה ְבָאְזָני ְוַׂשְמִּתי ַחִחי ְּבַאֶּפָך ּוִמְתִּגי  "]28 19 ב מלכים[

  ".ִּבְׂשָפֶתיָך ַוֲהִׁשבִֹתיָך ַּבֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ָּבאָת ָּבּה
 ָׁשִחיס ּוַבָּׁשָנה ַהְּׁשִליִׁשית ָּׁשָנה ַהֵּׁשִניתְוֶזה ְּלָך ָהאֹות ָאכֹול ַהָּׁשָנה ָסִפיַח ּובַ  "]30 37 'יש[

  ".ִזְרעּו ְוִקְצרּו ְוִנְטעּו ְכָרִמים ְוִאְכלּו ִפְרָים
 ָסִחיׁש ּוַבָּׁשָנה ְוֶזה ְּלָך ָהאֹות ָאכֹול ַהָּׁשָנה ָסִפיַח ּוַבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית "]29 19 ב מלכים[

  ". ְכָרִמים ְוִאְכלּו ִפְרָיםַהְּׁשִליִׁשית ִזְרעּו ְוִקְצרּו ְוִנְטעּו
ְוָיְסָפה ְּפֵליַטת ֵּבית ְיהּוָדה ַהִּנְׁשָאָרה ׁשֶֹרׁש ְלָמָּטה ְוָעָׂשה ְפִרי  "]30 19 ב מלכים[  ".ְוָיְסָפה ְּפֵליַטת ֵּבית ְיהּוָדה ַהִּנְׁשָאָרה ׁשֶֹרׁש ְלָמָּטה ְוָעָׂשה ְפִרי ְלָמְעָלה "]31 37 'יש[

  ".ְלָמְעָלה
ְצָבאֹות ַּתֲעֶׂשה ' ִּכי ִמירּוָׁשַלִם ֵּתֵצא ְׁשֵאִרית ּוְפֵליָטה ֵמַהר ִצּיֹון ִקְנַאת ה "]32 37 'יש[

  ".ּזֹאת
ְצָבאֹות ' ִּכי ִמירּוָׁשַלִם ֵּתֵצא ְׁשֵאִרית ּוְפֵליָטה ֵמַהר ִצּיֹון ִקְנַאת ה "]31 19 ב מלכים[

  ".ַּתֲעֶׂשה ּזֹאת
ל ֶמֶלְך ַאּׁשּור לֹא ָיבֹוא ֶאל ָהִעיר ַהּזֹאת ְולֹא יֹוֶרה ָׁשם ֵחץ  אֶ 'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]33 37 'יש[

  ".ְולֹא ְיַקְּדֶמָּנה ָמֵגן ְולֹא ִיְׁשּפְֹך ָעֶליָה סְֹלָלה

  .]22 29 'יש[

ֶאל ֶמֶלְך ַאּׁשּור לֹא ָיבֹוא ֶאל ָהִעיר ַהּזֹאת ְולֹא יֹוֶרה ָׁשם ' ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]33 37 'יש[
  ". ְיַקְּדֶמָּנה ָמֵגן ְולֹא ִיְׁשּפְֹך ָעֶליָה סְֹלָלהֵחץ ְולֹא

ֶאל ֶמֶלְך ַאּׁשּור לֹא ָיבֹא ֶאל ָהִעיר ַהּזֹאת ְולֹא יֹוֶרה ' ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה "]32 19 ב מלכים[
  ".ָׁשם ֵחץ ְולֹא ְיַקְּדֶמָּנה ָמֵגן ְולֹא ִיְׁשּפְֹך ָעֶליָה סְֹלָלה

  ". ֶאל ֵּבית ֵאלַּבֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ָּבא ָבּהַוֵּיֶלְך ְּבֶדֶרְך ַאֵחר ְולֹא ָׁשב  "]10 13 א מלכים[  ".' ָיׁשּוב ְוֶאל ָהִעיר ַהּזֹאת לֹא ָיבֹוא ְנֻאם ה ָּבא ָּבּהַּבֶּדֶרְך ֲאֶׁשר "]34 37 'יש[
  ".'ָּבּה ָיׁשּוב ְוֶאל ָהִעיר ַהּזֹאת לֹא ָיבֹא ְנֻאם הַּבֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ָיבֹא  "]33 19 ב מלכים[  ".'ָּבּה ָיׁשּוב ְוֶאל ָהִעיר ַהּזֹאת לֹא ָיבֹוא ְנֻאם הַּבֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ָּבא  "]34 37 'יש[
  ".ַמֲעִני ּוְלַמַען ָּדִוד ַעְבִּדיָהִעיר ַהּזֹאת ְלהֹוִׁשיָעּה לְ ְוַגּנֹוִתי ֶאל  "]34 19 ב מלכים[  ".ָהִעיר ַהּזֹאת ְלהֹוִׁשיָעּה ְלַמֲעִני ּוְלַמַען ָּדִוד ַעְבִּדיְוַגּנֹוִתי ַעל  "]35 37 'יש[
ְּבַמֲחֵנה ַאּׁשּור ֵמָאה ּוְׁשמִֹנים ַוֲחִמָּׁשה ָאֶלף ַוַּיְׁשִּכימּו ַוַּיֶּכה ' ַוֵּיֵצא ַמְלַאְך ה "]36 37 'יש[

  ".ַבּבֶֹקר ְוִהֵּנה ֻכָּלם ְּפָגִרים ֵמִתים
ְּבַמֲחֵנה ַאּׁשּור ֵמָאה ְׁשמֹוִנים ַוַּיְך ' ְך הַוְיִהי ַּבַּלְיָלה ַההּוא ַוֵּיֵצא ַמְלַא "]35 19 ב מלכים[

  ".ַוֲחִמָּׁשה ָאֶלף ַוַּיְׁשִּכימּו ַבּבֶֹקר ְוִהֵּנה ֻכָּלם ְּפָגִרים ֵמִתים
  ".ֶלְך ַוָּיָׁשב ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור ַוֵּיֶׁשב ְּבִניְנֵוהַוִּיַּסע ַוּיֵ  "]36 19 ב מלכים[  ".ַוִּיַּסע ַוֵּיֶלְך ַוָּיָׁשב ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור ַוֵּיֶׁשב ְּבִניְנֵוה "]37 37 'יש[
ַוְיִהי הּוא ִמְׁשַּתֲחֶוה ֵּבית ִנְסרְֹך ֱאלָֹהיו ְוַאְדַרֶּמֶלְך ְוַׂשְרֶאֶצר ָּבָניו ִהֻּכהּו ַבֶחֶרב  "]38 37 'יש[

  ".ָּתיוְוֵהָּמה ִנְמְלטּו ֶאֶרץ ֲאָרָרט ַוִּיְמלְֹך ֵאַסר ַחּדֹן ְּבנֹו ַּתחְ 
ַוְיִהי הּוא ִמְׁשַּתֲחֶוה ֵּבית ִנְסרְֹך ֱאלָֹהיו ְוַאְדַרֶּמֶלְך ְוַׂשְרֶאֶצר ָּבָניו ִהֻּכהּו  "]37 19 ב מלכים[

  ".ַבֶחֶרב ְוֵהָּמה ִנְמְלטּו ֶאֶרץ ֲאָרָרט ַוִּיְמלְֹך ֵאַסר ַחּדֹן ְּבנֹו ַּתְחָּתיו
ַוּיֹאֶמר  ָלמּות ַוָּיבֹוא ֵאָליו ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ַהָּנִביא ַּבָּיִמים ָהֵהם ָחָלה ִחְזִקָּיהּו "]1 38 'יש[

  ". ַצו ְלֵביֶתָך ִּכי ֵמת ַאָּתה ְולֹא ִתְחֶיה'ֵאָליו ּכֹה ָאַמר ה
 ֱאלֵֹהי ָהִעְבִרים ַעד 'ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ּכֹה ָאַמר הַוָּיבֹא מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ֶאל ַּפְרעֹה  "]3 10 'שמ[

  ". ֵלָענֹת ִמָּפָני ַׁשַּלח ַעִּמי ְוַיַעְבֻדִניָמַתי ֵמַאְנּתָ 
ַוּיֹאֶמר ַּבָּיִמים ָהֵהם ָחָלה ִחְזִקָּיהּו ָלמּות ַוָּיבֹוא ֵאָליו ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ַהָּנִביא  "]1 38 'יש[

  ". ַצו ְלֵביֶתָך ִּכי ֵמת ַאָּתה ְולֹא ִתְחֶיה'ֵאָליו ּכֹה ָאַמר ה
 ֲהִנְגלֹה ִנְגֵליִתי ֶאל 'ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ּכֹה ָאַמר הבֹא ִאיׁש ֱאלִֹהים ֶאל ֵעִלי ַוּיָ  "]27 2 א שמואל[

  ".ֵּבית ָאִביָך ִּבְהיֹוָתם ְּבִמְצַרִים ְלֵבית ַּפְרעֹה
ר ַוּיֹאמֶ ַּבָּיִמים ָהֵהם ָחָלה ִחְזִקָּיהּו ָלמּות ַוָּיבֹוא ֵאָליו ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ַהָּנִביא  "]1 38 'יש[

  ". ַצו ְלֵביֶתָך ִּכי ֵמת ַאָּתה ְולֹא ִתְחֶיה'ֵאָליו ּכֹה ָאַמר ה
 ַיַען ִׁשַּלְחָּת ֶאת ִאיׁש ֶחְרִמי ִמָּיד ְוָהְיָתה ַנְפְׁשָך 'ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ּכֹה ָאַמר ה "]42 20 א מלכים[

  ".ַּתַחת ַנְפׁשֹו ְוַעְּמָך ַּתַחת ַעּמֹו
ה ִחְזִקָּיהּו ָלמּות ַוָּיבֹוא ֵאָליו ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ַהָּנִביא ַּבָּיִמים ָהֵהם ָחלָ  "]1 38 'יש[

  ".ַצו ְלֵביֶתָך ִּכי ֵמת ַאָּתה ְולֹא ִתְחֶיה' ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ּכֹה ָאַמר ה
יא ַּבָּיִמים ָהֵהם ָחָלה ִחְזִקָּיהּו ָלמּות ַוָּיבֹא ֵאָליו ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ַהָּנבִ  "]1 20 ב מלכים[

  ".ַצו ְלֵביֶתָך ִּכי ֵמת ַאָּתה ְולֹא ִתְחֶיה' ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ּכֹה ָאַמר ה
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 ַוּיֹאֶמר ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ַהָּנִביאַּבָּיִמים ָהֵהם ָחָלה ִחְזִקָּיהּו ָלמּות ַוָּיבֹוא ֵאָליו  "]1 38 'יש[
  ".ְחֶיהַצו ְלֵביֶתָך ִּכי ֵמת ַאָּתה ְולֹא תִ ' ֵאָליו ּכֹה ָאַמר ה

  .]2 37 'יש[

  ". ֵלאמֹר'ָּפָניו ֶאל ַהִּקיר ַוִּיְתַּפֵּלל ֶאל הַוַּיֵּסב ֶאת  "]2 20 ב מלכים[  ".'ָּפָניו ֶאל ַהִּקיר ַוִּיְתַּפֵּלל ֶאל הַוַּיֵּסב ִחְזִקָּיהּו  "]2 38 'יש[
 ּוְבֵלב ָׁשֵלם ְוַהּטֹוב ֶניָך ֶּבֱאֶמתְזָכר ָנא ֵאת ֲאֶׁשר ִהְתַהַּלְכִּתי ְלפָ ' ָאָּנה הַוּיֹאַמר  "]3 38 'יש[

  ".ְּבֵעיֶניָך ָעִׂשיִתי ַוֵּיְבְּך ִחְזִקָּיהּו ְּבִכי ָגדֹול
 ּוְבֵלָבב ָׁשֵלם ְוַהּטֹוב ְזָכר ָנא ֵאת ֲאֶׁשר ִהְתַהַּלְכִּתי ְלָפֶניָך ֶּבֱאֶמת' ָאָּנה ה "]3 20 ב מלכים[

  ". ְּבִכי ָגדֹולְּבֵעיֶניָך ָעִׂשיִתי ַוֵּיְבְּך ִחְזִקָּיהּו
 ָּדִוד ָאִביָך ָׁשַמְעִּתי ֶאת ְּתִפָּלֶתָך ֱאלֵֹהי' ּכֹה ָאַמר הָהלֹוְך ְוָאַמְרָּת ֶאל ִחְזִקָּיהּו  "]5 38 'יש[

  ".ָרִאיִתי ֶאת ִּדְמָעֶתָך ִהְנִני יֹוִסף ַעל ָיֶמיָך ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה

  .]21 37 'יש[

ֱאלֵֹהי ָּדִוד ָאִביָך ָׁשַמְעִּתי ֶאת ְּתִפָּלֶתָך ' ּכֹה ָאַמר הֶאל ִחְזִקָּיהּו ָהלֹוְך ְוָאַמְרָּת  "]5 38 'יש[
  ". יֹוִסף ַעל ָיֶמיָך ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנהָרִאיִתי ֶאת ִּדְמָעֶתָך ִהְנִני

ִביָך ָׁשַמְעִּתי ֱאלֵֹהי ָּדִוד ָא' ּכֹה ָאַמר הׁשּוב ְוָאַמְרָּת ֶאל ִחְזִקָּיהּו ְנִגיד ַעִּמי  "]5 20 ב מלכים[
  ".' רֶֹפא ָלְך ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ַּתֲעֶלה ֵּבית הֶאת ְּתִפָּלֶתָך ָרִאיִתי ֶאת ִּדְמָעֶתָך ִהְנִני

ֱאלֵֹהי ָּדִוד ָאִביָך ָׁשַמְעִּתי ֶאת ְּתִפָּלֶתָך ' ָהלֹוְך ְוָאַמְרָּת ֶאל ִחְזִקָּיהּו ּכֹה ָאַמר ה "]5 38 'יש[
  ".ַעל ָיֶמיָך ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנהָעֶתָך ִהְנִני יֹוִסף ָרִאיִתי ֶאת ִּדמְ 

 ּוִמַּכף ֶמֶלְך ַאּׁשּור ַאִּציְלָך ְוֵאת ָהִעיר ַעל ָיֶמיָך ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנהְוהַֹסְפִּתי  "]6 20 ב מלכים[
  ".ַהּזֹאת ְוַגּנֹוִתי ַעל ָהִעיר ַהּזֹאת ְלַמֲעִני ּוְלַמַען ָּדִוד ַעְבִּדי

 ָׁשַמְעִּתי ֶאת ְּתִפָּלֶתָך ֱאלֵֹהי ָּדִוד ָאִביךָ ' ּכֹה ָאַמר הָהלֹוְך ְוָאַמְרָּת ֶאל ִחְזִקָּיהּו  "]5 38 'יש[
  ".ָרִאיִתי ֶאת ִּדְמָעֶתָך ִהְנִני יֹוִסף ַעל ָיֶמיָך ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה

 ֱאלֵֹהי ָּדִויד ָאִביךָ ' ּכֹה ָאַמר ה ַוָּיבֹא ֵאָליו ִמְכָּתב ֵמֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ֵלאמֹר "]12 21 ב י"דה[
  ".ַּתַחת ֲאֶׁשר לֹא ָהַלְכָּת ְּבַדְרֵכי ְיהֹוָׁשָפט ָאִביָך ּוְבַדְרֵכי ָאָסא ֶמֶלְך ְיהּוָדה

ּוִמַּכף ֶמֶלְך ַאּׁשּור ַאִּציְלָך ְוֵאת ָהִעיר ַסְפִּתי ַעל ָיֶמיָך ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְוהֹ "]6 20 ב מלכים[  ".ּוִמַּכף ֶמֶלְך ַאּׁשּור ַאִּציְלָך ְוֵאת ָהִעיר ַהּזֹאת ְוַגּנֹוִתי ַעל ָהִעיר ַהּזֹאת "]6 38 'יש[
  ". ְלַמֲעִני ּוְלַמַען ָּדִוד ַעְבִּדיַהּזֹאת ְוַגּנֹוִתי ַעל ָהִעיר ַהּזֹאת

ֶאת ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדֵּבר '  ִּכי ַיֲעֶׂשה ה'ֶזה ְּלָך ָהאֹות ֵמֵאת הַוּיֹאֶמר ְיַׁשְעָיהּו  "]9 20 ב מלכים[  ".ר ִּדֵּברֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ֲאׁשֶ '  ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ה'ְוֶזה ְּלָך ָהאֹות ֵמֵאת ה "]7 38 'יש[
  ".ָהַלְך ַהֵּצל ֶעֶׂשר ַמֲעלֹות ִאם ָיׁשּוב ֶעֶׂשר ַמֲעלֹות

ֲעֵליֶכם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעל ָּכל ַהִּמְׁשָּפָחה ֲאֶׁשר '  הֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִּדֶּברִׁשְמעּו  "]1 3 עמוס[  ".ֶּזה ֲאֶׁשר ִּדֵּברֶאת ַהָּדָבר הַ ' ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ה' ְוֶזה ְּלָך ָהאֹות ֵמֵאת ה "]7 38 'יש[
  ".ֶהֱעֵליִתי ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאמֹר

 ַּבֶּׁשֶמׁש ֲאחַֹרִּנית ֶעֶׂשר זֲאֶׁשר ָיְרָדה ְבַמֲעלֹות ָאחָ ִהְנִני ֵמִׁשיב ֶאת ֵצל ַהַּמֲעלֹות  "]8 38 'יש[
  ".ַמֲעלֹות ַוָּתָׁשב ַהֶּׁשֶמׁש ֶעֶׂשר ַמֲעלֹות ַּבַּמֲעלֹות ֲאֶׁשר ָיָרָדה

ֲאֶׁשר ָיְרָדה ַוָּיֶׁשב ֶאת ַהֵּצל ַּבַּמֲעלֹות ' ַוִּיְקָרא ְיַׁשְעָיהּו ַהָּנִביא ֶאל ה "]11 20 ב מלכים[
  ".ֲעלֹות ֲאחַֹרִּנית ֶעֶׂשר מַ ְּבַמֲעלֹות ָאָחז

ַּבְלֲאָדן ֶּבן ַּבְלֲאָדן ֶמֶלְך ָּבֶבל ְסָפִרים ּוִמְנָחה ֶאל ָּבֵעת ַהִהיא ָׁשַלח ְמרַֹדְך  "]1 39 'יש[
  ". ַוִּיְׁשַמע ִּכי ָחָלה ַוֶּיֱחָזקִחְזִקָּיהּו

ָפִרים ּוִמְנָחה ַּבְלֲאָדן ֶּבן ַּבְלֲאָדן ֶמֶלְך ָּבֶבל סְ ָּבֵעת ַהִהיא ָׁשַלח ְּברֹאַדְך  "]12 20 ב מלכים[
  ". ִּכי ָׁשַמע ִּכי ָחָלה ִחְזִקָּיהּוֶאל ִחְזִקָּיהּו

ַוִּיְׂשַמח ֲעֵליֶהם ִחְזִקָּיהּו ַוַּיְרֵאם ֶאת ֵּבית ְנכֹתֹה ֶאת ַהֶּכֶסף ְוֶאת ַהָּזָהב ְוֶאת  "]2 39 'יש[
ֲאֶׁשר ִנְמָצא ְּבאְֹצרָֹתיו לֹא ָהָיה ָדָבר ֵּבית ֵּכָליו ְוֵאת ָּכל ַהְּבָׂשִמים ְוֵאת ַהֶּׁשֶמן ַהּטֹוב ְוֵאת ָּכל 

  ".ֲאֶׁשר לֹא ֶהְרָאם ִחְזִקָּיהּו ְּבֵביתֹו ּוְבָכל ֶמְמַׁשְלּתֹו

ַוִּיְׁשַמע ֲעֵליֶהם ִחְזִקָּיהּו ַוַּיְרֵאם ֶאת ָּכל ֵּבית ְנכֹתֹה ֶאת ַהֶּכֶסף ְוֶאת ַהָּזָהב  "]13 20 ב מלכים[
ֵּבית ֵּכָליו ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִנְמָצא ְּבאֹוְצרָֹתיו לֹא ָהָיה ָדָבר ַהּטֹוב ְוֵאת ְוֶאת ַהְּבָׂשִמים ְוֵאת ֶׁשֶמן 

  ".ֲאֶׁשר לֹא ֶהְרָאם ִחְזִקָּיהּו ְּבֵביתֹו ּוְבָכל ֶמְמַׁשְלּתֹו
ֶאת ַוִּיְׂשַמח ֲעֵליֶהם ִחְזִקָּיהּו ַוַּיְרֵאם ֶאת ֵּבית ְנכֹתֹה ֶאת ַהֶּכֶסף ְוֶאת ַהָּזָהב וְ  "]2 39 'יש[

לֹא ָהָיה ָדָבר ַהְּבָׂשִמים ְוֵאת ַהֶּׁשֶמן ַהּטֹוב ְוֵאת ָּכל ֵּבית ֵּכָליו ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִנְמָצא ְּבאְֹצרָֹתיו 
  ". ֶהְרָאם ִחְזִקָּיהּו ְּבֵביתֹו ּוְבָכל ֶמְמַׁשְלּתֹוֲאֶׁשר לֹא

לֹא ָהָיה הּו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ְּבֵביִתי ָראּו ַוּיֹאֶמר ָמה ָראּו ְּבֵביֶתָך ַוּיֹאֶמר ִחְזִקּיָ  "]15 20 ב מלכים[
  ". ִהְרִאיִתם ְּבאְֹצרָֹתיָדָבר ֲאֶׁשר לֹא

ַוָּיבֹא ְיַׁשְעָיהּו ַהָּנִביא ֶאל ַהֶּמֶלְך ִחְזִקָּיהּו ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָמה ָאְמרּו ָהֲאָנִׁשים  "]3 39 'יש[
  ". ֵאַלי ִמָּבֶבלהּו ֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה ָּבאּוָהֵאֶּלה ּוֵמַאִין ָיבֹאּו ֵאֶליָך ַוּיֹאֶמר ִחְזִקּיָ 

ַוָּיבֹא ְיַׁשְעָיהּו ַהָּנִביא ֶאל ַהֶּמֶלְך ִחְזִקָּיהּו ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָמה ָאְמרּו  "]14 20 ב מלכים[
  ". ִמָּבֶבלָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ּוֵמַאִין ָיבֹאּו ֵאֶליָך ַוּיֹאֶמר ִחְזִקָּיהּו ֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה ָּבאּו

לֹא ָהָיה ָדָבר ַוּיֹאֶמר ָמה ָראּו ְּבֵביֶתָך ַוּיֹאֶמר ִחְזִקָּיהּו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ְּבֵביִתי ָראּו  "]4 39 'יש[
  ". ִהְרִאיִתים ְּבאֹוְצרָֹתיֲאֶׁשר לֹא

  .]2 39 'יש[

י ָראּו לֹא ָהָיה ַוּיֹאֶמר ָמה ָראּו ְּבֵביֶתָך ַוּיֹאֶמר ִחְזִקָּיהּו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ְּבֵביתִ  "]4 39 'יש[
  ".ָדָבר ֲאֶׁשר לֹא ִהְרִאיִתים ְּבאֹוְצרָֹתי

ַוּיֹאֶמר ָמה ָראּו ְּבֵביֶתָך ַוּיֹאֶמר ִחְזִקָּיהּו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ְּבֵביִתי ָראּו לֹא  "]15 20 ב מלכים[
  ".ָהָיה ָדָבר ֲאֶׁשר לֹא ִהְרִאיִתם ְּבאְֹצרָֹתי

  ".'ַוּיֹאֶמר ְיַׁשְעָיהּו ֶאל ִחְזִקָּיהּו ְׁשַמע ְּדַבר ה "]16 20 ב מלכים[  ". ְצָבאֹות'ל ִחְזִקָּיהּו ְׁשַמע ְּדַבר הַוּיֹאֶמר ְיַׁשְעָיהּו אֶ  "]5 39 'יש[
 ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְוִנָּׂשא ָּכל ֲאֶׁשר ְּבֵביֶתָך ַוֲאֶׁשר ָאְצרּו ֲאבֶֹתיָך ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה "]6 39 'יש[

  ".'ָבר ָאַמר הָּבֶבל לֹא ִיָּוֵתר ּדָ 
ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְוִנָּׂשא ָּכל ֲאֶׁשר ְּבֵביֶתָך ַוֲאֶׁשר ָאְצרּו ֲאבֶֹתיָך ַעד ַהּיֹום  "]17 20 ב מלכים[

  ".' ָּבֶבָלה לֹא ִיָּוֵתר ָּדָבר ָאַמר הַהֶּזה
ּוִמָּבֶניָך ֲאֶׁשר ֵיְצאּו ִמְּמָך ֲאֶׁשר ּתֹוִליד ִיָּקחּו ְוָהיּו ָסִריִסים ְּבֵהיַכל ֶמֶלְך  "]18 20 ב מלכים[  ".ָסִריִסים ְּבֵהיַכל ֶמֶלְך ָּבֶבלּוִמָּבֶניָך ֲאֶׁשר ֵיְצאּו ִמְּמָך ֲאֶׁשר ּתֹוִליד ִיָּקחּו ְוָהיּו  "]7 39 'יש[

  ".ָּבֶבל
י ִיְהֶיה ָׁשלֹום  ּכִ ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ַוּיֹאֶמר' ַוּיֹאֶמר ִחְזִקָּיהּו ֶאל ְיַׁשְעָיהּו טֹוב ְּדַבר ה "]8 39 'יש[

  ".ֶוֱאֶמת ְּבָיָמי
 ֲהלֹוא ִאם ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ַוּיֹאֶמר' ַוּיֹאֶמר ִחְזִקָּיהּו ֶאל ְיַׁשְעָיהּו טֹוב ְּדַבר ה "]19 20 ב מלכים[

  ".ָׁשלֹום ֶוֱאֶמת ִיְהֶיה ְבָיָמי
ִמְדָּבר ַלֲאַגם ַמִים נֹות ָאִׂשים ֶאְפַּתח ַעל ְׁשָפִיים ְנָהרֹות ּוְבתֹוְך ְּבָקעֹות ַמְעיָ  "]18 41 'יש[

  ".ְוֶאֶרץ ִצָּיה ְלמֹוָצֵאי ָמִים
  ".ִמְדָּבר ַלֲאַגם ַמִים ְוֶאֶרץ ִצָּיה ְלמָֹצֵאי ָמִיםָיֵׂשם  "]35 107 'תה[

ֹוׁש ִיְׂשָרֵאל  ּוְקדָעְׂשָתה ּזֹאת' ִּכי ַיד הְלַמַען ִיְראּו ְוֵיְדעּו ְוָיִׂשימּו ְוַיְׂשִּכילּו ַיְחָּדו  "]20 41 'יש[
  ".ְּבָרָאּה

  ".ָעְׂשָתה ּזֹאת' ִּכי ַיד הִמי לֹא ָיַדע ְּבָכל ֵאֶּלה  "]9 12 איוב[

 ְּתִהָּלתֹו ִמְקֵצה ָהָאֶרץ יֹוְרֵדי ַהָּים ּוְמלֹאֹו ִאִּיים ִׁשיר ָחָדׁש' ִׁשירּו ַלה "]10 42 'יש[
  ".ְויְֹׁשֵביֶהם

  ".ָּכל ָהָאֶרץ' ירּו ַלה ׁשִ ִׁשיר ָחָדׁש' ִׁשירּו ַלה "]1 96 'תה[

 ְּתִהָּלתֹו ִמְקֵצה ָהָאֶרץ יֹוְרֵדי ַהָּים ּוְמלֹאֹו ִאִּיים ִׁשיר ָחָדׁש' ִׁשירּו ַלה "]10 42 'יש[
  ".ְויְֹׁשֵביֶהם

 ". ִּכי ִנְפָלאֹות ָעָׂשה הֹוִׁשיָעה ּלֹו ְיִמינֹו ּוְזרֹוַע ָקְדׁשֹוִׁשיר ָחָדׁש' ִׁשירּו ַלהִמְזמֹור  "]1 98 'תה[

 ִמְקֵצה ָהָאֶרץ יֹוְרֵדי ַהָּים ּוְמלֹאֹו ִאִּיים ִׁשיר ָחָדׁש ְּתִהָּלתֹו' ִׁשירּו ַלה "]10 42 'יש[
  ".ְויְֹׁשֵביֶהם

  ". ִּבְקַהל ֲחִסיִדיםִׁשיר ָחָדׁש ְּתִהָּלתֹו' ִׁשירּו ַלהַהְללּו ָיּה  "]1 149 'תה[

קֹב ְויֶֹצְרָך ִיְׂשָרֵאל ַאל ִּתיָרא ִּכי ְגַאְלִּתיָך ָקָראִתי  ּבַֹרֲאָך ַיעֲ 'ְוַעָּתה ּכֹה ָאַמר ה "]1 43 'יש[
  ".ְבִׁשְמָך ִלי ָאָּתה

 ֱאלֵֹהי ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ָלָמה ַאֶּתם עִֹׂשים ָרָעה ְגדֹוָלה ֶאל 'ְוַעָּתה ּכֹה ָאַמר ה "]7 44 'יר[
  ".ֹוֵנק ִמּתֹוְך ְיהּוָדה ְלִבְלִּתי הֹוִתיר ָלֶכם ְׁשֵאִריתַנְפׁשֵֹתֶכם ְלַהְכִרית ָלֶכם ִאיׁש ְוִאָּׁשה עֹוֵלל ְוי

 ּבַֹרֲאָך ַיֲעקֹב ְויֶֹצְרָך ִיְׂשָרֵאל ַאל ִּתיָרא ִּכי ְגַאְלִּתיָך ָקָראִתי 'ְוַעָּתה ּכֹה ָאַמר ה "]1 43 'יש[
  ".ְבִׁשְמָך ִלי ָאָּתה

  ".ֶכם ַעל ַּדְרֵכיֶכם ְצָבאֹות ִׂשימּו ְלַבבְ 'ְוַעָּתה ּכֹה ָאַמר ה "]5 1 חגי[

  ". ִּתָּנֵתן ָהִעיר ַהּזֹאת ְּבַיד ֵחיל ֶמֶלְך ָּבֶבל ּוְלָכָדּהִהָּנתֹן' ּכֹה ָאַמר ה "]3 38 'יר[  ". ַּבָּים ָּדֶרְך ּוְבַמִים ַעִּזים ְנִתיָבהַהּנֹוֵתן' ּכֹה ָאַמר ה "]16 43 'יש[
  ". ַּבֲחֵׁשָכה ִיְתַהָּלכּו ִיּמֹוטּו ָּכל מֹוְסֵדי ָאֶרץלֹא ָיְדעּו ְולֹא ָיִבינּו "]5 82 'תה[  ".ְראֹות ֵעיֵניֶהם ֵמַהְׂשִּכיל ִלּבָֹתם ִּכי ַטח מֵ לֹא ָיְדעּו ְולֹא ָיִבינּו "]18 44 'יש[
  ַהּקֹוֵרא ְבִׁשְמךָ 'ְלַמַען ֵּתַדע ִּכי ֲאִני הְוָנַתִּתי ְלָך אֹוְצרֹות חֶֹׁשְך ּוַמְטֻמֵני ִמְסָּתִרים  "]3 45 'יש[

  ".ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל
ְוִהְפֵליִתי ַבּיֹום ַההּוא ֶאת ֶאֶרץ ּגֶֹׁשן ֲאֶׁשר ַעִּמי עֵֹמד ָעֶליָה ְלִבְלִּתי ֱהיֹות ָׁשם ָערֹב  "]18 8 'שמ[

  ". ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ'ְלַמַען ֵּתַדע ִּכי ֲאִני ה
 ַהּקֹוֵרא ְבִׁשְמָך 'ְלַמַען ֵּתַדע ִּכי ֲאִני הְוָנַתִּתי ְלָך אֹוְצרֹות חֶֹׁשְך ּוַמְטֻמֵני ִמְסָּתִרים  "]3 45 'יש[

  ".ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל
  ". ֱאלֵֹהיֶכם'ְלַמַען ֵּתְדעּו ִּכי ֲאִני הֶלֶחם לֹא ֲאַכְלֶּתם ְוַיִין ְוֵׁשָכר לֹא ְׁשִתיֶתם  "]5 29 'דב[

 לֹא ְלָבָבּה ֲאִני ְוַאְפִסי עֹודַהּיֹוֶׁשֶבת ָלֶבַטח ָהאְֹמָרה ּבִ ְוַעָּתה ִׁשְמִעי זֹאת ֲעִדיָנה  "]8 47 'יש[
  ".ֵאֵׁשב ַאְלָמָנה ְולֹא ֵאַדע ְׁשכֹול

 ֵאיְך ַהּיֹוֶׁשֶבת ָלֶבַטח ָהאְֹמָרה ִּבְלָבָבּה ֲאִני ְוַאְפִסי עֹודזֹאת ָהִעיר ָהַעִּליָזה  "]15 2 צפניה[
  ".דֹוָהְיָתה ְלַׁשָּמה ַמְרֵּבץ ַלַחָּיה ּכֹל עֹוֵבר ָעֶליָה ִיְׁשרֹק ָיִניַע יָ 

 ִּכי ֻכָּלם ָּכֲעִדי 'ַחי ָאִני ְנֻאם הְׂשִאי ָסִביב ֵעיַנִיְך ּוְרִאי ֻּכָּלם ִנְקְּבצּו ָבאּו ָלְך  "]18 49 'יש[
  ".ִתְלָּבִׁשי ּוְתַקְּׁשִרים ַּכַּכָּלה

  ".ֶאֱעֶׂשה ָלֶכם ִאם לֹא ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרֶּתם ְּבָאְזָני ֵּכן 'ַחי ָאִני ְנֻאם הֱאמֹר ֲאֵלֶהם  "]28 14 'במ[

 ֻכָּלם ָּכֲעִדי ִּכי' ַחי ָאִני ְנֻאם הְׂשִאי ָסִביב ֵעיַנִיְך ּוְרִאי ֻּכָּלם ִנְקְּבצּו ָבאּו ָלְך  "]18 49 'יש[
  ".ִתְלָּבִׁשי ּוְתַקְּׁשִרים ַּכַּכָּלה

ְיהּוָדה חֹוָתם ַעל ַיד ְיִמיִני  ִאם ִיְהֶיה ָּכְנָיהּו ֶבן ְיהֹוָיִקים ֶמֶלְך ִּכי' ַחי ָאִני ְנֻאם ה "]24 22 'יר[
  ".ִּכי ִמָּׁשם ֶאְּתֶקְנּךָ 

 ִּכי ֻכָּלם ָּכֲעִדי 'ַחי ָאִני ְנֻאם הְׂשִאי ָסִביב ֵעיַנִיְך ּוְרִאי ֻּכָּלם ִנְקְּבצּו ָבאּו ָלְך  "]18 49 'יש[
  ".ִתְלָּבִׁשי ּוְתַקְּׁשִרים ַּכַּכָּלה

ָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ִּכי מֹוָאב ִּכְסדֹם ִּתְהֶיה ּוְבֵני ַעּמֹון  צְ 'ַחי ָאִני ְנֻאם הָלֵכן  "]9 2 צפניה[
  ".ַּכֲעמָֹרה ִמְמַׁשק ָחרּול ּוִמְכֵרה ֶמַלח ּוְׁשָמָמה ַעד עֹוָלם ְׁשֵאִרית ַעִּמי ְיָבּזּום ְוֶיֶתר ּגֹוִי ִיְנָחלּום

ָיִדי ְוֶאל ַעִּמים ָאִרים ִנִּסי ְוֵהִביאּו ָבַנִיְך  ֶאָּׂשא ֶאל ּגֹוִים ִהֵּנה' ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]22 49 'יש[
  ".ְּבחֶֹצן ּוְבנַֹתִיְך ַעל ָּכֵתף ִּתָּנֶׂשאָנה

 ַאִּפי ַוֲחָמִתי ִנֶּתֶכת ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה ַעל ָהָאָדם ְוַעל ִהֵּנה' ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָלֵכן  "]20 7 'יר[
  ".י ָהֲאָדָמה ּוָבֲעָרה ְולֹא ִתְכֶּבהַהְּבֵהָמה ְוַעל ֵעץ ַהָּׂשֶדה ְוַעל ְּפרִ 

  .]7 7 'יש[ ִהֵּנה ֶאָּׂשא ֶאל ּגֹוִים ָיִדי ְוֶאל ַעִּמים ָאִרים ִנִּסי ְוֵהִביאּו ָבַנִיְך 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]22 49 'יש[
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  ".ְּבחֶֹצן ּוְבנַֹתִיְך ַעל ָּכֵתף ִּתָּנֶׂשאָנה
 ֶאָּׂשא ֶאל ּגֹוִים ָיִדי ְוֶאל ַעִּמים ָאִרים ִנִּסי ְוֵהִביאּו ָבַנִיְך הִהּנֵ ' ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]22 49 'יש[

  ".ְּבחֶֹצן ּוְבנַֹתִיְך ַעל ָּכֵתף ִּתָּנֶׂשאָנה
 ֲאִני פֵֹתַח ֶאת ִקְברֹוֵתיֶכם ִהֵּנה' ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הָלֵכן ִהָּנֵבא ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם  "]12 37 'יח[

  ". ִמִּקְברֹוֵתיֶכם ַעִּמי ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאלְוַהֲעֵליִתי ֶאְתֶכם
 ֶאָּׂשא ֶאל ּגֹוִים ָיִדי ְוֶאל ַעִּמים ָאִרים ִנִּסי ְוֵהִביאּו ָבַנִיְך ִהֵּנה' ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]22 49 'יש[

  ".ְּבחֶֹצן ּוְבנַֹתִיְך ַעל ָּכֵתף ִּתָּנֶׂשאָנה
 ֲאִני לֵֹקַח ֶאת ֵעץ יֹוֵסף ֲאֶׁשר ְּבַיד ֶאְפַרִים ִהֵּנה' ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הֲאֵלֶהם ַּדֵּבר  "]19 37 'יח[

  ".ְוִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ֲחֵבָרו ְוָנַתִּתי אֹוָתם ָעָליו ֶאת ֵעץ ְיהּוָדה ַוֲעִׂשיִתם ְלֵעץ ֶאָחד ְוָהיּו ֶאָחד ְּבָיִדי
א ֶאל ּגֹוִים ָיִדי ְוֶאל ַעִּמים ָאִרים ִנִּסי ְוֵהִביאּו ָבַנִיְך  ֶאּׂשָ ִהֵּנה' ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]22 49 'יש[

  ".ְּבחֶֹצן ּוְבנַֹתִיְך ַעל ָּכֵתף ִּתָּנֶׂשאָנה
 ֲאִני לֵֹקַח ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמֵּבין ַהּגֹוִים ִהֵּנה' ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הְוַדֵּבר ֲאֵליֶהם  "]21 37 'יח[

  ".ַּבְצִּתי אָֹתם ִמָּסִביב ְוֵהֵבאִתי אֹוָתם ֶאל ַאְדָמָתםֲאֶׁשר ָהְלכּו ָׁשם ְוקִ 
ְוָיְדעּו ָכל ָּבָׂשר ִּכי ֲאִני ְוַהֲאַכְלִּתי ֶאת מֹוַנִיְך ֶאת ְּבָׂשָרם ְוֶכָעִסיס ָּדָמם ִיְׁשָּכרּון  "]26 49 'יש[
  ". מֹוִׁשיֵעְך ְוגֲֹאֵלְך ֲאִביר ַיֲעקֹב'ה

  ". הֹוֵצאִתי ַחְרִּבי ִמַּתְעָרּה לֹא ָתׁשּוב עֹוד'ָׂשר ִּכי ֲאִני הְוָיְדעּו ָּכל ּבָ  "]10 21 'יח[

 ַוְּתַפֵחד ָּתִמיד ָּכל ַהּיֹום ִמְּפֵני ֲחַמת נֹוֶטה ָׁשַמִים ְויֵֹסד ָאֶרץעֶֹׂשָך ' ַוִּתְׁשַּכח ה "]13 51 'יש[
  ".ַהֵּמִציק ַּכֲאֶׁשר ּכֹוֵנן ְלַהְׁשִחית ְוַאֵּיה ֲחַמת ַהֵּמִציק

 ְויֵֹצר רּוַח ָאָדם נֶֹטה ָׁשַמִים ְויֵֹסד ָאֶרץ' ַעל ִיְׂשָרֵאל ְנֻאם ה' ַמָּׂשא ְדַבר ה "]1 12 הזכרי[
  ".ְּבִקְרּבֹו

רַֹגע ַהָּים ם ֻחּקֹת ָיֵרַח ְוכֹוָכִבים ְלאֹור ָלְיָלה נֵֹתן ֶׁשֶמׁש ְלאֹור יֹומָ ' ּכֹה ָאַמר ה "]34 31 'יר[  ".ְצָבאֹות ְׁשמֹו' רַֹגע ַהָּים ַוֶּיֱהמּו ַּגָּליו הֱאלֶֹהיָך ' ְוָאנִֹכי ה "]15 51 'יש[
  ".ְצָבאֹות ְׁשמֹו' ַוֶּיֱהמּו ַגָּליו ה

 ִמְצַרִים ָיַרד ַעִּמי ָבִראׁשָֹנה ָלגּור ָׁשם ְוַאּׁשּור ְּבֶאֶפס 'כֹה ָאַמר ֲאדָֹני הִּכי  "]4 52 'יש[
  ".ֲעָׁשקֹו

  .]7 7 'יש[

 ְמַבֵּׂשר טֹוב ַמְׁשִמיַע ְיׁשּוָעה ָהִרים ַרְגֵלי ְמַבֵּׂשר ַמְׁשִמיַע ָׁשלֹוםַעל הֶ ַמה ָּנאוּו  "]7 52 'יש[
  ".אֵֹמר ְלִצּיֹון ָמַלְך ֱאלָֹהִיךְ 

 ָחִּגי ְיהּוָדה ַחַּגִיְך ַׁשְּלִמי ְנָדָרִיְך ִּכי ַעל ֶהָהִרים ַרְגֵלי ְמַבֵּׂשר ַמְׁשִמיַע ָׁשלֹוםִהֵּנה  "]1 2 נחום[
  ".ֲעָבר ָּבְך ְּבִלַּיַעל ֻּכּלֹה ִנְכָרתלֹא יֹוִסיף עֹוד לַ 

ְוָראּו ָּכל ַאְפֵסי ָאֶרץ ֵאת ְיׁשּוַעת ֶאת ְזרֹוַע ָקְדׁשֹו ְלֵעיֵני ָּכל ַהּגֹוִים ' ָחַׂשף ה "]10 52 'יש[
  ".ֱאלֵֹהינּו

  ".ַעת ֱאלֵֹהינּוָראּו ָכל ַאְפֵסי ָאֶרץ ֵאת ְיׁשּוָזַכר ַחְסּדֹו ֶוֱאמּוָנתֹו ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל  "]3 98 'תה[

 ְוַאְנֵׁשי ֶחֶסד ֶנֱאָסִפים ְּבֵאין ֵמִבין ִּכי ִמְּפֵני ְוֵאין ִאיׁש ָׂשם ַעל ֵלבַהַּצִּדיק ָאָבד  "]1 57 'יש[
  ".ָהָרָעה ֶנֱאַסף ַהַּצִּדיק

  ".ם ַעל ֵלבֵאין ִאיׁש ׂשָ ָׂשָמּה ִלְׁשָמָמה ָאְבָלה ָעַלי ְׁשֵמָמה ָנַׁשָּמה ָּכל ָהָאֶרץ ִּכי  "]11 12 'יר[

 ָנִקי ַמְחְׁשבֵֹתיֶהם ַמְחְׁשבֹות ָאֶון ׁשֹד ַרְגֵליֶהם ָלַרע ָיֻרצּו ִויַמֲהרּו ִלְׁשּפְֹך ָּדם "]7 59 'יש[
  ".ָוֶׁשֶבר ִּבְמִסּלֹוָתם

  ".ַרְגֵליֶהם ָלַרע ָירּוצּו ִויַמֲהרּו ִלְׁשָּפְך ָּדםִּכי  "]16 1 'מש[

רּוִחי ֲאֶׁשר ָעֶליָך ּוְדָבַרי ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ְּבִפיָך לֹא ' י אֹוָתם ָאַמר הַוֲאִני זֹאת ְּבִריתִ  "]21 59 'יש[
  ".ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם' הָימּוׁשּו ִמִּפיָך ּוִמִּפי ַזְרֲעָך ּוִמִּפי ֶזַרע ַזְרֲעָך ָאַמר 

  ".ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם' הַיֵחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל  "]3 131 'תה[

 ַיַעְבדּו אֹתֹו ֶאת ְנבּוַכְדֶנאַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ְוֵאת ֲאֶׁשר ַהּגֹוי ְוַהַּמְמָלָכה ֲאֶׁשר לֹאְוָהָיה  "]8 27 'יר[  ". ַיַעְבדּוְך יֹאֵבדּו ְוַהּגֹוִים ָחרֹב ֶיֱחָרבּוּגֹוי ְוַהַּמְמָלָכה ֲאֶׁשר לֹאהַ ִּכי  "]12 60 'יש[
ַעד ֻּתִּמי ' ּוָבָרָעב ּוַבֶּדֶבר ֶאְפקֹד ַעל ַהּגֹוי ַההּוא ְנֻאם הלֹא ִיֵּתן ֶאת ַצָּוארֹו ְּבעֹל ֶמֶלְך ָּבֶבל ַּבֶחֶרב 

  ".אָֹתם ְּבָידֹו
'  ַהֶּׁשֶמׁש ְלאֹור יֹוָמם ּוְלנַֹגּה ַהָּיֵרַח לֹא ָיִאיר ָלְך ְוָהָיה ָלְך הלֹא ִיְהֶיה ָּלְך עֹוד "]19 60 'יש[

  ".ְלאֹור עֹוָלם ֵואלַֹהִיְך ְלִתְפַאְרֵּתךְ 
 ִּפְתחֹון ֶּפה ִמְּפֵני ְּכִלָּמֵתְך ְּבַכְּפִרי ָלְך ְלָכל ְולֹא ִיְהֶיה ָּלְך עֹודְלַמַען ִּתְזְּכִרי ָובְֹׁשְּת  "]63 16 'יח[

  ".'ֲאֶׁשר ָעִׂשית ְנֻאם ֲאדָֹני ה
ְבָרָכה ּבֹו  ִיָּמֵצא ַהִּתירֹוׁש ָּבֶאְׁשּכֹול ְוָאַמר ַאל ַּתְׁשִחיֵתהּו ִּכי ַּכֲאֶׁשר' ּכֹה ָאַמר ה "]8 65 'יש[

  ".ֵּכן ֶאֱעֶׂשה ְלַמַען ֲעָבַדי ְלִבְלִּתי ַהְׁשִחית ַהּכֹל
 ֵהֵבאִתי ֶאל ָהָעם ַהֶּזה ֵאת ָּכל ָהָרָעה ַהְּגדֹוָלה ַהּזֹאת ֵּכן ַּכֲאֶׁשר' כֹה ָאַמר הִּכי  "]42 32 'יר[

  ."ָאנִֹכי ֵמִביא ֲעֵליֶהם ֶאת ָּכל ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ּדֵֹבר ֲעֵליֶהם
 ִיָּמֵצא ַהִּתירֹוׁש ָּבֶאְׁשּכֹול ְוָאַמר ַאל ַּתְׁשִחיֵתהּו ִּכי ְבָרָכה ּבֹו ַּכֲאֶׁשר' ּכֹה ָאַמר ה "]8 65 'יש[

  ".ֵּכן ֶאֱעֶׂשה ְלַמַען ֲעָבַדי ְלִבְלִּתי ַהְׁשִחית ַהּכֹל
ָרַעִים אֹו ְבַדל אֶֹזן ֵּכן ִיָּנְצלּו  ַיִּציל ָהרֶֹעה ִמִּפי ָהֲאִרי ְׁשֵּתי כְ ַּכֲאֶׁשר' ּכֹה ָאַמר ה "]12 3 עמוס[

  ".ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהּיְֹׁשִבים ְּבׁשְֹמרֹון ִּבְפַאת ִמָּטה ּוִבְדֶמֶׁשק ָעֶרׂש
 ֲעָבַדי יֹאֵכלּו ְוַאֶּתם ִּתְרָעבּו ִהֵּנה ֲעָבַדי ִיְׁשּתּו ְוַאֶּתם ִהֵּנה' ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]13 65 'יש[

  ".ֵּנה ֲעָבַדי ִיְׂשָמחּו ְוַאֶּתם ֵּתבֹׁשּוִּתְצָמאּו הִ 
 ַאִּפי ַוֲחָמִתי ִנֶּתֶכת ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה ַעל ָהָאָדם ְוַעל ִהֵּנה' ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה "]20 7 'יר[

  ".ַהְּבֵהָמה ְוַעל ֵעץ ַהָּׂשֶדה ְוַעל ְּפִרי ָהֲאָדָמה ּוָבֲעָרה ְולֹא ִתְכֶּבה
 ִהֵּנה ֲעָבַדי יֹאֵכלּו ְוַאֶּתם ִּתְרָעבּו ִהֵּנה ֲעָבַדי ִיְׁשּתּו ְוַאֶּתם 'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני הן ָלכֵ  "]13 65 'יש[

  ".ִּתְצָמאּו ִהֵּנה ֲעָבַדי ִיְׂשָמחּו ְוַאֶּתם ֵּתבֹׁשּו

  .]7 7 'יש[

ָמיו ִּכי ַהַּנַער ֶּבן ֵמָאה  עּול ָיִמים ְוָזֵקן ֲאֶׁשר לֹא ְיַמֵּלא ֶאת יָ לֹא ִיְהֶיה ִמָּׁשם עֹוד "]20 65 'יש[
  ".ָׁשָנה ָימּות ְוַהחֹוֶטא ֶּבן ֵמָאה ָׁשָנה ְיֻקָּלל

ִרִּפאִתי ַלַּמִים ' ַוֵּיֵצא ֶאל מֹוָצא ַהַּמִים ַוַּיְׁשֶלְך ָׁשם ֶמַלח ַוּיֹאֶמר ּכֹה ָאַמר ה "]21 2 ב מלכים[
  ". ָמֶות ּוְמַׁשָּכֶלתלֹא ִיְהֶיה ִמָּׁשם עֹודָהֵאֶּלה 

ְוֶזה ְּלָך ָהאֹות ָאכֹול ַהָּׁשָנה ָסִפיַח ּוַבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ָסִחיׁש ּוַבָּׁשָנה ַהְּׁשִליִׁשית  "]29 19 ב מלכים[  ".ְוָנְטעּו ְכָרִמים ְוָאְכלּו ִּפְרָיםּוָבנּו ָבִּתים ְוָיָׁשבּו  "]21 65 'יש[
  ".ְוִנְטעּו ְכָרִמים ְוִאְכלּו ִפְרָיםִזְרעּו ְוִקְצרּו 

  ". ַגּנֹות ְוִאְכלּו ֶאת ִּפְרָיןְּבנּו ָבִּתים ְוֵׁשבּו ְוִנְטעּו "]5 29 'יר[  ". ְכָרִמים ְוָאְכלּו ִּפְרָיםּוָבנּו ָבִּתים ְוָיָׁשבּו ְוָנְטעּו "]21 65 'שי[
 ַגּנֹות ְּבנּו ָבִּתים ְוֵׁשבּו ְוִנְטעּוַעל ֵּכן ָׁשַלח ֵאֵלינּו ָּבֶבל ֵלאמֹר ֲאֻרָּכה ִהיא ִּכי  "]28 29 'יר[  ". ְכָרִמים ְוָאְכלּו ִּפְרָיםּוָבנּו ָבִּתים ְוָיָׁשבּו ְוָנְטעּו "]21 65 'יש[

  ".ְוִאְכלּו ֶאת ְּפִריֶהן
 נֶֹטה ֵאֶליָה ְּכָנָהר ָׁשלֹום ּוְכַנַחל ׁשֹוֵטף ְּכבֹוד ּגֹוִים ִויַנְקֶּתם ִהְנִני' כֹה ָאַמר הִּכי  "]12 66 'יש[

  ".ּו ְוַעל ִּבְרַּכִים ְּתָׁשֳעָׁשעּוַעל ַצד ִּתָּנֵׂשא
 ֵמִקים ָעֶליָך ָרָעה ִמֵּביֶתָך ְוָלַקְחִּתי ֶאת ָנֶׁשיָך ְלֵעיֶניָך ִהְנִני' ּכֹה ָאַמר ה "]11 12 ב שמואל[

  ".ְוָנַתִּתי ְלֵרֶעיָך ְוָׁשַכב ִעם ָנֶׁשיָך ְלֵעיֵני ַהֶּׁשֶמׁש ַהּזֹאת
 נֶֹטה ֵאֶליָה ְּכָנָהר ָׁשלֹום ּוְכַנַחל ׁשֹוֵטף ְּכבֹוד ּגֹוִים ִויַנְקֶּתם יִהְננִ ' כֹה ָאַמר הִּכי  "]12 66 'יש[

  ".ַעל ַצד ִּתָּנֵׂשאּו ְוַעל ִּבְרַּכִים ְּתָׁשֳעָׁשעּו
 ֵמִביא ָרָעה ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה ְוַעל יְֹׁשָביו ֵאת ָּכל ִּדְבֵרי ִהְנִני' ּכֹה ָאַמר ה "]16 22 ב מלכים[

  ".ר ָקָרא ֶמֶלְך ְיהּוָדהַהֵּסֶפר ֲאׁשֶ 
 נֶֹטה ֵאֶליָה ְּכָנָהר ָׁשלֹום ּוְכַנַחל ׁשֹוֵטף ְּכבֹוד ּגֹוִים ִויַנְקֶּתם ִהְנִני' כֹה ָאַמר הִּכי  "]12 66 'יש[

  ".ַעל ַצד ִּתָּנֵׂשאּו ְוַעל ִּבְרַּכִים ְּתָׁשֳעָׁשעּו
ַהֶּזה ִמְכׁשִֹלים ְוָכְׁשלּו ָבם ָאבֹות ּוָבִנים ַיְחָּדו  נֵֹתן ֶאל ָהָעם ִהְנִני' ּכֹה ָאַמר הָלֵכן  "]21 6 'יר[

  ".ָׁשֵכן ְוֵרעֹו ְוָאָבדּו
 נֶֹטה ֵאֶליָה ְּכָנָהר ָׁשלֹום ּוְכַנַחל ׁשֹוֵטף ְּכבֹוד ּגֹוִים ִויַנְקֶּתם ִהְנִני' ִּכי כֹה ָאַמר ה "]12 66 'יש[

  ".ַעל ַצד ִּתָּנֵׂשאּו ְוַעל ִּבְרַּכִים ְּתָׁשֳעָׁשעּו
 קֹוֵלַע ֶאת יֹוְׁשֵבי ָהָאֶרץ ַּבַּפַעם ַהּזֹאת ַוֲהֵצרִֹתי ָלֶהם ְלַמַען ִהְנִני' ִּכי כֹה ָאַמר ה "]18 10 'יר[

  ".ִיְמָצאּו
 נֶֹטה ֵאֶליָה ְּכָנָהר ָׁשלֹום ּוְכַנַחל ׁשֹוֵטף ְּכבֹוד ּגֹוִים ִויַנְקֶּתם ִהְנִני' כֹה ָאַמר הִּכי  "]12 66 'יש[

  ".ָּנֵׂשאּו ְוַעל ִּבְרַּכִים ְּתָׁשֳעָׁשעּוַעל ַצד ּתִ 
 ֵמִביא ֲאֵליֶהם ָרָעה ֲאֶׁשר לֹא יּוְכלּו ָלֵצאת ִמֶּמָּנה ְוָזֲעקּו ִהְנִני' ּכֹה ָאַמר הָלֵכן  "]11 11 'יר[

  ".ֵאַלי ְולֹא ֶאְׁשַמע ֲאֵליֶהם
ם ּוְכַנַחל ׁשֹוֵטף ְּכבֹוד ּגֹוִים ִויַנְקֶּתם  נֶֹטה ֵאֶליָה ְּכָנָהר ָׁשלֹוִהְנִני' כֹה ָאַמר הִּכי  "]12 66 'יש[

  ".ַעל ַצד ִּתָּנֵׂשאּו ְוַעל ִּבְרַּכִים ְּתָׁשֳעָׁשעּו
 ְמַמֵּלא ֶאת ָּכל יְֹׁשֵבי ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ְוֶאת ִהְנִני' ּכֹה ָאַמר הְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם  "]13 13 'יר[

ֶאת ַהּכֲֹהִנים ְוֶאת ַהְּנִבִאים ְוֵאת ָּכל יְֹׁשֵבי ְירּוָׁשָלִים ַהְּמָלִכים ַהּיְֹׁשִבים ְלָדִוד ַעל ִּכְסאֹו וְ 
  ".ִׁשָּכרֹון

 נֶֹטה ֵאֶליָה ְּכָנָהר ָׁשלֹום ּוְכַנַחל ׁשֹוֵטף ְּכבֹוד ּגֹוִים ִויַנְקֶּתם ִהְנִני' ִּכי כֹה ָאַמר ה "]12 66 'יש[
  ".ַעל ַצד ִּתָּנֵׂשאּו ְוַעל ִּבְרַּכִים ְּתָׁשֳעָׁשעּו

 נֶֹתְנָך ְלָמגֹור ְלָך ּוְלָכל אֲֹהֶביָך ְוָנְפלּו ְּבֶחֶרב אְֹיֵביֶהם ְוֵעיֶניָך ִהְנִני' ִּכי כֹה ָאַמר ה "]4 20 'יר[
  ".רֹאֹות ְוֶאת ָּכל ְיהּוָדה ֶאֵּתן ְּבַיד ֶמֶלְך ָּבֶבל ְוִהְגָלם ָּבֶבָלה ְוִהָּכם ֶּבָחֶרב

ה ֵאֶליָה ְּכָנָהר ָׁשלֹום ּוְכַנַחל ׁשֹוֵטף ְּכבֹוד ּגֹוִים ִויַנְקֶּתם  נֹטֶ ִהְנִני' כֹה ָאַמר הִּכי  "]12 66 'יש[
  ".ַעל ַצד ִּתָּנֵׂשאּו ְוַעל ִּבְרַּכִים ְּתָׁשֳעָׁשעּו

 נֵֹתן ִלְפֵניֶכם ֶאת ֶּדֶרְך ַהַחִּיים ְוֶאת ֶּדֶרְך ִהְנִני' ּכֹה ָאַמר הְוֶאל ָהָעם ַהֶּזה ּתֹאַמר  "]8 21 'יר[
  ".ַהָּמֶות

 נֶֹטה ֵאֶליָה ְּכָנָהר ָׁשלֹום ּוְכַנַחל ׁשֹוֵטף ְּכבֹוד ּגֹוִים ִויַנְקֶּתם ִהְנִני' כֹה ָאַמר הִּכי  "]12 66 'יש[
  ".ַעל ַצד ִּתָּנֵׂשאּו ְוַעל ִּבְרַּכִים ְּתָׁשֳעָׁשעּו

ה ַאָּתה ֵמת ִּכי ָסָרה ִדַּבְרָּת  ְמַׁשֵּלֲחָך ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ַהָּׁשנָ ִהְנִני' ּכֹה ָאַמר הָלֵכן  "]16 28 'יר[
  ".'ֶאל ה

 נֶֹטה ֵאֶליָה ְּכָנָהר ָׁשלֹום ּוְכַנַחל ׁשֹוֵטף ְּכבֹוד ּגֹוִים ִויַנְקֶּתם ִהְנִני' כֹה ָאַמר הִּכי  "]12 66 'יש[
  ".ַעל ַצד ִּתָּנֵׂשאּו ְוַעל ִּבְרַּכִים ְּתָׁשֳעָׁשעּו

 פֵֹקד ַעל ְׁשַמְעָיה ַהֶּנֱחָלִמי ְוַעל ַזְרעֹו לֹא ִיְהֶיה לֹו ִאיׁש יִהְננִ ' ּכֹה ָאַמר הָלֵכן  "]32 29 'יר[
  ".'ִּכי ָסָרה ִדֶּבר ַעל ה' יֹוֵׁשב ְּבתֹוְך ָהָעם ַהֶּזה ְולֹא ִיְרֶאה ַבּטֹוב ֲאֶׁשר ֲאִני עֶֹׂשה ְלַעִּמי ְנֻאם ה

לֹום ּוְכַנַחל ׁשֹוֵטף ְּכבֹוד ּגֹוִים ִויַנְקֶּתם  נֶֹטה ֵאֶליָה ְּכָנָהר ׁשָ ִהְנִני' כֹה ָאַמר הִּכי  "]12 66 'יש[
  ".ַעל ַצד ִּתָּנֵׂשאּו ְוַעל ִּבְרַּכִים ְּתָׁשֳעָׁשעּו

 ָׁשב ְׁשבּות ָאֳהֵלי ַיֲעקֹוב ּוִמְׁשְּכנָֹתיו ֲאַרֵחם ְוִנְבְנָתה ִעיר ַעל ִהְנִני' ּכֹה ָאַמר ה "]18 30 'יר[
  ".ֵׁשבִּתָּלּה ְוַאְרמֹון ַעל ִמְׁשָּפטֹו יֵ 

 נֶֹטה ֵאֶליָה ְּכָנָהר ָׁשלֹום ּוְכַנַחל ׁשֹוֵטף ְּכבֹוד ּגֹוִים ִויַנְקֶּתם ִהְנִני' כֹה ָאַמר הִּכי  "]12 66 'יש[
  ".ַעל ַצד ִּתָּנֵׂשאּו ְוַעל ִּבְרַּכִים ְּתָׁשֳעָׁשעּו

 ִהְנִני' ּכֹה ָאַמר הה ִנָּבא ֵלאמֹר ֲאֶׁשר ְּכָלאֹו ִצְדִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ֵלאמֹר ַמּדּוַע ַאּתָ  "]3 32 'יר[
  ".נֵֹתן ֶאת ָהִעיר ַהּזֹאת ְּבַיד ֶמֶלְך ָּבֶבל ּוְלָכָדּה

 נֶֹטה ֵאֶליָה ְּכָנָהר ָׁשלֹום ּוְכַנַחל ׁשֹוֵטף ְּכבֹוד ּגֹוִים ִויַנְקֶּתם ִהְנִני' כֹה ָאַמר הִּכי  "]12 66 'יש[
  ".ָׁשֳעָׁשעּוַעל ַצד ִּתָּנֵׂשאּו ְוַעל ִּבְרַּכִים ּתְ 

 נֵֹתן ֶאת ָהִעיר ַהּזֹאת ְּבַיד ַהַּכְׂשִּדים ּוְבַיד ְנבּוַכְדֶראַּצר ִהְנִני' ּכֹה ָאַמר הָלֵכן  "]28 32 'יר[
  ".ֶמֶלְך ָּבֶבל ּוְלָכָדּה

ּכֹה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ָהלְֹך ְוָאַמְרָּת ֶאל ִצְדִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ' ּכֹה ָאַמר ה "]2 34 'יר[ִים ִויַנְקֶּתם  נֶֹטה ֵאֶליָה ְּכָנָהר ָׁשלֹום ּוְכַנַחל ׁשֹוֵטף ְּכבֹוד ּגֹוִהְנִני' כֹה ָאַמר הִּכי  "]12 66 'יש[
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  ".ּוְׂשָרָפּה ָּבֵאׁש נֵֹתן ֶאת ָהִעיר ַהּזֹאת ְּבַיד ֶמֶלְך ָּבֶבל ִהְנִני' ָאַמר ה  ".ַעל ַצד ִּתָּנֵׂשאּו ְוַעל ִּבְרַּכִים ְּתָׁשֳעָׁשעּו
 נֶֹטה ֵאֶליָה ְּכָנָהר ָׁשלֹום ּוְכַנַחל ׁשֹוֵטף ְּכבֹוד ּגֹוִים ִויַנְקֶּתם ִהְנִני' כֹה ָאַמר הִּכי  "]12 66 'יש[

  ".ַעל ַצד ִּתָּנֵׂשאּו ְוַעל ִּבְרַּכִים ְּתָׁשֳעָׁשעּו
 ֶמֶלְך ִמְצַרִים ְּבַיד אְֹיָביו ּוְבַיד ְמַבְקֵׁשי  נֵֹתן ֶאת ַּפְרעֹה ָחְפַרעִהְנִני' ּכֹה ָאַמר ה "]30 44 'יר[

  ".ַנְפׁשֹו ַּכֲאֶׁשר ָנַתִּתי ֶאת ִצְדִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ְּבַיד ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל אְֹיבֹו ּוְמַבֵּקׁש ַנְפׁשֹו
ְכַנַחל ׁשֹוֵטף ְּכבֹוד ּגֹוִים ִויַנְקֶּתם  נֶֹטה ֵאֶליָה ְּכָנָהר ָׁשלֹום ּוִהְנִני' כֹה ָאַמר הִּכי  "]12 66 'יש[

  ".ַעל ַצד ִּתָּנֵׂשאּו ְוַעל ִּבְרַּכִים ְּתָׁשֳעָׁשעּו
  ". ֵמִעיר ַעל ָּבֶבל ְוֶאל יְֹׁשֵבי ֵלב ָקָמי רּוַח ַמְׁשִחיתִהְנִני' ּכֹה ָאַמר ה "]1 51 'יר[

ר ָׁשלֹום ּוְכַנַחל ׁשֹוֵטף ְּכבֹוד ּגֹוִים ִויַנְקֶּתם  נֶֹטה ֵאֶליָה ְּכָנהָ ִהְנִני' כֹה ָאַמר הִּכי  "]12 66 'יש[
  ".ַעל ַצד ִּתָּנֵׂשאּו ְוַעל ִּבְרַּכִים ְּתָׁשֳעָׁשעּו

 ָרב ֶאת ִריֵבְך ְוִנַּקְמִּתי ֶאת ִנְקָמֵתְך ְוַהֲחַרְבִּתי ֶאת ַיָּמּה ִהְנִני' ּכֹה ָאַמר הָלֵכן  "]36 51 'יר[
  ".ְוהַֹבְׁשִּתי ֶאת ְמקֹוָרּה

 נֶֹטה ֵאֶליָה ְּכָנָהר ָׁשלֹום ּוְכַנַחל ׁשֹוֵטף ְּכבֹוד ּגֹוִים ִויַנְקֶּתם ִהְנִני' כֹה ָאַמר הִּכי  "]12 66 'יש[
  ".ַעל ַצד ִּתָּנֵׂשאּו ְוַעל ִּבְרַּכִים ְּתָׁשֳעָׁשעּו

ִתי ַחְרִּבי ִמַּתְעָרּה ְוִהְכַרִּתי  ֵאַלִיְך ְוהֹוֵצאִהְנִני' ּכֹה ָאַמר הְוָאַמְרָּת ְלַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל  "]8 21 'יח[
  ".ִמֵּמְך ַצִּדיק ְוָרָׁשע

 נֶֹטה ֵאֶליָה ְּכָנָהר ָׁשלֹום ּוְכַנַחל ׁשֹוֵטף ְּכבֹוד ּגֹוִים ִויַנְקֶּתם ִהְנִני' כֹה ָאַמר הִּכי  "]12 66 'יש[
  ".ַעל ַצד ִּתָּנֵׂשאּו ְוַעל ִּבְרַּכִים ְּתָׁשֳעָׁשעּו

 חֵֹׁשב ַעל ַהִּמְׁשָּפָחה ַהּזֹאת ָרָעה ֲאֶׁשר לֹא ָתִמיׁשּו ִמָּׁשם ִהְנִני' ּכֹה ָאַמר הָלֵכן  "]3 2 מיכה[
  ".ַצְּוארֵֹתיֶכם ְולֹא ֵתְלכּו רֹוָמה ִּכי ֵעת ָרָעה ִהיא

יַנְקֶּתם  נֶֹטה ֵאֶליָה ְּכָנָהר ָׁשלֹום ּוְכַנַחל ׁשֹוֵטף ְּכבֹוד ּגֹוִים וִ ִהְנִני' כֹה ָאַמר הִּכי  "]12 66 'יש[
  ".ַעל ַצד ִּתָּנֵׂשאּו ְוַעל ִּבְרַּכִים ְּתָׁשֳעָׁשעּו

 ֵמִביא ָרָעה ַעל ַהָּמקֹום ַהֶּזה ְוַעל יֹוְׁשָביו ֵאת ָּכל ָהָאלֹות ִהְנִני' ּכֹה ָאַמר ה "]24 34 ב י"דה[
  ".ַהְּכתּובֹות ַעל ַהֵּסֶפר ֲאֶׁשר ָקְראּו ִלְפֵני ֶמֶלְך ְיהּוָדה

ְלָפַני ְנֻאם י ַכֲאֶׁשר ַהָּׁשַמִים ַהֲחָדִׁשים ְוָהָאֶרץ ַהֲחָדָׁשה ֲאֶׁשר ֲאִני עֶֹׂשה עְֹמִדים ּכִ  "]22 66 'יש[
  ". ַיֲעמֹד ַזְרֲעֶכם ְוִׁשְמֶכםֵּכן' ה

יֶהם  ָּכל ַמֲעֵׂשה ְידֵ ְוֵכן' ְלָפַני ְנֻאם הַוַּיַען ַחַּגי ַוּיֹאֶמר ֵּכן ָהָעם ַהֶּזה ְוֵכן ַהּגֹוי ַהֶּזה  "]14 2 חגי[
  ".ַוֲאֶׁשר ַיְקִריבּו ָׁשם ָטֵמא הּוא

  


