1

מציאת חזרות )חפיפות של לפחות  4מילים( בין פסוקי ישעיהו לפסוקים בשאר ספרי התנ"ך
@FaithBit
23/2/2019
צבע כתום = חפיפה מלאה.
צבע ורוד = חפיפה למעט האותיות ]וי[.
סה"כ  (941+) 539חפיפות.
ֲשׁר ָחזָה עַל יְהוּדָה וִירוּ ָשׁ ָליִם בִּימֵי ֻעִזּיָּהוּ יוֹתָם אָחָז
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ א ֶ
]יש' " [1 1חֲזוֹן י ַ
יְ ִחזְ ִקיָּהוּ ַמ ְלכֵי יְהוּדָה".
ִירוּשׁ ָליִם בִּימֵי ֻעזִּיָּהוּ יוֹתָם אָחָז
ֲשׁר ָחזָה עַל יְהוּדָה ו ָ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ א ֶ
]יש' " [1 1חֲזוֹן י ַ
יְ ִחזְ ִקיָּהוּ ַמ ְלכֵי יְהוּדָה".
ִשּׂא ִמגְּבָעוֹת וְנָהֲרוּ
]יש' " [2 2וְ ָהיָה בְּאַ ֲחרִית ַהיָּמִים נָכוֹן יִ ְהיֶה הַר בֵּית ה' ְבּרֹאשׁ ֶה ָהרִים וְנ ָ
ֵאלָיו כָּל הַגּוֹיִם".
]יש' " [3 2וְ ָהלְכוּ ַעמִּים ַרבִּים וְאָ ְמרוּ לְכוּ וְנַ ֲעלֶה אֶל הַר ה' אֶל בֵּית ֱאלֹהֵי יַ ֲעקֹב וְיֹרֵנוּ
ִירוּשׁ ָליִם".
ִמ ְדּ ָרכָיו וְנֵ ְלכָה ְבּאֹ ְרחֹתָיו כִּי ִמצִּיּוֹן ֵתּצֵא תוֹרָה וּ ְדבַר ה' מ ָ
ְשׁפַט ֵבּין הַגּוֹיִם וְהוֹכִי ַח ְל ַעמִּים ַרבִּים וְִכתְּתוּ ַחרְבוֹתָם ְל ִאתִּים וַ ֲחנִיתוֹתֵיהֶם
]יש' " [4 2ו ָ
ִשּׂא גוֹי אֶל גּוֹי ֶחרֶב וְלֹא יְִלמְדוּ עוֹד ִמ ְל ָחמָה".
ְל ַמזְ ֵמרוֹת לֹא י ָ
]יש' " [15 3מַה ָלּכֶם ְתּ ַדכְּאוּ ַעמִּי וּ ְפנֵי ֲענִיִּים ִתּ ְטחָנוּ נְאֻם ֲאדֹנָי ה' ְצבָאוֹת".
]יש' " [15 3מַה ָלּכֶם ְתּ ַדכְּאוּ ַעמִּי וּ ְפנֵי ֲענִיִּים ִתּ ְטחָנוּ נְאֻם ֲאדֹנָי ה' ְצבָאוֹת".
]יש' " [15 3מַה ָלּכֶם ְתּ ַדכְּאוּ ַעמִּי וּ ְפנֵי ֲענִיִּים ִתּ ְטחָנוּ נְאֻם ֲאדֹנָי ה' ְצבָאוֹת".
יוֹשׁב".
ְשׁמָּה יִהְיוּ ְגּדֹלִים וְטוֹבִים ֵמאֵין ֵ
]יש' " [9 5בְּאָזְנָי ה' ְצבָאוֹת אִם לֹא ָבּתִּים ַרבִּים ל ַ
ִישׁן וְלֹא נִ ְפתַּח אֵזוֹר ֲח ָלצָיו וְלֹא נִתַּק
כּוֹשׁל בּוֹ לֹא יָנוּם וְלֹא י ָ
]יש' " [27 5אֵין ָעיֵף וְאֵין ֵ
ְשׂרוֹ ְך נְ ָעלָיו".
]יש' " [1 7וַיְהִי בִּימֵי אָחָז בֶּן יוֹתָם בֶּן ֻעִזּיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְהוּדָה ָעלָה ְרצִין ֶמ ֶל ְך ֲארָם וּ ֶפקַח בֶּן
רוּשׁלִַם ַל ִמּ ְל ָחמָה ָעלֶי ָה וְלֹא יָכֹל ְל ִה ָלּחֵם ָעלֶי ָה".
ִשׂ ָראֵל יְ ָ
ְר ַמ ְליָהוּ ֶמ ֶל ְך י ְ
]יש' " [1 7וַיְהִי בִּימֵי אָחָז בֶּן יוֹתָם בֶּן ֻעזִּיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְהוּדָה ָעלָה ְרצִין ֶמ ֶל ְך ֲארָם וּ ֶפקַח בֶּן
ְרוּשׁלִַם ַל ִמּ ְל ָחמָה ָעלֶי ָה וְלֹא יָכֹל ְל ִה ָלּחֵם ָעלֶי ָה".
ִשׂ ָראֵל י ָ
ְר ַמ ְליָהוּ ֶמ ֶל ְך י ְ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ

הוֹשׁ ַע בֶּן ְבּ ֵארִי בִּימֵי ֻעִזּיָּה יוֹתָם אָחָז יְ ִחזְ ִקיָּה ַמ ְלכֵי
ֲשׁר ָהיָה אֶל ֵ
]הושע ְ " [1 1דּבַר ה' א ֶ
ִשׂ ָראֵל".
יְהוּדָה וּבִימֵי יָ ָר ְבעָם בֶּן יוֹאָשׁ ֶמ ֶל ְך י ְ
ַשׁתִּי בִּימֵי יוֹתָם אָחָז יְ ִחזְ ִקיָּה ַמ ְלכֵי יְהוּ ָדה
ֲשׁר ָהיָה אֶל מִיכָה ַהמֹּר ְ
]מיכה ְ " [1 1דּבַר ה' א ֶ
ִירוּשׁ ָליִם".
ֲשׁר ָחזָה עַל שֹׁמְרוֹן ו ָ
אֶ
ִשּׂא הוּא ִמגְּבָעוֹת
]מיכה " [1 4וְ ָהיָה בְּאַ ֲחרִית ַהיָּמִים יִ ְהיֶה הַר בֵּית ה' נָכוֹן ְבּרֹאשׁ ֶה ָהרִים וְנ ָ
וְנָהֲרוּ ָעלָיו ַעמִּים".
]מיכה " [2 4וְ ָהלְכוּ גּוֹיִם ַרבִּים וְאָ ְמרוּ לְכוּ וְנַ ֲעלֶה אֶל הַר ה' וְאֶל בֵּית ֱאלֹהֵי יַ ֲעקֹב וְיוֹרֵנוּ
ִירוּשׁ ָליִם".
ִמ ְדּ ָרכָיו וְנֵ ְלכָה ְבּאֹ ְרחֹתָיו כִּי ִמצִּיּוֹן ֵתּצֵא תוֹרָה וּ ְדבַר ה' מ ָ
ְשׁפַט בֵּין ַעמִּים ַרבִּים וְהוֹכִי ַח לְגוֹיִם ֲע ֻצמִים עַד רָחוֹק וְִכתְּתוּ ַח ְרבֹתֵיהֶם
]מיכה " [3 4ו ָ
ִשׂאוּ גּוֹי אֶל גּוֹי ֶחרֶב וְלֹא יְִלמְדוּן עוֹד ִמ ְל ָחמָה".
ְל ִאתִּים וַ ֲחנִיתֹתֵיהֶם ְל ַמזְ ֵמרוֹת לֹא י ְ
ְשׁבוֹ ַתיְִך תּוֹ ִכ ֻח ְך וּ ְדעִי וּ ְראִי כִּי רַע וָמָר ָעזְ ֵב ְך אֶת ה' ֱאלֹ ָהיְִך וְלֹא
]יר' ְ " [19 2תּיַ ְסּ ֵר ְך ָר ָע ֵת ְך וּמ ֻ
ַפ ְח ָדּתִי ֵא ַליִ ְך נְאֻם ֲאדֹנָי ה' ְצבָאוֹת".
]יר' ִ " [5 49הנְנִי ֵמבִיא ָע ַליִ ְך ַפּחַד נְאֻם ֲאדֹנָי ה' ְצבָאוֹת ִמכָּל ְסבִי ָביְִך וְנִ ַדּ ְחתֶּם אִישׁ ְל ָפנָיו
וְאֵין ְמ ַקבֵּץ ַלנֹּדֵד".
]יר' ִ " [31 50הנְנִי ֵאלֶי ָך זָדוֹן נְאֻם ֲאדֹנָי ה' ְצבָאוֹת כִּי בָּא יוֹ ְמ ָך עֵת ְפּ ַק ְדתִּי ָך".
ֲשׂר אֶל בֵּית הָאוֹ ָצר וִיהִי ֶטרֶף ְבּבֵיתִי וּ ְבחָנוּנִי נָא ָבּזֹאת
]מלאכי ָ " [10 3הבִיאוּ אֶת כָּל ַה ַמּע ֵ
ַשּׁ ַמיִם וַ ֲהרִיקֹתִי ָלכֶם ְבּ ָרכָה עַד ְבּלִי דָי".
אָמַר ה' ְצבָאוֹת אִם לֹא ֶא ְפתַּח ָלכֶם אֵת ֲארֻבּוֹת ה ָ
ִשׂ ָראֵל".
ִישׁן שׁוֹמֵר י ְ
]תה' ִ " [4 121הנֵּה לֹא יָנוּם וְלֹא י ָ
ִשׂ ָראֵל ָמ ַל ְך יוֹתָם בֶּן ֻעִזּיָּהוּ ֶמ ֶל ְך
ִשׁנַת ְשׁ ַתּיִם ְל ֶפקַח בֶּן ְר ַמ ְליָהוּ ֶמ ֶל ְך י ְ
]מלכים ב " [32 15בּ ְ
יְהוּדָה".
ְרוּשׁלִַם
ִשׂ ָראֵל י ָ
]מלכים ב " [5 16אָז יֲַעלֶה ְרצִין ֶמ ֶל ְך ֲארָם וּ ֶפקַח בֶּן ְר ַמ ְליָהוּ ֶמ ֶל ְך י ְ
ַל ִמּ ְל ָחמָה וַיָּצֻרוּ עַל אָחָז וְלֹא יָכְלוּ ְל ִה ָלּחֵם".
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנֵּה אַפִּי וַ ֲח ָמתִי נִ ֶתּכֶת אֶל ַהמָּקוֹם ַהזֶּה עַל הָאָדָם וְעַל
]יר' ָ " [20 7לכֵן כֹּה ַ
ַשּׂדֶה וְעַל ְפּרִי ָה ֲא ָדמָה וּ ָב ֲערָה וְלֹא ִת ְכבֶּה".
ַה ְבּ ֵהמָה וְעַל עֵץ ה ָ
אָמר
ְשׁי ָפנִים וְ ִחזְקֵי לֵב ֲאנִי שׁוֹ ֵל ַח אוֹ ְת ָך ֲאלֵיהֶם וְאָ ַמ ְר ָתּ ֲאלֵיהֶם כֹּה ַ
]יח' " [4 2וְ ַה ָבּנִים ק ֵ
ֲאדֹנָי ה'".
אָמר ֲאדֹנָי
]יח' " [11 3וְֵל ְך בֹּא אֶל הַגּוֹלָה אֶל ְבּנֵי ַע ֶמּ ָך וְִד ַבּ ְר ָתּ ֲאלֵיהֶם וְאָ ַמ ְר ָתּ ֲאלֵיהֶם כֹּה ַ
ִשׁמְעוּ וְאִם יֶ ְחדָּלוּ".
ה' אִם י ְ
ִשׁמָע
אָמר ֲאדֹנָי ה' ַהשֹּׁ ֵמ ַע י ְ
]יח' " [27 3וּ ְב ַד ְבּרִי אוֹ ְת ָך ֶא ְפתַּח אֶת פִּי ָך וְאָ ַמ ְר ָתּ ֲאלֵיהֶם כֹּה ַ
וְ ֶה ָחדֵל יֶ ְחדָּל כִּי בֵּית ְמרִי ֵהמָּה".
ְרוּשׁלִַם בְּתוֹ ְך הַגּוֹיִם ַשׂ ְמתִּי ָה וּ ְסבִיבוֹתֶי ָה ֲארָצוֹת".
]יח' " [5 5כֹּה אָ ַמר ֲאדֹנָי ה' זֹאת י ָ
ֲשׁר ְסבִיבוֹתֵיכֶם ְבּחֻקּוֹתַי לֹא
אָמר ֲאדֹנָי ה' יַעַן ֲה ָמנְכֶם מִן הַגּוֹיִם א ֶ
]יח' ָ " [7 5לכֵן כֹּה ַ
ֲשׂיתֶם".
ִשׁ ְפּטֵי הַגּוֹיִם א ֶ
ֲשׂיתֶם וּ ְכמ ְ
ִשׁ ָפּטַי לֹא ע ִ
ֲה ַל ְכתֶּם וְאֶת מ ְ
ֲשׁר ְסבִיבוֹתֵיכֶם לֹא ע ִ
ִשׁ ָפּטִים ְלעֵינֵי
ָשׂיתִי בְתוֹ ֵכ ְך מ ְ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי ָע ַליְִך גַּם אָנִי וְע ִ
]יח' ָ " [8 5לכֵן כֹּה ַ
הַגּוֹיִם".
אָמר ֲאדֹנָי ה' ֶל ָהרִים וְַלגְּבָעוֹת
ִשׂ ָראֵל ִשׁמְעוּ ְדּבַר ֲאדֹנָי ה' כֹּה ַ
]יח' " [3 6וְאָ ַמ ְר ָתּ ָהרֵי י ְ
ָל ֲאפִיקִים וְַלגֵּיאָיוֹת ִהנְנִי ֲאנִי ֵמ ִביא ֲעלֵיכֶם ֶחרֶב וְ ִא ַבּ ְדתִּי בָּמוֹתֵיכֶם".
אָמר ֲאדֹנָי ה' ַהכֵּה ְב ַכ ְפּ ָך וּ ְרקַע ְבּ ַרְג ְל ָך וֶ ֱאמָר אָח אֶל כָּל תּוֹעֲבוֹת רָעוֹת
]יח' " [11 6כֹּה ַ
ֲשׁר ַבּ ֶחרֶב ָבּ ָרעָב וּ ַב ֶדּבֶר יִפֹּלוּ".
ִשׂ ָראֵל א ֶ
בֵּית י ְ
ִשׂ ָראֵל קֵץ בָּא ַהקֵּץ עַל אַ ְרבַּע ַכּנְפוֹת
אָמר ֲאדֹנָי ה' לְאַ ְדמַת י ְ
]יח' " [2 7וְאַתָּה בֶן אָדָם כֹּה ַ
הָאָרֶץ".
אָמר ֲאדֹנָי ה' ָרעָה אַחַת ָרעָה ִהנֵּה בָאָה".
]יח' " [5 7כֹּה ַ
ָשׂר וְהִיא ַהסִּיר
ֲשׁר ַשׂ ְמתֶּם בְּתוֹכָהּ ֵהמָּה ַהבּ ָ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ַח ְללֵיכֶם א ֶ
]יח' ָ " [7 11לכֵן כֹּה ַ
וְ ֶא ְתכֶם הוֹצִיא מִתּוֹכָהּ".
אָמר ֲאדֹנָי ה' כִּי ִה ְר ַח ְקתִּים בַּגּוֹיִם וְכִי ֲהפִיצוֹתִים ָבּ ֲארָצוֹת וָ ֱאהִי
]יח' ָ " [16 11לכֵן ֱאמֹר כֹּה ַ
ֲשׁר בָּאוּ ָשׁם".
ָלהֶם ְל ִמ ְקדָּשׁ ְמעַט ָבּ ֲארָצוֹת א ֶ
אָמר ֲאדֹנָי ה' וְ ִק ַבּ ְצתִּי ֶא ְתכֶם מִן ָה ַעמִּים וְאָ ַס ְפתִּי ֶא ְתכֶם מִן
]יח' ָ " [17 11לכֵן ֱאמֹר כֹּה ַ
ִשׂ ָראֵל".
ֲשׁר נְפֹצוֹתֶם ָבּהֶם וְנָ ַתתִּי ָלכֶם אֶת אַ ְדמַת י ְ
ָה ֲארָצוֹת א ֶ
ִירוּשׁלִַם וְכָל בֵּית
ַשּׂא ַהזֶּה בּ ָ
ָשׂיא ַהמּ ָ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ַהנּ ִ
]יח' ֱ " [10 12אמֹר ֲאלֵיהֶם כֹּה ַ
ֲשׁר ֵהמָּה בְתוֹכָם".
יְ
ִשׂ ָראֵל א ֶ
ִשׂ ָראֵל
ְרוּשׁלִַם אֶל אַ ְדמַת י ְ
ְיוֹשׁבֵי י ָ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ל ְ
]יח' " [19 12וְאָ ַמ ְר ָתּ אֶל עַם הָאָרֶץ כֹּה ַ
ֹשׁבִים
ֵשׁם אַ ְרצָהּ ִמ ְמּלֹאָהּ ֵמ ֲחמַס כָּל ַהיּ ְ
ִשׁתּוּ ְל ַמעַן תּ ַ
ְשׁמָּמוֹן י ְ
ַל ְחמָם ִבּדְאָגָה יֹאכֵלוּ וּמֵימֵיהֶם בּ ִ
בָּהּ".
ְשׁלוּ אֹתוֹ
ָשׁל ַהזֶּה וְלֹא יִמ ְ
ִשׁ ַבּתִּי אֶת ַהמּ ָ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ה ְ
]יח' ָ " [23 12לכֵן ֱאמֹר ֲאלֵיהֶם כֹּה ַ
ִשׂ ָראֵל כִּי אִם ַדּבֵּר ֲאלֵיהֶם ָקרְבוּ ַהיָּמִים וּ ְדבַר כָּל חָזוֹן".
עוֹד ְבּי ְ
ֲשׁר ֲא ַדבֵּר ָדּבָר
ָשׁ ְך עוֹד כָּל ְדּ ָברָי א ֶ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא ִתמּ ֵ
]יח' ָ " [28 12לכֵן ֱאמֹר ֲאלֵיהֶם כֹּה ַ
ָשׂה נְאֻם ֲאדֹנָי ה'".
וְיֵע ֶ
ֲשׁר הֹ ְלכִים אַחַר רוּחָם וּ ְל ִב ְלתִּי
אָמר ֲאדֹנָי ה' הוֹי עַל ַהנְּבִיאִים ַהנְּ ָבלִים א ֶ
]יח' " [3 13כֹּה ַ
רָאוּ".
אָמר ֲאדֹנָי ה' יַעַן ַדּ ֶבּ ְרכֶם ָשׁוְא וַ ֲחזִיתֶם ָכּזָב ָלכֵן ִהנְנִי ֲאלֵיכֶם נְאֻם ֲאדֹנָי
]יח' ָ " [8 13לכֵן כֹּה ַ
ה'".
ֶשׁם שֹׁטֵף בְּאַפִּי יִ ְהיֶה
אָמר ֲאדֹנָי ה' וּ ִב ַקּ ְעתִּי רוּ ַח ְסעָרוֹת ַבּ ֲח ָמתִי וְג ֶ
]יח' ָ " [13 13לכֵן כֹּה ַ
וְאַ ְבנֵי ֶא ְלגָּבִישׁ ְבּ ֵחמָה ְל ָכלָה".
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אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ

אָמר ֲאדֹנָי ה' הוֹי ִל ְמ ַתפְּרוֹת ְכּסָתוֹת עַל כָּל אַצִּילֵי יָדַי וְעֹשׂוֹת
]יח' " [18 13וְאָ ַמ ְר ָתּ כֹּה ַ
ַה ִמּ ְספָּחוֹת עַל רֹאשׁ כָּל קוֹמָה לְצוֹדֵד נְפָשׁוֹת ַהנְּפָשׁוֹת תְּצוֹ ֵד ְדנָה ְל ַעמִּי וּנְפָשׁוֹת ָל ֶכנָה
ְת ַחיֶּינָה".
ֲשׁר אַ ֵתּנָה ְמצֹדְדוֹת ָשׁם אֶת
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי אֶל ִכּסְּתוֹתֵי ֶכנָה א ֶ
]יח' ָ " [20 13לכֵן כֹּה ַ
ֲשׁר אַתֶּם ְמצֹדְדוֹת
ְשׁ ַלּ ְחתִּי אֶת ַהנְּפָשׁוֹת א ֶ
ַהנְּפָשׁוֹת ְלפֹרְחוֹת וְ ָק ַר ְעתִּי אֹתָם ֵמעַל זְרוֹעֹתֵיכֶם ו ִ
ָשׁים ְלפֹ ְרחֹת".
אֶת נְפ ִ
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִאישׁ אִישׁ ִמבֵּית י ְ
]יח' ָ " [4 14לכֵן ַדּבֵּר אוֹתָם וְאָ ַמ ְר ָתּ ֲאלֵיהֶם כֹּה ַ
ָשׂים נֹכַח ָפּנָיו וּבָא אֶל ַהנָּבִיא ֲאנִי ה' נַ ֲענֵיתִי לוֹ בָא
יֲַעלֶה אֶת גִּלּוּלָיו אֶל לִבּוֹ וּ ִמכְשׁוֹל עֲוֹנוֹ י ִ
ְבּרֹב גִּלּוּלָיו".
ָשׁיבוּ ֵמעַל גִּלּוּלֵיכֶם וּ ֵמעַל
אָמר ֲאדֹנָי ה' שׁוּבוּ וְה ִ
ִשׂ ָראֵל כֹּה ַ
]יח' ָ " [6 14לכֵן ֱאמֹר אֶל בֵּית י ְ
ָשׁיבוּ ְפנֵיכֶם".
כָּל תּוֹ ֲעבֹתֵיכֶם ה ִ
אָמר ֲאדֹנָי ה' אַף כִּי אַ ְר ַבּעַת ְשׁ ָפטַי ָה ָרעִים ֶחרֶב וְ ָרעָב וְ ַחיָּה ָרעָה וֶָדבֶר
]יח' " [21 14כִּי כֹה ַ
ְרוּשׁ ָליִם ְל ַה ְכרִית ִמ ֶמּנָּה אָדָם וּ ְב ֵהמָה".
ִשׁ ַלּ ְחתִּי אֶל י ָ
ֲשׁר נְ ַתתִּיו ָלאֵשׁ לְאָ ְכלָה כֵּן
ֲשׁר עֵץ ַהגֶּפֶן ְבּעֵץ ַהיַּעַר א ֶ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ַכּא ֶ
]יח' ָ " [6 15לכֵן כֹּה ַ
ְרוּשׁ ָליִם".
ֹשׁבֵי י ָ
נָ ַתתִּי אֶת י ְ
ִירוּשׁלִַם ְמכֹרֹ ַתיְִך וּמֹ ְלדֹ ַתיִ ְך ֵמ ֶארֶץ ַה ְכּנַ ֲענִי אָבִי ְך
אָמר ֲאדֹנָי ה' ל ָ
]יח' " [3 16וְאָ ַמ ְר ָתּ כֹּה ַ
ָה ֱאמֹרִי וְ ִא ֵמּ ְך ִחתִּית".
ֻשׁ ֵתּ ְך וַ ִתָּגּלֶה ֶע ְרוָ ֵת ְך ְבּ ַתזְנוּ ַתיְִך עַל מְאַ ֲה ָביְִך
ִשּׁ ֵפ ְך נְח ְ
אָמר ֲאדֹנָי ה' יַעַן ה ָ
]יח' " [36 16כֹּה ַ
ֲשׁר נָ ַת ְתּ ָלהֶם".
וְעַל כָּל גִּלּוּלֵי תוֹעֲבוֹ ַתיְִך וְִכ ְדמֵי ָבנַיְִך א ֶ
ֲשׁר ָבּזִית אָלָה ְל ָהפֵר
ָשׂית א ֶ
ֲשׁר ע ִ
ָשׂיתִי אוֹ ָת ְך ַכּא ֶ
אָמר ֲאדֹנָי ה' וְע ִ
]יח' " [59 16כִּי כֹה ַ
ְבּרִית".
ֶשׁר ַהגָּדוֹל גְּדוֹל ַה ְכּנָ ַפיִם ֶא ֶר ְך ָה ֵאבֶר ָמלֵא הַנּוֹצָה
אָמר ֲאדֹנָי ה' ַהנּ ֶ
]יח' " [3 17וְאָ ַמ ְר ָתּ כֹּה ַ
ֲשׁר לוֹ ָה ִר ְקמָה בָּא אֶל ַה ְלּבָנוֹן וַיִּקַּח אֶת ַצ ֶמּרֶת הָאָרֶז".
אֶ
ָשׁי ָה יְנַתֵּק וְאֶת ִפּ ְריָהּ יְקוֹסֵס וְיָבֵשׁ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִתּ ְצלָח הֲלוֹא אֶת ָשׁר ֶ
]יח' ֱ " [9 17אמֹר כֹּה ַ
ָשׁי ָה".
ִשּׁר ֶ
ַשׂאוֹת אוֹתָהּ מ ָ
כָּל ַט ְרפֵּי ִצ ְמחָהּ תִּיבָשׁ וְלֹא ִבזְרֹ ַע גְּדוֹלָה וּ ְבעַם רָב ְלמ ְ
ֲשׁר ֵהפִיר
ֲשׁר ָבּזָה וּ ְברִיתִי א ֶ
אָמר ֲאדֹנָי ה' חַי אָנִי אִם לֹא אָ ָלתִי א ֶ
]יח' ָ " [19 17לכֵן כֹּה ַ
וּנְ ַתתִּיו ְבּרֹאשׁוֹ".
אָמר ֲאדֹנָי ה' וְָל ַק ְחתִּי אָנִי ִמ ַצּ ֶמּרֶת ָה ֶארֶז ָה ָרמָה וְנָ ָתתִּי ֵמרֹאשׁ יֹנְקוֹתָיו
]יח' " [22 17כֹּה ַ
ְשׁ ַת ְלתִּי אָנִי עַל הַר ָגּבֹ ַהּ וְתָלוּל".
ַר ְך ֶא ְקטֹף ו ָ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ֲה ִל ְדרֹשׁ אֹתִי
ִשׂ ָראֵל וְאָ ַמ ְר ָתּ ֲא ֵלהֶם כֹּה ַ
]יח' " [3 20בֶּן אָדָם ַדּ ֵבּר אֶת זִ ְקנֵי י ְ
אַתֶּם ָבּאִים חַי אָנִי אִם ִא ָדּרֵשׁ ָלכֶם נְאֻם ֲאדֹנָי ה'".
ֶשּׂא יָדִי ְלזֶרַע בֵּית
ִשׂ ָראֵל וָא ָ
אָמר ֲאדֹנָי ה' בְּיוֹם ָבּ ֳחרִי ְבי ְ
]יח' " [5 20וְאָ ַמ ְר ָתּ ֲאלֵיהֶם כֹּה ַ
ֶשּׂא יָדִי ָלהֶם לֵאמֹר ֲאנִי ה' ֱאלֹהֵיכֶם".
יֲַעקֹב וָ ִאוָּדַע ָלהֶם ְבּ ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם וָא ָ
אָמר ֲאדֹנָי ה' עוֹד זֹאת
ִשׂ ָראֵל בֶּן אָדָם וְאָ ַמ ְר ָתּ ֲאלֵיהֶם כֹּה ַ
]יח' ָ " [27 20לכֵן ַדּבֵּר אֶל בֵּית י ְ
ִגּדְּפוּ אוֹתִי אֲבוֹתֵיכֶם ְבּ ַמ ֲעלָם בִּי ָמעַל".
אָמר ֲאדֹנָי ה' ַה ְבּ ֶד ֶר ְך אֲבוֹתֵיכֶם אַתֶּם נִ ְט ְמאִים
ִשׂ ָראֵל כֹּה ַ
]יח' ָ " [30 20לכֵן ֱאמֹר אֶל בֵּית י ְ
וְאַ ֲחרֵי ִשׁקּוּצֵיהֶם אַתֶּם זֹנִים".
אָמר ֲאדֹנָי ה' אִישׁ גִּלּוּלָיו לְכוּ ֲעבֹדוּ וְאַחַר אִם ֵאינְכֶם
ִשׂ ָראֵל כֹּה ַ
]יח' " [39 20וְאַתֶּם בֵּית י ְ
ְשׁי לֹא ְת ַחלְּלוּ עוֹד ְבּ ַמתְּנוֹתֵיכֶם וּ ְבגִלּוּלֵיכֶם".
שֹׁ ְמעִים ֵאלָי וְאֶת ֵשׁם ָקד ִ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי ַמצִּית ְבּ ָך אֵשׁ וְאָ ְכלָה
]יח' " [3 21וְאָ ַמ ְר ָתּ ְליַעַר ַהנֶּגֶב ְשׁמַע ְדּבַר ה' כֹּה ַ
ְב ָך כָל עֵץ לַח וְכָל עֵץ יָבֵשׁ לֹא ִת ְכבֶּה ַל ֶהבֶת ַשׁ ְל ֶהבֶת וְנִ ְצרְבוּ בָהּ כָּל ָפּנִים ִמנֶּגֶב צָפוֹנָה".
ִשׁעֵיכֶם ְל ֵהרָאוֹת
אָמר ֲאדֹנָי ה' יַעַן ַהזְַכּ ְרכֶם עֲוֹנְכֶם ְבּ ִהגָּלוֹת פּ ְ
]יח' ָ " [29 21לכֵן כֹּה ַ
ַחטֹּאותֵיכֶם ְבּכֹל ֲעלִילוֹתֵיכֶם יַעַן ִהזָּ ֶכ ְרכֶם ַבּכַּף ִתּ ָתּפֵשׂוּ".
ַשּׁ ָפלָה ַהגְ ֵבּ ַהּ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ָהסִיר ַה ִמּ ְצנֶפֶת וְ ָהרִים ָה ֲע ָטרָה זֹאת לֹא זֹאת ה ָ
]יח' " [31 21כֹּה ַ
ַשׁפִּיל".
וְ ַהָגּבֹ ַהּ ה ְ
אָמר ֲאדֹנָי ה' אֶל ְבּנֵי עַמּוֹן וְאֶל ֶח ְר ָפּתָם
]יח' " [33 21וְאַתָּה בֶן אָדָם ִהנָּבֵא וְאָ ַמ ְר ָתּ כֹּה ַ
וְאָ ַמ ְר ָתּ ֶחרֶב ֶחרֶב פְּתוּחָה ְל ֶטבַח מְרוּטָה ְל ָהכִיל ְל ַמעַן ָבּרָק".
ָשׂתָה גִלּוּלִים
אָמר ֲאדֹנָי ה' עִיר שֹׁ ֶפכֶת דָּם בְּתוֹכָהּ לָבוֹא ִעתָּהּ וְע ְ
]יח' " [3 22וְאָ ַמ ְר ָתּ כֹּה ַ
ָעלֶי ָה ְל ָטמְאָה".
אָמר ֲאדֹנָי ה' יַעַן הֱיוֹת ֻכּ ְלּכֶם ְל ִסגִים ָלכֵן ִהנְנִי קֹבֵץ ֶא ְתכֶם אֶל תּוֹ ְך
]יח' ָ " [19 22לכֵן כֹּה ַ
ְרוּשׁ ָליִם".
י ָ
אָמר ֲאדֹנָי
]יח' " [28 22וּנְבִיאֶי ָה טָחוּ ָלהֶם ָתּפֵל חֹזִים ָשׁוְא וְקֹ ְסמִים ָלהֶם ָכּזָב אֹ ְמרִים כֹּה ַ
ה' וַה' לֹא ִדבֵּר".
ֲשׁר נָ ְקעָה
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי ֵמעִיר אֶת מְאַ ֲה ַביְִך ָע ַליְִך אֵת א ֶ
]יח' ָ " [22 23לכֵן אָ ֳהלִיבָה כֹּה ַ
ְשׁ ְך ֵמהֶם וַ ֲהבֵאתִים ָע ַליְִך ִמ ָסּבִיב".
נַפ ֵ
ְשׁ ְך
ֲשׁר נָ ְקעָה נַפ ֵ
ֲשׁר ָשׂנֵאת ְבּיַד א ֶ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי נֹ ְתנָ ְך ְבּיַד א ֶ
]יח' " [28 23כִּי כֹה ַ
ֵמהֶם".
ִשׁתִּי ָה ֲע ֻמקָּה וְ ָה ְר ָחבָה ִתּ ְהיֶה ִל ְצחֹק וּ ְל ַלעַג
אָמר ֲאדֹנָי ה' כּוֹס אֲחוֹ ֵת ְך תּ ְ
]יח' " [32 23כֹּה ַ
ִמ ְרבָּה ְל ָהכִיל".
ַשׁלִיכִי אוֹתִי אַ ֲחרֵי ַגוֵּ ְך וְגַם אַ ְתּ ְשׂאִי
אָמר ֲאדֹנָי ה' יַעַן ָשׁ ַכ ַח ְתּ אוֹתִי וַתּ ְ
]יח' ָ " [35 23לכֵן כֹּה ַ
זִ ָמּ ֵת ְך וְאֶת ַתּזְנוּ ָתיְִך".
]יח' " [46 23כִּי כֹּה אָ ַמר ֲאדֹנָי ה' ַה ֲעלֵה ֲעלֵיהֶם ָקהָל וְנָתֹן ֶא ְתהֶן ְלזַ ֲעוָה וְָלבַז".
אָמר ֲאדֹנָי ה' ְשׁפֹת ַהסִּיר ְשׁפֹת
ָשׁל וְאָ ַמ ְר ָתּ ֲאלֵיהֶם כֹּה ַ
]יח' " [3 24וּ ְמשֹׁל אֶל בֵּית ַה ֶמּרִי מ ָ
וְגַם יְצֹק בּוֹ ָמיִם".
ֲשׁר ֶחלְאָתָה בָהּ וְ ֶחלְאָתָהּ לֹא
אָמר ֲאדֹנָי ה' אוֹי עִיר ַה ָדּמִים סִיר א ֶ
]יח' ָ " [6 24לכֵן כֹּה ַ
יָצְאָה ִמ ֶמּנָּה ִלנְ ָתחֶי ָה ִלנְ ָתחֶי ָה הוֹצִיאָהּ לֹא נָפַל ָעלֶי ָה גּוֹרָל".
אָמר ֲאדֹנָי ה' אוֹי עִיר ַה ָדּמִים גַּם ֲאנִי אְַגדִּיל ַהמְּדוּרָה".
]יח' ָ " [9 24לכֵן כֹּה ַ
ָשׁי גְּאוֹן ֻעזְּכֶם
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי ְמ ַחלֵּל אֶת ִמ ְקדּ ִ
ִשׂ ָראֵל כֹּה ַ
]יח' ֱ " [21 24אמֹר ְלבֵית י ְ
ֲשׁר ֲעזַ ְבתֶּם ַבּ ֶחרֶב יִפֹּלוּ".
ְשׁכֶם וּ ְבנֵיכֶם וּבְנוֹתֵיכֶם א ֶ
ַמ ְחמַד עֵינֵיכֶם וּ ַמ ְחמַל נַפ ְ
אָמר ֲאדֹנָי ה' יַעַן אָ ְמ ֵר ְך הֶאָח אֶל
]יח' " [3 25וְאָ ַמ ְר ָתּ ִל ְבנֵי עַמּוֹן ִשׁמְעוּ ְדּבַר ֲאדֹנָי ה' כֹּה ַ
ָשׁמָּה וְאֶל בֵּית יְהוּדָה כִּי ָהלְכוּ בַּגּוֹלָה".
ִשׂ ָראֵל כִּי נ ַ
ָשׁי כִי נִחָל וְאֶל אַ ְדמַת י ְ
ִמ ְקדּ ִ
ִשׂמַח ְבּכָל ָשׁא ְט ָך ְבּנֶפֶשׁ אֶל
אָמר ֲאדֹנָי ה' יַעַן ַמ ְח ֲא ָך יָד וְ ַר ְק ֲע ָך ְבּ ָרגֶל וַתּ ְ
]יח' " [6 25כִּי כֹה ַ
ִשׂ ָראֵל".
אַ ְדמַת י ְ
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אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ

ְשׂעִיר ִהנֵּה ְכּכָל הַגּוֹיִם בֵּית יְהוּדָה".
אָמר ֲאדֹנָי ה' יַעַן ֲאמֹר מוֹאָב ו ֵ
]יח' " [8 25כֹּה ַ
ְשׁמוּ אָשׁוֹם
אָמר ֲאדֹנָי ה' יַעַן עֲשׂוֹת אֱדוֹם ִבּנְקֹם נָקָם ְלבֵית יְהוּדָה וַיֶּא ְ
]יח' " [12 25כֹּה ַ
וְנִקְּמוּ ָבהֶם".
אָמר ֲאדֹנָי ה' וְנָ ִטתִי יָדִי עַל אֱדוֹם וְ ִה ְכ ַרתִּי ִמ ֶמּנָּה אָדָם וּ ְב ֵהמָה וּנְ ַתתִּי ָה
]יח' ָ " [13 25לכֵן כֹּה ַ
ָח ְרבָּה ִמתֵּימָן וּ ְד ָדנֶה ַבּ ֶחרֶב יִפֹּלוּ".
ִשׁאָט ְבּנֶפֶשׁ
ִשׁתִּים ִבּנְ ָקמָה וַיִּנָּקְמוּ נָקָם בּ ְ
אָמר ֲאדֹנָי ה' יַעַן עֲשׂוֹת ְפּל ְ
]יח' " [15 25כֹּה ַ
ַשׁחִית אֵיבַת עוֹלָם".
ְלמ ְ
ִשׁתִּים וְ ִה ְכ ַרתִּי אֶת ְכּ ֵרתִים
]יח' ָ " [16 25לכֵן כֹּה אָ ַמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי נוֹטֶה יָדִי עַל ְפּל ְ
וְ ַה ֲא ַב ְדתִּי אֶת ְשׁ ֵארִית חוֹף ַהיָּם".
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי ָע ַליְִך צֹר וְ ַה ֲעלֵיתִי ָע ַליְִך גּוֹיִם ַרבִּים ְכּ ַהעֲלוֹת ַהיָּם
]יח' ָ " [3 26לכֵן כֹּה ַ
ְלַגלָּיו".
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי ֵמבִיא אֶל צֹר נְבוּ ַכ ְדרֶאצַּר ֶמ ֶל ְך ָבּבֶל ִמצָּפוֹן ֶמ ֶל ְך
]יח' " [7 26כִּי כֹה ַ
ָשׁים וְ ָקהָל וְעַם רָב".
ְמ ָלכִים בְּסוּס וּ ְב ֶרכֶב וּ ְב ָפר ִ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לְצוֹר ֲהלֹא מִקּוֹל ַמ ַפּ ְל ֵתּ ְך ֶבּ ֱאנֹק ָחלָל ֵבּ ָהרֵג ֶהרֶג בְּתוֹ ֵכ ְך
]יח' " [15 26כֹּה ַ
יִ ְרעֲשׁוּ ָה ִאיִּים".
נוֹשׁבוּ ְבּ ַהעֲלוֹת
ֲשׁר לֹא ָ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ְבּ ִתתִּי אֹ ָת ְך עִיר נֶ ֱח ֶרבֶת ֶכּ ָערִים א ֶ
]יח' " [19 26כִּי כֹה ַ
ָע ַליְִך אֶת תְּהוֹם וְכִסּוּ ְך ַה ַמּיִם ָה ַרבִּים".
אָמר
ֹשׁבֶת עַל מְבוֹאֹת יָם רֹ ֶכלֶת ָה ַעמִּים אֶל ִאיִּים ַרבִּים כֹּה ַ
]יח' " [3 27וְאָ ַמ ְר ָתּ לְצוֹר ַהיּ ֶ
ֲאדֹנָי ה' צוֹר אַ ְתּ אָ ַמ ְר ְתּ ֲאנִי ְכּלִילַת יֹפִי".
מוֹשׁב
אָמר ֲאדֹנָי ה' יַעַן גָּבַהּ ִל ְבּ ָך וַתֹּאמֶר אֵל אָנִי ַ
]יח' " [2 28בֶּן אָדָם ֱאמֹר ִלנְגִיד צֹר כֹּה ַ
ָשׁ ְבתִּי ְבּלֵב יַמִּים וְאַתָּה אָדָם וְלֹא אֵל וַ ִתּתֵּן ִל ְבּ ָך ְכּלֵב ֱאלֹהִים".
ֱאלֹהִים י ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' יַעַן ִתּ ְתּ ָך אֶת ְל ָב ְב ָך ְכּלֵב ֱאלֹהִים".
]יח' ָ " [6 28לכֵן כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' אַתָּה חוֹתֵם
]יח' " [12 28בֶּן אָדָם ָשׂא קִינָה עַל ֶמ ֶל ְך צוֹר וְאָ ַמ ְר ָתּ לּוֹ כֹּה ַ
ָתּ ְכנִית ָמלֵא ָח ְכמָה וּ ְכלִיל יֹפִי".
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי ָע ַליְִך צִידוֹן וְנִ ְכ ַבּ ְדתִּי בְּתוֹ ֵכ ְך וְיָדְעוּ כִּי ֲאנִי ה'
]יח' " [22 28וְאָ ַמ ְר ָתּ כֹּה ַ
ַשׁ ִתּי בָהּ".
ַבּעֲשׂוֹתִי בָהּ ְשׁ ָפטִים וְנִ ְקדּ ְ
ַשׁתִּי
ֲשׁר נָפֹצוּ בָם וְנִ ְקדּ ְ
ִשׂ ָראֵל מִן ָה ַעמִּים א ֶ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ְבּ ַק ְבּצִי אֶת בֵּית י ְ
]יח' " [25 28כֹּה ַ
ֲשׁר נָ ַתתִּי ְל ַע ְבדִּי ְליֲַעקֹב".
ָשׁבוּ עַל אַ ְד ָמתָם א ֶ
בָם ְלעֵינֵי הַגּוֹיִם וְי ְ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי ָעלֶי ָך ַפּ ְרעֹה ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַריִם ַה ַתּנִּים ַהגָּדוֹל
]יח' ַ " [3 29דּבֵּר וְאָ ַמ ְר ָתּ כֹּה ַ
ֲשׂי ִתנִי".
ֲשׁר אָמַר לִי יְאֹרִי וַ ֲאנִי ע ִ
ָהרֹבֵץ בְּתוֹ ְך יְאֹרָיו א ֶ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי ֵמבִיא ָע ַליְִך ָחרֶב וְ ִה ְכ ַרתִּי ִמ ֵמּ ְך אָדָם וּ ְב ֵהמָה".
]יח' ָ " [8 29לכֵן כֹּה ַ
ֲשׁר
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִמקֵּץ אַ ְר ָבּעִים ָשׁנָה ֲא ַקבֵּץ אֶת ִמ ְצ ַריִם מִן ָה ַעמִּים א ֶ
]יח' " [13 29כִּי כֹּה ַ
נָפֹצוּ ָשׁמָּה".
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי נֹתֵן ִלנְבוּ ַכ ְדרֶאצַּר ֶמ ֶל ְך ָבּבֶל אֶת ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם
]יח' ָ " [19 29לכֵן כֹּה ַ
ְשׁלַל ְשׁ ָללָהּ וּ ָבזַז ִבּזָּהּ וְ ָהיְתָה ָשׂכָר ְלחֵילוֹ".
ָשׂא ֲהמֹנָהּ ו ָ
וְנ ָ
אָמר ֲאדֹנָי ה' הֵילִילוּ הָהּ ַליּוֹם".
]יח' " [2 30בֶּן אָדָם ִהנָּבֵא וְאָ ַמ ְר ָתּ כֹּה ַ
ִשׁ ַבּתִּי אֶת הֲמוֹן ִמ ְצ ַריִם ְבּיַד נְבוּ ַכ ְדרֶאצַּר ֶמ ֶל ְך ָבּבֶל".
אָמר ֲאדֹנָי ה' וְה ְ
]יח' " [10 30כֹּה ַ
ָשׂיא ֵמ ֶארֶץ
ִשׁ ַבּתִּי ֱאלִילִים ִמנֹּף וְנ ִ
אָמר ֲאדֹנָי ה' וְ ַה ֲא ַב ְדתִּי גִלּוּלִים וְה ְ
]יח' " [13 30כֹּה ַ
ִמ ְצ ַריִם לֹא יִ ְהיֶה עוֹד וְנָ ַתתִּי יִרְאָה ְבּ ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם".
ְשׁ ַב ְרתִּי אֶת זְרֹעֹתָיו אֶת
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי אֶל ַפּ ְרעֹה ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַריִם ו ָ
]יח' ָ " [22 30לכֵן כֹּה ַ
ִשׁ ָבּרֶת וְ ִה ַפּ ְלתִּי אֶת ַה ֶחרֶב ִמיָּדוֹ".
ַה ֲחזָקָה וְאֶת ַהנּ ְ
ֲשׁר גָּ ַב ְה ָתּ בְּקוֹמָה וַיִּתֵּן ַצ ַמּרְתּוֹ אֶל בֵּין עֲבוֹתִים
אָמר ֲאדֹנָי ה' יַעַן א ֶ
]יח' ָ " [10 31לכֵן כֹּה ַ
וְרָם ְלבָבוֹ ְבּגָבְהוֹ".
אָמר ֲאדֹנָי ה' בְּיוֹם ִרדְתּוֹ ְשׁאוֹלָה ֶה ֱא ַב ְלתִּי ִכּ ֵסּתִי ָעלָיו אֶת ְתּהוֹם וָ ֶא ְמנַע
]יח' " [15 31כֹּה ַ
ַשּׂדֶה ָעלָיו ֻע ְלפֶּה".
נַהֲרוֹתֶי ָה וַיִָּכּלְאוּ ַמיִם ַרבִּים וָאַ ְקדִּר ָעלָיו ְלבָנוֹן וְכָל ֲעצֵי ה ָ
ִשׁתִּי ִבּ ְקהַל ַעמִּים ַרבִּים וְ ֶהעֱלוּ ָך
ַשׂתִּי ָעלֶי ָך אֶת ר ְ
אָמר ֲאדֹנָי ה' וּ ָפר ְ
]יח' " [3 32כֹּה ַ
ְבּ ֶח ְרמִי".
אָמר ֲאדֹנָי ה' ֶחרֶב ֶמ ֶל ְך ָבּבֶל תְּבוֹ ֶא ָך".
]יח' " [11 32כִּי כֹּה ַ
ִשׂאוּ אֶל
אָמר ֲאדֹנָי ה' עַל ַהדָּם תֹּאכֵלוּ וְעֵינֵכֶם תּ ְ
]יח' ָ " [25 33לכֵן ֱאמֹר ֲא ֵלהֶם כֹּה ַ
ִשׁפֹּכוּ וְהָאָרֶץ תִּירָשׁוּ".
גִּלּוּלֵיכֶם וְדָם תּ ְ
ֲשׁר ֶבּ ֳחרָבוֹת ַבּ ֶחרֶב יִפֹּלוּ
אָמר ֲאדֹנָי ה' חַי אָנִי אִם לֹא א ֶ
]יח' " [27 33כֹּה תֹאמַר ֲא ֵלהֶם כֹּה ַ
ֲשׁר ַבּ ְמּצָדוֹת וּ ַב ְמּעָרוֹת ַבּ ֶדּבֶר יָמוּתוּ".
ַשּׂדֶה ַל ַחיָּה נְ ַתתִּיו לְאָכְלוֹ וַא ֶ
ֲשׁר עַל ְפּנֵי ה ָ
וַא ֶ
אָמר ֲאדֹנָי ה'
ִשׂ ָראֵל ִהנָּבֵא וְאָ ַמ ְר ָתּ ֲאלֵיהֶם ָלרֹעִים כֹּה ַ
]יח' " [2 34בֶּן אָדָם ִהנָּבֵא עַל רוֹעֵי י ְ
ֲשׁר הָיוּ רֹעִים אוֹתָם הֲלוֹא ַהצֹּאן יִרְעוּ ָהרֹעִים".
ִשׂ ָראֵל א ֶ
הוֹי רֹעֵי י ְ
ִשׁ ַבּתִּים ֵמרְעוֹת
ַשׁתִּי אֶת צֹאנִי ִמיָּדָם וְה ְ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי אֶל ָהרֹעִים וְָדר ְ
]יח' " [10 34כֹּה ַ
צֹאן וְלֹא יִרְעוּ עוֹד ָהרֹעִים אוֹתָם וְ ִה ַצּ ְלתִּי צֹאנִי ִמפִּיהֶם וְלֹא ִת ְהיֶיןָ ָלהֶם לְאָ ְכלָה".
ַשׁתִּי אֶת צֹאנִי וּ ִב ַקּ ְרתִּים".
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי אָנִי וְָדר ְ
]יח' " [11 34כִּי כֹּה ַ
ָשׂה ָל ֵאילִים וְָלעַתּוּדִים".
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי שֹׁפֵט בֵּין ֶשׂה ל ֶ
]יח' " [17 34וְאַ ֵתּנָה צֹאנִי כֹּה ַ
ְשׁ ַפ ְטתִּי בֵּין ֶשׂה ִב ְריָה וּבֵין ֶשׂה ָרזָה".
אָמר ֲאדֹנָי ה' ֲאלֵיהֶם ִהנְנִי אָנִי ו ָ
]יח' ָ " [20 34לכֵן כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי ֵאלֶי ָך הַר ֵשׂעִיר וְנָטִיתִי יָדִי ָעלֶי ָך וּנְ ַתתִּי ָך
]יח' " [3 35וְאָ ַמ ְר ָתּ לּוֹ כֹּה ַ
ְשׁמָּה".
ְשׁ ָממָה וּמ ַ
ֱשׂה ָלּ ְך".
ִשׂמֹ ַח ָכּל הָאָרֶץ ְשׁ ָממָה ֶאע ֶ
אָמר ֲאדֹנָי ה' כּ ְ
]יח' " [14 35כֹּה ַ
ָשׁה ָהיְתָה
אָמר ֲאדֹנָי ה' יַעַן אָמַר הָאוֹיֵב ֲעלֵיכֶם הֶאָח וּבָמוֹת עוֹלָם לְמוֹר ָ
]יח' " [2 36כֹּה ַ
לָּנוּ".
ְשׁאֹף ֶא ְתכֶם ִמ ָסּבִיב
אָמר ֲאדֹנָי ה' יַעַן ְבּיַעַן ַשׁמּוֹת ו ָ
]יח' ָ " [3 36לכֵן ִהנָּבֵא וְאָ ַמ ְר ָתּ כֹּה ַ
ִשׁ ֵארִית הַגּוֹיִם וַ ֵתּעֲלוּ עַל ְשׂפַת לָשׁוֹן וְִדבַּת עָם".
ָשׁה ל ְ
ִלהְיוֹ ְתכֶם מוֹר ָ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ֶל ָהרִים וְַלגְּבָעוֹת
ִשׂ ָראֵל ִשׁמְעוּ ְדּבַר ֲאדֹנָי ה' כֹּה ַ
]יח' ָ " [4 36לכֵן ָהרֵי י ְ
ִשׁ ֵארִית
ֲשׁר הָיוּ ְלבַז וּ ְל ַלעַג ל ְ
ָל ֲאפִיקִים וְַלגֵּאָיוֹת וְֶל ֳחרָבוֹת ַהשֹּׁמְמוֹת וְֶל ָערִים ַהנֶּ ֱעזָבוֹת א ֶ
ֲשׁר ִמ ָסּבִיב".
הַגּוֹיִם א ֶ
אָמר ֲאדֹנָי ה' אִם לֹא ְבּאֵשׁ ִקנְאָתִי ִד ַבּ ְרתִּי עַל ְשׁ ֵארִית הַגּוֹיִם וְעַל אֱדוֹם
]יח' ָ " [5 36לכֵן כֹּה ַ
ָשׁה בּ ִ
ָשׁהּ ָלבַז".
ִשׁאָט נֶפֶשׁ ְל ַמעַן ִמְגר ָ
ְשׂ ְמחַת כָּל ֵלבָב בּ ְ
ֲשׁר נָתְנוּ אֶת אַ ְרצִי ָלהֶם לְמוֹר ָ
ֻכּלָּא א ֶ
ִשׂ ָראֵל וְאָ ַמ ְר ָתּ ֶל ָהרִים וְַלגְּבָעוֹת ָל ֲאפִיקִים וְַלגֵּאָיוֹת כֹּה
]יח' ָ " [6 36לכֵן ִהנָּבֵא עַל אַ ְדמַת י ְ
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אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא תָקוּם וְלֹא ִת ְהיֶה".
]יש' " [7 7כֹּה ַ
שׁמוֹ ִעמָּנוּ
]יש' ָ " [14 7לכֵן יִתֵּן ֲאדֹנָי הוּא ָלכֶם אוֹת ִהנֵּה ָה ַע ְלמָה ָהרָה וְיֹ ֶלדֶת בֵּן וְ ָקרָאת ְ
אֵל".
ֹאמר ה' ֵאלַי ְקרָא ְשׁמוֹ ַמהֵר ָשׁלָל חָשׁ
]יש' " [3 8וָ ֶא ְקרַב אֶל ַהנְּבִיאָה וַ ַתּהַר וַ ֵתּלֶד בֵּן וַיּ ֶ
בַּז".
אָמר ה' ֵאלַי ְכּ ֶחזְקַת ַהיָּד וְיִ ְסּ ֵרנִי ִמ ֶלּכֶת ְבּ ֶד ֶר ְך ָהעָם ַהזֶּה לֵאמֹר".
]יש' " [11 8כִּי כֹה ַ
אָמר ה' ֵאלַי ְכּ ֶחזְקַת ַהיָּד וְיִ ְסּ ֵרנִי ִמ ֶלּכֶת ְבּ ֶד ֶר ְך ָהעָם ַהזֶּה לֵאמֹר".
]יש' " [11 8כִּי כֹה ַ
אָמר ה' ֵאלַי ְכּ ֶחזְקַת ַהיָּד וְיִ ְסּ ֵרנִי ִמ ֶלּכֶת ְבּ ֶד ֶר ְך ָהעָם ַהזֶּה לֵאמֹר".
]יש' " [11 8כִּי כֹה ַ
ְשׁלוֹם אֵין קֵץ עַל ִכּ ֵסּא ָדוִד וְעַל ַמ ְמ ַלכְתּוֹ ְל ָהכִין אֹתָהּ וּ ְל ַס ֲעדָהּ
ִשׂרָה וּל ָ
]יש' ְ " [6 9ל ַמ ְרבֵּה ַהמּ ְ
ֲשׂה זֹּאת".
ִשׁפָּט וּ ִב ְצ ָדקָה ֵמ ַעתָּה וְעַד עוֹלָם ִקנְאַת ה' ְצבָאוֹת ַתּע ֶ
ְבּמ ְ
שׁלָל וְ ָלבֹז בַּז וּלְשׂוּמוֹ ִמ ְרמָס
ִשׁלֹל ָ
ֲשׁ ְלּחֶנּוּ וְעַל עַם ֶע ְב ָרתִי ֲא ַצוֶּנּוּ ל ְ
]יש' " [6 10בְּגוֹי ָחנֵף א ַ
ְכּחֹמֶר חוּצוֹת".
ִשּׁעֵן עַל
ִשׂ ָראֵל וּ ְפלֵיטַת בֵּית יֲַעקֹב ְלה ָ
]יש' " [20 10וְ ָהיָה בַּיּוֹם הַהוּא לֹא יוֹסִיף עוֹד ְשׁאָר י ְ
ִשׂ ָראֵל ֶבּ ֱאמֶת".
ִשׁעַן עַל ה' קְדוֹשׁ י ְ
ַמכֵּהוּ וְנ ְ
ַשּׁבֶט יֶַכּכָּה
ֹשׁב צִיּוֹן מֵאַשּׁוּר בּ ֵ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ְצבָאוֹת אַל תִּירָא ַעמִּי י ֵ
]יש' ָ " [24 10לכֵן כֹּה ַ
ִשּׂא ָעלֶי ָך ְבּ ֶד ֶר ְך ִמ ְצ ָריִם".
וּ ַמטֵּהוּ י ָ
ַשּׁ ֶבט יֶַכּכָּה
ֹשׁב צִיּוֹן מֵאַשּׁוּר בּ ֵ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ְצבָאוֹת אַל תִּירָא ַעמִּי י ֵ
]יש' ָ " [24 10לכֵן כֹּה ַ
ִשּׂא ָעלֶי ָך ְבּ ֶד ֶר ְך ִמ ְצ ָריִם".
וּ ַמטֵּהוּ י ָ

ְשׂאתֶם".
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי ְב ִקנְאָתִי וּ ַב ֲח ָמתִי ִדּ ַבּ ְרתִּי יַעַן ְכּ ִלמַּת גּוֹיִם נ ָ
ַ
ֲשׁר ָלכֶם ִמ ָסּבִיב
ָשׂאתִי אֶת יָדִי אִם לֹא הַגּוֹיִם א ֶ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ֲאנִי נ ָ
]יח' ָ " [7 36לכֵן כֹּה ַ
ִשּׂאוּ".
ֵהמָּה ְכּ ִל ָמּתָם י ָ
ְשׁ ֶכּלֶת גּוֹיַיְִך ָהיִית".
אָמר ֲאדֹנָי ה' יַעַן אֹ ְמרִים ָלכֶם אֹ ֶכלֶת אָדָם אָ ְתּ וּמ ַ
]יח' " [13 36כֹּה ַ
ִשׂ ָראֵל
ֹשׂה בֵּית י ְ
אָמר ֲאדֹנָי ה' לֹא ְל ַמ ַענְכֶם ֲאנִי ע ֶ
ִשׂ ָראֵל כֹּה ַ
]יח' ָ " [22 36לכֵן ֱאמֹר ְלבֵית י ְ
ֲשׁר בָּאתֶם ָשׁם".
ֲשׁר ִח ַלּ ְלתֶּם בַּגּוֹיִם א ֶ
ְשׁי א ֶ
ְשׁם ָקד ִ
כִּי אִם ל ֵ
ְהוֹשׁ ְבתִּי אֶת ֶה ָערִים
אָמר ֲאדֹנָי ה' בְּיוֹם ַט ֲהרִי ֶא ְתכֶם ִמכֹּל עֲוֹנוֹתֵיכֶם ו ַ
]יח' " [33 36כֹּה ַ
וְנִבְנוּ ֶה ֳחרָבוֹת".
ִשׂ ָר ֵאל ַלעֲשׂוֹת ָלהֶם אַ ְרבֶּה אֹתָם
אָמר ֲאדֹנָי ה' עוֹד זֹאת ִא ָדּרֵשׁ ְלבֵית י ְ
]יח' " [37 36כֹּה ַ
ַכּצֹּאן אָדָם".
אָמר ֲאדֹנָי ה' ָל ֲעצָמוֹת ָה ֵאלֶּה ִהנֵּה ֲאנִי ֵמבִיא ָבכֶם רוּ ַח וִ ְחיִיתֶם".
]יח' " [5 37כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה'
]יח' " [9 37וַיֹּאמֶר ֵאלַי ִהנָּבֵא אֶל הָרוּ ַח ִהנָּבֵא בֶן אָדָם וְאָ ַמ ְר ָתּ אֶל הָרוּ ַח כֹּה ַ
מֵאַ ְרבַּע רוּחוֹת בֹּאִי הָרוּ ַח וּ ְפחִי ַבּהֲרוּגִים ָה ֵאלֶּה וְיִחְיוּ".
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנֵּה ֲאנִי פֹ ֵת ַח אֶת ִקבְרוֹתֵיכֶם
]יח' ָ " [12 37לכֵן ִהנָּבֵא וְאָ ַמ ְר ָתּ ֲאלֵיהֶם כֹּה ַ
ִשׂ ָראֵל".
וְ ַה ֲעלֵיתִי ֶא ְתכֶם ִמ ִקּבְרוֹתֵיכֶם ַעמִּי וְ ֵהבֵאתִי ֶא ְתכֶם אֶל אַ ְדמַת י ְ
ֲשׁר ְבּיַד ֶא ְפ ַריִם
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנֵּה ֲאנִי לֹ ֵק ַח אֶת עֵץ יוֹסֵף א ֶ
]יח' ַ " [19 37דּבֵּר ֲא ֵלהֶם כֹּה ַ
ֲשׂיתִם ְלעֵץ ֶאחָד וְהָיוּ ֶאחָד ְבּיָדִי".
ִשׂ ָראֵל ֲח ֵברָו וְנָ ַתתִּי אוֹתָם ָעלָיו אֶת עֵץ יְהוּדָה וַע ִ
ְשׁ ְבטֵי י ְ
וִ
ִשׂ ָראֵל ִמבֵּין הַגּוֹיִם
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנֵּה ֲאנִי לֹ ֵק ַח אֶת ְבּנֵי י ְ
]יח' " [21 37וְַדבֵּר ֲאלֵיהֶם כֹּה ַ
ֲשׁר ָהלְכוּ ָשׁם וְ ִק ַבּ ְצתִּי אֹתָם ִמ ָסּבִיב וְ ֵהבֵאתִי אוֹתָם אֶל אַ ְד ָמתָם".
אֶ
ֶשׁ ְך וְ ֻתבָל".
ְשׂיא רֹאשׁ מ ֶ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי ֵאלֶי ָך גּוֹג נ ִ
]יח' " [3 38וְאָ ַמ ְר ָתּ כֹּה ַ
ֲשׁבֶת
ָשׁ ְב ָתּ ַמח ֶ
אָמר ֲאדֹנָי ה' וְ ָהיָה בַּיּוֹם הַהוּא יַעֲלוּ ְד ָברִים עַל ְל ָב ֶב ָך וְח ַ
]יח' " [10 38כֹּה ַ
ָרעָה".
ְשׁבֶת
אָמר ֲאדֹנָי ה' הֲלוֹא בַּיּוֹם הַהוּא בּ ֶ
]יח' ָ " [14 38לכֵן ִהנָּבֵא בֶן אָדָם וְאָ ַמ ְר ָתּ לְגוֹג כֹּה ַ
ִשׂ ָראֵל ָל ֶבטַח ֵתּדָע".
ַע ִמּי י ְ
ֲשׁר ִדּ ַבּ ְרתִּי ְבּיָמִים ַקדְמוֹנִים ְבּיַד ֲע ָבדַי נְבִיאֵי
אָמר ֲאדֹנָי ה' הַאַתָּה הוּא א ֶ
]יח' " [17 38כֹּה ַ
ִשׂ ָראֵל ַהנִּ ְבּאִים ַבּיָּמִים ָההֵם ָשׁנִים ְל ָהבִיא אֹ ְת ָך ֲעלֵיהֶם".
יְ
ְשׂיא
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי ֵאלֶי ָך גּוֹג נ ִ
]יח' " [1 39וְאַתָּה בֶן אָדָם ִהנָּבֵא עַל גּוֹג וְאָ ַמ ְר ָתּ כֹּה ַ
ֶשׁ ְך וְ ֻתבָל".
רֹאשׁ מ ֶ
ַשּׂדֶה
אָמר ֲאדֹנָי ה' ֱאמֹר ְלצִפּוֹר כָּל ָכּנָף וּ ְלכֹל ַחיַּת ה ָ
]יח' " [17 39וְאַתָּה בֶן אָדָם כֹּה ַ
ִשׂ ָראֵל וַ ֲא ַכ ְלתֶּם
ֲשׁר ֲאנִי זֹ ֵב ַח ָלכֶם זֶבַח גָּדוֹל עַל ָהרֵי י ְ
ִה ָקּבְצוּ וָבֹאוּ הֵאָסְפוּ ִמ ָסּבִיב עַל זִ ְבחִי א ֶ
וּשׁתִיתֶם דָּם".
ָשׂר ְ
בָּ
ִשׂ ָראֵל
אָשׁיב אֶת ְשׁבוּת יֲַעקֹב וְ ִר ַח ְמתִּי כָּל בֵּית י ְ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ַעתָּה ִ
]יח' ָ " [25 39לכֵן כֹּה ַ
ְשׁי".
וְ ִקנֵּאתִי ל ֵ
ְשׁם ָקד ִ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ֵאלֶּה חֻקּוֹת ַה ִמּזְ ֵבּ ַח בְּיוֹם ֵהעָשׂוֹתוֹ
]יח' " [18 43וַיֹּאמֶר ֵאלַי בֶּן אָדָם כֹּה ַ
ְל ַהעֲלוֹת ָעלָיו עוֹלָה וְִלזְרֹק ָעלָיו דָּם".
אָמר ֲאדֹנָי ה' רַב ָלכֶם ִמכָּל תּוֹעֲבוֹתֵיכֶם
ִשׂ ָראֵל כֹּה ַ
]יח' " [6 44וְאָ ַמ ְר ָתּ אֶל ֶמרִי אֶל בֵּית י ְ
ִשׂ ָראֵל".
בֵּית י ְ
ָשׁי ְלכָל בֶּן
ָשׂר לֹא יָבוֹא אֶל ִמ ְקדּ ִ
אָמר ֲאדֹנָי ה' כָּל בֶּן נֵכָר ֶערֶל לֵב וְ ֶערֶל בּ ָ
]יח' " [9 44כֹּה ַ
ִשׂ ָראֵל".
ֲשׁר בְּתוֹ ְך ְבּנֵי י ְ
נֵכָר א ֶ
ִשׁפָּט וּ ְצ ָדקָה עֲשׂוּ
ִשׂ ָראֵל ָחמָס וָשֹׁד ָהסִירוּ וּמ ְ
ְשׂיאֵי י ְ
אָמר ֲאדֹנָי ה' רַב ָלכֶם נ ִ
]יח' " [9 45כֹּה ַ
ָהרִימוּ ְג ֻרשֹׁתֵיכֶם ֵמעַל ַעמִּי נְאֻם ֲאדֹנָי ה'".
אָמר ֲאדֹנָי ה' ָבּרִאשׁוֹן ְבּ ֶאחָד ַלחֹדֶשׁ ִתּקַּח פַּר בֶּן ָבּקָר ָתּמִים וְ ִחטֵּא ָת אֶת
]יח' " [18 45כֹּה ַ
ַה ִמּ ְקדָּשׁ".
אָמר ֲאדֹנָי ה' ַשׁעַר ֶה ָחצֵר ַה ְפּנִימִית ַהפֹּנֶה ָקדִים יִ ְהיֶה סָגוּר ֵשׁ ֶשׁת יְמֵי
]יח' " [1 46כֹּה ַ
ַשּׁבָּת יִָפּ ֵת ַח וּבְיוֹם ַהחֹדֶשׁ יִָפּ ֵת ַח".
ֲשׂה וּבְיוֹם ה ַ
ַה ַמּע ֶ
ָשׂיא ַמ ָתּנָה ְלאִישׁ ִמ ָבּנָיו נַ ֲחלָתוֹ הִיא ְל ָבנָיו ִתּ ְהיֶה
אָמר ֲאדֹנָי ה' כִּי יִתֵּן ַהנּ ִ
]יח' " [16 46כֹּה ַ
ֲא ֻחזָּתָם הִיא ְבּנַ ֲחלָה".
ִשׂ ָראֵל
ָשׂר ִשׁ ְבטֵי י ְ
ִשׁנֵי ע ָ
ֲשׁר ִתּ ְתנַחֲלוּ אֶת הָאָרֶץ ל ְ
אָמר ֲאדֹנָי ה' גֵּה גְבוּל א ֶ
]יח' " [13 47כֹּה ַ
יוֹסֵף ֲח ָבלִים".
אָמר ֲאדֹנָי ה' צַר וּ ְסבִיב הָאָרֶץ וְהוֹרִיד ִמ ֵמּ ְך ֻעזֵּ ְך וְנָבֹזּוּ אַ ְרמְנוֹ ָתיְִך".
]עמוס ָ " [11 3לכֵן כֹּה ַ
ַשׁאִיר
ַשׁאִיר מֵאָה וְהַיּוֹצֵאת מֵאָה תּ ְ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ָהעִיר ַהיֹּצֵאת ֶאלֶף תּ ְ
]עמוס " [3 5כִּי כֹה ַ
ִשׂ ָראֵל".
ֲשׂרָה ְלבֵית י ְ
עָ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ֶלאֱדוֹם ְשׁמוּעָה ָשׁ ַמעְנוּ ֵמאֵת ה' וְצִיר בַּגּוֹיִם
]עובדיה " [1 1חֲזוֹן עֹ ַב ְדיָה כֹּה ַ
ֻשׁלָּח קוּמוּ וְנָקוּמָה ָעלֶי ָה ַל ִמּ ְל ָחמָה".
ִשׁ ָמעֵאל כִּי ָשׁמַע ה'
שׁמוֹ י ְ
]בר' " [11 16וַיֹּאמֶר לָהּ ַמלְאַ ְך ה' ִהנָּ ְך ָהרָה וְיֹ ַל ְד ְתּ בֵּן וְ ָקרָאת ְ
אֶל ָענְיְֵך".
ְרוּשׁלִַם
ֹאמר ה' ֵאלַי ְקרָא אֶת כָּל ַה ְדּ ָברִים ָה ֵאלֶּה ְבּ ָערֵי יְהוּדָה וּ ְבחֻצוֹת י ָ
]יר' " [6 11וַיּ ֶ
ֲשׂיתֶם אוֹתָם".
לֵאמֹר ִשׁמְעוּ אֶת ִדּ ְברֵי ַה ְבּרִית ַהזֹּאת וַע ִ
ְשׂמְתּוֹ עַל ָמ ְתנֶי ָך וּ ַב ַמּיִם לֹא
ִשׁתִּים ו ַ
אָמר ה' ֵאלַי הָלוֹ ְך וְ ָקנִי ָת ְלּ ָך אֵזוֹר פּ ְ
]יר' " [1 13כֹּה ַ
ְת ִבאֵהוּ".
ֲשׁר יָבֹאוּ בוֹ ַמ ְלכֵי יְהוּדָה
ְשׁעַר ְבּנֵי ָהעָם א ֶ
אָמר ה' ֵאלַי ָהלֹ ְך וְ ָע ַמ ְד ָתּ בּ ַ
]יר' " [19 17כֹּה ַ
ְרוּשׁ ָליִם".
ֲשׁר יֵצְאוּ בוֹ וּ ְבכֹל ַשׁ ֲערֵי י ָ
וַא ֶ
ֲשׂה ְל ָך מוֹסֵרוֹת וּמֹטוֹת וּנְ ַתתָּם עַל ַצוָּא ֶר ָך".
אָמר ה' ֵאלַי ע ֵ
]יר' " [2 27כֹּה ַ
ֲשׂה
ִירוּשׁלִַם ֵתּצֵא ְשׁ ֵארִית וּ ְפלֵיטָה ֵמהַר צִיּוֹן ִקנְאַת ה' ְצבָאוֹת ַתּע ֶ
]מלכים ב " [31 19כִּי מ ָ
זֹּאת".
נוֹשׁבוֹת וְאֶל עַם ְמ ֻאסָּף מִגּוֹיִם
ָשׁיב יְָד ָך עַל ֳחרָבוֹת ָ
שׁלָל וְ ָלבֹז בַּז ְלה ִ
ִשׁלֹל ָ
]יח' " [12 38ל ְ
ֹשׁבֵי עַל טַבּוּר הָאָרֶץ".
ֹשׂה ִמ ְקנֶה וְ ִקנְיָן י ְ
עֶ
]זכריה " [6 14וְ ָהיָה בַּיּוֹם הַהוּא לֹא יִ ְהיֶה אוֹר יְקָרוֹת וְ ִקפָּאוֹן".
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנֵּה אַפִּי וַ ֲח ָמתִי נִ ֶתּכֶת אֶל ַהמָּקוֹם ַהזֶּה עַל הָאָדָם וְעַל
]יר' ָ " [20 7לכֵן כֹּה ַ
ַשּׂדֶה וְעַל ְפּרִי ָה ֲא ָדמָה וּ ָב ֲערָה וְלֹא ִת ְכבֶּה".
ַה ְבּ ֵהמָה וְעַל עֵץ ה ָ
]יש' .[7 7
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ַשּׁבֶט יֶַכּכָּה
ֹשׁב צִיּוֹן מֵאַשּׁוּר בּ ֵ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ְצבָאוֹת אַל תִּירָא ַעמִּי י ֵ
]יש' ָ " [24 10לכֵן כֹּה ַ
ִשּׂא ָעלֶי ָך ְבּ ֶד ֶר ְך ִמ ְצ ָריִם".
וּ ַמטֵּהוּ י ָ
ַשּׁבֶט יֶַכּכָּה
ֹשׁב צִיּוֹן מֵאַשּׁוּר בּ ֵ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ְצבָאוֹת אַל ִתּירָא ַעמִּי י ֵ
]יש' ָ " [24 10לכֵן כֹּה ַ
ִשּׂא ָעלֶי ָך ְבּ ֶד ֶר ְך ִמ ְצ ָריִם".
וּ ַמטֵּהוּ י ָ
ַשּׁבֶט יֶַכּכָּה
ֹשׁב צִיּוֹן מֵאַשּׁוּר בּ ֵ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ְצבָאוֹת אַל תִּירָא ַעמִּי י ֵ
]יש' ָ " [24 10לכֵן כֹּה ַ
ִשּׂא ָעלֶי ָך ְבּ ֶד ֶר ְך ִמ ְצ ָריִם".
וּ ַמטֵּהוּ י ָ
ַשּׁבֶט יֶַכּכָּה
ֹשׁב צִיּוֹן מֵאַשּׁוּר בּ ֵ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ְצבָאוֹת אַל תִּירָא ַעמִּי י ֵ
]יש' ָ " [24 10לכֵן כֹּה ַ
ִשּׂא ָעלֶי ָך ְבּ ֶד ֶר ְך ִמ ְצ ָריִם".
וּ ַמטֵּהוּ י ָ
ַשּׁבֶט יֶַכּכָּה
ֹשׁב צִיּוֹן מֵאַשּׁוּר בּ ֵ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ְצבָאוֹת אַל תִּירָא ַעמִּי י ֵ
]יש' ָ " [24 10לכֵן כֹּה ַ
ִשּׂא ָעלֶי ָך ְבּ ֶד ֶר ְך ִמ ְצ ָריִם".
וּ ַמטֵּהוּ י ָ
ַשּׁבֶט יֶַכּכָּה
ֹשׁב צִיּוֹן מֵאַשּׁוּר בּ ֵ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ְצבָאוֹת אַל תִּירָא ַעמִּי י ֵ
]יש' ָ " [24 10לכֵן כֹּה ַ
ִשּׂא ָעלֶי ָך ְבּ ֶד ֶר ְך ִמ ְצ ָריִם".
וּ ַמטֵּהוּ י ָ
ַשּׁבֶט יֶַכּכָּה
ֹשׁב צִיּוֹן מֵאַשּׁוּר בּ ֵ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ְצבָאוֹת אַל תִּירָא ַעמִּי י ֵ
]יש' ָ " [24 10לכֵן כֹּה ַ
ִשּׂא ָעלֶי ָך ְבּ ֶד ֶר ְך ִמ ְצ ָריִם".
וּ ַמטֵּהוּ י ָ
ַשּׁבֶט יֶַכּכָּה
ֹשׁב צִיּוֹן מֵאַשּׁוּר בּ ֵ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ְצבָאוֹת אַל תִּירָא ַעמִּי י ֵ
]יש' ָ " [24 10לכֵן כֹּה ַ
ִשּׂא ָעלֶי ָך ְבּ ֶד ֶר ְך ִמ ְצ ָריִם".
וּ ַמטֵּהוּ י ָ
ַשּׁבֶט יֶַכּ ָכּה
ֹשׁב צִיּוֹן מֵאַשּׁוּר בּ ֵ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ְצבָאוֹת אַל תִּירָא ַעמִּי י ֵ
]יש' ָ " [24 10לכֵן כֹּה ַ
ִשּׂא ָעלֶי ָך ְבּ ֶד ֶר ְך ִמ ְצ ָריִם".
וּ ַמטֵּהוּ י ָ
ַשּׁבֶט יֶַכּכָּה
ֹשׁב צִיּוֹן מֵאַשּׁוּר בּ ֵ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ְצבָאוֹת אַל תִּירָא ַעמִּי י ֵ
]יש' ָ " [24 10ל ֵכן כֹּה ַ
ִשּׂא ָעלֶי ָך ְבּ ֶד ֶר ְך ִמ ְצ ָריִם".
וּ ַמטֵּהוּ י ָ
ַשּׁבֶט יֶַכּכָּה
ֹשׁב צִיּוֹן מֵאַשּׁוּר בּ ֵ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ְצבָאוֹת אַל תִּירָא ַעמִּי י ֵ
]יש' ָ " [24 10לכֵן כֹּה ַ
ִשּׂא ָעלֶי ָך ְבּ ֶד ֶר ְך ִמ ְצ ָריִם".
וּ ַמטֵּהוּ י ָ
ַשּׁבֶט יֶַכּכָּה
ֹשׁב צִיּוֹן מֵאַשּׁוּר בּ ֵ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ְצבָאוֹת אַל תִּירָא ַעמִּי י ֵ
]יש' ָ " [24 10לכֵן כֹּה ַ
ִשּׂא ָעלֶי ָך ְבּ ֶד ֶר ְך ִמ ְצ ָריִם".
וּ ַמטֵּהוּ י ָ
ַשּׁבֶט יֶַכּכָּה
ֹשׁב צִיּוֹן מֵאַשּׁוּר בּ ֵ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ְצבָאוֹת אַל תִּירָא ַעמִּי י ֵ
]יש' ָ " [24 10לכֵן כֹּה ַ
ִשּׂא ָעלֶי ָך ְבּ ֶד ֶר ְך ִמ ְצ ָריִם".
וּ ַמטֵּהוּ י ָ
ַשּׁבֶט יֶַכּכָּה
אָמר ֲאדֹנָי ה' ְצבָאוֹת אַל תִּירָא ַעמִּי יֹ ֵשׁב צִיּוֹן מֵאַשּׁוּר בּ ֵ
]יש' ָ " [24 10לכֵן כֹּה ַ
ִשּׂא ָעלֶי ָך ְבּ ֶד ֶר ְך ִמ ְצ ָריִם".
וּ ַמטֵּהוּ י ָ
ַשּׁבֶט יֶַכּכָּה
ֹשׁב צִיּוֹן מֵאַשּׁוּר בּ ֵ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ְצבָאוֹת אַל תִּירָא ַעמִּי י ֵ
]יש' ָ " [24 10לכֵן כֹּה ַ
ִשּׂא ָעלֶי ָך ְבּ ֶד ֶר ְך ִמ ְצ ָריִם".
וּ ַמטֵּהוּ י ָ
ַשּׁבֶט יֶַכּכָּה
ֹשׁב צִיּוֹן מֵאַשּׁוּר בּ ֵ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ְצבָאוֹת אַל תִּירָא ַעמִּי י ֵ
]יש' ָ " [24 10לכֵן כֹּה ַ
ִשּׂא ָעלֶי ָך ְבּ ֶד ֶר ְך ִמ ְצ ָריִם".
וּ ַמטֵּהוּ י ָ
ַשּׁבֶט יֶַכּכָּה
ֹשׁב צִיּוֹן מֵאַשּׁוּר בּ ֵ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ְצבָאוֹת אַל תִּירָא ַעמִּי י ֵ
]יש' ָ " [24 10לכֵן כֹּה ַ
ִשּׂא ָעלֶי ָך ְבּ ֶד ֶר ְך ִמ ְצ ָריִם".
וּ ַמטֵּהוּ י ָ
ַשּׁבֶט יֶַכּכָּה
ֹשׁב צִיּוֹן מֵאַשּׁוּר בּ ֵ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ְצבָאוֹת אַל תִּירָא ַעמִּי י ֵ
]יש' ָ " [24 10לכֵן כֹּה ַ
ִשּׂא ָעלֶי ָך ְבּ ֶד ֶר ְך ִמ ְצ ָריִם".
וּ ַמטֵּהוּ י ָ
ַשּׁבֶט יֶַכּכָּה
ֹשׁב צִיּוֹן מֵאַשּׁוּר בּ ֵ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ְצבָאוֹת אַל תִּירָא ַעמִּי י ֵ
]יש' ָ " [24 10לכֵן כֹּה ַ
ִשּׂא ָעלֶי ָך ְבּ ֶד ֶר ְך ִמ ְצ ָריִם".
וּ ַמטֵּהוּ י ָ
ַשּׁבֶט יֶַכּכָּה
ֹשׁב צִיּוֹן מֵאַשּׁוּר בּ ֵ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ְצבָאוֹת אַל תִּירָא ַעמִּי י ֵ
]יש' ָ " [24 10לכֵן כֹּה ַ
ִשּׂא ָעלֶי ָך ְבּ ֶד ֶר ְך ִמ ְצ ָריִם".
וּ ַמטֵּהוּ י ָ
ַשּׁבֶט יֶַכּכָּה
ֹשׁב צִיּוֹן מֵאַשּׁוּר בּ ֵ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ְצבָאוֹת אַל תִּירָא ַעמִּי י ֵ
]יש' ָ " [24 10לכֵן כֹּה ַ
ִשּׂא ָעלֶי ָך ְבּ ֶד ֶר ְך ִמ ְצ ָריִם".
וּ ַמטֵּהוּ י ָ
ַשּׁבֶט יֶַכּכָּה
ֹשׁב צִיּוֹן מֵאַשּׁוּר בּ ֵ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ְצבָאוֹת אַל תִּירָא ַעמִּי י ֵ
]יש' ָ " [24 10לכֵן כֹּה ַ
ִשּׂא ָעלֶי ָך ְבּ ֶד ֶר ְך ִמ ְצ ָריִם".
וּ ַמטֵּהוּ י ָ
ַשּׁבֶט יֶַכּכָּה
ֹשׁב צִיּוֹן מֵאַשּׁוּר בּ ֵ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ְצבָאוֹת אַל תִּירָא ַעמִּי י ֵ
]יש' ָ " [24 10לכֵן כֹּה ַ
ִשּׂא ָעלֶי ָך ְבּ ֶד ֶר ְך ִמ ְצ ָריִם".
וּ ַמטֵּהוּ י ָ
ַשּׁבֶט יֶַכּכָּה
ֹשׁב צִיּוֹן מֵאַשּׁוּר בּ ֵ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ְצבָאוֹת אַל תִּירָא ַעמִּי י ֵ
]יש' ָ " [24 10לכֵן כֹּה ַ
ִשּׂא ָעלֶי ָך ְבּ ֶד ֶר ְך ִמ ְצ ָריִם".
וּ ַמטֵּהוּ י ָ
ַשּׁבֶט יֶַכּכָּה
ֹשׁב צִיּוֹן מֵאַשּׁוּר בּ ֵ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ְצבָאוֹת אַל תִּירָא ַעמִּי י ֵ
]יש' ָ " [24 10לכֵן כֹּה ַ
ִשּׂא ָעלֶי ָך ְבּ ֶד ֶר ְך ִמ ְצ ָריִם".
וּ ַמטֵּהוּ י ָ
ַשּׁבֶט יֶַכּכָּה
ֹשׁב צִיּוֹן מֵאַשּׁוּר בּ ֵ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ְצבָאוֹת אַל תִּירָא ַעמִּי י ֵ
]יש' ָ " [24 10לכֵן כֹּה ַ
וּ ַמטֵּהוּ יִ ָשּׂא ָעלֶי ָך ְבּ ֶד ֶר ְך ִמ ְצ ָריִם".
ִשׁמוֹ הוֹדִיעוּ ָבעַמִּים ֲעלִילֹתָיו ַהזְכִּירוּ
]יש' " [4 12וַ ֲא ַמ ְרתֶּם בַּיּוֹם הַהוּא הוֹדוּ לַה' ִקרְאוּ ב ְ
ִשׂגָּב ְשׁמוֹ".
כִּי נ ְ
ִשׁמוֹ הוֹדִיעוּ ָבעַמִּים ֲעלִילֹתָיו ַהזְכִּירוּ
]יש' " [4 12וַ ֲא ַמ ְרתֶּם בַּיּוֹם הַהוּא הוֹדוּ לַה' ִקרְאוּ ב ְ
ִשׂגָּב ְשׁמוֹ".
כִּי נ ְ
שּׁדַּי יָבוֹא".
]יש' " [6 13הֵילִילוּ כִּי קָרוֹב יוֹם ה' ְכּשֹׁד ִמ ַ
]יש' " [14 13וְ ָהיָה ִכּ ְצבִי ֻמדָּח וּ ְכצֹאן וְאֵין ְמ ַקבֵּץ אִישׁ אֶל עַמּוֹ יִפְנוּ וְאִישׁ אֶל אַרְצוֹ
יָנוּסוּ".
ַשׂדִּים ְכּ ַמ ְה ֵפּכַת ֱאלֹהִים אֶת ְסדֹם
]יש' " [19 13וְ ָהיְתָה ָבבֶל ְצבִי ַמ ְמלָכוֹת ִתּ ְפ ֶארֶת גְּאוֹן כּ ְ
וְאֶת ֲעמֹרָה".
ַשׂדִּים ְכּ ַמ ְה ֵפּכַת ֱאלֹהִים אֶת ְסדֹם
]יש' " [19 13וְ ָהיְתָה ָבבֶל ְצבִי ַמ ְמלָכוֹת ִתּ ְפ ֶארֶת גְּאוֹן כּ ְ
וְאֶת ֲעמֹרָה".
ִשׁכֹּן עַד דּוֹר וָדוֹר וְלֹא יַהֵל ָשׁם ֲע ָרבִי וְרֹעִים לֹא
ֵשׁב ָלנֶצַח וְלֹא ת ְ
]יש' " [20 13לֹא ת ֵ
יַ ְרבִּצוּ ָשׁם".
ֹאשׁיו
]יש' ָ " [2 15עלָה ַה ַבּיִת וְדִיבֹן ַהבָּמוֹת ְל ֶבכִי עַל נְבוֹ וְעַל מֵי ְדבָא מוֹאָב יְיֵלִיל ְבּכָל ר ָ
ָק ְרחָה כָּל זָקָן גְּרוּעָה".
ִשׁיָּה כִּי ַמ ֲעלֵה הַלּוּחִית ִבּ ְבכִי יַ ֲעלֶה
]יש' ִ " [5 15לבִּי לְמוֹאָב יִזְעָק ְבּרִי ֶח ָה עַד צֹעַר ֶעְגלַת ְשׁל ִ
בּוֹ כִּי ֶדּ ֶר ְך חוֹרֹנַיִם זַ ֲעקַת ֶשׁבֶר יְעֹעֵרוּ".
]יש' ָ " [6 16שׁ ַמעְנוּ גְאוֹן מוֹאָב גֵּא ְמאֹד גַּ ֲאוָתוֹ וּגְאוֹנוֹ וְ ֶע ְברָתוֹ לֹא כֵן ַבּדָּיו".
ֲשׁר ִדּבֶּר ה' אֶל מוֹאָב מֵאָז".
]יש' " [13 16זֶה ַה ָדּ ָבר א ֶ

ֲשׁר ְסבִיבוֹתֵיכֶם ְבּחֻקּוֹתַי לֹא
אָמר ֲאדֹנָי ה' יַעַן ֲה ָמנְכֶם מִן הַגּוֹיִם א ֶ
]יח' ָ " [7 5לכֵן כֹּה ַ
ֲשׂיתֶם".
ֲשׁר ְסבִיבוֹתֵיכֶם לֹא ע ִ
ִשׁ ְפּטֵי הַגּוֹיִם א ֶ
ֲשׂיתֶם וּ ְכמ ְ
ִשׁ ָפּטַי לֹא ע ִ
ֲה ַל ְכתֶּם וְאֶת מ ְ
ִשׁ ָפּטִים ְלעֵינֵי
ָשׂיתִי בְתוֹ ֵכ ְך מ ְ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי ָע ַליְִך גַּם אָנִי וְע ִ
]יח' ָ " [8 5לכֵן כֹּה ַ
הַגּוֹיִם".
ָשׂר וְהִיא ַהסִּיר
ֲשׁר ַשׂ ְמתֶּם בְּתוֹכָהּ ֵהמָּה ַהבּ ָ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ַח ְללֵיכֶם א ֶ
]יח' ָ " [7 11לכֵן כֹּה ַ
וְ ֶא ְתכֶם הוֹצִיא מִתּוֹכָהּ".
אָמר ֲאדֹנָי ה' יַעַן ַדּ ֶבּ ְרכֶם ָשׁוְא וַ ֲחזִיתֶם ָכּזָב ָלכֵן ִהנְנִי ֲאלֵיכֶם נְאֻם
]יח' ָ " [8 13לכֵן כֹּה ַ
ֲאדֹנָי ה'".
ֶשׁם שֹׁטֵף בְּאַפִּי יִ ְהיֶה
אָמר ֲאדֹנָי ה' וּ ִב ַקּ ְעתִּי רוּ ַח ְסעָרוֹת ַבּ ֲח ָמתִי וְג ֶ
]יח' ָ " [13 13לכֵן כֹּה ַ
וְאַ ְבנֵי ֶא ְלגָּבִישׁ ְבּ ֵחמָה ְל ָכלָה".
ֲשׁר אַ ֵתּנָה ְמצֹדְדוֹת ָשׁם אֶת
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי אֶל ִכּסְּתוֹתֵי ֶכנָה א ֶ
]יח' ָ " [20 13לכֵן כֹּה ַ
ֲשׁר אַתֶּם ְמצֹדְדוֹת
ְשׁ ַלּ ְחתִּי אֶת ַהנְּפָשׁוֹת א ֶ
ַהנְּפָשׁוֹת ְלפֹרְחוֹת וְ ָק ַר ְעתִּי אֹתָם ֵמעַל זְרוֹעֹתֵיכֶם ו ִ
ָשׁים ְלפֹ ְרחֹת".
אֶת נְפ ִ
ֲשׁר נְ ַתתִּיו ָלאֵשׁ לְאָ ְכלָה כֵּן
ֲשׁר עֵץ ַהגֶּפֶן ְבּעֵץ ַהיַּעַר א ֶ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ַכּא ֶ
]יח' ָ " [6 15לכֵן כֹּה ַ
ְרוּשׁ ָליִם".
ֹשׁבֵי י ָ
נָ ַתתִּי אֶת י ְ
ֲשׁר ֵהפִיר
ֲשׁר ָבּזָה וּ ְברִיתִי א ֶ
אָמר ֲאדֹנָי ה' חַי אָנִי אִם לֹא אָ ָלתִי א ֶ
]יח' ָ " [19 17לכֵן כֹּה ַ
וּנְ ַתתִּיו ְבּרֹאשׁוֹ".
ִשׁעֵיכֶם ְל ֵהרָאוֹת
אָמר ֲאדֹנָי ה' יַעַן ַהזְַכּ ְרכֶם עֲוֹנְכֶם ְבּ ִהגָּלוֹת פּ ְ
]יח' ָ " [29 21לכֵן כֹּה ַ
ַחטֹּאותֵיכֶם ְבּכֹל ֲעלִילוֹתֵיכֶם יַעַן ִהזָּ ֶכ ְרכֶם ַבּכַּף ִתּ ָתּפֵשׂוּ".
אָמר ֲאדֹנָי ה' יַעַן הֱיוֹת ֻכּ ְלּכֶם ְל ִסגִים ָלכֵן ִהנְנִי קֹבֵץ ֶא ְתכֶם אֶל תּוֹ ְך
]יח' ָ " [19 22לכֵן כֹּה ַ
ְרוּשׁ ָליִם".
י ָ
אָמר ֲאדֹנָי ה' יַעַן ָשׁ ַכ ַח ְתּ אוֹתִי וַ ַתּ ְשׁלִיכִי אוֹתִי אַ ֲחרֵי ַגוֵּ ְך וְגַם אַ ְתּ ְשׂאִי
]יח' ָ " [35 23לכֵן כֹּה ַ
זִ ָמּ ֵת ְך וְאֶת ַתּזְנוּ ָתיְִך".
ֲשׁר ֶחלְאָתָה בָהּ וְ ֶחלְאָתָהּ לֹא
אָמר ֲאדֹנָי ה' אוֹי עִיר ַה ָדּמִים סִיר א ֶ
]יח' ָ " [6 24לכֵן כֹּה ַ
יָצְאָה ִמ ֶמּנָּה ִלנְ ָתחֶי ָה ִלנְ ָתחֶי ָה הוֹצִיאָהּ לֹא נָפַל ָעלֶי ָה גּוֹרָל".
אָמר ֲאדֹנָי ה' אוֹי עִיר ַה ָדּמִים גַּם ֲאנִי אְַגדִּיל ַהמְּדוּרָה".
]יח' ָ " [9 24לכֵן כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' וְנָ ִטתִי יָדִי עַל אֱדוֹם וְ ִה ְכ ַרתִּי ִמ ֶמּנָּה אָדָם וּ ְב ֵהמָה
]יח' ָ " [13 25לכֵן כֹּה ַ
וּנְ ַתתִּי ָה ָח ְרבָּה ִמתֵּימָן וּ ְד ָדנֶה ַבּ ֶחרֶב יִפֹּלוּ".
ִשׁתִּים וְ ִה ְכ ַרתִּי אֶת ְכּ ֵרתִים
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי נוֹטֶה יָדִי עַל ְפּל ְ
]יח' ָ " [16 25לכֵן כֹּה ַ
וְ ַה ֲא ַב ְדתִּי אֶת ְשׁ ֵארִית חוֹף ַהיָּם".
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי ָע ַליְִך צֹר וְ ַה ֲעלֵיתִי ָע ַליְִך גּוֹיִם ַרבִּים ְכּ ַהעֲלוֹת ַהיָּם
]יח' ָ " [3 26לכֵן כֹּה ַ
ְלַגלָּיו".
אָמר ֲאדֹנָי ה' יַעַן ִתּ ְתּ ָך אֶת ְל ָב ְב ָך ְכּלֵב ֱאלֹהִים".
]יח' ָ " [6 28לכֵן כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי ֵמבִיא ָע ַליְִך ָחרֶב וְ ִה ְכ ַרתִּי ִמ ֵמּ ְך אָדָם וּ ְב ֵהמָה".
]יח' ָ " [8 29לכֵן כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי נֹתֵן ִלנְבוּ ַכ ְדרֶאצַּר ֶמ ֶל ְך ָבּבֶל אֶת ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם
]יח' ָ " [19 29לכֵן כֹּה ַ
ְשׁלַל ְשׁ ָללָהּ וּ ָבזַז ִבּזָּהּ וְ ָהיְתָה ָשׂכָר ְלחֵילוֹ".
ָשׂא ֲהמֹנָהּ ו ָ
וְנ ָ
ְשׁ ַב ְרתִּי אֶת זְרֹעֹתָיו אֶת
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי אֶל ַפּ ְרעֹה ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַריִם ו ָ
]יח' ָ " [22 30לכֵן כֹּה ַ
ִשׁ ָבּרֶת וְ ִה ַפּ ְלתִּי אֶת ַה ֶחרֶב ִמיָּדוֹ".
ַה ֲחזָקָה וְאֶת ַהנּ ְ
ֲשׁר גָּ ַב ְה ָתּ בְּקוֹמָה וַיִּתֵּן ַצ ַמּרְתּוֹ אֶל בֵּין עֲבוֹתִים
אָמר ֲאדֹנָי ה' יַעַן א ֶ
]יח' ָ " [10 31לכֵן כֹּה ַ
וְרָם ְלבָבוֹ ְבּגָבְהוֹ".
ְשׁ ַפ ְטתִּי בֵּין ֶשׂה ִב ְריָה וּבֵין ֶשׂה
אָמר ֲאדֹנָי ה' ֲאלֵיהֶם ִהנְנִי אָנִי ו ָ
]יח' ָ " [20 34לכֵן כֹּה ַ
ָרזָה".
אָמר ֲאדֹנָי ה' אִם לֹא ְבּאֵשׁ ִקנְאָתִי ִד ַבּ ְרתִּי עַל ְשׁ ֵארִית הַגּוֹיִם וְעַל
]יח' ָ " [5 36לכֵן כֹּה ַ
ָשׁהּ
ִשׁאָט נֶפֶשׁ ְל ַמעַן ִמְגר ָ
ְשׂ ְמחַת כָּל ֵלבָב בּ ְ
ָשׁה בּ ִ
ֲשׁר נָתְנוּ אֶת אַ ְרצִי ָלהֶם לְמוֹר ָ
אֱדוֹם ֻכּלָּא א ֶ
ָלבַז".
ֲשׁר ָלכֶם ִמ ָסּבִיב
ָשׂאתִי אֶת יָדִי אִם לֹא הַגּוֹיִם א ֶ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ֲאנִי נ ָ
]יח' ָ " [7 36לכֵן כֹּה ַ
ִשּׂאוּ".
ֵהמָּה ְכּ ִל ָמּתָם י ָ
ִשׂ ָראֵל
אָשׁיב אֶת ְשׁבוּת יֲַעקֹב וְ ִר ַח ְמתִּי כָּל בֵּית י ְ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ַעתָּה ִ
]יח' ָ " [25 39לכֵן כֹּה ַ
ְשׁי".
ְשׁם ָקד ִ
וְ ִקנֵּאתִי ל ֵ
אָמר ֲאדֹנָי ה' צַר וּ ְסבִיב הָאָרֶץ וְהוֹרִיד ִמ ֵמּ ְך ֻעזֵּ ְך וְנָבֹזּוּ אַ ְרמְנוֹ ָתיְִך".
]עמוס ָ " [11 3לכֵן כֹּה ַ
ִשׁמוֹ הוֹדִיעוּ ָבעַמִּים ֲעלִילוֹתָיו".
]תה' " [1 105הוֹדוּ לַה' ִקרְאוּ ב ְ
ִשׁמוֹ הוֹדִיעוּ ָבעַמִּים ֲעלִילֹתָיו".
]דה"י א " [8 16הוֹדוּ לַה' ִקרְאוּ ב ְ
שּׁדַּי יָבוֹא".
]יואל ֲ " [15 1אהָהּ לַיּוֹם כִּי קָרוֹב יוֹם ה' וּ ְכשֹׁד ִמ ַ
]יר' ִ " [16 50כּרְתוּ זוֹ ֵר ַע ִמ ָבּבֶל וְתֹפֵשׂ ַמגָּל ְבּעֵת ָקצִיר ִמ ְפּנֵי ֶחרֶב הַיּוֹנָה אִישׁ אֶל עַמּוֹ יִפְנוּ
וְאִישׁ לְאַרְצוֹ יָנֻסוּ".
ֵשׁב ָשׁם אִישׁ
]יר' ְ " [40 50כּ ַמ ְה ֵפּכַת ֱאלֹהִים אֶת ְסדֹם וְאֶת ֲעמֹרָה וְאֶת ְשׁ ֵכנֶי ָה נְאֻם ה' לֹא י ֵ
וְלֹא יָגוּר בָּהּ בֶּן אָדָם".
]עמוס ָ " [11 4ה ַפ ְכתִּי ָבכֶם ְכּ ַמ ְה ֵפּכַת ֱאלֹהִים אֶת ְסדֹם וְאֶת ֲעמֹרָה וַ ִתּהְיוּ כְּאוּד ֻמצָּל
ִשּׂ ֵרפָה וְלֹא ַשׁ ְבתֶּם ָעדַי נְ ֻאם ה'".
מְ
ֵשׁב עוֹד ָלנֶצַח וְלֹא
ָשׁבוּ בָהּ בְּנוֹת יֲַענָה וְלֹא ת ֵ
ֵשׁבוּ ִציִּים אֶת ִאיִּים וְי ְ
]יר' ָ " [39 50לכֵן י ְ
ִשׁכּוֹן עַד דּוֹר וָדֹר".
תְ
]יר' " [37 48כִּי כָל רֹאשׁ ָק ְרחָה וְכָל זָקָן ְגּ ֻרעָה עַל כָּל יַָדיִם ְגּ ֻדדֹת וְעַל ָמ ְתנַיִם ָשׂק".
]יר' " [5 48כִּי ַמ ֲעלֵה ַה ֻלּחִית ִבּ ְבכִי יַ ֲעלֶה ֶבּכִי כִּי בְּמוֹרַד חוֹרֹנַיִם ָצרֵי ַצ ֲעקַת ֶשׁבֶר ָשׁמֵעוּ".
]יר' ֲ " [30 48אנִי יַָד ְעתִּי נְאֻם ה' ֶע ְברָתוֹ וְלֹא כֵן ַבּדָּיו לֹא כֵן עָשׂוּ".
ְהוֹשׁ ַע ַבִּגּ ְלגָּל וַיֹּאמֶר ֵאלָיו ָכּלֵב בֶּן יְֻפנֶּה ַה ְקּנִזִּי אַתָּה
]יהושע " [6 14וַיִּגְּשׁוּ ְבנֵי יְהוּדָה אֶל י ֻ
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ֲשׁר ִדּבֶּר ה' אֶל מוֹאָב מֵאָז".
]יש' " [13 16זֶה ַה ָדּבָר א ֶ
ֲשׁר ִדּבֶּר ה' אֶל מוֹאָב מֵאָז".
]יש' " [13 16זֶה ַה ָדּבָר א ֶ
ֲשׁר ִדּבֶּר ה' אֶל מוֹאָב מֵאָז".
]יש' " [13 16זֶה ַה ָדּבָר א ֶ
ֲשׁר ִדּבֶּר ה' אֶל מוֹאָב מֵאָז".
]יש' " [13 16זֶה ַה ָדּבָר א ֶ
ִשּׁה
ֹשׁה ַגּ ְרְגּרִים ְבּרֹאשׁ אָמִיר אַ ְר ָבּעָה ֲחמ ָ
ִשׁאַר בּוֹ עוֹ ֵללֹת ְכּנֹקֶף זַיִת ְשׁנַיִם ְשׁל ָ
]יש' " [6 17וְנ ְ
ִשׂ ָראֵל".
ִבּ ְס ִעפֶי ָה פֹּ ִריָּה נְאֻם ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ֶשׁ ֳקטָה וְאַבִּיטָה ִבמְכוֹנִי ְכּחֹם צַח ֲעלֵי אוֹר ְכּעָב טַל ְבּחֹם
אָמר ה' ֵאלַי א ְ
]יש' " [4 18כִּי כֹה ַ
ָקצִיר".
ִשׂ ָראֵל ִהַגּ ְדתִּי ָלכֶם".
ֲשׁר ָשׁ ַמ ְעתִּי ֵמאֵת ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
]יש' ְ " [10 21מ ֻד ָשׁתִי וּבֶן ָגּ ְרנִי א ֶ
ִשׂ ָראֵל ִהַגּ ְדתִּי ָלכֶם".
ֲשׁר ָשׁ ַמ ְעתִּי ֵמאֵת ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ֻשׁתִי וּבֶן ָגּ ְרנִי א ֶ
]יש' ְ " [10 21מד ָ
ִשׂ ָראֵל ִהַגּ ְדתִּי ָלכֶם".
ֲשׁר ָשׁ ַמ ְעתִּי ֵמאֵת ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ֻשׁתִי וּבֶן ָגּ ְרנִי א ֶ
]יש' ְ " [10 21מד ָ
ִשׂ ָראֵל ִהַגּ ְדתִּי ָלכֶם".
ֲשׁר ָשׁ ַמ ְעתִּי ֵמאֵת ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ֻשׁתִי וּבֶן ָגּ ְרנִי א ֶ
]יש' ְ " [10 21מד ָ
ִשׂ ָראֵל ִהַגּ ְדתִּי ָלכֶם".
ֲשׁר ָשׁ ַמ ְעתִּי ֵמאֵת ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ֻשׁתִי וּבֶן ָגּ ְרנִי א ֶ
]יש' ְ " [10 21מד ָ
ִשׂ ָראֵל ִהַגּ ְדתִּי ָלכֶם".
ֲשׁר ָשׁ ַמ ְעתִּי ֵמאֵת ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ֻשׁתִי וּבֶן ָגּ ְרנִי א ֶ
]יש' ְ " [10 21מד ָ
ִשׂ ָראֵל ִהַגּ ְדתִּי ָלכֶם".
ֲשׁר ָשׁ ַמ ְעתִּי ֵמאֵת ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ֻשׁתִי וּבֶן ָגּ ְרנִי א ֶ
]יש' ְ " [10 21מד ָ
ִשׂ ָראֵל ִהַגּ ְדתִּי ָלכֶם".
ֲשׁר ָשׁ ַמ ְעתִּי ֵמאֵת ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ֻשׁתִי וּבֶן ָגּ ְרנִי א ֶ
]יש' ְ " [10 21מד ָ
ִשׂ ָראֵל ִהַגּ ְדתִּי ָלכֶם".
ֲשׁר ָשׁ ַמ ְעתִּי ֵמאֵת ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ֻשׁתִי וּבֶן ָגּ ְרנִי א ֶ
]יש' ְ " [10 21מד ָ
ִשׂ ָראֵל ִהַגּ ְדתִּי ָלכֶם".
ֲשׁר ָשׁ ַמ ְעתִּי ֵמאֵת ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ֻשׁתִי וּבֶן ָגּ ְרנִי א ֶ
]יש' ְ " [10 21מד ָ
ִשׂ ָראֵל ִהַגּ ְדתִּי ָלכֶם".
ֲשׁר ָשׁ ַמ ְעתִּי ֵמאֵת ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ֻשׁתִי וּבֶן ָגּ ְרנִי א ֶ
]יש' ְ " [10 21מד ָ
ִשׂ ָראֵל ִהַגּ ְדתִּי ָלכֶם".
ֲשׁר ָשׁ ַמ ְעתִּי ֵמאֵת ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ֻשׁתִי וּבֶן ָגּ ְרנִי א ֶ
]יש' ְ " [10 21מד ָ
ִשׂ ָראֵל ִהַגּ ְדתִּי ָלכֶם".
ֲשׁר ָשׁ ַמ ְעתִּי ֵמאֵת ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ֻשׁתִי וּ ֶבן ָגּ ְרנִי א ֶ
]יש' ְ " [10 21מד ָ
ִשׂ ָראֵל ִהַגּ ְדתִּי ָלכֶם".
ֲשׁר ָשׁ ַמ ְע ִתּי ֵמאֵת ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ֻשׁתִי וּבֶן ָגּ ְרנִי א ֶ
]יש' ְ " [10 21מד ָ
ִשׂ ָראֵל ִהַגּ ְדתִּי ָלכֶם".
ֲשׁר ָשׁ ַמ ְעתִּי ֵמאֵת ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ֻשׁתִי וּבֶן ָגּ ְרנִי א ֶ
]יש' ְ " [10 21מד ָ
ִשׂ ָראֵל ִהַגּ ְדתִּי ָלכֶם".
ֲשׁר ָשׁ ַמ ְעתִּי ֵמאֵת ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ֻשׁתִי וּבֶן ָגּ ְרנִי א ֶ
]יש' ְ " [10 21מד ָ
ִשׂ ָראֵל ִהַגּ ְדתִּי ָלכֶם".
ֲשׁר ָשׁ ַמ ְעתִּי ֵמאֵת ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ֻשׁתִי וּבֶן ָגּ ְרנִי א ֶ
]יש' ְ " [10 21מד ָ
ִשׂ ָראֵל ִהַגּ ְדתִּי ָלכֶם".
ֲשׁר ָשׁ ַמ ְעתִּי ֵמאֵת ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ֻשׁתִי וּבֶן ָגּ ְרנִי א ֶ
]יש' ְ " [10 21מד ָ
ִשׂ ָראֵל ִהַגּ ְדתִּי ָלכֶם".
ֲשׁר ָשׁ ַמ ְעתִּי ֵמאֵת ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ֻשׁתִי וּבֶן ָגּ ְרנִי א ֶ
]יש' ְ " [10 21מד ָ
ִשׂ ָראֵל ִהַגּ ְדתִּי ָלכֶם".
ֲשׁר ָשׁ ַמ ְעתִּי ֵמאֵת ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ֻשׁתִי וּבֶן ָגּ ְרנִי א ֶ
]יש' ְ " [10 21מד ָ
ִשׂ ָראֵל ִהַגּ ְדתִּי ָלכֶם".
ֲשׁר ָשׁ ַמ ְעתִּי ֵמאֵת ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ֻשׁתִי וּבֶן ָגּ ְרנִי א ֶ
]יש' ְ " [10 21מד ָ
ִשׂ ָראֵל ִהַגּ ְדתִּי ָלכֶם".
ֲשׁר ָשׁ ַמ ְעתִּי ֵמאֵת ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ֻשׁתִי וּבֶן ָגּ ְרנִי א ֶ
]יש' ְ " [10 21מד ָ
ִשׂ ָראֵל ִהַגּ ְדתִּי ָלכֶם".
ֲשׁר ָשׁ ַמ ְעתִּי ֵמאֵת ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ֻשׁתִי וּבֶן ָגּ ְרנִי א ֶ
]יש' ְ " [10 21מד ָ
ִשׂ ָראֵל ִהַגּ ְדתִּי ָלכֶם".
ֲשׁר ָשׁ ַמ ְעתִּי ֵמאֵת ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ֻשׁתִי וּבֶן ָגּ ְרנִי א ֶ
]יש' ְ " [10 21מד ָ
ִשׂ ָראֵל ִהַגּ ְדתִּי ָלכֶם".
ֲשׁר ָשׁ ַמ ְעתִּי ֵמאֵת ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ֻשׁתִי וּבֶן ָגּ ְרנִי א ֶ
]יש' ְ " [10 21מד ָ
ִשׂ ָראֵל ִהַגּ ְדתִּי ָלכֶם".
ֲשׁר ָשׁ ַמ ְעתִּי ֵמאֵת ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ֻשׁתִי וּבֶן ָגּ ְרנִי א ֶ
]יש' ְ " [10 21מד ָ
ִשׂ ָראֵל ִהַגּ ְדתִּי ָלכֶם".
ֲשׁר ָשׁ ַמ ְעתִּי ֵמאֵת ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ֻשׁ ִתי וּבֶן ָגּ ְרנִי א ֶ
]יש' ְ " [10 21מד ָ
ִשׂ ָראֵל ִהַגּ ְדתִּי ָלכֶם".
ֲשׁר ָשׁ ַמ ְעתִּי ֵמאֵת ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ֻשׁתִי וּבֶן ָגּ ְרנִי א ֶ
]יש' ְ " [10 21מד ָ
ִשׂ ָראֵל ִהַגּ ְדתִּי ָלכֶם".
ֲשׁר ָשׁ ַמ ְעתִּי ֵמאֵת ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ֻשׁתִי וּבֶן ָגּ ְרנִי א ֶ
]יש' ְ " [10 21מד ָ
ִשׂ ָראֵל ִהַגּ ְדתִּי ָלכֶם".
ֲשׁר ָשׁ ַמ ְעתִּי ֵמאֵת ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ֻשׁתִי וּבֶן ָגּ ְרנִי א ֶ
]יש' ְ " [10 21מד ָ

ֹשׁה אִישׁ ָה ֱאלֹהִים עַל אֹדוֹתַי וְעַל אֹדוֹתֶי ָך ְבּ ָקדֵשׁ
ֲשׁר ִדּבֶּר ה' אֶל מ ֶ
יַָד ְע ָתּ אֶת ַה ָדּבָר א ֶ
ַבּ ְרנֵ ַע".
ֲשׁר ִדּבֶּר ה' ָעלָיו ָבּזָה ְל ָך ָל ֲעגָה ְל ָך בְּתוּלַת בַּת צִיּוֹן אַ ֲחרֶי ָך
]מלכים ב " [21 19זֶה ַה ָדּבָר א ֶ
ְרוּשׁ ָליִם".
רֹאשׁ ֵהנִיעָה בַּת י ָ
ִשׂ ָראֵל".
ֲשׁר ִדּבֶּר ה' ֲעלֵיכֶם בֵּית י ְ
]יר' ִ " [1 10שׁמְעוּ אֶת ַה ָדּבָר א ֶ
ֲשׁר ִדּבֶּר ה' אֶל יִ ְר ְמיָהוּ ַהנָּבִיא לָבוֹא נְבוּ ַכ ְדרֶאצַּר ֶמ ֶל ְך ָבּבֶל ְלהַכּוֹת
]יר' ַ " [13 46ה ָדּבָר א ֶ
אֶת ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם".
ַשׂדִּים ְבּיַד יִ ְר ְמיָהוּ ַהנָּבִיא".
ֲשׁר ִדּבֶּר ה' אֶל ָבּבֶל אֶל ֶארֶץ כּ ְ
]יר' ַ " [1 50ה ָדּבָר א ֶ
ִשׂ ָראֵל אָמוֹר אָ ַמ ְרתִּי בֵּי ְת ָך וּבֵית אָבִי ָך יִ ְת ַהלְּכוּ ְל ָפנַי
]שמואל א ָ " [30 2לכֵן נְאֻם ה' ֱאלֹהֵי י ְ
עַד עוֹלָם וְ ַעתָּה נְאֻם ה' ָחלִילָה לִּי כִּי ְמ ַכ ְבּדַי ֲא ַכבֵּד וּבֹזַי יֵקָלּוּ".
]יש' .[11 8
ִשׂ ָראֵל ָגּלִיתָה אֶת אֹזֶן ַע ְב ְדּ ָך לֵאמֹר ַבּיִת
]שמואל ב " [27 7כִּי אַתָּה ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ֶא ְבנֶה ָלּ ְך עַל כֵּן ָמצָא ַע ְב ְדּ ָך אֶת לִבּוֹ ְל ִה ְת ַפּלֵּל ֵאלֶי ָך אֶת ַה ְתּ ִפלָּה ַהזֹּאת".
ֲשׁ ְכּנָה ֶא ְתכֶם
ִשׂ ָראֵל הֵיטִיבוּ ַד ְרכֵיכֶם וּ ַמ ַע ְללֵיכֶם וַא ַ
]יר' " [3 7כֹּה אָמַר ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ַבּמָּקוֹם ַהזֶּה".
ָשׂר".
ִשׂ ָראֵל עֹלוֹתֵיכֶם סְפוּ עַל זִ ְבחֵיכֶם וְ ִאכְלוּ ב ָ
]יר' " [21 7כֹּה אָמַר ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ִשׂ ָראֵל ִהנְנִי ַמ ֲאכִילָם אֶת ָהעָם ַהזֶּה ַל ֲענָה
]יר' ָ " [14 9לכֵן כֹּה אָמַר ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ִשׁקִיתִים מֵי רֹאשׁ".
וְה ְ
ַשׁבִּית מִן ַהמָּקוֹם ַהזֶּה ְלעֵינֵיכֶם
ִשׂ ָראֵל ִהנְנִי מ ְ
]יר' " [9 16כִּי כֹה אָמַר ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
וּבִימֵיכֶם קוֹל ָשׂשׂוֹן וְקוֹל ִשׂ ְמ ָחה קוֹל ָחתָן וְקוֹל ַכּלָּה".
ְרוּשׁ ָליִם כֹּה אָמַר ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי
ֹשׁבֵי י ָ
]יר' " [3 19וְאָ ַמ ְר ָתּ ִשׁמְעוּ ְדבַר ה' ַמ ְלכֵי יְהוּדָה וְי ְ
ֲשׁר כָּל שֹׁ ְמעָהּ ִתּ ַצּ ְלנָה אָזְנָיו".
ִשׂ ָראֵל ִהנְנִי ֵמבִיא ָרעָה עַל ַהמָּקוֹם ַהזֶּה א ֶ
יְ
ִשׂ ָראֵל ִהנְנִי ֵמבִי אֶל ָהעִיר ַהזֹּאת וְעַל כָּל ָערֶי ָה אֵת
]יר' " [15 19כֹּה אָמַר ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ֲשׁר ִדּ ַבּ ְרתִּי ָעלֶי ָה כִּי ִהקְשׁוּ אֶת ָע ְרפָּם ְל ִב ְלתִּי ְשׁמוֹ ַע אֶת ְדּ ָברָי".
כָּל ָה ָרעָה א ֶ
ְשׁכְרוּ וּקְיוּ וְנִפְלוּ וְלֹא
ִשׂ ָראֵל ְשׁתוּ ו ִ
]יר' " [27 25וְאָ ַמ ְר ָתּ ֲאלֵיהֶם כֹּה אָמַר ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ֲשׁר אָנֹכִי שֹׁ ֵל ַח בֵּינֵיכֶם".
תָקוּמוּ ִמ ְפּנֵי ַה ֶחרֶב א ֶ
ִשׂ ָראֵל כֹּה תֹאמְרוּ
]יר' " [4 27וְ ִצוִּי ָת אֹתָם אֶל ֲאדֹנֵיהֶם לֵאמֹר כֹּה אָמַר ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
אֶל ֲאדֹנֵיכֶם".
ִשׂ ָראֵל עַל ַה ֵכּלִים הַנּוֹ ָתרִים בֵּית ה' וּבֵית ֶמ ֶל ְך
]יר' " [21 27כִּי כֹה אָמַר ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ִירוּשׁ ָליִם".
יְהוּדָה ו ָ
ִשׂ ָראֵל לֵאמֹר ָשׁ ַב ְרתִּי אֶת עֹל ֶמ ֶל ְך ָבּבֶל".
]יר' " [2 28כֹּה אָמַר ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ִשׂ ָראֵל עֹל ַבּ ְרזֶל נָ ַתתִּי עַל ַצוַּאר כָּל הַגּוֹיִם
]יר' " [14 28כִּי כֹה אָמַר ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ַשּׂדֶה נָ ַתתִּי לוֹ".
ָה ֵאלֶּה ַל ֲעבֹד אֶת נְ ֻב ַכ ְדנֶאצַּר ֶמ ֶל ְך ָבּבֶל וַ ֲע ָבדֻהוּ וְגַם אֶת ַחיַּת ה ָ
ִירוּשׁלִַם
ֲשׁר ִהְגלֵיתִי מ ָ
ִשׂ ָראֵל ְלכָל הַגּוֹלָה א ֶ
]יר' " [4 29כֹּה אָמַר ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ָבּ ֶבלָה".
ֲשׁר ְבּ ִק ְר ְבּכֶם
ַשּׁיאוּ ָלכֶם נְבִיאֵיכֶם א ֶ
ִשׂ ָראֵל אַל י ִ
]יר' " [8 29כִּי כֹה אָמַר ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ֲשׁר אַתֶּם ַמ ְח ְלמִים".
ִשׁמְעוּ אֶל ֲחלֹמֹתֵיכֶם א ֶ
וְקֹ ְסמֵיכֶם וְאַל תּ ְ
ִשׂ ָראֵל אֶל אַחְאָב בֶּן קוֹ ָליָה וְאֶל ִצ ְד ִקיָּהוּ בֶן
]יר' " [21 29כֹּה אָמַר ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ִשׁמִי ָשׁ ֶקר ִהנְנִי נֹתֵן אֹתָם ְבּיַד נְבוּ ַכ ְדרֶאצַּר ֶמ ֶל ְך ָבּבֶל וְ ִהכָּם
ֲשׂיָה ַהנִּ ְבּאִים ָלכֶם בּ ְ
ַמע ֵ
ְלעֵינֵיכֶם".
ְשׁ ְמכָה
ֲשׁר אַתָּה ָשׁ ַל ְח ָתּ ב ִ
ִשׂ ָראֵל ֵלאמֹר יַעַן א ֶ
]יר' " [25 29כֹּה אָמַר ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ֲשׂיָה ַהכֹּהֵן וְאֶל כָּל ַהכֹּ ֲהנִים לֵאמֹר".
ִירוּשׁלִַם וְאֶל ְצ ַפנְיָה בֶן ַמע ֵ
ֲשׁר בּ ָ
ְס ָפרִים אֶל כָּל ָהעָם א ֶ
ִשׂ ָראֵל עוֹד יֹאמְרוּ אֶת ַה ָדּבָר ַהזֶּה ְבּ ֶארֶץ יְהוּדָה
]יר' " [22 31כֹּה אָמַר ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
וּ ְב ָערָיו בְּשׁוּבִי אֶת ְשׁבוּתָם יְָב ֶר ְכ ָך ה' נְוֵה ֶצדֶק הַר ַהקֹּדֶשׁ".
ִשׂ ָראֵל לָקוֹ ַח אֶת ַה ְסּ ָפרִים ָה ֵאלֶּה אֵת ֵספֶר ַה ִמּ ְקנָה
]יר' " [14 32כֹּה אָמַר ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ַהזֶּה וְאֵת ֶהחָתוּם וְאֵת ֵספֶר ַהגָּלוּי ַהזֶּה וּנְ ַתתָּם ִבּ ְכלִי ָחרֶשׂ ְל ַמעַן יַַעמְדוּ יָמִים ַרבִּים".
ְשׂדוֹת וּ ְכ ָרמִים ָבּאָרֶץ
ִשׂ ָראֵל עוֹד יִקָּנוּ ָבתִּים ו ָ
]יר' " [15 32כִּי כֹה אָמַר ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ַהזֹּאת".
ְיוֹשׁבֵי
ִשׂ ָראֵל ָהלֹ ְך וְאָ ַמ ְר ָתּ ְלאִישׁ יְהוּדָה וּל ְ
]יר' " [13 35כֹּה אָמַר ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ִשׁמֹ ַע אֶל ְדּ ָברַי נְאֻם ה'".
ְרוּשׁ ָליִם הֲלוֹא ִתקְחוּ מוּסָר ל ְ
י ָ
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל יַעַן א ֶ
]יר' " [18 35וּ ְלבֵית ָה ֵר ָכבִים אָמַר יִ ְר ְמיָהוּ כֹּה אָמַר ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ֲשׁר ִצוָּה ֶא ְתכֶם".
ִשׁמְרוּ אֶת כָּל ִמצְוֹתָיו וַ ַתּעֲשׂוּ ְכּכֹל א ֶ
ְשׁ ַמ ְעתֶּם עַל ִמ ְצוַת יְהוֹנָדָב ֲאבִיכֶם וַתּ ְ
ִשׂ ָראֵל לֹא יִָכּרֵת אִישׁ לְיוֹנָדָב בֶּן ֵרכָב עֹמֵד
]יר' ָ " [19 35לכֵן כֹּה אָמַר ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ְל ָפנַי כָּל ַהיָּמִים".
ִשׂ ָראֵל
ַכּוּשׁי לֵאמֹר כֹּה אָמַר ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
]יר' " [16 39הָלוֹ ְך וְאָ ַמ ְר ָתּ ְל ֶעבֶד ֶמ ֶל ְך ה ִ
ִהנְנִי ֵמבִי אֶת ְדּ ָברַי אֶל ָהעִיר ַהזֹּאת ְל ָרעָה וְלֹא לְטוֹבָה וְהָיוּ ְל ָפנֶי ָך בַּיּוֹם הַהוּא".
ִשׂ ָראֵל אִם
]יר' " [15 42וְ ַעתָּה ָלכֵן ִשׁמְעוּ ְדבַר ה' ְשׁ ֵארִית יְהוּדָה כֹּה אָמַר ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׂמוּן ְפּנֵיכֶם ָלבֹא ִמ ְצ ַריִם וּבָאתֶם לָגוּר ָשׁם".
אַתֶּם שׂוֹם תּ ִ
ֹשׁבֵי
ֲשׁר נִ ַתּ ְך אַפִּי וַ ֲח ָמתִי עַל י ְ
ִשׂ ָראֵל ַכּא ֶ
]יר' " [18 42כִּי כֹה אָמַר ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁמָּה וְִל ְק ָללָה וּ ְל ֶח ְרפָּה וְלֹא
ְרוּשׁלִַם כֵּן ִתּ ַתּ ְך ֲח ָמתִי ֲעלֵיכֶם ְבּבֹ ֲאכֶם ִמ ְצ ָריִם וִ ְהיִיתֶם לְאָלָה וּל ַ
י ָ
ִתרְאוּ עוֹד אֶת ַהמָּקוֹם ַהזֶּה".
ִשׂ ָראֵל ִהנְנִי שֹׁ ֵל ַח וְ ָל ַק ְחתִּי אֶת
]יר' " [10 43וְאָ ַמ ְר ָתּ ֲאלֵיהֶם כֹּה אָמַר ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ֲשׁר ָט ָמנְתִּי וְנָטָה אֶת
ְשׂ ְמתִּי ִכסְאוֹ ִמ ַמּעַל ָל ֲא ָבנִים ָה ֵאלֶּה א ֶ
נְבוּ ַכ ְדרֶאצַּר ֶמ ֶל ְך ָבּבֶל ַע ְבדִּי ו ַ
ַשׁ ְפרִירוֹ ֲעלֵיהֶם".
ֲשׁר ֵהבֵאתִי עַל
ִשׂ ָראֵל אַתֶּם ְראִיתֶם אֵת כָּל ָה ָרעָה א ֶ
]יר' " [2 44כֹּה אָמַר ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
יוֹשׁב".
ְרוּשׁלִַם וְעַל כָּל ָערֵי יְהוּדָה וְ ִהנָּם ָח ְר ָבּה הַיּוֹם ַהזֶּה וְאֵין ָבּהֶם ֵ
י ָ
ִשׂ ָראֵל ִהנְנִי ָשׂם ָפּנַי ָבּכֶם ְל ָרעָה וּ ְל ַה ְכרִית אֶת
]יר' ָ " [11 44לכֵן כֹּה אָמַר ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
כָּל יְהוּדָה".
ְשׁיכֶם וַ ְתּ ַד ֵבּ ְרנָה ְבּפִיכֶם
ִשׂ ָראֵל לֵאמֹר אַתֶּם וּנ ֵ
]יר' " [25 44כֹּה אָמַר ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ַשּׁ ַמיִם וּ ְל ַה ֵסּ ְך
ֲשׁר נָ ַדרְנוּ ְל ַקטֵּר ִל ְמ ֶלכֶת ה ָ
ֲשׂה אֶת נְ ָדרֵינוּ א ֶ
וּ ִבידֵיכֶם ִמלֵּאתֶם לֵאמֹר ָעשֹׂה נַע ֶ
ֲשׂינָה אֶת נִ ְדרֵיכֶם".
לָהּ נְ ָסכִים ָהקֵים ָתּקִי ְמנָה אֶת נִ ְדרֵיכֶם וְ ָעשֹׂה ַתע ֶ
ִשׂ ָראֵל ִהנְנִי פוֹקֵד אֶל אָמוֹן ִמנֹּא וְעַל ַפּ ְרעֹה וְעַל
]יר' " [25 46אָמַר ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
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ִמ ְצ ַריִם וְעַל ֱאלֹהֶי ָה וְעַל ְמ ָלכֶי ָה וְעַל ַפּ ְרעֹה וְעַל ַהבֹּ ְטחִים בּוֹ".
ִישׁה נִ ְל ְכּדָה
ִשׂ ָראֵל הוֹי אֶל נְבוֹ כִּי ֻשׁ ָדּדָה הֹב ָ
ִשׂ ָראֵל ִהַגּ ְדתִּי ָלכֶם"] .יר' " [1 48לְמוֹאָב כֹּה אָמַר ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ֲשׁר ָשׁ ַמ ְעתִּי ֵמאֵת ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ֻשׁתִי וּבֶן ָגּ ְרנִי א ֶ
]יש' ְ " [10 21מד ָ
ִשׂגָּב וָ ָחתָּה".
ִישׁה ַהמּ ְ
ִק ְריָ ָתיִם הֹב ָ
ִשׂ ָראֵל ִהנְנִי פֹקֵד אֶל ֶמ ֶל ְך ָבּבֶל וְאֶל אַרְצוֹ
ִשׂ ָראֵל ִהַגּ ְדתִּי ָלכֶם"] .יר' ָ " [18 50לכֵן כֹּה אָמַר ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ֲשׁר ָשׁ ַמ ְעתִּי ֵמאֵת ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ֻשׁתִי וּבֶן ָגּ ְרנִי א ֶ
]יש' ְ " [10 21מד ָ
ֲשׁר ָפּ ַק ְד ִתּי אֶל ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ַכּא ֶ
ִשׂ ָראֵל בַּת ָבּבֶל ְכּגֹרֶן עֵת ִה ְדרִיכָהּ עוֹד ְמעַט
ִשׂ ָראֵל ִהַגּ ְדתִּי ָלכֶם"] .יר' " [33 51כִּי כֹה אָמַר ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ֲשׁר ָשׁ ַמ ְעתִּי ֵמאֵת ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ֻשׁתִי וּבֶן ָגּ ְרנִי א ֶ
]יש' ְ " [10 21מד ָ
וּבָאָה ֵעת ַה ָקּצִיר לָהּ".
ִשׂ ָראֵל כִּי מוֹאָב ִכּ ְסדֹם ִתּ ְהיֶה וּ ְבנֵי עַמּוֹן
ִשׂ ָראֵל ִהַגּ ְדתִּי ָלכֶם"] .צפניה ָ " [9 2לכֵן חַי אָנִי נְאֻם ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ֲשׁר ָשׁ ַמ ְעתִּי ֵמאֵת ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ֻשׁתִי וּבֶן ָגּ ְרנִי א ֶ
]יש' ְ " [10 21מד ָ
וּשׁ ָממָה עַד עוֹלָם ְשׁ ֵארִית ַעמִּי יְבָזּוּם וְיֶתֶר גּוֹיִ יִנְחָלוּם".
ְשׁק חָרוּל וּ ִמ ְכרֵה ֶמלַח ְ
ַכּ ֲעמֹ ָרה ִממ ַ
ִשׂ ָראֵל ֱאלֹהִים
ִשׂ ָראֵל ִהַגּ ְדתִּי ָלכֶם"] .דה"י א " [24 17וְיֵאָמֵן וְיְִגדַּל ִשׁ ְמ ָך עַד עוֹלָם לֵאמֹר ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ֲשׁר ָשׁ ַמ ְעתִּי ֵמאֵת ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ֻשׁתִי וּבֶן ָגּ ְרנִי א ֶ
]יש' ְ " [10 21מד ָ
ִשׂ ָראֵל וּבֵית ָדּוִיד ַע ְב ְדּ ָך נָכוֹן ְל ָפנֶי ָך".
ְלי ְ
ִירוּשׁלִַם וּבִיהוּדָה קֹדֶשׁ לַה' ְצבָאוֹת וּבָאוּ כָּל ַהזֹּ ְבחִים
]זכריה " [21 14וְ ָהיָה כָּל סִיר בּ ָ
]יש' " [12 22וַיִּ ְקרָא ֲאדֹנָי ה' ְצבָאוֹת בַּיּוֹם הַהוּא ִל ְבכִי וּ ְל ִמ ְספֵּד וּ ְל ָק ְרחָה וְַל ֲחגֹר ָשׂק".
ִשּׁלוּ ָבהֶם וְלֹא יִ ְהיֶה ְכנַ ֲענִי עוֹד ְבּבֵית ה' ְצבָאוֹת בַּיּוֹם הַהוּא".
וְָלקְחוּ ֵמהֶם וּב ְ
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ֲשׁר עַל ַה ָבּיִת".
אָמר ֲאדֹנָי ה' ְצבָאוֹת ֶל ְך בֹּא אֶל ַהסֹּכֵן ַהזֶּה עַל ֶשׁ ְבנָא א ֶ
]יש' " [15 22כֹּה ַ
ָשׁמּוּ ַהכֹּ ֲהנִים וְ ַהנְּ ִבאִים
ַשּׂרִים וְנ ַ
]יש' " [25 22בַּיּוֹם הַהוּא נְאֻם ה' ְצבָאוֹת תָּמוּשׁ ַהיָּתֵד ַהתְּקוּעָה ְבּמָקוֹם נֶ ֱאמָן וְנְִג ְדּעָה וְנָ ְפלָה ]יר' " [9 4וְ ָהיָה בַיּוֹם הַהוּא נְאֻם ה' יֹאבַד לֵב ַה ֶמּ ֶל ְך וְלֵב ה ָ
יִ ְתמָהוּ".
ֲשׁר ָעלֶי ָה כִּי ה' ִדּבֵּר".
ַשּׂא א ֶ
וְנִ ְכרַת ַהמּ ָ
ֶשׁבֹּר עֻלּוֹ ֵמעַל ַצוָּא ֶר ָך וּמוֹסְרוֹתֶי ָך ֲאנַתֵּק
]יש' " [25 22בַּיּוֹם הַהוּא נְאֻם ה' ְצבָאוֹת תָּמוּשׁ ַהיָּתֵד ַהתְּקוּעָה ְבּמָקוֹם נֶ ֱאמָן וְנְִג ְדּעָה וְנָ ְפלָה ]יר' " [8 30וְ ָהיָה בַיּוֹם הַהוּא נְאֻם ה' ְצבָאוֹת א ְ
וְלֹא יַַעבְדוּ בוֹ עוֹד זָרִים".
ֲשׁר ָעלֶי ָה כִּי ה' ִדּבֵּר".
ַשּׂא א ֶ
וְנִ ְכרַת ַהמּ ָ
ֲשׁר אַתָּה יָגוֹר
ָשׁים א ֶ
]יש' " [25 22בַּיּוֹם הַהוּא נְאֻם ה' ְצבָאוֹת תָּמוּשׁ ַהיָּתֵד ַהתְּקוּעָה ְבּמָקוֹם נֶ ֱאמָן וְנְִג ְדּעָה וְנָ ְפלָה ]יר' " [17 39וְ ִה ַצּ ְלתִּי ָך בַיּוֹם הַהוּא נְאֻם ה' וְלֹא ִתנָּתֵן ְבּיַד ָה ֲאנ ִ
ִמ ְפּנֵיהֶם".
ֲשׁר ָעלֶי ָה כִּי ה' ִדּבֵּר".
ַשּׂא א ֶ
וְנִ ְכרַת ַהמּ ָ
ְשׁי ַה ִמּ ְל ָחמָה יִדַּמּוּ בַּיּוֹם הַהוּא נְאֻם ה'
]יש' " [25 22בַּיּוֹם הַהוּא נְאֻם ה' ְצבָאוֹת תָּמוּשׁ ַהיָּתֵד ַהתְּקוּעָה ְבּמָקוֹם נֶ ֱאמָן וְנְִג ְדּעָה וְנָ ְפלָה ]יר' ָ " [26 49לכֵן יִפְּלוּ בַחוּרֶי ָה ִבּ ְרחֹבֹתֶי ָה וְכָל אַנ ֵ
ְצבָאוֹת".
ֲשׁר ָעלֶי ָה כִּי ה' ִדּבֵּר".
ַשּׂא א ֶ
וְנִ ְכרַת ַהמּ ָ
ְשׁי ִמ ְל ַח ְמתָּהּ יִדַּמּוּ בַּיּוֹם הַהוּא נְאֻם ה'".
]יש' " [25 22בַּיּוֹם הַהוּא נְאֻם ה' ְצבָאוֹת תָּמוּשׁ ַהיָּתֵד ַהתְּקוּעָה ְבּמָקוֹם נֶ ֱאמָן וְנְִג ְדּעָה וְנָ ְפלָה ]יר' ָ " [30 50לכֵן יִפְּלוּ בַחוּרֶי ָה ִבּ ְרחֹבֹתֶי ָה וְכָל אַנ ֵ
ֲשׁר ָעלֶי ָה כִּי ה' ִדּבֵּר".
ַשּׂא א ֶ
וְנִ ְכרַת ַהמּ ָ
ִישׁי וְלֹא ִת ְק ְראִי לִי עוֹד ַבּ ְעלִי".
]יש' " [25 22בַּיּוֹם הַהוּא נְאֻם ה' ְצבָאוֹת תָּמוּשׁ ַהיָּתֵד ַהתְּקוּעָה ְבּמָקוֹם נֶ ֱאמָן וְנְִג ְדּעָה וְנָ ְפלָה ]הושע " [18 2וְ ָהיָה בַיּוֹם הַהוּא נְאֻם ה' ִתּ ְק ְראִי א ִ
ֲשׁר ָעלֶי ָה כִּי ה' ִדּבֵּר".
ַשּׂא א ֶ
וְנִ ְכרַת ַהמּ ָ
]יש' " [25 22בַּיּוֹם הַהוּא נְאֻם ה' ְצבָאוֹת תָּמוּשׁ ַהיָּתֵד ַהתְּקוּעָה ְבּמָקוֹם נֶ ֱאמָן וְנְִג ְדּעָה וְנָ ְפלָה ]עמוס " [16 2וְאַמִּיץ לִבּוֹ ַבּגִּבּוֹרִים עָרוֹם יָנוּס בַּיּוֹם הַהוּא נְאֻם ה'".
ֲשׁר ָעלֶי ָה כִּי ה' ִדּבֵּר".
ַשּׂא א ֶ
וְנִ ְכרַת ַהמּ ָ
ֵשׂו".
]יש' " [25 22בַּיּוֹם הַהוּא נְאֻם ה' ְצבָאוֹת תָּמוּשׁ ַהיָּתֵד ַהתְּקוּעָה ְבּמָקוֹם נֶ ֱאמָן וְנְִג ְדּעָה וְנָ ְפלָה ]עובדיה " [8 1הֲלוֹא בַּיּוֹם הַהוּא נְאֻם ה' וְ ַה ֲא ַב ְדתִּי ֲח ָכמִים ֵמאֱדוֹם וּתְבוּנָה ֵמהַר ע ָ
ֲשׁר ָעלֶי ָה כִּי ה' ִדּבֵּר".
ַשּׂא א ֶ
וְנִ ְכרַת ַהמּ ָ
ֲשׁר ֲה ֵרעֹתִי".
]יש' " [25 22בַּיּוֹם הַהוּא נְאֻם ה' ְצבָאוֹת תָּמוּשׁ ַהיָּתֵד ַהתְּקוּעָה ְבּמָקוֹם נֶ ֱאמָן וְנְִג ְדּעָה וְנָ ְפלָה ]מיכה " [6 4בַּיּוֹם הַהוּא נְאֻם ה' אֹ ְספָה ַהצֹּ ֵלעָה וְ ַהנִּ ָדּחָה ֲא ַק ֵבּצָה וַא ֶ
ֲשׁר ָעלֶי ָה כִּי ה' ִדּבֵּר".
ַשּׂא א ֶ
וְנִ ְכרַת ַהמּ ָ
]יש' " [25 22בַּיּוֹם הַהוּא נְאֻם ה' ְצבָאוֹת תָּמוּשׁ ַהיָּתֵד ַהתְּקוּעָה ְבּמָקוֹם נֶ ֱאמָן וְנְִג ְדּעָה וְנָ ְפלָה ]מיכה " [9 5וְ ָהיָה בַיּוֹם הַהוּא נְאֻם ה' וְ ִה ְכ ַרתִּי סוּסֶי ָך ִמ ִקּ ְר ֶבּ ָך וְ ַה ֲא ַב ְדתִּי ַמ ְר ְכּבֹתֶי ָך".
ֲשׁר ָעלֶי ָה כִּי ה' ִדּבֵּר".
ַשּׂא א ֶ
וְנִ ְכרַת ַהמּ ָ
ְשׁבֶר
ִשׁנֶה ו ֶ
ִשּׁעַר ַה ָדּגִים וִי ָללָה מִן ַהמּ ְ
]יש' " [25 22בַּיּוֹם הַהוּא נְאֻם ה' ְצבָאוֹת תָּמוּשׁ ַהיָּתֵד ַהתְּקוּעָה ְבּמָקוֹם נֶ ֱאמָן וְנְִג ְדּעָה וְנָ ְפלָה ]צפניה " [10 1וְ ָהיָה בַיּוֹם הַהוּא נְאֻם ה' קוֹל ְצ ָעקָה מ ַ
גָּדוֹל ֵמ ַהגְּבָעוֹת".
ֲשׁר ָעלֶי ָה כִּי ה' ִדּבֵּר".
וְנִ ְכרַת ַה ַמּ ָשּׂא א ֶ
ְשׂ ְמתִּי ָך
]יש' " [25 22בַּיּוֹם הַהוּא נְאֻם ה' ְצבָאוֹת תָּמוּשׁ ַהיָּתֵד ַהתְּקוּעָה ְבּמָקוֹם נֶ ֱאמָן וְנְִג ְדּעָה וְנָ ְפלָה ]חגי " [23 2בַּיּוֹם הַהוּא נְאֻם ה' ְצבָאוֹת ֶא ָקּ ֲח ָך זְ ֻר ָבּבֶל בֶּן ְשׁאַ ְלתִּיאֵל ַע ְבדִּי נְאֻם ה' ו ַ
כַּחוֹתָם כִּי ְב ָך ָב ַח ְרתִּי נְאֻם ה' ְצבָאוֹת".
ֲשׁר ָעלֶי ָה כִּי ה' ִדּבֵּר".
ַשּׂא א ֶ
וְנִ ְכרַת ַהמּ ָ
]יש' " [25 22בַּיּוֹם הַהוּא נְאֻם ה' ְצבָאוֹת תָּמוּשׁ ַהיָּתֵד ַהתְּקוּעָה ְבּמָקוֹם נֶ ֱאמָן וְנְִג ְדּעָה וְנָ ְפלָה ]זכריה " [10 3בַּיּוֹם הַהוּא נְאֻם ה' ְצבָאוֹת ִתּ ְקרְאוּ אִישׁ ְל ֵרעֵהוּ אֶל ַתּחַת ֶגּפֶן וְאֶל ַתּחַת
ְתּ ֵאנָה".
ֲשׁר ָעלֶי ָה כִּי ה' ִדּבֵּר".
ַשּׂא א ֶ
וְנִ ְכרַת ַהמּ ָ
ַשּׁגָּעוֹן וְעַל בֵּית יְהוּדָה
]יש' " [25 22בַּיּוֹם הַהוּא נְאֻם ה' ְצבָאוֹת תָּמוּשׁ ַהיָּתֵד ַהתְּקוּעָה ְבּמָקוֹם נֶ ֱאמָן וְנְִג ְדּעָה וְנָ ְפלָה ]זכריה " [4 12בַּיּוֹם הַהוּא נְאֻם ה' אַכֶּה כָל סוּס ַבּ ִתּמָּהוֹן וְרֹכְבוֹ בּ ִ
ֶא ְפקַח אֶת עֵינַי וְכֹל סוּס ָה ַעמִּים אַכֶּה ַבּ ִעוָּרוֹן".
ֲשׁר ָעלֶי ָה כִּי ה' ִדּבֵּר".
ַשּׂא א ֶ
וְנִ ְכרַת ַהמּ ָ
]יש' " [25 22בַּיּוֹם הַהוּא נְאֻם ה' ְצבָאוֹת תָּמוּשׁ ַהיָּתֵד ַהתְּקוּעָה ְבּמָקוֹם נֶ ֱאמָן וְנְִג ְדּעָה וְנָ ְפלָה ]זכריה " [2 13וְ ָהיָה בַיּוֹם הַהוּא נְאֻם ה' ְצבָאוֹת אַ ְכרִית אֶת ְשׁמוֹת ָה ֲע ַצבִּים מִן הָאָרֶץ וְלֹא
יִזָּכְרוּ עוֹד וְגַם אֶת ַהנְּבִיאִים וְאֶת רוּ ַח ַה ֻטּמְאָה אַ ֲעבִיר מִן הָאָרֶץ".
ֲשׁר ָעלֶי ָה כִּי ה' ִדּבֵּר".
ַשּׂא א ֶ
וְנִ ְכרַת ַהמּ ָ
יוֹשׁב מוֹאָב נְאֻם ה'".
]יר' ַ " [43 48פּחַד וָ ַפחַת וָפָח ָעלֶי ָך ֵ
יוֹשׁב הָאָרֶץ".
]יש' ַ " [17 24פּחַד וָ ַפחַת וָפָח ָעלֶי ָך ֵ
]יר' ַ " [44 48הנָּס ִמ ְפּנֵי ַה ַפּחַד יִפֹּל אֶל ַה ַפּחַת וְ ָהעֹלֶה מִן ַה ַפּחַת יִָלּכֵד ַבּפָּח כִּי אָבִיא ֵאלֶי ָה
]יש' " [18 24וְ ָהיָה ַהנָּס מִקּוֹל ַה ַפּחַד יִפֹּל אֶל ַה ַפּחַת וְהָעוֹלֶה מִתּוֹ ְך ַה ַפּחַת יִָלּכֵד ַבּפָּח כִּי
אֶל מוֹאָב ְשׁנַת ְפּ ֻק ָדּתָם נְאֻם ה'".
ֲארֻבּוֹת ִממָּרוֹם נִ ְפתָּחוּ וַיִּ ְרעֲשׁוּ מוֹ ְסדֵי אָרֶץ".
ְשׁה עַל אַ ְד ָמתָהּ אֵין ְמקִימָהּ".
ִשׂ ָראֵל נִטּ ָ
]עמוס " [2 5נָ ְפלָה לֹא תוֹסִיף קוּם בְּתוּלַת י ְ
ִשׁעָהּ וְנָ ְפלָה וְלֹא
ַשּׁכּוֹר וְ ִהתְנוֹ ְדדָה ַכּמְּלוּנָה וְָכבַד ָעלֶי ָה פּ ְ
]יש' " [20 24נוֹ ַע תָּנוּ ַע ֶארֶץ כּ ִ
תֹסִיף קוּם".
ֹשׁב הָאָרֶץ ָע ָליו וְִג ְלּתָה הָאָרֶץ אֶת ָדּמֶי ָה ]מיכה " [3 1כִּי ִהנֵּה ה' יֹצֵא ִמ ְמּקוֹמוֹ וְיָרַד וְָד ַר ְך עַל ָבּ ֳמתֵי אָרֶץ".
]יש' " [21 26כִּי ִהנֵּה ה' יֹצֵא ִמ ְמּקוֹמוֹ ִל ְפקֹד עֲוֹן י ֵ
וְלֹא ְת ַכסֶּה עוֹד עַל הֲרוּגֶי ָה".
וּשׁמוֹ ֶאחָד".
]זכריה " [9 14וְ ָהיָה ה' ְל ֶמ ֶל ְך עַל כָּל הָאָרֶץ בַּיּוֹם הַהוּא יִ ְהיֶה ה' ֶאחָד ְ
ִשׁאָר ַעמּוֹ".
]יש' " [5 28בַּיּוֹם הַהוּא יִ ְהיֶה ה' ְצבָאוֹת ַל ֲע ֶטרֶת ְצבִי וְִל ְצפִירַת ִתּפְאָרָה ל ְ
ֹשׁב עַל ִכּסְאוֹ וְכָל ְצבָא
שׁמַע ְדּבַר ה' ָראִיתִי אֶת ה' י ֵ
]מלכים א " [19 22וַיֹּאמֶר ָלכֵן ְ
ִירוּשׁ ָליִם".
ֲשׁר בּ ָ
ֹשׁלֵי ָהעָם ַהזֶּה א ֶ
ְשׁי לָצוֹן מ ְ
שׁמְעוּ ְדבַר ה' אַנ ֵ
]יש' ָ " [14 28לכֵן ִ
ִשּׂמֹאלוֹ".
ַשּׁ ַמיִם עֹמֵד ָעלָיו מִימִינוֹ וּמ ְ
הָ
ִשׂ ָראֵל אִם
שׁמְעוּ ְדבַר ה' ְשׁ ֵא ִרית יְהוּדָה כֹּה אָמַר ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
]יר' " [15 42וְ ַעתָּה ָלכֵן ִ
ִירוּשׁ ָליִם".
ֲשׁר בּ ָ
ֹשׁלֵי ָהעָם ַהזֶּה א ֶ
ְשׁי לָצוֹן מ ְ
שׁמְעוּ ְדבַר ה' אַנ ֵ
]יש' ָ " [14 28לכֵן ִ
ְשׂמוּן ְפּנֵיכֶם ָלבֹא ִמ ְצ ַריִם וּבָאתֶם לָגוּר ָשׁם".
אַתֶּם שׂוֹם תּ ִ
ִשׁמִי
ִשׁ ַבּ ְעתִּי בּ ְ
ֹשׁבִים ְבּ ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם ִהנְנִי נ ְ
שׁ ְמעוּ ְדבַר ה' כָּל יְהוּדָה ַהיּ ְ
]יר' ָ " [26 44לכֵן ִ
ִירוּשׁ ָליִם".
ֲשׁר בּ ָ
ֹשׁלֵי ָהעָם ַהזֶּה א ֶ
ְשׁי לָצוֹן מ ְ
שׁמְעוּ ְדבַר ה' אַנ ֵ
]יש' ָ " [14 28לכֵן ִ
ַהגָּדוֹל אָמַר ה' אִם יִ ְהיֶה עוֹד ְשׁמִי נִ ְקרָא ְבּפִי כָּל אִישׁ יְהוּדָה אֹמֵר חַי ֲאדֹנָי ה' ְבּכָל ֶארֶץ
ִמ ְצ ָריִם".
ַשּׁ ַמיִם
יוֹשׁב עַל ִכּסְאוֹ וְכָל ְצבָא ה ָ
שׁמְעוּ ְדבַר ה' ָראִיתִי אֶת ה' ֵ
]דה"י ב " [18 18וַיֹּאמֶר ָלכֵן ִ
ִירוּשׁ ָליִם".
ֲשׁר בּ ָ
ֹשׁלֵי ָהעָם ַהזֶּה א ֶ
ְשׁי לָצוֹן מ ְ
שׁמְעוּ ְדבַר ה' אַנ ֵ
]יש' ָ " [14 28לכֵן ִ
וּשׂמֹאלוֹ".
עֹ ְמדִים עַל יְמִינוֹ ְ
]יש' .[24 10
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי יִסַּד ְבּצִיּוֹן אָבֶן ֶאבֶן בֹּחַן ִפּנַּת יִ ְקרַת מוּסָד מוּסָּד
]יש' ָ " [16 28לכֵן כֹּה ַ
ַה ַמּ ֲאמִין לֹא יָחִישׁ".
ִשׁ ָפּטִים ְלעֵינֵי
ָשׂיתִי בְתוֹ ֵכ ְך מ ְ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי ָע ַליִ ְך גַּם אָנִי וְע ִ
]יח' ָ " [8 5לכֵן כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי יִסַּד ְבּצִיּוֹן אָבֶן ֶאבֶן בֹּחַן ִפּנַּת יִ ְקרַת מוּסָד מוּסָּד
]יש' ָ " [16 28לכֵן כֹּה ַ
הַגּוֹיִם".
ַה ַמּ ֲאמִין לֹא יָחִישׁ".
ֲשׁר אַ ֵתּנָה ְמצֹדְדוֹת ָשׁם אֶת
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי אֶל ִכּסְּתוֹתֵי ֶכנָה א ֶ
]יח' ָ " [20 13לכֵן כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי יִסַּד ְבּצִיּוֹן אָבֶן ֶאבֶן בֹּחַן ִפּנַּת יִ ְקרַת מוּסָד מוּסָּד
]יש' ָ " [16 28לכֵן כֹּה ַ
ֲשׁר אַתֶּם ְמצֹדְדוֹת
ְשׁ ַלּ ְחתִּי אֶת ַהנְּפָשׁוֹת א ֶ
ַהנְּפָשׁוֹת ְלפֹרְחוֹת וְ ָק ַר ְעתִּי אֹתָם ֵמעַל זְרוֹעֹתֵיכֶם ו ִ
ַה ַמּ ֲאמִין לֹא יָחִישׁ".
ָשׁים ְלפֹ ְרחֹת".
אֶת נְפ ִ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי ַמצִּית ְבּ ָך אֵשׁ וְאָ ְכלָה
]יח' " [3 21וְאָ ַמ ְר ָתּ ְליַעַר ַהנֶּגֶב ְשׁמַע ְדּבַר ה' כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי יִסַּד ְבּצִיּוֹן אָבֶן ֶאבֶן בֹּחַן ִפּנַּת יִ ְקרַת מוּסָד מוּסָּד
]יש' ָ " [16 28לכֵן כֹּה ַ
ְב ָך כָל עֵץ לַח וְכָל עֵץ יָבֵשׁ לֹא ִת ְכבֶּה ַל ֶהבֶת ַשׁ ְל ֶהבֶת וְנִ ְצרְבוּ בָהּ כָּל ָפּנִים ִמנֶּגֶב צָפוֹנָה".
ַה ַמּ ֲאמִין לֹא יָחִישׁ".
ֲשׁר נָ ְקעָה
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי ֵמעִיר אֶת מְאַ ֲה ַביְִך ָע ַליְִך אֵת א ֶ
]יח' ָ " [22 23לכֵן אָ ֳהלִיבָה כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי יִסַּד ְבּצִיּוֹן אָבֶן ֶאבֶן בֹּחַן ִפּנַּת יִ ְקרַת מוּסָד מוּסָּד
]יש' ָ " [16 28לכֵן כֹּה ַ
ְשׁ ְך ֵמהֶם וַ ֲהבֵאתִים ָע ַליְִך ִמ ָסּבִיב".
נַפ ֵ
ַה ַמּ ֲאמִין לֹא יָחִישׁ".
ְשׁ ְך
ֲשׁר נָ ְקעָה נַפ ֵ
ֲשׁר ָשׂנֵאת ְבּיַד א ֶ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי נֹ ְתנָ ְך ְבּיַד א ֶ
]יח' " [28 23כִּי כֹה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי יִסַּד ְבּצִיּוֹן אָבֶן ֶאבֶן בֹּחַן ִפּנַּת יִ ְקרַת מוּסָד מוּסָּד
]יש' ָ " [16 28לכֵן כֹּה ַ
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ַה ַמּ ֲאמִין לֹא יָחִישׁ".
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי יִסַּד ְבּצִיּוֹן אָבֶן ֶאבֶן בֹּחַן ִפּנַּת יִ ְקרַת מוּסָד מוּסָּד
]יש' ָ " [16 28לכֵן כֹּה ַ
ַה ַמּ ֲאמִין לֹא יָחִישׁ".
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי יִסַּד ְבּצִיּוֹן אָבֶן ֶאבֶן בֹּחַן ִפּנַּת יִ ְקרַת מוּסָד מוּסָּד
]יש' ָ " [16 28לכֵן כֹּה ַ
ַה ַמּ ֲאמִין לֹא יָחִישׁ".
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי יִסַּד ְבּצִיּוֹן אָבֶן ֶאבֶן בֹּחַן ִפּנַּת יִ ְקרַת מוּסָד מוּסָּד
]יש' ָ " [16 28לכֵן כֹּה ַ
ַה ַמּ ֲאמִין לֹא יָחִישׁ".
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי יִסַּד ְבּצִיּוֹן אָבֶן ֶאבֶן בֹּחַן ִפּנַּת יִ ְקרַת מוּסָד מוּסָּד
]יש' ָ " [16 28לכֵן כֹּה ַ
ַה ַמּ ֲאמִין לֹא יָחִישׁ".
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי יִסַּד ְבּצִיּוֹן אָבֶן ֶאבֶן בֹּחַן ִפּנַּת יִ ְקרַת מוּסָד מוּסָּד
]יש' ָ " [16 28לכֵן כֹּה ַ
ַה ַמּ ֲאמִין לֹא יָחִישׁ".
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי יִ ַסּד ְבּצִיּוֹן אָבֶן ֶאבֶן בֹּחַן ִפּנַּת יִ ְקרַת מוּסָד מוּסָּד
]יש' ָ " [16 28לכֵן כֹּה ַ
ַה ַמּ ֲאמִין לֹא יָחִישׁ".
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי יִסַּד ְבּצִיּוֹן אָבֶן ֶאבֶן בֹּחַן ִפּנַּת יִ ְקרַת מוּסָד מוּסָּד
]יש' ָ " [16 28לכֵן כֹּה ַ
ַה ַמּ ֲאמִין לֹא יָחִישׁ".
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי יִסַּד ְבּצִיּוֹן אָבֶן ֶאבֶן בֹּחַן ִפּנַּת יִ ְקרַת מוּסָד מוּסָּד
]יש' ָ " [16 28לכֵן כֹּה ַ
ַה ַמּ ֲאמִין לֹא יָחִישׁ".
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי יִסַּד ְבּצִיּוֹן אָבֶן ֶאבֶן בֹּחַן ִפּנַּת יִ ְקרַת מוּסָד מוּסָּד
]יש' ָ " [16 28לכֵן כֹּה ַ
ַה ַמּ ֲאמִין לֹא יָחִישׁ".
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי יִסַּד ְבּצִיּוֹן אָבֶן ֶאבֶן בֹּחַן ִפּנַּת יִ ְקרַת מוּסָד מוּסָּד
]יש' ָ " [16 28לכֵן כֹּה ַ
ַה ַמּ ֲאמִין לֹא יָחִישׁ".
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי יִסַּד ְבּצִיּוֹן אָבֶן ֶאבֶן בֹּחַן ִפּנַּת יִ ְקרַת מוּסָד מוּסָּד
]יש' ָ " [16 28לכֵן כֹּה ַ
ַה ַמּ ֲאמִין לֹא יָחִישׁ".
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי יִסַּד ְבּצִיּוֹן אָבֶן ֶאבֶן בֹּחַן ִפּנַּת יִ ְקרַת מוּסָד מוּסָּד
]יש' ָ " [16 28לכֵן כֹּה ַ
ַה ַמּ ֲאמִין לֹא יָחִישׁ".
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי יִסַּד ְבּצִיּוֹן אָבֶן ֶאבֶן בֹּחַן ִפּנַּת יִ ְקרַת מוּסָד מוּסָּד
]יש' ָ " [16 28לכֵן כֹּה ַ
ַה ַמּ ֲאמִין לֹא יָחִישׁ".
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי יִסַּד ְבּצִיּוֹן אָבֶן ֶאבֶן בֹּחַן ִפּנַּת יִ ְקרַת מוּסָד מוּסָּד
]יש' ָ " [16 28לכֵן כֹּה ַ
ַה ַמּ ֲאמִין לֹא יָחִישׁ".
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי יִסַּד ְבּצִיּוֹן אָבֶן ֶאבֶן בֹּחַן ִפּנַּת יִ ְקרַת מוּסָד מוּסָּד
]יש' ָ " [16 28לכֵן כֹּה ַ
ַה ַמּ ֲאמִין לֹא יָחִישׁ".
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי יִסַּד ְבּצִיּוֹן אָבֶן ֶאבֶן בֹּחַן ִפּנַּת יִ ְקרַת מוּסָד מוּסָּד
]יש' ָ " [16 28לכֵן כֹּה ַ
ַה ַמּ ֲאמִין לֹא יָחִישׁ".
ֲשׁר ָפּדָה אֶת אַ ְב ָרהָם לֹא ַעתָּה יֵבוֹשׁ יֲַעקֹב
אָמר ה' אֶל בֵּית יֲַעקֹב א ֶ
]יש' ָ " [22 29לכֵן כֹּה ַ
וְלֹא ַעתָּה ָפּנָיו יֶ ֱחוָרוּ".
ֲשׁר ָפּדָה אֶת אַ ְב ָרהָם לֹא ַעתָּה יֵבוֹשׁ יֲַעקֹב
אָמר ה' אֶל בֵּית יֲַעקֹב א ֶ
]יש' ָ " [22 29לכֵן כֹּה ַ
וְלֹא ַעתָּה ָפּנָיו יֶ ֱחוָרוּ".
ֲשׁר ָפּדָה אֶת אַ ְב ָרהָם לֹא ַעתָּה יֵבוֹשׁ יֲַעקֹב
אָמר ה' אֶל בֵּית יֲַעקֹב א ֶ
]יש' ָ " [22 29לכֵן כֹּה ַ
וְלֹא ַעתָּה ָפּנָיו יֶ ֱחוָרוּ".
ֲשׁר ָפּדָה אֶת אַ ְב ָרהָם לֹא ַעתָּה יֵבוֹשׁ יֲַעקֹב
אָמר ה' אֶל בֵּית יֲַעקֹב א ֶ
]יש' ָ " [22 29לכֵן כֹּה ַ
וְלֹא ַעתָּה ָפּנָיו יֶ ֱחוָרוּ".
ֲשׁר ָפּדָה אֶת אַ ְב ָרהָם לֹא ַעתָּה יֵבוֹשׁ יֲַעקֹב
אָמר ה' אֶל בֵּית יֲַעקֹב א ֶ
]יש' ָ " [22 29לכֵן כֹּה ַ
וְלֹא ַעתָּה ָפּנָיו יֶ ֱחוָרוּ".
ֲשׁר ָפּדָה אֶת אַ ְב ָרהָם לֹא ַעתָּה יֵבוֹשׁ יֲַעקֹב
אָמר ה' אֶל בֵּית יֲַעקֹב א ֶ
]יש' ָ " [22 29לכֵן כֹּה ַ
וְלֹא ַעתָּה ָפּנָיו יֶ ֱחוָרוּ".
ֲשׁר ָפּדָה אֶת אַ ְב ָרהָם לֹא ַעתָּה יֵבוֹשׁ יֲַעקֹב
אָמר ה' אֶל בֵּית יֲַעקֹב א ֶ
]יש' ָ " [22 29לכֵן כֹּה ַ
וְלֹא ַעתָּה ָפּנָיו יֶ ֱחוָרוּ".
ֲשׁר ָפּדָה אֶת אַ ְב ָרהָם לֹא ַעתָּה יֵבוֹשׁ יֲַעקֹב
אָמר ה' אֶל בֵּית יֲַעקֹב א ֶ
]יש' ָ " [22 29לכֵן כֹּה ַ
וְלֹא ַעתָּה ָפּנָיו יֶ ֱחוָרוּ".
ֲשׁר ָפּדָה אֶת אַ ְב ָרהָם לֹא ַעתָּה יֵבוֹשׁ יֲַעקֹב
אָמר ה' אֶל בֵּית יֲַעקֹב א ֶ
]יש' ָ " [22 29לכֵן כֹּה ַ
וְלֹא ַעתָּה ָפּנָיו יֶ ֱחוָרוּ".
ֲשׁר ָפּדָה אֶת אַ ְב ָרהָם לֹא ַעתָּה יֵבוֹשׁ יֲַעקֹב
אָמר ה' אֶל בֵּית יֲַעקֹב א ֶ
]יש' ָ " [22 29לכֵן כֹּה ַ
וְלֹא ַעתָּה ָפּנָיו יֶ ֱחוָרוּ".
ֲשׁר ָפּדָה אֶת אַ ְב ָרהָם לֹא ַעתָּה יֵבוֹשׁ יֲַעקֹב
אָמר ה' אֶל בֵּית יֲַעקֹב א ֶ
]יש' ָ " [22 29לכֵן כֹּה ַ
וְלֹא ַעתָּה ָפּנָיו יֶ ֱחוָרוּ".
ֲשׁר ָפּדָה אֶת אַ ְב ָרהָם לֹא ַעתָּה יֵבוֹשׁ יֲַעקֹב
אָמר ה' אֶל בֵּית יֲַעקֹב א ֶ
]יש' ָ " [22 29לכֵן כֹּה ַ
וְלֹא ַעתָּה ָפּנָיו יֶ ֱחוָרוּ".
ֲשׁר ָפּדָה אֶת אַ ְב ָרהָם לֹא ַעתָּה יֵבוֹשׁ יֲַעקֹב
אָמר ה' אֶל בֵּית יֲַעקֹב א ֶ
]יש' ָ " [22 29לכֵן כֹּה ַ
וְלֹא ַעתָּה ָפּנָיו יֶ ֱחוָרוּ".
ֲשׁר ָפּדָה אֶת אַ ְב ָרהָם לֹא ַעתָּה יֵבוֹשׁ יֲַעקֹב
אָמר ה' אֶל בֵּית יֲַעקֹב א ֶ
]יש' ָ " [22 29לכֵן כֹּה ַ
וְלֹא ַעתָּה ָפּנָיו יֶ ֱחוָרוּ".
ֲשׁר ָפּדָה אֶת אַ ְב ָרהָם לֹא ַעתָּה יֵבוֹשׁ יֲַעקֹב
אָמר ה' אֶל בֵּית יֲַעקֹב א ֶ
]יש' ָ " [22 29לכֵן כֹּה ַ
וְלֹא ַעתָּה ָפּנָיו יֶ ֱחוָרוּ".
ֲשׁר ָפּדָה אֶת אַ ְב ָרהָם לֹא ַעתָּה יֵבוֹשׁ יֲַעקֹב
אָמר ה' אֶל בֵּית יֲַעקֹב א ֶ
]יש' ָ " [22 29לכֵן כֹּה ַ
וְלֹא ַעתָּה ָפּנָיו יֶ ֱחוָרוּ".
ֲשׁר ָפּדָה אֶת אַ ְב ָרהָם לֹא ַעתָּה יֵבוֹשׁ יֲַעקֹב
אָמר ה' אֶל בֵּית יֲַעקֹב א ֶ
]יש' ָ " [22 29לכֵן כֹּה ַ
וְלֹא ַעתָּה ָפּנָיו יֶ ֱחוָרוּ".
ֲשׁר ָפּדָה אֶת אַ ְב ָרהָם לֹא ַעתָּה יֵבוֹשׁ יֲַעקֹב
אָמר ה' אֶל בֵּית יֲַעקֹב א ֶ
]יש' ָ " [22 29לכֵן כֹּה ַ
וְלֹא ַעתָּה ָפּנָיו יֶ ֱחוָרוּ".
ֲשׁר ָפּדָה אֶת אַ ְב ָרהָם לֹא ַעתָּה יֵבוֹשׁ יֲַעקֹב
אָמר ה' אֶל בֵּית יֲַעקֹב א ֶ
]יש' ָ " [22 29לכֵן כֹּה ַ
וְלֹא ַעתָּה ָפּנָיו יֶ ֱחוָרוּ".
ֲשׁר ָפּדָה אֶת אַ ְב ָרהָם לֹא ַעתָּה יֵבוֹשׁ יֲַעקֹב
אָמר ה' אֶל בֵּית יֲַעקֹב א ֶ
]יש' ָ " [22 29לכֵן כֹּה ַ
וְלֹא ַעתָּה ָפּנָיו יֶ ֱחוָרוּ".

ֵמהֶם".
ָשׁי גְּאוֹן ֻעזְּכֶם
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי ְמ ַחלֵּל אֶת ִמ ְקדּ ִ
ִשׂ ָראֵל כֹּה ַ
]יח' ֱ " [21 24אמֹר ְלבֵית י ְ
ֲשׁר ֲעזַ ְבתֶּם ַבּ ֶחרֶב יִפֹּלוּ".
ְשׁכֶם וּ ְבנֵיכֶם וּבְנוֹתֵיכֶם א ֶ
ַמ ְחמַד עֵינֵיכֶם וּ ַמ ְחמַל נַפ ְ
ִשׁתִּים וְ ִה ְכ ַרתִּי אֶת ְכּ ֵרתִים
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי נוֹטֶה יָדִי עַל ְפּל ְ
]יח' ָ " [16 25לכֵן כֹּה ַ
וְ ַה ֲא ַב ְדתִּי אֶת ְשׁ ֵארִית חוֹף ַהיָּם".
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי ָע ַליִ ְך צֹר וְ ַה ֲעלֵיתִי ָע ַליְִך גּוֹיִם ַרבִּים ְכּ ַהעֲלוֹת ַהיָּם
]יח' ָ " [3 26לכֵן כֹּה ַ
ְלַגלָּיו".
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי ֵמבִיא אֶל צֹר נְבוּ ַכ ְדרֶאצַּר ֶמ ֶל ְך ָבּבֶל ִמצָּפוֹן ֶמ ֶל ְך
]יח' " [7 26כִּי כֹה ַ
ָשׁים וְ ָקהָל וְעַם רָב".
ְמ ָלכִים בְּסוּס וּ ְב ֶרכֶב וּ ְב ָפר ִ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי ָע ַליְִך צִידוֹן וְנִ ְכ ַבּ ְדתִּי בְּתוֹ ֵכ ְך וְיָדְעוּ כִּי ֲאנִי ה'
]יח' " [22 28וְאָ ַמ ְר ָתּ כֹּה ַ
ַשׁתִּי בָהּ".
ַבּעֲשׂוֹתִי בָהּ ְשׁ ָפטִים וְנִ ְקדּ ְ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי ָעלֶי ָך ַפּ ְרעֹה ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַריִם ַה ַתּנִּים ַהגָּדוֹל
]יח' ַ " [3 29דּבֵּר וְאָ ַמ ְר ָתּ כֹּה ַ
ֲשׂי ִתנִי".
ֲשׁר אָמַר לִי יְאֹ ִרי וַ ֲאנִי ע ִ
ָהרֹבֵץ בְּתוֹ ְך יְאֹרָיו א ֶ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי ֵמבִיא ָע ַליְִך ָחרֶב וְ ִה ְכ ַרתִּי ִמ ֵמּ ְך אָדָם וּ ְב ֵהמָה".
]יח' ָ " [8 29לכֵן כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי נֹתֵן ִלנְבוּ ַכ ְדרֶאצַּר ֶמ ֶל ְך ָבּבֶל אֶת ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם
]יח' ָ " [19 29לכֵן כֹּה ַ
ְשׁלַל ְשׁ ָללָהּ וּ ָבזַז ִבּזָּהּ וְ ָהיְתָה ָשׂכָר ְלחֵילוֹ".
ָשׂא ֲהמֹנָהּ ו ָ
וְנ ָ
ְשׁ ַב ְרתִּי אֶת זְרֹעֹתָיו אֶת
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי אֶל ַפּ ְרעֹה ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַריִם ו ָ
]יח' ָ " [22 30לכֵן כֹּה ַ
ִשׁ ָבּרֶת וְ ִה ַפּ ְלתִּי אֶת ַה ֶחרֶב ִמיָּדוֹ".
ַה ֲחזָקָה וְאֶת ַהנּ ְ
ִשׁ ַבּתִּים ֵמרְעוֹת
ַשׁתִּי אֶת צֹאנִי ִמיָּדָם וְה ְ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי אֶל ָהרֹעִים וְָדר ְ
]יח' " [10 34כֹּה ַ
צֹאן וְלֹא יִרְעוּ עוֹד ָהרֹעִים אוֹתָם וְ ִה ַצּ ְלתִּי צֹאנִי ִמפִּיהֶם וְלֹא ִת ְהיֶיןָ ָלהֶם לְאָ ְכלָה".
ַשׁתִּי אֶת צֹאנִי וּ ִב ַקּ ְרתִּים".
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי אָנִי וְָדר ְ
]יח' " [11 34כִּי כֹּה ַ
ָשׂה ָלאֵילִים וְָלעַתּוּדִים".
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי שֹׁפֵט בֵּין ֶשׂה ל ֶ
]יח' " [17 34וְאַ ֵתּנָה צֹאנִי כֹּה ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי ֵאלֶי ָך הַר ֵשׂעִיר וְנָטִיתִי יָדִי ָעלֶי ָך וּנְ ַתתִּי ָך
]יח' " [3 35וְאָ ַמ ְר ָתּ לּוֹ כֹּה ַ
ְשׁמָּה".
ְשׁ ָממָה וּמ ַ
ִשׂ ָראֵל וְאָ ַמ ְר ָתּ ֶל ָהרִים וְַלגְּ ָבעוֹת ָל ֲאפִיקִים וְַלגֵּאָיוֹת כֹּה
]יח' ָ " [6 36לכֵן ִהנָּבֵא עַל אַ ְדמַת י ְ
ְשׂאתֶם".
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי ְב ִקנְאָתִי וּ ַב ֲח ָמתִי ִדּ ַבּ ְרתִּי יַעַן ְכּ ִלמַּת גּוֹיִם נ ָ
ַ
ֶשׁ ְך וְ ֻתבָל".
ְשׂיא רֹאשׁ מ ֶ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי ֵאלֶי ָך גּוֹג נ ִ
]יח' " [3 38וְאָ ַמ ְר ָתּ כֹּה ַ
ְשׂיא
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי ֵאלֶי ָך גּוֹג נ ִ
]יח' " [1 39וְאַתָּה בֶן אָדָם ִהנָּבֵא עַל גּוֹג וְאָ ַמ ְר ָתּ כֹּה ַ
ֶשׁ ְך וְ ֻתבָל".
רֹאשׁ מ ֶ
ֲשׁר ָעלִי ָת ָשּׁם לֹא ֵתרֵד ִמ ֶמּנָּה כִּי מוֹת תָּמוּת
אָמר ה' ַה ִמּטָּה א ֶ
]מלכים ב " [4 1וְ ָלכֵן כֹּה ַ
וַיֵֶּל ְך ֵא ִליָּה".
אָמר ה' אֶל ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר לֹא יָבֹא אֶל ָהעִיר ַהזֹּאת וְלֹא יוֹרֶה ָשׁם
]מלכים ב ָ " [32 19לכֵן כֹּה ַ
ִשׁפֹּ ְך ָעלֶי ָה סֹ ְללָה".
חֵץ וְלֹא יְ ַק ְדּ ֶמנָּה ָמגֵן וְלֹא י ְ
ְרוּשׁלִַם וִיהוּדָה
ִשׂ ָראֵל ִהנְנִי ֵמבִיא ָרעָה עַל י ָ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
]מלכים ב ָ " [12 21לכֵן כֹּה ַ
ֲשׁר כָּל שֹׁ ְמעָהּ ִתּ ַצּ ְלנָה ְשׁתֵּי אָזְנָיו".
אֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי ְצבָאוֹת יַעַן ַדּ ֶבּ ְרכֶם אֶת ַה ָדּבָר ַהזֶּה ִהנְנִי נֹתֵן ְדּ ָברַי ְבּפִי ָך
]יר' ָ " [14 5לכֵן כֹּה ַ
ְלאֵשׁ וְ ָהעָם ַהזֶּה ֵעצִים וַ ֲא ָכ ָלתַם".
ָשׁלוּ בָם אָבוֹת וּ ָבנִים יַ ְחדָּו
אָמר ה' ִהנְנִי נֹתֵן אֶל ָהעָם ַהזֶּה ִמ ְכשֹׁלִים וְכ ְ
]יר' ָ " [21 6לכֵן כֹּה ַ
ָשׁכֵן וְרֵעוֹ וְאָבָדוּ".
ֱשׂה ִמ ְפּנֵי בַּת ַעמִּי".
אָמר ה' ְצבָאוֹת ִהנְנִי צוֹ ְרפָם וּ ְב ַחנְתִּים כִּי אֵי ְך ֶאע ֶ
]יר' ָ " [6 9לכֵן כֹּה ַ
ִשׂ ָראֵל ִהנְנִי ַמ ֲאכִילָם אֶת ָהעָם ַהזֶּה ַל ֲענָה
אָמר ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
]יר' ָ " [14 9לכֵן כֹּה ַ
ִשׁקִיתִים מֵי רֹאשׁ".
וְה ְ
ֲשׁר לֹא יוּכְלוּ ָלצֵאת ִמ ֶמּנָּה וְזָעֲקוּ
אָמר ה' ִהנְנִי ֵמבִיא ֲאלֵיהֶם ָרעָה א ֶ
]יר' ָ " [11 11לכֵן כֹּה ַ
ֶשׁמַע ֲאלֵיהֶם".
ֵאלַי וְלֹא א ְ
ְשׁם
ְשׁ ָך לֵאמֹר לֹא ִתנָּבֵא בּ ֵ
ְשׁים אֶת נַפ ְ
ְשׁי ֲענָתוֹת ַה ְמ ַבק ִ
אָמר ה' עַל אַנ ֵ
]יר' ָ " [21 11לכֵן כֹּה ַ
ה' וְלֹא תָמוּת ְבּיָדֵנוּ".
אָמר ה' ְצבָאוֹת ִהנְנִי פֹקֵד ֲעלֵיהֶם ַהבַּחוּרִים יָמֻתוּ ַב ֶחרֶב ְבּנֵיהֶם
]יר' ָ " [22 11לכֵן כֹּה ַ
וּבְנוֹתֵיהֶם יָמֻתוּ ָבּ ָרעָב".
ִשׁמִי וַ ֲאנִי לֹא ְשׁ ַל ְחתִּים וְ ֵהמָּה אֹ ְמרִים
אָמר ה' עַל ַהנְּ ִבאִים ַהנִּ ְבּאִים בּ ְ
]יר' ָ " [15 14לכֵן כֹּה ַ
ֶחרֶב וְ ָרעָב לֹא יִ ְהיֶה בָּאָרֶץ ַהזֹּאת ַבּ ֶחרֶב וּ ָב ָרעָב יִתַּמּוּ ַהנְּ ִבאִים ָה ֵהמָּה".
ֲשׁי ְב ָך ְל ָפנַי ַתּ ֲעמֹד וְאִם תּוֹצִיא יָקָר מִזּוֹלֵל ְכּפִי
אָמר ה' אִם תָּשׁוּב וַא ִ
]יר' ָ " [19 15לכֵן כֹּה ַ
ָשׁבוּ ֵהמָּה ֵאלֶי ָך וְאַתָּה לֹא תָשׁוּב ֲאלֵיהֶם".
ִת ְהיֶה י ֻ
ָשׂתָה ְמאֹד בְּתוּלַת
אָמר ה' ַשׁאֲלוּ נָא בַּגּוֹיִם מִי ָשׁמַע ָכּ ֵאלֶּה ַשׁ ֲע ֻררִת ע ְ
]יר' ָ " [13 18לכֵן כֹּה ַ
ִשׂ ָראֵל".
יְ
ֹאשׁיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְהוּדָה לֹא יִ ְספְּדוּ לוֹ הוֹי אָחִי
אָמר ה' אֶל יְהוֹיָקִים ֶבּן י ִ
]יר' ָ " [18 22לכֵן כֹּה ַ
וְהוֹי אָחוֹת לֹא יִ ְספְּדוּ לוֹ הוֹי אָדוֹן וְהוֹי הֹדֹה".
ִשׂ ָראֵל עַל ָהרֹעִים ָהרֹעִים אֶת ַעמִּי אַתֶּם ֲה ִפצֹתֶם אֶת
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
]יר' ָ " [2 23לכֵן כֹּה ַ
צֹאנִי וַ ַתּדִּחוּם וְלֹא ְפ ַק ְדתֶּם אֹתָם ִהנְנִי פֹקֵד ֲעלֵיכֶם אֶת רֹ ַע ַמ ַע ְללֵיכֶם נְאֻם ה'".
ִשׁ ִקתִים מֵי
אָמר ה' ְצבָאוֹת עַל ַהנְּ ִבאִים ִהנְנִי ַמ ֲאכִיל אוֹתָם ַל ֲענָה וְה ְ
]יר' ָ " [15 23לכֵן כֹּה ַ
ְרוּשׁלִַם יָצְאָה ֲחנֻפָּה ְלכָל הָאָרֶץ".
רֹאשׁ כִּי ֵמאֵת נְבִיאֵי י ָ
ַשּׂא ה'
אָמר ה' יַעַן ֲא ָמ ְרכֶם אֶת ַה ָדּבָר ַהזֶּה מ ָ
ַשּׂא ה' תֹּאמֵרוּ ָלכֵן כֹּה ַ
]יר' " [38 23וְאִם מ ָ
ַשּׂא ה'".
ֶשׁלַח ֲאלֵיכֶם לֵאמֹר לֹא תֹאמְרוּ מ ָ
וָא ְ
ֲשׁר לֹא ְשׁ ַמ ְעתֶּם אֶת ְדּ ָברָי".
אָמר ה' ְצבָאוֹת יַעַן א ֶ
]יר' ָ " [8 25לכֵן כֹּה ַ
ַשּׁנָה אַתָּה מֵת כִּי ָסרָה ִד ַבּ ְר ָתּ
ְשׁ ֵלּ ֲח ָך ֵמעַל ְפּנֵי ָה ֲא ָדמָה ה ָ
אָמר ה' ִהנְנִי מ ַ
]יר' ָ " [16 28לכֵן כֹּה ַ
אֶל ה'".
אָמר ה' ִהנְנִי פֹקֵד עַל ְשׁ ַמ ְעיָה ַהנֶּ ֱח ָל ִמי וְעַל זַרְעוֹ לֹא יִ ְהיֶה לוֹ אִישׁ
]יר' ָ " [32 29לכֵן כֹּה ַ
ֹשׂה ְל ַעמִּי נְאֻם ה' כִּי ָסרָה ִדבֶּר עַל ה'".
ֲשׁר ֲאנִי ע ֶ
יוֹשׁב בְּתוֹ ְך ָהעָם ַהזֶּה וְלֹא יִ ְראֶה בַטּוֹב א ֶ
ֵ
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ֲשׁר ָפּדָה אֶת אַ ְב ָרהָם לֹא ַעתָּה יֵבוֹשׁ יֲַעקֹב
אָמר ה' אֶל בֵּית יֲַעקֹב א ֶ
]יש' ָ " [22 29לכֵן כֹּה ַ
וְלֹא ַעתָּה ָפּנָיו יֶ ֱחוָרוּ".
ֲשׁר ָפּדָה אֶת אַ ְב ָר ָהם לֹא ַעתָּה יֵבוֹשׁ יֲַעקֹב
אָמר ה' אֶל בֵּית יֲַעקֹב א ֶ
]יש' ָ " [22 29לכֵן כֹּה ַ
וְלֹא ַעתָּה ָפּנָיו יֶ ֱחוָרוּ".
ֲשׁר ָפּדָה אֶת אַ ְב ָרהָם לֹא ַעתָּה יֵבוֹשׁ יֲַעקֹב
]יש' ָ " [22 29לכֵן כֹּה אָ ַמר ה' אֶל בֵּית יֲַעקֹב א ֶ
וְלֹא ַעתָּה ָפּנָיו יֶ ֱחוָרוּ".
ֲשׁר ָפּדָה אֶת אַ ְב ָרהָם לֹא ַעתָּה יֵבוֹשׁ יֲַעקֹב
אָמר ה' אֶל בֵּית יֲַעקֹב א ֶ
]יש' ָ " [22 29לכֵן כֹּה ַ
וְלֹא ַעתָּה ָפּנָיו יֶ ֱחוָרוּ".
ֲשׁר ָפּדָה אֶת אַ ְב ָרהָם לֹא ַעתָּה יֵבוֹשׁ יֲַעקֹב
אָמר ה' אֶל בֵּית יֲַעקֹב א ֶ
]יש' ָ " [22 29לכֵן כֹּה ַ
וְלֹא ַעתָּה ָפּנָיו יֶ ֱחוָרוּ".
ֲשׁר ָפּדָה אֶת אַ ְב ָרהָם לֹא ַעתָּה יֵבוֹשׁ יֲַעקֹב
אָמר ה' אֶל בֵּית יֲַעקֹב א ֶ
]יש' ָ " [22 29לכֵן כֹּה ַ
וְלֹא ַעתָּה ָפּנָיו יֶ ֱחוָרוּ".
ֲשׁר ָפּדָה אֶת אַ ְב ָרהָם לֹא ַעתָּה יֵבוֹשׁ יֲַעקֹב
אָמר ה' אֶל בֵּית יֲַעקֹב א ֶ
]יש' ָ " [22 29לכֵן כֹּה ַ
וְלֹא ַעתָּה ָפּנָיו יֶ ֱחוָרוּ".
ֲשׁר ָפּדָה אֶת אַ ְב ָרהָם לֹא ַעתָּה יֵבוֹשׁ יֲַעקֹב
אָמר ה' אֶל בֵּית יֲַעקֹב א ֶ
]יש' ָ " [22 29לכֵן כֹּה ַ
וְלֹא ַעתָּה ָפּנָיו יֶ ֱחוָרוּ".
ֲשׁר ָפּדָה אֶת אַ ְב ָרהָם לֹא ַעתָּה יֵבוֹשׁ יֲַעקֹב
אָמר ה' אֶל בֵּית יֲַעקֹב א ֶ
]יש' ָ " [22 29לכֵן כֹּה ַ
וְלֹא ַעתָּה ָפּנָיו יֶ ֱחוָרוּ".
ֲשׁר ָפּדָה אֶת אַ ְב ָרהָם לֹא ַעתָּה יֵבוֹשׁ יֲַעקֹב
אָמר ה' אֶל בֵּית יֲַעקֹב א ֶ
]יש' ָ " [22 29לכֵן כֹּה ַ
וְלֹא ַעתָּה ָפּנָיו יֶ ֱחוָרוּ".
ֲשׁר ָפּדָה אֶת אַ ְב ָרהָם לֹא ַעתָּה יֵבוֹשׁ יֲַעקֹב
אָמר ה' אֶל בֵּית יֲַעקֹב א ֶ
]יש' ָ " [22 29לכֵן כֹּה ַ
וְלֹא ַעתָּה ָפּנָיו יֶ ֱחוָרוּ".
ֲשׁר ָפּדָה אֶת אַ ְב ָרהָם לֹא ַעתָּה יֵבוֹשׁ יֲַעקֹב
אָמר ה' אֶל בֵּית יֲַעקֹב א ֶ
]יש' ָ " [22 29לכֵן כֹּה ַ
וְלֹא ַעתָּה ָפּנָיו יֶ ֱחוָרוּ".
ֲשׁר ָפּדָה אֶת אַ ְב ָרהָם לֹא ַעתָּה יֵבוֹשׁ יֲַעקֹב
אָמר ה' אֶל בֵּית יֲַעקֹב א ֶ
]יש' ָ " [22 29לכֵן כֹּה ַ
וְלֹא ַעתָּה ָפּנָיו יֶ ֱחוָרוּ".
ַשׁקֵט וּ ְב ִב ְטחָה
ָשׁעוּן ְבּה ְ
ִשׂ ָראֵל בְּשׁוּבָה וָנַחַת ִתּוּ ֵ
אָמר ֲאדֹנָי ה' קְדוֹשׁ י ְ
]יש' " [15 30כִּי כֹה ַ
ִתּ ְהיֶה גְּבוּ ַר ְתכֶם וְלֹא ֲאבִיתֶם".
ַשׁקֵט וּ ְב ִב ְטחָה
ָשׁעוּן ְבּה ְ
ִשׂ ָראֵל בְּשׁוּבָה וָנַחַת ִתּוּ ֵ
אָמר ֲאדֹנָי ה' קְדוֹשׁ י ְ
]יש' " [15 30כִּי כֹה ַ
ִתּ ְהיֶה גְּבוּ ַר ְתכֶם וְלֹא ֲאבִיתֶם".
ַשׁקֵט וּ ְב ִב ְטחָה
ָשׁעוּן ְבּה ְ
ִשׂ ָראֵל בְּשׁוּבָה וָנַחַת ִתּוּ ֵ
אָמר ֲאדֹנָי ה' קְדוֹשׁ י ְ
]יש' " [15 30כִּי כֹה ַ
ִתּ ְהיֶה גְּבוּ ַר ְתכֶם וְלֹא ֲאבִיתֶם".
ַשׁקֵט וּ ְב ִב ְטחָה
ָשׁעוּן ְבּה ְ
ִשׂ ָראֵל בְּשׁוּבָה וָנַחַת ִתּוּ ֵ
אָמר ֲאדֹנָי ה' קְדוֹשׁ י ְ
]יש' " [15 30כִּי כֹה ַ
ִתּ ְהיֶה גְּבוּ ַר ְתכֶם וְלֹא ֲאבִיתֶם".
ָשׁעוּן ְבּ ַה ְשׁקֵט וּ ְב ִב ְטחָה
ִשׂ ָראֵל בְּשׁוּבָה וָנַחַת ִתּוּ ֵ
אָמר ֲאדֹנָי ה' קְדוֹשׁ י ְ
]יש' " [15 30כִּי כֹה ַ
ִתּ ְהיֶה גְּבוּ ַר ְתכֶם וְלֹא ֲאבִיתֶם".
ַשׁקֵט וּ ְב ִב ְטחָה
ָשׁעוּן ְבּה ְ
ִשׂ ָראֵל בְּשׁוּבָה וָנַחַת ִתּוּ ֵ
אָמר ֲאדֹנָי ה' קְדוֹשׁ י ְ
]יש' " [15 30כִּי כֹה ַ
ִתּ ְהיֶה גְּבוּ ַר ְתכֶם וְלֹא ֲאבִיתֶם".
ַשׁקֵט וּ ְב ִב ְטחָה
ָשׁעוּן ְבּה ְ
ִשׂ ָראֵל בְּשׁוּבָה וָנַחַת ִתּוּ ֵ
אָמר ֲאדֹנָי ה' קְדוֹשׁ י ְ
]יש' " [15 30כִּי כֹה ַ
ִתּ ְהיֶה גְּבוּ ַר ְתכֶם וְלֹא ֲאבִיתֶם".
ַשׁקֵט וּ ְב ִב ְטחָה
ָשׁעוּן ְבּה ְ
ִשׂ ָראֵל בְּשׁוּבָה וָנַחַת ִתּוּ ֵ
אָמר ֲאדֹנָי ה' קְדוֹשׁ י ְ
]יש' " [15 30כִּי כֹה ַ
ִתּ ְהיֶה גְּבוּ ַר ְתכֶם וְלֹא ֲאבִיתֶם".
ַשׁקֵט וּ ְב ִב ְטחָה
ָשׁעוּן ְבּה ְ
ִשׂ ָראֵל בְּשׁוּבָה וָנַחַת ִתּוּ ֵ
אָמר ֲאדֹנָי ה' קְדוֹשׁ י ְ
]יש' " [15 30כִּי כֹה ַ
ִתּ ְהיֶה גְּבוּ ַר ְתכֶם וְלֹא ֲאבִיתֶם".
ַשׁקֵט וּ ְב ִב ְטחָה
ָשׁעוּן ְבּה ְ
ִשׂ ָראֵל בְּשׁוּבָה וָנַחַת ִתּוּ ֵ
אָמר ֲאדֹנָי ה' קְדוֹשׁ י ְ
]יש' " [15 30כִּי כֹה ַ
ִתּ ְהיֶה גְּבוּ ַר ְתכֶם וְלֹא ֲא ִביתֶם".
ַשׁקֵט וּ ְב ִב ְטחָה
ָשׁעוּן ְבּה ְ
ִשׂ ָראֵל בְּשׁוּבָה וָנַחַת ִתּוּ ֵ
אָמר ֲאדֹנָי ה' קְדוֹשׁ י ְ
]יש' " [15 30כִּי כֹה ַ
ִתּ ְהיֶה גְּבוּ ַר ְתכֶם וְלֹא ֲאבִיתֶם".
ַשׁקֵט וּ ְב ִב ְטחָה
ָשׁעוּן ְבּה ְ
ִשׂ ָראֵל בְּשׁוּבָה וָנַחַת ִתּוּ ֵ
אָמר ֲאדֹנָי ה' קְדוֹשׁ י ְ
]יש' " [15 30כִּי כֹה ַ
ִתּ ְהיֶה גְּבוּ ַר ְתכֶם וְלֹא ֲאבִיתֶם".
ֲשׁר יִ ָקּרֵא ָעלָיו
ֲשׁר יֶ ְהגֶּה הָאַ ְריֵה וְ ַה ְכּפִיר עַל ַטרְפּוֹ א ֶ
אָמר ה' ֵאלַי ַכּא ֶ
]יש' " [4 31כִּי כֹה ַ
ְמלֹא רֹעִים מִקּוֹלָם לֹא יֵחָת וּ ֵמהֲמוֹנָם לֹא יֲַענֶה כֵּן יֵרֵד ה' ְצבָאוֹת ִל ְצבֹּא עַל הַר צִיּוֹן וְעַל
גִּ ְב ָעתָהּ".
ָשׂא".
ֹאמר ה' ַעתָּה אֵרוֹמָם ַעתָּה ֶאנּ ֵ
]יש' ַ " [10 33עתָּה אָקוּם י ַ
שׁנָה ַל ֶמּ ֶל ְך ִחזְ ִקיָּהוּ ָעלָה ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר עַל כָּל ָערֵי
ֶשׂרֵה ָ
]יש' " [1 36וַיְהִי בְּאַ ְרבַּע ע ְ
ְשׂם".
יְהוּדָה ַה ְבּצֻרוֹת וַיִּ ְתפּ ֵ
ְרוּשׁלְַמָה אֶל ַה ֶמּ ֶל ְך ִחזְ ִקיָּהוּ ְבּחֵיל
ְשׁקֵה ִמ ָלּכִישׁ י ָ
ִשׁלַח ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר אֶת ַרב ָ
]יש' " [2 36וַיּ ְ
ָכּבֵד וַיֲַּעמֹד ִבּ ְת ָעלַת ַה ְבּ ֵרכָה ָה ֶעלְיוֹנָה ִבּ ְמ ִסלַּת ְשׂדֵה כוֹבֵס".
ְשׁ ְבנָא ַהסֹּפֵר וְיוֹאָח בֶּן אָסָף
ֲשׁר עַל ַה ָבּיִת ו ֶ
]יש' " [3 36וַיֵּצֵא ֵאלָיו ֶא ְליָקִים בֶּן ִח ְל ִקיָּהוּ א ֶ
ַה ַמּזְכִּיר".
ְשׁ ְבנָא ַהסֹּפֵר וְיוֹאָח בֶּן אָסָף
ֲשׁר עַל ַה ָבּיִת ו ֶ
]יש' " [3 36וַיֵּצֵא ֵאלָיו ֶא ְליָקִים בֶּן ִח ְל ִקיָּהוּ א ֶ
ַה ַמּזְכִּיר".
ְשׁ ְבנָא ַהסֹּפֵר וְיוֹאָח בֶּן אָסָף
שׁר עַל ַה ָבּיִת ו ֶ
]יש' " [3 36וַיֵּצֵא ֵאלָיו ֶא ְליָקִים בֶּן ִח ְל ִקיָּהוּ ֲא ֶ
ַה ַמּזְכִּיר".
אָמר ַה ֶמּ ֶל ְך ַהגָּדוֹל ֶמ ֶל ְך
ְשׁקֵה ִא ְמרוּ נָא אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ כֹּה ַ
ֹאמר ֲאלֵיהֶם ַרב ָ
]יש' " [4 36וַיּ ֶ
ֲשׁר ָבּ ָט ְח ָתּ".
אַשּׁוּר מָה ַה ִבּטָּחוֹן ַהזֶּה א ֶ
ְשׁקֵה ִאמְרוּ נָא אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ כֹּה אָמַר ַה ֶמּ ֶל ְך ַהגָּדוֹל ֶמ ֶל ְך
]יש' " [4 36וַיֹּאמֶר ֲאלֵיהֶם ַרב ָ
ֲשׁר ָבּ ָט ְח ָתּ".
אַשּׁוּר מָה ַה ִבּטָּחוֹן ַהזֶּה א ֶ
שׂ ָפ ַתיִם ֵעצָה וּגְבוּרָה ַל ִמּ ְל ָחמָה ַעתָּה עַל מִי ָב ַט ְח ָתּ כִּי ָמ ַר ְד ָתּ
]יש' " [5 36אָ ַמ ְרתִּי אַ ְך ְדּבַר ְ
בִּי".

]יר' ָ " [28 32לכֵן כֹּה ַ
ַשׂדִּים וּ ְביַד נְבוּ ַכ ְדרֶאצַּר
אָמר ה' ִהנְנִי נֹתֵן אֶת ָהעִיר ַהזֹּאת ְבּיַד ַהכּ ְ
ֶמ ֶל ְך ָבּבֶל וּ ְל ָכדָהּ".
ֲשׁר אַתֶּם אֹ ְמרִים נִ ְתּנָה
ִשׂ ָראֵל אֶל ָהעִיר ַהזֹּאת א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
]יר' " [36 32וְ ַעתָּה ָלכֵן כֹּה ַ
ְבּיַד ֶמ ֶל ְך ָבּבֶל ַבּ ֶחרֶב וּ ָב ָרעָב וּ ַב ָדּבֶר".
אָמר ה' אַתֶּם לֹא ְשׁ ַמ ְעתֶּם ֵאלַי ִל ְקרֹא דְרוֹר אִישׁ לְאָחִיו וְאִישׁ ְל ֵרעֵהוּ
]יר' ָ " [17 34לכֵן כֹּה ַ
ִהנְנִי קֹרֵא ָלכֶם דְּרוֹר נְאֻם ה' אֶל ַה ֶחרֶב אֶל ַה ֶדּבֶר וְאֶל ָה ָרעָב וְנָ ַתתִּי ֶא ְתכֶם ְלזַ ֲעוָה ְלכֹל
ַמ ְמלְכוֹת הָאָרֶץ".
ִשׂ ָראֵל ִהנְנִי ֵמבִיא אֶל יְהוּדָה וְאֶל כָּל
אָמר ה' ֱאלֹהֵי ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
]יר' ָ " [17 35לכֵן כֹּה ַ
ֲשׁר ִדּ ַבּ ְרתִּי ֲעלֵיהֶם יַעַן ִדּ ַבּ ְרתִּי ֲאלֵיהֶם וְלֹא ָשׁמֵעוּ וָ ֶא ְקרָא
ְרוּשׁלִַם אֵת כָּל ָה ָרעָה א ֶ
יוֹשׁבֵי י ָ
ְ
ָלהֶם וְלֹא עָנוּ".
ִשׂ ָראֵל לֹא יִָכּרֵת אִישׁ לְיוֹנָדָב בֶּן ֵרכָב עֹמֵד
אָמר ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
]יר' ָ " [19 35לכֵן כֹּה ַ
ְל ָפנַי כָּל ַהיָּמִים".
יוֹשׁב עַל ִכּסֵּא ָדוִד
אָמר ה' עַל יְהוֹיָקִים ֶמ ֶל ְך יְהוּדָה לֹא יִ ְהיֶה לּוֹ ֵ
]יר' ָ " [30 36לכֵן כֹּה ַ
ֻשׁ ֶלכֶת ַלחֹרֶב בַּיּוֹם וְַל ֶקּרַח ַבּ ָלּיְלָה".
וְנִ ְבלָתוֹ ִתּ ְהיֶה מ ְ
ִשׂ ָר ֵאל ִהנְנִי ָשׂם ָפּנַי ָבּכֶם ְל ָרעָה וּ ְל ַה ְכרִית אֶת
אָמר ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
]יר' ָ " [11 44לכֵן כֹּה ַ
כָּל יְהוּדָה".
ִשׂ ָראֵל ִהנְנִי פֹקֵד אֶל ֶמ ֶל ְך ָבּבֶל וְאֶל אַרְצוֹ
אָמר ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
]יר' ָ " [18 50לכֵן כֹּה ַ
ֲשׁר ָפּ ַק ְדתִּי אֶל ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ַכּא ֶ
אָמר ה' ִהנְנִי רָב אֶת רִי ֵב ְך וְנִ ַקּ ְמתִּי אֶת נִ ְק ָמ ֵת ְך וְ ַה ֲח ַר ְבתִּי אֶת יַמָּהּ
]יר' ָ " [36 51לכֵן כֹּה ַ
ַשׁתִּי אֶת מְקוֹרָהּ".
וְהֹב ְ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי ְצבָאוֹת ֲאדֹנָי ְבּכָל ְרחֹבוֹת ִמ ְספֵּד וּ ְבכָל חוּצוֹת יֹאמְרוּ
]עמוס ָ " [16 5לכֵן כֹּה ַ
הוֹ הוֹ וְ ָקרְאוּ ִאכָּר אֶל ֵאבֶל וּ ִמ ְספֵּד אֶל יוֹ ְדעֵי נֶהִי".
ִשׁ ְתּ ָך ָבּעִיר ִתּזְנֶה וּ ָבנֶי ָך וּ ְבנֹתֶי ָך ַבּ ֶחרֶב יִפֹּלוּ וְאַ ְד ָמ ְת ָך
אָמר ה' א ְ
]עמוס ָ " [17 7לכֵן כֹּה ַ
ִשׂ ָראֵל ָגּלֹה יְִגלֶה ֵמעַל אַ ְדמָתוֹ".
ַבּ ֶחבֶל ְתּ ֻחלָּק וְאַתָּה עַל ֲא ָדמָה ְטמֵאָה תָּמוּת וְי ְ
ִשּׁם
ֲשׁר לֹא ָתמִישׁוּ מ ָ
ִשׁ ָפּחָה ַהזֹּאת ָרעָה א ֶ
ֹשׁב עַל ַהמּ ְ
אָמר ה' ִהנְנִי ח ֵ
]מיכה ָ " [3 2לכֵן כֹּה ַ
ַצוְּארֹתֵיכֶם וְלֹא ֵתלְכוּ רוֹמָה כִּי עֵת ָרעָה הִיא".
ִירוּשׁלִַם ְבּ ַר ֲחמִים בֵּיתִי יִָבּנֶה בָּהּ נְאֻם ה' ְצבָאוֹת
אָמר ה' ַשׁ ְבתִּי ל ָ
]זכריה ָ " [16 1לכֵן כֹּה ַ
ְרוּשׁ ָליִם".
וְקָו יִנָּטֶה עַל י ָ
]יש' .[7 7
אָמר ֲאדֹנָי ה' אַף כִּי אַ ְר ַבּעַת ְשׁ ָפטַי ָה ָרעִים ֶחרֶב וְ ָרעָב וְ ַחיָּה ָרעָה וֶָדבֶר
]יח' " [21 14כִּי כֹה ַ
ְרוּשׁ ָליִם ְל ַה ְכרִית ִמ ֶמּנָּה אָדָם וּ ְב ֵהמָה".
ִשׁ ַלּ ְחתִּי אֶל י ָ
ֲשׁר ָבּזִית אָלָה ְל ָהפֵר
ָשׂית א ֶ
ֲשׁר ע ִ
ָשׂיתִי אוֹ ָת ְך ַכּא ֶ
אָמר ֲאדֹנָי ה' וְע ִ
]יח' " [59 16כִּי כֹה ַ
ְבּרִית".
ְשׁ ְך
ֲשׁר נָ ְקעָה נַפ ֵ
ֲשׁר ָשׂנֵאת ְבּיַד א ֶ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי נֹ ְתנָ ְך ְבּיַד א ֶ
]יח' " [28 23כִּי כֹה ַ
ֵמהֶם".
אָמר ֲאדֹנָי ה' ַה ֲעלֵה ֲעלֵיהֶם ָקהָל וְנָתֹן ֶא ְתהֶן ְלזַ ֲעוָה וְָלבַז".
]יח' " [46 23כִּי כֹּה ַ
ִשׂמַח ְבּכָל ָשׁא ְט ָך ְבּנֶפֶשׁ אֶל
אָמר ֲאדֹנָי ה' יַעַן ַמ ְח ֲא ָך יָד וְ ַר ְק ֲע ָך ְבּ ָרגֶל וַתּ ְ
]יח' " [6 25כִּי כֹה ַ
ִשׂ ָראֵל".
אַ ְדמַת י ְ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי ֵמבִיא אֶל צֹר נְבוּ ַכ ְדרֶאצַּר ֶמ ֶל ְך ָבּבֶל ִמצָּפוֹן ֶמ ֶל ְך
]יח' " [7 26כִּי כֹה ַ
ָשׁים וְ ָקהָל וְעַם רָב".
ְמ ָלכִים בְּסוּס וּ ְב ֶרכֶב וּ ְב ָפר ִ
נוֹשׁבוּ
ֲשׁר לֹא ָ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ְבּ ִתתִּי אֹ ָת ְך עִיר נֶ ֱח ֶרבֶת ֶכּ ָערִים א ֶ
]יח' " [19 26כִּי כֹה ַ
ְבּ ַהעֲלוֹת ָע ַליְִך אֶת תְּהוֹם וְכִסּוּ ְך ַה ַמּיִם ָה ַרבִּים".
ֲשׁר
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִמקֵּץ אַ ְר ָבּעִים ָשׁנָה ֲא ַקבֵּץ אֶת ִמ ְצ ַריִם מִן ָה ַעמִּים א ֶ
]יח' " [13 29כִּי כֹּה ַ
נָפֹצוּ ָשׁמָּה".
אָמר ֲאדֹנָי ה' ֶחרֶב ֶמ ֶל ְך ָבּבֶל תְּבוֹ ֶא ָך".
]יח' " [11 32כִּי כֹּה ַ
ַשׁתִּי אֶת צֹאנִי וּ ִב ַקּ ְרתִּים".
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנְנִי אָנִי וְָדר ְ
]יח' " [11 34כִּי כֹּה ַ
ַשׁאִיר
ַשׁאִיר מֵאָה וְהַיּוֹצֵאת מֵאָה תּ ְ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ָהעִיר ַהיֹּצֵאת ֶאלֶף תּ ְ
]עמוס " [3 5כִּי כֹה ַ
ִשׂ ָראֵל".
ֲשׂרָה ְלבֵית י ְ
עָ
]יש' .[11 8

ֵשׁע יָפִי ַח לוֹ".
אָשׁית ְבּי ַ
ֹאמר ה' ִ
]תה' ִ " [6 12משֹּׁד ֲענִיִּים ֵמ ֶאנְקַת ֶאבְיוֹנִים ַעתָּה אָקוּם י ַ
שׁנָה ַל ֶמּ ֶל ְך ִחזְ ִקיָּה ָעלָה ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר עַל כָּל
ֶשׂרֵה ָ
]מלכים ב " [13 18וּבְאַ ְרבַּע ע ְ
ְשׂם".
ָערֵי יְהוּדָה ַה ְבּצֻרוֹת וַיִּ ְתפּ ֵ
ְשׁקֵה מִן ָלכִישׁ אֶל
ִשׁלַח ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר אֶת ַתּ ְרתָּן וְאֶת רַב ָסרִיס וְאֶת ַרב ָ
]מלכים ב " [17 18וַיּ ְ
ְרוּשׁלִַם וַיַּעֲלוּ וַיָּבֹאוּ וַיַַּעמְדוּ ִבּ ְת ָעלַת
ְרוּשׁ ָליִם וַיַּעֲלוּ וַיָּבֹאוּ י ָ
ַה ֶמּ ֶל ְך ִחזְ ִקיָּהוּ ְבּחֵיל ָכּבֵד י ָ
ֲשׁר ִבּ ְמ ִסלַּת ְשׂדֵה כֹבֵס".
ַה ְבּ ֵרכָה ָה ֶעלְיוֹנָה א ֶ
ֲשׁר עַל ַה ָבּיִת
]מלכים ב " [18 18וַיִּ ְקרְאוּ אֶל ַה ֶמּ ֶל ְך וַיֵּצֵא ֲא ֵלהֶם ֶא ְליָקִים בֶּן ִח ְל ִקיָּהוּ א ֶ
ְשׁ ְבנָה ַהסֹּפֵר וְיוֹאָח בֶּן אָסָף ַה ַמּזְכִּיר".
וֶ
ְשׁ ְבנָא ַהסֹּפֵר וְיוֹאָח בֶּן אָסָף
ֲשׁר עַל ַה ַבּיִת ו ֶ
]מלכים ב " [37 18וַיָּבֹא ֶא ְליָקִים בֶּן ִח ְל ִקיָּה א ֶ
ְשׁקֵה".
ַה ַמּזְכִּיר אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ קְרוּעֵי ְבגָדִים וַיַּגִּדוּ לוֹ ִדּ ְברֵי ַרב ָ
ְשׁ ְבנָא ַהסֹּפֵר וְאֵת זִ ְקנֵי ַהכֹּ ֲהנִים
ֲשׁר עַל ַה ַבּיִת ו ֶ
ִשׁלַח אֶת ֶא ְליָקִים א ֶ
]מלכים ב " [2 19וַיּ ְ
ְשׁ ְעיָהוּ ַהנָּבִיא בֶּן אָמוֹץ".
ַשּׂקִּים אֶל י ַ
ִמ ְת ַכּסִּים בּ ַ
אָמר ַה ֶמּ ֶל ְך ַהגָּדוֹל
ְשׁקֵה ִא ְמרוּ נָא אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ כֹּה ַ
ֹאמר ֲאלֵיהֶם ַרב ָ
]מלכים ב " [19 18וַיּ ֶ
ֲשׁר ָבּ ָט ְח ָתּ".
ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר מָה ַה ִבּטָּחוֹן ַהזֶּה א ֶ
ְשׁקֵה וַיִּ ְקרָא בְקוֹל גָּדוֹל יְהוּדִית וַיְַדבֵּר וַיֹּאמֶר ִשׁמְעוּ ְדּבַר
]מלכים ב " [28 18וַיֲַּעמֹד ַרב ָ
ַה ֶמּ ֶל ְך ַהגָּדוֹל ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
שׂ ָפ ַתיִם ֵעצָה וּגְבוּרָה ַל ִמּ ְל ָחמָה ַעתָּה עַל מִי ָב ַט ְח ָתּ כִּי
]מלכים ב " [20 18אָ ַמ ְר ָתּ אַ ְך ְדּבַר ְ
ָמ ַר ְד ָתּ בִּי".
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ָמ ְך אִישׁ ָעלָיו
ֲשׁר יִסּ ֵ
שׁ ֶענֶת ַה ָקּנֶה ָהרָצוּץ ַהזֶּה עַל ִמ ְצ ַריִם א ֶ
]יש' ִ " [6 36הנֵּה ָב ַט ְח ָתּ עַל ִמ ְ
וּבָא ְבכַפּוֹ וּנְ ָקבָהּ כֵּן ַפּ ְרעֹה ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַריִם ְלכָל ַהבֹּ ְטחִים ָעלָיו".
ֲשׁר ֵהסִיר ִחזְ ִקיָּהוּ אֶת
]יש' " [7 36וְכִי תֹאמַר ֵאלַי אֶל ה' ֱאלֹהֵינוּ ָבּ ָטחְנוּ הֲלוֹא הוּא א ֶ
ִשׁ ַתּחֲווּ".
ִירוּשׁלִַם ִל ְפנֵי ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ַהזֶּה תּ ְ
ֹאמר לִיהוּדָה וְל ָ
ָבּמֹתָיו וְאֶת ִמזְ ְבּחֹתָיו וַיּ ֶ
ֲשׁר ֵהסִיר ִחזְ ִקיָּהוּ אֶת ָבּמֹתָיו
]יש' " [7 36וְכִי תֹאמַר ֵאלַי אֶל ה' ֱאלֹהֵינוּ ָבּ ָטחְנוּ הֲלוֹא הוּא א ֶ
ִירוּשׁלִַם ִל ְפנֵי ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ַהזֶּה תּ ְ
ֹאמר לִיהוּדָה וְל ָ
וְאֶת ִמזְ ְבּחֹתָיו וַיּ ֶ
ִשׁ ַתּחֲווּ".
]יש' " [8 36וְ ַעתָּה ִה ְת ָערֶב נָא אֶת ֲאדֹנִי ַה ֶמּ ֶל ְך אַשּׁוּר וְ ֶא ְתּנָה ְל ָך אַ ְל ַפּיִם סוּסִים אִם תּוּכַל
ָלתֶת ְל ָך רֹ ְכבִים ֲעלֵיהֶם".
ְטנִּים וַ ִתּ ְבטַח ְל ָך עַל ִמ ְצ ַריִם
ָשׁיב אֵת ְפּנֵי ַפחַת אַחַד ַע ְבדֵי ֲאדֹנִי ַהקּ ַ
]יש' " [9 36וְאֵי ְך תּ ִ
ָשׁים".
ְל ֶרכֶב וּ ְל ָפר ִ
ַשׁחִיתָהּ ה' אָ ַמר ֵאלַי ֲעלֵה אֶל
]יש' " [10 36וְ ַעתָּה ֲה ִמ ַבּ ְל ֲעדֵי ה' ָעלִיתִי עַל הָאָרֶץ ַהזֹּאת ְלה ְ
ַשׁחִיתָהּ".
הָאָרֶץ ַהזֹּאת וְה ְ
שׁקֵה ַדּבֶּר נָא אֶל ֲע ָבדֶי ָך ֲארָמִית כִּי
ְשׁ ְבנָא וְיוֹאָח אֶל ַר ְב ָ
]יש' " [11 36וַיֹּאמֶר ֶא ְליָקִים ו ֶ
שֹׁ ְמעִים ֲאנָחְנוּ וְאַל ְתּ ַדבֵּר ֵאלֵינוּ יְהוּדִית בְּאָזְנֵי ָהעָם א ֶ
ֲשׁר עַל הַחוֹמָה".
שׁ ָל ַחנִי ֲאדֹנִי ְל ַדבֵּר אֶת ַה ְדּ ָברִים ָה ֵאלֶּה
ְשׁקֵה ַהאֶל ֲאדֹנֶי ָך וְ ֵאלֶי ָך ְ
]יש' " [12 36וַיֹּאמֶר ַרב ָ
ִשׁתּוֹת אֶת מֵימֵי ַרְגלֵיהֶם
ֹשׁ ִבים עַל הַחוֹמָה ֶל ֱאכֹל אֶת צוֹאָתָם וְל ְ
ָשׁים ַהיּ ְ
ָאנ ִ
ֲהלֹא עַל ה ֲ
ִע ָמּכֶם".
ְשׁקֵה וַיִּ ְקרָא בְקוֹל גָּדוֹל יְהוּדִית וַיֹּאמֶר ִשׁמְעוּ אֶת ִדּ ְברֵי ַה ֶמּ ֶל ְך
]יש' " [13 36וַיֲַּעמֹד ַרב ָ
ַהגָּדוֹל ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ְשׁקֵה וַיִּ ְקרָא בְקוֹל גָּדוֹל יְהוּדִית וַיֹּאמֶר ִשׁמְעוּ אֶת ִדּ ְברֵי ַה ֶמּ ֶל ְך
]יש' " [13 36וַיַּ ֲעמֹד ַרב ָ
ַהגָּדוֹל ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ְשׁקֵה וַיִּ ְקרָא בְקוֹל גָּדוֹל יְהוּדִית וַיֹּאמֶר ִשׁמְעוּ אֶת ִדּ ְברֵי ַה ֶמּ ֶל ְך
]יש' " [13 36וַיֲַּעמֹד ַרב ָ
ַהגָּדוֹל ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ַשּׁא ָלכֶם ִחזְ ִקיָּהוּ כִּי לֹא יוּכַל ְל ַהצִּיל ֶא ְתכֶם".
אָמר ַה ֶמּ ֶל ְך אַל י ִ
]יש' " [14 36כֹּה ַ
]יש' " [15 36וְאַל יַ ְבטַח ֶא ְתכֶם ִחזְ ִקיָּהוּ אֶל ה' לֵאמֹר ַהצֵּל יַצִּילֵנוּ ה' לֹא ִתנָּתֵן ָהעִיר
ַהזֹּאת ְבּיַד ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
]יש' " [15 36וְאַל יְַבטַח ֶא ְתכֶם ִחזְ ִקיָּהוּ אֶל ה' לֵאמֹר ַהצֵּל יַצִּילֵנוּ ה' לֹא ִתנָּתֵן ָהעִיר ַהזֹּאת
ְבּיַד ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
]יש' " [15 36וְאַל יְַבטַח ֶא ְתכֶם ִחזְ ִקיָּהוּ אֶל ה' לֵאמֹר ַהצֵּל יַצִּילֵנוּ ה' לֹא ִתנָּתֵן ָהעִיר ַהזֹּאת
ְבּיַד ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
]יש' " [15 36וְאַל יְַבטַח ֶא ְתכֶם ִחזְ ִקיָּהוּ אֶל ה' לֵאמֹר ַהצֵּל יַצִּילֵנוּ ה' לֹא ִתנָּתֵן ָהעִיר ַהזֹּאת
ְבּיַד ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ִשׁמְעוּ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ כִּי כֹה אָמַר ַה ֶמּ ֶל ְך אַשּׁוּר עֲשׂוּ ִאתִּי ְב ָרכָה וּצְאוּ ֵאלַי
]יש' " [16 36אַל תּ ְ
וּשׁתוּ אִישׁ מֵי בוֹרוֹ".
וְ ִאכְלוּ אִישׁ ַגּפְנוֹ וְאִישׁ ְתּ ֵאנָתוֹ ְ
]יש' " [17 36עַד בֹּאִי וְ ָל ַק ְחתִּי ֶא ְתכֶם אֶל ֶארֶץ כְּאַ ְר ְצכֶם ֶארֶץ ָדּגָן וְתִירוֹשׁ ֶארֶץ ֶלחֶם
וּ ְכרָמִים".
]יש' " [18 36פֶּן יַסִּית ֶא ְתכֶם ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר ה' יַצִּילֵנוּ ַה ִהצִּילוּ ֱאלֹהֵי הַגּוֹיִם אִישׁ אֶת אַרְצוֹ
ִמיַּד ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲמת וְאַ ְרפָּד אַיֵּה ֱאלֹהֵי ְס ַפ ְרוָיִם וְכִי ִהצִּילוּ אֶת שֹׁמְרוֹן ִמיָּדִי".
]יש' " [19 36אַיֵּה ֱאלֹהֵי ח ָ
שׁר ִהצִּילוּ אֶת אַ ְרצָם ִמיָּדִי כִּי יַצִּיל ה' אֶת
]יש' " [20 36מִי ְבּכָל ֱאלֹהֵי ָה ֲארָצוֹת ָה ֵאלֶּה ֲא ֶ
ְרוּשׁלִַם ִמיָּדִי".
י ָ
]יש' " [21 36וַיַּ ֲחרִישׁוּ וְלֹא עָנוּ אֹתוֹ ָדּבָר כִּי ִמ ְצוַת ַה ֶמּ ֶל ְך הִיא לֵאמֹר לֹא ַת ֲענֻהוּ".
ְשׁ ְבנָא ַהסֹּפֵר וְיוֹאָח בֶּן אָסָף
ֲשׁר עַל ַה ַבּיִת ו ֶ
]יש' " [22 36וַיָּבֹא ֶא ְליָקִים בֶּן ִח ְל ִקיָּהוּ א ֶ
ְשׁקֵה".
ַה ַמּזְכִּיר אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ קְרוּעֵי ְבָגדִים וַיַּגִּידוּ לוֹ אֵת ִדּ ְברֵי ַרב ָ
ְשׁ ְבנָא ַהסֹּפֵר וְיוֹאָח בֶּן אָסָף
ֲשׁר עַל ַה ַבּיִת ו ֶ
]יש' " [22 36וַיָּבֹא ֶא ְליָקִים בֶּן ִח ְל ִקיָּהוּ א ֶ
ְשׁקֵה".
ַה ַמּזְכִּיר אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ קְרוּעֵי ְבָגדִים וַיַּגִּידוּ לוֹ אֵת ִדּ ְברֵי ַרב ָ
ַשּׂק וַיָּבֹא בֵּית ה'".
ִשׁמֹ ַע ַה ֶמּ ֶל ְך ִחזְ ִקיָּהוּ וַיִּ ְקרַע אֶת ְבָּגדָיו וַיִּ ְתכַּס בּ ָ
]יש' " [1 37וַיְהִי כּ ְ
שׁ ְבנָא הַסּוֹפֵר וְאֵת זִ ְקנֵי ַהכֹּ ֲהנִים
ֲשׁר עַל ַה ַבּיִת וְאֵת ֶ
ִשׁלַח אֶת ֶא ְליָקִים א ֶ
]יש' " [2 37וַיּ ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ ַהנָּבִיא".
ַשּׂקִּים אֶל י ַ
ִמ ְת ַכּסִּים בּ ַ
ֲשׁר עַל ַה ַבּיִת וְאֵת ֶשׁ ְבנָא הַסּוֹפֵר וְאֵת זִ ְקנֵי ַהכֹּ ֲהנִים
ִשׁלַח אֶת ֶא ְליָקִים א ֶ
]יש' " [2 37וַיּ ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ ַהנָּבִיא".
ַשּׂקִּים אֶל י ַ
ִמ ְת ַכּסִּים בּ ַ
ֲשׁר עַל ַה ַבּיִת וְאֵת ֶשׁ ְבנָא הַסּוֹפֵר וְאֵת זִ ְקנֵי ַהכֹּ ֲהנִים
ִשׁלַח אֶת ֶא ְליָקִים א ֶ
]יש' " [2 37וַיּ ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ ַהנָּבִיא".
ַשּׂקִּים אֶל י ַ
ִמ ְת ַכּסִּים בּ ַ
ֲשׁר עַל ַה ַבּיִת וְאֵת ֶשׁ ְבנָא הַסּוֹפֵר וְאֵת זִ ְקנֵי ַהכֹּ ֲהנִים
ִשׁלַח אֶת ֶא ְליָקִים א ֶ
]יש' " [2 37וַיּ ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ ַהנָּבִיא".
ַשּׂקִּים אֶל י ַ
ִמ ְת ַכּסִּים בּ ַ
אָמר ִחזְ ִקיָּהוּ יוֹם ָצרָה וְתוֹ ֵכחָה וּנְאָצָה הַיּוֹם ַהזֶּה כִּי בָאוּ
]יש' " [3 37וַיֹּא ְמרוּ ֵאלָיו כֹּה ַ
שׁבֵּר וְכֹ ַח אַיִן ְל ֵלדָה".
ָבנִים עַד ַמ ְ
שׁלָחוֹ ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר ֲאדֹנָיו
ֲשׁר ְ
ְשׁקֵה א ֶ
ִשׁמַע ה' ֱאלֹהֶי ָך אֵת ִדּ ְברֵי ַרב ָ
]יש' " [4 37אוּלַי י ְ
ַשּׁ ֵא ִרית
ָשׂא ָת ְת ִפלָּה ְבּעַד ה ְ
שׁמַע ה' ֱאלֹהֶי ָך וְנ ָ
ֲשׁר ָ
ְל ָחרֵף ֱאלֹהִים חַי וְהוֹכִי ַח ַבּ ְדּ ָברִים א ֶ
ִמצָאָה".
ַהנּ ְ
ְשׁ ְעיָהוּ".
]יש' " [5 37וַיָּבֹאוּ ַע ְבדֵי ַה ֶמּ ֶל ְך ִחזְ ִקיָּהוּ אֶל י ַ
אָמר ה' אַל תִּירָא ִמ ְפּנֵי
ֹאמרוּן אֶל ֲאדֹנֵיכֶם כֹּה ַ
ְשׁ ְעיָהוּ כֹּה ת ְ
]יש' " [6 37וַיֹּאמֶר ֲאלֵיהֶם י ַ
ֲשׁר ִגּדְּפוּ נַ ֲערֵי ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר אוֹתִי".
שׁ ַמ ְע ָתּ א ֶ
ֲשׁר ָ
ַה ְדּ ָברִים א ֶ
ְשׁב אֶל אַרְצוֹ וְ ִה ַפּ ְלתִּיו ַבּ ֶחרֶב בְּאַרְצוֹ".
שׁמוּעָה ו ָ
ְשׁמַע ְ
]יש' ִ " [7 37הנְנִי נוֹתֵן בּוֹ רוּ ַח ו ָ
שׁמַע כִּי נָסַע
ִמצָא אֶת ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר נִ ְלחָם עַל ִל ְבנָה כִּי ָ
ְשׁקֵה וַיּ ְ
ָשׁב ַרב ָ
]יש' " [8 37וַיּ ָ
ִמ ָלּכִישׁ".
ִשׁלַח ַמלְאָכִים
ִשׁמַע וַיּ ְ
]יש' " [9 37וַיִּ ְשׁמַע עַל ִתּ ְר ָהקָה ֶמ ֶל ְך כּוּשׁ לֵאמֹר יָצָא ְל ִה ָלּחֵם ִא ָתּ ְך וַיּ ְ

ֲשׁר
שׁ ֶענֶת ַה ָקּנֶה ָהרָצוּץ ַהזֶּה עַל ִמ ְצ ַריִם א ֶ
]מלכים ב ַ " [21 18עתָּה ִהנֵּה ָב ַט ְח ָתּ ְלּ ָך עַל ִמ ְ
ָמ ְך אִישׁ ָעלָיו וּבָא ְבכַפּוֹ וּנְ ָקבָהּ כֵּן ַפּ ְרעֹה ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַריִם ְלכָל ַהבֹּ ְטחִים ָעלָיו".
יִסּ ֵ
ֲשׁר ֵהסִיר ִחזְ ִקיָּהוּ
]מלכים ב " [22 18וְכִי תֹאמְרוּן ֵאלַי אֶל ה' ֱאלֹהֵינוּ ָבּ ָטחְנוּ הֲלוֹא הוּא א ֶ
ִשׁ ַתּחֲווּ
ִירוּשׁלִַם ִל ְפנֵי ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ַהזֶּה תּ ְ
ֹאמר לִיהוּדָה וְל ָ
אֶת ָבּמֹתָיו וְאֶת ִמזְ ְבּחֹתָיו וַיּ ֶ
ִירוּשׁ ָליִם".
בּ ָ
ֹאמר לִיהוּדָה
]דה"י ב ֲ " [12 32הלֹא הוּא יְ ִחזְ ִקיָּהוּ ֵהסִיר ֶאת ָבּמֹתָיו וְאֶת ִמזְ ְבּחֹתָיו וַיּ ֶ
ִשׁ ַתּחֲווּ וְ ָעלָיו ַתּ ְקטִירוּ".
ִירוּשׁלִַם לֵאמֹר ִל ְפנֵי ִמזְ ֵבּ ַח ֶאחָד תּ ְ
וְל ָ
]מלכים ב " [23 18וְ ַעתָּה ִה ְת ָערֶב נָא אֶת ֲאדֹנִי אֶת ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר וְ ֶא ְתּנָה ְל ָך אַ ְל ַפּיִם סוּסִים
אִם תּוּכַל ָלתֶת ְל ָך רֹ ְכבִים ֲעלֵיהֶם".
ָשׁיב אֵת ְפּנֵי ַפחַת אַחַד ַע ְבדֵי ֲאדֹנִי ַה ְקּ ַטנִּים וַ ִתּ ְבטַח ְל ָך עַל
]מלכים ב " [24 18וְאֵי ְך תּ ִ
ָשׁים".
ִמ ְצ ַריִם ְל ֶרכֶב וּ ְל ָפר ִ
ַשׁחִתוֹ ה' אָמַר ֵאלַי ֲעלֵה
ֲמ ַבּ ְל ֲעדֵי ה' ָעלִיתִי עַל ַהמָּקוֹם ַהזֶּה ְלה ְ
]מלכים ב ַ " [25 18עתָּה ה ִ
ַשׁחִיתָהּ".
עַל הָאָרֶץ ַהזֹּאת וְה ְ
ְשׁקֵה ַדּבֶּר נָא אֶל
ְשׁ ְבנָה וְיוֹאָח אֶל ַרב ָ
]מלכים ב " [26 18וַיֹּאמֶר ֶא ְליָקִים בֶּן ִח ְל ִקיָּהוּ ו ֶ
ֲשׁר עַל ַהחֹמָה".
ֲע ָבדֶי ָך ֲארָמִית כִּי שֹׁ ְמעִים ֲאנָחְנוּ וְאַל ְתּ ַדבֵּר ִעמָּנוּ יְהוּדִית בְּאָזְנֵי ָהעָם א ֶ
שׁ ָל ַחנִי ֲאדֹנִי ְל ַדבֵּר אֶת
ְשׁקֵה ַהעַל ֲאדֹנֶי ָך וְ ֵאלֶי ָך ְ
]מלכים ב " [27 18וַיֹּאמֶר ֲאלֵיהֶם ַרב ָ
ִשׁתּוֹת אֶת
ֹשׁבִים עַל ַהחֹמָה ֶל ֱאכֹל אֶת צוֹאָתָם וְל ְ
ָשׁים ַהיּ ְ
ָאנ ִ
ַה ְדּ ָברִים ָה ֵאלֶּה ֲהלֹא עַל ה ֲ
מֵימֵי ַרְגלֵיהֶם ִע ָמּכֶם".
]יש' .[4 36
ְשׁקֵה וַיִּ ְקרָא בְקוֹל גָּדוֹל יְהוּדִית וַיְַדבֵּר וַיֹּאמֶר ִשׁמְעוּ ְדּבַר
]מלכים ב " [28 18וַיַּ ֲעמֹד ַרב ָ
ַה ֶמּ ֶל ְך ַהגָּדוֹל ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר עַל הַחוֹמָה ְליָרְאָם
ְרוּשׁלִַם א ֶ
]דה"י ב " [18 32וַיִּ ְקרְאוּ בְקוֹל גָּדוֹל יְהוּדִית עַל עַם י ָ
וּ ְל ַב ֲהלָם ְל ַמעַן יְִלכְּדוּ אֶת ָהעִיר".
ַשּׁא ָלכֶם ִחזְ ִקיָּהוּ כִּי לֹא יוּכַל ְל ַהצִּיל ֶא ְתכֶם
אָמר ַה ֶמּ ֶל ְך אַל י ִ
]מלכים ב " [29 18כֹּה ַ
ִמיָּדוֹ".
]מלכים ב " [30 18וְאַל יַ ְבטַח ֶא ְתכֶם ִחזְ ִקיָּהוּ אֶל ה' לֵאמֹר ַהצֵּל יַצִּילֵנוּ ה' וְלֹא ִתנָּתֵן אֶת
ָהעִיר ַהזֹּאת ְבּיַד ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר ְכּלָאוֹ ִצ ְד ִקיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְהוּדָה לֵאמֹר מַדּוּ ַע אַתָּה נִבָּא לֵאמֹר כֹּה אָמַר ה' ִהנְנִי
]יר' " [3 32א ֶ
נֹתֵן אֶת ָהעִיר ַהזֹּאת ְבּיַד ֶמ ֶל ְך ָבּבֶל וּ ְל ָכדָהּ".
]יר' " [2 34כֹּה אָמַר ה' ֱאלֹהֵי יִ ְשׂ ָראֵל ָהלֹ ְך וְאָ ַמ ְר ָתּ אֶל ִצ ְד ִקיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְהוּדָה וְאָ ַמ ְר ָתּ ֵאלָיו כֹּה
וּשׂ ָרפָהּ ָבּאֵשׁ".
אָמַר ה' ִהנְנִי נֹתֵן אֶת ָהעִיר ַהזֹּאת ְבּיַד ֶמ ֶל ְך ָבּבֶל ְ
]יר' " [3 38כֹּה אָמַר ה' ִהנָּתֹן ִתּנָּתֵן ָהעִיר ַהזֹּאת ְבּיַד חֵיל ֶמ ֶל ְך ָבּבֶל וּ ְל ָכדָהּ".
ִשׁמְעוּ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ כִּי כֹה אָמַר ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר עֲשׂוּ ִאתִּי ְב ָרכָה וּצְאוּ
]מלכים ב " [31 18אַל תּ ְ
וּשׁתוּ ִאישׁ מֵי בֹרוֹ".
ֵאלַי וְ ִאכְלוּ אִישׁ ַגּפְנוֹ וְאִישׁ ְתּ ֵאנָתוֹ ְ
]מלכים ב " [32 18עַד בֹּאִי וְ ָל ַק ְחתִּי ֶא ְתכֶם אֶל ֶארֶץ כְּאַ ְר ְצכֶם ֶארֶץ ָדּגָן וְתִירוֹשׁ ֶארֶץ
ִשׁמְעוּ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ כִּי יַסִּית ֶא ְתכֶם
ֶלחֶם וּ ְכרָמִים ֶא ֶרץ זֵית יִ ְצהָר וּ ְדבַשׁ וִחְיוּ וְלֹא ָתמֻתוּ וְאַל תּ ְ
לֵאמֹר ה' יַצִּילֵנוּ".
]מלכים ב ַ " [33 18ה ַהצֵּל ִהצִּילוּ ֱאלֹהֵי הַגּוֹיִם אִישׁ אֶת אַרְצוֹ ִמיַּד ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
]מלכים ב " [34 18אַיֵּה ֱאלֹהֵי ֲח ָמת וְאַ ְרפָּד אַיֵּה ֱאלֹהֵי ְס ַפ ְרוַיִם ֵהנַע וְ ִעוָּה כִּי ִהצִּילוּ אֶת
שֹׁמְרוֹן ִמיָּדִי".
שׁר ִהצִּילוּ אֶת אַ ְרצָם ִמיָּדִי כִּי יַצִּיל ה' אֶת
]מלכים ב " [35 18מִי ְבּכָל ֱאלֹהֵי ָה ֲארָצוֹת ֲא ֶ
ְרוּשׁלִַם ִמיָּדִי".
י ָ
]מלכים ב " [36 18וְ ֶה ֱחרִישׁוּ ָהעָם וְלֹא עָנוּ אֹתוֹ ָדּבָר כִּי ִמ ְצוַת ַה ֶמּ ֶל ְך הִיא לֵאמֹר לֹא
ַת ֲענֻהוּ".
]יש' .[3 36
ְשׁ ְבנָא ַהסֹּפֵר וְיוֹאָח בֶּן
ֲשׁר עַל ַה ַבּיִת ו ֶ
]מלכים ב " [37 18וַיָּבֹא ֶא ְליָקִים בֶּן ִח ְל ִקיָּה א ֶ
ְשׁקֵה".
אָסָף ַה ַמּזְכִּיר אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ קְרוּעֵי ְבָגדִים וַיַּגִּדוּ לוֹ ִדּ ְברֵי ַרב ָ
ַשּׂק וַיָּבֹא בֵּית
ִשׁמֹ ַע ַה ֶמּ ֶל ְך ִחזְ ִקיָּהוּ וַיִּ ְקרַע אֶת ְבָּגדָיו וַיִּ ְתכַּס בּ ָ
]מלכים ב " [1 19וַיְהִי כּ ְ
ה'".
ְשׁ ְבנָא ַהסֹּפֵר וְאֵת זִ ְקנֵי ַהכֹּ ֲהנִים
ֲשׁר עַל ַה ַבּיִת ו ֶ
ִשׁלַח אֶת ֶא ְליָקִים א ֶ
]מלכים ב " [2 19וַיּ ְ
ְשׁ ְעיָהוּ ַהנָּבִיא בֶּן אָמוֹץ".
ַשּׂקִּים אֶל י ַ
ִמ ְת ַכּסִּים בּ ַ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ ַהנָּבִיא
]מלכים ב ַ " [1 20בּיָּמִים ָההֵם ָחלָה ִחזְ ִקיָּהוּ לָמוּת וַיָּבֹא ֵאלָיו י ַ
וַיֹּאמֶר ֵאלָיו כֹּה אָמַר ה' צַו ְלבֵי ֶת ָך כִּי מֵת אַתָּה וְלֹא ִת ְחיֶה".
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ ַהנָּבִיא".
]דה"י ב " [22 26וְיֶתֶר ִדּ ְברֵי ֻעזִּיָּהוּ ָהרִאשֹׁנִים וְהָאַ ֲחרֹנִים ָכּתַב י ַ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ ַהנָּבִיא
]דה"י ב " [32 32וְיֶתֶר ִדּ ְברֵי יְ ִחזְ ִקיָּהוּ וַ ֲח ָסדָיו ִהנָּם כְּתוּבִים ַבּחֲזוֹן י ַ
ִשׂ ָראֵל".
עַל ֵספֶר ַמ ְלכֵי יְהוּדָה וְי ְ
אָמר ִחזְ ִקיָּהוּ יוֹם ָצרָה וְתוֹ ֵכחָה וּנְאָצָה הַיּוֹם ַהזֶּה כִּי
]מלכים ב " [3 19וַיֹּא ְמרוּ ֵאלָיו כֹּה ַ
שׁבֵּר וְכֹ ַח אַיִן ְל ֵלדָה".
בָאוּ ָבנִים עַד ַמ ְ
שׁלָחוֹ ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר
ֲשׁר ְ
ְשׁקֵה א ֶ
ִשׁמַע ה' ֱאלֹהֶי ָך אֵת כָּל ִדּ ְברֵי ַרב ָ
]מלכים ב " [4 19אוּלַי י ְ
ָשׂא ָת ְת ִפלָּה ְבּעַד
שׁמַע ה' ֱאלֹהֶי ָך וְנ ָ
ֲשׁר ָ
ֲאדֹנָיו ְל ָחרֵף ֱאלֹהִים חַי וְהוֹכִי ַח ַבּ ְדּ ָברִים א ֶ
ִמצָאָה".
ַשּׁ ֵארִית ַהנּ ְ
הְ
ְשׁ ְעיָהוּ".
]מלכים ב " [5 19וַיָּבֹאוּ ַע ְבדֵי ַה ֶמּ ֶל ְך ִחזְ ִקיָּהוּ אֶל י ַ
אָמר ה' אַל תִּירָא
ֹאמרוּן אֶל ֲאדֹנֵיכֶם כֹּה ַ
ְשׁ ְעיָהוּ כֹּה ת ְ
]מלכים ב " [6 19וַיֹּאמֶר ָלהֶם י ַ
ֲשׁר ִגּדְּפוּ נַ ֲערֵי ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר אֹתִי".
שׁ ַמ ְע ָתּ א ֶ
ֲשׁר ָ
ִמ ְפּנֵי ַה ְדּ ָברִים א ֶ
ְשׁב לְאַרְצוֹ וְ ִה ַפּ ְלתִּיו ַבּ ֶחרֶב בְּאַרְצוֹ".
שׁמוּעָה ו ָ
ְשׁמַע ְ
]מלכים ב ִ " [7 19הנְנִי נֹתֵן בּוֹ רוּ ַח ו ָ
שׁמַע כִּי נָסַע
ִמצָא אֶת ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר נִ ְלחָם עַל ִל ְבנָה כִּי ָ
ְשׁקֵה וַיּ ְ
ָשׁב ַרב ָ
]מלכים ב " [8 19וַיּ ָ
ִמ ָלּכִישׁ".
ִשׁלַח
ָשׁב וַיּ ְ
ִשׁמַע אֶל ִתּ ְר ָהקָה ֶמ ֶל ְך כּוּשׁ לֵאמֹר ִהנֵּה יָצָא ְל ִה ָלּחֵם ִא ָתּ ְך וַיּ ָ
]מלכים ב " [9 19וַיּ ְ
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אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר".
ֲשׁר אַתָּה
ַשּׁ ֲא ָך ֱאלֹהֶי ָך א ֶ
ֹאמרוּן אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְהוּדָה לֵאמֹר אַל י ִ
]יש' " [10 37כֹּה ת ְ
ְרוּשׁלִַם ְבּיַד ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
בּוֹ ֵט ַח בּוֹ לֵאמֹר לֹא ִתנָּתֵן י ָ
ֲשׁר עָשׂוּ ַמ ְלכֵי אַשּׁוּר ְלכָל ָה ֲארָצוֹת ְל ַה ֲחרִימָם וְאַתָּה
]יש' ִ " [11 37הנֵּה אַתָּה ָשׁ ַמ ְע ָתּ א ֶ
ִתּנָּצֵל".
ִשׁחִיתוּ ֲאבוֹתַי אֶת גּוֹזָן וְאֶת ָחרָן וְ ֶרצֶף
ֲשׁר ה ְ
]יש' ַ " [12 37ה ִהצִּילוּ אוֹתָם ֱאלֹהֵי הַגּוֹיִם א ֶ
ַשּׂר".
ֲשׁר ִבּ ְתל ָ
וּ ְבנֵי ֶעדֶן א ֶ
]יש' " [13 37אַיֵּה ֶמ ֶל ְך ֲח ָמת וּ ֶמ ֶל ְך אַ ְרפָּד וּ ֶמ ֶל ְך ָלעִיר ְס ַפ ְרוָיִם ֵהנַע וְ ִעוָּה".
ְשׂהוּ
]יש' " [14 37וַיִּקַּח ִחזְ ִקיָּהוּ אֶת ַה ְסּ ָפרִים ִמיַּד ַה ַמּלְאָכִים וַיִּ ְק ָראֵהוּ וַיַּעַל בֵּית ה' וַיִּ ְפר ֵ
ִחזְ ִקיָּהוּ ִל ְפנֵי ה'".
ֹשׁב ַה ְכּ ֻרבִים אַתָּה הוּא ָה ֱאלֹהִים ְל ַב ְדּ ָך ְלכֹל
ִשׂ ָראֵל י ֵ
]יש' " [16 37ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ַשּׁ ַמיִם וְאֶת הָאָרֶץ".
ָשׂי ָת אֶת ה ָ
ַמ ְמלְכוֹת הָאָרֶץ אַתָּה ע ִ
ֹשׁב ַה ְכּ ֻרבִים אַתָּה הוּא ָה ֱאלֹהִים ְל ַב ְדּ ָך ְלכֹל
ִשׂ ָראֵל י ֵ
]יש' " [16 37ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ַשּׁ ַמיִם וְאֶת הָאָרֶץ".
ָשׂי ָת ֶאת ה ָ
ַמ ְמלְכוֹת הָאָרֶץ אַתָּה ע ִ
ֹשׁב ַה ְכּ ֻרבִים אַתָּה הוּא ָה ֱאלֹהִים ְל ַב ְדּ ָך ְלכֹל ַמ ְמלְכוֹת
ִשׂ ָראֵל י ֵ
]יש' " [16 37ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ַשּׁ ַמיִם וְאֶת הָאָרֶץ".
ָשׂי ָת אֶת ה ָ
הָאָרֶץ אַתָּה ע ִ
ֲשׁר
וּשׁמַע אֵת כָּל ִדּ ְברֵי ַסנְ ֵחרִיב א ֶ
וּשׁמָע ְפּקַח ה' עֵינֶ ָך וּ ְראֵה ְ
]יש' ַ " [17 37הטֵּה ה' אָזְנְ ָך ְ
ָשׁלַח ְל ָחרֵף ֱאלֹהִים חָי".
אָמנָם ה' ֶה ֱחרִיבוּ ַמ ְלכֵי אַשּׁוּר אֶת כָּל ָה ֲארָצוֹת וְאֶת אַ ְרצָם".
]יש' ְ " [18 37
ֲשׂה יְדֵי אָדָם עֵץ וָ ֶאבֶן
]יש' " [19 37וְנָתֹן ֶאת ֱאלֹהֵיהֶם ָבּאֵשׁ כִּי לֹא ֱאלֹהִים ֵהמָּה כִּי אִם ַמע ֵ
וַיְאַבְּדוּם".
ֲשׂה יְדֵי אָדָם עֵץ
]יש' " [19 37וְנָתֹן אֶת ֱאלֹהֵיהֶם ָבּאֵשׁ כִּי לֹא ֱאלֹהִים ֵהמָּה כִּי אִם ַמע ֵ
וָ ֶאבֶן וַיְאַבְּדוּם".
הוֹשׁיעֵנוּ ִמיָּדוֹ וְיֵדְעוּ כָּל ַמ ְמלְכוֹת הָאָרֶץ כִּי אַתָּה ה'
]יש' " [20 37וְ ַעתָּה ה' ֱאלֹהֵינוּ ִ
ְל ַב ֶדּ ָך".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
]יש' " [21 37וַיִּ ְשׁלַח י ַ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה אָמַר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵח ִריב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה אָמַר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה אָמַר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה אָמַר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵא ַלי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ ֶבן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה אָמַר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ִשׂ ָראֵל ֲא ֶשׁר
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה אָמַר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".

ַמלְאָ ִכים אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר".
ֲשׁר
ַשּׁ ֲא ָך ֱאלֹהֶי ָך א ֶ
ֹאמרוּן אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְהוּדָה לֵאמֹר אַל י ִ
]מלכים ב " [10 19כֹּה ת ְ
ְרוּשׁלִַם ְבּיַד ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
אַתָּה בֹּ ֵט ַח בּוֹ לֵאמֹר לֹא ִתנָּתֵן י ָ
ֲשׁר עָשׂוּ ַמ ְלכֵי אַשּׁוּר ְלכָל ָה ֲארָצוֹת ְל ַה ֲחרִימָם
]מלכים ב ִ " [11 19הנֵּה אַתָּה ָשׁ ַמ ְע ָתּ אֵת א ֶ
וְאַתָּה ִתּנָּצֵל".
ֲשׁר ִשׁחֲתוּ ֲאבוֹתַי אֶת גּוֹזָן וְאֶת ָחרָן וְ ֶרצֶף
]מלכים ב ַ " [12 19ה ִהצִּילוּ אֹתָם ֱאלֹהֵי הַגּוֹיִם א ֶ
ַאשּׂר".
ֲשׁר ִבּ ְתל ָ
וּ ְבנֵי ֶעדֶן א ֶ
]מלכים ב " [13 19אַיּוֹ ֶמ ֶל ְך ֲח ָמת וּ ֶמ ֶל ְך אַ ְרפָּד וּ ֶמ ֶל ְך ָלעִיר ְס ַפ ְרוָיִם ֵהנַע וְ ִעוָּה".
]מלכים ב " [14 19וַיִּקַּח ִחזְ ִקיָּהוּ אֶת ַה ְסּ ָפרִים ִמיַּד ַה ַמּלְאָכִים וַיִּ ְק ָראֵם וַיַּעַל בֵּית ה'
ְשׂהוּ ִחזְ ִקיָּהוּ ִל ְפנֵי ה'".
וַיִּ ְפר ֵ
]יש' .[10 21
ֹשׁב ַה ְכּ ֻרבִים אַתָּה
ִשׂ ָראֵל י ֵ
]מלכים ב " [15 19וַיִּ ְת ַפּלֵּל ִחזְ ִקיָּהוּ ִל ְפנֵי ה' וַיֹּאמַר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ַשּׁ ַמיִם וְאֶת הָאָרֶץ".
ָשׂי ָת אֶת ה ָ
הוּא ָה ֱאלֹהִים ְל ַב ְדּ ָך ְלכֹל ַמ ְמלְכוֹת הָאָרֶץ אַתָּה ע ִ
ַשּׁ ַמיִם וְאֶת הָאָרֶץ ְבּכֹ ֲח ָך ַהגָּדוֹל וּ ִבזְרֹ ֲע ָך
ָשׂי ָת אֶת ה ָ
]יר' ֲ " [17 32אהָהּ ֲאדֹנָי ה' ִהנֵּה אַתָּה ע ִ
ַהנְּטוּיָה לֹא יִָפּלֵא ִמ ְמּ ָך כָּל ָדּבָר".
וּשׁמַע אֵת ִדּ ְברֵי ַסנְ ֵחרִיב
וּשׁמָע ְפּקַח ה' עֵינֶי ָך וּ ְראֵה ְ
]מלכים ב ַ " [16 19הטֵּה ה' אָזְנְ ָך ְ
ֲשׁר ְשׁלָחוֹ ְל ָחרֵף ֱאלֹהִים חָי".
אֶ
אָמנָם ה' ֶה ֱחרִיבוּ ַמ ְלכֵי אַשּׁוּר אֶת הַגּוֹיִם וְאֶת אַ ְרצָם".
]מלכים ב ְ " [17 19
ִשׁמְעוּן
ֲשׁר לֹא יִרְאוּן וְלֹא י ְ
ֲשׂה יְדֵי אָדָם עֵץ וָ ֶאבֶן א ֶ
]דב' " [28 4וַ ֲע ַב ְדתֶּם ָשׁם ֱאלֹהִים ַמע ֵ
וְלֹא יֹאכְלוּן וְלֹא יְרִיחֻן".
ֲשׂה יְדֵי אָדָם
]מלכים ב " [18 19וְנָתְנוּ אֶת ֱאלֹהֵיהֶם ָבּאֵשׁ כִּי לֹא ֱאלֹהִים ֵהמָּה כִּי אִם ַמע ֵ
עֵץ וָ ֶאבֶן וַיְאַבְּדוּם".
הוֹשׁיעֵנוּ נָא ִמיָּדוֹ וְיֵדְעוּ כָּל ַמ ְמלְכוֹת הָאָרֶץ כִּי אַתָּה
]מלכים ב " [19 19וְ ַעתָּה ה' ֱאלֹהֵינוּ ִ
ה' ֱאלֹהִים ְל ַב ֶדּ ָך".
שׂ ָראֵל ַשׁלַּח אֶת
אָמר ה' ֱאלֹהֵי יִ ְ
ֹשׁה וְאַ ֲהרֹן וַיֹּאמְרוּ אֶל ַפּ ְרעֹה כֹּה ַ
]שמ' " [1 5וְאַחַר בָּאוּ מ ֶ
ַעמִּי וְיָחֹגּוּ לִי ַבּ ִמּ ְדבָּר".
אָמר ה' ֱאלֹהֵי ָה ִע ְברִים
ֹשׁה בֹּא אֶל ַפּ ְרעֹה וְִד ַבּ ְר ָתּ ֵאלָיו כֹּה ַ
]שמ' " [1 9וַיֹּאמֶר ה' אֶל מ ֶ
ַשׁלַּח אֶת ַעמִּי וְיַ ַע ְב ֻדנִי".
אָמר
ַשׁכֵּם ַבּבֹּקֶר וְ ִה ְתיַצֵּב ִל ְפנֵי ַפ ְרעֹה וְאָ ַמ ְר ָתּ ֵאלָיו כֹּה ַ
ֹשׁה ה ְ
]שמ' " [13 9וַיֹּאמֶר ה' אֶל מ ֶ
ה' ֱאלֹהֵי ָה ִע ְברִים ַשׁלַּח אֶת ַעמִּי וְיַַע ְב ֻדנִי".
אָמר ה' ֱאלֹהֵי ָה ִע ְברִים עַד
ֹשׁה וְאַ ֲהרֹן אֶל ַפּ ְרעֹה וַיֹּאמְרוּ ֵאלָיו כֹּה ַ
]שמ' " [3 10וַיָּבֹא מ ֶ
ָמתַי מֵאַנְ ָתּ ֵל ָענֹת ִמ ָפּנָי ַשׁ ַלּח ַעמִּי וְיַַע ְב ֻדנִי".
ִשׂ ָראֵל ִשׂימוּ אִישׁ ַחרְבּוֹ עַל יְרֵכוֹ ִעבְרוּ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
]שמ' " [27 32וַיֹּאמֶר ָלהֶם כֹּה ַ
ָשׁעַר ַבּ ַמּ ֲחנֶה וְ ִהרְגוּ אִישׁ אֶת אָחִיו וְאִישׁ אֶת ֵרעֵהוּ וְאִישׁ אֶת ְקרֹבוֹ".
ִשּׁעַר ל ַ
וָשׁוּבוּ מ ַ
ִשׂ ָראֵל
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
]יהושע " [13 7קֻם ַקדֵּשׁ אֶת ָהעָם וְאָ ַמ ְר ָתּ ִה ְת ַקדְּשׁוּ ְל ָמחָר כִּי כֹה ַ
ִשׂ ָראֵל לֹא תוּכַל לָקוּם ִל ְפנֵי אֹיְבֶי ָך עַד ֲהסִי ְרכֶם ַה ֵחרֶם ִמ ִקּ ְר ְבּכֶם".
ֵחרֶם ְבּ ִק ְר ְבּ ָך י ְ
ָשׁבוּ
ִשׂ ָראֵל ְבּ ֵעבֶר ַהנָּהָר י ְ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְהוֹשׁ ַע אֶל כָּל ָהעָם כֹּה ַ
]יהושע " [2 24וַיֹּאמֶר י ֻ
אֲבוֹתֵיכֶם מֵעוֹלָם ֶתּרַח ֲאבִי אַ ְב ָרהָם וַ ֲאבִי נָחוֹר וַיַַּעבְדוּ ֱאלֹהִים ֲא ֵחרִים".
ִשׂ ָראֵל
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ִשׂ ָראֵל וַיֹּאמֶר ָלהֶם כֹּה ַ
ִשׁלַח ה' אִישׁ נָבִיא אֶל ְבּנֵי י ְ
]שופ' " [8 6וַיּ ְ
אָנֹכִי ֶה ֱעלֵיתִי ֶא ְתכֶם ִמ ִמּ ְצ ַריִם וָאֹצִיא ֶא ְתכֶם ִמבֵּית ֲע ָבדִים".
ִשׂ ָראֵל אָנֹכִי ֶה ֱעלֵיתִי אֶת
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ִשׂ ָראֵל כֹּה ַ
]שמואל א " [18 10וַיֹּאמֶר אֶל ְבּנֵי י ְ
ִשׂ ָראֵל ִמ ִמּ ְצ ָריִם וָאַצִּיל ֶא ְתכֶם ִמיַּד ִמ ְצ ַריִם וּ ִמיַּד כָּל ַה ַמּ ְמלָכוֹת ַהלֹּ ֲחצִים ֶא ְתכֶם".
יְ
ֲשׁר ְשׁ ָל ֵח ְך הַיּוֹם ַהזֶּה
ִשׂ ָראֵל א ֶ
]שמואל א " [32 25וַיֹּאמֶר ָדּוִד ַל ֲאבִיגַל בָּרוּ ְך ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ִל ְקרָאתִי".
ֲשׁר ְמנָ ַענִי ֵמ ָהרַע אֹ ָת ְך כִּי לוּלֵי ִמ ַה ְר ְתּ
ִשׂ ָראֵל א ֶ
]שמואל א " [34 25וְאוּלָם חַי ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ַשׁתִּין ְבּקִיר".
וַ ָתּבֹאת ִל ְקרָאתִי כִּי אִם נוֹתַר ְלנָבָל עַד אוֹר ַהבֹּקֶר מ ְ
ִשׂ ָראֵל אָנֹ ִכי
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
]שמואל ב " [7 12וַיֹּאמֶר נָתָן אֶל ָדּוִד אַתָּה ָהאִישׁ כֹּה ַ
ִשׂ ָראֵל וְאָנֹכִי ִה ַצּ ְלתִּי ָך ִמיַּד ָשׁאוּל".
ְשׁ ְחתִּי ָך ְל ֶמ ֶל ְך עַל י ְ
מַ
ֹשׁב עַל
ֲשׁר נָתַן הַיּוֹם י ֵ
ִשׂ ָראֵל א ֶ
]מלכים א " [48 1וְגַם ָכּכָה אָמַר ַה ֶמּ ֶל ְך בָּרוּ ְך ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ִכּ ְסאִי וְעֵינַי רֹאוֹת".
ֲשׁר ִדּבֶּר ְבּפִיו אֵת ָדּוִד אָבִי וּ ְביָדוֹ ִמלֵּא
ִשׂ ָראֵל א ֶ
]מלכים א " [15 8וַיֹּאמֶר בָּרוּ ְך ה' ֱאלֹהֵי י ְ
לֵאמֹר".
ַשּׁ ַמיִם ִמ ַמּעַל וְעַל הָאָרֶץ
ִשׂ ָראֵל אֵין כָּמוֹ ָך ֱאלֹהִים בּ ָ
ֹאמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
]מלכים א " [23 8וַיּ ַ
ִמ ָתּחַת שֹׁמֵר ַה ְבּרִית וְ ַה ֶחסֶד ַל ֲע ָבדֶי ָך ַההֹ ְלכִים ְל ָפנֶי ָך ְבּכָל ִלבָּם".
ִשׂ ָראֵל
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ֲשׂרָה ְק ָרעִים כִּי כֹה ַ
]מלכים א " [31 11וַיֹּאמֶר ְליָ ָר ְבעָם קַח ְל ָך ע ָ
ַשּׁ ָבטִים".
ֲשׂרָה ה ְ
ִהנְנִי קֹ ֵר ַע אֶת ַה ַמּ ְמ ָלכָה ִמיַּד ְשׁלֹמֹה וְנָ ַתתִּי ְל ָך אֵת ע ָ
אָמר ה' יַעַן כִּי
ֲשׁר בָּא מִיהוּדָה לֵאמֹר כֹּה ַ
]מלכים א " [21 13וַיִּ ְקרָא אֶל אִישׁ ָה ֱאלֹהִים א ֶ
ֲשׁר ִצוְּ ָך ה' ֱאלֹהֶי ָך".
ָמרִי ָת פִּי ה' וְלֹא ָשׁ ַמ ְר ָתּ אֶת ַה ִמּ ְצוָה א ֶ
ֲשׁר ֲה ִרמֹתִי ָך מִתּוֹ ְך
ִשׂ ָראֵל יַעַן א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
]מלכים א ְ " [7 14לכִי ִא ְמרִי ְליָ ָר ְבעָם כֹּה ַ
ִשׂ ָראֵל".
ָהעָם וָ ֶא ֶתּנְ ָך נָגִיד עַל ַעמִּי י ְ
ִשׂ ָראֵל
ֹשׁבֵי ִג ְלעָד אֶל אַחְאָב חַי ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ִשׁבִּי ִמתּ ָ
]מלכים א " [1 17וַיֹּאמֶר ֵא ִליָּהוּ ַהתּ ְ
ַשּׁנִים ָה ֵאלֶּה טַל וּ ָמטָר כִּי אִם ְלפִי ְד ָברִי".
ֲשׁר ָע ַמ ְדתִּי ְל ָפנָיו אִם יִ ְהיֶה ה ָ
אֶ
ַשּׁמֶן לֹא
ִשׂ ָראֵל כַּד ַה ֶקּמַח לֹא ִת ְכלָה וְ ַצ ַפּחַת ה ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
]מלכים א " [14 17כִּי כֹה ַ
ֶשׁם עַל ְפּנֵי ָה ֲא ָדמָה".
ֶת ְחסָר עַד יוֹם תֵּת ה' גּ ֶ
ָשׁ ָתּ וְִד ַבּ ְר ָתּ ֵאלָיו לֵאמֹר
אָמר ה' ֲה ָר ַצ ְח ָתּ וְגַם יָר ְ
]מלכים א " [19 21וְִד ַבּ ְר ָתּ ֵאלָיו לֵאמֹר כֹּה ַ
ֲשׁר ָלקְקוּ ַה ְכּ ָלבִים אֶת דַּם נָבוֹת יָלֹקּוּ ַה ְכּ ָלבִים אֶת ָדּ ְמ ָך גַּם אָתָּה".
כֹּה אָ ַמר ה' ִבּמְקוֹם א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי
ַשּׁמֶן אֶל רֹאשׁוֹ וַיֹּאמֶר לוֹ כֹּה ַ
]מלכים ב " [6 9וַיָּקָם וַיָּבֹא ַה ַבּיְתָה וַיִּצֹק ה ֶ
ִשׂ ָראֵל".
ְשׁ ְחתִּי ָך ְל ֶמ ֶל ְך אֶל עַם ה' אֶל י ְ
ִשׂ ָראֵל מ ַ
יְ
אָמר
]מלכים ב " [12 9וַיֹּאמְרוּ ֶשׁקֶר ַהגֶּד נָא לָנוּ וַיֹּאמֶר ָכּזֹאת וְָכזֹאת אָמַר ֵאלַי לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׂ ָראֵל".
ְשׁ ְחתִּי ָך ְל ֶמ ֶל ְך אֶל י ְ
ה' מ ַ
ִשׂ ָראֵל ִמלְּבוֹא ֲחמָת עַד יָם ָה ֲע ָר ָבה ִכּ ְדבַר ה' ֱאלֹהֵי
ֵשׁיב אֶת גְּבוּל י ְ
]מלכים ב " [25 14הוּא ה ִ
ֲשׁר ִמגַּת ַה ֵחפֶר".
ֲשׁר ִדּבֶּר ְבּיַד ַעבְדּוֹ יוֹנָה בֶן ֲא ִמתַּי ַהנָּבִיא א ֶ
ִשׂ ָראֵל א ֶ
יְ
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ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי ֶאל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ִשׂ ָראֵל
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ֲשׁר ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
אֶ
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ ֶבן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ ֵלאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
]יש' " [21 37וַיִּ ְשׁלַח י ַ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ

ֹשׁב ַה ְכּ ֻרבִים אַתָּה
ִשׂ ָראֵל י ֵ
ֹאמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
]מלכים ב " [15 19וַיִּ ְת ַפּלֵּל ִחזְ ִקיָּהוּ ִל ְפנֵי ה' וַיּ ַ
ַשּׁ ַמיִם וְאֶת הָאָרֶץ".
ָשׂי ָת אֶת ה ָ
הוּא ָה ֱאלֹהִים ְל ַב ְדּ ָך ְלכֹל ַמ ְמלְכוֹת הָאָרֶץ אַתָּה ע ִ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]מלכים ב " [20 19וַיּ ְ
ֲשׁר ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר ָשׁ ָמ ְעתִּי".
ִשׂ ָראֵל א ֶ
יְ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי ָדּוִד אָבִי ָך ָשׁ ַמ ְעתִּי
]מלכים ב " [5 20שׁוּב וְאָ ַמ ְר ָתּ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ נְגִיד ַעמִּי כֹּה ַ
ִישׁי ַתּ ֲעלֶה בֵּית ה'".
ַשּׁל ִ
אֶת ְתּ ִפ ָלּ ֶת ָך ָראִיתִי אֶת ִדּ ְמ ָע ֶת ָך ִהנְנִי רֹפֶא ָל ְך בַּיּוֹם ה ְ
ְרוּשׁלִַם וִיהוּדָה
ִשׂ ָראֵל ִהנְנִי ֵמבִיא ָרעָה עַל י ָ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
]מלכים ב ָ " [12 21לכֵן כֹּה ַ
ֲשׁר כָּל שֹׁ ְמעָהּ ִתּ ַצּ ְלנָה ְשׁתֵּי אָזְנָיו".
אֶ
ֲשׁר ָשׁלַח
ִשׂ ָראֵל ִאמְרוּ ָלאִישׁ א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
]מלכים ב " [15 22וַתֹּאמֶר ֲאלֵיהֶם כֹּה ַ
ֶא ְתכֶם ֵאלָי".
אָמר
]מלכים ב " [18 22וְאֶל ֶמ ֶל ְך יְהוּדָה ַהשֹּׁ ֵל ַח ֶא ְתכֶם ִל ְדרֹשׁ אֶת ה' כֹּה תֹאמְרוּ ֵאלָיו כֹּה ַ
ֲשׁר ָשׁ ָמ ְע ָתּ".
ִשׂ ָראֵל ַה ְדּ ָברִים א ֶ
ה' ֱאלֹהֵי י ְ
אָמר ה' זַָכ ְרתִּי ָל ְך ֶחסֶד נְעוּ ַריְִך אַ ֲהבַת
ְרוּשׁלִַם לֵאמֹר כֹּה ַ
]יר' ָ " [2 2הלֹ ְך וְ ָקרָא ָת בְאָזְנֵי י ָ
כְּלוּלֹ ָתיְִך ֶל ְכ ֵתּ ְך אַ ֲחרַי ַבּ ִמּ ְדבָּר ְבּ ֶארֶץ לֹא זְרוּעָה".
אָמר ה' ֱאלֹהֵי ְצבָאוֹת יַעַן ַדּ ֶבּ ְרכֶם אֶת ַה ָדּבָר ַהזֶּה ִהנְנִי נֹתֵן ְדּ ָברַי ְבּפִי ָך
]יר' ָ " [14 5לכֵן כֹּה ַ
ְלאֵשׁ וְ ָהעָם ַהזֶּה ֵעצִים וַ ֲא ָכ ָלתַם".
ִשׁמַע אֶת
ֲשׁר לֹא י ְ
ִשׂ ָראֵל אָרוּר ָהאִישׁ א ֶ
]יר' " [3 11וְאָ ַמ ְר ָתּ ֲאלֵיהֶם כֹּה אָ ַמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ִדּ ְברֵי ַה ְבּרִית ַהזֹּאת".
ִשׂ ָראֵל כָּל נֵבֶל יִ ָמּלֵא יָיִן
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
]יר' " [12 13וְאָ ַמ ְר ָתּ ֲאלֵיהֶם אֶת ַה ָדּבָר ַהזֶּה כֹּה ַ
וְאָמְרוּ ֵאלֶי ָך ֲהיָדֹ ַע לֹא נֵדַע כִּי כָל נֵבֶל יִ ָמּלֵא יָיִן".
אָמר ה' ִהנֵּה
ְרוּשׁלִַם לֵאמֹר כֹּה ַ
יוֹשׁבֵי י ָ
]יר' " [11 18וְ ַעתָּה ֱאמָר נָא אֶל אִישׁ יְהוּדָה וְעַל ְ
ֹשׁב ֲעלֵיכֶם ַמח ָ
ֲשׁבָה שׁוּבוּ נָא אִישׁ ִמ ַדּרְכּוֹ ָה ָרעָה וְהֵיטִיבוּ ַד ְרכֵיכֶם
אָנֹכִי יוֹצֵר ֲעלֵיכֶם ָרעָה וְח ֵ
וּ ַמ ַע ְללֵיכֶם".
ֲשׁר אַתֶּם
ֲשׁר ְבּיְֶדכֶם א ֶ
ִשׂ ָראֵל ִהנְנִי ֵמסֵב אֶת ְכּלֵי ַה ִמּ ְל ָחמָה א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
]יר' " [4 21כֹּה ַ
ַשׂדִּים ַה ָצּרִים ֲעלֵיכֶם מִחוּץ לַחוֹמָה וְאָ ַס ְפתִּי אוֹתָם אֶל תּוֹ ְך
נִ ְל ָחמִים בָּם אֶת ֶמ ֶל ְך ָבּבֶל וְאֶת ַהכּ ְ
ָהעִיר ַהזֹּאת".
ִשׂ ָראֵל עַל ָהרֹעִים ָהרֹעִים אֶת ַעמִּי אַ ֶתּם ֲה ִפצֹתֶם אֶת
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
]יר' ָ " [2 23לכֵן כֹּה ַ
צֹאנִי וַ ַתּדִּחוּם וְלֹא ְפ ַק ְדתֶּם אֹתָם ִהנְנִי פֹקֵד ֲעלֵיכֶם אֶת רֹ ַע ַמ ַע ְללֵיכֶם נְאֻם ה'".
ִשׂ ָראֵל ַכּ ְתּ ֵאנִים ַהטֹּבוֹת ָה ֵאלֶּה כֵּן אַכִּיר אֶת גָּלוּת יְהוּדָה
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
]יר' " [5 24כֹּה ַ
ַשׂדִּים לְטוֹבָה".
ֲשׁר ִשׁ ַלּ ְחתִּי מִן ַהמָּקוֹם ַהזֶּה ֶארֶץ כּ ְ
אֶ
ִשׂ ָראֵל ֵאלַי קַח אֶת כּוֹס ַהיַּיִן ַה ֵחמָה ַהזֹּאת ִמיָּדִי
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
]יר' " [15 25כִּי כֹה ַ
ֲשׁר אָנֹכִי שֹׁ ֵל ַח אוֹ ְת ָך ֲאלֵיהֶם".
ִשׁקִיתָה אֹתוֹ אֶת כָּל הַגּוֹיִם א ֶ
וְה ְ
ַשׁתִּי ָהיָה נִבָּא בִּימֵי ִחזְ ִקיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְהוּדָה וַיֹּאמֶר אֶל כָּל עַם יְהוּדָה
]יר' " [18 26מִיכָה הַמּוֹר ְ
אָמר ה' ְצבָאוֹת צִיּוֹן ָשׂדֶה ֵת ָחרֵשׁ ו ָ
לֵאמֹר כֹּה ַ
ִירוּשׁ ַליִם ִעיִּים ִתּ ְהיֶה וְהַר ַה ַבּיִת ְלבָמוֹת יָעַר".
ִשׂ ָראֵל כֹּה תֹאמְרוּ
אָמר ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
]יר' " [4 27וְ ִצוִּי ָת אֹתָם אֶל ֲאדֹנֵיהֶם לֵאמֹר כֹּה ַ
אֶל ֲאדֹנֵיכֶם".
ִשׁמְעוּ אֶל
אָמר ה' אַל תּ ְ
]יר' " [16 27וְאֶל ַהכֹּ ֲהנִים וְאֶל כָּל ָהעָם ַהזֶּה ִדּ ַבּ ְרתִּי לֵאמֹר כֹּה ַ
מוּשׁבִים ִמ ָבּ ֶבלָה ַעתָּה ְמ ֵהרָה כִּי ֶשׁקֶר
ִדּ ְברֵי נְבִיאֵיכֶם ַהנִּ ְבּאִים ָלכֶם לֵאמֹר ִהנֵּה ְכלֵי בֵית ה' ָ
ֵהמָּה נִ ְבּאִים ָלכֶם".
ֶשׁבֹּר אֶת עֹל
אָמר ה' ָכּכָה א ְ
]יר' " [11 28וַיֹּאמֶר ֲחנַנְיָה ְלעֵינֵי כָל ָהעָם לֵאמֹר כֹּה ַ
נְ ֻב ַכ ְדנֶאצַּר ֶמ ֶל ְך ָבּבֶל בְּעוֹד ְשׁנָ ַתיִם יָמִים ֵמעַל ַצוַּאר כָּל הַגּוֹיִם וַיֵֶּל ְך יִ ְר ְמיָה ַהנָּבִיא ְל ַדרְכּוֹ".
ָשׂי ָת ַת ְחתֵּיהֶן
אָמר ה' מוֹטֹת עֵץ ָשׁ ָב ְר ָתּ וְע ִ
]יר' " [13 28הָלוֹ ְך וְאָ ַמ ְר ָתּ אֶל ֲחנַנְיָה לֵאמֹר כֹּה ַ
מֹטוֹת ַבּ ְרזֶל".
ֲשׁר נִבָּא ָלכֶם
אָמר ה' אֶל ְשׁ ַמ ְעיָה ַהנֶּ ֱח ָלמִי יַעַן א ֶ
]יר' ְ " [31 29שׁלַח עַל כָּל הַגּוֹלָה לֵאמֹר כֹּה ַ
ְשׁ ַמ ְעיָה וַ ֲאנִי לֹא ְשׁ ַל ְחתִּיו וַיְַּבטַח ֶא ְתכֶם עַל ָשׁקֶר".
ֲשׁר ִדּ ַבּ ְרתִּי ֵאלֶי ָך
ִשׂ ָראֵל לֵאמֹר ְכּתָב ְל ָך אֵת כָּל ַה ְדּ ָברִים א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
]יר' " [2 30כֹּה ַ
אֶל ֵספֶר".
אָמר ה' ִהנְנִי
ֲשׁר ְכּלָאוֹ ִצ ְד ִקיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְהוּדָה לֵאמֹר מַדּוּ ַע אַתָּה נִבָּא לֵאמֹר כֹּה ַ
]יר' " [3 32א ֶ
נֹתֵן אֶת ָהעִיר ַהזֹּאת ְבּיַד ֶמ ֶל ְך ָבּבֶל וּ ְל ָכדָהּ".
ֲשׁר אַתֶּם אֹ ְמרִים
ִשׂ ָראֵל אֶל ָהעִיר ַהזֹּאת א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
]יר' " [36 32וְ ַעתָּה ָלכֵן כֹּה ַ
נִ ְתּנָה ְבּיַד ֶמ ֶל ְך ָבּבֶל ַבּ ֶחרֶב וּ ָב ָרעָב וּ ַב ָדּבֶר".
ִשׂ ָראֵל עַל ָבּתֵּי ָהעִיר ַהזֹּאת וְעַל ָבּתֵּי ַמ ְלכֵי יְהוּדָה
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
]יר' " [4 33כִּי כֹה ַ
ַהנְּ ֻתצִים אֶל ַהסֹּלְלוֹת וְאֶל ֶה ָחרֶב".
ִשׂ ָראֵל ָהלֹ ְך וְאָ ַמ ְר ָתּ אֶל ִצ ְד ִקיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְהוּדָה וְאָ ַמ ְר ָתּ ֵאלָיו
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
]יר' " [2 34כֹּה ַ
וּשׂ ָרפָהּ ָבּאֵשׁ".
כֹּה אָמַר ה' ִהנְנִי נֹתֵן אֶת ָהעִיר ַהזֹּאת ְבּיַד ֶמ ֶל ְך ָבּבֶל ְ
ִשׂ ָר ֵאל אָנֹכִי ָכּ ַרתִּי ְברִית אֶת אֲבוֹתֵיכֶם בְּיוֹם הוֹ ִצאִי אוֹתָם
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
]יר' " [13 34כֹּה ַ
ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם ִמבֵּית ֲע ָבדִים לֵאמֹר".
ִשׂ ָראֵל ִהנְנִי ֵמבִיא אֶל יְהוּדָה וְאֶל כָּל
אָמר ה' ֱאלֹהֵי ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
]יר' ָ " [17 35לכֵן כֹּה ַ
ֲשׁר ִדּ ַבּ ְרתִּי ֲעלֵיהֶם יַעַן ִדּ ַבּ ְרתִּי ֲאלֵיהֶם וְלֹא ָשׁמֵעוּ וָ ֶא ְקרָא
ְרוּשׁלִַם אֵת כָּל ָה ָרעָה א ֶ
יוֹשׁבֵי י ָ
ְ
ָלהֶם וְלֹא עָנוּ".
ִשׂ ָראֵל כֹּה תֹאמְרוּ אֶל ֶמ ֶל ְך יְהוּדָה ַהשֹּׁ ֵל ַח ֶא ְתכֶם ֵאלַי
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
]יר' " [7 37כֹּה ַ
ְשׁנִי ִהנֵּה חֵיל ַפּ ְרעֹה ַהיֹּצֵא ָלכֶם ְל ֶעזְרָה ָשׁב לְאַרְצוֹ ִמ ְצ ָריִם".
ְל ָדר ֵ
ִשׂ ָראֵל אִם יָצֹא
אָמר ה' ֱאלֹהֵי ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
]יר' " [17 38וַיֹּאמֶר יִ ְר ְמיָהוּ אֶל ִצ ְד ִקיָּהוּ כֹּה ַ
ִשּׂרֵף ָבּאֵשׁ וְ ָחיִתָה אַתָּה וּ ֵבי ֶת ָך".
ְשׁ ָך וְ ָהעִיר ַהזֹּאת לֹא ת ָ
ֵתצֵא אֶל ָשׂרֵי ֶמ ֶל ְך ָבּבֶל וְ ָחיְתָה נַפ ֶ
ִשׂ ָראֵל ִהנְנִי
אָמר ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
ַכּוּשׁי לֵאמֹר כֹּה ַ
]יר' " [16 39הָלוֹ ְך וְאָ ַמ ְר ָתּ ְל ֶעבֶד ֶמ ֶל ְך ה ִ
ֵמבִי אֶת ְדּ ָברַי אֶל ָהעִיר ַהזֹּאת ְל ָרעָה וְלֹא לְטוֹבָה וְהָיוּ ְל ָפנֶי ָך בַּיּוֹם הַהוּא".
שׁר ְשׁ ַל ְחתֶּם אֹתִי ֵאלָיו ְל ַהפִּיל
ִשׂ ָראֵל ֲא ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
]יר' " [9 42וַיֹּאמֶר ֲאלֵיהֶם כֹּה ַ
ְתּ ִחנַּ ְתכֶם ְל ָפנָיו".
ֹשׂים ָרעָה גְדוֹלָה אֶל
ִשׂ ָראֵל ָלמָה אַתֶּם ע ִ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
]יר' " [7 44וְ ַעתָּה כֹּה ַ
ִשּׁה עוֹלֵל וְיוֹנֵק מִתּוֹ ְך יְהוּדָה ְל ִב ְלתִּי הוֹתִיר ָלכֶם ְשׁ ֵארִית".
נַ ְפשֹׁ ֵתכֶם ְל ַה ְכרִית ָלכֶם אִישׁ וְא ָ
ִשׂ ָראֵל ָעלֶי ָך בָּרוּ ְך".
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
]יר' " [2 45כֹּה ַ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי ְצבָאוֹת ֲאדֹנָי ְבּכָל ְרחֹבוֹת ִמ ְספֵּד וּ ְבכָל חוּצוֹת יֹאמְרוּ
]עמוס ָ " [16 5לכֵן כֹּה ַ
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ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ ֵלאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה אָמַר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ִשׁ ַלח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה אָמַר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה אָמַר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר
ִשׂ ָראֵל א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה ַ
ִשׁלַח י ַ
]יש' " [21 37וַיּ ְ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ֵאלַי אֶל ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר".
ֲשׁר ִדּבֶּר ה' ָעלָיו ָבּזָה ְל ָך ָל ֲעגָה ְל ָך בְּתוּלַת בַּת צִיּוֹן אַ ֲחרֶי ָך רֹאשׁ
]יש' " [22 37זֶה ַה ָדּבָר א ֶ
ְרוּשׁ ָליִם".
ֵהנִיעָה בַּת י ָ
ֲשׁר ִדּבֶּר ה' ָעלָיו ָבּזָה ְל ָך ָל ֲעגָה ְל ָך בְּתוּלַת בַּת צִיּוֹן אַ ֲחרֶי ָך
]יש' " [22 37זֶה ַה ָדּבָר א ֶ
ְרוּשׁ ָליִם".
רֹאשׁ ֵהנִיעָה בַּת י ָ
ִשּׂא מָרוֹם עֵינֶי ָך אֶל קְדוֹשׁ
]יש' " [23 37אֶת ִמי ֵח ַר ְפ ָתּ וְִג ַדּ ְפ ָתּ וְעַל מִי ֲהרִימוֹתָה קּוֹל וַתּ ָ
ִשׂ ָראֵל".
יְ
ֹאמר ְבּרֹב ִר ְכבִּי ֲאנִי ָעלִיתִי ְמרוֹם ָהרִים יַ ְר ְכּתֵי
]יש' ְ " [24 37בּיַד ֲע ָבדֶי ָך ֵח ַר ְפ ָתּ ֲאדֹנָי וַתּ ֶ
ֹשׁיו וְאָבוֹא מְרוֹם קִצּוֹ יַעַר ַכּ ְרמִלּוֹ".
ְלבָנוֹן וְ ֶא ְכרֹת קוֹמַת ֲא ָרזָיו ִמ ְבחַר ְבּר ָ
ְשׁתִיתִי ָמיִם וְאַ ְחרִב ְבּכַף ְפּעָמַי כֹּל יְאֹרֵי ָמצוֹר".
]יש' ֲ " [25 37אנִי ַק ְרתִּי ו ָ
ָשׂיתִי מִימֵי ֶקדֶם וִי ַצ ְרתִּי ָה ַעתָּה ֲהבֵאתִי ָה וּ ְתהִי
ְמרָחוֹק אוֹתָהּ ע ִ
שׁ ַמ ְע ָתּ ל ֵ
]יש' " [26 37הֲלוֹא ָ
ַשׁאוֹת ַגּלִּים נִצִּים ָערִים ְבּצֻרוֹת".
ְלה ְ
ֶשׁא ֲחצִיר גַּגּוֹת
שׂדֶה וִירַק דּ ֶ
ֵשׂב ָ
ֹשׁבֵיהֶן ִק ְצרֵי יָד חַתּוּ וָבֹשׁוּ הָיוּ ע ֶ
]יש' " [27 37וְי ְ
וּשׁ ֵדמָה ִל ְפנֵי ָקמָה".
ְ
ְשׁ ְב ְתּ ָך וְצֵא ְת ָך וּבוֹ ֲא ָך יָ ָד ְעתִּי וְאֵת ִה ְת ַרֶגּזְ ָך ֵאלָי".
]יש' " [28 37ו ִ
ִשׂ ָפתֶי ָך
ְשׂ ְמתִּי ַחחִי בְּאַ ֶפּ ָך וּ ִמ ְתגִּי בּ ְ
ְשׁ ֲאנַנְ ָך ָעלָה בְאָזְנָי ו ַ
]יש' " [29 37יַעַן ִה ְת ַרֶגּזְ ָך ֵאלַי ו ַ
ֲשׁר בָּא ָת בָּהּ".
ֲשׁיבֹתִי ָך ַבּ ֶדּ ֶר ְך א ֶ
וַה ִ
ִישׁית
ַשּׁל ִ
ַשּׁנָה ה ְ
ַשּׁנִית ָשׁחִיס וּב ָ
שּׁנָה ה ֵ
ַשּׁנָה ָספִי ַח וּ ַב ָ
]יש' " [30 37וְזֶה ְלּ ָך הָאוֹת אָכוֹל ה ָ
זִרְעוּ וְ ִקצְרוּ וְנִטְעוּ ְכ ָרמִים וְ ִאכְלוּ ִפ ְריָם".
ָשׂה ְפרִי ְל ָמ ְעלָה".
ִשׁאָרָה שֹׁרֶשׁ ְל ָמטָּה וְע ָ
]יש' " [31 37וְיָ ְספָה ְפּלֵיטַת בֵּית יְהוּדָה ַהנּ ְ
ֲשׂה
שׁ ֵארִית וּ ְפלֵיטָה ֵמהַר צִיּוֹן ִקנְאַת ה' ְצבָאוֹת ַתּע ֶ
ִירוּשׁלִַם ֵתּצֵא ְ
]יש' " [32 37כִּי מ ָ
זֹּאת".
אָמר ה' ֶאל ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר לֹא יָבוֹא אֶל ָהעִיר ַהזֹּאת וְלֹא יוֹרֶה ָשׁם חֵץ
]יש' ָ " [33 37לכֵן כֹּה ַ
ִשׁפֹּ ְך ָעלֶי ָה סֹ ְללָה".
וְלֹא יְ ַק ְדּ ֶמנָּה ָמגֵן וְלֹא י ְ
שׁם
אָמר ה' אֶל ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר לֹא יָבוֹא אֶל ָהעִיר ַהזֹּאת וְלֹא יוֹרֶה ָ
]יש' ָ " [33 37לכֵן כֹּה ַ
ִשׁפֹּ ְך ָעלֶי ָה סֹ ְללָה".
ְמנָּה ָמגֵן וְלֹא י ְ
חֵץ וְלֹא יְ ַקדּ ֶ
ֲשׁר בָּא בָּהּ יָשׁוּב וְאֶל ָהעִיר ַהזֹּאת לֹא יָבוֹא נְאֻם ה'".
]יש' ַ " [34 37בּ ֶדּ ֶר ְך א ֶ
ֲשׁר בָּא בָּהּ יָשׁוּב וְאֶל ָהעִיר ַהזֹּאת לֹא יָבוֹא נְאֻם ה'".
]יש' ַ " [34 37בּ ֶדּ ֶר ְך א ֶ
ְהוֹשׁיעָהּ ְל ַמ ֲענִי וּ ְל ַמעַן ָדּוִד ַע ְבדִּי".
]יש' " [35 37וְגַנּוֹתִי עַל ָהעִיר ַהזֹּאת ל ִ
ַשׁכִּימוּ
שּׁה אָלֶף וַיּ ְ
וּשׁמֹנִים וַ ֲח ִמ ָ
]יש' " [36 37וַיֵּצֵא ַמלְאַ ְך ה' וַיַּכֶּה ְבּ ַמ ֲחנֵה אַשּׁוּר מֵאָה ְ
ַבבֹּקֶר וְ ִהנֵּה ֻכלָּם ְפָּגרִים ֵמתִים".
ֵשׁב ְבּנִינְוֵה".
ָשׁב ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר וַיּ ֶ
]יש' " [37 37וַיִּסַּע וַיֵּ ֶל ְך וַיּ ָ
ְשׂ ְר ֶאצֶר ָבּנָיו ִהכֻּהוּ ַב ֶחרֶב
שׁ ַתּ ֲחוֶה בֵּית נִ ְסרֹ ְך ֱאלֹהָיו וְאַ ְד ַר ֶמּ ֶל ְך ו ַ
]יש' " [38 37וַיְהִי הוּא ִמ ְ
וְ ֵהמָּה נִ ְמלְטוּ ֶארֶץ ֲא ָררָט וַיּ ְ
ִמלֹ ְך ֵאסַר ַחדֹּן בְּנוֹ ַתּ ְחתָּיו".
ֹאמר
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ ַהנָּבִיא וַיּ ֶ
]יש' ַ " [1 38בּיָּמִים ָההֵם ָחלָה ִחזְ ִקיָּהוּ לָמוּת וַיָּבוֹא ֵאלָיו י ַ
אָמר ה' צַו ְלבֵי ֶת ָך כִּי מֵת אַתָּה וְלֹא ִת ְחיֶה".
ֵאלָיו כֹּה ַ
ֹאמר
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ ַהנָּבִיא וַיּ ֶ
]יש' ַ " [1 38בּיָּמִים ָההֵם ָחלָה ִחזְ ִקיָּהוּ לָמוּת וַיָּבוֹא ֵאלָיו י ַ
אָמר ה' צַו ְלבֵי ֶת ָך כִּי מֵת אַתָּה וְלֹא ִת ְחיֶה".
ֵאלָיו כֹּה ַ
ֹאמר
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ ַהנָּבִיא וַיּ ֶ
]יש' ַ " [1 38בּיָּמִים ָההֵם ָחלָה ִחזְ ִקיָּהוּ לָמוּת וַיָּבוֹא ֵאלָיו י ַ
אָמר ה' צַו ְלבֵי ֶת ָך כִּי מֵת אַתָּה וְלֹא ִת ְחיֶה".
ֵאלָיו כֹּה ַ
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ ַהנָּבִיא
]יש' ַ " [1 38בּיָּמִים ָההֵם ָח ָלה ִחזְ ִקיָּהוּ לָמוּת וַיָּבוֹא ֵאלָיו י ַ
אָמר ה' צַו ְלבֵי ֶת ָך כִּי ֵמת אַתָּה וְלֹא ִת ְחיֶה".
ֹאמר ֵאלָיו כֹּה ַ
וַיּ ֶ

הוֹ הוֹ וְ ָקרְאוּ ִאכָּר אֶל ֵאבֶל וּ ִמ ְספֵּד אֶל יוֹ ְדעֵי נֶהִי".
אָמר
ֲשׁר ָקרְאוּ ֲאלֵיהֶם ַהנְּבִיאִים ָהרִאשֹׁנִים לֵאמֹר כֹּה ַ
]זכריה " [4 1אַל ִתּהְיוּ ַכ ֲאבֹתֵיכֶם א ֶ
ְשׁיבוּ ֵא ַלי נְאֻם
ה' ְצבָאוֹת שׁוּבוּ נָא ִמ ַדּ ְרכֵיכֶם ָה ָרעִים וּ ַמ ַע ְללֵיכֶם ָה ָרעִים וְלֹא ָשׁמְעוּ וְלֹא ִהק ִ
ה'".
אָמר ה' ְצבָאוֹת ִקנֵּאתִי
]זכריה " [14 1וַיֹּאמֶר ֵאלַי ַה ַמּלְאָ ְך ַהדֹּבֵר בִּי ְקרָא לֵאמֹר כֹּה ַ
ִירוּשׁלִַם וּ ְלצִיּוֹן ִקנְאָה גְדוֹלָה".
ל ָ
אָמר ה' ְצבָאוֹת עוֹד תְּפוּ ֶצנָה ָערַי מִטּוֹב וְנִחַם ה' עוֹד
]זכריה " [17 1עוֹד ְקרָא לֵאמֹר כֹּה ַ
ִירוּשׁ ָליִם".
אֶת צִיּוֹן וּ ָבחַר עוֹד בּ ָ
אָמר ה' ְצבָאוֹת לֵאמֹר ִהנֵּה אִישׁ ֶצמַח ְשׁמוֹ
]זכריה " [12 6וְאָ ַמ ְר ָתּ ֵאלָיו לֵאמֹר כֹּה ַ
וּ ִמ ַתּ ְחתָּיו יִ ְצמָח וּ ָבנָה אֶת הֵיכַל ה'".
אָמר ה' ֱאלֹהָי ְרעֵה אֶת צֹאן ַה ֲה ֵרגָה".
]זכריה " [4 11כֹּה ַ
ִשׂ ָראֵל וְִכסָּה ָחמָס עַל לְבוּשׁוֹ אָמַר ה' ְצבָאוֹת
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
]מלאכי " [16 2כִּי ָשׂנֵא ַשׁלַּח ַ
ִשׁ ַמ ְרתֶּם בְּרוּ ֲחכֶם וְלֹא ִת ְבגֹּדוּ".
וְנ ְ
ֲשׁר בָּאת
ִשׂ ָראֵל א ֶ
ַשׂ ֻכּ ְר ֵתּ ְך ְשׁ ֵלמָה ֵמעִם ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁלֵּם ה' ָפּ ֳע ֵל ְך וּ ְתהִי מ ְ
]רות " [12 2י ַ
ַלחֲסוֹת ַתּחַת ְכּנָפָיו".
]דה"י א ֵ " [10 21ל ְך וְִד ַבּ ְר ָתּ אֶל ָדּוִיד לֵאמֹר כֹּה אָ ַמר ה' ָשׁלוֹשׁ ֲאנִי נֹטֶה ָעלֶי ָך ְבּחַר ְל ָך
ֱשׂה ָלּ ְך".
אַחַת ֵמ ֵהנָּה וְ ֶאע ֶ
ַשּׁ ַמיִם וְאֶת הָאָרֶץ
ָשׂה אֶת ה ָ
ֲשׁר ע ָ
ִשׂ ָראֵל א ֶ
]דה"י ב " [11 2וַיֹּאמֶר חוּרָם בָּרוּ ְך ה' ֱאלֹהֵי י ְ
ֲשׁר נָתַן ְל ָדוִיד ַה ֶמּ ֶל ְך בֵּן ָחכָם יוֹ ֵד ַע ֵשׂכֶל וּבִינָה א ֶ
אֶ
ֲשׁר יְִבנֶה ַבּיִת לַה' וּ ַביִת ְל ַמלְכוּתוֹ".
ֲשׁר ִדּבֶּר ְבּפִיו אֵת ָדּוִיד אָבִי וּ ְביָדָיו ִמלֵּא
ִשׂ ָראֵל א ֶ
]דה"י ב " [4 6וַיֹּאמֶר בָּרוּ ְך ה' ֱאלֹהֵי י ְ
לֵאמֹר".
ַשּׁ ַמיִם וּבָאָרֶץ שֹׁמֵר ַה ְבּרִית
ִשׂ ָראֵל אֵין כָּמוֹ ָך ֱאלֹהִים בּ ָ
ֹאמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
]דה"י ב " [14 6וַיּ ַ
וְ ַה ֶחסֶד ַל ֲע ָבדֶי ָך ַההֹ ְלכִים ְל ָפנֶי ָך ְבּכָל ִלבָּם".
אָמר ה' ֱאלֹהֵי ָדּוִיד אָבִי ָך
]דה"י ב " [12 21וַיָּבֹא ֵאלָיו ִמ ְכתָּב ֵמ ֵא ִליָּהוּ ַהנָּבִיא לֵאמֹר כֹּה ַ
ְהוֹשׁפָט אָבִי ָך וּ ְב ַד ְרכֵי אָסָא ֶמ ֶל ְך יְהוּדָה".
ֲשׁר לֹא ָה ַל ְכ ָתּ ְבּ ַד ְרכֵי י ָ
ַתּחַת א ֶ
ֲשׁר ָשׁלַח ֶא ְתכֶם
ִשׂ ָראֵל ִאמְרוּ ָלאִישׁ א ֶ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
]דה"י ב " [23 34וַתֹּאמֶר ָלהֶם כֹּה ַ
ֵאלָי".
אָמר ה'
]דה"י ב " [26 34וְאֶל ֶמ ֶל ְך יְהוּדָה ַהשֹּׁ ֵל ַח ֶא ְתכֶם ִלדְרוֹשׁ בַּה' כֹּה תֹאמְרוּ ֵאלָיו כֹּה ַ
ֲשׁר ָשׁ ָמ ְע ָתּ".
ִשׂ ָראֵל ַה ְדּ ָברִים א ֶ
ֱאלֹהֵי י ְ
]יש' .[13 16
ֲשׁר ִדּבֶּר ה' ָעלָיו ָבּזָה ְל ָך ָל ֲעגָה ְל ָך בְּתוּלַת בַּת צִיּוֹן
]מלכים ב " [21 19זֶה ַה ָדּבָר א ֶ
ְרוּשׁ ָליִם".
אַ ֲחרֶי ָך רֹאשׁ ֵהנִיעָה בַּת י ָ
ִשּׂא מָרוֹם עֵינֶי ָך עַל קְדוֹשׁ
]מלכים ב " [22 19אֶת מִי ֵח ַר ְפ ָתּ וְִג ַדּ ְפ ָתּ וְעַל מִי ֲהרִימוֹ ָת קּוֹל וַתּ ָ
ִשׂ ָראֵל".
יְ
ֹאמר ְבּרֹב ִר ְכבִּי ֲאנִי ָעלִיתִי ְמרוֹם ָהרִים
]מלכים ב ְ " [23 19בּיַד ַמלְאָכֶי ָך ֵח ַר ְפ ָתּ ֲאדֹנָי וַתּ ֶ
ֹשׁיו וְאָבוֹאָה מְלוֹן ִקצֹּה יַעַר ַכּ ְרמִלּוֹ".
יַ ְר ְכּתֵי ְלבָנוֹן וְ ֶא ְכרֹת קוֹ ַמת ֲא ָרזָיו ִמבְחוֹר ְבּר ָ
ְשׁתִיתִי ַמיִם זָרִים וְאַ ְחרִב ְבּכַף ְפּעָמַי כֹּל יְאֹרֵי ָמצוֹר".
]מלכים ב ֲ " [24 19אנִי ַק ְרתִּי ו ָ
ָשׂיתִי ְלמִימֵי ֶקדֶם וִי ַצ ְרתִּי ָה ַעתָּה
ְמרָחוֹק אֹתָהּ ע ִ
שׁ ַמ ְע ָתּ ל ֵ
]מלכים ב ֲ " [25 19הלֹא ָ
ֲהבֵיאתִי ָה וּ ְתהִי ַלהְשׁוֹת ַגּלִּים נִצִּים ָערִים ְבּצֻרוֹת".
ֶשׁא ֲחצִיר גַּגּוֹת
שׂדֶה וִירַק דּ ֶ
ֵשׂב ָ
ֹשׁבֵיהֶן ִק ְצרֵי יָד חַתּוּ וַיֵּבֹשׁוּ הָיוּ ע ֶ
]מלכים ב " [26 19וְי ְ
וּשׁ ֵדפָה ִל ְפנֵי ָקמָה".
ְ
ְשׁ ְב ְתּ ָך וְצֵא ְת ָך וּבֹ ֲא ָך יָ ָד ְעתִּי וְאֵת ִה ְת ַרֶגּזְ ָך ֵאלָי".
]מלכים ב " [27 19ו ִ
ְשׂ ְמתִּי ַחחִי בְּאַ ֶפּ ָך וּ ִמ ְתגִּי
ְשׁ ֲאנַנְ ָך ָעלָה בְאָזְנָי ו ַ
]מלכים ב " [28 19יַעַן ִה ְת ַרֶגּזְ ָך ֵאלַי ו ַ
ֲשׁר בָּא ָת בָּהּ".
ֲשׁבֹתִי ָך ַבּ ֶדּ ֶר ְך א ֶ
ִשׂ ָפתֶי ָך וַה ִ
בְּ
ַשּׁנָה
ַשּׁנִית ָסחִישׁ וּב ָ
ַשּׁנָה ה ֵ
ַשּׁנָה ָספִי ַח וּב ָ
]מלכים ב " [29 19וְזֶה ְלּ ָך הָאוֹת אָכוֹל ה ָ
ִישׁית זִרְעוּ וְ ִקצְרוּ וְנִטְעוּ ְכ ָרמִים וְ ִאכְלוּ ִפ ְריָם".
ַשּׁל ִ
הְ
ָשׂה ְפרִי
ִשׁאָרָה שֹׁרֶשׁ ְל ָמטָּה וְע ָ
]מלכים ב " [30 19וְיָ ְספָה ְפּלֵיטַת בֵּית יְהוּדָה ַהנּ ְ
ְל ָמ ְעלָה".
שׁ ֵארִית וּ ְפלֵיטָה ֵמהַר צִיּוֹן ִקנְאַת ה' ְצבָאוֹת
ִירוּשׁלִַם ֵתּצֵא ְ
]מלכים ב " [31 19כִּי מ ָ
ֲשׂה זֹּאת".
ַתּע ֶ
]יש' .[22 29
אָמר ה' אֶל ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר לֹא יָבֹא אֶל ָהעִיר ַהזֹּאת וְלֹא יוֹרֶה
]מלכים ב ָ " [32 19לכֵן כֹּה ַ
ִשׁפֹּ ְך ָעלֶי ָה סֹ ְללָה".
ְמנָּה ָמגֵן וְלֹא י ְ
שׁם חֵץ וְלֹא יְ ַקדּ ֶ
ָ
ֲשׁר בָּא בָהּ אֶל בֵּית אֵל".
]מלכים א " [10 13וַיֵֶּל ְך ְבּ ֶד ֶר ְך אַחֵר וְלֹא ָשׁב ַבּ ֶדּ ֶר ְך א ֶ
ֲשׁר יָבֹא בָּהּ יָשׁוּב וְאֶל ָהעִיר ַהזֹּאת לֹא יָבֹא נְאֻם ה'".
]מלכים ב ַ " [33 19בּ ֶדּ ֶר ְך א ֶ
ְהוֹשׁיעָהּ ְל ַמ ֲענִי וּ ְל ַמעַן ָדּוִד ַע ְבדִּי".
]מלכים ב " [34 19וְגַנּוֹתִי אֶל ָהעִיר ַהזֹּאת ל ִ
שׁמוֹנִים
]מלכים ב " [35 19וַיְהִי ַבּ ַלּיְלָה הַהוּא וַיֵּצֵא ַמלְאַ ְך ה' וַיַּ ְך ְבּ ַמ ֲחנֵה אַשּׁוּר מֵאָה ְ
ַשׁכִּימוּ ַבבֹּקֶר וְ ִהנֵּה ֻכלָּם ְפָּגרִים ֵמתִים".
שּׁה אָלֶף וַיּ ְ
וַ ֲח ִמ ָ
ֵשׁב ְבּנִינְוֵה".
ָשׁב ַסנְ ֵחרִיב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר וַיּ ֶ
]מלכים ב " [36 19וַיִּסַּע וַיֵּ ֶל ְך וַיּ ָ
ְשׂ ְר ֶאצֶר ָבּנָיו ִהכֻּהוּ
שׁ ַתּ ֲחוֶה בֵּית נִ ְסרֹ ְך ֱאלֹהָיו וְאַ ְד ַר ֶמּ ֶל ְך ו ַ
]מלכים ב " [37 19וַיְהִי הוּא ִמ ְ
ִמלֹ ְך ֵאסַר ַחדֹּן בְּנוֹ ַתּ ְחתָּיו".
ַב ֶחרֶב וְ ֵהמָּה נִ ְמלְטוּ ֶארֶץ ֲא ָררָט וַיּ ְ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי ָה ִע ְברִים עַד
ֹשׁה וְאַ ֲהרֹן אֶל ַפּ ְרעֹה וַיֹּא ְמרוּ ֵאלָיו כֹּה ַ
]שמ' " [3 10וַיָּבֹא מ ֶ
ָמתַי מֵאַנְ ָתּ ֵל ָענֹת ִמ ָפּנָי ַשׁלַּח ַעמִּי וְיַַע ְב ֻדנִי".
אָמר ה' ֲהנְִגלֹה נְִגלֵיתִי אֶל
ֹאמר ֵאלָיו כֹּה ַ
]שמואל א " [27 2וַיָּבֹא אִישׁ ֱאלֹהִים אֶל ֵעלִי וַיּ ֶ
בֵּית אָבִי ָך ִבּהְיוֹתָם ְבּ ִמ ְצ ַריִם ְלבֵית ַפּ ְרעֹה".
ְשׁ ָך
אָמר ה' יַעַן ִשׁ ַלּ ְח ָתּ אֶת אִישׁ ֶח ְרמִי ִמיָּד וְ ָהיְתָה נַפ ְ
ֹאמר ֵאלָיו כֹּה ַ
]מלכים א " [42 20וַיּ ֶ
ַתּחַת נַפְשׁוֹ וְ ַע ְמּ ָך ַתּחַת עַמּוֹ".
ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ ַהנָּ ִביא
]מלכים ב ַ " [1 20בּיָּמִים ָההֵם ָחלָה ִחזְ ִקיָּהוּ לָמוּת וַיָּבֹא ֵאלָיו י ַ
אָמר ה' צַו ְלבֵי ֶת ָך כִּי ֵמת אַתָּה וְלֹא ִת ְחיֶה".
ֹאמר ֵאלָיו כֹּה ַ
וַיּ ֶ
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ְשׁ ְעיָהוּ בֶן אָמוֹץ ַהנָּבִיא וַיֹּאמֶר
]יש' ַ " [1 38בּיָּמִים ָההֵם ָחלָה ִחזְ ִקיָּהוּ לָמוּת וַיָּבוֹא ֵאלָיו י ַ
ֵאלָיו כֹּה אָמַר ה' צַו ְלבֵי ֶת ָך כִּי מֵת אַתָּה וְלֹא ִת ְחיֶה".
]יש' " [2 38וַיַּסֵּב ִחזְ ִקיָּהוּ ָפּנָיו אֶל ַהקִּיר וַיִּ ְת ַפּלֵּל אֶל ה'".
ֲשׁר ִה ְת ַה ַלּ ְכתִּי ְל ָפנֶי ָך ֶבּ ֱא ֶמת וּ ְבלֵב ָשׁלֵם וְהַטּוֹב
]יש' " [3 38וַיֹּאמַר אָנָּה ה' זְכָר נָא אֵת א ֶ
ָשׂיתִי וַיְֵּב ְךּ ִחזְ ִקיָּהוּ ְבּכִי גָדוֹל".
ְבּעֵינֶי ָך ע ִ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי ָדּוִד אָבִי ָך ָשׁ ַמ ְעתִּי אֶת ְתּ ִפ ָלּ ֶת ָך
]יש' " [5 38הָלוֹ ְך וְאָ ַמ ְר ָתּ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ כֹּה ַ
ֶשׂרֵה ָשׁנָה".
ָראִיתִי אֶת ִדּ ְמ ָע ֶת ָך ִהנְנִי יוֹסִף עַל יָמֶי ָך ֲחמֵשׁ ע ְ
שׁ ַמ ְעתִּי אֶת ְתּ ִפ ָלּ ֶת ָך
אָמר ה' ֱאלֹהֵי ָדּוִד אָבִי ָך ָ
]יש' " [5 38הָלוֹ ְך וְאָ ַמ ְר ָתּ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ כֹּה ַ
ֶשׂרֵה ָשׁנָה".
ָראִיתִי אֶת ִדּ ְמ ָע ֶת ָך ִהנְנִי יוֹסִף עַל יָמֶי ָך ֲחמֵשׁ ע ְ
]יש' " [5 38הָלוֹ ְך וְאָ ַמ ְר ָתּ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ כֹּה אָמַר ה' ֱאלֹהֵי ָדּוִד אָבִי ָך ָשׁ ַמ ְעתִּי אֶת ְתּ ִפ ָלּ ֶת ָך
שׁנָה".
ֶשׂרֵה ָ
ָראִיתִי אֶת ִדּ ְמ ָע ֶת ָך ִהנְנִי יוֹסִף עַל יָמֶי ָך ֲח ֵמשׁ ע ְ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי ָדּוִד אָבִי ָך ָשׁ ַמ ְעתִּי אֶת ְתּ ִפ ָלּ ֶת ָך
]יש' " [5 38הָלוֹ ְך וְאָ ַמ ְר ָתּ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ כֹּה ַ
ֶשׂרֵה ָשׁנָה".
ָראִיתִי אֶת ִדּ ְמ ָע ֶת ָך ִהנְנִי יוֹסִף עַל יָמֶי ָך ֲחמֵשׁ ע ְ
]יש' " [6 38וּ ִמכַּף ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר אַצִּי ְל ָך וְאֵת ָהעִיר ַהזֹּאת וְגַנּוֹתִי עַל ָהעִיר ַהזֹּאת".
ֲשׁר ִדּבֵּר".
ֲשׂה ה' אֶת ַה ָדּבָר ַהזֶּה א ֶ
ֲשׁר יַע ֶ
]יש' " [7 38וְזֶה ְלּ ָך הָאוֹת ֵמאֵת ה' א ֶ
ֲשׁר ִדּבֵּר".
ֲשׂה ה' אֶת ַה ָדּבָר ַהזֶּה א ֶ
ֲשׁר יַע ֶ
]יש' " [7 38וְזֶה ְלּ ָך הָאוֹת ֵמאֵת ה' א ֶ
ֶשׂר
ַשּׁמֶשׁ ֲאחֹ ַרנִּית ע ֶ
ֲשׁר יָ ְרדָה ְב ַמעֲלוֹת אָ ָחז בּ ֶ
ֵשׁיב אֶת צֵל ַה ַמּעֲלוֹת א ֶ
]יש' ִ " [8 38הנְנִי מ ִ
ֲשׁר יָ ָרדָה".
ֶשׂר ַמעֲלוֹת ַבּ ַמּעֲלוֹת א ֶ
ַשּׁמֶשׁ ע ֶ
ָשׁב ה ֶ
ַמעֲלוֹת וַתּ ָ
]יש' ָ " [1 39בּעֵת ַההִיא ָשׁלַח ְמרֹ ַד ְך ַבּ ְל ֲאדָן בֶּן ַבּ ְל ֲאדָן ֶמ ֶל ְך ָבּבֶל ְס ָפרִים וּ ִמנְחָה אֶל
ִשׁמַע כִּי ָחלָה וַיֶּ ֱחזָק".
ִחזְ ִקיָּהוּ וַיּ ְ
ִשׂמַח ֲעלֵיהֶם ִחזְ ִקיָּהוּ וַיַּ ְראֵם אֶת בֵּית נְכֹתֹה אֶת ַה ֶכּסֶף וְאֶת ַהזָּהָב וְאֶת
]יש' " [2 39וַיּ ְ
ִמצָא ְבּאֹ ְצרֹתָיו לֹא ָהיָה ָדבָר
ֲשׁר נ ְ
ַשּׁמֶן הַטּוֹב וְאֵת כָּל בֵּית ֵכּלָיו וְאֵת כָּל א ֶ
ְשׂמִים וְאֵת ה ֶ
ַהבּ ָ
ְשׁלְתּוֹ".
ֲשׁר לֹא ֶהרְאָם ִחזְ ִקיָּהוּ ְבּבֵיתוֹ וּ ְבכָל ֶממ ַ
אֶ
ִשׂמַח ֲעלֵיהֶם ִחזְ ִקיָּהוּ וַיַּ ְראֵם אֶת בֵּית נְכֹתֹה אֶת ַה ֶכּסֶף וְאֶת ַהזָּהָב וְאֶת
]יש' " [2 39וַיּ ְ
ֲשׁר נִ ְמצָא ְבּאֹ ְצרֹתָיו לֹא ָהיָה ָדבָר
ַשּׁמֶן הַטּוֹב וְאֵת כָּל בֵּית ֵכּלָיו וְאֵת כָּל א ֶ
ְשׂמִים וְאֵת ה ֶ
ַהבּ ָ
ְשׁלְתּוֹ".
ֲשׁר לֹא ֶהרְאָם ִחזְ ִקיָּהוּ ְבּבֵיתוֹ וּ ְבכָל ֶממ ַ
אֶ
ָשׁים
ֹאמר ֵאלָיו מָה אָ ְמרוּ ָה ֲאנ ִ
ְשׁ ְעיָהוּ ַהנָּבִיא אֶל ַה ֶמּ ֶל ְך ִחזְ ִקיָּהוּ וַיּ ֶ
]יש' " [3 39וַיָּבֹא י ַ
ָה ֵאלֶּה וּמֵאַיִן יָבֹאוּ ֵאלֶי ָך וַיּ ֶ
ֹאמר ִחזְ ִקיָּהוּ ֵמ ֶארֶץ רְחוֹקָה בָּאוּ ֵאלַי ִמ ָבּבֶל".
ֲשׁר ְבּבֵיתִי רָאוּ לֹא ָהיָה ָדבָר
]יש' " [4 39וַיֹּאמֶר מָה רָאוּ ְבּבֵי ֶת ָך וַיֹּאמֶר ִחזְ ִקיָּהוּ אֵת כָּל א ֶ
ֲשׁר לֹא ִה ְראִיתִים בְּאוֹ ְצרֹתָי".
אֶ
ֲשׁר ְבּבֵי ִתי רָאוּ לֹא ָהיָה
ֹאמר ִחזְ ִקיָּהוּ אֵת כָּל א ֶ
ֹאמר מָה רָאוּ ְבּבֵי ֶת ָך וַיּ ֶ
]יש' " [4 39וַיּ ֶ
ֲשׁר לֹא ִה ְראִיתִים בְּאוֹ ְצרֹתָי".
ָדבָר א ֶ
שׁמַע ְדּבַר ה' ְצבָאוֹת".
ְשׁ ְעיָהוּ ֶאל ִחזְ ִקיָּהוּ ְ
ֹאמר י ַ
]יש' " [5 39וַיּ ֶ
ֲשׁר אָצְרוּ ֲאבֹתֶי ָך עַד הַיּוֹם ַהזֶּה
ֲשׁר ְבּבֵי ֶת ָך וַא ֶ
ִשּׂא כָּל א ֶ
]יש' ִ " [6 39הנֵּה יָמִים ָבּאִים וְנ ָ
ָבּבֶל לֹא יִוָּתֵר ָדּבָר אָמַר ה'".
ֲשׁר תּוֹלִיד יִקָּחוּ וְהָיוּ ָסרִיסִים ְבּהֵיכַל ֶמ ֶל ְך ָבּבֶל".
ֲשׁר יֵצְאוּ ִמ ְמּ ָך א ֶ
]יש' " [7 39וּ ִמ ָבּנֶי ָך א ֶ
ֹאמר ִכּי יִ ְהיֶה ָשׁלוֹם
ֲשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתּ וַיּ ֶ
ְשׁ ְעיָהוּ טוֹב ְדּבַר ה' א ֶ
ֹאמר ִחזְ ִקיָּהוּ אֶל י ַ
]יש' " [8 39וַיּ ֶ
וֶ ֱאמֶת ְבּיָמָי".
אָשׂים ִמ ְדבָּר ַל ֲאגַם ַמיִם
]יש' ֶ " [18 41א ְפתַּח עַל ְשׁ ָפיִים נְהָרוֹת וּבְתוֹ ְך ְבּקָעוֹת ַמ ְעיָנוֹת ִ
וְ ֶארֶץ ִציָּה לְמוֹ ָצאֵי ָמיִם".
ִשׂ ָראֵל
ָשׂתָה זֹּאת וּקְדוֹשׁ י ְ
ַשׂכִּילוּ יַ ְחדָּו כִּי יַד ה' ע ְ
ָשׂימוּ וְי ְ
]יש' ְ " [20 41ל ַמעַן יִרְאוּ וְיֵדְעוּ וְי ִ
ְבּרָאָהּ".
שׁיר ָחדָשׁ ְתּ ִהלָּתוֹ ִמ ְקצֵה הָאָרֶץ יוֹ ְרדֵי ַהיָּם וּ ְמלֹאוֹ ִאיִּים
שׁירוּ לַה' ִ
]יש' ִ " [10 42
ֹשׁבֵיהֶם".
וְי ְ
שׁיר ָחדָשׁ ְתּ ִהלָּתוֹ ִמ ְקצֵה הָאָרֶץ יוֹ ְרדֵי ַהיָּם וּ ְמלֹאוֹ ִאיִּים
שׁירוּ לַה' ִ
]יש' ִ " [10 42
ֹשׁבֵיהֶם".
וְי ְ
שׁיר ָחדָשׁ ְתּ ִהלָּתוֹ ִמ ְקצֵה הָאָרֶץ יוֹ ְרדֵי ַהיָּם וּ ְמלֹאוֹ ִאיִּים
שׁירוּ לַה' ִ
]יש' ִ " [10 42
ֹשׁבֵיהֶם".
וְי ְ
ִשׂ ָראֵל אַל תִּירָא כִּי גְאַ ְלתִּי ָך ָקרָאתִי
אָמר ה' בֹּ ַר ֲא ָך יֲַעקֹב וְיֹ ֶצ ְר ָך י ְ
]יש' " [1 43וְ ַעתָּה כֹּה ַ
ְשׁ ְמ ָך לִי אָתָּה".
בִ
ִשׂ ָראֵל אַל תִּירָא כִּי גְאַ ְלתִּי ָך ָקרָאתִי
אָמר ה' בֹּ ַר ֲא ָך יֲַעקֹב וְיֹ ֶצ ְר ָך י ְ
]יש' " [1 43וְ ַעתָּה כֹּה ַ
ְשׁ ְמ ָך לִי אָתָּה".
בִ
אָמר ה' הַנּוֹתֵן ַבּיָּם ָדּ ֶר ְך וּ ְב ַמיִם ַעזִּים נְתִיבָה".
]יש' " [16 43כֹּה ַ
ַשׂכִּיל ִלבֹּתָם".
]יש' " [18 44לֹא יָדְעוּ וְלֹא יָבִינוּ כִּי טַח ֵמרְאוֹת עֵינֵיהֶם ֵמה ְ
ְשׁ ְמ ָך
ֹשׁ ְך וּ ַמ ְט ֻמנֵי ִמ ְס ָתּרִים ְל ַמעַן ֵתּדַע כִּי ֲאנִי ה' הַקּוֹרֵא ב ִ
]יש' " [3 45וְנָ ַתתִּי ְל ָך אוֹצְרוֹת ח ֶ
ִשׂ ָראֵל".
ֱאלֹהֵי י ְ
ְשׁ ְמ ָך
ֹשׁ ְך וּ ַמ ְט ֻמנֵי ִמ ְס ָתּרִים ְל ַמעַן ֵתּדַע כִּי ֲאנִי ה' הַקּוֹרֵא ב ִ
]יש' " [3 45וְנָ ַתתִּי ְל ָך אוֹצְרוֹת ח ֶ
ִשׂ ָראֵל".
ֱאלֹהֵי י ְ
ֹמרָה ִבּ ְל ָבבָהּ ֲאנִי וְאַ ְפסִי עוֹד לֹא
ַיּוֹשׁבֶת ָל ֶבטַח ָהא ְ
]יש' " [8 47וְ ַעתָּה ִשׁ ְמעִי זֹאת ֲעדִינָה ה ֶ
ֵשׁב אַ ְל ָמנָה וְלֹא ֵאדַע ְשׁכוֹל".
אֵ
]יש' ְ " [18 49שׂאִי ָסבִיב עֵינַיִ ְך וּ ְראִי ֻכּלָּם נִ ְקבְּצוּ בָאוּ ָל ְך חַי אָנִי נְאֻם ה' כִּי ֻכלָּם ָכּ ֲעדִי
ַשּׁרִים ַכּ ַכּלָּה".
ָשׁי וּ ְתק ְ
ִת ְלבּ ִ
]יש' ְ " [18 49שׂאִי ָסבִיב עֵינַיִ ְך וּ ְראִי ֻכּלָּם נִ ְקבְּצוּ בָאוּ ָל ְך חַי אָנִי נְאֻם ה' כִּי ֻכלָּם ָכּ ֲעדִי
ַשּׁרִים ַכּ ַכּלָּה".
ָשׁי וּ ְתק ְ
ִת ְלבּ ִ
]יש' ְ " [18 49שׂאִי ָסבִיב עֵינַיִ ְך וּ ְראִי ֻכּלָּם נִ ְקבְּצוּ בָאוּ ָל ְך חַי אָנִי נְאֻם ה' כִּי ֻכלָּם ָכּ ֲעדִי
ַשּׁרִים ַכּ ַכּלָּה".
ָשׁי וּ ְתק ְ
ִת ְלבּ ִ
ֶשּׂא אֶל גּוֹיִם יָדִי וְאֶל ַעמִּים אָרִים נִסִּי וְ ֵהבִיאוּ ָבנַיְִך
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנֵּה א ָ
]יש' " [22 49כֹּה ַ
ָשׂאנָה".
ְבּחֹצֶן וּ ְבנֹ ַתיְִך עַל ָכּתֵף ִתּנּ ֶ
ֶשּׂא אֶל גּוֹיִם יָדִי וְאֶל ַעמִּים אָרִים נִסִּי וְ ֵהבִיאוּ ָבנַיְִך
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנֵּה א ָ
]יש' " [22 49כֹּה ַ

]יש' .[2 37
]מלכים ב " [2 20וַיַּסֵּב אֶת ָפּנָיו אֶל ַהקִּיר וַיִּ ְת ַפּלֵּל אֶל ה' לֵאמֹר".
ֲשׁר ִה ְת ַה ַלּ ְכתִּי ְל ָפנֶי ָך ֶבּ ֱא ֶמת וּ ְב ֵלבָב ָשׁלֵם וְהַטּוֹב
]מלכים ב " [3 20אָנָּה ה' זְכָר נָא אֵת א ֶ
ָשׂיתִי וַיְֵּב ְךּ ִחזְ ִקיָּהוּ ְבּכִי גָדוֹל".
ְבּעֵינֶי ָך ע ִ
]יש' .[21 37
שׁ ַמ ְעתִּי
אָמר ה' ֱאלֹהֵי ָדּוִד אָבִי ָך ָ
]מלכים ב " [5 20שׁוּב וְאָ ַמ ְר ָתּ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ נְגִיד ַעמִּי כֹּה ַ
ִישׁי ַתּ ֲעלֶה בֵּית ה'".
ַשּׁל ִ
אֶת ְתּ ִפ ָלּ ֶת ָך ָראִיתִי אֶת ִדּ ְמ ָע ֶת ָך ִהנְנִי רֹפֶא ָל ְך בַּיּוֹם ה ְ
שׁנָה וּ ִמכַּף ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר אַצִּי ְל ָך וְאֵת ָהעִיר
ֶשׂרֵה ָ
]מלכים ב " [6 20וְהֹ ַס ְפתִּי עַל יָמֶי ָך ֲח ֵמשׁ ע ְ
ַהזֹּאת וְגַנּוֹתִי עַל ָהעִיר ַהזֹּאת ְל ַמ ֲענִי וּ ְל ַמעַן ָדּוִד ַע ְבדִּי".
אָמר ה' ֱאלֹהֵי ָדּוִיד אָבִי ָך
]דה"י ב " [12 21וַיָּבֹא ֵאלָיו ִמ ְכתָּב ֵמ ֵא ִליָּהוּ ַהנָּבִיא לֵאמֹר כֹּה ַ
ְהוֹשׁפָט אָבִי ָך וּ ְב ַד ְרכֵי אָסָא ֶמ ֶל ְך יְהוּדָה".
ֲשׁר לֹא ָה ַל ְכ ָתּ ְבּ ַד ְרכֵי י ָ
ַתּחַת א ֶ
ֶשׂרֵה ָשׁנָה וּ ִמכַּף ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר אַצִּי ְל ָך וְאֵת ָהעִיר
]מלכים ב " [6 20וְהֹ ַס ְפתִּי עַל יָמֶי ָך ֲחמֵשׁ ע ְ
ַהזֹּאת וְגַנּוֹתִי עַל ָהעִיר ַהזֹּאת ְל ַמ ֲענִי וּ ְל ַמעַן ָדּוִד ַע ְבדִּי".
ֲשׁר ִדּבֵּר
ֲשׂה ה' אֶת ַה ָדּבָר א ֶ
ְשׁ ְעיָהוּ זֶה ְלּ ָך הָאוֹת ֵמאֵת ה' כִּי יַע ֶ
]מלכים ב " [9 20וַיֹּאמֶר י ַ
ֶשׂר ַמעֲלוֹת".
ֶשׂר ַמעֲלוֹת אִם יָשׁוּב ע ֶ
ָה ַל ְך ַהצֵּל ע ֶ
ֲשׁר
ִשׁ ָפּחָה א ֶ
ִשׂ ָראֵל עַל כָּל ַהמּ ְ
ֲשׁר ִדּבֶּר ה' ֲעלֵיכֶם ְבּנֵי י ְ
]עמוס ִ " [1 3שׁמְעוּ אֶת ַה ָדּבָר ַהזֶּה א ֶ
ֶה ֱעלֵיתִי ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם לֵאמֹר".
ֲשׁר יָ ְרדָה
ָשׁב אֶת ַהצֵּל ַבּ ַמּעֲלוֹת א ֶ
ְשׁ ְעיָהוּ ַהנָּבִיא אֶל ה' וַיּ ֶ
]מלכים ב " [11 20וַיִּ ְקרָא י ַ
ֶשׂר ַמעֲלוֹת".
ְבּ ַמעֲלוֹת אָחָז ֲאחֹ ַרנִּית ע ֶ
וּמנְחָה
]מלכים ב ָ " [12 20בּעֵת ַההִיא ָשׁלַח ְבּרֹא ַד ְך ַבּ ְל ֲאדָן בֶּן ַבּ ְל ֲאדָן ֶמ ֶל ְך ָבּבֶל ְס ָפרִים ִ
אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ כִּי ָשׁמַע כִּי ָחלָה ִחזְ ִקיָּהוּ".
ִשׁמַע ֲעלֵיהֶם ִחזְ ִקיָּהוּ וַיַּ ְראֵם אֶת כָּל בֵּית נְכֹתֹה אֶת ַה ֶכּסֶף וְאֶת ַהזָּהָב
]מלכים ב " [13 20וַיּ ְ
ִמצָא בְּאוֹ ְצרֹתָיו לֹא ָהיָה ָדבָר
ֲשׁר נ ְ
ְשׂמִים וְאֵת ֶשׁמֶן הַטּוֹב וְאֵת בֵּית ֵכּלָיו וְאֵת כָּל א ֶ
וְאֶת ַהבּ ָ
ְשׁלְתּוֹ".
ֲשׁר לֹא ֶהרְאָם ִחזְ ִקיָּהוּ ְבּבֵיתוֹ וּ ְבכָל ֶממ ַ
אֶ
ֲשׁר ְבּבֵיתִי רָאוּ לֹא ָהיָה
]מלכים ב " [15 20וַיֹּאמֶר מָה רָאוּ ְבּבֵי ֶת ָך וַיֹּאמֶר ִחזְ ִקיָּהוּ אֵת כָּל א ֶ
ֲשׁר לֹא ִה ְראִיתִם ְבּאֹ ְצרֹתָי".
ָדבָר א ֶ
ֹאמר ֵאלָיו מָה אָ ְמרוּ
ְשׁ ְעיָהוּ ַהנָּבִיא אֶל ַה ֶמּ ֶל ְך ִחזְ ִקיָּהוּ וַיּ ֶ
]מלכים ב " [14 20וַיָּבֹא י ַ
ֹאמר ִחזְ ִקיָּהוּ ֵמ ֶארֶץ רְחוֹקָה בָּאוּ ִמ ָבּבֶל".
ָשׁים ָה ֵאלֶּה וּמֵאַיִן יָבֹאוּ ֵאלֶי ָך וַיּ ֶ
ָה ֲאנ ִ
]יש' .[2 39
ֲשׁר ְבּבֵיתִי רָאוּ לֹא
ֹאמר ִחזְ ִקיָּהוּ אֵת כָּל א ֶ
ֹאמר מָה רָאוּ ְבּבֵי ֶת ָך וַיּ ֶ
]מלכים ב " [15 20וַיּ ֶ
ֲשׁר לֹא ִה ְראִיתִם ְבּאֹ ְצרֹתָי".
ָהיָה ָדבָר א ֶ
שׁמַע ְדּבַר ה'".
ְשׁ ְעיָהוּ אֶל ִחזְ ִקיָּהוּ ְ
ֹאמר י ַ
]מלכים ב " [16 20וַיּ ֶ
ֲשׁר אָצְרוּ ֲאבֹתֶי ָך עַד הַיּוֹם
ֲשׁר ְבּבֵי ֶת ָך וַא ֶ
ִשּׂא כָּל א ֶ
]מלכים ב ִ " [17 20הנֵּה יָמִים ָבּאִים וְנ ָ
ַהזֶּה ָבּ ֶבלָה לֹא יִוָּתֵר ָדּבָר אָמַר ה'".
ֲשׁר תּוֹלִיד יִקָּחוּ וְהָיוּ ָסרִיסִים ְבּהֵיכַל ֶמ ֶל ְך
ֲשׁר יֵצְאוּ ִמ ְמּ ָך א ֶ
]מלכים ב " [18 20וּ ִמ ָבּנֶי ָך א ֶ
ָבּבֶל".
ֹאמר הֲלוֹא אִם
ֲשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתּ וַיּ ֶ
ְשׁ ְעיָהוּ טוֹב ְדּבַר ה' א ֶ
ֹאמר ִחזְ ִקיָּהוּ אֶל י ַ
]מלכים ב " [19 20וַיּ ֶ
ָשׁלוֹם וֶ ֱאמֶת יִ ְהיֶה ְביָמָי".
ָשׂם ִמ ְדבָּר ַל ֲאגַם ַמיִם וְ ֶארֶץ ִציָּה ְלמֹ ָצאֵי ָמיִם".
]תה' " [35 107י ֵ
ָשׂתָה זֹּאת".
]איוב " [9 12מִי לֹא יָדַע ְבּכָל ֵאלֶּה כִּי יַד ה' ע ְ
שׁיר ָחדָשׁ ִשׁירוּ לַה' כָּל הָאָרֶץ".
שׁירוּ לַה' ִ
]תה' ִ " [1 96
הוֹשׁיעָה לּוֹ יְמִינוֹ וּזְרוֹ ַע ָקדְשׁוֹ".
ָשׂה ִ
שׁיר ָחדָשׁ כִּי נִ ְפלָאוֹת ע ָ
שׁירוּ לַה' ִ
]תה' ִ " [1 98מזְמוֹר ִ
שׁיר ָחדָשׁ ְתּ ִהלָּתוֹ ִבּ ְקהַל ֲחסִידִים".
שׁירוּ לַה' ִ
]תה' ַ " [1 149הלְלוּ יָהּ ִ
ֹשׂים ָרעָה גְדוֹלָה אֶל
ִשׂ ָראֵל ָלמָה אַתֶּם ע ִ
אָמר ה' ֱאלֹהֵי ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
]יר' " [7 44וְ ַעתָּה כֹּה ַ
ִשּׁה עוֹלֵל וְיוֹנֵק מִתּוֹ ְך יְהוּדָה ְל ִב ְלתִּי הוֹתִיר ָלכֶם ְשׁ ֵארִית".
נַ ְפשֹׁ ֵתכֶם ְל ַה ְכרִית ָלכֶם אִישׁ וְא ָ
אָמר ה' ְצבָאוֹת ִשׂימוּ ְל ַב ְבכֶם עַל ַדּ ְרכֵיכֶם".
]חגי " [5 1וְ ַעתָּה כֹּה ַ
אָמר ה' ִהנָּתֹן ִתּנָּתֵן ָהעִיר ַהזֹּאת ְבּיַד חֵיל ֶמ ֶל ְך ָבּבֶל וּ ְל ָכדָהּ".
]יר' " [3 38כֹּה ַ
ֲשׁכָה יִ ְת ַהלָּכוּ יִמּוֹטוּ כָּל מוֹ ְסדֵי אָרֶץ".
]תה' " [5 82לֹא יָדְעוּ וְלֹא יָבִינוּ ַבּח ֵ
ֲשׁר ַעמִּי עֹמֵד ָעלֶי ָה ְל ִב ְלתִּי הֱיוֹת ָשׁם ָערֹב
ֹשׁן א ֶ
]שמ' " [18 8וְ ִה ְפלֵיתִי בַיּוֹם הַהוּא אֶת ֶארֶץ גּ ֶ
ְל ַמעַן ֵתּדַע כִּי ֲאנִי ה' ְבּ ֶקרֶב הָאָרֶץ".
ְשׁכָר לֹא ְשׁתִיתֶם ְל ַמעַן ֵתּדְעוּ כִּי ֲאנִי ה' ֱאלֹהֵיכֶם".
]דב' ֶ " [5 29לחֶם לֹא ֲא ַכ ְלתֶּם וְיַיִן ו ֵ
ֹמרָה ִבּ ְל ָבבָהּ ֲאנִי וְאַ ְפסִי עוֹד אֵי ְך
ַיּוֹשׁבֶת ָל ֶבטַח ָהא ְ
]צפניה " [15 2זֹאת ָהעִיר ָה ַעלִּיזָה ה ֶ
ִשׁרֹק יָנִי ַע יָדוֹ".
ְשׁמָּה ַמ ְרבֵּץ ַל ַחיָּה כֹּל עוֹבֵר ָעלֶי ָה י ְ
ָהיְתָה ל ַ
ֱשׂה ָלכֶם".
ֲשׁר ִדּ ַבּ ְרתֶּם בְּאָזְנָי כֵּן ֶאע ֶ
]במ' ֱ " [28 14אמֹר ֲא ֵלהֶם חַי אָנִי נְאֻם ה' אִם לֹא ַכּא ֶ
]יר' " [24 22חַי אָנִי נְאֻם ה' כִּי אִם יִ ְהיֶה ָכּנְיָהוּ בֶן יְהוֹיָקִים ֶמ ֶל ְך יְהוּדָה חוֹתָם עַל יַד יְמִינִי
ִשּׁם ֶא ְתּ ֶקנְ ָךּ".
כִּי מ ָ
ִשׂ ָראֵל כִּי מוֹאָב ִכּ ְסדֹם ִתּ ְהיֶה וּ ְבנֵי עַמּוֹן
]צפניה ָ " [9 2לכֵן חַי אָנִי נְאֻם ה' ְצבָאוֹת ֱאלֹהֵי י ְ
וּשׁ ָממָה עַד עוֹלָם ְשׁ ֵארִית ַעמִּי יְבָזּוּם וְיֶתֶר גּוֹיִ יִנְחָלוּם".
ְשׁק חָרוּל וּ ִמ ְכרֵה ֶמלַח ְ
ַכּ ֲעמֹרָה ִממ ַ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנֵּה אַפִּי וַ ֲח ָמתִי נִ ֶתּכֶת אֶל ַהמָּקוֹם ַהזֶּה עַל הָאָדָם וְעַל
]יר' ָ " [20 7לכֵן כֹּה ַ
ַשּׂדֶה וְעַל ְפּ ִרי ָה ֲא ָדמָה וּ ָב ֲערָה וְלֹא ִת ְכבֶּה".
ַה ְבּ ֵהמָה וְעַל עֵץ ה ָ
]יש' .[7 7
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ָשׂאנָה".
ְבּחֹצֶן וּ ְבנֹ ַתיְִך עַל ָכּתֵף ִתּנּ ֶ
ֶשּׂא אֶל גּוֹיִם יָדִי וְאֶל ַעמִּים אָרִים נִסִּי וְ ֵהבִיאוּ ָבנַיְִך
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנֵּה א ָ
]יש' " [22 49כֹּה ַ
ָשׂאנָה".
ְבּחֹצֶן וּ ְבנֹ ַתיְִך עַל ָכּתֵף ִתּנּ ֶ
ֶשּׂא אֶל גּוֹיִם יָדִי וְאֶל ַעמִּים אָרִים נִסִּי וְ ֵהבִיאוּ ָבנַיְִך
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנֵּה א ָ
]יש' " [22 49כֹּה ַ
ָשׂאנָה".
ְבּחֹצֶן וּ ְבנֹ ַתיְִך עַל ָכּתֵף ִתּנּ ֶ
ֶשּׂא אֶל גּוֹיִם יָדִי וְאֶל ַעמִּים אָרִים נִסִּי וְ ֵהבִיאוּ ָבנַיְִך
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנֵּה א ָ
]יש' " [22 49כֹּה ַ
ָשׂאנָה".
ְבּחֹצֶן וּ ְבנֹ ַתיְִך עַל ָכּתֵף ִתּנּ ֶ
ָשׂר כִּי ֲאנִי
ִשׁכָּרוּן וְיָדְעוּ כָל בּ ָ
ְשׂרָם וְ ֶכ ָעסִיס ָדּמָם י ְ
]יש' " [26 49וְ ַה ֲא ַכ ְלתִּי אֶת מוֹנַיְִך אֶת בּ ָ
מוֹשׁי ֵע ְך וְגֹ ֲא ֵל ְך ֲאבִיר יֲַעקֹב".
ה' ִ
שׁ ַמיִם וְיֹסֵד אָרֶץ וַ ְתּ ַפחֵד ָתּמִיד כָּל הַיּוֹם ִמ ְפּנֵי ֲחמַת
ֹשׂ ָך נוֹטֶה ָ
ִשׁכַּח ה' ע ֶ
]יש' " [13 51וַתּ ְ
ַשׁחִית וְאַיֵּה ֲחמַת ַה ֵמּצִיק".
ֲשׁר כּוֹנֵן ְלה ְ
ַה ֵמּצִיק ַכּא ֶ
שׁמוֹ".
]יש' " [15 51וְאָנֹכִי ה' ֱאלֹהֶי ָך רֹגַע ַהיָּם וַיֶּהֱמוּ ַגּלָּיו ה' ְצבָאוֹת ְ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִמ ְצ ַריִם יָרַד ַעמִּי ָברִאשֹׁנָה לָגוּר ָשׁם וְאַשּׁוּר ְבּ ֶאפֶס
]יש' " [4 52כִּי כֹה ַ
ֲשׁקוֹ".
עָ
ַשׁמִי ַע יְשׁוּעָה
ַשּׂר טוֹב מ ְ
שׁלוֹם ְמב ֵ
שׁמִי ַע ָ
ַשּׂר ַמ ְ
]יש' " [7 52מַה נָּאווּ עַל ֶה ָהרִים ַרְגלֵי ְמב ֵ
אֹמֵר ְלצִיּוֹן ָמ ַל ְך ֱאלֹ ָהיְִך".
ָשׂף ה' אֶת זְרוֹ ַע ָקדְשׁוֹ ְלעֵינֵי כָּל הַגּוֹיִם וְרָאוּ כָּל אַ ְפסֵי אָרֶץ אֵת יְשׁוּעַת
]יש' " [10 52ח ַ
ֱאלֹהֵינוּ".
ְשׁי ֶחסֶד נֶ ֱא ָספִים ְבּאֵין ֵמבִין כִּי ִמ ְפּנֵי
שׂם עַל לֵב וְאַנ ֵ
]יש' ַ " [1 57ה ַצּדִּיק אָבָד וְאֵין אִישׁ ָ
ָה ָרעָה נֶ ֱאסַף ַה ַצּדִּיק".
ְשׁבוֹת אָוֶן שֹׁד
ְשׁבֹתֵיהֶם ַמח ְ
ִשׁפֹּ ְך דָּם נָקִי ַמח ְ
]יש' ַ " [7 59רְגלֵיהֶם ָלרַע יָרֻצוּ וִי ַמהֲרוּ ל ְ
ָשׁבֶר ִבּ ְמסִלּוֹתָם".
וֶ
ֲשׁר ַשׂ ְמתִּי ְבּפִי ָך לֹא
ֲשׁר ָעלֶי ָך וּ ְד ָברַי א ֶ
]יש' " [21 59וַ ֲאנִי זֹאת ְבּרִי ִתי אוֹתָם אָמַר ה' רוּחִי א ֶ
יָמוּשׁוּ ִמפִּי ָך וּ ִמפִּי זַ ְר ֲע ָך וּ ִמפִּי זֶרַע זַ ְר ֲע ָך אָמַר ה' ֵמ ַעתָּה וְעַד עוֹלָם".
ֲשׁר לֹא יַַעבְדוּ ְך יֹאבֵדוּ וְהַגּוֹיִם ָחרֹב יֶ ֱחרָבוּ".
]יש' " [12 60כִּי ַהגּוֹי וְ ַה ַמּ ְמ ָלכָה א ֶ
ַשּׁמֶשׁ לְאוֹר יוֹמָם וּ ְלנֹגַהּ ַהיָּ ֵר ַח לֹא יָאִיר ָל ְך וְ ָהיָה ָל ְך ה'
]יש' " [19 60לֹא יִ ְהיֶה ָלּ ְך עוֹד ה ֶ
לְאוֹר עוֹלָם וֵאלֹ ַהיְִך ְל ִתפְאַ ְר ֵתּ ְך".
ַשׁחִיתֵהוּ כִּי ְב ָרכָה בּוֹ
ֶשׁכּוֹל וְאָמַר אַל תּ ְ
שׁר יִ ָמּצֵא ַהתִּירוֹשׁ ָבּא ְ
אָמר ה' ַכּ ֲא ֶ
]יש' " [8 65כֹּה ַ
ַשׁחִית ַהכֹּל".
ֱשׂה ְל ַמעַן ֲע ָבדַי ְל ִב ְלתִּי ה ְ
כֵּן ֶאע ֶ
ַשׁחִיתֵהוּ כִּי ְב ָרכָה בּוֹ
ֶשׁכּוֹל וְאָמַר אַל תּ ְ
שׁר יִ ָמּצֵא ַהתִּירוֹשׁ ָבּא ְ
אָמר ה' ַכּ ֲא ֶ
]יש' " [8 65כֹּה ַ
ַשׁחִית ַהכֹּל".
ֱשׂה ְל ַמעַן ֲע ָבדַי ְל ִב ְלתִּי ה ְ
כֵּן ֶאע ֶ
ִשׁתּוּ וְאַתֶּם
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנֵּה ֲע ָבדַי יֹאכֵלוּ וְאַתֶּם ִתּ ְרעָבוּ ִהנֵּה ֲע ָבדַי י ְ
]יש' ָ " [13 65לכֵן כֹּה ַ
ִשׂמָחוּ וְאַתֶּם ֵתּבֹשׁוּ".
ִתּ ְצמָאוּ ִהנֵּה ֲע ָבדַי י ְ
ִשׁתּוּ וְאַתֶּם
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנֵּה ֲע ָבדַי יֹאכֵלוּ וְאַתֶּם ִתּ ְרעָבוּ ִהנֵּה ֲע ָבדַי י ְ
]יש' ָ " [13 65ל ֵכן כֹּה ַ
ִשׂמָחוּ וְאַתֶּם ֵתּבֹשׁוּ".
ִתּ ְצמָאוּ ִהנֵּה ֲע ָבדַי י ְ
ֲשׁר לֹא יְ ַמלֵּא אֶת יָמָיו כִּי ַהנַּעַר בֶּן מֵאָה
שּׁם עוֹד עוּל יָמִים וְזָקֵן א ֶ
]יש' " [20 65לֹא יִ ְהיֶה ִמ ָ
ָשׁנָה יָמוּת וְהַחוֹטֶא בֶּן מֵאָה ָשׁנָה יְ ֻקלָּל".
ָשׁבוּ וְנָטְעוּ ְכרָמִים וְאָכְלוּ ִפּ ְריָם".
]יש' " [21 65וּבָנוּ ָבתִּים וְי ָ
ָשׁבוּ וְנָטְעוּ ְכ ָרמִים וְאָכְלוּ ִפּ ְריָם".
]יש' " [21 65וּבָנוּ ָבתִּים וְי ָ
ָשׁבוּ וְנָטְעוּ ְכ ָרמִים וְאָכְלוּ ִפּ ְריָם".
]יש' " [21 65וּבָנוּ ָבתִּים וְי ָ
אָמר ה' ִהנְנִי נֹטֶה ֵאלֶי ָה ְכּנָהָר ָשׁלוֹם וּ ְכנַחַל שׁוֹטֵף כְּבוֹד גּוֹיִם וִינַ ְקתֶּם
]יש' " [12 66כִּי כֹה ַ
ֳשׁעוּ".
ְשׁע ָ
ָשׂאוּ וְעַל ִבּ ְר ַכּיִם תּ ָ
עַל צַד ִתּנּ ֵ
אָמר ה' ִהנְנִי נֹטֶה ֵאלֶי ָה ְכּנָהָר ָשׁלוֹם וּ ְכנַחַל שׁוֹטֵף כְּבוֹד גּוֹיִם וִינַ ְקתֶּם
]יש' " [12 66כִּי כֹה ַ
ֳשׁעוּ".
ְשׁע ָ
ָשׂאוּ וְעַל ִבּ ְר ַכּיִם תּ ָ
עַל צַד ִתּנּ ֵ
אָמר ה' ִהנְנִי נֹטֶה ֵאלֶי ָה ְכּנָהָר ָשׁלוֹם וּ ְכנַחַל שׁוֹטֵף כְּבוֹד גּוֹיִם וִינַ ְקתֶּם
]יש' " [12 66כִּי כֹה ַ
ֳשׁעוּ".
ְשׁע ָ
ָשׂאוּ וְעַל ִבּ ְר ַכּיִם תּ ָ
עַל צַד ִתּנּ ֵ
אָמר ה' ִהנְנִי נֹטֶה ֵאלֶי ָה ְכּנָהָר ָשׁלוֹם וּ ְכנַחַל שׁוֹטֵף כְּבוֹד גּוֹיִם וִינַ ְקתֶּם
]יש' " [12 66כִּי כֹה ַ
ֳשׁעוּ".
ְשׁע ָ
ָשׂאוּ וְעַל ִבּ ְר ַכּיִם תּ ָ
עַל צַד ִתּנּ ֵ
אָמר ה' ִהנְנִי נֹטֶה ֵאלֶי ָה ְכּנָהָר ָשׁלוֹם וּ ְכנַחַל שׁוֹטֵף כְּבוֹד גּוֹיִם וִינַ ְקתֶּם
]יש' " [12 66כִּי כֹה ַ
ֳשׁעוּ".
ְשׁע ָ
ָשׂאוּ וְעַל ִבּ ְר ַכּיִם תּ ָ
עַל צַד ִתּנּ ֵ
אָמר ה' ִהנְנִי נֹטֶה ֵאלֶי ָה ְכּנָהָר ָשׁלוֹם וּ ְכנַחַל שׁוֹטֵף כְּבוֹד גּוֹיִם וִינַ ְקתֶּם
]יש' " [12 66כִּי כֹה ַ
ֳשׁעוּ".
ְשׁע ָ
ָשׂאוּ וְעַל ִבּ ְר ַכּיִם תּ ָ
עַל צַד ִתּנּ ֵ
אָמר ה' ִהנְנִי נֹטֶה ֵאלֶי ָה ְכּנָהָר ָשׁלוֹם וּ ְכנַחַל שׁוֹטֵף כְּבוֹד גּוֹיִם וִינַ ְקתֶּם
]יש' " [12 66כִּי כֹה ַ
ֳשׁעוּ".
ְשׁע ָ
ָשׂאוּ וְעַל ִבּ ְר ַכּיִם תּ ָ
עַל צַד ִתּנּ ֵ
אָמר ה' ִהנְנִי נֹ ֶטה ֵאלֶי ָה ְכּנָהָר ָשׁלוֹם וּ ְכנַחַל שׁוֹטֵף כְּבוֹד גּוֹיִם וִינַ ְקתֶּם
]יש' " [12 66כִּי כֹה ַ
ֳשׁעוּ".
ְשׁע ָ
ָשׂאוּ וְעַל ִבּ ְר ַכּיִם תּ ָ
עַל צַד ִתּנּ ֵ
אָמר ה' ִהנְנִי נֹטֶה ֵאלֶי ָה ְכּנָהָר ָשׁלוֹם וּ ְכנַחַל שׁוֹטֵף כְּבוֹד גּוֹיִם וִינַ ְקתֶּם
]יש' " [12 66כִּי כֹה ַ
ֳשׁעוּ".
ְשׁע ָ
ָשׂאוּ וְעַל ִבּ ְר ַכּיִם תּ ָ
עַל צַד ִתּנּ ֵ
אָמר ה' ִהנְנִי נֹטֶה ֵאלֶי ָה ְכּנָהָר ָשׁלוֹם וּ ְכנַחַל שׁוֹטֵף כְּבוֹד גּוֹיִם וִינַ ְקתֶּם
]יש' " [12 66כִּי כֹה ַ
ֳשׁעוּ".
ְשׁע ָ
ָשׂאוּ וְעַל ִבּ ְר ַכּיִם תּ ָ
עַל צַד ִתּנּ ֵ
אָמר ה' ִהנְנִי נֹטֶה ֵאלֶי ָה ְכּנָהָר ָשׁלוֹם וּ ְכנַחַל שׁוֹטֵף כְּבוֹד גּוֹיִם וִינַ ְקתֶּם
]יש' " [12 66כִּי כֹה ַ
ֳשׁעוּ".
ְשׁע ָ
ָשׂאוּ וְעַל ִבּ ְר ַכּיִם תּ ָ
עַל צַד ִתּנּ ֵ
אָמר ה' ִהנְנִי נֹטֶה ֵאלֶי ָה ְכּנָהָר ָשׁלוֹם וּ ְכנַחַל שׁוֹטֵף כְּבוֹד גּוֹיִם וִינַ ְקתֶּם
]יש' " [12 66כִּי כֹה ַ
ֳשׁעוּ".
ְשׁע ָ
ָשׂאוּ וְעַל ִבּ ְר ַכּיִם תּ ָ
עַל צַד ִתּנּ ֵ
אָמר ה' ִהנְנִי נֹטֶה ֵאלֶי ָה ְכּנָהָר ָשׁלוֹם וּ ְכנַחַל שׁוֹטֵף כְּבוֹד גּוֹיִם וִינַ ְקתֶּם
]יש' " [12 66כִּי כֹה ַ
ֳשׁעוּ".
ָשׂאוּ וְעַל ִבּ ְר ַכּיִם ְתּ ָשׁע ָ
עַל צַד ִתּנּ ֵ
אָמר ה' ִהנְנִי נֹטֶה ֵאלֶי ָה ְכּנָהָר ָשׁלוֹם וּ ְכנַחַל שׁוֹטֵף כְּבוֹד גּוֹיִם וִינַ ְקתֶּם
]יש' " [12 66כִּי כֹה ַ

אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנֵּה ֲאנִי פֹ ֵת ַח אֶת ִקבְרוֹתֵיכֶם
]יח' ָ " [12 37לכֵן ִהנָּבֵא וְאָ ַמ ְר ָתּ ֲאלֵיהֶם כֹּה ַ
ִשׂ ָראֵל".
וְ ַה ֲעלֵיתִי ֶא ְתכֶם ִמ ִקּבְרוֹתֵיכֶם ַעמִּי וְ ֵהבֵאתִי ֶא ְתכֶם אֶל אַ ְדמַת י ְ
ֲשׁר ְבּיַד ֶא ְפ ַריִם
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנֵּה ֲאנִי לֹ ֵק ַח אֶת עֵץ יוֹסֵף א ֶ
]יח' ַ " [19 37דּבֵּר ֲא ֵלהֶם כֹּה ַ
ֲשׂיתִם ְלעֵץ ֶאחָד וְהָיוּ ֶאחָד ְבּיָדִי".
ִשׂ ָראֵל ֲח ֵברָו וְנָ ַתתִּי אוֹתָם ָעלָיו אֶת עֵץ יְהוּדָה וַע ִ
ְשׁ ְבטֵי י ְ
וִ
ִשׂ ָראֵל ִמבֵּין הַגּוֹיִם
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנֵּה ֲאנִי לֹ ֵק ַח אֶת ְבּנֵי י ְ
]יח' " [21 37וְַדבֵּר ֲאלֵיהֶם כֹּה ַ
ֲשׁר ָהלְכוּ ָשׁם וְ ִק ַבּ ְצתִּי אֹתָם ִמ ָסּבִיב וְ ֵהבֵאתִי אוֹתָם אֶל אַ ְד ָמתָם".
אֶ
שׂר כִּי ֲאנִי ה' הוֹצֵאתִי ַח ְרבִּי ִמ ַתּ ְערָהּ לֹא תָשׁוּב עוֹד".
]יח' " [10 21וְיָדְעוּ כָּל ָבּ ָ
שׁ ַמיִם וְיֹסֵד אָרֶץ וְיֹצֵר רוּ ַח אָדָם
ִשׂ ָראֵל נְאֻם ה' נֹטֶה ָ
ַשּׂא ְדבַר ה' עַל י ְ
]זכריה " [1 12מ ָ
ְבּ ִקרְבּוֹ".
]יר' " [34 31כֹּה אָמַר ה' נֹתֵן ֶשׁמֶשׁ לְאוֹר יוֹ ָמם ֻחקֹּת יָ ֵר ַח וְכוֹ ָכבִים לְאוֹר ָליְלָה רֹגַע ַהיָּם
שׁמוֹ".
וַיֶּהֱמוּ ַגלָּיו ה' ְצבָאוֹת ְ
]יש' .[7 7
שׁלוֹם ָחגִּי יְהוּדָה ַחַגּיְִך ַשׁ ְלּמִי נְ ָד ָריְִך כִּי
ַשׁמִי ַע ָ
ַשּׂר מ ְ
]נחום ִ " [1 2הנֵּה עַל ֶה ָהרִים ַרְגלֵי ְמב ֵ
לֹא יוֹסִיף עוֹד ַל ֲעבָר ָבּ ְך ְבּ ִליַּעַל ֻכּלֹּה נִ ְכרָת".
ִשׂ ָראֵל רָאוּ כָל אַ ְפסֵי אָרֶץ אֵת יְשׁוּעַת ֱאלֹהֵינוּ".
]תה' " [3 98זָכַר ַחסְדּוֹ וֶאֱמוּנָתוֹ ְלבֵית י ְ
שׂם עַל לֵב".
ָשׁמָּה כָּל הָאָרֶץ כִּי אֵין אִישׁ ָ
ִשׁ ָממָה אָ ְבלָה ָעלַי ְשׁ ֵממָה נ ַ
]יר' ָ " [11 12שׂמָהּ ל ְ
ִשׁ ָפּ ְך דָּם".
]מש' " [16 1כִּי ַרְגלֵיהֶם ָלרַע יָרוּצוּ וִי ַמהֲרוּ ל ְ
ִשׂ ָראֵל אֶל ה' ֵמ ַעתָּה וְעַד עוֹלָם".
]תה' " [3 131יַחֵל י ְ
ֲשׁר
ֲשׁר לֹא יַ ַעבְדוּ אֹתוֹ אֶת נְבוּ ַכ ְדנֶאצַּר ֶמ ֶל ְך ָבּבֶל וְאֵת א ֶ
]יר' " [8 27וְ ָהיָה הַגּוֹי וְ ַה ַמּ ְמ ָלכָה א ֶ
לֹא יִתֵּן אֶת ַצוָּארוֹ ְבּעֹל ֶמ ֶל ְך ָבּבֶל ַבּ ֶחרֶב וּ ָב ָרעָב וּ ַב ֶדּבֶר ֶא ְפקֹד עַל הַגּוֹי הַהוּא נְאֻם ה' עַד ֻתּמִּי
אֹתָם ְבּיָדוֹ".
ֹשׁ ְתּ וְלֹא יִ ְהיֶה ָלּ ְך עוֹד ִפּתְחוֹן פֶּה ִמ ְפּנֵי ְכּ ִל ָמּ ֵת ְך ְבּ ַכ ְפּרִי ָל ְך ְלכָל
]יח' ְ " [63 16ל ַמעַן ִתּזְְכּרִי וָב ְ
ָשׂית נְאֻם ֲאדֹנָי ה'".
ֲשׁר ע ִ
אֶ
ֲשׁר ֵהבֵאתִי אֶל ָהעָם ַהזֶּה אֵת כָּל ָה ָרעָה ַהגְּדוֹלָה ַהזֹּאת כֵּן
אָמר ה' ַכּא ֶ
]יר' " [42 32כִּי כֹה ַ
ֲשׁר אָנֹכִי דֹּבֵר ֲעלֵיהֶם".
אָנֹכִי ֵמבִיא ֲעלֵיהֶם אֶת כָּל הַטּוֹבָה א ֶ
שׁר יַצִּיל ָהרֹעֶה ִמפִּי ָה ֲארִי ְשׁתֵּי ְכ ָר ַעיִם אוֹ ְבדַל אֹזֶן כֵּן יִנָּצְלוּ
אָמר ה' ַכּ ֲא ֶ
]עמוס " [12 3כֹּה ַ
ֶשׁק ָערֶשׂ".
ֹשׁבִים ְבּשֹׁמְרוֹן ִבּפְאַת ִמטָּה וּ ִב ְדמ ֶ
ִשׂ ָראֵל ַהיּ ְ
ְבּנֵי י ְ
אָמר ֲאדֹנָי ה' ִהנֵּה אַפִּי וַ ֲח ָמתִי נִ ֶתּכֶת אֶל ַהמָּקוֹם ַהזֶּה עַל הָאָדָם וְעַל
]יר' ָ " [20 7לכֵן כֹּה ַ
ַשּׂדֶה וְעַל ְפּרִי ָה ֲא ָדמָה וּ ָב ֲערָה וְלֹא ִת ְכבֶּה".
ַה ְבּ ֵהמָה וְעַל עֵץ ה ָ
]יש' .[7 7
ַשׁ ֶל ְך ָשׁם ֶמלַח וַיֹּאמֶר כֹּה אָמַר ה' ִרפִּאתִי ַל ַמּיִם
]מלכים ב " [21 2וַיֵּצֵא אֶל מוֹצָא ַה ַמּיִם וַיּ ְ
ְשׁ ָכּלֶת".
שּׁם עוֹד ָמוֶת וּמ ַ
ָה ֵאלֶּה לֹא יִ ְהיֶה ִמ ָ
ִישׁית
ַשּׁל ִ
ַשּׁנָה ה ְ
ַשּׁנִית ָסחִישׁ וּב ָ
ַשּׁנָה ה ֵ
ַשּׁנָה ָספִי ַח וּב ָ
]מלכים ב " [29 19וְזֶה ְלּ ָך הָאוֹת אָכוֹל ה ָ
זִרְעוּ וְ ִקצְרוּ וְנִטְעוּ ְכרָמִים וְ ִאכְלוּ ִפ ְריָם".
ְשׁבוּ וְנִטְעוּ גַנּוֹת וְ ִאכְלוּ אֶת ִפּ ְריָן".
]יר' " [5 29בְּנוּ ָבתִּים ו ֵ
ְשׁבוּ וְנִטְעוּ גַנּוֹת
]יר' " [28 29כִּי עַל כֵּן ָשׁלַח ֵאלֵינוּ ָבּבֶל לֵאמֹר ֲא ֻרכָּה הִיא בְּנוּ ָבתִּים ו ֵ
וְ ִאכְלוּ אֶת ְפּרִיהֶן".
ָשׁי ָך ְלעֵינֶי ָך
אָמר ה' ִהנְנִי ֵמקִים ָעלֶי ָך ָרעָה ִמבֵּי ֶת ָך וְָל ַק ְחתִּי אֶת נ ֶ
]שמואל ב " [11 12כֹּה ַ
ַשּׁמֶשׁ ַהזֹּאת".
ָשׁי ָך ְלעֵינֵי ה ֶ
ְשׁכַב עִם נ ֶ
וְנָ ַתתִּי ְל ֵרעֶי ָך ו ָ
ֹשׁבָיו אֵת כָּל ִדּ ְברֵי
אָמר ה' ִהנְנִי ֵמבִיא ָרעָה אֶל ַהמָּקוֹם ַהזֶּה וְעַל י ְ
]מלכים ב " [16 22כֹּה ַ
ֲשׁר ָקרָא ֶמ ֶל ְך יְהוּדָה".
ַה ֵסּפֶר א ֶ
ָשׁלוּ בָם אָבוֹת וּ ָבנִים יַ ְחדָּו
אָמר ה' ִהנְנִי נֹתֵן אֶל ָהעָם ַהזֶּה ִמ ְכשֹׁלִים וְכ ְ
]יר' ָ " [21 6לכֵן כֹּה ַ
ָשׁכֵן וְרֵעוֹ וְאָבָדוּ".
יוֹשׁבֵי הָאָרֶץ ַבּ ַפּעַם ַהזֹּאת וַ ֲה ֵצרֹתִי ָלהֶם ְל ַמעַן
אָמר ה' ִהנְנִי קוֹ ֵל ַע אֶת ְ
]יר' " [18 10כִּי כֹה ַ
יִ ְמצָאוּ".
ֲשׁר לֹא יוּכְלוּ ָלצֵאת ִמ ֶמּנָּה וְזָעֲקוּ
אָמר ה' ִהנְנִי ֵמבִיא ֲאלֵיהֶם ָרעָה א ֶ
]יר' ָ " [11 11לכֵן כֹּה ַ
ֶשׁמַע ֲאלֵיהֶם".
ֵאלַי וְלֹא א ְ
ֹשׁבֵי הָאָרֶץ ַהזֹּאת וְאֶת
אָמר ה' ִהנְנִי ְמ ַמלֵּא אֶת כָּל י ְ
]יר' " [13 13וְאָ ַמ ְר ָתּ ֲאלֵיהֶם כֹּה ַ
ְרוּשׁ ָליִם
ֹשׁבֵי י ָ
ֹשׁבִים ְל ָדוִד עַל ִכּסְאוֹ וְאֶת ַהכֹּ ֲהנִים וְאֶת ַהנְּ ִבאִים וְאֵת כָּל י ְ
ַה ְמּ ָלכִים ַהיּ ְ
ִשׁכָּרוֹן".
אָמר ה' ִהנְנִי נֹ ֶתנְ ָך ְלמָגוֹר ְל ָך וּ ְלכָל אֹ ֲהבֶי ָך וְנָפְלוּ ְבּ ֶחרֶב אֹיְבֵיהֶם וְעֵינֶי ָך
]יר' " [4 20כִּי כֹה ַ
רֹאוֹת וְאֶת כָּל יְהוּדָה ֶאתֵּן ְבּיַד ֶמ ֶל ְך ָבּבֶל וְ ִהְגלָם ָבּ ֶבלָה וְ ִהכָּם ֶבּ ָחרֶב".
אָמר ה' ִהנְנִי נֹתֵן ִל ְפנֵיכֶם אֶת ֶדּ ֶר ְך ַה ַחיִּים וְאֶת ֶדּ ֶר ְך
]יר' " [8 21וְאֶל ָהעָם ַהזֶּה תֹּאמַר כֹּה ַ
ַה ָמּוֶת".
ַשּׁנָה אַתָּה מֵת כִּי ָסרָה ִד ַבּ ְר ָתּ
ְשׁ ֵלּ ֲח ָך ֵמעַל ְפּנֵי ָה ֲא ָדמָה ה ָ
אָמר ה' ִהנְנִי מ ַ
]יר' ָ " [16 28לכֵן כֹּה ַ
אֶל ה'".
אָמר ה' ִהנְנִי פֹקֵד עַל ְשׁ ַמ ְעיָה ַהנֶּ ֱח ָלמִי וְעַל זַרְעוֹ לֹא יִ ְהיֶה לוֹ אִישׁ
]יר' ָ " [32 29לכֵן כֹּה ַ
ֲשׁר ֲאנִי ע ֶ
יוֹשׁב בְּתוֹ ְך ָהעָם ַהזֶּה וְלֹא יִ ְראֶה בַטּוֹב א ֶ
ֵ
ֹשׂה ְל ַעמִּי נְאֻם ה' כִּי ָסרָה ִדבֶּר עַל ה'".
ִשׁ ְכּנֹתָיו ֲא ַרחֵם וְנִ ְבנְתָה עִיר עַל
אָמר ה' ִהנְנִי ָשׁב ְשׁבוּת אָ ֳהלֵי יַעֲקוֹב וּמ ְ
]יר' " [18 30כֹּה ַ
ִשׁפָּטוֹ יֵ ֵשׁב".
ִתּלָּהּ וְאַרְמוֹן עַל מ ְ
אָמר ה' ִהנְנִי
ֲשׁר ְכּלָאוֹ ִצ ְד ִקיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְהוּדָה לֵאמֹר מַדּוּ ַע אַ ָתּה נִבָּא לֵאמֹר כֹּה ַ
]יר' " [3 32א ֶ
נֹתֵן אֶת ָהעִיר ַהזֹּאת ְבּיַד ֶמ ֶל ְך ָבּבֶל וּ ְל ָכדָהּ".
ַשׂדִּים וּ ְביַד נְבוּ ַכ ְדרֶאצַּר
אָמר ה' ִהנְנִי נֹתֵן אֶת ָהעִיר ַהזֹּאת ְבּיַד ַהכּ ְ
]יר' ָ " [28 32לכֵן כֹּה ַ
ֶמ ֶל ְך ָבּבֶל וּ ְל ָכדָהּ".
ִשׂ ָראֵל ָהלֹ ְך וְאָ ַמ ְר ָתּ אֶל ִצ ְד ִקיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְהוּדָה וְאָ ַמ ְר ָתּ ֵאלָיו כֹּה
]יר' " [2 34כֹּה אָמַר ה' ֱאלֹהֵי י ְ
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ֳשׁעוּ".
ְשׁע ָ
ָשׂאוּ וְעַל ִבּ ְר ַכּיִם תּ ָ
עַל צַד ִתּנּ ֵ
אָמר ה' ִהנְנִי נֹטֶה ֵאלֶי ָה ְכּנָהָר ָשׁלוֹם וּ ְכנַחַל שׁוֹטֵף כְּבוֹד גּוֹיִם וִינַ ְקתֶּם
]יש' " [12 66כִּי כֹה ַ
ֳשׁעוּ".
ְשׁע ָ
ָשׂאוּ וְעַל ִבּ ְר ַכּיִם תּ ָ
עַל צַד ִתּנּ ֵ
אָמר ה' ִהנְנִי נֹטֶה ֵאלֶי ָה ְכּנָהָר ָשׁלוֹם וּ ְכנַחַל שׁוֹטֵף כְּבוֹד גּוֹיִם וִינַ ְקתֶּם
]יש' " [12 66כִּי כֹה ַ
ֳשׁעוּ".
ְשׁע ָ
ָשׂאוּ וְעַל ִבּ ְר ַכּיִם תּ ָ
עַל צַד ִתּנּ ֵ
אָמר ה' ִהנְנִי נֹטֶה ֵאלֶי ָה ְכּנָ ָהר ָשׁלוֹם וּ ְכנַחַל שׁוֹטֵף כְּבוֹד גּוֹיִם וִינַ ְקתֶּם
]יש' " [12 66כִּי כֹה ַ
ֳשׁעוּ".
ְשׁע ָ
ָשׂאוּ וְעַל ִבּ ְר ַכּיִם תּ ָ
עַל צַד ִתּנּ ֵ
אָמר ה' ִהנְנִי נֹטֶה ֵאלֶי ָה ְכּנָהָר ָשׁלוֹם וּ ְכנַחַל שׁוֹטֵף כְּבוֹד גּוֹיִם וִינַ ְקתֶּם
]יש' " [12 66כִּי כֹה ַ
ֳשׁעוּ".
ְשׁע ָ
ָשׂאוּ וְעַל ִבּ ְר ַכּיִם תּ ָ
עַל צַד ִתּנּ ֵ
אָמר ה' ִהנְנִי נֹטֶה ֵאלֶי ָה ְכּנָהָר ָשׁלוֹם וּ ְכנַחַל שׁוֹטֵף כְּבוֹד גּוֹיִם וִינַ ְקתֶּם
]יש' " [12 66כִּי כֹה ַ
ֳשׁעוּ".
ְשׁע ָ
ָשׂאוּ וְעַל ִבּ ְר ַכּיִם תּ ָ
עַל צַד ִתּנּ ֵ
אָמר ה' ִהנְנִי נֹטֶה ֵאלֶי ָה ְכּנָהָר ָשׁלוֹם וּ ְכנַחַל שׁוֹטֵף כְּבוֹד גּוֹיִם וִינַ ְקתֶּם
]יש' " [12 66כִּי כֹה ַ
ֳשׁעוּ".
ְשׁע ָ
ָשׂאוּ וְעַל ִבּ ְר ַכּיִם תּ ָ
עַל צַד ִתּנּ ֵ
ֹשׂה עֹ ְמדִים ְל ָפנַי נְאֻם
ֲשׁר ֲאנִי ע ֶ
ָשׁה א ֶ
ָשׁים וְהָאָרֶץ ַה ֲחד ָ
ַשּׁ ַמיִם ַה ֲחד ִ
ֲשׁר ה ָ
]יש' ִ " [22 66כּי ַכא ֶ
ְשׁ ְמכֶם".
ה' כֵּן יֲַעמֹד זַ ְר ֲעכֶם ו ִ

וּשׂ ָרפָהּ ָבּאֵשׁ".
אָמר ה' ִהנְנִי נֹתֵן אֶת ָהעִיר ַהזֹּאת ְבּיַד ֶמ ֶל ְך ָבּבֶל ְ
ַ
ְשׁי
אָמר ה' ִהנְנִי נֹתֵן אֶת ַפּ ְרעֹה ָח ְפרַע ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַריִם ְבּיַד אֹיְבָיו וּ ְביַד ְמ ַבק ֵ
]יר' " [30 44כֹּה ַ
ֲשׁר נָ ַתתִּי אֶת ִצ ְד ִקיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְהוּדָה ְבּיַד נְבוּ ַכ ְדרֶאצַּר ֶמ ֶל ְך ָבּבֶל אֹיְבוֹ וּ ְמ ַבקֵּשׁ נַפְשׁוֹ".
נַפְשׁוֹ ַכּא ֶ
ַשׁחִית".
ֹשׁבֵי לֵב ָקמָי רוּ ַח מ ְ
אָמר ה' ִהנְנִי ֵמעִיר עַל ָבּבֶל וְאֶל י ְ
]יר' " [1 51כֹּה ַ
אָמר ה' ִהנְנִי רָב אֶת רִי ֵב ְך וְנִ ַקּ ְמתִּי אֶת נִ ְק ָמ ֵת ְך וְ ַה ֲח ַר ְבתִּי אֶת יַמָּהּ
]יר' ָ " [36 51לכֵן כֹּה ַ
ַשׁתִּי אֶת מְקוֹרָהּ".
וְהֹב ְ
אָמר ה' ִהנְנִי ֵא ַליְִך וְהוֹצֵאתִי ַח ְרבִּי ִמ ַתּ ְערָהּ וְ ִה ְכ ַרתִּי
ִשׂ ָראֵל כֹּה ַ
]יח' " [8 21וְאָ ַמ ְר ָתּ לְאַ ְדמַת י ְ
ָשׁע".
ִמ ֵמּ ְך ַצדִּיק וְר ָ
ִשּׁם
ֲשׁר לֹא ָתמִישׁוּ מ ָ
ִשׁ ָפּחָה ַהזֹּאת ָרעָה א ֶ
ֹשׁב עַל ַהמּ ְ
אָמר ה' ִהנְנִי ח ֵ
]מיכה ָ " [3 2לכֵן כֹּה ַ
ַצוְּארֹתֵיכֶם וְלֹא ֵתלְכוּ רוֹמָה כִּי עֵת ָרעָה הִיא".
יוֹשׁבָיו אֵת כָּל הָאָלוֹת
אָמר ה' ִהנְנִי ֵמבִיא ָרעָה עַל ַהמָּקוֹם ַהזֶּה וְעַל ְ
]דה"י ב " [24 34כֹּה ַ
ֲשׁר ָקרְאוּ ִל ְפנֵי ֶמ ֶל ְך יְהוּדָה".
ַהכְּתוּבוֹת עַל ַה ֵסּפֶר א ֶ
ֲשׂה יְֵדיהֶם
]חגי " [14 2וַיַּעַן ַחגַּי וַיֹּאמֶר כֵּן ָהעָם ַהזֶּה וְכֵן הַגּוֹי ַהזֶּה ְל ָפנַי נְאֻם ה' וְכֵן כָּל ַמע ֵ
ֲשׁר יַ ְקרִיבוּ ָשׁם ָטמֵא הוּא".
וַא ֶ

