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לבן הארמי

A. Lavan

בראשית פרק לא
ה( וַ יַּ ֵשּׂג ָל ָבן ֶאת יַ ֲעקֹב וְ יַ ֲעקֹב ָתּ ַקע ֶאת ָא ֳהלוֹ ָבּ ָהר וְ ָל ָבן ָתּ ַקע ֶאת ֶא ָחיו ְבּ ַהר ַה ִגּ ְל ָעד:

ית וַ ִתּגְ נֹב ֶאת ְל ָב ִבי וַ ְתּנַ ֵהג ֶאת ְבּנ ַֹתי ִכּ ְשׁ ֻביוֹת ָח ֶרב:
אמר ָל ָבן ְליַ ֲעקֹב ֶמה ָע ִשׂ ָ
)כו( וַ יּ ֹ ֶ
וּב ִשׁ ִרים ְבּתֹף
את ִל ְבר ַֹח וַ ִתּגְ נֹב א ִֹתי וְ לֹא ִה ַגּ ְד ָתּ ִלּי וָ ֲא ַשׁ ֵלּ ֲחָך ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ְ
)כז( ָל ָמּה נַ ְח ֵבּ ָ
ְ
וּב ִכנּוֹר) :כח( וְ לֹא נְ ַט ְשׁ ַתּנִ י ְלנַ ֵשּׁק ְל ָבנַ י וְ ִל ְבנ ָֹתי ַע ָתּה ִה ְס ַכּ ְל ָתּ ֲעשׂוֹ...
אתי ִכּי ָד ַל ְק ָתּ
אמר ְל ָל ָבן ַמה ִפּ ְשׁ ִעי ַמה ַח ָטּ ִ
)לו( וַ יִּ ַחר ְליַ ֲעקֹב וַ יָּ ֶרב ְבּ ָל ָבן וַ יַּ ַען יַ ֲעקֹב וַ יּ ֹ ֶ
את ִמכֹּל ְכּ ֵלי ֵב ֶיתָך ִשׂים כֹּה נֶ ֶגד ַא ַחי וְ ַא ֶחיָך
ַא ֲח ָרי) :לז( ִכּי ִמ ַשּׁ ְשׁ ָתּ ֶאת ָכּל ֵכּ ַלי ַמה ָמּ ָצ ָ
וְ ִ
יוֹכיחוּ ֵבּין ְשׁנֵ ינו ...
אמר ֶאל יַ ֲעקֹב ַה ָבּנוֹת ְבּנ ַֹתי וְ ַה ָבּנִ ים ָבּנַ י וְ ַהצֹּאן צֹאנִ י וְ כֹל ֲא ֶשׁר ַא ָתּה ר ֶֹאה
)מג( וַ יַּ ַען ָל ָבן וַ יּ ֹ ֶ
יהן ֲא ֶשׁר יָ ָלדוּ:
ִלי הוּא וְ ִל ְבנ ַֹתי ָמה ֶא ֱע ֶשׂה ָל ֵא ֶלּה ַהיּוֹם אוֹ ִל ְבנֵ ֶ
נבל הכרמלי

B. Naval

שמואל א פרק כה

יפת תּ ַֹאר וְ ָה ִאישׁ ָק ֶשׁה וְ ַרע
טוֹבת ֶשׂ ֶכל וִ ַ
)ג( וְ ֵשׁם ָה ִאישׁ נָ ָבל וְ ֵשׁם ִא ְשׁתּוֹ ֲא ִב ָגיִ ל וְ ָה ִא ָשּׁה ַ
ַמ ֲע ָל ִלים וְ הוּא ָכ ִל ִבּי) :ד( וַ יִּ ְשׁ ַמע ָדּוִ ד ַבּ ִמּ ְד ָבּר ִכּי גֹזֵ ז נָ ָבל ֶאת צֹאנוֹ:
וּשׁ ֶא ְל ֶתּם
אתם ֶאל נָ ָבל ְ
וּב ֶ
אמר ָדּוִ ד ַלנְּ ָע ִרים ֲעלוּ ַכ ְר ֶמ ָלה ָ
)ה( וַ יִּ ְשׁ ַלח ָדּוִ ד ֲע ָשׂ ָרה נְ ָע ִרים וַ יּ ֹ ֶ
לוֹ ִב ְשׁ ִמי ְל ָשׁלוֹםְ ... :תּנָ ה נָּ א ֵאת ֲא ֶשׁר ִתּ ְמ ָצא יָ ְדָך ַל ֲע ָב ֶדיָך ְוּל ִבנְ ָך ְל ָדוִ ד:
)ט( וַ יָּ בֹאוּ נַ ֲע ֵרי ָדוִ ד וַ יְ ַד ְבּרוּ ֶאל נָ ָבל ְכּ ָכל ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ְבּ ֵשׁם ָדּוִ ד וַ יָּ נוּחוּ:
וּמי ֶבן ִי ָשׁי ַהיּוֹם ַרבּוּ ֲע ָב ִדים ַה ִמּ ְת ָפּ ְר ִצים ִאישׁ
אמר ִמי ָדוִ ד ִ
)י( וַ יַּ ַען נָ ָבל ֶאת ַע ְב ֵדי ָדוִ ד וַ יּ ֹ ֶ
ימי וְ ֵאת ִט ְב ָח ִתי ֲא ֶשׁר ָט ַב ְח ִתּי ְלגֹזְ זָ י וְ נָ ַת ִתּי
ִמ ְפּנֵ י ֲאד ֹנָ יו) :יא( וְ ָל ַק ְח ִתּי ֶאת ַל ְח ִמי וְ ֶאת ֵמ ַ
ַל ֲאנָ ִשׁים ֲא ֶשׁר לֹא יָ ַד ְע ִתּי ֵאי ִמזֶּ ה ֵה ָמּה:
שבע בן בכרי

C. Sheva ben Bichri

שמואל ב פרק יט

דּוּע
וּמ ַ
אמר ֶע ֶשׂר יָ דוֹת ִלי ַב ֶמּ ֶלְך וְ גַ ם ְבּ ָדוִ ד ֲא ִני ִמ ְמָּך ַ
הוּדה וַ יּ ֹ ֶ
)מד( וַ יַּ ַען ִאישׁ ִי ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ִאישׁ יְ ָ
הוּדה ִמ ְדּ ַבר ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ֹּלת ִני וְ לֹא ָהיָ ה ְד ָב ִרי ִראשׁוֹן ִלי ְל ָה ִשׁיב ֶאת ַמ ְל ִכּי וַ יִּ ֶקשׁ ְדּ ַבר ִאישׁ יְ ָ
ֱה ִק ַ
שמואל ב פרק כ

אמר ֵאין ָלנוּ
)א( וְ ָשׁם נִ ְק ָרא ִאישׁ ְבּ ִליַּ ַעל וּ ְשׁמוֹ ֶשׁ ַבע ֶבּן ִבּ ְכ ִרי ִאישׁ יְ ִמינִ י וַ יִּ ְת ַקע ַבּשּׁ ָֹפר וַ יּ ֹ ֶ
ֵח ֶלק ְבּ ָדוִ ד וְ לֹא נַ ֲח ָלה ָלנוּ ְבּ ֶבן ִי ַשׁי ִאישׁ ְלא ָֹה ָליו ִי ְשׂ ָר ֵאל) :ב( וַ יַּ ַעל ָכּל ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֵמ ַא ֲח ֵרי ָדוִ ד ַא ֲח ֵרי ֶשׁ ַבע ֶבּן ִבּ ְכ ִרי וְ ִאישׁ יְ ה ָוּדה ָדּ ְבקוּ ְב ַמ ְל ָכּם ִמן ַהיַּ ְר ֵדּן וְ ַעד יְ ָ
רוּשׁ ָלםִ:

ירבעם בן נבט

D. Yerovam

מלכים א פרק יב

)א( וַ יֵּ ֶלְך ְר ַח ְב ָעם ְשׁ ֶכם ִכּי ְשׁ ֶכם ָבּא ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַה ְמ ִליְך אֹתוֹ) :ב( וַ יְ ִהי ִכּ ְשׁמ ַֹע יָ ָר ְב ָעם ֶבּן
נְ ָבט וְ הוּא ֶ
עוֹדנּוּ ְב ִמ ְצ ַריִ ם ֲא ֶשׁר ָבּ ַרח ִמ ְפּנֵ י ַה ֶמּ ֶלְך ְשֹׁלמֹה וַ יֵּ ֶשׁב יָ ָר ְב ָעם ְבּ ִמ ְצ ָריִ ם:
)ג( וַ יִּ ְשׁ ְלחוּ וַ יִּ ְק ְראוּ לוֹ וַ יָּ בֹא יָ ָר ְב ָעם וְ ָכל ְק ַהל יִ ְשׂ ָר ֵאל וַ יְ ַד ְבּרוּ ֶאל ְר ַח ְב ָעם ֵלאמֹר:
)ד( ָא ִביָך ִה ְק ָשׁה ֶאת ֻע ֵלּנוּ וְ ַא ָתּה ַע ָתּה ָה ֵקל ֵמ ֲעב ַֹדת ָא ִביָך ) ...טו( וְ לֹא ָשׁ ַמע ַה ֶמּ ֶלְך ֶאל
ָה ָעם ִכּי ָהיְ ָתה ִס ָבּה ֵמ ִעם יְ קֹוָ ק ְל ַמ ַען ָה ִקים ֶאת ְדּ ָברוֹ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ קֹוָ ק ְבּיַ ד ֲא ִחיָּ ה ַה ִשּׁיֹלנִ י
יהם וַ יָּ ִשׁבוּ ָה ָעם ֶאת
ֶאל יָ ָר ְב ָעם ֶבּן נְ ָבט) :טז( וַ יַּ ְרא ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ִכּי לֹא ָשׁ ַמע ַה ֶמּ ֶלְך ֲא ֵל ֶ
ַה ֶמּ ֶלְך ָדּ ָבר ֵלאמֹר ַמה ָלּנוּ ֵח ֶלק ְבּ ָדוִ ד וְ לֹא נַ ֲח ָלה ְבּ ֶבן ִי ַשׁי ְלא ָֹה ֶליָך ִי ְשׂ ָר ֵאל ַע ָתּה ְר ֵאה
ֵב ְיתָך ָדּוִ ד וַ יֵּ ֶלְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ְלא ָֹה ָליו:
Part Two – Heroes who others think are Villains
אליהו הנביא E. Eliyahu
מלכים א פרק יח

ישׁית ֵלאמֹר ֵלְך ֵה ָר ֵאה ֶאל
)א( וַ יְ ִהי יָ ִמים ַר ִבּים ְוּד ַבר יְ קֹוָ ק ָהיָ ה ֶאל ֵא ִליָּ הוּ ַבּ ָשּׁנָ ה ַה ְשּׁ ִל ִ
ַא ְח ָאב וְ ֶא ְתּנָ ה ָמ ָטר ַעל ְפּנֵ י ָה ֲא ָד ָמה) :ב( וַ יֵּ ֶלְך ֵא ִליָּ הוּ ְל ֵה ָראוֹת ֶאל ַא ְח ָאב וְ ָה ָר ָעב ָחזָ ק
ְבּשׁ ְֹמרוֹן) :ג( וַ יִּ ְק ָרא ַא ְח ָאב ֶאל ע ַֹב ְדיָ הוּ ֲא ֶשׁר ַעל ַה ָבּיִ ת וְ ע ַֹב ְדיָ הוּ ָהיָ ה יָ ֵרא ֶאת יְ קֹוָ ק
יאם
יאי יְ קֹוָ ק וַ יִּ ַקּח ע ַֹב ְדיָ הוּ ֵמ ָאה נְ ִב ִאים וַ יַּ ְח ִבּ ֵ
ְמאֹד) :ד( וַ יְ ִהי ְבּ ַה ְכ ִרית ִאיזֶ ֶבל ֵאת נְ ִב ֵ
ֲח ִמ ִשּׁים ִאישׁ ַבּ ְמּ ָע ָרה וְ ִכ ְל ְכּ ָלם ֶל ֶחם וָ ָמיִ ם:
אוּלי נִ ְמ ָצא
אמר ַא ְח ָאב ֶאל ע ַֹב ְדיָ הוּ ֵלְך ָבּ ָא ֶרץ ֶאל ָכּל ַמ ְעיְ נֵ י ַה ַמּיִ ם וְ ֶאל ָכּל ַהנְּ ָח ִלים ַ
)ה( וַ יּ ֹ ֶ
ָח ִציר וּנְ ַחיֶּ ה סוּס וָ ֶפ ֶרד וְ לוֹא נַ ְכ ִרית ֵמ ַה ְבּ ֵה ָמה) :ו( וַ יְ ַח ְלּקוּ ָל ֶהם ֶאת ָה ָא ֶרץ ַל ֲע ָבר ָבּהּ
ַא ְח ָאב ָה ַלְך ְבּ ֶד ֶרְך ֶא ָחד ְל ַבדּוֹ וְ ע ַֹב ְדיָ הוּ ָה ַלְך ְבּ ֶד ֶרְך ֶא ָחד ְל ַבדּוֹ:
אמר ַה ַא ָתּה זֶ ה ֲאד ֹנִ י
)ז( וַ יְ ִהי ע ַֹב ְדיָ הוּ ַבּ ֶדּ ֶרְך וְ ִהנֵּ ה ֵא ִליָּ הוּ ִל ְק ָראתוֹ וַ יַּ ִכּ ֵרהוּ וַ יִּ פֹּל ַעל ָפּנָ יו וַ יּ ֹ ֶ
אמר לוֹ ָאנִ י ֵלְך ֱאמֹר ַלאד ֹנֶ יָך ִהנֵּ ה ֵא ִליָּ הוּ:
ֵא ִליָּ הוּ) :ח( וַ יּ ֹ ֶ
יתנִ י:
אתי ִכּי ַא ָתּה נ ֵֹתן ֶאת ַע ְב ְדָּך ְבּיַ ד ַא ְח ָאב ַל ֲה ִמ ֵ
אמר ֶמה ָח ָט ִ
)ט( וַ יּ ֹ ֶ
וּמ ְמ ָל ָכה ֲא ֶשׁר לֹא ָשׁ ַלח ֲאד ֹנִ י ָשׁם ְל ַב ֶקּ ְשָׁך וְ ָא ְמרוּ ָאיִ ן
ֹלהיָך ִאם יֶ שׁ גּוֹי ַ
)י( ַחי יְ קֹוָ ק ֱא ֶ
וְ ִה ְשׁ ִבּ ַיע ֶאת ַה ַמּ ְמ ָל ָכה וְ ֶאת ַהגּוֹי ִכּי לֹא יִ ְמ ָצ ֶא ָכּה) :יד( וְ ַע ָתּה ַא ָתּה א ֵֹמר ֵלְך ֱאמֹר
אמר ֵא ִליָּ הוּ ַחי יְ קֹוָ ק ְצ ָבאוֹת ֲא ֶשׁר ָע ַמ ְד ִתּי ְל ָפנָ יו ִכּי
ַלאד ֹנֶ יָך ִהנֵּ ה ֵא ִליָּ הוּ וַ ֲה ָרגָ נִ י) :טו( וַ יּ ֹ ֶ
ַהיּוֹם ֵא ָר ֶאה ֵא ָליו) :טז( וַ יֵּ ֶלְך ע ַֹב ְדיָ הוּ ִל ְק ַראת ַא ְח ָאב וַ יַּ ֶגּד לוֹ וַ יֵּ ֶלְך ַא ְח ָאב ִל ְק ַראת ֵא ִליָּ הוּ:
אמר ַא ְח ָאב ֵא ָליו ַה ַא ָתּה זֶ ה ע ֵֹכר יִ ְשׂ ָר ֵאל:
)יז( וַ יְ ִהי ִכּ ְראוֹת ַא ְח ָאב ֶאת ֵא ִליָּ הוּ וַ יּ ֹ ֶ
וּבית ָא ִביָך ַבּ ֲעזָ ְב ֶכם ֶאת ִמ ְצוֹת יְ קֹוָ ק
אמר לֹא ָע ַכ ְר ִתּי ֶאת ִי ְשׂ ָר ֵאל ִכּי ִאם ַא ָתּה ֵ
)יח( וַ יּ ֹ ֶ
וַ ֵתּ ֶלְך ַא ֲח ֵרי ַה ְבּ ָע ִלים:

חזקיהו המלך F. Chizkiyahu
מלכים ב פרק יח

)יז( וַ יִּ ְשׁ ַלח ֶמ ֶלְך ַאשּׁוּר ֶאת ַתּ ְר ָתּן וְ ֶאת ַרב ָס ִריס וְ ֶאת ַרב ָשׁ ֵקה ִמן ָל ִכישׁ ֶאל ַה ֶמּ ֶלְך
ִחזְ ִקיָּ הוּ ְבּ ֵחיל ָכּ ֵבד יְ ָ
אמר ֲא ֵל ֶהם ַרב ָשׁ ֵקה ִא ְמרוּ
רוּשׁ ַלםִ) ...יט( וַ יּ ֹ ֶ
רוּשׁ ָלםִ וַ יַּ ֲעלוּ וַ יָּ בֹאוּ יְ ָ
נָ א ֶאל ִחזְ ִקיָּ הוּ כֹּה ָא ַמר ַה ֶמּ ֶלְך ַה ָגּדוֹל ֶמ ֶלְך ַאשּׁוּר ָמה ַה ִבּ ָטּחוֹן ַהזֶּ ה ֲא ֶשׁר ָבּ ָט ְח ָתּ:
בוּרה ַל ִמּ ְל ָח ָמה ַע ָתּה ַעל ִמי ָב ַט ְח ָתּ ִכּי ָמ ַר ְד ָתּ ִבּי:
)כ( ָא ַמ ְר ָתּ ַאְך ְדּ ַבר ְשׂ ָפ ַתיִ ם ֵע ָצה וּגְ ָ
)כא( ַע ָתּה ִהנֵּ ה ָב ַט ְח ָתּ ְלָּך ַעל ִמ ְשׁ ֶענֶ ת ַה ָקּנֶ ה ָה ָרצוּץ ַהזֶּ ה ַעל ִמ ְצ ַריִ ם ֲא ֶשׁר יִ ָסּ ֵמְך ִאישׁ
וּבא ְב ַכפּוֹ וּנְ ָק ָבהּ ֵכּן ַפּ ְרעֹה ֶמ ֶלְך ִמ ְצ ַריִ ם ְל ָכל ַהבּ ְֹט ִחים ָע ָליו:
ָע ָליו ָ

ֹלהינוּ ָבּ ָט ְחנוּ ֲהלוֹא הוּא ֲא ֶשׁר ֵה ִסיר ִחזְ ִקיָּ הוּ ֶאת
אמרוּן ֵא ַלי ֶאל יְ קֹוָ ק ֱא ֵ
)כב( וְ ִכי ת ֹ ְ
ירוּשׁ ָלםִ:
ירוּשׁ ַלםִ ִל ְפנֵ י ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ַהזֶּ ה ִתּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ ִבּ ָ
יהוּדה וְ ִל ָ
אמר ִל ָ
ָבּמ ָֹתיו וְ ֶאת ִמזְ ְבּח ָֹתיו וַ יּ ֹ ֶ

ירמיהו G. Yirmiyahu
ירמיהו פרק כו

הוּדה ָהיָ ה ַה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה ֵמ ֵאת יְ קֹוָ ק
אשׁיָּ הוּ ֶמ ֶלְך יְ ָ
אשׁית ַמ ְמ ְלכוּת יְ הוֹיָ ִקים ֶבּן י ֹ ִ
)א( ְבּ ֵר ִ
הוּדה ַה ָבּ ִאים
ֵלאמֹר):ב( כֹּה ָא ַמר יְ קֹוָ ק ֲעמֹד ַבּ ֲח ַצר ֵבּית יְ קֹוָ ק וְ ִד ַבּ ְר ָתּ ַעל ָכּל ָע ֵרי יְ ָ
יהם ַאל ִתּגְ ַרע ָדּ ָבר:
ְל ִה ְשׁ ַתּ ֲחוֹת ֵבּית יְ קֹוָ ק ֵאת ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִיתיָך ְל ַד ֵבּר ֲא ֵל ֶ
אוּלי יִ ְשׁ ְמעוּ וְ ָי ֻשׁבוּ ִאישׁ ִמ ַדּ ְרכּוֹ ָה ָר ָעה וְ נִ ַח ְמ ִתּי ֶאל ָה ָר ָעה ֲא ֶשׁר ָאנ ִֹכי ח ֵֹשׁב ַל ֲעשׂוֹת
)ג( ַ
ָל ֶהם ִמ ְפּנֵ י ר ַֹע ַמ ַע ְל ֵל ֶ
יהם כֹּה ָא ַמר יְ קֹוָ ק ִאם לֹא ִת ְשׁ ְמעוּ ֵא ַלי ָל ֶל ֶכת
יהם):ד( וְ ָא ַמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶ
ְבּ ָ
תוֹר ִתי ֲא ֶשׁר נָ ַת ִתּי ִל ְפנֵ ֶיכם) ...ו( וְ נָ ַת ִתּי ֶאת ַה ַבּיִ ת ַהזֶּ ה ְכּ ִשֹׁלה וְ ֶאת ָה ִעיר ַהזֹּאת ֶא ֵתּן
ִל ְק ָל ָלה ְלכֹל גּוֹיֵ י ָה ָא ֶרץ...

)ח( וַ יְ ִהי ְכּ ַכלּוֹת יִ ְר ְמיָ הוּ ְל ַד ֵבּר ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר ִצוָּ ה יְ קֹוָ ק ְל ַד ֵבּר ֶאל ָכּל ָה ָעם וַ יִּ ְת ְפּשׂוּ אֹתוֹ
ית ְב ֵשׁם יְ קֹוָ ק ֵלאמֹר ְכּ ִשׁלוֹ
דּוּע נִ ֵבּ ָ
ַהכּ ֲֹהנִ ים וְ ַהנְּ ִב ִאים וְ ָכל ָה ָעם ֵלאמֹר מוֹת ָתּמוּת) :ט( ַמ ַ
יִ ְהיֶ ה ַה ַבּיִ ת ַהזֶּ ה וְ ָה ִעיר ַהזֹּאת ֶתּ ֱח ַרב ֵמ ֵאין ֵ
יוֹשׁב וַ יִּ ָקּ ֵהל ָכּל ָה ָעם ֶאל יִ ְר ְמיָ הוּ ְבּ ֵבית יְ קֹוָ ק..
אמרוּ ַהכּ ֲֹהנִ ים וְ ַהנְּ ִב ִאים ֶאל ַה ָשּׂ ִרים וְ ֶאל ָכּל ָה ָעם ֵלאמֹר ִמ ְשׁ ַפּט ָמוֶ ת ָל ִאישׁ ַהזֶּ ה
)יא( וַ יּ ֹ ְ
ִכּי נִ ָבּא ֶאל ָה ִעיר ַהזֹּאת ַכּ ֲא ֶשׁר ְשׁ ַמ ְע ֶתּם ְבּ ָאזְ נֵ ֶ
יכם:
ירמיהו פרק כט

ירוּשׁ ַלםִ ָבּ ֶב ָלה:
גּוֹלה ֲא ֶשׁר ִה ְג ֵל ִיתי ִמ ָ
ֹלהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ָכל ַה ָ
)ד( כֹּה ָא ַמר יְ קֹוָ ק ְצ ָבאוֹת ֱא ֵ
וּבנוֹת...
הוֹלידוּ ָבּנִ ים ָ
)ה( ְבּנוּ ָב ִתּים וְ ֵשׁבוּ וְ נִ ְטעוּ גַ נּוֹת וְ ִא ְכלוּ ֶאת ִפּ ְריָ ן):ו( ְקחוּ נָ ִשׁים וְ ִ
)ז( וְ ִד ְרשׁוּ ֶאת ְשׁלוֹם ָה ִעיר ֲא ֶשׁר ִה ְג ֵל ִיתי ֶא ְת ֶכם ָשׁ ָמּה וְ ִה ְת ַפּ ְללוּ ַב ֲע ָדהּ ֶאל יְ קֹוָ ק) ...ח( ִכּי
יא ֶיכם ֲא ֶשׁר ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם וְ ק ְֹס ֵמ ֶיכם וְ ַאל ִתּ ְשׁ ְמעוּ ֶאל
כֹה ָא ַמר ה'ַ ...אל ַי ִשּׁיאוּ ָל ֶכם נְ ִב ֵ
ֲחֹלמ ֵֹת ֶיכם ֲא ֶשׁר ַא ֶתּם ַמ ְח ְל ִמים):ט( ִכּי ְב ֶשׁ ֶקר ֵהם נִ ְבּ ִאים ָל ֶכם ִבּ ְשׁ ִמי לֹא ְשׁ ַל ְח ִתּים נְ ֻאם
יְ קֹוָ ק) :י( ִכּי כֹה ָא ַמר יְ קֹוָ ק ִכּי ְל ִפי ְמלֹאת ְל ָב ֶבל ִשׁ ְב ִעים ָשׁנָ ה ֶא ְפקֹד ֶא ְת ֶכם...
ֹאמר ֵלאמֹר )כה( ...יַ ַען ֲא ֶשׁר ַא ָתּה ָשׁ ַל ְח ָתּ ְב ִשׁ ְמ ָכה
ֶח ָל ִמי ,תּ ַ
וְ ֶאלְ -שׁ ַמ ְעיָהוּ ַהנּ ֱ
ירוּשׁ ַלםִ וְ ֶאל ְצ ַפנְ יָ ה ֶבן ַמ ֲע ֵשׂיָ ה ַהכּ ֵֹהן וְ ֶאל ָכּל ַהכּ ֲֹהנִ ים
ְס ָפ ִרים ֶאל ָכּל ָה ָעם ֲא ֶשׁר ִבּ ָ
ֵלאמֹר):כו( יְ קֹוָ ק נְ ָתנְ ָך כ ֵֹהן ַתּ ַחת יְ הוֹיָ ָדע ַהכּ ֵֹהן ִל ְהיוֹת ְפּ ִק ִדים ֵבּית יְ קֹוָ ק ְל ָכל ִאישׁ ְמ ֻשׁ ָגּע
וּמ ְתנַ ֵבּא וְ נָ ַת ָתּה אֹתוֹ ֶאל ַה ַמּ ְה ֶפּ ֶכת וְ ֶאל ַה ִצּינֹק):כז( וְ ַע ָתּה ָל ָמּה לֹא ָג ַע ְר ָתּ ְבּיִ ְר ְמיָ הוּ
ִ
ָה ַענְּ ת ִֹתי ַה ִמּ ְתנַ ֵבּא ָל ֶכם) :כח( ִכּי ַעל ֵכּן ָשׁ ַלח ֵא ֵלינוּ ָבּ ֶבל ֵלאמֹר ֲא ֻר ָכּה ִהיא ְבּנוּ ָב ִתּים
יהן:
וְ ֵשׁבוּ וְ נִ ְטעוּ גַ נּוֹת וְ ִא ְכלוּ ֶאת ְפּ ִר ֶ
ירמיהו פרק מב

הוֹשׁ ְעיָ ה וְ ָכל ָה ָעם ִמ ָקּטֹן וְ ַעד ָגּדוֹל:
יוֹחנָ ן ֶבּן ָק ֵר ַח וִ יזַ נְ יָ ה ֶבּן ַ
)א( וַ יִּ ְגּשׁוּ ָכּל ָשׂ ֵרי ַה ֲחיָ ִלים וְ ָ
ֹלהיָך
אמרוּ ֶאל יִ ְר ְמיָ הוּ ַהנָּ ִביא ִתּ ָפּל נָ א ְת ִחנָּ ֵתנוּ ְל ָפנֶ יָך וְ ִה ְת ַפּ ֵלּל ַבּ ֲע ֵדנוּ ֶאל יְ קֹוָ ק ֱא ֶ
)ב( וַ יּ ֹ ְ
ֹלהיָך ֶאת ַה ֶדּ ֶרְך ֲא ֶשׁר נֵ ֶלְך ָבּהּ וְ ֶאת ַה ָדּ ָבר
ְבּ ַעד ָכּל ַה ְשּׁ ֵא ִרית ַהזֹּאת) ...ג( וְ יַ ֶגּד ָלנוּ יְ קֹוָ ק ֱא ֶ
ֹלה ֶיכם
יהם יִ ְר ְמיָ הוּ ַהנָּ ִביא ָשׁ ַמ ְע ִתּי ִהנְ נִ י ִמ ְת ַפּ ֵלּל ֶאל יְ קֹוָ ק ֱא ֵ
אמר ֲא ֵל ֶ
ֲא ֶשׁר נַ ֲע ֶשׂה) :ד( וַ יּ ֹ ֶ
ְכּ ִד ְב ֵר ֶיכם וְ ָהיָ ה ָכּל ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר יַ ֲענֶ ה יְ קֹוָ ק ֶא ְת ֶכם ַא ִגּיד ָל ֶכם לֹא ֶא ְמנַ ע ִמ ֶכּם ָדּ ָבר:
)ה( וְ ֵה ָמּה ָא ְמרוּ ֶאל יִ ְר ְמיָ הוּ יְ ִהי יְ קֹוָ ק ָבּנוּ ְל ֵעד ֱא ֶמת וְ נֶ ֱא ָמן ִאם לֹא ְכּ ָכל ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר
ֹלהיָך ֵא ֵלינוּ ֵכּן נַ ֲע ֶשׂה:
יִ ְשׁ ָל ֲחָך יְ קֹוָ ק ֱא ֶ
יהם...
ֹלה ֶ
ירמיהו פרק מג )א( וַ יְ ִהי ְכּ ַכלּוֹת יִ ְר ְמיָ הוּ ְל ַד ֵבּר ֶאל ָכּל ָה ָעם ֶאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי יְ קֹוָ ק ֱא ֵ
יוֹחנָ ן ֶבּן ָק ֵר ַח וְ ָכל ָה ֲאנָ ִשׁים ַהזֵּ ִדים א ְֹמ ִרים ֶאל יִ ְר ְמיָ הוּ
הוֹשׁ ְעיָ ה וְ ָ
אמר ֲעזַ ְריָ ה ֶבן ַ
)ב( וַ יּ ֹ ֶ

ֶשׁ ֶקר ַא ָתּה

ְמ ַד ֵבּר לֹא ְשׁ ָל ֲחָך יְ קֹוָ ק ֱאֹל ֵהינוּ ֵלאמֹר לֹא ָתבֹאוּ ִמ ְצ ַריִ ם ָלגוּר ָשׁם) :ג( ִכּי

וּל ַה ְגלוֹת
ָבּרוְּך ֶבּן נֵ ִריָּ ה ַמ ִסּית א ְֹתָך ָבּנוּ ְל ַמ ַען ֵתּת א ָֹתנוּ ְביַ ד ַה ַכּ ְשׂ ִדּים ְל ָה ִמית א ָֹתנוּ ְ
הוּדה:
יוֹחנָ ן ֶבּן ָק ֵר ַח וְ ָכל ָשׂ ֵרי ַה ֲחיָ ִלים וְ ָכל ָה ָעם ְבּקוֹל יְ קֹוָ ק ָל ֶשׁ ֶבת ְבּ ֶא ֶרץ יְ ָ
א ָֹתנוּ ָבּ ֶבל) :ד( וְ לֹא ָשׁ ַמע ָ

