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מבוא

המכילתא היא מדרש תנאים על חלקו המרכזי של ספר שמות. 
בארמית, מידה נקראת מכילה, ו'ְמִכיָלָתא' הן 'המידות'. בלשון חכמים למילה מידה יש גם 
השתרשה  הדורות  במהלך  אך  'הלכות'.  כן  אם  הוא  החיבור  שם  פירוש  'הלכה'.  של  משמעות 
ההגיה ְמִכיְלָתא לכינוי מדרש זה. שמו המלא של המדרש הוא "מכילתא דרבי ישמעאל", על שם 

התנא הראשון המוזכר בו. 
בלי קשר לשמה, המכילתא היא מדרש הלכה שנוצר בבית מדרשו מדרשו של רבי ישמעאל. 
קיים מדרש תנאים מקביל, מבית מדרשו של רבי עקיבה, המכונה מכילתא דרבי שמעון בן יוחי.
המכילתא דרבי ישמעאל מחולקת לתשע 'מסכתות', ובכל אחת מהן 'פרשות', המחולקות 

ל'הלכות'. החלוקה להלכות נשתמרה רק בקטעי המכילתא שנמצאו בגניזה הקהירית.
המכילתא היא מדרש פרשני, הדורש פסוק אחרי פסוק, כמעט ללא דילוג, את ספר שמות מפרק 
יב עד פרק כג, ועוד כמה פסוקים מפרק לא. מתוך כך, אף על פי שעיקר עניינו בירור ההלכות, הוא 
גם דורש בהרחבה את הפסוקים שעניינם אגדי, ועל כן מגיע החלק האגדי כמעט למחצית גודלו.

התורה שבעל־פה
התורה שבעל־פה, ובעיקר חלקה ההלכתי, נמסרה בשתי צורות: מדרש ומשנה. 

המדרש הוא הצורה הראשונה של התורה שבעל־פה, והוא נסמך על התורה שבכתב: הוא 
דורש את הפסוקים, וחוקר ומפרש את משמעותם ההלכתית. כך היה כבר בימי עזרא, כעדות 

ְקָרא." ּמִ ֶכל, ַוָּיִבינּו ּבַ תֹוַרת ָהֱאלִֹהים ְמפָֹרׁש ְוׂשֹום ׂשֶ ֶפר ּבְ הכתוב שם )נחמיה ח,ח(: "ַוִּיְקְראּו ַבּסֵ
מן  החכמים  למדו  המדרש  ובדרך  שבעל־פה,  התורה  והתרחבה  הלכה  הדורות  במרוצת 
שהתורה  המידות  שהן  מוגדרות,  הסקה  דרכי  ידי  על  בהם,  מפורשות  שאינן  הלכות  הפסוקים 
נדרשת בהן: קל וחומר, גזרה שווה, בניין אב, פרט וכלל ועוד. זו היתה הדרך העיקרית של לימוד 

התורה בימי הבית השני. 
יחד לפי העניין  זיקה אל פסוק נשנו בפני עצמן, ובמשך הזמן קובצו  ההלכות שנמסרו ללא 
שעסקו בו. קובצי הלכות על פי נושאים נמסרו בצורת מסכתות העוסקות כל אחת בנושא מרכזי, 
כמו: ברכות או מעשר. החומר ההלכתי שהלך וגדל נמסר בעל פה מדור לדור, והתגבש לכששים 
מסכתות, הסדורות בשישה סדרים, הם המשנה, שנלמדו בבתי המדרש במקביל למדרשים על 

פסוקי התורה. 
חכמי הפרושים, שפעלו בארץ כבר בזמן מלכות בית חשמונאי, הם אשר מסרו מדור לדור את 
התורה שבעל־פה, פירשוה, פירטו והרחיבו אותה בשתי הדרכים האלה, המדרש והמשנה. דורות 
אלו נזכרים בשם 'הזוגות', האחד נשיא הסנהדרין והשני אב בית הדין. החכמים שלאחר הזוגות, 
ִאים )כלומר השונים את ההלכות בעל־פה(. מבחינים  ּנָ בערך משנת ארבעים לספירה, נקראים ּתַ

בהם חמישה דורות עד לחתימת המשנה בסוף ימי רבי יהודה הנשיא ב־220 לספירה בערך.
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פני תקופת התנאים
מדיניות  תהפוכות  תקופת  ישראל,  עם  בתולדות  הקשות  אחת  היתה   )220( התנאים  תקופת 
שתוצאותיהן מורגשות עד ימינו. שורש האסונות שפקדו את העם נעוץ בתקופה החשמונאית, 
בני  והורקנוס  אריסטובולוס  שבין  האחים  ממלחמת  כתוצאה  הספירה.  לפני  הראשונה  במאה 
ינאי והילני המלכה, השתלטו הרומיים על הארץ וביטלו את הממלכה החשמונאית העצמאית. 
התבטא  הרומי  לשלטון  העם  מן  גדול  חלק  התנגדות  הריבונית.  מדינתו  את  איבד  ישראל  עם 
רב.  ולהרס  ושבויים  הרוגים  אלפי  למאות  וגרמו  נוראית,  במפלה  שהסתיימו  כבירות,  במרידות 
הרוח,  בחיי  יישובה,  ובמקומות  האוכלוסיה  בהרכב  רבות  תמורות  בעם  חלו  המפלה  בעקבות 

ובמעמד חכמי הפרושים בקרב העם.
לקראת סוף המרד הגדול, שבמהלך דיכויו החריבו הרומאים את בית המקדש בשנת שבעים 
לספירה, ריכז רבן יוחנן בן זכאי חלק מן החכמים ביבנה ועיצב שם את חיי הדת במסגרת המציאות 
החדשה שנוצרה, ללא מקדש. באותו פרק נעלמו מן הבמה הצדוקים והאיסיים, וחכמי הפרושים, 

התנאים, הם אשר שיקמו ועיצבו את חיי העם מאז ועד היום. 
כשני דורות לאחר חורבן הבית, פרץ בארץ מרד חדש, בהנהגת בר כוכבא, מרד שהסתיים 
יהודים  מגורי  ובאיסור  בשמד  באבדות,  הבית,  מחורבן  גדול  יותר  עוד  באסון  ביתר  נפילת  עם 
האגדה  בדברי  היטב  ניכרים  הדור  אותו  של  והייאוש  הסבל  לה.  סביב  נרחב  ובאזור  בירושלים 
ובסיפורי המעשים הפזורים בספרות התנאים. רק הודות לאמונה החזקה שידעו החכמים לנטוע 
היהודיים.  החיים  מחדש  לצמוח  יכלו  האישית,  ובדוגמתם  דרשותיהם  באמצעות  העם  בלב 
היצירתיות המתבטאת בספרות התנאים היא מופת של אמונה בה', תקווה, אהבת העם, הארץ 

והתורה, ושל ביטחון בנצח ישראל.
בדורות שאחרי החורבן עסקו החכמים באיסוף התורה שבעל־פה ובפירוש ההלכה והרחבתה. 
מלאכה זו נעשתה ביבנה שבשפלת יהודה, ואחרי כשלון מרד בר־כוכבא באושא שבגליל המערבי, 
ובמקומות נוספים. בכל אחד מבתי המדרש שלהם נוצרה משנה, ונקבע מדרש הלכה, כל אחד 

לפי שיטתו, והתקיימו ויכוחים ומחלוקות. גם בתחום האגדה יצרו החכמים מדרשי פסוקים. 
בדור החמישי לתנאים, ניצל רבי יהודה הנשיא את השקט ששרר בין היהודים לשלטון הרומי 
ואת מעמדו הרם בקרב החכמים כולם כדי לערוך משנה אחידה, היא 'משנת רבי' או 'משנתנו', 
שתילמד מכאן ולהבא כקובץ המוסמך של התורה שבעל־פה. המשניות שלא נבחרו על ידו נקראו 
מעתה 'חיצוניות', וקובצו באוספים שונים. אוסף אחד כזה נשמר בצורתו, היא התוספתא, המסודרת 
במסכתות כמו המשנה. ההלכות שבתוספתא מקבילות לאלה של המשנה, אך נוסחו לרוב בלשון 
רחבה יותר. כמו כן, מצוי בה חומר אגדי רב. ברייתות משאר האוספים פזורות בשני התלמודים.

מדרשי התנאים
על  התנאים  של  המדרש  בבתי  התורה, נלמדו  לפסוקי  הנסמכות  ההלכות  שהם  המדרשים, 
הסדר, מספר שמות )מן הפסוק "החודש הזה", הפותח את החלק ההלכתי המובהק של התורה, 
אחרי סיפורי האבות וסיפור יציאת מצרים( ועד ספר דברים. המדרשים על ארבעת החומשים 
האלה המשיכו להימסר בעל־פה מדור לדור, עד שנערכו בכתב על ידי האמוראים בארץ ישראל, 
בחיבורים שאנו מכנים מדרשי הלכה, או באופן מדויק יותר מדרשי תנאים. כאמור לעיל, הם אינם 

עוסקים רק בהלכה, אלא רב בהם החומר האגדי, המזדמן על פי רצף הפסוקים.
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המחקר הראה ששני בתי מדרש עסקו במדרש, כל אחד על פי גישה מיוחדת לו: בית מדרשו 
באוטונומיה  והמכיר  אדם"(  בני  בלשון  תורה  )"דיברה  לפשטות  יותר  הנוטה  ישמעאל,  רבי  של 
של מאמרים בלי זיקה לכתוב )"הלכה היא"(, ובית מדרשו של רבי עקיבה, הנוטה לקבל מסקנות 
מרחיקות לכת יותר לפי המידות שהתורה נדרשת בהן, והמבקש לתלות כל הלכה בכתוב על ידי 
אחת המידות שהתורה נדרשת בהן. כך נוצרו מדרשים מקבילים על ספרי התורה, ארבעה מפי 
תלמידי רבי ישמעאל וארבעה מפי תלמידי רבי עקיבה. אבל לידינו הגיעו רק ארבעה חיבורים 
מדרש  בקובצי  משוקעים  נמצאו,  ואמנם  בטבלה(.  מודגשת  )באות  חומש  כל  על  אחד  שלמים, 
אחרים, חלקים גדולים של המדרשים של בית המדרש המקביל, כך שאנו יכולים לסדרם בטבלה. 
עם זאת יש לציין שכל מדרש נערך על ידי עורכים שונים, ומכיל מובאות מן המדרש המקביל, כך 
שהמציאות מורכבת יותר. עם זאת, התמונה הכללית המצטיירת בטבלה נשארת נכונה. בנוסף, 

החומר האגדי אינו שונה בשיטתיות בין שני בתי המדרש.

דבי רבי עקיבהדבי רבי ישמעאלספר

מכילתא דרבי שמעון בן יוחימכילתא דרבי ישמעאלשמות

 מכילתא דמילואים; ויקרא
ספרא, או תורת כהניםמכילתא דעריות )בתורת כהנים(

ספרי זוטאספרי במדברבמדבר

ספרי דברים )מתחילת 'ראה'(ספרי דברים )עד תחילת 'ראה'(דברים

החומר הרב שנאסף לחיבורים בכתב בתקופת האמוראים, הלוא הם מדרשי התנאים, המשנה 
והתוספתא, הוא תורתם של חכמי ארץ ישראל מן המאה האחרונה של ימי בית שני ועד סוף דור 
רבי יהודה הנשיא, כמאה וחמישים שנה אחר החורבן. ראוי לצרף לאוסף זה את מדרש האגדה 
'בראשית רבה', שאמנם נתחבר בראשית ימי האמוראים, אבל רובו הגדול תנאי. ובכך יש בידינו 
ספריה המכילה את תורת ארץ ישראל, כתובה עברית, בלשון חכמים. תורת ארץ ישראל המשיכה 
ופסיקתא,  אגדה  מדרשי  ועוד  הירושלמי  התלמוד  עם  ישראל  ארץ  אמוראי  בדורות  להתפתח 

בארמית גלילית מעורבת בעברית משנאית. 
מתוך כל תורת התנאים הזאת מובאות בתלמוד הירושלמי ובתלמוד הבבלי הלכות וברייתות, 
ואגדות רבות. הן משמשות שם יסוד לדיונים שמטרתם בירור ההלכות והרחבתן, הוא העיסוק 

בתורה הנקרא תלמוד. 
ראוי אם כן ללמוד את המקורות התנאיים מתוך החיבורים המקוריים, בהקשרם, כלשונם, 
ולהבינם בפני עצמם עוד לפני שניגשים אל התלמודים, כמו שלומדים את התנ"ך וכמו שלומדים 

את המשנה בפני עצמם.

לשון חכמים
תורת התנאים נאמרה בעברית.

בתולדות הלשון העברית אנו מבחינים בארבע תקופות עיקריות:
לשון המקרא, לשון חכמים, העברית הרבנית, והעברית החדשה.
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מתוך הלשון ששבטי ישראל דיברו בה כל עוד היו יושבים בארצם, התפתחה לשון שירית 
תולדות  סופרו  שבה  בהירה  ספרותית  ופרוזה  הגדולים,  הנביאים  ספרי  נכתבו  שבה  הוד,  רבת 

העם, היא לשון המקרא. 
יש סימנים לכך שכבר בשלהי הבית הראשון החלה להתפתח לשון מדוברת עממית, ובה 
מאפיינים ראשונים של הלשון שתגיע לבשלות בספרות החכמים. עם שיבת ציון, חל בהדרגה 
בית  של  הספרים  נכתבו  שבה  הלשון  לבין  חכמים,  לשון  של  אמה  המדוברת,  הלשון  בין  בידול 
שני )חגי, זכריה, מלאכי, מגילת אסתר, ועוד, וספרים חיצוניים( היא לשון מקרא ספרותית שכבר 

לא דיברו בה. 
החכמים לימדו את התורה שבעל־פה בלשון שבפי העם, לשון גמישה ועשירה, המתאימה 
לבטא את כל מצבי החיים, הריאליים והמחשבתיים. לשון זו הושפעה רבות מן הארמית שהיתה 
אז השפה הבין לאומית האיזורית, בתחביר, במערכת הזמנים, בתורת הצורות ובאוצר המילים. 
הארמית היתה מדוברת בעיקר בערים ואצל בני המעמד הגבוה, ואילו העברית היתה מדוברת 
בכפרים. כיבוש האימפריה הפרסית על ידי אלכסנדר הביא בעקבותיו גלי התיישבות של יוונים 
ומקדונים בארץ. בשל נוכחותה של אוכלוסיה גדולה יחסית של דוברי יוונית שהביאו עימם תרבות 
חומרית ומוסדות מדיניים ומשפטיים שלא היו מוכרים כאן, החלה חדירה של מאות רבות של 
מילים יווניות לעברית המדוברת. לאחר מלכות החשמונאים והשתלטות הרומיים על הארץ, גם 
מלים לטיניות בענייני צבא ומשטר נכנסו אל תוך השפה המדוברת בארץ ישראל, לרוב בצורה 

מיוונת. העברית שבה חוברו חיבורי התנאים נקראת לשון חכמים, או לשון המשנה.
בהדרגה גברה הארמית על העברית, ובדור שאחרי רבי יהודה הנשיא חדלה העברית להיות 
לשון חיה, וכל היהודים דיברו ארמית בחיי היום־יום. אך העברית המשיכה להיות לשון הלימוד 
בבית המדרש בדורות האמוראים, גם אם עירבו בה ארמית, המכונה לשון סורסי. החכמים, שידעו 
בעל־פה את ספרי המקרא וגם את כל המשנה ואלפי הלכות, הבחינו היטב בין שתי הלשונות, 
"לשון תורה לעצמה ולשון חכמים לעצמה", כמאמר רבי יוחנן, ראש החכמים בטבריה בדור השני 
לאמוראי ארץ ישראל )חולין קלו, ע"ב( והקפידו למסור את תורתם בדיוק כפי שקיבלוה. אחרי 
שנכתבה המשנה ושאר מקורות חז"ל, כתבי היד שימרו על ידי כתיבים מלאים וניקוד חלקי את 
אופן ההגיה של לשון חכמים, דבר שנמשך גם בימי הביניים. אבל לאחר מכן, במהדורות השונות 
שנשתבשה  עד  המקרא,  לשון  פי  על  המשנה  לשון  את  המהדירים  'תיקנו'  בדפוס,  אור  שראו 

ואיבדה את צורתה הייחודית.
קיימים כתבי יד מנוקדים שבאיכותם הם עדים ללשון המשנה האמיתית, ובראשם כתב יד 

קאופמן וכתב יד פרמה א' למשנה. 
את  לבטא  יוכל  שהקורא  כדי  זו,  מעדות  בעיקר  שאבתי  חז"ל,  ספרות  חיבורי  לנקד  בבואי 
מכובד  מקצוע  הוא  חז"ל  לשון  לימוד  בפיהם.  שהיה  למה  ביותר  הקרובה  בצורה  חכמינו  דברי 
וראוי ללמדו בפני עצמו. להכנת מהדורה זו נעזרתי במיוחד במחקריו של רבי ומורי פרופ' משה 
בר אשר, ואף התייעצתי עמו בעל פה בנקודות שהיו מסופקות לי. הקורא הרגיל לקרוא את דברי 
חכמינו מן הדפוסים המצויים עלול להיות מופתע מן הניקוד במהדורה זו, והוא מוזמן לפנות אל 

הספרות המקצועית בנושא.
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הטקסט המוגש במהדורה זו ללומד
שבמכילתא,  דעמלק  מסכתא  של  המדעית  במהדורתו  כהנא  מנחם  פרופ'  של  מסקנותיו  לאור 
בחרתי להשתמש בטקסט של הגניזה הקהירית במקומות שבהם הוא קיים, ובכתב יד אוקספורד 

בשאר המקומות. נעזרתי בשאר כתבי היד לתיקון הטקסט במקומות המשובשים.
כמו שצויין בשער הספר, אין זו מהדורה מדעית, כי אם מהדורה לימודית. מטרתה להביא 
לפני הלומד את הטקסט המקורי והטוב ביותר שאפשר, על סמך מסקנות המחקר בספרות חז"ל, 

מבלי להביא ראיות להכרעות שנתקבלו, ובצורה הנוחה ביותר להבנתו.
ניקוד, על פי מיטב ידיעותינו על לשון חכמים.	 
פיסוק.	 
חלוקה לשורות, כדי לאפשר הטעמה נכונה בקריאה, ולהבליט את הקצב המיוחד של 	 

דברי חז"ל, שנשנו על פה. 
היד 	  בכתבי  וגו'  בהם  שכתוב  במקומות  בו,  הנדרש  העניין  סוף  עד  הפסוקים  השלמת 

ובדפוסים. 
הנדרש 	  הפסוק  עליו.  הדרשות  בראש  בשלמותו  הנדרש  הפסוק  של  שיטתית  הבאה 

מודפס באפור, וכן בעקבותיו המובאות של חלקי הפסוק עד סוף הקטע הדורש אותו.
חלוקה להלכות ומיספורן, על פי מה שמופיע בקטעי הגניזה, ובמקומות אחרים על פי 	 

השראתם, ובסוגריים מרובעים.
ביאור המלים הקשות, במיוחד הלועזיות, על פי העולה מן המחקר.	 

אין במהדורה זו פירוש למכילתא. כאמור, מטרתי היא להציג את הטקסט לבדו, בצורה מיטבית. 
הלומד מופנה לעיין בפירושים השונים המוזכרים בביבליוגרפיה.

דרך לימוד
בנחת,  לתודעה  לחדור  ללשונה  ולתת  באיטיות,  רם,  בקול  המכילתא  את  לקרוא  ממליץ  אני 
בלי להקשות. להקשיב לשיח של חכמינו לדורותיהם, ולספוג בהדרגה את מתיקותה המיוחדת 
של תורת ארץ ישראל, את אהבת העם והארץ, את האמונה במי שאמר והיה העולם והביטחון 
בישועתו, העולים במלוא עוצמתם וניחוחם העדין מבין שורות מדרשי התנאים. מתוך כך תובחן 
האווירה המיוחדת של בית מידרשו של רבי ישמעאל. על ידי קריאה חוזרת, הרבה קשיים ייעלמו 

מאליהם ויובן התוכן, ואור תורתם של חכמינו יאיר ישירות.
כדאי  ההלכה  מדרשי  ובשאר  במכילתא  המופיעים  ההלכתיים  המושגים  את  להבין  כדי 
ללמוד את הפרקים במשנה העוסקים בהם, שם הם נסקרים בצורה שיטתית יותר, ואפשר ללמוד 

ממפרשי המשנה במקום. כמו כן מומלץ לקרוא בתורה מראש את הפרקים הנדרשים במדרש.

תודות
לפרופ' משה בר אשר, שלימדני לשון חז"ל, וגם הוציא אותי מן הספק בכמה סוגיות בניקוד המכילתא.

לד"ר אפרים הררה, שעבר על הטקסט, תיקן שגיאות והציע ביאורים.
לרב דוד בר־חיים, על לימוד משותף מעמיק ושיחות על ספרות חז"ל ודרכי הוראתה.
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לרב אלי דורדק, על עידודו והערותיו המחכימות.
לנתן הררה, שהשלים את הפסוקים.

את  וציין  הטקסט  על  בשיטתיות  שעבר  שמואל,  נוה  התיכונית  הישיבה  תלמיד  שכטר,  לאיתן 
המלים הצריכות ביאור עבור הלומדים בני גילו.

ביבליוגרפיה חלקית

כתבי יד:
קטעי גניזה, באחד עשר עותקים, שומרים על לשון חז"ל ונוסחאות מקוריות. בעותק א )מאה י"א( 

ובעותק ג נשמרו מספרי ההלכות.
כ"י אוקספורד, אשכנזי, 1291. הטוב שבכתבי היד השלמים.

כ"י מינכן, איטלקי, 1433.
כ"י ואטיקאן, איטלקי, מאה י"ד. קרוב לכ"י מינכן.

כ"י רומא, איטלקי, מאה י"ד.
ע' מ. כהנא, אוצר כתבי יד של מדרשי ההלכה, ירושלים תשנ"ה.

מהדורות המכילתא:
דפוס ראשון, קונסטנטין רע"ה.

דפוס שני, ונציה ש"ה.
עם פירוש 'מדות סופרים', מהדורת א"ה וייס, וינה תרכ"ה.

עם פירוש 'מאיר עין', מהדורת איש שלום, וינה תר"ל.
עם פירוש המלבי"ם, ורשה תרל"ד.

מהדורה מדעית הורוויץ-רבין, פרנקפורט תרצ"א.
מהדורה מדעית עם תרגום אנגלי, לאוטרבך, פילדלפיה 1935.

מ. כהנא, המכילתות לפרשת עמלק, ירושלים תשנ"ט. 

רקע
להבנת ספרות התנאים, מומלץ לעיין במחקריהם של י. נ. אפשטיין, ש. ליברמן, ע. צ. מלמד, א. 

גולדברג, מ. כהנא, ענת רייזל, א. שנאן.
ללשון חז"ל, י. קוטשר, מ. בר אשר.

ליוונית שבלשון חז"ל, ד. שפרבר.
ראה גם סדרת ההרצאות של אביגדור שנאן ביוטיוב: אבני פינה – מבוא לספרות האגדה
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ָּין ְלַפְרעֹה: פירוש  ֶהם". | ּדַ ר ּבָ ּבֵ ִביִאים ִיְהיּו ְלרּוַח ְוַהּדִ ר: נבואה. כמו בירמיה ה,יג: "ְוַהּנְ ּבֵ ּדִ
ל־ "ֱאלִֹהים ְלַפְרעֹה". גדול ממנו ומחליט עבורו.

ה א שמות יב,א ָרׁשָ ּפָ

ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאמֹר."  ה ְוֶאל ַאֲהרֹן, ּבְ "ַוּיֹאֶמר יי ֶאל מֹׁשֶ ]א[ 

ה ּוְלַאֲהרֹן.  ר ְלמֹׁשֶ ּבֵ ָהָיה ַהּדִ  ׁשֹוֵמַע ֲאִני, ׁשֶ
הּוא אֹוֵמר:  ׁשֶ  ּכְ

ֶאֶרץ ִמְצָרִים",  ה ּבְ ר יי ֶאל מֹׁשֶ ּבֶ יֹום ּדִ "ַוְיִהי ּבְ
ר ְלַאֲהרֹן!  ּבֵ ר, לֹא ָהָיה ַהּדִ ּבֵ ה ָהָיה ַהּדִ  ְלמֹׁשֶ

ה ְוֶאל ַאֲהרֹן"? ְלמֹד לֹוַמר "ֶאל מֹׁשֶ ן, ַמה ּתִ  ִאם ּכֵ
רֹות,  ּבְ ָלל ַלּדִ ה ּכְ ָהָיה מֹׁשֶ ם ׁשֶ ֵ ּשׁ ּכַ ד ׁשֶ  ְמַלּמֵ

רֹות.  ּבְ ָלל ַלּדִ ְך ָהָיה ַאֲהרֹן ּכְ  ּכָ
ר ִעּמֹו?  ֵני ָמה לֹא ִנְדּבַ  ּוִמּפְ

ה.  מֹׁשֶ ּלְ ֵני ְכבֹודֹו ׁשֶ  ִמּפְ
ּתֹוָרה,  ּבַ רֹות ׁשֶ ּבְ ל ַהּדִ  ִנְמֵצאָת ְמָמֵעט ַאֲהרֹן ִמּכָ

ר.  ֵאי ֶאְפׁשָ ֵני ׁשֶ ה ְמקֹומֹות, ִמּפְ לֹׁשָ ְ חּוץ ִמּשׁ

ָבר ַאֵחר:  ּדָ  ]ב[ 

ה ֶנֱאַמר?  ה ְוֶאל ַאֲהרֹן", ָלּמָ  "ֶאל מֹׁשֶ
הּוא אֹוֵמר:   ּוְלִפי ׁשֶ

יָך ֱאלִֹהים ְלַפְרעֹה."  ה: ְרֵאה ְנַתּתִ "ַוּיֹאֶמר יי ֶאל מֹׁשֶ
ָּין ְלַפְרעֹה, ַאֲהרֹן, ְמַנִין?  ה ּדַ א מֹׁשֶ  ֵאין ִלי ֶאּלָ

ה:  יׁש ַאֲהרֹן ְלמֹׁשֶ ה ְוֶאל ַאֲהרֹן", ִהּקִ ְלמֹד לֹוַמר, "ֶאל מֹׁשֶ  ּתִ
ָּין ְלַפְרעֹה;  ָּין ְלַפְרעֹה, ַאף ַאֲהרֹן ּדַ ה ּדַ  ַמה ּמֹׁשֶ

ָבָריו ְולֹא ָיֵרא.  ָבָריו ְולֹא ָיֵרא, ַאף ַאֲהרֹן אֹוֵמר ּדְ ה אֹוֵמר ּדְ ַמה ּמֹׁשֶ

ָבר ַאֵחר:  ּדָ  ]ג[ 

ה ְוֶאל ַאֲהרֹן",   "ֶאל מֹׁשֶ
ה;  ֲעׂשֶ ּמַ ְקָרא הּוא קֹוֵדם ּבַ ּמִ ל ַהּקֹוֵדם ּבַ  ׁשֹוֵמַע ֲאִני, ּכָ

ה",  הּוא אֹוֵמר: "הּוא ַאֲהרֹן ּומֹׁשֶ ׁשֶ  ּכְ
קּוִלין ֶזה ָבֶזה.  ֵניֶהם ׁשְ ְ ּשׁ יד ׁשֶ ַמּגִ

ה אֹוֵמר:  ָבר ַאּתָ ּיֹוֵצא ַבּדָ ּכַ  ]ד[ 

ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ."  ָ ָרא ֱאלִֹהים ֵאת ַהּשׁ ית ּבָ ֵראׁשִ "ּבְ
ה;  ֲעׂשֶ ּמַ ְקָרא הּוא קֹוֵדם ּבַ ּמִ ל ַהּקֹוֵדם ּבַ  ׁשֹוֵמַע ֲאִני, ּכָ

יב,א שמות 

ר: נבואה. כמו בירמיה ה,יג:  ּבֵ ּדִ
ר  ּבֵ ְוַהּדִ ְלרּוַח  ִיְהיּו  ִביִאים  "ְוַהּנְ

ֶהם". ּבָ
ו,כו שמות 

ז,א שמות 

ָּין ְלַפְרעֹה: פירוש ל- "ֱאלִֹהים  ּדַ
ומחליט  ממנו  גדול  ְלַפְרעֹה". 

עבורו.

ו,כו שמות 

א,א בראשית 
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לּון: ייפסקו. ָרְך: עיר. | ֶיְחּדָ ּכְ

ָמִים",  יֹום ֲעׂשֹות יי ֱאלִֹהים ֶאֶרץ ְוׁשָ הּוא אֹוֵמר "ּבְ ׁשֶ  ּכְ
קּוִלין ֶזה ָבֶזה.  ֵניֶהם ׁשְ ְ ּשׁ יד ׁשֶ ַמּגִ

ה אֹוֵמר:  ָבר ַאּתָ ּיֹוֵצא ַבּדָ ּכַ  ]ה[ 

"ַוּיֹאֶמר: ָאנִֹכי ֱאלֵֹהי ָאִביָך, 
 ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ֱאלֵֹהי ִיְצָחק ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב", 

ה;  ֲעׂשֶ ּמַ ְקָרא הּוא קֹוֵדם ּבַ ּמִ ל ַהּקֹוֵדם ּבַ  ׁשֹוֵמַע ֲאִני, ּכָ
הּוא אֹוֵמר:  ׁשֶ  ּכְ

ִריִתי ִיְצָחק,  ִריִתי ַיֲעקֹוב, ְוַאף ֶאת ּבְ י ֶאת ּבְ "ְוָזַכְרּתִ
ִריִתי ַאְבָרָהם",   ְוַאף ֶאת ּבְ

ַאַחת.  קּוִלין ּכְ ן ׁשְ ּתָ ָלׁשְ ְ ּשׁ יד ׁשֶ ַמּגִ

ה אֹוֵמר:  ָבר ַאּתָ ּיֹוֵצא ַבּדָ ּכַ  ]ו[ 

ָך".  ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ "ּכַ
ה;  ֲעׂשֶ ּמַ ְקָרא הּוא קֹוֵדם ּבַ ּמִ ל ַהּקֹוֵדם ּבַ  ׁשֹוֵמַע ֲאִני, ּכָ

הּוא אֹוֵמר:  ׁשֶ  ּכְ
יָראּו",  "ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ּתִ

ַאַחת.  קּוִלין ּכְ ֵניֶהם ׁשְ ְ ּשׁ יד ׁשֶ ַמּגִ

ה אֹוֵמר:  ָבר ַאּתָ ּיֹוֵצא ַבּדָ ּכַ  ]ז[ 

ה,  ן ְיֻפּנֶ ן נּון ְוָכֵלב ּבֶ ַע ּבִ "ִויהֹוׁשֻ
ְגֵדיֶהם."  ִרים ֶאת ָהָאֶרץ, ָקְרעּו ּבִ  ִמן ַהּתָ

ה;  ֲעׂשֶ ּמַ ְקָרא הּוא קֹוֵדם ּבַ ּמִ ל ַהּקֹוֵדם ּבַ  ׁשֹוֵמַע ֲאִני, ּכָ
ְלמֹד לֹוַמר:    ּתִ

ן נּון",  ַע ּבִ ִנִּזי ִויהֹוׁשֻ ה ַהּקְ ן ְיֻפּנֶ ֵלב ּבֶ י ּכָ ְלּתִ "ּבִ
ַאַחת.  קּוִלים ּכְ ֵניֶהם ׁשְ ְ ּשׁ יד ׁשֶ ַמּגִ

ָרְך.  ֶאֶרץ ִמְצַרִים", חּוץ ַלּכְ "ּבְ  ]ח[ 

ָרְך?  תֹוְך ַהּכְ א ּבְ ָרְך, אֹו ֵאינּו ֶאּלָ ה אֹוֵמר חּוץ ַלּכְ  ַאּתָ
הּוא אֹוֵמר:  ׁשֶ  ּכְ

ה:  "ַוּיֹאֶמר ֵאָליו מֹׁשֶ
י ֶאל יי,  ּפַ ֵצאִתי ֶאת ָהִעיר, ֶאְפרֹׂש ֶאת ּכַ  ּכְ

ָרד לֹא ִיְהֶיה עֹוד,  לּון ְוַהּבָ  ַהּקֹלֹות ֶיְחּדָ
י ַליי ָהָאֶרץ."  ַדע ּכִ  ְלַמַען ּתֵ

ָבִרים ַקל ָוחֶֹמר?   ַוֲהלֹא ּדְ
ה,  ּלָ ה ַהּקַ ִפּלָ  ּוָמה, ִאם ּתְ

ב,ד בראשית 

ג,ו שמות 

כו,מב ויקרא 

כב,יב שמות 

יט,ג ויקרא 

יד,ו במדבר 

לב,יב במדבר 

ָרְך: עיר. ּכְ

ט,כט שמות 

לּון: ייפסקו. ֶיְחּדָ
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ִרית ֶמַלח: ברית נצחית. כמו שהמלח  ּקּוִצים ְוִגּלּוִלים: פסלים ומקדשים של אלילים. | ּבְ ׁשִ
משמר מזון מלהתקלקל.

א חּוץ ָלִעיר,  ה ֶאּלָ ל מֹׁשֶ ּלַ  לֹא ִנְתּפַ
ּבּור ֶהָחמּור,   ּדִ

ָרְך.  א חּוץ ַלּכְ ר ִעּמֹו ֶאּלָ ּלֹא ִנְדּבַ ין הּוא ׁשֶ  ּדִ
ָרְך?  תֹוְך ַהּכְ ר ִעּמֹו ּבְ ֵני ָמה לֹא ִנְדּבַ  ּוִמּפְ
ּקּוִצים ְוִגּלּוִלים.  ָהְיָתה ְמֵלָאה ׁשִ ֵני ׁשֶ ִמּפְ

ָרֵאל,  ּלֹא ִנְבֲחָרה ֶאֶרץ ִיׂשְ ְוַעד ׁשֶ  ]ט[ 

רֹות;  ּבְ רֹות ַלּדִ ׁשֵ ל ָהֲאָרצֹות ּכְ  ָהיּו ּכָ
ל ָהֲאָרצֹות.  ָרֵאל, ָיְצאּו ּכָ ְבֲחָרה ֶאֶרץ ִיׂשְ ּנִ ְ  ִמּשׁ

ַלִים,  ּלֹא ִנְבֲחָרה ְירּוׁשָ  ַעד ׁשֶ
חֹות;  ְזּבְ ָרה ַלּמִ ׁשֵ ָרֵאל ּכְ  ָהְיָתה ָכל ֶאֶרץ ִיׂשְ

ֱאַמר:  ּנֶ ָרֵאל, ׁשֶ ַלִים, ָיַצאת ֶאֶרץ ִיׂשְ ְבֲחָרה ְירּוׁשָ ּנִ ְ  ִמּשׁ
ְרֶאה,  ר ּתִ ָכל ָמקֹום ֲאׁשֶ ֲעֶלה עֹלֶֹתיָך ּבְ ן ּתַ ֶמר ְלָך ּפֶ ָ "ִהּשׁ

ר ִיְבַחר יי".  קֹום ֲאׁשֶ ּמָ י ִאם ּבַ ּכִ

ית עֹוָלִמים,  ּלֹא ִנְבַחר ּבֵ ַעד ׁשֶ  ]י[ 

ִכיָנה;  ְ ַלִים ְראּוָיה ַלּשׁ  ָהְיָתה ְירּוׁשָ
ֱאַמר:  ּנֶ ַלִים, ׁשֶ ית עֹוָלִמים, ָיַצאת ְירּוׁשָ ְבַחר ּבֵ ּנִ ֶ  ִמּשׁ

ב לֹו."  ּה ְלמֹוׁשָ ִצּיֹון, ִאּוָ י ָבַחר יי ּבְ "ּכִ
ִתיָה."  י ִאּוִ ב ּכִ "זֹאת ְמנּוָחִתי ֲעֵדי ַעד, ּפֹה ֵאׁשֵ

ּלֹא ִנְבַחר ַאֲהרֹן,  ַעד ׁשֶ  ]יא[ 

ה;  ֻהּנָ ִרים ַלּכְ ׁשֵ ָרֵאל ּכְ  ָהיּו ָכל ִיׂשְ
ֱאַמר:  ּנֶ ָרֵאל, ׁשֶ ְבַחר ַאֲהרֹן, ָיְצאּו ָכל ִיׂשְ ּנִ ֶ  ִמּשׁ

ְך."  ִרית ֶמַלח עֹוָלם ִהוא ִלְפֵני יי ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ִאּתָ "ּבְ
 ְואֹוֵמר: 

ת עֹוָלם,  ֻהּנַ ִרית ּכְ "ְוָהְיָתה ּלֹו ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָריו ּבְ
ָרֵאל."  ֵני ִיׂשְ ר ַעל ּבְ א ֵלאלָֹהיו ַוְיַכּפֵ ר ִקּנֵ ַחת ֲאׁשֶ ּתַ

ִוד,  ּלֹא ִנְבַחר ּדָ ַעד ׁשֶ  ]יב[ 

ְלכּות;  ִרים ַלּמַ ׁשֵ ָרֵאל ּכְ ל ִיׂשְ  ָהיּו ּכָ
ֱאַמר:  ּנֶ ָרֵאל, ׁשֶ ל ִיׂשְ ִוד, ָיְצאּו ּכָ ְבַחר ּדָ ּנִ ֶ  ִמּשׁ

"ֲהלֹא ָלֶכם ָלַדַעת, 
ָרֵאל ְלעֹוָלם,  ָרֵאל ָנַתן ַמְמָלָכה ְלָדִויד ַעל ִיׂשְ י יי ֱאלֵֹהי ִיׂשְ  ּכִ

ִרית ֶמַלח."  לֹו ּוְלָבָניו, ּבְ

פסלים  ְוִגּלּוִלים:  ּקּוִצים  ׁשִ
ומקדשים של אלילים.

יב,יג דברים 

קלב,יג תהלים 

קלב,יד תהלים 

נצחית.  ברית  ֶמַלח:  ִרית  ּבְ
מזון  משמר  שהמלח  כמו 

מלהתקלקל.

יח,יט במדבר 

כה,יג במדבר 

יג,ה ב  הימים  דברי 
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ְנִהי: מספד, בכי, קינה. | אּוַבל אּוָלי: תעלה בבבל.

 ִאם ּתֹאַמר, 
חּוָצה ָלָאֶרץ!  ֶהם ּבְ ר ִעּמָ ְדּבַ ּנִ ִביִאים, ׁשֶ ן ֲאִני ֶאת ַהּנְ  ּדָ

חּוָצה ָלָאֶרץ,  ֶהם ּבְ ר ִעּמָ ְדּבַ ּנִ י ׁשֶ  ַאף ַעל ּפִ
ֱאַמר:  ּנֶ ְזכּות ָאבֹות, ׁשֶ א ּבִ ֶהם ֶאּלָ ר ִעּמָ  לֹא ִנְדּבַ

ִכי ַתְמרּוִרים,  ָמע, ְנִהי ּבְ ָרָמה ִנׁשְ "ּכֹה ָאַמר יי: קֹול ּבְ
י ֵאיֶנּנּו.  ֶניָה ּכִ ֵחם ַעל ּבָ ֶניָה, ֵמֲאָנה ְלִהּנָ ה ַעל ּבָ  ָרֵחל ְמַבּכָ

ְמָעה,  ִכי ְוֵעיַנִיְך ִמּדִ  ּכֹה ָאַמר יי: ִמְנִעי קֹוֵלְך ִמּבֶ
בּו ֵמֶאֶרץ אֹוֵיב.  ֵתְך, ְנֻאם יי, ְוׁשָ ָכר ִלְפֻעּלָ י ֵיׁש ׂשָ  ּכִ

בּו ָבִנים ִלְגבּוָלם."  ְקָוה ְלַאֲחִריֵתְך ְנֻאם יי, ְוׁשָ ְוֵיׁש ּתִ

ְוֵיׁש אֹוְמִרים:   ]יג[ 

חּוָצה ָלָאֶרץ,  ֶהם ּבְ ר ִעּמָ ְדּבַ ּנִ י ׁשֶ  ַאף ַעל ּפִ
ֱאַמר:  ּנֶ ַמִים, ׁשֶ ּלְ א ִבְמקֹום ַטֲהָרה ׁשֶ ֶהם ֶאּלָ ר ִעּמָ  לֹא ִנְדּבַ

"ַוֲאִני ָהִייִתי ַעל אּוַבל אּוָלי." 
 ְואֹוֵמר: 

ֶקל."  דֹול, הּוא ִחּדָ ָהר ַהּגָ "ַוֲאִני ָהִייִתי ַעל ַיד ַהּנָ
 ְואֹוֵמר: 

ן ּבּוִזי ַהּכֵֹהן,  "ָהיֹה ָהָיה ְדַבר יי ֶאל ְיֶחְזֵקאל ּבֶ
ם ַיד יי."  ִהי ָעָליו ׁשָ ָבר, ַוּתְ ים ַעל ְנַהר ּכְ ּדִ ׂשְ ֶאֶרץ ּכַ ּבְ

ְוֵיׁש אֹוְמִרים:   ]יד[ 

חּוָצה ָלָאֶרץ,  ר ִעּמֹו ּבְ ָאֶרץ ְוִנְדּבַ ר ִעּמֹו ּבָ  ִנְדּבַ
ֱאַמר:  ּנֶ  ׁשֶ

"ָהיֹה ָהָיה ְדַבר יי", 
ָאֶרץ;  ר ִעּמֹו ּבָ ְדּבַ ּנִ  "ָהיֹה", ׁשֶ

ר ִעּמֹו חּוָצה ָלָאֶרץ.  ְדּבַ ּנִ "ָהָיה", ׁשֶ

י ָצדֹוק אֹוֵמר:  ן ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ַרּבִ  טו. 

 ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר: 
ר אֹוָתְך."  ם ֲאַדּבֵ ְקָעה ְוׁשָ "קּום, ֵצא ֶאל ַהּבִ

ִים.  ָרה ַבּמַ ׁשֵ ְקָעה ּכְ ַהּבִ יד ׁשֶ ַמּגִ

ֱאַמר:  ּנֶ חּוָצה ָלָאֶרץ, ׁשֶ ִכיָנה ִנְגֵלית ּבְ ְ ֵאין ַהּשׁ ַדע ׁשֶ ּתֵ  טז. 

ְפֵני יי".  ה ִמּלִ יׁשָ ְרׁשִ "ַוָּיָקם יֹוָנה ִלְברַֹח ּתַ
ְפֵני יי הּוא ּבֹוֵרַח?   ְוִכי ִמּלִ

יד-טזְנִהי: מספד, בכי, קינה. לא  ירמיה 

ח,באּוַבל אּוָלי: תעלה בבבל. דניאל 

י,ד דניאל 

א,ג יחזקאל 

א,ג יחזקאל 

ג,כב יחזקאל 

א,ב יונה 
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ָניֹות: עוזרים. אֹול: אכין מצעי, מטתי, בשאול, בעולם שמתחת לארץ. | ּכְ ְ יָעה ּשׁ ְוַאּצִ

 ַוֲהלֹא ְכָבר ֶנֱאַמר: 
ֶניָך ֶאְבָרח? "ָאָנה ֵאֵלְך ֵמרּוֶחָך, ְוָאָנה ִמּפָ

ָך.  אֹול, ִהּנֶ ְ יָעה ּשׁ ה, ְוַאּצִ ם ָאּתָ ַמִים, ׁשָ ק ׁשָ  ִאם ֶאּסַ
ַאֲחִרית ָים, ָנה ּבְ ּכְ ַחר ֶאׁשְ א ַכְנֵפי ׁשָ  ֶאּשָׂ

ם ָיְדָך ַתְנֵחִני, ְותֹאֲחֵזִני ְיִמיֶנָך."  ם ׁשָ  ּגַ
 ְוָכתּוב:  

ָכל ָהָאֶרץ",  ה ְמׁשֹוְטִטים ּבְ  "ֵעיֵני יי ֵהּמָ
 ְואֹוֵמר: 

ָכל ָמקֹום ֵעיֵני יי צֹפֹות ָרִעים וטֹוִבים."  "ּבְ
 ְואֹוֵמר: 

ֵחם,  ם ָיִדי ִתּקָ ָ אֹול, ִמּשׁ רּו ִבׁשְ "ִאם ַיְחּתְ
ם אֹוִריֵדם.  ָ ַמִים, ִמּשׁ ָ  ְוִאם ַיֲעלּו ַהּשׁ

ְרֶמל,  רֹאׁש ַהּכַ  ְוִאם ֵיָחְבאּו ּבְ
ים,  ׂש ּוְלַקְחּתִ ם ֲאַחּפֵ ָ  ִמּשׁ

ַקְרַקע ַהָּים,  ֶגד ֵעיַני ּבְ ְתרּו ִמּנֶ  ְוִאם ִיּסָ
ָכם.  ָחׁש ּוְנׁשָ ה ֶאת ַהּנָ ם ֲאַצּוֶ ָ  ִמּשׁ
ִבי ִלְפֵני אֹיֵביֶהם,  ְ  ְוִאם ֵיְלכּו ַבּשׁ

ה ֶאת ַהֶחֶרב ַוֲהָרָגַתם,  ם ֲאַצּוֶ ָ  ִמּשׁ
י ֵעיִני ֲעֵליֶהם ְלָרָעה ְולֹא ְלטֹוָבה."  ְמּתִ  ְוׂשַ

 ְואֹוֵמר: 
ם ּפֲֹעֵלי ָאֶון"!  ֶתר ׁשָ ְך ְוֵאין ַצְלָמֶות ְלִהּסָ "ֵאין חׁשֶ

א ָאַמר יֹוָנה,   ֶאּלָ
ִכיָנה ִנְגֵלית,  ֵאין ׁשְ  ֵאֵלְך ִלי חּוָצה ָלָאֶרץ, ָמקֹום ׁשֶ

ָרֵאל.  ּלֹא ְלַחֵּיב ֶאת ִיׂשְ ׁשּוָבה ֵהן, ׁשֶ ַהּגֹוִים ְקרֹוֵבי ּתְ ׁשֶ

ָבר ּדֹוֶמה? ל, ְלָמה ַהּדָ לֹו ָמׁשָ  מֹוׁשְ
ַרח ֵמַרּבֹו ְוָאַמר,  ּבָ כֵֹהן ׁשֶ ּלְ  ְלַעְבּדֹו ׁשֶ

י ָיכֹל ָלבֹא ַאֲחַרי.  ֵאין ַרּבִ ָברֹות, ָמקֹום ׁשֶ  ֵאֵלְך ִלי ְלֵבית ַהּקְ
 ָאַמר לֹו ַרּבֹו: 

ְך!"  ֶנְגּדָ  "ֵיׁש ִלי ְכָניֹות ּכְ
ְך ָאַמר יֹוָנה:   ּכָ

ִכיָנה ִנְגֵלית,  ֵאין ׁשְ  ֵאֵלְך ִלי חּוָצה ָלָאֶרץ, ָמקֹום ׁשֶ
ָרֵאל.  ּלֹא ְלַחֵּיב ֶאת ִיׂשְ ׁשּוָבה ֵהן, ׁשֶ ַהּגֹוִים ְקרֹוֵבי ּתְ  ׁשֶ

קֹום:   ָאַמר לֹו ַהּמָ

קלט,ז-י תהלים 

מצעי,  אכין  אֹול:  ְ ּשׁ יָעה  ְוַאּצִ
מטתי, בשאול, בעולם שמתחת 

לארץ.

ד,י זכריה 

טו,ג משלי 

ב-ד ט  עמוס 

לד,כב איוב 

ָניֹות: עוזרים. ּכְ
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ְך,  ה ַכּיֹוֵצא ּבָ לּוִחין ַהְרּבֵ  ֵיׁש ִלי ׁשְ
ֱאַמר:  ּנֶ  ׁשֶ

דֹוָלה ֶאל ַהָּים,  "ַויי ֵהִטיל רּוַח ּגְ
ֵבר."  ָ ָבה ְלִהּשׁ ְ ָּים, ְוָהֳאִנָּיה ִחּשׁ דֹול ּבַ ַוְיִהי ַסַער ּגָ

ה אֹוֵמר:  ִנְמֵצאָת ַאּתָ  ]יז[ 

ה ָבִנים ֵהם:  לֹׁשָ  ׁשְ
ן,  בֹוד ָהָאב ּוְכבֹוד ַהּבֵ ַבע ּכְ  ֶאָחד ּתָ

ן,  בֹוד ָהָאב ְולֹא ְכבֹוד ַהּבֵ ַבע ּכְ  ְוֶאָחד ּתָ
ן ְולֹא ְכבֹוד ָהָאב.  בֹוד ַהּבֵ ַבע ּכְ ְוֶאָחד ּתָ

ֱאַמר:  ּנֶ ן, ׁשֶ בֹוד ָהָאב ּוְכבֹוד ַהּבֵ ַבע ּכְ  ִיְרְמָיה ּתָ
 ". ה לֹא ָסָלְחּתָ ְענּו ּוָמִרינּו ַאּתָ "ַנְחנּו ָפׁשַ

ֱאַמר:  ּנֶ ָלה ְנבּוָאתֹו, ׁשֶ  ְלִפי ָכְך ִנְכּפְ
ה." ֵהּמָ ים ּכָ ָבִרים ַרּבִ "ְועֹוד נֹוַסף ֲעֵליֶהם ּדְ

ֱאַמר:  ּנֶ ן, ׁשֶ בֹוד ָהָאב ְולֹא ְכבֹוד ַהּבֵ ַבע ּכְ  ֵאִלָּיהּו ּתָ
ה ֵאָליו קֹול ַוּיֹאֶמר:   ״ְוִהּנֵ

ָך פֹה ֵאִלָּיהּו?   ַמה ּלְ
אִתי ַליי ֱאלֵֹהי ְצָבאֹות,   ַוּיֹאֶמר: ַקּנֹא ִקּנֵ

ָרֵאל,  ֵני ִיׂשְ י ָעְזבּו ְבִריְתָך ּבְ  ּכִ
חֶֹתיָך ָהָרסּו, ְוֶאת ְנִביֶאיָך ָהְרגּו ֶבָחֶרב,   ֶאת ִמְזּבְ
ּה."  י ְלַקְחּתָ י, ַוְיַבְקׁשּו ֶאת ַנְפׁשִ ֵתר ֲאִני ְלַבּדִ  ָוִאּוָ

ם?   ֱאַמר ׁשָ  ּוַמה ּנֶ
 "ַוּיֹאֶמר יי ֵאָליו: 

ק,  ׂשֶ ָרה ַדּמָ ָך ִמְדּבַ  ֵלְך ׁשּוב ְלַדְרּכְ
ְחּתָ ֶאת ֲחָזֵאל ְלֶמֶלְך ַעל ֲאָרם.   ּוָבאָת ּוָמׁשַ

ָרֵאל,  ח ְלֶמֶלְך ַעל ִיׂשְ ְמׁשַ י ּתִ  ְוֵאת ֵיהּוא ֶבן ִנְמׁשִ
ָפט ֵמָאֵבל ְמחֹוָלה,  ן ׁשָ ע ּבֶ  ְוֶאת ֱאִליׁשָ

יָך."  ְחּתֶ ח ְלָנִביא ּתַ ְמׁשַ  ּתִ
יָך",  ְחּתֶ ְלמּוד )לֹוַמר( "ּתַ ֵאין ּתַ  ׁשֶ

ר ִבְנבּוָאָתְך.  ֵאי ֶאְפׁשָ א ׁשֶ ֶאּלָ

ֱאַמר:  ּנֶ ן ְולֹא ְכבֹוד ָהָאב, ׁשֶ בֹוד ַהּבֵ ַבע ּכְ יֹוָנה ּתָ  יח. 

ְפֵני יי,  ה ִמּלִ יׁשָ ְרׁשִ "ַוָּיָקם יֹוָנה ִלְברַֹח ּתַ
יׁש,  ָאה ַתְרׁשִ  ַוֵּיֶרד ָיפֹו ַוִּיְמָצא ָאִנָּיה ּבָ

ּה,  ָכָרּה ַוֵּיֶרד ּבָ ן ׂשְ  ַוִּיּתֵ
ְפֵני יי."  ה ִמּלִ יׁשָ ְרׁשִ ֶהם ּתַ  ָלבֹוא ִעּמָ

א,ד יונה 

ג,מב איכה 

לו,לב ירמיה 

יט,יג-יד א  מלכים 

טו-טז יט  א  מלכים 

א,ג יונה 


