
 

1

שקר ואמת 
בנבואה המקראית

ד"ר אריאל סרי-לוי

שיעור 1: מבוא: תיווך בין שמים לארץ
דברים יח

9  ִּכי ַאָּתה ָּבא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ה' ֱאלֶֹהיךָ נֵֹתן לְָך לֹא ִתְלַמד לֲַעׂשֹות ְּכתֹוֲעבֹת ַהּגֹוִים ָהֵהם. 10   לֹא 
ִיָּמֵצא ְבךָ ַמֲעִביר ְּבנֹו ּוִבּתֹו ָּבֵאׁש קֵֹסם ְקָסִמים ְמעֹונֵן ּוְמנֵַחׁש ּוְמַכֵּׁשף. 11   ְוחֵֹבר ָחֶבר ְוׁשֵֹאל אֹוב 

 ְוִיְּדעִֹני ְודֵֹרׁש ֶאל ַהֵּמִתים. 12   ִּכי תֹוֲעַבת ה' ָּכל עֵֹׂשה ֵאּלֶה ּוִבְגלַל ַהּתֹוֵעבֹת ָהֵאּלֶה ה' ֱאלֶֹהיךָ 
מֹוִריׁש אֹוָתם ִמָּפנֶיךָ. 13   ָּתִמים ִּתְהיֶה ִעם ה' ֱאלֶֹהיךָ. 14   ִּכי ַהּגֹוִים ָהֵאּלֶה ֲאֶׁשר ַאָּתה יֹוֵרׁש אֹוָתם ֶאל 
ְמעְֹנִנים ְוֶאל קְֹסִמים ִיְׁשָמעּו ְוַאָּתה לֹא ֵכן נַָתן ְלךָ ה' ֱאלֶֹהיךָ. 15   נִָביא ִמִּקְרְּבךָ ֵמַאֶחיךָ ָּכמִֹני יִָקים ְלךָ 

ה' ֱאלֶֹהיךָ ֵאלָיו ִּתְׁשָמעּון. 16   ְּככֹל ֲאֶׁשר ָׁשַאְלָּת ֵמִעם ה' ֱאלֶֹהיךָ ְּבחֵֹרב ְּביֹום ַהָּקָהל לֵאמֹר לֹא אֵֹסף 
ִלְׁשמַֹע ֶאת קֹול ה' ֱאלָֹהי ְוֶאת ָהֵאׁש ַהְּגדֹלָה ַהּזֹאת לֹא ֶאְרֶאה עֹוד ְולֹא ָאמּות. 17   ַוּיֹאֶמר ה' ֵאלָי 

ֵהיִטיבּו ֲאֶׁשר ִּדֵּברּו. 18   נִָביא ָאִקים לֶָהם ִמֶּקֶרב ֲאֵחיֶהם ָּכמֹוךָ ְונַָתִּתי ְדָבַרי ְּבִפיו ְוִדֶּבר ֲאלֵיֶהם ֵאת 
 ָּכל ֲאֶׁשר ֲאַצֶּוּנּו. 19   ְוָהיָה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא ִיְׁשַמע ֶאל ְּדָבַרי ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ִּבְׁשִמי ָאנִֹכי ֶאְדרֹׁש ֵמִעּמוֹ. 

20   ַאְך ַהּנִָביא ֲאֶׁשר יִָזיד ְלַדֵּבר ָּדָבר ִּבְׁשִמי ֵאת ֲאֶׁשר לֹא ִצִּויִתיו ְלַדֵּבר ַוֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ְּבֵׁשם ֱאלִֹהים 

ֲאֵחִרים ּוֵמת ַהּנִָביא ַההּוא. 21   ְוִכי תֹאַמר ִּבְלָבֶבךָ ֵאיָכה נֵַדע ֶאת ַהָּדָבר ֲאֶׁשר לֹא ִדְּברֹו ה'. 22   ֲאֶׁשר 
ְיַדֵּבר ַהּנִָביא ְּבֵׁשם ה' ְולֹא ִיְהיֶה ַהָּדָבר ְולֹא יָבֹוא הּוא ַהָּדָבר ֲאֶׁשר לֹא ִדְּברֹו ה' ְּבָזדֹון ִּדְּברֹו ַהּנִָביא 

לֹא ָתגּור ִמֶּמּנּו.

שמות יט

3  ּומֶֹׁשה ָעלָה ֶאל ָהֱאלִֹהים ַוִּיְקָרא ֵאלָיו ה' ִמן ָהָהר לֵאמֹר ּכֹה תֹאַמר ְלֵבית יֲַעקֹב ְוַתּגֵיד ִלְבנֵי 
 ִיְׂשָרֵאל. 4   ַאֶּתם ְרִאיֶתם ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ְלִמְצָרִים ָוֶאָּׂשא ֶאְתֶכם ַעל ַּכְנֵפי ְנָׁשִרים ָוָאִבא ֶאְתֶכם ֵאלָי. 

 5   ְוַעָּתה ִאם ָׁשמֹוַע ִּתְׁשְמעּו ְּבקִֹלי ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ְּבִריִתי ִוְהִייֶתם ִלי ְסֻגּלָה ִמָּכל ָהַעִּמים ִּכי ִלי ָּכל 
 ָהָאֶרץ. 6   ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ִלי ַמְמלֶֶכת ּכֲֹהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש ֵאּלֶה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ְּתַדֵּבר ֶאל ְּבנֵי ִיְׂשָרֵאל. 
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7   ַוּיָבֹא מֶֹׁשה ַוִּיְקָרא ְלִזְקנֵי ָהָעם ַוּיֶָׂשם ִלְפנֵיֶהם ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאּלֶה ֲאֶׁשר ִצָּוהּו ה'. 8   ַוּיֲַענּו ָכל 
ָהָעם יְַחָּדו ַוּיֹאְמרּו ּכֹל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' נֲַעֶׂשה ַוּיֶָׁשב מֶֹׁשה ֶאת ִּדְבֵרי ָהָעם ֶאל ה'. 9   ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה 

ִהּנֵה ָאנִֹכי ָּבא ֵאלֶיךָ ְּבַעב ֶהָענָן ַּבֲעבּור ִיְׁשַמע ָהָעם ְּבַדְּבִרי ִעָּמְך ְוגַם ְּבךָ יֲַאִמינּו ְלעֹולָם...

שמואל א כח

3   ּוְׁשמּוֵאל ֵמת ַוִּיְסְּפדּו לֹו ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְקְּבֻרהּו ָבָרָמה ּוְבִעירֹו ְוָׁשאּול ֵהִסיר ָהאֹבֹות ְוֶאת ַהִּיְּדעִֹנים 
ֵמָהָאֶרץ. 4   ַוִּיָּקְבצּו ְפִלְׁשִּתים ַוּיָבֹאּו ַוּיֲַחנּו ְבׁשּונֵם ַוִּיְקּבֹץ ָׁשאּול ֶאת ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַוּיֲַחנּו ַּבִּגְלּבַֹע. 5   ַוּיְַרא 
ָׁשאּול ֶאת ַמֲחנֵה ְפִלְׁשִּתים ַוִּיָרא ַוּיֱֶחַרד ִלּבֹו ְמאֹד. 6   ַוִּיְׁשַאל ָׁשאּול ַּבה' ְולֹא ָענָהּו ה' ּגַם ַּבֲחלֹמֹות ּגַם 
ָּבאּוִרים ּגַם ַּבְּנִביִאם. 7   ַוּיֹאֶמר ָׁשאּול לֲַעָבָדיו ַּבְּקׁשּו ִלי ֵאֶׁשת ַּבֲעלַת אֹוב ְוֵאְלָכה ֵאלֶיָה ְוֶאְדְרָׁשה ָּבּה 

ַוּיֹאְמרּו ֲעָבָדיו ֵאלָיו ִהּנֵה ֵאֶׁשת ַּבֲעלַת אֹוב ְּבֵעין ּדֹור.

8   ַוִּיְתַחֵּפׂש ָׁשאּול ַוִּיְלַּבׁש ְּבגִָדים ֲאֵחִרים ַוּיֵלְֶך הּוא ּוְׁשנֵי ֲאנִָׁשים ִעּמֹו ַוּיָבֹאּו ֶאל ָהִאָּׁשה לְָילָה ַוּיֹאֶמר 
ָקסֳִמי נָא ִלי ָּבאֹוב ְוַהֲעִלי ִלי ֵאת ֲאֶׁשר אַֹמר ֵאלִָיךְ. 9   ַוּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה ֵאלָיו ִהּנֵה ַאָּתה יַָדְעָּת ֵאת ֲאֶׁשר 
ָעָׂשה ָׁשאּול ֲאֶׁשר ִהְכִרית ֶאת ָהאֹבֹות ְוֶאת ַהִּיְּדעִֹני ִמן ָהָאֶרץ ְולָָמה ַאָּתה ִמְתנֵַּקׁש ְּבנְַפִׁשי לֲַהִמיֵתִני. 

10   ַוִּיָּׁשַבע לָּה ָׁשאּול ַּבה' לֵאמֹר ַחי ה' ִאם ִיְּקֵרְך ָעֹון ַּבָּדָבר ַהֶּזה. 11   ַוּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה ֶאת ִמי ַאֲעלֶה ּלְָך 

 ַוּיֹאֶמר ֶאת ְׁשמּוֵאל ַהֲעִלי ִלי. 12   ַוֵּתֶרא ָהִאָּׁשה ֶאת ְׁשמּוֵאל ַוִּתְזַעק ְּבקֹול ּגָדֹול ַוּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה ֶאל 
ָׁשאּול לֵאמֹר לָָּמה ִרִּמיָתִני ְוַאָּתה ָׁשאּול.

 13   ַוּיֹאֶמר לָּה ַהֶּמלְֶך ַאל ִּתיְרִאי ִּכי ָמה ָרִאית ַוּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה ֶאל ָׁשאּול ֱאלִֹהים ָרִאיִתי עִֹלים ִמן 

ָהָאֶרץ. 14   ַוּיֹאֶמר לָּה ַמה ָּתֳארֹו ַוּתֹאֶמר ִאיׁש ָזֵקן עֹלֶה ְוהּוא עֶֹטה ְמִעיל ַוּיֵַדע ָׁשאּול ִּכי ְׁשמּוֵאל הּוא 
 ַוִּיּקֹד ַאַּפִים ַאְרָצה ַוִּיְׁשָּתחּו. 15   ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל ָׁשאּול לָָּמה ִהְרּגְַזַּתִני ְלַהֲעלֹות אִֹתי ַוּיֹאֶמר 

ָׁשאּול ַצר ִלי ְמאֹד ּוְפִלְׁשִּתים ִנְלָחִמים ִּבי ֵואלִֹהים ָסר ֵמָעלַי ְולֹא ָענִָני עֹוד ּגַם ְּביַד ַהְּנִביִאם ּגַם 
ַּבֲחלֹמֹות ָוֶאְקָרֶאה ְלךָ ְלהֹוִדיֵעִני ָמה ֶאֱעֶׂשה. 16   ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ְולָָּמה ִּתְׁשָאלִֵני ַוה' ָסר ֵמָעלֶיךָ ַוְיִהי 

ָעֶרךָ. 17   ַוּיַַעׂש ה' לֹו ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְּביִָדי ַוִּיְקַרע ה' ֶאת ַהַּמְמלָָכה ִמּיֶָדךָ ַוִּיְּתנָּה ְלֵרֲעךָ ְלָדִוד. 18   ַּכֲאֶׁשר 
 לֹא ָׁשַמְעָּת ְּבקֹול ה' ְולֹא ָעִׂשיָת ֲחרֹון ַאּפֹו ַּבֲעָמלֵק ַעל ֵּכן ַהָּדָבר ַהֶּזה ָעָׂשה ְלךָ ה' ַהּיֹום ַהֶּזה.

 19   ְוִיֵּתן ה' ּגַם ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִעְּמךָ ְּביַד ְּפִלְׁשִּתים ּוָמָחר ַאָּתה ּוָבנֶיךָ ִעִּמי ּגַם ֶאת ַמֲחנֵה ִיְׂשָרֵאל ִיֵּתן ה' 

ְּביַד ְּפִלְׁשִּתים.

 20   ַוְיַמֵהר ָׁשאּול ַוִּיּפֹל ְמלֹא קֹוָמתֹו ַאְרָצה ַוִּיָרא ְמאֹד ִמִּדְבֵרי ְׁשמּוֵאל ּגַם ּכַֹח לֹא ָהיָה בֹו ִּכי לֹא 

ָאַכל לֶֶחם ָּכל ַהּיֹום ְוָכל ַהּלְָילָה. 21   ַוָּתבֹוא ָהִאָּׁשה ֶאל ָׁשאּול ַוֵּתֶרא ִּכי ִנְבַהל ְמאֹד ַוּתֹאֶמר ֵאלָיו ִהּנֵה 
ָׁשְמָעה ִׁשְפָחְתךָ ְּבקֹולֶךָ ָוָאִׂשים נְַפִׁשי ְּבַכִּפי ָוֶאְׁשַמע ֶאת ְּדָבֶריךָ ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ֵאלָי. 22   ְוַעָּתה ְׁשַמע נָא 

גַם ַאָּתה ְּבקֹול ִׁשְפָחֶתךָ ְוָאִׂשָמה ְלָפנֶיךָ ַּפת לֶֶחם ֶוֱאכֹול ִויִהי ְבךָ ּכַֹח ִּכי ֵתלְֵך ַּבָּדֶרךְ. 23   ַוְיָמֵאן ַוּיֹאֶמר 
לֹא אַֹכל ַוִּיְפְרצּו בֹו ֲעָבָדיו ְוגַם ָהִאָּׁשה ַוִּיְׁשַמע ְלקֹלָם ַוּיָָקם ֵמָהָאֶרץ ַוּיֵֶׁשב ֶאל ַהִּמָּטה. 24   ְולִָאָּׁשה ֵעגֶל 

ַמְרֵּבק ַּבַּבִית ַוְּתַמֵהר ַוִּתְזָּבֵחהּו ַוִּתַּקח ֶקַמח ַוָּתלָׁש ַוּתֵֹפהּו ַמּצֹות. 25   ַוַּתּגֵׁש ִלְפנֵי ָׁשאּול ְוִלְפנֵי ֲעָבָדיו 
ַוּיֹאֵכלּו ַוּיָֻקמּו ַוּיְֵלכּו ַּבּלְַילָה ַההּוא.
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שיעור 2: מבחן ההתגשמות ומגבלותיו
דברים יח

 18   נִָביא ָאִקים לֶָהם ִמֶּקֶרב ֲאֵחיֶהם ָּכמֹוךָ ְונַָתִּתי ְדָבַרי ְּבִפיו ְוִדֶּבר ֲאלֵיֶהם ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ֲאַצֶּוּנּו. 

19   ְוָהיָה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא ִיְׁשַמע ֶאל ְּדָבַרי ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ִּבְׁשִמי ָאנִֹכי ֶאְדרֹׁש ֵמִעּמוֹ. 20   ַאְך ַהּנִָביא ֲאֶׁשר 

 יִָזיד ְלַדֵּבר ָּדָבר ִּבְׁשִמי ֵאת ֲאֶׁשר לֹא ִצִּויִתיו ְלַדֵּבר ַוֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ְּבֵׁשם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ּוֵמת ַהּנִָביא 
ַההּוא. 21   ְוִכי תֹאַמר ִּבְלָבֶבךָ ֵאיָכה נֵַדע ֶאת ַהָּדָבר ֲאֶׁשר לֹא ִדְּברֹו ה'. 22   ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ַהּנִָביא ְּבֵׁשם ה' 

ְולֹא ִיְהיֶה ַהָּדָבר ְולֹא יָבֹוא הּוא ַהָּדָבר ֲאֶׁשר לֹא ִדְּברֹו ה' ְּבָזדֹון ִּדְּברֹו ַהּנִָביא לֹא ָתגּור ִמֶּמּנּו.

מלכים א יז

7  ַוְיִהי ִמֵּקץ יִָמים ַוִּייַבׁש ַהּנַָחל ִּכי לֹא ָהיָה גֶֶׁשם ָּבָאֶרץ. 8   ַוְיִהי ְדַבר ה' ֵאלָיו לֵאמֹר. 9   קּום לְֵך 
ָצְרַפָתה ֲאֶׁשר ְלִצידֹון ְויַָׁשְבָּת ָׁשם ִהּנֵה ִצִּויִתי ָׁשם ִאָּׁשה ַאְלָמנָה ְלַכְלְּכלֶךָ. 10   ַוּיָָקם ַוּיֵלְֶך ָצְרַפָתה ַוּיָבֹא 

ֶאל ֶּפַתח ָהִעיר ְוִהּנֵה ָׁשם ִאָּׁשה ַאְלָמנָה ְמקֶֹׁשֶׁשת ֵעִצים ַוִּיְקָרא ֵאלֶיָה ַוּיֹאַמר ְקִחי נָא ִלי ְמַעט ַמִים 
ַּבְּכִלי ְוֶאְׁשֶּתה. 11   ַוֵּתלְֶך לַָקַחת ַוִּיְקָרא ֵאלֶיָה ַוּיֹאַמר ִלְקִחי נָא ִלי ַּפת לֶֶחם ְּביֵָדךְ. 12   ַוּתֹאֶמר ַחי ה' 

 ֱאלֶֹהיךָ ִאם יֶׁש ִלי ָמעֹוג ִּכי ִאם ְמלֹא ַכף ֶקַמח ַּבַּכד ּוְמַעט ֶׁשֶמן ַּבַּצָּפַחת ְוִהְנִני ְמקֶֹׁשֶׁשת ְׁשנִַים ֵעִצים 
ּוָבאִתי ַוֲעִׂשיִתיהּו ִלי ְוִלְבִני ַוֲאַכְלֻנהּו ָוָמְתנּו. 13   ַוּיֹאֶמר ֵאלֶיָה ֵאִלּיָהּו ַאל ִּתיְרִאי ּבִֹאי ֲעִׂשי ִכְדָבֵרְך ַאְך 
ֲעִׂשי ִלי ִמָּׁשם ֻעגָה ְקַטּנָה ָבִראׁשֹנָה ְוהֹוֵצאְת ִלי ְולְָך ְוִלְבנְֵך ַּתֲעִׂשי ָּבַאֲחרֹנָה. 14   ִּכי כֹה ָאַמר ה' ֱאלֵֹהי 

 ִיְׂשָרֵאל ַּכד ַהֶּקַמח לֹא ִתְכלָה ְוַצַּפַחת ַהֶּׁשֶמן לֹא ֶתְחָסר ַעד יֹום ֵּתת ה' ּגֶֶׁשם ַעל ְּפנֵי ָהֲאָדָמה. 
15   ַוֵּתלְֶך ַוַּתֲעֶׂשה ִּכְדַבר ֵאִלּיָהּו ַוּתֹאַכל ִהיא ָוהּוא ּוֵביָתּה יִָמים. 16   ַּכד ַהֶּקַמח לֹא ָכלָָתה ְוַצַּפַחת 

ַהֶּׁשֶמן לֹא ָחֵסר ִּכְדַבר ה' ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְּביַד ֵאִלּיָהּו.

17   ַוְיִהי ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאּלֶה ָחלָה ֶּבן ָהִאָּׁשה ַּבֲעלַת ַהָּבִית ַוְיִהי ָחְליֹו ָחָזק ְמאֹד ַעד ֲאֶׁשר לֹא נֹוְתָרה 

ּבֹו ְנָׁשָמה. 18   ַוּתֹאֶמר ֶאל ֵאִלּיָהּו ַמה ִּלי ָולְָך ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ָּבאָת ֵאלַי ְלַהְזִּכיר ֶאת ֲעֹוִני ּוְלָהִמית 
ֶאת ְּבִני. 19   ַוּיֹאֶמר ֵאלֶיָה ְּתִני ִלי ֶאת ְּבנְֵך ַוִּיָּקֵחהּו ֵמֵחיָקּה ַוּיֲַעלֵהּו ֶאל ָהֲעִלּיָה ֲאֶׁשר הּוא יֵֹׁשב ָׁשם 
ַוּיְַׁשִּכֵבהּו ַעל ִמָּטתוֹ. 20   ַוִּיְקָרא ֶאל ה' ַוּיֹאַמר ה' ֱאלָֹהי ֲהגַם ַעל ָהַאְלָמנָה ֲאֶׁשר ֲאִני ִמְתּגֹוֵרר ִעָּמּה 
ֲהֵרעֹוָת ְלָהִמית ֶאת ְּבנָּה. 21   ַוִּיְתמֵֹדד ַעל ַהּיֶלֶד ָׁשלֹׁש ְּפָעִמים ַוִּיְקָרא ֶאל ה' ַוּיֹאַמר ה' ֱאלָֹהי ָּתָׁשב 

נָא נֶֶפׁש ַהּיֶלֶד ַהֶּזה ַעל ִקְרּבוֹ. 22   ַוִּיְׁשַמע ה' ְּבקֹול ֵאִלּיָהּו ַוָּתָׁשב נֶֶפׁש ַהּיֶלֶד ַעל ִקְרּבֹו ַוּיִֶחי. 23   ַוִּיַּקח 
ֵאִלּיָהּו ֶאת ַהּיֶלֶד ַוּיִֹרֵדהּו ִמן ָהֲעִלּיָה ַהַּבְיָתה ַוִּיְּתנֵהּו ְלִאּמֹו ַוּיֹאֶמר ֵאִלּיָהּו ְרִאי ַחי ְּבנֵךְ. 24   ַוּתֹאֶמר 

ָהִאָּׁשה ֶאל ֵאִלּיָהּו ַעָּתה ֶזה יַָדְעִּתי ִּכי ִאיׁש ֱאלִֹהים ָאָּתה ּוְדַבר ה' ְּבִפיךָ ֱאֶמת.

דברים יג

2   ִּכי יָקּום ְּבִקְרְּבךָ נִָביא אֹו חֹלֵם ֲחלֹום ְונַָתן ֵאלֶיךָ אֹות אֹו מֹוֵפת. 3   ּוָבא ָהאֹות ְוַהּמֹוֵפת ֲאֶׁשר ִּדֶּבר 
ֵאלֶיךָ לֵאמֹר נְֵלָכה ַאֲחֵרי ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר לֹא ְיַדְעָּתם ְונָָעְבֵדם. 4   לֹא ִתְׁשַמע ֶאל ִּדְבֵרי ַהּנִָביא 

ַההּוא אֹו ֶאל חֹולֵם ַהֲחלֹום ַההּוא ִּכי ְמנֶַּסה ה' ֱאלֵֹהיֶכם ֶאְתֶכם לַָדַעת ֲהִיְׁשֶכם אֲֹהִבים ֶאת ה' 
 ֱאלֵֹהיֶכם ְּבָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל נְַפְׁשֶכם. 5   ַאֲחֵרי ה' ֱאלֵֹהיֶכם ֵּתלֵכּו ְואֹתֹו ִתיָראּו ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ִּתְׁשמֹרּו 

ּוְבקֹלֹו ִתְׁשָמעּו ְואֹתֹו ַתֲעבֹדּו ּובֹו ִתְדָּבקּון. 6   ְוַהּנִָביא ַההּוא אֹו חֹלֵם ַהֲחלֹום ַההּוא יּוָמת ִּכי ִדֶּבר 
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ָסָרה ַעל ה' ֱאלֵֹהיֶכם ַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוַהּפְֹדךָ ִמֵּבית ֲעָבִדים ְלַהִּדיֲחךָ ִמן ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר 
ִצְּוךָ ה' ֱאלֶֹהיךָ לָלֶֶכת ָּבּה ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּבךָ.

ירמיהו כח

1  ַוְיִהי ַּבָּׁשנָה ַהִהיא ְּבֵראִׁשית ַמְמלֶֶכת ִצְדִקּיָה ֶמלְֶך ְיהּוָדה ַּבָּׁשנָה ָהְרִבִעית ַּבחֶֹדׁש ַהֲחִמיִׁשי ָאַמר ֵאלַי 
ֲחנְַניָה ֶבן ַעּזּור ַהּנִָביא ֲאֶׁשר ִמִּגְבעֹון ְּבֵבית ה' ְלֵעינֵי ַהּכֲֹהִנים ְוָכל ָהָעם לֵאמֹר. 2   ּכֹה ָאַמר ה' ְצָבאֹות 

ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל לֵאמֹר ָׁשַבְרִּתי ֶאת עֹל ֶמלְֶך ָּבֶבל. 3   ְּבעֹוד ְׁשנַָתִים יִָמים ֲאִני ֵמִׁשיב ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה 
ֶאת ָּכל ְּכלֵי ֵּבית ה' ֲאֶׁשר לַָקח ְנבּוַכדנֶאַּצר ֶמלְֶך ָּבֶבל ִמן ַהָּמקֹום ַהֶּזה ַוְיִביֵאם ָּבֶבל. 4   ְוֶאת ְיָכְניָה 

ֶבן ְיהֹויִָקים ֶמלְֶך ְיהּוָדה ְוֶאת ָּכל ּגָלּות ְיהּוָדה ַהָּבִאים ָּבֶבלָה ֲאִני ֵמִׁשיב ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה ְנֻאם ה' ִּכי 
ֶאְׁשּבֹר ֶאת עֹל ֶמלְֶך ָּבֶבל.

 5   ַוּיֹאֶמר ִיְרְמיָה ַהּנִָביא ֶאל ֲחנְַניָה ַהּנִָביא ְלֵעינֵי ַהּכֲֹהִנים ּוְלֵעינֵי ָכל ָהָעם ָהעְֹמִדים ְּבֵבית ה'. 
 6   ַוּיֹאֶמר ִיְרְמיָה ַהּנִָביא ָאֵמן ֵּכן יֲַעֶׂשה ה' יֵָקם ה' ֶאת ְּדָבֶריךָ ֲאֶׁשר ִנֵּבאָת ְלָהִׁשיב ְּכלֵי ֵבית ה' ְוָכל 

 ַהּגֹולָה ִמָּבֶבל ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה. 7   ַאְך ְׁשַמע נָא ַהָּדָבר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ּדֵֹבר ְּבָאְזנֶיךָ ּוְבָאְזנֵי ָּכל ָהָעם. 
8   ַהְּנִביִאים ֲאֶׁשר ָהיּו ְלָפנַי ּוְלָפנֶיךָ ִמן ָהעֹולָם ַוִּיּנְָבאּו ֶאל ֲאָרצֹות ַרּבֹות ְוַעל ַמְמלָכֹות ְּגדֹלֹות 

ְלִמְלָחָמה ּוְלָרָעה ּוְלָדֶבר. 9   ַהּנִָביא ֲאֶׁשר ִיּנֵָבא ְלָׁשלֹום ְּבבֹא ְּדַבר ַהּנִָביא ִיָּוַדע ַהּנִָביא ֲאֶׁשר ְׁשלָחֹו ה' 
ֶּבֱאֶמת. 10   ַוִּיַּקח ֲחנְַניָה ַהּנִָביא ֶאת ַהּמֹוָטה ֵמַעל ַצַּואר ִיְרְמיָה ַהּנִָביא ַוִּיְׁשְּבֵרהּו. 11   ַוּיֹאֶמר ֲחנְַניָה 

ְלֵעינֵי ָכל ָהָעם לֵאמֹר ּכֹה ָאַמר ה' ָּכָכה ֶאְׁשּבֹר ֶאת עֹל ְנֻבַכְדנֶאַּצר ֶמלְֶך ָּבֶבל ְּבעֹוד ְׁשנַָתִים יִָמים ֵמַעל 
ַצַּואר ָּכל ַהּגֹוִים ַוּיֵלְֶך ִיְרְמיָה ַהּנִָביא ְלַדְרּכוֹ.

12   ַוְיִהי ְדַבר ה' ֶאל ִיְרְמיָה ַאֲחֵרי ְׁשבֹור ֲחנְַניָה ַהּנִָביא ֶאת ַהּמֹוָטה ֵמַעל ַצַּואר ִיְרְמיָה ַהּנִָביא לֵאמֹר. 

13   ָהלֹוְך ְוָאַמְרָּת ֶאל ֲחנְַניָה לֵאמֹר ּכֹה ָאַמר ה' מֹוטֹת ֵעץ ָׁשָבְרָּת ְוָעִׂשיָת ַתְחֵּתיֶהן מֹטֹות ַּבְרֶזל. 14   ִּכי 

כֹה ָאַמר ה' ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל עֹל ַּבְרֶזל נַָתִּתי ַעל ַצַּואר ָּכל ַהּגֹוִים ָהֵאּלֶה לֲַעבֹד ֶאת ְנֻבַכְדנֶאַּצר 
ֶמלְֶך ָּבֶבל ַוֲעָבֻדהּו ְוגַם ֶאת ַחּיַת ַהָּׂשֶדה נַָתִּתי לוֹ. 15   ַוּיֹאֶמר ִיְרְמיָה ַהּנִָביא ֶאל ֲחנְַניָה ַהּנִָביא ְׁשַמע 
נָא ֲחנְַניָה לֹא ְׁשלֲָחךָ ה' ְוַאָּתה ִהְבַטְחָּת ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ַעל ָׁשֶקר. 16   לֵָכן ּכֹה ָאַמר ה' ִהְנִני ְמַׁשּלֲֵחךָ 

ֵמַעל ְּפנֵי ָהֲאָדָמה ַהָּׁשנָה ַאָּתה ֵמת ִּכי ָסָרה ִדַּבְרָּת ֶאל ה'. 17   ַוּיָָמת ֲחנְַניָה ַהּנִָביא ַּבָּׁשנָה ַהִהיא ַּבחֶֹדׁש 
ַהְּׁשִביִעי.



5

ד"ר אריאל סרי-לוישקר ואמת בנבואה המקראית

שיעור 3: נבואה וחתרנות דתית
ירמיהו ז

 1  ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָהיָה ֶאל ִיְרְמיָהּו ֵמֵאת ה' לֵאמֹר. 2   ֲעמֹד ְּבַׁשַער ֵּבית ה' ְוָקָראָת ָּׁשם ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה 
ְוָאַמְרָּת ִׁשְמעּו ְדַבר ה' ָּכל ְיהּוָדה ַהָּבִאים ַּבְּׁשָעִרים ָהֵאּלֶה ְלִהְׁשַּתֲחֹות לַה'. 3   ּכֹה ָאַמר ה' ְצָבאֹות 
ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֵהיִטיבּו ַדְרֵכיֶכם ּוַמַעְללֵיֶכם ַוֲאַׁשְּכנָה ֶאְתֶכם ַּבָּמקֹום ַהֶּזה. 4   ַאל ִּתְבְטחּו לֶָכם ֶאל 
ִּדְבֵרי ַהֶּׁשֶקר לֵאמֹר ֵהיַכל ה' ֵהיַכל ה' ֵהיַכל ה' ֵהָּמה. 5   ִּכי ִאם ֵהיֵטיב ֵּתיִטיבּו ֶאת ַּדְרֵכיֶכם ְוֶאת 

ַמַעְללֵיֶכם ִאם ָעׂשֹו ַתֲעׂשּו ִמְׁשָּפט ֵּבין ִאיׁש ּוֵבין ֵרֵעהּו. 6   ּגֵר יָתֹום ְוַאְלָמנָה לֹא ַתֲעׁשֹקּו ְוָדם נִָקי ַאל 
ִּתְׁשְּפכּו ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ְוַאֲחֵרי ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים לֹא ֵתְלכּו ְלַרע לֶָכם. 7   ְוִׁשַּכְנִּתי ֶאְתֶכם ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ָּבָא

ֶרץ ֲאֶׁשר נַָתִּתי לֲַאבֹוֵתיֶכם ְלִמן עֹולָם ְוַעד עֹולָם.

8   ִהּנֵה ַאֶּתם ּבְֹטִחים לֶָכם ַעל ִּדְבֵרי ַהָּׁשֶקר ְלִבְלִּתי הֹוִעיל. 9   ֲהגָנֹב ָרצַֹח ְונָאֹף ְוִהָּׁשֵבַע לֶַּׁשֶקר ְוַקֵּטר 
לַָּבַעל ְוָהלְֹך ַאֲחֵרי ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר לֹא ְיַדְעֶּתם. 10   ּוָבאֶתם ַוֲעַמְדֶּתם ְלָפנַי ַּבַּבִית ַהֶּזה ֲאֶׁשר 
ִנְקָרא ְׁשִמי ָעלָיו ַוֲאַמְרֶּתם ִנַּצְלנּו ְלַמַען ֲעׂשֹות ֵאת ָּכל ַהּתֹוֵעבֹות ָהֵאּלֶה. 11   ַהְמָעַרת ָּפִרִצים ָהיָה 

ַהַּבִית ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִנְקָרא ְׁשִמי ָעלָיו ְּבֵעינֵיֶכם ּגַם ָאנִֹכי ִהּנֵה ָרִאיִתי ְנֻאם ה'.

12   ִּכי ְלכּו נָא ֶאל ְמקֹוִמי ֲאֶׁשר ְּבִׁשילֹו ֲאֶׁשר ִׁשַּכְנִּתי ְׁשִמי ָׁשם ָּבִראׁשֹונָה ּוְראּו ֵאת ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי לֹו 

ִמְּפנֵי ָרַעת ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל. 13   ְוַעָּתה יַַען ֲעׂשֹוְתֶכם ֶאת ָּכל ַהַּמֲעִׂשים ָהֵאּלֶה ְנֻאם ה' ָוֲאַדֵּבר ֲאלֵיֶכם 
ַהְׁשֵּכם ְוַדֵּבר ְולֹא ְׁשַמְעֶּתם ָוֶאְקָרא ֶאְתֶכם ְולֹא ֲעִניֶתם. 14   ְוָעִׂשיִתי לַַּבִית ֲאֶׁשר ִנְקָרא ְׁשִמי ָעלָיו ֲאֶׁשר 

ַאֶּתם ּבְֹטִחים ּבֹו ְולַָּמקֹום ֲאֶׁשר נַָתִּתי לֶָכם ְולֲַאבֹוֵתיֶכם ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ְלִׁשלוֹ. 15   ְוִהְׁשלְַכִּתי ֶאְתֶכם 
ֵמַעל ָּפנָי ַּכֲאֶׁשר ִהְׁשלְַכִּתי ֶאת ָּכל ֲאֵחיֶכם ֵאת ָּכל ֶזַרע ֶאְפָרִים.

שמות לב

7  ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה לְֶך ֵרד ִּכי ִׁשֵחת ַעְּמךָ ֲאֶׁשר ֶהֱעלֵיָת ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים. 8   ָסרּו ַמֵהר ִמן ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר 
ִצִּויִתם ָעׂשּו לֶָהם ֵעגֶל ַמֵּסָכה ַוִּיְׁשַּתֲחוּו לֹו ַוִּיְזְּבחּו לֹו ַוּיֹאְמרּו ֵאּלֶה ֱאלֶֹהיךָ ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֶהֱעלּוךָ 

ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים. 9   ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ָרִאיִתי ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ְוִהּנֵה ַעם ְקֵׁשה עֶֹרף הּוא. 10   ְוַעָּתה 
ַהִּניָחה ִּלי ְוִיַחר ַאִּפי ָבֶהם ַוֲאַכּלֵם ְוֶאֱעֶׂשה אֹוְתךָ ְלגֹוי ּגָדֹול. 11   ַוְיַחל מֶֹׁשה ֶאת ְּפנֵי ה' ֱאלָֹהיו ַוּיֹאֶמר 

לָָמה ה' יֱֶחֶרה ַאְּפךָ ְּבַעֶּמךָ ֲאֶׁשר הֹוֵצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבכַֹח ּגָדֹול ּוְביָד ֲחָזָקה. 12   לָָּמה יֹאְמר
ּו ִמְצַרִים לֵאמֹר ְּבָרָעה הֹוִציָאם לֲַהרֹג אָֹתם ֶּבָהִרים ּוְלַכּלָֹתם ֵמַעל ְּפנֵי ָהֲאָדָמה ׁשּוב ֵמֲחרֹון ַאֶּפךָ 

ְוִהּנֵָחם ַעל ָהָרָעה ְלַעֶּמךָ. 13   ְזכֹר ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלִיְׂשָרֵאל ֲעָבֶדיךָ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת לֶָהם ָּבְך ַוְּתַדֵּבר 
ֲאלֵֶהם ַאְרֶּבה ֶאת ַזְרֲעֶכם ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשָמִים ְוָכל ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי ֶאֵּתן ְלַזְרֲעֶכם ְונֲָחלּו 

ְלעֹלָם. 14   ַוִּיּנֶָחם ה' ַעל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר לֲַעׂשֹות ְלַעּמוֹ.

מלכים א ח

 33 ְּבִהּנָגֵף ַעְּמךָ ִיְׂשָרֵאל ִלְפנֵי אֹויֵב ֲאֶׁשר יֶֶחְטאּו לְָך ְוָׁשבּו ֵאלֶיךָ ְוהֹודּו ֶאת ְׁשֶמךָ ְוִהְתַּפְללּו 

ְוִהְתַחְּננּו ֵאלֶיךָ ַּבַּבִית ַהֶּזה. 34 ְוַאָּתה ִּתְׁשַמע ַהָּׁשַמִים ְוָסלְַחָּת ְלַחַּטאת ַעְּמךָ ִיְׂשָרֵאל ַוֲהֵׁשבָֹתם ֶאל 
ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר נַָתָּת לֲַאבֹוָתם.
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מלכים ב יט

15  ַוִּיְתַּפּלֵל ִחְזִקּיָהּו ִלְפנֵי ה' ַוּיֹאַמר ה' ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל יֵֹׁשב ַהְּכֻרִבים ַאָּתה הּוא ָהֱאלִֹהים ְלַבְּדךָ ְלכֹל 

ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ ַאָּתה ָעִׂשיָת ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ. 16   ַהֵּטה ה' ָאְזְנךָ ּוֲׁשָמע ְּפַקח ה' ֵעינֶיךָ ּוְרֵאה 
 ּוְׁשַמע ֵאת ִּדְבֵרי ַסְנֵחִריב ֲאֶׁשר ְׁשלָחֹו ְלָחֵרף ֱאלִֹהים ָחי. 17   ָאְמנָם ה' ֶהֱחִריבּו ַמְלֵכי ַאּׁשּור ֶאת 

ַהּגֹוִים ְוֶאת ַאְרָצם. 18   ְונְָתנּו ֶאת ֱאלֵֹהיֶהם ָּבֵאׁש ִּכי לֹא ֱאלִֹהים ֵהָּמה ִּכי ִאם ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָדם ֵעץ 
ָוֶאֶבן ַוְיַאְּבדּום. 19   ְוַעָּתה ה' ֱאלֵֹהינּו הֹוִׁשיֵענּו נָא ִמּיָדֹו ְויְֵדעּו ָּכל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ ִּכי ַאָּתה ה' 

ֱאלִֹהים ְלַבֶּדךָ.

20  ַוִּיְׁשלַח ְיַׁשְעיָהּו ֶבן ָאמֹוץ ֶאל ִחְזִקּיָהּו לֵאמֹר ּכֹה ָאַמר ה' ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִהְתַּפּלְַלָּת ֵאלַי ֶאל 

 ַסְנֵחִרב ֶמלְֶך ַאּׁשּור ָׁשָמְעִּתי. 21   ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' ָעלָיו ָּבָזה ְלךָ לֲָעגָה ְלךָ ְּבתּולַת ַּבת ִצּיֹון 
ַאֲחֶריךָ רֹאׁש ֵהִניָעה ַּבת ְירּוָׁשלִָם. 22   ֶאת ִמי ֵחַרְפָּת ְוִגַּדְפָּת ְוַעל ִמי ֲהִרימֹוָת ּקֹול ַוִּתָּׂשא ָמרֹום ֵעינֶיךָ 

ַעל ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל...

 32  לֵָכן ּכֹה ָאַמר ה' ֶאל ֶמלְֶך ַאּׁשּור לֹא יָבֹא ֶאל ָהִעיר ַהּזֹאת ְולֹא יֹוֶרה ָׁשם ֵחץ ְולֹא ְיַקְּדֶמּנָה ָמגֵן ְולֹא 

ִיְׁשּפְֹך ָעלֶיָה סְֹללָה. 33   ַּבֶּדֶרְך ֲאֶׁשר יָבֹא ָּבּה יָׁשּוב ְוֶאל ָהִעיר ַהּזֹאת לֹא יָבֹא ְנֻאם ה'. 34   ְוגַּנֹוִתי ֶאל 
ָהִעיר ַהּזֹאת ְלהֹוִׁשיָעּה ְלַמֲעִני ּוְלַמַען ָּדִוד ַעְבִּדי. 35   ַוְיִהי ַּבּלְַילָה ַההּוא ַוּיֵֵצא ַמְלַאְך ה' ַוּיְַך ְּבַמֲחנֵה 

ַאּׁשּור ֵמָאה ְׁשמֹוִנים ַוֲחִמָּׁשה ָאלֶף ַוּיְַׁשִּכימּו ַבּבֶֹקר ְוִהּנֵה ֻכּלָם ְּפגִָרים ֵמִתים.

תהלים עח

56  ַוְינַּסּו ַוּיְַמרּו ֶאת ֱאלִֹהים ֶעְליֹון ְוֵעדֹוָתיו לֹא ָׁשָמרּו. 57   ַוִּיּסֹגּו ַוִּיְבְּגדּו ַּכֲאבֹוָתם נְֶהְּפכּו ְּכֶקֶׁשת 

ְרִמּיָה. 58   ַוּיְַכִעיסּוהּו ְּבָבמֹוָתם ּוִבְפִסילֵיֶהם יְַקִניאּוהּו. 59   ָׁשַמע ֱאלִֹהים ַוִּיְתַעָּבר ַוִּיְמַאס ְמאֹד 
ְּבִיְׂשָרֵאל. 60   ַוִּיּטֹׁש ִמְׁשַּכן ִׁשלֹו אֶֹהל ִׁשֵּכן ָּבָאָדם. 61   ַוִּיֵּתן לְַּׁשִבי ֻעּזֹו ְוִתְפַאְרּתֹו ְביַד ָצר. 62   ַוּיְַסּגֵר 
 לֶַחֶרב ַעּמֹו ּוְבנֲַחלָתֹו ִהְתַעָּבר. 63   ַּבחּוָריו ָאְכלָה ֵאׁש ּוְבתּולָֹתיו לֹא הּוּלָלּו. 64   ּכֲֹהנָיו ַּבֶחֶרב נָָפלּו 

ְוַאְלְמנָֹתיו לֹא ִתְבֶּכינָה. 65   ַוִּיַקץ ְּכיֵָׁשן ֲאדֹנָי ְּכִגּבֹור ִמְתרֹונֵן ִמּיִָין. 66   ַוּיְַך ָצָריו ָאחֹור ֶחְרַּפת עֹולָם 
 נַָתן לָמוֹ. 67   ַוִּיְמַאס ְּבאֶֹהל יֹוֵסף ּוְבֵׁשֶבט ֶאְפַרִים לֹא ָבָחר. 68   ַוִּיְבַחר ֶאת ֵׁשֶבט ְיהּוָדה ֶאת ַהר 

ִצּיֹון ֲאֶׁשר ָאֵהב. 69   ַוִּיֶבן ְּכמֹו ָרִמים ִמְקָּדׁשֹו ְּכֶאֶרץ ְיָסָדּה ְלעֹולָם. 70   ַוִּיְבַחר ְּבָדִוד ַעְבּדֹו ַוִּיָּקֵחהּו 
 ִמִּמְכְלאֹת צֹאן. 71   ֵמַאַחר ָעלֹות ֱהִביאֹו ִלְרעֹות ְּביֲַעקֹב ַעּמֹו ּוְבִיְׂשָרֵאל נֲַחלָתוֹ. 72   ַוִּיְרֵעם ְּכתֹם ְלָבבֹו 

ּוִבְתבּונֹות ַּכָּפיו יְַנֵחם.

ירמיהו כו

7   ַוִּיְׁשְמעּו ַהּכֲֹהִנים ְוַהְּנִבִאים ְוָכל ָהָעם ֶאת ִיְרְמיָהּו ְמַדֵּבר ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאּלֶה ְּבֵבית ה'. 8   ַוְיִהי ְּכַכּל
ֹות ִיְרְמיָהּו ְלַדֵּבר ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ְלַדֵּבר ֶאל ָּכל ָהָעם ַוִּיְתְּפׂשּו אֹתֹו ַהּכֲֹהִנים ְוַהְּנִבִאים ְוָכל ָהָעם 
לֵאמֹר מֹות ָּתמּות. 9   ַמּדּוַע ִנֵּביָת ְבֵׁשם ה' לֵאמֹר ְּכִׁשלֹו ִיְהיֶה ַהַּבִית ַהֶּזה ְוָהִעיר ַהּזֹאת ֶּתֱחַרב ֵמֵאין 

יֹוֵׁשב ַוִּיָּקֵהל ָּכל ָהָעם ֶאל ִיְרְמיָהּו ְּבֵבית ה'. 10   ַוִּיְׁשְמעּו ָׂשֵרי ְיהּוָדה ֵאת ַהְּדָבִרים ָהֵאּלֶה ַוּיֲַעלּו ִמֵּבית 
ַהֶּמלְֶך ֵּבית ה' ַוּיְֵׁשבּו ְּבֶפַתח ַׁשַער ה' ֶהָחָדׁש. 11   ַוּיֹאְמרּו ַהּכֲֹהִנים ְוַהְּנִבִאים ֶאל ַהָּׂשִרים ְוֶאל ָּכל ָהָעם 

לֵאמֹר ִמְׁשַּפט ָמֶות לִָאיׁש ַהֶּזה ִּכי ִנָּבא ֶאל ָהִעיר ַהּזֹאת ַּכֲאֶׁשר ְׁשַמְעֶּתם ְּבָאְזנֵיֶכם.

12   ַוּיֹאֶמר ִיְרְמיָהּו ֶאל ָּכל ַהָּׂשִרים ְוֶאל ָּכל ָהָעם לֵאמֹר ה' ְׁשלַָחִני ְלִהּנֵָבא ֶאל ַהַּבִית ַהֶּזה ְוֶאל ָהִעיר 
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ַהּזֹאת ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ְׁשַמְעֶּתם. 13   ְוַעָּתה ֵהיִטיבּו ַדְרֵכיֶכם ּוַמַעְללֵיֶכם ְוִׁשְמעּו ְּבקֹול ה' 
ֱאלֵֹהיֶכם ְוִיּנֵָחם ה' ֶאל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֲעלֵיֶכם. 14   ַוֲאִני ִהְנִני ְביְֶדֶכם ֲעׂשּו ִלי ַּכּטֹוב ְוַכּיָָׁשר ְּבֵעינֵיֶכם. 

15   ַאְך יָדַֹע ֵּתְדעּו ִּכי ִאם ְמִמִתים ַאֶּתם אִֹתי ִּכי ָדם נִָקי ַאֶּתם נְֹתִנים ֲעלֵיֶכם ְוֶאל ָהִעיר ַהּזֹאת ְוֶאל 

יְֹׁשֶביָה ִּכי ֶבֱאֶמת ְׁשלַָחִני ה' ֲעלֵיֶכם ְלַדֵּבר ְּבָאְזנֵיֶכם ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאּלֶה. 16   ַוּיֹאְמרּו ַהָּׂשִרים ְוָכל 
ָהָעם ֶאל ַהּכֲֹהִנים ְוֶאל ַהְּנִביִאים ֵאין לִָאיׁש ַהֶּזה ִמְׁשַּפט ָמֶות ִּכי ְּבֵׁשם ה' ֱאלֵֹהינּו ִּדֶּבר ֵאלֵינּו.
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שיעור 4: האם אלוהים יכול לחזור בו?
במדבר כג

 18   ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר קּום ָּבלָק ּוֲׁשָמע ַהֲאִזינָה ָעַדי ְּבנֹו ִצּפֹר. 19   לֹא ִאיׁש ֵאל ִויַכֵּזב ּוֶבן ָאָדם 

ְוִיְתנֶָחם ַההּוא ָאַמר ְולֹא יֲַעֶׂשה ְוִדֶּבר ְולֹא ְיִקיֶמּנָה. 20   ִהּנֵה ָבֵרְך לָָקְחִּתי ּוֵבֵרְך ְולֹא ֲאִׁשיֶבּנָה.

שמואל א טו

10  ַוְיִהי ְּדַבר ה' ֶאל ְׁשמּוֵאל לֵאמֹר. 11   ִנַחְמִּתי ִּכי ִהְמלְַכִּתי ֶאת ָׁשאּול ְלֶמלְֶך ִּכי ָׁשב ֵמַאֲחַרי ְוֶאת ְּדָבַרי 

לֹא ֵהִקים ַוִּיַחר ִלְׁשמּוֵאל ַוִּיְזַעק ֶאל ה' ָּכל ַהּלְָילָה.

12   ַוּיְַׁשֵּכם ְׁשמּוֵאל ִלְקַראת ָׁשאּול ַּבּבֶֹקר ַוֻּיּגַד ִלְׁשמּוֵאל לֵאמֹר ָּבא ָׁשאּול ַהַּכְרֶמלָה ְוִהּנֵה ַמִּציב לֹו יָד 

ַוִּיּסֹב ַוּיֲַעבֹר ַוּיֵֶרד ַהִּגְלּגָל. 13   ַוּיָבֹא ְׁשמּוֵאל ֶאל ָׁשאּול ַוּיֹאֶמר לֹו ָׁשאּול ָּברּוְך ַאָּתה לַה' ֲהִקימִֹתי ֶאת 
ְּדַבר ה'. 14   ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ּוֶמה קֹול ַהּצֹאן ַהֶּזה ְּבָאְזנָי ְוקֹול ַהָּבָקר ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ׁשֵֹמַע…

22   ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ַהֵחֶפץ לַה' ְּבעֹלֹות ּוְזָבִחים ִּכְׁשמַֹע ְּבקֹול ה' ִהּנֵה ְׁשמַֹע ִמֶּזַבח טֹוב ְלַהְקִׁשיב ֵמֵחלֶב 

ֵאיִלים. 23   ִּכי ַחַּטאת ֶקֶסם ֶמִרי ְוָאֶון ּוְתָרִפים ַהְפַצר יַַען ָמַאְסָּת ֶאת ְּדַבר ה' ַוִּיְמָאְסךָ ִמֶּמלֶךְ.

24  ַוּיֹאֶמר ָׁשאּול ֶאל ְׁשמּוֵאל ָחָטאִתי ִּכי ָעַבְרִּתי ֶאת ִּפי ה' ְוֶאת ְּדָבֶריךָ ִּכי יֵָראִתי ֶאת ָהָעם ָוֶאְׁשַמע 

ְּבקֹולָם. 25   ְוַעָּתה ָׂשא נָא ֶאת ַחָּטאִתי ְוׁשּוב ִעִּמי ְוֶאְׁשַּתֲחֶוה לַה'. 26   ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל ָׁשאּול לֹא 
ָאׁשּוב ִעָּמְך ִּכי ָמַאְסָּתה ֶאת ְּדַבר ה' ַוִּיְמָאְסךָ ה' ִמְהיֹות ֶמלְֶך ַעל ִיְׂשָרֵאל. 27   ַוִּיּסֹב ְׁשמּוֵאל לָלֶֶכת 
 ַוּיֲַחֵזק ִּבְכנַף ְמִעילֹו ַוִּיָּקַרע. 28   ַוּיֹאֶמר ֵאלָיו ְׁשמּוֵאל ָקַרע ה' ֶאת ַמְמְלכּות ִיְׂשָרֵאל ֵמָעלֶיךָ ַהּיֹום 

ּוְנָתנָּה ְלֵרֲעךָ ַהּטֹוב ִמֶּמּךָ. 29   ְוגַם נֵַצח ִיְׂשָרֵאל לֹא ְיַׁשֵּקר ְולֹא ִיּנֵָחם ִּכי לֹא ָאָדם הּוא ְלִהּנֵָחם...

34   ַוּיֵלְֶך ְׁשמּוֵאל ָהָרָמָתה ְוָׁשאּול ָעלָה ֶאל ֵּביתֹו ִּגְבַעת ָׁשאּול. 35   ְולֹא יַָסף ְׁשמּוֵאל ִלְראֹות ֶאת ָׁשאּול 

ַעד יֹום מֹותֹו ִּכי ִהְתַאֵּבל ְׁשמּוֵאל ֶאל ָׁשאּול ַוה' ִנָחם ִּכי ִהְמִליְך ֶאת ָׁשאּול ַעל ִיְׂשָרֵאל.

יונה ג

 4  ַוּיֶָחל יֹונָה לָבֹוא ָבִעיר ַמֲהלְַך יֹום ֶאָחד ַוִּיְקָרא ַוּיֹאַמר עֹוד ַאְרָּבִעים יֹום ְוִניְנֵוה נְֶהָּפֶכת. 
5   ַוּיֲַאִמינּו ַאְנֵׁשי ִניְנֵוה ֵּבאלִֹהים ַוִּיְקְראּו צֹום ַוִּיְלְּבׁשּו ַׂשִּקים ִמְּגדֹולָם ְוַעד ְקַטּנָם. 6   ַוִּיּגַע ַהָּדָבר ֶאל 
ֶמלֶך ִניְנֵוה ַוּיָָקם ִמִּכְסאֹו ַוּיֲַעֵבר ַאַּדְרּתֹו ֵמָעלָיו ַוְיַכס ַׂשק ַוּיֵֶׁשב ַעל ָהֵאֶפר. 7   ַוּיְַזֵעק ַוּיֹאֶמר ְּבִניְנֵוה 

 ִמַּטַעם ַהֶּמלְֶך ּוְגדֹלָיו לֵאמֹר ָהָאָדם ְוַהְּבֵהָמה ַהָּבָקר ְוַהּצֹאן ַאל ִיְטֲעמּו ְמאּוָמה ַאל ִיְרעּו ּוַמִים 
ַאל ִיְׁשּתּו. 8   ְוִיְתַּכּסּו ַׂשִּקים ָהָאָדם ְוַהְּבֵהָמה ְוִיְקְראּו ֶאל ֱאלִֹהים ְּבָחְזָקה ְויָֻׁשבּו ִאיׁש ִמַּדְרּכֹו ָהָרָעה 

ּוִמן ֶהָחָמס ֲאֶׁשר ְּבַכֵּפיֶהם. 9   ִמי יֹוֵדַע יָׁשּוב ְוִנַחם ָהֱאלִֹהים ְוָׁשב ֵמֲחרֹון ַאּפֹו ְולֹא נֹאֵבד. 10   ַוּיְַרא 
ָהֱאלִֹהים ֶאת ַמֲעֵׂשיֶהם ִּכי ָׁשבּו ִמַּדְרָּכם ָהָרָעה ַוִּיּנֶָחם ָהֱאלִֹהים ַעל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר לֲַעׂשֹות לֶָהם 

ְולֹא ָעָׂשה.
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יונה ד

1  ַוּיֵַרע ֶאל יֹונָה ָרָעה ְגדֹולָה ַוִּיַחר לוֹ. 2   ַוִּיְתַּפּלֵל ֶאל ה' ַוּיֹאַמר ָאּנָה ה' ֲהלֹוא ֶזה ְדָבִרי ַעד ֱהיֹוִתי ַעל 
ַאְדָמִתי ַעל ֵּכן ִקַּדְמִּתי ִלְברַֹח ַּתְרִׁשיָׁשה ִּכי יַָדְעִּתי ִּכי ַאָּתה ֵאל ַחּנּון ְוַרחּום ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד 

ְוִנָחם ַעל ָהָרָעה. 3   ְוַעָּתה ה' ַקח נָא ֶאת נְַפִׁשי ִמֶּמִּני ִּכי טֹוב מֹוִתי ֵמַחּיָי. 4   ַוּיֹאֶמר ה' ַהֵהיֵטב ָחָרה 
לָךְ. 5   ַוּיֵֵצא יֹונָה ִמן ָהִעיר ַוּיֵֶׁשב ִמֶּקֶדם לִָעיר ַוּיַַעׂש לֹו ָׁשם ֻסָּכה ַוּיֵֶׁשב ַּתְחֶּתיָה ַּבֵּצל ַעד ֲאֶׁשר ִיְרֶאה 
ַמה ִּיְהיֶה ָּבִעיר. 6   ַוְיַמן ה' ֱאלִֹהים ִקיָקיֹון ַוּיַַעל ֵמַעל ְליֹונָה ִלְהיֹות ֵצל ַעל רֹאׁשֹו ְלַהִּציל לֹו ֵמָרָעתֹו 
ַוִּיְׂשַמח יֹונָה ַעל ַהִּקיָקיֹון ִׂשְמָחה ְגדֹולָה. 7   ַוְיַמן ָהֱאלִֹהים ּתֹולַַעת ַּבֲעלֹות ַהַּׁשַחר לַָּמֳחָרת ַוַּתְך ֶאת 
ַהִּקיָקיֹון ַוִּייָבׁש. 8   ַוְיִהי ִּכְזרַֹח ַהֶּׁשֶמׁש ַוְיַמן ֱאלִֹהים רּוַח ָקִדים ֲחִריִׁשית ַוַּתְך ַהֶּׁשֶמׁש ַעל רֹאׁש יֹונָה 

ַוִּיְתַעּלָף ַוִּיְׁשַאל ֶאת נְַפׁשֹו לָמּות ַוּיֹאֶמר טֹוב מֹוִתי ֵמַחּיָי. 9   ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֶאל יֹונָה ַהֵהיֵטב ָחָרה ְלךָ 
 ַעל ַהִּקיָקיֹון ַוּיֹאֶמר ֵהיֵטב ָחָרה ִלי ַעד ָמֶות. 10   ַוּיֹאֶמר ה' ַאָּתה ַחְסָּת ַעל ַהִּקיָקיֹון ֲאֶׁשר לֹא ָעַמְלָּת 
ּבֹו ְולֹא ִגַּדְלּתֹו ֶׁשִּבן לְַילָה ָהיָה ּוִבן לְַילָה ָאָבד. 11   ַוֲאִני לֹא ָאחּוס ַעל ִניְנֵוה ָהִעיר ַהְּגדֹולָה ֲאֶׁשר יֶׁש 

ָּבּה ַהְרֵּבה ִמְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ִרּבֹו ָאָדם ֲאֶׁשר לֹא יַָדע ֵּבין ְיִמינֹו ִלְׂשמֹאלֹו ּוְבֵהָמה ַרָּבה.

ירמיהו יח

1  ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָהיָה ֶאל ִיְרְמיָהּו ֵמֵאת ה' לֵאמֹר. 2   קּום ְויַָרְדָּת ֵּבית ַהּיֹוֵצר ְוָׁשָּמה ַאְׁשִמיֲעךָ ֶאת ְּדָבָרי. 
3   ָוֵאֵרד ֵּבית ַהּיֹוֵצר ְוִהּנֵה הּוא עֶֹׂשה ְמלָאָכה ַעל ָהָאְבנִָים. 4   ְוִנְׁשַחת ַהְּכִלי ֲאֶׁשר הּוא עֶֹׂשה ַּבחֶֹמר 
 ְּביַד ַהּיֹוֵצר ְוָׁשב ַוּיֲַעֵׂשהּו ְּכִלי ַאֵחר ַּכֲאֶׁשר יַָׁשר ְּבֵעינֵי ַהּיֹוֵצר לֲַעׂשֹות. 5   ַוְיִהי ְדַבר ה' ֵאלַי לֵאמֹור. 

6   ֲהַכּיֹוֵצר ַהֶּזה לֹא אּוַכל לֲַעׂשֹות לֶָכם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְנֻאם ה' ִהּנֵה ַכחֶֹמר ְּביַד ַהּיֹוֵצר ֵּכן ַאֶּתם ְּביִָדי ֵּבית 
ִיְׂשָרֵאל. 7   ֶרגַע ֲאַדֵּבר ַעל ּגֹוי ְוַעל ַמְמלָָכה ִלְנתֹוׁש ְוִלְנתֹוץ ּוְלַהֲאִביד. 8   ְוָׁשב ַהּגֹוי ַההּוא ֵמָרָעתֹו ֲאֶׁשר 

ִּדַּבְרִּתי ָעלָיו ְוִנַחְמִּתי ַעל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ָחַׁשְבִּתי לֲַעׂשֹות לוֹ. 9   ְוֶרגַע ֲאַדֵּבר ַעל ּגֹוי ְוַעל ַמְמלָָכה ִלְבנֹת 
 ְוִלְנטַֹע. 10   ְוָעָׂשה ָהַרע ְּבֵעינַי ְלִבְלִּתי ְׁשמַֹע ְּבקֹוִלי ְוִנַחְמִּתי ַעל ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי ְלֵהיִטיב אֹותוֹ. 
11   ְוַעָּתה ֱאָמר נָא ֶאל ִאיׁש ְיהּוָדה ְוַעל יֹוְׁשֵבי ְירּוָׁשלִַם לֵאמֹר ּכֹה ָאַמר ה' ִהּנֵה ָאנִֹכי יֹוֵצר ֲעלֵיֶכם 

ָרָעה ְוחֵֹׁשב ֲעלֵיֶכם ַמֲחָׁשָבה ׁשּובּו נָא ִאיׁש ִמַּדְרּכֹו ָהָרָעה ְוֵהיִטיבּו ַדְרֵכיֶכם ּוַמַעְללֵיֶכם.
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שיעור 5: חלומות, נבואות והשוואות
בראשית מא

15  ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ֶאל יֹוֵסף ֲחלֹום ָחלְַמִּתי ּופֵֹתר ֵאין אֹתֹו ַוֲאִני ָׁשַמְעִּתי ָעלֶיךָ לֵאמֹר ִּתְׁשַמע ֲחלֹום 

ִלְפּתֹר אֹתוֹ. 16   ַוּיַַען יֹוֵסף ֶאת ַּפְרעֹה לֵאמֹר ִּבְלָעָדי ֱאלִֹהים יֲַענֶה ֶאת ְׁשלֹום ַּפְרעֹה. 17   ַוְיַדֵּבר ַּפְרעֹה 
ֶאל יֹוֵסף ַּבֲחלִֹמי ִהְנִני עֵֹמד ַעל ְׂשַפת ַהְיאֹר...

25   ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ַּפְרעֹה ֲחלֹום ַּפְרעֹה ֶאָחד הּוא ֵאת ֲאֶׁשר ָהֱאלִֹהים עֶֹׂשה ִהִּגיד ְלַפְרעֹה. 26   ֶׁשַבע 

ָּפרֹת ַהּטֹבֹת ֶׁשַבע ָׁשִנים ֵהּנָה ְוֶׁשַבע ַהִּׁשּבֳִלים ַהּטֹבֹת ֶׁשַבע ָׁשִנים ֵהּנָה ֲחלֹום ֶאָחד הּוא. 27   ְוֶׁשַבע 
ַהָּפרֹות ָהַרּקֹות ְוָהָרעֹת ָהעֹלֹת ַאֲחֵריֶהן ֶׁשַבע ָׁשִנים ֵהּנָה ְוֶׁשַבע ַהִׁשּבֳִלים ָהֵרקֹות ְׁשֻדפֹות ַהָּקִדים ִיְהי
ּו ֶׁשַבע ְׁשנֵי ָרָעב. 28   הּוא ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ֶאל ַּפְרעֹה ֲאֶׁשר ָהֱאלִֹהים עֶֹׂשה ֶהְרָאה ֶאת ַּפְרעֹה. 29   

ִהּנֵה ֶׁשַבע ָׁשִנים ָּבאֹות ָׂשָבע ּגָדֹול ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים...

30   ְוָקמּו ֶׁשַבע ְׁשנֵי ָרָעב ַאֲחֵריֶהן ְוִנְׁשַּכח ָּכל ַהָּׂשָבע ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוִכּלָה ָהָרָעב ֶאת ָהָאֶרץ. 31   ְולֹא 

ִיָּוַדע ַהָּׂשָבע ָּבָאֶרץ ִמְּפנֵי ָהָרָעב ַההּוא ַאֲחֵרי ֵכן ִּכי ָכֵבד הּוא ְמאֹד. 32   ְוַעל ִהָּׁשנֹות ַהֲחלֹום ֶאל ַּפְרעֹה 
ַּפֲעָמִים ִּכי נָכֹון ַהָּדָבר ֵמִעם ָהֱאלִֹהים ּוְמַמֵהר ָהֱאלִֹהים לֲַעׂשֹתֹו.

33   ְוַעָּתה יֵֶרא ַפְרעֹה ִאיׁש נָבֹון ְוָחָכם ִויִׁשיֵתהּו ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים. 34   יֲַעֶׂשה ַפְרעֹה ְויְַפֵקד ְּפִקִדים 

ַעל ָהָאֶרץ ְוִחֵּמׁש ֶאת ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבֶׁשַבע ְׁשנֵי ַהָּׂשָבע. 35   ְוִיְקְּבצּו ֶאת ָּכל אֶֹכל ַהָּׁשִנים ַהּטֹבֹת ַהָּבאֹת 
ָהֵאּלֶה ְוִיְצְּברּו ָבר ַּתַחת יַד ַּפְרעֹה אֶֹכל ֶּבָעִרים ְוָׁשָמרּו. 36   ְוָהיָה ָהאֶֹכל ְלִפָּקדֹון לָָאֶרץ ְלֶׁשַבע ְׁשנֵי 

ָהָרָעב ֲאֶׁשר ִּתְהיֶיןָ ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים ְולֹא ִתָּכֵרת ָהָאֶרץ ָּבָרָעב. 37   ַוִּייַטב ַהָּדָבר ְּבֵעינֵי ַפְרעֹה ּוְבֵעינֵי ָּכל 
ֲעָבָדיו. 38   ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ֶאל ֲעָבָדיו ֲהִנְמָצא ָכֶזה ִאיׁש ֲאֶׁשר רּוַח ֱאלִֹהים ּבֹו. 39   ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ֶאל 

יֹוֵסף ַאֲחֵרי הֹוִדיַע ֱאלִֹהים אֹוְתךָ ֶאת ָּכל זֹאת ֵאין נָבֹון ְוָחָכם ָּכמֹוךָ.

ירמיהו כג

25  ָׁשַמְעִּתי ֵאת ֲאֶׁשר ָאְמרּו ַהְּנִבִאים ַהִּנְּבִאים ִּבְׁשִמי ֶׁשֶקר לֵאמֹר ָחלְַמִּתי ָחלְָמִּתי. 26   ַעד ָמַתי ֲהיֵׁש 

ְּבלֵב ַהְּנִבִאים ִנְּבֵאי ַהָּׁשֶקר ּוְנִביֵאי ַּתְרִמת ִלָּבם. 27   ַהחְֹׁשִבים ְלַהְׁשִּכיַח ֶאת ַעִּמי ְׁשִמי ַּבֲחלֹומָֹתם ֲאֶׁשר 
ְיַסְּפרּו ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ַּכֲאֶׁשר ָׁשְכחּו ֲאבֹוָתם ֶאת ְׁשִמי ַּבָּבַעל. 28   ַהּנִָביא ֲאֶׁשר ִאּתֹו ֲחלֹום ְיַסֵּפר ֲחלֹום 

 ַוֲאֶׁשר ְּדָבִרי ִאּתֹו ְיַדֵּבר ְּדָבִרי ֱאֶמת ַמה לֶַּתֶבן ֶאת ַהָּבר ְנֻאם ה'. 29   ֲהלֹוא כֹה ְדָבִרי ָּכֵאׁש ְנֻאם ה' 
ּוְכַפִּטיׁש ְיפֵֹצץ ָסלַע. 30   לֵָכן ִהְנִני ַעל ַהְּנִבִאים ְנֻאם ה' ְמגְַּנֵבי ְדָבַרי ִאיׁש ֵמֵאת ֵרֵעהּו. 31   ִהְנִני ַעל 

ַהְּנִביִאם ְנֻאם ה' ַהּלְֹקִחים ְלׁשֹונָם ַוִּיְנֲאמּו ְנֻאם. 32   ִהְנִני ַעל ִנְּבֵאי ֲחלֹמֹות ֶׁשֶקר ְנֻאם ה' ַוְיַסְּפרּום 
ַוּיְַתעּו ֶאת ַעִּמי ְּבִׁשְקֵריֶהם ּוְבַפֲחזּוָתם ְוָאנִֹכי לֹא ְׁשלְַחִּתים ְולֹא ִצִּויִתים ְוהֹוֵעיל לֹא יֹוִעילּו לָָעם ַהֶּזה 

ְנֻאם ה'.
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יחזקאל יג 

 1  ַוְיִהי ְדַבר ה' ֵאלַי לֵאמֹר. 2   ֶּבן ָאָדם ִהּנֵָבא ֶאל ְנִביֵאי ִיְׂשָרֵאל ַהִּנָּבִאים ְוָאַמְרָּת ִלְנִביֵאי ִמִּלָּבם 
ִׁשְמעּו ְּדַבר ה'.3   ּכֹה ָאַמר ֲאדֹנָי ה' הֹוי ַעל ַהְּנִביִאים ַהְּנָבִלים ֲאֶׁשר הְֹלִכים ַאַחר רּוָחם ּוְלִבְלִּתי ָראּו. 
4   ְּכֻׁשָעִלים ָּבֳחָרבֹות ְנִביֶאיךָ ִיְׂשָרֵאל ָהיּו. 5   לֹא ֲעִליֶתם ַּבְּפָרצֹות ַוִּתְגְּדרּו גֵָדר ַעל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל לֲַעמֹד 

ַּבִּמְלָחָמה ְּביֹום ה'. 6   ָחזּו ָׁשְוא ְוֶקֶסם ָּכָזב ָהאְֹמִרים ְנֻאם ה' ַוה' לֹא ְׁשלָָחם ְוִיֲחלּו ְלַקּיֵם ָּדָבר. 7   ֲהלֹוא 
ַמֲחֵזה ָׁשְוא ֲחִזיֶתם ּוִמְקַסם ָּכָזב ֲאַמְרֶּתם ְואְֹמִרים ְנֻאם ה' ַוֲאִני לֹא ִדַּבְרִּתי.

8   לֵָכן ּכֹה ָאַמר ֲאדֹנָי ה' יַַען ַּדֶּבְרֶכם ָׁשְוא ַוֲחִזיֶתם ָּכָזב לֵָכן ִהְנִני ֲאלֵיֶכם ְנֻאם ֲאדֹנָי ה'. 9   ְוָהְיָתה יִָדי 
ֶאל ַהְּנִביִאים ַהחִֹזים ָׁשְוא ְוַהּקְֹסִמים ָּכָזב ְּבסֹוד ַעִּמי לֹא ִיְהיּו ּוִבְכָתב ֵּבית ִיְׂשָרֵאל לֹא ִיָּכֵתבּו ְוֶאל 
ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל לֹא יָבֹאּו ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ֲאדֹנָי ה'. 10   יַַען ּוְביַַען ִהְטעּו ֶאת ַעִּמי לֵאמֹר ָׁשלֹום ְוֵאין 
 ָׁשלֹום ְוהּוא ּבֹנֶה ַחִיץ ְוִהּנָם ָטִחים אֹתֹו ָּתֵפל. 11   ֱאמֹר ֶאל ָטֵחי ָתֵפל ְוִיּפֹל ָהיָה ּגֶֶׁשם ׁשֹוֵטף ְוַאֵּתנָה 

ַאְבנֵי ֶאְלּגִָביׁש ִּתּפְֹלנָה ְורּוַח ְסָערֹות ְּתַבֵּקַע. 12   ְוִהּנֵה נַָפל ַהִּקיר ֲהלֹוא יֵָאֵמר ֲאלֵיֶכם ַאּיֵה ַהִּטיַח ֲאֶׁשר 
ַטְחֶּתם.

13  לֵָכן ּכֹה ָאַמר ֲאדֹנָי ה' ּוִבַּקְעִּתי רּוַח ְסָערֹות ַּבֲחָמִתי ְוגֶֶׁשם ׁשֵֹטף ְּבַאִּפי ִיְהיֶה ְוַאְבנֵי ֶאְלּגִָביׁש ְּבֵחָמה 

ְלָכלָה. 14   ְוָהַרְסִּתי ֶאת ַהִּקיר ֲאֶׁשר ַטְחֶּתם ָּתֵפל ְוִהּגְַעִּתיהּו ֶאל ָהָאֶרץ ְוִנְגלָה ְיסֹדֹו ְונְָפלָה ּוְכִליֶתם 
ְּבתֹוָכּה ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ה'. 15   ְוִכּלֵיִתי ֶאת ֲחָמִתי ַּבִּקיר ּוַבָּטִחים אֹתֹו ָּתֵפל ְואַֹמר לֶָכם ֵאין ַהִּקיר ְוֵאין 
ַהָּטִחים אֹתוֹ. 16   ְנִביֵאי ִיְׂשָרֵאל ַהִנְּבִאים ֶאל ְירּוָׁשלִַם ְוַהחִֹזים לָּה ֲחזֹון ָׁשלֹם ְוֵאין ָׁשלֹם ְנֻאם ֲאדֹנָי ה'.

שמואל א ג

1  ְוַהּנַַער ְׁשמּוֵאל ְמָׁשֵרת ֶאת ה' ִלְפנֵי ֵעִלי ּוְדַבר ה' ָהיָה יָָקר ַּבּיִָמים ָהֵהם ֵאין ָחזֹון ִנְפָרץ. 2   ַוְיִהי ַּבּיֹום 
 ַההּוא ְוֵעִלי ׁשֵֹכב ִּבְמקֹמֹו ְוֵעינָו ְוֵעינָיו ֵהֵחּלּו ֵכהֹות לֹא יּוַכל ִלְראֹות. 3   ְונֵר ֱאלִֹהים ֶטֶרם ִיְכֶּבה 

ּוְׁשמּוֵאל ׁשֵֹכב ְּבֵהיַכל ה' ֲאֶׁשר ָׁשם ֲארֹון ֱאלִֹהים. 4   ַוִּיְקָרא ה' ֶאל ְׁשמּוֵאל ַוּיֹאֶמר ִהּנִֵני. 5   ַוּיָָרץ ֶאל 
ֵעִלי ַוּיֹאֶמר ִהְנִני ִּכי ָקָראָת ִּלי ַוּיֹאֶמר לֹא ָקָראִתי ׁשּוב ְׁשָכב ַוּיֵלְֶך ַוִּיְׁשָּכב. 6   ַוּיֶֹסף ה' ְקרֹא עֹוד ְׁשמּו

 ֵאל ַוּיָָקם ְׁשמּוֵאל ַוּיֵלְֶך ֶאל ֵעִלי ַוּיֹאֶמר ִהְנִני ִּכי ָקָראָת ִלי ַוּיֹאֶמר לֹא ָקָראִתי ְבִני ׁשּוב ְׁשָכב. 
7   ּוְׁשמּוֵאל ֶטֶרם יַָדע ֶאת ה' ְוֶטֶרם ִיּגָלֶה ֵאלָיו ְּדַבר ה'. 8   ַוּיֶֹסף ה' ְקרֹא ְׁשמּוֵאל ַּבְּׁשִלִׁשית ַוּיָָקם ַוּיֵלְֶך 
ֶאל ֵעִלי ַוּיֹאֶמר ִהְנִני ִּכי ָקָראָת ִלי ַוּיֶָבן ֵעִלי ִּכי ה' קֵֹרא לַּנַָער. 9   ַוּיֹאֶמר ֵעִלי ִלְׁשמּוֵאל לְֵך ְׁשָכב ְוָהיָה 
ִאם ִיְקָרא ֵאלֶיךָ ְוָאַמְרָּת ַּדֵּבר ה' ִּכי ׁשֵֹמַע ַעְבֶּדךָ ַוּיֵלְֶך ְׁשמּוֵאל ַוִּיְׁשַּכב ִּבְמקֹומוֹ. 10   ַוּיָבֹא ה' ַוִּיְתיַַּצב 

ַוִּיְקָרא ְכַפַעם ְּבַפַעם ְׁשמּוֵאל ְׁשמּוֵאל ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ַּדֵּבר ִּכי ׁשֵֹמַע ַעְבֶּדךָ.

 11   ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל ְׁשמּוֵאל ִהּנֵה ָאנִֹכי עֶֹׂשה ָדָבר ְּבִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָּכל ׁשְֹמעֹו ְּתִצּלֶינָה ְׁשֵּתי ָאְזנָיו. 

12   ַּבּיֹום ַההּוא ָאִקים ֶאל ֵעִלי ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ֶאל ֵּביתֹו ָהֵחל ְוַכּלֵה. 13   ְוִהּגְַדִּתי לֹו ִּכי ׁשֵֹפט ֲאִני 

ֶאת ֵּביתֹו ַעד עֹולָם ַּבֲעֹון ֲאֶׁשר יַָדע ִּכי ְמַקְלִלים לֶָהם ָּבנָיו ְולֹא ִכָהה ָּבם. 14   ְולֵָכן ִנְׁשַּבְעִּתי ְלֵבית ֵעִלי 
ִאם ִיְתַּכֵּפר ֲעֹון ֵּבית ֵעִלי ְּבֶזַבח ּוְבִמְנָחה ַעד עֹולָם. 15   ַוִּיְׁשַּכב ְׁשמּוֵאל ַעד ַהּבֶֹקר ַוִּיְפַּתח ֶאת ַּדְלתֹות 

ֵּבית ה' ּוְׁשמּוֵאל יֵָרא ֵמַהִּגיד ֶאת ַהַּמְרָאה ֶאל ֵעִלי. 16   ַוִּיְקָרא ֵעִלי ֶאת ְׁשמּוֵאל ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ְּבִני 
ַוּיֹאֶמר ִהּנִֵני. 17   ַוּיֹאֶמר ָמה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֵאלֶיךָ ַאל נָא ְתַכֵחד ִמֶּמִּני ּכֹה יֲַעֶׂשה ְּלךָ ֱאלִֹהים ְוכֹה 

יֹוִסיף ִאם ְּתַכֵחד ִמֶּמִּני ָּדָבר ִמָּכל ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֵאלֶיךָ. 18   ַוּיַּגֶד לֹו ְׁשמּוֵאל ֶאת ָּכל ַהְּדָבִרים ְולֹא 
ִכֵחד ִמֶּמּנּו ַוּיֹאַמר ה' הּוא ַהּטֹוב ְּבֵעינָו יֲַעֶׂשה.
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במדבר יב

1  ַוְּתַדֵּבר ִמְריָם ְוַאֲהרֹן ְּבמֶֹׁשה ַעל אֹדֹות ָהִאָּׁשה ַהֻּכִׁשית ֲאֶׁשר לָָקח ִּכי ִאָּׁשה ֻכִׁשית לָָקח. 2   ַוּיֹאְמרּו 
ֲהַרק ַאְך ְּבמֶֹׁשה ִּדֶּבר ה' ֲהלֹא ּגַם ָּבנּו ִדֵּבר ַוִּיְׁשַמע ה'. 3   ְוָהִאיׁש מֶֹׁשה ָענָיו ְמאֹד ִמּכֹל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעל 
ְּפנֵי ָהֲאָדָמה. 4   ַוּיֹאֶמר ה' ִּפְתאֹם ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ִמְריָם ְצאּו ְׁשלְָׁשְּתֶכם ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ַוּיְֵצא

 ּו ְׁשלְָׁשָּתם. 5   ַוּיֵֶרד ה' ְּבַעּמּוד ָענָן ַוּיֲַעמֹד ֶּפַתח ָהאֶֹהל ַוִּיְקָרא ַאֲהרֹן ּוִמְריָם ַוּיְֵצאּו ְׁשנֵיֶהם. 
6   ַוּיֹאֶמר ִׁשְמעּו נָא ְדָבָרי ִאם ִיְהיֶה ְנִביֲאֶכם ה' ַּבַּמְרָאה ֵאלָיו ֶאְתַוָּדע ַּבֲחלֹום ֲאַדֶּבר ּבוֹ. 7   לֹא ֵכן 

ַעְבִּדי מֶֹׁשה ְּבָכל ֵּביִתי נֱֶאָמן הּוא. 8   ֶּפה ֶאל ֶּפה ֲאַדֶּבר ּבֹו ּוַמְרֶאה ְולֹא ְבִחידֹת ּוְתֻמנַת ה' יִַּביט ּוַמּדּוַע 
לֹא ְיֵראֶתם ְלַדֵּבר ְּבַעְבִּדי ְבמֶֹׁשה.

דברים לד

10  ְולֹא ָקם נִָביא עֹוד ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכמֶֹׁשה ֲאֶׁשר ְיָדעֹו ה' ָּפִנים ֶאל ָּפִנים. 11   ְלָכל ָהאֹתֹות ְוַהּמֹוְפִתים 

ֲאֶׁשר ְׁשלָחֹו ה' לֲַעׂשֹות ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים ְלַפְרעֹה ּוְלָכל ֲעָבָדיו ּוְלָכל ַאְרצוֹ. 12   ּוְלכֹל ַהּיָד ַהֲחָזָקה ּוְלכֹל 
ַהּמֹוָרא ַהּגָדֹול ֲאֶׁשר ָעָׂשה מֶֹׁשה ְלֵעינֵי ָּכל ִיְׂשָרֵאל.

דברים יח

13 ָּתִמים ִּתְהיֶה ִעם ה' ֱאלֶֹהיךָ. 14   ִּכי ַהּגֹוִים ָהֵאּלֶה ֲאֶׁשר ַאָּתה יֹוֵרׁש אֹוָתם ֶאל ְמעְֹנִנים ְוֶאל קְֹסִמים 

ִיְׁשָמעּו ְוַאָּתה לֹא ֵכן נַָתן ְלךָ ה' ֱאלֶֹהיךָ. 15   נִָביא ִמִּקְרְּבךָ ֵמַאֶחיךָ ָּכמִֹני יִָקים ְלךָ ה' ֱאלֶֹהיךָ ֵאלָיו 
ִּתְׁשָמעּון. 16   ְּככֹל ֲאֶׁשר ָׁשַאְלָּת ֵמִעם ה' ֱאלֶֹהיךָ ְּבחֵֹרב ְּביֹום ַהָּקָהל לֵאמֹר לֹא אֵֹסף ִלְׁשמַֹע ֶאת קֹול ה' 

 ֱאלָֹהי ְוֶאת ָהֵאׁש ַהְּגדֹלָה ַהּזֹאת לֹא ֶאְרֶאה עֹוד ְולֹא ָאמּות. 17   ַוּיֹאֶמר ה' ֵאלָי ֵהיִטיבּו ֲאֶׁשר ִּדֵּברּו. 
18   נִָביא ָאִקים לֶָהם ִמֶּקֶרב ֲאֵחיֶהם ָּכמֹוךָ ְונַָתִּתי ְדָבַרי ְּבִפיו ְוִדֶּבר ֲאלֵיֶהם ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ֲאַצֶּוּנּו.
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שיעור 6: אמת אלוהית ופוליטיקה נבואית
מלכים ב ח

7  ַוּיָבֹא ֱאִליָׁשע ַּדֶּמֶׂשק ּוֶבן ֲהַדד ֶמלְֶך ֲאָרם חֹלֶה ַוֻּיּגַד לֹו לֵאמֹר ָּבא ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ַעד ֵהּנָה. 8   ַוּיֹאֶמר 
ַהֶּמלְֶך ֶאל ֲחָזהֵאל ַקח ְּביְָדךָ ִמְנָחה ְולְֵך ִלְקַראת ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ְוָדַרְׁשָּת ֶאת ה' ֵמאֹותֹו לֵאמֹר ַהֶאְחיֶה 
ֵמֳחִלי ֶזה. 9   ַוּיֵלְֶך ֲחָזֵאל ִלְקָראתֹו ַוִּיַּקח ִמְנָחה ְביָדֹו ְוָכל טּוב ַּדֶּמֶׂשק ַמָּׂשא ַאְרָּבִעים ּגָָמל ַוּיָבֹא ַוּיֲַעמֹד 

ְלָפנָיו ַוּיֹאֶמר ִּבְנךָ ֶבן ֲהַדד ֶמלְֶך ֲאָרם ְׁשלַָחִני ֵאלֶיךָ לֵאמֹר ַהֶאְחיֶה ֵמֳחִלי ֶזה. 10   ַוּיֹאֶמר ֵאלָיו ֱאִלי
ָׁשע לְֵך ֱאָמר לֹו ָחיֹה ִתְחיֶה ְוִהְרַאִני ה' ִּכי מֹות יָמּות. 11   ַוּיֲַעֵמד ֶאת ָּפנָיו ַוּיֶָׂשם ַעד ּבֹׁש ַוּיְֵבְּך ִאיׁש 

ָהֱאלִֹהים. 12   ַוּיֹאֶמר ֲחָזֵאל ַמּדּוַע ֲאדִֹני בֶֹכה ַוּיֹאֶמר ִּכי יַָדְעִּתי ֵאת ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ִלְבנֵי ִיְׂשָרֵאל ָרָעה 
ִמְבְצֵריֶהם ְּתַׁשּלַח ָּבֵאׁש ּוַבֻחֵריֶהם ַּבֶחֶרב ַּתֲהרֹג ְועְֹללֵיֶהם ְּתַרֵּטׁש ְוָהרֵֹתיֶהם ְּתַבֵּקַע. 13   ַוּיֹאֶמר ֲחָזהֵאל 

 ִּכי ָמה ַעְבְּדךָ ַהֶּכלֶב ִּכי יֲַעֶׂשה ַהָּדָבר ַהּגָדֹול ַהֶּזה ַוּיֹאֶמר ֱאִליָׁשע ִהְרַאִני ה' אְֹתךָ ֶמלְֶך ַעל ֲאָרם. 
 14   ַוּיֵלְֶך ֵמֵאת ֱאִליָׁשע ַוּיָבֹא ֶאל ֲאדֹנָיו ַוּיֹאֶמר לֹו ָמה ָאַמר ְלךָ ֱאִליָׁשע ַוּיֹאֶמר ָאַמר ִלי ָחיֹה ִתְחיֶה. 

15   ַוְיִהי ִמָּמֳחָרת ַוִּיַּקח ַהַּמְכֵּבר ַוִּיְטּבֹל ַּבַּמִים ַוִּיְפרֹׂש ַעל ָּפנָיו ַוּיָמֹת ַוִּיְמלְֹך ֲחָזהֵאל ַּתְחָּתיו.

שמואל ב יא, 27 - יב, 6

27 ַוּיֲַעבֹר ָהֵאֶבל ַוִּיְׁשלַח ָּדִוד ַוּיַַאְסָפּה ֶאל ֵּביתֹו ַוְּתִהי לֹו ְלִאָּׁשה ַוֵּתלֶד לֹו ֵּבן ַוּיֵַרע ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָעָׂשה 

ָדִוד ְּבֵעינֵי ה'. 1  ַוִּיְׁשלַח ה' ֶאת נָָתן ֶאל ָּדִוד ַוּיָבֹא ֵאלָיו ַוּיֹאֶמר לֹו ְׁשנֵי ֲאנִָׁשים ָהיּו ְּבִעיר ֶאָחת ֶאָחד 
ָעִׁשיר ְוֶאָחד ָראׁש. 2   ְלָעִׁשיר ָהיָה צֹאן ּוָבָקר ַהְרֵּבה ְמאֹד. 3   ְולָָרׁש ֵאין ּכֹל ִּכי ִאם ִּכְבָׂשה ַאַחת ְקַטּנָה 

ֲאֶׁשר ָקנָה ַוְיַחּיֶָה ַוִּתְגַּדל ִעּמֹו ְוִעם ָּבנָיו יְַחָּדו ִמִּפּתֹו תֹאַכל ּוִמּכֹסֹו ִתְׁשֶּתה ּוְבֵחיקֹו ִתְׁשָּכב ַוְּתִהי לֹו 
ְּכַבת. 4   ַוּיָבֹא ֵהלְֶך ְלִאיׁש ֶהָעִׁשיר ַוּיְַחמֹל לַָקַחת ִמּצֹאנֹו ּוִמְּבָקרֹו לֲַעׂשֹות לָאֵֹרַח ַהָּבא לֹו ַוִּיַּקח ֶאת 

ִּכְבַׂשת ָהִאיׁש ָהָראׁש ַוּיֲַעֶׂשָה לִָאיׁש ַהָּבא ֵאלָיו. 5   ַוִּיַחר ַאף ָּדִוד ָּבִאיׁש ְמאֹד ַוּיֹאֶמר ֶאל נָָתן ַחי ה' ִּכי ֶבן 
ָמֶות ָהִאיׁש ָהעֶֹׂשה זֹאת. 6   ְוֶאת ַהִּכְבָׂשה ְיַׁשּלֵם ַאְרַּבְעָּתִים ֵעֶקב ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ְוַעל ֲאֶׁשר 

לֹא ָחָמל.

7   ַוּיֹאֶמר נָָתן ֶאל ָּדִוד ַאָּתה ָהִאיׁש ּכֹה ָאַמר ה' ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ָאנִֹכי ְמַׁשְחִּתיךָ ְלֶמלְֶך ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוָאנִֹכי 
ִהַּצְלִּתיךָ ִמּיַד ָׁשאּול. 8   ָוֶאְּתנָה ְלךָ ֶאת ֵּבית ֲאדֹנֶיךָ ְוֶאת ְנֵׁשי ֲאדֹנֶיךָ ְּבֵחיֶקךָ ָוֶאְּתנָה ְלךָ ֶאת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל 
ִויהּוָדה ְוִאם ְמָעט ְואִֹסָפה ְּלךָ ָּכֵהּנָה ְוָכֵהּנָה. 9   ַמּדּוַע ָּבִזיָת ֶאת ְּדַבר ה' לֲַעׂשֹות ָהַרע ְּבֵעינַי ֵאת אּוִרּיָה 

ַהִחִּתי ִהִּכיָת ַבֶחֶרב ְוֶאת ִאְׁשּתֹו לַָקְחָּת ְּלךָ ְלִאָּׁשה ְואֹתֹו ָהַרְגָּת ְּבֶחֶרב ְּבנֵי ַעּמֹון. 10   ְוַעָּתה לֹא ָתסּור 
ֶחֶרב ִמֵּביְתךָ ַעד עֹולָם ֵעֶקב ִּכי ְבִזָתִני ַוִּתַּקח ֶאת ֵאֶׁשת אּוִרּיָה ַהִחִּתי ִלְהיֹות ְלךָ ְלִאָּׁשה. 11   ּכֹה ָאַמר ה' 
ִהְנִני ֵמִקים ָעלֶיךָ ָרָעה ִמֵּביֶתךָ ְולַָקְחִּתי ֶאת נֶָׁשיךָ ְלֵעינֶיךָ ְונַָתִּתי ְלֵרֶעיךָ ְוָׁשַכב ִעם נֶָׁשיךָ ְלֵעינֵי ַהֶּׁשֶמׁש 

ַהּזֹאת. 12   ִּכי ַאָּתה ָעִׂשיָת ַבָּסֶתר ַוֲאִני ֶאֱעֶׂשה ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה נֶגֶד ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְונֶגֶד ַהָּׁשֶמׁש.

מלכים א א

5  ַוֲאדִֹנּיָה ֶבן ַחִּגית ִמְתנֵַּׂשא לֵאמֹר ֲאִני ֶאְמלְֹך ַוּיַַעׂש לֹו ֶרֶכב ּוָפָרִׁשים ַוֲחִמִּׁשים ִאיׁש ָרִצים ְלָפנָיו...

7   ַוִּיְהיּו ְדָבָריו ִעם יֹוָאב ֶּבן ְצרּויָה ְוִעם ֶאְביָָתר ַהּכֵֹהן ַוּיְַעְזרּו ַאֲחֵרי ֲאדִֹנּיָה. 8   ְוָצדֹוק ַהּכֵֹהן ּוְבנָיָהּו ֶבן 
 ְיהֹויָָדע ְונָָתן ַהּנִָביא ְוִׁשְמִעי ְוֵרִעי ְוַהִּגּבֹוִרים ֲאֶׁשר ְלָדִוד לֹא ָהיּו ִעם ֲאדִֹנּיָהּו. 9   ַוִּיְזַּבח ֲאדִֹנּיָהּו צֹאן 
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ּוָבָקר ּוְמִריא ִעם ֶאֶבן ַהּזֶֹחלֶת ֲאֶׁשר ֵאֶצל ֵעין רֹגֵל ַוִּיְקָרא ֶאת ָּכל ֶאָחיו ְּבנֵי ַהֶּמלְֶך ּוְלָכל ַאְנֵׁשי ְיהּוָדה 
ַעְבֵדי ַהֶּמלֶךְ. 10   ְוֶאת נָָתן ַהּנִָביא ּוְבנָיָהּו ְוֶאת ַהִּגּבֹוִרים ְוֶאת ְׁשלֹמֹה ָאִחיו לֹא ָקָרא. 11   ַוּיֹאֶמר נָָתן ֶאל 

ַּבת ֶׁשַבע ֵאם ְׁשלֹמֹה לֵאמֹר ֲהלֹוא ָׁשַמַעְּת ִּכי ָמלְַך ֲאדִֹנּיָהּו ֶבן ַחִּגית ַוֲאדֹנֵינּו ָדִוד לֹא יָָדע. 12   ְוַעָּתה 
ְלִכי ִאיָעֵצְך נָא ֵעָצה ּוַמְּלִטי ֶאת נְַפֵׁשְך ְוֶאת נֶֶפׁש ְּבנְֵך ְׁשלֹמֹה. 13   ְלִכי ּובִֹאי ֶאל ַהֶּמלְֶך ָּדִוד ְוָאַמְרְּת ֵאלָיו 
ֲהלֹא ַאָּתה ֲאדִֹני ַהֶּמלְֶך ִנְׁשַּבְעָּת לֲַאָמְתךָ לֵאמֹר ִּכי ְׁשלֹמֹה ְבנְֵך ִיְמלְֹך ַאֲחַרי ְוהּוא יֵֵׁשב ַעל ִּכְסִאי ּוַמּדּוַע 

ָמלְַך ֲאדִֹניָהּו. 14   ִהּנֵה עֹוָדְך ְמַדֶּבֶרת ָׁשם ִעם ַהֶּמלְֶך ַוֲאִני ָאבֹוא ַאֲחַרִיְך ּוִמּלֵאִתי ֶאת ְּדָבָרִיךְ.

עמוס ז

7  ּכֹה ִהְרַאִני ְוִהּנֵה ֲאדֹנָי ִנָּצב ַעל חֹוַמת ֲאנְָך ּוְביָדֹו ֲאנָךְ. 8   ַוּיֹאֶמר ה' ֵאלַי ָמה ַאָּתה רֶֹאה ָעמֹוס ָואַֹמר 
 ֲאנְָך ַוּיֹאֶמר ֲאדֹנָי ִהְנִני ָׂשם ֲאנְָך ְּבֶקֶרב ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל לֹא אֹוִסיף עֹוד ֲעבֹור לוֹ. 9   ְונַָׁשּמּו ָּבמֹות ִיְׂשָחק 
ּוִמְקְּדֵׁשי ִיְׂשָרֵאל יֱֶחָרבּו ְוַקְמִּתי ַעל ֵּבית יָָרְבָעם ֶּבָחֶרב. 10   ַוִּיְׁשלַח ֲאַמְציָה ּכֵֹהן ֵּבית ֵאל ֶאל יָָרְבָעם 

ֶמלְֶך ִיְׂשָרֵאל לֵאמֹר ָקַׁשר ָעלֶיךָ ָעמֹוס ְּבֶקֶרב ֵּבית ִיְׂשָרֵאל לֹא תּוַכל ָהָאֶרץ ְלָהִכיל ֶאת ָּכל ְּדָבָריו. 11   ִּכי 
כֹה ָאַמר ָעמֹוס ַּבֶחֶרב יָמּות יָָרְבָעם ְוִיְׂשָרֵאל ּגָלֹה ִיְגלֶה ֵמַעל ַאְדָמתוֹ.

12   ַוּיֹאֶמר ֲאַמְציָה ֶאל ָעמֹוס חֶֹזה לְֵך ְּבַרח ְלךָ ֶאל ֶאֶרץ ְיהּוָדה ֶוֱאָכל ָׁשם לֶֶחם ְוָׁשם ִּתּנֵָבא. 13   ּוֵבית ֵאל 

לֹא תֹוִסיף עֹוד ְלִהּנֵָבא ִּכי ִמְקַּדׁש ֶמלְֶך הּוא ּוֵבית ַמְמלָָכה הּוא. 14   ַוּיַַען ָעמֹוס ַוּיֹאֶמר ֶאל ֲאַמְציָה לֹא 
נִָביא ָאנִֹכי ְולֹא ֶבן נִָביא ָאנִֹכי ִּכי בֹוֵקר ָאנִֹכי ּובֹולֵס ִׁשְקִמים. 15   ַוִּיָּקֵחִני ה' ֵמַאֲחֵרי ַהּצֹאן ַוּיֹאֶמר ֵאלַי 
ה' לְֵך ִהּנֵָבא ֶאל ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל. 16   ְוַעָּתה ְׁשַמע ְּדַבר ה' ַאָּתה אֵֹמר לֹא ִתּנֵָבא ַעל ִיְׂשָרֵאל ְולֹא ַתִּטיף ַעל 
ֵּבית ִיְׂשָחק. 17   לֵָכן ּכֹה ָאַמר ה' ִאְׁשְּתךָ ָּבִעיר ִּתְזנֶה ּוָבנֶיךָ ּוְבנֶֹתיךָ ַּבֶחֶרב ִיּפֹלּו ְוַאְדָמְתךָ ַּבֶחֶבל ְּתֻחּלָק 

ְוַאָּתה ַעל ֲאָדָמה ְטֵמָאה ָּתמּות ְוִיְׂשָרֵאל ּגָלֹה ִיְגלֶה ֵמַעל ַאְדָמתוֹ.

ירמיהו כח

1  ַוְיִהי ַּבָּׁשנָה ַהִהיא ְּבֵראִׁשית ַמְמלֶֶכת ִצְדִקּיָה ֶמלְֶך ְיהּוָדה ַּבָּׁשנָה ָהְרִבִעית ַּבחֶֹדׁש ַהֲחִמיִׁשי ָאַמר 
ֵאלַי ֲחנְַניָה ֶבן ַעּזּור ַהּנִָביא ֲאֶׁשר ִמִּגְבעֹון ְּבֵבית ה' ְלֵעינֵי ַהּכֲֹהִנים ְוָכל ָהָעם לֵאמֹר. 2   ּכֹה ָאַמר ה' 

ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל לֵאמֹר ָׁשַבְרִּתי ֶאת עֹל ֶמלְֶך ָּבֶבל. 3   ְּבעֹוד ְׁשנַָתִים יִָמים ֲאִני ֵמִׁשיב ֶאל ַהָּמקֹום 
ַהֶּזה ֶאת ָּכל ְּכלֵי ֵּבית ה' ֲאֶׁשר לַָקח ְנבּוַכדנֶאַּצר ֶמלְֶך ָּבֶבל ִמן ַהָּמקֹום ַהֶּזה ַוְיִביֵאם ָּבֶבל. 4   ְוֶאת ְיָכְניָה 

ֶבן ְיהֹויִָקים ֶמלְֶך ְיהּוָדה ְוֶאת ָּכל ּגָלּות ְיהּוָדה ַהָּבִאים ָּבֶבלָה ֲאִני ֵמִׁשיב ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה ְנֻאם ה' ִּכי 
ֶאְׁשּבֹר ֶאת עֹל ֶמלְֶך ָּבֶבל.

5   ַוּיֹאֶמר ִיְרְמיָה ַהּנִָביא ֶאל ֲחנְַניָה ַהּנִָביא ְלֵעינֵי ַהּכֲֹהִנים ּוְלֵעינֵי ָכל ָהָעם ָהעְֹמִדים ְּבֵבית ה'. 6   ַוּיֹאֶמר 
ִיְרְמיָה ַהּנִָביא ָאֵמן ֵּכן יֲַעֶׂשה ה' יֵָקם ה' ֶאת ְּדָבֶריךָ ֲאֶׁשר ִנֵּבאָת ְלָהִׁשיב ְּכלֵי ֵבית ה' ְוָכל ַהּגֹולָה ִמָּבֶבל 

ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה. 7   ַאְך ְׁשַמע נָא ַהָּדָבר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ּדֵֹבר ְּבָאְזנֶיךָ ּוְבָאְזנֵי ָּכל ָהָעם. 8   ַהְּנִביִאים 
 ֲאֶׁשר ָהיּו ְלָפנַי ּוְלָפנֶיךָ ִמן ָהעֹולָם ַוִּיּנְָבאּו ֶאל ֲאָרצֹות ַרּבֹות ְוַעל ַמְמלָכֹות ְּגדֹלֹות ְלִמְלָחָמה ּוְלָרָעה 

ּוְלָדֶבר. 9   ַהּנִָביא ֲאֶׁשר ִיּנֵָבא ְלָׁשלֹום ְּבבֹא ְּדַבר ַהּנִָביא ִיָּוַדע ַהּנִָביא ֲאֶׁשר ְׁשלָחֹו ה' ֶּבֱאֶמת.

10   ַוִּיַּקח ֲחנְַניָה ַהּנִָביא ֶאת ַהּמֹוָטה ֵמַעל ַצַּואר ִיְרְמיָה ַהּנִָביא ַוִּיְׁשְּבֵרהּו. 11   ַוּיֹאֶמר ֲחנְַניָה ְלֵעינֵי ָכל 

ָהָעם לֵאמֹר ּכֹה ָאַמר ה' ָּכָכה ֶאְׁשּבֹר ֶאת עֹל ְנֻבַכְדנֶאַּצר ֶמלְֶך ָּבֶבל ְּבעֹוד ְׁשנַָתִים יִָמים ֵמַעל ַצַּואר ָּכל 
ַהּגֹוִים ַוּיֵלְֶך ִיְרְמיָה ַהּנִָביא ְלַדְרּכוֹ. 12   ַוְיִהי ְדַבר ה' ֶאל ִיְרְמיָה ַאֲחֵרי ְׁשבֹור ֲחנְַניָה ַהּנִָביא ֶאת ַהּמֹוָטה 
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ֵמַעל ַצַּואר ִיְרְמיָה ַהּנִָביא לֵאמֹר. 13   ָהלֹוְך ְוָאַמְרָּת ֶאל ֲחנְַניָה לֵאמֹר ּכֹה ָאַמר ה' מֹוטֹת ֵעץ ָׁשָבְרָּת 
ְוָעִׂשיָת ַתְחֵּתיֶהן מֹטֹות ַּבְרֶזל. 14   ִּכי כֹה ָאַמר ה' ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל עֹל ַּבְרֶזל נַָתִּתי ַעל ַצַּואר 

ָּכל ַהּגֹוִים ָהֵאּלֶה לֲַעבֹד ֶאת ְנֻבַכְדנֶאַּצר ֶמלְֶך ָּבֶבל ַוֲעָבֻדהּו ְוגַם ֶאת ַחּיַת ַהָּׂשֶדה נַָתִּתי לוֹ. 15   ַוּיֹאֶמר 
ִיְרְמיָה ַהּנִָביא ֶאל ֲחנְַניָה ַהּנִָביא ְׁשַמע נָא ֲחנְַניָה לֹא ְׁשלֲָחךָ ה' ְוַאָּתה ִהְבַטְחָּת ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ַעל 

 ָׁשֶקר. 16   לֵָכן ּכֹה ָאַמר ה' ִהְנִני ְמַׁשּלֲֵחךָ ֵמַעל ְּפנֵי ָהֲאָדָמה ַהָּׁשנָה ַאָּתה ֵמת ִּכי ָסָרה ִדַּבְרָּת ֶאל ה'. 
17   ַוּיָָמת ֲחנְַניָה ַהּנִָביא ַּבָּׁשנָה ַהִהיא ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי.
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שיעור 7: אמת אלוהית ופוליטיקה נבואית
מלכים א כב

1  ַוּיְֵׁשבּו ָׁשלֹׁש ָׁשִנים ֵאין ִמְלָחָמה ֵּבין ֲאָרם ּוֵבין ִיְׂשָרֵאל. 2   ַוְיִהי ַּבָּׁשנָה ַהְּׁשִליִׁשית ַוּיֵֶרד ְיהֹוָׁשָפט ֶמלְֶך 
ְיהּוָדה ֶאל ֶמלְֶך ִיְׂשָרֵאל. 3   ַוּיֹאֶמר ֶמלְֶך ִיְׂשָרֵאל ֶאל ֲעָבָדיו ַהְיַדְעֶּתם ִּכי לָנּו ָרמֹת ִּגְלָעד ַוֲאנְַחנּו ַמְחִׁשים 
ִמַּקַחת אָֹתּה ִמּיַד ֶמלְֶך ֲאָרם. 4   ַוּיֹאֶמר ֶאל ְיהֹוָׁשָפט ֲהֵתלְֵך ִאִּתי לִַּמְלָחָמה ָרמֹת ִּגְלָעד ַוּיֹאֶמר ְיהֹוָׁשָפט 

ֶאל ֶמלְֶך ִיְׂשָרֵאל ָּכמֹוִני ָכמֹוךָ ְּכַעִּמי ְכַעֶּמךָ ְּכסּוַסי ְּכסּוֶסיךָ.

 5   ַוּיֹאֶמר ְיהֹוָׁשָפט ֶאל ֶמלְֶך ִיְׂשָרֵאל ְּדָרׁש נָא ַכּיֹום ֶאת ְּדַבר ה'. 6   ַוִּיְקּבֹץ ֶמלְֶך ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהְּנִביִאים 
ְּכַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש ַוּיֹאֶמר ֲאלֵֶהם ַהֵאלְֵך ַעל ָרמֹת ִּגְלָעד לִַּמְלָחָמה ִאם ֶאְחָּדל ַוּיֹאְמרּו ֲעלֵה ְוִיֵּתן ֲאדֹנָי 

ְּביַד ַהֶּמלֶךְ. 7   ַוּיֹאֶמר ְיהֹוָׁשָפט ַהֵאין ּפֹה נִָביא לַה' עֹוד ְוִנְדְרָׁשה ֵמאֹותוֹ. 8   ַוּיֹאֶמר ֶמלְֶך ִיְׂשָרֵאל ֶאל 
 ְיהֹוָׁשָפט עֹוד ִאיׁש ֶאָחד ִלְדרֹׁש ֶאת ה' ֵמאֹתֹו ַוֲאִני ְׂשנֵאִתיו ִּכי לֹא ִיְתנֵַּבא ָעלַי טֹוב ִּכי ִאם ָרע 

ִמיָכְיהּו ֶּבן ִיְמלָה ַוּיֹאֶמר ְיהֹוָׁשָפט ַאל יֹאַמר ַהֶּמלְֶך ֵּכן. 9   ַוִּיְקָרא ֶמלְֶך ִיְׂשָרֵאל ֶאל ָסִריס ֶאָחד ַוּיֹאֶמר 
ַמֲהָרה ִמיָכְיהּו ֶבן ִיְמלָה.

10   ּוֶמלְֶך ִיְׂשָרֵאל ִויהֹוָׁשָפט ֶמלְֶך ְיהּוָדה יְֹׁשִבים ִאיׁש ַעל ִּכְסאֹו ְמֻלָּבִׁשים ְּבגִָדים ְּבגֶֹרן ֶּפַתח ַׁשַער 

ׁשְֹמרֹון ְוָכל ַהְּנִביִאים ִמְתנְַּבִאים ִלְפנֵיֶהם. 11   ַוּיַַעׂש לֹו ִצְדִקּיָה ֶבן ְּכנֲַענָה ַקְרנֵי ַבְרֶזל ַוּיֹאֶמר ּכֹה ָאַמר 
ה' ְּבֵאּלֶה ְּתנַּגַח ֶאת ֲאָרם ַעד ַּכּלָֹתם. 12   ְוָכל ַהְּנִבִאים ִנְּבִאים ֵּכן לֵאמֹר ֲעלֵה ָרמֹת ִּגְלָעד ְוַהְצלַח ְונַָתן 

ה' ְּביַד ַהֶּמלֶךְ. 13   ְוַהַּמְלָאְך ֲאֶׁשר ָהלְַך ִלְקרֹא ִמיָכְיהּו ִּדֶּבר ֵאלָיו לֵאמֹר ִהּנֵה נָא ִּדְבֵרי ַהְּנִביִאים ֶּפה 
ֶאָחד טֹוב ֶאל ַהֶּמלְֶך ְיִהי נָא ְדָבְרךָ ִּכְדַבר ַאַחד ֵמֶהם ְוִדַּבְרָּת ּטֹוב. 14   ַוּיֹאֶמר ִמיָכְיהּו ַחי ה' ִּכי ֶאת ֲאֶׁשר 

יֹאַמר ה' ֵאלַי אֹתֹו ֲאַדֵּבר.

15   ַוּיָבֹוא ֶאל ַהֶּמלְֶך ַוּיֹאֶמר ַהֶּמלְֶך ֵאלָיו ִמיָכְיהּו ֲהנֵלְֵך ֶאל ָרמֹת ִּגְלָעד לִַּמְלָחָמה ִאם נְֶחָּדל ַוּיֹאֶמר ֵאלָיו 

ֲעלֵה ְוַהְצלַח ְונַָתן ה' ְּביַד ַהֶּמלֶךְ. 16   ַוּיֹאֶמר ֵאלָיו ַהֶּמלְֶך ַעד ַּכֶּמה ְפָעִמים ֲאִני ַמְׁשִּבֶעךָ ֲאֶׁשר לֹא ְתַדֵּבר 
ֵאלַי ַרק ֱאֶמת ְּבֵׁשם ה'. 17   ַוּיֹאֶמר ָרִאיִתי ֶאת ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְנפִֹצים ֶאל ֶהָהִרים ַּכּצֹאן ֲאֶׁשר ֵאין לֶָהם רֶֹעה 

 ַוּיֹאֶמר ה' לֹא ֲאדִֹנים לֵָאּלֶה יָׁשּובּו ִאיׁש ְלֵביתֹו ְּבָׁשלֹום. 18   ַוּיֹאֶמר ֶמלְֶך ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיהֹוָׁשָפט ֲהלֹוא 
ָאַמְרִּתי ֵאלֶיךָ לֹוא ִיְתנֵַּבא ָעלַי טֹוב ִּכי ִאם ָרע.

 19   ַוּיֹאֶמר לֵָכן ְׁשַמע ְּדַבר ה' ָרִאיִתי ֶאת ה' יֵֹׁשב ַעל ִּכְסאֹו ְוָכל ְצָבא ַהָּׁשַמִים עֵֹמד ָעלָיו ִמיִמינֹו 

ּוִמְּׂשמֹאלוֹ. 20   ַוּיֹאֶמר ה' ִמי ְיַפֶּתה ֶאת ַאְחָאב ְויַַעל ְוִיּפֹל ְּבָרמֹת ִּגְלָעד ַוּיֹאֶמר ֶזה ְּבכֹה ְוֶזה אֵֹמר ְּבכֹה. 
21   ַוּיֵֵצא ָהרּוַח ַוּיֲַעמֹד ִלְפנֵי ה' ַוּיֹאֶמר ֲאִני ֲאַפֶּתּנּו ַוּיֹאֶמר ה' ֵאלָיו ַּבָּמה. 22   ַוּיֹאֶמר ֵאֵצא ְוָהִייִתי רּוַח 

ֶׁשֶקר ְּבִפי ָּכל ְנִביָאיו ַוּיֹאֶמר ְּתַפֶּתה ְוגַם ּתּוָכל ֵצא ַוֲעֵׂשה ֵכן. 23   ְוַעָּתה ִהּנֵה נַָתן ה' רּוַח ֶׁשֶקר ְּבִפי ָּכל 
ְנִביֶאיךָ ֵאּלֶה ַוה' ִּדֶּבר ָעלֶיךָ ָרָעה.

24   ַוִּיּגַׁש ִצְדִקּיָהּו ֶבן ְּכנֲַענָה ַוּיֶַּכה ֶאת ִמיָכְיהּו ַעל ַהּלִֶחי ַוּיֹאֶמר ֵאי ֶזה ָעַבר רּוַח ה' ֵמִאִּתי ְלַדֵּבר אֹוָתךְ. 

25   ַוּיֹאֶמר ִמיָכְיהּו ִהְּנךָ רֶֹאה ַּבּיֹום ַההּוא ֲאֶׁשר ָּתבֹא ֶחֶדר ְּבֶחֶדר ְלֵהָחֵבה. 26   ַוּיֹאֶמר ֶמלְֶך ִיְׂשָרֵאל ַקח 

ֶאת ִמיָכְיהּו ַוֲהִׁשיֵבהּו ֶאל ָאמֹן ַׂשר ָהִעיר ְוֶאל יֹוָאׁש ֶּבן ַהֶּמלֶךְ. 27   ְוָאַמְרָּת ּכֹה ָאַמר ַהֶּמלְֶך ִׂשימּו ֶאת 
ֶזה ֵּבית ַהֶּכלֶא ְוַהֲאִכיֻלהּו לֶֶחם לַַחץ ּוַמִים לַַחץ ַעד ּבִֹאי ְבָׁשלֹום. 28   ַוּיֹאֶמר ִמיָכְיהּו ִאם ׁשֹוב ָּתׁשּוב 

ְּבָׁשלֹום לֹא ִדֶּבר ה' ִּבי ַוּיֹאֶמר ִׁשְמעּו ַעִּמים ֻּכּלָם.

29   ַוּיַַעל ֶמלְֶך ִיְׂשָרֵאל ְויהֹוָׁשָפט ֶמלְֶך ְיהּוָדה ָרמֹת ִּגְלָעד. 30   ַוּיֹאֶמר ֶמלְֶך ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיהֹוָׁשָפט ִהְתַחֵּפׂש 
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ָובֹא ַבִּמְלָחָמה ְוַאָּתה ְלַבׁש ְּבגֶָדיךָ ַוִּיְתַחֵּפׂש ֶמלְֶך ִיְׂשָרֵאל ַוּיָבֹוא ַּבִּמְלָחָמה. 31   ּוֶמלְֶך ֲאָרם ִצָּוה ֶאת 
ָׂשֵרי ָהֶרֶכב ֲאֶׁשר לֹו ְׁשלִֹׁשים ּוְׁשנִַים לֵאמֹר לֹא ִּתּלֲָחמּו ֶאת ָקטֹן ְוֶאת ּגָדֹול ִּכי ִאם ֶאת ֶמלְֶך ִיְׂשָרֵאל 

ְלַבּדוֹ. 32   ַוְיִהי ִּכְראֹות ָׂשֵרי ָהֶרֶכב ֶאת ְיהֹוָׁשָפט ְוֵהָּמה ָאְמרּו ַאְך ֶמלְֶך ִיְׂשָרֵאל הּוא ַוּיָֻסרּו ָעלָיו 
 ְלִהּלֵָחם ַוִּיְזַעק ְיהֹוָׁשָפט. 33   ַוְיִהי ִּכְראֹות ָׂשֵרי ָהֶרֶכב ִּכי לֹא ֶמלְֶך ִיְׂשָרֵאל הּוא ַוּיָׁשּובּו ֵמַאֲחָריו. 

34   ְוִאיׁש ָמַׁשְך ַּבֶּקֶׁשת ְלֻתּמֹו ַוּיֶַּכה ֶאת ֶמלְֶך ִיְׂשָרֵאל ֵּבין ַהְּדָבִקים ּוֵבין ַהִּׁשְריָן ַוּיֹאֶמר ְלַרָּכבֹו ֲהפְֹך יְָדךָ 

ְוהֹוִציֵאִני ִמן ַהַּמֲחנֶה ִּכי ָהֳחלֵיִתי. 35   ַוַּתֲעלֶה ַהִּמְלָחָמה ַּבּיֹום ַההּוא ְוַהֶּמלְֶך ָהיָה ָמֳעָמד ַּבֶּמְרָּכָבה 
נַֹכח ֲאָרם ַוּיָָמת ָּבֶעֶרב ַוִּיֶצק ַּדם ַהַּמָּכה ֶאל ֵחיק ָהָרֶכב. 36   ַוּיֲַעבֹר ָהִרּנָה ַּבַּמֲחנֶה ְּכבֹא ַהֶּׁשֶמׁש לֵאמֹר 
ִאיׁש ֶאל ִעירֹו ְוִאיׁש ֶאל ַאְרצוֹ. 37   ַוּיָָמת ַהֶּמלְֶך ַוּיָבֹוא ׁשְֹמרֹון ַוִּיְקְּברּו ֶאת ַהֶּמלְֶך ְּבׁשְֹמרֹון. 38   ַוִּיְׁשטֹף 

ֶאת ָהֶרֶכב ַעל ְּבֵרַכת ׁשְֹמרֹון ַוּיָלֹּקּו ַהְּכלִָבים ֶאת ָּדמֹו ְוַהּזֹנֹות ָרָחצּו ִּכְדַבר ה' ֲאֶׁשר ִּדֵּבר.


