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 ירמיהו פרק לב .  1

ר: ה'ִיְרְמָיהּו ָהָיה ְדַבר )ו( ַויֹּאֶמר  ר ְקֵנה ְלָך ֶאת   ֵאַלי ֵלאמֹּ )ז( ִהֵנה ֲחַנְמֵאל ֶבן ַשלֻּם דְֹּדָך ָבא ֵאֶליָך ֵלאמֹּ
ָלה ִלְקנוֹּת: א ֵאַלי ֲחַנְמֵאל ֶבן דֹּ )ח(  ָשִדי ֲאֶשר ַבֲעָנתוֹּת ִכי ְלָך ִמְשַפט ַהְגאֻּ ֶאל ֲחַצר   ה'ִדי ִכְדַבר ַוָיבֹּ

שָ  ה ּוְלָך ַהַמָטָרה ַויֹּאֶמר ֵאַלי ְקֵנה ָנא ֶאת ָשִדי ֲאֶשר ַבֲעָנתוֹּת ֲאֶשר ְבֶאֶרץ ִבְנָיִמין ִכי ְלָך ִמְשַפט ַהְירֻּ
ָלה ְקֵנה  ֶנה ֶאת ַהָשֶדה ֵמֵאת ֲחַנְמֵאל ֶבן דִֹּדי ֲאֶשר ַבֲעָנתוֹּת )ט( ָוֶאקְ  הּוא: ה' ָלְך ָוֵאַדע ִכי ְדַבר  ַהְגאֻּ

ל   )י( :ָוֶאְשֲקָלה לוֹּ ֶאת ַהֶכֶסף ִשְבָעה ְשָקִלים ַוֲעָשָרה ַהָכֶסף ם ָוָאֵעד ֵעִדים ָוֶאְשקֹּ ב ַבֵסֶפר ָוֶאְחתֹּ ָוֶאְכתֹּ
אְזָנִים  ִקים ְוֶאת ַהָגלּוי: )יא( ָוֶאַקח ֶאת ֵסֶפר ַהִמְקָנה : ַהֶכֶסף ְבמֹּ )יב( ָוֶאֵתן ֶאת   ֶאת ֶהָחתּום ַהִמְצָוה ְוַהחֻּ

ְתִבים ְבסֵ  ֶפר ַהִמְקָנה ַהֵסֶפר ַהִמְקָנה ֶאל ָברּוְך ֶבן ֵנִרָיה ֶבן ַמְחֵסָיה ְלֵעיֵני ֲחַנְמֵאל דִֹּדי ּוְלֵעיֵני ָהֵעִדים ַהכֹּ
ְשִבים ַבחֲ  ר: ַצר ַהַמָטָרה:ְלֵעיֵני ָכל ַהְיהּוִדים ַהיֹּ   ה' כֹּה ָאַמר )יד(  )יג( ָוֲאַצֶּוה ֶאת ָברּוְך ְלֵעיֵניֶהם ֵלאמֹּ

ַח ֶאת ַהְסָפִרים ָהֵאֶלה ֵאת ֵסֶפר ַהִמְקָנה ַהֶזה ְוֵאת ֶהָחתּום ְוֵאת ֵסֶפר ַהָגלּוי  -אוֹּת א  -ְצבָ  ֹלֵהי ִיְשָרֵאל ָלקוֹּ
ֹלֵהי ִיְשָרֵאל -ְצבָ  ה' ִכי כֹּה ָאַמר)טו(  ַיַעְמדּו ָיִמים ַרִבים: ס ַהֶזה ּוְנַתָתם ִבְכִלי ָחֶרש ְלַמַען  ד   אוֹּת א  עוֹּ

את  ת ּוְכָרִמים ָבָאֶרץ ַהזֹּ  : פ ִיָקנּו ָבִתים ְוָשדוֹּ
ר: ה'ָוֶאְתַפֵלל ֶאל )טז(  ִהֵנה  להים-ה' אֲאָהּה )יז(  ַאֲחֵרי ִתִתי ֶאת ֵסֶפר ַהִמְקָנה ֶאל ָברּוְך ֶבן ֵנִרָיה ֵלאמֹּ

ֲעָך ַהְנטּוָיה ֹלא ִיָפֵלא ִמְמָך ָכל ָדָבר: ל ּוִבְזרֹּ ֲחָך ַהָגדוֹּ ֶשה  ַאָתה ָעִשיָת ֶאת ַהָשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ְבכֹּ )יח( עֹּ
ן ָאבוֹּת ֶאל ֵחיק ְבֵניֶהם ַאֲחֵריֶהם  ר-ָהאֵ ֶחֶסד ַלֲאָלִפים ּוְמַשֵלם ֲעוֹּ ל ַהִגבוֹּ :-ְצבָ  ה' ל ַהָגדוֹּ )יט(  אוֹּת ְשמוֹּ

חוֹּת ַעל ָכל ַדְרֵכי ְבֵני ָאָדם ָלֵתת ְלִאיש ִכְדָרָכיו ְוִכְפִר  ל ָהֵעָצה ְוַרב ָהֲעִליִלָיה ֲאֶשר ֵעיֶניָך ְפקֻּ  י ַמֲעָלָליו: ְגדֹּ
ְפִתים ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעד ַהיוֹּם ַהֶזה ּוְבִיְשָרֵאל ּוָבָא תוֹּת ּומֹּ ם )כ( ֲאֶשר ַשְמָת אֹּ ָדם ַוַתֲעֶשה ְלָך ֵשם ַכיוֹּ

ַע ְנטּוָיה   ַהֶזה: ְפִתים ּוְבָיד ֲחָזָקה ּוְבֶאְזרוֹּ תוֹּת ּוְבמוֹּ ֵצא ֶאת ַעְמָך ֶאת ִיְשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ְבאֹּ )כא( ַותֹּ
ל: ָרא ָגדוֹּ ָתם ָלֵתת ָלֶהם ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב  ּוְבמוֹּ )כב( ַוִתֵתן ָלֶהם ֶאת ָהָאֶרץ ַהזֹּאת ֲאֶשר ִנְשַבְעָת ַלֲאבוֹּ

ָתּה  ּוְדָבש: אּו ַוִיְרשּו אֹּ ֶלָך)כג( ַוָיבֹּ ת  ְוֹלא ָשְמעּו ְבקוֹּ ָרְתָך ֹלא ָהָלכּו ֵאת ָכל ֲאֶשר ִצִּויָתה ָלֶהם ַלֲעשוֹּ ּוְבתוֹּ
ָתם ֵאת ָכל ָהָרָעה ַהזֹּאת:ֹלא ָעשּו ַותַ  ְללוֹּת ָבאּו ָהִעיר ְלָלְכָדּה ְוָהִעיר ִנְתָנה ְבַיד   ְקֵרא אֹּ )כד( ִהֵנה ַהסֹּ

ֶאה: ָאַמְרָת  )כה( ְוַאָתה ַהַכְשִדים ַהִנְלָחִמים ָעֶליָה ִמְפֵני ַהֶחֶרב ְוָהָרָעב ְוַהָדֶבר ַוֲאֶשר ִדַבְרָת ָהָיה ְוִהְנָך רֹּ
ֶאל  ה'ַוְיִהי ְדַבר )כו(  ְקֵנה ְלָך ַהָשֶדה ַבֶכֶסף ְוָהֵעד ֵעִדים ְוָהִעיר ִנְתָנה ְבַיד ַהַכְשִדים:להים -א ה'ַלי אֵ 

ר:  ֹלֵהי ָכל ָבָשר ֲהִמֶמִני ִיָפֵלא ָכל ָדָבר:-א   ה'ִהֵנה ֲאִני )כז(  ִיְרְמָיהּו ֵלאמֹּ
 
 ויקרא פרק כה .  2

ָשִבים ַאֶתם ִעָמִדי:  )כג( ְוָהָאֶרץ ת ִכי ִלי ָהָאֶרץ ִכי ֵגִרים ְותוֹּ  ֹלא ִתָמֵכר ִלְצִמתֻּ
  

ב ֵאָליו ְוָגַאל ֵאת ִמְמַכר ָאִחיו: ֲאלוֹּ ַהָקרֹּ ָזתוֹּ ּוָבא גֹּ )כו( ְוִאיש ִכי ֹלא  )כה( ִכי ָימּוְך ָאִחיָך ּוָמַכר ֵמֲאחֻּ
ֵאל ְוִהִשיָגה ָידוֹּ ּומָ  :ִיְהֶיה לוֹּ גֹּ ָלתוֹּ  ָצא ְכֵדי ְגאֻּ

  
ָשב ִעָמְך אוֹּ ְלֵעֶקר ִמְשַפחַ  ָשב ִעָמְך ּוָמְך ָאִחיָך ִעמוֹּ ְוִנְמַכר ְלֵגר תוֹּ )מח(  ת ֵגר:)מז( ְוִכי ַתִשיג ַיד ֵגר ְותוֹּ

ָלה ִתְהֶיה לוֹּ ֶאָחד ֵמֶאָחיו ִיְגָאֶלנּו: דוֹּ אוֹּ ֶבן  ַאֲחֵרי ִנְמַכר ְגאֻּ דוֹּ ִיְגָאֶלנּו אוֹּ ִמְשֵאר ְבָשרוֹּ )מט( אוֹּ דֹּ דֹּ
ֵבל ְוָהָיה  ִמִמְשַפְחתוֹּ ִיְגָאֶלנּו אוֹּ ִהִשיָגה ָידוֹּ ְוִנְגָאל: ֵנהּו ִמְשַנת ִהָמְכרוֹּ לוֹּ ַעד ְשַנת ַהיֹּ )נ( ְוִחַשב ִעם קֹּ

 :  ֶכֶסף ִמְמָכרוֹּ ְבִמְסַפר ָשִנים ִכיֵמי ָשִכיר ִיְהֶיה ִעמוֹּ
 
 תלמוד בבלי מסכת חגיגה דף י עמוד ב  .  3

 לא ילפינן.  מדברי קבלהדברי תורה 
 
 , הלכה א רמב"ם הלכות שבת פרק ל .  4

,  והן מפורשין על ידי הנביאיםארבעה דברים נאמרו בשבת שנים מן התורה ושנים מדברי סופרים 
נ"ח+ וקראת  שבתורה זכור ושמור, ושנתפרשו על ידי הנביאים כבוד ועונג שנאמר +ישעיהו

 לשבת עונג ולקדוש ה' מכובד. 
 
 תלמוד בבלי מסכת יומא דף סט עמוד ב .  5

במערבא מתנו הכי: רב גידל אמר: גדול שגדלו בשם המפורש, ורב מתנא אמר: האל הגדול הגבור 
והנורא. והא דרב מתנא מטייא לדרבי יהושע בן לוי, דאמר רבי יהושע בן לוי: למה נקרא שמן  

שהחזירו עטרה ליושנה. אתא משה אמר האל הגדל הגבר והנורא, אתא   -ולה אנשי כנסת הגד
. אתא דניאל, אמר: נכרים  איה נוראותיו? לא אמר נורא ירמיה ואמר: נכרים מקרקרין בהיכלו, 

 משתעבדים בבניו, איה גבורותיו? לא אמר גבור. אתו אינהו ואמרו:
 
 

 
 


