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:א"א ע"מסכת מגילה ל

ומפטירין  ... בראש השנה 

(א"ירמיה ל)' ...הבן יקיר לי אפרים'

Talmud Megila 31a: 
On Rosh Hashana…the haftara 

‘Ephraim is a dear son to me’ 

(Jeremiah 31) is read

זכור אזכרנו 'משום -הבן יקיר לי אפרים :י"רש
.'רחם ארחמנו

Rashi: Ephraim is a dear son to me, because "I 

constantly remember him, I will have compassion on 

him."

(  א, א"תר' ח סי"או)בגדי ישע 

ל שיש רוב מפרשים במדרש דקאי אגאולה  "ועי
לכך קורין כדי , אחרונה שיהיה במהרה בימינו

ויגזור ' זכור אזכרנו עוד'לקיים בנו מקרא שכתוב 
:  ר"ה הזה שנת גאולה אכי"עלינו בר

Bigdei Yesha (Orach Chaim paragraph 601, 1)

And we can also learn that according to most of the 

interpreters of the midrash regarding the final 

redemption that will be speedily in our days, the reason 

for reading this haftara is to fulfill the verse ‘I remember 

him ceasingly’ for us and decree for us on this Rosh 

Hashana that it will be a year of redemption. Amen, may 

it be His will. 

?

– Teshuva(בפרק12)מילה מנחה –" תשובה" key word (noted 12 times in the chapter)



א"לירמיהו

ֹּה(א) רֵחןָמָצא'הָאַמרכ  ְדב ָ ִּ מ  יֵדיַעםב ַ רִּ ךְְָחֶרבש ְ יעוְָֹּהלוֹּ ָרֵאלְלַהְרג ִּ ש ְ ק(ב):יִּ ְרָאה'הֵמָרחוֹּ ָלםְוַאֲהַבתילְִּנִּ יךְְעוֹּ ןַעלֲאַהְבת ִּ ֵ יךְְכ  ְכת ִּ ַ ְמש 
ד(ג):ָחֶסד ְבֵניתֶאְבֵנךְְעוֹּ תו ַלתְונִּ ָרֵאלב ְ ש ְ דיִּ יעוֹּ ְעד ִּ ַ ךְְת  יִּ ַ לְוָיָצאתֻתפ  ְמחוֹּ יםב ִּ ֲחקִּ דע(ד):ְמש ַ יוֹּ עִּ ט ְ יםת ִּ ָהֵריְכָרמִּ ןב ְ ְֹּמרוֹּ יםָנְטעוְ ש  נְֹּטעִּ

לוְ  ֵ ל  י(ה):ְוחִּ םֶישְ כ ִּ יםָקְראוְ יוֹּ ַהרנְֹּצרִּ םב ְ ןְוַנֲעֶלהקו מוְ ֶאְפָריִּ י וֹּ י(ו)פ:ֱאלֵֹּהינוְ 'הֶאלצִּ וְ 'הָאַמרכֹּהכ ִּ ְמָחהְלַיֲעקֹּבָרנ  רֹּאשְ ְוַצֲהלוְ ש ִּ םב ְ יִּ וֹּ ַהג 
יעוְ  מִּ ְמרוְ ַהְללוְ ַהש ְ עְואִּ ש ַ ךְֶָאת'ההוֹּ יתֵאתַעמ ְ ֵארִּ ָרֵאלש ְ ש ְ י(ז):יִּ ְננִּ יאהִּ ָתםֵמבִּ ןצְֵָמֶאֶרץאוֹּ יםפוֹּ ְצת ִּ ב ַ ֵתיְוקִּ י ְַרכ ְ םָאֶרץמִּ ו ֵרב ָ חְַעִּ ֵ ס  ָהָרהו פִּ
וְויֶֹּלֶדת לָקָהלַיְחד ָ דוֹּ ו בוְ ג ָ הָיש  י(ח):ֵהנ ָ ְבכִּ יםָיבֹּאוְ ב ִּ יֵלםו ְבַתֲחנו נִּ בִּ יֵכםאוֹּ לִּ ֶדֶרךְְםַמיְִַּנֲחֵליֶאלאוֹּ רב ְ לוְ לֹּאָיש ָ ש ְ כ ָ הְ יִּ יב ָ יכ ִּ יתִּ ש ְְָהיִּ ָרֵאלְליִּ
םְלָאב יְוֶאְפַריִּ כֹּרִּ ְמעוְ (ט)ס:הו אב ְ ם'הְדַברש ִּ יִּ וֹּ ידוְ ג  יםְוַהג ִּ י ִּ ְרָחקָבאִּ ֶ מ  ְמרוְ מִּ ש ְְְמָזֵרהְואִּ וְ ָרֵאליִּ ֶצנ  ָמרוְְֹּיַקב ְ רֶֹּעהו ש ְ י(י):ֶעְדרוְֹּכ ְ 'הָפָדהכ ִּ
י ַדו ְגָאלוְַֹּיֲעקֹּבֶאת וְ ָחָזקמִּ נ  ֶ מ  נוְ ו ָבאוְ (יא):מִּ נ ְ םְורִּ ְמרוֹּ ןבִּ י וֹּ ָגןַעל'הטו בֶאלְוָנֲהרוְ צִּ ְְוַעלד ָ ְצָהרְוַעלירֹּשְ ת ִּ ֵניְוַעליִּ ְוָהְיָתהו ָבָקרצֹּאןב ְ

ם ַגןַנְפש ָ יפוְ ְולֹּאָרֶוהכ ְ סִּ דְלַדֲאָבהיוֹּ ַמחָאז(יב):עוֹּ ש ְ תו ָלהת ִּ לב ְ ָמחוֹּ יםב ְ יםו ַבֻחרִּ יוַיְחד ְָו ְזֵקנִּ ןֶאְבָלםְוָהַפְכת ִּ וֹּ ש  יםְלש ָ ַחְמת ִּ חְְְונִּ ַ מ  יםְוש ִּ ת ִּ
ָנם יגוֹּ י(יג):מִּ ו ֵיתִּ יםֶנֶפשְ ְורִּ ֲֹּהנִּ ןַהכ  ֶ ש  יד ָ ִּ יֶאתְוַעמ  עוְ טו בִּ ב ָ ש ְ ֹּה(יד)ס:'הְנֻאםיִּ ל'הָאַמרכ  ָרְקוֹּ ָמעָמהב ְ ש ְ ינִּ יְנהִּ כִּ יםב ְ הָרֵחלַתְמרו רִּ ְמַבכ ָ

ֶניהְַָעל ֵחםֵמֲאָנהב ָ נ ָ ֶניהְַָעלְלהִּ יב ָ וְ כ ִּ ֹּה(טו)ס:ֵאיֶננ  י'הָאַמרכ  ְנעִּ ֵלךְְמִּ יקוֹּ כִּ ב ֶ ךְְמִּ ְמָעהמְְִּוֵעיַניִּ יד ִּ ָכרֵישְ כ ִּ ֵתךְְש ָ ְפֻעל ָ בוְ 'הְנֻאםלִּ ֶרץֵמאְְֶוש ָ
ֵיב ְקָוהְוֵישְ (טז):אוֹּ יֵתךְְת ִּ בוְ 'הְנֻאםְלַאֲחרִּ יםְוש ָ ְגבו ָלםָבנִּ עְַ(יז)ס:לִּ מוֹּ יש ָ ַמְעת ִּ ָ םש  ֵדדמְִֶּאְפַריִּ יְתנוֹּ נִּ ַ ְרת  ַ ס  ֵסריִּ ו ָ ֵעֶגלָואִּ דלֹּאכ ְ ָ יבְֵֻלמ  יֲהש ִּ נִּ

ו ָבה יְוָאש  הכ ִּ ָ י(יח):ֱאלָֹּהי'הַאת  יַאֲחֵריכ ִּ ו בִּ יש  ַחְמת ִּ יְוַאֲחֵרינִּ ְדעִּ ו ָ יהִּ ְָֹּיֵרךְְַעלָסַפְקת ִּ יב  ת ִּ יְוַגםש ְ ְכַלְמת ִּ ינִּ יכ ִּ אתִּ תָנש ָ ַ ֲהֵבן(יט):ְנעו ָריֶחְרפ 
יר יַיק ִּ םלִּ םֶאְפַריִּ יםֶיֶלדאִּ עִּ ֻ ֲעש  ַ יש  יכ ִּ ד ֵ ימִּ רִּ וְַֹּדב ְ וְ ָזכֹּרב  ֶרנ  דֶאְזכ ְ ןַעלעוֹּ ֵ וְ ֵחםַרְלוְֵֹּמַעיָהמוְ כ  י(כ)ס:'הְנֻאםֲאַרֲחֶמנ  יבִּ יםָלךְְַהצ ִּ י ֻנִּ יצִּ מִּ ש ִּ
יםָלךְְ ְמרו רִּ ַ ית  תִּ ךְְש ִּ ב ֵ הלִּ ל ָ ֶרךְְַלְמסִּ ְהלכתיד ֶ יָהָלְכת ְ ו בִּ תו ַלתש  ָרֵאלב ְ ש ְ ייִּ בִּ ֻ ךְְֶאלש  הָעַריִּ ֶ יןָמַתיַעד(כא):ֵאל  קִּ ָ ְתַחמ  תת ִּ ֵבבְַָהב ַ וֹּ יהַהש   כ ִּ

ה'הָבָרא ָאֶרץֲחָדש ָ ֵבבְנֵקָבהב ָ סוֹּ ֶברת ְ ֹּה(כב)ס:ג ָ ת'הָאַמרכ  ָרֵאלֱאלֵֹּהיְצָבאוֹּ ש ְ דיִּ ָברהְֶַאתיֹּאְמרוְ עוֹּ ֶאֶרץַהז ֶהד ָ ו בְִּו ְבָעָריוְיהו ָדהב ְ ש  יב ְ
בו ָתםֶאת ֶֹּדשְ ַהרֶצֶדקְנֵוה'הְיָבֶרְכךְָש ְ בוְ (כג):ַהק  וָעָריוְוָכלְיהו ָדהָבהְ ְוָיש ְ יםַיְחד ָ רִּ ָ כ  ֵעֶדרָנְסעוְ וְְאִּ י(כד):ב ַ יכ ִּ ְרֵויתִּ שְ ֶנפְְֶוָכלֲעֵיָפהֶנֶפשְ הִּ

ֲאָבה יד ָ אתִּ ֵ ל  יזֹּאתַעל(כה):מִּ יצֹּתִּ יָוֶאְרֶאהֱהקִּ ָנתִּ יָעְרָבהו ש ְ ֵה(כו)ס:ל ִּ נ  יםהִּ יםָימִּ אִּ יוְְ'הְנֻאםב ָ יתֶאתָזַרְעת ִּ ָרֵאלב ֵ ש ְ יתְוֶאתיִּ ְיהו ָדהב ֵ
ֵהָמהְוֶזַרעָאָדםֶזַרע רְוָהָיה(כז):ב ְ ֶ ֲאש  יכ ַ ַקְדת ִּ ָ שְ ֲעֵליֶהםש  ְנתוֹּ ץלִּ ְנתוֹּ יְוַלֲהרֹּסְולִּ ןו ְלָהֵרעְַדו ְלַהֲאבִּ ֵ קֹּדכ  תֲעֵליֶהםֶאש ְ ְבנוֹּ עְַלִּ ְנטוֹּ :'הְנֻאםְולִּ

ים(כח) י ָמִּ דיֹּאְמרוְ לֹּאָהֵהםב ַ תעוֹּ יבֶֹּסרָאְכלוְ ָאבוֹּ ֵ נ  יםְוש ִּ ְקֶהיָנהָבנִּ י(כט):ת ִּ םכ ִּ ישְ אִּ נוְֹּאִּ ֲעוֹּ לתָימוְ ב ַ ֶֹּסרָהאֵֹּכלָהָאָדםכ ָ ְקֶהיָנהַהב  יות ִּ נ ָ :ש ִּ
נ ֵה(ל)ס יםהִּ יםָימִּ אִּ י'הְנֻאםב ָ יתֶאתְוָכַרת ִּ ָרֵאלב ֵ ש ְ יתְוֶאתיִּ יתְיהו ָדהב ֵ רִּ הב ְ יתכְַלֹּא(לא):ֲחָדש ָ רִּ רב ְ ֶ יֲאש  ַרת ִּ ָ ָתםֶאתכ  םֲאבוֹּ יוֹּ ב ְ

י יקִּ יָאםְבָיָדםֶהֱחזִּ צִּ םֵמֶאֶרץְלהוֹּ ְצָריִּ רמִּ ֶ הֲאש  ָ יֶאתֵהֵפרוְ ֵהמ  יתִּ רִּ יב ְ יְוָאנֹּכִּ ַעְלת ִּ י(לב):'הםְנאְָֻבםב ָ יתזֹּאתכ ִּ רִּ רַהב ְ ֶ יתֶאתֶאְכרֹּתֲאש  ב ֵ
ָרֵאל ש ְ יםַאֲחֵרייִּ י'הְנֻאםָהֵהםַהי ָמִּ יֶאתָנַתת ִּ ָרתִּ וֹּ םת  ְרב ָ קִּ םְוַעלב ְ ב ָ ֶבנ ָהלִּ ֲ יְוָהיְִֶּאְכת  יםָלֶהםיתִּ הֵלאלֹּהִּ ָ ְהיוְ ְוֵהמ  ייִּ דוְ ְולֹּא(לג):ְלָעםלִּ ְיַלמ ְ

ד ישְ עוֹּ ישְ ֵרֵעהוְ ֶאתאִּ יוֶאתְואִּ עוְ ֵלאמֹּרָאחִּ י'הֶאתד ְ םכ ִּ ייְֵדעוְ כו ל ָ תִּ ְקַטנ ָםאוֹּ ָלםְוַעדְלמִּ דוֹּ י'הֻאםנְְג ְ ָנםֶאְסַלחכ ִּ אָתםַלֲעוֹּ לֹּאו ְלַחט ָ
ר דֶאְזכ ָ ֹּה(לד)ס:עוֹּ ֶמשְ נֵֹּתן'הָאַמרכ  ֶ רש  ָמםְלאוֹּ ֹּתיוֹּ יםָיֵרחְַֻחק  ָכבִּ רְוכוֹּ יוַוי ֱֶהמוְ ַהי ָםרַֹּגעָלְיָלהְלאוֹּ ָ ת'הַגל  מוְְֹּצָבאוֹּ ם(לה):ש ְ וְ אִּ ָיֻמש 

ים הַהֻחק ִּ ֶ ָפַניָהֵאל  ל ְ ם'הְנֻאםמִּ ָרֵאלֶזַרעג ַ ש ְ תוְ יִּ ב ְ ש ְ תיִּ ְהיוֹּ ימִּ וֹּ לְלָפַניג  יםכ ָ ְֹּ(לו)ס:ַהי ָמִּ ם'הָאַמרהכ  וְ אִּ ד  ַ מ  םיִּ ַמיִּ ָ ְלַמְעָלהש  סְְְוֵיָחְקרוְ מִּ ֵדימוֹּ
הֶאֶרץ ָ םְלָמט  יג ַ ָכלֶאְמַאסֲאנִּ ָרֵאלֶזַרעב ְ ש ְ לַעליִּ רכ ָ ֶ וְ ֲאש  ֵה(לז)ס:'הְנֻאםָעש  נ  יםהִּ יםב ְָָימִּ ְבְנָתה'הְנֻאםאִּ ירְונִּ ל'ַלהָהעִּ ְגד ַ ִּ מ  ֲחַנְנֵאלמִּ
ַער נ ָהש ַ ִּ דְוָיָצא(לח):ַהפ  הָקוקוהעוֹּ ד ָ ִּ וְַֹּהמ  ְבַעתַעלֶנְגד  ֵרבג ִּ ָֹּעָתהְוָנַסבג ָ יםהְַָהֵעֶמקְוָכל(לט):ג  ָגרִּ ְ ןפ  ֶ ש  תהשרמותְוָכלְוַהד ֶ ֵדמוֹּ ְ ַנַחלַעדַהש  
ן ְדרוֹּ נ ַתַעדקִּ ִּ ַערפ  יםש ַ ו סִּ ְזָרָחהַהס  ֵתשְ לֹּא'ַלהקֶֹּדשְ מִּ נ ָ דֵיָהֵרסְולֹּאיִּ ָלםעוֹּ ס:ְלעוֹּ

Text



א"ירמיה ל-' ה יום ב"הפטרה של ר
Haftara 2nd Day Rosh Hashana Jeremiah 31

Close reading Text IntertextualityContextuality

99-70' עמ, 109גליון , "עלון שבות"בתוך " והפכתי אבלם לששון"בני גזונדהייט  

Main 

message

?



Rembrandt 1606-69: 

Jeremiah lamenting the 

destruction of Jerusalem

Ilya Repin 1844-1930 

Lamentation of the prophet Jeremiah 

at the ruins of Jerusalem.



Intertextuality

I am stringing/connecting the words of the Torah to those of the prophets and their words to the ketuvim; 
and the words of Torah were as happy as the day that they were given on Sinai, which was given in fire…



1-29: Punishment for Israel, other prophets

30-35: Consolation for Israel 

36-45: Biographic material of Jeremiah

46-51: Punishment of other Nations 

52: History of Destruction and Exile 

(= King II 24, 18 – 25, 30)

Structure of Book of Jeremiah  Contextuality
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\

ְַוי ֶֶגל:כב-כ,ְו"דבריְהימיםְבְל ֵארִּ ְ ןְְַהש   יתְמִּ
ְו ְלָבנְַָהֶחֶרב לוֹּ ְהיוְ  ֶבלְַוי ִּ יםְַעדְְֶאלְב ָ יוְַלֲעָבדִּ

ָרס ָ בְַ:ְְמלְֹּךְַמְלכו תְפ  ֹּאותְד ְ יְְ'ְרְהְלַמל  פִּ ב ְ
ְרְמָיהוְ  לְְימְֵַעדְָרְצָתהְָהָאֶרץְֶאתְש ְַיִּ ֶתיָהְכ ָ תוֹּ יְְב ְ

בְְ ֹּאותְש ִּ ָבָתהְְלַמל  הְש ָ ָ מ  ַ ָנהָהש   ָ יםְש  ַנת:ְעִּ ש ְ ו בִּ
ְ תְד ְ ְכלוֹּ ַרסְלִּ ָ ְֶמֶלְךְפ  ֶרש  יְְ'ְַברְהַאַחתְְלכוֹּ פִּ ב ְ

ְרְמָיהוְ  ירְהיִּ ְמְֶ'ְֵהעִּ ֶרש  וֹּ ַרסְְֶאתְרו ַחְכ  ָ ֶלְךְפ 
ְְוַגםְב ְְ ָכלְַמְלכו תוֹּ לְב ְ בְַוי ֲַעֶברְקוֹּ ָ ְכת  :ְְֵלאמֹּרמִּ

II Chronicles 36, 20-22: All the remnants from the 
sword, he exiled to Babylonia and they became servants 
to him and his sons until the reign of the kingdom of 
Persia. Fulfilling the word of the Lord [as stated] by the 
mouth of Jeremiah, until the land would be repaid for 
its Sabbaths, all the days of its desolation it rested to 
complete seventy years. And in the first year of Cyrus 
king of Persia, with the completion of the word of the 
Lord by the mouth of Jeremiah, the Lord roused the 
spirit of Cyrus king of Persia and he circulated a 
proclamation throughout his kingdom
and also in writing, saying:

Intertextuality

יֵדיְ(ְ...ְא)א"ירמיהְל רִּ ...ְָחֶרבַעםְש ְ
עְה(ו) ש ַ ָךְֵאתְ'ְהוֹּ ְ יתֶאתְַעמ  ֵארִּ ָרֵאליְִּש ְ ש ְ

Jeremiah 31 (1)…the people, the 
survivors of the sword …(6) Lord save 
Your people, the remnant of Israel



ים(ְכו):א"ירמיהוְל אִּ יםְב ָ נ ֵהְָימִּ ְנֻאםְְהִּ

ָראְֵ'ְה ש ְ יתְיִּ יְֶאתְב ֵ יתְְְוָזַרְעת ִּ לְְוֶאתְב ֵ

ֵהמְָ ְוָהָיהְְ(ְכז:ְ)הְיהו ָדהְֶזַרעְָאָדםְְוֶזַרעְב ְ

רְ ֶ ֲאש  יכ ַ ַקְדת ִּ ָ שְ לְֲִּעֵליֶהםְש  ץְנתוֹּ ְנתוֹּ ְולִּ

ידְוַלֲהרֹּסְ קֹּדןְו ְלָהֵרַעְכ ְֵו ְלַהֲאבִּ ֶאש ְ

עְֲַעֵליֶהםְ ְנטוֹּ תְְולִּ ְבנוֹּ :ְְ'ְנֻאםְהלִּ

Contextuality

Jeremiah 31: (26) Behold the days are coming 
– the utterance of the Lord – and I will sow 
the house of Israel and the house of Judah 
with the seed of people and the seed of 
animals. (27) It shall be that just as I was 
diligent [shakaditi] in their regard to uproot 
and to smash, to destroy, to eradicate and to 
destroy, so I will be diligent [eshkod] in their 
regard to build and to plant – the utterance of 
the Lord. 

םְהְַ(ְי):'ירמיהוְא יָךְַהי וֹּ ְפַקְדת ִּ ז ֶהְַעלְְְרֵאהְהִּ

ם יִּ וֹּ תְַהג  ְמָלכוֹּ ַ שְ ְוַעלְַהמ  ְנתוֹּ ץְולְִּלִּ ידְנתוֹּ ו ְלַהֲאבִּ

עְַ ְנטוֹּ תְְולִּ ְבנוֹּ סְלִּ יְְדְ(ְיא:ְ)ְוַלֲהרוֹּ ֵאַליְְ'ְַברְהַוְיהִּ

ְרְמָיהו ְָואֹּמְֵַלאמֹּר הְרֶֹּאהְיִּ ָ לְָמהְַאת  ֵקדרְַמק ֵ ש ָ

יְרֶֹּאה ְ'ְַוי ֹּאֶמרְה(ְיב:ְ)ֲאנִּ ָ תְְֵאַליְֵהיַטְבת  ְראוֹּ ְלִּ

יְ ֵֹּקדכ ִּ יְש  ָברִּ יְַעלְד ְ ֹּתוְֲֹּאנִּ :ַלֲעש 

Jeremiah 1: (10) See, I appointed you this day over the 
nations and over the kingdom to uproot, to smash , to 
eradicate and to destroy and to build and to plant. (11) 
The word of the Lord was with me, saying: What do you 
see Yirmiyahu? I said: I see a branch of an almond 
[shaked] tree. (12) The Lord said to me: you have seen 
well for I hasten [shoked] My word to perform it.



םְ(ְב)'ירמיהוְב ַלִּ ֹּהֵלאמֹּרָהלְֹּךְְוָקָראָתְְבָאְזֵניְְירו ש ָ 'ְָאַמרְהכ 

יְָלְךְ ְךְֶחֶסדָזַכְרת ִּ ְנעו ַריִּ

ךְְַאֲהַבת לו לָֹּתיִּ כ ְ

ךְְ ֵ ַאֲחַריְְֶלְכת 

ר ְדב ָ מ ִּ ֶאֶרץְלֹּאְְזרו ָעהב ַ :ב ְ
ירמיהוְְ

א"ל
ֹּהְָאַמרְה(ְא) רָמָצאְֵחןְ'ְכ  ְדב ָ מ ִּ יֵדְב ַ רִּ יְָחֶרבְְַעםְש ְ

ךְְ ָרֵאלָהלוֹּ ש ְ ְיִּ יעוֹּ :ְלַהְרג ִּ

קְה(ְב) יְְ'ְֵמָרחוֹּ ְרָאהְלִּ נִּ

ָלםְְוַאֲהַבת יךְְעוֹּ ֲאַהְבת ִּ

יְךְ ְכת ִּ ןְְמש ַ ֵ :ָחֶסדַעלְכ 

Jeremiah 2 (2) Go and proclaim in the ears of Jerusalem, 

saying: So said the Lord: 

I have always remembered for you the kindness of your youth, 

the love of your nuptials, 

your following Me 

in the wilderness, in a land not sown

Contextuality

Jeremiah 31 (1) So said the Lord: The people, survivors of the 

sword found favor in the wilderness, when Israel was 

marching homeward.

(2) The Lord appeared to me from afar. 

And an eternal love I loved you, 

therefore I have drawn you with kindness:



Contextuality

4, 16: Mention to the nations, Behold, 
proclaim concerning Jerusalem: Watchers, are 
coming from a distant land and they have 
raised their voice against the cities of Judah.

6, 4-5: Prepare for battle against her: Arise and 
we will go up at noon. “Woe to us, for day has 
waned, for the evening shadows lengthen. 
Arise and we will go up at night, and we will 
destroy palaces.

For there will be a day when 
watchmen will call on the highlands 
of Ephraim: Arise and we will go up 
to Zion, to the Lord our God

Jeremiah 31, 5 Jeremiah 4, 16



ֹּה(יד) ל'הָאַמרכ  ָרָמהקוֹּ ָמעב ְ ש ְ ינִּ יְנהִּ כִּ יםב ְ ֶניהְַָעלהְמַבכ ְָָרֵחלַתְמרו רִּ ֵחםֵמֲאָנהב ָ נ ָ ַעלְלהִּ
ֶניהְָ יב ָ וְ כ ִּ ֹּה(טו):ֵאיֶננ  י'הָאַמרכ  ְנעִּ ֵלךְְמִּ יקוֹּ כִּ ב ֶ ךְְמִּ ְְוֵעיַניִּ ד ִּ יְמָעהמִּ ָכרֵישְ כ ִּ ֵתךְְש ָ ְפֻעל ָ ְנֻאםלִּ

בוְ 'ה ֵיבֵמֶאֶרץְוש ָ ְקָוהְוֵישְ (טז):אוֹּ יֵתךְְת ִּ בוְ 'הְנֻאםְלַאֲחרִּ יםְוש ָ ְגבו ָלםָבנִּ :לִּ

So said the Lord: A voice is heard in Rama, wailing, bitter weeping, Rachel weeping for her children. 

She refuses to be consoled, for the children are not here. So said the Lord: Restrain your voice from 

weeping and your eyes from tears, as there is a reward for your actions – the utterance of the Lord -

and they will return from the land of the enemy. https://www.youtube.com/watch?v=epuDhqPp

ב:לה.ל,ז"לבראשית וְ אְֵַהי ֶֶלדַוי ֹּאַמרֶאָחיוֶאלַוי ָש ָ ייֶננ  ָאָנהַוֲאנִּ
י ָניוָכלַוי ָֻקמוְ ...:ָבאֲאנִּ נָֹּתיוְוָכלב ָ ְתַנֵחםְיָמֵאןוְְַלַנֲחמוְֹּב ְ ַוי ֹּאֶמרְלהִּ
י יֶאלֵאֵרדכ ִּ נִּ אָֹּלהָאֵבלב ְ יאֹּתוְַֹּוי ְֵבך ְְש ְ :וָאבִּ

He returned to his brothers and said: The boy is not there; and I, where do I 

go?...all his sons and daughters arose to console him; but he refused to be 

consoled. He said: for I will descend mourning to the grave, to my son. His 

father wept for him.

י:לד,ד"מבראשית יֶאלֶאֱעֶלהֵאיךְְכ ִּ ַערָאבִּ וְ אְְֵוַהנ ַ ייֶננ  ת ִּ ןאִּ ֶ פ 
רָבָרעֶאְרֶאה ֶ ְמָצאֲאש  יֶאתיִּ :ָאבִּ

For how will I go up to my father, and the lad is not with me? I cannot go, 

lest I see the woe that shall find my father.

Intertextuality



ןְ(ְ...ְיב) וֹּ ש  יְֶאְבָלםְְלש ָ יםְוָהַפְכת ִּ ַחְמת ִּ ָנםְוש ְְִּונִּ יגוֹּ יםְמִּ ְחת ִּ ַ :מ 

…I will transform their mourning into gladness, and I will console 

them and cheer them from their sorrow 

ֹּה(יד) ל'הָאַמרכ  ָרָמהקוֹּ ָמעב ְ ש ְ ינִּ יְנהִּ כִּ יםַתְמרוְ ב ְ הָרֵחלרִּ ַעלְמַבכ ָ
ֶניהְָ ֵחםֵמֲאָנהב ָ נ ָ ֶניהְַָעלְלהִּ יב ָ וְ כ ִּ ֹּה(וט):ֵאיֶננ  י'הָאַמרכ  ְנעִּ ֵלךְְמִּ קוֹּ
י כִּ ב ֶ ךְְמִּ ְמָעהְוֵעיַניִּ ד ִּ ימִּ ָכרֵישְ כ ִּ ְפֻעל ְָש ָ בוְ 'הְנֻאםֵתךְְלִּ ֵמֶאֶרץְוש ָ
ֵיב ְקָוהְוֵישְ (טז):אוֹּ יֵתךְְת ִּ בוְ 'הְנֻאםְלַאֲחרִּ יםְוש ָ ְגבו ָלםָבנִּ :לִּ

So said the Lord: A voice is heard in Rama, wailing, bitter

[tamrurim] weeping, Rachel weeping for her children. She refuses

to be consoled, for the children are not here. So said the Lord:

Restrain your voice from weeping and your eyes from tears, as

there is a reward for your actions – the utterance of the Lord -

and they will return from the land of the enemy.

י(כ) יבִּ יםָלךְְַהצ ִּ י ֻנִּ יצִּ מִּ יםָלךְְש ִּ ְמרו רִּ ַ ְת  תִּ ךְְיש ִּ ב ֵ הלִּ ל ָ ַלְמסִּ

ֶרךְְ ְהלכתיד ֶ יָהָלְכת ְ ו בִּ תו ַלתש  ָרֵאלב ְ ש ְ יש ְֻיִּ ךְְֶאלבִּ הָעַריִּ ֶ :ֵאל 

Establish for you landmarks, place for you road signs [tamrurim], 

take note of the highway, the route that you went, return maiden 

of Israel, return to these, your cities. 

Text

לְַהי ְ:ז',ְירמיהוְל יְָגדוֹּ יְכ ִּ םְְהוֹּ וֹּ
ְועְֵ מֹּהוְ  ןְכ ָ תְָצָרהְְַההו אְֵמַאיִּ
נ ָהְ ֶ מ  יאְְלַיֲעקֹּבְו מִּ עְַיְִּהִּ ֵ ש  :ְְו ָ



מוריהְאביחיל,ְפרוכתְבאלוןְשבותְדרום



טו,ְא"ירמיהוְלכה',ְירמיהוְב
י ְנעִּ נְֵוְ י ֵָחףְוגורנךְמְִֵּלךְְַרגְְמִּ ְמאְָמְִּךְְְגרוֹּ הצ ִּ

ְ ָאש  יְנוֹּ אְמרִּ ֹּ אַות  יםלוֹּ יְָזרִּ יְָאַהְבת ִּ :ְוַאֲחֵריֶהםְֵאֵלךְְכ ִּ

ֹּהְָאַמרְה י'ְכ  ְנעִּ יְמְִֵּלךְְקוְֹּמִּ כִּ ֶ ְמעְָמְִּךְְֵעיַניְִּוְְב  הד ִּ

ָכרְ ְש ָ יְֵיש  ֵתךְְכ ִּ ָ ְפֻעל  ֵיבְוש ְָ'ְְְנֻאםְהלִּ ְֵמֶאֶרץְאוֹּ :בו 

Jeremiah 2, 25
Keep your foot from being unshod and 
your throat from thirst. But you said: 
It is hopeless, no, for I have loved 
strangers and after them I will go.

Contextuality

Jeremiah 21, 15
Thus said the Lord: Restrain your voice from 
weeping, Your eyes from shedding tears; for 
there is a reward for your labor— declares the 
Lord: They shall return from the enemy’s land. 



Jeremiah 31, 17
I heard Ephraim moaning. You chastised me 
and I was chastised, like an untrained calf. 
Bring me back to You and I will return, for 
You are the Lord my God. 

Intertextuality

Eicha 5, 21
Return us to You, Lord, and we will return, 
renew our days as of old.



עולםְהמקרא

Teshuvah = transformation, psychological and historical turning point

Text



Isaiah 51, 15
And I am the Lord your God 

Who stirs  [roga] up the sea into roaring 
waves, the Lord of Hosts is His name.

Jeremiah 31, 34
So said the Lord, Who gives the sun for light by day 
and the laws of the moon and stars for light by night 
Who stirs [roga] up the sea, into roaring waves, the 
Lord of hosts is His name. 

Intertextuality



Jeremiah 31, 28-29
In those days they will no longer say: The 
fathers ate unripe grapes and the children’s 
teeth were damaged. Rather each man will die 
for his own iniquity, each person who eats 
unripe grapes, his teeth will be damaged.

Ezekiel 18, 2
What is it with you that you relate this 
parable concerning the territory of Israel, 
saying: The fathers will eat unripe grapes and 

the children’s teeth will be damaged?

Intertextuality



ֵה(ל) נ  יםהִּ יםָימִּ אִּ י'הְנֻאםב ָ יתֶאתְוָכַרת ִּ ֵ ָרֵאלב  ש ְ יתְוֶאתיִּ ֵ יתב ְְְיהו ָדהב  הרִּ יתלֹּא(לא):ֲחָדש ָ רִּ ַכב ְ

ר ֶ יֲאש  ַרת ִּ ָ ָתםֶאתכ  םֲאבוֹּ יוֹּ יב ְ יקִּ יָאםְבָיָדםֶהֱחזִּ צִּ םֵמֶאֶרץְלהוֹּ ְצָריִּ ראְֲמִּ ֶ הש  ָ יֶאתֵהֵפרוְ ֵהמ  יתִּ רִּ יב ְ ְוָאנֹּכִּ

י ַעְלת ִּ י(לב):'הְנֻאםָבםב ָ יתזֹּאתכ ִּ רִּ רַהב ְ ֶ יתֶאתֶאְכרֹּתֲאש  ֵ ָרֵאלב  ש ְ יםֲחֵריאְַיִּ י'הְנֻאםָהֵהםַהי ָמִּ ָנַתת ִּ

יֶאת ָרתִּ וֹּ םת  ְרב ָ קִּ םְוַעלב ְ ב ָ ֶבנ ָהלִּ ֲ יֶאְכת  יתִּ יםָלֶהםְוָהיִּ ְהיוְ הְוֵהמ ְֵָלאלֹּהִּ ייִּ דוְ ְולֹּא(לג):ְלָעםלִּ דְיַלמ ְ עוֹּ

ישְ  ישְ ֵרֵעהוְ ֶאתאִּ יוֶאתְואִּ עוְ ֵלאמֹּרָאחִּ י'הֶאתד ְ םכ ִּ ָ ייְֵדעוְ כו ל  תִּ םְלמְִּאוֹּ ָלםְוַעדְקַטנ ָ דוֹּ י'הְנֻאםג ְ כ ִּ

ָנםֶאְסַלח אָתםַלֲעוֹּ רלֹּאו ְלַחט ָ דֶאְזכ ָ :עוֹּ

(30) Behold, days are coming – the utterance of the Lord - that I will establish a new covenant 
with the house of Israel, and with the house of Judah; (31) not like the covenant that I 
established with their fathers on the day that I held their hand to take them out of the land of 
Egypt; that they breached My covenant  although I became their master over them - the 
utterance of the Lord. (32) Rather, this is the covenant that I will establish with the house of 
Israel after those days – the utterance of the Lord: I will place My Torah within them, and on 
their heart, I will write it; and I will be their God, and they will be My people. (33) No longer 
will they teach; each man his neighbor, and each man his brother, saying: Know the Lord. For 
all of them will know Me, from their smallest to their greatest  - the utterance of the Lord; for I 
will forgive their iniquity, and their sin I will remember no longer.

   Jeremiah 31אְ"ירמיהְל

   Jeremiah 11אְ"ירמיהְי



א"לירמיהו

ֹּה(א) רֵחןָמָצא'הָאַמרכ  ְדב ָ ִּ מ  יֵדיַעםב ַ רִּ ךְְָחֶרבש ְ יעוְָֹּהלוֹּ ָרֵאלְלַהְרג ִּ ש ְ ק(ב):יִּ ְרָאה'הֵמָרחוֹּ ָלםְוַאֲהַבתילְִּנִּ יךְְעוֹּ ןַעלֲאַהְבת ִּ ֵ יךְְכ  ְכת ִּ ַ ְמש 
ד(ג):ָחֶסד ְבֵניתֶאְבֵנךְְעוֹּ תו ַלתְונִּ ָרֵאלב ְ ש ְ דיִּ יעוֹּ ְעד ִּ ַ ךְְת  יִּ ַ לְוָיָצאתֻתפ  ְמחוֹּ יםב ִּ ֲחקִּ דע(ד):ְמש ַ יוֹּ עִּ ט ְ יםת ִּ ָהֵריְכָרמִּ ןב ְ ְֹּמרוֹּ יםָנְטעוְ ש  נְֹּטעִּ

לוְ  ֵ ל  י(ה):ְוחִּ םֶישְ כ ִּ יםָקְראוְ יוֹּ ַהרנְֹּצרִּ םב ְ ןְוַנֲעֶלהקו מוְ ֶאְפָריִּ י וֹּ י(ו)פ:ֱאלֵֹּהינוְ 'הֶאלצִּ וְ 'הָאַמרכֹּהכ ִּ ְמָחהְלַיֲעקֹּבָרנ  רֹּאשְ ְוַצֲהלוְ ש ִּ םב ְ יִּ וֹּ ַהג 
יעוְ  מִּ ְמרוְ ַהְללוְ ַהש ְ עְואִּ ש ַ ךְֶָאת'ההוֹּ יתֵאתַעמ ְ ֵארִּ ָרֵאלש ְ ש ְ י(ז):יִּ ְננִּ יאהִּ ָתםֵמבִּ ןצְֵָמֶאֶרץאוֹּ יםפוֹּ ְצת ִּ ב ַ ֵתיְוקִּ י ְַרכ ְ םָאֶרץמִּ ו ֵרב ָ חְַעִּ ֵ ס  ָהָרהו פִּ
וְויֶֹּלֶדת לָקָהלַיְחד ָ דוֹּ ו בוְ ג ָ הָיש  י(ח):ֵהנ ָ ְבכִּ יםָיבֹּאוְ ב ִּ יֵלםו ְבַתֲחנו נִּ בִּ יֵכםאוֹּ לִּ ֶדֶרךְְםַמיְִַּנֲחֵליֶאלאוֹּ רב ְ לוְ לֹּאָיש ָ ש ְ כ ָ הְ יִּ יב ָ יכ ִּ יתִּ ש ְְָהיִּ ָרֵאלְליִּ
םְלָאב יְוֶאְפַריִּ כֹּרִּ ְמעוְ (ט)ס:הו אב ְ ם'הְדַברש ִּ יִּ וֹּ ידוְ ג  יםְוַהג ִּ י ִּ ְרָחקָבאִּ ֶ מ  ְמרוְ מִּ ש ְְְמָזֵרהְואִּ וְ ָרֵאליִּ ֶצנ  ָמרוְְֹּיַקב ְ רֶֹּעהו ש ְ י(י):ֶעְדרוְֹּכ ְ 'הָפָדהכ ִּ
י ַדו ְגָאלוְַֹּיֲעקֹּבֶאת וְ ָחָזקמִּ נ  ֶ מ  נוְ ו ָבאוְ (יא):מִּ נ ְ םְורִּ ְמרוֹּ ןבִּ י וֹּ ָגןַעל'הטו בֶאלְוָנֲהרוְ צִּ ְְוַעלד ָ ְצָהרְוַעלירֹּשְ ת ִּ ֵניְוַעליִּ ְוָהְיָתהו ָבָקרצֹּאןב ְ

ם ַגןַנְפש ָ יפוְ ְולֹּאָרֶוהכ ְ סִּ דְלַדֲאָבהיוֹּ ַמחָאז(יב):עוֹּ ש ְ תו ָלהת ִּ לב ְ ָמחוֹּ יםב ְ יםו ַבֻחרִּ יוַיְחד ְָו ְזֵקנִּ ןֶאְבָלםְוָהַפְכת ִּ וֹּ ש  יםְלש ָ ַחְמת ִּ חְְְונִּ ַ מ  יםְוש ִּ ת ִּ
ָנם יגוֹּ י(יג):מִּ ו ֵיתִּ יםֶנֶפשְ ְורִּ ֲֹּהנִּ ןַהכ  ֶ ש  יד ָ ִּ יֶאתְוַעמ  עוְ טו בִּ ב ָ ש ְ ֹּה(יד)ס:'הְנֻאםיִּ ל'הָאַמרכ  ָרְקוֹּ ָמעָמהב ְ ש ְ ינִּ יְנהִּ כִּ יםב ְ הָרֵחלַתְמרו רִּ ְמַבכ ָ

ֶניהְַָעל ֵחםֵמֲאָנהב ָ נ ָ ֶניהְַָעלְלהִּ יב ָ וְ כ ִּ ֹּה(טו)ס:ֵאיֶננ  י'הָאַמרכ  ְנעִּ ֵלךְְמִּ יקוֹּ כִּ ב ֶ ךְְמִּ ְמָעהמְְִּוֵעיַניִּ יד ִּ ָכרֵישְ כ ִּ ֵתךְְש ָ ְפֻעל ָ בוְ 'הְנֻאםלִּ ֶרץֵמאְְֶוש ָ
ֵיב ְקָוהְוֵישְ (טז):אוֹּ יֵתךְְת ִּ בוְ 'הְנֻאםְלַאֲחרִּ יםְוש ָ ְגבו ָלםָבנִּ עְַ(יז)ס:לִּ מוֹּ יש ָ ַמְעת ִּ ָ םש  ֵדדמְִֶּאְפַריִּ יְתנוֹּ נִּ ַ ְרת  ַ ס  ֵסריִּ ו ָ ֵעֶגלָואִּ דלֹּאכ ְ ָ יבְֵֻלמ  יֲהש ִּ נִּ

ו ָבה יְוָאש  הכ ִּ ָ י(יח):ֱאלָֹּהי'הַאת  יַאֲחֵריכ ִּ ו בִּ יש  ַחְמת ִּ יְוַאֲחֵרינִּ ְדעִּ ו ָ יהִּ ְָֹּיֵרךְְַעלָסַפְקת ִּ יב  ת ִּ יְוַגםש ְ ְכַלְמת ִּ ינִּ יכ ִּ אתִּ תָנש ָ ַ ֲהֵבן(יט):ְנעו ָריֶחְרפ 
יר יַיק ִּ םלִּ םֶאְפַריִּ יםֶיֶלדאִּ עִּ ֻ ֲעש  ַ יש  יכ ִּ ד ֵ ימִּ רִּ וְַֹּדב ְ וְ ָזכֹּרב  ֶרנ  דֶאְזכ ְ ןַעלעוֹּ ֵ וְ ֵחםַרְלוְֵֹּמַעיָהמוְ כ  י(כ)ס:'הְנֻאםֲאַרֲחֶמנ  יבִּ יםָלךְְַהצ ִּ י ֻנִּ יצִּ מִּ ש ִּ
יםָלךְְ ְמרו רִּ ַ ית  תִּ ךְְש ִּ ב ֵ הלִּ ל ָ ֶרךְְַלְמסִּ ְהלכתיד ֶ יָהָלְכת ְ ו בִּ תו ַלתש  ָרֵאלב ְ ש ְ ייִּ בִּ ֻ ךְְֶאלש  הָעַריִּ ֶ יןָמַתיַעד(כא):ֵאל  קִּ ָ ְתַחמ  תת ִּ ֵבבְַָהב ַ וֹּ יהַהש   כ ִּ

ה'הָבָרא ָאֶרץֲחָדש ָ ֵבבְנֵקָבהב ָ סוֹּ ֶברת ְ ֹּה(כב)ס:ג ָ ת'הָאַמרכ  ָרֵאלֱאלֵֹּהיְצָבאוֹּ ש ְ דיִּ ָברהְֶַאתיֹּאְמרוְ עוֹּ ֶאֶרץַהז ֶהד ָ ו בְִּו ְבָעָריוְיהו ָדהב ְ ש  יב ְ
בו ָתםֶאת ֶֹּדשְ ַהרֶצֶדקְנֵוה'הְיָבֶרְכךְָש ְ בוְ (כג):ַהק  וָעָריוְוָכלְיהו ָדהָבהְ ְוָיש ְ יםַיְחד ָ רִּ ָ כ  ֵעֶדרָנְסעוְ וְְאִּ י(כד):ב ַ יכ ִּ ְרֵויתִּ שְ ֶנפְְֶוָכלֲעֵיָפהֶנֶפשְ הִּ

ֲאָבה יד ָ אתִּ ֵ ל  יזֹּאתַעל(כה):מִּ יצֹּתִּ יָוֶאְרֶאהֱהקִּ ָנתִּ יָעְרָבהו ש ְ ֵה(כו)ס:ל ִּ נ  יםהִּ יםָימִּ אִּ יוְְ'הְנֻאםב ָ יתֶאתָזַרְעת ִּ ָרֵאלב ֵ ש ְ יתְוֶאתיִּ ְיהו ָדהב ֵ
ֵהָמהְוֶזַרעָאָדםֶזַרע רְוָהָיה(כז):ב ְ ֶ ֲאש  יכ ַ ַקְדת ִּ ָ שְ ֲעֵליֶהםש  ְנתוֹּ ץלִּ ְנתוֹּ יְוַלֲהרֹּסְולִּ ןו ְלָהֵרעְַדו ְלַהֲאבִּ ֵ קֹּדכ  תֲעֵליֶהםֶאש ְ ְבנוֹּ עְַלִּ ְנטוֹּ :'הְנֻאםְולִּ

ים(כח) י ָמִּ דיֹּאְמרוְ לֹּאָהֵהםב ַ תעוֹּ יבֶֹּסרָאְכלוְ ָאבוֹּ ֵ נ  יםְוש ִּ ְקֶהיָנהָבנִּ י(כט):ת ִּ םכ ִּ ישְ אִּ נוְֹּאִּ ֲעוֹּ לתָימוְ ב ַ ֶֹּסרָהאֵֹּכלָהָאָדםכ ָ ְקֶהיָנהַהב  יות ִּ נ ָ :ש ִּ
נ ֵה(ל)ס יםהִּ יםָימִּ אִּ י'הְנֻאםב ָ יתֶאתְוָכַרת ִּ ָרֵאלב ֵ ש ְ יתְוֶאתיִּ יתְיהו ָדהב ֵ רִּ הב ְ יתכְַלֹּא(לא):ֲחָדש ָ רִּ רב ְ ֶ יֲאש  ַרת ִּ ָ ָתםֶאתכ  םֲאבוֹּ יוֹּ ב ְ

י יקִּ יָאםְבָיָדםֶהֱחזִּ צִּ םֵמֶאֶרץְלהוֹּ ְצָריִּ רמִּ ֶ הֲאש  ָ יֶאתֵהֵפרוְ ֵהמ  יתִּ רִּ יב ְ יְוָאנֹּכִּ ַעְלת ִּ י(לב):'הםְנאְָֻבםב ָ יתזֹּאתכ ִּ רִּ רַהב ְ ֶ יתֶאתֶאְכרֹּתֲאש  ב ֵ
ָרֵאל ש ְ יםַאֲחֵרייִּ י'הְנֻאםָהֵהםַהי ָמִּ יֶאתָנַתת ִּ ָרתִּ וֹּ םת  ְרב ָ קִּ םְוַעלב ְ ב ָ ֶבנ ָהלִּ ֲ יְוָהיְִֶּאְכת  יםָלֶהםיתִּ הֵלאלֹּהִּ ָ ְהיוְ ְוֵהמ  ייִּ דוְ ְולֹּא(לג):ְלָעםלִּ ְיַלמ ְ

ד ישְ עוֹּ ישְ ֵרֵעהוְ ֶאתאִּ יוֶאתְואִּ עוְ ֵלאמֹּרָאחִּ י'הֶאתד ְ םכ ִּ ייְֵדעוְ כו ל ָ תִּ ְקַטנ ָםאוֹּ ָלםְוַעדְלמִּ דוֹּ י'הֻאםנְְג ְ ָנםֶאְסַלחכ ִּ אָתםַלֲעוֹּ לֹּאו ְלַחט ָ
ר דֶאְזכ ָ ֹּה(לד)ס:עוֹּ ֶמשְ נֵֹּתן'הָאַמרכ  ֶ רש  ָמםְלאוֹּ ֹּתיוֹּ יםָיֵרחְַֻחק  ָכבִּ רְוכוֹּ יוַוי ֱֶהמוְ ַהי ָםרַֹּגעָלְיָלהְלאוֹּ ָ ת'הַגל  מוְְֹּצָבאוֹּ ם(לה):ש ְ וְ אִּ ָיֻמש 

ים הַהֻחק ִּ ֶ ָפַניָהֵאל  ל ְ ם'הְנֻאםמִּ ָרֵאלֶזַרעג ַ ש ְ תוְ יִּ ב ְ ש ְ תיִּ ְהיוֹּ ימִּ וֹּ לְלָפַניג  יםכ ָ ְֹּ(לו)ס:ַהי ָמִּ ם'הָאַמרהכ  וְ אִּ ד  ַ מ  םיִּ ַמיִּ ָ ְלַמְעָלהש  סְְְוֵיָחְקרוְ מִּ ֵדימוֹּ
הֶאֶרץ ָ םְלָמט  יג ַ ָכלֶאְמַאסֲאנִּ ָרֵאלֶזַרעב ְ ש ְ לַעליִּ רכ ָ ֶ וְ ֲאש  ֵה(לז)ס:'הְנֻאםָעש  נ  יםהִּ יםב ְָָימִּ ְבְנָתה'הְנֻאםאִּ ירְונִּ ל'ַלהָהעִּ ְגד ַ ִּ מ  ֲחַנְנֵאלמִּ
ַער נ ָהש ַ ִּ דְוָיָצא(לח):ַהפ  הָקוקוהעוֹּ ד ָ ִּ וְַֹּהמ  ְבַעתַעלֶנְגד  ֵרבג ִּ ָֹּעָתהְוָנַסבג ָ יםהְַָהֵעֶמקְוָכל(לט):ג  ָגרִּ ְ ןפ  ֶ ש  תהשרמותְוָכלְוַהד ֶ ֵדמוֹּ ְ ַנַחלַעדַהש  
ן ְדרוֹּ נ ַתַעדקִּ ִּ ַערפ  יםש ַ ו סִּ ְזָרָחהַהס  ֵתשְ לֹּא'ַלהקֶֹּדשְ מִּ נ ָ דֵיָהֵרסְולֹּאיִּ ָלםעוֹּ ס:ְלעוֹּ

Text



מזרהְישראלְיקבצנוְפירושְשלְאברבנאלְעלְשנתְגירושְספרד

“He Who scattered Israel will gather it” - Abarbanel’s interpretation for the date of the expulsion from Spain

1492=252ְה"ְמָזֵרְ
Expulsion from Spain

ֶצנְ  1497=258ְו ְ"ְיַקב ְ
Expulsion from Portugal

ְמעוְ :ְט,ְא"ירמיהוְל ם'הְדַברש ִּ יִּ וֹּ ידוְ ג  י ְְִּוַהג ִּ ְרָחקְְָבאִּ ֶ מ  יםְמִּ

ְמרוְ  ָרֵאלְמָזֵרהְואִּ ש ְ וְ יִּ ֶצנ  ָמרְיַקב ְ רֶֹּעהו ש ְ ְכ ְ ֶעְדרוְֹּוֹּ

Jeremiah 31, 9: Hear the word of the Lord, nations, and tell it in 
the distant lands and say: He Who scattered Israel will gather it 
and safeguard it, like a shepherd watching over his flock.
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תפנית קיומית וחיובית של נבואות ירמיה 

גאולה-בתוך ספרו ובהקשר ההיסטורי של גלות

אמש היה זה שנאוי לפני המקום משוקץ ומרוחק  "
..."  והיום הוא אהוב ונחמד קרוב וידיד, ותועבה

(ו"ז ה"ם הלק תשובה פ"רמב)

An existential and positive turn of Yirmiyahu's 

prophecies within his book and the historical 

context of exile-redemption

‘Previously, this person was hated by God, 

disgusting, far removed, and abominable. 

Now, he is beloved and desirable, close, 

and dear…’ (Rambam Hilchot Teshuva 7,6)

:א"אְע"מסכתְמגילהְל

ומפטיריןְְ...ְבראשְהשנהְ

(א"ירמיהְל)'ְ...הבןְיקירְליְאפרים'

Talmud Megila 31a: 
On Rosh Hashana…the haftara 

‘Ephraim is a dear son to me’ 

(Jeremiah 31) is read

זכור אזכרנו 'משום -הבן יקיר לי אפרים :י"רש
.'רחם ארחמנו

Rashi: Ephraim is a dear son to me, because "I 

constantly remember him, I will have compassion on 

him."

(  א, א"תר' ח סי"או)בגדי ישע 

ל שיש רוב מפרשים במדרש דקאי אגאולה  "ועי
לכך קורין כדי , אחרונה שיהיה במהרה בימינו

ויגזור ' זכור אזכרנו עוד'לקיים בנו מקרא שכתוב 
:  ר"ה הזה שנת גאולה אכי"עלינו בר

Bigdei Yesha (Orach Chaim paragraph 601, 1)

And we can also learn that according to most of the 

interpreters of the midrash regarding the final 

redemption that will be speedily in our days, the reason 

for reading this haftara is to fulfill the verse ‘I remember 

him ceasingly’ for us and decree for us on this Rosh 

Hashana that it will be a year of redemption. Amen, may 

it be His will. 

– Teshuva(בפרק12)מילה מנחה –" תשובה" key word (noted 12 times in the chapter)
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