ירמיהו JEREMIA
שר ַבענָּ תות ב ֶא ֶרץ בניָּ ָֽמן׃
ן־ה ָֽכהנים א ֶ ָ֣
1 1דב ֵ֥רי ירמָּיהו ֶבן־חלק ָּיִ֑הו מ ַ
2א ֶשר ָּה ָּיה ד ַבר־יהוָּ ה א ָּליו בימי יאש ָּ ֵ֥יהו ֶבן־ ָּאמון ֶ ָ֣מ ֶלְך יהו ָּ ִ֑דה
בשֹלש־ ֶעׂש ֵ֥רה ָּש ָּנה ל ָּמל ָֽכו׃
3וַ יהי בימי יהויָּ ָקים ֶבן־יאשיָּ הו ֶ ָ֣מ ֶלְך יהו ָּדה ַעד־תם ַעש ָ֣תי ֶעׂש ָ֣רה
רוש ַלם ַב ֵ֥ח ֶדש
הודה ַעד־גלֵ֥ ות י ָּ
ָּשנָּ ה לצדק ָּיֵ֥הו ֶבן־יאש ָּיהו ֶ ָ֣מ ֶלְך י ָּ ִ֑
ישי׃
ַהחמ ָֽ

ס

אמר׃
4וַ י ֵ֥הי ד ַבר־יהָּוה א ַ ֵ֥לי ל ָֽ
5ב ֶט ֶרם ֶא ָּצורך ַב ֶב ֶטן י ַדעתיך וב ֶט ֶרם ת ֵ֥צא מ ֶר ֶחם הק ַדש ִ֑תיך נָּ ֵ֥ביא
ַלגוים נ ַת ָֽתיך׃
6וָּ א ַמר א ָּהּה אד ָּ ָ֣ני יהוה ה ֵ֥נה לא־יָּ ַדעתי ַד ִ֑בר כי־ ַנ ַער ָּא ָֽנכי׃

פ

ל־כל־א ֶשר ֶ ָֽאש ָּלחך
7וַ יא ֶמר יהוָּ ה א ַלי ַאל־תא ַמר ַנ ַָ֣ער ָּא ִ֑נכי כי ַ ָֽע ָּ
תלְך ואת ָּכל־א ֶ ֵ֥שר א ַצוך ת ַד ָֽבר׃
ַ 8אל־תי ָּרא מפני ֶ ִ֑הם ָֽכי־אתךֵ֥ אני ל ַהצ ֶלך נאם־יהָּ ָֽוה׃
אמר יהוָּ ה א ַלי הנה נָּ ַ ֵ֥תתי ד ָּב ַרי
ל־פי וַ י ֶ
9וַ יש ַלח יהוָּ ה ֶאת־יָּ דו וַ יַ ַגע ַע ִ֑
ב ָֽפיך׃
11ר ִ֞אה הפ ַקד ָ֣תיך׀ ַהיָ֣ ום ַהזֶ ה ַעל־ ַהגוים ו ַעל־ ַה ַממ ָּלכות לנ ֵ֥תוש
ולנתוץ ול ַהא ָ֣ביד ו ַלה ִ֑רוס לבנות ולנ ָֽט ַוע׃
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11וַ יהי ד ַבר־יהוָּ ה א ַ ָ֣לי לאמר ָּמה־ ַא ָּ ֵ֥תה ר ֶאה ירמ ָּ ִ֑יהו וָּ א ַמר ַמ ֵ֥קל ָּשָקד
א ֵ֥ני ר ֶ ָֽאה׃
12וַ יא ֶמר יהָּוה א ַלי הי ַ ָ֣טב ָּת לר ִ֑אות ָֽכי־ש ֵ֥קד אני ַעל־ד ָּברי ַלעׂש ָֽתו׃

פ

13וַ יהי ד ַבר־יהָּוה׀ א ַלי ש ָ֣נית לאמר ָּ ֵ֥מה ַא ָּתה ר ֶ ִ֑אה וָּ א ַמר סיר נָּ פ ַוח
ופ ָּניו מפנֵ֥י ָּצ ָֽפונָּ ה׃
אנָ֣י ר ֶאה ָּ
14וַ ֵ֥יא ֶמר יהָּוה א ָּ ִ֑לי מ ָּצפון ת ָּפ ַ ָ֣תח ָּה ָּר ָּעה ַ ֵ֥על ָּכל־ישבי ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ובאו
הוִ֑ה ָּ
ָ֣ 15כי׀ הנ ָ֣ני קרא ל ָּ ָֽכל־משפחות ַממל ֵ֥כות ָּצפונָּ ה נאם־י ָּ
יה ָּסביב ו ַעל
רוש ַלם ו ַעל ָּכל־חומ ֶת ָּ
ָֽונָּ תנו איש כסאו ֶפ ַָ֣תח׀ ַשע ָ֣רי י ָּ
הודה׃
ל־ע ֵ֥רי י ָּ ָֽ
ָּכ ָּ
אֹלהים
שר עזָּ בוני ַוַָֽֽי ַקטרו ל ָ֣
ל־ר ָּע ָּ ִ֑תם א ֶ ָ֣
16וד ַברתי מש ָּפ ַטי או ָּתם ַעל ָּכ ָּ
יהם׃
אחרים וַ ָֽיש ַתחוו ל ַמע ֵׂ֥שי יד ֶ ָֽ
17ו ַא ָּתה ֶתא ָ֣זר ָּמתנֶ יך ו ַקמ ָּת וד ַבר ָּ ָ֣ת אלי ֶהם את ָּכל־א ֶ ֵ֥שר ָּאנכי א ַצֶ ִ֑וַֽךָּ
יהם׃
יהם ֶ ָֽפן־אחתך לפנ ֶ ָֽ
ַאל־ת ַחת מפנ ֶ
18וַ א ִ֞ני הנה נ ַת ָ֣תיך ַהיום לעיר מב ָּצר ול ַע ֵ֥מוד ַבר ֶזל ולח ֵ֥מות נח ֶשת
יה ול ַ ֵ֥עם ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
יה לכה ֶנ ָּ
הודה ל ָּׂש ֶר ָּ
ל־ה ָּ ִ֑א ֶרץ ל ַמלכי י ָּ
ל־כ ָּ
ַע ָּ
19ונלח ֵ֥מו א ֶליך ולא־יָ֣ וכלו ָּ ִ֑לְך ָֽכי־אתךֵ֥ אני נאם־יהָּוה ל ַהצי ֶ ָֽלך׃

פ

אמר׃
הוה א ַ ֵ֥לי ל ָֽ
1 2וַ י ֵ֥הי ד ַבר־י ָּ
ָּ 2הֹלְך וָ ָּ ָֽק ָּרא ָּת ב ָּאזני ירו ָּש ַלם לאמר ֵ֚כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה זָּ ַכרתי ָּלְך ֶ ָ֣ח ֶסד
רועה׃
לוֹלתיְך ֶלכתְך ַאח ַרי ַבמד ָּבר ב ֶא ֶרץ ֵ֥לא ז ָּ ָֽ
עוריְך ַאה ַבת כ ָּ ִ֑
נ ַ
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3ק ֶדש יׂש ָּראל ַליהוָּ ה ראשית תבואתה ָּכל־אכ ָּלָ֣יו יֶא ָּשמו ָּר ָּעה ָּת ֵ֥בא
הוָֽה׃
אל ֶיהם נאם־י ָּ

פ

4שמ ֵ֥עו ד ַבר־יהָּוה ָ֣בית יַ ע ִ֑קב ו ָּ ָֽכל־משפחות ֵ֥בית יׂש ָּר ָֽאל׃
ָ֣ 5כה׀ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ַמה־ ָּמצאו אבותי ֶ ֵ֥כם בי ָּעוֶ ל ֵ֥כי ָּרחקו מ ָּע ָּ ִ֑לי וַ ָֽילכו
ַאח ֵ֥רי ַה ֶה ֶבל וַ יֶ ה ָּ ָֽבלו׃
6ו ָ֣לא ָּאמרו ַאי ָ֣ה יהוָּ ה ַה ַמע ֶ ֵ֥לה א ָּתנו מ ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ָּ ִ֑רים ַהמוליְך א ָּתנו
א־ע ַבר ָּבּה
ַבמד ָּבר ב ֶא ֶרץ ע ָּר ָּבה ושו ָּחה ב ֶא ֶרץ צ ָּיָ֣ה ו ַצל ָּמוֶ ת ב ֶא ֶרץ ָֽל ָּ
איש ו ָֽלא־יָּ ַ ֵ֥שב ָּא ָּדם ָּ ָֽשם׃
7וָּ ָּאביא ֶאת ֶכם ֶאל־ ֶ ָ֣א ֶרץ ַה ַכר ֶמל ֶל ֱא ֵ֥כל פר ָּיּה וטו ָּ ִ֑בּה וַ ָּתבאו וַ ת ַטמ ָ֣או
־ארצי ונַ ח ָּל ֵ֥תי ַׂשמ ֶתם לתוע ָּ ָֽבה׃
ֶאת ַ
ַ 8הכהנים לא ָּ ָֽאמרו ַאי ָ֣ה יהוָּ ה ותפׂשי ַהתו ָּרה ָ֣לא י ָּדעוני ו ָּהרעים
ָּ ָ֣פשעו ִ֑בי ו ַהנביאים נב ָ֣או ַב ַב ַעל ו ַאח ֵ֥רי ָֽלא־יועלו ָּה ָּ ָֽלכו׃
ָּ 9לכן עד ָּא ֵ֥ריב את ֶכם נאם־יהָּ ִ֑וה ו ֶאת־ב ֵ֥ני בנ ֶיכם ָּא ָֽריב׃
ָ֣ 11כי עב ִ֞רו איי כתיים וראו וק ָּדר של ֵ֥חו ו ָֽהתבוננו מ ִ֑אד וראו ֵ֥הן
ָּהי ָּתה ָּכ ָֽזאת׃
ַ 11ההי ֵ֥מיר גוי ֱאֹלהים וה ָּמה ָ֣לא ֱאֹל ִ֑הים ו ַעמי ה ֵ֥מיר כבודו בלֵ֥ וא
יועיל׃
ָֽ
הוָֽה׃
ֵ֥ 12שמו ָּש ַמים ַעל־ ִ֑זאת ו ַׂשערו ָּחר ֵ֥בו מאד נאם־י ָּ
ָֽ 13כי־ש ַ ֵ֥תים ָּרעות ָּע ָּ ָׂ֣שה ַע ִ֑מי אתי ָּעזבו מ ָ֣קור׀ ַ ָ֣מים ַחיים ַלחצב ָּל ֶהם
בארות בארת נש ָּברים א ֶ ֵ֥שר לא־יָּ כלו ַה ָּ ָֽמים׃
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ַ 14ה ֶע ֶבד יׂש ָּראל אם־י ֵ֥ליד ַבית ִ֑הוא ַמדו ַע ָּה ָּ ֵ֥יה ָּל ַ ָֽבז׃
קולִ֑ם וַ יָּ שיתו ַארצו ל ַש ָּמה ָּע ָּ ֵ֥ריו נצתה
ָּ 15ע ָּליו ישאגָ֣ ו כפרים נָּ תנו ָּ
מב ֵ֥לי י ָֽשב׃
16גַ ם־בני־נף ו ַתח ַפ ִ֑נס ירעוְך ָּקד ָֽקד׃
יכְך ַב ָּ ָֽד ֶרְך׃
ֹלהיְך בעת מול ֵ֥
הוָ֣ה ֱא ַ
־לְִ֑ך ָּעזבְך ֶאת־י ָּ
17הלוא־זאת ַתע ֶׂשה ָּ
ה־לְך ל ֶ ָ֣ד ֶרְך ַאשור
ומ ָּ
18ו ַע ָּתה ַמה־ ָּלְך ל ֶ ָ֣ד ֶרְך מצ ַרים לשתות ָ֣מי ש ִ֑חור ַ
לשתות ֵ֥מי נָּ ָּ ָֽהר׃
19תיַ ס ָ֣רְך ָּר ָּעתְך ומ ָֽשבו ַתיְך תוכחְך ודעי וראי כי־ ַ ָ֣רע וָּ ָּמר ָּעזבְך
ֹלהיְך ולא ַפח ָּדתי א ַליְך נאם־אד ָּנֵ֥י יהוה צ ָּב ָֽאות׃
הוָ֣ה ֱא ָּ ִ֑
ֶאת־י ָּ
ָ֣ 21כי מעו ִ֞ ָּלם ָּש ַ ָ֣ברתי עלְך נ ַתקתי מוסר ַתיְך וַ תאמרי ָ֣לא ֶא ֱע ִ֑בד ָ֣כי
ל־כל־גב ִ֞ ָּעה גב ָּהה ו ַת ַחת ָּכל־עָ֣ץ ַרענָּ ן ַאת צ ָּ ֵ֥עה ז ָּנָֽה׃
ַ ָֽע ָּ
21ו ָּ ָֽאנכי נ ַטע ָ֣תיְך ׂשרק כלה ֶזָ֣ ַַֽרע ֱא ֶ ִ֑מת ואיְך נֶ ה ַפָ֣כת לי סורי ַה ֶג ֵֶ֥פן
נָּ כר ָּיָֽה׃
22כי אם־ת ַכבסי ַבנֶ ֶתר ו ַתרבי־ ָּלְך ב ִ֑רית נכ ָּתם עונְך ל ָּפנַ י נאם אד ָּ ֵ֥ני
הוה׃
י ָֽ
ָ֣ 23איְך תאמ ִ֞רי ָ֣לא נטמאתי ַאחרי ַהב ָּעלים ָ֣לא ָּה ַלכתי ראי ַדרכְך
יה׃
ַבגַ יא דעי ֶ ָ֣מה ָּע ִׂ֑שית בכ ָּ ֵ֥רה ַק ָּלה מ ָּׂש ֶ ֵ֥ר ֶכת ד ָּר ֶ ָֽכ ָּ
יבנָּ ה
ֶ 24פ ֶָ֣רה׀ למָ֣ד מד ָּבר ב ַאַות נַ פ ָּשו ָּשא ָּפָ֣ה ר ַוח ַתאנָּ ָּתּה ָ֣מי יש ֶ ִ֑
יעפו ב ָּחד ָּשּה ימ ָּצ ָֽאונ ָּה׃
יה ָ֣לא י ָּ
ָּכל־מ ַבק ֶש ָּ
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י־א ַ ֵ֥הבתי
נואש לוא ָֽכ ָּ
25מנעי ַרגלְך מיָּ חף וגורנְַֽך מצמ ָּ ִ֑אה וַ תאמ ָ֣רי ָּ
יהם א ָֽלְך׃
זָּ רים ו ַאחר ֶ ֵ֥
יהם
יהם ָּ ָֽׂשר ֶ
26כב ֶשת גַ נָּ ב ָ֣כי י ָּמצא ֵ֥כן הבישו ָ֣בית יׂש ָּר ִ֑אל ה ָּמה ַמלכ ֶ
יהם׃
וכהנ ֶיהם ונביא ֶ ָֽ
י־פנֵ֥ ו א ַלי ע ֶרף ו ָ֣לא
27אמרים ָּלעץ ָּ ָ֣אבי ַא ָּתה ו ָּל ֶא ֶבן ַ ָ֣את ילד ָּתני ָֽכ ָּ
יענו׃
ומה והוש ָֽ
ָּפנִ֑ים ובעת ָּ ָֽר ָּע ָּתם ָֽיאמרו ק ָּ
שר ָּע ָׂ֣שי ָּת ָּלְך יָּ קומו אם־יושיעוך ב ָ֣עת ָּר ָּע ֶ ִ֑תך ֵ֚כי
28ו ַאיה ֱאֹל ֶהיך א ֶ ָ֣
מס ַ ָ֣פר ָּע ֶריך ָּהיֵ֥ ו ֱאֹל ֶהיך יהו ָּ ָֽדה׃

ס

הוָֽה׃
ֵ֥ ָּ 29ל ָּמה ָּתריבו א ָּלִ֑י כל ֶכם פ ַשע ֶ ֵ֥תם בי נאם־י ָּ
מוסר ָ֣לא ָּל ָּ ִָ֑קחו ָּאכ ָּלה ַחרב ֶכם נ ָֽביא ֶיכם
יכם ָּ
ַ 31ל ָּשוא ה ָ֣כיתי ֶאת־בנ ֶ
כ ַאריֵ֥ה ַמש ָֽחית׃
ַ 31הדור ַא ֶתם ר ָ֣או ד ַבר־יהוָּ ה המד ָּבר ָּהייתי ליׂש ָּראל אם ֶ ֵ֥א ֶרץ
ַמאפל ָּיִ֑ה ַמד ַוע ָּאמרו ַעמי ַרדנו ָֽלוא־נָּ ֵ֥בוא עוד א ֶ ָֽליך׃
32התש ַכח בתו ָּלה ֶעדיָּ ּה ַכ ָּלה קש ֶ ִ֑רי ָּה ו ַע ָ֣מי שכחוני יָּ מים ֵ֥אין מס ָּ ָֽפר׃
ת־ה ָּרעות ל ַמדתי
ַ 33מה־תי ֵ֥טבי ַדרכְך ל ַב ָ֣קש ַאה ָּ ִ֑בה ָּלכן ַ ָ֣גם ֶא ָּ
ֶאת־ד ָּר ָּ ָֽכיְך׃
א־ב ַמח ֶ ֵ֥ת ֶרת
ַ 34גם בכנָּ ַפיְך נמצאו ַדם נַ פ ֵ֥שות ֶאביונים נקיִ֑ים ָֽל ַ
ל־א ֶלה׃
ל־כ ָֽ
מ ָּצאתים ֵ֥כי ַע ָּ
35וַ ָֽתאמרי ָ֣כי נקיתי ַאְך ָּ ֵ֥שב ַאפו מ ֶ ִ֑מני הנני נש ָּ ָ֣פט או ָּתְך ַעל־ ָּאמרְך
ֵ֥לא ָּח ָּ ָֽטאתי׃
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ת־דרכְִ֑ך ַגם ממצ ַרים תבושי ַכא ֶשר־בשת
ַ 36מה־תז ֵ֥לי מאד ל ַשנָ֣ ות ֶא ַ
מ ַא ָֽשור׃
שְך ָֽכי־ ָּמ ַאס יהוָּ ה במב ַט ַחיְך ו ֵ֥לא
ָ֣ ַ 37גם מ ֵ֥את זֶ ה ָֽתצאי ויָּ ַדיְך ַעל־רא ִ֑
ַתצליחי ָּל ֶ ָֽהם׃
יש־אחר
ַ
1 3לאמר ָ֣הן י ַש ַלָ֣ח ָ֣איש ֶאת־אשתו ו ָּהל ָּכה מאתו ו ָּהי ָּ ָ֣תה לא
יה עוד הלוא ָּחנֵ֥ וף ֶת ֱח ַנַֽף ָּה ָּ ָ֣א ֶרץ ַה ִ֑היא ו ַאת זָּ נית ר ָ֣עים
היָּ שוב א ֶל ָּ
הוָֽה׃
ַרבים ו ֵ֥שוב א ַלי נאם־י ָּ
ׂ2ש ָֽאי־עינַ יְך ַעל־ש ָּפים וראי איפה ָ֣לא שגַ לת ַעל־ד ָּרכים יָּ ַ ָ֣שבת ָּל ֶהם
נותיְך וב ָּר ָּע ָֽתְך׃
ַכע ָּרבי ַבמד ָּ ִ֑בר וַ ַתחנָ֣יפי ֶא ֶרץ בז ַ
ומלקוש לָ֣ וא ָּה ָּיִ֑ה ומ ַצח א ָּשה זונָּ ה ָּ ָ֣היָּ ה ָּלְך מ ַאנת
3וַ י ָּמנ ָ֣עו רבבים ַ
ה ָּכלָֽם׃
4הלָ֣ וא מ ַע ָּתה ָּק ָּ ֵ֥ראתי לי ָּא ִ֑בי ַאלֵ֥ וף נע ַרי ָּ ָֽא ָּתה׃
תוכל׃
5הינ ָ֣טר לעו ָּלם אם־ישמר ָּל ֶ ִ֑נ ַצח ה ֵ֥נה ד ַברתי וַ ַתע ֵׂ֥שי ָּה ָּרעות וַ ָּ ָֽ
פ

6וַ יא ֶמר יהוָּ ה א ַלי בימי יאש ָּיָ֣הו ַה ֶמ ֶלְך ָֽה ָּראי ָּת א ֶ ֵ֥שר ָּעׂש ָּתה מש ָּ ָ֣בה
יׂש ָּר ִ֑אל הל ָּכה היא ַעל־ ָּכל־ ַ ָ֣הר גָּ ב ַה ו ֶאל־ ַת ַחת ָּכל־ ֵ֥עץ ַרע ָּנַֽן
־שם׃
וַ תזני ָּ ָֽ
7וָּ א ַמר ַאחרי עׂשו ָּתּה ֶאת־ ָּכל־א ֶלה א ַ ֵ֥לי ָּתשוב ולא־ ָּ ִ֑ש ָּבה וַ ת ֶראה
הודה׃
חותּה י ָּ ָֽ
גודה א ָּ
ָּב ָּ ֵ֥
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יה וָּ ֶאתן
ל־כל־אדות א ֶשר ָֽנא ָּפה מש ָּ ָ֣בה יׂש ָּראל ש ַלחת ָּ
8וָּ א ֶרא כי ַע ָּ
חותּה וַ ת ֶלְך וַ ֵ֥תזֶ ן
הודה א ָּ
ִ֑יה ולא ָּ ָֽיַֽר ָּאה ָֽבג ָּדה י ָּ
יה א ֶל ָּ
ת־ס ֶפר כרית ֶת ָּ
ֶא ֵ֥
ם־היא׃
גַ ָֽ
ת־ה ָֽעץ׃
ת־ה ֶא ֶבן ו ֶא ָּ
ת־ה ָּ ִ֑א ֶרץ וַ תנ ַ ֵ֥אף ֶא ָּ
נותּה וַ ֶת ֱח ַנַֽף ֶא ָּ
9ו ָּהיָּ ה מ ָ֣קל ז ָּ
11וגַ ם־ב ָּכל־זאת לא־ ָּש ָּבה א ַלי ָּבגו ָּדה אחו ָּתּה יהו ָּדה ב ָּכל־ל ָּ ִ֑בּה ֵ֥כי
הוה׃
אם־ב ֶש ֶקר נאם־י ָּ ָֽ

פ

11וַ יא ֶמר יהוָּ ה א ַלי צדָ ָּ ֵ֥קה נַ פ ָּשּה מש ָּ ָ֣בה יׂש ָּר ִ֑אל מבג ָּדה יהו ָּ ָֽדה׃
ָּ 12הֹלְך וָ ָּ ָֽק ָּרא ָּת ֶאת־ ַהד ָּברים ָּהא ֶלה ָּצפונָּ ה ו ָּא ַמר ָּת ָ֣שו ָּבה מש ָּבה
י־חסיד אני נאם־יהוָּ ה ֵ֥לא
־א ֵ֥פיל ָּפ ַני ָּב ֶ ִ֑כם ָֽכ ָּ
יׂש ָּראל נאם־יהוָּ ה ָֽלוא ַ
עולם׃
ֶאטור ל ָּ ָֽ
ֵ֚ ַ 13אְך ד ָ֣עי עונְך כי ַביהָּ ֵ֥וה ֱאֹל ַהיְך ָּפ ָּ ִ֑ש ַעת וַ ת ַפזרי ֶאת־ד ָּר ַכיְך ַלזָּ רים
הוָֽה׃
קולי לא־ש ַמע ֶתם נאם־י ָּ
ַ ֵ֚ת ַחת ָּכל־עָ֣ץ ַרענָּ ן וב ֵ֥
ָ֣ 14שובו ָּבנים שו ָּבבים נאם־יהוָּ ה ֵ֥כי ָּאנכי ָּב ַ ָ֣עלתי ָּב ֶ ִ֑כם ו ָּל ַקחתי ֶאת ֶכם
אתי ֶאת ֶכם ציָֽ ון׃
ֶא ָּ ָ֣חד מעיר ושנַ ים ממש ָּפ ָּחה והב ֵ֥
15ונָּ ַת ֵ֥תי ָּל ֶכם רעים כל ִ֑בי ו ָּר ֵ֥עו ֶאת ֶכם ד ָּ ֵ֥עה ו ַהׂש ָֽכיל׃
16ו ָּהיָּ ה ָ֣כי תרבו ופרי ֶתם ָּב ָּא ֶרץ ַביָּ מים ָּהה ָּמה נאם־יהוָּ ה לא־ ָ֣יאמרו
עוד ארון ברית־יהוָּ ה ו ֵ֥לא יַ ע ֶלה ַעל־לִ֑ב ולא יזכרו־בו ו ָ֣לא יפקדו ו ֵ֥לא
י ָּע ֶׂשה ָֽעוד׃
יה ָּ ָֽכל־ ַהגוים ל ֵ֥שם
ָּ 17ב ָ֣עת ַההיא יקראו לירו ָּש ַלם כ ָ֣סא יהוָּ ה ונקוו א ֶל ָּ
ירוש ָּלִ֑ם ולא־יל ָ֣כו עוד ַאחרי שררות ל ָּ ֵ֥בם ָּה ָּ ָֽרע׃
הוה ל ָּ
י ָּ
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ַ 18ביָּ ָ֣מים ָּהה ָּמה יל ֵ֥כו בית־יהו ָּדה ַעל־ ָ֣בית יׂש ָּר ִ֑אל ויָּ באו יַ ח ָּדו מ ֶ ָ֣א ֶרץ
ָּצפון ַעל־ ָּה ָּא ֶרץ א ֶ ֵ֥שר הנ ַחלתי ֶאת־אבותי ֶ ָֽכם׃
ן־לְך ֶ ָ֣א ֶרץ ֶחמ ָּדה נַ ח ַ ֵ֥לת צבי
יתְך ַב ָּבנים ו ֶא ֶת ָּ
19ו ָּאנ ָ֣כי ָּא ַמרתי ֵ֚איְך אש ָ֣
צב ָ֣אות גויִ֑ם וָּ א ַמר ָּאבי תקראו־־לי ומ ַאח ַרי ֵ֥לא ָּת ָֽשובו׃
הוָֽה׃
ָּ 21אכן ָּבג ָּ ֵ֥דה א ָּשה מר ָּ ִ֑עּה כָ֣ן בגַ ד ֶ ֵ֥תם בי ֵ֥בית יׂש ָּראל נאם־י ָּ
ת־דר ָּכם
21קֵ֚ ול ַעל־ש ָּפיָ֣ים נש ָּמע ב ֵ֥כי ַתחנוני בנָ֣י יׂש ָּר ִ֑אל כי ֶה ֱעוו ֶא ַ
יהם׃
הוֵ֥ה ֱאֹלה ֶ ָֽ
ָּשכחו ֶאת־י ָּ
הוֵ֥ה
שובת ֶיכִ֑ם הננו ָּא ָּ ָ֣תנו ָּלְך ֵ֥כי ַא ָּתה י ָּ
ֵ֚ 22שובו ָּב ָ֣נים שו ָּבבים ֶאר ָּפה מ ָֽ
ֹלהינו׃
ֱא ָֽ
שועת
יהוָ֣ה ֱאֹלהינו ת ַ
ָּ 23א ֵ֥כן ַל ֶש ֶקר מג ָּבעות ָּה ָ֣מון ָּה ִ֑רים ָּאכן ַב ָּ
יׂש ָּר ָֽאל׃
עורינו ֶאת־צאנָּ ם ו ֶאת־ב ָּק ָּרם
24ו ַהב ֶשת ָּ ָֽאכ ָּלה ֶאת־יג ֵַ֥יע אבותינו מנ ִ֑
יהם׃
ֶאת־בנ ֶיהם ו ֶאת־בנות ֶ ָֽ
25נשכ ָּ ָ֣בה ב ָּבשתנו וָֽ ת ַכסנו כל ָּמתנו כי ַליהוָּ ה ֱאֹלהינו ָּח ָּטאנו אנַ חנו
הוה ֱאֹל ָֽהינו׃
ד־היָ֣ ום ַה ֶ ִ֑זה ו ָ֣לא ָּש ַמענו בקול י ָּ ֵ֥
וַ אבותינו מנעורינו ו ַע ַ

ס

1 4אם־ ָּתשוב יׂש ָּראל׀ נאם־יהָּוה א ַלי ָּת ִ֑שוב ואם־ ָּתסיר שקו ֶציך
מ ָּפ ַני ו ֵ֥לא ָּתנָֽ וד׃
ובו
2ונש ַבע ָּת ַחי־יהוָּ ה ֶב ֱא ֶמת במש ָּ ָ֣פט ובצ ָּדָ ָּ ִ֑קה והת ָּ ֵ֥ברכו בו גוים ֵ֥
ית ַה ָּ ָֽללו׃
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3כי־ ָ֣כה׀ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה לאיש יהו ָּדה ולי ָ֣רו ָּש ַלם נֵ֥ירו ָּל ֶכם נִ֑יר ו ַ ָֽאל־תזרעו
ל־קוצים׃
ָֽ
ֶא
רוש ָּלִ֑ם
הודה וישבָ֣י י ָּ
4ה ָ֣מלו ַליהוָּ ה ו ָּהסרו ָּערלָ֣ ות ל ַבב ֶכם ֵ֥איש י ָּ
יכם׃
ובע ָּרה ו ָ֣אין מ ַכ ֶבה מפני ֵ֥ר ַע ַמ ַעלל ֶ ָֽ
ֶפן־תצא ָּכאש ח ָּמתי ָּ
שופר ָּב ָּ ִ֑א ֶרץ קראו
ַ 5ה ָ֣גידו ָֽביהו ָּדה ובירו ָּש ַלם ַהשמיעו ואמרו ותק ֵ֥עו ָּ
ל־ע ֵ֥רי ַהמב ָּ ָֽצר׃
ואה ֶא ָּ
ַמלאו ואמרו ה ָּאס ֵ֥פו ונָּ ב ָּ
ל־תע ִ֑מדו ָ֣כי ָּר ָּעה ָּאנכי מ ֵ֥ביא מ ָּצפון ו ֶ ֵ֥ש ֶבר
ׂ6שאו־ ָ֣נס ציונָּ ה ָּהעיזו ַ ָֽא ַ
גָּ ָֽדול׃
ָּ 7ע ָּלה ַאריה ָֽמסבכו ו ַמש ָ֣חית גוים נָּ ַסע יָּ ָּ ָ֣צא ממק ִ֑מו ָּלׂשום ַארצְך
יושב׃
ל ַש ָּמה ָּע ַ ֵ֥ריְך ת ֶצינָּ ה מ ֵ֥אין ָֽ
הוה מ ֶ ָֽמנו׃
ַ 8על־זאת חג ֵ֥רו ַׂשקים ספ ָ֣דו והי ִ֑לילו ֵ֥כי לא־ ָּשב ח ֵ֥רון ַאף־י ָּ
פ

9ו ָּה ָּיה ַביום־ ַההוא נאם־יהוָּ ה יא ַ ֵ֥בד לב־ ַה ֶמ ֶלְך ו ָ֣לב ַה ָּש ִ֑רים ונָּ ַשמו
ַה ָ֣כהנים ו ַהנביאים ית ָּ ָֽמהו׃
ירוש ַלָ֣ם
את ָּל ָּעם ַהזֶ ה ול ָּ
11וָּ א ִַ֞מר א ָּ ָ֣הּה׀ אד ָּנָ֣י יהוה ָּאכן ַהשא הש ָּ
ד־ה ָּנ ֶָֽפש׃
לאמר ָּשלום יהיֶ ָ֣ה ָּל ֶכִ֑ם ונָּ ג ָּ ֵ֥עה ֶח ֶרב ַע ַ
ָּ 11ב ָ֣עת ַההיא י ָּאמר ָּ ָֽל ָּעם־ ַהזֶ ה ולי ָ֣רו ָּש ַלם ָ֣רו ַח ַצח ש ָּפיים ַבמד ָּבר
ת־ע ִ֑מי לֵ֥ וא לזרות ולֵ֥ וא ל ָּה ַ ָֽבר׃
ֶד ֶרְך ַב ַ
אותם׃
12רו ַח ָּמלא מא ֶלה ָּיָ֣בוא ִ֑לי ַע ָּתה גַ ם־אני א ַד ֵ֥בר מש ָּפטים ָּ ָֽ
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13ה ָ֣נה׀ ַכענָּ ָ֣נים יַ ע ֶלה ו ַכסו ָּפה ַמרכבו ָּתיו ַקלֵ֥ ו מנ ָּשרים סו ָּ ִ֑סיו ֵ֥אוי ָּלנו
ֵ֥כי ש ָּ ָֽדדנו׃
ַ 14כבסי מ ָּר ָּעה לבְך י ָ֣רו ָּש ַלם ל ַמ ַען תוָּ ִ֑שעי ַעד־ ָּמ ַתי ָּת ֵ֥לין בקרבְך
ַמחש ֵ֥בות אונְַָֽֽך׃
15כי ֵ֥קול ַמגיד מ ָּ ִ֑דן ו ַמש ֵ֥מי ַע ָּאוֶ ן מ ַ ֵ֥הר ֶאפ ָּ ָֽרים׃
רוש ַלם נצ ֵ֥רים ָּבאים מ ֶ ָ֣א ֶרץ
ַ 16הז ָ֣כירו ַלגוים הנה ַהש ָ֣מיעו ַעל־י ָּ
קולם׃
הודה ָּ ָֽ
ל־ע ֵ֥רי י ָּ
ַה ֶמר ָּ ִ֑חק ַוַָֽֽיתנו ַע ָּ
17כשמ ָ֣רי ָּׂש ַדי ָּהיֵ֥ ו ָּע ֶלי ָּה מ ָּס ִ֑ביב כי־א ֵ֥תי ָּמ ָּר ָּתה נאם־יהָּ ָֽוה׃
ומע ָּל ַליְך ָּע ֵׂ֥שו א ֶלה ָּלְִ֑ך זאת ָּר ָּעתְך ָ֣כי ָּמר ֵ֥כי נָּ ַגע ַעד־ל ָֽבְך׃
ַ 18דרכְך ַ ָ֣

ס

ה־לי לבי ָ֣לא ַאח ִ֑ריש ָ֣כי קול
19מ ַ ָ֣עי׀ מ ַעי׀ אחו ָּלה ק ֵ֥ירות לבי ָֽה ֶמ ֵ֥
רועת מל ָּח ָּ ָֽמה׃
שופר ָּש ַ ָ֣מ ַעתי נַ פשי ת ַ
ָּ
ל־ה ָּ ִ֑א ֶרץ פתאם שד ָ֣דו א ָּה ַלי ֶרגַ ע
ֶ 21ש ֶבר ַעל־ ֶש ֶבר נק ָּרא ֵ֥כי שד ָּדה ָּכ ָּ
יריע ָּ ָֽתי׃
שופר׃
ַ 21עד־ ָּמ ַתי ֶאר ֶאה־ ִ֑נס ֶאשמ ָּעה ֵ֥קול ָּ ָֽ

ס

ָ֣ 22כי׀ ֱא ָ֣ויל ַעמי אותי ָ֣לא יָּ ָּדעו ָּבנים ס ָּכלים ה ָּמה ו ֵ֥לא נבונים ִ֑ה ָּמה
ח ָּכ ֵ֥מים ה ָּמה ל ָּה ַרע ולהיטיב ֵ֥לא יָּ ָּ ָֽדעו׃
אורם׃
ל־ה ָּש ַמים ו ֵ֥אין ָּ ָֽ
ָּ 23ראיתי ֶאת־ ָּה ָּא ֶרץ והנה־תהו וָּ ִ֑בהו ו ֶא ַ
ָּ 24ראיתי ֶ ָֽה ָּהרים והנה רע ִ֑שים ו ָּכל־ ַהג ָּבעות הת ַקלָ ָּ ָֽקלו׃
ָּ 25ראיתי והנה ָ֣אין ָּה ָּא ָּ ִ֑דם ו ָּכל־ ֵ֥עוף ַה ָּש ַמים נָּ ָּ ָֽדדו׃
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ָּ 26ראיתי וה ֵ֥נה ַה ַכר ֶמל ַהמד ָּ ִ֑בר ו ָּכל־ ָּע ָּריו נתצו מפנָ֣י יהוָּ ה מפני ח ֵ֥רון
ַא ָֽפו׃

ס

27כי־כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ש ָּמ ָּ ֵ֥מה תה ֶיה ָּכל־ ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ו ָּכ ָּלה ֵ֥לא ֶא ֱע ֶ ָֽׂשה׃
ַ 28על־זאת ֶת ֱא ַ ָ֣בל ָּה ָּא ֶרץ ו ָּקד ֵ֥רו ַה ָּש ַמים מ ָּ ִ֑מ ַעל ַעל כי־ד ַברתי זַ מתי
א־א ֵ֥שוב מ ֶ ָֽמנָּ ה׃
ו ֵ֥לא נ ַחמתי ול ָּ
ובכפים ָּעלִ֑ ו
ל־העיר ָּ ֵ֚באו ֶב ָּעבים ַ
29מקול ָּפ ָּרש ו ָ֣רמה ֶק ֶשת ב ַר ַחת ָּכ ָּ
ין־יושב ָּבהן ָֽאיש׃
ֵ֥
זובה וא
ל־ה ָ֣עיר ע ָּ
ָּכ ָּ
י־תע ָ֣די עדי־זָּ ָּהב ָֽכי־תקרעי
ה־תעׂשי ָֽכי־תלבשי ָּשני כ ַ
31ו ַאתי ָּשדוד ַ ָֽמ ַ
סו־בְך עגבים נַ פ ֵ֥שְך י ַב ָֽקשו׃
יַפי ָּמא ָּ ֵ֥
ַבפוְך עינַ יְך ַל ָּשוא תת ִ֑
31כי קול כחו ָּלה ָּש ַמעתי ָּצ ָּרה כ ַמבכ ָּירה קול ַבת־ציון תתיַ פ ַח ת ָּפ ָ֣רׂש
י־עי ָּ ֵ֥פה נַ פשי להר ָֽגים׃
וי־נָ֣א לי ָֽכ ָּ
ִ֑יה ָֽא ָּ
ַכ ֶפ ָּ

פ

1 5שוט ִ֞טו בחו ָ֣צות ירו ָּש ַלם וראו־ ָּנא ודעו ו ַבק ָ֣שו ברחובו ֶתי ָּה
אם־תמצ ָ֣או איש אם־יש ע ֶ ֵׂ֥שה מש ָּפט מ ַב ָ֣קש ֱאמו ָּ ִ֑נה ו ֶאס ַלח ָּ ָֽלּה׃
אמרו ָּל ֵ֥כן ַל ֶש ֶקר י ָּש ָֽבעו׃
הוה י ִ֑
2ו ֵ֥אם ַחי־י ָּ
3יהוָּ ה עינֶ יך הלָ֣ וא ֶל ֱאמונָּ ה הכי ָּתה א ָּתם ָֽולא־ ָּחלו כלי ָּתם מאנו ַ ָ֣ק ַחת
יהם מ ֶס ַלע מאנו ָּל ָֽשוב׃
מוסר חזקו פנ ֶ
ָּ ִ֑
4וַ א ָ֣ני ָּא ַמרתי ַאְך־ ַדלים ִ֑הם נואלו ָ֣כי לא יָּ דעו ֶ ָ֣ד ֶרְך יהוָּ ה מש ַפט
יהם׃
ֱאֹלה ֶ ָֽ
ָֽ 5אל ָּכה־לי ֶאל־ ַהגדלים וַ א ַדב ָּ ָ֣רה או ָּתם ָ֣כי ה ָּמה יָּ דעו ֶ ָ֣ד ֶרְך יהוָּ ה
שברו על נתקו מוס ָֽרות׃
יהם ַ ָ֣אְך ה ָּמה יַ ח ָּדו ָּ ָ֣
מש ַפט ֱאֹלה ֶ ִ֑
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יהם
ל־עָ֣ר ֶ
ַ 6על־כן ה ָּכם ַאריה מיַ ַער זאב ע ָּרבות י ָּשדדם נָּ מר שקד ַע ָּ
יהם׃
יהם ָּעצמו משבות ֶ ָֽ
יוצא מהנָּ ה י ָּט ִ֑רף כי ַרבו פשע ֶ
ל־ה ֵ֥
ָּכ ַ
ֹלהים וָּ ַאׂשב ַע
7אי ָּלזאת ֶ ָֽאס ַ ָֽלוח־ ָּלְך ָּב ַ ָ֣נַֽיְך עזָּ בוני וַ י ָּשבעו ב ָ֣לא ֱא ִ֑
זונה יתג ָּ ָֽדדו׃
ובית ָּ
אותם וַ ינ ָּאפו ֵ֥
ָּ
ל־א ֶשת רעהו יצ ָּ ָֽהלו׃
8סו ֵ֥סים מיזָּ נים ַמש ָ֣כים ָּהיִ֑ ו איש ֶא ֵ֥
ר־כזֶ ה ֵ֥לא תתנַ קם
הוִ֑ה ואם בגָ֣ וי א ֶש ָּ
ָֽ ַ 9ה ַעל־ ֵ֥א ֶלה לוא־ ֶאפקד נאם־י ָּ
נַ פ ָֽשי׃

ס

יה כי לֵ֥ וא
ישות ָּ
11עלו ב ָּשרו ֶתי ָּה ו ַשחתו ו ָּכ ָּלה ַ ָֽאל־ ַתע ִׂ֑שו ָּהסירו נ ָ֣ט ֶ
יהוה ָֽה ָּמה׃
ַל ָּ
11כי ָּבגוד ָּבגדו בי בית יׂש ָּראל ו ֵ֥בית יהו ָּדה נאם־יהָּ ָֽוה׃
ָֽ 12כחשו ַביהוָּ ה וַ יאמרו לא־ ִ֑הוא ולא־ ָּתבוא ָּעלינו ָּר ָּעה ו ֶ ֵ֥ח ֶרב ו ָּר ָּעב
לֵ֥ וא נר ֶ ָֽאה׃
13ו ַהנביאים ָֽיהיָ֣ ו לרו ַח ו ַהדבר ָ֣אין ָּב ֶ ִ֑הם ֵ֥כה י ָּע ֶׂשה ָּל ֶ ָֽהם׃

ס

ת־ה ָּד ָּבר ַה ֶזִ֑ה הננָ֣י
ָּ 14לכן ָֽכה־ ָּא ַמר יהוָּ ה ֱאֹל ָ֣הי צ ָּבאות ַ ֵ֚י ַען ַד ֶבר ֶכם ֶא ַ
נתן ד ָּב ַרי בפיך לאש ו ָּה ָּ ֵ֥עם ַה ֶזה עצים וַ א ָּכ ָּ ָֽל ַתם׃
יתן
15הנ ָ֣ני מביא עלי ֶכם גוי מ ֶמר ָּחק ֵ֥בית יׂש ָּראל נאם־יהָּ ִ֑וה גָ֣ וי׀ א ָּ ָ֣
עולם הוא גֵ֚וי לא־ת ַ ָ֣דע לשנו ו ֵ֥לא תש ַמע ַמה־י ַד ָֽבר׃
הוא גוי מ ָּ
בורים׃
ַ 16אש ָּפתו כ ֶ ָָ֣ק ֶבר ָּפ ִ֑ת ַוח כ ָּלם ג ָֽ
אכל
אכל צאנך וב ָּק ֶרך י ַ ֵ֥
נותיך י ַ
17ו ָּא ַכל ק ָֽצירך ו ַלח ֶמך יאכלו ָּב ֶנָ֣יך וב ֶ
בוט ַח ָּבהנָּ ה ֶב ָּ ָֽח ֶרב׃
גַ פנך ותאנָּ ֶ ִ֑תך יר ִ֞שש ָּע ָ֣רי מב ָּצ ֶריך א ֶ ֵ֥שר ַא ָּתה ֵ֥
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18ו ַגם ַביָּ ֵ֥מים ָּהה ָּמה נאם־יהָּ ִ֑וה ָֽלא־ ֶא ֱע ֶ ֵׂ֥שה את ֶכם ָּכ ָּ ָֽלה׃
ל־א ֶלה
ת־כ ִ֑
הוה ֱאֹלהינו ָּלנו ֶא ָּ
19ו ָּהיָּ ה ָ֣כי תאמרו ַ ָ֣ת ַחת ֶמה ָּע ָּׂשה י ָּ
יהם ַכא ֶשר עזַ ב ֶתם אותי וַ ַת ַעב ִ֞דו ֱאֹלהי נ ָּכר ב ַארצ ֶכם ֵ֚כן
ו ָּא ַמר ָּ ָ֣ת אל ֶ
ַת ַעב ָ֣דו זָּ רים ב ֶא ֶרץ ֵ֥לא ָּל ֶ ָֽכם׃

ס

ַ 21ה ֵ֥גידו זאת ב ָ֣בית יַ ע ִ֑קב ו ַהשמי ֵ֥עו ָּה ביהו ָּדה לא ָֽמר׃
21שמעו־ ָּ ָ֣נא זאת ַ ֵ֥עם ָּס ָּכל ו ָ֣אין ִ֑לב עי ַנַֽים ָּל ֶהם ו ָ֣לא יראו ָּאז ַנֵַֽ֥ים ָּל ֶהם
ו ֵ֥לא יש ָּ ָֽמעו׃
ַ 22האותי לא־תי ָּראו נאם־יהוָּ ה אם מ ָּפנַ י ָ֣לא ָּתחילו א ֶשר־ ַׂשמתי חול
ג ָ֣בול ַליָּ ם ָּחק־עו ָּלם ו ָ֣לא יַ ַעב ֶ ִ֑רנהו וַ ָֽיתגָּ עשו ו ָ֣לא יו ָּכלו ו ָּה ֵ֥מו גַ ָּליו ו ֵ֥לא
יַ ַעב ָֽרנהו׃
23ו ָּל ָּעם ַהזֶ ה ָּהיָּ ה לב סו ָ֣רר ומו ֶ ִ֑רה ָּסרו וַ י ָֽלכו׃
וירה
24ו ָֽלא־ ָּאמ ָ֣רו בל ָּב ָּבם ני ָּרא נָּ א ֶאת־יהָּ ָ֣וה ֱאֹלהינו ַהנתן ֶג ֶשם ֶ ֵ֥
ר־לנו׃
ומלקוש בע ִ֑תו שבעות ח ֵ֥קות ָּקציר יש ָּמ ָּ ָֽ
ַ
25עונותי ֶכם הטו־ ִ֑א ֶלה ו ַח ָ֣טאותי ֶכם ָּמנ ֵ֥עו ַהטוב מ ֶ ָֽכם׃
שְך יקושים ה ֵ֥ציבו ַמשחית אנָּ ֵ֥שים
26כי־נמצ ֵ֥או ב ַעמי ר ָּש ִ֑עים יָּ שור כ ַ ָ֣
יל ָֽכדו׃
27ככלוב ָּ ָ֣מלא עוף ֵ֥כן ָּבתי ֶהם מל ָ֣אים מר ָּ ִ֑מה ַעל־ ֵ֥כן גָּ דלו ַוַָֽֽיַ ע ָֽשירו׃
א־דנו ֵ֥דין יָּ תום ויַ צ ִ֑ליחו
י־רע ָ֣דין ל ָּ
ָּ 28שמנָ֣ ו ָּעשתו ַ ֵ֚גם ָּ ָֽעב ָ֣רו דבר ָּ
ומש ַ ֵ֥פט ֶאביונים ֵ֥לא ָּש ָּ ָֽפטו׃

1088

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

ר־כזֶ ה ֵ֥לא תתנַ קם
הוִ֑ה ֵ֚אם בגָ֣ וי א ֶש ָּ
ָֽ ַ 29ה ַעל־ ֵ֥א ֶלה ָֽלא־ ֶאפקד נאם־י ָּ
נַ פ ָֽשי׃

ס

ַ 31ש ָּמה ו ַ ָ֣שערו ָּרה נהי ָּתה ָּב ָּ ָֽא ֶרץ׃
יהם ו ַעמי ָּ ָ֣אהבו כִ֑ן
ַ 31הנבי ִ֞אים נב ָ֣או־ ַב ֶש ֶקר ו ַהכהנים יר ָ֣דו ַעל־יד ֶ
יתּה׃
ה־תעׂשו ל ַאחר ָּ ָֽ
ומ ַ
ַ ָֽ
ל־בית
שופר ו ַע ֵ֥
וש ַלם ובתק ַוע תק ָ֣עו ָּ
ָּ 1 6ה ָ֣עזו׀ בנָ֣י בניָּ מן מ ֶק ֶרב י ָ֣ר ָּ
ַה ֶכ ֶרם ׂש ָ֣או ַמׂש ִ֑את ֵ֥כי ָּר ָּעה נשק ָּ ֵ֥פה מ ָּצפון ו ֶ ֵ֥ש ֶבר גָּ ָֽדול׃
ַ 2הנָּ וָּ ה ו ַהמענָּ גָּ ה ָּדמיתי ַבת־ציָֽ ון׃
3א ֶלי ָּה יָּ ֵ֥באו רעים ו ֶעדרי ֶ ִ֑הם ָּתקעו ָּע ֶלי ָּה א ָּהלים ָּסביב ָּרעו ֵ֥איש
ֶאת־יָּ ָֽדו׃
ַ 4קדשו ָּע ֶלי ָּה מל ָּח ָּמה קומו ונַ ע ֶ ָ֣לה ַ ָֽב ָּצ ֳה ָּ ִ֑רים ֵ֥אוי ָּלנו כי־ ָּפ ָּ ָ֣נה ַהיום ֵ֥כי
ינָּ טו צללי־ ָּ ָֽע ֶרב׃
5קֵ֚ ומו ונַ ע ֶ ָ֣לה ַב ָּלי ָּלה ונַ שחי ָּתה ַארמנו ֶ ָֽתי ָּה׃

ס

רוש ַלם סל ָּלִ֑ה ֵ֚היא
ָ֣ 6כי כה ָּא ַמר יהָּ ָ֣וה צ ָּבאות כר ָ֣תו ע ָּצה ושפ ֵ֥כו ַעל־י ָּ
ָּה ָ֣עיר ָּהפ ַקד כ ָּלּה ֵ֥ע ֶשק בקר ָּ ָֽבּה׃
ל־פ ַני
יה כן ה ָָ֣ק ָּרה ָּר ָּע ָּ ִ֑תּה ָּח ָּ ָ֣מס וָּ שד י ָּש ַמע ָּבּה ַע ָּ
ימ ָּ
7כ ָּהָ ֵ֥קיר ַבור מ ֶ
ומ ָּ ָֽכה׃
ָּתמיד ֳח ֵ֥לי ַ
8הוָּ סרי י ָ֣רו ָּש ַלם ֶפן־תָ ַ ֵ֥קע נַ פשי מ ִ֑מְך ֶפן־אׂשי ָ֣מְך ש ָּמ ָּמה ֶא ֶרץ לֵ֥ וא
נוש ָּבה׃
ָּ ָֽ
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9כה ָּא ַמר יהָּ ָ֣וה צ ָּבאות עולל יעוללֵ֥ ו ַכ ֶג ֶפן שא ָ֣רית יׂש ָּר ִ֑אל ָּהשב יָּ דך
ל־סלס ָֽלות׃
כבוצר ַע ַ
ַ 11על־מי א ַדב ָּרה ו ָּאעי ָּדה ויש ָּמעו הנה ער ָּ ָ֣לה ָּאזנָּ ם ו ֵ֥לא יוכלו
צו־בו׃
ל ַהק ִ֑שיב ה ָ֣נה ד ַבר־יהוָּ ה ָּה ָּ ֵ֥יה ָּל ֶהם ל ֶחר ָּפה ֵ֥לא יַ חפ ָֽ
ל־עולל ַבחוץ ו ַעל
ָּ
הוה׀ ָּמלאתי נל ָ֣איתי ָּהכיל שפְך ַע
11ואת ח ַמת י ָּ
יָּמים׃
ֵ֥סוד ַבחורים יַ ח ָּ ִ֑דו ָֽכי־גַ ם־איש עם־א ָּשה י ָּלכדו זָּ ָקן עם־מ ֵ֥לא ָֽ
י־א ֶטה ֶאת־יָּ די
יהם ַלאחרים ָּׂש ֵ֥דות ונָּ שים יַ ח ָּ ִ֑דו ָֽכ ַ
12ונָּ ַסבו ָּ ָֽבת ֶ
הוָֽה׃
ַעל־יש ֵ֥בי ָּה ָּא ֶרץ נאם־י ָּ
13כי מק ַטנָּ ם ו ַעד־גדו ָּלם כלו בו ָ֣צ ַע ָּ ִ֑ב ַצע ומנָּ ביא ו ַעד־כהן כלו ֵ֥ע ֶׂשה
ָּ ָֽש ֶקר׃
ַ14וַָֽֽי ַרפ ִ֞או ֶאת־ ֶש ֶבר ַעמי ַעל־נ ַק ָּלה לאמר ָּשלָ֣ ום׀ ָּשלִ֑ ום ואין ָּש ָֽלום׃
15הבישו ֵ֥כי תוע ָּבה ָּע ִׂ֑שו גַ ם־ ָ֣בוש ָֽלא־יבושו גַ ם־ ַהכלים ָ֣לא יָּ ָּדעו ָּל ִ֞כן
הוָֽה׃
יפלו ַבנפלים בעת־פ ַקד ֵ֥תים י ָּכשלו ָּא ַ ֵ֥מר י ָּ

ס

עולם אי־זֶ ה
ָ֣ 16כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה עמדו ַעל־ד ָּרכים וראו ו ַשאלָ֣ ו׀ לנת ָ֣בות ָּ
כו־בּה ומצ ֵ֥או ַמרג ַוע לנַ פש ֶכִ֑ם וַ יאמרו ֵ֥לא נ ָֽלְך׃
ֶד ֶרְך ַהטוב ול ָּ
שופר וַ יאמרו ֵ֥לא נַ ק ָֽשיב׃
17וַ הקמתי עלי ֶכם צפים ַהקשיבו ל ָ֣קול ָּ ִ֑
ָּ 18לכן שמ ָ֣עו ַהגו ִ֑ים וד ֵ֥עי ע ָּדה ֶאת־א ֶשר־ ָּ ָֽבם׃
19שמ ָ֣עי ָּה ָּא ֶרץ הנה ָּאנכי מ ֵ֥ביא ָּר ָּעה ֶאל־ ָּה ָּ ֵ֥עם ַה ֶזה פ ָ֣רי ַמחשבו ָּ ִ֑תם
סו־בּה׃
תורתי וַ ימא ָּ ָֽ
כי ַעל־ד ָּב ַרי ָ֣לא הקשיבו ו ָּ
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ָּ 21ל ָּמה־זֶ ה לי לבונָּ ה מש ָּ ָ֣בא ָּתבוא ו ָּק ֶנֵ֥ה ַהטוב מ ֶ ָ֣א ֶרץ ֶמר ָּ ִ֑חק
א־ערבו ָֽלי׃
יכם ָ֣לא ל ָּרצון וזבח ֶיכם ל ָּ ֵ֥
ע ָֽלות ֶ

ס

ָּ 21לכן ֵ֚כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה הנ ֵ֥ני נתן ֶאל־ ָּה ָּ ֵ֥עם ַה ֶזה מכש ִ֑לים ו ָּ ָ֣כשלו ָּבם
ָּאבות ו ָּב ֵ֥נים יַ ח ָּדו ָּש ֵ֥כן ורעו י ָּא ָּ ָֽבדו׃
ֵ֚ 22כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה הנה ַ ֵ֥עם ָּבא מ ֶ ָ֣א ֶרץ ָּצ ִ֑פון וגָ֣ וי גָּ דול יעור
י־א ֶרץ׃
מיַ רכת ָּ ָֽ
קולם ַכיָּ ָ֣ם יֶ ֱה ֶמה
ָ֣ ֶ 23ק ֶשת וכי ִ֞דון יַ חזיקו ַאכזָּ ֵ֥רי הוא ו ָ֣לא י ַרחמו ָּ
ו ַעל־סוסים יר ָּ ִ֑כבו ָּערוְך כאיש ַלמל ָּח ָּמה ָּע ַליְך ַבת־ציָֽ ון׃
ָּ 24ש ַ ֵ֥מענו ֶאת־ ָּשמעו ָּר ָ֣פו יָּ ִ֑דינו ָּצ ָּרה ֶה ֱחזי ַקתנו חיל ַכיול ָּ ָֽדה׃
וב ֶד ֶרְך ַאל־תלִ֑כי ֵ֚כי ֶ ָ֣ח ֶרב לאיב ָּמגור מ ָּס ָֽביב׃
ַ 25אל־ ָֽתצאי ַה ָּש ֶדה ַ
ַ 26בת־ ַעמי חגרי־ ָּׂשק והת ַפל ָ֣שי ָּבא ֶפר א ֶבל יָּ חיד ע ָׂ֣שי ָּלְך מס ַפד
ַתמרו ִ֑רים ָ֣כי פתאם יָּ ֵ֥בא ַהשדד ָּע ָֽלינו׃
ת־דר ָּ ָֽכם׃
וב ַחנ ָּת ֶא ַ
ָּ 27בחון נ ַת ֵ֥תיך ב ַעמי מב ָּ ִ֑צר ות ַדע ָּ
ובר ֶזִ֑ל כ ָּ ֵ֥לם ַמשחיתים ָֽה ָּמה׃
28כ ָּלם ָּס ָ֣רי ָֽסוררים הל ֵ֥כי ָּרכיל נ ָ֣ח ֶשת ַ
שתם ע ָּ ִ֑פ ֶרת ַל ָּשוא ָּצ ַ ָ֣רף ָּצרוף ו ָּרעים ֵ֥לא נ ָּ ָֽתקו׃
29נָּ ַ ָ֣חר ַמפ ַח מא ַ ָ֣
ָ֣ ֶ 31כ ֶסף נמ ָּאס ָּקראו ָּל ֶ ִ֑הם ָֽכי־ ָּמ ַ ֵ֥אס יהָּוה ָּב ֶ ָֽהם׃

פ

אמר׃
הוה ל ָֽ
שר ָּהיָּ ָ֣ה ֶ ָֽאל־ירמיָּ הו מ ֵ֥את י ָּ
ַ 1 7ה ָּד ָּבר א ֶ ָ֣
2עמד ב ַש ַער ָ֣בית יהוָּ ה ו ָּק ָּ ָ֣רא ָּת ָּשם ֶאת־ ַה ָּד ָּבר ַה ֶ ִ֑זה ו ָּא ַמר ִָּ֞ת שמ ָ֣עו
יהוָֽה׃
הודה ַה ָּבאים ַבש ָּע ָ֣רים ָּהא ֶלה ל ָֽהש ַתחות ַל ָּ
ד ַבר־יהוָּ ה ָּכל־י ָּ
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ָֽ 3כה־ ָּא ִַ֞מר יהָּוה צ ָּבאות ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל הי ֵ֥טיבו ַדרכי ֶכם ו ַ ָֽמ ַעללי ֶ ִ֑כם
וַ א ַשכ ָּנָ֣ה ֶאת ֶכם ַב ָּמ ֵ֥קום ַה ֶזָֽה׃
אמר ה ַיכל יהוָּ ה ה ַיכָ֣ל יהוָּ ה
ַ 4אל־תבט ָ֣חו ָּל ֶכם ֶאל־דב ֵ֥רי ַה ֶש ֶקר ל ִ֑
הוה ָֽה ָּמה׃
יכל י ָּ
ה ַ ֵ֥
5כי אם־היטיב תיטיבו ֶאת־ ַדרכי ֶכם ו ֶאת־ ַ ָֽמ ַעללי ֶ ִ֑כם אם־ ָּעׂשו ַ ָֽתעׂשו
מש ָּפט ֵ֥בין איש ו ֵ֥בין ר ָֽעהו׃
ָ֣ 6גר יָּ תום ו ַאל ָּמנָּ ה ָ֣לא ַ ָֽתעשקו ו ָּ ָ֣דם נָּ קי ַ ָֽאל־תשפכו ַב ָּמ ָ֣קום ַה ֶזִ֑ה
ו ַאחרי ֱאֹלהים אחרים ֵ֥לא תלכו ל ַ ֵ֥רע ָּל ֶ ָֽכם׃
7וש ַכנתי ֶאת ֶכם ַב ָּמ ָ֣קום ַהזֶ ה ָּב ָּא ֶרץ א ֶ ֵ֥שר נָּ ַתתי ַלא ָֽבות ֶיכִ֑ם
ד־עולם׃
ָּ ָֽ
ן־עולם ו ַע
ָּ
למ
8הנה ַא ֶתם בט ָ֣חים ָּל ֶכם ַעל־דברי ַה ָּ ִ֑ש ֶקר לבלתי הו ָֽעיל׃
9הגָּ נב׀ ָּרצ ַח ָֽונָּ אף וה ָּש ֵ֥ב ַע ַל ֶש ֶקר ו ַק ָ֣טר ַל ָּ ִ֑ב ַעל ו ָּהֹלְך ַאחרי ֱאֹל ֵ֥הים
אחרים א ֶ ֵ֥שר ָֽלא־י ַדע ֶ ָֽתם׃
שר נק ָּרא־ש ָ֣מי ָּע ָּליו וַ א ַמר ֶתם
11ו ָּבא ִֶ֞תם וַ ע ַמד ֶ ָ֣תם ל ָּפנַ י ַב ַבית ַהזֶ ה א ֶ ָ֣
ל־התועבות ָּה ָֽא ֶלה׃
נ ַ ִ֑צלנו ל ַ ָ֣מ ַען עׂשות ֵ֥את ָּכ ַ
ַ 11המ ָּע ַ ָ֣רת ָּפרצים ָּהיָּ ה ַה ַבית ַה ֶזה א ֶשר־נק ָּ ָֽרא־ש ֵ֥מי ָּע ָּליו בעינ ֶיכִ֑ם ַגם
הוָֽה׃
ָּאנכי הנֵ֥ה ָּראיתי נאם־י ָּ

ס

שר בשילו א ֶשר ש ַכנ ָֽתי שמי ָּשם
ָ֣ 12כי לכו־נָּ א ֶאל־מקומי א ֶ ָ֣
שונה וראו ָ֣את א ֶשר־ ָּע ָׂ֣שיתי לו מפני ָּר ַעת ַע ֵ֥מי יׂש ָּר ָֽאל׃
ָּב ָֽרא ָּ ִ֑
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הוִ֑ה וָּ א ַדבר
13ו ַע ָּתה ַי ַען עׂשות ֶכם ֶאת־ ָּכל־ ַה ַ ָֽמע ֵׂ֥שים ָּהא ֶלה נאם־י ָּ
יתם׃
יכם ַהשכם ו ַדבר ו ָ֣לא ש ַמע ֶתם וָּ ֶאק ָּ ֵ֥רא ֶאת ֶכם ו ֵ֥לא ענ ֶ ָֽ
אל ֶ
14ו ָּעׂשיתי ַל ַ ָ֣בית׀ א ֶשר ָֽנַֽק ָּרא־ש ָ֣מי ָּע ָּליו א ֶשר ַא ֶתם בט ָ֣חים בו
ו ַל ָּמקום א ֶשר־נָּ ַ ֵ֥תתי ָּל ֶכם ו ַלא ָֽבותי ֶ ִ֑כם ַכא ֶ ֵ֥שר ָּעׂשיתי לש ָֽלו׃
15והש ַלכ ֵ֥תי ֶאת ֶכם מ ַ ָ֣על ָּפ ָּ ִ֑ני ַכא ֶשר הש ַלכתי ֶאת־ ָּכל־אחי ֶכם את
ָּכל־ ֶ ֵ֥ז ַַֽרע ֶאפ ָּ ָֽרים׃

ס

16ו ַא ִָּ֞תה ַאל־תת ַפ ָ֣לל׀ ב ַעד־ ָּה ָּ ָ֣עם ַהזֶ ה ו ַאל־ת ָּשא ַבע ָּדם ר ָּ ֵ֥נה ותפ ָּלה
ינני שמ ַע א ָּ ָֽתְך׃
ו ַאל־תפגַ ע־ ִ֑בי כי־א ֶ ֵ֥
ָֽ ַ 17האינךָ֣ ר ֶאה ָּמה ֵ֥ה ָּמה עׂשים ב ָּע ָ֣רי יהו ָּ ִ֑דה ובחצות ירו ָּש ָּ ָֽלם׃
ַ 18ה ָּב ִ֞נים מ ַלק ָ֣טים עצים ו ָּ ָֽה ָּאבות מ ַבע ָ֣רים ֶאת־ ָּהאש ו ַהנָּ שים ָּל ָ֣שות
אֹלהים אחרים
ָּב ִ֑צק ַלעׂשות ַכוָּ נים למ ֶ ָ֣ל ֶכת ַה ָּש ַמים ו ַהסְך נ ָּסכים ל ָ֣
ל ַמ ַען ַהכע ָֽסני׃
ַ 19האתי ֵ֥הם ַמכעסים נאם־יהָּ ִ֑וה הלָ֣ וא א ָּתם ל ַמ ַען ֵ֥ב ֶשת פני ֶ ָֽהם׃

ס

ל־ה ָּמ ָ֣קום ַהזֶ ה
ָּ 21ל ִ֞כן כה־ ָּא ַ ָ֣מר׀ אד ָּ ָ֣ני יהוה הנה ַאפי ַוָֽח ָּמתי נ ֶת ֶכת ֶא ַ
ובע ָּרה
ל־עץ ַה ָּש ֶדה ו ַעל־פ ָ֣רי ָּ ָֽהא ָּד ָּ ִ֑מה ָּ
ל־הבה ָּמה ו ַע ֵ֥
ל־ה ָּא ָּדם ו ַע ַ
ַע ָּ ָֽ
ו ֵ֥לא תכ ֶ ָֽבה׃

ס

ֵ֥ 21כה ָּא ַמר יהָּ ֵ֥וה צ ָּבאות ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּר ִ֑אל עלותי ֶכם ס ֵ֥פו ַעל־זבחי ֶכם
ואכלֵ֥ ו ָּב ָּ ָֽׂשר׃
אותם מ ֶ ָ֣א ֶרץ
22כי ָֽלא־ד ַברתי ֶאת־א ָֽבותי ֶכם ו ָ֣לא צויתים ביום הוצי ֵ֥א ָּ
עולה וָּ ָּז ַָֽבח׃
מצ ָּ ִ֑רים ַעל־דב ֵ֥רי ָּ
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ָ֣ 23כי ָֽאם־ ֶאת־ ַה ָּד ָּ ָ֣בר ַהזֶ ה צויתי או ָּתם לאמר שמ ָ֣עו בקולי ו ָּהייתי ָּל ֶכם
שר א ַצֶ ָ֣וה
ל־ה ֶד ֶרְך א ֶ ָ֣
ָֽלאֹלהים ו ַא ֶתם ָֽתהיו־ ָ֣לי ל ָּ ִ֑עם וַ ה ַלכ ֶתם ב ָּכ ַ
יטב ָּל ֶ ָֽכם׃
ֶאת ֶכם ל ַמ ַען י ַ ֵ֥
24ולא ָּ ָֽשמעו ו ָֽלא־ה ָ֣טו ֶאת־ ָּאזנָּ ם וַ ָֽילכו ב ָ֣מעצות בשררות ל ָּבָ֣ם ָּה ָּ ִ֑רע
וַ יהיֵ֥ ו ל ָּאחור ו ֵ֥לא ל ָּפנָֽים׃
25למן־ ַהיום א ֶשר יָּ צאו א ָֽבותי ֶכם מ ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ַרים ַעד ַהיָ֣ ום ַה ֶזִ֑ה
ת־כל־ע ָּב ַ ָ֣די ַהנביאים יום ַהש ֵ֥כם ו ָּש ָֹֽל ַח׃
יכם ֶא ָּ
וָּ ֶאש ַלח אל ֶ
ת־ער ָּפם הרעו
ת־אז ָּנִ֑ם וַ יַ קשו ֶא ָּ
26ולוא ָּשמעו א ַלי ו ֵ֥לא הטו ֶא ָּ
בותם׃
מא ָּ ָֽ
את
ל־הד ָּב ָ֣רים ָּהא ֶלה ו ֵ֥לא ישמעו א ֶלִ֑יך ו ָּק ָּ ֵ֥ר ָּ
ת־כ ַ
27וד ַבר ָּת אלי ֶהם ֶא ָּ
וכה׃
אל ֶיהם ו ֵ֥לא יַ ענָֽ ָּ
ֹלהיו ו ֵ֥לא
הוָ֣ה ֱא ָּ
וא־שמעו בקול י ָּ
שר ָֽל ָּ
יהם ֶזה ַהגוי א ֶ ָ֣
28ו ָּא ַמר ָּ ָ֣ת אל ֶ
יהם׃
מוסר ָּ ָֽאב ָּדה ָּ ָֽה ֱאמונָּ ה ונכר ָּתה מפ ֶ ָֽ
ָּלקחו ָּ ִ֑

ס

29גָּ זי נזרְך ָֽו ַהשליכי וׂש ֵ֥אי ַעל־ש ָּפים ק ָּינִ֑ה ֵ֚כי ָּמ ַ ָ֣אס יהוָּ ה וַ יטש
ת־דור ֶעב ָּר ָֽתו׃
ֶא ֵ֥
יהם ַב ַבית
הוִ֑ה ָּ ָׂ֣שמו ש ָֽקוצ ֶ
ָֽ 31כי־ ָּעׂשו בני־יהו ָּ ֵ֥דה ָּה ַרע בעי ַני נאום־י ָּ
א ֶשר־נק ָּרא־ש ֵ֥מי ָּע ָּליו ל ַטמ ָֽאו׃
יהם
ובנִ֞ ו ָּב ָ֣מות ַהת ֶפת א ֶשר בגָ֣יא ֶבן־הנם לׂשרף ֶאת־בנ ֶ ֵ֥
ָּ 31
ו ֶאת־בנת ֶיהם ָּב ִ֑אש א ֶשר ָ֣לא צויתי ו ֵ֥לא ָּעל ָּתה ַעל־ל ָֽבי׃
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ָּ 32ל ִ֞כן ה ָֽנה־יָּ מים ָּבאים נאם־יהוָּ ה ולא־י ָּאמר עוד ַהת ֶפת ו ָ֣גיא ֶבן־הנם
כי אם־ ָ֣גיא ַההר ָּ ִ֑גה ו ָּקב ֵ֥רו בת ֶפת מ ֵ֥אין ָּמ ָֽקום׃
ָֽ 33ו ָּהי ָּתה נב ַלת ָּה ָּעם ַהזֶ ה ל ַ ָֽמא ָּכל ל ֵ֥עוף ַה ָּש ַמים ול ֶב ֱה ַ ָ֣מת ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ואין
ַמח ָֽריד׃
34והש ַב ָ֣תי׀ מ ָּע ָ֣רי יהו ָּדה ו ָֽמחצות י ָ֣רו ָּש ַלם קול ָּׂשׂשון ו ָ֣קול ׂשמ ָּחה
ֵ֥קול ָּח ָּתן ו ָ֣קול ַכ ָּ ִ֑לה ֵ֥כי ל ָּחר ָּבה תהיֶ ֵ֥ה ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
הודה
ת־עצ ָ֣מות ַמל ָֽכי־י ָּ ָ֣
ָּ 1 8ב ָ֣עת ַה ָ֣היא נאם־יהוָּ ה וי ָ֣ציאו ֶא ַ
ת־עצמות ַהכהנים ו ָ֣את׀ ַעצ ָ֣מות ַהנביאים ואת
מות־ׂש ָּריו ו ֶא ַ
ָּ
ת־עצ
ו ֶא ַ
יהם׃
רוש ָּלם מקבר ֶ ָֽ
ַעצ ֵ֥מות יוש ָֽבי־י ָּ
2וש ָּטחום ַל ֶש ֶמש ו ַליָּ ר ַח ול ָ֣כל׀ צ ָּ ָ֣בא ַה ָּש ַמים א ֶשר אהבום וַ א ֶשר
שר ד ָּרשום וַ א ֶ ֵ֥שר ָֽהש ַתחוו ָּל ֶ ִ֑הם
יהם וַ א ֶ ָ֣
ע ָּבדום ַ ָֽוא ֶשר ָּהל ָ֣כו ַ ָֽאחר ֶ
לא י ָּ ָֽאספו ו ָ֣לא י ָּקברו לד ֶמן ַעל־פ ֵ֥ני ָּהא ָּד ָּמה ָֽיהיָֽ ו׃
ן־המש ָּפ ָּ ֵ֥חה ָּ ָֽה ָּר ָּעה
3ונב ַ ֵ֥חר ָּמוֶ ת ָֽמ ַחיים לכל ַהשארית ַהנש ָּארים מ ַ
הוֵ֥ה
שר ה ַדח ָ֣תים ָּשם נאם י ָּ
ל־המקמות ַהנש ָּארים א ֶ ָ֣
ַה ִ֑זאת ב ָּכ ַ
צ ָּב ָֽאות׃

ס

4ו ָּא ַמר ָּ ָ֣ת אלי ֶהם ֵ֚כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה היפלו ו ָ֣לא יָּ ִ֑קומו אם־יָּ שוב ו ֵ֥לא
יָּ ָֽשוב׃
רוש ַלם מש ָּ ָ֣בה נ ַצ ִַ֑חת ֶה ֱחזיקו ַב ַתרמית
ַ 5מדו ַע שוב ָּבה ָּה ָּ ֵ֥עם ַה ֶזה י ָּ
מאנו ָּל ָֽשוב׃
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ל־ר ָּעתו לאמר ֶ ָ֣מה
6הק ַשבתי ָּו ֶָֽאש ָּמע לוא־כָ֣ן י ַדברו ָ֣אין איש נ ָּחם ַע ָּ ָ֣
ותם כ ֵ֥סוס שוטף ַבמל ָּח ָּ ָֽמה׃
ָּע ִׂ֑שיתי כלה ָּ ֵ֚שב במ ָ֣ר ָּצ ָּ
7גַ ם־חסי ָּ ָ֣דה ַב ָּש ַמים ָּ ָֽיַֽד ָּעה ָֽמוע ֶדי ָּה ותר וסוס ו ָּעגור ָּשמרו ֶאת־עָ֣ת
הוָֽה׃
ב ָּ ִ֑אנָּ ה ו ַעמי ָ֣לא ָּ ָֽיַֽדעו את מש ַ ֵ֥פט י ָּ
ש ֶקר
8אי ָּכה ָֽתאמרו ח ָּכ ָ֣מים אנַ חנו ותו ַ ֵ֥רת יהָּוה א ָּ ִ֑תנו ָּאכן ה ָ֣נה ַל ֶ ָ֣
ָּע ָּׂשה עט ֶ ֵ֥ש ֶקר ספ ָֽרים׃
־מה
9ה ָ֣בישו ח ָּכמים ַחתו וַ י ָּל ִ֑כדו הנה בד ַבר־יהוָּ ה ָּמ ָּאסו ו ָּחכ ַ ָֽמת ֶ
ָּל ֶ ָֽהם׃

ס

ָּ 11לכן ֶאתן ֶאת־נשי ֶהם ַלאחרים ׂש ָֽדותי ֶהם ליָ֣ ורשים כי מ ָּקטן
ו ַעד־גָּ דול כלה בצ ַָ֣ע ָּ ִ֑ב ַצע מנָּ ביא ו ַעד־כהן כלה ֵ֥ע ֶׂשה ָּ ָֽש ֶקר׃
ת־עמי ַעל־נ ַק ָּלה לאמר ָּשלָ֣ ום׀ ָּשלִ֑ ום ואין ָּש ָֽלום׃
ת־ש ֶבר ַב ַ
11וַ י ַר ִ֞פו ֶא ֶ
12הבשו ֵ֥כי תוע ָּבה ָּע ִׂ֑שו גַ ם־ ָ֣בוש ָֽלא־יבשו וה ָּכלם ָ֣לא יָּ ָּדעו ָּל ִ֞כן יפלָ֣ ו
הוה׃
ַבנפלים בעת פק ָּד ָּתם י ָּכשלו ָּא ַ ֵ֥מר י ָּ ָֽ

ס

הוִ֑ה אין ענָּ בים ַבגֶ ֶפן ואין תאנָ֣ים ַבתאנָּ ה
ָּ 13א ֵ֥סף אסיפם נאם־י ָּ
ו ֶ ָֽה ָּע ֶלה נָּ בל וָּ ֶא ֵ֥תן ָּל ֶהם יַ ַעב ָֽרום ׃
ַ 14על־ ָּמה א ַ ָ֣נחנו ָֽישבים ָֽה ָּאספו ונָּ בוא ֶאל־ ָּע ֵ֥רי ַהמב ָּצר ונד ָּמה־ ָּ ִ֑שם כי
יהוה׃
יהוָּ ה ֱאֹלהינו הד ָּמנו וַ יַ ש ָָ֣קנו מי־ראש ֵ֥כי ָּח ָּטאנו ַל ָּ ָֽ
ַ 15קוֵ֥ה ל ָּשלום ו ָ֣אין ִ֑טוב ל ֵ֥עת ַמרפה והנֵ֥ה ב ָּע ָּ ָֽתה׃
16מ ָּדן נש ַמע נַ ח ַ ָ֣רת סו ָּסיו מקול מצהלָ֣ ות ַאבי ָּריו ָּרע ָּשה ָּכל־ ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ
לואּה עיר ו ֵ֥ישבי ָּ ָֽבּה׃
וַ יָּ בואו וַ ָֽיאכלו ֶ ָ֣א ֶרץ ומ ָּ
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17כי הנני מ ַשל ַח ָּב ֶכם נ ָּחשים צפענים א ֶ ֵ֥שר אין־ ָּל ֶהם ָּ ִ֑ל ַחש ונש ֵ֥כו
הוָֽה׃
ֶאת ֶכם נאם־י ָּ

ס

ַ 18מב ֵ֥ליגיתי עלָ֣י יָּ גִ֑ ון ָּע ַלי ל ֵ֥בי ַדָּ ָֽוי׃
19הנה־ ִ֞קול ַ ָֽשו ַ ָ֣עת ַבת־ ַעמי מ ֶא ֶרץ ַמר ַחקים ַ ָֽהיהוָּ ה ָ֣אין בציון
ם־מל ָּכּה ָ֣אין ָּ ִ֑בּה ַמד ַוע הכעסוני בפסל ֶיהם ב ַהבלֵ֥י נ ָּ ָֽכר׃
א ַ
ָּ 21ע ַ ֵ֥בר ָּקציר ָּ ָ֣כ ָּלה ָּ ִ֑קיץ וַ א ַנחנו לֵ֥ וא נו ָּ ָֽשענו׃
ַ 21על־ ֶ ֵ֥ש ֶבר ַבת־ ַעמי ָּהש ָּ ִ֑ברתי ָּק ַדרתי ַש ָּמה ֶה ֱחז ָּ ָָֽקתני׃
ַ 22ה ֳצרי ָ֣אין בגל ָּעד אם־רפא ָ֣אין ָּ ִ֑שם כי ַמד ַוע ָ֣לא ָּ ָֽעל ָּתה אר ַכת
ת־ע ָֽמי׃
ַב ַ
יומם וָּ ַלי ָּלה את ַ ָֽחל ֵ֥לי
ָֽ 23מי־יתן ראשי ַמים ועיני מ ָ֣קור דמ ָּ ִ֑עה ו ֶאב ֶכה ָּ ָ֣
ת־ע ָֽמי׃
ַב ַ
ת־עמי ואל ָּכה ָֽמא ָּ ִ֑תם כי
ָֽ 1 9מי־יתנָ֣ני ַבמד ָּבר מלון ָֽארחים ו ֶ ָֽא ֶעז ָּבה ֶא ַ
כ ָּלם מ ָּנָ֣אפים ע ֶצ ֶרת בג ָֽדים׃
מונה גָּ ב ָ֣רו ָּב ָּ ִ֑א ֶרץ כי מ ָּר ָּעה
ַ2וַָֽֽיַ דרכו ֶאת־לשונָּ ם ַקש ָּ ָ֣תם ֶש ֶקר ו ֵ֥לא ֶל ֱא ָּ
הוָֽה׃
ל־ר ָּעה׀ יָּ ָּצאו וא ֵ֥תי ָֽלא־יָּ ָּדעו נאם־י ָּ
ֶא ָּ

ס

3איש מרעהו ה ָּשמרו ו ַעל־ ָּכל־ ָּאח ַאל־תב ָּ ִ֑טחו כי ָּכל־ ָּאח ָּע ָ֣קוב
יַ עקב ו ָּכל־ר ַע ָּר ֵ֥כיל יַ ה ָֹֽלְך׃
4ואיש ברעהו י ָּהתלו וֶ ֱא ֶמת ָ֣לא י ַד ִ֑ברו למדו לשו ָּנם ַד ֶבר־ ֶש ֶקר ַהעוֵ֥ה
נל ָֽאו׃
הוָֽה׃
5שבתך ב ָ֣תוְך מר ָּ ִ֑מה במר ָּמה מאנֵ֥ ו ַ ָֽד ַעת־אותי נאם־י ָּ
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י־איְך ֶא ֱע ֶׂשה
הוָ֣ה צ ָּבאות הננֵ֥י צור ָּפם וב ַחנ ִ֑תים ָֽכ ָ֣
ָּ 6לכן כה ָּא ַמר י ָּ
ת־ע ָֽמי׃
מפני ַב ַ
שונם מר ָּ ָ֣מה ד ִ֑בר בפיו ָּשלום ֶאת־רעהו י ַדבר ובקרבו
ֵ֥ 7חץ ָּשוחט ל ָּ
יָּ ֵׂ֥שים ָּאר ָֽבו׃
ר־כזֶ ה ֵ֥לא תתנַ קם
הוִ֑ה ֵ֚אם בגָ֣ וי א ֶש ָּ
ד־בם נאם־י ָּ
א־אפ ָּק ָּ
ל־א ֶלה ָֽל ֶ
ַ 8ה ַע ֵ֥
נַ פ ָֽשי׃

ס

ַ 9על־ ֶה ָּהרים ֶא ָּשא ב ָ֣כי וָּ נֶ הי ו ַעל־נאות מד ָּבר קינָּ ה כי נצתו
י־איש עבר ו ֵ֥לא ָּשמעו ָ֣קול מק ֶנִ֑ה מעוף ַה ָּש ַמים ו ַעד־בה ָּמה
מבל ָ֣
נָּ דדו ָּה ָּ ָֽלכו׃
הודה ֶא ֵ֥תן ש ָּמ ָּמה
ת־ערי י ָּ
רוש ַלם לגַ לים מ ָ֣עון ַת ִ֑נים ו ֶא ָּ
11ונָּ ַתתי ֶאת־י ָּ
יושב׃
מבלי ָֽ

ס

ָֽ 11מי־ ָּהאיש ֶ ָֽה ָּח ָּכם ויָּ ָ֣בן ֶאת־זאת וַ א ֶשר ד ֶבר ָֽפי־יהָּוה א ָּליו ויַ ג ָּ ִ֑דּה
ל־מה ָּאב ָּ ָ֣דה ָּה ָּא ֶרץ נצ ָּ ֵ֥תה ַכמד ָּבר מבלי ע ָֽבר׃
ַע ָּ

ס

12וַ ָ֣יא ֶמר יהוָּ ה ַעל־ ָּעז ָּבם ֶאת־ ָ֣תו ָּרתי א ֶ ֵ֥שר נָּ ַתתי לפני ֶ ִ֑הם ולא־ ָּשמ ֵ֥עו
־הלכו ָּ ָֽבּה׃
בקולי ולא ָּ ֵ֥
בותם׃
13וַ י ָ֣לכו ַאחרי שר ָ֣רות ל ָּ ִ֑בם ו ַאחרי ַהב ָּעלים א ֶ ֵ֥שר למדום א ָּ ָֽ

ס

ת־ה ָּ ֵ֥עם
ָּ 14לכן ָֽכה־ ָּא ִַ֞מר יהָּוה צ ָּבאות ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל הנני ַמאכי ָּלם ֶא ָּ
י־ראש׃
ַה ֶזה ַ ָֽלע ָּנִ֑ה והשקיתים מ ָֽ
יהם
בותם וש ַלחתי ַ ָֽאחר ֶ
15וַ ה ָֽפצותים ַבגוים א ֶשר ָ֣לא ָּ ָֽיַֽדעו ה ָּמה ַוָֽא ָּ ִ֑
אותם׃
ת־ה ֶח ֶרב ַ ֵ֥עד ַכלותי ָּ ָֽ
ֶא ַ
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בואינָּ ה
הוָ֣ה צ ָּבאות הת ָֽבוננו וקר ֵ֥או ַלמקוננות ות ֶ ִ֑
16כה ָּא ַמר י ָּ
ל־הח ָּכ ֵ֥מות שלחו ו ָּת ָֽבואנָּ ה׃
ו ֶא ַ
17ות ַמהרנָּ ה ות ֶ ֵ֥שנָּ ה ָּעלינו ֶנִ֑הי ות ַרדנָּ ה עינינו דמ ָּעה ו ַעפ ַעפינו
לו־מים׃
יז ָּ ָֽ
י־ע ַזָ֣בנו ָּא ֶרץ ֵ֥כי
ָ֣ 18כי ֵ֥קול נהי נש ַ ֵ֥מע מציון ָ֣איְך ש ָּ ִ֑דדנו בשנָֽ ו מאד ָֽכ ָּ
נותינו׃
השליכו משכ ָֽ

ס

ָֽ 19כי־ש ַמענָּ ה נָּ שים ד ַבר־יהוָּ ה ות ַ ֵ֥קח ָּאזנ ֶכם ד ַבר־ ִ֑פיו ו ַלמדנָּ ה
עותּה ק ָּינָֽה׃
יכם נֶ הי וא ָּ ֵ֥שה ר ָּ
בנָֽ ות ֶ
עולל מחוץ
ָֽ 21כי־ ָּע ָּלה ָּמוֶ ת ב ַחלונינו ָּבא ב ַארמנו ִ֑תינו ל ַהכרית ָּ
ַבחורים מרח ָֽבות׃
ַ 21דבר ֵ֚כה נאם־יהוָּ ה ו ָּנָֽפ ָּלה נב ַלָ֣ת ָּ ָֽה ָּא ָּדם כד ֶמן ַעל־פנָ֣י ַה ָּש ֶ ִ֑דה
וכ ָּעמיר מ ַאח ֵ֥רי ַהקצר ו ֵ֥אין מ ַא ָֽסף׃

ס

ָ֣ 22כה׀ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ַאל־ית ַהלל ָּח ָּכם ב ָּחכ ָּמתו ו ַאל־ית ַה ֵ֥לל ַהגבור
בג ָֽב ָּור ִ֑תו ַאל־ית ַה ֵ֥לל ָּעשיר ב ָּעש ָֽרו׃
ָ֣ 23כי אם־ב ִ֞זאת ית ַה ָ֣לל ַהמת ַהלל ַהׂשכל ויָּ ָ֣ד ַע אותי ֵ֚כי א ָ֣ני יהוָּ ה ֵ֥ע ֶׂשה
הוָֽה׃
ֶח ֶסד מש ָּ ֵ֥פט וצ ָּד ָָּקה ָּב ָּ ִ֑א ֶרץ ָֽכי־ב ֵ֥א ֶלה ָּח ַפצתי נאם־י ָּ

ס

24הנה יָּ ֵ֥מים ָּבאים נאם־יהָּ ִ֑וה ו ָּ ָ֣פ ַקדתי ַעל־ ָּכל־מול ב ָּער ָּ ָֽלה׃
ַ 25על־מצ ַ ָ֣רים ו ַעל־יהו ָּדה ו ַעל־ ֱא ִ֞דום ו ַעל־בני ַעמון ו ַעל־מו ָּאב ו ַעל
ל־בית
ָּכל־קצו ָ֣צי פ ָּאה ַהישבים ַבמד ָּ ִ֑בר כי ָּכל־ ַהגוים ערלים ו ָּכ ֵ֥
יׂש ָּראל ַערלי־לָֽב׃
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1 10שמ ָ֣עו ֶאת־ ַה ָּד ָּבר א ֶשר ד ֶבר יהָּוה עלי ֶכם ֵ֥בית יׂש ָּר ָֽאל׃
ָ֣ 2כה׀ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ֶאל ֶ־ד ֶרְך ַהגוים ַאל־תל ָּמדו ומא ֵ֥תות ַה ָּש ַמים
ַאל־ת ָּ ִ֑חתו ָֽכי־י ַ ֵ֥חתו ַהגוים מ ָֽה ָּמה׃
י־ח ָּרש
ָֽ 3כי־ח ֵ֥קות ָּ ָֽה ַעמים ֶ ָ֣ה ֶבל ִ֑הוא ָֽכי־עץ מ ַי ַָ֣ער כ ָּרתו ַמע ֵׂ֥שה י ֵ֥ד ָּ
ַ ָֽב ַמע ָּ ָֽצד׃
יָּפיק׃
4ב ֶ ֵ֥כ ֶסף ובזָּ ָּהב ייַ ִ֑פהו ב ַמסמרות וב ַמ ָּקבות י ַחזקום ולֵ֥ וא ָֽ
5כת ֶמר מק ָּ ֵ֥שה ה ָּמה ו ָ֣לא י ַדברו נָּ ֵׂ֥שוא ינָּ ׂשוא ָ֣כי ָ֣לא יצ ָּ ִ֑עדו
אותם׃
י־לא יָּ רעו וגַ ם־היטיב ֵ֥אין ָּ ָֽ
ל־תיראו מ ֶהם כ ָ֣
ַא ָֽ

ס

בורה׃
הוִ֑ה גָּ ֵ֥דול ַא ָּתה וגָּ ֵ֥דול שמך בג ָּ ָֽ
6מ ֵ֥אין ָּכמוך י ָּ
ָ֣ 7מי לא יַָֽֽ ָּראך ֶ ָ֣מ ֶלְך ַהגוים ֵ֥כי לך יָּ ָּ ִ֑א ָּתה ָ֣כי ב ָּכל־ ַחכמי ַהגוים
וב ָּכל־ ַמלכו ָּתם מ ֵ֥אין ָּכ ָֽמוך׃
8וב ַא ַחת יבע ָ֣רו ויכ ָּ ִ֑סלו מו ַ ֵ֥סר ה ָּבלים ֵ֥עץ ָֽהוא׃
צורף
ידי ִ֑
אופז ַמע ֵׂ֥שה ָּח ָּרש ו ָ֣
יובא וזָּ ָּהב ָֽמ ָּ
ֶ 9כ ֶָ֣סף מר ָּ ִ֞קע מ ַתר ָ֣שיש ָּ
בושם ַמע ֵׂ֥שה ח ָּכמים כ ָּ ָֽלם׃
תכ ֶלת ו ַארגָּ ָּמן ל ָּ
עולִ֑ם מקצפו תר ַעָ֣ש
ומ ֶלְך ָּ
ֹלהים ַחיים ֶ ָ֣
וא־א ֵ֥
ָֽיהוה ֱאֹלהים ֱא ֶמת ָֽה ֱ
ַ 11ו ָּ
א־יָּכלו גוים זַ ע ָֽמו׃
ָּה ָּא ֶרץ ו ָֽל ֵ֥

ס

11כדנָּ ה תאמ ָ֣רון להום ֱא ָּ ָ֣ל ַהיָּ א ָֽדי־ש ַמ ָּ ֵ֥יא ו ַארָ ָּקא ָּ ָ֣לא ע ַ ִ֑בדו יא ַבדו
ָֽמ ַאר ָּעא ומן־ת ֵ֥חות ש ַמ ָּיא ָֽא ֶלה׃

ס

12ע ֵׂ֥שה ֶא ֶרץ בכחו מ ֵ֥כין תבל ב ָּחכ ָּמ ִ֑תו ובתבונָּ תו נָּ ָּ ֵ֥טה ָּש ָּ ָֽמים׃
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13לקול תתו ה ֵ֥מון ַמים ַב ָּש ַמים וַ יַ ע ֶלֵ֥ה נׂשאים מקצָ֣ה ְָּ ָּ ִ֑א ֶרץ ב ָּרָקים
ַל ָּמ ָּטר ָּע ָּׂשה וַ יֵ֥ וצא ר ַוח מאצר ָּ ָֽתיו׃
14נב ַער ָּכל־ ָּא ָּדם מ ַד ַעת ה ֵ֥ביש ָּכל־צורף מ ָּ ִ֑פ ֶסל כי ֶ ֵ֥ש ֶקר נסכו
א־ר ַוח ָּ ָֽבם׃
ול ֵ֥
ָ֣ ֶ 15ה ֶבל ה ָּמה ַמעׂשה ַתעת ִ֑עים ב ֵ֥עת פק ָּד ָּתם יא ָֽבדו׃
הוֵ֥ה
ָֽ 16לא־כא ֶלה ָ֣ח ֶלק יַ עקב ָֽכי־יוצר ַהכל הוא ויׂש ָּראל ש ֶבט ַנָֽח ָּל ִ֑תו י ָּ
צ ָּבאות ש ָֽמו׃

ס

17אס ֵ֥פי מ ֶא ֶרץ כנ ָּע ִ֑תְך י ֶש ֶבתי ַב ָּמ ָֽצור׃

ס

ָֽ 18כי־כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה הנ ֵ֥ני קול ַע ֶאת־יוש ֵ֥בי ָּה ָּא ֶרץ ַב ַ ָ֣פ ַעם ַה ִ֑זאת
וַ הצ ֵ֥רותי ָּל ֶהם ל ַ ֵ֥מ ַען ימ ָּ ָֽצאו׃

ס

ֵ֥ 19אוי לי ַעל־שברי נַ ח ָּלה ַמ ָּכ ִ֑תי וַ א ָ֣ני ָּא ַמרתי ַאְך ֶ ֵ֥זה ֳחלי ו ֶא ָּש ֶ ָֽאנו׃
ית ַרי נ ָּ ִ֑תקו ָּב ַני י ָּצאני ואינָּ ם אין־נ ֶ ֵ֥טה עוד ָּא ֳהלי
ָּ 21א ֳה ָ֣לי ש ָּדד ו ָּכל־מ ָּ
יעותי׃
ומָקים יר ָּ ָֽ
21כי נבערו ָּ ָֽהרעים ו ֶאת־יהָּוה ָ֣לא ָּד ָּ ִ֑רשו ַעל־כן ָ֣לא הׂשכילו
וצה׃
ל־מרעי ָּתם נָּ ָֽפ ָּ
ו ָּכ ַ

ס

22קול שמו ָּעה הנָ֣ה ָּב ָּאה ו ַ ֵ֥ר ַעש גָּ דול מ ֶ ָ֣א ֶרץ ָּצ ִ֑פון ָּל ִׂ֞שום ֶאת־ ָּערי
הודה ש ָּמ ָּמה מ ֵ֥עון ַת ָֽנים׃
י ָּ

ס

ת־צע ָֽדו׃
23יָּ ַ ָ֣דעתי יהוָּ ה כי ֵ֥לא ָּל ָּא ָּדם ַדר ִ֑כו ָֽלא־ל ָ֣איש הלְך ו ָּהכין ֶ ָֽא ַ
ן־תמע ָֽטני׃
הוה ַאְך־במש ָּ ִ֑פט ַאל־ב ַאפך ֶפ ַ
24יַ ס ֵ֥רני י ָּ
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שר ָֽלא־י ָּדעוך ו ַעל מש ָּפחות א ֶ ֵ֥שר בשמך
ל־הגוים א ֶ ָ֣
25ש ָ֣פְך ח ָּמתך ַע ַ
י־אכלָ֣ ו ֶ ָֽאת־יַ עקב וַ א ָּכלהו וַ י ַכלהו ו ֶאת־נָּ והו ה ַ ָֽשמו׃
ָ֣לא ָּק ָּ ִ֑ראו ָֽכ ָּ

פ

שר ָּה ָּיָ֣ה ֶ ָֽאל־ירמיָּ הו מ ֵ֥את יהָּוה לא ָֽמר׃
ַ 1 11ה ָּד ָּבר א ֶ ָ֣
הודה ו ַעל־ישבי
ל־איש י ָּ
2שמעו ֶאת־דברי ַהב ָ֣רית ַה ִ֑זאת וד ַבר ָּתם ֶא ָ֣
רוש ָּ ָֽלם׃
י ָּ
ֹלהי יׂש ָּר ִ֑אל ָּא ָ֣רור ָּהאיש א ֶשר ָ֣לא
הוה ֱא ָ֣
ה־א ַ ֵ֥מר י ָּ
3ו ָּא ַמר ָּ ָ֣ת אלי ֶהם ָֽכ ָּ
יש ַמע ֶאת־דברי ַהב ֵ֥רית ַה ָֽזאת׃
שר צ ָ֣ויתי ֶאת־א ָֽבותי ֶכם ביָ֣ ום הוצי ָֽאי־או ָּ ָ֣תם מ ֶ ָֽא ֶרץ־מצ ַרים מכור
4א ֶ ָ֣
ַה ַברזֶ ל לאמר שמעו בקולי וַ עׂשי ֶ ָ֣תם או ָּתם כ ֵ֥כל א ֶשר־א ַצֶוה ֶאת ֶכִ֑ם
אֹלהים׃
יתם לי ל ָּעם ו ָּ ָ֣אנכי ֶאה ֶיֵ֥ה ָּל ֶכם ל ָֽ
והי ֶ
5ל ַמ ַען ָּהקים ֶאת־ ַהשבו ָּעה א ֶשר־נש ַ ָ֣בעתי ַלא ָֽבותי ֶכם ָּלתת ָּל ֶהם ֶ ָ֣א ֶרץ
הוה׃
זָּ ַ ֵ֥בת ָּח ָּלב וד ַבש ַכיָ֣ ום ַה ֶ ִ֑זה וָּ ַ ֵ֥א ַען וָּ א ַמר ָּא ֵ֥מן׀ י ָּ ָֽ

ס

הודה ובח ֵ֥צות
־הד ָּברים ָּהא ֶלה ב ָּע ָ֣רי י ָּ
6וַ יא ֶמר יהוָּ ה א ַלי ק ָּרא ֶאת־ ָּכל ַ
אותם׃
אמר שמעו ֶאת־דברי ַהב ָ֣רית ַהזאת וַ עׂש ֶיתם ָּ ָֽ
רוש ַלם ל ִ֑
י ָּ
אותם מ ֶא ֶרץ מצ ַרים
יכם ביום ַהעלותי ָּ
 7כי ָּהעד ַהעדתי ַבא ָֽבות ֶ
קולי׃
אמר שמעו ב ָֽ
־היָ֣ ום ַהזֶ ה ַהש ֵ֥כם ו ָּהעד ל ִ֑
ו ַעד ַ
8ולא ָּ ָֽשמעו ו ָֽלא־ה ָ֣טו ֶאת־ ָּאזנָּ ם וַ י ָ֣לכו איש בשרירות ל ָּ ָ֣בם ָּה ָּ ִ֑רע
וָּ ָּאביא עלי ֶהם ֶ ָֽאת־ ָּכל־דברי ַהברית־ ַהזאת א ֶשר־צ ֵ֥ויתי ַלעׂשות ו ֵ֥לא
ָּע ָֽׂשו׃

ס

9וַ ֵ֥יא ֶמר יהָּוה א ָּ ִ֑לי ָֽנמ ָּצא־ ֶק ֶשר ב ָ֣איש יהו ָּדה ובישבי ירו ָּש ָּ ָֽלם׃
1102

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

ָּ 11שבו ַעל־עונת אבו ָּתם ָּה ָֽראשנים א ֶשר ָֽמאנו לש ָ֣מו ַע ֶאת־ד ָּב ַרי
ֹלהים אחרים ל ָּעב ָּ ִ֑דם הפרו ָֽבית־יׂש ָּראל ובָ֣ית
ו ָ֣ה ָּמה ָּהלכו ַאחרי ֱא ֵ֥
בותם׃
הודה ֶאת־בריתי א ֶ ֵ֥שר ָּכ ַרתי ֶאת־א ָּ ָֽ
י ָּ

ס

ָּ 11לכן ֵ֚כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה הנני מביא אלי ֶהם ָּר ָּעה א ֶ ֵ֥שר ָֽלא־יוכלו ָּלצָ֣את
יהם׃
מ ֶ ִ֑מנָּ ה וזָּ ע ָ֣קו א ַלי ו ֵ֥לא ֶאש ַמע אל ֶ ָֽ
12ו ָּ ָֽהל ִ֞כו ָּע ָ֣רי יהו ָּדה וישבי י ָ֣רו ָּש ַלם ו ָּ ָֽזעקו ֶאל־ ָּ ָ֣ה ֱאֹלהים א ֶשר ֵ֥הם
יושיעו ָּל ֶהם ב ֵ֥עת ָּר ָּע ָּ ָֽתם׃
מ ַקטרים ָּל ֶ ִ֑הם והוש ַע ָֽלא־ ֵ֥
רוש ַלם ַׂשמ ֶתם
הודה ומס ִ֞ ַפר ח ָ֣צות י ָּ
ֹלהיך י ָּ ִ֑
ֵ֚ 13כי מס ַ ָ֣פר ָּע ֶריך ָּהיֵ֥ ו ֱא ֶ
מזבחות ַלב ֶשת מזבחות ל ַק ֵ֥טר ַל ָּ ָֽב ַעל׃

ס

14ו ַא ָּתה ַאל־תת ַפלל ב ַעד־ ָּה ָּ ָ֣עם ַהזֶ ה ו ַאל־ת ָּ ֵ֥שא ַבע ָּדם ר ָּ ָ֣נה ותפ ָּ ִ֑לה ָ֣כי
אי ֶ ָ֣נני שמ ַע בעת ָּקר ָּ ֵ֥אם א ַלי ב ַ ֵ֥עד ָּר ָּע ָּ ָֽתם׃

ס

ׂשותּה ַ ָֽהמז ָּמ ָּתה ָּ ָֽה ַרבים וב ַׂשר־ק ֶדש יַ ַעב ָ֣רו
ָ֣ ֶ 15מה ָֽלידי ִ֞די בביתי ע ָּ
ָֽמ ָּע ָּלִ֑יְך ֵ֥כי ָּר ָּעתכי ָּ ֵ֥אז ַתע ָֹֽלזי ׃
מולָ֣ה גד ָּלה
הוה ש ִ֑מְך ל ָ֣קול׀ ה ָּ
ַ 16זַֽית ַ ָֽרענָּ ן י ָ֣פה פרי־ת ַאר ָּק ָּ ֵ֥רא י ָּ
יותיו׃
יה ו ָּרעו ָּדל ָּ ָֽ
ה ֵ֥צית אש ָּע ֶל ָּ
17וַ יהָּוה צ ָּבאות ַהנו ָ֣ט ַע או ָּתְך ד ֶ ֵ֥בר ָּע ַליְך ָּר ָּ ִ֑עה בג ַלל ָּר ַעת ָֽבית־יׂש ָּראל
ו ָ֣בית יהו ָּדה א ֶשר ָּע ֵׂ֥שו ָּל ֶהם ל ַהכעסני ל ַק ֵ֥טר ַל ָּ ָֽב ַעל׃

ס

יהם׃
יתני ַמ ַעלל ֶ ָֽ
ָֽ ַ18ויהָּ ֵ֥וה ָֽהוד ַיעני ָּוָֽא ָּ ִ֑ד ָּעה ָּאז הרא ַ ֵ֥
19וַ אני כ ֶ ֵ֥כ ֶבׂש ַאלוף יו ַ ָ֣בל לט ִ֑בו ַח ו ָֽלא־יָּ ַדעתי ָֽכי־ ָּע ַ ָ֣לי׀ ָּחש ָ֣בו ַמח ָּשבות
נַ שחי ָּתה עץ ב ַלחמו ונכר ֶתנו מ ֶ ָ֣א ֶרץ ַחיים ושמו ָֽלא־יזָּ ֵ֥כר ָֽעוד׃
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ָֽיהוה צ ָּבאות שפָ֣ט ֶצ ֶדק ב ֵ֥חן כ ָּליות וָּ לִ֑ב ֶאר ֶאה נק ָּ ָֽמתך מ ֶהם ֵ֥כי
ַ 21ו ָּ
יבי׃
א ֶליך ג ֵ֥ליתי ֶאת־ר ָֽ

ס

אמר
שי ענָּ תות ַ ָֽהמ ַבק ֵ֥שים ֶ ָֽאת־נַ פשך ל ִ֑
ָּ 21לכן ָֽכה־ ָּא ַמר יהוָּ ה ַעל־ ַאנ ָ֣
שם יהוָּ ה ו ֵ֥לא ָּתמות ביָּ ָֽדנו׃
לא תנָּ בא ב ָ֣

ס

יָּמתו ַב ֶח ֶרב
יהם ַה ַ ָֽבחורים ָ֣
הוָ֣ה צ ָּבאות הננֵ֥י פקד על ֶ ִ֑
ָּ 22לכן כה ָּא ַמר י ָּ
יהם יָּ מתו ָּב ָּר ָּ ָֽעב׃
יהם ובנָ֣ ות ֶ
בנ ֶ
23ושארית ֵ֥לא ָֽתה ֶיה ָּל ֶ ִ֑הם ָֽכי־ ָּא ֵ֥ביא ָּר ָּעה ֶאל־ ַאנ ֵ֥שי ענָּ תות ש ַ ֵ֥נת
פק ָּד ָּ ָֽתם׃

ס

ַ 1 12צדיק ַא ָּתה יהוָּ ה ֵ֥כי ָּאריב א ֶ ִ֑ליך ַאְך מש ָּפטים א ַד ָ֣בר או ָּתְך
ַמד ַוע ֶד ֶרְך ר ָּשעים ָּצל ָּחה ָּשלו ָּכל־ ֵ֥בגדי ָּ ָֽבגֶ ד׃
יהם ו ָּרחוק
ם־עָׂ֣שו ֶפִ֑רי ָּקרוב ַא ָּתה בפ ֶ
2נ ַטע ָּתם גַ ם־ש ָּרשו ילכו גַ ָּ
יהם׃
מכליות ֶ ָֽ
וב ַחנ ָּ ֵ֥ת לבי א ָּ ִ֑תְך ַהתקם כ ָ֣צאן לטב ָּחה
3ו ַא ָּתה יהוָּ ה י ַדע ָּתני תראני ָּ
ו ַהקדשם ליֵ֥ ום הר ָּ ָֽגה׃

ס

י־בּה
יבש מ ָּר ַעָ֣ת ָֽישב ָּ
ל־ה ָּש ֶדה י ָּ ִ֑
ד־מ ַתי ֶת ֱא ַבָ֣ל ָּה ָּא ֶרץ ו ֵ֥ע ֶׂשב ָּכ ַ
ַ 4ע ָּ
יתנו׃
ת־אחר ָֽ
ָּספ ָּתה בהמות וָּ עוף ָ֣כי ָּאמרו ֵ֥לא יר ֶאה ֶא ַ
ָ֣ 5כי ֶאת־ ַרג ֵ֥לים׀ ַרצ ָּתה וַ יַ לאוך ו ֵ֥איְך ת ַ ָֽתח ֶרה ֶאת־ ַהסו ִ֑סים וב ֶא ֶרץ
ָּשלום ַא ָּ ָ֣תה בוט ַח ו ֵ֥איְך ַתע ֶׂשה בג ֵ֥און ַהיַ ר ָֽדן׃
ית־אביך גַ ם־ה ָּמה ָּבָ֣גדו ָּבְך גַ ם־ה ָּמה ָּקר ֵ֥או ַאח ֶריך
ם־א ֶ ָ֣חיך וב ָּ
6כי גַ ַ
טובות׃
ל־תא ָ֣מן ָּבם ָֽכי־י ַדב ֵ֥רו א ֶליך ָֽ
ָּמלִ֑א ַא ַ
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ָּ 7עזַ בתי ֶאת־ביתי נָּ ַטשתי ֶאת־נַ ח ָּל ִ֑תי נָּ ַתתי ֶאת־יד ֵ֥דות נַ פשי ב ַ ֵ֥כף
יה׃
אי ֶ ָֽב ָּ
ָּ 8הי ָּתה־ ֵ֥לי נַ ח ָּלתי כ ַארי ָ֣ה ַב ָּ ִ֑י ַער נָּ ת ָּ ֵ֥נה ָּע ַלי בקו ָּלּה ַעל־ ֵ֥כן ׂשנא ָֽתי ָּה׃
ל־ח ַיֵ֥ת ַה ָּש ֶדה
ִ֑יה לכו אספו ָּכ ַ
ַ 9ה ַעיט ָּצב ַוע נַ ח ָּלתי לי ַה ַעיט ָּס ָ֣ביב ָּע ֶל ָּ
ה ָּ ֵ֥תיו ל ָּאכ ָּ ָֽלה׃
ת־חל ַ ֵָ֥קת ֶחמ ָּדתי
11רעים ַרבים ָֽשח ָ֣תו ַכרמי בססו ֶאת־ ֶחל ָּק ִ֑תי ָּנָֽתנו ֶא ֶ
למד ַ ֵ֥בר ש ָּמ ָּ ָֽמה׃
ל־ה ָּא ֶרץ כי ֵ֥אין איש ָּ ֵׂ֥שם
ָּׂ 11ש ָּמּה לש ָּמ ָּמה ָּאב ָּ ֵ֥לה ָּע ַלי שמ ָּ ִ֑מה נָּ ַש ָּמה ָּכ ָּ
ַעל־לָֽב׃
ָֽ ַ 12על־ ָּכל־ש ָּפ ָ֣ים ַבמד ָּבר ָּ ֵ֚באו ָֽשדדים ָ֣כי ֶח ֶרב ַ ָֽליהוָּ ה ָֽאכ ָּלה
ל־ב ָּ ָֽׂשר׃
ה־א ֶרץ ו ַעד־קצָ֣ה ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ֵ֥אין ָּשלום ל ָּכ ָּ
מקצ ֶ

ס

יכם מחרון
בואת ֶ
יועלו ובשו מת ָ֣
13זָּ רעו חטים וק ָ֣צים ָּק ָּצרו נֶ חלו ָ֣לא ִ֑
הוָֽה׃
ַאף־י ָּ

ס

־כל־שכנַ י ָּ ָֽה ָּרעים ַה ָֽנגעים ַ ָֽבנַ ח ָּלה א ֶשר־הנ ַ ֵ֥חלתי
ָ֣ 14כה׀ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ַעל ָּ
הודה
ת־בית י ָּ
ת־עמי ֶאת־יׂש ָּר ִ֑אל הנני ָֽנת ָּשם מ ַעָ֣ל ַאד ָּמ ָּתם ו ֶא ֵ֥
ֶא ַ
תוכם׃
ֶא ֵ֥תוש מ ָּ ָֽ
15ו ָּהיָּ ה ַ ָֽאחרי נָּ ת ָ֣שי או ָּתם ָּאשוב ו ָֽר ַחמ ִ֑תים וַ השבתים ֵ֥איש לנַ ח ָּלתו
ו ֵ֥איש ל ַאר ָֽצו׃
16ו ָּהיָּ ה אם־ ָּל ָ֣מד ילמדו ֶאת־ ַ ָֽדרכי ַעמי לה ָּשב ַע בשמי ַחי־יהוָּ ה ַכא ֶשר
ת־עמי לה ָּשב ַע ַב ָּ ִ֑ב ַעל ונבנו ב ֵ֥תוְך ַע ָֽמי׃
למדו ֶא ַ
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הוָֽה׃
ת־הגֵ֥ וי ַההוא נָּ ֵ֥תוש ו ַאבד נאם־י ָּ
17ואם ָ֣לא יש ָּ ִ֑מעו ונָּ ַתשתי ֶא ַ

ס

ָֽ 1 13כה־ ָּא ַמר יהוָּ ה א ַלי ָּה ִ֞לוְך ו ָּקני ָּת לך אזָ֣ ור פשתים ו ַׂשמתו
ל־מת ֶ ִ֑ניך ו ַב ַמים ֵ֥לא תב ָֽאהו׃
ַע ָּ
2וָּ ֶאק ֶ ֵ֥נה ֶאת־ ָּהאזור כד ַ ָ֣בר יהָּ ִ֑וה וָּ ָּאׂשם ַעל־ ָּמת ָּ ָֽני׃

ס

אמר׃
3וַ יהי ד ַבר־יהָּוה א ַלי ש ֵ֥נית ל ָֽ
שר ַעל־ ָּמת ֶ ִ֑ניך וקום ָ֣לְך פ ָּר ָּתה ו ָּטמנֵ֥הו
ַ 4קח ֶאת־ ָּהאזור א ֶ ֵ֥שר ָּקני ָּת א ֶ ָ֣
ָּשם בנ ֵָ֥קיק ַה ָּ ָֽס ַלע׃
5וָּ אלְך וָּ ֶאטמנהו בפ ָּ ִ֑רת ַכא ֶשר צָּ ֵ֥וה יהָּוה או ָֽתי׃
6וַ יהי מקץ יָּ ָ֣מים ַר ִ֑בים וַ יא ֶמר יהוָּ ה א ַלי קֵ֚ ום ָ֣לְך פ ָּר ָּתה וָ ַקח מ ָּשם
־האזור א ֶ ֵ֥שר צויתיך ל ָּטמנו־ ָּ ָֽשם׃
ֶאת ָּ ָ֣
7וָּ א ָ֣לְך פ ָּר ָּתה וָּ ֶאחפר ָּ ָֽו ֶא ַקח ֶאת־ ָּ ָ֣האזור מן־ ַה ָּמקום א ֶשר־ט ַמנ ָ֣תיו
ָּ ִ֑ש ָּמה והנה נש ַ ָ֣חת ָּהאזור ֵ֥לא יצ ַלח ַל ָֽכל׃

פ

8וַ י ֵ֥הי ד ַבר־יהָּוה א ַ ֵ֥לי לא ָֽמר׃
רוש ַלם
הודה ו ֶאת־ג ֵ֥און י ָּ
9כה ָּא ַ ָ֣מר יהָּ ִ֑וה ָּכ ָּכה ַאש ִ֞חית ֶאת־גאון י ָּ
ָּה ָּ ָֽרב׃
ָּ 11ה ָּעם ַהזֶ ה ָּה ָּרע ַ ָֽהמא ָ֣נים׀ לש ָ֣מו ַע ֶאת־ד ָּב ַרי ַה ָֽהלכים בשר ָ֣רות ל ָּבם
ֹלהים אחרים ל ָּעב ָּדם ולהש ַתחוָ֣ ת ָּל ֶ ִ֑הם ויהי ָּכאזָ֣ ור
וַ ילכו ַ ָֽאחרי ֱא ָ֣
ַהזֶ ה א ֶ ֵ֥שר לא־יצ ַלח ַל ָֽכל׃
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ת־כל־בית
11כי ַכא ֶשר יד ַבק ָּהאזור ֶאל־ ָּמתני־איש ָ֣כן הד ַ ָ֣בקתי א ַלי ֶא ָּ
הודה נאם־יהוָּ ה ָֽלהיֵ֥ ות לי ל ָּעם ול ֵ֥שם
ת־כל־בית י ָּ
יׂש ָּראל ו ֶא ָּ
ולתה ָּלה ולתפ ָּ ִ֑א ֶרת ולא ָּש ָֽמעו׃
ת־ה ָּד ָּ ָ֣בר ַהזֶ ה
יהם ֶא ַ
12ו ָּא ַמר ָּת אל ֶ

ס

ֹלהי יׂש ָּראל
ה־א ַמר יהוָּ ה ֱא ָ֣
ָֽכ ָּ

ָּכל־נ ֶבל י ָּ ָ֣מלא ָּ ִ֑יַֽין ו ָּאמ ָ֣רו א ֶליך היָּ ד ַע ָ֣לא נ ַדע ֵ֥כי ָּכל־נ ֶבל י ָּ ֵ֥מלא ָּ ָֽיַֽין׃
13ו ָּא ַמר ָּת אלי ֶהם ָֽכה־ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה הנ ָ֣ני מ ַמ ָ֣לא ֶאת־ ָּכל־יש ָ֣בי ָּה ָּא ֶרץ
ת־הכהנָ֣ים
־המ ָּל ָ֣כים ַהישבים ל ָּדוד ַעל־כסאו ו ֶא ַ
ַהזאת ו ֶאת ַ
רוש ָּלם ש ָּכ ָֽרון׃
ת־הנביאים ואת ָּכל־יש ֵ֥בי י ָּ
ו ֶא ַ
14ונ ַפצתים איש ֶאל־ ָּאחיו ו ָּה ָּאבות ו ַה ָּבנים יַ ח ָּדו נאם־יהָּ ִ֑וה
־אחוס ו ֵ֥לא א ַרחם מ ַהשחי ָּ ָֽתם׃
־אחמול ו ָֽלא ָּ
ָֽלא ֶ

ס

15שמ ֵ֥עו ו ַהאזינו ַאל־תג ָּ ִ֑בהו ֵ֥כי יהָּוה ד ָֽבר׃
16תנו ַליהוָּ ה ֱאֹלהי ֶכם ָּכבוד ב ֶ ָ֣ט ֶרם יַ חשְך וב ֶט ֶרם ָֽיתנַ ג ֵ֥פו ַרגלי ֶכם
ַעל־ ָּ ָ֣הרי ָּ ִ֑נ ֶשף וקוי ֶתם לאור ו ָּׂש ָּ ָ֣מּה ל ַצל ָּמוֶ ת ישית ַלע ָּר ֶ ָֽפל׃
17ואם ָ֣לא תש ָּמעו ָּה במס ָּת ֵ֥רים תב ֶ ָֽכה־נַ פשי מפנָ֣י גָּוִ֑ה ו ָּדמ ַע תד ַמע
הוָֽה׃
ות ַרד עיני דמ ָּעה ֵ֥כי נש ָּבה ֵ֥ע ֶדר י ָּ

ס

יכם ע ֶט ֶרת
ֱ 18א ֵ֥מר ַל ֶמ ֶלְך ו ַלגב ָּירה ַהש ָ֣פילו ִ֑שבו כי יָּ ַרד ַמרא ָ֣שות ֶ
ָֽתפ ַארת ֶ ָֽכם׃
לומים׃
ָּ 19ע ֵ֥רי ַה ֶנַֽגֶ ב סגרו ו ָ֣אין פ ִ֑ת ַח ָּהג ָּלת יהו ָּדה כ ָּלּה ָּהג ָּ ֵ֥לת ש ָֽ

ס

ן־לְך צאן תפ ַאר ָֽתְך׃
יכם וראי ַה ָּבאים מ ָּצ ִ֑פון ַאיה ָּהע ֶדר נ ַת ָּ
ׂ21שאי ָֽעינ ֶ
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ַ 21מה־ ָֽתאמרי ָֽכי־יפ ָ֣קד ָּע ַליְך ו ַאת ל ַמדת א ָּ ֵ֥תם ָּע ַליְך ַאלפים ל ִ֑ראש
אחזוְך כמו ֵ֥א ֶשת ל ָּ ָֽדה׃
הלוא ח ָּבלים י ֱ
22וכי תאמרי בל ָּבבְך ַמדו ַע ק ָּר ָ֣אני ִ֑א ֶלה ברב עונְַֽך נגלֵ֥ ו שו ַליְך
נֶ חמ ֵ֥סו עק ָּ ָֽביְך׃
23היַ הפְך כושי עורו ונָּ מר ח ַברבר ָּ ִ֑תיו גַ ם־ ַא ֶתם תוכלָ֣ ו להיטיב למדי
ָּה ָֽר ַע׃
ש־עובר לר ַוח מד ָּ ָֽבר׃
ִ֑
24וַ אפיצם כ ַק
הוִ֑ה א ֶשר ָּש ַכ ַָ֣חת אותי ַוָֽתבטחי
ֶ 25זָ֣ה גו ָּרלְך מנָּ ת־מ ַדיְך ָֽמאתי נאם־י ָּ
ַב ָּ ָֽש ֶקר׃
26וגַ ם־אני ָּח ַ ֵׂ֥שפתי שו ַליְך ַעל־ ָּפ ָּ ִ֑נַֽיְך ונר ָּאה קלונְַָֽֽך׃
קוציְך
ָֽ 27נא ַפיְך ומצהלו ַתיְך ז ַ ָ֣מת זנותְך ַעל־ג ָּבעות ַב ָּש ֶדה ָּראיתי ש ָּ ִ֑
וש ַלם ָ֣לא תטהרי ַאח ֵ֥רי ָּמ ַתי ָֽעד׃
ֵ֥אוי ָּלְך י ָ֣ר ָּ

פ

1 14א ֶשר ָּה ָּיה ד ַבר־יהוָּ ה ֶ ָֽאל־ירמיָּ הו ַעל־דברי ַה ַב ָּצ ָֽרות׃
רוש ַלם ָּע ָּ ָֽל ָּתה׃
יה אמללו ָּקד ָ֣רו ָּל ָּ ִ֑א ֶרץ וצו ַ ֵ֥חת י ָּ
הודה וש ָּע ֶ ֵ֥ר ָּ
ָּ 2אב ָּ ָ֣לה י ָּ
־מצאו ַמים ָּשבו
3ו ַא ָ֣דרי ֶהם ָּשל ֵ֥חו צעורי ֶהם ַל ָּ ִ֑מים ָּבָ֣או ַעל־ג ִ֞בים לא ָּ ָ֣
אשם׃
יהם ר ָּיקם ֵ֥בשו ו ָּהכלמו ו ָּח ֵ֥פו ר ָּ ָֽ
כל ֶ
א־ה ָּיֵ֥ה ֶג ֶשם ָּב ָּ ִ֑א ֶרץ ֵ֥בשו א ָּכרים ָּח ֵ֥פו
ַ 4בעבור ָּהא ָּד ָּמה ַח ָּתה כי ל ָּ
אשם׃
ר ָּ ָֽ
5כי גַ ם־ ַאיֶ ֶלת ַב ָּש ֶדה יָּ ל ָּדה ו ָּעזִ֑ וב ֵ֥כי ָֽלא־ ָּה ָּיה ֶ ָֽד ֶשא׃
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י־אין
6ופ ָּראים ָּעמ ָ֣דו ַעל־ש ָּפים ָּשא ֵ֥פו רו ַח ַכ ַת ִ֑נים ָּכלֵ֥ ו עינ ֶיהם כ ֵ֥
ָֽע ֶׂשב׃
7אם־עונינו ָּ ָ֣ענו ָּבנו יהוָּ ה עׂשה ל ַ ָ֣מ ַען ש ֶ ִ֑מך ָֽכי־ ַר ֵ֥בו משובתינו לךֵ֥
ָּח ָּ ָֽטאנו׃
8מקוה יׂש ָּראל ָֽמושיעו בעָ֣ת ָּצ ָּ ִ֑רה ָּל ָּמה ָֽתהיֶ ה כגָ֣ר ָּב ָּא ֶרץ וכאר ַח
נָּ ָּ ֵ֥טה ָּל ָֽלון׃
הוש ַיע ו ַא ָּתה בקרבָ֣נו
א־יוכָ֣ל ל ִ֑
ַ
ָּ 9ל ָּמה ָֽתהיֶ ה כ ָ֣איש נד ָּהם כגבור ל
ל־תנ ָֽחנו׃
יהוָּ ה ושמך ָּע ֵ֥לינו נק ָּרא ַא ַ

ס

ָֽ 11כה־ ָּא ַמר יהוָּ ה ָּל ָּ ָ֣עם ַהזֶ ה כן ָּ ָֽאהבו ָּלנ ַוע ַרגל ֶיהם ָ֣לא ָּח ָּ ִׂ֑שכו וַ יהוָּ ה
אתם׃
ָ֣לא ָּר ָּצם ַע ָּתה יז ָ֣כר עונָּ ם ויפקד ַחט ָּ ָֽ

ס

11וַ ֵ֥יא ֶמר יהָּוה א ָּ ִ֑לי ַאל־תת ַפלל ב ַעד־ ָּה ָּ ֵ֥עם ַה ֶזה לטו ָּ ָֽבה׃
ָ֣ 12כי יָּ צמו אי ֶנני שמ ַע ֶאל־רנָּ ָּתם וכי יַ עלו ע ָּ ֵ֥לה ומנ ָּחה אי ֶ ָ֣נני ר ָּ ִ֑צם כי
אותם׃
ַב ֶח ֶרב ו ָּב ָּר ָּ ָ֣עב ו ַב ֶד ֶבר ָּאנכי מ ַכ ֶ ֵ֥לה ָּ ָֽ

ס

13וָּ א ִַ֞מר א ָּ ָ֣הּה׀ אד ָּ ָ֣ני יהוה הנה ַהנבאים אמרים ָּל ֶהם ָֽלא־תר ָ֣או ֶח ֶרב
ו ָּר ָּעב ָֽלא־יה ֶי ָ֣ה ָּל ֶ ִ֑כם ָֽכי־שלום ֱא ֶמת ֶא ָ֣תן ָּל ֶכם ַב ָּמקום ַה ֶזָֽה׃

ס

14וַ יא ֶמר יהוָּ ה א ַלי ֶ ֵ֚ש ֶקר ַהנבאים נב ָ֣אים בשמי לא ש ַלחתים ו ָ֣לא
צויתים ו ֵ֥לא ד ַברתי אלי ֶ ִ֑הם חזון ֶש ֶקר וָ ֶק ֶסם ֶ ָֽו ֱאלול ו ַתר ָ֣מות ל ָּבם
ה ָּמה ָֽמתנַ ב ֵ֥אים ָּל ֶ ָֽכם׃
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ָּ 15ל ִ֞כן ָֽכה־ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ַ ָֽעל־ ַהנב ִ֞אים ַהנב ָ֣אים בשמי וַ אנָ֣י ָֽלא־ש ַלחתים
וב ָּר ָּעב י ַתמו
וה ָּמה ָֽאמרים ֶ ָ֣ח ֶרב ו ָּר ָּעב ֵ֥לא יה ֶיה ָּב ָּ ָ֣א ֶרץ ַה ִ֑זאת ַב ֶח ֶרב ָּ ָֽ
ַהנבאים ָּה ָֽה ָּמה׃
16ו ָּה ָּ ָ֣עם א ֶשר־ ָ֣ה ָּמה נב ָ֣אים ָּל ֶהם ָֽיהיָ֣ ו מש ָּלכים בחצות ירו ָּש ַלם מפנָ֣י׀
יהם
יהם ובנ ֶיהם וב ָֽנת ֶ ִ֑
ָּה ָּר ָּ ָ֣עב ו ַה ֶח ֶרב ואין מ ַקבר ָּלה ָּמה ָ֣ה ָּמה נש ֶ
ו ָּש ַפכ ֵ֥תי על ֶיהם ֶאת ָּ־ר ָּע ָּ ָֽתם׃
17ו ָּא ַמר ָּת אלי ֶהם ֶאת־ ַה ָּד ָּ ָ֣בר ַהזֶ ה ת ַרדנָּ ה עי ַ ֵ֥ני דמ ָּעה ַ ֵ֥לי ָּלה ויו ָּמם
ת־עמי ַמ ָּכה נַ ח ָּ ֵ֥לה
תולת ַב ַ
ו ַאל־תד ֶ ִ֑מינָּ ה כי ֶש ֶבר גָּ דול נשב ָּרה ב ַ
מ ָֽאד׃
18אם־יָּ ָּ ָ֣צאתי ַה ָּש ֶדה והנה ַחללי־ ֶח ֶרב ואם ָּ ָ֣באתי ָּהעיר והנה ַתחלו ָ֣אי
ל־א ֶרץ ו ֵ֥לא יָּ ָּ ָֽדעו׃
ָּר ָּ ִ֑עב ָֽכי־גַ ם־נָּ ביא גַ ם־כהן ָּסח ֵ֥רו ֶא ֶ

ס

19ה ָּמאס ָּמ ַאס ָּת ֶאת־יהו ָּדה אם־בציון גָּ ע ָּ ָ֣לה נַ פ ֶשך ַמדו ַע הכי ָּתנו ו ֵ֥אין
ָּלנו ַמר ִ֑פא ַקוה ל ָּשלום ו ָ֣אין טוב ול ֵ֥עת ַמרפא והנֵ֥ה ב ָּע ָּ ָֽתה׃
21יָּ ַדענו יהָּוה רשענו עוָ֣ ן אבו ִ֑תינו ֵ֥כי ָּח ָּטאנו ָּ ָֽלְך׃
ל־ת ֵ֥פר ב ָֽריתך
בודך זכר ַא ָּ
ַ 21אל־תנ ַאץ ל ַ ָ֣מ ַען שמך ַאל־תנַ בל כ ָ֣סא כ ֶ ִ֑
א ָּ ָֽתנו׃
22היש ב ַהבלי ַהגוים ַמגשמים ואם־ ַה ָּש ַמים יתנָ֣ ו רב ִ֑בים הלא
ל־א ֶלה׃
ת־כ ָֽ
ית ֶא ָּ
י־א ָּ ֵ֥תה ָּעׂש ָּ
־לְך ָֽכ ַ
הוה ֱאֹלהינו ונ ַקוֶ ה ָּ
ַא ָּתה־הוא י ָּ

פ

1 15וַ יא ֶמר יהוָּ ה א ַלי אם־יַ עמד מ ֶשה ושמואל ל ָּפנַ י ֵ֥אין נַ פשי
ל־פ ַני וי ָֽצאו׃
ל־ה ָּעָ֣ם ַה ֶזִ֑ה ַש ַ ֵ֥לח ָֽמ ַע ָּ
ֶא ָּ
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2ו ָּה ָּיה ָֽכי־יאמ ֵ֥רו א ֶליך ָּ ָ֣אנָּ ה נ ִ֑צא ו ָּא ַמר ָּת אלי ֶהם ָֽכה־ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה א ֶשר
ַל ָּמוֶ ת ַל ָּמוֶ ת וַ א ֶשר ַל ֶח ֶרב ַל ֶח ֶרב וַ א ֶשר ָּ ָֽל ָּר ָּעב ָּ ָֽל ָּר ָּעב וַ א ֶ ֵ֥שר ַלשבי
ַל ֶ ָֽשבי׃
3ו ָּפ ַקדתי עלי ֶהם ַאר ַבע מש ָּפחות נאם־יהוָּ ה ֶאת־ ַה ֶ ָ֣ח ֶרב ַ ָֽלהרג
־הכ ָּלבים לס ִ֑חב ו ֶאת־עוף ַה ָּש ַמים ו ֶאת־ ֶב ֱה ַ ֵ֥מת ָּה ָּא ֶרץ ֶל ֱא ֵ֥כל
ו ֶאת ַ
ול ַהש ָֽחית׃
4ונ ַת ָ֣תים ל ַזַָֽֽו ָּעה לכל ַממל ָ֣כות ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ בג ַלל מנַ ֶשה ֶבן־יחזקיָּ הו ֶ ָ֣מ ֶלְך
ירוש ָּ ָֽלם׃
ר־ע ָּׂשה ב ָּ
הודה ַ ֵ֥על א ֶש ָּ
י ָּ
ומי יָּ סור לש ֵ֥אל ל ָּשֹלם ָּ ָֽלְך׃
וש ַלם ומי יָּ נָ֣ וד ָּלְִ֑ך ָ֣
5כי ָֽמי־יַ חמל ָּע ַליְך י ָ֣ר ָּ
ָ֣ ַ 6את נָּ ַ ֵ֥טשת אתי נאם־יהָּוה ָּא ָ֣חור ת ִ֑לכי וָּ ַאט ֶאת־יָּ די ָּע ַליְך ָּ ָֽו ַאשחיתְך
נלאיתי הנָּ ָֽחם׃
7וָּ ֶאז ֵ֥רם במז ֶרה ב ַשע ָ֣רי ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ש ַכלתי א ַבדתי ֶאת־ ַעמי מ ַדרכ ֶיהם
לוא־שבו׃
ָּ ָֽ
ָֽ ָּ 8עצמו־לי אלמנתו מ ָ֣חול יַ מים הבאתי ָּל ֶ ֵ֥הם ַעל־אם ָּבחור ש ָ֣דד
וב ָּה ָֽלות׃
יה פתאם עיר ֶ
ַ ָֽב ָּצ ֳה ָּ ִ֑רים ה ַפלתי ָּע ֶל ָּ
ושה
יומם ָ֣ב ָּ
9אמל ִ֞ ָּלה י ֶ ָ֣ל ֶדת ַהשב ָּעה נָּ פ ָּ ֵ֥חה נַ פ ָּשּה ָּ ֵ֥באה שמ ָּשּה ב ֵ֥עד ָּ
הוָֽה׃
יתם ַל ֶח ֶרב ֶאתן לפנֵ֥י איב ֶיהם נאם־י ָּ
ו ָּח ִ֑פ ָּרה וש ָֽאר ָּ

ס

ל־ה ָּ ִ֑א ֶרץ ָֽלא־נָּ ֵ֥שיתי
ָֽ 11אוי־ ָ֣לי אמי ָ֣כי ילדתני ֵ֥איש ריב ו ֵ֥איש ָּמדון ל ָּכ ָּ
א־נָֽשו־בי כלֵ֥ ה מ ַקל ַ ָֽלוני׃
ול ָּ
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ת־ר ָּעה
ם־לא ָֽשרותך ל ִ֑טוב אם־לָ֣ וא׀ הפ ַגָ֣ע ָֽתי בך ב ֵ֥ע ָּ
ָּ 11א ַ ָ֣מר יהוָּ ה א ֵ֥
ת־האיָֽב ׃
וב ֵ֥עת ָּצ ָּרה ֶא ָּ
12היָּ ר ַע ַבר ֶזל׀ ַבר ֶזל מ ָּצפון ונ ָֽח ֶשת׃
אותיך
־חט ֶ
רותיך ָּל ַ ֵ֥בז ֶאתן ָ֣לא במ ִ֑חיר וב ָּכל ַ
13חילך ואוצ ֶ
בוליך׃
וב ָּכל־ג ֶ ָֽ
יכם
ת־אי ֶביך ב ֶא ֶרץ ָ֣לא יָּ ָּ ִ֑דע ָּת ָֽכי־אש ָּקד ָּ ֵ֥חה ב ַאפי על ֶ ֵ֥
14ו ַ ָֽהע ַברתי ֶא ָ֣
תו ָּ ָָֽקד׃

ס

ופקדני וה ָּנ ֶַֽקם לי מ ָ֣רד ַפי ַאל־ל ֶ ֵ֥א ֶרְך ַאפך
ַ 15א ָּתה יָּ ַ ָ֣דע ָּת יהוָּ ה זָּ כרני ָּ
ת ָּק ִ֑חני ַדע ׂשא ֵ֥תי ָּע ֶליך ֶחר ָּ ָֽפה׃
16נמצאו ד ָּב ֶריך וָּ ָ֣אכלם וַ יהי ד ָּ ָֽבריך לי ל ָּׂשׂשון ולׂשמ ַ ָ֣חת ל ָּב ִ֑בי
ֹלהי צ ָּב ָֽאות׃
הוה ֱא ֵ֥
ָֽכי־נק ָּרא שמך ָּע ַלי י ָּ

ס

י־ז ַעם
ָֽ 17לא־יָּ ַ ֵ֥שבתי בסוד־מ ַׂשחָקים ָּ ָֽו ֶאעֹלִ֑ ז מפני ָּ ָֽיַֽדך ָּב ָּ ָ֣דד יָּ ַשבתי ָֽכ ַ
אתני׃
מל ָּ ָֽ

ס

נושה ָֽמאנָּ ה ָֽה ָּרפא ָּהיו ָֽתה ֶיֵ֥ה לי כ ָ֣מו
ומ ָּכתי א ָּ ִ֑
ָ֣ ָּ 18ל ָּמה ָּה ָּיה כאבי נֶ ַצח ַ
ַאכזָּ ב ַמים ֵ֥לא נֶ ֱא ָּ ָֽמנו׃

ס

ָּ 19ל ִ֞כן ָֽכה־ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה אם־ ָּתשוב וַ א ָֽשיבך ל ָּפ ַ ָ֣ני ַ ָֽתעמד ואם־תו ֵ֥ציא יָּ ָ ָּקר
יהם׃
־ת ֵ֥שוב אל ֶ ָֽ
מזולל כ ָ֣פי ָֽתה ֶיִ֑ה יָּ שבו ה ָּמה א ֶליך ו ַא ָּתה ָֽלא ָּ
21ונ ַתתיך ָּל ָּ ָ֣עם ַהזֶ ה לחו ַמת נח ֶשת בצו ָּרה ונלח ֵ֥מו א ֶליך ולא־יָ֣ וכלו
הוה׃
הושיעךֵ֥ ול ַהצ ֶילך נאם־י ָּ ָֽ
ָּ ִ֑לְך ָֽכי־אתךֵ֥ אני ל ָֽ
21וה ַצלתיך מיַ ָ֣ד ָּר ִ֑עים ופדתיך מ ַ ֵ֥כף ָּער ָֽצים׃
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אמר׃
הוה א ַ ֵ֥לי ל ָֽ
1 16וַ י ֵ֥הי ד ַבר־י ָּ
ובנות ַב ָּמקום ַה ֶזָֽה׃
ָֽ 2לא־ת ַ ֵ֥קח לך א ָּ ִ֑שה ו ָֽלא־יהיו לך ָּבנָ֣ים ָּ
3כי־ ָ֣כה׀ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ַעל־ ַה ָּבנים ו ַעל־ ַה ָּבנות ַהילודים ַב ָּמ ָ֣קום ַה ֶ ִ֑זה
אותם ָּב ָּ ֵ֥א ֶרץ
בותם ַהמול ֵ֥דים ָּ
אותם ו ַעל־א ָּ
ו ַ ָֽעל־אמ ִָּ֞תם ַהיל ָ֣דות ָּ
ַה ָֽזאת׃
4ממותי ַתחלאים יָּ מתו לא י ָּ ָֽספדו ו ָ֣לא י ָּקברו לד ֶמן ַעל־פ ֵ֥ני ָּהא ָּד ָּמה
ָֽיהיִ֑ ו ו ַב ֶח ֶרב ו ָּ ָֽב ָּר ָּעב יכלו ו ָּהי ָּתה נב ָּל ָּתם ל ַמא ָּכל ל ֵ֥עוף ַה ָּש ַמים
ול ֶב ֱה ַ ֵ֥מת ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃

ס

ָֽ 5כי־ ָ֣כה׀ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ַאל־ ָּתבוא ָ֣בית ַמרז ַח ו ַאל־ת ָ֣לְך לספוד ו ַאל־ ָּתנד
ת־ה ֶח ֶסד
ָּל ֶ ִ֑הם ָֽכי־ ָּא ַספתי ֶאת־שלומי מאת ָּה ָּעם־ ַהזֶ ה נאם־יהוָּ ה ֶא ַ
ת־ה ַרח ָֽמים׃
ו ֶא ָּ ָֽ
6ומתו גדלים וק ַטנים ָּב ָּ ֵ֥א ֶרץ ַהזאת ָ֣לא י ָּק ִ֑ברו ו ָֽלא־יספ ָ֣דו ָּל ֶהם ו ָ֣לא
יתג ַדד ו ֵ֥לא י ָּקר ַח ָּל ֶ ָֽהם׃
אותם ָ֣כוס
ל־מת ו ָֽלא־יַ שקו ָּ
7ו ָֽלא־יפר ֵ֥סו ָּל ֶהם ַעל־א ֶבל לנַ ח ָ֣מו ַע ִ֑
ל־אביו ו ַעל־א ָֽמו׃
ַתנחומים ַע ָּ
ש ֶבת או ָּ ִ֑תם ֶל ֱאכל ולש ָֽתות׃
8ובית־מש ֶ ֵ֥תה לא־ ָּתבוא ָּל ֶ ָ֣

ס

9כי כה ָּא ַמר יהָּוה צ ָּבאות ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל הנני ַמשבית מן־ ַה ָּמ ֵ֥קום
ַה ֶזה לעיני ֶכם ו ָֽבימי ֶ ִ֑כם קול ָּׂשׂשון ו ָ֣קול ׂשמ ָּחה ֵ֥קול ָּח ָּתן ו ֵ֥קול ַכ ָּ ָֽלה׃
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11ו ָּהיָּ ה כי ַתגיד ָּל ָּ ָ֣עם ַהזֶ ה ֵ֥את ָּכל־ ַהד ָּברים ָּה ִ֑א ֶלה ו ָּאמ ָ֣רו א ֶליך
דולה ַהזאת ו ֶמה עוננו
ל־ה ָּר ָּעה ַהג ָּ
הוה ָּעלינו ָ֣את ָּכ ָּ
ל־מה ד ֶבר י ָּ
ַע ֶ
יהוה ֱאֹל ָֽהינו׃
ו ֶ ָ֣מה ַח ָּטאתנו א ֶ ֵ֥שר ָּח ָּטאנו ַ ָֽל ָּ ֵ֥
11ו ָּא ַמר ָּ ָ֣ת אלי ֶהם ַעל א ֶשר־ ָּעזבו אבותי ֶכם אותי נאם־יהוָּ ה וַ ילכו
־תורתי
ַ ָֽאחרי ֱאֹל ָ֣הים אחרים וַ יַ ַעבדום וַ יש ַתחוָ֣ ו ָּל ֶ ִ֑הם וא ָ֣תי ָּעזָּ בו ו ֶאת ָּ
ֵ֥לא ָּש ָּ ָֽמרו׃
12ו ַא ֶתם הרע ֶ ֵ֥תם ַלעׂשות מא ָֽבותי ֶ ִ֑כם והנ ֶ ָ֣כם הלכים ֵ֚איש ַ ָֽאחרי
ו־ה ָּרע לבלתי ש ֵ֥מ ַע א ָּ ָֽלי׃
שר ָ֣רות ל ָֽב ָּ
13וה ַטל ָ֣תי ֶאת ֶכם מ ַעל ָּה ָּ ָ֣א ֶרץ ַהזאת ַעל־ ָּה ָּא ֶרץ א ֶשר ָ֣לא י ַדע ֶתם
יומם וָּ ַלי ָּלה א ֶשר
ַא ֶתם וַ א ָֽבותי ֶ ִ֑כם וַ ע ַבד ֶתם־ ִָּ֞שם ֶאת־ ֱאֹלהים אחרים ָּ ָ֣
א־א ֵ֥תן ָּל ֶכם חנ ָּינָֽה׃
ָֽל ֶ

ס

הוִ֑ה ו ָֽלא־י ָּא ֵ֥מר עוד ַחי־יהוָּ ה א ֶשר
ָּ 14לכן הנָֽה־יָּ ֵ֥מים ָּבאים נאם־י ָּ
ֶה ֱע ָּלה ֶאת־בנֵ֥י יׂש ָּראל מ ֶ ֵ֥א ֶרץ מצ ָּ ָֽרים׃
ָ֣ 15כי אם־ ַחי־יהוָּ ה א ֶשר ֶה ֱע ָּלה ֶאת־בני יׂש ָּראל מ ֶ ָ֣א ֶרץ ָּצפון ומכל
ל־אד ָּמ ָּתם א ֶ ֵ֥שר נָּ ַתתי
ָּ ָֽהא ָּרצות א ֶ ֵ֥שר הד ָּיחם ָּ ִ֑ש ָּמה וַ ה ָֽשבתים ַע ַ
בותם׃
ַלא ָּ ָֽ

ס

16הנני של ַח ל ַדוָּ ֵ֥גים ַרבים נאם־יהָּוה ודיגִ֑ ום ו ַ ָֽאחרי־כן ֶאש ַלח ל ַר ָ֣בים
ל־הר ומ ַ ָ֣על ָּכל־גב ָּעה ומנקיָקי ַהס ָּל ָֽעים׃
ַציָּ דים ו ָּצ ִ֞דום מ ַעל ָּכ ַ
17כי עינַ י ַעל־ ָּכל־ ַדרכי ֶהם ֵ֥לא נסתרו מל ָּפ ָּנִ֑י ו ָֽלא־נצ ַ ֵ֥פן ע ָּונם מ ֶ ֵ֥נַֽגֶ ד
ע ָּינָֽי׃
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ת־אר ִ֑צי
אתם ַעל ַחל ָּלָ֣ם ֶא ַ
18וש ַלמ ָ֣תי ָֽראשונָּ ה משנה עונָּ ם ו ַח ָּט ָּ
יהם ָּמלאו ֶאת־נַ ח ָּל ָֽתי׃
יהם ותוע ָ֣בות ֶ
בנב ַלת ש ָֽקוצ ֶ

ס

19יה ִָּ֞וה עזי ו ָּמעזי ומנוסי ביָ֣ ום ָּצ ָּ ִ֑רה א ֶליך גוים יָּ באו ָֽמ ַאפסי־ ָּא ֶרץ
מועיל׃
ויאמרו ַאְך־ ֶש ֶקר נָּ חלָ֣ ו אבותינו ֶה ֶבל ו ָֽאין־ ָּ ֵ֥בם ָֽ
21היַ ע ֶׂשה־לֵ֥ ו ָּא ָּדם ֱאֹל ִ֑הים וה ָּמה ֵ֥לא ֱאֹל ָֽהים׃
ָּ 21לכן הנ ָ֣ני ָֽמודי ָּעם ַב ַ ָ֣פ ַעם ַהזאת אודי ֵ֥עם ֶאת־יָּ די ו ֶאת־ג ָֽבו ָּר ִ֑תי ויָּ דעו
הוה׃
ָֽכי־ש ֵ֥מי י ָּ ָֽ

ס

רושה ַעל־לָ֣ ַוח
תובה ב ֵ֥עט ַבר ֶזל בצ ָ֣פ ֶרן ָּש ִ֑מיר ח ָּ
הודה כ ָּ
ַ 1 17ח ַ ָ֣טאת י ָּ
יכם׃
ל ָּבם ול ַקרנות מזבחות ֶ ָֽ
חותם וַ אשר ֶיהם ַעל־עָ֣ץ ַ ָֽרע ָּ ִ֑נַֽן ַעל ג ָּב ֵ֥עות ַהגב ָֽהות׃
יהם מזב ָּ
2כזכר בנ ֶ
רותיך ָּל ַ ָ֣בז ֶא ִ֑תן ָּבמ ֶתיך ב ַח ָּטאת
3ה ָּררי ַב ָּש ֶדה חילךֵ֥ ָּכל־אוצ ֶ
בוליך׃
ב ָּכל־ג ֶ ָֽ
ת־אי ֶביך ָּב ָּא ֶרץ
שר נָּ ַ ָ֣תתי ָּלְך ו ַהע ַבדתיך ֶא ָ֣
4ו ָּש ַמט ָּתה ובך מנַ ח ָּ ָֽלתך א ֶ ָ֣
ד־עולם תו ָּ ָָֽקד׃
ָּ ֵ֥
שר ָֽלא־יָּ ָּ ִ֑דע ָּת ָֽכי־אש ק ַדח ֶ ֵ֥תם ב ַאפי ַע
א ֶ ָ֣

ס

שר יב ַ ָ֣טח ָּ ָֽב ָּא ָּדם ו ָּ ֵׂ֥שם ָּב ָּׂשר זר ִ֑עו
ָ֣ 5כה׀ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ָּארור ַהגֶ ֶבר א ֶ ָ֣
הוה יָּ ֵ֥סור ל ָֽבו׃
ומן־י ָּ
6ו ָּהיָּ ה כ ַער ָּ ָ֣ער ָּ ָֽבע ָּר ָּבה ו ֵ֥לא יר ֶאה כי־יָּ ָ֣בוא ִ֑טוב ו ָּש ַכן חררים ַבמד ָּבר
ֶ ֵ֥א ֶרץ מל ָּחה ו ֵ֥לא ת ָֽשב׃

ס

ָּ 7ב ָ֣רוְך ַהגֶ ֶבר א ֶ ֵ֥שר יב ַטח ַ ָֽביהָּ ִ֑וה ו ָּהיָּ ֵ֥ה יהָּוה מב ַט ָֽחו׃
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י־יָּבא
8ו ָּה ִָּ֞יה כ ָ֣עץ׀ ָּש ָ֣תול ַעל־ ַמים ו ַעל־יו ַבל י ַש ַ ָ֣לח ָּ ָֽש ָּר ָּשיו ולא יר ֶא ָֽכ ָ֣
חם ו ָּה ָּיֵ֥ה ָּעלהו ַ ָֽרע ָּ ִ֑נַֽן ובש ַנת ַבצ ֶרת ָ֣לא יד ָּאג ו ֵ֥לא יָּמיש מע ֵׂ֥שות
ֶ ָֽפרי׃
ָּ 9ע ֵ֥קב ַהלב מכל ו ָּאנָ֣ש ִ֑הוא מי י ָּד ֶ ָֽענו׃
11אני יהָּוה ח ֵ֥קר לב ב ָ֣חן כ ָּליִ֑ ות ו ָּלתת לאיש כד ָּר ָּכו כפרי ַמע ָּל ָּ ָֽליו׃

ס

יָּמו יַ ַעז ֶבנו
11קרא ָּדגַ ר ו ָ֣לא יָּ ָּלד ֵ֥ע ֶׂשה ע ֶשר ו ָ֣לא במש ָּ ִ֑פט ַבחצי ָּ
וב ַאחריתו יה ֶיֵ֥ה נָּ ָּ ָֽבל׃
אשון מקום מק ָּד ָֽשנו׃
12כ ָ֣סא ָּכבוד ָּמרום ָֽמר ִ֑
13מקוה יׂש ָּראל יהוָּ ה ָּכל־עז ֶביך י ִ֑בשו יסו ַרי ָּב ָּ ָ֣א ֶרץ י ָּכתבו ֵ֥כי ָּעזבו
הוָֽה׃
ם־חיים ֶאת־י ָּ
מ ֵ֥קור ַ ָֽמי ַ

ס

14ר ָּפאני יהוָּ ה ו ָ֣א ָּרפא הושיעני ואוָּ ִ֑ש ָּעה ֵ֥כי תה ָּלתי ָּ ָֽא ָּתה׃
15הנה־ה ָּמה אמרים א ָּ ִ֑לי ַא ֵ֥יה ד ַבר־יהָּוה ָּ ֵ֥יבוא ָּ ָֽנא׃
16וַ א ִ֞ני לא־ ַ ָ֣אצתי׀ מר ֶ ָ֣עה ַאח ֶריך ויֵ֥ ום ָּאנוש ֵ֥לא הת ַאויתי ַא ָּ ָ֣תה יָּ ָּ ִ֑דע ָּת
מוצָ֣א ׂש ָּפ ַתי ֵ֥נ ַכח ָּפ ֶניך ָּה ָּיָֽה׃
ָּ
ַ 17אל־ ָֽתהיה־לי למח ָּ ִ֑תה ַ ָֽמחסי־ ַא ָּתה ביֵ֥ ום ָּר ָּ ָֽעה׃
18יבשו רד ַפי ו ַאל־א ָ֣ב ָּשה ָּאני י ַ ָ֣חתו ה ָּמה ו ַאל־א ַח ָּתה ָּ ִ֑אני ָּהביא
יהם יָ֣ ום ָּר ָּעה ומש ֶ ֵ֥נה ש ָּברון ָּשב ָֽרם׃
על ֶ

ס

ָֽי־ְ ָּעם א ֶשר יָּבאו בו
19כה־ ָּא ַמר יהוָּ ה א ַלי ָּהֹלְך ו ָּ ָֽע ַמד ָּת ב ַ ָ֣ש ַער בנ ָּ
רוש ָּ ָֽלם׃
הודה וַ א ֶשר י ָ֣צאו ִ֑בו ובכל ַשע ֵ֥רי י ָּ
ַמלכָ֣י י ָּ
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21ו ָּא ַמר ָּ ָ֣ת אלי ֶהם שמעו ד ַבר־יהוָּ ה ַמלכי יהו ָּדה ו ָּכל־יהו ָּדה וכל יש ָ֣בי
רוש ָּ ִ֑לם ַה ָּבאים ַבש ָּע ֵ֥רים ָּה ָֽא ֶלה׃
י ָּ

ס

ֵ֚ 21כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ה ָּשמרו בנַ פ ָֽשותי ֶ ִ֑כם ו ַאל־תׂשאו ַמ ָּשא ביָ֣ ום ַה ַש ָּבת
רוש ָּ ָֽלם׃
אתם ב ַשע ֵ֥רי י ָּ
וַ הב ֶ
22ולא־תוציאו ַמ ָּשא מ ָּ ָֽבתי ֶכם ביָ֣ ום ַה ַש ָּבת ו ָּכל־מ ָּלא ָּכה ָ֣לא ַ ָֽתע ִׂ֑שו
וק ַדש ֶתם ֶאת־יָ֣ ום ַה ַש ָּבת ַכא ֶ ֵ֥שר צויתי ֶאת־אבותי ֶ ָֽכם׃
23ו ָ֣לא ָּ ָֽשמעו ו ֵ֥לא הטו ֶאת־ ָּאז ָּ ִ֑נם וַ יַ קשו ֶאת־ ָּער ָּפם לבל ָ֣תי שומ ַע
מוסר׃
ולבלתי ַ ֵ֥ק ַחת ָּ ָֽ
24ו ָּהיָּ ה אם־ ָּשמ ַע תשמעון א ַלי נאם־יהוָּ ה לבל ָ֣תי׀ ָּה ָ֣ביא ַמ ָּשא
ב ַשערי ָּה ֵ֥עיר ַהזאת ביָ֣ ום ַה ַש ָּ ִ֑בת ול ַקדש ֶאת־יָ֣ ום ַה ַש ָּבת לבל ֵ֥תי
אכה׃
ע ָֽׂשות־בה ָּכל־מ ָּל ָּ ָֽ
25ו ָּ ָ֣באו ב ַשע ָ֣רי ָּה ָ֣עיר ַהזאת מ ָּל ָ֣כים׀ ו ָּׂשרים ישבים ַעל־כסא ָּדוד
רוש ָּלִ֑ם
הודה וישבָ֣י י ָּ
יהם ֵ֥איש י ָּ
ובסוסים ֵ֚ה ָּמה ו ָּ ָׂ֣שר ֶ
רכ ָ֣בים׀ ָּב ֶ ָ֣ר ֶכב ַ
עולם׃
יר־הזאת ל ָּ ָֽ
ויָּ ש ָּ ֵ֥בה ָּ ָֽהע ַ
26ו ָּ ָ֣באו מ ָּע ָֽרי־יהו ָּדה ומסביבות ירו ָּש ַלם ומ ֶ ָ֣א ֶרץ בניָּ מן ומן־ ַהשפ ָּלה
תודה
בונה ומב ֵ֥אי ָּ
עולה ו ֶז ַבח ומנ ָּ ָ֣חה ול ָּ ִ֑
ן־הנֶ גֶ ב מבאים ָּ ֵ֥
ן־ה ָּהר ומ ַ
ומ ָּ
הוה׃
ֵ֥בית י ָּ ָֽ
27ואם־לא תשמעו א ַלי ל ַקדש ֶאת־יָ֣ ום ַה ַש ָּבת ולבל ָ֣תי׀ ׂש ָ֣את ַמ ָּשא
יה ו ָּ ָֽאכ ָּלה
רוש ַלם ביָ֣ ום ַה ַש ָּ ִ֑בת וה ַצתי ָ֣אש בש ָּע ֶר ָּ
ובא ב ַשע ֵ֥רי י ָּ
רוש ַלם ו ֵ֥לא תכ ֶ ָֽבה׃
ַארמנֵ֥ ות י ָּ
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שר ָּה ָּיָ֣ה ֶ ָֽאל־ירמיָּ הו מ ֵ֥את יהָּוה לא ָֽמר׃
ַ 1 18ה ָּד ָּבר א ֶ ָ֣
ֵ֥ 2קום ויָּ ַרד ָּת ָ֣בית ַהיו ִ֑צר ו ָּש ָּמה ַאש ָֽמיעךֵ֥ ֶאת־ד ָּב ָּ ָֽרי׃
3וָּ ארד ָ֣בית ַהיו ִ֑צר והן־הו ע ֶ ֵׂ֥שה מ ָּלא ָּכה ַעל־ ָּה ָּאב ָּנַָֽֽים׃
4ונש ַ ָ֣חת ַהכלי א ֶשר ֵ֥הוא ע ֶׂשה ַבח ֶמר ב ַיָ֣ד ַהיוצִ֑ר ו ָּשב ַוַָֽֽיַ עׂשהו כ ָ֣לי
ַאחר ַכא ֶ ֵ֥שר יָּ ַשר בעינֵ֥י ַהיוצר ַלע ָֽׂשות׃

פ

5וַ י ֵ֥הי ד ַבר־יהָּוה א ַ ֵ֥לי לא ָֽמור׃
הוִ֑ה הנה
6ה ַכיוצר ַהזֶ ה לא־או ַכל ַלע ֵׂ֥שות ָּל ֶכם ֵ֥בית יׂש ָּראל נאם־י ָּ
ן־א ֶ ֵ֥תם ביָּ די ֵ֥בית יׂש ָּר ָֽאל׃
ַכח ֶמר ביַ ָ֣ד ַהיוצר כ ַ

ס

ָ֣ ֶ 7רגַ ע א ַדבר ַעל־גוי ו ַעל־ ַממ ָּל ָּ ִ֑כה לנ ֵ֥תוש ולנתוץ וָֽ ל ַהא ָֽביד׃
ל־ה ָּר ָּעה א ֶ ֵ֥שר
8ו ָּשב ַהגָ֣ וי ַההוא מ ָּ ָ֣ר ָּעתו א ֶ ֵ֥שר ד ַברתי ָּע ָּלִ֑יו ו ָֽנ ַחמתי ַע ָּ ָ֣
ָּח ַשבתי ַלע ֵׂ֥שות ָֽלו׃

ס

9ו ֶ ָ֣רגַ ע א ַדבר ַעל־גוי ו ַעל־ ַממ ָּל ָּ ִ֑כה לבנת ולנ ָֽט ַע׃
טובה א ֶ ֵ֥שר
ל־ה ָּ
קולי ו ָֽנ ַחמתי ַע ַ
11ו ָּע ָּׂשה ָּה ַרעה בעינַ י לבלתי ש ָ֣מ ַע ב ִ֑
אותו׃
יטיב ָֽ
ָּא ַמרתי לה ֵ֥

ס

11ו ַע ָּתה ֱא ָּמר־ ָּ ָ֣נא ֶאל־איש־יהו ָּדה ו ַעל־יושבי ירו ָּש ַלם לאמר ֵ֚כה ָּא ַ ָ֣מר
יכם ָּר ָּעה וח ֵ֥שב על ֶיכם ַ ָֽמח ָּש ָּ ִ֑בה ָ֣שובו נָּ א
יהוָּ ה הנה ָּאנכי יוצר על ֶ
יכם׃
ומ ַעלל ֶ ָֽ
יטיבו ַדרכ ֶיכם ַ
ֵ֚איש מ ַדר ָ֣כו ָּ ָֽה ָּר ָּעה וה ֵ֥
ו־ה ָּרע
י־אחרי ַמחשבותינו נלְך ואיש שר ֵ֥רות ל ָֽב ָּ
נואש ָֽכ ַ
12ו ָּאמרו ָּ ִ֑
נַ ע ֶ ָֽׂשה׃
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ָּ 13לכן ֵ֚כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ַ ָֽשאלו־נָּ א ַבגוים ֵ֥מי ָּש ַמע ָּכ ִ֑א ֶלה ַ ָֽשעררת ָּעׂש ָּ ָ֣תה
תולת יׂש ָּר ָֽאל׃
מאד ב ַ
ש ֶלג ל ָּבנִ֑ ון אם־ינָּ תשו ַמים זָּ ֵ֥רים ָּקרים נוז ָֽלים׃
14היַ ע ֵ֥זב מצור ָּׂש ַדי ֶ ָ֣
עולם
יהם שבילָ֣י ָּ
ָֽ 15כי־שכ ֵ֥חני ַעמי ַל ָּ ָ֣שוא י ַק ִ֑טרו וַ יַ כשלום ב ַדרכ ֶ
לולה׃
ָּל ֶל ֶָ֣כת נתיבות ֶד ֶרְך ֵ֥לא ס ָּ ָֽ
יה ישם ויָּ נֵ֥יד
עולִ֑ם ֵ֚כל עובָ֣ר ָּע ֶל ָּ
ָּ 16ל ֵׂ֥שום ַאר ָּצם ל ַש ָּמה שרו ָ֣קת ָּ
אשו׃
בר ָֽ
ידם׃
א־פנים ֶאראם ביֵ֥ ום א ָּ ָֽ
־ק ֵ֥דים אפיצם לפנָ֣י אויִ֑ב ע ֶרף ו ָֽל ָּ
17כ ָֽרו ַח ָּ

ס

18וַ יאמרו לכו ונַ חש ָּ ָ֣בה ַ ָֽעל־ירמיָּ הו ַמח ָּשבות כי לא־תא ַבד תו ָּרה
מכהן וע ָּצה ָֽמ ָּח ָּכם ו ָּד ָּבר מנָּ ִ֑ביא לכו ונַ ָ֣כהו ַב ָּלשון ו ַאל־נַ קש ָּיבה
ל־כל־ד ָּב ָּ ָֽריו׃
ֶא ָּ
ַ 19הק ֵ֥שי ָּבה יהָּוה א ָּ ִ֑לי וש ַמע ל ֵ֥קול ירי ָּ ָֽבי׃
שוחה לנַ פ ִ֑שי ז ָ֣כר׀ ָּעמ ָ֣די ל ָּפנֶ יך
י־כ ֵ֥רו ָּ
ַ 21היש ַלם ַ ָֽת ַחת־טו ָּבה ָּר ָּעה ָֽכ ָּ
טובה ל ָּה ֵ֥שיב ֶאת־ח ָּמתך מ ֶ ָֽהם׃
יהם ָּ
ל ַדבר על ֶ
ָּ 21לכן תן ֶאת־בני ֶהם ָּל ָּר ָּעב ו ַהגרם ַעל־ידי־ ֶח ֶרב ו ָֽתהיֶ נָּ ה נשי ֶהם
י־ח ֶרב
יהם מכ ֶ
יהם ָֽיהיו ה ָ֣רגי ָּ ִ֑מוֶ ת ַב ָ֣חור ֶ
ַשכלות ו ַאל ָּמנות ו ַאנש ֶ
ַבמל ָּח ָּ ָֽמה׃
22ת ָּש ַמע ז ָּע ָּקה מ ָּ ָ֣בתי ֶהם ָֽכי־ ָּתביא עלי ֶהם גדוד פת ִ֑אם ָֽכי־ ָּכרו שי ָּחה
ופחים ָּטמנֵ֥ ו ל ַרג ָּ ָֽלי׃
ל ָּלכדני ַ
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23ו ַא ָּ ָ֣תה יהוָּ ה יָּ ַדע ָּת ֶ ָֽאת־ ָּכל־ע ָּצ ָּתם ָּע ַלי ַל ָּמוֶ ת ַאל־ת ַכפר ַעל־עונָּ ם
ו ַח ָּטא ָּתם מל ָּפ ֶנָ֣יך ַאל־ ֶ ִ֑תמחי והיו מכ ָּשלים ל ָּפנֶ יך ב ֵ֥עת ַאפך ע ֵׂ֥שה
ָּב ֶ ָֽהם׃

ס

ֵ֥ית ַבקבק יוצָ֣ר ָּ ִ֑ח ֶרׂש ומזקנָ֣י ָּה ָּעם
ֵ֚ 1 19כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ָּהלוְך ו ָּקנ ָּ
ומזקני ַהכהנָֽים׃
את ָּשם
2ויָּ ָּצא ָּת ֶאל־גָ֣יא ֶבן־הנם א ֶשר ֶפ ַתח ַ ָ֣ש ַער ַ ָֽה ַחר ִ֑סות ו ָּק ָּ ָ֣ר ָּ
ת־הד ָּברים א ֶשר־א ַד ֵ֥בר א ֶ ָֽליך׃
ֶא ַ
ה־א ַמר יהוָּ ה
וש ָּלִ֑ם ָֽכ ָּ
3ו ָּ ָֽא ַמר ָּת שמ ָ֣עו ד ַבר־יהוָּ ה ַמל ָ֣כי יהו ָּדה וישבי י ָֽר ָּ
ל־ה ָּמ ָ֣קום ַהזֶ ה א ֶ ֵ֥שר
ֹלהי יׂש ָּראל הנני מביא ָּר ָּעה ַע ַ
צ ָּבאות ֱא ָ֣
ָּכל־שמ ָּעּה ת ַ ֵ֥צלנָּ ה ָּאז ָּנָֽיו׃
שר עזָּ בני ַוַָֽֽינַ כ ִ֞רו ֶאת־ ַה ָּמקום ַהזֶ ה וַ י ַקטרו־בו לאֹל ָ֣הים
ַ 4יָ֣ ַען׀ א ֶ ָ֣
אחרים א ֶשר ָֽלא־י ָּדעום ֵ֥ה ָּמה וַ א ָֽבותי ֶהם ו ַמל ָ֣כי יהו ָּ ִ֑דה ו ָּ ָֽמלאו
ת־ה ָּמ ֵ֥קום ַה ֶזה ַ ֵ֥דם נקיָֽם׃
ֶא ַ
ת־ב ָ֣מות ַה ַב ַעל לׂשרף ֶאת־בנ ֶיהם ָּבאש עלָ֣ ות ַל ָּ ִ֑ב ַעל א ֶשר
ובנִ֞ ו ֶא ָּ
ָּ 5
ָֽלא־צויתי ו ָ֣לא ד ַברתי ו ֵ֥לא ָּעל ָּתה ַעל־ל ָֽבי׃

פ

ָּ 6ל ִ֞כן ה ָֽנה־יָּ מים ָּבאים נאם־יהוָּ ה ולא־י ָּקרא ַל ָּמקום ַה ֶ ֵ֥זה עוד ַהת ֶפת
ו ָ֣גיא ֶבן־ה ִ֑נם כי אם־ ֵ֥גיא ַההר ָּ ָֽגה׃
7ו ַבקתי ֶאת־ע ַצת יהו ָּדה וירו ָּש ַלם ַב ָּמ ָ֣קום ַהזֶ ה וה ַפלתים ַב ֶח ֶרב לפנָ֣י
שי נַ פ ָּ ִ֑שם ונָּ ַתתי ֶאת־נב ָּל ָּתם ל ַ ָֽמא ָּכל ל ֵ֥עוף
יהם וביַ ד מ ַבק ָ֣
ָֽאיב ֶ
ַה ָּש ַמים ול ֶב ֱה ַ ֵ֥מת ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
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יה י ֵ֥שם וישרק
ת־ה ָ֣עיר ַהזאת ל ַש ָּמה ולשר ָּ ִָ֑קה ֵ֚כל עבָ֣ר ָּע ֶל ָּ
 8ו ַׂשמתי ֶא ָּ
ל־מכ ֶ ָֽת ָּה׃
ל־כ ַ
ַע ָּ
9ו ַ ָֽהא ַכל ִ֞תים ֶאת־ב ַ ָׂ֣שר בני ֶהם ואת ב ַ ָׂ֣שר בנתי ֶהם ו ֵ֥איש ב ַׂשר־רעהו
יא ִ֑כלו ב ָּמצור וב ָּמצוק א ֶשר יָּ ציקו ָּל ֶהם איבי ֶהם ומ ַבק ֵ֥שי נַ פ ָּ ָֽשם׃
אותְך׃
11ו ָּש ַבר ָּת ַה ַבקבִ֑ק לעיני ָּ ָֽהאנָּ שים ַההלכים ָּ ָֽ
11ו ָּא ַמר ָּת אלי ֶהם כה־ ָּא ַ ָ֣מר׀ יהָּ ָ֣וה צ ָּבאות ָּ ָ֣כ ָּכה ֶאש ִ֞בר ֶאת־ ָּה ָּעם ַהזֶ ה
ו ֶאת־ ָּה ָ֣עיר ַהזאת ַכא ֶשר ישבר ֶאת־כ ָ֣לי ַהיוצר א ֶשר ָֽלא־יו ַ ֵ֥כל
לה ָּרפה ִ֑עוד וב ָ֣ת ֶפת יקברו מ ֵ֥אין ָּמקום לק ָֽבור׃
ת־ה ֵ֥עיר ַהזאת
ָֽ 12כן־ ֶא ֱע ִֶׂ֞שה ַל ָּמ ֵ֥קום ַה ֶזה נאם־יהָּוה וליָֽ וש ָּ ִ֑ביו ו ָּלתת ֶא ָּ
כ ָֽת ֶפת׃
13ו ָּהיִ֞ ו ָּב ָ֣תי ירו ָּש ַלם ו ָּבתי ַמל ָ֣כי יהו ָּדה כמ ֵ֥קום ַהת ֶפת ַהטמ ִ֑אים ל ָ֣כל
יהם לכל צ ָּ ָ֣בא ַה ָּש ַמים ו ַה ֵ֥סְך נ ָּסכים
ַה ָּבתים א ֶשר קטרו ַעל־גַ ָֽגת ֶ
אֹלהים אח ָֽרים׃
ל ֵ֥

פ

הוה ָּשם להנָּ בִ֑א ַוַָֽֽיַ עמד ַבח ַצָ֣ר
14וַ יָּ בא ירמיָּ הו ָֽמ ַהת ֶפת א ֶשר ש ָּלחו י ָּ
ל־ה ָּ ָֽעם׃
ל־כ ָּ
אמר ֶא ָּ
בית־יהוָּ ה וַ י ֶ

ס

ל־העיר ַהזאת
ָֽ 15כה־ ָּא ִַ֞מר יהָּוה צ ָּבאות ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל הנני מבי ֶא ָּ
ת־ער ָּפם
ִ֑יה כי הקשו ֶא ָּ
ל־ה ָּר ָּעה א ֶ ֵ֥שר ד ַברתי ָּע ֶל ָּ
יה ֵ֚את ָּכ ָּ ָ֣
ל־ע ֶר ָּ
ו ַעל־ ָּכ ָּ
לבלתי ש ֵ֥מ ַוע ֶאת־ד ָּב ָּ ָֽרי׃
הוִ֑ה
וא־פ ֵָ֥קיד נָּ גיד בבָ֣ית י ָּ
1 20וַ יש ַמע ַפשחור ֶבן־א ָ֣מר ַהכהן ו ָֽה ָּ
ת־הד ָּב ֵ֥רים ָּה ָֽא ֶלה׃
ֶ ָֽאת־ירמיָּ הו נ ָּבא ֶא ַ
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2וַ יַ ֶ ָ֣כה ַפשחור את ירמ ָּיָ֣הו ַהנָּ ִ֑ביא וַ יתן אתו ַעל־ ַה ַמה ֶפ ֶכת א ֶשר
הוָֽה׃
ב ַש ַער בניָּ מן ָּ ָֽה ֶעליון א ֶשר ב ֵ֥בית י ָּ
אמר א ָּליו
ן־ה ַמה ָּ ִ֑פ ֶכת וַ י ֶ
ַ3וַָֽֽיהי ָֽמ ָּמ ֳח ָּרת וַ י ֵ֥צא ַפשחור ֶ ָֽאת־ירמָּיהו מ ַ
ם־מגֵ֥ ור מ ָּס ָֽביב׃
ירמיָּ הו לא ַפשחור ָּק ָּרא יהוָּ ה ש ֶמך כי א ָּ

פ

ָ֣ 4כי ָ֣כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה הנני נ ֶתנך ל ָּמגור לךָ֣ ול ָּכל־אה ֶביך ו ָּ ָֽנפלו ב ֶ ֵ֥ח ֶרב
ְך־ב ֶבל והג ָּ ֵ֥לם
הודה ֶאתן ב ַיָ֣ד ֶ ָֽמ ֶל ָּ
־כל־י ָּ
איבי ֶהם ועי ֶנָ֣יך ר ִ֑אות ו ֶאת ָּ
ָּב ֶב ָּלה וה ָּ ֵ֥כם ֶב ָּ ָֽח ֶרב׃
ת־כל־י ָּק ָּ ִ֑רּה ואת
5ונָּ ַתתי ֶאת־ ָּכל־ח ֶסן ָּה ָ֣עיר ַהזאת ו ֶאת־ ָּכל־יגי ָּעּה ו ֶא ָּ
יהם ובזָּ זום ול ָּקחום וֶ ֱהביאום
הודה ֶאתן ב ַיָ֣ד ָֽאיב ֶ
ָּכל־אוצרות ַמלכָ֣י י ָּ
ָּב ֶ ָֽב ָּלה׃
6ו ַא ָּ ָ֣תה ַפשחור וכל יש ָ֣בי בי ֶתך תלכו ַב ֶ ִ֑שבי ו ָּב ֶ ָ֣בל ָּתבוא ו ָּשם ָּתמות
את ָּל ֶהם ַב ָּ ָֽש ֶקר׃
ל־אה ֶביך א ֶשר־נ ֵ֥ב ָּ
ו ָּ ָ֣שם ת ָּקבר ַא ָּתה ו ָּכ ָ֣

ס

ֹלעג
7פתי ַתני יהוָּ ה ָּ ָֽו ֶא ָּפת חזַ ק ַתני וַ תו ָּ ִ֑כל ָּהייתי לׂשחוק ָּכל־ ַהיום כלה ֵ֥
ָֽלי׃
הוֵ֥ה לי ל ֶחר ָּ ֵ֥פה
י־היָּ ה ד ַבר־י ָּ
ָֽ 8כי־מדי א ַדבר ֶאז ָּעק ָּח ָּ ֵ֥מס וָּ שד ֶאק ָּ ִ֑רא ָֽכ ָּ
ל־היָֽ ום׃
ול ֶָק ֶלס ָּכ ַ
9ו ָּא ַמר ָ֣תי ָֽלא־ ֶאזכ ֶרנו ו ָֽלא־א ַד ֵ֥בר עוד בשמו ו ָּה ָּיה בלבי כ ָ֣אש ב ֶע ֶרת
אוכל׃
ָּעצר ב ַעצמ ָּ ִ֑תי ונל ֵ֥איתי ַ ָֽכלכל ו ֵ֥לא ָּ ָֽ
ָ֣ 11כי ָּש ַמעתי ד ַ ָ֣בת ַרבים ָּמגָ֣ ור מ ָּסביב ַהגידו ונַ ג ֶידנו ֵ֚כל ֱאנָ֣ וש שלומי
אולי יפ ֶתה ונָ֣ וכ ָּלה לו ונק ָּ ֵ֥חה נק ָּמתנו מ ֶ ָֽמנו׃
שמרי ַצל ִ֑עי ַ
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ָֽ ַ11ויהָּוה אותי כג ָ֣בור ָּעריץ ַעל־כן רד ַ ֵ֥פי י ָּכשלו ו ָ֣לא י ָּכִ֑לו בשו מאד
עולם ֵ֥לא ת ָּש ָֽכ ַח׃
י־לא הׂשכילו כל ַ ֵ֥מת ָּ
ָֽכ ָ֣
יהוה צ ָּבאות ב ָ֣חן ַצדיק ר ֶ ֵ֥אה כ ָּליות וָּ לִ֑ב ֶאר ֶאה נק ָּ ָֽמתך מ ֶהם ֵ֥כי
12וַ ָּ
יבי׃
א ֶליך ג ֵ֥ליתי ֶאת־ר ָֽ

ס

ֵ֚ 13שירו ַ ָֽליהוָּ ה ַ ָֽהללו ֶאת־יהָּ ִ֑וה ֵ֥כי הציל ֶאת־ ֶ ֵ֥נ ֶפש ֶאביון מ ַ ֵ֥יד מר ָֽעים׃

ס

ָּ 14א ָ֣רור ַהיום א ֶ ֵ֥שר י ַלדתי ִ֑בו יום א ֶשר־י ָּל ַ ֵ֥דתני אמי ַאל־י ֵ֥הי ָּב ָֽרוְך׃
ָּ 15א ָ֣רור ָּהאיש א ֶשר ב ַשר ֶאת־ ָּאבי לאמר ָֽי ַלד־לך ָ֣בן זָּ ָּ ִ֑כר ַׂשמ ַח
ׂש ֳמ ָּ ָֽחהו׃
הוה ו ָ֣לא נ ָּ ִ֑חם ו ָּש ַמע ז ָּע ָּקה
ר־ה ַ ֵ֥פְך י ָּ
16ו ָּהיָּ ה ָּה ָ֣איש ַההוא ֶ ָֽכ ָּערים א ֶש ָּ
רועה ב ֵ֥עת ָּצ ֳה ָּ ָֽרים׃
ַבב ֶקר ות ָּ
עולם׃
17א ֶ ֵ֥שר לא־מות ַתני מ ָּ ִ֑ר ֶחם וַ תהי־לי אמי קברי ו ַרח ָּמֿה ה ַ ֵ֥רת ָּ ָֽ
ָּ 18ל ָּמה זֶ ה מ ֶ ָ֣ר ֶחם יָּ ָּצאתי לר ֵ֥אות ָּע ָּמל ויָּ גִ֑ ון וַ יכלֵ֥ ו בב ֶשת יָּ ָּ ָֽמי׃

פ

ַ 1 21ה ָּד ָּבר א ֶשר־ ָּה ָּ ֵ֥יה ֶ ָֽאל־ירמ ָּיהו מ ָ֣את יהָּ ִ֑וה בשֹל ַח א ָּליו ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך
אמר׃
ן־מעׂשיָּ ה ַהכהן ל ָֽ
ן־מלכיָּ ה ו ֶאת־צ ַפנָּיה ֶב ַ
־פשחור ֶב ַ
צדקיָּ הו ֶאת ַ
ְך־ב ֶבל נל ָּ ָ֣חם ָּעלִ֑ינו
2ד ָּרש־ ָּנא ַבעדנו ֶאת־יהוָּ ה כי נבו ַכד ֶרא ַ ֵ֥צר ֶ ָֽמ ֶל ָּ
אותנו כ ָּכל־נפלא ָּתיו ויַ ע ֶלה מ ָּע ָֽלינו׃
הוה ָּ
אולי יַ ע ֶׂשה י ָּ
ַ

ס

3וַ ֵ֥יא ֶמר ירמ ָּיהו אלי ֶ ִ֑הם ֵ֥כה תאמרן ֶאל־צדק ָּ ָֽיהו׃
שר
ֹלהי יׂש ָּראל הננָ֣י מסב ֶאת־כלָ֣י ַהמל ָּח ָּמה א ֶ ָ֣
ָֽ 4כה־ ָּא ַמר יהוָּ ה ֱא ָ֣
ת־ה ַכׂשדים ַה ָּצ ָ֣רים
ת־מ ֶלְך ָּב ֶבל ו ֶא ַ
ביֶ ד ֶכם א ֶשר ַא ֶתם נל ָּח ָ֣מים ָּבם ֶא ֶ
אותם ֶאל־תוְך ָּה ֵ֥עיר ַה ָֽזאת׃
חומה ו ָּא ַספ ָ֣תי ָּ
יכם מחוץ ַ ָֽל ָּ ִ֑
על ֶ
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5ונל ַחמתי אני את ֶכם ב ָּ ֵ֥יד נטו ָּיה ובז ָ֣רו ַע חזָּ ָ ָּ ִ֑קה וב ַ ֵ֥אף ובח ָּמה ובָ ֶ ֵ֥ק ֶצף
גָּ ָֽדול׃
־הבה ָּ ִ֑מה ב ֶ ֵ֥ד ֶבר
6והכיתי ֶאת־יָֽ ושבי ָּה ָ֣עיר ַהזאת ו ֶאת־ ָּה ָּא ָּדם ו ֶאת ַ
יָּמתו׃
גָּ דול ָֽ
7ו ַאחרי־ ָ֣כן נאם־יהוָּ ה ֶא ָ֣תן ֶאת־צדק ָּיָ֣הו ֶ ָֽמ ֶלְך־יהו ָּ ָ֣דה ו ֶאת־ע ָּב ָּ ָ֣דיו׀
־ה ֶ ָ֣ח ֶרב
ן־ה ֶד ֶָ֣בר׀ מן ַ
־הנש ָּארים ָּבעיר ַהזאת מ ַ
ו ֶאת־ ָּה ָּעם ו ֶאת ַ
שי
יהם וב ַיד מ ַבק ָ֣
ְך־ב ֶבל וביַ ד ָֽאיב ֶ
אצָ֣ר ֶ ָֽמ ֶל ָּ
בוכד ֶר ַ
ן־ה ָּר ָּעב ביַ ד נ ַ
ומ ָּ
יהם ו ֵ֥לא יַ חמל ו ֵ֥לא י ַר ָֽחם׃
י־ח ֶרב ָֽלא־יָּ ָ֣חוס על ֶ
נַ פ ָּ ִ֑שם וה ָּכָ֣ם לפ ֶ
8ו ֶאל־ ָּה ָּעם ַהזֶ ה תא ַמר כה ָּא ַ ָ֣מר יהָּ ִ֑וה הנני נתן לפני ֶכם ֶאת־ ֶ ֵ֥ד ֶרְך
־ד ֶרְך ַה ָּ ָֽמוֶ ת׃
ַה ַחיים ו ֶאת ֶ ֵ֥
וב ָּ ִ֑ד ֶבר ו ַהיוצא ונָּ ַפל
וב ָּר ָּעָ֣ב ַ
ַ 9הישב ָּב ָ֣עיר ַהזאת יָּמות ַב ֶח ֶרב ָּ
יכם י ָּחיָּ ה ו ָּ ָֽהי ָּתה־לֵ֥ ו נַ פשו ל ָּש ָּ ָֽלל׃
ל־ה ַכׂשדים ַה ָּצרים על ֶ
ַע ַ
ָ֣ 11כי ַ ָׂ֣שמתי ָּפנַ י ָּבעיר ַהזאת ל ָּר ָּעה ו ֵ֥לא לטו ָּבה נאם־יהָּ ִ֑וה ביַ ד־ ֶמ ֶלְך
ָּב ֶבל תנָּ תן וׂש ָּר ָּפּה ָּב ָֽאש׃

ס

הוָֽה׃
הודה שמעו ד ַבר־י ָּ
11ולבית ֶ ָ֣מ ֶלְך י ָּ
עושק
ִ֑
ָ֣ 12בית ָּדוד ֵ֚כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה דינו ַלב ֶקר מש ָּפט ו ַה ֵ֥צילו גָּ זול מ ַיָ֣ד
יהם׃
ובע ָּרה ו ָ֣אין מ ַכ ֶבה מפני ֵ֥ר ַע ַמ ַעלל ֶ ָֽ
ֶפן־תצא ָּכאש ח ָּמתי ָּ
הוִ֑ה ָּה ָֽאמרים ָֽמי־י ַ ָ֣חת
13הנני א ַליְך י ֶש ֶבת ָּהע ֶמק ֵ֥צור ַהמישר נאם־י ָּ
עונותינו׃
ָֽ
ומי יָּבוא במ
ָּעלינו ֵ֥
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הוִ֑ה וה ַצתי אש ביַ ע ָּרּה
ופ ַקדתי על ֶיכם כפ ֵ֥רי ַמ ַעלל ֶיכם נאם־י ָּ
ָּ 14
יה׃
יב ָּ
ו ָּאכ ָּלה ָּכל־סב ֶ ָֽ

ס

ֵ֚ 1 22כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה רד ָֽבית־ ֶ ָ֣מ ֶלְך יהו ָּ ִ֑דה וד ַבר ָּ ָ֣ת ָּשם ֶאת־ ַה ָּד ָּבר ַה ֶ ָֽזה׃
2ו ָּ ָֽא ַמר ָּת ש ַ ָ֣מע ד ַבר־יהוָּ ה ֶ ָ֣מ ֶלְך יהו ָּדה ַהישב ַעל־כ ָ֣סא ָּד ִ֑וד ַא ָּתה
וַ ע ָּב ֶדיך ו ַעמך ַה ָּבאים ַבש ָּע ֵ֥רים ָּה ָֽא ֶלה׃

ס

ָ֣ 3כה׀ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה עׂשו מש ָּפט וצ ָּד ָּקה ו ַה ֵ֥צילו גָּ זול מיַ ָ֣ד ָּע ִ֑שוק וגר
־תחמסו ו ָּ ָ֣דם נָּ קי ַ ָֽאל־תשפכו ַב ָּמ ֵ֥קום ַה ֶזָֽה׃
יָּ תום ו ַאל ָּמ ָּנה ַאל־תנו ַאל ַ
4כי אם־ ָּעׂשו ַ ָֽתעׂשו ֶאת־ ַה ָּד ָּבר ַה ֶ ִ֑זה ו ָּ ָ֣באו ב ַשע ָ֣רי ַה ַ ָ֣בית ַהזֶ ה מ ָּלכים
ישבים ל ָּדוד ַעל־כסאו ָֽרכבים ָּב ֶ ָ֣ר ֶכב ו ַבסוסים ֵ֥הוא וַ ע ָּב ָּדו ו ַע ָֽמו ׃
ת־הד ָּברים ָּה ִ֑א ֶלה בי נש ַבעתי נאם־יהוָּ ה
5ואם ָ֣לא תשמעו ֶא ַ
כי־ל ָּחר ָּ ֵ֥בה יָֽה ֶיה ַה ַ ֵ֥בית ַה ֶזָֽה׃

ס

הודה גל ָּ ֵ֥עד ַא ָּתה לי ָ֣ראש ַהל ָּבנִ֑ ון
ָֽ 6כי־ ָ֣כה׀ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ַעל־בית ֶ ָ֣מ ֶלְך י ָּ
נושבה׃
אם־לא א ָֽשיתך מד ָּבר ָּערים ֵ֥לא ָּ ָֽ
7וק ַדש ֵ֥תי ָּע ֶליך ַמשחתים ָ֣איש וכ ָּ ִ֑ליו ו ָּ ָֽכרתו מב ַ ָ֣חר א ָּרזֶ יך והפילו
ל־ה ָֽאש׃
ַע ָּ
8ו ָּ ָֽעברו גו ָ֣ים ַרבים ַעל ָּה ָ֣עיר ַה ִ֑זאת ו ָּ ָֽאמרו ָ֣איש ֶאל־רעהו ַעל־ ֶמה
דולה ַה ָֽזאת׃
ָּע ָּׂשה יהוָּ ה ָּכ ָּכה ָּל ֵ֥עיר ַהג ָּ
שר ָּ ָֽעזבו ֶאת־ב ֵ֥רית יהָּוה ֱא ָֹֽלהי ֶ ִ֑הם וַ ָֽיש ַתחוו לאֹל ֵ֥הים
9ו ָּ ָ֣אמרו ַ ֵ֚על א ֶ ָ֣
אחרים וַ יַ ַעב ָֽדום׃
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ל־תנדו לִ֑ ו בכו ָּבכו ַ ָֽלהלְך ָ֣כי לא יָּ שוב עוד ו ָּר ָּאה
ַ 11אל־תב ָ֣כו למת ו ַא ָּ
מולד ָֽתו׃
ת־א ֶרץ ַ
ֶא ֶ ֵ֥

ס

הודה ַהמלְך ַ ֵ֚ת ַחת
ָ֣ 11כי ָ֣כה ָּ ָֽא ַמר־יהוָּ ה ֶאל־ ַשלם ֶבן־יאשיָּ הו ֶ ָ֣מ ֶלְך י ָּ
ן־ה ָּמ ָ֣קום ַה ֶזִ֑ה ָֽלא־יָּ ֵ֥שוב ָּשם ָֽעוד׃
יאש ָּיָ֣הו ָּאביו א ֶ ֵ֥שר יָּ ָּצא מ ַ
ת־ה ָּ ֵ֥א ֶרץ ַהזאת ָֽלא־יר ֶ ֵ֥אה
יָּמות ו ֶא ָּ
12כי במקום א ֶשר־הגלֵ֥ ו אתו ָּ ָ֣שם ִ֑
ָֽעוד׃

ס

ָ֣ 13הוי ב ֶנה ביתו ָֽבלא־ ֶצ ֶדק וַ עליו ָּתיו ב ָ֣לא מש ָּ ִ֑פט ברעהו יַ ע ָ֣בד חנָּ ם
ופעלו ֵ֥לא י ֶתן־ ָֽלו׃
ָּ 14האמר ֶאבנֶ ה־לי בָ֣ית מדות וַ עליות מרוָּ ִ֑חים ו ָָּק ַ ָֽרע לו ַחלונָּ י ו ָּס ָ֣פון
ומש ַוח ַב ָּש ַ ָֽשר׃
ָּב ָּא ֶרז ָּ
15ה ָֽתמֹלְך ֵ֥כי ַא ָּתה מ ַתח ֶ ָ֣רה ָּב ָּ ִ֑א ֶרז ָּאביך הלוא ָּא ַכָ֣ל ו ָּש ָּתה ו ָּע ָּׂשה
מש ָּפט וצ ָּד ָּקה ָּאז ֵ֥טוב ָֽלו׃
הוָֽה׃
ָּ 16דן דין־ ָּע ֵ֥ני ו ֶאביון ָּ ָ֣אז ִ֑טוב הלוא־היא ַה ַ ֵ֥ד ַעת אתי נאם־י ָּ
ָ֣ 17כי אין עינֶ יך ולבך כי אם־ ַעל־בצ ֶ ִ֑עך ו ַעל ַ ָֽדם־ ַהנָּ קי לשפוְך
רוצה ַלע ָֽׂשות׃
ל־המ ָּ
ל־ה ֵ֥ע ֶשק ו ַע ַ
ו ַע ָּ

ס

ָּ 18ל ִ֞כן ָֽכה־ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ֶאל־יהויָּ ָקים ֶבן־יאשיָּ הו ֶ ָ֣מ ֶלְך יהו ָּדה לא־יספ ָ֣דו
לו ֵ֥הוי ָּאחי ו ָ֣הוי ָּא ִ֑חות לא־יספ ָ֣דו לו ֵ֥הוי ָּאדון ו ֵ֥הוי הדה
19קבו ַ ֵ֥רת חמור י ָּק ִ֑בר ָּס ָ֣חוב ו ַהשלְך מ ָּהל ָּאה ל ַשע ֵ֥רי ירו ָּש ָּ ָֽלם׃

ס

וב ָּב ָּשן תנָ֣י קולְִ֑ך ו ַ ָֽצעקי ָֽמע ָּברים ֵ֥כי נשברו
21עלי ַהל ָּבנון וָֽ צ ָּעקי ַ
ָּכל־מ ַאה ָּ ָֽביְך׃
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עוריְך ֵ֥כי
21ד ַברתי א ַליְך ב ַשלו ַתיְך ָּא ַמרת ָ֣לא ֶאש ָּ ִ֑מע ֶזה ַדרכְך מנ ַ
קולי׃
א־ש ַמ ַעת ב ָֽ
ָֽל ָּ
ָּ 22כל־ר ַעיְך תר ֶעה־רו ַח וָֽ מ ַאה ַביְך ַבש ָ֣בי י ִ֑לכו ָ֣כי ָּאז תבשי ונכ ַלמת
מכל ָּר ָּע ָֽתְך׃
א־לְָ֣ך ח ָּבלים חיל
23י ַשבתי ַבל ָּבנון מק ַננתי ָּ ָֽבא ָּרזִ֑ים ַמה־נ ַחנת בב ָּ
ַכיל ָּ ָֽדה׃
ַ 24חי־ ָּאני נאם־יהוָּ ה ָ֣כי אם־יה ִֶ֞יה ָּכנָּיהו ֶבן־י ָֽהויָּ קים ֶ ָ֣מ ֶלְך יהו ָּדה חו ָּתם
ַעל־ ַיָ֣ד ימי ִ֑ני ֵ֥כי מ ָּשם ֶאתָ ֶ ָֽקנךָּ ׃
יהם וביַ ד
ר־א ָּ ֵ֥תה יָּ גור מפנ ֶ ִ֑
שי נַ פ ֶשך וב ַיד א ֶש ַ
25ונ ַתתיך ביַ ד מ ַבק ָ֣
ְך־ב ֶבל וביַ ֵ֥ד ַה ַכׂש ָֽדים׃
אצר ֶ ָֽמ ֶל ָּ
בוכד ֶר ַ ֵ֥
נ ַ
שר י ָּל ַדתך ַ ֵ֚על ָּה ָּ ָ֣א ֶרץ ַא ֶח ֶרת א ֶ ֵ֥שר
26ו ָֽה ַטל ָ֣תי אתך ו ֶ ָֽאת־אמך א ֶ ָ֣
ָֽלא־י ַלד ֶתם ָּ ִ֑שם ו ָּשם ָּת ָֽמותו׃
27ו ַעל־ ָּה ָּא ֶרץ א ֶשר־הם מנַ ש ֵ֥אים ֶאת־נַ פ ָּשם ָּל ָ֣שוב ָּ ִ֑שם ָּש ָּמה ֵ֥לא
יָּ ָֽשובו׃

ס

ַ 28ה ֶע ֶצב נבזֶ ה נָּ פוץ ָּהאיש ַהזֶ ה ָּכניָּ הו אם־כלי ֵ֥אין ח ֶפץ ִ֑בו ַמד ַוע
ל־ה ָּא ֶרץ א ֶ ֵ֥שר לא־יָּ ָּ ָֽדעו׃
ָֽהוטלו ָ֣הוא וזַ רעו והשלכו ַע ָּ
ֵ֥ ֶ 29א ֶרץ ֶא ֶרץ ָּ ִ֑א ֶרץ שמעי ד ַבר־יהָּ ָֽוה׃

ס

ת־האיש ַהזֶ ה ערירי ֶג ֶבר לא־יצ ַלָ֣ח ביָּ ָּ ִ֑מיו
ָ֣ 31כה׀ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה כת ִ֞בו ֶא ָּ
יהודה׃
כי לא יצ ַלח מזַ רעו ֵ֚איש ישב ַעל־כ ָ֣סא ָּדוד ומ ֵ֥של עוד ב ָּ ָֽ
הוָֽה׃
ָ֣ 1 23הוי רעים מ ַאבדים ומפצים ֶאת־ ֵ֥צאן ַמרעיתי נאם־י ָּ
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ָּ 2לכן ָֽכה־ ָּא ַמר יהוָּ ה ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל ַ ָֽעל־ ָּהרעים ָּהר ָ֣עים ֶאת־ ַעמי ַא ִֶ֞תם
הפצ ֶתם ֶאת־צאני וַ ַתדחום ו ֵ֥לא פ ַקד ֶתם א ָּ ִ֑תם הנני פקד עלי ֶכם
הוָֽה׃
ֶאת־ ֵ֥ר ַע ַמ ַעללי ֶכם נאם־י ָּ
3וַ אני א ַקבץ ֶאת־שא ָ֣רית צאני מכל ָּהא ָּרצות א ֶשר־ה ַ ֵ֥דחתי א ָּתם ָּ ִ֑שם
ופ ֵ֥רו ו ָּר ָֽבו׃
וַ השב ֵ֥תי ֶאת ֶהן ַעל־נו ֶהן ָּ
4וַ הקמתי עלי ֶהם רעים ו ָּר ִ֑עום ולא־ ָֽייראו עוד ולא־י ַחתו ו ֵ֥לא י ָּפָקדו
הוָֽה׃
נאם־י ָּ

ס

5הנה יָּ מים ָּבאים נאם־יהוָּ ה וַ הקמ ֵ֥תי ל ָּדוד ֶצ ַָ֣מח ַצ ִ֑דיק ָּומ ַלְך ֶמ ֶלְך
והׂשכיל ו ָּע ָּׂשה מש ָּ ֵ֥פט וצ ָּד ָָּקה ָּב ָּ ָֽא ֶרץ׃
6ביָּ ָּמיו תוָּ ַ ָ֣שע יהו ָּדה ויׂש ָּראל יש ָ֣כן ָּל ֶב ִַ֑טח וזֶ ה־ש ֵ֥מו ָֽא ֶשר־יקראו
הוֵ֥ה׀ צד ָָֽקנו׃
י ָּ

ס

הוִ֑ה ולא־יאמרו עוד ַחי־יהוָּ ה א ֶשר
ָֽה־יָּמים ָּבאים נאם־י ָּ
ָּ 7לכן הנ ֵ֥
ֶה ֱע ָּלה ֶאת־בנֵ֥י יׂש ָּראל מ ֶ ֵ֥א ֶרץ מצ ָּ ָֽרים׃
שר ֶה ֱע ָּלה וַ א ֶשר הביא ֶאת־זֶ ַרע בית יׂש ָּראל
ָ֣ 8כי אם־ ַחי־יהוָּ ה א ֶ ָ֣
ל־אד ָּמ ָּ ָֽתם׃
מ ֶ ָ֣א ֶרץ ָּצפונָּ ה ומכל ָּ ָֽהא ָּרצות א ֶ ֵ֥שר ה ַדחתים ָּ ִ֑שם ויָּ שבו ַע ַ
ס

מותי ָּהייתי כ ָ֣איש שכור
ל־עצ ַ
ַ 9לנב ִ֞אים נש ַבר ל ָ֣בי בקרבי ָּ ָֽרחפו ָּכ ַ
וכ ֶג ֶבר ע ָּ ָ֣ברו ָּ ִ֑יַֽין מפנָ֣י יהוָּ ה ומפני דב ֵ֥רי ָּקד ָֽשו׃
11כי מ ָּנָֽאפים ָּמל ָּ ָ֣אה ָּה ָּא ֶרץ ָֽכי־מפני ָּא ָּלה ָּאב ָּלָ֣ה ָּה ָּא ֶרץ יָּבשו נ ָ֣אות
א־כן׃
בור ָּתם ל ָֽ
וצ ָּתם ָּר ָּעה וג ָּ
מד ָּ ִ֑בר וַ תהי מ ָֽר ָּ
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ָֽ 11כי־גַ ם־נָּ ֵ֥ביא גַ ם־כהן ָּח ִ֑נפו גַ ם־בביתי ָּמ ָּ ֵ֥צאתי ָּר ָּע ָּתם נאם־יהָּ ָֽוה׃
י־אביא
ָּ 12לכן ָֽיהיֶ ה ַדר ָּכם ָּל ֶהם ַכח ַלק ַלקות ָּ ָֽבאפ ָּלה י ַדחו ו ָּנָ֣פלו ָּ ִ֑בּה ָֽכ ָּ
הוָֽה׃
יהם ָּר ָּעה ש ַנֵ֥ת פק ָּד ָּתם נאם־י ָּ
על ֶ ֵ֥
13ובנבי ֵ֥אי שמרון ָּר ָ֣איתי תפ ָּ ִ֑לה הנַ ב ָ֣או ַב ַב ַעל וַ יַ ת ֵ֥עו ֶאת־ ַעמי
ֶאת־יׂש ָּר ָֽאל׃

ס

14ובנבאי ירו ָּש ַלם ָּר ָ֣איתי ַשערו ָּרה נָּ ִ֞אוף ו ָּהֹלְך ַב ֶש ֶקר וחזקו י ָ֣די
יה
מרעים לבלתי־ ָּשבו איש מ ָּ ָֽר ָּע ִ֑תו ָּ ָֽהיו־לי כ ָּלם כסדם ויש ֶב ָּ
ַכעמ ָּ ָֽרה׃

ס

ָּ 15ל ִ֞כן ָֽכה־ ָּא ַמר יהָּוה צ ָּבאות ַעל־ ַהנבאים הנני ַמאכיל או ָּתם ַ ָֽלענָּ ה
ל־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
רוש ַלם יָּ צ ָּ ֵ֥אה חנ ָּפה ל ָּכ ָּ
יאי י ָּ
י־ראש כי מאת נב ָ֣
והשקתים מ ִ֑
פ

ָֽ 16כה־ ָּא ִַ֞מר יהָּ ָ֣וה צ ָּבאות ַ ָֽאל־תשמ ִ֞עו ַעל־דברי ַהנבאים ַהנב ָ֣אים ָּל ֶכם
הוָֽה׃
ַמהב ֵ֥לים ה ָּמה ֶאת ֶכִ֑ם חזון ל ָּבם י ַדברו לא מ ֵ֥פי י ָּ
17אמרים ָּאמור ָֽלמנַ א ַצי ד ֶבָ֣ר יהוָּ ה ָּשלום יָֽה ֶי ָ֣ה ָּל ֶכִ֑ם וכל ה ִ֞לְך
א־ת ֵ֥בוא על ֶיכם ָּר ָּ ָֽעה׃
בשררות לבו ָּ ָֽאמרו ָֽל ָּ
ָ֣ 18כי מי ָּע ַמד ב ָ֣סוד יהוָּ ה וי ֶַֽרא ויש ַ ָ֣מע ֶאת־ד ָּב ִ֑רו ָֽמי־הק ֵ֥שיב ד ָּברי
וַ יש ָּ ָֽמע׃

ס

19הנָ֣ה׀ ַסע ַ ָ֣רת יהוָּ ה ח ָּמה ָּיָֽצ ָּאה ו ַס ַער מתחולִ֑ל ַעל ֵ֥ראש ר ָּשעים
יָּ ָֽחול׃
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21לא יָּ שוב ַאף־יהוָּ ה ַעד־עׂש ֵ֥תו ו ַעד־הקימו מז ָ֣מות ל ִ֑בו ב ַ ָֽאחרית
ַהיָּ מים תת ֵ֥בוננו ָּבּה בי ָּ ָֽנה׃
21לא־ ָּש ַ ֵ֥לחתי ֶאת־ ַהנבאים ו ָ֣הם ָּ ִ֑רצו לא־ד ַ ֵ֥ברתי אלי ֶהם ו ֵ֥הם נ ָּ ָֽבאו׃
־עמי ָֽוישבום מ ַדר ָּכָ֣ם ָּה ָּרע
22ו ָֽאם־ ָּעמדו בסו ִ֑די ויַ שמעו ד ָּב ַרי ֶאת ַ
יהם׃
ומר ַע ַ ָֽמ ַעלל ֶ ָֽ

ס

הוִ֑ה ו ֵ֥לא ֱאֹלהי מ ָּר ָֽחק׃
ַ 23ה ֱאֹלהי מ ָּקרב ָּאני נאם־י ָּ
הוִ֑ה הלוא
24אם־י ָּסתר איש ַבמס ָּתרים וַ א ֵ֥ני ָֽלא־ ֶאר ֶאנו נאם־י ָּ
הוָֽה׃
ת־ה ָּא ֶרץ אנֵ֥י ָּמלא נאם־י ָּ
ת־ה ָּש ַמים ו ֶא ָּ
ֶא ַ
ָּ 25ש ַמעתי את א ֶשר־ ָּ ָֽאמרו ַהנבאים ַ ָֽהנב ֵ֥אים בשמי ֶש ֶקר לא ִ֑מר
ָּח ַלמתי ָּח ָּ ָֽלמתי׃
ד־מ ַתי היש בלֵ֥ב ַהנבאים נב ָ֣אי ַה ָּ ִ֑ש ֶקר ונביאי ַתר ֵ֥מת ל ָּ ָֽבם׃
ַ 26ע ָּ
ת־עמי שמי ַבחלָ֣ ומ ָּתם א ֶ ֵ֥שר י ַספרו ָ֣איש
ַ 27החשבים ל ַהשכ ַיח ֶא ַ
בותם ֶאת־שמי ַב ָּ ָֽב ַעל׃
לרעִ֑הו ַכא ֶשר ָּשכחו א ָּ
ַ 28הנָּ ִ֞ביא א ֶשר־אתו חלום י ַס ָ֣פר חלום וַ א ֶשר ד ָּברי אתו י ַד ֵ֥בר ד ָּברי
הוָֽה׃
ה־ל ֶ ֵ֥ת ֶבן ֶאת־ ַה ָּבר נאם־י ָּ
ֱא ֶ ִ֑מת ַמ ַ
הוִ֑ה וכ ַפטיש י ֵ֥פ ָֽצץ ָּ ָֽס ַלע׃
29הלוא כה ד ָּברי ָּכאש נאם־י ָּ

ס

ָּ 31לכן הנ ֵ֥ני ַעל־ ַהנבאים נאם־יהָּ ִ֑וה מגַ נ ָ֣בי ד ָּב ַרי איש מ ֵ֥את ר ָֽעהו׃
31הנ ֵ֥ני ַעל־ ַהנביאם נאם־יהָּ ִ֑וה ַהלק ָ֣חים לשונָּ ם ַוַָֽֽינאמו נ ָֽאם׃
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ת־עמי
ֹלמות ֶש ֶקר נאם־יהוָּ ה ַוַָֽֽי ַספרום וַ יַ ת ָ֣עו ֶא ַ
32הנני ַ ָֽעל־נב ִ֞אי ח ֵ֥
זותם ו ָּאנכי ָֽלא־ש ַלחתים ו ָ֣לא צויתים והועיל
בשקר ֶיהם וב ַפח ָּ ִ֑
הוָֽה׃
ם־ה ֶזה נאם־י ָּ
א־יועילו ָּ ָֽל ָּע ַ
ֵ֥
ָֽל
הוִ֑ה
ה־מ ָּשא י ָּ
ו־הנָּ ביא ָֽאו־כהן לאמר ַמ ַ
33וכי־יש ָּאלך ָּה ָּעם ַהזֶ ה ָֽא ַ
הוָֽה׃
ה־מ ָּשא ונָּ ַטש ֵ֥תי ֶאת ֶכם נאם־י ָּ
ת־מ ַ
יהם ֶא ַ
ו ָּא ַמר ָּת אל ֶ
34ו ַהנָּ ביא ו ַהכהן ו ָּה ָּעם א ֶ ֵ֥שר יא ַמר ַמ ָּ ָ֣שא יהָּ ִ֑וה ו ָּפ ַקדתי ַעל־ ָּה ֵ֥איש
ַההוא ו ַעל־בי ָֽתו׃
ומה־ד ֶבר
ה־ע ָּנָ֣ה יהוָּ ה ַ
ל־א ִ֑חיו ֶמ ָּ
ֵ֥ 35כה תאמרו ֵ֥איש ַעל־רעהו ו ָ֣איש ֶא ָּ
הוָֽה׃
י ָּ
־עוד ָ֣כי ַה ַמ ָּשא יָֽהיֶ ה ל ָ֣איש ד ָּברו וַ ה ַפכ ֶתם
36ו ַמ ָּ ֵ֥שא יהָּוה ָ֣לא תזכרו ִ֑
ֹלהינו׃
הוֵ֥ה צ ָּבאות ֱא ָֽ
ֹלהים ַחיים י ָּ
ֶאת־דברי ֱא ָ֣
הוָֽה׃
ומה־ד ֶבר י ָּ
ֵ֥ 37כה תא ַמר ֶאל־ ַהנָּ ִ֑ביא ֶמה־ ָּע ָּ ָ֣נְַֽך יהוָּ ה ַ
ת־ה ָּד ָּ ֵ֥בר
ם־מ ָּ ָ֣שא יהוָּ ה תאמרו ָּלכן ֵ֚כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ַי ַען א ָּמר ֶכם ֶא ַ
38וא ַ
הוָֽה׃
יכם לאמר ֵ֥לא תאמרו ַמ ָּ ֵ֥שא י ָּ
הוִ֑ה וָּ ֶאש ַלח אל ֶ
ַה ֶזה ַמ ָּ ָ֣שא י ָּ
ת־העיר א ֶשר נָּ ַתתי
ָּ 39ל ָ֣כן הנני ונָּ ֵ֥שיתי ֶאת ֶכם נָּ ִ֑שא ונָּ ַטש ָ֣תי ֶאת ֶכם ו ֶא ָּ
ָּל ֶכם ו ַלאבות ֶיכם מ ַ ֵ֥על ָּפ ָּנָֽי׃
41ונָּ ַת ֵ֥תי עלי ֶכם ֶחר ַ ָ֣פת עו ָּ ִ֑לם וכל ָ֣מות עו ָּלם א ֶשר ֵ֥לא ת ָּש ָֽכ ַח׃

ס

הוִ֑ה
מועדים לפני ה ַיכָ֣ל י ָּ
דוד ָ֣אי תאנים ָּ
1 24הר ַאני יהוָּ ה והנה שני ָּ
ְך־ב ֶבל ֶאת־י ָּכנָּיָ֣הו ֶבן־יהויָּ ָָ֣קים
אצָ֣ר ֶ ָֽמ ֶל ָּ
בוכד ֶר ַ
ַאח ָ֣רי ַהגלָ֣ ות נ ַ
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וש ַלם
ת־ה ַמסגר מ ָ֣יר ָּ
ת־ה ָּח ָּרש ו ֶא ַ
הודה ו ֶא ֶ
ת־ׂשרי י ָּ
הודה ו ֶא ָּ
ֶ ָֽמ ֶלְך־י ָּ
וַ יבאם ָּב ֶ ָֽבל׃
ַ 2ה ָ֣דוד ֶא ָּחד תאנים ט ָ֣בות מאד כתאני ַה ַבכ ִ֑רות ו ַה ָ֣דוד ֶא ָּחד תאנים
־ת ָּא ַכלנָּ ה מ ָֽר ַע׃
ָּר ָ֣עות מאד א ֶ ֵ֥שר לא ָֽ

ס

3וַ יא ֶמר יהוָּ ה א ַלי ָּ ָֽמה־ ַא ָּתה ר ֶאה ירמיָּ הו וָּ א ַמר תא ִ֑נים ַהתאנים
ַהטבות ט ָ֣בות מאד ו ָּ ָֽה ָּרעות ָּר ָ֣עות מאד א ֶ ֵ֥שר לא־ת ָּא ַכלנָּ ה מ ָֽר ַע׃

פ

4וַ י ֵ֥הי ד ַבר־יהָּוה א ַ ֵ֥לי לא ָֽמר׃
ן־א ִ֞כיר
ֹלהי יׂש ָּראל ַכתאנֵ֥ים ַהטבות ָּה ִ֑א ֶלה ָֽכ ַ
ה־א ַמר יהוָּ ה ֱא ָ֣
ָֽ 5כ ָּ
טובה׃
ן־ה ָּמ ֵ֥קום ַה ֶזה ֶ ֵ֥א ֶרץ ַכׂשדים ל ָּ ָֽ
הודה א ֶשר ש ַלחתי מ ַ
ֶאת־גָּ לָ֣ ות י ָּ
ל־ה ָּ ָ֣א ֶרץ ַה ִ֑זאת ובניתים ו ָ֣לא
טובה וַ השבתים ַע ָּ
יהם ל ָּ
6ו ַׂשמתי עיני על ֶ
ֶא ֱהרס ונ ַטעתים ו ֵ֥לא ֶא ָֽתוש׃
7ונָּ ַתתי ָּל ֶהם לב ָּל ַ ָ֣ד ַעת אתי ֵ֚כי א ָ֣ני יהוָּ ה ו ָּהיו־ ָ֣לי ל ָּעם ו ָּ ָ֣אנכי ֶאה ֶ ֵ֥יה
ָּל ֶהם לאֹל ִ֑הים ָֽכי־יָּ ֵ֥שבו א ַלי ב ָּכל־ל ָּ ָֽבם׃

ס

י־כה׀ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה כָ֣ן ֶאתן
8ו ַכתאנים ָּ ָֽה ָּרעות א ֶ ֵ֥שר לא־ת ָּא ַכלנָּ ה מ ִ֑ר ַע כ ָ֣
רוש ַלם
ת־ׂש ָּריו ו ָ֣את׀ שא ָ֣רית י ָּ
הודה ו ֶא ָּ
ֶאת־צדקיָּ הו ֶ ָֽמ ֶלְך־י ָּ
ַהנש ָּארים ָּב ָּ ָ֣א ֶרץ ַהזאת ו ַהישבים ב ֶ ֵ֥א ֶרץ מצ ָּ ָֽרים׃
9ונ ַתתים לזַ ו ָּ ָ֣עה ל ָּר ָּעה לכל ַממל ָ֣כות ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ל ֶחר ָּפה ול ָּמ ָּשל לשנ ָּינָ֣ה
יחם ָּ ָֽשם׃
ר־אד ֵ֥
ל־המקמות א ֶ ָֽש ַ
ולק ָּל ָּלה ב ָּכ ַ
ת־ה ָּ ִ֑ד ֶבר ַעד־ת ָּמם מ ַעָ֣ל
־ה ָּר ָּעָ֣ב ו ֶא ַ
11וש ַ ָ֣לחתי ָּבם ֶאת־ ַה ֶח ֶרב ֶאת ָּ
יהם׃
ָּהא ָּד ָּמה א ֶשר־נָּ ַ ֵ֥תתי ָּל ֶהם ו ַלאבות ֶ ָֽ
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הודה ַב ָּשנָּ ה ָּ ָֽהרבעית
ל־עָ֣ם י ָּ
ל־כ ַ
ַ 1 25ה ָּד ִָּ֞בר א ֶשר־ ָּה ָּיה ַ ָֽעל־ירמיָּ הו ַע ָּ
הודה היא ַה ָּשנָּ ה ָּה ָ֣ראשנית
ליהויָּ ֵָ֥קים ֶבן־יאש ָּיהו ֶ ָ֣מ ֶלְך י ָּ ִ֑
אצר ֶ ֵ֥מ ֶלְך ָּב ֶ ָֽבל׃
וכד ֶר ַ
לנ ָֽב ַ
רוש ַלם
הודה ו ֶאל ָּכל־יש ֵ֥בי י ָּ
ל־עָ֣ם י ָּ
ל־כ ַ
2א ֶשר ד ֶבר ירמָּיהו ַהנָּ ביא ַע ָּ
אמר׃
ל ָֽ
הודה ו ַעָ֣ד׀ ַהיָ֣ ום ַהזֶ ה
ן־אמון ֶמ ֶלְך י ָּ
3מן־שֹלָ֣ ש ֶעׂש ָ֣רה ָּשנָּ ה ליאש ָּיָ֣הו ֶב ָּ
הוה א ָּלִ֑י וָּ א ַדבר אל ֶיכם ַאש ֵ֥כים
ֶזֵ֚ה ָּשֹלש ו ֶעׂשרים ָּשנָּ ה ָּה ָּיֵ֥ה ד ַבר־י ָּ
ו ַדבר ו ֵ֥לא ש ַמע ֶ ָֽתם׃
יכם ֶ ָֽאת־ ָּכל־ע ָּב ָּדיו ַהנבאים ַהש ֵ֥כם ו ָּשֹל ַח ו ָ֣לא
 4ו ָּש ַלח יהוָּ ה אל ֶ
ת־אזנ ֶכם לש ָֽמ ַע׃
יתם ֶ ָֽא ָּ
ש ַמע ֶ ִ֑תם ו ָֽלא־הט ֶ ֵ֥
5לאמר ָֽשובו־ ִ֞ ָּנא ָ֣איש מ ַדרכו ָּ ָֽה ָּר ָּעה ומ ָ֣ר ַע ַמ ַעללי ֶכם ושבו
ד־עולם׃
ָּ ָֽ
ן־עולם ו ַע
ָּ
הוה ָּל ֶכם ו ַלא ָֽבות ֶיכִ֑ם למ
ַעל־ ָּ ָ֣הא ָּד ָּמה א ֶשר נָּ ַתן י ָּ
ֹלהים אחרים ל ָּעב ָּדם ולהש ַתחוָ֣ ת ָּל ֶ ִ֑הם
6ו ַאל־תלכו ַ ָֽאחרי ֱא ָ֣
יכם ו ֵ֥לא ָּא ַרע ָּל ֶ ָֽכם׃
ׂשה יד ֶ
־תכעיסו אותי ב ַמע ָ֣
ו ָֽלא ַ
הוִ֑ה ל ַמ ַען ַהכעסוני ב ַמע ֵׂ֥שה יד ֶיכם ל ַ ֵ֥רע
7ו ָֽלא־ש ַמע ֶ ֵ֥תם א ַלי נאם־י ָּ
ָּל ֶ ָֽכם׃

ס

ָּ 8לכן ֵ֥כה ָּא ַמר יהָּ ָ֣וה צ ָּב ִ֑אות יַ ַען א ֶ ֵ֥שר ָֽלא־ש ַמע ֶתם ֶאת־ד ָּב ָּ ָֽרי׃
ת־כל־משפחות ָּצפון נאם־יהוָּ ה
9הנ ָ֣ני של ַח ו ָּל ַקחתי ֶא ָּ
ל־ה ָּא ֶרץ ַהזאת
ְך־ב ֶבל ַעבדי וַ הבאתים ַע ָּ
אצָ֣ר ֶ ָֽמ ֶל ָּ
וכד ֶר ַ
ו ֶאל־נ ָֽב ַ
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ל־הגויֵ֥ם ָּהא ֶלה ָּס ִ֑ביב ו ַ ָ֣הח ַרמתים ו ַׂשמתים ל ַש ָּ ָ֣מה
יה ו ַעל ָּכ ַ
ל־יש ֶב ָּ
ו ַע ָ֣
עולם׃
ולשר ָּקה ול ָּחרבות ָּ ָֽ
11ו ַהא ַבד ָ֣תי מ ֶהם קול ָּׂשׂשון ו ָ֣קול ׂשמ ָּחה ֵ֥קול ָּח ָּתן ו ָ֣קול ַכ ָּ ִ֑לה ֵ֥קול
ר ַחים ו ֵ֥אור נָֽר׃
11ו ָּ ָֽהי ָּתה ָּכל־ ָּה ָּ ָ֣א ֶרץ ַהזאת ל ָּחר ָּבה ל ַש ָּ ִ֑מה ו ָּעבדו ַהגויֵ֥ם ָּהא ֶלה
ת־מ ֶלְך ָּב ֶבל שב ֵ֥עים ָּש ָּנָֽה׃
ֶא ֶ ֵ֥
ל־הגוי ַההוא
ְך־ב ֶבל ו ַע ַ
ל־מ ֶל ָּ
12ו ָּה ָּיָ֣ה כמ ָ֣לאות שב ָ֣עים ָּשנָּ ה ֶאפ ָ֣קד ַע ֶ ָֽ
עולם׃
ל־א ֶרץ ַכׂש ִ֑דים ו ַׂשמ ֵ֥תי אתו ל ָֽשמ ֵ֥מות ָּ ָֽ
הוה ֶאת־ע ָּונם ו ַע ֶ ָ֣
נאם־י ָּ
ִ֑יה את
ת־כל־ד ָּב ַרי א ֶשר־ד ַבָ֣רתי ָּע ֶל ָּ
ל־ה ָּ ָ֣א ֶרץ ַההיא ֶא ָּ
13ו ָֽהבאיתי ַע ָּ
ל־הגויָֽם׃
ל־כ ַ
ל־ה ָּכתוב ַב ָ֣ס ֶפר ַהזֶ ה א ֶשר־נ ָּ ֵ֥בא ירמָּיהו ַע ָּ
ָּכ ַ
דולים וש ַלמ ֵ֥תי ָּל ֶהם
ָ֣ 14כי ָּ ָֽעבדו ָּ־בם גַ ם־ה ָּמה גויָ֣ם ַרבים ומ ָּלכים ג ִ֑
יהם׃
כ ָּפ ֳע ָּלם וכ ַמע ֵׂ֥שה יד ֶ ָֽ

ס

ָ֣ 15כי כה ָּא ַמר יהוָּ ה ֱאֹלהי יׂש ָּראל א ַלי ַקח ֶאת־כוס ַה ַיַֽין ַהח ָּמה
ל־הגוים א ֶשר ָּאנכי ש ֵ֥ל ַח אותך
ת־כ ַ
ַהזאת מיָּ ִ֑די והשק ָּיתה אתו ֶא ָּ
יהם׃
אל ֶ ָֽ
16ו ָּשתו ו ָֽהת ָֽגעשו והתה ָּלִ֑לו מפנָ֣י ַה ֶח ֶרב א ֶשר ָּאנ ֵ֥כי של ַח בינ ָּ ָֽתם׃
17וָּ ֶא ַ ֵ֥קח ֶאת־ ַהכוס מ ַיָ֣ד יהָּ ִ֑וה ָּ ָֽו ַאש ֶקה ֶאת־ ָּכל־ ַהגוים א ֶשר־ש ָּל ַ ֵ֥חני
יהם׃
הוה אל ֶ ָֽ
י ָּ
יה ָּלתת א ָּתם
־ׂש ֶ ִ֑ר ָּ
יה ֶאת ָּ
הודה ו ֶאת־מ ָּל ֶכ ָּ
ת־ע ָ֣רי י ָּ
רוש ַלם ו ֶא ָּ
ֶ 18את־י ָּ
ל ָּחר ָּבה ל ַש ָּמה לשר ָּ ֵָ֥קה ולק ָּל ָּלה ַכיֵ֥ ום ַה ֶזָֽה׃
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ֶ 19את־ ַפרעה ֶ ָֽמ ֶלְך־מצ ַרים ו ֶאת־ע ָּב ָּ ֵ֥דיו ו ֶאת־ ָּׂש ָּריו ו ֶאת־ ָּכל־ ַע ָֽמו׃
ל־מלכי ֶ ָ֣א ֶרץ
ל־מלכי ֶ ָ֣א ֶרץ ָּה ִ֑עוץ ואת ָּכ ַ
ל־ה ֶע ֶרב ואת ָּכ ַ
21ואת ָּכ ָּ
ת־עקרון ואת שא ֵ֥רית ַאש ָֽדוד׃
ת־עזָּ ה ו ֶא ֶ
־אשקלון ו ֶא ַ
פלשתים ו ֶאת ַ
ֶ 21את־ ֱא ֵ֥דום ו ֶאת־מו ָּאב ו ֶאת־ב ֵ֥ני ַע ָֽמון׃
22ואת ָּכל־ ַמלכי־צר ואת ָּכל־ ַמל ָ֣כי צי ִ֑דון ואת ַמלכָ֣י ָּהאי א ֶשר ב ֵ֥ע ֶבר
ַה ָּיָֽם׃
צוצי פ ָּ ָֽאה׃
23ו ֶאת־ד ָּדן ו ֶאת־תי ָּמא ו ֶאת־בוז ואת ָּכל־ק ֵ֥
ל־מלכָ֣י ָּה ֶע ֶרב ַהשכנים ַבמד ָּ ָֽבר׃
ל־מלכָ֣י ע ָּ ִ֑רב ואת ָּכ ַ
24ואת ָּכ ַ
ל־מל ֵ֥כי ָּמ ָּ ָֽדי׃
ל־מלכָ֣י ע ָּילם ואת ָּכ ַ
25ו ָ֣את׀ ָּכל־ ַמל ָ֣כי זמרי ואת ָּכ ַ
26ו ָ֣את׀ ָּכל־ ַמל ָ֣כי ַה ָּצפון ַהקרבים ו ָּ ָֽהרחקים ָ֣איש ֶאל־ ָּאחיו ואת
ומ ֶלְך ש ַשְך יש ֶ ֵ֥תה
ָּכל־ ַה ַממל ָ֣כות ָּה ָּא ֶרץ א ֶשר ַעל־פנָ֣י ָּהא ָּד ָּ ִ֑מה ֶ ֵ֥
יהם׃
ַאחר ֶ ָֽ
27ו ָּא ַמר ָּ ָ֣ת אלי ֶהם

ס

ָֽכה־ ָּא ַמר יהוָּ ה צ ָּבאות ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל שתו ושכרו

יכם׃
וקיו ונפלו ו ָ֣לא ָּת ִ֑קומו מפנָ֣י ַה ֶח ֶרב א ֶשר ָּאנ ֵ֥כי של ַח בינ ֶ ָֽ
28ו ָּהיָּ ה כי י ָּמאנו ָּלָ ַ ָֽק ַחת־ ַה ֵ֥כוס מיָּ דך לש ִ֑תות ו ָּא ַמר ָּ ָ֣ת אלי ֶהם ֵ֥כה ָּא ַמר
הוה צ ָּבאות ָּש ֵ֥תו תש ָֽתו׃
י ָּ ֵ֥
29כי הנה ָּבעיר א ֶשר ָֽנַֽק ָּרא־ש ָ֣מי ָּע ֶלי ָּה ָּ ָֽאנכי מ ָ֣חל ל ָּה ַרע ו ַא ֶתם
הנָּ ָ ָ֣קה תנָּ ִ֑קו ָ֣לא תנָּ קו ָ֣כי ֶח ֶרב אני קרא ַעל־ ָּכל־יש ָ֣בי ָּה ָּא ֶרץ נאם
הוֵ֥ה צ ָּב ָֽאות׃
י ָּ
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31ו ַא ָּתה תנָּ ָ֣בא אלי ֶהם ֵ֥את ָּכל־ ַהד ָּברים ָּה ִ֑א ֶלה ו ָּא ַמר ָּ ָ֣ת אלי ֶהם יה ִָּ֞וה
מ ָּמרום יש ָּאג וממעון ָּקדשו י ָ֣תן קולו ָּשאג יש ַאג ַעל־נָּ והו ה ָּידד
כדר ָ֣כים יַ ָֽענֶ ה ֶ ֵ֥אל ָּכל־ישבי ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ָּ 31בא ָּשאון ַעד־ק ָ֣צה ָּה ָּא ֶרץ ָ֣כי ריב ַ ָֽליהוָּ ה ַבגוים נש ָּ ֵ֥פט הוא
הוָֽה׃
ל ָּכל־ ָּב ָּ ִׂ֑שר ָּהר ָּשעים נ ָּת ָּ ֵ֥נם ַל ֶח ֶרב נאם־י ָּ

ס

32כה ָּא ַמר יהָּ ָ֣וה צ ָּבאות ה ֵ֥נה ָּר ָּעה יצאת מגָ֣ וי ֶאל־גִ֑ וי ו ַ ָ֣ס ַער גָּ דול
י־א ֶרץ׃
יעור מיַ רכת ָּ ָֽ
33ו ָּהיִ֞ ו ַ ָֽחללי יהוָּ ה ַביָ֣ ום ַההוא מק ֵ֥צה ָּה ָּא ֶרץ ו ַעד־קצָ֣ה ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ָ֣לא
י ָּספדו ולא י ָּ ָֽאספו ו ָ֣לא י ָּקברו לד ֶמן ַעל־פנֵ֥י ָּהא ָּד ָּמה יָֽהיָֽ ו׃
34הילילו ָּהרעים וזַ עקו ו ָֽהת ַפלשו ַאדי ָ֣רי ַהצאן ָֽכי־ ָּמל ֵ֥או ימי ֶכם
לט ִ֑בו ַח ותפו ָ֣צותי ֶכם ונ ַפל ֶתם ככ ֵ֥לי ֶחמ ָּ ָֽדה׃
35ו ָּא ַ ֵ֥בד ָּמנוס מן־ ָּ ָֽהר ִ֑עים ופלי ָּטה מ ַאדי ֵ֥רי ַה ָֽצאן׃
יתם׃
ת־מרע ָּ ָֽ
הוה ֶא ַ
ירי ַה ִ֑צאן ָֽכי־ש ֵ֥דד י ָּ
36קֵ֚ ול ַצעָ ַ ָ֣קת ָּ ָֽהרעים ָֽויל ַלת ַאד ָ֣
37ונָּ ַדמו נ ָ֣אות ַה ָּשלִ֑ ום מפני ח ֵ֥רון ַאף־יהָּ ָֽוה׃
־הי ָּתה ַאר ָּצם ל ַש ָּמה מפני ח ָ֣רון ַהיונָּ ה ומפני
ָּ 38ע ַ ֵ֥זב ַככפיר ס ִ֑כו ָֽכי ָּ
ח ֵ֥רון ַא ָֽפו׃

פ

1 26בראשית ַממלכות יהויָּ ָ ֵ֥קים ֶבן־יאש ָּיהו ֶ ָ֣מ ֶלְך יהו ָּ ִ֑דה ָּהיָּ ה ַה ָּד ָּ ָ֣בר
אמר׃
הוה ל ָֽ
ַהזֶ ה מ ֵ֥את י ָּ
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ָ֣ 2כה׀ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה עמד ַבח ַ ָ֣צר בית־יהוָּ ה וד ַבר ִָּ֞ת ַעל־ ָּכל־ ָּע ָ֣רי יהו ָּדה
ל־הד ָּברים א ֶ ֵ֥שר צויתיך ל ַד ָ֣בר
ַה ָּבאים להש ַתחוָ֣ ת בית־יהוָּ ה ֵ֚את ָּכ ַ
יהם ַאל־תג ַרע ָּד ָּ ָֽבר׃
אל ֶ ִ֑
־ה ָּר ָּעה א ֶשר
3או ַ ָ֣לי ישמעו ויָּ שבו איש מ ַדר ָ֣כו ָּה ָּר ָּ ִ֑עה ונ ַחמ ָ֣תי ֶאל ָּ
יהם׃
ָּאנכי חשב ַלע ָׂ֣שות ָּל ֶהם מפני ֵ֥ר ַע ַמ ַעלל ֶ ָֽ
4ו ָּא ַמר ָּ ָ֣ת אלי ֶהם כה ָּא ַ ָ֣מר יהָּ ִ֑וה אם־לא תשמעו א ַלי ָּל ֶל ֶכת ב ָ֣תו ָּרתי
א ֶ ֵ֥שר נָּ ַתתי לפני ֶ ָֽכם׃
5לשמ ַע ַעל־דברי ע ָּב ַ ָ֣די ַהנבאים א ֶ ֵ֥שר ָּאנכי ש ָ֣ל ַח אלי ֶ ִ֑כם ו ַהש ֵ֥כם
ו ָּשֹל ַח ו ֵ֥לא ש ַמע ֶ ָֽתם׃
6ונָּ ַתתי ֶאת־ ַה ַ ֵ֥בית ַה ֶזה כשֹלִ֑ ה ו ֶאת־ ָּהעיר ַהזאתה ֶא ָ֣תן לק ָּל ָּלה לכל
גויֵ֥י ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃

ס

ַ7וַָֽֽישמעו ַהכה ֵ֥נים ו ַהנבאים ו ָּכל־ ָּה ָּ ִ֑עם ֶ ָֽאת־ירמיָּ הו מ ַדבר ֶאת־ ַהד ָּב ֵ֥רים
הוה׃
ָּהא ֶלה ב ֵ֥בית י ָּ ָֽ
8וַ י ָ֣הי׀ כ ַכלָ֣ ות ירמיָּ הו ל ַדבר ָ֣את ָּכל־א ֶשר־צָּ ָ֣וה יהוָּ ה ל ַדבר
ל־ה ָּ ֵ֥עם לאמר ֵ֥מות
ל־ה ָּ ִ֑עם וַ יתפׂשו אתו ַהכהנים ו ַהנבאים ו ָּכ ָּ
־כ ָּ
ֶאל ָּ
ָּת ָֽמות׃
ַ 9מדו ַע נבי ָּת בשם־יהוָּ ה לאמר כשלו יָֽהיֶ ה ַה ַבָ֣ית ַהזֶ ה ו ָּה ֵ֥עיר ַהזאת
הוָֽה׃
ל־ה ָּעם ֶ ָֽאל־ירמָּיהו ב ֵ֥בית י ָּ
ושב וַ י ָּקהל ָּכ ָּ
ֶת ֱח ַרב מ ָ֣אין י ִ֑
ַ11וַָֽֽישמ ָ֣עו׀ ָּׂש ָ֣רי יהו ָּדה ֵ֚את ַהד ָּב ָ֣רים ָּהא ֶלה וַ יַ עלֵ֥ ו מבית־ ַה ֶמ ֶלְך ָ֣בית
הוה ֶה ָּח ָּ ָֽדש׃
יהָּ ִ֑וה וַ ָֽישבו ב ֶ ֵ֥פ ַתח ַ ָֽש ַער־י ָּ
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11וַ יאמרו ַהכהנים ו ַהנבאים ֶאל־ ַה ָּשרים ו ֶאל־ ָּכל־ ָּה ָּעם לא ִ֑מר
ל־ה ָ֣עיר ַהזאת ַכא ֶ ֵ֥שר ש ַמע ֶתם
ט־מוֶ ת ָּל ָ֣איש ַהזֶ ה כי נ ָּבא ֶא ָּ
מש ַפ ָּ
ב ָּאזני ֶ ָֽכם׃
הוָ֣ה ש ָּל ַחני
אמר י ָּ
ל־ה ָּעם ל ִ֑
ל־כ ָּ
12וַ יא ֶמר ירמיָּ הו ֶאל־ ָּכל־ ַה ָּשרים ו ֶא ָּ
ל־הד ָּברים א ֶ ֵ֥שר
ל־ה ָ֣עיר ַהזאת ֵ֥את ָּכ ַ
ל־ה ַבית ַהזֶ ה ו ֶא ָּ
להנָּ ִ֞בא ֶא ַ
ש ַמע ֶ ָֽתם׃
13ו ַע ָּתה היטיבו ַדרכי ֶכם ו ַ ָ֣מ ַעללי ֶכם ושמעו בקול יהָּ ָ֣וה ֱאֹלהי ֶ ִ֑כם
יכם׃
־ה ָּר ָּעה א ֶ ֵ֥שר ד ֶבר על ֶ ָֽ
וינָּ ָ֣חם יהוָּ ה ֶאל ָּ ָ֣
14וַ אני הנ ָ֣ני ביֶ ד ֶ ִ֑כם עׂשו־לי ַכ ֵ֥טוב ו ַכיָּ ָּשר בעיני ֶ ָֽכם׃
ָ֣ ַ 15אְך׀ יָּ ָ֣ד ַע תדעו ָ֣כי אם־ממ ָ֣תים ַא ֶתם אתי כי־ ָּ ָ֣דם נָּ קי ַא ֶתם נת ָ֣נים
יה ָ֣כי ֶב ֱא ֶמת ש ָּל ַחני יהוָּ ה עלי ֶכם
ל־ה ֵ֥עיר ַהזאת ו ֶאל־יש ֶ ִ֑ב ָּ
עלי ֶכם ו ֶא ָּ
ל־הד ָּברים ָּה ָֽא ֶלה׃
ל ַדבר ב ָּאזני ֶכם ֵ֥את ָּכ ַ

ס

16וַ יאמרו ַה ָּשרים ו ָּכל־ ָּה ָּעם ֶאל־ ַהכהנים ו ֶאל־ ַהנבי ִ֑אים אין־ ָּלאיש
הוה ֱאֹלהינו ד ֶ ֵ֥בר א ָֽלינו׃
ט־מוֶ ת כי בשם י ָּ ֵ֥
ַהזֶ ה מש ַפ ָּ
17וַ יָּ ָ ָ֣קמו אנָּ שים מזקני ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ וַ ָ֣יאמרו ֶאל־ ָּכל־ק ַ ֵ֥הל ָּה ָּעם לא ָֽמר׃
אמר
הודה וַ ָ֣י ֶ
יכיה ַה ָ֣מ ַורשתי ָּה ָּיָ֣ה נ ָּבא בימי חזק ָּיָ֣הו ֶ ָֽמ ֶלְך־י ָּ ִ֑
18מ ָּ
הוָ֣ה צ ָּבאות ציִ֞ ון ָּׂש ֶדה ָֽת ָּחרש
ה־א ַ ָ֣מר׀ י ָּ
הודה לאמר ָֽכ ָּ
ל־עם י ָּ
ל־כ ַ
ֶא ָּ
ירוש ַלים עיָ֣ים ָֽתהיֶ ה ו ַ ֵ֥הר ַה ַבית ל ָּב ֵ֥מות ָּי ַָֽער׃
ו ָּ
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הודה הלא יָּ ָ֣רא ֶאת־יהוָּ ה
הודה ו ָּכל־י ָּ
ֶ 19ה ָּה ָ֣מת ֱהמתהו חזקיָּ הו ֶ ָֽמ ֶלְך־י ָּ
יהם וַ אנַ חנו
ל־ה ָּר ָּעה א ֶשר־ד ֶבָ֣ר על ֶ ִ֑
וַ י ַחל ֶאת־פנָ֣י יהוָּ ה וַ י ָּנ ֶָ֣חם יהוָּ ה ֶא ָּ
שותינו׃
דולה ַעל־נַ פ ָֽ
עׂשים ָּר ָּ ֵ֥עה ג ָּ
שם יהוָּ ה ָֽאוריָּ הו ֶ ָֽבן־ש ַמעיָּ הו מקר ַית
21וגַ ם־איש ָּה ָּיה מתנַ בא ב ָ֣
ל־ה ָּ ָ֣א ֶרץ ַהזאת ככל דב ֵ֥רי ירמָּיָֽהו׃
ל־העיר ַהזאת ו ַע ָּ
ַהי ָּע ִ֑רים וַ ינָּ ִ֞בא ַע ָּ
ל־ה ָּשרים ֶאת־ד ָּב ָּריו וַ י ַב ֵ֥קש
בוריו ו ָּכ ַ
21וַ יש ַ ָ֣מע ַה ֶ ָֽמ ֶלְך־יהויָּ קים ו ָּכל־ג ָּ
יתו וַ יש ַמע אוריָּ הו וַ י ָּרא וַ יב ַרח וַ ֵ֥יָּבא מצ ָּ ָֽרים׃
ַה ֶמ ֶלְך המ ִ֑
ן־עכבור
22וַ יש ִ֞ ַלח ַה ֶמ ֶלְך יהויָּ ָקים אנָּ שים מצ ָּ ִ֑רים ָ֣את ֶאלנָּ ָּתן ֶב ַ
וַ אנָּ ֵ֥שים אתו ֶאל־מצ ָּ ָֽרים׃
23וַ יוציאו ֶאת־אוריָּ הו ממצ ַרים וַ יבאהו ֶאל־ ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך יהויָּ קים וַ יַ כהו
ֶב ָּ ִ֑ח ֶרב וַ יַ שלְך ֶאת־נב ָּלתו ֶאל־קברי בנֵ֥י ָּה ָּ ָֽעם׃
ַ 24אְך ַ ֵ֚יד אחיָ ָּ ָ֣קם ֶבן־ ָּש ָּפן ָּהי ָּתה ֶ ָֽאת־ירמ ָּ ִ֑יהו לבלתי תת־א ֵ֥תו ביַ ד־ ָּה ָּעם
ַלהמי ָֽתו׃

פ

הודה ָּה ִָּ֞יה ַה ָּד ָּבר
 1 27בראשית ַממ ֶל ֶכת יהויָּ ֵָ֥קם ֶבן־יאוש ָּיהו ֶ ָ֣מ ֶלְך י ָּ ִ֑
אמר׃
הוה ל ָֽ
ַהזֶ ה ֶ ָֽאל־ירמיָּ ה מ ֵ֥את י ָּ
ארך׃
ל־צוָּ ֶ ָֽ
ׂשה לך מוסרות ומ ִ֑טות ונ ַת ָּתם ַע ַ
ָֽ 2כה־ ָּא ַמר יהוָּ ה א ַלי ע ָ֣
ל־מ ֶלְך בנָ֣י ַעמון
מואב ו ֶא ֶ
ל־מ ֶלְך ָּ
ל־מ ֶלְך ֱאדום ו ֶא ֶ ָ֣
3וש ַלח ָּתם ֶא ֶ
רוש ַלם
ל־מ ֶלְך צ ִ֑ידון ביַ ד ַמל ָּאכים ַה ָּב ָ֣אים י ָּ
ל־מ ֶלְך צר ו ֶא ֶ ָ֣
ו ֶא ֶ ֵ֥
הודה׃
ֶאל־צדק ָּיהו ֶ ֵ֥מ ֶלְך י ָּ ָֽ
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4וצוי ָּ ָ֣ת א ָּתם ֶאל־א ָֽדני ֶהם לא ִ֑מר ָֽכה־ ָּא ִַ֞מר יהָּוה צ ָּבאות ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל
ֵ֥כה ָֽתאמרו ֶאל־א ָֽדני ֶ ָֽכם׃
ת־הבה ָּמה א ֶשר ַעל־פנָ֣י
ת־ה ָּא ָּדם ו ֶא ַ
ָּ 5אנ ִ֞כי ָּע ָׂ֣שיתי ֶאת־ ָּה ָּא ֶרץ ֶא ָּ
יה ַלא ֶשר יָּ ַ ֵ֥שר בע ָּינָֽי׃
טויִ֑ה ונ ַתת ָּ
ָּה ָּא ֶרץ בכחי ַהגָּ דול ובזרועי ַהנ ָּ
אצר
בוכדנֶ ַ ֵ֥
ל־הא ָּר ָ֣צות ָּהא ֶלה ב ַיד נ ַ
ת־כ ָּ
6ו ַע ָּתה ָּ ָֽאנכי נָּ ַתתי ֶא ָּ
ת־ח ַיָ֣ת ַה ָּש ֶדה נָּ ַ ֵ֥תתי לו ל ָּעב ָֽדו׃
ְך־ב ֶבל ַעב ִ֑די וגַ ם ֶא ַ
ֶ ָֽמ ֶל ָּ
ת־בן־בנִ֑ ו ַעָ֣ד בא־עת ַארצו
ל־הגוים ו ֶאת־בנו ו ֶ ָֽא ֶ
 7ו ָּעבדו אתו ָּכ ַ
גַ ם־הוא ו ָּעבדו בו גויָ֣ם ַרבים ומ ָּלכים גד ָֽלים׃
אצָ֣ר
בוכדנֶ ַ
8ו ָּהיָּ ה ַהגוי ו ַה ַממ ָּל ָּכה א ֶשר ָֽלא־יַ ַעבדו אתו ֶאת־נ ַ
ת־צוָּ ארו בעל ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּב ֶבִ֑ל ַב ֶח ֶרב
ְך־ב ֶבל ואת א ֶשר ָֽלא־יתן ֶא ַ
ֶ ָֽמ ֶל ָּ
ל־הגוי ַההוא נאם־יהוָּ ה ַעד־ת ֵ֥מי א ָּתם ביָּ ָֽדו׃
וב ֶד ֶבר ֶאפקד ַע ַ
וב ָּר ָּעב ַ
ָּ
9ו ַא ֶתם ַאל־תשמעו ֶאל־נביאי ֶכם ו ֶאל־ ָֽקסמי ֶכם ו ֶאל חֹל ָ֣מתי ֶכם
יכם לאמר ֵ֥לא
ר־הם אמרים אל ֶ
ל־כ ָּשפ ֶיכִ֑ם א ֶש ִ֞
ל־עננ ֶיכם ו ֶא ַ
ו ֶא ָֽ
ת־מ ֶלְך ָּב ֶ ָֽבל׃
ַת ַעבדו ֶא ֶ ֵ֥
ָ֣ 11כי ֶש ֶקר הם נב ָ֣אים ָּל ֶ ִ֑כם ל ַמ ַען ַהרחיק ֶאת ֶכם מ ַ ָ֣על ַאד ַמת ֶכם
וה ַדח ֵ֥תי ֶאת ֶכם וַ א ַבד ֶ ָֽתם׃
11ו ַהגוי א ֶשר יָּ ביא ֶאת־ ַצוָּ ארו ב ֵ֥על ֶ ָֽמ ֶלְך־ ָּב ֶבל ַ ָֽוע ָּב ִ֑דו והנַ חתיו
ל־אד ָּמתו נאם־יהוָּ ה ַ ָֽוע ָּב ָּדּה ו ָּ ֵ֥י ַשב ָּ ָֽבּה׃
ַע ַ
12ו ֶאל־צדק ָּיה ֶ ָֽמ ֶלְך־יהו ָּדה ד ַברתי כ ָּכל־ ַהד ָּב ֵ֥רים ָּהא ֶלה לא ִ֑מר ָּהביאו
ְך־ב ֶבל ועב ֵ֥דו אתו ו ַעמו ָֽוחיָֽ ו׃
ֶאת־ ַצוארי ֶכם ב ָ֣על ֶ ָֽמ ֶל ָּ
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וב ָּ ִ֑ד ֶבר ַ ָֽכא ֶשר ד ֶבָ֣ר יהוָּ ה
ָּ 13ל ָּמה ָּתמותו ַא ָּ ָ֣תה ו ַע ֶמך ַב ֶח ֶרב ָּב ָּר ָּ ָ֣עב ַ
ת־מ ֶלְך ָּב ֶ ָֽבל׃
ל־הגוי א ֶ ֵ֥שר ָֽלא־יַ עבד ֶא ֶ ֵ֥
ֶא ַ
14ו ַ ָֽאל־תשמ ִ֞עו ֶאל־דב ָ֣רי ַהנבאים ָּהאמרים אלי ֶכם לאמר ֵ֥לא ַת ַעבדו
־מ ֶלְך ָּב ֶ ִ֑בל ָ֣כי ֶש ֶקר הם נב ֵ֥אים ָּל ֶ ָֽכם׃
ֶאת ֶ ָ֣
ָ֣ 15כי לא ש ַלחתים נאם־יהוָּ ה והם נב ֵ֥אים בשמי ַל ָּ ִ֑ש ֶקר ל ַמ ַען ַהדיחי
ֶאת ֶכם וַ א ַבד ֶתם ַא ֶתם ו ַהנבאים ַ ָֽהנב ֵ֥אים ָּל ֶ ָֽכם׃
ל־ה ָּעם ַהזֶ ה ד ַ ָ֣ברתי לאמר כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה
ל־כ ָּ
16ו ֶאל־ ַהכהנים ו ֶא ָּ
יכם ַ ָֽהנבאים ָּל ֶכם לאמר הנה כלי
ַ ָֽאל־תשמ ִ֞עו ֶאל־דב ָ֣רי נ ָֽביא ֶ
מוש ֵ֥בים מ ָּב ֶב ָּלה ַע ָּ ָ֣תה מה ָּ ִ֑רה ָ֣כי ֶש ֶקר ה ָּמה נב ֵ֥אים ָּל ֶ ָֽכם׃
הוה ָּ
בית־י ָּ
ְך־ב ֶבל ָֽוחיִ֑ ו ָּל ָּמה ָֽתה ֶיה ָּה ֵ֥עיר
ת־מ ֶל ָּ
יהם עב ֵ֥דו ֶא ֶ ָֽ
ַ 17אל־תשמ ָ֣עו אל ֶ
ַהזאת ָּחר ָּ ָֽבה׃
יהוָ֣ה צ ָּבאות
18ואם־נב ָ֣אים הם ואם־ ֵ֥יש ד ַבר־יהָּוה א ָּ ִ֑תם יפגעו־נָּ א ַ ָֽב ָּ
הודה
נות ָ֣רים בבית־יהוָּ ה ובית ֶמ ֶלְך י ָּ
לבלתי־באו ַהכ ָ֣לים׀ ַה ָּ
ירוש ַלם ָּב ֶ ָֽב ָּלה׃
וב ָּ

פ

ל־המכנִ֑ ות ו ַעל
ל־ה ָּים ו ַע ַ
־ה ַעמדים ו ַע ַ
ָ֣ 19כי כה ָּא ַמר יהָּ ָ֣וה צ ָּבאות ֶאל ָּ ָֽ
נותרים ָּב ֵ֥עיר ַה ָֽזאת׃
ֶי ֶָ֣תר ַהכלים ַה ָּ
שר ָֽלא־ל ָּק ָּחם נ ָֽבו ַכדנֶ א ַצר ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּב ֶבל ַבגלותו ֶאת־י ָּכוניָּ ה
21א ֶ ָ֣
הודה
וש ַלם ָּב ֶב ִָּ֑לה ואת ָּכל־ח ֵ֥רי י ָּ
הודה מ ָֽיר ָּ
ֶבן־יהויָּ ָקים ֶ ָֽמ ֶלְך־י ָּ
ירוש ָּ ָֽלם׃
ו ָּ
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ָ֣ 21כי ֵ֥כה ָּא ַמר יהָּ ֵ֥וה צ ָּבאות ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּר ִ֑אל ַעל־ ַהכלים ַהנָֽ ו ָּתרים ָ֣בית
ירוש ָּ ָֽלם׃
הודה ו ָּ
יהוָּ ה ו ֵ֥בית ֶ ָֽמ ֶלְך־י ָּ
ש ָּמה יָֽהיִ֑ ו ַעד יָ֣ ום ָּפקדי א ָּתם נאם־יהוָּ ה ו ַ ָֽהעליתים
יובאו ו ָּ ָ֣
ָּ 22ב ֶ ֵ֥ב ָּלה ָּ
ל־ה ָּמקום ַה ֶזָֽה׃
וַ ה ָ֣שיבתים ֶא ַ

פ

הודה ַב ָּשנָּ ת
1 28וַ י ָ֣הי׀ ַב ָּש ָּ ָ֣נה ַההיא בראשית ַממ ֶל ֶכת צדק ָּיָ֣ה ֶ ָֽמ ֶלְך־י ָּ
ן־עזור ַהנָּ ביא א ֶשר
ישי ָּא ַ ָ֣מר א ַלי חנַ ניָּ ה ֶב ַ
ָּ ָֽהרבעית ַבח ֶדש ַהחמ ִ֑
אמר׃
ל־ה ָּעם ל ָֽ
מגבעון בבָ֣ית יהוָּ ה לעיני ַהכהנים ו ָּכ ָּ
ָֽ 2כה־ ָּא ִַ֞מר יהָּוה צ ָּבאות ֱאֹל ֵ֥הי יׂש ָּראל לא ִ֑מר ָּש ִַ֞ברתי ֶאת־על ֶ ֵ֥מ ֶלְך
ָּב ֶ ָֽבל׃
3ב ָ֣עוד׀ שנָּ ַ ָ֣תים יָּ מים אני משיב ֶאל־ ַה ָּמ ָ֣קום ַהזֶ ה ֶ ָֽאת־ ָּכל־כלי בָ֣ית
ן־ה ָּמ ָ֣קום ַהזֶ ה וַ יביאם
ְך־ב ֶבל מ ַ
אצר ֶ ָֽמ ֶל ָּ
בוכדנֶ ַ
הוִ֑ה א ֶשר ָּל ַקח נ ַ
י ָּ
ָּב ֶ ָֽבל׃
הודה ַה ָּב ָ֣אים
ת־כל־גָּ לות י ָּ
הודה ו ֶא ָּ
4ו ֶאת־י ָּכנָּיָ֣ה ֶבן־יהויָּ ָָ֣קים ֶ ָֽמ ֶלְך־י ָּ
הוִ֑ה ָ֣כי ֶאשבר ֶאת־על ֶ ֵ֥מ ֶלְך
ל־ה ָּמ ֵ֥קום ַה ֶזה נאם־י ָּ
ָּב ֶב ָּלה אנֵ֥י משיב ֶא ַ
ָּב ֶ ָֽבל׃
5וַ יא ֶמר ירמ ָּיָ֣ה ַהנָּ ביא ֶאל־חנַ נָּיה ַהנָּ ִ֑ביא לעיני ַה ָֽכהנים ולעינָ֣י
הוָֽה׃
ל־ה ָּעם ָּהעמדים ב ֵ֥בית י ָּ
ָּכ ָּ
ׂשה יהָּ ִ֑וה יָּ ָקם יהוָּ ה ֶאת־ד ָּב ֶריך
6וַ יא ֶמר ירמ ָּיָ֣ה ַהנָּ ביא ָּאמן כן יַ ע ֶ ָ֣
ל־ה ָּמ ֵ֥קום
גולה מ ָּב ֶבל ֶא ַ
ל־ה ָּ
את ל ָּה ִ֞שיב כלי בית־יהוָּ ה ו ָּכ ַ
שר נב ָּ
א ֶ ָ֣
ַה ֶזָֽה׃
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ל־ה ָּ ָֽעם׃
ַ 7אְך־ש ַ ָֽמע־נָּ א ַה ָּד ָּ ָ֣בר ַהזֶ ה א ֶ ֵ֥שר ָּאנכי דבָ֣ר ב ָּאז ֶנִ֑יך וב ָּאזני ָּכ ָּ
ַ 8הנביאים א ֶשר ָּהיו ל ָּפ ַני ול ָּפ ֶניך מן־ ָּ ָֽהעו ָּ ִ֑לם וַ ינָּ באו ֶאל־א ָּרצות ַרבות
ו ַעל־ ַממ ָּל ָ֣כות גדלות למל ָּח ָּמה ול ָּר ָּ ֵ֥עה ול ָּ ָֽד ֶבר׃
ַ 9הנָּ ביא א ֶ ֵ֥שר ינָּ בא ל ָּשלִ֑ ום בבא ד ַ ָ֣בר ַהנָּ ביא יוָּ ַדע ַהנָּ ביא
הוה ֶב ֱא ֶ ָֽמת׃
א ֶשר־ש ָּל ֵ֥חו י ָּ
11וַ י ַ ִ֞קח חנַ נָּיה ַהנָּ ביא ֶאת־ ַהמו ָּטה מ ַעל ַצַואר ירמָּיָ֣ה ַהנָּ ִ֑ביא
ַוַָֽֽישב ָֽרהו׃
11וַ ָ֣יא ֶמר חנַ ניָּ ה לעיני ָּכל־ ָּה ָּעם לאמר כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ָּ ָ֣כ ָּכה ֶאש ִ֞בר
ל־צַואר
ְך־ב ֶבל בעוד שנָּ ַ ָ֣תים יָּמים מ ַע ַ
ֶאת־ ָ֣על׀ נ ָֽב ַכדנֶ א ַ ָ֣צר ֶ ָֽמ ֶל ָּ
ל־הגויִ֑ם וַ י ֶלְך ירמָּיֵ֥ה ַהנָּ ביא ל ַדר ָֽכו׃
ָּכ ַ

פ

12וַ י ֵ֥הי ד ַבר־יהָּוה ֶ ָֽאל־ירמ ָּ ִ֑יה ַאחרי ש ִ֞בור חנַ נָּיה ַהנָּ ביא ֶאת־ ַהמו ָּטה
אמר׃
מ ַעל ַצַואר ירמָּיֵ֥ה ַהנָּ ביא ל ָֽ
ָּ 13הלוְך ו ָּא ַמר ָּת ֶאל־חנַ ניָּ ה לאמר ֵ֚כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה מו ֵ֥טת עץ ָּש ָּ ִ֑בר ָּת
ו ָּע ֵׂ֥שי ָּת ַתחת ֶיהן מ ֵ֥טות ַבר ֶזָֽל׃
ָ֣ 14כי ָֽכה־ ָּא ַמר יהוָּ ה צ ָּבאות ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל ָ֣על ַברזֶ ל נָּ ַתתי ַעל־ ַצַ ָ֣ואר׀
ְך־ב ֶבל וַ ע ָּבדִ֑הו ו ַגם
אצר ֶ ָֽמ ֶל ָּ
ָּכל־ ַהגו ָ֣ים ָּהא ֶלה ַלעבד ֶאת־נב ַכדנֶ ַ ֵ֥
ת־חיַ ֵ֥ת ַה ָּש ֶדה נָּ ַ ֵ֥תתי ָֽלו׃
ֶא ַ
15וַ יא ֶמר ירמ ָּיה ַהנָּ ביא ֶאל־חנַ נָּ ֵ֥יה ַהנָּ ביא ש ַ ָֽמע־ ָּ ָ֣נא חנַ נָּ ִ֑יה ָֽלא־ש ָּלחךָ֣
־ה ָּ ֵ֥עם ַה ֶזה ַעל־ ָּ ָֽש ֶקר׃
יהוָּ ה ו ַא ָּתה הב ַטח ָּת ֶאת ָּ
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ָּ 16לכן ֵ֚כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה הנני מ ַ ָֽש ָֽלחך מ ַעל פנָ֣י ָּהא ָּד ָּ ִ֑מה ַה ָּשנָּ ה ַא ָּ ָ֣תה מת
הוָֽה׃
י־ס ָּ ֵ֥רה ד ַבר ָּת ֶאל־י ָּ
ָֽכ ָּ
יעי׃
17וַ ָּי ָּמת חנַ נָּיֵ֥ה ַהנָּ ביא ַב ָּש ָּנָ֣ה ַה ִ֑היא ַבח ֶדש ַהשב ָֽ

פ

1 29וא ֶלה דב ָ֣רי ַהס ֶפר א ֶ ֵ֥שר ָּש ַלח ירמ ָּ ֵ֥יה ַהנָּ ביא מירו ָּש ָּ ִ֑לם ֶאל־יֶ ֶתר
ל־ה ָּעם א ֶשר ֶהג ָּלה
ל־כ ָּ
ל־הנביאים ו ֶא ָּ
ל־הכהנים ו ֶא ַ
גולה ו ֶא ַ
זקנָ֣י ַה ָּ
ירוש ַלם ָּב ֶ ָֽב ָּלה׃
אצר מ ָּ
וכדנֶ ַ
נ ָֽב ַ
ירוש ַלם
הודה ו ָּ
ָֽה־ה ֶמ ֶלְך ו ַהגב ָּירה ו ַה ָּסריסים ָּׂשרי י ָּ
ַ 2אח ָ֣רי צָ֣את י ָּכנָּי ַ
ירוש ָּ ָֽלם׃
ו ֶה ָּח ָּ ֵ֥רש ו ַה ַמסגר מ ָּ
3ביַ ד ֶאל ָּע ָּ ָׂ֣שה ֶבן־ ָּש ָּפן וג ַמר ָּיה ֶבן־חלק ָּ ִ֑יה א ֶשר ָּש ַלח צדק ָּיָ֣ה
אמר׃
ֶ ָֽמ ֶלְך־יהו ָּדה ֶאל־נבו ַכדנֶ א ַצר ֶ ֵ֥מ ֶלְך ָּב ֶבל ָּב ֶ ֵ֥ב ָּלה ל ָֽ

ס

ֵ֥ 4כה ָּא ַמר יהָּ ֵ֥וה צ ָּבאות ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּר ִ֑אל ל ָּכל־ ַהגו ָּלה א ֶשר־הג ֵ֥ליתי
ירוש ַלם ָּב ֶ ָֽב ָּלה׃
מ ָּ
שבו ונט ָ֣עו גַ נות ואכלו ֶאת־פר ָּ ָֽיַֽן׃
5בנֵ֥ ו ָּבתים ו ִ֑
6ק ָ֣חו נָּ שים והולידו ָּב ָ֣נים ו ָּבנות וקחו לבני ֶכם נָּ שים ו ֶאת־בנָֽ ותי ֶכם
בו־שם ו ַאל־תמ ָּ ָֽעטו׃
ובנִ֑ ות ור ָּ
תנָ֣ ו ַ ָֽלאנָּ שים ות ַלדנָּ ה ָּבנָ֣ים ָּ
7ודר ִ֞שו ֶאת־שלָ֣ ום ָּהעיר א ֶשר הגליתי ֶאת ֶכם ָּש ָּמה והת ַ ָֽפללֵ֥ ו ַבע ָּדּה
לומּה יה ֶיֵ֥ה ָּל ֶכם ָּש ָֽלום׃
הוִ֑ה ָ֣כי בש ָּ
ֶאל־י ָּ

פ

יכם
ֹלהי יׂש ָּראל ַאל־יַ שיאו ָּל ֶכם נ ָֽביא ֶ ֵ֥
הוה צ ָּבאות ֱא ָ֣
8כי כה ָּא ַמר י ָּ
יכם א ֶ ֵ֥שר ַא ֶתם
ֹלמת ֶ
א ֶשר־בקרב ֶכם ו ָֽקסמ ֶיכִ֑ם ו ַ ָֽאל־תשמעו ֶאל־ח ָ֣
ַמחל ָֽמים׃
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הוָֽה׃
ָ֣ 9כי ב ֶש ֶקר הם נב ֵ֥אים ָּל ֶכם בש ִ֑מי ֵ֥לא ש ַלחתים נאם־י ָּ

ס

ָֽ 11כי־כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה כי ל ִ֞פי מלאת ל ָּב ֶבל שב ֵ֥עים ָּש ָּנה ֶאפ ָ֣קד ֶאת ֶ ִ֑כם
ל־ה ָּמקום ַה ֶ ָֽזה׃
וַ הקמתי עלי ֶכם ֶאת־ד ָּב ָ֣רי ַהטוב ל ָּה ָ֣שיב ֶאת ֶכם ֶא ַ
הוִ֑ה
ת־ה ַמח ָּשבת א ֶשר ָּאנכי ח ֵ֥שב על ֶיכם נאם־י ָּ
11כי ָּאנכי יָּ ַדעתי ֶא ַ
ַמחשבות ָּשלום ו ָ֣לא ל ָּר ָּעה ָּל ֵ֥תת ָּל ֶכם ַאח ֵ֥רית ותקָּוָֽה׃
יכם׃
אתם אתי ַוָֽה ַלכ ֶתם והת ַפ ַלל ֶתם א ָּלִ֑י ו ָּש ַמעתי אל ֶ ָֽ
12וק ָּר ֶ
אתם ֵ֥כי תדרשני ב ָּכל־ל ַבב ֶ ָֽכם׃
13וב ַקש ֶ ֵ֥תם אתי ומ ָּצ ֶ ִ֑
14ונמ ָ֣צאתי ָּל ֶכם נאם־יהוָּ ה ו ַשב ָ֣תי ֶאת־שבית ֶכם וק ַבצ ָ֣תי ֶאת ֶכם
הוִ֑ה
ל־המקומות א ֶשר ה ַדחתי ֶאת ֶכם ָּשם נאם־י ָּ
גוים ומ ָּכ ַ
ל־ה ִ֞
ָֽמ ָּכ ַ
ל־ה ָּמקום א ֶשר־הג ֵ֥ליתי ֶאת ֶכם מ ָּ ָֽשם׃
וַ השב ָ֣תי ֶאת ֶכם ֶא ַ
15כי א ַמר ֶ ִ֑תם הקים ָּלנו יהָּוה נבאים ָּב ֶ ָֽב ָּלה׃

ס

ל־ה ָּעם
ל־כ ָּ
ל־ה ֶמ ֶלְך ַהיושב ֶאל־כ ָ֣סא ָּדוד ו ֶא ָּ
י־כה׀ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ֶא ַ
 16כ ָ֣
גולה׃
יכם א ֶשר ָֽלא־יָּ צ ֵ֥או את ֶכם ַב ָּ ָֽ
ַהיושב ָּב ָ֣עיר ַה ִ֑זאת אח ֶ
־ה ָּר ָּעָ֣ב
17כה ָּא ַמר יהָּ ָ֣וה צ ָּבאות הנני מ ַש ָ֣ל ַח ָּבם ֶאת־ ַה ֶח ֶרב ֶאת ָּ
אותם ַכתאנים ַה ָ֣ש ָּערים א ֶ ֵ֥שר לא־ת ָּא ַכלנָּ ה מ ָֽר ַע׃
ת־ה ָּ ִ֑ד ֶבר ונָּ ַת ָ֣תי ָּ
ו ֶא ַ
18ו ָּ ָֽר ַדפתי ַ ָֽאחרי ֶהם ַב ֶח ֶרב ָּב ָּר ָּ ָ֣עב ו ַב ָּ ִ֑ד ֶבר ונ ַתתים לזַ ו ָּעה ל ָ֣כל׀
ל־הגוים
ַממל ָ֣כות ָּה ָּא ֶרץ ל ָּא ָּלה ול ַש ָּמה ולשר ָּ ָָ֣קה ול ֶחר ָּפה ב ָּכ ַ
א ֶשר־ה ַדח ֵ֥תים ָּ ָֽשם׃
ַ 19ת ַחת א ֶ ָֽשר־לא־ ָּשמ ֵ֥עו ֶאל־ד ָּב ַרי נאם־יהָּ ִ֑וה א ֶשר ָּש ַלחתי אלי ֶהם
הוָֽה׃
ֶאת־ע ָּב ַדי ַהנבאים ַהשכָ֣ם ו ָּשֹל ַח ו ֵ֥לא ש ַמע ֶתם נאם־י ָּ
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21ו ַא ֶתם שמ ָ֣עו ד ַבר־יהָּ ִ֑וה ָּכל־ ַהגו ָּלה א ֶשר־ש ַ ֵ֥לחתי מירו ָּש ַלם ָּב ֶ ָֽב ָּלה׃
ס

וליָּ ה
ן־ק ָּ
ָֽ 21כה־ ָּא ַמר יהוָּ ה צ ָּבאות ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל ֶאל־ ַאח ָּאב ֶב ָֽ
ן־מעׂשיָּ ה ַ ָֽהנב ֵ֥אים ָּל ֶכם בשמי ָּ ִ֑ש ֶקר הננָ֣י׀ נ ָ֣תן א ָּתם
ו ֶאל־צדק ָּיָ֣הו ֶב ַ ָֽ
יכם׃
ְך־ב ֶבל וה ָּכם לעינ ֶ ָֽ
אצָ֣ר ֶ ָֽמ ֶל ָּ
וכד ֶר ַ
ביַ ד נ ָֽב ַ
22ול ַקח מ ֶהם ק ָּל ָּלה לכל גָּ לָ֣ ות יהו ָּדה א ֶ ֵ֥שר ב ָּב ֶבל לא ִ֑מר י ָֽׂשמך יהוָּ ה
ְך־ב ֶבל ָּב ָֽאש׃
ר־ק ָּ ֵ֥לם ֶ ָֽמ ֶל ָּ
כצדק ָּיָ֣הו וכ ֶא ָּחב א ֶש ָּ
שי ָֽרעי ֶהם וַ י ַדברו ָּד ָּבר
23יַ ַען א ֶשר ָּעׂשו נ ָּב ָּלה ביׂש ָּראל וַ י ַ ָֽנאפו ֶאת־נ ָ֣
הוָֽה׃
יד ַע וָּ עד נאם־י ָּ
יתם ו ָּאנכי ַהו ֵ֥
בשמי ֶש ֶקר א ֶשר לָ֣ וא צו ִ֑

ס

אמר׃
אמר ל ָֽ
24ו ֶאל־ש ַמע ָּיֵ֥הו ַהנֶ ֱח ָּלמי ת ַ ֵ֥
שר ַא ָּתה ָּש ַלח ָּת
אמר יַ ַען א ֶ ָ֣
ֹלהי יׂש ָּראל ל ִ֑
הוה צ ָּבאות ֱא ֵ֥
ה־א ִַ֞מר י ָּ
ָֽ 25כ ָּ
ן־מעׂשיָּ ה
ירוש ַלם ו ֶאל־צ ַפנָּיה ֶב ַ ָֽ
שר ב ָּ
ל־ה ָּעם א ֶ ָ֣
ל־כ ָּ
בשמ ָּכה ס ָּפרים ֶא ָּ
אמר׃
ל־הכהנים ל ָֽ
ַהכהן ו ֶ ֵ֥אל ָּכ ַ
26יה ִָּ֞וה נ ָּתנךָ֣ כהן ַ ֵ֚ת ַחת יהויָּ ָּ ָ֣דע ַהכהן ָֽלהיות פקדים בָ֣ית יהוָּ ה
ל־הצ ָֽינק׃
ל־ה ַמה ֶפ ֶכת ו ֶא ַ
ל־איש מש ָּגע ומתנַ בִ֑א ונָּ ַת ָּ ֵ֥תה אתו ֶא ַ
ל ָּכ ֵ֥
27ו ַע ָּתה ָּ ֵ֚ל ָּמה ָ֣לא גָּ ַער ָּת בירמָּיהו ָּ ָֽהענת ִ֑תי ַהמתנַ בא ָּל ֶ ָֽכם׃
ל־כן ָּש ַ ֵ֥לח אלינו ָּב ֶ ֵ֥בל לאמר אר ָּכָ֣ה ִ֑היא בנו ָּבתים ושבו ונט ָ֣עו
ָ֣ 28כי ַע ִ֞
יהן׃
גַ נות ואכלו ֶאת־פר ֶ ָֽ
29וַ יק ָּרא צ ַפנָּ ֵ֥יה ַהכהן ֶאת־ ַה ָ֣ס ֶפר ַה ֶ ִ֑זה ב ָּאזני ירמ ָּ ֵ֥יהו ַהנָּ ָֽביא׃

פ

ַ31וַָֽֽיהי ד ַבר־יהוָּ ה ֶ ָֽאל־ירמ ָּיהו לא ָֽמר׃
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גולה לאמר ֵ֚כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ֶאל־ש ַמעיָּ ה ַהנֶ ֱח ָּל ִ֑מי יַ ַען
־ה ָּ
31ש ַלח ַעל־ ָּכל ַ
ל־ש ֶקר׃
א ֶשר נ ָּבא ָּל ֶכם ש ַמעיָּ ה ַוָֽאני ָ֣לא ש ַלחתיו וַ יַב ַ ֵ֥טח ֶאת ֶכם ַע ָּ ָֽ
ָּ 32ל ִ֞כן ָֽכה־ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה הנני פקד ַעל־ש ַמע ָּיָ֣ה ַהנֶ ֱח ָּלמי ו ַעל־זַ רעו
שב׀ בתוְך־ ָּה ָּ ָ֣עם ַהזֶ ה ו ָֽלא־יר ֶ ֵ֥אה ַבטוב א ֶשר־אנֵ֥י
לא־יהיֶ ה לו ָ֣איש׀ יו ָ֣
הוָֽה׃
י־ס ָּ ֵ֥רה ד ֶבר ַעל־י ָּ
הוִ֑ה ָֽכ ָּ
ע ֶ ָֽׂשה־ל ַעמי נאם־י ָּ

ס

שר ָּה ָּיָ֣ה ֶ ָֽאל־ירמיָּ הו מ ֵ֥את יהָּוה לא ָֽמר׃
ַ 1 30ה ָּד ָּבר א ֶ ָ֣
ָֽ 2כה־ ָּא ַמר יהָּוה ֱאֹל ֵ֥הי יׂש ָּראל לא ִ֑מר כ ָּתב־לך את ָּכל־ ַהד ָּברים
ל־ס ֶפר׃
א ֶשר־ד ַ ֵ֥ברתי א ֶליך ֶא ָֽ
3כי הנה יָּ מים ָּבאים נאם־יהוָּ ה ו ַשבתי ֶאת־שבות ַעמי יׂש ָּראל
בותם
ל־ה ָּא ֶרץ א ֶשר־נָּ ַ ֵ֥תתי ַלא ָּ
הוִ֑ה וַ השבתים ֶא ָּ
ָֽויהו ָּדה ָּא ַ ָ֣מר י ָּ
וה׃
ָֽויר ָֽש ָּ

פ

הודה׃
4ו ָ֣א ֶלה ַהד ָּברים א ֶשר ד ֶבר יהָּוה ֶאל־יׂש ָּראל ו ֶאל־י ָּ ָֽ
5כי־כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ֵ֥קול ח ָּר ָּדה ָּש ָּ ִ֑מענו ַפ ַחד ו ֵ֥אין ָּש ָֽלום׃
דוע ָּראיתי ָּכל־גֶ ֶבר יָּ ָּדיו ַעל־ח ָּל ָּציו
ַ 6שאלו־ ָּ ָ֣נא וראו אם־ילד זָּ ָּ ִ֑כר ַמ ַ
ל־פנים לי ָּר ָֽקון׃
ַכיָ֣ ול ָּדה ונֶ ֶהפ ֵ֥כו ָּכ ָּ
ת־צ ָּ ֵ֥רה היא ל ַיָֽעקב ומ ֶמנָּ ה
7הוי ֵ֥כי גָּ דול ַהיֵ֥ ום ַההוא מ ַ ָ֣אין ָּכ ִ֑מהו ו ָֽע ָּ
יוָּ ָֽש ַע׃
8ו ָּהיָּ ה ַביום ַההוא נ ָ֣אם׀ יהָּ ָ֣וה צ ָּבאות ֶאשבר עלו מ ַ ָ֣על ַצוָּ א ֶרך
דו־בו עוד זָּ ָֽרים׃
רותיך אנַ ִ֑תק ולא־יַ ַעב ֵ֥
ומוס ֶ
9ו ָּ ָ֣עבדו את יהָּ ָ֣וה ֱא ָֹֽלהי ֶ ִ֑הם ואת ָּד ָ֣וד ַמל ָּכם א ֶ ֵ֥שר ָּאָקים ָּל ֶ ָֽהם׃
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 11ו ַא ָּתה ַאל־ת ָּירא ַעבדי יַ עקב נאם־יהוָּ ה ו ַאל־ת ַ ָ֣חת יׂש ָּראל כי הנני
מושיעך ָֽמ ָּרחוק ו ֶ ָֽאת־זַ רעך מ ֶ ָ֣א ֶרץ שב ָּיִ֑ם ו ָּשב יַ עקב ו ָּש ַ ֵָ֥קט ו ַשא ַנַֽן
ָֽ
ו ֵ֥אין ַמח ָֽריד׃
ל־הגויָ֣ם׀ א ֶשר
הוה ל ָֽהוש ֶיעִ֑ך כי ֶא ֱע ֶׂשה ָּכ ָּלה ב ָּ ָֽכ ַ
ָֽ 11כי־אתךֵ֥ אני נאם־י ָּ
ׂשה ָּכ ָּלה וי ַסרתיך ַלמש ָּפט ונַ קה ֵ֥לא
א־א ֱע ֶ ָ֣
צותיך ָּשם ַאְך ָֽאתך ָֽל ֶ
הפ ָ֣
אנַ ֶ ָֽקךָּ ׃

פ

ָ֣ 12כי ֵ֥כה ָּא ַמר יהָּוה ָּאנָ֣ וש לשב ִ֑רְך נַ ח ָּלה ַמ ָּכ ָֽתְך׃
ָֽ 13אין־ ָּ ֵ֥דן דינְַֽך ל ָּמזִ֑ ור רפ ֵ֥אות ת ָּע ָּלה ֵ֥אין ָּ ָֽלְך׃
ָּ 14כל־מ ַאה ַ ָ֣ביְך שכחוְך או ָּתְך ָ֣לא יד ִ֑רשו כי ַמ ַכת אויב הכיתיְך מו ַ ָ֣סר
אתיְך׃
ַאכזָּ רי ַ ֵ֚על ָ֣רב עונְך ָּעצמו ַחט ָּ ָֽ
אתיְך
ַ 15מה־תז ַעק ַעל־שברְך ָּאנוש ַמכאבְִ֑ך ַעָ֣ל׀ ָ֣רב עונְך ָּ ָֽעצמו ַחט ַ
ָּע ֵׂ֥שיתי א ֶלה ָּ ָֽלְך׃
אסיְך
ל־צ ַ ֵ֥ריְך כ ָּלם ַבש ָ֣בי ילִ֑כו ו ָּהיו ש ַ
ָּ 16ל ִ֞כן ָּכל־אכ ַליְך י ָּאכלו ו ָּכ ָּ
למש ָּסה ו ָּכל־בז ַזַֽיְך ֶא ֵ֥תן ָּל ַ ָֽבז׃
הוִ֑ה כי נ ָּד ָּחה ָּ ָ֣קראו
כותיְך ֶאר ָּפאְך נאם־י ָּ
17כי ַאע ֶלה אר ָּ ֵ֥כה ָּלְך ומ ַמ ַ ֵ֥
ָּלְך ציָ֣ ון היא דרש ֵ֥אין ָּ ָֽלּה׃

ס

ָ֣ 18כה׀ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה הנני־ ָּשב שבות ָּא ֳה ָ֣לי ַיָֽעקוב ומשכנ ָּתיו א ַר ִ֑חם
ונבנ ָּ ֵ֥תה עיר ַעל־ת ָּלּה ו ַארמון ַעל־מש ָּפ ֵ֥טו י ָֽשב׃
19ויָּ ָּ ֵ֥צא מ ֶהם תו ָּדה ו ָ֣קול מ ַׂשחָ ִ֑קים והרבתים ו ָ֣לא ימ ָּעטו והכ ַבדתים
ו ֵ֥לא יצ ָּ ָֽערו׃
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21ו ָּהיו ָּבנָּ יו כ ֶק ֶדם וַ ע ָּדתו ל ָּפ ַנָ֣י ת ִ֑כון ָּופ ַָ֣קדתי ַעל ָּכל־ֹלח ָּ ָֽציו׃
ומשלו מקר ָ֣בו יצא והק ַרבתיו ונ ַגָ֣ש א ָּלִ֑י כי מי
21ו ָּהיָּ ה ַאדירו מ ֶמנו ָֽ
הוָֽה׃
הוא־זֶ ה ָּע ַרב ֶאת־לבו ָּל ֶג ֵֶ֥שת א ַלי נאם־י ָּ
אֹלהים׃
ֵ֥יתם לי ל ָּ ִ֑עם ו ָּ ָ֣אנכי ֶאה ֶיֵ֥ה ָּל ֶכם ל ָֽ
22והי ֶ

ס

גורר ַעל ֵ֥ראש ר ָּשעים
23הנָ֣ה׀ ַסע ַ ָ֣רת יהוָּ ה ח ָּמה ָּיָֽצ ָּאה ַס ַער מת ִ֑
יָּ ָֽחול׃
ָ֣ 24לא יָּ שוב חרון ַאף־יהוָּ ה ַעד־עׂש ֵ֥תו ו ַעד־הקימו מז ָ֣מות ל ִ֑בו
ב ַאח ֵ֥רית ַהיָּ מים תת ֵ֥בוננו ָּ ָֽבּה׃
ָּ 1 31בעת ַההיא נאם־יהוָּ ה ֶ ָֽאהיֶ ה ָֽלאֹלהים לכל משפ ָ֣חות יׂש ָּר ִ֑אל
יו־לי ל ָּ ָֽעם׃
וה ָּמה יָֽה ֵ֥

ס

ֵ֚ 2כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ָּמ ָּ ֵ֥צא חן ַבמד ָּבר ַעם ׂש ָ֣רידי ָּ ִ֑ח ֶרב ָּהלֵ֥ וְך ל ַהרגיעו
יׂש ָּר ָֽאל׃
עולם א ַהבתיְך ַעל־כן מ ַשכ ֵ֥תיְך
3מ ָּרחוק יהָּוה נר ָּ ָ֣אה ִ֑לי ו ַאה ַבת ָּ
ָּ ָֽח ֶסד׃
4עוד ֶאבנְך ָֽונבנית בתו ַלת יׂש ָּר ִ֑אל עֵ֚ וד ַתע ָ֣די ת ַפיְך ויָּ ָּצאת במ ֵ֥חול
מ ַׂשח ָָֽקים׃
5עֵ֚ וד תט ָ֣עי כ ָּרמים ב ָּהרי ָֽשמ ִ֑רון נָּ ט ֵ֥עו נטעים וח ָֽללו ׃
הוה
ָ֣ 6כי יֶ ש־יום ָּקר ֵ֥או נצרים ב ַ ָ֣הר ֶאפ ָּ ִ֑רים קֵ֚ ומו ונַ ע ֶלָ֣ה ציון ֶאל־י ָּ
ֹלהינו׃
ֱא ָֽ
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7כי־ ָ֣כה׀ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ָּרנו ליַ ָֽ עקב ׂשמ ָּחה ו ַצהלו ב ָ֣ראש ַהגויִ֑ם ַהשמיעו
ת־עמך את שא ֵ֥רית יׂש ָּר ָֽאל׃
הושע יהוָּ ה ֶ ָֽא ַ
ַ ָֽהללו ואמרו ַ
8הנני מביא או ָּתם מ ֶ ָ֣א ֶרץ ָּצפון וק ַבצתים מיַ רכתי־ ָּא ֶרץ ָּ ֵ֚בם עוָ֣ר ופס ַח
ָּה ָּ ֵ֥רה וי ֶל ֶדת יַ ח ָּ ִ֑דו ָּק ָּ ֵ֥הל גָּ דול יָּ ֵ֥שובו ָֽהנָּ ה׃
ל־נָ֣חלי ַמים ב ֶ ָ֣ד ֶרְך יָּ ָּשר ֵ֥לא
9בב ָ֣כי יָּ באו וָֽ ב ַתחנונים ָֽאובילם ָֽאוליכם ֶא ַ
י־הייתי ליׂש ָּראל ל ָּאב ו ֶאפ ַרים ב ֵ֥כרי ָֽהוא׃
י ָּכשלו ָּ ִ֑בּה ָֽכ ָּ

ס

11שמעו ד ַבר־יהוָּ ה גוים ו ַה ֵ֥גידו ָּבאיים מ ֶמר ָּ ִ֑חק ואמרו מזָּ רה יׂש ָּראל
י ַקב ֶצנו וש ָּמרו כר ֶ ֵ֥עה ֶעד ָֽרו׃
ָֽ 11כי־ ָּפ ָּ ֵ֥דה יהָּוה ֶ ָֽאת־יַ ע ִ֑קב וג ָּאלו מיַ ד ָּח ָּ ֵ֥זק מ ֶ ָֽמנו׃
ל־דגָּ ן ו ַעל־ת ָ֣ירש
ל־טוב יהוָּ ה ַע ָּ
12ו ָּבאו ורננָ֣ ו במרום־ציון ונָּ ה ִ֞רו ֶא ָ֣
א־יוסיפו
ֵ֥
וב ָּ ִָ֑קר ו ָּהי ָּתה נַ פ ָּשם כ ַ ָ֣גַֽן ָּרוֶ ה ול
ו ַעל־יצ ָּהר ו ַעל־בני־צאן ָּ
ל ַדא ָּבה ָֽעוד׃
ובח ֵ֥רים וזקנים יַ ח ָּ ִ֑דו ו ָּה ַפכתי ֶאב ָּלם
ָ֣ ָּ 13אז תׂש ַמח בתו ָּלה ב ָּמחול ַ
יגונָֽם׃
ל ָּׂשׂשון ונ ַָ֣חמתים וׂש ַמחתים מ ָּ
הוָֽה׃
ת־טובי יׂש ָּבעו נאם־י ָּ
ֵ֥
14ורויתי ֶ ֵ֥נ ֶפש ַהכהנים ָּ ִ֑ד ֶשן ו ַעמי ֶא

ס

ָ֣ 15כה׀ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ָ֣קול ב ָּר ָּמה נש ָּמע נהי ב ָ֣כי ַתמרורים ָּרחל מ ַב ָּכָ֣ה
יה ֵ֥כי א ֶינָֽנו׃
ל־ב ֶנ ָּ
ל־ב ֶנ ִָּ֑יה מא ָּנה להנָּ ֵ֥חם ַע ָּ
ַע ָּ

ס

ָ֣ 16כה׀ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה מנעי קולְך מ ֶבכי ועי ַנַֽיְך מדמ ָּ ִ֑עה כי יש ָּׂש ָּכר
לפע ָּלתְך נאם־יהוָּ ה ו ָּשבו מ ֶ ֵ֥א ֶרץ אויָֽב׃
בולם׃
הוִ֑ה ו ָּ ֵ֥שבו ָּבנים לג ָּ ָֽ
17ויש־תקָּוֵ֥ה ל ַאחריתְך נאם־י ָּ
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ָּ 18ש ָ֣מו ַע ָּש ַמעתי ֶאפ ַרים מתנודד י ַסר ַתני ָּ ָֽואוָּ סר כעגֶ ל ָ֣לא ל ָּ ִ֑מד
הוה ֱאֹל ָּ ָֽהי׃
השי ָ֣בני ו ָּאשו ָּבה ֵ֥כי ַא ָּתה י ָּ ֵ֥
ָֽ 19כי־ ַאחרי שובי נ ַחמתי ו ַ ָֽאחרי הָּ ָ֣וַֽדעי ָּס ַפקתי ַעל־יָּ ִ֑רְך ֵ֚בשתי
עורי׃
וגַ ם־נכ ַלמתי ֵ֥כי נָּ ָּׂשאתי ֶחר ַ ֵ֥פת נ ָּ ָֽ
21הבן יַ קיר לי ֶאפ ַרים ֵ֚אם ֶי ֶָ֣לד ַשעשעים ָֽכי־מדי ַדברי בו זָּ ֵ֥כר ֶאזכ ֶרנו
הוָֽה׃
ִ֑עוד ַעל־כן ָּהמו מ ַעי לו ַר ֵ֥חם ָֽא ַרח ֶמנו נאם־י ָּ

ס

ַ 21הציבי ָּ ָ֣לְך צינים ׂשמי ָּלְך ַתמרורים ָ֣שתי לבְך ַ ָֽלמס ָּלה ֶ ָ֣ד ֶרְך ָּה ָּלִ֑כתי
ל־ע ַ ֵ֥ריְך ָֽא ֶלה׃
תולָ֣ת יׂש ָּראל שבי ֶא ָּ
ֵ֚שובי ב ַ
הוה ח ָּד ָּשה ָּב ָּא ֶרץ
י־ב ָּרא י ָּ
ַ 22עד־ ָּמ ַתי תת ַח ָּמקין ַה ַבת ַה ָֽשוב ָּ ִ֑בה ָֽכ ָּ
ובב ָּג ֶָֽבר׃
נק ָּבה ת ֵ֥ס ָֽ

ס

ָֽ 23כה־ ָּא ִַ֞מר יהָּוה צ ָּבאות ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל ָ֣עוד יאמ ִ֞רו ֶאת־ ַה ָּד ָּ ָ֣בר ַהזֶ ה
ה־צ ֶדק ַ ֵ֥הר
הוה נו ֶ
ב ֶא ֶרץ יהו ָּדה וב ָּע ָּריו בשובי ֶאת־שבו ָּ ִ֑תם י ָּב ֶרכך י ָּ
ַה ָֽק ֶדש׃
24ו ָּ ֵ֥ישבו ָּבּה יהו ָּ ֵ֥דה ו ָּכל־ ָּע ָּריו יַ ח ָּ ִ֑דו א ָּכרים ונָּ סעו ַב ָֽע ֶדר׃
ֵ֥ 25כי הרויתי ֶנָ֣ ֶפש עי ָּ ִ֑פה ו ָּכל־ ֶ ֵ֥נ ֶפש ָּדא ָּבה מ ָֽלאתי׃
ַ 26על־זאת ֱהקי ָ֣צתי וָּ ֶאר ֶ ִ֑אה ושנָּ תי ָּ ֵ֥ער ָּבה ָֽלי׃

ס

27הנה יָּ ֵ֥מים ָּבאים נאם־יהָּ ִ֑וה וזָּ ַרעתי ֶאת־בית יׂש ָּראל ו ֶאת־ ָ֣בית
הודה ֶ ֵ֥ז ַַֽרע ָּא ָּדם ו ֶ ֵ֥ז ַַֽרע בה ָּ ָֽמה׃
י ָּ
28ו ָּה ִָּ֞יה ַכא ֶשר ָּשָ ַ ָ֣קדתי עלי ֶהם לנתוש ולנתוץ ו ַלהרס ול ַהא ָ֣ביד
הוָֽה׃
ול ָּה ִ֑ר ַע כָ֣ן ֶאשקד על ֶיהם לבנֵ֥ ות ולנט ַוע נאם־י ָּ
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ַ 29ביָּ ָ֣מים ָּההם לא־יאמ ָ֣רו עוד ָּאבות ָּ ָ֣אכלו ִ֑ב ֶסר וש ֵ֥ני ָּבנים תק ֶ ָֽהינָּ ה׃
31כי אם־ ֵ֥איש ַבעונו יָּ ִ֑מות ָּכל־ ָּ ָֽה ָּא ָּדם ָּהא ֵ֥כל ַהב ֶסר תק ֶ ֵ֥הינָּ ה ש ָּ ָֽניו׃

ס

הודה
ת־בית י ָּ
31הנה יָּ ֵ֥מים ָּבאים נאם־יהָּ ִ֑וה ו ָּכ ַרתי ֶאת־בית יׂש ָּראל ו ֶא ֵ֥
ב ֵ֥רית ח ָּד ָּ ָֽשה׃
ָ֣ 32לא ַכברית א ֶשר ָּכ ַרתי ֶאת־אבו ָּתם ביום ֶה ֱחזיָ ָ֣קי ביָּ ָּדם להוצי ָּאם
מ ֶא ֶרץ מצ ָּ ִ֑רים א ֶשר־ה ָּמה ה ָ֣פרו ֶאת־בריתי ו ָּאנכי ָּב ַ ֵ֥עלתי ָּבם
הוָֽה׃
נאם־י ָּ
שר ֶאכרת ֶאת־בית יׂש ָּראל ַאחרי ַהיָּמים ָּההם
ָ֣ 33כי ָ֣זאת ַהברית א ֶ ָ֣
ת־ת ָּורתי בקר ָּבם ו ַעל־ל ָּבם ֶאכת ֶ ִ֑בנָּ ה ו ָּהייתי ָּל ֶהם
נאם־יהוָּ ה נָּ ַתתי ֶא ָֽ
יו־לי ל ָּ ָֽעם׃
ָֽלאֹלהים וה ָּמה יָֽה ֵ֥
34ולא י ַלמ ָ֣דו עוד ָ֣איש ֶאת־רעהו ואיש ֶאת־ ָּאחיו לאמר דעו
דולם נאם־יהוָּ ה כי
י־כולם ידעו אותי למק ַט ָּנם ו ַעד־ג ָּ
ָּ
הוה ָֽכ
ֶאת־י ָּ ִ֑
אתם ֵ֥לא ֶאז ָּכר־ ָֽעוד׃
ֶאס ַלח ַ ָֽלעונָּ ם ול ַח ָּט ָּ

ס

כוכבים ל ָ֣אור
יומם חקת יָּ ֵ֥ר ַח ו ָּ
ָ֣ 35כה׀ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה נ ֵ֥תן ֶש ֶמש ל ָ֣אור ָּ
הוֵ֥ה צ ָּבאות ש ָֽמו׃
ָּלִ֑י ָּלה ר ַגע ַהיָּ ם וַ יֶ ֱה ָ֣מו גַ ָּליו י ָּ
הוִ֑ה גַ ם זֶ ַרע יׂש ָּראל ישבתו
 36אם־יָּמשו ַהח ֵ֥קים ָּהא ֶלה מל ָּפ ַני נאם־י ָּ
ל־היָּ ָֽמים׃
ָֽמהיֵ֥ ות גוי ל ָּפ ַני ָּכ ַ

ס

י־א ֶרץ
ָ֣ 37כה׀ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה אם־י ַמדו ָּש ַמים מל ַמע ָּלה וי ָּחק ֵ֥רו ָֽמוסד ֶ
ל־כל־א ֶ ֵ֥שר ָּעׂשו
ל ָּ ִ֑מ ָּטה גַ ם־א ִ֞ני ֶאמ ַאס ב ָּכל ֶ־ז ַַֽרע יׂש ָּראל ַ ָֽע ָּ
הוָֽה׃
נאם־י ָּ
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הוִ֑ה ונבנ ָּתה ָּהעיר ַ ָֽליהוָּ ה ממג ַ ֵ֥דל חנַ נאל
38הנה יָּ ֵ֥מים ְ ְְְָּ נאם־י ָּ
ַ ֵ֥ש ַער ַהפ ָּנָֽה׃
39ויָּ ָּצא עוד ָּקוה ַהמ ָּדה נֶ גדו ַעל גב ַעָ֣ת גָּ ִ֑רב ונָּ ַסב ג ָּ ָֽע ָּתה׃
ל־השרמות ַעד־נַ ַחל קדרון ַעד־פנַ ת
־הע ֶָ֣מק ַהפגָּ ָ֣רים׀ ו ַה ֶד ֶשן ו ָּ ָֽכ ַ
41ו ָּכל ָּ
עולם׃
יהוִ֑ה ָֽלא־ינָּ תש ָֽולא־י ָּהרס עוד ל ָּ ָֽ
ַש ַער ַהסוסים מז ָּר ָּחה ק ֶדש ַ ָֽל ָּ
ס

ַ 1 32ה ָּד ִָּ֞בר א ֶשר־ ָּה ָּיה ֶ ָֽאל־ירמיָּ הו מ ָ֣את יהוָּ ה ַב ָּשנָּ ת ָּהעׂשרית
אצר׃
וכד ֶר ַ ָֽ
ָֽה־עׂש ֵ֥רה ָּש ָּנה לנ ָֽב ַ
הודה היא ַה ָּש ָּנה שמ ֶנ ֶ
לצדק ָּיהו ֶ ָ֣מ ֶלְך י ָּ ִ֑
2ו ָּאז ֵ֚חיל ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּב ֶבל ָּצרים ַעל־ירו ָּש ָּ ִ֑לם וירמ ָּיָ֣הו ַהנָּ ביא ָּה ָּיה ָּכלוא
הודה׃
־מ ֶלְך י ָּ ָֽ
ַבח ַ ָ֣צר ַה ַמ ָּט ָּרה א ֶשר ָֽבית ֶ ֵ֥
שר כ ָּלאו צדקיָּ ֵ֥הו ֶ ָֽמ ֶלְך־יהו ָּדה לא ִ֑מר ַמדו ַע ַא ָּתה נ ָּבא לאמר ֵ֚כה
3א ֶ ָ֣
־ה ֵ֥עיר ַהזאת ביַ ֵ֥ד ֶ ָֽמ ֶלְך־ ָּב ֶבל ול ָּכ ָּ ָֽדּה׃
ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה הנני נתן ֶאת ָּ
4וצדקיָּ הו ֶ ָ֣מ ֶלְך יהו ָּדה ֵ֥לא י ָּמלט מיַ ָ֣ד ַה ַכׂש ִ֑דים ָ֣כי הנָּ תן ינָּ תן ביַ ָ֣ד
ֶ ָֽמ ֶלְך־ ָּב ֶבל וד ֶבר־ ָ֣פיו עם־פיו ועי ָּניו ֶאת־עי ָּ ֵ֥נו תר ֶ ָֽאינָּ ה׃
הוִ֑ה כי
ד־פק ֵ֥די אתו נאם־י ָּ
5ו ָּב ִֶ֞בל יולְך ֶאת־צדקיָּ הו ו ָּ ָ֣שם ָֽיהיֶ ה ַע ָּ
ת־ה ַכׂשדים ֵ֥לא ַתצ ָֽליחו׃
ָֽת ָּלחמו ֶא ַ

פ

אמר׃
הוה א ַ ֵ֥לי ל ָֽ
אמר ירמָּיִ֑הו ָּהיָּ ֵ֥ה ד ַבר־י ָּ
6וַ י ֶ
שר
7ה ָ֣נה חנַ מאל ֶבן־ ַשלם ָֽדדך ָּ ֵ֥בא א ֶליך לא ִ֑מר ק ָ֣נה לך ֶאת־ ָּׂשדי א ֶ ָ֣
ַבענָּ תות ֵ֥כי לך מש ַ ֵ֥פט ַהגא ָּלה לקנָֽ ות׃
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אמר א ַלי
8וַ יָּ ָ֣בא א ַלי חנַ מאל ֶבן־דדי כד ַ ָ֣בר יהוָּ ה ֶאל־ח ַצָ֣ר ַה ַמ ָּט ָּרה וַ ָ֣י ֶ
שר׀ ב ֶ ָ֣א ֶרץ בניָּמין ָֽכי־ל ִ֞ך מש ַפט
ר־בענָּ תות א ֶ ָ֣
ת־ׂשדי א ֶש ַ
קנָ֣ה נָּ א ֶא ָּ
הוה ָֽהוא׃
ה־לְִ֑ך וָּ א ַדע ֵ֥כי ד ַבר־י ָּ
ַהיר ָּשה ולךֵ֥ ַהגא ָּלה קנ ָּ
שר ַבענָּ ִ֑תות ָּו ֶָֽאשק ָּלה־לו
ָֽ ָּ9ו ֶאקנֶ ה ֶאת־ ַה ָּש ֶדה מאת חנַ מ ֵ֥אל ֶבן־דדי א ֶ ָ֣
ת־ה ֶכ ֶסף שב ָּ ֵ֥עה ש ָּקלים וַ ע ָּׂש ָּ ֵ֥רה ַה ָּ ָֽכ ֶסף׃
ֶא ַ
11וָּ ֶאכתב ַבס ֶפר ָּ ָֽו ֶאחתם וָּ ָּאעד ע ִ֑דים וָּ ֶאש ֵ֥קל ַה ֶכ ֶסף במאז ָּנַָֽֽים׃
ת־הגָּ ָֽלוי׃
11וָּ ֶא ַקח ֶאת־ ָ֣ס ֶפר ַהמק ָּ ִ֑נה ֶאת־ ֶ ָֽה ָּחתום ַהמצָּוֵ֥ה ו ַהחקים ו ֶא ַ
ן־מחסיָּ ה לעיני
ל־ב ָ֣רוְך ֶבן־נריָּ ה ֶב ַ
12וָּ ֶא ִ֞תן ֶאת־ ַה ָ֣ס ֶפר ַהמקנָּ ה ֶא ָּ
חנַ מ ָ֣אל דדי ולעיני ָּ ָֽהעדים ַהכתבים ב ָ֣ס ֶפר ַהמק ָּנִ֑ה לעיני
ל־היהודים ַהישבים ַבח ַ ֵ֥צר ַה ַמ ָּט ָּ ָֽרה׃
ָּכ ַ
אמר׃
ָֽ ָּ13וא ַצוֶ ה ֶאת ָּברוְך לעינ ֶיהם ל ָֽ
ת־הס ָּפ ָ֣רים ָּהא ֶלה ָ֣את
ֹלהי יׂש ָּראל ָּל ָ֣ק ַוח ֶא ַ
ה־א ַמר יהוָּ ה צ ָּבאות ֱא ָ֣
ָֽ 14כ ָּ
ס ֶפר ַהמקנָּ ה ַהזֶ ה ו ָ֣את ֶה ָּחתום ואת ס ֶפר ַהגָּ לוי ַהזֶ ה ונ ַת ָּתם
י־ח ֶרׂש ל ַ ֵ֥מ ַען יַ ַעמדו יָּ ֵ֥מים ַר ָֽבים׃
בכל ָּ ִ֑

ס

ָ֣ 15כי ֵ֥כה ָּא ַמר יהָּ ֵ֥וה צ ָּבאות ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּר ִ֑אל ָ֣עוד י ָּקנֵ֥ ו ָּבתים ו ָּׂש ֵ֥דות
וכ ָּרמים ָּב ָּ ֵ֥א ֶרץ ַה ָֽזאת׃

פ

16וָּ ֶאת ַפלל ֶאל־יהָּ ִ֑וה ַאחרי תתי ֶאת־ ָ֣ס ֶפר ַהמקנָּ ה ֶאל־ ָּב ֵ֥רוְך ֶבן־נר ָּיה
אמר׃
ל ָֽ
17א ָּהּה אד ָּ ָ֣ני יהוה ה ָ֣נה׀ ַא ָּ ָ֣תה ָּעׂשי ָּת ֶאת־ ַה ָּש ַמים ו ֶאת־ ָּה ָּא ֶרץ ב ָֽכחך
ל־ד ָּ ָֽבר׃
ַהגָּ דול ו ָֽבזרעך ַהנטו ָּ ִ֑יה ָֽלא־י ָּפ ֵ֥לא ממך ָּכ ָּ
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18ע ֶׂשה ֶח ֶסד ַ ָֽלא ָּלפים ומ ַשלם עוָ֣ ן ָּאבות ֶאל־ ֵ֥חיק בני ֶהם ַאחרי ֶ ִ֑הם
ָּהאל ַהגָּ דול ַהגבור יהָּ ֵ֥וה צ ָּבאות ש ָֽמו׃
19גדל ָּ ָֽהע ָּצה ו ַרב ָּהע ָֽליל ָּ ִ֑יה א ֶשר־עי ֶ ָ֣ניך פקחות ַעל־ ָּכל־ ַדרכי ב ָ֣ני ָּא ָּדם
ָּלתת לאיש כד ָּר ָּכיו וכפרי ַמע ָּל ָּ ָֽליו׃
־היָ֣ ום ַהזֶ ה וביׂש ָּראל
21א ֶשר־ ַׂשמ ָּת אתות ומפתים ב ֶ ָֽא ֶרץ־מצ ַרים ַעד ַ
וב ָּא ָּ ִ֑דם וַ ַתע ֶׂשה־לךֵ֥ שם ַכיֵ֥ ום ַה ֶזָֽה׃
ָּ ָֽ
21וַ תצא ֶאת־ ַעמךֵ֥ ֶאת־יׂש ָּראל מ ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ָּ ִ֑רים בא ָ֣תות ובמופתים וב ָּיד
חזָּ ָּקה וב ֶאז ָ֣רו ַע נטויָּ ה ובמו ָּרא גָּ ָֽדול׃
22וַ תתן ָּל ֶהם ֶאת־ ָּה ָּ ָ֣א ֶרץ ַהזאת א ֶשר־נש ַ ֵ֥בע ָּת ַלאבו ָּתם ָּל ָ֣תת ָּל ֶ ִ֑הם
ֶא ֶרץ זָּ ַ ֵ֥בת ָּח ָּלב וד ָּ ָֽבש׃
א־ה ָּלכו את
23וַ יָּ באו וַ יַָֽֽר ָ֣שו א ָּתּה ו ָֽלא־ ָּשמעו בקו ֶלך ובת ָּרותךָ֣ ל ָּ
ל־ה ָּר ָּעה
יתה ָּל ֶהם ַלעׂשות ָ֣לא ָּע ִׂ֑שו וַ ַתק ָ֣רא א ָּתם ֵ֥את ָּכ ָּ
ָּכל־א ֶשר צו ָּ
ַה ָֽזאת׃
24ה ָ֣נה ַהסללות ָּבָ֣או ָּהעיר ל ָּלכ ָּדּה ו ָּה ָ֣עיר נתנָּ ה ב ַיד ַה ַכׂשדים
יה מפני ַה ֶ ֵ֥ח ֶרב ו ָּה ָּר ָּעב ו ַה ָּ ִ֑ד ֶבר וַ א ֶ ֵ֥שר ד ַבר ָּת ָּה ָּיה והנךֵ֥
ַהנל ָּח ָ֣מים ָּע ֶל ָּ
ר ֶ ָֽאה׃
25ו ַא ִָּ֞תה ָּא ַמר ָּת א ַלי אד ָּ ָ֣ני יהוה ק ָֽנה־לך ַה ָּש ֶדה ַב ֶכ ֶסף ו ָּה ָ֣עד ע ִ֑דים
ו ָּה ֵ֥עיר נת ָּנה ב ַיֵ֥ד ַה ַכׂש ָֽדים׃
אמר׃
26וַ יהי ד ַבר־יהוָּ ה ֶ ָֽאל־ירמָּיהו ל ָֽ
ל־ד ָּ ָֽבר׃
27הנה א ָ֣ני יהוָּ ה ֱאֹלהי ָּכל־ ָּב ָּ ִׂ֑שר ָֽהמ ֶמני י ָּפלא ָּכ ָּ
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־העיר ַהזאת ב ַיָ֣ד ַה ַכׂשדים וביַ ד
ָּ 28לכן כה ָּא ַ ָ֣מר יהָּ ִ֑וה הננָ֣י נתן ֶאת ָּ
ְך־ב ֶבל ול ָּכ ָּ ָֽדּה׃
אצר ֶ ָֽמ ֶל ָּ
וכד ֶר ַ ֵ֥
נ ָֽב ַ
29ו ָּ ָ֣באו ַה ַכׂשדים ַהנל ָּחמים ַעל־ ָּה ָ֣עיר ַהזאת והציתו ֶאת־ ָּה ֵ֥עיר ַהזאת
יהם ַל ַב ַעל והסכו
וה ו ָ֣את ַה ָּבתים א ֶשר קטרו ַעל־גַ גָֽ ות ֶ
ָּבאש וׂש ָּר ִ֑פ ָּ
נ ָּסכים לאֹל ָ֣הים אחרים ל ַמ ַען ַהכע ָֽסני׃
ָֽ 31כי־ ָּהיו ב ָֽני־יׂש ָּראל ובנָ֣י יהו ָּדה ַ ָ֣אְך ע ֵׂ֥שים ָּה ַרע בעי ַני מנע ָֽרתי ֶ ִ֑הם ָ֣כי
הוָֽה׃
בנָֽי־יׂש ָּראל ַ ָ֣אְך ַמכע ֵ֥סים אתי ב ַמע ֵׂ֥שה יד ֶיהם נאם־י ָּ
שר ָּבנָ֣ ו
31כי ַעל־ ַא ָ֣פי ו ַעל־ח ָּמתי ָּהי ָּתה לי ָּה ָ֣עיר ַהזאת למן־ ַהיום א ֶ ָ֣
אותּה ו ַעד ַהיָ֣ ום ַה ֶ ִ֑זה ַלהס ָּירּה מ ַ ֵ֥על ָּפ ָּ ָֽני׃
ָּ
ַ 32על ָּכל־ ָּר ַעת ב ָֽני־יׂש ָּראל וב ָ֣ני יהו ָּדה א ֶשר ָּעׂשו ל ַהכעסני ה ָּמה
רוש ָּ ָֽלם׃
הודה וישבי י ָּ
יהם ו ָ֣איש י ָּ
יהם כהנ ֶיהם ונ ָֽביא ֶ ִ֑
יהם ָּ ָֽׂשר ֶ
ַמלכ ֶ
33וַ יפנֵ֥ ו א ַלי ע ֶרף ו ָ֣לא ָּפ ִ֑נים ו ַלמד א ָּתם ַהשכָ֣ם ו ַלמד וא ָּינֵ֥ם שמעים
מוסר׃
ָּל ַ ֵָ֥ק ַחת ָּ ָֽ
יהם ַב ַבית א ֶשר־נק ָּ ָֽרא־ש ֵ֥מי ָּע ָּליו ל ַטמ ָֽאו׃
34וַ יָּ ָׂ֣שימו ש ָֽקוצ ֶ
יהם
שר׀ בגָ֣יא ֶבן־הנם ל ַהעביר ֶאת־בנ ֶ ָ֣
35וַ יבנו ֶאת־ ָּבמות ַה ַב ַעל א ֶ ָ֣
שר ָֽלא־צויתים ולא ָּ ָֽעל ָּתה ַעל־לבי ַלעׂשות
יהם ַלמ ֶלְך א ֶ ָ֣
ו ֶאת־בנות ֶ
הודה׃
ַהתוע ָּ ָ֣בה ַה ִ֑זאת ל ַמ ַען ַהח ֵ֥טי ֶאת־י ָּ ָֽ

ס

שר׀
ל־העיר ַהזאת א ֶ ָ֣
ֹלהי יׂש ָּר ִ֑אל ֶא ָּ
הוה ֱא ָ֣
ה־א ַ ֵ֥מר י ָּ
36ו ַע ָּתה ָּלכן ָֽכ ָּ
וב ָּ ָֽד ֶבר׃
וב ָּר ָּ ֵ֥עב ַ
ְך־ב ֶבל ַב ֶח ֶרב ָּ
ַא ֶ ָ֣תם אמרים נתנָּ ה ב ַיָ֣ד ֶ ָֽמ ֶל ָּ
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ובח ָּמתי
37הנני מ ַקב ָּצם מ ָּכל־ ָּ ָ֣הא ָּרצות א ֶשר ה ַדח ֵ֥תים ָּשם ב ַא ֵ֥פי ַ
ל־ה ָּמ ָ֣קום ַהזֶ ה וה ַשבתים ָּל ֶ ָֽב ַטח׃
וב ֶ ָָ֣ק ֶצף גָּ ִ֑דול וַ ה ָֽשבתים ֶא ַ
38ו ָּ ֵ֥היו לי ל ָּ ִ֑עם וַ אני ֶאה ֶ ֵ֥יה ָּל ֶהם לאֹל ָֽהים׃
יָּמים ל ָ֣טוב ָּל ֶהם
ל־ה ִ֑
39ונָּ ַתתי ָּל ֶהם לב ֶא ָּחד ו ֶ ָ֣ד ֶרְך ֶא ָּחד ליר ָּ ֵ֥אה אותי ָּכ ַ
יהם׃
ולבנ ֶיהם ַאחר ֶ ָֽ
אותם
יהם להיטיבי ָּ ִ֑
41ו ָּכ ַרתי ָּל ֶהם ב ָ֣רית עו ָּלם א ֶשר ָֽלא־ ָּאשוב מ ַ ָ֣אחר ֶ
ו ֶאת־יר ָּאתי ֶא ָ֣תן בל ָּב ָּבם לבלתי ֵ֥סור מ ָּע ָּ ָֽלי׃
אותם ונ ַטע ִ֞תים ָּב ָּא ֶרץ ַהזאת ֶב ֱא ֶמת
41ו ַׂשׂש ֵ֥תי עלי ֶהם לה ָ֣טיב ָּ ִ֑
ב ָּכל־לבי וב ָּכל־נַ פ ָֽשי׃

ס

ָֽ 42כי־כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ַכא ֶשר הבאתי ֶאל־ ָּה ָּ ָ֣עם ַהזֶ ה את ָּכל־ ָּה ָּר ָּ ֵ֥עה
ל־הטו ָּבה א ֶ ֵ֥שר ָּאנכי
־כ ַ
יהם ֶאת ָּ
דולה ַה ִ֑זאת ָ֣כן ָּאנ ִ֞כי מביא על ֶ
ַהג ָּ
יהם׃
ד ֵ֥בר על ֶ ָֽ
שר׀ ַא ֶ ָ֣תם אמרים ש ָּמ ָּ ֵ֥מה היא מאין
43ונק ָּ ֵ֥נה ַה ָּש ֶדה ָּב ָּ ָ֣א ֶרץ ַה ִ֑זאת א ֶ ָ֣
ָּא ָּדם ובה ָּמה נת ָּנה ב ַיֵ֥ד ַה ַכׂש ָֽדים׃
ָּׂ 44ש ִ֞דות ַב ֶ ָ֣כ ֶסף יקנו ו ָּכתוב ַב ֵ֥ס ֶפר׀ ו ָּחתום ו ָּה ָ֣עד עדים ב ֶא ֶרץ בניָּ מן
הודה וב ָּע ָ֣רי ָּה ָּהר וב ָּע ֵ֥רי ַהשפ ָּלה וב ָּע ָ֣רי
רוש ַלם וב ָּערי י ָּ
ובסבי ָ֣בי י ָּ
הוה׃
בותם נאם־י ָּ ָֽ
י־א ֵ֥שיב ֶאת־ש ָּ
ַה ֶ ִ֑נַֽגֶ ב ָֽכ ָּ

פ

1 33וַ יהי ד ַבר־יהָּוה ֶ ָֽאל־ירמ ָּיהו ש ִ֑נית והוא עו ֶ ָ֣דנו ָּעצור ַבח ַ ֵ֥צר
אמר׃
ַה ַמ ָּט ָּרה ל ָֽ
הוֵ֥ה ש ָֽמו׃
אותּה ַלהכ ָּינּה י ָּ
יוצר ָּ
ָֽ 2כה־ ָּא ַ ֵ֥מר יהָּוה ע ָּ ִׂ֑שּה יהוָּ ה ֵ֥
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3ק ָּ ֵ֥רא א ַלי ו ֶא ֱע ֶ ִ֑נַֽךָּ ו ַאגי ָּדה לך גדלֵ֥ ות ובצרות ֵ֥לא י ַדע ָּ ָֽתם׃

ס

4כי כה ָּא ַמר יהוָּ ה ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל ַעל־ ָּבתי ָּה ָ֣עיר ַהזאת ו ַעל־ ָּבתי ַמל ָ֣כי
ל־ה ָּ ָֽח ֶרב׃
ל־הסללות ו ֶא ֶ
הודה ַהנתצים ֶא ַ
י ָּ ִ֑
־ה ַכׂשדים ול ַמל ָּאם ֶאת־פג ָ֣רי ָּה ָּא ָּדם א ֶשר־ה ֵ֥כיתי
ָּ 5באים לה ָּלחם ֶאת ַ
ל־ר ָּע ָּ ָֽתם׃
ובח ָּמ ִ֑תי וַ א ֶשר הס ַתרתי ָּפנַ י מ ָּה ָ֣עיר ַהזאת ַעל ָּכ ָּ
ב ַאפי ַ
יתי ָּל ֶהם ע ֶ ֵ֥ת ֶרת ָּשלום
אתים וגל ָ֣
ומרפא ור ָּפ ִ֑
6הנני ַמע ֶלה־ ָּלּה אר ָּ ֵ֥כה ַ
וֶ ֱא ֶ ָֽמת׃
7וַ ה ָֽשבתי ֶאת־ש ָ֣בות יהו ָּדה ואת ש ָ֣בות יׂש ָּר ִ֑אל ובנתים כ ָּב ָֽראש ָּנָֽה׃
שר
יהם א ֶ ָ֣
שר ָּ ָֽחטאו־ ִ֑לי ו ָּס ַלחתי ל ָּכול־ עונָֽ ות ֶ
8ו ָ֣ט ַהרתים מ ָּכל־עו ָּנם א ֶ ָ֣
ָּ ָֽחטאו־לי וַ א ֶשר ָּ ֵ֥פשעו ָֽבי׃
9ו ָּ ָ֣הי ָּתה לי לשם ָּׂשׂשון לתה ָּלָ֣ה ולתפ ֶא ֶרת לכל גוי ָ֣י ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ א ֶשר
ופח ָ֣דו ו ָּ ָֽרגזו ַעל
ׂשה א ָּתם ָּ
טובה א ֶשר ָּ ָֽאנכי ע ֶ ָ֣
ל־ה ָּ
ת־כ ַ
ישמעו ֶא ָּ
ל־ה ָּשלום א ֶ ֵ֥שר ָּ ָֽאנכי ֵ֥ע ֶׂשה ָּ ָֽלּה׃
טובה ו ַעָ֣ל ָּכ ַ
ל־ה ָּ
ָּכ ַ

ס

ָ֣ 11כה׀ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה עוד י ָּש ַ ָ֣מע ַב ָּמקום־ ַהזֶ ה א ֶשר ַא ֶ ָ֣תם ָֽאמרים ָּח ָ֣רב
רוש ַלם ַ ָֽהנ ַשמות
הודה ובח ָ֣צות י ָּ
הוא מ ֵ֥אין ָּא ָּדם ומ ָ֣אין בה ָּ ִ֑מה ב ָּערי י ָּ
מ ֵ֥אין ָּא ָּדם ומ ֵ֥אין יושב ומ ֵ֥אין בה ָּ ָֽמה׃
ָ֣ 11קול ָּׂש ִׂ֞שון ו ָ֣קול ׂשמ ָּחה ָ֣קול ָּח ָּתן ו ָ֣קול ַכ ָּלה ָ֣קול אמרים הודו
ֶאת־יהוָּ ה צ ָּבאות ָֽכי־טוב יהוָּ ה ָֽכי־לעו ָּ ָ֣לם ַחסדו מב ֵ֥אים תו ָּדה בָ֣ית
הוָֽה׃
בות־ה ָּא ֶרץ כ ָּבראש ָּנה ָּא ַ ֵ֥מר י ָּ
ָּ
י־אשיב ֶאת־ש
הוִ֑ה ָֽכ ָּ
י ָּ
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ָֽ 12כה־ ָּא ַמר יהָּ ָ֣וה צ ָּבאות ִ֞עוד ָֽיה ֶי ָ֣ה׀ ַב ָּמ ָ֣קום ַהזֶ ה ֶה ָּחרב ָֽמאין־ ָּא ָּ ֵ֥דם
ו ַעד־בה ָּמה וב ָּכל־ ָּע ָּ ִ֑ריו נ ָ֣וה רעים ַמרבצים ָֽצאן׃
13ב ָּערי ָּה ָּהר ב ָּערי ַהשפ ָּלה וב ָּע ָ֣רי ַהנֶ גֶ ב וב ֶא ֶרץ בניָּ מן ובסבי ֵ֥בי
הוָֽה׃
מונה ָּא ַ ֵ֥מר י ָּ
ירו ָּש ַלם וב ָּע ָ֣רי יהו ָּ ִ֑דה ָ֣עד ַתעברנָּ ה ַהצאן ַעל־י ֵ֥די ֶ
ס

ת־ה ָּד ָּבָ֣ר ַהטוב א ֶ ֵ֥שר ד ַברתי
הוִ֑ה וַ ה ָָֽקמתי ֶא ַ
יָּמים ָּבאים נאם־י ָּ
 14הנה ֵ֥
הודה׃
ל־בית י ָּ ָֽ
ל־בית יׂש ָּראל ו ַע ֵ֥
ֶא ֵ֥
ובעָ֣ת ַההיא ַאצ ֵ֥מ ַיח ל ָּדוד ֶצ ַָ֣מח צ ָּד ָּ ִָ֑קה ו ָּע ָּׂשה מש ָּ ֵ֥פט
ַ 15ביָּ מים ָּההם ָּ
וצ ָּד ָָּקה ָּב ָּ ָֽא ֶרץ׃
ַ 16ביָּ מים ָּההם תוָּ ַ ָ֣שע יהו ָּדה וירו ָּש ַלם תש ָ֣כון ָּל ֶ ִ֑ב ַטח ו ֶ ֵ֥זה
הוֵ֥ה׀ צד ָָֽקנו׃
א־לּה י ָּ
א ֶשר־יק ָּר ָּ

ס

17כי־כה ָּא ַ ָ֣מר יהָּ ִ֑וה ָֽלא־י ָּכ ָ֣רת ל ָּדוד איש ישב ַעל־כ ֵ֥סא ָֽבית־יׂש ָּר ָֽאל׃
ומק ֵ֥טיר מנ ָּחה
עולה ַ
18ו ַלכהנים ַהלוים ָֽלא־י ָּכ ֵ֥רת איש מל ָּפ ָּנִ֑י ַמע ֶלה ָּ
ל־היָּ ָֽמים׃
ה־ז ַבח ָּכ ַ
ו ָֽע ֶׂש ֶ

ס

ַ19וַָֽֽיהי ד ַבר־יהוָּ ה ֶ ָֽאל־ירמ ָּיהו לא ָֽמור׃
יתי ַהיום ו ֶאת־בריתי ַה ָּלִ֑י ָּלה
ֵ֚ 21כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה אם־ ָּתפרו ֶאת־בר ָ֣
ומם־וָּ ַלי ָּלה בע ָּ ָֽתם׃
ולבלתי ֱהיֵ֥ ות יָֽ ָּ
21גַ ם־בריתי ת ַפר ֶאת־ ָּד ָ֣וד ַעבדי מהיָֽ ות־לֵ֥ ו בן מ ָ֣לְך ַעל־כס ִ֑או
ו ֶאת־ ַהלו ֵ֥ים ַהכהנים מ ָּשר ָּ ָֽתי׃
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22א ֶשר ָֽלא־י ָּספר צ ָּ ָ֣בא ַה ָּש ַמים ו ֵ֥לא י ַמד ָ֣חול ַה ָּ ִ֑ים ָ֣כן ַאר ֶבה ֶאת־זֶ ַרע
ָּד ָ֣וד ַעבדי ו ֶאת־ ַהלוים מ ָּשר ֵ֥תי א ָֽתי ׃

ס

ַ23וַָֽֽיהי ד ַבר־יהוָּ ה ֶ ָֽאל־ירמ ָּיהו לא ָֽמר׃
24הלָ֣ וא ָּראי ָּת ָּ ָֽמה־ ָּה ָּעם ַהזֶ ה דב ָ֣רו לאמר ש ָ֣תי ַהמש ָּפחות א ֶשר ָּב ַחר
יהָּוה ָּב ֶהם וַ ימ ָּא ִ֑סם ו ֶאת־ ַעמי ינ ָּאצון ָֽמהיֵ֥ ות עוד גֵ֥ וי לפני ֶ ָֽהם׃

ס

יומם וָּ ָּלִ֑י ָּלה חקות ָּש ַ ֵ֥מים וָּ ָּא ֶרץ
ֵ֚ 25כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה אם־ ֵ֥לא בריתי ָּ ָ֣
א־ׂשמתי׃
ל ָּ ָֽ
ל־ז ַַֽרע
26גַ ם־ ֶזַָֽ֣ ַרע יַ עקוב ו ָּדוד ַעבדי ֶאמ ַאס מ ַק ַחת מזַ רעו ָֽמשלים ֶא ֶ ֵ֥
בותם ור ַחמ ָֽתים׃
י־א ֵ֥שוב ֶאת־ש ָּ
ַאב ָּר ָּהם יׂש ָּ ָ֣חק ויַ ע ִ֑קב ָֽכ ָּ

ס

ַ 1 34ה ָּד ָּבר א ֶשר־ ָּה ָּ ֵ֥יה ֶ ָֽאל־ירמ ָּיהו מ ָ֣את יהָּ ִ֑וה ונבו ַכד ֶרא ַ ָ֣צר
ל־ה ַעמים
ל־ממל ָ֣כות ֶא ֶרץ ֶממ ֶש ֶלת יָּ דו ו ָּכ ָּ
ֶ ָֽמ ֶלְך־ ָּב ֶ ָ֣בל׀ ו ָּכל־חילו ו ָּכ ַ
אמר׃
יה ל ָֽ
ל־ע ֶר ָּ
ל־כ ָּ
רוש ַלם ו ַע ָּ
נל ָּחמים ַעל־י ָּ
ָֽ 2כה־ ָּא ַמר יהוָּ ה ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל ָּהֹלְך ו ָּ ָ֣א ַמר ָּת ֶאל־צדקיָּ הו ֶ ָ֣מ ֶלְך יהו ָּ ִ֑דה
־העיר ַהזאת ביַ ָ֣ד
ו ָּא ַמר ָּ ָ֣ת א ָּליו ֵ֚כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה הנני נתן ֶאת ָּ
ְך־ב ֶבל וׂש ָּר ָּפּה ָּב ָֽאש׃
ֶ ָֽמ ֶל ָּ
3ו ַא ָּתה ֵ֚לא ת ָּמלט מיָּ דו ֵ֚כי ָּת ָ֣פׂש ת ָּתפׂש וביָּ דו תנָּ ִ֑תן ָֽועינֶ יך ֶאת־עיני
וב ֶ ֵ֥בל ָּת ָֽבוא׃
ת־פיך י ַדבר ָּ
ֶ ָֽמ ֶלְך־ ָּב ֶבל תר ֶאינָּ ה ופיהו ֶא ֵ֥
ה־א ַמר יהוָּ ה ָּע ֶליך ֵ֥לא
ֵ֚ ַ 4אְך ש ַ ָ֣מע ד ַבר־יהוָּ ה צדק ָּיהו ֶ ָ֣מ ֶלְך יהו ָּ ִ֑דה ָֽכ ָּ
ָּתמות ֶב ָּ ָֽח ֶרב׃
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ר־היָ֣ ו
בותיך ַהמ ָּלכים ָּה ָֽראשנים א ֶש ָּ
5ב ָּשלָ֣ ום ָּתמות וָֽ כמׂשר ָ֣פות א ֶ
י־ד ָּ ֵ֥בר אנָֽי־ד ַברתי
דו־לְִ֑ך ָֽכ ָּ
־לְך ו ֵ֥הוי ָּאדון יספ ָּ
ל ָּפנֶ יך ֵ֚כן יׂשרפו ָּ
הוָֽה׃
נאם־י ָּ

ס

6וַ י ַדבר ירמ ָּיָ֣הו ַהנָּ ביא ֶאל־צדק ָּיהו ֶ ָ֣מ ֶלְך יהו ָּ ִ֑דה את ָּכל־ ַהד ָּב ֵ֥רים
ָּהא ֶלה בירו ָּש ָּ ָֽלם׃
ות ִ֑רות
הודה ַהנָֽ ָּ
־ע ֵ֥רי י ָּ
7ו ָ֣חיל ֶ ָֽמ ֶלְך־ ָּב ֶבל נל ָּחמים ַעל־י ָ֣רו ָּש ַלם ו ַעל ָּכל ָּ
הודה ָּע ֵ֥רי מב ָּ ָֽצר׃
ל־לכיש ו ֶאל־עז ָּקה ָ֣כי הנָּ ה נשארו ב ָּע ֵ֥רי י ָּ
ֶא ָּ

פ

ַ 8ה ָּד ָּבר א ֶשר־ ָּה ָּ ֵ֥יה ֶ ָֽאל־ירמ ָּיהו מ ָ֣את יהָּ ִ֑וה ַאחרי כרת ַה ֶמ ֶלְך צדקיָּ הו
וש ַלם לק ֵ֥רא ָּל ֶהם ד ָֽרור׃
שר בי ָֽר ָּ
־ה ָּעם א ֶ ָ֣
ברית ֶאת־ ָּכל ָּ
9ל ַש ַלח ָ֣איש ֶאת־ ַעב ִ֞דו ואיש ֶאת־שפ ָּחתו ָּהעב ֵ֥רי ו ָּהעבר ָּיה ָּחפ ִ֑שים
יהודי ָּאחיהו ָֽאיש׃
לבלתי ע ָּבד־ ָּבם ב ֵ֥
ר־בָ֣או ַבברית ל ַש ַלח ָ֣איש
ל־ה ָּעם א ֶש ָּ
ל־ה ָּשרים ו ָּכ ָּ
11וַ ישמעו ָּכ ַ
ד־בם ִ֑עוד ַוַָֽֽישמעו
ת־עב ִ֞דו ואיש ֶאת־שפ ָּחתו ָּחפשים לבל ֵ֥תי ע ָּב ָּ
ֶא ַ
וַ י ַשלָֽחו׃
ת־הש ָּפחות א ֶ ֵ֥שר שלחו
ת־הע ָּבדים ו ֶא ַ
11וַ יָּ שובו ַאחרי־כן וַ יָּ שבו ֶא ָּ ָֽ
ָּחפ ִ֑שים ַוַָֽֽיכבישום ַלע ָּבדים ולש ָּפ ָֽחות׃

ס

אמר׃
הוה ל ָֽ
12וַ יהי ד ַבר־יהוָּ ה ֶ ָֽאל־ירמיָּ הו מ ֵ֥את י ָּ
ָֽ 13כה־ ָּא ַ ֵ֥מר יהָּוה ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּר ִ֑אל ָּאנכי ָּכ ַר ָֽתי ברית ֶאת־א ָ֣בותי ֶכם ביום
אמר׃
אותם מ ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ַרים מ ֵ֥בית ע ָּבדים ל ָֽ
הוצאי ָּ
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ת־אחיו ָּהעברי א ֶ ָֽשר־י ָּמכָ֣ר לך
ש ַבע ָּשנים ָֽת ַשלחו איש ֶא ָּ
14מ ָ֣קץ ֶ ָ֣
יכם א ַלי
א־שמעו א ָֽבות ֶ
שש ָּשנים וש ַלח ֵ֥תו ָּחפשי ָֽמע ָּ ִ֑מְך ו ָֽל ָּ
וַ ע ָּ ָֽבדך ָ֣
ת־אז ָּנָֽם׃
ו ֵ֥לא הטו ֶא ָּ
ת־היָּ ָּשר בעינַ י לק ֵ֥רא דרור ָ֣איש
15וַ ָּתשבו ַא ֶתם ַהיום וַ ַתעׂשו ֶא ַ
לרעִ֑הו וַ תכרתו ברית ל ָּפנַ י ַב ַבית א ֶשר־נק ָּ ֵ֥רא שמי ָּע ָּ ָֽליו׃
16וַ ָּתשבו וַ ת ַחללָ֣ ו ֶאת־שמי וַ ָּתשבו איש ֶאת־ ַעבדו ו ָ֣איש ֶאת־שפ ָּחתו
א ֶשר־ש ַלח ֶ ֵ֥תם ָּחפשים לנַ פ ָּ ִ֑שם וַ תכב ָ֣שו א ָּתם ָֽלהיָ֣ ות ָּל ֶכם ַלע ָּבדים
ולש ָּפ ָֽחות׃

ס

ָּ 17לכן כה־ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ַא ֶתם ָֽלא־ש ַמע ֶ ָ֣תם א ַלי לק ָ֣רא דרור ֵ֥איש ל ָּאחיו
־ה ֶד ֶָ֣בר
ו ָ֣איש לר ִ֑עהו הנ ָ֣ני קרא ָּל ֶכם דרור נאם־יהוָּ ה ֶאל־ ַה ֶח ֶרב ֶאל ַ
ל־ה ָּר ָּעב ונָּ ַתתי ֶאת ֶכם לזַ ו ָּעה לכל ַממל ֵ֥כות ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ו ֶא ָּ
18ונָּ ַת ָ֣תי ֶאת־ ָּהאנָּ שים ָּה ָֽעברים ֶאת־ברתי א ֶשר ָֽלא־הקימו ֶאת־דב ָ֣רי
שר ָּכר ָ֣תו לשנַ ים וַ יַ ַעברו ֵ֥בין
ַהברית א ֶ ֵ֥שר ָּכרתו ל ָּפ ָּ ִ֑ני ָּהעגֶ ל א ֶ ָ֣
ב ָּת ָּ ָֽריו׃
רוש ַלם ַה ָּ ָֽסרסים ו ַה ָ֣כהנים וכל ַעָ֣ם ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ
ָּׂ 19שרי יהו ָּדה ו ָּׂש ָ֣רי י ָּ
ָּה ָ֣עברים בין בת ֵ֥רי ָּה ָֽעגֶ ל׃
שי נַ פ ָּ ִ֑שם ו ָּהי ָּתה נב ָּל ָּתם
21ונָּ ַתתי או ָּתם ביַ ָ֣ד ָֽאיבי ֶהם וביַ ד מ ַבק ָ֣
ל ַ ָֽמא ָּכל ל ֵ֥עוף ַה ָּש ַמים ול ֶב ֱה ַ ֵ֥מת ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
שי
21ו ֶאת־צדקיָּ הו ֶ ָֽמ ֶלְך־יהו ָּדה ו ֶאת־ ָּׂש ָּריו ֶאתן ב ַיָ֣ד ָֽאיבי ֶהם וב ַיד מ ַבק ָ֣
יכם׃
נַ פ ָּ ִ֑שם וביַ ד ֵ֚חיל ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּב ֶבל ָּהעלים מעל ֶ ָֽ
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22הנני מ ַצוֶ ה נאם־יהוָּ ה וַ השבתים ֶאל־ ָּהעיר ַהזאת ונלח ָ֣מו ָּע ֶלי ָּה
הודה ֶא ֵ֥תן ש ָּמ ָּמה מ ֵ֥אין י ָֽשב׃
וה וׂש ָּר ָ֣פ ָּה ָּב ִ֑אש ו ֶאת־ ָּערי י ָּ
ול ָּכד ָּ

פ

ַ 1 35ה ָּד ָּבר א ֶשר־ ָּה ָּ ֵ֥יה ֶ ָֽאל־ירמ ָּיהו מ ָ֣את יהָּ ִ֑וה בימי יהויָּ ָקים
אמר׃
הודה ל ָֽ
ֶבן־יאש ָּיהו ֶ ֵ֥מ ֶלְך י ָּ
ָּ 2הלוְך ֶאל־ ָ֣בית ָּהר ָּכבים וד ַבר ָּ ָ֣ת או ָּתם וַ ה ָֽבאו ָּתם ָ֣בית יהוָּ ה ֶאל־ ַא ַחת
אותם ָּ ָֽיַֽין׃
ַהל ָּש ִ֑כות והשקי ָּ ֵ֥ת ָּ
ל־ב ָּנִ֑יו
ת־כ ָּ
ת־א ָּחיו ו ֶא ָּ
3וָּ ֶא ַ ִ֞קח ֶאת־יַ אזַ נָּיה ֶ ָֽבן־ירמיָּ הו ֶבן־ח ַבצניָּ ה ו ֶא ֶ
ל־בית ָּהר ָּכ ָֽבים׃
ואת ָּכ ֵ֥
ֹלהים
4וָּ ָּאבא א ָּתם ָ֣בית יהוָּ ה ֶאל־לש ַכת בני ָּח ָּנֵַֽ֥ן ֶבן־יג ַדליָּ הו ָ֣איש ָּה ֱא ִ֑
ן־שלם
שר מ ַמ ַעל ללש ַכת ַמעׂש ָּיֵ֥הו ֶב ַ
א ֶשר־א ֶצל לש ַכָ֣ת ַה ָּשרים א ֶ ָ֣
ש ֵ֥מר ַה ַ ָֽסף׃
5וָּ ֶא ִ֞תן לפנָ֣י׀ ב ָ֣ני בית־ ָּהר ָּכבים גבעים מל ֵ֥אים ַיַֽין וכ ִ֑סות וָּ א ַ ֵ֥מר אל ֶיהם
תו־יַֽין׃
ש ָּ ָֽ
6וַ יאמרו ָ֣לא נש ֶתה־ ָּ ִ֑יַֽין כי יונָּ ָּדב ֶבן־ר ָּכב ָּאבינו צָּוה ָּעלינו לאמר לא
עולם׃
תשתו־ ַיַֽין ַא ֶ ֵ֥תם ובני ֶכם ַעד־ ָּ ָֽ
7ו ַ ָ֣בית ָֽלא־תבנו ו ֶזַֽ ַרע ָֽלא־תז ָּרעו ו ֶ ָ֣כ ֶרם ָֽלא־ת ָּטעו ו ֵ֥לא ָֽיה ֶיה ָּל ֶ ִ֑כם כי
ָּב ֳא ָּהלים ָֽתשבו ָּכל־ימי ֶכם ל ַמ ַען ָֽתחיו יָּ מים ַרבים ַעל־פ ָ֣ני ָּהא ָּד ָּמה
א ֶ ֵ֥שר ַא ֶתם גָּ ֵ֥רים ָּ ָֽשם׃
שר צָּ ִ֑ונו לבלתי ש ָֽתות־יַ ין
8וַ נש ַמע בקול יהונָּ ָּדב ֶבן־ר ָּכב ָּאבינו לכל א ֶ ָ֣
ָּכל־יָּ מינו א ַ ָ֣נחנו נָּ שינו ָּבנינו ובנ ָֽתינו׃
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ה־לנו׃
9ולבלתי בנֵ֥ ות ָּבתים לשב ִ֑תנו ו ֶכ ֶרם ו ָּׂש ֶדה וָּ ֶז ַַֽרע ֵ֥לא יָֽהיֶ ָּ ָֽ
11וַ נ ֶשב ָּ ָֽב ֳא ָּה ִ֑לים וַ נש ַ ָ֣מע וַ נַ ַעׂש כ ֵ֥כל א ֶשר־צָּונו יונָּ ָּ ֵ֥דב ָּא ָֽבינו׃
אמר ֵ֚באו ונָּ ָ֣בוא
־ה ָּא ֶרץ וַ נ ֶ
11וַ יהי ַבעלות נבו ַכד ֶרא ַ ֵ֥צר ֶ ָֽמ ֶלְך־ ָּב ֶבל ֶאל ָּ
ירוש ָּ ָֽלם׃
רוש ַלם מפני ָ֣חיל ַה ַכׂשדים ומפני ָ֣חיל א ָּ ִ֑רם וַ נ ֶשב ב ָּ
י ָּ

פ

אמר׃
ַ12וַָֽֽיהי ד ַבר־יהוָּ ה ֶ ָֽאל־ירמָּיהו ל ָֽ
ָֽ 13כה־ ָּא ִַ֞מר יהָּוה צ ָּבאות ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל ָּהֹלְך ו ָּ ָֽא ַמר ָּת ל ָ֣איש יהו ָּדה
הוה׃
מוסר לש ֵ֥מ ַע ֶאל־ד ָּב ַרי נאם־י ָּ ָֽ
וש ָּ ִ֑לם הלוא תק ֵ֥חו ָּ
וליָֽ ושבי י ָֽר ָּ
ת־בנָּ יו לבל ָ֣תי
הוקם ֶאת־דב ָ֣רי יהונָּ ָּדָ֣ב ֶבן־ר ָּכב א ֶשר־צוָּ ה ֶא ָּ
ַ 14
יהם ו ָּאנכי
ד־היָ֣ ום ַהזֶ ה ָ֣כי ָּ ָֽשמעו את מצַוָ֣ת אב ֶ ִ֑
ש ָֽתות־יַ ין ולא ָּשתו ַע ַ
יכם ַהשכָ֣ם ו ַדבר ו ֵ֥לא ש ַמע ֶתם א ָּ ָֽלי׃
ד ַברתי אל ֶ
15וָּ ֶאש ַ ָ֣לח אלי ֶ ָ֣כם ֶאת־ ָּכל־ע ָּב ַ ָ֣די ַהנב ָ֣אים׀ ַהש ָ֣כים ו ָּשֹלָ֣ ַח׀ לאמר
יטיבו ַ ָֽמ ַעללי ֶכם ו ַאל־תלכו ַאחרי
שבו־נָּ א איש מ ַדרכו ָּה ָּר ָּעה וה ָ֣
ל־הא ָּד ָּמה א ֶשר־נָּ ַ ֵ֥תתי ָּל ֶכם
ֱאֹלהים אחרים ל ָּעב ָּדם ושבו ֶא ָּ ָ֣
־אזנ ֶכם ו ֵ֥לא ש ַמע ֶתם א ָּ ָֽלי׃
ו ַלא ָֽבתי ֶ ִ֑כם ולא הטי ֶתם ֶ ָֽאת ָּ
שר צָּ ִ֑ום ו ָּה ָּ ָ֣עם
ָ֣ 16כי הקימו בני יהונָּ ָּ ָ֣דב ֶבן־ר ָּכב ֶאת־מצַ ֵ֥ות אבי ֶהם א ֶ ָ֣
ַהזֶ ה ֵ֥לא ָּשמעו א ָּ ָֽלי׃

ס

ָּ 17לכן ָֽכה־ ָּא ַמר יהוָּ ה ֱאֹלהי צ ָּבאות ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל הנני מ ָ֣ביא
ֶאל־יהו ָּדה ו ֶאל ָּכל־יָֽ ושבי י ָ֣רו ָּש ַלם ֵ֚את ָּכל־ ָּ ָ֣ה ָּר ָּעה א ֶ ֵ֥שר ד ַברתי
יהם ו ָ֣לא ָּשמעו וָּ ֶאק ָּ ֵ֥רא ָּל ֶהם ו ֵ֥לא ָּענָֽ ו׃
עלי ֶ ִ֑הם ַי ַָ֣ען ד ַברתי אל ֶ
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ֹלהי יׂש ָּראל
הוה צ ָּבאות ֱא ָ֣
ה־א ִַ֞מר י ָּ
 18ולבית ָּהר ָּכבים ָּא ַ ָ֣מר ירמיָּ הו ָֽכ ָּ
ותיו
ת־כל־מצ ָּ
שר ש ַמע ֶתם ַעל־מצַות יהונָּ ָּדָ֣ב אב ֶיכִ֑ם ַוָֽתשמרו ֶא ָּ
ַי ֵַ֚ען א ֶ ָ֣
ַו ַָֽתעׂשו כ ֵ֥כל א ֶשר־צָּוה ֶאת ֶ ָֽכם׃

ס

ֹלהי יׂש ָּר ִ֑אל ָֽלא־י ָּכרת איש ליונָּ ָּדב
הוֵ֥ה צ ָּבאות ֱא ָ֣
ָּ 19לכן ֵ֥כה ָּא ַמר י ָּ
ל־היָּ ָֽמים׃
ֶבן־ר ָּכב ע ֵ֥מד ל ָּפ ַני ָּכ ַ

פ

ַ1 36וַָֽֽיהי ַב ָּש ָּ ָ֣נה ָּהרביעת ליהויָּ ָ ֵ֥קים ֶבן־יאש ָּיהו ֶ ָ֣מ ֶלְך יהו ָּ ִ֑דה ָּה ִָּ֞יה
אמר׃
הוה ל ָֽ
ַה ָּד ָּבר ַהזֶ ה ֶ ָֽאל־ירמיָּ הו מ ֵ֥את י ָּ
ַ 2קח־לך מג ַלת־ס ֶפר ו ָּכ ַתב ָּ ָ֣ת א ֶלי ָּה ָ֣את ָּכל־ ַהד ָּב ִ֞רים א ֶשר־ד ַברתי
ימי
ל־הגויִ֑ם מיִ֞ ום ד ַברתי א ֶליך מ ָ֣
ל־כ ַ
הודה ו ַע ָּ
א ֶליך ַעל־יׂש ָּר ֵ֥אל ו ַעל־י ָּ
יאשיָּ הו ו ַעד ַהיֵ֥ ום ַה ֶזָֽה׃
3או ַלי ישמעו ָ֣בית יהו ָּדה ֵ֚את ָּכל־ ָּ ָ֣ה ָּר ָּעה א ֶשר ָּאנ ֵ֥כי חשב ַלע ָׂ֣שות
אתם׃
ָּל ֶ ִ֑הם ל ַ ָ֣מ ַען יָּ שובו ֵ֚איש מ ַדר ָ֣כו ָּה ָּר ָּעה ו ָּס ַלח ֵ֥תי ַלע ָּונם ול ַח ָּט ָּ ָֽ

ס

־ברוְך ֶבן־נַָֽֽר ָּיִ֑ה וַ יכתב ָּברוְך מ ָ֣פי ירמיָּ הו ָ֣את
4וַ יק ָּ ָ֣רא ירמיָּ הו ֶאת ָּ
ת־ס ֶפר׃
הוה א ֶשר־ד ֶ ֵ֥בר א ָּליו ַעל־מג ַל ָֽ
ָּכל־דברי י ָּ
5וַ י ַצֶ ָ֣וה ירמיָּ הו ֶאת־ ָּברוְך לא ִ֑מר א ָ֣ני ָּעצור ָ֣לא או ַכל ָּלבוא ֵ֥בית יהָּ ָֽוה׃
ר־כ ַ ָֽתב ָּת־מפי ֶאת־דברי יהוָּ ה ב ָּאזנֵ֥י
את ַבמג ָּלָ֣ה א ֶש ָּ
את ַא ָּתה ו ָּק ָּ ָ֣ר ָּ
וב ָּ ָ֣
ָּ 6
הודה ַה ָּב ֵ֥אים מ ָּער ֶיהם
הוה ביָ֣ ום ִ֑צום וגַ ם ב ָּאזני ָּכל־י ָּ
ָּה ָּעם ֵ֥בית י ָּ
תק ָּר ָֽאם׃
7או ִ֞ ַלי תפל תחנָּ ָּתם לפ ָ֣ני יהוָּ ה ויָּ שבו איש מ ַדר ָ֣כו ָּה ָּר ָּ ִ֑עה ָֽכי־גָּ דול
ל־ה ָּ ֵ֥עם ַה ֶ ָֽזה׃
הוה ֶא ָּ
ָּה ַאף ו ַ ָ֣הח ָּמה א ֶשר־ד ֶ ֵ֥בר י ָּ
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8וַ יַ ַעׂש ָּברוְך ֶבן־ ָ֣נַֽריָּ ה כ ֵ֥כל א ֶשר־צָּוהו ירמ ָּיָ֣הו ַהנָּ ִ֑ביא לק ֵ֥רא ַבס ֶפר
הוה׃
הוה ֵ֥בית י ָּ ָֽ
דב ֵ֥רי י ָּ

ס

הודה ַב ָ֣ח ֶדש
9וַ י ָ֣הי ַב ָּש ָּ ָ֣נה ַהחמשית ליהויָּ קים ֶבן־יאש ָּיהו ֶ ָֽמ ֶלְך־י ָּ
ל־ה ָּעם ַה ָּבאים
וש ָּלִ֑ם ו ָּכ ָּ
ל־ה ָּעם ב ָֽיר ָּ
הוה ָּכ ָּ
ַהתשעי ָּקראו צום לפני י ָּ
ירוש ָּ ָֽלם׃
הודה ב ָּ
מ ָּע ֵ֥רי י ָּ
11וַ יק ָּרא ָּב ֵ֥רוְך ַבס ֶפר ֶאת־דב ֵ֥רי ירמ ָּיהו ָ֣בית יהָּ ִ֑וה בלש ַכת ג ַמריָּ הו
ֶבן־ ָּש ָּפן ַהספר ֶב ָּח ָ֣צר ָּה ֶעליון ֶ ָ֣פ ַתח ַש ַער בית־יהוָּ ה ֶ ָֽה ָּח ָּדש ב ָּאזני
ל־ה ָּ ָֽעם׃
ָּכ ָּ
11וַ יש ַמע מ ָּכיהו ֶבן־ג ַמר ָּיהו ֶבן־ ָּש ָּפן ֶאת־ ָּכל־דב ֵ֥רי יהָּוה מ ַ ֵ֥על ַה ָֽס ֶפר׃
12וַ יַֽ ֶרד בית־ ַה ֶמ ֶלְך ַעל־לש ַ ָ֣כת ַהספר והנה־ ָּשם ָּכל־ ַה ָּשרים יָֽ וש ִ֑בים
ן־עכבור וג ַמר ָּיהו
ֱאלי ָּש ָּ ָ֣מע ַהספר וד ָּל ָּיָ֣הו ֶבן־ש ַמעיָּ הו ו ֶאלנָּ ָּתן ֶב ַ
ל־ה ָּש ָֽרים׃
ן־ש ָּפן וצדק ָּיֵ֥הו ֶבן־חנַ נָּיהו ו ָּכ ַ
ֶב ָּ
שר ָּש ִ֑מ ַע בק ֵ֥רא ָּברוְך ַבס ֶפר
13וַ יַ גד ָּל ֶהם מ ָּכיהו ֵ֥את ָּכל־ ַהד ָּברים א ֶ ָ֣
ב ָּאז ֵ֥ני ָּה ָּ ָֽעם׃
־ש ֶלמָּיָ֣הו
14וַ ישלחו ָּכל־ ַה ָּשרים ֶאל־ ָּברוְך ֶאת־יהודי ֶבן־נ ַתניָּ הו ֶבן ֶ
את ָּבּה ב ָּאזנָ֣י ָּה ָּעם ָּק ֶ ֵ֥חנָּ ה ביָּ דך
ֶבן־כושי לאמר ַהמג ָּלה א ֶשר ָּק ָּר ָּ
יהם׃
ת־המג ָּלה ביָּ דו וַ יָּבא אל ֶ ָֽ
וָּ לְִ֑ך וַ י ַקח ָּברוְך ֶבן־נר ָּיהו ֶא ַ
יהם׃
שב נָּ א וק ָּר ֶאנָּ ה ב ָּאזנִ֑ינו וַ יק ָּ ֵ֥רא ָּברוְך ב ָּאזנ ֶ ָֽ
15וַ יאמ ָ֣רו א ָּליו ָ֣
16וַ יהי כ ָּשמ ָּעם ֶאת־ ָּכל־ ַהד ָּברים ָּפחדו ָ֣איש ֶאל־רעִ֑הו וַ ָֽיאמרו
ל־הד ָּברים ָּה ָֽא ֶלה׃
ל־ברוְך ַהגיד נַ גיד ַל ֶמ ֶלְך ֵ֥את ָּכ ַ
ֶא ָּ
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ל־הד ָּב ֵ֥רים
ת־כ ַ
17ו ֶאת־ ָּברוְך ָּשאלו לא ִ֑מר ַהגֶ ד־ ָּ ָ֣נא ָּלנו איְך ָּכ ַתב ָּת ֶא ָּ
ָּהא ֶלה מ ָֽפיו׃
ל־הד ָּברים ָּה ִ֑א ֶלה וַ אני
18וַ יא ֶמר ָּל ֶהם ָּברוְך מפיו יק ָּ ָ֣רא א ַלי ֵ֥את ָּכ ַ
ל־הס ֶפר ַבדיָֽ ו׃
כ ֵ֥תב ַע ַ

פ

19וַ יאמרו ַה ָּשרים ֶאל־ ָּברוְך ֵ֥לְך ה ָּסתר ַא ָּ ָ֣תה וירמ ָּ ִ֑יהו ו ֵ֥איש ַאל־י ַדע
אי ֵ֥פה ַא ֶ ָֽתם׃
21וַ יָּ באו ֶאל־ ַה ֶמ ֶלְך ָּחצ ָּרה ו ֶאת־ ַהמג ָּ ָ֣לה הפקדו בלש ַכת ֱאלי ָּש ָּ ָ֣מע
ַהס ִ֑פר וַ יַ גידו ב ָּאז ָ֣ני ַה ֶמ ֶלְך את ָּכל־ ַהד ָּב ָֽרים׃
21וַ יש ַלח ַה ֶמ ֶלְך ֶאת־יהודי ָּל ַק ַחת ֶאת־ ַהמג ָּלה וַ י ָּק ֶח ָּה מלש ַכת
ל־ה ָּשרים
ֱאלי ָּש ָּ ָ֣מע ַהס ִ֑פר וַ יק ָּר ֶא ָּה יהודי ב ָּאז ָ֣ני ַה ֶמ ֶלְך וב ָּאזני ָּכ ַ
ָּהעמדים מ ַ ֵ֥על ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
־ה ָּאח ל ָּפ ָּנֵ֥יו מב ָּ ָֽע ֶרת׃
יעי ו ֶאת ָּ
22ו ַה ֶמ ֶלְך יושב ָ֣בית ַהח ֶרף ַבח ֶדש ַהתש ִ֑
23וַ י ָ֣הי׀ כק ָ֣רוא יהודי ָּשֹלָ֣ ש ד ָּלתות ו ַאר ָּב ָּעה יַָֽֽק ָּר ֶע ָּה ב ַ ָ֣ת ַער ַהספר
ל־האש א ֶ ֵ֥שר
ל־המג ָּלה ַע ָּ
ל־ה ָּ ִ֑אח ַעד־תם ָּכ ַ
שר ֶא ָּ
ל־האש א ֶ ָ֣
ו ַהשלְך ֶא ָּ
ל־ה ָּ ָֽאח׃
ַע ָּ
24ו ָ֣לא ָּפחדו ו ֵ֥לא ָּקרעו ֶאת־בגדי ֶ ִ֑הם ַה ֶמ ֶלְך ו ָּכל־ע ָּב ָּדיו ַה ָ֣שמעים ֵ֥את
ל־הד ָּברים ָּה ָֽא ֶלה׃
ָּכ ַ
ת־המג ָּלִ֑ה
25וגַ ם ֶאלנָּ ָּתן וד ָּליָּ הו וג ַמריָּ הו הפגָ֣עו ַב ֶמ ֶלְך לבל ֵ֥תי ׂשרף ֶא ַ
יהם׃
ו ֵ֥לא ָּש ַמע אל ֶ ָֽ
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26וַ י ַצֶ ָ֣וה ַה ֶמ ֶלְך ֶאת־י ַרחמאל ֶבן־ ַה ֶמ ֶלְך ו ֶאת־ׂש ָּר ָּיָ֣הו ֶבן־ ַעזריאל
ת־ב ָ֣רוְך ַהספר ואת ירמָּיָ֣הו
ן־עבדאל ָּל ַק ַחת ֶא ָּ
ת־ש ֶלמיָּ הו ֶ ָֽב ַ
ו ֶא ֶ ָֽ
הוָֽה׃
ַהנָּ ִ֑ביא וַ יַ סתרם י ָּ

ס

27וַ י ֵ֥הי ד ַבר־יהָּוה ֶ ָֽאל־ירמ ָּ ִ֑יהו ַאח ָ֣רי׀ ׂש ָ֣רף ַה ֶמ ֶלְך ֶאת־ ַהמג ָּלה
אמר׃
־הד ָּברים א ֶשר ָּכ ַ ֵ֥תב ָּברוְך מ ֵ֥פי ירמָּיהו ל ָֽ
ו ֶאת ַ
ֵ֥ 28שוב ַקח־לך מג ָּ ָ֣לה ַא ֶ ִ֑ח ֶרת וכ ָ֣תב ָּע ֶלי ָּה את ָּכל־ ַהד ָּברים ָּה ָ֣ראשנים
הודה׃
ל־המג ָּלה ָּה ָ֣ראשנָּ ה א ֶ ֵ֥שר ָּׂש ַרף יהויָּ ֵָ֥קים ֶ ָֽמ ֶלְך־י ָּ ָֽ
שר ָּהיו ַע ַ
א ֶ ָ֣
הוִ֑ה ַא ָּתה ָּׂש ַרפ ָּת
אמר כה ָּא ַ ָ֣מר י ָּ
הודה ת ַ
29ו ַעל־יהויָּ ָקים ֶ ָֽמ ֶלְך־י ָּ
יה לאמר ָֽבא־יָּבוא
דוע ָּכ ַתב ָּת ָּע ֶל ָּ
ת־המג ָּלה ַהזאת לאמר ַמ ַ
ֶא ַ
ת־ה ָּ ָ֣א ֶרץ ַהזאת והש ֵ֥בית מ ֶמנָּ ה ָּא ָּ ֵ֥דם ובה ָּ ָֽמה׃
ְך־ב ֶבל והשחית ֶא ָּ
ֶ ָֽמ ֶל ָּ
ס

ָּ 31ל ִ֞כן ָֽכה־ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ַעל־י ָֽהויָּ קים ֶ ָ֣מ ֶלְך יהו ָּדה לא־ ָֽיהיֶ ה־לֵ֥ ו יושב
ַעל־כ ָ֣סא ָּד ִ֑וד ונב ָּלתו ָֽתה ֶי ָ֣ה מש ֶל ֶכת ַל ֵ֥ח ֶרב ַביום ו ַל ֶ ֵ֥ק ַרח ַב ָּ ָֽלי ָּלה׃
יהם
אתי על ֶ
31ו ָּפ ַקדתי ָּע ָּליו ו ַעל־זַ רעו ו ַעל־ע ָּב ָּדיו ֶאת־ע ָּונִ֑ם והב ָ֣
ל־ה ָּר ָּעה א ֶשר־ד ַ ֵ֥ברתי
הודה את ָּכ ָּ
ל־איש י ָּ
רוש ַלם ו ֶא ָ֣
ו ַעל־ישבי י ָּ
אל ֶיהם ו ֵ֥לא ָּש ָֽמעו׃

ס

ל־ב ָ֣רוְך ֶבן־נריָּ הו ַהספר
32וירמיָּ הו ָּל ַ ָָ֣קח׀ מג ָּלָ֣ה ַא ֶח ֶרת ַוַָֽֽיתנָּ ּה ֶא ָּ
יה מ ָ֣פי ירמיָּ הו ֵ֚את ָּכל־דב ָ֣רי ַהס ֶפר א ֶ ֵ֥שר ָּׂש ַרף יהויָּ ֵָ֥קים
וַ יכתב ָּע ֶל ָּ
נוסף על ֶיהם ד ָּב ֵ֥רים ַרבים ָּכ ָֽה ָּמה׃
הודה ָּב ִ֑אש ועוד ַ
ֶ ָֽמ ֶלְך־י ָּ
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ן־יאש ָּיִ֑הו ַת ַחת ָּכניָּ הו ֶבן־י ָ֣הויָּ קים א ֶ ֵ֥שר
1 37וַ ימ ָּלְך־ ֶמ ֶלְך צדק ָּיהו ֶב ָֽ
הודה׃
ְך־ב ֶבל ב ֶ ֵ֥א ֶרץ י ָּ ָֽ
אצר ֶ ָֽמ ֶל ָּ
בוכד ֶר ַ ֵ֥
המליְך נ ַ
שר ד ֶבר ביַ ד
2ו ֵ֥לא ָּש ַמע ֵ֥הוא וַ ע ָּב ָּדיו ו ַ ָ֣עם ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ֶאל־דב ָ֣רי יהוָּ ה א ֶ ָ֣
ירמ ָּ ֵ֥יהו ַהנָּ ָֽביא׃
ן־ש ֶלמיָּ ה ו ֶאת־צ ַפנָּיהו
3וַ יש ַלח ַה ֶמ ֶלְך צדקיָּ הו ֶאת־יהו ַ ָ֣כל ֶב ֶ ָֽ
ל־נָ֣א ַבעדנו
אמר הת ַפ ֶל ָּ
ן־מעׂשיָּ ה ַהכהן ֶאל־ירמָּיֵ֥הו ַהנָּ ביא ל ִ֑
ֶב ַ ָֽ
ֹלהינו׃
הוה ֱא ָֽ
ֶאל־י ָּ
4וירמיָּ הו ָּ ֵ֥בא ויצא ב ָ֣תוְך ָּה ָּ ִ֑עם ו ָֽלא־נָּ תנֵ֥ ו אתו ֵ֥בית ַהכ ָֽליא׃
רוש ַלם
5ו ֵ֥חיל ַפרעה יָּ ָּ ָ֣צא ממצ ָּ ִ֑רים וַ ישמעו ַה ַכׂשדים ַה ָּצרים ַעל־י ָּ
רוש ָּ ָֽלם׃
ֶאת־שמ ָּעם וַ י ָָּ֣עלו מ ַעל י ָּ

פ

ַ6וַָֽֽיהי ד ַבר־יהוָּ ה ֶאל־ירמ ָּ ֵ֥יהו ַהנָּ ביא לא ָֽמר׃
הודה ַהשל ַח
ל־מ ֶלְך י ָּ
ָֽ 7כה־ ָּא ַמר יהוָּ ה ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל ֵ֚כה ָֽתאמרו ֶא ֶ ָ֣
שני הנָ֣ה׀ ָ֣חיל ַפרעה ַהיצא ָּל ֶכם ל ֶעז ָּרה ָּ ֵ֥שב ל ַארצו
ֶאת ֶכם א ַלי ל ָּדר ִ֑
מצ ָּ ָֽרים׃
8ו ָּשבו ַה ַכׂשדים ונלחמו ַעל־ ָּה ָ֣עיר ַה ִ֑זאת ול ָּכד ָּה וׂש ָּר ֵ֥פ ָּה ָּב ָֽאש׃

ס

ָ֣ 9כה׀ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ַאל־ ַתשאו נַ פ ָֽשתי ֶכם לאמר ָּהֹלְך יל ֵ֥כו מ ָּעלינו
ַה ַכׂש ִ֑דים כי־לא י ָֽלכו׃
יתם ָּכל־חיל ַכׂשדים ַהנל ָּח ָ֣מים את ֶכם ונשארו ָּבם
ָ֣ 11כי אם־הכ ִֶ֞
ת־ה ֵ֥עיר ַהזאת ָּב ָֽאש׃
אנָּ שים מד ָּק ִ֑רים איש ב ָּא ֳהלו יָּ קומו ו ָּ ָֽׂשרפו ֶא ָּ
וש ָּלִ֑ם מפני ֵ֥חיל ַפר ָֽעה׃
11ו ָּהיָּ ה ב ָֽה ָּעלות ָ֣חיל ַה ַכׂשדים מ ַעל י ָֽר ָּ
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12וַ יצא ירמיָּ הו מי ָ֣רו ָּש ַלם ָּל ֶל ֶכת ֶ ָ֣א ֶרץ בניָּ ִ֑מן ַלח ֵ֥לק מ ָּשם ב ֵ֥תוְך ָּה ָּ ָֽעם׃
ן־ש ֶלמָּיה
ש ַער בניָּ מן ו ָּשם ַ ָ֣ב ַעל פקדת ושמו יראיָּ יה ֶב ֶ ָֽ
13וַ יהי־ ִ֞הוא ב ַ ָ֣
ל־ה ַכׂשדים ַא ָּ ֵ֥תה נ ָֽפל׃
ֶבן־חנַ נָּיִ֑ה וַ ית ִ֞פׂש ֶ ָֽאת־ירמָּיהו ַהנָּ ביא לאמר ֶא ַ
14וַ יא ֶמר ירמיָּ הו ֶש ֶקר אי ֶנני נפל ַעל־ ַה ַכׂשדים ו ֵ֥לא ָּש ַמע א ָּ ִ֑ליו וַ יתפׂש
ל־ה ָּש ָֽרים׃
יראיָּ יה בירמיָּ הו וַ יבאהו ֶא ַ
15וַ יקצפו ַה ָּשרים ַ ָֽעל־ירמ ָּיהו וה ָ֣כו א ִ֑תו ונָּ תנו אותו בָ֣ית ָּהאסור ֵ֚בית
יהונָּ ָּ ָ֣תן ַהספר ָֽכי־א ֵ֥תו ָּעׂשו ל ֵ֥בית ַה ֶ ָֽכ ֶלא׃
יָּמים
ב־שם ירמָּיהו ֵ֥
ל־החנִ֑יות וַ י ֶָֽש ָּ ֵ֥
ל־בית ַהבור ו ֶא ַ ָֽ
ָ֣ 16כי ָּבא ירמָּיהו ֶא ֵ֥
ַר ָֽבים׃

פ

אמר
17וַ יש ַלח ַה ֶמ ֶלְך צדקיָּ הו וַ י ָּקחהו וַ יש ָּאלהו ַה ֶמ ֶלְך בביתו ַבס ֶתר וַ י ֶ
ְך־ב ֶבל תנָּ ָֽתן׃
אמר ביַ ֵ֥ד ֶ ָֽמ ֶל ָּ
אמר ירמיָּ הו יש וַ י ֶ
הוִ֑ה וַ י ֶ
היֵ֥ש ָּד ָּבר מ ָ֣את י ָּ
ס

18וַ ָ֣יא ֶמר ירמיָּ הו ֶאל־ ַה ֶמ ֶלְך צדק ָּ ִ֑יהו ֶמה ָּח ָּטא ָֽתי לך ו ַלע ָּב ֶדיך ו ָּל ָּ ָ֣עם
ל־בית ַה ֶ ָֽכ ֶלא׃
ַהזֶ ה ָֽכי־נ ַת ֶ ֵ֥תם אותי ֶא ֵ֥
יכם
ְך־ב ֶבל על ֶ
אמר ָֽלא־יָּבא ֶ ָֽמ ֶל ָּ
יכם א ֶשר־נב ֵ֥או ָּל ֶכם ל ִ֑
19ו ַאיו נ ָ֣ביא ֶ
ו ַעל ָּה ָּ ֵ֥א ֶרץ ַה ָֽזאת׃
21ו ַע ָּתה ָֽש ַ ָֽמע־ ָּנא אד ָ֣ני ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך ת ָּפל־ ָּנא תחנָּ תי ל ָּפנֶ יך ו ַאל־תשבני
ֵ֚בית יהונָּ ָּ ָ֣תן ַהספר ו ֵ֥לא ָּאמות ָּ ָֽשם׃
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21וַ י ַצ ֶ ִ֞וה ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך צדקיָּ הו וַ יַ פָ ָ֣קדו ֶ ָֽאת־ירמיָּ הו ַבח ַ ָ֣צר ַה ַמ ָּט ָּרה ונָּ תן לו
ן־ה ִ֑עיר וַ י ָ֣ ֶשב
ל־ה ֶל ֶחם מ ָּ
ד־תם ָּכ ַ
כ ַכר־ ֶל ֶחם ַליום מ ָ֣חוץ ָּהאפים ַע ֵ֥
ירמיָּ הו ַבח ַצר ַה ַמ ָּט ָּ ָֽרה׃
ש ֶלמיָּ הו
1 38וַ יש ִַ֞מע ש ַפטיָּ ָ֣ה ֶבן־ ַמ ָּתן וג ַדליָּ הו ֶבן־ ַפשחור ויו ַכל ֶבן־ ֶ ָ֣
ל־ה ָּעם
ל־כ ָּ
ת־הד ָּברים א ֶשר ירמָּיהו מ ַד ֵ֥בר ֶא ָּ
ן־מלכיָּ ִ֑ה ֶא ַ
ופשחור ֶב ַ
ַ
אמר׃
ל ָֽ

ס

וב ָּ ִ֑ד ֶבר ו ַהיצא
 2כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ַהישב ָּב ָ֣עיר ַהזאת יָּמות ַב ֶח ֶרב ָּב ָּר ָּעָ֣ב ַ
ל־ה ַכׂשדים י ָּחיָּ ה ו ָּהי ָּתה־לֵ֥ ו נַ פשו ל ָּש ָּלל וָּ ָּ ָֽחי׃
ֶא ַ

ס

3כה ָּא ַ ָ֣מר יהָּ ִ֑וה הנָּ תן תנָּ תן ָּה ָ֣עיר ַהזאת ביַ ד ֵ֥חיל ֶ ָֽמ ֶלְך־ ָּב ֶבל ול ָּכ ָּ ָֽדּה׃
י־על־כן
ת־ה ָ֣איש ַהזֶ ה ָֽכ ַ
ומת נָּ א ֶא ָּ
ל־ה ֶמ ֶלְך יָ֣ ַ
4וַ יאמרו ַה ָּשרים ֶא ַ
ָֽהוא־מ ַרפא ֶאת־ידי ַאנשי ַהמל ָּח ָּמה ַ ָֽהנש ָּא ָ֣רים׀ ָּב ָ֣עיר ַהזאת ואת
יהם ַכד ָּברים ָּה ִ֑א ֶלה ָ֣כי׀ ָּה ָ֣איש ַהזֶ ה אינֶ נו
ל־ה ָּעם ל ַדבָ֣ר אל ֶ
י ָ֣די ָּכ ָּ
דרש ל ָּשלום ָּל ָּ ֵ֥עם ַה ֶזה ֵ֥כי אם־ל ָּר ָּ ָֽעה׃
5וַ יא ֶמר ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך צדקיָּ הו הנה־הוא ביֶ ד ֶ ִ֑כם ָֽכי־ ָ֣אין ַה ֶמ ֶלְך יו ַ ֵ֥כל ֶאת ֶכם
ָּד ָּ ָֽבר׃
ן־ה ֶמ ֶלְך א ֶשר
ל־ה ָ֣בור׀ ַמלכ ָּיָ֣הו ֶב ַ
6וַ יק ָ֣חו ֶ ָֽאת־ירמיָּ הו וַ יַ שלכו אתו ֶא ַ
ין־מים ָ֣כי
ובבור ָֽא ַ
ַבח ַצָ֣ר ַה ַמ ָּט ָּרה וַ י ַשל ֵ֥חו ֶ ָֽאת־ירמָּיהו ַבח ָּב ִ֑לים ַ
אם־טיט וַ יט ַ ֵ֥בע ירמָּיהו ַב ָֽטיט׃

ס

7וַ יש ַמע ֶ ָֽע ֶבד־ ֶמ ֶלְך ַהכושי ָ֣איש ָּסריס והוא בבָ֣ית ַה ֶמ ֶלְך ָֽכי־נָּ תנֵ֥ ו
יָּמן׃
ל־ה ִ֑בור ו ַה ֶ ֵ֥מ ֶלְך יושב ב ַ ֵ֥ש ַער בנ ָֽ
ֶ ָֽאת־ירמָּיהו ֶא ַ
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8וַ י ֵ֥צא ֶ ָֽע ֶבד־ ֶמ ֶלְך מ ָ֣בית ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך וַ י ַד ֵ֥בר ֶאל־ ַה ֶמ ֶלְך לא ָֽמר׃
9אדנָ֣י ַה ֶמ ֶלְך הרעו ָּהאנָּ שים ָּהא ֶלה ָ֣את ָּכל־א ֶשר ָּעׂשו לירמָּיָ֣הו
ל־ה ִ֑בור וַ ָּי ָּמת ַתח ָּתיו מפנָ֣י ָּ ָֽה ָּר ָּעב ָ֣כי ֵ֥אין
ַהנָּ ביא ֵ֥את א ֶשר־השליכו ֶא ַ
ַה ֶל ֶחם עוד ָּב ָֽעיר׃
11וַ י ַצֶ ָ֣וה ַה ֶמ ֶלְך את ֶ ָֽע ֶבד־ ֶ ֵ֥מ ֶלְך ַהכושי לא ִ֑מר ַ ָ֣קח ביָּ דך מזֶ ה שֹל ָ֣שים
יָּמות׃
ן־הבור ב ֶ ֵ֥ט ֶרם ָֽ
ית ֶ ָֽאת־ירמָּיהו ַהנָּ ביא מ ַ
אנָּ שים ָֽו ַהעל ָּ
ל־ת ַחת
ית־ה ֶמ ֶלְך ֶא ַ ָ֣
11וַ י ַ ָ֣קח׀ ֶ ָֽע ֶבד־ ֶמ ֶלְך ֶאת־ ָּהאנָּ שים ביָּ דו וַ יָּבא ב ַ
אוצר וַ י ַקח מ ָּשם בלוי ָ֣ הס ָּחבות ובלוי מ ָּל ִ֑חים וַ י ַשלחם ֶ ָֽאל־ירמָּיהו
ָּה ָּ
ל־הבור ַבח ָּב ָֽלים׃
ֶא ַ
ד־מ ֶלְך ַהכושי ֶ ָֽאל־ירמיָּ הו ָׂ֣שים נָּ א בלואי ַהס ָּחבות
12וַ יא ֶמר ֶע ֶב ֶ
ו ַהמ ָּלחים ַ ֵ֚ת ַחת ַאצלָ֣ ות יָּ ֶדיך מ ַת ַחת ַלח ָּב ִ֑לים וַ ַי ֵַ֥עׂש ירמָּיהו ָֽכן׃
13וַ ימשכו ֶ ָֽאת־ירמיָּ הו ַ ָֽבח ָּבלים וַ יַ עלֵ֥ ו אתו מן־ ַה ִ֑בור וַ י ָ֣ ֶשב ירמיָּ הו
ַבח ַצר ַה ַמ ָּט ָּ ָֽרה׃

ס

ל־מבוא
14וַ יש ִ֞ ַלח ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך צדקיָּ הו וַ י ַ ִ֞קח ֶ ָֽאת־ירמָּיהו ַהנָּ ביא א ָּליו ֶא ָּ
אמר ַה ֶמ ֶלְך ֶ ָֽאל־ירמיָּ הו שאל אני ָֽאתך
הוִ֑ה וַ י ֶ
ַהשלישי א ֶשר בבָ֣ית י ָּ
ָּד ָּבר ַאל־ת ַכ ֵ֥חד מ ֶמני ָּד ָּ ָֽבר׃
15וַ יא ֶמר ירמיָּ הו ֶאל־צדקיָּ הו ֵ֚כי ַא ָ֣גיד לך הלוא ָּה ָ֣מת תמי ִ֑תני וכי
יעצך ֵ֥לא תש ַמע א ָּ ָֽלי׃
א ָּ ָ֣
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ה־לנו
הוה ָּע ָּׂש ָּ
אמר ַחי־י ִָּ֞
16וַ י ָּש ִַ֞בע ַה ֶמ ֶלְך צדק ָּיהו ֶ ָֽאל־ירמ ָּיהו ַב ָ֣ס ֶתר ל ִ֑
ם־א ֶתנך ביַ ד ָּהאנָּ ָ֣שים ָּהא ֶלה א ֶ ֵ֥שר
יתך וא ֶ
ת־ה ֶנ ֶפש ַהזאת אם־אמ ֶ
ֶא ַ
מ ַבקשים ֶאת־נַ פ ֶ ָֽשך׃

ס

ֹלהי
17וַ ָ֣יא ֶמר ירמ ָּיָ֣הו ֶאל־צדקיָּ הו ָֽכה־ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ֱאֹלהי צ ָּבאות ֱא ָ֣
ְך־ב ֶבל ו ָּחי ָּ ָ֣תה נַ פ ֶשך ו ָּה ָ֣עיר ַהזאת
ל־ׂשרי ֶ ָֽמ ֶל ָּ
יׂש ָּראל אם־יָּ צא תצא ֶא ָּ
יתך׃
ֵ֥לא ת ָּשרף ָּב ִ֑אש ו ָּחי ָּתה ַא ָּ ֵ֥תה וב ֶ ָֽ
18ו ָ֣אם ָֽלא־תצא ֶאל־ ָּׂשרי ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּב ֶבל ונת ִ֞ ָּנה ָּהעיר ַהזאת ביַ ָ֣ד ַה ַכׂשדים
וה ָּב ִ֑אש ו ַא ָּתה ָֽלא־ת ָּמלֵ֥ט מיָּ ָּ ָֽדם׃
וׂש ָּרפ ָּ

ס

19וַ יא ֶמר ַה ֶ ֵ֥מ ֶלְך צדק ָּיהו ֶ ָֽאל־ירמ ָּ ִ֑יהו אני ד ָ֣אג ֶאת־ ַהיהודים א ֶשר ָּ ָֽנפלו
ל־ה ַכׂשדים ֶ ָֽפן־יתנֵ֥ ו אתי ביָּ ָּדם והת ַעללו־ ָֽבי׃
ֶא ַ

פ

21וַ ֵ֥יא ֶמר ירמ ָּיהו ָ֣לא י ִ֑תנו ָֽש ַ ָֽמע־ ָּ ָ֣נא׀ ב ָ֣קול יהוָּ ה ַלא ֶשר אני ד ָ֣בר א ֶליך
יטב לך ות ֵ֥חי נַ פ ֶ ָֽשך׃
ו ֵ֥י ַ
21ואם־ ָּמ ֵ֥אן ַא ָּתה ָּל ִ֑צאת ֶזָ֣ה ַה ָּד ָּבר א ֶ ֵ֥שר הר ַאני יהָּ ָֽוה׃
22וה ָ֣נה ָּכל־ ַהנָּ שים א ֶשר נשארו ב ָ֣בית ֶ ָֽמ ֶלְך־יהו ָּדה מו ָּצאות ֶאל־ ָּׂשרי
ֹלמך ָּהטב ֵ֥עו ַבבץ
שי ש ֶ
ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּב ֶ ִ֑בל ו ָ֣הנָּ ה אמרות הסיתוך ויָּכלו לך ַאנ ָ֣
ַרג ֶלך נָּ ֵ֥סגו ָּא ָֽחור׃
שיך ו ֶאת־ ָּבנֶ יך ָֽמוצאים ֶאל־ ַה ַכׂשדים ו ַא ָּתה לא־ת ָּמ ָ֣לט
23ו ֶאת־ ָּכל־נָּ ֶ ָ֣
ת־ה ֵ֥עיר ַהזאת תׂש ֵ֥רף ָּב ָֽאש׃
ְך־ב ֶבל ת ָּתפׂש ו ֶא ָּ
מיָּ ָּ ִ֑דם ָ֣כי ב ַיד ֶ ָֽמ ֶל ָּ

פ

ים־הא ֶלה ו ֵ֥לא
אמר צדקיָּ הו ֶ ָֽאל־ירמיָּ הו איש ַאל־י ַ ֵ֥דע ַבד ָּ ָֽבר ָּ
 24וַ י ֶ
ָּת ָֽמות׃
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25ו ָֽכי־ישמ ָ֣עו ַה ָּשרים ָֽכי־ד ַ ָ֣ברתי א ָּתְך ו ָּ ָ֣באו א ֶ ָ֣ליך ָֽו ָּאמרו א ֶליך
יתך
ל־ה ֶמ ֶלְך ַאל־ת ַכ ֵ֥חד מ ֶמנו ו ָ֣לא נמ ֶ ִ֑
ַה ָֽגי ָּדה־נָּ א ָּלנו ַמה־ד ַבר ָּת ֶא ַ
ומה־ד ֶ ֵ֥בר א ֶליך ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
ַ
26ו ָּא ַמר ָּ ָ֣ת אלי ֶהם ַמפיל־א ֵ֥ני תחנָּ תי לפ ָ֣ני ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך לבלתי השיבני ֵ֥בית
יהונָּ ָּתן ָּל ֵ֥מות ָּ ָֽשם׃

פ

27וַ יָּ באו ָּכל־ ַה ָּשרים ֶ ָֽאל־ירמיָּ הו וַ ישאלָ֣ ו אתו וַ יַ גד ָּל ֶהם כ ָּכל־ ַהד ָּב ָ֣רים
ָּהא ֶלה א ֶ ֵ֥שר צָּוה ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך וַ יַ ח ָ֣רשו מ ֶמנו ֵ֥כי ָֽלא־נש ַמע ַה ָּד ָּ ָֽבר׃

פ

28וַ י ֶשב ירמיָּ הו ַבח ַ ָ֣צר ַה ַמ ָּט ָּרה ַעד־יום א ֶשר־נלכ ָּ ָ֣דה ירו ָּש ָּ ִ֑לם

ס

רוש ָּ ָֽלם׃
ַכא ֶ ֵ֥שר נלכ ָּדה י ָּ

ו ָּהיָּ ה

פ

הודה ַב ָ֣ח ֶדש ָּהעׂשרי ָּבא
ַ 1 39ב ָּש ָּנָ֣ה ַהתשעית לצדקיָּ הו ֶמ ֶלְך־י ָּ
יה׃
וש ַלם וַ יָּ צרו ָּע ֶ ָֽל ָּ
ְך־ב ֶבל ו ָּכל־חילו ֶאל־י ָ֣ר ָּ
אצר ֶ ָֽמ ֶל ָּ
בוכד ֶר ַ
נ ַ

ס

2ב ַעש ָֽתי־ ֶעׂשרה ָּשנָּ ה לצדקיָּ הו ַב ֵ֥ח ֶדש ָּהרביעי בתש ָּעָ֣ה ַל ִ֑ח ֶדש
ָּהבק ָּעה ָּה ָֽעיר׃
ר־א ֶצר
3וַ יָּ באו ֵ֚כל ָּׂש ָ֣רי ֶ ָֽמ ֶלְך־ ָּב ֶבל וַ ישבו ב ַ ָ֣ש ַער ַה ָּ ִ֑תוֶ ְך נר ַגָ֣ל ַׂש ֶ
ב־מג ו ָּכל־שארית
ר־א ֶצר ַר ָּ
ב־סריס נר ַגל ַׂש ֶ
ַ ָֽסמגַ ר־נ ִ֞בו ַׂשר־ס ָ֣כים ַר ָּ
ָּׂשרי ֶ ֵ֥מ ֶלְך ָּב ֶ ָֽבל׃
שי ַהמל ָּח ָּמה ַ ָֽויברחו
הודה ו ָ֣כל׀ ַאנ ָ֣
שר ָּר ָּאם צדקיָּ הו ֶ ָֽמ ֶלְך־י ָּ
4וַ יהי ַכא ֶ ָ֣
ן־העיר ֶ ֵ֚ד ֶרְך ַ ָ֣גַֽן ַה ֶמ ֶלְך ב ַש ַער בָ֣ין ַהחמ ָּ ִ֑תים וַ יצא ֶ ֵ֥ד ֶרְך
וַ יצאו ַלי ָּלה מ ָּ
ָּהע ָּר ָּ ָֽבה׃
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5וַ ירדפו חיל־ ַכׂשדים ַאחרי ֶהם וַ יַ ָ֣שגו ֶאת־צדקיָּ הו ב ַ ָֽער ָ֣בות ירחו
ְך־ב ֶבל רב ָּל ָּתה ב ֶ ָ֣א ֶרץ ח ָּ ִ֑מת
אצר ֶ ָֽמ ֶל ָּ
בוכד ֶר ַ
וַ יק ָ֣חו אתו ַ ָֽויַ עלהו ֶאל־נ ַ
וַ י ַד ֵ֥בר אתו מש ָּפ ָֽטים׃
6וַ יש ַחט ֶמ ֶלְך ָּב ֶבל ֶאת־בני צדק ָּיהו ברב ָּלה לעי ָּ ִ֑ניו ואת ָּכל־ח ָ֣רי
הודה ָּש ַחט ֶ ֵ֥מ ֶלְך ָּב ֶ ָֽבל׃
י ָּ
7ו ֶאת־עי ֵ֥ני צדק ָּיהו ע ִ֑ור וַ יַ ַאסרהו ַ ָֽבנחש ַתים ָּל ֵ֥ביא אתו ָּב ֶ ָֽב ָּלה׃
8ו ֶאת־בית ַה ֶמ ֶלְך ו ֶאת־ ָ֣בית ָּה ָּעם ָּׂשר ֵ֥פו ַה ַכׂשדים ָּב ִ֑אש ו ֶאת־ח ֵ֥מות
רוש ַלם נָּ ָּ ָֽתצו׃
י ָּ
שר נָּ פלָ֣ ו ָּע ָּליו ואת
9ואת יֶ ֶתר ָּה ָּעם ַהנש ָּא ָ֣רים ָּבעיר ו ֶאת־ ַה ָֽנפלים א ֶ ָ֣
ב־ט ָּבחים ָּב ֶ ָֽבל׃
ֶ ֵ֥י ֶתר ָּה ָּעם ַהנש ָּא ִ֑רים ֶהג ָּלה נ ָֽבוזַ ר־א ָּ ֵ֥דן ַר ַ
11ומן־ ָּה ָּ ָ֣עם ַה ַדלים א ֶשר אין־ ָּל ֶהם מאו ָּמה השאיר נבוזַ רא ָּ ֵ֥דן
ַרב־ ַט ָּבחים ב ֶ ָ֣א ֶרץ יהו ָּ ִ֑דה וַ י ֵ֥תן ָּל ֶהם כ ָּר ֵ֥מים ָֽויגבים ַביֵ֥ ום ַה ָֽהוא׃
ב־ט ָּבחים
ְך־ב ֶבל ַ ָֽעל־ירמָּיִ֑הו ב ַיד נבוזַ רא ָּ ֵ֥דן ַר ַ
אצר ֶ ָֽמ ֶל ָּ
בוכד ֶר ַ ֵ֥
11וַ י ַצו נ ַ
אמר׃
ל ָֽ
ָּ 12ק ֶחנו ועינֶ יך ָׂ֣שים ָּע ָּליו ו ַאל־ ַ ֵ֥ת ַעׂש לו מ ָ֣או ָּמה ָּ ִ֑רע כי אם ַ ָֽכא ֶשר
י ַדבָ֣ר א ֶליך כן ע ֵׂ֥שה ע ָֽמו׃
ר־א ֶצר
ב־סריס ונר ַגֵ֥ל ַׂש ֶ
ושז ָּבן ַר ָּ
ב־ט ָּבחים ונ ָֽב ַ
13וַ יש ִ֞ ַלח נ ָֽבוזַ רא ָּ ָ֣דן ַר ַ
ְך־ב ֶ ָֽבל׃
ב־מג וכל ַר ֵ֥בי ֶ ָֽמ ֶל ָּ
ַר ָּ ִ֑
14וַ ישלחו וַ יקחו ֶ ָֽאת־ירמיָּ הו מח ַ ָ֣צר ַה ַמ ָּט ָּרה וַ יתנו אתו ֶאל־ג ַדליָּ הו
ל־ה ָּ ִ֑בית וַ י ֶשב ב ֵ֥תוְך ָּה ָּ ָֽעם׃
ן־ש ָּפן להוצאהו ֶא ַ
ֶבן־אחי ָּ ָָ֣קם ֶב ָּ
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אמר׃
15ו ֶ ָֽאל־ירמ ָּיהו ָּה ָּיָ֣ה ד ַבר־יהָּ ִ֑וה ָֽבהי ָ֣תו ָּעצור ַבח ַ ֵ֥צר ַה ַמ ָּט ָּרה ל ָֽ
ָּ 16הלָ֣ וְך ו ָּא ַמר ָּת ל ֶע ֶבד־ ֶמ ֶלְך ַהכושי לאמר ָֽכה־ ָּא ִַ֞מר יהָּוה צ ָּבאות
טובה
ל־ה ֵ֥עיר ַהזאת ל ָּר ָּעה ו ָ֣לא ל ָּ ִ֑
ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל הנני מבי ֶאת־ד ָּב ַרי ֶא ָּ
ו ָּהיֵ֥ ו ל ָּפ ֶניך ַביֵ֥ ום ַה ָֽהוא׃
17וה ַצל ֵ֥תיך ַביום־ ַההוא נאם־יהָּ ִ֑וה ולא תנָּ תן ב ַיָ֣ד ָּ ָֽהאנָּ שים
יהם׃
ר־א ָּ ֵ֥תה יָּ גור מפנ ֶ ָֽ
א ֶש ַ
18כי ַמלט א ַמ ֶלטך ו ַב ֶח ֶרב ָ֣לא ת ִ֑פל ו ָּהי ָּתה לך נַ פשך ל ָּש ָּלל ָֽכי־ ָּב ַ ֵ֥טח ָּת
הוה׃
בי נאם־י ָּ ָֽ

ס

ר־ה ָּיה ֶ ָֽאל־ירמיָּ הו מ ָ֣את יהוָּ ה ַא ַ ָ֣חר׀ ַש ַלָ֣ח אתו
ַ 1 40ה ָּד ִָּ֞בר א ֶש ָּ
וא־אסור ָּ ָֽבאזקים
ן־ה ָּר ָּ ִ֑מה ב ַקח ָ֣תו אתו ו ָֽה ָּ
ב־ט ָּבחים מ ָּ ָֽ
נבוזַ רא ָּדן ַר ַ
יהודה ַהמגלים ָּב ֶ ָֽב ָּלה׃
רוש ַלם ָֽו ָּ
בתוְך ָּכל־גָּ לות י ָּ
ת־ה ָּר ָּעָ֣ה
ֹלהיך ד ֶבר ֶא ָּ
הוָ֣ה ֱא ֶ
אמר א ָּליו י ָּ
2וַ י ַ ֵ֥קח ַרב־ ַט ָּבחים לירמ ָּ ִ֑יהו וַ ָ֣י ֶ
ל־ה ָּמקום ַה ֶזָֽה׃
ַהזאת ֶא ַ
אתם ַ ָֽליהוָּ ה ו ָֽלא־ש ַמע ֶ ָ֣תם
שר דבִ֑ר ָֽכי־ח ָּט ֶ
הוה ַכא ֶ ָ֣
3וַ יָּ ֵ֥בא וַ ַי ַעׂש י ָּ
בקולו ו ָּה ָּיֵ֥ה ָּל ֶכם ְַ ָּד ָּ ֵ֥בר ַה ֶזָֽה׃
שר ַעל־יָּ ֶדך אם־טוב
4ו ַע ִָּ֞תה הנה פ ַתח ָ֣תיך ַהיום ָֽמן־ ָּהאזקים א ֶ ָ֣
ם־רע בע ֶיניך
בעינֶ יך ָּלבוא א ָ֣תי ָּב ֶבל ֵ֚בא ו ָּאׂשים ֶאת־עיני ָּע ֶליך וא ַ
ל־היָּ ָּשר
ל־ה ָּ ָ֣א ֶרץ ל ָּפנֶ יך ֶאל־טוב ו ֶא ַ
ָּל ָֽבוא־א ֵ֥תי ָּב ֶבל ח ָּ ִ֑דל ראה ָּכ ָּ
בע ֶיניך ָּל ֶל ֵֶ֥כת ָּש ָּמה ָֽלְך ׃
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ן־ש ָּפן א ֶשר הפקיד
עודנו ָֽלא־יָּ שוב וש ָּבה ֶאל־ג ַדל ָּיָ֣ה ֶבן־אחי ָּ ָָ֣קם ֶב ָּ
5ו ֶ ָ֣
ל־היָּ ָּשר
ל־כ ַ
הודה ושב אתו ב ָ֣תוְך ָּה ָּעם או ֶא ָּ
ְך־ב ֶבל ב ָּע ָ֣רי י ָּ
ֶ ָֽמ ֶל ָּ
ומׂשאת ַוַָֽֽי ַשל ָֽחהו׃
ב־ט ָּבחים אר ָּ ֵ֥חה ַ
בע ֶיניך ָּל ֶל ֶכת לְִ֑ך וַ י ֶתן־לו ַר ַ
6וַ יָּ בא ירמ ָּיהו ֶאל־ג ַדל ָּ ֵ֥יה ֶבן־אחיָ ָּקם ַהמצ ָּ ִ֑פ ָּתה וַ י ֶשב אתו ב ָ֣תוְך ָּה ָּעם
ַהנש ָּארים ָּב ָּ ָֽא ֶרץ׃

ס

יהם ָֽכי־הפָקיד
שר ַב ָּש ֶדה ֵ֚ה ָּמה ו ַאנש ֶ
ל־ׂשרי ַהחיָּ לים א ֶ ָ֣
 7וַ ישמעו ָּכ ָּ
ְך־ב ֶבל ֶאת־ג ַדל ָּיֵ֥הו ֶבן־אחי ָָּקם ָּב ָּ ִ֑א ֶרץ ו ָ֣כי׀ הפ ָָ֣קיד אתו אנָּ שים
ֶ ָֽמ ֶל ָּ
א־הגלו ָּב ֶ ָֽב ָּלה׃
ונָּ שים וָּ ָּטף ומ ַד ַלָ֣ת ָּה ָּא ֶרץ מא ֶ ֵ֥שר ָֽל ָּ
יוח ָּ ָ֣נַֽן ויונָּ ָּ ָ֣תן
8וַ יָּ ֵ֥באו ֶאל־ג ַדל ָּיה ַהמצ ָּ ִ֑פ ָּתה ויש ָּמ ָ֣עאל ֶבן־נ ַתניָּ הו ו ָּ
ן־ה ַ ָ֣מע ָּכתי
ן־תנח ֶמת ובנָ֣י׀ ע ַופָ֣י ַהנט ָּפתי ָֽויזַ ניָּ הו ֶב ַ
־קר ַח וׂש ָּריָּ ה ֶב ַ
בנָֽי ָּ
יהם׃
ה ָּמה ו ַאנש ֶ ָֽ
9וַ י ָּש ַבע ָּל ֶהם ג ַדליָּ הו ֶבן־אחיָ ָּקם ֶבן־ ָּש ָּפן ול ַאנשי ֶ ָ֣הם לאמר
יטב
ת־מ ֶלְך ָּב ֶבל וי ַ ֵ֥
ַאל־ ָֽתיראו מע ָ֣בוד ַה ַכׂש ִ֑דים ש ָ֣בו ָּב ָּא ֶרץ ועבדו ֶא ֶ ֵ֥
ָּל ֶ ָֽכם׃
11וַ אני הנני ישב ַבמצ ָּפה ַ ָֽלעמד לפנָ֣י ַה ַכׂשדים א ֶ ֵ֥שר יָּבאו אלִ֑ינו
יכם
יכם ושבו ב ָּער ֶ ֵ֥
ו ַא ֶתם אספו יַ ין ו ַקיץ ו ֶש ֶמן וׂשמו בכל ֶ
א ֶשר־ת ַפׂש ֶ ָֽתם׃
11ו ַ ָ֣גם ָּ ָֽכל־ ַהיהודים א ֶשר־במו ָּ ָ֣אב׀ ובב ָֽני־ ַעמון ו ֶב ֱאדום וַ א ֶשר
יהודה וכי הפ ָָ֣קיד
ְך־ב ֶבל שארית ָֽל ָּ ִ֑
ב ָּכל־ ָּ ָֽהא ָּרצות ָּ ָֽשמעו ָֽכי־נָּ ַתן ֶ ָֽמ ֶל ָּ
ן־ש ָּ ָֽפן׃
יהם ֶאת־ג ַדל ָּיהו ֶבן־אחי ָּ ֵָ֥קם ֶב ָּ
על ֶ
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חו־שם וַ יָּבאו
ָּ
שר נד
ל־המקמות א ֶ ָ֣
ל־היהודים מ ָּכ ַ
שבו ָּכ ַ
12וַ יָּ ָ֣
הודה ֶאל־ג ַדל ָּיהו ַהמצ ָּ ִ֑פ ָּתה וַ יַ ַאספו ַ ֵ֥יַֽין וָּ ַָקיץ ַהר ֵ֥בה מ ָֽאד׃
ֶ ָֽא ֶרץ־י ָּ

פ

שר ַב ָּש ֶ ִ֑דה ָּ ֵ֥באו ֶאל־ג ַדל ָּיהו
13ויָֽ ו ָּחנָּ ן ֶבן־ ָּקר ַח ו ָּכל־ ָּׂש ֵ֥רי ַהחיָּ לים א ֶ ָ֣
ַהמצ ָּ ָֽפ ָּתה׃
14וַ יאמ ָ֣רו א ָּליו היָּ ד ַע ת ַדע ִ֞כי ַבע ָ֣ליס׀ ֶ ָ֣מ ֶלְך ב ָֽני־ ַעמון ָּש ַלח
־ה ֱא ָ֣מין ָּל ֶהם ג ַדל ָּיהו
ֶאת־יש ָּמ ָ֣עאל ֶבן־נ ַתניָּ ה ל ַהכתך ָּ ִ֑נ ֶפש ולא ֶ
ֶבן־אחי ָּ ָָֽקם׃
15ויו ָּח ָּ ָ֣נַֽן ֶבן־ ָּקר ַח ָּא ַ ָ֣מר ֶאל־ג ַדליָּ הו ַבס ֶתר ַבמצ ָּפה לאמר אל ָּכה נָּ א
ו ַא ֶכה ֶאת־יש ָּמ ָ֣עאל ֶבן־נ ַתניָּ ה ואיש ָ֣לא י ָּ ִ֑דע ָּל ָּמה יַ ֶ ָ֣כ ָּכה נֶ ֶפש ונָּ פצו
הודה׃
הודה ַהנק ָּב ָ֣צים א ֶליך ו ָּאב ָּדה שא ֵ֥רית י ָּ ָֽ
ָּכל־י ָּ
ת־ה ָּד ָּ ָ֣בר
16וַ יא ֶמר ג ַדל ָּיהו ֶבן־אחי ָּקם ֶאל־יו ָּח ָּ ָ֣נַֽן ֶבן־ ָּקר ַח ַ ָֽאל־ ַתעׂש ֶא ַ
י־ש ֶקר ַא ָּ ֵ֥תה דבר ֶאל־יש ָּמ ָֽעאל׃
ַה ֶזִ֑ה ָֽכ ֶ

ס

יש ָּ ָ֣מע מ ֶ ָ֣ז ַַֽרע
ן־אל ָּ
 1 41וַ י ָ֣הי׀ ַב ָ֣ח ֶדש ַהשביעי ָּ ָ֣בא יש ָּמעָ֣אל ֶבן־נ ַתנָּיָ֣ה ֶב ֱ
לוכה ו ַרבי ַה ֶמ ֶלְך וַ ע ָּׂש ָּרה אנָּ ֵ֥שים אתו ֶאל־ג ַדל ָּיֵ֥הו ֶבן־אחי ָָּקם
ַהמ ָּ
ַהמצ ָּ ִ֑פ ָּתה וַ יאכלו ָּ ֵ֥שם ֶל ֶחם יַ ח ָּדו ַבמצ ָּ ָֽפה׃
2וַ יָּ ָּקם יש ָּמעאל ֶבן־נ ַתניָּ ה וַ ע ֶ ֵׂ֥ש ֶרת ָּהאנָּ ָ֣שים׀ א ֶשר־ ָּהיָ֣ ו אתו וַ יַ כו
ן־ש ָּפן ַב ֶח ֶרב וַ ָּי ֶָ֣מת א ִ֑תו א ֶשר־הפ ֵָ֥קיד
ֶאת־ג ַדליָּ הו ֶבן־אחי ָָּקם ֶב ָּ
ְך־ב ֶבל ָּב ָּ ָֽא ֶרץ׃
ֶ ָֽמ ֶל ָּ
ת־ה ַכׂשדים
3ו ָ֣את ָּכל־ ַהיהודים א ֶשר־ ָּהיו אתו ֶאת־ג ַדליָּ הו ַבמצ ָּפה ו ֶא ַ
שי ַהמל ָּח ָּמה ה ָּכה יש ָּמ ָֽעאל׃
או־שם ֵ֚את ַאנ ָ֣
שר נמצ ָּ ִ֑
א ֶ ָ֣
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4וַ יהי ַביֵ֥ ום ַהשני ל ָּה ָ֣מית ֶאת־ג ַדל ָּ ִ֑יהו ואיש ֵ֥לא יָּ ָּ ָֽדע׃
5וַ יָּ ָ֣באו אנָּ שים מש ִֶ֞כם משלו ומ ָֽשמרון שמנָ֣ים איש מגל ֵ֥חי זָּ ָָּקן וקר ֵ֥עי
הוָֽה׃
בגָּ דים ומת ָֽגד ִ֑דים ומנ ָּחה ולבונָּ ה ביָּ ָּדם ל ָּהביא ֵ֥בית י ָּ
6וַ יצא יש ָּמעאל ֶבן־נ ַתנָּיה לק ָּרא ָּתם מן־ ַהמצ ָּפה ה ֵ֥לְך ָּהֹלְך וב ֶכִ֑ה
יהם באו ֶאל־ג ַדל ָּיֵ֥הו ֶבן־אחי ָּ ָָֽקם׃
אמר אל ֶ
ַוַָֽֽיהי כפ ָ֣גש א ָּתם וַ ָ֣י ֶ

ס

ל־תוְך
7וַ יהי כבו ָּאם ֶאל־ ָ֣תוְך ָּה ִ֑עיר וַ יש ָּח ִ֞טם יש ָּמעאל ֶבן־נ ַתניָּ ה ֶא ָ֣
ַהבור הוא ו ָּהאנָּ ֵ֥שים א ֶשר־א ָֽתו׃
8וַ ע ָּׂש ָּרה אנָּ שים נמצאו־ ָּבם וַ יאמרו ֶאל־יש ָּמעאל ַאל־תמתנו
ש ֶמן וד ָּ ִ֑בש וַ יֶ ח ַדל ו ֵ֥לא
ש־לנו ַמטמנים ַב ָּש ֶדה ח ֵ֥טים וׂשערים ו ֶ ָ֣
ָֽכי־יֶ ָּ
יהם׃
ֱהמ ָּיתם ב ֵ֥תוְך אח ֶ ָֽ
9ו ַהבור א ֶשר השליְך ָּשם יש ָּמעאל ָ֣את׀ ָּכל־פג ָ֣רי ָּהאנָּ שים א ֶשר
ה ָּכה ביַ ד־ג ַדליָּ הו הוא א ֶשר ָּע ָּׂשה ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּא ָּסא מפני ַבע ָּ ָ֣שא
ֶ ָֽמ ֶלְך־יׂש ָּר ִ֑אל אתו מלא יש ָּמ ֵ֥עאל ֶבן־נ ַתנָּיהו ח ָּל ָֽלים׃
שר ַבמצ ָּפה ֶאת־בנות
ת־כל־שארית ָּה ָּעם א ֶ ָ֣
11וַ ָ֣ישב׀ יש ָּמעאל ֶא ָּ
שר הפקיד נ ָֽבוזַ רא ָּדן
ל־ה ָּעם ַהנש ָּא ָ֣רים ַבמצ ָּפה א ֶ ָ֣
ת־כ ָּ
ַה ֶמ ֶלְך ו ֶא ָּ
ב־ט ָּבחים ֶאת־ג ַדל ָּיהו ֶבן־אחי ָּ ִָ֑קם וַ ישבם יש ָּמעָ֣אל ֶבן־נ ַתניָּ ה וַ י ֶלְך
ַר ַ
ַלעבר ֶאל־בנֵ֥י ַע ָֽמון׃

ס

שר א ִ֑תו את ָּכל־ ָּ ָֽה ָּר ָּעה
11וַ יש ַמע יו ָּח ָּ ָ֣נַֽן ֶבן־ ָּקר ַח ו ָּכל־ ָּׂש ֵ֥רי ַהחיָּ לים א ֶ ָ֣
שר ָּע ָּׂשה יש ָּמעאל ֶבן־נ ַתנָּ ָֽיה׃
א ֶ ָ֣
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12וַ יקחו ֶאת־ ָּכל־ ָּ ָ֣האנָּ שים וַ י ָ֣לכו לה ָּלחם עם־יש ָּמעָ֣אל ֶבן־נ ַתנָּיִ֑ה
ל־מים ַרבים א ֶ ֵ֥שר בגב ָֽעון׃
וַ ימצ ָ֣או אתו ֶא ַ ֵ֥
שר ֶאת־יש ָּמעאל ֶאת־יָֽ ו ָּחנָּ ן ֶבן־ ָּקר ַח ואת
13וַ יהי כראות ָּכל־ ָּה ָּעם א ֶ ָ֣
שר א ִ֑תו וַ יׂש ָּ ָֽמחו׃
ָּכל־ ָּׂש ֵ֥רי ַהחיָּ לים א ֶ ָ֣
ן־המצ ָּ ִ֑פה וַ יָּ שבו וַ י ָ֣לכו
ר־ש ָּ ֵ֥בה יש ָּמעאל מ ַ
ל־ה ָּעם א ֶש ָּ
14וַ יָּ סבו ָּכ ָּ
ן־ק ָֽר ַח׃
וח ָּנַֽן ֶב ָּ
ֶאל־יָֽ ָּ
15ויש ָּמ ָ֣עאל ֶבן־נ ַתניָּ ה נמ ַלט בשמ ָּ ָ֣נה אנָּ שים מפני יָֽ ו ָּח ָּ ִ֑נַֽן וַ י ֶלְך ֶאל־ב ֵ֥ני
ַע ָֽמון׃

ס

16וַ י ַקח יו ָּחנָּ ן ֶבן־ ָּקר ַח ו ָּכל־ ָּׂשרי ַהחיָּ ָ֣לים א ֶשר־אתו ָ֣את ָּכל־שארית
ן־המצ ָּפה ַא ַ ָ֣חר ה ָּכה
שר השיב מאת יש ָּמעאל ֶבן־נ ַתניָּ ה מ ַ
ָּה ָּעם א ֶ ָ֣
שי ַהמל ָּח ָּמה ונָּ שים ו ַטף ו ָּ ָ֣סרסים
ֶאת־ג ַדל ָּיה ֶבן־אחי ָּ ִָ֑קם ג ָּב ִ֞רים ַאנ ָ֣
א ֶ ֵ֥שר השיב מגב ָֽעון׃
והם א ֶשר־א ֶצל בָ֣ית ָּל ִֶ֑חם ָּל ֶל ֶכת ָּל ֵ֥בוא
17וַ ילכו וַ ָֽישבו בג ָ֣רות כמ ָּ
מצ ָּ ָֽרים׃
18מפני ַה ַכׂשדים ֵ֥כי יָּ ראו מפני ֶ ִ֑הם ָֽכי־ה ִָּ֞כה יש ָּמ ָ֣עאל ֶבן־נ ַתניָּ ה
ֶאת־ג ַדליָּ הו ֶבן־אח ָּיקם א ֶשר־הפ ֵָ֥קיד ֶ ָֽמ ֶלְך־ ָּב ֶבל ָּב ָּ ָֽא ֶרץ׃

ס

ן־הושע ָּיִ֑ה
ַ ָֽ
ַ1 42וַָֽֽיגשו ָּכל־ ָּׂש ָ֣רי ַהחיָּ לים ויָֽ ו ָּחנָּ ן ֶבן־ ָּקר ַח ָֽויזַ נָּיה ֶב
ל־ה ָּעם מ ָּק ֵ֥טן ו ַעד־גָּ ָֽדול׃
ו ָּכ ָּ
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2וַ יאמ ִ֞רו ֶ ָֽאל־ירמיָּ ָ֣הו ַהנָּ ביא ת ָּפל־ ָּנא תחנָּ תנו ל ָּפנֶ יך והת ַפלל ַבעדנו
ל־השא ָ֣רית ַה ִ֑זאת ָֽכי־נש ַארנו מ ַעט ָֽמ ַהרבה
ֹלהיך ב ַעד ָּכ ַ
הוָ֣ה ֱא ֶ
ֶאל־י ָּ
ַכא ֶ ֵ֥שר ע ֶיניך ר ֵ֥אות א ָּ ָֽתנו׃
ת־ה ָּד ָּבר א ֶ ֵ֥שר
ְך־בּה ו ֶא ַ
שר נ ֶָֽל ָּ ִ֑
ת־ה ֶד ֶרְך א ֶ ָ֣
3ויַ גֶ ד־ ָּלנו יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶהיך ֶא ַ
נַ ע ֶ ָֽׂשה׃
4וַ יא ֶמר אלי ֶהם ירמ ָּיהו ַהנָּ ביא ָּש ַמעתי הנני מת ַפלל ֶאל־יהָּ ֵ֥וה
הוה ֶאת ֶכם ַאגָ֣יד
ל־ה ָּד ָּבר א ֶשר־יַ ענֶ ה י ָּ
ֱאֹלהי ֶכם כדבר ֶיכִ֑ם ָֽו ָּהיָּ ה ָּ ָֽכ ַ
א־אמ ַנֵ֥ע מ ֶכם ָּד ָּ ָֽבר׃
ָּל ֶכם ָֽל ֶ
5וה ָּמה ָּאמ ָ֣רו ֶ ָֽאל־ירמיָּ הו יהי יהוָּ ה ָּבנו לעד ֱא ֶ ָ֣מת ונֶ ֱא ָּ ִ֑מן אם־לא
הוה ֱאֹל ֶהיך אלינו ֵ֥כן נַ ע ֶ ָֽׂשה׃
ל־ה ָּד ָּבר א ֶשר ָֽיש ָּלחך י ָּ
ָֽכ ָּכ ַ
6אם־ ָ֣טוב ואם־ ָּרע ב ָ֣קול׀ יהָּ ָ֣וה ֱאֹלהינו א ֶשר אנַ ו של ֵ֥חים אתך א ָּליו
ֹלהינו׃
הוֵ֥ה ֱא ָֽ
ב־לנו ָ֣כי נש ַמע בקול י ָּ
ָֽיט ָּ
שר י ַ
נש ָּ ִ֑מע ל ַמ ַען א ֶ ָ֣

ס

ׂש ֶרת יָּ ִ֑מים וַ י ֵ֥הי ד ַבר־יהָּוה ֶ ָֽאל־ירמ ָּ ָֽיהו׃
7וַ יהי מקץ ע ֶ ָ֣
שר א ִ֑תו
8וַ יק ָּרא ֶאל־יָֽ ו ָּחנָּ ן ֶבן־ ָּקר ַח ו ֶאל ָּכל־ ָּׂש ֵ֥רי ַהחיָּ לים א ֶ ָ֣
ל־ה ָּעם למ ָּק ֵ֥טן ו ַעד־גָּ ָֽדול׃
ול ָּכ ָּ
ֹלהי יׂש ָּר ִ֑אל א ֶשר ש ַלח ֶתם אתי
9וַ ָ֣יא ֶמר אלי ֶהם ָֽכה־ ָּא ַ ֵ֥מר יהָּוה ֱא ָ֣
א ָּליו ל ַה ֵ֥פיל תחנַ ת ֶכם ל ָּפ ָּנָֽיו׃
ובניתי ֶאת ֶכם ו ָ֣לא ֶא ֱהרס ונָּ ַטע ֵ֥תי
11אם־שוב ָֽתשבו ָּב ָּ ָ֣א ֶרץ ַהזאת ָּ
ל־ה ָּר ָּעה א ֶ ֵ֥שר ָּעׂשיתי ָּל ֶ ָֽכם׃
ֶאת ֶכם ו ָ֣לא ֶא ִ֑תוש כי נ ַחמתי ֶא ָּ ָ֣
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ַ 11אל־ ָֽתיראו מפני ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּב ֶבל א ֶשר־ ַא ֶ ֵ֥תם יראים מ ָּפ ָּ ִ֑ניו ַאל־ ָֽתיראו
מ ֶמנו נאם־יהוָּ ה ָֽכי־את ֶ ָ֣כם ָּאני להוש ַיע ֶאת ֶכם ול ַה ֵ֥ציל ֶאת ֶכם מיָּ ָֽדו׃
ל־אד ַמת ֶ ָֽכם׃
12ו ֶא ֵ֥תן ָּל ֶכם ַרחמים ור ַ ָ֣חם ֶאת ֶכִ֑ם וה ֵ֥שיב ֶאת ֶכם ֶא ַ
13ואם־אמ ָ֣רים ַא ֶתם ֵ֥לא נשב ָּב ָּ ָ֣א ֶרץ ַה ִ֑זאת לבל ָ֣תי שמ ַע בקול יהָּ ֵ֥וה
ֱאֹלהי ֶ ָֽכם׃
14לאמר ֵ֚לא ָ֣כי ֶא ֶרץ מצ ַרים נָּ בוא א ֶשר ָֽלא־נר ֶאה מל ָּח ָּמה ו ֵ֥קול
שופר ָ֣לא נש ָּ ִ֑מע ו ַל ֶל ֵֶ֥חם ָֽלא־נר ָּעב ו ָּ ֵ֥שם נ ָֽשב׃
ָּ
15ו ַע ָּתה ָּלכן שמ ֵ֥עו ד ַבר־יהָּוה שא ָ֣רית יהו ָּ ִ֑דה ָֽכה־ ָּא ַמר יהוָּ ה צ ָּבאות
אתם
ם־א ֶתם ָׂ֣שום תׂשמון פני ֶכם ָּל ָ֣בא מצ ַרים ו ָּב ֶ
ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל א ַ
ָּלגֵ֥ ור ָּ ָֽשם׃
16ו ָּהי ָּ ָ֣תה ַה ֶח ֶרב א ֶשר ַא ֶתם יר ָ֣אים מ ֶמנָּ ה ָּשם ַת ֵ֥שיג ֶאת ֶכם ב ֶ ָ֣א ֶרץ
ר־א ֶ ָ֣תם׀ דאגָ֣ים מ ֶמנו ָּ ָ֣שם יד ַבק ַאחר ֶיכם מצ ַרים
מצ ָּ ִ֑רים ו ָּה ָּר ִ֞ ָּעב א ֶש ַ
ו ָּ ֵ֥שם ָּת ָֽמתו׃
יהם ָּלבוא מצ ַרים ָּלגָ֣ ור ָּשם
ר־ׂשמו ֶאת־פנ ֶ
ל־האנָּ שים א ֶש ָּ
17ו ָֽיהיָ֣ ו ָּכ ָּ
ופליט מפני ָּ ָֽה ָּר ָּעה
וב ָּ ִ֑ד ֶבר ו ָֽלא־יהיֶ ה ָּל ֶהם ָּׂש ָ֣ריד ָּ
יָּ מותו ַב ֶח ֶרב ָּב ָּר ָּעָ֣ב ַ
יהם׃
א ֶ ֵ֥שר אני מ ֵ֥ביא על ֶ ָֽ

ס

18כי כה ָּא ַמר יהָּ ָ֣וה צ ָּבאות ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל ַכא ֶשר נ ַתְך ַאפי וַ ח ָּמתי
וש ַלם ָ֣כן ת ַתְך ח ָּמתי עלי ֶכם בבא ֶכם מצ ָּ ִ֑רים והיי ִֶ֞תם
ַעל־ ָֽישבי י ָ֣ר ָּ
ל ָּא ָּלה ול ַש ָּמה ולק ָּל ָּ ָ֣לה ול ֶחר ָּפה ו ָֽלא־תר ָ֣או עוד ֶאת־ ַה ָּמקום ַה ֶ ָֽזה׃
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ל־תבאו מצ ָּ ִ֑רים יָּ ד ַע ָֽתדעו
הודה ַא ָּ
יכם שא ָ֣רית י ָּ
הוה על ֶ
19ד ֶבר י ָּ
י־הע ֵ֥ידתי ָּב ֶכם ַהיָֽ ום׃
כ ַ
יכם
הוה ֱא ָֹֽלה ֶ
י־א ִֶ֞תם ש ַלח ֶ ָ֣תם אתי ֶאל־י ָּ
יכם ָֽכ ַ
ָ֣ 21כי התע ֶתים בנַ פ ָֽשות ֶ
הוה
אמר י ָּ
ֹלהינו וככל א ֶשר י ַ
הוה ֱא ִ֑
לאמר הת ַפלָ֣ל ַבעדנו ֶאל־י ָּ
ד־לנו ו ָּע ָֽׂשינו׃
ֱאֹלהינו ֵ֥כן ַהגֶ ָּ
יכם ולכל
הוָ֣ה ֱא ָֹֽלה ֶ
21וָּ ַאגֵ֥ד ָּל ֶכם ַהיִ֑ ום ו ָ֣לא ש ַמע ֶתם בקול י ָּ
יכם׃
א ֶשר־ש ָּל ַ ֵ֥חני אל ֶ ָֽ
שר
וב ֶד ֶבר ָּת ִ֑מותו ַב ָּמקום א ֶ ָ֣
22ו ַע ָּתה יָּ ָ֣ד ַע ָֽתדעו כי ַב ֶח ֶרב ָּב ָּר ָּ ֵ֥עב ַ
ח ַפצ ֶתם ָּלבוא ָּלגֵ֥ ור ָּ ָֽשם׃

ס

הוָ֣ה
ת־כל־דברי י ָּ
ל־ה ָּעם ֶא ָּ
ל־כ ָּ
 1 43וַ יהי כ ַכלות ירמיָּ הו ל ַדבָ֣ר ֶא ָּ
ל־הד ָּברים ָּה ָֽא ֶלה׃
יהם ֵ֥את ָּכ ַ
הוֵ֥ה ֱאֹלה ֶיהם אל ֶ ִ֑
יהם א ֶשר ש ָּלחו י ָּ
ֱאֹלה ֶ
ס

ל־האנָּ שים ַהז ִ֑דים
ן־קר ַח ו ָּכ ָּ
יוח ָּ ָ֣נַֽן ֶב ָּ
2וַ יא ֶמר עזַ ר ָּיה ֶבן־הו ַ ָֽשעיָּ ה ו ָּ
הוה ֱאֹלהינו לאמר
אמ ָ֣רים ֶ ָֽאל־ירמיָּ הו ֶ ֵ֚ש ֶקר ַא ָּ ָ֣תה מ ַדבר ָ֣לא ש ָּלח ִ֞ך י ָּ
א־ת ֵ֥באו מצ ַרים ָּלגֵ֥ ור ָּ ָֽשם׃
ָֽל ָּ
3כי ָּברוְך ֶבן־ ָ֣נַֽריָּ ה ַמ ֵ֥סית אתך ָּ ִ֑בנו ל ַמ ַען תת א ָּתנו ב ַ ָֽיד־ ַה ַכׂשדים
ל ָּה ָ֣מית א ָּתנו ול ַהגלֵ֥ ות א ָּתנו ָּב ֶ ָֽבל׃
4ו ָֽלא־ ָּש ַמע יו ָּחנָּ ן ֶבן־ ָּקר ַח ו ָּכל־ ָּׂשרי ַהחיָּ לים ו ָּכל־ ָּה ָּעם ב ָ֣קול יהָּ ִ֑וה
הודה׃
ָּל ֶש ֶבת ב ֶ ֵ֥א ֶרץ י ָּ ָֽ
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5וַ י ַ ִ֞קח יו ָּח ָּנַֽן ֶבן־ ָּקר ַח ו ָּכל־ ָּׂש ָ֣רי ַהחיָּ לים את ָּכל־שא ָ֣רית יהו ָּ ִ֑דה
הודה׃
חו־שם ָּלגור ב ֶ ֵ֥א ֶרץ י ָּ ָֽ
ָּ
שר נד
ל־הגוים א ֶ ָ֣
א ֶשר־ ָּשבו מ ָּכ ַ
ת־ה ַטף ו ֶאת־בנָ֣ ות ַה ֶמ ֶלְך ו ָ֣את
ת־הנָּ ָ֣שים ו ֶא ַ
ָֽ ֶ 6את־ ַהג ָּברים ו ֶא ַ
ב־ט ָּבחים ֶאת־ג ַדליָּ הו ֶבן־אחי ָּ ָָ֣קם
ל־הנֶ ֶפש א ֶשר הנ ַיח נבוזַ רא ָּ ָ֣דן ַר ַ
ָּכ ַ
ת־ברוְך ֶבן־נר ָּיָֽהו׃
ן־ש ָּ ִ֑פן ואת ירמיָּ ָ֣הו ַהנָּ ביא ו ֶא ָּ
ֶב ָּ
7וַ יָּ באו ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ַרים כי ֵ֥לא ָּשמעו ב ָ֣קול יהָּ ִ֑וה וַ יָּ באו ַעד־ ַתח ַפנ ָֽחס׃

ס

8וַ יהי ד ַבר־יהוָּ ה ֶ ָֽאל־ירמיָּ הו ב ַתח ַפנחס לא ָֽמר׃
ָ֣ ַ 9קח ביָּ ד ִ֞ך א ָּב ָ֣נים גדלות וט ַמנ ָּתם ַב ֶמ ֶלט ַב ַמלבן א ֶשר ב ֶ ֵ֥פ ַתח
הודים׃
ית־פרעה ב ַתח ַפנ ִ֑חס לעיני אנָּ ֵ֥שים י ָֽ
ב ַ
11ו ָּא ַמר ָּ ָ֣ת אלי ֶהם ָֽכה־ ָּא ַמר יהוָּ ה צ ָּבאות ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל הנני של ַח
ו ָּל ַקחתי ֶאת־נבו ַכד ֶרא ַצר ֶ ָֽמ ֶלְך־ ָּב ֶבל ַעבדי ו ַׂשמ ָ֣תי כסאו מ ַמ ַעל
יהם׃
ת־שפרורו על ֶ ָֽ
שר ָּט ָּ ִ֑מנתי ונָּ ָּ ֵ֥טה ֶא ַ
ָּלא ָּבנֵ֥ים ָּהא ֶלה א ֶ ָ֣
ת־א ֶרץ מצ ָּ ִ֑רים א ֶשר ַל ָּ ָ֣מוֶ ת ַל ָּמוֶ ת וַ א ֶשר ַלשבי ַל ֶשבי
11ו ָּבאה וה ָּכה ֶא ֶ ָ֣
וַ א ֶ ֵ֥שר ַל ֶח ֶרב ֶל ָּ ָֽח ֶרב׃
ת־א ֶרץ
ֹלהי מצ ַרים וׂש ָּר ָּפם ו ָּש ָּ ִ֑בם ו ָּע ָּטה ֶא ֶ
12וה ַ ָ֣צתי אש ב ָּבתי ֱא ָ֣
מצ ַרים ַכא ֶשר־יַ ע ֶטה ָּ ָֽהר ֶעה ֶאת־בגדו ויָּ ָּ ֵ֥צא מ ָּשם ב ָּש ָֽלום׃
ת־ב ֵ֥תי
13וש ַבר ֶ ָֽאת־ ַמצבות ָ֣בית ֶש ֶמש א ֶשר ב ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ָּ ִ֑רים ו ֶא ָּ
ֹלהי־מצ ַרים יׂש ֵ֥רף ָּב ָֽאש׃
ֱא ָֽ

ס

שר ָּה ָּיָ֣ה ֶ ָֽאל־ירמיָּ הו ֶ ֵ֚אל ָּכל־ ַהיהודים ַהישבים ב ֶ ָ֣א ֶרץ
ַ 1 44ה ָּד ָּבר א ֶ ָ֣
אמר׃
מצ ָּ ִ֑רים ַהישבים במגדל וב ַתח ַפנ ָ֣חס ובנף וב ֶ ֵ֥א ֶרץ ַפתרוס ל ָֽ
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2כה־ ָּא ִַ֞מר יהָּוה צ ָּבאות ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל ַא ֶ ָ֣תם ראי ֶתם את ָּכל־ ָּ ָֽה ָּר ָּעה
א ֶשר הבאתי ַעל־י ָ֣רו ָּש ַלם ו ַעל ָּכל־ ָּע ָ֣רי יהו ָּ ִ֑דה וה ָּנם ָּחר ָּבה ַהיָ֣ ום ַהזֶ ה
יושב׃
ו ֵ֥אין ָּב ֶהם ָֽ
אֹלהים
3מפ ָ֣ני ָּר ָּע ָּתם א ֶשר ָּעׂשו ל ַהכעסני ָּל ֶ ָ֣ל ֶכת ל ַקטר ַלעבד ל ָ֣
יכם׃
אח ִ֑רים א ֶשר ָ֣לא י ָּדעום ה ָּמה ַא ֶ ֵ֥תם וַ אבת ֶ ָֽ
4וָּ ֶאש ַלח אלי ֶכם ֶאת־ ָּכל־ע ָּב ַ ָ֣די ַהנביאים ַהש ֵ֥כים ו ָּשֹל ַח לא ִ֑מר ַאל־ ָּ ָ֣נא
ר־התע ָּ ֵ֥בה ַהזאת א ֶ ֵ֥שר ָּׂש ָֽנאתי׃
ַתעׂשו את ד ַ ָֽב ַ
5ולא ָּ ָֽשמעו ולא־ה ָ֣טו ֶאת־ ָּאזנָּ ם ָּלשוב מ ָּ ָֽר ָּע ָּ ִ֑תם לבל ֵ֥תי ַקטר לאֹל ֵ֥הים
אח ָֽרים׃
6וַ ת ַתְך ח ָּמתי ו ַאפי וַ תב ַער ב ָּע ָ֣רי יהו ָּדה ובחצות י ָֽרו ָּש ָּ ִ֑לם וַ תה ֶיינָּ ה
ל ָּחר ָּ ֵ֥בה לש ָּמ ָּמה ַכיֵ֥ ום ַה ֶזָֽה׃

ס

7ו ַע ָּתה ָֽכה־ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ֱאֹלהי צ ָּבאות ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל ָּל ָּמה ַא ֶתם עׂשים
עולל ויונק
דולה ֶאל־נַ פ ָ֣שת ֶכם ל ַהכרית ָּל ֶכם איש־וא ָּשה ֵ֥
ָּר ָּעה ג ָּ
הותיר ָּל ֶכם שא ָֽרית׃
הודה לבלתי ֵ֥
מ ָ֣תוְך י ָּ ִ֑
יכם ל ַק ִ֞טר לאֹלהים אחרים ב ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ַרים
ׂשי יד ֶ
8ל ַהכעסני ב ַמע ָ֣
ר־א ֶ ֵ֥תם ָּבאים ָּלגָ֣ ור ָּ ִ֑שם ל ַמ ַען ַהכ ָ֣רית ָּל ֶכם ול ַמ ַען ֱהיָֽ ות ֶכם
א ֶש ַ
לק ָּל ָּלָ֣ה ול ֶחר ָּפה בכל גויֵ֥י ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ָֽ ַ 9הש ַכח ֶתם ֶאת־ ָּרעות אבותי ֶכם ו ֶאת־ ָּר ָ֣עות׀ ַמל ָ֣כי יהו ָּדה ואת ָּר ָ֣עות
נָּ ָּשיו ואת ָּר ָ֣עת ֶכם ואת ָּר ָ֣עת נש ֶיכִ֑ם א ֶשר ָּעׂשו ב ֶ ָ֣א ֶרץ יהו ָּדה
רוש ָּ ָֽלם׃
ובחצות י ָּ
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א־הלכו ב ָֽת ָּורתי ובחק ַתי
ָ֣ 11לא דכאו ַעד ַהיָ֣ ום ַה ֶזִ֑ה ו ָ֣לא יָּ ראו ו ָֽל ָּ
יכם׃
א ֶשר־נָּ ַ ֵ֥תתי לפנ ֶיכם ולפנֵ֥י אבות ֶ ָֽ

ס

ֹלהי יׂש ָּראל הנני ָּ ֵׂ֥שם ָּפ ַני ָּב ֶכם ל ָּר ָּ ִ֑עה
הוה צ ָּבאות ֱא ָ֣
ה־א ִַ֞מר י ָּ
ָּ 11לכן ָֽכ ָּ
הודה׃
ת־כל־י ָּ ָֽ
ול ַהכרית ֶא ָּ
12ו ָּל ַקח ִ֞תי ֶאת־שא ָ֣רית יהו ָּדה א ֶשר־ ָּׂשמו פני ֶהם ָּל ָ֣בוא ֶ ָֽא ֶרץ־מצ ַרים
ָּלגָ֣ ור ָּשם ו ַתמו כל ב ֶא ֶרץ מצ ַ ָ֣רים יפלו ַב ֶח ֶרב ָּ ָֽב ָּר ָּעב י ַתמו מ ָּקטן
יָּמתו ו ָּהיו ל ָּא ָּלָ֣ה ל ַש ָּמה ולק ָּל ָּלה ול ֶחר ָּ ָֽפה׃
וב ָּר ָּעב ִ֑
ו ַעד־גָּ דול ַב ֶ ֵ֥ח ֶרב ָּ
13ו ָּפ ַקדתי ַעל ַהיָֽ ושבים ב ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ַרים ַכא ֶ ֵ֥שר ָּפָ ַקדתי ַעל־י ָֽרו ָּש ָּ ִ֑לם
ַב ֶ ֵ֥ח ֶרב ָּב ָּר ָּעב ו ַב ָּ ָֽד ֶבר׃
14ולא יהיֶ ה ָּפליט ו ָּׂשריד לשא ָ֣רית יהו ָּדה ַה ָּב ֵ֥אים ָּלגָֽ ור־ ָּשם ב ֶ ָ֣א ֶרץ
מצ ָּ ִ֑רים ו ָּל ָ֣שוב׀ ֶ ָ֣א ֶרץ יהו ָּדה א ֶשר־ה ָּמה מנַ שאים ֶאת־נַ פ ָּשם ָּלשוב
ש ֶבת ָּשם ֵ֥כי ָֽלא־יָּ שובו ֵ֥כי אם־פל ָֽטים׃
ָּל ֶ ָ֣

ס

15וַ יַ ענָ֣ ו ֶ ָֽאת־ירמיָּ הו ָּכל־ ָּהאנָּ שים ַה ָֽידעים ָֽכי־מ ַקטרות נשי ֶהם לאֹל ָ֣הים
ל־ה ָּעם ַהיש ֵ֥בים
אחרים ו ָּכל־ ַהנָּ ֵ֥שים ָּהעמדות ָּק ָּ ָ֣הל גָּ ִ֑דול ו ָּכ ָּ
אמר׃
ב ֶ ָֽא ֶרץ־מצ ַרים ב ַפת ֵ֥רוס ל ָֽ
שם יהָּ ִ֑וה אי ֶ ֵ֥ננו שמעים א ֶ ָֽליך׃
ַ 16ה ָּד ָּבר א ֶשר־ד ַ ֵ֥בר ָּת אלינו ב ָ֣
17כי ָּעׂשה נַ ע ֶׂשה ֶ ָֽאת־ ָּכל־ ַה ָּד ָּ ָ֣בר׀ א ֶשר־יָּ ָּ ָ֣צא מפינו ל ַק ִ֞טר למ ֶ ָ֣ל ֶכת
־לָּ֣ה נ ָּסכים ַכא ֶשר ָּעׂשינו א ַנחנו וַ אבתינו מ ָּלכָ֣ינו
ַה ָּש ַמים ו ַה ָֽסיְך ָּ
ע־ל ֶחם וַ ָֽנה ֶי ָ֣ה טובים
רוש ָּלִ֑ם וַ נָֽׂש ַ ָֽב ֶ
הודה ובחצות י ָּ
ו ָּׂשרינו ב ָּע ָ֣רי י ָּ
ו ָּר ָּעה ֵ֥לא ָּר ָֽאינו׃
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ְך־לּה נ ָּסכים ָּח ַ ָ֣סרנו ִ֑כל
18ומן־ ָּאז ָּח ַדלנו ל ַקטר למ ֶל ֶכת ַה ָּש ַמים ו ַה ָֽס ָּ ֵ֥
וב ָּר ָּעב ָּ ָֽתמנו׃
וב ֶ ֵ֥ח ֶרב ָּ
ַ
19ו ָֽכי־א ַנחנו מ ַקטרים למ ֶל ֶָ֣כת ַה ָּש ַמים ול ַה ֵ֥סְך ָּלּה נ ָּס ִ֑כים ה ָֽמ ַבלע ָ֣די
אנָּ שינו ָּעׂשינו ָּלּה ַכוָּ נים ל ַ ָ֣העצ ָּבה ו ַה ֵ֥סְך ָּלּה נ ָּס ָֽכים׃

פ

21וַ ֵ֥יא ֶמר ירמ ָּיהו ֶאל־ ָּכל־ ָּה ָּ ִ֑עם ַעל־ ַהג ָּברים ו ַעל־ ַהנָּ שים ו ַעל־ ָּכל־ ָּה ָּעם
אמר׃
ָּהע ֵ֥נים אתו ָּד ָּבר ל ָֽ
21הלָ֣ וא ֶאת־ ַהקטר א ֶשר ק ַטר ֶתם ב ָּערי יהו ָּדה ובח ָ֣צות ירו ָּש ַלם ַא ֶתם
וַ א ָֽבותי ֶכם ַמלכי ֶ ֵ֥כם ו ָּׂשרי ֶכם ו ַ ָ֣עם ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ א ָּתם זָּ ַכָ֣ר יהוָּ ה ַו ַָֽתע ֶלה
ַעל־ל ָֽבו׃
שר
22ו ָֽלא־יו ַכל יהוָּ ה עוד ָּלׂשאת מפני ָ֣ר ַע ַמ ַעללי ֶכם מפ ֵ֥ני ַהתועבת א ֶ ָ֣
עׂשי ֶ ִ֑תם וַ ת ָ֣הי ַארצ ֶכם ל ָּחר ָּבה ול ַש ָּמה ולק ָּל ָּלה מ ֵ֥אין יושב כ ַהיֵ֥ ום
ַה ֶזָֽה׃
23מפני א ֶשר ק ַטר ֶתם וַ א ֶשר ח ָּטא ֶ ָ֣תם ַליהוָּ ה ולא ש ַמע ֶתם ב ָ֣קול יהוָּ ה
ל־כן ָּק ָּ ֵ֥ראת ֶאת ֶכם ָּה ָּר ָּ ֵ֥עה
ובת ָּרתו ובחק ָּתיו ובעד ָּותיו ָ֣לא ה ַלכ ֶ ִ֑תם ַע ִ֞
ַהזאת ַכיֵ֥ ום ַה ֶזָֽה׃

ס

ל־הנָּ ִ֑שים שמעו ד ַבר־יהוָּ ה
ל־ה ָּעם ו ֶאל ָּכ ַ
ל־כ ָּ
24וַ יא ֶמר ירמיָּ הו ֶא ָּ
הודה א ֶשר ב ֶ ֵ֥א ֶרץ מצ ָּ ָֽרים׃
ָּכל־י ָּ

ס

יכם וַ ת ַדבָ֣רנָּ ה
ָֽ 25כה־ ָּא ַ ָ֣מר יהָּ ָֽוה־צ ָּבאות ֱאֹלהי יׂש ָּראל לאמר ַא ֶתם ונש ֶ
אתם׀ לאמר ָּעׂשה נַ ע ֶׂשה ֶאת־נ ָּדרינו א ֶשר נָּ ַדרנו
יכם וביד ֶיכָ֣ם מל ֶ ָ֣
בפ ֶ
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יכם
ל ַקטר למ ֶל ֶָ֣כת ַה ָּש ַמים ול ַה ֵ֥סְך ָּלּה נ ָּס ִ֑כים ָּהָקים ָּתקימנָּ ה ֶאת־נדר ֶ
יכם׃
ו ָּע ֵׂ֥שה ַתע ֶׂשינָּ ה ֶאת־נדר ֶ ָֽ

פ

ָּ 26לכן שמ ָ֣עו ד ַבר־יהוָּ ה ָּכל־יהו ָּדה ַהישבים ב ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ָּ ִ֑רים הנני
נש ַבעתי בשמי ַהגָּ דול ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה אם־יהיֶ ה עוד שמי נק ָּ ָ֣רא׀ ב ָ֣פי׀
ל־א ֶרץ מצ ָּ ָֽרים׃
הודה אמר ַחי־אד ָּ ֵ֥ני יהוה ב ָּכ ֶ ֵ֥
ל־איש י ָּ
ָּכ ָ֣
27הנני שקד עלי ֶהם ל ָּר ָּעה ו ָ֣לא לטו ָּ ִ֑בה ו ַתמו ָּכל־איש יהו ָּדה א ֶשר
לותם׃
ב ֶ ָֽא ֶרץ־מצ ַרים ַב ֶ ֵ֥ח ֶרב ו ָּב ָּר ָּעב ַעד־כ ָּ ָֽ
28ופליטי ֶח ֶרב ישבון מן־ ֶא ֶרץ מצ ַרים ֶ ֵ֥א ֶרץ יהו ָּדה מ ָ֣תי מס ָּ ִ֑פר ָֽוַֽיָּ ד ִ֞עו
ר־מי יָּ קום
ָּכל־שא ָ֣רית יהו ָּדה ַה ָּבאים ל ֶ ָֽא ֶרץ־מצ ַרים ָּלגָ֣ ור ָּשם ד ַב ֵ֥
מ ֶ ֵ֥מני ומ ֶ ָֽהם׃
29וזאת־ ָּל ֶכם ָּהאות נאם־יהוָּ ה ָֽכי־פ ֵ֥קד אני עלי ֶכם ַב ָּמ ָ֣קום ַה ֶזִ֑ה ל ַמ ַען
ָֽתדעו כי קום יָּ קומו ד ָּב ַרי על ֶיכם ל ָּר ָּ ָֽעה׃

ס

ָ֣ 31כה׀ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה הנ ָ֣ני נתן ֶאת־ ַפרעה ָּחפ ַרע ֶ ָֽמ ֶלְך־מצ ַרים ביַ ָ֣ד ָֽאי ָּביו
הודה ביַ ד
שי נַ פ ִ֑שו ַכא ֶשר נָּ ַתתי ֶאת־צדק ָּיָ֣הו ֶ ָֽמ ֶלְך־י ָּ
וב ַיד מ ַבק ָ֣
ְך־ב ֶבל איבו ומ ַב ֵ֥קש נַ פ ָֽשו׃
אצר ֶ ָֽמ ֶל ָּ
בוכד ֶר ַ
נ ַ

ס

ַ 1 45ה ָּד ָּבר א ֶשר ד ֶבר ירמ ָּיָ֣הו ַהנָּ ביא ֶאל־ ָּברוְך ֶ ָֽבן־נַָֽֽר ָּ ִ֑יה ב ָּכתבו
ֶאת־ ַהד ָּברים ָּהא ֶלה ַעל־ס ֶפר מ ָ֣פי ירמיָּ הו ַב ָּשנָּ ה ָּ ָֽהרבעית ליהויָּ ָקים
אמר׃
הודה ל ָֽ
ֶבן־יאש ָּיהו ֶ ֵ֥מ ֶלְך י ָּ

ס

ָֽ 2כה־ ָּא ַ ֵ֥מר יהָּוה ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּר ִ֑אל ָּע ֶליך ָּב ָֽרוְך׃
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ל־מכא ִ֑בי יָּ גַ עתי ב ַאנ ָּחתי
הוה יָּ גון ַע ַ
וי־נָ֣א לי ָֽכי־יָּ ַסף י ָּ
ָּ 3א ַמר ָּת ָֽא ָּ
נוחה ֵ֥לא ָּמ ָּ ָֽצאתי׃
ומ ָּ

ס

ר־בניתי אנָ֣י הרס ו ֵ֥את
אמר א ָּליו ֵ֚כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה הנה א ֶש ָּ
ָ֣ 4כה׀ ת ַ ָ֣
ל־ה ָּא ֶרץ ָֽהיא ׃
ת־כ ָּ
א ֶשר־נָּ ַטעתי אנָ֣י נ ִ֑תש ו ֶא ָּ
5ו ַא ָּתה ת ַב ֶקש־לךֵ֥ גדלות ַאל־ת ַב ִ֑קש כי הנני מביא ָּר ָּעה
ל־המקמות
ל־כל־ ָּב ָּׂשר נאם־יהוָּ ה ונָּ ַתתי לך ֶ ָֽאת־נַ פשך ל ָּש ָּלל ַ ֵ֥על ָּכ ַ
ַע ָּ
א ֶ ֵ֥שר ָֽת ֶלְך־ ָּ ָֽשם׃

ס

־הגויָֽם׃
הוה ֶאל־ירמיָּ ֵ֥הו ַהנָּ ביא ַעל ַ
1 46א ֶשר ָּה ָּיה ד ַבר־י ָּ
ר־ה ָּיֵ֥ה ַעל־נ ַהר־פ ָּרת
2למצ ַרים ַעל־חיל ַפרעה נכו ֶ ָ֣מ ֶלְך מצ ַרים א ֶש ָּ
אצר ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּב ֶבל בשנַ ת ָּ ָֽהרביעית
וכד ֶר ַ
שר ה ָּכה נ ָֽב ַ
ב ַכרכ ִ֑מש א ֶ ָ֣
הודה׃
ליהויָּ ֵָ֥קים ֶבן־יאש ָּיהו ֶ ֵ֥מ ֶלְך י ָּ ָֽ
3ערכו ָּמגן וצנָּ ה וגשו ַלמל ָּח ָּ ָֽמה׃
וב ִ֑עים מרקו ָּ ָֽהר ָּמחים
4אס ָ֣רו ַהסוסים ַ ָֽועלו ַה ָּ ָ֣פ ָּרשים ו ָֽהתיַ צבו ב ֵ֥כ ָּ
לבשו ַהסרי ָֽנת׃
ומנֵ֥ וס ָּנסו
יהם י ַכתו ָּ
ַ 5מ ָ֣דו ַע ָּראיתי ָ֣ה ָּמה ַחתים נסגָ֣ים ָּאחור וגבור ֶ ָ֣
הוָֽה׃
ו ָ֣לא הפנִ֑ ו ָּמגֵ֥ ור מ ָּסביב נאם־י ָּ
ל־יָ֣ד נ ַהר־פ ָּרת ָּכשלו
ַ 6אל־יָּ נָ֣ וס ַה ַקל ו ַאל־י ָּמלט ַהג ִ֑בור ָּצפונָּ ה ַע ַ
ונָּ ָּ ָֽפלו׃
7מי־ ֶזה ַכי ָ֣אר ַ ָֽיע ֶ ִ֑לה ַכנ ָּהרות ָֽיתגָּ עשו מי ָּ ָֽמיו׃
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ה־א ֶרץ
אמר ַ ָֽאע ֶלה א ַכ ֶס ֶ
8מצ ַרים ַכי ָ֣אר ַיָֽע ֶלה ו ַכנ ָּהרות ית ָ֣געשו ָּ ִ֑מים וַ י ֶ
א ֵ֥ב ָּידה עיר ו ֵ֥ישבי ָּ ָֽבּה׃
ׂשי ָּמגן
בורים כוש ופוט תפ ָ֣
9עלו ַהסוסים והתהללָ֣ ו ָּה ֶר ֶכב ויצאו ַהג ִ֑
ולודים תפׂשי ֵ֥דרכי ָּ ָֽק ֶשת׃
ָֽ 11ו ַהיום ַההוא ַלאד ָּני יה ָ֣וה צ ָּבאות יום נ ָּק ָּמה להנָּ ָָ֣קם מ ָּצ ָּריו ו ָּאכ ָּ ֵ֥לה
ֶח ֶרב ו ָּ ָׂ֣שב ָּעה ו ָּרו ָּתה מ ָּד ָּ ִ֑מם ָ֣כי זֶ ַבח ַלאדנָּ י יהוה צ ָּבאות ב ֶ ֵ֥א ֶרץ ָּצפון
ֶאל־נ ַהר־פ ָּ ָֽרת׃
11עלי גל ָּעד וק ָ֣חי ֳצרי בתו ַלת ַבת־מצ ָּ ִ֑רים ַל ָּשוא הר ָ֣ביתי רפאות
ת ָּע ָּלה ֵ֥אין ָּ ָֽלְך׃
ָּ 12שמעו גוים קלונְך וצו ָּחתְך ָּמל ָּ ָ֣אה ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ָֽכי־גבור בגבור ָּכ ָּשלו
יהם׃
יַ ח ָּדיו נָּ פלֵ֥ ו שנ ֶ ָֽ

פ

אצר ֶ ָ֣מ ֶלְך
וכד ֶר ַ
שר ד ֶ ָ֣בר יהוָּ ה ֶ ָֽאל־ירמָּיהו ַהנָּ ִ֑ביא ָּלבוא נ ָֽב ַ
ַ 13ה ָּד ָּבר א ֶ ָ֣
ת־א ֶרץ מצ ָּ ָֽרים׃
ָּב ֶבל ל ַהכות ֶא ֶ ֵ֥
ַ 14הגידו במצ ַרים ו ַהש ָ֣מיעו במגדול ו ַהש ֵ֥מיעו בנף וב ַתח ַפנ ִ֑חס אמרו
יביך׃
י־אכ ָּ ֵ֥לה ֶח ֶרב סב ֶ ָֽ
התיַ צב ו ָּהכָ֣ן ָּלְך ָֽכ ָּ
הוה ה ָּד ָֽפו׃
יריך ָ֣לא ָּע ַמד ֵ֥כי י ָּ
ַ 15מדו ַע נס ַ ָ֣חף ַאב ֶ ִ֑
ש ָּבה
ומה׀ ונָּ ָ֣
כושל גַ ם־נָּ ִ֞ ַפל ָ֣איש ֶאל־רעהו וַ ָֽיאמרו ָ֣ק ָּ
ִ֑
16הר ָּבה
יונָֽה׃
ולדתנו מפני ֶ ֵ֥ח ֶרב ַה ָּ
ל־א ֶרץ ָֽמ ַ
ל־עמנו ו ֶא ֶ
ֶא ַ
מועד׃
ָּ 17קראו ָּ ִ֑שם ַפרעה ֶ ָֽמ ֶלְך־מצ ַרים ָּשאון ֶה ֱעביר ַה ָֽ
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ַ 18חי־ ָּאני נאם־ ַה ֶמ ֶלְך יהָּ ֵ֥וה צ ָּבאות ש ִ֑מו ֵ֚כי כ ָּת ָ֣בור ֶ ָֽב ָּהרים וכ ַכר ֶמל
ַב ָּיֵ֥ם ָֽיָּבוא׃
19כלי גו ָּלה ע ָׂ֣שי ָּלְך יו ֶש ֶבת ַבת־מצ ָּ ִ֑רים ָֽכי־נף ל ַש ָּ ָ֣מה ָֽתהיֶ ה ונצ ָּתה
יושב׃
מ ֵ֥אין ָֽ

ס

ֶ 21עג ָּ ֵ֥לה י ָֽפה־פ ָּיה מצ ָּ ִ֑רים ֶ ֵ֥ק ֶרץ מ ָּצפון ָּ ֵ֥בא ָּ ָֽבא׃
21גַ ם־ׂשכ ֶרי ָּה בקר ָּבּה כ ֶעג ָ֣לי ַמרבק ָֽכי־גַ ם־ה ָּמה הפנו ָּ ֵ֥נסו יַ ח ָּדיו ָ֣לא
ָּע ָּ ִ֑מדו ָ֣כי יֵ֥ ום א ָּידם ָּ ֵ֥בא על ֶיהם ֵ֥עת פק ָּד ָּ ָֽתם׃
22קו ָּלּה ַכנָּ ָּ ָ֣חש ילְִ֑ך ָֽכי־ב ַ ָ֣חיל ילכו וב ַקרדמות ָּבָ֣או ָּלּה כחטבי ע ָֽצים׃
ָּ 23כרתו יַ ע ָּרּה נאם־יהוָּ ה כי ָ֣לא י ָָּֽח ִָ֑קר כי ַרבו ָֽמ ַאר ֶבה ו ֵ֥אין ָּל ֶהם
מס ָּ ָֽפר׃
24הבי ָּשה ַבת־מצ ָּ ִ֑רים נת ָּנה ביַ ֵ֥ד ַעם־ ָּצ ָֽפון׃
ָּ 25א ַמר יהוָּ ה צ ָּבאות ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל הנני פוקד ֶאל־ ָּא ָ֣מון מנא
ל־פרעה ו ַ ֵ֥על
ִ֑יה ו ַע ַ
יה ו ַעל־מ ָּל ֶכ ָּ
ֹלה ָּ
ל־א ֶ
־פרעה ו ַעל־מצ ַרים ו ַע ֱ
ו ַעל ַ
ַהבטחים ָֽבו׃
ְך־ב ֶבל
אצר ֶ ָֽמ ֶל ָּ
וכד ֶר ַ ֵ֥
שי נַ פ ָּשם וב ַיד נ ָֽב ַ
 26ונ ַתתים ביַ ד מ ַבק ָ֣
הוָֽה׃
י־ק ֶדם נאם־י ָּ
וביַ ד־ע ָּב ָּ ִ֑דיו ו ַאחרי־כן תש ֵ֥כן ָֽכימ ֶ

ס

מושעך
ירא ַעבדי יַ ָֽעקב ו ַאל־ת ַ ָ֣חת יׂש ָּראל כי הנני ָֽ
 27ו ַא ָּתה ַאל־ת ָּ ִ֞
ָֽמ ָּרחוק ו ֶ ָֽאת־זַ רעך מ ֶ ָ֣א ֶרץ שב ָּיִ֑ם ו ָּשב יַ עקוב ו ָּש ַ ֵָ֥קט ו ַשא ַנַֽן ו ֵ֥אין
ַמח ָֽריד׃
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ַ 28א ָּתה ַאל־תי ָּ ִ֞רא ַעבדי יַ ָֽ עקב נאם־יהוָּ ה ֵ֥כי אתך ָּ ִ֑אני כי ֶא ֱע ֶׂשה ָּכ ָּלה
ׂשה ָּכ ָּלה וי ַסרתיך
־א ֱע ֶ ָ֣
גוים׀ א ֶשר ה ַדח ָ֣תיך ָּש ָּמה ו ָֽאתך לא ֶ
ל־ה ָ֣
ב ָּ ָֽכ ַ
ַלמש ָּפט ונַ קה ֵ֥לא אנַ ֶ ָֽקךָּ ׃

ס

הוה ֶאל־ירמיָּ ֵ֥הו ַהנָּ ביא ֶאל־פלש ִ֑תים ב ֶט ֶרם
1 47א ֶשר ָּה ָּיה ד ַבר־י ָּ
ת־ע ָּזָֽה׃
יַ ֶ ֵ֥כה ַפרעה ֶא ַ

ס

ָ֣ 2כה׀ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה הנה־ ַמים עלים מ ָּצפון ו ָּהיו ל ַ ָ֣נ ַחל שוטף וישטפו
ֶ ָ֣א ֶרץ ומלו ָּאּה עיר ו ָ֣ישבי ָּ ִ֑בּה ו ָּ ָֽזעקו ָּ ָֽה ָּא ָּדם והילל כל יו ֵ֥שב ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
3מקול ַ ָֽשע ַטת ַפר ָ֣סות ַאב ָּיריו מ ַ ָ֣ר ַעש לרכבו המון גַ לג ָּ ִ֑ליו ָֽלא־הפנו
ל־בנים ָֽמרפיון יָּ ָּ ָֽדים׃
ָּאבות ֶא ָּ
ַ 4על־ ַהיום ַה ָּבא לש ָ֣דוד ֶאת־ ָּכל־פלשתים ל ַהכרית לצר ולצידון כל
ָּׂש ָ֣ריד עזִ֑ר ָֽכי־שדד יהוָּ ה ֶאת־פלשתים שארית ֵ֥אי ַכפ ָֽתור׃
ד־מ ַתי
ָּ 5ב ָּאה ָּקר ָּחה ֶאל־ ַעזָּ ה נדמ ָּ ֵ֥תה ַאשקלון שא ָ֣רית עמ ָּ ִָ֑קם ַע ָּ
גודדי׃
תת ָּ ָֽ

ס

־תערְך ה ָּרגעי
ד־אנָּ ה ָ֣לא תש ִ֑קטי ה ָּ ָֽאספי ַאל ַ
6הוי ֶ ֵ֚ח ֶרב ַ ָֽליהוָּ ה ַע ָּ
וָּ ָֽדמי׃
ל־חוף ַה ָּים ָּ ֵ֥שם י ָּע ָּ ָֽדּה׃
ל־אשקלון ו ֶא ֵ֥
ה־לִּ֑ה ֶ ָֽא ַ
ָֽיהוה צוָּ ָּ
ָ֣ 7איְך תשקטי ַו ָּ

ס

1 48למו ָּאב ָֽכה־ ָּא ַמר יהוָּ ה צ ָּבאות ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל הוי ֶאל־נבו ָ֣כי
ישה ַהמׂש ָּגב וָּ ָּ ָֽח ָּתה׃
יָּתים ה ֵ֥ב ָּ
ש ָּד ָּדה ה ֵ֥בי ָּשה נלכ ָּדה קר ָּ ִ֑
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יתנָּ ה מגִ֑ וי
יה ָּר ָּעה לכו ונַ כר ֶ ָ֣
מואב ב ֶחשבון ָּחשבו ָּע ֶל ָּ
ָ֣ 2אין עוד תה ַלָ֣ת ָּ
ם־מד ָ֣מן תדמי ַאח ַריְך ֵ֥ת ֶלְך ָּ ָֽח ֶרב׃
גַ ַ
ֵ֥ 3קול צ ָּעָ ָּקה מ ָֽחרו ָּ ִ֑נַֽים שד וָּ ֶ ֵ֥ש ֶבר גָּ ָֽדול׃
יה׃
ור ָּ
4נשב ָּרה מו ָּ ִ֑אב הש ֵ֥מיעו ז ָּע ָָּקה צע ֶ ָֽ
מורד חורנַ ים ָּצ ֵ֥רי
ה־בִ֑כי ֵ֚כי ב ַ ָ֣
ֵ֚ 5כי ַמע ָ֣לה ַהלחות בבכי יַ ָֽע ֶל ֶ
ת־ש ֶבר ָּש ָֽמעו׃
ַ ָֽצע ַק ֶ
6נסו ַמל ָ֣טו נַ פש ֶ ִ֑כם ו ָֽתהיֶ ינָּ ה ַכערוער ַבמד ָּ ָֽבר׃
ם־את ת ָּלכִ֑די ויָּ ָּצא כמיש
רותיְך גַ ַ
7כי ַיָ֣ ַען בטחְך ב ַמע ַׂשיְך וב ָ֣אוצ ַ
גולה כה ָּנֵ֥יו ו ָּׂש ָּריו יַ ח ָּ ָֽד׃
ַב ָּ
ישר
8ויָּ בא שדד ֶאל־ ָּכל־עיר ועיר ָ֣לא ת ָּמלט ו ָּא ַ ֵ֥בד ָּהע ֶמק ונש ַ ָ֣מד ַהמ ִ֑
הוָֽה׃
א ֶשר ָּא ַ ֵ֥מר י ָּ
יה ל ַש ָּ ָ֣מה ָֽתהיֶ ינָּ ה מ ֵ֥אין יושב
מואב ֵ֥כי נָּ צא תצִ֑א ו ָּע ֶר ָּ
9תנו־ ָ֣ציץ ל ָּ
ָּב ָֽהן׃
ָּ 11ארור ע ֶׂשה מ ֶ ֵ֥לא ֶכת יהָּוה רמ ָּ ִ֑יה ו ָּארור מנ ֵַ֥ע ַחרבו מ ָּ ָֽדם׃
־הורק מכלי
ַ 11שאנַ ן מו ָּאב מנעו ָּריו וש ֵ֥קט הוא ֶאל־ש ָּמ ָּריו ו ָֽלא ַ
גולה ָ֣לא ָּה ָּלְִ֑ך ַעל־כן ָּע ַמד ַטעמו בו וריחו ֵ֥לא נָּ ָּ ָֽמר׃
וב ָּ
ל־כלי ַ
ֶא ֶ

ס

ָּ 12ל ִ֞כן הנה־יָּ מים ָּבאים נאם־יהוָּ ה וש ַלחתי־לֵ֥ ו צעים וצ ִ֑עהו וכ ָּ ָ֣ליו
יָּ ריקו ונבל ֶיהם ינַ ָֽפצו׃
13ו ֵ֥בש מו ָּאב מכ ִ֑מוש ַכא ֶשר־בשו ָ֣בית יׂש ָּראל מ ֵ֥בית אל מב ֶט ָּ ָֽחם׃
ֵ֚ 14איְך ָֽתאמרו גבורים א ָּ ִ֑נחנו ו ַאנשי־ ַחיל ַלמל ָּח ָּ ָֽמה׃
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ם־ה ֶמ ֶלְך
חוריו יָּ ר ָ֣דו ַל ָּ ִ֑ט ַבח נא ַ
יה ָּע ָּלה ומב ַ ֵ֥חר ַ ָֽב ָּ
מואב ו ָּע ֶ ָ֣ר ָּ
15ש ַדד ָּ
הוֵ֥ה צ ָּבאות ש ָֽמו׃
י ָּ
־מואב ָּל ִ֑בוא ו ָּ ָ֣ר ָּעתו מה ָּרה מ ָֽאד׃
ָּ 16ק ֵ֥רוב איד ָּ
17נדו לו ָּכל־סבי ָּביו וכל יד ָ֣עי ש ִ֑מו אמרו אי ָּכה נש ַבר ַמטה־עז ַמקל
תפ ָּא ָּ ָֽרה׃
מואב ָּע ָָּ֣לה ָּבְך
18רדי מ ָּכבוד יש ָ֣בי ַב ָּצ ָּמא י ֶש ֶבת ַבת־ד ִ֑יבון ָֽכי־שדד ָּ
שחת מב ָּצ ָּ ָֽריְך׃
ש ֶבת ערו ִ֑ער ַשאלי־ ָּ ָ֣נס ונמ ָּל ָּטה אמרי
ֶ 19אל־ ֶד ֶרְך עמ ֵ֥די ו ַצפי יו ֶ ָ֣
ה־נה ָּי ָָּֽתה׃
ַמ ָֽ
מואב׃
ילילי׀ וָֽ ז ָּ ִ֑עקי ַהגָ֣ידו ב ַארנון ֵ֥כי ש ַדד ָּ ָֽ
21ה ֵ֥ביש מו ָּאב ָֽכי־ ַח ָּתה ה ָ֣
21ומש ָּ ֵ֥פט ָּבא ֶאל־ ֶ ָ֣א ֶרץ ַהמי ִ֑שר ֶאל־חלֵ֥ ון ו ֶאל־ ַיה ָּצה ו ַעל־מו ָּ ָֽפ ַעת׃
22ו ַעל־די ָ֣בון ו ַעל־נבו ו ַעל־בית דב ָּל ָּ ָֽתים׃
23ו ַעל קריָּ ַתים ו ַעל־ ֵ֥בית גָּ מול ו ַעל־ ֵ֥בית מ ָֽעון׃
24ו ַעל־קריות ו ַעל־ ָּבצ ָּ ִ֑רה ו ַעל ָּכל־ ָּערי ֶ ָ֣א ֶרץ מו ָּאב ָּהרחקות ו ַהקר ָֽבות׃
הוָֽה׃
25נגד ָּעה ֶ ָ֣ק ֶרן מו ָּאב וזרעו נש ָּ ִ֑ב ָּרה נאם י ָּ
ַ 26השכירהו ֵ֥כי ַעל־יהָּוה הג ִ֑דיל ו ָּס ַפק מו ָּאב בקיאו ו ָּה ָּיֵ֥ה לׂשחק
ם־הוא׃
גַ ָֽ
27ו ָ֣אם׀ לָ֣ וא ַהשחק ָּה ָּיה לך יׂש ָּראל אם־בגַ נָּ בים נמ ָּ ִ֑צאה ָֽכי־מדי
נודד׃
ד ָּב ֶ ֵ֥ריך בו תת ָּ ָֽ
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28עזבו ָּערים ושכנָ֣ ו ַב ֶס ַלע ישבי מו ָּ ִ֑אב ָֽוהיָ֣ ו כיונָּ ה ת ַקנַֽן ב ֶעב ֵ֥רי
י־פ ַחת׃
פ ָּ ָֽ
און־מואב ג ֶ ָ֣אה מ ִ֑אד גָּ בהו וגאונו וגַ אוָּ תו ו ֵ֥רם ל ָֽבו׃
ָּ
ָּ 29ש ַ ֵ֥מענו ג
א־כן ָּע ָֽׂשו׃
31אני יָּ ַדעתי נאם־יהוָּ ה ֶעב ָּרתו ולא־כִ֑ן ַב ָּדיו ל ֵ֥
יר־ח ֶרׂש
ל־אנ ֵ֥שי ָֽק ֶ
מואב כלה ֶאז ָּ ִ֑עק ֶא ַ
ל־מואב איליל ול ָּ ֵ֥
ָּ ָ֣
ַ 31על־כן ַע
יֶ ה ֶגָֽה׃
ה־לְך ַה ֶג ֶָ֣פן ׂשב ָּמה נ ָֽטיש ַתיְך ָּעָ֣ברו יָּ ם ַעד ָּיֵ֥ם יַ עזר
32מבכי יַ עזר ֶאב ֶכ ָּ
יצְך ו ַעל־בצירְך שדד נָּ ָּ ָֽפל׃
נָּ ָּגִ֑עו ַעל־ק ֵ֥
מואב ויַ ין מ ָּיק ָ֣בים הש ַבתי
33ונֶ ֶאס ָּפה ׂשמ ָּ ֵ֥חה וָּ גיל מ ַכר ֶמל ומ ֶ ָ֣א ֶרץ ָּ ִ֑
ידד׃
ָֽלא־יד ָ֣רְך ה ָּידד ה ָּידד ֵ֥לא ה ָּ ָֽ
ד־חרנַ ים
קולם מצ ַער ַע ָ֣
ד־אל ָּעלה ַעד־יַ ַהץ נָּ תנָ֣ ו ָּ
34מזַ ע ַקת ֶחשבון ַע ֶ
ם־מי נמרים למ ַשמות יהיָֽ ו׃
ָ֣
ֶעג ַלת ש ָֽלש ָּיִ֑ה ֵ֚כי גַ
אֹלהיו׃
ומקטיר ל ָּ ָֽ
35והש ַב ֵ֥תי למו ָּאב נאם־יהָּ ִ֑וה ַמע ֶ ָ֣לה ָּב ָּמה ַ
יר־ח ֶרׂש
שי ָֽק ֶ
ל־אנ ָ֣
מואב ַכחל ָ֣לים יֶ ֱה ֶמה ולבי ֶא ַ
ל־כן לבי ל ָּ
ַ 36ע ִ֞
ַכחלילים יֶ ֱה ֶ ִ֑מה ַעל־כן ית ַ ֵ֥רת ָּע ָּׂשה ָּא ָּ ָֽבדו׃
־מת ַנַֽים
37כי ָּכל־ראש ָּקר ָּחה ו ָּכל־זָּ ָָּקן גר ָּ ִ֑עה ַעל ָּכל־יָּ ַדים גדדת ו ַעל ָּ
ָּ ָֽׂשק׃
ת־מואב
ָּ
י־ש ַ ָ֣ברתי ֶא
יה כלָ֣ ה מספִ֑ד ָֽכ ָּ
מואב וברחב ֶת ָּ
ַ 38עָ֣ל ָּכל־גַ גֵ֥ ות ָּ
הוָֽה׃
ין־ח ֶפץ בו נאם־י ָּ
ככלי ָֽא ֵ֥
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מואב לׂש ֵ֥חק
מואב ִ֑בוש ו ָּה ָּיֵ֥ה ָּ
ה־ע ֶרף ָּ
ֵ֥ 39איְך ַח ָּתה הילילו איְך הפנָּ ֵ֥
יביו׃
ולמח ָּתה ל ָּכל־סב ָּ ָֽ

ס

ל־מואב׃
ָּ ָֽ
ופ ַ ֵ֥רׂש כנָּ ָּפיו ֶא
41כי־כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה הנֵ֥ה ַכ ֶנ ֶשר יד ֶ ִ֑אה ָּ
מואב ַביָ֣ ום
41נלכ ָּדה ַהקריות ו ַהמ ָּצדות נת ָּ ִ֑פ ָּׂשה ָֽו ָּהיָּ ה ִ֞לב גבורי ָּ
ַההוא כלב א ָּ ֵ֥שה מצ ָּ ָֽרה׃
42ונש ַ ֵ֥מד מו ָּאב מ ָּ ִ֑עם ֵ֥כי ַעל־יהָּוה הג ָֽדיל׃
הוָֽה׃
מואב נאם־י ָּ
יושב ָּ
ֵ֥ ַ 43פ ַחד וָּ ַפ ַחת וָּ ָּ ִ֑פח ָּע ֶליך ֵ֥
־ה ַפ ַחת י ָּלכד ַב ָּ ִ֑פח
ל־ה ַפ ַחת ו ָּ ָֽהע ֶלה מן ַ
ַ 44הנָּ יִ֞ ס מפני ַה ַפ ַחד י ָ֣פל ֶא ַ
הוָֽה׃
ל־מואב ש ַנֵ֥ת פק ָּד ָּתם נאם־י ָּ
ָּ
יה ֶא
י־אביא א ֶל ָּ
ָֽכ ָּ
י־אש יָּ ָּצָ֣א מ ֶחשבון ו ֶל ָָּֽה ָּבה מבָ֣ין
 45ב ֵ֥צל ֶחשבון ָּעמדו מ ָ֣כ ַח נָּ ִ֑סים ָֽכ ִ֞
מואב ו ָּקדקד בנֵ֥י ָּש ָֽאון׃
אכל פ ַ ָ֣את ָּ
סיחון וַ ת ַ
מואב ָּא ַבד ַעם־כ ִ֑מוש ָֽכי־לקחו ָּבנֶ יך ַב ֶשבי ובנ ֶתיך
ָּ
46אוי־לךָ֣
ַבשב ָּיָֽה׃
47ו ַשבתי שבות־מו ָּאב ב ַאח ֵ֥רית ַהיָּ מים נאם־יהָּ ִ֑וה ַעד־הנָּ ה מש ַ ֵ֥פט
מואב׃
ָּ ָֽ

ס

1 49לב ָ֣ני ַעמון ֵ֚כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ה ָּב ֵ֥נים אין ליׂש ָּראל אם־יורש ָ֣אין לִ֑ ו
ַמדו ַע יָּ ַרש ַמל ָּכם ֶאת־גָּ ד ו ַעמו ב ָּע ָּ ֵ֥ריו יָּ ָּ ָֽשב׃
י־עמון
ל־ר ַבת בנ ַ
ָּ 2לכן הנה יָּ מים ָּבאים נאם־יהוָּ ה והש ַמעתי ֶא ַ
יה ָּב ָ֣אש ת ַצִ֑תנָּ ה ויָּ ַרש
רועָ֣ת מל ָּח ָּמה ו ָּ ָֽהי ָּתה ל ָ֣תל ש ָּמ ָּמה ובנ ֶת ָּ
ת ַ
הוָֽה׃
יׂש ָּראל ֶאת־יר ָּשיו ָּא ַ ֵ֥מר י ָּ
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ה־עי צ ַעקנָּ ה בנָ֣ ות ַר ָּבה ח ָ֣גרנָּ ה ַׂשקים
3הילילי ֶחשבון ָ֣כי שד ָּד ַ
גולָ֣ה ילְך כה ָּנֵ֥יו ו ָּׂש ָּריו
שוטטנָּ ה ַבגד ִ֑רות כי ַמל ָּכם ַב ָּ
ספדנָּ ה והת ַ
יַ ח ָּ ָֽדיו׃
יה
ַ 4מה־תת ַ ָֽהללי ָּ ָֽבע ָּמקים ָּזָ֣ב עמקְך ַה ַבת ַה ָֽשוב ָּ ִ֑בה ַה ָֽבט ָּחה ב ָ֣אצר ֶת ָּ
מי ֵ֥יָּבוא א ָּ ָֽלי׃
יביְך
5הנני מביא ָּע ַליְך ַפ ַחד נאם־אד ָּני יהוה צ ָּבאות מ ָּכל־סב ָּ ִ֑
ונ ַדח ֶתם ָ֣איש ל ָּפנָּ יו ו ֵ֥אין מ ַקבץ ַלנ ָֽדד׃
הוָֽה׃
ָֽי־עמון נאם־י ָּ
6ו ַאחרי־כן ָּאשיב ֶאת־ש ֵ֥בות בנ ַ

ס

ימן ָּאב ָּדה ע ָּצה
ֶ 7ל ֱאדום כה ָּא ַמר יהָּ ָ֣וה צ ָּבאות ַה ֵ֥אין עוד ָּחכ ָּמה בת ָּ ִ֑
מ ָּבנים נסר ָּחה ָּחכ ָּמ ָּ ָֽתם׃
8נסו ָּהפנו ֶהע ָ֣מיקו ָּל ֶש ֶבת ישבי ד ָּ ִ֑דן ָ֣כי ֵ֥איד ע ָּׂשו ה ֵ֥באתי ָּע ָּליו ֵ֥עת
פ ַקד ָֽתיו׃
ם־בצרים ָּבָ֣או ָּלְך ֵ֥לא יַ שארו ָֽעוללִ֑ ות אם־גַ נָּ ֵ֥בים ַב ַלי ָּלה הש ֵ֥חיתו
9א ָֽ
ַד ָּיָֽם׃
יוכִ֑ל ש ַ ֵ֥דד
ָֽ 11כי־א ִ֞ני ָּח ַ ָׂ֣שפתי ֶאת־ע ָּׂשו גליתי ֶאת־מס ָּת ָּריו ונֶ ח ָּבה ָ֣לא ָּ
זַ רעו ו ֶא ָּ ֵ֥חיו ושכ ָּניו וא ֶינָֽנו׃
ָּ 11עז ָּ ֵ֥בה ית ֶמיך א ָ֣ני א ַח ֶיִ֑ה ו ַאלמנ ֶתיך ָּע ַ ֵ֥לי תב ָּ ָֽטחו׃

ס

י־כה׀ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה הנה א ֶשר־אין מש ָּפ ָּטם לשתות ַהכוס ָּש ָ֣תו
 12כ ָ֣
ישתו ו ַא ָּ ָ֣תה הוא נָּ קה תנָּ ֶ ִָ֑קה ָ֣לא תנָּ ֶקה ֵ֥כי ָּשתה תש ֶ ָֽתה׃
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ָ֣ 13כי בי נש ַבעתי נאם־יהוָּ ה ָֽכי־ל ַש ָּמה ל ֶחר ָּפה ל ֵ֥ח ֶרב ולק ָּל ָּלה ָֽתה ֶי ָ֣ה
עולם׃
יה תה ֶיינָּ ה ל ָּחר ֵ֥בות ָּ ָֽ
ל־ע ֶ ֵ֥ר ָּ
ָּבצ ָּ ִ֑רה ו ָּכ ָּ
יה
ובאו ָּע ֶל ָּ
מועה ָּש ַמעתי מ ָ֣את יהוָּ ה וציר ַבגויָ֣ם ָּשלִ֑ ַוח ָֽהת ַקבצו ָ֣
14ש ָּ
וקומו ַלמל ָּח ָּ ָֽמה׃
ָֽ 15כי־הנֵ֥ה ָּקטן נ ַתתיך ַבגויִ֑ם ָּבזוי ָּב ָּא ָּ ָֽדם׃
ָֽ 16תפ ַלצת ִ֞ך השיא א ָּתְך ז ָ֣דון ל ֶבך ָֽשכני ב ַחגוָ֣י ַה ֶס ַלע תפׂשי מ ָ֣רום
הוָֽה׃
י־תגב ַיה ַכנֶ ֶשר קנֶ ך מ ָּ ֵ֥שם ָֽאורידך נאם־י ָּ
גב ָּ ִ֑עה ָֽכ ַ
כות ָּה׃
ל־מ ֶ ָֽ
ל־כ ַ
יה י ֵ֥שם וישרק ַע ָּ
17ו ָּהי ָּ ֵ֥תה ֱאדום ל ַש ָּ ִ֑מה ֵ֚כל עבָ֣ר ָּע ֶל ָּ
הוִ֑ה ָֽלא־י ֵ֥שב ָּשם איש
יה ָּא ַ ָ֣מר י ָּ
ָֽ 18כ ַמהפ ִַ֞כת סדם וַ עמ ָּרה ושכ ֶנ ָּ
ן־א ָּ ָֽדם׃
ו ָֽלא־יָּ גֵ֥ ור ָּבּה ֶב ָּ
יצנו
יעה אר ֶ
יתן ָֽכי־ ַארג ָּ
19הנה כ ַאר ִ֞יה יַ ע ֶלה מג ָ֣און ַהיַ רדן ֶאל־נוָ֣ה א ָּ
י־זָ֣ה ר ֶעה
ומי יע ֶידני ומ ֶ
ָ֣יה ֶאפ ִ֑קד ָ֣כי מי ָּכמוני ָ֣
ומי ָּבחור א ֶל ָּ
יה ֵ֥
ָֽמ ָּע ֶל ָּ
א ֶ ֵ֥שר יַ עמד ל ָּפ ָּנָֽי׃

ס

ָּ 21ל ִ֞כן שמ ָ֣עו ע ַצת־יהוָּ ה א ֶשר יָּ ַעץ ֶאל־ ֱאדום ו ַמחשבו ָּתיו א ֶ ֵ֥שר ָּח ַשב
ם־לא יַ שים על ֶיהם
ירי ַהצאן א ֵ֥
ֶאל־יש ָ֣בי תי ָּ ִ֑מן אם־לא יס ָּחבום צע ָ֣
נו ֶ ָֽהם׃
קולּה׃
21מ ָ֣קול נפ ָּלם ָּרע ָּשה ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ צ ָּע ָּקה ביַ ם־סוף נש ַ ֵ֥מע ָּ ָֽ
ל־בצ ָּ ִ֑רה ָֽו ָּהיָּ ה ִ֞לב גבורי
22הנה ַכנֶ ֶשר יַ ע ֶלָ֣ה ויד ֶאה ויפ ֵ֥רׂש כנָּ ָּפיו ַע ָּ
ֱאדום ַביָ֣ ום ַההוא כלב א ָּ ֵ֥שה מצ ָּ ָֽרה׃
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ושה ח ָּמת ו ַאר ָּפד כי־שמ ָּ ֵ֥עה ָּר ָּעה ָּשמעו נָּ ִ֑מגו ַב ָּיָ֣ם ד ָּאגָּ ה
23ל ַד ֶמ ֶׂשק ב ָּ ָֽ
יוכל׃
ַהשָקט ֵ֥לא ָּ ָֽ
ָּ 24רפ ָּ ֵ֥תה ַד ֶמ ֶׂשק הפנ ָּ ֵ֥תה ָּלנוס ו ֶ ָ֣ר ֶטט׀ ֶה ֱח ִ֑זי ָּקה ָּצ ָּרה וַ ח ָּבלים א ָּח ַז ָּתה
ַכיול ָּ ָֽדה׃
ׂשוׂשי׃
ֵ֥ 25איְך ָֽלא־עז ָּבה ָ֣עיר תה ָּלִ֑ה קריַ ת מ ָֽ
ל־אנשי ַהמל ָּח ָּמה י ַדמו ַביָ֣ ום ַההוא
יה ו ָּכ ַ
יה ברחב ֶ ִ֑ת ָּ
חור ָּ
ָּ 26לכן יפלֵ֥ ו ַב ֶ
הוֵ֥ה צ ָּב ָֽאות׃
נאם י ָּ
חומת ַד ָּ ִ֑מ ֶׂשק ו ָּאכ ָּלה ַארמנֵ֥ ות ֶבן־ה ָּ ָֽדד׃
27וה ַ ֵ֥צתי אש ב ַ ָ֣

ס

ְך־ב ֶבל כה
אצוָ֣ ר ֶ ָֽמ ֶל ָּ
וכד ֶר ַ
28לק ָּ ָ֣דר׀ וָֽ ל ַממל ָ֣כות ָּחצור א ֶשר ה ָּכה נ ָֽב ַ
י־ק ֶדם׃
הוִ֑ה קֵ֚ ומו עלָ֣ ו ֶאל־ק ָּדר ו ָּשדדו ֶאת־בנ ֶ ָֽ
ָּא ַ ָ֣מר י ָּ
ָּ 29א ֳהלי ֶהם וצאנָּ ם י ָּקחו יריעותי ֶהם ו ָּכל־כלי ֶהם וג ַמלי ֶהם יׂש ָ֣או ָּל ֶ ִ֑הם
ו ָּקראו על ֶיהם ָּמגור מ ָּס ָֽביב׃
יכם
הוִ֑ה ָֽכי־יָּ ַעץ על ֶ
31נסו נדו מאד ֶהעמיקו ָּל ֶש ֶבת יש ֵ֥בי ָּחצור נאם־י ָּ
ְך־ב ֶבל ע ָּצה ו ָּח ַ ֵ֥שב על ֶיהם ַמח ָּש ָּ ָֽבה׃
אצר ֶ ָֽמ ֶל ָּ
בוכד ֶר ַ
נ ַ
הוִ֑ה לא־ד ָּל ַתים
יושב ָּל ֶב ַטח נאם־י ָּ
ָ֣ 31קומו עלו ֶאל־גֵ֥ וי שליו ֵ֥
ו ָֽלא־בר ַיח לו ָּב ָּ ֵ֥דד יש ָֽכנו׃
32ו ָּהיו ג ַמלי ֶהם ָּל ַבז וַ המון מקני ֶהם ל ָּש ָּלל וזר ֵ֥תים ל ָּכל־רו ַח קצו ָ֣צי
הוָֽה׃
פ ָּ ִ֑אה ומ ָּכל־ע ָּב ָּריו ָּא ֵ֥ביא ֶאת־א ָּידם נאם־י ָּ
ד־עולִ֑ם ָֽלא־י ֵ֥שב ָּשם איש
ָּ
33ו ָּהי ָּתה ָּחצור למ ֵ֥עון ַתנים ש ָּמ ָּמה ַע
ן־א ָּ ָֽדם׃
ו ָֽלא־יָּ גֵ֥ ור ָּבּה ֶב ָּ
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הוה ֶאל־ירמָּיֵ֥הו ַהנָּ ביא ֶאל־ע ָּילִ֑ם בראשית ַמלכות
 34א ֶשר ָּה ָּיה ד ַבר־י ָּ
אמר׃
הודה ל ָֽ
צדק ָּיֵ֥ה ֶ ָֽמ ֶלְך־י ָּ
35כה ָּא ַמר יהָּ ָ֣וה צ ָּבאות הנ ֵ֥ני שבר ֶאת־ ֶ ָ֣ק ֶשת עי ָּ ִ֑לם ראשית גבו ָּר ָּ ָֽתם׃
36והבאתי ֶאל־עי ָּלם ַאר ַ ָ֣בע רוחות ָֽמ ַאר ַבע ק ָ֣צות ַה ָּש ַמים וזַָֽ֣רתים
ולם׃
א־יָּבוא ָּשם נד ֵ֥חי ע ָּ ָֽ
לכל ָּהר ָ֣חות ָּה ִ֑א ֶלה ו ָֽלא־יה ֶי ָ֣ה ַהגוי א ֶשר ָֽל ֵ֥
שי נַ פ ָּשם והבאתי
37ו ַהח ַת ָ֣תי ֶאת־עי ָּלם לפני איבי ֶהם ולפ ָ֣ני׀ מ ַבק ָ֣
־ה ֶח ֶרב
יהם ֶאת ַ
הוה וש ַלחתי ַ ָֽאחר ֶ
על ֶיהם׀ ָּר ָּעה ֶאת־ח ֵ֥רון ַאפי נאם־י ָּ ִ֑
אותם׃
ַ ֵ֥עד ַכלותי ָּ ָֽ
הוָֽה׃
38ו ַׂשמ ֵ֥תי כסאי בעי ָּ ִ֑לם ו ַהא ַבד ֵ֥תי מ ָּשם ֶ ֵ֥מ ֶלְך ו ָּׂשרים נאם־י ָּ
הוָֽה׃
39ו ָּה ָּיָ֣ה׀ ב ַאח ָ֣רית ַהיָּ מים ָּאשוב ֶאת־ש ֵ֥בית ע ָּילם נאם־י ָּ

ס

־א ֶרץ ַכׂש ִ֑דים ב ַיד ירמָּיֵ֥הו
ל־ב ֶבל ֶאל ֶ ָ֣
הוה ֶא ָּ
ַ 1 50ה ָּד ָּבר א ֶשר ד ֶבר י ָּ
ַהנָּ ָֽביא׃
ַ 2הגידו ַבגוים ו ַהשמיעו וָֽ ׂשאו־נס ַהשמיעו ַאל־ת ַכ ִ֑חדו אמרו נלכ ָּדה
יה׃
לול ָּ
יה ַחתו ג ֶ ָֽ
ָּב ֶבל ה ֵ֥ביש בל ַ ָ֣חת מר ָּדְך ה ָ֣בישו ע ַצ ֶב ָּ
ָ֣ 3כי ָּע ָּלה ָּע ֶלי ָּה גוי מ ָּצפון ָֽהוא־יָּ שית ֶאת־ ַאר ָּצּה ל ַש ָּמה ו ָֽלא־יה ֶ ֵ֥יה
יושב ָּ ִ֑בּה מ ָּא ָּ ֵ֥דם ו ַעד־בה ָּמה ָּנֵ֥דו ָּה ָּ ָֽלכו׃
ַ 4ביָּ מים ָּהה ָּמה ו ָּבעת ַההיא נאם־יהוָּ ה יָּבאו בנָֽי־יׂש ָּראל ֵ֥ה ָּמה
הוֵ֥ה ֱאֹלה ֶיהם י ַב ָֽקשו׃
ובכו ילכו ו ֶאת־י ָּ
הודה יַ ח ָּ ִ֑דו ָּהלוְך ָּ
ובנָֽי־י ָּ
עולם ֵ֥לא
5ציָ֣ ון יש ָּאלו ֶד ֶרְך ָ֣הנָּ ה פני ֶ ִ֑הם ֵ֚באו ונלוָ֣ ו ֶאל־יהוָּ ה ב ֵ֥רית ָּ
ת ָּש ָֽכ ַח׃
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יהם התעום ָּהרים ָֽשוב ִ֑בים מ ַהר ֶאל־גב ָּעה
6צאן ָֽאבדות ָּהי ָ֣ה ַעמי רע ֶ ָ֣
ָּה ָּלכו ָּשכחו רב ָּ ָֽצם׃
ָּ 7כל־מוצאי ֶ ָ֣הם א ָּכלום ו ָּצרי ֶ ֵ֥הם ָּאמרו ָ֣לא נֶ א ָּ ִ֑שם ַת ַחת א ֶשר ָּחטאו
הוָֽה׃
ה־צ ֶדק ומקוֵ֥ה א ָֽבות ֶיהם י ָּ
ַ ָֽליהוָּ ה נו ֶ

ס

י־צאן׃
ֵ֚ 8נדו מ ָ֣תוְך ָּב ֶבל ומ ֶ ֵ֥א ֶרץ ַכׂשדים י ִ֑צאו והיו כ ַעתודים לפנ ָֽ
־ב ֶבל ק ַהל־גוים גדלים מ ֶ ָ֣א ֶרץ ָּצפון
ָ֣ 9כי ה ָ֣נה ָּאנכי מעיר ו ַמע ֶלה ַעל ָּ
ו ָּעָ֣רכו ָּלּה מ ָּשם ת ָּלכִ֑ד ח ָּציו כג ָ֣בור ַמשכיל ֵ֥לא יָּ שוב רי ָּ ָָֽקם׃
11ו ָּהי ָּ ֵ֥תה ַכׂשדים ל ָּש ָּ ִ֑לל ָּכל־של ֶ ֵ֥לי ָּה יׂש ָּבעו נאם־יהָּ ָֽוה׃
11כי תׂשמחי ָ֣כי ַ ָֽת ַעלזי שסי נַ ח ָּל ִ֑תי ֵ֚כי ָּתפושי כ ֶעג ָּלָ֣ה ָּד ָּשה ותצהלי
ָּכאב ָֽרים׃
ולדת ֶכִ֑ם הנה ַאח ָ֣רית גוים מד ָּבר צ ָּיֵ֥ה
12בו ָּשה אמ ֶכם מאד ָּחפ ָּרה יָֽ ַ
וַ ע ָּר ָּ ָֽבה׃
13מ ֶק ֶצף יהוָּ ה ָ֣לא תשב ו ָּהי ָּ ֵ֥תה ש ָּמ ָּמה כ ָּ ִ֑לּה ֵ֚כל ע ָ֣בר ַעל־ ָּב ֶבל י ֵ֥שם
יה׃
כות ָּ
ל־מ ֶ ָֽ
ל־כ ַ
וישרק ַע ָּ
ל־חץ
ל־תחמלו ֶא ִ֑
יה ַ ָֽא ַ
14ערכו ַעל־ ָּב ֶבל׀ ָּסביב ָּכל־ ָ֣דרכי ֶק ֶשת י ָ֣דו א ֶל ָּ
יהוה ָּח ָּ ָֽט ָּאה׃
ֵ֥כי ַ ָֽל ָּ
יה כי
ומות ָּ
יה נֶ ֶהרסו ָֽח ֶ ִ֑
וית ָּ
ָּ 15הריעו ָּע ֶלי ָּה ָּסביב נָּ ת ָּנָ֣ה יָּ ָּדּה ָּנָֽפלו ָּאש ֶ
ׂשו־לּה׃
הוֵ֥ה היא ה ָּ ָ֣נַֽקמו ָּבּה ַכא ֶ ֵ֥שר ָּעׂש ָּתה ע ָּ ָֽ
נק ַמת י ָּ
16כרתו זור ַע מ ָּב ֶבל ות ֵ֥פׂש ַמ ָּגל בעָ֣ת ָּק ִ֑ציר מפני ֶ ָ֣ח ֶרב ַהיונָּ ה איש
ל־עמו יפנו ו ֵ֥איש ל ַארצו יָּ נָֽסו׃
ֶא ַ
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ֶׂ 17שה פזו ָּרה יׂש ָּראל א ָּריָ֣ ות ה ִ֑דיחו ָּהראשון א ָּכלו ֶ ָ֣מ ֶלְך ַאשור ו ֶזה
אצר ֶ ֵ֥מ ֶלְך ָּב ֶ ָֽבל׃
בוכד ֶר ַ
ָּה ַאחרון עצמו נ ַ

ס

ָּ 18לכן ָֽכה־ ָּא ִַ֞מר יהָּוה צ ָּבאות ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל הנ ֵ֥ני פקד ֶאל־ ֶ ֵ֥מ ֶלְך ָּב ֶבל
ל־מ ֶלְך ַא ָֽשור׃
ל־אר ִ֑צו ַכא ֶ ֵ֥שר ָּפ ַָקדתי ֶא ֶ ֵ֥
ו ֶא ַ
19וש ַבבתי ֶאת־יׂש ָּראל ֶאל־נָּ והו ו ָּר ָּ ֵ֥עה ַה ַכר ֶמל ו ַה ָּב ָּ ִ֑שן וב ַ ֵ֥הר ֶאפ ַרים
ו ַהגל ָּעד תׂש ַ ֵ֥בע נַ פ ָֽשו׃
ַ 21ביָּ ָ֣מים ָּההם ו ָּבעת ַההיא נאם־יהוָּ ה יב ַ ִ֞קש ֶאת־עון יׂש ָּראל ואינֶ נו
הודה ו ָ֣לא ת ָּמ ֶצִ֑אינָּ ה ֵ֥כי ֶאס ַלח ַלא ֶ ֵ֥שר ַאש ָֽאיר׃
ת־ח ֵ֥טאת י ָּ
ו ֶא ַ
יה ו ֶאל־יושבי פ ִ֑קוד חרב ו ַהחרם
ל־ה ָּא ֶרץ מ ָּר ַתים עלָ֣ה ָּע ֶל ָּ
ַ 21ע ָּ
יתיך׃
יהם נאם־יהוָּ ה וַ עׂשה ככל א ֶ ֵ֥שר צו ָֽ
ַ ָֽאחר ֶ

ס

ֵ֥ 22קול מל ָּח ָּמה ָּב ָּ ִ֑א ֶרץ ו ֶש ֶבר גָּ ָֽדול׃
ל־ה ָּ ִ֑א ֶרץ ָ֣איְך ָּהי ָּתה ל ַש ָּמה ָּב ֶבל ַבגויָֽם׃
 23איְך נג ַדע וַ י ָּשבר ַפטיש ָּכ ָּ
24יָּ קשתי ָּלְך וגַ ם־נל ַכדת ָּב ֶבל ו ַאת ָ֣לא יָּ ָּ ִ֑ד ַעת נמצאת וגַ ם־נת ַפׂשת ֵ֥כי
יהוה התגָּ ָֽרית׃
ַ ָֽב ָּ
ָּ 25פ ַתח יהוָּ ה ֶאת־ ָ֣או ָּצרו וַ יוצא ֶאת־כ ָ֣לי זַ ע ִ֑מו כי־מ ָּלא ָּ ָ֣כה היא ַ ָֽלאד ָּני
יהוה צ ָּבאות ב ֶ ֵ֥א ֶרץ ַכׂש ָֽדים׃
וה
ימ ָּ
וה כמו־ערמים ו ַהחר ִ֑
יה ָּסלֵ֥ ָּ
ָֽ 26באו־ ָּלּה מקץ פת ָ֣חו ַמאב ֶס ָּ
י־לּה שא ָֽרית׃
ַאל־תה ָּ
יומם ֵ֥עת פק ָּד ָּ ָֽתם׃
י־בא ָּ
יהם ָֽכ ָּ ֵ֥
27חרבו ָּכל־ ָּפ ֶרי ָּה ירדו ַל ָּ ִ֑ט ַבח ָ֣הוי על ֶ
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ֵ֥ 28קול נָּ סים ופלטים מ ֶ ָ֣א ֶרץ ָּב ֶ ִ֑בל ל ַה ָ֣גיד בציון ֶאת־נק ַמת יהָּ ָ֣וה ֱאֹלהינו
יכ ָֽלו׃
נק ַמת ה ָּ
ָ֣יה ָּסביב
ַ 29הש ָ֣מיעו ֶאל־ ָּב ֶ ָ֣בל׀ ַרבים ָּכל־דרכי ֶק ֶשת חנו ָּע ֶל ָּ
ׂשו־לִּ֑ה כי
מו־לָּ֣ה כ ָּפ ֳע ָּלּה ככל א ֶ ֵ֥שר ָּעׂש ָּתה ע ָּ
־ְְ פל ָּטה ַשל ָּ
ַאל־יהי ָּ
הוה ָּז ַָּֽדה ֶאל־ק ֵ֥דוש יׂש ָּר ָֽאל׃
ֶאל־י ָּ
ל־אנשי מל ַחמ ָּ ֵ֥תּה י ַדמו ַביֵ֥ ום ַההוא
יה ו ָּכ ַ
יה ברחב ֶ ִ֑ת ָּ
חור ָּ
ָּ 31לכן יפלֵ֥ ו ַב ֶ
הוָֽה׃
נאם־י ָּ

ס

31הנני א ֶליך זָּ דון נאם־אד ָּ ֵ֥ני יהוה צ ָּב ִ֑אות כי ָּ ֵ֥בא יומך ֵ֥עת פ ַקד ָֽתיך׃
32ו ָּכ ַשל זָּ דון ונָּ ַפל ו ֵ֥אין לו מָ ִ֑קים וה ַצתי אש ב ָּע ָּריו ו ָּאכ ָּלה
ָּכל־סביב ָּ ָֽתיו׃

ס

33כה ָּא ַמר יהָּ ָ֣וה צ ָּבאות עשוָקים בני־יׂש ָּר ֵ֥אל ובני־יהו ָּדה יַ ח ָּ ִ֑דו
יהם ֶה ֱח ָ֣זיקו ָּבם מאנו ַשל ָּ ָֽחם׃
ו ָּכל־ ָֽשב ֶ
יבם ל ַמ ַען הרג ַָ֣יע
הוה צ ָּבאות שמו ֵ֥ריב יָּ ריב ֶאת־ר ָּ ִ֑
34גא ָּ ָ֣לם׀ ָּחזָּ ק י ָּ
ת־ה ָּא ֶרץ והרגיז ליש ֵ֥בי ָּב ֶ ָֽבל׃
ֶא ָּ
יה
ל־ׂש ֶר ָּ
הוִ֑ה ו ֶאל־ישבָ֣י ָּב ֶבל ו ֶא ָּ
ֵ֥ ֶ 35ח ֶרב ַעל־ ַכׂשדים נאם־י ָּ
יה׃
ו ֶאל־ח ָּכ ֶ ָֽמ ָּ
יה וָּ ָּ ָֽחתו׃
בור ָּ
ל־ה ַבדים ונ ָּ ִ֑אלו ֶ ֵ֥ח ֶרב ֶאל־ג ֶ
ֵ֥ ֶ 36ח ֶרב ֶא ַ
תוכּה ו ָּהיָ֣ ו לנָּ ִ֑שים
ל־ה ֶע ֶרב א ֶ ֵ֥שר ב ָּ
ל־כ ָּ
ל־סוסיו ו ֶאל־רכבו ו ֶא ָּ
ָּ ָ֣
ֶ 37ח ֶרב ֶא
יה וב ָּזָֽזו׃
ֶ ֵ֥ח ֶרב ֶאל־אוצר ֶת ָּ
ובאימים יתה ָּ ָֽללו׃
יָּבשו ָ֣כי ֶא ֶרץ פסלים היא ָּ
יה ו ִ֑
ֵ֥ 38ח ֶרב ֶאל־מ ֶימ ָּ
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ָּ 39לכן ישבו ציים ֶאת־איים ו ָּ ֵ֥ישבו ָּבּה בנָ֣ ות יַ ָֽע ָּנִ֑ה ו ָֽלא־ת ֵ֥שב עוד ָּלנֶ ַצח
ד־דור וָּ ָֽדור׃
ו ֵ֥לא תשכון ַע ֵ֥
הוִ֑ה
יה נאם־י ָּ
 41כ ַמהפ ַכת ֱאֹלהים ֶאת־סדם ו ֶאת־עמ ָּרה ו ֶאת־שכ ֶנ ָּ
ן־א ָּ ָֽדם׃
ָֽלא־י ֵ֥שב ָּשם איש ו ָֽלא־יָּ גֵ֥ ור ָּבּה ֶב ָּ
י־א ֶרץ׃
 41הנה ַ ֵ֥עם ָּבא מ ָּצ ִ֑פון וגוי גָּ דול ומ ָּל ָ֣כים ַרבים יערו מיַ רכת ָּ ָֽ
קולם ַכיָּ ָ֣ם יֶ ֱה ֶמה
ָ֣ ֶ 42ק ֶשת וכי ִ֞דן יַ חזיקו ַאכזָּ ֵ֥רי ה ָּמה ו ָ֣לא י ַרחמו ָּ
ת־ב ֶ ָֽבל׃
ו ַעל־סוסים יר ָּ ִ֑כבו ָּערוְך כאיש ַלמל ָּח ָּמה ָּע ַליְך ַב ָּ
ָּ 43ש ַמע ֶ ָֽמ ֶלְך־ ָּב ֶבל ֶאת־שמ ָּעם ו ָּר ָ֣פו יָּ ָּ ִ֑דיו ָּצ ָּרה ֶה ֱחזי ַקתהו חיל ַכיול ָּ ָֽדה׃
יתן ָֽכי־ ַארג ָּעה ארוצם
44הנה כ ַאר ִ֞יה יַ ע ֶלה מג ָ֣און ַהיַ רדן ֶאל־נוָ֣ה א ָּ
י־זָ֣ה ר ֶעה
ומ ֶ
ומי יוע ֶדני ָֽ
ָ֣יה ֶאפ ִ֑קד ָ֣כי מי ָּכמוני ָ֣
ומי ָּבחור א ֶל ָּ
יה ֵ֥
ָֽמ ָּע ֶל ָּ
א ֶ ֵ֥שר יַ עמד ל ָּפ ָּנָֽי׃
ָּ 45ל ִ֞כן שמ ָ֣עו ע ַצת־יהוָּ ה א ֶשר יָּ ַעץ ֶאל־ ָּב ֶבל ו ַמחשבו ָּתיו א ֶ ֵ֥שר ָּח ַשב
ם־לא יַ שים על ֶיהם
ירי ַהצאן א ֵ֥
ֶאל־ ֶ ָ֣א ֶרץ ַכׂש ִ֑דים אם־לא יס ָּחבום צע ָ֣
נָּ ֶוָֽה׃
46מקול נתפ ָּ ָׂ֣שה ָּב ֶבל נרע ָּשה ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ וז ָּעָ ָּקה ַבגויֵ֥ם נש ָּ ָֽמע׃

ס

ל־ב ֶבל ו ֶאל־ישבי לָ֣ב ָּק ָּ ִ֑מי ר ַוח
ֵ֚ 1 51כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה הנני מ ָ֣עיר ַע ָּ
ַמש ָֽחית׃
יה מ ָּסביב
י־היֵ֥ ו ָּע ֶל ָּ
ת־אר ָּ ִ֑צּה ָֽכ ָּ
וה ויבקקו ֶא ַ
2וש ַלחתי ל ָּב ֶבל׀ זָּ רים וזר ָּ
ביֵ֥ ום ָּר ָּ ָֽעה׃
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יה
ל־בָ֣ח ֶר ָּ
ל־תחמלו ֶא ַ
ָֽ ֶ 3אל־ ַהדרְך ַקשתו ו ֶאל־ית ַעל בסרינִ֑ ו ו ַ ָֽא ַ
ַהחרימו ָּכל־צ ָּב ָּ ָֽאּה׃
4ונָּ פלֵ֥ ו ח ָּללים ב ֶ ָ֣א ֶרץ ַכׂש ִ֑דים ומד ָּקרים בחוצו ֶ ָֽתי ָּה׃
הוה צ ָּב ִ֑אות כי ַאר ָּצם
ֹלהיו ָֽמי ָּ
יהודה ָֽמ ֱא ָּ
א־אל ָּמן יׂש ָּראל ָֽו ָּ
5כי ָֽל ַ
ָּמל ָּ ָ֣אה ָּא ָּשם מקדוש יׂש ָּר ָֽאל׃
6נָ֣סו׀ מ ָ֣תוְך ָּב ֶבל ו ַמלטו ָ֣איש נַ פשו ַאל־ת ַדמו ַבע ָּונִּ֑ה כי עת נ ָּק ָּ ֵ֥מה
היא ַ ָֽליהוָּ ה גמול ֵ֥הוא מ ַשלם ָּ ָֽלּה׃
ל־ה ָּ ִ֑א ֶרץ מיינָּ ּה ָּש ָ֣תו גוים ַעל־כן
7כוס־זָּ ָּהב ָּב ֶבל ביַ ד־יהוָּ ה מ ַש ֶכ ֶרת ָּכ ָּ
יתהללֵ֥ ו גויָֽם׃
8פתאם נָּ פ ָּ ֵ֥לה ָּב ֶבל וַ ת ָּש ִ֑בר הי ָ֣לילו ָּע ֶלי ָּה קחו ֳצרי ל ַמכאו ָּבּה או ַלי
ת ָּר ָֽפא׃
9ר ָ֣פאנו ֶאת־ ָּב ֶבל ו ָ֣לא נר ָּפ ָּתה עזבו ָּה ונלְך ָ֣איש ל ַאר ִ֑צו ָֽכי־נָּ ַגע
ל־ה ָּש ַמים מש ָּפ ָּטּה ונ ָּשא ַעד־ש ָּח ָָֽקים׃
ֶא ַ
הוֵ֥ה
ת־מעׂשה י ָּ
11הו ֵ֥ציא יהָּוה ֶאת־צדק ִ֑תינו ֵ֚באו ונ ַספ ָּ ָ֣רה בציון ֶ ָֽא ַ
ֹלהינו׃
ֱא ָֽ
ָּ 11ה ָ֣ברו ַהחצים מל ָ֣או ַהש ָּלטים ה ָ֣עיר יהוָּ ה ֶאת־ר ַוח ַמלכָ֣י ָּמ ַדי
יכ ָֽלו׃
יתּה ָֽכי־נק ַמת יהוָּ ה היא נק ַמת ה ָּ
ל־ב ֶ ֵ֥בל מז ָּמתו ל ַהשח ָּ ִ֑
י־ע ָּ
ָֽכ ַ
ֶ 12אל־חומת ָּב ֶבל ׂשאו־נס ַהחזיקו ַהמש ָּמר ָּהקימו ָֽשמרים ָּהכינו
ם־ע ָּׂשה ֵ֥את א ֶשר־ד ֶבר ֶאל־יש ֵ֥בי ָּב ֶ ָֽבל׃
ָּה ָֽאר ִ֑בים ֵ֚כי גַ ם־זָּ ַ ָ֣מם יהוָּ ה גַ ָּ
וצ ִ֑רת ָּ ֵ֥בא קצְך ַא ַ ֵ֥מת בצ ָֽעְך׃
ל־מים ַרבים ַר ַבת ָֽא ָּ
13ש ַכנתי ַע ַ ָ֣
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14נש ַבע יהָּ ֵ֥וה צ ָּבאות בנַ פ ִ֑שו ָ֣כי אם־מלאתיְך ָּא ָּדם ַכיֶ ֶלק ו ָּענֵ֥ ו ָּע ַליְך
ידד׃
ה ָּ ָֽ

ס

15ע ֵׂ֥שה ֶא ֶרץ בכחו מ ֵ֥כין תבל ב ָּחכ ָּמ ִ֑תו ובתבונָּ תו נָּ ָּ ֵ֥טה ָּש ָּ ָֽמים׃
ה־א ֶרץ ב ָּרָקים
16לקול תתו ה ֵ֥מון ַמים ַב ָּש ַמים וַ יַ ֵַ֥על נׂשאים מקצ ָּ ִ֑
ַל ָּמ ָּטר ָּע ָּׂשה וַ ֵ֥יצא ר ַוח מאצר ָּ ָֽתיו׃
א־ר ַוח
17נב ַער ָּכל־ ָּא ָּדם מ ַד ַעת ה ֵ֥ביש ָּכל־צרף מ ָּ ִ֑פ ֶסל כי ֶ ֵ֥ש ֶקר נסכו ול ֵ֥
ָּ ָֽבם׃
ָ֣ ֶ 18ה ֶבל ה ָּמה ַמעׂשה ַתעת ִ֑עים ב ֵ֥עת פק ָּד ָּתם יא ָֽבדו׃
הוֵ֥ה
ָֽ 19לא־כא ֶלה ָ֣ח ֶלק יַ עקוב ָֽכי־יוצר ַהכל הוא וש ֶבט נַ ח ָּל ִ֑תו י ָּ
צ ָּבאות ש ָֽמו׃

ס

ַ 21מפץ־ ַא ָּ ָ֣תה לי כלי מל ָּח ָּ ִ֑מה ונ ַפצתי בך גוים והש ַח ֵ֥תי בך ַממ ָּל ָֽכות׃
21ונ ַפצ ָ֣תי בך סוס ו ָֽרכ ִ֑בו ונ ַפצ ָ֣תי בך ֶר ֶכב ורכ ָֽבו׃
22ונ ַפצתי בך ָ֣איש וא ָּשה ונ ַפצ ֵ֥תי בך זָּ ָָ֣קן וָּ ָּנ ִַ֑ער ונ ַפצ ָ֣תי בך ָּבחור
תולה׃
וב ָּ ָֽ
23ונ ַפצתי בך ר ֶ ָ֣עה ו ֶעדרו ונ ַפצ ֵ֥תי בך א ָּ ָ֣כר וצמ ִ֑דו ונ ַפצ ָ֣תי בך ַפחות
וסגָּ נָֽים׃
24וש ַלמתי ל ָּב ֶבל ול ָ֣כל׀ יוש ָ֣בי ַכׂשדים את ָּכל־ ָּר ָּע ָּתם א ֶשר־ ָּע ֵׂ֥שו בציון
הוה׃
ל ָֽעיני ֶ ִ֑כם נאם י ָּ ָֽ

ס

ל־ה ָּ ִ֑א ֶרץ ונָּ טיתי
ת־כ ָּ
25הנני א ֶליך ַהר ַה ַמשחית נאם־יהוָּ ה ַה ַמשחית ֶא ָּ
ן־הס ָּלעים ונ ַתתיך ל ַ ֵ֥הר ׂשר ָּ ָֽפה׃
ֶאת־יָּ די ָּע ֶליך וגלגַ לתיך מ ַ
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26ו ָֽלא־יקחו ממך ֶ ָ֣א ֶבן לפנָּ ה ו ֶא ֶבן ל ָֽמו ָּס ִ֑דות ָֽכי־שמ ֵ֥מות עו ָּלם ָֽתה ֶיה
הוה׃
נאם־י ָּ ָֽ
ׂ27שאו־נָ֣ס ָּב ָּא ֶרץ תקעו שו ָּפר ַבגוים ַקדשו ָּע ֶלי ָּה גוים ַהשמיעו ָּע ֶלי ָּה
יה טפ ָּסר ַ ָֽהעלו־סוס כ ֶי ֵֶ֥לק
ַממל ֵ֥כות א ָּר ַרט מנָ֣י ו ַאשכ ָּנִ֑ז פקדו ָּע ֶל ָּ
ָּס ָּ ָֽמר׃
ת־כל־סגָּ ֶנ ִָּ֑יה ואת
יה ו ֶא ָּ
חות ָּ
ת־פ ֶ
ַ 28קדשו ָּע ֶלי ָּה גוים ֶאת־ ַמל ָ֣כי ָּמ ַדי ֶא ַ
ל־א ֶרץ ֶממ ַשל ָֽתו׃
ָּכ ֶ ֵ֥
ל־ב ֶבל ַמחש ָ֣בות יהוָּ ה ָּל ִׂ֞שום
29וַ תר ַ ֵ֥עש ָּה ָּא ֶרץ וַ ָּת ִ֑חל ָ֣כי ָּק ָּמה ַע ָּ
יושב׃
ת־א ֶרץ ָּב ֶבל ל ַש ָּמה מ ֵ֥אין ָֽ
ֶא ֶ
ָּ 31חדלו גבורי ָּב ֶבל לה ָּלחם ָּ ָֽישבו ַבמ ָּצדות נָּ ש ָּ ֵ֥תה גבו ָּר ָּתם ָּהיָ֣ ו לנָּ ִ֑שים
יה׃
יח ָּ
יה נשב ֵ֥רו בר ֶ ָֽ
ה ֵ֥ציתו משכנ ֶת ָּ
ָּ 31רץ לק ַראת־ ָּרץ יָּ רוץ ו ַמגיד לק ַ ָ֣ראת ַמ ִ֑גיד ל ַהגיד ל ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּב ֶבל
ָֽכי־נלכ ָּ ֵ֥דה עירו מ ָּק ֶ ָֽצה׃
32ו ַה ַמע ָּב ָ֣רות נת ָּפׂשו ו ֶאת־ ָּהאגַ מים ָּׂשר ָ֣פו ָּב ִ֑אש ו ַאנ ֵ֥שי ַהמל ָּח ָּמה
נב ָּ ָֽהלו׃

ס

יכּה
־ב ֶבל כג ֶרן עָ֣ת הדר ָּ ִ֑
33כי כה ָּא ַמר יהָּוה צ ָּבאות ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל ַבת ָּ
־ה ָּקציר ָּ ָֽלּה׃
וב ָּאה ָֽעת ַ
ָ֣עוד מ ַעט ָּ ֵ֥
אצר ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּב ֶבל הציגַ נו כ ָ֣לי ריק ב ָּל ַענו ַכ ַתנין
בוכד ֶר ַ
34א ָּכ ַ ָ֣לנו ה ָּמ ַמנו נ ַ
יחנו׃
מ ָּ ֵ֥לא כרׂשו ָֽמע ָּד ָּנִ֑י ֱהד ָּ ָֽ
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ש ֶבת ציִ֑ ון ו ָּדמי ֶאל־ישבָ֣י ַכׂשדים
אמר י ֶ ָ֣
ל־ב ֶבל ת ַ
35ח ָּמסי ושארי ַע ָּ
רוש ָּ ָֽלם׃
אמר י ָּ
ת ַ

ס

ָּ 36לכן ֵ֚כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה הנני־ ָּרב ֶאת־ריבְך ונ ַקמתי ֶאת־נק ָּמ ִ֑תְך
קורּה׃
ו ַהח ַרבתי ֶאת־יַ ָּמּה וה ַבשתי ֶאת־מ ָּ ָֽ
יושב׃
עון־תנים ַש ָּ ֵ֥מה ושר ָָּקה מ ֵ֥אין ָֽ
ַ
37ו ָּהי ָּתה ָּב ֶבל׀ לגַ לים׀ מ
גורי א ָּריָֽ ות׃
38יַ ח ָּדו ַככפ ָ֣רים יש ָּ ִ֑אגו נָּ ערו כ ֵ֥
יהם והש ַכרתים ל ַ ָ֣מ ַען יַ עֹלזו ויָּ שנֵ֥ ו
39בח ִָּ֞מם ָּא ָ֣שית ֶאת־משת ֶ
הוָֽה׃
ת־עולם ו ָ֣לא יָּ ִָ֑קיצו נאם י ָּ
ָּ
שנַ
תודים׃
ם־ע ָֽ
ָֽ 41אורידם כ ָּכ ָ֣רים לט ִ֑ב ַוח כאילים ע ַ
ל־ה ָּ ִ֑א ֶרץ ָ֣איְך ָּהי ָּתה ל ַש ָּמה ָּב ֶבל
ֵ֚ 41איְך נלכ ָּ ָ֣דה ש ַשְך וַ ת ָּתפׂש תה ַלָ֣ת ָּכ ָּ
ַבגויָֽם׃
ָּ 42ע ָּ ֵ֥לה ַעל־ ָּב ֶבל ַהיָּ ִ֑ם ַבה ֵ֥מון גַ ָּליו נכ ָּ ָֽס ָּתה׃
ָּ 43היו ָּע ֶרי ָּה ל ַש ָּמה ֶא ֶרץ צ ָּיָ֣ה וַ ע ָּר ָּ ִ֑בה ֶא ֶרץ ָֽלא־ישב ָּבהן ָּכל־איש
ן־א ָּ ָֽדם׃
ו ָֽלא־יַ ע ֵ֥בר ָּבהן ֶב ָּ
44ו ָּפ ַקדתי ַעל־בל ב ָּב ֶבל והצאתי ֶאת־בלעו מפיו ו ָֽלא־ינה ֵ֥רו א ָּליו עוד
ם־חומת ָּב ֶבל נָּ ָּ ָֽפ ָּלה׃
ַ ֵ֥
גויִ֑ם גַ
45צאו מתו ָּכּה ַעמי ו ַמלטו ָ֣איש ֶאת־נַ פ ִ֑שו מחרון ַאף־יהָּ ָֽוה׃
46ו ֶפן־י ַרְך ל ַבב ֶכם ו ָֽתיראו ַבשמו ָּעה ַהנש ַ ָ֣מ ַעת ָּב ָּ ִ֑א ֶרץ ו ָּבא ַב ָּש ָּנָ֣ה
מועה ו ָּח ָּ ָ֣מס ָּב ָּא ֶרץ ומשל ַעל־מ ָֽשל׃
מועה ו ַאח ָּריו ַב ָּשנָּ ה ַהש ָּ
ַהש ָּ
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ָּ 47לכן ה ָ֣נה יָּ ָ֣מים ָּבאים ו ָּפ ַקדתי ַעל־פסי ָ֣לי ָּב ֶבל ו ָּכל־ ַאר ָּצּה ת ִ֑בוש
יה יפלֵ֥ ו בתו ָּ ָֽכּה׃
ו ָּכל־ח ָּל ֶל ָּ
־לּה
שר ָּב ֶ ִ֑הם כי מ ָּצפון יָּ בוא ָּ ֵ֥
48ורננו ַעל־ ָּב ֶבל ָּש ַ ָ֣מים וָּ ָּא ֶרץ וכל א ֶ ָ֣
הוָֽה׃
ַהשודדים נאם־י ָּ
ל־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
49גַ ם־ ָּב ֶבל לנפל ַ ָֽחל ָ֣לי יׂש ָּר ִ֑אל גַ ם־ל ָּב ֶ ֵ֥בל נָּ פלו ַ ָֽחל ֵ֥לי ָּכ ָּ
וש ַלם
ל־תע ִ֑מדו זכרו ָֽמ ָּרחוק ֶאת־יהוָּ ה ו ָֽיר ָּ
51פל ָ֣טים מ ֶח ֶרב הלכו ַ ָֽא ַ
ַתע ֶלֵ֥ה ַעל־ל ַבב ֶ ָֽכם׃
ֵ֚ 51בשנו ָֽכי־ ָּש ַ ָ֣מענו ֶחר ָּפה כס ָּ ֵ֥תה כל ָּמה ָּפ ִ֑נינו ֵ֚כי ָּ ָ֣באו זָּ רים
הוָֽה׃
ַ ָֽעל־מקדשי ֵ֥בית י ָּ

ס

ָּ 52ל ִ֞כן ה ָֽנה־יָּ מים ָּבאים נאם־יהוָּ ה ו ָּפ ַקדתי ַעל־פסי ֶ ִ֑לי ָּה וב ָּכל־ ַאר ָּצּה
יֶ ֱא ֵ֥נק ָּח ָּ ָֽלל׃
ָֽ 53כי־ ַתע ֶלה ָּב ֶבל ַה ָּש ַמים ו ֵ֥כי ת ַבצר מ ָ֣רום ע ָּ ִ֑זּה מאתי יָּ באו שדדים
הוה׃
ָּלּה נאם־י ָּ ָֽ

ס

ֵ֥ 54קול ז ָּעָ ָּקה מ ָּב ֶ ִ֑בל ו ֶ ֵ֥ש ֶבר גָּ דול מ ֶ ֵ֥א ֶרץ ַכׂש ָֽדים׃
ָֽ 55כי־שדד יהוָּ ה ֶאת־ ָּב ֶבל וא ַ ֵ֥בד מ ֶמנָּ ה ָ֣קול גָּ ִ֑דול ו ָּהמו גַ לי ֶהם כ ַ ָ֣מים
קולם׃
ַרבים נ ַ ֵ֥תן שאון ָּ ָֽ
תותם ָ֣כי אל
יה חת ָּתה ַקש ָּ ִ֑
בור ָּ
ל־ב ֶבל שודד ונלכדו ג ֶ
יה ַע ָּ
56כי ָּבא ָּע ֶל ָּ
הוה ַשלֵ֥ם י ַשלָֽם׃
גמלות י ָּ
57והש ַכרתי ָּׂש ֶרי ָּה וַ ח ָּכ ֶמי ָּה ַפחו ֶתי ָּה וסגָּ נֶ י ָּה וגבו ֶרי ָּה ויָּ שנֵ֥ ו שנַ ת־עו ָּלם
הוה צ ָּבאות ש ָֽמו׃
ם־ה ֶמ ֶלְך י ָּ ֵ֥
ו ָ֣לא יָּ ִָ֑קיצו נא ַ
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הוָ֣ה צ ָּבאות חמות ָּב ֶבל ָּ ָֽהר ָּח ָּבה ַערעָ֣ר תת ַער ָּער
ה־א ִַ֞מר י ָּ
ָֽ 58כ ָּ
יה ַהגבהים ָּב ָ֣אש י ַצִ֑תו ויַָֽֽגעו ַעמים בדי־ריק ולא ֵ֥מים בדי־אש
וש ָּע ֶ ֵ֥ר ָּ
ויָּ ָֽעפו׃

ס

ן־מחסיָּ ה
ַ 59ה ָּד ִָּ֞בר א ֶשר־צָּ ָ֣וה׀ ירמָּיָ֣הו ַהנָּ ביא ֶאת־ׂש ָּר ָּיָ֣ה ֶבן־נריָּ ה ֶב ַ
ב ֶלכ ִ֞תו ֶאת־צדקיָּ הו ֶ ָֽמ ֶלְך־יהו ָּדה ָּב ֶבל בש ַנֵ֥ת ָּהרבעית ל ָּמל ִ֑כו וׂש ָּר ָּיה
נוחה׃
ַ ֵׂ֥שר מ ָּ ָֽ
61וַ יכ ָ֣תב ירמיָּ הו את ָּכל־ ָּה ָּר ָּעה א ֶשר־ ָּת ֵ֥בוא ֶאל־ ָּב ֶבל ֶאל־ ָ֣ס ֶפר ֶא ָּ ִ֑חד
ל־הד ָּב ָ֣רים ָּהא ֶלה ַהכתבים ֶאל־ ָּב ֶ ָֽבל׃
ֵ֚את ָּכ ַ
את ֵ֥את
ית ָֽו ַָּֽק ָּר ָּ
61וַ ֵ֥יא ֶמר ירמ ָּיהו ֶאל־ׂש ָּר ָּ ִ֑יה כבאךָ֣ ָּב ֶבל ָֽו ַָּֽרא ָּ
ל־הד ָּברים ָּה ָֽא ֶלה׃
ָּכ ַ
62ו ָּא ַמר ָּת יהוָּ ה ַא ָּתה ד ַבר ָּת ֶאל־ ַה ָּמקום ַהזֶ ה ל ַהכריתו לבלתי
עולם ָֽתה ֶיָֽה׃
ֱהיָֽ ות־בו יושב למ ָּא ָּדם ו ַעד־בה ָּ ִ֑מה ָֽכי־שמ ֵ֥מות ָּ
63ו ָּהיָּ ה כ ַכלָ֣ תך לקרא ֶאת־ ַה ָ֣ס ֶפר ַה ֶ ִ֑זה תקשר ָּע ָּליו ֶא ֶבן והש ַלכתו
ל־תוְך פ ָּ ָֽרת׃
ֶא ֵ֥
64ו ָּא ַמר ָּת ָּכ ָּכה תש ַקע ָּב ֶבל ו ָֽלא־ ָּתקום מפנָ֣י ָּה ָּר ָּעה א ֶשר ָּאנכי מ ֵ֥ביא
יה ויָּ עִ֑פו ַעד־הנָּ ה דב ֵ֥רי ירמָּיָֽהו׃
ָּע ֶל ָּ

ס

ֶ 1 52בן־ ֶעׂשרים ו ַא ַחת ָּשנָּ ה צדקיָּ ָ֣הו ב ָּמלכו ו ַא ַחת ֶעׂשרה ָּשנָּ ה ָּמ ַלְך
שם אמו חמי ַ ֵ֥טל ַ ָֽבת־ירמָּיהו מלב ָּנָֽה׃
בי ָֽרו ָּש ָּ ִ֑לם ו ָ֣
ר־ע ָּׂשה יהויָּ ָָֽקים׃
הוִ֑ה כ ֵ֥כל א ֶש ָּ
2וַ ַי ֵַ֥עׂש ָּה ַרע בעינָ֣י י ָּ
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אותם מ ַעָ֣ל
יכו ָּ
ָ֣ 3כי׀ ַעל־ ַ ָ֣אף יהוָּ ה ָּ ָֽהי ָּתה בירו ָּש ַ ָ֣לם ָֽויהו ָּדה ַעד־השל ֵ֥
ָּפ ָּנִ֑יו וַ ימ ֵ֥רד צדקיָּ הו ב ֶ ֵ֥מ ֶלְך ָּב ֶ ָֽבל׃
4וַ יהי ַב ָּשנָּ ה ַהתשעית ל ָּמלכו ַב ָ֣ח ֶדש ָּהעׂשירי ֶב ָּע ָׂ֣שור ַלח ֶדש ָּבא
ִ֑יה וַ יבנֵ֥ ו
וש ַלם ַוַָֽֽיַ חנו ָּע ֶל ָּ
ְך־ב ֶבל הוא ו ָּכל־חילו ַעל־י ָ֣ר ָּ
אצר ֶ ָֽמ ֶל ָּ
בוכד ֶר ַ
נ ַ
יה ָּדיק ָּס ָֽביב׃
ָּע ֶל ָּ
5וַ ָּת ֵ֥בא ָּהעיר ַב ָּמ ִ֑צור ַ ֵ֚עד ַעש ָ֣תי ֶעׂש ָ֣רה ָּשנָּ ה ַל ֶמ ֶלְך צדק ָּ ָֽיהו׃
א־ה ָּיֵ֥ה ֶל ֶחם
ַ 6בח ֶדש ָּ ָֽהרביעי בתש ָּעָ֣ה ַלח ֶדש וַ יֶ ֱח ַזֵ֥ק ָּה ָּר ָּעב ָּב ִ֑עיר ול ָּ
ל ַ ֵ֥עם ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
שי ַהמל ָּח ָּמה יברחו וַ יצאו מ ָּהעיר ַלי ָּלה ֶד ֶרְך
ל־אנ ָ֣
7וַ ת ָּבָ ַ ָ֣קע ָּהעיר ו ָּכ ַ
ל־העיר ָּס ִ֑ביב וַ ילכו
־גַֽן ַה ֶמ ֶלְך ו ַכׂש ֵ֥דים ַע ָּ
ין־החמ ַתים א ֶשר ַעל ַ ָ֣
ַש ַער ב ַ
ֶ ֵ֥ד ֶרְך ָּהע ָּר ָּ ָֽבה׃
8וַ ירדפו חיל־ ַכׂשדים ַאח ָ֣רי ַה ֶמ ֶלְך וַ יַ ֵ֥שיגו ֶאת־צדק ָּיהו ב ַ ָֽער ָ֣בת יר ִ֑חו
ו ָּכל־חילו נָּ פצו מ ָּע ָּ ָֽליו׃
ַ9וַָֽֽיתפׂשו ֶאת־ ַה ֶמ ֶלְך וַ יַ עלו אתו ֶאל־ ֶמ ֶלְך ָּב ֶבל רב ָּל ָּתה ב ֶ ָ֣א ֶרץ ח ָּ ִ֑מת
וַ י ַד ֵ֥בר אתו מש ָּפ ָֽטים׃
הודה
11וַ יש ַחט ֶ ָֽמ ֶלְך־ ָּב ֶבל ֶאת־ב ֵ֥ני צדק ָּיהו לעי ָּ ִ֑ניו ו ַגם ֶאת־ ָּכל־ ָּׂש ֵ֥רי י ָּ
ָּש ַ ֵ֥חט ברב ָּ ָֽל ָּתה׃
11ו ֶאת־עי ֵ֥ני צדק ָּיהו ע ִ֑ור וַ יַ ַאס ָ֣רהו ַ ָֽבנחש ַתים וַ יבאהו ֶ ָֽמ ֶלְך־ ָּב ֶבל ָּב ֶב ָּלה
מותו׃
וַ ית ֵ֥נהו ב ָֽבית־ ַהפקדת ַעד־יֵ֥ ום ָֽ
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ע־עׂש ָ֣רה ָּשנָּ ה ַל ֶמ ֶלְך
12ו ַבח ֶדש ַ ָֽהחמישי ֶב ָּע ָׂ֣שור ַלח ֶדש היא שנַ ת ת ַ ָֽש ֶ
ב־ט ָּבחים ָּע ַמד לפנֵ֥י
ְך־ב ֶבִ֑ל ָּבא נ ָֽבוזַ רא ָּדן ַר ַ
אצָ֣ר ֶ ָֽמ ֶל ָּ
בוכד ֶר ַ
נ ַ
ירוש ָּ ָֽלם׃
ְך־ב ֶבל ב ָּ
ֶ ָֽמ ֶל ָּ
13וַ יׂש ֵ֥רף ֶאת־בית־יהָּוה ו ֶאת־ ָ֣בית ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך ואת ָּכל־ ָּבתי ירו ָּש ַלם
ל־בית ַהגָּ דול ָּׂש ַ ֵ֥רף ָּב ָֽאש׃
ת־כ ֵ֥
ו ֶא ָּ
רוש ַלם ָּס ִ֑ביב ָּנָֽתצו ָּכל־ ָ֣חיל ַכׂשדים א ֶשר
14ו ֶאת־ ָּכל־ח ֵ֥מות י ָּ
ב־ט ָּב ָֽחים׃
ת־ר ַ
ֶא ַ
ת־ה ָֽנפלים א ֶשר
ת־י ֵֶ֥תר ָּה ָּעָ֣ם׀ ַהנש ָּא ָ֣רים ָּבעיר ו ֶא ַ
 15ומ ַדלות ָּה ָּעם ָֽו ֶא ֶ
ב־ט ָּב ָֽחים׃
ל־מ ֶלְך ָּב ֶבל ואת יֶ ֶָ֣תר ָּ ָֽה ָּא ִ֑מון ֶהג ָּלה נבוזַ רא ָּדן ַר ַ
ָּנָֽפלו ֶא ֶ ָ֣
ב־ט ָּב ִ֑חים לכרמים וליג ָֽבים׃
16ומ ַדלָ֣ ות ָּה ָּא ֶרץ השאיר נבוזַ רא ָּדן ַר ַ
ת־ים
ת־המכנִ֞ ות ו ֶא ָּ
שר לבית־יהוָּ ה ָֽו ֶא ַ
17ו ֶאת־ ַעמודי ַהנח ֶשת א ֶ ָ֣
ת־כל־נחש ָּתם
הוה שב ָ֣רו ַכׂש ִ֑דים וַ יׂש ֵ֥או ֶא ָּ
ַהנח ֶשת א ֶ ֵ֥שר בבית־י ָּ
ָּב ֶ ָֽב ָּלה׃
ת־ה ַכפות
ת־המז ָּר ָ֣קת ו ֶא ַ
ת־המזַ מרות ו ֶא ַ
ת־היָּ עים ו ֶא ַ ָֽ
ת־הסרות ו ֶא ַ
18ו ֶא ַ
ואת ָּכל־כלי ַהנח ֶשת א ֶשר־י ָּשר ֵ֥תו ָּב ֶהם ָּל ָּ ָָֽקחו׃
ת־הס ָ֣ירות
ת־המז ָּרקות ו ֶא ַ
ת־ה ַמחתות ו ֶא ַ
ת־הספים ו ֶא ַ
19ו ֶא ַ
ר־כ ֶסף
ת־המנַ קיות א ֶשר זָּ ָּהב זָּ ָּהב וַ א ֶש ֶ
ת־ה ַכפות ו ֶא ַ
ת־המנרות ו ֶא ַ
ו ֶא ַ
ב־ט ָּב ָֽחים׃
ָּכ ִֶ֑סף ָּל ַָקח ַר ַ
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ר־ת ַחת
ים־ע ָּׂשר נח ֶשת א ֶש ַ ָ֣
ָּ 21ה ַעמו ָ֣דים׀ שנַ ים ַה ָּים ֶא ָּחד ו ַה ָּב ָּ ִ֞קר שנ ָּ
א־ה ָּיָ֣ה מש ָּקל
הוִ֑ה ל ָּ
ַהמכנות א ֶ ֵ֥שר ָּע ָּׂשה ַה ֶ ֵ֥מ ֶלְך שֹלמה לבָ֣ית י ָּ
ל־הכ ֵ֥לים ָּה ָֽא ֶלה׃
לנחש ָּתם ָּכ ַ
קומה ָּה ַעמָ֣ד ָּה ֶא ָּחד וחוט
21ו ָּה ַעמודים שמנֶ ה ֶעׂשרה ַא ָּמה ַ
ים־עׂש ֵ֥רה ַא ָּמה יס ֶ ִ֑בנו ו ָּעביו ַאר ַ ֵ֥בע ַאצ ָּבעות נָּ ָֽבוב ׃
שת ֶ
22וכ ֶת ֶרת ָּע ָּליו נח ֶשת וקו ַמת ַהכ ֶ ֵ֥ת ֶרת ָּה ַא ַחת ָּח ָ֣מש ַאמות וׂש ָּב ָּכה
כות ֶרת ָּסביב ַה ָ֣כל נ ִ֑ח ֶשת ו ָּכא ֶלה ַ ָֽל ַע ֵ֥מוד ַהשני
ל־ה ֶ
ורמונים ַ ָֽע ַ
ורמונָֽים׃
ל־הש ָּב ָּכה
ל־הרמונֵ֥ים מ ָּאה ַע ַ
וחה ָּכ ָּ
23וַ יָֽהיו ָּ ָֽהרמנים תש ֵ֥עים וש ָּשה ִ֑ר ָּ
ָּס ָֽביב׃
24וַ י ַ ָ֣קח ַרב־ ַט ָּבחים ֶאת־ׂש ָּריָּ ה כ ָ֣הן ָּהראש ו ֶאת־צ ַפנָּיה כ ָ֣הן ַהמש ֶנִ֑ה
ו ֶאת־שֹל ֶשת שמ ֵ֥רי ַה ַ ָֽסף׃
שי ַהמל ָּח ָּמה
ל־אנ ָ֣
ר־ה ָּיֵ֥ה ָּפ ָָ֣קיד׀ ַע ַ
ן־העיר ָּל ַקח ָּסריס ֶא ָּחד ָֽא ֶש ָּ
25ומ ָּ
שר נמצ ָ֣או ָּבעיר ואת ספר ַ ָׂ֣שר
י־ה ֶמ ֶלְך א ֶ ָ֣
ושב ָּעה אנָּ שים מראי פנ ַ
ת־עָ֣ם ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ וש ֵ֥שים איש מ ַעָ֣ם ָּה ָּא ֶרץ ַ ָֽהנמצאים
ַה ָּצ ָּבא ַה ַמצבא ֶא ַ
ב ֵ֥תוְך ָּה ָֽעיר׃
26וַ י ַ ָ֣קח או ָּתם נבוזַ רא ָּדן ַרב־ ַט ָּב ִ֑חים וַ י ֶלְך או ָּתם ֶאל־ ֶ ֵ֥מ ֶלְך ָּב ֶבל
רב ָּ ָֽל ָּתה׃
הודה מ ַ ֵ֥על
אותם ֶמ ֶלְך ָּב ֶבל וַ ימתם ברב ָּלה ב ֶ ָ֣א ֶרץ ח ָּ ִ֑מת וַ יֵַֽ֥גֶ ל י ָּ
27וַ יַ ֶ ָ֣כה ָּ
ַאד ָּמ ָֽתו׃
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ת־ש ַבע יהודים שֹלֵ֥ ֶשת
אצִ֑ר בשנַ ֶ
וכד ֶר ַ
ֶ 28זָ֣ה ָּה ָּעם א ֶ ֵ֥שר ֶהג ָּלה נ ָֽב ַ
ֹלשה׃
א ָּלפים ו ֶעׂש ֵ֥רים וש ָּ ָֽ
וש ַלם נֶ ֶפש שמ ֶנֵ֥ה מאות
29בש ַנת שמו ֶ ֵ֥נה ֶעׂשרה לנ ָֽבו ַכד ֶרא ַ ִ֑צר מ ָ֣יר ָּ
ֹלשים וש ָּנַָֽֽים׃
ש ֵ֥
31בשנַ ת ָּשֹלָ֣ ש ו ֶעׂשרים לנ ָֽבו ַכד ֶרא ַצר ֶהג ָּלה נ ָֽבוזַ רא ָּדן ַרב־ ַט ָּבחים
יהודים נֶ ֶפש ש ַ ֵ֥בע מאות ַאר ָּב ָ֣עים וַ חמ ָּ ִ֑שה ָּכל־נֶ ֶפש ַאר ַ ֵ֥ב ַעת א ָּלפים
ו ֵ֥שש מ ָֽאות׃

פ

הודה בשנים ָּע ָּׂשר
31וַ יהי בשֹלשים וָּ ֶש ַבע ָּשנָּ ה לגָּ לות יהויָּ ָ֣כן ֶ ָֽמ ֶלְך־י ָּ
ח ֶדש ב ֶעׂש ֵ֥רים וַ חמ ָּשה ַל ִ֑ח ֶדש נָּ ָּׂשא ֱאוָ֣יל מר ַדְך ֶמ ֶלְך ָּב ֶבל בש ַנָ֣ת
הודה וַ י ֵ֥צא אותו מ ֵ֥בית ַהכ ָֽליא׃
הויָּכין ֶ ָֽמ ֶלְך־י ָּ
ַמלכתו ֶאת־ראש י ָ֣
32וַ י ַד ֵ֥בר אתו ט ִ֑בות וַ יתן ֶאת־כסאו מ ַמ ַעל לכסא ְַמ ָּלכים א ֶ ֵ֥שר אתו
ב ָּב ֶ ָֽבל׃
33ושנָּ ה את בג ָ֣די כל ִ֑או ו ָּא ַכל ֶל ֶחם ל ָּפ ָּניו ָּתמיד ָּכל־י ֵ֥מי ַח ָּ ָֽיו׃
ְך־ב ֶבל ד ַבר־יֵ֥ ום ביומו
34וַ אר ָּחתו אר ַחת ָּתמיד נתנָּ ה־לו מאת ֶ ָֽמ ֶל ָּ
מותו כל י ֵ֥מי ַח ָּיָֽיו׃
ַעד־יָ֣ ום ִ֑

1214

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

