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ִּד ְב ֵ֥רי יִּ ְר ְמיָ֖הּו
ן־ח ְל ִּקיָּ֑הּו
ֶּב ִּ
שר ַב ֲענ ֔תֹות
ן־ה ֹּֽכ ֲהנִּ ים ֲא ֶּ ֶׁ֣
ִּמ ַ
ְב ֶּ ָ֖א ֶּרץ ִּבנְ י ִּ ֹּֽמן׃
ֲא ֶֶּׁ֨שר היָ֤ה ְד ַבר־יְ הוה א ֔ליו
הּודה
אשיֵ֥הּו ֶּבן־א ָ֖מֹון ֶּ ֶׁ֣מ ֶּלְך יְ ָּ֑
ימי י ִּ
ִּב ֵ֛
ֹלש־ע ְש ֵ֥רה שנָ֖ה ְלמ ְל ֹּֽכֹו׃
ֶּ
ִּב ְש
הּודה
אשיהּו ֶּ ֶׁ֣מ ֶּלְך יְ ֔
ימי יְ הֹוי ִּ ָָ֤קים ֶּבן־י ִּ
וַ יְ ִִּ֗הי ִּב ֶׁ֨
הּודה
אשיָ֖הּו ֶּ ֶׁ֣מ ֶּלְך יְ ָּ֑
ַעד־תם ַע ְש ֶׁ֣תי ֶּע ְש ֶׁ֣רה ש ֔נה ְל ִּצ ְד ִּקיֵ֥הּו ֶּבן־י ִּ
ישי׃ ס
ַעד־גְ לֵ֥ ֹות יְ רּוש ַלָ֖ם ַב ֵ֥ח ֶּדש ַה ֲח ִּמ ִּ ֹּֽ
אמר׃
וַ יְ ִּ ֵ֥הי ְד ַבר־יְ הוָ֖ה א ַ ֵ֥לי ל ֹּֽ
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ְב ֶֶּׁ֨ט ֶּרם ֶּאצ ְרךָ֤ ַב ֶּב ֶּטן יְ ַד ְע ִּ֔תיך
ּוב ֶּ ֵ֛ט ֶּרם ת ֵ֥צא מ ֶּ ָ֖ר ֶּחם ִּה ְק ַד ְש ִּ ָּ֑תיך
ְ
נ ִּ ֵ֥ביא ַלגֹויִּ ָ֖ם נְ ַת ִּ ֹּֽתיך׃
וא ִַ֗מר
ֲאהה ֲאדנֶׁ֣י יְ הֹוִּ ֔ה
ִּהנֵ֥ה לא־י ַ ָ֖ד ְע ִּתי ַדבָּ֑ר
י־נ ַָ֖ער א ֹּֽנ ִּכי׃ פ
ִּכ ַ
אמר יְ הוה א ֔ ַלי
וַ ָ֤י ֶּ
אמר ַנ ֶַׁ֣ער א ָּ֑נ ִּכי
ַאל־ת ַ ָ֖
ל־א ֶּ ָ֤שר ֹּֽ ֶּא ְשל ֲחך ת ֔לְך
ִּ֠ ִּכי ַ ֹּֽעל־כ ֲ
ל־א ֶּ ֵ֥שר ֲא ַצּוְ ךָ֖ ְת ַד ֹּֽבר׃
וְ ֵ֛את כ ֲ
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יהם
ירא ִּמ ְפנ ֶּ ָּ֑
ל־ת ָ֖
ַא ִּ
י־א ְתךֵ֥ ֲא ִּנֵ֛י ְל ַה ִּצ ֶּלָ֖ך
ִּ ֹּֽכ ִּ
נְ ֻאם־יְ הוֹּֽה׃
וַ יִּ ְש ַלָ֤ח יְ הוה ֶּאת־י ֔דֹו
ל־פי
וַ יַ ַגָ֖ע ַע ִּ ָּ֑
אמר יְ הוה א ֔ ַלי
וַ ָ֤י ֶּ
ִּהנֵ֛ה נ ַ ֵ֥ת ִּתי ְדב ַ ָ֖רי ְב ִּ ֹּֽפיך׃
ְר ֵ֞אה
ל־ה ַמ ְמל ֔כֹות
ל־הגֹויִּ ם וְ ַע ַ
ִּה ְפ ַק ְד ִּ ֶׁ֣תיך ׀ ַהיֶׁ֣ ֹום ַה ִֶּ֗זה ַע ַ
ִּלנְ ֵ֥תֹוש וְ ִּלנְ ָ֖תֹוץ
ּול ַה ֲא ִּ ֶׁ֣ביד וְ ַל ֲה ָּ֑רֹוס
ְ
ִּל ְבנָ֖ ֹות וְ ִּלנְ ֹּֽט ַֹוע׃ פ
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אמר
וַ יְ ִּ ָ֤הי ְד ַבר־יְ הוה א ַלֶׁ֣י ל ֔
ה־א ֵ֥תה ר ֶּ ָ֖אה יִּ ְר ְמיָּ֑הּו
מ ַ
וא ַַ֕מר
ַמ ֵ֥קל ש ָָ֖קד ֲא ִּנֵ֥י ר ֶּ ֹּֽאה׃
אמר יְ הוֵ֛ה א ַלָ֖י
וַ ֹּ֧י ֶּ
יט ְבת ִּל ְר ָּ֑אֹות
ה ַ ֶׁ֣
ל־דב ִּ ָ֖רי ַל ֲעש ֹּֽתֹו׃ פ
ִּ ֹּֽכי־ש ֵ֥קד ֲא ִּנֵ֛י ַע ְ
אמר
וַ יְ ִֶּׁ֨הי ְד ַבר־יְ הוָ֤ה ׀ א ַלי ש ִּנֶׁ֣ית ל ֔
ֵ֥מה ַא ָ֖תה ר ֶּ ָּ֑אה
וא ִַ֗מר
ִּ ָ֤סיר נפ ַּוח ֲא ִּנֶׁ֣י ר ֶּ֔אה
ּופנָ֖יו ִּמ ְפנֵ֥י צ ֹּֽפֹונה׃
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אמר יְ הוָ֖ה אלָּ֑י
וַ ֵ֥י ֶּ
ִּמצפֹון ִּתפ ַ ֶׁ֣תח הר ֔עה ַ ֵ֥על כל־י ְש ָ֖בי ה ֹּֽא ֶּרץ׃
ל־מ ְש ְפ ֵ֛חֹות ַמ ְמ ְל ֵ֥כֹות צ ָ֖פֹונה
ִּ ֶׁ֣כי ׀ ִּהנְ ִּנֶׁ֣י ק ִ֗רא ְל ֹּֽכ ִּ
נְ ֻאם־יְ הוָּ֑ה
ּובאּו ְ ֹּֽונ ְתנּו ִֶּׁ֨איש ִּכ ְס ֜אֹו ֶּפ ֶַׁ֣תח ׀ ַש ֲע ֶׁ֣רי יְ רּוש ִ֗ ַל ִּם
ָ֡
וְ ַ ָ֤על כל־חֹומ ֶּתיה ס ִּ֔ביב
הּודה׃
וְ ַ ָ֖על כל־ע ֵ֥רי יְ ֹּֽ
אֹותם
וְ ִּד ַב ְר ִּ ָ֤תי ִּמ ְשפ ַטי ֔
ַ ָ֖על כל־רע ָּ֑תם
שר ֲעז ִ֗בּונִּ י
ֲא ֶּ ֶׁ֣
אֹלהים ֲאח ִּ ֔רים
ַוַֹּֽֽיְ ַק ְטרּו ל ִּ ֶׁ֣
יהם׃
וַ ִּ ֹּֽי ְש ַת ֲחוָ֖ ּו ְל ַמ ֲע ֵ֥שי יְ ד ֶּ ֹּֽ
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וְ ַאתה ֶּת ְא ֶׁ֣זר מ ְת ֶּ֔ניך
ל־א ֶּ ֵ֥שר אנ ִּ ָ֖כי ֲא ַצֶּ ָּּ֑וַֽך
יהם ֵ֛את כ ֲ
וְ ַק ְמת וְ ִּד ַב ְר ֶׁ֣ת ֲאל ֶּ֔
יהם
ַאל־ת ַחת ִּמ ְפנ ֶּ֔
יהם׃
ן־א ִּח ְתךָ֖ ִּל ְפנ ֶּ ֹּֽ
ֶּ ֹּֽפ ֲ
וַ ֲא ִֵּ֞ני ִּהנֹּ֧ה נְ ַת ִּ ֶׁ֣תיך ַהיִ֗ ֹום
ְל ֶׁ֨ ִּעיר ִּמ ְב ֜צר

ּול ַע ֵ֥מּוד ַב ְר ֶּזֵ֛ל
ְ

ּולח ֵ֥מֹות נְ ָ֖ח ֶּשת
ְ

ַעל־כל־ה ָּ֑א ֶּרץ
ְל ַמ ְלכָ֤י יְ הּודה
וְ נִּ ְל ֲח ֵ֥מּו א ֶּלָ֖יך
ּוכלּו לְָּ֑ך
וְ לא־יֶׁ֣ ְ
י־א ְתךֵ֥ ֲא ִּנֵ֛י
ִּ ֹּֽכ ִּ
נְ ֻאם־יְ הוָ֖ה
ילך׃ פ
ְל ַה ִּצ ֶּ ֹּֽ

ְלש ֶּ ֔ריה

ְלכ ֲה ֶּנָ֖יה

ּול ַ ֵ֥עם ה ֹּֽא ֶּרץ׃
ְ

