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פרק יח
אמר׃
הוָ֖ה ֵל ֶֽ
שר ָּה ָּיֶׁ֣ה ֶֽאל־יִ ְר ְמ ָָּ֔יהּו ֵמ ֵ ֵ֥את יְ ָּ
ַה ָּד ָּבר ֲא ֶׁ֣
ּיֹוצֵ֑ר
ֵ֥קּום וְ יָּ ַר ְד ָּ ָ֖ת ֵבֶׁ֣ית ַה ֵ
ת־ד ָּב ָּ ֶֽרי׃
יעךֵ֥ א ְ
וְ ָּ ָ֖ש ָּמה ַא ְש ִ ֶֽמ ֲ
ּיֹוצֵ֑ר
וָּ ֵא ֵ ָ֖רד ֵבֶׁ֣ית ַה ֵ
ל־ה ָּא ְב ָּנֶָֽֽיִ ם׃
אכה ַע ָּ
ה־הּוא ע ֵ֥שה ְמ ָּל ָּ ָ֖
וְ ִהנֵ ֛
וְ נִ ְש ַ ֶׁ֣חת ַה ְכ ִ֗ ִלי
ּיֹוצֵ֑ר
ֲא ֶׁ֨שר ֵ֥הּוא ע ֛שה ַב ָ֖חמר ְביַ ֶׁ֣ד ַה ֵ
וְ ִָּ֗שב ַוֶָּֽֽיַ ֲע ֵשהּו ְכ ִ ֶׁ֣לי ַא ֵָ֔חר
ּיֹוצר ַל ֲע ֶֽשֹות׃ פ
ַכ ֲא ֵ֥שר יָּ ַ ֛שר ְב ֵע ֵינֵ֥י ַה ֵ ָ֖
אמֹור׃
הוָ֖ה ֵא ַ ֵ֥לי ֵל ֶֽ
וַ יְ ִ ֵ֥הי ְד ַבר־יְ ָּ
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ּיֹוצר ַה ֶּ֜זה
ֲה ַכ ֵֶׁ֨
א־אּוכל ַל ֲע ֵ֥שֹות ָּלכ֛ם ֵ ֵ֥בית יִ ְש ָּר ֵ ָ֖אל
ֶַׁ֨
ל
הוֵ֑ה
נְ ֻאם־יְ ָּ
ּיֹוצר
ִה ֵנֵּ֤ה ַכחמר ְב ַיֶׁ֣ד ַה ֵָ֔
ן־א ֵ֥תם ְביָּ ִ ָ֖די ֵ ֵ֥בית יִ ְש ָּר ֵ ֶֽאל׃ ס
ֵכ ַ
ל־מ ְמ ָּל ָּ ֵ֑כה
ֶׁ֣רגַ ע ֲא ַד ֵָ֔בר ַעל־גָ֖ ֹוי וְ ַע ַ
ִלנְ ֵ֥תֹוש וְ ִלנְ ָ֖תֹוץ ּוֶֽ ְל ַה ֲא ִ ֶֽביד׃
וְ ָּשב ַהגֶׁ֣ ֹוי ַה ָ֔הּוא ֵמ ָּ ֶׁ֣ר ָּע ָ֔תֹו
ֲא ֵ֥שר ִד ַ ָ֖ב ְר ִתי ָּע ָּלֵ֑יו
ל־ה ָּר ָ֔ ָּעה
וְ ִ ֶֽנ ַח ְמ ִתי ַע ָּ ֶׁ֣
ֲא ֵ֥שר ָּח ַ ָ֖ש ְב ִתי ַל ֲע ֵ֥שֹות ֶֽלֹו׃ ס
ל־מ ְמ ָּל ָּ ֵ֑כה
וְ ֶׁ֣רגַ ע ֲא ַד ֵָ֔בר ַעל־גָ֖ ֹוי וְ ַע ַ
ִל ְב ָ֖נת וְ ִלנְ ֶֽט ַע׃
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וְ ָּע ָּ ֵּ֤שה ָּה ַרע ְב ֵע ַָ֔יני
קֹולי
ְל ִב ְל ִ ָ֖תי ְש ֶׁ֣מ ַע ְב ִ ֵ֑
ּטֹובה
ל־ה ָָּ֔
וְ ִ ֶֽנ ַח ְמ ִתי ַע ַ
אֹותֹו׃ ס
יטיב ֶֽ
ֲא ֵ֥שר ָּא ַ ָ֖מ ְר ִתי ְל ֵה ִ ֵ֥
אמר
רּוש ֶּ֜ ַל ִם ֵל ִ֗
ל־יֹוש ֵֶׁ֨בי יְ ָּ
ְ
הּודה וְ ַע
ל־איש־יְ ָּ
ר־נֶׁ֣א א ִ
וְ ַע ָָּּ֡תה ֱא ָּמ ָּ
הוה
ֹּ֚כה ָּא ַ ֶׁ֣מר יְ ָָּ֔
יֹוצֵּ֤ר ֲע ֵליכם ָּר ָ֔ ָּעה
ִה ֵֶׁ֨נה ָּאנ ִֶּ֜כי ֵ
וְ ח ֵ ֵ֥שב ֲע ֵליכָ֖ם ַ ֶֽמ ֲח ָּש ָּ ֵ֑בה
ֶׁ֣שּובּו ִָּ֗נא ִ ֹּ֚איש ִמ ַד ְר ֶׁ֣כֹו ָּ ֶֽה ָּר ָ֔ ָּעה
יכם׃
ּומ ַע ְל ֵל ֶֽ
יטיבּו ַד ְר ֵכיכָ֖ם ַ
וְ ֵה ִ ֵ֥
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וְ ָּא ְמ ָ֖רּו
נֹואש
ָּ ֵ֑
בֹותינּו נֵ ָ֔ ֵלְך
י־א ֲח ֵ ֵּ֤רי ַמ ְח ְש ֵ
ִ ֶֽכ ַ
ֹו־ה ָּ ָ֖רע נַ ֲע ֶֽשה׃ ס
וְ ִ ֛איש ְש ִר ֵ֥רּות ִל ֶֽב ָּ
הוה
ָּל ִֵ֗כן ֹּ֚כה ָּא ַ ֶׁ֣מר יְ ָָּ֔
ַ ֶֽש ֲאלּו־נָּ א ַבג ִָֹ֔וים ִ ֵ֥מי ָּש ַ ָ֖מע ָּכ ֵ ֵ֑אלה
תּולָ֖ת יִ ְש ָּר ֵ ֶֽאל׃
ַ ֶֽש ֲע ֻר ִרת ָּע ְש ָּ ֶׁ֣תה ְמ ָ֔אד ְב ַ
שלג ְל ָּבנֵ֑ ֹון
ֲהיַ ֲע ֵ֥זב ִמ ֛צּור ָּש ַ ָ֖די ֶׁ֣
ִאם־יִ נָּ ְת ִ֗שּו ַ ֛מיִ ם זָּ ִ ֵ֥רים ָּק ִ ָ֖רים נֹוזְ ִ ֶֽלים׃
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י־ש ֵכ ֻ ֵ֥חנִ י ַע ִ ָ֖מי
ִ ֶֽכ ְ
ַל ָּ ֶׁ֣שוְ א יְ ַק ֵ ֵּ֑טרּו
וַ ּיַ ְכ ִשלֵּ֤ ּום ְב ַד ְר ֵכיהם
עֹולם
ְש ִב ֵילֶׁ֣י ָ֔ ָּ
לּולה׃
ָּללֶׁ֣כת נְ ִת ָ֔יבֹות ָ֖דרְך ֵ֥לא ְס ָּ ֶֽ
ָּל ֵ֥שּום ַא ְר ָּ ֛צם ְל ַש ָּ ָ֖מה
עֹולֵ֑ם
ְש ִר ֶׁ֣יקֹות ָּ
יה יִ ָ֖שם
עֹובֶׁ֣ר ָּע ָ֔ל ָּ
ֹּ֚כל ֵ
אשֹו׃
וְ יָּ ִנֵ֥יד ְבר ֶֽ
אֹויֵ֑ב
־ק ִ ֵ֥דים ֲא ִפ ֵיצָ֖ם ִל ְפ ֵנֶׁ֣י ֵ
ְכ ֶֽר ַּוח ָּ
ידם׃ ס
ֹ֧ערף וְ ֶֽלא־ ָּפ ִנ֛ים א ְר ֵ ָ֖אם ְביֵ֥ ֹום ֵא ָּ ֶֽ
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אמ ִ֗רּו
וַ ּי ְ
ְל ֶׁ֨כּו וְ נַ ְח ְש ָּ ֶׁ֣בה ַ ֶֽעל־יִ ְר ְמיָּ הּו ַמ ֲח ָּשבֹות
תֹורה ִמכ ִֵ֗הן וְ ֵע ָּצה ֵ ֶֽמ ָּח ָָּ֔כם וְ ָּד ָּ ָ֖בר ִמנָּ ִ ֵ֑ביא
אבד ָּ ֶּ֜
ִכי לא־ת ֶַׁ֨
ְלכּו וְ נַ ֵכֶׁ֣הּו ַב ָּל ָ֔שֹון
ל־ד ָּב ָּ ֶֽריו׃
ל־כ ְ
וְ ַאל־נַ ְק ִ ָ֖ש ָּיבה א ָּ
הוָ֖ה ֵא ָּלֵ֑י
ַה ְק ִ ֵ֥ש ָּיבה יְ ָּ
יבי׃
ּוש ַ ָ֖מע ְל ֵ֥קֹול יְ ִר ָּ ֶֽ
ְ
ת־טֹובה ָּר ָ֔ ָּעה
ָּ
ַהיְ ֻש ַלֵּ֤ם ַ ֶֽת ַח
שּוחה ְלנַ ְפ ִ ֵ֑שי
י־כ ֵ֥רּו ָּ ָ֖
ִ ֶֽכ ָּ
זְ ֶׁ֣כר ׀ ָּע ְמ ִ ֶׁ֣די ְל ָּפ ִ֗ניך
טֹובה
ְל ַד ֵ ֵּ֤בר ֲע ֵליהם ָָּ֔
ת־ח ָּמ ְתךָ֖ ֵמ ֶֽהם׃
ְל ָּה ִ ֵ֥שיב א ֲ
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יהם ָּל ָּר ִ֗ ָּעב
ת־בנֵ ֶּ֜
ָּל ֵכן ֵֶׁ֨תן א ְ
וְ ַהגִ ֵרם ַעל־יְ ֵדי־חרב
יהם ַש ֻכלֹות וְ ַא ְל ָּמנָ֔ ֹות
וְ ִ ֶֽת ְה ֶׁ֨ינָּ ה נְ ֵש ֵּ֤
יהם יִ ְֶֽהיָ֖ ּו ֲה ֻ ֶׁ֣רגֵ י ָּ ֵ֑מות
וְ ֶַׁ֨אנְ ֵש ָ֔
י־חרב ַב ִמ ְל ָּח ָּ ֶֽמה׃
יהם ֻמ ֵכ ָ֖
ַב ֶׁ֣ח ֵּור ָ֔
יהם
ִת ָּש ַ ֵּ֤מע זְ ָּע ָּקה ִמ ָּב ֵֶׁ֣ת ָ֔
יהם גְ ָ֖דּוד ִפ ְת ֵ֑אם
י־ת ִ ֹ֧ביא ֲע ֵל ֛
ִ ֶֽכ ָּ
שּוחה ְל ָּל ְכ ֵ ָ֔דנִ י
י־כ ֵּ֤רּו ָּ
ִ ֶֽכ ָּ
ּופ ִ ָ֖חים ָּט ְמנֵ֥ ּו ְל ַרגְ ָּ ֶֽלי׃
ַ
ל־ע ָּצ ָּ ֵּ֤תם ָּע ַלי ַל ָָּ֔מות
ת־כ ֲ
וְ ַא ָּ ֶׁ֣תה ְיְ֠הוָּ ה יָּ ַ ֶּ֜ד ְע ָּת ֶֽא ָּ
ל־עו ָָֺּ֔נם
ל־ת ַכ ֵפר ַע ֲ
ַא ְ
ל־ת ְמ ִחי
אתם ִמ ְל ָּפנֶׁ֣יך ַא ֵ֑
וְ ַח ָּּט ָּ ָ֖
וְ יִ ְהיֵּ֤ ּו ֻמ ְכ ָּש ִלים ְל ָּפ ָ֔ניך
ְב ֵ ֵ֥עת ַא ְפךָ֖ ֲע ֵ ֵ֥שה ֶֽבם׃ ס

