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פרק לב
הוה
הו ֵמ ֵ ֵ֣את יְ ָָּ֔
מ ָ֙
ר־ה ָּיָ֤ה ֶׁ ֶֽאל־יִ ְר ְ יָָּ֙
ַה ָּד ָָּ֞בר ֲא ֶׁש ָּ
הודה
ַב ָּשנָּ ָ֙ה ָּה ֲע ִש ִ ָ֔רית ְל ִצ ְד ִק ָּיָּ֖הו ֶׁ ֵ֣מ ֶׁלְך יְ ָּ ָ֑
אצר׃
וכ ְד ֶׁר ַ ֶֽ
ֶֽה־ע ְש ֵ ֵ֥רה ָּש ָּנָּ֖ה ִלנְ ֶֽב ַ
ִ ִ֧היא ַה ָּש ָּנָ֛ה ְשמ ֶֹׁנ ֶׁ
רוש ָּלָ֑ם
וְ ָָּ֗אז ֵ ֵ֚חיל ֶׁ ֵ֣מ ֶׁלְך ָּב ֶָׁ֔בל ָּצ ִ ָּ֖רים ַעל־יְ ָּ
לוא ַב ֲח ַצֵ֣ר ַה ַמ ָּט ָּ ָ֔רה
וְ יִ ְר ְמָּיֵ֣הו ַהנָּ ִָ֗ביא ָּה ָּיָ֤ה ָּכ ָ֙
הודה׃
ית־מ ֶׁלְך יְ ָּ ֶֽ
ֲא ֶׁ ָּ֖שר ֵ ֶֽב ֶׁ ֵ֥
מר
הודה ֵלא ָ֑ ֹ
שר ְכ ָּל ָ֔אֹו ִצ ְד ִקיָּ ֵ֥הו ֶׁ ֶֽמ ֶׁלְך־יְ ָּ ָּ֖
ֲא ֶׁ ֵ֣
מר
דוע ַא ָָּּ֨תה נִ ָָּּ֜בא ֵלא ָ֗ ֹ
ַמ ַ
הוה
ֵ֚כֹה ָּא ַ ֵ֣מר יְ ָָּ֔
ת־ה ִ ֵ֥עיר ַה ָ֛ז ֹאת
ִהנְ ִָּ֨ני נ ֵָֹּ֜תן ֶׁא ָּ
ְך־ב ֶׁ ָּ֖בל
ְב ַיֵ֥ד ֶׁ ֶֽמ ֶׁל ָּ
ול ָּכ ָּ ֶֽדּה׃
ְ
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הודה ֵ֥ל ֹא יִ ָּמ ֵלָּ֖ט ִמ ַיֵ֣ד ַה ַכ ְש ִ ָ֑דים
הו ֶׁ ֵ֣מ ֶׁלְך יְ ָּ ָ֔
ק ָ֙
וְ ִצ ְד ִ יָָּ֙
ְך־ב ֶָׁ֔בל
תן ְב ַיֵ֣ד ֶׁ ֶֽמ ֶׁל ָּ
תן יִ נָּ ֵ ָ֙
ִ ֵ֣כי ִהנָּ ָ֤ ֹ
ם־פיו
ר־פיו ִע ָ֔ ִ
וְ ִד ֶׁב ִ ֵ֣
ת־ע ָּינֵ֥יו ִת ְר ֶׁ ֶֽאינָּ ה׃
וְ ֵע ָּינָּ֖יו ֶׁא ֵ
הו
ק ָ֙
ת־צ ְד ִ יָָּ֙
יֹולְך ֶׁא ִ
וב ֶָׁ֞בל ִ ָ֤
ָּ
הוָ֑ה
ד־פ ְק ִ ֵ֥די א ָֹּ֖תֹו נְ ֻאם־יְ ָּ
וְ ָּ ֵ֣שם יִ ְֶֽה ֶָׁ֔יה ַע ָּ
ת־ה ַכ ְש ִ ָּ֖דים
ִ ִ֧כי ִ ֶֽת ָּל ֲח ָ֛מו ֶׁא ַ
ֵ֥ל ֹא ַת ְצ ִ ֶֽליחו׃
מר׃
הוָּ֖ה ֵא ַ ֵ֥לי ֵלא ֶֽ ֹ
אמר יִ ְר ְמָּיָ֑הו ָּהיָּ ֵ֥ה ְד ַבר־יְ ָּ
וַ ָּ֖י ֹ ֶׁ
מר
ן־ש ֻל ָ֙ם ֶֽד ֹ ְד ָ֔ך ָּ ֵ֥בא ֵא ֶׁלָּ֖יך ֵלא ָ֑ ֹ
ִה ֵנֵ֣ה ֲחנַ ְמ ֵָ֗אל ֶׁב ַ
ת־ש ִ ָ֙די
ְק ֵנֵ֣ה ְל ָ֗ך ֶׁא ָּ
שר ַב ֲענָּ ָ֔תֹות
ֲא ֶׁ ֵ֣
ִ ֵ֥כי ְלךָ֛ ִמ ְש ַ ֵ֥פט ַהגְ ֻא ָּלָּ֖ה ִל ְקנֶֽ ֹות׃

Jeremiah 32

Page 3

ל־ח ַצֵ֣ר ַה ַמ ָּט ָּרה
וַ ֵ֣יָּב ֹא ֵ֠ ֵא ַלי ֲחנַ ְמ ֵָּ֨אל ֶׁבן־ד ִ ָֹּ֜די ִכ ְד ַ ֵ֣בר יְ הוָּ ה ֶׁא ֲ
אמר ֵא ַ֡ ַלי
וַ ֵ֣י ֹ ֶׁ
יָּמין
שר ׀ ְב ֶׁ ֵ֣א ֶׁרץ ִבנְ ִָ֗
ר־ב ֲענָּ ָּ֜תֹות ֲא ֶׁ ֵ֣
ת־ש ִ ָּ֨די ֲא ֶׁש ַ
ְק ֵנֵ֣ה ֵָּ֠נא ֶׁא ָּ
ולךֵ֥ ַהגְ ֻא ָּלָּ֖ה
י־ל ָ֞ך ִמ ְש ַ ִ֧פט ַהיְ ֻר ָּ ָ֛שה ְ
ִ ֶֽכ ְ
ה־לְָ֑ך
ְקנֵ ָּ
הוָּ֖ה ֶֽהוא׃
וָּ ֵא ַ ַ֕דע ִ ֵ֥כי ְד ַבר־יְ ָּ
ת־ה ָּש ֶׁ ָ֔דה
ָּו ֶֶֽׁא ְקנֶׁ ָ֙ה ֶׁא ַ
ֵמ ֵ ָ֛את ֲחנַ ְמ ֵ ֵ֥אל ֶׁבן־ד ִ ָֹּ֖די
שר ַב ֲענָּ ָ֑תֹות
ֲא ֶׁ ֵ֣
ת־ה ֶָׁ֔כ ֶׁסף
ה־לֹו ֶׁא ַ
ָּו ֶֶֽׁא ְש ֲק ָּל ָ֙
ִש ְב ָּ ֵ֥עה ְש ָּק ִ ָּ֖לים וַ ֲע ָּש ָּ ֵ֥רה ַה ָּ ֶֽכ ֶׁסף׃
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תב ַב ֵָ֙ס ֶׁפ ָ֙ר
וָּ ֶׁא ְכ ָ֤ ֹ
תם
ָּו ֶֶֽׁא ְח ָ֔ ֹ
וָּ ָּא ֵ ָּ֖עד ֵע ִ ָ֑דים
וָּ ֶׁא ְש ֵ֥קֹל ַה ֶׁכ ֶָּׁ֖סף ְבמֹאזְ ָּנֶָֽֽיִ ם׃
ת־הגָּ ֶֽלוי׃
ת־ה ָּח ָ֛תום ַה ִמ ְצָּוֵ֥ה וְ ַה ֻח ִ ָּ֖קים וְ ֶׁא ַ
ת־ס ֶׁפר ַה ִמ ְק ָּנָ֑ה ֶׁא ֶׁ ֶֽ
וָּ ֶׁא ַ ָּ֖קח ֶׁא ֵ ֵ֣
ת־ה ֵ ֵ֣ס ֶׁפר ַה ִמ ְק ָָּ֗נה
וָּ ֶׁא ֵָ֞תן ֶׁא ַ
ן־מ ְח ֵסיָּ ה
ל־ב ֵ֣רוְך ֶׁבן־נֵ ִריָּ ה ֶׁב ַ
ֶׁא ָּ
ְל ֵעינֵ ָ֙י ֲחנַ ְמ ֵ ֵ֣אל ד ִ ָֹ֔די
ול ֵעינֵ ָ֙י ָּ ֶֽה ֵע ִ ָ֔דים ַהכ ְֹת ִ ָּ֖בים ְב ֵ ֵ֣ס ֶׁפר ַה ִמ ְק ָּנָ֑ה
ְ
הודים
ל־היְ ִ ָ֔
ְל ֵעינֵ ָ֙י ָּכ ַ
ַהי ְֹש ִ ָּ֖בים ַב ֲח ַ ֵ֥צר ַה ַמ ָּט ָּ ֶֽרה׃
מר׃
יהם ֵלא ֶֽ ֹ
ֶֽו ֲָּא ַצוֶׁ ָ֙ה ֶׁאת ָּב ָ֔רוְך ְל ֵעינֵ ֶׁ ָּ֖
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ֹלהי יִ ְש ָּר ֵָ֗אל
הוה ְצ ָּב ָּ֜אֹות ֱא ֵ ֵ֣
ה־א ַמר יְ ָָּּ֨
ֶֽכֹ ָּ
ת־ה ְס ָּפ ִ ֵ֣רים ָּה ֵַ֡א ֶׁלה
ָּל ֵ֣ק ַֹוח ֶׁא ַ
ֵ ֵ֣את ֵס ֶׁפר ַה ִמ ְק ָָּּ֨נה ַה ֶָּׁ֜זה
וְ ֵ ֵ֣את ֶׁה ָּח ָ֗תום
לוי ַה ֶָׁ֔זה
וְ ֵָּ֨את ֵ ָ֤ס ֶׁפר ַהגָּ ָ֙
יָּמים ַר ִ ֶֽבים׃
י־ח ֶׁרש ְל ַ ֵ֥מ ַען יַ ַע ְמ ָּ֖דו ִ ֵ֥
ונְ ַת ָּ ָּ֖תם ִב ְכ ִל ָּ ָ֑
ֹלהי יִ ְש ָּר ֵ ָ֑אל
הוֵ֥ה ְצ ָּב ָּ֖אֹות ֱא ֵ ֵ֣
ִ ֵ֣כי ֵ֥כֹה ָּא ַ ָ֛מר יְ ָּ
ֵ֣עֹוד יִ ָּקנֵ֥ ו ָּב ִ ָ֛תים
וכ ָּר ִ ָּ֖מים ָּב ָּ ֵ֥א ֶׁרץ ַה ֶֽז ֹאת׃
וְ ָּש ֵ֥דֹות ְ
הוָ֑ה
וָּ ֶׁא ְת ַפ ֵלָּ֖ל ֶׁאל־יְ ָּ
ת־ס ֶׁפר ַה ִמ ְק ָָּ֔נה
תי ֶׁא ֵ ֵ֣
ַא ֲח ֵ ָ֤רי ִת ִ ָ֙
מר׃
ל־ב ֵ֥רוְך ֶׁבן־נֵ ִר ָּיָּ֖ה ֵלא ֶֽ ֹ
ֶׁא ָּ
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ֲא ָּהּה ֲאד ָֹּנֵ֣י יְ הוִ ה
ת־ה ָָּ֔א ֶׁרץ
ת־ה ָּש ַָ֙מיִ ָ֙ם וְ ֶׁא ָּ
ית ֶׁא ַ
ִה ֵנֵ֣ה ׀ ַא ָּ ֵ֣תה ָּע ִָ֗ש ָּ
ְב ֶֽכֹ ֲח ָ֙ך ַהגָּ ָ֔דֹול
טויָ֑ה
ובזְ ר ֲֹעךָּ֖ ַהנְ ָּ
ִ ֶֽ
ל־ד ָּ ֶֽבר׃
ֶֽל ֹא־יִ ָּפ ֵ ֵ֥לא ִמ ְמךָּ֖ ָּכ ָּ
ָ֤עֹ ֶׁשה ֶָׁ֙ח ֶׁס ָ֙ד ַ ֶֽל ֲא ָּל ִָ֔פים
ומ ַש ֵל ָ֙ם ֲע ֵ֣ון ָּא ָ֔בֹות
ְ
יהם
יהם ַא ֲח ֵר ֶׁ ָ֑
ל־חיק ְבנֵ ֶׁ ָּ֖
ֶׁא ֵ ֵ֥
ָּה ֵ ָ֤אל ַהגָּ דֹולָ֙ ַהגִ ָ֔בֹור
הוֵ֥ה ְצ ָּב ָּ֖אֹות ְש ֶֽמֹו׃
יְ ָּ
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גְ ד ֹלָ֙ ָּ ֶֽה ֵע ָָּ֔צה
וְ ַ ָּ֖רב ָּה ֲע ִ ֶֽל ִיל ָּיָ֑ה
ל־ד ְר ֵ ָ֙כי ְב ֵנֵ֣י ָּא ָּ ָ֔דם
ל־כ ַ
ר־ע ֶׁינֵ֣יך ְפ ֻק ָ֗חֹות ַע ָּ
ֲא ֶׁש ֵ
יש
ָּל ֵ ָ֤תת ְל ִא ָ֙
ִכ ְד ָּר ָָּ֔כיו
וְ ִכ ְפ ִ ָּ֖רי ַמ ֲע ָּל ָּ ֶֽליו׃
ץ־מ ְצ ַ ָ֙ר ָ֙יִם
ר־ש ְמ ָּת א ָֹּ֨תֹות ומ ְֹפ ִ ָ֤תים ְב ֶׁ ֶֽא ֶׁר ִ
ֲא ֶׁש ֵַ֠
ד־היֵ֣ ֹום ַה ֶָׁ֔זה
ַע ַ
וב ָּא ָּ ָ֑דם
וביִ ְש ָּר ֵ ָּ֖אל ָּ ֶֽ
ְ
ה־לךֵ֥ ֵ ָּ֖שם ַכיֵ֥ ֹום ַה ֶׁזֶֽה׃
וַ ַת ֲע ֶׁש ְ
ת־ע ְמךֵ֥ ֶׁאת־יִ ְש ָּר ֵ ָּ֖אל ֵמ ֶׁ ֵ֣א ֶׁרץ ִמ ְצ ָּ ָ֑ריִם
וַ ת ֵֹצָ֛א ֶׁא ַ
מֹופ ִָ֗תים
וב ְ
ְבא ֵֹ֣תֹות ְ
טויה
וב ֶׁאזְ ֵ֣ר ַֹוע נְ ָָּ֔
וב ָּיָ֤ד ֲחזָּ ָּק ָ֙ה ְ
ְ
מֹורא גָּ ֶֽדֹול׃
וב ָּ ָּ֖
ְ
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ת־ה ָּ ֵ֣א ֶׁרץ ַה ָ֔ז ֹאת
וַ ִת ֵ ָ֤תן ָּל ֶׁה ָ֙ם ֶׁא ָּ
בֹותם ָּל ֵ ֵ֣תת ָּל ֶׁ ָ֑הם
ֲא ֶׁשר־נִ ְש ַ ֵ֥ב ְע ָּת ַל ֲא ָּ ָּ֖
ֶׁ ָ֛א ֶׁרץ זָּ ַ ֵ֥בת ָּח ָּלָּ֖ב ְוד ָּ ֶֽבש׃
וַ יָּ ָּ֜בֹאו וַ ִי ְֶָֽֽר ֵ֣שו א ָָֹּ֗תּה
קֹול ָ֙ך
א־ש ְמ ָ֤עו ְב ֶׁ ָ֙
וְ ֶֽל ֹ ָּ
א־ה ָ֔ ָּלכו
תֹור ְתךֵ֣ ל ֹ ָּ
וב ָּ
ְ
יתה ָּל ֶׁ ָ֛הם ַל ֲע ָּ֖שֹות ֵ֣ל ֹא ָּע ָ֑שו
ל־א ֶָּׁ֨שר ִצִ ִ֧ו ָּ
ֵאת ָּכ ֲ
ל־ה ָּר ָּ ָּ֖עה ַה ֶֽז ֹאת׃
וַ ַת ְק ֵ ֵ֣רא א ָָֹּ֔תם ֵ ֵ֥את ָּכ ָּ
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ִה ֵנֵ֣ה ַהס ְֹל ָ֗לֹות
ָּ ֵ֣באו ָּה ִעיר ְל ָּל ְכ ָּדּה
יה
וְ ָּה ִ ֵ֣עיר נִ ְת ָָּ֗נה ְב ַיָ֤ד ַה ַכ ְש ִד ָ֙ים ַהנִ ְל ָּח ִ ֵ֣מים ָּע ָ֔ ֶׁל ָּ
ִמ ְפ ֵנָ֛י ַה ֶׁ ֵ֥ח ֶׁרב וְ ָּה ָּר ָּ ָּ֖עב וְ ַה ָּ ָ֑ד ֶׁבר
וַ ֲא ֶׁ ֵ֥שר ִד ַ ָ֛ב ְר ָּת ָּה ָּיָּ֖ה
וְ ִהנְ ךֵ֥ ר ֶׁ ֶֹֽאה׃
הוה
וְ ַא ָָּ֞תה ָּא ַ ָ֤מ ְר ָּת ֵא ַ ָ֙לי ֲאד ָֹּנֵ֣י יְ ִָ֔
ֶֽה־לךִ֧ ַה ָּש ֶׁ ָ֛דה ַב ֶׁכ ֶָּׁ֖סף
ְק ֵנ ְ
וְ ָּה ֵעֵ֣ד ֵע ִ ָ֑דים
וְ ָּה ִ ֵ֥עיר נִ ְת ָּנָּ֖ה ְב ַיֵ֥ד ַה ַכ ְש ִ ֶֽדים׃
מר׃
הוה ֶׁ ֶֽאל־יִ ְר ְמָּיָּ֖הו ֵלא ֶֽ ֹ
הי ְד ַבר־יְ ָָּ֔
וַ יְ ִ ָ֙
ל־ב ָּ ָ֑שר
ֹלהי ָּכ ָּ
הוה ֱא ֵ ָּ֖
ִהנֵ ָ֙ה ֲא ִנֵ֣י יְ ָָּ֔
ל־ד ָּ ֶֽבר׃
יִפ ֵלָּ֖א ָּכ ָּ
ה ִמ ֶָׁ֔מנִ י ָּ
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הוָ֑ה
ָּל ֵַ֕כן ָּ֖כֹה ָּא ַ ֵ֣מר יְ ָּ
ת־ה ָּ֨ ִעיר ַה ָּ֜ז ֹאת
ִהנְ ִנֵ֣י נ ֵֹתן ֶׁא ָּ
ְב ַיֵ֣ד ַה ַכ ְש ִ ָ֗דים
ְך־ב ֶׁ ָּ֖בל
אצר ֶׁ ֶֽמ ֶׁל ָּ
וכ ְד ֶׁר ַ ֵ֥
וב ַיָ֛ד נְ ֶֽב ַ
ְ
ול ָּכ ָּ ֶֽדּה׃
ְ
ל־ה ִ ֵ֣עיר ַה ָ֔ז ֹאת
ובאו ַה ַכ ְש ִ ָ֗דים ַהנִ ְל ָּח ִמ ָ֙ים ַע ָּ
ָּ ֵ֣
ת־ה ִ ֵ֥עיר ַה ָ֛ז ֹאת ָּב ֵ ָּ֖אש
וְ ִה ִָּ֜ציתו ֶׁא ָּ
וה
וש ָּר ָ֑פ ָּ
ְ
יהם ַל ַָ֗ב ַעל
ֹות ֶָּׁ֜
וְ ֵ ֵ֣את ַה ָּב ִַ֡תים ֲא ֶׁשר ִק ְט ָּ֨רו ַעל־גַ גֶֽ ֵ
אֹלהים ֲא ֵח ִ ָ֔רים
וְ ִה ִ ָ֤סכו נְ ָּס ִכ ָ֙ים ֵל ִ ֵ֣
ְל ַ ָּ֖מ ַען ַה ְכ ִע ֵ ֶֽסנִ י׃
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הודה
וב ֵנֵ֣י יְ ָּ ָ֗
י־היָּ֨ ו ְב ֵנֶֽי־יִ ְש ָּר ֵָּ֜אל ְ
ִ ֶֽכ ָּ
יהם
ַ ֵ֣אְך ע ִ ֵֹ֥שים ָּה ַ ָ֛רע ְב ֵע ַינָּ֖י ִמנְ ֻע ֶֽר ֹ ֵת ֶׁ ָ֑
ִ ֵ֣כי ְב ֵנֶֽי־יִ ְש ָּר ֵָ֗אל
הוֶֽה׃
יהם נְ ֻאם־יְ ָּ
ַ ֵ֣אְך ַמ ְכ ִע ִ ֵ֥סים א ִ ָֹ֛תי ְב ַמ ֲע ֵ ֵ֥שה יְ ֵד ֶׁ ָּ֖
יְתה ִ ָ֙לי ָּה ִ ֵ֣עיר ַה ָ֔ז ֹאת
ל־ח ָּמ ִָ֗תי ָּ ָ֤ה ָּ
ל־א ִ ֵ֣פי וְ ַע ֲ
ִ ִ֧כי ַע ַ
אֹותּה
שר ָּבנֵ֣ ו ָָּ֔
יֹום ֲא ֶׁ ֵ֣
ן־ה ָ֙
ְל ִמ ַ
וְ ַ ָּ֖עד ַהיֵ֣ ֹום ַה ֶׁזָ֑ה
ירּה ֵמ ַ ֵ֥על ָּפ ָּנֶֽי׃
ַל ֲה ִס ָּ ָּ֖
הודה
וב ֵ ֵ֣ני יְ ָּ ָ֗
ל־ר ָּ֨ ַעת ְב ֵנֶֽי־יִ ְש ָּר ֵָּ֜אל ְ
ַעל ָּכ ָּ
שו ְל ַה ְכ ִע ֵָ֔סנִ י
ֲא ֶׁ ָ֤שר ָּע ָ֙
ֵ ָ֤ה ָּמה
יהם
יה ָ֙ם ָּ ֶֽש ֵר ֶָׁ֔
ַמ ְל ֵכ ֶׁ
יהם
יא ֶׁ ָ֑
יהם ונְ ִ ֶֽב ֵ
כ ֲֹהנֵ ֶׁ ָּ֖
רוש ֶָּֽל ִם׃
הודה וְ י ְֹש ֵ ָּ֖בי יְ ָּ
וְ ִ ֵ֣איש יְ ָּ ָ֔
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וַ יִ ְפנֵ֥ ו ֵא ַלָ֛י ָּ֖עֹ ֶׁרף וְ ֵ֣ל ֹא ָּפ ִנָ֑ים
וְ ַל ֵ ָ֤מד א ָֹּת ָ֙ם ַה ְש ֵכֵ֣ם וְ ַל ֵָ֔מד
מוסר׃
וְ ֵא ָּינֵ֥ם ש ְֹמ ִ ָּ֖עים ָּל ַ ֵָ֥ק ַחת ָּ ֶֽ
יהם ַב ַ ָ֛ביִת
וצ ֶָׁ֗
וַ יָּ ִ ֵ֣שימו ִש ֶֽק ֵ
א־ש ִ ֵ֥מי ָּע ָּלָּ֖יו
ֲא ֶׁשר־נִ ְק ָּ ֶֽר ְ
ְל ַט ְמ ֶֽאֹו׃
ן־ה ָ֗נ ֹם
שר ׀ ְב ֵגֵ֣יא ֶׁב ִ
ת־ב ָּ֨מֹות ַה ַָּ֜ב ַעל ֲא ֶׁ ֵ֣
וַ ְיִבנו ֶׁא ָּ
יהם ַלמ ֶֹׁלְך
נֹות ֶׁ
ת־ב ֵ
יהם וְ ֶׁא ְ
ת־בנֵ ֶׁ ֵ֣
ֵ֠ ְל ַה ֲע ִביר ֶׁא ְ
יתים
א־צוִ ִָ֗
שר ֶֽל ֹ ִ
ֲא ֶׁ ֵ֣
תֹוע ָּ ֵ֣בה ַה ָ֑ז ֹאת
ל־ל ִָ֔בי ַל ֲע ָּ֖שֹות ַה ֵ
וְ ָ֤ל ֹא ָּ ֶֽע ְל ָּת ָ֙ה ַע ִ
הודה׃
ְל ַ ָּ֖מ ַען ַה ֲח ִ ֵ֥טיא ֶׁאת־יְ ָּ ֶֽ
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ֹלהי יִ ְש ָּר ֵ ָ֑אל
הוָּ֖ה ֱא ֵ ֵ֣
ה־א ַ ֵ֥מר יְ ָּ
וְ ַע ַָּ֕תה ָּל ֵכָ֛ן ֶֽכֹ ָּ
שר ׀ ַא ֶׁ ֵ֣תם א ְֹמ ִ ָ֗רים
ל־ה ָּ֨ ִעיר ַה ָּ֜ז ֹאת ֲא ֶׁ ֵ֣
ֶׁא ָּ
ְך־ב ֶָׁ֔בל
נִ ְתנָּ ָ֙ה ְב ַיֵ֣ד ֶׁ ֶֽמ ֶׁל ָּ
וב ָּ ֶֽד ֶׁבר׃
וב ָּר ָּ ֵ֥עב ַ
ַב ֶׁ ָּ֖ח ֶׁרב ָּ
ל־ה ֲא ָּר ָ֔צֹות
ִהנְ ִנָ֤י ְמ ַק ְב ָּצ ָ֙ם ִמ ָּכ ָּ ֵ֣
ֲא ֶָּׁ֨שר ִה ַד ְח ִ ֵ֥תים ָּ ָ֛שם
וב ֶׁ ֵָ֣ק ֶׁצף גָּ ָ֑דֹול
וב ֲח ָּמ ִ ָּ֖תי ְ
ְב ַא ִ ֵ֥פי ַ
ל־ה ָּמ ֵ֣קֹום ַה ֶָׁ֔זה
וַ ֲה ִ ֶֽשב ִֹת ָ֙ים ֶׁא ַ
וְ ה ַֹש ְב ִ ָּ֖תים ָּל ֶׁ ֶֽב ַטח׃
אֹלהים׃
וְ ָּ ֵ֥היו ִ ָּ֖לי ְל ָּ ָ֑עם וַ ֲא ִַ֕ני ֶׁא ְה ֶׁיֵ֥ה ָּל ֶׁ ָּ֖הם ֵל ִ ֶֽ
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וְ נָּ ַת ִָּ֨תי ָּל ֶָּׁ֜הם ֵלָ֤ב ֶׁא ָּח ָ֙ד וְ ֶׁ ֵ֣ד ֶׁרְך ֶׁא ָָּ֔חד
ל־היָּ ִ ָ֑מים
אֹותי ָּכ ַ
ְליִ ְר ָּ ֵ֥אה ִ ָּ֖
ְל ֵ֣טֹוב ָּל ֶָׁ֔הם
יהם׃
יהם ַא ֲח ֵר ֶׁ ֶֽ
וְ ִל ְבנֵ ֶׁ ָּ֖
עֹולם
וְ ָּכ ַר ִ ָ֤תי ָּל ֶׁה ָ֙ם ְב ִ ֵ֣רית ָ֔ ָּ
יהם
שוב ֵמ ַ ֵ֣א ֲח ֵר ֶָׁ֔
א־א ָ֙
ֲא ֶׁ ָ֤שר ֶֽל ֹ ָּ
אֹותם
יבי ָּ ָ֑
יט ִ ָּ֖
ְל ֵה ִ
תי ֶׁא ֵ ֵ֣תן ִב ְל ָּב ָָּ֔בם
וְ ֶׁאת־יִ ְר ָּא ִ ָ֙
ְל ִב ְל ִ ָּ֖תי ֵ֥סור ֵמ ָּע ָּ ֶֽלי׃
אֹותם
יהם ְל ֵה ִ ֵ֣טיב ָּ ָ֑
וְ ַש ְש ִ ֵ֥תי ֲע ֵל ֶׁ ָּ֖
את ֶׁב ֱא ֶָׁ֔מת
ונְ ַט ְע ִָ֞תים ָּב ָּ ָ֤א ֶׁרץ ַהז ֹ ָ֙
וב ָּכל־נַ ְפ ִ ֶֽשי׃
ל־ל ִ ָּ֖בי ְ
ְב ָּכ ִ
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הוה
ִ ֶֽכי־כ ָֹ֙ה ָּא ַ ֵ֣מר יְ ָָּ֔
ל־ה ָּעֵ֣ם ַה ֶָׁ֔זה
אתי ֶׁא ָּ
שר ֵה ֵָ֙ב ִ ָ֙
ַכ ֲא ֶׁ ָ֤
דֹולָּ֖ה ַה ָ֑ז ֹאת
ל־ה ָּר ָּ ֵ֥עה ַהגְ ָּ
ֵ ָ֛את ָּכ ָּ
טֹובה
ל־ה ָָּ֔
ת־כ ַ
יה ָ֙ם ֶׁא ָּ
ֵכֵ֣ן ָּאנ ִָֹ֞כי ֵמ ִ ָ֤ביא ֲע ֵל ֶׁ
יהם׃
ֲא ֶׁ ֵ֥שר ָּאנ ִ ָֹּ֖כי ד ֵ ֵֹ֥בר ֲע ֵל ֶׁ ֶֽ
וְ נִ ְק ָּנֵ֥ה ַה ָּש ֶׁ ָּ֖דה ָּב ָּ ֵ֣א ֶׁרץ ַה ָ֑ז ֹאת
שר ׀ ַא ֶׁ ֵ֣תם א ְֹמ ִ ָ֗רים
ֲא ֶׁ ֵ֣
וב ֵה ָָּ֔מה
יא ֵמ ֵ ָ֤אין ָּא ָּד ָ֙ם ְ
ְש ָּמ ָּ ֵ֥מה ִה ָ֙
נִ ְת ָּנָּ֖ה ְב ַיֵ֥ד ַה ַכ ְש ִ ֶֽדים׃
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ָּש ָ֞דֹות ַב ֶׁכ ֵֶׁ֣סף יִ ְקנָ֗ ו
וְ ָּכ ָּ֨תֹוב ַב ֵ ֵ֥ס ֶׁפר ׀ וְ ָּחתֹום וְ ָּה ֵעֵ֣ד ֵע ִדים
רוש ָ֗ ַל ִם
וב ְס ִב ֵיבֵ֣י יְ ָּ
ְב ֶָּׁ֨א ֶׁרץ ִבנְ יָּ ִָּ֜מן ִ
וב ָּע ֵ ֵ֣רי ָּה ָָּ֔הר
הוד ָ֙ה ְ
וב ָּע ֵ ָ֤רי יְ ָּ
ְ
וב ָּע ֵ ֵ֣רי ַה ֶׁ ָ֑נָֽגֶׁ ב
וב ָּע ֵ ֵ֥רי ַה ְש ֵפ ָּלָּ֖ה ְ
ְ
הוֶֽה׃
בותם נְ ֻאם־יְ ָּ
ת־ש ָּ ָּ֖
י־א ִ ֵ֥שיב ֶׁא ְ
ִ ֶֽכ ָּ

