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פרק ל ג
וַ יְ ִ֧הי ְד ַבר־יְ הוָ֛ה ֶֽאל־י ְר ְמיָ֖הּו ֵׁשנִ֑ית
אמר׃
עֹודּנּו ע ֔צּור ַב ֲח ַ ַ֥צר ַה ַמט ָ֖רה ֵׁל ֶֽ
וְ הּוא ֶ֣
ֶֽכה־א ַ ַ֥מר יְ הוָ֖ה ע ִ֑שּה
אֹותּה ַל ֲהכינָּ֖ה
יֹוצר ָ֛
הוה ֵׁ ַ֥
יְ ָ֗
יְ הוַ֥ה ְש ֶֽמֹו׃
ְק ַ֥רא ֵׁא ַלָ֖י וְ א ֱע ִ֑נֶ֑ך
ּוב ֻצ ָ֖רֹות ַ֥לא יְ ַד ְע ֶֽתם׃
וְ ַאגִ֧ידה ְלךָ֛ גְ דלַ֥ ֹות ְ
ֹלהי י ְשר ֵׁ֔אל
כי ֹ֨כה א ַ ַ֤מר יְ הוה ֱא ֵׁ ֶ֣
ַעל־ב ֵׁתי ה ֶ֣עיר ַה ֔זאת
הּודה
וְ ַעל־ב ֵׁ ָ֖תי ַמ ְל ֵׁכֶ֣י יְ ִ֑
ל־הס ְללָ֖ ֹות וְ אל־ה ֶֽחרב׃
ַהּנְ ֻת ִ֕צים א ַ
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ת־ה ַכ ְש ֔דים
ב ָ֗אים ְלהל ֵׁחם א ַ
ּול ַמ ְלאם את־פגְ ֵׁ ֶ֣רי הא ֔דם
ְ
ּוב ֲחמ ִ֑תי
ֲאשר־ה ֵׁ ַ֥כיתי ְב ַא ָ֖פי ַ
וַ ֲא ֹ֨שר ה ְס ַ ַ֤ת ְרתי פנַ י ֵׁמה ֶ֣עיר ַה ֔זאת ַ ָ֖על כל־רע ֶֽתם׃
ּומ ְר ֵׁ ָ֖פא
הנְ נִ֧י ַמ ֲעלה־לָּ֛ה ֲא ֻר ַ֥כה ַ
אתים
ְּורפ ִ֑
יתי ל ֔הם ֲע ַ֥תרת שלָ֖ ֹום ו ֱא ֶֽמת׃
וְ ג ֵׁל ֶ֣
הּודה וְ ֵׁ ָ֖את ְש ֶ֣בּות י ְשר ֵׁ ִ֑אל
ת־ש ֶ֣בּות יְ ֔
וַ ֲה ֶֽשבתי א ְ
ּובנ ָ֖תים ְכב ֶֽראשנֶֽה׃
ְ
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ל־עו ֺנָ֖ם
וְ ֶ֣ט ַה ְר ֔תים מכ ֲ
אּו־לי
ִ֑
שר ֶֽח ְט
ֲא ֶ֣
ֹותיהם
ל־עו ֺנֶֽ ֵׁ
וְ ס ַל ְח ָ֗תי ְלכ ֲ
אּו־לי
שר ֶֽח ְט ֔
ֲא ֶ֣
וַ ֲא ָ֖שר ַ֥פ ְשעּו ֶֽבי׃
ּולת ְפ ֔ארת
וְ ֶ֣היְ תה ָ֗לי ְל ֵׁ ַ֤שם ששֹון ל ְתהלֶ֣ה ְ
ְל ָ֖כל גֹויֵׁ ֶ֣י ה ִ֑ארץ
טֹובה
ל־ה ָ֗
ֲא ֹ֨שר י ְש ְמ ֜עּו את־כ ַ
שה א ֔תם
ֲא ַ֤שר ֶֽאנכי ע ֶ֣
ל־הש ֔לֹום
ל־הטֹובה וְ ַעֶ֣ל כ ַ
ּופ ֲח ֶ֣דּו וְ ֶֽרגְ זָ֗ ּו ַ ַ֤על כ ַ
ֲא ַ֥שר ֶֽאנ ָ֖כי ַ֥עשה ֶֽלּה׃
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הוה
ֶ֣כה ׀ א ַ ֶ֣מר יְ ָ֗
קֹום־הזה
ַ
עֹוד יש ַ ֶ֣מע ַבמ
ֲאשר ַא ֶ֣תם ֶֽא ְמ ֔רים
ּומ ֵׁ ֶ֣אין ְב ֵׁה ִ֑מה
ח ֵׁ ֶ֣רב ֔הּוא ֵׁמ ֵׁ ַ֥אין א ָ֖דם ֵׁ
ּוב ֻח ֶ֣צֹות יְ רּוש ֔ ַלם
ְבע ֵׁ ַ֤רי יְ הּודה ְ
ּומ ֵׁ ַ֥אין ְב ֵׁה ֶֽמה׃
יֹושב ֵׁ
ּומ ֵׁ ַ֥אין ֵׁ ָ֖
ַ ֶֽהנְ ַש ָ֗מֹות ֵׁמ ֵׁ ַ֥אין א ָ֛דם ֵׁ
ֶ֣קֹול ש ׂ֞שֹון וְ ֶ֣קֹול ש ְמ ָ֗חה
ֶ֣קֹול חתן וְ ֶ֣קֹול ַכלה
ֶ֣קֹול א ְמ ִ֡רים
י־לעֹולֶ֣ם ַח ְס ֔דֹו
י־טֹוב יְ הוה ֶֽכ ְ
הוה ְצב ֜אֹות ֶֽכ ַ֤
הֹודּו את־יְ ֹ֨
תֹודה ֵׁבֶ֣ית יְ הוִ֑ה
ְמב ַ֥אים ָ֖
ת־שבּות־ה ָ֛ארץ ְכבראשנָ֖ה א ַ ַ֥מר יְ הוֶֽה׃
ֶֽכי־א ִ֧שיב א ְ
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ֶֽכה־א ַמר יְ הוֶ֣ה ְצבאֹות
ׂ֞עֹוד י ְֶֽהי ֶ֣ה ׀ ַבמ ֶ֣קֹום ַה ָ֗זה
ד־ב ֵׁה ָ֖מה
הח ֵׁ ָ֛רב ֵׁ ֶֽמ ֵׁאין־א ַ֥דם וְ ַע ְ
ּובכל־ע ִ֑ריו
ְ
נְ ֵׁוֶ֣ה ר ֔עים ַמ ְרב ָ֖צים ֶֽצאן׃
ּובע ֵׁ ֶ֣רי ַה ּ֔נגב
ְבע ֵׁ ֹ֨רי ה ֜הר ְבע ֵׁ ַ֤רי ַה ְש ֵׁפלה ְ
הּודה
ּובע ֵׁ ֶ֣רי יְ ִ֑
יבי יְ רּוש ַלָ֖ם ְ
ּוב ִ֧ארץ בנְ י ָ֛מן ּוב ְסב ֵׁ ַ֥
ְ
ֶ֣עד ַת ֲע ִ֧ב ְרנה ַה ָ֛צאן ַעל־יְ ֵׁ ַ֥די מֹונָ֖ה
א ַ ַ֥מר יְ הוֶֽה׃
ה ֵּׁנָ֛ה י ַ֥מים ב ָ֖אים
נְ ֻאם־יְ הוִ֑ה
ת־הד ֶ֣בר ַה ֔טֹוב
וַ ֲה ֲֶֽקמתי א ַ
הּודה׃
ל־בית יְ ֶֽ
ל־בית י ְשר ֵׁ ָ֖אל וְ ַע ֵׁ ַ֥
ֲא ַ֥שר ד ַ ָ֛ב ְרתי א ֵׁ ַ֥
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ַבי ַ֤מים ה ֵׁהם ּוב ֵׁעֶ֣ת ַה ֔היא
ַא ְצ ַ֥מ ַיח ְלד ָ֖וד צ ֶַ֣מח ְצד ֲִ֑קה
ּוצד ֲָ֖קה ב ֶֽארץ׃
וְ ע ָ֛שה מ ְש ַ֥פט ְ
הּודה
שע יְ ֔
ַבי ַ֤מים ה ֵׁהם תּו ַ ֶ֣
וירּוש ַלָ֖ם ת ְש ֶ֣כֹון לב ִַ֑טח
וְ זַ֥ה ֲאשר־י ְקרא־לָּ֖ה
יְ הוַ֥ה ׀ צ ְד ֵׁ ֲֶֽקנּו׃
י־כה א ַ ֶ֣מר יְ הוִ֑ה
כ ָ֖
ֶֽלא־יכ ֵׁ ֶ֣רת ְלד ֔וד ִ֕איש י ֵׁ ָ֖שב ַעל־כ ֵׁ ַ֥סא ֵׁ ֶֽבית־י ְשר ֵׁ ֶֽאל׃
וְ ַלכ ֲהנים ַה ְלו ֔ים ֶֽלא־יכ ֵׁ ַ֥רת ָ֖איש מ ְלפנִ֑י
עֹולה
ַמ ֲע ֹ֨לה ֜
ּומ ְק ַ֥טיר מנְ ָ֛חה
ַ
ל־הי ֶֽמים׃
וְ ַ֥עשה־ז ַָ֖בח כ ַ
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אמֹור׃
הוה ֶֽאל־י ְר ְמיָ֖הּו ֵׁל ֶֽ
ַוֶֶֽ֑יְ הי ְד ַבר־יְ ֔
הוה
ֹּ֚כה א ַ ֶ֣מר יְ ֔
יתי ַהלִ֑יְ לה
ת־בר ָ֖
יתי ַהי֔ ֹום וְ א ְ
ת־בר ֶ֣
אם־ת ֵׁפרּו א ְ
ּולב ְל ָ֛תי ֱהיַ֥ ֹות יֶֽ ֹומם־ו ַלָ֖יְ לה ְבע ֶֽתם׃
ְ
יתי ֻת ַפר
ם־בר ַ֤
גַ ְ
את־דוֶ֣ד ַע ְב ֔די
מ ְהיֶֽ ֹות־לַ֥ ֹו ֵׁ ָ֖בן מ ֵׁלְֶ֣ך ַעל־כ ְס ִ֑אֹו
ת־ה ְלויַ֥ם
וְ א ַ
ַהכ ֲהנָ֖ים ְמש ְר ֶֽתי׃

Jeremiah 33

Page 8

ֲא ַ֤שר ֶֽלא־יס ֵׁפר ְצ ֶ֣בא ַהש ַ֔מים
וְ ַ֥לא י ַ ָ֖מד ֶ֣חֹול ַהיִ֑ם
ֵׁכֶ֣ן ַא ְר ָ֗בה את־ז ַרע דוֶ֣ד ַע ְב ֔די
ת־ה ְלויָ֖ם ְמש ְר ֵׁ ַ֥תי א ֶֽתי׃
וְ א ַ
אמר׃
הוה ֶֽאל־י ְר ְמיָ֖הּו ֵׁל ֶֽ
ַוֶֶֽ֑יְ הי ְד ַבר־יְ ֔
אמר
ֲהלֶ֣ ֹוא ר ָ֗אית ֶֽמה־ה ַ֤עם ַהזה ד ְב ֶ֣רּו ֵׁל ֔
ְש ֵׁ ֶ֣תי ַהמ ְשפ ָ֗חֹות ֲא ֹ֨שר ב ַ ִ֧חר יְ הוָ֛ה ב ָ֖הם וַ י ְמא ֵׁ ִ֑סם
יהם׃
ת־עמי ינְ א ֔צּון ֶֽמ ְהיַ֥ ֹות ָ֖עֹוד גַ֥ ֹוי ל ְפנֵׁ ֶֽ
וְ א ַ
הוה
ֹּ֚כה א ַ ֶ֣מר יְ ֔
יֹומם ולִ֑יְ לה
יתי ֶ֣
ם־לא ְבר ָ֖
א ַ֥
א־ש ְמתי׃
ֻח ָ֛קֹות ש ַ ַ֥מים ו ָ֖ארץ ל ֶֽ
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גַ ם־זֶ֣ ֶַ֑רע יַ ֲעקֹוב וְ ד ֹ֨וד ַע ְב ֜די א ְמ ַָ֗אס
מ ַ ַ֤ק ַחת מזַ ְרעֹו ֶֽמ ְש ֔לים
ל־ז ֶַ֑רע ַא ְבר ָ֖הם י ְש ֶ֣חק וְ יַ ֲע ִ֑קב
א ַ֥
בּותם וְ ר ַח ְמ ֶֽתים׃
ת־ש ָ֖
ֶֽכי־א ַ֥שיב א ְ

