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 פרק לד  

ָ֑ה  ת ְיהוָּ ָ֖הּו ֵמֵאֵ֣ ל־ִיְרְמיָּ ֶֽ ָ֥ה אֶׁ יָּ ר־הָּ ר ֲאשֶׁ ָ֛ בָּ  ַהדָּ

ל־ֵחי֡לֹו  ל ׀ ְוכָּ ֵ֣ בֶׁ ְך־בָּ לֶׁ ֶֽ ר מֶׁ אַצֵ֣  ּוְנבּוַכְדרֶׁ

֜דֹו    ת יָּ לֶׁ ְמשֶֶׁׁ֨ ֩ץ מֶׁ רֶׁ ֹות אֶׁ ל־ַמְמְלכֵ֣  ְוכָּ

ים    ַעִמִּ֗ ל־הָּ  ְוכָּ

ר׃   יהָּ ֵלאמ ֶֽ ָ֖ רֶׁ ל־עָּ ם ְוַעל־כָּ ַלָ֛ ים ַעל־ְירּושָּ ִמִ֧  ִנְלחָּ

 

ל   ֵאֵ֔ י ִיְשרָּ ֙ה ֱאֹלֵהֵ֣ ר ְיהוָּ ַמַ֤ ה־אָּ  כ ֶֽ

ה  ָ֑ ְך ְיהּודָּ לֶׁ ֵ֣ ָ֖הּו מֶׁ ל־ִצְדִקיָּ ַמְרתֵָּ֔ אֶׁ ֵ֣ ֹלְ֙ך ְואָּ  הָּ

יו   ֵ֣ ֵאלִָּּ֗ ַמְרתָּ  ְואָּ

ה   ֵ֔ ר ְיהוָּ ַמֵ֣ ה אָּ  כ ֹּ֚

  ֶֽ יר ַהז א֙ת ְבַיֵ֣ד מֶׁ ִעַ֤ ת־הָּ ן אֶׁ י נ ֵת֜ ל ִהְנִנֶׁ֨ בֵֶׁ֔ ְך־בָּ  לֶׁ

ש׃   ֵאֶֽ ּה בָּ ָ֖ פָּ  ּוְשרָּ
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ֹו   דֵ֔ ֵל֙ט ִמיָּ א ִתמָּ ה ל ֹּ֚  ְוַאתִָּּ֗

ן   ֵתָ֑ ֹו ִתנָּ דָ֖ ש ּוְביָּ ֵפֵ֔ ש ִתתָּ פ ֵ֣ י תָּ  ִכֹּ֚

ה   ינָּ ל ִתְראִֶּׁ֗ בֶׁ֜ ְך־בָּ לֶׁ ֶֽ י מֶׁ ת־ֵעיֵנֶׁ֨ יָך אֶׁ ֵעינֶׁ ְֽ֠  ְוֶֽ

ר   יָך ְיַדֵבָ֖ ת־ִפָ֥ יהּו אֶׁ  ּוִפָ֛

ֹוא׃   בֶֽ ל תָּ ָ֥ בֶׁ  ּובָּ

 

ע ְדַבר־  ְך ְשַמֵ֣ ה ַאֹּ֚ ָ֑ ְך ְיהּודָּ לֶׁ ֵ֣ ָ֖הּו מֶׁ ה ִצְדִקיָּ ֵ֔  ְיהוָּ

יָך   לֵֶׁ֔ ֙ה עָּ ר ְיהוָּ ַמַ֤ ה־אָּ  כ ֶֽ

ב׃   רֶׁ ֶֽ חָּ ּות בֶׁ מָ֖ א תָּ  ל ָ֥

 

ּות   מִּ֗ ֹום תָּ לֵ֣  ְבשָּ

יָך   בֹותֶׁ ֹות ֲאְֽ֠ ְכִמְשְרפֵ֣  ּוֶֽ

יָך   נִֶּׁ֗ ּו ְלפָּ יֵ֣ ר־הָּ ים ֲאשֶׁ אש ִנ֜ ִרֶֽ ים הָּ ִכֶׁ֨  ַהְמלָּ

ְך   ן ִיְשְרפּו־לֵָּ֔  ֵכֹּ֚

ֹון ִיְסְפדּו  דָ֖ ֹוי אָּ ְך ְוהָ֥ ָ֑  ־לָּ

ה׃   ֶֽ ְרִתי ְנֻאם־ְיהוָּ י־ִדַבָ֖ ר ֲאִנֶֽ ָ֥ בָּ י־דָּ  ִכֶֽ
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ה  ָ֑ ְך ְיהּודָּ לֶׁ ֵ֣ ָ֖הּו מֶׁ ל־ִצְדִקיָּ יא אֶׁ ִבֵ֔ ֵ֣הּו ַהנָּ  ַוְיַדֵב֙ר ִיְרְמיָּ

ם׃   ֶֽ לָּ ה ִבירּושָּ לֶׁ ֵאָ֖ ים הָּ ִרָ֥ ל־ַהְדבָּ ת כָּ  ֵאָ֛

 

ִמי֙ם   ל ִנְלחָּ בִֶּׁ֗ ְך־בָּ לֶׁ ֶֽ יל מֶׁ  ְוֵחֵ֣

ם    ִֵ֔ ַל ּושָּ  ַעל־ְירֵ֣

ֹות    רָ֑ ֹותָּ ה ַהנֶֽ ָ֖ י ְיהּודָּ ֵרָ֥ ל־עָּ ל כָּ  ְוַעָ֛

ה   ל־ֲעֵזקֵָּ֔ ִכי֙ש ְואֶׁ ל־לָּ  אֶׁ

ר׃    ֶֽ י ִמְבצָּ ֵרָ֥ ה עָּ ָ֖ י ְיהּודָּ ֵרָ֥ ּו ְבעָּ ה ִנְשֲארָ֛ נָּ י ֵהִּ֗  ִכֵ֣

 

ָ֑ה  ת ְיהוָּ ָ֖הּו ֵמֵאֵ֣ ל־ִיְרְמיָּ ֶֽ ָ֥ה אֶׁ יָּ ר־הָּ ר ֲאשֶׁ ָ֛ בָּ  ַהדָּ

ְך ִצְדקִ   לֶׁ י ְכר ֩ת ַהמֶֶׁׁ֨ ית ַאֲחֵר֡ הּו ְבִרִּ֗  יָּ֜

ם    ִֵ֔ ַל ּושָּ ר ִבירֶֽ ֵ֣ ֙ם ֲאשֶׁ עָּ ל־הָּ ת־כָּ  אֶׁ

ֹור׃   ם ְדרֶֽ ָ֖ הֶׁ א לָּ  ִלְקר ָ֥
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ֹו   תָ֛ ת־ִשְפחָּ יש אֶׁ ֹו ְוִאִ֧ ת־ַעְבדּ֞ יש אֶׁ ַשַלח ִאֵ֣  ְלְֽ֠

ים    ְפִשָ֑ ָ֖ה חָּ ִעְבִריָּ י ְוהָּ ִעְבִרָ֥  הָּ

ם   ָ֛ ד־בָּ י ֲעבָּ  ְלִבְלִתִ֧

יש׃    יהּו ִאֶֽ ִחָ֖ י אָּ  ִביהּוִדָ֥

 

ית ַוִיְשְמעּו֩  אּו ַבְבִרִּ֗ ֵ֣ ר־בָּ ם ֲאשֶׁ עָּ֜ ל־הָּ ים ְוכָּ ִרֶׁ֨ ל־ַהשָּ   כָּ

ֹו   ת־ַעְבדּ֞ יש אֶׁ ַשַלח ִאֵ֣  ְלְֽ֠

ים    ְפִשֵ֔ תֹ֙ו חָּ ת־ִשְפחָּ יש אֶׁ  ְוִאַ֤

ֹוד   ם עָ֑ ָ֖ ד־בָּ י ֲעבָּ  ְלִבְלִתָ֥

ּו  ִַֽיְשְמעָ֖  ַוֶֽ

חּו׃   ַוְיַשֵלֶֽ

 

ן  ֙שּובּ֙ו ַאֲחֵרי־ֵכֵ֔  ַויָּ

ת ִדי֙ם ְואֶׁ ֲעבָּ ֶֽ ת־הָּ בּו אֶׁ ִשִּ֗ ֹות ַויָּ חֵ֔  ־ַהְשפָּ

ים  ְפִשָ֑ ּו חָּ ר ִשְלחָ֖ ָ֥  ֲאשֶׁ

ֹות׃   חֶֽ ים ְוִלְשפָּ ִדָ֖ ּום ַלֲעבָּ ִַֽיְכְבשֵ֔  ַוֶֽ
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ר׃  ָ֖ה ֵלאמ ֶֽ ת ְיהוָּ הּו ֵמֵאָ֥ ל־ִיְרְמיֵָּ֔ ֶֽ ֙ה אֶׁ י ְדַבר־ְיהוָּ  ַוְיִהַ֤

 

ל   ֵאָ֑ י ִיְשרָּ ָ֖ה ֱאֹלֵהֵ֣ ר ְיהוָּ ַמָ֥ ה־אָּ  כ ֶֽ

ם   ֹוֵתיכֵֶׁ֔ ת־ֲאבֵ֣ י ְבִרי֙ת אֶׁ ִתֶֽ ַרַ֤ י כָּ נ ִכִּ֗  אָּ

֙ם    י אֹותָּ ֹום הֹוִצִאַ֤  ְביֶׁ֨

ִים     ץ ִמְצַרֵ֔ רֶׁ ֵ֣  ֵמאֶׁ

ר׃     ים ֵלאמ ֶֽ ִדָ֖ ית ֲעבָּ  ִמֵבָ֥

 

ים   ִנ֡ ַבע שָּ ֵ֣ ץ שֶׁ  ִמֵקֵ֣

י   ִעְבִר֜ יו הָּ ִחֶׁ֨ ת־אָּ ַשְל֡חּו ִאי֩ש אֶׁ  ְתֶֽ

ִנֵ֔    ש שָּ ְדָ֙ך ֵשֵ֣ ֶֽ ר ְלָךִּ֗ ַוֲעבָּ ֵכֵ֣ ר־ִימָּ ֶֽ  ים ֲאשֶׁ

ְך   ָ֑ ִעמָּ י ֵמֶֽ ְפִשָ֖ ֹו חָּ  ְוִשַלְחתָ֥

י   ֙ם ֵאַלֵ֔ ֹוֵתיכֶׁ ּו ֲאבֶֽ ְמעַ֤ א־שָּ  ְול ֶֽ

ם׃  ֶֽ ְזנָּ ת־אָּ ּו אֶׁ א ִהטָ֖  ְול ָ֥
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ֹום  ם ַהיִּ֗ בּו ַאתֶׁ֜ ֻשֶׁ֨  ַותָּ

י   ֙ר ְבֵעיַנֵ֔ שָּ ת־ַהיָּ ּו אֶׁ  ַוַתֲעשַ֤

הּו    יש ְלֵרֵעָ֑ ֹור ִאֵ֣ א ְדרָ֖  ִלְקר ָ֥

י ַבַב    ַנֵ֔ ּו ְבִרי֙ת ְלפָּ  ִית ַוִתְכְרתַ֤

יו׃    ֶֽ לָּ י עָּ א ְשִמָ֖ ָ֥ ר־ִנְקרָּ  ֲאשֶׁ

 

י   ת־ְשִמֵ֔ ּו אֶׁ בּ֙ו ַוְתַחְללֵ֣ ֻש֙  ַותָּ

ֹו   תֵ֔ ת־ִשְפחָּ יש אֶׁ ת־ַעְבדֹ֙ו ְוִאֵ֣ יש אֶׁ בּו ִאַ֤ ִשִּ֗  ַותָּ

ם    ָ֑ ים ְלַנְפשָּ ְפִשָ֖ ם חָּ ָ֥ ר־ִשַלְחתֶׁ  ֲאשֶׁ

ם   ּו א תֵָּ֔  ַוִתְכְבשֵ֣

ים ְוִלְשפָּ    ִדָ֖ ם ַלֲעבָּ כֵֶׁ֔ ֹות לָּ ְהיֵ֣ ֹות׃ ִלֶֽ  חֶֽ
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ה    ר ְיהוָּ ַמֵ֣ ֵכ֮ן כ ה־אָּ  לָּ

י   ם ֵאַלֵ֔ ֵ֣ א־ְשַמְעתֶׁ ֙ם ל ֶֽ  ַאתֶׁ

הּו   יש ְלֵרֵעָ֑ יו ְוִאֵ֣ ִחָ֖ יש ְלאָּ ֹור ִאָ֥ א ְדרֵ֔  ִלְקר ֵ֣

ה  ם ְד֜רֹור ְנֻאם־ְיהוִָּּ֗ כֶֶׁׁ֨ י ק ֵר֩א לָּ  ִהְנִנֵ֣

ב    עֵָּ֔ רָּ ל־הָּ ר ְואֶׁ בֶׁ ֵ֣ ל־ַהדֶׁ ֙ב אֶׁ רֶׁ ל־ַהחֶׁ֙  אֶׁ

ץ׃   רֶׁ ֶֽ אָּ ֹות הָּ ל ַמְמְלכָ֥ ה ְלכ ָ֖ ֵ֔ ֙ם ְלַזֲעוָּ ְתכֶׁ י אֶׁ ַתִתַ֤  ְונָּ

 

י   ת־ְבִרִתֵ֔ ְבִרי֙ם אֶׁ ע ֶֽ ים הָּ ִשִּ֗ ֲאנָּ ת־הָּ י אֶׁ ַתִתֵ֣  ְונָּ

ית    י ַהְבִרֵ֔ ת־ִדְבֵרֵ֣ ימּ֙ו אֶׁ א־ֵהִק֙ ר ל ֶֽ ַ֤  ֲאשֶׁ

ָ֑י    נָּ ּו ְלפָּ ְרתָ֖ ר כָּ ָ֥  ֲאשֶׁ

ל֙    גֶׁ ֵע֙ ִים  הָּ ּו ִלְשַנֵ֔ ְרתֵ֣ ר כָּ ֵ֣  ֲאשֶׁ

יו׃   ֶֽ רָּ ין ְבתָּ ּו ֵבָ֥  ַוַיַעְברָ֖
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ם    ִִּ֗ ַל י ְירּושָּ ֵרֵ֣ ה ְושָּ ֜ י ְיהּודָּ ֵרֶׁ֨  שָּ

ים   ֲהִנֵ֔ ִרִסי֙ם ְוַהכ ֵ֣ ֶֽ  ַהסָּ

ץ    רֶׁ ָ֑ אָּ ם הָּ ל ַעֵ֣  ְוכ ָ֖

ל׃     גֶׁ ֵעֶֽ י הָּ ין ִבְתֵרָ֥ ים ֵבָ֖ ְבִרֵ֔ ע ֵ֣  הָּ

 

֙ם   י אֹותָּ ַתִתַ֤  ְונָּ

ם    ְיֵביהֵֶׁ֔  ְבַיֵ֣ד א ֶֽ

ם   ָ֑ י ַנְפשָּ  ּוְבַיָ֖ד ְמַבְקֵשֵ֣

ל   ֲאכֵָּ֔ ֙ם ְלַמֶֽ תָּ ה ִנְבלָּ ַ֤ ְיתָּ  ְוהָּ

ִים    ַמָ֖ ֹוף ַהשָּ  ְלעָ֥

ץ׃    רֶׁ ֶֽ אָּ ת הָּ ֱהַמָ֥  ּוְלבֶׁ
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ֵתן֙   יו אֶׁ ִּ֗ רָּ ת־שָּ ה ְואֶׁ ֜ ְך־ְיהּודָּ לֶׁ ֶֽ הּו מֶׁ ת־ִצְדִקיֶָּׁ֨  ְואֶׁ

ם    ְיֵביהֵֶׁ֔  ְבַיֵ֣ד א ֶֽ

ם   ָ֑ י ַנְפשָּ  ּוְבַיָ֖ד ְמַבְקֵשֵ֣

ל    בֵֶׁ֔ ְך בָּ לֶׁ ֵ֣ יל מֶׁ  ּוְבַיד ֵחֹּ֚

ם׃     ֶֽ ים ֵמֲעֵליכֶׁ ע ִלָ֖  הָּ

 

ה  ה ְנֻאם־ְיהוִָּּ֗ ֜ י ְמַצּוֶׁ  ִהְנִנֶׁ֨

יר ַהז א֙ת   ִעַ֤ ל־הָּ ים אֶׁ ב ִת֜  ַוֲהִשֶׁ֨

ש   ֵאָ֑ הָּ בָּ ֻפֵ֣ ּוהָּ ּוְשרָּ דָ֖ יהָּ ּוְלכָּ לֵֶׁ֔ ּו עָּ  ְוִנְלֲחמֵ֣

ב׃   ין י ֵשֶֽ ה ֵמֵאָ֥ ָ֖ מָּ ן ְשמָּ ֵתָ֥ ה אֶׁ ָ֛ י ְיהּודָּ ֵרִ֧ ת־עָּ  ְואֶׁ


