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  פרק לה 

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

ר׃   ה ֵלאֹמֶֽ ָ֖ ְך ְיהּודָּ לֶׁ ָ֥ ָ֛הּו מֶׁ ן־יֹאִשיָּ ים בֶׁ ִָקִ֧ י ְיהֹויָּ  ִביֵמֵ֨

 

ִבים    ֵרכָּ ית הָּ ל־ֵבֵ֣ לֹוְךְ֮ אֶׁ  הָּ

ם   ֵ֣ אֹותָָּ֔  ְוִדַבְרתָּ

ה  ית ְיהוָָּ֔ ֙ם ֵבֵ֣ אֹותָּ  ַוֲהִבֶֽ

ֹות    כָ֑ ת ַהְלשָּ ל־ַאַחָ֖  אֶׁ

ִָֽין׃   ֶֽ ם יָּ ָ֖ ָ֥ אֹותָּ  ְוִהְשִקיתָּ

 

ה  ן־ֲחַבִצְניָָּ֔ הּ֙ו בֶׁ ן־ִיְרְמיָּ֙ ֶֽ ָ֤ה בֶׁ ת־ַיֲאַזְניָּ ח אֶׁ ַקַּ֞ אֶׁ  וָּ

יו   ָ֖ חָּ ת־אֶׁ  ְואֶׁ

ָ֑יו   נָּ ל־בָּ ת־כָּ  ְואֶׁ

ים׃   ִבֶֽ ֵרכָּ ית הָּ ל־ֵבָ֥ ת כָּ  ְוֵאָ֖
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ה ית ְיהוָָּ֔ ֙ם ֵבֵ֣ א ֹאתָּ ִבָ֤ אָּ  וָּ

ָֽן   ָ֥ נָּ ת ְבֵנָ֛י חָּ ל־ִלְשַכַּ֗ ָ֖הּו אֶׁ ן־ִיְגַדְליָּ  בֶׁ

ים    ֱאֹלִהָ֑ יש הָּ  ִאֵ֣

ים   ִרָ֔ ת ַהשָּ ֙ל ִלְשַכֵ֣ צֶׁ ר־ֵא֙  ֲאשֶׁ

ָ֖ם  ן־ַשל  ָ֥הּו בֶׁ ת ַמֲעֵשיָּ ַעל ְלִלְשַכָ֛ ר ִמַמַּ֗ ֵ֣  ֲאשֶׁ

ף׃    ר ַהַסֶֽ  שֵֹמָ֥

 

ים  ִבַּ֗ ֵרכָּ ן ִלְפֵנֵ֣י ׀ ְבֵנֵ֣י ֵבית־הָּ ֵתַּ֞ אֶׁ  וָּ

ים ַיִָָֽ֖ין   ים ְמֵלִאָ֥  ְגִבִעָ֛

ֹות    ְוכֹסָ֑

ר ֲא  ֹאַמָ֥ ם וָּ ָ֖  ֵליהֶׁ

ִָֽין׃   ֶֽ  ְשתּו־יָּ

 

 

 

 



Jeremiah 35 Page 3 

 
 

ּו   ַויֹאְמרָ֖

ִָָֽ֑ין   ה־יָּ א ִנְשתֶׁ ֵֹ֣  ל

ר   ינּ֙ו ֵלאֹמָ֔ ֵל֙ ָ֤ה עָּ ינּו ִצּוָּ ִבַּ֗ ב אָּ ן־ֵרכָָּ֜ ב בֶׁ ֵ֨ דָּ  ִכ֩י יֹונָּ

ם׃  ֶֽ ם ַעד־עֹולָּ ָ֖ ם ּוְבֵניכֶׁ ָ֥ א ִתְשתּו־ַיִָָֽ֛ין ַאתֶׁ ִֹ֧  ל

 

ּו   א־ִתְבנַּ֗ ֶֹֽ ִית ל  ּוַבֵ֣

עּו֙   ֙ א־ִתְזרָּ ֶֹֽ ַָָֽ֤רע ל  ְוזֶׁ

עּו   א־ִתטָָּ֔ ֶֹֽ ם ל רֶׁ ֵ֣  ְוכֶׁ

ם   ָ֑ כֶׁ ָ֖ה לָּ ְהיֶׁ א ִיֶֽ ָֹ֥  ְול

ם   ל־ְיֵמיכֶָׁ֔ ְשבּ֙ו כָּ ים ֵתֶֽ ִלָ֤ ֳאהָּ י בָּ  ִכִּ֠

ם׃   ֶֽ ים שָּ ִרָ֥ ם גָּ ָ֖ ר ַאתֶׁ ָ֥ ה ֲאשֶׁ מָָּ֔ ֲאדָּ ים ַרִבי֙ם ַעל־ְפֵנֵ֣י הָּ ִמָ֤ ּו יָּ ְחיָ֜ ַען ִתֶֽ  ְלַמֵ֨

 

ב בֶׁ   ָ֤ דָּ ֹול ְיהֹונָּ ע ְבקֵ֨ ינּו ַוִנְשַמַּ֗ ִבָ֔ ֙ב אָּ  ן־ֵרכָּ

נּו    ָ֑ ר ִצּוָּ ֵ֣ ל ֲאשֶׁ  ְלכָֹ֖

ינּו   ֵמָ֔ ל־יָּ ִין֙ כָּ ֹות־ַי֙ י ְשתֶֽ  ְלִבְלִתָ֤

ינּו׃    ֵנָ֖ינּו ּוְבֹנֵתֶֽ ינּו בָּ ֵשָ֔  ֲאַנְֵ֣חנּו נָּ
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נּו   ים ְלִשְבֵתָ֑ ִתָ֖ ֹות בָּ י ְבנָ֥  ּוְלִבְלִתָ֛

נּו׃   ֶֽ ה־לָּ ְהיֶׁ א ִיֶֽ ָֹ֥ ַָָֽ֖רע ל זֶׁ ה וָּ ָ֛ דֶׁ ם ְושָּ רֶׁ ִ֧  ְוכֶׁ

 

ב   ים ַוֵנָ֖שֶׁ ִלָ֑ ֳאהָּ ֶֽ  בָּ

ע    ַוִנְשַמֵ֣

ַעש    ַוַנָ֔

ינּו׃    ִבֶֽ ב אָּ ָ֥ דָּ נּו יֹונָּ ָ֖ ר־ִצּוָּ ל ֲאשֶׁ  ְככָֹ֥

 

ץ    רֶׁ אָּ ל־הָּ לְ֮ אֶׁ בֶׁ ְך־בָּ לֶׁ ֶֽ ר מֶׁ אַצָ֥ ֹות ְנבּוַכְדרֶׁ י ַבֲעלֵ֨  ַוְיִהַּ֗

ר   אמֶׁ ַֹּ֗  ַונ

ם   ִָ֔ ַל ֹוא ְירּושָּ בֵ֣ אּו ְונָּ  בֹֹּ֚

ים    יל ַהַכְשִדָ֔  ִמְפֵני֙ ֵחֵ֣

י    ם ּוִמְפֵנָ֖י ֵחֵ֣ ָ֑  ל ֲארָּ

ם׃    ֶֽ לָּ ב ִבירּושָּ  ַוֵנָ֖שֶׁ
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ר׃  ָ֖הּו ֵלאֹמֶֽ ל־ִיְרְמיָּ ֶֽ ה אֶׁ ָ֔ ְָֽיִהי֙ ְדַבר־ְיהוָּ  ַוֶֽ

 

ל  ֵאָ֔ י ִיְשרָּ אֹו֙ת ֱאֹלֵהֵ֣ ָ֤ה ְצבָּ ר ְיהוָּ ַמַּ֞ ה־אָּ  כֶֹֽ

ָ֑ם  לָּ ּושָּ י ְירֶֽ ֹוְשֵבָ֖ ה ּוְליֶֽ ָ֔ יש ְיהּודָּ ַמְרתָּ֙ ְלִאֵ֣ ֶֽ ְך ְואָּ ֹלָ֤  הָּ

ה׃   ֶֽ ם־ְיהוָּ י ְנא  ַרָ֖ ל־ְדבָּ ַע אֶׁ ר ִלְשֹמָ֥ ָ֛ ּו מּוסָּ ֹוא ִתְקחָ֥  ֲהלֵ֨

 

יו   נָָּ֜ ת־בָּ ה אֶׁ ֵ֨ ר־ִצּוָּ ב ֲאשֶׁ כָּ ן־ֵרִּ֠ ב בֶׁ ֵ֣ דָּ י ְיהֹונָּ ת־ִדְבֵרֵ֣ ם אֶׁ  הּוַקַ֡

ִין    ֹות־ַיַּ֗ י ְשתֶֽ  ְלִבְלִתֵ֣

א שָּ   ָֹ֤ הְול ֹום ַהזֶָׁ֔  תּ֙ו ַעד־ַהיֵ֣

ם    ָ֑ ת ִמְצַוֵ֣ת ֲאִביהֶׁ ּו ֵאָ֖ ְמעָ֔ ֶֽ י שָּ  ִכֵ֣

ר   ם ְוַדֵבָ֔ ֙ם ַהְשֵכֵ֣ ְרִתי ֲאֵליכֶׁ י ִדַבָ֤ ֹנִכָ֜  ְואֵָּ֨

י׃  ֶֽ ם ֵאלָּ ָ֖ א ְשַמְעתֶׁ ָֹ֥  ְול
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ר   ַח ׀ ֵלאֹמַ֡ ֹלֵ֣ ים ְושָּ ים ׀ ַהְשֵכֵ֣ י ַהְנִבִאֵ֣ ַדֵ֣ ל־ֲעבָּ ת־כָּ ֵ֣ם אֶׁ ְשַלֵ֣ח ֲאֵליכֶׁ אֶׁ  וָּ

בּו־    ה ש  עָָּ֜ רָּ ֹו הָּ א ִאי֩ש ִמַדְרכֵ֨  נַָּ֡

ם   ַעְלֵליכֶַּׁ֗ יבּו ַמֶֽ  ְוֵהיִטֵ֣

ם    ָ֔ ְבדָּ ים ֲאֵחִרי֙ם ְלעָּ י ֱאֹלִהָ֤ ּו ַאֲחֵרֵ֨ ְלכָ֜  ְוַאל־ֵתֵ֨

ם    ָ֑ ֵתיכֶׁ ם ְוַלֲאבֶֹֽ ָ֖ כֶׁ ִתי לָּ ַתָ֥ ר־נָּ ה ֲאשֶׁ מָָּ֔ ֲאדָּ ֵ֣ ל־הָּ  ּוְשבּ֙ו אֶׁ

י׃   ֶֽ ם ֵאלָּ ָ֖ א ְשַמְעתֶׁ ָֹ֥ ם ְול ְזְנכֶָׁ֔ ת־אָּ ֶֽ ֙ם אֶׁ א ִהִטיתֶׁ ָֹ֤  ְול

 

ב   ן־ֵרכָָּ֔ ב בֶׁ ֵ֣ דָּ ימּו ְבֵני֙ ְיהֹונָּ י ֵהִקַּ֗  ִכֵ֣

ָ֑ם    ר ִצּוָּ ֵ֣ ם ֲאשֶׁ ָ֖ ת ֲאִביהֶׁ ת־ִמְצַוָ֥  אֶׁ

י׃   ֶֽ ּו ֵאלָּ ְמעָ֖ א שָּ ָֹ֥ ה ל ם ַהזֶָׁ֔ ֵ֣ עָּ  ְוהָּ
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ל   ֵאָ֔ י ִיְשרָּ אֹו֙ת ֱאֹלֵהֵ֣ י ְצבָּ ה ֱאֹלֵהָ֤ ָ֜ ר ְיהוָּ ַמֵ֨ ה־אָּ ֵכן כֶֹֽ  לִָּּ֠

ֹוְשֵבי֙   ל־יֶֽ ל כָּ ָ֤ ה ְואֶׁ ַּ֗ ל־ְיהּודָּ יא אֶׁ י ֵמִבֵ֣ ם  ִהְנִנִ֧ ִָ֔ ַל ּושָּ  ְירֵ֣

ם   ָ֑ ְרִתי ֲעֵליהֶׁ ר ִדַבָ֖ ָ֥ ה ֲאשֶׁ עָָּ֔ רָּ ֵ֣ ל־הָּ ת כָּ  ֵאֹּ֚

 ַיֵַ֣ען  

עּו    ֵמָ֔ א שָּ ֵֹ֣ ֙ם ְול ְרִתי ֲאֵליהֶׁ  ִדַבָ֤

ּו׃    נֶֽ א עָּ ָֹ֥ ם ְול ָ֖ הֶׁ א לָּ ָ֥ ְקרָּ אֶׁ  וָּ

 

הּו   ר ִיְרְמיַָּּ֗ ַמֵ֣ ים אָּ ִבָ֜ ֵרכָּ ית הָּ  ּוְלֵבֵ֨

ל  ֵאָ֔ י ִיְשרָּ אֹו֙ת ֱאֹלֵהֵ֣ ָ֤ה ְצבָּ ר ְיהוָּ ַמַּ֞ ה־אָּ  כֶֹֽ

ם   ָ֑ ב ֲאִביכֶׁ ֵ֣ דָּ ם ַעל־ִמְצַוָ֖ת ְיהֹונָּ ר ְשַמְעתֶָׁ֔ ֵ֣ ַען ֲאשֶׁ  ַיֹּ֚

יו   ל־ִמְצוֺתָָּ֔ ת־כָּ ִתְשְמרּ֙ו אֶׁ  ַוֶֽ

ם׃   ֶֽ ְתכֶׁ ָ֖ה אֶׁ ר־ִצּוָּ ל ֲאשֶׁ ּו ְככָֹ֥ ַתֲעשָ֔  ַוֶֽ

 

י ִיְש   ֹות ֱאֹלֵהֵ֣ אָ֖ ה ְצבָּ ָ֥ ר ְיהוָּ ַמָ֛ ה אָּ ן כָֹ֥ ֵכַּ֗ ל לָּ ֵאָ֑  רָּ

ים׃  ִמֶֽ ל־ַהיָּ ַנָ֖י כָּ ד ְלפָּ ב עֵֹמָ֥ ָ֛ ן־ֵרכָּ ב בֶׁ ִ֧ דָּ יש ְליֹונָּ ת ִאָ֜ ֵרֵ֨ א־ִיכָּ ֶֹֽ  ל


