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ירמיהו ז׳:ט״ז-כ״ח
ֲדם ִּר ֥נה ו ְתפִּ ל֖ה וְ אַ ל־
ל־תש֧א בַ ע ֛
ל־ת ְת ַפל֣ל ׀ ְבעַ ד־הע֣ם הַ ז֗ה וְ אַ ִּ
תה אַ ִּ
(טז) וְ אַ ֞
דה
רי יְ הו ֑
ֹׁשים ְבע ֣
המה ע ִּ ֖
מה ֥
ֹׁאה ֛
ֹׁמעַ א ִֹּֽׁת ְך׃ (יז) הַ אינְ ך֣ ר ֔
ַע־ב֑י ִִּּֽכי־אינ֥ ִּני ש ֖
ִּתפְ ג ִּ
ֲרים את־הא֔ש
לִּם׃ (יח) הַ בנִּ ֞ים ְמל ְַק ִּט֣ים עצִּ ֗ים וְ האבוֹׁת֙ ְמבַ ע ִּ ֣
ו ְב ֻחצ֖וֹׁת יְ ִּֽרוש ִּֽ ͏
ֹׁהים
ס ְך נְ סכִּ ים֙ לאל ִּ ֣
מיִּ ם וְ הַ ֤
שוֹׁת בצ֑ק ַלעֲש֨וֹׁת ַכונִּ ֜ים לִּ ְמל֣כת הַ ש ַ ֗
שים ל ֣
וְ הַ נ ִּ ֖
ֹׁתם לְ ַמ֖עַ ן
סים נְ אֻ ם־יְ הֹׁו֑ה הֲ ל֣וֹׁא א ֔
הם ַמכְ ִּע ִּ ֖
ֹׁתי ֥
מעַ ן הַ כְ ִּע ִּֽסנִּ י׃ (יט) הַ א ִּ ֛
רים לְ ַ ֖
אֲ ח ִּ ֔
תכת֙ אל־הַ מק֣וֹׁם
פי וַחֲ מ ִּתי֙ נִּ ֙
הוִּ ֗ה ִּהנ֨ה אַ ִּ ֤
מר ׀ אֲ דֹׁנ֣י יֱ ֹׁ
כן כֹׁה־א ַ ֣
יהם׃ (כ) ל ֞
בשת ְפנ ִּֽ
ֹׁ֥
ל ֹׁא
ֲרה וְ ֥
מה ובע ֖
רי האֲ ד ֑
ל־פ ִּ ֣
דה וְ עַ ְ
מה וְ עַ ל־ע֥ץ הַ ש ֖
הַ ז֔ה עַ ל־האדם֙ וְ עַ ל־הַ ְבה ֔
ִּתכְ ִּֽבה׃ {פ}
יכם ְספ֥ו עַ ל־זִּ ְבחיכ֖ם וְ ִּאכְ ל֥ו
מר יְ הֹׁו֥ה צְ בא֖וֹׁת אֱ ל ֹׁה֣י יִּ ְשרא֑ל עֹׁלוֹׁת ֛
כה א ַ ֛
(כא) ֹׁ֥
יאי]
יתים ְבי֛וֹׁם (הוציא) [הוֹׁצִּ ִּ ֥
ל ֹׁא צִּ ִּו ִּ ֔
א־ד ַב֤ ְר ִּתי את־אֲ ִּֽבוֹׁתיכם֙ וְ ֣
כי ִֹּֽׁל ִּ
ב ִּֽשר׃ (כב) ִּ ֠
יתי
רי עוֹׁל֖ה ו ִּֽזבַ ח׃ (כג) ִּכ֣י ִִּּֽאם־את־הַ דב֣ר הַ ֠ ֠זה צִּ ִּ ֨ו ִּ
ל־ד ְב ֥
ריִּ ם עַ ִּ
ארץ ִּמצְ ֑
ֹׁתם מ ֣
או ֖
תם
תם ִִּּֽת ְהיו־לִּ ֣י לְ ע֑ם וַהֲ לַכְ ֗
ֹׁהים וְ אַ ֖
יתי לכם֙ ִּֽלאל ִּ ֔
ר ִּש ְמע֣ו ְבקוֹׁלִּ ֔י וְ היִּ ֤ ִּ
ֹׁתם לאמֹׁ ֙
או ֤
טו את־
ֹׁא־ה ֣
ל ֹׁא ִּֽש ְמעו֙ וְ ל ִּ
מעַ ן יִּ יטַ ֥ב ל ִּֽכם׃ (כד) וְ ֤
כם לְ ַ ֖
שר אֲ צ ַ֣וה א ְת ֔
ְבכׇ ל־הַ ד֙ר ְך֙ אֲ ֣
ל ֹׁא לְ פ ִִּּֽנים׃ (כה) לְ ִּמן־
רע ו ִַּי ְהי֥ו לְ אח֖וֹׁר וְ ֥
בם ה ֑
רות לִּ ֣
מֹׁעצ֔וֹׁת ִּב ְש ִּר ֖
ׇאזְ נ֔ם ו ִַּֽילְ כו֙ ְב ֣
ת־כל־
ריִּ ם עַ ֖ד הַ י֣וֹׁם הַ ֑זה וא ְש ַל֤ח אֲ ליכם֙ א ׇ
ארץ ִּמצְ ַ ֔
שר יצְ א֤ו אֲ ִּֽבוֹׁתיכם֙ מ ֣
הַ י֗וֹׁם אֲ ֨
ת־אזְ ֑נם
טו א ׇ
ל ֹׁא ִּה ֖
עו א ַל֔י וְ ֥
כם וְ ש ִֹּֽׁלחַ ׃ (כו) וְ ל֤וֹׁא ִּֽש ְמ ֙
יאים ֖יוֹׁם הַ ְש ֥
די הַ ְנ ִּב ִּ ֔
עֲב ַ ֣
רים הא֔לה
ת־כל־הַ ְדב ִּ ֣
ת אֲ ליהם֙ א ׇ
רעו מאֲ בו ִֹּֽׁתם׃ (כז) וְ ִּד ַב ְר ֤
פם ה ֖
וַי ְַקשו֙ את־עׇ ְר ֔
ת אֲ ליה֗ם ֤זה הַ גוֹׁי֙
ל ֹׁא ַיעֲנִּֽ וכה׃ (כח) וְ א ַמ ְר ֣
ראת אֲ ליה֖ם וְ ֥
ל ֹׁא יִּ ְש ְמע֖ו אל֑יך וְ ק ֥
וְ ֥
תה
ל ֹׁא ל ְקח֖ו מוס֑ר ִּֽא ְבדה֙ האֱ מונ֔ה וְ נִּ כְ ְר ֖
שר לִּֽ וֹׁא־ש ְמע֗ו ְבקוֹׁל֙ יְ הֹׁו֣ה אֱ ל ֹׁה֔יו וְ ֥
אֲ ֣
יהם׃ {ס}
ִּמ ִּפ ִּֽ
רד"ק על ירמי׳ ז׳:י״ז
האינך ,ובחוצות ירושלם .שלא יבושו להכעיסני בגלוי בשוקים וברחובות:
רד"ק על ירמי׳ ז׳:י״ח
הבנים .כל בני הבית מתעסקים בעבודה זו לשכר שיקבלו בעבודה :לעשות
כונים .מיני מאכלים שהיו מכינים ומגישים למלאכת השמים וכן עשינו לה
כונים וכן ואת כיון צלמיכם ואולי קראם כונים לפי שמכונין לבן ודעתן

אליהם לעשותן ולתקנן היטב ויונתן תרגם כונים כרדוטין :למלכת השמים.
חסר אל"ף ופי' כמו מעשה השמים כלומר לכוכבים וי"מ למלכת השמים
לשון מלוכה ר"ל לכוכב גדול שבשמים ויונתן תרגם לכוכבת שמיא:
רד"ק על ירמי׳ ז׳:י״ט
האותי .הם עושים להכעיסני וכי סבורים הם שהם מכעיסים אותי כי לא
תחול בי מדת כעס ולא מדה אחרת אינם מכעיסים אותי אלא עצמן כי עליהם
יחול הכעס וחרון אף :למען בשת פניהם .שיבושו במעשיהם הרעים כי אני
איני ראוי שאכעס במעשיהם אפילו תחול בי שום מדה מה שלא תחול כי לא
יזיקו לי מעשיהם הרעים ולא יטיבו לי מעשיהם הטובים כמו שאמר אליהוא
לאיוב אם חטאת מה תפעל בו ורבו פשעיך מה תעשה לו או מה מידך יקח
לאיש כמוך רשעך ולבן אדם צדקתך ומה שאמר בתורה כעסוני בהבליהם
הכעיסוני בפסיליהם דברה תורה כלשון בני אדם אבל הוא יתברך אין בו
מדת כעס ולא מפחיתות המדות המצויות בבני האדם כמו הכעס וזולתו:
ירמיהו י״א:י״ד-כ״ג
ֲדם ִּר ֣נה ו ְתפִּ ל֑ה ִּכ֣י ׀ אינ֣ ִּני
שא בַ ע ֖
ל־ת ֥
ל־ת ְת ַפלל֙ ְבעַ ד־הע֣ם הַ ז֔ה וְ אַ ִּ
תה אַ ִּ
(יד) וְ אַ ֗
ֹׁתה
יתי עֲשו ֤
ידי ְבב ִּ ֗
מה לִּ ִּיד ִּ ֞
(טו) ֣
לי ְבעַ ֥ד רע ִּֽתם׃ {ס}
ֹׁמעַ ְבע֛ת ׇק ְרא֥ם א ַ ֖
ש ֗
ְ
אז ַת ֲע ִֹּֽׁלזִּ י׃ (טז) ַז֤יִּ ת ַרעֲנן֙
תכִּ י ֥
כי רע ֖
ק֖דש יַעַ ְבר֣ו מעל֑יִּ ך ִּ ֥
שר־ ֹׁ
בים ו ְב ַ
מתה֙ ה ַר ִּ ֔
ִּֽ ַה ְמזִּ ֙
ש על֔יה וְ רע֖ו
מ ְך לְ ק֣וֹׁל ׀ הֲ מול֣ה גְ דֹׁל֗ה ִּה ִּצ֥ית א ֙
רא יְ הֹׁו֖ה ְש ֑
ת֔אַ ר ק ֥
יְ פ֣ה פְ ִּרי־ ֹׁ
אל
בגְ ַל֠ל רעַ ֨ת ִּֽבית־יִּ ְשר ֜
ליִּ ְך רע֑ה ִּ ֠
ֹׁת ְך ִּדב֥ר ע ַ ֖
ֹׁטעַ או ֔
דלִּ יו ִֹּֽׁתיו׃ (יז) וַיהֹׁו֤ה צְ באוֹׁת֙ הַ נו ֣
טר ל ִַּֽבעַ ל׃ {פ}
שר עש֥ו לה֛ם לְ הַ כְ ִּעס֖נִּ י לְ ַק ֥
דה אֲ ֨
בית יְ הו ֗
ו ֣
יהם׃ (יט) וַאֲ נִּ ֕י ְככ֥בש אַ ל֖וף יובַ ֣ל
יתנִּ י ַמעַ לְ ל ִּֽ
אז ִּה ְר ִּא ַ ֥
דעה ֖
(יח) וַיהֹׁו֥ה הו ִֹּׁדיעַ ֖נִּ י וא ֑
תנו֙
עץ ְבל ְַחמ ֹׁ ֙ו וְ נִּ כְ ְר ֙
חיתה ֤
בוֹׁת נ ְַש ִּ ֨
ד ְע ִּתי ִִּּֽכי־ע ַל֣י ׀ ח ְשב֣ו ַמחֲ ש ֗
לִּ ְטב֑וֹׁחַ וְ ִֹּֽׁלא־י ַ ֜
צדק בֹׁח֥ן ְכלי֖וֹׁת ול֑ב
כר ִּֽעוֹׁד׃ (כ) וַיהֹׁו֤ה צְ באוֹׁת֙ שֹׁפ֣ט ֔
מא֣רץ חַ ִּי֔ים ו ְשמ֖ ֹׁו ל ֹׁא־יִּ ז ֥
כן ִֹּֽׁכה־א ַמ֤ר יְ הֹׁוה֙
(כא) ל ֗
יבי׃ {ס}
ת־ר ִִּּֽ
יתי א ִּ
כי אל֖יך ִּג ִּל֥ ִּ
א ְרא֤ה נִּ ְק ִּֽמ ְתך֙ מה֔ם ִּ ֥
ל ֹׁא תמ֖ות
שם יְ הֹׁו֔ה וְ ֥
ל ֹׁא ִּתנבא֙ ְב ֣
מֹׁר ֤
שים ִּֽאת־נַפְ ְשך֖ לא ֑
שי עֲנת֔וֹׁת ִּֽ ַה ְמבַ ְק ִּ ֥
עַ ל־אַ נְ ֣
ְבי ִּֽדנו׃ {פ}
מתו בַ ח֔רב ְבניהם֙
ֹׁקד עֲליה֑ם הַ ַבחו ִּרים֙ י ֻ ֣
כה א ַמר֙ יְ הֹׁו֣ה צְ בא֔וֹׁת ִּהנְ נִּ ֥י פ ֖
כן ֹׁ֤
(כב) ל ֗
שי
ל ֹׁא ִּת ְהי֖ה לה֑ם ִּכי־א ִּב֥יא רע֛ה אל־אַ נְ ֥
רית ֥
מתו בר ִּֽעב׃ (כג) ו ְשא ִּ ֕
ו ְבנ֣וֹׁתיה֔ם י ֻ ֖
עֲנת֖וֹׁת ְש ַ֥נת ְפ ֻקד ִּֽתם׃ {ס}
מנחות נ״ג ב'

א"ר יצחק בשעה שחרב בית המקדש מצאו הקב"ה לאברהם שהיה עומד
בבית המקדש אמר לו מה לידידי בביתי אמר לו על עיסקי בני באתי אמר לו
בניך חטאו וגלו אמר לו שמא בשוגג חטאו אמר לו (ירמיהו יא ,טו) עשותה
המזימתה אמר לו שמא מיעוטן חטאו אמר לו הרבים היה לך לזכור ברית
מילה אמר לו (ירמיהו יא ,טו) ובשר קודש יעברו מעליך אמר לו שמא אם
המתנת להם היו חוזרין בתשובה אמר לו (ירמיהו יא ,טו) כי רעתיכי אז
תעלוזי מיד הניח ידיו על ראשו והיה צועק ובוכה ואמר לו שמא חס ושלום
אין להם תקנה יצתה בת קול ואמרה לו (ירמיהו יא ,טז) זית רענן יפה פרי
תואר קרא ה' שמך מה זית זו אחריתו בסופו אף ישראל אחריתן בסופן
מלבי"ם על ירמיהו י״א:ט״ו
מה לידידי בביתי ,ה' אמר אל ירמיה אל תתפלל בעד העם הזה ומה אתה
עושה בביתי למה באת להתפלל בעדם ,ולהקריב בעדם קרבנות כי ירמיה
היה כהן עובד עבודה עשותה המזמתה הרבים ובשר קדש יעברו מעליך הלא
הכנסיה תעשה מזימה הרבה ותועבות גדולות ואיך תתפלל בעדם ומסב פניו
אל הכנסיה ,וכי בשר קדש יעברו מעליך! וכי במה שתביא בשר קדש שהוא
הקרבנות עי"כ יעברו המזימות והתועבות מעליך ?.וכי בזאת תנקה מן
המזימה ,הלא אין אתה חוזר בתשובה בעת הבאת בשר קדש ,כי רעתכי אז
תעלזי ,לא תשמחי על הקרבן שתביא ,רק על הרעה שתעשי ,ואחר הקרבן
תשמחי שנית לעשות הרעה בשמחה:
ירמיהו י״ד:י״א-כ״ב
ל־ת ְת ַפל֛ל ְבעַ ד־הע֥ם הַ ז֖ה לְ טו ִֹּֽׁבה׃ (יב) ִּכ֣י י ֻצ֗מו אינ֤ ִּני
לי אַ ִּ
(יא) וַיֹׁ֥אמר יְ הֹׁו֖ה א ֑
לו עֹׁל֥ה ו ִּמנְ ח֖ה אינ֣ ִּני רֹׁצ֑ם ִּכ֗י ַבח֙רב֙ וברע֣ב ובַ ד֔בר אנֹׁכִּ ֖י
תם וְ כִּ ֧י ַי ֲע ֛
ל־רנ ֔
ֹׁמעַ ֙ א ִּ
ש ֙
רים להם֙
אים א ְֹׁמ ִּ ֤
ֹׁמר אֲ ה֣ה ׀ אֲ דֹׁנ֣י יֱהֹׁוִּ ֗ה ִּהנ֨ה הַ ְנ ִּב ִּ ֜
(יג) וא ַ ֞
ְמכַ ל֥ה או ִֹּֽׁתם׃ {ס}
תן לכ֔ם ַבמק֖וֹׁם
־של֤וֹׁם אֱ מת֙ א ֣
כם ִִּּֽכי ְ
חרב וְ רע֖ב ִֹּֽׁלא־יִּ ְהי֣ה ל ֑
ֹׁא־ת ְרא֣ו ֔
ל ִּ
ל ֹׁא ְשל ְַח ִּתים֙
מי ֤
אים ִּב ְש ִּ ֔
שקר הַ ְנ ִּב ִּאים֙ נִּ ְב ִּ ֣
(יד) וַיֹׁ֨אמר יְ הֹׁו֜ה א ַל֗י ֚
הַ ִּֽזה׃ {ס}
קסם (ואלול ותרמות) [ואֱ לִּ י ֙
ל
שקר וְ ֤
יהם חֲ ז֨וֹׁן ֜
ב ְר ִּתי אֲ ל ֑
ל ֹׁא ִּד ַ ֖
יתים וְ ֥
ל ֹׁא צִּ ִּו ִּ ֔
וְ ֣
מר יְ הֹׁו֗ה ִּֽ ַעל־
(טו) לכ֞ן כֹׁה־א ַ ֣
אים ל ִּֽכם׃ {ס}
המה ִִּּֽמ ְתנ ְַב ִּ ֥
בם ֖
מית] לִּ ֔
וְ ַת ְר ִּ ֣
ל ֹׁא יִּ ְה ֖יה
חרב וְ רע֔ב ֥
רים ֣
א ְמ ִּ ֔
א־של ְַח ִּתים֒ וְ ה֙מה֙ ִּֽ ֹׁ
אים ִּב ְש ִּמי֮ וַאֲ נִּ ֣י ִֹּֽׁל ְ
אים הַ ִּנ ְב ִּ ֣
הַ ְנ ִּב ִּ ֞
אים
אים ה ִּֽהמה׃ (טז) וְ הע֣ם אֲ שר־ה֣מה נִּ ְב ִּ ֣
תמו הַ ְנ ִּב ִּ ֖
חרב ו ִּֽברעב֙ יִּ ַ ֔
בא֣רץ הַ ֑זֹׁאת ַב ֤
המה
לה֡ם יִּ ְהי֣ו ֻמ ְשלכִּ ים֩ ְב ֻחצ֨וֹׁת יְ רוש ַל֜͏ִּם ִּמ ְפנ֣י ׀ הרע֣ב וְ הַ ח֗רב וְ א֤ין ְמ ַקבר֙ ל ֔
ת אֲ ליהם֙
תי עֲליה֖ם את־רע ִּֽתם׃ (יז) וְ א ַמ ְר ֤
המה נְ שיה֔ם ו ְבניה֖ם ו ְבנֹׁתיה֑ם וְ שפַ כְ ִּ ֥
֣
דוֹׁל
שבר ג ֜
מינה ִּכי֩ ֨
ל־ת ְד ֑
ֹׁמם וְ אַ ִּ
ליְ לה וְ יו ֖
ר ְדנה עי ַנ֥י ִּד ְמע֛ה ַ ֥
בר הַ ז֔ה ת ַ ֨
את־הַ ד ֣

דה וְ ִּהנה֙ חַ לְ לי־
אתי הַ ש ֗
אד׃ (יח) ִּאם־יצ֣ ִּ
כה נ ְַחל֥ה ְמ ִּֽ ֹׁ
מי ַמ ֖
רה ְבתולַת֙ ַבת־עַ ִּ ֔
נִּ ְש ְב ֗
עיר וְ ִּהנ֖ה ַתחֲ לוא֣י רע֑ב ִִּּֽכי־גַם־נ ִּב֧יא גַם־כֹׁה֛ן סחֲ ר֥ו אל־א֖רץ
אתי ה ִּ ֔
ב ִּ
חרב וְ ִּאם֙ ֣
֔
ל ֹׁא י ִּֽדעו׃ {ס}
וְ ֥
לנו
יתנו וְ א֥ין ֖
שך ַמד֙ועַ ֙ ִּה ִּכ ֔
ם־בצִּ יוֹׁן֙ געֲל֣ה נַפְ ֔
דה ִּא ְ
א֨ס מאַ ֜ ְסת את־יְ הו ֗
(יט) הֲ מ ֹׁ
ענו
ד ְענו יְ הֹׁו֛ה ִּר ְש ֖
פא וְ ִּהנ֥ה ְבע ִּֽתה׃ (כ) י ַ ֧
טוֹׁב ולְ ע֥ת ַמ ְר ֖
פא ַק ֤וה לְ שלוֹׁם֙ וְ א֣ין ֔
ַמ ְר ֑
ֹׁדך
סא כְ בו ֑
ַבל ִּכ ֣
ל־תנ ֖
מעַ ן ִּש ְמך֔ אַ ְ
ל־תנְ אַ ץ֙ לְ ַ ֣
ֹׁתינו ִּכ֥י חט֖אנו ִּֽל ְך׃ (כא) אַ ִּ
עֲו֣ן אֲ בו ֑
מים וְ ִּאם־הַ ש ַמ֖יִּ ם יִּ ְתנ֣ו
יתך֖ ִּא ִּֽתנו׃ (כב) הֲ ֨יש ְבהַ ְבל֤י הַ גוֹׁיִּ ם֙ ַמגְ ִּש ִּ ֔
פר ְב ִּר ְ
כר אַ ל־ת ֥
זְ ֹׁ֕
ת־כל־
שית א ׇ
תה ע ִּ ֖
ינו ונְ ַקוה־ל֔ ְך ִִּּֽכי־אַ ֥
ה־הוא יְ הֹׁו֤ה אֱ ל ֹׁה֙ ֙
֜
ל ֹׁא אַ ת
ְר ִּב ִּב֑ים הֲ ֨
ִּֽאלה׃ {פ}
ילקוט שמעוני על נ"ך ת״ע
ארבעה דברים שאל ירמיה את הקב"ה ,בשעה שפירש הימנו ,על שתים
השיבו ועל שתים לא השיבו ,ואלו הם ,מאיסה וגעילה ,עזיבה ושכיחה ,לפי
שראה ירמיה הדיינים המשונים שהעביר על ירושלים והוא עומד ומתמיה
לומר אפשר הקב"ה שב עליהם מעתה והוא שואל מהקב"ה הללו ארבעה
דברים ,וכן הוא אומר בסוף מגילת קינות למה לנצח תשכחנו תעזבנו לאורך
ימים כי אם מאוס מאסתנו קצפת עלינו אעד מאד ,משל למלך שהיה לו
מטרונא והיתה חביבה עליו ביותר וע"י שהיתה המטרונא יודעת שהמלך
מחבבה יותר מדאי היתה פושעת על כבודו של מלך ומפלגת על גזרותיו,
פעם אחת גזר עליה וגזר על עבדיו שיבאו ויגררו אותה בשערה .שושבינה
שהיה שם עומד ומתמיה ,כיון שרואה כן רץ מיד ובא לפני המלך ,א"ל מרי
המלך אמור לי מה יש בדעתך אם יש בדעתך לשוב אליה שליט האדם
באשתו ,ואם אין בדעתך לשוב אליה היה לך לגרשה שתלך ותנשא לאחר,
כך אמר ירמיהו לפני הקב"ה רבש"ע המאוס מאסת את יהודה אלא אם
בציון געלה נפשך אם יש בדעתך לשוב אליה מדוע הכיתנו ואין מרפא .א"ל
לך לרבך ולרבו של רבך משה רבן של כל הנביאים כך אמרתי לו בסוף כל
התוכחות ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים
לכלותם (ויקרא כ"ו:מ"ד) (כתוב ברמז רצ"ד) .הרי על שתים השיבו ועל שתים
לא השיבו ,כיון שראתה ציון שד' דברים שאל ירמיה מאת הקב"ה מאיסה
וגעילה עזיבה ושכיחה והשיבו הקב"ה על מאיסה וגעילה ולא השיבו על
עזיבה ושכיחה התחילה תובעת שתים ותאמר ציון עזבני ה' וה' שכחני.
ירמיהו י״ג:כ׳-כ״ז

צֹׁאן
אים ִּמצפ֑וֹׁן אַ י֗ה הע֙דר֙ נִּ ַתן־ל֔ ְך ֖
[שא֤ו] ִּֽעיניכם֙ (וראי) [ו ְרא֔ו] הַ ב ִּ ֖
(כ) (שאי) ְ
רֹׁאש
ֹׁתם ע ַל֛יִּ ְך אַ לֻפִּ ֖ים לְ ֑
ק֣ד ע ַל֔יִּ ְך וְ ֠אַ ֠ ְת לִּ ַמ֨ ְד ְת א ֥
אמ ִּרי֙ ִִּּֽכי־יִּ פְ ֹׁ
ה־ת ְ
ִּתפְ אַ ְר ִּֽת ְך׃ (כא) ַמ ִּֽ ֹׁ
ב ְך ַמד֖ועַ ְקראֻ ֣נִּ י
אמ ִּרי֙ ִּבלְ ב ֔
ת ְ
אשת ל ִּֽדה׃ (כב) וְ כִּ ֤י ִּֽ ֹׁ
הֲ ל֤וֹׁא חֲ בלִּ ים֙ ִֹּֽׁיאחֱ ז֔ו ְך ְכמ֖ ֹׁו ֥
מר
פ֤ ְך כו ִּשי֙ עוֹׁר֔ ֹׁו וְ נ ֖
רֹׁב עֲונ֛ ְך נִּ גְ ל֥ו שו ַל֖יִּ ְך נ ְח ְמס֥ו עֲק ִּֽביִּ ְך׃ (כג) הֲ יַהֲ ֹׁ
אלה ְב ֧
֑
רוחַ
די ה ִּֽרעַ ׃ (כד) וַאֲ פִּ יצ֖ם ְכ ַקש־עוֹׁב֑ר לְ ֖
יטיב לִּ ֻמ ֖
לו לְ ה ִּ ֔
ֹׁתיו גַם־אַ תם֙ תוכְ ֣
חֲ בַ ְר ֻבר ֑
חי
ֹׁתי ִּֽ ַו ִּת ְב ְט ִּ ֖
תי נְ אֻ ם־יְ הֹׁו֑ה אֲ שר֙ שכַ ֣חַ ְת או ִּ ֔
דיִּ ְך מ ִּא ִּ ֖
ת־מ ַ ֛
ִּמ ְד ִּֽבר׃ (כה) ֣זה גוֹׁרל֧ ְך ְמנ ִּ
אה ְקלו ִֹּֽׁנ ְך׃ (כז) נִּ אֻ פַ ֤יִּ ְך
ליִּ ְך עַ ל־פ ֑ניִּ ְך וְ נִּ ְר ֖
שפְ ִּתי שו ַ ֖
ַב ִּֽשקר׃ (כו) וְ גַם־אֲ נִּ ֛י ח ַ ֥
ל ֹׁא
אוֹׁי ל ְך֙ יְ ר֣וש ַל֔͏ִּם ֣
יתי ִּשקוצ֑יִּ ְך ֥
א ִּ
דה ר ִּ ֖
ל־גבעוֹׁת֙ ַבש ֔
ת ְך עַ ְ
מת זְ נו ֔
ֹׁתיִּ ְך֙ זִּ ַ ֣
ו ִּמצְ הֲ לו ַ ֙
תי ִּֽעֹׁד׃ {ס}
רי מ ַ ֖
רי אַ חֲ ֥
ִּת ְטהֲ ִּ ֔
מלבי"ם על ירמיהו י״ג:כ״ג
היהפוך וגם ראיתי שא"א שתשוב מדרכך הרע שנעשה לך כטבע ,וכמו שא"א
שהכושי יהפך עורו השחור ללבן ,ואף למה שאומרים ששחרות הכוש סבתו
הוא השמש הבוער שם בארץ אפריקא ושיצוייר שבני הכושים אם יהיו
בארצות הקרות יהפך עורם ,הלא א"א שהנמר יהפך חברברותיו ,שצבע עורו
הוא טבע כולל בכל המין וכל הנמרים ,כן אי אפשר שתוכלו להיטיב אתם
למודי הרע שכבר נעשה הרע טבעי לך ,ולכן ואפיצם כקש עובר ,אינו מקרי
כמ"ש מדוע קראני אלה ,כי אני אפיץ אותם ,וז"ש זה גורלך מנת מדיך מאתי,
שזה בא לך מאתי לא מן המקרה ,ובא לך מדה כנגד מדה כפי עונך ,יען אשר
שכחת אותי ותבטחי על שקר כמ"ש הוי היורדים מצרים לעזרה ויבטחו על
רכב וכו' ולא שעו על ה':
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