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ירמיהו ל״ב:א׳-ט״ו
ָ֞(א) ַהָּדָב ָ֤ר ֲאֶׁשר־ָהי ָ֣תֵמֵא֙הּו֙ה ֶאֽל־יְִרְמי הּו֖ית ְלִצְדִקּיָ֔] ָהֲעִׂשִר֙ה (בשנת) [ַּבָּׁשנָה֔יְהֹו

֔לָּבֶבֶל�֣יל ֶמ֚ז ֵח֗ה ִלנְֽבּוַכְדֶראַּצֽר׃ (ב) וְָאָׁ֖שנָ֥הה ְׁשמֶֹנֽה־ֶעְׂשֵר֛יא ַהָּׁשנָ֧ה ִהֶ֑ל� יְהּוָדֶ֣מ
ָ֑ ים ַעל־יְרּוָׁשָלָ֖צִר ֶל�֥ר ֵּבֽית־ֶמ֖ה ֲאֶׁש֔ר ַהַּמָּטָרַּ֣בֲחַצ֙ה ָכלּואָ֤היָיא֗הּו ַהּנִָבִ֣ם וְיְִרְמי

ֶל�־יְהּוָדֹ֥ו ִצְדִקּיָ֔ר ְּכָלא֣יְהּוָדֽה׃ (ג) ֲאֶׁש ֹ֖ההּו ֶמֽ ֹ֜ה נִָּבַ֨אָּתּ֩וַע֩ר ַמּדֵ֑לאמ ֹ֗א ֵלאמ ֚הר ּכ
ָָ֣אַמ ֹ֥ן ֶאת־ָהִע֜י נֵֹת֨ה ִהנְנִ֔ר יְהֹו ֶל�ֶ֣מ֙הּו֙ל ּוְלָכָדּֽה׃ (ד) וְִצְדִקּיָ֖ד ֶמֶֽל�־ָּבֶבְּ֥ביַאת֛יר ַהּז

ֹ֣יים ִּכ֑ד ַהַּכְׂשִּד֣ט ִמּיַ֖א יִָּמֵל֥ה �֔יְהּוָד ַ֙ן יִּנֵָתןִ֤הּנָת יוִ֔עם־ִּפיו֣ל וְִדֶּבר־ִּפ֔ד ֶמֶֽל�־ָּבֶבְּ֣בי
ינָה׃ (ה) ּוָבֶב֥יו ֶאת־ֵעינָ֖וְֵעינָ ֶ֣וְָׁש֙הּו֙� ֶאת־ִצְדִקּיָ֤יֹוִל֞לו ִּתְרֶאֽ ֹ֖ואֹת֥יה ַעד־ׇּפְקִד֔ם ִיְֽהי

ָ {פ} א ַתְצִלֽיחּו׃֥�יםּ֖ו ֶאת־ַהַּכְׂשִּד֛י ִתָּֽלֲחמ֧ה ִּכ֑נְֻאם־יְהֹו
ֹ ָ֖(ו) וַּי ָ֑אֶמר יְִרְמי ָ֥הּו ָהי ר׃ (ז) ִהּנֵֵ֥אַל֖הה ְדַבר־יְהֹו ֹֽ ְד�֙ל ֶּבן־ַׁשֻּלם֗ה ֲחנְַמֵא֣י ֵלאמ ֹֽ ֥אָּבּ֔ד

ֵֹ֖אֶל (ח)ה ִלְקנֹֽות׃֖ט ַהְּגֻאָּלִ֥מְׁשַּפ֛י ְל�ֹ֥ות ִּכַּ֔בֲענָת֣רֲאֶׁשֶ֙את־ָׂשִדי֗ה ְל�֣ר ְקנֵ֑י� ֵלאמ
ֹ ֹ֒ר ַהַּמָּטָרהֶ֣אל־ֲחַצ֮יְהֹוָה֣רי ִּכְדַב֜ל ֶּבן־ּדִֹד֨י ֲחנְַמֵאַ֠ל֠א ֵא֣וַּיָב ֠אה נְָ֣קנֵ֡יאֶמר ֵאַל֣וַּי

֖הַהְּגֻאָּלּ֥וְל�֛הט ַהיְֻרָּׁשִ֧מְׁשַּפ֞ין ִּכֽי־ְל�ִּ֗בנְיִָמֶרץְּ֣בֶא׀ ֣רֹות ֲאֶׁש֜י ֲאֶׁשר־ַּבֲענָתֶ֨את־ָׂשִד
ָ֥ע ִּכ֕� וֵָאַדְ֑קנֵה־ָל ֖יל ֶּבן־ּדִֹד֥ת ֲחנְַמֵא֛ה ֵמֵאֶ֔את־ַהָּׂשֶדָ֙וֶֽאְקנֶהה ֽהּוא׃ (ט)֖י ְדַבר־יְהֹו

ֹ֥ים וֲַעָׂשָר֖ה ְׁשָקִלִׁ֥שְבָעֶסףֶ֔את־ַהֶּכֹ֙ות ָוֶֽאְׁשְקָלה־ּלֹו֑ר ַּבֲענָתֲ֣אֶׁש ֤בה ַהָּכֶֽסף׃ (י) וֶָאְכּת
ֶֹ֙פרַּ֙בֵּס ֹ֑ד ֵעִד֖ם וָָאֵעָ֔וֶֽאְחּת ֑הַהִּמְקנֶָפר֣ח ֶאת־ֵסֶ֖סף ְּבמֹאְזָנֽיִם׃ (יא) וֶָאַּקַ֖הֶּכ֥לים וֶָאְׁשק

ֶָ֛את־ֶהָֽחת ּו�֣ה ֶאל־ָּברֶ֗פר ַהִּמְקנָ֣ן ֶאת־ַהֵּס֞(יב) וֶָאֵּתים וְֶאת־ַהָּגֽלּוי׃֖ה וְַהֻחִּקּ֥ום ַהִּמְצו
֑הַהִּמְקנֶָפר֣ים ְּבֵס֖ים ַהּכְֹתִבָ֔הֵֽעִד֙י ּוְלֵעינֵיּ֔דִֹד֣לֲחנְַמֵאְ֙לֵעינֵיֶּ֒בן־ַמְחֵסיָהֶּ֮בן־נִֵרּיָה

ה׃ (יג) וֲָאַצֶּוה֥רים ַּבֲחַצ֖ים ַהּיְֹׁשִבׇּ֔כל־ַהּיְהּוִדְ֙לֵעינֵי ֖םּו� ְלֵעינֵיֶהֶ֔את־ָּברַ֙הַּמָּטָרֽ
ר׃ (יד) ּכֹה־ָאַמר ֹֽ ֵָ֩לאמ ֣תֶּלה ֵא֡ים ָהֵאֹ֣וַח ֶאת־ַהְּסָפִר֣ל ָלק֗יְִׂשָרֵא֣יֹות ֱא�ֵה֜ה ְצָבא֨יְהֹו

ַעןְ֥לַמֶרׂש֑ם ִּבְכִלי־ָח֖ה ּונְַתָּתַ֔הֶּזֶ֙פר ַהָּגלּויֵ֤ס֨תּום וְֵא֗ת ֶהָחת֣ה וְֵא֜ה ַהֶּזַ֨הִּמְקנֶָ֩פרֵ֩ס
ֹ֣י(טו) ִּכ        {ס} ים ַרִּבֽים׃ּ֥ו יִָמ֖יַַעְמד ָ֛ה ָאַמ֥כ ּ֥וֹוד יִָּקנ֣ע֑לי יְִׂשָרֵאֹ֣ות ֱא�ֵה֖ה ְצָבא֥ר יְהֹו

ֹֽאת׃֥ים ָּבָאֹ֖ות ּוְכָרִמ֥ים וְָׂשדָ֛בִּת {פ} ֶרץ ַהּז

רד"ק על ירמי׳ ל״ב:ו׳
אחי אביו כמוחנמאל בן שלום דודך, שלום היה דוד ירמיהוויאמר ירמיהו.

הוא בא אליךשאומר חנמאל בן דודי בא אליך שהוצרך למכור שדהו והנה
ויאמר לך שתקנהו:
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'רד"ק על ירמי׳ ל״ב:ז
מידו אף כיאם מכרתיו לאחר לך משפט הגאולה שתגאלהומשפט הגאולה.

אתה ראוי לקנותו מידי:

רד"ק על ירמי׳ ל״ב:י״ד
יעמדו ימיםלמעןספר המצוה והחקים וגם הוא היה חתום:ואת החתום.

ולהיות לאות לשיבתעד שוב הגולה שאז תתקיים נבואת עוד יקנו בתיםרבים.
תקותםהגלות צוה האל לקנות השדה לנחמם לישראל שלא יחשבו שאבדה

אם יגלו:

ירמיהו ל״ב:ט״ז-כ״ה
ָ֖(טז) וֶָאְתַּפֵּל ר׃֖הּו� ֶּבן־נִֵרּיָ֥ה ֶאל־ָּברֶ֔פר ַהִּמְקנֶָ֣את־ֵס֙י ִתִּתי֤ה ַאֲחֵר֑ל ֶאל־יְהֹו ֹֽ ֵלאמ

ֲֹֽח�֔וְֶאת־ָהָא֙יִםֶ֙את־ַהָּׁשַמיָת֗ה ָעִׂשַ֣אָּת׀ ֣הִהּנֵ֒י יֱהֹוִהֲ֣אדֹנָ֮(יז) ֲאָהּה ֹולַ֔הָּגדֶ֙רץ ְּבכ
ָּ֖וִבְֽזרֲֹע� ֹ֖א ִמְּמ�֥ה ֽ�א־יִָּפֵלַ֑הּנְטּוי ֲאָלִפֶ֙סדֶׂ֙שה ֶחׇּ֤כל־ָּדָבֽר׃ (יח) ע ֣ןֲעוֺ֙ים ּוְמַׁשֵּלםַ֔לֽ

ַָ֔הִּגּב֙ל ַהָּגדֹול֤ם ָהֵא֑ם ַאֲחֵריֶה֖יק ְּבנֵיֶהֹ֥ות ֶאל־ֵחָ֔אב ֹ֙ות ְׁשֽמֹו׃ (יט) ְּגדֹל֖ה ְצָבאֹ֥ור יְהֹו
יִלּיָ֖ה וְַרָ֔הֵֽעָצ ְ֙לִאיׁש֤תם ָלֵת֔י ָאָדְּ֣בנֵֹ֙ות ַעל־ׇּכל־ַּדְרֵכיְ֗פֻקחי�֣ה ֲאֶׁשר־ֵעינֶ֑ב ָהֲעִלֽ

יו׃ (כ) ֲאֶׁשר־ַׂש֖יו וְִכְפִרִּ֔כְדָרָכ ֹוםַ֣עד־ַהּי֙יִם֙ים ְּבֶאֶֽרץ־ִמְצַרֹ֤ות ּומְֹפִת֨אֹתְמָּת֠י ַמֲעָלָלֽ
֥א ֶאת־ַעְּמ�ֹ֛ום ַהֶּזֽה׃ (כא) וַּתֵֹצ֥ם ַּכּיֵׁ֖ש֥ם וַַּתֲעֶׂשה־ְּל�֑ל ּוָבָאָד֖ה ּוְביְִׂשָרֵאַ֔הֶּז

ָּ֣וְבֶאְזר֙ד ֲחָזָקהּ֤וְביָיםֹ֗ות ּוְבמֹוְפִת֣יִם ְּבאֹתֶ֑רץ ִמְצָר֣ל ֵמֶאֶ֖את־יְִׂשָרֵא ֖אה ּוְבמֹוָרֹ֔וַע נְטּוי
ֶֹ֣את־ָהָא֙ן ָלֶהםָּ֤גֽדֹול׃ (כב) וִַּתֵּת ֶרץ֛ם ֶא֑ת ָלֶה֣ם ָלֵתְ֖עָּת ַלֲאבֹוָתֲ֥אֶׁשר־נְִׁשַּבאתֶ֔רץ ַהּז

ֹ֖ת ָחָלָ֥זַב (ובתרותך)֙֙�ּו ְבקֹוֶלּ֤ה וְֽ�א־ָׁשְמע֗אָֹתּ֣ואּו וִַּיְֽרׁש֜ב ּוְדָבֽׁש׃ (כג) וַּיָב
֥תֵא֔םא אָֹתּ֣ו וַַּתְקֵר֑א ָעׂשֹ֣ות �֖ם ַלֲעׂשָ֛לֶהיָתה֧ר ִצּוִׇּ֨כל־ֲאֶׁש֩כּו ֵאת֔] �א־ָהָל֣[ּוְבתֹוָרְת�

ֹֽאת׃ (כד) ִהּנֵׇּ֖כל־ָהָרָע ַ֗יר נְִּתנָ֣וְָהִעְ֒לׇלְכָדּה֮אּו ָהִעירָּ֣בֹות֗ה ַהּסְֹלל֣ה ַהּז ֤דה ְּבי
ָ֛ר ִּדַּבֶ֥בר וֲַאֶׁש֑ב וְַהָּד֖וְָהָרָעֶרב֥י ַהֶח֛יָה ִמְּפנֵ֔ים ָעֶלַ֣הּנְִלָחִמַ֙הַּכְׂשִּדים ֥וְִהּנְ�֖הְרָּת ָהי

ִ֣יֲאדֹנְָ֙רָּת ֵאַלי֤ה ָאַמ֞רֶֹאֽה׃ (כה) וְַאָּת יםֵ֑עִד֣דֶסף וְָהֵע֖ה ַּבֶּכַ֛הָּׂשֶד֧ה ְקֵנֽה־ְל�֔יֱהֹו
ַ֖יר נְִּתנָ֥וְָהִע         {ס} ד ַהַּכְׂשִּדֽים׃֥ה ְּבי

מלבי"ם על ירמיהו ל״ב:כ״ד
וידעת מכל זה,והנך רואההלא תחרב העיר בודאי,אשר דברת היה...כי

לי הקניןלמהאתה אמרת אלי קנה לך את השדה בכסףוא"כ אתפלא איך
עוד הארץוממ"נ אם דעתך שתהיההלא העיר נתנה ביד הכשדים,הזה

מיושבת למה נתנה ביד הכשדים שהם דברים סותרים א"ע ?:

https://www.sefaria.org/Radak_on_Jeremiah.32.7.1
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ירמיהו ל״ב:כ״ו-ל״ה
ָ֙(כו) ַוֽיְִהי ְָּ֔דַבר־יְהֹו ר׃֖ה ֶאֽל־יְִרְמי ֹֽ ֲָ֣אנִ֙(כז) ִהּנֵההּו ֵלאמ ִמֶּמ֑רי ׇּכל־ָּבָׂש֖ה ֱא�ֵה֔י יְהֹו ּנִי֔ה�

ֹ֕א ׇּכל־ָּדָבֽר׃ (כח) ָלֵכ֖יִָּפֵל ָ֣ה ָאַמ֖ן ּכ ֶֹ֨את־ָהִע֩י נֵֹתןִ֣הנְנִ֑הר יְהֹו ַ֜יר ַהּז ים֗ד ַהַּכְׂשִּד֣את ְּבי
ירַ֣על־ָהִע֙ים ַהּנְִלָחִמים֗אּו ַהַּכְׂשִּד֣(כט) ּוָבל ּוְלָכָדּֽה׃֖ר ֶמֶל�־ָּבֶב֥ד נְבּוַכְדֶראַּצּ֛וְביַ
ֹ ֹ֥יתּו ֶאת־ָהִע֜את וְִהִּצַ֔הּז ּ֨וִקְּטר֩ים ֲאֶׁשר֡ת ַהָּבִּתּ֣וָה וְֵאּ֑וְׂשָרפׁ֖שאת ָּבֵא֛יר ַהּז

נִי׃ (ל) ִּכֽי־ָהי֖ים ְלַמ֔ים ֲאֵחִרֵ֣לא�ִה֙כּו נְָסִכיםַ֤על וְִהִּס֗ם ַלַּבַ֜על־ַּגּגֹוֵתיֶה ּ֨וַען ַהְכִעֵסֽ
ֵתיֶה֖ע ְּבֵעינַָ֛הַרים֥� עִֹׂש֣ה ַא֗י יְהּוָד֣ל ּוְבנְֵ֜בנֵי־יְִׂשָרֵא ֹֽ ֣�ַא֗לי ְבֵנֽי־יְִׂשָרֵא֣ם ִּכ֑י ִמּנְֻער

֙יְָתה ִּלי֤י ָה֗י וְַעל־ֲחָמִת֣י ַעל־ַאִּפ֧(לא) ִּכם נְֻאם־יְהָֹוֽה׃֖ה יְֵדיֶה֥י ְּבַמֲעֵׂש֛ים אִֹתַ֥מְכִעִס
ָֹ֣הִע (לב)ל ָּפָנֽי׃ּ֥ה ֵמַע֖ה ַלֲהִסיָרֹ֑ום ַהֶּז֣ד ַהּי֖וְַעּ֔הּו אֹוָת֣ר ָּבנֲ֣אֶׁש֙את ְלִמן־ַהּיֹום֔יר ַהּז
֔םָׂשֵריֶהָּ֙מה ַמְלֵכיֶהם֤נִי ֵהְ֔לַהְכִעֵס֙ר ָעׂשּוֲ֤אֶׁש֗הי יְהּוָד֣ל ּוְבנֵ֜ת ְּבנֵי־יְִׂשָרֵאׇּ֨כל־ָרַעַ֩על

ֹּ֛ו ֵאַלִ֥ם׃ (לג) וַּיְִפנ יְרּוָׁשָלֽ֖יה וְיְֹׁשֵב֔יׁש יְהּוָד֣ם וְִא֑ם ּונְִביֵאיֶהּ֖כֲֹהנֵיֶה יםָ֑פנִ֣אֶרף וְ�֖י ע
֗םימּו ִׁשּקּוֵציֶהַ֣חת מּוָסֽר׃ (לד) וַּיִָׂשָ֥לַקים֖ם ׁשְֹמִע֥ד וְֵאינָ֔ם וְַלֵּמַ֣הְׁשֵּכ֙ד אָֹתם֤וְַלֵּמ
א־ְׁשִמַּ֛בַּב יאְּ֣בֵג׀ ֣רַעל ֲאֶׁשֹ֜ות ַהַּבֶ֨את־ָּבמ֩(לה) וַּיְִבנּויו ְלַטְּמֽאֹו׃֖י ָעָל֥יִת ֲאֶׁשר־נְִקָרֽ

ֹ ֹ֮ם וְֶאת־ְּבנֹוֵתיֶהם֣יר ֶאת־ְּבנֵיֶהַ֠הֲעִב֠ם ְלֶ֗בן־ִהּנ ֙א ָעְֽלָתה֤ים וְ�֗ר ֽ�א־ִצּוִיִתֲ֣אֶׁשֶ֒ל�ַ֒לּמ
ֹֹ֣ות ַהּתֹוֵעָב֖י ַלֲעׂשַ֔על־ִלִּב         {ס} י ֶאת־יְהּוָדֽה׃ַ֥הֲחִטַען֖את ְלַמ֑ה ַהּז

ויקרא רבה י״ב:ה׳
ְׁש�מֹה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, �א ָׁשָתה ָּבֶהןָאַמר ַרִּבי יּוָדן, ָּכל אֹוָתן ֶׁשַבע ָׁשנִים ֶׁשָּבנָה

ָׁשם ְׁשנֵיַּפְרעֹה, אֹותֹו ַהַּליְָלה ָׁשָתה יַיִן, וְָהיּויַיִן, ֵּכיוָן ֶׁשְּבנָאֹו וְנָָׂשא ִּבְתיָה ַּבת
וְַאַחת ִׂשְמָחה ְלַבת ַּפְרעֹה. ָאַמרָּבלּוְזָמאֹות, ַאַחת ִׂשְמָחה ְלִבנְיַן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש,

אֹו ֶׁשל ֵאּלּו, ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָעָלה ַעל ַּדְעּתֹוַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֶׁשל ִמי ֲאַקֵּבל ֶׁשל ֵאּלּו
(ירמיה לב, לא): ִּכי ַעל ַאִּפי וְַעל ֲחָמִתיְלַהְחִריב ֶאת יְרּוָׁשַליִם, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב

ָהיְָתה ִלי ָהִעיר ַהּזֹאת וגו'...

רד"ק על ירמי׳ ל״ב:ל״ה
ביניהם מעטבג' מקומות נאמר זה הענין במלות שונותאשר לא צויתים.

על לבי, והשניוהענין אחד הראשון בפ' גזי נזרך אשר לא צויתים ולא עלתה
לבי, השלישי בזובפ' וקנית בקבוק אשר לא צויתי ולא דברתי ולא עלתה על

הפרשה אשר לא צויתים ולא עלתה על לבי לעשות התועבה הזאת

ירמיהו ז׳:כ״ט-ל״א
ָ֣י ָמַא֚ה ִּכ֑ם ִקינַָ֖על־ְׁשָפיִ֥ייִכי ּוְׂשִאְ֔וַֽהְׁשִל֙י נְִזֵר�֤(כט) ׇּגִּז ֹ֔ס יְהֹו ֹורֶ֥את־ּדׁ֖שה וַּיִּט
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ָ֖ע ְּבֵעינַ֛ה ָהַרּ֥ו ְבֵנֽי־יְהּוָדֶ֨עְבָרֽתֹו׃ (ל) ִּכי־ָעׂש יִת֛ם ַּבַּב֗מּו ִׁשּקּוֵציֶה֣ה ָׂש֑י נְֻאם־יְהֹו
א־ְׁשִמ ֹּ֣ו ָּבמּ֞וָבניו ְלַטְּמֽאֹו׃ (לא)֖י ָעָלֲ֥אֶׁשר־נְִקָרֽ ְֹּ֣בֵגֶ֙פת ֲאֶׁשרֹ֗ות ַהּת ֹ֔םיא ֶבן־ִהּנ ֛ףִלְׂשר

{פ} ה ַעל־ִלִּבֽי׃֖א ָעְלָת֥יִתי וְ�֔א ִצּוִ֣�ׁ֙ש ֲאֶׁשר֑ם ָּבֵא֖ם וְֶאת־ְּבנֵֹתיֶהֶ֥את־ְּבנֵיֶה

ירמיהו י״ט:א׳-ה׳
ֹ ָ֣ה ָאַמ֚(א) ּכ ַהּכֲֹהִנֽים׃֖ים ּוִמִּזְקנֵ֔י ָהָעֶ֣רׂש ּוִמִּזְקנֵ֑ר ָח֣יֹוֵצ֖קיָת ַבְקֻּב֥� וְָקנִ֛ה ָה�֔ר יְהֹו

ֶֹ֣אל־ֵּג֙אָת֙(ב) וְיָָצ ֔םאָת ָּׁש֣ית] וְָקָרַ֑ער (החרסות) [ַהַחְרִסַׁ֣שַתח֖ר ֶּפ֕ם ֲאֶׁש֔יא ֶבן־ִהּנ
ַמְרָּת֥ים ֲאֶׁשר־ֲאַדֵּבֶ֖את־ַהְּדָבִר י�׃ (ג) וְָאֽ ִָׁ֣שְמע֙ר ֵאֶלֽ ֖יה וְיְֹׁשֵב֔י יְהּוָד֣ה ַמְלֵכּ֔ו ְדַבר־יְהֹו

ֹֽה־ָאַמר֑ יְרּוָׁשָל ִָ֩ם ּכ ֔הַהֶּזֹוםַ֣על־ַהָּמק֙יא ָרָעה֤י ֵמִב֨ל ִהנְנִ֗יְִׂשָרֵא֣יֹות ֱא�ֵה֜ה ְצָבא֨יְהֹו
ַ֙הֶּזהֹוםּ֤ו ֶאת־ַהָּמק֞נִי ַוֽיְנְַּכר֗ר ֲעָזֻבֲ֣אֶׁש׀ ַען֣יְַלנָה ׇאְזָנֽיו׃ (ד)ּ֥ה ִּתַּצ֖ר ׇּכל־ׁשְֹמָעֲ֥אֶׁש

ּ֛וְלא֥ה ּוָמ֑י יְהּוָד֣ם ּוַמְלֵכָּ֖מה וֲַאבֹוֵתיֶהֵ֥הּום֛ר �א־יְָדע֧ים ֲאֶׁש֔ים ֲאֵחִרֵ֣לא�ִה֙וַיְַקְּטרּו־בֹו
ֹֹ֗ות ַהַּבֶ֣את־ָּבמּ֞ום נְִקִּיֽם׃ (ה) ּוָבנ֥ה ַּדֹ֖ום ַהֶּזֶ֥את־ַהָּמק ׁ֖שם ָּבֵא֛ף ֶאת־ְּבנֵיֶהַ֧על ִלְׂשר

{פ} ה ַעל־ִלִּבֽי׃֖א ָעְלָתְ֥רִּתי וְ�ִ֔דַּב֣אוְ�֙יִתי֙ר ֽ�א־ִצּוִַ֤על ֲאֶׁשֹ֑ות ַלָּב֣עֹל

ירמיהו ל״ב:ל״ו-מ״ד
ָ֥ן ּכֹה־ָאַמ֛ה ָלֵכ֕(לו) וְַעָּת ֹ֣ל ֶאל־ָהִע֑יְִׂשָרֵא֣יה ֱא�ֵה֖ר יְהֹו ים֗אְֹמִר֣םַאֶּת׀ ֣ראת ֲאֶׁש֔יר ַהּז

ַ֙נְִּתנָה ֹותֲ֔אָרצִ֣מׇּכל־ָה֙י ְמַקְּבָצםּ֤וַבָּדֶֽבר׃ (לז) ִהנְנִ֥בֶרב ּוָבָרָע֖ל ַּבֶח֔ד ֶמֶֽל�־ָּבֶבְּ֣בי
בִֹתיםֶ֑צף ָּגדּ֣וְבֶק֖יי ּוַבֲחָמִת֥ם ְּבַאִּפ֛ים ָׁש֥ר ִהַּדְחִּתֲ֨אֶׁש ֔הַהֶּזֹוםֶ֣אל־ַהָּמקֹ֙ול וֲַהִׁשֽ

ֶ֕וֲַאנִ֑םי ְלָע֖יּו ִל֥ים ָלֶבַֽטח׃ (לח) וְָה֖וְהַֹׁשְבִּת ֜םָלֶה֨ים ֵלא�ִהֽים׃ (לט) וְנַָתִּת֖ה ָלֶה֥י ֶאְהי
ם ַאֲחֵריֶהֽם׃ (מ)֖ם וְִלְבנֵיֶהֹ֔וב ָלֶהְ֣לטים֑י ׇּכל־ַהּיִָמ֖ה אֹוִת֥ד ְליְִרָאֶ֔ר� ֶאָח֣וְֶד֙ב ֶאָחדֵ֤ל

֙ם וְֶאת־יְִרָאִתי֑י אֹוָת֖ם ְלֵהיִטיִבֲ֔חֵריֶהֵ֣מַא֙ר ֽ�א־ָאׁשּוב֤ם ֲאֶׁש֔ית עֹוָלְּ֣בִר֙י ָלֶהם֤וְָכַרִּת
י׃ (מא)֥י ס֖ם ְלִבְלִּת֔ן ִּבְלָבָבֶ֣אֵּת ים֞ם ּונְַטְעִּת֑יב אֹוָת֣ם ְלֵהִט֖י ֲעֵליֶה֥וְַׂשְׂשִּתּור ֵמָעָלֽ
י׃֖ת ְּבׇכל־ִלִּבֶּ֔בֱאֶמֶ֙רץ ַהּזֹאתָּ֤בָא ָָ֣אַמ֙(מב) ִּכי־כֹה        {ס} י ּוְבׇכל־נְַפִׁשֽ ֔הר יְהֹו

ַֹ֖הְּגדֹוָל֥הת ׇּכל־ָהָרָע֛ה ֵא֔ם ַהֶּזֶ֣אל־ָהָע֙אִתי֙ר ֵהֵבַּ֤כֲאֶׁש ֙יא ֲעֵליֶהם֤י ֵמִב֞ן ָאנִֹכ֣את ֵּכ֑ה ַהּז
ֹ֣ה ָּבָא֖ה ַהָּׂשֶד֥(מג) וְנְִקנָר ֲעֵליֶהֽם׃֥י ּדֵֹב֖ר ָאנִֹכ֥ה ֲאֶׁשֶ֔את־ׇּכל־ַהּטֹוָב ׀ ֣ראת ֲאֶׁשֶ֑רץ ַהּז

ַ֖נְִּתנָ֔הּוְבֵהָמ֙ין ָאָדםֵ֤מֵא֙ה ִהיא֥ים ְׁשָמָמ֗ם אְֹמִרַ֣אֶּת ֹות֞ד ַהַּכְׂשִּדֽים׃ (מד) ָׂשד֥ה ְּבי
ִ֗ם יְרּוָׁשַל֣ין ּוִבְסִביֵבֶ֜רץ ִּבנְיִָמְּ֨בֶא֒ד ֵעִדים֣וְָהֵע֮וְָחתֹום ׀ ֶפרֹ֥וב ַּבֵּסּ֨ו וְָכתֶ֗סף יְִקנַּ֣בֶּכ

֖םיב ֶאת־ְׁשבּוָתֶ֥גב ִּכֽי־ָאִׁש֑י ַהּנֶ֣ה ּוְבָעֵרַ֖הְּׁשֵפָל֥יר ּוְבָעֵר֔י ָהָהּ֣וְבָעֵר֙י יְהּוָדהּ֤וְבָעֵר
{פ} נְֻאם־יְהָֹוֽה׃

ירמיהו ל״ג:א׳-י״א
ָ֧(א) וַיְִה ָ֛י ְדַבר־יְהֹו ר׃ (ב)֖הר ַהַּמָּטָרּ֥ור ַּבֲחַצּ֔נּו ָעצ֣עֹוֶד֙וְהּואית֑הּו ֵׁשנִ֖ה ֶאֽל־יְִרְמי ֹֽ ֵלאמ
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ָּ֥כֹה־ָאַמ ָ֑ה עָֹׂש֖ר יְהֹו ָּ֖ה ַלֲהִכינָ֛ר אֹוָת֥ה יֹוֵצּ֗ה יְהֹו ָּך֑י וְֶאֱענֶ֖א ֵאַל֥ה ְׁשֽמֹו׃ (ג) ְקָרּ֥ה יְהֹו
{פ} א יְַדְעָּתֽם׃ֹ֥ות �ֹ֖ות ּוְבֻצרְּ֥גדֹל֛יָדה ְּל�֧וְַאִּג

ֹ֩(ד) ִּכי ָֹ֣הִעַ֙על־ָּבֵּתי֔לי יְִׂשָרֵאֱ֣א�ֵה֙ר יְהֹוָה֤ה ָאַמ֨כ ֑היְהּוָד֣יי ַמְלֵכ֖את וְַעל־ָּבֵּת֔יר ַהּז
֙ים ּוְלַמְלָאםֶ֔את־ַהַּכְׂשִּד֙ים ְלִהָּלֵחםָּ֗בִאֹות וְֶאל־ֶהָחֶֽרב׃ (ה)֖ים ֶאל־ַהּסְֹללַ֕הּנְֻתִצ

ֹירֵ֣מָהִעְ֙רִּתי ָפנַי֤ר ִהְסַּת֨י וֲַאֶׁשּ֑וַבֲחָמִת֖ייִתי ְבַאִּפ֥ם ֲאֶׁשר־ִהֵּכ֔י ָהָאָדֶ֣את־ִּפְגֵר אתַ֔הּז
ֶרת֥ם ֲעֶת֔י ָלֶה֣ים וְִגֵּליִת֑א ּוְרָפאִתּ֖וַמְרֵּפ֥הּה ֲאֻרָכ֛י ַמֲעֶלה־ָּל֧ל ׇּכל־ָרָעָתֽם׃ (ו) ִהנְנִַ֖ע

בִֹתיָׁ֖של ים֖ל ּוְבנִִתּ֑ות יְִׂשָרֵא֣ת ְׁשב֖ה וְֵא֔יְהּוָדּותֶ֣את־ְׁשבֹ֙ום וֱֶאֶמֽת׃ (ז) וֲַהִׁשֽ
אׁשָֹנֽה׃ (ח) וְִט י (לכול)֗י וְָסַלְחִּת֑ר ָחְֽטאּו־ִלֲ֣אֶׁש֖םים ִמׇּכל־ֲעוֺנַָ֔הְרִּתְּ֣כָבִרֽ

֙ם ָׂשׂשֹון֤י ְלֵׁש֗יְָתה ִּלְׁ֣שעּו ִבֽי׃ (ט) וְָהָּ֥פ֖רי וֲַאֶׁש֔ר ָחְֽטאּו־ִלֲ֣אֶׁש֙[ְלׇכל־]ֲעוֺנֹֽוֵתיֶהם
ֹ֔ה ּוְלִתְפֶאִ֣לְתִהָּל ֵֶ֖רת ְלכ ֣העֶֹׂש֙ר ָאנִֹכי֤ה ֲאֶׁשּ֗ו ֶאת־ׇּכל־ַהּטֹוָב֜ר יְִׁשְמעֲ֨אֶׁשֶרץ֑י ָהָא֣ל ּגֹוי

ֹ֖ר ָאנִֹכֹ֥ום ֲאֶׁש֔ל ׇּכל־ַהָּׁשל֣וְַע֙ל ׇּכל־ַהּטֹוָבהּ֤ו ַעּ֗ו וְָרְגז֣ם ּוָפֲחד֔אֹוָת         {ס} ָּלּֽה׃ֶׂשה֥י ע
ֹ ָָ֣אַמ׀ ֣ה(י) ּכ ְמִרַ֣אֶּתֲ֙אֶׁשר֒ע ַּבָּמקֹום־ַהֶּזה֣יִָּׁשַמ֮ה עֹוד֗ר יְהֹו ֹֽ יןּ֥וא ֵמֵא֔ב ה֣ים ָחֵר֔ם א

֖ביֹוֵׁשין֥ם ּוֵמֵא֛ין ָאָדֹ֥ות ֵמֵאִ֗ם ַהֽנְַׁשּמ֔ יְרּוָׁשַלֹותּ֣וְבֻחצ֙י יְהּוָדה֤ה ְּבָעֵר֑ין ְּבֵהָמ֣ם ּוֵמֵאָ֖אָד
֩הֹודּויםֹ֡ול אְֹמִר֣קֹ֒ול ַּכָּלה֣וְקֹ֮ול ָחָתן֣ה קִׂ֗שְמָחֹולֹ֣ון וְקֹ֞ול ָׂשׂש֣ין ְּבֵהָמֽה׃ (יא) קּ֥וֵמֵא

ָ ָ֣ה ֵּב֖ים ּתֹוָדֹ֥ו ְמִבִאַ֔חְסּד֣םִּכֽי־ְלעֹוָלֹ֙וב יְהֹוָהֹ֤ות ִּכי־ט֜ה ְצָבאֶ֨את־יְהֹו יב֧ה ִּכֽי־ָאִׁש֑ית יְהֹו
        {ס} ר יְהָֹוֽה׃֥ה ָאַמֶ֖רץ ְּכָבִראׁשֹנֶָ֛את־ְׁשבּות־ָהָא
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