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גירמיה

ִנים, בין העמים?! שקדתי  ּבָ , אשים אותך ּבַ יֵתךְְְ י: ֵאיךְְְ ֲאׁשִ ּתִ ָאנִֹכי ָאַמרְְְ יט וְְ

ה, את ארצך הנחשקת,  ּדָ ן־ָלךְְְ ֶאֶרץ ֶחמְְְ ֶאּתֶ על מקום מסוים בעבורך,15 וְְ
אֹות ּגֹוִים.  ִבי, נחלה מפוארת16 או: רצויה על ידי17 ִצבְְְ שהיא ַנֲחַלת צְְ
ָדה  גְְ ִאי־ִלי בחיבה, ּוֵמַאֲחַרי לֹא ָתׁשּוִבי עוד.18  כ ָאֵכן ּבָ רְְ קְְְ ָואַֹמר: "ָאִבי" ּתִ
ֻאם־ה'.  ָרֵאל. נְְ ית ִיׂשְְְ י ּבֵ ם ּבִ ּתֶ ַגדְְְ ן ּבְְ ה ופרׁשה ֵמֵרָעּה, מחברּה, מאישּה, ּכֵ ָ ִאׁשּ
ֵרעים  הנטישה שנטשו ישראל את עבודת ה' חמורה כבגידה בין 

אהובים וכפירוק משפחה. 

י ֶהֱעוּו,  ָרֵאל, ּכִ ֵני ִיׂשְְְ ִכי ַתֲחנּוֵני ּבְְ ָמע, והוא ּבְְ ָפִיים, גבעות ִנׁשְְְ כא קֹול ַעל־ׁשְְ

חּו ֶאת־ה' ֱאלֵֹהיֶהם.  כְְ ם וׁשָ ּכָ רְְְ עיוותו ֶאת־ּדַ
ה, ארֶּפה, אעזוב,19 או:  ּפָ ֶארְְְ ׁשֹוָבִבים,  ִנים  ּבָ וכמענה לקול:  כב ׁשּובּו 

ביאור 

ה ַנֲֽחַל֥ת  ֔ ּדָ ֶרץ ֶחמְְְ ֙ ֶא֣ ן־ָלךְְְ ֶאּתֶ ים וְְ ִנ֔ ּבָ ךְְְ ּבַ יֵת֣ יךְְְ ֲאׁשִ י ֵא֚ ּתִ רְְְ י ָאַמ֗ ֹנִכ֣ ָאֽ וְְ

ן  י ֥לֹא תֽשובו:: כָאֵכ֛ ֲחַר֖ ַאֽ י ּוֵמֽ ר ָאִב֙י תקראו־ִל֔ ֣אֹות ּגֹוִי֑ם ָוֽאַֹמ֗ י ִצבְְְ ִב֖ צְְ

ם־יהֽוה:: ֚קֹול  ֻאֽ ל נְְ ָרֵא֖ ִיׂשְְְ ית  ֥ ּבֵ י  ֛ ּבִ ם  ֥ ּתֶ ַגדְְְ ּבְְ ֣ן  ּכֵ ֵרָעּ֑ה  ֵמֽ ה  ֖ ָ ה ִאׁשּ ָד֥ גְְ ֽ ּבָ

ם  ּכָ֔ רְְְ ֶאת־ּדַ ֱעוּו֙  ֶהֽ ֤י  ּכִ ל  ָרֵא֑ ִיׂשְְְ ֵנ֣י  ּבְְ ֲחנּוֵנ֖י  ַתֽ י  ִכ֥ ּבְְ ע  ָמ֔ ִנׁשְְְ ָפִי֣ים  ַעל־ׁשְְ

ׁשּוֽבֵֹתיֶכ֑ם  ֖ה מְְ ּפָ ים ֶארְְְ ֹוָבִב֔ ִנ֣ים ׁשֽ ּובּו ּבָ ם:: ׁש֚ ֖חּו ֶאת־יה֥וה ֱאֽלֵֹהיֶהֽ כְְ ֽ ׁשָ

ָב֖עֹות ָה֣מֹון  ֶקר ִמּגְְ ֛ ֶ ינּו:: ָאֵכ֥ן ַלׁשּ ה יה֥וה ֱאלֵֹהֽ ֖ י ַאּתָ ֥ ךְְְ ּכִ נּו ָל֔ נּו֙ ָאָת֣ ִהנְְ

ָל֛ה ֶאת־ כְְ ת ָאֽ ֹׁשֶ ַהּב֗ ל:: וְְ ָרֵאֽ ׁשּוַע֖ת ִיׂשְְְ ינּו ּתְְ יה֣וה ֱאלֵֹה֔ ֽ ים ָאֵכ֙ן ּבַ ָהִר֑

ֶאת־ ם וְְ ֵניֶה֖ ם ֶאת־ּבְְ ָקָר֔ ֶאת־ּבְְ ינּו ֶאת־צֹאָנ֙ם וְְ עּוֵר֑ ינּו ִמּנְְ ִג֥יַע ֲאבֹוֵת֖ יְְ

ינּו  ֩י ַלֽיה֨וה ֱאלֵֹה֜ נּו֒ ּכִ ֵת֒ ִלּמָ נּו֮ ּכְְ ַכּסֵ֘ תְְְ נּו ּוֽ ּתֵ֗ ׁשְְְ בָָ ָב֣ה ּבְְ ּכְְ ם:: ִנׁשְְְ ֽנֹוֵתיֶהֽ ּבְְ

נּו  עְְְ ַמ֔ ׁשָ ֣לֹא  וְְ ַהֶּז֑ה  ַעד־־־ַהּ֣יֹום  וְְ ינּו  עּוֵר֖ ִמּנְְ ינּו  ַוֲֽאבֹוֵת֔ נּו֙  חְְְ ֲאַנ֙ אנּו  ָחָט֗

ּוב  ׁש֑ י ּתָ ם־יה֛וה ֵאַל֖ ֻאֽ ָרֵא֧ל ׀ נְְ ּוב ִיׂשְְְ ׁש֨ ינּו:: ִאם־־־ּתָ ֖קֹול יה֥וה ֱאלֵֹהֽ ּבְְ

ת  ֱאֶמ֖ ֽ ֙ ַחי־יה֔וה ּבֶ ּתָ עְְְ ּבַ֙ ִנׁשְְְ ֥לֹא ָתֽנּוד:: וְְ ַנ֖י וְְ ּקּוֶצ֛יָך ִמּפָ יר ׁשִ ִס֧ ִאם־־־ּתָ וְְ

י־ ֽלּו::    ּכִ ַהּלָ כּו ֛בֹו ּגֹוִי֖ם ּו֥בֹו ִיתְְְ רְְ ֥ ּבָ ִהתְְְ ה וְְ ָדָק֑ ֣ט ּוִבצְְְ ּפָ ִמׁשְְְ ּבְְ

֖עּו  רְְ זְְְ ל־ּתִ ַאֽ ִם ִנ֥ירּו ָלֶכ֖ם ִנ֑יר וְְ ַל֔ ִלי֣רּוׁשָ הּוָד֙ה וְְ יׁש יְְ ִא֤ ר יה֗וה לְְ ֣כֹה ׀ ָאַמ֣

ּוִבי ָתׁשֽ  | ִאי־ רְְ קְְְ ּתִ

ג
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יצחק א(.

בין  המלים  שובבים' משחק  בנים  'שובו 

שובבות ותשובה חוזר ומופיע בנבואה מפני 
שהשובב הוא זה שאינו שב, מי שמתרחק 

ומתפרע.
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שיבה אל השפר  ג

קיטוע הפרקים שנעשה על ידי זרים מדגיש, 
ישראל.  של  בושתם  את  במקרה,  ולא 
לאמתו של דבר תחילת פרק ד הוא המשך 
הדברים. העניין לא מסתיים בריחוקם של 

ישראל, אלא ביכולתם לשוב. הנביא חוזר 
ואומר לישראל כי בבגידתם לא השיגו דבר. 
ובכל זאת הם יכולים לחזור אל ה', ארצו 

ועירו. )ראו אברבנאל(.

>ד,א<

ׁשּובֵֹתיֶכם. אסלח למעשיכם הסוררים.  ארפא20 את מְְ
ה'  ה  ַאּתָ י  ּכִ אליך,21  באנו  ָלְך,  ָאָתנּו  נּו  ִהנְְ יאמרו:  ישראל  ובני 
ָבעֹות, מָהמֹון, המולת ָהִרים, ממקומות  ֶקר ציפינו ִמּגְְ ֶ ֱאלֵֹהינּו.  כג ָאֵכן ַלׁשּ
הפולחן הנישאים הרוגשים. והנה התברר לנו שאין בהם ממש.22 ָאֵכן 
ת,  ַהּבֹׁשֶ ָרֵאל. רק אחריו נלך מכאן ואילך.  כד וְְ ׁשּוַעת ִיׂשְְְ ה' ֱאלֵֹהינּו ּתְְ ּבַ
עּוֵרינּו, ֶאת־צֹאָנם  ִגיַע, עמל ֲאבֹוֵתינּו ִמּנְְ ָלה ֶאת פרי יְְ העבודה הזרה23 ָאכְְ
נֹוֵתיֶהם.  כה כשאנו מתבוננים על העבר  ֶאת־ּבְְ ֵניֶהם וְְ ָקָרם, ֶאת־ּבְְ ֶאת־ּבְְ וְְ
ֵתנּו, הבושה עוטפת  ִלּמָ נּו ּכְְ ַכּסֵ נּו ּותְְְ ּתֵ ׁשְְְ בָָ ָבה ּבְְ ּכְְ ומסכמים את חיינו – ִנׁשְְְ
ַעד־ עּוֵרינּו וְְ נּו ַוֲאבֹוֵתינּו, ִמּנְְ י ַלה' ֱאלֵֹהינּו ָחָטאנּו, ֲאַנחְְְ אותנו מכל צד,24 ּכִ

קֹול ה' ֱאלֵֹהינּו. נּו ּבְְ ַמעְְְ לֹא ׁשָ ַהּיֹום ַהֶּזה, וְְ

ייתכן שישראל יניעו ראשם מצד לצד, יפנו ימינה ושמאלה, יחשבו 
 על ה', אבל לא יחזרו אליו. על כן יוצאת שוב הקריאה המקרבת: 
ָרֵאל, כשתיווצר האפשרות, הפנאי והיכולת,  ׁשּוב ִיׂשְְְ פרק ד  א ִאם־ּתָ
לֹא ָתנּוד.  ַני – וְְ ּקּוֶציָך אליליך ִמּפָ ִסיר את ׁשִ ִאם־ּתָ ׁשּוב, וְְ ֻאם־ה', ֵאַלי ּתָ נְְ
, ואם תישבע:  ּתָ עְְְ ּבַ ִנׁשְְְ לא תיאלץ לנדוד בגולה או בחיפושים.25  ב וְְ
ֱאֶמת,  "ַחי־ה'" – לא תחלל את שמו בשבועתך לשווא ולשקר,26 אלא ּבֶ
יעזבו את  ָדָקה תישבע.27 אז, כשישראל ישובו אל ה',  ּוִבצְְְ ט  ּפָ ִמׁשְְְ ּבְְ
ּגֹוִים.  בעם ישראל  כּו בֹו –  רְְ ּבָ ִהתְְְ וְְ האלילים וישמרו משפט וצדקה – 
לּו, יגידו את  ַהּלָ ישראל יהיו למושאי ברכותיהם של הגויים,28 ּובֹו ִיתְְְ

שבחו.29 

הנבואות המופיעות כאן אולי נאמרו בזמנים שונים, אך תוכן כולן הוא תוכחה קשה 
לאנשי יהודה על דרכם העיקשת ודברי איום על חורבן ממלכתם ביד אויב צפוני. הנביא 
מתאר את תנועות המלחמה כאילו הן קורות בהווה, למרות שהנבואה נאמרת בעת של 
שלום ושלווה. בתוכחה מתוארת חברה שמשאה ומתנה מושחתים, ושבה שוררים עיוותי 
משפט ועברות עריות. הדלים גונבים, השכבה החיה ברווחה עוסקת בניאוף ומשקיעה 

את כספה בזנות, ואילו המנהיגים הרוחניים משלים את העם בדברי שלום והרגעה.

בנבואות משולבים ביטויים רבים המזכירים באופן מובהק את התוכחה שבספר דברים.

ַלִם: ִנירּו ָלֶכם ִניר, חרשו את שדותיכם  ִלירּוׁשָ הּוָדה וְְ ִאיׁש יְְ י־כֹה ָאַמר ה' לְְ ג ּכִ

בין השאר, לסלק את  נועדה,  חרישת השדה  ֶאל־קִֹצים.  עּו  רְְ זְְְ ַאל־ּתִ וְְ
זריעה ללא חריש עשויה להצמיח דבר מה, אך הקוצים  הקוצים. 
יכבשו את רוב השטח ויחנקו את התבואה. גם בתהליך התשובה יש 

שיבה אל ה'

פרק ג
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דירמיה

לשרש תחילה את הרע כדי להצמיח דבר טוב, שאם לא כן ההשקעה 
ָהִסרּו  תאבד.1 אותו רעיון בדימוי אחר:2  ד כדי לערוך שינוי ִהּמֹלּו ַלה' וְְ
ָלִם כמו החריש שלפני הזריעה.  רּוׁשָ ֵבי יְְ יֹׁשְְ הּוָדה וְְ ֶכם, ִאיׁש יְְ ַבבְְְ לֹות לְְ רְְְ עָָ
אם לא תסירו את הרע, לא יהיה בסיס איתן להמשך תהליך התיקון. 

ֵליֶכם.  ֵני רַֹע ַמַעלְְ ה ִמּפְְ ַכּבֶ ֵאין מְְ ֵצא ָכֵאׁש ֲחָמִתי, כעסי, ּוָבֲעָרה וְְ ן־ּתֵ ּפֶ

רּו:  ִאמְְְ וְְ ַהכריזו  ִמיעּו,  ַהׁשְְְ ַלִם  ּוִבירּוׁשָ ִביהּוָדה,  ידּו  אזהרה:  ה ַהּגִ דברי 
פּו  רּו: "ֵהָאסְְ ִאמְְְ אּו, התכנסו3 וְְ אּו ַמלְְְ ָאֶרץ לאזעקה". ִקרְְְ עּו ׁשֹוָפר ּבָ קְְְ "ּתִ
ָצר להתגונן מפני האויב הממשמש  בְְְ ָנבֹוָאה מערי הפרזות ֶאל־ָעֵרי ַהּמִ וְְ
נוסו  ָהִעיזּו,  ירושלים,  כלפי  ִצּיֹוָנה,  דגל  הרימו  ֵנס,  אּו  ובא".  ו ׂשְְ

ה  הּוָד֖ יְְ יׁש  ִא֥ ם  ֶכ֔ ַבבְְְ לְְ ֣לֹות  רְְְ עָָ רּו֙  ָהִס֙ וְְ יה֗וה  ַלֽ ֹלּו  ִהּמ֣ ים::  ֶאל־קִֹצֽ

ֵנ֖י ֥רַֹע  ה ִמּפְְ ַכּבֶ֔ ין מְְ ֵא֣ ֲעָר֙ה וְְ י ּוָבֽ ׁש ֲחָמִת֗ א ָכֵא֜ ֵצ֨ ן־ּתֵ ָלִ֑ם ּפֶ ֽרּוׁשָ י יְְ ֵב֣ ֽיֹׁשְְ וְְ

ותק֥עו  ֕רּו  ִאמְְְ וְְ יעּו  ִמ֔ ַהׁשְְְ ִ֙ם  ַל֙ ּוִביֽרּוׁשָ ה  יהּוָד֗ ִבֽ ֣ידּו  ַהּגִ ֵליֶכֽם::  ַעלְְ ַמֽ

י  ֶאל־ָעֵר֥ ָנ֖בֹוָאה  וְְ ֥פּו  סְְ ֵהָאֽ ֔רּו  ִאמְְְ וְְ אּו֙  ַמלְְְ ֤אּו  ִקרְְְ ֶרץ  ָא֑ ּבָ ׁשֹוָפ֖ר 

יא  י ֵמִב֥ ֹנִכ֛ ה ָאֽ י ָרָע֗ ֣ ֲע֑מֹדּו ּכִ ֽ ל־־־ּתַ יזּו ַאֽ אּו־־־ֵנ֣ס ִצּ֔יֹוָנה ָהִע֖ ָצֽר:: ׂשְְ בְְְ ַהּמִ

ע  ָנַס֖ ם  ּגֹוִי֔ ית  ִח֣ ּוַמׁשְְְ ֔כֹו  ּבְְ ּסֻ ִמֽ ֵי֙ה  ַארְְְ ָעָל֤ה  ֽדֹול::  ּגָ ֶבר  ֥ ׁשֶ וְְ ֖פֹון   ִמּצָ

ב:: ַעל־ ֽ ין יֹוׁשֵ ֖יָנה ֵמֵא֥ ּצֶ ִיךְְְ ּתִ ה ָעַר֥ ּמָ֔ ׁשַ ֙ לְְ ֵצךְְְ ּום ַארְְְ קֹ֑מֹו ָלׂש֤ ָיָצ֣א ִמּמְְ

ַאף־־־יה֖וה  ֲח֥רֹון  ב  ֛ לֹא־־־ׁשָ י  ֥ ּכִ ילּו  ֵהיִל֑ וְְ ֣דּו  ִספְְְ ים  ֖ ּקִ ׂשַ ֥רּו  ִחגְְְ ֛זֹאת 

ֶלךְְְ  ֖ ד ֵלֽב־ַהּמֶ ם־יה֔וה יֹאַב֥ ֻאֽ ָהָי֤ה ַבּֽיֹום־ַההּו֙א נְְ ּנּו::    וְְ ֽ ִמּמֶ

ּה ׀ ֲאדָֹנ֣י  ר ֲאָה֣ הּו:: ָוֽאַֹמ֞ ָמֽ ים ִיתְְְ ִבִא֖ ַהּנְְ ים וְְ ֲֹהִנ֔ ּמּו֙ ַהּכ֣ ָנׁשַ֙ ים וְְ ִר֑ ָ ֵל֣ב ַהׂשּ וְְ

ֶי֣ה  ֖לֹום ִיֽהְְְ ִם ֵלא֔מֹר ׁשָ ַל֣ ִליֽרּוׁשָ אָת ָלָע֤ם ַהֶּז֙ה וְְ ֵ֜ א ִהׁשּ ֵ֨ ה ָאֵכ֩ן ַהׁשּ ֱיהִֹו֗

ָעם־ַהֶּז֙ה  ָלֽ ֵיָֽאֵמ֤ר  יא  ַהִה֗ ת  ֵע֣ ּבָ ֶֽפׁש::  ַעד־ַהּנָ ֶרב  ֶח֖ ָע֥ה  ָנֽגְְ וְְ ָלֶכ֑ם 

֥לֹוא  ֖רֹות וְְ י ֥לֹוא ִלזְְְ ֑ ת־ַעּמִ ֶרךְְְ ּבַ ֖ ר ּדֶ ּבָ֔ דְְְ ּמִ ָפִי֙ם ּבַ ִם ֣רּוַח ַצ֤ח ׁשְְ ַל֔ ִלי֣רּוׁשָ וְְ

ים  ִט֖ ּפָ ר ִמׁשְְְ ֥ ם־ֲאִנ֛י ֲאַדּבֵ ה ּגַ י ַעּתָ֕ ה ָי֣בֹוא ִל֑ ּלֶ ר:: ֧רּוַח ָמֵל֛א ֵמֵא֖ ָהַבֽ לְְ

ים  ִר֖ ׁשָ ִמּנְְ ּו  ַקּל֥ יו  בֹוָת֔ ּכְְ ַמרְְְ ַכּסּוָפ֙ה  וְְ ה  ַיֲֽעֶל֗ ֲֽעָנִנ֣ים  ּכַ ׀  ֣ה  ִהּנֵ ם::  אֹוָתֽ

ִעי  ֑ ׁשֵ ּוָ ַען ּתִ ַמ֖ ִם לְְ ַל֔ ֣רּוׁשָ ֙ יְְ ךְְְ ָרָע֤ה ִלּבֵ י ֵמֽ ִס֨ ּבְְ נּו:: ּכַ דְְְ ֽ ּדָ י ׁשֻ ֥ סּוָס֑יו ֥אֹוי ָל֖נּו ּכִ

יַע  ִמ֥ ן ּוַמׁשְְְ ֑ ֖יד ִמּדָ י ֥קֹול ַמּגִ ֛ :: ּכִ ֥בֹות אֹוֵנֽךְְְ ׁשְְ ךְְְ ַמחְְְ ֖ ּבֵ ִקרְְְ ין ּבְְ ִל֥ י ּתָ ַעד־ָמַת֛

֥עּו קְְְ ּתִ
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תוכתה והתרעהפר  ד

ֶבר  ׁשֶ וְְ פֹון  ִמּצָ ֵמִביא  ָאנִֹכי  ָרָעה  י  ּכִ תתעכבו,  ֲעמֹדּו,  ַאל־ּתַ והתקבצו,4 
כֹו, מן הסבך שבו היה חבוי.6  ּבְְ ִמּסֻ נבוכדנאצר5  ֵיה,  ַארְְְ דֹול.  ז ָעָלה  ּגָ
קֹמֹו כדי ָלׂשּום  ִחית ּגֹוִים ָנַסע, ָיָצא ִמּמְְ האויב המפחיד התחיל לנוע. ּוַמׁשְְְ
ב.  ח ַעל־ יָנה, תהיינה חרבות7 ֵמֵאין יֹוׁשֵ ּצֶ ה, שממה, ָעַרִיךְְְ ּתִ ּמָ ׁשַ ֵצךְְְ לְְ ַארְְְ

י גם לאחר הצרות שכבר באו  ֵהיִלילּו, בכו, ּכִ דּו וְְ ים, ִספְְְ ּקִ רּו ׂשַ זֹאת ִחגְְְ
ּנּו.  ב ֲחרֹון ַאף־ה' ִמּמֶ לישראל לֹא־ׁשָ

יהיו  הם  ִרים.  ָ ַהׂשּ ֵלב  וְְ ֶלךְְְ  ֵלב־ַהּמֶ יֹאַבד  ֻאם־ה',  נְְ ַבּיֹום־ַההּוא,  ָהָיה  ט וְְ

ַהּכֲֹהִנים, שאף הם  יהיו  מוכי תימהון  ּמּו,  ָנׁשַ וְְ ומבולבלים,  מבוהלים 
יימצא להם  ָמהּו, לא  ִיתְְְ ִבִאים  ַהּנְְ וְְ מנהיגי העם מבחינות מסוימות, 

פתרון לשאלות. 

אָת, פיתית והשלית, ִאפשרת  ֵ א ִהׁשּ ֵ י ָואַֹמר: ֲאָהּה, ה' ֱאלֹוִהים! ָאֵכן ַהׁשּ

ָעה  הנה לבסוף ָנגְְ ֶיה ָלֶכם, וְְ לֹום ִיהְְְ ַלִם ֵלאמֹר: ׁשָ ִלירּוׁשָ לטעות8 ָלָעם ַהֶּזה וְְ
ֶפׁש.  ֶחֶרב האויבים ַעד־ַהּנָ

ַלִם: כמו רּוַח ַצח, בהירה  ִלירּוׁשָ ֵעת ַהִהיא ֵיָאֵמר ָלָעם־ַהֶּזה וְְ דברי ה':  יא ּבָ
ר, שאינה נושאת את בשורת הגשם  ּבָ דְְְ ּמִ ָפִים, גבעות ּבַ הנושבת על ׁשְְ
י להגלותם.  ת־ַעּמִ , אל ּבַ ֶרךְְְ אלא היא צחיחה ולוהטת, כך יבוא אויב ּדֶ
ָהַבר, לנקות  לֹוא לְְ רֹות את התבואה וְְ ברוח מדבר אין תועלת, לֹוא ִלזְְְ
ה – מרוח גבעות המדבר, או: מהרוחות  אותה.  יב רּוַח ָמֵלא, חזק9 ֵמֵאּלֶ
ר  ֲאַדּבֵ ֲאִני  ם11  ּגַ ה  ַעּתָ ִלי, לשירותי.  ָיבֹוא  ובירור10  לזרייה  המסייעות 
ה  ִטים אֹוָתם. תהיה זו רוח קשה שתמיט עליהם פורענות.  יג ִהּנֵ ּפָ ִמׁשְְְ
סּוָסיו.  ִרים  ׁשָ ִמּנְְ ַקּלּו  בֹוָתיו,  ּכְְ ַמרְְְ ידהרו  ַכּסּוָפה  וְְ האויב,  ַיֲעֶלה  ֲעָנִנים  ּכַ
האויבים יהיו כה זריזים, שלא נספיק להתארגן להתגונן מפניהם. 
ַלִם,  רּוׁשָ יְְ  , ךְְְ ִלּבֵ ֵמָרָעה  ִסי  ּבְְ ובזזו אותנו.12  יד ּכַ גזלו  נּו,  דְְְ ּדָ ׁשֻ י  ּכִ ָלנּו  אֹוי 
, רשעך?! אמנם  בֹות אֹוֵנךְְְ ׁשְְ ךְְְ ַמחְְְ ּבֵ ִקרְְְ ִלין, ילינו ּבְְ ִעי. ַעד־ָמַתי ּתָ ׁשֵ ּוָ ַמַען ּתִ לְְ
המחשבות שוכנות בתוך הלב, אבל יש לנקותו.13 האויב מגיע והאיום 
שבצפון  ן  ִמּדָ חדשות  מודיע  יד,  ַמּגִ קֹול  נשמע  י  –  טו ּכִ והולך  גדל 

פרק ד

זריית תבואה 
וברירתה


