המחול בכרמי שילה – רחל מבכה על בניה
1. Talmud Megillah 14b
R. Johanan said: Jeremiah was not there, as he had gone to
bring back the ten tribes. Whence do we know that they
returned? Because it is written, For the seller shall not return
to that which is sold. Now is it possible that after the Jubilee
had ceased the prophet should prophesy that it will cease? The
fact is that it teaches that Jeremiah brought them back.
Josiah the son of Amon ruled over them, as it says, Then he
said, What monument is that which I see? And the men of the
city told him, It is the sepulchre of the man of God who came
from Judah, and proclaimed these things that thou hast done
against the altar in Beth-el. Now what connection is there
between Josiah and the altar in Bethel? What it teaches
therefore is that Josiah reigned over them.

: תלמוד מגילה יד.1
 שהלך להחזיר, ירמיה לא הוה התם:רבי יוחנן אמר
+'יחזקאל ז+  דכתיב-  ומנלן דאהדור.עשרת השבטים
 אפשר יובל בטל ונביא,כי המוכר אל הממכר לא ישוב
,מתנבא עליו שיבטל? אלא מלמד שירמיה החזירן
+מלכים ב' כ"ג+  דכתיב.ויאשיהו בן אמון מלך עליהן
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At that moment, the matriarch Rachel broke forth into speech
before the Holy One, blessed be He, and said, ‘Sovereign of
the Universe, it is revealed before Thee that Thy servant Jacob
loved me exceedingly and toiled for my father on my behalf
seven years. When those seven years were completed and the
time arrived for my marriage with my husband, my father
planned to substitute another for me to wed my husband for the
sake of my sister. It was very hard for me, because the plot was
known to me and I disclosed it to my husband; and I gave him
a sign whereby he could distinguish between me and my sister,
so that my father should not be able to make the substitution.
After that I relented, suppressed my desire, and had pity upon
my sister that she should not be exposed to shame. In the
evening they substituted my sister for me with my husband,
and I delivered over to my sister all the signs which I had
arranged with my husband so that he should think that she was
Rachel. More than that, I went beneath the bed upon which he
lay with my sister; and when he spoke to her she remained
silent and I made all the replies in order that he should not
recognise my sister's voice.1 I did her a kindness, was not
jealous of her, and did not expose her to shame. And if I, a
creature of flesh and blood, formed of dust and ashes, was not
envious of my rival and did not expose her to shame and
contempt, why shouldest Thou, a King Who liveth eternally
and art merciful, be jealous of idolatry in which there is no
reality, and exile my children and let them be slain by the
sword, and their enemies have done with them as they
wished!‘
Forthwith the mercy of the Holy One, blessed be He, was
stirred, and He said, ‘I;or thy sake, Rachel, I will restore Israel
to their place.’ And so it is written, Thus saith the Lord: A
voice is heard in Ramah, lamentation and bitter weeping,
Rachel weeping for her children; she refuseth to be comforted
for her children, because they are not (Jer. XXXI,15). This is
followed by, Thus saith the Lord: Refrain thy voice from
weeping, and thine eyes from tears; for thy work shall be
rewarded... and there is hope for thy future, saith the Lord; and
thy children shall return to their own border (ib. 16 f.).

 איכה רבה (בובר) פתיחתא כד.2
באותה שעה קפצה רחל אמנו לפני הקב"ה ואמרה
,רבש"ע גלוי לפניך שיעקב עבדך אהבני אהבה יתירה
 וכשהשלימו אותן שבע,ועבד בשבילי לאבא שבע שנים
 יעץ אבי להחליפני, והגיע זמן נשואי לבעלי,שנים
 כי, והוקשה עלי הדבר עד מאד,לבעלי בשביל אחותי
 והודעתי לבעלי ומסרתי לו סימן,נודעה לי העצה
, כדי שלא יוכל אבי להחליפני,שיכיר ביני ובין אחותי
 ורחמתי,ולאחר כן נחמתי בעצמי וסבלתי את תאותי
 ולערב חלפו אחותי,על אחותי שלא תצא לחרפה
 ומסרתי לאחותי כל הסימנין שמסרתי,לבעלי בשבילי
 ולא עוד אלא, כדי שיהא סבור שהיא רחל,לבעלי
שנכנסתי תחת המטה שהיה שוכב עם אחותי והיה
 ואני משיבתו על כל דבר,מדבר עמה והיא שותקת
, וגמלתי חסד עמה, כדי שלא יכיר לקול אחותי,ודבר
 ומה אני שאני, ולא הוצאתיה לחרפה,ולא קנאתי בה
בשר ודם עפר ואפר לא קנאתי לצרה שלי ולא
, ואתה מלך חי וקיים רחמן,הוצאתיה לבושה ולחרפה
,מפני מה קנאת לע"ז שאין בה ממש והגלית בני
 מיד נתגללו, ועשו אויבים בם כרצונם,ונהרגו בחרב
רחמיו של הקב"ה ואמר בשבילך רחל אני מחזיר את
 הה"ד כה אמר ה' קול ברמה נשמע,ישראל למקומן
נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה מאנה להנחם
' וכתיב כה אמר ה,)על בניה כי איננו (ירמי' לא יד
מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעולתך
 וכתיב ויש תקוה,) טו/ירמיהו ל"א/ וגו' (שם שם
ירמיהו/ לאחריתך נאם ה' ושבו בנים לגבולם (שם שם
) טז/ל"א

ויאמר מה הציון הלז אשר אני ראה ויאמרו אליו
אנשי העיר הקבר איש הא_להים אשר בא מיהודה
ויקרא את הדברים האלה אשר עשית על המזבח בית
? וכי מה טיבו של יאשיהו על המזבח בבית אל.אל
אלא מלמד שיאשיהו מלך עליהן

ירמיהו לא:א-יט
ידי חָ ֶרב הָ לוְֹּך
(א) כֹּה ָאמַ ר ה' מָ צָ א חֵ ן בַ ִּמ ְדבָ ר עַ ם ְש ִּר ֵ
לְ הַ ְרגִּ יע ֹּו יִּ ְש ָראֵ ל( :ב) מֵ ָרחוֹּק ה' נ ְִּרָאה לִּ י וְ ַאהֲ בַ ת ע ֹּולָם
אֲ הַ בְ ִּתיְך עַ ל כֵן ְמשַ כְ ִּתיְך חָ סֶ ד( :ג) עוֹּד אֶ בְ נְֵך וְ נִ בְ נֵית בְ תּולַת
יִ ְש ָראֵ ל עוֹּד ַתעְ ִּדי תֻ פַ יִּ ְך וְ יָצָ את בִ ְמחוֹל ְמשַ חֲ ִּקים( :ד) עוֹּד
ִּת ְטעִּ י כְ ָר ִמים בְ הָ ֵרי ש ְֹמרוֹן נ ְָטעּו נ ְֹּטעִּ ים וְ ִּחלֵלּו( :ה) כִּ י יֶש
יוֹּם ָק ְראּו נ ְֹּצ ִּרים בְ הַ ר אֶ ְפ ָריִ ם קּומּו וְ ַנ ֲעלֶה ִּצּיוֹּן אֶ ל ה'
אֱ _ֹלהֵ ינּו:פ
(ו) כִּ י כֹּה ָאמַ ר ה' ָרּנּו לְ ַי ֲעקֹּב ִּש ְמחָ ה וְ צַ הֲ לּו בְ רֹּאש הַ גוֹּיִּ ם
הַ ְש ִּמיעּו הַ לְ לּו וְ ִּא ְמרּו ה ֹּו ַשע ה' אֶ ת עַ ְמָך אֵ ת ְשאֵ ִרית
יִ ְש ָראֵ ל ( :ז) ִּה ְננִּי מֵ בִּ יא אוֹּתָ ם מֵ אֶ ֶרץ צָ פוֹּן וְ ִּקבַ ְצ ִּתים
ָארץ בָ ם עִּ ּוֵ ר ּופִּ סֵ חַ הָ ָרה וְ ֹּיל ֶֶדת י ְַח ָדו ָקהָ ל גָדוֹּל
ִּמּי ְַרכְ תֵ י ֶ
יָשּובּו הֵ ּנָה( :ח) בִּ בְ כִּ י ָיבֹּאּו ּובְ תַ חֲ נּונִּים אוֹּבִּ ילֵם אוֹּלִּ יכֵם אֶ ל
יתי לְ יִּ ְש ָראֵ ל לְ ָאב
נַחֲ לֵי מַ יִּ ם בְ ֶד ֶרְך יָשָ ר ֹלא יִּ כָ ְשלּו בָ ּה כִּ י הָ יִּ ִּ
וְ אֶ ְפ ַריִ ם בְ כ ִֹרי הּוא:ס
(ט) ִּש ְמעּו ְדבַ ר ה' גוֹּיִּ ם וְ הַ גִּ ידּו בָ ִּאּיִּ ים ִּממֶ ְרחָ ק וְ ִּא ְמרּו ְמזָ ֵרה
ּושמָ ר ֹּו כְ רֹּעֶ ה עֶ ְדרוֹּ( :י) כִּ י פָ ָדה ה' אֶ ת ַי ֲעקֹּב
יִּ ְש ָראֵ ל יְ ַקבְ צֶ ּנּו ְ
ּוגְ ָאל ֹּו ִּמּיַד חָ זָ ק ִּממֶ ּנּו( :יא) ּובָ אּו וְ ִּרּנְנּו בִּ ְמרוֹּם ִּצּיוֹּן וְ נָהֲ רּו
אֶ ל טּוב ה' עַ ל ָדגָן וְ עַ ל ִּתירֹּש וְ עַ ל יִּ ְצהָ ר וְ עַ ל בְ נֵי צֹּאן ּובָ ָקר
וְ הָ יְ תָ ה נַפְ שָ ם כְ גַן ָרוֶ ה וְ ֹלא יו ִֹּּסיפּו לְ ַדאֲ בָ ה ע ֹּוד( :יב) ָאז
ִת ְשמַ ח בְ תּולָה בְ מָ חוֹל ּובַ חֻ ִרים ּוזְ ֵקנִ ים י ְַחדָ ו וְ הָ פַ כְ ִתי
יתי נֶפֶ ש
אֶ בְ לָם לְ ָששוֹן וְ נִ חַ ְמ ִתים וְ ִשמַ ְח ִתים ִמיגוֹנָם( :יג) וְ ִּרּוֵ ִּ
הַ כֹּהֲ נִּ ים ָדשֶ ן וְ עַ ִּמי אֶ ת טּובִּ י יִּ ְשבָ עּו נְאֻ ם ה':ס
רּורים ָרחֵ ל
(יד) כֹּה ָאמַ ר ה' קוֹל בְ ָרמָ ה נִ ְשמָ ע ְנ ִּהי בְ כִּ י תַ ְמ ִּ
ְמבַ כָה עַ ל בָ נֶיהָ מֵ אֲ נָה לְ ִּהּנָחֵ ם עַ ל בָ נֶיהָ כִ י אֵ ינֶּנּו :ס
(טו) כֹּה ָאמַ ר ה' ִּמנְעִּ י ק ֹּולְֵך ִּמבֶ כִּ י וְ עֵ ינַיִּ ְך ִּמ ִּד ְמעָ ה כִּ י יֵש ָשכָר
לִּ פְ ֻעלָתֵ ְך נְאֻ ם ה' וְ שָ בּו מֵ אֶ ֶרץ א ֹּויֵב( :טז) וְ יֵש ִּת ְקוָ ה
לְ ַאחֲ ִּריתֵ ְך נְאֻ ם ה' וְ שָ בּו בָ נִּים לִּ גְ בּולָם :ס
(יז) שָ מוֹּעַ שָ מַ עְ ִּתי אֶ ְפ ַריִ ם ִּמ ְתנו ֵֹּדד יִּ סַ ְר ַתנִּי וָ ִּאּוָ סֵ ר כְ עֵ גֶל ֹלא
לֻמָ ד הֲ ִּשיבֵ נִּ י וְ אָ שּובָ ה כִּ י אַ ָתה ה' אֱ _ֹלהָ י( :יח) כִּ י ַאחֲ ֵרי
שּובִּ י נִּחַ ְמ ִּתי וְ ַאחֲ ֵרי ִּהּוָ ְדעִּ י סָ פַ ְק ִּתי עַ ל י ֵָרְך ב ְֹּש ִּתי וְ גַם נִּכְ ל ְַמ ִּתי
עּורי( :יט) הֲ בֵ ן י ִַּקיר לִּ י אֶ פְ ַריִּ ם ִּאם ֶילֶד
אתי חֶ ְרפַ ת ְנ ָ
כִּ י נָשָ ִּ
שַ עֲשֻ עִּ ים כִּ י ִּמ ֵדי ַדבְ ִּרי ב ֹּו זָ כֹּר אֶ זְ כְ ֶרּנּו עוֹּד עַ ל כֵן הָ מּו מֵ עַ י ל ֹּו
ַרחֵ ם אֲ ַרחֲ מֶ ּנּו נְאֻ ם ה' :ס
שופטים כא:
ֹּאמרּו זִּ ְק ֵני הָ עֵ ָדה מַ ה ַּנע ֲֶשה לַּנוֹּתָ ִּרים
(טז) וַ ּי ְ
ֹּאמרּו
לְ נ ִָּשים כִּ י נ ְִּש ְמ ָדה ִּמבִּ ְני ִָּמן ִּא ָשה( :יז) וַ ּי ְ
יְ רֻ ַשת פְ לֵיטָ ה לְ בִּ ְני ִָּמן וְ ֹלא יִּ מָ חֶ ה ֵשבֶ ט ִּמּיִּ ְש ָראֵ ל:
(יח) וַ אֲ נ ְַחנּו ֹלא נּוכַל לָתֶ ת לָהֶ ם נ ִָּשים ִּמבְ נוֹּתֵ ינּו
כִּ י נ ְִּשבְ עּו בְ נֵי יִּ ְש ָראֵ ל לֵאמֹּר ָארּור נֹּתֵ ן ִּא ָשה
ֹּאמרּו ִּהּנֵה חַ ג ה' בְ ִשלוֹ ִמיָ ִמים
לְ בִּ ְני ִָּמן( :יט) וַ ּי ְ
י ִָמימָ ה אֲ ֶשר ִּמ ְצפ ֹּונָה לְ בֵ ית אֵ ל ִּמזְ ְרחָ ה הַ ֶשמֶ ש
ּומ ֶּנגֶב לִּ לְ ב ֹּונָה:
לִּ ְמ ִּסלָה הָ ֹּעלָה ִּמבֵ ית אֵ ל ְשכֶמָ ה ִּ
(כ) וַ יְ צַ ּוֻו אֶ ת בְ נֵי בִּ ְני ִָּמן לֵאמֹּר לְ כּו וַ אֲ ַרבְ ֶתם
בַ כְ ָר ִמים( :כא) ְּור ִּאיתֶ ם וְ ִּהּנֵה ִּאם י ְֵצאּו בְ נוֹּת
ִּשיל ֹּו לָחּול בַ ְמחֹלוֹת וִּ יצָ אתֶ ם ִּמן הַ כְ ָר ִמים
וַ חֲ טַ פְ ֶתם ָלכֶם ִּאיש ִּא ְשת ֹּו ִּמבְ נוֹּת ִּשיל ֹּו וַהֲ לַכְ ֶתם
אֶ ֶרץ בִּ ְני ִָּמן( :כב) וְ הָ יָה כִּ י ָיבֹּאּו אֲ בוֹּתָ ם א ֹּו
אֲ חֵ יהֶ ם ל ִָּריב אֵ לֵינּו וְ ָאמַ ְרנּו אֲ לֵיהֶ ם חָ ּנּונּו אוֹּתָ ם
כִּ י ֹלא ל ַָק ְחנּו ִּאיש ִּא ְשת ֹּו בַ ִּמלְ חָ מָ ה כִּ י ֹלא ַא ֶתם
נְתַ ֶתם לָהֶ ם כָעֵ ת ֶת ְא ָשמּו( :כג) וַ ַּיעֲשּו כֵן בְ נֵי
בִּ ְני ִָּמן וַ ּיִּ ְשאּו נ ִָּשים לְ ִּמ ְספָ ָרם ִמן הַ ְמחֹלְ לוֹת
אֲ ֶשר גָזָ לּו וַ ּיֵלְ כּו וַ ּיָשּובּו אֶ ל נַחֲ לָתָ ם וַ ּיִּ בְ נּו אֶ ת
הֶ עָ ִּרים וַ ּי ְֵשבּו בָ הֶ ם( :כד) וַ ּיִּ ְתהַ לְ כּו ִּמ ָשם בְ נֵי
יִּ ְש ָראֵ ל בָ עֵ ת הַ ִּהיא ִּאיש לְ ִּשבְ ט ֹּו ּולְ ִּמ ְשפַ ְחת ֹּו
וַ ּי ְֵצאּו ִּמ ָשם ִּאיש לְ נַחֲ לָתוֹּ( :כה) בַ ָּי ִּמים הָ הֵ ם
אֵ ין מֶ לְֶך בְ יִּ ְש ָראֵ ל ִּאיש הַ ּי ָָשר בְ עֵ ינָיו ַיע ֲֶשה:

Jeremiah Chapter 31
1. Thus says the Lord, The people who survived the sword found grace in the
wilderness; when Israel sought for rest. 2. The Lord has appeared to me, far
away, saying, I have loved you with an everlasting love; therefore I have
remained true to you. 3. Again I will build you, and you shall be built, O virgin
of Israel; you shall again be adorned with your tambourines, and shall go out
dancing with those who make merry. 4. You shall yet plant vines upon the
mountains of Samaria; the planters shall plant, and shall enjoy the fruit. 5. For
there shall be a day, when the watchmen upon Mount Ephraim shall cry, Arise,
and let us go up to Zion to the Lord our God.
6. For thus says the Lord; Sing with gladness for Jacob, and shout on the hilltops
of the nations; proclaim, praise, and say, O Lord, save your people, the remnant
of Israel. 7. Behold, I will bring them from the north country, and gather them
from the ends of the earth, and with them the blind and the lame, the woman with
child and she who labors with child together; a great company shall return there.
8. They shall come weeping, and with supplications will I lead them; I will make
;them walk by the rivers of waters in a straight way, where they shall not stumble
for I am a father to Israel, and Ephraim is my firstborn.
9. Hear the word of the Lord, O you nations, and declare it in the islands far
away, and say, He who scattered Israel will gather him, and keep him, like a
shepherd keeps his flock. 10. For the Lord has redeemed Jacob, and ransomed
him from the hand of him who was stronger than he. 11. Therefore they shall
come and sing in the height of Zion, and shall flow to the goodness of the Lord,
for wheat, and for wine, and for oil, and for the young of the flock and of the
herd; and their soul shall be like a watered garden; and they shall not languish in
sorrow any more. 12. Then shall the virgin rejoice in the dance, both young men
and old together; for I will turn their mourning to joy, and will comfort them, and
make them rejoice from their sorrow. 13. And I will satiate the soul of the priests
with fatness, and my people shall be satisfied with my goodness, says the Lord.
14. Thus says the Lord; A voice was heard in Ramah, lamentation, and bitter
weeping; Rachel weeping for her children refused to be comforted for her
children, because they were not.
15. Thus says the Lord; Refrain your voice from weeping, and your eyes from
tears; for your work shall be rewarded, says the Lord; and they shall come again
from the land of the enemy. 6. And there is hope for your future, says the Lord,
that your children shall come again to their own border.
17. I have surely heard Ephraim bemoaning himself thus; You have chastised me,
and I was chastised, like a bull unaccustomed to the yoke; turn me back, and I
shall be turned; for you are the Lord my God. 18. For after I had returned away,
I repented; and after I was instructed, I struck upon my thigh; I was ashamed and
even confounded, because I did bear the reproach of my youth. 19. Is Ephraim
my dear son? Is he a darling child? For whenever I speak of him, I earnestly
remember him still; therefore my inward parts are troubled for him; I will surely
have mercy upon him, says the Lord.

ירמיהו לא:א-יט
ידי חָ ֶרב הָ לוְֹּך לְ הַ ְרגִּ יע ֹּו יִּ ְש ָראֵ ל( :ב) מֵ ָרחוֹּק ה' נ ְִּרָאה לִּ י
כֹּה ָאמַ ר ה' מָ צָ א חֵ ן בַ ִּמ ְדבָ ר עַ ם ְש ִּר ֵ
וְ ַאהֲ בַ ת ע ֹּולָם אֲ הַ בְ ִּתיְך עַ ל כֵן ְמ ַשכְ ִּתיְך חָ סֶ ד( :ג) עוֹּד אֶ בְ נְֵך וְ נִ בְ נֵית בְ תּולַת יִ ְש ָראֵ ל עוֹּד ַתעְ ִּדי
תֻ פַ יִּ ְך וְ יָצָ את בִ ְמחוֹל ְמ ַשחֲ ִּקים( :ד) עוֹּד ִּת ְטעִּ י כְ ָר ִמים בְ הָ ֵרי ש ְֹמרוֹן נ ְָטעּו נ ְֹּטעִּ ים
וְ ִּחלֵלּו( :ה) כִּ י יֶש יוֹּם ָק ְראּו נ ְֹּצ ִּרים בְ הַ ר אֶ ְפ ָריִ ם קּומּו וְ ַנ ֲעלֶה צִּ ּיוֹּן אֶ ל ה' אֱ _ֹלהֵ ינּו:פ
(ו) כִּ י כֹּה ָאמַ ר ה' ָרּנּו לְ ַי ֲעקֹּב ִּש ְמחָ ה וְ צַ הֲ לּו בְ רֹּאש הַ גוֹּיִּ ם הַ ְש ִּמיעּו הַ לְלּו וְ ִּא ְמרּו הו ַֹּשע ה' אֶ ת
ָארץ בָ ם
עַ ְמָך אֵ ת ְשאֵ ִרית יִ ְש ָראֵ ל ( :ז) ִּה ְננִּי מֵ בִּ יא אוֹּתָ ם מֵ אֶ ֶרץ צָ פוֹּן וְ ִּקבַ ְצ ִּתים ִּמּי ְַרכְ תֵ י ֶ
עִּ ּוֵ ר ּופִּ סֵ חַ הָ ָרה וְ ֹּיל ֶֶדת י ְַח ָדו ָקהָ ל גָדוֹּל יָשּובּו הֵ ּנָה( :ח) בִּ בְ כִּ י ָיבֹּאּו ּובְ תַ חֲ נּונִּים אוֹּבִּ ילֵם
יתי לְיִּ ְש ָראֵ ל לְָאב וְ אֶ ְפ ַריִ ם בְ כ ִֹרי
אוֹּלִּ יכֵם אֶ ל נַחֲ לֵי מַ יִּ ם בְ ֶד ֶרְך י ָָשר ֹלא יִּ כ ְָשלּו בָ ּה כִּ י הָ יִּ ִּ
הּוא:ס
ּושמָ ר ֹּו כְ רֹּעֶה
(ט) ִּש ְמעּו ְדבַ ר ה' גוֹּיִּ ם וְ הַ גִּ ידּו בָ ִּאּיִּ ים ִּממֶ ְרחָ ק וְ ִּא ְמרּו ְמזָ ֵרה יִּ ְש ָראֵ ל יְ ַקבְ צֶ ּנּו ְ
עֶ ְדרוֹּ( :י) כִּ י פָ ָדה ה' אֶ ת ַי ֲעקֹּב ּוגְ ָאל ֹּו ִּמּיַד חָ זָ ק ִּממֶ ּנּו( :יא) ּובָ אּו וְ ִּרּנְנּו בִּ ְמרוֹּם ִּצּיוֹּן וְ נָהֲ רּו אֶ ל
טּוב ה' עַ ל ָדגָן וְ עַ ל ִּתירֹּש וְ עַ ל י ְִּצהָ ר וְ עַ ל בְ נֵי צֹּאן ּובָ ָקר וְ הָ יְ תָ ה נַפְ ָשם כְ גַן ָרוֶ ה וְ ֹלא יו ִֹּּסיפּו
לְ ַדאֲ בָ ה עוֹּד( :יב) ָאז ִת ְשמַ ח בְ תּולָה בְ מָ חוֹל ּובַ חֻ ִרים ּוזְ ֵקנִ ים י ְַח ָדו וְ הָ פַ כְ ִתי אֶ בְ לָם
יתי נֶפֶ ש הַ כֹּהֲ נִּים ָד ֶשן וְ עַ ִּמי אֶ ת טּובִּ י יִּ ְשבָ עּו
לְששוֹן וְ נִ חַ ְמ ִתים וְ ִשמַ ְח ִתים ִמיגוֹנָם ( :יג) וְ ִּרּוֵ ִּ
ָ
נְאֻ ם ה':ס
רּורים ָרחֵ ל ְמבַ כָ ה עַ ל בָ נֶיהָ מֵ אֲ נָה
(יד) כֹּה ָאמַ ר ה' קוֹל בְ ָרמָ ה נִ ְשמָ ע נ ְִּהי בְ כִּ י תַ ְמ ִּ
לְ ִּהּנָחֵ ם עַ ל בָ ֶניהָ כִ י אֵ ינֶּנּו :ס
(טו) כֹּה ָאמַ ר ה' ִּמנְעִּ י ק ֹּולְֵך ִּמבֶ כִּ י וְ עֵ ינַיִּ ְך ִּמ ִּד ְמעָ ה כִּ י יֵש ָשכָר לִּ פְ ֻעלָתֵ ְך נְאֻ ם ה' וְ ָשבּו מֵ אֶ ֶרץ
יתְך נְאֻ ם ה' וְ ָשבּו בָ נִּים לִּ גְ בּולָם :ס
א ֹּויֵב( :טז) וְ יֵש ִּת ְקוָ ה לְ ַאחֲ ִּר ֵ
(יז) ָשמוֹּעַ ָשמַ עְ ִּתי אֶ ְפ ַריִ ם ִּמ ְתנו ֵֹּדד יִּ סַ ְר ַתנִּי וָ ִּאּוָ סֵ ר כְ עֵ גֶל ֹלא לֻמָ ד הֲ ִּשיבֵ נִּי וְ אָ שּובָ ה כִּ י אַ ָתה ה'
אֱ _ֹלהָ י( :יח) כִּ י ַאחֲ ֵרי שּובִּ י נִּ חַ ְמ ִּתי וְ ַאחֲ ֵרי ִּהּוָ ְדעִּ י סָ פַ ְק ִּתי עַ ל י ֵָרְך ב ְֹּש ִּתי וְ גַם נִּכְ ל ְַמ ִּתי כִּ י
ְעּור י( :יט) הֲ בֵ ן י ִַּקיר לִּ י אֶ פְ ַריִּ ם ִּאם ֶילֶד שַ עֲשֻ עִּ ים כִּ י ִּמ ֵדי ַדבְ ִּרי ב ֹּו זָ כֹּר
אתי חֶ ְרפַ ת נ ָ
נ ָָש ִּ
אֶ זְ כְ ֶרּנּו עוֹּד עַ ל כֵן הָ מּו מֵ עַ י ל ֹּו ַרחֵ ם אֲ ַרחֲ מֶ ּנּו נְאֻ ם ה' :ס

