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 לב פרק

ר בָָּ֞ ָ֤ה ַהדָּ יָּ ר־הָּ הוָ֙  ֲאשֶׁ ל־ִיְרְמיָָּ֙ ֶֽ ת אֶׁ ה ֵמֵאֵ֣  ְיהוָָּ֔

הָ֙   נָּ ית ַבשָּ ֲעִשִרָ֔ ָּ֖הו הָּ ְך ְלִצְדִקיָּ לֶׁ ֵ֣ ה מֶׁ ָ֑  ְיהודָּ

יא  ָ֛ה ִהִ֧ נָּ ה ַהשָּ ְשֵרֵ֥ ֶֽה־עֶׁ ָּ֖ה ְשֹמנֶׁ נָּ ר׃ שָּ אַצֶֽ וַכְדרֶׁ  ִלְנבֶֽ

 

ז יל ְואָָּ֗ ְך ֵחֵ֚ לֶׁ ֵ֣ ל מֶׁ בֶָׁ֔ ים בָּ ִרָּ֖ ם צָּ ָ֑ לָּ  ַעל־ְירושָּ

ֵ֣הו יא ְוִיְרְמיָּ ִבָ֗ ָ֤ה ַהנָּ יָּ לואָ֙  הָּ ר כָּ ה ַבֲחַצֵ֣ ָ֔ רָּ  ַהַמטָּ

ר  ָּ֖ ְך ֲאשֶׁ לֶׁ ֵ֥ ית־מֶׁ ה׃ ֵבֶֽ ֶֽ  ְיהודָּ

 

ר ֵ֣ ֹו ֲאשֶׁ אָ֔ ֵ֥הו ְכלָּ ה ִצְדִקיָּ ָּ֖ ְך־ְיהודָּ לֶׁ ֶֽ ר מֶׁ  ֵלאֹמָ֑

ה ַמדוַע    א ַאתָָּּ֨ ר ִנבָָּּ֜  ֵלאֹמָ֗

ה   ר כֵֹ֚ ַמֵ֣ ה אָּ  ְיהוָָּ֔

י    ן ִהְנִנָּ֨ יר ֹנֵתָּ֜ ִעֵ֥ ת־הָּ את אֶׁ ָֹ֛  ַהז

ל ְבַיֵ֥ד     ָּ֖ בֶׁ ְך־בָּ לֶׁ ֶֽ  מֶׁ

ּה׃    ֶֽ דָּ  וְלכָּ
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הוָ֙     ְך ְוִצְדִקיָָּ֙ לֶׁ ֵ֣ ה מֶׁ ָ֔ א ְיהודָּ ֵֹ֥ ט ל ֵלָּ֖ ים ִמַיֵ֣ד ִימָּ  ַהַכְשִדָ֑

י    ן ִכֵ֣ ֹתָ֤ ֵתןָ֙  ִהנָּ ל ְבַיֵ֣ד ִינָּ בֶָׁ֔ ְך־בָּ לֶׁ ֶֽ  מֶׁ

יו     ר־ִפֵ֣ יו ְוִדבֶׁ  ִעם־ִפָ֔

ָּ֖יו     ֵ֥יו ְוֵעינָּ ת־ֵעינָּ ה׃ אֶׁ ינָּ ֶֽ  ִתְראֶׁ

 

בֶָׁ֞     ְך לובָּ הוָ֙  יֹוִלָ֤ ת־ִצְדִקיָָּ֙  אֶׁ

ם    ֵ֣ ה ְושָּ ְהיֶָׁ֔ י ִיֶֽ ְקִדֵ֥ ֹו ַעד־פָּ ָ֑ה ֹאתָּ֖  ְנֻאם־ְיהוָּ

י    ו ִכִ֧ ֲחמָ֛ לָּ ים ִתֶֽ ת־ַהַכְשִדָּ֖  אֶׁ

א    ֵֹ֥ יחו׃ ל  ַתְצִלֶֽ

 

ר אמֶׁ ָֹּ֖ ָ֑הו ַוי ֵ֥ה ִיְרְמיָּ יָּ ָּ֖ה הָּ י ְדַבר־ְיהוָּ ר׃ ֵאַלֵ֥  ֵלאֹמֶֽ

 

ל ִהֵנֵ֣ה  ן־ַשֻלםָ֙  ֲחַנְמֵאָ֗ ְדךָ֔  בֶׁ א דֶֹֽ ֵ֥ יך בָּ ָּ֖ ר ֵאלֶׁ  ֵלאֹמָ֑

ִדיָ֙  ְלךָ֗  ְקֵנֵ֣ה   ת־שָּ  אֶׁ

ר    ֵ֣ ֹות ֲאשֶׁ תָ֔  ַבֲענָּ

י   ט ְלךָ֛  ִכֵ֥ ה ִמְשַפֵ֥ ָּ֖ ֹות׃ ַהְגֻאלָּ  ִלְקנֶֽ
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א ֵֹ֣ ב ַלי ַויָּ ל ֵאֵ֠ י ֲחַנְמֵאָּ֨ ן־דִֹדָּ֜ ר בֶׁ ה   ִכְדַבֵ֣ ר ְיהוָּ ל־ֲחַצֵ֣ ה   אֶׁ רָּ  ַהַמטָּ

ר אמֶׁ ֵֹ֣ י ַוי  ֵאַלַ֡

א ְקֵנֵ֣ה  ִדָּ֨  נֵָּ֠ ת־שָּ ֹות יאֶׁ תָּ֜ ר־ַבֲענָּ ר ֲאשֶׁ ֵ֣ ץ ׀ ֲאשֶׁ רֶׁ ֵ֣ ין ְבאֶׁ ִמָ֗  ִבְניָּ

י־ְלךָ֞    ט ִכֶֽ ה ִמְשַפִ֧ ָ֛ ה וְלךֵ֥  ַהְיֻרשָּ ָּ֖  ַהְגֻאלָּ

ְך  ָ֑  ְקֵנה־לָּ

ע ֵאַדַ֕ י וָּ ָּ֖ה ִכֵ֥ וא׃ ְדַבר־ְיהוָּ  הֶֽ

 

הָ֙  ְקנֶׁ אֶׁ ֶֽ ה וָּ ָ֔ דֶׁ ת־ַהשָּ  אֶׁ

ת  ל ֵמֵאָ֛ י ֲחַנְמֵאֵ֥ ן־דִֹדָּ֖  בֶׁ

ר   ֵ֣ ֹות ֲאשֶׁ תָ֑  ַבֲענָּ

ה־לֹוָ֙  ְשֲקלָּ אֶׁ ֶֽ ף וָּ סֶׁ ת־ַהכֶָׁ֔  אֶׁ

ה  ֵ֥ ים ִשְבעָּ ִלָּ֖ ה ְשקָּ ֵ֥ רָּ ף׃ ַוֲעשָּ סֶׁ ֶֽ  ַהכָּ
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ב ְכֹתָ֤ אֶׁ רָ֙  וָּ פֶׁ  ַבֵסָ֙

ם ְחֹתָ֔ אֶׁ ֶֽ  וָּ

ד ֵעָּ֖ אָּ ים וָּ  ֵעִדָ֑

ל ְשקֵֹ֥ אֶׁ ף וָּ סֶׁ ָּ֖ ִָֽים׃ ַהכֶׁ ֶֽ  ְבמֹאְזנָּ

 

ח ַקָּ֖ אֶׁ ר וָּ פֶׁ ת־ֵסֵ֣ ָ֑ה אֶׁ ום ַהִמְקנָּ תָ֛ חָּ ֶֽ ת־הֶׁ ה אֶׁ ֵ֥ ים ַהִמְצוָּ ת־ַה  ְוַהֻחִקָּ֖ וי׃ְואֶׁ לֶֽ  גָּ

 

ן ֵתָ֞ אֶׁ ר וָּ פֶׁ ת־ַהֵסֵ֣ ה אֶׁ  ַהִמְקנָָּ֗

וְך  רֵ֣ ל־בָּ ה   אֶׁ ן־ֵנִריָּ ה   בֶׁ ן־ַמְחֵסיָּ  בֶׁ

ל ְלֵעיֵניָ֙   י ֲחַנְמֵאֵ֣  דִֹדָ֔

ים וְלֵעיֵניָ֙   ֵעִדָ֔ ֶֽ ים הָּ ר ַהכְֹתִבָּ֖ פֶׁ ָ֑ה ְבֵסֵ֣  ַהִמְקנָּ

ים ְלֵעיֵניָ֙   ל־ַהְיהוִדָ֔  כָּ

ים   ר ַהיְֹשִבָּ֖ ה׃ ַבֲחַצֵ֥ ֶֽ רָּ  ַהַמטָּ

 

הָ֙  ֲאַצוֶׁ ָּ ת וֶֽ וְך אֶׁ רָ֔ ם בָּ ָּ֖ ר׃ ְלֵעיֵניהֶׁ  ֵלאֹמֶֽ
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ַמר    ה־אָּ ה כֶֹֽ ֹות ְיהוָָּּ֨ אָּ֜ י ְצבָּ ל ֱאֹלֵהֵ֣ ֵאָ֗  ִיְשרָּ

ֹוַח    קֵ֣ ים לָּ ִרֵ֣ ת־ַהְספָּ ה אֶׁ לֶׁ ֵאַ֡  הָּ

ת    ר   ֵאֵ֣ ה ֵספֶׁ ה ַהִמְקנָָּּ֨  ַהזֶָּׁ֜

ת    ום ְוֵאֵ֣ תָ֗ חָּ  הֶׁ

ת    ר ְוֵאָּ֨ פֶׁ לויָ֙  ֵסָ֤ ה ַהגָּ  ַהזֶָׁ֔

ם   ָּ֖ ָ֑  וְנַתתָּ שִבְכִלי־חָּ ַען רֶׁ ו ְלַמֵ֥ ים ַיַעְמדָּ֖ ִמֵ֥ ים׃ יָּ  ַרִבֶֽ

 

י  ה ִכֵ֣ ר כֵֹ֥ ַמָ֛ ה אָּ ֵ֥ ֹות ְיהוָּ אָּ֖ י ְצבָּ ל ֱאֹלֵהֵ֣ ֵאָ֑  ִיְשרָּ

ֹוד   ו עֵ֣ נֵ֥ ים ִיקָּ ִתָ֛  בָּ

ֹות    דֵ֥ ים ְושָּ ִמָּ֖ ץ וְכרָּ רֶׁ ֵ֥ אָּ את׃ בָּ ֶֹֽ  ַהז

 

ל ְתַפֵלָּ֖ אֶׁ ָ֑ה וָּ ל־ְיהוָּ  אֶׁ

י  ר ִתִתיָ֙  ַאֲחֵרָ֤ פֶׁ ת־ֵסֵ֣ ה אֶׁ  ַהִמְקנָָּ֔

וְך  רֵ֥ ל־בָּ ָּ֖ה אֶׁ ן־ֵנִריָּ ר׃ בֶׁ  ֵלאֹמֶֽ
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ּה    ֵ֣י ֲאהָּ  ְיהִוה   ֲאדֹנָּ

ה ׀ ִהֵנֵ֣ה  ֵ֣ יתָּ  ַאתָּ ִשָ֗ ִיםָ֙  עָּ ַמָ֙ ת־ַהשָּ ץ אֶׁ רֶׁ אָָּ֔ ת־הָּ  ְואֶׁ

ֲחךָ֙    ֹול ְבכֶֹֽ דָ֔  ַהגָּ

ְזרֲֹעךָּ֖    ָ֑ה וִבֶֽ  ַהְנטויָּ

א  ֵלֵ֥ א־ִיפָּ ֶֹֽ ר׃ ִמְמךָּ֖  ל ֶֽ בָּ ל־דָּ  כָּ

 

ה  שֶׁ דָ֙  עָֹ֤ סֶׁ ים חֶָׁ֙ ִפָ֔ ֲאלָּ  ַלֶֽ

ן וְמַשֵלםָ֙   ֹות ֲעו ֵ֣ בָ֔  אָּ

יק   ל־ֵחֵ֥ ם אֶׁ ָּ֖ ם ְבֵניהֶׁ ָ֑  ַאֲחֵריהֶׁ

ל  ֵאָ֤ דֹולָ֙  הָּ ֹור ַהגָּ  ַהִגבָ֔

ֵ֥ה  ֹות ְיהוָּ אָּ֖ ֹו׃ ְצבָּ  ְשמֶֽ
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ה ְגדֹלָ֙   ֵעצָָּ֔ ֶֽ  הָּ

ב  ָ֑ה ְוַרָּ֖ יִליָּ ֲעִלֶֽ  הָּ

ֵ֣יך  ר־ֵעינֶׁ ֹות ֲאשֶׁ ל־ַדְרֵכיָ֙  ְפֻקחָ֗ ם ְבֵנֵ֣י ַעל־כָּ ָ֔ דָּ  אָּ

ת   ֵתָ֤  ְלִאישָ֙  לָּ

יו    כָָּ֔  ִכְדרָּ

י    יו׃ ְוִכְפִרָּ֖ ֶֽ לָּ  ַמֲעלָּ

 

ְמתָּ   ר־ַשֵ֠ ֹות ֲאשֶׁ ים ֹאתָּ֨ ִיםָ֙  וֹמְפִתָ֤ ץ־ִמְצַרָ֙ רֶׁ ֶֽ  ְבאֶׁ

ֹום   ה ַעד־ַהיֵ֣  ַהזֶָׁ֔

ל   ֵאָּ֖ ם וְבִיְשרָּ ָ֑ דָּ אָּ ֶֽ  ובָּ

ה־ְלךֵ֥   ם ַוַתֲעשֶׁ ֹום ֵשָּ֖ ה׃ ַכיֵ֥ ֶֽ  ַהזֶׁ

 

ת־ַעְמךֵ֥  ַוֹתֵצָ֛א  ל אֶׁ ֵאָּ֖ ת־ִיְשרָּ ץ אֶׁ רֶׁ ֵ֣ ִים ֵמאֶׁ ָ֑  ִמְצרָּ

ֹות   ים ְבֹאתֵ֣  וְבמֹוְפִתָ֗

ָ֤ד   הָ֙  וְביָּ קָּ ֹוַע  ֲחזָּ ְזרֵ֣ ה וְבאֶׁ  ְנטויָָּ֔

א   ָּ֖ ֹול׃ וְבמֹורָּ דֶֽ  גָּ
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ן  םָ֙  ַוִתֵתָ֤ הֶׁ ץ לָּ רֶׁ ֵ֣ אָּ ת־הָּ את אֶׁ ָֹ֔  ַהז

ְעתָּ    ר־ִנְשַבֵ֥ ם ֲאשֶׁ ָּ֖ ת ַלֲאבֹותָּ ֵתֵ֣ ם לָּ ָ֑ הֶׁ  לָּ

ץ   רֶׁ ָ֛ ת אֶׁ ַבֵ֥ ב זָּ ָּ֖ לָּ ש׃ חָּ ֶֽ  וְדבָּ

 

או  בָֹּ֜ ו ַויָּ ְָֽרשֵ֣ ּה ַוִיֶֽ  ֹאתָָּ֗

ו   ְמעָ֤ א־שָּ ֶֹֽ ךָ֙  ְול ָ֙  ְבקֹולֶׁ

ְתךֵ֣    כו וְבתֹורָּ לָָּ֔  לֹא־הָּ

ר ֵאת     ל־ֲאשֶָּׁ֨ ה כָּ יתָּ ם ִצִוִ֧ ָ֛ הֶׁ ֹות לָּ א ַלֲעשָּ֖ ֵֹ֣ ו ל שָ֑  עָּ

א  ם ַוַתְקֵרֵ֣ ת ֹאתָָּ֔ ה ֵאֵ֥ ָּ֖ עָּ רָּ ל־הָּ את׃ כָּ ֶֹֽ  ַהז
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ֹות ִהֵנֵ֣ה   ַהסְֹללָ֗

או   ֵ֣ ִעיר   בָּ ּה   הָּ ְכדָּ  ְללָּ

יר  ִעֵ֣ ה ְוהָּ ים ַהַכְשִדיםָ֙  ְבַיָ֤ד ִנְתנָָּ֗ ִמֵ֣ יהָּ  ַהִנְלחָּ לֶָׁ֔  עָּ

ב ִמְפֵנָ֛י   רֶׁ ֵ֥ ב ַהחֶׁ ָּ֖ עָּ רָּ ר ְוהָּ בֶׁ ָ֑  ְוַהדָּ

ר  ֵ֥ ְרתָּ  ַוֲאשֶׁ ָּ֖ה ִדַבָ֛ יָּ  הָּ

ה׃ ְוִהְנךֵ֥   ֶֽ  רֹאֶׁ

 

ה  ְרתָּ  ְוַאתָָּ֞ ַמָ֤ ֵ֣י ֵאַליָ֙  אָּ ה ֲאדֹנָּ  ְיהִוָ֔

ה ְקֵנֶֽה־ְלךִ֧    ָ֛ דֶׁ ף ַהשָּ סֶׁ ָּ֖  ַבכֶׁ

ֵעֵ֣ד   ים ְוהָּ  ֵעִדָ֑

יר  ִעֵ֥ ָּ֖ה ְוהָּ ים׃ ְבַיֵ֥ד ִנְתנָּ  ַהַכְשִדֶֽ

 

ה ַוְיִהיָ֙  ָ֔ ָּ֖הו ְדַבר־ְיהוָּ ל־ִיְרְמיָּ ֶֽ ר׃ אֶׁ  ֵלאֹמֶֽ

 

ה ֲאִנֵ֣י ִהֵנהָ֙   י ְיהוָָּ֔ ר ֱאֹלֵהָּ֖ ָ֑ שָּ ל־בָּ  כָּ

ִניה    א ִממֶָׁ֔ ֵלָּ֖ ר׃ ִיפָּ ֶֽ בָּ ל־דָּ  כָּ
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ן ֵכַ֕ ה לָּ ר כָֹּ֖ ַמֵ֣ ָ֑ה אָּ  ְיהוָּ

יר ֹנֵתן   ִהְנִנֵ֣י  ִעָּ֨ ת־הָּ את אֶׁ ָֹּ֜  ַהז

ים ְבַיֵ֣ד    ַהַכְשִדָ֗

ר וְבַיָ֛ד   אַצֵ֥ וַכְדרֶׁ ל ְנבֶֽ ָּ֖ בֶׁ ְך־בָּ לֶׁ ֶֽ  מֶׁ

ּה׃  ֶֽ דָּ  וְלכָּ

 

או  ֵ֣ ים ובָּ ִמיםָ֙  ַהַכְשִדָ֗ יר ַהִנְלחָּ ִעֵ֣ את ַעל־הָּ ָֹ֔  ַהז

יתו  יר ְוִהִצָּ֜ ִעֵ֥ ת־הָּ את אֶׁ ָֹ֛ ש ַהז ֵאָּ֖  בָּ

והָּ   פָ֑  וְשרָּ

ת   ים ְוֵאֵ֣ ִתַ֡ ר   ַהבָּ ו ֲאשֶׁ םעַ  ִקְטרָּ֨ ֹוֵתיהֶָּׁ֜ ַעל ל־ַגגֶֽ  ַלַבָ֗

כו   ִכיםָ֙  ְוִהִסָ֤ ים ְנסָּ ים ֵלאֹלִהֵ֣  ֲאֵחִרָ֔

ַען   ִני׃ ְלַמָּ֖  ַהְכִעֵסֶֽ
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ו  יָּ֨ י־הָּ ל ִכֶֽ ֵאָּ֜ ה וְבֵנֵ֣י ְבֵנֶֽי־ִיְשרָּ ָ֗  ְיהודָּ

ְך   ים ַאֵ֣ ע עִֹשֵ֥ ַרָ֛ ם ְבֵעיַנָּ֖י הָּ ָ֑ ֵתיהֶׁ  ִמְנֻערֶֹֽ

י  ל ִכֵ֣ ֵאָ֗  ְבֵנֶֽי־ִיְשרָּ

ְך   ים ַאֵ֣ י ַמְכִעִסֵ֥ ה ֹאִתָ֛ ם ְבַמֲעֵשֵ֥ ָּ֖ ה׃ ְיֵדיהֶׁ ֶֽ  ְנֻאם־ְיהוָּ

 

י  י ִכִ֧ י ַעל־ַאִפֵ֣ ִתָ֗ ה ְוַעל־ֲחמָּ ְיתָּ ָ֤ יר ִליָ֙  הָּ ִעֵ֣ את הָּ ָֹ֔  ַהז

ר ְלִמן־ַהיֹוםָ֙    ֵ֣ ו ֲאשֶׁ נֵ֣ ּה בָּ  אֹותָָּ֔

ד   ֹום ְוַעָּ֖ ָ֑ה ַהיֵ֣  ַהזֶׁ

ּה  ָּ֖ ל ַלֲהִסירָּ ֶֽי׃ ֵמַעֵ֥ נָּ  פָּ

 

ת ַעל    ַעָּ֨ ל־רָּ ל כָּ ֵאָּ֜ ה יוְבֵנֵ֣  ְבֵנֶֽי־ִיְשרָּ ָ֗  ְיהודָּ

ר   ָ֤ שוָ֙  ֲאשֶׁ ִני עָּ  ְלַהְכִעֵסָ֔

ה  מָּ  ֵהָ֤

םָ֙    ם ַמְלֵכיהֶׁ ֵריהֶָׁ֔ ֶֽ  שָּ

ם   ָּ֖ ם כֲֹהֵניהֶׁ ָ֑ יֵאיהֶׁ  וְנִבֶֽ

יש   ה ְוִאֵ֣ ָ֔ י ְיהודָּ ם׃ ְויְֹשֵבָּ֖ ִֶֽ לָּ  ְירושָּ
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ו  י ַוִיְפנֵ֥ ף ֵאַלָ֛ רֶׁ א עָֹּ֖ ֵֹ֣ ִנָ֑ים ְול  פָּ

ד  םָ֙  ְוַלֵמָ֤ ד ַהְשֵכֵ֣ם ֹאתָּ  ְוַלֵמָ֔

ֵ֥ם  ים ְוֵאינָּ ַחת שְֹמִעָּ֖ ַָקֵ֥ ר׃ לָּ ֶֽ  מוסָּ

 

ימו  ִשֵ֣ ם ַויָּ וֵציהֶָׁ֗ ִית ִשקֶֽ  ַבַבָ֛

י    א־ְשִמֵ֥ ֶֽ ר־ִנְקרָּ יו ֲאשֶׁ ָּ֖ לָּ  עָּ

ֹו׃    ְלַטְמאֶֽ

 

ֹות ַוִיְבנו    מָּ֨ ת־בָּ ַעל אֶׁ ר ַהַבָּ֜ ֵ֣ ם ְבֵגֵ֣יא ׀ ֲאשֶׁ ן־ִהנָֹ֗  בֶׁ

ַהֲעִביר   ם ְלֵ֠ ֵ֣ ת־ְבֵניהֶׁ ם   אֶׁ ת־ְבנֹוֵתיהֶׁ ְך   ְואֶׁ  ַלֹמלֶׁ

    ֵ֣ ים רֲאשֶׁ א־ִצִויִתָ֗ ֶֹֽ  ל

א    ָֹ֤ הָ֙  ְול ְלתָּ ֶֽ י עָּ ֹות ַעל־ִלִבָ֔ ה ַלֲעשָּ֖ ֵ֣ את ַהתֹוֵעבָּ ָֹ֑  ַהז

ַען   יא ְלַמָּ֖ ה׃ ַהֲחִטֵ֥ ֶֽ ת־ְיהודָּ  אֶׁ
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ה ן ְוַעתַָּ֕ ֵכָ֛ ר לָּ ַמֵ֥ ה־אָּ ָּ֖ה כֶֹֽ י ְיהוָּ ל ֱאֹלֵהֵ֣ ֵאָ֑  ִיְשרָּ

יר  ִעָּ֨ ל־הָּ את אֶׁ ָֹּ֜ ר ַהז ֵ֣ ם ׀ ֲאשֶׁ ֵ֣ ים ַאתֶׁ  ֹאְמִרָ֗

הָ֙    ל ְבַיֵ֣ד ִנְתנָּ בֶָׁ֔ ְך־בָּ לֶׁ ֶֽ  מֶׁ

ב   רֶׁ ָּ֖ ב ַבחֶׁ ֵ֥ עָּ רָּ ר׃ ובָּ בֶׁ ֶֽ  וַבדָּ

 

םָ֙  ִהְנִנָ֤י  ֹות ְמַקְבצָּ צָ֔ ֲארָּ ֵ֣ ל־הָּ  ִמכָּ

ר   ים ֲאשֶָּׁ֨ ם ִהַדְחִתֵ֥ ָ֛  שָּ

י   י ְבַאִפֵ֥ ִתָּ֖ ף וַבֲחמָּ צֶׁ ֵ֣ ֹול וְבָקֶׁ דָ֑  גָּ

בִֹתיםָ֙   ֹום ַוֲהִשֶֽ קֵ֣ ל־ַהמָּ ה אֶׁ  ַהזֶָׁ֔

ים  ַטח׃ ְוהַֹשְבִתָּ֖ ֶֽ בֶׁ  לָּ

 

יו  ֵ֥ י ְוהָּ ם ִלָּ֖ ָ֑ י ְלעָּ ֵ֥ה ַוֲאִנַ֕ ְהיֶׁ ם אֶׁ ָּ֖ הֶׁ ים׃ לָּ  ֵלאֹלִהֶֽ
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י  ַתִתָּ֨ ם ְונָּ הֶָּׁ֜ דָ֙  ֵלָ֤ב לָּ חָּ ְך אֶׁ רֶׁ ֵ֣ ד ְודֶׁ חָָּ֔  אֶׁ

ה   ֵ֥ י ְלִיְראָּ ים אֹוִתָּ֖ ִמָ֑ ל־ַהיָּ  כָּ

ֹוב    ם ְלטֵ֣ הֶָׁ֔  לָּ

ם    ָּ֖ ם׃ ְוִלְבֵניהֶׁ ֶֽ  ַאֲחֵריהֶׁ

 

י  ַרִתָ֤ םָ֙  ְוכָּ הֶׁ ית לָּ ם ְבִרֵ֣  עֹולָָּ֔

ר   ָ֤ שובָ֙  ֲאשֶׁ א־אָּ ֶֹֽ ֲחֵריהֶָׁ֔  ל  םֵמַאֵ֣

י    ם ְלֵהיִטיִבָּ֖ ָ֑  אֹותָּ

ִתיָ֙   ת־ִיְראָּ ן ְואֶׁ ֵתֵ֣ ם אֶׁ בָָּ֔  ִבְלבָּ

י   ור ְלִבְלִתָּ֖ י׃ סֵ֥ ֶֽ לָּ  ֵמעָּ

 

י  ם ְוַשְשִתֵ֥ ָּ֖ יב ֲעֵליהֶׁ ם ְלֵהִטֵ֣ ָ֑  אֹותָּ

ים  ץ וְנַטְעִתָ֞ רֶׁ ָ֤ אָּ ת ַהזֹאתָ֙  בָּ ֱאמֶָׁ֔  בֶׁ

י   ל־ִלִבָּ֖ י׃ ְבכָּ ל־ַנְפִשֶֽ  וְבכָּ
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י־כֹהָ֙  ר ִכֶֽ ַמֵ֣ ה אָּ  ְיהוָָּ֔

ר  ָ֤ אִתיָ֙  ַכֲאשֶׁ ם ֵהֵבָ֙ ֵ֣ עָּ ל־הָּ ה אֶׁ  ַהזֶָׁ֔

ת   ה ֵאָ֛ ֵ֥ עָּ רָּ ל־הָּ ה כָּ ָּ֖ את ַהְגדֹולָּ ָֹ֑  ַהז

ן  י ֵכֵ֣ ֹנִכָ֞ יא אָּ םָ֙  ֵמִבָ֤ ה ֲעֵליהֶׁ ל־ַהטֹובָָּ֔ ת־כָּ  אֶׁ

ר   ֵ֥ י ֲאשֶׁ ֹנִכָּ֖ ר אָּ ם׃ דֵֹבֵ֥ ֶֽ  ֲעֵליהֶׁ

 

ֵ֥ה  ה ְוִנְקנָּ ָּ֖ דֶׁ ץ ַהשָּ רֶׁ ֵ֣ אָּ את בָּ ָֹ֑  ַהז

ר   ֵ֣ ם ׀ ֲאשֶׁ ֵ֣ ים ַאתֶׁ  ֹאְמִרָ֗

ה    ֵ֥ מָּ ין ִהיאָ֙  ְשמָּ םָ֙  ֵמֵאָ֤ דָּ ה אָּ  וְבֵהמָָּ֔

ָּ֖ה    ים׃ ְבַיֵ֥ד ִנְתנָּ  ַהַכְשִדֶֽ
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ֹות  דָ֞ ף שָּ ֵ֣סֶׁ ו ַבכֶׁ  ִיְקנָ֗

ֹוב   תָּ֨ ר ְוכָּ פֶׁ תֹום   ׀ ַבֵסֵ֥ ד ְוחָּ ֵעֵ֣  ֵעִדים   ְוהָּ

ץ   רֶׁ ן ְבאֶָּׁ֨ ִמָּ֜ י ִבְניָּ ם וִבְסִביֵבֵ֣ ִָ֗ ַל  ְירושָּ

י   ֵרָ֤ הָ֙  וְבעָּ י ְיהודָּ ֵרֵ֣ ר וְבעָּ הָָּ֔  הָּ

י   ֵרֵ֥ ה וְבעָּ ָּ֖ י ַהְשֵפלָּ ֵרֵ֣ ָָֽ֑גֶׁ  וְבעָּ  בַהנֶׁ

יב  ִשֵ֥ י־אָּ ם ִכֶֽ ָּ֖ ת־ְשבותָּ ה׃ אֶׁ ֶֽ  ְנֻאם־ְיהוָּ


