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 פרק לו 

ה ָ֑ ְך ְיהּודָּׁ לֶּ ָ֣ ָּ֖הּו מֶּ ן־יֹאִשיָּׁ ים בֶּ ִָקִ֥ ת ִליהֹויָּׁ ְרִביִעִ֔ ָ֣ה הָּׁ נָּׁ שָּׁ ְַֽיִהי֙ בַּ  וַּ 

ר׃   ָּ֖ה ֵלאֹמ  ת ְיהוָּׁ הּו ֵמֵאִ֥ ל־ִיְרְמיִָּׁ֔ ֙ה אֶּ  זֶּ ר הַּ ָ֤ בָּׁ דָּׁ ה הַּ יָָּׁ֞  הָּׁ

 

ר֒  ת־ֵספֶּ ח־ְלךָ֮ ְמִגלַּ  קַּ

יך   ֶ֛ ְרִתי ֵאלֶּ ַּ֧ ר־ִדבַּ ים ֲאשֶּ ִרָ֞ ְדבָּׁ ל־הַּ ת כָּׁ יהָּׁ ֵאָ֣ ָ֣ ֵאלֶֶּ֗ ְבתָּׁ תַּ  ְוכָּׁ

ּגֹוִיָ֑ם   ל־הַּ ל־כָּׁ ה ְועַּ ָּ֖ ל־ְיהּודָּׁ ל ְועַּ ֵאִ֥ ל־ִיְשרָּׁ  עַּ

יך֙   ֙ ְרִתי ֵאלֶּ ָ֤ ֹום ִדבַּ  ִמיָ֞

ה׃   זֶּ  ֹום הַּ יִ֥ ד הַּ ָּ֖ הּו ְועַּ י יֹאִשיִָּׁ֔  ִמיֵמָ֣

 

ה ֵא    ִ֔ ית ְיהּודָּׁ י ִיְשְמעּ֙ו ֵבָ֣ ָ֤ האּולַּ עִָּׁ֔ רָּׁ ָ֣ ל־הָּׁ  ת כָּׁ

ם    ָ֑ הֶּ ֹות לָּׁ ֲעשָ֣ ב לַּ י חֵֹשָּ֖ ֹנִכִ֥ ר אָּׁ ֶ֛  ֲאשֶּ

ה   עִָּׁ֔ רָּׁ ֹו הָּׁ ְרכָ֣ יש ִמדַּ ּובּו ִא  שֶ֗ ן יָּׁ עַּ ָ֣  ְלמַּ

ם׃   אתָּׁ  טָּׁ ָּ֖ם ּוְלחַּ ֲעוֺנָּׁ י לַּ ְחִתִ֥ לַּ  ְוסָּׁ
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ָ֑ה  ִַֽריָּׁ ן־ֵנ  ּוְך בֶּ רָּ֖ ת־בָּׁ הּו אֶּ א ִיְרְמיִָּׁ֔ ָ֣ ִיְקרָּׁ  וַּ

הּו ֵאָ֣  י ִיְרְמיֶָּׁ֗ ֜רּוְך ִמִפָ֣ ב בָּׁ ִיְכֹתֹּ֨ ֶ֛ה וַּ י ְיהוָּׁ ל־ִדְבֵרַּ֧  ת כָּׁ

יו    ָּ֖ ר ֵאלָּׁ ִ֥ ר־ִדבֶּ  ֲאשֶּ

ר׃   פֶּ ת־ֵס  ל־ְמִגלַּ  עַּ

 

ר  ּוְך ֵלאֹמָ֑ רָּ֖ ת־בָּׁ הּו אֶּ ָ֣ה ִיְרְמיִָּׁ֔ ּוֶּ ְיצַּ  וַּ

ּור   צִ֔ י עָּׁ  ֲאִנָ֣

ה׃   ית ְיהוָּׁ  ֹוא ֵבִ֥ בָּ֖ ל לָּׁ א אּוכִַּ֔ ָֹ֣  ל

 

ה   תָָּּׁ֡ ָ֣ אַּ אתָּׁ  ּובָּׁ

ה   ָ֣ ְמִגלָּׁ אתָּׁ בַּ ָ֣ רָּׁ  ְוקָּׁ

־ִמִפי      ְבתָּׁ תַּ  ר־כָּׁ  ֲאשֶּ

ת    ה אֶּ ֜ י ְיהוָּׁ  ־ִדְבֵרֹּ֨

ֹום    ֹום צָ֑ ָּ֖ה ְביָ֣ ית ְיהוָּׁ ם ֵבִ֥ ֶ֛ עָּׁ י הָּׁ ְזֵנִ֥  ְבאָּׁ

ם׃   ֵא  ם ִתְקרָּׁ ָּ֖ ֵריהֶּ ים ֵמעָּׁ ִאִ֥ בָּׁ ה הַּ ֶ֛ ל־ְיהּודָּׁ ְזֵנַּ֧י כָּׁ ם ְבאָּׁ  ְוגַֹּּ֨
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ה   ִ֔ ֙ם ִלְפֵנָ֣י ְיהוָּׁ תָּׁ ל ְתִחנָּׁ י ִתֹפָ֤  אּולַָּ֞

ה   ָ֑ עָּׁ רָּׁ ֹו הָּׁ ְרכָ֣ יש ִמדַּ בּו ִאָּ֖ ש ֻׁ֕  ְויָּׁ

ה  ֵחמִָּׁ֔ ָ֣ ֙ף ְוהַּ אַּ ֹול הָּׁ דָ֤ י־גָּׁ  ִכ 

ה׃    זֶּ  ם הַּ ִ֥ עָּׁ ל־הָּׁ ָּ֖ה אֶּ ר ְיהוָּׁ ִ֥ ר־ִדבֶּ  ֲאשֶּ

 

ה ן־ֵנִַָֽ֣ריִָּׁ֔ רּוְ֙ך בֶּ ש בָּׁ עַּ יֶַּ֗  וַּ

יא   ִבָ֑ נָּׁ ָ֣הּו הַּ הּו ִיְרְמיָּׁ ָּ֖ ר־ִצּוָּׁ ל ֲאשֶּ  ְככִֹ֥

ית יְ   ָּ֖ה ֵבִ֥ י ְיהוָּׁ ר ִדְבֵרִ֥ פֶּ ֵסֶ֛ א בַּ ִֹ֥ ה׃ִלְקר  הֹוָּׁ 

 

֙ה  ְך־ְיהּודָּׁ לֶּ ָ֤הּו מֶּ  ן־יֹאִשיָּׁ ים בֶּ ִקֹּ֨ ֲחִמִשית ִליהֹויָּׁ ָ֣ה הַַּ֠ נָּׁ שָּׁ י בַּ ְיִהָ֣  וַּ

י   ְתִשִעִ֔ ש הַּ דֶּ חָֹ֣  בַּ

ֶ֛ה  ּו ֜צֹום ִלְפֵנַּ֧י ְיהוָּׁ ְראֹּ֨  קָּׁ

ם   ָ֑ לָּׁ ּושָּׁ ם ִביר  ָּ֖ עָּׁ ל־הָּׁ  כָּׁ

ם׃    לָּׁ  ה ִבירּושָּׁ ָּ֖ י ְיהּודָּׁ ֵרִ֥ ים ֵמעָּׁ ִאֶ֛ בָּׁ ם הַּ עֶָּׁ֗ ל־הָּׁ  ְוכָּׁ
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 ֹּ֨ ִיְקרָּׁ ָ֑ה וַּ ית ְיהוָּׁ ָּ֖הּו ֵבָ֣ י ִיְרְמיָּׁ ת־ִדְבֵרִ֥ ר אֶּ פֶּ ֵסֶ֛ ּוְך בַּ רִ֥  א בָּׁ

ר   סֵֹפ֜ ן הַּ פָֹּּׁ֨ ן־שָּׁ הּו  בֶּ ְריָּׁ ת ְּגמַּ  ְבִלְשכַָּּ֡

ֹון   ְליֶ֗ עֶּ ר הָּׁ ֵצָ֣ חָּׁ  בֶּ

ש  ִ֔ דָּׁ חָּׁ ֙ה הֶּ  ר ֵבית־ְיהוָּׁ עַּ ָ֤ ח שַּ תַּ ָ֣  פֶּ

ם׃   עָּׁ  ל־הָּׁ ְזֵנָּ֖י כָּׁ  ְבאָּׁ

 

ן־ ַּ֧הּו בֶּ ְריָּׁ ן־ְּגמַּ ְיהּו בֶּ ע ִמכָֹּּׁ֨ ִיְשמֶַּ֗ ַ֠ ן וַּ ֶ֛ פָּׁ  שָּׁ

ר׃   פֶּ ֵס  ל הַּ ִ֥ ָּ֖ה ֵמעַּ י ְיהוָּׁ ל־ִדְבֵרִ֥ ת־כָּׁ  אֶּ

 

ר  סֵֹפִ֔ ת הַּ ָ֣ ל־ִלְשכַּ ְ֙ך עַּ לֶּ מֶּ֙ ד ֵבית־הַּ ֵיַָֽ֤רֶּ  וַּ

ים   ֹוְשִבָ֑ ים י  ִרָּ֖ שָּׁ ל־הַּ ם כָּׁ ֵנה־שִָּׁ֔  ְוִהֹּ֨

ר    סֵֹפָּ֡ ע הַּ ָ֣ מָּׁ  ֱאִלישָּׁ

ְכ֜בֹור    ן־עַּ ן בֶּ תָֹּּׁ֨ ְלנָּׁ הּו ְואֶּ ְעיָּׁ מַּ ן־ְשַ֠ ָ֣הּו בֶּ יָּׁ  ּוְדלָּׁ

ָּ֖הּו   ְניָּׁ ן־ֲחנַּ ִ֥הּו בֶּ ן ְוִצְדִקיָּׁ ֶ֛ פָּׁ ן־שָּׁ ַּ֧הּו בֶּ ְריָּׁ  ּוְגמַּ

ים׃    ִר  שָּׁ ל־הַּ  ְוכָּׁ
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עַּ  ֵמָ֑ ר שָּׁ ָ֣ ים ֲאשֶּ ִרָּ֖ ְדבָּׁ ל־הַּ ת כָּׁ ְיהּו ֵאִ֥ ֙ם ִמכִָּׁ֔ הֶּ ֵּגָ֤ד לָּׁ יַּ  וַּ

ם׃   עָּׁ  י הָּׁ ְזֵנִ֥ ר ְבאָּׁ פֶּ ֵסָּ֖ ּוְך בַּ רֶ֛ א בָּׁ ִֹ֥  ִבְקר

 

ּוְך  רֶ֗ ל־בָּׁ ים אֶּ ִר֜ שָּׁ ל־הַּ ּו כָּׁ ִיְשְלחֹּ֨  וַּ

ת־   ן־כּוִשיָ֮ ֵלאֹמר֒ אֶּ ָ֣הּו בֶּ ְמיָּׁ לֶּ ן־שֶּ הּו בֶּ ְניָּׁ תַּ ן־ְנַ֠ י בֶּ  ְיהּוִדָּ֡

ם  עִָּׁ֔ ְזֵנָ֣י הָּׁ ֙ה ְבאָּׁ אתָּׁ בָּׁ ָ֤ רָּׁ ר קָּׁ ה ֲאשֶֹּּ֨ ְמִגלֶָּׁ֗  הַּ

ְך   ֵלָ֑ ְדךָּ֖ וָּׁ ה ְביָּׁ נָּׁ ִ֥ חֶּ  קָּׁ

ֹו דִ֔ ֙ה ְביָּׁ ְמִגלָּׁ ת־הַּ ָ֤הּו אֶּ ן־ֵנִריָּׁ ּוְך בֶּ רֹּ֨ ח בָּׁ ִיקַּ ַ֠  וַּ

ם׃  א ֲאֵליהֶּ  ָֹּ֖ ב יָּׁ  וַּ

 

ּו ֵא  יֹאְמרָ֣ יו וַּ  לִָּׁ֔

א   ב נִָּׁ֔  ֵשָ֣

ְזֵנָ֑ינּו   ה ְבאָּׁ נָּׁ ָּ֖ אֶּ  ּוְקרָּׁ

ם׃  ְזֵניהֶּ  ּוְך ְבאָּׁ רָּ֖ א בָּׁ ִ֥ ִיְקרָּׁ  וַּ
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ים  ִרִ֔ ְדבָּׁ ל־הַּ ת־כָּׁ ֙ם אֶּ ְמעָּׁ י ְכשָּׁ ְיִהֶ֗  וַּ

הּו   ל־ֵרֵעָ֑ יש אֶּ ּו ִאָ֣ ֲחדָּ֖  פָּׁ

ּוְך  רִ֔ ל־בָּׁ אְמרּ֙ו אֶּ  ֹ י  וַּ

ה׃   לֶּ ֵא  ים הָּׁ ִרָּ֖ ְדבָּׁ ל־הַּ ת כָּׁ ְך ֵאִ֥ לֶּ מִֶּ֔ ִּגי֙ד לַּ ֵּגָ֤יד נַּ  הַּ

 

ר   ּו ֵלאֹמָ֑ ֲאלָּ֖ ּוְך שָּׁ רִ֔ ת־בָּׁ  ְואֶֹּּ֨

נּו   ָ֣א לִָּׁ֔ ד־נָּׁ ּגֶּ  הַּ

יו׃   ה ִמִפ  לֶּ ֵאָּ֖ ים הָּׁ ִרִ֥ ְדבָּׁ ל־הַּ ת־כָּׁ ְבתָּׁ אֶּ ֶ֛ תַּ יְך כָּׁ  ֵאֶ֗

 

ּוְך  רִ֔ ֙ם בָּׁ הֶּ ר לָּׁ אמֶּ ָֹ֤ י  וַּ

ה  לֶּ ֵאָ֑ ים הָּׁ ִרָּ֖ ְדבָּׁ ל־הַּ ת כָּׁ י ֵאִ֥ א ֵאלִַּ֔ ָ֣  ִמִפי֙ו ִיְקרָּׁ

ֹו׃   ְדי  ר בַּ פֶּ ֵסָּ֖ ל־הַּ ב עַּ י כֵֹתִ֥ ֲאִנֶ֛  וַּ

 

ּוְך  רִ֔ ל־בָּׁ ִרי֙ם אֶּ שָּׁ ּו הַּ יֹאְמרָ֤  וַּ

ָ֑הּו   ה ְוִיְרְמיָּׁ ָ֣ תָּׁ ר אַּ ֵתָּ֖ ְך ִהסָּׁ  ֵלִ֥

ם׃   תֶּ  ה אַּ ע ֵאיֹפִ֥ ָּ֖ ל־ֵידַּ יש אַּ  ְוִאִ֥
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ה רָּׁ ֵצִ֔ ְ֙ך חָּׁ לֶּ מֶּ֙ ל־הַּ אּו אֶּ בָֹ֤ יָּׁ  וַּ

  ָ֣ מָּׁ ת ֱאִלישָּׁ ָּ֖ דּו ְבִלְשכַּ ָ֣ה ִהְפִקִ֔ ְמִגלָּׁ ת־הַּ ר ְואֶּ סֵֹפָ֑  ע הַּ

ים׃ ִר  ְדבָּׁ ל־הַּ ת כָּׁ ְך ֵאָּ֖ לֶּ מִֶּ֔ ְזֵנָ֣י הַּ ידּ֙ו ְבאָּׁ ִּג֙ יַּ  וַּ

 

ה ְמִגלִָּׁ֔ ת־הַּ ֙ת אֶּ חַּ ֙ קַּ י לָּׁ ת־ְיהּוִדֶ֗ ְך אֶּ לֶּ מֶּ֜ ח הַּ ִיְשלַֹּּ֨  וַּ

ר  סֵֹפָ֑ ע הַּ ָ֣ מָּׁ ת ֱאִלישָּׁ ָּ֖ הָּׁ ִמִלְשכַּ חִֶּ֔ קָּׁ ִיֹּ֨  וַּ

הָּׁ ְיהּוִדי֙  ָ֤ אֶּ ִיְקרָּׁ  וַּ

ְך   לֶּ מִֶּ֔ ְזֵנָ֣י הַּ  ְבאָּׁ

ְזֵני֙ כָּׁ   ְך׃ ּוְבאָּׁ לֶּ מֶּ  ל הַּ ִ֥ ים ֵמעַּ עְֹמִדָּ֖ ים הָּׁ ִרִ֔ שָּׁ  ל־הַּ

 

י   ְתִשיִעָ֑ ש הַּ דֶּ חָֹּ֖ ף בַּ רֶּ חִֹ֔ ית הַּ ְך יֹוֵש֙ב ֵבָ֣ לֶּ מֶֶּ֗  ְוהַּ

ת׃    רֶּ יו ְמבֹעָּׁ  ִ֥ נָּׁ ח ְלפָּׁ ָּ֖ אָּׁ ת־הָּׁ  ְואֶּ
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ה֒  עָּׁ ְרבָּׁ תֹותָ֮ ְואַּ ש ְדלָּׁ לָ֣ י שָּׁ ֹוא ְיהּוִדֶ֗ י ׀ ִכְקרָ֣ ְיִהָ֣  וַּ

ר   סֵֹפִ֔ ר הַּ עַּ ָ֣ הָּׁ֙ ְבתַּ עֶּ֙ ְַֽקרָּׁ  ִי 

ח ְוהַּ   ָ֑ אָּׁ ל־הָּׁ ר אֶּ ָ֣ ש ֲאשֶּ ֵאָּ֖ ל־הָּׁ ְך אֶּ  ְשֵלֻׁ֕

ח׃   אָּׁ  ל־הָּׁ ר עַּ ִ֥ ש ֲאשֶּ ֵאָּ֖ ל־הָּׁ ה עַּ ְמִגלִָּׁ֔ ל־הַּ ד־ֹת֙ם כָּׁ  עַּ

 

ּו   ֲחדִ֔ א פָּׁ ָֹ֣  ְול

ם   ָ֑ ת־ִבְגֵדיהֶּ ּו אֶּ ְרעָּ֖ א קָּׁ ִֹ֥  ְול

ים    ְמִעִ֔ שָֹ֣ יו הַּ ִ֔ דָּׁ ל־ֲעבָּׁ ְ֙ך ְוכָּׁ לֶּ מֶּ֙  הַּ

ה׃     לֶּ ֵא  ים הָּׁ ִרָּ֖ ְדבָּׁ ל־הַּ ת כָּׁ  ֵאִ֥

 

ְך   לֶּ מִֶּ֔ עּו בַּ הּ֙ו ִהְפִּגָ֣ ְריָּׁ֙ ָ֤הּו ּוְגמַּ יָּׁ ן ּוְדלָּׁ תָֹּּׁ֨ ְלנָּׁ ם  אֶּ  ְוגַּ

ה   ָ֑ ְמִגלָּׁ ת־הַּ ף אֶּ י ְשרָֹּ֖  ְלִבְלִתִ֥

ם׃  ע ֲאֵליהֶּ  ָּ֖ מַּ א שָּׁ ִֹ֥  ְול
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ְך  לֶּ מֶּ ָ֣ה הַַּ֠ ּוֶּ ְיצַּ  וַּ

ְך   לֶּ מֶּ֜ ן־הַּ ל בֶּ ְחְמֵאֹּ֨ ת־ְירַּ  אֶּ

ל   ְזִריֵאֶ֗ ן־עַּ ָ֣הּו בֶּ יָּׁ ת־ְשרָּׁ  ְואֶּ

הּ֙ו בֶּ    ְמיָּׁ֙ לֶּ ת־שֶּ  ל ְואֶּ ְבְדֵאִ֔  ן־עַּ

יא   ִבָ֑ נָּׁ ָ֣הּו הַּ ת ִיְרְמיָּׁ ר ְוֵאָּ֖ סֵֹפִ֔ ּוְך הַּ רָ֣ ת־בָּׁ ֙ת אֶּ חַּ ֙ קַּ  לָּׁ

ה׃  ם ְיהוָּׁ  ְסִתֵרָּ֖ יַּ  וַּ

 

ָ֑הּו  ל־ִיְרְמיָּׁ ָּ֖ה אֶּ  ר־ְיהוָּׁ י ְדבַּ ְיִהִ֥  וַּ

ְך   לֶּ מֶֶּ֗ ף הַּ י ׀ ְשרָֹ֣ ֲחֵרָ֣  אַּ

֙ה   ְמִגלָּׁ ת־הַּ  אֶּ

ים   ִרִ֔ ְדבָּׁ ת־הַּ  ְואֶּ

י ִיְר    ּוְך ִמִפִ֥ רֶ֛ ב בָּׁ ִ֥ תַּ ר כָּׁ ר׃ ֲאשֶֹּּ֨ ָּ֖הּו ֵלאֹמ   ְמיָּׁ
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ת   רֶּ ָ֑ חֶּ ָ֣ה אַּ ח־ְלךָּ֖ ְמִגלָּׁ ּוב קַּ  שִ֥

ים   אשִֹנִ֔ ִרָ֣ ִרי֙ם הָּׁ ְדבָּׁ ל־הַּ ת כָּׁ יהָּׁ ֵאָ֤ לֶֶּ֗ ב עָּׁ  ּוְכֹתָ֣

ה    אשֹנִָּׁ֔ ִרָ֣ ֙ה הָּׁ ְמִגלָּׁ ל־הַּ ּו עַּ יֶ֗ ר הָּׁ ָ֣  ֲאשֶּ

ה׃    ְך־ְיהּודָּׁ  לֶּ ים מֶּ  ִָקִ֥ ף ְיהֹויָּׁ ָּ֖ רַּ ר שָּׁ ִ֥  ֲאשֶּ

 

֙ה תֹאמִַּ֔   ְך־ְיהּודָּׁ לֶּ ים מֶּ  ִָקָ֤ ל־ְיהֹויָּׁ  ר ְועַּ

ר  זֹא֙ת ֵלאֹמִ֔ ה הַּ ָ֤ ְמִגלָּׁ ת־הַּ ְפתָּׁ אֶּ ֜ רַּ ה שָּׁ תָּׁ ָ֑ה אַַּ֠ ר ְיהוָּׁ ָ֣ מַּ ה אָּׁ  כָֹּ֖

ר    יהָּׁ ֵלאֹמֶ֗ לֶּ֜ ְבתָּׁ עָּׁ תַֹּּ֨ דּועַּ  כָּׁ  מַּ

ל֙     בֶּ ְך־בָּׁ לֶּ ֹוא מֶּ  בָ֤ א־יָּׁ  ֹ  ב

את     ִֹ֔ ז ץ הַּ רֶּ ָ֣ אָּׁ ת־הָּׁ  ְוִהְשִחי֙ת אֶּ

ה׃     ם ּוְבֵהמָּׁ  ִ֥ דָּׁ ה אָּׁ נָּׁ ָּ֖ ית ִממֶּ  ְוִהְשִבִ֥
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ה   ִ֔ ְך ְיהּודָּׁ לֶּ ָ֣ ִקי֙ם מֶּ ֹויָּׁ ל־ְיה  ה עַּ ֶ֗ ר ְיהוָּׁ ָ֣ מַּ ה־אָּׁ ן כֹ  ֵכָ֞  לָּׁ

ד   ִוָ֑ א דָּׁ ל־ִכֵסָ֣ ב עַּ ֹו יֹוֵשָּ֖ ה־לִ֥ ְהיֶּ  לֹא־ִי 

ת   כֶּ ְשלִֶּ֔ ָ֣ה מ  ְהיֶּ תֹ֙ו ִת   ְוִנְבלָּׁ

ֹום    יָּ֖ ב בַּ רֶּ חִֹ֥  לַּ

ה׃    ְילָּׁ לָּׁ  ח בַּ רַּ ִ֥ קֶּ  ְולַּ

 

יו אֶּ   ָּ֖ דָּׁ ל־ֲעבָּׁ ֹו ְועַּ ְרעֶ֛ ל־זַּ יו ְועַּ ַּ֧ לָּׁ י עָּׁ ְדִתֹּ֨ קַּ ָ֑ם ּופָּׁ  ת־ֲעוֺנָּׁ

ם   ֵליהֶּ י ֲעַ֠  ְוֵהֵבאִתָ֣

ם    ִ֜ לַּ י ְירּושָּׁ ל־יְֹשֵבֹּ֨  ְועַּ

ה     ֶ֗ יש ְיהּודָּׁ ל־ִאָ֣  ְואֶּ

ם   ָּ֖ ְרִתי ֲאֵליהֶּ ִ֥ ר־ִדבַּ ה ֲאשֶּ ֶ֛ עָּׁ רָּׁ ל־הָּׁ ת כָּׁ  ֵאַּ֧

עּו׃    ֵמ  א שָּׁ ִֹ֥  ְול
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ת   רֶּ חֶֶּ֗ ָ֣ה אַּ ח ׀ ְמִגלָּׁ ָ֣ ָקַּ הּו לָּׁ  ְוִיְרְמיָּׁ֜

הּוָ֮  ן־ֵנִריָּׁ ּוְך בֶּ רָ֣ ל־בָּׁ הָ֮ אֶּ ִַֽיְתנָּׁ סֵֹפר֒  וַּ   הַּ

הּו  י ִיְרְמיִָּׁ֔ יהָּׁ֙ ִמִפָ֣ ֙ לֶּ ב עָּׁ ִיְכֹתָ֤  וַּ

ר   פֶּ ֵסִ֔ י הַּ ל־ִדְבֵרָ֣ ת כָּׁ  ֵא 

ש   ֵאָ֑ ה בָּׁ ָּ֖ ְך־ְיהּודָּׁ לֶּ ים מֶּ  ִָקִ֥ ף ְיהֹויָּׁ ֶ֛ רַּ ר שָּׁ ִ֥  ֲאשֶּ

ה׃  מָּׁ ֵה  ים כָּׁ ִבָּ֖ ים רַּ ִרִ֥ ם ְדבָּׁ ֶ֛ ף ֲעֵליהֶּ ַּ֧ ֹוד נֹוסַּ  ְועֹּ֨


