
 

 ירמיהו א' 
         

 ׳י-׳א׳:א ירמיהו

ְבר   י    הו  ֖ ְרְמי  יִּ  ֥י)א( ד ִּ ְלקִּ ן־חִּ ים הו  ֑ב ֶּ ֲהנִּ ן־ַהכ  ֹּֽ ֶּ  ֙ מִּ ֲענ ת רֲ֣אש  ַ אֶּ  ו ת֔ב  ץ֖ב ְ ן׃ רֶּ ְני מִֹּּֽ ֶּ ( ב ) ב ִּ   רֲ֨אש 

י   ה ה֤ה  ל   ְ֙דַבר־ְיה ו  ימ   יו ֔ א  י    י֛ ב ִּ ִּ מ הו  ֥י אש  ן־א  ן֖ בֶּ ךְ ֣מֶּ  ו  ד   לֶּ ר   הְ֑יהו  ש ְ ־עֶּ ל ש  ְ ש  נ   ה֥ב ִּ  ה֖ש  

׃ ו  ימ   ֗יַוְיהִּ ( ג)  ְלׇמְלכֹּֽ י   י ֨ ב ִּ י    ים֤קִּ ְיהו  ִּ ן־י אש  ךְ ֣מֶּ  ֙ הו  ֙ב ֶּ ד   לֶּ ת    ַ֙עד־ת  ם הְ֔יהו  ְ ר   ֣יַעש  ש ְ  ה֣עֶּ

נ   י    ה֔ש   ְדקִּ י    הו  ְ֥לצִּ ִּ ן־י אש  ךְ ֣ מֶּ  הו  ֖בֶּ ד   לֶּ ל הְ֑יהו  לַ  ו תַ֥עד־ג ְ ח    ִּם֖͏ְירו ש   ש  ֥ב ַ י׃ דֶּ ִֹּּֽ יש  ֲחמִּ  { פ} ַהֹּֽ

לַ   הְ֖דַבר־ְיה ו   י֥ )ד( ַוְיהִּ   ר׃ ֥יא  טֶּ ( ה)  ל אמ ֹּֽ ם֨ב ְ ְרך  אצ) רֶּ צ ׇ ןַ֙בב ֶּ [ ֤ורך( ]אֶּ  יך  ֔ ְיַדְעת ִּ  ֙טֶּ

ְבטֶּ  ם֛ו  צ   רֶּ רֶּ  ֥את   ם֖מ  ת ִּ  חֶּ ְ ש  ְקד ַ יִּ  יא֥נ בִּ  יך  ֑הִּ ו  ׃ ם֖ ַלג  יך  א מַ ( ו) ְנַתת ִֹּּֽ ה   ר֗ו    ה֔יֱה וִּ  ֣יֲאד נ   ֲ֙אה 

נ    א־י ַד  ה֥הִּ י֖ל ֹּֽ ב    ְעת ִּ י־נַ  ר֑ ד ַ י׃ ַער֖כ ִּ כִּ נ ֹּֽ רַ֤וי   ( ז )         {ס } א  ה אמֶּ לַ  ְ֙יה ו   ַער֣נַ  רַ֖אל־ת  אמַ  י֔ א 

נ   י֑א  ֶּ  ֠יכ ִּ  כִּ ל־ֲאש  ׇ ל־כ  ל ֲחך   ר֤ ַעֹּֽ ְ ש  ל   ֙אֶֹּּֽ ֶּ   תְ֛וא   ךְ ֔ת   ל־ֲאש  ׇ ך   ר֥כ  ר ֲ֖אַצו ְ ַדב  ֹּֽ יר  ( ח) ׃ת ְ   ֖אַאל־ת ִּ

יהֶּ  נ  ְ פ  ך   ם֑מִּ ת ְ י־אִּ לֶּ  י ֲ֛אנִּ  ֥כ ִֹּּֽ ה׃ ך  ְ֖לַהצ ִּ לַ ( ט)   ְנֻאם־ְיה ו ֹּֽ ְ ש  ה חַ֤וי ִּ ת־י ד ְ֙יה ו  ַג ַ  ו  ֔אֶּ ִּ  עַ֖וי   י֑ ַעל־פ 

רַ֤וי    ה אמֶּ לַ  ְ֙יה ו  נ    ֔יא  י֥נ תַ  ה֛ הִּ ַר  ת ִּ ׃  ֖יְדב  יך  פִֹּּֽ ְפַקְדת ִּ  הְ֞רא  ( י) ב ְ ַעל־  הַ֗הז ֶּ  ו םַ֣הי   ׀ יך  ֣הִּ

ם יִּ ו  ְמל כ ַ֙הג  ַ ְנת ו תְ֔וַעל־ַהמ  ש  ֥לִּ ְנת ו  ְלַהֲאבִּ  ו ץְ֖ולִּ ְבנ ו סְ֑וַלֲהר יד֣ו  ַע׃ ו ת֖לִּ ו  ְנטֹּֽ  { פ}  ְולִּ

 

 ׳א׳:א ירמיהו על י"רש

ליתי בר קלקלתא דתקנן עובדוהי ירמיה בא   דברי ירמיהו בן חלקיהו וגו'.)א( 

מרחב הזונה ולוכח בר מתקנתא דמקלקלן עובדוהי אלו ישראל שקלקלו 

 מעשיהן שבאו מזרע כשר:

 

 'ה׳:א ירמיהו על י"רש

לישראל שהיו נוהגים עצמם כעכו"ם כך נדרש בספרי נביא  לגוים.נביא )ה( 

מקרבך וגו' )דברים י״ח:ט״ו( יקים לך ולא למכחישי תורה הא מה אני מקיים  

נביא לגוים נתתיך בבני ישראל שהיו נוהגים כעכו"ם ד"א בטרם תצא מרחם  

הקדשתיך עליך אמרתי למשה נביא אקים להם כמוך )דברים י״ח:י״ח( זה  

 חם וזה הוכיחם זה נתנבא ארבעים שנה וזה נתנבא ארבעים שנה: הוכי

 

  'ו׳:א ירמיהו על י"רש

איני כדאי להוכיחן משה הוכיחן סמוך למיתתו כבר נחשב  כי נער אנכי.

ם הוריד  בעיניהם בכמה נסים שעשה להם הוציאם ממצרים וקרע להם את הי

את המן הגיז את השליו נתן להם את התורה העלה את הבאר אני בתחלת 

 שליחותי אני בא להוכיחם: 
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 ו ״ט-׳א:ג״י כהנא  דרב פסיקתא

 דברי ירמיהו.  

]א[ ר' אבא בר כהנא פתח צהלי קולך בת גלים הקשיבי לישה עניה ענתות   

)ישעיה י:ל(. ... ד"א בת גלים, בת גולים. ברתהון דגילוליא. ביתו של אברהם, 

מה כת' בו, ויאמר י"י אל אברם לך לך מארצך וגומ' )בראשית יב:א(. ביתו של  

ילך יצחק אל אבימלך מלך פלשתים גררה )שם כו:א(. יצחק, מה כת' בו, ו

ביתו של יעקב, מה כת' בו, וישמע יעקב אל אביו ואל אמו )שם כח:ז(. הקשיבי  

)ישעיה שם(, הקשיבו למצותיי, הקשיבו לדברי תורה, הקשיבו לדברי נבואה, 

ואם לאו לישה )שם(, הא אריה סליק עלך, זה נבוכד נצר הרשע, דכת' ביה 

מסבכו )ירמיה ד:ז(. ענייה )ישעיה שם(, מן הצדיקים, ענייה מדברי   עלה אריה

תורה, ענייה מן המצות וממעשים טובים, ואם לא, ענתות )שם(, הא ענתותייא  

אתי ומתנבא עלך דברי תוכחות. לפיכך צורך הכת' לומ' דברי ירמיהו בן  

 חלקיהו )ירמיה א:א(. 

  

והנביאים הלעולם יחיו )זכריה א:ה(. )ג( ]ג[ ר' אחא פתח אבותיכם איה הם 

א"ר אחא א' הק' לישר', בניי, אבותיכם שחטאו לפניי איכן הם. אמרו לפניו,  

רבון העולמים והנביאים הלעולם יחיו. א' להן, אע"פ שמתו אין נבואתם  

קיימת, משה מת אין נבואתו קיימת, וירמיה שהוא חי ודבריו קיימין. לפיכך  

 רמיהו בן חלקיה )ירמיה שם(. צריך הכת' לומ' דברי י

  

)ה( ]ה[ ר' שמואל בר נחמן פתח אם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם וג'  

)במדבר לג:נה(. אמ' הק' לישר' אני אמרתי לכם כי החרם תחרימם החתי  

והאמרי )דברים כ:יז(, ואתם לא עשיתם כן, אלא ואת רחב הזונה ואת בית  

הושע ו:כה(, הרי ירמיה בא מבני בניה  אביה ואת כל אשר לה החיה יהושע )י

של רחב הזונה ועוש' לכם דברים של סיכים בעיניכם ולצנינים בצידכם.  

 לפיכך צריך הכת' דברי ירמיהו )ירמיה א:א(. 

  

)ו( ]ו[ ר' יודה בר' סימון פתח נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך )דברים  

י(, ואת או' כמוך, אלא יח:יח(, וכת' ולא קם נביא עוד בישראל כמשה )שם לד:

כמוך בתוכחות. את מוצא כל מה שכת' בזה כת' בזה. זה נתנבא ארבעים שנה 

וזה נתנבא ארבעים שנה, זה נתנבא על יהודה וישר' וזה נתנבא על יהודה 

ויש', זה עמדו בני שבטו כנגדו וזה עמדו בני שבטו כנגדו, זה הושלך ליאור  

וזה הוצל על ידי עבד, זה בא בדברי  וזה הושלך לבור, זה הוצל על ידי אמה 

תוכחות וזה בא בדברי תוכחות. לפיכך צריך הכת' לומר דברי ירמיהו )ירמיה  

 א:א(. 
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 ))יא( ]יא[ ד"א ירמיה רם יה. 

)יב( ]יב[ ד"א ירמיה, שבימיו נעשה בית המקדש אירימון. ד"א ירמיה, שבימיו  

 נתרוממה מידת הדין. 

 

 ׳ ה-׳ד׳:א זכריה

ְהי ת   ו  ֣)ד( ַאל־ת ִּ ֶּ  ם֡יכֶּ ַכֲאב ֹּֽ ם רֲ֣אש  ־ֲאל יהֶּ ו  ְראֹּֽ יאִּ  ֩ק  בִּ נִּ  יםַ֨הנ ְ אש   רִֹּּֽ ַמר ה֤כ    ר֗ל אמ   ים֜ה    ֙א 

א הְ֣יה ו   יכֶּ  ֙נ א ו בו  ֤ש   ו תְ֔צב  ְרכ  ד ַ עִּ  ם֣מִּ ר  יכֶּ ( ]ומעליליכם) ים֔ה  ַעְלל  ַמֹּֽ עִּ [ ם֖ו  ר   א֥ ְול   ים֑ ה ֹּֽ

ְמע ִּ  ו  ֛ש   ְקש  א־הִּ לַ   יבו  ְ֥ול ֹּֽ ה׃ ֖יא  י ( ה ) ְנֻאם־ְיה ו ֹּֽ ת  ו  אִּ ְ֨והַ  םַ֑אי  ה־ה   ם֖כֶּ ֲאבֹּֽ בִּ ל   ים֔נ ְ   םַ֖הְלעו 
׃  ו  ְחיֹּֽ  יִֹּּֽ

 

 ד ״י-׳א׳:ד שמות

ר֨ ַוי   ( י )  ֶּ  אמֶּ ה ה֣מ ש  ל־ְיה ו  רִּ  יש  ֨ אִּ  ֩ל א ֲ֒אד נ י י֣ב ִּ  ֮אֶּ ב  נ   ים֜ד ְ י֗א  מו ל ם֤ג ַ  כִּ ת ְ ְלש     ם֣ג ַ  ֙מִּ ִּ ש    ם֔ מִּ

א   ם֛ג ַ  ְרך   ז֥ מ  ב ֶּ ל־ַעְבד ֶּ  ֖ד ַ ֶּ  ֧יכ ִּ  ך  ֑אֶּ ן֖ל ש   ד֥ בַ ו כְ  הְ֛כַבד־פ  י׃ ו  כִּ נ ֹּֽ ר֨ ַוי   ( יא )  א  ל   הְ֜יה ו   אמֶּ   י֣מִּ  יו֗א 

ה ם֣ש    ֶּ ם ֮פ  ד  א  י־י ש   ו  ֚ א ֒ל ֹּֽ ל    ו ם֣מִֹּּֽ ר   ו  ֣א ם֔ אִּ ק    ו  ֥א ש  ֔ח  ו    ו  ֣א חַ ֖פִּ נ כִּ  א֥ ֲהל   ר֑עִּ ה׃ ֖יא  ( יב )  ְיה ו ֹּֽ

י ךְ ֑ל   הְ֖וַעת    נ כִּ ְהיֶּ  ְ֙וא  ִּ  ה֣ אֶֹּּֽ ם־פ  יתִּ  יך  ֔עִּ ר  ֶּ  יך  ְ֖והו  ר׃ )יג( ַוי   ת ְ  רֲ֥אש  רַ֖דב  ֹּֽ ח־  י֑ ֲאד נ   ֣יב ִּ  אמֶּ ַלֹּֽ ְֹּֽ ש 

ח׃ ֖אנ   ל ֹּֽ ְ ש  ַיד־ת ִּ ַחר־אַ ( יד )  ב ְ ֶּ  הְ֜יה ו   ףַ֨וי ִֹּּֽ מ ש  רַ֙וי    ה֗ ב ְ חִּ   ֤ןַאֲהר   ֨אֲהל   ֙אמֶּ וִּ  ֙יך  ֙א  י֕י ַד  י֔ ַהל    ְעת ִּ

י־ַדב    נ  ה־הו א ם֤ ְוגַ  ו א֑ה רְ֖יַדב    ר֥כ ִֹּּֽ אתֶּ  ֣אי צ   ֙הִּ ְקר  ֲאך   ך  ֔לִּ מַ וְ  ְ֖ור  ׃  ח֥ש   ו  ב ֹּֽ לִּ  ב ְ

 

 יא ׳:א׳ ירמי על ק"רד

כתב אדוני אבי ז"ל כי חלקיהו זהו חלקיהו בן  דברי ירמיהו בן חלקיהו. )א( 

שפן הכהן שמצא ספר התורה בבית ה' בימי יאשיהו וירמיהו בנו נבא בימי  

יאשיהו ותחלת נבואתו היתה בשנת שלש עשרה למלכו ועדין לא שבו 

 יאשיהו ויהודה מרעתם עד שמנה עשרה שנה למלכו שמצא ספר תורה: 

 

 ט״י-א״י׳:א ירמיהו

ה י֤ )יא( ַוְיהִּ  לַ   ְ֙דַבר־ְיה ו  ה־ַאת     ר֔ל אמ   ֣יא  ְרְמי   ה֖ר אֶּ  ה ֥מ  א מַ  הו  ֑ יִּ ק   ֥לַמק    ר֕ו    ֥יֲאנִּ  ֖דש  

ה׃ ר֧ ַוי   ( יב) ר אֶֹּּֽ לַ  ה֛ ְיה ו   אמֶּ יטַ  ֖יא  ְרא ְבת   ֣ה  ק   ו ת֑ לִּ י־ש   רִּ  ֛יֲאנִּ  ֥דכ ִֹּּֽ ב    ֖יַעל־ד ְ

׃ ו  תֹּֽ ַלי ׀ הְ֤דַבר־ְיה ו   ֨יַוְיהִּ ( יג)         {ס } ַלֲעש   נִּ  ֙א  א מַ  ה֑ר אֶּ  הַ֖את     ה֥מ   ר֔ל אמ   ית֣ש     ר֗ו 

פ   ה֔ר אֶּ  ֣יֲאנִּ  ֙ו חַ ֙נ פ יר֤סִּ  נ   יו֖נ  ו  ְ פ  נ ה׃ ֥ימִּ ו  פֹּֽ רַ֥וי   ( יד) צ  ל   הְ֖יה ו   אמֶּ ן י֑ א  פו  צ   ַת  ֙מִּ פ     ח֣ת ִּ

ע   ר  ב   ֥לעַ  ה֔ה  ְ ל־י ש  ׇ ץ׃  ֖יכ  רֶּ א ֹּֽ ְננִּ  ׀ ֣יכ ִּ ( טו ) ה  ח ֗אק ר   ֣יהִּ ְ פ  ְ ש  ל־מִּ פ ו ת֥ ַמְמְלכ ו תְ֛לׇכֹּֽ נ ה֖צ   ו 

נ ְתנו   או  ֡ ו ב   הְ֑נֻאם־ְיה ו   ְסא יש  ֨אִּ  ְ֩וֹּֽ ֶּ  ו  ֜ כ ִּ ֲער   ׀ ַתח֣פ  ַ לַ  ֣יש  מ תֶּ  ל֤ ְועַ   ִּם֗͏ְירו ש   ל־חו  ׇ   ֙יה  ֙ כ 

בִּ  ר   ֖לְועַ  יב֔ס  ל־ע  ׇ ה׃ ֥יכ  ד ֹּֽ ְרת ִּ ( טז) ְיהו  ב ַ ַטי ֤יְודִּ פ   ְ ש  ת   ֙מִּ ת   ל֖עַ  ם֔או  ע  ל־ר  ׇ ֶּ  ם֑כ   רֲ֣אש 
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יֲ֗עז ב נִּ רו   ו  ְיַקט ְ רִּ  ים֣ ל אל הִּ  ַ֙וֹּֽ ֲחו יםֲ֔אח  ַ ת  ְ ש  ם׃ י֥ ְלַמֲעש     ו  ַ֖וי ִֹּּֽ יהֶֹּּֽ ְאז   ֙הְוַאת   ( יז) ְיד  ֶּ  ר֣ת 

ְרת    ְ֙וַקְמת    יך  ׇ֔מְתנֶּ  ב ַ יהֶּ  ֣ ְודִּ ֶּ  ת֛א   םֲ֔אל  ל־ֲאש  ׇ נ כִּ  ר֥ כ  ַחת ך   ֲ֑אַצו ֶּ  ֖יא  יהֶּ  ַ֙אל־ת   נ  ְ פ  ן־  ם֔מִּ ֶֹּּֽ פ 

ך   ת ְ ם׃ ֲ֖אחִּ יהֶֹּּֽ ְפנ  נ    ֞יַוֲאנִּ (  יח)  לִּ ְבצ   ירְ֨לעִּ  ו םַ֗הי   יך  ְ֣נַתת ִּ  ה֧הִּ ְלַעמ   ר֜ מִּ ְרזֶּ  ו ד֥ ו  ַ ְלח מ ֛לב   ו ת֥ ו 

ֶּ ְ֖נח   א  ש  ל־ה  ׇ ץ ֑ת ַעל־כ  ה י֤ ְלַמְלכ   רֶּ ד  רֶּ  ְ֙יהו  ְלעַ  יה  ְ֖לכ ֲהנֶּ  יה  ְ֔לש   ץ׃ ם֥ו  רֶּ א ֹּֽ ְלֲחמ( יט ) ה   ו  ֥ ְונִּ

לֶּ  ְכלו  ְ֣ול א־י יך  ֖א  ך    ךְ ֑ל   ו  ת ְ י־אִּ ׃ הְ֖נֻאם־ְיה ו   ֛יֲאנִּ  ֥כ ִּ ך  ילֶֹּּֽ  { פ}  ְלַהצ ִּ

 

 ׳א: ו״כ רבתי פסיקתא

)א( ויהי בעת שסרחה הצאן ולא שמעה לדברי אדוניה שנאה רועי כבשיה 

שלו כצאן ואתן  ופרנסיה הטובים ורחקה מהם: הצאן אילו בית ישראל שנמ 

צאן מרעיתי וגו' )יחזקאל ל"ד ל"א( שנאה רועי כבשיה ומינתה עליהם רועים  

של שקר ואף היא תועה לבה מאחר בוראה ונפנה לבה אחר החטא ירמיה 

הוא היה אחד מארבעה בני אדם  הנביא היה מתנבא עליה ברוח הקודש: 

אלקים את שנקראו יצורים הראשון הוא היה אדם הראשון הה"ד וייצר ה' 

האדם וגו' )בראשית ב' ז'( השני הוא היה )ישעיה( ]יעקב[ דכתב ביה )אומר( 

]כה אמר ה'[ בוראך יעקב ויוצרך ישראל וגו' )ישעיה מ"ג א'( השלישי ]הוא  

היה ישעיה דכתיב ועתה אמר ה' יצרי מבטן )שם מ"ט ה'( הרביעי[ הוא היה  

א' ה'( אילו כתב בהם   ירמיה דכתב בטרם אצרך בבטן ידעתיך וגו' )ירמיה

יצירה. ...אמר לו הקדוש ברוך הוא בטרם אצרך בבטן עד שלא יצרתיך במעי 

אמך מניתך להיות מתנבא על עמי ענה ירמיה ואמר לפני הקדוש ברוך הוא 

רבונו של עולם איני יכול להתנבאות עליהם איזה נביא יצא להם ולא בקשו  

אותם באבנים שנאמר   להורגו עמדו להם משה ואהרן לא בקשו לרגום

ויאמרו כל העדה לרגום אותם באבנים )במדבר י"ד י'( העמדת להם אליהו 

בעל קווצות והיו מלעיגים ומשחקים עליו הרי מסלסל קווצותיו שכן ]שמו[  

איש בעל )קווצות והיו מלעיגים ומשחקים( ]שער[ )מלכים ב' א' ח'( העמדת 

ח[ )שם ב' כ"ג( איני יכול  להם אלישע והיו אומרים לו עלה קרח ]עלה קר

לצאת על ידי ישראל הנה לא ידעתי דבר כי נער אנכי )ירמיה א' ו'( אמר לו  

הקדוש ברוך הוא הלא לנער אני אוהב שנאמר כי נער ישראל ואהבהו )הושע 

י"א א'( שלא טעם טעם חטא וכשגאלתי את ישראל ממצרים קראתי אותן נער 

בני[ )שם( ובאהבת נער אני נזכר  דכתב כי נער ישראל ]וממצרים קראתי ל

לכנסת ישראל דכתב זכרתי לך חסד נעוריך )ירמיה ב' ב'( ואף אתה אל תאמר  

 כי נער אנכי כי על כל אשר אשלחך ]תלך וגו'[ ...
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 ב ״י׳:א ירמיהו על ם"מלבי

ויאמר ה' היטבת לראות, הדמות הזה מכוון אל כוונת הנבואה בכל הצדדים, 

א. כי תפס אל הדמות שם מקל לא שם מטה, שהמטה ירמוז לפעמים  

משרה, והמקל יציין ההכאה המטה לכבוד אל הנושאה לא  למשענת ול 

המקל, וכן עם כשדים הם ביד ה' כמקל חובלים ליסר החוטאים לא כמטה  

לכבוד או למשענת, ב. במה שראהו שקד, ר"ל מוציא פריו ברגע זו, וזה מורה 

רוב המהירות שיוציא ציצו ופרחו ופריו כרגע, עם מה שיסכים לזה הזמן  

ם פרים בכ"א יום, וכן היו כ"א יום מן י"ז בתמוז עד ט' באב  שהשקדים מוציאי

כמ"ש חז"ל, ג. מסכים לזה שם הפרי, ששקד מורה שקידה והשתדלות  

שישקוד ה' על הרעה ויביאה עלינו, ועז"א כי שוקד אני על דברי לעשותו  

כאילו עם הדבור מחובר ההשתדלות להוציאו אל הפועל במהירות כמו שעם  

יא ציצו ופריו, )ולדברי חז"ל היתה המהירות הזה לטובה  ראיית המקל הוצ

שהקדים שתי שנים קודם ונושנתם בל יתקיים ואבדתם מהרה בשיתמלא  

סאתם בהחלט, ובזה אמר על צד הדרוש היטבת לראות, ר"ל השקידה הזאת  

 היא לטובת ישראל והצלתם(: 

 

 

 ג׳ -ירמיהו ב׳:א׳ 

לַ   ה֖ו  ְדַבר־ְיה   ֥י)א( ַוְיהִּ  ר׃ ֥יא  ל  ( ב)  ל אמ ֹּֽ ר    ךְ ֡ה  ק  לַ   ֨יְבׇאְזנ   ֩את  ְ֩וֹּֽ מַ  ה֚כ    ר֗ ל אמ    ִּם֜͏ְירו ש     ר֣א 

י֤ז כַ  הְ֔יה ו   ד ֣חֶּ  ֙ל ךְ  ְרת ִּ ַר  סֶּ ךְ ְ֔נעו  ל ת   תַ֖אֲהבַ  יִּ לו  ךְ ֑כ ְ ְכת    יִּ ֲחַרי ךְ ֤לֶּ ְדב    ַ֙אֹּֽ מ ִּ אֶּ  ר֔ב ַ ץ֖ב ְ  א֥ ל   רֶּ

ה׃ ע ֹּֽ ש  ֤ק  ( ג ) ְזרו  ל דֶּ א  ר  ש ְ ִּ  הַ֔ליה ו   ֙יִּ אש  ת   ית֖ ר  בו א  ְכל   ה֑ת ְ ל־א  ׇ ע   מו  ֔יְֶּאש    יו֣ כ  ב  ה֛ר    ֥את  

יהֶּ  ה׃  ם֖ ֲאל   { פ}  ְנֻאם־ְיה ו ֹּֽ
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