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הושע
שׁר ָה ָ֗יה ֶאל־הוֵֹ֨שׁ ַ֙ע ֶבּן־ְבֵּא ִ֔רי ִבּיֵ֨מי ֻﬠ ִזּ ָ֥יּה יוֹ ָ֛תם ָא ָ֥חז ְיִח ְזִק ָ֖יּה
א ְדַּבר־ ְיהָ֣וה ׀ ֲא ֶ ֣
ַמְל ֵ֣כי ְיהוּ ָ֑דה וִּבי ֵ ֛מי ָֽי ָרְב ָ֥ﬠם ֶבּן־יוָֹ֖אשׁ ֶ֥מֶלִ Oיְשׂ ָרֵֽאל׃ ב ְתִּח ַ֥לּת ִדֶּבּר־ ְיה ָ֖וה ְבּהוֹ ֵ ֑שׁ ַע
)פ (
ַו ֨יּ ֹאֶמר ְיה ָ֜וה ֶאל־הוֵֹ֗שׁ ַע ֵ֣לַ Oקח־ְל֤֞ ֵ Wאֶשׁת ְזנוּ ִני֙ם ְו ַיְל ֵ֣די ְזנוּ ִ֔נים ִֽכּי־ ָזֹ֤נה ִת ְז ֶנ֙ה
ָהָ֔א ֶרץ ֵמַֽאֲח ֵ֖רי ְיה ָֽוה׃ ג ַו ֵ֨יֶּלַ֙ Oו ִיּ ַ ֔קּח ֶאת־ֹ֖גֶּמר ַבּת־ ִדְּב ָ֑ל ִים ַו ַ֥תַּהר ַו ֵֽתֶּלד־֖לוֹ
ֵֽבּן׃ ד ַו ֤יּ ֹאֶמר ְיה ָו֙ה ֵאָ֔ליו ְק ָ֥רא ְשׁ֖מוֹ ִי ְז ְר ֶ֑ﬠאל ִכּי־֣ﬠוֹד ְמַ֗ﬠט וָּ֨פַק ְדִ֜תּי ֶאת־ ְדּ ֵ ֤מי
ִי ְז ְרֶﬠא֙ל ַﬠל־ ֵ֣בּית ֵי֔הוּא ְוִ֨הְשַׁבִּ֔תּי ַמְמְל֖כוּת ֵ֥בּית ִיְשׂ ָרֵֽאל׃ ה ְוָה ָ֖יה ַבּ ֣יּוֹם ַה֑הוּא
ְוָֽשַׁב ְרִתּ֙י ֶאת־ ֶ֣קֶשׁת ִיְשׂ ָרֵ֔אל ְבּ ֵ֖ﬠֶמק ִי ְז ְר ֶֽﬠאל׃ ו ַו ַ֤תַּהר עוֹ֙ד ַו ֵ֣תֶּלד ַ֔בּת ַו ֣יּ ֹאֶמר ֔לוֹ
ְק ָ֥רא ְשָׁ֖מהּ ֣ל ֹא ֻר ָ֑חָמה ִכּ ֩י ֨ל ֹא אוֹ ִ֜סיף ֗עוֹד ֲא ַרֵח֙ם ֶאת־ ֵ֣בּית ִיְשׂ ָרֵ֔אל ִֽכּי־ ָנ ֥שׂ ֹא ֶאָ֖שּׂא
ָל ֶֽהם׃ ז ְוֶאת־ ֵ֤בּית ְיהוּ ָד֙ה ֲא ַר ֵ֔חם ְוֽהוַֹשְׁﬠ ִ֖תּים ַֽבּיהָ֣וה ֱאֵֽhהי ֶ֑הם ְו ֣ל ֹא ֽאוִֹשׁיֵ֗ﬠם
מל ֶאת־ ֣ל ֹא ֻר ָ֑חָמה
ְבּ ֶ֤קֶשׁת וְּב ֶ֨ח ֶר֙ב וְּבִמְלָחָ֔מה ְבּסוּ ִ֖סים וְּב ָֽפ ָרִֽשׁים׃ ח ַוִתּ ְג ֖ ֹ

ַו ַ֖תַּהר ַו ֵ֥תֶּלד ֵֽבּן׃ ט ַו ֕יּ ֹאֶמר ְק ָ֥רא ְשׁ֖מוֹ ֣ל ֹא ַﬠִ֑מּי ִ֤כּי ַאֶתּ֙ם ֣ל ֹא ַﬠִ֔מּי ְוָֽאֹנ ִ֖כי ֽל ֹא־
ֶאְה ֶ֥יה ָל ֶֽכם׃ )פ(
פרק ב
א ְֽ֠וָה ָיה ִמְס ַ֤פּר ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵא֙ל ְכּ֣חוֹל ַה ָ֔יּם ֲאֶ֥שׁר ֽל ֹא־ ִיַ֖מּד ְו ֣ל ֹא ִיָסּ ֵ֑פר ְֽ֠וָה ָיה ִבְּמ֞קוֹם
ֲאֶשׁר־ ֵֽיָא ֵ ֤מר ָלֶה֙ם ֽל ֹא־ַﬠִ֣מּי ַאֶ֔תּם ֵֽיָאֵ֥מר ָל ֶ֖הם ְבּ ֵ֥ני ֵֽאל־ ָֽחי׃ ב ְ֠ו ִנְקְבּצוּ ְבּ ֵֽני־ ְיהוּ ָ֤דה
וְּב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵא֙ל ַיְח ָ֔דּו ְוָשׂ֥מוּ ָל ֶ֛הם ֥ר ֹאשׁ ֶא ָ֖חד ְוָﬠ֣לוּ ִמן־ָה ָ ֑א ֶרץ ִ֥כּי ָג ֖דוֹל ֥יוֹם
ִי ְז ְר ֶֽﬠאל׃ ג ִאְמ ֥רוּ ַֽלֲאֵחי ֶ֖כם ַﬠִ֑מּי ְוַלֲאֽחוֵֹתי ֶ֖כם ֻר ָֽחָמה׃ ד ִ֤ריבוּ ְבִאְמֶּכ֙ם ִ֔ריבוּ ִכּי־
ִהי֙א ֣ל ֹא ִאְשִׁ֔תּי ְוָֽאֹנ ִ֖כי ֣ל ֹא ִאי ָ ֑שׁהּ ְוָת ֵ֤סר ְזנוּ ֶ֨ניָ֙ה ִמָפּ ֶ֔ניָה ְו ַֽנֲאפוּ ֶ֖פיָה ִמ ֵ֥בּין
ָשׁ ֶֽדיָה׃ ה ֶפּן־ַאְפִשׁי ֶ֣ט ָנּה ֲﬠ ֻרָ֔מּה ְוִ֨הַצּ ְגִ֔תּיָה ְכּ ֖יוֹם ִה ָֽוְּל ָ֑דהּ ְוַשְׂמ ִ֣תּיָה ַכִמּ ְד ָ֗בּר ְוַשִׁ֨תָּ֙ה
ְכּ ֶ ֣א ֶרץ ִצ ָ֔יּה ַֽוֲהִמ ִ֖תּיָה ַבָּצָּֽמא׃ ו ְוֶאת־ָבּ ֶ֖ניָה ֣ל ֹא ֲא ַר ֵ֑חם ִֽכּי־ְב ֵ֥ני ְזנוּ ִ֖נים ֵֽהָמּה׃ ז ִ֤כּי
ָֽז ְנָת֙ה ִאָ֔מּם הֹ ִ֖ביָשׁה ֽהוֹ ָר ָ֑תם ִ֣כּי ָֽאְמ ָ֗רה ֵֽאְלָ֞כה ַֽאֲח ֵ֤רי ְמַֽאֲהַב֙י ֹֽנְת ֵ֤ני ַלְחִמ֙י וֵּמיַ֔מי
ַצְמ ִ֣רי וִּפְשִׁ֔תּי ַשְׁמ ִ֖ני ְוִשׁקּוּ ָֽיי׃ ח ָל ֵ֛כן ִה ְנ ִני־ָ֥שֶׂ Oאת־ ַדּ ְר ֵ֖כַּ Oבִּסּי ִ֑רים ְו ָֽג ַד ְרִתּ֙י ֶאת־
אָ֔תם
ְגּ ֵד ָ֔רהּ וּ ְנ ִֽתיבוֹ ֶ֖תיָה ֥ל ֹא ִתְמ ָֽצא׃ ט ְו ִר ְדּ ָ֤פה ֶאת־ְמַֽאֲה ֶ֨ביָ֙ה ְו ֽל ֹא־ַתִ֣שּׂיג ֹ
וִּבְקָ֖שַׁתם ְו ֣ל ֹא ִתְמ ָ֑צא ְוָֽאְמ ָ֗רה ֵֽאְל ָ֤כה ְוָא֨שׁוָּב֙ה ֶאל־ִאיִ֣שׁי ָֽה ִרא֔שׁוֹן ִ֣כּי ֥טוֹב ִ֛לי
ָ֖אז ֵמ ָֽﬠָתּה׃ י ְוִהי֙א ֣ל ֹא ָֽי ְדָ֔ﬠה ִ֤כּי ָֽאֹנִכ֙י ָנ ַ֣תִתּי ָ֔להּ ַה ָדּ ָ֖ג ן ְוַהִתּי ֣רוֹשׁ ְוַה ִיְּצ ָ֑הר ְוֶ֨כֶסף
ִה ְר ֵ֥בּיִתי ָ֛להּ ְו ָז ָ֖הב ָﬠ֥שׂוּ ַל ָֽבַּﬠל׃ יא ָל ֵ֣כן ָא֔שׁוּב ְו ָֽלַקְח ִ֤תּי ְד ָג ִנ֙י ְבִּﬠ֔תּוֹ ְו ִֽתירוִֹ֖שׁי
ְבּֽמוֲֹﬠ ֑דוֹ ְוִהַצְּלִתּ֙י ַצְמ ִ֣רי וִּפְשִׁ֔תּי

ְלַכ֖סּוֹת ֶאת־ֶﬠ ְר ָו ָֽתהּ׃ יב ְוַﬠ ָ֛תּה ֲא ַג ֶ֥לּה ֶאת־ ַנְבֻל ָ֖תהּ ְלֵﬠי ֵנ֣י ְמַֽאֲה ֶ֑ביָה ְוִ֖אישׁ ֽל ֹא־
ַיִצּי ֶ֥ל ָנּה ִמ ָיּ ִֽדי׃ יג ְוִהְשַׁבִּתּ֙י ָכּל־ְמשׂוָֹ֔שׂהּ ַח ָ֖גּהּ ָח ְד ָ ֣שׁהּ ְוַשַׁבּ ָ֑תּהּ ְו ֖כֹל
שׁר ָֽאְמ ָ֗רה ֶאְת ָ֥נה ֵ֨הָמּ֙ה ִ֔לי ֲאֶ֥שׁר ָֽנְתנוּ־
ֽמוֲֹﬠ ָֽדהּ׃ יד ַֽוֲהִשׁ ֹ
מִּ֗תי ַגְּפ ָנ֙הּ וְּת ֵ ֣א ָנָ֔תהּ ֲא ֶ ֣
ִ֖לי ְמַֽאֲה ָ֑בי ְוַשְׂמ ִ֣תּים ְל ַ֔יַﬠר ַֽוֲאָכ ָ֖לַתם ַח ַ֥יּת ַהָשּׂ ֶֽדה׃ טו וּ ָֽפַק ְד ִ֣תּי ָﬠֶ֗ליָה ֶאת־ ְי ֵ ֤מי
א ִ֥תי
שׁר ַתְּק ִ֣טיר ָלֶ֔הם ַו ַ֤תַּﬠד ִנ ְזָמ֙הּ ְוֶחְל ָיָ֔תהּ ַו ֵ֖תֶּלַֽ Oאֲח ֵ֣רי ְמַֽאֲה ֶ֑ביָה ְו ֹ
ַהְבָּﬠִלי֙ם ֲא ֶ ֣
ָֽשְׁכ ָ֖חה ְנֻאם־ ְיה ָֽוה׃ )ס( טז ָלֵ֗כן ִה ֵ֤נּה ָֽאֹנִכ֙י ְמַפֶ֔תּיָה ְו ֽהַֹלְכ ִ֖תּיָה ַהִמּ ְד ָ֑בּר ְו ִדַבּ ְר ִ֖תּי
ַﬠל־ִל ָֽבּהּ׃ יז ְו ָנַ֨תִתּי ָ֤להּ ֶאת־ְכּ ָרֶ֨מיָ֙ה ִמָ֔שּׁם ְוֶאת־ ֵ֥ﬠֶמק ָﬠ֖כוֹר ְל ֶ֣פַתח ִתְּקָ֑וה ְו ָ֤ﬠ ְנָתה
ָ֨שָּׁמּ֙ה ִכּי ֵ ֣מי ְנעוּ ֶ֔ריָה וְּכ ֖יוֹם ֲﬠלוֹ ָ֥תהּ ֵמֶֽא ֶרץ־ִמְצ ָֽר ִים׃ יח ְוָה ָ֤יה ַביּוֹם־ַההוּ֙א ְנֻאם־
ְיה ָ֔וה ִתְּק ְרִ֖אי ִאיִ֑שׁי ְו ֽל ֹא־ִתְק ְרִאי־ ִ֥לי ֖ﬠוֹד ַבְּﬠ ִֽלי׃ יט ַוֲה ִֽסר ֹ ִ֛תי ֶאת־ְשׁ֥מוֹת ַהְבָּﬠ ִ֖לים
ִמ ִ֑פּיָה ְו ֽל ֹא־ ִי ָזְּכ ֥רוּ ֖ﬠוֹד ִבְּשָֽׁמם׃ כ ְו ָֽכ ַרִ֨תּי ָל ֶ֤הם ְבּ ִרי֙ת ַבּ ֣יּוֹם ַה֔הוּא ִﬠם־ַח ַיּ֤ת ַהָשּׂ ֶד֙ה
ְוִﬠם־֣ﬠוֹף ַהָשַּׁ֔מ ִים ְו ֶ֖רֶמשׂ ָֽהֲא ָד ָ ֑מה ְו ֶ ֨קֶשׁת ְו ֶ֤ח ֶרב וִּמְלָחָמ֙ה ֶאְשׁ֣בּוֹר ִמן־ָהָ֔א ֶרץ
ְוִהְשַׁכְּב ִ֖תּים ָל ֶֽבַטח׃ כא ְוֵֽא ַרְשׂ ִ֥תּיִ֖ Oלי ְלעוֹ ָ֑לם ְוֵֽא ַרְשׂ ִ֥תּיִ Oל֙י ְבּ ֶ֣צ ֶדק וְּבִמְשָׁ֔פּט
וְּב ֶ֖חֶסד ֽוְּב ַרֲחִֽמים׃ כב ְוֵֽא ַרְשׂ ִ֥תּיִ֖ Oלי ֶֽבֱּאמוּ ָ֑נה ְו ָי ַ֖דַﬠְתּ ֶאת־ ְיה ָֽוה׃ )פ(
כג ְוָה ָי֣ה ׀ ַבּ ֣יּוֹם ַה֗הוּא ֶֽאֱﬠ ֶנ֙ה ְנֻאם־ ְיה ָ֔וה ֶֽאֱﬠ ֶ֖נה ֶאת־ַהָשּׁ ָ ֑מ ִים ְו ֵ֖הם ַֽיֲﬠ ֥נוּ ֶאת־
ָהָֽא ֶרץ׃ כד ְוָה ָ ֣א ֶרץ ַֽתֲּﬠ ֶ֔נה ֶאת־ַה ָדּ ָ֖ג ן ְוֶאת־ַהִתּי ֣רוֹשׁ ְוֶאת־ַה ִיְּצ ָ֑הר ְו ֵ֖הם ַֽיֲﬠ ֥נוּ ֶֽאת־
ִי ְז ְר ֶֽﬠאל׃ כה וּ ְז ַרְﬠ ִ֤תּיָה ִלּ֙י ָבָּ֔א ֶרץ ְו ִֽרַחְמ ִ֖תּי ֶאת־ ֣ל ֹא ֻר ָ֑חָמה ְוָֽאַמ ְר ִ֤תּי ְל ֽל ֹא־ַﬠִמּ֙י
ַﬠִמּי־ַ֔אָתּה ְו֖הוּא י ֹאַ֥מר ֱאָֽ hהי׃ )פ(
פרק ג
א ַו ֨יּ ֹאֶמר ְיה ָ֜וה ֵאַ֗לי ֚עוֹד ֵ֣לֽ ֱ Oאַהב־ִאָ֔שּׁה ֲא ֻ֥הַבת ֵ֖ר ַע וְּמ ָנ ָ ֑אֶפת ְכַּֽאֲה ַ֤בת ְיה ָו֙ה ֶאת־
אֲה ֵ֖בי ֲאִשׁיֵ֥שׁי ֲﬠ ָנ ִֽבים׃ ב ָֽוֶאְכּ ֶ֣רָה ִ֔לּי
ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָרֵ֔אל ְוֵ֗הם ֹפּ ִני֙ם ֶאל־ֱאִ֣ hהים ֲאֵח ִ֔רים ְו ֽ ֹ
ַֽבֲּחִמָ֥שּׁה ָﬠָ֖שׂר ָ֑כֶּסף ְו ֥חֶֹמר ְשׂעֹ ִ֖רים ְו ֵ֥לֶתְ Oשׂעֹ ִֽרים׃

א ַ ֣מר ֵאֶ֗ליָה ָיִ֤מים ַרִבּי֙ם ֵ֣תְּשִׁבי ִ֔לי ֣ל ֹא ִת ְז ִ֔ני ְו ֥ל ֹא ִֽתְה ִ֖יי ְלִ֑אישׁ ְו ַגם־ֲא ִ֖ני
ג ָֽו ֹ
ֵא ָֽל ִיO׃ ד ִ֣כּי ׀ ָיִ֣מים ַר ִ֗בּים ֵֽיְשׁב֙וּ ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָרֵ֔אל ֵ֥אין ֶ֨מֶלְ֙ Oו ֵ ֣אין ָ֔שׂר ְוֵ֥אין ֶ֖זַבח ְו ֵ ֣אין
ַמֵצּ ָ֑בה ְוֵ֥אין ֵא֖פוֹד וְּת ָר ִֽפים׃ ה ַא ַ֗חר ָיֻ֨שׁב֙וּ ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָרֵ֔אל וִּבְקשׁ֙וּ ֶאת־ ְיהָ֣וה
ֱאֵֽhהיֶ֔הם ְו ֵ ֖את ָדּ ִ֣ויד ַמְל ָ֑כּם וּ ָֽפֲח ֧דוּ ֶאל־ ְיהָ֛וה ְוֶאל־טוּ֖בוֹ ְבַּֽאֲח ִ֥רית ַה ָיִּֽמים׃ )פ(
פרק ד
א ִשְׁמ֥ﬠוּ ְדַבר־ ְיה ָ֖וה ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ִ֣כּי ִ֤ריב ַֽליה ָו֙ה ִﬠם־ ֽיוְֹשׁ ֵ֣בי ָהָ֔א ֶרץ ִ֠כּי ֵאין־ֱא ֶ ֧מת
אף ָפּ ָ֕רצוּ
ְֽוֵאין־ ֶ֛חֶסד ְוֵֽאין־ ַ֥דַּﬠת ֱאִ֖ hהים ָבָּֽא ֶרץ׃ ב ָא֣hה ְוַכ ֵ֔חשׁ ְו ָר ֥צ ֹ ַח ְו ָגֹ֖נב ְו ָנ ֑ ֹ
שׁב ָ֔בּהּ ְבַּח ַ֥יּת
ְו ָדִ֥מים ְבּ ָדִ֖מים ָנ ָֽגעוּ׃ ג ַﬠל־ ֵ֣כּן ׀ ֶֽתֱּא ַ֣בל ָהָ֗א ֶרץ ְוֻאְמַל֙ל ָכּל־יוֹ ֵ ֣
ַהָשּׂ ֶ֖דה וְּב֣ﬠוֹף ַהָשּׁ ָ ֑מ ִים ְו ַגם־ ְדּ ֵ֥גי ַה ָ֖יּם ֵֽיָא ֵֽספוּ׃ ד ַ֥אִ֛ Oאישׁ ַאל־ ָי ֵ֖רב ְוַאל־יוֹ ַ֣כח ִ֑אישׁ
ְוַﬠְמִּ֖ Wכְּמ ִרי ֵ֥בי כֹ ֵֽהן׃ה ְו ָֽכַשְׁל ָ֣תּ ַה ֔יּוֹם ְוָכַ֧שׁל ַגּם־ ָנ ִ֛ביא ִﬠְמָּ֖֑ Wל ְיָלה ְו ָדִ֖מיִתי
ִאֶֽמּW׃ ו ִנ ְד֥מוּ ַﬠִ֖מּי ִמְבּ ִ֣לי ַה ָ֑דַּﬠת ִֽכּי־ַאָ֞תּה ַה ַ֣דַּﬠת ָמַ֗אְסָתּ ואמאסאך ) ְוֶאְמָֽאְס֙(W
ִמַכּ ֵ֣הן ִ֔לי ַוִתְּשַׁכּ֙ח תּוֹ ַ֣רת ֱאֶ֔hהיֶ Wאְשׁ ַ֥כּח ָבּ ֶ֖ניַ Wגּם־ָֽא ִני׃ ז ְכּ ֻר ָ֖בּם ֵ֣כּן ָֽחְטאוּ־ ִ֑לי
ְכּבוֹ ָ֖דם ְבָּק֥לוֹן ָאִֽמיר׃ ח ַח ַ֥טּאת ַﬠִ֖מּי י ֹא ֵ֑כלוּ ְוֶאל־ֲﬠו ֺ ָ֖נם ִיְשׂ֥אוּ ַנְפֽשׁוֹ׃ ט ְוָה ָ֥יה ָכ ָ֖ﬠם
ַכּכֹּ ֵ֑הן וּ ָֽפַק ְד ִ֤תּי ָﬠָלי֙ו ְדּ ָרָ֔כיו וַּֽמֲﬠָל ָ֖ליו ָאִ֥שׁיב ֽלוֹ׃ י ְוָֽאְכל֙וּ ְו ֣ל ֹא ִיְשׂ ָ֔בּעוּ ִה ְז ֖נוּ ְו ֣ל ֹא
מר׃ יא ְז ֛נוּת ְו ַ֥י ִין ְוִתי ֖רוֹשׁ ִֽי ַֽקּח־ ֵֽלב׃ יב ַﬠִמּ֙י ְבֵּﬠ֣צוֹ
ִיְפ ֑ר ֹצוּ ִֽכּי־ֶאת־ ְיה ָ֥וה ָֽﬠ ְז֖בוּ ִלְשׁ ֽ ֹ
ִיְשָׁ֔אל וַּמְק֖לוֹ ַי ִ֣גּיד ֑לוֹ ִ֣כּי ֤רוּ ַח ְזנוּ ִני֙ם ִהְתָ֔ﬠה ַו ִיּ ְז ֖נוּ ִמ ַ֥תַּחת ֱאֵֽhהי ֶֽהם׃ יג ַﬠל־ ָראֵ֨שׁי
ֶֽהָה ִ֜רים ְי ַז ֵ֗בּחוּ ְוַﬠל־ַה ְגָּבעוֹ֙ת ְיַקֵ֔טּרוּ ַ֣תַּחת ַא֧לּוֹן ְוִלְב ֶ֛נה ְוֵא ָ֖לה ִ֣כּי ֣טוֹב ִצ ָ֑לּהּ ַﬠל־ֵ֗כּן
ִתּ ְז ֶ֨ני ָנ֙ה ְבּ ֣נוֵֹתיֶ֔כם ְוַכֽלּוֵֹתי ֶ֖כם ְתּ ָנַֽאְפ ָנה׃ יד ֽל ֹא־ֶאְפ֨קוֹד ַﬠל־ְבּ ֽנוֵֹתיֶ֜כם ִ֣כּי ִת ְז ֶ֗ני ָנה
ְוַﬠל־ַכּֽלּוֵֹתיֶכ֙ם ִ֣כּי ְת ָנַ֔אְפ ָנה ִכּי־ֵה֙ם ִﬠם־ַהזֹּ ֣נוֹת ְיָפ ֵ֔רדוּ ְוִﬠם־ַהְקּ ֵד֖שׁוֹת ְי ַז ֵ֑בּחוּ ְו ָ֥ﬠם
ֽל ֹא־ ָי ִ֖בין ִיָלּ ֵֽבט׃ טו ִאם־זֹ ֶ֤נה ַאָתּ֙ה ִיְשׂ ָרֵ֔אל ַאל־ ֶיְאַ֖שׁם ְיהוּ ָ֑דה

ְוַאל־ָתּ ֣בֹאוּ ַה ִגְּל ֗ ָגּל ְוַֽאל־ַתֲּﬠל֙וּ ֵ֣בּית ָ֔א ֶון ְוַאל־ִתָּֽשְּׁב֖ﬠוּ ַחי־ ְיה ָֽוה׃ טז ִ֚כּי ְכָּפ ָ֣רה
ֽסֹ ֵר ָ֔רה ָס ַ֖רר ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַﬠָתּ֙ה ִי ְר ֵ֣ﬠם ְיה ָ֔וה ְכּ ֶ֖כֶבשׂ ַבֶּמּ ְר ָֽחב׃ יז ֲח֧בוּר ֲﬠַצ ִ֛בּים ֶאְפ ָ֖ר ִים
ַֽה ַֽנּח־ֽלוֹ׃ יח ָ֖סר ָסְב ָ ֑אם ַה ְז ֵ֣נה ִה ְז ֔נוּ ָֽאֲה֥בוּ ֵה֛בוּ ָק֖לוֹן ָֽמ ִג ֶֽנּיָה׃ יט ָצ ַ֥רר ֛רוּ ַח אוֹ ָ֖תהּ
ִבְּכ ָנ ֶ֑פיָה ְו ֵי ֖בֹשׁוּ ִמ ִזְּבחוֹ ָֽתם׃ )פ(
פרק ה
א ִשְׁמעוּ־ ֨ז ֹאת ַה ֽכֲֹּה ִ֜נים ְוַהְקִ֣שׁיבוּ ׀ ֵ֣בּית ִיְשׂ ָרֵ֗אל וּ ֵ֤בית ַהֶ֨מֶּל֙_ ַֽהֲא ִ֔זינוּ ִ֥כּי ָל ֶ֖כם
ַהִמְּשׁ ָ֑פּט ִכּי־ַפ֙ח ֱה ִיי ֶ֣תם ְלִמְצָ֔פּה ְו ֶ֖רֶשׁת ְפּרוָּ֥שׂה ַﬠל־ָתּֽבוֹר׃ ב ְוַֽשֲׁח ָ֥טה ֵשׂ ִ֖טים
ֶהְﬠִ֑מיקוּ ַֽוֲא ִ֖ני מוּ ָ֥סר ְלֻכ ָֽלּם׃ ג ֲא ִנ֙י ָי ַ֣דְﬠִתּי ֶאְפ ַ֔ר ִים ְו ִיְשׂ ָר ֵ ֖אל ֽל ֹא־ ִנְכ ַ֣חד ִמ ֶ ֑מּ ִנּי ִ֤כּי ַﬠָתּ֙ה
ִה ְז ֵ֣ניָת ֶאְפ ַ֔ר ִים ִנְטָ֖מא ִיְשׂ ָרֵֽאל׃ ד ֤ל ֹא ִיְתּנ֙וּ ַ ֣מַﬠְלֵליֶ֔הם ָל֖שׁוּב ֶאל־ֱאֵֽeהי ֶ֑הם ִ֣כּי ֤רוּ ַח
ְזנוּ ִני֙ם ְבִּק ְר ָ֔בּם ְוֶאת־ ְיה ָ֖וה ֥ל ֹא ָי ָֽדעוּ׃ ה ְוָﬠ ָ֥נה ְגֽאוֹן־ ִיְשׂ ָר ֵ ֖אל ְבָּפ ָ֑ניו ְו ִיְשׂ ָר ֵ ֣אל ְוֶאְפ ַ֗ר ִים
ִי ָֽכְּשׁל֙וּ ַֽבֲּﬠו ֺ ָ֔נם ָכַּ֥שׁל ַגּם־ ְיהוּ ָ֖דה ִﬠָֽמּם׃ ו ְבּצ ֹא ָ֣נם וִּבְבָק ָ֗רם ֵ֥יְל֛כוּ ְלַב ֵ֥קּשׁ ֶאת־ ְיה ָ֖וה
ְו ֣ל ֹא ִיְמ ָ֑צאוּ ָח ַ֖לץ ֵמ ֶֽהם׃ ז ַֽבּיהָ֣וה ָבּ ֔ ָגדוּ ִֽכּי־ָב ִ֥נים ָז ִ֖רים ָי ָ֑לדוּ ַﬠ ָ֛תּה ֽי ֹאְכ ֵ֥לם ֖חֹ ֶדשׁ ֶאת־
ֶחְלֵקי ֶֽהם׃ )ס( ח ִתְּק֤ﬠוּ שׁוָֹפ֙ר ַבּ ִגְּבָ֔ﬠה ֲח ֽצ ְֹצ ָ֖רה ָֽבּ ָר ָ ֑מה ָה ִ֨ריע֙וּ ֵ֣בּית ָ֔א ֶון ַֽאֲח ֶ֖ריi
ִבּ ְנ ָיִֽמין׃ ט ֶאְפ ַ֨ר ִי֙ם ְלַשׁ ָ ֣מּה ִֽתְה ֶ֔יה ְבּ ֖יוֹם ֽתּוֵֹכ ָ֑חה ְבִּשְׁבֵט֙י ִיְשׂ ָרֵ֔אל הוֹ ַ֖דְﬠִתּי
ֶֽנֱאָמ ָֽנה׃ י ָהי֙וּ ָשׂ ֵ֣רי ְיהוּ ָ֔דה ְכַּמִסּי ֵ֖גי ְגּ֑בוּל ֲﬠֵליֶ֕הם ֶאְשׁ֥פּוֹ_ ַכַּ֖מּ ִים ֶﬠְב ָר ִֽתי׃ יא ָﬠ֥שׁוּק
ֶאְפ ַ֖ר ִים ְר֣צוּץ ִמְשׁ ָ֑פּט ִ֣כּי הוִֹ֔איל ָה ַ֖ל_ ַֽאֲח ֵרי־ ָֽצו׃ יב ַֽוֲא ִ֥ני ָכ ָ֖ﬠשׁ ְלֶאְפ ָ֑ר ִים ְו ָֽכ ָר ָ֖קב
ְל ֵ֥בית ְיהוּ ָֽדה׃ יג ַו ַ֨יּ ְרא ֶאְפ ַ֜ר ִים ֶאת־ָחְל ֗יוֹ ִֽויהוּ ָד֙ה ֶאת־ְמזֹ֔רוֹ ַו ֵיֶּ֤ל_ ֶאְפ ַ֨ר ִי֙ם ֶאל־ַא֔שּׁוּר
ַו ִיְּשׁ ַ֖לח ֶאל־ ֶ ֣מֶל_ ָי ֵ֑רב ְו֗הוּא ֤ל ֹא יוַּכ֙ל ִל ְר ֣פּ ֹא ָלֶ֔כם ְו ֽל ֹא־ ִי ְג ֶ֥הה ִמ ֶ֖כּם ָמ ֽזוֹר׃ יד ִ֣כּי ָֽאֹנ ִ֤כי
ַכַ֨שַּׁח֙ל ְלֶאְפ ַ֔ר ִים ְוַכְכּ ִ֖פיר ְל ֵ֣בית ְיהוּ ָ֑דה ֲא ִ֨ני ֲא ִ֤ני ֶאְטר ֹ ֙ף ְוֵאֵ֔ל_ ֶאָ֖שּׂא ְוֵ֥אין
ַמ ִֽצּיל׃ טו ֵא ֵ֤ל_ ָא֨שׁוָּב֙ה ֶאל־ְמקוִֹ֔מי ַ֥ﬠד ֲאֶֽשׁר־ ֶיְאְשׁ֖מוּ וִּבְק֣שׁוּ ָפ ָ֑ני

ַבּ ַ֥צּר ָל ֶ֖הם ְיַֽשֲׁח ֻֽר ְנ ִני׃
פרק ו
א ְלכ֙וּ ְו ָנ֣שׁוָּבה ֶאל־ ְיה ָ֔וה ִ֛כּי ֥הוּא ָט ָ֖רף ְו ִי ְרָפּ ֵ ֑אנוּ ַ֖י _ ְו ַיְחְבֵּֽשׁנוּ׃ ב ְיַח ֵיּ֖נוּ ִמיּ ֹ ָ ֑מ ִים
ַבּיּוֹ֙ם ַהְשִּׁליִ֔שׁי ְיִק ֵ ֖מנוּ ְו ִֽנְח ֶ֥יה ְלָפ ָֽניו׃ ג ְו ֵֽנ ְד ָ֣ﬠה ִנ ְר ְדָּ֗פה ָל ַ֨דַﬠ֙ת ֶאת־ ְיה ָ֔וה ְכַּ֖שַׁחר
מָצ֑אוֹ ְו ָי֤בוֹא ַכ ֨ ֶגֶּשׁ֙ם ָ֔לנוּ ְכַּמְל֖קוֹשׁ ֥יוֹ ֶרה ָֽא ֶרץ׃ ד ָ ֤מה ֶֽאֱﬠֶשׂה־ְלֶּ֙ iאְפ ַ֔ר ִים ָ֥מה
ָנ֣כוֹן ֽ ֹ
ֶֽאֱﬠֶשׂה־ְלְּ֖ iיהוּ ָ֑דה ְוַחְס ְדֶּכ֙ם ַֽכֲּﬠ ַנן־ ֔בֶֹּקר ְוַכ ַ֖טּל ַמְשׁ ִ֥כּים הֹ ֵֽל_׃ ה ַﬠל־ֵ֗כּן ָחַ֨צְבִתּ֙י
ַבּ ְנִּביִ֔אים ֲה ַר ְג ִ֖תּים ְבִּאְמ ֵרי־ ִ֑פי וִּמְשָׁפּ ֶ֖טי֥ iאוֹר ֵי ֵֽצא׃ ו ִ֛כּי ֶ֥חֶסד ָח ַ֖פְצִתּי ְול ֹא־ ָ֑זַבח
ְו ַ֥דַﬠת ֱאִ֖ eהים ֵֽמעֹֽלוֹת׃ ז ְוֵ֕הָמּה ְכָּא ָ֖דם ָֽﬠְב ֣רוּ ְב ִ֑רית ָ֖שׁם ָ֥בּ ְגדוּ ִֽבי׃ ח ִגְּלָ֕ﬠד ִק ְר ַ֖ית
ֹ֣פֲּﬠֵלי ָ ֑א ֶון ֲﬠֻק ָ֖בּה ִמ ָֽדּם׃ טוְּכַחֵ֨כּי ִ֜אישׁ ְגּדוּ ִ֗דים ֶ ֚חֶבר ֽכֲֹּה ִ֔נים ֶ֖דּ ֶר_ ְי ַרְצּחוּ־ ֶ ֑שְׁכָמה
ִ֥כּי ִזָ֖מּה ָﬠֽשׂוּ׃ י ְבֵּבי֙ת ִיְשׂ ָרֵ֔אל ָרִ֖איִתי שעריריה )ַשֲׁﬠ ֽרוּ ִר ָיּ֑ה( ָ ֚שׁם ְז ֣נוּת ְלֶאְפ ַ֔ר ִים
ִנְטָ֖מא ִיְשׂ ָרֵֽאל׃ יא ַגּם־ ְיהוּ ָ֕דה ָ֥שׁת ָק ִ֖ציר ָ֑ל_ ְבּשׁוּ ִ֖בי ְשׁ֥בוּת ַﬠִֽמּי׃ )פ(
פרק ז
א ְכּ ָרְפִ֣אי ְל ִיְשׂ ָרֵ֗אל ְו ִנ ְגָ֞לה ֲﬠ ֤ו ֺן ֶאְפ ַ֨ר ִי֙ם ְו ָר֣ﬠוֹת ֽשׁ ְֹמ֔רוֹן ִ֥כּי ָֽפֲﬠ֖לוּ ָ ֑שֶׁקר ְו ַג ָ֣נּב ָי֔בוֹא
ָפַּ֥שׁט ְגּ ֖דוּד ַבּֽחוּץ׃ ב וַּבל־ ֽי ֹאְמר֙וּ ִלְלָב ָ֔בם ָכּל־ ָֽרָﬠ ָ֖תם ָז ָ֑כ ְרִתּי ַﬠָתּ֙ה ְסָב֣בוּם
ַֽמַﬠְלֵליֶ֔הם ֶ֥נ ֶגד ָפּ ַ֖ני ָה ֽיוּ׃ ג ְבּ ָֽרָﬠ ָ֖תם ְיַשְׂמּחוּ־ ֶ ֑מֶל_ וְּב ַֽכֲחֵשׁי ֶ֖הם ָשׂ ִֽרים׃ ד ֻכָּלּ֙ם
א ֶ֑פה ִיְשׁ֣בּוֹת ֵמִ֔ﬠיר ִמ֥לּוּשׁ ָבּ ֵ֖צק ַﬠד־ֻחְמָצֽתוֹ׃ ה ֣יוֹם
ְמ ָ֣נֲאִ֔פים ְכּ֣מוֹ ַת ֔נּוּר בֹּ ֵ֖ﬠ ָרה ֵֽמ ֹ
ַמְלֵ֔כּנוּ ֶֽהֱח֥לוּ ָשׂ ִ֖רים ֲח ַ ֣מת ִמ ָיּ֑ ִין ָמַ֥שׁ_ ָי ֖דוֹ ֶאת־ְֽeצ ִֽצים׃ ו ִֽכּי־ֵק ְר֧בוּ ַכַתּ ֛נּוּר ִל ָ֖בּם
אֵפֶ֔הם ֕בֶֹּקר ֥הוּא בֹ ֵ֖ﬠר ְכֵּ֥אשׁ ֶֽלָה ָֽבה׃ ז ֻכּ ָ֤לּם ֵי ַ֨חמּ֙וּ
שׁן ֽ ֹ
ְבָּא ְר ָ֑בּם ָכּל־ַהַ֨לּ ְיָל֙ה ָי ֵ ֣
ַכַּתּ ֔נּוּר ְוָֽאְכ֖לוּ ֶאת־ ֽשׁ ְֹפֵטי ֶ֑הם ָכּל־ַמְלֵכי ֶ֣הם ָנָ֔פלוּ ֵאין־קֹ ֵ֥רא ָב ֶ֖הם ֵא ָֽלי׃

ח ֶאְפ ַ֕ר ִים ָֽבַּﬠִ֖מּים ֣הוּא ִיְתבּוֹ ָ֑לל ֶאְפ ַ֛ר ִים ָה ָ֥יה ֻﬠ ָ֖גה ְבּ ִ֥לי ֲהפוּ ָֽכה׃ ט ָֽאְכ֤לוּ ָז ִרי֙ם
כֹּ֔חוֹ ְו֖הוּא ֣ל ֹא ָי ָ֑דע ַגּם־ֵשׂיָב֙ה ָ֣ז ְרָקה ֔בּוֹ ְו֖הוּא ֥ל ֹא ָי ָֽדע׃ י ְוָﬠ ָ֥נה ְגֽאוֹן־ ִיְשׂ ָר ֵ ֖אל ְבָּפ ָ֑ניו
ְול ֹא־ָ֨שׁב֙וּ ֶאל־ ְיהָ֣וה ֱאֵֽeהיֶ֔הם ְו ֥ל ֹא ִבְק ֻ ֖שׁהוּ ְבָּכל־ ֽז ֹאת׃ יא ַו ְי ִ֣הי ֶאְפ ַ֔ר ִים ְכּיוֹ ָ֥נה
שׁר ֵיֵ֗לכוּ ֶאְפ ֤רוֹשׂ ֲﬠֵליֶה֙ם ִרְשִׁ֔תּי
פוֹ ָ֖תה ֵ ֣אין ֵ֑לב ִמְצ ַ֥ר ִים ָק ָ֖ראוּ ַא֥שּׁוּר ָה ָֽלכוּ׃ יב ַֽכֲּא ֶ ֣
ְכּ֥ﬠוֹף ַהָשַּׁ֖מ ִים ֽאוֹ ִרי ֵ֑דם ַא ְיִסי ֵ֕רם ְכּ ֵ ֖שַׁמע ַֽלֲﬠ ָד ָֽתם׃ )ס(
יג ֤אוֹי ָלֶה֙ם ִֽכּי־ ָנ ְד ֣דוּ ִמֶ֔מּ ִנּי ֥שׁ ֹד ָל ֶ֖הם ִכּי־ ָ֣פְשׁעוּ ִ֑בי ְוָֽאֹנ ִ֣כי ֶאְפ ֵ֔דּם ְוֵ֕הָמּה ִדְּבּ ֥רוּ ָﬠ ַ֖לי
ְכּ ָז ִֽבים׃ יד ְו ֽל ֹא־ ָזֲﬠ֤קוּ ֵאַל֙י ְבִּל ָ֔בּם ִ֥כּי ְי ֵי ִ֖לילוּ ַﬠל־ִמְשְׁכּבוֹ ָ֑תם ַﬠל־ ָדּ ָ֧ג ן ְוִתי ֛רוֹשׁ
ִיְתגּוֹ ָ֖ררוּ ָי֥סוּרוּ ִֽבי׃ טו ַֽוֲא ִ֣ני ִי ַ֔סּ ְרִתּי ִח ַ֖זּ ְקִתּי ְז ֽרוֹעֹ ָ֑תם ְוֵא ַ֖לי ְיַחְשּׁבוּ־
ָֽרע׃ טז ָי֣שׁוּבוּ ׀ ֣ל ֹא ָ֗ﬠל ָהי֙וּ ְכּ ֶ֣קֶשׁת ְרִמ ָ֔יּה ִיְפּ֥לוּ ַב ֶ֛ח ֶרב ָֽשׂ ֵרי ֶ֖הם ִמ ַ֣זַּﬠם ְלשׁוֹ ָ֑נם ֥זוֹ
ַלְﬠ ָ֖גּם ְבֶּ֥א ֶרץ ִמְצ ָֽר ִים׃
פרק ח
א ֶאל־ִחְכּ֣ iשׁ ָֹ֔פר ַכּ ֶ֖נֶּשׁר ַﬠל־ ֵ֣בּית ְיהָ֑וה ַ֚יַﬠן ָֽﬠְב ֣רוּ ְב ִריִ֔תי ְוַﬠל־ֽתּוֹ ָר ִ֖תי ָפָּֽשׁעוּ׃ ב ִ֖לי
ִי ְז ָ֑ﬠקוּ ֱאַ֥ eהי ְֽי ַדֲﬠ ֖נוִּ iיְשׂ ָרֵֽאל׃ ג ָז ַ֥נח ִיְשׂ ָר ֵ ֖אל ֑טוֹב אוֹ ֵי֖ב ִי ְר ְדּֽפוֹ׃ ד ֵ֤הם ִהְמִ֨ליכ֙וּ
ְו ֣ל ֹא ִמֶ֔מּ ִנּי ֵהִ֖שׂירוּ ְו ֣ל ֹא ָי ָ֑דְﬠִתּי ַכְּס ָ֣פּם וּ ְזָה ָ֗בם ָﬠ֤שׂוּ ָלֶה֙ם ֲﬠַצ ִ֔בּים ְלַ֖מַﬠן
ִיָכּ ֵֽרת׃ ה ָז ַנ֙ח ֶﬠ ְג ֵ֣ל_ ֽשׁ ְֹמ֔רוֹן ָח ָ֥רה ַא ִ֖פּי ָ֑בּם ַﬠד־ָמַ֕תי ֥ל ֹא ֽיוְּכ֖לוּ ִנָקּ ֽי ֹן׃ ו ִ֤כּי ִמ ִיְּשׂ ָרֵא֙ל
ְו֔הוּא ָח ָ֣רשׁ ָﬠָ֔שׂהוּ ְו ֥ל ֹא ֱאִ֖ eהים ֑הוּא ִֽכּי־ְשָׁב ִ֣בים ִֽיְה ֶ֔יה ֵ֖ﬠ ֶגל ֽשׁ ְֹמ ֽרוֹן׃ ז ִ֛כּי ֥רוּ ַח
ִי ְז ָ֖רעוּ ְוסוּ ָ֣פָתה ִיְק ֑צ ֹרוּ ָק ָ ֣מה ֵֽאין־ ֗לוֹ ֶ ֚צַמח ְבּ ִ֣לי ַֽיֲﬠֶשׂה־ ֶ ֔קַּמח אוּ ַ֣לי ַֽיֲﬠֶ֔שׂה ָז ִ֖רים
ִיְבָל ֻֽﬠהוּ׃ ח ִנְב ַ֖לע ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַﬠָתּ֙ה ָה ֣יוּ ַבגּוֹ ִ֔ים ִכְּכ ִ֖לי ֵֽאין־ ֵ֥חֶפץ ֽבּוֹ׃ ט ִכּי־ֵ֨הָמּ֙ה ָﬠ֣לוּ
ַא֔שּׁוּר ֶ֖פּ ֶרא בּוֹ ֵ֣דד ֑לוֹ ֶאְפ ַ֖ר ִים ִהְת ֥נוּ ֲאָה ִֽבים׃

י ַ֛גּם ִֽכּי־ ִיְת ֥נוּ ַבגּוֹ ִ֖ים ַﬠ ָ֣תּה ֲאַקְבּ ֵ֑צם ַו ָיּ ֵ֣חלּוּ ְמָּ֔ﬠט ִמַמָּ֖שּׂא ֶ֥מֶל_ ָשׂ ִֽרים׃ יא ִֽכּי־ִה ְר ָ֥בּה
ֶאְפ ַ֛ר ִים ִמ ְזְבּ֖חוֹת ַֽלֲח ֑ט ֹא ָֽהיוּ־֥לוֹ ִמ ְזְבּ֖חוֹת ַֽלֲח ֽט ֹא׃ יב אכתוב־ )ֶ֨אְכָתּב־( ֔לוֹ רבו
) ֻר ֵ֖בּי( ֽתּוֹ ָר ִ֑תי ְכּמוֹ־ ָ֖זר ֶנְחָֽשׁבוּ׃ יג ִזְב ֵ֣חי ַהְבָה ַ֗בי ִי ְזְבּ֤חוּ ָבָשׂ֙ר ַויּ ֹאֵ֔כלוּ ְיה ָ֖וה ֣ל ֹא
ָר ָ֑צם ַﬠָ֞תּה ִי ְז ֤כֹּר ֲﬠו ֺ ָנ֙ם ְו ִיְפ ֣קֹד ַחטּ ֹאוָ֔תם ֵ֖הָמּה ִמְצ ַ֥ר ִים ָיֽשׁוּבוּ׃ יד ַו ִיְּשַׁ֨כּח ִיְשׂ ָרֵ֜אל
ֶאת־עֵֹ֗שׂהוּ ַו ִ֨יֶּב֙ן ֵֽהיָכ ֔לוֹת ִֽויהוּ ָ֕דה ִה ְר ָ֖בּה ָﬠ ִ֣רים ְבֻּצ ֑רוֹת ְוִשַׁלְּחִתּי־ ֵ ֣אשׁ ְבָּﬠ ָ֔ריו
ְוָֽאְכ ָ֖לה ַא ְרְמֹנ ֶֽתיָה׃ )פ(
פרק ט
א ַאל־ִתְּשַׂ֨מח ִיְשׂ ָר ֵ ֤אל ׀ ֶאל־ ִגּי֙ל ָֽכַּﬠִ֔מּים ִ֥כּי ָז ִ֖ניָת ֵמ ַ֣ﬠל ֱאֶ֑ eהיָ iא ַ֣הְבָתּ ֶאְת ָ֔נן ַ֖ﬠל
ָכּל־ ָגּ ְר ֥נוֹת ָדּ ָֽג ן׃ ב ֹ֥גּ ֶרן ָו ֶי֖ ֶקב ֣ל ֹא ִי ְר ֵ֑ﬠם ְוִתי ֖רוֹשׁ ְי ַ֥כֶחשׁ ָֽבּהּ׃ ג ֥ל ֹא ֵֽיְשׁ֖בוּ ְבּ ֶ ֣א ֶרץ
ְיהָ֑וה ְו ָ ֤שׁב ֶאְפ ַ֨ר ִי֙ם ִמְצ ַ֔ר ִים וְּבַא֖שּׁוּר ָטֵ֥מא י ֹא ֵֽכלוּ׃ ד ֽל ֹא־ ִיְסּ֨כוּ ַֽליה ָ֥וה ׀ ַי ִי֮ן ְו ֣ל ֹא
אְכ ָ֖ליו ִיַטּ ָ ֑מּאוּ ִֽכּי־ַלְח ָ ֣מם ְל ַנְפָ֔שׁם ֥ל ֹא
ֶֽיֶﬠ ְרבוּ־לוֹ֒ ִזְבֵחיֶ֗הם ְכּ ֶ֤לֶחם אוֹ ִני֙ם ָלֶ֔הם ָכּל־ ֽ ֹ
ָי֖בוֹא ֵ֥בּית ְיה ָֽוה׃ הַֽמה־ַתֲּﬠ֖שׂוּ ְל ֣יוֹם מוֹ ֵ֑ﬠד וְּל ֖יוֹם ַחג־ ְיה ָֽוה׃ ו ִֽכּי־ִה ֵ֤נּה ָֽהְלכ֙וּ ִמ ֔שּׁ ֹד
מף ְתַּקְבּ ֵ֑רם ַמְח ַ ֣מד ְלַכְסָ֗פּם ִקמּוֹ֙שׂ ִֽיי ָרֵ֔שׁם ֖חוֹ ַח
ִמְצ ַ֥ר ִים ְתַּקְבּ ֵ֖צם ֣ ֹ
ְבָּֽאֳהֵלי ֶֽהם׃ ז ָ֣בּאוּ ׀ ְי ֵ ֣מי ַהְפֻּק ָ֗דּה ָ ֚בּאוּ ְי ֵ ֣מי ַהִשֻּׁ֔לּם ֵֽי ְד֖ﬠוּ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֱא ִ֣ויל ַה ָנּ ִ֗ביא
ְמֻשׁ ָגּ֙ע ִ֣אישׁ ָה֔רוּ ַח ַ ֚ﬠל ֣ר ֹב ֲﬠ ֽו ֺ ְנְ֔ iו ַר ָ֖בּה ַמְשֵׂטָֽמה׃ ח צ ֹ ֶ֥פה ֶאְפ ַ֖ר ִים ִﬠם־ֱאָ֑ eהי ָנ ִ֞ביא
ַ֤פּח ָיקוֹ֙שׁ ַﬠל־ָכּל־ ְדּ ָרָ֔כיו ַמְשֵׂטָ֖מה ְבּ ֵ֥בית ֱאָֽ eהיו׃ט ֶהְﬠִ֥מיקוּ ִשׁ ֵ֖חתוּ ִכּי ֵ ֣מי ַה ִגְּב ָ֑ﬠה
ִי ְז֣כּוֹר ֲﬠו ֺ ָ֔נם ִיְפ֖קוֹד ַחטּ ֹאו ָֽתם׃ )ס( י ַֽכֲּﬠ ָנ ִ֣בים ַבִּמּ ְד ָ֗בּר ָמָ֨צאִת֙י ִיְשׂ ָרֵ֔אל ְכִּבכּוּ ָ֤רה
ִבְתֵא ָנ֙ה ְבּ ֵ֣ראִשׁיָ֔תהּ ָרִ֖איִתי ֲאֽבוֵֹתי ֶ֑כם ֵ֜הָמּה ָ֣בּאוּ ַֽבַﬠל־ְפּ֗עוֹר ַו ִיּ ָֽנּ ְזר֙וּ ַל ֔בֶֹּשׁת ַו ִֽיְּה ֥יוּ
ִשׁקּוּ ִ֖צים ְכָּֽאֳה ָֽבם׃ יא ֶאְפ ַ֕ר ִים ָכּ֖ﬠוֹף ִיְתעוֹ ֵ֣פף ְכּבוֹ ָ֑דם ִמֵלּ ָ֥דה וִּמ ֶ֖בֶּטן
וֵּֽמֵה ָר ֽיוֹן׃ יב ִ֤כּי ִאם־ ְי ַג ְדּל֙וּ ֶאת־ְבּ ֵניֶ֔הם ְוִשַׁכְּל ִ֖תּים ֵֽמָא ָ֑דם ִֽכּי־ ַגם־֥אוֹי ָל ֶ֖הם ְבּשׂוּ ִ֥רי
ֵמ ֶֽהם׃

יג ֶאְפ ַ֛ר ִים ַֽכֲּאֶשׁר־ ָרִ֥איִתי ְל֖צוֹר ְשׁתוּ ָ֣לה ְב ָנֶ֑וה ְוֶאְפ ַ֕ר ִים ְלהוֹ ִ֥ציא ֶאל־הֹ ֵ֖רג
ָבּ ָֽניו׃ יד ֵתּן־ָל ֶ֥הם ְיה ָ֖וה ַמה־ִתּ ֵ֑תּן ֵתּן־ָלֶה֙ם ֶ֣רֶחם ַמְשִׁ֔כּיל ְוָשׁ ַ֖ד ִים
ֽצ ְֹמ ִֽקים׃ טוָכּל־ ָֽרָﬠ ָ֤תם ַבּ ִגְּל ָגּ֙ל ִכּי־ ָ ֣שׁם ְשׂ ֵנאִ֔תים ַ ֚ﬠל ֣ר ֹ ַע ַֽמַﬠְלֵליֶ֔הם ִמֵבּי ִ֖תי
ֲא ָֽג ְר ֵ ֑שׁם ֤ל ֹא אוֵֹס ֙ף ַֽאֲהָבָ֔תם ָכּל־ָֽשׂ ֵרי ֶ֖הם ֽסֹ ְר ִֽרים׃ טז ֻה ָ֣כּה ֶאְפ ַ֔ר ִים ָשׁ ְרָ֥שׁם
ָי ֵ֖בשׁ ְפּ ִ֣רי בלי־ ) ַֽבל־( ַיֲﬠ֑שׂוּן ַ֚גּם ִ֣כּי ֵֽיֵל֔דוּן ְו ֵֽהַמ ִ֖תּי ַֽמֲחַמ ֵ֥דּי ִבְט ָֽנם׃ יז ִיְמָא ֵ֣סם
ֱאַ֔eהי ִ֛כּי ֥ל ֹא ָֽשְׁמ֖ﬠוּ ֑לוֹ ְו ִֽיְה ֥יוּ ֹֽנ ְד ִ֖דים ַבּגּוֹ ִֽים׃ )ס(
פרק י
א ֶ֤גֶּפן בּוֵֹק֙ק ִיְשׂ ָרֵ֔אל ְפּ ִ֖רי ְיַשׁ ֶוּה־֑לּוֹ ְכּ ֣ר ֹב ְלִפ ְר ֗יוֹ ִה ְרָבּ֙ה ַֽלִמּ ְזְבּ֔חוֹת ְכּ֣טוֹב
ְלַא ְר֔צוֹ ֵהי ִ֖טיבוּ ַמֵצּֽבוֹת׃ ב ָח ַ֥לק ִל ָ֖בּם ַﬠ ָ֣תּה ֶיְא ָ ֑שׁמוּ ֚הוּא ַֽיֲﬠ ֣ר ֹף ִמ ְזְבּחוָֹ֔תם
ְישׁ ֹ ֵ֖דד ַמ ֵֽצּבוֹ ָֽתם׃ ג ִ֤כּי ַﬠָתּ֙ה ֽי ֹאְמ֔רוּ ֵ֥אין ֶ ֖מֶל_ ָ֑לנוּ ִ֣כּי ֤ל ֹא ָי ֵ֨ראנ֙וּ ֶאת־ ְיה ָ֔וה
ְוַה ֶ ֖מֶּל_ ַמה־ ַֽיֲּﬠֶשׂה־ ָֽלּנוּ׃ ד ִדְּבּ ֣רוּ ְדָב ִ֔רים ָא֥לוֹת ָ֖שׁ ְוא ָכּ ֣ר ֹת ְבּ ִ֑רית וָּפ ַ֤רח
ָכּר ֹא֙שׁ ִמְשָׁ֔פּט ַ֖ﬠל ַתְּלֵ֥מי ָשׂ ָֽדי׃ ה ְלֶﬠ ְגלוֹ֙ת ֵ֣בּית ָ֔א ֶון ָי ֖גוּרוּ ְשׁ ַ֣כן ֽשׁ ְֹמ ֑רוֹן ִֽכּי־
ָא ַ֨בל ָﬠָ֜ליו ַﬠ֗מּוֹ וְּכָמ ָרי֙ו ָﬠ ָ֣ליו ָי ֔ ִגילוּ ַﬠל־ְכּבוֹ ֖דוֹ ִֽכּי־ ָג ָ֥לה ִמֶֽמּנּוּ׃ ו ַגּם־אוֹת֙וֹ
ְלַא֣שּׁוּר יוּ ָ֔בל ִמ ְנ ָ֖חה ְל ֶ ֣מֶל_ ָי ֵ֑רב ָבְּשׁ ָנ֙ה ֶאְפ ַ֣ר ִים ִי ָ ֔קּח ְו ֵי֥בוֹשׁ ִיְשׂ ָר ֵ ֖אל
ֵֽמֲﬠָצֽתוֹ׃ ז ִנ ְדֶ֥מה ֽשׁ ְֹמ ֖רוֹן ַמְל ָ֑כּהּ ְכּ ֶ֖קֶצף ַﬠל־ְפּ ֵני־ָֽמ ִים׃ ח ְו ִנְשְׁמ֞דוּ ָבּ֣מוֹת ָ֗א ֶון
ַחַטּא֙ת ִיְשׂ ָרֵ֔אל ֣קוֹץ ְו ַד ְר ַ֔דּר ַֽיֲﬠ ֶ֖לה ַﬠל־ִמ ְזְבּחוֹ ָ֑תם ְוָֽאְמ ֤רוּ ֶֽלָה ִרי֙ם ַכּ֔סּוּנוּ
ְוַל ְגָּב֖ﬠוֹת ִנְפ֥לוּ ָﬠ ֵֽלינוּ׃ )פ( ט ִמיֵמ֙י ַה ִגְּבָ֔ﬠה ָח ָ֖טאָת ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ָ ֣שׁם ָﬠָ֔מדוּ ֽל ֹא־
ַתִשּׂי ֵ֧גם ַבּ ִגְּב ָ֛ﬠה ִמְלָחָ֖מה ַﬠל־ְבּ ֵ֥ני ַֽﬠְל ָֽוה׃ י ְבַּא ָוּ ִ֖תי ְוֶאֳסּ ֵ֑רם ְוֻאְסּ֤פוּ ֲﬠֵליֶה֙ם
ַﬠִ֔מּים ְבָּאְס ָ֖רם ִלְשׁ ֵ֥תּי עינתם )ֽﬠוֹנוֹ ָֽתם(׃ יא ְוֶאְפ ַ֜ר ִים ֶﬠ ְג ָ֤לה ְמֻלָמּ ָד֙ה
א ַ֣הְבִתּי ָל֔דוּשׁ ַֽוֲא ִ֣ני ָﬠ ַ֔ב ְרִתּי ַﬠל־֖טוּב ַצ ָוּא ָ֑רהּ ַא ְר ִ֤כּיב ֶאְפ ַ֨ר ִי֙ם ַֽיֲח ֣רוֹשׁ ְיהוּ ָ֔דה
ֹ
ְיַשׂ ֶדּד־֖לוֹ ַֽיֲﬠ ֽקֹב׃ יב ִז ְר֨עוּ ָל ֶ֤כם ִלְצ ָדָק֙ה ִקְצ ֣רוּ ְלִפי־ ֶ֔חֶסד ִ֥נירוּ ָל ֶ֖כם ִ֑ניר ְוֵﬠ֙ת
ִל ְד ֣רוֹשׁ ֶאת־ ְיה ָ֔וה ַﬠד־ ָי֕בוֹא

ְוי ֹ ֶ֥רה ֶ֖צ ֶדק ָל ֶֽכם׃ יג ֲח ַרְשֶׁתּם־ ֶ֛רַשׁע ַﬠ ְו ָ֥לָתה ְקַצ ְר ֶ֖תּם ֲאַכְל ֶ֣תּם ְפּ ִרי־ ָ֑כַחשׁ ִֽכּי־
ָב ַ֥טְחָתּ ְב ַד ְרְכְּ֖ iבּ ֥ר ֹב ִגּבּוֹ ֶֽריi׃ יד ְו ָ֣קאם ָשׁאוֹ֮ן ְבַּﬠֶמְּ ֒iוָכל־ִמְבָצ ֶ֣רי iיוַּ֔שּׁד ְכּ ֧שׁ ֹד
ַֽשְׁל ַ ֛מן ֵ֥בּית ַֽא ְר ֵ֖באל ְבּ ֣יוֹם ִמְלָח ָ ֑מה ֵ֥אם ַﬠל־ָבּ ִ֖נים ֻר ָֽטָּשׁה׃ טו ָ֗כָּכה ָﬠ ָ ֤שׂה ָלֶכ֙ם
מה ִנ ְדָ֖מה ֶ֥מֶל_ ִיְשׂ ָרֵֽאל׃
ֵֽבּית־ֵ֔אל ִמְפּ ֵ֖ני ָר ַ֣ﬠת ָֽרַﬠְת ֶ֑כם ַבַּ֕שַּׁחר ִנ ְד ֥ ֹ
פ ר ק יא
אֲה ֵ֑בהוּ וִּמִמְּצ ַ֖ר ִים ָק ָ֥ראִתי ִלְב ִֽני׃ ב ָֽק ְר֖אוּ ָל ֶ֑הם ֵ ֚כּן ָֽהְל֣כוּ
א ִ֛כּי ַ֥נַﬠר ִיְשׂ ָר ֵ ֖אל ָו ֽ ֹ
ִמְפּ ֵניֶ֔הם ַלְבָּﬠ ִ֣לים ְי ַז ֵ֔בּחוּ ְוַלְפִּס ִ֖לים ְיַקֵטּ ֽרוּן׃ ג ְוָֽאֹנ ִ֤כי ִת ְר ֨ ַגְּלִתּ֙י ְלֶאְפ ַ֔ר ִים ָק ָ֖חם ַﬠל־
ְז ֽרוֹעֹ ָ֑תיו ְו ֥ל ֹא ָֽי ְד֖ﬠוּ ִ֥כּי ְרָפא ִֽתים׃ ד ְבַּחְבֵ֨לי ָא ָ֤דם ֶאְמְשֵׁכ֙ם ַֽבֲּﬠבֹ֣תוֹת ַֽאֲה ָ֔בה
ָוֶֽאְה ֶ֥יה ָל ֶ֛הם ִכְּמ ִ֥ריֵמי ֖ﬠֹל ַ֣ﬠל ְלֵחי ֶ֑הם ְוַ֥אט ֵא ָ֖ליו אוֹ ִֽכיל׃ ה ֤ל ֹא ָישׁוּ֙ב ֶאל־ ֶ ֣א ֶרץ
ִמְצ ַ֔ר ִים ְוַא֖שּׁוּר ֣הוּא ַמְל֑כּוֹ ִ֥כּי ֵֽמֲא ֖נוּ ָלֽשׁוּב׃ ו ְוָח ָ֥לה ֶ֨ח ֶר֙ב ְבָּﬠ ָ֔ריו ְוִכְלּ ָ֥תה ַב ָ֖דּיו
ְוָא ָ֑כָלה ִֽמ ֹ
מֲּﬠ֖צוֵֹתי ֶֽהם׃ ז ְוַﬠִ֥מּי ְתלוִּ֖אים ִלְמֽשׁוָּב ִ֑תי ְוֶאל־ַﬠ֙ל ִיְק ָרֻ֔אהוּ ַ֖יַחד ֥ל ֹא
ְירוֵֹֽמם׃ ח ֵ֞אי_ ֶאֶתּ ְנֶ֣ iאְפ ַ֗ר ִים ֲאַמ ֶגּ ְנִ֙ iיְשׂ ָרֵ֔אל ֵ ֚אי_ ֶאֶתּ ְנְ֣ iכַא ְדָ֔מה ֲאִֽשׂיְמ֖i
ִכְּצב ֹא ִ֑ים ֶנְה ַ֤פּ_ ָﬠַל֙י ִל ִ֔בּי ַ֖יַחד ִנְכְמ ֥רוּ ִֽנחוָּֽמי׃ ט ֤ל ֹא ֶֽאֱﬠֶשׂ֙ה ֲח ֣רוֹן ַאִ֔פּי ֥ל ֹא ָא֖שׁוּב
ְלַשׁ ֵ֣חת ֶאְפ ָ֑ר ִים ִ֣כּי ֵ ֤אל ָֽאֹנִכ֙י ְול ֹא־ִ֔אישׁ ְבִּק ְרְבָּ֣ iק֔דוֹשׁ ְו ֥ל ֹא ָא֖בוֹא ְבּ ִֽﬠיר׃ י ַֽאֲח ֵ֧רי
ְיהָ֛וה ֵֽיְל֖כוּ ְכַּא ְר ֵי ֣ה ִיְשׁ ָ ֑אג ִֽכּי־֣הוּא ִיְשַׁ֔אג ְו ֶֽיֶח ְר ֥דוּ ָב ִ֖נים ִמ ָֽיּם׃ יא ֶֽיֶח ְר ֤דוּ ְכִצפּוֹ֙ר
ִמִמְּצ ַ֔ר ִים וְּכיוֹ ָ֖נה ֵמ ֶ ֣א ֶרץ ַא֑שּׁוּר ְוֽהוַֹשְׁב ִ֥תּים ַﬠל־ ָֽבֵּתּי ֶ֖הם ְנֻאם־ ְיה ָֽוה׃ )ס(
פ ר ק יב
א ְסָב ֻ֤ב ִֽני ְבַ֨כַח֙שׁ ֶאְפ ַ֔ר ִים וְּבִמ ְרָ֖מה ֵ֣בּית ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ִֽויהוּ ָ֗דה ֥ﬠֹד ָר֙ד ִﬠם־ֵ֔אל ְוִﬠם־
ְקדוִֹ֖שׁים ֶֽנֱאָֽמן׃ ב ֶאְפ ַ֜ר ִים ר ֹ ֶ֥ﬠה ֨רוּ ַ֙ח ְור ֹ ֵ֣דף ָק ִ֔דים

ָכּל־ַה ֕יּוֹם ָכּ ָ֥זב ָו ֖שׁ ֹד ַי ְר ֶ֑בּה וְּב ִרי֙ת ִﬠם־ַא֣שּׁוּר ִיְכ ֔ר ֹתוּ ְו ֶ ֖שֶׁמן ְלִמְצ ַ֥ר ִים יוּ ָֽבל׃ ג ְו ִ֥ריב
ַֽליה ָ֖וה ִﬠם־ ְיהוּ ָ֑דה ְוִלְפ ֤קֹד ַֽﬠל־ ַיֲﬠקֹ֙ב ִכּ ְד ָרָ֔כיו ְכַּֽמֲﬠָל ָ֖ליו ָיִ֥שׁיב ֽלוֹ׃ ד ַבּ ֶ֖בֶּטן ָﬠ ַ֣קב
ֶאת־ָא ִ֑חיו וְּבאוֹ ֖נוֹ ָשׂ ָ֥רה ֶאת־ֱאִֽ eהים׃ ה ַו ָיַּ֤שׂר ֶאל־ַמְלָא֙_ ַו ֻיָּ֔כל ָבּ ָ֖כה ַו ִיְּתַח ֶנּן־֑לוֹ
ֵֽבּית־ֵא֙ל ִיְמָצֶ֔אנּוּ ְוָ֖שׁם ְי ַד ֵ֥בּר ִﬠָֽמּנוּ׃ ו ַֽויה ָ֖וה ֱאֵ֣ eהי ַהְצָּב֑אוֹת ְיה ָ֖וה ִזְכ ֽרוֹ׃ ז ְוַא ָ֖תּה
מר ְוַק ֵ֥וּה ֶאל־ֱאֶ֖ eהיָ iתִּֽמיד׃ ח ְכּ ַ֗נַﬠן ְבּ ָי ֛דוֹ
ֵֽבּאֶ֣ eהיָ iת֑שׁוּב ֶ֤חֶסד וִּמְשָׁפּ֙ט ְשׁ ֔ ֹ
ֽמ ֹא ְז ֵ֥ני ִמ ְרָ֖מה ַֽלֲﬠ ֥שׁ ֹק ָא ֵֽהב׃ ט ַו ֣יּ ֹאֶמר ֶאְפ ַ֔ר ִים ַ ֣א_ ָﬠַ֔שׁ ְרִתּי ָמ ָ֥צאִתי ֖אוֹן ִ֑לי ָכּל־
ְי ִגיַ֕ﬠי ֥ל ֹא ִיְמְצאוּ־ ִ֖לי ָﬠ ֥ו ֺן ֲאֶשׁר־ ֵֽחְטא׃ י ְוָֽאֹנ ִ֛כי ְיה ָ֥וה ֱאֶ֖ eהיֵ iמ ֶ ֣א ֶרץ ִמְצ ָ֑ר ִים ֛ﬠֹד
אוִֹֽשׁיְבָֽ֥ iבֳאָה ִ֖לים ִכּיֵ֥מי מוֹ ֵֽﬠד׃ יא ְו ִד ַ֨בּ ְרִתּ֙י ַﬠל־ַה ְנִּביִ֔אים ְוָֽאֹנ ִ֖כי ָח ֣זוֹן ִה ְר ֵ֑בּיִתי
וְּב ַ֥יד ַה ְנִּביִ֖אים ֲא ַדֶֽמּה׃ יב ִאם־ ִגְּל ָ֥ﬠד ָ֨א ֶו֙ן ַא_־ ָ ֣שׁ ְוא ָה ֔יוּ ַבּ ִגְּל ָ֖גּל ְשׁ ָו ִ֣רים ִז ֵ֑בּחוּ ַ֤גּם
ִמ ְזְבּחוָֹת֙ם ְכּ ַגִ֔לּים ַ֖ﬠל ַתְּלֵ֥מי ָשׂ ָֽדי׃ יג ַו ִיְּב ַ֥רח ַֽיֲﬠ ֖קֹב ְשׂ ֵ֣דה ֲא ָ֑רם ַו ַֽיֲּﬠ ֤בֹד ִיְשׂ ָרֵא֙ל
ְבִּאָ֔שּׁה וְּבִאָ֖שּׁה ָשָֽׁמר׃ יד וְּב ָנ ִ֕ביא ֶֽהֱﬠ ָ֧לה ְיהָ֛וה ֶאת־ ִיְשׂ ָר ֵ ֖אל ִמִמְּצ ָ֑ר ִים וְּב ָנ ִ֖ביא
ִנְשָֽׁמר׃ טו ִהְכ ִ֥ﬠיס ֶאְפ ַ֖ר ִים ַתְּמרוּ ִ֑רים ְו ָדָמי֙ו ָﬠ ָ֣ליו ִי֔טּוֹשׁ ְו ֶ֨ח ְרָפּ֔תוֹ ָיִ֥שׁיב ֖לוֹ ֲאד ֹ ָֽניו׃
פ ר ק יג
מת׃ ב ְוַﬠ ָ֣תּה ׀
א ְכּ ַד ֵ֤בּר ֶאְפ ַ֨ר ִי֙ם ְרֵ֔תת ָנָ֥שׂא ֖הוּא ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ֶיְּאַ֥שׁם ַבּ ַ֖בַּﬠל ַו ָיּ ֽ ֹ
יוֹ ִ֣ספוּ ַֽלֲח ֗ט ֹא ַו ַֽיֲּﬠ֣שׂוּ ָלֶה֩ם ַמֵסָּ֨כה ִמַכְּס ָ֤פּם ִכְּתבוּ ָנ֙ם ֲﬠַצ ִ֔בּים ַֽמֲﬠֵ֥שׂה ָֽח ָרִ֖שׁים ֻכּ֑{ה
אְמ ִ֔רים ֽזְֹב ֵ֣חי ָא ָ֔דם ֲﬠ ָג ִ֖לים ִיָשּֽׁקוּן׃ ג ָלֵ֗כן ִֽיְהי֙וּ ַֽכֲּﬠ ַנן־ ֔בֶֹּקר ְוַכ ַ֖טּל ַמְשׁ ִ֣כּים
ָלֶה֙ם ֵ֣הם ֽ ֹ
הֹ ֵ֑ל_

ְכּ ֹ
מ֙ץ ְיסֹ ֵ֣ﬠר ִמ ֔גּ ֹ ֶרן וְּכָﬠָ֖שׁן ֵֽמֲא ֻר ָֽבּה׃ ד ְוָֽאֹנ ִ֛כי ְיה ָ֥וה ֱאֶ֖ eהיֵ iמ ֶ ֣א ֶרץ ִמְצ ָ֑ר ִים ֵֽואִ֤ eהים
ֽזוָּלִת֙י ֣ל ֹא ֵת ָ֔דע וּמוִֹ֥שׁי ַע ַ֖א ִין ִבְּל ִֽתּי׃ ה ֲא ִ֥ני ְי ַדְﬠ ִ֖תּיַ iבִּמּ ְד ָ֑בּר ְבּ ֶ ֖א ֶרץ
ַתְּלֻאֽבוֹת׃ ו ְכַּמ ְרִﬠיָת֙ם ַו ִיְּשׂ ָ֔בּעוּ ָֽשְׂב֖ﬠוּ ַו ָיּ֣ ָרם ִל ָ֑בּם ַﬠל־ ֵ֖כּן ְשֵׁכֽחוּ ִני׃ ז ָֽוֱא ִ֥הי ָל ֶ֖הם
ְכּמוֹ־ ָ ֑שַׁחל ְכּ ָנ ֵ ֖מר ַﬠל־ ֶ֥דּ ֶר_ ָאֽשׁוּר׃ח ֶאְפ ְגֵּשׁ֙ם ְכּ ֣ד ֹב ַשׁ֔כּוּל ְוֶאְק ַ֖רע ְס ֣גוֹר ִל ָ֑בּם
אְכ ֵ֥לם ָשׁ֙ם ְכָּל ִ֔ביא ַח ַ֥יּת ַהָשּׂ ֶ֖דה ְתַּבְקּ ֵֽﬠם׃ ט ִֽשֶׁחְתִ֥ iיְשׂ ָר ֵ ֖אל ִכּי־ ִ֥בי
ְו ֽ ֹ
שׁר ָאַ֔מ ְרָתּ ְתּ ָנה־
ְבֶﬠ ְז ֶֽרi׃ י ֱא ִ֤הי ַמְלְכֵּ֙ iא֔פוֹא ְויוִֹֽשׁיֲﬠְ֖ iבָּכל־ָﬠ ֶ֑ריְ iו ֣שׁ ְֹפֶ֔טיֲ iא ֶ ֣
ִ֖לּי ֶ֥מֶל_ ְוָשׂ ִֽרים׃ יא ֶֽאֶתּן־ְלֶ֥֨ iמֶל֙_ ְבַּאִ֔פּי ְוֶא ַ֖קּח ְבֶּﬠְב ָר ִֽתי׃ )פ(
יב ָצרוּ֙ר ֲﬠ ֣ו ֺן ֶאְפ ָ֔ר ִים ְצפוּ ָ֖נה ַחָטּאֽתוֹ׃ יג ֶחְב ֵ֥לי ֽיוֵֹל ָ֖דה ָי ֣בֹאוּ ֑לוֹ הוּא־ֵב֙ן ֣ל ֹא ָחָ֔כם
מד ְבִּמְשׁ ַ֥בּרָבּ ִֽנים׃ יד ִמ ַיּ֤ד ְשׁאוֹ֙ל ֶאְפ ֵ֔דּם ִמָ֖מּ ֶות ֶא ְגָא ֵ֑לם ֱאִ֨הי
ִכּי־ ֵ֥ﬠת ֽל ֹא־ ַיֲﬠ ֖ ֹ
ְדָב ֶ֜ריָ֗ iמ ֶות ֱא ִ֤הי ָֽקָטְבְ֙ iשׁ֔אוֹל ֹ֖נַחם ִיָסּ ֵ֥תר ֵֽמֵﬠי ָֽני׃ טו ִ֣כּי ֔הוּא ֵ֥בּין ַא ִ֖חים ַיְפ ִ֑ריא
ָי֣בוֹא ָק ִדי֩ם ֨רוּ ַח ְיה ָ֜וה ִמִמּ ְד ָ֣בּר עֶֹ֗לה ְו ֵי֤בוֹשׁ ְמקוֹר֙וֹ ְו ֶֽיֱח ַ֣רב ַמְﬠ ָי ֔נוֹ ֣הוּא ִיְשׁ ֶ֔סה
אוֹ ַ֖צר ָכּל־ְכּ ִ֥לי ֶחְמ ָֽדּה׃
פ ר ק יד
א ֶתְּאַשׁ֙ם ֽשׁ ְֹמ֔רוֹן ִ֥כּי ָֽמ ְר ָ֖תה ֵֽבּאֶ֑ eהיָה ַבּ ֶ֣ח ֶרב ִיֹ֔פּלוּ ֽﬠְֹלֵלי ֶ֣הם ְי ֻרָ֔טּשׁוּ ְו ָֽה ִריּוֹ ָ֖תיו
ְיֻב ָֽקּעוּ׃ )פ(ב ֚שׁוָּבה ִיְשׂ ָרֵ֔אל ַ֖ﬠד ְיהָ֣וה ֱאֶ֑ eהיִ֥ iכּי ָכַ֖שְׁלָתּ ַֽבֲּﬠו ֺ ֶֽנ i׃ ג ְק֤חוּ ִﬠָמֶּכ֙ם
ְדָּב ִ֔רים ְו֖שׁוּבוּ ֶאל־ ְיהָ֑וה ִאְמ ֣רוּ ֵאָ֗ליו ָכּל־ִתּ ָ ֤שּׂא ָﬠו ֺ֙ן ְוַקח־֔טוֹב ֽוּ ְנַשְׁלָּ֥מה ָפ ִ֖רים
ְשָׂפ ֵֽתינוּ׃ ד ַא֣שּׁוּר ׀ ֣ל ֹא ֽיוִֹשׁיֵ֗ﬠנוּ ַﬠל־סוּ֙ס ֣ל ֹא ִנ ְרָ֔כּב ְול ֹא־ ֥נ ֹאַמר ֛ﬠוֹד ֱאֵ֖ eהינוּ
שׂה ָי ֵ֑דינוּ ֲאֶשׁר־ְבְּ֖ iי ֻר ַ֥חם ָיֽתוֹם׃ ה ֶא ְרָפּ֙א ְמ֣שׁוָּבָ֔תם
ְלַֽמֲﬠ ֵ ֣

ֹֽ
אֲה ֵ֖בם ְנ ָד ָ֑בה ִ֛כּי ָ֥שׁב ַא ִ֖פּי ִמֶֽמּנּוּ׃ ו ֶֽאְה ֶי֤ה ַכַטּ֙ל ְל ִיְשׂ ָרֵ֔אל ִיְפ ַ֖רח ַכּֽשּׁוַֹשׁ ָ֑נּה ְו ַ֥י _
ָֽשׁ ָרָ֖שׁיו ַכְּלָּב ֽנוֹן׃ ז ֵֽיְלכ֙וּ ֽי ֹ ְנקוָֹ֔תיו ִוי ִ֥הי ַכ ַ֖זּ ִית הוֹ ֑דוֹ ְו ֵ֥רי ַֽח ֖לוֹ ַכְּלָּב ֽנוֹן׃ ח ָיֻ֨שׁב֙וּ ֽי ְֹשׁ ֵ֣בי
ְבִצ ֔לּוֹ ְיַח ֥יּוּ ָד ָ֖ג ן ְו ִיְפ ְר֣חוּ ַכ ָ֑גֶּפן ִזְכ ֖רוֹ ְכּ ֵ֥יין ְלָב ֽנוֹן׃ ט ֶאְפ ַ֕ר ִים ַמה־ ִ֥לּי ֖ﬠוֹד ָֽלֲﬠַצ ִ֑בּים
ֲא ִ֧ני ָﬠ ִ֣ניִתי ַֽוֲאשׁוּ ֶ֗רנּוּ ֲא ִנ֙י ִכְּב ֣רוֹשׁ ַֽרֲﬠ ָ֔נן ִמ ֶ ֖מּ ִנּי ֶפּ ְר ְיִ֥ iנְמ ָֽצא׃ י ִ֤מי ָחָכ֙ם ְו ָי֣ ֵֽבן ֵ֔אֶלּה
ָנ֖בוֹן ְו ֵֽי ָד ֵ֑ﬠם ִֽכּי־ ְיָשׁ ִ֞רים ַדּ ְר ֵ֣כי ְיה ָ֗וה ְוַצ ִדִּקי֙ם ֵי ְ֣לכוּ ָ֔בם וֹּֽפְשׁ ִ֖ﬠים ִי ָ֥כְּשׁלוּ ָֽבם׃ )ש(

