Integrato con il testo ebraico
ebraico

יואל
שׁר ָה ָ֔יה ֶאל־יוֹ ֵ֖אל ֶבּן־ְפּתוּ ֵֽאל׃ ִ 2שְׁמעוּ־ז ֹא֙ת
ְ 1דַּבר־ ְיה ָו֙ה ֲא ֶ ֣
ַה ְזֵּק ִ֔נים ְו ַֽהֲא ִ֔זינוּ ֖כֹּל יוְֹשׁ ֵ֣בי ָה ָ֑א ֶרץ ֶה ָ֤ה ְיָתה זּ ֹא֙ת ִֽבּיֵמיֶ֔כם ְו ִ֖אם ִבּיֵ֥מי
ֲא ֽבֵֹתי ֶֽכם׃ ָ 3ﬠ ֶ֖ליָה ִלְב ֵני ֶ֣כם ַס ֵ֑פּרוּ וְּב ֵניֶכ֙ם ִלְב ֵניֶ֔הם וְּב ֵני ֶ֖הם ְל ֥דוֹר
ַא ֵֽחר׃ ֶ 4יֶ֤תר ַה ָגּ ָז֙ם ָא ַ֣כל ָֽהַא ְר ֶ֔בּה ְו ֶ֥יֶתר ָהַא ְר ֶ֖בּה ָא ַ֣כל ַה ָיֶּ֑לק ְו ֶי ֶ֣תר
ַה ֶ֔יֶּלק ָא ַ֖כל ֶהָח ִֽסיל׃ ָ 5ה ִ֤קיצוּ ִשׁכּוֹ ִרי֙ם וְּב֔כוּ ְוֵהי ִ֖ללוּ ָכּל־ ֣שׁ ֵֹתי ָ֑י ִין
ַﬠל־ָﬠ ִ֕סיס ִ֥כּי ִנְכ ַ֖רת ִמִפּי ֶֽכם׃ ִֽ 6כּי־גוֹ֙י ָﬠ ָ֣לה ַﬠל־ַא ְרִ֔צי ָﬠ֖צוּם ְו ֵ֣אין
ִמְס ָ֑פּר ִשׁ ָנּי֙ו ִשׁ ֵ֣נּי ַא ְר ֵ֔יה ֽוְּמַתְלּ֥ﬠוֹת ָל ִ֖ביא ֽלוֹ׃ ֤ ָ 7שׂם ַגְּפ ִנ֙י ְלַשָׁ֔מּה
וְּתֵא ָנ ִ֖תי ִלְקָצ ָ֑פה ָח ֤שׂ ֹף ֲחָשָׂפ֙הּ ְוִהְשִׁ֔ליְך ִהְל ִ֖בּינוּ ָשׂ ִרי ֶֽגיָה׃

ֱ 8אִ֕לי ִכְּבתוּ ָ֥לה ֲח ֻֽג ַרת־ַ֖שׂק ַﬠל־ ַ֥בַּﬠל ְנעוּ ֶֽריָה׃ ָ 9הְכ ַ֥רת ִמ ְנ ָ֛חה ָו ֶ֖נֶסְך
ִמ ֵ֣בּית ְיהָ֑וה ָֽאְבל֙וּ ַה ֣כֲֹּה ִ֔נים ְמָשׁ ְר ֵ֖תי ְיה ָֽוה׃ ֻ 10שׁ ַ֣דּד ָשׂ ֶ֔דה ָאְב ָ֖לה
ה ִ֣בישׁוּ ִאָכּ ִ֗רים
ֲא ָד ָ ֑מה ִ֚כּי ֻשׁ ַ֣דּד ָדּ ֔ ָגן הוֹ ִ֥בישׁ ִתּי ֖רוֹשׁ ֻאְמ ַ֥לל ִיְצ ָֽהר׃ ֹ 11
ֵהי ִ ֙ליל֙וּ ֽכֹּ ְרִ֔מים ַﬠל־ִח ָ֖טּה ְוַﬠל־ְשׂעֹ ָ֑רה ִ֥כּי ָא ַ֖בד ְק ִ֥ציר ָשׂ ֶֽדה׃ ַ 12ה ֶ֣גֶּפן
הוֹ ִ֔ביָשׁה ְוַהְתֵּא ָ֖נה ֻאְמ ָ֑לָלה ִר֞מּוֹן ַגּם־ָתּ ָ ֣מר ְוַת֗פּוּ ַח ָכּל־ֲﬠ ֵ֤צי ַהָשּׂ ֶד֙ה
ה ִ֥בישׁ ָשׂ֖שׂוֹן ִמן־ְבּ ֵ֥ני ָא ָֽדם׃ ס
ִ 13ח ְג֨רוּ ְוִסְפ֜דוּ ַהכֲֹּה ִ֗נים
ָי ֵ֔בשׁוּ ִֽכּי־ ֹ
ֵהי ִ ֙ליל֙וּ ְמָשׁ ְר ֵ֣תי ִמ ְז ֵ֔בּ ַח ֚בֹּאוּ ִ֣לינוּ ַבַשִּׂ֔קּים ְמָשׁ ְר ֵ֖תי ֱאֹל ָ֑הי ִ֥כּי ִנְמ ַ֛נע
ִמ ֵ֥בּית ֱאֹלֵהי ֶ֖כם ִמ ְנ ָ֥חה ָו ָֽנֶסְך׃ ַ 14ק ְדּשׁוּ־צוֹ֙ם ִק ְר֣אוּ ֲﬠָצ ָ֔רה ִאְס֣פוּ
ְזֵק ִ֗נים ֚כֹּל י ְֹשׁ ֵ֣בי ָהָ֔א ֶרץ ֵ֖בּית ְיהָ֣וה ֱאֹלֵהי ֶ֑כם ְו ַזֲﬠ֖קוּ ֶאל־
ְיה ָֽוה׃ ֲ 15א ָ֖ההּ ַל ֑יּוֹם ִ֤כּי ָקרוֹ֙ב ֣יוֹם ְיה ָ֔וה וְּכ ֖שׁ ֹד ִמַשׁ ַ֥דּי
אֶכל ִנְכ ָ֑רת ִמ ֵ֥בּית ֱאֹל ֵ֖הינוּ ִשְׂמ ָ֥חה
ָיֽבוֹא׃ ֲ 16ה֛לוֹא ֶ֥נ ֶגד ֵﬠי ֵ֖נינוּ ֣ ֹ
אָצ֔רוֹת ֶנֶה ְר֖סוּ
ָו ִֽגיל׃ ָ 17ﬠְב֣שׁוּ ְפ ֻר֗דוֹת ַ ֚תַּחת ֶמ ְג ְרֹ֣פֵתיֶ֔הם ָנ ַ֙שׁמּ֙וּ ֽ ֹ
ַמְמּ ֻג ֑רוֹת ִ֥כּי ֹ
ה ִ֖בישׁ ָדּ ָֽג ן׃ ַ 18מה־ ֶנֶּא ְנ ָ֣חה ְבֵהָ֗מה ָנ ֙ב ֹכ֙וּ ֶﬠ ְד ֵ֣רי ָב ָ ֔קר ִ֛כּי
19
ֵ֥אין ִמ ְר ֶ֖ﬠה ָל ֶ֑הם ַגּם־ֶﬠ ְד ֵ֥רי ַה ֖צּ ֹאן ֶנְאָֽשׁמוּ׃ ֵא ֶ֥ליָך ְיה ָ֖וה ֶאְק ָ֑רא ִ֣כּי
ֵ֗אשׁ ָֽאְכָל֙ה ְנ֣אוֹת ִמ ְד ָ֔בּר ְו ֶ֣לָה ָ֔בה ִלֲה ָ֖טה ָכּל־ֲﬠ ֵ֥צי ַהָשּׂ ֶֽדה׃ ַ 20גּם־
ַבֲּה֥מוֹת ָשׂ ֶ֖דה ַתֲּﬠ ֣רוֹג ֵא ֶ֑ליָך ִ֤כּי ָֽיְבשׁ֙וּ ֲא ִ֣פיֵקי ָ֔מ ִים ְוֵ֕אשׁ ָאְכ ָ֖לה ְנ֥אוֹת
ַהִמּ ְד ָֽבּר׃ פ
2
ִ 1תְּק֨עוּ שׁוָֹ֜פר ְבִּצ ֗יּוֹן ְוָה ִ֙ריע֙וּ ְבּ ַ֣הר ָק ְדִ֔שׁי ִי ְר ְגּ ֕זוּ ֖כֹּל י ְֹשׁ ֵ֣בי ָה ָ֑א ֶרץ
חֶשְׁך ַוֲאֵפָ֗לה ֤יוֹם ָﬠ ָנ֙ן ַוֲﬠ ָרֶ֔פל
ִֽכּי־ ָ֥בא יוֹם־ ְיה ָ֖וה ִ֥כּי ָק ֽרוֹב׃ ֧ 2יוֹם ֣ ֹ
מהוּ ֤ל ֹא ִֽנְה ָי֙ה ִמן־
ְכַּ֖שַׁחר ָפּ ֻ֣רשׂ ַﬠל־ ֶֽהָה ִ֑רים ַ ֚ﬠם ַ֣רב ְוָﬠ֔צוּם ָכּ ֗ ֹ
3
ָ֣העוָֹ֔לם ְו ַֽאֲח ָרי֙ו ֣ל ֹא יוֹ ֵ֔סף ַﬠד־ְשׁ ֵ֖ני ֥דּוֹר ָו ֽדוֹר׃ ְלָפ ָני֙ו ָ֣אְכָלה ֵ֔אשׁ
ְוַאֲח ָ֖ריו ְתַּל ֵ֣הט ֶֽלָה ָ֑בה ְכּ ַגן־ֵ֨ﬠ ֶדן ָהָ֜א ֶרץ ְלָפ ָ֗ניו ְו ַֽאֲח ָרי֙ו ִמ ְד ַ֣בּר
ְשָׁמָ֔מה ְו ַגם־ְפֵּלי ָ֖טה ל ֹא־ ָ֥ה ְיָתה ֽלּוֹ׃ ְ 4כַּמ ְר ֵ֥אה סוּ ִ֖סים ַמ ְר ֵ֑אהוּ
וְּכָפ ָרִ֖שׁים ֵ֥כּן ְירוּֽצוּן׃ ְ 5כּ֣קוֹל ַמ ְרָכּ֗בוֹת ַﬠל־ ָרא ֵ ֤שׁי ֶֽהָה ִרי֙ם ְי ַרֵקּ֔דוּן
אְכ ָ֖לה ָ֑קשׁ
ְכּקוֹ֙ל ַ֣לַהב ֵ֔אשׁ ֹ

ְכּ ַ֣ﬠם ָﬠ֔צוּם ֱﬠ ֖רוְּך ִמְלָחָֽמה׃ ִ 6מָפּ ָ֖ניו ָי ִ֣חילוּ ַﬠִ֑מּים ָכּל־ָפּ ִ֖נים ִקְבּ֥צוּ
ָפא ֽרוּר׃ ְ 7כּ ִגבּוֹ ִ֣רים ְי ֻר֔צוּן ְכַּא ְנֵ֥שׁי ִמְלָחָ֖מה ַיֲﬠ֣לוּ חוֹ ָ ֑מה ְו ִ֤אישׁ
א ְרחוֹ ָֽתם׃ ְ 8ו ִ֤אישׁ ָאִחי֙ו ֣ל ֹא ִי ְדָח֔קוּן
ִבּ ְד ָרָכי֙ו ֵֽיֵל֔כוּן ְו ֥ל ֹא ְיַﬠְבּ֖טוּן ֹ
9
ֶ֥גֶּבר ִבְּמִסָלּ֖תוֹ ֵֽיֵל֑כוּן וְּב ַ֥ﬠד ַה ֶ ֛שַּׁלח ִיֹ֖פּלוּ ֥ל ֹא ִיְב ָֽצעוּ׃ ָבּ ִ֣ﬠיר ָי ֗שׁ ֹקּוּ
ַֽבּחוָֹמ֙ה ְי ֻר֔צוּן ַבָּבּ ִ֖תּים ַיֲﬠ֑לוּ ְבּ ַ֧ﬠד ַהַחלּוֹ ִ֛נים ָי ֖בֹאוּ ַכּ ַגּ ָֽנּב׃ ְ 10לָפ ָני֙ו
ָ֣ר ְג ָזה ֶ֔א ֶרץ ָרֲﬠ֖שׁוּ ָשׁ ָ ֑מ ִים ֶ ֤שֶׁמשׁ ְו ָי ֵ֙ר ַ֙ח ָק ָ֔דרוּ ְוכוָֹכ ִ֖בים ָאְס֥פוּ
א֙ד ַמֲח ֵ֔נהוּ ִ֥כּי ָﬠ֖צוּם
ָנ ְג ָֽהם׃ ַֽ 11ויה ָ֗וה ָנ ַ֤תן קוֹל֙וֹ ִלְפ ֵ֣ני ֵחי ֔לוֹ ִ֣כּי ַ֤רב ְמ ֹ
אד וִּ֥מי ְיִכי ֶֽלנּוּ׃ ְ 12ו ַגם־
שׂה ְדָב ֑רוֹ ִֽכּי־ ָג ֧דוֹל יוֹם־ ְיהָ֛וה ְונוֹ ָ֥רא ְמ ֖ ֹ
עֹ ֵ ֣
U
ַﬠָתּ֙ה ְנֻאם־ ְיה ָ֔וה ֻ֥שׁבוּ ָﬠ ַ֖די ְבָּכל־ְלַבְב ֶ֑כם וְּב֥צוֹם וְּבְב ִ֖כי
וְּבִמְס ֵֽפּד׃ ְ 13וִק ְר֤ﬠוּ ְלַבְבֶכ֙ם ְוַאל־ִבּ ְג ֵדיֶ֔כם ְו֖שׁוּבוּ ֶאל־ ְיהָ֣וה
ֱאֹֽלֵהי ֶ֑כם ִֽכּי־ַח ֤נּוּן ְו ַרחוּ֙ם ֔הוּא ֶ֤א ֶרְך ַאַ֙פּ ִי֙ם ְו ַרב־ ֶ֔חֶסד ְו ִנ ָ֖חם ַﬠל־
ָה ָר ָֽﬠה׃ ִ֥ 14מי יוֹ ֵ֖ד ַע ָי֣שׁוּב ְו ִנ ָ֑חם ְוִהְשׁ ִ֤איר ַֽאֲח ָרי֙ו ְבּ ָרָ֔כה ִמ ְנ ָ֣חה ָו ֶ֔נֶסְך
ַליה ָ֖וה ֱאֹלֵהי ֶֽכם׃ פ ִ 15תְּק֥ﬠוּ שׁוֹ ָ֖פר ְבִּצ ֑יּוֹן ַק ְדּשׁוּ־֖צוֹם ִק ְר֥אוּ
ֲﬠָצ ָֽרה׃ ִ 16אְספוּ־ָ֞ﬠם ַק ְדּ֤שׁוּ ָקָה֙ל ִקְב֣צוּ ְזֵק ִ֔נים ִאְספ֙וּ ֽﬠוָֹלִ֔לים ְוי ֹ ְנ ֵ֖קי
ָשׁ ָ֑ד ִים ֵי ֵ֤צא ָחָת֙ן ֵֽמֶח ְד֔רוֹ ְוַכ ָ֖לּה ֵמֻחָפּ ָֽתהּ׃ ֵ֤ 17בּין ָהאוָּל֙ם ְוַלִמּ ְז ֵ֔בּ ַח
ִיְבכּ֙וּ ַה ֣כֲֹּה ִ֔נים ְמָשׁ ְר ֵ֖תי ְיהָ֑וה ְֽוי ֹאְמ֞רוּ ֧חוָּסה ְיהָ֣וה ַﬠל־ַﬠֶ֗מָּך ְוַאל־
ִתֵּ֨תּן ַנֲחָלְתָ֤ך ְלֶח ְרָפּ֙ה ִלְמָשׁל־ ָ֣בּם גּוֹ ִ֔ים ָ ֚לָמּה י ֹאְמ ֣רוּ ָֽבַﬠִ֔מּים ַא ֵיּ֖ה
מל ַﬠל־ַﬠֽמּוֹ׃ ַ 19ו ַ֨יַּﬠן ְיה ָ֜וה
ֱאֹלֵהי ֶֽהם׃ ַ 18ו ְיַק ֵ֥נּא ְיה ָ֖וה ְלַא ְר֑צוֹ ַו ַיְּח ֖ ֹ
ַו ֣יּ ֹאֶמר ְלַﬠ֗מּוֹ ִה ְנ ִ֨ני שׁ ֹ ֵ֤ל ַח ָלֶכ֙ם ֶאת־ַה ָדּ ָג֙ן ְוַהִתּי ֣רוֹשׁ ְוַה ִיְּצָ֔הר
א֑תוֹ ְול ֹא־ֶאֵ֨תּן ֶאְת ֶ֥כם ֛ﬠוֹד ֶח ְר ָ֖פּה ַבּגּוֹ ִֽים׃ ְֽ 20וֶאת־
וְּשַׂבְﬠ ֶ֖תּם ֹ
ה ֶאת־
ַהְצּפוֹ ִ֞ני ַא ְר ִ֣חיק ֵמֲﬠֵליֶ֗כם ְוִה ַדְּחִתּי֮ו ֶאל־ ֶ֣א ֶרץ ִצ ָיּ֣ה וְּשָׁמָמ ֒
ס֖פוֹ ֶאל־ַה ָיּ֣ם ָה ַֽאֲח ֑רוֹן ְוָﬠ ָ֣לה ָבְא֗שׁוֹ ְוַ֙תַﬠ֙ל
מ ִ֔ני ְו ֹ
ָפּ ָ֗ניו ֶאל־ַה ָיּ֙ם ַהַקּ ְד ֹ
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ַצֲח ָנ֔תוֹ ִ֥כּי ִה ְג ִ֖דּיל ַלֲﬠֽשׂוֹת׃ ַאל־ ִֽתּי ְר ִ֖אי ֲא ָד ָ ֑מה ִ֣גּיִלי וְּשָׂ֔מִחי ִֽכּי־
ִה ְג ִ֥דּיל ְיה ָ֖וה ַלֲﬠֽשׂוֹת׃ ַ 22אל־ ִֽתּי ְרא֙וּ ַבֲּה֣מוֹת ָשׂ ַ֔די ִ֥כּי ָדְשׁ֖אוּ ְנ֣אוֹת
ִמ ְד ָ֑בּר ִֽכּי־ֵﬠ֙ץ ָנ ָ ֣שׂא

ִפ ְר ֔יוֹ ְתֵּא ָ֥נה ָו ֶ֖גֶפן ָנְת ֥נוּ ֵחי ָֽלם׃  23וְּב ֵ֣ני ִצ ֗יּוֹן ִ֤גּילוּ ְוִשְׂמח֙וּ ַבּיהָ֣וה
ֱאֹֽלֵהיֶ֔כם ִֽכּי־ ָנ ַ֥תן ָל ֶ֛כם ֶאת־ַהמּוֹ ֶ֖רה ִלְצ ָד ָ֑קה ַו ֣יּוֹ ֶרד ָלֶ֗כם ֶ֛גֶּשׁם מוֹ ֶ֥רה
וַּמְל֖קוֹשׁ ָבּ ִראֽשׁוֹן׃  24וָּמְל֥אוּ ַה ֳגּ ָר ֖נוֹת ָ֑בּר ְוֵהִ֥שׁיקוּ ַה ְיָק ִ֖בים ִתּי ֥רוֹשׁ
ְו ִיְצ ָֽהר׃ ְ 25וִשַׁלְּמ ִ֤תּי ָלֶכ֙ם ֶאת־ַהָשּׁ ִ֔נים ֲאֶשׁ֙ר ָא ַ֣כל ָֽהַא ְר ֶ֔בּה ַה ֶיֶּ֖לק
ְוֶהָח ִ֣סיל ְוַה ָגָּ֑זם ֵחיִל֙י ַה ָגּ֔דוֹל ֲאֶ֥שׁר ִשׁ ַ֖לְּחִתּי ָבּ ֶֽכם׃ ַ 26וֲאַכְל ֶ֤תּם ָאכוֹ֙ל
ְוָשׂ֔בוֹ ַע ְוִהַלְּלֶ֗תּם ֶאת־ ֵ ֤שׁם ְיה ָו֙ה ֱאֹ֣לֵהיֶ֔כם ֲאֶשׁר־ָﬠָ֥שׂה ִﬠָמּ ֶ֖כם
ְלַהְפ ִ֑ליא ְול ֹא־ ֵי ֥בֹשׁוּ ַﬠִ֖מּי ְלעוֹ ָֽלם׃ ִ 27וי ַדְﬠֶ֗תּם ִ֣כּי ְב ֶ֤ק ֶרב ִיְשׂ ָרֵא֙ל ָ֔א ִני
ַוֲא ִ֛ני ְיה ָ֥וה ֱאֹלֵהי ֶ֖כם ְו ֵ֣אין ֑ﬠוֹד ְול ֹא־ ֵי ֥בֹשׁוּ ַﬠִ֖מּי ְלעוֹ ָֽלם׃ ס
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ְ 1וָהָי֣ה ַֽאֲח ֵרי־ֵ֗כן ֶאְשׁ֤פּוְֹך ֶאת־רוִּח֙י ַﬠל־ָכּל־ָבָּ֔שׂר ְו ִנְבּ֖אוּ ְבּ ֵני ֶ֣כם
וְּב ֽנוֵֹתי ֶ֑כם ִזְק ֵניֶכ֙ם ֲחֹל֣מוֹת ַיֲחֹל֔מוּן ַבּ֣חוּ ֵריֶ֔כם ֶח ְזי ֹ ֖נוֹת ִי ְרֽאוּ׃ ְ 2ו ַ֥גם
ַﬠל־ ָֽהֲﬠָב ִ֖דים ְוַﬠל־ַהְשָּׁפ֑חוֹת ַבּ ָיִּ֣מים ָהֵ֔הָמּה ֶאְשׁ֖פּוְֹך ֶאת־
רוּ ִֽחי׃ ְ 3ו ָֽנַתִתּ֙י ֽמוְֹפִ֔תים ַבָּשַּׁ֖מ ִים וָּב ָ֑א ֶרץ ָ֣דּם ָוֵ֔אשׁ ְו ִֽתיֲמ ֖רוֹת
חֶשְׁך ְוַה ָיּ ֵ֖ר ַח ְל ָ֑דם ִלְפ ֵ֗ני ֚בּוֹא ֣יוֹם ְיה ָ֔וה
ָﬠָֽשׁן׃ ַ 4ה ֶ֙שֶּׁמ֙שׁ ֵיָה ֵ֣פְך ְל ֔ ֹ
ַה ָגּ ֖דוֹל ְוַהנּוֹ ָֽרא׃ ְ 5וָה ָ֗יה ֧כֹּל ֲאֶשׁר־ ִיְק ָ֛רא ְבֵּ֥שׁם ְיה ָ֖וה ִיָמּ ֵ֑לט ִ֠כּי ְבַּהר־
ִצ ֨יּוֹן וִּבירוָּשׁ ַ֜ל ִם ִֽתְּהֶי ֣ה ְפֵליָ֗טה ַֽכֲּאֶשׁ֙ר ָא ַ ֣מר ְיה ָ֔וה וּ ַ֨בְשּׂ ִרי ִ֔דים ֲאֶ֥שׁר
ְיה ָ֖וה קֹ ֵֽרא׃
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ִ֗1כּי ִה ֵ֛נּה ַבּ ָיִּ֥מים ָה ֵ֖הָמּה וָּב ֵ֣ﬠת ַה ִ֑היא ֲאֶ֥שׁר אשוב ָאִ֛שׁיב ֶאת־
ְשׁ֥בוּת ְיהוּ ָ֖דה ִוירוָּשׁ ָֽל ִם׃ ְ 2וִקַבְּצִתּ֙י ֶאת־ָכּל־ַהגּוֹ ִ֔ים ְו֣הוֹ ַר ְדִ֔תּים ֶאל־
שׁר
ֵ֖ﬠֶמק ְיֽהוָֹשׁ ָ֑פט ְו ִנְשַׁפְּטִ֨תּי ִﬠָ֜מּם ָ֗שׁם ַﬠל־ַﬠִ֨מּי ְו ַנֲחָל ִ֤תי ִיְשׂ ָרֵא֙ל ֲא ֶ ֣
ה ֶיֶּל֙ד
ִפּ ְזּ ֣רוּ ַבגּוֹ ִ֔ים ְוֶאת־ַא ְר ִ֖צי ִח ֵֽלּקוּ׃ ְ 3וֶאל־ַﬠִ֖מּי ַי ֣דּוּ גוֹ ָ֑רל ַו ִיְּתּ ֤נוּ ַ ֙
ַבּזּוֹ ָ֔נה ְוַה ַיְּל ָ֛דּה ָמְכ ֥רוּ ַב ַ֖יּ ִין ַו ִיְּשֽׁתּוּ׃ ְ֠ 4ו ַגם ָמה־ַא ֶ֥תּם ִל֙י ֣צֹר ְוִצי֔דוֹן
ְו ֖כֹל ְגִּלי֣לוֹת ְפּ ָ֑לֶשׁת ַה ְגּ֗מוּל ַאֶתּ֙ם ְמַשְׁלִּ֣מים ָﬠָ֔לי ְוִאם־ֹגְּמ ִ֤לים ַאֶתּ֙ם
ָﬠַ֔לי ַ֣קל ְמֵה ָ֔רה ָאִ֥שׁיב ְגֻּמְל ֶ֖כם ְבּר ֹאְשׁ ֶֽכם׃ ֲ 5אֶשׁר־ַכְּס ִ֥פּי וּ ְזָה ִ֖בי
ְלַקְח ֶ֑תּם וַּֽמֲחַמ ַדּ֙י ַהטֹּ ִ֔בים ֲהֵבא ֶ֖תם ְלֵהיְכֵלי ֶֽכם׃

 6וְּב ֵ֤ני ְיהוּ ָד֙ה וְּב ֵ֣ני ְירוָּשׁ ַ֔ל ִם ְמַכ ְר ֶ֖תּם ִלְב ֵ֣ני ַה ְיּ ָו ִ֑נים ְלַ֥מַﬠן ַה ְרִחי ָ֖קם
א ָ֖תם
ֵמ ַ֥ﬠל ְגּבוּ ָֽלם׃ ִ 7ה ְנ ִ֣ני ְמִﬠי ָ֔רם ִמן־ַ֨הָמּ֔קוֹם ֲאֶשׁר־ְמַכ ְר ֶ֥תּם ֹ
ָ ֑שָׁמּה ַוֲהִשׁבֹ ִ֥תי ְגֻמְל ֶ֖כם ְבּר ֹאְשׁ ֶֽכם׃  8וָּמַכ ְרִ֞תּי ֶאת־ְבּ ֵני ֶ֣כם ְוֶאת־
ְבּ ֽנוֵֹתיֶ֗כם ְבּ ַי֙ד ְבּ ֵ֣ני ְיהוּ ָ֔דה וְּמָכ ֥רוּם ִלְשָׁבא ִ֖ים ֶאל־ ֣גּוֹי ָר֑חוֹק ִ֥כּי ְיה ָ֖וה
ִדּ ֵֽבּר׃ ס
ִ 9ק ְראוּ־ז ֹא֙ת ַבּגּוֹ ִ֔ים ַק ְדּ֖שׁוּ ִמְלָח ָ ֑מה ָהִ֙ﬠיר֙וּ ַה ִגּבּוֹ ִ֔רים
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ִי ְגּ֣שׁוּ ַֽיֲﬠ ֔לוּ ֖כֹּל ַא ְנֵ֥שׁי ַהִמְּלָחָֽמה׃ ֤כֹּתּוּ ִאֵתּיֶכ֙ם ַֽלֲח ָר֔בוֹת
וַּמ ְזְמ ֽר ֵֹתי ֶ֖כם ִל ְרָמ ִ֑חים ַֽהַחָ֔לּשׁ י ֹאַ֖מר ִגּ֥בּוֹר ָֽא ִני׃ ֣ 11ﬠוּשׁוּ ָו ֧בֹאוּ ָֽכל־
ַהגּוֹ ִ֛ים ִמָסּ ִ֖ביב ְו ִנְק ָ֑בּצוּ ָ֕שָׁמּה ַֽה ְנ ַ֥חת ְיה ָ֖וה ִגּבּוֹ ֶֽריָך׃ ֵ 12י֙עוֹר֙וּ ְו ַיֲﬠ֣לוּ
ַהגּוֹ ִ֔ים ֶאל־ ֵ֖ﬠֶמק ְיֽהוָֹשׁ ָ֑פט ִ֣כּי ָ֗שׁם ֵא ֵ ֛שׁב ִלְשֹׁ֥פּט ֶאת־ָכּל־ַהגּוֹ ִ֖ים
ִמָסּ ִֽביב׃ ִ 13שְׁל֣חוּ ַמ ֔ ָגּל ִ֥כּי ָבַ֖שׁל ָק ִ֑ציר ֤בֹּֽאוּ ְרד֙וּ ִֽכּי־ ָ ֣מְלָאה ֔ ַגּת
ֵה ִ֙שׁיק֙וּ ַה ְיָק ִ֔בים ִ֥כּי ַר ָ֖בּה ָרָﬠ ָֽתם׃ ֲ 14המוֹ ִ֣נים ֲהמוֹ ִ֔נים ְבּ ֵ֖ﬠֶמק
ֶֽהָח ֑רוּץ ִ֤כּי ָקרוֹ֙ב ֣יוֹם ְיה ָ֔וה ְבּ ֵ֖ﬠֶמק ֶהָח ֽרוּץ׃ ֶ֥ 15שֶׁמשׁ ְו ָי ֵ֖ר ַח ָק ָ֑דרוּ
ְוכוָֹכ ִ֖בים ָאְס֥פוּ ָנ ְג ָֽהם׃ ַ 16ויה ָ֞וה ִמִצּ ֣יּוֹן ִיְשָׁ֗אג וִּמירוָּשׁ ַ ֙ל ִ֙ם ִי ֵ֣תּן קוֹ ֔לוֹ
ְו ָרֲﬠ֖שׁוּ ָשׁ ַ ֣מ ִים ָו ָ֑א ֶרץ ַֽויה ָו֙ה ַֽמֲח ֶ֣סה ְלַﬠ֔מּוֹ וָּמ֖ﬠוֹז ִלְב ֵ֥ני
ִיְשׂ ָר ֵֽאל׃ ִֽ 17וי ַדְﬠֶ֗תּם ִ֣כּי ֲא ִ֤ני ְיה ָו֙ה ֱאֹ֣לֵהיֶ֔כם שׁ ֹ ֵ֖כן ְבִּצ ֣יּוֹן ַהר־ָק ְדִ֑שׁי
ְ 18וָה ָי֩ה
ְוָה ְי ָ֤תה ְירוָּשׁ ַ ֙ל ִ֙ם ֔קֹ ֶדשׁ ְו ָז ִ֥רים ל ֹא־ ַֽיַﬠְברוּ־ ָ֖בהּ ֽﬠוֹד׃ ס
ַב ֨יּוֹם ַה֜הוּא ִיְטּ֧פוּ ֶהָה ִ֣רים ָﬠ ִ֗סיס ְוַה ְגָּבעוֹ֙ת ֵתּ ַ֣לְכ ָנה ָחָ֔לב ְוָכל־
ֲאִפי ֵ֥קי ְיהוּ ָ֖דה ֵי ְ֣לכוּ ָ ֑מ ִים וַּמְﬠ ָ֗ין ִמ ֵ֤בּית ְיה ָו֙ה ֵיֵ֔צא ְוִהְשׁ ָ֖קה ֶאת־ ַ֥נַחל
ַהִשּׁ ִֽטּים׃ ִ 19מְצ ַ֙ר ִי֙ם ִלְשָׁמ ָ ֣מה ִֽתְה ֶ֔יה ֶוֱא֕דוֹם ְלִמ ְד ַ֥בּר ְשָׁמָ֖מה ִֽתְּה ֶי֑ה
ֵֽמֲחַמ֙ס ְבּ ֵ֣ני ְיהוּ ָ֔דה ֲאֶשׁר־ָשְׁפ֥כוּ ָדם־ ָנ ִ֖קיא ְבַּא ְר ָֽצם׃ ִ 20ויהוּ ָ֖דה
ְלעוֹ ָ֣לם ֵתּ ֵ ֑שׁב ִוירוָּשׁ ַ֖לםִ ְל ֥דוֹר ָו ֽדוֹר׃ ְ 21ו ִנ ֵ֖קּיִתי ָדּ ָ ֣מם ֽל ֹא־ ִנ ֵ֑קּיִתי
ַֽויה ָ֖וה שׁ ֹ ֵ֥כן ְבִּצ ֽיּוֹן׃
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