עמוס AMOS
1 1דב ָ֣רי ָּעמוס א ֶשר־ ָּה ָּ ֵ֥יה ַבנקדים מת ִ֑קו ַע א ֶשר ָּחזָּ ה ַעל־יׂש ָּראל
יואש ֶ ָ֣מ ֶלְך יׂש ָּראל שנָּ ַתים
הודה ובי ִ֞מי יָּ ָּרב ָּעם ֶבן־ ָּ
בי ָ֣מי׀ עז ָּיָ֣ה ֶ ָֽמ ֶלְך־י ָּ
לפ ֵ֥ני ָּה ָּ ָֽר ַעש׃
2וַ יא ַמר׀ יהוָּ ה מציָ֣ ון יש ָּאג ומירו ָּש ַלם י ָ֣תן קולִ֑ ו ו ָּ ָֽאבלו נ ָ֣אות ָּהרעים
ויָּ בש ֵ֥ראש ַה ַכר ֶ ָֽמל׃

פ

ֵ֚ 3כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ַעל־שֹל ָּשה פש ָ֣עי ַד ֶמ ֶׂשק ו ַעל־ ַאר ָּב ָּעה ָ֣לא אשי ֶ ִ֑בנו
־הגל ָּ ָֽעד׃
ל־דושם ַבחר ֵ֥צות ַה ַבר ֶזל ֶאת ַ
ָּ
ַע
4וש ַ ֵ֥לחתי אש ב ָ֣בית חזָּ ִ֑אל ו ָּאכ ָּלה ַארמנֵ֥ ות ֶבן־ה ָּ ָֽדד׃
תומְך ש ֶבט מבָ֣ית
ת־אוֶ ן ו ֵ֥
5ו ָּ ָֽש ַברתי ב ָ֣ר ַיח ַד ֶמ ֶׂשק והכ ַרתי יושב מבק ַע ָּ
הוָֽה׃
ֶע ִֶ֑דן וגָּ לו ַעם־א ָּרם ק ָּירה ָּא ַ ֵ֥מר י ָּ

פ

ֵ֚ 6כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ַעל־שֹל ָּשה פש ָ֣עי ַעזָּ ה ו ַעל־ ַאר ָּב ָּעה ָ֣לא אשי ֶ ִ֑בנו
לותם גָּ לֵ֥ ות של ָּמה ל ַהס ֵ֥גיר ֶל ֱא ָֽדום׃
ל־הג ָּ
ַע ַ
7וש ַ ֵ֥לחתי אש בחו ַ ָ֣מת ַע ָּ ִ֑זה ו ָּאכ ָּלה ַארמנ ֶ ָֽתי ָּה׃
8והכ ַרתי יושב ָֽמ ַאשדוד ותו ֵ֥מְך ש ֶבט ָֽמ ַאשקלִ֑ ון וַ השיבותי יָּ די
הוה׃
ַעל־ ֶעקרון ו ָּ ָֽאבדו שא ָ֣רית פלשתים ָּא ַמר אד ָּ ֵ֥ני י ָֽ

פ

ֵ֚ 9כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ַעל־שֹל ָּשה פשעי־צר ו ַעל־ ַאר ָּב ָּעה ָ֣לא אשי ֶ ִ֑בנו
ַ ָֽעל־ ַהסגי ָּ ִ֞רם גָּ לות של ָּמה ֶל ֱאדום ו ֵ֥לא זָּ כרו ב ֵ֥רית ַא ָֽחים׃
11וש ַ ֵ֥לחתי אש ב ָ֣חו ַמת ִ֑צר ו ָּאכ ָּלה ַארמנ ֶ ָֽתי ָּה׃
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ֵ֚ 11כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ַעל־שֹל ָּשה פש ָ֣עי ֱאדום ו ַעל־ ַאר ָּב ָּעה ָ֣לא אשי ֶ ִ֑בנו
ַעל־ ָּרדפו ַב ֶח ֶרב ָּאחיו וש ָ֣חת ַרח ָּמיו וַ יטרף ָּל ַעד ַאפו ו ֶעב ָּרתו ש ָּ ֵ֥מ ָּרה
ֶנ ַָֽצח׃
12וש ַ ֵ֥לחתי אש בתי ָּ ִ֑מן ו ָּאכ ָּלה ַארמנֵ֥ ות ָּבצ ָּ ָֽרה׃

פ

ֵ֚ 13כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ַעל־שֹל ָּשה פש ָ֣עי ב ָֽני־ ַעמון ו ַעל־ ַאר ָּב ָּעה ָ֣לא אשי ֶ ִ֑בנו
בולם׃
ַעל־בק ָּעם ָּה ָ֣רות ַהגל ָּעד ל ַמ ַען ַהר ֵ֥חיב ֶאת־ג ָּ ָֽ
14וה ַצתי אש בחו ַ ָ֣מת ַר ָּבה ו ָּאכ ָּלה ַארמנו ֶ ִ֑תי ָּה בתרו ָּעה ביָ֣ ום מל ָּח ָּמה
ב ַס ַער ביֵ֥ ום סו ָּ ָֽפה׃
15ו ָּה ַ ֵ֥לְך ַמל ָּכם ַבגו ָּ ִ֑לה הוא ו ָּׂש ָּריו יַ ח ָּדו ָּא ַ ֵ֥מר יהָּ ָֽוה׃

פ

ֵ֚ 1 2כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ַעל־שֹל ָּשה פש ָ֣עי מו ָּאב ו ַעל־ ַאר ָּב ָּעה ָ֣לא אשי ֶ ִ֑בנו
ְך־אדום ַל ָֽשיד׃
ַעל־ ָּׂשרפו ַעצ ֵ֥מות ֶ ָֽמ ֶל ֱ
מואב
2וש ַלחתי־ ָ֣אש במו ָּאב ו ָּאכ ָּלה ַארמנָ֣ ות ַהקריִ֑ ות ומת ב ָּשאון ָּ
שופר׃
רועה ב ֵ֥קול ָּ ָֽ
בת ָּ
הוָֽה׃
יה ֶא ֱה ֵ֥רוג עמו ָּא ַ ֵ֥מר י ָּ
ל־ׂש ֶר ָּ
3והכ ַר ֵ֥תי שופט מקר ָּ ִ֑בּה ו ָּכ ָּ

פ

יבנו
ל־אר ָּב ָּעה ָ֣לא אש ֶ ִ֑
הודה ו ַע ַ
ֹלשה פשעָ֣י י ָּ
ֵ֚ 4כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ַעל־ש ָּ
יהם
ת־תורת יהוָּ ה וח ָּקיו ָ֣לא ָּש ָּמרו וַ יַ תעום כזב ֶ
ַ ָ֣
ל־מ ֳא ִָּ֞סם ֶא
ַ ָֽע ָּ
יהם׃
בותם ַאחר ֶ ָֽ
ר־הל ֵ֥כו א ָּ
א ֶש ָּ
5וש ַ ֵ֥לחתי אש ָֽביהו ָּ ִ֑דה ו ָּאכ ָּלה ַארמנֵ֥ ות ירו ָּש ָּ ָֽלם׃

פ

ֵ֚ 6כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ַעל־שֹל ָּשה פש ָ֣עי יׂש ָּראל ו ַעל־ ַאר ָּב ָּעה ָ֣לא אשי ֶ ִ֑בנו
ַעל־מכ ָּרם ַב ֶכ ֶסף ַצדיק ו ֶאביון ַבע ֵ֥בור נַ ע ָּ ָֽלים׃
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ר־א ֶרץ ב ָ֣ראש ַדלים ו ֶ ֵ֥ד ֶרְך ענָּ וים יַ ִ֑טו ו ָ֣איש ו ָּאביו
ַ 7השאפים ַעל־ע ַפ ֶ
ת־שם ָּקד ָֽשי׃
ל־הנַ ע ָּרה ל ַ ֵ֥מ ַען ַחלל ֶא ֵ֥
יָֽלכו ֶא ַ ָֽ
8ו ַעל־בגָּ דים חבלים יַ טו א ֶצל ָּכל־מזב ִַ֑ח ויין ענושים ישתו בית
יהם׃
ֱאֹלה ֶ ָֽ
9ו ָּאנכי הש ַמדתי ֶאת־ ָּ ָֽה ֱאמרי מפני ֶהם א ֶשר כג ַבּה א ָּרזים גָּ בהו ו ָּח ֵ֥סן
הוא ָּ ָֽכ ַאלונִ֑ים וָּ ַאשמיד פריו מ ַמ ַעל ו ָּש ָּר ָּשיו מ ָּ ָֽת ַחת׃
11ו ָּאנכי ֶה ֱע ֵ֥ליתי ֶאת ֶכם מ ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ָּ ִ֑רים וָּ אולְך ֶאת ֶכם ַבמד ָּבר ַאר ָּב ָ֣עים
־א ֶרץ ָּה ֱאמ ָֽרי׃
ָּשנָּ ה ָּל ֶר ֶשת ֶאת ֶ ֵ֥
11וָּ ָּאָקים מבני ֶכם לנביאים ומ ַבחורי ֶכם לנז ִ֑רים ַה ַ ֵ֥אף ָֽאין־זאת ב ֵ֥ני
הוה׃
יׂש ָּראל נאם־י ָּ ָֽ
12וַ ַתש ֵ֥קו ֶאת־ ַהנזרים ָּ ִ֑יַֽין ו ַעל־ ַהנביאים צוי ֶ ָ֣תם לאמר לא תנָּ ב ָֽאו׃
13הנה ָּאנ ֵ֥כי מעיק ַתחתי ֶ ִ֑כם ַכא ֶשר ָּתעיק ָּהעגָּ ָּלה ַ ָֽהמל ָּ ֵ֥אה ָּלּה ָּע ָֽמיר׃
14ו ָּא ַבד ָּמנוס מ ָּקל ו ָּח ָּזק לא־י ַא ָ֣מץ כ ִ֑חו וגבור לא־י ַמלֵ֥ט נַ פ ָֽשו׃
15ותפׂש ַה ֶק ֶשת ָ֣לא יַ עמד ו ַ ֵָ֥קל ב ַרג ָּליו ָ֣לא י ַמלִ֑ט ורכָ֣ב ַהסוס ֵ֥לא
י ַמלט נַ פ ָֽשו׃
הוָֽה׃
יום־ההוא נאם־י ָּ
ַ
16ו ַא ֵ֥מיץ לבו ַבגבו ִ֑רים ָּערום יָּ נֵ֥ וס ַב

פ

1 3שמ ִ֞עו ֶאת־ ַה ָּד ָּ ָ֣בר ַהזֶ ה א ֶשר ד ֶבר יהָּוה עלי ֶכם בנָ֣י יׂש ָּר ִ֑אל ַ ֵ֚על
אמר׃
ל־המש ָּפ ָּחה א ֶשר ֶה ֱעליתי מ ֶ ֵ֥א ֶרץ מצ ַרים ל ָֽ
ָּכ ַ
ֵ֚ ַ 2רק ֶאת ֶ ָ֣כם יָּ ַדעתי מכל משפ ָ֣חות ָּהא ָּד ָּ ִ֑מה ַעל־כן ֶאפ ָ֣קד עלי ֶכם את
ָּכל־ע ָֽונתי ֶ ָֽכם׃
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3היל ֵ֥כו ש ַנַֽים יַ ח ָּ ִ֑דו בלתי אם־נו ָּ ָֽעדו׃
4היש ַאג ַאריה ַביַ ַער ו ֶט ֶרף ָ֣אין לִ֑ ו היתן כפיר קולו ממ ָ֣ענָּ תו בלתי
ם־ל ָּ ָֽכד׃
א ָּ
ן־הא ָּד ָּמה
ה־פח מ ָּ ָ֣
5התפל צפור ַעל־ ַ ָ֣פח ָּה ָּא ֶרץ ומוָקש ָ֣אין ָּלִּ֑ה ה ַיָֽע ֶל ַ
ו ָּלכוד ֵ֥לא יל ָֽכוד׃
6אם־י ָּתָ ַקע שו ָּפר בעיר ו ָּעם ָ֣לא יֶ ֱח ָּ ִ֑רדו אם־תה ֶיה ָּר ָּעה בעיר וַ יהָּוה
ֵ֥לא ָּע ָּ ָֽׂשה׃
יאים׃
ָ֣ 7כי לא יַ ע ֶׂשה אד ָּנֵ֥י יהוה ָּד ָּ ִ֑בר כֵ֚י אם־גָּ ָּלָ֣ה סודו ֶאל־ע ָּב ָּדיו ַהנב ָֽ
ַ 8אר ֵ֥יה ָּש ָּאג ָ֣מי ָ֣לא יי ָּ ִ֑רא אד ָּני יהוה ד ֶבר מי ֵ֥לא ינָּ ָֽבא׃
ל־ארמנות ב ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ָּ ִ֑רים ואמרו
ַ 9השמיעו ַעל־ ַארמנָ֣ ות ב ַאשדוד ו ַ ָֽע ַ
תוכּה וַ עשוָקים
ל־ה ָ֣רי שמרון ור ִ֞או מהומת ַרבות ב ָּ
ה ָּ ָֽאספו ַע ָּ
בקר ָּ ָֽבּה׃
הוִ֑ה ָּה ָֽאוצרים ָּח ָּ ֵ֥מס וָּ שד
11ו ָֽלא־יָּ ד ֵ֥עו עׂשות־נכ ָּחה נאם־י ָּ
יהם׃
ב ַארמנָֽ ות ֶ ָֽ

פ

ָּ 11לכן כה ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוה ַצר וס ָ֣ביב ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ והורד ממְך עזְך ונָּ בזו
נותיְך׃
ַארמ ָּ ָֽ
12כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ַכא ֶשר יַ ציל ָּהר ֶעה מפי ָּהארי ש ֵ֥תי כ ָּר ַעים ָ֣או
ב ַדל־ ִ֑אזֶ ן ָ֣כן ינָּ צ ִ֞לו ב ָ֣ני יׂש ָּראל ַה ָֽישבים ב ָ֣שמרון בפ ַ ֵ֥את מ ָּטה
ובד ֶ ֵ֥מ ֶשק ָּ ָֽע ֶרׂש׃
ֹלהי ַהצ ָּב ָֽאות׃
13שמ ֵ֥עו ו ָּהעידו ב ָ֣בית ַ ָֽיע ִ֑קב נאם־אד ָּנֵ֥י יהוה ֱא ֵ֥
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ופ ַקדתי ַעל־מזב ָ֣חות ָֽבית־אל
14כי ביום ָּפק ֵ֥די פש ָֽעי־יׂש ָּראל ָּע ָּ ִ֑ליו ָּ ָֽ
ונגדעו ַקרנָ֣ ות ַהמזב ַח ונָּ פלו ָּל ָּ ָֽא ֶרץ׃
15והכי ֵ֥תי בית־ ַהח ֶרף ַעל־ ָ֣בית ַה ָּ ִ֑קיץ ו ָּאב ִ֞דו ָּב ָ֣תי ַהשן ו ָּספו ָּב ֵ֥תים ַרבים
הוָֽה׃
נאם־י ָּ

ס

1 4שמ ִ֞עו ַה ָּד ָּ ָ֣בר ַהזֶ ה ָּפרות ַה ָּב ָּשן א ֶשר ב ַ ָ֣הר ָֽשמרון ָּהעש ָ֣קות ַדלים
יאה ונש ֶ ָֽתה׃
ָּהרצצות ֶאביונִ֑ים ָּהאמ ֵ֥רת ַלא ָֽדנ ֶיהם ָּה ֵ֥ב ָּ
2נש ַבע אד ָּני יהוה ב ָּקדשו כי הנֵ֥ה יָּמים ָּב ָ֣אים על ֶיכִ֑ם ונ ָּשא ֶאת ֶכם
דוגה׃
בצנות ו ַאחרית ֶכן בס ֵ֥ירות ָּ ָֽ
הוה׃
3ופ ָּר ֵ֥צים ת ֶצאנָּ ה א ָּ ָ֣שה נֶ ג ָּ ִ֑דּה והש ַלכ ֶ ֵ֥תנָּ ה ַה ַהרמונָּ ה נאם־י ָּ ָֽ
יכם
4באו ָֽבית־אל ופשעו ַהגל ָּגל ַהר ָ֣בו לפ ִ֑ש ַע ו ָּהביאו ַלב ֶקר זבח ֶ
יכם׃
לשֹלֵ֥ ֶשת יָּ מים ַמעׂש ָֽרת ֶ ָֽ
תודה וקר ֵ֥או נ ָּדבות ַהש ִ֑מיעו ָ֣כי כן א ַהב ֶתם בנָ֣י
5ו ַקטר ָֽמ ָּחמץ ָּ
הוה׃
יׂש ָּראל נאם אד ָּנֵ֥י י ָֽ
6וגַ ם־אני נָּ ַתתי ָּל ֶכם נקיון שנַ ים ב ָּכל־ ָּ ָ֣ערי ֶכם ו ָ֣ח ֶסר ֶל ֶחם בכל
הוה׃
מקו ָֽמתי ֶ ִ֑כם ו ָֽלא־ ַשב ֶ ֵ֥תם ָּע ַדי נאם־י ָּ ָֽ
7ו ַ ָ֣גם ָּאנכי ָּמנַ עתי מ ֶכם ֶאת־ ַהגֶ ֶשם בעוד שֹל ָּשה ֳח ָּדשים ַל ָּקציר
ל־עיר ַא ַחת ָ֣לא ַאמ ִ֑טיר ֶחל ָָּקה ַא ַחת
ל־עיר ֶא ָּחת ו ַע ֵ֥
והמ ַטרתי ַע ָ֣
יבש׃
יה ת ָּ ָֽ
א־תמ ֵ֥טיר ָּע ֶל ָּ
ר־ל ַ
ת ָּמטר ו ֶחל ָָּקה א ֶ ָֽש ָֽ
8ונָּ עו ש ַתים ָּשֹלש ָּערים ֶאל־ ֵ֥עיר ַא ַחת לש ֵ֥תות ַמים ו ָ֣לא יׂש ָּ ִ֑בעו
הוָֽה׃
א־שב ֶ ֵ֥תם ָּע ַדי נאם־י ָּ
ו ָֽל ַ
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יכם
9ה ָ֣כיתי ֶאת ֶכם ַבש ָּד ָ֣פון ו ַבי ָּרקון ַהרבות גַ נות ֶיכם ו ַכרמ ֶיכם ותאנ ֶ ֵ֥
הוָֽה׃
א־שב ֶ ֵ֥תם ָּע ַדי נאם־י ָּ
אכָ֣ל ַהגָּ ָּזִ֑ם ו ָֽל ַ
וזית ֶיכם י ַ

ס

יכם עם ש ָ֣בי
11ש ַלחתי ָּב ֶ ֵ֥כם ֶד ֶבר ב ֶ ָ֣ד ֶרְך מצ ַרים ָּה ַרגתי ַב ֶח ֶרב ַב ָ֣חור ֶ
הוָֽה׃
א־שב ֶ ֵ֥תם ָּע ַדי נאם־י ָּ
יכם וָֽ ב ַאפ ֶכם ו ָֽל ַ
ָֽסוס ֶיכִ֑ם וָּ ַאע ִ֞ ֶלה באש ַמחנ ֶ
ָּ 11ה ַפָ֣כתי ָּב ֶכם כ ַמהפ ַכת ֱאֹלהים ֶאת־ס ָ֣דם ו ֶאת־עמ ָּרה וַ תהיו כאוד
הוָֽה׃
א־שב ֶ ֵ֥תם ָּע ַדי נאם־י ָּ
מ ָּצָ֣ל משר ָּ ִ֑פה ו ָֽל ַ

ס

ה־לְך ה ֵ֥כון
י־זאת ֶ ָֽא ֱע ֶׂש ָּ
ָּ 12לכן ֵ֥כה ֶא ֱע ֶׂשה־לך יׂש ָּר ִ֑אל ֵ֚ע ֶקב ָֽכ ָ֣
ֹלהיך יׂש ָּר ָֽאל׃
את־א ֶ
ֱ
לק ַר
ומגיד ל ָּא ָּדם ַמה־שחו ע ֵׂ֥שה ַש ַחר
13כי הנה יוצר ָּהרים וב ָ֣רא ר ַוח ַ
ֹלהי־צ ָּבאות ש ָֽמו׃
הוֵ֥ה ֱא ָֽ
ל־ב ֳָ֣מתי ָּ ִ֑א ֶרץ י ָּ
יפה ודרְך ַע ָּ
ע ָּ

ס

1 5שמ ִ֞עו ֶאת־ ַה ָּד ָּ ָ֣בר ַהזֶ ה א ֶשר ָּאנכי נׂשא עלי ֶכם קי ָּנה ֵ֥בית יׂש ָּר ָֽאל׃
ָֽ ָּ 2נפ ָּלה ָֽלא־תו ָ֣סיף קום בתו ַלת יׂש ָּר ִ֑אל נט ָּ ֵ֥שה ַעל־ ַאד ָּמ ָּתּה ֵ֥אין
מקי ָּ ָֽמּה׃
יוצאת
ָ֣ 3כי כה ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוה ָּהעיר ַהי ֵ֥צאת ֶא ֶלף ַתש ָ֣איר מ ָּ ִ֑אה ו ַה ֵ֥
מ ָּאה ַתש ֵ֥איר ע ָּׂש ָּרה ל ֵ֥בית יׂש ָּר ָֽאל׃

ס

ָ֣ 4כי ֵ֥כה ָּא ַמר יהָּוה ל ָ֣בית יׂש ָּר ִ֑אל דרשוני ָֽוחיָֽ ו׃
5ו ַ ָֽאל־תדרשו ָֽבית־אל ו ַהגלגָּ ל ָ֣לא ָּתבאו וב ֵ֥אר ֶש ַבע ָ֣לא ַתע ִ֑ברו כי
ַהגלגָּ ל גָּ ֹלָ֣ ה יג ֶלה ו ָֽבית־אל יה ֶ ֵ֥יה ל ָּ ָֽאוֶ ן׃
6דר ֵ֥שו ֶאת־יהָּוה ָֽוחיִ֑ ו ֶפן־יצ ַלח ָּכאש בָ֣ית יוסף ו ָּאכ ָּלֵ֥ה ואין־מ ַכ ֶבה
ית־אל׃
ל ָֽב ָֽ
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ַ 7ההפ ֵ֥כים ל ַלע ָּנה מש ָּ ִ֑פט וצ ָּד ָָּקה ָּל ָּ ֵ֥א ֶרץ הנָֽיחו׃
קורא
ימה וכסיל והפְך ַלב ֶקר ַצל ָּמוֶ ת ויום ַלָ֣י ָּלה ֶהח ִ֑שיְך ַה ָ֣
 8עׂשה כ ָּ
הוֵ֥ה ש ָֽמו׃
י־היָּ ם ַוַָֽֽישפכם ַעל־פנֵ֥י ָּה ָּא ֶרץ י ָּ
ל ָֽמ ַ

ס

ל־עז ושד ַעל־מב ָּ ֵ֥צר ָֽיָּבוא׃
ַ 9ה ַמב ֵ֥ליג שד ַע ָּ ִ֑
ָּׂ 11שנ ֵ֥או ַב ַש ַער מו ִ֑כי ַח וד ֵ֥בר ָּתמים י ָּת ָֽעבו׃
־בר תק ָ֣חו מ ֶמנו ָּב ֵ֥תי גָּ זית בנ ֶיתם
ומׂש ַאת ַ
ל־דל ַ
ָּ 11לכן ַיָ֣ ַען בו ַשס ִֶ֞כם ַע ָּ
י־ח ֶמד נ ַטע ֶתם ו ֵ֥לא תשתו ֶאת־י ָּינָֽם׃
א־תשבו ָּ ִ֑בם ַכרמ ֶ ָ֣
ול ָ֣
12כי יָּ ַדעתי ַר ָ֣בים פשעי ֶכם וַ עצמים ַח ָֽטאתי ֶ ִ֑כם צררי ַצדיק ֹלָ֣ קחי כ ֶפר
ו ֶאביונים ַב ַ ֵ֥ש ַער ה ָֽטו׃
ָּ 13לכן ַה ַמׂשכיל ָּב ֵ֥עת ַההיא י ִ֑דם כי ֵ֥עת ָּר ָּעה ָֽהיא׃
ֹלהי־צ ָּבאות את ֶכם
14דרשו־ ֵ֥טוב ו ַאל־ ָּרע ל ַ ָ֣מ ַען ָֽתחיִ֑ ו ויהי־ ִ֞כן יהָּוה ֱא ָֽ
ַכא ֶ ֵ֥שר א ַמר ֶ ָֽתם׃
ׂ15שנאו־ ָּרע ו ֶ ָ֣א ֱהבו טוב ו ַה ֵ֥ציגו ַב ַש ַער מש ָּ ִ֑פט או ַלי ֶ ָֽי ֱח ַנַֽן יהָּ ֵ֥וה
יוסף׃
ֹלהי־צ ָּבאות שא ֵ֥רית ָֽ
ֱא ָֽ

ס

ָּ 16לכן ָֽכה־ ָּא ַמר יהוָּ ה ֱאֹלהי צ ָּבאות אדנָּ י ב ָּכל־רח ָ֣בות מספד
הו־הו ו ָּקראו א ָּכר ֶאל־א ֶבל ומספד ֶאל־יֵ֥ ודעי
ִ֑
וב ָּכל־חוצות יאמ ָ֣רו
ֶנָֽהי׃
הוָֽה׃
י־א ֱע ֵ֥בר בקרבך ָּא ַ ֵ֥מר י ָּ
17וב ָּכל־כ ָּרמים מספִ֑ד ָֽכ ֶ

ס

־ח ֶשְך
ֵ֥ 18הוי ַהמת ַאוים ֶאת־יָ֣ ום יהָּ ִ֑וה ָּל ָּמה־ ֶ ֵ֥זה ָּל ֶכם יֵ֥ ום יהָּוה הוא ֵ֥
א־אור׃
ול ָֽ
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ַ 19כא ֶשר יָּ נֵ֥ וס איש מפנָ֣י ָּהארי ופגָּ עו ַה ִ֑דב ו ָּ ָ֣בא ַה ַבית ו ָּס ַמְך יָּ דו
ל־הקיר ונ ָּשכו ַהנָּ ָּ ָֽחש׃
ַע ַ
21הלא־ח ֶשְך יֵ֥ ום יהָּוה ולא־ ִ֑אור ו ָּאפל ולא־ ֵ֥נ ַ ָֽגּה ָֽלו׃
ָּׂ 21ש ֵ֥נאתי ָּמ ַאסתי ַחגי ֶ ִ֑כם ו ֵ֥לא ָּארי ַח ב ַעצ ָֽרתי ֶ ָֽכם׃
לו־לי עלות ומנחת ֶיכם ָ֣לא ֶאר ֶצִ֑ה ו ֶ ֵ֥ש ֶלם מריא ֶיכם ֵ֥לא
ם־תע ֵ֥
ָ֣ 22כי א ַ
ַא ָֽביט׃
ָּ 23ה ֵ֥סר מ ָּע ַלי ה ָ֣מון ש ֶ ִ֑ריך וזמ ַ ֵ֥רת נ ָּב ֶליך ֵ֥לא ֶאש ָּ ָֽמע׃
24וי ַ ֵ֥גל ַכ ַמים מש ָּ ִ֑פט וצ ָּדָ ָּקה כ ַ ֵ֥נ ַחל אי ָּ ָֽתן׃
ַ 25הז ָּבחים ומנ ָּחה ָֽהגַ ש ֶתם־לי ַבמד ָּבר ַאר ָּב ֵ֥עים ָּש ָּנה ֵ֥בית יׂש ָּר ָֽאל׃
יכם א ֶ ֵ֥שר
כוכב ֱאֹלָ֣ ה ֶ
26ונ ָּׂשא ֶתם ֵ֚את ס ָ֣כות ַמלכ ֶכם ואת כיָ֣ ון ַצלמ ֶיכִ֑ם ַ
עׂש ֶיתם ָּל ֶ ָֽכם׃
ֹלהי־צ ָּבאות ש ָֽמו׃
27והגלי ֵ֥תי ֶאת ֶכם מ ָּ ָ֣הל ָּאה ל ַד ָּ ִ֑מ ֶׂשק ָּא ַמר יהָּ ֵ֥וה ֱא ָֽ

פ

אשית ַהגוים
ֵ֚ 1 6הוי ַה ַשאנַ ָ֣נים בציון ו ַהבטחים ב ַ ָ֣הר שמ ִ֑רון נקבי ר ָ֣
ובאו ָּל ֶהם ֵ֥בית יׂש ָּר ָֽאל׃
ָּ ֵ֥
2עברו ַ ָֽכלנה וראו ול ֵ֥כו מ ָּשם ח ַ ָ֣מת ַר ָּ ִ֑בה ור ָ֣דו גַ ת־פלשתים הטובים
בולם מגבל ֶ ָֽכם׃
ם־רב ג ָּ
ן־ה ַממ ָּל ָ֣כות ָּהא ֶלה א ַ ֵ֥
מ ַ
ָֽ ַ 3המנַ דים ליָ֣ ום ָּ ִ֑רע וַ ַתגישון ֶ ֵ֥ש ֶבת ָּח ָּ ָֽמס׃
ַ 4ה ָֽשכבים ַעל־מ ָ֣טות שן וסרחים ַעל־ ַערׂשו ָּ ִ֑תם ואכלים ָּכרים מצאן
וַ עגָּ לים מ ֵ֥תוְך ַמר ָֽבק׃
־שיר׃
ַ 5הפרטים ַעל־ ָ֣פי ַה ָּ ִ֑נ ֶבל כ ָּדויד ָּחש ֵ֥בו ָּל ֶהם כלי ָֽ
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ל־ש ֶבר
ַ 6השתים במזרקי יַ ין ורא ֵ֥שית ש ָּמנים ימ ָּ ִ֑שחו ו ֵ֥לא נֶ חלו ַע ֵ֥
יוסף ׃
ָֽ
ָּ 7לכן ַע ָּ ֵ֥תה יגלו ב ָ֣ראש ג ִ֑לים ו ָּסר מר ַ ֵ֥זח סרו ָֽחים׃

פ

ֹלהי צ ָּבאות מ ָּתאב ָּ ָֽאנכי
8נש ַבע אדנָּ י יהוה בנַ פשו נאם־יהוָּ ה ֱא ָ֣
ֹלאּה׃
ֶאת־ג ָ֣און יַ ָֽעקב ו ַארמנ ָּתיו ָּׂשנִ֑אתי והסגַ רתי ֵ֥עיר ומ ָּ ָֽ
9ו ָּהיָּ ה אם־יוָּ תרו ע ָּׂש ָּרה אנָּ שים ב ַ ֵ֥בית ֶא ָּחד וָּ ָֽמתו׃
ן־ה ַבית ו ָּא ִַ֞מר ַלא ֶשר ביַ רכ ֵ֥תי
הוציא ע ָּצמים מ ַ
דודו ומ ָּסרפו ל ָ֣
11ונ ָּׂש ִ֞או ָ֣
הוָֽה׃
ַה ַבית ַה ֵ֥עוד ע ָּמְך ו ָּא ַ ָ֣מר ָּ ִ֑א ֶפס ו ָּא ַ ָ֣מר ָּהס כי ֵ֥לא ל ַהזכיר ב ֵ֥שם י ָּ
יסים ו ַה ַ ֵ֥בית ַה ָּקטן
ָֽ 11כי־הנה יהוָּ ה מ ַצוֶ ה וה ָּכה ַה ַ ֵ֥בית ַהגָּ דול רס ִ֑
בק ָֽעים׃
ַ 12הירצון ַב ֶס ַלע סוסים ָֽאם־יַ חרוש ַבב ָּק ִ֑רים ָֽכי־ה ַפכ ֶתם לראש
מש ָּפט ופ ֵ֥רי צ ָּד ָָּקה ל ַלע ָּנָֽה׃
ַ 13השמחים ל ָ֣לא ָּד ָּ ִ֑בר ָּה ָ֣אמרים הלָ֣ וא ב ָּחזקנו ָּל ַ ֵָ֥קחנו ָּלנו ַקר ָּנַָֽֽים׃
ֹלהי ַהצ ָּבאות גִ֑ וי
הוה ֱא ֵ֥
14כי הנני מקים עלי ֶכם ָ֣בית יׂש ָּראל נאם־י ָּ
ד־נ ֵַ֥חל ָּהע ָּר ָּ ָֽבה׃
ו ָּלח ֵ֥צו ֶאת ֶכם מל ֵ֥בוא ח ָּמת ַע ַ

ס

1 7כה הר ַאני אד ָּ ָ֣ני יהוה והנה יוצָ֣ר ג ַבי בתח ַלת עלָ֣ ות ַה ָּל ִֶ֑קש
ה־ל ֶקש ַא ַחר גזֵ֥י ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
והנ ֶ
2ו ָּהיָּ ה אם־כ ָּלה ֶ ָֽל ֱאכול ֶאת־ע ֶָׂ֣שב ָּה ָּא ֶרץ וָּ א ַמר אד ָּני יהוה ָֽס ַ ָֽלח־נָּ א ֵ֥מי
יָּ קום ַיָֽע ִ֑קב ֵ֥כי ָּקטן ָֽהוא׃
הוָֽה׃
3נ ַ ֵ֥חם יהָּוה ַעל־ ִ֑זאת ֵ֥לא תה ֶיה ָּא ַ ֵ֥מר י ָּ
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אכל
4כה הר ַאני אד ָּ ָ֣ני יהוה והנֵ֥ה קרא ָּל ֵ֥רב ָּבאש אד ָּנָ֣י יהוִ֑ה וַ ת ַ
ת־ה ָֽח ֶלק׃
ֶאת־ת ָ֣הום ַר ָּבה ו ָּאכ ָּלה ֶא ַ
5וָּ א ַמר אד ָּני יהוה ח ַדל־נָּ א ֵ֥מי יָּ קום יַ ע ִ֑קב ֵ֥כי ָּקטן ָֽהוא׃
הוה׃
6נ ַ ֵ֥חם יהָּוה ַעל־ ִ֑זאת גַ ם־היא ָ֣לא ָֽתהיֶ ה ָּא ַמר אד ָּ ֵ֥ני י ָֽ

ס

חומת א ָּ ִ֑נְַֽך וביָּ דו א ָּנְַָֽֽך׃
ָ֣ 7כה הר ַאני והנה אד ָּני נ ָּצב ַעל־ ַ ָ֣
8וַ יא ֶמר יהוָּ ה א ַלי ָּ ָֽמה־ ַא ָּתה ר ֶאה ָּעמוס וָּ א ַמר א ָּ ִ֑נְַֽך וַ ָ֣יא ֶמר אדנָּ י הנני
א־אוסיף עוד ע ֵ֥בור ָֽלו׃
ֵ֥
ָּׂשם אנָּ ְך ב ֶק ֶרב ַע ָ֣מי יׂש ָּראל ָֽל
9ונָּ ַשמו ָּב ָ֣מות יׂש ָּחק ומקד ֵ֥שי יׂש ָּראל יֶ ֱח ָּ ִ֑רבו ו ַקמתי ַעל־ ֵ֥בית יָּ ָּרב ָּעם
ֶב ָּ ָֽח ֶרב׃

פ

11וַ יש ַלח א ַמציָּ ה כ ָ֣הן ָֽבית־אל ֶאל־יָּ ָּרב ָּ ֵ֥עם ֶ ָֽמ ֶלְך־יׂש ָּראל לא ִ֑מר ָּק ַשר
ָּע ֶליך ָּעמוס ב ֶק ֶרב ָ֣בית יׂש ָּראל לא־תו ַ ָ֣כל ָּה ָּא ֶרץ ל ָּהכיל
־כל־ד ָּב ָּ ָֽריו׃
ֶאת ָּ
11כי־כה ָּא ַ ָ֣מר ָּעמוס ַב ֶח ֶרב יָּ ָ֣מות יָּ ָּרב ָּ ִ֑עם ויׂש ָּראל גָּ ֹלֵ֥ ה יג ֶלה מ ַ ֵ֥על
ַאד ָּמ ָֽתו׃

ס

12וַ יא ֶמר א ַמציָּ ה ֶאל־ ָּעמוס חזֶ ה ֵ֥לְך ב ַרח־לך ֶאל־ ֶ ָ֣א ֶרץ יהו ָּ ִ֑דה
וֶ ֱא ָּכל־ ָּ ָ֣שם ֶל ֶחם ו ָּשם תנָּ ָֽבא׃
13ו ָֽבית־אל ָֽלא־תו ֵ֥סיף עוד להנָּ ִ֑בא כי מק ַדש־ ֶמ ֶלְך הוא ו ֵ֥בית ַממ ָּל ָּכה
ָֽהוא׃

ס

14וַ ַי ַען ָּעמוס וַ ָ֣יא ֶמר ֶאל־א ַמציָּ ה לא־נָּ ָ֣ביא ָּאנכי ו ֵ֥לא ֶבן־נָּ ביא ָּא ִ֑נכי
ָֽכי־בוָ ֵ֥קר ָּאנכי ובולֵ֥ס שק ָֽמים׃

1369

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

15וַ י ָּק ָ֣חני יהוָּ ה מ ַאחרי ַה ִ֑צאן וַ יא ֶמר א ַלי יהוָּ ה ֵ֥לְך הנָּ בא ֶאל־ ַע ֵ֥מי
יׂש ָּר ָֽאל׃
16ו ַע ָּתה ש ַ ָ֣מע ד ַבר־יהָּ ִ֑וה ַא ָּ ָ֣תה אמר לא תנָּ בא ַעל־יׂש ָּראל ו ֵ֥לא ַתטיף
ַעל־ ֵ֥בית יׂש ָּ ָֽחק׃
ָּ 17ל ִ֞כן כה־ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה אשת ִ֞ך ָּבעיר תזנֶ ה ו ָּב ֶניך ובנ ֶתיך ַב ֶ ָ֣ח ֶרב יפלו
ו ַאד ָּמתך ַב ֶ ָ֣ח ֶבל תח ָּ ִ֑לק ו ַא ָּתה ַעל־א ָּד ָּמה טמ ָּאה ָּתמות ויׂש ָּראל גָּ ֹלֵ֥ ה
יג ֶלה מ ַ ֵ֥על ַאד ָּמ ָֽתו׃

ס

ֵ֥ 1 8כה הר ַאני אד ָּ ָ֣ני יהוִ֑ה והנה כלֵ֥ וב ָּ ָֽקיץ׃
2וַ יא ֶמר ָּ ָֽמה־ ַא ָּתה ר ֶאה ָּעמוס וָּ א ַמר כלָ֣ וב ָּ ִ֑קיץ וַ יא ֶמר יהוָּ ה א ַלי ָּבא
־אוסיף עוד ע ֵ֥בור ָֽלו׃
ַהקץ ֶאל־ ַע ָ֣מי יׂש ָּראל לא ֵ֥
יכל ַביָ֣ ום ַההוא נאם אד ָּנָ֣י יהוִ֑ה ַ ָ֣רב ַה ֶפגֶ ר
3והילילו שירות ה ָּ
ל־מקום הש ֵ֥ליְך ָּ ָֽהס׃
ב ָּכ ָּ

פ

4שמעו־זאת ַהשאפים ֶאביִ֑ ון ו ַלשבית ענוי־ ָּ ָֽא ֶרץ׃
ה־בר
5לאמר ָּמ ִַ֞תי יַ עבר ַהח ֶדש ונַ ש ָ֣ב ָּירה ֶש ֶבר ו ַה ַש ָּבת ונפת ָּח ָּ ִ֑
יפה ול ַהג ָ֣דיל ֶש ֶקל ול ַעות מאזנֵ֥י מר ָּ ָֽמה׃
ל ַהקטין א ָּ
6לקנות ַב ֶכ ֶסף ַדלים ו ֶאביון ַבע ָ֣בור נַ ע ָּלִ֑ים ו ַמ ַ ֵ֥פל ַבר נַ ש ָֽביר׃
7נש ַ ֵ֥בע יהָּוה בג ָ֣און יַ ע ִ֑קב אם־ ֶאש ַ ֵ֥כח ָּל ֶנ ַצח ָּכל־ ַמעׂשי ֶ ָֽהם׃
שב ָּ ִ֑בּה ו ָּעל ָּתה ָּכאר כ ָּלּה
ַ 8ה ַעל זאת ָֽלא־תר ַ ָ֣גז ָּה ָּא ֶרץ ו ָּא ַבל ָּכל־יו ָ֣
יאור מצ ָּ ָֽרים׃
ונגר ָּ ֵ֥שה ונשק ָּה כ ֵ֥
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אתי ַה ֶש ֶמש ַ ָֽב ָּצ ֳה ָּ ִ֑רים
9ו ָּה ָּיָ֣ה׀ ַביָ֣ ום ַההוא נאם אד ָּנָ֣י יהוה והב ֵ֥
ו ַהח ַשכ ֵ֥תי ָּל ָּא ֶרץ ביֵ֥ ום ָֽאור׃
11ו ָּה ַפכתי ַחגי ֶכם לא ֶבל ו ָּכל־ ָֽשירי ֶכם לקינָּ ה ו ַהעליתי ַעל־ ָּכל־ ָּמתנַ ים
יה כ ָ֣א ֶבל יָּ חיד ו ַאחרי ָּתּה כיֵ֥ ום ָּ ָֽמר׃
ל־כל־ראש ָּקר ָּ ִ֑חה ו ַׂשמת ָּ
ָּׂשק ו ַע ָּ
א־ר ָּעב
11ה ָ֣נה׀ יָּ ָ֣מים ָּבאים נאם אד ָּנָ֣י יהוה והש ַלח ֵ֥תי ָּר ָּעב ָּב ָּ ִ֑א ֶרץ ָֽל ָּ
הוָֽה׃
א־צ ָּ ָ֣מא ַל ַמים ָ֣כי אם־לשמ ַע את דב ֵ֥רי י ָּ
ַל ֶל ֶחם ו ָֽל ָּ
הוה
12ונָּ עו מ ָּיָ֣ם ַעד־יָּ ם ומ ָּצפון ו ַעד־מז ָּ ִ֑רח י ָֽשוטטו ל ַב ֵ֥קש ֶאת־ד ַבר־י ָּ
ו ֵ֥לא ימ ָּ ָֽצאו׃
ַ 13ביום ַההוא תת ַע ַלפנָּ ה ַהבתוֹלת ַהיָּ פות ו ַה ַבחורים ַב ָּצ ָּ ָֽמא׃
ֹלהיך ָּדן וחי ֶ ָ֣ד ֶרְך
ַ 14הנש ָּבעים ב ַאש ַ ָ֣מת ָֽשמרון ו ָּאמרו חי ֱא ֶ
ר־ש ַבע ונָּ פלו ולא־יָּ ֵ֥קומו ָֽעוד׃
ב ָֽא ָּ ִ֑

ס

ָּ 1 9ראיתי ֶאת־אדנָּ י נ ָּ ָ֣צב ַ ָֽעל־ ַהמזב ַח וַ יא ֶמר ַהְך ַה ַכפתור וירע ָ֣שו
ַהספים וב ַצ ַעם ב ָ֣ראש כ ָּלם ו ַאחר ָּיתם ַב ֶ ָ֣ח ֶרב ֶא ֱה ִ֑רג ָֽלא־יָּ נוס ָּל ֶהם
נָּ ס ו ָֽלא־י ָּמלֵ֥ט ָּל ֶהם ָּפ ָֽליט׃
2אם־יַ חת ָ֣רו בשאול מ ָּשם יָּ ָ֣די ת ָּק ִ֑חם ו ָֽאם־יַ עלו ַה ָּש ַמים מ ָּשם
ידם׃
אור ָֽ
3ואם־י ָּ ָֽחבאו ב ָ֣ראש ַה ַכר ֶמל מ ָּ ֵ֥שם א ַחפׂש ול ַקח ִ֑תים ואם־י ָּסתרו
ת־הנָּ ָּחש ונ ָּש ָּ ָֽכם׃
מ ֶנַֽגֶ ד עינַ י ב ַקר ַ ָָ֣קע ַהיָּ ם מ ָּשם א ַצֶוֵ֥ה ֶא ַ
ת־ה ֶח ֶרב וַ ה ָּר ָּג ִַ֑תם
יהם מ ָּשם א ַצֶוֵ֥ה ֶא ַ
4ואם־ילכו ַבשבי לפנָ֣י ָֽאיב ֶ
טובה׃
ו ַׂשמתי עיני על ֶיהם ל ָּר ָּעה ו ֵ֥לא ל ָּ ָֽ
1371
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5וַ אדנָּ י יהוה ַהצ ָּבאות ַהנוג ַע ָּב ָּא ֶרץ וַ ָּתמוג ו ָּאבלו ָּכל־יָ֣ ושבי ָּ ִ֑בּה
יאר מצ ָּ ָֽרים׃
ו ָּעל ָּתה ַכיאר כ ָּלּה ו ָּשק ָּעה כ ֵ֥
י־היָּ ם
ל־א ֶרץ י ָּס ָּ ִ֑דּה ַהק ָ֣רא ל ָֽמ ַ
ַ 6הבו ֶנה ַב ָּש ַמים ַמעלו ָּתו וַ אג ָּדתו ַע ֶ ָ֣
הוֵ֥ה ש ָֽמו׃
ַוַָֽֽישפכם ַעל־פנֵ֥י ָּה ָּא ֶרץ י ָּ
הוִ֑ה הלָ֣ וא ֶאת־יׂש ָּראל
7הלָ֣ וא כבני כשיים ַא ֶ ֵ֥תם לי ב ֵ֥ני יׂש ָּראל נאם־י ָּ
ֶה ֱעליתי מ ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ַרים ופלשתיֵ֥ים מ ַכפתור וַ א ָּ ֵ֥רם מ ָֽקיר׃
8ה ִ֞נה עינָ֣י׀ אד ָּנָ֣י יהוה ַב ַממ ָּל ָּכה ַ ָֽה ַח ָּט ָּאה והש ַמד ָ֣תי א ָּתּה מ ַעל פנָ֣י
הוָֽה׃
ת־בית יַ עקב נאם־י ָּ
ָּהא ָּד ָּ ִ֑מה ֶא ֶפס כי ָ֣לא ַהש ֵ֥מיד ַאשמיד ֶא ֵ֥
ל־הגוים ֶאת־בָ֣ית יׂש ָּר ִ֑אל ַכא ֶשר
ָֽ 9כי־הנה ָּ ָֽאנכי מ ַצוֶ ה וַ הנ ֵ֥עותי ב ָּ ָֽכ ַ
ינ ַוע ַבכ ָּב ָּרה ו ָֽלא־י ֵ֥פול צרור ָּ ָֽא ֶרץ׃
א־תגיש ו ַתקדים ַבעדינו
ַ 11ב ֶ ָ֣ח ֶרב יָּ מותו כל ַח ָּט ָ֣אי ַע ִ֑מי ָּהאמרים ָֽל ַ
ָּה ָּר ָּ ָֽעה׃
יהן
ַ 11ביָ֣ ום ַההוא ָּאָקים ֶאת־ס ַ ֵ֥כת ָּדויד ַהנ ֶ ִ֑פ ֶלת וגָּ ַדר ָ֣תי ֶאת־פרצ ֶ
עולם׃
ימי ָּ ָֽ
יה כ ֵ֥
וַ ה ָֽרס ָּתיו ָּאקים ובנית ָּ
12ל ַמ ַען ָֽיירשו ֶאת־שארית ֱאדום ו ָּכל־ ַהגוים א ֶשר־נק ָּ ֵ֥רא שמי עלי ֶ ִ֑הם
הוה ֵ֥ע ֶׂשה ָֽזאת׃
נאם־י ָּ

פ

שְך
13הנה יָּ מים ָּבאים נאם־יהוָּ ה ונ ַגש חורש ַבקצר וד ֵ֥רְך ענָּ בים במ ָ֣
מוגַָֽֽגנָּ ה׃
ל־הג ָּבעות תת ַ
ַה ָּ ִ֑ז ַַֽרע והטיפו ֶ ָֽה ָּהרים ָּעסיס ו ָּכ ַ
14ו ַשבתי ֶאת־ש ָ֣בות ַע ָ֣מי יׂש ָּראל ו ָּבנִ֞ ו ָּערים נ ַשמות ויָּ ָּשבו ונָּ ט ָ֣עו
יהם׃
ינם ו ָּע ָׂ֣שו גַ נות ו ָּאכלו ֶאת־פר ֶ ָֽ
כ ָּרמים ו ָּשתו ֶאת־י ָּ ִ֑
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שר נָּ ַ ָ֣תתי
ָ֣ ֶ ונ ַטעתים ַעל־ ַאד ָּמ ָּ ִ֑תם ולא ינָּ תשו עוד מ ַעל ַאד ָּמ ָּתם א15
הוה ֱאֹל ֶ ָֽהיך׃
ֵ֥ ָּ ָּל ֶהם ָּא ַמר י
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