הושע HOSEA
שר ָּהיָּ ה ֶאל־הוש ַע ֶבן־בארי בימי עז ָּ ֵ֥יה יו ָּתם ָּא ָּ ֵ֥חז
1 1ד ַבר־יהָּ ָ֣וה׀ א ֶ ָ֣
יואש ֶ ֵ֥מ ֶלְך יׂש ָּר ָֽאל׃
הודה ובימי יָּ ָּרב ָּ ֵ֥עם ֶבן־ ָּ
יחזק ָּיה ַמל ָ֣כי י ָּ ִ֑
הוש ַע
הוה ב ִ֑
2תח ַ ֵ֥לת ד ֶבר־י ָּ

פ

אמר יהוָּ ה ֶאל־הוש ַע לְָ֣ך ַקח־ל ִ֞ך
וַ י ֶ

הוָֽה׃
א ֶשת זנונים ויַ ל ָ֣די זנונים ָֽכי־זָּ נה תזנֶ ה ָּה ָּא ֶרץ ָֽמ ַאחרי י ָּ
3וַ י ֶלְך וַ י ַקח ֶאת־ג ֶמר ַבת־דב ָּ ִ֑לים וַ ַ ֵ֥ת ַהר וַ ָֽת ֶלד־לו ָֽבן׃
4וַ יא ֶמר יהוָּ ה א ָּליו ק ָּ ֵ֥רא שמו יזר ֶ ִ֑עאל כי־ ָ֣עוד מ ַעט ו ָּפ ַקדתי ֶאת־דמי
יזר ֶעאל ַעל־ ָ֣בית יהוא והש ַבתי ַממלכות ֵ֥בית יׂש ָּר ָֽאל׃
5ו ָּה ָּיה ַביָ֣ ום ַה ִ֑הוא ו ָּ ָֽש ַברתי ֶאת־ ֶ ָ֣ק ֶשת יׂש ָּראל בע ֶמק יזר ֶ ָֽעאל׃
6וַ ַת ַהר עוד וַ ָ֣ת ֶלד ַבת וַ ָ֣יא ֶמר לו ק ָּ ֵ֥רא ש ָּמּה ָ֣לא ר ָּ ִ֑ח ָּמה כי לא אוסיף
עוד א ַרחם ֶאת־ ָ֣בית יׂש ָּראל ָֽכי־נָּ ֵׂ֥שא ֶא ָּשא ָּל ֶ ָֽהם׃
יהם ו ָ֣לא ָֽאושיעם
יהוָ֣ה ֱא ָֹֽלה ֶ ִ֑
ושעתים ַב ָּ
הודה א ַרחם ו ָֽה ַ
 7ו ֶאת־בית י ָּ
ב ֶָק ֶשת וב ֶח ֶרב ובמל ָּח ָּמה בסוסים וב ָּפ ָּר ָֽשים׃
8וַ תגמל ֶאת־ ָ֣לא ר ָּ ִ֑ח ָּמה וַ ַת ַהר וַ ֵ֥ת ֶלד ָֽבן׃
9וַ יא ֶמר ק ָּ ֵ֥רא שמו ָ֣לא ַע ִ֑מי כי ַא ֶתם ָ֣לא ַעמי ו ָּאנכי ָֽלא־ ֶאה ֶיֵ֥ה ָּל ֶ ָֽכם׃

ס

ָֽ 1 2ו ָּהיָּ ה מס ַפר ב ָֽני־יׂש ָּראל כ ָ֣חול ַהיָּ ם א ֶ ֵ֥שר ָֽלא־י ַמד ו ָ֣לא י ָּס ִ֑פר ָֽו ָּהיָּ ה
ל־חי׃
במ ִ֞קום א ֶשר־י ָּאמר ָּל ֶהם ָֽלא־ ַע ָ֣מי ַא ֶתם י ָּא ֵ֥מר ָּל ֶהם ב ֵ֥ני ָֽא ָּ ָֽ
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2ונקבצו ב ָֽני־יהו ָּדה וב ָֽני־יׂש ָּראל יַ ח ָּדו ו ָּׂש ֵ֥מו ָּל ֶהם ֵ֥ראש ֶא ָּחד ו ָּעלָ֣ ו
ן־ה ָּ ִ֑א ֶרץ ֵ֥כי גָּ דול יֵ֥ ום יזר ֶ ָֽעאל׃
מ ָּ
3אמ ֵ֥רו ַלאחי ֶכם ַע ִ֑מי ו ַלא ָֽחותי ֶכם ר ָּ ָֽח ָּמה׃
יה
ישּה ו ָּתסר זנונֶ ָּ
4ריבו באמ ֶכם ריבו ָֽכי־היא ָ֣לא אשתי ו ָּאנכי ָ֣לא א ָּ ִ֑
יה׃
יה מ ֵ֥בין ָּש ֶ ָֽד ָּ
פופ ָּ
מ ָּפנֶ יה ונַ א ֶ
ֶ 5פן־ ַאפשי ֶ ָ֣טנָּ ה ער ָּמה וה ַצגתי ָּה כיום הָּ ָֽול ָּ ִ֑דּה ו ַׂשמ ָ֣תי ָּה ַכמד ָּבר ו ַשת ָּה
יה ַב ָּצ ָּ ָֽמא׃
כ ֶ ָ֣א ֶרץ ציָּ ה וַ המת ָּ
6ו ֶאת־ ָּב ֶני ָּה ָ֣לא א ַר ִ֑חם ָֽכי־ב ֵ֥ני זנונים ָֽה ָּמה׃
7כי ָּ ָֽזנ ָּתה א ָּמם הבי ָּשה ָֽהו ָּר ָּ ִ֑תם ָ֣כי ָּאמ ָּרה אל ִָּ֞כה ַאחרי מ ַאה ַבי נתני
קויי׃
ַלחמי ומי ַמי ַצמ ָ֣רי ופשתי ַשמני וש ָּ ָֽ
יה ֵ֥לא
יבות ָּ
ירים ו ָּג ַַָֽֽדרתי ֶאת־גד ָּרּה ונת ֶ
י־ׂשְך ֶאת ַ־דרכְך ַבס ִ֑
ָּ 8לכן הננ ָּ ֵ֥
תמ ָּ ָֽצא׃
9ורד ָּפה ֶאת־מ ַאה ֶבי ָּה ו ָֽלא־ ַת ָ֣שיג א ָּתם ובק ָּש ַתם ו ָ֣לא תמ ָּ ִ֑צא ו ָּאמ ָּרה
ישי ָּ ָֽהראשון ָ֣כי ֵ֥טוב לי ָּאז מ ָּ ָֽע ָּתה׃
ובה ֶאל־א ָ֣
אל ָּכה ו ָּאש ָּ
11והיא ָ֣לא ָּ ָֽיַֽד ָּעה כי ָּ ָֽאנכי נָּ ַ ָ֣תתי ָּלּה ַה ָּד ָּגַֽן ו ַהתי ָ֣רוש ו ַהיצ ָּ ִ֑הר ו ֶכ ֶסף
הר ֵ֥ביתי ָּלּה וזָּ ָּהב ָּע ֵׂ֥שו ַל ָּ ָֽב ַעל׃
ָּ 11ל ָ֣כן ָּאשוב ו ָּל ַקחתי דגָּ ני בעתו ותירושי ב ָֽמוע ִ֑דו וה ַצלתי ַצמ ָ֣רי
ת־ערוָּ ָּ ָֽתּה׃
ופשתי ל ַכסות ֶא ֶ
12ו ַע ָּתה אגַ ֶ ֵ֥לה ֶאת־נַ בל ָּתּה לעינָ֣י מ ַאה ֶ ִ֑בי ָּה ואיש ָֽלא־יַ צי ֶ ֵ֥לנָּ ה מיָּ ָֽדי׃
13והש ַבתי ָּכל־מׂשו ָּׂשּה ַח ָּגּה ָּחד ָּ ָ֣שּה ו ַש ַב ָּ ִ֑תּה וכל מוע ָּ ָֽדּה׃
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שר ָּאמ ָּרה ֶאת ָּ ֵ֥נה ה ָּמה לי א ֶ ֵ֥שר ָּנָֽתנו־לי
14וַ השמתי גַ פנָּ ּה ות ָ֣אנָּ ָּתּה א ֶ ָ֣
מ ַ ָֽאה ָּ ִ֑בי ו ַׂשמ ָ֣תים ליַ ַער וַ א ָּכ ָּל ַתם ַחיַ ֵ֥ת ַה ָּש ֶ ָֽדה׃
שר ַתק ָ֣טיר ָּל ֶהם וַ ַת ַעד נז ָּמּה
15ו ָּפ ַקד ָ֣תי ָּע ֶלי ָּה ֶאת־ימי ַהב ָּעלים א ֶ ָ֣
הוָֽה׃
ִ֑יה וא ֵ֥תי ָּשכ ָּחה נאם־י ָּ
ו ֶחליָּ ָּתּה וַ ת ֶלְך ַאח ָ֣רי מ ַאה ֶב ָּ

פ

ָּ 16לכן הנה ָּ ָֽאנכי מ ַפ ֶתי ָּה ו ָֽה ַלכתי ָּה ַהמד ָּ ִ֑בר וד ַברתי ַעל־ל ָּ ָֽבּה׃
17ונָּ ַתתי ָּלּה ֶאת־כ ָּר ֶמי ָּה מ ָּשם ו ֶאת־ ֵ֥ע ֶמק ָּעכור ל ֶ ָ֣פ ַתח תקָּ ִ֑וה ו ָּענ ָּתה
ֹלתּה מ ֶ ָֽא ֶרץ־מצ ָּ ָֽרים׃
ָּש ָּמה כי ָ֣מי נעו ֶרי ָּה וכיום ע ָּ ֵ֥

ס

־לי עוד
ישי ו ָֽלא־תקראי ֵ֥
18ו ָּה ָּיה ַביום־ ַההוא נאם־יהוָּ ה תקראי א ִ֑
ַבע ָֽלי׃
יה ו ָֽלא־יזָּ כ ֵ֥רו עוד בש ָּ ָֽמם׃
 19וַ הסרתי ֶאת־ש ֵ֥מות ַהב ָּעלים מ ִ֑פ ָּ
21ו ָּכ ַרתי ָּל ֶהם ברית ַביָ֣ ום ַההוא עם־ ַח ַית ַה ָּש ֶדה ועם־ ָ֣עוף ַה ָּש ַמים
ן־ה ָּא ֶרץ והש ַכבתים
ו ֶר ֶמׂש ָּ ָֽהא ָּד ָּ ִ֑מה ו ֶק ֶשת ו ֶח ֶרב ומל ָּח ָּמה ֶאש ָ֣בור מ ָּ
ָּל ֶ ָֽב ַטח׃
עולִ֑ם וא ַרׂש ֵ֥תיְך לי ב ֶצ ֶָ֣דק ובמש ָּפט וב ֶח ֶסד
21וא ַרׂש ֵ֥תיְך לי ל ָּ
וָֽ ב ַרח ָֽמים׃
הוָֽה׃
22וא ַרׂש ֵ֥תיְך לי ֶב ֱאמו ָּ ִ֑נה ויָּ ַד ַעת ֶאת־י ָּ

ס

ת־ה ָּש ָּ ִ֑מים והם יַ ענֵ֥ ו
23ו ָּה ָּיָ֣ה׀ ַביָ֣ ום ַההוא ֶ ָֽא ֱענֶ ה נאם־יהוָּ ה ֶא ֱע ֶנה ֶא ַ
ת־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ֶא ָּ
24ו ָּה ָּ ָ֣א ֶרץ ַתענֶ ה ֶאת־ ַה ָּד ָּגַֽן ו ֶאת־ ַהתי ָ֣רוש ו ֶאת־ ַהיצ ָּ ִ֑הר והם יַ ענֵ֥ ו
ֶ ָֽאת־יזר ֶ ָֽעאל׃
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א־עמי
ת־לא ר ָּ ִ֑ח ָּמה ו ָּא ַמרתי ל ָֽל ַ
25וז ַרעתי ָּה לי ָּב ָּא ֶרץ ו ָֽר ַחמתי ֶא ָ֣
ֹלהי׃
אמר ֱא ָּ ָֽ
י־א ָּתה והוא י ַ ֵ֥
ַעמ ַ

פ

1 3וַ יא ֶמר יהוָּ ה א ַלי עֵ֚ וד ָ֣לְך ֱ ָֽא ַהב־א ָּשה א ֵ֥ה ַבת ר ַע ומנָּ ָּ ִ֑א ֶפת כ ַאה ַבת
ישי
ֹלהים אחרים ואהבי אש ֵ֥
ל־א ָ֣
יהוָּ ה ֶאת־בנָ֣י יׂש ָּראל והם פנים ֶא ֱ
ענָּ ָֽבים׃
2וָּ ֶאכ ֶ ָ֣ר ָּה לי ַבחמ ָּ ֵ֥שה ָּע ָּׂשר ָּ ִ֑כ ֶסף ו ֵ֥ח ֶמר ׂשערים ול ֵֶ֥תְך ׂשע ָֽרים׃
3וָּ א ַ ָ֣מר א ֶלי ָּה יָּ מים ַרבים ָ֣תשבי לי ָ֣לא תזני ו ֵ֥לא ָֽתהיי ל ִ֑איש וגַ ם־אני
א ָּ ָֽליְך׃
ָ֣ 4כי׀ יָּ ָ֣מים ַרבים ָֽישבו ב ָ֣ני יׂש ָּראל ֵ֥אין ֶמ ֶלְך ו ָ֣אין ָּׂשר ו ֵ֥אין ֶז ַבח ו ָ֣אין
ַמצ ָּ ִ֑בה ו ֵ֥אין אפוד ות ָּר ָֽפים׃
ַ 5א ַחר יָּ שבו בנָ֣י יׂש ָּראל ובקשו ֶאת־יהָּ ָ֣וה ֱאֹלהי ֶהם ואת ָּדוָ֣ד ַמל ָּכִ֑ם
הוה ו ֶאל־טובו ב ַאח ֵ֥רית ַהיָּ ָֽמים׃
ופחדו ֶאל־י ָּ
ָּ

פ

1 4שמ ֵ֥עו ד ַבר־יהָּוה ב ָ֣ני יׂש ָּר ִ֑אל ָ֣כי ריב ַ ָֽליהוָּ ה עם־יוש ָ֣בי ָּה ָּא ֶרץ כי
ין־ד ַעת ֱאֹלהים ָּב ָּ ָֽא ֶרץ׃
ין־ח ֶסד ו ָֽא ַ ֵ֥
ין־א ֶמת ָֽוא ֶ
א ֱ
ָּ 2אֹלָ֣ ה ו ַכחש ו ָּר ֵ֥צ ַח וגָּ נב ונָּ ִ֑אף ָּפ ָּרצו ו ָּד ֵ֥מים ב ָּדמים נָּ ָּגָֽעו׃
ל־יושב ָּבּה ב ַחיַ ֵ֥ת ַה ָּש ֶדה וב ָ֣עוף
ָ֣
ַ 3על־ ָ֣כן׀ ֶת ֱא ַ ָ֣בל ָּה ָּא ֶרץ ואמ ַלל ָּכ
ַה ָּש ָּ ִ֑מים וגַ ם־דגֵ֥י ַה ָּים י ָּא ָֽספו׃
יבי כ ָֽהן׃
ֵ֥ ַ 4אְך איש ַאל־יָּ רב ו ַאל־יו ַ ָ֣כח ִ֑איש ו ַעמך כמר ֵ֥
5ו ָּכ ַשל ָּ ָ֣ת ַהיום ו ָּכ ַשל גַ ם־נָּ ביא עמך ָּלִ֑י ָּלה ו ָּדמיתי א ֶ ָֽמך׃

1340

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

י־א ִָּ֞תה ַה ַ ָ֣ד ַעת ָּמ ַאס ָּת ו ֶאמ ָּ ָֽאסאך מ ַכ ָ֣הן לי
6נד ֵ֥מו ַעמי מב ָ֣לי ַה ָּ ִ֑ד ַעת ָֽכ ַ
ם־אני׃
ֹלהיך ֶאש ַ ֵ֥כח ָּב ֶניך גַ ָּ ָֽ
תורת ֱא ֶ
וַ תש ַכח ַ ָ֣
7כר ָּבם ָ֣כן ָּ ָֽחטאו־ ִ֑לי כבו ָּדם ב ָּקלֵ֥ ון ָּא ָֽמיר׃
ַ 8ח ַ ֵ֥טאת ַעמי יא ִ֑כלו ו ֶאל־עו ָּנם יׂש ֵ֥או נַ פ ָֽשו׃
ומע ָּל ָּליו ָּא ֵ֥שיב ָֽלו׃
ופ ַקדתי ָּע ָּליו ד ָּר ָּכיו ַ
 9ו ָּה ָּיֵ֥ה ָּכ ָּעם ַככ ִ֑הן ָּ
הוֵ֥ה ָּעזבו לש ָֽמר׃
11ו ָּ ָֽאכלו ו ָ֣לא יׂש ָּבעו הזנו ו ָ֣לא יפ ִ֑רצו ָֽכי־ ֶאת־י ָּ
11זנות ו ַ ֵ֥יַֽין ותירוש י ַ ַָָֽֽֽקח־לָֽב׃
ומקלו יַ גָ֣יד לִ֑ ו ָ֣כי ר ַוח זנונים הת ָּעה וַ יזנו מ ַ ֵ֥ת ַחת
ַ 12עמי בע ָ֣צו יש ָּאל ַ
יהם׃
ֱאֹלה ֶ ָֽ
ַ 13על־ ָּראשי ֶה ָּהרים יזַ בחו ו ַעל־ ַהג ָּבעות י ַקטרו ַ ָ֣ת ַחת ַאלון ולב ֶנה
וא ָּלה ָ֣כי ָ֣טוב צ ָּ ִ֑לּה ַעל־כן תזנֶ ינָּ ה בנָ֣ ותי ֶכם ו ַכלות ֶיכם תנָּ ַ ָֽאפנָּ ה׃
יכם ָ֣כי תנָּ ַאפנָּ ה
ל־כ ָֽלות ֶ
יכם ָ֣כי תזנֶ ינָּ ה ו ַע ַ
א־אפקוד ַעל־בנות ֶ
ָֽ 14ל ֶ
ם־הקדשות יזַ בִ֑חו ו ָּ ֵ֥עם ָֽלא־יָּבין י ָּל ָֽבט׃
ם־הזנָ֣ ות י ָּפרדו וע ַ
כי־הם ע ַ
ל־ת ָ֣באו ַהגלגָּ ל
הודה ו ַא ָּ
 15אם־ז ֶנה ַא ָּתה יׂש ָּראל ַאל־יֶ א ַשם י ָּ ִ֑
הוָֽה׃
־תעלו בָ֣ית ָּאוֶ ן ו ַאל־ת ָּשבעו ַחי־י ָּ
ו ַ ָֽאל ַ
ֵ֚ 16כי כ ָּפ ָּ ָ֣רה ָֽסר ָּרה ָּס ַרר יׂש ָּר ִ֑אל ַע ָּתה יר ָ֣עם יהוָּ ה כ ֶכ ֶבׂש ַב ֶמר ָּ ָֽחב׃
ָֽח־לו׃
17חבור ע ַצבים ֶאפ ָּרים ַ ָֽה ַנ ָֽ
ָֽיה׃
ָּ 18סר ָּסב ָּ ִ֑אם ַהזנָ֣ה הזנו ָּאה ֵ֥בו הבו ָּקלון ָּמג ֶנ ָּ
חותם׃
ִ֑יה ויבשו מזב ָּ ָֽ
ָּ 19צ ַ ֵ֥רר רו ַח או ָּתּה בכנָּ ֶפ ָּ
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1 5שמעו־זאת ַהכהנים ו ַהק ָ֣שיבו׀ ָ֣בית יׂש ָּראל ובית ַה ֶמ ֶלְך ַהאזינו ֵ֥כי
ל־ת ָֽבור׃
רוׂשה ַע ָּ
יתם למצ ָּפה ו ֶר ֶשת פ ָּ ֵ֥
י־פח ֱהי ֶ ָ֣
ָּל ֶכם ַהמש ָּ ִ֑פט ָֽכ ַ
מוסר לכ ָּ ָֽלם׃
2ו ַשח ָּ ֵ֥טה ׂשטים ֶהע ִ֑מיקו וַ אני ָּ ֵ֥
3אני יָּ ַ ָ֣דעתי ֶאפ ַרים ויׂש ָּראל ָֽלא־נכ ַ ָ֣חד מ ֶ ִ֑מני כי ַע ָּתה הז ָ֣ני ָּת ֶאפ ַרים
נט ָּמא יׂש ָּר ָֽאל׃
יהם ָ֣כי ר ַוח זנונים בקר ָּבם
ל־א ָֹֽלה ֶ ִ֑
יהם ָּלשוב ֶא ֱ
4לא יתנו ַ ָ֣מ ַעלל ֶ
הוה ֵ֥לא יָּ ָּ ָֽדעו׃
ו ֶאת־י ָּ
5ו ָּע ָּ ֵ֥נה ג ָֽאון־יׂש ָּראל ב ָּפ ָּנִ֑יו ויׂש ָּר ָ֣אל ו ֶאפ ַרים י ָּ ָֽכשלו ַבעונָּ ם ָּכ ַ ֵ֥של
הודה ע ָּ ָֽמם׃
גַ ם־י ָּ
6בצא ָּ ָ֣נם ובב ָּק ָּרם ָֽילכו ל ַב ֵ֥קש ֶאת־יהָּוה ו ָ֣לא ימ ָּ ִ֑צאו ָּח ַלץ מ ֶ ָֽהם׃
יהם׃
־חלק ֶ ָֽ
ַ 7ביהָּ ָ֣וה ָּבגָּ דו ָֽכי־ ָּב ֵ֥נים זָּ רים יָּ ָּ ִ֑לדו ַע ָּתה יאכלֵ֥ם ח ֶדש ֶאת ֶ

ס

יָּמין׃
8תקעו שו ָּפר ַבגב ָּעה חצצ ָּרה ָּב ָּר ָּ ִ֑מה ָּהריעו ָ֣בית ָּאוֶ ן ַאח ֶריך בנ ָֽ
ֶ 9אפ ַרים ל ַש ָּ ָ֣מה ָֽתהיֶ ה ביום ָֽתוכ ָּ ִ֑חה בשבטי יׂש ָּראל הו ַדעתי נֶ ֱא ָּמ ָּ ָֽנה׃
ָּ 11היו ָּׂש ָ֣רי יהו ָּדה כ ַמסיגי ג ִ֑בול עלי ֶהם ֶאש ֵ֥פוְך ַכ ַמים ֶעב ָּר ָֽתי׃
י־צו׃
ָּ 11ע ֵ֥שוק ֶאפ ַרים ר ָ֣צוץ מש ָּ ִ֑פט ָ֣כי הואיל ָּה ַלְך ַאחר ָּ ָֽ
הודה׃
12וַ א ֵ֥ני ָּכ ָּעש ל ֶאפ ָּ ִ֑רים ו ָּכ ָּר ָָּקב ל ֵ֥בית י ָּ ָֽ
ל־אשור
13וַ יַ רא ֶאפ ַרים ֶאת־ ָּחליו ָֽויהו ָּדה ֶאת־מזרו וַ י ֶלְך ֶאפ ַרים ֶא ַ
יוכל לר ָ֣פא ָּל ֶכם ו ָֽלא־יג ֶ ֵ֥הה מ ֶכם ָּמזָֽ ור׃
וַ יש ַלח ֶאל־ ֶ ָ֣מ ֶלְך יָּ ִ֑רב והוא לא ַ
ָ֣ 14כי ָּאנכי ַכ ַש ַחל ל ֶאפ ַרים ו ַככפיר ל ָ֣בית יהו ָּ ִ֑דה אני אני ֶאטרף ואלְך
ֶא ָּשא ו ֵ֥אין ַמ ָֽציל׃
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ובה ֶאל־מקומי ַ ֵ֥עד א ֶ ָֽשר־יֶ אשמו ובק ָ֣שו ָּפ ָּנִ֑י ַב ַ ֵ֥צר ָּל ֶהם
15אלְך ָּאש ָּ
י ַשח ָֽרנני׃
1 6לכו ונָּ ָ֣שו ָּבה ֶאל־יהוָּ ה כי ֵ֥הוא ָּט ָּרף ויר ָּפ ִ֑אנו ַיְַֽך ויַ חב ָֽשנו׃
2י ַחינו מי ָּ ִ֑מים ַביום ַהשלישי יקמנו ונח ֶ ֵ֥יה ל ָּפ ָּ ָֽניו׃
וצ ִ֑או ויָּבוא ַכגֶ ֶשם ָּלנו
3ונד ָּ ָ֣עה נרד ָּפה ָּל ַד ַעת ֶאת־יהוָּ ה כ ַש ַחר נָּ ָ֣כון ָֽמ ָּ
כ ַמלקוש יֵ֥ ֶורה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ָּ 4מה ֶ ָֽא ֱע ֶׂשה־לך ֶאפ ַרים ָּ ֵ֥מה ֶא ֱע ֶׂשה־לך יהו ָּ ִ֑דה ו ַחסד ֶכם ַ ָֽכענַ ן־ב ֶקר
ו ַכ ַטל ַמש ֵ֥כים ה ָֽלְך׃
י־פי ומש ָּפ ֶטיך ֵ֥אור י ָֽצא׃
ַ 5על־כן ָּח ַצבתי ַבנביאים ה ַרגתים באמר ִ֑
6כי ֶ ֵ֥ח ֶסד ָּח ַפצתי ולא־ ָּ ִ֑ז ַבח ו ַ ֵ֥ד ַעת ֱאֹלהים מע ָֽלות׃
7וה ָּמה כ ָּא ָּדם ָּעב ָ֣רו ב ִ֑רית ָּשם ָּ ֵ֥בגדו ָֽבי׃
8גל ָּעד קר ַית ָ֣פעלי ָּ ִ֑אוֶ ן עק ָּבה מ ָּ ָֽדם׃
חו־שכ ָּמה ֵ֥כי ז ָּמה ָּע ָֽׂשו׃
9וכ ַחכי איש גדודים ֶ ֵ֚ח ֶבר ָֽכהנים ֶד ֶרְך י ַרצ ֶ ִ֑
11בבית יׂש ָּראל ָּראיתי ַשע ָֽריר ָּיִ֑ה ָּ ֵ֚שם זנָ֣ ות ל ֶאפ ַרים נט ָּמא יׂש ָּר ָֽאל׃
הודה ָּ ֵ֥שת ָּקציר ָּלְִ֑ך בשובי ש ֵ֥בות ַע ָֽמי׃
11גַ ם־י ָּ

פ

1 7כ ָּרפ ָ֣אי ליׂש ָּראל ונג ִ֞ ָּלה עון ֶאפ ַרים ו ָּר ָ֣עות ָֽשמרון ֵ֥כי ָּפעלו ָּ ִ֑ש ֶקר
וגַ ָּנָ֣ב יָּבוא ָּפ ַ ֵ֥שט גדוד ַב ָֽחוץ׃
יהם ֶ ֵ֥נַֽגֶ ד
2ו ַבל־ ָֽיאמרו לל ָּב ָּבם ָּכל־ ָּר ָּע ָּתם זָּ ָּ ִ֑כרתי ַע ָּתה ס ָּב ָ֣בום ַ ָֽמ ַעלל ֶ
ָּפ ַני ָּהיָֽ ו׃
־מ ֶלְך וב ַכחש ֶיהם ָּׂש ָֽרים׃
3ב ָּר ָּע ָּתם י ַׂשמחו ֶ ִ֑
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4כ ָּלם מ ָּ ָ֣נאפים כ ָ֣מו ַתנור בע ָּרה ָֽמא ֶ ִ֑פה יש ָ֣בות מעיר מלֵ֥ וש ָּבצק
ַעד־חמ ָּצ ָֽתו׃
5יָ֣ ום ַמלכנו ֶה ֱחלֵ֥ ו ָּׂשרים ח ַ ָ֣מת מ ָּ ִ֑יַֽין ָּמ ַ ֵ֥שְך יָּ דו ֶאת־ֹלצ ָֽצים׃
שן ָֽאפ ֶהם ב ֶקר ֵ֥הוא בער
ל־ה ַלי ָּלה יָּ ָ֣
ָֽ 6כי־קרבו ַכ ַתנור ל ָּבם ב ָּאר ָּ ִ֑בם ָּכ ַ
כ ֵ֥אש ֶל ָּה ָּ ָֽבה׃
7כ ָּלם י ַחמו ַכ ַתנור ו ָּאכלו ֶאת־ ָֽשפטי ֶ ִ֑הם ָּכל־ ַמלכי ֶ ָ֣הם נָּ ָּפלו אין־ק ֵ֥רא
ָּב ֶהם א ָּ ָֽלי׃
ֶ 8אפ ַרים ָּב ַעמים ָ֣הוא יתבו ָּ ִ֑לל ֶאפ ַרים ָּה ָּ ֵ֥יה ע ָּגה ב ֵ֥לי הפו ָּ ָֽכה׃
ָּ 9אכלו זָּ רים כחו והוא ָ֣לא יָּ ָּ ִ֑דע גַ ם־ׂשי ָּבה ָּ ָ֣זַֽר ָּקה בו והוא ֵ֥לא יָּ ָּ ָֽדע׃
יהם ו ֵ֥לא בקשהו
הוָ֣ה ֱא ָֹֽלה ֶ
א־שבו ֶאל־י ָּ
11ו ָּע ָּנֵ֥ה ג ָֽאון־יׂש ָּראל ב ָּפ ָּנִ֑יו ו ָֽל ָּ
ל־זאת׃
ב ָּכ ָֽ
11וַ י ָ֣הי ֶאפ ַרים כיו ָּ ֵ֥נה פו ָּתה ָ֣אין ִ֑לב מצ ַ ֵ֥רים ָּק ָּראו ַא ֵ֥שור ָּה ָּ ָֽלכו׃
שר ילכו ֶאפרוׂש עלי ֶהם רשתי כ ֵ֥עוף ַה ָּש ַמים ָֽאורי ִ֑דם ַאיסרם
ַ 12כא ֶ ָ֣
כש ַמע ַלע ָּד ָּ ָֽתם׃

ס

13אוי ָּל ֶהם ָֽכי־נָּ ד ָ֣דו מ ֶמני ֵ֥שד ָּל ֶהם ָֽכי־ ָּ ָ֣פשעו ִ֑בי ו ָּאנ ָ֣כי ֶאפדם וה ָּמה
דב ֵ֥רו ָּע ַלי כזָּ ָֽבים׃
ל־ד ָּגַֽן ותירוש
בותם ַע ָּ
14ו ָֽלא־זָּ עקו א ַלי בל ָּבם ֵ֥כי יילילו ַעל־משכ ָּ ִ֑
גוררו יָּ ֵ֥סורו ָֽבי׃
ית ָּ
בו־רע׃
15וַ א ָ֣ני י ַסרתי ח ַזַֽקתי ז ָֽרוע ָּ ִ֑תם וא ַלי י ַחש ָּ ָֽ
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שונִ֑ם
16יָּ ָ֣שובו׀ ָ֣לא ָּעל ָּהיו כ ֶ ָָ֣ק ֶשת רמיָּ ה יפלֵ֥ ו ַב ֶח ֶרב ָּׂשר ֶיהם מ ַז ַָ֣עם ל ָּ
זֵ֥ ו ַלע ָּגם ב ֶ ֵ֥א ֶרץ מצ ָּ ָֽרים׃
ל־תורתי
ָּ
הוִ֑ה ַי ֵַ֚ען ָּעב ָ֣רו בריתי ו ַע
ֶ 1 8אל־חכךָ֣ ש ָּפר ַכ ֶנ ֶשר ַעל־בָ֣ית י ָּ
ָּפ ָּ ָֽשעו׃
ֹלהי י ַַָֽֽדענוך יׂש ָּר ָֽאל׃
2לי יז ָּ ִ֑עקו ֱא ַ ֵ֥
3זָּ ַ ֵ֥נח יׂש ָּראל ִ֑טוב אויב יר ָֽדפו׃
4הם המליכו ו ָ֣לא מ ֶמני הׂשירו ו ָ֣לא יָּ ָּ ִ֑דעתי ַכס ָּפָ֣ם וז ָּה ָּבם ָּעׂשו ָּל ֶהם
ע ַצבים ל ַמ ַען י ָּכ ָֽרת׃
ד־מ ַתי ֵ֥לא יוכלו נ ָּק ָֽין׃
5זָּ נַ ח ֶעגלְָ֣ך ָֽשמרון ָּח ָּ ֵ֥רה ַאפי ָּ ִ֑בם ַע ָּ
6כי מיׂש ָּראל והוא ָּח ָּ ָ֣רש ָּע ָּׂשהו ו ֵ֥לא ֱאֹלהים ִ֑הוא ָֽכי־ש ָּב ָ֣בים יָֽהיֶ ה
עגֶ ל שמ ָֽרון׃
־ק ַמח
7כי ֵ֥רו ַח יז ָּרעו וסו ָּ ָ֣פ ָּתה יק ִ֑צרו ָּק ָּ ָ֣מה ָֽאין־לו ֶ ֵ֚צ ַמח ב ָ֣לי ַיָֽע ֶׂשה ֶ
אולָ֣י יַ ָֽע ֶׂשה זָּ רים יב ָּל ָֽעהו׃
ַ
ין־ח ֶפץ ָֽבו׃
8נב ַלע יׂש ָּר ִ֑אל ַע ָּתה ָּהיָ֣ ו ַבגוים ככלי ָֽא ֵ֥
בודד לִ֑ ו ֶאפ ַרים התנֵ֥ ו א ָּה ָֽבים׃
ָֽ 9כי־ה ָּמה ָּעלָ֣ ו ַאשור ֶפ ֶרא ָ֣
ַ 11גם ָֽכי־יתנֵ֥ ו ַבגוים ַע ָּ ָ֣תה א ַקבצִ֑ם וַ יָּ ָ֣חלו מ ָּעט מ ַמ ָּשא ֶ ֵ֥מ ֶלְך ָּׂש ָֽרים׃
ָֽ 11כי־הר ָּ ֵ֥בה ֶאפ ַרים מזבחת ַלח ִ֑טא ָּהיו־לֵ֥ ו מזבחות ַלח ָֽטא׃
מו־זר נֶ ח ָּ ָֽשבו׃
ֶ 12אכ ָּתוב־ לו רבו ָֽת ָּור ִ֑תי כ ָּ
הוה ָ֣לא ָּר ָּצִ֑ם ַע ִָּ֞תה יזכר עונָּ ם
13זב ָ֣חי ַהב ָּה ַבי יזבחו ָּב ָּׂשר וַ יאכלו י ָּ
אותם ה ָּמה מצ ַ ֵ֥רים יָּ ָֽשובו׃
ויפ ָ֣קד ַחט ָּ
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יהודה הר ָּבה ָּע ָ֣רים בצ ִ֑רות
יכלות ָֽו ָּ
14וַ יש ַכח יׂש ָּראל ֶאת־עׂשהו וַ י ֶבן ָֽה ָּ
יה׃
י־אש ב ָּע ָּריו ו ָּאכ ָּלה ַארמנ ֶ ָֽת ָּ
וש ַלחת ָ֣

ס

ֹלהיך ָּא ַ ָ֣הב ָּת
ית מ ַעָ֣ל ֱא ֶ ִ֑
ַ 1 9אל־תׂש ַמח יׂש ָּראל׀ ֶאל־גיל ָּ ָֽכ ַעמים ֵ֥כי זָּ נ ָּ
ֶאתנָּ ן ַעל ָּכל־גָּ רנֵ֥ ות ָּד ָּגַָֽֽן׃
ֵ֥ 2ג ֶרן וָּ ֶיַֽ ֶקב ָ֣לא יר ִ֑עם ותירוש י ַ ֵ֥כ ֶחש ָּ ָֽבּה׃
אכלו׃
הוִ֑ה ו ָּשב ֶאפ ַרים מצ ַרים וב ַאשור ָּט ֵ֥מא י ָֽ
ֵ֥ 3לא ישבו ב ֶ ָ֣א ֶרץ י ָּ
יהם כ ֶל ֶחם אונים ָּל ֶהם
4לא־יסכו ַליהָּ ֵ֥וה׀ יַ ין ו ָ֣לא יֶ ָֽ ֶערבו־לו זבח ֶ
הוָֽה׃
י־לח ָּ ָ֣מם לנַ פ ָּשם ֵ֥לא יָּבוא ֵ֥בית י ָּ
ָּכל־אכ ָּליו י ַט ָּ ִ֑מאו ָֽכ ַ
ָֽ ַ 5מה־ ַתעׂשו ליָ֣ ום מו ִ֑עד וליום ַחג־יהָּ ָֽוה׃
ָֽ 6כי־הנה ָּ ָֽהלכו משד מצ ַ ֵ֥רים ת ַקבצם ָ֣מף ת ַקב ִ֑רם ַמח ַ ָ֣מד ל ַכס ָּפם
יהם׃
קמוׂש י ָָּֽירשם ח ַוח ב ָּא ֳהל ֶ ָֽ
ָ֣ ָּ 7באו׀ י ָ֣מי ַהפק ָּדה ָּ ֵ֚באו י ָ֣מי ַהשלם ידעו יׂש ָּר ִ֑אל ֱאוָ֣יל ַהנָּ ביא משגָּ ע
ָ֣איש ָּהר ַוח ַ ֵ֚על ָ֣רב עונך ו ַר ָּבה ַמׂשט ָּ ָֽמה׃
ל־כל־ד ָּר ָּכיו ַמׂשט ָּמה ב ֵ֥בית
ֹלהי נָּ ִ֞ביא ַפח יָּ קוש ַע ָּ
ם־א ָּ ִ֑
8צ ֶ ֵ֥פה ֶאפ ַרים ע ֱ
ֹלהיו׃
ֱא ָּ ָֽ
אותם׃
ימי ַהגב ָּ ִ֑עה יז ָ֣כור עונָּ ם יפקוד ַחט ָּ ָֽ
ֶ 9הע ָֽמיקו־שחתו כ ָ֣

ס

ַ 11כענָּ ָ֣בים ַבמד ָּבר ָּמ ָּצאתי יׂש ָּראל כבכו ָּרה בתאנָּ ה ב ָ֣ראשי ָּתּה ָּראיתי
א ָֽבות ֶיכִ֑ם ה ָּמה ָּ ָ֣באו ַ ָֽב ַעל־פעור וַ י ָּנַָֽֽזרו ַלב ֶשת וַ יהיֵ֥ ו שקוצים
כ ָּא ֳה ָּ ָֽבם׃
ֶ 11אפ ַרים ָּכעוף יתעו ָ֣פף כבו ָּ ִ֑דם מל ָּ ֵ֥דה ומ ֶב ֶטן ומה ָּריָֽ ון׃
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12כי אם־יגַ דלו ֶאת־בני ֶהם וש ַכלתים ָֽמ ָּא ָּ ִ֑דם ָֽכי־גַ ם־ ֵ֥אוי ָּל ֶהם בׂשו ֵ֥רי
מ ֶ ָֽהם׃
הוציא ֶאל־הרג
תולָ֣ה בנָּ ֶוִ֑ה ו ֶאפ ַרים ל ֵ֥
ר־ר ֵ֥איתי לצור ש ָּ
ֶ 13אפ ַרים ַכא ֶש ָּ
ָּב ָּנָֽיו׃
ן־ל ֶהם ֶ ָ֣ר ֶחם ַמשכיל ו ָּש ַדים צמ ָָֽקים׃
הוה ַמה־ת ִ֑תן ת ָּ
ן־ל ֶ ֵ֥הם י ָּ
 14ת ָּ
ָּ 15כל־ ָּר ָּע ָּתם ַבגלגָּ ל ָֽכי־ ָּ ָ֣שם ׂשנאתים ַ ֵ֚על ָ֣ר ַע ַ ָֽמ ַעללי ֶהם מביתי אגָּ ר ִ֑שם
לא אוסף ַאה ָּב ָּתם ָּכל־ ָּׂשר ֶיהם סר ָֽרים׃
16ה ָּכָ֣ה ֶאפ ַרים ָּשר ָּ ֵ֥שם יָּבש פ ָ֣רי ַ ָֽבלי־־יַ ע ִׂ֑שון ַ ֵ֚גם ָ֣כי יָֽלדון וה ַמתי
ַמח ַמ ֵ֥די בט ָּנָֽם׃

ס

17ימ ָּא ָ֣סם ֱאֹל ַהי כי ֵ֥לא ָּשמעו לִ֑ ו ויהיֵ֥ ו נדדים ַבגויָֽם׃

ס

ֶ 1 10ג ֶפן בוקק יׂש ָּראל פרי י ַשוֶ ה־לִ֑ ו כ ָ֣רב לפריו הר ָּבה ַ ָֽלמזבחות
כ ָ֣טוב ל ַארצו היטיבו ַמצ ָֽבות׃
בותם׃
חותם ישדד ַמצ ָּ ָֽ
ָּ 2ח ַ ֵ֥לק ל ָּבם ַע ָּ ָ֣תה יֶ א ָּ ִ֑שמו ֵ֚הוא יַ ע ָ֣רף מזב ָּ
3כי ַע ָּתה ָֽיאמרו ֵ֥אין ֶמ ֶלְך ָּ ִ֑לנו ָ֣כי לא יָּ ראנו ֶאת־יהוָּ ה ו ַה ֶמ ֶלְך
ה־לנו׃
ה־יָֽע ֶׂש ָּ ָֽ
ַמ ַ
ופ ַרח ָּכראש מש ָּפט ַעל ַתל ֵ֥מי
4דב ָ֣רו ד ָּברים ָּאלֵ֥ ות ָּשוא ָּכ ָ֣רת ב ִ֑רית ָּ
ָּׂש ָּ ָֽדי׃
י־א ַבל ָּע ָּליו ַעמו וכ ָּמ ָּריו ָּע ָּלָ֣יו
5ל ֶעגלות בָ֣ית ָּאוֶ ן יָּ גורו ש ַכָ֣ן ָֽשמ ִ֑רון כ ָּ
יָּ גילו ַעל־כבודו ָֽכי־גָּ ָּ ֵ֥לה מ ֶ ָֽמנו׃
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6גַ ם־אותו ל ַא ָ֣שור יו ָּבל מנ ָּחה ל ֶ ָ֣מ ֶלְך יָּ ִ֑רב ָּבשנָּ ה ֶאפ ַ ָ֣רים י ָּקח וי ֵ֥בוש
יׂש ָּראל מע ָּצ ָֽתו׃
י־מים׃
7נד ֶ ֵ֥מה שמרון ַמל ָּ ִ֑כּה כ ֶָק ֶצף ַעל־פנ ָּ ָֽ
חותם
8ונשמ ִ֞דו ָּב ָ֣מות ָּאוֶ ן ַח ַטאת יׂש ָּראל ָ֣קוץ ו ַדר ַדר יַ ע ֶלה ַעל־מזב ָּ ִ֑
ו ָּאמרו ֶ ָֽל ָּהרים ַכסונו ו ַלג ָּבעות נפלֵ֥ ו ָּע ָֽלינו׃

ס

־תשיגם ַבגב ָּעה מל ָּח ָּמה
9מימי ַהגב ָּעה ָּח ָּטא ָּת יׂש ָּר ִ֑אל ָּ ָ֣שם ָּע ָּמדו ָֽלא ַ
ַעל־בנֵ֥י ַ ָֽעלָּוָֽה׃
יהם ַעמים ב ָּאס ָּרם לש ֵ֥תי עינ ָּ ָֽתם׃
11ב ַאוָּ תי ו ֶא ֳס ִ֑רם ואספו על ֶ
ארּה
11ו ֶאפ ַרים ֶעג ָּלה מל ָּמ ָּדה א ַ ָ֣הבתי ָּלדוש וַ א ָ֣ני ָּע ַברתי ַעל־טוב ַצוָּ ָּ ִ֑
הודה י ַׂש ֶדד־לו יַ ע ָֽקב׃
ַארכיב ֶאפ ַרים יַ ח ָ֣רוש י ָּ
י־ח ֶסד נֵ֥ירו ָּל ֶכם נִ֑יר ועת לד ָ֣רוש
12זרעו ָּל ֶכם לצ ָּד ָּקה קצ ָ֣רו לפ ֶ
ֶאת־יהוָּ ה ַעד־יָּבוא וי ֶ ֵ֥רה ֶצ ֶדק ָּל ֶ ָֽכם׃
י־ב ַ ֵ֥טח ָּת
י־כ ַחש ָֽכ ָּ
13ח ַרש ֶתם ֶ־ר ַשע ַעו ָּ ֵ֥ל ָּתה ק ַצר ֶתם א ַכל ֶ ָ֣תם פר ָּ ִ֑
בוריך׃
ב ַדרכך ב ֵ֥רב ג ֶ ָֽ
יושד כשד ַ ָֽשל ַמן ֵ֥בית ַ ָֽארבאל
14וָ ָּ ָ֣קאם ָּשאון ב ַע ֶמך ו ָּכל־מב ָּצ ֶ ָ֣ריך ַ
ל־בנים ר ָּ ָֽט ָּשה׃
ביָ֣ ום מל ָּח ָּ ִ֑מה ֵ֥אם ַע ָּ
ָּ 15כ ָּכה ָּע ָּׂשה ָּל ֶכם ָֽבית־אל מפני ָּר ַ ָ֣עת ָּ ָֽר ַעת ֶכִ֑ם ַב ַש ַחר נד ֵ֥מה נד ָּמה
ֶ ֵ֥מ ֶלְך יׂש ָּר ָֽאל׃
1 11כי ַ ֵ֥נ ַער יׂש ָּראל וָּ אה ִ֑בהו וממצ ַרים ָּק ָּ ֵ֥ראתי לב ָֽני׃
יהם ַלב ָּע ָ֣לים יזַ בחו ו ַלפסלים י ַקט ָֽרון׃
ָּ 2קראו ָּל ֶ ִ֑הם ֵ֚כן ָּהל ָ֣כו מפנ ֶ
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אתים׃
3ו ָּאנכי תרגַ לתי ל ֶאפ ַרים ָּק ָּחם ַעל־ז ָֽרוע ָּ ִ֑תיו ו ֵ֥לא יָּ דעו ֵ֥כי ר ָּפ ָֽ
4ב ַחבלי ָּא ָּדם ֶאמשכם ַבעב ָ֣תות ַאה ָּבה וָּ ֶאה ֶיֵ֥ה ָּל ֶהם כמ ֵ֥רימי על ַעָ֣ל
אוכיל׃
יהם ו ַ ֵ֥אט א ָּליו ָֽ
לח ֶ ִ֑
ל־א ֶרץ מצ ַרים ו ַאשור ָ֣הוא ַמל ִ֑כו ֵ֥כי מאנו ָּל ָֽשוב׃
5לא יָּ שוב ֶא ֶ ָ֣
יהם׃
6ו ָּח ָּ ֵ֥לה ֶח ֶרב ב ָּע ָּריו וכל ָּ ֵ֥תה ַב ָּדיו ו ָּא ָּכ ִָּ֑לה ָֽממעצות ֶ ָֽ
ל־על יק ָּראהו ַי ַחד ֵ֥לא ירומם׃
וב ִ֑תי ו ֶא ַ
7ו ַע ֵ֥מי תלואים למ ָֽש ָּ
ִ֞ 8איְך ֶא ֶתנךָ֣ ֶאפ ַרים א ַמגֶ נך יׂש ָּראל ֵ֚איְך ֶא ֶתנךָ֣ כ ַאד ָּמה א ָֽׂשימך
כצבא ִ֑ים נֶ ה ַפְך ָּע ַלי לבי ַי ַחד נכמ ֵ֥רו נחו ָּ ָֽמי׃
9לא ֶ ָֽא ֱע ֶׂשה ח ָ֣רון ַאפי ֵ֥לא ָּאשוב ל ַש ָ֣חת ֶאפ ָּ ִ֑רים ָ֣כי אל ָּ ָֽאנכי
ולא־איש בקרבךָ֣ ָּקדוש ו ֵ֥לא ָּאבוא ב ָֽעיר׃
י־הוא יש ַאג ויֶ ֶחר ֵ֥דו ָּבנים מ ָּיָֽם׃
הוה ילכו כ ַארי ָ֣ה יש ָּ ִ֑אג ָֽכ ָ֣
ַ 11אחרי י ָּ
ל־בת ֶיהם
11יֶ ֶחרדו כצפור ממצ ַרים וכיו ָּנה מ ֶ ָ֣א ֶרץ ַא ִ֑שור והו ַשב ֵ֥תים ַע ָּ
הוָֽה׃
נאם־י ָּ

ס

1 12ס ָּבבני ב ַכ ַחש ֶאפ ַרים ובמר ָּמה ָ֣בית יׂש ָּר ִ֑אל ָֽויהו ָּדה ֵ֥עד ָּרד
עם־אל ועם־קדושים נֶ ֱא ָּ ָֽמן׃
ֶ 2אפ ַרים ר ֶ ֵ֥עה רו ַח ור ָ֣דף ָּקדים ָּכל־ ַהיום ָּכ ָּזֵ֥ב וָּ שד יַ ר ֶבִ֑ה וברית
יובל׃
ם־א ָ֣שור יכרתו ו ֶש ֶמן למצ ַ ֵ֥רים ָּ ָֽ
ע ַ
הודה ולפקד ַ ָֽעל־יַ עקב כד ָּר ָּכיו כ ַמע ָּל ָּליו יָּ ֵ֥שיב ָֽלו׃
יהוה עם־י ָּ ִ֑
3ו ֵ֥ריב ַ ָֽל ָּ
ַ 4ב ֶב ֶטן ָּעָ ַ ָ֣קב ֶאת־ ָּא ִ֑חיו ובאונו ָּׂש ָּ ֵ֥רה ֶאת־ ֱאֹל ָֽהים׃
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5וָּ ָּי ַׂשר ֶאל־ ַמל ָּאְך וַ י ָּכל ָּב ָּכה וַ ית ַחנֶ ן־לִ֑ ו ָֽבית־אל ימ ָּצ ֶאנו ו ָּשם י ַד ֵ֥בר
ע ָּ ָֽמנו׃
הוה זכ ָֽרו׃
ֹלהי ַהצ ָּב ִ֑אות י ָּ
ָֽיהוה ֱא ָ֣
ַ6ו ָּ
ֹלהיך ָּת ָֽמיד׃
ל־א ֶ
7ו ַא ָּתה באֹל ֶ ָ֣היך ָּת ִ֑שוב ֶח ֶסד ומש ָּפט שמר ו ַקוֵ֥ה ֶא ֱ
8כנַ ַען ביָּ דו מאז ֵ֥ני מר ָּמה ַלע ֵ֥שק ָּא ָֽהב׃
9וַ ָ֣יא ֶמר ֶאפ ַרים ַ ָ֣אְך ָּע ַשרתי ָּמ ָּ ֵ֥צאתי און ִ֑לי ָּכל־יגי ַעי ֵ֥לא ימצאו־לי ָּעוֵ֥ ן
ר־חטא׃
א ֶש ָֽ
11ו ָּאנכי יהָּ ֵ֥וה ֱאֹל ֶהיך מ ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ָּ ִ֑רים עד או ָֽשיבךֵ֥ ָּב ֳא ָּהלים כי ֵ֥מי מו ָֽעד׃
־הנביאים ו ָּאנכי ָּחזָ֣ ון הרבִ֑יתי וב ַיֵ֥ד ַהנביאים א ַד ֶ ָֽמה׃
11וד ַברתי ַעל ַ
חותם כגַ לים
ְך־שוא ָּהיו ַבגל ָּגל שוָּ ָ֣רים ז ִ֑בחו ַגם מזב ָּ
12אם־גל ָּ ֵ֥עד ָּאוֶ ן ַא ָּ ָ֣
ַעל ַתל ֵ֥מי ָּׂש ָּ ָֽדי׃
13וַ יב ַ ֵ֥רח יַ עקב ׂש ָ֣דה א ָּ ִ֑רם וַ יַ עבד יׂש ָּראל בא ָּשה ובא ָּשה ָּש ָּ ָֽמר׃
14ובנָּ ביא ֶה ֱע ָּלה יהָּוה ֶאת־יׂש ָּראל ממצ ָּ ִ֑רים ובנָּ ביא נש ָּ ָֽמר׃
15הכ ֵ֥עיס ֶאפ ַרים ַתמרו ִ֑רים ו ָּד ָּמיו ָּע ָּלָ֣יו יטוש ו ֶחר ָּפתו יָּ ֵ֥שיב לו אד ָּנָֽיו׃
יָּמת׃
1 13כ ַדבר ֶאפ ַרים רתת נָּ ָּ ֵׂ֥שא הוא ביׂש ָּר ִ֑אל וַ יֶ א ַ ֵ֥שם ַב ַב ַעל וַ ָֽ
2ו ַע ָּ ָ֣תה׀ יו ָ֣ספו ַלחטא וַ יַ ע ָׂ֣שו ָּל ֶהם ַמס ָּכה מ ַכס ָּפם כתבונָּ ם ע ַצבים
ַמע ֵׂ֥שה ָּח ָּרשים כלִ֑ ה ָּל ֶהם ָ֣הם אמרים זב ָ֣חי ָּא ָּדם עגָּ לים י ָּש ָֽקון׃
ָּ 3לכן יָֽהיו ַכענַ ן־ב ֶקר ו ַכ ַטל ַמש ָ֣כים הלְִ֑ך כמץ יסעָ֣ר מג ֶרן וכ ָּע ָּשן
מאר ָּ ָֽבה׃
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ומוש ַיע
ֵ֥
ולתי ָ֣לא ת ָּדע
4ו ָּאנכי יהָּ ֵ֥וה ֱאֹל ֶהיך מ ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ָּ ִ֑רים ואֹלהים זָֽ ָּ
ַאין בל ָֽתי׃
5א ֵ֥ני י ַדעתיך ַבמד ָּ ִ֑בר ב ֶא ֶרץ ַתלא ָֽבות׃
6כ ַמרעי ָּתם וַ יׂש ָּבעו ָּׂשבעו וַ ָּיָ֣ ַָּֽרם ל ָּ ִ֑בם ַעל־כן שכ ָֽחוני׃
ל־ד ֶרְך ָּא ָֽשור׃
מו־ש ַחל כנָּ מר ַע ֶ ֵ֥
7וָּ ֱא ֵ֥הי ָּל ֶהם כ ָּ ִ֑
ֶ 8אפגשם כ ָ֣דב ַשכול ו ֶאק ַרע סגָ֣ ור ל ָּ ִ֑בם ואכ ֵ֥לם ָּשם כ ָּלביא ַח ַיֵ֥ת
ַה ָּש ֶדה ת ַבק ָֽעם׃
י־בי ב ֶעז ֶ ָֽרך׃
ָֽ 9ש ֶחתךֵ֥ יׂש ָּראל ָֽכ ֵ֥
שר ָּא ַמר ָּת תנָּ ה־לי
ל־ע ֶ ִ֑ריך ו ָ֣שפ ֶטיך א ֶ ָ֣
יושיעך ב ָּכ ָּ
ֱ 11אהי ַמלכך אפוא ו ָֽ
ֶ ֵ֥מ ֶלְך ו ָּׂש ָֽרים׃
ָֽ ֶ 11א ֶתן־לךֵ֥ ֶמ ֶלְך ב ַאפי ו ֶא ַקח ב ֶעב ָּר ָֽתי׃

ס

ָּ 12צרור עוָ֣ ן ֶאפ ָּרים צפו ָּנה ַח ָּטא ָֽתו׃
י־עת ָֽלא־יַ עמד במש ַ ֵ֥בר
ֶ 13חב ֵ֥לי יָֽ ול ָּדה יָּ ָ֣באו לִ֑ ו הוא־בן ָ֣לא ָּח ָּכם ָֽכ ֵ֥
ָּבנָֽים׃
14מיַ ד שאול ֶאפדם מ ָּמוֶ ת ֶאג ָּא ִ֑לם ֱאהי ד ָּב ֶריך ָּמוֶ ת ֱאהי ָּ ָֽק ָּטבך שאול
נ ַחם י ָּס ֵ֥תר מע ָּינָֽי׃
ָ֣ 15כי הוא ֵ֥בן ַאחים יַ פ ִ֑ריא ָ֣יָּבוא ָּקדים ר ַוח יהוָּ ה ממד ָּ ָ֣בר ע ֶלה ויבוש
אוצר ָּכל־כ ֵ֥לי ֶחמ ָּ ָֽדה׃
מקורו ויֶ ֱח ַ ָ֣רב ַמעיָּ נו ָ֣הוא יש ֶסה ַ
ֶ 1 14תא ַשם ָֽשמרון ֵ֥כי ָּמר ָּתה ָֽבאֹל ֶ ִ֑הי ָּה ַב ֶ ָ֣ח ֶרב יפלו עללי ֶ ָ֣הם יר ָּטשו
יותיו יב ָּ ָֽקעו׃
ו ָּהר ָּ
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ֹלהיך ֵ֥כי ָּכ ַשל ָּת ַבע ֶונַָֽֽך׃
הוָ֣ה ֱא ֶ ִ֑
ֵ֚ 2שו ָּבה יׂש ָּראל ַעד י ָּ
3קחו ע ָּמ ֶכם ד ָּברים ושובו ֶאל־יהָּ ִ֑וה אמ ָ֣רו א ָּליו ָּכל־ת ָּשא ָּעון
ו ַקח־טוב וָֽ נ ַשל ָּ ֵ֥מה ָּפרים ׂש ָּפ ָֽתינו׃
ַ 4א ָ֣שור׀ ָ֣לא יושיענו ַעל־סוס ָ֣לא נר ָּכב ולא־ ֵ֥נא ַמר עוד ֱאֹלהינו
יָּתום׃
ׂשה יָּ ִ֑דינו א ֶשר־בך יר ַ ֵ֥חם ָֽ
ל ַמע ָ֣
ֶ 5אר ָּפא מ ָ֣שו ָּב ָּתם אהבם נ ָּד ָּ ִ֑בה כי ָּ ֵ֥שב ַאפי מ ֶ ָֽמנו׃
ֶ 6אה ֶיה ַכ ַטל ליׂש ָּראל יפ ַרח ַכ ָֽשו ַש ָּ ִ֑נה ו ַ ֵ֥יְַֽך ָּש ָּר ָּשיו ַכל ָּבנָֽ ון׃
ָֽ 7ילכו ָֽינקו ָּתיו וי ֵ֥הי ַכ ַזַֽית הו ִ֑דו ו ֵ֥רי ַ ָֽח לו ַכל ָּבנָֽ ון׃
8יָּ שבו ישבָ֣י בצלו י ַחיֵ֥ ו ָּד ָּגַֽן ויפר ָ֣חו ַכ ָּג ִֶ֑פן זכרו כיֵ֥ין ל ָּבנָֽ ון׃

ס

שורנו אני כב ָ֣רוש ַ ָֽרענָּ ן
ֶ 9אפ ַרים ַמה־ ֵ֥לי עוד ָּ ָֽלע ַצ ִ֑בים אני ָּענָ֣יתי וַ א ֶ
מ ֶמני ֶפריךֵ֥ נמ ָּ ָֽצא׃
11מי ָּח ָּכם ו ָּיָ֣ ָֽבן א ֶלה נָּ בון ו ָֽיַֽ ָּד ִ֑עם ָֽכי־י ָּש ִ֞רים ַדר ָ֣כי יהוָּ ה ו ַצדקים י ָ֣לכו
ָּבם ופשעים י ָּ ֵ֥כשלו ָּ ָֽבם׃
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