ישעיהו JESAIA
שר ָּחזָּ ה ַעל־יהו ָּדה וירו ָּש ָּ ִ֑לם בימי עז ָּיהו
1 1חזון י ַ ָֽשע ָּיָ֣הו ֶבן־ ָּאמוץ א ֶ ָ֣
הודה׃
יותם ָּא ָּ ֵ֥חז יחזק ָּיהו ַמל ֵ֥כי י ָּ ָֽ
ָּ
2שמעו ָּש ַמים ו ַהא ָ֣זיני ֶא ֶרץ ֵ֥כי יהָּוה ד ִ֑בר ָּבנים ג ַ ָ֣דלתי ורו ַממתי והם
ָּ ֵ֥פשעו ָֽבי׃
3יָּ ַ ֵ֥דע שור קנהו וַ חמור א ָ֣בוס ב ָּע ָּ ִ֑ליו יׂש ָּראל ָ֣לא יָּ ַדע ַעמי ֵ֥לא
בונַָֽֽן׃
הת ָּ
ָ֣ 4הוי׀ גָ֣ וי חטא ַ ֵ֚עם ֶ ָ֣כ ֶבד ָּעון ֶזַָֽ֣ ַרע מרעים ָּבנים ַמשחי ִ֑תים ָּעז ָ֣בו
ֶאת־יהוָּ ה ָֽנאצו ֶאת־ק ֵ֥דוש יׂש ָּראל נָּ ֵ֥זרו ָּא ָֽחור׃
ָ֣ ַ 5על ֶ ֵ֥מה תכו עוד תו ָ֣סיפו ָּס ָּ ִ֑רה ָּכל־ ָ֣ראש ָּל ֳחלי ו ָּכל־ל ָּבב ַדָּ ָֽוי׃
6מ ַכף־ ֶרגֶ ל ו ַעד־ראש ָֽאין־ ָ֣בו מתם ֶ ֵ֥פ ַצע ו ַחבו ָּרה ו ַמ ָּ ָ֣כה טר ָּ ִ֑יה לא־זרו
ו ָ֣לא ח ָּבשו ו ֵ֥לא רכ ָּכה ַב ָּ ָֽש ֶמן׃
ַ 7ארצ ֶ ָ֣כם ש ָּמ ָּמה ָּערי ֶכם ׂשר ָ֣פות ִ֑אש ַאד ַמת ֶכם לנֶ גד ֶכם זָּ רים אכ ָ֣לים
א ָּתּה וש ָּמ ָּמה כ ַמהפ ַ ֵ֥כת זָּ ָֽרים׃
צורה׃
8ונות ָּ ֵ֥רה ַבת־ציון כס ָּ ָ֣כה ב ָּ ִ֑כ ֶרם כמלו ָּ ֵ֥נה במק ָּשה כ ֵ֥עיר נ ָּ ָֽ
9לולי יהָּ ָ֣וה צ ָּבאות הו ֵ֥תיר ָּלנו ָּׂשריד כמ ָּ ִ֑עט כס ָ֣דם ָּהיינו ַלעמ ָּרה
ָּד ָֽמינו׃

ס

11שמ ֵ֥עו ד ַבר־יהָּוה קצי ָ֣ני ס ִ֑דם ַהאזינו תו ַ ֵ֥רת ֱאֹלהינו ַ ֵ֥עם עמ ָּ ָֽרה׃
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ָּ 11ל ָּמה־לי רב־זבחי ֶכם יא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ָּׂש ַבעתי עלֵ֥ ות אילים ו ָ֣ח ֶלב מרי ִ֑אים
ו ַדם ָּפרים וכ ָּבׂשים ו ַעתודים ֵ֥לא ָּח ָּ ָֽפצתי׃
ָ֣ 12כי ָּתבאו ל ָּראות ָּפ ָּנִ֑י מי־ב ֵ֥קש זאת מיֶ ד ֶכם ר ֵ֥מס חצ ָּ ָֽרי׃
ָ֣ 13לא תוסיפו ָּהביא מנ ַחת־ ָּשוא קט ֶרת תוע ָּבה היא ִ֑לי ח ֶדש ו ַש ָּבת
ק ָ֣רא מק ָּרא לא־או ַ ֵ֥כל ָּאוֶ ן וַ ע ָּצ ָּ ָֽרה׃
ָּ 14חדשי ֶכם ומועדי ֶכם ָּׂשנ ָּ ָ֣אה נַ פשי ָּהיֵ֥ ו ָּע ַלי ָּל ִ֑ט ַרח נלאיתי נ ָֽׂשא׃
15וב ָּפרׂש ֶ ָ֣כם ַכפי ֶכם ַאעלים עינַ י מ ֶכם ַגם ָֽכי־ ַתר ֵ֥בו תפ ָּלה אי ֶ ָ֣נני ש ִ֑מ ַע
ידי ֶכם ָּד ֵ֥מים ָּמ ָֽלאו׃
ַ 16רחצו הזַ כו ָּהסירו ֵ֥ר ַע ַמ ַעללי ֶכם מ ֶ ָ֣נַֽגֶ ד עי ָּ ִ֑ני חדלו ָּה ָֽר ַע׃
17למ ֵ֥דו היטב דר ֵ֥שו מש ָּפט ַאש ָ֣רו ָּח ִ֑מוץ שפ ָ֣טו יָּתום ריבו ַאל ָּמ ָּנָֽה׃

ס

ש ֶלג יַ לבינו
18לכו־ ָּנא ונָּ ָֽוכ ָּחה יא ַ ָ֣מר יהָּ ִ֑וה אם־ ָֽיהיו ח ָּטאי ֶכם ַכ ָּשנים ַכ ֶ ָ֣
תולע ַכ ֶ ֵ֥צ ֶמר יהיָֽ ו׃
אם־יַ א ֵ֥דימו ַכ ָּ
19אם־תאבו וש ַמע ֶ ִ֑תם ֵ֥טוב ָּה ָּא ֶרץ תא ָֽכלו׃
הוה ד ָֽבר׃
21ואם־ת ָּמאנו ומרי ֶ ִ֑תם ֶ ָ֣ח ֶרב תאכלו כי ֵ֥פי י ָּ

ס

21אי ָּכה ָּהי ָּ ָ֣תה לזונָּ ה קר ָּיה נֶ ֱא ָּמ ָּ ִ֑נה מלא ָ֣תי מש ָּפט ֶצ ֶדק יָּ ֵ֥לין ָּבּה ו ַע ָּ ֵ֥תה
מ ַרצ ָֽחים׃
ַ 22כספְך ָּה ָּיָ֣ה לסי ִ֑גים ָּסבאְך ָּמ ֵ֥הול ַב ָּ ָֽמים׃
ָּׂ 23ש ַ ָ֣ריְך סוררים ו ַחברי גַ נָּ בים כלו א ָ֣הב ש ַחד ורדף ַשלמ ִ֑נים יָּ תום ָ֣לא
יהם׃
ישפטו ו ֵ֥ריב ַאל ָּמ ָּנה ָֽלא־יָּ ֵ֥בוא אל ֶ ָֽ
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ָּ 24לכן נאם ָּ ָֽה ָּאדון יהָּ ָ֣וה צ ָּבאות אביר יׂש ָּר ִ֑אל ֵ֚הוי ֶאנָּ ָ֣חם מ ָּצ ַרי
ואנָּ ק ָּמה מאוי ָּ ָֽבי׃
25ו ָּאשי ָּבה יָּ די ָּע ַליְך ו ֶאצ ֵ֥רף ַכבר סי ָּ ִ֑גַֽיְך ו ָּאסי ָּרה ָּכל־בדי ָּ ָֽליְך׃
26ו ָּאשי ָּבה שפ ַטיְך כ ָּב ָ֣ראשנָּ ה ויע ַציְך כ ַבתח ָּ ִ֑לה ַאחרי־כן י ָּקרא ָּלְך
ָ֣עיר ַה ֶצ ֶדק קר ָּיה נֶ ֱא ָּמ ָּ ָֽנה׃
27ציון במש ָּ ָ֣פט ת ָּפ ֶ ִ֑דה ו ָּש ֶבי ָּה בצ ָּד ָּ ָָֽקה׃
הוה יכ ָֽלו׃
28ו ֶש ֶבר פשעים ו ַח ָּטאים יַ ח ָּ ִ֑דו ועז ֵ֥בי י ָּ
שר ח ַמד ֶ ִ֑תם ו ַתחפרו מ ַהגַ נות א ֶ ֵ֥שר ב ַחר ֶ ָֽתם׃
ָ֣ 29כי יבשו מאילים א ֶ ָ֣
ָ֣ 31כי ָֽתהיו כא ָּלה נ ֶ ָ֣ב ֶלת ָּע ֶ ִ֑ל ָּה וָֽ כגַ נָּ ה א ֶשר־ ַמים ֵ֥אין ָּ ָֽלּה׃
ובערו שנ ֶיהם יַ ח ָּדו ו ֵ֥אין מ ַכ ֶ ָֽבה׃
יצוץ ָּ
31ו ָּה ָּיה ֶה ָּחסן לנע ֶרת ופעלו לנ ִ֑

ס

שר ָּחזָּ ה י ַ ָֽשע ָּיהו ֶבן־ ָּא ִ֑מוץ ַעל־יהו ָּדה וירו ָּש ָּ ָֽלם׃
ַ 1 2ה ָּד ָּבר א ֶ ָ֣
2ו ָּה ָּיָ֣ה׀ ב ַאח ָ֣רית ַהיָּ מים נָּ כון יָֽהיֶ ה ַהר בית־יהוָּ ה ב ָ֣ראש ֶה ָּהרים ונ ָּשא
ל־הגויָֽם׃
מג ָּב ִ֑עות ונָּ ה ֵ֥רו א ָּליו ָּכ ַ
ָֽ 3ו ָּהל ִ֞כו ַע ָ֣מים ַרבים ו ָּאמרו ל ָ֣כו׀ ונַ ע ֶ ָ֣לה ֶאל־ ַהר־יהוָּ ה ֶאל־בית ֱאֹל ָ֣הי
תורה
יַ עקב וירנו מד ָּר ָּכיו ונל ָּכה בארח ָּ ִ֑תיו כי מציון ת ָ֣צא ָּ
ירוש ָּ ָֽלם׃
הוה מ ָּ
וד ַבר־י ָּ
4ו ָּש ַפט ָ֣בין ַהגוים והוכי ַח ל ַע ָ֣מים ַר ִ֑בים וכתתו ַחרבו ָּתם לאתים
יהם ל ַמזמרות לא־י ָּשא גוי ֶאל־גוי ֶח ֶרב ולא־ילמ ֵ֥דו עוד
וַ חני ָֽתות ֶ
מל ָּח ָּ ָֽמה׃

פ

5בית יַ ע ִ֑קב ל ֵ֥כו ונל ָּכה ב ֵ֥אור יהָּ ָֽוה׃
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ָ֣ 6כי נָּ ַטש ָּתה ַעמך ָ֣בית יַ עקב כי ָּמלאו מ ֶק ֶדם ו ָֽעננים ַכפלש ִ֑תים
וביַ ל ֵ֥די נָּ כרים יַ ׂש ָֽפיקו׃
7וַ ת ָּמלא ַארצו ֶ ָ֣כ ֶסף וזָּ ָּהב ו ֵ֥אין ק ֶצה לאצר ָּ ִ֑תיו וַ ת ָּמלא ַארצו סוסים
ו ֵ֥אין ק ֶצה ל ַמרכב ָּ ָֽתיו׃
8וַ ת ָּמ ֵ֥לא ַארצו ֱאלי ִ֑לים ל ַמעׂשה יָּ ָּדיו ָֽיש ַתחוו ַלא ֶ ֵ֥שר ָּעׂשו ֶאצבע ָּ ָֽתיו׃
9וַ י ַ ֵ֥שח ָּא ָּדם וַ יש ַפל־ ִ֑איש ו ַאל־ת ָּשא ָּל ֶ ָֽהם׃
ָ֣ 11בוא ַבצור וה ָּטמן ֶ ָֽב ָּע ָּ ִ֑פר מפני ַ ָ֣פ ַחד יהוָּ ה ומה ַדר גאנָֽ ו׃
הוה ל ַבדו ַביֵ֥ ום
11עי ִ֞ני גַ בהות ָּא ָּדם ָּשפל ו ַשח ָ֣רום אנָּ ִ֑שים ונׂש ַגב י ָּ
ַה ָֽהוא׃

ס

ָ֣ 12כי יִ֞ ום ַליהָּוה צ ָּבאות ַ ֵ֥על ָּכל־ג ֶאה וָּ ָּ ִ֑רם ו ַעל ָּכל־נ ָּ ֵ֥שא ו ָּש ָֽפל׃
ל־אלונֵ֥י ַה ָּב ָּ ָֽשן׃
13ו ַעל ָּכל־ ַארזָ֣י ַהל ָּבנון ָּה ָּרמים ו ַהנ ָּש ִ֑אים ו ַעל ָּכ ַ
14ו ַעל ָּכל־ ֶה ָּה ָ֣רים ָּה ָּר ִ֑מים ו ַעל ָּכל־ ַהג ָּב ֵ֥עות ַהנ ָּש ָֽאות׃
צורה׃
ל־חומה ב ָּ ָֽ
ָּ ֵ֥
15ו ַעל ָּכל־מג ָּ ָ֣דל גָּ ִ֑ב ַה ו ַעל ָּכ
16ו ַעל ָּכל־ ֳאניָ֣ ות ַתר ִ֑שיש ו ַעל ָּכל־ׂשכיֵ֥ ות ַה ֶחמ ָּ ָֽדה׃
17ו ַשח גַ ב ָ֣הות ָּה ָּא ָּדם ו ָּשפל ָ֣רום אנָּ ִ֑שים ונׂש ַגב יהָּוה ל ַבדו ַביֵ֥ ום
ַה ָֽהוא׃
18ו ָּה ֱאלילים ָּכ ֵ֥ליל יַ ח ָֹֽלף׃
19ו ָּבאו במ ָּע ָ֣רות צרים ובמחלות ָּע ָּ ִ֑פר מפ ִ֞ני ַפ ַחד יהוָּ ה ומה ַ ָ֣דר גאונו
בקומו ַלע ֵ֥רץ ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
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ַ 21ביום ַההוא יַ ש ָ֣ליְך ָּה ָּא ָּדם ֵ֚את ֱאלי ָ֣לי ַכספו ואת ֱאלי ָ֣לי ז ָּה ִ֑בו א ֶשר
ָּ ָֽעׂשו־לו ל ָֽהש ַתחות ַלח ֵ֥פר פרות ו ָּלע ַטל ָֽפים׃
ָּ 21לבוא בנק ָ֣רות ַהצרים ובסעפי ַהס ָּל ִ֑עים מפ ִ֞ני ַפ ַחד יהוָּ ה ומה ַ ָ֣דר
גאונו בקומו ַלע ֵ֥רץ ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
22חדלו ָּל ֶכם מן־ ָּ ָ֣ה ָּא ָּדם א ֶ ֵ֥שר נ ָּש ָּמה ב ַא ִ֑פו ָֽכי־ ַב ֶ ֵ֥מה נֶ ח ָּשב ָֽהוא׃

פ

1 3כי הנה ָּה ָּאדון יהָּ ָ֣וה צ ָּבאות מסיר מירו ָּש ַלם ו ָ֣מיהו ָּדה ַמשען
ן־מים׃
ן־ל ֶחם וכל מש ַע ָּ ָֽ
ו ַמשע ָּ ִ֑נה ֵ֚כל מש ַע ֶ
2גבור ו ָ֣איש מל ָּח ָּ ִ֑מה שו ֵ֥פט ונָּ ביא וק ֵ֥סם וזָּ ָ ָֽקן׃
ַׂ 3שר־חמשים ונ ָׂ֣שוא ָּפ ִ֑נים ויועץ וַ ח ַ ֵ֥כם ח ָּרשים ונ ֵ֥בון ָּ ָֽל ַחש׃
4ונָּ ַת ֵ֥תי נ ָּערים ָּׂשרי ֶ ִ֑הם ו ַתעלולים ימשלו־ ָּ ָֽבם׃
5ונ ַ ָ֣גׂש ָּה ָּעם ֵ֥איש באיש ו ָ֣איש בר ִ֑עהו ירהבו ַהנַ ַער ַבזָּ קן ו ַהנק ֶלה
ַבנכ ָּ ָֽבד׃
ָֽ 6כי־יתפׂש איש ב ָּאחיו ָ֣בית ָּאביו ׂשמ ָּ ָ֣לה ל ָּכה ָּקצין ָֽתהיֶ ה־ ָּ ִ֑לנו
ו ַה ַמכש ָּ ֵ֥לה ַהזאת ַ ֵ֥ת ַחת יָּ ֶ ָֽדך׃
7י ָּשא ַביום ַההוא׀ לאמר לא־ ֶאה ֶי ָ֣ה חבש ובביתי ֵ֥אין ֶל ֶחם ו ָ֣אין
ׂשמ ָּ ִ֑לה ֵ֥לא תׂשימני ק ֵ֥צין ָּ ָֽעם׃
יהם ֶאל־יהוָּ ה
ומ ַעלל ֶ
שונם ַ ָֽ
8כי ָּכש ָּלה י ָ֣רו ָּש ַלם ויהו ָּדה נָּ ָּ ִ֑פל ָֽכי־ל ָּ
בודו׃
ַלמרות ענֵ֥י כ ָֽ
ַ 9ה ָּכ ַרת פני ֶהם ָּ ָ֣ענ ָּתה ָּבם ו ַח ָּטא ָּתם כס ֵ֥דם הגידו ָ֣לא כ ִ֑חדו ָ֣אוי
לנַ פ ָּשם ָֽכי־גָּ מלֵ֥ ו ָּל ֶהם ָּר ָּ ָֽעה׃
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אכלו׃
י־טוב ָֽכי־פ ֵ֥רי ַמ ַעלל ֶיהם י ָֽ
11אמ ֵ֥רו ַצדיק כ ִ֑
11אוי ל ָּר ָּ ָ֣שע ָּ ִ֑רע ָֽכי־ג ֵ֥מול יָּ ָּדיו י ָּ ֵ֥ע ֶׂשה ָֽלו׃
ַ 12עמי נג ָּ ָׂ֣שיו מעולל ונָּ שים ָּ ָ֣משלו ִ֑בו ַעמי מ ַאש ֶ ָ֣ריך ַמתעים ו ֶ ֵ֥ד ֶרְך
ָֽארח ֶתיך ב ָֽלעו׃

ס

13נ ָּ ֵ֥צב ָּלריב יהָּ ִ֑וה ועמד ָּל ֵ֥דין ַע ָֽמים׃
14יהוָּ ה במש ָּ ָ֣פט יָּ בוא עם־זק ֵ֥ני ַעמו ו ָּׂש ָּ ִ֑ריו ו ַא ֶתם ָֽב ַער ֶ ָ֣תם ַה ֶכ ֶרם גז ַ ֵ֥לת
ֶ ָֽה ָּעני ב ָּבתי ֶ ָֽכם׃
ַ 15מ ָּל ֶכם ת ַדכ ָ֣או ַעמי ופ ֵ֥ני עניים תט ָּ ִ֑חנו נאם־אד ָּנֵ֥י יהוה צ ָּב ָֽאות׃

ס

16וַ ָ֣יא ֶמר יהוָּ ה ַ ֵ֚י ַען כי ָּ ָֽגבהו בנָ֣ ות ציון וַ ת ַלכנָּ ה נטוָ֣ ות גָּ רון וָֽ מ ַׂשקרות
ינַֽים ָּהלוְך ו ָּטפף ת ַלכנָּ ה וב ַרגל ֶיהם ת ַע ַ ָֽכסנָּ ה׃
ע ָּ ִ֑
17וׂש ַ ָ֣פח אדנָּ י ָּקדקד בנָ֣ ות ציִ֑ ון וַ יהָּוה ָּפת ֵ֥הן י ָּע ֶ ָֽרה׃

ס

ַ 18ביום ַההוא יָּ ָ֣סיר אדנָּ י ָ֣את תפ ֶא ֶרת ָּהע ָּכסים ו ַהשביסים
ו ַה ַשהר ָֽנים׃
ַ 19הנטי ֵ֥פות ו ַהשירות ו ָּ ָֽהר ָּע ָֽלות׃
ַ 21הפארים ו ַהצ ָּעדות ו ַהקשרים ו ָּב ֵ֥תי ַה ֶנ ֶפש ו ַהל ָּח ָֽשים׃
ַ 21ה ַט ָּבעות ונז ֵ֥מי ָּה ָּ ָֽאף׃
ַ 22ה ַ ָֽמח ָּלצות ו ַה ַ ָ֣מע ָּטפות ו ַהמט ָּפחות ו ָּהחרי ָֽטים׃
23ו ַהגלינים ו ַהסדינים ו ַהצניפות ו ָּהרד ָֽידים׃
24ו ָּהיָּ ה ַת ַחת ב ֶׂשם ַ ָ֣מק ָֽיהיֶ ה ו ַת ַחת חגו ָּרה נק ָּפה ו ַת ַחת ַמע ֶׂשה
י־ת ַחת יָֽפי׃
מק ֶשה ָּקר ָּחה ו ַ ֵ֥ת ַחת פתיגיל ַמח ָ֣ג ֶרת ָּ ִׂ֑שק כ ַ
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בורתְך ַבמל ָּח ָּ ָֽמה׃
25מ ַתיְך ַב ֶ ָ֣ח ֶרב י ִ֑פלו וג ָּ
26ו ָּאנֵ֥ ו ו ָּאבלו פ ָּת ֶ ִ֑חי ָּה ונָּק ָּתה ָּל ָּ ֵ֥א ֶרץ ת ָֽשב׃
1 4ו ֶה ֱחזיקו ֶש ַבע נָּ שים ב ָ֣איש ֶא ָּחד ַביום ַההוא לאמר ַלח ָ֣מנו נאכל
וׂשמ ָּלתנו נל ָּ ִ֑בש ַרק י ָּקרא שמך ָּעלינו ֱאסף ֶחר ָּפ ָֽתנו׃

ס

ַ 2ביָ֣ ום ַההוא ָֽיהיֶ ה ֶ ָ֣צ ַמח יהוָּ ה לצבי ול ָּכ ִ֑בוד ופרי ָּה ָּא ֶרץ לגָּ ָ֣און
ולתפ ֶא ֶרת לפלי ַטת יׂש ָּר ָֽאל׃
3ו ָּה ָּיָ֣ה׀ ַהנש ָּ ָ֣אר בציון ו ַהנו ָּתר בי ָ֣רו ָּש ַלם ָּקדוש י ָּ ָ֣א ֶמר לִ֑ ו ָּכל־ ַה ָּכ ֵ֥תוב
ירוש ָּ ָֽלם׃
ַל ַחיים ב ָּ
ָ֣ 4אם׀ ָּר ַ ָ֣חץ אדנָּ י ֵ֚את צ ַ ָ֣את בנות־ציון ו ֶאת־ד ֵ֥מי ירו ָּש ַלם יָּ ָ֣די ַח מקר ָּ ִ֑בּה
ב ֵ֥ר ַוח מש ָּפט וב ֵ֥ר ַוח ָּב ָֽער׃
יומם ו ָּע ָּשן ונגַ ּה
5ו ָּב ָּ ָ֣רא יהוָּ ה ַעל ָּכל־מכון ַהר־ציון ו ַעל־מק ָּר ֶא ָּה ָּע ָּנַֽן׀ ָּ
ל־כבוד ח ָּ ָֽפה׃
ֵ֥אש ֶל ָּה ָּבה ָּלִ֑י ָּלה ֵ֥כי ַעל־ ָּכ ָּ
ל־יומם מ ִ֑ח ֶרב ול ַמח ֶסה ולמסתור מ ֶז ֶַֽרם ומ ָּמ ָּ ָֽטר׃
ָּ
6וס ָּכה תה ֶיֵ֥ה לצ

פ

ָּ 1 5אשי ָּרה נָּ א ָֽלידידי שי ַ ֵ֥רת דודי ל ַכר ִ֑מו ֶכ ֶרם ָּה ָּ ֵ֥יה ָֽלידידי בָ ֶ ֵ֥ק ֶרן
ֶבן־ ָּ ָֽש ֶמן׃
ַ2וַָֽֽי ַעזָ ָ֣קהו ַוַָֽֽי ַסקלהו וַ י ָּטעהו ׂשרק וַ י ֶבן מג ָּדל בתוכו וגַ ם־ ֶיַֽ ֶקב ָּח ָ֣צב ִ֑בו
וַ י ַָקו ַלע ֵׂ֥שות ענָּ בים וַ ַ ֵ֥י ַעׂש בא ָֽשים׃
3ו ַע ָּתה יו ֵ֥שב ירו ָּש ַלם ו ָ֣איש יהו ָּ ִ֑דה שפטו־נָּ א ביני ו ֵ֥בין ַכר ָֽמי׃
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ַ 4מה־ ַלע ֵׂ֥שות עוד ל ַכרמי ו ֵ֥לא ָּעׂשיתי ִ֑בו ַמדו ַע קויתי ַלע ֵׂ֥שות ענָּ בים
וַ ַ ֵ֥י ַעׂש בא ָֽשים׃
ׂשוכתו
5ו ַע ָּתה או ָֽדי ָּעה־ ָּ ָ֣נא ֶאת ֶכם את א ֶשר־א ֵ֥ני ע ֶׂשה ל ַכר ִ֑מי ָּהסר מ ָּ
ו ָּה ָּיָ֣ה ל ָּבער ָּפ ֵ֥רץ גדרו ו ָּה ָּ ֵ֥יה למר ָּ ָֽמס׃
יתהו ָּב ָּתה לא יזָּ מר ו ָ֣לא י ָּעדר ו ָּע ָּ ֵ֥לה ָּשמיר וָּ ָּ ִ֑שית ו ַעל ֶה ָּעבים
6וַ אש ָ֣
א ַצוֶ ה מ ַהמ ֵ֥טיר ָּע ָּליו ָּמ ָּ ָֽטר׃
ָ֣ 7כי ֶכ ֶרם יהָּוה צ ָּבאות ָ֣בית יׂש ָּראל ו ָ֣איש יהו ָּדה נ ַטע ַשעשו ָּ ִ֑עיו וַ יָ ַקו
למש ָּפט והנָ֣ה מׂש ָּפח לצ ָּד ָָּקה וה ֵ֥נה צ ָּע ָּ ָָֽקה׃

ס

8הוי ַמגי ֵ֥עי ַבית ב ַבית ָּׂש ֶ ֵ֥דה ב ָּׂש ֶדה יַ ק ִ֑ריבו ַ ֵ֚עד ֶ ָ֣א ֶפס ָּמקום ו ָֽהו ַשב ֶ ֵ֥תם
ל ַבד ֶכם ב ֶ ֵָ֥ק ֶרב ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ם־לא ָּבתים ַרבים ל ַש ָּ ָ֣מה יָֽהיו גד ֵ֥לים וטובים
הוָ֣ה צ ָּב ִ֑אות א ִ֞
9ב ָּאז ָּני י ָּ
יושב׃
מ ֵ֥אין ָֽ
יפה׃
11כי ע ֶׂש ֶרת צמדי־ ֶכ ֶרם יַ עׂשו ַ ָ֣בת ֶא ָּ ִ֑חת ו ֶ ֵ֥ז ַַֽרע ח ֶמר יַ ע ֶ ֵׂ֥שה א ָּ ָֽ

פ

11הוי ַמשכי ֵ֥מי ַבב ֶקר ש ָּ ָ֣כר יר ִ֑דפו מ ַאח ָ֣רי ַבנֶ ֶשף ַיַֽין יַ דליָ ָֽקם׃
12ו ָּהיָּ ה כנור וָּ נֶ ֶבל תף ו ָּחליל וָּ ַיַֽין משתי ֶ ִ֑הם ואת פ ַעל יהוָּ ה ָ֣לא יַ ביטו
ו ַמע ֵׂ֥שה יָּ ָּדיו ֵ֥לא ָּר ָֽאו׃
ָּ 13לכן גָּ ָּ ֵ֥לה ַעמי מבלי־ ָּ ִ֑ד ַעת וכבודו מ ָ֣תי ָּר ָּעב וַ המונו צ ֵ֥חה ָּצ ָּ ָֽמא׃
ָּ 14לכן הרחי ָּבה שאול נַ פ ָּשּה ו ָּפע ָּ ֵ֥רה פי ָּה לבלי־ ִ֑חק ויָּ ַרד ה ָּד ָּרּה
אונּה ו ָּע ֵ֥לז ָּ ָֽבּה׃
מונּה וש ָּ
וַ ה ָּ
15וַ י ַ ֵ֥שח ָּא ָּדם וַ יש ַפל־ ִ֑איש ועי ֵ֥ני גבהים תש ַ ָֽפלנָּ ה׃
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הוֵ֥ה צ ָּבאות ַבמש ָּ ִ֑פט ו ָּהאל ַה ָּקדוש נק ָּדש בצ ָּד ָּ ָָֽקה׃
16וַ יג ַבה י ָּ
אכלו׃
17ו ָּר ֵ֥עו כ ָּבׂשים כ ָּדב ָּ ִ֑רם ו ָּחר ֵ֥בות מחים גָּ ֵ֥רים י ָֽ
18הוי מש ֵ֥כי ֶ ָֽה ָּעון ב ַחב ָ֣לי ַה ָּ ִ֑שוא ו ַכע ֵ֥בות ָּהעגָּ ָּלה ַח ָּט ָּ ָֽאה׃
ואה ע ַצת
ָּ 19האמרים י ַמהר׀ יָּ חי ָּשה ַמעׂשהו ל ַ ָ֣מ ַען נר ֶ ִ֑אה ותק ַ ָ֣רב ו ָּתב ָּ
ק ֵ֥דוש יׂש ָּראל ונ ָּ ָֽד ָּעה׃

ס

ָ֣ 21הוי ָּהאמ ֵ֥רים ָּל ַרע טוב ו ַל ָ֣טוב ָּ ִ֑רע ָּׂשמים ח ֶשְך לאור ו ָ֣אור לח ֶשְך
ָּׂש ֵ֥מים ַמר ל ָּמתוק ו ָּמ ֵ֥תוק ל ָּ ָֽמר׃

ס

21הוי ח ָּכ ָ֣מים ב ָֽעיני ֶ ִ֑הם ו ֶ ֵ֥נַֽגֶ ד פני ֶהם נב ָֽנים׃
22הוי גבורים לש ָ֣תות ָּ ִ֑יַֽין ו ַאנשי־ ַחיל למ ֵ֥סְך ש ָּ ָֽכר׃
ַ 23מצדיָ ֵ֥קי ָּר ָּשע ָ֣ע ֶקב ִ֑ש ַחד וצדָ ַ ֵ֥קת ַצדיָקים יָּ ֵ֥סירו מ ֶ ָֽמנו׃

ס

ָּ 24לכן ֶכ ֱאכל ַקש ל ָ֣שון אש וַ ח ַשש ֶ ָֽל ָּה ָּבה יר ֶפה ָּשר ָּשם ַכ ָּ ָ֣מק יָֽהיֶ ה
הוָ֣ה צ ָּבאות ואת אמ ַ ֵ֥רת
תורת י ָּ
ופר ָּחם ָּכ ָּא ָּבָ֣ק יַ ע ֶלִ֑ה ָ֣כי ָּמאסו ֵ֚את ַ
ק ָֽדוש־יׂש ָּראל נ ָֽאצו׃
ַ 25על־כ ן ָּח ָּרה ַאף־יהוָּ ה ב ַעמו וַ י ָ֣ט יָּ דו ָּע ָּלָ֣יו וַ יַ כהו ַוַָֽֽירגזו ֶ ָֽה ָּהרים וַ תהי
טויָֽה׃
א־שב ַאפו ועוד יָּ ֵ֥דו נ ָּ
חוצות ב ָּכל־זאת ל ָּ ָ֣
סוחה ב ֶ ָָ֣ק ֶרב ִ֑
נב ָּל ָּתם ַכ ָּ
26ו ָּ ָֽנ ָּׂשא־נס ַלגוים מ ָּרחוק ו ָּ ֵ֥ש ַרק לו מקצָ֣ה ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ והנֵ֥ה מה ָּרה ַ ֵ֥קל
ָֽיָּבוא׃
27אין־ ָּעיַֽף ואין־כושל בו ֵ֥לא יָּ נום ו ָ֣לא יי ָּ ִ֑שן ולא נפ ַתח אזָ֣ ור ח ָּל ָּציו
ו ֵ֥לא נ ַתק ׂש ֵ֥רוְך נ ָּע ָּ ָֽליו׃
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28א ֶשר ח ָּציו שנונים ו ָּכל־ ַקשת ָּתיו דר ִ֑כות ַפרסות סו ָּסיו ַכ ַ ָ֣צר נֶ ח ָּשבו
סופה׃
וגַ לג ָּליו ַכ ָּ ָֽ
אחז ֶט ֶרף ויַ פליט ו ֵ֥אין
29ש ָּא ָּ ֵ֥גה לו ַכ ָּל ִ֑ביא וש ַאג ַככפירים וינהם וי ָ֣
ַמ ָֽציל׃
31וינ ֵ֥הם ָּע ָּליו ַביֵ֥ ום ַההוא כנַ ה ַמת־ ָּ ִ֑ים ונ ַבט ָּל ָּא ֶרץ והנה־ח ֶשְך ַצָ֣ר וָּ אור
יה׃
יפ ָּ
ָּח ַשְך ַבער ֶ ָֽ

פ

1 6בשנַ ת־מות ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך עזיָּ הו וָּ ֶאר ֶאה ֶאת־אד ָּני י ֵ֥שב ַעל־כסא ָּ ָ֣רם
־ההי ָּ ָֽכל׃
שוליו מל ֵ֥אים ֶאת ַ
ונ ָּ ִ֑שא ו ָּ
ׂ2ש ָּרפים עמדים׀ מ ַמ ַעל לו שש כנָּ ַפים ֵ֥שש כנָּ ַפים ל ֶא ָּ ִ֑חד בש ַ ָ֣תים׀
י ַכ ֶ ָ֣סה ָּפנָּ יו ובש ַתים י ַכ ֶ ֵ֥סה ַרג ָּליו ובש ַ ֵ֥תים יעו ָֽפף׃
3ו ָּק ָּרא ֶזה ֶאל־זֶ ה ו ָּא ַמר ָּקדוש׀ ָּקדוש ָּקדוש יהָּ ָ֣וה צ ָּב ִ֑אות מ ֵ֥לא
בודו׃
ל־ה ָּא ֶרץ כ ָֽ
ָּכ ָּ
4וַ יָּ נעו ַא ָ֣מות ַהספים מקול ַהקו ִ֑רא ו ַה ַבית י ָּמ ֵ֥לא ָּע ָּ ָֽשן׃
5וָּ א ִַ֞מר ָֽאוי־ ָ֣לי ָֽכי־נדמיתי ָ֣כי איש ט ָֽמא־ׂש ָּפ ַתים ָּאנכי ובתוְך
יני׃
הוה צ ָּבאות ָּר ֵ֥או ע ָּ ָֽ
־ה ֶמ ֶלְך י ָּ ֵ֥
יושב כי ֶאת ַ
ַעם־ט ָ֣מא ׂש ָּפ ַתים ָּאנכי ִ֑
6וַ ָּיָ֣ ָּעף א ַלי ֶא ָּחד מן־ ַהש ָּרפים וביָּ דו רצ ָּ ִ֑פה ב ֶמל ַק ַחים ָּלָ ַקח מ ַ ֵ֥על
ַהמז ָֽב ַח׃
7וַ יַ ַ ָ֣גע ַעל־פי וַ יא ֶמר הנה נָּ ַ ֵ֥גע ֶזה ַעל־ׂש ָּפ ֶ ִ֑תיך ו ָּ ָ֣סר עונֶ ך ו ַח ָּטאתך
תכ ָּ ָֽפר׃

972

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

8וָּ ֶאש ִַ֞מע ֶאת־קול אדנָּ י אמר ֶאת־ ֵ֥מי ֶאש ַלח ו ָ֣מי ָֽי ֶלְך־ ָּ ִ֑לנו וָּ א ַמר הנ ֵ֥ני
ש ָּל ָֽחני׃
9וַ יא ֶמר ֵ֥לְך ו ָּא ַמר ָּת ָּל ָּ ָ֣עם ַה ֶ ִ֑זה שמעו ָּשמו ַע ו ַאל־ ָּתבינו ור ֵ֥או ָּראו
ו ַאל־ת ָּ ָֽדעו׃
ַ 11השמן לב־ ָּה ָּ ָ֣עם ַהזֶ ה ו ָּאז ָּ ֵ֥ניו ַהכבד ועי ָּ ָ֣ניו ָּה ַ ִ֑שע ֶפן־יר ֶאה בעינָּ יו
וב ָּאז ָּ ָ֣ניו יש ָּמע ול ָּב ֵ֥בו יָּבין וָּ ָּשב ו ָּ ֵ֥ר ָּפא ָֽלו׃
11וָּ א ַמר ַעד־ ָּמ ַתי אד ָּ ִ֑ני וַ יא ֶמר ַ ָ֣עד א ֶשר אם־ ָּשאו ָּערים מ ָ֣אין יושב
ו ָּבתים מ ָ֣אין ָּא ָּדם ו ָּהא ָּד ָּמה ת ָּש ֶ ֵ֥אה ש ָּמ ָּ ָֽמה׃
12ור ַ ֵ֥חק יהָּוה ֶאת־ ָּה ָּא ָּ ִ֑דם ו ַר ָּ ֵ֥בה ָּהעזו ָּבה בָ ֶ ֵ֥ק ֶרב ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
13ו ֵ֥עוד ָּבּה ע ָׂ֣שריָּ ה ו ָּש ָּבה ו ָּהי ָּ ָ֣תה ל ָּב ִ֑ער ָּכא ָּ ָ֣לה ו ָּכ ַאלון א ֶשר ב ַש ֶל ֶכת
ַמ ֶצ ֶָ֣בת ָּבם ֶ ֵ֥ז ַַֽרע ק ֶדש ַמ ַצב ָּ ָֽתּה׃

פ

1 7וַ יהי בי ָ֣מי ָּא ָּחז ֶבן־יו ָּתם ֶבן־עזיָּ הו ֶ ָ֣מ ֶלְך יהו ָּדה ָּע ָּ ָ֣לה ר ָ֣צין
יה
וש ַלם ַלמל ָּח ָּמה ָּע ֶ ִ֑ל ָּ
ֶ ָֽמ ֶלְך־א ָּרם ו ֶפ ַקח ֶבן־ר ַמל ָּיהו ֶ ָֽמ ֶלְך־יׂש ָּראל י ָ֣ר ָּ
יה׃
ו ֵ֥לא יָּ כל לה ָּל ֵ֥חם ָּע ֶ ָֽל ָּ
2וַ יגַ ד לבית ָּדוד לאמר ָּ ֵ֥נ ָּ ָֽחה א ָּרם ַעל־ ֶאפ ָּ ִ֑רים וַ ָּינַ ע ל ָּבבו ול ַ ָ֣בב ַעמו
י־ר ַוח׃
כנֵ֥ ַוע עצי־יַ ַער מפנ ָֽ
3וַ ָ֣יא ֶמר יהוָּ ה ֶ ָֽאל־י ַשעיָּ הו צא־נָּ א לק ַ ָ֣ראת ָּא ָּחז ַא ָּתה וש ָּאר יָּ ָ֣שוב
כובס׃
ב ֶ ִ֑נַֽך ֶאל־קצה ת ָּע ַלת ַהבר ָּכָ֣ה ָּה ֶעליונָּ ה ֶאל־מס ַלת ׂש ֵ֥דה ָֽ
4ו ָּא ַמר ָּ ָ֣ת א ָּליו ה ָּשמר ו ַהשקט ַאל־תי ָּרא ול ָּבבך ַאל־י ַרְך משני זַ נבות
י־אף ר ֵ֥צין וַ א ָּרם ו ֶבן־ר ַמל ָּ ָֽיהו׃
ָּהאודים ָּהעשנים ָּה ִ֑א ֶלה ָּב ֳחר ַ
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אמר׃
ובן־ר ַמל ָּיהו ל ָֽ
5יַ ַען ָֽכי־יָּ ַ ֵ֥עץ ָּע ֶליך א ָּרם ָּר ָּ ִ֑עה ֶאפ ַ ֵ֥רים ֶ
6נַ ע ֶלה ָֽביהו ָּדה ונקי ֶצנָּ ה ונַ בק ֶענָּ ה א ִ֑לינו ונַ מ ֵ֥ליְך ֶמ ֶלְך בתו ָּכּה את
ֶבן־ ָּ ָֽטב ַ ָֽאל׃

ס

ֵ֥ 7כה ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יה ִ֑וה ֵ֥לא ָּתקום ו ֵ֥לא ָֽתה ֶ ָֽיה׃
ָ֣ 8כי ראש א ָּרם ַד ֶמ ֶׂשק ו ֵ֥ראש ַד ֶמ ֶׂשק ר ִ֑צין ובעוד ששים ו ָּחמש ָּשנָּ ה
י ַ ֵ֥חת ֶאפ ַרים מ ָּ ָֽעם׃
9וראש ֶאפ ַרים שמרון ו ֵ֥ראש שמרון ֶבן־ר ַמל ָּ ִ֑יהו ֵ֚אם ָ֣לא ַתאמינו כי
ֵ֥לא ת ָּא ָֽמנו׃

ס

אמר׃
ל־א ָּחז ל ָֽ
11וַ יָ֣ ו ֶסף יהוָּ ה ַד ֵ֥בר ֶא ָּ
11ש ַאל־לךָ֣ אות מעם יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶ ִ֑היך ַהע ָ֣מק ש ָּא ָּלה או ַהג ֵ֥ב ַה ל ָּ ָֽמע ָּלה׃
12וַ יא ֶמר ָּא ָּ ִ֑חז לא־ ֶאש ַ ֵ֥אל ו ָֽלא־אנַ ֶסה ֶאת־יהָּ ָֽוה׃
עו־נא בָ֣ית ָּדוִ֑ד ַהמ ַעט מ ֶכם ַהל ָ֣אות אנָּ שים ֵ֥כי ַתלאו ַגֵ֥ם
13וַ יא ֶמר שמ ָּ
ֹלהי׃
ת־א ָּ ָֽ
ֶא ֱ
ָּ 14לכן יתן אד ָּ ֵ֥ני הוא ָּל ֶכם ִ֑אות ה ָ֣נה ָּה ַעל ָּמה ָּה ָּרה וי ֶל ֶָ֣דת בן ו ָּק ָּ ֵ֥ראת
שמו ע ָּ ֵ֥מנו ָֽאל׃
ֶ 15חמ ָּ ֵ֥אה וד ַבש יא ִ֑כל ל ַדעתו ָּמ ֵ֥אוס ָּב ָּרע ו ָּב ֵ֥חור ַב ָֽטוב׃
שר
16כי ב ֶט ֶרם י ַ ֵ֥דע ַה ַנ ַער ָּמ ֵ֥אס ָּב ָּרע ו ָּב ָ֣חר ַב ִ֑טוב ת ָּעזב ָּהא ָּד ָּמה א ֶ ָ֣
יה׃
ַא ָּ ָ֣תה ָּקץ מפני ש ֵ֥ני מ ָּל ֶ ָֽכ ָּ
שר לא־ ָּבאו
17יָּ ביא יהוָּ ה ָּע ֶליך ו ַ ָֽעל־ ַעמך ו ַעל־ ָ֣בית ָּאביך יָּ מים א ֶ ָ֣
למיֵ֥ ום סור־ ֶאפ ַרים מ ַ ָ֣על יהו ָּ ִ֑דה את ֶ ֵ֥מ ֶלְך ַא ָֽשור׃
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18ו ָּה ָּיָ֣ה׀ ַביָ֣ ום ַההוא ישרק יהוָּ ה ַלזבוב א ֶ ֵ֥שר בקצה יא ָ֣רי מצ ָּ ִ֑רים
בורה א ֶשר ב ֶ ֵ֥א ֶרץ ַא ָֽשור׃
ו ַלד ָּ
19ו ָּבאו ונָּ חו כ ָּלם בנַ ח ָ֣לי ַה ַבתות ובנקיָקי ַהס ָּל ִ֑עים ובכל ַה ַ ָ֣נעצוצים
ֹללים׃
ובכל ַהנַ ה ָֽ
ַ 21ביָ֣ ום ַההוא יגַ ַ ָ֣לח אדנָּ י ב ַת ַער ַהשכ ָּירה ב ֶעברי נָּ ָּהר ב ֶ ָ֣מ ֶלְך ַאשור
ת־הזָּ ָָּקן תס ֶ ָֽפה׃
ׂש ַער ָּה ַרג ָּלִ֑ים ו ַגֵ֥ם ֶא ַ
ת־הראש ו ַ ָ֣
ֶא ָּ

ס

21ו ָּה ָּיה ַביָ֣ ום ַה ִ֑הוא י ַחיֶ ה־איש ֶעג ַ ֵ֥לת ָּבָ ָּקר ושתי־ ָֽצאן׃
־חמ ָּאה וד ַבש יאכל
אכָ֣ל ֶחמ ָּ ִ֑אה ָֽכי ֶ
22ו ָּהיָּ ה מרב ע ֵׂ֥שות ָּח ָּלב י ַ
נותר ב ֶ ֵָ֥ק ֶרב ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ל־ה ָּ
ָּכ ַ
23ו ָּהיָּ ה ַביָ֣ ום ַההוא ָֽיה ֶי ָ֣ה ָּכל־ ָּמקום א ֶשר ָֽיהיֶ ה־ ָּשם ֶ ֵ֥א ֶלף ֶג ֶפן ב ֶ ָ֣א ֶלף
ָּ ִ֑כ ֶסף ַל ָּש ֵ֥מיר ו ַל ַשית ָֽיה ֶ ָֽיה׃
ַ 24בח ֵ֥צים ו ַב ֶק ֶשת יָּ ָ֣בוא ָּ ִ֑ש ָּמה כי־ ָּש ֵ֥מיר וָּ ַשית ָֽתה ֶ ֵ֥יה ָּכל־ ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
25ו ָ֣כל ֶה ָּהרים א ֶשר ַב ַמעדר י ָּ ָ֣עדרון ָֽלא־ ָּת ָ֣בוא ָּש ָּמה יר ַאת ָּש ָ֣מיר
וָּ ָּ ִ֑שית ו ָּהיָּ ה למש ַ ָ֣לח שור ולמר ַמס ֶ ָֽׂשה׃

פ

1 8וַ יא ֶמר יהוָּ ה א ַלי ַקח־לך ג ָּליָ֣ ון גָּ ִ֑דול וכתב ָּע ָּליו ב ֶ ָ֣ח ֶרט ֱאנוש
ל ַמ ֵ֥הר ָּש ָּלל ָּ ֵ֥חש ַ ָֽבז׃
2ו ָּא ָ֣עי ָּדה לי עדים נֶ ֱא ָּמנִ֑ים ֵ֚את אוריָּ ָ֣ה ַהכהן ו ֶאת־ז ַכר ָּיהו ֶ ֵ֥בן י ֶב ֶרכ ָּיָֽהו׃
3וָּ ֶאק ַרב ֶאל־ ַהנבי ָּאה וַ ַת ַהר וַ ָ֣ת ֶלד ִ֑בן וַ יא ֶמר יהוָּ ה א ַלי ק ָּ ָ֣רא שמו
ַמ ֵ֥הר ָּש ָּלל ָּ ֵ֥חש ַ ָֽבז׃
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4כי ב ֶט ֶרם י ַ ָ֣דע ַהנַ ַער קרא ָּא ָ֣בי וא ִ֑מי י ָּ ָ֣שא׀ ֶאת־ ָ֣חיל ַד ֶמ ֶׂשק ואת
ש ַ ָ֣לל שמרון לפני ֶ ֵ֥מ ֶלְך ַא ָֽשור׃

ס

5וַ ָ֣י ֶסף יהוָּ ה ַד ֵ֥בר א ַלי עוד לא ָֽמר׃
6יַ ַען כי ָּמ ַאס ָּה ָּ ָ֣עם ַהזֶ ה ֵ֚את ָ֣מי ַהשֹל ַח ַההלכים ל ַ ִ֑אט ומ ֵׂ֥שוׂש
ובן־ר ַמל ָּיָֽהו׃
ֶאת־רצין ֶ
ת־מי ַהנָּ ָּהר ָּהעצומים ו ָּ ָ֣ה ַרבים
יהם ֶא ָ֣
7ו ָּלכן הנָ֣ה אדנָּ י ַמע ֶלה על ֶ
ל־כל־אפ ָּיקיו ו ָּה ַלְך
בודו ו ָּע ָּלה ַע ָּ
ת־כל־כ ִ֑
ת־מ ֶלְך ַאשור ו ֶא ָּ
ֶא ֶ ֵ֥
דותיו׃
ל־כל־ג ָּ ָֽ
ַע ָּ
ד־צָּואר יַ ג ִַ֑יע ו ָּהיָּ ה מ ָ֣טות כנָּ ָּפיו מ ֵ֥לא
8ו ָּח ַלף ָֽביהו ָּדה ָּש ַ ָ֣טף ו ָּע ַבר ַע ַ
ב־ארצך ע ָּ ֵ֥מנו ָֽאל׃
ָֽר ַח ַ

ס

י־א ֶרץ הת ַאז ָ֣רו וָּ חתו ָֽהת ַאזרו
9רעו ַעמים וָּ חתו ו ַ ָֽהאזינו כל ֶמר ַחק ָּ ִ֑
וָּ ָֽחתו׃
ֵ֥ 11עצו ע ָּצה ות ָּ ִ֑פר ַדברו ָּד ָּבר ו ָ֣לא יָּ קום ֵ֥כי ע ָּמנו ָֽאל׃

ס

ם־ה ֶזה
11כי כה ָּא ַמר יהָּוה א ַלי כ ֶחזָ ַ ָ֣קת ַהיָּ ִ֑ד ויסרני מ ֶל ֶכת ב ֶ ֵ֥ד ֶרְך ָּ ָֽה ָּע ַ
אמר׃
ל ָֽ
12לא־תאמ ָ֣רון ֶק ֶשר לכל א ֶשר־יא ַמר ָּה ָּ ֵ֥עם ַה ֶזה ָּ ִ֑ק ֶשר ו ֶאת־מו ָּר ֵ֥או
ָֽלא־ ָֽתיראו ו ֵ֥לא ַתע ָֽריצו׃
מורא ֶכם ו ֵ֥הוא ַ ָֽמע ָֽרצ ֶ ָֽכם׃
ֶ 13את־יהָּ ֵ֥וה צ ָּבאות א ָ֣תו ַתק ִ֑דישו ו ֵ֥הוא ַ
14ו ָּה ָּיה למק ָּ ִ֑דש ול ֶ ָ֣א ֶבן נֶ גֶ ף ולצור מכשול לשני ָּבתי יׂש ָּראל ל ַפָ֣ח
רוש ָּ ָֽלם׃
ולמוקש ליושב י ָּ
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15ו ָּ ֵ֥כשלו ָּבם ַר ִ֑בים ונָּ פלָ֣ ו ונש ָּברו ונוקשו ונל ָּ ָֽכדו׃

ס

תורה בלמ ָּ ָֽדי׃
16צור תעו ָּ ִ֑דה ח ֵ֥תום ָּ
17וחכיתי ַליהוָּ ה ַה ַמס ֵ֥תיר ָּפ ָּניו מ ָ֣בית יַ ע ִ֑קב וקוי ָֽתי־ ָֽלו׃
שר ָּ ָֽנ ַתן־ ָ֣לי יהוָּ ה לא ֵ֥תות ולמופתים ביׂש ָּר ִ֑אל
18ה ָ֣נה ָּאנכי ו ַהי ָּלדים א ֶ ָ֣
הוה צ ָּבאות ַהשכן ב ַ ֵ֥הר ציָֽ ון׃
מעם י ָּ ָ֣

ס

19ו ָֽכי־יאמ ָ֣רו אלי ֶכם דרשו ֶאל־ ָּהאבות ו ֶאל־ ַהידענים ַ ָֽהמ ַצפצפים
ל־המ ָֽתים׃
ל־אֹל ָּ ָ֣היו ידרש ב ַ ֵ֥עד ַה ַחיים ֶא ַ
ו ַה ַמה ִ֑גים הלוא־ ַעם ֶא ֱ
21לתו ָּרה ולתעו ָּ ִ֑דה אם־לא ָֽיאמרו ַכ ָּד ָּ ָ֣בר ַהזֶ ה א ֶ ֵ֥שר ָֽאין־לו ָּ ָֽש ַחר׃
שה ו ָּרעִ֑ב ו ָּהיָּ ה ָֽכי־יר ַעב והת ַק ַצף וקלל ב ַמלכו
21ו ָּ ֵ֥ע ַבר ָּבּה נק ֶ ָ֣
ופ ָּנֵ֥ה ל ָּ ָֽמע ָּלה׃
אֹלהיו ָּ
וב ָּ
22ו ֶאל־ ֶא ֶרץ יַ ִ֑ביט והנה ָּצ ָּרה וַ חש ָּכה מ ָ֣עוף צו ָּקה וַ אפ ָּלה מנ ָּ ָֽדח׃
מוצָ֣ק ָּלּה ָּכעָ֣ת ָּהראשון ה ַ ִ֞קל ַאר ָּצה זבלון
שר ָּ
מועף ַלא ֶ ָ֣
ָ֣ 23כי ָ֣לא ָּ
ו ַ ָ֣אר ָּצה נַ פ ָּתלי ו ָּה ַאחרון הכ ִ֑ביד ֶד ֶרְך ַהיָּ ם ע ֶָ֣בר ַהיַ רדן גליל ַהגויָֽם׃
ָּ 1 9ה ָּעם ַההל ָ֣כים ַבח ֶשְך ָּראו ָ֣אור גָּ ִ֑דול ישבי ב ֶ ָ֣א ֶרץ ַצל ָּמוֶ ת אור נָּ ַגֵּ֥ה
יהם׃
על ֶ ָֽ
2הר ָ֣בי ָּת ַהגוי לא הג ַ ָ֣דל ָּת ַהשמ ָּ ִ֑חה ָּׂשמחו ל ָּפנֶ יך כׂשמ ַ ָ֣חת ַב ָּקציר
ַכא ֶ ֵ֥שר יָּ גילו ב ַחל ָּ ֵָ֥קם ָּש ָּ ָֽלל׃
ָ֣ 3כי׀ ֶאת־ ָ֣על ס ֳבלו ואת ַמ ָ֣טה שכמו ש ֶבט ַהנגָׂ֣ש ִ֑בו ַהחת ָּת כיֵ֥ ום
מד ָּ ָֽיַֽן׃
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גול ָּלָ֣ה ב ָּד ִ֑מים ו ָּהי ָּ ֵ֥תה לׂשר ָּפה
4כי ָּכל־סאון ס ָ֣אן ב ַר ַעש וׂשמ ָּלה מ ָּ
ַמא ֵ֥כ ֶלת ָֽאש׃
5כי־ ֶי ָ֣ ֶלד י ַלד־ ָּלנו ֵ֚בן נ ַתן־ ָּלנו וַ ת ֵ֥הי ַהמׂש ָּרה ַעל־שכ ִ֑מו וַ יק ָּרא שמו
ר־ש ָֽלום׃
ֶפ ֶלא יועץ ָ֣אל גבור אב ַיעד ַׂש ָּ
ל־ממ ַלכתו ל ָּהכין
6ל ַמרבה ַהמׂש ָּרה ול ָּשלָ֣ ום ָֽאין־קץ ַעל־כסא ָּדוד ו ַע ַ
הוֵ֥ה
ד־עולם קנ ַאת י ָּ
ָּ
א ָּתּה וָֽ ל ַסע ָּדּה במש ָּפט ובצ ָּד ָּ ִָ֑קה מ ַע ָּתה ו ַע
ה־זאת׃
צ ָּבאות ַתע ֶׂש ָֽ

ס

ָּ 7ד ָּבר ָּש ַ ֵ֥לח אד ָּני ביַ ע ִ֑קב ונָּ ַפל ביׂש ָּר ָֽאל׃
אמר׃
שב שמ ִ֑רון בגַ אָּוה וב ֵ֥ג ֶדל ל ָּבב ל ָֽ
8ויָּ דעו ָּה ָּ ָ֣עם כלו ֶאפ ַרים ויו ָ֣
9לב ֵ֥נים נָּ ָּפלו וגָּ ָ֣זית נב ֶ ִ֑נה שק ָ֣מים ג ָּדעו וַ א ָּרזים נַ ח ָֽליף׃
11וַ י ַׂשגב יהָּוה ֶאת־ ָּצ ֵ֥רי רצין ָּע ָּלִ֑יו ו ֶאת־אי ָּביו י ַסכ ָֽסְך׃
11א ָּ ָ֣רם מ ֶק ֶדם ופלשתים ָֽמ ָּאחור וַ יאכלֵ֥ ו ֶאת־יׂש ָּראל ב ָּכל־ ֶ ִ֑פה
טויה׃
ב ָּכל־זאת לא־ ָּ ָ֣שב ַאפו ועוד יָּ ֵ֥דו נ ָּ ָֽ
12ו ָּה ָּ ֵ֥עם לא־ ָּשב ַעד־ ַה ַמ ִ֑כהו ו ֶאת־יהָּ ֵ֥וה צ ָּבאות ֵ֥לא ָּד ָּ ָֽרשו׃

ס

13וַ יַ כרת יהוָּ ה מיׂש ָּראל ראש וזָּ ָּנב כ ָּ ֵ֥פה ו ַאגמון יֵ֥ ום ֶא ָּ ָֽחד׃
־ש ֶקר ֵ֥הוא ַהזָּ ָּנָֽב׃
14זָּ ָ ֵ֥קן ונׂשוא־ ָּפנים ָ֣הוא ָּה ִ֑ראש ונָּ ֵ֥ביא ָֽמ ֶורה ֶ
15וַ ָֽיהיו מ ַאש ֵ֥רי ָּ ָֽה ָּעם־ ַה ֶזה ַמת ִ֑עים ומא ָּש ָּריו מב ָּל ָֽעים׃
ת־אלמנ ָּתיו ָ֣לא
ַ 16על־כן ַעל־ ַבחו ָּריו ָֽלא־יׂש ַ ָ֣מח׀ אדנָּ י ו ֶאת־ית ָּמיו ו ֶא ַ
א־שב ַאפו
ל־פה דבָ֣ר נ ָּב ָּלִ֑ה ב ָּכל־זאת ל ָּ ָ֣
י ַרחם כי כלו ָּח ָ֣נַֽף ומ ַרע ו ָּכ ֶ
טויָֽה׃
ועוד יָּ ֵ֥דו נ ָּ
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ָֽ 17כי־ ָּבע ָּרה ָּכאש רש ָּעה ָּש ֵ֥מיר וָּ ַשית תא ִ֑כל וַ ת ַצת ב ָֽסב ָ֣כי ַהיַ ַער
וַ ָֽית ַאבכו ג ֵ֥אות ָּע ָּ ָֽשן׃
18ב ֶעב ַרת יהָּ ֵ֥וה צ ָּבאות נֶ ע ַ ָ֣תם ָּ ִ֑א ֶרץ וַ יהי ָּה ָּעם כ ַמא ָ֣כ ֶלת אש ֵ֥איש
ל־אחיו ֵ֥לא יַ ח ָֽמלו׃
ֶא ָּ
19וַ יגזר ַעל־יָּ מין ו ָּרעב וַ ֵ֥יא ַכל ַעל־ׂשמאול ו ָ֣לא ָּׂש ִ֑בעו ֵ֥איש ב ַׂשר־זרעו
אכלו׃
י ָֽ
שה ֶאת־ ֶאפ ַרים ו ֶאפ ַרים ֶאת־מנַ ֶשה יַ ח ָּ ֵ֥דו ה ָּמה ַעל־יהו ָּ ִ֑דה
21מנַ ֶ ָ֣
טויה׃
ב ָּכל־זאת לא־ ָּ ָ֣שב ַאפו ועוד יָּ ֵ֥דו נ ָּ ָֽ

ס

ֵ֥ 1 10הוי ַה ָֽחקָקים חקקי־ ָּ ִ֑אוֶ ן וָֽ מ ַכת ֵ֥בים ָּע ָּמל כ ָֽתבו׃
2ל ַהטות מדין ַדלים ולגזל מש ַפט עני ָ֣י ַע ִ֑מי להיות ַאל ָּמנות ש ָּל ָּלם
ו ֶאת־יתומים יָּ ָֽבזו׃
3ו ַ ָֽמה־ ַתעׂשו ליָ֣ ום פק ָּדה ולשו ָּאה מ ֶמר ָּ ָ֣חק ָּת ִ֑בוא ַעל־מי ָּתנָ֣ וסו
ל ֶעז ָּרה ו ָּ ֵ֥אנָּ ה ַת ַעזבו כבוד ֶ ָֽכם׃
א־שב ַאפו
4בלתי ָּכ ַרע ַ ָ֣ת ַחת ַאסיר ו ַ ֵ֥ת ַחת הרוגים י ִ֑פלו ב ָּכל־זאת ל ָּ ָ֣
טויָֽה׃
ועוד יָּ ֵ֥דו נ ָּ

ס

־הוא ביָּ ָּדם זַ ע ָֽמי׃
ש ֶבט ַא ִ֑פי ו ַמ ֶטה ֵ֥
ֵ֥ 5הוי ַאשור ָ֣
6בגוי ָּחנף א ַשל ֶחנו ו ַעל־ ַ ֵ֥עם ֶעב ָּרתי א ַצֶ ִ֑ונו לשֹלל ָּש ָּלל ו ָּל ָ֣בז ַבז
חוצות׃
ולׂשי ֵ֥מו מר ָּמס כ ֵ֥ח ֶמר ָֽ
7והוא לא־ ָ֣כן י ַד ֶמה ול ָּבבו לא־ ָ֣כן יַ ח ִ֑שב ֵ֚כי ל ַהש ָ֣מיד בל ָּבבו ול ַהכ ֵ֥רית
גוים ֵ֥לא מ ָּ ָֽעט׃
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8כי יא ַ ִ֑מר ה ֵ֥לא ָּׂש ַרי יַ ח ָּדו מ ָּל ָֽכים׃
9ה ֵ֥לא כ ַכרכמיש ַכלנִ֑ ו אם־לא כ ַאר ַפד ח ָּמת אם־ ֵ֥לא כ ַד ֶמ ֶׂשק
שמ ָֽרון׃
ַ 11כא ֶשר ָּמצ ָּ ָ֣אה יָּ די ל ַממלכת ָּה ֱא ִ֑ליל ופ ָ֣סילי ֶהם מי ָֽרו ָּש ַלם ומשמ ָֽרון׃
11הלא ַכא ֶ ֵ֥שר ָּעׂשיתי לשמרון ו ֶל ֱאלי ֶ ִ֑לי ָּה כן ֶא ֱע ֶ ֵׂ֥שה לירו ָּש ַלם
יה׃
ו ַלע ַצ ֶ ָֽב ָּ

ס

12ו ָּהיָּ ה ָֽכי־י ַב ַצע אדנָּ י ֶאת־ ָּכל־ ַ ָֽמעׂשהו ב ַ ֵ֥הר ציון ובירו ָּש ָּ ִ֑לם ֶאפקד
ְך־אשור ו ַעל־תפ ֶא ֶרת ֵ֥רום ע ָּינָֽיו׃
ַעל־פרי־ג ֶדל ל ַ ָ֣בב ֶ ָֽמ ֶל ַ
ָ֣ 13כי ָּא ַמר בכ ַח יָּ די ָּעׂשיתי וב ָּחכ ָּמתי ָ֣כי נבנִ֑ ותי ו ָּא ָ֣סיר׀ גבוֹלָ֣ ת ַעמים
אוריד ַכאביר יוש ָֽבים׃
יהם שוׂשתי ו ֵ֥
תידת ֶ
וַ ע ָֽ
14וַ תמ ָּצא ַכקן׀ יָּ די ל ָ֣חיל ָּ ָֽה ַעמים ו ֶכ ֱאסף בי ָ֣צים עזבות ָּכל־ ָּה ָּא ֶרץ א ָ֣ני
ָּא ָּ ִ֑ספתי ולא ָּהיָּ ה נ ָ֣דד ָּכנָּ ף ופ ֶ ֵ֥צה ֶפה ומ ַצפ ָֽצף׃
15הית ָּפאר ַהגַ רזֶ ן ַעל ַהח ָ֣צב ִ֑בו אם־יתגַ דל ַה ַמשור ַעל־מניפו כ ָּה ֵ֥ניף
א־עץ׃
ימיו כ ָּה ֵ֥רים ַמ ֶטה ל ָֽ
ש ֶבט ו ֶאת־מר ָּ
הוה צ ָּבאות במש ַמ ָּניו ָּרזִ֑ ון ו ַת ַחת כבדו י ַ ֵָ֥קד יקד
ָּ 16לכן י ַש ַלח ָּה ָּאדון י ָּ
כ ֵ֥יקוד ָֽאש׃
17ו ָּה ָּיה ָֽאור־יׂש ָּראל לאש וקדושו ל ֶל ָּה ָּ ִ֑בה ו ָּבע ָּרה ו ָּ ָֽאכ ָּלה שי ֵ֥תו
ושמירו ביֵ֥ ום ֶא ָּ ָֽחד׃
ד־ב ָּׂשר י ַכ ֶלִ֑ה ו ָּה ָּיה כמ ֵ֥סס נ ָֽסס׃
18וכבוד יַ ערו ו ַכרמלו מ ֶנ ֵֶ֥פש ו ַע ָּ
19וש ָּ ֵ֥אר עץ יַ ערו מס ָּ ָ֣פר ָֽיהיִ֑ ו ו ַנ ַער יכת ָֽבם׃
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21ו ָּה ָּיָ֣ה׀ ַביָ֣ ום ַההוא ָֽלא־יוסיף עוד ש ָּאר יׂש ָּראל ופלי ַ ָ֣טת ָֽבית־יַ עקב
לה ָּשען ַעל־ ַמ ִ֑כהו ונש ַען ַעל־יהָּוה ק ֵ֥דוש יׂש ָּראל ֶב ֱא ֶ ָֽמת׃
21ש ָּ ֵ֥אר יָּ שוב ש ָּ ָ֣אר יַ ע ִ֑קב ֶאל־אל ג ָֽבור׃
ָ֣ 22כי אם־יה ִֶ֞יה ַעמך יׂש ָּראל כ ָ֣חול ַהיָּ ם ש ָּאר יָּ ָ֣שוב ִ֑בו כ ָּליֵ֥ ון ָּחרוץ
שוטף צ ָּד ָּ ָָֽקה׃
ֵ֥
ל־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ֵ֥ 23כי ָּכ ָּלה ונֶ ֱח ָּר ָּ ִ֑צה אד ָּני יהוה צ ָּבאות ע ֶׂשה ב ֶ ֵָ֥ק ֶרב ָּכ ָּ

ס

ָּ 24לכן ָֽכה־ ָּא ִַ֞מר אד ָּני יהוה צ ָּבאות ַאל־תי ָּ ֵ֥רא ַעמי י ֵ֥שב ציון ָֽמ ַא ִ֑שור
ש ֶבט יַ ֶכ ָּכה ו ַמ ֵ֥טהו י ָּ ָֽשא־ ָּע ֶליך ב ֶ ֵ֥ד ֶרְך מצ ָּ ָֽרים׃
ַב ָ֣
יתם׃
ל־תבל ָּ ָֽ
25כי־עוד מ ַ ָ֣עט מז ָּ ִ֑ער ו ָּ ָ֣כ ָּלה זַ ַעם ו ַאפי ַע ַ
26ועורר ָּע ָּליו יהָּוה צ ָּבאות שוט כ ַמ ַ ֵ֥כת מד ָּיַֽן ב ָ֣צור עו ִ֑רב ו ַמטהו
ל־היָּ ם ונ ָּׂשאו ב ֶ ֵ֥ד ֶרְך מצ ָּ ָֽרים׃
ַע ַ
ארך וח ַ ֵ֥בל
27ו ָּה ָּיָ֣ה׀ ַביָ֣ ום ַההוא יָּ סור ס ֳבלו מ ַ ָ֣על שכ ֶמך ועלו מ ַ ָ֣על ַצוָּ ֶ ִ֑
י־ש ֶמן׃
על מפנ ָּ ָֽ
ֵ֥ ָּ 28בא ַעל־ ַע ַית ָּע ַ ָ֣בר במג ִ֑רון למכ ָּמׂש יַ פָ ֵ֥קיד כ ָּ ָֽליו׃
ָֽ ָּ 29עברו ַמע ָּב ָּרה ֶג ַבע ָּמלָ֣ ון ָּלִ֑נו ָּ ָֽחר ָּדה ָּ ָֽה ָּר ָּמה גב ַ ֵ֥עת ָּשאול ָּנ ָָּֽסה׃
ַ 31צה ֵ֥לי קולְך ַבת־גַ ִ֑לים ַהק ֵ֥שיבי ַלי ָּשה ענָּיֵ֥ה ענָּ ָֽתות׃
31נָּ ד ָּדה ַמדמ ָּ ִ֑נה יש ֵ֥בי ַהגבים ה ָֽעיזו׃
רוש ָּ ָֽלם׃
ֵ֥ 32עוד ַהיום ב ָ֣נב ַ ָֽלע ִ֑מד ינפף יָּ דו ַ ָ֣הר ַבית־ ציון גב ַעת י ָּ

ס

קומה
33הנה ָּה ָּאדון יהָּ ָ֣וה צ ָּבאות מ ָּס ֵ֥עף פא ָּרה ב ַמע ָּר ָּ ִ֑צה ו ָּרמי ַה ָּ
גדועים ו ַהגבהים יש ָּ ָֽפלו׃
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34ונַקף ָֽסב ֵ֥כי ַה ַי ַער ַב ַבר ֶ ִ֑זל ו ַהל ָּבנון ב ַא ֵ֥דיר י ָֽפול׃

ס

1 11ויָּ ָּ ֵ֥צא ח ֶטר מ ָ֣גַֽזַ ע י ָּ ִ֑שי ונ ֶצר מ ָּש ָּר ָּ ֵ֥שיו יפ ֶ ָֽרה׃
2ונָּ ָּ ֵ֥חה ָּע ָּליו ָ֣רו ַח יהָּ ִ֑וה רו ַח ָּחכ ָּ ָ֣מה ובינָּ ה רו ַח ע ָּצה וגבו ָּרה ֵ֥רו ַח ַד ַעת
הוה׃
ויר ַ ֵ֥את י ָּ ָֽ
הוִ֑ה ו ָֽלא־ל ַמראה עינָּ יו ישפוט ו ָֽלא־למש ַ ֵ֥מע ָּאז ָּניו
3וַ הריחו ביר ַ ָ֣את י ָּ
יוכ ַיח׃
ָֽ
ש ֶבט
ה־א ֶרץ ב ָ֣
־א ֶרץ ו ָֽה ָּכ ֶ
4ו ָּש ַפט ב ֶצ ֶדק ַדלים והו ֵ֥כי ַח במישור ל ַענוי ָּ ִ֑
פיו וב ֵ֥ר ַוח ׂש ָּפ ָּתיו יָּ ֵ֥מית ָּר ָּ ָֽשע׃
מונה אזֵ֥ ור ח ָּל ָּ ָֽציו׃
5ו ָּ ֵ֥היָּ ה ֶצ ֶדק אזָ֣ ור ָּמת ָּנִ֑יו ו ָּה ֱא ָּ
6ו ָּגר זאב עם־ ֶכ ֶבׂש ונָּ מר עם־ג ָ֣די יר ָּ ִ֑בץ ועגֶ ל וכפיר ומריא יַ ח ָּדו ו ַנ ֵַ֥ער
ָּקטן נ ֵ֥הג ָּ ָֽבם׃
ל־ת ֶבן׃
אכ ֶ ָֽ
יהן ו ַאריה ַכ ָּב ָּ ֵָ֥קר ָֽי ַ
7ו ָּפ ָּרה וָּ דב תר ֶעינָּ ה יַ ח ָּדו ירב ָ֣צו יַ לד ֶ ִ֑
8ו ָֽשע ַ ֵ֥שע יונק ַעל־ ָ֣חר ָּ ִ֑פ ֶתן ו ַעל מאו ַ ָ֣רת צפעוני גָּ מול יָּ ֵ֥דו ָּה ָּ ָֽדה׃
ָֽ 9לא־יָּ ֵ֥רעו ו ָֽלא־יַ שחיתו ב ָּכל־ ַ ָ֣הר ָּקד ִ֑שי ָֽכי־ ָּמל ָּ ָ֣אה ָּה ָּא ֶרץ ד ָּעה
ֶאת־יהוָּ ה ַכ ַמים ַליָּ ֵ֥ם מ ַכ ָֽסים׃

פ

11ו ָּהיָּ ה ַביָ֣ ום ַההוא ָ֣ש ֶרש י ַשי א ֶשר עמד ל ָ֣נס ַעמים א ָּליו גו ָ֣ים יד ִ֑רשו
ו ָּהי ָּ ֵ֥תה מנ ָּחתו ָּכ ָֽבוד׃

פ

11ו ָּה ָּיָ֣ה׀ ַביָ֣ ום ַההוא יוסיף אד ָּני׀ שנית יָּ דו לקנות ֶאת־ש ָּ ָ֣אר ַע ִ֑מו
שר י ָּשאר מ ַאשור וממצ ַרים ומ ַפת ָ֣רוס ומכוש ומע ָּילם ומשנ ָּער
א ֶ ָ֣
ומח ָּמת ומאיי ַהיָּ ָֽם׃
ָ֣
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12ונָּ ָּ ֵׂ֥שא נס ַלגוים ו ָּא ַסף נד ָ֣חי יׂש ָּר ִ֑אל ונפצות יהו ָּדה י ַקבץ מ ַאר ַבע
ַכנ ֵ֥פות ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
13ו ָּס ָּרה קנ ַ ָ֣את ֶאפ ַרים וצר ֵ֥רי יהו ָּדה י ָּכ ִ֑רתו ֶאפ ַרים ָֽלא־י ַק ָ֣נא
־אפ ָּ ָֽרים׃
יהודה ָֽלא־יָּ ֵ֥צר ֶאת ֶ
הודה ָֽו ָּ
ֶאת־י ָּ
ומואב
ָּ
י־ק ֶדם ֱאדום
14ו ָּעפו ב ָּכתף פלשתים יָּ ָּמה יַ ח ָּדו ָ֣יָּבזו ֶאת־בנ ֶ ִ֑
משלָ֣ וח יָּ ָּדם ובנֵ֥י ַעמון מש ַמע ָּ ָֽתם׃
רוחו
ל־הנָּ ָּהר ַבע ָּיָ֣ם ִ֑
15ו ֶה ֱח ָ֣רים יהוָּ ה ֵ֚את ל ָ֣שון יָּם־מצ ַרים והנֵ֥יף יָּ דו ַע ַ
וה ָּכהו לשב ָּעָ֣ה נ ָּחלים והדריְך ַבנ ָּע ָֽלים׃
16ו ָּהי ָּ ָ֣תה מס ָּלה לש ָּ ָ֣אר ַעמו א ֶ ֵ֥שר י ָּשאר ָֽמ ַא ִ֑שור ַכא ֶשר ָּ ָֽהי ָּתה
ליׂש ָּראל ביֵ֥ ום עֹלתו מ ֶ ֵ֥א ֶרץ מצ ָּ ָֽרים׃
1 12ו ָּ ָֽא ַמר ָּת ַביָ֣ ום ַההוא אודךָ֣ יהוָּ ה ֵ֥כי ָּא ַנפ ָּת ִ֑בי יָּ ֵ֥שב ַאפך וָֽ תנַ ח ָֽמני׃
2הנה אל ישו ָּעתי ֶאב ַטח ו ָ֣לא ֶאפ ָּ ִ֑חד ָֽכי־ ָּעזי וזמ ָּרת ָּיָּ֣ה יהוָּ ה ַוַָֽֽיהי־לי
ישועה׃
ָֽל ָּ ָֽ
3וש ַאב ֶתם־ ַמים ב ָּׂש ִׂ֑שון מ ַמ ַעיני ַהישו ָּ ָֽעה׃
4וַ א ַמר ִֶ֞תם ַביָ֣ ום ַההוא הודו ַ ָֽליהוָּ ה קר ָ֣או בשמו הו ֵ֥דיעו ָּ ָֽב ַעמים
ע ָֽליֹל ָּ ִ֑תיו ַהזכירו ֵ֥כי נׂש ָּגב ש ָֽמו׃
ל־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
5זַ מ ָ֣רו יהוָּ ה ֵ֥כי גאות ָּע ָּ ִׂ֑שה מי ַ ֵ֥ד ַעת זאת ב ָּכ ָּ
ש ֶבת ציִ֑ ון ָֽכי־גָּ ֵ֥דול בקרבְך ק ֵ֥דוש יׂש ָּר ָֽאל׃
ַ 6צה ֵ֥לי וָּ רני יו ֶ ָ֣

פ

שר ָּחזָּ ה י ַשע ָּיהו ֶבן־ ָּא ָֽמוץ׃
ַ 1 13מ ָּשא ָּב ֶ ִ֑בל א ֶ ָ֣
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ַ 2על ַהר־נש ֶפה ָֽׂשאו־נס ָּה ֵ֥רימו קול ָּל ֶ ִ֑הם ָּה ָ֣ניפו יָּ ד ויָּ באו פת ֵ֥חי
יבים׃
נד ָֽ
בורי ל ַאפי ַעליזי גַ אוָּ ָֽתי׃
3א ֵ֥ני צויתי למק ָּד ָּ ִ֑שי ַגָ֣ם ָּק ָּראתי ג ַ
ֵ֥ 4קול ָּהמון ֶ ָֽב ָּהרים ד ָ֣מות ַעם־ ָּ ִ֑רב קול ש ִ֞און ַממלכות גוים ֶנ ֱָֽא ָּספים
הוָ֣ה צ ָּבאות מ ַפקד צ ָּ ֵ֥בא מל ָּח ָּ ָֽמה׃
י ָּ
ָּ 5באים מ ֶ ֵ֥א ֶרץ ֶמר ָּחק מק ָ֣צה ַה ָּש ָּ ִ֑מים יהוָּ ה וכ ָ֣לי זַ עמו ל ַחבל
ל־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ָּכ ָּ
6הילילו ֵ֥כי ָּקרוב יָ֣ ום יהָּ ִ֑וה כשד מ ַש ַ ֵ֥די ָֽיָּבוא׃
ַ 7על־כן ָּכל־יָּ ַ ָ֣דים תר ֶ ִ֑פינָּ ה ו ָּכל־ל ַ ֵ֥בב ֱאנוש י ָּ ָֽמס׃
ָֽ 8ונב ָּהלו׀ צירים ַוָֽח ָּבלים ָֽיאחזון ַכיול ָּדה יחילִ֑ ון איש ֶאל־רעהו ית ָּמהו
יהם׃
פנֵ֥י ל ָּהבים פנ ֶ ָֽ
9הנה יום־יהוָּ ה ָּבא ַאכזָּ ֵ֥רי ו ֶעב ָּרה וַ ח ָ֣רון ָּ ִ֑אף ָּלׂשום ָּה ָּא ֶרץ ל ַש ָּמה
יה יַ ש ֵ֥מיד מ ֶ ָֽמנָּ ה׃
ו ַח ָּט ֶא ָּ
אורם ָּח ַשְך ַה ֶש ֶמש בצאתו
ָֽ 11כי־כוכבי ַה ָּש ַמים וכ ָ֣סילי ֶהם ֵ֥לא יָּ הלו ָּ ִ֑
אורו׃
ויָּ ר ַח ָֽלא־יַ ג ֵַ֥יה ָֽ
11ו ָּפ ַקדתי ַעל־תבל ָּר ָּעה ו ַעל־ר ָּשעים ע ָּונִ֑ם והש ַבתי ג ָ֣און זדים וגַ אַוֵ֥ת
ָּעריצים ַאש ָֽפיל׃
12אוָ ֵ֥קיר ֱאנוש מ ָּ ִ֑פז ו ָּא ָּדם מ ֶ ֵ֥כ ֶתם או ָֽפיר׃
הוָ֣ה צ ָּבאות
קומּה ב ֶעב ַרת י ָּ
ַ 13על־כן ָּש ַ ָ֣מים ַארגיז ותר ַ ֵ֥עש ָּה ָּא ֶרץ ממ ָּ ִ֑
וביום ח ֵ֥רון ַא ָֽפו׃
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14ו ָּהיָּ ה כצ ָ֣בי מ ָּדח וכצאן ו ָ֣אין מ ַק ִ֑בץ איש ֶאל־ ַעמו יפנו ו ֵ֥איש
ל־ארצו יָּ נָֽ וסו׃
ֶא ַ
ָּ 15כל־ ַהנמ ָּצא י ָּדָ ִ֑קר ו ָּכל־ ַהנס ֶפה י ֵ֥פול ֶב ָּ ָֽח ֶרב׃
16ועללי ֶ ֵ֥הם ירטשו ל ָֽעיני ֶ ִ֑הם י ַשסו ָּ ָֽבתי ֶהם ונש ֶיהם ת ָּש ַגָֽלנָּ ה׃
17הנני מ ֵ֥עיר עלי ֶהם ֶאת־ ָּמ ָּ ִ֑די א ֶשר־ ֶכ ֶסף ָ֣לא יַ חשבו וזָּ ָּהב ֵ֥לא
יַ חפצו־ ָֽבו׃
א־ת ֵ֥חוס
־בנים ָֽל ָּ
י־ב ֶטן ָ֣לא י ַרחמו ַעל ָּ
18וק ָּשתות נ ָּע ָ֣רים ת ַר ַ ִ֑טשנָּ ה ופר ֶ
ע ָּינָֽם׃
19ו ָּהי ָּתה ָּב ֶבל צ ָ֣בי ַממ ָּלכות תפ ֶא ֶרת ג ָ֣און ַכׂש ִ֑דים כ ַמהפ ַ ָ֣כת ֱאֹלהים
ֶאת־סדם ו ֶאת־עמ ָּ ָֽרה׃
שב ָּלנֶ ַצח ו ֵ֥לא תשכן ַעד־ ָ֣דור וָּ ִ֑דור ו ָֽלא־יַ ֵ֥הל ָּשם ע ָּרבי ורעים
ָֽ 21לא־ת ָ֣
לא־יַ ר ֵ֥בצו ָּ ָֽשם׃
21ו ָּרבצו־ ָּ ָ֣שם ציים ו ָּמל ֵ֥או ָּבתי ֶהם א ִ֑חים ו ָּשכנו ָּשם בנָ֣ ות יַ ָֽ ענָּ ה
וׂשעירים י ַרקדו־ ָּ ָֽשם׃
יה
22ו ָּע ָּנה איים ב ַאלמנו ָּתיו ו ַתנים ב ָ֣היכלי ִ֑ענֶ ג ו ָּקרוב ָּלבוא ע ָּתּה ו ֶיָּמ ָּ
ֵ֥לא י ָּמ ָֽשכו׃
1 14כי י ַרחם יהוָּ ה ֶ ָֽאת־יַ עקב ו ָּב ַ ֵ֥חר עוד ביׂש ָּראל והני ָּחם
יהם ונספחו ַעל־ ֵ֥בית יַ ע ָֽקב׃
ל־אד ָּמ ָּ ִ֑תם ונלָּוה ַהגר על ֶ
ַע ַ
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2ול ָּק ָ֣חום ַעמים וֶ ֱהבי ָ֣אום ֶאל־מקו ָּמם ו ָֽהתנַ חלָ֣ ום ָֽבית־יׂש ָּראל ַ ֵ֚על
יהם׃
יהם ו ָּרדו בנגׂש ֶ ָֽ
ַאד ַ ָ֣מת יהוָּ ה ַלע ָּבדים ולש ָּפ ִ֑חות ו ָּהיו ש ָ֣בים ל ָֽשב ֶ
ס

3ו ָּהיָּ ה ביום ָּהני ַח יהוָּ ה לך ָֽמ ָּעצבך ומ ָּרגֶ ִ֑זַֽך ומן־ ָּהעב ָּ ֵ֥דה ַה ָּק ָּשה א ֶ ֵ֥שר
ע ַבד־ ָּ ָֽבְך׃
4ונָּ ָּׂשא ָּת ַה ָּמ ָּ ֵ֥של ַה ֶזה ַעל־ ֶ ֵ֥מ ֶלְך ָּב ֶבל ו ָּא ָּ ִ֑מר ָּת ֵ֚איְך ָּש ַ ָ֣בת נגׂש ָּשב ָּתה
ַמדה ָּ ָֽבה׃
ָּ 5ש ַ ֵ֥בר יהָּוה ַמ ָ֣טה ר ָּש ִ֑עים ש ֶבט מש ָֽלים׃
ַ 6מ ֶכה ַעמים ב ֶעב ָּרה ַמ ַכת בל ָ֣תי ָּס ָּ ִ֑רה ר ֶדה ָּב ַאף גוים מר ָּדף ב ֵ֥לי
ָּח ָּ ָֽׂשְך׃
ֵ֥ ָּ 7נ ָּחה ָּשק ָּטה ָּכל־ ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ָּפצחו ר ָּ ָֽנה׃
8גַ ם־ברושים ָּׂשמ ֵ֥חו לך ַארזָ֣י ל ָּבנִ֑ ון מ ָּ ָ֣אז ָּש ַכב ָּת ָֽלא־יַ ע ֶ ֵ֥לה ַהכרת
ָּע ָֽלינו׃
9שאול מ ַת ַחת ָּרגָּ ֵ֥זה לך לק ַ ָ֣ראת בו ֶ ִ֑אך עורר לך ר ָּפאים ָּכל־ ַע ָ֣תודי
אותם כל ַמל ֵ֥כי גויָֽם׃
ָּא ֶרץ הקים מכס ָּ
ית ָּכמונו א ֵ֥לינו נמ ָּ ָֽשל ָּת׃
ם־א ָּתה ח ֵ֥ל ָּ
11כ ָּ ָ֣לם ַיָֽענו ויאמרו א ֶלִ֑יך גַ ַ
11הו ַ ֵ֥רד שאול גאו ֶנַֽך ֶהמיַ ָ֣ת נ ָּב ֶ ִ֑ליך ַתח ֶתיך י ַ ָ֣צע ר ָּמה ומ ַכ ֶסיך תול ָּ ָֽעה׃
ן־ש ַחר נג ַ ָ֣דע ָּת ָּל ָּא ֶרץ חולש ַעל־גויָֽם׃
12איְך נָּ ַ ֵ֥פל ָּת מ ָּש ַמים הי ָ֣לל ֶב ָּ ִ֑
13ו ַא ִָּ֞תה ָּא ַמר ָּת ָֽבל ָּבבך ַה ָּש ַ ָ֣מים ֶ ָֽא ֱע ֶלה מ ַ ֵ֥מ ַעל ל ָֽכוכבי־אל ָּא ָ֣רים כס ִ֑אי
וא ֵ֥שב ב ַהר־מועד ביַ רכ ֵ֥תי ָּצ ָֽפון׃
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ֶ 14א ֱע ֶלה ַעל־ ָּ ָ֣ב ֳמתי ָּ ִ֑עב ֶא ַד ֶמה ל ֶעליָֽ ון׃
ַ 15אְך ֶאל־שאול תו ָּרד ֶאל־יַ רכתי־ ָֽבור׃
16ר ֶאיך א ֶ ָ֣ליך יַ שגיחו א ֶליך יתבו ָּ ִ֑ננו ה ֶזה ָּהאיש ַמר ָ֣גיז ָּה ָּא ֶרץ ַמרעיש
ַממ ָּל ָֽכות׃
א־פ ַתח ָּ ָֽבי ָּתה׃
ֵׂ֥ ָּ 17שם תבל ַכמד ָּבר ו ָּע ָּ ָ֣ריו ָּה ָּ ִ֑רס אס ָּיריו ל ָּ ֵ֥
יתו׃
ָּ 18כל־ ַמל ֵ֥כי גוים כ ָּ ִ֑לם ָּשכ ֵ֥בו ב ָּכבוד ֵ֥איש בב ָֽ
19ו ַא ִָּ֞תה ָּהש ַלכ ָּת ָֽמקברך כ ָ֣נ ֶצר נת ָּעב ל ֵ֥בוש הרגים מ ָ֣טעני ָּ ִ֑ח ֶרב יור ֵ֥די
מובס׃
ֶאל־ ַאבני־בור כ ֶ ֵ֥פגֶ ר ָּ ָֽ
ָֽ 21לא־ת ַחד א ָּתם בקבו ָּרה ָֽכי־ ַארצךֵ֥ ש ַח ָּת ַעמךָ֣ ָּה ָּ ִ֑רג ָּת ָֽלא־י ָּק ֵ֥רא
לעו ָּלם ֶ ֵ֥זַֽ ַרע מר ָֽעים׃
ומל ֵ֥או
ָּ 21הכינו ל ָּב ָּניו ַמטב ַח ַבעוָ֣ ן אבו ָּ ִ֑תם ַבל־יָּ קמו ו ָּיַָֽ֣רשו ָּא ֶרץ ָּ
פנָֽי־תבל ָּע ָֽרים׃
22ו ַקמ ָ֣תי עלי ֶהם נאם יהָּ ָ֣וה צ ָּב ִ֑אות והכ ַרתי ל ָּב ֶבל ֵ֥שם וש ָּאר ו ֵ֥נין וָּ ֶנ ֶכד
הוה׃
נאם־י ָּ ָֽ
23ו ַׂשמתי ָּה למו ַ ֵ֥רש קפד ו ַאגמי־ ָּ ִ֑מים ו ָֽטאטאתי ָּה ב ַמטא ָ֣טא ַהשמד
הוה צ ָּב ָֽאות׃
נאם י ָּ ֵ֥

פ

24נש ַבע יהָּ ֵ֥וה צ ָּבאות לא ִ֑מר אם־ ִ֞לא ַכא ֶשר דמיתי ָ֣כן ָּהיָּ ָּתה ו ַכא ֶ ֵ֥שר
יָּ ַעצתי ֵ֥היא ָּת ָֽקום׃
25לשבר ַאשור ב ַארצי ו ַעל־ ָּה ַרי אבו ֶ ִ֑סנו ו ָּסר ָֽמעלי ֶהם עלו וס ֳבלו
מ ַ ֵ֥על שכמו יָּ ָֽסור׃
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26זאת ָּהע ָּ ֵ֥צה ַהיעו ָּצה ַעל־ ָּכל־ ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ וזאת ַה ָּ ֵ֥יד ַהנטויָּ ה ַעל־ ָּכל־ ַהגו ָֽים׃
יבנָּ ה׃
ָֽ 27כי־יהָּוה צ ָּבאות יָּ ָּעץ ו ָ֣מי יָּ ִ֑פר ויָּ ֵ֥דו ַהנטו ָּיה ו ֵ֥מי יש ֶ ָֽ

פ

28בשנַ ת־מות ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּא ָּ ִ֑חז ָּה ָּיה ַה ַמ ָּ ֵ֥שא ַה ֶזָֽה׃
ש ֶבט ַמ ִ֑כְך ָֽכי־מש ֶרש נָּ ָּחש י ָ֣צא
ָֽ ַ 29אל־תׂשמחי פ ֶל ֶשת כלְך ֵ֥כי נש ַבר ָ֣
ֶצ ַפע ופריו ָּׂש ָּ ֵ֥רף מעו ָֽפף׃
31ו ָּרעו בכו ָ֣רי ַדלים ו ֶאביונים ָּל ֶב ַָ֣טח יר ָּ ִ֑בצו וה ַמתי ָּ ָֽב ָּר ָּעב ָּשרשְך
ושאריתְך יַ ה ָֽרג׃
31הילי ָֽלי ַש ַער ַ ָֽזעקי־עיר נָּ מוג פ ֶ ָ֣ל ֶשת כ ִ֑לְך כי מ ָּצפון ָּע ָּ ָ֣שן ָּבא ו ֵ֥אין
מוע ָּ ָֽדיו׃
בודד ב ָּ
ובּה יֶ ֱחסו עניֵ֥י ַע ָֽמו׃
32ו ַ ָֽמה־יַ ע ֶנה ַמלאכי־גִ֑ וי כי יהוָּ ה י ַ ָ֣סד ציון ָּ ֵ֥

ס

מואב נד ָּמה כי בליל ש ַ ֵ֥דד
ַ 1 15מ ָּשא מו ָּ ִ֑אב כי ב ִ֞ליל ש ַדד ָּער ָּ
יר־מואב נד ָּ ָֽמה׃
ָּ
ק
מואב ייליל
ָּ 2ע ָּלה ַה ַבית ודיבן ַה ָּבמות ל ֶבִ֑כי ַעל־נ ִ֞בו ו ַעל ָֽמיד ָּבא ָּ ָ֣
רועה׃
אשיו ָּקר ָּחה ָּכל־זָּ ָָּקן ג ָּ ָֽ
ב ָּכל־ר ָּ ָ֣
יה כלֵ֥ ה ייליל י ֵ֥רד ַב ֶ ָֽבכי׃
יה וברחב ֶת ָּ
גות ָּ
3בחוצ ָּתיו ָּ ָ֣חגרו ָּ ִׂ֑שק ַעָ֣ל גַ ֶ
מואב
4וַ תז ַעק ֶחשבון ו ֶאל ָּעלה ַעד־ ַי ַהץ נש ַ ָ֣מע קו ָּ ִ֑לם ַעל־כן חלצי ָּ
יָּ ריעו נַ פשו ָּ ֵ֥יַֽר ָּעה ָֽלו׃
5לבי למו ָּ ָ֣אב יז ָּעק ברי ֶח ָּה ַעד־צ ַער ֶעג ַלָ֣ת שלש ָּיִ֑ה ָ֣כי׀ ַמעלָ֣ה ַהלוחית
ת־ש ֶבר יע ָֽערו׃
בבכי יַ ָֽע ֶלה־בו ֵ֚כי ֶ ָ֣ד ֶרְך חורנַ ים זַ ע ַק ֶ
ָֽ 6כי־ ֵ֥מי נמרים מ ַש ָ֣מות ָֽיהיִ֑ ו ָֽכי־יָּ בש ָּחציר ָּ ָ֣כ ָּלה ֶד ֶשא יֶ ַֽ ֶרק ֵ֥לא ָּה ָּ ָֽיה׃
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ַ 7על־כן ית ָּ ָ֣רה ָּע ָּ ִׂ֑שה ופק ָּד ָּתם ַעל ַנ ֵַ֥חל ָּהע ָּרבים י ָּש ָֽאום׃
ָֽ 8כי־ה ֵ֥קי ָּפה ַהז ָּעָ ָּקה ֶאת־ג ָ֣בול מו ָּ ִ֑אב ַעד־ ֶאג ַלים יל ָּל ָּתּה וב ֵ֥אר אילים
יל ָּל ָּ ָֽתּה׃
מואב
נוס ִ֑פות לפל ַיטת ָּ
י־א ֵ֥שית ַעל־דימון ָּ
ָ֣ 9כי מי דימון ָּ ָ֣מלאו ָּדם ָֽכ ָּ
ַאריה ולשארית א ָּד ָּ ָֽמה׃
ל־הר ַבת־ציָֽ ון׃
־א ֶרץ מ ֶ ָ֣ס ַלע מד ָּ ִ֑ב ָּרה ֶא ַ
־כר מ ָֽשל ֶ
1 16שלחו ַ ֵ֥
2ו ָּה ָּ ֵ֥יה כעוף־נודד ָ֣קן מש ָּ ִ֑לח ָֽתהיֶ ינָּ ה בנָ֣ ות מו ָּאב ַמע ָּברת ל ַארנָֽ ון׃
ָּ 3הביאו ע ָּצה ע ָׂ֣שו פל ָּילה שיתי ַכ ַליל צלְך ב ָ֣תוְך ָּצ ֳה ָּ ִ֑רים ַסתרי נ ָּדחים
נדד ַאל־תגַ ָֽלי׃
י־אפס ַהמץ ָּכ ָָּ֣לה
שודד ָֽכ ָּ
ִ֑
י־ס ֶתר ָּלמו מפנָ֣י
מואב ֱהו ֵ֥
4יָּ גורו ָּבְך נ ָּד ַחי ָּ
ן־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
שד ַ ֵ֥תמו רמס מ ָּ
5והו ַכן ַב ֶח ֶסד כסא ויָּ ַ ֵ֥שב ָּע ָּליו ֶב ֱא ֶמת ב ָ֣א ֶהל ָּדוִ֑ד שפט וד ֵ֥רש מש ָּפט
ומ ֵ֥הר ֶ ָֽצ ֶדק׃
א־כן ַב ָּ ָֽדיו׃
ָּ 6ש ַ ֵ֥מענו גאון־מו ָּאב ָ֣גא מ ִ֑אד גַ אוָּ תו וגאונו ו ֶעב ָּרתו ל ֵ֥

ס

מואב כלָ֣ ה יי ִ֑ליל ַלאשישי קיר־ח ֶר ֶׂשת ֶתהגו
מואב ל ָּ
ָּ 7לכן יי ֵ֥ליל ָּ
ַאְך־נ ָּכ ָֽאים׃
יה
רוק ָּ
ָ֣ 8כי ַשדמות ֶחשבון אמ ָּלל ֶג ֶָ֣פן ׂשב ָּמה ַבעלי גוים ָּהל ָ֣מו ׂש ֶ
יה נטשו ָּ ֵ֥עברו ָּיָֽם׃
ָ֣חות ָּ
ַעד־יַ עזֵ֥ר נָּ ָּגעו ָּ ָ֣תעו מד ָּ ִ֑בר של ֶ
ַ 9על־כן ֶאב ִֶ֞כה בבכי יַ עזר ֶ ָ֣ג ֶפן ׂשב ָּמה א ַריָּ וֶ ְך דמ ָּעתי ֶחשבון ו ֶאל ָּעלִ֑ה
ידד נָּ ָּ ָֽפל׃
כי ַעל־קיצְך ו ַעל־קצירְך ה ָּ ֵ֥
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11ונֶ ֱא ַסף ׂשמ ָּחה וָּ גיל מן־ ַה ַכר ֶמל ו ַבכ ָּר ֵ֥מים ָֽלא־יר ָּנַֽן ָ֣לא יר ָּ ִ֑עע יַ ין
ידד הש ַ ָֽבתי׃
ַבי ָּקבים ָֽלא־יד ֵ֥רְך ַהדרְך ה ָּ ֵ֥
ַ 11על־כן מ ַ ָ֣עי למו ָּאב ַככנור ֶ ָֽי ֱה ִ֑מו וקרבי לָ ֵ֥קיר ָּ ָֽח ֶרׂש׃
ל־ה ָּב ָּ ִ֑מה ָּובא ֶאל־מק ָּדשו
מואב ַע ַ
12ו ָּה ָּיה ָֽכי־נר ָּאה ָֽכי־נל ָּ ֵ֥אה ָּ
יוכל׃
להת ַפלל ו ֵ֥לא ָּ ָֽ
ֶ 13זָ֣ה ַה ָּד ָּבר א ֶשר ד ֶבר יהָּוה ֶאל־מו ָּאב מ ָּ ָֽאז׃
14ו ַע ָּתה ד ֶ ָ֣בר יהוָּ ה לאמר ב ָּשֹלש ָּשנים כש ָ֣ני ָּׂשכיר ונק ָּלה כ ָ֣בוד
מו ָּאב בכל ֶה ָּה ָ֣מון ָּה ָּ ִ֑רב וש ָּ ֵ֥אר מ ַעט מז ָּער לֵ֥ וא ַכ ָֽביר׃

ס

ַ 1 17מ ָּשא ַד ָּ ִ֑מ ֶׂשק הנה ַד ֶמ ֶׂשק מו ָּ ָ֣סר מעיר ו ָּהי ָּתה מ ֵ֥עי ַמ ָּפ ָּ ָֽלה׃
2עזבות ָּע ָ֣רי ערעִ֑ר ַלע ָּד ָ֣רים ָֽתהיֶ ינָּ ה ו ָּרבצו ו ֵ֥אין ַמח ָֽריד׃
3ונש ַבת מב ָּצר ָֽמ ֶאפ ַרים ו ַממ ָּל ָּ ֵ֥כה מ ַד ֶמ ֶׂשק וש ָּ ָ֣אר א ָּ ִ֑רם ככבוד
הוֵ֥ה צ ָּב ָֽאות׃
בנָֽי־יׂש ָּראל יָֽהיו נאם י ָּ

ס

4ו ָּהיָּ ה ַביָ֣ ום ַההוא י ַדל כ ָ֣בוד יַ ע ִ֑קב ומש ַ ֵ֥מן ב ָּׂשרו י ָּר ֶ ָֽזה׃
5ו ָּהיָּ ה ֶ ָֽכ ֱאסף ָּק ָ֣ציר ָּק ָּמה וזרעו ש ֳב ָ֣לים יק ִ֑צור ו ָּה ָּיה כמ ַל ֵ֥קט ש ֳבלים
ב ֵ֥ע ֶמק ר ָּפ ָֽאים׃
ֹלשה גַ רגרים ב ָ֣ראש ָּא ִ֑מיר
6ונש ַאר־בו ָֽעולֹלת כ ָ֣נ ֶקף זַ ית ש ַנַֽים ש ָּ
ֹלהי יׂש ָּר ָֽאל׃
הוה ֱא ֵ֥
יה ָֽפריָּ ה נאם־י ָּ
ַאר ָּב ָּעָ֣ה חמ ָּשה בסע ֶפ ָּ

ס

ׂשהו ועינָּ יו ֶאל־ק ֵ֥דוש יׂש ָּראל
ַ 7ביָ֣ ום ַההוא יש ֶ ֵ֥עה ָּה ָּא ָּדם ַעל־ע ִ֑
תר ֶ ָֽאינָּ ה׃
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ׂשה יָּ ָּ ִ֑דיו וַ א ֶשר ָּעׂשו ֶאצבע ָּתיו ָ֣לא
8ו ָ֣לא יש ֶעה ֶאל־ ַ ָֽהמזבחות ַמע ָ֣
יר ֶאה ו ָּהאשרים ו ָּה ַח ָּמנָֽים׃
שר ָּעזבו
זובת ַהח ֶרש ו ָּ ָ֣ה ָּאמיר א ֶ ָ֣
ַ 9ביום ַההוא יהיָ֣ ו׀ ָּע ָ֣רי ָּמעזו ַכע ַ
מפני בנָ֣י יׂש ָּר ִ֑אל ו ָּהי ָּתה ש ָּמ ָּ ָֽמה׃
11כי ָּש ַכ ַחת ֱאֹל ָ֣הי ישעְך ו ֵ֥צור ָּמעזְַֽך ָ֣לא זָּ ָּ ִ֑כרת ַעל־כן תטעי נט ָ֣עי
נַ ע ָּמנים וז ֵ֥מ ַרת ָּזר תז ָּר ֶ ָֽענו׃
ובב ֶקר זַ רעְָ֣ך ַתפ ִ֑ריחי נֵ֥ד ָּקציר ביֵ֥ ום נַ ח ָּלה
11ביום נטעְך ת ַׂשגׂשגי ַ
וכ ֵ֥אב ָּאנָֽ וש׃

ס

12הוי המון ַע ָ֣מים ַרבים ַכה ֵ֥מות יַ מים יֶ ֱה ָּמיִ֑ ון וש ָ֣און לאמים כשאון
ַ ֵ֥מים ַכבירים י ָּש ָֽאון׃
13לאמים כש ִ֞און ַמים ַרבים י ָּשאון ו ָּג ֵַ֥ער בו ו ָּנָ֣ס מ ֶמר ָּ ִ֑חק ור ַדף כמץ
סופה׃
ָּהרים לפני־ר ַוח וכגַ ל ַגל לפנֵ֥י ָּ ָֽ
גורל
14ל ֵ֥עת ֶע ֶרב וה ָ֣נה ַב ָּל ָּהה ב ֶ ֵ֥ט ֶרם ב ֶקר אי ֶ ִ֑ננו ֶ ֵ֚זה ָ֣ח ֶלק שוסינו ו ָּ
לבזזָֽינו׃

ס

ֵ֥ 1 18הוי ֶא ֶרץ צל ַ ָ֣צל כנָּ ָּ ִ֑פים א ֶ ֵ֥שר מע ֶבר ל ַ ָֽנהרי־ ָֽכוש׃
ַ 2השל ַח ַביָּ ם צירים ובכלי־ג ֶמא ַעל־פני־ ַמים ל ָ֣כו׀ ַמל ָּא ָ֣כים ַקלים
ו־קו
ן־הוא וָּ ָּ ִ֑הל ָּאה גֵ֚וי ַק ָּ ָ֣
נורא מ ָ֣
ל־עם ָּ
ֶאל־גוי ממ ָּ ָ֣שְך ומו ָּרט ֶא ַ ֵ֥
ר־בז ֵ֥או נ ָּהרים ַאר ָֽצו׃
בוסה א ֶש ָּ
ומ ָּ
ָּ 3כל־יש ֵ֥בי תבל ו ָ֣שכני ָּ ִ֑א ֶרץ כנׂשא־נס ָּהרים תראו וכת ֵ֥ק ַע שו ָּפר
תש ָּ ָֽמעו׃
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יטה במכונִ֑י כ ֵ֥חם ַצח עלי־אור
4כי כה ָּא ַמר יהוָּ ה א ַלי ֶאש ֳקו ָּטה ו ַא ָ֣ב ָּ
כ ָּ ֵ֥עב ַטל ב ֵ֥חם ָּק ָֽציר׃
ָֽ 5כי־לפני ָּקציר כ ָּתם־ ֶפ ַרח ו ֵ֥ב ֶסר גמל ָֽיה ֶי ָ֣ה נ ָּ ִ֑צה ו ָּכ ַרת ַהזַ לזַ לים
־הנטישות ה ֵ֥סיר ה ַ ָֽתז׃
ַב ַמזמרות ו ֶאת ַ
6י ָּעזבו יַ ח ָּדו ל ָ֣עיט ָּהרים וָֽ ל ֶב ֱה ַמת ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ וָ ָּקץ ָּע ָּליו ָּה ַעיט ו ָּכל־ ֶב ֱה ַ ֵ֥מת
ָּה ָּא ֶרץ ָּע ָּ ֵ֥ליו ֶת ֱח ָּ ָֽרף׃
נורא
ומורט ומ ַ ֵ֥עם ָּ
ָּ 7בעת ַההיא יָֽ ו ַבל־ ַשי ַליהָּ ָ֣וה צ ָּבאות ַ ֵ֚עם ממ ָּ ָ֣שְך ָּ
בוסה א ֶשר ָּבזאו נ ָּהרים ַארצו
ו־קו ומ ָּ
ן־הוא וָּ ָּ ִ֑הל ָּאה גָ֣ וי׀ ַק ָּ ָ֣
מ ָ֣
הוֵ֥ה צ ָּבאות ַהר־ציָֽ ון׃
ֶאל־מקום שם־י ָּ

ס

ַ 1 19מ ָּשא מצ ָּ ִ֑רים הנה יהוָּ ה רכב ַעל־ ָּ ֵ֥עב ַקל ו ָּ ָ֣בא מצ ַרים ונָּ ִ֞עו ֱאלילי
מצ ַרים מ ָּפנָּ יו ול ַ ֵ֥בב מצ ַרים י ַ ֵ֥מס בקר ָֽבו׃
2וסכ ַסכתי מצ ַרים במצ ַרים ונלח ֵ֥מו איש־ב ָּאחיו ו ָ֣איש בר ִ֑עהו ָ֣עיר
בעיר ַממ ָּל ָּכה ב ַממ ָּל ָּ ָֽכה׃
ל־ה ֱאלילים
3ונָּ בָ ָּקה ָֽר ַוח־מצ ַרים בקרבו וַ ע ָּצתו א ַבל ִַ֑ע ו ָּדרשו ֶא ָּ ָֽ
ל־הידענָֽים׃
ל־האבות ו ֶא ַ
ל־האטים ו ֶא ָּ
ו ֶא ָּ ָ֣
4וס ַכרתי ֶאת־מצ ַרים ב ַיד אד ָ֣נים ָּק ֶ ִ֑שה ו ֶמ ֶלְך ַעז ימ ָּשל־ ָּבם נ ֵ֥אם
הוֵ֥ה צ ָּב ָֽאות׃
ָּה ָּאדון י ָּ
5ונשתו־ ַמים ָֽמ ַהיָּ ִ֑ם ונָּ ָּהר יֶ ֱח ַ ֵ֥רב ויָּ ָֽבש׃
6ו ֶה ֶאז ָ֣ניחו נ ָּהרות ָּדללֵ֥ ו ו ָּחרבו יא ָ֣רי ָּמ ִ֑צור ָּק ֶנֵ֥ה וָּ סוף ָּק ָֽמלו׃
יבש נ ַדף וא ֶינָֽנו׃
ל־פי י ִ֑אור וכל מז ַ ָ֣רע יאור י ַ ֵ֥
ָּ 7ע ֵ֥רות ַעל־יאור ַע ָ֣
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8ו ָּאנו ַה ַדיָּ גים ו ָּ ָ֣אבלו ָּכל־ ַמשלי ֵ֥כי ַביאור ַח ָּ ִ֑כה ופר ֵׂ֥שי מכמ ֶרת
י־מים אמ ָּ ָֽללו׃
ַעל־פנ ַ
חורי׃
9ובשו עב ֵ֥די פשתים ׂשרי ִ֑קות וארגים ָּ ָֽ
י־נ ֶָֽפש׃
ל־עׂשי ֶׂש ֶכר ַאגמ ָּ
11ו ָּהיֵ֥ ו ָּשת ֶתי ָּה מד ָּכ ִ֑אים ָּכ ֵ֥
ַ 11אְך־ ֱאולים ָּ ָׂ֣שרי צ ַען ַחכמי יעצָ֣י ַפרעה ע ָּצה נב ָּע ָּ ִ֑רה ֵ֚איְך תאמ ָ֣רו
י־ק ֶדם׃
ן־מלכ ֶ ָֽ
ל־פרעה ֶבן־ח ָּכ ֵ֥מים אני ֶב ַ
ֶא ַ
הוֵ֥ה צ ָּבאות
ַ 12איָּ ם א ָ֣פוא ח ָּכ ֶמיך ויַ ֵ֥גידו ָּנא ָּ ִ֑לְך ויַָֽ֣דעו ַמה־יָּ ַעץ י ָּ
ַעל־מצ ָּ ָֽרים׃
יה׃
13נָֽ ואלו ָּ ָׂ֣שרי צ ַען נשאו ָּ ָׂ֣שרי ִ֑נף הת ֵ֥עו ֶאת־מצ ַרים פ ַנֵ֥ת ש ָּב ֶ ָֽט ָּ
ל־מעׂשהו
14יהָּוה ָּמ ַ ֵ֥סְך בקר ָּבּה ָ֣ר ַוח עו ִ֑עים והתעו ֶאת־מצ ַרים ב ָּ ָֽכ ַ
יאו׃
כה ָּת ֵ֥עות שכור בק ָֽ
15ו ָֽלא־יה ֶ ֵ֥יה למצ ַרים ַ ָֽמע ֶ ִׂ֑שה א ֶשר יַ ע ֶׂשה ֵ֥ראש וזָּ ָּנב כ ָּ ֵ֥פה ו ַאג ָֽמון׃

ס

ַ 16ביָ֣ ום ַההוא ָֽיה ֶ ֵ֥יה מצ ַרים ַכנָּ ִ֑שים ו ָּח ַ ָ֣רד׀ ו ָּפ ַחד מפני תנו ַפת יַ ד־יהָּ ָ֣וה
צ ָּבאות א ֶשר־הוא מ ֵ֥ניף ָּע ָּ ָֽליו׃
17ו ָּהי ָּתה ַאד ַמת יהו ָּדה למצ ַרים ל ָּחגָּ א כל א ֶשר יַ ז ֵ֥כיר א ָּתּה א ָּליו
יועץ ָּע ָּ ָֽליו׃
הוה צ ָּבאות א ֶשר־הוא ֵ֥
יפ ָּ ִ֑חד מפני ע ַצת י ָּ ָ֣

ס

ַ 18ביָ֣ ום ַההוא יהיו ָּחמש ָּערים ב ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ַרים מ ַדברות ׂש ַ ָ֣פת כנַ ַען
ונש ָּבעות ַליהָּ ָ֣וה צ ָּב ִ֑אות ָ֣עיר ַה ֶה ֶרס י ָּאמר ל ֶא ָּ ָֽחת׃

ס

ַ 19ביָ֣ ום ַההוא ָֽיה ֶיה מזב ַח ַ ָֽליהוָּ ה בתוְך ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ָּ ִ֑רים ו ַמצ ָּ ֵ֥בה
יהוה׃
בולּה ַ ָֽל ָּ ָֽ
ָֽא ֶצל־ג ָּ
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21ו ָּהיָּ ה ל ֵ֥אות ולעד ַ ָֽליהָּ ֵ֥וה צ ָּבאות ב ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ָּ ִ֑רים ָֽכי־יצעקו ֶאל־יהוָּ ה
ילם׃
מפנָ֣י ָֹֽלחצים ויש ַ ֵ֥לח ָּל ֶהם מו ֵ֥שי ַע וָּ ָּרב והצ ָּ ָֽ
21ונו ַדע יהוָּ ה למצ ַרים ויָּ ד ֵ֥עו מצ ַרים ֶאת־יהָּוה ַביָ֣ ום ַה ִ֑הוא ו ָּ ָֽעבדו ֶזָ֣ ַבח
יהוה וש ָֽלמו׃
רו־נ ֶַֽדר ַ ָֽל ָּ
ומנ ָּחה ונָּ ד ֵ֥
22ונָּ ַגַֽף יהָּוה ֶאת־מצ ַרים נָּ ָ֣גף ו ָּר ִ֑פוא ו ָּשבו ַעד־יהוָּ ה ונֶ ע ַ ֵ֥תר ָּל ֶהם
ור ָּפ ָּ ָֽאם׃
ַ 23ביָ֣ ום ַההוא תהיֶ ה מס ָּלה ממצ ַרים ַאשו ָּרה ו ָּ ָֽבא־ ַא ֵ֥שור במצ ַרים
־א ָֽשור׃
ומצ ַ ָ֣רים ב ַא ִ֑שור ו ָּעב ֵ֥דו מצ ַרים ֶאת ַ

ס

ַ 24ביָ֣ ום ַההוא יה ֶיה יׂש ָּראל ש ָ֣לישיָּ ה למצ ַרים ול ַא ִ֑שור ב ָּר ָּכה בָ ֶ ֵ֥ק ֶרב
ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ומעׂשה יָּ ַדי
אמר ָּברוְך ַעמי מצ ַרים ַ
הוֵ֥ה צ ָּבאות ל ִ֑
25א ֶשר ברכו י ָּ
ַאשור ונַ ח ָּלתי יׂש ָּר ָֽאל׃

ס

1 20בשנַ ת בא ַתר ָּתן ַאשדו ָּדה בשֹלָ֣ ח אתו ַ ָֽסרגון ֶ ָ֣מ ֶלְך ַא ִ֑שור וַ י ָּ ֵ֥ל ֶחם
ב ַאשדוד ַוַָֽֽילכ ָּ ָֽדּה׃
ָּ 2ב ָ֣עת ַההיא ד ֶ ָ֣בר יהוָּ ה ב ַיָ֣ד י ַשע ָּיָ֣הו ֶבן־ ָּאמוץ לאמר לְך ופ ַתח ָּת
ַה ַשק מ ַ ָ֣על ָּמתנֶ יך ונַ ַעלךֵ֥ ַתחֹלץ מ ַעָ֣ל ַרג ֶלִ֑יך וַ ַי ַָ֣עׂש כן ָּהֹלְך ָּע ֵ֥רום
ויָּ ָֽחף׃

ס

3וַ ָ֣יא ֶמר יהוָּ ה ַכא ֶ ֵ֥שר ָּה ַלְך ַעב ֵ֥די י ַשע ָּיהו ָּע ָ֣רום ויָּ ִ֑חף ָּשֹלש ָּשנים ָ֣אות
ל־כוש׃
ומופת ַעל־מצ ַרים ו ַע ָֽ
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ָ֣ 4כן ינ ַ ָ֣הג ֶ ָֽמ ֶלְך־ ַאשור ֶאת־שבי מצ ַרים ו ֶאת־גָּ לֵ֥ ות כוש נ ָּע ֵ֥רים וזקנים
ׂשופי שת ֶערַוֵ֥ת מצ ָּ ָֽרים׃
ָּע ָ֣רום ויָּ ִ֑חף וַ ח ַ ֵ֥
5ו ַחתו וָּ ִ֑בשו מכוש ַמ ָּב ָּטם ומן־מצ ַרים תפ ַאר ָּ ָֽתם׃
ר־נסנו ָּשם
ה־כה ַמ ָּבטנו א ֶש ַ
6ו ָּא ַמר ישב ָּה ָ֣אי ַהזֶ ה ַביָ֣ ום ַההוא הנ ָ֣
ל ֶעז ָּרה להנָּ צל מפני ֶ ָ֣מ ֶלְך ַא ִ֑שור ואיְך נ ָּמלֵ֥ט א ָּנָֽחנו׃

ס

נור ָּ ָֽאה׃
ר־יִ֑ם כסופות ַבנֶ גֶ ב ַ ָֽלחֹלף ממד ָּבָ֣ר ָּבא מ ֶא ֶרץ ָּ
ַ 1 21מ ָּשא מד ַב ָּ
ָּ 2חזֵ֥ ות ָּק ָּשה הגַ ד־ ִ֑לי ַהבוגד׀ בוגד ו ַהשו ָ֣דד׀ שודד עלי עי ָּלם צו ָ֣רי
ָּמ ַדי ָּכל־ ַאנ ָּח ָּתה הש ַ ָֽבתי׃
ַ 3על־כן ָּמלאו ָּמתנַ י ַחל ָּח ָּלה צי ָ֣רים א ָּחזוני כצירי יָֽ ול ָּ ִ֑דה נַ ע ָ֣ויתי
משמ ַע נב ַהלתי מר ָֽאות׃
ָּ 4ת ָּ ָ֣עה ל ָּבבי ַפ ָּלצות ָֽבע ָּ ִ֑תתני ֵ֚את ֶנָ֣ ֶשף חשקי ָּ ֵׂ֥שם לי ַלח ָּר ָּ ָֽדה׃
ָּ 5ערְך ַהשל ָּחן ָּצ ֵ֥פה ַה ָּצפית ָּא ָ֣כול ָּש ִ֑תה ֵ֥קומו ַה ָּשרים מש ֵ֥חו ָּמגַָֽֽן׃

פ

ָ֣ 6כי ֵ֥כה ָּא ַמר א ַלי אד ָּ ִ֑ני ֵ֚לְך ַהע ָ֣מד ַ ָֽהמ ַצ ֶפה א ֶ ֵ֥שר יר ֶאה יַ ָֽגיד׃
7ו ָּ ָ֣ר ָּאה ֶר ֶכב ֶ ֵ֚צ ֶמד ָּ ָֽפ ָּרשים ֶ ֵ֥ר ֶכב חמור ֶ ָ֣ר ֶכב גָּ ָּ ִ֑מל והק ֵ֥שיב ֶק ֶשב
ב־ק ֶשב׃
ַר ָּ ָֽ
יומם ו ַעל־מש ַמרתי
8וַ יק ָּרא ַאריִ֑ה ַעל־מצ ֶפָ֣ה׀ אדנָּ י ָּאנ ִ֞כי עמד ָּתמיד ָּ
ל־הל ָֽילות׃
ָּאנ ֵ֥כי נ ָּצב ָּכ ַ
9והנה־ ֶ ֵ֥זה ָּבא ֶ ָ֣ר ֶכב איש ֶצ ֶמד ָּ ָֽפ ָּר ִ֑שים וַ ַיָ֣ ַען וַ יא ֶמר נָּ פ ָּלה ָּ ָֽנפ ָּלה ָּב ֶבל
יה ש ַ ֵ֥בר ָּל ָּ ָֽא ֶרץ׃
ֹלה ָּ
ילי ֱא ֶ
ו ָּכל־פס ֵ֥
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ֹלהי יׂש ָּראל
הוה צ ָּבאות ֱא ֵ֥
שר ָּש ַמעתי מאת י ָּ
ובן־גָּ רנִ֑י א ֶ ָ֣
11מד ָּשתי ֶ
ה ַגֵַֽ֥דתי ָּל ֶ ָֽכם׃

ס

ַ 11מ ָּשא דו ָּ ִ֑מה א ַלי ק ָ֣רא משעיר שמר ַמה־מ ַלי ָּלה שמר ַמה־מ ָֽליל׃
ָּ 12א ַ ָ֣מר שמר ָּא ָּ ֵ֥תה ב ֶקר וגַ ם־ ָּ ִ֑לי ָּלה אם־תב ָּעיֵ֥ ון ב ָּעיו ֵ֥שבו א ָּ ָֽתיו׃

ס

ַ 13מ ָּשא ַבע ָּ ִ֑רב ַב ַי ַער ַבע ַרב ָּתלינו ָֽארחות ד ָּדנָֽים׃
ימא ב ַלחמו קד ֵ֥מו נ ָֽדד׃
14לק ַ ֵ֥ראת ָּצמא ה ָּ ָ֣תיו ָּ ִ֑מים ישבי ֶ ָ֣א ֶרץ ת ָּ
ָֽ 15כי־מפ ֵ֥ני ח ָּרבות נָּ ָּ ִ֑דדו מפ ָ֣ני׀ ֶ ָ֣ח ֶרב נטו ָּשה ומפני ֶ ָ֣ק ֶשת דרו ָּכה ומפני
ֵ֥כ ֶבד מל ָּח ָּ ָֽמה׃

ס

16כי־כה ָּא ַ ֵ֥מר אד ָּני א ָּ ִ֑לי בעוד ָּשנָּ ה כש ָ֣ני ָּׂשכיר ו ָּכ ָּלה ָּכל־כ ֵ֥בוד ק ָּ ָֽדר׃
ֹלהי־יׂש ָּראל
הוֵ֥ה ֱא ָֽ
בורי בנָֽי־ק ָּדר ימ ָּ ִ֑עטו כי י ָּ
ר־ק ֶשת ג ֵ֥
17וש ָּאר מס ַפ ֶ
ד ָֽבר׃

ס

ַ 1 22מ ָּשא ָ֣גיא חזָּ יִ֑ ון ַמה־ ָּ ָ֣לְך אפוא ָֽכי־ ָּע ֵ֥לית כ ָּלְך ַלגַ גָֽ ות׃
2תש ָ֣אות׀ מל ָּאה ֵ֚עיר ָֽהומיָּ ה קר ָּיה ַעלי ָּ ִ֑זה ח ָּל ַליְך ָ֣לא ַחללי־ ֶח ֶרב ולא
מ ֵ֥תי מל ָּח ָּ ָֽמה׃
ָּ 3כל־קצי ַנֵַֽ֥יְך ָּנַָֽֽדדו־ ַי ַחד מ ֶ ָ֣ק ֶשת א ָּ ִ֑סרו ָּכל־נמ ָּצ ַאיְך אס ָ֣רו יַ ח ָּדו מ ָּרחוק
ָּב ָּ ָֽרחו׃
ל־ת ָ֣איצו ל ַנָֽחמני ַעל־שד
ַ 4על־ ֵ֥כן ָּא ַמרתי ש ֵ֥עו מני א ָּמ ָ֣רר ַב ֶבִ֑כי ַא ָּ
ת־ע ָֽמי׃
ַב ַ
ָ֣ 5כי יום מהו ָּמה ומבו ָּסה ומבו ָּכה ַ ָֽלאד ָּני יהוה צ ָּבאות בגָ֣יא חזָּ יִ֑ ון
ל־ה ָּ ָֽהר׃
מ ַקר ַ ֵָ֥קר קר ו ֵ֥ש ַוע ֶא ָּ
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6ועי ָּלם נָּ ָּ ָׂ֣שא ַאש ָּפה ב ֶ ֵ֥ר ֶכב ָּא ָּדם ָּ ָֽפ ָּר ִ֑שים ו ֵָ֥קיר ע ָּרה ָּמגַָֽֽן׃
7וַ י ֵ֥הי מב ַחר־ע ָּמָ ַקיְך ָּ ָ֣מלאו ָּ ִ֑ר ֶכב ו ַה ָּ ָ֣פ ָּרשים שת ָּ ֵ֥שתו ַה ָּ ָֽשע ָּרה׃
ל־נ ֶשק ֵ֥בית ַה ָּי ַָֽער׃
הודה וַ ַתבט ַביָ֣ ום ַההוא ֶא ֶ
8וַ יגַ ל את ָּמ ַ ָ֣סְך י ָּ ִ֑
9ואת בקיעי עיר־ ָּדוד ראי ֶתם כי־ ָּ ִ֑רבו ַ ָֽות ַקבצו ֶאת־ ֵ֥מי ַהבר ָּכה
תונה׃
ַה ַתח ָּ ָֽ
11ו ֶאת־ ָּב ֵ֥תי ירו ָּש ַלם ס ַפר ֶ ִ֑תם וַ תתצו ַה ָּ ָ֣בתים ל ַבצר ַהחו ָּ ָֽמה׃
11ומקָּ ָ֣וה׀ עׂשי ֶתם ֵ֚בין ַה ָ֣חמ ַתים למי ַהבר ָּ ָ֣כה ַהי ָּש ָּ ִ֑נה ולא ה ַבט ֶתם
יה ויצ ָּ ֵ֥רּה ָֽמ ָּרחוק ֵ֥לא ראי ֶ ָֽתם׃
ֶאל־ע ֶׂש ָּ
12וַ יק ָּרא אד ָּני יהוה צ ָּבאות ַביָ֣ ום ַה ִ֑הוא לבכי ולמספד ול ָּקר ָּחה
ו ַלח ֵ֥גר ָּ ָֽׂשק׃
13וה ָ֣נה׀ ָּׂש ָׂ֣שון וׂשמ ָּחה ָּהרג׀ ָּב ָּקר ו ָּש ָ֣חט צאן ָּא ֵ֥כל ָּב ָּׂשר ו ָּש ָ֣תות ָּ ִ֑יַֽין
ָּא ָ֣כול ו ָּשתו ֵ֥כי ָּמ ָּחר נָּ ָֽמות׃
הוָ֣ה צ ָּב ִ֑אות אם־יכ ַפר ֶה ָּעון ַה ֶזה ָּל ֶכם ַעד־תמתון
14ונג ָּ ֵ֥לה ב ָּאז ָּני י ָּ
ָּא ַמר אד ָּנֵ֥י יהוה צ ָּב ָֽאות׃

פ

־שב ָּנא א ֶ ֵ֥שר
ל־הסכָ֣ן ַהזֶ ה ַעל ֶ
ֵ֥ 15כה ָּא ַמר אד ָּ ֵ֥ני יהוה צ ָּב ִ֑אות ֶלְך־בא ֶא ַ
ל־ה ָּ ָֽבית׃
ַע ַ
ַ 16מה־לךֵ֥ פה ו ָ֣מי לךָ֣ פה ָֽכי־ ָּח ַצב ָּת לך פה ָּ ִ֑ק ֶבר חצבי ָּמרום קברו
חק ֵָ֥קי ַב ֶס ַלע מש ָּ ֵ֥כן ָֽלו׃
17הנה יהוָּ ה מ ַטל ֶטלך ַטלט ָּלה ָּג ִֶ֑בר ועטך ָּע ָֽטה׃
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ל־א ֶרץ ַרח ַ ָ֣בת יָּ ָּ ִ֑דים ָּ ָ֣ש ָּמה ָּתמות ו ָּש ָּמה
ָּ 18צנוף יצנָּ פך צנ ָּפה ַכדור ֶא ֶ
בודך קלון ֵ֥בית אד ֶנָֽיך׃
ַמרכ ָ֣בות כ ֶ
19וַ ה ַדפתיך מ ַמ ָּצ ֶ ִ֑בך ומ ַמע ָּ ָֽמדך יֶ ֶהר ֶ ָֽסך׃
21ו ָּה ָּיה ַביָ֣ ום ַה ִ֑הוא ו ָּק ָּ ָ֣ראתי ל ַעבדי ל ֶאליָּ ָקים ֶבן־חלקיָּ ָֽ הו׃
21והל ַבש ָ֣תיו כ ָּתנ ֶתך ו ַאב ָֽנטך א ַחז ֶקנו ו ֶ ָֽממ ֶשלתך ֶא ָ֣תן ביָּ ִ֑דו ו ָּה ָּ ֵ֥יה ל ָּאב
הודה׃
רוש ַלם ול ֵ֥בית י ָּ ָֽ
יושב י ָּ
ל ֵ֥
22ונָּ ַתתי ַמפ ֵ֥ת ַח בית־ ָּדוד ַעל־שכ ִ֑מו ו ָּפ ַתח ו ָ֣אין סגר ו ָּס ַגר ו ֵ֥אין פ ָֽת ַח׃
23ות ַקע ֵ֥תיו יָּ תד ב ָּמ ָ֣קום נֶ ֱא ָּ ִ֑מן ו ָּה ָּיה לכ ֵ֥סא ָּכבוד ל ֵ֥בית ָּא ָֽביו׃
24ו ָּתלו ָּע ָּליו ָ֣כל׀ כ ָ֣בוד בית־ ָּאביו ַה ֶ ָֽצ ֱא ָּצאים ו ַהצפעות כל כ ָ֣לי ַה ָּק ָּ ִ֑טן
מכלי ָּ ָֽה ַאגָּ נות ו ַעד ָּכל־כ ֵ֥לי ַהנ ָּב ָֽלים׃
ַ 25ביָ֣ ום ַההוא נאם יהָּ ָ֣וה צ ָּבאות ָּתמוש ַהיָּ תד ַהתקו ָּעה ב ָּמ ָ֣קום נֶ ֱא ָּ ִ֑מן
הוה ד ָֽבר׃
יה ֵ֥כי י ָּ
ונגד ָּ ָ֣עה ונָּ פ ָּלה ונכ ַרת ַה ַמ ָּ ָ֣שא א ֶשר־ ָּע ֶל ָּ

ס

ַ 1 23מ ָּשא ִ֑צר הי ָ֣לילו׀ ֳאניָ֣ ות ַתרשיש ָֽכי־ש ַדד מ ַבית מבוא מ ֶ ֵ֥א ֶרץ
ה־למו׃
כתים נג ָּל ָּ ָֽ
2דמו ָ֣ישבי ִ֑אי ס ֵ֥חר צידון ע ֵ֥בר ָּים מל ָֽאוְך׃
וא ָּ ִ֑תּה וַ תהי ס ַ ֵ֥חר גויָֽם׃
3וב ַמים ַרבים ֶזָ֣ ַַֽרע שחר ק ֵ֥ציר יאור ת ָֽב ָּ
א־חלתי ו ָֽלא־יָּ ַלדתי ו ֵ֥לא
אמר ָֽל ַ ָ֣
ָ֣ 4בושי צידון ָֽכי־ ָּא ַ ָ֣מר יָּ ם ָּמ ֵ֥עוז ַה ָּים ל ִ֑
תולות׃
רוממתי ב ָֽ
ג ַדלתי ַבחורים ַ ֵ֥
ָֽ ַ 5כא ֶשר־ש ַמע למצ ָּ ִ֑רים יָּ חילו כ ֵ֥ש ַמע ָֽצר׃
6עברו ַתר ִ֑שי ָּשה הילילו ֵ֥ישבי ָֽאי׃
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7ה ֵ֥זאת ָּל ֶכם ַעלי ָּ ִ֑זה ָֽמימי־ ֶק ֶדם ַקד ָּמ ָּתּה יבלָ֣ ו ָּה ַרג ֶלי ָּה ָֽמ ָּרחוק ָּלגָֽ ור׃
יה
ֵ֚ 8מי יָּ ַ ָ֣עץ זאת ַעל־צר ַה ַ ָֽמעטי ָּ ִ֑רה א ֶשר סח ֶריה ָּׂשרים כנ ָּע ֶנ ָּ
י־א ֶרץ׃
נכ ַבד ָּ ָֽ
י־א ֶרץ׃
9יהָּ ֵ֥וה צ ָּבאות י ָּע ָּ ִ֑צּה ל ַחלל ג ָ֣און ָּכל־צבי ל ָּהָקל ָּכל־נכ ַבד ָּ ָֽ
ת־תרשיש אין ֵ֥מזַ ח ָֽעוד׃
11עב ֵ֥רי ַארצְך ַכי ִ֑אר ַב ַ
ל־היָּ ם הרגיז ַממ ָּל ִ֑כות יהוָּ ה צָּוָ֣ה ֶאל־כנַ ַען ַלשמד
11יָּ דו נָּ ָּ ָ֣טה ַע ַ
ָֽיה׃
ָּמעז ֶנ ָּ
12וַ יא ֶמר ָֽלא־תו ֵ֥סיפי עוד ַלעלִ֑ וז ַ ָֽהמע ָּש ָּ ִ֞קה בתו ַ ָ֣לת ַבת־צידון כתיים
וח ָּ ָֽלְך׃
ם־שם לא־יָּ נֵ֥ ַ ָֽ
ָ֣קומי עברי גַ ָּ
ָ֣ 13הן׀ ֶ ָ֣א ֶרץ ַכׂשדים ֶזה ָּה ָּעם ָ֣לא ָּהיָּ ה ַאשור י ָּס ָּ ָ֣דּה לציִ֑ים ה ָָ֣קימו
יה ָּׂש ָּמּה ל ַמפ ָּ ָֽלה׃
נות ָּ
ַבחינָּ יו עררו ַארמ ֶ
14הילילו ֳאניָ֣ ות ַתר ִ֑שיש ֵ֥כי ש ַדד ָּמעז ֶ ָֽכן׃

ס

15ו ָּהיָּ ה ַביָ֣ ום ַההוא ונש ַכ ַחת צר שב ָ֣עים ָּשנָּ ה כימי ֶ ָ֣מ ֶלְך ֶא ָּ ִ֑חד מ ִ֞קץ
זונה׃
שבעים ָּשנָּ ה יהיֶ ָ֣ה לצר כש ַירת ַה ָּ ָֽ
16ק ֵ֥חי כנור ֵ֥סבי עיר זו ָּ ָ֣נה נש ָּכ ָּ ִ֑חה היטיבי נַ גן ַהרבי־שיר ל ַמ ַען
תזָּ ָֽכרי׃
17ו ָּה ִָּ֞יה מ ָ֣קץ׀ שב ָ֣עים ָּשנָּ ה יפקד יהוָּ ה ֶאת־צר ו ָּש ָּבה ל ֶאתנַ ָּ ִ֑נה ו ָּזָֽנ ָּתה
ל־ממל ֵ֥כות ָּה ָּא ֶרץ ַעל־פנֵ֥י ָּהא ָּד ָּ ָֽמה׃
ת־כ ַ
ֶא ָּ
18ו ָּהיָּ ה ַסח ָּרּה ו ֶאתנַ נָּ ּה ֵ֚ק ֶדש ַ ָֽליהוָּ ה ֵ֥לא ָֽי ָּאצר ו ָ֣לא ָֽי ָּח ִ֑סן ָ֣כי ַליש ִ֞בים
לפני יהוָּ ה ָֽיה ֶי ָ֣ה ַסח ָּרּה ֶל ֱא ֵ֥כל ל ָּׂשב ָּעה ולמ ַכ ֶ ֵ֥סה ָּע ָֽתיק׃
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1 24הנה יהָּוה בוָ ֵ֥קק ָּה ָּא ֶרץ ו ָֽבולָ ָּ ִ֑קּה ועָּ ָ֣וה ָּפנֶ י ָּה והפיץ יש ֶ ָֽבי ָּה׃
2ו ָּה ָּיה ָּכ ָּעם ַככהן ַכ ֶע ֶבד ַ ָֽכאדנָּ יו ַכשפ ָּחה ַכגבר ָּ ִ֑תּה ַכקונֶ ה ַכמוכר
ַכ ַמלוֶ ה ַכלוֶ ה ַכנ ֶשה ַכא ֶשר נ ֶ ֵ֥שא ָֽבו׃
ת־ה ָּד ָּ ֵ֥בר ַה ֶזָֽה׃
3הבוק׀ תבוק ָּה ָּא ֶרץ וה ָ֣בוז׀ ת ִ֑בוז ָ֣כי יהוָּ ה ד ֶבר ֶא ַ
־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ָּ 4אב ָּלה ָּ ָֽנב ָּלה ָּה ָּא ֶרץ אמל ָּ ֵ֥לה נָּ ב ָּלה תבִ֑ל אמ ָּללו מ ֵ֥רום ַעם ָּ
5ו ָּה ָּ ֵ֥א ֶרץ ָּחנ ָּפה ַ ָ֣ת ַחת יש ֶ ִ֑בי ָּה ָֽכי־ ָּעברו תורת ָּ ָ֣חלפו חק הפרו ב ֵ֥רית
עולם׃
ָּ ָֽ
ַ 6על־כן ָּא ָּלה ָּ ָ֣אכ ָּלה ֶא ֶרץ ַוַָֽֽיֶ אשמו ָ֣ישבי ָּ ִ֑בּה ַעל־כן ָּחרו ָ֣ישבי ֶא ֶרץ
ונש ַ ֵ֥אר ֱאנוש מז ָּ ָֽער׃
ָּ 7א ַ ֵ֥בל תירוש אמל ָּלה־ ָּ ִ֑ג ֶפן נֶ ֶאנחו ָּכל־ׂשמחי־ ָֽלב׃
ָּ 8ש ַבת מ ָׂ֣שוׂש תפים ָּח ַדל ש ָ֣און ַעלי ִ֑זים ָּש ַבת מ ֵׂ֥שוׂש כנָֽ ור׃
ַ 9בשיר ָ֣לא ישתו־יָּ ִַֽ֑ין י ַ ֵ֥מר ש ָּכר לש ָּ ָֽתיו׃
11נשב ָּרה קריַ ת־ ִ֑תהו ס ַ ֵ֥גר ָּכל־ ַבית מ ָֽבוא׃
11צוָּ ָּ ֵ֥חה ַעל־ ַה ַיַֽין ַ ָֽבחו ִ֑צות ָּ ָֽער ָּבה ָּכל־ׂשמ ָּחה גָּ ָּלה מ ֵׂ֥שוׂש ָּה ָּ ָֽא ֶרץ ׃
12נש ַ ֵ֥אר ָּבעיר ַש ָּ ִ֑מה ושא ָּיה י ַכת־ ָּ ָֽש ַער׃
ָ֣ 13כי ֵ֥כה יה ֶיה בָ ֶ ֵ֥ק ֶרב ָּה ָּא ֶרץ ב ָ֣תוְך ָּ ָֽה ַע ִ֑מים כ ָ֣נ ֶקף זַ ית כעולֹלת
ם־כ ָּ ֵ֥לה ָּב ָֽציר׃
א ָּ
14ה ָּמה יׂש ֵ֥או קו ָּלם יָּ ִ֑רנו בג ָ֣און יהוָּ ה ָּצהלו מ ָּ ָֽים׃
ֹלהי יׂש ָּר ָֽאל׃
הוה ֱא ֵ֥
הוִ֑ה באי ָ֣י ַהיָּ ם ֵ֥שם י ָּ
ל־כן ָּבארים ַכב ָ֣דו י ָּ
ַ 15ע ֵ֥
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16מכנַ ף ָּה ָּא ֶרץ זמרת ָּש ַמענו צ ָ֣בי ַל ַצדיק וָּ א ַמר ָּרזי־ ֵ֥לי ָּ ָֽרזי־לי ָ֣אוי ִ֑לי
ובגֶ ד בוגדים ָּב ָּגָֽדו׃
בג ָ֣דים ָּבגָּ דו ֶ ֵ֥
ֵ֥ ַ 17פ ַחד וָּ ַפ ַחת וָּ ָּ ִ֑פח ָּע ֶליך יו ֵ֥שב ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ָֽ 18ו ָּהיָּ ה ַה ִ֞ ָּנס מקול ַה ַפ ַחד י ָ֣פל ֶאל־ ַה ַפ ַחת ו ָּ ָֽהעו ֶלה מ ָ֣תוְך ַה ַפ ַחת י ָּלכד
ַב ָּ ִ֑פח ָֽכי־ארבות מ ָּמרום נפ ָּתחו ַוַָֽֽירעשו ֵ֥מוסדי ָּ ָֽא ֶרץ׃
ֵ֥ 19ר ָּעה ָֽהתרע ָּעה ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ פור ָֽהתפור ָּרה ֶא ֶרץ ֵ֥מוט ָֽהתמוט ָּטה ָּ ָֽא ֶרץ׃
21נָ֣ ו ַע ָּתנו ַע ֶא ֶרץ ַכשכור ו ָֽהתנוד ָּדה ַכמלו ָּ ִ֑נה ו ָּכ ַבד ָּע ֶלי ָּה פש ָּעּה
ונָּ פ ָּלה ולא־ת ֵ֥סיף ָֽקום׃

ס

21ו ָּהיָּ ה ַביָ֣ ום ַההוא יפקד יהָּוה ַעל־צ ָּ ֵ֥בא ַה ָּמרום ַב ָּמ ִ֑רום ו ַעל־ ַמל ֵ֥כי
ל־הא ָּד ָּ ָֽמה׃
ָּהא ָּד ָּמה ַע ָּ
ל־מסגִ֑ר ומ ֵ֥רב יָּמים י ָּפ ָָֽקדו׃
22ואספו אס ָּפה ַאסיר ַעל־בור וסגרו ַע ַ
הוָ֣ה צ ָּבאות ב ַהר ציון
י־מ ִ֞ ַלְך י ָּ
ובושה ַ ָֽה ַח ָּ ִ֑מה ָֽכ ָּ
ָּ
23ו ָּ ָֽחפ ָּרה ַהל ָּבנָּ ה
וש ַלם ו ֶ ֵ֥נַֽגֶ ד זק ָּניו ָּכ ָֽבוד׃
וב ָ֣יר ָּ

פ

1 25יהָּוה ֱאֹל ַהי ַא ָּתה א ָֽרוממך או ֶ ָ֣דה שמך ֵ֥כי ָּעׂשי ָּת ֶ ִ֑פ ֶלא ע ֵ֥צות
ָֽמ ָּרחוק ֱא ֵ֥מונָּ ה ָֽא ֶמן׃
עולם
צורה ל ַמפ ָּלִ֑ה ַארמון זָּ רים מעיר ל ָּ
ָ֣ 2כי ַׂשמ ָּת מעיר ַלגָּ ל קר ָּיֵ֥ה ב ָּ
ֵ֥לא י ָּב ֶנָֽה׃
ַ 3על־כן י ַכב ָ֣דוך ַעם־ ָּ ִ֑עז קר ַית גויֵ֥ם ָּעריצים י ָּיר ָֽאוך׃
ָֽ 4כי־ ָּהיי ָּת ָּמ ֵ֥עוז ַל ָּדל ָּמ ֵ֥עוז ָּל ֶאביון ַב ַצר־לִ֑ ו ַמח ֶסה מזֶ ֶרם ָ֣צל מח ֶרב כי
ֵ֥ר ַוח ָּעריצים כ ֶ ֵ֥ז ֶַֽרם ָֽקיר׃
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5כ ָ֣ח ֶרב ב ָּציון ש ֵ֥און זָּ רים ַתכנ ִַ֑יע ֵ֚ח ֶרב בצָ֣ל ָּעב ז ֵ֥מיר ָּ ָֽעריצים יַ ע ֶנָֽה׃

פ

6ו ָּע ָּׂשה יהוָּ ה צ ָּבאות ל ָּכל־ ָּ ָֽה ַעמים ָּב ָּ ָ֣הר ַהזֶ ה מש ֵ֥תה ש ָּמנים מש ָ֣תה
ש ָּמ ִ֑רים ש ָּמנים מ ָ֣מ ָּחים ש ָּמרים מז ָּק ָָֽקים׃
סוכה
ל־ה ַע ִ֑מים ו ַה ַמס ָּ ֵ֥כה ַהנ ָּ
ל־כ ָּ ָֽ
7וב ַלע ָּב ָּ ָ֣הר ַהזֶ ה פ ָֽני־ ַהלֵ֥ וט׀ ַהלוט ַע ָּ
ל־הגויָֽם׃
ל־כ ַ
ַע ָּ
ל־פנִ֑ים ו ֶחר ַפָ֣ת
ומ ָּחה אד ָּני יהוה דמ ָּעה מ ַעָ֣ל ָּכ ָּ
8ב ַלע ַה ָּמוֶ ת ָּלנֶ ַצח ָּ
הוה ד ָֽבר׃
ל־ה ָּא ֶרץ ֵ֥כי י ָּ
ַעמו יָּ סיר מ ַעָ֣ל ָּכ ָּ

פ

ֹלהינו ֶזה ק ֵ֥וינו לו ויָֽ ושיעִ֑נו ֶזה יהוָּ ה קוָ֣ינו
9ו ָּא ַמר ַביָ֣ ום ַההוא הנה ֱא ֵ֥
ישוע ָֽתו׃
ֵ֥ילה ונׂשמ ָּחה ב ָּ
לו נָּ ג ָּ
ָֽ 11כי־ ָּתנֵ֥ ו ַח יַ ד־יהָּוה ָּב ָּ ָ֣הר ַה ֶ ִ֑זה ו ָּנדוש מו ָּאב ַתח ָּתיו כה ֵ֥דוש ַמתבן ב ֵ֥מי
ַמדמ ָּנָֽה׃
11ופ ַרׂש יָּ ָּדיו בקרבו ַכא ֶשר י ָּפ ֵ֥רׂש ַהש ֶחה לׂש ִ֑חות והשפיל ַ ָֽגאוָּ תו עם
ָּאר ֵ֥בות יָּ ָּ ָֽדיו׃
ד־ע ָּ ָֽפר׃
12ומב ִַ֞צר מׂש ַגָ֣ב חומ ֶתיך ה ַ ֵ֥שח השפיל הג ֵַ֥יע ָּל ָּא ֶרץ ַע ָּ

ס

שועה
־לנו י ָּ ֵ֥
ַ 1 26ביָ֣ ום ַההוא יו ַ ֵ֥שר ַהשיר־ ַה ֶזה ב ֶ ָ֣א ֶרץ יהו ָּ ִ֑דה ָ֣עיר ָּעז ָּ
חומות וָּ ָֽחל׃
יָּ שית ֵ֥
2פתחו ש ָּע ִ֑רים ויָּ ֵ֥בא גוי־ ַצדיק ש ֵ֥מר ֱאמ ָֽנים׃
3י ָ֣ ֶצר ָּסמוְך תצר ָּשלָ֣ ום׀ ָּשלִ֑ ום ֵ֥כי בך ָּב ָֽט ַוח׃
עול ָֽמים׃
4בט ֵ֥חו ַ ָֽביהָּוה עדי־ ַ ִ֑עד ֵ֚כי ב ָּיָּ֣ה יהוָּ ה צור ָּ
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ד־א ֶרץ
5כי ה ַשח יש ָ֣בי ָּמרום קר ָּיה נׂשגָּ ָּ ִ֑בה יַ שפי ֶלנָּ ה יַ שפי ָּלּה ַע ֶ
ד־ע ָּ ָֽפר׃
יַ ג ֶיענָּ ה ַע ָּ
6תרמ ֶסנָּ ה ָּ ִ֑רגֶ ל ַרג ֵ֥לי ָּעני ַפע ֵ֥מי ַד ָֽלים׃
ֵ֥ 7א ַרח ַל ַצדיק ָֽמי ָּש ִ֑רים יָּ ָּשר ַמע ַגֵ֥ל ַצדיק ת ַפלָֽס׃
ת־נ ֶָֽפש׃
ָ֣ ַ 8אף א ַרח מש ָּפ ֶטיך יהָּוה קוינִ֑ וך לשמךֵ֥ וָֽ לזכרך ַתאוַ ָּ
9נַ פשי אויתיך ַב ַלי ָּלה ַאף־רו ֵ֥חי בקרבי א ַ ָֽשח ֶ ִ֑רךָּ ִ֞כי ַכא ֶשר מש ָּפ ֶטיך
ָּל ָּא ֶרץ ֶ ֵ֥צ ֶדק ָּלמדו יש ֵ֥בי ת ָֽבל׃
הוָֽה׃
ובל־יר ֶאה ג ֵ֥אות י ָּ
11י ַחן ָּר ָּשע ַבל־ ָּל ַ ָ֣מד ֶצ ֶדק ב ֶ ֵ֥א ֶרץ נכחות י ַעוִ֑ל ַ
ס

ת־עם ַאף־אש ָּצ ֶ ֵ֥ריך
11יהָּוה ָּ ֵ֥ר ָּמה יָּ דך ַבל־יֶ ֱחזָּ יִ֑ ון יֶ ֱחזו ויבשו קנ ַא ָּ
תאכלָֽם׃

ס

־מעׂשינו ָּפ ַ ֵ֥על ָּת ָּ ָֽלנו׃
12יהוָּ ה תש ֵ֥פת ָּשלום ָּלִ֑נו כי ַגֵ֥ם ָּ ָֽכל ַ
13יהָּ ָ֣וה ֱאֹלהינו ב ָּעלֵ֥ ונו אדנים זָֽ ו ָּל ֶ ִ֑תך ל ַבד־בך נַ ז ֵ֥כיר ש ֶ ָֽמך׃
14מתים ַבל־יחיו ר ָּפאים ַבל־יָּ ָ ִ֑קמו ָּלכן ָּפ ַקד ָּת וַ ַתשמידם וַ ת ַא ֵ֥בד
ָּכל־ז ֶכר ָּ ָֽלמו׃
י־א ֶרץ׃
ל־קצו ָּ ָֽ
15יָּ ַספ ָּת ַלגוי יהוָּ ה יָּ ַ ֵ֥ספ ָּת ַלגוי נכ ָּבִ֑ד ָּת ר ַחק ָּת ָּכ ַ
מוסרך ָּ ָֽלמו׃
16יהָּוה ַב ַ ָ֣צר פ ָּק ִ֑דוך ָּצ ָ֣קון ַל ַחש ָּ
17כמו ָּה ָּרה ַתק ָ֣ריב ָּל ֶל ֶדת ָּת ֵ֥חיל תז ַעק ַבח ָּב ֶ ִ֑לי ָּה כן ָּה ֵ֥יינו מ ָּפ ֶניך יהָּ ָֽוה׃
ובל־יפלו יש ֵ֥בי
ל־נָ֣ע ֶׂשה ֶא ֶרץ ַ ָֽ
ָּ 18ה ָ֣רינו ַחלנו כמו יָּ ַלָ֣דנו ִ֑ר ַוח ישועת ַב ַ
ת ָֽבל׃
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קומון ָּהקיצו ו ַרננו שכנָ֣י ָּע ָּפר ָ֣כי ַטל אורת ַט ֶלך
ָֽ 19יחיָ֣ ו מ ֶתיך נב ָּלתי י ִ֑
וָּ ָּא ֶרץ ר ָּפ ֵ֥אים ַת ָֽפיל׃

ס

ט־רגַ ע
21לְך ַעמי ָ֣בא ַבח ָּד ֶריך וָֽ ס ֵ֥גר ד ָּלתיך ַבע ֶ ִ֑דך ח ֵ֥בי כמ ַע ֶ
ַעד־יַ ע ָּבור־ ָּז ַָֽעם׃
ָֽ 21כי־הנה יהוָּ ה י ָ֣צא ממקומו לפקד עוֵ֥ ן ָֽישב־ ָּה ָּא ֶרץ ָּע ָּ ִ֑ליו וגל ָּתה
ָֽיה׃
רוג ָּ
יה ו ָֽלא־ת ַכ ֶ ֵ֥סה עוד ַעל־ה ֶ
ת־ד ֶמ ָּ
ָּה ָּא ֶרץ ֶא ָּ

ס

דולָ֣ה ו ַ ָֽהחזָּ ָּקה ַעל
ַ 1 27ביָ֣ ום ַההוא יפ ָ֣קד יהוָּ ה ב ַחרבו ַה ָּק ָּשה ו ַהג ָּ
ת־ה ַתנין א ֶ ֵ֥שר ַב ָּיָֽם׃
יָּתן נָּ ָּחש ע ַק ָּל ִ֑תון ו ָּה ַ ֵ֥רג ֶא ַ
יָּתן נָּ ָּ ָ֣חש ָּבר ַח ו ַעל לו ָּ
לו ָּ
ס

נו־לּה׃
ַ 2ביום ַה ִ֑הוא ֶ ֵ֥כ ֶרם ֶח ֶמד ַע ָּ ָֽ
יה ַ ֵ֥לי ָּלה וָּ יום ֶא ֳצ ֶ ָֽרנָּ ה׃
3אני יהוָּ ה ָֽנצ ָּרּה לרגָּ עים ַאשָ ֶ ִ֑קנָּ ה ֶ ֵ֚פן יפ ָ֣קד ָּע ֶל ָּ
יתנָּ ה
4ח ָּמה ָ֣אין ִ֑לי ָֽמי־יתנני ָּש ֵ֥מיר ַשית ַבמל ָּח ָּמה ֶאפׂש ָּ ֵ֥עה ָּבּה אצ ֶ ֵ֥
ָּי ַָֽחד׃
ֵ֚ 5או יַ חזָ֣ק ב ָּמעוזי יַ ע ֶ ֵׂ֥שה ָּשלום ִ֑לי ָּשלום ַ ָֽיע ֶׂשה־ ָֽלי׃
נובה׃
ומל ֵ֥או פני־תבל ת ָּ ָֽ
ופ ַרח יׂש ָּר ִ֑אל ָּ
ַ 6ה ָּבאים יַ ש ָ֣רש ַיָֽעקב יָּ ֵ֥ציץ ָּ

ס

ַ 7הכ ַמ ַ ֵ֥כת ַמכהו ה ָּ ִ֑כהו אם־כ ֶ ֵ֥ה ֶרג הר ָּגיו ה ָּ ָֽרג׃
רוחו ַה ָּק ָּשה ביֵ֥ ום ָּק ָֽדים׃
יבנָּ ה ָּה ָּגה ב ֵ֥
8ב ַסאס ָּאה ב ַשל ָּ ָ֣חּה תר ֶ ִ֑
ׂשומו׀
אתו ב ָ֣
ָּ 9לכן בזאת יכ ַ ָ֣פר עוָֽ ן־יַ עקב וזֶ ה ָּכל־פרי ָּה ָ֣סר ַח ָּט ִ֑
ל־אבנָ֣י מזב ַח כ ַאבני־גר מנ ָּפצות ָֽלא־יָּ ֵָ֥קמו אשרים ו ַח ָּמנָֽים׃
ָּכ ַ
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ָ֣ 11כי עיר בצו ָּרה ָּב ָּדד נָּ וֶ ה מש ָּ ֵ֥לח ונֶ ֱע ָּזב ַכמד ָּ ִ֑בר ָּ ָ֣שם יר ֶ ֵ֥עה עגֶ ל ו ָּ ֵ֥שם
יה׃
יר ָּבץ וכ ָּ ֵ֥לה סע ֶ ָֽפ ָּ
אותּה ָ֣כי לא
11ביבש קצי ָּרּה ת ָּש ַברנָּ ה נָּ שים ָּבאות מא ָ֣ירות ָּ ִ֑
ַעם־בינות הוא ַעל־כן ָֽלא־י ַרח ֶ ָ֣מנו עׂשהו ויצרו ֵ֥לא יח ֶנָֽנו׃

ס

ד־נ ַָ֣חל מצ ָּ ִ֑רים ו ַא ֶתם
12ו ָּהיָּ ה ַביָ֣ ום ַההוא יַ חבט יהָּוה מש ֵ֥ב ֶלת ַהנָּ ָּהר ַע ַ
תלקטו ל ַא ַ ֵ֥חד ֶא ָּחד בנֵ֥י יׂש ָּר ָֽאל׃

ס

13ו ָּה ָּיָ֣ה׀ ַביָ֣ ום ַההוא י ָּת ַקע בשו ָּ ָ֣פר גָּ דול ו ָּבאו ָּה ָֽאבדים ב ֶ ָ֣א ֶרץ ַאשור
ירוש ָּ ָֽלם׃
יהוה ב ַ ֵ֥הר ַהק ֶדש ב ָּ
ו ַהנ ָּדחים ב ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ָּ ִ֑רים והש ַתחוו ַל ָּ
1 28הוי ע ֶט ֶרת גאות שכ ָ֣רי ֶאפ ַרים ו ֵ֥ציץ נבל צ ָ֣בי תפ ַאר ִ֑תו א ֶשר
ַעל־ ֵ֥ראש ָֽגיא־ש ָּמנים הלֵ֥ ומי ָּ ָֽיַֽין׃
2הנה ָּח ָּזק ו ַאמץ ַ ָֽלאדנָּ י כ ֶ ֵ֥ז ֶַֽרם ָּב ָּרד ַ ָׂ֣ש ַער ָּ ִ֑ק ֶטב כזֶ ֶרם ַ ָ֣מים ַכב ֵ֥ירים
שטפים הנ ֵַ֥יח ָּל ָּא ֶרץ ב ָּיָֽד׃
כורי ֶאפ ָּ ָֽרים׃
3ב ַרג ַלים ָֽת ָּר ַ ִ֑מסנָּ ה ע ֶ ֵ֥ט ֶרת גאות ש ֵ֥
כורּה
ָֽ 4ו ָּהי ָּתה צ ַיצת נבל צ ָ֣בי תפ ַארתו א ֶ ֵ֥שר ַעל־ראש גָ֣יא ש ָּמנִ֑ים כב ָּ
עודּה ב ַכפו יב ָּל ֶ ָֽענָּ ה׃
אותּה ב ָּ ֵ֥
ב ֶ ָ֣ט ֶרם ַקיץ א ֶשר יר ֶאה ָּ ָֽהר ֶאה ָּ

ס

ַ 5ביָ֣ ום ַההוא ָֽיהיֶ ה יהָּ ָ֣וה צ ָּבאות ַלע ֶ ָ֣ט ֶרת צבי ולצפי ַרת תפ ָּא ָּ ִ֑רה
לש ָּאר ַע ָֽמו׃
6ולרו ַח מש ָּ ִ֑פט ַליושב ַעל־ ַהמש ָּפט ולגבו ָּרה משי ֵ֥בי מל ָּח ָּמה ָּ ָֽשע ָּרה׃
ס
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7וגַ ם־א ֶלה ַב ַיַָֽ֣ין ָּשגו ו ַבש ָּכר ָּת ִ֑עו כ ָ֣הן ונָּ ביא ָּשגו ַבש ָּכר נבל ָ֣עו
מן־ ַהיַ ין ָּתעו מן־ ַהש ָּכר ָּשגו ָּ ָֽבר ֶאה ָּפקו פליל ָּיָֽה׃
ֵ֚ 8כי ָּכל־של ָּחנות ָּמלאו ָ֣קיא צ ָּ ִ֑אה בלי ָּמ ָֽקום׃

ס

ֶ 9את־מי יו ֶ ָ֣רה ד ָּעה ו ֶאת־מי יָּ ָ֣בין שמו ָּ ִ֑עה גמולי ָֽמ ָּח ָּלב ַעתיָקי מ ָּש ָּ ָֽדים׃
ָ֣ 11כי ַצו ָּל ָּצו ַ ָ֣צו ָּל ָּצו ַ ֵ֥קו ָּלָ ָּקו ַ ָ֣קו ָּלָ ָּ ִ֑קו ז ֵ֥עיר ָּשם ז ֵ֥עיר ָּ ָֽשם׃
ֵ֚ 11כי ב ַלע ָ֣גי ָּׂש ָּפה וב ָּלשון ַא ֶ ִ֑ח ֶרת י ַדבר ֶאל־ ָּה ָּ ֵ֥עם ַה ֶ ָֽזה׃
שר׀ ָּא ַ ָ֣מר אלי ֶהם זאת ַהמנו ָּחה ָּה ָ֣ניחו ֶ ָֽל ָּעיף וזאת ַה ַמרג ָּ ִ֑עה ו ֵ֥לא
12א ֶ ָ֣
ָּאבוא ש ָֽמ ַוע׃
13ו ָּהיָּ ה ָּל ֶהם ד ַבר־יהוָּ ה ַ ָ֣צו ָּל ִָּ֞צו ַצו ָּל ָּצו ַקו ָּל ָּקו ַ ָ֣קו ָּל ָּקו ז ֵ֥עיר ָּשם ז ָ֣עיר
ָּ ִ֑שם ל ַמ ַען ילכו ו ָּכשלו ָּאחור ונש ָּברו ונוקשו ונל ָּ ָֽכדו׃

פ

שי ָּל ִ֑צון ָֽמשלי ָּה ָּ ָ֣עם ַהזֶ ה א ֶשר בירו ָּש ָּ ָֽלם׃
ָּ 14לכן שמ ֵ֥עו ד ַבר־יהָּוה ַאנ ָ֣
ָ֣ 15כי א ַמר ֶתם ָּכ ַרתנָֽ ו ברית ֶאת־ ָּמוֶ ת ועם־שאול ָּע ָׂ֣שינו ח ֶ ִ֑זה ָ֣שיט
וב ֶ ֵ֥ש ֶקר נס ָּ ָֽתרנו׃
י־ְ ְָֽעבר ָ֣לא יבואנו ָ֣כי ַׂשמנו ָּכ ָּזב ַמחסנו ַ
שוטף ָֽכ ַ
ס

ָּ 16לכן כה ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוה הנני י ַ ֵ֥סד בציון ָּ ִ֑א ֶבן ֶ ָ֣א ֶבן ב ַחן פ ַנת יק ַרת
מוסד ַ ָֽה ַמאמין ֵ֥לא יָּ ָֽחיש׃
מוסד ָּ
ָּ ָ֣
17ו ַׂשמתי מש ָּפט ל ָּקו וצ ָּדָ ָּקה למשָ ָּ ִ֑ק ֶלת ויָּ ָּעה ָּב ָּרד ַמח ָ֣סה ָּכזָּ ב ו ֵ֥ס ֶתר
ַמים יש ָֽטפו׃
18וכ ַפר ב ָֽרית ֶכם ֶאת־ ָּמוֶ ת ו ָּחזות ֶ ֵ֥כם ֶאת־שאול ָ֣לא ָּת ִ֑קום שוט שוטף
ָ֣כי יַ ָֽ עבר וה ֵ֥יי ֶתם לו למר ָּ ָֽמס׃
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19מדי ָּעברו י ַ ָ֣קח ֶאת ֶכם ָֽכי־ ַבב ֶקר ַבב ֶקר יַ עבר ַביָ֣ ום ו ַב ָּ ִ֑לי ָּלה ו ָּה ָּ ֵ֥יה
מועה׃
ַרק־זוָּ ָּעה ָּה ֵ֥בין ש ָּ ָֽ
ָֽ 21כי־ ָּק ַ ֵ֥צר ַה ַמ ָּצע ָֽמהׂש ָּת ִ֑ר ַע ו ַה ַמס ָּ ֵ֥כה ָּצ ָּרה כהת ַכ ָֽנס׃
21כי כ ַהר־פ ָּרצים יָּ ָ֣קום יהוָּ ה כע ֶמק בגב ָ֣עון יר ָּ ִ֑גז ַלעׂשות ַמעׂשהו ָּ ָ֣זר
ַמעׂשהו ו ַ ָֽלעבד ע ָ֣ב ָּדתו נָּ כר ָּיה עב ָּד ָֽתו׃
22ו ַע ָּתה ַאל־תתלו ָּצצו ֶ ָֽפן־יֶ חזקו ָֽמוסרי ֶ ִ֑כם ָֽכי־ ָּכ ָּלה ונֶ ֱח ָּר ָּצה ָּש ַמעתי
ל־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ל־כ ָּ
מאת אד ָּני יהוה צ ָּבאות ַע ָּ
ַ 23הא ֵ֥זינו ושמעו קו ִ֑לי ַהק ֵ֥שיבו ושמעו אמ ָּר ָֽתי׃
יׂשדד ַאד ָּמ ָֽתו׃
24ה ָ֣כל ַהיום יַ ח ֵ֥רש ַהחרש לז ִ֑ר ַע י ַפ ַ ֵ֥תח ָֽו ַ
25הלוא אם־שָּ ָ֣וה ָּפנֶ י ָּה וה ֵ֥פיץ ֶק ַצח ו ַכ ָ֣מן יז ִ֑רק ו ָּׂשם ח ָּטה ׂשו ָּרה
וׂשע ָּ ָ֣רה נס ָּמן וכ ֶס ֶמת גב ָּל ָֽתו׃
26ויס ֵ֥רו ַלמש ָּפט ֱאֹל ָּ ֵ֥היו יו ֶ ָֽרנו׃
ָ֣ 27כי לא ֶ ָֽב ָּחרוץ יָ֣ ו ַדש ֶק ַצח ואו ַ ָ֣פן עגָּ ָּלה ַעל־ ַכמן יו ָּ ִ֑סב כי ַב ַמ ֶטה י ָּ ֵ֥ח ֶבט
ֶק ַצח ו ַכ ֵ֥מן ַב ָּ ָֽש ֶבט׃
ופ ָּר ָּשיו
דושנו ו ָּה ַמם גל ַגל ֶעג ָּלתו ָּ
ָ֣ ֶ 28ל ֶחם יו ָּדק כי ֵ֥לא ָּל ֶנ ַצח ָּא ָ֣דוש י ֶ ִ֑
ָֽלא־יד ֶ ָֽקנו׃
29גַ ם־זאת מעם יהָּ ֵ֥וה צ ָּבאות יָּ ָּ ִ֑צ ָּאה הפ ָ֣ליא ע ָּצה הגדיל תוש ָּ ָֽיה׃

ס

ל־ש ָּנה ַחגֵ֥ים
ֵ֚ 1 29הוי ארי ָ֣אל אריאל קר ַית ָּח ָּ ָ֣נה ָּד ִ֑וד ס ֵ֥פו ָּש ָּנה ַע ָּ
ינ ָֽקפו׃
יאל׃
2וַ הציקותי ַ ָֽלארי ִ֑אל ו ָּהי ָּתה ַ ָֽתאניָּ ה ַ ָֽואניָּ ה ו ָּ ֵ֥הי ָּתה לי ַכאר ָֽ
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3ו ָּח ֵ֥ניתי ַכדור ָּע ָּלִ֑יְך ו ַצרתי ָּע ַליְך מ ָּצב וַ ה ָָֽקימ ֵ֥תי ָּע ַליְך מצ ָֽרת׃
שח אמ ָּר ִ֑תְך ָֽו ָּהיָּ ה כאוב מ ֶא ֶרץ
4ו ָּש ַפלת מ ֶ ָ֣א ֶרץ ת ַדברי ו ָֽמ ָּע ָּפר ת ַ ָ֣
קולְך ומ ָּע ָּפר אמ ָּר ֵ֥תְך ת ַצפ ָֽצף׃
5ו ָּה ָּיה כ ָּא ָּ ֵ֥בק ַדק ה ָ֣מון זָּ ָּ ִ֑ריְך וכמץ עבר ה ָ֣מון ָּ ָֽעריצים ו ָּה ָּיה ל ֶ ֵ֥פ ַתע
פת ָֽאם׃
סופה וס ָּע ָּרה
6מעם יהָּוה צ ָּבאות ת ָּפקד ב ַ ֵ֥ר ַעם וב ַר ַעש ו ָ֣קול גָּ ִ֑דול ָּ
ו ַל ַהב ֵ֥אש אוכ ָּ ָֽלה׃
7ו ָּהיָּ ה ַ ָֽכחלום חזָ֣ ון ַלי ָּלה המון ָּכל־ ַהגוים ַהצבאים ַעל־ארי ִ֑אל
ו ָּכל־צ ֶבי ָּה ומ ָ֣צ ָּד ָּתּה ו ַהמציָקים ָּ ָֽלּה׃
8ו ָּהיָּ ה ַכא ֶשר יַ חֹלם ָּה ָּרעב וה ָ֣נה אוכל והקיץ וריָ ָּ ָ֣קה נַ פשו ו ַכא ֶשר
יַ חֹלם ַה ָּצמא והנָ֣ה ש ֶתה והקיץ והנָ֣ה ָּעיף ונַ פשו שוק ָּ ִָ֑קה כָ֣ן יָֽהיֶ ה
ל־הר ציָֽ ון׃
ל־הגוים ַהצבאים ַע ַ ֵ֥
המון ָּכ ַ

ס

9הת ַמהמ ָ֣הו ות ָּמהו הש ַ ָֽת ַעשעו וָּ ִ֑שעו ָּ ָֽשכ ָ֣רו ולא־יַ ין נָּ עו ו ֵ֥לא ש ָּ ָֽכר׃
ת־הנביאים
ָֽ 11כי־נָּ ַסְך עלי ֶכם יהוָּ ה ָ֣רו ַח ַתרד ָּמה וַ י ַעצם ֶאת־ ָֽעיני ֶ ִ֑כם ֶא ַ
יכם ַהחזים כ ָּ ָֽסה׃
ת־ראש ֶ ֵ֥
ו ֶא ָּ
11וַ תהי ָּל ֶכם ָּחזָ֣ ות ַהכל כדברי ַה ָ֣ס ֶפר ֶ ָֽה ָּחתום א ֶ ָֽשר־יתנָ֣ ו אתו
אוכל ֵ֥כי ָּחתום ָֽהוא׃
א־זִ֑ה ו ָּא ַמר ָ֣לא ַ
ל־יוד ַע הס ֶפר לאמר ק ָּ ָ֣רא נָּ ֶ
ֵ֥
ֶא
12ונ ַ ָ֣תן ַהס ֶפר ַעל א ֶשר ָֽלא־יָּ ַ ֵ֥דע ס ֶפר לאמר ק ָּ ָ֣רא נָּ א־ ֶ ִ֑זה ו ָּא ַמר ֵ֥לא
יָּ ַדעתי ָֽס ֶפר׃
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13וַ ָ֣יא ֶמר אדנָּ י ַ ֵ֚י ַען כי נגַ ש ָּה ָּ ָ֣עם ַהזֶ ה בפיו ובׂש ָּפ ָּתיו כבדוני ולבו ר ַ ָ֣חק
מ ֶ ִ֑מני וַ תהי יר ָּא ָּתם אתי מצַוֵ֥ת אנָּ שים מל ָּמ ָּ ָֽדה׃
ם־ה ֶזה ַהפלָ֣א וָּ ֶ ִ֑פ ֶלא ו ָּ ָֽאב ָּדה ָּחכ ַ ָ֣מת
ת־ה ָּע ַ
ָּ 14לכן הנ ֵ֥ני יוסף ל ַהפ ֵ֥ליא ֶא ָּ ָֽ
ח ָּכ ָּמיו וב ַינֵ֥ת נב ָּניו תס ַת ָּ ָֽתר׃

ס

15הוי ַה ַמעמיָ ֵ֥קים ָֽמיהָּוה ַלס ָ֣תר ע ָּ ִ֑צה ו ָּה ָּיה ב ַמח ָּשְך ַ ָֽמעׂשי ֶהם וַ ָ֣יאמרו
ֵ֥מי ראנו ו ֵ֥מי יוד ָֽענו׃
אמר ַמע ֶׂשה לעׂשהו ָ֣לא ָּע ָּׂשני
ַ 16הפכ ֶכם אם־כ ֵ֥ח ֶמר ַהיצר י ָָּֽח ִ֑שב ָֽכי־י ַ
וי ֶצר ָּא ַ ֵ֥מר ליוצרו ֵ֥לא ה ָֽבין׃
17הלוא־עוד מ ַ ָ֣עט מז ָּער ו ָּ ֵ֥שב ל ָּבנון ַל ַכר ֶ ִ֑מל ו ַה ַכר ֶמל ַל ַ ֵ֥י ַער י ָּח ָֽשב׃
18ו ָּשמעו ַביום־ ַההוא ַהחרשים דברי־ ִ֑ס ֶפר ומ ָ֣א ֶפל ומח ֶשְך עי ֵ֥ני
עורים תר ֶ ָֽאינָּ ה׃
19ויָּ ספו ענָּ וים ַ ָֽביהָּוה ׂשמ ָּ ִ֑חה ו ֶאביו ָ֣ני ָּא ָּדם בק ֵ֥דוש יׂש ָּראל יָּ ָֽגילו׃
ָֽ 21כי־ ָּא ֵ֥פס ָּעריץ ו ָּ ָ֣כ ָּלה ִ֑לץ ונכרתו ָּכל־ ֵ֥שקדי ָּ ָֽאוֶ ן׃
ַ 21מחטיאי ָּא ָּדם ב ָּד ָּבר ו ַלמו ֵ֥כי ַח ַב ַש ַער יק ִ֑שון וַ יַ ֵ֥טו ַבתהו ַצ ָֽדיק׃

ס

א־ע ָּתה
ת־אב ָּר ָּ ִ֑הם ָֽל ַ
ָּ 22לכן ָֽכה־ ָּא ַמר יהוָּ ה ֶאל־בָ֣ית יַ ָֽעקב א ֶ ֵ֥שר ָּפ ָּדה ֶא ַ
יבוש ַיָֽעקב ו ֵ֥לא ַע ָּתה ָּפ ָּנֵ֥יו יֶ ֱחָּוָֽרו׃
ישו ש ִ֑מי והקדישו
ָ֣ 23כי בראתו י ָּל ָּ ִ֞דיו ַמע ֵׂ֥שה יָּ ַדי בקרבו יַ ק ָ֣ד ָֽ
ת־אֹל ֵ֥הי יׂש ָּראל יַ ע ָֽריצו׃
ֶאת־ק ָ֣דוש ַיָֽעקב ו ֶא ֱ
24ויָּ ד ֵ֥עו ָֽתעי־רו ַח בי ָּ ִ֑נה ורוגנים ילמדו־ ֶ ָֽל ַקח׃
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ָ֣ 1 30הוי ָּבנים ָֽסוררים נאם־יהוָּ ה ַלעׂשות ע ָּצה ו ָ֣לא מני ולנ ֵ֥סְך ַמס ָּכה
ל־ח ָּ ָֽטאת׃
ו ָ֣לא רו ִ֑חי ל ַמ ַען ס ֵ֥פות ַח ָּטאת ַע ַ
ַ 2ההלכים ָּל ֶ ָ֣ר ֶדת מצ ַרים ופי ָ֣לא ָּש ָּ ִ֑אלו ָּלעוז ב ָּמ ָ֣עוז ַפרעה ו ַלחסות
ב ֵ֥צל מצ ָּ ָֽרים׃
3ו ָּה ָּ ֵ֥יה ָּל ֶכם ָּמ ֵ֥עוז ַפרעה ל ִ֑ב ֶשת ו ֶה ָּח ֵ֥סות בצל־מצ ַרים לכל ָּ ָֽמה׃
ָֽ 4כי־ ָּהיֵ֥ ו בצ ַען ָּׂש ָּ ִ֑ריו ו ַמל ָּא ָּכיו ָּחנֵ֥ס יַ ָֽגיעו׃
א־יועילו ָּלִ֑מו לא לעזֶ ר ו ָ֣לא להועיל ֵ֥כי לב ֶשת
ָ֣
ל־עם ל
ָ֣ 5כל הבאיש ַע ַ
וגַ ם־ל ֶחר ָּ ָֽפה׃

ס

ַ 6מ ָּשא ַבה ָ֣מות ֶ ִ֑נַֽגֶ ב ב ֶא ֶרץ ָּצ ָּרה וצו ָּקה ָּלביא וָּ ַ ָ֣ליש מ ֶהם ֶאפ ֶעה ו ָּׂש ָּ ָ֣רף
ל־ד ֶב ֶשת ג ַמלים ָֽאוצר ָּתם
ל־כ ֶתף עיָּ רים ָֽחיל ֶהם ו ַע ַ
מעופף יׂשאו ַע ֶ
יועילו׃
ל־עם ֵ֥לא ָֽ
ַע ַ
7ומצ ַרים ֶ ֵ֥ה ֶבל וָּ ריק יַ ע ִ֑זרו ָּלכן ָּק ָּ ָ֣ראתי ָּלַֽזאת ַ ֵ֥ר ַהב הם ָּ ָֽש ֶבת׃
ל־ס ֶפר ח ָּ ִ֑קּה ותהי ליָ֣ ום ַאחרון
ַ 8ע ָּתה ָ֣בוא ָּכת ָּ ֵ֥בּה ַעל־לו ַח א ָּתם ו ַע ָ֣
ד־עולם׃
ָּ ָֽ
ָּל ַעד ַע
ָ֣ 9כי ַעם מרי הוא ָּבנים ֶכ ָּח ִ֑שים ָּבנים ָֽלא־ ָּא ֵ֥בו שמו ַע תו ַ ֵ֥רת יהָּ ָֽוה׃
זו־לנו נכ ִ֑חות
11א ֶשר ָּאמרו ָּ ָֽלראים ָ֣לא תראו ו ַלָ֣חזים ֵ֥לא ֶת ֱח ָּ
רו־לָ֣נו ח ָּלקות חזו ַמה ַת ָֽלות׃
ַדב ָּ
ֵ֚ 11סורו מני־ ֶד ֶרְך ַהטו מני־ ִ֑א ַרח ַהש ֵ֥ביתו מ ָּפנינו ֶאת־ק ֵ֥דוש יׂש ָּר ָֽאל׃

ס

ָּ 12לכן כה ָּא ַמר ק ָ֣דוש יׂש ָּראל ַי ֵַ֥ען ָּ ָֽמ ָּאס ֶכם ַב ָּד ָּ ָ֣בר ַה ֶזִ֑ה ַוָֽתבטחו
ב ָ֣ע ֶשק ונָּ לוז וַ ָֽת ָּשענו ָּע ָּ ָֽליו׃
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ָּ 13לכן ָֽיה ֶיה ָּל ֶכם ֶה ָּעוָ֣ ן ַהזֶ ה כ ֶ ָ֣פ ֶרץ נפל נב ֶעה בחו ָּ ָ֣מה נׂשגָּ ָּ ִ֑בה
א ֶשר־פת ֵ֥אם ל ֶפ ַתע יָּ ֵ֥בוא שב ָּ ָֽרּה׃
14וש ָּב ָּרּה כש ֶבר נ ֶבל יוצרים ָּכתות ָ֣לא יַ ח ִ֑מל ו ָֽלא־י ָּמצא במכ ָּתתו
ֶח ֶרׂש ַלח ֵ֥תות אש מיָּ קוד ו ַלח ֵׂ֥שף ַמים מ ֶג ֶָֽבא׃

פ

ָ֣ 15כי ָֽכה־ ָּא ַמר אדנָּ י יהוה ק ָ֣דוש יׂש ָּראל בשו ָּבה וָּ נַ ַחת תָּ ָ֣ושעון
ב ַהשקט ובבט ָּחה ָֽתה ֶיה ג ָֽב ַורת ֶ ִ֑כם ולא אבי ֶ ָֽתם׃
ל־קל נר ָּכב ַעל־כן
נוסון ו ַע ַ ָ֣
ל־סוס נָּ נוס ַעל־כָ֣ן ת ִ֑
16וַ תאמ ֵ֥רו לא־כי ַע ֵ֥
יכם׃
י ַ ֵ֥קלו רדפ ֶ ָֽ
ָ֣ ֶ 17א ֶלף ֶא ָּחד מפני גַ ע ַ ָ֣רת ֶא ָּחד מפני גַ ע ַ ֵ֥רת חמ ָּשה ָּתנִ֑סו ַעָ֣ד
ל־הגב ָּ ָֽעה׃
ל־ראש ָּה ָּהר ו ַכנס ַע ַ
ם־נותר ֶתם ַכת ֶרן ַע ָ֣
ַ
א
18ו ָּל ִ֞כן י ַח ֶכה יהוָּ ה ַ ָֽלחנַ נ ֶכם ו ָּל ֵ֥כן יָּ רום ל ַ ָֽר ֶחמ ֶ ִ֑כם ָֽכי־ ֱאֹלהי מש ָּפט יהוָּ ה
ל־חוכי ָֽלו׃
ַאשרי ָּכ ֵ֥

ס

וש ָּלִ֑ם ָּב ָ֣כו ָֽלא־תב ֶכה ָּחנון יָּ חנך ל ָ֣קול זַ ע ֶקך
19כי־ ַעם בציֵ֥ ון ישב ב ָֽיר ָּ
כ ָּשמ ָּעתו ָּע ָּנְַָֽֽך׃
מוריך ו ָּהיֵ֥ ו ע ֶיניך
ומים ָּל ִַ֑חץ ו ָֽלא־י ָּכ ֵ֥נַֽף עוד ֶ
21ונָּ ַתן ָּל ֶכם אד ָּני ֶ ֵ֥ל ֶחם ָּצר ַ ָ֣
ת־מוריך׃
ֶ ָֽ
ר ֵ֥אות ֶא
21ו ָּאזנֶ יך תש ַ ָ֣מענָּ ה ָּד ָּבר ָֽמ ַאח ֶריך לא ִ֑מר ֶזה ַה ֶד ֶרְך ל ָ֣כו בו ֵ֥כי ַתאמינו
ו ֵ֥כי ַתׂשמ ָֽאילו׃
22וטמא ֶתם ֶאת־צפוי פסילָ֣י ַכס ֶפך ו ֶאת־אפ ַדת ַמס ַכָ֣ת ז ָּה ֶבִ֑ך תזרם
אמר ָֽלו׃
כ ָ֣מו ָּדוָּ ה צא ֵ֥ת ַ
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23ונָּ ַתן מ ַטר זַ רעך א ֶשר־תז ַ ָ֣רע ֶאת־ ָּהא ָּד ָּמה ו ֶל ֶחם תבו ַ ָ֣את ָּ ָֽהא ָּד ָּמה
ו ָּה ָּ ֵ֥יה ָּדשן ו ָּש ִ֑מן יר ֶ ֵ֥עה מק ֶניך ַביֵ֥ ום ַההוא ַ ֵ֥כר נר ָּ ָֽחב׃
24ו ָּהא ָּל ָ֣פים ו ָּהעיָּ רים ָֽעבדי ָּ ָֽהא ָּד ָּמה ב ֵ֥ליל ָּחמיץ יא ִ֑כלו א ֶשר־ז ֶ ֵ֥רה
ובמז ֶ ָֽרה׃
ָּב ַר ַחת ַ
י־מים ביום
25ו ָּה ָּיָ֣ה׀ ַעל־ ָּכל־ ַ ָ֣הר גָּ ב ַה ו ַעל ָּכל־גב ָּעָ֣ה נ ָּש ָּאה פ ָּלגים יבל ָּ ִ֑
ֶ ָ֣ה ֶרג ָּרב בנפל מג ָּד ָֽלים׃
26ו ָּה ָּיה אור־ ַהל ָּבנָּ ה כ ָ֣אור ַ ָֽה ַח ָּמה ואור ַ ָֽה ַח ָּמה יה ֶי ָ֣ה שב ָּע ַתים כאור
ומ ַחץ ַמ ָּכתו יר ָּ ָֽפא׃
ת־ש ֶבר ַעמו ַ ֵ֥
שב ַעָ֣ת ַהיָּ ִ֑מים ביום חבש יהוָּ ה ֶא ֶ ָ֣

ס

27הנה שם־יהוָּ ה ָּ ָ֣בא מ ֶמר ָּחק ב ָ֣ער ַאפו וכ ֶבד ַמ ָּש ָּ ִ֑אה ׂש ָּפ ָּתיו ָּ ָ֣מלאו
זַ ַעם ולשונו כ ֵ֥אש א ָּ ָֽכ ֶלת׃
28ורו ִ֞חו כ ַנ ַחל שוטף ַעד־ ַצָּ ָ֣ואר ֶ ָֽי ֱח ֶצה ַלהנָּ ָּ ֵ֥פה גוים ב ָּ ָ֣נ ַפת ָּ ִ֑שוא ו ֶ ָ֣ר ֶסן
ַמת ֶעה ַעל ל ָּח ֵ֥יי ַע ָֽמים׃
ַ 29השיר ָֽיה ֶי ָ֣ה ָּל ֶכם כליל הת ַק ֶדש־ ָּ ִ֑חג וׂשמ ַ ָ֣חת ל ָּבב ַ ָֽכהולְך ֶ ָֽב ָּחליל
הוה ֶאל־ ֵ֥צור יׂש ָּר ָֽאל׃
ָּל ֵ֥בוא ב ַהר־י ָּ
31והשמי ַע יהוָּ ה ֶאת־ ָ֣הוד קולו ו ַנ ַחת זרועו יַ ר ֶאה ב ַזָ֣ ַעף ַאף ו ַל ַהב ָ֣אש
אוכ ָּ ִ֑לה ֶ ֵ֥נ ֶפץ וָּ ֶז ֶַֽרם ו ֶ ֵ֥א ֶבן ָּב ָּ ָֽרד׃
ָֽ 31כי־מ ֵ֥קול יהָּוה י ַ ָ֣חת ַא ִ֑שור ַבש ֶבט יַ ֶ ָֽכה׃
32ו ָּהיָּ ה כל ַ ָֽמע ַבר ַמ ָ֣טה ָֽמו ָּס ָּדה א ֶשר יָּ נ ַיח יהוָּ ה ָּע ָּליו בתפים ובכנ ִ֑רות
־בה׃
נופה נל ַחם ָּ ָֽ
ובמלח ֵ֥מות ת ָּ
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הוכן ֶהע ָ֣מיק הר ִ֑חב
ָֽ 33כי־ ָּערוְך ָֽמ ֶאתמול ָּתפ ֶתה גַ ם־הוא ַל ֶ ֵ֥מ ֶלְך ָּ
מד ָּר ָּתּה אש ועצים ַהרבה נש ַמת יהוָּ ה כ ַנ ַָ֣חל גָּ פרית בע ָּרה ָּ ָֽבּה׃

ס

ָ֣ 1 31הוי ַהירדים מצ ַרים ל ֶעז ָּרה ַעל־סוסים י ָּש ִ֑ענו וַ יבטחו ַעל־ ֶר ֶכב ָ֣כי
ָּרב ו ַעל ָּ ָֽפ ָּרשים ָֽכי־ ָּעצ ָ֣מו מאד ולא ָּשעו ַעל־ק ָ֣דוש יׂש ָּראל
הוה ֵ֥לא ָּד ָּ ָֽרשו׃
ו ֶאת־י ָּ
2וגַ ם־הוא ָּח ָּכם וַ יָּ ָ֣בא ָּרע ו ֶאת־ד ָּב ָּריו ָ֣לא ה ִ֑סיר ו ָּקם ַעל־בָ֣ית מרעים
ל־עז ַרת ֵ֥פעלי ָּ ָֽאוֶ ן׃
ו ַע ֶ
3ומצ ַרים ָּא ָּדם ָֽולא־אל וסוסי ֶ ֵ֥הם ָּב ָּׂשר ולא־ ִ֑רו ַח ַ ָֽויה ִָּ֞וה יַ ֶ ָ֣טה יָּ דו ו ָּכ ַשל
עוזר ונָּ ַ ָ֣פל ָּעזר ויַ ח ָּדו כ ָּ ֵ֥לם יכ ָּליָֽ ון׃

ס

שר יֶ הגֶ ה ָּה ַאריה ו ַהכפיר ַעל־ ַטרפו א ֶשר
ָ֣ 4כי ָ֣כה ָּ ָֽא ַמר־יהָּ ָ֣וה׀ א ַלי ַכא ֶ ָ֣
מונם ָ֣לא ַ ָֽיע ֶ ִ֑נה כן ירד
קולם ָ֣לא י ָּחת ו ָֽמה ָּ
י ָּקרא ָּע ָּליו מ ָ֣לא רעים מ ָּ
ל־הר־ציון ו ַעל־גב ָּע ָּ ָֽתּה׃
הוה צ ָּבאות לצ ֵ֥בא ַע ַ
י ָּ ָ֣
וש ָּלִ֑ם גָּ נֵ֥ ון והציל ָּפ ֵ֥ס ַח
הוֵ֥ה צ ָּבאות ַעל־י ָֽר ָּ
5כצ ֳפ ָ֣רים ָּעפות כן יָּ גַֽן י ָּ
והמ ָֽליט׃
6שובו ַלא ֶשר ֶהע ֵ֥מיקו ָּס ָּרה בנֵ֥י יׂש ָּר ָֽאל׃
ֵ֚ 7כי ַביָ֣ ום ַההוא ימ ָּאסון ֵ֚איש ֱאלי ָ֣לי ַכספו וֶ ֱאלילי ז ָּה ִ֑בו א ֶשר ָּע ֵׂ֥שו
ָּל ֶכם ידי ֶכם ָֽחטא׃
8ונָּ ַפל ַאשור ב ֶ ָ֣ח ֶרב לא־איש ו ֶ ֵ֥ח ֶרב ָֽלא־ ָּא ָּדם ָֽתאכ ֶ ִ֑לנו ו ָּ ֵ֥נס לו
חוריו ָּל ַ ֵ֥מס יהיָֽ ו׃
י־ח ֶרב ו ַב ָּ
מפנ ֶ
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9ו ַסלעו מ ָּמגָ֣ ור ַ ָֽיעבור ו ַח ֵ֥תו מנס ָּׂש ָּ ִ֑ריו נאם־יהוָּ ה א ֶשר־ ֵ֥אור לו בציון
ירוש ָּ ָֽלם׃
ו ַתנֵ֥ ור לו ב ָּ

ס

ֵ֥ 1 32הן ל ֶצ ֶדק ימ ָּלְך־ ֶ ִ֑מ ֶלְך ול ָּׂשרים למש ָּ ֵ֥פט יָּ ָֽׂשרו׃
י־מים ב ָּציון כ ֵ֥צל
2ו ָּהיָּ ה־ ֵ֥איש כ ַ ָֽמחבא־רו ַח ו ָ֣ס ֶתר ָּ ִ֑ז ֶַֽרם כ ַפלג ַ ָ֣
ע־כבד ב ֶ ֵ֥א ֶרץ עי ָּ ָֽפה׃
ֶ ָֽס ַל ָּ
3ו ֵ֥לא תש ֶעינָּ ה עינָ֣י ר ִ֑אים ו ָּאזנֵ֥י שמעים תק ַ ָֽשבנָּ ה׃
4ול ַ ֵ֥בב נמ ָּהרים יָּ ָ֣בין ָּל ָּ ִ֑ד ַעת ול ָ֣שון עלגים ת ַמהר ל ַד ֵ֥בר ָּצ ָֽחות׃
ָֽ 5לא־י ָּק ֵ֥רא עוד לנָּ ָּבל נָּ ִ֑דיב ולכי ַלי ֵ֥לא ָֽי ָּאמר ָֽשו ַע׃
־אוֶ ן ַלע ָׂ֣שות חנֶ ף ול ַדבר ֶאל־יהוָּ ה
6כי נָּ ָּבל נ ָּב ָּ ָ֣לה י ַדבר ולבו יַ ע ֶׂשה ָּ ִ֑
ומש ֶ ֵָ֥קה ָּצמא יַ ח ָֽסיר׃
תועה ל ָּהריק ֶנ ֶָ֣פש ָּרעב ַ
ָּ
י־ש ֶקר וב ַד ֵ֥בר
7וכ ַלי כ ָּ ָ֣ליו ָּר ִ֑עים ֵ֚הוא ז ָ֣מות יָּ ָּעץ ל ַחבל ענוים באמר ֶ
ֶאביון מש ָּ ָֽפט׃
8ונָּ דיב נדי ָ֣בות יָּ ָּ ִ֑עץ והוא ַעל־נדי ֵ֥בות יָּ ָֽקום׃

פ

קולי ָּבנות ָֽבטחות ַהאזנָּ ה אמ ָּר ָֽתי׃
9נָּ שים ַ ָֽשאנַ נות קמנָּ ה ש ַ ָ֣מענָּ ה ִ֑
11יָּ מים ַעל־ ָּשנָּ ה תר ַגַֽזנָּ ה ָֽבט ִ֑חות ֵ֚כי ָּכ ָּ ָ֣לה ָּבציר א ֶסף ב ֵ֥לי ָֽיָּבוא׃
11חרדו ַ ָֽשאנַ נות ר ָּגַֽזָּ ה ָֽבט ִ֑חות פ ָ֣ש ָּ ָֽטה וע ָּרה וַ חג ָּורה ַעל־ח ָּל ָּ ָֽצים׃
ל־ג ֶפן פר ָּיָֽה׃
י־ח ֶמד ַע ֶ
ַ 12על־ ָּש ַדים ָֽספ ִ֑דים ַעל־ׂשד ֶ
ל־ב ָ֣תי ָּמׂשוׂש קר ָּיה
ל־כ ָּ
ֵ֚ ַ 13על ַאד ַ ָ֣מת ַעמי ֵ֥קוץ ָּשמיר ַ ָֽתע ֶלִ֑ה כֵ֚י ַע ָּ
ַעל ָּיזָֽה׃
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ָֽ 14כי־ ַאר ָ֣מון נ ָּטש ה ֵ֥מון עיר ע ָּ ִ֑זב ָ֣ע ֶפל וָּ ַב ַחן ָּהיָּ ה ב ַעד מ ָּערות
ד־עולם מ ֵׂ֥שוׂש פ ָּראים מר ֵ֥עה ע ָּד ָֽרים׃
ָּ
ַע
ַ 15עד־י ָּע ֶ ֵ֥רה ָּעלינו רו ַח מ ָּמ ִ֑רום ו ָּה ָּיה מד ָּבר ַל ַכר ֶמל ַו ַכר ֶמל ַל ַי ֵַ֥ער
י ָּח ָֽשב׃
16ו ָּש ַ ֵ֥כן ַבמד ָּבר מש ָּ ִ֑פט וצ ָּדָ ָּקה ַב ַכר ֶ ֵ֥מל ת ָֽשב׃
17ו ָּה ָּיה ַמע ֵׂ֥שה ַהצ ָּדָ ָּקה ָּשלִ֑ ום ַ ָֽועב ַדת ַהצ ָּד ָּקה ַהשָ ֵ֥קט וָּ ֶב ַטח
עולם׃
ַעד־ ָּ ָֽ
18ויָּ ַ ֵ֥שב ַעמי בנ ָ֣וה ָּשלִ֑ ום וָֽ במשכנות מב ַטחים ובמנוחת ַשאנַ נָֽ ות׃
ובשפ ָּלה תש ַ ֵ֥פל ָּה ָֽעיר׃
19ו ָּב ַרד ב ֶ ָ֣ר ֶדת ַה ָּי ִַ֑ער ַ
ַ 21אשרי ֶכם זרעי ַעל־ ָּכל־ ָּ ִ֑מים מ ַשל ֵ֥חי ֶ ָֽרגֶ ל־ ַהשור ו ַהח ָֽמור׃

ס

ָ֣ 1 33הוי שודד ו ַא ָּתה ָ֣לא ָּשדוד ובוגד ולא־ ָּ ָ֣בגדו ִ֑בו ַכה ָֽתמך שודד
דו־בְך׃
תושד ַכנֹלתךֵ֥ לבגד יבג ָּ ָֽ
ַ

ס

שועתנו ב ֵ֥עת ָּצ ָּ ָֽרה׃
2יהָּ ֵ֥וה ָּחננו לךָ֣ ק ִ֑וינו ֱהיה זר ָּעם ַלב ָּקרים ַאף־י ָּ
3מ ָ֣קול ָּהמון נָּ דדו ַע ִ֑מים מ ָ֣רוממ ֶתך נָּ פצו גויָֽם׃
4וא ַ ָ֣סף ש ַלל ֶכם א ֶסף ֶ ָֽה ָּח ִ֑סיל כ ַמ ַ ֵ֥שק גבים שו ֵָ֥קק ָֽבו׃
5נׂש ָּ ָ֣גב יהוָּ ה ֵ֥כי שכן ָּמ ִ֑רום מלָ֣א ציון מש ָּפט וצ ָּד ָּ ָָֽקה׃
הוה ֵ֥היא
מונָ֣ת ע ֶתיך ֵ֥ח ֶסן ישועת ָּחכ ַ ָ֣מת וָּ ָּ ִ֑ד ַעת יר ַ ֵ֥את י ָּ
6ו ָּהיָּ ה ֱא ַ
אוצ ָֽרו׃
ָּ

ס

ֵ֚ 7הן ֶאר ֶא ָּלם ָּצעקו ִ֑ח ָּצה ַמלאכָ֣י ָּשלום ַמר יב ָּכיָֽ ון׃
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8נָּ ַ ָ֣שמו מסלות ָּש ַבת ע ָ֣בר ִ֑א ַרח הפר ברית ָּמ ַ ָ֣אס ָּערים ֵ֥לא ָּח ַשב
ֱאנָֽ וש׃
ָּ 9א ַבל אמל ָּלה ָּא ֶרץ ֶהח ֵ֥פיר ל ָּבנון ָּק ַ ִ֑מל ָּה ָּיה ַה ָּשרון ָּ ָֽכע ָּר ָּבה ונ ֵ֥ער ָּב ָּשן
ו ַכר ֶ ָֽמל׃
ַ 11ע ָּ ֵ֥תה ָּאקום יא ַ ָ֣מר יהָּ ִ֑וה ַע ָּתה ָֽארו ָּמם ַע ָּתה ֶאנָּ ָֽׂשא׃
אכל ֶ ָֽכם׃
ַ 11תה ֵ֥רו ח ַשש ָ֣תלדו ַ ִ֑קש רוח ֶכם אש ת ַ
12ו ָּהיֵ֥ ו ַעמים מׂשר ָ֣פות ִׂ֑שיד קו ֵ֥צים כסוחים ָּב ֵ֥אש י ַ ָֽצתו׃

ס

שר ָּע ִׂ֑שיתי וד ֵ֥עו קרובים גב ָּר ָֽתי׃
13שמ ֵ֥עו רחוָקים א ֶ ָ֣
ָּ 14פחדו בציון ַח ָּטאים ָּאח ָּ ֵ֥זה ר ָּע ָּדה חנ ִ֑פים ָ֣מי׀ יָּ גָ֣ ור ָּלנו ֵ֚אש אוכ ָּלה
עולם׃
מי־יָּ גֵ֥ ור ָּלנו מוק ֵ֥די ָּ ָֽ
15ה ָ֣לְך צ ָּדקות ודבר ָֽמי ָּש ִ֑רים מ ִ֞אס ב ֶ ָ֣ב ַצע ַמע ַשקות נער ַכ ָּפיו מת ָ֣מְך
ַבש ַחד אטם ָּאזנו מש ָ֣מ ַע ָּדמים וע ֵ֥צם ע ָּיניו מר ֵ֥אות ב ָּ ָֽרע׃
ֵ֚ 16הוא מרו ָ֣מים ישכן מ ָּצ ֵ֥דות ס ָּלעים מׂשגַ ִ֑בו ַלח ָ֣מו נ ָּתן מי ָּמיו נֶ ֱא ָּמ ָֽנים׃
ֵ֥ ֶ 17מ ֶלְך ביָּ פיו ֶת ֱח ֶזָ֣ינָּ ה עי ֶ ִ֑ניך תר ֶאינָּ ה ֶ ֵ֥א ֶרץ ַמר ַח ָֽקים׃
18לבך יֶ ה ֶ ָ֣גה אי ָּ ִ֑מה ַאיה ספר ַאי ָ֣ה שקל ַאיה ס ֵ֥פר ֶאת־ ַהמג ָּד ָֽלים׃
נועז ָ֣לא תר ֶ ִ֑אה ַעָ֣ם עמָקי ָּׂש ָּפה משמ ַוע נל ַ ֵ֥עג ָּלשון ֵ֥אין
־עם ָּ
ֶ 19את ַ ֵ֥
ב ָּינָֽה׃
רוש ַלם נָּ ֶוָ֣ה ַשאנָּ ן א ֶהל
21חזָ֣ה ציון קריַ ת ָֽמוע ִ֑דנו עינֶ יך תר ֶאינָּ ה י ָּ
ַבל־יצ ָּען ַבל־י ַסע י ָֽתד ָּתיו ָּלנֶ ַצח ו ָּכל־ח ָּב ָּליו ַבל־ינָּ ָֽתקו׃
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ָ֣ 21כי אם־ ִָּ֞שם ַאדיר יהוָּ ה ָּלנו מקום־נ ָּה ֵ֥רים יארים ַרחבָ֣י יָּ ָּ ִ֑דים ַבל־ת ֶלְך
י־שיט ו ֵ֥צי ַאדיר ֵ֥לא יַ ַעב ֶ ָֽרנו׃
בו ֳאנ ַ
22כי יהוָּ ה שפטנו יהָּוה מחקָ ִ֑קנו יהָּ ֵ֥וה ַמלכנו ֵ֥הוא יושי ָֽענו׃
־ש ָּלל
ל־פָ֣רׂשו נס ָּ ָ֣אז ח ַלק ַ ָֽעד ָּ
ן־תרנָּ ם ַב ָּ
23נטשו ח ָּב ָּ ִ֑ליְך ַבל־י ַחזקו כ ָּ
ַמר ֶבה פסחים ָּ ֵ֥בזזו ַ ָֽבז׃
24ו ַבל־יא ַ ֵ֥מר ָּשכן ָּח ִ֑ליתי ָּה ָּעם ַהי ֵ֥שב ָּבּה נ ֵׂ֥שא ָּעוָֽ ן׃
1 34קרבו גוים לשמ ַע ולאמים ַהק ִ֑שיבו תש ַמע ָּה ָּא ֶרץ ומֹל ָּאּה תבל
יה׃
ו ָּכל־ ֶצ ֱא ָּצ ֶ ָֽא ָּ
ָ֣ 2כי ֶק ֶצף ַ ָֽליהוָּ ה ַעל־ ָּכל־ ַהגוים וח ָּמה ַעל־ ָּכל־צ ָּב ָּ ִ֑אם ֶה ֱחרי ָּמם נ ָּת ָּ ֵ֥נם
ַל ָּ ָֽט ַבח׃
3ו ַחללי ֶ ָ֣הם יש ָּלכו ופגרי ֶהם יַ ע ֶ ָ֣לה ָּבא ָּ ִ֑שם ונָּ ַ ֵ֥מסו ָּהרים מ ָּד ָּ ָֽמם׃
4ונָּ ַמקו ָּכל־צ ָּ ָ֣בא ַה ָּש ַמים ונָּ ֵ֥גלו ַכס ֶפר ַה ָּש ָּ ִ֑מים ו ָּכל־צ ָּב ָּ ָ֣אם יבול כנבל
ָּע ֶלה מגֶ ֶפן וכנ ֶב ֶלת מתא ָּנָֽה׃
ל־עם ֶחרמי למש ָּ ָֽפט׃
ל־א ָ֣דום תרד ו ַע ַ ֵ֥
ָֽ 5כי־רו ָּ ֵ֥תה ַב ָּש ַמים ַחר ִ֑בי הנה ַע ֱ
ָ֣ ֶ 6ח ֶרב ַליה ִָּ֞וה ָּמל ָּ ֵ֥אה ָּדם ה ַ ָ֣דשנָּ ה מח ֶלב מ ַדם ָּכרים ו ַעתודים מח ֶלב
ילים ָ֣כי ֶז ַבח ַ ָֽליהוָּ ה ב ָּבצ ָּרה ו ֶ ֵ֥ט ַבח גָּ דול ב ֶ ֵ֥א ֶרץ ֱא ָֽדום׃
כליָ֣ ות א ִ֑
7ויָּ רדו ראמים ע ָּמם ו ָּפרים עם־ ַאבי ִ֑רים ורו ָּתה ַאר ָּצם מ ָּדם וַ ע ָּפ ָּרם
מ ֵ֥ח ֶלב יד ָּ ָֽשן׃
8כי יֵ֥ ום נָּ ָ ָּקם ַ ָֽליהָּ ִ֑וה ש ַ ֵ֥נת שלומים ל ֵ֥ריב ציָֽ ון׃
9ונֶ ֶהפכו נ ָּח ֶלי ָּה לזֶ ֶפת וַ ע ָּפ ָּרּה לגָּ פ ִ֑רית ו ָּהי ָּ ָ֣תה ַאר ָּצּה ל ֶז ֶפת בע ָּ ָֽרה׃
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ַ 11לי ָּלה ויו ָּמם ָ֣לא תכ ֶבה לעו ָּלם יַ ע ֶ ָ֣לה ע ָּש ָּ ִ֑נּה מדור ָּלדור ֶת ֱח ָּרב ל ָ֣נ ַצח
נ ָּצחים ֵ֥אין עבר ָּ ָֽבּה׃
11וירשו ָּה ָּק ַ ָ֣את וקפוד ויַ נ ֵ֥שוף וערב ישכנו־ ָּ ִ֑בּה ונָּ ָּ ֵ֥טה ָּע ֶלי ָּה ַ ָֽקו־תהו
ו ַאבני־ ָֽבהו׃
יה יֵ֥היו ָּ ָֽא ֶפס׃
ל־ׂש ֶר ָּ
לוכָ֣ה יק ָּ ִ֑ראו ו ָּכ ָּ
ין־שם מ ָּ
12ח ֶ ֵ֥רי ָּה ו ָֽא ָּ
13ו ָּעל ָּתה ַארמנ ֶתי ָּה סירים ק ֵ֥מוׂש וָּ חו ַח במב ָּצ ֶ ִ֑רי ָּה ו ָּהי ָּתה נ ָ֣וה ַתנים
ָּחציר לבנֵ֥ ות יַ ע ָּנָֽה׃
ָ֣יעה
ְך־שם הרג ָּ
14ו ָּפגשו ציים ֶאת־איים ו ָּׂשעיר ַעל־ר ָ֣עהו יק ָּ ִ֑רא ַא ָּ
ומצ ָּ ֵ֥אה ָּלּה ָּמנָֽ ַוח׃
לילית ָּ
ְך־שם נקב ֵ֥צו ַדיות
ובק ָּעה ו ָּדג ָּ ָ֣רה בצ ָּלִּ֑ה ַא ָּ
ָ֣ ָּ 15ש ָּמה קנ ָּנה קפוז וַ ת ַמלט ָּ
עותּה׃
א ָּ ֵ֥שה ר ָּ ָֽ
עותּה
16דרשו ָֽמ ַעל־ס ֶפר יהוָּ ה וָֽ ק ָּראו ַא ַחת מהנָּ ה ָ֣לא נֶ ע ָּד ָּרה א ָּ ֵ֥שה ר ָּ
ָ֣לא ָּפ ָּ ִָ֑קדו ָֽכי־פי ָ֣הוא צוָּ ה ורוחו ֵ֥הוא קב ָּ ָֽצן׃
וה
ד־עולם י ָָּֽירש ָּ
ָּ
17ו ָֽהוא־הפיל ָּל ֶהן גו ָּרל ויָּ דו חלָ ַ ֵ֥ק ָּתה ָּל ֶהם ַב ָּ ִ֑קו ַע
נו־בּה׃
ל ֵ֥דור וָּ דור ישכ ָּ ָֽ

ס

1 35יׂש ֵׂ֥שום מד ָּבר וצ ָּיִ֑ה ו ָּתגל ע ָּר ָּבה ותפ ַרח ַכח ַב ָּ ָֽצ ֶלת׃
ן־לּה ה ַ ֵ֥דר ַה ַכר ֶמל
ָּ 2פר ַח תפ ַרח ו ָּתגל ַ ֵ֚אף גי ַ ָ֣לת ו ַרנן כבוד ַהל ָּבנון נ ַת ָּ
ֹלהינו׃
הוה ה ַ ֵ֥דר ֱא ָֽ
ו ַה ָּש ִ֑רון ה ָּמה יר ֵ֥או כבוד־י ָּ

ס

ַ 3חזקו יָּ ַ ָ֣דים ָּר ִ֑פות ובר ַ ֵ֥כים כשלות ַא ָֽמצו׃
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4אמרו לנמהרי־לב חזקו ַאל־תי ָּ ִ֑ראו הנה ֱא ָֹֽלהי ֶכם נָּ ָ ָּ ָ֣קם יָּ בוא ג ָ֣מול
ֱאֹלהים ֵ֥הוא יָּ בוא וי ַשע ֶ ָֽכם׃
ֵ֥ ָּ 5אז ת ָּפָ ַקחנָּ ה עי ָ֣ני עו ִ֑רים ו ָּאז ֵ֥ני חרשים ת ָּפ ַ ָֽתחנָּ ה׃
ָ֣ ָּ 6אז י ַדלג ָּ ָֽכ ַאיָּ ל פס ַח ו ָּתרן ל ָ֣שון א ִ֑לם ָֽכי־נבקעו ַבמד ָּבר ַמים ונ ָּחלים
ָּבע ָּר ָּ ָֽבה׃
7ו ָּה ָּיה ַה ָּש ָּרב ַלאגַ ם וצ ָּמאון ל ַמ ָ֣בועי ָּ ִ֑מים בנוה ַתנים רב ָּצּה ָּחציר
ל ָּק ֶנֵ֥ה וָּ ָֽג ֶמא׃
8ו ָּהיָּ ה־ ִָּ֞שם ַמסלָ֣ ול וָּ ֶד ֶרְך ו ֶד ֶרְך ַהק ֶדש י ָּ ָ֣קרא ָּלּה ָֽלא־יַ ַעב ֶ ֵ֥רנו ָּטמא
הוא־לִ֑מו ה ֵ֥לְך ֶד ֶרְך וֶ ֱאוילים ֵ֥לא ית ָֽעו׃
ָּ
ו
9לא־יהיֶ ה ָּשם ַאריה ופריץ ַחיות ַ ָֽבל־יַ ע ֶלנָּ ה ֵ֥לא ת ָּמצא ָּ ִ֑שם ו ָּהלכו
אולים׃
ג ָֽ
11ופדויי יהוָּ ה ישבון ו ָּבאו ציון ברנָּ ה וׂשמ ַ ֵ֥חת עו ָּלם ַעל־רא ָּ ִ֑שם ָּׂשׂשון
וׂשמ ָּחה יַ שיגו ו ָּנסו יָּ גֵ֥ ון וַ אנָּ ָּ ָֽחה׃

פ

1 36וַ יהי ב ַאר ַבע ֶעׂשרה ָּשנָּ ה ַל ֶ ָ֣מ ֶלְך חזקיָּ הו ָּע ִ֞ ָּלה ַסנחריב
הודה ַהבצרות ַוַָֽֽיתפ ָֽׂשם׃
ְך־אשור ַ ָ֣על ָּכל־ ָּערי י ָּ
ֶ ָֽמ ֶל ַ
2וַ יש ַ ָ֣לח ֶ ָֽמ ֶלְך־ ַא ָ֣שור׀ ֶאת־ ַרב־ ָּשקה מ ָּלכיש ירו ָּש ַל ָּמה ֶאל־ ַה ֶ ֵ֥מ ֶלְך
חזק ָּיהו ב ָ֣חיל ָּכבִ֑ד ַוַָֽֽיַ עמד בת ָּע ַלת ַהבר ָּכָ֣ה ָּה ֶעליונָּ ה במס ַלת ׂש ֵ֥דה
כובס׃
ָֽ
שר ַעל־ ַה ָּ ִ֑בית ו ֶשבנָּ א ַהספר ויו ָּ ֵ֥אח
3וַ י ֵ֥צא א ָּליו ֶאליָּ ָ ֵ֥קים ֶבן־חלק ָּיהו א ֶ ָ֣
ן־א ָּסף ַה ַמז ָֽכיר׃
ֶב ָּ
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4וַ יא ֶמר אלי ֶהם ַרב־ ָּשקה אמרו־ ָּנא ֶאל־חזק ָּ ִ֑יהו ָֽכה־ ָּא ִַ֞מר ַה ֶמ ֶלְך
ַהגָּ דול ֶ ָ֣מ ֶלְך ַאשור ָּמה ַהב ָּטחון ַה ֶזה א ֶ ֵ֥שר ָּב ָּ ָֽטח ָּת׃
ל־מי ָּב ַטח ָּת
בורה ַלמל ָּח ָּ ִ֑מה ַע ָּתה ַע ָ֣
ָּ 5א ַמרתי ַאְך־ד ַבר־ׂש ָּפ ַתים ע ָּ ֵ֥צה וג ָּ
ֵ֥כי ָּמ ַרד ָּת ָֽבי׃
6ה ָ֣נה ָּב ַטח ָּת ַעל־מש ֶענֶ ת ַה ָּקנֶ ה ָּה ָּרצוץ ַהזֶ ה ַעל־מצ ַרים א ֶשר י ָּס ֵ֥מְך
ל־הבטחים
איש ָּע ָּליו ו ָּ ֵ֥בא ב ַכפו ונ ָּק ָּ ִ֑בּה ֵ֚כן ַפר ָ֣עה ֶ ָֽמ ֶלְך־מצ ַרים ל ָּ ָֽכ ַ
ָּע ָּ ָֽליו׃
הוֵ֥ה ֱאֹלהינו ָּב ָּ ִ֑טחנו הלוא־הוא א ֶשר הסיר
7וכי־תא ַ ָ֣מר א ַלי ֶאל־י ָּ
וש ַלם לפני
יהודה ול ָ֣יר ָּ
אמר ָֽל ָּ
ת־במ ָּ ָ֣תיו ו ֶאת־מזבח ָּתיו וַ י ֶ
חזקיָּ הו ֶא ָּ
ַהמז ֵ֥ב ַח ַה ֶזה ָֽתש ַתחוָֽ ו׃
8ו ַע ָּתה הת ָּ ָ֣ע ֶרב נָּ א ֶאת־אדני ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך ַא ִ֑שור ו ֶאת ָּנה לך ַאל ַפָ֣ים סוסים
יהם׃
ם־תוכל ָּ ֵ֥ל ֶתת לך רכ ֵ֥בים על ֶ ָֽ
ַ
א
9ו ָ֣איְך ָּתשיב את פני ַפ ַ ֵ֥חת ַא ַחד ַעב ֵ֥די אדני ַהק ַטנִ֑ים וַ תב ַטח לך
ַעל־מצ ַרים ל ֶר ֶכב ול ָּפ ָּר ָֽשים׃
11ו ַע ָּתה המ ַבלע ָ֣די יהוָּ ה ָּעליתי ַעל־ ָּה ָּ ֵ֥א ֶרץ ַהזאת ל ַהשחי ָּ ִ֑תּה יהוָּ ה
ל־ה ָּ ֵ֥א ֶרץ ַהזאת ו ַהשחי ָּ ָֽתּה׃
ָּא ַ ָ֣מר א ַלי עלה ֶא ָּ
ר־נא ֶאל־ע ָּב ֶדיך
ב־שקה ַד ֶב ָּ
ל־ר ָּ
יואח ֶא ַ
11וַ ָ֣יא ֶמר ֶאליָּ קים ו ֶשבנָּ א ו ָּ
א ָּרמית ֵ֥כי שמעים א ָּנִ֑חנו ו ַאל־ת ַדבר אלינו יהודית ב ָּאזנָ֣י ָּה ָּעם א ֶשר
חומה׃
ל־ה ָּ ָֽ
ַע ַ
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12וַ ָ֣יא ֶמר ַרב־ ָּשקה ַה ֶאל אד ֶניך וא ֶליך ש ָּל ַ ָ֣חני אדני ל ַדבר
ל־החו ָּמה ֶל ֱא ָ֣כל
ל־האנָּ שים ַה ָֽישבים ַע ַ ָ֣
־הד ָּב ָ֣רים ָּה ִ֑א ֶלה ה ָ֣לא ַע ָּ
ֶאת ַ
ֶאת־ח ָּראי ָּהם ולשתות ֶאת־ ע ָּמ ֶ ָֽכם׃
ַ13וַָֽֽיַ עמד ַרב־ ָּשקה וַ יק ָּ ֵ֥רא בקול־גָּ דול יהו ִ֑דית וַ יא ֶמר שמעו ֶאת־דברי
ַה ֶ ֵ֥מ ֶלְך ַהגָּ דול ֶ ֵ֥מ ֶלְך ַא ָֽשור׃
ֵ֚ 14כה ָּא ַ ָ֣מר ַה ֶמ ֶלְך ַאל־יַ ֵ֥שא ָּל ֶכם חזק ָּ ִ֑יהו ֵ֥כי ָֽלא־יו ַכל ל ַה ֵ֥ציל ֶאת ֶ ָֽכם׃
15ו ַאל־יַ ב ַטח ֶאת ֶכם חזקיָּ הו ֶאל־יהָּ ָ֣וה לאמר ַה ֵ֥צל יַ צילנו יהָּ ִ֑וה לא
תנָּ תן ָּה ָ֣עיר ַהזאת ב ַיד ֶ ֵ֥מ ֶלְך ַא ָֽשור׃
ָֽ ַ 16אל־תשמעו ֶאל־חזק ָּ ִ֑יהו

ס

כי כה ָּא ַמר ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך ַאשור ע ָֽׂשו־אתי

י־בורו׃
ב ָּר ָּכה וצ ָ֣או א ַלי ואכלו איש־גַ פנו ו ָ֣איש תאנָּ תו ושתו ֵ֥איש מ ָֽ
ַ 17עד־באי ו ָּל ַקח ֵ֥תי ֶאת ֶכם ֶאל־ ֶ ָ֣א ֶרץ כ ַארצ ֶ ִ֑כם ֶא ֶרץ ָּדגָּ ן ותירוש ֶ ֵ֥א ֶרץ
ֶל ֶחם וכ ָּר ָֽמים׃
ֶ 18פן־יַ סית ֶאת ֶכם חזקיָּ הו לאמר יהָּוה יַ צי ִ֑לנו ַההצילו ֱאֹלהי ַהגוים
־ארצו מיַ ד ֶ ֵ֥מ ֶלְך ַא ָֽשור׃
ָ֣איש ֶאת ַ
ַ 19א ִ֞יה ֱאֹלהי ח ָּמת ו ַאר ָּפד ַאיה ֱאֹל ָ֣הי ס ַפרָּ ִ֑וַֽים ו ָֽכי־ה ֵ֥צילו ֶאת־שמרון
מיָּ ָֽדי׃
21מי ב ָּכל־ ֱאֹלהי ָּ ָֽהא ָּרצות ָּהא ֶלה א ֶשר־ה ֵ֥צילו ֶאת־ ַאר ָּצם מיָּ ִ֑די ָֽכי־יַ ציל
רוש ַלם מיָּ ָֽדי׃
הוה ֶאת־י ָּ
י ָּ
ַ21וַָֽֽיַ חרישו ו ָֽלא־ ָּענֵ֥ ו אתו ָּד ָּ ִ֑בר ָֽכי־מצוַ ת ַה ֶ ֵ֥מ ֶלְך היא לאמר ֵ֥לא ַתע ָֽנהו׃
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22וַ יָּ ָ֣בא ֶאליָּ ָ ָ֣קים ֶבן־חלק ָּיָ֣הו א ֶשר־ ַעל־ ַה ַבית ו ֶשבנָּ א ַהסופר ויו ָּאח
רועי בגָּ ִ֑דים וַ יַ ָ֣גידו לו את דב ֵ֥רי
ן־א ָּסף ַה ַמזכיר ֶאל־חזק ָּיהו ק ָ֣
ֶב ָּ
ַרב־ ָּש ָָֽקה׃

ס

1 37וַ יהי כשמ ַע ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך חזקיָּ הו וַ יק ַרע ֶאת־בגָּ ָּ ִ֑דיו וַ ית ַ ָ֣כס ַב ָּשק וַ יָּ בא
הוה׃
ֵ֥בית י ָּ ָֽ
2וַ יש ַלח ֶאת־ ֶאליָּ קים א ֶשר־ ַעל־ ַה ַבית ו ָ֣את׀ ֶשב ָּ ָ֣נא ַהסופר ואת זק ָ֣ני
ן־אמוץ ַהנָּ ָֽביא׃
ַהכהנים מת ַכסים ַב ַש ִ֑קים ֶאל־י ַ ָֽשעיָּ ֵ֥הו ֶב ָּ
יום־צ ָּרה ותוכ ָּחה ונ ָּא ָּצה ַהיָ֣ ום ַה ֶזִ֑ה
ָּ
3וַ יאמ ָ֣רו א ָּליו ֵ֚כה ָּא ַ ָ֣מר חזקיָּ הו
ד־משבר ו ֵ֥כ ַח ַאין לל ָּ ָֽדה׃
ָ֣כי ָּבאו ָּבנים ַע ַ
4או ַלי יש ַמע יהוָּ ה ֱאֹל ֶהיך ָ֣את׀ דב ָ֣רי ַרב־ ָּשקה א ֶשר ש ָּלחו
ְך־אשור׀ אדנָּ יו ל ָּחרף ֱאֹל ָ֣הים ַחי והוכ ַיח ַבד ָּברים א ֶ ֵ֥שר ָּש ַמע
ֶ ָֽמ ֶל ַ
את תפ ָּלה ב ַ ֵ֥עד ַהשארית ַהנמ ָּצ ָּ ָֽאה׃
ׂש ָּ
הוה ֱאֹל ֶ ִ֑היך ונָּ ָּ ָ֣
י ָּ ָ֣
5וַ יָּ באו ַעבדי ַה ֶ ֵ֥מ ֶלְך חזק ָּיהו ֶאל־י ַשע ָּ ָֽיהו׃
6וַ יא ֶמר אלי ֶהם י ַ ָֽשעיָּ הו ֵ֥כה תאמרון ֶאל־אדני ֶ ִ֑כם ָ֣כה׀ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה
ְך־אשור
שר ָּש ַמע ָּת א ֶשר גדפו נַ ע ֵ֥רי ֶמ ֶל ַ
ַאל־ת ָּירא מפני ַהד ָּברים א ֶ ָ֣
אותי׃
ָֽ
7הנני נו ֵ֥תן בו רו ַח ו ָּש ַ ֵ֥מע שמו ָּעה ו ָּ ָ֣שב ֶאל־ ַאר ִ֑צו וה ַפל ֵ֥תיו ַב ֶח ֶרב
ב ַאר ָֽצו׃
8וַ יָּ ָּשב ַרב־ ָּשקה וַ ימ ָּצא ֶאת־ ֶ ָ֣מ ֶלְך ַאשור נל ָּחם ַעל־לב ָּ ִ֑נה ָ֣כי ָּש ַמע ֵ֥כי
נָּ ַסע מ ָּל ָֽכיש׃
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9וַ יש ַמע ַעל־תר ָּה ָּקה ֶ ָֽמ ֶלְך־כוש לאמר יָּ ָּצא לה ָּל ָ֣חם א ָּ ִ֑תְך וַ יש ַמע
אמר׃
וַ יש ַלָ֣ח ַמל ָּאכים ֶאל־חזק ָּיהו ל ָֽ
ֹלהיך א ֶ ֵ֥שר
ָ֣ 11כה תאמרון ֶאל־חזק ָּיהו ֶ ָֽמ ֶלְך־יהו ָּדה לאמר ַאל־יַ שאךָ֣ ֱא ֶ
וש ַלם ב ַיד ֶ ֵ֥מ ֶלְך ַא ָֽשור׃
אמר לא תנָּ תן י ָ֣ר ָּ
בוט ַח בו ל ִ֑
ַא ָּתה ֵ֥
11ה ָ֣נה׀ ַא ָּ ָ֣תה ָּש ַמע ָּת א ֶשר ָּעׂשו ַמל ֵ֥כי ַאשור ל ָּכל־ ָּהא ָּרצות ל ַהחרי ָּ ִ֑מם
ו ַא ָּתה תנָּ ָֽצל׃
שר הש ָ֣חיתו אבו ַתי ֶאת־גו ָּזַֽן ו ֶאת־ ָּח ָּ ִ֑רן
ַ 12ההצילו או ָּתם ֱאֹלהי ַהגוים א ֶ ָ֣
ו ֶ ֵ֥ר ֶצף ובני־ ֶע ֶדן א ֶ ֵ֥שר בת ַל ָּ ָֽשר׃
ַ 13איה ֶ ָֽמ ֶלְך־ח ָּמת ו ֶ ָ֣מ ֶלְך ַאר ָּפד ו ֶמ ֶלְך ָּל ָ֣עיר ס ַפרָּ ִ֑וַֽים ה ַנע ועָּ ָֽוה׃
14וַ י ַקח חזק ָּיהו ֶאת־ ַהס ָּפרים מ ַיֵ֥ד ַה ַמל ָּאכים וַ יק ָּר ִ֑אהו וַ יַ ַעל בָ֣ית יהוָּ ה
הוָֽה׃
וַ יפר ֵׂ֥שהו חזק ָּיהו לפנֵ֥י י ָּ
15וַ ית ַפלל חזקיָּ הו ֶאל־יהָּוה לא ָֽמר׃
שב ַהכרבים ַא ָּתה־הוא ָּ ָֽה ֱאֹלהים ל ַבדך
16יהוָּ ה צ ָּבאות ֱאֹלהי יׂש ָּראל י ָ֣
־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
־ה ָּש ַמים ו ֶאת ָּ
לכל ַממל ָ֣כות ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ַא ָּ ָ֣תה ָּעׂשי ָּת ֶאת ַ
ַ 17הטה יהָּוה׀ ָּאזנך וָֽ ש ָּמע פָ ַקח יהָּוה עי ֶנַֽך ור ִ֑אה וש ַמע ֵ֚את ָּכל־דב ָ֣רי
שר ָּש ַלח ל ָּחרף ֱאֹל ֵ֥הים ָּ ָֽחי׃
ַסנחריב א ֶ ָ֣
ת־אר ָּ ָֽצם׃
ָּ 18אמ ָּנם יהָּ ִ֑וה ֶה ֱחריבו ַמל ֵ֥כי ַאשור ֶאת־ ָּכל־ ָּהא ָּרצות ו ֶא ַ
19ונָּ ֵ֥תן ֶאת־ ֱאֹלהי ֶהם ָּב ִ֑אש כי לא ֱאֹלהים ה ָּמה ָ֣כי אם־ ַמעׂשה
י־א ָּדם ֵ֥עץ וָּ ֶא ֶבן ַוַָֽֽי ַאב ָֽדום׃
י ָֽד ָּ

1023

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

ל־ממל ָ֣כות ָּה ָּא ֶרץ
21ו ַע ָּתה יהָּ ָ֣וה ֱאֹלהינו הושיענו מיָּ ִ֑דו ו ָֽיַֽדעו ָּכ ַ
הוה ל ַב ֶ ָֽדך׃
י־א ָּ ֵ֥תה י ָּ
ָֽכ ַ
21וַ יש ַלח י ַ ָֽשע ָּיָ֣הו ֶבן־ ָּאמוץ ֶאל־חזק ָּיהו לא ִ֑מר ָֽכה־ ָּא ַמר יהוָּ ה ֱאֹל ָ֣הי
יׂש ָּראל א ֶשר הת ַפ ַ ָ֣לל ָּת א ַלי ֶאל־ ַסנחריב ֶ ֵ֥מ ֶלְך ַא ָֽשור׃
ֶ 22זָ֣ה ַה ָּד ָּבר א ֶשר־ד ֶ ֵ֥בר יהָּוה ָּע ָּ ִ֑ליו ָּבזָּ ה לך ָּלע ָּ ָ֣גה לך בתו ַלת ַבת־ציון
רוש ָּ ָֽלם׃
יעה ַבת י ָּ
ַאח ֶריך ָ֣ראש הנ ָּ
ֶ 23את־מי ח ַרפ ָּת וג ַדפ ָּת ו ַעל־מי הרי ָ֣מו ָּתה ִ֑קול וַ ת ָּ ֵ֥שא ָּמרום עי ֶניך
ֶאל־ק ֵ֥דוש יׂש ָּר ָֽאל׃
24ב ַיָ֣ד ע ָּב ֶדיך ח ַ ָ֣רפ ָּת׀ אדנָּ י וַ תא ֶמר ב ֵ֥רב רכבי א ֵ֥ני ָּעליתי מ ֵ֥רום ָּהרים
קומת א ָּרזָּ יו מב ַ ָ֣חר בר ָּשיו ו ָּאבוא מ ָ֣רום קצו
יַ רכ ָ֣תי ל ָּבנִ֑ ון ו ֶאכ ִ֞רת ַ
ַי ַער ַכרמ ָֽלו׃
25א ֵ֥ני ַקרתי ו ָּש ָ֣תיתי ָּ ִ֑מים ו ַאחרב ב ַכף־פ ָּע ַמי כל יא ֵ֥רי ָּמ ָֽצור׃
יה ַע ָּ ָ֣תה
יצר ִ֑ת ָּ
26ה ָֽלוא־ ָּש ַמע ָּת ל ָֽמ ָּרחוק או ָּ ָ֣תּה ָּעׂשיתי ֵ֥מימי ֶק ֶדם ו ַ
יה ותהי ל ַהשאות גַ ֵ֥לים נצים ָּע ֵ֥רים בצ ָֽרות׃
הבאת ָּ
27ו ָֽישבי ֶהן קצרי־יָּ ד ַחתו וָּ ִ֑בשו ָּהיִ֞ ו ע ֶׂשב ָּׂש ֶדה ָ֣וי ַרק ֶד ֶשא ח ָ֣ציר גַ גות
ושד ָּמה לפנֵ֥י ָּק ָּ ָֽמה׃
28ושבתך וצאתךֵ֥ ובואך יָּ ָּ ִ֑דעתי ואת ָֽהת ַרגֶ זךֵ֥ א ָּ ָֽלי׃
ַ 29י ֵַ֚ען הת ַרגֶ זךָ֣ א ַלי ו ַשאנַ נך ָּע ָּלָ֣ה ב ָּאז ָּנִ֑י ו ַׂשמתי ַחחי ב ַא ֶפך ומתגי
את ָּ ָֽבּה׃
ר־ב ָּ
בׂש ָּפ ֶתיך וַ ה ָ֣שיבתיך ַב ֶד ֶרְך א ֶש ָּ ֵ֥
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31וזֶ ה־לךָ֣ ָּהאות ָּאכול ַה ָּשנָּ ה ָּספי ַח ו ַב ָּש ָּ ֵ֥נה ַהשנית ָּש ִ֑חיס ו ַב ָּש ָּ ָ֣נה
ול פר ָּיָֽם׃
ַהשלישית זרעו וקצרו ונט ֵ֥עו כ ָּרמים ואכ ֵ֥
31ויָּ ס ָּפה פלי ַטת בית־יהו ָּדה ַהנש ָּא ָּרה ָ֣ש ֶרש ל ָּ ִ֑מ ָּטה ו ָּע ָּ ֵׂ֥שה פרי
ל ָּ ָֽמע ָּלה׃
32כי מי ָֽרו ָּש ַלם ת ָ֣צא שארית ופלי ָּטה מ ַ ָ֣הר ציִ֑ ון קנ ַאת יהָּ ֵ֥וה צ ָּבאות
ַ ָֽתע ֶׂשה־ ָֽזאת׃

ס

ָּ 33לכן ָֽכה־ ָּא ַמר יהוָּ ה ֶאל־ ֶ ָ֣מ ֶלְך ַאשור לא יָּ בוא ֶאל־ ָּה ָ֣עיר ַהזאת
ו ָֽלא־יו ֶ ֵ֥רה ָּשם ִ֑חץ ו ָֽלא־י ַקד ֶ ָ֣מנָּ ה ָּמגן ו ָֽלא־יש ֵ֥פְך ֳע ֶלי ָּה סל ָּ ָֽלה׃
ַ 34ב ֶ ֵ֥ד ֶרְך א ֶשר־ ָּבא ָּ ָ֣בּה יָּ ִ֑שוב ו ֶאל־ ָּה ֵ֥עיר ַהזאת ֵ֥לא יָּ בוא נאם־יהָּ ָֽוה׃
35וגַ נותי ַעל־ ָּה ֵ֥עיר ַהזאת ל ָֽהושי ָּ ִ֑עּה ל ַ ָֽמעני ול ַמ ַען ָּד ֵ֥וד ַעב ָֽדי׃

ס

36וַ י ָ֣צא ׀ ַמל ַ ָ֣אְך יהוָּ ה וַ יַ ֶכה ב ַמחנָ֣ה ַאשור מ ָּאה ושמנֵ֥ים וַ חמ ָּשה ָּ ִ֑א ֶלף
וַ יַ ש ָ֣כימו ַבב ֶקר והנֵ֥ה כ ָּלם פגָּ ֵ֥רים מ ָֽתים׃
ְך־א ִ֑שור וַ י ֶשב בנָֽינוָֽה׃
37וַ י ַ ָ֣סע וַ י ֶלְך וַ ָּי ָּשב ַסנח ָ֣ריב ֶ ָֽמ ֶל ַ
ֹלהיו ָֽו ַאד ַר ֶמ ֶלְך ו ַׂשר ֶא ֶצר ָּבנָּ יו
38וַ יהי הוא ָֽמש ַתחוֶ ה ָ֣בית׀ נס ָ֣רְך ֱא ָּ
ר־ח ֵ֥דן בנו ַתח ָּ ָֽתיו׃
הכָ֣הו ַב ֶח ֶרב ו ֵ֥ה ָּמה נמלטו ֶ ָ֣א ֶרץ א ָּר ָּ ִ֑רט וַ ימֹלְך ָֽא ַס ַ
ס

ַ 1 38ביָּ ָ֣מים ָּההם ָּח ָּ ֵ֥לה חזק ָּיהו ָּל ִ֑מות וַ יָּ ָ֣בוא א ָּליו י ַשעיָּ הו ֶבן־ ָּאמוץ
־א ַמר יהוָּ ה ַ ָ֣צו לבי ֶתך כי ֵ֥מת ַא ָּתה ו ֵ֥לא
אמר א ָּליו ָֽכה ָּ
ַהנָּ ביא וַ י ֶ
ָֽתח ֶ ָֽיה׃
2וַ יַ סב חזק ָּיהו ָּפ ָּניו ֶאל־ ַה ִ֑קיר וַ ית ַפלל ֶאל־יהָּ ָֽוה׃
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3וַ יא ַמר ָּא ָּנה יהוָּ ה ז ָּכר־ ִ֞ ָּנא ָ֣את א ֶשר הת ַה ַ ָ֣לכתי ל ָּפנֶ יך ֶ ָֽב ֱא ֶמת וב ָ֣לב
ָּשלם ו ַה ֵ֥טוב בע ֶיניך ָּע ִׂ֑שיתי וַ ֵ֥יבך חזק ָּיהו ב ֵ֥כי גָּ ָֽדול׃

ס

ַ4וַָֽֽיהי ד ַבר־יהוָּ ה ֶ ָֽאל־י ַשע ָּיהו לא ָֽמר׃
ָּ 5ה ִ֞לוְך ו ָּא ַמר ָּ ָ֣ת ֶאל־חזקיָּ הו ָֽכה־ ָּא ַמר יהוָּ ה ֱאֹלהי ָּד ָ֣וד ָּאביך ָּש ַמעתי
ל־יָּמיך ח ֵ֥מש ֶעׂשרה
ֶאת־תפ ָּל ֶתך ָּראיתי ֶאת־דמ ָּע ֶ ִ֑תך הנני יו ָ֣סף ַע ֶ
ָּש ָּנָֽה׃
6ומ ַכף ֶ ָֽמ ֶלְך־ ַאשור ַא ָ֣צילך ואת ָּה ָ֣עיר ַה ִ֑זאת וגַ נותי ַעל־ ָּה ֵ֥עיר ַה ָֽזאת׃
ת־ה ָּד ָּ ֵ֥בר ַה ֶזה א ֶ ֵ֥שר
ׂשה יהוָּ ה ֶא ַ
הוִ֑ה א ֶשר יַ ע ֶ ָ֣
7וזֶ ה־לךֵ֥ ָּהאות מ ָ֣את י ָּ
ד ָֽבר׃
שר יָּ ר ָּדה ב ַמעלות ָּא ָּ ֵ֥חז ַב ֶש ֶמש
8הנ ָ֣ני מ ָ֣שיב ֶאת־ ָ֣צל ַ ָֽה ַמעלות א ֶ ָ֣
אח ַרנית ֶע ֶָׂ֣שר ַמעלִ֑ ות וַ ָּת ָּשב ַה ֶש ֶמש ֶע ֶָׂ֣שר ַמעלות ַ ָֽב ַמעלות א ֶ ֵ֥שר
יָּ ָּ ָֽר ָּדה׃

ס

הודה ַבחֹלתו וַ יחי מ ָּחליָֽ ו׃
9מכ ָּתב לחזק ָּיָ֣הו ֶ ָֽמ ֶלְך־י ָּ ִ֑
נותי׃
11א ָ֣ני ָּא ַמרתי בד ֵ֥מי ַיָּמי אל ָּכה ב ַשע ָ֣רי ש ִ֑אול פ ַקדתי יֶ ֵֶ֥תר ש ָּ ָֽ
א־א ֵ֥ביט ָּא ָּדם עוד
ָּ 11א ַמרתי לא־ ֶאר ֶ ָ֣אה יָּ ּה ָּיּה ב ֶ ָ֣א ֶרץ ַה ַחיִ֑ים ל ַ
עם־יֵ֥ ושבי ָּ ָֽח ֶדל׃
12דורי נ ַסע ונג ָּלה מני כ ָ֣א ֶהל ר ִ֑עי ק ַפדתי ָּכארג ַחיַ י מ ַד ָּלָ֣ה י ַבצעני
ימני׃
ד־לי ָּלה ַתשל ָֽ
מיֵ֥ ום ַע ַ
ד־לי ָּלה
מותי מיֵ֥ ום ַע ַ
ל־עצ ָּ ִ֑
13שויתי ַעד־ב ֶקר ָּ ָֽכארי ֵ֥כן י ַשבר ָּכ ַ
ימני׃
ַתשל ָֽ
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יונִ֑ה ַדלו עינַ י ַל ָּמרום אד ָּני
14כסוס ָּעגור כָ֣ן א ַצפצף ֶאה ֶגה ַכ ָּ
־לי ָּער ָֽבני׃
ָּ ָֽעש ָּקה ֵ֥
ל־מר נַ פ ָֽשי׃
נותי ַע ַ ֵ֥
ָֽ ָּ 15מה־א ַד ֵ֥בר ו ָּ ָֽא ַמר־לי ו ָ֣הוא ָּע ָּ ִׂ֑שה ֶא ַד ֶ ֵ֥דה ָּכל־ש ַ
ל־ב ֶהן ַחי ָ֣י רוחי ו ַתחלימני ו ַהחיָֽני׃
יהם יָֽחיִ֑ ו ול ָּכ ָּ
16אד ָּני על ֶ ָ֣
17ה ֵ֥נה ל ָּשלום ַמר־ ָ֣לי ָּ ִ֑מר ו ַא ִָּ֞תה ָּח ַשק ָּת נַ פשי מ ַ ָ֣ש ַחת בלי ֵ֥כי הש ַלכ ָּת
ַאח ֵ֥רי גוך ָּכל־ח ָּט ָּ ָֽאי׃
ָ֣ 18כי ֵ֥לא שאול תו ֶדךָּ ָּ ָ֣מוֶ ת י ַהל ֶ ִ֑לךָּ ָֽלא־י ַׂשב ֵ֥רו יָֽ ורדי־בור ֶאל־אמ ֶ ָֽתך׃
ֵ֥ ַ 19חי ַחי ֵ֥הוא יו ֶדך ָּכ ָ֣מוני ַהיִ֑ ום ָּ ָ֣אב ל ָּבנים יודי ַע ֶאל־אמ ֶ ָֽתך׃
הוָֽה׃
ל־בית י ָּ
נותי ננַ גַֽן ָּכל־י ֵ֥מי ַחיינו ַע ֵ֥
21יהָּוה להושיעִ֑ני ונג ַ
ל־השחין ו ֶיָֽחי׃
אמר י ַשעיָּ הו יׂשאו ד ֶב ֶָ֣לת תאנִ֑ים וימר ֵ֥חו ַ ָֽע ַ
21וַ ָ֣י ֶ
22וַ ֵ֥יא ֶמר חזק ָּיהו ָּ ָ֣מה ִ֑אות ֵ֥כי ֶא ֱע ֶלה ֵ֥בית יהָּ ָֽוה׃

ס

ְך־ב ֶבל ס ָּפ ֵ֥רים
ן־בלא ָּדן ֶ ָֽמ ֶל ָּ
ָּ 1 39ב ָ֣עת ַההוא ָּש ַלח מר ַ ָ֣דְך ְ ַבלא ָּדן ֶ ָֽב ַ
ומנ ָּחה ֶאל־חזק ָּיִ֑הו וַ יש ַמע ֵ֥כי ָּח ָּלה ַוַָֽֽיֶ ֱח ָּזָֽק׃
ת־הזָּ ָּהב
ת־ה ֶכ ֶסף ו ֶא ַ
2וַ יׂש ַ ָ֣מח עלי ֶהם חזקיָּ הו וַ יַ ר ָ֣אם ֶאת־בָ֣ית נכתה ֶא ַ
ש ֶמן ַהטוב ואת ָּכל־בָ֣ית כ ָּליו ואת ָּכל־א ֶ ֵ֥שר
ת־הב ָּׂשמים ו ָ֣את׀ ַה ֶ ָ֣
ו ֶא ַ
א־הר ָּאם חזקיָּ הו בביתו
א־ה ָּיָ֣ה ָּד ָּבר א ֶשר ָֽל ֶ
נמ ָּצא ב ָֽאצר ָּ ִ֑תיו ָֽל ָּ
ל־ממ ַשל ָֽתו׃
וב ָּכ ֶ
3וַ יָּ בא י ַשע ָּיָ֣הו ַהנָּ ביא ֶאל־ ַה ֶמ ֶלְך חזק ָּ ִ֑יהו וַ יא ֶמר א ָּליו ָּ ֵ֥מה ָּאמ ָ֣רו׀
אמר חזקיָּ הו מ ֶא ֶרץ רחו ָָּקה ָּ ֵ֥באו
ָּהאנָּ ָ֣שים ָּהא ֶלה ומ ַאין יָּ ָ֣באו א ֶליך וַ י ֶ
א ַלי מ ָּב ֶ ָֽבל׃
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4וַ יא ֶמר ָּ ֵ֥מה ָּראו בבי ֶ ִ֑תך וַ ָ֣יא ֶמר חזקיָּ הו ָ֣את ָּכל־א ֶשר בביתי ָּראו
־ה ָּ ֵ֥יה ָּד ָּבר א ֶ ֵ֥שר ָֽלא־הראיתים באוצר ָּ ָֽתי׃
ָֽלא ָּ
5וַ ֵ֥יא ֶמר י ַשע ָּיהו ֶאל־חזק ָּ ִ֑יהו ש ַמע ד ַבר־יהָּ ֵ֥וה צ ָּב ָֽאות׃
שר בבי ֶתך וַ א ֶשר ָּאצרו אב ֶתיך
6הנה יָּ ָ֣מים ָּבאים ונ ָּ ָ֣שא׀ ָּכל־א ֶ ָ֣
הוה׃
ד־היֵ֥ ום ַה ֶזה ָּב ֶ ִ֑בל ָֽלא־יוָּ ֵ֥תר ָּד ָּבר ָּא ַ ֵ֥מר י ָּ ָֽ
ַע ַ
7ומ ָּבנֶ יך א ֶשר יצאו ממך א ֶ ֵ֥שר תוליד י ָּ ִ֑קחו ו ָּהיו ָּסריסים בה ַיכל ֶ ֵ֥מ ֶלְך
ָּב ֶ ָֽבל׃
אמר ֵ֥כי
שר ד ַ ִ֑בר ָּת וַ י ֶ
8וַ יא ֶמר חזקיָּ הו ֶ ָֽאל־י ַשעיָּ הו ֵ֥טוב ד ַבר־יהָּוה א ֶ ָ֣
יָּמי׃
יה ֶיה ָּשלֵ֥ ום וֶ ֱא ֶמת ב ָּ ָֽ

פ

1 40נַ ח ֵ֥מו נַ חמו ַע ִ֑מי יא ַמר ֱאֹלהי ֶ ָֽכם׃
ַ 2דב ִ֞רו ַעל־לב י ָֽרו ָּש ַלם וקר ָ֣או א ֶלי ָּה כי ָּ ָֽמל ָּאה צ ָּב ָּאּה ֵ֥כי נר ָּצה ע ָּונִּ֑ה
יה׃
את ָּ
ל־חט ֶ ָֽ
כי ָּלק ָּחה מיַ ָ֣ד יהוָּ ה כפ ַלים ב ָּכ ַ

ס

ָ֣ 3קול קורא ַבמד ָּבר ַפנו ֶ ָ֣ד ֶרְך יהָּ ִ֑וה יַ שרו ָּבע ָּר ָּבה מס ָּלה לאֹל ָֽהינו׃
ל־הר וגב ָּעה יש ָּ ִ֑פלו ו ָּה ָּיה ֶ ָֽה ָּעקב למישור ו ָּהר ָּכסים
ָּ 4כל־גֶ יא ינָּ ׂשא ו ָּכ ַ ֵ֥
לבק ָּ ָֽעה׃
5ונג ָּלה כ ָ֣בוד יהָּ ִ֑וה ו ָּראו ָּכל־ ָּב ָּׂשר יַ ח ָּדו כי ֵ֥פי יהָּוה ד ָֽבר׃

ס

ל־חסדו כ ֵ֥ציץ
ל־ה ָּב ָּ ָׂ֣שר ָּחציר ו ָּכ ַ
6קֵ֚ ול א ָ֣מר ק ָּרא ו ָּא ַמר ָּ ָ֣מה ֶאק ָּ ִ֑רא ָּכ ַ
ַה ָּש ֶ ָֽדה׃
הוה ָּנָ֣ש ָּבה ִ֑בו ָּא ֵ֥כן ָּחציר ָּה ָּ ָֽעם׃
7יָּבש ָּחציר ָּנ ָָֽ֣בל ציץ כי ֵ֥ר ַוח י ָּ
8יָּ ֵ֥בש ָּחציר ָּ ָ֣נ ָֽבל ִ֑ציץ וד ַבר־ ֱאֹלהינו יָּ ֵ֥קום לעו ָּ ָֽלם׃
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ש ֶרת ציון ָּהרימי ַבכ ַח קולְך מ ַב ֶש ֶרת
י־לְך מ ַב ֶ ָ֣
ָ֣ ַ 9על ַהר־גָּ ב ַה על ָּ
יכם׃
הודה הנה ֱאֹלה ֶ ָֽ
רוש ָּלִ֑ם ָּהרימי ַאל־ת ָּיראי אמרי ל ָּע ָ֣רי י ָּ
י ָּ
11הנה אד ָּני יהוה ב ָּח ָּ ָ֣זק יָּבוא וזרעו ָ֣מש ָּלה לִ֑ ו הנה ׂש ָּכרו אתו
ופע ָּלתו ל ָּפ ָּנָֽיו׃
11כר ֶעה ֶעד ָ֣רו יר ֶעה בזרעו י ַקבָ֣ץ ט ָּלאים ובחיקו י ָּ ִ֑שא ָּעלות ינַ ָֽהל׃

ס

ָֽ 12מי־ ָּמ ַדד ב ָּש ֳעלו ַמים ו ָּש ַמים ַב ֶ ָ֣ז ֶַֽרת תכן ו ָּ ֵ֥כל ַב ָּשלש ע ַפָ֣ר ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ
ו ָּש ַָקל ַב ֶפ ֶלס ָּהרים וג ָּבעות במאז ָּנַָֽֽים׃
יענו׃
ָֽ 13מי־ת ֵ֥כן ֶאת־רו ַח יהָּ ִ֑וה ו ֵ֥איש ע ָּצתו יוד ֶ ָֽ
ֶ 14את־מי נו ָּעץ וַ יבינהו ַוַָֽֽי ַלמדהו ב ָ֣א ַרח מש ָּ ִ֑פט וַ י ַלמ ָ֣דהו ַד ַעת ו ֶ ֵ֥ד ֶרְך
יענו׃
תבונות יוד ֶ ָֽ
15הן גוים כ ַ ָ֣מר מדלי וכ ַ ֵ֥ש ַחק מאז ַנַֽים נֶ ח ָּ ִ֑שבו ֵ֥הן איים ַכ ַ ֵ֥דק י ָֽטול׃
16ול ָּבנון ֵ֥אין די ָּב ִ֑ער ו ַחיָּ תו ֵ֥אין די עו ָּ ָֽלה׃

ס

בו־לו׃
ָּ 17כל־ ַהגוים כ ַ ָ֣אין נֶ ג ִ֑דו מ ֶ ֵ֥א ֶפס וָּ תהו נֶ חש ָֽ
18ו ֶאל־מי ת ַדמיָ֣ ון ִ֑אל ו ַמה־דמות ַ ֵ֥ת ַערכו ָֽלו׃
צורף׃
ַ 19ה ֶפ ֶסל נָּ ַ ָ֣סְך ָּח ָּרש וצרף ַבזָּ ָּ ָ֣הב י ַרק ֶ ִ֑ענו ורת ֵ֥קות ֶכ ֶסף ָֽ
רומה ֵ֥עץ ָֽלא־יר ַָקב יב ָּ ִ֑חר ָּח ָּרש ָּח ָּכם י ַב ֶקש־לו ל ָּה ֵ֥כין
ָֽ ַ 21המס ָּ ָ֣כן ת ָּ
ֶפ ֶסל ֵ֥לא י ָֽמוט׃
21הלוא ָֽתדעו הלָ֣ וא תש ָּמעו הלוא ה ַ ֵ֥גד מראש ָּל ֶ ִ֑כם הלוא ה ָ֣בינ ֶתם
מוסדות ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
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ַ 22הישב ַעל־ ָ֣חוג ָּה ָּא ֶרץ ויש ֶבי ָּה ַכחגָּ ִ֑בים ַהנו ֶטה ַכדק ָּש ַמים וַ ימ ָּת ֵ֥חם
ָּכא ֶהל ָּל ָּ ָֽש ֶבת׃
ַ 23הנו ֵ֥תן רוזנים ל ָּ ִ֑אין ֵ֥שפטי ֶא ֶרץ ַכ ֵ֥תהו ָּע ָּ ָֽׂשה׃
ָ֣ ַ 24אף ַבל־נ ָּטעו ַ ֵ֚אף ַבל־ז ָּרעו ַאף ַבל־ש ֵ֥רש ָּב ָּא ֶרץ גז ָּ ִ֑עם וגַ ם־נָּ ַשף ָּב ֶהם
וַ י ָּבשו וס ָּע ָּרה ַכ ַ ֵ֥קש ת ָּש ָֽאם׃

ס

25ו ֶאל־ ֵ֥מי ת ַדמיוני ו ֶאשֶ ִ֑וה יא ַמר ָּק ָֽדוש׃
ׂ26שאו־ ָּמרום עיני ֶכם וראו מי־ ָּב ָּ ָ֣רא א ֶלה ַהמו ֵ֥ציא במס ָּפר צ ָּב ָּ ִ֑אם
שם יק ָּרא מרב אונים ו ַא ָ֣מיץ כ ַח איש ֵ֥לא נֶ ע ָּ ָֽדר׃
לכ ָּלם ב ָ֣

ס

ֹלהי
ָּ 27ל ָּמה תא ַמר ַ ָֽיעקב ות ַדבר יׂש ָּר ִ֑אל נסת ָּרה ַדרכי מיהוָּ ה ומ ֱא ַ
מש ָּפ ֵ֥טי יַ ע ָֽבור׃
עולם׀ יהוָּ ה בורא ק ָ֣צות ָּה ָּא ֶרץ
ם־לא ָּש ַמע ָּת ֱאֹלהי ָּ
28הלוא יָּ ַדע ָּת א ָ֣
ֵ֥לא י ַיעף ו ָ֣לא י ָּיגִ֑ע ֵ֥אין ח ֶקר לתבונָּ ָֽתו׃
29נ ֵ֥תן ַליָּ עף ִ֑כ ַח ול ֵ֥אין אונים ָּעצ ָּ ֵ֥מה יַ ר ֶ ָֽבה׃
31ו ָֽיע ֵ֥פו נ ָּערים וי ָּ ִ֑געו ו ַבחורים ָּכ ֵ֥שול י ָּכ ָֽשלו׃
31וקוי יהוָּ ה יַ ח ָ֣ליפו כ ַח יַ עלֵ֥ ו א ֶבר ַכנ ָּש ִ֑רים יָּ רוצו ו ָ֣לא ייגָּ עו ילכו ו ֵ֥לא
יעפו׃
י ָּ ָֽ

פ

ַ 1 41החרישו א ַלי איים ולאמים יַ ח ָ֣ליפו ִ֑כ ַח יגשו ָּ ָ֣אז י ַדברו יַ ח ָּדו
ַלמש ָּ ֵ֥פט נק ָּ ָֽר ָּבה׃
2מי העיר ממז ָּרח ֶצ ֶדק יק ָּר ָ֣אהו ל ַרגלִ֑ ו יתן ל ָּפ ָּניו גוים ומ ָּל ָ֣כים יַ רד
יתן ֶ ָֽכ ָּע ָּפר ַחרבו כ ַ ֵָ֥קש נ ָּדף ַקש ָֽתו׃
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3ירדפם יַ ע ָ֣בור ָּשלִ֑ ום ֵ֥א ַרח ב ַרג ָּליו ֵ֥לא יָּ ָֽבוא׃
ָֽ 4מי־ ָּפ ַ ָ֣על ו ָּע ָּׂשה ק ֵ֥רא ַהדרות מ ִ֑ראש אני יהוָּ ה ראשון ו ֶאת־ ַאחרנים
י־הוא׃
אנ ָֽ
ָּ 5ראו איים ויי ָּראו ק ֵ֥צות ָּה ָּא ֶרץ יֶ ֱח ָּ ִ֑רדו ָּקרבו וַ יֶ ֱא ָּתיָֽ ון׃
אמר ח ָּזָֽק׃
ֵ֥ 6איש ֶאת־רעהו יַ ע ִ֑זרו ול ָּאחיו י ַ ֵ֥
ולם ָּ ִ֑פ ַעם אמר ַל ֶד ֶבק ָ֣טוב
ת־ה ֶ
7וַ י ַחזק ָּח ָּרש ֶאת־צרף ַמח ֵ֥ליק ַפטיש ֶא ָ֣
הוא וַ י ַחז ֵָ֥קהו ב ַמסמרים ֵ֥לא י ָֽמוט׃

ס

שר ב ַחר ִ֑תיך ֶזַֽ ַרע ַאב ָּר ָּ ֵ֥הם אה ָֽבי׃
8ו ַא ָּתה יׂש ָּר ָ֣אל ַעבדי יַ עקב א ֶ ָ֣
9א ֶשר ֶה ֱחזַ קתיך מק ָ֣צות ָּה ָּא ֶרץ ומאצי ֶלי ָּה ק ָּרא ִ֑תיך וָּ א ַמר לך
י־א ָּתה ב ַחרתיך ו ֵ֥לא מ ַאס ָֽתיך׃
ַעבד ַ
ַ 11אל־תי ָּרא ָ֣כי עמך־ ָּאני ַאל־תש ָּתע ָֽכי־א ָ֣ני ֱאֹל ֶ ִ֑היך א ַמצתיך
ַאף־עזַ רתיך ַאף־ת ַמכתיך בי ֵ֥מין צד ָָֽקי׃
יבך׃
11הן יבשו וי ָּ ָ֣כלמו כל ַהנֶ ֱח ָ֣רים ָּ ִ֑בְך יָֽהיֵ֥ ו כ ַאין ויאבדו ַאנ ֵ֥שי ר ֶ ָֽ
12ת ַבקשם ו ָ֣לא תמ ָּצאם ַאנשי ַמצ ֶ ִ֑תך יהיֵ֥ ו כ ַאין וכ ֶא ֶפס ַאנ ֵ֥שי
מל ַחמ ֶ ָֽתך׃
13כי אני יהָּ ֵ֥וה ֱאֹל ֶהיך ַמח ָ֣זיק ימי ֶ ִ֑נַֽך ָּהא ֵ֥מר לך ַאל־תי ָּרא א ֵ֥ני עזַ ר ָֽתיך׃
ס

ַ 14אל־ ָֽתיראי תו ַ ָ֣ל ַעת ַ ָֽיעקב מתי יׂש ָּר ִ֑אל אני עזַ רתיְך נאם־יהוָּ ה וגאלְך
ק ֵ֥דוש יׂש ָּר ָֽאל׃
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15ה ָ֣נה ַׂשמתיְך למו ַרג ָּח ָ֣רוץ ָּח ָּדש ַב ַעל ָֽפיפיִ֑ ות ָּתדוש ָּהרים ו ָּתדק
וג ָּבעות ַכ ֵ֥מץ ָּת ָֽׂשים׃
16תזרם ו ָ֣רו ַח ת ָּשאם וס ָּע ָּרה ָּת ָ֣פיץ או ָּ ִ֑תם ו ַא ָּתה ָּת ָ֣גיל ַ ָֽביהוָּ ה בק ֵ֥דוש
יׂש ָּראל תת ַה ָּ ָֽלל׃

פ

שונם ַב ָּצ ָּ ָ֣מא נָּ ָּ ִ֑ש ָּתה אני
ָּ 17העניים ו ָּה ֶאביונים מ ַבק ֵ֥שים ַמים וָּ ַאין ל ָּ
ֹלהי יׂש ָּראל ֵ֥לא ֶא ֶעז ָֽבם׃
יהוָּ ה ֶא ֱענם ֱא ֵ֥
ֶ 18אפ ַתח ַעל־ש ָּפיים נ ָּהרות וב ֵ֥תוְך ב ָּקעות ַמעיָּ נִ֑ ות ָּאׂשים מד ָּבר
מוצאי ָּ ָֽמים׃
ם־מים ו ֶ ֵ֥א ֶרץ צ ָּיה ל ָּ ֵ֥
ַלאגַ ַ
ֶ 19אתן ַבמד ָּבר ֶ ָ֣א ֶרז ש ָּטה וַ ה ַדס ועָ֣ץ ָּ ִ֑ש ֶמן ָּא ָׂ֣שים ָּבע ָּר ָּבה ברוש תד ָּ ֵ֥הר
ות ַאשור יַ ח ָּ ָֽדו׃
21ל ַמ ַען יר ָ֣או וידעו ויָּ ׂשימו ויַ ׂשכילו יַ ח ָּדו ֵ֥כי יַ ד־יהָּוה ָּ ָ֣עׂש ָּתה ִ֑זאת
וק ֵ֥דוש יׂש ָּראל ב ָּר ָּ ָֽאּה׃

פ

ָּ 21קר ֵ֥בו ָֽריב ֶכם יא ַ ָ֣מר יהָּ ִ֑וה ַהגישו עצ ָ֣מותי ֶכם יא ַמר ֶ ֵ֥מ ֶלְך יַ ע ָֽקב׃
שר תק ֶ ִ֑רינָּ ה ָּהראשנָ֣ ות׀ ָּ ָ֣מה הנָּ ה ַהגידו
22יַ גישו ויַ גָ֣ידו ָּלנו את א ֶ ָ֣
יענו׃
יתן ֵ֥או ַה ָּבאות ַהשמ ָֽ
ימה לבנו ונד ָּעָ֣ה ַאחר ָּ
ונָּ ׂש ָּ
ַ 23הגידו ָּהאתיָ֣ ות ל ָּאחור ו ָ֣נַֽד ָּעה ֵ֥כי ֱאֹלהים ַא ֶ ִ֑תם ַאף־תי ָ֣טיבו ו ָּתרעו
ונש ָּת ָּעה ונר ֶ ֵ֥א יַ ח ָּ ָֽדו׃
ופ ָּעל ֶכם מ ָּ ִ֑א ַפע תוע ָּבה יב ַ ֵ֥חר ָּב ֶ ָֽכם׃
24הן־ ַא ֶ ָ֣תם מ ַאין ָּ
ַ 25העירותי מ ָּצפון וַ יַ את ממז ַרח־ ֶש ֶמש יק ָּ ָ֣רא בש ִ֑מי ויָּבא סגָּ נים
ס־טיט׃
כמו־ח ֶמר וכ ֵ֥מו יוצר יר ָּמ ָֽ
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ָֽ 26מי־הגיד מראש ונ ָּד ָּעה ומל ָּפנים ונא ַ ָ֣מר ַצ ִ֑דיק ַ ָ֣אף אין־ ַמגיד ַ ֵ֚אף ָ֣אין
ַמשמ ַיע ַ ֵ֥אף אין־שמ ַע אמרי ֶ ָֽכם׃
ירוש ַלם מ ַב ֵ֥שר ֶא ָֽתן׃
27רא ֵ֥שון לציון הנָ֣ה ה ָּנִ֑ם ול ָּ
28וא ֶרא ו ָ֣אין איש ומא ֶלה ו ָ֣אין יועִ֑ץ ו ֶאש ָּאלם ויָּ ֵ֥שיבו ָּד ָּ ָֽבר׃
יהם׃
יהם ֵ֥ר ַוח וָּ תהו נסכ ֶ ָֽ
ָ֣ 29הן כ ָּלם ָּ ֵ֥אוֶ ן ֶא ֶפס ַמעׂש ֶ ִ֑

פ

1 42הן ַעבדי ֶאת ָּמְך־בו בחירי ָּרצ ָּ ָ֣תה נַ פ ִ֑שי נָּ ַתתי רוחי ָּע ָּליו מש ָּפט
יוציא׃
ַלגויֵ֥ם ָֽ
ֵ֥ 2לא יצ ַעק ו ָ֣לא י ָּ ִ֑שא ו ָֽלא־יַ ש ֵ֥מי ַע ַבחוץ קו ָֽלו׃
יוציא מש ָּ ָֽפט׃
ָּ 3ק ֶנה ָּרצוץ ָ֣לא ישבור ופש ָּ ֵ֥תה כ ָּהה ָ֣לא י ַכ ֶ ִ֑בנָּ ה ֶל ֱא ֶמת ֵ֥
תורתו איֵ֥ים ייַ ָֽחילו׃
4לא יכ ֶהה ו ָ֣לא יָּ רוץ ַעד־יָּ ֵׂ֥שים ָּב ָּא ֶרץ מש ָּ ִ֑פט ול ָּ

פ

ָֽ 5כה־ ָּא ִַ֞מר ָּה ָ֣אל׀ יהוָּ ה בורא ַה ָּש ַמים ונָ֣ וטי ֶהם ר ַ ֵ֥קע ָּה ָּא ֶרץ ו ֶצ ֱא ָּצ ֶ ִ֑אי ָּה
יה ור ַוח ַלהל ֵ֥כים ָּ ָֽבּה׃
נתן נ ָּש ָּמה ָּל ָּ ָ֣עם ָּע ֶל ָּ
6אני יהָּוה ק ָּרא ֵ֥תיךָֽ ב ֶצ ֶדק ו ַאחזָ֣ק ביָּ ֶ ִ֑דך ו ֶא ָּצרך ו ֶא ֶתנך לב ֵ֥רית ָּעם
ל ֵ֥אור גויָֽם׃
7לפק ַח עי ַ ָ֣נַֽים עו ִ֑רות להוציא מ ַמסגר ַאסיר מ ֵ֥בית ֶכ ֶלא ֵ֥ישבי ָֽח ֶשְך׃
8א ֵ֥ני יהָּוה ָ֣הוא ש ִ֑מי וכבודי ל ַא ָ֣חר ָֽלא־ ֶאתן ותה ָּלתי ַלפסי ָֽלים׃
ָּ 9ה ָֽראשנות הנה־ ָּ ִ֑באו ַ ָֽוח ָּדשות א ָ֣ני ַמגיד ב ֶ ֵ֥ט ֶרם תצ ַמחנָּ ה ַאש ֵ֥מיע
ֶאת ֶ ָֽכם׃

פ

11שירו ַ ָֽליהוָּ ה ָ֣שיר ָּח ָּדש תה ָּלתו מק ָ֣צה ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ יורדי ַהיָּם ומלאו
יהם׃
איים וישב ֶ ָֽ
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שב ק ָּ ִ֑דר יָּ רנו ָ֣ישבי ֶס ַלע מ ֵ֥ראש ָּהרים
11יׂשאו מד ָּבר ו ָּע ָּריו חצרים ת ָ֣
יצָּ ָֽוחו׃
12יָּ ֵׂ֥שימו ַ ָֽליהָּוה ָּכ ִ֑בוד ותה ָּלתו ָּבא ֵ֥יים יַ ָֽגידו׃
13יהוָּ ה ַכג ָ֣בור יצא כ ֵ֥איש מל ָּחמות יָּ ָ֣עיר קנ ָּ ִ֑אה יָּ רי ַע ַאף־יַ צרי ַח
ַעל־אי ָּביו יתגַ ָּ ָֽבר׃

ס

ֶ 14ה ֱחשיתי ָֽמעו ָּלם ַאחריש ֶאת ַא ָּ ִ֑פק ַכיול ָּ ָ֣דה ֶאפ ֶעה ֶא ֵ֥שם ו ֶאש ַאף
ָּ ָֽי ַחד׃
ַ 15אחריב ָּהרים וג ָּבעות ו ָּכל־ ֶעׂש ָּבם או ִ֑ביש ו ַׂשמתי נ ָּהרות ָּ ָֽלאיים
אוביש׃
וַ אגַ מים ָֽ
16והו ַלכ ָ֣תי עורים ב ֶד ֶרְך ָ֣לא יָּ ָּדעו בנת ֵ֥יבות ָֽלא־יָּ דעו ַאדריכִ֑ם ָּאׂשים
ומע ַקשים למישור ֵ֚א ֶלה ַהד ָּברים עׂשיתם ו ֵ֥לא
יהם ָּלאור ַ ָֽ
ַמח ָּשְך לפנ ֶ
עזַ ב ָֽתים׃
17נָּ סגו ָּאחור י ָ֣בשו ב ֶשת ַהבטחים ַב ָּ ִ֑פ ֶסל ָּהאמ ֵ֥רים ל ַמס ָּכה ַא ֶ ֵ֥תם
ֹלהינו׃
ֱא ָֽ

ס

ַ 18החרשים ש ָּ ִ֑מעו ו ַהעורים ַה ֵ֥ביטו לר ָֽאות׃
19מי עור ָ֣כי אם־ ַעבדי וחרש כ ַמל ָּא ָ֣כי ֶאש ָּ ִ֑לח מי עור כמש ָּלם ועור
הוָֽה׃
כ ֶ ֵ֥ע ֶבד י ָּ
ָּ 21ר ֵ֥אית ַרבות ו ָ֣לא תש ִ֑מר ָּפ ֵ֥ק ַוח ָּאז ַנַֽים ו ֵ֥לא יש ָּ ָֽמע׃
21יהָּ ֵ֥וה ָּחפץ ל ַ ָ֣מ ַען צד ִ֑קו יַ ג ֵ֥דיל תו ָּרה ויַ א ָֽדיר׃
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22והוא ַעם־ ָּבזָ֣ וז ו ָּשסוי ָּהפ ַח ַ ָֽבחורים כ ָּלם וב ָּב ֵ֥תי כ ָּלאים ָּהח ָּ ִ֑באו ָּהיו
ָּל ַבז ו ָ֣אין ַמציל מש ָּסה ואין־א ֵ֥מר ָּה ַ ָֽשב׃
ֵ֥ 23מי ָּב ֶכם יַ א ָ֣זין ִ֑זאת יַ ק ֵ֥שב ויש ַמע ל ָּא ָֽחור׃
הוִ֑ה זֵ֚ו ָּח ָּ ָ֣טאנו לו
ָֽ 24מי־נָּ ַתן למשו ָּסה יַ עקב ויׂש ָּר ֵ֥אל לבזזים הלָ֣ וא י ָּ
תור ָֽתו׃
א־אבו בד ָּר ָּכיו ָּהלוְך ו ֵ֥לא ָּשמעו ב ָּ
ו ָֽל ָּ
25וַ ישפְך ָּע ָּליו ח ָּ ָ֣מה ַאפו וֶ ֱעזוז מל ָּח ָּ ִ֑מה וַ ת ַלהטהו מ ָּסביב ו ָ֣לא יָּ ָּדע
וַ תב ַער־בו ולא־יָּ ֵׂ֥שים ַעל־לָֽב׃

פ

1 43ו ַע ִָּ֞תה ָֽכה־ ָּא ַמר יהוָּ ה ב ַראךָ֣ יַ עקב וי ֶצרך יׂש ָּר ִ֑אל ַאל־תי ָּרא ָ֣כי
י־א ָּתה׃
ג ַאלתיך ָּק ָּ ֵ֥ראתי בשמך ל ָּ ָֽ
ָֽ 2כי־ ַתעבר ַב ַמים אתך־ ָּאני ו ַבנ ָּהרות ָ֣לא ישט ִ֑פוך ָֽכי־תלְך במו־אש
ָ֣לא ת ָּכוֶ ה ו ֶל ָּה ָּבה ֵ֥לא תב ַער־ ָּ ָֽבְך׃
3כי אני יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶהיך ק ֵ֥דוש יׂש ָּראל מושי ֶ ִ֑עך נָּ ַתתי ָּכפרך מצ ַרים ֵ֥כוש
וס ָּבא ַתח ֶ ָֽתיך׃
4מא ֶשר יָּ ָ ַקר ָּת בעי ַני נכ ַבד ָּת וַ א ָ֣ני א ַהב ִ֑תיך ו ֶאתן ָּא ָּדם ַתח ֶתיך
ולאמים ַ ֵ֥ת ַחת נַ פ ֶ ָֽשך׃
ַ 5אל־תי ָּרא ָ֣כי אתך־ ָּ ִ֑אני ממז ָּרח ָּא ָ֣ביא זַ ר ֶעך ו ָֽמ ַמע ָּרב א ַקב ֶ ָֽצךָּ ׃
6א ַמר ַל ָּצפון תני ולתי ָּמן ַאל־תכ ָּ ִ֑לאי ָּהביאי ָּבנַ י מ ָּרחוק ובנו ַתי מק ֵ֥צה
ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
יתיו׃
אתיו י ַצרתיו ַאף־עׂש ָֽ
ֵ֚ 7כל ַהנק ָּ ָ֣רא בשמי ולכבודי ב ָּר ִ֑
ינַֽים יִ֑ש וחרשים ו ָּאז ַנֵַֽ֥ים ָּ ָֽלמו׃
8הו ֵ֥ציא ַעם־עור וע ַ ָ֣
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ָֽ ָּ 9כל־ ַהגו ִ֞ים נקב ָ֣צו יַ ח ָּדו וי ָּ ָֽאספו לאמים מי ָּב ֶהם יַ ָ֣גיד זאת ו ָֽראשנות
יהם ויצ ָּדקו וישמעו ויאמ ֵ֥רו ֱא ֶ ָֽמת׃
יַ שמי ִ֑ענו יתנו ָֽעד ֶ
שר ָּב ָּ ִ֑חרתי ל ַ ָ֣מ ַען תדעו ו ַתאמינו לי
ַ 11א ֶתם ע ַדי נאם־יהוָּ ה ו ַעבדי א ֶ ָ֣
וצר אל ו ַאח ַרי ֵ֥לא יהיֶ ָֽה׃
ו ָּתבינו ָֽכי־אנָ֣י הוא ל ָּפנַ י לא־נָ֣ ַ

ס

ָּ 11אנ ֵ֥כי ָּאנכי יהָּ ִ֑וה ו ֵ֥אין מ ַבל ָּע ַדי מו ָֽשי ַע׃
ָּ 12אנ ִ֞כי ה ַגַֽדתי והו ַשעתי והש ַמעתי ו ֵ֥אין ָּב ֶכם ָּ ִ֑זר ו ַא ֶ ֵ֥תם ע ַדי
י־אל׃
נאם־יהָּוה ַוָֽאנ ָֽ
13גַ ם־מיום א ָ֣ני הוא ו ֵ֥אין מיָּ די ַמ ִ֑ציל ֶאפ ַעל ו ֵ֥מי ישי ֶ ָֽבנָּ ה׃

ס

ָֽ 14כה־ ָּא ַמר יהָּוה ג ַאל ֶכם ק ָ֣דוש יׂש ָּר ִ֑אל ל ַמ ַענ ִֶ֞כם ש ַ ָ֣לחתי ָּב ֶב ָּלה
והו ַרדתי ָּ ָֽבריחים כ ָּלם ו ַכׂשדים ָּב ֳאניֵ֥ ות רנָּ ָּ ָֽתם׃
15א ֵ֥ני יהָּוה ק ָֽדוש ֶ ִ֑כם בו ֵ֥רא יׂש ָּראל ַמלכ ֶ ָֽכם׃

ס

ֵ֚ 16כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ַהנו ֵ֥תן ַב ָּים ָּ ִ֑ד ֶרְך וב ַ ֵ֥מים ַעזים נתי ָּ ָֽבה׃
ַ 17המו ֵ֥ציא ֶ ָֽר ֶכב־וָּ סוס ַ ָ֣חיל ועזִ֑ וז יַ ח ָּדו ישכבו ַבל־יָּ קומו ָּדעכו ַכפש ָּ ֵ֥תה
ָּכ ָֽבו׃
ָֽ ַ 18אל־תזכרו ָֽראשנִ֑ ות ו ַקדמניות ַאל־תתב ָּ ָֽננו׃
19הנני ע ֶׂשה ח ָּד ָּשה ַע ָּ ָ֣תה תצ ָּמח הלוא ָֽת ָּד ִ֑עו ָּה ַ ָ֣אף ָּאׂשים ַבמד ָּבר
ֶד ֶרְך ָֽבישמון נ ָּה ָֽרות׃
21ת ַכבדני ַחיַ ָ֣ת ַה ָּש ֶדה ַתנים ובנָ֣ ות ַ ָֽיע ָּ ִ֑נה ָֽכי־נָּ ַתתי ַבמד ָּבר ַמים נ ָּהרות
ָֽבישימן ל ַהשקות ַע ֵ֥מי בח ָֽירי׃
ַ 21עם־זו יָּ ַ ָ֣צרתי לי תה ָּלתי י ַס ָֽפרו׃
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את ַיָֽע ִ֑קב ָֽכי־יָּ ַגֵ֥ע ָּת בי יׂש ָּר ָֽאל׃
22ולא־א ֵ֥תי ָּק ָּר ָּ
ׂשה עֹל ֶתיך וז ָּב ֶחיך ָ֣לא כ ַבד ָּ ִ֑תני לא ֶה ֱע ַבדתיך
ָֽ 23לא־הביא ָּת לי ָ֣
בונָֽה׃
במנ ָּחה ו ֵ֥לא הוגַ עתיך בל ָּ
24לא־ ָּקני ָּת לי ַב ֶכ ֶסף ָּקנֶ ה ו ֵ֥ח ֶלב ז ָּב ֶחיך ָ֣לא הרוי ָּ ִ֑תני ַאְך ֶה ֱע ַבד ַתני
אותיך הוגַ ע ַתני ַבעונ ֶ ָֽתיך׃
ב ַחט ֶ

ס

אתיך ֵ֥לא ֶאז ָֽכר׃
ָּ 25אנכי ָּאנ ֵ֥כי הוא מ ֶ ֵ֥חה פ ָּש ֶעיך ל ַמענִ֑י ו ַחט ֶ
ַ 26הזכירני נ ָּשפ ָּטה ָּ ִ֑י ַחד ַס ֵ֥פר ַא ָּתה ל ַ ֵ֥מ ַען תצ ָּ ָֽדק׃
ָּ 27א ֵ֥ביך ָּהראשון ָּח ָּ ִ֑טא ומלי ֶציך ָּ ֵ֥פשעו ָֽבי׃
דופים׃
28וַ א ַחלל ָּ ָׂ֣שרי ִ֑ק ֶדש ו ֶאת ָּנה ַלח ֶרם יַ עקב ויׂש ָּראל לג ָֽ

ס

1 44ו ַע ָּ ֵ֥תה ש ַמע יַ ע ָ֣קב ַעב ִ֑די ויׂש ָּראל ָּב ַ ֵ֥חרתי ָֽבו׃
2כה־ ָּא ַמר יהָּ ֵ֥וה ע ֶׂשך וי ֶצרךֵ֥ מ ֶב ֶטן יַ עז ֶ ִ֑רךָּ ַאל־תי ָּרא ַעב ָ֣די ַ ָֽיעקב
וישרון ָּב ַ ֵ֥חרתי ָֽבו׃
ל־יַב ָּ ִ֑שה ֶאצק רוחי ַעל־זַ ר ֶעך
3כי ֶא ָּצק־ ַמים ַעל־ ָּצמא ונזלים ַע ָּ
ל־צ ֱא ָּצ ֶ ָֽאיך׃
ובר ָּכתי ַע ֶ
י־מים׃
4ו ָּצמחו ב ָ֣בין ָּח ִ֑ציר ַכע ָּרבים ַעל־יבל ָּ ָֽ
ֶ 5זה יא ַמר ַ ָֽליהָּ ָ֣וה ָּאני ו ֶזה יק ָּ ָ֣רא ב ָֽשם־יַ ע ִ֑קב וזֶ ה יכתב יָּ דו ַ ָֽליהוָּ ה
וב ֵ֥שם יׂש ָּראל י ַכ ֶנָֽה׃

פ

ָֽ 6כה־ ָּא ַמר יהָּוה ֶ ָֽמ ֶלְך־יׂש ָּראל וגאלו יהָּ ָ֣וה צ ָּב ִ֑אות אני ראשון וַ א ָ֣ני
ַאחרון ומ ַבל ָּע ַדי ֵ֥אין ֱאֹל ָֽהים׃
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ם־עולִ֑ם ואתיות וַ א ֶ ֵ֥שר
ָּ
7ו ָֽמי־ ָּכ ָ֣מוני יק ָּרא ויַ ג ֶיד ָּה ויַ ער ֶכ ָּה לי משומי ַע
ָּתבאנָּ ה יַ גֵ֥ידו ָּ ָֽלמו׃
ָֽ ַ 8אל־תפחדו ו ַאל־תרהו ה ֵ֥לא מ ָּאז הש ַמע ֵ֥תיך וה ַגַֽדתי ו ַא ֶ ָ֣תם ע ָּ ִ֑די
היש ֱאל ַוה מ ַבל ָּע ַדי ו ֵ֥אין צור ַבל־יָּ ָּ ָֽדעתי׃
יהם ה ָּמה ַבל־יראו
ל־יועילו ועד ֶ ָ֣
ִ֑
ָֽ 9יצרי־ ֶפ ֶסל כ ָּלם תהו וַ חמוד ֶיהם ַב
ובל־ידעו ל ַ ֵ֥מ ַען י ָֽבשו׃
ַ
ָֽ 11מי־יָּ ַ ֵ֥צר אל ו ֶ ָ֣פ ֶסל נָּ ָּ ִ֑סְך לבלתי הו ָֽעיל׃
11הן ָּכל־חב ָּריו יבשו ו ָּח ָּר ֵ֥שים ה ָּמה ָֽמ ָּא ָּ ִ֑דם יָֽת ַקבצו כ ָּלם ַיָֽעמדו
יפחדו י ֵ֥בשו ָּי ַָֽחד׃
וב ַמ ָּקבות יצ ִ֑רהו וַ יפ ָּעלהו בז ָ֣ר ַוע
ופ ַעל ַב ֶפ ָּחם ַ
ָּ 12ח ַרש ַברזֶ ל ַ ָֽמע ָּצד ָּ
יעף׃
א־ש ָּתה ַמים וַ י ָּ ָֽ
ם־רעב ו ָ֣אין כ ַח ל ָּ ֵ֥
כחו גַ ָּ
חוגה
ובמ ָּ
ָּ 13ח ַ ָ֣רש עצים ָּ ָ֣נ ָּטה ָּקו י ָּתא ָ֣רהו ַב ֶש ֶרד יַ עׂשהו ַב ַמקצעות ַ
י ָּת ֳא ִ֑רהו ַוַָֽֽיַ עׂשהו כ ַתבנָ֣ית איש כתפ ֶ ֵ֥א ֶרת ָּא ָּדם ָּל ֶ ֵ֥ש ֶבת ָּ ָֽבית׃
14לכ ָּרת־לָ֣ ו א ָּרזים וַ י ַקח תרזָּ ה ו ַאלון וַ י ַא ֶמץ־לו ַבעצי־יָּ ִַ֑ער נָּ ַ ֵ֥טע א ֶרן
ו ֶג ֵֶ֥שם יגַ ָֽדל׃
15ו ָּה ָּיה ל ָּא ָּדם ל ָּבער וַ י ַקח מ ֶהם וַ יָּ ָּחם ַאף־יַ שיק ו ָּ ָ֣א ָּפה ָּל ִֶ֑חם
ד־למו׃
ַאף־יפ ַעל־אל וַ יש ָּתחו ָּע ָּ ֵׂ֥שהו ֶפ ֶסל וַ יסגָּ ָּ ָֽ
ׂשר יאכל יצ ֶלֵ֥ה ָּצלי ויׂש ָּ ִ֑בע ַאף־יָּ חם
ֶ 16חציו ָּׂש ַ ָ֣רף במו־אש ַעל־ ֶחציו ָּב ָּ ָ֣
אמר ֶה ָּאח ַחמותי ָּר ֵ֥איתי ָֽאור׃
וי ַ ָ֣
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אמר
17וש ָ֣אריתו ל ֵ֥אל ָּע ָּׂשה לפסלִ֑ ו יסגָּ וד־ לו ויש ַתחו וית ַפלָ֣ל א ָּליו וי ַ
ַהצילני ֵ֥כי אלי ָּ ָֽא ָּתה׃
ֵ֥ 18לא יָּ דעו ו ָ֣לא יָּ ִ֑בינו ָ֣כי ַטח ָֽמראות ָֽעיני ֶהם מ ַהׂשכיל לב ָּ ָֽתם׃
19ולא־יָּ ָ֣שיב ֶאל־לבו ולא ַ ֵ֥ד ַעת ו ָֽלא־תבונָּ ה לאמר ֶחציִ֞ ו ָּׂש ַ ָ֣רפתי
במו־אש ו ַאף ָּאפיתי ַעל־גֶ ָּח ָּליו ֶל ֶחם ֶאצ ֶלֵ֥ה ָּב ָּׂשר ואכִ֑ל ויתרו
לתוע ָּ ָ֣בה ֶא ֱע ֶׂשה ל ֵ֥בול עץ ֶאסגָֽ וד׃
21ר ֶ ָ֣עה א ֶפר ֵ֥לב הו ַתל ה ָּ ִ֑טהו ו ָֽלא־יַ ציל ֶאת־נַ פשו ו ָ֣לא יא ַמר הלֵ֥ וא
ֶש ֶקר בימ ָֽיני׃

ס

י־א ָּתה י ַצרתיך ֶ ָֽע ֶבד־לי ַא ָּתה
21ז ָּכר־ ָ֣א ֶלה יַ עקב ויׂש ָּראל ָ֣כי ַעבד ָּ ִ֑
יׂש ָּראל ֵ֥לא תנָּ ָֽשני׃
ָּ 22מחיתי ָּכ ָּעב פ ָּש ֶעיך ו ֶכ ָּע ָּנַֽן ַחטאו ֶ ִ֑תיך שו ָּ ֵ֥בה א ַלי ֵ֥כי ג ַאל ָֽתיך׃
ָּ 23רנו ָּש ַמים ָֽכי־ ָּע ָּ ָׂ֣שה יהוָּ ה ָּהריעו ַתחתיָ֣ ות ָּא ֶרץ פצחו ָּהרים רנָּ ה יַ ַער
ו ָּכל־ ָ֣עץ ִ֑בו ָֽכי־גָּ ַאל יהוָּ ה ַ ָֽיעקב וביׂש ָּראל ית ָּפ ָּ ָֽאר׃

פ

ָֽ 24כה־ ָּא ַמר יהוָּ ה גא ֶלך וי ֶצרך מ ָּ ִ֑ב ֶטן ָּאנכי יהוָּ ה ָ֣ע ֶׂשה כל נ ֶטה ָּש ַמים
ל ַבדי ר ַ ֵ֥קע ָּה ָּא ֶרץ מי א ָֽתי׃
25מפר א ָ֣תות ַבדים וקסמים יהו ִ֑לל משיב ח ָּכמים ָּאחור ו ַדע ָּ ֵ֥תם
י ַׂש ָֽכל׃
תושב
ירוש ַלם ָּ
26מקים ד ַ ָ֣בר ַעבדו וַ ע ַ ֵ֥צת ַמל ָּא ָּכיו יַ ש ִ֑לים ָּהאמר ל ָּ
קומם׃
יה א ָֽ
בות ָּ
הודה ת ָּבנֶ ינָּ ה ו ָּחר ֶ
ול ָּערי י ָּ
ָּ 27הא ֵ֥מר ַלצו ָּלה ֳח ָּ ִ֑רבי ונַ הר ַתיְך או ָֽביש׃
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ירוש ַלם ת ָּבנֶ ה וה ָּיכל
ל־חפצי יַ שלִ֑ם ולאמר ל ָּ
ָּ 28האמר לכו ֶרש רעי ו ָּכ ֶ
תוָּ ָֽסד׃

ס

ר־ה ֱח ַ ָ֣זַֽקתי ָֽבימינו ל ַרד־ל ָּפנָּ יו
1 45כה־ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה למשיחו ל ָ֣כ ֶורש א ֶש ֶ
ומתנֵ֥י מ ָּלכים א ַפ ִ֑ת ַח לפת ַח ל ָּפנָּ יו ד ָּל ַתים וש ָּערים ֵ֥לא י ָּסגָֽרו׃
גוים ָּ
יחי ַבר ֶזל
חושה א ַשבר ובר ֵ֥
2אני ל ָּפ ֶנָ֣יך אלְך וַ הדורים אוַ ִ֑שר ַדלתות נ ָּ
אגַ ָֽד ַע׃
הוה
3ונָּ ַתתי לך אוצ ָ֣רות ח ֶשְך ו ַמטמני מס ָּת ִ֑רים ל ַ ָ֣מ ַען ת ַדע ָֽכי־אני י ָּ
ֹלהי יׂש ָּר ָֽאל׃
קורא בשמך ֱא ֵ֥
ַה ֵ֥
4ל ַמ ַען ַעב ָ֣די יַ עקב ויׂש ָּראל בחי ִ֑רי וָּ ֶאק ָּרא לך בש ֶמך א ַכנך ו ֵ֥לא
י ַדע ָּ ָֽתני׃
5אני יהוָּ ה ו ָ֣אין עוד זו ָּלתי ָ֣אין ֱאֹל ִ֑הים א ַאזֶ רך ו ֵ֥לא י ַדע ָּ ָֽתני׃
הוה ו ֵ֥אין
י־א ֶפס בל ָּע ָּ ִ֑די אנֵ֥י י ָּ
6ל ַ ָ֣מ ַען ידעו ממז ַרח־ ֶש ֶמש ומ ַ ָ֣מע ָּר ָּבה כ ֶ
ָֽעוד׃
הוה ע ֶ ֵׂ֥שה
ובורא ָּ ִ֑רע אנֵ֥י י ָּ
7יו ֵ֥צר אור ובו ָ֣רא ח ֶשְך ע ֶ ֵׂ֥שה ָּשלום ָ֣
ל־א ֶלה׃
ָּכ ָֽ

ס

־א ֶרץ ויפרו־יֶ ַשע
ַ 8הרעיפו ָּש ַמים מ ַמ ַעל וש ָּחָקים יזלו־ ֶ ִ֑צ ֶדק תפ ַתח ֶ ָ֣
אתיו׃
הוה ב ָּר ָֽ
וצ ָּד ָָּקה ַתצמ ַיח יַ ַחד אנֵ֥י י ָּ

ס

אמר ח ֶמר ל ָֽיצרו
ׂשי א ָּד ָּ ִ֑מה הי ַ
ת־חר ָ֣
ת־יצרו ֶח ֶרׂש ֶא ַ
9הוי ָּ ֵ֚רב ֶא ָ֣
ופ ָּעלך אין־יָּ ַ ֵ֥דים ָֽלו׃
ה־תע ֶׂשה ָּ
ַ ָֽמ ַ

ס

ילין׃
ה־תוליד ולא ָּשה ַמה־תח ָֽ
ִ֑
11הוי א ֵ֥מר ל ָּאב ַמ
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ל־ב ַני
ָֽ 11כה־ ָּא ַמר יהָּוה ק ֵ֥דוש יׂש ָּראל ויצ ִ֑רו ָּהאתיָ֣ ות ש ָּאלוני ַע ָּ
ל־פ ַעל יָּ ַדי ת ַצוָֽני׃
ו ַע ֵ֥
ָֽ ָּ 12אנכי ָּע ָׂ֣שיתי ֶא ֶרץ ו ָּא ָּדם ָּע ֶ ָ֣לי ָּה ָּב ָּ ִ֑ראתי אני יָּ ַדי נָּ ָ֣טו ָּש ַמים
ו ָּכל־צ ָּב ָּאם צ ָֽויתי׃
ָּ 13אנכי ַהעיר ָ֣ת ָֽהו ב ֶצ ֶדק ו ָּכל־ד ָּר ָּכיו איַ ִ֑שר ָֽהוא־יב ֶנה עירי וגָּ לו ָ֣תי
הוֵ֥ה צ ָּב ָֽאות׃
י ַשל ַח לא במחיר ו ָ֣לא בש ַחד ָּא ַמר י ָּ

פ

שי מ ָּדה ָּע ַליְך
ָ֣ 14כה׀ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה יגי ַע מצ ַ ֵ֥רים וָֽ ס ַחר־כוש וס ָּבאים ַאנ ָ֣
יַ עברו ו ָּלְָ֣ך יָֽהיו ַאח ַ ָ֣ריְך ילכו ַבזקים יַ ע ִ֑ברו וא ַליְך יָֽש ַתחוו א ַלָ֣יְך
ֹלהים׃
ית ַפ ָּללו ַ ָ֣אְך ָּ ֵ֥בְך אל ו ֵ֥אין עוד ֶ ֵ֥א ֶפס ֱא ָֽ
מוש ַיע׃
ֹלהי יׂש ָּראל ָֽ
ָּ 15אכן ַא ָּתה ָ֣אל מס ַת ִ֑תר ֱא ֵ֥
ֵ֥ 16בושו ו ַ ָֽגם־נכלמו כ ָּלִ֑ם יַ ח ָּדו ָּהל ָ֣כו ַבכל ָּמה ָּח ָּרשי צ ָֽירים׃
17יׂש ָּראל נו ַ ָ֣שע ַביהוָּ ה תשו ַעת עו ָּל ִ֑מים לא־ת ֵ֥בשו ולא־ת ָּכלמו
ַעד־ ֵ֥עולמי ַ ָֽעד׃

פ

ָ֣ 18כי ָ֣כה ָּ ָֽא ַמר־יהוָּ ה בורא ַה ָּש ַמים ָ֣הוא ָּה ֱאֹלהים יצר ָּה ָּא ֶרץ וע ָּׂשּה
הוה ו ֵ֥אין ָֽעוד׃
ש ֶבת י ָּצ ָּ ִ֑רּה א ֵ֥ני י ָּ
־תהו ב ָּר ָּאּה ָּל ֶ ָ֣
ָ֣הוא ָֽכוננָּ ּה לא ֵ֥
19לא ַב ָ֣ס ֶתר ד ַברתי במקום ֶ ָ֣א ֶרץ ח ֶשְך ֵ֥לא ָּא ַמרתי ל ֶ ֵ֥זַֽ ַרע יַ עקב ָ֣תהו
יש ָֽרים׃
ַבק ִ֑שוני אני יהוָּ ה דבָ֣ר ֶצ ֶדק ַמגיד מ ָּ
יטי ַהגויִ֑ם ָ֣לא יָּ דעו ַה ָֽנׂשאים ֶאת־עָ֣ץ
21ה ָּקב ֵ֥צו וָּ באו ָֽהתנַ ג ֵ֥שו יַ ח ָּדו פל ָ֣
וש ַיע׃
פס ָּלם ומת ַפללים ֶאל־אל ֵ֥לא י ָֽ
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ַ 21ה ָ֣גידו ו ַהגישו ַ ֵ֥אף יַָֽֽוָּ עצו יַ ח ָּ ִ֑דו ָ֣מי השמ ַיע זאת מ ֶק ֶדם מ ָּ ָ֣אז הג ָּידּה
ל־צ ָ֣דיק ומוש ַיע ַאין
הלוא אני יהוָּ ה ו ָֽאין־עוד ֱאֹלהים מ ַבל ָּע ַדי ָֽא ַ
זול ָֽתי׃
ָּ
22פנו־א ַ ֵ֥לי והוָּ שעו ָּכל־ ַאפסי־ ָּ ִ֑א ֶרץ ֵ֥כי אני־אל ו ֵ֥אין ָֽעוד׃
ָ֣ 23בי נש ַבעתי יָּ ָּצא מפי צ ָּדָ ָּקה ָּד ָּבר ו ָ֣לא יָּ ִ֑שוב כי־לי תכ ַ ָ֣רע ָּכל־ ֶב ֶרְך
ת ָּש ַבע ָּכל־ ָּל ָֽשון׃
ַ 24אְך ַביהָּוה ֵ֥לי ָּא ַמר צ ָּד ָ֣קות וָּ ִ֑עז ָּע ָּדיו ָ֣יָּבוא ויבשו כל ַהנֶ ֱח ֵ֥רים ָֽבו׃
ַ 25ביהָּוה יצד ֵ֥קו ו ָֽית ַהללו ָּכל־ ֶ ֵ֥זַֽ ַרע יׂש ָּר ָֽאל׃
יהם ַל ַח ָּיה ו ַלבה ָּ ִ֑מה נׂשאת ֶיכָ֣ם
ָּ 1 46כ ַ ֵ֥רע בל ק ָ֣רס נבו ָּהיו ע ַצב ֶ
עמוסות ַמ ָּשא ַלעי ָּ ָֽפה׃
ָּ 2קרסו ָּ ָֽכרעו יַ ח ָּדו ֵ֥לא יָּ כלו ַמ ָ֣לט ַמ ָּ ִ֑שא ונַ פ ָּשם ַבש ֵ֥בי ָּה ָּ ָֽל ָּכה׃

ס

3שמעו א ַלי ָ֣בית יַ עקב ו ָּכל־שארית ָ֣בית יׂש ָּר ִ֑אל ַ ָֽהעמסים מני־ ֶב ֶטן
י־ר ַחם׃
ַהנׂשאים מנ ָּ ָֽ
4ו ַעד־זקנָּ ה א ָ֣ני הוא ו ַעד־שי ָּבה אנָ֣י ֶאס ִ֑בל אני ָּעׂשיתי וַ אנָ֣י ֶא ָּשא
וַ אנֵ֥י ֶאסבל וַ א ַמלָֽט׃

ס

5ל ֵ֥מי ת ַדמיוני ו ַתשוִ֑ ו ו ַתמשלוני ונד ֶ ָֽמה׃
ׂשהו אל יסגדו
ַ 6הזָּ לים זָּ ָּהב מכיס ו ֶכ ֶסף ַב ָּק ֶ ָ֣נה יש ִ֑קלו יׂשכרו צורף ויַ ע ָ֣
ַאף־ ָֽיש ַתחוָֽ ו׃
7י ָּשאהו ַעל־ ָּכתף יסבלהו ויַ ניחהו ַתח ָּתיו ו ַיָֽעמד ממקומו ָ֣לא יָּ ִ֑מיש
יענו׃
ַאף־יצ ַעק א ָּליו ו ָ֣לא יַ ענֶ ה מ ָּצ ָּרתו ֵ֥לא יוש ֶ ָֽ
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8זכרו־זאת והתא ָּ ִ֑ששו ָּה ֵ֥שיבו פושעים ַעל־לָֽב׃
עולִ֑ם ָ֣כי ָּאנ ֵ֥כי אל ו ָ֣אין עוד ֱאֹלהים ו ֶ ֵ֥א ֶפס ָּכ ָֽמוני׃
9זכ ֵ֥רו ראשנות מ ָּ
שר לא־נַ ע ִׂ֑שו אמר ע ָּצ ָ֣תי ָּתקום
ַ 11מגיד ָֽמראשית ַאחרית ומ ֶק ֶדם א ֶ ָ֣
ו ָּכל־ ֶחפצי ֶא ֱע ֶ ָֽׂשה׃
11קרא ממז ָּרח ַעיט מ ֶ ֵ֥א ֶרץ ֶמר ָּחק ָ֣איש ע ָּצ ִ֑תו ַאף־ד ַברתי
ף־א ֱע ֶ ָֽׂשנָּ ה׃
יאנָּ ה יָּ ַצרתי ַא ֶ
ַאף־אב ֶ

ס

12שמ ֵ֥עו א ַלי ַא ָ֣בירי לִ֑ב ָּהרחוָקים מצ ָּד ָּ ָָֽקה׃
13ק ַרבתי צד ָּקתי ָ֣לא תר ָּחק ותשו ָּעתי ָ֣לא ת ַא ִ֑חר ונָּ ַתתי בציון תשו ָּעה
ליׂש ָּראל תפ ַאר ָֽתי׃

ס

1 47ר ָ֣די׀ וש ָ֣בי ַעל־ ָּע ָּפר בתו ַלת ַבת־ ָּב ֶבל שבי־ ָּל ָּ ֵ֥א ֶרץ אין־כסא
או־לְך ַר ָּכה וַ ענ ָּגָֽה׃
ת־כׂש ִ֑דים ָ֣כי לא תוסיפי יקר ָּ
ַב ַ
2ק ֵ֥חי ר ַחים ו ַ ָ֣טחני ָּ ִ֑ק ַמח גַ לי ַצ ָּמתְך ֶחׂשפי־ש ֶבל גַ לי־שוק עב ֵ֥רי
נ ָּה ָֽרות׃
3תגָּ ל ֶערוָּ תְך ַ ֵ֥גם ת ָּר ֶאה ֶחר ָּפ ִ֑תְך נָּ ָ ָּ ָ֣קם ֶא ָּקח ו ֵ֥לא ֶאפ ַגע ָּא ָּ ָֽדם׃

ס

הוֵ֥ה צ ָּבאות ש ִ֑מו קדוש יׂש ָּר ָֽאל׃
4גאלנו י ָּ
5ש ֵ֥בי דו ָּמם ו ֵ֥באי ַבח ֶשְך ַבת־ ַכׂש ִ֑דים ָ֣כי לא תוסיפי יקראו־ ָּלְך ג ֶב ֶרת
ַממ ָּל ָֽכות׃
ָּ 6ק ַ ָ֣צפתי ַעל־ ַעמי ח ַללתי נַ ח ָּלתי וָּ ֶאתנם ביָּ ִ֑דְך לא־ ַׂשמת ָּל ֶהם ַרחמים
ַעל־זָּ קן הכ ַ ֵ֥בדת עלְך מ ָֽאד׃
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א־ׂשמת א ֶלה ַעל־לבְך ֵ֥לא זָּ ַכרת
7וַ ָ֣תאמרי לעו ָּלם ֶאה ֶי ָ֣ה ג ָּ ִ֑ב ֶרת ַעָ֣ד ל ַ ֵ֥
יתּה׃
ַאחר ָּ ָֽ

ס

ש ֶבת ָּל ֶב ַטח ָּה ָֽאמ ָּרה בל ָּב ָּבּה אני
8ו ַע ִָּ֞תה שמעי־זאת עדינָּ ה ַהיו ֶ ָ֣
ו ַאפ ָ֣סי ִ֑עוד לא אשב ַאל ָּמנָּ ה ו ֵ֥לא א ַדע ש ָֽכול׃
9ו ָּתבאנָּ ה ָּלְך שתי־ ֵ֥א ֶלה ֶרגַ ע ביֵ֥ ום ֶא ָּחד ש ָ֣כול ו ַאל ִ֑מן כת ָּמם ָּ ָ֣באו
ָּע ַליְך ב ָ֣רב כ ָּש ַפיְך ב ָּעצ ַ ֵ֥מת ח ָּב ַריְך מ ָֽאד׃
11וַ תבט ָ֣חי ב ָּר ָּעתְך ָּא ַמרת ָ֣אין ר ָּאני ָּחכ ָּמ ֵ֥תְך ו ַדעתְך ָ֣היא שוב ָּ ִ֑ב ֶתְך
וַ תאמ ָ֣רי בלבְך אני ו ַאפ ֵ֥סי ָֽעוד׃
11ו ָּבא ָּע ַלָ֣יְך ָּר ָּעה לא תדעי ַשח ָּרּה ותפל ָּע ַליְך הוָּ ה ֵ֥לא תוכלי ַכפ ָּ ִ֑רּה
שואה ֵ֥לא ת ָּ ָֽדעי׃
ו ָּתבא ָּע ַליְך פתאם ָּ
אולי תוכ ֵ֥לי
עוריְך ַ
12עמדי־ ָּנא ַבח ָּב ַריְך וב ָ֣רב כ ָּש ַפיְך ַבא ֶ ֵ֥שר יָּ ַג ַעת מנ ָּ ִ֑
אולי ַתע ָֽרוצי׃
הועיל ַ ֵ֥
13נלאית ב ָ֣רב ע ָּצ ָּ ִ֑תיְך יַ ַעמדו־נָּ א ויושיעְך הב ָ֣רו ָּש ַמים ַ ָֽהחזים
וכבים ָֽמודיעם ֶל ֳח ָּדשים מא ֶ ֵ֥שר יָּבאו ָּע ָּ ָֽליְך׃
ַב ָ֣כ ָּ
14הנה ָּהיו כ ַקש ָ֣אש ׂש ָּר ָּפ ַתם ָֽלא־יַ ֵ֥צילו ֶאת־נַ פ ָּשם מיַ ָ֣ד ֶ ָֽל ָּה ָּ ִ֑בה
אין־גַ ֶ ָ֣ח ֶלת ַלח ָּמם אור ָּל ֶ ֵ֥ש ֶבת נֶ ג ָֽדו׃
עוריְך איש ל ֶעברו ָּתעו אין
שר יָּ ָּג ִַ֑עת סח ַ ָ֣ריְך מנ ַ
ֵ֥ 15כן ָּהיו־ ָּלְך א ֶ ָ֣
יעְך׃
מוש ָֽ
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הודה יָּ ָּ ִ֑צאו
שם יׂש ָּראל ומ ֵ֥מי י ָּ
1 48שמעו־ ָ֣זאת ָֽבית־יַ עקב ַהנק ָּראים ב ָ֣
שם יהוָּ ה ובאֹלהי יׂש ָּראל יַ זכירו ֵ֥לא ֶב ֱא ֶמת ו ֵ֥לא
ַ ָֽהנש ָּב ָ֣עים׀ ב ָ֣
בצ ָּד ָּ ָָֽקה׃
ָֽ 2כי־מעיר ַהק ֶדש נק ָּראו ו ַעל־ ֱאֹל ֵ֥הי יׂש ָּראל נס ָּ ִ֑מכו יהָּ ֵ֥וה צ ָּבאות
ש ָֽמו׃

ס

ָּ 3ה ָֽראשנות מ ָּ ָ֣אז הגַ דתי ומ ֵ֥פי יָּ צאו ו ַאשמי ִ֑עם פת ֵ֥אם ָּעׂשיתי
וַ ָּת ָֽבאנָּ ה׃
4מ ַדעתי ֵ֥כי ָּק ֶשה ָּ ִ֑א ָּתה וגיד ַברזֶ ל ָּער ֶפך ומצחך נחו ָּ ָֽשה׃
5וָּ ַאגיד לך מ ָּאז ב ֶ ֵ֥ט ֶרם ָּתבוא הש ַמע ִ֑תיך ֶפן־תא ַמר ָּעצ ָ֣בי ָּע ָּׂשם ופס ֵ֥לי
ונסכי צָּ ָֽום׃
ָּ 6ש ַמע ָּ ָֽת חזה כ ָּלּה ו ַא ֶתם הלָ֣ וא ַתגִ֑ידו הש ַמעתיך ח ָּדשות מ ַע ָּתה
ונצרות ו ֵ֥לא י ַדע ָּ ָֽתם׃
ַ 7ע ָּתה נבראו ו ָ֣לא מ ָּאז ולפני־יום ו ָ֣לא ש ַמע ָּ ִ֑תם ֶפן־תא ַמר ה ֵ֥נה
י ַדע ָֽתין׃
ָ֣ ַ 8גם ָֽלא־ ָּש ַמע ָּת ַ ֵ֚גם ָ֣לא יָּ ַדע ָּת גַ ם מ ָּאז לא־פת ָּ ָ֣חה ָּאז ֶ ִ֑נַֽך כי יָּ ַדעתי
ָּבגָ֣ וד תבגוד ופ ֵ֥ש ַע מ ֶב ֶטן ֵ֥ק ָּרא ָּ ָֽלְך׃
יתך׃
־לְִ֑ך לבלתי ַהכר ֶ ָֽ
9ל ַמ ַען שמי ַאא ָ֣ריְך ַאפי ותה ָּלתי ֶא ֱח ָּטם ָּ
11ה ֵ֥נה צ ַרפתיך ו ָ֣לא ב ָּ ִ֑כ ֶסף ב ַחרתיך ב ֵ֥כור ָֽעני׃
א־א ָֽתן׃
11ל ַמעני ל ַמעני ֶא ֱע ֶׂשה ָ֣כי ָ֣איְך י ָּ ִ֑חל וכבודי ל ַא ֵ֥חר ָֽל ֶ
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12ש ַמע א ַלי ַ ָֽיעקב ויׂש ָּראל מק ָּר ִ֑אי אני־הוא א ָ֣ני ראשון ַאף א ֵ֥ני
ַאח ָֽרון׃
ַ 13אף־יָּ די ָּיָ֣ס ָּדה ֶא ֶרץ ָֽוימיני טפ ָּ ָ֣חה ָּש ָּ ִ֑מים ק ֵ֥רא אני אלי ֶהם יַ ַעמ ֵ֥דו
יַ ח ָּ ָֽדו׃
הוָ֣ה אהבו יַ ע ֶׂשה
ת־א ֶלה י ָּ
14ה ָּקבצו כל ֶכם וָֽ ש ָּמעו ֵ֥מי ָּב ֶהם הגָ֣יד ֶא ִ֑
ֶחפצו ב ָּב ֶבל וזרעו ַכׂש ָֽדים׃
15א ֵ֥ני אני ד ַברתי ַאף־ק ָּרא ִ֑תיו הביאתיו והצ ֵ֥לי ַח ַדר ָֽכו׃
16קרבו א ַ ָ֣לי שמעו־זאת לא מראש ַב ָ֣ס ֶתר ד ַברתי מ ֵ֥עת ֱהיו ָּתּה ָּ ָ֣שם
רוחו׃
ָּ ִ֑אני ו ַע ָּתה אד ָּני יהוה ש ָּל ַחני ו ָֽ

פ

ָֽ 17כה־ ָּא ַמר יהָּוה ג ַאלך ק ָ֣דוש יׂש ָּר ִ֑אל אני יהָּוה ֱאֹל ֶהיך מ ַל ֶמדךָ֣
להועיל ַמד ָֽריכך ב ֶ ֵ֥ד ֶרְך ת ָֽלְך׃
18לֵ֥ וא הק ַשב ָּת למצו ָּ ִ֑תי וַ יהי ַכנָּ ָּהר שלו ֶמך וצד ָּקתך כגַ ֵ֥לי ַה ָּ ָֽים׃
19וַ יהי ַכחול זַ ר ֶעך ו ֶצ ֱא ָּצ ֵ֥אי מ ֶעיך כמע ָּ ִ֑תיו ָֽלא־י ָּכרת ָֽולא־י ָּשמד שמו
מל ָּפ ָּנָֽי׃
21צ ָ֣או מ ָּב ֶבל בר ָ֣חו מ ַכׂשדים ב ָ֣קול רנָּ ה ַהגידו ַהשמיעו זאת הוציאו ָּה
הוה ַעב ֵ֥דו יַ ע ָֽקב׃
ַעד־ק ָ֣צה ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ אמרו גָּ ַ ֵ֥אל י ָּ
21ו ָ֣לא ָּצמאו ָּב ֳח ָּרבות ָֽהולי ָּכם ַ ֵ֥מים מצור ה ָ֣זיל ָּ ִ֑למו וַ יב ַקע־צור וַ יָּ זבו
ָּ ָֽמים׃
ָ֣ 22אין ָּשלום ָּא ַ ֵ֥מר יהָּוה ָּלר ָּש ָֽעים׃
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1 49שמעו איים א ַלי ו ַהק ֵ֥שיבו לאמים מ ָּר ִ֑חוק יהוָּ ה מ ֶ ָ֣ב ֶטן ק ָּר ָּאני
ממ ֵ֥עי אמי הז ֵ֥כיר ש ָֽמי׃
2וַ ָּי ֶׂשם פי כ ֶ ָ֣ח ֶרב ַח ָּדה ב ֵ֥צל יָּ דו ֶהחבי ָּ ִ֑אני וַ יׂשימני ל ָ֣חץ ָּברור
ירני׃
ב ַאש ָּפתו הסת ָּ ָֽ
3וַ ֵ֥יא ֶמר לי ַעבדי־ ָּ ִ֑א ָּתה יׂש ָּראל א ֶשר־בך ֶאת ָּפ ָּ ָֽאר׃
4וַ אני ָּא ַמרתי ל ָ֣ריק יָּ גַ עתי ל ֵ֥תהו ו ֶה ֶבל כ ָ֣חי כלִ֑יתי ָּאכן מש ָּפ ָ֣טי
ֹלהי׃
ת־א ָּ ָֽ
ֶאת־יהוָּ ה ופע ָּלתי ֶא ֱ
5ו ַע ָּ ָ֣תה׀ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה יצרי מ ֶב ֶטן ל ֶ ָ֣ע ֶבד לו לשובב ַ ָֽיעקב א ָּליו ויׂש ָּראל
אֹלהי ָּה ָּיֵ֥ה ע ָֽזי׃
ָ֣לא י ָּא ִ֑סף ו ֶא ָּכבד בעינָ֣י יהוָּ ה ו ַ
צירי יׂש ָּראל
6וַ יא ֶמר נָּ קל ָֽמהיותךֵ֥ לי ֶע ֶבד ל ָּהקים ֶאת־שב ָ֣טי יַ עקב ונ ֵ֥
שועתי ַעד־ק ֵ֥צה ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ל ָּה ִ֑שיב ונ ַתתיך ל ָ֣אור גוים ָֽלהיֵ֥ ות י ָּ

ס

ָ֣ 7כה ָּ ָֽא ַמר־יהוָּ ה גאל יׂש ָּראל קדושו לבזה־נֶ ֶפש למ ָּת ָֽעב גוי ל ֶע ֶָ֣בד
שר נֶ ֱא ָּמן
משלים מ ָּלכים יר ָ֣או וָּ ָּקמו ָּׂשרים ויָֽש ַתחוִ֑ ו ל ַמ ַען יהוָּ ה א ֶ ָ֣
ק ֵ֥דש יׂש ָּראל וַ יב ָּח ֶ ָֽרךָּ ׃
ָ֣ 8כה׀ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה בעת ָּרצון עניתיך וביֵ֥ ום ישו ָּעה עזַ ר ִ֑תיך ו ֶא ָּצרך
ו ֶא ֶתנך לב ָ֣רית ָּעם ל ָּה ָָ֣קים ֶא ֶרץ ל ַהנחיל נ ָּחלֵ֥ ות שמ ָֽמות׃
9לאמר ַ ָֽלאסורים צאו ַלא ֶ ֵ֥שר ַבח ֶשְך הגָּ לִ֑ ו ַעל־ד ָּר ָ֣כים ירעו
יתם׃
וב ָּכל־ש ָּפיים ַמרע ָּ ָֽ
11לא יר ָּעבו ו ָ֣לא יצ ָּמאו ולא־יַ ֵ֥כם ָּש ָּרב וָּ ָּ ִ֑ש ֶמש כי־מ ַרח ָּ ָ֣מם ינַ הגם
ל־מ ֵ֥בועי ַמים ינַ ה ָֽלם׃
ו ַע ַ
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לתי יר ָֽמון׃
11ו ַׂשמ ֵ֥תי ָּכל־ ָּה ַרי ַל ָּ ִ֑ד ֶרְך ומס ַ
12הנה־א ֶלה מ ָּרחוק יָּ ִ֑באו ו ָֽהנה־א ֶלה מ ָּצ ָ֣פון ומיָּ ם וא ֶלה מ ֶ ֵ֥א ֶרץ סי ָֽנים׃
ָּ 13רנו ָּש ַמים ו ָ֣גילי ָּא ֶרץ יפצ ֵ֥חו ָּהרים ר ָּנִ֑ה ָֽכי־נ ַחם יהוָּ ה ַעמו וַ ענָּיו
י ַר ָֽחם׃

ס

14וַ ֵ֥תא ֶמר ציון עזָּ ַ ָ֣בני יהָּ ִ֑וה וַ אד ָּני שכ ָּ ָֽחני׃
ם־א ֶלה תש ַכחנָּ ה ו ָּאנכי ֵ֥לא
15התש ַכח א ָּשה עו ָּלּה מ ַרחם ֶבן־בט ָּנִּ֑ה גַ ָ֣
ֶאש ָּכ ָֽחְך׃
ֵ֥ 16הן ַעל־ ַכ ַפים ַחק ִ֑תיְך חומ ַ ֵ֥תיְך נֶ גדי ָּת ָֽמיד׃
ומחר ַביְך מ ֵ֥מְך י ָֽצאו׃
ָֽ 17מהרו ָּב ָּ ִ֑נַֽיְך מ ָּ ָֽהר ַ ֵ֥סיְך ַ
ׂ18ש ָֽאי־ ָּסביב עינַ יְך וראי כ ָּלם נקב ָ֣צו ָּ ָֽבאו־ ָּ ִ֑לְך ַחי־ ָּ ָ֣אני נאם־יהוָּ ה כי
כ ָּלם ָּכע ָ֣די תל ָּבשי וָֽ ת ַקשרים ַכ ַכ ָּ ָֽלה׃
19כי ָּחרב ַתיְך ו ָ֣שממ ַתיְך ו ֶא ֶרץ ה ָֽרס ִ֑תיְך כי ַע ָּתה תצ ָ֣רי מיושב ו ָּרחקו
מ ַבל ָּ ָֽעיְך׃
21עֵ֚ וד יאמ ָ֣רו ב ָּאזנַ יְך בני שכ ָּ ִ֑ליְך ַצר־ ֵ֥לי ַה ָּמקום ג ָּשה־ ֵ֥לי וא ָֽש ָּבה׃
21ו ָּא ַ ָ֣מרת בל ָּבבְך מי ָּ ָֽי ַלד־לי ֶאת־א ֶלה וַ א ֵ֥ני שכו ָּלה וגַ למו ָּ ִ֑דה ג ָּלָ֣ה׀
יפה ָֽהם׃
סורה וא ֶלה ָ֣מי גדל הן אני נש ַ ָ֣ארתי ל ַבדי א ֶלה א ֵ֥
ו ָּ

פ

ָֽ 22כה־ ָּא ִַ֞מר אד ָּ ָ֣ני יהוה הנה ֶא ָּשא ֶאל־גוים יָּ די ו ֶאל־ ַעמים ָּא ָ֣רים נ ִ֑סי
ל־כ ֵ֥תף תנָּ ֶ ָֽׂשאנָּ ה׃
והביאו ָּבנַ יְך בח ֶצן ובנ ַתיְך ַע ָּ
23ו ָּהיו מ ָּלכים ָֽאמנַ יְך ו ָּׂש ָֽרותי ֶהם מי ָ֣ניק ַתיְך ַא ַפים ֶ ֵ֚א ֶרץ יש ַ ָ֣תחוו ָּלְך
וַ ע ַ ֵ֥פר ַרג ַליְך י ַל ִ֑חכו ויָּ ַד ַעת ָֽכי־א ָ֣ני יהוָּ ה א ֶ ֵ֥שר ָֽלא־יבשו קָּ ָֽוי׃
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24הי ַ ֵ֥קח מגבור ַמל ִ֑קו ַח ואם־ש ֵ֥בי ַצדיק י ָּמלָֽט׃
25כי־ ָ֣כה׀ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה גַ ם־שבי גבור י ָּקח ו ַמל ֵ֥קו ַח ָּעריץ י ָּמ ִ֑לט
אוש ַיע׃
ת־ב ַנַֽיְך ָּאנ ֵ֥כי ָֽ
ו ֶאת־יריבְך ָּאנ ָ֣כי ָּאריב ו ֶא ָּ
26ו ַהא ַכלתי ֶאת־מונַ יְך ֶאת־ב ָּׂש ָּרם ו ֶכ ָּעסיס ָּד ָּ ָ֣מם יש ָּכ ִ֑רון ויָּ ד ָ֣עו
ָּכל־ ָּב ָּׂשר ָ֣כי אני יהוָּ ה ָֽמושיעְך וגאלְך א ֵ֥ביר יַ ע ָֽקב׃

ס

שר ש ַלחתי ָּה ֵ֚או
ָ֣ 1 50כה׀ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ָ֣אי זֶ ה ָ֣ס ֶפר כריתות אמ ֶכם א ֶ ָ֣
ר־מ ַ ֵ֥כרתי ֶאת ֶכם לִ֑ ו הן ַבע ָֽונתי ֶכם נמ ַכר ֶתם ובפשעי ֶכם
נושי א ֶש ָּ
ָ֣מי מ ַ
של ָּ ֵ֥חה אמ ֶ ָֽכם׃
ַ 2מדו ַע ָּבאתי ו ָ֣אין איש ָּק ָּ ָֽראתי ו ָ֣אין עונֶ ה ה ָּקצור ָּקצ ָּרה יָּ די מפדות
ין־בי כ ַח ל ַה ִ֑ציל ָ֣הן בגַ ע ָּר ִ֞תי ַאח ָ֣ריב יָּ ם ָּאׂשים נ ָּהרות מד ָּבר
ם־א ֵ֥
וא ָֽ
תב ַאש דגָּ ָּתם מ ָ֣אין ַמים ו ָּתמת ַב ָּצ ָּ ָֽמא׃
ַ 3אל ֵ֥ביש ָּש ַמים ַקד ִ֑רות ו ַׂשק ָּא ֵׂ֥שים כסו ָּ ָֽתם׃

ס

4אד ָּ ָ֣ני יהוה ָּנ ַתן לי ל ָ֣שון למודים ָּל ַד ַעת ָּל ֵ֥עות ֶאת־יָּ עף ָּד ָּ ִ֑בר יָּ ָ֣עיר׀
מודים׃
ַב ָ֣ב ֶקר ַבב ֶקר יָּ ֵ֥עיר לי אזֶ ן לשמ ַע ַכל ָֽ
סוגתי׃
ח־לי אזֶ ן ו ָּאנכי ָ֣לא ָּמ ִ֑ריתי ָּאחור ֵ֥לא נ ָֽ
5אד ָּני יהוה ָּפ ַ ָֽת ָ֣
6גוי נָּ ַ ָ֣תתי ל ַמכים ול ָּח ַיי ל ָֽמר ִ֑טים ָּפנַ י ָ֣לא הס ַתרתי מכלמות וָּ ָֽרק׃
7וַ אד ָּני יהוה ַ ָֽיעזָּ ר־לי ַעל־כן ָ֣לא נכ ָּ ִ֑למתי ַעל־ ִ֞כן ַׂשמתי ָּפנַ י ַ ָֽכ ַח ָּלמיש
וָּ א ַדע כי־ ֵ֥לא א ָֽבוש׃
ָּ 8קרוב ַמצדיקי ָֽמי־יָּ ֵ֥ריב אתי ַ ָ֣נ ַעמ ָּדה ָּ ִ֑י ַחד ָֽמי־ ַ ֵ֥ב ַעל מש ָּפטי י ַ ֵ֥גש א ָּ ָֽלי׃
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ָ֣ 9הן אד ָּני יהוה ַ ָֽיעזָּ ר־לי מי־הוא יַ רשי ִ֑עני הן כ ָּלם ַכ ֶ ָ֣בגֶ ד יבלו ָּעש
יאכ ָֽלם׃
שר׀ ָּה ַלְָ֣ך חשכים ו ֵ֥אין נגַ ּה
11מי ָּב ֶכם י ָ֣רא יהוָּ ה שמ ַע ב ָ֣קול ַעב ִ֑דו א ֶ ָ֣
אֹלהיו׃
שם יהוָּ ה וי ָּשען ב ָּ ָֽ
לו יב ַטח ב ָ֣
11הן כל ֶכם ֵ֥קדחי אש מ ַאז ָ֣רי ז ִ֑יקות ל ָ֣כו׀ ב ָ֣אור ֶאש ֶכם ובזיקות
ה־זאת ָּל ֶכם ל ַמעצ ָּבה תש ָּכ ָֽבון׃
ָֽב ַער ֶתם מיָּ די ָּהי ָּת ָ֣

פ

שי יהָּ ִ֑וה ַהביטו ֶאל־ ָ֣צור ח ַצב ֶתם
1 51שמ ֵ֥עו א ַלי ֵ֥רדפי ֶצ ֶדק מ ַבק ָ֣
ל־מ ֶ ֵ֥ק ֶבת בור נ ַקר ֶ ָֽתם׃
ו ֶא ַ
ַ 2הביטו ֶאל־ ַאב ָּר ָּ ָ֣הם אבי ֶכם ו ֶאל־ ָּׂש ָּרה תחו ֶלל ֶ ִ֑כם כי־ ֶא ָּ ָ֣חד ק ָּראתיו
וַ א ָּברכהו ו ַאר ָֽבהו׃

ס

ָֽ 3כי־נ ַחם יהוָּ ה ציון נ ַחם ָּכל־ ָּחרב ֶתי ָּה וַ ָּי ֶׂשם מד ָּב ָּרּה כע ֶדן ו ַער ָּב ָּתּה
תודה ו ֵ֥קול זמ ָּ ָֽרה׃
הוִ֑ה ָּׂשׂשון וׂשמ ָּחה י ָּ ָ֣מצא ָּבּה ָּ
כגַ ן־י ָּ

ס

תורה מא ָ֣תי תצא ומש ָּפטי
ַ 4הקשיבו א ַלי ַעמי ולאומי א ַלָ֣י ַהאזִ֑ינו כי ָּ
ל ֵ֥אור ַעמים ַאר ָֽג ַיע׃
ָּ 5קרוב צדקי יָּ ָּצָ֣א ישעי וזר ַעי ַע ָ֣מים יש ִ֑פטו א ַלי איָ֣ים י ַקוו ו ֶאל־זרעי
ייַ ח ָֽלון׃
ׂ6שאו ַל ָּש ַמים ָֽעיני ֶכם ָֽו ַהביטו ֶאל־ ָּה ָּ ָ֣א ֶרץ מ ַת ַחת ָֽכי־ ָּש ַמים ֶכ ָּע ָּשן
עולָ֣ם
ועתי ל ָּ
יש ָּ
מותון ו ָֽ
נמ ָּלחו ו ָּה ָּא ֶרץ ַכ ֶ ָ֣בגֶ ד תב ֶלה ויש ֶבי ָּה כמו־כָ֣ן י ִ֑
ָֽתהיֶ ה וצד ָּקתי ֵ֥לא ת ָּ ָֽחת׃
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7שמעו א ַלי ָ֣ידעי ֶצ ֶדק ַעם תו ָּר ָ֣תי בל ָּ ִ֑בם ַאל־ ָֽתיראו ֶחר ַ ָ֣פת ֱאנוש
ומגדפ ָּתם ַאל־ת ָּ ָֽחתו׃
עולָ֣ם ָֽתהיֶ ה
8כי ַכ ֶבגֶ ד יאכ ָ֣לם ָּעש ו ַכ ֶצ ֶמר יאכ ָ֣לם ָּ ִ֑סס וצד ָּקתי ל ָּ
דורים׃
ישועתי ל ֵ֥דור ָֽ
ו ָּ

ס

9עורי עורי לבשי־עז ז ָ֣רו ַע יהוָּ ה עֵ֚ ורי ָ֣כימי ֶק ֶדם דרות עו ָּל ִ֑מים הלֵ֥ וא
חול ֶלת ַתנָֽין׃
ַאת־היא ַה ַמח ֶ ֵ֥צ ֶבת ַר ַהב מ ֶ ֵ֥
11הלוא ַאת־היא ַה ַמח ֶ ָ֣ר ֶבת יָּ ם מי ת ָ֣הום ַר ָּ ִ֑בה ַה ָּש ָּמה ַ ָֽמע ַמקי־יָּ ם ֶד ֶרְך
אולים׃
ַלע ֵ֥בר ג ָֽ
אשם ָּׂשׂשון
עולם ַעל־ר ָּ ִ֑
11ופדויי יהוָּ ה ישובון ָּובאו ציון ברנָּ ה וׂשמ ַ ֵ֥חת ָּ
וׂשמ ָּחה יַ שיגון ָּנסו יָּ גֵ֥ ון וַ אנָּ ָּ ָֽחה׃

ס

ן־א ָּדם
ָּ 12אנכי ָּאנכי הוא מנַ ֶחמ ֶ ִ֑כם ָֽמי־ ַאת וַ ָֽתיראי מ ֱאנָ֣ וש יָּמות ומ ֶב ָּ
ָּח ֵ֥ציר ינָּ ָֽתן׃
13וַ תש ִַ֞כח יהָּ ָ֣וה ע ֶׂשך נו ֶ ָ֣טה ָּש ַמים וי ָ֣סד ָּא ֶרץ וַ ת ַפחד ָּתמיד ָּכל־ ַהיום
מפני ח ַ ָ֣מת ַהמציק ַכא ֶ ֵ֥שר כונַֽן ל ַהש ִ֑חית ו ַאיה ח ַ ֵ֥מת ַהמ ָֽציק׃
14מ ַ ֵ֥הר צ ֶעה לה ָּפ ִ֑ת ַח ולא־יָּ ָ֣מות ַל ַש ַחת ו ֵ֥לא יֶ ח ַסר ַלח ָֽמו׃
הוֵ֥ה צ ָּבאות ש ָֽמו׃
15ו ָּ ָֽאנכי יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶהיך ר ַ ָ֣גע ַהיָּ ם וַ יֶ ֱהמו גַ ָּלִ֑יו י ָּ
יסד ָּא ֶרץ
16וָּ ָּאׂשים ד ָּב ַרי בפיך וב ֵ֥צל יָּ די כסי ִ֑תיך לנט ַע ָּש ַמים ול ָ֣
י־א ָּתה׃
אמר לציון ַעמ ָּ ָֽ
ול ֵ֥

ס

17התעור ָ֣רי ָֽהתעוררי קֵ֚ ומי י ָ֣רו ָּש ַלם א ֶ ֵ֥שר ָּשתית מיַ ֵ֥ד יהָּוה ֶאת־ ָ֣כוס
ח ָּמ ִ֑תו ֶאת־ק ַב ַעת כוס ַה ַתרע ָּלה ָּשתית ָּמ ָֽצית׃
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18אין־מנַ ָ֣הל ָּלּה מ ָּכל־ ָּבנים יָּ ָּ ִ֑ל ָּדה ואין ַמחזיק ביָּ ָּדּה מ ָּכל־ ָּבנים ג ָֽד ָּלה׃
19ש ַתים הנָּ ה ָֽקרא ַתיְך מי יָּ נָ֣ וד ָּ ִ֑לְך ַהשד ו ַה ֶש ֶבר ו ָּה ָּר ָּ ֵ֥עב ו ַה ֶח ֶרב ֵ֥מי
אנַ ח ָֽמְך׃
ָּ 21בנַ יְך על ֵ֥פו ָּשכבו ב ֵ֥ראש ָּכל־חוצות כ ָ֣תוא מכ ָּ ִ֑מר ַ ָֽהמל ֵ֥אים
ֹלהיְך׃
הוה גַ ע ַ ֵ֥רת ֱא ָּ ָֽ
ח ַמת־י ָּ
ָּ 21לכן שמעי־ ָּ ֵ֥נא זאת ענָּ ִ֑יה ושכ ַרת ו ֵ֥לא מ ָּ ָֽיַֽין׃

ס

ת־כוס
אֹלהיְך יָּ ָ֣ריב ַעמו הנֵ֥ה ָּל ַָקחתי מיָּ דְך ֶא ָ֣
ָֽ 22כה־ ָּא ִַ֞מר אד ַ ָ֣נַֽיְך יהוָּ ה ו ַ
תותּה ָֽעוד׃
א־תוסיפי לש ָּ
ֵ֥
ַה ַתרע ָּלִ֑ה ֶאת־ק ַב ַעת ָ֣כוס ח ָּמתי ל
ר־אמ ֵ֥רו לנַ פשְך ש ָ֣חי ונַ ע ִ֑ב ָּרה וַ ָּתׂשימי
23ו ַׂשמתי ָּה ביַ ד־מוגַ יְך א ֶש ָּ
ָּכ ָּא ֶרץ גוְך ו ַכחוץ ַלעב ָֽרים׃

ס

1 52עו ֵ֥רי עורי לב ֵ֥שי עזְַֽך ציִ֑ ון לב ָ֣שי׀ בג ָ֣די תפ ַארתְך ירו ָּש ַלם ָ֣עיר
ַהק ֶדש ָ֣כי ֵ֥לא יוסיף יָּ בא־ ָּ ֵ֥בְך עוד ָּע ֵ֥רל ו ָּט ָֽמא׃
וש ָּלִ֑ם ָֽהת ַפתחו מוס ָ֣רי ַצוָּ ארְך שב ָּיה
2התנַ ערי מ ָּע ָּפר ֵ֥קומי שבי י ָֽר ָּ
ַבת־ציָֽ ון׃

ס

ָֽ 3כי־כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ח ָּנם נמ ַכר ֶ ִ֑תם ו ֵ֥לא ב ֶכ ֶסף תגָּ ָֽאלו׃
ָ֣ 4כי כה ָּא ַמר אד ָּ ָ֣ני יהוה מצ ַרים ָּ ָֽיַֽ ַרד־ ַע ֵ֥מי ָּב ָֽראש ָּנה ָּלגָ֣ ור ָּ ִ֑שם ו ַאשור
ב ֶ ֵ֥א ֶפס ע ָּש ָֽקו׃
5ו ַע ָּתה פה נאם־יהוָּ ה ָֽכי־ל ַ ֵ֥קח ַעמי ח ָּנִ֑ם משלו יהילילו נאם־יהוָּ ה
ל־היום ש ֵ֥מי מנ ָּ ָֽאץ׃
ו ָּת ֵ֥מיד ָּכ ַ
י־הוא ַ ָֽהמ ַדבר הנָֽני׃
ָּ 6לכן י ַ ֵ֥דע ַעמי ש ִ֑מי ָּלכן ַביָ֣ ום ַההוא ָֽכי־אנ ֵ֥
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ַ 7מה־נָּ אוו ַעל־ ֶה ָּהרים ַרג ָ֣לי מ ַבשר ַמשמי ַע ָּשלום מ ַב ֵ֥שר טוב ַמש ָ֣מי ַע
שועה א ֵ֥מר לציון ָּמ ַ ֵ֥לְך ֱאֹל ָּ ָֽהיְך׃
י ָּ ִ֑
ֵ֥ 8קול צ ַפיְך ָּ ֵ֥נׂשאו קול יַ ח ָּ ָ֣דו י ַר ִ֑ננו ָ֣כי ַעין ב ַעין יראו ב ֵ֥שוב יהָּוה ציָֽ ון׃
9פצחו ַרננו יַ ח ָּדו ָּחרבות ירו ָּש ָּ ִ֑לם ָֽכי־נ ַחם יהוָּ ה ַעמו גָּ ַאל ירו ָּש ָּ ָֽלם׃
ָּ 11ח ַׂשף יהוָּ ה ֶאת־ז ָ֣רו ַע ָּקדשו לעיני ָּכל־ ַהגו ִ֑ים ו ָּראו ָּכל־ ַאפסי־ ָּא ֶרץ
שועת ֱאֹל ָֽהינו׃
את י ַ ֵ֥

ס

11סורו סורו צ ָ֣או מ ָּשם ָּטמא ַאל־ת ָּ ִ֑געו צ ָ֣או מתו ָּכּה ה ָּברו נׂשאי כ ֵ֥לי
הוה׃
י ָּ ָֽ
ָ֣ 12כי לא בח ָּפזון תצאו ובמנו ָּסה ָ֣לא תל ִ֑כון ָֽכי־הלְך לפני ֶכם יהוָּ ה
ומ ַאספ ֶכם ֱאֹל ֵ֥הי יׂש ָּר ָֽאל׃

ס

13ה ֵ֥נה יַ ׂשכיל ַעב ִ֑די יָּ רום ונ ָּשא וגָּ ַבּה מ ָֽאד׃
ַ 14כא ֶשר ָּשממו ָּע ֶליך ַרבים כן־מש ַ ֵ֥חת מאיש ַמר ִ֑אהו ותארו מבנֵ֥י
ָּא ָּ ָֽדם׃
יהם כי א ֶשר ָֽלא־ס ַפר ָּל ֶהם
15כן יַ זֶ ה גויָ֣ם ַרבים ָּע ָּליו יקפ ֵ֥צו מ ָּלכים פ ֶ ִ֑
בונָֽנו׃
א־שמעו הת ָּ
ָּראו וַ א ֶ ֵ֥שר ָֽל ָּ
ֵ֥ 1 53מי ֶה ֱאמין לשמ ָּע ִ֑תנו וז ֵ֥רו ַע יהָּוה ַעל־ ֵ֥מי נג ָּ ָֽל ָּתה׃
א־ת ַאר לו ו ָ֣לא ָּה ָּ ִ֑דר ונר ֵ֥אהו
2וַ יַ ַעל ַכיונק ל ָּפנָּ יו ו ַכש ֶרש מ ֶ ָ֣א ֶרץ ציָּ ה ל ֵ֥
א־מר ֶאה ונֶ חמ ָֽדהו׃
ו ָֽל ַ
3נבזֶ ה וַ ח ַ ָ֣דל אישים ֵ֥איש ַמכאבות וי ָ֣דו ַע ִ֑חלי וכ ַמסתר ָּפנים מ ֶמנו
נב ֶזה ו ֵ֥לא ח ַשבנָֽהו׃
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ָּ 4אכן ֳח ָּלינו ָ֣הוא נָּ ָּׂשא ו ַמכאבינו ס ָּב ָּלִ֑ם וַ א ַנָ֣חנו ח ַשבנהו נָּ ג ַוע מ ֵ֥כה
ֱאֹלהים ומע ֶנָֽה׃
ובחב ָּרתו
מוסר שלומנו ָּע ָּליו ַ
5והוא מח ָּ ָ֣לל מפ ָּשענו מד ָּכא מעונ ִ֑תינו ַ
א־לנו׃
נר ָּפ ָּ ָֽ
6כ ָּלנו ַכ ָ֣צאן ָּתעינו ֵ֥איש ל ַדרכו ָּפ ִ֑נינו ַ ָֽויהוָּ ה הפ ָ֣גי ַע בו את עוֵ֥ ן כ ָּ ָֽלנו׃
יה
יובל וכ ָּרחל לפנֵ֥י גז ֶז ָּ
7נגַ ׂש ו ָ֣הוא נַ ענֶ ה ו ָ֣לא יפ ַתח־פיו ַכ ֶשה ַל ֶ ָ֣ט ַבח ָּ
נֶ ֱא ָּל ִָּ֑מה ו ֵ֥לא יפ ַתח ָֽפיו׃
8מע ֶצר וממש ָּפט ל ָּקח ו ֶאת־דורו ָ֣מי יׂשו ִ֑ח ַח כי נגזַ ר מ ֶ ָ֣א ֶרץ ַחיים
מ ֶ ֵ֥פ ַשע ַעמי ֶ ֵ֥נַֽגַ ע ָּ ָֽלמו׃
א־ח ָּ ָ֣מס ָּע ָּׂשה ו ֵ֥לא
ת־עשיר במ ָּ ִ֑תיו ַ ֵ֚על ל ָּ
9וַ יתן ֶאת־ר ָּשעים קברו ו ֶא ָּ
מר ָּמה ב ָֽפיו׃
ם־תׂשים ָּא ָּשם נַ פשו יר ֶ ֵ֥אה ֶז ַַֽרע יַ א ָ֣ריְך
11וַ יה ִָּ֞וה ָּחפץ ַדכאו ֶ ָֽה ֱחלי א ָּ
הוה ביָּ ֵ֥דו יצ ָּ ָֽלח׃
יָּ ִ֑מים ו ֵ֥ח ֶפץ י ָּ
11מע ַמל נַ פשו יר ֶ ָ֣אה יׂש ָּבע ב ַדעתו יַ צ ֵ֥דיק ַצדיק ַעבדי ָּ ָֽל ַר ִ֑בים וַ עונ ָּתם
ֵ֥הוא יס ָֽבל׃
ָּ 12ל ִ֞כן א ַח ֶלק־לָ֣ ו ָּב ַרבים ו ֶאת־עצומים י ַח ָ֣לק ָּש ָּלל ַת ַחת א ֶשר ֶה ֱע ָּרה
ַל ָּמוֶ ת נַ פשו ו ֶאת־פשעים נמ ָּ ִ֑נה והוא חטא־ ַר ָ֣בים נָּ ָּׂשא ו ַלפשעים
יַ פג ַָֽיע׃

ס

י־רבים
א־ח ָּלה ָֽכ ַ
ָּ 1 54ר ֵ֥ני ע ָּק ָּרה ָ֣לא יָּ ָּ ִ֑ל ָּדה פצחי ר ָּנה ו ַצהלי ל ָּ
הוָֽה׃
עולה ָּא ַ ֵ֥מר י ָּ
ָֽבני־שומ ָּמה מבנֵ֥י ב ָּ
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ל־תח ִׂ֑שכי ַהאריכי
ַ 2הר ָ֣חיבי׀ מ ָ֣קום ָּא ֳהלְך ויריעות משכנו ַתיְך יַ טו ַא ַ
ית ַריְך ויתד ַתיְך ַחזַָֽֽקי׃
ָֽמ ָּ
3כי־יָּ ֵ֥מין וׂשמאול תפ ִ֑רצי וזַ רעְך גו ָ֣ים יי ָּרש ו ָּע ֵ֥רים נ ַשמות יו ָֽשיבו׃
ַ 4אל־ ָֽתיראי כי־ ָ֣לא תבושי ו ַאל־ת ָּכלמי ָ֣כי ָ֣לא ַתח ִ֑פירי ָ֣כי ב ֶשת
י־עוד׃
עלו ַמיְך תש ָּכחי ו ֶחר ַ ֵ֥פת ַאלמנו ַתיְך ֵ֥לא תזכר ָֽ
ֹלהי
הוֵ֥ה צ ָּבאות ש ִ֑מו ו ָֽגאלְך ק ָ֣דוש יׂש ָּראל ֱא ֵ֥
5כי בע ַליְך ע ַׂשיְך י ָּ
ל־ה ָּא ֶרץ י ָּק ָֽרא׃
ָּכ ָּ
ָֽ 6כי־כא ָּשה עזו ָּבה וַ ע ֵ֥צו ַבת רו ַח ק ָּר ָּ ָ֣אְך יהָּ ִ֑וה וא ֶשת נעורים ֵ֥כי ת ָּמאס
ָּא ַ ֵ֥מר ֱאֹל ָּ ָֽהיְך׃
7ב ֶ ֵ֥רגַ ע ָּקטן עזַ ב ִ֑תיְך וב ַרח ֵ֥מים גדלים א ַקב ָֽצְך׃
עולם ָֽר ַחמ ִ֑תיְך ָּא ַ ֵ֥מר
ש ֶצף ֶק ֶצף הס ַתרתי ָּפ ַנֵ֥י ֶרגַ ע ממְך וב ֶ ֵ֥ח ֶסד ָּ
8ב ֶ ָ֣
הוָֽה׃
גאלְך י ָּ

ס

ל־ה ָּ ִ֑א ֶרץ ֵ֥כן
שר נש ַבעתי מע ֵ֥בר מי־נ ַח עוד ַע ָּ
י־מי נ ַח ָ֣זאת לי א ֶ ָ֣
9כ ֵ֥
ר־בְך׃
נש ַבעתי מק ֵ֥צף ָּע ַליְך ומג ָּע ָּ ָֽ
11כי ֶ ָֽה ָּהרים יָּ מושו ו ַהג ָּבעות תמו ֶ ִ֑טנָּ ה ו ַחס ִ֞די מא ָ֣תְך ָֽלא־יָּ מוש וברית
הוה׃
שלומי ָ֣לא ָּתמוט ָּא ַ ֵ֥מר מ ַרחמְך י ָּ ָֽ

ס

יסדתיְך
11ענָּ ֵ֥יה סע ָּרה ָ֣לא נ ָּ ִ֑ח ָּמה הנה ָּאנכי ַמרביץ ַבפוְך א ָּבנַ יְך ו ַ
ַב ַספ ָֽירים׃
12ו ַׂשמתי ַ ָֽכדכד שמש ַתיְך וש ָּע ַריְך ל ַאבנָ֣י ֶאק ָּ ִ֑דח ו ָּכל־גבולְך
י־ח ֶפץ׃
ל ַאבנ ָֽ
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13ו ָּכל־ ָּב ַנַֽיְך למו ָ֣די יהָּ ִ֑וה ו ַרב שלֵ֥ ום ָּב ָּנַָֽֽיְך׃
י־לא ת ָּיראי וממח ָּתה ֵ֥כי ָֽלא־תק ַרב
14בצ ָּדָ ָּקה תכו ָּ ִ֑נני ַרחָקי מע ֶשק ָֽכ ָ֣
א ָּ ָֽליְך׃
י־גֵ֥ר א ָּתְך ָּע ַ ֵ֥ליְך י ָֽפול׃
אותי מ ָּ
ָ֣ 15הן גֵ֥ ור יָּ גור ֶא ֶפס ָֽמ ִ֑
ומוציא כלי ל ַמע ִׂ֑שהו ו ָּאנכי
ֵ֥
16הן ָּ ָֽאנכי ָּב ָּ ָ֣ראתי ָּח ָּרש נפ ַח ב ָ֣אש ֶפ ָּחם
ָּב ָּ ֵ֥ראתי ַמשחית ל ַח ָֽבל׃
ָּ 17כל־כ ִ֞לי יו ַצר ָּע ַליְך ָ֣לא יצ ָּלח ו ָּכל־ ָּלשון ָּ ָֽתקום־א ָּ ֵ֥תְך ַלמש ָּפט
הוה׃
הוה וצד ָּק ָּתם מאתי נאם־י ָּ ָֽ
ַתר ִ֑שיעי זאת נַ ח ַלת ַעבדי י ָּ

ס

1 55הוי ָּכל־ ָּצמא ל ָ֣כו ַל ַמים וַ א ֶ ֵ֥שר ָֽאין־לו ָּכ ִֶ֑סף לכו שברו ֶו ֱָֽאכלו ול ָ֣כו
לוא־כ ֶסף ובלֵ֥ וא מחיר ַ ֵ֥יַֽין ו ָּח ָּ ָֽלב׃
ֶ
שברו ב
ָּ 2ל ָּמה תשקלו־ ֶכ ֶסף ָֽבלוא־ ֶל ֶחם ויגיע ֶכם בלָ֣ וא ל ָּׂשב ָּ ִ֑עה שמעו ָּשמו ַע
א ַלי ואכלו־טוב ותת ַע ַ ֵ֥נג ַב ֶד ֶשן נַ פש ֶ ָֽכם׃
ַ 3הטו ָּאזנ ֶכם ול ָ֣כו א ַלי שמעו ות ָ֣חי נַ פש ֶ ִ֑כם ו ֶאכר ָּתה ָּל ֶכם ב ָ֣רית
עולם ַ ָֽחס ֵ֥די ָּדוד ַהנֶ ֱא ָּמ ָֽנים׃
ָּ
4הן ֵ֥עד לאומים נ ַת ִ֑תיו נָּ גֵ֥יד ומ ַצוה לא ָֽמים׃
ָ֣ 5הן גוי ָֽלא־ת ַדע תק ָּרא וגֵ֥ וי ָֽלא־י ָּדעוך א ֶ ָ֣ליך יָּ ִ֑רוצו ל ַמ ַען יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶהיך
ולק ֵ֥דוש יׂש ָּראל ֵ֥כי פא ָּ ָֽרְך׃

ס

6דר ֵ֥שו יהָּוה בה ָּמצ ִ֑או ק ָּראהו ָֽבהיו ֵ֥תו ָּק ָֽרוב׃
7יַ עזב ָּר ָּשע ַדרכו ו ֵ֥איש ָּאוֶ ן ַמחשב ָּ ִ֑תיו ויָּ שב ֶאל־יהוָּ ה ָֽוי ַרחמהו
ל־אֹלהינו ָֽכי־יַ ר ֶ ֵ֥בה לס ָֽל ַוח׃
ו ֶא ֱ
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ָ֣ 8כי לא ַמחשבו ַתי ַמחש ָ֣בותי ֶכם ו ֵ֥לא ַדרכי ֶכם ד ָּר ָּ ִ֑כי נאם יהָּ ָֽוה׃
ומחשב ַתי
יכם ַ
ָֽ 9כי־גָּ ב ֵ֥הו ָּש ַמים מ ָּ ִ֑א ֶרץ כָ֣ן גָּ בהו ד ָּר ַכי מ ַדרכ ֶ
יכם׃
מ ַמחשבת ֶ ָֽ
שר ירד ַהגֶ ֶשם ו ַה ֶש ֶלג מן־ ַה ָּש ַמים ו ָּש ָּמה ָ֣לא יָּ שוב ֵ֚כי
11כי ַכא ֶ ָ֣
יחּה ו ָּנ ַתן זֶ ַרע ַלזר ַע ו ֶל ֶחם
־ה ָּא ֶרץ והול ָּידּה והצמ ָּ ִ֑
אם־הרָּ ָ֣וה ֶאת ָּ
ָּלא ָֽכל׃
ם־ע ָּׂשה
שר י ָ֣צא מפי ָֽלא־יָּ ֵ֥שוב א ַלי רי ָּ ִָ֑קם כי א ָּ
ָ֣ 11כן ָֽיה ֶיה ד ָּברי א ֶ ָ֣
שר ָּח ַפצתי והצל ַיח א ֶ ֵ֥שר ש ַלח ָֽתיו׃
ֶאת־א ֶ ָ֣
יכם
ָֽ 12כי־בׂשמ ָּ ָ֣חה תצאו וב ָּשלום ָֽתו ָּבלִ֑ ון ֶה ָּה ָ֣רים ו ַהג ָּבעות יפצחו לפנ ֶ
או־כף׃
רנָּ ה ו ָּכל־ע ֵ֥צי ַה ָּש ֶדה ימח ָּ ָֽ
ַ 13ת ַחת ַ ָֽהנַ עצוץ יַ ע ֶ ָ֣לה ברוש ְ ַ ֵ֥ת ַחת ַהסר ַפד יַ ע ֶלָ֣ה ה ַ ִ֑דס ו ָּה ָּיה ַ ָֽליהוָּ ה
עולם ֵ֥לא י ָּכ ָֽרת׃
לשם ל ֵ֥אות ָּ

ס

ֵ֚ 1 56כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה שמ ֵ֥רו מש ָּפט וַ ע ָׂ֣שו צ ָּדָ ָּ ִ֑קה ָֽכי־קרו ָּבה י ָֽשו ָּעתי
ָּלבוא וצד ָּקתי להגָּ ָֽלות׃
ַ 2אשרי ֱאנוש יַ ע ֶׂשה־זאת ו ֶבן־ ָּא ָּדם יַ ח ָ֣זיק ָּ ִ֑בּה שמר ַש ָּבת ָֽמ ַחללו
ל־רע׃
וש ֵ֥מר יָּ דו מע ֵׂ֥שות ָּכ ָּ ָֽ

ס

הוה
3ו ַאל־יא ַ ָ֣מר ֶבן־ ַהנ ָּכר ַהנלָּוה ֶאל־יהוָּ ה לאמר ַהבדל יַבד ַילני י ָּ
יָּבש׃
אמר ַה ָּסריס ֵ֥הן אני ֵ֥עץ ָֽ
מ ַעָ֣ל ַע ִ֑מו ו ַאל־י ַ

ס

4כי־ ָ֣כה׀ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ַל ָּ ָֽסריסים א ֶשר ישמרו ֶאת־ ַשבתו ַתי ו ָּ ָֽבחרו
שר ָּח ָּ ִ֑פצתי ו ַמחזיָקים בברי ָֽתי׃
ַבא ֶ ָ֣
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5ונָּ ַתתי ָּל ֶהם בביתי וב ָֽחומ ַתי ָּיָ֣ד וָּ שם טוב מ ָּב ָ֣נים ומ ָּבנִ֑ ות שם עו ָּלם
ֶא ֶתן־לו א ֶשר ֵ֥לא י ָּכ ָֽרת׃

ס

שם יהוָּ ה להיֵ֥ ות
6וב ָ֣ני ַהנ ָּכר ַהנלוים ַעל־יהוָּ ה ל ָּ ָ֣שרתו וָֽ ל ַאה ָּבה ֶאת־ ָ֣
יתי׃
ומחזיָקים בבר ָֽ
לו ַלע ָּב ִ֑דים ָּכל־שמר ַש ָּבת ָֽמ ַחללו ַ
7וַ הביאו ִ֞תים ֶאל־ ַ ָ֣הר ָּקדשי וׂש ַמחתים ב ָ֣בית תפ ָּלתי עוֹלתי ֶהם
ל־ה ַע ָֽמים׃
וזבחי ֶהם ל ָּרצון ַ ָֽעל־מזב ִ֑חי ָ֣כי ביתי בית־תפ ָּ ֵ֥לה י ָּקרא ל ָּכ ָּ
8נאם אד ָּ ָ֣ני יהוה מ ַקבץ נד ָ֣חי יׂש ָּר ִ֑אל עוד א ַק ֵ֥בץ ָּע ָּליו לנק ָּב ָּ ָֽציו׃
ל־חיתו ַביָּ ַָֽער׃
9כל ַחי ָ֣תו ָּׂש ָּ ִ֑די א ָּתיו ֶל ֱא ֵ֥כל ָּכ ַ

ס

11צ ִָּ֞פו עורים כ ָּלם ָ֣לא יָּ ָּדעו כ ָּלם כ ָּל ָ֣בים אלמים ֵ֥לא יוכלו לנ ִ֑ב ַח הזים
ָֽשכבים אהבי ָּלנָֽ ום׃
11ו ַהכ ָּל ָ֣בים ַעזי־נֶ ֶפש לא ָּ ָֽיַֽדעו ָּׂשב ָּעה ו ָ֣ה ָּמה רעים ֵ֥לא יָּ דעו ָּה ִ֑בין כ ָּלם
ל ַדר ָּכָ֣ם ָּפנו ֵ֥איש לבצעו מ ָּק ָֽצהו׃
12א ָּ ֵ֥תיו ֶאק ָּחה־ ַיַֽין ונסב ָּ ָ֣אה ש ָּ ִ֑כר ו ָּהיָּ ה ָּכזֶ ה יָ֣ ום ָּמ ָּחר גָּ דול ֶ ֵ֥י ֶתר מ ָֽאד׃
ַ 1 57ה ַצ ָ֣דיק ָּא ָּבד ו ֵ֥אין איש ָּ ָׂ֣שם ַעל־ ִ֑לב ו ַאנשי־ ֶח ֶסד ֶ ָֽנ ֱא ָּספים ב ָ֣אין
מבין ָֽכי־מפ ֵ֥ני ָּה ָּר ָּעה נֶ ֱא ַ ֵ֥סף ַה ַצ ָֽדיק׃
2יָּ ָ֣בוא ָּשלום יָּ נוחו ַעל־משכבו ָּ ִ֑תם הלְך נכ ָֽחו׃
3ו ַא ֶ ֵ֥תם קרבו־הנָּ ה ב ָ֣ני ענ ָּ ִ֑נה ֶ ֵ֥זַֽ ַרע מנָּ אף וַ תז ֶנָֽה׃
ַ 4על־מי תת ַענָּ גו ַעל־מי ַתר ֵ֥חיבו ֶפה ַתא ָ֣ריכו ָּל ִ֑שון ה ָֽלוא־ ַא ֶ ֵ֥תם
י־פ ַשע ֶ ֵ֥ז ַַֽרע ָּ ָֽש ֶקר׃
יל ד ֶ
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ַ 5ה ָֽנ ָּחמים ָּ ָֽבאלים ַת ַחת ָּכל־ ָ֣עץ ַרע ָּ ִ֑נַֽן שחטי ַהי ָּלדים ַבנ ָּחלים ַת ַחת
סע ֵ֥פי ַהס ָּל ָֽעים׃
6ב ַחלקי־ ַ ָ֣נ ַחל ֶחלקְך ֵ֥הם הם גו ָּר ִ֑לְך גַ ם־ ָּל ִֶ֞הם ָּש ַ ֵ֥פכת נֶ ֶסְך ֶה ֱע ָ֣לית
מנ ָּחה ַ ֵ֥ה ַעל א ֶלה ֶאנָּ ָֽחם׃
ַ 7על ַהר־גָּ ב ַה ונ ָּשא ַׂשמת מש ָּכ ִ֑בְך גַ ם־ ָּ ֵ֥שם ָּעלית לז ֵ֥ב ַח ָּ ָֽז ַבח׃
8ו ַא ַחר ַה ֶד ֶלת ו ַהמזוזָּ ה ַׂשמת זכרו ִ֑נְַֽך ָ֣כי מא ִ֞תי ג ָ֣לית ַו ַָֽתעלי הר ַחבת
־לְָ֣ך מ ֶהם ָּא ַ ֵ֥הבת מש ָּכ ָּבם ָּיֵ֥ד ָּח ָֽזית׃
מש ָּכבְך וַ תכ ָּרת ָּ
ד־מ ָּרחק
9וַ ָּתשרי ַל ֶמ ֶלְך ַב ֶש ֶמן וַ ַתרבי רק ָּ ִ֑חיְך וַ ת ַשלחי צ ַריְך ַע ָ֣
וַ ַתשפילי ַעד־ש ָֽאול׃
11ברב ַדרכְך יָּ גַ ַעת ֵ֥לא ָּא ַמרת נו ָּ ִ֑אש ַח ַית יָּ דְך ָּמ ָּצאת ַעל־כן ֵ֥לא
ָּח ָֽלית׃
11ו ֶאת־ ִ֞מי ָּד ַאגת וַ ָֽתיראי ָ֣כי ת ַכזבי ואותי ָ֣לא זָּ ַכרת לא־ ַׂשמת ַעל־ל ִ֑בְך
יראי׃
הלא אני ַמח ֶשה ו ָ֣מע ָּלם ואותי ֵ֥לא ת ָּ ָֽ
12א ֵ֥ני ַאגיד צד ָּק ִ֑תְך ו ֶ ָֽאת־ ַמע ַׂשיְך ו ֵ֥לא יועי ָֽלוְך׃
13ב ַ ָֽזעקְך יַ צי ָ֣לְך קבו ַציְך ו ֶאת־כ ָּ ֵ֥לם י ָּשא־רו ַח י ַקח־ ָּ ִ֑ה ֶבל ו ַהחו ֶ ֵ֥סה בי
ר־קד ָֽשי׃
ל־א ֶרץ וי ַירש ַה ָּ
ינ ַח ֶ
נו־ד ֶרְך ָּה ֵ֥רימו מכשול מ ֶ ֵ֥ד ֶרְך ַע ָֽמי׃
14ו ָּא ַ ֵ֥מר ָֽסלו־סלו ַפ ָּ ִ֑

ס

15כי כה ָּא ַמר ָּ ָ֣רם ונ ָּשא ש ֵ֥כן ַעד ו ָּק ָ֣דוש שמו ָּמ ֵ֥רום ו ָּקדוש ֶאש ִ֑כון
ת־ד ָּכא וש ַפל־ר ַוח ל ַהחיות ָ֣ר ַוח ש ָּפלים וָֽ ל ַהחיות לֵ֥ב נד ָּכ ָֽאים׃
ו ֶא ַ
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ָ֣ 16כי לא לעו ָּלם ָּאריב ו ֵ֥לא ָּל ֶנ ַצח ֶאק ִ֑צוף כי־רו ַח מל ָּפ ַ ָ֣ני ַ ָֽיעטוף
ונ ָּשמות א ֵ֥ני ָּע ָֽׂשיתי׃
שובב ב ֶ ֵ֥ד ֶרְך ל ָֽבו׃
ַ 17בעוֵ֥ ן בצעו ָּק ַ ֵ֥צפתי ו ַאכהו ַהס ָ֣תר ו ֶאק ִ֑צף וַ י ֵֶ֥לְך ָּ
18ד ָּר ָּ ֵ֥כיו ָּראיתי ו ֶאר ָּפ ִ֑אהו ו ַאנחהו וַ א ַשלם ָֽנחמים לו ו ַלאב ָּ ָֽליו׃
הוה
19בורא נָ֣וב ׂש ָּפ ָּ ִ֑תים ָּשלום׀ ָּשלום ָּל ָּרחוק ו ַל ָּקרוב ָּא ַ ֵ֥מר י ָּ
אתיו׃
ור ָּפ ָֽ
21ו ָּהר ָּשעים ַכ ָּיָ֣ם נג ָּ ִ֑רש כי ַהשקט ָ֣לא יו ָּכל וַ יגר ֵ֥שו מי ָּמיו ֶ ֵ֥ר ֶפש וָּ ָֽטיט׃
ָ֣ 21אין ָּשלום ָּא ַ ֵ֥מר ֱאֹל ַהי ָּלר ָּש ָֽעים׃

ס

1 58ק ָּרא בגָּ רון ַאל־ ַתחׂשְך ַכשו ָּפר ָּה ָ֣רם קו ֶ ִ֑לך ו ַהגד ל ַעמי פש ָּעם
אתם׃
ול ֵ֥בית יַ עקב ַחט ָּ ָֽ
2ואותי יֵ֥ ום יום ידרשון ו ַ ֵ֥ד ַעת ד ָּר ַכי יֶ ח ָּפ ִ֑צון כ ִ֞גוי א ֶשר־צ ָּדָ ָּ ָ֣קה ָּע ָּׂשה
ומש ַפט ֱאֹל ָּהיו ָ֣לא ָּעזָּ ב יש ָּאלוני משפטי־ ֶצ ֶדק קר ַ ֵ֥בת ֱאֹלהים יֶ ח ָּפ ָֽצון׃
ָּ 3ל ָּמה ַצמנו ו ָ֣לא ָּראי ָּת ע ֵ֥נינו נַ פשנו ו ָ֣לא ת ָּ ִ֑דע ָ֣הן ביום ָֽצמ ֶכם
תמצאו־ח ֶפץ ו ָּכל־ ַעצבי ֶכם תנ ָֽגׂשו׃
ָ֣ 4הן לריב ו ַמ ָּצה ָּתצומו ול ַהכות ב ֶאג ָ֣רף ֶ ִ֑ר ַשע לא־ ָּת ָ֣צומו ַכיום
ל ַהש ֵ֥מ ַיע ַב ָּמרום קול ֶ ָֽכם׃
5ה ָּכזֶ ה ָֽיהיֶ ה ָ֣צום ֶאב ָּחרהו יום ַענֵ֥ ות ָּא ָּדם נַ פ ִ֑שו ה ָּלכף כ ַאגמן ראשו
יהוה׃
ו ַׂשק וָּ א ֶפר יַ צ ַיע ה ָּלזֶ ה תק ָּרא־צום ויֵ֥ ום ָּרצון ַל ָּ ָֽ
מוטה
6הלָ֣ וא זֶ ה ָ֣צום ֶאב ָּחרהו ַפת ַח ַחרצ ָ֣בות ֶר ַשע ַהתר אג ָ֣דות ָּ ִ֑
ל־מוטה תנַ ָֽתקו׃
ָּ
ו ַש ַלח רצוצים ָּחפשים ו ָּכ
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7הלוא ָּפרס ָּ ָֽל ָּרעב ַלח ֶמך וַ ענ ֵ֥יים מרודים ָּ ָ֣תביא ָּ ִ֑בית ָֽכי־תר ֶאה ָּערם
וכסיתו ומב ָּׂשרך ֵ֥לא תת ַע ָּ ָֽלם׃
ָ֣ ָּ 8אז י ָּבָ ַקע ַכ ַש ַחר או ֶרך וַ אר ָּכתך מה ָּ ָ֣רה תצ ָּ ִ֑מח ו ָּה ַלְך ל ָּפנֶ יך צד ֶקך
כ ֵ֥בוד יהָּוה יַ ַאס ֶ ָֽפך׃
ָּ 9אז תק ָּרא וַ יהָּ ָ֣וה יַ ענֶ ה ת ַשַוע ויא ַ ָ֣מר ה ִ֑נני אם־ ָּתסיר מ ָֽתוכך מו ָּטה
ר־אוֶ ן׃
ש ַ ֵ֥לח ֶאצ ַבע ו ַד ֶב ָּ ָֽ
אורך וַ אפ ָּלתך
11ו ָּתפק ָּ ָֽל ָּרעב נַ פ ֶשך ו ֶנ ֵֶ֥פש נַ ע ָּנה ַתׂש ִ֑ב ַיע וזָּ ַרח ַבח ֶשְך ֶ
ַ ָֽכ ָּצ ֳה ָּ ָֽרים׃
ית
11ונָּ חךָ֣ יהוָּ ה ָּתמיד והׂשבי ַע ב ַצח ָּצחות נַ פ ֶשך ו ַעצמ ֶתיך יַ ח ִ֑ליץ ו ָּהי ָּ
ימיו׃
מוצָ֣א ַמים א ֶ ֵ֥שר לא־י ַכזבו מ ָּ ָֽ
כ ַ ָ֣גַֽן ָּרוֶ ה וכ ָּ
קומם וק ָּרא לך ג ָ֣דר
עולם מוס ֵ֥די דור־וָּ דור ת ִ֑
12ו ָּבנו ממך ָּחר ָ֣בות ָּ
ֶפ ֶרץ מש ֵ֥בב נתיבות ָּל ָּ ָֽש ֶבת׃
את ַל ַש ָּבת
13אם־ ָּתשיב מ ַש ָּבת ַרג ֶלך ע ֵׂ֥שות ח ָּפ ֶציך ביָ֣ ום ָּקד ִ֑שי ו ָּק ָּר ָּ
ענֶ ג לקדוש יהוָּ ה מכ ָּבד וכ ַבדתו מע ָׂ֣שות ד ָּר ֶכיך ממ ֵ֥צוא ֶחפצך ו ַד ֵ֥בר
ָּד ָּ ָֽבר׃
ל־ב ֳָ֣מותי ָּ ִ֑א ֶרץ ו ַהא ַכלתיך נַ ח ַלת
ָּ 14אז תת ַענַ ג ַעל־יהוָּ ה והר ַכבתיך ַע ָּ
הוה ד ָֽבר׃
יַ ע ָ֣קב ָּאביך כי ֵ֥פי י ָּ

ס

1 59הן ָֽלא־ ָּקצ ָּ ֵ֥רה יַ ד־יהָּוה ָֽמהו ִ֑שי ַע ולא־ ָּכב ָּ ֵ֥דה ָּאזנו מש ָֽמו ַע׃
2כי אם־עו ָֽנתי ֶכם ָּהיָ֣ ו ַמבדלים בינ ֶכם לבין ֱא ָֹֽלהי ֶ ִ֑כם ו ַח ָֽטאותי ֶכם
הסתירו ָּפנים מ ֶכם מש ָֽמ ַוע׃
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רו־ש ֶקר
יכם דב ֶ
3כי ַכפי ֶכם נגאלָ֣ ו ַב ָּדם ו ֶאצבעות ֶיכם ֶ ָֽב ָּעוִ֑ ן ׂשפ ָֽתות ֶ
לשונ ֶכם ַעו ָּ ֵ֥לה ֶתה ֶגָֽה׃
4אין־ק ָ֣רא ב ֶצ ֶדק ו ֵ֥אין נש ָּפט ֶב ֱאמו ָּ ִ֑נה ָּבטו ַח ַעל־תהו ו ַד ֶבר־ ָּשוא ָּה ֵ֥רו
הוליד ָּ ָֽאוֶ ן׃
ָּע ָּמל ו ֵ֥
יהם יָּמות
5ביצי צפעוני בקעו וקו ֵ֥רי ַע ָּכביש יֶ ֱא ִ֑רגו ָּהאכל מ ָֽביצ ֶ
זורה ת ָּב ַ ֵָ֥קע ֶאפ ֶ ָֽעה׃
ו ַה ֶ
י־אוֶ ן
יהם ַ ָֽמעׂש ָּ
יהם ַ ָֽמעׂש ֶ
ָֽ 6קורי ֶהם לא־יהיָ֣ ו ל ֶבגֶ ד ו ֵ֥לא ית ַכסו ב ַ ָֽמעׂש ֶ ִ֑
יהם׃
ופ ַעל ָּח ָּמס ב ַכפ ֶ ָֽ
ֵ֥
ַ 7רגלי ֶהם ָּל ַ ָ֣רע יָּ רצו ָֽוי ַמהרו לשפְך ָּ ָ֣דם נָּ ָ ִ֑קי ַמחש ָֽבותי ֶהם ַמחש ָ֣בות
לותם׃
ָּאוֶ ן ֵ֥שד וָּ ֶש ֶבר במס ָּ ָֽ
ֶ 8ד ֶרְך ָּשלום ָ֣לא יָּ ָּדעו ו ֵ֥אין מש ָּפט ב ַמעגלו ָּ ִ֑תם נתי ָֽבותי ֶהם עק ָ֣שו ָּל ֶהם
ֵ֚כל ד ָ֣רְך ָּבּה ֵ֥לא יָּ ַדע ָּש ָֽלום׃
ַ 9על־כן ָּר ַחק מש ָּפט מ ֶמנו ו ֵ֥לא ַתשיגנו צ ָּדָ ָּ ִ֑קה נ ַקֶוה ָּלאור והנה־ח ֶשְך
לנגהות ָּבאפלֵ֥ ות נ ַה ָֽלְך׃
11נ ַ ָֽגש ָּשה ַ ָֽכעורים קיר וכ ֵ֥אין עי ַנַֽים נגַ ִ֑ש ָּשה ָּכ ַשלנו ַ ָֽב ָּצ ֳה ַרים ַכנֶ ֶשף
ָּב ַאש ַמנים ַכמ ָֽתים׃
11נֶ ֱה ֶמה ַכדבים כ ָּלנו ו ַכיונים ָּה ָ֣גה נֶ ה ֶ ִ֑גה נ ַקֶוה ַלמש ָּפט וָּ ַאין ָֽלישו ָּעה
ָּרח ָּ ֵָ֥קה מ ֶ ָֽמנו׃
ָֽ 12כי־ ַרבו פ ָּשעינו נֶ ג ֶדך ו ַחטאותינו ָּעָ֣נ ָּתה ָּ ִ֑בנו ָֽכי־פ ָּשעָ֣ינו א ָּתנו
וַ עונתינו י ַ ָֽדענָֽ ום׃
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ָּ 13פש ַע ו ַכחש ַ ָֽביהוָּ ה ונָּ סוג מ ַא ַ ָ֣חר ֱאֹל ִ֑הינו ַד ֶבר־ ָ֣ע ֶשק ו ָּס ָּרה הרו והגו
י־ש ֶקר׃
מלב דבר ָּ ָֽ
14וה ַסג ָּאחור מש ָּפט וצ ָּדָ ָּקה מ ָּר ָ֣חוק ַתע ִ֑מד ָֽכי־ ָּכש ָּלה ָּ ָֽברחוב ֱא ֶמת
ונכ ָּחה לא־תו ַ ֵ֥כל ָּל ָֽבוא׃
15וַ תהי ָּ ָֽה ֱא ֶמת נֶ ע ֶד ֶרת ו ָּ ֵ֥סר מ ָּרע משתו ִ֑לל וַ ַיַֽרא יהָּוה וַ ֵ֥י ַַֽרע בע ָּיניו
י־אין מש ָּ ָֽפט׃
ָֽכ ֵ֥
16וַ יַ רא ָֽכי־ ָ֣אין איש וַ ישתומם ָ֣כי ָ֣אין ַמפ ִ֑גי ַע וַ תו ַ ָֽשע לו זרעו וצד ָּקתו
ֵ֥היא ס ָּמ ָּ ָֽכתהו׃
17וַ יל ַבש צ ָּד ָּקה ַכשריָּ ן ו ֵ֥כו ַבע ישו ָּעה ברא ִ֑שו וַ יל ִַ֞בש בגדי נָּ ָּקם
תלב ֶשת וַ ַי ֵַ֥עט ַכמעיל קנ ָּ ָֽאה׃
18כ ַעל גמלות כ ַ ָ֣על י ַשלם ח ָּ ָ֣מה ל ָּצ ָּריו גמול ל ָֽאי ָּ ִ֑ביו ָּלאיים ג ֵ֥מול
י ַשלָֽם׃
בודו ָֽכי־יָּבוא
ח־ש ֶמש ֶאת־כ ִ֑
ת־שם יהוָּ ה וממז ַר ֶ
19ו ָֽייראו ָֽמ ַמע ָּרב ֶא ָ֣
הוה ֵ֥נס ָּסה ָֽבו׃
ַכנָּ ָּהר ָּצר ֵ֥ר ַוח י ָּ
21ו ָּבא לציון גואל ול ָּש ֵ֥בי ֶפ ַשע ביַ ָֽ ע ִ֑קב נאם יהָּ ָֽוה׃
שר ָּע ֶליך וד ָּב ַרי
21וַ אני ָ֣זאת בריתי או ָּתם ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה רוחי א ֶ ָ֣
ר־ׂשמתי ב ִ֑פיך ָֽלא־יָּ מושו מפיך ומפי זַ רעך ומפי ֶז ַַֽרע זַ רעך ָּא ַ ָ֣מר
א ֶש ַ ָ֣
ד־עולם׃
ָּ ָֽ
יהוָּ ה מ ַע ָּתה ו ַע

ס

ֵ֥ 1 60קומי אורי ָ֣כי ָּ ָ֣בא או ִ֑רְך וכ ֵ֥בוד יהָּוה ָּע ַ ֵ֥ליְך זָּ ָּ ָֽרח׃
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ה־א ֶרץ וַ ע ָּר ֶפל לא ִ֑מים ו ָּע ַליְך יז ַ ָ֣רח יהוָּ ה וכבודו
ָֽ 2כי־הנה ַהח ֶשְך י ַכ ֶס ֶ
ָּע ַ ֵ֥ליְך י ָּר ֶ ָֽאה׃
3ו ָּהל ֵ֥כו גוים לאו ִ֑רְך ומ ָּלכים ל ֵ֥נגַ ּה זַ ר ָֽחְך׃
ׂ4ש ָֽאי־ ָּסביב עינַ יְך וראי כ ָּלם נקב ָ֣צו ָּ ָֽבאו־ ָּ ִ֑לְך ָּבנַ יְך מ ָּר ָ֣חוק יָּ באו
ובנ ַתיְך ַעל־ ַ ֵ֥צד ת ָּא ַ ָֽמנָּ ה׃
ופ ַ ֵ֥חד ו ָּר ַחב ל ָּבבְִ֑ך ָֽכי־י ָּהפְך ָּע ַליְך ה ָ֣מון יָּ ם ֵ֥חיל גוים
ָּ 5אז תראי ונָּ ַהרת ָּ
ֵ֥יָּבאו ָּ ָֽלְך׃
ָֽ 6שפ ַעת ג ַמלים ת ַכסְך בכרי מדיָּ ן ועי ָּפה כ ָּלם מש ָּ ָ֣בא יָּ ִ֑באו זָּ ָּהב
הוה י ַב ָֽשרו׃
ולבונָּ ה י ָּשאו ותהלֵ֥ ת י ָּ
ל־רצון מזבחי
ָּ 7כל־צאן ק ָּדר י ָּ ָ֣קבצו ָּלְך אי ֵ֥לי נ ָּביות י ָּשר ִ֑תונֶ ְך יַ עלו ַע ָּ
ובית תפ ַארתי א ָּפ ָֽאר׃
ֵ֥
8מי־א ֶלה ָּכ ָּ ָ֣עב תעו ֶ ִ֑פינָּ ה ו ַכיונים ֶאל־ארבתי ֶ ָֽהם׃
י־לי׀ איָ֣ים י ַקוו וָּ ֳאניות ַתרשיש ָּב ָ֣ראשנָּ ה ל ָּהביא ָּבנַ יְך ָֽמ ָּרחוק
ָֽ 9כ ָ֣
ֹלהיְך ולק ֵ֥דוש יׂש ָּראל ֵ֥כי פא ָּ ָֽרְך׃
הוָ֣ה ֱא ַ
ַכס ָּ ֵ֥פם וז ָּה ָּבם א ָּ ִ֑תם לשם י ָּ
11ו ָּבנו ב ָֽני־נ ָּכר חמ ַתיְך ו ַמלכי ֶהם י ָּשר ִ֑תונֶ ְך כי בקצפי הכיתיְך וברצוני
ָֽר ַחמ ָֽתיְך׃
יומם וָּ ַלי ָּלה ָ֣לא י ָּסגִ֑רו ל ָּהביא א ַליְך ָ֣חיל גוים
11ופתחו ש ָּע ַריְך ָּתמיד ָּ ֵ֥
ומלכ ֶיהם נהוגָֽים׃
ַ
ָֽ 12כי־ ַהגוי ו ַה ַממ ָּל ָּכה א ֶ ֵ֥שר לא־יַ ַעבדוְך יא ִ֑בדו ו ַהגוים ָּח ֵ֥רב יֶ ֱח ָּ ָֽרבו׃
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13כבוד ַהל ָּבנון א ַ ָ֣ליְך יָּ בוא ברוש תד ָּ ֵ֥הר ות ַאשור יַ ח ָּ ִ֑דו ל ָּפאר מ ָ֣קום
מק ָּדשי ומ ֵ֥קום ַרג ַלי א ַכ ָֽבד׃
ל־כ ֵ֥פות ַרג ַליְך
14ו ָּהלכו א ַליְך שחו ַח בנָ֣י מ ַענַ יְך ו ָֽהש ַתחוו ַע ַ
ָּכל־מ ַנָֽא ָּ ִ֑ציְך ו ָָּקראו ָּלְך ָ֣עיר יהוָּ ה ציון ק ֵ֥דוש יׂש ָּר ָֽאל׃
ַ 15ת ַחת ֱהיותְך עזו ָּ ֵ֥בה וׂשנו ָּאה ו ָ֣אין עו ִ֑בר ו ַׂשמתיְך לג ָ֣און עו ָּלם מׂשוׂש
ֵ֥דור וָּ ָֽדור׃
16ויָּ נַ קת ח ָ֣לב גוים ו ֵ֥שד מ ָּלכים תי ָּ ִ֑נַֽקי ויָּ ַד ַעת ָ֣כי אני יהוָּ ה ָֽמושיעְך
וגאלְך א ֵ֥ביר יַ ע ָֽקב׃
ָ֣ ַ 17ת ַחת ַהנח ֶשת ָּא ָ֣ביא זָּ ָּהב ו ַת ַחת ַה ַברזֶ ל ָּ ָ֣אביא ֶכ ֶסף ו ַת ַחת ָּ ָֽהעצים
נח ֶשת ו ַ ֵ֥ת ַחת ָּהא ָּבנים ַבר ֶזִ֑ל ו ַׂשמתי פק ָּדתְך ָּשלום ונג ַׂשיְך צ ָּד ָּ ָָֽקה׃
18לא־י ָּש ַמע עוד ָּח ָּמס ב ַארצְך ֵ֥שד וָּ ֶש ֶבר בגבו ָּ ִ֑ליְך ו ָּק ָּראת ישו ָּעה
חומ ַתיְך וש ָּע ַריְך תה ָּ ָֽלה׃
19לא־ ָֽיהיֶ ה־ ָּלְך עוד ַה ֶש ֶמש ל ָ֣אור יו ָּמם ולַֽנגַ ּה ַהיָּ ר ַח לא־יָּ ָ֣איר ָּלְִ֑ך
אֹלהיְך לתפ ַאר ָֽתְך׃
עולם ו ַ
ה־לְך יהוָּ ה ל ָ֣אור ָּ
ו ָּהיָּ ָּ
21לא־יָּ ֵ֥בוא עוד שמשְך וירחְך ָ֣לא י ָּא ִ֑סף ָ֣כי יהוָּ ה ָֽיהיֶ ה־ ָּלְך ל ָ֣אור עו ָּלם
ו ָּשלמו י ֵ֥מי ֶאב ָֽלְך׃
21ו ַעמְך כ ָּ ָ֣לם ַצדיקים לעו ָּלם ָ֣יירשו ָּ ִ֑א ֶרץ נ ֶצר ַמ ָּט ַעו ַמע ֵׂ֥שה יָּ ַדי
להת ָּפ ָֽאר׃
ַ 22ה ָּקטן ָֽיה ֶי ָ֣ה ָּל ֶא ֶלף ו ַה ָּצעיר לגָ֣ וי ָּע ִ֑צום א ֵ֥ני יהָּוה בע ָּ ֵ֥תּה אחי ֶ ָֽשנָּ ה׃

1065

ס

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

שר ענָּ וים ש ָּל ַחני
1 61רו ַח אד ָּ ֵ֥ני יהוה ָּע ָּ ִ֑לי יַ ַען ָּמ ַשח יהוָּ ה אתי ל ַב ָ֣
ח־ק ַוח׃
ַלח ָ֣בש לנשברי־לב לקרא לשבוים דרור ו ַלאסורים פ ַק ָֽ
2לקרא שנַ ת־ ָּרצון ַ ָֽליהוָּ ה ויֵ֥ ום נָּ ָ ָּקם לאֹל ִ֑הינו לנַ חם ָּכל־אב ָֽלים׃
ָּ 3ל ָׂ֣שום׀ ַלאבלָ֣י ציון ָּלתת ָּל ֶהם פאר ַ ָ֣ת ַחת א ֶפר ֶש ֶמן ָּׂשׂשון ַ ָ֣ת ַחת
א ֶבל ַמע ָ֣טה תה ָּלה ַת ַחת ָ֣ר ַוח כ ָּ ִ֑הה וק ָּרא ָּל ֶהם אילָ֣י ַה ֶצ ֶדק ַמ ַ ֵ֥טע
הוה להת ָּפ ָֽאר׃
י ָּ
4ו ָּבנו ָּחר ָ֣בות עו ָּלם שמ ֵ֥מות ָֽראשנים יקו ִ֑ממו וחדשו ָּ ָ֣ערי ח ֶרב
שממות ֵ֥דור וָּ ָֽדור׃
5ו ָּעמ ָ֣דו זָּ רים ו ָּרעו צאנ ֶ ִ֑כם וב ָ֣ני נ ָּכר א ָּכרי ֶכם וכרמי ֶ ָֽכם׃
6ו ַא ֶתם כהני יהוָּ ה ת ָּקראו מ ָּשר ָ֣תי ֱאֹלהינו י ָּאמר ָּל ֶ ִ֑כם חיל גוים
תאכלו ובכבו ָּדם תתיַ ָּ ָֽמרו׃
ַ 7ת ַחת ָּבשת ֶכם משנֶ ה וכל ָּמה יָּ ָ֣רנו ֶחל ָּ ִָ֑קם ָּלכן ב ַאר ָּצם מש ֶנָ֣ה י ָּירשו
עולם תהיֶ ֵ֥ה ָּל ֶ ָֽהם׃
ׂשמ ַ ֵ֥חת ָּ
ָ֣ 8כי אני יהוָּ ה א ָ֣הב מש ָּפט ׂש ֵ֥נא גָּ זל בעו ָּ ִ֑לה ונָּ ַתתי פע ָּל ָּתם ֶב ֱא ֶמת
עולם ֶאכ ֵ֥רות ָּל ֶ ָֽהם׃
וב ֵ֥רית ָּ
9ונו ַדע ַבגוים זַ ר ָּעם ו ֶצ ֱא ָּצאי ֶהם ב ָ֣תוְך ָּה ַע ִ֑מים ָּכל־ ָֽראי ֶהם יַ כירום כי
הוה׃
ֵ֥הם ֶז ַַֽרע ב ַ ֵ֥רְך י ָּ ָֽ

ס

ׂ11שוׂש ָּא ָׂ֣שיׂש ַ ָֽביהוָּ ה ָּתגל נַ פשי ָֽבאֹל ַהי כי הלבי ַשני בגדי־יֶ ַשע מ ֵ֥עיל
יה׃
צ ָּדָ ָּקה י ָּע ָּ ִ֑טני ֶ ָֽכ ָּח ָּתן י ַכ ָ֣הן פאר ו ַכ ַכ ָּלה ַתע ֶ ֵ֥דה כ ֶ ָֽל ָּ
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11כי ָּכ ָּא ֶרץ תו ָ֣ציא צמ ָּחּה וכגַ ָּנה זרו ֶ ָ֣עי ָּה ַתצ ִ֑מי ַח ָ֣כן׀ אד ָּ ָ֣ני יהוה יַ צמי ַח
גוים׃
ל־ה ָֽ
צ ָּד ָּקה ותה ָּלה ֶנַֽגֶ ד ָּכ ַ
1 62ל ַמ ַען ציון ָ֣לא ֶא ֱח ֶשה ול ַ ֵ֥מ ַען ירו ָּש ַלם ָ֣לא ֶאש ִ֑קוט ַעד־יצא ַכנגַ ּה
שוע ָּתּה כ ַל ֵ֥פיד יב ָּ ָֽער׃
צד ָּקּה וי ָּ
שם ָּח ָּדש א ֶשר ֵ֥פי
2ו ָּראו גוים צדקְך ו ָּכל־מ ָּלכים כבו ִ֑דְך וק ָּרא ָּלְך ָ֣
הוה י ֳק ֶ ָֽבנו׃
י ָּ
ֹלהיְך׃
ף־א ָּ ָֽ
לוכה ב ַכ ֱ
הוִ֑ה וצ ֵ֥נוף מ ָּ
3ו ָּהיית ע ֶ ֵ֥ט ֶרת תפ ֶא ֶרת ביַ ד־י ָּ
ָֽ 4לא־י ָּאמר ָּלְך עוד עזו ָּבה ול ַארצְך לא־י ָּא ֵ֥מר עוד ש ָּמ ָּמה ָ֣כי ָּלְך
י־חפץ יהוָּ ה ָּבְך ו ַארצְך ת ָּב ָֽעל׃
עולִ֑ה ָֽכ ָּ
י־בּה ול ַארצְך ב ָּ
י ָּקרא ֶחפצ ָּ
ל־כ ָּלה יָּ ֵׂ֥שיׂש
תולה יב ָּעלוְך ָּב ָּ ִ֑נַֽיְך ומׂשוׂש ָּח ָּתן ַע ַ
ָֽ 5כי־יב ַעל ָּבחור ב ָּ
ֹלהיְך׃
ָּע ַליְך ֱא ָּ ָֽ
ַ 6על־חומ ַ ָ֣תיְך ירו ָּש ַלם הפ ַקדתי ָֽשמרים ָּכל־ ַהיום ו ָּכל־ ַה ַלי ָּלה ָּתמיד
ל־דמי ָּל ֶ ָֽכם׃
ָ֣לא יֶ ֱח ִ֑שו ַה ַמזכרים ֶאת־יהוָּ ה ַא ֳ
וש ַלם תה ָּלה ָּב ָּ ָֽא ֶרץ׃
כונן ו ַעד־יָּ ׂשים ֶאת־י ָֽר ָּ
7ו ַ ָֽאל־תתנֵ֥ ו ֳדמי לִ֑ ו ַעד־י ִ֞
ם־אתן ֶאת־דגָּ נְך עוד ַ ָֽמא ָּכל
8נש ַבע יהָּוה ָֽבימינו ובז ָ֣רו ַע עזִ֑ ו א ֶ
ל ָ֣אי ַביְך ואם־ישתו בנָֽי־נ ָּכר ָֽתירושְך א ֶ ֵ֥שר יָּ ַג ַעת ָֽבו׃
הוִ֑ה וָֽ מ ַקב ָּ ֵ֥ציו ישתהו ב ַחצ ֵ֥רות
9כי מ ַאס ָּפיו יאכלהו ו ָֽהללו ֶאת־י ָּ
ָּקד ָֽשי׃

ס

11עברו עברו ַבש ָּערים ַפנו ֶ ָ֣ד ֶרְך ָּה ָּ ִ֑עם ָ֣סלו סלו ַ ָֽהמס ָּלה ַסקלָ֣ ו מ ֶא ֶבן
ל־ה ַע ָֽמים׃
ָּה ֵ֥רימו נס ַע ָּ
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11ה ָ֣נה יהוָּ ה השמי ַע ֶאל־ק ָ֣צה ָּה ָּא ֶרץ אמרו ל ַבת־ציון ה ֵ֥נה ישעְך ָּ ִ֑בא
הנה ׂש ָּכרו אתו ופע ָּלתו ל ָּפ ָּ ָֽניו׃
12ו ָּקר ֵ֥או ָּל ֶהם ַעם־ ַהק ֶדש גאו ָ֣לי יהָּ ִ֑וה ו ָּלְך י ָּק ָ֣רא דרו ָּשה עיר ֵ֥לא
נֶ ֱע ָּ ָֽז ָּבה׃

ס

1 63מי־ ֶזָ֣ה׀ ָּ ָ֣בא מ ֱאדום חמוץ בגָּ דים מ ָּבצ ָּרה ֶזֵ֚ה ָּה ָ֣דור בלבושו צ ֶעה
הוש ַיע׃
ב ָ֣רב כ ִ֑חו אני מ ַד ֵ֥בר בצ ָּד ָָּקה ַ ֵ֥רב ל ָֽ
ַ 2מ ֵ֥דו ַע ָּאדם ללבו ֶ ִ֑שך ובגָּ ֶדיך כד ֵ֥רְך ב ַ ָֽגת׃
3פו ָּ ָ֣רה׀ ָּד ַ ָ֣רכתי ל ַבדי ו ָֽמ ַעמים ָֽאין־ ָ֣איש אתי ו ֶאדר ָ֣כם ב ַאפי ו ֶארמסם
בושי ֶאג ָּ ָֽאלתי׃
ל־מל ַ
ַבח ָּמ ִ֑תי ויז נצ ָּחם ַעל־בגָּ ַדי ו ָּכ ַ
4כי יֵ֥ ום נָּ ָ ָּקם בל ִ֑בי וש ַ ֵ֥נת גאו ַלי ָּ ָֽב ָּאה׃
ושע לי זרעי וַ ח ָּמתי ֵ֥היא
סומְך וַ ת ַ ָֽ
ִ֑
5ו ַאביט ו ָ֣אין עזר ו ֶאשתומם ו ָ֣אין
ס ָּמ ָּ ָֽכתני׃
אוריד ָּל ָּא ֶרץ נצ ָּ ָֽחם׃
6ו ָּאבוס ַעמים ב ַאפי וַ א ַשכרם ַבח ָּמ ִ֑תי ו ֵ֥

ס

ָֽ ַ 7חסדי יהָּוה׀ ַאזכיר תהלָ֣ ת יהוָּ ה כ ַעל ֵ֥כל א ֶשר־ג ָּמ ָּלנו יהָּ ִ֑וה ו ַרב־טוב
לבָ֣ית יׂש ָּראל א ֶשר־ג ָּמ ָּ ֵ֥לם ָֽכ ַרח ָּמיו וכ ֵ֥רב ח ָּס ָּ ָֽדיו׃
8וַ יא ֶמר ַאְך־ ַע ָ֣מי ה ָּמה ָּבנים ָ֣לא י ַש ִ֑קרו וַ י ֵ֥הי ָּל ֶהם למו ָֽשי ַע׃
יעם ב ַאה ָּב ֵ֥תו וב ֶחמ ָּלתו ָ֣הוא
ומל ַאְך ָּפנָּ יו ָֽהוש ָּ
ָֽ 9ב ָּכל־ ָּצ ָּר ָּ ָ֣תם׀ ָ֣לא ָּצר ַ
עולם׃
ג ָּא ָּלִ֑ם ַוַָֽֽינַ טלֵ֥ם ַוַָֽֽינַ שאם ָּכל־י ֵ֥מי ָּ ָֽ
11וה ָּמה ָּמ ֵ֥רו ועצבו ֶאת־ ָ֣רו ַח ָּקד ִ֑שו וַ י ָּה ֵ֥פְך ָּל ֶהם לאויב ֵ֥הוא
נל ַחם־ ָּ ָֽבם׃
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שה ַע ִ֑מו ַאי ָ֣ה׀ ַ ָֽה ַמעלָ֣ם מיָּ ם ֵ֚את רעָ֣י צאנו ַאיה
11וַ יז ֵ֥כר י ָֽמי־עו ָּלם מ ֶ ָ֣
ת־ר ַוח ָּקד ָֽשו׃
ַה ָּ ֵ֥שם בקרבו ֶא ֵ֥
12מוליְך לי ָ֣מין מ ֶשה זרו ַע תפ ַאר ִ֑תו בוָ ָֽק ַע ַמים מפני ֶהם ַלע ֵׂ֥שות לו
ֵ֥שם עו ָּ ָֽלם׃
13מולי ָּכם ַבתה ִ֑מות ַכ ֵ֥סוס ַבמד ָּבר ֵ֥לא י ָּכ ָֽשלו׃
יחנו ֵ֚כן נ ַ ָ֣הג ָּת ַעמך ַלע ֵׂ֥שות לך
הוה תנ ֶ ִ֑
ַ 14כבה ָּמה ַבבק ָּ ָ֣עה תרד ֵ֥ר ַוח י ָּ
ֵ֥שם תפ ָּ ָֽא ֶרת׃
ַ 15הבט מ ָּש ַמים וראה מז ֵ֥בל ָּקדשך ותפ ַאר ֶ ִ֑תך ַאיה קנ ָּ ָֽאתך וג ָ֣בור ֶתך
ה ֵ֥מון מ ֶעיך ָֽו ַַֽרח ֶמיך א ַ ֵ֥לי הת ַא ָּ ָֽפקו׃
ָֽ 16כי־ ַא ָּ ָ֣תה ָּאבינו כי ַאב ָּר ָּהם ָ֣לא י ָּד ָּענו ויׂש ָּראל ָ֣לא יַ כי ָּ ִ֑רנו ַא ָּתה יהוָּ ה
עולם ש ֶ ָֽמך׃
ָּאבינו גא ֵ֥לנו ָֽמ ָּ
ָ֣ ָּ 17ל ָּמה ַתתענו יהוָּ ה מד ָּר ֶכיך ַתק ֵ֥שי ַח לבנו מיר ָּא ֶ ִ֑תך ֵ֚שוב ל ַ ָ֣מ ַען
ע ָּב ֶדיך שבטי נַ ח ָּל ֶ ָֽתך׃
־קד ֶ ִ֑שך ָּצרינו בוססו מק ָּד ֶ ָֽשך׃
ַ 18למצ ָּער יָּ רשו ַעם ָּ
לוא־ק ַרע ָּת
ָּ
יהם
של ָּת ָּבם ָֽלא־נק ָּ ֵ֥רא שמך על ֶ ִ֑
א־מ ַ ָ֣
ָּ 19היינו ָֽמעו ָּלם ָֽל ָּ
ָּש ַמים יָּ ַרד ָּת מ ָּפ ֶניך ָּה ֵ֥רים נָּ ָֽזלו׃
1 64כקד ַח ָ֣אש ה ָּמסים ַ ֵ֚מים תב ֶעה־אש להו ֵ֥די ַע שמך ל ָּצ ֶ ִ֑ריך מ ָּפ ֶניך
גוים יר ָּ ָֽגזו׃
ֵ֥
ַ 2בעׂשותךֵ֥ נו ָּראות ָ֣לא נ ַקֶ ִ֑וה יָּ ַרד ָּת מ ָּפ ֶניך ָּה ֵ֥רים נָּ ָֽזלו׃
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זולָ֣תך יַ ע ֶׂשה
א־ר ָּא ָּתה ֱאֹלהים ָּ
3ומעו ָּ ֵ֥לם לא־ ָּשמעו ָ֣לא ֶה ֱאזִ֑ינו ַעָ֣ין ָֽל ָּ
־לו׃
למ ַחכה ָֽ
ן־א ָּתה ָּק ַצפ ָּת ַוָֽנֶ ֱח ָּטא
ת־ׂשׂש ו ָ֣עׂשה ֶצ ֶדק בד ָּר ֶכיך יזכ ִ֑רוך ה ַ
ָּ 4פ ַגע ָּת ֶא ָּ
עולם ונוָּ ָֽש ַע׃
ָּב ֶ ֵ֥הם ָּ
5וַ נהי ַכ ָּטמא כ ָּלנו וכ ֶ ֵ֥בגֶ ד עדים ָּכל־צדק ִ֑תינו וַ ָּנ ֶבל ֶ ָֽכ ָּע ֶלה כ ָּלנו וַ עוננו
ָּכ ֵ֥ר ַוח י ָּש ָֽאנו׃
6ואין־קו ָ֣רא בשמך מתעורר ל ַהח ָ֣זיק ָּ ִ֑בְך ָֽכי־הס ַתר ָּת ָּפנֶ יך מ ֶמנו
וַ תמוגנו ביַ ד־עונָֽנו׃
7ו ַע ָּ ֵ֥תה יהָּוה ָּא ָ֣בינו ָּ ִ֑א ָּתה א ַנחנו ַהח ֶמר ו ַא ָּ ָ֣תה יצרנו ו ַמע ֵׂ֥שה יָּ דך
כ ָּ ָֽלנו׃
ַ 8אל־תקצף יהוָּ ה ַעד־מאד ו ַאל־ ָּל ַעד תז ָ֣כר ָּעוִ֑ ן ֵ֥הן ַה ֶבט־ ָּנא ַעמךֵ֥
כ ָּ ָֽלנו׃
ָּ 9ע ֵ֥רי ָּקדשך ָּהיָ֣ ו מד ָּ ִ֑בר ציון מד ָּ ָ֣בר ָּהיָּ ָּתה ירו ָּש ַלם ש ָּמ ָּ ָֽמה׃
שנו ותפ ַארתנו א ֶשר ָֽהללוך אבתינו ָּה ָּיה לׂש ָ֣ר ַפת ִ֑אש
11בית ָּקד ָ֣
ו ָּכל־ ַמח ַמדינו ָּה ָּיֵ֥ה ל ָּחר ָּ ָֽבה׃
ַ 11ה ַעל־ ֵ֥א ֶלה תת ַא ַפק יהָּ ִ֑וה ֶת ֱח ֶ ֵ֥שה ות ַעננו ַעד־מ ָֽאד׃

ס

שני ָּא ַמרתי הנָ֣ני הנני
1 65נד ַרשתי ללָ֣ וא ָּש ָּאלו נמצאתי ל ָ֣לא בק ִ֑
ֶאל־גוי ָֽלא־ק ָּ ֵ֥רא בש ָֽמי׃
2פ ַרׂשתי יָּ ַדי ָּכל־ ַהיום ֶאל־ ַ ָ֣עם סו ִ֑רר ַההלכים ַה ֶ ָ֣ד ֶרְך לא־טוב ַא ַחר
יהם׃
ַמחשבת ֶ ָֽ
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ָּ 3ה ָּעם ַה ַמכעי ֵ֥סים אותי ַעל־ ָּפ ַני ָּת ִ֑מיד ָֽזבחים ַבגַ נות וָֽ מ ַקטרים
ל־הלבנָֽים׃
ַע ַ
ַ 4ה ָֽישבים ַבק ָּברים ו ַבנצורים יָּ ִ֑לינו ָּה ָֽאכלים ב ַ ָׂ֣שר ַהחזיר ופ ַ ֵ֥רק פגלים
יהם׃
כל ֶ ָֽ
ָּ 5ה ָֽאמרים ק ַ ָ֣רב א ֶליך ַאל־תגַ ש־בי ָ֣כי ק ַדש ִ֑תיך ֵ֚א ֶלה ָּע ָּ ָ֣שן ב ַאפי ֵ֥אש
ל־היָֽ ום׃
י ֶק ֶדת ָּכ ַ
6ה ֵ֥נה כתו ָּבה ל ָּפ ָּ ִ֑ני לא ֶא ֱח ֶׂשה ָ֣כי אם־ש ַלמתי וש ַלמתי ַעל־חי ָּ ָָֽקם׃
ל־ה ָּהרים
7עונתי ֶכם וַ עונת אבות ֶיכם יַ ח ָּדו ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה א ֶשר קטרו ַע ֶ ָ֣
ומדתי פע ָּל ָּתם ָֽראש ָּנה ֶעל־ חי ָּ ָָֽקם׃
ל־הג ָּבעות חר ִ֑פוני ַ
ו ַע ַ

ס

ָ֣ 8כה׀ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ַכא ֶשר י ָּמצא ַהתירוש ָּ ָֽב ֶאשכול ו ָּא ַמר
ל־תשחיתהו ֵ֥כי ב ָּר ָּכה ִ֑בו כן ֶ ָֽא ֱע ֶׂשה ל ַ ָ֣מ ַען ע ָּב ַדי לבלתי ַ ָֽהש ֵ֥חית
ַא ַ
ַה ָֽכל׃
9והוצאתי ָֽמיַ עקב זֶ ַרע ומיהו ָּדה יו ָ֣רש ָּה ָּ ִ֑רי ויר ָ֣שו ָּה בח ַירי וַ ע ָּב ַדי
נו־ש ָּמה׃
ישכ ָּ ָֽ
11ו ָּה ָּיה ַה ָּשרון לנוה־צאן ו ֵ֥ע ֶמק ָּעכור ל ָ֣ר ֶבץ ָּבָ ָּ ִ֑קר ל ַעמי א ֶ ֵ֥שר ד ָּר ָֽשוני׃
11ו ַא ֶתם עז ָ֣בי יהוָּ ה ַהשכחים ֶאת־ ַ ָ֣הר ָּקד ִ֑שי ַ ָֽהערכים ַלגַ ד של ָּחן
ו ַ ָֽהמ ַמלאים ַלמנֵ֥י ממ ָּ ָֽסְך׃
יתם
12ו ָּמניתי ֶאת ֶכם ַל ֶח ֶרב וכל ֶכם ַל ֶ ָ֣ט ַבח תכ ָּרעו יַ ַען ָּק ָּראתי ו ָ֣לא ענ ֶ
א־ח ַפצתי
ובא ֶ ֵ֥שר ָֽל ָּ
ד ַברתי ו ָ֣לא ש ַמע ֶ ִ֑תם וַ ַתעׂשו ָּה ַרע בעינַ י ַ
ב ַחר ֶ ָֽתם׃
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ָּ 13ל ִ֞כן כה־ ָּא ַ ָ֣מר׀ אד ָּ ָ֣ני יהוה הנה ע ָּב ַדי׀ יאכלו ו ַא ֶ ָ֣תם תר ָּעבו הנה
ע ָּב ַדי ישתו ו ַא ֶ ָ֣תם תצ ָּ ִ֑מאו הנה ע ָּב ַדי יׂש ָּמחו ו ַא ֶ ֵ֥תם ת ָֽבשו׃
14הנה ע ָּב ַדי יָּ רנו מ ָ֣טוב ִ֑לב ו ַא ֶתם תצעקו מכ ָ֣אב לב ומ ֵ֥ש ֶבר רו ַח
תי ָֽלילו׃
15והנַ ח ֶתם שמ ֶכם לשבו ָּעה לבחי ַרי וֶ ֱהמיתך אד ָּ ָ֣ני יה ִ֑וה ו ַלע ָּב ָּ ֵ֥דיו
יק ָּרא ֵ֥שם ַא ָֽחר׃
אֹלהי ָּאמן ו ַהנש ָּבָ֣ע ָּב ָּא ֶרץ י ָּש ַבע
16א ֶשר ַהמת ָּברְך ָּב ָּא ֶרץ ית ָּברְך ב ָ֣
אֹלהי ָּא ִ֑מן ָ֣כי נשכחו ַה ָּצרות ָּה ָ֣ראשנות ו ֵ֥כי נסתרו מע ָּינָֽי׃
ב ָ֣
ָֽ 17כי־הנ ֵ֥ני בורא ָּש ַ ֵ֥מים ח ָּדשים וָּ ָּ ָ֣א ֶרץ ח ָּד ָּ ִ֑שה ולא תזָּ ַכרנָּ ה ָּה ָ֣ראשנות
ו ֵ֥לא ַתע ֶלינָּ ה ַעל־ ָֽלב׃
בורא כי הנני בורא
ָֽ 18כי־אם־ׂשיׂשו וגילו עדי־ ַעד א ֶשר אנָ֣י ִ֑
רוש ַלם ג ָּילה ו ַע ָּ ֵ֥מּה ָּמ ָֽׂשוׂש׃
ֶאת־י ָּ
19וגַ ל ֵ֥תי בירו ָּש ַלם ו ַׂשׂש ָ֣תי ב ַע ִ֑מי ו ָֽלא־י ָּש ַ ֵ֥מע ָּבּה עוד ֵ֥קול בכי ו ֵ֥קול
ז ָּע ָּ ָָֽקה׃
21לא־ ָֽיהיֶ ה מ ָּשם עוד עול יָּ מים וזָּ קן א ֶ ֵ֥שר ָֽלא־י ַמלא ֶאת־יָּ ָּ ִ֑מיו ָ֣כי
ַהנַ ַער ֶבן־מ ָּאה ָּשנָּ ה יָּ מות ו ַ ָ֣החו ֶטא ֶבן־מ ָּ ֵ֥אה ָּש ָּנה יק ָּ ָֽלל׃
21ו ָּבנֵ֥ ו ָּבתים ויָּ ָּ ִ֑שבו ונָּ ט ָ֣עו כ ָּרמים ו ָּאכלו פר ָּ ָֽים׃
22לא יבנו ו ַא ָ֣חר ישב ֵ֥לא יטעו ו ַא ָ֣חר יא ִ֑כל ָֽכי־כימי ָּהעץ י ָ֣מי ַעמי
ירי׃
ו ַמע ֵׂ֥שה יד ֶיהם י ַבלֵ֥ ו בח ָּ ָֽ
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23לא ָֽייגעו ָּלריק ו ֵ֥לא ילדו ַל ֶב ָּה ָּלִ֑ה ָ֣כי זֶ ַרע ברוכי יהוָּ ה ה ָּמה
ו ֶצ ֱא ָּצא ֶיהם א ָּ ָֽתם׃
24ו ָּה ָּ ֵ֥יה ֶ ָֽט ֶרם־יק ָּראו וַ א ָ֣ני ֶא ֱע ֶ ִ֑נה עוד ֵ֥הם מ ַדברים וַ א ֵ֥ני ֶאש ָּ ָֽמע׃
25זאב ו ָּט ֶלה יר ָ֣עו כ ֶא ָּחד ו ַאריה ַכ ָּבָ ָּ ָ֣קר ָֽיא ַכל־ ֶת ֶבן ונָּ ָּחש ָּע ָּפָ֣ר ַלח ִ֑מו
הוָֽה׃
ל־הר ָּקדשי ָּא ַ ֵ֥מר י ָּ
ָֽלא־יָּ רעו ו ָֽלא־יַ שחיתו ב ָּכ ַ ֵ֥

ס

שר
ֵ֚ 1 66כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ַה ָּש ַ ָ֣מים כסאי ו ָּה ָּא ֶרץ ה ָ֣דם ַרג ָּ ִ֑לי אי־ ֶ ֵ֥זה ַבית א ֶ ָ֣
נוח ָֽתי׃
תבנו־לי ואי־ ֶ ֵ֥זה ָּמקום מ ָּ
ל־זָ֣ה ַאביט
הוִ֑ה ו ֶא ֶ
2ו ֶאת־ ָּכל־א ֶלה יָּ ָ֣די ָּע ָּׂש ָּתה וַ יהיֵ֥ ו ָּכל־א ֶלה נאם־י ָּ
ל־עני ונכה־ר ַוח ו ָּחרד ַעל־ד ָּב ָֽרי׃
ֶא ָּ
3שוחט ַהשור ַמכה־איש זוב ַח ַה ֶשה ָ֣ע ָֽרף ֶכ ֶלב ַמעלה מנ ָּחה
יהם
ַדם־חזיר ַמז ֵ֥כיר לב ָּנה מ ָּ ָ֣ב ָֽרְך ָּ ִ֑אוֶ ן גַ ם־ה ָּמה ָּ ָֽבחרו ב ַדרכ ֶ
ובשקוצ ֶיהם נַ פ ָּ ֵ֥שם ָּח ָֽפ ָּצה׃
4גַ ם־א ִ֞ני ֶאב ַ ָ֣חר ב ַתעללי ֶהם ומגָֽ ור ָּתם ָּא ָ֣ביא ָּל ֶהם ַי ַען ָּק ָּראתי ו ָ֣אין
־ח ַפצתי ָּב ָּ ָֽחרו׃
עונֶ ה ד ַברתי ו ָ֣לא ָּש ִ֑מעו וַ יַ עׂשו ָּה ַרע בעינַ י ו ַבא ֶ ֵ֥שר ָֽלא ָּ
ס

5שמעו ד ַבר־יהוָּ ה ַהחרדים ֶאל־ד ָּב ִ֑רו ָּאמרו אחי ֶכם ׂשנאי ֶכם מנַ די ֶכם
ל ַמ ַען שמי יכ ַ ָ֣בד יהוָּ ה ונר ֶ ֵ֥אה בׂשמ ַחת ֶכם ו ֵ֥הם י ָֽבשו׃
6קול ָּשאון מעיר קול ָֽמהי ָּ ִ֑כל ָ֣קול יהוָּ ה מ ַש ֵ֥לם גמול לאי ָּ ָֽביו׃
יטה זָּ ָּ ָֽכר׃
7ב ֶ ֵ֥ט ֶרם ָּתחיל יָּ ָּל ִָּ֑דה ב ֶט ֶרם ֵ֥יָּבוא ח ֶבל ָּלּה והמ ֵ֥ל ָּ
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ָֽ 8מי־ ָּש ַ ָ֣מע ָּכזאת מי ָּר ָּאה ָּכא ֶלה היו ַחל ֶא ֶרץ ביָ֣ ום ֶא ָּחד אם־יָּו ֵָֽ֥לד גוי
ָֽיה׃
ת־ב ֶנ ָּ
י־ח ָּלה גַ ם־יָּ ל ָּ ֵ֥דה ציון ֶא ָּ
ַ ָ֣פ ַעם ֶא ָּ ִ֑חת ָֽכ ָּ
ַ 9הא ֵ֥ני ַאשביר ו ֵ֥לא אוליד יא ַ ָ֣מר יהָּ ִ֑וה אם־אני ַהמוליד ו ָּע ַצרתי ָּא ַ ֵ֥מר
ֱאֹל ָּ ָֽהיְך׃

ס

ׂ11שמחו ֶאת־ירו ָּש ַלם ו ֵ֥גילו ָּבּה ָּכל־אה ֶ ִ֑בי ָּה ׂשיׂשו א ָּתּה ָּמׂשוׂש
יה׃
ל־ה ָֽמת ַאבלים ָּע ֶ ָֽל ָּ
ָּכ ַ
11ל ַמ ַען ָֽתינקו וׂש ַבע ֶתם משד ַתנח ֶ ִ֑מי ָּה ל ַמ ַען ָּתמצו והת ַענַ ג ֶתם מ ֵ֥זיז
בודּה׃
כ ָּ ָֽ

ס

ָֽ 12כי־ ָ֣כה׀ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה הנ ָ֣ני נ ֶ ָֽטה־א ֶלי ָּה כנָּ ָּהר ָּשלום וכ ַנ ַחל שוטף כ ֵ֥בוד
ל־צד תנָּ ׂשאו ו ַעל־בר ַכים ת ָּש ֳע ָּ ָֽשעו׃
גוים ָֽוינַ ק ֶ ִ֑תם ַע ַ
וש ַלם תנ ָּ ָֽחמו׃
13כאיש א ֶ ֵ֥שר אמו תנַ ח ֶ ִ֑מנו כן ָּ ָֽאנכי א ַ ָ֣נ ֶחמ ֶכם וב ָֽיר ָּ
14וראי ֶתם ו ָּ ָׂ֣שׂש לב ֶכם ו ַעצמותי ֶכם ַכ ֶ ָ֣ד ֶשא תפ ַ ִ֑רחנָּ ה ונוד ָּעה יַ ד־יהוָּ ה
ֶאת־ע ָּב ָּדיו וזָּ ַעם ֶאת־אי ָּ ָֽביו׃
סופה ַמרכב ָּ ִ֑תיו ל ָּהשיב בח ָּמה ַאפו
ָֽ 15כי־הנה יהוָּ ה ָּב ָ֣אש יָּבוא ו ַכ ָּ
י־אש׃
וגַ ע ָּרתו ב ַלהב ָֽ
הוָֽה׃
ל־ב ָּ ִׂ֑שר ו ַרבו ַ ָֽחל ֵ֥לי י ָּ
ת־כ ָּ
16כי ָּבאש יהָּ ָ֣וה נש ָּפט וב ַחרבו ֶא ָּ
ׂשר
ַ 17המת ַקדשים ו ַה ָֽמ ַטהרים ֶאל־ ַהגַ נות ַא ַחר ַא ַחד ַב ָּתוֶ ְך ָֽאכלי ב ַ ָ֣
הוָֽה׃
ַהחזיר ו ַה ֶש ֶקץ ו ָּה ַעכ ָּ ִ֑בר יַ ח ָּ ֵ֥דו יָּ ספו נאם־י ָּ
ל־הגוים ו ַהלשנִ֑ ות
ת־כ ַ
יהם ָּב ָּאה ל ַק ֵ֥בץ ֶא ָּ
ומחש ָ֣בת ֶ
יהם ַ
18ו ָּאנכי ַמעׂש ֶ
בודי׃
ָּובאו ו ָּר ֵ֥או ֶאת־כ ָֽ
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19ו ַׂשמתי ָּב ֶהם אות וש ַלח ָ֣תי מ ֶ ָ֣הם׀ פליטים ֶ ָֽאל־ ַהגו ִ֞ים ַתרשיש ֵ֥פול
א־שמעו
ולוד ֵ֥משכי ֶק ֶשת ת ַבָ֣ל ויָּ ָּ ִ֑וַֽן ָּהאיָ֣ים ָּהרחקים א ֶשר ל ָּ
א־ר ָ֣או ֶאת־כבודי והגֵ֥ידו ֶאת־כבודי ַבגויָֽם׃
ֶאת־שמעי ול ָּ
21וה ָ֣ביאו ֶאת־ ָּכל־אחי ֶ ָ֣כם מ ָּכל־ ַהגו ָ֣ים׀ מנ ָּ ָ֣חה׀ ַ ָֽליהוָּ ה ַבסוסים ו ָּב ֶר ֶכב
הוה
רוש ַלם ָּא ַ ָ֣מר י ָּ ִ֑
ו ַב ַצבים ו ַבפ ָּרדים ו ַבכר ָּכרות ַ ָ֣על ַ ֵ֥הר ָּקדשי י ָּ
הוה׃
־המנ ָּחה בכ ֵ֥לי ָּטהור ֵ֥בית י ָּ ָֽ
שר יָּ ביאו בני יׂש ָּראל ֶאת ַ
ַכא ֶ ָ֣
הוָֽה׃
21וגַ ם־מ ֶ ֵ֥הם ֶא ַקח ַלכה ֵ֥נים ַללוים ָּא ַ ֵ֥מר י ָּ
שר ַה ָּש ַ ָ֣מים ַה ֳח ָּדשים ו ָּה ָּא ֶרץ ַהח ָּד ָּשה א ֶשר אנֵ֥י ע ֶׂשה
ָ֣ 22כי ַכא ֶ ָ֣
הוִ֑ה כן יַ ע ֵ֥מד זַ רע ֶכם ושמ ֶ ָֽכם׃
עמ ֵ֥דים ל ָּפ ַני נאם־י ָּ
ל־ב ָּׂשר
23ו ָּהיָּ ה ָֽמדי־ח ֶדש ב ָּחדשו ומ ֵ֥די ַש ָּבת ב ַש ַב ִ֑תו יָּבוא ָּכ ָּ
הוָֽה׃
להש ַתחוֵ֥ ת ל ָּפ ַני ָּא ַ ֵ֥מר י ָּ
24ויָּ צ ָ֣או ו ָּראו בפגרי ָּהאנָּ שים ַהפשעים ִ֑בי ָ֣כי תו ַלע ִָּ֞תם ָ֣לא ָּתמות
וא ָּשם ָ֣לא תכ ֶבה ו ָּהיֵ֥ ו ד ָּראון ל ָּכל־ ָּב ָּ ָֽׂשר׃
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