מיכה MICHA
יותם ָּא ָּ ֵ֥חז
ימי ָּ
יכה ַה ָ֣מ ַרשתי ב ֵ֥
שר ָּהיָּ ה ֶאל־מ ָּ
הוָ֣ה׀ א ֶ ָ֣
1 1ד ַבר־י ָּ
וש ָּ ָֽלם׃
ר־ח ָּזֵ֥ה ַעל־שמרון ו ָֽיר ָּ
הודה א ֶש ָּ
יחזק ָּיה ַמלכָ֣י י ָּ ִ֑
2שמעו ַע ָ֣מים כ ָּלם ַהקשיבי ֶ ָ֣א ֶרץ ומֹל ָּ ִ֑אּה ויהי אדנָּ י יהוה ָּב ֶכם לעד
יכל ָּקד ָֽשו׃
אד ָּני מה ַ ֵ֥
ל־ב ֳמותי ָּ ָֽא ֶרץ׃
קומו ויָּ ַ ֵ֥רד ו ָּד ַרְך ַע ָּ ֵ֥
הוה יצָ֣א ממ ִ֑
ָֽ 3כי־הנֵ֥ה י ָּ
4ונָּ ַמסו ֶ ָֽה ָּהרים ַתח ָּתיו ו ָּהע ָּמָקים ית ַב ָּ ִ֑קעו ַכדונַ ג מפ ָ֣ני ָּהאש כ ַמים
מורד׃
מגָּ ֵ֥רים ב ָּ ָֽ
־פ ַָ֣שע יַ עקב הלוא
5ב ֶפ ַשע ַ ָֽיעקב ָּכל־זאת וב ַחטאות בָ֣ית יׂש ָּר ִ֑אל ָֽמי ֶ
רוש ָּ ָֽלם׃
הודה הלוא י ָּ
ָֽשמרון ומי ָּב ָ֣מות י ָּ
יה
יה ויס ֶד ָּ
6ו ַׂשמ ֵ֥תי שמרון ל ֵ֥עי ַה ָּש ֶדה ל ַמ ָּ ָ֣טעי ָּ ִ֑כ ֶרם והגַ רתי ַלגַ י א ָּבנֶ ָּ
אגַ ֶ ָֽלה׃
יה ָּא ָׂ֣שים
יה י ָּשר ָ֣פו ָּבאש ו ָּכל־ע ַצ ֶב ָּ
ל־אתנַ נֶ ָּ
7ו ָּכל־פסי ֶ ָ֣לי ָּה י ַכתו ו ָּכ ֶ
זונה יָּ ָֽשובו׃
ד־את ַנֵַֽ֥ן ָּ
ש ָּמ ָּ ִ֑מה כי מ ֶאת ַנַֽן זונָּ ה ק ָּב ָּצה ו ַע ֶ
ַ 8על־זאת ֶאספ ָּ ָ֣דה ואילי ָּלה איל ָּ ֵ֥כה ש ָּילל ו ָּע ִ֑רום ֶא ֱע ֶׂשה מספד ַכ ַתנים
וא ֶבל כבנֵ֥ ות יַ ע ָּנָֽה׃
ד־ש ַער ַעמי
הודה נָּ ַגע ַע ַ ֵ֥
י־ב ָּאה ַעד־י ָּ
ֵ֥ 9כי אנו ָּשה ַמכו ֶ ִ֑תי ָּה כ ָּ
רוש ָּ ָֽלם׃
ַעד־י ָּ
ל־תגידו ָּבכו ַאל־תב ִ֑כו בבָ֣ית ל ַעפ ָּרה ָּע ָּפר הת ַפ ָּ ָֽלשתי׃
 11בגַ ת ַא ַ
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יוש ֶבת ַ ָֽצאנָּ ן מס ַפד
־ב ֶשת לא ָּיָֽצ ָּאה ֶ ָ֣
יוש ֶבת ָּשפיר ֶעריָּ ה ִ֑
11עב ֵ֥רי ָּל ֶכם ֶ ֵ֥
בָ֣ית ָּהא ֶצל י ַ ֵ֥קח מ ֶכם ֶעמ ָּד ָֽתו׃
רוש ָּ ָֽלם׃
י־י ַַֽרד ָּרע מ ָ֣את יהוָּ ה ל ַש ַער י ָּ
יוש ֶבת ָּמ ִ֑רות ָֽכ ָּ
י־ח ָּ ָֽלה לטוב ֶ ָ֣
ָֽ 12כ ָּ ֵ֥
יוש ֶבת ָּל ִ֑כיש ראשית ַח ָּ ֵ֥טאת היא ל ַבת־ציון
13רתם ַה ֶמר ָּכ ָּבה ָּל ֶר ֶכש ֶ ָ֣
י־בְך נמצאו פש ֵ֥עי יׂש ָּר ָֽאל׃
כ ָּ ֵ֥
מור ֶשת ַגִ֑ת ָּבתי ַאכזיב ל ַאכזָּ ב ל ַמלכי
ָּ 14לכן תתנָ֣י שלוחים ַעל ֶ ָ֣
יׂש ָּר ָֽאל׃
יוש ֶבת ָּ ָֽמר ָּ ִ֑שה ַעד־עד ָּלֵ֥ם יָּבוא כ ֵ֥בוד יׂש ָּר ָֽאל׃
15עד ַהירש ָּ ָ֣אבי ָּלְך ֶ
נוגַֽיְך ַהרחבי ָּקר ָּחתְך ַכנֶ ֶשר ֵ֥כי גָּ לו מ ָֽמְך׃
ָּ 16קר ָ֣חי וָּ גזי ַעל־בני ַתע ָּ ִ֑

ס

וה ֵ֥כי
בותם באור ַהב ֶקר יַ עׂש ָּ
ופעלי ָּרע ַעל־משכ ָּ ִ֑
1 2הוי ָֽחשבי־ ָּאוֶ ן ֵ֥
יֶ ש־לאל יָּ ָּ ָֽדם׃
2ו ָּחמדו ָּׂשדות וגָּ זָּ לו ו ָּבתים ונָּ ָּ ִׂ֑שאו ו ָּ ָֽעשקו ֶ ָ֣ג ֶבר וביתו ואיש ונַ ח ָּל ָֽתו׃

פ

ל־המש ָּפ ָּ ֵ֥חה ַהזאת ָּר ָּ ִ֑עה א ֶשר
ָּ 3לכן ֵ֚כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה הנ ֵ֥ני חשב ַע ַ
רומה כי ֵ֥עת ָּר ָּעה ָֽהיא׃
יכם ולא ָֽתלכו ָּ
ארת ֶ
א־תמישו מ ָּשם ַצו ָֽ
ָֽל ָּ
ַ 4ביום ַההוא י ָּשא עלי ֶ ָ֣כם ָּמ ָּשל ונָּ ָּהה נהי ָֽנהיָּ ה ָּא ַמר ָּש ָ֣דוד נ ַשדנו
שובב ָּׂשדינו י ַח ָֽלק׃
יָּמיש לי ל ֵ֥
ֵ֥ח ֶלק ַעמי יָּ ִ֑מיר ֵ֚איְך ָ֣
הוָֽה׃
גורל בק ַהל י ָּ
ָּ 5לכן ָֽלא־ ָֽיה ֶי ָ֣ה לך ַמש ֵ֥ליְך ֶח ֶבל ב ָּ ִ֑
ַ 6אל־ ַתטפו יַ טי ִ֑פון ָֽלא־יַ ָ֣טפו ָּלא ֶלה ֵ֥לא י ַסג כל ָֽמות׃
ֶ 7ה ָּא ָ֣מור ָֽבית־יַ עקב ה ָּק ַצר ָ֣ר ַוח יהוָּ ה אם־א ֶלה ַמע ָּל ָּלִ֑יו הלוא ד ָּב ַרי
הולְך׃
ייטיבו עם ַהיָּ ָּ ֵ֥שר ָֽ
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8ו ֶאתמול ַעמי לאוי ָ֣ב יקומם מ ָ֣מול ַׂשל ָּמה ֶא ֶדר ַתפש ִ֑טון מעב ָ֣רים
ֶב ַטח שובי מל ָּח ָּ ָֽמה׃
עולם׃
יה תק ֵ֥חו ה ָּדרי ל ָּ ָֽ
9נשי ַעמי ת ָּ ָ֣גַֽרשון מבית ַ ָֽתענ ֶ ִ֑גי ָּה מ ַעל ָֽע ָּל ֶל ָּ
ָ֣ 11קומו ולכו ֵ֥כי לא־זאת ַהמנו ָּ ִ֑חה ַבע ֵ֥בור ָּטמ ָּאה ת ַחבל ו ֶ ֵ֥ח ֶבל נמ ָּ ָֽרץ׃
ש ֶקר כזב ַא ָ֣טף לך ַל ַיַֽין ו ַלש ָּ ִ֑כר ו ָּה ָּיֵ֥ה ַמטיף ָּה ָּ ֵ֥עם
11לו־ ִ֞איש ה ֵ֥לְך ר ַוח וָּ ֶ ָ֣
ַה ֶזָֽה׃
ָּ 12אסף ֶא ֱאסף יַ ע ָ֣קב כ ָּלְך ַקבץ א ַקבץ שא ָ֣רית יׂש ָּראל ַי ֵַ֥חד אׂש ֶימנו
כ ָ֣צאן ָּבצ ָּ ִ֑רה כע ֶדר ב ָ֣תוְך ַה ָּ ָֽדברו תה ֶימנָּ ה מ ָּא ָּ ָֽדם׃
יהם ָּ ָֽפרצו ַוַָֽֽיַ עברו ַש ַער וַ י ָ֣צאו ִ֑בו וַ יַ עבר ַמל ָּכם
ָּ 13ע ָּלה ַהפרץ לפנ ֶ
אשם׃
יהוה בר ָּ ָֽ
יהם וַ ָּ
לפנ ֶ

פ

אשי יַ עקב וקציני בָ֣ית יׂש ָּר ִ֑אל הלָ֣ וא ָּל ֶכם
1 3וָּ א ַמר שמעו־נָּ א ָּר ָ֣
ת־המש ָּ ָֽפט׃
ָּל ַד ַעת ֶא ַ
מותם׃
יהם ושא ָּרם מ ַ ֵ֥על ַעצ ָּ ָֽ
עורם ָֽמעל ֶ
ֵׂ֥ 2שנאי טוב ו ָ֣אהבי ָּ ִ֑רעה גזלי ָּ
ת־עצ ָֽמת ֶיהם
יהם הפשיטו ו ֶא ַ
עורם מעל ֶ ָ֣
שר ָּאכלו ש ָ֣אר ַעמי ו ָּ
3וַ א ֶ ָ֣
שר ַבסיר וכ ָּב ָּׂשר ב ֵ֥תוְך ַק ָּ ָֽל ַחת׃
ופרׂשו ַכא ֶ ָ֣
פצִ֑חו ָּ
ֵ֚ ָּ 4אז יזע ָ֣קו ֶאל־יהוָּ ה ו ֵ֥לא יַ ע ֶנה או ָּ ִ֑תם ויַ סתר ָּפ ָּניו מ ֶהם ָּבעָ֣ת ַההיא
יהם׃
ַכא ֶ ֵ֥שר הרעו ַמ ַעלל ֶ ָֽ

פ

יהם
ת־ע ִ֑מי ַהנשכים בשנ ֶ
ֵ֚ 5כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ַעל־ ַהנביאים ַה ַמת ָ֣עים ֶא ַ
יהם וקד ֵ֥שו ָּע ָּליו מל ָּח ָּ ָֽמה׃
ו ָּקר ָ֣או ָּשלום וַ א ֶשר לא־י ָ֣תן ַעל־פ ֶ
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ָּ 6ל ִ֞כן ַלי ָּלה ָּל ֶכם ָֽמ ָּחזון ו ָּחש ָּ ֵ֥כה ָּל ֶכם מק ִ֑סם ָּוב ָּאה ַה ֶש ֶמש
ל־הנביאים ו ָּק ַ ֵ֥דר על ֶיהם ַהיָֽ ום׃
ַע ַ
7ו ָ֣בשו ַהחזים ו ָּ ָֽחפרו ַה ָ֣קסמים ו ָּע ֵ֥טו ַעל־ ָּׂש ָּפם כ ָּ ִ֑לם כי ֵ֥אין ַמענה
ֱאֹל ָֽהים׃
בורה ל ַהגיד
ת־ר ַוח יהוָּ ה ומש ָּפט וג ָּ ִ֑
8ואו ָּלם ָּאנ ִ֞כי ָּמלאתי כ ַח ֶא ָ֣
אתו׃
ל ַיָֽעקב פשעו וליׂש ָּראל ַח ָּט ָֽ

ס

9שמעו־ ָּ ָ֣נא זאת ָּראשי ָ֣בית יַ עקב וקציני ָ֣בית יׂש ָּר ִ֑אל ַ ָֽהמ ַתע ָ֣בים
ל־הי ָּש ָּרה י ַע ָֽקשו׃
מש ָּפט ו ֵ֥את ָּכ ַ
ירוש ַלם ב ַעו ָּ ָֽלה׃
11ב ֶ ֵ֥נה ציון ב ָּד ִ֑מים ו ָּ
שי ָּה׀ ב ָ֣ש ַחד ישפטו וכהנֶ י ָּה במ ָ֣חיר יורו ונבי ֶאי ָּה ב ֶ ָ֣כ ֶסף יק ִ֑סמו
ָּ 11רא ֶ ָ֣
־ת ֵ֥בוא ָּעלינו ָּר ָּ ָֽעה׃
ו ַעל־יהוָּ ה י ָּש ָ֣ענו לאמר הלוא יהוָּ ה בקרבנו ָֽלא ָּ
ָּ 12לכן בג ַלל ֶכם ציון ָּׂש ֶ ָ֣דה ָֽת ָּח ִ֑רש וירו ָּש ַלם ע ָ֣יין ָֽתהיֶ ה ו ַ ֵ֥הר ַה ַבית
ל ָּב ֵ֥מות ָּי ַָֽער׃

פ

הוה נָּ כון ב ָ֣ראש ֶה ָּהרים
1 4ו ָּה ָּיָ֣ה׀ ב ַאח ָ֣רית ַהיָּ מים יהיֶ ה ַ ָ֣הר בית־י ָּ
ונ ָּ ֵ֥שא הוא מג ָּב ִ֑עות ונָּ ה ֵ֥רו ָּע ָּליו ַע ָֽמים׃
ֹלהי
ל־הר־יהוָּ ה ו ֶאל־בית ֱא ָ֣
ָֽ 2ו ָּהל ִ֞כו גו ָ֣ים ַרבים ו ָּ ָֽאמרו ל ָ֣כו׀ ונַ ע ֶלָ֣ה ֶא ַ
תורה
יַ עקב ויורנו מד ָּר ָּכיו ונל ָּכה ב ָֽארח ָּ ִ֑תיו כי מציון תצָ֣א ָּ
ירוש ָּ ָֽלם׃
הוה מ ָּ
וד ַבר־י ָּ
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ד־ר ִ֑חוק וכתתו
3ו ָּש ַפט ֵ֚בין ַע ָ֣מים ַרבים והוכ ַיח לגויֵ֥ם עצמים ַע ָּ
יהם ל ַמזמרות ָֽלא־יׂש ִ֞או גוי ֶאל־גוי ֶח ֶרב
יתת ֶ
יהם לאתים וַ חנ ָֽ
ַחרבת ֶ
ולא־ילמ ֵ֥דון עוד מל ָּח ָּ ָֽמה׃
4ויָּ שבו ָ֣איש ַת ַחת גַ פנו ו ַ ֵ֥ת ַחת תאנָּ תו ו ָ֣אין ַמח ִ֑ריד כי־פי יהָּ ֵ֥וה
צ ָּבאות ד ָֽבר׃
הוֵ֥ה
ֹלהיו וַ אנַ חנו נלְך בשם־י ָּ
שם ֱא ָּ ִ֑
ֵ֚ 5כי ָּכל־ ָּ ָ֣ה ַעמים ילכו איש ב ָ֣
עולם וָּ ֶ ָֽעד׃
ֱאֹלהינו ל ָּ ֵ֥

פ

ַ 6ביום ַההוא נאם־יהוָּ ה ָֽאס ָּפה ַה ָ֣צל ָּעה ו ַהנ ָּד ָּחה א ַק ִ֑ב ָּצה וַ א ֶשר
הר ָֽעתי׃
הוה
ומ ַלְך י ָּ
7ו ַׂשמתי ֶאת־ ַה ָֽצל ָּעה לשארית ו ַהנַ ה ָּל ָּאה לגָ֣ וי ָּע ִ֑צום ָּ
ד־עולם׃
ָּ ָֽ
יהם ב ַ ָ֣הר ציון מ ַע ָּתה ו ַע
על ֶ

פ

וב ָּאה ַה ֶממ ָּש ָּלה
אתה ָּ
8ו ַא ָּ ָ֣תה מג ַדל־ע ֶדר ע ֶפל ַבת־ציון ָּע ֶ ָ֣דיך ת ֶ ִ֑
רוש ָּ ָֽלם׃
ָּה ָ֣ראשנָּ ה ַממ ֶל ֶכת ל ַ ֵ֥בת־י ָּ
י־ה ֱחזי ֵָ֥קְך חיל
ין־בְך ָֽאם־יועצְך ָּא ָּבד ָֽכ ֶ
ַ 9ע ָּתה ָּל ֵָּ֥מה ָּתריעי ִ֑ר ַע ה ֶ ָ֣מ ֶלְך ָֽא ָּ
ַכיול ָּ ָֽדה׃
י־ע ָּתה תצאי מקריָּ ה ו ָּש ַכָ֣נת ַב ָּש ֶדה
11חולי וָּ גחי ַבת־ציון ַכיָֽ ול ָּ ִ֑דה ָֽכ ַ
שם תנָּ צלי ָּ ֵ֚שם יג ָּאלְָ֣ך יהוָּ ה מ ַכף אי ָּ ָֽביְך׃
ד־ב ֶבל ָּ ָ֣
ָּובאת ַע ָּ
11ו ַע ָּתה נֶ ֶאס ֵ֥פו ָּע ַליְך גו ָ֣ים ַר ִ֑בים ָּהאמ ָ֣רים ֶת ֱחנָּ ף ו ַ ֵ֥ת ַחז בציון עינָֽינו׃
12וה ָּמה לא ָּ ָֽיַֽדעו ַמחש ָ֣בות יהוָּ ה ו ֵ֥לא הבינו ע ָּצ ִ֑תו ֵ֥כי קב ָּצם ֶכ ָּע ֵ֥מיר
ָֽגרנָּ ה׃
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13קומי וָּ ָ֣דושי ַבת־ציון ָֽכי־ ַקר ִ֞נְך ָּאׂשים ַברזֶ ל ו ַפרס ַתיְך ָּא ָׂ֣שים נחו ָּשה
וַ הדקות ַע ָ֣מים ַר ִ֑בים ו ַהח ַרמתי ַ ָֽליהוָּ ה בצ ָּעם וח ָּילם ַלא ֵ֥דון
ל־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ָּכ ָּ
ל־הלחי את
יַכו ַ ָֽע ַ
ַ 14ע ָּתה תתגד ָ֣די ַבת־גדוד ָּמצור ָּ ָׂ֣שם ָּעלִ֑ינו ַבש ֶבט ָ֣
ש ֵ֥פט יׂש ָּר ָֽאל׃

ס

הודה ממך ָ֣לי יצא
1 5ו ַא ִָּ֞תה ָֽבית־ ֶ ָ֣ל ֶחם ֶאפ ָּר ָּתה ָּצעיר ָֽלהיות ב ַאלפָ֣י י ָּ
עולם׃
ימי ָּ ָֽ
ומוצא ָּ ֵ֥תיו מ ֶק ֶדם מ ֵ֥
ָּ
ָֽלהיֵ֥ ות מושל ביׂש ָּר ִ֑אל
ָּ 2ל ָ֣כן יתנם ַעד־ ֵ֥עת יול ָּדה יָּ ָּ ִ֑ל ָּדה ו ֶי ָ֣ ֶתר ֶא ָּחיו ישובון ַעל־בנֵ֥י יׂש ָּר ָֽאל׃
3ו ָּע ַמד ו ָּר ָּעה ב ָ֣עז יהוָּ ה בגאון שם יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ָּ ִ֑היו ויָּ ָּשבו ָֽכי־ ַע ָּ ֵ֥תה יג ַדל
י־א ֶרץ׃
ד־אפס ָּ ָֽ
ַע ַ
י־יָּבוא ב ַארצנו וכי ידרְך ב ַארמנתינו
4ו ָּה ָּ ֵ֥יה ֶזה ָּשלִ֑ ום ַא ָ֣שור׀ ָֽכ ָ֣
יכי ָּא ָּ ָֽדם׃
וַ הקמנו ָּע ָּליו שב ָּעָ֣ה רעים ושמ ָּנה נס ֵ֥
יה והציל
ת־א ֶרץ נמרד בפ ָּת ֶ ִ֑ח ָּ
5ו ָּר ִ֞עו ֶאת־ ֶא ֶרץ ַאשור ַב ֶח ֶרב ו ֶא ֶ ֵ֥
בולנו׃
י־יָּבוא ב ַארצנו ו ֵ֥כי ידרְך בג ָֽ
ָֽמ ַאשור ָֽכ ָ֣

ס

6ו ָּה ָּיָ֣ה׀ שא ָ֣רית יַ עקב ב ֶק ֶרב ַע ָ֣מים ַרבים כ ַטל מ ָ֣את יהוָּ ה כרביבים
עלי־ע ִֶׂ֑שב א ֶשר ָֽלא־י ַקוֶ ה לאיש ו ֵ֥לא ייַ חל לבנֵ֥י ָּא ָּ ָֽדם׃
7ו ָּהיָּ ה שארית יַ עקב ַבגוים ב ֶק ֶרב ַע ָ֣מים ַרבים כ ַאריה ב ַבה ָ֣מות יַ ַער
י־צאן א ֶשר אם ָּע ַבר ו ָּר ַ ֵ֥מס ו ָּט ַרף ו ֵ֥אין ַמ ָֽציל׃
ככפיר ב ֶעדר ִ֑
ל־צ ֶ ִ֑ריך ו ָּכל־אי ֶביך י ָּכ ָֽרתו׃
ָּ 8ת ֵ֥רם יָּ דך ַע ָּ
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9ו ָּה ָּיה ַביום־ ַההוא נאם־יהוָּ ה והכ ַר ֵ֥תי סו ֶסיך מקר ֶ ִ֑בך ו ַהא ַבדתי
ַמרכב ֶ ָֽתיך׃
11והכ ַרתי ָּע ָ֣רי ַאר ֶ ִ֑צך ו ָּה ַרסתי ָּכל־מב ָּצ ֶ ָֽריך׃
11והכ ַר ֵ֥תי כ ָּשפים מיָּ ֶ ִ֑דך וָֽ מעוננים ֵ֥לא ָֽיהיו־ ָּ ָֽלְך׃
12והכ ַרתי פסי ֶליך ו ַמצבו ֶתיך מקר ֶ ִ֑בך ו ָֽלא־תש ַתחֶ ֵ֥וה עוד ל ַמע ֵׂ֥שה
יָּ ֶ ָֽדיך׃
13ונָּ ַתש ֵ֥תי אשי ֶריך מקר ֶ ִ֑בך והש ַמדתי ָּע ֶ ָֽריך׃
14ו ָּעׂשיתי ב ַאף ובח ָּמה נָּ ָ ָּקם ֶאת־ ַהגו ִ֑ים א ֶשר ֵ֥לא ָּש ָֽמעו׃

ס

ת־ה ָּהרים ותש ַ ֵ֥מענָּ ה
הוה א ִ֑מר קֵ֚ ום ָ֣ריב ֶא ֶ
1 6שמעו־נָּ א ֵ֥את א ֶשר־י ָּ
קולך׃
ַהג ָּבעות ֶ ָֽ
2שמעו ָּהרים ֶאת־ ָ֣ריב יהוָּ ה ו ָּהא ָּתנים ָ֣מסדי ָּ ִ֑א ֶרץ ָ֣כי ריב ַ ָֽליהוָּ ה
ם־עמו ועם־יׂש ָּראל יתוַ ָּ ָֽכח׃
ע ַ
ומה ֶהלא ִ֑תיך ענֵ֥ה ָֽבי׃
ַ 3עמי ֶמה־ ָּע ֵׂ֥שיתי לך ָּ ָ֣
4כי ֶה ֱעלתיך מ ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ַרים ומ ֵ֥בית ע ָּבדים פדי ִ֑תיך וָּ ֶאש ַ ָ֣לח ל ָּפנֶ יך
ֶאת־מ ֶשה ַאה ֵ֥רן ומר ָּ ָֽים׃
ה־ע ָּנֵ֥ה אתו בל ָּעָ֣ם
ומ ָּ
מואב ֶ
ַ 5עמי ז ָּכר־נָּ א ַמה־יָּ ַעץ ָּב ָּלק ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּ
הוָֽה׃
ד־הגלגָּ ל ל ַמ ַען ַד ַעת צד ֵ֥קות י ָּ
ן־השטים ַע ַ
ֶבן־ב ִ֑עור מ ַ
ַ 6ב ָּמה א ַק ָ֣דם יהוָּ ה א ַכף לאֹל ָ֣הי ָּמ ִ֑רום ַהא ַקד ֶ ָ֣מנו בעולות ַבעגָּ לים ב ֵ֥ני
ָּש ָּ ָֽנה׃
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י־ש ֶמן ַה ֶאתן בכורי פשעי
7היר ֶצה יהוָּ ה ב ַאלפָ֣י אילים ב ָֽרבבות ַנָֽחל ָּ ִ֑
פ ֵ֥רי בטני ַח ַ ֵ֥טאת נַ פ ָֽשי׃
דורש ממך ָ֣כי אם־עׂשות מש ָּפט
הוה ָ֣
ומה־י ִָּ֞
ה־טוב ָּ ָֽ
8ה ֵ֥גיד לך ָּא ָּדם ַמ ִ֑
ֹלהיך׃
ם־א ֶ ָֽ
ו ַ ָ֣אה ַבת ֶח ֶסד ו ַהצנ ֵַ֥ע ֶל ֶכת ע ֱ

פ

ומי י ָּע ָּ ָֽדּה׃
9קול יהוָּ ה ָּל ָ֣עיר יק ָּרא ותוש ָּיה יר ֶ ָ֣אה ש ֶ ִ֑מך שמ ֵ֥עו ַמ ֶטה ֵ֥
עומה׃
יפת ָּרזון ז ָּ ָֽ
11עוד ַהאש בָ֣ית ָּר ָּשע אצרות ֶ ִ֑ר ַשע וא ַ ֵ֥
ַ 11ה ֶאז ֶכה ב ָ֣מאזני ֶ ִ֑ר ַשע ובכיס ַאבנֵ֥י מר ָּ ָֽמה׃
שונם רמ ָּיֵ֥ה
רו־ש ֶקר ול ָּ
יה דב ָּ ִ֑
יה ָּמל ָ֣או ָּח ָּמס ויש ֶב ָּ
12א ֶשר עש ֶיר ָּ
יהם׃
בפ ֶ ָֽ
אתך׃
ל־חט ֶ ָֽ
כותך ַהשמם ַע ַ
13וגַ ם־אני ֶה ֱח ָ֣ליתי ַה ֶ ִ֑
אכל ו ָ֣לא תׂש ָּבע ויֶ שחך בקר ֶבִ֑ך ו ַתסג ו ָ֣לא ַתפליט וַ א ֶ ֵ֥שר
ַ 14א ָּתה ת ַ
ת ַפלט ַל ֶ ֵ֥ח ֶרב ֶא ָֽתן׃
א־ת ָ֣סוְך ֶש ֶמן ותירוש
ַ 15א ָּ ֵ֥תה תז ַרע ו ָ֣לא תק ִ֑צור ַא ָּתה תד ָֽרְך־זַ ית ול ָּ
ה־יַֽין׃
ו ֵ֥לא תש ֶת ָּ ָֽ
צותם
ית־אח ָּאב וַ תלכו ב ָֽמע ָּ ִ֑
ׂשה ב ַ
16ויש ַת ִ֞מר ח ָ֣קות ָּעמרי וכל ַמע ָ֣
יה לשר ָּקה ו ֶחר ַ ֵ֥פת ַעמי ת ָּ ָֽשאו ׃
ל ַמ ַען תתי אתך ל ַש ָּמה ויש ֶב ָּ

פ

ין־אש ָ֣כול ֶל ֱאכול
־קיץ כעלֹלת ָּב ִ֑ציר א ֶ
ָ֣ ַ 1 7אל ַלי לי כי ָּהייתי כ ָּאספי ַ
כורה או ָּ ֵ֥תה נַ פ ָֽשי׃
ב ָּ
ָּ 2א ַבד ָּחסיד מן־ ָּה ָּא ֶרץ ויָּ ָּ ֵ֥שר ָּב ָּא ָּדם ָּ ִ֑אין כ ָּלם ל ָּד ָ֣מים יֶ ֱארבו ֵ֥איש
־אחיהו יָּ ֵ֥צודו ָֽח ֶרם׃
ֶאת ָּ
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ל־ה ַרע ַכ ַפים להיטיב ַה ַ ָ֣שר שאל ו ַהשפט ַבשלִ֑ ום ו ַהגָּ דול דבר
ַ 3ע ָּ
וה׃
ַהַוֵ֥ת נַ פשו הוא ַוַָֽֽי ַעב ָֽת ָּ
סוכה יום מ ַצ ֶפיך פק ָּדתךָ֣ ָּב ָּאה ַע ָּ ֵ֥תה תה ֶיה
4טו ָּ ָ֣בם כח ֶדק יָּ ָּשר ממ ָּ ִ֑
בוכ ָּ ָֽתם׃
מ ָּ
ַ 5אל־ ַתא ָ֣מינו בר ַע ַ ָֽאל־תבטחו ב ַאלִ֑ וף מש ֶכ ֶָ֣בת ח ֶיקך שמר
י־פיך׃
פתח ָֽ
ָֽ 6כי־בן מנַ ָ֣בל ָּאב ַ ֵ֚בת ָּק ָּ ָ֣מה בא ָּמּה ַכ ָּלה ַבחמ ָּ ִ֑תּה אי ֵ֥בי איש ַאנ ֵ֥שי
בי ָֽתו׃
7וַ אני ַביהָּ ָ֣וה א ַצ ֶפה אוחי ָּלה לאֹל ָ֣הי יש ִ֑עי יש ָּמעני ֱאֹל ָּ ָֽהי׃
שב ַבח ֶשְך יהָּוה ֵ֥אור
ָֽ ַ 8אל־תׂשמחי איַ בתי לי ֵ֥כי נָּ ַפלתי ָּ ִ֑קמתי ָֽכי־א ָ֣
ָֽלי׃

ס

ַ 9ז ַעף יהוָּ ה ֶא ָּשא ֵ֥כי ָּח ָּטאתי לִ֑ ו ַעד א ֶשר יָּ ריב ריבי ו ָּע ָּ ָׂ֣שה מש ָּפטי
יאני ָּלאור ֶאר ֶאה בצד ָּק ָֽתו׃
יוצ ָ֣
ֹלהיְך עינַ י
הוָ֣ה ֱא ָּ ִ֑
11ות ֶרא איַ בתי ות ַכ ֶ ָ֣ס ָּה בו ָּשה ָּהאמ ָּ ָ֣רה א ַלי ַאיו י ָּ
חוצות׃
תר ֶ ָ֣אינָּ ה ָּבּה ַע ָּתה ָֽתה ֶיֵ֥ה למר ָּמס כ ֵ֥טיט ָֽ
ק־חק׃
11יום לבנָ֣ ות גד ָּ ִ֑ריְך יֵ֥ ום ַההוא יר ַח ָֽ
12יֵ֥ ום הוא ו ָּע ֶ ָ֣דיך יָּבוא למנֵ֥י ַאשור ו ָּע ָ֣רי ָּמ ִ֑צור ולמני ָּמצור ו ַעד־נָּ ָּהר
ו ָּיֵ֥ם מ ָּים ו ַ ֵ֥הר ָּה ָּ ָֽהר ׃
13ו ָּהי ָּ ֵ֥תה ָּה ָּא ֶרץ לש ָּמ ָּמה ַעל־ ָֽיש ֶ ִ֑בי ָּה מפרי ַ ָֽמ ַעללי ֶ ָֽהם׃
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14רעה ַעמךָ֣ בשב ֶטך ֵ֚צאן ַ ָֽנח ָּל ֶתך שכ ָ֣ני ל ָּב ָּדד ַי ַער ב ָ֣תוְך ַכר ֶ ִ֑מל יר ֵ֥עו
עולם׃
ימי ָּ ָֽ
ָּב ָּשן וגל ָּעד כ ֵ֥
15כי ֵ֥מי צאתך מ ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ָּ ִ֑רים ַאר ֶאנו נפ ָּל ָֽאות׃
16יראו גוים ויבשו מכל ג ָֽבו ָּר ָּ ִ֑תם יָּ ׂשימו יָּ ד ַעל־ ֶפה ָּאזני ֶהם ֶת ֱח ַ ָֽרשנָּ ה׃
הוה ֱאֹלהינו
17י ַלחכו ָּע ָּפר ַכנָּ ָּחש כזח ָ֣לי ֶא ֶרץ ירגזו ממסג ָֽרתי ֶ ִ֑הם ֶאל־י ָּ
יפ ָּחדו ויַָֽֽראו מ ֶ ָֽמךָּ ׃
א־ה ֱחזיק
18מי־ ָ֣אל ָּכמוך נׂשא ָּעון וע ָ֣בר ַעל־ ֶפ ַשע לשארית נַ ח ָּל ִ֑תו ל ֶ
י־ח ֵ֥פץ ֶח ֶסד ָֽהוא׃
ָּל ַעד ַאפו ָֽכ ָּ
אותם׃
ל־חט ָּ ָֽ
19יָּ ָ֣שוב י ַ ָֽרחמנו יכבש עוָֽ נ ִ֑תינו ו ַתשליְך במצלֵ֥ ות ָּים ָּכ ַ
21תתן ֱא ֶמת ל ַ ָֽיעקב ֶח ֶסד ל ַאב ָּר ָּ ִ֑הם א ֶשר־נש ַ ֵ֥בע ָּת ַלאבתינו ֵ֥מימי
ֶ ָֽק ֶדם׃
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