נחום NAHUM
ַ 1 1מ ָּשא ָֽנינ ִ֑וה ס ֶפר חזון נַ חום ָּה ֶאלק ָֽשי׃
נוטר
וב ַעל ח ָּ ִ֑מה נקם יהוָּ ה ל ָּצ ָּריו ו ֵ֥
הוה ַ ָ֣
ָ֣ 2אל ַקנוא ונקם יהוָּ ה נ ֵ֥קם י ָּ
הוא לאי ָּ ָֽביו׃
סופה ובׂש ָּע ָּרה
3יהוָּ ה ֶא ֶרְך ַא ַפים וג ָּדול־ כ ַח ונַ קה ָ֣לא ינַ ֶ ִ֑קה יהוָּ ה ב ָּ
ַדרכו ו ָּע ָּנַֽן א ַ ֵ֥בק ַרג ָּ ָֽליו׃
ופ ַרח
ל־הנ ָּהרות ֶ ָֽה ֱח ִ֑ריב אמ ַלל ָּב ָּשן ו ַכר ֶמל ֶ ֵ֥
4גוער ַביָּ ם ַוַָֽֽיַ בשהו ו ָּכ ַ
ל ָּבנון אמ ָּ ָֽלל׃
ָּ 5הרים ָּרע ָ֣שו מ ֶמנו ו ַהג ָּבעות התמ ָּגִ֑גו וַ ת ָּשא ָּה ָּא ֶרץ מ ָּפנָּ יו ותבל
ו ָּכל ֵ֥־ישבי ָּ ָֽבּה׃
6לפני זַ עמו ָ֣מי ַיָֽעמוד ו ֵ֥מי יָּ קום ַבח ָ֣רון ַא ִ֑פו ח ָּמתו נת ָּכָ֣ה ָּכאש
ו ַהצרים נת ֵ֥צו מ ֶ ָֽמנו׃
ָ֣ 7טוב יהוָּ ה ל ָּמעוז ביָ֣ ום ָּצ ָּ ִ֑רה ויד ַע ֵ֥חסי ָֽבו׃
־ח ֶשְך׃
קומּה ואי ָּביו י ַר ֶדף ָֽ
ׂשה מ ָּ ִ֑
ש ֶטף עבר ָּכ ָּלה יַ ע ֶ ָ֣
8וב ֶ ָ֣
ַ 9מה־ת ַחשבון ֶאל־יהוָּ ה ָּכ ָּלה ָ֣הוא ע ֶ ִׂ֑שה ָֽלא־ ָּת ֵ֥קום ַפע ַמים ָּצ ָּ ָֽרה׃
בואים אכלו כ ַ ֵָ֥קש יָּבש ָּמ ָֽלא׃
ירים סבכים וכ ָּסב ָּאם ס ִ֑
ֵ֚ 11כי ַעד־ס ָ֣
הוה ָּר ָּ ִ֑עה יעץ בליָּ ַָֽעל׃
11מ ָ֣מְך יָּ ָּצא ח ֵ֥שב ַעל־י ָּ

ס

ָ֣ 12כה׀ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה אם־שלמים וכָ֣ן ַרבים ו ֵ֥כן נָּ גזו ו ָּע ָּ ִ֑בר וענתְך ֵ֥לא
א ַענְַֽך ָֽעוד׃
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13ו ַע ָּתה ֶאש ֵ֥בר מטהו ָֽמ ָּע ָּלִ֑יְך ומוסר ַתיְך אנַ ָֽתק׃
ֹלהיך ַאכרית ֶפ ֶסל
14וצָּוה ָּע ֶליך יהוָּ ה ָֽלא־יזָּ ַ ֵ֥רע משמך ִ֑עוד מבית ֱא ֶ
ות׃
ומס ָּכה ָּא ֵׂ֥שים קב ֶרך ֵ֥כי ַק ָֽל ָּ
ַ

פ

הודה ַח ַגַֽיְך
1 2הנה ַעל־ ֶה ָּהרים ַרגלי מ ַבשר ַמש ָ֣מי ַע ָּשלום ָּחגי י ָּ
יוסיף עוד ַ ָֽלע ָּבור־ ָּ ֵ֥בְך בל ַי ַעל כלֵ֥ ה נכ ָּ ָֽרת׃
ַשל ָ֣מי נ ָּד ָּ ִ֑ריְך כי לא ֵ֥
ה־ד ֶרְך ַחזָ֣ק ָּמתנַ ים ַא ֵ֥מץ כ ַח
ל־פ ַנַֽיְך נָּ ָ֣צור מצ ָּ ִ֑רה ַצפ ֶ
ָּ 2ע ָּ ֵ֥לה מפיץ ַע ָּ
מ ָֽאד׃
ָ֣ 3כי ָּשב יהוָּ ה ֶאת־ג ָ֣און יַ עקב כגאון יׂש ָּר ִ֑אל כי ב ָּקקום ָֽבקקים
וזמר ֶיהם ש ָֽחתו׃
ָּ 4מגן גבריהו מ ָּא ָּדם ַאנשי־ ַחיל מת ָּלעים באש־פ ָּל ֵ֥דות ָּה ֶר ֶכב ביָ֣ ום
הכינִ֑ ו ו ַהברשים ָּהר ָּ ָֽעלו׃
יהן ַכ ַלפידם
ָֽ ַ 5בחוצות יתהוללָ֣ ו ָּה ֶר ֶכב ָֽיש ַתקשקון ָּברח ִ֑בות ַמרא ֶ
רוצצו׃
ַכב ָּרָקים י ָֽ
ומ ָּתּה וה ַכן ַהס ָֽכְך׃
ותם י ַ ָֽמהרו ָֽח ָּ
6יזכר ַאד ָּיריו י ָּכשלו ַבה ָֽל ָּכ ָּ ִ֑
ַ 7שע ֵ֥רי ַהנ ָּהרות נפ ָּ ִ֑תחו ו ַ ָֽההי ָּכל נָּ ָֽמוג׃
יה מ ַנָֽהגות כ ָ֣קול יונים מתפפת
8וה ַצב גל ָּ ָ֣תה ָֽהע ָּל ִָּ֑תה ו ַאמה ֶת ָּ
ַעל־לבב ֶ ָֽהן׃
9ונינ ֵ֥וה כב ָֽר ַכת־ ַמים ָ֣מימי ִ֑היא ו ָ֣ה ָּמה נָּ סים עמ ֵ֥דו עמדו ו ֵ֥אין ַמפ ֶנָֽה׃
ֵ֥ 11בזו ֶכ ֶסף ָ֣בזו זָּ ָּ ִ֑הב ו ֵ֥אין ק ֶצה ַלתכונָּ ה ָּכבד מכל כ ֵ֥לי ֶחמ ָּ ָֽדה׃
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11בוָ ָּ ֵ֥קה ומבוָ ָּקה ומב ָּלָ ָּ ִ֑קה ולב נָּ מס ו ָ֣פק בר ַכים ו ַחל ָּח ָּלה ב ָּכל־ ָּמתנַ ים
ארור׃
ופ ֵ֥ני כ ָּלם קב ֵ֥צו ָּפ ָֽ
שר ָּה ַלְך ַאריה ָּל ֵ֥ביא ָּשם
ַ 12איה מ ָ֣עון א ָּריות ומר ֶ ֵ֥עה הוא ַלכפ ִ֑רים א ֶ ָ֣
גֵ֥ ור ַאריה ו ֵ֥אין ַמח ָֽריד׃
ַ 13אריה טרף ב ָ֣די ָֽגרו ָּתיו ומ ַחנק ללבא ָּ ִ֑תיו וַ י ַמלא־ ֶ ָ֣ט ֶרף ח ָּריו ומ ָֽענ ָּתיו
טר ָּ ָֽפה׃
14הנ ָ֣ני א ַליְך נאם יהָּ ָ֣וה צ ָּבאות והב ַערתי ֶ ָֽב ָּע ָּשן רכ ָּבּה וכפ ַיריְך
אכל ָּ ִ֑ח ֶרב והכ ַרתי מ ֶא ֶרץ ַטרפְך ו ָֽלא־י ָּש ַ ֵ֥מע עוד ֵ֥קול ַמל ָּא ָֽככה׃
ָ֣ת ַ

ס

1 3הוי ָ֣עיר ָּד ִ֑מים כ ָּלּה ַכ ַחש ֶפ ֶרק מל ָּאה ֵ֥לא יָּ מיש ָּ ָֽט ֶרף׃
ָ֣ 2קול שוט וקול ַ ָ֣ר ַעש או ָּ ִ֑פן ו ָ֣סוס דהר ו ֶמר ָּכ ָּבה מ ַרק ָּ ָֽדה׃
ָּ 3פ ָּ ָ֣רש ַמע ֶלה ו ַל ַהב ֶח ֶרב וב ַ ָ֣רק חנית ו ֵ֥רב ָּח ָּלל ו ָ֣כ ֶבד ָּ ִ֑פגֶ ר ו ֵ֥אין ק ֶצה
ַלגויָּ ה י ָּכשלו בגויָּ ָּ ָֽתם׃
יה
4מרב זנו ָ֣ני זונָּ ה ֵ֥טו ַבת חן ַבע ַ ָ֣לת כ ָּש ִ֑פים ַהמ ֶכ ֶרת גוים בזנונֶ ָּ
יה׃
ומש ָּפחות בכ ָּש ֶ ָֽפ ָּ
ל־פ ָּ ִ֑נַֽיְך ו ַהראיתי גוים
שוליְך ַע ָּ
יתי ַ
5הנ ָ֣ני א ַליְך נאם יהָּ ָ֣וה צ ָּבאות וגל ֵ֥
וממ ָּלכות קלונְַָֽֽך׃
ַמערְך ַ
6והש ַלכ ֵ֥תי ָּע ַליְך שקצים ונ ַבל ִ֑תיְך ו ַׂשמתיְך כ ָֽראי׃
7ו ָּה ָּיה ָּכל־ר ַאיְך י ָ֣דוד ממְך ו ָּא ַמר ָּשד ָּ ָ֣דה נָֽינוה מי יָּ נָ֣ וד ָּלִּ֑ה מ ַאין
א ַב ֵ֥קש מנַ חמים ָּ ָֽלְך׃
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ר־חיל יָּ ם
8ה ָֽתיטבי מ ָ֣נא ָּאמון ַה ָֽיש ָּבה ַביארים ַמים ָּס ָ֣ביב ָּלִּ֑ה א ֶש ָ֣
חומ ָּ ָֽתּה׃
מ ָּים ָּ
ֵ֥ 9כוש ָּעצ ָּמה ומצ ַרים ו ָ֣אין ִ֑ק ֶצה ָ֣פוט ולובים ָּהיו ב ֶעז ָּר ָֽתְך׃
ל־חוצות
ִ֑
11גַ ם־היא ַלג ָּלה ָּהל ָּ ָ֣כה ַב ֶשבי ַגם ע ָּל ֶלי ָּה ירטשו ב ָ֣ראש ָּכ
יה רת ֵ֥קו ַבז ָֽקים׃
דול ָּ
גורל ו ָּכל־ג ֶ
יה יַ ָ֣דו ָּ
ו ַעל־נכ ַב ֶד ָּ
ם־את ת ַבק ֵ֥שי ָּמעוז מאויָֽב׃
11גַ ם־ ַ ָ֣את תשכרי תהי ַנָֽע ָּל ָּ ִ֑מה גַ ַ
אוכל׃
ל־פי ָֽ
כורים אם־ינועו ונָּ פלו ַע ֵ֥
ָּ 12כל־מב ָּצ ַריְך תאנים עם־ב ִ֑
13הנה ַעמְך נָּ שים בקרבְך ל ָ֣אי ַביְך ָּפ ֵ֥ת ַוח נפתחו ַשע ָ֣רי ַארצְִ֑ך ָּאכ ָּ ֵ֥לה
יחיך ׃
אש בר ָּ ָֽ
14מי ָּמצור ַ ָֽשאבי־ ָּלְך ַחזָקי מב ָּצ ָּ ִ֑ריְך באי ַבטיט ורמ ֵ֥סי ַבח ֶמר ַהח ֵ֥זיקי
ַמל ָֽבן׃
יתְך ֶח ֶרב תאכלְך ַכ ָּי ִֶ֑לק הת ַכבָ֣ד ַכיֶ ֶלק
ֵ֚ ָּ 15שם תאכלְָ֣ך אש ַתכר ָ֣
ָֽהת ַכבדי ָּכ ַאר ֶ ָֽבה׃
16הרבית ָֽרכ ַליְך מכוכבי ַה ָּש ָּ ִ֑מים ֶי ֵֶ֥לק ָּפ ַשט וַ יָּ ָֽעף׃
17מנזָּ ַריְך ָּ ָֽכ ַאר ֶבה ו ַטפס ַריְך כגָ֣ וב ג ָּ ִ֑בי ַ ָֽהחונים ַבגדרות ביָ֣ ום ָּק ָּרה
־נודע מקומו ַאָּיָֽם׃
נודד ו ָֽלא ַ ֵ֥
ֶש ֶמש ָּזַָֽֽר ָּחה ו ַ
ל־ה ָּהרים ו ֵ֥אין
יריך נָּ פשו ַעמך ַע ֶ
18נָּ מו ר ֶעיך ֶ ָ֣מ ֶלְך ַאשור ישכנו ַאד ֶ ִ֑
מ ַק ָֽבץ׃
19אין־כ ָּ ָ֣הה לשב ֶרך נַ ח ָּלה ַמ ָּכ ֶ ִ֑תך ָ֣כל׀ שמעָ֣י שמעך ָּתקעו ַכף ָּע ֶליך
א־עב ָּ ֵ֥רה ָּר ָּעתך ָּת ָֽמיד׃
כי ַעל־מי ָֽל ָּ
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