זכריה SACHARIA
ַ 1 1בח ֶדש ַהשמיני בש ַנֵ֥ת ש ַתים ל ָּדר ָּ ִ֑יַֽוֶ ש ָּה ָּיָ֣ה ד ַבר־יהוָּ ה ֶאל־ז ַכריָּ ה
אמר׃
ן־ב ֶָ֣רכיָּ ה ֶבן־ע ֵ֥דו ַהנָּ ביא ל ָֽ
ֶב ֶ
ָּ 2ק ַצף יהָּוה ַעל־א ָֽבותי ֶכם ָּ ָֽק ֶצף׃
הוָ֣ה צ ָּב ִ֑אות
3ו ָּא ַמר ָּ ָ֣ת אל ֶהם כה ָּא ַמר יהָּ ָ֣וה צ ָּבאות ָ֣שובו א ַלי נאם י ָּ
הוֵ֥ה צ ָּב ָֽאות׃
יכם ָּא ַמר י ָּ
ו ָּא ָ֣שוב אל ֶ
שר ָּקר ָֽאו־אלי ֶהם ַהנביאים ָּה ָֽראשנים לאמר
ַ 4אל־תהיָ֣ ו ַכא ָֽבתי ֶכם א ֶ ָ֣
כה ָּא ַמר יהָּ ָ֣וה צ ָּבאות שובו נָּ א מ ַדרכי ֶ ָ֣כם ָּה ָּרעים ו ַ ָֽמעלילי ֶכם
הוָֽה׃
ָּ ָֽה ָּר ִ֑עים ו ֵ֥לא ָּשמעו ו ָֽלא־הק ֵ֥שיבו א ַלי נאם־י ָּ
5א ָֽבותי ֶכם ַאיה־ ִ֑הם ו ַהנבאים ַהלעו ָּלם ָֽיחיָֽ ו׃
ָ֣ ַ 6אְך׀ ד ָּב ַ ָ֣רי וח ַקי א ֶשר צויתי ֶאת־ע ָּב ַ ָ֣די ַהנביאים הלֵ֥ וא השיגו
הוה צ ָּבאות ַלע ָׂ֣שות ָּלנו
אבתי ֶ ִ֑כם וַ יָּ ָ֣שובו וַ יאמרו ַכא ֶשר זָּ ַמם י ָּ
כד ָּרכינו וכ ַ ָ֣מע ָּללינו כן ָּע ָּ ֵׂ֥שה א ָּ ָֽתנו׃

ס

הוא־ח ֶדש ש ָּבט בש ַנֵ֥ת
ָ֣
7ביום ֶעׂשרים ו ַאר ָּב ָּעה ל ַעש ָֽתי־ ָּע ָּ ֵׂ֥שר ח ֶדש
ן־ב ֶָ֣רכיָּ הו ֶבן־ע ֵ֥דוא
ש ַתים ל ָּדר ָּ ִ֑יַֽוֶ ש ָּהיָּ ָ֣ה ד ַבר־יהוָּ ה ֶאל־ז ַכריָּ ה ֶב ֶ
אמר׃
ַהנָּ ביא ל ָֽ
ָּ 8ר ָ֣איתי׀ ַה ַלי ָּלה והנה־איש רכב ַעל־ ָ֣סוס ָּאדם ו ָ֣הוא עמד ֵ֥בין
סוסים אדמים ׂשרקים ול ָּבנָֽים׃
שר ַבמצ ָּלִ֑ה ו ַאח ָּריו ָ֣
ַהה ַדסים א ֶ ָ֣
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אמר א ַלי ַה ַמל ָּאְך ַהדבָ֣ר בי אנֵ֥י ַאר ֶאךָּ
9וָּ א ַמר ָּמה־ ָ֣א ֶלה אד ִ֑ני וַ ָ֣י ֶ
ה־ה ָּמה ָֽא ֶלה׃
ָּמ ֵ֥
שר ָּש ַלָ֣ח יהוָּ ה
אמר ֵ֚א ֶלה א ֶ ָ֣
ין־הה ַדסים וַ י ַ ִ֑
11וַ יַ ַען ָּהאיש ָּהע ֵ֥מד ב ַ
להת ַהלְך ָּב ָּ ָֽא ֶרץ׃
ת־מל ַ ָ֣אְך יהוָּ ה ָּ ָֽהעמד בָ֣ין ַהה ַדסים וַ יאמרו הת ַה ַלָ֣כנו ָּב ָּ ִ֑א ֶרץ
ַ11וַָֽֽיַ ענִ֞ ו ֶא ַ
ל־ה ָּא ֶרץ י ֶ ֵ֥ש ֶבת וש ָּ ָֽק ֶטת׃
והנֵ֥ה ָּכ ָּ
ד־מ ַתי ַא ָּתה ָֽלא־ת ַר ָ֣חם
הוָ֣ה צ ָּבאות ַע ָּ
אמר י ָּ
12וַ ַיָ֣ ַען ַמל ַאְך־יהוָּ ה וַ י ַ
שר זָּ ַעמ ָּתה ֶזה שב ֵ֥עים ָּש ָּנָֽה׃
הודה א ֶ ָ֣
רוש ַלם ואת ָּע ָ֣רי י ָּ ִ֑
ֶאת־י ָּ
13וַ ַיָ֣ ַען יהוָּ ה ֶאת־ ַה ַמל ָּאְך ַהד ֵ֥בר בי ד ָּב ָ֣רים טו ִ֑בים ד ָּברים נח ָֽמים׃
14וַ ָ֣יא ֶמר א ַלי ַה ַמל ָּאְך ַהד ָ֣בר בי ק ָּ ָ֣רא לאמר ֵ֥כה ָּא ַמר יהָּ ָ֣וה צ ָּב ִ֑אות
דולה׃
קנאתי לירו ָּש ַלם ולציון קנ ָּ ֵ֥אה ג ָּ ָֽ
15וָ ֶק ֶצף גָּ דול א ָ֣ני קצף ַעל־ ַהגוים ַה ַ ָֽשאנַ ִ֑נים א ֶשר אני ָּק ַ ָ֣צפתי מ ָּעט
וה ָּמה ָּעז ֵ֥רו ל ָּר ָּ ָֽעה׃
ירוש ַלם ָֽב ַרחמים ביתי י ָּ ָ֣בנֶ ה ָּבּה נאם
ָּ 16ל ִ֞כן ָֽכה־ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ַשבתי ל ָּ
רוש ָּ ָֽלם׃
הוָ֣ה צ ָּב ִ֑אות ו ָּ ֵָ֥קוה ינָּ ֶטה ַעל־י ָּ
י ָּ
ָ֣ 17עוד׀ ק ָּ ָ֣רא לאמר כה ָּא ַמר יהָּ ָ֣וה צ ָּבאות עוד תפו ֶ ֵ֥צינָּ ה ָּע ַרי מ ִ֑טוב
ירוש ָּ ָֽלם׃
וב ַ ֵ֥חר עוד ב ָּ
הוֵ֥ה עוד ֶאת־ציון ָּ
ונ ַחם י ָּ

ס

1 2וָּ ֶא ָּ ֵ֥שא ֶאת־עי ַני וָּ ִ֑א ֶרא והנה ַאר ַ ֵ֥בע ק ָּרנָֽ ות׃
אמר א ַלי א ֶלה ַהק ָּרנות
2וָּ א ַמר ֶאל־ ַה ַמל ָּאְך ַהד ֵ֥בר בי ָּמה־ ִ֑א ֶלה וַ ָ֣י ֶ
ירוש ָּ ָֽלם ׃
הודה ֶאת־יׂש ָּראל ו ָּ
שר ז ָ֣רו ֶאת־י ָּ
א ֶ ָ֣
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3וַ יַ ר ָ֣אני יהוָּ ה ַאר ָּב ָּעה ָּח ָּר ָֽשים׃
4וָּ א ַמר ָּמה ֵ֥א ֶלה ָּבאים ַ ָֽלע ִׂ֑שות וַ ָ֣יא ֶמר לאמר ָ֣א ֶלה ַהק ָּרנִ֞ ות א ֶשר־זָ֣רו
הודה כפי־איש לא־נָּ ָּ ָׂ֣שא ראשו וַ יָּבאו א ֶלה ל ַהח ָ֣ריד א ָּתם
ֶאת־י ָּ
רותּה׃
הודה לזָּ ָּ ָֽ
ל־א ֶרץ י ָּ
ת־קרנָ֣ ות ַהגוים ַהנׂש ֵ֥אים ֶק ֶרן ֶא ֶ ֵ֥
ליַ ִ֞דות ֶא ַ

ס

5וָּ ֶא ָּ ֵ֥שא עי ַני וָּ א ֶרא והנה־ ִ֑איש וביָּ דו ֶ ֵ֥ח ֶבל מ ָּ ָֽדה׃
וש ַלם לר ֵ֥אות
אמר א ַלי ָּלמד ֶאת־י ָ֣ר ָּ
6וָּ א ַמר ָּאנָּ ה ַא ָּ ָ֣תה הלְִ֑ך וַ ָ֣י ֶ
ה־רח ָּבּה ו ַכ ָּ ֵ֥מה ָּאר ָּ ָֽכּה׃
ַכ ָּ ָֽמ ָּ
אתו׃
ומל ָּ ָ֣אְך ַאחר יצא לק ָּר ָֽ
7והנה ַה ַמל ָּאְך ַהד ֵ֥בר בי י ִ֑צא ַ
שב ירו ָּש ַלם
8וַ ָ֣יא ֶמר אלו רץ ַדבר ֶאל־ ַה ַ ֵ֥נ ַער ַה ָּלז לא ִ֑מר פ ָּרזות ת ָ֣
מ ֵ֥רב ָּא ָּדם ובה ָּמה בתו ָּ ָֽכּה׃
תוכּה׃
ומת אש ָּס ִ֑ביב ול ָּכבוד ֶ ָֽאה ֶיֵ֥ה ב ָּ ָֽ
9וַ אני ֶ ָֽאהיֶ ה־ ָּלּה נאם־יהוָּ ה ֵ֥ח ַ

פ

ָ֣ 11הוי הוי ונסו מ ֶ ֵ֥א ֶרץ ָּצפון נאם־יהָּ ִ֑וה כי כ ַאר ִַ֞בע רוחות ַה ָּש ַמים
הוָֽה׃
פ ַ ֵ֥רׂשתי ֶאת ֶכם נאם־י ָּ
־ב ֶ ָֽבל׃
יוש ֶבת ַבת ָּ
ֵ֥ 11הוי ציון ה ָּמל ִ֑טי ֶ

ס

־הגוים ַהשל ָ֣לים
ָ֣ 12כי ָ֣כה ָּא ַמר יהָּ ָ֣וה צ ָּבאות ַא ַ ָ֣חר ָּכבוד ש ָּל ַחני ֶאל ַ
ֶאת ֶכִ֑ם ֵ֚כי ַהנג ַָ֣ע ָּב ֶכם נג ַע ב ָּב ַ ֵ֥בת עינָֽ ו ׃
הוֵ֥ה
13כי הנני מניף ֶאת־יָּ די עלי ֶהם ו ָּהיֵ֥ ו ָּש ָּלל ל ַעבדי ֶ ִ֑הם ָֽו ַידע ֶתם ָֽכי־י ָּ
צ ָּבאות ש ָּל ָּ ָֽחני׃

ס

ָּ 14ר ֵ֥ני וׂשמחי ַבת־ציִ֑ ון כי הנני־ ָּבא ו ָּש ַכנ ֵ֥תי בתוכְך נאם־יהָּ ָֽוה׃
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15ונלוו גוים ַרבים ֶאל־יהוָּ ה ַביָ֣ ום ַההוא ו ָּ ֵ֥היו לי ל ָּ ִ֑עם ו ָּש ַכנ ָ֣תי בתוכְך
הוֵ֥ה צ ָּבאות ש ָּל ַ ֵ֥חני א ָּ ָֽליְך׃
ויָּ ַד ַעת כי־י ָּ
16ונָּ ַחל יהָּוה ֶאת־יהו ָּדה ֶחלקו ַעל ַאד ַ ָ֣מת ַה ִ֑ק ֶדש ו ָּב ַ ֵ֥חר עוד
ירוש ָּ ָֽלם׃
ב ָּ
ֵ֥ ַ 17הס ָּכל־ ָּב ָּׂשר מפ ָ֣ני יהָּ ִ֑וה ֵ֥כי נעור ממ ֵ֥עון ָּקד ָֽשו׃

ס

1 3וַ יַ ראני ֶאת־יהוש ַע ַהכ ָ֣הן ַהגָּ דול עמד לפני ַמל ַ ָ֣אְך יהָּ ִ֑וה ו ַה ָּש ָּטן
ע ֵ֥מד ַעל־ימינו לׂשטנָֽ ו׃
הוה בך ַה ָּש ָּטן ויג ַער יהוָּ ה בך ַהבחר
ל־ה ָּש ָּטן יג ַער י ָּ
2וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶא ַ
וש ָּלִ֑ם הלוא ֶזה אוד מ ָּ ֵ֥צל מ ָֽאש׃
ב ָֽיר ָּ
3ויהוש ַע ָּה ָּ ֵ֥יה ָּלבש בגָּ ָ֣דים צו ִ֑אים ועמד לפנֵ֥י ַה ַמל ָּ ָֽאְך׃
4וַ ַיָ֣ ַען וַ יא ֶמר ֶאל־ ָּהעמדים ל ָּפנָּ יו לאמר ָּהסירו ַהבגָּ ֵ֥דים ַהצאים מ ָּע ָּ ִ֑ליו
אמר א ָּליו ראה ֶה ֱע ַברתי מ ָּע ֶליך עונֶ ך ו ַהל ֵ֥בש אתך ַמח ָּל ָֽצות׃
וַ ָ֣י ֶ
אשו וַ יָּ ׂשימו ַה ָּצניף ַה ָּטהור ַעל־ראשו
5וָּ א ַמר יָּ ׂשימו ָּצנֵ֥יף ָּטהור ַעל־ר ִ֑
הוה ע ָֽמד׃
ומל ַ ֵ֥אְך י ָּ
וַ יַ לבשהו בגָּ דים ַ
6וַ יָּ ַעד ַמל ַ ָ֣אְך יהוָּ ה ביהוש ַע לא ָֽמר׃
7כה־ ָּא ִַ֞מר יהָּ ָ֣וה צ ָּבאות אם־בד ָּר ַכי תלְך ו ָ֣אם ֶאת־מש ַמר ָ֣תי תשמר
וגַ ם־ ַא ָּתה ָּת ָ֣דין ֶאת־ביתי ו ַגם תש ָ֣מר ֶאת־חצ ָּ ִ֑רי ונָּ ַתתי לך ַמהלכים
ֵ֥בין ָּהעמדים ָּה ָֽא ֶלה׃
ש ַע׀ ַהכ ָ֣הן ַהגָּ דול ַא ָּתה ור ֶעיך ַהיש ָ֣בים ל ָּפנֶ יך ָֽכי־ ַאנ ֵ֥שי
ָֽ 8ש ַ ָֽמע־ ִ֞ ָּנא יהו ָ֣
ת־עבדי ֶ ָֽצ ַמח׃
מופת ִ֑ה ָּמה ָֽכי־הננֵ֥י מביא ֶא ַ
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ינַֽים
ל־א ֶבן ַא ַחת שב ָּעָ֣ה ע ָּ ִ֑
ָ֣ 9כי׀ ה ָ֣נה ָּה ֶא ֶבן א ֶשר נָּ ַתתי לפנָ֣י יהוש ַע ַע ֶ ֵ֥
ץ־ההיא
ומשתי ֶאת־עוֵ֥ ן ָּה ָּ ָֽא ֶר ַ
הוָ֣ה צ ָּבאות ַ
הנני מ ַפ ָ֣ת ַח פת ָּחּה נאם י ָּ
ביֵ֥ ום ֶא ָּ ָֽחד׃
ל־ת ַחת ֶג ֶפן
הוָ֣ה צ ָּבאות תקראו ָ֣איש לרעִ֑הו ֶא ַ ֵ֥
ַ 11ביָ֣ ום ַההוא נאם י ָּ
ל־ת ַחת תא ָּנָֽה׃
ו ֶא ַ ֵ֥
1 4וַ יָּ ָּשב ַה ַמל ָּאְך ַהד ָ֣בר ִ֑בי וַ יעירני כאיש א ֶשר־י ֵ֥עור משנָּ ָֽתו׃
נורת זָּ ָּהב כ ָּלּה
2וַ ָ֣יא ֶמר א ַלי ָּ ֵ֥מה ַא ָּתה ר ֶ ִ֑אה וָּ יא ַמר ָּר ָ֣איתי׀ והנָ֣ה מ ַ
וצקות
יה שב ָּעה ושב ָּעה ָֽמ ָּ
יה ָּע ֶל ָּ
אשּה ושב ָּעה נר ֶת ָּ
וג ָּלָּ֣ה ַעל־ר ָּ
אשּה׃
ַלנרות א ֶ ֵ֥שר ַעל־ר ָּ ָֽ
אלּה׃
ימין ַהג ָּלה ו ֶא ָּחד ַעל־ׂשמ ָּ ָֽ
3וש ַנֵַֽ֥ים זיתים ָּע ֶ ִ֑לי ָּה ֶא ָּחד מ ָ֣
4וָּ ַא ַען ָּ ָֽוא ַמר ֶאל־ ַה ַמל ָּאְך ַהד ֵ֥בר בי לא ִ֑מר ָּמה־א ֶלה אד ָֽני׃
5וַ יַ ַען ַה ַמל ִָּ֞אְך ַהד ֵ֥בר בי וַ ָ֣יא ֶמר א ַלי הלֵ֥ וא יָּ ַדע ָּת ָּמה־ ָ֣ה ָּמה ִ֑א ֶלה וָּ א ַמר
ֵ֥לא אד ָֽני׃
אמר לא ב ַחיל
6וַ יַ ַען וַ יא ֶמר א ַלי לאמר ֶזֵ֚ה ד ַבר־יהוָּ ה ֶאל־זר ָּב ֶבל ל ִ֑
הוֵ֥ה צ ָּב ָֽאות׃
ו ָ֣לא בכ ַח ָ֣כי אם־ברוחי ָּא ַמר י ָּ
אשה
ת־ה ֶ ָ֣א ֶבן ָּהר ָּ
ישר והוציא ֶא ָּ
־הגָּ דול לפנֵ֥י זר ָּב ֶבל למ ִ֑
ָֽ 7מי־ ַא ָּתה ַ ָֽהר ַ
תשאות ֵ֥חן חן ָּ ָֽלּה׃

פ

8וַ י ֵ֥הי ד ַבר־יהָּוה א ַ ֵ֥לי לא ָֽמר׃
הוֵ֥ה צ ָּבאות
9י ָ֣די זר ָּב ֶבל יסדו ַה ַ ֵ֥בית ַה ֶזה ויָּ ָּ ָ֣דיו ת ַב ַ ִ֑צענָּ ה ו ָּיָ֣ ַַֽדע ָּת ָֽכי־י ָּ
יכם׃
ש ָּל ַ ֵ֥חני אל ֶ ָֽ
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ָ֣ 11כי ָ֣מי ַבז ליָ֣ ום ק ַטנות ו ָּׂשמחו ו ָּר ִ֞או ֶאת־ ָּה ֶא ֶבן ַהבדיל ב ַיֵ֥ד זר ָּב ֶבל
ל־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ה־א ֶלה עינָ֣י יהוָּ ה ֵ֥ה ָּמה משוטטים ב ָּכ ָּ
שב ָּע ִ֑
נורה
11וָּ ַא ַען וָּ א ַ ָ֣מר א ָּ ִ֑ליו ַמה־שני ַהזיתים ָּהא ֶלה ַעל־י ֵ֥מין ַהמ ָּ
אולּה׃
ו ַעל־ׂשמ ָּ ָֽ
12וָּ ַ ָ֣א ַען שנית וָּ א ַמר א ָּלִ֑יו ַמה־ש ִ֞תי שבלָ֣י ַהזיתים א ֶשר ביַ ד שני
ַצנת ָ֣רות ַהזָּ ָּהב ַ ָֽהמרי ֵָ֥קים מעל ֶיהם ַהזָּ ָּ ָֽהב׃
13וַ יא ֶמר א ַלי לאמר הלֵ֥ וא יָּ ַדע ָּת ָּמה־ ִ֑א ֶלה וָּ א ַמר ֵ֥לא אד ָֽני׃
14וַ יא ֶמר א ֶלה ש ָ֣ני ב ָֽני־ ַהיצ ָּ ִ֑הר ָּהעמדים ַעל־א ֵ֥דון ָּכל־ ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
1 5וָּ ָּאשוב וָּ ֶא ָּ ֵ֥שא עי ַני ָּ ָֽו ֶאר ֶ ִ֑אה והנה מג ָּ ֵ֥לה ָּע ָּ ָֽפה׃
2וַ ָ֣יא ֶמר א ַלי ָּ ֵ֥מה ַא ָּתה ר ֶ ִ֑אה וָּ א ַמר אני ר ֶאה מג ָּ ָ֣לה ָּע ָּפה ָּאר ָּכּה
ֶעׂש ָ֣רים ָּ ָֽב ַא ָּמה ו ָּרח ָּבּה ֶ ֵ֥ע ֶׂשר ָּב ַא ָּ ָֽמה׃
3וַ ָ֣יא ֶמר א ַלי זֵ֚את ָּ ָֽה ָּא ָּלה ַהיוצאת ַעל־פ ָ֣ני ָּכל־ ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ָ֣כי ָּכל־ ַהגנב מזֶ ה
וה נָּ ָֽקה׃
ל־הנש ָּבע מ ֶזה ָּכ ֵ֥מ ָּ
וה נ ָּקה ו ָּכ ַ
ָּכ ָ֣מ ָּ
4הוצאתי ָּה נאם יהָּ ָ֣וה צ ָּבאות ו ָּב ָּאה ֶאל־ ָ֣בית ַהגַ נָּ ב ו ֶאל־בית ַהנש ָּ ֵ֥בע
בשמי ַל ָּ ִ֑ש ֶקר ו ָּלנֶ ה ב ָ֣תוְך ביתו וכ ַלתו ו ֶאת־ע ָּ ֵ֥ציו ו ֶאת־א ָּב ָּ ָֽניו׃
יוצאת
5וַ יצא ַה ַמל ָּאְך ַהד ָ֣בר ִ֑בי וַ ָ֣יא ֶמר א ַלי ָּ ָׂ֣שא ָּנא עינֶ יך וראה ָּמה ַה ֵ֥
ַה ָֽזאת׃
אמר ֵ֥זאת ע ָּינם
יפה ַהיוצאת וַ י ֶ
6וָּ א ַמר ַמה־ ִ֑היא וַ יא ֶמר זאת ָּ ָֽהא ָּ
ל־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ב ָּכ ָּ
יפה׃
יוש ֶבת ב ֵ֥תוְך ָּהא ָּ ָֽ
שה ַא ַחת ֶ
7והנה כ ַ ֵ֥כר ע ֶפ ֶרת נ ִ֑שאת וזאת א ָּ ָ֣
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8וַ יא ֶמר ָ֣זאת ָּהרש ָּעה וַ יַ ש ֵ֥לְך א ָּתּה ֶאל־ ָ֣תוְך ָּ ָֽהאי ָּ ִ֑פה וַ יַ שלְך ֶאת־ ֶ ֵ֥א ֶבן
יה׃
ל־פ ָּ
ָּהע ֶפ ֶרת ֶא ָֽ

ס

9וָּ ֶא ָּשא עינַ י וָּ א ֶרא והנה ש ַתים נָּ שים יָֽ וצאות ו ָ֣רו ַח ב ַכנפי ֶהם ו ָּל ֵ֥הנָּ ה
־האי ָּפה ֵ֥בין ָּה ָּא ֶרץ ו ֵ֥בין ַה ָּש ָּ ָֽמים׃
ידה וַ ת ֶשאנָּ ה ֶאת ָּ ָ֣
כנָּ ַפים כ ַכנ ָ֣פי ַהחס ָּ ִ֑
11וָּ א ַמר ֶאל־ ַה ַמל ָּאְך ַהד ָ֣בר ִ֑בי ָּאנָּ ה ֵ֥ה ָּמה ָֽמולכות ֶאת־ ָּהאי ָּ ָֽפה׃
ֵ֥יחה ָּשם
11וַ ָ֣יא ֶמר א ַלי לבנָֽ ות־ ָּ ֵ֥לֿה ַבית ב ֶ ָ֣א ֶרץ שנ ָּ ִ֑ער והו ַכן והנ ָּ
ַעל־מכנָּ ָּ ָֽתּה׃

ס

1 6וָּ ָּאשב וָּ ֶא ָּשא עינַ י ָּ ָֽו ֶאר ֶאה והנה ַאר ַבע ַמר ָּכבות ָֽיצאות מבין ש ָ֣ני
ֶ ָֽה ָּה ִ֑רים ו ֶה ָּהרים ָּה ֵ֥רי נ ָֽח ֶשת׃
ַ 2ב ֶמר ָּכ ָּ ֵ֥בה ָּה ָֽראש ָּנה סו ָ֣סים אד ִ֑מים ו ַב ֶמר ָּכ ָּ ֵ֥בה ַהשנית סו ֵ֥סים
שח ָֽרים׃
3ו ַב ֶמר ָּכ ָּ ֵ֥בה ַהשלשית סו ָ֣סים ל ָּב ִ֑נים ו ַב ֶמר ָּכ ָּבה ָּהרבעית סו ֵ֥סים
ברדים אמ ָֽצים׃
4וָּ ַא ַען ָּ ָֽוא ַמר ֶאל־ ַה ַמל ָּאְך ַהד ָ֣בר ִ֑בי ָּמה־א ֶלה אד ָֽני׃
5וַ ַ ֵ֥י ַען ַה ַמל ָּאְך וַ ָ֣יא ֶמר א ָּ ִ֑לי א ֶלה ַאר ַבע ר ָ֣חות ַה ָּש ַמים יוצאות ָֽמהתיַ צב
ל־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ַעל־א ֵ֥דון ָּכ ָּ
ל־א ֶרץ ָּצפון ו ַהל ָּבנים יָּ צאו
סוסים ַהשחרים ָֽיצאים ֶא ֶ ָ֣
ר־בּה ַה ָ֣
6א ֶש ִָּ֞
ימן׃
ל־א ֶרץ ַהת ָּ ָֽ
יהם ו ַהברדים יָּ צאו ֶא ֶ ֵ֥
ל־אחר ֶ ִ֑
ֶא ַ ָֽ
אמר לכו הת ַהל ָ֣כו
7ו ָּהאמ ָ֣צים יָּ צאו וַ י ַבקשו ָּל ֶל ֶכת להת ַהלָ֣ך ָּב ָּא ֶרץ וַ י ֶ
ָּב ָּ ִ֑א ֶרץ וַ תת ַה ַלכנָּ ה ָּב ָּ ָֽא ֶרץ׃
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8וַ יַ ז ָ֣עק אתי וַ י ַד ֵ֥בר א ַלי לא ִ֑מר ראה ַהיָֽ וצאים ֶאל־ ֶ ָ֣א ֶרץ ָּצפון ה ֵ֥ניחו
ֶאת־רוחי ב ֶ ֵ֥א ֶרץ ָּצ ָֽפון׃

ס

9וַ י ֵ֥הי ד ַבר־יהָּוה א ַ ֵ֥לי לא ָֽמר׃
את ַא ָּתה
וב ָּ
גולה מ ֶחל ַדי ומ ֵ֥את טוב ָּיה ומ ָ֣את י ַ ָֽדע ָּיִ֑ה ָּ
ָּ 11לקו ַח מ ָ֣את ַה ָּ
ר־באו מ ָּב ֶ ָֽבל׃
את ֵ֚בית יאש ָּיָ֣ה ֶבן־צ ַפניָּ ה א ֶש ָּ
וב ָּ
ַביָ֣ ום ַההוא ָּ
הוצ ָּדק
הוש ַע ֶבן־י ָּ
11ו ָּל ַקח ָּ ֵ֥ת ֶ ָֽכ ֶסף־וזָּ ָּהב ו ָּע ָׂ֣שי ָּת ע ָּט ִ֑רות ו ַׂשמ ָּת בראש י ֵ֥
ַהכ ֵ֥הן ַהגָּ ָֽדול׃
ה־איש ֶצ ַמח
12ו ָּא ַמר ָּת א ָּליו לאמר ֵ֥כה ָּא ַמר יהָּ ֵ֥וה צ ָּבאות לא ִ֑מר הנ ִ֞
הוָֽה׃
יכל י ָּ
וב ָּנה ֶאת־ה ַ ֵ֥
שמו ומ ַתח ָּ ָ֣תיו יצ ָּמח ָּ
ומ ַשל ַעל־כס ִ֑או
13והוא יב ִ֞ ֶנה ֶאת־הי ַכל יהוָּ ה ו ָֽהוא־י ָּ ָ֣שא הוד ויָּ ַ ֵ֥שב ָּ
יהם׃
ו ָּה ָּיה כהן ַעל־כסאו וַ ע ַצָ֣ת ָּשלום תה ֶיה ֵ֥בין שנ ֶ ָֽ
ידעיָּ ה ולחן ֶבן־צ ַפנָּיִ֑ה לז ָּכרון
14ו ָּהע ָּטרת ָֽתהיֶ ה לח ֶלם ולטוב ָּיָ֣ה ול ַ ָֽ
הוָֽה׃
יכל י ָּ
בה ַ ֵ֥
הוֵ֥ה צ ָּבאות ש ָּל ַ ָ֣חני
ובנו בה ַיכָ֣ל יהוָּ ה ו ַידע ֶתם ָֽכי־י ָּ
15ורחו ָָ֣קים׀ יָּבאו ָּ
יכם׃
הוֵ֥ה ֱאֹלה ֶ ָֽ
ם־ש ָ֣מ ַוע תשמעון בקול י ָּ
אל ֶיכִ֑ם ו ָּהיָּ ה א ָּ

ס

ַ1 7וַָֽֽיהי בש ַ ָ֣נת ַאר ַבע ל ָּדר ָּיַֽוֶ ש ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך ָּהיָּ ה ד ַבר־יהוָּ ה ֶאל־ז ַכריָּ ה
ב ַאר ָּב ָּעה ַל ֵ֥ח ֶדש ַהתשעי בכס ָֽלו׃
הוָֽה׃
ר־א ֶצר ו ֶ ֵ֥רגֶ ם ֶמ ֶלְך ַוָֽאנָּ ָּ ִ֑שיו ל ַחלות ֶאת־פנֵ֥י י ָּ
2וַ יש ַלח ָֽבית־אל ַׂש ֶ
3לאמר ֶאל־ ַה ָֽכהנים א ֶשר לבית־יהָּ ָ֣וה צ ָּבאות ו ֶאל־ ַהנביאים לא ִ֑מר
שר ָּעׂשיתי ֶזה ַכ ֶ ֵ֥מה ָּש ָֽנים׃
ַ ָֽה ֶאב ֶכה ַב ָ֣ח ֶדש ַהחמשי הנָּ זר ַכא ֶ ָ֣
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אמר׃
4וַ יהי ד ַבר־יהָּ ֵ֥וה צ ָּבאות א ַ ֵ֥לי ל ָֽ
ֱ 5אמר ֶאל־ ָּכל־ ַ ָ֣עם ָּה ָּא ֶרץ ו ֶאל־ ַהכהנים לא ִ֑מר ָֽכי־ ַצמ ֶתם ו ָּספוד
ַבחמי ָ֣שי ו ַבשביעי וזֶ ה שב ָ֣עים ָּשנָּ ה ה ֵ֥צום ַצמתני ָּ ָֽאני׃
6ו ֵ֥כי תאכלו ו ָ֣כי תש ִ֑תו הלוא ַא ֶתם ָּה ָ֣אכלים ו ַא ֶתם ַהש ָֽתים׃
יאים ָּה ָֽראשנים בהיות
ת־הד ָּברים א ֶשר ָּק ָּרא יהוָּ ה ביַ ד ַהנב ָ֣
 7הלָ֣ וא ֶא ַ
יה ו ַה ֶ ֵ֥נַֽגֶ ב ו ַהשפ ָּלה י ָֽשב׃
יה סביב ֶ ִ֑ת ָּ
ש ֶבת ושלוָּ ה ו ָּע ֶר ָּ
רוש ַלם י ֶ ָ֣
י ָּ

פ

אמר׃
ַ 8וַָֽֽיהי ד ַבר־יהוָּ ה ֶאל־ז ַכר ָּיה ל ָֽ
ֵ֥ 9כה ָּא ַמר יהָּ ֵ֥וה צ ָּבאות לא ִ֑מר מש ַפט ֱא ֶמת שפטו ו ֶ ָ֣ח ֶסד ו ַ ָֽרחמים
ת־א ָֽחיו׃
עׂשו ֵ֥איש ֶא ָּ
11ו ַאל ָּמ ָּנה ויָּ תום ֵ֥גר ו ָּעני ַ ָֽאל־ ַתע ִ֑שקו ו ָּר ַעת ָ֣איש ָּאחיו ַ ָֽאל־ ַתחשבו
בל ַבב ֶ ָֽכם׃
11וַ י ָּמאנָ֣ ו ל ַהקשיב וַ יתנֵ֥ ו ָּכתף ס ָּ ִ֑ר ֶרת ו ָּאזני ֶהם הכ ֵ֥בידו מש ָֽמו ַע׃
12ול ִָּ֞בם ָּ ָׂ֣שמו ָּשמיר משמו ַע ֶאת־ ַהתו ָּרה ו ֶאת־ ַהד ָּברים א ֶשר ָּש ַלח
יאים ָּה ָֽראש ִ֑נים ַוַָֽֽיהי ֶ ָ֣ק ֶצף גָּ דול מאת
הוה צ ָּבאות ברוחו ב ַיד ַהנב ָ֣
י ָּ
הוה צ ָּב ָֽאות׃
י ָּ ֵ֥
הוֵ֥ה
13וַ י ֵ֥הי ַכא ֶשר־ ָּק ָּרא ו ָ֣לא ָּש ִ֑מעו כן יקראו ו ָ֣לא ֶאש ָּמע ָּא ַמר י ָּ
צ ָּב ָֽאות׃
יהם
ש ָּמה ַ ָֽאחר ֶ
שר ָֽלא־י ָּדעום ו ָּה ָּא ֶרץ נָּ ַ ָ֣
ל־הגוים א ֶ ָ֣
14ו ָ֣א ָּסערם ַעל ָּכ ַ
ץ־חמ ָּדה ל ַש ָּ ָֽמה׃
ָֽמעבר ומ ָּ ִ֑שב וַ יָּ ֵׂ֥שימו ֶ ָֽא ֶר ֶ

פ

1 8וַ יהי ד ַבר־יהָּ ֵ֥וה צ ָּבאות לא ָֽמר׃
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2כה ָּא ַמר יהָּ ָ֣וה צ ָּבאות ק ֵ֥נאתי לציון קנ ָּ ָ֣אה גדו ָּ ִ֑לה וח ָּ ֵ֥מה גדו ָּלה
ק ֵ֥נאתי ָּ ָֽלּה׃
וש ָּלִ֑ם ונקר ָּאה
ֵ֚ 3כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ַ ֵ֚שבתי ֶאל־ציון ו ָּש ַכנתי ב ָ֣תוְך י ָֽר ָּ
הוֵ֥ה צ ָּבאות ַ ֵ֥הר ַה ָֽק ֶדש׃
יר־ה ֱא ֶמת ו ַהר־י ָּ
רוש ַלם ָ֣ע ָּ ָֽ
י ָּ

ס

4כה ָּא ַמר יהָּ ָ֣וה צ ָּבאות עד ָֽישבו זק ָ֣נים וזקנות ברחבות ירו ָּש ָּ ִ֑לם
ואיש מש ַענתו ביָּ דו מ ֵ֥רב יָּ ָֽמים׃
5ורחבות ָּהעיר י ָּ ָ֣מלאו י ָּלדים ָֽוי ָּל ִ֑דות מ ַׂשחָקים בר ָֽחב ֶ ָֽתי ָּה׃

ס

6כה ָּא ַמר יהָּ ָ֣וה צ ָּבאות ָ֣כי י ָּפלא בעיני שארית ָּה ָּ ָ֣עם ַהזֶ ה ַביָּמים
הוֵ֥ה צ ָּב ָֽאות׃
ָּה ִ֑הם גַ ם־בעינַ י י ָּפלא נאם י ָּ

פ

7כה ָּא ַמר יהָּ ָ֣וה צ ָּבאות הנ ֵ֥ני מושי ַע ֶאת־ ַעמי מ ֶ ָ֣א ֶרץ מז ָּ ִ֑רח ומ ֶא ֶרץ
מ ֵ֥בוא ַה ָּ ָֽש ֶמש׃
8והבא ָ֣תי א ָּתם ו ָּשכנו ב ָ֣תוְך ירו ָּש ָּ ִ֑לם ו ָּהיו־ ָ֣לי ל ָּעם ַ ָֽואני ֶאה ֶיה ָּל ֶהם
ָֽלאֹלהים ֶב ֱא ֶמת ובצ ָּד ָּ ָָֽקה׃

ס

ָֽ 9כה־ ָּא ַמר יהָּ ָ֣וה צ ָּבאות ֶת ֱח ַ ָ֣זַֽקנָּ ה ידי ֶכם ַה ָֽשמעים ַביָּ ָ֣מים ָּהא ֶלה את
הוה צ ָּבאות
ַהד ָּב ָ֣רים ָּה ִ֑א ֶלה מפי ַהנביאים א ֶשר ביִ֞ ום י ַסד בית־י ָּ
ַהה ָּיכל לה ָּבנָֽ ות׃
11כי לפני ַהיָּ ָ֣מים ָּההם ׂש ַכר ָּ ָֽה ָּא ָּדם ָ֣לא ָֽנהיָּ ה וׂש ַ ֵ֥כר ַהבה ָּמה א ֶינִ֑נָּ ה
־ה ָּא ָּדם ֵ֥איש
ת־כל ָּ
ן־ה ָּצר וַ א ַש ַ ֵ֥לח ֶא ָּ
ין־שלום מ ַ
ו ַליוצא ו ַל ָּבא א ָּ
בר ָֽעהו׃
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11ו ַע ָּתה ָ֣לא ַכיָּ מים ָּה ָֽראשנים אני לשארית ָּה ָּ ָ֣עם ַה ֶ ִ֑זה נאם יהָּ ֵ֥וה
צ ָּב ָֽאות׃
בולּה ו ַה ָּש ַמים
ָֽ 12כי־ ֶזָ֣ ַַֽרע ַה ָּשלום ַהגֶ ֶפן תתן פריָּ ּה ו ָּה ָּא ֶרץ ת ָ֣תן ֶאת־י ָּ
ל־א ֶלה׃
ת־כ ָֽ
יתנָ֣ ו ַט ָּלִ֑ם והנ ַחלתי ֶאת־שארית ָּה ָּ ֵ֥עם ַה ֶזה ֶא ָּ
הודה ובָ֣ית יׂש ָּראל ֵ֚כן
13ו ָּהיָּ ה ַכא ֶשר ֱהיי ֶתם ק ָּל ָּלה ַבגוים בית י ָּ
יכם׃
אוש ַיע ֶאת ֶכם והי ֶיתם ב ָּר ָּ ִ֑כה ַאל־ת ָּיראו ֶת ֱח ַ ֵ֥זַֽקנָּ ה יד ֶ ָֽ
ָ֣

ס

ָ֣ 14כי ָ֣כה ָּא ַמר יהָּ ָ֣וה צ ָּבאות ַכא ֶשר זָּ ַממתי ל ָּה ַ ָ֣רע ָּל ֶכם ב ַהקציף
הוָ֣ה צ ָּב ִ֑אות ולא נ ָּ ָֽחמתי׃
יכם אתי ָּא ַמר י ָּ
א ָֽבת ֶ
ָ֣ 15כן ַשבתי זָּ ַממתי ַביָּ ָ֣מים ָּהא ֶלה להי ֵ֥טיב ֶאת־ירו ָּש ַלם ו ֶאת־ ָ֣בית
יראו׃
הודה ַאל־ת ָּ ָֽ
י ָּ ִ֑
שר ַ ָֽתע ִׂ֑שו ַדברו ֱא ֶמת ָ֣איש ֶאת־רעהו ֱא ֶמת
ֵ֥ 16א ֶלה ַהד ָּברים א ֶ ָ֣
יכם׃
ומש ַ ָ֣פט ָּשלום שפטו ב ַשער ֶ ָֽ
17ו ָ֣איש׀ ֶאת־ ָּר ַ ָ֣עת רעהו ַ ָֽאל־ ַתחשבו בל ַבב ֶכם וש ֵ֥ב ַעת ֶש ֶקר
הוָֽה׃
ַ ָֽאל־ ֶת ֱא ָּ ִ֑הבו כי ֶאת־ ָּכל־א ֶלה א ֶ ֵ֥שר ָּׂשנאתי נאם־י ָּ

ס

אמר׃
הוֵ֥ה צ ָּבאות א ַ ֵ֥לי ל ָֽ
18וַ יהי ד ַבר־י ָּ
הוָ֣ה צ ָּבאות ָ֣צום ָּהרביעי ו ָ֣צום ַהחמישי וצום ַהשביעי
ה־א ִַ֞מר י ָּ
ָֽ 19כ ָּ
טובים
הודה ל ָּׂש ָׂ֣שון ולׂשמ ָּחה וָֽ למעדים ִ֑
ו ָ֣צום ָּהעׂשירי יהיֶ ה לבית־י ָּ
ו ָּה ֱא ֶ ֵ֥מת ו ַה ָּשלום ֱא ָּ ָֽהבו׃

פ

שר ָ֣יָּבאו ַעמים וישבי ָּע ֵ֥רים ַר ָֽבות׃
ֵ֥ 21כה ָּא ַמר יהָּ ָ֣וה צ ָּב ִ֑אות ֵ֚עד א ֶ ָ֣
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ָֽ 21ו ָּהלכו ישבי ַא ַחת ֶאל־ ַא ַחת לאמר נל ָּכה ָּהלוְך ל ַחלות ֶאת־פ ָ֣ני
ם־אני׃
הוה צ ָּב ִ֑אות אל ָּכה גַ ָּ ָֽ
יהוָּ ה ול ַבקש ֶאת־י ָּ ָ֣
22ו ָּבאו ַעמים ַרבים וגו ָ֣ים עצומים ל ַבקש ֶאת־יהָּ ֵ֥וה צ ָּבאות בירו ָּש ָּ ִ֑לם
הוָֽה׃
ול ַחלות ֶאת־פנֵ֥י י ָּ

ס

הוָ֣ה צ ָּבאות ַביָּ ָ֣מים ָּהה ָּמה א ֶשר יַ חזיקו ע ָּׂש ָּ ָ֣רה אנָּ שים
ֵ֥ 23כה ָּא ַמר י ָּ
מכל לשנָ֣ ות ַהגויִ֑ם ָֽו ֶה ֱחזיקו בכנַ ף איש יהודי לאמר נָֽל ָּכה ע ָּמ ֶכם ֵ֥כי
ֹלהים ע ָּמ ֶ ָֽכם׃
ָּש ַמענו ֱא ֵ֥

ס

ַ 1 9מ ָּשא ד ַבר־יהוָּ ה ב ֶ ָ֣א ֶרץ ַחד ָּרְך ו ַד ֶמ ֶׂשק מנ ָּח ִ֑תו כי ַ ָֽליהוָּ ה עָ֣ין ָּא ָּדם
וכל שב ֵ֥טי יׂש ָּר ָֽאל׃
2וגַ ם־ח ָּמת תג ָּבל־ ָּ ִ֑בּה ָ֣צר וצידון ֵ֥כי ָּ ָֽחכ ָּמה מ ָֽאד׃
3וַ ֵ֥ת ֶבן צר ָּמצור ָּ ִ֑לּה וַ תצ ָּבר־ ֶכ ֶסף ֶ ָֽכ ָּע ָּפר ו ָּחרוץ כ ֵ֥טיט חו ָֽצות׃
4הנה אדנָּ י יָֽ ור ֶשנָּ ה וה ָּ ֵ֥כה ַב ָּים ח ָּילִּ֑ה והיא ָּב ֵ֥אש ת ָּא ָֽכל׃
5ת ֶרא ַאשקלון ותי ָּרא ו ַעזָּ ה ו ָּת ָ֣חיל מאד ו ֶעקרון ָֽכי־ה ָ֣ביש ֶמ ָּב ָּ ִ֑טּה
ו ָּא ַבד ֶמ ֶלְך ָֽמ ַעזָּ ה ו ַאשקלון ֵ֥לא ת ָֽשב׃
6ויָּ ַ ֵ֥שב ַממזר ב ַאש ִ֑דוד והכ ַרתי ג ֵ֥און פלש ָֽתים׃
7וַ הסרתי ָּד ָּמיו מפיו ושק ָּציו מ ָ֣בין שנָּ יו ונש ַ ֵ֥אר גַ ם־הוא ָֽלאֹל ִ֑הינו ו ָּהיָּ ה
יבוסי׃
יהודה ו ֶעקרון כ ָֽ
כ ַא ָ֣לף ָֽב ָּ
8ו ָּחניתי לביתי מ ָּצ ָּבה מעבָ֣ר ומ ָּשב ו ָֽלא־יַ עבר על ֶיהם עוד נגִׂ֑ש ֵ֥כי
ַע ָּתה ָּר ֵ֥איתי בע ָּינָֽי׃
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9גילי מאד ַבת־ציון ָּהריעי ַ ָ֣בת ירו ָּש ַלם הנה ַמלכְך ָּיָ֣בוא ָּלְך ַצ ֵ֥דיק
ל־עיר ֶבן־אתנָֽ ות׃
ונו ָּשע ִ֑הוא ָּעני ורכָ֣ב ַעל־חמור ו ַע ַ
וש ַלם ונכר ָּתה ֶ ָ֣ק ֶשת מל ָּח ָּמה
־ר ֶכב מ ֶאפ ַרים וסוס מ ָ֣יר ָּ
11והכ ַרתי ֶ ָ֣
י־א ֶרץ׃
ד־אפס ָּ ָֽ
ומשלו מ ָּיָ֣ם ַעד־יָּ ם ומנָּ ָּהר ַע ַ
וד ֶ ֵ֥בר ָּשלום ַלגויִ֑ם ָּ
11גַ ם־ ַ ָ֣את ב ַדם־בריתְך ש ַלחתי אסי ַריְך מבור ֵ֥אין ַמים ָֽבו׃
ם־היום ַמגֵ֥יד מש ֶנה ָּא ֵ֥שיב ָּ ָֽלְך׃
ֵ֚ 12שובו לב ָּצרון אסירי ַהתקָּוִ֑ה גַ ַ
ָֽ 13כי־ ָּד ַרכתי לי יהו ָּדה ֶ ֵ֚ק ֶשת מ ָ֣לאתי ֶאפ ַרים ועו ַררתי ָּבנַ יְך ציון
ל־ב ַנַֽיְך יָּ ָּ ִ֑וַֽן ו ַׂשמתיְך כ ֶ ֵ֥ח ֶרב ג ָֽבור׃
ַע ָּ
שופָ֣ר ית ָּקע
ָֽ ַ14ויהוָּ ה עלי ֶ ָ֣הם ָֽיַֽ ָּר ֶאה ויָּ ָּ ֵ֥צא ַכ ָּב ָּרק ח ִ֑צו ַ ָֽואד ָּני יהוה ַב ָּ
ימן׃
ו ָּה ַלְך ב ַסע ֵ֥רות ת ָּ ָֽ
י־ק ַלע ו ָּש ֵ֥תו ָּהמו
יהם ו ָּאכלו ו ָּ ָֽכבשו ַאבנ ֶ
15יהָּ ָ֣וה צ ָּבאות יָּ ָ֣גַֽן על ֶ
ומלאו ַכמז ָּרק כזָּ ויות מז ָֽב ַח׃
מו־יַֽין ָּ ָֽ
כ ָּ ִ֑
ָֽ 16והושי ִ֞ ָּעם יהָּוה ֱאֹלהי ֶהם ַביֵ֥ ום ַההוא כ ָ֣צאן ַע ִ֑מו ֵ֚כי ַאבני־נזֶ ר
ל־אד ָּמ ָֽתו׃
ָֽמתנוססות ַע ַ
נובב בת ָֽלות׃
ֵ֥ 17כי ַמה־טובו ו ַמה־יָּ פיִ֑ ו ָּדגָּ ן ַ ָֽבחורים ותירוש י ֵ֥
ׂשה חזי ִ֑זים ומ ַטר־גֶ ֶשם
ַ 1 10שאלו מיהָּוה ָּמ ָּטר ב ָ֣עת ַמלקוש יהָּוה ע ֶ ָ֣
י ָ֣תן ָּל ֶהם לאיש ֵ֥ע ֶׂשב ַב ָּש ֶ ָֽדה׃
2כי ַהת ָּר ָ֣פים דברו־ ָּאוֶ ן ו ַה ָֽקוסמים ָּ ָ֣חזו ֶש ֶקר ַ ָֽוחֹלמות ַה ָּ ָ֣שוא י ַדברו
י־אין ר ֶ ָֽעה׃
ֶה ֶבל י ַנָֽח ִ֑מון ַעל־כן נָּ ס ָ֣עו כמו־צאן יַ ענו ָֽכ ֵ֥
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י־פ ַקד יהוָּ ה צ ָּבאות
ל־ה ַעתודים ֶאפ ִ֑קוד ָֽכ ָּ
ל־הרעים ָּח ָּ ָ֣רה ַאפי ו ַע ָּ
ַ 3ע ָּ ָֽ
אותם כ ֵ֥סוס הודו ַבמל ָּח ָּ ָֽמה׃
הודה ו ָּ ָׂ֣שם ָּ
ת־עדרו ֶאת־בָ֣ית י ָּ
ֶא ֶ
4מ ֶמנו פנָּ ה מ ֶ ָ֣מנו יָּ תד מ ֶמנו ֶ ָ֣ק ֶשת מל ָּח ָּ ִ֑מה מ ֶמנו י ֵ֥צא ָּכל־נוגׂש יַ ח ָּ ָֽדו׃
הוה ע ָּ ִ֑מם
5ו ָּהיו כגברים בוסים בטיט חוצות ַבמל ָּח ָּמה ונלחמו ֵ֥כי י ָּ
סוסים׃
והבישו רכ ֵ֥בי ָֽ
6וג ַבר ָ֣תי׀ ֶאת־ ָ֣בית יהו ָּדה ו ֶאת־בית יוסף אושי ַע ו ָֽהושבותים ָ֣כי
הוֵ֥ה ֱאֹלה ֶיהם ו ֶא ֱענָֽם׃
שר ָֽלא־זנַ ח ִ֑תים כי אני י ָּ
ָֽר ַחמתים ו ָּהיו ַכא ֶ ָ֣
7ו ָּהיו כגבור ֶאפ ַרים ו ָּׂש ַ ֵ֥מח ל ָּבם כמו־ ָּ ִ֑יַֽין ובני ֶהם יר ָ֣או ו ָּׂשמחו יָּ ֵ֥גל
יהוה׃
ל ָּבם ַב ָּ ָֽ
יתים ו ָּרבו כ ֵ֥מו ָּר ָֽבו׃
ֶ 8אשרָ ָּ ֵ֥קה ָּל ֶהם וַ א ַקבצם ָ֣כי פד ִ֑
וב ֶמר ַחקים יזכ ִ֑רוני ו ָּחיֵ֥ ו ֶאת־בנ ֶיהם וָּ ָּ ָֽשבו׃
9ו ֶאז ָּרעם ָּ ָֽב ַעמים ַ
11וַ ה ָֽשיבותים מ ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ַרים ו ָֽמ ַאשור א ַקב ִ֑צם ו ֶאל־ ֶא ֶרץ גל ָּעד ול ָּבנון
אביאם ו ֵ֥לא י ָּמצא ָּל ֶ ָֽהם׃
הורד
11ו ָּע ַבר ַביָּ ם ָּצ ָּרה וה ָּכה ַביָּ ם גַ לים והבישו כל מצולָ֣ ות י ִ֑אר ו ַ
ג ָ֣און ַאשור ו ֵ֥ש ֶבט מצ ַרים יָּ ָֽסור׃
הוָֽה׃
12וג ַברתים ַ ָֽביהוָּ ה ובשמו ית ַה ָּ ִ֑לכו נאם י ָּ

ס

1 11פ ַ ֵ֥תח ל ָּבנון ד ָּל ֶ ִ֑תיך ותא ַ ֵ֥כל אש ַבא ָּר ֶ ָֽזיך׃
2הילל ברוש ָֽכי־ ָּ ָ֣נ ַפל ֶא ֶרז א ֶ ֵ֥שר ַאדרים ש ָּ ִ֑דדו הילילו ַאלונָ֣י ָּב ָּשן ֵ֥כי
יָּ ַרד יַ ֵַ֥ער ַה ָּב ָֽצור׃
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3קֵ֚ ול ָֽיל ַ ָ֣לת ָּהרעים ֵ֥כי שד ָּדה ַא ַדר ָּ ִ֑תם קֵ֚ ול ַשא ַ ָ֣גת כפירים ֵ֥כי ש ַדד
ג ֵ֥און ַהיַ ר ָֽדן׃

ס

ת־צאן ַההר ָּ ָֽגה׃
ֵ֥ 4כה ָּא ַמר יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ָּ ִ֑הי רעה ֶא ֵ֥
הוה וַ אע ִ֑שר
5א ֶשר קני ֶהן ַ ָֽיהרגן ו ָ֣לא יֶ א ָּשמו ומכרי ֶ ָ֣הן יא ַמר ָּב ֵ֥רוְך י ָּ
יהן׃
יהם ֵ֥לא יַ חמול על ֶ ָֽ
ו ָ֣רע ֶ
הוִ֑ה והנה ָּאנכי ַממ ָ֣ציא
6כי ָ֣לא ֶאח ֵ֥מול עוד ַעל־יש ֵ֥בי ָּה ָּא ֶרץ נאם־י ָּ
ת־ה ָּא ֶרץ ו ֵ֥לא ַאציל
ת־ה ָּא ָּדם איש ביַ ד־רעהו וב ַיָ֣ד ַמלכו וכתתו ֶא ָּ
ֶא ָּ
מיָּ ָּ ָֽדם׃
ח־לי שנָ֣י ַמקלות ל ַא ִַ֞חד
ָֽ ָּ7ו ֶאר ֶעה ֶאת־ ָ֣צאן ַ ָֽההרגָּ ה ָּלכן עני ָ֣י ַה ִ֑צאן וָּ ֶא ַ ָֽק ִ֞
ת־ה ָֽצאן׃
ָּק ָּראתי נ ַעם ול ַא ַחד ָּק ָּ ָ֣ראתי ָֽחבלים וָּ ֶאר ֶעה ֶא ַ
8וָּ ַאכחד ֶאת־שֹלֵ֥ ֶשת ָּהרעים ב ֶי ָ֣ ַַֽרח ֶא ָּ ִ֑חד וַ תק ַצר נַ פשי ָּב ֶהם
וגַ ם־נַ פ ָּשם ָּבח ָּ ֵ֥לה ָֽבי׃
9וָּ א ַמר ֵ֥לא ֶאר ֶעה ֶאת ֶ ִ֑כם ַהמ ָּ ָ֣תה ָּתמות ו ַהנכ ֶח ֶדת ת ָּכחד ו ַהנש ָּארות
עותּה׃
אכלנָּ ה א ָּשה ֶאת־ב ַ ֵׂ֥שר ר ָּ ָֽ
ת ַ
11וָּ ֶא ַקח ֶאת־ ַמקלי ֶאת־נ ַעם וָּ ֶאג ַדע א ִ֑תו ל ָּהפיר ֶאת־בריתי א ֶ ֵ֥שר ָּכ ַרתי
ל־ה ַע ָֽמים׃
ת־כ ָּ
ֶא ָּ
הוה
11וַ ת ַפר ַביָ֣ ום ַה ִ֑הוא וַ ידעו כן עניי ַהצאן ַהשמ ָ֣רים אתי ֵ֥כי ד ַבר־י ָּ
ָֽהוא׃
12וָּ א ַ ָ֣מר אלי ֶהם אם־טוב בעיני ֶכם ָּה ֵ֥בו ׂש ָּכרי ואם־ ָ֣לא׀ ח ָּ ִ֑דלו וַ ישקלֵ֥ ו
ֹלשים ָּ ָֽכ ֶסף׃
ֶאת־ׂש ָּכרי ש ֵ֥
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13וַ יא ֶמר יהוָּ ה א ַלי ַהשליכהו ֶאל־ ַהיוצר ֶ ָ֣א ֶדר ַהי ָּקר א ֶ ֵ֥שר יָּ ַָקרתי
יוצר׃
ל־ה ָֽ
הוה ֶא ַ
ֹלשים ַה ֶכ ֶסף וָּ ַאש ֵ֥ליְך אתו ֵ֥בית י ָּ
יהם ָּו ֶָֽאק ָּחה ש ָ֣
ָֽמעל ֶ ִ֑
הודה
ת־ה ַאחוָּ ה ֵ֥בין י ָּ
ָֽ ָּ14ו ֶאג ַדע ֶאת־ ַמק ָ֣לי ַהשני את ַה ָֽחב ִ֑לים ל ָּהפר ֶא ָּ ָֽ
ובין יׂש ָּר ָֽאל׃
ֵ֥

ס

הוה א ָּלִ֑י ָ֣עוד ַקח־לך כלי ר ֶ ֵ֥עה ֱאו ָֽלי׃
אמר י ָּ
15וַ ֵ֥י ֶ
ָֽה־אנכי מקים ר ֶעה ָּב ָּא ֶרץ ַהנכ ָּחדות ָֽלא־יפקד ַה ַנ ַָ֣ער
ָ֣ 16כי הנ ָּ
יאה
ָֽלא־י ַבקש ו ַהנש ֶב ֶרת ָ֣לא י ַרפִ֑א ַהנ ָּצ ָּבה ָ֣לא י ַכלכל וב ַׂשר ַהבר ָּ
ופרס ֶיהן י ָּפ ָֽרק׃
אכל ַ
י ַ

ס

ָ֣ 17הוי רעי ָּ ָֽה ֱאליל עז ָ֣בי ַהצאן ֶ ֵ֥ח ֶרב ַעל־זרועו ו ַעל־עָ֣ין ימינִ֑ ו זרעו ָ֣יָּבוש
ת ָּיבש ו ֵ֥עין ימינו ָּכ ֵ֥הה תכ ֶ ָֽהה׃

ס

ַ 1 12מ ָּ ֵ֥שא ד ַבר־יהָּוה ַעל־יׂש ָּר ִ֑אל נאם־יהוָּ ה נ ֶטה ָּש ַמים וי ָ֣סד ָּא ֶרץ
־א ָּדם בקר ָֽבו׃
וי ֵ֥צר ָֽר ַוח ָּ

פ

2ה ָ֣נה ָּאנכי ָּ ָׂ֣שם ֶאת־ירו ָּש ַלם ַסף־ ַר ַעל ל ָּכל־ ָּה ַעמים ָּס ִ֑ביב ו ַגם
רוש ָּ ָֽלם ׃
הודה יָֽה ֶיֵ֥ה ַב ָּמצור ַעל־י ָּ
ַעל־י ָּ
3ו ָּה ָּיָ֣ה ַביום־ ַההוא ָּאׂשים ֶאת־ירו ָּש ַלם ֶא ֶבן ַ ָֽמע ָּמ ָּסה ל ָּכל־ ָּ ָ֣ה ַעמים
יה כל גויֵ֥י ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ָּכל־עמ ֶסי ָּה ָּׂש ָ֣רוט י ָּש ִ֑רטו ונֶ ֶאס ָ֣פו ָּע ֶל ָּ
ַ 4ביום ַההוא נאם־יהוָּ ה ַא ֶכה ָּכל־סוס ַבת ָּמהון ורכבו ַבשגָּ ִ֑עון
הודה ֶאפ ַ ָָ֣קח ֶאת־עינַ י וכל ָ֣סוס ָּ ָֽה ַעמים ַא ֶכה ַ ָֽבעוָּ ָֽרון׃
ו ַעל־בית י ָּ
יהוֵ֥ה צ ָּבאות
רוש ַלם ַב ָּ
הודה בל ָּ ִ֑בם ַאמ ָּ ֵ֥צה לי ישבָ֣י י ָּ
5ו ָּ ָֽאמרו ַאל ֵ֥פי י ָּ
יהם׃
ֱאֹלה ֶ ָֽ
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הודה ָֽככיור ָ֣אש בעצים וכ ַל ֵ֥פיד אש
ת־אלפי י ָּ
ַ 6ביָ֣ ום ַההוא ָּאׂשים ֶא ַ
ל־ה ַעמים ָּס ִ֑ביב ויָּ ש ָּבה
ת־כ ָּ
ב ָּעמיר ו ָּאכלו ַעל־יָּ מין ו ַעל־ׂשמאול ֶא ָּ
ירוש ָּ ָֽלם׃
יה ב ָּ
רוש ַ ֵ֥לם עוד ַתח ֶת ָּ
י ָּ

פ

הודה ָּב ָֽראש ָּנִ֑ה ל ַמ ַען ָֽלא־תג ַדל תפ ֶ ָ֣א ֶרת
ת־א ֳה ֵ֥לי י ָּ
הוה ֶא ָּ
7והוש ַיע י ָּ
הודה׃
רוש ַלם ַעל־י ָּ ָֽ
ית־דויד ותפ ֶא ֶרת י ֵ֥שב י ָּ
ב ָּ
רוש ַלם ו ָּה ִָּ֞יה ַהנכ ָּ ֵ֥של ָּב ֶהם ַביֵ֥ ום
יושב י ָּ
ַ 8ביָ֣ ום ַההוא יָּ גַֽן יהוָּ ה ב ַעד ָ֣
יהם׃
הוה לפנ ֶ ָֽ
ַההוא כ ָּדוִ֑יד ובית ָּדויד ָֽכאֹלהים כ ַמל ַ ֵ֥אְך י ָּ
9ו ָּה ָּיה ַביָ֣ ום ַה ִ֑הוא א ַבקש ל ַהשמיד ֶאת־ ָּכל־ ַהגוים ַה ָּבאים
רוש ָּ ָֽלם׃
ַעל־י ָּ
רוש ַלם ר ַוח חן ו ַ ָ֣תחנונים וה ֵ֥ביטו
שב י ָּ
11ו ָּש ַפכתי ַעל־בית ָּדויד ו ַ ָ֣על׀ יו ָ֣
ל־היָּ חיד ו ָּה ֵ֥מר ָּע ָּליו
ר־ד ָּ ִָ֑קרו ו ָּספ ָ֣דו ָּע ָּליו כמספד ַע ַ
א ַלי ָ֣את א ֶש ָּ
ל־הב ָֽכור׃
כ ָּה ֵ֥מר ַ ָֽע ַ
ַ 11ביָ֣ ום ַההוא יג ַדל ַהמספד בי ָ֣רו ָּש ַלם כמס ַ ֵ֥פד ה ַדד־רמון בבק ַ ֵ֥עת
מג ָֽדון׃
12ו ָּספ ָּ ָ֣דה ָּה ָּא ֶרץ מש ָּפ ֵ֥חות מש ָּפחות ל ָּ ִ֑בד מש ַפ ַחת בית־ ָּדויד ל ָּבד
יהם ל ָּבד מש ַפ ַחת בית־נָּ ָּתן ל ָּבד ונש ֶיהם ל ָּ ָֽבד׃
ונש ֶ ָ֣
13מש ַפ ַחת בית־לוי ל ָּבד ונשי ֶהם ל ָּ ִ֑בד מש ַפ ַחת ַהשמעי ל ָּבד ונש ֶיהם
ל ָּ ָֽבד׃
14כל ַהמש ָּפחות ַהנש ָּארות מש ָּפ ֵ֥חת מש ָּפחת ל ָּ ִ֑בד ונשי ֶהם ל ָּ ָֽבד׃
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וש ָּלִ֑ם
ַ 1 13ביָ֣ ום ַההוא ָֽיהיֶ ה ָּמ ָ֣קור נפ ָּתח ל ֵ֥בית ָּדויד ולישבָ֣י י ָֽר ָּ
ל ַח ַטאת ולנ ָּ ָֽדה׃
2ו ָּהיָּ ה ַביום ַההוא נ ָ֣אם׀ יהָּ ָ֣וה צ ָּבאות ַאכ ִ֞רית ֶאת־שמות ָּ ָֽהע ַצבים
־הנביאים ו ֶאת ֵ֥־ר ַוח ַהטמ ָּאה
ן־ה ָּא ֶרץ ו ֵ֥לא יזָּ כרו ִ֑עוד ו ַגם ֶאת ַ
מ ָּ
ן־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ַאע ֵ֥ביר מ ָּ
3ו ָּהיָּ ה ָֽכי־ינָּ ָ֣בא איש עוד ו ָּאמ ָ֣רו א ָּליו ָּאביו ואמו ָֽיל ָּדיו ָ֣לא ָֽתחיֶ ה כי
הוה וד ָּקרהו ָּאביהו ואמו יל ָּדיו בהנָּ ב ָֽאו׃
שם י ָּ ִ֑
ֶ ֵ֥ש ֶקר ד ַבר ָּת ב ָ֣
4ו ָּה ָּיָ֣ה׀ ַביָ֣ ום ַההוא יבשו ַהנביאים ֵ֥איש מ ֶחזינו בה ָּ ָֽנבא ִ֑תו ולא ילבשו
ַא ֶ ֵ֥ד ֶרת ׂש ָּער ל ַ ֵ֥מ ַען ַכ ָֽחש׃
עורי׃
5ו ָּא ַמר ֵ֥לא נָּ ביא ָּא ִ֑נכי איש־עבד א ָּד ָּמה ָּאנכי ֵ֥כי ָּא ָּדם הק ַנֵ֥ני מנ ָּ ָֽ
6ו ָּא ַ ָ֣מר א ָּליו ָּמה ַה ַמכות ָּהא ֶלה ָ֣בין יָּ ֶ ִ֑דיך ו ָּא ַמר א ֶ ֵ֥שר הכיתי ֵ֥בית
מ ַאה ָּ ָֽבי׃

ס

ת־הר ֶעה
הוָ֣ה צ ָּב ִ֑אות ַהְך ֶא ָּ ָֽ
ל־ג ֶָ֣בר עמיתי נאם י ָּ
ֶ 7ח ֶרב עורי ַעל־רעי ו ַע ֶ
ל־הצע ָֽרים׃
פוצָ֣ין ָּ ַהצאן וַ השב ֵ֥תי יָּ די ַע ַ
ות ֶ
ל־ה ָּא ֶרץ נאם־יהוָּ ה ָֽפי־ש ַ ָ֣נַֽים ָּבּה י ָּכרתו יגָּוִ֑עו ו ַהשלשית
8ו ָּה ָּיה ב ָּכ ָּ
יָּו ֵֶ֥תר ָּ ָֽבּה׃
ת־ה ֶכ ֶסף וב ַחנתים
ת־השלשית ָּבאש וצ ַרפתים כצ ָ֣רף ֶא ַ
 9והבאתי ֶא ַ
ת־הזָּ ָּ ִ֑הב ָ֣הוא׀ יק ָּ ָ֣רא בשמי ַוָֽאני ֶא ֱע ֶנָ֣ה אתו ָּא ַמרתי ַע ָ֣מי
כב ָ֣חן ֶא ַ
ֹלהי׃
הוֵ֥ה ֱא ָּ ָֽ
אמר י ָּ
הוא ו ֵ֥הוא י ַ

ס

1 14ה ֵ֥נה יָֽ ום־ ָּבא ַ ָֽליהָּ ִ֑וה וח ַ ֵ֥לק ש ָּללְך בקר ָֽבְך׃
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רוש ַלם ַלמל ָּח ָּמה ונלכ ָּ ָ֣דה ָּהעיר ונָּ ַשסו
ל־הגויֵ֥ם׀ ֶ ָֽאל־י ָּ
ת־כ ַ
2ו ָּא ַספתי ֶא ָּ
גולה ויֶ ֶָ֣תר ָּה ָּעם ֵ֥לא י ָּכרת
ַה ָּ ָ֣בתים ו ַהנָּ שים ת ָּש ַגִ֑לנָּ ה ויָּ ִָּ֞צא חצי ָּהעיר ַב ָּ
ן־ה ָֽעיר׃
מ ָּ
3ויָּ ָּ ָ֣צא יהוָּ ה ונל ַחם ַבגויָ֣ם ָּה ִ֑הם כיֵ֥ ום ָֽה ָּלחמו ביֵ֥ ום ק ָּ ָֽרב׃
רוש ַלם
ל־הר ַהזתים א ֶשר ַעל־פנֵ֥י י ָּ
יום־ההוא ַע ַ
ַ
4ו ָּעמ ָ֣דו ַרג ָּ ָ֣ליו ַב
ומש
דולָ֣ה מ ִ֑אד ָּ
מ ֶק ֶדם ונב ַקע ַהר ַהזיתים ָֽמ ֶחציו מז ָּ ָ֣ר ָּחה וָּ יָּ ָּמה גיא ג ָּ
יו־נַָֽֽג ָּבה׃
ח ֵ֥צי ָּה ָּהר ָּצפונָּ ה ו ֶחצ ֶ
ל־א ַצל ונַ ס ֶתם ַכא ֶשר נַ ס ֶתם
י־הרים ֶא ָּ
ָֽיא־ה ַרי ָֽכי־יַ ג ַָ֣יע ג ָּ
5ונַ ס ֶ ָ֣תם ג ָּ
ֹלהי ָּכל־קדשים
הוָ֣ה ֱא ַ
ובא י ָּ
הודה ָּ
מפנָ֣י ָּה ַר ַעש בימי עז ָּיָ֣ה ֶ ָֽמ ֶלְך־י ָּ ִ֑
ע ָּ ָֽמְך׃
6ו ָּה ָּיה ַביָ֣ ום ַה ִ֑הוא ָֽלא־יה ֶי ָ֣ה אור י ָּקרות יק ָּפ ָֽאון׃
ת־ע ֶרב
א־לִ֑י ָּלה ו ָּה ָּיֵ֥ה ל ָֽע ֶ
יהוה לא־יָ֣ ום ול ָּ
7ו ָּה ָּיָ֣ה יום־ ֶא ָּחד הוא יוָּ ַ ֵ֥דע ַ ָֽל ָּ
ה־אור׃
יָֽהיֶ ָֽ
8ו ָּה ָּיָ֣ה׀ ַביָ֣ ום ַההוא יצאו ַ ָֽמים־ ַחיים מי ָ֣רו ָּש ַלם ֶחציָּ ם ֶאל־ ַהיָּ ם ַה ַקדמוני
ו ֶחצ ָּים ֶאל־ ַה ָּיָ֣ם ָּה ַאח ִ֑רון ַב ַ ֵ֥קיץ ו ָּבח ֶרף ָֽיה ֶ ָֽיה׃
9ו ָּה ָּיה יהָּוה ל ֶמ ֶלְך ַעל־ ָּכל־ ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ַביָ֣ ום ַההוא יה ֶיה יהָּוה ֶא ָּחד וש ֵ֥מו
ֶא ָּ ָֽחד׃
וש ָּלִ֑ם ָֽו ַָּֽרא ָּמה ויָּ ש ָּבה
ל־ה ָּא ֶרץ ָּכע ָּר ָּבה מ ֶג ַָ֣בע לרמון ֶנַֽגֶ ב י ָֽר ָּ
11יסוב ָּכ ָּ
ד־ש ַער ַהפנים
יה למ ַ ָ֣ש ַער בניָּ מן ַעד־מ ִ֞קום ַש ַער ָּ ָֽהראשון ַע ַ ָ֣
ַתח ֶת ָּ
ומג ַ ָ֣דל חנַ נאל ַעד יק ֵ֥בי ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
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רוש ַלם ָּל ֶ ָֽב ַטח׃
ה־עוד ויָּ ש ָּ ֵ֥בה י ָּ
11ו ָּיָ֣שבו ָּבּה וח ֶרם ָ֣לא יָֽהיֶ ִ֑
12ו ָ֣זאת׀ ָֽתה ֶי ָ֣ה ַה ַמג ָּפה א ֶשר יגף יהוָּ ה ֶאת־ ָּכל־ ָּ ָ֣ה ַעמים א ֶ ֵ֥שר ָּצבאו
יהן
ל־רג ָּליו ועינָּ יו ת ַ ָ֣מקנָּ ה ב ָֽחר ֶ
ַעל־ירו ָּש ָּ ִ֑לם ָּה ָ֣מק׀ ב ָּׂשרו והוא עמָ֣ד ַע ַ
יהם׃
ולשונו ת ַ ֵ֥מק בפ ֶ ָֽ
13ו ָּהיָּ ה ַביָ֣ ום ַההוא ָֽתה ֶיה מ ָֽהו ַמת־יהָּוה ַר ָּבה ָּב ֶ ִ֑הם ו ֶה ֱחזיקו ֵ֚איש ַיָ֣ד
ל־יֵ֥ד ר ָֽעהו׃
רעהו ו ָּעל ָּ ֵ֥תה יָּ דו ַע ַ
ל־הגוים ָּסביב זָּ ָּ ֵ֥הב וָּ ֶכ ֶסף
וש ָּלִ֑ם וא ַסף חיל ָּכ ַ
הודה ת ָּלחם ב ָֽיר ָּ
14וגַ ם־י ָּ
ובגָּ דים ָּל ֵ֥רב מ ָֽאד׃
15וכן ָֽתהיֶ ה ַמג ַ ָ֣פת ַהסוס ַה ֶפ ֶרד ַהגָּ ָּ ָ֣מל ו ַהחמור ו ָּכל־ ַהבה ָּמה א ֶ ֵ֥שר
יה ֶיה ַב ַמחנָ֣ ות ָּה ִ֑ה ָּמה ַכ ַמג ָּפה ַה ָֽזאת׃
16ו ָּהיָּ ה ָּכל־ ַהנו ָּתר מ ָּכל־ ַהגוים ַה ָּבאים ַעל־י ָֽרו ָּש ָּ ִ֑לם ו ָּע ִ֞לו מדי ָּש ָּ ָ֣נה
־חג ַהס ָֽכות׃
הוה צ ָּבאות ו ָּלחג ֶאת ַ ֵ֥
ב ָּשנָּ ה ל ָֽהש ַתחות ל ֶמ ֶלְך י ָּ ָ֣
17ו ָּהיָּ ה א ֶשר ָֽלא־יַ ע ֶלה מאת משפחות ָּה ָּא ֶרץ ֶאל־י ָ֣רו ָּש ַלם
הוה צ ָּב ִ֑אות ו ֵ֥לא על ֶיהם יה ֶ ֵ֥יה ַה ָּ ָֽג ֶשם׃
ל ָֽהש ַתחות ל ֶמ ֶלְך י ָּ ָ֣
יהם ָֽתה ֶי ָ֣ה
18ואם־מש ַפ ַחת מצ ַרים ָֽלא־ ַתע ֶלה ו ֵ֥לא ָּב ָּאה ו ָ֣לא על ֶ ִ֑
ת־חג
ת־הגוים א ֶשר ָ֣לא ַיָֽעלו ָּלחג ֶא ַ ֵ֥
ַה ַמג ָּפה א ֶשר יגף יהוָּ ה ֶא ַ
ַהס ָֽכות׃
ֵ֥ 19זאת תה ֶיה ַח ַ ָ֣טאת מצ ָּ ִ֑רים ו ַח ַטאת ָּכל־ ַהגוים א ֶשר ָ֣לא ַ ָֽיעלו ָּלחג
־חג ַהס ָֽכות׃
ֶאת ַ ֵ֥
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יהוִ֑ה ו ָּהיָּ ה ַהסירות
ַ 21ביָ֣ ום ַההוא ָֽיהיֶ ה ַעל־מצלָ֣ ות ַהסוס ק ֶדש ַ ָֽל ָּ
בבָ֣ית יהוָּ ה ַכמז ָּרָקים לפנֵ֥י ַהמז ָֽב ַח׃
21ו ָּהיָּ ה ָּכל־סיר בירו ָּש ַלם ו ָֽביהו ָּדה ֵ֚ק ֶדש ַליהָּ ָ֣וה צ ָּבאות ו ָּבאו
ל־ה ָ֣זבחים ו ָּלק ֵ֥חו מ ֶהם ובשלָ֣ ו ָּב ֶ ִ֑הם ולא־יהיֶ ה כנַ ע ֵ֥ני עוד
ָּכ ַ
הוה צ ָּבאות ַביֵ֥ ום ַה ָֽהוא׃
בבית־י ָּ ֵ֥
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