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פרק ד
הוָ֛ה
ם־ת ׁ֨שּוב יִ ְׂש ָּר ֵ֧אל ׀ נְׂ ֻאם־יְׂ ָּ
ִא ָּ
ם־ת ִ ֵ֧סיר ִשּקּוצָ֛יָך ִמ ָּפנַ֖י
וְׂ ִא ָּ

אלַ֖י ָּת ׁ֑שּוב
וְׂ ֹ֥לא ָּתנֽ ּוד׃

הוה
וְׂ נִ ְׂש ַּ֙ב ְׂע ַָּּ֙ת חי־יְׂ ָָּ֔

ּוב ְׂצ ָּד ָּ ָׁ֑קה
ב ֱא ַ֖מת ְׂב ִמ ְׂש ָּפָּ֣ט ִ

וְׂ ִה ְׂת ָּ ֹ֥ב ְׂרכּו ָ֛בֹו ּגֹויִ ַ֖ם

יִתה ָּ ֽללּו׃ ס
ּובֹו ְׂ
ֹ֥

ּוש ָ֔ל ִם
הּוד ַּ֙ה וְׂ ִל ָּ֣יר ָּ
י־כה ׀ ָּא ָּ֣מר יְׂ הֹוָּ ָ֗ה ְׂל ִ ִ֤איש יְׂ ָּ
ִכ ָּ֣
ִנֹ֥ירּו ָּלכַ֖ם ִנׁ֑יר

ל־קֹוצים׃
ִֽ
ל־תזְׂ ְׂר ַ֖עּו א
וְׂ ֽא ִ

ִה ָּ֣מלּו ליהֹוָּ ָ֗ה

וְׂ ָּה ִַּ֙ס ַּ֙רּו ָּע ְׂרלָּ֣ ֹות ְׂלב ְׂב ָ֔כם

רּוש ָּלׁ֑ם
הּודה וְׂ י ְׂשבָּ֣י יְׂ ָּ
ִ ֹ֥איש יְׂ ָּ ַ֖
פן־ת ׁ֨צא ָּכ ֵ֜אש ֲח ָּמ ִָ֗תי
יכם׃
ִמ ְׂפנַ֖י ֹ֥רע מע ְׂלל ֽ

ּו ָּב ֲע ָּר ַּ֙ה וְׂ ָּ֣אין ְׂמכ ָ֔בה
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ירּוש ַּ֙ל ִ ַּ֙ם ה ְׂש ִָ֔מיעּו וְׂ ִא ְׂמ ֕רּו
ּוב ָּ
יהּודה ִ
ה ִּגָּ֣ידּו ִ ֽב ָּ ָ֗
אּו וְׂ ִא ְׂמ ָ֔רּו
ִק ְׂר ִ֤אּו מ ְׂל ַּ֙

שֹופר ָּב ָּ ׁ֑ארץ
ִת ְׂק ֹ֥עּו ָּ ַ֖
ֹואה
ה ָּא ְׂס ֹ֥פּו וְׂ נָּ ַ֖ב ָּ

ל־ע ֹ֥רי ה ִמ ְׂב ָּ ֽצר׃
א ָּ

ְׂשאּו־נָּ֣ס ִציָ֔ ֹונָּ ה

ָּה ִ ַ֖עיזּו ֽאל־ת ֲע ׁ֑מדּו

ִ ָּ֣כי ָּר ָ֗ ָּעה ָּאנ ִ ָ֛כי מ ִ ֹ֥ביא ִמ ָּצ ַ֖פֹון

וְׂ ֹ֥שבר ּגָּ ֽדֹול׃

ָּע ָּלִ֤ה א ְׂרי ַּ֙ה ִ ֽמ ֻס ְׂב ָ֔כֹו

ּגֹוים נָּ ַ֖סע
ּומ ְׂש ִ ָּ֣חית ִָ֔

ָּל ִ֤שּום א ְׂרצ ַּ֙ך ְׂלש ָָּ֔מה

ָּע ֹ֥ריִ ך ִתצַ֖ינָּ ה

ל־זאת ִחגְׂ ֹ֥רּו ש ִ ַּ֖קים
ע ָ֛

ילילּו
ִס ְׂפ ָּ֣דּו וְׂ ה ִ ׁ֑

הֹוַ֖ה ִמ ֽמּנּו׃ פ
א־שב ֲח ֹ֥רֹון אף־יְׂ ָּ
ִ ֹ֥כי ל ָּ ָ֛

יָּ ָּצָּ֣א ִמ ְׂמק ׁ֑מֹו
יֹושב׃
מ ֹ֥אין ֽ
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הוה
הּוא נְׂ ֻאם־יְׂ ָָּ֔
וְׂ ָּה ָּיִ֤ה ביֹום־ה ַּ֙
אבד לב־ה ַ֖מלך וְׂ לָּ֣ב ה ָּש ִ ׁ֑רים
י ֹ֥
מּו ה ָּ֣כ ֲה ִָ֔נים
וְׂ נָּ ַּ֙ש ַּ֙
יאים יִ ְׂת ָּ ֽמהּו׃
וְׂ הּנְׂ ִב ִ ַ֖
וָּ א ַ֞מר
הוה
ֲא ָּ ָּ֣הּה ׀ ֲאד ָּנָּ֣י יְׂ ִָ֗
אמר
ירּושלָּ֣ם ל ָ֔
את ָּל ָּ ִ֤עם הז ַּ֙ה וְׂ ִל ָּ
ָּאכן ה ׁ֨שא ִה ֵ֜ש ָּ
ָּשלַ֖ ֹום יִ ְׂהי ָּ֣ה ָּלכׁ֑ם
וְׂ נָּ גְׂ ָּ ֹ֥עה ַ֖חרב עד־ה ָּּנֽפש׃
ּוש ָ֔ל ִם
ָּבעָּ֣ת ה ִָ֗היא י ָּא ִ֤מר ָּ ֽל ָּעם־הז ַּ֙ה וְׂ ִל ָּ֣יר ָּ
ָּ֣רּוח צִ֤ח ְׂש ָּפיִ ַּ֙ים ב ִמ ְׂד ָָּ֔בר ַ֖דרך בת־ע ִ ׁ֑מי
לֹ֥ ֹוא ִלזְׂ ַ֖רֹות וְׂ לֹ֥ ֹוא ְׂל ָּה ֽבר׃
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ֵ֧רּוח ָּמלָ֛א מ ַ֖אלה יָּ ָּ֣בֹוא ִ ׁ֑לי
אֹותם׃
ם־א ִנָ֛י ֲאד ֹ֥בר ִמ ְׂש ָּפ ִ ַ֖טים ָּ ֽ
ע ָּ֕תה ּג ֲ
ִהּנָּ֣ה ׀ כ ֲענָּ ִנָּ֣ים י ֲע ָ֗לה

בֹותיו
סּופ ַּ֙ה מ ְׂר ְׂכ ָָּ֔
וְׂ כ ָּ

סּוסיו
קלֹ֥ ּו ִמּנְׂ ָּש ִ ַ֖רים ָּ ׁ֑

ֹ֥אֹוי ָּ ַ֖לנּו ִ ֹ֥כי ֻש ָּ ֽד ְׂדנּו׃

ּוש ָ֔ל ִם
כ ְׂב ִׁ֨סי מ ָּר ָּ ִ֤עה ִלב ַּ֙ך יְׂ ָּ֣ר ָּ

ְׂל ַ֖מען ִתּוָּ ׁ֑ש ִעי

ד־מ ָ֛תי ָּת ִ ֹ֥לין ְׂב ִק ְׂר ַ֖בך מ ְׂח ְׂש ֹ֥בֹות אֹונֵֽֽך׃
ע ָּ
ִ ָ֛כי ֹ֥קֹול מ ִּגַ֖יד ִמ ָּ ׁ֑דן

ּומ ְׂש ִ ֹ֥מיע ָּ ַ֖און מ ֹ֥הר א ְׂפ ָּ ֽריִ ם׃

ּגֹוים
הזְׂ ִ ָּ֣כירּו ל ִָ֗

רּוש ָ֔ל ִם
ִהּנ ַּ֙ה ה ְׂש ִ ָּ֣מיעּו על־יְׂ ָּ

נ ְׂצ ִ ֹ֥רים ָּב ִ ַ֖אים מ ָּ֣ארץ המ ְׂר ָּ ׁ֑חק
ְׂכש ְׂמ ָּ֣רי ָּש ָ֔די

ַ֖יה ִמ ָּס ִ ׁ֑ביב
ָּהיֹ֥ ּו ָּעל ָּ

הוֽה׃
ִכי־א ִ ֹ֥תי ָּמ ָּ ַ֖ר ָּתה נְׂ ֻאם־יְׂ ָּ

קֹולם׃
הּודה ָּ ֽ
ל־ע ֹ֥רי יְׂ ָּ ַ֖
וֵֽֽיִ ְׂתנָ֛ ּו ע ָּ
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ָּע ֹ֥שֹו ַ֖אלה ָּלׁ֑ך

ּומ ֲע ָּל ָ֔ליִ ך
ד ְׂרכ ַּ֙ך ָּ֣
ִ֤זאת ָּר ָּעת ַּ֙ך ִ ָּ֣כי ָָּ֔מר

ד־ל ֽבך׃ ס
ִ ֹ֥כי נָּ גַ֖ע ע ִ

אֹוח ָּילה
מעָּ֣י ׀ מ ׁ֨עי ׀ ִֵ֜
ה־לי ִל ִ ַ֖בי ָּ֣לא א ֲח ִ ׁ֑ריש
ִק ֹ֥ירֹות ִל ִ ָ֛בי ֽהמ ִ ֹ֥
ִק ֹ֥ירֹות ִל ִ ָ֛בי

ה־לי ִל ִ ַ֖בי
ֽהמ ִ ֹ֥

שֹופ ַּ֙ר ָּש ָּ֣מע ְׂת נ ְׂפ ִָ֔שי
ִ ָּ֣כי ִ֤קֹול ָּ

ָּ֣לא א ֲח ִ ׁ֑ריש
רּועת ִמ ְׂל ָּח ָּ ֽמה׃
ְׂת ַ֖

ל־שב ַּ֙ר נִ ְׂק ָּ ָ֔רא
ִ֤שבר ע ַּ֙

ל־ה ָּ ׁ֑ארץ
ִ ֹ֥כי ֻש ְׂד ָּ ַ֖דה ָּכ ָּ

ִפ ְׂתא ַּ֙ם ֻש ְׂד ָּ֣דּו א ָּה ָ֔לי

ַ֖רגע יְׂ ִריע ָּ ֽתי׃

ד־מ ַ֖תי א ְׂראה־ּנׁ֑ס
ע ָּ

שֹופר׃ ס
א ְׂש ְׂמ ָּ ַ֖עה ֹ֥קֹול ָּ ֽ

ִ ָּ֣כי ׀ ֱאִוָּ֣יל ע ִָ֗מי

אֹותי ָּ֣לא יָּ ָּ ָ֔דעּו
ִ ַּ֙

ָּב ִנִ֤ים ְׂס ָּכ ִל ַּ֙ים ָ֔ה ָּמה

בֹונַ֖ים ׁ֑ה ָּמה
וְׂ ֹ֥לא נְׂ ִ

ֲח ָּכ ִ ֹ֥מים ַּ֙ה ָּמ ַּ֙ה ְׂל ָּה ָ֔רע

יטיב ֹ֥לא יָּ ָּ ֽדעּו׃
ּולה ִ ַ֖
ְׂ
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ה־תהּו וָּ ׁ֑בהּו
וְׂ ִהּנ ַ֖

ת־ה ָָּ֔ארץ
יתי א ָּ
ָּר ִַּ֙א ִ ַּ֙
וְׂ אל־ה ָּש ַ֖מיִם

אֹורם׃
וְׂ ֹ֥אין ָּ ֽ

יתי ֽה ָּה ִ ָ֔רים
ָּר ִַּ֙א ִ ַּ֙

וְׂ ִהּנַ֖ה ר ֲע ִ ׁ֑שים

וְׂ ָּכל־הּגְׂ ָּב ַ֖עֹות

ִה ְׂתק ְׂל ָּ ָֽקלּו׃

יתי וְׂ ִהּנַ֖ה ָּ֣אין ָּה ָּא ָּ ׁ֑דם
ָּר ִ֕א ִ
ל־עֹוף ה ָּש ַ֖מיִ ם נָּ ָּ ֽדדּו׃
וְׂ ָּכ ֹ֥
יתי וְׂ ִהּנֹ֥ה הכ ְׂר ַ֖מל ה ִמ ְׂד ָּ ׁ֑בר
ָּר ִ֕א ִ
הוה
ל־ע ָּ ָ֗ריו נִ ְׂת ַּ֙צּו ִמ ְׂפנָּ֣י יְׂ ָָּ֔
וְׂ ָּכ ָּ
ִמ ְׂפנַ֖י ֲח ֹ֥רֹון א ֽפֹו׃ ס
הוה
ִכי־כ ַּ֙ה ָּא ָּ֣מר יְׂ ָָּ֔
ל־ה ָּ ׁ֑ארץ
ְׂש ָּמ ָּ ֹ֥מה ִת ְׂהיַ֖ה ָּכ ָּ
וְׂ ָּכ ָּלַ֖ה ֹ֥לא א ֱע ֽשה׃
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וְׂ ָּק ְׂד ֹ֥רּו ה ָּש ַ֖מיִ ם ִמ ָּ ׁ֑מעל

את ת ֱאבָּ֣ל ָּה ָָּ֔ארץ
על־ז ַּ֙
תי
י־ד ַּ֙ב ְׂר ִ ַּ֙
ִ֤על ִכ ִ

ז ָ֔מ ִתי

וְׂ ֹ֥לא נִ ַ֖ח ְׂמ ִתי

א־א ֹ֥שּוב ִמ ֽמּנָּ ה׃
וְׂ ל ָּ

ִמ ּׁ֨קֹול ָּפ ָּ ֵ֜רש וְׂ ָּ֣רמה ָ֗קשת
ָּ ָּ֚באּו ב ָּע ִָ֔בים

ל־ה ָ֔ ִעיר
ב ַּ֙רח ַּ֙ת ָּכ ָּ

ּובכ ִ ַ֖פים ָּעלׁ֑ ּו

זּובה
ל־ה ִ ָּ֣עיר ֲע ָָּ֔
ָּכ ָּ

ין־יֹושב ָּב ַ֖הן ִ ֽאיש׃
ֹ֥
וְׂ א

וְׂ ׁ֨א ְׂת ָּש ֵ֜דּוד ֽמה־ת ֲע ִָ֗שי
י־ת ְׂל ְׂב ִׁ֨שי ָּש ִֵ֜ני
ִ ֽכ ִ
ִכי־ת ְׂע ִ ָּ֣די ֲע ִדי־זָּ ָָּ֗הב
פּוך ע ָ֔יניִ ך
י־ת ְׂק ְׂר ִ ִ֤עי ב ַּ֙
ִ ֽכ ִ
ל ָּ ַ֖שוְׂ א ִת ְׂתי ִ ׁ֑פי
סּו־בך עגְׂ ִ ַ֖בים
ָּמ ֲא ָּ ֹ֥

נ ְׂפ ֹ֥שך יְׂב ּֽקשּו׃
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חֹולה ָּש ָ֗מ ְׂע ִתי
ִכי ׁ֨קֹול ְׂכ ֵ֜ ָּ
ת־ציָ֛ ֹון ִת ְׂתי ַ֖פח
ֵ֧קֹול ב ִ
ֹוי־נָּ֣א ָ֔ ִלי
ֽא ָּ

ירה
ָּצ ָּר ַּ֙ה ְׂכמ ְׂב ִכ ָּ ָ֔
ׁ֑יה
ְׂת ָּפ ָּ֣רש כפ ָּ

יְׂפה נ ְׂפ ִ ַ֖שי ְׂלה ְׂר ִ ֽגים׃ פ
י־ע ָּ ֹ֥
ִ ֽכ ָּ

