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פרק לא
הוה
ָּבעֵ֤ת ַה ִהיא נְ ֻאם־יְ ָָּ֔
אֹלהים ְל ֹ֖כל ִמ ְש ְפ ֣חֹות יִ ְש ָּר ֵ֑אל
ֶ ֶֽא ְהיֶ ה ֶֽל ִָ֔
יּו־לי ְל ָּ ֶֽעם׃ ס
וְ ֹ֖ה ָּמה יִ ְֶֽה ִ ִ֥
הוה
ֹּ֚כה ָּא ַ ֣מר יְ ָָּ֔
ָּמ ָּ ִ֥צא חן ַב ִמ ְד ָָּ֔בר ַ ֹ֖עם ְש ִ ֣רידי ָּ ֵ֑ח ֶרב
יעֹו יִ ְש ָּר ֶֽאל׃
ָּהלִ֥ ֹוְך ְל ַה ְרגִ ֹ֖
הוֹ֖ה נִ ְר ָּ ֣אה ִ ֵ֑לי
מ ָּר ֕חֹוק יְ ָּ
עֹולם ֲא ַה ְב ִָ֔תיְך
וְ ַא ֲה ַ ֵ֤בת ָּ
ַעל־כֹ֖ן ְמ ַש ְכ ִ ִ֥תיְך ָּ ֶֽח ֶסד׃
תּולֹ֖ת יִ ְש ָּר ֵ֑אל
ֵ֤עֹוד ֶא ְבנְך ְ ֶֽונִ ְב ָ֔נית ְב ַ
עֹּ֚ ֹוד ַת ְע ִ ֣די ֻת ַָ֔פיִ ְך
וְ יָּ ָּ ֹ֖צאת ִב ְמ ִ֥חֹול ְמ ַש ֲח ִ ֲֶֽקים׃
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עֹּ֚ ֹוד ִת ְט ִ ֣עי ְכ ָּר ִָ֔מים ְב ָּה ֹ֖רי ֶֽש ְמ ֵ֑רֹון
נָּ ְט ִ֥עּו נ ְט ִ ֹ֖עים וְ ִח ֶֽללּו׃
ִ ֣כי יֶ ש־יָ֔ ֹום ָּק ְר ִ֥אּו נ ְצ ִ ֹ֖רים ְב ַ ֣הר ֶא ְפ ָּ ֵ֑ריִם
ֹלהינּו׃ פ
הוֹ֖ה ֱא ֶֽ
קֹּ֚ ּומּו וְ נַ ֲע ֶל֣ה ִציָ֔ ֹון ֶאל־יְ ָּ
הוה
י־כה ׀ ָּא ַ ֣מר יְ ָָּ֗
ִכ ֣
ָּרנֵ֤ ּו ְל ַי ֲֶֽעקב ִש ְמ ָָּ֔חה
וְ ַצ ֲהלֹ֖ ּו ְב ֣ראש ַהגֹויִ ֵ֑ם
ַה ְש ִ ֵ֤מיעּו ַ ֶֽה ְללּו וְ ִא ְמ ָ֔רּו
ת־ע ְמ ָ֔ך
הֹושע יְ הוָּ ה ֶ ֶֽא ַ
ַ ֵ֤
ֹ֖את ְשא ִ ִ֥רית יִ ְש ָּר ֶֽאל׃
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אֹותם מ ֶ ֣א ֶרץ ָּצ ָ֗פֹון
ִהנְ נִ י מ ִִ֨ביא ָָּ֜
י־א ֶרץ
וְ ִק ַב ְצ ִתים ִמיַ ְר ְכת ָּ
ּופ ָ֔ס ַח
ָּ ֹּ֚בם ִעּו֣ר ִ
ָּה ָּ ִ֥רה וְ י ֶל ֶֹ֖דת יַ ְח ָּ ֵ֑דו
ָּק ָּ ִ֥הל גָּ ֹ֖דֹול יָּ ִ֥שּובּו ֶֽהנָּ ה׃
ִב ְב ִ ֣כי ָ֗יָּבאּו
ֹובילם
ּוֶֽ ְב ַת ֲחנּונִ ים ֶֽא ִ
ל־נ ֲ֣חלי ַָ֔מיִם
ֹוליכם ֶא ַ
ֶֽא ִ
יִכ ְשלֹ֖ ּו ָּ ֵ֑בּה
ְב ֶ ֣ד ֶרְך יָּ ָָּ֔שר ִ֥לא ָּ
ֵ֤יתי ְליִ ְש ָּראל ְל ָָּ֔אב
י־היִ ִ
ִ ֶֽכ ָּ
וְ ֶא ְפ ַ ֹ֖ריִ ם ְב ִ֥כ ִרי ֶֽהּוא׃ ס
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גֹוים
ִש ְמ ֵ֤עּו ְד ַבר־יְ הוָּ ה ִָ֔
וְ ַה ִ ִ֥גידּו ָּב ִאִיֹ֖ים ִמ ֶמ ְר ָּ ֵ֑חק
וְ ִא ְמ ָ֗רּו
ְמזָּ ֵ֤רה יִ ְש ָּראל יְ ַק ְב ֶָ֔צנּו
ּוש ָּמ ֹ֖רֹו ְכר ֶ ִ֥עה ֶע ְד ֶֽרֹו׃
ְ
הוֹ֖ה ֶ ֶֽאת־יַ ֲע ֵ֑קב
י־פ ָּ ִ֥דה יְ ָּ
ִ ֶֽכ ָּ
ּוגְ ָּא ֕לֹו ִמ ַיֹ֖ד ָּח ָּזִ֥ק ִמ ֶ ֶֽמנּו׃
רֹום־ציֹון
ִ
ּובאּו וְ ִרנְ נ֣ ּו ִב ְמ
ָּ
הוה
ל־טּוב יְ ָָּ֗
וְ נָּ ֲה ֞רּו ֶא ֣
ל־ת ֣ירש וְ ַעל־יִ ְצ ָָּ֔הר
ל־דגָּ ן וְ ַע ִ
ַע ָּ
ּוב ָּ ֲֵ֑קר
י־צאן ָּ
ל־בנ ֹ֖
וְ ַע ְ
וְ ָּהיְ ָּ ֵ֤תה נַ ְפ ָּשם ְכ ַ ֣גַ֣ן ָּר ֶָ֔וה
א־יֹוסיפּו ְל ַד ֲא ָּ ֹ֖בה ֶֽעֹוד׃
ִ ִ֥
וְ ל
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תּולה ְב ָּמ ָ֔חֹול
ָּ ֣אז ִת ְש ַ ֵ֤מח ְב ָּ
ּוב ֻח ִ ִ֥רים ּוזְ ק ִנֹ֖ים יַ ְח ָּ ֵ֑דו
ַ
וְ ָּה ַפ ְכ ִִ֨תי ֶא ְב ָּלֵ֤ם ְל ָּששֹון
וְ ִנ ַ֣ח ְמ ִָ֔תים
יגֹונֶֽם׃
וְ ִש ַמ ְח ִ ֹ֖תים ִמ ָּ
יתי ֶנ ִֶ֥פש ַהכ ֲה ִנֹ֖ים ָּ ֵ֑ד ֶשן
וְ ִרּו ִ ִ֛
הוֶֽה׃ ס
ת־טּובי יִ ְש ָּ ֹ֖בעּו נְ ֻאם־יְ ָּ
ִ ִ֥
וְ ַע ִ ִ֛מי ֶא
הוה
֣כה ׀ ָּא ַ ֣מר יְ ָָּ֗
֣קֹול ְב ָּר ָּ ֵ֤מה נִ ְש ָּמע
רּורים
נְ ִהי ְב ִ ֣כי ַת ְמ ִ ָ֔
ל־ב ֶנ ֵָּ֑יה
ָּר ֹ֖חל ְמ ַב ָּכ֣ה ַע ָּ
ל־ב ֶנ ָֹּ֖יה
מ ֲא ָּנִ֛ה ְל ִהנָּ ִ֥חם ַע ָּ
ִ ִ֥כי א ֶינֶֽנּו׃ ס
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הוה
֣כה ׀ ָּא ַ ֣מר יְ ָָּ֗
ִמנְ ִ ֵ֤עי קֹולְך ִמ ֶָ֔ב ִכי
ינַ֣יִ ְך ִמ ִד ְמ ָּ ֵ֑עה
וְ ע ַ ֹ֖
הוה
ִכי ִ֨יש ָּש ָּ ֵ֤כר ִל ְפ ֻע ָּלתְך נְ ֻאם־יְ ָָּ֔
וְ ָּ ֹ֖שבּו מ ֶ ִ֥א ֶרץ אֹויֶֽב׃
הוֵ֑ה
יתְך נְ ֻאם־יְ ָּ
ש־ת ְקָּוִ֥ה ְל ַא ֲח ִר ֹ֖
וְ י ִ
בּולם׃ ס
וְ ָּ ִ֥שבּו ָּב ִנֹ֖ים ִלגְ ָּ ֶֽ
נֹודד
ָּש ֣מ ַֹוע ָּש ַָ֗מ ְע ִתי ֶא ְפ ַריִ ם ִמ ְת ָ֔
יִ ַס ְר ַתנִ י ָּו ִֶֽאּוָּ ָ֔סר
ְכ ֹ֖עגֶ ל ֣לא ֻל ָּ ֵ֑מד
ּובה
ֲה ִשיב֣נִ י וְ ָּא ָ֔ש ָּ
ֹלהי׃
הוִ֥ה ֱא ָּ ֶֽ
ִ ִ֥כי ַא ָּ ֹ֖תה יְ ָּ
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שּובי נִ ַָ֔ח ְמ ִתי
י־א ֲח ֵ֤רי ִ
ִ ֶֽכ ַ
וְ ַ ֶֽא ֲחרי ִהָּ ּ֣ו ְַ֣ד ָ֔ ִעי ָּס ַ ֹ֖פ ְק ִתי ַעל־יָּ ֵ֑רְך
ֹּ֚ב ְש ִתי וְ גַ ם־נִ ְכ ָ֔ ַל ְמ ִתי
עּורי׃
אתי ֶח ְר ַ ִ֥פת נְ ָּ ֶֽ
ִ ִ֥כי נָּ ָּ ֹ֖ש ִ
ֲהבן יַ ִִ֨קיר ָ֜ ִלי ֶא ְפ ַ ָ֗ריִ ם
ִ ֹּ֚אם ֶי ֶ֣לד ַש ֲע ֻש ָ֔ ִעים
י־מ ֵ֤די ַד ְב ִרי ָ֔בֹו זָּ ִ֥כר ֶאזְ ְכ ֶ ֹ֖רנּו ֵ֑עֹוד
ִ ֶֽכ ִ
ל־כן ָּה ֵ֤מּו מ ַעי ָ֔לֹו
ַע ָ֗
הוֶֽה׃ ס
ַר ִ֥חם א ַר ֲח ֶ ֹ֖מנּו נְ ֻאם־יְ ָּ
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ַה ִ ִּ֧צ ִיבי ָּלְ֣ך ִציֻ ִָ֗נים
רּורים
ִ ֵ֤ש ִמי ָּלְך ַת ְמ ִ ָ֔
ִ ֣ש ִתי ִל ָ֔בְך ַ ֶֽל ְמ ִס ָּלֹ֖ה
ֶ ֣ד ֶרְך ָּה ָּל ְֵ֑כ ְת
תּול֣ת יִ ְש ָּר ָ֔אל
ּובי ְב ַ
ֹּ֚ש ִ
ל־ע ַ ִ֥ריִ ְך ֶֽא ֶלה׃
ֻ ֹ֖ש ִבי ֶא ָּ
ד־מ ַתי ִת ְת ַח ָּמ ִָ֔קין ַה ַ ֹ֖בת ַה ֶֽשֹוב ָּ ֵ֑בה
ַע ָּ
הוֵ֤ה ֲח ָּד ָּשה ָּב ָָּ֔א ֶרץ
י־ב ָּ ִ֨רא יְ ָּ
ִ ֶֽכ ָּ
ֹובב ָּג ֶֶֽבר׃ ס
נְ ק ָּ ֹ֖בה ְת ִ֥ס ֶֽ
ֹלהי יִ ְש ָּר ָ֔אל
הוֵ֤ה ְצ ָּבאֹות ֱא ֣
ה־א ַ֞מר יְ ָּ
ֶֽכ ָּ
ּוב ָּע ָּ ָ֔ריו
הּודה ְ
ת־ה ָּד ָּ ֣בר ַה ֶָ֗זה ְב ֶ ֵ֤א ֶרץ יְ ָּ
אמ ֞רּו ֶא ַ
֣עֹוד י ְ
בּותם
ת־ש ָּ ֵ֑
שּובי ֶא ְ
ְב ִ ֹ֖
ה־צ ֶדק ַ ִ֥הר ַה ֶֽק ֶדש׃
הוִ֛ה נְ ו ֶ ֹ֖
ָּיְב ֶר ְכךִּ֧ יְ ָּ
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ל־ע ָּ ֹ֖ריו יַ ְח ָּ ֵ֑דו
הּודה וְ ָּכ ָּ
וְ ָּי ְִ֥שבּו ָּ ִ֛בּה יְ ָּ ִ֥
ִא ָּכ ִ ֕רים וְ נָּ ְס ֹ֖עּו ַב ֶֽע ֶדר׃
ֹ֖יתי ֶנ ֶ֣פש ֲעי ָּ ֵ֑פה
ִ ִ֥כי ִה ְרו ִ
אתי׃
ל־נ ִֶ֥פש ָּד ֲא ָּ ֹ֖בה ִמ ֶֽל ִ
וְ ָּכ ֶ
יצ ִתי וָּ ֶא ְר ֶ ֵ֑אה
ל־זאת ֱה ִק ֣
ַע ֹ֖
ּושנָּ ִ ֹ֖תי ָּ ִ֥ע ְר ָּבה ִ ֶֽלי׃ ס
ְ
הוֵ֑ה
יָּמים ָּב ִ ֹ֖אים נְ ֻאם־יְ ָּ
ִהנִ֛ה ִ ִ֥
הּודה
וְ זָּ ַר ְע ִָ֗תי ֶאת־בֵ֤ית יִ ְש ָּראל וְ ֶאת־ב֣ית יְ ָּ ָ֔
ֶ ִ֥ז ַַ֣רע ָּא ָּ ֹ֖דם וְ ֶ ִ֥ז ַַ֣רע ְבה ָּ ֶֽמה׃
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יהם
וְ ָּה ָּ֞יה ַכ ֲא ֶ ִּ֧שר ָּש ַ ֲ֣ק ְד ִתי ֲעל ֶָ֗
ִלנְ ִּ֧תֹוש וְ ִלנְ ִ֛תֹוץ וְ ַל ֲה ֹ֖רס
ּול ָּה ֵ֑ר ַע
ּול ַה ֲא ִ ֣ביד ְ
ְ
יהם
כ֣ן ֶא ְש ִּ֧קד ֲעל ֶ ִ֛
הוֶֽה׃
ִל ְבנִ֥ ֹות וְ ִלנְ ֹ֖ט ַֹוע נְ ֻאם־יְ ָּ
אמ ֣רּו ָ֔עֹוד
ַביָּ ִ ֣מים ָּה ָ֔הם לא־י ְ
ָּא ֹ֖בֹות ָּ ֣א ְכלּו ֵ֑ב ֶסר
וְ ִשנִ֥י ָּב ִנֹ֖ים ִת ְק ֶ ֶֽהינָּ ה׃
ם־איש ַב ֲעונֹ֖ ֹו יָּ ֵ֑מּות
ִ ִ֛כי ִא ִ ִ֥
ל־ה ָּא ָּ ִ֛דם ָּהא ִ֥כל ַה ֹ֖ב ֶסר
ָּכ ָּ ֶֽ
ִת ְק ֶ ִ֥הינָּ ה ִש ָּנֶֽיו׃ ס
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הוֵ֑ה
יָּמים ָּב ִ ֹ֖אים נְ ֻאם־יְ ָּ
ִהנִ֛ה ִ ִ֥
הּודה ְב ִ ִ֥רית ֲח ָּד ָּ ֶֽשה׃
ת־בית יְ ָּ ֹ֖
ת־בית יִ ְש ָּר ִ֛אל וְ ֶא ִ֥
וְ ָּכ ַר ִָ֗תי ֶא ִּ֧
֣לא ַכ ְב ִ ָ֗רית
בֹותם
ת־א ָָּ֔
ֲא ֶ ֵ֤שר ָּכ ַר ִתי ֶא ֲ
יאם מ ֶ ֹ֖א ֶרץ ִמ ְצ ָּ ֵ֑ריִם
הֹוצ ָּ ֹ֖
ְביֹום ֶה ֱחזִ י ִ ֲ֣קי ְביָּ ָּ ָ֔דם ְל ִ
יתי
ת־ב ִר ִָ֗
ר־ה ָּמה הפ֣רּו ֶא ְ
ֲא ֶש ָ֜
הוֶֽה׃
וְ ָּאנ ִ ִ֛כי ָּב ַ ִ֥ע ְל ִתי ָּ ֹ֖בם נְ ֻאם־יְ ָּ
ִ ֣כי ֣זאת ַה ְב ִ ִ֡רית
הוה
ת־בית יִ ְש ָּר ָ֜אל ַא ֲח ִ֨רי ַהיָּ ִ ֵ֤מים ָּההם נְ ֻאם־יְ ָָּ֔
שר ֶא ְכרת ֶא ִ֨
ֲא ֶ ֣
ת־ת ָֹּור ִתי ְב ִק ְר ָָּ֔בם
נָּ ַ ֵ֤ת ִתי ֶא ֶֽ
ל־ל ָּ ֹ֖בם ֶא ְכ ֲת ֶבֵ֑נָּ ה
וְ ַע ִ
אֹלהים
ֵ֤יתי ָּל ֶהם ֶֽל ִָ֔
וְ ָּהיִ ִ
יּו־לי ְל ָּ ֶֽעם׃
וְ ֹ֖ה ָּמה יִ ְֶֽה ִ ִ֥
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אמר
ת־א ִחיו ל ָ֔
וְ ִּ֧לא יְ ַל ְמ ֣דּו ָ֗עֹוד ִ ֣איש ֶאת־ר ָ֜עהּו וְ ִ ֵ֤איש ֶא ָּ
הוֵ֑ה
ְד ֹ֖עּו ֶאת־יְ ָּ
אֹותי
י־כּולם י ְד ִ֨עּו ִָ֜
ָּ
ִ ֶֽכ
הוה
דֹולם נְ ֻאם־יְ ָָּ֔
ְל ִמ ְק ַט ָּנֵ֤ם וְ ַעד־גְ ָּ
ִ ֵ֤כי ֶא ְס ַלח ַ ֶֽל ֲעו ָָּ֔נם
ר־עֹוד׃ ס
אתם ִ֥לא ֶאזְ ָּכ ֶֽ
ּול ַח ָּט ָּ ֹ֖
ְ
הוה
֣כה ׀ ָּא ַ ֣מר יְ ָָּ֗
נ ִ֥תן
יֹומם
ֶש ֶמש ְל ֣אֹור ָָּ֔
כֹוכ ִ ֹ֖בים ְל ֣אֹור ָּלֵ֑יְ ָּלה
ֻח ִ֛קת יָּ ִ֥ר ַח וְ ָּ
ר ַגֵ֤ע ַהיָּ ם וַ יֶ ֱה ֣מּו גַ ָ֔ ָּליו
הוִ֥ה ְצ ָּב ֹ֖אֹות ְש ֶֽמֹו׃
יְ ָּ
הוֵ֑ה
ִאם־יָּ ָֻ֜משּו ַה ֻח ִ ִ֥קים ָּה ִ֛א ֶלה ִמ ְל ָּפ ַנֹ֖י נְ ֻאם־יְ ָּ
ל־היָּ ִ ֶֽמים׃ ס
גַ ם ִֶ֨ז ַרע יִ ְש ָּר ָ֜אל יִ ְש ְב ָ֗תּו ִ ֶֽמ ְהיִ֥ ֹות גִ֛ ֹוי ְל ָּפ ַנֹ֖י ָּכ ַ
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הוה
֣כה ׀ ָּא ַ ֣מר יְ ָָּ֗
י־א ֶרץ ְל ָּ ֵ֑מ ָּטה
ֹוסד ֶ ֹ֖
ִאם־יִ ַ ֵ֤מדּו ָּש ַמיִ ם ִמ ְל ַָ֔מ ְע ָּלה וְ י ָּח ְק ִ֥רּו ֶֽמ ְ
הוֶֽה׃ ס
ל־א ֶ ִ֥שר ָּע ֹ֖שּו נְ ֻאם־יְ ָּ
ל־כ ֲ
ל־ז ַַ֣רע יִ ְש ָּר ִ֛אל ַ ֶֽע ָּ
ם־א ִ֞ני ֶא ְמ ִַ֨אס ְב ָּכ ֶ ִּ֧
גַ ֲ
הוֵ֑ה
יָּמים ָּב ִ ֹ֖אים נְ ֻאם־יְ ָּ
ִהנִ֛ה ִ ִ֥
יהוה ִמ ִמגְ ַ ִ֥דל ֲחנַ נְ ֹ֖אל ַ ִ֥ש ַער ַה ִפ ָּ ֶֽנה׃
וְ נִ ְבנְ ָּ ֵ֤תה ָּה ִעיר ַ ֶֽל ָָּ֔
וְ יָּ ִָּ֨צא ָ֜עֹוד ָּ ֵ֤קו ַה ִמ ָּדה נֶ גְ ָ֔דֹו
ַ ֹ֖על גִ ְב ַע֣ת גָּ ֵ֑רב
וְ נָּ ַ ֹ֖סב ג ָּ ֶֽע ָּתה׃
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ל־הע ֶ֣מק ַה ְפגָּ ִ ֣רים ׀ וְ ַה ֶ ִ֡ד ֶשן
וְ ָּכ ָּ
ל־ה ְשדמֹות
וְ ָּ ֶֽכ ַ
ד־נ ַחל ִק ְד ָ֜רֹון
ַע ִַ֨
סּוסים ִמזְ ָּ ָ֔ר ָּחה
ד־פ ִַ֨נת ַ ֵ֤ש ַער ַה ִ
ַע ִ
יהוֵ֑ה
ֹ֖ק ֶדש ַ ֶֽל ָּ
עֹולם׃ ס
ֶֽלא־יִ נָּ ִּ֧תש ְ ֶֽולא־י ָּה ִ֛רס ֹ֖עֹוד ְל ָּ ֶֽ

