הוה
ִּ 1ב ְׁש ַנַ֤ת ְׁש ַַּ֙תיִּ ַּ֙ם ְׁל ָד ְׁר ָיָ֣וֶ ש ַה ֶֶּ֔מ ֶלְך ַב ַּ֙ח ֶד ַּ֙ש ַה ִּש ִֶּּ֔שי ְׁבי֥ ֹום ֶא ָ ָ֖חד ַל ֹ֑ח ֶדש ָה ָָ֨יה ְׁד ַבר־יְׁ ָָ֜
הֹוצ ָ ָ֛דק
הֹוש ַע ֶבן־יְׁ ָ
הּודה וְׁ ֶאל־יְׁ ֻ ֻׁ֧
יאלַּ֙ ַפ ַחת יְׁ ָ ֶּ֔
ן־ש ַא ְׁל ִּת ֵ
ד־ח ַגי ַהנָ ִִּ֗ביא ֶאל־זְׁ ֻר ָב ֶ ַ֤בל ֶב ְׁ
ְׁביַ ַ
אמר׃
ַהכ ֵ ֥הן ַהגָ ָ֖דֹול ֵל ֹֽ

הוָ֖ה
ת־בית יְׁ ָ
ת־בא ֶע ֵ ֥
אמר ָה ָ ַ֤עם ַהזֶ ַּ֙ה ָ ֹֽא ְׁמ ֶּ֔רּו ֥לא ֶע ָ֛
הו֥ה ְׁצ ָב ָ֖אֹות ֵל ֹ֑
֥ 2כה ָא ַ ָ֛מר יְׁ ָ
ְׁל ִּה ָבנֹֽ ֹות׃ פ

אמר׃
ד־ח ַג֥י ַהנָ ִּ ָ֖ביא ֵל ֹֽ
הוה ְׁביַ ַ
הי ְׁד ַבר־יְׁ ֶָּ֔
ַ 3וָֹֽ֣יְׁ ִּ ַּ֙

פּונֹ֑ים וְׁ ַה ַ ֥ביִּ ת ַה ֶזָ֖ה ָח ֵ ֹֽרב׃
ַ 4ה ֵ ַ֤עת ָל ֶכ ַּ֙ם ַא ֶֶּ֔תם ָל ֶ ָ֖ש ֶבת ְׁב ָב ֵת ֶיכם ְׁס ִּ

יכם׃
ל־ד ְׁר ֵכ ֶ ֹֽ
הוה ְׁצ ָב ֹ֑אֹות ִּ ֥שימּו ְׁל ַב ְׁב ֶ ָ֖כם ַע ַ
 5וְׁ ַע ָָּ֕תה ֥כה ָא ַ ָ֖מר יְׁ ָ

ין־לחם
ין־ל ָש ְׁכ ָ ֶּ֔רה ָל ָ֖בֹוש וְׁ ֵא ְׁ
ין־ל ָש ְׁב ָע ַּ֙ה ָשתֹו וְׁ ֵא ְׁ
 6זְׁ ַר ְׁע ֶָ֨תם ַה ְׁר ֵָ֜בה וְׁ ָה ֵבא ְׁמ ִ֗ ָעט ָא ַ֤כֹול וְׁ ֵא ְׁ
ל־צ ֥רֹור נָ ֹֽקּוב׃ פ
ֹ֑לֹו וְׁ ַָ֨ה ִּמ ְׁש ַת ֵֶּ֔כר ִּמ ְׁש ַת ֵ ָ֖כר ֶא ְׁ

יכם׃
ל־ד ְׁר ֵכ ֶ ֹֽ
הוה ְׁצ ָב ֹ֑אֹות ִּ ֥שימּו ְׁל ַב ְׁב ֶ ָ֖כם ַע ַ
֥ 7כה ָא ַ ָ֖מר יְׁ ָ

הוה׃
ה־בֹו ׳וְׁ ֶא ָכ ֵבד׳ ״וְׁ ֶא ָכ ְׁב ָ ָ֖דה״ ָא ַ ֥מר יְׁ ָ ֹֽ
ּובנּו ַה ָ ֹ֑ביִּ ת וְׁ ֶא ְׁר ֶצ ֥
אתם ֵ ָ֖עץ ְׁ
ֲ 8ע ֥לּו ָה ָ ָ֛הר וַ ֲה ֵב ֶ ֥

הוה
אתם ַה ַ ָ֖ביִּ ת וְׁ נָ ַפ ְׁח ִּתי ֹ֑בֹו ַי ַען ִֶ֗מה נְׁ ֻא ַּ֙ם יְׁ ָ
ל־ה ְׁר ֵב ַּ֙ה וְׁ ִּה ֵנה ִּל ְׁמ ֶּ֔ ָעט וַ ֲה ֵב ֶ ֥
ָ 9פ ַ֤נה ֶא ַ
יתֹו׃
יתי ֲא ֶשר־הּוא ָח ֵ ֶּ֔רב וְׁ ַא ֶ ֥תם ָר ִּ ָ֖צים ִּ ֥איש ְׁל ֵב ֹֽ
ְׁצ ָב ֶּ֔אֹות ִַ֗י ַען ֵב ִּ ַּ֙

בּולּה׃
יכם ָכ ְׁל ֥אּו ָש ַ ָ֖מיִּ ם ִּמ ָ ֹ֑טל וְׁ ָה ָ ָ֖א ֶרץ ָכ ְׁל ָ ֥אה יְׁ ָ ֹֽ
ל־כן ֲע ֵל ֶֶּ֔
ַ 10ע ֵ

ל־היִּ ְׁצ ֶָּ֔הר וְׁ ַ ָ֛על
ל־ה ִּתירֹוש וְׁ ַע ַ
ל־ה ָדגָ ַּ֙ן וְׁ ַע ַ
ל־ה ָה ִּ ִ֗רים וְׁ ַע ַ
ל־ה ָא ֶרץ וְׁ ַע ֶ
11וָ ֶא ְׁק ָ ָ֨רא ָ֜ח ֶר ב ַע ָ
ל־ה ְׁב ֵה ֶָּ֔מה וְׁ ַ ָ֖על ָכל־יְׁ ִּ ֥ג ַיע ַכ ָ ֹֽפיִּ ם׃ ס
ל־ה ָא ָד ַּ֙ם וְׁ ַע ַ
תֹוציא ָה ֲא ָד ָ ֹ֑מה וְׁ ַע ָ ֹֽ
ֲא ֶ ֥שר ִּ ָ֖

הֹוצ ָד ֩ק ַהכ ֵָ֨הן ַהגָ ָ֜דֹול וְׁ כל׀ ְׁש ֵא ִּרית ָה ִ֗ ָעם
יהֹוש ַע ֶבן־יְׁ ָ
יאל וִּ ֻ
ן־ש ְׁל ִּת ֵֵ֡
12וַ יִּ ְׁש ַמע זְׁ ֻר ָב ֶבל׀ ֶ ֹֽב ַ
יהם וַ ִּי ְֹֽׁיר ֥אּו
לה ֶ ֹ֑
הוה ֱא ֵ
ל־ד ְׁב ֵ ַּ֙רי ַח ַגי ַהנָ ִֶּּ֔ביא ַכ ֲא ֶ ֥שר ְׁש ָל ָ֖חֹו יְׁ ָ
יהם וְׁ ַע ִּ
הוה ֱא ֹֽל ֵה ֶֶּ֔
ְׁבקֹולַּ֙ יְׁ ָ
הוה׃
ָה ָ ָ֖עם ִּמ ְׁפ ֵנ֥י יְׁ ָ ֹֽ

הוה׃
אמר ֲא ִּ ֥ני ִּא ְׁת ֶכָ֖ם נְׁ ֻאם־יְׁ ָ ֹֽ
הוָ֖ה ָל ָעם ֵל ֹ֑
הוָ֛ה ְׁב ַמ ְׁל ֲא ֥כּות יְׁ ָ
אמר ַח ַּ֞ ַגי ַמ ְׁל ַ ֻׁ֧אְך יְׁ ָ
ַ 13וַ֠י ֶ

הֹוש ַע ֶבן־
ּוח יְׁ ֻ ַ֤
ת־ר ַ ַּ֙
הּודה וְׁ ֶא ַּ֙
יאל ַפ ַחת יְׁ ָ ִ֗
ן־ש ְׁל ִּת ֵָ֜
ת־רּוח זְׁ ֻר ָב ֶָ֨בל ֶב ַ
ַ֩
הוה ֶא
 14וַ ָי ַער יְׁ ֵָ֡
הו֥ה
אכה ְׁב ֵבית־יְׁ ָ
אּו וַ יַ ֲעשּו ְׁמ ָל ֶָּ֔
ת־ר ַּוח ָ֖כל ְׁש ֵא ִּרית ָה ָ ֹ֑עם וַ יָ ַּ֙ב ַּ֙
הֹוצ ָד ַּ֙ק ַהכ ֵהן ַהגָ ֶּ֔דֹול ְׁ ֹֽו ֶא ֶּ֔
יְׁ ָ
יהם׃ פ
לה ֶ ֹֽ
ְׁצ ָב ָ֖אֹות ֱא ֵ

ְׁ 15ביָ֨ ֹום ֶע ְׁש ִּ ֻׁ֧רים וְׁ ַא ְׁר ָב ָ ָ֛עה ַל ָ֖ח ֶדש ַב ִּש ִּ ֹ֑שי ִּב ְׁש ַנ֥ת ְׁש ַ ָ֖תיִּ ם ְׁל ָד ְׁר ָ ֥יָ֣וֶ ש ַה ֶ ֹֽמ ֶלְך׃

אמר׃
ד־ח ַ ֥גי ַהנָ ִּ ָ֖ביא ֵל ֹֽ
הוה ְׁביַ ַ
יעי ְׁב ֶע ְׁש ִּ ֥רים וְׁ ֶא ָ ָ֖חד ַל ֹ֑ח ֶדש ָהיָ ַּ֙ה ְׁד ַבר־יְׁ ֶָּ֔
ַ 2ב ְׁש ִּב ָּ֕ ִּ

הֹוצ ָ ָ֖דק ַהכ ֵהן
הֹוש ַע ֶבן־יְׁ ָ
הּודה וְׁ ֶאל־יְׁ ֻ ֥
יאלַּ֙ ַפ ַחת יְׁ ָ ֶּ֔
ן־ש ְׁל ִּת ֵ
ר־נא ֶאל־זְׁ ֻר ָב ֶ ַ֤בל ֶב ַ
ֱ 2א ָמ ִָ֗
אמר׃
ל־ש ֵא ִּ ֥רית ָה ָ ָ֖עם ֵל ֹֽ
ַהגָ ֹ֑דֹול וְׁ ֶא ְׁ

ּומה ַא ֶָ֜תם ר ִּ ַ֤אים
אשֹון ָָ֨
בֹודֹו ָה ִּר ֹ֑
ת־ה ַביִּ ת ַה ֶֶּ֔זה ִּב ְׁכ ָ֖
ַ֤ ִּ 3מי ָב ֶכ ַּ֙ם ַהנִּ ְׁש ֶָּ֔אר ֲא ֶ ַ֤שר ָר ָא ַּ֙ה ֶא ַ
יכם׃
תֹו ֶּ֔ ַע ָתה ֲה ֥לֹוא ָכ ָ֛מהּו ְׁכ ַ ָ֖איִּ ן ְׁב ֵעינֵ ֶ ֹֽ
א ַּ֙

ל־עם
הֹוצ ָד ֩ק ַהכ ֵָ֨הן ַהגָ ָ֜דֹול וַ ֲח ַָ֨זק ָכ ַ ֥
הֹוש ַע ֶבן־יְׁ ָ
הוה וַ ֲח ַזק יְׁ ֻ
 4וְׁ ַע ָתה ֲח ַזק זְׁ ֻר ָב ֶבל׀ נְׁ ֻאם־יְׁ ֵָ֡
הו֥ה ְׁצ ָב ֹֽאֹות׃
הוָ֖ה ַ ֹֽו ֲע ֹ֑שּו ִּ ֹֽכי־ ֲא ִּני ִּא ְׁת ֶֶּ֔כם נְׁ ֻ ָ֖אם יְׁ ָ
ָה ָ ָ֛א ֶרץ נְׁ ֻאם־יְׁ ָ

תֹוכ ֶכֹ֑ם ַאל־
רּוחי ע ֶמ ֶדת ְׁב ְׁ
את ֶכם ִּמ ִּמ ְׁצ ַ ֶּ֔ריִּ ם וְׁ ִּ ָ֖
ר־כ ַ ַ֤ר ִּתי ִּא ְׁת ֶכ ַּ֙ם ְׁב ֵצ ְׁ
ת־ה ָד ַָּ֞בר ֲא ֶש ָ
ֹֽ ֶ 5א ַ
יראּו׃ ס
ִּת ָ ֹֽ

ת־ה ָש ַמיִּ ם וְׁ ֶאת־
יש ֶא ַ
הוה ְׁצ ָב ֶּ֔אֹות ֥עֹוד ַא ַ ָ֖חת ְׁמ ַעט ִּ ֹ֑היא וַ ֲא ִ֗ ִּני ַמ ְׁר ִּע ַּ֙
ִּ 6כי ַ֤כה ָא ַמ ַּ֙ר יְׁ ָ
ת־ה ָח ָר ָ ֹֽבה׃
ת־ה ָיָ֖ם וְׁ ֶא ֶ
ָה ֶָּ֔א ֶרץ וְׁ ֶא ַ

ת־ה ַ ַ֤ביִּ ת ַהזֶ ַּ֙ה ָכ ֶּ֔בֹוד
אתי ֶא ַ
ּומ ֵל ִַּּ֞
ל־הגֹויִּ ֹ֑ם ִּ
ּובאּו ֶח ְׁמ ַדת ָכ ַ
גֹוים ָ ָ֖
ל־ה ִֶּּ֔
ת־כ ַ
תי ֶא ָ
 7וְׁ ִּה ְׁר ַע ְׁש ִּ ַּ֙
הו֥ה ְׁצ ָב ֹֽאֹות׃
ָא ַ ָ֖מר יְׁ ָ

הו֥ה ְׁצ ָב ֹֽאֹות׃
֥ ִּ 8לי ַה ֶכ ֶָ֖סף וְׁ ִּלי ַהזָ ָ ֹ֑הב נְׁ ֻ ָ֖אם יְׁ ָ

ּוב ָמ ַ֤קֹום ַהזֶ ַּ֙ה
הוה ְׁצ ָב ֹ֑אֹות ַ
אשֹון ָא ַ ָ֖מר יְׁ ָ
ן־ה ִּר ֶּ֔
רֹון ִּמ ָ
 9גָ דֹול יִּ ְֹֽׁה ֵֶ֡יה ְׁכבֹוד֩ ַה ַָ֨ביִּ ת ַה ֶזַ֤ה ָה ַ ֹֽא ֲח ַּ֙
הו֥ה ְׁצ ָב ֹֽאֹות׃ פ
ֶא ֵתן ָש ֶּ֔לֹום נְׁ ֻ ָ֖אם יְׁ ָ

ל־ח ַג֥י
הוה ֶא ַ
יעי ִּב ְׁש ַנ֥ת ְׁש ַ ָ֖תיִּ ם ְׁל ָד ְׁר ָ ֹ֑יָ֣וֶ ש ָהיָ ַּ֙ה ְׁד ַבר־יְׁ ֶָּ֔
ְׁ 10ב ֶע ְׁש ִּ ַ֤רים וְׁ ַא ְׁר ָב ָע ַּ֙ה ַל ְׁת ִּש ֶּ֔ ִּ
אמר׃
ַהנָ ִּ ָ֖ביא ֵל ֹֽ

אמר׃
תֹורה ֵל ֹֽ
ת־הכ ֲה ִּנָ֛ים ָ ָ֖
ל־נֻׁ֧א ֶא ַ
הוה ְׁצ ָב ֹ֑אֹות ְׁש ַא ָ
֥ 11כה ָא ַ ָ֖מר יְׁ ָ

ל־הנָ ִָּ֜זיד וְׁ ֶאל־
ל־ה ָ֨ ֶל ֶחם וְׁ ֶא ַ
ר־ק ֶדש ִּב ְׁכ ַנָ֣ף ִּבגְׁ ִ֗דֹו וְׁ נָ ַגע ִַּ֠ב ְׁכנָ פֹו ֶא ַ
א־איש ְׁב ַש ָ֜
ֵ 12הן׀ יִּ ָש ִָּ֨
אמ ָ֖רּו ֹֽלא׃
ל־מ ֲא ָ ָ֖כל ֲהיִּ ְׁק ָ ֹ֑דש וַ יַ ֲענֻׁ֧ ּו ַהכ ֲה ִּנָ֛ים וַ י ְׁ
ל־כ ַ
ל־ש ֶמן וְׁ ֶא ָ
ַה ַ ֻׁ֧יָ֣יִּ ן וְׁ ֶא ֶ ָ֛

אמ ָ֖רּו יִּ ְׁט ָ ֹֽמא׃
ל־א ֶלה ֲהיִּ ְׁט ָ ֹ֑מא וַ יַ ֲענֻׁ֧ ּו ַהכ ֲה ִּנָ֛ים וַ י ְׁ
א־נ ֶָ֛פש ְׁב ָכ ֵ ָ֖
אמר ַח ֶּ֔ ַגי ִּאם־יִּ ַגֻׁ֧ע ְׁט ֵמ ֶ
 13וַ י ֶ

ל־מ ֲע ֵשה
הוה וְׁ ֵכָ֖ן ָכ ַ
ן־ה ָ֨גֹוי ַה ֶזַ֤ה ְׁל ָפנַ ַּ֙י נְׁ ֻאם־יְׁ ֶָּ֔
ם־הזֶ ה וְׁ ֵכ ַ
אמר ֵכן ָ ֹֽה ָע ַ֠ ַ
14וַ ַָ֨י ַען ַח ָ֜ ַגי וַ ִ֗י ֶ
יהם וַ ֲא ֶ ֥שר יַ ְׁק ִּ ָ֛ריבּו ָ ָ֖שם ָט ֵ ֥מא ֹֽהּוא׃
יְׁ ֵד ֶ ֹ֑

יכל
ל־א ֶבן ְׁב ֵה ַ ֥
ּום־א ֶבן ֶא ֶ ָ֖
ן־הי֥ ֹום ַה ֶזָ֖ה וָ ָ ֹ֑מ ְׁע ָלה ִּמ ֶ ֻׁ֧ט ֶרם ֹֽש ֶ ָ֛
ימּו־נא ְׁל ַב ְׁב ֶֶּ֔כם ִּמ ַ
ָ
 15וְׁ ַע ָת ַּ֙ה ִּ ֹֽש
הוה׃
יְׁ ָ ֹֽ

ל־ה ִֶ֗י ֶקב ַל ְׁחש ַּ֙ף ֲח ִּמ ִּשים
ל־ע ֵר ַמת ֶע ְׁש ִּ ֶּ֔רים וְׁ ָהיְׁ ָ ָ֖תה ֲע ָש ָ ֹ֑רה ָבא ֶא ַ
יֹותם ָב ַּ֙א ֶא ֲ
ֹֽ ִּ 16מ ְׁה ָ ֥
פּורה וְׁ ָהיְׁ ָ ָ֖תה ֶע ְׁש ִּ ֹֽרים׃
ָ ֶּ֔

ין־א ְׁת ֶ ֥כם ֵא ַלָ֖י
ל־מ ֲע ֵשה יְׁ ֵד ֶיכֹ֑ם וְׁ ֵא ֶ
ּוב ָב ָ ֶּ֔רד ֵ ָ֖את ָכ ַ
קֹון ַ
ּוב ֵ ֹֽי ָָ֣ר ַּ֙
יתי ֶא ְׁת ֶָ֜כם ַב ִּש ָד ַ֤פֹון ַ
ִּ 17ה ֵָ֨כ ִּ
הוה׃
נְׁ ֻאם־יְׁ ָ ֹֽ

יעי ְׁל ִּמן־
יֹום ֶע ְׁש ִּ ָ֨רים וְׁ ַא ְׁר ָב ָ֜ ָעה ַל ְׁת ִּש ִ֗ ִּ
ן־הי֥ ֹום ַה ֶזָ֖ה וָ ָ ֹ֑מ ְׁע ָלה ִּמ ֩
ימּו־נא ְׁל ַב ְׁב ֶֶּ֔כם ִּמ ַ
ָ
ִּ 18ש
הוָ֖ה ִּ ֥שימּו ְׁל ַב ְׁב ֶ ֹֽכם׃
יכל־יְׁ ָ
ַהיָ֛ ֹום ֲא ֶשר־יֻ ַ ֥סד ֵ ֹֽה ַ

ן־הי֥ ֹום
ד־ה ָ֨ ֶג ֶפן וְׁ ַה ְׁת ֵא ָנֻׁ֧ה וְׁ ָה ִּר ָ֛מֹון וְׁ ֵ ֥עץ ַה ַ ָ֖זָ֣יִּ ת לא נָ ָ ֹ֑שא ִּמ ַ
גּורה וְׁ ַע ַ
ַ 19ה ַ֤עֹוד ַה ַּ֙ ֶז ַר ַּ֙ע ַב ְׁמ ָ ֶּ֔
ַה ֶזָ֖ה ֲא ָב ֵ ֹֽרְך׃ ס

אמר׃
ל־ח ֶּ֔ ַגי ְׁב ֶע ְׁש ִּ ֻׁ֧רים וְׁ ַא ְׁר ָב ָ ָ֛עה ַל ָ֖ח ֶדש ֵל ֹֽ
ית ֶא ַ
הוַ֤ה׀ ֵשנִּ ַּ֙
 20וַ יְׁ ִָּ֨הי ְׁד ַבר־יְׁ ָ

ת־ה ָ ֹֽא ֶרץ׃
ת־ה ָש ַ ָ֖מיִּ ם וְׁ ֶא ָ
אמר ֲא ִּני ַמ ְׁר ֶּ֔ ִּעיש ֶא ַ
הּודה ֵל ֹ֑
ֱ 21א ָּ֕מר ֶאל־זְׁ ֻר ָב ֶ ֥בל ַ ֹֽפ ַחת־יְׁ ָ ָ֖

יה
תי ִּכ ֵסא ַמ ְׁמ ָל ֶּ֔כֹות וְׁ ִָּ֨ה ְׁש ַמ ְׁד ִֶּּ֔תי ָ֖חזֶ ק ַמ ְׁמ ְׁלכֹות ַהגֹויִּ ֹ֑ם וְׁ ָה ַפ ְׁכ ִּ ַ֤תי ֶמ ְׁר ָכ ָב ַּ֙ה וְׁ ר ְׁכ ֶֶּ֔ב ָ
 22וְׁ ָ ֹֽה ַפ ְׁכ ִּ ַּ֙
יהם ִּ ָ֖איש ְׁב ֶ ֥ח ֶרב ָא ִּ ֹֽחיו׃
ים וְׁ ר ְׁכ ֵב ֶֶּ֔
סּוס ַּ֙
וְׁ יָ ְׁר ַ֤דּו ִּ

הוה
יאל ַע ְׁב ִּ ַּ֙די נְׁ ֻאם־יְׁ ֶָּ֔
ן־ש ַא ְׁל ִּת ֵ ַ֤
ַ 23ביֹום ַההּוא נְׁ ֻאם־יְׁ ה ָוה ְׁצ ָב ֵ֡אֹות ַ֠ ֶא ָק ֲחָך זְׁ ֻר ָב ֶָ֨בל ֶב ְׁ
הו֥ה ְׁצ ָב ֹֽאֹות׃
י־בָך ָב ֶַּ֔ח ְׁר ִּתי נְׁ ֻ ָ֖אם יְׁ ָ
חֹותם ִּ ֹֽכ ְׁ
וְׁ ַש ְׁמ ִּ ָ֖תיָך ַ ֹֽכ ָ ֹ֑

