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עמוס ב'
ִּיבּנּו עַל־ ִּמכ ָׁ ְָ֤רם ב ֶַּ֨כס ֙ף צַדִָּ֔ יק
ְ
ש ַ֣עי י ִּשְ ָׁר ָ֔אל ְוע
שה֙ ִּפ ְ
ָאמר י ְה ָ֔ ָׁוה עַל־שְ ֹל ָׁ
ו ֹּ֚כה ַ ַ֣
ַל־ַארב ָׁ ָָׁ֖עה ֹלַ֣ א ֲאש ֶ֑
ַר־אר ֙ץ ב ְַ֣ראש דַ ִָּ֔לים וְד֥רְך ֲענ ִָּׁוָ֖ים י ֶַ֑טּו ו ִּ ְַ֣איש וְָא ִִּ֗ביו
ַש ֲא ִּפָ֤ים עַל־ ֲעפ ֶּ֨
וְאבְיָ֖ ֹון בַ ַּֽעֲב֥ ּור נַ ַּֽעֲלָׁ ַּֽי ִּם׃ ז ה ַּֽ
ת־שם קָׁדְ ִּשַּֽי׃
יַּֽלְכ ּ֙ו אל־הַ ַּּֽנַע ֲָָׁ֔רה לְמַ ֥ עַן חַלָ֖ל א ֥

ח

ְועַל־ ְבג ִּ ָָׁ֤דים ֲח ֻבלִּים֙ י ַָ֔טּו ָ֖אצל כָׁל־ ִּמז ְֶ֑ב ַח וְיָ֤ין

יהם ֲא ֶּ֨שר כ ְָ֤גבַּה א ֲָׁרז ִּים֙ ָׁגב ְָ֔הֹו
ש ַ ָ֤מדְ תִּ י את־הָׁ ַּֽ ֱאמ ִּר ֙י ִּמפְנ ָ֔
ש ָ֔תּו ָ֖בית ֱאֹלַּֽהיהַּֽם׃ ט ְו ֶָּׁ֨אנ ִִּ֜כי ִּה ְ
שים֙ י ִּ ְ
עֲנּו ִּ
ְוח ָׁ֥סן ָ֖הּוא כָׁ ַּֽאַלֹו ִּנֶ֑ים וָׁ ַּֽ ַאשְ ִּ ָ֤מיד פ ְִּרי ֹ֙ו ִּמ ַָ֔מעַל ו ְָׁש ַָּֽׁר ָׁ ָ֖שיו ִּמ ָׁ ַּֽתחַת׃ י וְאָֽנ ֹכִ֛י הָֽעֱלֵ֥יתי אתְ כֶ֖ם מ ֶ֣ארץ מצ ְָ֑רים
ַארב ֶ֣עים ש ָ֔נה ל ֶ֖רשת את־אֵ֥רץ הָֽ ֱאמ ָֹֽרי׃
ָֽאֹולְך אתְ כֶ֤ם בַּמדְ בר ְ
ו ֵ֨
שר ֶ֖אל נְאֻם־י ְהו ָֽה׃
יכם לנְז ָ֑רים ה ַַּּאֵ֥ף אָֽין־זִֹ֛את בְנֵ֥י י ְ
ּומ ַּבחָּֽור ֶ֖

יב

יא

יאים
ָָֽאקים מבְניכם לנְב ָ֔
ו ֶ֤

וַּתַּ ש ְֵ֥קּו את־ ַּהנְז ֶ֖רים יָ֑ין ְועַּל־

יכם כַּ ָֽ ֲא ֶ֤שר תעיק הָֽעֲג ָ֔לה הַּ ָֽמְל ֵ֥אה
יתם ל ָ֔
ַּהנְביאים צּו ֶ֣
אמ ֹר לֶ֖ א תנ ָֽ ְבאָּֽו׃ יג הנִ֛ה אָֽנ ֹכֵ֥י מ ֶ֖עיק תַּ חְת ָ֑
ְָאבד מנֹוס מ ָ֔קל וְחזֶ֖ק לָֽא־י ְ ַּא ֶ֣מץ כ ָֹ֑חֹו וְגבֶ֖ ֹור לָֽא־י ְמַּ לֵ֥ט נַּפְשָֽ ֹו׃ טו וְת ֹפֶ֤ש ה ֵַּ֨קשת לֶ֣ א
לֶּ֖ה עמָֽיר׃ יד ו ַּ ֶ֤
בֹורים ע ִ֛רֹום ינֵ֥ ּוס
ַּיָֽע ֲָ֔מ ֹד ו ַּ ְֵ֥קל ב ְַּרגְלֶ֖יו לֶ֣ א יְמַּלָ֑ט וְר ֹכֶ֣ב ה ַָּ֔סּוס לֵ֥ א י ְמַּ לֶ֖ט נַּ ְפשָֹֽו׃ טז ְו ַּאמֵ֥יץ לבֶ֖ ֹו בַּג ָ֑
בַּּיֹום־ה ֶַּ֖הּוא נְאֻם־י ְהו ָֽה׃
עמוס ג'
שפ ָ֔חה ֲא ֶּ֧שר הָֽעֱלִ֛יתי
א שמ ְ֞עּו את־הַּד ֶ֣בר ה ֶַּּ֗זה א ֲֵ֨שר ד ֶּ֧בר י ְהוִ֛ה עֲליכֶ֖ם בְנֶ֣י ישְ ר ָ֑אל ַ֚ ַּעל כל־הַּמ ְ
שפְחֶ֣ ֹות הָֽאֲד ָ֑מה עַּל־כן אפ ְֶ֣ק ֹד עֲל ָ֔יכם ֶ֖את כל־
אמ ֹר׃ ב ַ֚ ַּרק אתְ כֶ֣ם ידַָּ֔ עְתי מ ֶ֖כ ֹל מ ְ
מאֵ֥רץ מצ ַּ ְֶ֖רים ל ָֽ
ַאריה ַּב ַָּּ֔יעַּר ו ְֶ֖טרף ֶ֣אין ָ֑לֹו הֲי ֵ֨תן
ש ַּנֶ֖ים יַּח ְָ֑דו בל ְֶ֖תי אם־נֹועָֽדּו׃ ד הֲיש ַּ ְֶ֤אג ְ
עֲֹוֹֹנ ָֹֽתיכ ָֽם׃ ג הֲיָֽלְכֵ֥ ּו ְ
ּומֹוקש ֶ֣אין לָּ֑ה ֲה ַּיָֽעֲלה־פַּח
ַּל־פֶ֣ח ה ָ֔ארץ
כְפֶ֤יר קֹולֹו ממ ְֶ֣ע ֹנ ָ֔תֹו בל ְֶ֖תי אם־לכ ָֽד׃ ה הֲת ֶ֤פ ֹל צפֹור ע ַּ
ֶ֖
ן־האֲד ָ֔מה וְלכֶ֖ ֹוד לֵ֥ א י ְלכָֹֽוד׃ ו אם־ית ַּ ֶ֤קע שֹופר ְב ָ֔עיר ו ְֶ֖עם לֶ֣ א יָֽח ֱָ֑רדּו אם־תָֽהְיֶ֤ה רעה ב ְָ֔עיר
מ ֶ֣
ַארי ֵ֥ה
סֹודֹו אל־עֲב ֶ֖דיו ַּהנְביאָֽים׃ ח ְ
ֲשה אֲד ֹנֵ֥י י ְהוֶ֖ה ד ָ֑בר ַ֚כי אם־גלֶ֣ה ָ֔
וַּ ָֽיהוֶ֖ה לֵ֥ א עשָֽה׃ ז כֶ֣י ֶּ֧לא ַּיָֽע ִ֛
ש ֶ֖אג ֶ֣מי לֶ֣ א י ָ֑ירא אֲד ֹנֶ֤י יְהוה ד ָ֔בר ֶ֖מי לֵ֥ א ינבָֽא׃
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