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2
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whenever space runs out i.e. in any place within or between words. For
convenience of students I have generally laid out the poetry as in JPS
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הילכו שנימ יחדו

ֲהיֵ ְלכּו ְש ַנַ֖יִ ם יַ ְח ָדו

ִב ְל ִת ִאם נַ וְ ַעדּו

בלתי אם נועדו

ם־נֹועדּו
ָֽ ָ
ִב ְל ִתי ִא

הַ ִי ְש ַאג ַא ְריֵ ה ַביַ ְע ְר

הישאג אריה ביער

ֲהיִ ְש ַאג ַא ְריֵ ה ַביַ ַער

וטרף אין לה

וְ טרף ֵאין לֹו

היתן כפר ֹקלה

ֲהיִ ֵתן ְכ ִפיר ֹקֹולֹו

ִמ ַמענַ תֹו

ממענתה

ִמ ְמענָ תֹו

ִב ְל ִת ִאם ַל ַכד

בלתי אם לכד

ם־ל ָ ָֽכד
ָ ִב ְל ִתי ִא

הַ ִתפל ִצפּור ַעל ַפח

התפל צפר על פח

ל־פח
ַ ֲה ִתפל ִצפֹור ַע

ַה ַא ְר ְץ

הארץ

ָה ָארץ

wamōqēš ’ēn lā

וַמֹו ֵֹקש ֵאין לה

ומוֹקש אין לה

ּומֹו ֵֹֹקש ֵאין ָלּה

hayaclē paḥ min

הַיַ ְע ֵלה ַפח ִמן ַא ַד ָמה

היעלה פח מן האדמה

ן־ה ֲא ָד ָמה
ָ ה־פח ִמ
ַ ֲהַי ֲָֽעל

yaḥdāw

hayiš’ag ’aryē bayacr
waṭarp ’ēn lō
hayittēn kapῑr qōlō
mimmacōnatō
bilti ’im lakad

Amos
3:5

Transposed into

הַיֵ ִלכּו ִשנֵ ים יַ ְח ָדו

bilti ’im nawcadū
Amos
3:4

Reconstructed Text

hatippōl ṣippōr cl paḥ
ha’’arṣ

וַ ַט ְר ְף ַאין לֹו
הַיִ ֵתן כַ ִפיר ֹקֹולֹו
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ha’’adamā

ֹלא יִ ְלכֹוד
וַ ַלכֹוד ְ

walakōd lō’ yilkōd

שֹופר ַב ִעיר
ִאם יִ ַת ַֹקע ַ

’im yittaqac šōpar

וְ ָלכֹוד לא יִ ְל ָֽכֹוד

ולכד לא ילכד

שֹופר ְב ִעיר
ִאם־יִ ָת ַֹֹקע ָ

אם יתֹקע שפר בעיר

וְ ָעם לא י ֱח ָרדּו

ועם לא יחרדו

ֹלא יִ ְח ַרדּו
וַ ַע ּם ְ

ם־ת ְהיה ָר ָעה ְב ִעיר
ִא ִ

אם תהיה רעה בעיר

ִאם ִת ְהיֵ ה ַר ָעה ַב ִעיר

יהוה לא ָע ָ ָֽשה
וַ ָ

ויהוה לא עשה

ֹלא ַע ַשה
וַיַ ְהוֵ ה ְ

ַא ְר ֵיה ָש ָאג

אריה שאג

ַא ְריֵ ה ַש ַאג

’aryē ša’ag

ִמי לא יִ ָירא

מי לא ירא

ֹלא יִ ַיר ְא
ִמי ְ

mῑ lō’ yῑraʾ

ֲאד ָני יְ הוִ ה ִדבר

אדני יהוה דבר

ֲאדנַ י יַ ְהוֵ ה ִד ֵבר

ִמי לא יִ נָ ֵ ָֽבא

מי לא ינבא

ֹלא יִ נַ ֵב ְא
ִמי ְ

ית־אל
ל־ת ְד ְרשּו ֵ ָֽב ֵ
וְ ַ ָֽא ִ

ואל תדרשו בית אל

ית־אל
וַ ַאל ִת ְדרשּו ַב ֵ

וְ ַה ִג ְל ָגל לא ָתבאּו

והגלגל לא תבאו

ֹלא ַתבאּו
וַ ַה ִג ְל ַגל ְ

ּוב ֵאר ש ַבע לא ַת ֲעברּו
ְ

ובאר שבע לא תעברו

וַ ִב ְא ְר ִש ְב ְע לא ַת ְעברּו

ִכי ַה ִג ְל ָגל ָגֹלה יִ ְגלה

כי הגלגל גלה יגלה

ִכי ַה ִג ְל ַגל ַגֹלה יִ ְג ֵלה

ית־אל יִ ְהיה ְל ָ ָֽאון
ּוב ֵ
ֵ ָֽ

ובית אל יהיה לאון

ית־אל יִ ְהיֵ ה ַל ַאוְ ןְ
וַ ַב ֵ

הוה ִ ָֽו ְחיּו
ִד ְרשּו את־יְ ָ

דרשו את יהוה וחיו

ֻד ֻרשּו את־יַ ְהוֵ ה וַ ַחיּו

פן־יִ ְצ ַלח ָכ ֵאש ֵבית

פן יצלח כאש בית

ִפן יִ ְצ ַלח ַכ ֵאש ַבית

יֹוסף
ֵ

יוסף

יֹוסף
ֵ

ין־מ ַכבה
וְ ָא ְכ ָלה וְ ֵא ְ

ואכלה ואין מכבה

וַ ַא ַכ ָלה וַ ַאין ֻמ ַכ ֵבה

ית־אל
ְל ֵ ָֽב ֵ ָֽ

לבית אל

ית־אל
ַל ַב ֵ

mukabbē labayt’ēl

ַהה ְפ ִכים ְל ַל ֲע ָנה

ההפכם ללענה משפט

ַהה ִפ ִכים ַל ַל ְענָ ה

hahōpikῑm lalacnā

Amos

mišpaṭ

5:7

5

bacῑr

Amos
3:6

wacam lō’ yiḥradū
’im tihyē racā bacῑr
wayahwē lō’ caśa

Amos
3:8

’adonay yahwē
dibbēr
’mῑ lō’ yinnabē

wa’al tidrōšū bayt’ēl

Amos

wahaggilgal lō’ tabō’ū

5:5

wabi’r šibc lō’ tacbōrū
kῑ haggilgal galō
yiglē
’wabayt’ēl yihyē la
awn

ִמ ְש ָפט
ּוצ ָד ָֹֹקה ָל ָארץ ִה ִ ָֽניחּו
ְ

ִמ ְש ַפט
וצדֹקה לארץ הנחו

וַ ַצ ַד ָֹקה ַל ַא ְר ְץ ִהנִ יחּו

2

durušū ‘et yahwē

Amos

waḥayū

5:6

pin yiṣlaḥ ka’ēš bayt
yōsēp
wa’akalā wa’ayn

waṣadaqā la’arṣ
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hinnῑḥū

מֹוכ ַיח
ָשנְ אּו ַב ַש ַער ִ

שנאו בשער מוכח

ַשנַ אּו ַב ַש ְע ְר ַמוְ ִכיח

וְ ד ֵבר ָת ִמים יְ ָת ֵ ָֽעבּו

ודבר תמם יתעבו

וַ ד ֵבר ַת ִמים יַ ַת ּ ִעבּו

בֹוש ְסכם ַעל־
ָל ֵכן ַי ַען ַ

לכן יען בשסכם על דל

ַל ֵכן יַ ְעןְ בּו ְס ִכם ַעל ַדל

śana’ū bašacr mawkῑḥ
wadōbēr tamῑm

Amos
5:10

yataccibū
lakēn yacn buskim cal
dal

ָדל
וַ ַמ ְש ַאת ַבר ִת ַקחּו ִמנּו

ת־בר ִת ְֹקחּו
ּומ ְש ַא ַ
ַ

ומשאת בר תֹקחו

ִממנּו

ממנו

ָב ֵתי ָגִזית ְבנִ יתם

בתי גזת בנתם

א־ת ְשבּו ָבם
וְ ל ֵ

ישבּו ָבם
ֹלא ַת ִ
ולא תישבו  /תשבו בם וַ ְ

wamaś’at bar tiqqaḥū
minnu

יתם
ַב ֵתי ַגזִ ית ַבנִ ִ

battē gazῑt banitim
walō’ tayšibū bām

ַכ ְר ֵמי־חמד נְ ַט ְעתם

כרמי חמד נטעתם

ַכ ְר ֵמי ַח ְמ ְד נַ ַט ְע ִתם

karmē ḥamd naṭatim

וְ לא ִת ְשתּו את־יֵ ָינָֽם

ולא תשתו את יינם

ֹלא ִת ְשתּו את־יַ ינָ ם
וַ ְ

walō’ tištū ‘et yaynām

ִכי יָ ַד ְע ִתי ַר ִבים

כי ידעתי רבם פשעיכם

ִכי יַ ַד ְע ִתי ַר ִבים

ִפ ְש ֵעיכם

Amos
5:11

ִפ ַש ֵע ִיכם

kῑ yadatῑ rabbῑm
pišacēkim

Amos
5:12

wacaṣūmῑm

אתיכם
וַ ֲע ֻצ ִמים ַח ָֽט ֵ

ועצמם חטאתיכם

את ִיכם
וַ ַע ֻצ ִמים ַחט ֵ

צ ְר ֵרי ַצ ִדיֹק ֹל ְֹק ֵחי כפר

צררי צדֹק לֹקחי כפר

צ ִר ֵרי ַצ ִדיֹק ֹל ִֹק ֵחי ֳכ ְפ ְר

יֹונים ַב ַש ַער ִה ָֽטּו
וְ א ְב ִ

ואבינם בשער הטו

וַ ִא ְביֹונִ ים ַב ַש ְע ְר ִהטּו

ל־רחבֹות ִמ ְס ֵפד
ְב ָכ ְ

בכל רחבת מספד

ַב ֳכל ַרחבֹות ִמ ְס ֵפד

אמרּו
ּוב ָכל־חּוצֹות י ְ
ְ

ובכל חצת יאמרו הו

וַ ַב ֳכל ֻחצֹות י ְא ַמרּו הֹו־

הֹו־הֹו

הו

הֹו

ל־אבל
וְ ָֹק ְראּו ִא ָכר א ֵ

וֹקראו אכר אל אבל

וַ ַֹק ַראּו ִא ָכר אל ִא ְב ְל

waqara’ū ‘ikkār ‘el ‘ibl

ּומ ְס ֵפד אל־י ְֹוד ֵעי נ ִָֽהי
ִ

ומספד אל ידעי נהי

יֹוד ֵעי נֱ ִהי
וַ ִמ ְס ֵפד אל ִ

wamispēd ʾel yōdicē

ל־כ ָר ִמים ִמ ְס ֵפד
ּוב ָכ ְ
ְ

ובכל כרמם מספד

וַ ַב ֳכל ַכ ַר ִמים ִמ ְס ֵפד

ִ ָֽכי־א ֱעבר ְב ִֹק ְר ְבך

כי אעבר בֹקרבך

ִכי א ְעבר ַב ִֹק ְרבךַ

ḥaṭṭōtēkim
ṣōrirē ṣaddῑq lōqiḥē
kopr
wa‘ibyōnῑm bašacr
hiṭṭū

bakol raḥōbōt mispēd

Amos

wabakol ḥuṣōt

5:16b

yō’marū hō hō

nehῑ

3

wabakol karamῑm

Amos

mispēd

5:17

kῑ ‘ecbōr bakirbeka
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‘amar yahwē

הוָֽה
ָא ַמר יְ ָ

אמר יהוה

ַא ַמר יַ ְהוֵ ה

סּוסים
ַהיְ ֻרצּון ַבס ַלע ִ

הירצן בסלע ססם

ַהיַ ֻרצּון ַב ַס ְל ְע ֻס ִסים

ִ ָֽאם־יַ ֲחרֹוש ַב ְב ָֹק ִרים

אם יחרש בבֹקרם

ִאם יַ ְחרֹוש ַב ַב ַֹק ִרים

י־ה ַפ ְכתם ְלראש
ִ ָֽכ ֲ

כי הפכתם לראש

ִכי ַה ַפ ְכ ִתם ְלר ְאש

ִמ ְש ָפט

משפט

ִמ ְש ַפט

ּופ ִרי ְצ ָד ָֹֹקה ְל ַל ֲע ָנָֽה
ְ

ופרי צדֹקה ללענה

וַ ִפרִי ַצ ַד ָֹקה ַל ַל ְענָ ה

א־ת ְר ַגז
ַה ַעל זאת ָֽל ִ

העל זאת לא תרגז

ֹלא ִת ְר ַגז
ַה ַעל ז ְאת ְ

ָה ָארץ

הארץ

ַה ַא ְר ְץ

ל־יֹושב ָבּה
ֵ
וְ ָא ַבל ָכ

ואבל כל ישב בה

יֹושב ָבה
וַ ַא ַבל ֳכל ֵ

וְ ָע ְל ָתה ָכאר ֻכ ָלּה

ועלתה כאר כלה

וַ ַע ַל ָתה ַכאר ֻכ ָלה

wacalatā ka’ōr kullā

וְ נִ גְ ְר ָשה [וְ נִ ְש ָֹקה כ]

ונגרשה ונשֹקעה כיאר

וַ נִ גְ ַר ָשה וַ נִ ְש ַֹק ָעה

wanigrašā wanišqa cā

(וְ נִ ְש ְֹק ָעה ֹק) ִכיאֹור

מצרים

ַכיַ אֹור ִמ ְצ ַרים

hayarūṣūn bassalc

Amos

susῑm

6:12

’im yaḥrōš babaqarῑm
kῑ hapaktim larō’š
mišpaṭ
wapVrῑ ṣadaqā
lalacnā

ha cal zō’t tirgaz

Amos

ha’arṣ

8:8

wa’abal kol yōšēb
bā

baya’ōr miṣraym

ִמ ְצ ָ ָֽריִ ם
אתי ַהשמש
 ...וְ ֵה ֵב ִ

 ...והבאתי השמש

אתי ַה ַש ְמ ְש
…וַ ַה ֵב ִ

ַ ָֽב ָצ ֳה ָריִ ם

בצהרים

ַב ַצ ַה ַרים

וְ ַה ֲח ַש ְכ ִתי ָל ָארץ ְביֹום

והחשכתי לארץ בים

וַ ַה ְח ַש ְכ ִתי ַל ַא ְר ְץ ַביַ וְ ְם

ָֽאֹור

אר

אֹור

וְ ָה ַפ ְכ ִתי ַח ֵגיכם ְל ֵאבל

והפכתי חגיכם לאבל

וַ ַה ַפ ְכ ִתי ַח ֵג ִיכם ַל ִא ְב ְל

ל־ש ֵיריכם ְל ִֹקינָ ה
וְ ָכ ִ ָֽ

וכל שריכם לֹקנה

וַ כל ִש ֵיר ִיכם ַל ִֹקנָ ה

ל־מ ְתנַ יִ ם והעלתי על כל מתנים
ל־כ ָ
וְ ַה ֲע ֵל ִיתי ַע ָ

…habē’tῑ hašamš

Amos

baṣaḥaraym

8:9

wahaḥšaktῑ la’arṣ
bayawm ‘ōr

וַ ַה ְע ִל ִתי ַעל ֳכ ְל ֻמ ְת ַנים

hapaktῑ ḥaggēkim

Amos

la’ibl

8:10

wakol širēkim laqinā
waha clitῑ cal kol
motnaym śaq

ָשֹק

שֹק

ַשֹק

ל־כל־ראש ָֹק ְר ָחה
וְ ַע ָ

ועל כל ראש ֹקרחה

וַ ַעל ֳכל ראש ֳֹק ְר ָחה

wa cal kol rō’š qorḥā

יה ְכ ֵאבל יָ ִחיד
וְ ַש ְמ ִת ָ

ושמתה כאבל יחד

וַ ַש ְמ ִת ַיה ַכ ִא ְב ְל יַ ִחיד

waśamtῑha ka’ibl

וְ ַא ֲח ִרי ָתּה ְכיֹום ָ ָֽמר

ואחרתה כים מר

יתה ַכיַ וְ ם ַמר
וַ ַא ְח ִר ָ

yaḥῑd
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wa’aḥritā kayawm
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mar

Amos
9:5

…hanōgēc ba’arṣ

נֹוגע ַב ַא ְר ְץ וַ ַתמֹוג
ֵ … ַה

… הנגע בארץ ותמג

נֹוג ַע ָב ָארץ וַ ָתמֹוג
ֵ … ַה

יֹוש ֵבי ָבה
ִ וַ ַא ַבלּו ֳכל

ואבלו כל ישבי בה

ֹוש ֵבי ָבּה
ְ וְ ָא ְבלּו ָכל־י

וַ ַע ַל ָתה ַכיַ אר ֻכ ָלה

ועלתה כיאר כלה

ָע ְל ָתה ַכיְ אר ֻכ ָלּה

וַ ַש ַֹק ָעה ַכיַ אר ִמ ְצ ַרים

ושֹקעה כיאר מצרים

וְ ָש ְֹק ָעה ִכיאר ִמ ְצ ָ ָֽריִ ם

ַהבֹונֵ ה ַב ַש ַמים

הבנה בשמים מעלתיו

watamōg
‘abalū kol yōšibē bā
wacalatā kaya’ōr
kullā
wašaqacā kaya’ōr
miṣraym

Amos
9:6

habōnē bašamaym
maclōtāw
wa‘aguddatō cal arṣ

מעלותו

ַהבֹונה ַב ָש ַמיִ ם

לֹותיו
ָ ַמ ְע

לֹותיו
ָ ַמ ֲע

וַ ַא ֻג ַדתֹו ַעל ַא ְר ְץ יַ ַס ָדה

ואגדתה על ארץ יסדה

וַ ֲא ֻג ָדתֹו ַעל־ארץ יְ ָס ָדּה

ַהֹק ֵרא ַל ֵמי ַהיַ ם

הֹקרא למי הים

י־היָ ם
ַ ַהק ֵרא ְל ֵ ָֽמ

וַ ִי ְשפ ֵכם ַעל ַפנֵ י ַה ַא ְר ְץ

וישפכם על פני הארץ

ל־פ ֵני
ְ ַ ָֽוַ֖יִ ְש ְפ ֵכם ַע

…

…

…ָה ָארץ

חֹורש ַבֹק ֵצר
ֵ … וְ נִ ַגש

… ונגש חרש בֹקצר

חֹורש ַבק ֵצר
ֵ … וְ נִ ַגש

wadōrēk canabῑm

וַ ד ֵרְך ַענַ ִבים ַבמ ֵשְך

ודרך ענבם במשך

וְ ד ֵרְך ֲענָ ִבים ְבמ ֵשְך

bamōšēk hazzarc

ַהזַ ְר ְע

הזרע

ַה ָזַ֖ ַרע

וַ ִה ִטיפּו ַה ַה ִרים ַע ִסיס

והטפו ההרם עסס

וְ ִה ִטיפּו ָֽה ָה ִרים ָע ִסיס

ל־הגִ ַבעֹות
ַ וַ כ

וכל הגבעת תתמגגנה

ל־הגְ ָבעֹות
ַ וְ ָכ

yasadā
haqōrē’ lamē hayyam
wayišpōkēm cal
panē ‘arṣ…

Amos
9:13

…waniggaš ḥōrēš
baqōṣēr

wahiṭṭῑpū hahharrῑm
casῑs

wakol haggibacōt
titmōgagna

1

ִת ְתמֹוגַ גְ נַ ה

Studies in Early Hebrew Meter by D. K. Stuart Scholar’s Press 1976 pp. P197-213. I have

eliminated Stuart’s emendations.
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מֹוגַ֖גְ נָ ה
ָֽ ַ ִת ְת
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2

This is clearly evident in e.g. the Mesha Stele.

3

From The Westminster Leningrad Codex

4

For  קולsee Gogel p. 369.

5

See Gogel p. 361
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