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 פרק יג 

ה   ָ֑ הּודָׁ ֶלְך יְׁ ָ֖הּו ֶמֶ֣ יָׁ ש ֶבן־ֲאַחזְׁ ָ֥ יֹואָׁ ה לְׁ נָָׁ֔ ֹלשַ֙ שָׁ שָׁ ים וְׁ ִ֤ רִּ ת ֶעשְׁ ַנַ֙ שְׁ  בִּ

ֹון   רָ֔ מְׁ ש ֶ֣ ֵאלַ֙ בְׁ רָׁ שְׁ ּוא ַעל־יִּ ז ֶבן־ֵיהִ֤ חַָׁ֙ הֹואָׁ ַלְך יְׁ  מָָׁ֠

ה׃   ָֽ נָׁ ה שָׁ ֵרָ֖ ע ֶעשְׁ ַבָ֥  שְׁ

 

ָ֑ה הוָׁ ֵעיֵנֶ֣י יְׁ ע בְׁ ַרָ֖  ַוַיַָ֥עש הָׁ

ט  ָ֛ בָׁ ם ֶבן־נְׁ ָ֧ עָׁ בְׁ רָׁ את יָׁ ר ַחט ֹּ֜ ֵיֶלְך ַאַחַ֙  ַוָ֠

ל    ֵאָ֖ רָׁ שְׁ יא ֶאת־יִּ ָ֥  ֲאֶשר־ֶהֱחטִּ

ה׃   נָׁ ֶמָֽ ר מִּ ָ֥  ל א־סָׁ

 

ף יְׁ  ַחר־ַאָ֥ ָֽ ל ַויִּ ֵאָ֑ רָׁ שְׁ יִּ ָ֖ה בְׁ  הוָׁ

ם  ֵנֵ֞ תְׁ ַֽיִּ  ַוָֽ

ם  ָ֗ ֶלְך־ֲארָׁ ל ֶמָֽ ֵאֶ֣ ַיֶ֣ד ׀ ֲחזָׁ  בְׁ

ל  ֵאָ֖ ד ֶבן־ֲחזָׁ ַיָ֛ד ֶבן־ֲהַדָ֥  ּובְׁ

ים׃    ָֽ מִּ ל־ַהיָׁ  כָׁ

 

ָ֑ה  הוָׁ ֵנֶ֣י יְׁ ז ֶאת־פְׁ ָ֖ חָׁ הֹואָׁ ל יְׁ ַחָ֥  ַויְׁ

ה הוָָׁ֔ יוַ֙ יְׁ ע ֵאלָׁ ַמִ֤ שְׁ  ַויִּ

ל   ֵאָ֔ רָׁ שְׁ ַחץ יִּ הַ֙ ֶאת־ַלֶ֣ אָׁ י רָׁ ִ֤  כִּ

ם ֶמָ֥   ָ֖ ץ א תָׁ ַחָ֥ י־לָׁ ָֽ ם׃ כִּ ָֽ  ֶלְך ֲארָׁ

 

יַע  ֵאלַ֙ מֹושִָּ֔ רָׁ שְׁ יִּ ִ֤ה לְׁ הוָׁ ן יְׁ ֵתַ֙  ַויִּ
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ם ָ֑ ַחת ַיד־ֲארָׁ ַתָ֖ ּו מִּ אָ֔  ַוֵיֶ֣צְׁ

ם  ֳהֵליֶהָ֖ אָׁ ל בְׁ ֵאָ֛ רָׁ שְׁ י־יִּ ֵנָֽ ּו בְׁ בָ֧  ַוֵישְׁ

ֹום׃   שָֽ לְׁ ֹול שִּ מָ֥ תְׁ  כִּ

 

ם  ָ֛ עָׁ בְׁ רָׁ אות ֵבית־יָׁ רּו ֵמַחט ָ֧ א־סָֹּׁ֜ ְך ל ָֽ  ַאָ֠

ל    ֵאָ֖ רָׁ שְׁ יא ֶאת־יִּ ָ֥  ֲאֶשר־ֶהֱחטִּ

ּה  ֶ֣ ְך  בָׁ ָ֑ לָׁ  הָׁ

ֹון׃   רָֽ ש מְׁ ה בְׁ ָ֖ דָׁ מְׁ ה עָׁ ָ֔ ֲאֵשרָׁ ַגםַ֙ הָׁ  וְׁ

 

ם  ז עָָׁ֗ חָֹּׁ֜ יהֹואָׁ יר לִּ אִַּ֙ שְׁ י ל ֩א הִּ ֶ֣  כִּ

יםַ֙    שִּ רָׁ ָֽ ים פָׁ ִ֤ שִּ ם־ֲחמִּ י אִּ ֶ֣  כִּ

י    ָ֑ לִּ ים ַרגְׁ ָ֖ פִּ ֶרת ֲאלָׁ ֶכב ַוֲעֶשָ֥ ה ֶרָ֔ רָׁ ֶ֣  ַוֲעשָׁ

ם  ָ֔ ֶלְך ֲארָׁ םַ֙ ֶמֶ֣ דָׁ בְׁ י אִּ ִ֤  כִּ

ש׃  ָֽ ד  ר לָׁ ָ֖ פָׁ עָׁ ם ֶכָֽ ֵמָ֥ שִּ  ַויְׁ

 

ֹו   תָ֑ בּורָׁ ה ּוגְׁ ָ֖ שָׁ ר עָׁ ל־ֲאֶשָ֥ כָׁ ז וְׁ ָ֛ חָׁ הֹואָׁ י יְׁ ֵרָ֧ בְׁ ֶתר דִּ ֶיַ֙  וְׁ

ל׃   ֵאָֽ רָׁ שְׁ י יִּ ֵכָ֥ ַמלְׁ ים לְׁ ָ֖ מִּ י ַהיָׁ ֵרָ֥ בְׁ ֶפר דִּ ים ַעל־ֵסָ֛ תּובִָּ֗ ם כְׁ  ֲהלֹוא־ֵהֶ֣

 

יו  ם־ֲאב תָָׁ֔ זַ֙ עִּ חָׁ ֹואָׁ הָֽ ב יְׁ ַכִ֤ שְׁ  ַויִּ

ֹון  רָ֑ ש מְׁ הּו בְׁ ָ֖ ר  בְׁ קְׁ ַֽיִּ  ַוָֽ

יו׃ פ  ָֽ תָׁ ֹו ַתחְׁ נָ֖ ש בְׁ ָ֥ ְך יֹואָׁ ֹלָ֛ מְׁ  ַויִּ
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ה   ָ֑ הּודָׁ ֶלְך יְׁ ש ֶמֶ֣ ָ֖ יֹואָׁ ה לְׁ נָָׁ֔ ַבעַ֙ שָׁ ֶשַ֙ ים וָׁ ִ֤ ֹלשִּ ת שְׁ ַנַ֙ שְׁ  בִּ

ֹון   רָ֔ מְׁ ש ֶ֣ ֵאלַ֙ בְׁ רָׁ שְׁ ז ַעל־יִּ ִ֤ חָׁ הֹואָׁ ש ֶבן־יְׁ הֹואַָׁ֙ ַלְך יְׁ  מָָׁ֠

ה׃    ָֽ נָׁ ה שָׁ ֵרָ֖ ש ֶעשְׁ  ֵשָ֥

 

ָ֑ה  הוָׁ ֵעיֵנֶ֣י יְׁ ע בְׁ ַרָ֖ ה הָׁ ֲעֶשָ֥  ַוַיָֽ

ט   ָ֛ בָׁ ם ֶבן־נְׁ ָ֧ עָׁ בְׁ רָׁ אות יָׁ ל־ַחט ֵ֞ כָׁ ר מִּ א סָָׁ֗  ל ֶ֣

ל    ֵאָ֖ רָׁ שְׁ יא ֶאת־יִּ ָ֥  ֲאֶשר־ֶהֱחטִּ

ְך׃   ָֽ לָׁ ּה הָׁ ָ֥  בָׁ

 

ֹו   תָ֔ ּורָׁ בֶ֣ ה ּוגְׁ שָָׁ֔ ר עָׁ ל־ֲאֶשֶ֣ כָׁ שַ֙ וְׁ י יֹואָׁ ֵרִ֤ בְׁ ֶתר דִּ ֶיַ֙  וְׁ

ה    ָ֑ הּודָׁ ֶלְך־יְׁ ֶ֣ה ֶמָֽ יָׁ ם ֲאַמצְׁ ָ֖ ם עִּ ַחָ֔ לְׁ ר נִּ  ֲאֶשֶ֣

פֶ   ים ַעל־ֵסָ֛ תּובִָּ֗ ם כְׁ ֹוא־ֵהֶ֣ ל׃ ֲהלָֽ ֵאָֽ רָׁ שְׁ י יִּ ֵכָ֥ ַמלְׁ ים לְׁ ָ֖ מִּ י ַהיָׁ ֵרָ֥ בְׁ  ר דִּ

 

יו  ם־ֲאב תָָׁ֔ שַ֙ עִּ ב יֹואָׁ ַכִ֤ שְׁ  ַויִּ

ֹו   אָ֑ סְׁ ב ַעל־כִּ ַשֶ֣ ם יָׁ ָ֖ עָׁ בְׁ רָׁ יָׁ  וְׁ

ל׃ פ  ֵאָֽ רָׁ שְׁ י יִּ ֵכָ֥ ם ַמלְׁ ָ֖ ֹון עִּ רָ֔ מְׁ ש ֶ֣ שַ֙ בְׁ ר יֹואָׁ ֵבִ֤ קָׁ  ַויִּ

 

ֹו  ּות בָ֑ מָ֖ ר יָׁ ֹו ֲאֶשָ֥ יָ֔ לְׁ ֶ֣ה ֶאת־חָׁ לָׁ עַ֙ חָׁ ישָׁ ֱאלִּ  ֶוָֽ

ל  ֵאָ֗ רָׁ שְׁ ֶלְך־יִּ ש ֶמָֽ ֶ֣ יו יֹואָׁ ֶרד ֵאלָֹּׁ֜  ַוֵיַ֙

יוַ֙  נָׁ ךְׁ ַעל־פָׁ  ַוֵיִ֤בְׁ

ר   ַוי אַמָ֔

י   בִָּ֔ י ׀ אָׁ ֶ֣ בִּ  אָׁ
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יו׃   ָֽ שָׁ רָׁ ל ּופָׁ ֵאָ֖ רָׁ שְׁ ֶכב יִּ  ֶרָ֥

 

ע  ישָָׁ֔ אֶמר לֹוַ֙ ֱאלִּ  ַוי ִ֤

ים   ָ֑ צִּ חִּ ֶשת וְׁ ח ֶקֶ֣  ַקָ֖

ח ֵא  ַקָ֥ ים׃ ַויִּ ָֽ צִּ חִּ ֶשת וְׁ יו ֶקָ֥ ָ֖  לָׁ

 

ל  ֵאָ֗ רָׁ שְׁ ֶלְך יִּ ֶמֶ֣ אֶמר ׀ לְׁ  ַוי ֶ֣

ֶשת   ךַ֙ ַעל־ַהֶקָ֔ ַֽדְׁ ָֽ ב יָׁ ֵכִ֤  ַהרְׁ

ֹו  דָ֑ ב יָׁ ֵכָ֖  ַוַירְׁ

ֶלְך׃  י ַהֶמָֽ ֵדָ֥ יו ַעל־יְׁ ָ֖ דָׁ ע יָׁ ָ֛ ישָׁ ֶָ֧שם ֱאלִּ  ַויָׁ

 

אֶמר  ה  ַוי ָ֗ מָׁ דְׁ ֹון ֵקָ֖ ח ַהַחלָ֛ ַתָ֧  פְׁ

ח ָ֑ תָׁ פְׁ  ַויִּ

ע  ִ֤ ישָׁ אֶמר ֱאלִּ ֵרהַ֙   ַוי ִ֤ ֹור   יְׁ  ַויָ֔

אֶמר   ַוי ָ֗

ם  ָ֔ ֲארָׁ ה ַבָֽ ֶ֣ שּועָׁ ץ תְׁ ֵחֶ֣ הַ֙ וְׁ יהוָׁ ה ַלָֽ ִ֤ שּועָׁ  ֵחץ־תְׁ

ה׃   ק ַעד־ַכֵלָֽ ם ַבֲאֵפָ֖ ָ֛ ָ֧ ֶאת־ֲארָׁ יתָׁ כִּ הִּ  וְׁ

 

אֶמר  ים   ַוי ָ֛ ָ֖ צִּ ח ַהחִּ  ַקָ֥

ח ָ֑ קָׁ  ַויִּ

ֵאלַ֙  רָׁ שְׁ ֶלְך־יִּ ֶמָֽ אֶמר לְׁ  ַוי ִ֤

ה   צָׁ רְׁ  ַהְך־ַאָ֔
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ים  ָ֖ מִּ עָׁ ֹלש־פְׁ ָֽ  ַוַיְַָֽ֥ך שָׁ

ד׃  ַַֽיֲעמ ָֽ  ַוָֽ

 

ים  ֱאֹלהִָּ֗ יש הָׁ ֶ֣ יו אִּ לָֹּׁ֜ ף עָׁ צ ַ֙ קְׁ  ַויִּ

י אֶמרַ֙   ַוַ֙

ים   מִָּ֔ עָׁ ש אֹו־ֵששַ֙ פְׁ ֵמִ֤ ֹות חָׁ ַהכַ֙  לְׁ

ה   ם ַעד־ַכֵלָ֑ ָ֖ יתָׁ ֶאת־ֲארָׁ ָ֥ כִּ ז הִּ ָ֛  אָׁ

ם׃ ס  ָֽ ה ֶאת־ֲארָׁ ים ַתֶכָ֥ ָ֖ מִּ עָׁ ש פְׁ ֹלָ֥ ה שָׁ ַעתָָּׁ֕  וְׁ

 

ע  ָ֖ ישָׁ ת ֱאלִּ ָ֥מָׁ  ַויָׁ

ַֽ הּו ַוָֽ ָ֑ ר  בְׁ קְׁ  יִּ

ה׃   ָֽ נָׁ א שָׁ ָ֥ ֶרץ בָׁ ָ֖ אָׁ אּו בָׁ ב ָ֥ ב יָׁ ָ֛ י מֹואָׁ דּוֵדָ֥  ּוגְׁ

 

יש  ים אִָּ֗ ֶ֣ רִּ ם ׀ ק בְׁ י ֵהֶ֣ הִֵּ֞  ַויְׁ

ּוד   דָ֔ ת־ַהגְׁ ּו ֶאָֽ אֶ֣ ֵנהַ֙ רָׁ הִּ  וְׁ

ע ָ֑ ישָׁ ֶבר ֱאלִּ ְֶּקֶ֣ יש בְׁ ָ֖ אִּ יכּו ֶאת־הָׁ ָ֥ לִּ  ַוַישְׁ

ע  ישָָׁ֔ ֹות ֱאלִּ מֶ֣ ַעצְׁ ישַ֙ בְׁ אִּ ַגִ֤ע הָׁ ֶלְך ַויִּ  ַוֵיֹּ֜

י  ָ֖ חִּ  ַויְׁ

ַֽ ָ֥ יו׃ פַויָׁ ָֽ לָׁ ם ַעל־ַרגְׁ  קָׁ

 

ל   ֵאָ֑ רָׁ שְׁ ץ ֶאת־יִּ ַחָ֖ ם לָׁ ָ֔ ֶלְך ֲארָׁ ֵאלַ֙ ֶמֶ֣ ֲחזָׁ  ַוָֽ

ז׃    ָֽ חָׁ הֹואָׁ י יְׁ ֵמָ֥ ל יְׁ  כ ָ֖
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ם  ִ֤ ה א תָׁ הוַָׁ֙ ֩ן יְׁ חָׁ  ַויָׁ

ַרֲחֵמםַ֙  ַֽיְׁ  ַוָֽ

ב  ֲעק ָ֑ ַיָֽ ק וְׁ ֶ֣ חָׁ צְׁ ם יִּ ָ֖ הָׁ רָׁ ֹו ֶאת־ַאבְׁ יתָ֔ רִּ ַען בְׁ ַמֶ֣ ם לְׁ ֶֶ֣פן ֲאֵליֶהָ֔  ַויִּ

ם  יתָָׁ֔ חִּ הַ֙ ַהשְׁ בָׁ א אָׁ ל ִ֤  וְׁ

א־הִּ   ל ָֽ ה׃ וְׁ תָׁ ָֽ ָ֖יו ַעד־עָׁ נָׁ ַעל־פָׁ ם ֵמָֽ ָ֥ יכָׁ לִּ  שְׁ

 

ם ָ֑ ֶלְך־ֲארָׁ ל ֶמָֽ ֵאֶ֣ ת ֲחזָׁ ָ֖מָׁ  ַויָׁ

יו׃  ָֽ תָׁ ֹו ַתחְׁ נָ֖ ד בְׁ ְך ֶבן־ֲהַדָ֥ ֹלָ֛ מְׁ  ַויִּ

 

ז חָָׁ֗ הֹואָׁ ש ֶבן־יְׁ ֶ֣ הֹואָׁ ב יְׁ שָׁ  ַויָֹּׁ֜

ל ֵאָ֔ ד ֶבן־ֲחזָׁ ַידַ֙ ֶבן־ֲהַדֶ֣ יםַ֙ מִּ רִּ עָׁ ח ֶאת־ֶהָֽ ַקִ֤  ַויִּ

ה  ָ֑ מָׁ חָׁ לְׁ יו ַבמִּ ָ֖ בִּ ז אָׁ ָ֥ חָׁ הֹואָׁ ַיָ֛ד יְׁ ח מִּ ַקָ֗ ר לָׁ  ֲאֶשֶ֣

ש   הּו יֹואָָׁ֔ ֶ֣ כָׁ יםַ֙ הִּ מִּ עָׁ ש פְׁ ֹלִ֤  שָׁ

ל׃ פ  ֵאָֽ רָׁ שְׁ י יִּ ֵרָ֥ ֶָ֖שב ֶאת־עָׁ  ַויָׁ


