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פרק יא
ֹלמה ָא ַַ֞הב נָ ִ ִׁ֧שים נָ ְכ ִריּ֛ ֹות ַר ּ֖בֹות
וְ ַה ֶ ֶּ֣מ ֶלְך ְש ֹ֗
ת־פ ְר ֹ֑עה
ת־ב ַ
וְ ֶא ַ
יֹות ֲא ֶּ֣ד ִמ ֹּ֔ית ֵצ ְדנִ ּ֖ית ִח ִת ֹּֽית׃
מֹוא ִביּ֤ ֹות ַע ֳּמנִ ֙
ֲ
ל־ב ֵֵ֨ני יִ ְש ָר ֵֵ֜אל
שר ָ ֹּֽא ַמר־יְ הוָ ֩ה ֶא ְ
ּגֹוים ֲא ֶ ֶּ֣
ן־ה ִֹ֗
ִמ ַ
א־ת ֶּ֣באּו ָב ֶֹ֗הם
ֹּֽל ָ
וְ ֵה ֙ם לא־יָ ֶּ֣באּו ָב ֶֹּ֔כם
יהם
ֹלה ֶ ֹ֑
ת־ל ַב ְב ֶֹּ֔כם ַא ֲח ֵ ּ֖רי ֱא ֵ
ָא ֵ ֙כן יַ ֶּ֣טּו ֶא ְ
ֹלמה ְל ַא ֲה ָ ֹּֽבה׃
ָב ֶ ּ֛הם ָד ַ ַ֥בק ְש ּ֖
וַ יְ ִהי־לֶּ֣ ֹו נָ ִֹ֗שים
רֹות ְש ַ ֶּ֣בע ֵמ ֹּ֔אֹות
ָש ֙
ּופ ַלגְ ִ ּ֖שים ְשֹלֶּ֣ ש ֵמ ֹ֑אֹות
ִ ֹּֽ
ת־ל ֹּֽבֹו׃
וַ יַ ַ֥טּו נָ ָ ּ֖שיו ֶא ִ
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ֹלמה
וַ יְ ִֹ֗הי ְל ֵע ֙ת זִ ְק ַנֶּ֣ת ְש ֹּ֔
ֹלהים ֲא ֵח ִ ֹ֑רים
ת־ל ָב ֹּ֔בֹו ַא ֲח ֵ ּ֖רי ֱא ִ ֶּ֣
נָ ָש ֙יו ִה ֶּ֣טּו ֶא ְ
ֹלהיו
הוֶּ֣ה ֱא ָֹּ֔
א־ה ֵָ֨יה ְל ָב ּ֤בֹו ָש ֵל ֙ם ִעם־יְ ָ
וְ ל ָ
ִכ ְל ַ ּ֖בב ָדִ ַ֥ויד ָא ִ ֹּֽביו׃
ֹלמה
וַ יֵ ֶֶּ֣לְך ְש ֹּ֔
ֹלהי ִצד ִנֹ֑ים
ַא ֲח ֵ ֶּ֣רי ַע ְש ֹּ֔ת ֶרת ֱא ֵ ּ֖
וְ ַא ֲח ֵ ֶּ֣רי ִמ ְל ֹּ֔כם ִש ּ֖קץ ַעמ ִ ֹּֽנים׃
הוֹ֑ה
ֹלמה ָה ַ ּ֖רע ְב ֵע ֵינֶּ֣י יְ ָ
וַ יַ ִׁ֧ ַעש ְש ּ֛
יְהוּ֖ה ְכ ָדִ ַ֥וד ָא ִ ֹּֽביו׃
וְ ַ֥לא ִמ ֵלּ֛א ַא ֲח ֵ ַ֥רי ָ
ֹלמה ָב ָֹ֗מה
ָאז֩ יִ ְב ֵֶ֨נה ְש ֵ֜
מֹואב
מֹוש ִש ֶּ֣קץ ָֹּ֔
ִל ְכ ֙
רּוש ָלֹ֑ם
ל־פ ֵנֶּ֣י יְ ָ
ָב ָָ֕הר ֲא ֶ ּ֖שר ַע ְ
ּול ָ֕מ ֶלְך ִש ּ֖קץ ְב ֵנַ֥י ַע ֹּֽמֹון׃
ְ
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וְ ֵכֶּ֣ן ָע ָֹּ֔שה ְל ָכל־נָ ָ ּ֖שיו ַהנָ ְכ ִריֹ֑ ֹות
יהן׃
אֹלה ֶ ֹּֽ
ַמ ְק ִט ַ֥ירֹות ּוֹּֽ ְמזַ ְב ּ֖חֹות ֵל ֵ
ֹלמה
הוּ֖ה ִב ְש ֹ֑
וַ יִ ְת ַא ַ ַ֥נַּ֥ף יְ ָ
ִ ֹּֽכי־נָ ָ ֶּ֣טה ְל ָב ֹ֗בֹו ֵמ ִ ּ֤עם יְ הוָ ֙ה
ֹלהי יִ ְש ָר ֵֹּ֔אל
ֱא ֵ ֶּ֣
ַהנִ ְר ָ ַ֥אה ֵא ָלּ֖יו ַפ ֲע ָ ֹּֽמיִ ם׃
ל־ה ָד ָ ֶּ֣בר ַה ֶֹּ֔זה
וְ ִצָּוּ֤ה ֵא ָל ֙יו ַע ַ
ֹלהים ֲא ֵח ִ ֹ֑רים
י־ל ֶכת ַא ֲח ֵ ּ֖רי ֱא ִ ֶּ֣
ְל ִֵ֨ב ְל ִת ֹּ֔ ֶ
הוה׃
ר־צָּוּ֖ה יְ ָ ֹּֽ
וְ ֶּ֣לא ָש ַֹּ֔מר ֵ ַ֥את ֲא ֶש ִ
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ֹלמה
הוה ִל ְש ֹ֗
אמר יְ ָ ֵ֜
וַ ֵ֨י ֶ
ה־זאת ִע ָֹּ֔מְך
שר ָ ֹּֽהיְ ָת ֶּ֣
ַי ַַ֚ען ֲא ֶ ֶּ֣
יתי וְ חק ַֹּ֔תי
וְ ּ֤לא ָש ַ֙מ ְר ָ֙ת ְב ִר ִ ֶּ֣
יתי ָע ֶלֹ֑יך
ֲא ֶ ַ֥שר ִצִ ּּ֖ו ִ
ת־ה ַמ ְמ ָל ָכ ֙ה ֵ ֹּֽמ ָע ֹּ֔ ֶליך
ָק ֵ֨ר ַע ֶא ְק ַ ּ֤רע ֶא ַ
יה ְל ַע ְב ֶ ֹּֽדך׃
ּונְ ַת ִ ּ֖ת ָ
ְך־ביָ ֶ֙מ ֙יך ֶּ֣לא ֶא ֱע ֶֹּ֔שנָ ה
ַא ְ
ְל ַ ּ֖מ ַען ָדִוֶּ֣ד ָא ִ ֹ֑ביך
ִמיַ ַ֥ד ִבנְ ךּ֖ ֶא ְק ָר ֶ ֹּֽענָ ה׃
ל־ה ַמ ְמ ָל ָכ ֙ה ֶּ֣לא ֶא ְק ָ ֹּ֔רע
ת־כ ַ
ַ ּ֤רק ֶא ָ
ֵ ַ֥ש ֶבט ֶא ָ ּ֖חד ֶא ֵ ֶּ֣תן ִל ְב ֶ ֹ֑נַּ֥ך
ְל ַ֙מ ַ ֙ען ָדִוֶּ֣ד ַע ְב ִ ֹּ֔די
רּוש ַלּ֖ם ֲא ֶ ַ֥שר ָב ָ ֹּֽח ְר ִתי׃
ּול ַ ַ֥מ ַען יְ ָ
ְ
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ֹלמה ֵ ּ֖את ֲה ַ ֶּ֣דד ָה ֲאד ִ ֹ֑מי
טן ִל ְש ֹּ֔
הוּ֤ה ָש ָ ֙
וַ ֵָ֨י ֶקם יְ ָ
ִמ ֶ ִׁ֧ז ַַּ֥רע ַה ֶ ּ֛מ ֶלְך ּ֖הּוא ֶב ֱא ֹּֽדֹום׃
ת־א ֹּ֔דֹום
וַ יְ ִֹ֗הי ִ ֹּֽב ְהיּ֤ ֹות ָדוִ ֙ד ֶא ֱ
ת־ה ֲח ָל ִ ֹ֑לים
יֹוא ֙ב ַ ֶּ֣שר ַה ָצ ָֹּ֔בא ְל ַק ֵ ּ֖בר ֶא ַ
ַב ֲע ֹ֗לֹות ָ
וַ יַ ְַַּ֥֥ך ָכל־זָ ָ ּ֖כר ֶב ֱא ֹּֽדֹום׃
יֹואב וְ ָכל־יִ ְש ָר ֵ ֹ֑אל
ב־שם ָ ּ֖
ִ ֶּ֣כי ֵ ִׁ֧ש ֶשת ֳּח ָד ִ ּ֛שים ָי ַֹּֽש ָ ַ֥
ד־ה ְכ ִ ַ֥רית ָכל־זָ ָ ּ֖כר ֶב ֱא ֹּֽדֹום׃
ַע ִ
וַ יִ ְב ַ ֶּ֣רח ֲא ַ ַ֡דד
הּוא וַ ֲאנָ ִֵ֨שים ֲאד ִמ ִֵ֜יים ֵמ ַע ְב ֵ ַ֥די ָא ִ ּ֛ביו ִא ּ֖תֹו
֩
ָל ֶּ֣בֹוא ִמ ְצ ָ ֹ֑ריִ ם
וַ ֲה ַ ּ֖דד ַנ ַַ֥ער ָק ָ ֹּֽטן׃
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מּו ִמ ִמ ְד ָֹּ֔ין
וַ יָ ֙ק ֙
ארן
וַ יָ ּ֖באּו ָפ ָ ֹ֑
ארן
וַ יִ ְקחּו֩ ֲאנָ ִֵ֨שים ִע ֵָ֜מם ִמ ָפ ָ ֹ֗
ְך־מ ְצ ַ ֹּ֔ריִ ם
ל־פ ְר ֶּ֣עה ֶ ֹּֽמ ֶל ִ
וַ יָ ּ֤באּו ִמ ְצ ַ ֙ריִ ֙ם ֶא ַ
וַ יִ ֶתן־לֶּ֣ ֹו ַֹ֗ביִ ת
וְ ֶ ֙ל ֶח ֙ם ָ ֶּ֣א ַמר ֹּ֔לֹו וְ ֶ ּ֖א ֶרץ ָנ ַַ֥תן ֹּֽלֹו׃
וַ יִ ְמ ָצ ֙א ֲה ַ ַ֥דד ֵ ּ֛חן ְב ֵע ֵינַ֥י ַפ ְר ּ֖עה ְמ ֹ֑אד
וַ יִ ֶתן־לּ֤ ֹו ִא ָש ֙ה
ת־א ֶּ֣חֹות ִא ְש ֹּ֔תֹו
ֶא ֲ
ירה׃
ֲא ּ֖חֹות ַת ְח ְפ ֵנַ֥יס ַהּגְ ִב ָ ֹּֽ
וַ ֵֵ֨ת ֶלד ֵ֜לֹו ֲא ֶּ֣חֹות ַת ְח ְפ ֵֹ֗ניס ֵ ַ֚את ּגְ נ ַ ֶּ֣בת ְבנֹּ֔ ֹו
וַ ִתגְ ְמ ֵלֶּ֣הּו ַת ְח ְפ ֵֹּ֔נס
ְב ּ֖תֹוְך ֵבֶּ֣ית ַפ ְר ֹ֑עה
וַ יְ ִ ּ֤הי גְ נ ַב ֙ת ֵבֶּ֣ית ַפ ְר ֹּ֔עה
ְב ּ֖תֹוְך ְב ֵנַ֥י ַפ ְר ֹּֽעה׃
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וַ ֲה ַ ַ֞דד ָש ַ ֶּ֣מע ְב ִמ ְצ ַ ֹ֗ריִ ם
ם־אב ָֹּ֔תיו
י־ש ַכּ֤ב ָדוִ ֙ד ִע ֲ
ִ ֹּֽכ ָ
ר־ה ָצ ָ ֹ֑בא
יֹואב ַ ֹּֽש ַ
י־מת ָ ֶּ֣
וְ ִכ ֵ ּ֖
ל־פ ְר ֹּ֔עה
אמר ֲה ַד ֙ד ֶא ַ
וַ ּ֤י ֶ
ל־א ְר ִ ֹּֽצי׃
ַש ְל ֵ ּ֖חנִ י וְ ֵא ֵלְַ֥ך ֶא ַ
אמר לֶּ֣ ֹו ַפ ְר ֹ֗עה
וַ ִׁ֧י ֶ
ה־א ָ ּ֤תה ָח ֵס ֙ר ִע ִֹּ֔מי
ִּ֠ ִכי ָמ ַ
ל־א ְר ֶצֹ֑ך
וְ ִהנְ ךַ֥ ְמ ַב ֵ ּ֖קש ָל ֶל ֶֶּ֣כת ֶא ַ
אמר ׀
וַ ֶּ֣י ֶ
ֹּ֔לא
ִ ַ֥כי ַש ֵל ַּ֖ח ְת ַש ְל ֵ ֹּֽחנִ י׃
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ֹלהים ֙לֹו ָש ָֹּ֔טן
וַ ֵָ֨י ֶקם ֱא ִ ַ֥
ן־א ְליָ ָ ֹ֑דע
ת־רזּ֖ ֹון ֶב ֶ
ֶא ְ
שר ָב ַ ֹ֗רח ֵמ ֵ ּ֛את ֲה ַד ְד ֶ ַ֥עזֶ ר
ֲא ֶ ֶּ֣
ְך־צֹובה ֲאד ָנֹּֽיו׃
ָ ּ֖
ֶ ֹּֽמ ֶל
וַ יִ ְק ּ֤בץ ָע ָל ֙יו ֲאנָ ִֹּ֔שים
וַ יְ ִ ֶּ֣הי ַשר־ּגְ ֹּ֔דּוד ַב ֲה ַ֥רג ָדִוּ֖ד א ָ ֹ֑תם
וַ יֵ ְל ּ֤כּו ַד ֶ֙מ ֶש ֙ק
וַ יֵ ְֶּ֣שבּו ָֹּ֔בה
ַ ֹּֽוַּ֥יִ ְמ ְל ּ֖כּו ְב ַד ָ ֹּֽמ ֶשק׃
ֹלמה
וַ יְ ִֵ֨הי ָש ָ ּ֤טן ְליִ ְש ָר ֵאל֙ ָכל־יְ ֵ ֶּ֣מי ְש ֹּ֔
שר ֲה ָ ֹ֑דד
ת־ה ָר ָ ּ֖עה ֲא ֶ ֶּ֣
וְ ֶא ָ
וַ יָ֙ ָק ֙ץ ְביִ ְש ָר ֵֹּ֔אל
ל־א ָ ֹּֽרם׃
וַ יִ ְמֹלּ֖ ְך ַע ֲ
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וְ יָ ָר ְב ָע ֩ם ֶבן־נְ ֵָ֨בט
ן־ה ְצ ֵר ָ ֹ֗דה
ֶא ְפ ָר ִֵ֜תי ִמ ַ
רּוע ֙ה ִא ָ ֶּ֣שה ַא ְל ָמ ָֹּ֔נה
מֹו ְצ ָ
וְ ֵ ּ֤שם ִא ֙
ֹלמה
ֶ ּ֖ע ֶבד ִל ְש ֹ֑
וַ יָ ַ֥ ֶַּ֥רם ָיּ֖ד ַב ֶ ֹּֽמ ֶלְך׃
ר־ה ִ ַ֥רים ָיּ֖ד ַב ֶ ֹ֑מ ֶלְך
וְ ֶזֶּ֣ה ַה ָד ָֹּ֔בר ֲא ֶש ֵ
ת־ה ִמ ֹּ֔לֹוא
ְשֹלמ ֙ה ָב ָנֶּ֣ה ֶא ַ
ת־פ ֶרץ ִ ּ֖עיר ָדִ ַ֥וד ָא ִ ֹּֽביו׃
ָס ָ֕ ַגר ֶא ָ֕ ֶ
וְ ָה ִ ַ֥איש יָ ָר ְב ָ ּ֖עם ּגִ ֶּ֣בֹור ָ ֹ֑חיִ ל
ת־ה ַֹ֗נ ַער
ֹלמה ֶא ַ
וַ ֵַ֨י ְרא ְש ֵ֜
אכ ֙ה ֹּ֔הּוא
ִ ֹּֽכי־ע ֵ ּ֤שה ְמ ָל ָ
יֹוסף׃
ל־ס ֶבל ֵ ַ֥בית ֵ ֹּֽ
וַ יַ ְפ ֵ ְֶּ֣קד א ֹּ֔תֹו ְל ָכ ֵ ּ֖
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הי ָב ֵעֶּ֣ת ַה ִֹּ֔היא
ַ ֹּֽוַּ֥יְ ִ ֙
ירּוש ָלֹ֑ם
וְ ָ ֹּֽי ַָּ֥ר ְב ָ ּ֖עם יָ ָצֶּ֣א ִמ ָ
יֹלני ַהנָ ִֵ֜ביא ַב ֶ ֹ֗ד ֶרְך
וַ יִ ְמ ָצֶּ֣א א ַ֡תֹו ֲא ִחיָ ֩ה ַה ִש ִֵ֨
וְ ּ֤הּוא ִמ ְת ַכ ֶס ֙ה ְב ַש ְל ָ ֶּ֣מה ֲח ָד ָֹּ֔שה
יהם ְל ַב ָ ּ֖דם ַב ָש ֶ ֹּֽדה׃
ּושנֵ ֶ ַ֥
ְ
שר ָע ָלֹ֑יו
וַ יִ ְת ֶּ֣פש ֲא ִח ָֹּ֔יה ַב ַש ְל ָ ַ֥מה ַה ֲח ָד ָ ּ֖שה ֲא ֶ ֶּ֣
וַ ִֵ֨י ְק ָר ֹּ֔ ֶע ָה ְש ֵנַ֥ים ָע ָ ּ֖שר ְק ָר ִ ֹּֽעים׃
אמ ֙ר ְל ָ ֹּֽי ַָּ֥ר ְב ֹּ֔ ָעם
וַ ֙י ֶ
ח־לךּ֖ ֲע ָש ָ ֶּ֣רה ְק ָר ִ ֹ֑עים
ַק ְ
ֹלהי יִ ְש ָר ֵֹ֗אל
הוה ֱא ֵ ֶּ֣
ִ ֶּ֣כי כ ֩ה ָא ֵַ֨מר יְ ָ ֵ֜
ֹלמה
ת־ה ַמ ְמ ָל ָכ ֙ה ִמיַ ֶּ֣ד ְש ֹּ֔
ִהנְ ִֵ֨ני ק ֵ ּ֤ר ַע ֶא ַ
וְ נָ ַת ִ ֶּ֣תי ְל ֹּ֔ך ֵ ּ֖את ֲע ָש ָ ַ֥רה ַה ְש ָב ִ ֹּֽטים׃
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וְ ַה ֵ ַ֥ש ֶבט ָה ֶא ָ ּ֖חד יִ ְֹּֽהיֶ ה־לֹ֑ ֹו
ְל ַ ֶּ֣מ ַען ׀ ַע ְב ִ ֶּ֣די ָד ִ ֹ֗וד
ּוש ֹּ֔ ַל ִם
ּול ַ֙מ ַ ֙ען יְ ֶּ֣ר ָ
ְ
שר ָב ַ ֶּ֣ח ְר ִתי ָֹּ֔בה
יר ֲא ֶ ֶּ֣
ָה ִע ֙
ִמ ּ֖כל ִש ְב ֵ ַ֥טי יִ ְש ָר ֵ ֹּֽאל׃
שר ֲעזָ ֹ֗בּונִ י
ַי ֶַּ֣ען ׀ ֲא ֶ ֶּ֣
ֹלהי ִ ֹּֽצדנִ ין
וַ יִ ְֹּֽש ַת ֲח ּ֮וּו ְל ַע ְשת ֶר ּ֮ת ֱא ֵ ֶּ֣
מֹואב
ֹלהי ָֹּ֔
מֹוש ֱא ֵ ֶּ֣
ִל ְכ ֙
ֹּֽי־ע ֹ֑מֹון
ֹלהי ְב ֵנ ַ
ּול ִמ ְל ּ֖כם ֱא ֵ ֶּ֣
ְ
א־ה ְל ֶּ֣כּו ִב ְד ָר ַֹ֗כי
וְ ֹּֽל ָ
ּומ ְש ָפ ַ ּ֖טי ְכ ָדִ ַ֥וד ָא ִ ֹּֽביו׃
ַל ֲע ֵ֨שֹות ַהיָ ָ ִׁ֧שר ְב ֵע ַינּ֛י וְ חק ַ ַ֥תי ִ
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ל־ה ַמ ְמ ָל ָ ּ֖כה ִמיָ ֹ֑דֹו
ת־כ ַ
א־א ַ ַ֥קח ֶא ָ
וְ ֹּֽל ֶ
ִ ֶּ֣כי ׀ נָ ִ ֶּ֣שיא ֲא ִש ֶֹ֗תנּו ַ֚כל יְ ֵ ֶּ֣מי ַח ָֹּ֔ייו
ְל ֵַ֨מ ַען ָדִוּ֤ד ַע ְב ִ ֙די
שר ָב ַ ֶּ֣ח ְר ִתי א ֹּ֔תֹו
ֲא ֶ ֶּ֣
ֲא ֶ ַ֥שר ָש ַ ּ֖מר ִמ ְצו ַ ַֺ֥תי וְ חק ָ ֹּֽתי׃
לּוכה ִמיַ ֶּ֣ד ְבנֹ֑ ֹו
וְ ָל ַק ְח ִ ַ֥תי ַה ְמ ָ ּ֖
יה ְל ֹּ֔ך
ּונְ ַת ִ ֶּ֣ת ָ
ֵ ּ֖את ֲע ֶ ַ֥ש ֶרת ַה ְש ָב ִ ֹּֽטים׃
ט־א ָ ֹ֑חד
וְ ִל ְבנּ֖ ֹו ֶא ֵ ֶּ֣תן ֵ ֹּֽש ֶב ֶ
ּוש ֹּ֔ ַל ִם
ל־היָ ִ ּ֤מים ׀ ְל ָפנַ ֙י ִב ֶּ֣יר ָ
יד־ע ְב ִדי ָ ֹּֽכ ַ
ִַּ֠
ֹות־נֶּ֣יר ְל ָ ֹּֽדוִ
ְל ַ ֶּ֣מ ַען ֱהיֹּֽ ִ
שר ָב ַ ֶּ֣ח ְר ִתי ֹּ֔ ִלי ָל ַ֥שּום ְש ִ ּ֖מי ָ ֹּֽשם׃
יר ֲא ֶ ֶּ֣
ָה ִע ֙
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וְ א ְתךֶּ֣ ֶא ַ ֹּ֔קח
ר־ת ַאֶּוּ֖ה נַ ְפ ֶ ֹ֑שך
ּומ ַל ְכ ָֹּ֔ת ְב ַ֥כל ֲא ֶש ְ
ָ ֶּ֣
ַ֥ית ֶ ּ֖מ ֶלְך ַעל־יִ ְש ָר ֵ ֹּֽאל׃
וְ ָהיִ ָ
שר ֲא ַצּוֶ ך וְ ָה ַל ְכ ָ ֶּ֣ת ִב ְד ָר ַֹ֗כי
ל־א ֶ ֶּ֣
ת־כ ֲ
ם־ת ְש ַמ ּ֮ע ֶא ָ
וְ ָה ָֹ֗יה ִא ִ
ּומ ְצו ַֹֺּ֔תי
קֹותי ִ
ית ַהיָ ָ ּ֤שר ְב ֵעינַ ֙י ִל ְש ּ֤מֹור ח ַ ֙
וְ ָע ִֵ֨ש ָ
ַכ ֲא ֶ ַ֥שר ָע ָ ּ֖שה ָדִוֶּ֣ד ַע ְב ִ ֹ֑די
מן
יתי ְלךּ֤ ַ ֹּֽביִ ת־נֶ ֱא ָ ֙
ּוב ִֵ֨נ ִ
ֶּ֣יתי ִע ָֹ֗מְך ָ
וְ ָהיִ ִ
ֶּ֣יתי ְל ָד ִ ֹּ֔וד
שר ָב ִנ ִ
ַכ ֲא ֶ ֶּ֣
וְ נָ ַת ִ ַ֥תי ְלךּ֖ ֶאת־יִ ְש ָר ֵ ֹּֽאל׃
ת־ז ַַּ֥רע ָדִ ּ֖וד ְל ַ ֶּ֣מ ַען ֹ֑זאת
אע ֶנּ֛ה ֶא ֶ ַ֥
ַ ֹּֽו ַ
ל־היָ ִ ֹּֽמים׃
ַ ּ֖אְך ַ֥לא ָכ ַ
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ֹלמה ְל ָה ִ ֶּ֣מית ֶאת־יָ ָר ְב ָ ֹ֑עם
וַ יְ ַב ֵ ַ֥קש ְש ּ֖
וַ יָ ֶּ֣ ַָּ֥קם יָ ָר ְב ֹ֗ ָעם
ְך־מ ְצ ַ ֹּ֔ריִ ם
ישק ֶ ֹּֽמ ֶל ִ
ל־ש ַ ֶּ֣
וַ יִ ְב ַ ּ֤רח ִמ ְצ ַ ֙ריִ ֙ם ֶא ִ
ֹלמה׃
ד־מֹות ְש ֹּֽ
וַ יְ ִ ַ֥הי ְב ִמ ְצ ַ ּ֖ריִ ם ַע ַ֥
ל־א ֶ ַ֥שר ָע ָ ּ֖שה וְ ָח ְכ ָמ ֹ֑תֹו
ֹלמה וְ ָכ ֲ
וְ ֵֶ֨י ֶתר ִד ְב ֵ ִׁ֧רי ְש ּ֛
ֹלמה׃
ל־ס ֶפר ִד ְב ֵ ַ֥רי ְש ֹּֽ
ֹוא־הם ְכת ִֹּ֔בים ַע ֵ ּ֖
ֲה ֹּֽל ֵ ֶּ֣
ירּוש ַ ֙ל ִ ֙ם
ֹלמה ִב ָ
וְ ַהיָ ִֹ֗מים ֲא ֶשר֩ ָמ ֵ֨ ַלְך ְש ּ֤
ל־כל־יִ ְש ָר ֵֹּ֔אל
ַע ָ
ַא ְר ָב ִ ּ֖עים ָש ָנֹּֽה׃
ם־אב ָֹּ֔תיו
וַ יִ ְש ַכּ֤ב ְשֹלמ ֙ה ִע ֲ
וַ ִֵ֨י ָק ֵֹּ֔בר ְב ִ ּ֖עיר ָדִוֶּ֣ד ָא ִ ֹ֑ביו
וַ יִ ְמֹלּ֛ ְך ְר ַח ְב ָ ַ֥עם ְבנּ֖ ֹו ַת ְח ָ ֹּֽתיו׃

