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 פרק יז 

ב   אָׁ ֮ד ֶאל־ַאחְׁ עָׁ י ִגלְׁ ֵבֵ֣ י ִמתֹּשָׁ ִבִּ֜ הּו ַהִתשְׁ ֹּאֶמ֩ר ֵאִליָָּׁ֙  ַוי

יו   נָָׁ֔ פָׁ ִתי לְׁ דְׁ ַמֵ֣ ר עָׁ ֵאלָּ֙ ֲאֶשֵ֣ רָׁ י ִישְׁ ה ֱאֹלֵהֵ֤ ָ֞ הוָׁ  ַחי־יְׁ

ר   ָ֑ טָׁ ל ּומָׁ ֶלה ַטֵ֣ ֵאֵ֖ ים הָׁ ִנִ֥ ֶיֶ֛ה ַהשָׁ  ִאם־ִיהְׁ

י׃ ס   ִרִֽ בָׁ י דְׁ ִפִ֥ י ִאם־לְׁ  ִכֵ֖

 

ר׃  יו ֵלאמִֹּֽ ִ֥ ֵ֖ה ֵאלָׁ הוָׁ ַבר־יְׁ י דְׁ ִהִ֥  ַויְׁ

 

ה  מָׁ דְׁ ךֵ֖ ֵקָ֑ יתָׁ לְׁ ִנִ֥ ה ּופָׁ  ֵלְֵ֣ך ִמֶזָ֔

ַנֵַ֣חל   תָָּׁ֙ בְׁ ַתרְׁ ִנסְׁ ית וְׁ ִרָ֔  כְׁ

ן׃    ֵדִֽ י ַהַירְׁ ֵנִ֥ ר ַעל־פְׁ  ֲאֶשֵ֖

 

ה  ֶתָ֑ ֵ֖ה ֵמַהַנֵַ֣חל ִתשְׁ יָׁ הָׁ  וְׁ

ם׃   ִֽ ךֵ֖ שָׁ ֶכלְׁ ַכלְׁ יִתי לְׁ ים ִצִּוָ֔ ִבֵ֣ עֹּרְׁ ֶאת־הָׁ  וְׁ
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ָ֑ה הוָׁ ר יְׁ ַבֵ֣  ַוֵיִֶ֥לְך ַוַיֵַ֖עש ִכדְׁ

ית  ִרָ֔ ַנֵַ֣חל כְׁ ֶשבָּ֙ בְׁ ֶלְך ַוֵיָּ֙  ַוֵיֵּ֗

ן׃   ֵדִֽ י ַהַירְׁ ֵנִ֥ ר ַעל־פְׁ  ֲאֶשֵ֖

 

הָׁ   ֹווְׁ ים לִּ֜ ִביִאָּ֙ ים מְׁ ִבֵּ֗  עֹּרְׁ

ֶקר    רָּ֙ ַבבָֹּ֔ שָׁ ֶחם ּובָׁ  ֶלֵ֤

ֶרב   ָ֑ עָׁ ר בָׁ ֵ֖ שָׁ ֶחם ּובָׁ ֶלִ֥  וְׁ

ה׃   ֶתִֽ  ּוִמן־ַהַנֵַ֖חל ִישְׁ

 

ים  ִמֵ֖ ץ יָׁ י ִמֵקִ֥ ִהֶ֛  ַויְׁ

ַָ֑חל  ש ַהנָׁ  ַוִייַבֵ֣

ֶרץ׃ ס   ִֽ אָׁ ִ֥ה ֶגֵֶ֖שם בָׁ יָׁ א־הָׁ ִֹּֽ י ל  ִכֶ֛

 

ר׃  יו ֵלאמִֹּֽ ִ֥ ֵ֖ה ֵאלָׁ הוָׁ ַבר־יְׁ י דְׁ ִהִ֥  ַויְׁ
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הָּ֙   תָׁ ַפָּ֙ רְׁ ְך צָׁ ּום ֵלֵ֤  קֵ֣

ֹון    ִצידָ֔ ר לְׁ  ֲאֶשֵ֣

ם   ָ֑ ֵ֖ שָׁ תָׁ ַשבְׁ יָׁ  וְׁ

ֵ֖ה   נָׁ מָׁ ה ַאלְׁ ִ֥ ם ִאשָׁ ֶ֛ יִתי שָׁ ה ִצִּוִ֥  ִהֵנָּ֙

ך׃    ֶלִֽ כְׁ ַכלְׁ  לְׁ

 

ה תָׁ ַפֵּ֗ רְׁ ם ׀ ַוֵיֵֶ֣לְך צָׁ ֵָּ֣֣קָׁ  ַויָׁ

יר  ִעָ֔ ַתח הָׁ ֹּאָּ֙ ֶאל־ֶפֵ֣ ב  ַויָׁ

ים   ֶשת ֵעִצָ֑ קֶֹּשֵ֣ ֵ֖ה מְׁ נָׁ מָׁ ה ַאלְׁ ִ֥ ם ִאשָׁ ֶ֛ ִהֵנִֽה־שָׁ  וְׁ

רוַ  ֹּאַמָ֔ יהָָּׁ֙ ַוי א ֵאֶלָּ֙ ֵ֤ רָׁ  ִיקְׁ

ה׃  ֶתִֽ ֶאשְׁ י וְׁ ִלֵ֖ ִים ַבכְׁ ַעט־ַמֶ֛ י מְׁ א ִלִ֧ ִחי־נָָּׁ֙  קְׁ

 

ַחת  ַָקָ֑ ֶלְך לָׁ  ַוֵתֵ֖

ר ֹּאַמָ֔ יהָָּׁ֙ ַוי א ֵאֶלָּ֙ ֵ֤ רָׁ  ַוִיקְׁ

ְך׃   ֵדִֽ יָׁ ֶחם בְׁ י ַפת־ֶלֵ֖ א ִלֶ֛ ִ֥ ִחי־נָׁ קְׁ  ִלִֽ
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אֶמר  ֵֹּּ֗  ַות

ֹוג   עָ֔ י מָׁ יךָּ֙ ִאם־ֶיש־ִלֵ֣ ֵ֤ה ֱאֹלֶהָּ֙ הוָׁ  ַחי־יְׁ

י ִאם־מְׁ    ַחת ִכֵ֣ ָ֑ ֶמן ַבַצפָׁ ַעט־ֶשֵ֖ ד ּומְׁ ַמחָּ֙ ַבַכָ֔ א ַכף־ֶקָּ֙ ֵֹּ֤  ל

ים   ַנִֵָּ֣֣ים ֵעִצֵּ֗ ֶשת שְׁ קֶֹּשִּ֜ י מְׁ ִנָּ֙ ִהנְׁ  וְׁ

י    ִנָ֔ ִלבְׁ י וְׁ יהּוָּ֙ ִלֵ֣ אִתיָּ֙ ַוֲעִשיִתָּ֙  ּובָָּׁ֙

נּו׃    תְׁ ִֽ מָׁ ֵ֖הּו וָׁ נ   ַוֲאַכלְׁ

 

הּוָּ֙  יהָׁ ֵאִליָָּׁ֙ אֶמר ֵאֶלֵ֤ ָֹּּ֙  ַוי

י   ִאָ֔ ירְׁ  ַאל־ִתֵ֣

ְך   ֵרָ֑ בָׁ י ִכדְׁ ִאי ֲעִשֵ֣  בֵֹּ֖

הָּ֙   ִראשֹּנָׁ ֵ֤ה בָׁ ַטנָׁ ה קְׁ גָָּׁ֙ ם ע  שָׁ י ִמִ֠ ְך ֲעִשי־ִלֵ֣  ַאֵ֣

י    הֹוֵצֵ֣אתְׁ ִלָ֔  וְׁ

ה׃ ס   ִֽ ַאֲחרֹּנָׁ י בָׁ ְך ַתֲעִשֵ֖ ֵנָ֔ ִלבְׁ ְך וְׁ ֵ֣ לָׁ  וְׁ
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ל   ֵאֵּ֗ רָׁ י ִישְׁ ה ֱאֹלֵהֵ֣ ִּ֜ הוָׁ ר יְׁ ַמָּ֙ י כֹּ֩ה אָׁ  ִכֵ֣

ה    לָָׁ֔ א ִתכְׁ ֵֹּ֣ ַמחָּ֙ ל ד ַהֶקָּ֙  ַכֵ֤

ר    ָ֑ סָׁ א ֶתחְׁ ֵֹּ֣ ֶמן ל ַחת ַהֶשֵ֖ ַצַפִ֥  וְׁ

ה׃   ִֽ מָׁ ֲאדָׁ י הָׁ ֵנִ֥ ֶ֛ה ֶגֵֶ֖שם ַעל־פְׁ הוָׁ ֹום ֵתת־יְׁ ד יִ֧  ַעִ֠

 

ָ֑הּו  ר ֵאִליָׁ ַבֵ֣ ה ִכדְׁ ֶלְך ַוַתֲעֶשֵ֖  ַוֵתִ֥

ים׃  ִמִֽ ּה יָׁ ֵ֖ ּוא ּוֵביתָׁ הֶ֛ יא־וָׁ אַכל ִהִֽ ִֹּ֧  ַות

 

ה  תָׁ לָָׁ֔ א כָׁ ֵֹּ֣ ַמחָּ֙ ל ד ַהֶקָּ֙  ַכֵ֤

ֵסָ֑   א חָׁ ֵֹּ֣ ֶמן ל ַחת ַהֶשֵ֖ ַצַפִ֥  רוְׁ

ִֽהּו׃ פ  ַיִ֥ד ֵאִליָׁ ר בְׁ ר ִדֶבֵ֖ ה ֲאֶשִ֥ ָ֔ הוָׁ ר יְׁ ַבֵ֣  ִכדְׁ

 

ֶלה ֵאָ֔ ים הָׁ ִרֵ֣ בָׁ י ַאַחרָּ֙ ַהדְׁ ִהֵּ֗  ַויְׁ

ִית   ָ֑ ה ַבֲעַלֵ֣ת ַהבָׁ ֵ֖ ִאשָׁ ה ֶבן־הָׁ לָָׁ֕  חָׁ

ד אָֹּ֔ ֵ֣ק מְׁ זָׁ יֹוָּ֙ חָׁ לְׁ י חָׁ ִהֵ֤  ַויְׁ

ה׃   ִֽ מָׁ שָׁ ֹו נְׁ ה־בֵ֖ רָׁ ֹותְׁ ֹּא־נִֽ ר ל ד ֲאֶשִ֥  ַעֶ֛
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הּו ִליָָׁ֔ אֶמרָּ֙ ֶאל־ֵאֵ֣ ָֹּּ֙  ַות

ים ַמ   ֱאֹלִהָ֑ יש הָׁ ְך ִאֵ֣ ֵ֖ לָׁ י וָׁ  ה־ִלִ֥

י   אתָׁ ֵאַלֶ֛ ִ֧  בָׁ

י    יר ֶאת־ֲעֹוִנֵ֖ ִכִ֥ ַהזְׁ  לְׁ

י׃    ִנִֽ ית ֶאת־בְׁ ִמִ֥ הָׁ  ּולְׁ

 

יהָׁ  אֶמר ֵאֶלֵ֖ ִֹּ֥  ַוי

ֵנְָָּ֑֣ך   י ֶאת־בְׁ י־ִלֵ֣ ִנִֽ  תְׁ

ּה הּו ֵמֵחיקֵָּׁ֗ ֵחֵ֣  ַוִיקָׁ

ם ב שָָׁ֔ ה ֲאֶשר־הּואָּ֙ יֵֹּשֵ֣ ֲעִליֵָּׁ֗ הּוָּ֙ ֶאל־הָׁ ַָּ֣יֲעֵלָּ֙  ַוִֽ

הּו ִכֵבֵ֖ ֹו׃   ַוַישְׁ תִֽ  ַעל־ִמטָׁ
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ר  ֹּאַמָ֑ ֵ֖ה ַוי הוָׁ א ֶאל־יְׁ ִ֥ רָׁ  ַוִיקְׁ

י   ֵ֣ה ֱאֹלהָָׁ֔ הוָׁ  יְׁ

ּה   ֶ֛ ר ִעמָׁ גֹוֵרִ֥ י ִמתְׁ ה ֲאֶשר־ֲאִנָּ֙ נָָׁ֞ מָׁ ַאלְׁ ַגם ַעל־הָׁ  ֲהִ֠

ּה׃    ִֽ נָׁ ית ֶאת־בְׁ ִמִ֥ הָׁ ֹותָׁ לְׁ  ֲהֵרעֵ֖

 

ים  ִמָ֔ עָׁ ש פְׁ ֹלֵ֣ ֶלדָּ֙ שָׁ ד ַעל־ַהֶיָּ֙ מֵֹּדֵ֤  ַוִיתְׁ

ר  ֹּאַמָ֑ ֵ֖ה ַוי הוָׁ א ֶאל־יְׁ ִ֥ רָׁ  ַוִיקְׁ

י   ֵ֣ה ֱאֹלהָָׁ֔ הוָׁ  יְׁ

ֹו׃  בִֽ ֶפש־ַהֶיִֶ֥לד ַהֶזֵ֖ה ַעל־ִקרְׁ ֶ֛א ֶנִֽ ב נָׁ שָׁ ִ֥  תָׁ

 

ָ֑הּו  ֹול ֵאִליָׁ קֵ֣ ֵ֖ה בְׁ הוָׁ ע יְׁ ַמִ֥  ַוִישְׁ

ֹו  בֵ֖ ֶפש־ַהֶיֶֶ֛לד ַעל־ִקרְׁ ב ֶנִֽ שָׁ ִ֧  ַותָׁ

 ַוֶיִִֽחי׃ 
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ֶלד  הּו ֶאת־ַהֶיֵּ֗ ח ֵאִליִָּׁ֜  ַוִיַקָּ֙

ה  תָׁ יְׁ הָּ֙ ַהַבָ֔ ֲעִליָׁ הּו ִמן־הָׁ  ַויִֹּרֵדֵ֤

ֹו  ִאמָ֑ ֵנֵ֖הּו לְׁ ִָּ֣יתְׁ  ַוִֽ

הּו  ִליָָׁ֔ ֹּאֶמרָּ֙ ֵאֵ֣ י  ַוָּ֙

ְָּ֣ך׃   ֵנִֽ י בְׁ י ַחִ֥ ִאֵ֖  רְׁ

 

הּו  ִליָָׁ֔ הָּ֙ ֶאל־ֵאֵ֣ ִאשָׁ ִֽ אֶמר הָׁ ֵֹּ֤  ַות

ה  תָׁ ָ֑ ים אָׁ יש ֱאֹלִהֵ֖ י ִאִ֥ ִתי ִכֶ֛ עְׁ ַדָ֔ הָּ֙ ֶזֵ֣ה יָׁ  ַעתָׁ

ת׃ פ ּודְׁ   יך ֱאֶמִֽ ִפֵ֖ ה בְׁ ִ֥ הוָׁ  ַבר־יְׁ


