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פרק יז
ל־א ְׁח ָׁאב
אמר֩ ֵא ִ יָָּׁ֙ל הּו ַה ִת ְׁש ִִּ֜בי ִמת ָֹּׁש ֵבֵ֣י גִ ְׁל ָׁע ֮ד ֶא ַ
וַ י ֹּ ֶ
שר ָׁע ַ ֵ֣מ ְׁד ִתי ְׁל ָׁפ ָָׁ֔ניו
ֹלהי יִ ְׁש ָׁר ֵאלָּ֙ ֲא ֶ ֵ֣
הוה ֱא ֵ ֵ֤
ַחי־יְׁ ָׁ ָ֞
ּומ ָׁ ָ֑טר
ִאם־יִ ְׁה ֶיֶ֛ה ַה ָׁש ִ ִ֥נים ָׁה ֵ ֵ֖א ֶלה ַ ֵ֣טל ָׁ
ם־ל ִ ִ֥פי ְׁד ָׁב ִ ִֽרי׃ ס
ִ ֵ֖כי ִא ְׁ
מר׃
הוֵ֖ה ֵא ָׁ ִ֥ליו ֵלא ִֽ ֹּ
וַ יְׁ ִ ִ֥הי ְׁד ַבר־יְׁ ָׁ
ית ְׁלךֵ֖ ֵ ָ֑ק ְׁד ָׁמה
ּופ ִ ִ֥נ ָׁ
ֵלְֵ֣ך ִמ ֶָ֔זה ָׁ
וְׁ נִ ְׁס ַת ְׁר ָָּׁ֙ת ְׁב ַנ ֵַ֣חל ְׁכ ִ ָ֔רית
ל־פ ֵנִ֥י ַהיַ ְׁר ֵ ִֽדן׃
ֲא ֶ ֵ֖שר ַע ְׁ
וְׁ ָׁה ָׁיֵ֖ה ֵמ ַה ַנ ֵַ֣חל ִת ְׁש ֶ ָ֑תה
יתי ְׁל ַכ ְׁל ֶכ ְׁלךֵ֖ ָׁ ִֽשם׃
ת־הע ְֹּׁר ִ ֵ֣בים ִצ ִ ָּ֔ו ִ
וְׁ ֶא ָׁ
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הוָ֑ה
וַ יֵ ִֶ֥לְך וַ יַ ֵַ֖עש ִכ ְׁד ַ ֵ֣בר יְׁ ָׁ
וַ ֵֵּ֗י ֶלְך וַ יֵָּ֙ ֶש ָּ֙ב ְׁב ַנ ֵַ֣חל ְׁכ ִ ָ֔רית
ל־פ ֵנִ֥י ַהיַ ְׁר ֵ ִֽדן׃
ֲא ֶ ֵ֖שר ַע ְׁ
יאים ִּ֜לֹו
וְׁ ָׁהע ְֹּׁר ִֵּ֗בים ְׁמ ִב ִָּ֙
ּוב ָׁש ָּ֙ר ַב ָ֔בֹּ ֶקר
ֶל ֵֶ֤חם ָׁ
ּוב ָׁ ֵ֖שר ָׁב ָׁ ָ֑ע ֶרב
וְׁ ֶ ִ֥ל ֶחם ָׁ
ן־ה ַנ ֵַ֖חל יִ ְׁש ֶ ִֽתה׃
ּומ ַ
ִ
וַ יְׁ ִ ֶ֛הי ִמ ֵ ִ֥קץ יָׁ ִ ֵ֖מים
וַ יִ ַיבֵ֣ש ַה ָׁנ ַָ֑חל
א־ה ָׁיִ֥ה ֶג ֵֶ֖שם ָׁב ָׁ ִֽא ֶרץ׃ ס
ִ ֶ֛כי ִֽל ֹּ ָׁ
מר׃
הוֵ֖ה ֵא ָׁ ִ֥ליו ֵלא ִֽ ֹּ
וַ יְׁ ִ ִ֥הי ְׁד ַבר־יְׁ ָׁ
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ֵ֣קּום ֵלְֵ֤ך ָׁצ ְׁר ָּ֙ ַפ ָׁת ָּ֙ה
ידֹון
שר ְׁל ִצ ָ֔
ֲא ֶ ֵ֣
וְׁ יָׁ ַש ְׁב ָׁ ֵ֖ת ָׁ ָ֑שם
יתי ָׁ ֶ֛שם ִא ָׁ ִ֥שה ַא ְׁל ָׁמ ָׁנֵ֖ה
ִהנֵָּ֙ ה ִצִ ִּ֥ו ִ
ְׁל ַכ ְׁל ְׁכ ֶ ִֽלך׃
וַ יָׁ ֵ֣ ָָּׁ֣קם ׀ וַ יֵ ֵֶ֣לְך ָׁצ ְׁר ֵּ֗ ַפ ָׁתה
ל־פ ֵַ֣תח ָׁה ָ֔ ִעיר
וַ יָׁ ב ֹּ ָּ֙א ֶא ֶ
ֹּש ֶשת ֵע ִ ָ֑צים
ִֽה־שם ִא ָׁ ִ֥שה ַא ְׁל ָׁמ ָׁנֵ֖ה ְׁמק ֶ ֵ֣
וְׁ ִה ֵנ ָׁ ֶ֛
אמר
יה וַ י ֹּ ַָ֔
וַ יִ ְׁק ָׁ ֵ֤רא ֵא ֶ ָּ֙ל ָָּׁ֙
ט־מיִ ם ַב ְׁכ ִ ֵ֖לי וְׁ ֶא ְׁש ֶ ִֽתה׃
ְׁק ִחי־נָָּׁ֙ א ִ ִ֧לי ְׁמ ַע ַ ֶ֛
וַ ֵ ֵ֖ת ֶלְך ָׁל ַ ָָ֑ק ַחת
אמר
יה וַ י ֹּ ַָ֔
וַ יִ ְׁק ָׁ ֵ֤רא ֵא ֶ ָּ֙ל ָָּׁ֙
ת־ל ֵֶ֖חם ְׁביָׁ ֵ ִֽדְך׃
י־נִ֥א ִ ֶ֛לי ַפ ֶ
ִ ִֽל ְׁק ִח ָׁ
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אמר
וַ ֵּ֗ת ֹּ ֶ
ש־לי ָׁמ ָ֔עֹוג
ֹלה ָּ֙יך ִאם־יֶ ִ ֵ֣
הוֵ֤ה ֱא ֶָּ֙
ַחי־יְׁ ָׁ
ט־ש ֶמן ַב ַצ ָׁ ָ֑פ ַחת
ּומ ַע ֶ ֵ֖
ף־ק ַמ ָּ֙ח ַב ַָ֔כד ְׁ
ם־מ ֵ֤ל ֹּא ַכ ֶָּ֙
ִ ֵ֣כי ִא ְׁ
וְׁ ִהנְׁ נִָּ֙ י ְׁמק ִֶֹּּ֜ש ֶשת ְׁש ַ ֵ֣נָּ֣יִ ם ֵע ִֵּ֗צים
יהּו ִ ֵ֣לי וְׁ ִל ְׁב ִָ֔ני
ית ָּ֙
אתי וַ ֲע ִש ִָּ֙
ּוב ִ ָּ֙
ָָּׁ֙
וַ ֲא ַכ ְׁלנֵ֖הּו וָׁ ָׁ ִֽמ ְׁתנּו׃
הּו
ֵ֤יה ֵא ִ יָָּׁ֙ל ָּ֙
אמר ֵא ֶל ָׁ
וַ ָּ֙י ֹּ ֶ
ל־ת ְׁיר ִָ֔אי
ַא ִ ֵ֣
ֵ֖בֹּ ִאי ֲע ִ ֵ֣שי ִכ ְׁד ָׁב ֵ ָ֑רְך
י־לי ִ֠ ִמ ָׁשם עגָָּׁ֙ ה ְׁק ַט ָׁנֵ֤ה ָׁב ִראש ֹּנָׁ ָּ֙ה
ַ ֵ֣אְך ֲע ִש ִ ֵ֣
ֵ֣את ָ֔ ִלי
הֹוצ ְׁ
וְׁ ֵ
וְׁ ָׁלְֵ֣ך וְׁ ִל ְׁב ֵָ֔נְך ַת ֲע ִ ֵ֖שי ָׁב ַא ֲחר ָֹּׁנִֽה׃ ס
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ֹלהי יִ ְׁש ָׁר ֵֵּ֗אל
הוה ֱא ֵ ֵ֣
ִ ֵ֣כי כ ֹּ֩ה ָׁא ַָּ֙מר יְׁ ָׁ ִּ֜
ַכֵ֤ד ַה ֶָּ֙ק ַמ ָּ֙ח ֵ֣ל ֹּא ִת ְׁכ ָ֔ ָׁלה
וְׁ ַצ ַ ִ֥פ ַחת ַה ֶ ֵ֖ש ֶמן ֵ֣ל ֹּא ֶת ְׁח ָׁ ָ֑סר
ל־פ ֵנִ֥י ָׁה ֲא ָׁד ָׁ ִֽמה׃
הוֶ֛ה ֶג ֵֶ֖שם ַע ְׁ
ִַ֠עד יִ֧ ֹום ֵתת־יְׁ ָׁ
וַ ֵ ִ֥ת ֶלְך וַ ַת ֲע ֶ ֵ֖שה ִכ ְׁד ַ ֵ֣בר ֵא ִליָׁ ָ֑הּו
יתּה יָׁ ִ ִֽמים׃
ּוב ָׁ ֵ֖
אכל ִ ִֽהיא־וָׁ ֶ֛הּוא ֵ
וַ ִ֧ת ֹּ ַ
ַכֵ֤ד ַה ֶָּ֙ק ַמ ָּ֙ח ֵ֣ל ֹּא ָׁכ ָ֔ ָׁל ָׁתה
וְׁ ַצ ַ ִ֥פ ַחת ַה ֶ ֵ֖ש ֶמן ֵ֣ל ֹּא ָׁח ֵ ָ֑סר
הוה ֲא ֶ ִ֥שר ִד ֶ ֵ֖בר ְׁב ַיִ֥ד ֵא ִליָׁ ִֽהּו׃ פ
ִכ ְׁד ַ ֵ֣בר יְׁ ָׁ ָ֔
וַ יְׁ ִֵּ֗הי ַא ַח ָּ֙ר ַה ְׁד ָׁב ִ ֵ֣רים ָׁה ֵָ֔א ֶלה
ן־ה ִא ָׁ ֵ֖שה ַב ֲע ַלֵ֣ת ַה ָׁ ָ֑ביִ ת
ָׁח ָ֕ ָׁלה ֶב ָׁ
אד
וַ יְׁ ִ ֵ֤הי ָׁח ְׁל ָּ֙יֹו ָׁח ָׁזֵ֣ק ְׁמ ָ֔ ֹּ
ה־בֹו נְׁ ָׁש ָׁ ִֽמה׃
ֹות ָׁר ֵ֖
ַ ֶ֛עד ֲא ֶ ִ֥שר לֹּא־נִֽ ְׁ

1 Kings 17

Page 6

ל־א ִל ָָׁ֔יהּו
אמ ָּ֙ר ֶא ֵ ֵ֣
וַ ָּ֙ת ֹּ ֶ
ֹלהים
ה־לי וָׁ ָׁלְֵ֖ך ִ ֵ֣איש ָׁה ֱא ִ ָ֑
ַמ ִ ִ֥
את ֵא ַלֶ֛י
ָׁ ִ֧ב ָׁ
ת־ע ִֹונֵ֖י
ְׁל ַהזְׁ ִ ִ֥כיר ֶא ֲ
ת־ב ִ ִֽני׃
ּול ָׁה ִ ִ֥מית ֶא ְׁ
ְׁ
ֵ֖יה
אמר ֵא ֶל ָׁ
וַ ִ֥י ֹּ ֶ
ת־ב ֵ ָ֑נְָּ֣ך
י־לי ֶא ְׁ
ְׁת ִ ִֽנ ִ ֵ֣
יקּה
וַ יִ ָׁק ֵ ֵ֣חהּו ֵמ ֵח ָׁ ֵּ֗
ר־הּוא י ֵ ֵֹּ֣שב ָָׁ֔שם
ָּ֙
ל־ה ֲע ִל ֵָּׁ֗יה ֲא ֶש
הּו ֶא ָׁ
ַ ִֽוָּ֣יַ ֲע ֵ ָּ֙ל ָּ֙
ל־מ ָׁט ִֽתֹו׃
וַ יַ ְׁש ִכ ֵ ֵ֖בהּו ַע ִ
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אמר
הוֵ֖ה וַ י ֹּ ַ ָ֑
וַ יִ ְׁק ָׁ ִ֥רא ֶאל־יְׁ ָׁ
ֹלהי
הוֵ֣ה ֱא ָָׁ֔
יְׁ ָׁ
גֹורר ִע ָׁ ֶ֛מּה
ר־אנִָּ֙ י ִמ ְׁת ֵ ִ֥
ל־ה ַא ְׁל ָׁמ ָָׁ֞נה ֲא ֶש ֲ
ִ֠ ֲהגַ ם ַע ָׁ
ת־ב ָׁנִּֽה׃
ֹות ְׁל ָׁה ִ ִ֥מית ֶא ְׁ
ֲה ֵר ֵ֖ע ָׁ
ל־ה ֶל ָּ֙ד ָׁשֹלֵ֣ ש ְׁפ ָׁע ִָ֔מים
וַ יִ ְׁתמ ֵ ֵֹּ֤דד ַע ַ יֶָּ֙
אמר
הוֵ֖ה וַ י ֹּ ַ ָ֑
וַ יִ ְׁק ָׁ ִ֥רא ֶאל־יְׁ ָׁ
ֹלהי
הוֵ֣ה ֱא ָָׁ֔
יְׁ ָׁ
ל־ק ְׁר ִֽבֹו׃
ש־היֶ ִֶ֥לד ַה ֶזֵ֖ה ַע ִ
ָׁ ִ֥ת ָׁשב ָׁנֶ֛א ֶנ ִֶֽפ ַ
הוֵ֖ה ְׁב ֵ֣קֹול ֵא ִליָׁ ָ֑הּו
וַ יִ ְׁש ַ ִ֥מע יְׁ ָׁ
ל־ק ְׁר ֵ֖בֹו
ש־היֶ ֶֶ֛לד ַע ִ
וַ ָׁ ִ֧ת ָׁשב ֶנ ִֶֽפ ַ
וַ יֶ ִִֽחי׃
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ת־ה ֵֶּ֗י ֶלד
וַ יִ ַָּ֙קח ֵא ִל ִָּׁ֜יהּו ֶא ַ
ן־ה ֲע ִליָׁ ָּ֙ה ַה ַָ֔ביְׁ ָׁתה
וַ י ִֹּר ֵ ֵ֤דהּו ִמ ָׁ
ַ ִֽוָּ֣יִ ְׁת ֵנֵ֖הּו ְׁל ִא ָ֑מֹו
אמ ָּ֙ר ֵ ֵ֣א ִל ָָׁ֔יהּו
ָּ֙ ַוי ֹּ ֶ
ְׁר ִ ֵ֖אי ַ ִ֥חי ְׁב ֵ ִֽנְָּ֣ך׃
ל־א ִל ָָׁ֔יהּו
אמר ָׁ ִֽה ִא ָׁש ָּ֙ה ֶא ֵ ֵ֣
וַ ֵ֤ת ֹּ ֶ
ֹלהים ָׁ ָ֑א ָׁתה
ַע ָׁת ָּ֙ה ֶזֵ֣ה יָׁ ַ ָ֔ד ְׁע ִתי ִ ֶ֛כי ִ ִ֥איש ֱא ִ ֵ֖
הוִ֥ה ְׁב ִ ֵ֖פיך ֱא ֶ ִֽמת׃ פ
ְּׁוד ַבר־יְׁ ָׁ

