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 פרק כ 

ם ָקַב֙ץ ֶאת־ָכל־ֵחי֔לו   ֶלְך־ֲאָרָ֗ ד ֶמֶֽ  ּוֶבן־ֲהַדַ֣

ֶכב   ּוס ָוָרָ֑ סַ֣ ו וְׁ ֶלְך ִאתּ֖ ִַ֥ים ֶמֶ֛ ַנ  ים ּושְׁ ֹלִש֙  ּושְׁ

֔רון  מְׁ ַצ֙ר ַעל־ש ַ֣ ַעל ַוָי֙  ַוַיָ֗

ּה׃  ֶחם ָבֶֽ  ַוִיָלּ֖

 

יָרה׃  ל ָהִעֶֽ ָרֵאּ֖ ֶלְך־ִישְׁ ב ֶמֶֽ ָא  ים ֶאל־ַאחְׁ ָאִכֶ֛ ח ַמלְׁ ַלַ֧  ַוִישְׁ

 

ו  אֶמר לָ֗  ַוי ַ֣

ד   ר ֶבן־ֲהַד֔ ה ָאַמַ֣  כ ֹּ֚

ךּ֖   ָהבְׁ זְׁ ך  ּוֶֽ פְׁ ּוא ַכסְׁ י־הָ֑  ִלֶֽ

ם׃   ים ִלי־ֵהֶֽ יך ּוָבֶנֶ֛יך ַהּטוִבּ֖ ָנֶשַ֧  וְׁ

 

אֶמר  ָרֵא֙ל ַוי ֔ ֶלְך־ִישְׁ  ַוַיַַּ֤ען ֶמֶֽ

ֶלְך   י ַהֶמָ֑ ךּ֖ ֲאד ִנַ֣ ָברְׁ  ִכדְׁ

י׃   ָכל־ֲאֶשר־ִלֶֽ י וְׁ ך  ֲאִנּ֖  לְׁ
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֔רּו  אמְׁ ים ַוי ַ֣ ָאִכ֔ בּ֙ו ַהַמלְׁ  ַוָיש ֙

ר   ד ֵלאמ ָ֑ ר ֶבן־ֲהַדּ֖ ה־ָאַמ   כ ֶֽ

י־ָשַלַּ֤   ר ִכֶֽ י֙ך ֵלאמ ֔ ִתי ֵאֶל֙  חְׁ

ן׃   י ִתֵתֶֽ יך ּוָבֶנּ֖יך ִל  ָנֶש  ךֶ֛ וְׁ ָהבְׁ ךַ֧ ּוזְׁ פְׁ  ַכסְׁ
  

יך   ח ֶאת־ֲעָבַדי֙ ֵאֶל֔ ַלַּ֤ ר ֶאשְׁ ת ָמָחָ֗ י ׀ ִאם־ָכֵעַ֣  ִכַ֣

יך   י ֲעָבֶדָ֑ ת ָבֵתַ֣ ֵאּ֖ ֔ך וְׁ יתְׁ שּ֙ו ֶאת־ֵבַ֣ ִחפְׁ  וְׁ

יך   ד ֵעיֶנ֔ ַמַ֣ ָהָי֙ה ָכל־ַמחְׁ  וְׁ

יָ    ימּו בְׁ חּו׃ ָיִש  ָלָָקֶֽ ם וְׁ  ָדּ֖
  

י אֶמר֙  ֶרץ ַו֙ ֵנַ֣י ָהָא֔ ָכל־ִזקְׁ ָרֵא֙ל לְׁ ֶלְך־ִישְׁ א ֶמֶֽ ָרַּ֤  ַוִיקְׁ

ש   ַבֵקָ֑ ה ֶזַ֣ה מְׁ י ָרָעּ֖ ֔אּו ִכ  ּו־ָנַ֣א ּורְׁ עֶֽ  דְׁ

י   ח ֵאַלַ֜ י־ָשַל֙  ִכֶֽ

ָבַני֙    י ּולְׁ ָנַשַּ֤  לְׁ

י    ָהִב֔ ִלזְׁ י וְׁ ִפַ֣ ַכסְׁ  ּולְׁ

ּנּו׃   ִתי ִמֶמֶֽ א ָמַנּ֖עְׁ ל    וְׁ



1 Kings 20 Page 3 

 
 

 

ם  ָכל־ָהָעָ֑ ים וְׁ ֵקִנּ֖ יו ָכל־ַהזְׁ ּו ֵאָלֶ֛ ר   ַוי אמְׁ

ע   ַמּ֖  ַאל־ִתשְׁ

ה׃   וא ת אֶבֶֽ ל   וְׁ
  

ד  י ֶבן־ֲהַדָ֗ ֲאֵכַ֣ ַמלְׁ אֶמר לְׁ  ַוי ַ֜

ֶלְך֙   י ַהֶמ֙ אד ִנַּ֤ ֞רּו ַלֶֽ  ִאמְׁ

ה   אש ָנ֙ה ֶאֱעֶש֔ ךַּ֤ ָבִרֶֽ דְׁ ָת ֶאל־ַעבְׁ חְׁ  כ ֩ל ֲאֶשר־ָשַל֙

ות וְׁ   ל ַלֲעשָ֑ א אּוַכּ֖ ה ל   ר ַהֶז֔  ַהָדָבַ֣

ים  ָאִכ֔ כּ֙ו ַהַמלְׁ  ַוֵיֶֽלְׁ

ר׃  הּו ָדָבֶֽ ּ֖ ִשב   ַויְׁ
  

אֶמר  ד ַוי ֹּ֕ ח ֵאָלי֙ו ֶבן־ֲהַד֔ ַלַּ֤  ַוִישְׁ

פּו   ה יוִסָ֑ כ ַ֣ ים וְׁ י ֱאֹלִהּ֖ ּון ִלֶ֛ ה־ַיֲעש   כ ֶֽ

֔רון   ר ש מְׁ פ ֙ק ֲעַפַ֣  ִאם־ִישְׁ

ים    ָעִלֹּ֕  ִלשְׁ

ם ֲאֶש     ָכל־ָהָעּ֖ י׃ לְׁ ָלֶֽ ַרגְׁ  ר בְׁ
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אֶמר  ָרֵא֙ל ַוי ַ֣ ֶלְך־ִישְׁ  ַוַיַַּ֤ען ֶמֶֽ

֔רּו    ַדבְׁ

ַח׃   ַפֵתֶֽ ל ח ֵגּ֖ר ִכמְׁ ַהֵל   ַאל־ִיתְׁ
  

ה  ר ַהֶז֔ ַע֙ ֶאת־ַהָדָבַ֣ מ ֙ י ִכשְׁ ִהָ֗  ַויְׁ

ות   כָ֑ ים ַבס  ָלִכּ֖ ַהמְׁ ּוא וְׁ ה ה  ּוא ש ֶתֶ֛ ה   וְׁ

אֶמר ֶאל־ֲעָבָדיו֙   ַוי ַּ֤

ימּו    ִש֔

ימּו עַ  יר׃ ַוָיִשּ֖  ל־ָהִעֶֽ
  

ָרֵאל    ֶלְך־ִישְׁ ב ֶמֶֽ ָאַ֣ ד ִנַגשׁ֮ ֶאל־ַאחְׁ יא ֶאָחָ֗ ִהֵּנַ֣ה ׀ ָנִבַ֣  וְׁ

אֶמר   ַוי ָ֗

ה   הָו֔ ר יְׁ ה ָאַמַ֣  כ ֹּ֚

ול ַהֶזָ֑ה   ון ַהָגדּ֖ ת ָכל־ֶהָהמ  יָת ֵאֶ֛ ָרִא֔ ֶֽ  הְׁ

֙ך ַה֔יום   ַ֥דְׁ ָיֶֽ ו בְׁ נַּ֤ י נ תְׁ ִנ֙  ִהנְׁ

ה׃  הָוֶֽ י יְׁ י־ֲאִנ  ָתּ֖ ִכֶֽ ָיַדעְׁ  וְׁ
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ָאב֙  אֶמר ַאחְׁ י  ַוי ַּ֤ ִמ֔  בְׁ

י אֶמר֙   ַו֙

ה   הָו֔ ר יְׁ ה־ָאַמַ֣  כ ֶֽ

ות   ִדינָ֑ י ַהמְׁ י ָשֵרַ֣ ַנֲעֵרּ֖  בְׁ

אֶמר  ה ַוי ֶ֛ ָחָמּ֖ ר ַהִמלְׁ ס   י־ֶיאְׁ  ִמֶֽ

אֶמר  ָתה׃  ַוי    ָאֶֽ

 

ִדי֔נות  י ַהמְׁ ת־ַנֲעֵרי֙ ָשֵרַ֣ ד ֶאֶֽ ק ָ֗  ַוִיפְׁ

ּו ָמ  יֹּ֕ ים ַוִיהְׁ ֹלִשָ֑ ַנִַַ֣֥ים ּושְׁ ִים שְׁ  אַתּ֖

ם   ד ֶאת־ָכל־ָהָעֶ֛ ם ָפַָקַ֧ ַאֲחֵריֶהָ֗  וְׁ

ל    ָרֵאּ֖ י ִישְׁ ֵנ   ָכל־בְׁ

ים׃    ת ֲאָלִפֶֽ ַע   ִשבְׁ
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ִים  ָצֳהָרָ֑ ּו ַבֶֽ אּ֖  ַוֵיצְׁ

ות   כָ֗ ור ַבס  ה ִשכַ֜  ּוֶבן־ֲהַד֩ד ש ֶת֙

ים    ָלִכֶ֛ ַהמְׁ ּוא וְׁ  הַ֧

ֶלְך ע ֵז     ִַ֥ים ֶמּ֖ ַנ  ים־ּושְׁ ֹלִשֶֽ ו׃ שְׁ  ר א תֶֽ

 

אש ָנָ֑ה ות ָבִרֶֽ ִדינּ֖ י ַהמְׁ י ָשֵר  ּו ַנֲעֵרֶ֛ אָ֗  ַוֵיצְׁ

ד  ַלַ֣ח ֶבן־ֲהַדָ֗  ַוִישְׁ

ר  ידּו ל֙ו ֵלאמ ֔  ַוַיִגַּ֤

ון׃   רֶֽ ּו ִמש מְׁ אּ֖ ים ָיצְׁ  ֲאָנִשֹּ֕

 

אֶמר   ַוי ֶ֛

ּום ַחִיָ֑ים   שַ֣ אּו ִתפְׁ ום ָיָצּ֖ ָשל   ִאם־לְׁ

ּום׃   שֶֽ ים ִתפְׁ אּו ַחִי  ה ָיָצּ֖ ָחָמֶ֛ ִמלְׁ ם לְׁ ִאַ֧  וְׁ
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יר   ּו ִמן־ָהִע֔ אַ֣ ֶל֙ה ָיצְׁ ֵא֙  וְׁ

ות    ִדינָ֑ י ַהמְׁ י ָשֵרַ֣  ַנֲעֵרּ֖

ם׃   ר ַאֲחֵריֶהֶֽ ִיל ֲאֶש  ַהַחּ֖  וְׁ

 

יש ִאי֔שו   ַוַיכּ֙ו ִאַ֣

ם  ַ֣סּו ֲאָר֔  ַוָינ 

דְׁ  ִַ֥ירְׁ ל ַוֶֽ ָרֵאָ֑ ם ִישְׁ  ֵפּ֖

ים׃  ּוס ּוָפָרִשֶֽ ם ַעל־סּ֖ ֶלְך ֲאָר֔ ט ֶבן־ֲהַד֙ד ֶמַ֣  ַוִיָמֵלָ֗

 

ל  ָרֵא֔ ֶלְך ִישְׁ  ַוֵיֵצ֙א ֶמַ֣

ֶכב  ֶאת־ָהָרָ֑ ּוס וְׁ  ַוַי ְַ֥ך ֶאת־ַהסּ֖

ה׃   דוָלֶֽ ה גְׁ ם ַמָכ  ה ַבֲאָרּ֖ ִהָכ   וְׁ
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ל  ָרֵא֔ ֶלְך ִישְׁ  ַוִיַגַּ֤ש ַהָּנִבי֙א ֶאל־ֶמַ֣

אֶמר לו֙   ַוי ַּ֤

ק ֵלַ֣   ַחַז֔  ְך ִהתְׁ

ה   ר־ַתֲעֶשָ֑ ת ֲאֶשֶֽ ה ֵאַ֣ ֵאּ֖ ע ּורְׁ ַד   וְׁ

ה  ת ַהָשָנ֔ שּוַבַ֣ י ִלתְׁ  ִכֹּ֚

יך׃ ס    ה ָעֶלֶֽ ם ע ֶל  ֶלְך ֲאָרּ֖  ֶמ 

 

יו   ּו ֵאָלָ֗ רַ֣ ם ָאמְׁ ֶלְך־ֲאָרַ֜ י ֶמֶֽ ֵד֙ ַעבְׁ  וְׁ

ם  ֵהיֶה֔ י ָהִרי֙ם ֱאֹלַ֣  ֱאֹלֵהַּ֤

ּנּו    ּו ִמֶמָ֑ קַ֣ ן ָחזְׁ  ַעל־ֵכּ֖

ם ִאָת֙ם ַבִמי֔שור   ם ִנָלֵחַּ֤ אּוָלָ֗  וְׁ

ם׃   א ֶנֱחַזּ֖ק ֵמֶהֶֽ  ִאם־ל  

 

ה   ר ַהֶזּ֖ה ֲעֵשָ֑ ֶאת־ַהָדָב   וְׁ

ק ֔מו   יש ִממְׁ ָלִכי֙ם ִאַ֣ ר ַהמְׁ  ָהֵסַּ֤

ם׃    ֵתיֶהֶֽ ות ַתחְׁ ים ַפחּ֖ ִש   וְׁ
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ְך   ל ֵמאוָתַ֜ ִיל ַכַחִי֩ל ַהּנ ֵפ֙ ךַ֣ ׀ ַחַ֡ ֶנה־לְׁ מְׁ ה ִתֶֽ ַאָתַ֣  וְׁ

ּו   סַ֣ ֶכב וְׁ ֶכב ָכֶרָ֗ ֶרַ֣ ּוס ׀ וְׁ  ס ַכסַ֣

ה אוָת֙ם ַבִמי֔שור   ָלֲחָמַּ֤ ִנֶֽ  וְׁ

ם   א ֶנֱחַזּ֖ק ֵמֶהָ֑  ִאם־ל  

ם  ק ָלּ֖ ע לְׁ ַמ   ַוִישְׁ

ן׃ פ   ַוַי ַעש ֵכֶֽ
  

ה  ת ַהָשָנ֔ שּוַבַ֣ ִהי֙ ִלתְׁ ַ֥יְׁ  ַוֶֽ

ם  ד ֶאת־ֲאָרָ֑ ד ֶבן־ֲהַדּ֖ ק    ַוִיפְׁ

ָרֵאֶֽ  ה ִעם־ִישְׁ ָחָמּ֖ ָקה ַלִמלְׁ  ל׃ ַוַיַַ֣על ֲאֵפ֔
  

֔לּו   כְׁ ָכלְׁ דּ֙ו וְׁ ָפקְׁ ל ָהתְׁ ָרֵאָ֗ ֵנַ֣י ִישְׁ  ּובְׁ

ם  ָראָתָ֑ ּו ִלקְׁ כּ֖  ַוֵילְׁ

ם  ָדָ֗ ל ֶנגְׁ ָרֵאַ֜ י־ִישְׁ ֵנֶֽ  ַוַיֲח֙נּו בְׁ

ים    י ִעִז֔ ֵני֙ ֲחִשֵפַ֣  ִכשְׁ

ֶרץ׃   ּו ֶאת־ָהָאֶֽ א  ם ִמלְׁ  ַוֲאָרּ֖
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ים יש ָהֱאֹלִהָ֗ ש ִאַ֣  ַוִיַג֞

ָרֵאל  ַוי ַ֜  ֶלְך ִישְׁ  אֶמר ַוי אֶמרׁ֮ ֶאל־ֶמַ֣

ה   הָוָ֗ ר יְׁ ה־ָאַמַ֣ ּו ֲאָר֙ם  כ ֶֽ רַּ֤ ר ָאמְׁ ַען ֲאֶש֙  ַיַ֠

ּוא   ים הָ֑ י ֲעָמִָקּ֖ א־ֱאֹלֵה  ל ֶֽ ה וְׁ הָו֔ י ָהִרי֙ם יְׁ  ֱאֹלֵהַּ֤

ך   ָיֶד֔ ָנַתִתי ֶאת־ָכל־ֶהָה֙מון ַהָגַּ֤דול ַהֶז֙ה בְׁ ַ֠  וְׁ

ה׃  הָוֶֽ י יְׁ י־ֲאִנ  ם ִכֶֽ ֶתּ֖ יַדעְׁ  ִוֶֽ

 

ים  ת ָיִמָ֑ ַעַ֣ ֶלה ִשבְׁ ַכח ֵאּ֖ ּו ֵאֶלה נ   ַַ֥יֲחנַ֧  ַוֶֽ

ה ָחָמ֔ ַר֙ב ַהִמלְׁ י ַוִתקְׁ ִביִעָ֗ ום ַהשְׁ י ׀ ַביַ֣ ִהַ֣  ַויְׁ

ם  ל ֶאת־ֲאָרֶ֛ ָרֵאַ֧ י־ִישְׁ ֵנֶֽ  ַוַי֙כּו בְׁ

ד׃   ום ֶאָחֶֽ י  י בְׁ ִלּ֖ ֶלף ַרגְׁ  ֵמָאה־ֶא 
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ים ׀ ֲאֵפָקהׁ֮ ֶאל־ָהִעיר   סּו ַהּנוָתִר   ַוָינ ֙

יםַוִתפ ֙ל  יש ַהּנוָתִרָ֑ ֶלף ִאּ֖ ה ֶאֶ֛ ָע  ִשבְׁ ים וְׁ ִר֙ ה ַעל־ֶעשְׁ  ַהחוָמ֔

ס   ד ָנ֔  ּוֶבן־ֲהַדַ֣

יר  א ֶאל־ָהִעּ֖  ַוָיב  

ֶדר׃ ס   ָחֶֽ ֶדר בְׁ  ֶח 

 

ּו ֵאָליוׁ֮ ֲעָבָדיו   רַ֣  ַוי אמְׁ

ל  ָרֵא֔ ית ִישְׁ ֵכי֙ ֵבַ֣ י ַמלְׁ נּו ִכָ֗ עְׁ ה־ָנַ֣א ָשַמ֔  ִהֵּנֶֽ

ם    ֶסד ֵהָ֑ י ֶחּ֖ ֵכ  י־ַמלְׁ  ִכֶֽ

י  נּו ָנִשַ֣ ר אֵשָ֗ ים בְׁ ינּו ַוֲחָבִלַ֣ ֵנַ֜ ָמתְׁ ים בְׁ  ָמה ָּנ֩א ַשִק֙

ל    ָרֵא֔ ֶלְך ִישְׁ ֵנֵצ֙א ֶאל־ֶמַ֣  וְׁ

ך׃   ֶשֶֽ ַחֶי ה ֶאת־ַנפְׁ י יְׁ  אּוַלּ֖
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ם  ָראֵשיֶהָ֗ ים בְׁ ם ַוֲחָבִלַ֣ ֵניֶהַ֜ ָמתְׁ ים בְׁ רּ֩ו ַשִק֙ גְׁ  ַוַיחְׁ

֔רּו  אמְׁ ל ַוי ַ֣ ָרֵא֔ ֶלְך ִישְׁ אּ֙ו ֶאל־ֶמַ֣  ַוָיב ֙

דְׁ   רַעבְׁ ד ָאַמּ֖  ךַ֧ ֶבן־ֲהַדֶ֛

י    ִשָ֑ י־ָנַ֣א ַנפְׁ ִחֶֽ  תְׁ

אֶמר   ַוי ֶ֛

ּוא׃   י הֶֽ י ָאִח  ּנּו ַחּ֖  ַהעוֶד 

 

ַנֲח֙שּו   ָהֲאָנִשי֩ם יְׁ  וְׁ

ּנּו  ּו ֲהִמֶמָ֗ טַ֣ לְׁ ּו ַוַיחְׁ ַמֲהרַ֜ ַ֥יְׁ  ַוֶֽ

רּו֙  אמְׁ ד  ַוי ֶֽ יך ֶבן־ֲהַד֔  ָאִחַ֣

אֶמר  הּו   ַוי ּ֖ ָ֑ אּו ָקח   ב ַ֣

ד א ֵאָלי֙ו ֶבן־ֲהַד֔  ַוֵיֵצַּ֤

ה׃  ָכָבֶֽ הּו ַעל־ַהֶמרְׁ ַַ֥יֲעֵלּ֖  ַוֶֽ
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יו  אֶמר ֵאָלַ֡  ַוי ַ֣

יב   יך ָאִשָ֗ ת ָאִבַ֜ ַקח־ָאִב֩י ֵמֵא֙ ים ֲאֶשר־ָלֶֽ  ֶהָעִרַ֣

ֶש֙ק   ַדֶמ֙ ךַּ֤ בְׁ ים לְׁ חּוצות ָתִש֙ ַ֠  וְׁ

֔רון    מְׁ ש ַ֣ ם ָאִבי֙ בְׁ  ַכֲאֶשר־ָשַּ֤

ֶחָ֑   ית ֲאַשלְׁ ִרַ֣ י ַבבְׁ  ךָ ַוֲאִנּ֖

הּו׃ ס  ֵחֶֽ ַשלְׁ ַ֥יְׁ ית ַוֶֽ ִרּ֖ ו בְׁ ָרת־ל   ַוִיכְׁ
  

הָוּ֖ה  ר יְׁ ַב  הּו ִבדְׁ ר ֶאל־ֵרֵעֶ֛ ים ָאַמַ֧ ִביִאָ֗ ֵנַ֣י ַהּנְׁ ד ִמבְׁ יש ֶאָחַ֜ ִא֙  וְׁ

יִני ָנָ֑א     ַהֵכַ֣

ו׃  ַהכ תֶֽ יש לְׁ ן ָהִאּ֖ ָמֵא   ַויְׁ
  

ו  אֶמר לָ֗  ַוי ַ֣

ה   הָו֔ ול יְׁ קַ֣ ָת֙ בְׁ עְׁ א־ָשַמ֙ ר ל ֶֽ ַען ֲאֶשַּ֤  ַיֹּ֚

ךַּ֤   ֵיָ֑ה ִהּנְׁ ךּ֖ ָהַארְׁ ִהכְׁ י וְׁ ִאִת֔   הוֵלְ֙ך ֵמֶֽ

֔לו  ֶאצְׁ ֶלְ֙ך ֵמֶֽ  ַוֵי֙

ֵיּ֖ה  הּו ָהַארְׁ ָצֵא   ַוִימְׁ

הּו׃   ַוַיֵכֶֽ
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ר  יש ַאֵח֔ ָצ֙א ִאַ֣  ַוִימְׁ

אֶמר   ַוי ּ֖

יִני ָנָ֑א    ַהֵכַ֣

ַע׃  ה ּוָפצ ֶֽ יש ַהֵכ  הּו ָהִאּ֖  ַוַיֵכ 

 

יא  ֶלְ֙ך ַהָּנִב֔  ַוֵי֙

ֶרְך  ֶלְך ַעל־ַהָדָ֑ ד ַלֶמּ֖  ַוַיֲעמ  

יו׃  ר ַעל־ֵעיָנֶֽ ש ָבֲאֵפּ֖ ַחֵפ   ַוִיתְׁ

 

אֶמר  ֶלְך ַוי ַ֜ ק ֶאל־ַהֶמָ֑ ּוא ָצַעַ֣ הּ֖ ר וְׁ ֶלְ֙ך ע ֵב֔ י ַהֶמ֙ ִהַּ֤  ַויְׁ

ה  ָחָמָ֗ ֶרב־ַהִמלְׁ ֶָקֶֽ א בְׁ ךַ֣ ׀ ָיָצַ֣ דְׁ  ַעבְׁ

י אֶמר֙   יש ַו֙ י ִאָ֗ א ֵאַלַ֣ ר ַוָיֵבַ֧ יש ָסַ֜ ה־ִא֙ ִהֵּנֶֽ  וְׁ

השְׁ    יש ַהֶז֔  מ ֙ר ֶאת־ָהִאַ֣

֔שו   ַחת ַנפְׁ ֙ך ַתַ֣ שְׁ ה ַנפְׁ ָתַּ֤ ָהיְׁ ד וְׁ  ִאם־ִהָפֵק֙ד ִיָפֵק֔

ול׃   קֶֽ ֶסף ִתשְׁ ו ִכַכר־ֶכּ֖  א 
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ּוא ֵאיֶנָּ֑נּו   הַ֣ ָּנה וְׁ ָּנה ָוֵהּ֖ ה ֵהֶ֛ ךָ֗ ע ֵש  דְׁ י ַעבְׁ ִהַ֣  ַויְׁ

ל  ָרֵאֶ֛ ֶלְך־ִישְׁ יו ֶמֶֽ אֶמר ֵאָלַ֧  ַוי ֙

ך   ָפֶטּ֖ ן ִמשְׁ  ֵכ 

ָת׃ ַא   צְׁ ה ָחָרֶֽ  ָת 

 

י ֵעיָנָ֑יו  ר ֵמֲעֵלּ֖ ֲאֵפ֔ ַס֙ר ֶאת־ָהַ֣ ר ַוָי֙ ַמֵהֹּ֕  ַויְׁ

ּוא׃  ים הֶֽ ִבִאּ֖ ַהּנְׁ י ֵמֶֽ ל ִכ  ָרֵא֔ ֶלְך ִישְׁ ר א ת֙ו ֶמַ֣  ַוַיֵכַּ֤

 

יו  אֶמר ֵאָלָ֗  ַוי ַ֣

ה   הָו֔ ר יְׁ ה ָאַמַ֣  כ ֹּ֚

י ִמָיָ֑ד   ִמּ֖ ָת ֶאת־ִאיש־ֶחרְׁ חְׁ  ַיֶַ֛ען ִשַל 

֙ך ַתַ֣   שְׁ ה ַנפְׁ ָתַּ֤ ָהיְׁ ֔שו וְׁ  ַחת ַנפְׁ

ו׃   ַחת ַעמֶֽ ךּ֖ ַת  ַעמְׁ  וְׁ
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ף  ָזֵעָ֑ ר וְׁ ו ַסַ֣ ל ַעל־ֵביתּ֖ ָרֵאֶ֛ ֶלְך־ִישְׁ  ַוֵיֶַ֧לְך ֶמֶֽ

וָנה׃ פ  רֶֽ א ש מְׁ  ַוָיב ּ֖


