1 Kings 22

Page 1

פרק כב
ּובין יִ ְׁש ָׁר ֵּ ֵֽאל׃ פ
וַ יֵּ ְׁש ֖בּו ָׁשלֹ֣ ש ָׁש ִנִ֑ים ֵּ ֵ֚אין ִמ ְׁל ָׁח ָָׁ֔מה ֵּ ֵּ֥בין ֲא ָׁ ֖רם ֵּ ֵּ֥
ישית
וַ יְׁ ִ ֖הי ַב ָׁש ָׁנֹ֣ה ַה ְׁש ִל ִ ִ֑
ל־מ ֶלְך יִ ְׁש ָׁר ֵּ ֵֽאל׃
הּודה ֶא ֶ ֵּ֥
הֹוש ָׁ ֵּ֥פט ֶ ֵֽמ ֶלְך־יְׁ ָׁ ֖
וַ יֵּ ֵֶּ֛רד יְׁ ָׁ
ל־ע ָׁב ָׁ ָ֔דיו
אמר ֶ ֵֽמ ֶלְך־יִ ְׁש ָׁר ֵּאל֙ ֶא ֲ
וַ ֹּ֤י ֶ
י־ל֖נּו ָׁר ֹ֣מת גִ ְׁל ָׁ ִ֑עד
ַהיְׁ ַד ְׁע ֶֶּ֕תם ִ ֵֽכ ָׁ
וַ ֲא ַנ ְֹׁ֣חנּו ַמ ְׁח ִָ֔שים ִמ ַ ֹ֣ק ַחת א ָָׁ֔תּה ִמיַ ֖ד ֶ ֵּ֥מ ֶלְך ֲא ָׁ ֵֽרם׃
ֹוש ָ֔ ָׁפט
אמ ֙ר ֶאל־יְׁ ֹ֣ה ָׁ
֙ ַוי ֶ
ֲה ֵּת ֵּ ֵּ֥לְך ִא ִתי ַל ִמ ְׁל ָׁח ָׁ ֖מה ָׁר ֹ֣מת גִ ְׁל ָׁ ִ֑עד
ל־מ ֶלְך יִ ְׁש ָׁר ֵָּ֔אל
ֹוש ָׁפ ֙ט ֶא ֶ ֹ֣
אמר יְׁ ֵֽה ָׁ
וַ ֹּ֤י ֶ
ָׁכ ֧מֹונִ י ָׁכמֹוך
ְׁכ ַע ִ ֵּ֥מי ְׁכ ַע ֶ ֖מך
סּוסיך׃
סּוסי ְׁכ ֶ ֵֽ
ְׁכ ַ ֵּ֥
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ל־מ ֶלְך יִ ְׁש ָׁר ֵּ ִ֑אל
הֹוש ָׁ ֖פט ֶא ֶ ֹ֣
אמר יְׁ ָׁ
וַ ֵּ֥י ֶ
הוה׃
ת־ד ַ ֵּ֥בר יְׁ ָׁ ֵֽ
ש־נֵּ֥א ַכי֖ ֹום ֶא ְׁ
ְׁד ָׁר ָׁ
ים ְׁכ ַא ְׁר ַבֹ֣ע ֵּמ ֹ֣אֹות ִאיש
יא ֮
ת־הנְׁ ִב ִ
וַ יִ ְׁק ֙בץ ֶ ֵֽמ ֶלְך־יִ ְׁש ָׁר ֵּ ֵּ֥אל ֶ ֵֽא ַ
אמר ֲא ֵּל ֶֶ֗הם
וַ ֹ֣י ֶ
ם־א ְׁח ָׁ ִ֑דל
ל־ר ֵּ֥מת גִ ְׁל ָׁעד ַל ִמ ְׁל ָׁח ָׁ ֖מה ִא ֶ
ַה ֵּא ֵּלְך ַע ָׁ
אמ ֹ֣רּו
וַ י ְׁ
ֲע ָ֔ ֵּלה
וְׁ יִ ֵּ ֵּ֥תן ֲאד ָׁנ֖י ְׁב ַיֵּ֥ד ַה ֶ ֵֽמ ֶלְך׃
ֹוש ָ֔ ָׁפט
אמ ֙ר יְׁ ֹ֣ה ָׁ
֙ ַוי ֶ
יהו֖ה ִ֑עֹוד
ַה ֵּ֙אין ֵּ֥פה נָׁ ִביא ַל ָׁ
אֹותֹו׃
וְׁ נִ ְׁד ְׁר ָׁ ֖שה ֵּמ ֵֽ
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הֹוש ָ֡ ָׁפט
אמר ֶ ֵֽמ ֶלְך־יִ ְׁש ָׁר ֵּ ֹ֣אל ׀ ֶ ֵֽאל־יְׁ ָׁ
וַ ֹ֣י ֶ
אתיו
הוה ֵּמא ֜תֹו וַ ֲא ִנֹ֣י ְׁשנֵּ ִֶ֗
יש־א ָָׁ֡חד ִל ְׁדרשׁ֩ ֶאת־יְׁ ֙ ָׁ
ֶ
ֹ֣עֹוד ִא
יכיְׁ הּו ֶבן־יִ ְׁמ ָׁלִ֑ה
ם־רע ִמ ָׁ ֖
טֹוב ִ ֹ֣כי ִא ָׁ ָ֔
ִּ֠ ִכי ֵֽלא־יִ ְׁתנַ ֵּ֙בא ָׁע ַ ֵּ֥לי ֙
ֹוש ָ֔ ָׁפט
אמ ֙ר יְׁ ֹ֣ה ָׁ
֙ ַוי ֶ
אמר ַה ֶ ֖מ ֶלְך ֵּ ֵֽכן׃
ַאל־י ַ ֵּ֥
ל־ס ִ ֖ריס ֶא ָׁ ִ֑חד
וַ יִ ְׁק ָׁר ֙א ֶ ֹ֣מ ֶלְך יִ ְׁש ָׁר ֵָּ֔אל ֶא ָׁ
אמר
וַ ֶּ֕י ֶ
יכיְׁ הּו ֶבן־יִ ְׁמ ָׁ ֵֽלה׃
ַמ ֲה ָׁ ֖רה ִמ ָׁ ֵּ֥
ל־כ ְׁס ֜אֹו
ים ִ֙איש ַע ִ
הּודה י ְׁש ִב ׁ֩
יהֹוש ָׁ ֹ֣פט ֶ ֵֽמ ֶלְך־יְׁ ָׁ ָ֡
ּומ ֶלְך יִ ְׁש ָׁר ֵָּ֡אל ִ ֵֽו ָׁ
ֶ ֹ֣
ים ְׁב ָ֔ג ֶרן
ְׁמ ֻל ָׁב ִ ֹּ֤שים ְׁבגָׁ ִד ֙
ֶ ֖פ ַתח ַ ֹ֣ש ַער ש ְׁמ ִ֑רֹון
יהם׃
יאים ִ ֵֽמ ְׁתנַ ְׁב ִ ֖אים ִל ְׁפנֵּ ֶ ֵֽ
ל־הנְׁ ִב ִָ֔
וְׁ ֙ ָׁכ ַ
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ן־כנַ ֲע ָׁנ֖ה ַק ְׁר ֵּנֹ֣י ַב ְׁר ֶזִ֑ל
וַ יַ ֵַּ֥עש לֹו ִצ ְׁד ִקיָׁ ֵּ֥ה ֶ ֵֽב ְׁ
אמ ֙ר
֙ ַוי ֶ
הוה
ה־א ַ ֹ֣מר יְׁ ָׁ ָ֔
ֵֽכ ָׁ
ֹּלתם׃
ד־כ ָׁ ֵֽ
ת־א ָׁ ֖רם ַע ַ
ְׁב ֵּא ֶלה ְׁתנַ ַגֵּ֥ח ֶא ֲ
אמר
ל־הנְׁ ִב ִָ֔אים נִ ְׁב ִ ֵּ֥אים ֵּכ֖ן ֵּל ִ֑
וְׁ ָׁכ ַ
ֲע ֵּלה ָׁר ֹּ֤מת גִ ְׁל ָׁע ֙ד וְׁ ַה ְׁצ ָ֔ ַלח
הו֖ה ְׁב ַיֵּ֥ד ַה ֶ ֵֽמ ֶלְך׃
וְׁ נָׁ ַ ֵּ֥תן יְׁ ָׁ
אמר
יכיְׁ הּו ִד ֶבֹּ֤ר ֵּא ָׁל ֙יו ֵּל ָ֔
ר־ה ַלְֹ֣ך ׀ ִל ְׁק ֹ֣רא ִמ ֶָׁ֗
וְׁ ַה ַמ ְׁל ָׁאְך ֲא ֶש ָׁ
ל־ה ֶ ִ֑מ ֶלְך
ה־א ָׁ ֵּ֥חד ֖טֹוב ֶא ַ
ִהנֵּ ה־נָׁ א ִד ְׁב ֵּ ֧רי ַהנְׁ ִב ִיאים ֶ ֵֽפ ֶ
י־נֹ֣א ְׁד ָׁב ְׁר ֶ֗ך ִכ ְׁד ַבר ַא ַ ֵּ֥חד ֵּמ ֶ ֖הם וְׁ ִד ַ ֵּ֥ב ְׁר ָׁת ֵֽטֹוב׃
יְׁ ִ ֵֽה ָׁ
יכיְׁ הּו
אמר ִמ ָׁ ִ֑
וַ ֖י ֶ
הוה ֵּא ַל֖י א ֵּ֥תֹו ֲא ַד ֵּ ֵֽבר׃
אמר יְׁ ָׁ
ת־א ֶ֙שר י ַ ֧
הוה ִּ֠ ִכי ֶא ֲ
ַחי־יְׁ ָׁ ֶּ֕
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ל־ה ֶמ ֶלְך
בֹוא ֶא ַ
וַ יָׁ ֮
אמר ַה ֶ֜מ ֶלְך ֵּא ֶ֗ ָׁליו
וַ ֙י ֶ
ל־ר ֵּ֥מת גִ ְׁל ָׁעד ַל ִמ ְׁל ָׁח ָׁ ֖מה ִאם־נֶ ְׁח ָׁ ִ֑דל
הּו ֲהנֵּ ֵּלְך ֶא ָׁ
יכיְׁ ֙
ִמ ֙ ָׁ
אמר ֵּא ָׁל ֙יו
וַ ֹּ֤י ֶ
ֲע ֵּלֹ֣ה וְׁ ַה ְׁצ ָ֔ ַלח
הו֖ה ְׁב ַיֵּ֥ד ַה ֶ ֵֽמ ֶלְך׃
וְׁ נָׁ ַ ֵּ֥תן יְׁ ָׁ
אמר ֵּא ָׁל ֙יו ַה ֶָ֔מ ֶלְך
וַ ֹּ֤י ֶ
ד־כ ֶ ֵּ֥מה ְׁפ ָׁע ִ ֖מים ֲא ִנֹ֣י ַמ ְׁש ִב ֶעִ֑ך
ַע ַ
הוה׃
ק־א ֶ ֖מת ְׁב ֵּ ֵּ֥שם יְׁ ָׁ ֵֽ
א־ת ַד ֵּ ֵּ֥בר ֵּא ַלי ַר ֱ
ִּ֠ ֲא ֶשר ֵֽל ְׁ
אמר
וַ ֶ֗י ֶ
ל־ה ָׁה ִ ָ֔רים
ת־כל־יִ ְׁש ָׁר ֵּאל֙ נְׁ פ ִ ֹ֣צים ֶא ֶ
יתי ֶא ָׁ
ָׁר ִ ֹּ֤א ִ
ין־ל ֶ ֖הם ר ֶעִ֑ה
ַכ ֶּ֕צאן ֲא ֶ ֵּ֥שר ֵּא ָׁ
אמר יְׁ הוָׁ ֙ה
וַ ֹּ֤י ֶ
א־אד ִנֹ֣ים ָׁל ֵָּ֔א ֶלה
ֵֽל ֲ
יתֹו ְׁב ָׁש ֵֽלֹום׃
יש־ל ֵּב ֖
יָׁ ֵּ֥שּובּו ִא ְׁ
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הֹוש ָׁ ִ֑פט
אמר ֶ ֵֽמ ֶלְך־יִ ְׁש ָׁר ֵּ ֖אל ֶאל־יְׁ ָׁ
וַ ֵּ֥י ֶ
לֹוא ָׁא ַ ֹ֣מ ְׁר ִתי ֵּא ָ֔ ֶליך
ֲה ֙
ם־רע׃
ֵֽלֹוא־יִ ְׁתנַ ֵּ ֵּ֥בא ָׁע ַלי ֖טֹוב ִ ֵּ֥כי ִא ָׁ ֵֽ
אמר
וַ ֶּ֕י ֶ
הוִ֑ה
ָׁל ֵּכ֖ן ְׁש ַ ֹ֣מע ְׁד ַבר־יְׁ ָׁ
ל־כ ְׁס ָ֔אֹו
שב ַע ִ
יתי ֶאת־יְׁ הוָׁ ֙ה י ֵּ ֹ֣
ָׁר ִ ֹּ֤א ִ
ל־צ ָׁ ֹּ֤בא ַה ָׁש ַ֙מיִ ֙ם ע ֵּ ֹ֣מד ָׁע ָ֔ ָׁליו
וְׁ ָׁכ ְׁ
אלֹו׃
ּומ ְׁשמ ֵֽ
ימינ֖ ֹו ִ
ִמ ִ
הוה
אמר יְׁ ָׁ ֶ֗
וַ ֹ֣י ֶ
ת־א ְׁח ָָׁ֔אב וְׁ ֶַּ֕י ַעל וְׁ יִ ֖פל ְׁב ָׁר ֹ֣מת גִ ְׁל ָׁ ִ֑עד
ִ ֹּ֤מי יְׁ ַפ ֶת ֙ה ֶא ַ
אמר זֶ ֙ה ְׁב ָ֔כה וְׁ ֶזֵּ֥ה א ֵּ ֖מר ְׁב ֵֽכה׃
וַ ֹּ֤י ֶ
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וַ יֵּ ֵּצֹ֣א ָׁה ֶ֗ר ַּוח
הוה
ַ ֵֽוֵּ֛יַ ֲעמ ֙ד ִל ְׁפ ֵּנֹ֣י יְׁ ָׁ ָ֔
אמר
וַ ֖י ֶ
ֲא ִנֹ֣י ֲא ַפ ֶ ִ֑תנּו
הוה ֵּא ָׁל֖יו
אמר יְׁ ָׁ
וַ ֧י ֶ
ַב ָׁ ֵֽמה׃
אמר
וַ ֶ֗י ֶ
יתי ֹ֣ר ַּוח ֶָ֔ש ֶקר
ה ִ֙
ֵּא ֵּצ ֙א וְׁ ָׁ יִ֙
יאיו
ְׁב ִ ֖פי ָׁכל־נְׁ ִב ָׁ ִ֑
אמר
וַ ֶ֗י ֶ
ם־תּוכל
ָָׁ֔
ְׁת ַפ ֶת ֙ה וְׁ גַ
ה־כן׃
ֵּצ֖א וַ ֲע ֵּש ֵּ ֵֽ
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וְׁ ַע ֶָׁ֗תה ִהנֵּ֙ ה נָׁ ַ ֹּ֤תן יְׁ הוָׁ ֙ה ֹ֣ר ַּוח ֶָ֔ש ֶקר
יאיך ֵּ ִ֑א ֶלה
ְׁב ִ ֖פי ָׁכל־נְׁ ִב ֶ ֹ֣
יהוה ִד ֶ ֵּ֥בר ָׁע ֶל֖יך ָׁר ָׁ ֵֽעה׃
ַ ֵֽו ָׁ ָ֔
ן־כנַ ֲע ָָׁ֔נה
וַ יִ גַ ֙ש ִצ ְׁד ִקיָׁ ֹ֣הּו ֶ ֵֽב ְׁ
ל־ה ֶל ִִ֑חי
יכיְׁ הּו ַע ַ
ת־מ ָׁ ֖
וַ יַ ֶ ֵּ֥כה ֶא ִ
אמר
וַ ֶּ֕י ֶ
אֹותְך׃
־יְׁהוה ֵּמ ִא ִ ֖תי ְׁל ַד ֵּ ֵּ֥בר ָׁ ֵֽ
י־זה ָׁע ַ ֧בר ֵֽר ַּוח ָׁ
ֵּא ֙ ֶ
יכיְׁ הּו
אמר ִמ ָָׁ֔
וַ ֹ֣י ֶ
ִהנְׁ ךֵּ֥ ר ֶ ֖אה ַביֹ֣ ֹום ַה ִ֑הּוא
ֲא ֶ ֵּ֥שר ָׁתבא ֶ ֵּ֥ח ֶדר ְׁב ֶ ֖ח ֶדר ְׁל ֵּה ָׁח ֵּ ֵֽבה׃
אמ ֙ר ֶ ֹ֣מ ֶלְך יִ ְׁש ָׁר ֵָּ֔אל
֙ ַוי ֶ
יכיְׁ הּו
ת־מ ָָׁ֔
ַ ֵ֚קח ֶא ִ
ר־ה ִ ִ֑עיר
ל־א ֹ֣מן ַש ָׁ
יבהּו ֶא ָׁ
וַ ֲה ִש ֵּ ֖
ן־ה ֶ ֵֽמ ֶלְך׃
ל־יֹואש ֶב ַ
ָׁ ֖
וְׁ ֶא
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וְׁ ָׁא ַמ ְׁר ֶָׁ֗ת
ֵ֚כה ָׁא ַ ֹ֣מר ַה ֶָ֔מ ֶלְך
ת־ז֖ה ֵּבֹ֣ית ַה ֶכ ִֶ֑לא
ִ ֵּ֥שימּו ֶא ֶ
ּומיִ ם ָ֔ ַל ַחץ
ילהּו ֶל ֶֹּ֤חם ַ ֙ל ַח ֙ץ ַ ֹ֣
וְׁ ַה ֲא ִכ ֻ ֙
ַ ֖עד ב ִ ֵּ֥אי ְׁב ָׁש ֵֽלֹום׃
יכיְׁ הּו
אמר ִמ ָָׁ֔
וַ ֹ֣י ֶ
הו֖ה ִ ִ֑בי
א־ד ֶ ֵּ֥בר יְׁ ָׁ
שּוב ְׁב ָׁש ָ֔לֹום ֵֽל ִ
ם־שֹוב ָׁת ֙
ִא ֹּ֤
אמר
וַ ֶּ֕י ֶ
ִש ְׁמ ֖עּו ַע ִ ֵּ֥מים ֻכ ָׁ ֵֽלם׃
הּודה ָׁר ֵּ֥מת גִ ְׁל ָׁ ֵֽעד׃
יהֹוש ָׁ ֵּ֥פט ֶ ֵֽמ ֶלְך־יְׁ ָׁ ֖
ָׁ
וַ יַ ַ֧על ֶ ֵֽמ ֶלְך־יִ ְׁש ָׁר ֵּאל וְׁ
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הֹוש ֶ֗ ָׁפט
אמרׁ֩ ֶ֙מ ֶלְך יִ ְׁש ָׁר ֵּ֜אל ֶאל־יְׁ ָׁ
וַ י ֶ
ִה ְׁת ַח ֵּפ ֙ש וָׁ ֹ֣בא ַב ִמ ְׁל ָׁח ָָׁ֔מה
וְׁ ַא ָׁ ֖תה ְׁל ַ ֹ֣בש ְׁבגָׁ ֶ ִ֑דיך
וַ יִ ְׁת ַח ֵּפ ֙ש ֶ ֹ֣מ ֶלְך יִ ְׁש ָׁר ֵָּ֔אל
וַ יָׁ ֖בֹוא ַב ִמ ְׁל ָׁח ָׁ ֵֽמה׃
אמר
ּושנַ֙ יִ ֙ם ֵּל ָ֔
לשים ְׁ
ר־לֹו ְׁש ִ ֹּ֤
ת־ש ֵּריׁ֩ ָׁה ֶ ֙ר ֶכב ֲא ֶש ֜
ּומ ֶלְך ֲא ָׁ ָ֡רם ִצָּׁוֹ֣ה ֶא ָׁ
ֶ ֹ֣
ת־ק ֖טן וְׁ ֶאת־גָׁ ִ֑דֹול
ֵ֚לא ִת ָׁל ֲֹ֣ח ָ֔מּו ֶא ָׁ
ת־מ ֶלְך יִ ְׁש ָׁר ֵּ ֖אל ְׁל ַב ֵֽדֹו׃
ם־א ֶ ֵּ֥
ִכי ִ ֵֽא ֶ
הֹוש ֶ֗ ָׁפט
אֹות ָׁש ֵּ ֙רי ָׁה ֶ ֜ר ֶכב ֶאת־יְׁ ָׁ
וַ יְׁ ִָ֡הי ִכ ְׁר ׁ֩
רּו
וְׁ ֵּ ֹּ֤ה ָׁמה ָׁ ֵֽא ְׁמ ֙
ַ ֹ֣אְך ֶ ֵֽמ ֶלְך־יִ ְׁש ָׁר ֵּ ֹ֣אל ָ֔הּוא
וַ יָׁ ֻ ֵּ֥סרּו ָׁע ָׁל֖יו ְׁל ִה ָׁל ֵּ ִ֑חם
הֹוש ָׁ ֵֽפט׃
וַ יִ זְׁ ַ ֖עק יְׁ ָׁ
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א־מ ֶלְך יִ ְׁש ָׁר ֵּ ֖אל ִ֑הּוא
אֹות ָׁש ֵּ ֹ֣רי ָׁה ֶ ָ֔ר ֶכב ִ ֵֽכי־ל ֶ ֵּ֥
וַ יְׁ ִֶ֗הי ִכ ְׁר ֙
וַ יָׁ ֖שּובּו ֵּמ ַא ֲח ָׁ ֵֽריו׃
וְׁ ִֶ֗איש ָׁמ ַ ֹּ֤שְך ַ֙ב ֶק ֶש ֙ת ְׁל ֻת ָ֔מֹו
ת־מ ֶלְך יִ ְׁש ָׁר ֵָּ֔אל ֵּ ֵּ֥בין ַה ְׁד ָׁב ִ ָ֖קים ֵּּובֹ֣ין ַה ִש ְׁר ָׁ ִ֑יֵּ֛ן
וַ יַ ֶכ ֙ה ֶא ֶ ֹ֣
אמר ְׁל ַר ָׁכ ֶ֗בֹו
וַ ֹ֣י ֶ
ֲה ֵּ֥פְך יָׁ ְׁדך
ן־ה ַמ ֲח ֶנ֖ה
יאנִ י ִמ ַ ֵֽ
הֹוצ ֵּ ֵּ֥
וְׁ ִ
יתי׃
ִ ֵּ֥כי ָׁה ֳח ֵּ ֵֽל ִ
וַ ַת ֲע ֶלֹּ֤ה ַה ִמ ְׁל ָׁח ָׁמ ֙ה ַביֹ֣ ֹום ַה ָ֔הּוא
וְׁ ַה ֶֶ֗מ ֶלְך ָׁה ָׁי֧ה ָׁמ ֳע ָׁמד ַב ֶמ ְׁר ָׁכ ָׁ ֖בה ֹ֣נ ַכח ֲא ָׁ ִ֑רם
וַ יָׁ ָֹׁ֣מת ָׁב ָ֔ ֶע ֶרב
ל־חיק ָׁה ָׁ ֵֽר ֶכב׃
ם־ה ַמ ָׁ ֖כה ֶא ֵּ ֵּ֥
וַ יִ ֵֶּ֥צק ַ ֵֽד ַ
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אמר
וַ יַ ֲע ֹּ֤בר ָׁה ִרנָׁ ֙ה ַ ֵֽב ַמ ֲח ֶָ֔נה ְׁכ ֵּ֥בא ַה ֶ ֖ש ֶמש ֵּל ִ֑
ל־ע ֖ירֹו
ִ ֵּ֥איש ֶא ִ
ל־א ְׁר ֵֽצֹו׃
וְׁ ִ ֵּ֥איש ֶא ַ
וַ יָׁ ָֹׁ֣מת ַה ֶָ֔מ ֶלְך
וַ יָׁ ֖בֹוא ש ְׁמ ִ֑רֹון
ת־ה ֶ ֖מ ֶלְך ְׁבש ְׁמ ֵֽרֹון׃
וַ יִ ְׁק ְׁב ֵּ֥רּו ֶא ַ
ת־ה ֶ ֜ר ֶכב ַעֹ֣ל ׀ ְׁב ֵּר ַכֹ֣ת ש ְׁמ ֶ֗רֹון
וַ יִ ְׁש ֙טף ֶא ָׁ
ת־ד ָ֔מֹו
ים ֶא ָׁ
וַ יָׁ לֹּ֤ קּו ַה ְׁכ ָׁל ִב ֙
וְׁ ַהזנ֖ ֹות ָׁר ָׁ ִ֑חצּו
הו֖ה ֲא ֶ ֵּ֥שר ִד ֵּ ֵֽבר׃
ִכ ְׁד ַ ֵּ֥בר יְׁ ָׁ

1 Kings 22

Page 13

וְׁ יֶ ֶתרׁ֩ ִד ְׁב ֵּ ֙רי ַא ְׁח ָׁ֜אב
שר ָׁע ֶָׁ֗שה
ל־א ֶ ֹ֣
וְׁ ָׁכ ֲ
שר ָׁב ָָׁ֔נה
שן ֲא ֶ ֹ֣
ּובית ַה ֵּ ֙
ֵּ ֹּ֤
שר ָׁב ָׁנִ֑ה
ל־ה ָׁע ִ ֖רים ֲא ֶ ֹ֣
וְׁ ָׁכ ֶ
ל־ס ֶפר ִד ְׁב ֵּ ֵּ֥רי ַהיָׁ ִ ֖מים ְׁל ַמ ְׁל ֵּ ֵּ֥כי יִ ְׁש ָׁר ֵּ ֵֽאל׃
תּובים ַע ֵּ
ֹוא־הם ְׁכ ִֶ֗
ֲה ֵֽל ֵּ ֹ֣
ם־אב ָׁ ִ֑תיו
וַ יִ ְׁש ַ ֵּ֥כב ַא ְׁח ָׁ ֖אב ִע ֲ
וַ יִ ְׁמלְך ֲא ַחזְׁ ָׁיֵּ֥הּו ְׁבנ֖ ֹו ַת ְׁח ָׁ ֵֽתיו׃ פ
הּודה
ן־א ָָׁ֔סא ָׁמ ַלְ֖ך ַעל־יְׁ ָׁ ִ֑
ֹוש ָׁפ ֙ט ֶב ָׁ
יה ָׁ
וִ ֵֽ
ִב ְׁש ַנֹ֣ת ַא ְׁר ַָ֔בע ְׁל ַא ְׁח ָׁ ֖אב ֶ ֵּ֥מ ֶלְך יִ ְׁש ָׁר ֵּ ֵֽאל׃
לשים וְׁ ָׁח ֵּ ֹּ֤מש ָׁשנָׁ ֙ה ְׁב ָׁמ ְׁל ָ֔כֹו
ן־ש ִ֙
הֹוש ֶ֗ ָׁפט ֶב ְׁ
יְׁ ָׁ
ירּוש ָׁ ִ֑לם
וְׁ ֶע ְׁש ִ ֹּ֤רים וְׁ ָׁח ֵּמ ֙ש ָׁש ָָׁ֔נה ָׁמ ַלְ֖ך ִב ָׁ
ת־ש ְׁל ִ ֵֽחי׃
זּובה ַב ִ
שם ִא ָ֔מֹו ֲע ָׁ ֖
וְׁ ֵּ ֹ֣
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ל־ד ֶרְך ָׁא ָׁ ֵּ֥סא ָׁא ִ ֖ביו
וַ ֵֶּ֗י ֶלְך ְׁב ָׁכ ֶ
הוה׃
א־סר ִמ ֶ ִ֑מנּו ַל ֲע ֵּ֥שֹות ַהיָׁ ָׁ ֖שר ְׁב ֵּע ֵּינֵּ֥י יְׁ ָׁ ֵֽ
ל ָׁ ֹ֣
א־סרּו
ַ ֵּ֥אְך ַה ָׁב ֖מֹות ֵֽל ָׁ ִ֑
ֵּ֥עֹוד ָׁה ָׁעם ְׁמזַ ְׁב ִ ֵּ֥חים ּוֵֽ ְׁמ ַק ְׁט ִ ֖רים ַב ָׁב ֵֽמֹות׃
ם־מ ֶלְך יִ ְׁש ָׁר ֵּ ֵֽאל׃
הֹוש ָׁ ֖פט ִע ֶ ֵּ֥
וַ יַ ְׁש ֵּ ֵּ֥לם יְׁ ָׁ
בּור ֵּ֥תֹו
הֹוש ָׁפט ּוגְׁ ָׁ
וְׁ יֶ֙ ֶתר ִד ְׁב ֵּ ֧רי יְׁ ָׁ
שר נִ ְׁל ָׁ ִ֑חם
ר־ע ָׁ ֖שה וַ ֲא ֶ ֹ֣
ֲא ֶש ָׁ
הּודה׃
ל־ס ֶפר ִד ְׁב ֵּ ֵּ֥רי ַהיָׁ ִ ֖מים ְׁל ַמ ְׁל ֵּ ֵּ֥כי יְׁ ָׁ ֵֽ
תּובים ַע ֵּ
א־הם ְׁכ ִֶ֗
ֲה ֵֽל ֵּ ֹ֣
ימי ָׁא ָׁ ֹ֣סא ָׁא ִ ִ֑ביו
שר נִ ְׁש ַָ֔אר ִב ֵּ ֖
וְׁ יֶ֙ ֶת ֙ר ַה ָׁק ֵּ ָ֔דש ֲא ֶ ֹ֣
ן־ה ָׁ ֵֽא ֶרץ׃
ִב ֵּ ֖ער ִמ ָׁ
ּומ ֶלְך ֵּאין ֶב ֱא ֖דֹום
ֶ ֵּ֥
נִ ָׁ ֵּ֥צב ֶ ֵֽמ ֶלְך׃
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אֹופ ָׁירה ַלזָׁ ָׁ ֖הב
הֹוש ָ֡ ָׁפט ָׁע ָׁש ׁ֩ה ֳאנִ ֙יֹות ַת ְׁר ִ֜שיש ָׁל ֶל ֶ֧כת ִ
יְׁ ָׁ
וְׁ ֹ֣לא ָׁה ָׁלְִ֑ך
ִ ֵֽכי־נִ ְׁש ְׁב ֵּ֥רּו ֳאנִ י֖ ֹות ְׁב ֶע ְׁציֵּ֥ ֹון ָׁ ֵֽג ֶבר׃
ֹוש ָ֔ ָׁפט
ן־א ְׁח ָׁא ֙ב ֶאל־יְׁ ֹ֣ה ָׁ
ִּ֠ ָׁאז ָׁא ַמר ֲא ַחזְׁ ָׁיֹּ֤הּו ֶב ַ
ם־ע ָׁב ֶ ֖דיך ָׁב ֳאנִ יִ֑ ֹות
יֵּ ְׁל ֧כּו ֲע ָׁב ַדי ִע ֲ
הֹוש ָׁ ֵֽפט׃
וְׁ ֵּ֥לא ָׁא ָׁ ֖בה יְׁ ָׁ
ם־אב ָָׁ֔תיו
ֹוש ָׁפ ֙ט ִע ֲ
וַ יִ ְׁש ַכֹּ֤ב יְׁ ֵֽה ָׁ
ם־אב ָָׁ֔תיו ְׁב ִ ֖עיר ָׁדִוֹ֣ד ָׁא ִ ִ֑ביו
וַ יִ ָׁק ֵּב ֙ר ִע ֲ
הֹורם ְׁבנ֖ ֹו ַת ְׁח ָׁ ֵֽתיו׃ ס
וַ יִ ְׁמלְך יְׁ ָׁ ֵּ֥
ן־א ְׁח ֶָׁ֗אב ָׁמ ַלְֹּ֤ך ַעל־יִ ְׁש ָׁר ֵּאל֙ ְׁב ֹ֣ש ְׁמ ָ֔רֹון
ֲא ַחזְׁ ָׁיֹ֣הּו ֶב ַ
הּודה
יהֹוש ָׁ ֖פט ֶ ֹ֣מ ֶלְך יְׁ ָׁ ִ֑
ִב ְׁשנַ ֙ת ְׁש ַ ֹ֣בע ֶע ְׁש ֵּ ָ֔רה ִל ָׁ
וַ יִ ְׁמלֵּ֥ ְך ַעל־יִ ְׁש ָׁר ֵּ ֖אל ְׁשנָׁ ָׁ ֵֽתיִ ם׃

1 Kings 22

Page 16

הוִ֑ה
וַ יַ ֵַּ֥עש ָׁה ַ ֖רע ְׁב ֵּע ֵּינֹ֣י יְׁ ָׁ
ּוב ֶ ֹ֣ד ֶרְך ִא ָ֔מֹו
וַ ֵֶּ֗י ֶלְך ְׁב ֶ ֹּ֤ד ֶרְך ָׁא ִב ֙יו ְׁ
ּוב ֶ ֙ד ֶר ְ֙ך יָׁ ָׁר ְׁב ָׁעֹ֣ם ֶבן־נְׁ ָָׁ֔בט
ְׁ
ֲא ֶ ֵּ֥שר ֶה ֱח ִ ֖טיא ֶאת־יִ ְׁש ָׁר ֵּ ֵֽאל׃
ת־ה ַָ֔ב ַעל
ַ ֵֽוֵּ֛יַ ֲעב ֙ד ֶא ַ
וַ יִ ְֵֽׁש ַת ֲחֶ ֖וה לִ֑ ֹו
להי יִ ְׁש ָׁר ֵָּ֔אל
וַ יַ ְׁכ ֶ֗ ֵּעס ֶאת־יְׁ הוָׁ ֙ה ֱא ֵּ ֹ֣
ר־ע ָׁ ֖שה ָׁא ִ ֵֽביו׃
ְׁכ ֵּ֥כל ֲא ֶש ָׁ

