
1 Kings 22 Page 1 

 
 

 פרק כב 

ל׃ פ ֵֽ אֵּ רָׁ ין ִישְׁ ֵּ֥ ם ּובֵּ ֖ ין ֲארָׁ ֵּ֥ ה בֵּ מָָׁ֔ חָׁ ין ִמלְׁ ֵ֚ ים אֵּ ִנִ֑ ש שָׁ לֹ֣ ֖בּו שָׁ שְׁ  ַויֵּ

 

ית  ִליִשִ֑ ֹ֣ה ַהשְׁ נָׁ י ַבשָׁ ִה֖  ַויְׁ

ל׃  ֵֽ אֵּ רָׁ ֶלְך ִישְׁ ה ֶאל־ֶמֵּ֥ ֖ הּודָׁ ֶלְך־יְׁ ט ֶמֵֽ ֵּ֥ פָׁ הֹושָׁ  ַויֵּ ֵֶּ֛רד יְׁ

 

יו  ָ֔ דָׁ ֙ל ֶאל־ֲעבָׁ אֵּ רָׁ ֶלְך־ִישְׁ אֶמר ֶמֵֽ  ַוי ֹּ֤

ד   ִ֑ עָׁ ת ִגלְׁ מ ֹ֣ נּו רָׁ ֖ י־לָׁ ם ִכֵֽ ֶתֶּ֕ ַדעְׁ  ַהיְׁ

ם׃   ֵֽ ֶלְך ֲארָׁ ּה ִמַי֖ד ֶמֵּ֥ ַחת א תָָׁ֔ ים ִמַקֹ֣ ִשָ֔ נּו ַמחְׁ  ַוֲאַנֹ֣חְׁ

 

ט  פָָׁ֔ ֹושָׁ הֹ֣ י אֶמ֙ר ֶאל־יְׁ  ַו֙

ד   ִ֑ עָׁ ת ִגלְׁ מ ֹ֣ ה רָׁ ֖ מָׁ חָׁ י ַלִמלְׁ ְך ִאִת  ֵּ֥ לֵּ  ֲהתֵּ

ל  אֵָּ֔ רָׁ ֶלְך ִישְׁ ֙ט ֶאל־ֶמֹ֣ פָׁ ֹושָׁ הֵֽ אֶמר יְׁ  ַוי ֹּ֤

מ    ֧מֹוִני כָׁ  ֹוך כָׁ

ך   ַעֶמ֖ י כְׁ ַעִמֵּ֥  כְׁ

יך׃   סּוֶסֵֽ י כְׁ סּוַסֵּ֥  כְׁ



1 Kings 22 Page 2 

 
 

 

ל  ִ֑ אֵּ רָׁ ֶלְך ִישְׁ ט ֶאל־ֶמֹ֣ ֖ פָׁ הֹושָׁ אֶמר יְׁ  ַוי ֵּ֥

ה׃   ֵֽ הוָׁ ר יְׁ ַבֵּ֥ ֵּ֥א ַכ֖יֹום ֶאת־דְׁ ש־נָׁ רָׁ  דְׁ

 

ֹות ִאיש   אֹ֣ ע מֵּ ַבֹ֣ ַארְׁ ִביִאי֮ם כְׁ ת־ַהנְׁ ל ֶאֵֽ ֵּ֥ אֵּ רָׁ ֶלְך־ִישְׁ ץ ֶמֵֽ ב ֙  ַוִיקְׁ

ם  ֶהֶ֗ אֶמר ֲאלֵּ  ַוי ֹ֣

לֵּ    ל ַהאֵּ ִ֑ דָׁ ה ִאם־ֶאחְׁ ֖ מָׁ חָׁ ד ַלִמלְׁ עָׁ  ת ִגלְׁ מ ֵּ֥  ְך ַעל־רָׁ

ּו  רֹ֣  ַוי אמְׁ

ה    ֲעלֵָּ֔

ֶלְך׃   ַיֵּ֥ד ַהֶמֵֽ י בְׁ ֖ ן ֲאד נָׁ ֵּ֥ ִיתֵּ  וְׁ

 

ט  פָָׁ֔ ֹושָׁ הֹ֣ י אֶמ֙ר יְׁ  ַו֙

ֹוד   ֖ה עִ֑ יא ַליהוָׁ ִב  ה נָׁ ין פ ֵּ֥  ַהאֵּ֙

ֹו׃   אֹותֵֽ ה מֵּ ֖ שָׁ רְׁ ִנדְׁ  וְׁ
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ל ׀  ֹ֣ אֵּ רָׁ ֶלְך־ִישְׁ אֶמר ֶמֵֽ ט ַוי ֹ֣ פָָׁ֡ הֹושָׁ ל־יְׁ  ֶאֵֽ

יו   אִתֶ֗ נֵּ י שְׁ א ֜תֹו ַוֲאִנֹ֣ ה מֵּ הוָׁ֙ ר שׁ֩ ֶאת־יְׁ ד ִלדְׁ ֹוד ִאיש־ֶאחָָׁ֡  עֹ֣

ה   ִ֑ לָׁ הּו ֶבן־ִימְׁ יְׁ ֖ ע ִמיכָׁ ָ֔ י ִאם־רָׁ י טֹו֙ב ִכֹ֣ ַלֵּ֥ א עָׁ ַנבֵּ֙ א־ִיתְׁ י ל ֵֽ  ִכִּ֠

ט  פָָׁ֔ ֹושָׁ הֹ֣ י אֶמ֙ר יְׁ  ַו֙

ן׃   ֵֽ ֶלְך כֵּ ר ַהֶמ֖  ַאל־י אַמֵּ֥

 

אֵָּ֔  רָׁ ֶלְך ִישְׁ ֙א ֶמֹ֣ רָׁ דַוִיקְׁ ִ֑ יס ֶאחָׁ ִר֖  ל ֶאל־סָׁ

אֶמר   ַוי ֶּ֕

ה׃   ֵֽ לָׁ הּו ֶבן־ִימְׁ יְׁ ֵּ֥ ה ִמיכָׁ ֖  ַמֲהרָׁ

 

֜אֹו   יש ַעל־ִכסְׁ ִביםׁ֩ ִא֙ ה י שְׁ ָ֡ הּודָׁ ֶלְך־יְׁ ט ֶמֵֽ ֹ֣ פָׁ יהֹושָׁ ל ִוֵֽ אֵָּ֡ רָׁ ֶלְך ִישְׁ  ּוֶמֹ֣

ֶרן    ג ָ֔ ִדי֙ם בְׁ גָׁ ים בְׁ ִשֹּ֤ ֻלבָׁ  מְׁ

ֹון    רִ֑ ַער ש מְׁ ַתח ַשֹ֣  ֶפ֖

ִא֖   ַנבְׁ תְׁ ים ִמֵֽ ִביִאָ֔ ל־ַהנְׁ כָׁ֙ ם׃ וְׁ יֶהֵֽ נֵּ  ים ִלפְׁ
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ֶזִ֑ל ֹ֣י ַברְׁ נֵּ ֖ה ַקרְׁ ַנֲענָׁ ן־כְׁ ֵּ֥ה ֶבֵֽ ִקיָׁ ֹו ִצדְׁ  ַוַיֵַּ֥עש ל 

י אֶמר֙   ַו֙

ה   ָ֔ הוָׁ ר יְׁ ַמֹ֣ ה־אָׁ  כ ֵֽ

ם׃   ֵֽ ם ַעד־ַכֹּלתָׁ ֖ ח ֶאת־ֲארָׁ ַנַגֵּ֥ ֶלה תְׁ אֵּ   בְׁ

 

ר   אמ ִ֑ ן לֵּ ֖ ים כֵּ ִאֵּ֥ ים ִנבְׁ ִבִאָ֔ ל־ַהנְׁ כָׁ  וְׁ

ח  ַלָ֔ ַהצְׁ ֙ד וְׁ עָׁ ת ִגלְׁ מ ֹּ֤ ה רָׁ  ֲעלֵּ 

ַתֵּ֥   נָׁ ֶלְך׃ וְׁ ַיֵּ֥ד ַהֶמֵֽ ֖ה בְׁ הוָׁ  ן יְׁ

 

ר  אמ ָ֔ י֙ו לֵּ לָׁ ר אֵּ הּו ִדֶבֹּ֤ יְׁ א ִמיכֶָׁ֗ ר ֹ֣ ְך ׀ ִלקְׁ ַלֹ֣ ְך ֲאֶשר־הָׁ אָׁ  ַהַמלְׁ  וְׁ

ֶלְך   ד ֖טֹוב ֶאל־ַהֶמִ֑ ֵּ֥ ה־ֶאחָׁ ים ֶפֵֽ ִביִא  י ַהנְׁ ֧ רֵּ א ִדבְׁ ה־נָׁ   ִהנֵּ

תָׁ    רְׁ ִדַבֵּ֥ ם וְׁ ֶה֖ ד מֵּ ר ַאַחֵּ֥ ַב  ךֶ֗ ִכדְׁ רְׁ בָׁ ֹ֣א דְׁ י־נָׁ ִהֵֽ ֹוב׃ יְׁ  טֵֽ

 

הּו  יְׁ ִ֑ אֶמר ִמיכָׁ  ַוי ֖

ר׃   ֵֽ ֹו ֲאַדבֵּ י א תֵּ֥ ַל֖ הוָׁ ה אֵּ ר יְׁ ר י אַמ֧ י ֶאת־ֲאֶש֙ ה ִכִּ֠ ֶּ֕ הוָׁ  ַחי־יְׁ
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בֹו֮א ֶאל־ַהֶמֶלְך    ַויָׁ

יו לֶָׁ֗ ֶלְך אֵּ אֶמר ַהֶמ֜  ַוי ֙

ל   ִ֑ דָׁ ה ִאם־ֶנחְׁ ֖ מָׁ חָׁ ד ַלִמלְׁ עָׁ  ת ִגלְׁ מ ֵּ֥ ְך ֶאל־רָׁ לֵּ  הּ֙ו ֲהנֵּ יְׁ  ִמיכָׁ֙

יו֙  לָׁ אֶמר אֵּ  ַוי ֹּ֤

ח עֲ   ַלָ֔ ַהצְׁ ֹ֣ה וְׁ  לֵּ

ֶלְך׃   ַיֵּ֥ד ַהֶמֵֽ ֖ה בְׁ הוָׁ ן יְׁ ַתֵּ֥ נָׁ  וְׁ
  

ֶלְך י֙ו ַהֶמָ֔ לָׁ אֶמר אֵּ  ַוי ֹּ֤

ך   ִבֶעִ֑ י ַמשְׁ ים ֲאִנֹ֣ ִמ֖ עָׁ ה פְׁ  ַעד־ַכֶמֵּ֥

ה׃   ֵֽ הוָׁ ם יְׁ ֵּ֥ שֵּ ת בְׁ י ַרק־ֱאֶמ֖ ַל  ר אֵּ ֵּ֥ ַדבֵּ א־תְׁ ֶשר ל ֵֽ  ֲאִּ֠
  

אֶמר   ַוי ֶ֗

ִרָ֔   ים ֶאל־ֶההָׁ פ ִצֹ֣ ֙ל נְׁ אֵּ רָׁ ל־ִישְׁ יִתי ֶאת־כָׁ ִאֹּ֤  ים רָׁ

ה    ם ר ֶעִ֑ ֶה֖ ין־לָׁ ר אֵּ אן ֲאֶשֵּ֥  ַכצ ֶּ֕

֙ה   הוָׁ אֶמר יְׁ  ַוי ֹּ֤

ֶלה    אֵָּ֔ ים לָׁ א־ֲאד ִנֹ֣  ל ֵֽ

ֹום׃    לֵֽ שָׁ י֖תֹו בְׁ בֵּ ּובּו ִאיש־לְׁ שֵּ֥  יָׁ
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ט  ִ֑ פָׁ הֹושָׁ ל ֶאל־יְׁ ֖ אֵּ רָׁ ֶלְך־ִישְׁ אֶמר ֶמֵֽ  ַוי ֵּ֥

יך  ֶלָ֔ ִתי אֵּ רְׁ ַמֹ֣  ֲהלֹו֙א אָׁ

י   י ֖טֹוב ִכֵּ֥ ַל  א עָׁ ֵּ֥ ַנבֵּ ֹוא־ִיתְׁ ע׃ לֵֽ ֵֽ  ִאם־רָׁ

 

אֶמר   ַוי ֶּ֕

ִ֑ה  הוָׁ ַבר־יְׁ ע דְׁ ַמֹ֣ ן שְׁ ֖ כֵּ  לָׁ

ֹו   אָ֔ ב ַעל־ִכסְׁ ֹ֣ ֙ה י שֵּ הוָׁ יִתי ֶאת־יְׁ ִאֹּ֤  רָׁ

יו   לָָׁ֔ ד עָׁ ֹ֣ ִי֙ם ע מֵּ ַמ֙ א ַהשָׁ ֹּ֤ בָׁ ל־צְׁ כָׁ  וְׁ

ֹו׃   מ אלֵֽ  ִמיִמי֖נֹו ּוִמשְׁ

 

ה   ֶ֗ הוָׁ אֶמר יְׁ  ַוי ֹ֣

ת ִגלְׁ    מ ֹ֣ רָׁ ל בְׁ ִיפ ֖ ַעל וְׁ ַיֶּ֕ ב וְׁ אָָׁ֔ ַפֶת֙ה ֶאת־ַאחְׁ י יְׁ ד ִמֹּ֤ ִ֑  עָׁ

ה׃   כ ֵֽ ר בְׁ ֖ ֶזֵּ֥ה א מֵּ ה וְׁ כ ָ֔ אֶמר ֶז֙ה בְׁ  ַוי ֹּ֤
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ּוַח   רֶ֗ ֹ֣א הָׁ צֵּ  ַויֵּ

ה   ָ֔ הוָׁ ֹ֣י יְׁ נֵּ ֵַּ֛יֲעמ ֙ד ִלפְׁ  ַוֵֽ

אֶמר    ַוי ֖

נּו    י ֲאַפֶתִ֑  ֲאִנֹ֣

יו   ֖ לָׁ הוָׁ ה אֵּ אֶמר יְׁ  ַוי ֧

ה׃    ֵֽ  ַבמָׁ

 

אֶמר    ַוי ֶ֗

ֶקר   ּוַח ֶשָ֔ יִתי֙ רֹ֣ ִי֙ הָׁ ֙א וְׁ צֵּ  אֵּ

י     ִפ֖ יו בְׁ ִ֑ ִביאָׁ ל־נְׁ  כָׁ

אֶמר    ַוי ֶ֗

ל    ַגם־תּוכָָׁ֔ ַפֶת֙ה וְׁ  תְׁ

ן׃    ֵֽ ה־כֵּ א ַוֲעשֵּ ֖  צֵּ
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ֶקר   ּוַח ֶשָ֔ ֙ה רֹ֣ הוָׁ ן יְׁ ַתֹּ֤ ה נָׁ ה ִהנֵּ֙ ַעתֶָׁ֗  וְׁ

ֶלה   ִ֑ יך אֵּ ִביֶאֹ֣ ל־נְׁ י כָׁ ִפ֖  בְׁ

ה׃   ֵֽ עָׁ יך רָׁ ֶל֖ ר עָׁ ה ִדֶבֵּ֥ ָ֔ יהוָׁ  ַוֵֽ
  

ֹ֣הּו  ִקיָׁ ה ַוִיַג֙ש ִצדְׁ ַנֲענָָׁ֔ ן־כְׁ  ֶבֵֽ

ִחי  הּו ַעל־ַהֶלִ֑ יְׁ ֖ ה ֶאת־ִמיכָׁ  ַוַיֶכֵּ֥

אֶמר   ַוי ֶּ֕

ְך׃   ֵֽ ר אֹותָׁ ֵּ֥ ַדבֵּ י לְׁ ִאִת֖ הוָׁ ה מֵּ ּוַח־יְׁ ר רֵֽ ַב֧ ה עָׁ י־ֶז֙  אֵּ
  

הּו  יְׁ אֶמר ִמיכָָׁ֔  ַוי ֹ֣

ּוא  ֹום ַההִ֑ ה ַביֹ֣ ךֵּ֥ ר ֶא֖  ִהנְׁ

ה׃   ֵֽ בֵּ חָׁ הֵּ ֶדר לְׁ ֶח֖ ֶדר בְׁ א ֶחֵּ֥ ב   ר תָׁ  ֲאֶשֵּ֥
  

לֶ  י אֶמ֙ר ֶמֹ֣ לַו֙ אֵָּ֔ רָׁ  ְך ִישְׁ

הּו   יְׁ ח ֶאת־ִמיכָָׁ֔  ַקֵ֚

יר   ִעִ֑ ן ַשר־הָׁ מ ֹ֣ הּו ֶאל־אָׁ ֖  ַוֲהִשיבֵּ

ֶלְך׃   ש ֶבן־ַהֶמֵֽ ֖ ֶאל־יֹואָׁ  וְׁ
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תֶָׁ֗   ַמרְׁ אָׁ  וְׁ

ֶלְך    ר ַהֶמָ֔ ַמֹ֣ ה אָׁ  כ ֵ֚

ֶלא    ית ַהֶכִ֑ ֹ֣ ימּו ֶאת־ֶז֖ה בֵּ  ִשֵּ֥

ַחץ    ִים ַלָ֔ ַח֙ץ ּוַמֹ֣ ֶחם ַל֙ הּו ֶלֹּ֤ ַהֲאִכיֻל֙  וְׁ

שָׁ    י בְׁ ד ב ִאֵּ֥ ֹום׃ ַע֖  לֵֽ

 

הּו  יְׁ אֶמר ִמיכָָׁ֔  ַוי ֹ֣

י   ֖ה ִבִ֑ הוָׁ ר יְׁ א־ִדֶבֵּ֥ ֹום ל ֵֽ לָ֔ שָׁ שּו֙ב בְׁ ֹוב תָׁ  ִאם־שֹּ֤

אֶמר   ַוי ֶּ֕

ם׃  ֵֽ ים ֻכלָׁ ֖עּו ַעִמֵּ֥  ִשמְׁ

 

ד׃ ֵֽ עָׁ ת ִגלְׁ מ ֵּ֥ ה רָׁ ֖ הּודָׁ ֶלְך־יְׁ ט ֶמֵֽ ֵּ֥ פָׁ יהֹושָׁ ל וְׁ אֵּ  רָׁ ֶלְך־ִישְׁ  ַוַיַ֧על ֶמֵֽ
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ֶלְך  ט ַוי אֶמרׁ֩ ֶמ֙ פֶָׁ֗ הֹושָׁ ל ֶאל־יְׁ אֵּ֜ רָׁ  ִישְׁ

ה  מָָׁ֔ חָׁ א ַבִמלְׁ ב ֹ֣ ֙ש וָׁ ַחפֵּ  ִהתְׁ

יך  ֶדִ֑ גָׁ ש בְׁ ַבֹ֣ ה לְׁ ֖ ַאתָׁ  וְׁ

ל  אֵָּ֔ רָׁ ֶלְך ִישְׁ ֙ש ֶמֹ֣ ַחפֵּ  ַוִיתְׁ

ה׃  ֵֽ מָׁ חָׁ ֖בֹוא ַבִמלְׁ  ַויָׁ

 

ִי֙ם   ַנ֙ ים ּושְׁ לִשֹּ֤ ֶכב ֲאֶשר־֜לֹו שְׁ ֶר֙ יׁ֩ הָׁ רֵּ ֹ֣ה ֶאת־שָׁ ם ִצּוָׁ ָ֡ ֶלְך ֲארָׁ ר ּוֶמֹ֣ אמ ָ֔  לֵּ

ֹול    דִ֑ ֶאת־גָׁ ן וְׁ ט ֖ ּו ֶאת־קָׁ ֲחמָ֔ ֹ֣ א ִתלָׁ  ל ֵ֚

ֹו׃    ַבדֵֽ ל לְׁ ֖ אֵּ רָׁ ֶלְך ִישְׁ ם־ֶאת־ֶמֵּ֥ י ִאֵֽ  ִכ 

 

ט  פֶָׁ֗ הֹושָׁ ֶכב ֶאת־יְׁ ֶר֜ י הָׁ ֙ רֵּ אֹותׁ֩ שָׁ י ִכרְׁ ִהָ֡  ַויְׁ

רּו֙   מְׁ ֵֽ ה אָׁ מָׁ ֹּ֤ הֵּ  וְׁ

ּוא   ל הָ֔ ֹ֣ אֵּ רָׁ ֶלְך־ִישְׁ ְך ֶמֵֽ  ַאֹ֣

ם ִ֑ חֵּ ִהלָׁ יו לְׁ ֖ לָׁ רּו עָׁ ֻסֵּ֥  ַויָׁ

ק ַע֖ ט׃  ַוִיזְׁ ֵֽ פָׁ הֹושָׁ  יְׁ
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ּוא  ל הִ֑ ֖ אֵּ רָׁ ֶלְך ִישְׁ י־ל א־ֶמֵּ֥ ֶכב ִכֵֽ ֶרָ֔ י הָׁ ֹ֣ רֵּ אֹו֙ת שָׁ י ִכרְׁ ִהֶ֗  ַויְׁ

יו׃  ֵֽ ַאֲחרָׁ ֖שּובּו מֵּ  ַויָׁ

 

ֹו   ֻתמָ֔ ֶקֶש֙ת לְׁ ְך ַב֙ ַשֹּ֤ יש מָׁ ִאֶ֗  וְׁ

ִֵּ֑֛ן  יָׁ ין ַהִשרְׁ ֹ֣ ים ּובֵּ ִָק֖ בָׁ ין ַהדְׁ ֵּ֥ ל בֵּ אֵָּ֔ רָׁ ֶלְך ִישְׁ  ַוַיֶכ֙ה ֶאת־ֶמֹ֣

ֹו  בֶ֗ ַרכָׁ אֶמר לְׁ  ַוי ֹ֣

ך    דְׁ ְך יָׁ  ֲהפ ֵּ֥

ַמֲחֶנ֖ה  ִני ִמן־ַהֵֽ ֵּ֥ הֹוִציאֵּ  וְׁ

יִתי׃    ֵֽ ֳחלֵּ י הָׁ  ִכֵּ֥

 

ּוא  ֹום ַההָ֔ ֙ה ַביֹ֣ מָׁ חָׁ  ַוַתֲעֶלֹּ֤ה ַהִמלְׁ

ם  ִ֑ ַכח ֲארָׁ ה נ ֹ֣ ֖ בָׁ כָׁ ד ַבֶמרְׁ ֳעמָׁ  ֧ה מָׁ יָׁ ֶלְך הָׁ ַהֶמֶ֗  וְׁ

ֶרב  ֶעָ֔ ת בָׁ ֹ֣מָׁ  ַויָׁ

ֶכב׃  ֵֽ רָׁ יק הָׁ ֵּ֥ ה ֶאל־חֵּ ֖ ם־ַהַמכָׁ ֶצק ַדֵֽ  ַוִיֵּ֥
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ר  אמ ִ֑ ֶמש לֵּ א ַהֶש֖ ב ֵּ֥ ה כְׁ ַמֲחֶנָ֔ ֙ה ַבֵֽ ִרנָׁ ר הָׁ  ַוַיֲעב ֹּ֤

יש ֶאל־ִעי֖רֹו    ִאֵּ֥

ֹו׃   צֵֽ יש ֶאל־ַארְׁ ִאֵּ֥  וְׁ

 

ֶלְך  ת ַהֶמָ֔ ֹ֣מָׁ  ַויָׁ

ֹון  רִ֑ ֖בֹוא ש מְׁ  ַויָׁ

ֹון׃  רֵֽ ש מְׁ ֶלְך בְׁ ּו ֶאת־ַהֶמ֖ רֵּ֥ בְׁ  ַוִיקְׁ

 

ֹון  רֶ֗ ת ש מְׁ ַכֹ֣ רֵּ ל ׀ בְׁ ֶכב ַעֹ֣ ֶר֜ ף ֶאת־הָׁ ט ֙  ַוִישְׁ

ֹו ַויָׁ  מָ֔ ִבי֙ם ֶאת־דָׁ לָׁ קּו ַהכְׁ  לֹּ֤

צּו    ִ֑ חָׁ ַהז ֖נֹות רָׁ  וְׁ

ר׃   ֵֽ ר ִדבֵּ ֖ה ֲאֶשֵּ֥ הוָׁ ר יְׁ ַבֵּ֥  ִכדְׁ
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ב   אָׁ֜ י ַאחְׁ ֙ רֵּ ֶיֶתרׁ֩ ִדבְׁ  וְׁ

ה    שֶָׁ֗ ר עָׁ ל־ֲאֶשֹ֣ כָׁ  וְׁ

ה    נָָׁ֔ ר בָׁ ן֙ ֲאֶשֹ֣ ית ַהשֵּ ֹּ֤  ּובֵּ

ִ֑ה    נָׁ ר בָׁ ים ֲאֶשֹ֣ ִר֖ ל־ֶהעָׁ כָׁ  וְׁ

ם   ֹ֣ ֹוא־הֵּ ל׃ ֲהלֵֽ ֵֽ אֵּ רָׁ י ִישְׁ ֵּ֥ כֵּ ַמלְׁ ים לְׁ ִמ֖ י ַהיָׁ ֵּ֥ רֵּ ֶפר ִדבְׁ ים ַעל־סֵּ  תּוִבֶ֗  כְׁ

 

יו  ִ֑ ב ִעם־ֲאב תָׁ ֖ אָׁ ב ַאחְׁ ַכֵּ֥  ַוִישְׁ

יו׃ פ  ֵֽ תָׁ ֖נֹו ַתחְׁ ֵּ֥הּו בְׁ יָׁ ְך ֲאַחזְׁ ל   ַוִימְׁ

 

ה   ִ֑ הּודָׁ ְך ַעל־יְׁ ַל֖ א מָׁ סָָׁ֔ ֙ט ֶבן־אָׁ פָׁ ֹושָׁ  ִויהֵֽ

  ֵֽ אֵּ רָׁ ֶלְך ִישְׁ ב ֶמֵּ֥ ֖ אָׁ ַאחְׁ ע לְׁ ַבָ֔ ַנֹ֣ת ַארְׁ  ל׃ ִבשְׁ

 

ֹו   כָ֔ לְׁ מָׁ ֙ה בְׁ נָׁ ש שָׁ ֹּ֤ מֵּ חָׁ ים וְׁ לִש֙ ט ֶבן־שְׁ פֶָׁ֗ הֹושָׁ  יְׁ

  ִ֑ לָׁ ְך ִבירּושָׁ ַל֖ ה מָׁ נָָׁ֔ ֙ש שָׁ מֵּ חָׁ ים וְׁ ִרֹּ֤ ֶעשְׁ  םוְׁ

י׃   ִחֵֽ ה ַבת־ִשלְׁ ֖ ֹו ֲעזּובָׁ ם ִאמָ֔ ֹ֣ שֵּ  וְׁ
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יו  ִב֖ א אָׁ ֵּ֥ סָׁ ֶרְך אָׁ ל־ֶד  כָׁ ֶלְך בְׁ  ַויֵֶּ֗

ֹות   נּו ַלֲעשֵּ֥ ר ִמֶמִ֑ ֹ֣ ה׃ ל א־סָׁ ֵֽ הוָׁ י יְׁ ֵּ֥ ינֵּ עֵּ ר בְׁ ֖ שָׁ  ַהיָׁ

 

רּו   ִ֑ א־סָׁ ֖מֹות ל ֵֽ ְך ַהבָׁ  ַאֵּ֥

ֹות׃   מֵֽ ים ַבבָׁ ִר֖ ַקטְׁ מְׁ ים ּוֵֽ ִחֵּ֥ ַזבְׁ ם מְׁ עָׁ  ֹוד הָׁ  עֵּ֥

 

ל׃  ֵֽ אֵּ רָׁ ֶלְך ִישְׁ ט ִעם־ֶמֵּ֥ ֖ פָׁ הֹושָׁ ם יְׁ ֵּ֥ לֵּ  ַוַישְׁ

 

ֹו   תֵּ֥ בּורָׁ ט ּוגְׁ פָׁ  הֹושָׁ י יְׁ ֧ רֵּ ֶתר ִדבְׁ ֶי֙  וְׁ

ם   ִ֑ חָׁ ר ִנלְׁ ה ַוֲאֶשֹ֣ ֖ שָׁ  ֲאֶשר־עָׁ

ה׃ֲה   ֵֽ הּודָׁ י יְׁ ֵּ֥ כֵּ ַמלְׁ ים לְׁ ִמ֖ י ַהיָׁ ֵּ֥ רֵּ ֶפר ִדבְׁ ים ַעל־סֵּ  תּוִבֶ֗ ם כְׁ ֹ֣ א־הֵּ  ל ֵֽ

 

יו   ִבִ֑ א אָׁ ֹ֣ סָׁ י אָׁ ֖ ר ִבימֵּ ַאָ֔ ר ִנשְׁ ש ֲאֶשֹ֣ ָ֔ דֵּ ֶת֙ר ַהקָׁ ֶי֙  וְׁ

ֶרץ׃   ֵֽ אָׁ ר ִמן־הָׁ ֖  ִבעֵּ

 

ין ֶבֱא֖דֹום   ֶלְך אֵּ   ּוֶמֵּ֥

ֶלְך׃   ב ֶמֵֽ ֵּ֥  ִנצָׁ
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ֹות    הׁ֩ ֳאִני֙ שָׁ ט עָׁ פָָׁ֡ הֹושָׁ ב יְׁ ֖ הָׁ ה ַלזָׁ ירָׁ ֶכת אֹוִפ  ֶל֧ יש לָׁ ִש֜  ַתרְׁ

ְך   ִ֑ לָׁ א הָׁ ל ֹ֣  וְׁ

ֶבר׃    ֵֽ ֹון גָׁ יֵּ֥ ֶעצְׁ ּו ֳאִנ֖יֹות בְׁ רֵּ֥ בְׁ י־ִנשְׁ  ִכֵֽ

 

ט   פָָׁ֔ ֹושָׁ הֹ֣ ֙ב ֶאל־יְׁ אָׁ ֹּ֤הּו ֶבן־ַאחְׁ יָׁ ר ֲאַחזְׁ ַמ  ז אָׁ  אִָּׁ֠

ֹות    ֳאִניִ֑ יך בָׁ ֶד֖ י ִעם־ֲעבָׁ ַד  ֧כּו ֲעבָׁ לְׁ  יֵּ

ט׃   ֵֽ פָׁ הֹושָׁ ה יְׁ ֖ בָׁ א אָׁ ל ֵּ֥  וְׁ

 

יו ַוִישְׁ  ֙ט ִעם־ֲאב תָָׁ֔ פָׁ ֹושָׁ הֵֽ ב יְׁ  ַכֹּ֤

יו  ִבִ֑ ד אָׁ ִוֹ֣ יר דָׁ ִע֖ יו בְׁ ֙ר ִעם־ֲאב תָָׁ֔ בֵּ  ַוִיקָׁ

יו׃ ס  ֵֽ תָׁ ֖נֹו ַתחְׁ ם בְׁ ֵּ֥ הֹורָׁ ְך יְׁ ל   ַוִימְׁ

 

ֹון   רָ֔ מְׁ ש ֹ֣ ֙ל בְׁ אֵּ רָׁ ְך ַעל־ִישְׁ ַלֹּ֤ ב מָׁ אֶָׁ֗ ֹ֣הּו ֶבן־ַאחְׁ יָׁ  ֲאַחזְׁ

ֶלְך יְׁ    ט ֶמֹ֣ ֖ פָׁ ה ִליהֹושָׁ ָ֔ רֵּ ע ֶעשְׁ ַבֹ֣ ַנ֙ת שְׁ ה ִבשְׁ ִ֑  הּודָׁ

ִים׃  ֵֽ תָׁ נָׁ ל שְׁ ֖ אֵּ רָׁ ְך ַעל־ִישְׁ לֵּ֥  ַוִימְׁ
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ִ֑ה הוָׁ ֹ֣י יְׁ ינֵּ עֵּ ע בְׁ ַר֖  ַוַיֵַּ֥עש הָׁ

ֹו  ֶרְך ִאמָ֔ ֶדֹ֣ ִבי֙ו ּובְׁ ֶרְך אָׁ ֶדֹּ֤ ֶלְך בְׁ  ַויֵֶּ֗

ט   בָָׁ֔ ם ֶבן־נְׁ ֹ֣ עָׁ בְׁ רָׁ ֶרְ֙ך יָׁ ֶד֙  ּובְׁ

ל׃   ֵֽ אֵּ רָׁ יא ֶאת־ִישְׁ ר ֶהֱחִט֖  ֲאֶשֵּ֥

 

ַעל  ֵַּ֛יֲעב ֙ד ֶאת־ַהַבָ֔  ַוֵֽ

ַתֲחוֶ֖  שְׁ ֹו ַוִיֵֽ  ה לִ֑

ל  אֵָּ֔ רָׁ י ִישְׁ ֹ֣ ֙ה ֱאלהֵּ הוָׁ ס ֶאת־יְׁ עֵֶּ֗  ַוַיכְׁ

יו׃   ִבֵֽ ה אָׁ ֖ שָׁ ל ֲאֶשר־עָׁ כ ֵּ֥  כְׁ


