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ספר מלכים ב פרק א
מֹוא ֙ב ְביִּ ְש ָר ֵ֔אל
וַ יִּ ְפ ַ ַׁ֤שע ָ
ַא ֲח ֵ֖רי ֥מֹות ַא ְח ָ ָֽאב׃
וַ יִּ ֙פ ֹׁל ֲא ַחזְ ָָ֜יה ְב ַעַ֣ד ַה ְש ָב ָָ֗כה ַב ֲע ִּליָ ֛תֹו ֲא ֥שר ְבש ְֹׁמ ֵ֖רֹון
וַ יָ ַָּ֑חל
וַ יִּ ְש ַלַ֣ח ַמ ְל ָא ִֵּ֔כים
וַ ַׁ֤י ֹׁאמר ֲאלה ֙ם
ֹלהי ע ְק ֵ֔רֹון
בּוב ֱא ַ֣
ְל ַ֣כּו ִּד ְר ָ֗שּו ְב ַ ַׁ֤ב ַעל זְ ֙
ִּאם־א ְחיֵ֖ה מ ֳח ִּ ֥לי זָֽה׃ ס
הוה ִּדב ֙ר אל־א ִּליָ ַ֣ה ַה ִּת ְש ִֵּ֔בי
ּומ ְל ַ ַ֣אְך יְ ָ ָ֗
ַ
ַ֣קּום ֲע ֵ֔לה ִּל ְק ַ ֵ֖ראת ַמ ְל ֲאכַ֣י ָֽמלְך־ש ְֹׁמ ָּ֑רֹון
וְ ַדבַ֣ר ֲאל ֵ֔הם
ים ְביִּ ְש ָר ֵ֔אל
ֹלה ֙
ין־א ִּ
ַ ָֽה ִּמ ְב ִּ ַׁ֤לי א ֱ
ַאת ֙ם ָֽהֹׁ ְל ִֵּ֔כים ִּל ְד ֹ֕ר ֹׁש
ֹלהי ע ְק ָֽרֹון׃
ְב ַ ֥ב ַעל זְ ֵ֖בּוב ֱא ֥
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הוה
ה־א ַ ַ֣מר יְ ָ ֵ֔
וְ ָל ֙כן ָֽכֹׁ ָ
ית ָ ֛שם ָֽל ֹׁא־ת ֥רד ִּמ ֵ֖מנָ ה
ר־ע ִּ ֥ל ָ
ַה ִּמ ָָּ֞טה ֲאש ָ
ִּ ַ֣כי ַ֣מֹות ָת ָּ֑מּות
וַ יֵ֖לְך א ִּליָ ָֽה׃
וַ יָ ֥שּובּו ַה ַמ ְל ָא ִּ ֵ֖כים א ָלָּ֑יו
יהם
וַ ֥י ֹׁאמר ֲאל ֵ֖
ַמה־ז֥ה ַש ְב ָֽתם׃
אמ ֙רּו א ָ֜ ָליו
וַ י ֹׁ ְ

אתנּו וַ ַ֣י ֹׁאמר אלינּו
ִּ ַ֣איש ׀ ָע ָלַ֣ה ִּל ְק ָר ָ֗

ם וְ ִּד ַב ְר ַ֣תם א ָ֗ ָליו
ר־ש ַלַ֣ח א ְתכ ֒
ל־ה ַ֣מלְך ֲאש ָ
ְל ַ֣כּו שּובּו א ַ
ים ְביִּ ְש ָר ֵ֔אל
ֹלה ֙
ין־א ִּ
הוה ַ ָֽה ִּמ ְב ִּ ַׁ֤לי א ֱ
ֹֹּׁ֚כה ָא ַ ַ֣מר יְ ָ ֵ֔
ֹלהי ע ְק ָּ֑רֹון
ַא ָ ַ֣תה ש ֵֹׁ֔ל ַח ִּל ְד ֹ֕ר ֹׁש ְב ַ ֥ב ַעל זְ ֵ֖בּוב ֱא ַ֣
ית ָ ֛שם ָֽל ֹׁא־ת ֥רד ִּמ ֵ֖מנָ ה
ר־ע ִּ ֥ל ָ
ָ֠ ָלכן ַה ִּמ ָָּ֞טה ֲאש ָ
י־מֹות ָת ָֽמּות׃
ִּ ָֽכ ֥
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וַ יְ ַדבַ֣ר ֲאל ֵ֔הם
אתכָּ֑ם
ֹּ֚מה ִּמ ְש ַ ַ֣פט ָה ִֵּ֔איש ֲא ֥שר ָע ָלֵ֖ה ִּל ְק ַר ְ
ת־ה ְד ָב ִּ ֵ֖רים ָה ָֽאלה׃
יכם א ַ
וַ יְ ַדבַ֣ר ֲאל ֵ֔
אמ ַ֣רּו א ָ֗ ָליו
וַ י ֹׁ ְ
ִּ ֹּ֚איש ַ ַ֣ב ַעל ש ֵ֔ ָער
וְ אז֥ ֹור ֵ֖עֹור ָאזַ֣ ּור ְב ָמ ְת ָנָּ֑יו
אמר
וַ י ֹׁ ַֹ֕
א ִּליָ ֥ה ַה ִּת ְש ִּ ֵ֖בי ָֽהּוא׃
ר־ח ִּמ ִּ ֵ֖שים וַ ֲח ִּמ ָ ָּ֑שיו
וַ יִּ ְש ַ ֥לח א ָל֛יו ַש ֲ
וַ יַ ַַ֣על א ָ֗ ָליו
ל־ר ֹׁאש ָה ֵָ֔הר
וְ ִּהנ ֙ה יֹׁש ֙ב ַע ַ֣
וַ יְ ַדבַ֣ר א ֵ֔ ָליו
ֹלהים ַה ֥מלְך ִּד ֵ֖בר
ִּ ֹּ֚איש ָ ָֽה ֱא ִֵּ֔
ָֽר ָדה׃

2 Kings 1

Page 4

ם
ל־שר ַה ֲח ִּמ ִּשי ֒
וַ יַ ֲענַ֣ה א ִּל ָָ֗יהּו וַ יְ ַדבר א ַ ַ֣
ים ֵָ֔אנִּ י
ֹלה ֙
ם־איש ֱא ִּ
וְ ִּא ִּ ַׁ֤
ן־ה ָש ֵַ֔מיִּ ם
ַׁ֤תרד א ֙ש ִּמ ַ
ת־ח ִּמ ָּ֑שיך
ֹׁאכל א ְֹׁתךֵ֖ וְ א ֲ
וְ ת ַ ֥
ן־ה ָש ֵַ֔מיִּ ם
וַ ַׁ֤תרד א ֙ש ִּמ ַ
ת־ח ִּמ ָ ָֽשיו׃
אכל א ֵֹׁ֖תֹו וְ א ֲ
וַ ֥ת ֹׁ ַ
ר־ח ִּמ ִּ ֥שים ַא ֵ֖חר וַ ֲח ִּמ ָ ָּ֑שיו
וַ ָָ֜י ָשב וַ יִּ ְש ַ ֥לח א ָל֛יו ַש ֲ
וַ יַ֙ ַ ֙ען וַ יְ ַדבַ֣ר א ֵ֔ ָליו
ה־א ַ ֥מר ַה ֵ֖מלְך
ֹלהים ָֽכֹׁ ָ
ִּ ֹּ֚איש ָה ֱא ִֵּ֔
ְמה ָ ֥רה ָֽר ָדה׃
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ם
וַ יַ ַַ֣ען א ִּליָ ה וַ יְ ַדבַ֣ר ֲאליה ֒
ים ֵָ֔אנִּ י
ֹלה ֙
ם־איש ָ ָֽה ֱא ִּ
ִּא ִּ ַׁ֤
ן־ה ָש ֵַ֔מיִּ ם
ַׁ֤תרד א ֙ש ִּמ ַ
ת־ח ִּמ ָּ֑שיך
ֹׁאכל א ְֹׁתךֵ֖ וְ א ֲ
וְ ת ַ ֥
ן־ה ָש ֵַ֔מיִּ ם
ים ִּמ ַ
ֹלה ֙
ש־א ִּ
וַ ַׁ֤תרד א ֱ
ת־ח ִּמ ָ ָֽשיו׃
אכל א ֵֹׁ֖תֹו וְ א ֲ
וַ ֥ת ֹׁ ַ
ר־ח ִּמ ִּ ֥שים ְש ִּל ִּ ֵ֖שים וַ ֲח ִּמ ָ ָּ֑שיו
וַ ָָ֗י ָשב וַ יִּ ְש ַל֛ח ַש ֲ
ישי
ר־ה ֲח ִּמ ִּ֙שים ַה ְש ִּל ִָּ֜
וַ ַַּ֡י ַעל וַ יָ ב ֹׁ ֩א ַש ַ
ל־ב ְר ָכַ֣יו ׀ ְל ַ֣נֶ֣גד א ִּל ָָ֗יהּו
וַ יִּ ְכ ַ ֥רע ַע ִּ
וַ יִּ ְת ַח ַׁ֤נֶ֣ן א ָל ֙יו וַ יְ ַדבַ֣ר א ֵ֔ ָליו
ר־נַ֣א נַ ְפ ִָּ֗שי
ֹלהים ִּ ָֽת ַיק ָ
ִּ ֹּ֚איש ָ ָֽה ֱא ִֵּ֔
וְ ֙נפש ֲע ָב ֥דיךָֽ ֛אלה ֲח ִּמ ִּ ֵ֖שים ְבעינָֽיך׃
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ן־ה ָש ֵַ֔מיִּ ם
ָ֠ ִּהנה ָ ַׁ֤י ְֶ֣ר ָדה א ֙ש ִּמ ַ
יהם
ת־ח ִּמש ָּ֑
ת־ש ָּ֞ני ָש ֵ֧רי ַה ֲח ִּמ ִּ ֛שים ָה ִּראש ִֹּׁנֵ֖ים וְ א ֲ
ֹׁאכל א ְ
ַוָ֠ת ַ
וְ ַע ָֹ֕תה ִּתי ַ ֥קר נַ ְפ ִּ ֵ֖שי ְבעינָֽיך׃ ס
ל־א ִּל ֵָ֔יהּו
וַ יְ ַד ָּ֞בר ַמ ְל ַ ַׁ֤אְך יְ הוָ ֙ה א ַ֣
אֹותֹו
ַ֣רד ֵ֔
ירא ִּמ ָפ ָנָּ֑יו
ל־ת ָ ֵ֖
ַא ִּ
וַ יָ ֛ ֶָ֣קם
ל־ה ָֽמלְך׃
אֹותֹו א ַ
וַ ֥יֶ֣רד ֵ֖
וַ יְ ַד ֙בר א ָ֜ ָליו

הוה
ה־א ַ ַ֣מר יְ ָ ָ֗
ָֽכֹׁ ָ

ֹלהי ע ְקרֹון֒
ר־ש ַל ְַ֣ח ָת ַמ ְל ָא ִּכים ִּל ְדר ֹׁש ְב ַ ַ֣ב ַעל זְ בּוב ֱא ַ֣
ַָ֜י ַען ֲאש ָ
ים ְביִּ ְש ָר ֵ֔אל ִּל ְד ֵ֖ר ֹׁש ִּב ְד ָב ָּ֑רֹו
ֹלה ֙
ין־א ִּ
ַ ָֽה ִּמ ְב ִּ ַׁ֤לי א ֱ
ית ָ ֛שם ָֽל ֹׁא־ת ֥רד ִּמ ֵ֖מנָ ה
ר־ע ִּ ֥ל ָ
ָ֠ ָלכן ַה ִּמ ָָּ֞טה ֲאש ָ
י־מֹות ָת ָֽמּות׃
ִּ ָֽכ ֥
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ר־דבַ֣ר א ִּל ָָ֗יהּו
הוַ֣ה ׀ ֲאש ִּ
וַ ָָ֜י ָמת ִּכ ְד ַ ֥בר יְ ָ
הֹור ֙ם ַת ְח ֵָ֔תיו
וַ יִּ ְמֹלַׁ֤ ְך יְ ָ
הּודה
הֹוש ָ ֵ֖פט ַ֣מלְך יְ ָ ָּ֑
יהֹורם בן־יְ ָ
ִּב ְש ַנַ֣ת ְש ֵַ֔תיִּ ם ִּל ָ ֥
א־היָ ה לֵ֖ ֹו ָֽבן׃
ִּ ֛כי ָֽל ֹׁ ָ ֥
שר ָע ָ ָּ֑שה
וְ י֛תר ִּד ְב ֥רי ֲא ַחזְ ָיֵ֖הּו ֲא ַ֣
ל־ספר ִּד ְב ֥רי ַהיָ ִּ ֵ֖מים ְל ַמ ְל ֥כי יִּ ְש ָר ָֽאל׃ פ
תּובים ַע ֛
ֹוא־ה ָמה ְכ ִָּ֗
ַ֣
ֲה ָֽל

