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פרק ו
ישע
ל־א ִל ָׁ֑
יאים ֶא ֱ
ֵֽי־הנְ ִב ִ ִ֖
אמ ֥רּו ְבנ ַ
וַ י ֹּ ְ
ִהנֵֽה־נָ֣א ַהמ ֗קֹום ֲא ֶֶׁ֙שר ֲא ַַ֜נ ְחנּו י ְֹּש ִ ֥בים ָׁ֛שם ְלפ ֶנִ֖יָך ַ ֥צר ִמ ֶ ֵֽמנּו׃
ד־היַ ְר ֗דן
נ ְֵֽלכה־נָ֣א ַע ַ
קֹורה ֶא ָ֔חת
וְ נִ ְק ָ֤חה ִמש ֶׁ֙ם ִ ִ֚איש ָ֣
ש ֶבת ָׁ֑שם
ה־לנּו ָׁ֛שם מ ִ֖קֹום ל ֶ ָ֣
וְ נַ ֲע ֶש ֥
אמר
וַ ִ֖י ֹּ ֶ
ֵֽלכּו׃
אמ ֶׁ֙ר ֵֽה ֶא ָ֔חד
ֶׁ֙ ַוי ֹּ ֶ
ת־עב ֶ ָׁ֑דיָך
ֹואל נִ֖א וְ לְָ֣ך ֶא ֲ
֥ה ֶ
אמר
וַ ִ֖י ֹּ ֶ
ֲא ִ ֥ני א ֵֽלְך׃
וַ י ִֶ֖לְך ִא ָׁ֑תם
אּו ַהיַ ְר ָ֔דנה
וַ י ֶׁ֙ב ֹּ ֶׁ֙
ַ ֵֽוַֽיִ גְ זְ ִ֖רּו הע ִ ֵֽצים׃
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ּקֹורה
וַ יְ ִ ָ֤הי ֵֽה ֶאח ֶׁ֙ד ַמ ִ ָ֣פיל ַה ָ֔
ל־ה ָׁ֑מיִ ם
ת־ה ַב ְר ֶזִ֖ל נ ַפָ֣ל ֶא ַ
וְ ֶא ַ
אמר
וַ יִ ְצ ַ ֥עק וַ ָׁ֛י ֹּ ֶ
ֲא ֥הּה ֲאד ִֹּנִ֖י וְ ֥הּוא ש ֵֽאּול׃
ֹלהים
אמר ִאיש־ה ֱא ִ ִ֖
וַ ֥י ֹּ ֶ
ָ֣אנה נ ָׁ֑פל
ת־המ ָ֔קֹום
הּו ֶא ַ
וַ יַ ְר ֶׁ֙א ֶׁ֙
וַ יִ ְקצב־ע ֶׁ֙ץ
ְך־שמה
וַ יַ ְש ֶל ָ֔
וַ י ִֶ֖צף ַה ַב ְר ֶזֵֽל׃
אמר
וַ ִ֖י ֹּ ֶ
ָ֣ה ֶרם לְָׁ֑ך
וַ יִ ְש ַ ֥לח י ִ֖דֹו
וַ יִ ּק ֵֽחהּו׃ פ
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ּומ ֶלְך ֲא ָ֔רם הי֥ה נִ ְל ִ֖חם ְביִ ְשר ָׁ֑אל
ֶ ָ֣
מר
ל־עב ָ֣דיו לא ֗ ֹּ
וַ יִ ּו ַע ֶׁ֙ץ ֶא ֲ
ֹלני ַא ְלמ ִֹּנִ֖י ַת ֲחנ ִ ֵֹּֽתי׃
ל־מ ָׁ֛קֹום ְפ ִ ֥
ֶא ְ
מר
ל־מ ֶלְך יִ ְשראלֶׁ֙ לא ָ֔ ֹּ
ֹלהים ֶא ֶ ָ֤
וַ יִ ְש ַ֞ ַלח ִ ָ֣איש ה ֱא ִ֗
ִה ָּׁ֕ש ֶמר מ ֲע ִ֖בֹּר ַהמ ָ֣קֹום ַה ֶזָׁ֑ה
י־שם ֲא ֥רם נְ ִח ִ ֵֽתים׃
ִ ֵֽכ ִ֖
וַ יִ ְש ַ֞ ַלח ֶ ָ֣מ ֶלְך יִ ְשר ֗אל
ֹלהים
ל־המ ַ֞קֹום ֲא ֶֶׁ֙שר ֵֽא ַמר־ל֧ ֹו ִאיש־ה ֱא ִ ָׁ֛
ֶ ֵֽא ַ
וְ ִהזְ ִה ִ֖ירֹו
וְ נִ ְש ַ ָ֣מר ָׁ֑שם
֥ל ֹּא ַא ַ ִ֖חת וְ ֥ל ֹּא ְש ֵֽתיִ ם׃
ל־הד ִ֖בר ַה ֶזָׁ֑ה
ְך־א ָ֔רם ַע ַ
וַ יִ סע ֶׁ֙ר לָ֣ב ֶ ֵֽמ ֶל ֲ
ל־עבד ֶׁ֙יו
וַ יִ ְק ָ֤רא ֶא ֲ
יהם
אמר ֲאל ֶָ֔
וַ ָ֣י ֹּ ֶ
לֹוא ַת ִגָ֣ידּו ָ֔ ִלי
ֲה ֶׁ֙
ל־מ ֶלְך יִ ְשר ֵֽאל׃
ִ ֥מי ִמ ֶשלִ֖נּו ֶא ֶ ֥
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אמ ֶׁ֙ר ַא ַ ָ֣חד ֵֽמ ֲעב ָ֔דיו
ֶׁ֙ ַוי ֹּ ֶ
לִ֖ ֹוא ֲאד ִֹּנָ֣י ַה ֶ ָׁ֑מ ֶלְך
יא
ישע ַהנ ִב ֶׁ֙
י־א ִל ָ֤
ִ ֵֽכ ֱ
שר ְביִ ְשר ָ֔אל
ֲא ֶ ָ֣
ת־ה ְדב ִ ָ֔רים
יַ גִ ֶׁ֙יד ְל ֶ ָ֣מ ֶלְך יִ ְשר ָ֔אל ֶא ֶַׁ֙
ֲא ֶ ֥שר ְת ַד ִ֖בר ַב ֲח ַ ֥דר ִמ ְשכ ֶ ֵֽבָך׃
אמר
וַ ֗י ֹּ ֶ
אּו אי ָ֣כֹּה ָ֔הּוא
ְל ָ֤כּו ְּור ֶׁ֙
וְ ֶא ְש ַלִ֖ח וְ ֶאּק ָׁ֑חהּו
מר
וַ יֻּ גַ ד־ל֥ ֹו לא ִ֖ ֹּ
ִהנ֥ה ְבד ֵֹּֽתן׃
סּוסים וְ ֶ ִ֖ר ֶכב וְ ַ ָ֣חיִ ל כ ָׁ֑בד
ח־שמה ִ ֥
וַ יִ ְש ַל ָׁ֛
וַ י ָ֣בֹּאּו ָ֔ ַליְ לה
וַ יַ ִ ִּ֖קפּו ַעל־ה ִ ֵֽעיר׃
ים לקּום
ֹלה ֮
ַוַ֠יַ ְשכם ְמש ֶׁ֙רת ִ ֥איש ֵֽה ֱא ִ
וַ י ָּׁ֕צא
סֹובב ֶאת־ה ִ ִ֖עיר וְ ָ֣סּוס ו ָׁ֑ר ֶכב
ה־חיִ ל ֥
וְ ִהנ ַ ָׁ֛
אמר נַ ֲע ֥רֹו אלָׁ֛יו
וַ ֶׁ֙י ֹּ ֶ
ֲא ֥הּה ֲאד ִֹּנִ֖י
יכה ַנ ֲֵֽע ֶ ֵֽשה׃
א ֥
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אמר
וַ ִ֖י ֹּ ֶ
ירא
ל־ת ָׁ֑
ַא ִ
אֹותם׃
שר ִא ָ֔תנּו מ ֲא ֶ ִ֖שר ֵֽ
ים ֲא ֶ ָ֣
ִ ָ֤כי ַר ִב ֶׁ֙
אמר
וַ יִ ְת ַפלָ֤ל ֱא ִליש ֶׁ֙ע וַ י ֹּ ַָ֔
הוה ְפ ַקח־נ֥א ֶאת־עינִ֖יו וְ יִ ְר ֶ ָׁ֑אה
יְ ָּׁ֕
וַ יִ ְפ ַ ְָ֤קח יְ הו ֶׁ֙ה ֶאת־עינָ֣י ַה ַָ֔נ ַער
סּוסים וְ ֶ ָׁ֛ר ֶכב ִ֖אש
וַ ַ֗י ְרא וְ ִה ֶׁ֙נה ה ַ֜הר מ ֶׁ֙לא ִ ֥
ישע׃
ְס ִבי ֥בֹּת ֱא ִל ֵֽ
דּו אליו
וַ י ְר ֮
אמר
ישע ֶאל־יְ הו ֶׁ֙ה וַ י ֹּ ַָ֔
וַ יִ ְת ַפ ֶׁ֙לל ֱא ִל ָ֤
גֹוי־ה ֶזִ֖ה ַב ַסנְ ו ִ ָׁ֑רים
ת־ה ַ
ַהְך־נ֥א ֶא ַ
ישע׃
וַ יַ ֥כם ַב ַסנְ ו ִ ִ֖רים ִכ ְד ַ ֥בר ֱא ִל ֵֽ
ישע
אמר ֲאל ֶַ֜הם ֱא ִל ֗
וַ ֶׁ֙י ֹּ ֶ
ָ֣ל ֹּא ֶזָ֣ה ַה ֶד ֶר ְ֮ך וְ ָ֣ל ֹּא ָֹּ֣זה ה ִעיר
שר ְת ַבּק ָׁ֑שּון
אֹוליכה ֶא ְת ֶָ֔כם ֶאל־ה ִ ִ֖איש ֲא ֶ ָ֣
ְל ָ֣כּו ַא ֲח ַ ָ֔רי וְ ִ ָ֣
אֹותם ש ְֹּמ ֵֽרֹונה׃
וַ ֹּ֥י ֶלְך ִ֖
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וַ יְ ִה֮י ְכב ָֹּ֣אם ש ְֹּמרֹון
ישע
אמר ֱא ִל ָ֔
וַ ָ֣י ֹּ ֶ
ֵֽי־א ֶלה וְ יִ ְר ָׁ֑אּו
הוה ְפ ַ ְ֥קח ֶאת־עינ ִ֖
יְ ָּׁ֕
יהם
וַ יִ ְפ ַ ְָ֤קח יְ הו ֶׁ֙ה ֶאת־עָ֣ינ ֶָ֔
וַ יִ ְר ָּׁ֕אּו
וְ ִהנִ֖ה ְב ֥תֹוְך ש ְֹּמ ֵֽרֹון׃
אֹותם
ָׁ֑
ישע ִכ ְרא ִֹּ֖תֹו
ל־א ִל ָ֔
אמר ֶ ֵֽמ ֶלְך־יִ ְשראלֶׁ֙ ֶא ֱ
וַ ָ֤י ֹּ ֶ
ַה ַא ֶ ֥כה ַא ֶכִ֖ה א ִ ֵֽבי׃
אמ ֶׁ֙ר
ֶׁ֙ ַוי ֹּ ֶ
ָ֣ל ֹּא ַת ֶָ֔כה
ַה ֲא ֶ ֥שר ש ִ ָׁ֛בית ְב ַח ְר ְבָך֥ ּוֵֽ ְב ַק ְש ְתָךִ֖ ַא ָ֣תה ַמ ֶכָׁ֑ה
יהם
ים ֶ ֶׁ֙ל ֶחם ו ַַ֜מיִ ם ִל ְפנ ֶ֗
ִש ֩
אכ ֶׁ֙לּו וְ יִ ְש ָ֔תּו
וְ ֵֽי ֹּ ְ
יהם׃
ל־אד ֹּנ ֶ ֵֽ
וְ י ְל ִ֖כּו ֶא ֲ
דֹולה
וַ יִ ְכ ֶ ֶׁ֙רה ל ֶַ֜הם כ ָ֣רה גְ ֗
אכ ֶׁ֙לּו וַ יִ ְש ָ֔תּו
וַ ֵֽי ֹּ ְ
ַ ֵֽוַֽיְ ַש ְל ָ֔חם
יהם
ל־א ֵֽד ֹּנ ֶ ָׁ֑
וַ י ְל ִ֖כּו ֶא ֲ
דּודי ֲא ָ֔רם ל ִ֖בֹוא ְב ֶ ֥א ֶרץ יִ ְשר ֵֽאל׃ פ
עֹוד גְ ָ֣
וְ ֵֽל ֹּא־י ְָ֤ספּו ֶׁ֙
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י־כן
הי ַא ֲחר ָ֔
ַ ֵֽוַֽיְ ִ ֶׁ֙
ל־מ ֲחנָׁ֑הּו
ְך־א ִ֖רם ֶאת־כ ַ
ן־ה ַ ֥דד ֶ ֵֽמ ֶל ֲ
וַ יִ ְק ָׁ֛בֹּץ ֶב ֲ
וַ ַָּׁ֕י ַעל
וַ י ִַ֖צר ַעל־ש ְֹּמ ֵֽרֹון׃
וַ יְ ִֶׁ֙הי ר ָ֤עב גדֹולֶׁ֙ ְב ָ֣ש ֹּ ְמ ָ֔רֹון
וְ ִהנִ֖ה צ ִ ָ֣רים ע ֶלָׁ֑יה
מֹור ִב ְשמ ִֹּנָ֣ים ֶָ֔כ ֶסף
אש־ח ֶׁ֙
ֲ
ַעָ֣ד ֱהיָ֤ ֹות ר ֹּ
ה־כ ֶסף׃
יֹונִ֖ים ַב ֲח ִמש ֵֽ
וְ ָׁ֛ר ֹּ ַבע ַה ַ ּ֥קב ִד ְב ִ
ל־הח ָֹּׁ֑מה
הי ֶ ָ֣מ ֶלְך יִ ְשר ָ֔אל ע ִֹּ֖בר ַע ַ
ַ ֵֽוַֽיְ ִ ֶׁ֙
מר
וְ ִא ֗שה צ ֲע ְָ֤קה אל ֶׁ֙יו לא ָ֔ ֹּ
הֹושיעה ֲאד ִ ֹּ֥ני ַה ֶ ֵֽמ ֶלְך׃
ִ ִ֖
אמ ֶׁ֙ר
ֶׁ֙ ַוי ֹּ ֶ
ֹושיעְָׁ֑ך
הוה מ ַ ִ֖איִ ן ֵֽא ִ
ַאל־יֹו ִשעְָ֣ך יְ ָ֔
ן־ה ֵֽי ֶַֽקב׃
ן־ה ִֹּ֖ג ֶרן ֥אֹו ִמ ַ
ֲה ִמ ַ
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ר־לּה ַה ֶ ִ֖מ ֶלְך
אמ ֥
וַ ֵֽי ֹּ ֶ
ַמה־לְָׁ֑ך
אמר
וַ ֗ת ֹּ ֶ
ה ִא ֶׁ֙שה ַה ַ֜ז ֹּאת א ְמ ָ֣רה א ֗ ַלי
אכ ֶלָ֣נּו ַהיָ֔ ֹום
ת־בנ ְֶׁ֙ך וְ נ ֹּ ְ
ְת ִנָ֤י ֶא ְ
אכל מ ֵֽחר׃
ת־ב ִנִ֖י נ ֹּ ַ ֥
וְ ֶא ְ
ת־ב ִנִ֖י
וַ נְ ַב ֥של ֶא ְ
אכלָׁ֑הּו
וַ ֵֽנ ֹּ ְ
וא ֶַֹּׁ֙מר א ַ֜ ֶליה ַביָ֣ ֹום ה ַא ֗חר
ת־בנ ְֶׁ֙ך
ְת ִנָ֤י ֶא ְ
אכ ָ֔ ֶלנּו
וְ ָ֣נ ֹּ ְ
ת־בנֵּֽה׃
וַ ַת ְח ִ ִ֖בא ֶא ְ
ת־ד ְב ָ֤רי ֵֽה ִאש ֶׁ֙ה
וַ יְ ִהי֩ ִכ ְש ֶׁ֙מ ֹּ ַע ַה ֶַ֜מ ֶלְך ֶא ִ
ת־בג ָ֔דיו
וַ יִ ְק ַ ָ֣רע ֶא ְ
ל־הח ָֹּׁ֑מה
וְ ִ֖הּוא עֹּבָ֣ר ַע ַ
וַ יַ ָ֣ ְַֽרא ה ָ֔עם
ל־בש ִ֖רֹו ִמ ֵֽביִ ת׃
וְ ִהנ֥ה ַה ַ ָׁ֛שק ַע ְ
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אמר
וַ ָּׁ֕י ֹּ ֶ
יֹוסף
ֹלהים וְ ָ֣כֹּה ִ ָׁ֑
ה־לי ֱא ִ ִ֖
ֵֽכֹּה־יַ ֲע ֶש ִ ֥
ישע ֶבן־ש ָׁ֛פט עלִ֖יו ַהיֵֽ ֹום׃
מד ָ֣ר ֹּאש ֱא ִל ֧
ִ ֵֽאם־יַ ֲע ַ֞ ֹּ
יתֹו וְ ַהזְ ק ִנִ֖ים י ְֹּש ִ ָ֣בים ִא ָׁ֑תֹו
וֶ ֱא ִליש ֶׁ֙ע י ָֹּ֣שב ְבב ָ֔
וַ יִ ְש ַ ֶׁ֙לח ִַ֜איש ִמ ְלפ ֗ניו ְב ֶ ָ֣ט ֶרם יב ֹּ ֩א ַה ַמ ְל ֶׁ֙אְך א ַ֜ליו
ל־הזְ ק ִ֗נים
וְ ָ֣הּוא ׀ א ַ ָ֣מר ֶא ַ
אשי
ן־ה ְמ ַרצ ַָ֤ח ַהזֶ ֶׁ֙ה ְלה ִ ָ֣סיר ֶאת־ר ֹּ ִָ֔
ית ֶׁ֙ם ִ ֵֽכי־ש ַ֞ ַלח ֶב ַ ֵֽ
ַה ְר ִא ֶ
ֹּתֹו ַב ֶ ָ֔ד ֶלת
ּול ַח ְצ ֶ ָ֤תם א ֶׁ֙
ְר ָ֣אּו ׀ ְכ ָ֣ב ֹּא ַה ַמ ְל ֗אְך ִסגְ ָ֤רּו ַה ֶ ֶׁ֙ד ֶל ֶׁ֙ת ְ
ֲה ֗לֹוא ָׁ֛קֹול ַרגְ ֥לי ֲאד ֹּנִ֖יו ַא ֲח ֵֽריו׃
עֹוד ֶׁ֙נּו ְמ ַדבָ֣ר ִע ָ֔מם
ֶ ֶׁ֙
וְ ִהנ֥ה ַה ַמ ְל ִ֖אְך י ָֹּ֣רד אלָׁ֑יו
אמר
וַ ֗י ֹּ ֶ
הוה
ֵֽה־ז ֹּאת ֵֽהרע ֶׁ֙ה מ ָ֣את יְ ָ֔
ִהנ ָ֤
ה־אֹוחיל ַליהוִ֖ה ֵֽעֹוד׃ ס
ִ֥
ֵֽמ

