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פרק ט
יאים
יש ֙ע ַהנָׁ ִִ֔ביא ָׁק ָׁ ָ֕רא ְל ַא ַ ַ֖חד ִמ ְבנֵ֣י ַהנְ ִב ִ ִ֑
וֶ ֱא ִל ָׁ
אמר ֜לו
וַ ֙י ֶ
ֲח ֵ֣גר ָׁמ ְת ֶֶ֗ניך
ְו ְַ֠קח ַפְֵ֣ך ַה ֶ ֶּׁ֤ש ֶמן ַהזֶ ֙ה ְביָׁ ֶ ִ֔דך
וְ לְַ֖ך ָׁר ֹ֥מת גִ ְל ָׁ ָֽעד׃
את ָׁ ִ֑ש ָׁמה
ּוב ָׁ
ָׁ ַ֖
הוש ֜ ָׁפט ֶבן־נִ ְמ ִֶ֗שי
ה־שם י ֙הּוא ֶבן־יְ ָׁ
ְּור ָֽא ְָׁ֠
תו ִמ ֵ֣תוך ֶא ִָׁ֔חיו
את וַ ֲה ֲָֽקמ ֙
ּוב ָׁ֙
ָׁ֙
יאת א ַ֖תו ֶ ֹ֥ח ֶדר ְב ָׁ ָֽח ֶדר׃
וְ הב ָׁ ֹ֥
מן
ְך־ה ֶ֙ש ֶ ֙
וְ ָׁל ַק ְח ָׁ ֶּׁ֤ת ַפ ַ
אשו
וְ יָׁ ַצ ְק ָׁ ֵ֣ת ַעל־ר ִ֔
וְ ָׁ ָֽא ַמ ְר ָׁ֙ת
הוה
ה־א ַ ֵ֣מר יְ ָׁ ִ֔
ָֽכ ָׁ
ְמ ַש ְח ִ ֹ֥תיךָֽ ְל ֶ ַ֖מ ֶלְך ֶאל־יִ ְש ָׁר ִ֑אל
ּופ ַת ְח ָׁ ֹ֥ת ַה ֶ ֶּ֛ד ֶלת וְ ַנ ְַ֖ס ָׁתה
ָׁ
וַ י ֵֶּ֧לְך ַה ַנ ֶַּ֛ער ַה ַנ ַֹ֥ער ַהנָׁ ִ ַ֖ביא ָׁר ֹ֥מת גִ ְל ָׁ ָֽעד׃

וְ ֹ֥לא ְת ַח ֶ ָֽכה׃
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וַ יָׁ ֶ֗בא וְ ִה ֙נה ָׁש ֶּׁ֤רי ַה ַ֙חיִ ל֙ ָֽי ְש ִִ֔בים
אמר
וַ ָ֕י ֶ

ָׁד ָׁ ֹ֥בר ִ ֶּ֛לי א ֶלַ֖יך ַה ָׁ ִ֑שר

הּוא
אמר י ֙
וַ ֶּׁ֤י ֶ

ל־מי ִמ ֻּכ ִ֔ ָׁלנּו
ֶא ִ ֵ֣

אמר
וַ ַ֖י ֶ

א ֶ ֹ֥ליך ַה ָׁ ָֽשר׃

וַ יָׁ֙ ָׁק ֙ם וַ יָׁ ֵ֣בא ַה ִַ֔ביְ ָׁתה
אשו
וַ יִ ֹ֥צק ַה ֶ ַ֖ש ֶמן ֶאל־ר ִ֑
אמר ֶ֗לו
וַ ֵ֣י ֶ
ֹלהי יִ ְש ָׁר ִ֔אל
ה־א ַ ֶּׁ֤מר יְ הוָׁ ֙ה ֱא ֵ֣
ָֽכ ָׁ
הוַ֖ה ֶאל־יִ ְש ָׁר ָֽאל׃
ל־עם יְ ָׁ
ְמ ַש ְח ִ ֵּ֧תיךָֽ ְל ֶ ֶּ֛מ ֶלְך ֶא ַ ֹ֥
ת־בית ַא ְח ָׁ ַ֖אב ֲאד ֶנִ֑יך
יתה ֶא ֹ֥
וְ ִ֙ה ִכ ִָׁ֔
וְ נִ ַק ְמ ִִּ֞תי
יאים
ְד ֵ֣מי ׀ ֲע ָׁב ַ ֵ֣די ַהנְ ִב ִֶ֗
הוַ֖ה
ל־ע ְב ֹ֥די יְ ָׁ
ְּוד ֶּ֛מי ָׁכ ַ
ִמיַ ֹ֥ד ִא ָׁיז ֶָֽבל׃
וְ ָׁא ַ ַ֖בד ָׁכל־בֵ֣ית ַא ְח ָׁ ִ֑אב
וְ ִה ְכ ַר ִ ֶּׁ֤תי ְל ַא ְח ָׁא ֙ב ַמ ְש ִ ֵ֣תין ְב ִִ֔קיר
וְ ָׁע ֹ֥צּור
וְ ָׁעזַ֖ ּוב ְביִ ְש ָׁר ָֽאל׃
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תי ֶאת־בֵ֣ית ַא ְח ִָׁ֔אב
וְ ָׁנ ַָֽת ִ ֙
ְכ ַ֖בית יָׁ ָׁר ְב ָׁעֵ֣ם ֶבן־נְ ָׁ ִ֑בט
ן־א ִחיָׁ ָֽה׃
ּוכ ַ֖בית ַב ְע ָׁ ֹ֥שא ֶב ֲ
ְ
אכלֵּ֧ ּו ַה ְכ ָׁל ִ ֶּ֛בים ְב ֹ֥ח ֶלק יִ זְ ְר ֶ ַ֖עאל
ת־א ֶ֜יז ֶבל י ְ
וְ ֶא ִ
וְ ֵ֣אין ק ִ֑בר
וַ יִ ְפ ַ ֹ֥תח ַה ֶ ַ֖ד ֶלת
וַ יָׁ ָֽנס׃
ל־ע ְב ֵ֣די ֲאד ִָׁ֔ניו
וְ י ֶ֗הּוא יָׁ ָׁצ ֙א ֶא ַ
אמר ֙לו
וַ ֶּׁ֤י ֶ
ֲה ָׁש ִ֔לום
א־ה ְמ ֻּש ָׁגֹ֥ע ַה ֶזַ֖ה א ֶלִ֑יך
ַמ ֶּ֛ד ַּוע ָׁ ָֽב ַ
יהם
אמר ֲאל ִֶ֔
וַ ֵ֣י ֶ
יחו׃
ת־ש ָֽ
ת־ה ִ ַ֖איש וְ ֶא ִ
ַא ֶ ֶּ֛תם יְ ַד ְע ֶ ֹ֥תם ֶא ָׁ
אמ ֵ֣רּו
וַ י ְ
ד־נַ֖א ָׁלִ֑נּו
ִֶ֔ש ֶקר ַהגֶ ָׁ
אמר
וַ ֶ֗י ֶ
אמר
את ָׁא ַ ֶּׁ֤מר א ַ ֙לי ל ִ֔
ָׁכ ֶּׁ֤זאת וְ ָׁכז ֙
הוה
ֹּ֚כה ָׁא ַ ֵ֣מר יְ ָׁ ִ֔
ְמ ַש ְח ִ ֹ֥תיךָֽ ְל ֶ ַ֖מ ֶלְך ֶאל־יִ ְש ָׁר ָֽאל׃
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ַ ָֽוַֽיְ ַמ ֲה ֶ֗רּו
חּו ִ ֵ֣איש ִבגְ ִ֔דו
וַ יִ ְק ֙
ל־ג ֶַֽרם ַ ָֽה ַמ ֲעלִ֑ ות
וַ יָׁ ִ ֹ֥שימּו ַת ְח ָׁ ַ֖תיו ֶא ֶ ֵ֣
שופר
עּו ַב ִ֔ ָׁ
ַ ָֽוַֽיִ ְת ְק ֙
אמ ַ֖רּו
וַ י ְ
ָׁמ ַ ֹ֥לְך י ָֽהּוא׃
ל־יורם
הוש ָׁ ֹ֥פט ֶבן־נִ ְמ ִ ַ֖שי ֶא ָׁ ִ֑
וַ יִ ְת ַק ֶ֗שר י ֶּ֛הּוא ֶבן־יְ ָׁ
ה ה ש ֜מר ְב ָׁר ֵ֣מת גִ ְל ֶ֗ ָׁעד
יור ֩ם ָׁ יָׁ֙
וְ ָׁ
ֹּ֚הּוא וְ ָׁכל־יִ ְש ָׁר ִ֔אל
ְך־א ָׁ ָֽרם׃
ִמ ְפנֹ֥י ֲחזָׁ ַ֖אל ֶ ָֽמ ֶל ֲ
הורם ַה ֶ֜מ ֶלְך ְל ִה ְת ַרפֵ֣א ִביְ זְ ְר ֶ֗ ֶעאל
וַ יָׁ ָׁשב֩ יְ ָׁ ֙
שר יַ ֻּכֵ֣הּו ֲא ַר ִִ֔מים
ים ֲא ֶ ֵ֣
ן־ה ַמ ִכ ֙
ִמ ַ
ת־חזָׁ ַ֖אל ֶ ֵ֣מ ֶלְך ֲא ָׁ ִ֑רם
ְב ִה ָׁל ֲֵ֣ח ִ֔מו ֶא ֲ
הּוא
אמר י ֙
וַ ֶּׁ֤י ֶ
ִאם־יֵ֣ש נַ ְפ ְש ִֶ֔כם
ן־ה ִ֔ ִעיר ָׁל ֶל ֶַ֖כת ְל ַה ִ ֹ֥גיד ְביִ זְ ְר ֶ ָֽעאל׃
יט ִמ ָׁ
ַאל־יצֶּׁ֤א ָׁפ ִל ֙
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הּוא
וַ יִ ְר ַכֶּׁ֤ב י ֙
אלה
וַ י ֵֶ֣לְך יִ זְ ְר ִ֔ ֶע ָׁ
יורם שכֵ֣ב ָׁ ִ֑ש ָׁמה
ִ ֹ֥כי ָׁ ַ֖
ת־יורם׃
ָׁ ָֽ
הּודה יָׁ ַ ַ֖רד ִל ְר ֹ֥אות ֶא
ַ ָֽו ֲא ַחזְ יָׁ ֙ה ֶ ֵ֣מ ֶלְך יְ ָׁ ִ֔
ל־ה ִמגְ ָׁ ֜דל ְביִ זְ ְר ֶ֗ ֶעאל
וְ ַהצ ֶפ ֩ה ע ֙מד ַ ָֽע ַ
אמר
הּוא ְבב ִ֔או וַ ָ֕י ֶ
ת־ש ְפ ַ ֶּׁ֤עת י ֙
וַ ִַּ֞י ְרא ֶא ִ
ִש ְפ ַ ַ֖עת ֲא ִנֵ֣י ר ֶ ִ֑אה
הורם
אמר יְ ָׁ ֶ֗
וַ ֵ֣י ֶ
אתם
ַ ֹ֥קח ַר ָׁ ֶּ֛כב ּוָֽ ְש ַ ֹ֥לח ִל ְק ָׁר ָׁ ַ֖
אמר
וְ י ַ ֹ֥

ֲה ָׁש ָֽלום׃

אתו
וַ י ֶלְך֩ ר ֙כב ַה ֜סּוס ִל ְק ָׁר ֶ֗
אמ ֙ר
֙ ַוי ֶ

ה־א ַ ֶּׁ֤מר ַה ֶ֙מ ֶל ְ֙ך ֲה ָׁש ִ֔לום
ָֽכ ָׁ

אמר י ֶּ֛הּוא
וַ ֵּ֧י ֶ
ל־א ֲח ָׁ ִ֑רי
ּול ָׁשלַ֖ ום ֵ֣סב ֶ ָֽא ַ
ה־לךֹ֥ ְ
ַמ ְ
אמר
וַ יַ גֶּׁ֤ד ַהצ ֶפ ֙ה ל ִ֔
א־שב׃
ד־הם וְ ָֽל ָׁ ָֽ
א־ה ַמ ְל ָׁ ֹ֥אְך ַע ַ֖
ָׁ ָֽב ַ
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סּוס שנִ י
וַ יִ ְש ֶ֗ ַלח רכֵ֣ב ֮
וַ יָׁ ֵ֣בא ֲאל ִֶ֔הם
אמר
וַ ֶּ֛י ֶ
ה־א ַ ֹ֥מר ַה ֶ ַ֖מ ֶלְך ָׁשלִ֑ ום
ָֽכ ָׁ
אמר י ֶּ֛הּוא
וַ ֵּ֧י ֶ
ל־א ֲח ָׁ ָֽרי׃
ּול ָׁשלַ֖ ום ֹ֥סב ֶ ָֽא ַ
ה־לךֹ֥ ְ
ַמ ְ
אמר
וַ יַ גֶּׁ֤ד ַהצ ֶפ ֙ה ל ִ֔
א־שב
יהם וְ ָֽל ָׁ ִ֑
ד־אל ֶ ַ֖
ָׁ ֹ֥בא ַע ֲ
וְ ַה ִמנְ ֶָׁ֗הג ְכ ִמנְ ַה ֙ג י ֵ֣הּוא ֶבן־נִ ְמ ִִ֔שי
ִ ֹ֥כי ְב ִשגָׁ ַ֖עון יִ נְ ָׁ ָֽהג׃
הור ֙ם ֱא ִ֔סר
אמר יְ ָׁ
וַ ֶּׁ֤י ֶ
וַ יֶ ְא ַ֖סר ִר ְכ ִ֑בו
הּודה
ְך־י ְְ֠ש ָׁראל וַ ֲא ַחזְ יָׁ֙ הּו ֶ ָֽמ ֶלְך־יְ ָׁ ֜
הורם ֶ ָֽמ ֶל ִ
וַ יצֵ֣א יְ ָׁ ֵ֣
ִ ֵ֣איש ְב ִר ְכ ֶ֗בו
אּו ִל ְק ַ ֵ֣ראת י ִ֔הּוא
וַ י ְָֽצ ֙
אלי׃
וַ יִ ְמ ָׁצ ִֻּ֔אהּו ְב ֶח ְל ַ ֲַ֖קת נָׁ ֹ֥בות ַהיִ זְ ְרע ִ ָֽ
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אמר
הור ֙ם ֶאת־י ִ֔הּוא וַ ַ֖י ֶ
וַ יְ ִֶ֗הי ִכ ְר ֶּׁ֤אות יְ ָׁ
ֲה ָׁשלֵ֣ ום י ִ֑הּוא
אמ ֙ר
֙ ַוי ֶ
ָׁ ֵ֣מה ַה ָׁש ִ֔לום
נּוני ִא ֶיז ֵֶּ֧בל ִא ְמךֶּ֛
ַעד־זְ ִּ֞
יה ָׁה ַר ִ ָֽבים׃
ּוכ ָׁש ֶ ַ֖פ ָׁ
ְ
הורם יָׁ ָׁ ַ֖דיו
וַ יַ ֲה ֵּ֧פְך יְ ָׁ ֶּ֛
וַ יָׁ ִ֑נס
ל־א ַחזְ ָׁיַ֖הּו
אמר ֶא ֲ
וַ ֹ֥י ֶ
ִמ ְר ָׁ ֹ֥מה ֲא ַחזְ ָׁיָֽה׃
וְ י ִּ֞הּוא ִמלֵּ֧א יָׁ ֵ֣דו ַב ֶ ֶ֗ק ֶשת
הור ֙ם בֵ֣ין זְ ר ִ֔ ָׁעיו
וַ יַ ְֶַּֽׁ֤ך ֶאת־יְ ָׁ
וַ י ֹ֥צא ַה ַ֖ח ִצי ִמ ִל ִ֑בו
וַ יִ ְכ ַ ַ֖רע ְב ִר ְכ ָֽבו׃
ל־ב ְד ַק ֙ר ָׁ ָֽש ִל ִ֔שו
אמר ֶא ִ
וַ ֶ֗י ֶ
אלי
ָׁ ֹּ֚שא ַה ְש ִל ִ֔כהּו ְב ֶח ְל ַ ָ֕קת ְש ַ֖דה נָׁ ֵ֣בות ַהיִ זְ ְרע ִ ִ֑
ים ַ ָֽא ֲח ֙רי ַא ְח ָׁ ֵ֣אב ָׁא ִִ֔ביו
ִ ָֽכי־זְ ִּ֞כר ֲא ִנֵ֣י וָׁ ֶַ֗א ָׁתה ֵ֣את ר ְכ ִ ֶּׁ֤בים ְצ ָׁמ ִד ֙
ת־ה ַמ ָׁ ַ֖שא ַה ֶזָֽה׃
ַ ָֽויהוָׁ ֙ה נָׁ ָׁ ֵ֣שא ָׁע ִ֔ ָׁליו ֶא ַ
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יתי ֶ֙א ֶמ ֙ש
ת־ד ֙מי ָׁב ָׁ֜ניו ָׁר ִ ֶּׁ֤א ִ
בות וְ ֶא ְ
ת־ד ֵ֣מי נָׁ ֩
ם־לא ֶא ְ
ִא ֹ֡
הוה
נְ ֻּאם־יְ ָׁ ִ֔
וְ ִש ַל ְמ ִ ֹ֥תי ְלךֶּ֛ ַב ֶח ְל ָׁ ֲֹ֥קה ַה ַ֖זאת
הוִ֑ה
נְ ֻּאם־יְ ָׁ
וְ ַע ֶָׁ֗תה ָׁ ֵּ֧שא ַה ְש ִלכֶּ֛הּו ַב ֶח ְל ָׁ ֲַ֖קה
הוה׃
ִכ ְד ַ ֹ֥בר יְ ָׁ ָֽ
הּוד ֙ה ָׁר ִָׁ֔אה
וַ ֲא ַחזְ ָׁיֶּׁ֤ה ֶ ָֽמ ֶלְך־יְ ָׁ
וַ ָָׁ֕ינָׁ ס ֶ ַ֖ד ֶרְך בֵ֣ית ַה ָׁ ִ֑גַֽן
אמר
וַ יִ ְר ֙דף ַא ֲח ָׁ ֜ריו י ֶ֗הּוא ַוְ֠י ֶ
ל־ה ֶמ ְר ָׁכ ֶָׁ֗בה
גַ ם־א ִּ֞תו ַה ֻּכֵ֣הּו ֶא ַ
שר ֶ ָֽאת־יִ ְב ְל ִ֔ ָׁעם
ה־גּור ֲא ֶ ֵ֣
֙
ְב ַ ָֽמ ֲעל
וַ יָׁ ֹ֥נָׁ ס ְמגִ ַ֖דו וַ יָׁ ָֹׁ֥מת ָׁ ָֽשם׃
רּוש ָׁ ִ֑ ְל ָׁמה
וַ יַ ְר ִ ֵּ֧כבּו א ֶּ֛תו ֲע ָׁב ָׁ ַ֖דיו יְ ָׁ
וַ יִ ְק ְב ֙רּו א ֵּ֧תו ִב ְק ֻּב ָׁר ֶּ֛תו
ם־אב ָׁ ַ֖תיו ְב ִ ֹ֥עיר ָׁדִ ָֽוד׃ פ
ִע ֲ
ן־א ְח ָׁ ִ֑אב
יורם ֶב ַ
ּוב ְשנַ ֙ת ַא ַ ֵ֣חת ֶע ְש ֵ֣רה ָׁש ִָׁ֔נה ְל ָׁ ַ֖
ִ
ָׁמ ַ ֹ֥לְך ֲא ַחזְ ָׁיַ֖ה ַעל־יְ הּו ָׁ ָֽדה׃
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ִ֑אלה
וַ יָׁ ֹ֥בוא י ַ֖הּוא יִ זְ ְר ֶע ָׁ
וְ ִא ֶיז ֵֶ֣בל ָׁש ְמ ֶ֗ ָׁעה
יה
וַ ָׁ֙ת ֶשם ַב ֶּׁ֤פּוְך עינֶ֙ ָׁ֙
אשּה
יטב ֶאת־ר ִָׁ֔
וַ ֵ֣ת ֶ
וַ ַת ְש ֲַ֖קף ְב ַ ֹ֥עד ַה ַח ָֽלון׃
וְ י ַ֖הּוא ָׁבֵ֣א ַב ָׁ ִ֑ש ַער
אמר
וַ ֵ֣ת ֶ
ֲה ָׁש ִ֔לום
זִ ְמ ִ ַ֖רי ה ֹ֥רג ֲאד ָׁנָֽיו׃
ל־ה ַח ִ֔לון
וַ יִ ָׁ ֶּׁ֤שא ָׁפנָׁ ֙יו ֶא ַ ֵ֣
אמר
וַ ָ֕י ֶ
ִ ֹ֥מי ִא ִ ַ֖תי
ִ ִ֑מי
יסים׃
ֹלשה ָׁס ִר ִ ָֽ
וַ יַ ְש ִ ֲֵ֣קיפּו א ִ֔ ָׁליו ְש ַנַֹֽ֥יִ ם ְש ָׁ ַ֖
אמר
וַ ֹ֥י ֶ
ּוה
ִש ְמ ַ֖ט ָׁ
ּוה
ַ ָֽוַֽיִ ְש ְמ ִ֑ט ָׁ
סּוסים
ל־ה ִ ַ֖
ל־ה ִ ֶּ֛קיר וְ ֶא ַ
וַ יִ֙ ז ִמ ָׁד ָׁ ֵּ֧מּה ֶא ַ
ַ ָֽוַֽיִ ְר ְמ ֶ ָֽסנָׁ ה׃
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וַ יָׁ ַ֖בא
אכל
וַ ֵ֣י ַ
וַ י ְִ֑ש ְת
אמר
וַ ֶ֗י ֶ
ּוה
את וְ ִק ְב ִ֔ר ָׁ
רּורה ַהז ֙
ת־ה ֲא ָׁ ֶּׁ֤
דּו־נא ֶא ָׁ
ִפ ְק ִָּׁ֞
ת־מ ֶלְך ִ ָֽהיא׃
ִ ֹ֥כי ַב ֶ ַ֖
וַ י ְל ַ֖כּו ְל ָׁק ְב ָׁ ִ֑רּה
א־מ ְצאּו ֶָׁ֗בּה
וְ ל ָׁ ֵ֣
ם־הגֻּ ְל ֶּ֛ג ֶלת וְ ָׁה ַרגְ ַלַ֖יִ ם וְ ַכ ֹ֥פות ַהיָׁ ָׁ ָֽדיִ ם׃
ִ ֵּ֧כי ִא ַ
וַ יָׁ ֻּשב ּ֮ו
וַ יַ ִגֵ֣ידּו לו
אמ ֙ר
֙ ַוי ֶ
הוֵ֣ה ִ֔הּוא
ְד ַבר־יְ ָׁ
אמר
ד־ע ְב ֶּ֛דו א ִליָׁ ֹ֥הּו ַה ִת ְש ִ ַ֖בי ל ִ֑
שר ִד ֶֶ֗בר ְביַ ַ
ֲא ֶ ֵ֣
ת־ב ַ ֹ֥שר ִא ָׁיז ֶָֽבל׃
אכלֹ֥ ּו ַה ְכ ָׁל ִ ַ֖בים ֶא ְ
ְב ֵ֣ח ֶלק יִ זְ ְר ִ֔ ֶעאל י ְ
ְ ָֽו ָׁהיְ ִָּׁ֞תה נִ ְב ַלֵ֣ת ִא ֶֶ֗יז ֶבל
ל־פנֹ֥י ַה ָׁש ֶ ַ֖דה ְב ֵ֣ח ֶלק יִ זְ ְר ֶעִ֑אל
ְכ ֶּ֛ד ֶמן ַע ְ
אמ ַ֖רּו
ֲא ֶ ֹ֥שר ָֽלא־י ְ
ֹ֥זאת ִא ָׁיז ֶָֽבל׃ פ

