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פרק י
ּול ַא ְח ָּ ָ֛אב ִׁש ְב ִׁ ִ֥עים ָּב ִׁנִ֖ים ְבש ְֹׁמ ֑רֹון
ְ
וַ יִׁ ְכתֹׁב֩ יֵ ֙הּוא ְס ָּפ ִׁ ִ֜רים
וַ יִׁ ְש ַלַ֣ח ש ְֹׁמ ֗רֹון
ל־ש ֵ ֵ֤רי יִׁ זְ ְר ֶעאל֙ ַהזְ ֵק ִִׁ֔נים
ֶא ָּ
מר׃
ל־הא ְֹׁמ ִׁ ִ֥נים ַא ְח ָּ ִ֖אב ֵלא ֹֽ ֹׁ
וְ ֶא ָּ
יכם
וְ ַע ָּ֗תה ְכ ֙ב ֹׁא ַה ֵ ֵ֤ס ֶפר ַהזֶ ֙ה ֲא ֵל ִֶ֔
וְ ִׁא ְת ֶכִ֖ם ְב ֵנַ֣י ֲאד ֹׁנֵ ֶיכ֑ם
סּוסים וְ ִׁ ִ֥עיר ִׁמ ְב ָּ ִ֖צר וְ ַה ָּנ ֶֹֽשק׃
וְ ִׁא ְת ֶכ ֙ם ָּה ֶ ַ֣ר ֶכב וְ ַה ִִׁ֔
יכם
יתם ַה ֵ֤טֹוב וְ ַהיָּ ָּש ֙ר ִׁמ ְב ֵנַ֣י ֲאד ֹׁנֵ ִֶ֔
ְּור ִׁא ֶֶ֞
ל־כ ֵ ַ֣סא ָּא ִׁ ֑ביו
וְ ַש ְמ ֶ ִ֖תם ַע ִׁ
יכם׃
ל־בית ֲאד ֹׁנֵ ֶ ֹֽ
וְ ִׁ ֹֽה ָּל ֲח ִ֖מּו ַע ֵ ִ֥
אמ ִ֔רּו
אד וַ ַ֣י ֹׁ ְ
אד ְמ ִ֔ ֹׁ
אּו ְמ ַ֣ ֹׁ
וַ יִׁ ְִֹּֽֽר ֙
ִׁהנֵ ֙ה ְש ֵנַ֣י ַה ְמ ָּל ִִׁ֔כים ִ֥ל ֹׁא ָּע ְמ ִ֖דּו ְל ָּפ ָּנ֑יו
מד ֲא ָּנ ְֹֽחנּו׃
וְ ֵ ִ֖איְך נַ ֲע ִ֥ ֹׁ
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ל־ה ִ֟ ִׁעיר
ל־ה ַ ַ֣ביִׁ ת וַ ֲא ֶ ֶׁ֪שר ַע ָּ
ר־ע ַ
וַ יִׁ ְש ַלַ֣ח ֲא ֶש ַ
ים וְ ָּהא ְֹׁמנִׁ֙ ים ֶאל־יֵ ֵ֤הּוא ׀ ֵלאמ ֹׁ֙ר
וְ ַהזְ ֵקנִׁ ֩
ֲע ָּב ֶדַ֣יָך ֲא ִַ֔נ ְחנּו
ֹׁאמר ֵא ֵלִ֖ינּו נַ ֲע ֶ ֑שה
וְ ָ֛כֹׁל ֲא ֶשר־ת ַ ִ֥
ֹֽל ֹׁא־נַ ְמ ִׁ ַ֣ליְך ִִׁ֔איש
ַה ִ֥טֹוב ְב ֵע ֶינִ֖יָך ֲע ֵ ֹֽשה׃
מר
יה ֩ם ֵ֙ס ֶפר ׀ ֵש ִִׁ֜נית ֵלא ֗ ֹׁ
תב ֲא ֵל ֶ
וַ יִׁ ְכ ַ֣ ֹׁ
ּולק ִׁ ַֹׁ֣לי ׀ ַא ֶ ַ֣תם ש ְֹׁמ ֗ ִׁעים
ם־לי ַא ִֶ֜תם ְ
ִׁא ִׁ ֙
יכם
ֹֽי־אד ֹׁנֵ ִֶ֔
שי ְב ֵנ ֲ
אשי ַאנְ ֵ ַ֣
ת־ר ֵ ֙
חּו ֶא ָּ
ְק ֙
֑אלה
ּו ֹ֧בֹׁאּו ֵא ַלָ֛י ָּכ ֵ ִ֥עת ָּמ ָּ ִ֖חר יִׁ זְ ְר ֶע ָּ
ּוב ֵנֵ֤י ַה ֶ֙מ ֶל ְ֙ך ִׁש ְב ִׁ ַ֣עים ִִׁ֔איש
ְ
אֹותם׃
ֶאת־גְ ד ֵ ִֹׁ֥לי ָּה ִׁ ִ֖עיר ְמגַ ְד ִׁ ִ֥לים ָּ ֹֽ
יהם
וַ יְ ִׁ֗הי ְכ ֵ֤ב ֹׁא ַה ֵ֙ס ֶפ ֙ר ֲא ֵל ִֶ֔
ת־ב ֵנַ֣י ַה ִֶ֔מ ֶלְך
חּו ֶא ְ
וַ יִׁ ְק ֙
ַ ֹֽוִּֽיִׁ ְש ֲח ִ֖טּו ִׁש ְב ִׁ ַ֣עים ִׁ ֑איש
דּודים
יה ֙ם ַב ִׁ ִ֔
אש ֶ
ת־ר ֵ
וַ יָּ ִׁ ֵ֤שימּו ֶא ָּ ֹֽ
אלה׃
וַ יִׁ ְש ְל ִ֥חּו ֵא ָּלִ֖יו יִׁ זְ ְר ֶ ֹֽע ָּ
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מר
וַ יָּ ֵ֤ב ֹׁא ַה ַמ ְל ָּא ְ֙ך וַ יַ גֶ ד־לַ֣ ֹו ֵלא ִ֔ ֹׁ
ֹֽי־ה ֶ ֑מ ֶלְך
אשי ְב ֵנ ַ
ֵה ִׁ ִ֖ביאּו ָּר ֵ ַ֣
אמר
וַ ֗י ֹׁ ֶ
ִׁ ַ֣שימּו א ֶָֹּׁ֞תם ְש ֵנֹ֧י ִׁצ ֻּב ִׁ ָ֛רים ֶ ִ֥פ ַתח ַה ַ ִ֖ש ַער
ד־ה ֹֽבֹׁ ֶקר׃
ַע ַ
מד
וַ יְ ִׁ ֵ֤הי ַב ֙ב ֹׁ ֶק ֙ר וַ יֵ ֵצַ֣א ַוִֹּֽֽיַ ֲע ִ֔ ֹׁ
ל־ה ִ֔ ָּעם
ל־כ ָּ
אמ ֙ר ֶא ָּ
֙ ַוי ֹׁ ֶ
ַצ ִׁד ִׁ ִִּ֖קים ַא ֶ ֑תם
ל־אד ֹׁנִׁ ֙י וָּ ֶא ְה ְר ִ֔ ֵגהּו
ִׁהנֵ֙ ה ֲא ִִׁ֜ני ָּק ַ ֵ֤ש ְר ִׁתי ַע ֲ
ל־א ֶלה׃
ת־כ ֵ ֹֽ
ּומי ִׁה ָּ ִ֖כה ֶא ָּ
ִׁ ִ֥
ְד ַ֣עּו ֵא ֗פֹוא ִׁכי֩ ֙ל ֹׁא יִׁ ִ֜ ֹׁפל ִׁמ ְד ַ ֵ֤בר יְ הוָּ ֙ה ִַ֔א ְר ָּצה
ל־בַ֣ית ַא ְח ָּ ֑אב
הוִ֖ה ַע ֵ
ר־ד ֶ ִ֥בר יְ ָּ
ֲא ֶש ִׁ
שר ִׁד ִֶ֔בר ְב ַיִ֖ד ַע ְב ִ֥דֹו ֵא ִׁליָּ ֹֽהּו׃
יהוַ֣ה ָּע ִָּ֔שה ֵ ֵ֚את ֲא ֶ ַ֣
וַ ָּ
ית־א ְח ָּא ֙ב ְביִׁ זְ ְר ִ֔ ֶעאל
ל־הנִׁ ְש ָּא ִׁ ֵ֤רים ְל ֵב ַ
וַ יַ ְִַּֽ֣ך יֵ ֗הּוא ֵ ַ֣את ָּכ ַ
וְ ָּכל־גְ ד ָֹּׁלִ֖יו
ּומיֻּ ָּד ָּעַ֣יו
ְ
וְ כ ֲֹׁה ָּנ֑יו
ד־ב ְל ִׁ ִ֥תי ִׁה ְש ִׁ ֹֽאיר־לִ֖ ֹו ָּש ִׁ ֹֽריד׃
ַע ִׁ
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וַ יָּ֙ ָּק ֙ם וַ יָּ ִ֔ב ֹׁא וַ יֵ ִֶ֖לְך ש ְֹׁמ ֑רֹון
ית־ע ֶקד ָּהר ִׁ ִֹׁ֖עים ַב ָּ ֹֽד ֶרְך׃
ָ֛הּוא ֵ ֹֽב ֵ ִ֥
הּודה
ת־א ֵח֙י ֲא ַחזְ ָּיַ֣הּו ֶ ֹֽמ ֶלְך־יְ ָּ ִ֔
וְ יֵ ֗הּוא ָּמ ָּצ ֙א ֶא ֲ
אמר
וַ ִ֖י ֹׁ ֶ
ִׁ ַ֣מי ַא ֶ ֑תם
אמ ֗רּו
וַ י ֹׁ ְ
הּו ֲא ִַ֔נ ְחנּו
ֲא ֵ ֵ֤חי ֲא ַחזְ יָּ֙ ֙
ירה׃
ּוב ֵנִ֥י ַהגְ ִׁב ָּ ֹֽ
ֹֽי־ה ֶ ִ֖מ ֶלְך ְ
וַ ֵ ָ֛נ ִֶּֽרד ִׁל ְשלִ֥ ֹום ְב ֵנ ַ
אמ ֙ר
֙ ַוי ֹׁ ֶ
ִׁת ְפ ַ֣שּום ַח ִִׁ֔יים
ַ ֹֽוִּֽיִׁ ְת ְפ ִ֖שּום ַחיִׁ ֑ים
ית־ע ֶקד
ל־בֹור ֵ ֹֽב ֗ ֵ
ַ ֹֽוִּֽיִׁ ְש ָּח ֶ֞טּום ֶא ַ֣
ּושנַ֙ יִׁ ֙ם ִִׁ֔איש
ַא ְר ָּב ִׁ ֵ֤עים ְ
א־ה ְש ִׁ ִ֥איר ִׁ ִ֖איש ֵמ ֶ ֹֽהם׃ ס
וְ ֹֽל ֹׁ ִׁ
אתֹו
ן־ר ֙ ָּכב ִׁל ְק ָּר ִ֜
וַ יֵ ֶַ֣לְך ִׁמ ָָּּׁ֡שם וַ יִׁ ְמ ָּצַ֣א ֶאת־יְ הֹונָּ ָּדב֩ ֶב ֵ
אמר ֵא ִ֜ ָּליו
ַ ֹֽוִּֽיְ ָּב ְר ֵ֗כהּו וַ ֙י ֹׁ ֶ
ם־ל ָּב ִֶ֔בָך
בי ִׁע ְ
ת־ל ָּב ְבָךַ֣ יָּ ָּ֗שר ַכ ֲא ֶ ֵ֤שר ְל ָּב ִׁ ֙
ֲה ֵיֹ֧ש ֶא ְ
אמר יְ הֹונָּ ָּ ִ֥דב
וַ ֙י ֹׁ ֶ
ֵיָ֛ש וָּ ֵיִ֖ש ְת ָּנַ֣ה ֶאת־יָּ ֶ ֑דָך
ל־ה ֶמ ְר ָּכ ָּ ֹֽבה׃
וַ יִׁ ֵ ַ֣תן יָּ ִ֔דֹו וַ יַ ֲע ֵ ִ֥להּו ֵא ָּלִ֖יו ֶא ַ
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אמ ֙ר
֙ ַוי ֹׁ ֶ
ְל ָּכַ֣ה ִׁא ִִׁ֔תי
יהו֑ה
ְּור ֵ ִ֖אה ְב ִׁקנְ ָּא ִׁ ַ֣תי ַל ָּ
וַ יַ ְר ִׁ ִ֥כבּו א ִֹׁ֖תֹו ְב ִׁר ְכ ֹֽבֹו׃
וַ יָּ ב ֹׁ ֙א ֹֽש ֹׁ ְמ ִ֔רֹון
ל־הנִׁ ְש ָּא ִׁ ֹ֧רים ְל ַא ְח ָּ ָ֛אב ְבש ְֹׁמ ִ֖רֹון
ת־כ ַ
ַוַ֠יַ ְך ֶא ָּ
ד־ה ְש ִׁמ ֑ידֹו
ַע ִׁ
ל־א ִׁליָּ ֹֽהּו׃ פ
הוה ֲא ֶ ִ֥שר ִׁד ֶ ִ֖בר ֶא ֵ
ִׁכ ְד ַ ַ֣בר יְ ָּ ִ֔
ל־ה ִ֔ ָּעם
ת־כ ָּ
הּוא ֶא ָּ
וַ יִׁ ְק ֵ֤בֹׁץ יֵ ֙
אמר ֲא ֵל ִֶ֔הם
וַ ַ֣י ֹׁ ֶ
ת־ה ַ ִ֖ב ַעל ְמ ָּ ֑עט
ַא ְח ָָּ֕אב ָּע ַ ִ֥בד ֶא ַ
יֵ ִ֖הּוא יַ ַע ְב ֶ ִ֥דנּו ַה ְר ֵ ֹֽבה׃
יאי ַה ַָּׁ֡ב ַעל ָּכל־ע ְֹׁב ָּ ַ֣דיו וְ ָּכל־כ ֲֹׁהנָּ יו֩ ִׁק ְר ֙אּו ֵא ִ֜ ַלי
וְ ַע ָּ ַ֣תה ָּכל־נְ ִׁב ֵ ַ֣
ִׁ ַ֣איש ַאל־יִׁ ָּפ ֵ ֗קד ִׁכי֩ ֙ ֶז ַבח גָּ ִ֥דֹול ִׁ ֙לי ַל ִַ֔ב ַעל
ִ֥כֹׁל ֲא ֶשר־יִׁ ָּפ ֵ ִִּ֖קד ַ֣ל ֹׁא יִׁ ְֹֽח ֶי֑ה
הּוא ָּע ָּ ַ֣שה ְב ָּע ְק ִָּ֔בה
וְ יֵ ֙
ְל ַ ִ֥מ ַען ַה ֲא ִׁ ִ֖ביד ֶאת־ע ְֹׁב ֵ ִ֥די ַה ָּ ֹֽב ַעל׃
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אמר יֵ ֗הּוא
וַ ַ֣י ֹׁ ֶ
ַק ְד ֹ֧שּו ֲע ָּצ ָּ ָ֛רה ַל ַ ִ֖ב ַעל
וַ יִׁ ְק ָּ ֹֽראּו׃
הּוא ְב ָּכל־יִׁ ְש ָּר ִֵ֔אל
וַ יִׁ ְש ַלֵ֤ח יֵ ֙
אּו ָּכל־ע ְֹׁב ֵ ַ֣די ַה ִַ֔ב ַעל
וַ יָּ ֙ב ֹׁ ֙
א־בא
שר ֹֽל ֹׁ ָּ ֑
וְ ֹֽל ֹׁא־נִׁ ְש ַ ִ֥אר ִׁ ִ֖איש ֲא ֶ ַ֣
אּו ֵבַ֣ית ַה ִַ֔ב ַעל
וַ יָּ ֙ב ֹׁ ֙
ית־ה ַ ִ֖ב ַעל ֶ ִ֥פה ָּל ֶ ֹֽפה׃
וַ יִׁ ָּמ ֵ ִ֥לא ֵב ַ
ל־ה ֶמ ְל ָּת ִָּ֔חה
אמר ַ ֹֽל ֲא ֶש ֙ר ַע ַ
וַ ֗י ֹׁ ֶ
הֹוצַ֣א ְל ִ֔בּוש ְל ִ֖כֹׁל ע ְֹׁב ֵ ַ֣די ַה ָּ ֑ב ַעל
ֵ
וַ י ֵ ִֹׁ֥צא ָּל ֶ ִ֖הם ַה ַמ ְל ֹֽבּוש׃
ן־ר ָּ ִ֖כב ֵבַ֣ית ַה ָּ ֑ב ַעל
וַ יָּ ִ֥ב ֹׁא יֵ ָ֛הּוא וִׁ יהֹונָּ ָּ ִ֥דב ֶב ֵ
אמר ְלע ְֹׁב ֵ ַ֣די ַה ַ֗ב ַעל
וַ ִ֜י ֹׁ ֶ
הוה
אּו ֶפן־יֶ ש־ ֵֹׁ֤פה ִׁע ָּמ ֶכ ֙ם ֵמ ַע ְב ֵ ַ֣די יְ ָּ ִ֔
ַח ְפ ֵ֤שּו ְּור ֙
ִׁ ָ֛כי ִׁאם־ע ְֹׁב ֵ ִ֥די ַה ַ ִ֖ב ַעל ְל ַב ָּ ֹֽדם׃
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וַ יָּ ָ֕בֹׁאּו ַל ֲע ִ֖שֹות זְ ָּב ִׁ ַ֣חים וְ עֹׁל֑ ֹות
אמר
חּוץ ְשמ ִֹׁׁנַ֣ים ִִׁ֔איש וַ ֗י ֹׁ ֶ
וְ יֵ ֶ֞הּוא ָּשם־לֵ֤ ֹו ַב ֙
ן־ה ֲאנָּ ִׁ֗שים
ָּה ִׁ ֵ֤איש ֲא ֶשר־יִׁ ָּמ ֵל ֙ט ִׁמ ָּ
יכם
ֲא ֶ ֵ֤שר ֲאנִׁ ֙י ֵמ ִׁ ַ֣ביא ַעל־יְ ֵד ִֶ֔
נַ ְפ ִ֖שֹו ַ ִ֥ת ַחת נַ ְפ ֹֽשֹו׃
ֹּלתֹו ׀ ַל ֲע ַ֣שֹות ָּהע ֗ ָֹּׁלה
וַ יְ ִֶׁ֞הי ְכ ַכ ַ֣
אמר ֵיַ֠הּוא ָּל ָּר ֙ ִׁצים וְ ַל ָּש ִׁל ִִׁ֜שים
וַ ַ֣י ֹׁ ֶ
כּום ִׁ ַ֣איש ַאל־יֵ ִֵ֔צא
ֵ֤בֹׁאּו ַה ֙
י־ח ֶרב
וַ יַ ִ֖כּום ְל ִׁפ ָּ ֑
ים וְ ַה ָּ ַ֣ש ִׁל ִִׁ֔שים
וַ יַ ְש ֗ ִׁלכּו ָּ ֹֽה ָּר ִׁצ ֙
ית־ה ָּ ֹֽב ַעל׃
ד־עיר ֵב ַ
וַ יֵ ְל ִ֖כּו ַע ִׁ ִ֥
ית־ה ַ ִ֖ב ַעל
ת־מ ְצ ִ֥בֹות ֵב ַ
וַ י ִׁ ָֹׁ֛צאּו ֶא ַ
ּוה׃
ַ ֹֽוִּֽיִׁ ְש ְר ֹֽפ ָּ
ַ ֹֽוִּֽיִׁ ְת ִ֔צּו ֵ ִ֖את ַמ ְצ ַ ַ֣בת ַה ָּ ֑ב ַעל
ת־בַ֣ית ַה ִַ֔ב ַעל
צּו ֶא ֵ
ַ ֹֽוִּֽיִׁ ְת ֙
ד־היֹֽ ֹום׃
ֹוצ ִ֖אֹות ַע ַ
וַ יְ ִׁש ֻּ ִ֥מהּו ְל ֹֽמ ָּ
ת־ה ַ ִ֖ב ַעל ִׁמיִׁ ְש ָּר ֵ ֹֽאל׃
וַ יַ ְש ֵ ִ֥מד יֵ ָ֛הּוא ֶא ַ
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ַ ַ֠רק ֲח ָּט ֵֶ֞אי יָּ ָּר ְב ָּ ֵ֤עם ֶבן־נְ ָּב ֙ט
שר ֶה ֱח ִׁ ַ֣טיא ֶאת־יִׁ ְש ָּר ִֵ֔אל
ֲא ֶ ַ֣
יהם
א־סר יֵ ִ֖הּוא ֵמ ַ ֹֽא ֲח ֵר ֶ ֑
ֹֽל ֹׁ ָּ ִ֥
ית־אל וַ ֲא ֶ ִ֥שר ְב ָּ ֹֽדן׃ ס
ֶעגְ ֵ ֙לי ַהזָּ ִָּ֔הב ֲא ֶ ִ֥שר ֵ ֹֽב ֵ ִ֖
הוה ֶאל־יֵ ֗הּוא
אמר יְ ָּ ִ֜
וַ ֙י ֹׁ ֶ
ר־ה ִׁט ֙יב ֹׁ ָּ֙ת ַל ֲע ֵ֤שֹות ַהיָּ ָּש ֙ר ְב ֵע ִַ֔יני
ַי ֵַ֤ען ֲא ֶש ֱ
ית ְל ֵבַ֣ית ַא ְח ָּ ֑אב
שר ִׁב ְל ָּב ִִׁ֔בי ָּע ִׁ ִ֖ש ָּ
ְככֹׁל֙ ֲא ֶ ַ֣
ל־כ ֵ ִ֥סא יִׁ ְש ָּר ֵ ֹֽאל׃
ְב ֵנַ֣י ְר ִׁב ִ֔ ִׁעים יֵ ְש ִ֥בּו ְלָךִ֖ ַע ִׁ
ֹלהי־יִׁ ְש ָּר ֵ ִ֖אל
הוִ֥ה ֱא ֵ ֹֽ
וְ יֵ ֗הּוא ִ֥ל ֹׁא ָּש ַ ָ֛מר ָּל ֶל ֶָ֛כת ְב ֹֽת ַֹורת־יְ ָּ
ל־ל ָּב ֑בֹו
ְב ָּכ ְ
ַ֣ל ֹׁא ָּ֗סר ֵמ ַעל֙ ַח ַ֣ט ֹׁאות ָּ ֹֽי ִָּּֽר ְב ִ֔ ָּעם
ֲא ֶ ִ֥שר ֶה ֱח ִׁ ִ֖טיא ֶאת־יִׁ ְש ָּר ֵ ֹֽאל׃
הוה ְל ַק ִ֖צֹות ְביִׁ ְש ָּר ֵ ֑אל
ַביָּ ִׁ ַ֣מים ָּה ִֵ֔הם ֵה ֵ ַ֣חל יְ ָּ ִ֔
וַ יַ ֵ ִ֥כם ֲחזָּ ֵ ִ֖אל ְב ָּכל־גְ ִ֥בּול יִׁ ְש ָּר ֵ ֹֽאל׃
ן־היַ ְר ֵ ֙דן ִׁמזְ ַ ַ֣רח ַה ִֶ֔ש ֶמש
ִׁמ ַ
אוב ִׁנִ֖י וְ ַ ֹֽה ְמנַ ִׁ ֑שי
ל־א ֶרץ ַהגִׁ ְל ִ֔ ָּעד ַהגָּ ִׁ ִ֥די וְ ָּה ֻּר ֵ
ֵ ֵ֚את ָּכ ֶ ַ֣
ל־נ ַַ֣חל ַא ְר ִ֔נ ֹׁן
שר ַע ַ
ֵמ ֲער ֵֹׁע ֙ר ֲא ֶ ַ֣
וְ ַהגִׁ ְל ָּ ִ֖עד וְ ַה ָּב ָּ ֹֽשן׃
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בּור ֑תֹו
ל־א ֶ ִ֥שר ָּע ָּ ִ֖שה וְ ָּכל־גְ ָּ
וְ יֶ֙ ֶתר ִׁד ְב ֵ ִ֥רי יֵ ָ֛הּוא וְ ָּכ ֲ
ל־ס ֶפר ִׁד ְב ֵ ִ֥רי ַהיָּ ִׁ ִ֖מים ְל ַמ ְל ֵ ִ֥כי יִׁ ְש ָּר ֵ ֹֽאל׃
תּובים ַע ֵ ָ֛
ֹוא־הם ְכ ִׁ֗
ֲה ֹֽל ֵ ַ֣
ם־אב ִָֹּׁ֔תיו
הּוא ִׁע ֲ
וַ יִׁ ְש ַכֵ֤ב יֵ ֙
וַ יִׁ ְק ְב ִ֥רּו א ִֹׁ֖תֹו ְבש ְֹׁמ ֑רֹון
הֹוא ָּ ִ֥חז ְבנִ֖ ֹו ַת ְח ָּ ֹֽתיו׃
וַ יִׁ ְמֹלָ֛ ְך יְ ָּ
הּוא ַעל־יִׁ ְש ָּר ִֵ֔אל
וְ ַהיָּ ִׁ֗מים ֲא ֶ֙שר ָּמ ַלְֵ֤ך יֵ ֙
ֹֽה־ש ָּנִ֖ה ְבש ְֹׁמ ֹֽרֹון׃ פ
ּושמ ֶֹׁנ ָּ
ֶע ְש ִׁ ִ֥רים ְ

