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 פרק י 

ים ְבשְֹׁמ֑רֹון   ִ֖ נִׁ ים בָּ ִ֥ ְבעִׁ ב שִׁ ָ֛  ּוְלַאְחאָּ

ים ִ֜ רִׁ ְכתֹׁ֩ב ֵי֙הּוא ְספָּ  ַויִׁ

ְשַלַ֣ח שְֹׁמ֗רֹון   ַויִׁ

ים   ְזְרֶעא֙ל ַהְזֵקנִִׁ֔ י יִׁ ֵרֵ֤  ֶאל־שָּ

ר׃   ב ֵלאמֹֹֽׁ ִ֖ ים ַאְחאָּ ִ֥ אְֹׁמנִׁ  ְוֶאל־הָּ

 

ם   ֶפר ַהֶז֙ה ֲאֵליֶכִ֔ א ַהֵסֵ֤ ֹׁ֙ ה ְכב  ְוַעתָּ֗

ם    ם ְבֵנַ֣י ֲאדֵֹׁניֶכ֑ ְתֶכִ֖  ְואִׁ

ֶשק׃    ֹֽ ר ְוַהנָּ ִ֖ ְבצָּ יר מִׁ ִ֥ ים ְועִׁ ֶכב ְוַהסּוסִִׁ֔ ֶרַ֣ ְתֶכ֙ם הָּ  ְואִׁ

 

ם  ְבֵנַ֣י ֲאדֵֹׁניֶכִ֔ ֙ר מִׁ שָּ ֹוב ְוַהיָּ ם ַהטֵ֤ יֶתֶ֞  ּוְראִׁ

יו ְוַשְמֶתִ֖   ֑ בִׁ א אָּ ֵסַ֣  ם ַעל־כִׁ

ם׃   ית ֲאדֵֹׁניֶכֹֽ ּו ַעל־ֵבִ֥ ֲחמִ֖ לָּ ֹֽ  ְוהִׁ

 

ּו  אְמרִ֔ ַֹׁ֣ ד ַוי ד ְמאִֹׁ֔ ְִּֽראּ֙ו ְמאַֹׁ֣ ֹֽ  ַויִׁ

֑יו   נָּ ּו ְלפָּ ְמדִ֖ א עָּ ִֹׁ֥ ים ל כִִׁ֔ ֵנ֙ה ְשֵנַ֣י ַהְמלָּ  הִׁ

ְחנּו׃  ֹֽ ד ֲאנָּ יְך ַנֲעמִֹׁ֥  ְוֵאִ֖
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יר  עִִׁ֟ ר ַעל־הָּ ת ַוֲאֶשֶׁ֪ יִׁ ְשַלַ֣ח ֲאֶשר־ַעל־ַהַבַ֣  ַויִׁ

ּוא ׀ ֵלאמֹׁר֙ ְוַהזְ    ים ֶאל־ֵיהֵ֤ אְֹׁמנִׁ֙ י֩ם ְוהָּ  ֵקנִׁ

ְחנּו   יָך ֲאַנִ֔ ֶדַ֣  ֲעבָּ

ה   ינּו ַנֲעֶש֑ ר ֵאֵלִ֖ ֹׁאַמִ֥ ל ֲאֶשר־ת  ְוכָֹׁ֛

יש   יְך אִִׁ֔ ַ֣ א־ַנְמלִׁ ֹֹֽׁ  ל

ה׃  ֹוב ְבֵעיֶנִ֖יָך ֲעֵשֹֽ  ַהטִ֥

 

ר  ית ֵלאמֹׁ֗ ֶפר ׀ ֵשנִִׁ֜ ב ֲאֵליֶה֩ם ֵס֙ ְכתַֹׁ֣  ַויִׁ

י ׀ ַאֶתַ֣    ַ֣ ם ּוְלקֹׁלִׁ י ַאֶתִ֜ ֙ ם־לִׁ ים אִׁ  ם שְֹׁמעִׁ֗

ם    י־ֲאדֵֹׁניֶכִ֔ י ְבֵנֹֽ אֵשי֙ ַאְנֵשַ֣  ְקחּ֙ו ֶאת־רָּ

ה    אלָּ ְזְרֶע֑ ר יִׁ ִ֖ חָּ ת מָּ ֵעִ֥ י כָּ אּו ֵאַלָ֛  ּובֹֹׁ֧

יש   ים אִִׁ֔ ַ֣ ְבעִׁ ֶלְ֙ך שִׁ  ּוְבֵנֵ֤י ַהֶמ֙

ם׃    ֹֽ ים אֹותָּ ִ֥ יר ְמַגְדלִׁ ִ֖ עִׁ י הָּ  ֶאת־ְגדֵֹׁלִ֥

 

ם  ֶפ֙ר ֲאֵליֶהִ֔ א ַהֵס֙ ֵֹׁ֤ י ְכב  ַוְיהִׁ֗

ֶלְך  ְקחּ֙ו ֶאת־ְבֵנַ֣י ַהֶמִ֔  ַויִׁ

יש  ֑ ים אִׁ ַ֣ ְבעִׁ ּו שִׁ ְשֲחטִ֖ ִּֽיִׁ  ַוֹֽ

ים  ִ֔ אֵשיֶה֙ם ַבדּודִׁ ֹֽ ימּו ֶאת־רָּ ֵ֤ שִׁ  ַויָּ

ה׃  אלָּ ְזְרֶעֹֽ יו יִׁ ִ֖ ּו ֵאלָּ ְשְלחִ֥  ַויִׁ
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ר  ֹו ֵלאמִֹׁ֔ ְ֙ך ַוַיֶגד־לַ֣ א ַהַמְלאָּ ֵֹׁ֤ ב  ַויָּ

י   אֵשַ֣ יאּו רָּ ִ֖ ֶלְך ֵהבִׁ י־ַהֶמ֑  ְבֵנֹֽ

אֶמר  ֹׁ֗  ַוי

ַער  ַתח ַהַשִ֖ ים ֶפִ֥ ָ֛ רִׁ בֻּ ם ְשֵנֹ֧י צִׁ ימּו אֹׁתֶָּ֞ ַ֣  שִׁ

ֶקר׃     ַעד־ַהבֹֹֽׁ

 

ד  ִַּֽיֲעמִֹׁ֔ א ַוֹֽ ֶק֙ר ַוֵיֵצַ֣ ֹׁ֙ י ַבב ֵ֤  ַוְיהִׁ

ם עִָּ֔ ל־הָּ ֹׁאֶמ֙ר ֶאל־כָּ י  ַו֙

ם   ים ַאֶת֑ ִ֖ ִּקִׁ  ַצדִׁ

הּו  ֶאְהְרֵגִ֔ י֙ וָּ י ַעל־ֲאדֹׁנִׁ ְרתִׁ ַשֵ֤ י קָּ ה ֲאנִִׁ֜ ֵנ֙  הִׁ

  ִ֥ ֶלה׃ ּומִׁ ל־ֵאֹֽ ה ֶאת־כָּ ִ֖ כָּ  י הִׁ

 

ה   ְרצָּ ֙ה ַאִ֔ ר ְיהוָּ ְדַבֵ֤ ל מִׁ פִֹׁ֜ א יִׁ ֹׁ֙ ֩י ל ּו ֵא֗פֹוא כִׁ  ְדעַ֣

ב    ֑ ית ַאְחאָּ ִ֖ה ַעל־ֵבַ֣ ר ְיהוָּ ֶבִ֥  ֲאֶשר־דִׁ

ֹֽהּו׃   יָּ ֹו ֵאלִׁ ר ְבַיִ֖ד ַעְבדִ֥ ֶבִ֔ ר דִׁ ת ֲאֶשַ֣ ה ֵאֵ֚ שִָּ֔ ַ֣ה עָּ  ַויהוָּ

 

ים ְלבֵ  ֵ֤ רִׁ ְשאָּ ל־ַהנִׁ ת כָּ אל ַוַיְִַּֽ֣ך ֵי֗הּוא ֵאַ֣ ְזְרֶעִ֔ ֙ב ְביִׁ  ית־ַאְחאָּ

יו   ִ֖ ל־ְגדֹׁלָּ  ְוכָּ

יו   ַ֣ עָּ דָּ  ּוְמיֻּ

֑יו    ְוכֲֹׁהנָּ

יד׃    ֹֽ רִׁ ֹו שָּ יר־לִ֖ ֹֽ ְשאִׁ י הִׁ ִ֥ ְלתִׁ  ַעד־בִׁ
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א ַוֵיִֶ֖לְך שְֹׁמ֑רֹון  ִֹׁ֔ ב ֙ם ַויָּ קָּ  ַויָּ֙

ֶרְך׃   ֹֽ ים ַבדָּ ִ֖ רֹׁעִׁ ֶקד הָּ ית־ֵעִ֥ ּוא ֵבֹֽ  הָ֛
  

ה   ִ֔ ֶלְך־ְיהּודָּ ַ֣הּו ֶמֹֽ ֙א ֶאת־ֲאֵחי֙ ֲאַחְזיָּ צָּ  ְוֵי֗הּוא מָּ

אֶמר  ִֹׁ֖  ַוי

ם    י ַאֶת֑ ַ֣  מִׁ

ֹׁאְמ֗רּו   ַוי

ְחנּו   הּ֙ו ֲאַנִ֔ י ֲאַחְזיָּ֙  ֲאֵחֵ֤

ה׃  ֹֽ ירָּ י ַהְגבִׁ ֶלְך ּוְבֵנִ֥ י־ַהֶמִ֖ ֹום ְבֵנֹֽ ְשלִ֥  ַוֵנִֶָּֽ֛רד לִׁ
  

ֹׁאֶמר֙  י  ַו֙

ים   ּום ַחיִִׁ֔ ְפשַ֣  תִׁ

֑י ּום ַחיִׁ ְתְפשִ֖ ִּֽיִׁ  ם ַוֹֽ

ֶקד  ית־ֵע֗ ֹור ֵבֹֽ ּום ֶאל־בַ֣ טֶ֞ ְשחָּ ִּֽיִׁ  ַוֹֽ

יש    ֙ם אִִׁ֔ יִׁ ים ּוְשַנ֙ ֵ֤ עִׁ  ַאְרבָּ

ם׃ ס  יש ֵמֶהֹֽ ִ֖ יר אִׁ ִ֥ ְשאִׁ א־הִׁ ֹֹֽׁ  ְול
  

ֹו  אתִ֜ ְקרָּ ב לִׁ ֩ב ֶבן־ֵרכָּ֙ דָּ א ֶאת־ְיהֹונָּ ַ֣ ְמצָּ ם ַויִׁ שָָּּׁ֡  ַוֵיֶַ֣לְך מִׁ

יו  אֶמר ֵאלִָּ֜ ֹׁ֙ הּו ַוי ְרֵכ֗ ְִּֽיבָּ  ַוֹֽ

ר כַ   שָּ֗ ְבָךַ֣ יָּ ָך ֲהֵיֹ֧ש ֶאת־ְלבָּ ֶבִ֔ ם־ְלבָּ י֙ עִׁ בִׁ ר ְלבָּ  ֲאֶשֵ֤

ב  ִ֥ דָּ אֶמר ְיהֹונָּ ֹׁ֙  ַוי

ָך   ֶד֑ ַ֣ה ֶאת־יָּ ֵיִ֖ש ְתנָּ  ֵיָ֛ש וָּ

ה׃  ֹֽ בָּ יו ֶאל־ַהֶמְרכָּ ִ֖ הּו ֵאלָּ ֹו ַוַיֲעֵלִ֥ דִ֔ ן יָּ ֵתַ֣  ַויִׁ
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ֹׁאֶמר֙  י  ַו֙

י   תִִׁ֔ ה אִׁ ַ֣  ְלכָּ

֑ה  י ַליהוָּ ַ֣ תִׁ ְנאָּ ה ְבקִׁ  ּוְרֵאִ֖

ֹו׃  ְכבֹֽ ֹו ְברִׁ בּו אֹׁתִ֖ ִ֥  ַוַיְרכִׁ

 

ֹון  ְמרִ֔ ֹׁ֙א שֹֹֽׁ ב  ַויָּ

ֹון  ב ְבשְֹׁמרִ֖ ָ֛ ים ְלַאְחאָּ ֹ֧ רִׁ ְשאָּ ל־ַהנִׁ ַיְך ֶאת־כָּ  ַוַ֠

י֑דֹו    ְשמִׁ  ַעד־הִׁ

ֹֽהּו׃ פ  יָּ ר ֶאל־ֵאלִׁ ֶבִ֖ ר דִׁ ה ֲאֶשִ֥ ִ֔ ר ְיהוָּ ְדַבַ֣  כִׁ

 

ם  עִָּ֔ ל־הָּ ץ ֵיהּו֙א ֶאת־כָּ ְקבֵֹׁ֤  ַויִׁ

ם  אֶמר ֲאֵלֶהִ֔ ַֹׁ֣  ַוי

ט ַאְח    ֑ ַעל ְמעָּ ד ֶאת־ַהַבִ֖ ַבִ֥ ב עָּ  אָָּ֕

ה׃   נּו ַהְרֵבֹֽ ּוא ַיַעְבֶדִ֥  ֵיהִ֖

 

י    ְר֙אּו ֵאַלִ֜ י֩ו קִׁ ל־כֲֹׁהנָּ יו ְוכָּ ַ֣ ל־עְֹׁבדָּ ַעל כָּ י ַהַבָּׁ֡ יֵאַ֣ ל־ְנבִׁ ה כָּ ַ֣  ְוַעתָּ

ַעל    י֙ ַלַבִ֔ ֹול לִׁ דִ֥ ַבח גָּ ֩י ֶז֙ ד כִׁ ֵק֗ פָּ יש ַאל־יִׁ ַ֣  אִׁ

ְחֶי֑ה   ֹֽ א יִׁ ַֹׁ֣ ד ל ִֵּקִ֖ פָּ ל ֲאֶשר־יִׁ  כִֹׁ֥

הוְ   ְקבִָּ֔ ה ְבעָּ ַ֣ שָּ  ֵיהּו֙א עָּ

ַעל׃    ֹֽ י ַהבָּ יד ֶאת־עְֹׁבֵדִ֥ ִ֖ ַען ַהֲאבִׁ  ְלַמִ֥
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אֶמר ֵי֗הּוא  ַֹׁ֣  ַוי

ַעל  ה ַלַבִ֖ ָ֛ רָּ ּו ֲעצָּ  ַקְדשֹ֧

אּו׃  ֹֽ ְקרָּ  ַויִׁ

 

ל  ֵאִ֔ ְשרָּ ל־יִׁ ח ֵיהּו֙א ְבכָּ ְשַלֵ֤  ַויִׁ

ַעל  י ַהַבִ֔ ל־עְֹׁבֵדַ֣ אּ֙ו כָּ ֹׁ֙ ב  ַויָּ

  ֑ א־בָּ ֹֹֽׁ ר ל יש ֲאֶשַ֣ ִ֖ ר אִׁ ְשַאִ֥ א־נִׁ ֹֹֽׁ  א ְול

ַעל  ית ַהַבִ֔ אּ֙ו ֵבַ֣ ֹׁ֙ ב  ַויָּ

ה׃  ֶפֹֽ ה לָּ ַעל ֶפִ֥ א ֵבית־ַהַבִ֖ ֵלִ֥ מָּ  ַויִׁ

 

ה  חִָּ֔ ֲאֶש֙ר ַעל־ַהֶמְלתָּ אֶמר ַלֹֽ ֹׁ֗  ַוי

ַעל   ֑ י ַהבָּ ל עְֹׁבֵדַ֣ ּוש ְלכִֹׁ֖  הֹוֵצַ֣א ְלבִ֔

ּוש׃  ם ַהַמְלבֹֽ ֶהִ֖ א לָּ  ַויֵֹׁצִ֥

 

ַעל  ֑ ית ַהבָּ ב ֵבַ֣ ִ֖ ב ֶבן־ֵרכָּ ִ֥ דָּ יהֹונָּ ּוא וִׁ א ֵיהָ֛ ִֹׁ֥ ב  ַויָּ

ַעל  י ַהַב֗ אֶמר ְלעְֹׁבֵדַ֣ ִֹׁ֜  ַוי

ה   ִ֔ י ְיהוָּ ֶכ֙ם ֵמַעְבֵדַ֣ מָּ ה עִׁ ּו ּוְראּ֙ו ֶפן־ֶיש־פֵֹׁ֤  ַחְפשֵ֤

ם׃   ֹֽ ַעל ְלַבדָּ י ַהַבִ֖ ם־עְֹׁבֵדִ֥ י אִׁ ָ֛  כִׁ
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ים ְועֹׁ֑לֹות  ַ֣ חִׁ ֹות ְזבָּ אּו ַלֲעשִ֖ בָֹׁ֕  ַויָּ

ּוא שָּ   אֶמרְוֵיהֶ֞ ֹׁ֗ יש ַוי ים אִִׁ֔ ַ֣ ֹו ַבחּו֙ץ ְשמֹׁנִׁ  ם־לֵ֤

ים    שִׁ֗ ֲאנָּ ן־הָּ ֵל֙ט מִׁ מָּ יש ֲאֶשר־יִׁ ֵ֤ אִׁ  הָּ

ם     יא ַעל־ְיֵדיֶכִ֔ ַ֣ י֙ ֵמבִׁ ר ֲאנִׁ  ֲאֶשֵ֤

ֹו׃   ַחת ַנְפשֹֽ ֹו ַתִ֥  ַנְפשִ֖

 

ה  עֹׁלָּ֗ ֹות הָּ ֹו ׀ ַלֲעשַ֣ י ְכַכֹּלתַ֣  ַוְיהִֶׁ֞

ים  שִִׁ֜ לִׁ ים ְוַלשָּ צִׁ֙ רָּ הּוא לָּ אֶמר ֵיַ֠ ַֹׁ֣  ַוי

א בֵֹׁ֤   יש ַאל־ֵיֵצִ֔ ַ֣  אּו ַהכּו֙ם אִׁ

ֶרב  ֑ י־חָּ ּום ְלפִׁ  ַוַיכִ֖

ים  שִִׁ֔ לִׁ ַ֣ י֙ם ְוַהשָּ צִׁ רָּ ֹֽ כּו הָּ  ַוַיְשלִׁ֗

ַעל׃  ֹֽ יר ֵבית־ַהבָּ ִ֥ ּו ַעד־עִׁ  ַוֵיְלכִ֖

 

ַעל  ֹות ֵבית־ַהַבִ֖ אּו ֶאת־ַמְצבִ֥ ָ֛  ַויֹׁצִׁ

׃  ּוהָּ ְשְרפֹֽ ִּֽיִׁ  ַוֹֽ

 

ַעל  ֑ ת ַהבָּ ת ַמְצַבַ֣ ּו ֵאִ֖ ְתצִ֔ ִּֽיִׁ  ַוֹֽ

ְתצּו֙  ִּֽיִׁ ַעל  ַוֹֽ ית ַהַבִ֔  ֶאת־ֵבַ֣

ֹום׃  ֹות ַעד־ַהיֹֽ אִ֖ ֹוצָּ הּו ְלמֹֽ ִ֥ מֻּ  ַוְישִׁ

 

ל׃  ֵאֹֽ ְשרָּ יִׁ ַעל מִׁ ּוא ֶאת־ַהַבִ֖ ד ֵיהָ֛  ַוַיְשֵמִ֥
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֙ט   ם ֶבן־ְנבָּ ֵ֤ ְבעָּ רָּ י יָּ ֵאֶ֞ ק ֲחטָּ  ַרַ֠

ל    ֵאִ֔ ְשרָּ יא ֶאת־יִׁ ַ֣ ר ֶהֱחטִׁ  ֲאֶשַ֣

ם  ֲחֵריֶה֑ ּוא ֵמַאֹֽ ר ֵיהִ֖ ִ֥ א־סָּ ֹֹֽׁ  ל

ן׃ ס    ֹֽ ר ְבדָּ ל ַוֲאֶשִ֥ ית־ֵאִ֖ ר ֵבֹֽ ב ֲאֶשִ֥ הִָּ֔  ֶעְגֵלי֙ ַהזָּ

 

ה ֶאל־ֵי֗הּוא ִ֜ אֶמר ְיהוָּ ֹׁ֙  ַוי

י   ֙ר ְבֵעיַנִ֔ שָּ ֹות ַהיָּ תָּ֙ ַלֲעשֵ֤ ֹׁ֙ יב  ַיֵַ֤ען ֲאֶשר־ֱהטִׁ

ב   ֑ ית ַאְחאָּ יתָּ ְלֵבַ֣ ִ֖ שִׁ י עָּ בִִׁ֔ ְלבָּ ר בִׁ  ְככֹׁ֙ל ֲאֶשַ֣

ל׃ ְבֵנַ֣י ְר   ֵאֹֽ ְשרָּ א יִׁ ֵסִ֥ ּו ְלָךִ֖ ַעל־כִׁ ים ֵיְשבִ֥ עִִׁ֔  בִׁ

 

ל   ֵאִ֖ ְשרָּ י־יִׁ ה ֱאֹלֵהֹֽ ִ֥ ֹוַרת־ְיהוָּ ֶכת ְבתֹֽ ֶלָ֛ ר לָּ ַמָ֛ א שָּ ִֹׁ֥  ְוֵי֗הּוא ל

֑בֹו    ל־ְלבָּ  ְבכָּ

ם   ְבעִָּ֔ ִּֽרָּ ֹֽ אות יָּ ַֹׁ֣ ר ֵמַע֙ל ַחט א סָּ֗ ַֹׁ֣  ל

ל׃    ֵאֹֽ ְשרָּ יא ֶאת־יִׁ ִ֖ ר ֶהֱחטִׁ  ֲאֶשִ֥

 

ה לְ   ִ֔ ל ְיהוָּ ם ֵהֵחַ֣ ֵהִ֔ ים הָּ ַ֣ מִׁ ל ַביָּ ֵא֑ ְשרָּ ֹות ְביִׁ  ַקצִ֖

ל׃  ֵאֹֽ ְשרָּ ּול יִׁ ל־ְגבִ֥ ל ְבכָּ ֵאִ֖ ם ֲחזָּ  ַוַיֵכִ֥

 

ֶמש   ח ַהֶשִ֔ ְזַרַ֣ ן־ַהַיְרֵדן֙ מִׁ  מִׁ

י   ֑ ְמַנשִׁ י ְוַהֹֽ ִ֖ אוֵבנִׁ רֻּ י ְוהָּ ִ֥ דִׁ ד ַהגָּ ְלעִָּ֔ ֶרץ ַהגִׁ ל־ֶאַ֣ ת כָּ  ֵאֵ֚

ן   ר ַעל־ַנַַ֣חל ַאְרנִֹׁ֔  ֵמֲערֵֹׁע֙ר ֲאֶשַ֣

ן׃   ֹֽ שָּ ד ְוַהבָּ ִ֖ ְלעָּ  ְוַהגִׁ
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֑תֹו   ל־ְגבּורָּ ה ְוכָּ ִ֖ שָּ ר עָּ ל־ֲאֶשִ֥ ּוא ְוכָּ י ֵיהָ֛ ְבֵרִ֥ ֶתר דִׁ  ְוֶי֙

ל׃   ֵאֹֽ ְשרָּ י יִׁ ים ְלַמְלֵכִ֥ ִ֖ מִׁ י ַהיָּ ְבֵרִ֥ ֶפר דִׁ ים ַעל־ֵסָ֛ ם ְכתּובִׁ֗ ֹוא־ֵהַ֣  ֲהלֹֽ

 

יו  ם־ֲאבֹׁתִָּ֔ ב ֵיהּו֙א עִׁ ְשַכֵ֤  ַויִׁ

ֹו ְבשְֹׁמ֑רֹון  ּו אֹׁתִ֖ ְקְברִ֥  ַויִׁ

יו׃  ֹֽ ֹו ַתְחתָּ ז ְבנִ֖ ִ֥ חָּ ְך ְיהֹואָּ ְמֹלָ֛  ַויִׁ

 

ל  ֵאִ֔ ְשרָּ ְך ֵיהּו֙א ַעל־יִׁ ַלֵ֤ ר מָּ ים ֲאֶש֙ מִׁ֗  ְוַהיָּ

ֹון׃ פ    ִ֖ה ְבשְֹׁמרֹֽ נָּ ים ּוְשמֶֹׁנֹֽה־שָּ ִ֥  ֶעְשרִׁ


