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 פרק טז 

ָ֑הו   יָׁ ַמלְׁ ַקח ֶבן־רְׁ ֶפֶ֖ ה לְׁ נָָׁ֔ ה שָׁ ֵ֣ ר  ע־ֶעשְׁ ַבַֽ ַנ֙ת שְׁ שְׁ  בִּ

ה׃   ַֽ הודָׁ ֶלְך יְׁ ם ֶמָ֥ ֶ֖ ז ֶבן־יֹותָׁ ָ֥ חָׁ ְך אָׁ ַלַ֛  מָׁ

 

ֹו   כָ֔ לְׁ מָׁ ז בְׁ ֵ֣ חָׁ ֙ה אָׁ נָׁ ים שָׁ ִ֤ רִּ  ֶבן־ֶעשְׁ

ם  ָ֑ לָׁ ירושָׁ ְך בִּ ַלֶ֖ ה מָׁ נָָׁ֔ ה שָׁ ֵ֣ ר  ש־ֶעשְׁ ש   וְׁ

יו   ֶ֖ ה ֱאֹלהָׁ ָ֥ הוָׁ ַ֛י יְׁ ינ  ע  ר בְׁ שָָׁׁ֗ ה ַהיָׁ ֵ֣ שָׁ לֹא־עָׁ  וְׁ

יו׃    ַֽ בִּ ד אָׁ ָ֥ וִּ דָׁ  כְׁ

 

ל  ָ֑ א  רָׁ שְׁ י יִּ ֵ֣ כ  ֶרְך ַמלְׁ ֶדֶ֖ ֶלְך בְׁ  ַוי ֵּ֕

ש   א ָ֔ יר בָׁ ֵ֣ נֹ֙ו ֶהֱעבִּ ַגִ֤ם ֶאת־בְׁ  וְׁ

ם כְׁ   ֲעבֹו֙ת ַהּגֹויִָּ֔  ֹתַֽ

ל׃    ַֽ א  רָׁ שְׁ י יִּ ָ֥ נ  ֶ֖י בְׁ נ  פְׁ ם מִּ ֙ה ֹאתָָׁ֔ הוָׁ יש יְׁ ִ֤ ר הֹורִּ  ֲאֶש֙

 

ר  ַ֛ ַקט  ַח ַויְׁ ֵּ֧ ַזב   ַויְׁ

ֹות   מֶ֖  ַבבָׁ

ֹות   עָ֑ בָׁ ַעל־ַהּגְׁ  וְׁ

ָֽן׃   ַֽ ץ ַרֲענָׁ ָ֥ ל־ע  ַחת כָׁ ַתֶ֖  וְׁ
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ז ַיֲעֶלֵ֣ה   ֵ֣  אָׁ

ם     רָׁ ֶלְך־ֲאֲ֠ ין ֶמַֽ ֵ֣ צִּ  רְׁ

לֶ     ֵּ֧הו ֶמַֽ יָׁ ַמלְׁ ַקח ֶבן־רְׁ ל וֶפ֙ ַ֛ א  רָׁ שְׁ  ְך־יִּ

ה    ָ֑ מָׁ חָׁ לְׁ ם ַלמִּ ַלֶ֖ רושָׁ  יְׁ

ז  חָָׁ֔ ר֙ו ַעל־אָׁ צ ֙  ַויָׁ

ם׃  ַֽ ח  לָׁ הִּ ו לְׁ לֶ֖ כְׁ א יָׁ ָֹ֥ ל  וְׁ

 

ם   ָ֔ ֲארָׁ יַל֙ת ַלַֽ ם ֶאת־א  ִ֤ ֶלְך־ֲארָׁ ין ֶמַֽ צִּ֙ יב רְׁ שִּ יא ה ֲ֠ ת ַההִָּׁ֗ ֵ֣ ע   בָׁ

ֹות  ילָ֑ א  ַֽ ים מ  ֶ֖ הודִּ ל ֶאת־ַהיְׁ ָ֥ ַנש   ַויְׁ

ת   יַלָ֔ או א  ֵ֣ י֙ם בָׁ ֲאדֹומִּ  ַוַֽ

בו ֵ֣שְׁ ה׃ פ  ַוי  ֹום ַהֶזַֽ ד ַהיָ֥ ם ַעֶ֖  שָָׁ֔

 

ר  אֹמָ֔ ֶלְך־ַאשו֙ר ל  ֶסר ֶמַֽ ֶלִ֤ ַלת פְׁ גְׁ ים ֶאל־תֲִּ֠ כִָּׁ֗ אָׁ ז ַמלְׁ חָָׁ֜ ח אָׁ ַל֙ שְׁ  ַויִּ

י   נִּ ָ֑ ךֶ֖ אָׁ נְׁ ךָ֥ ובִּ דְׁ  ַעבְׁ

י   נִּ ע ָ֜ הֹושִּ ה וְׁ ֙  ֲעל 

ם    ָׁ֗ ֶלְך־ֲארָׁ ף ֶמַֽ ַכֵ֣  מִּ

ל   א ָ֔ רָׁ שְׁ ֶלְך יִּ ַכ֙ף ֶמֵ֣  ומִּ

י׃    ַֽ לָׁ ים עָׁ ֶ֖  ַהּקֹומִּ
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֙א  צָׁ מְׁ ב ַהנִּ הָָׁׁ֗ ֶאת־ַהזָׁ ֶסף וְׁ ז ֶאת־ַהֶכֵ֣ חָָׁ֜ ח אָׁ ַּק֙  ַויִּ

ה   ָ֔ הוָׁ ית יְׁ ֵ֣  ב 

ֶלְך   ית ַהֶמָ֑ ֵ֣ ֹות ב  רֶ֖ צְׁ ֹאַֽ  ובְׁ

ַחד׃  ור שַֹֽ ֶלְך־ַאשֶ֖ ֶמַֽ ח לְׁ ַלָ֥ שְׁ  ַויִּ

 

ור  ֶלְך ַאשָ֔ י֙ו ֶמֵ֣ לָׁ ע א  ַמִ֤ שְׁ  ַויִּ

ֶש  ור ֶאל־ַדֶמ֙ ֶלְך ַאשִ֤  ֙ק ַוַיַע֩ל ֶמ֙

הָׁ  ֶשָ֔ פְׁ תְׁ ָֽיִּ  ַוַֽ

ה  ירָׁ ָ֑ הָׁ קִּ ֶלֶ֖  ַוַיגְׁ

ית׃   ַֽ מִּ ין ה  ֶ֖ צִּ ֶאת־רְׁ  וְׁ

 

ֶשק  ֶלְך־ַאשו֙ר דוֶמָ֔ ֶסר ֶמַֽ ֶאִ֤ לְׁ ת פִּ ַל֙ גְׁ ַראת תִּ קְׁ ז לֲִּ֠ חָָׁ֡ ֶלְך אָׁ ֵֶ֣לְך ַהֶמֵ֣  ַוי 

ֶשק ָ֑ ַדמָׁ ר בְׁ ַח ֲאֶשֵ֣ ֶ֖ ב  זְׁ א ֶאת־ַהמִּ  ַוַיָָֽ֥רְׁ

ֵ֣ה  יָׁ ז ֶאל־אורִּ חָָׁ֜ ֶלְך אָׁ ַל֩ח ַהֶמ֙ שְׁ ןַויִּ  ַהכֹה ָׁ֗

ַח   ַ֛ ב  זְׁ ות ַהמִּ מֵּ֧  ֶאת־דְׁ

הו׃   ַֽ ל־ַמֲעש  ַֽ כָׁ ֹו לְׁ יתֶ֖ נִּ ֶאת־ַתבְׁ  וְׁ

 

ַח  ָ֑ ב  זְׁ ן ֶאת־ַהמִּ ֶ֖ ָ֥ה ַהכֹה  יָׁ ֶַ֛בן אורִּ  ַויִּ

ֶשק  ַדֶמָׁ֗ ז מִּ חָָׁ֜ ֶלְך אָׁ ַל֩ח ַהֶמ֙ ל ֲאֶשר־שָׁ כֵֹ֣  כְׁ

ן   ֵ֣ה ַהכֹה ָ֔ יָׁ ֙ה אורִּ שָׁ ן עָׁ ִ֤  כ 

ַד    ז מִּ ֶ֖ חָׁ ֶלְך־אָׁ ֹוא ַהֶמַֽ ֶשק׃ ַעד־בָ֥ ַֽ  מָׁ
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ֶשק ַדֶמָ֔ ֶלְ֙ך מִּ א ַהֶמ֙ ִֹ֤ ב  ַויָׁ

ַח  ָ֑ ב  זְׁ ֶלְך ֶאת־ַהמִּ א ַהֶמֶ֖  ַוַיָָֽ֥רְׁ

ַח  ֶ֖ ב  זְׁ ֶלְך ַעל־ַהמִּ ב ַהֶמַ֛ ַרָ֥ קְׁ  ַויִּ

יו׃  ַֽ לָׁ  ַוַיַָ֥על עָׁ

 

ֹו  תָ֔ חָׁ נְׁ ֶאת־מִּ תֹ֙ו וְׁ לָׁ ר ֶאת־עַֹֽ ִ֤ ט   ַוַיקְׁ

ֹו  כָ֑ סְׁ ְך ֶאת־נִּ ֶ֖  ַוַיס 

ַח׃  ַֽ ב  זְׁ ֹו ַעל־ַהמִּ ים ֲאֶשר־לֶ֖ ָ֥ מִּ לָׁ ם־ַהשְׁ ק ֶאת־ַדַֽ רַֹ֛ זְׁ  ַויִּ

 

ה    הוָׁ ֵ֣י יְׁ נ  פְׁ ר לִּ חֶֹש֮ת ֲאֶשֵ֣ ח ַהנְׁ ַבֵ֣ זְׁ ת ַהמִּ א ֙  וְׁ

ת  יִּ ֵ֣י ַהַבָ֔ נ  ֙ת פְׁ א  ב מ  ָׁ֗ ר   ַוַיקְׁ

ָ֑ה   הוָׁ ית יְׁ ֵ֣ ין ב  ֶ֖ ב  ַח ומִּ ב ָ֔ זְׁ ין֙ ַהמִּ ב   מִּ

ַח  ֶ֖ ב  זְׁ ֹו ַעל־ֶיֶָָֽ֥רְך ַהמִּ ן ֹאתַ֛ ָ֥ ת  ה׃ ַויִּ ֹונָׁ פַֽ   צָׁ

 

ר  אֹמָׁ֗ ן ל  ה ַהכֹה ָ֜ יָׁ֙ ז ֶאת־אורִּ חָׁ ֶלְך־אֲָׁ֠ ַצֶוֵ֣ה ַהֶמַֽ  ַויְׁ

ֶרב   ֶעָ֜ ת הָׁ ַח֙ נְׁ ֶאת־מִּ ַלת־ַהבֶֹק֩ר וְׁ ר ֶאת־עַֹֽ ֵ֣ ט  ֹול ַהקְׁ דָ֡ ַח ַהּגָׁ ֵ֣ ב  זְׁ ל ַהמִּ  ַעֵ֣

ֹו    תָׁ֗ חָׁ נְׁ ֶאת־מִּ ֶלְך וְׁ ת ַהֶמֵ֣ ֶאת־עַֹלֵּ֧ ַֽ  וְׁ

ם וְׁ    ֵ֣ תָׁ חָׁ נְׁ ֶר֙ץ ומִּ אָׁ֙ ם הָׁ ל־ַעִ֤ ת כָׁ ת עַֹלַ֞ א  ֲ֠ ם וְׁ יֶהָ֔ כ  סְׁ  נִּ

ק  רָֹ֑ זְׁ יו תִּ ֵ֣ לָׁ ל־ַדם־ֶזֶַ֖בח עָׁ כָׁ ה וְׁ ַ֛ ם עֹלָׁ ל־ַדָ֥ כָׁ  וְׁ

ר׃   ַֽ ַבּק  י לְׁ ֶ֖ ֶיה־לִּ הְׁ ַֽ ֶשת יִּ חַֹ֛ ח ַהנְׁ ַבֵּ֧ זְׁ  ומִּ
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ן ָ֑ ֵ֣ה ַהכֹה  יָׁ  ַוַיֶַ֖עש אורִּ

ז׃   ַֽ חָׁ ֶלְך אָׁ ה ַהֶמָ֥ ֶ֖ וָׁ ל ֲאֶשר־צִּ כָֹ֥  כְׁ

 

כֹ  ֹות ַהמְׁ רֵ֣ ּגְׁ סְׁ ז ֶאת־ַהמִּ חָָׁ֜ ֶלְך אָׁ ֩ץ ַהֶמ֙ ַקצ  ֹות ַויְׁ  נָׁ֗

ר  ָֹ֔ י יֶה֙ם ֶאת־ַהכִּ ֲעל  ַֽ ִַ֤סר מ   ַויָׁ

יהָׁ   ֶתָ֑ ר ַתחְׁ ֶשת ֲאֶשֵ֣ חֶֹ֖ ר ַהנְׁ ָ֥ ָּקָׁ ל ַהבָׁ ַעַ֛ ד מ  ָ֔ ֵ֣ם הֹורִּ ֶאת־ַהיָׁ  וְׁ

ים׃  ַֽ נִּ ֶפת ֲאבָׁ ֶצָ֥ ל ַמרְׁ ֹו ַעֶ֖ ן ֹאתָ֔ ֵ֣ ת   ַויִּ

 

ת    יִּ ו ַבַבָׁ֗ נֵ֣ ת ֲאֶשר־בָׁ ְך ַהַשבָָׁ֜ ֶאת־מוַס֙  וְׁ

ה    ֹונָׁ יצָ֔ חִּ ֶלְ֙ך ַהַֽ ֹוא ַהֶמ֙ בִ֤ ֶאת־מְׁ  וְׁ

ָ֑ה   הוָׁ ית יְׁ ֵ֣ ב ב  ֶ֖ ס   ה 

ור׃   ֶלְך ַאשַֽ ֶ֖י ֶמָ֥ נ  פְׁ  מִּ

 

ה   ָ֑ שָׁ ר עָׁ ז ֲאֶשֵ֣ ֶ֖ חָׁ י אָׁ ָ֥ ר  בְׁ ֶיֶַ֛תר דִּ  וְׁ

  ָ֥ כ  ַמלְׁ ים לְׁ ֶ֖ מִּ י ַהיָׁ ָ֥ ר  בְׁ ֶפר דִּ ַ֛ ים ַעל־ס  תובִָּׁ֗ ם כְׁ ֵ֣ ה׃ֲהלֹא־ה  ַֽ הודָׁ  י יְׁ

 

יו  ם־ֲאבֹתָָׁ֔ ֙ז עִּ חָׁ ב אָׁ ַכִ֤ שְׁ  ַויִּ

ד  ָ֑ וִּ יר דָׁ ֵ֣ עִּ יו בְׁ ֶ֖ ם־ֲאבֹתָׁ ר עִּ ָ֥ ב  ּקָׁ  ַויִּ

יו׃ פ  ַֽ תָׁ ֹו ַתחְׁ נֶ֖ ָ֥הו בְׁ יָׁ קִּ זְׁ ְך חִּ ֹלַ֛ מְׁ  ַויִּ


