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 פרק יח 

ל  ֵאֵ֑ ְך ִיְשרָׁ לֶּ ַ֣ ה מֶּ ָ֖ ן־ֵאלָׁ ַע בֶּ ש ְלהֹוֵשֵׁ֥ לֹ֔ ְַֽיִהי֙ ִבְשַנַ֣ת שָׁ  ַו 

ה׃   ְך ְיהּודָׁ  לֶּ ֵׁ֥ ז מֶּ ָ֖ חָׁ ן־אָׁ ֵׁ֥ה בֶּ ְך ִחְזִקיָׁ ַלַ֛  מָׁ

 

ֹו   ְלכֹ֔ ַ֣ה ְבמָׁ יָׁ ֙ה הָׁ נָׁ ש שָׁ ֵמֵ֤ ים ְוחָׁ ְשִר֙ ן־עֶּ  בֶּ

םוְ   ֵ֑ לָׁ ְך ִבירּושָׁ ַלָ֖ ה מָׁ נָֹׁ֔ ֵתַש֙ע שָׁ ים וָׁ֙ ְשִרֵ֤  עֶּ

י ַבת־ְזַכְריָׁ ה׃   ֹו ֲאִבָ֖ ם ִאמֹ֔  ְוֵשַ֣

 

ֵ֑ה ר ְבֵעיֵנַ֣י ְיהוָׁ ָ֖ שָׁ  ַוַיֵַׁ֥עש ַהיָׁ

יו׃   ִב  ד אָׁ ִוֵׁ֥ ה דָׁ ָ֖ שָׁ ר־עָׁ ל ֲאשֶּ  ְככ ֵׁ֥

 

֗מֹות   ת־ַהבָׁ יר אֶּ ּוא ׀ ֵהִסַ֣  הַ֣

ת   ת־ַהַמֵצב ֹ֔  ְוִשַב֙ר אֶּ

ה  ֵ֑ ֲאֵשרָׁ ת־הָׁ  ת אֶּ ַרָ֖  ְוכָׁ

ה  ה מ שֶּ֗ ַ֣ שָׁ ר־עָׁ ת ֲאשֶּ שֶּ ש ַהְנח ֹ֜  ְוִכַת֩ת ְנַח֙

ֹו    ים לֹ֔ ֵא֙ל ְמַקְטִרַ֣ י־ִיְשרָׁ ּו ְבֵנ  יֵ֤ ֙ה הָׁ מָׁ ֵה֙ ים הָׁ ִמֵ֤ י ַעד־ַהיָׁ  ִכַ֣

ן׃  ֹו ְנֻחְשתָׁ  א־לָ֖  ַוִיְקרָׁ

 

  ֵ֑ טָׁ ל בָׁ ֵאָ֖ י־ִיְשרָׁ ה ֱאלֵה  ֵׁ֥  ח ַביהוָׁ

ה   ֹ֔ י ְיהּודָׁ הּו ְבכ ֙ל ַמְלֵכַ֣ מ ֗ ַ֣ה כָׁ יָׁ יו ל א־הָׁ ָ֞  ְוַאֲחרָׁ

יו׃   נָׁ  ּו ְלפָׁ יָ֖ ר הָׁ ֵׁ֥  ַוֲאשֶּ
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ה  ֹ֔ יהוָׁ  ַוִיְדַב֙ק ַב 

יו   ֵ֑ ֲחרָׁ ר ֵמַא  ָ֖  ל א־סָׁ

יו   ַוִיְשמ ֙ר ִמְצֹותָֹׁ֔

ה׃   ת־מ שֶּ  ָ֖ה אֶּ ה ְיהוָׁ ֵׁ֥ ר־ִצּוָׁ  ֲאשֶּ

 

ֹו   ֙ה ִעמֹ֔ ֵ֤ה ְיהוָׁ יָׁ  ְוהָׁ

א ַיְש   ר־ֵיֵצָ֖ ל ֲאשֶּ יל ְבכ ֵׁ֥  ִכֵ֑

ּור   ְך־ַאשָ֖ לֶּ ד ְבמֶּ   ַוִיְמר ֵׁ֥

ֹו׃   ד  א ֲעבָׁ  ְול ֵׁ֥

 

יהָׁ   ֵ֑ ת־ְגבּולֶּ ָ֖ה ְואֶּ ים ַעד־ַעזָׁ ת־ְפִלְשִתַ֛ ה אֶּ ָּ֧ ּוא־ִהכָׁ  ה 

ר׃ פ   יר ִמְבצָׁ  ים ַעד־ִעֵׁ֥ ל נֹוְצִרָ֖  ִמִמְגַדֵׁ֥

 

הּו ְך ִחְזִקיָֹׁ֔ לֶּ ַ֣ ְרִביִעי֙ת ַלמֶּ ֵ֤ה הָׁ  נָׁ י ַבשָׁ ְַֽיִהָ֞  ַו 

ַ֣ה ַה    נָׁ יא ַהשָׁ ל ִהִ֚ ֵאֵ֑ ְך ִיְשרָׁ לֶּ ַ֣ ה מֶּ ָ֖ ן־ֵאלָׁ ַע בֶּ ית ְלהֹוֵשֵׁ֥  ְשִביִעֹ֔

ֹון   ּור ַעל־ש ְמרָ֖ ְך־ַאשַ֛ לֶּ ר מֶּ  סֶּ ָּ֧ ה ַשְלַמְנאֶּ לָָׁ֞  עָׁ

׃  יהָׁ לֶּ  ֵַׁ֥צר עָׁ  ַויָׁ

 

ים  ִנֹ֔ ש שָׁ לַ֣ הָׁ ִמְקֵצ֙ה שָׁ ִַֽיְלְכֻד֗  ַו 

ֵ֑ה  ש ְלִחְזִקיָׁ  ִבְשַנת־ֵשָ֖

ל   ֵאֹ֔ ְך ִיְשרָׁ לֶּ ַ֣ ַע֙ מֶּ ַשע ְלהֹוֵש֙ יא ְשַנת־ֵת֗  ִהַ֣

ֹון׃   ה ש ְמר  ָ֖  ִנְלְכדָׁ
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ה ּורָׁ ל ַאשֵ֑ ֵאָ֖ ת־ִיְשרָׁ ּור אֶּ ְך־ַאשַ֛ לֶּ ל מֶּ  ַָּֽ֧גֶּ  ַויֶּ

ֹור  בַ֛ ח ּוְבחָׁ ם ַבְחַלָּ֧  ַוַיְנֵחָ֞

י׃   דָׁ  י מָׁ ֵרֵׁ֥ ַֽן ְועָׁ ָ֖ ר גֹוזָׁ  ְנַהֵׁ֥

 

ַ֣ה   ְמ֗עּו ְבקֹו֙ל ְיהוָׁ א־שָׁ ר ל   ַ֣ ל ׀ ֲאשֶּ ם ַעַ֣  ֱאלֵהיהֶֹּ֔

ֹו ת־ְבִריתֹ֔  ַוַיַעְברּ֙ו אֶּ

ֵ֑ה    ד ְיהוָׁ בֶּ ַ֣ ה עֶּ ָ֖ ה מ שֶּ ֹ֔ ר ִצּוָׁ ַ֣ ל־ֲאשֶּ ת כָׁ  ֵאִ֚

ּו   ְמעָ֖ א שָׁ  ְול ֵׁ֥

ּו׃ פ   ש  א עָׁ  ְול ֵׁ֥

 

ה  ְך ִחְזִקיָׁ֗ לֶּ ַ֣ ה ַלמֶּ נָֹׁ֜ ה שָׁ ְשֵר֙  ּוְבַאְרַב֩ע עֶּ

ה ַהבְ   ַ֛ י ְיהּודָׁ ֵרָּ֧ ל־עָׁ ל כָׁ ְך־ַאשּו֙ר ַעַ֣ לֶּ יב מֶּ  ה ַסְנֵחִרֵ֤ לָָׁ֞ ֹות עָׁ  ֻצרָ֖

ם׃  ִַֽיְתְפֵש   ַו 

 

ר ׀  ה ׀ ֵלאמ ֵ֤ ישָׁ ִכ֙ ְך־ַאשּו֩ר ׀ לָׁ לֶּ ל־מֶּ  ה אֶּ ַ֣ ְך־ְיהּודָׁ לֶּ ַ֣ה מֶּ  ח ִחְזִקיָׁ  ַוִיְשַלַ֣

י  ַלֹ֔ עָׁ ּוב ֵמ  אִתי֙ שַ֣ טָׁ֙  חָׁ

א   ֵ֑ שָׁ י אֶּ ַלָ֖ ן עָׁ ר־ִתֵתֵׁ֥ ת ֲאשֶּ  ֵאַ֛

ה  ֗ ְך־ְיהּודָׁ לֶּ ַ֣ה מֶּ  ּור ַעל־ִחְזִקיָׁ ְך־ַאשֹ֜ לֶּ ם מֶּ  שֶּ  ַויָׁ֙

ש  ף  ְשלֵ֤ סֶּ  ֵמאֹו֙ת ִכַכר־כֶֹּ֔

ב׃   הָׁ  ר זָׁ ים ִכַכֵׁ֥  ּוְשלִשָ֖
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ה   ַוִיֵתן֙ ִחְזִקיָֹׁ֔

ֵ֑ה   א ֵבית־ְיהוָׁ ַ֣ ף ַהִנְמצָׁ סֶּ ָ֖ ל־ַהכֶּ ת־כָׁ  אֶּ

ְך׃   לֶּ ית ַהמֶּ  ֹות ֵבֵׁ֥  ּוְבא ְצרָ֖

 

ה  ץ ִחְזִקיָֹׁ֜ יא ִקַצ֙ ת ַהִה֗ ֵעַ֣  בָׁ

֙ה    ל ְיהוָׁ ת־ַדְל֙תֹות ֵהיַכֵ֤  אֶּ

ה    ֵ֑ ְך ְיהּודָׁ לֶּ ַ֣ ָ֖ה מֶּ ה ִחְזִקיָׁ ר ִצפָֹׁ֔ ַ֣ ֹות ֲאשֶּ ְמנֹ֔ א ַ֣ ת־הָׁ  ְואֶּ

ּור׃ פ  ְך ַאש  לֶּ ֵׁ֥ ִַֽיְתֵנָ֖ם ְלמֶּ  ַו 

 

ן  ֵׁ֥ ת־ַתְרתָׁ ּור אֶּ ְך־ַאשּׁ֡ לֶּ  ַוִיְשַלַ֣ח מֶּ 

יש   ִכֹ֜ ה ִמן־לָׁ ֵק֙ ת־ַרב־שָׁ יס ׀ ְואֶּ ִרַ֣ ת־ַרב־סָׁ  ְואֶּ

ְך ִחזְ   לֶּ ָּ֧ ל־ַהמֶּ םאֶּ ֵ֑ לָׁ ד ְירּושָׁ ֵבָ֖ יל כָׁ ַ֛הּו ְבֵחֵׁ֥  ִקיָׁ

ם ִֹ֔ ַל אּו ְירּושָׁ ב ַ֣ ַַֽיֲעלּ֙ו ַויָׁ   ַו 

ה  ְליֹונָֹׁ֔ עֶּ ה הָׁ  ַ֣ ַל֙ת ַהְבֵרכָׁ אּו ַוַי ַעְמדּ֙ו ִבְתעָׁ ב ֗ ּו ַויָׁ  ַוַיֲעלַ֣

ס׃   ה כֹוֵב  ת ְשֵדֵׁ֥ ר ִבְמִסַלָ֖  ֲאשֶֶּׁ֕

 

ְך לֶּ ל־ַהמֶֹּ֔ ִַֽיְקְראּ֙ו אֶּ  ַו 

ם  ַ֛ א ֲאֵלהֶּ  ַוֵיֵצָּ֧

ִָקֵׁ֥   ְליָׁ ִית אֶּ ֵ֑ ר ַעל־ַהבָׁ ַ֣ ָ֖הּו ֲאשֶּ ן־ִחְלִקיָׁ  ים בֶּ

ר   ֙ה ַהס ֵפֹ֔ ְבנָׁ  ְושֶּ

יר׃   ף ַהַמְזִכ  ָ֖ סָׁ ן־אָׁ ח בֶּ ֵׁ֥  ְויֹואָׁ
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ה ֵקֹ֔ ֙ם ַרב־שָׁ ר ֲאֵלהֶּ אמֶּ  ַוי ֵ֤

ֵ֑הּו   ל־ִחְזִקיָׁ ָ֖א אֶּ  ִאְמרּו־נָׁ

ּור  ְך ַאשֹ֔ לֶּ ַ֣ דֹו֙ל מֶּ ְך ַהגָׁ לֶּ ֵ֤ ר ַהמֶּ ַמָ֞ ה־אָׁ  כ  

ָ֖ה ֲא   ֹון ַהזֶּ חַ֛ ה ַהִבטָׁ ָּ֧ ׃ מָׁ ְחתָׁ טָׁ  ר בָׁ ֵׁ֥  שֶּ

 

ְרתָׁ֙   ַמ֙  אָׁ

ִים    ַתֹ֔  ַאְך־ְדַבר־ְשפָׁ

ה   ֵ֑ מָׁ ה ַלִמְלחָׁ ָ֖ ה ּוְגבּורָׁ ֵׁ֥  ֵעצָׁ

ְחתָׁ   ַטֹ֔ י בָׁ ֙ה ַעל־ִמַ֣  ַעתָׁ

י׃   ְדתָׁ ִב  ַרָ֖ י מָׁ  ִכֵׁ֥

 

֙ה   ּוץ ַהזֶּ צֵ֤ רָׁ ה הָׁ נֶּ֙ ֩ת ַהקָׁ נֶּ ְחתָׁ ְלךּׁ֡ ַעל־ִמְשעֶּ ַטַ֣ ה ִהֵנַ֣ה בָׁ  ַעתָּׁׁ֡

ִים     ַעל־ִמְצַרֹ֔

ּה  ֵ֑ בָׁ ֹו ּוְנקָׁ א ְבַכפָ֖ ֵׁ֥ יו ּובָׁ לָֹׁ֔ ְך ִאי֙ש עָׁ ֵמֵׁ֥ ר ִיסָׁ  ֲאשֶּ֙

יו׃   לָׁ  ים עָׁ ל־ַהב ְטִחָ֖ ִים ְלכָׁ  ְך־ִמְצַרֹ֔ לֶּ ה מֶּ  ן ַפְרע ַ֣  ֵכִ֚

 

י   ּון ֵאַלֹ֔  ְוִכי־ת אְמרַ֣

ל   ְחנּו אֶּ ֵ֑ טָׁ ינּו בָׁ ה ֱאלֵהָ֖ ֵׁ֥  ־ְיהוָׁ

יו   ת־ִמְזְבח תָֹׁ֔ יו ְואֶּ ַ֣ מ תָׁ ת־בָׁ הּ֙ו אֶּ יר ִחְזִקיָׁ֙ ר ֵהִסֵ֤  ֲהלֹוא־֗הּוא ֲאשֶּ֙

ם  ִֹ֔ ַל ּושָׁ ֙ה ְוִלירַ֣ יהּודָׁ ר ִל  אמֶּ   ַוי ֵ֤

ם׃    לָׁ  ּו ִבירּושָׁ ְשַתֲחוָ֖ ה ִת  ַח ַהזֶֹּ֔  ִלְפֵני֙ ַהִמְזֵבַ֣
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ת־  א אֶּ ב נָֹׁ֔ רֶּ ַ֣ ֙ה ִהְתעָׁ ּור ְוַעתָׁ ְך ַאשֵ֑ לֶּ ַ֣ ת־מֶּ י אֶּ  ֲאד ִנָ֖

ים   ִים סּוִסֹ֔ ֵ֤ה ְל֙ך ַאְלַפַ֣ ְתנָׁ  ְואֶּ

ם׃    ים ֲעֵליהֶּ  ת ְלךָ֖ ר ְכִבֵׁ֥ תֶּ ֵׁ֥ ל לָׁ  ִאם־תּוַכֶׁ֕

 

ים   י ַהְקַטִנֵ֑ י ֲאד ִנָ֖ ד ַעְבֵדֵׁ֥ ת ַאַחַ֛ י ַפַחֵׁ֥ ת ְפֵנ֙ יב ֵאֵ֠ ִש֗ יְך תָׁ  ְוֵאַ֣

ים ִש  רָׁ ב ּוְלפָׁ כֶּ ָ֖ ִים ְלרֶּ ח ְל֙ך ַעל־ִמְצַרֹ֔  ׃ ַוִתְבַטֵ֤

 

ֹו   ָ֖ה ְלַהְשִחתֵ֑ ֹום ַהזֶּ קֵׁ֥ יִתי ַעל־ַהמָׁ ִלַ֛ ה עָׁ ֹ֔ י ְיהוָׁ ֙ה ֲהִמַבְלֲעֵדַ֣  ַעתָׁ

י   ר ֵאַלֹ֔ ַמַ֣ ֙ה אָׁ  ְיהוָׁ

את    ץ ַהז ָ֖ רֶּ ֵׁ֥ אָׁ ה ַעל־הָׁ  ֲעֵלַ֛

ּה׃     ְוַהְשִחיתָׁ 
  

ה ֵק֗ ל־ַרב־שָׁ ח אֶּ ה ְויֹואָֹׁ֜ ְבנָׁ֙ הּו ְושֶּ ְלִקיָׁ ן־ִחֵ֠ ים בֶּ ִָקַ֣ ְליָׁ ר אֶּ אמֶּ  ַוי ַ֣

ל־עֲ   ֵ֤א אֶּ ר־נָׁ ית ַדבֶּ ִמֹ֔ י֙ך ֲארָׁ ֙ דֶּ  בָׁ

ְֵ֑חנּו    ים ֲאנָׁ י ש ְמִעָ֖  ִכֵׁ֥

ית   נּ֙ו ְיהּוִדֹ֔ ר ִעמָׁ֙  ְוַאל־ְתַדֵבֵ֤

ה׃    ר ַעל־ַהח מָׁ  ָ֖ ם ֲאשֶּ עָֹׁ֔ ְזֵנַ֣י הָׁ  ְבאָׁ
  

ה ֵק֗ ם ַרב־שָׁ ר ֲאֵליהֶֹּ֜ אמֶּ  ַוי ֙

ה  לֶּ ֵאֵ֑ ים הָׁ ִרַ֣ ת־ַהְדבָׁ ר אֶּ י ְלַדֵבָ֖ ִני ֲאד ִנֹ֔ ַחַ֣ י֙ך ְשלָׁ ֙ ֵ֤יך ְוֵאלֶּ ל ֲאד נֶּ  ַהַע֙

ה  ח מָֹׁ֔ ְשִבי֙ם ַעל־ַהַ֣ ים ַהי   ִש֗ ֲאנָׁ א ַעל־הָׁ  ֲהל ַ֣

ם    תָׁ֗ ת צֹואָׁ ל אֶּ ֱאכ ַ֣  לֶּ

ם׃    כֶּ  ם ִעמָׁ ָ֖ יֵמי ַרְגֵליהֶּ ת־ֵמ  ֹות אֶּ  ְוִלְשתַ֛
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ה  ֵקֹ֔ ַַֽיֲעמ ֙ד ַרב־שָׁ  ַו 

א ֵׁ֥ ית  ַוִיְקרָׁ ֹול ְיהּוִדֵ֑ דָ֖  ְבקֹול־גָׁ

ר  אמֶּ ר ַוי ֹ֔  ַוְיַדֵבַ֣

ּור׃   ְך ַאש  לֶּ ֵׁ֥ ֹול מֶּ דָ֖ ְך ַהגָׁ לֶּ ֵׁ֥ ּו ְדַבר־ַהמֶּ  ִשְמעַ֛

 

ְך   לֶּ ר ַהמֶֹּ֔ ַמַ֣ ה אָׁ  כ ִ֚

ֵ֑הּו   ם ִחְזִקיָׁ ָ֖ כֶּ יא לָׁ  ַאל־ַיִשֵׁ֥

ֹו׃   ד  ם ִמיָׁ ָ֖ ְתכֶּ יל אֶּ ל ְלַהִצֵׁ֥ א יּוַכֹ֔  ִכי־ל ַ֣

 

ם ִחְזִקיָׁ֙   ֵ֤ ְתכֶּ ח אֶּ ר ְוַאל־ַיְבַט֙ ַ֣ה ֵלאמ ֹ֔ ל־ְיהוָׁ  הּ֙ו אֶּ

ֵ֑ה    נּו ְיהוָׁ ל ַיִציֵלָ֖  ַהֵצֵׁ֥

ּור׃    ְך ַאש  לֶּ ֵׁ֥ את ְבַיָ֖ד מֶּ יר ַהז ֹ֔ ִעַ֣ ת־הָׁ ֵתן֙ אֶּ א ִתנָׁ  ְול ֵ֤

 

ֵ֑הּו  ל־ִחְזִקיָׁ ּו אֶּ ל־ִתְשְמעָ֖  ַא 

ְך ַא֗שּור   לֶּ ַ֣ ר מֶּ ַמֹ֜ ה אָׁ  ִכ֩י כ ֙

י   ּו ֵאַלֹ֔ ֙ה ּוְצאַ֣ כָׁ י ְברָׁ ּו־ִאִתֵ֤  ֲעש 

ּו ִא   ֹו ְוִאְכלֵ֤ תֹ֔ נָׁ יש ְתֵא   יש־ַגְפנֹ֙ו ְוִאַ֣

ֹו׃   י־בֹור  יש ֵמ  ּו ִאֵׁ֥  ּוְשתָ֖
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ם   ץ ְכַאְרְצכֶּ֗ רֶּ ַ֣ ל־אֶּ ם אֶּ ְתכֶֹּ֜ י אֶּ ַקְחִת֙  ַעד־ב ִא֩י ְולָׁ

ֹוש    ן ְוִתירֹ֜ גָׁ֙ ֩ץ דָׁ רֶּ  אֶּ

ים   ִמ֗ ם ּוְכרָׁ ַ֣חֶּ ץ לֶּ רֶּ ָּ֧  אֶּ

תּו    ֻמֵ֑ א תָׁ ּו ְול ַ֣ ְחיָ֖ ש ִו  ֙ר ּוְדַבֹ֔ ץ ֵזֵ֤ית ִיְצהָׁ רֶּ ַ֣  אֶּ

ר   ֙ם ֵלאמ ֹ֔ ְתכֶּ ית אֶּ י־ַיִסֵ֤ הּו ִכ  ל־ִחְזִקיָֹׁ֔ ל־ִתְשְמעּ֙ו אֶּ  ְוַא 

נּו׃    ָ֖ה ַיִציֵל   ְיהוָׁ

 

ֹו   ת־ַאְרצֵ֑ יש אֶּ י ַהגֹוִיָ֖ם ִאַ֣ ילּו ֱאלֵהֵׁ֥ ל ִהִצַ֛  ַהַהֵצֵׁ֥

ּור׃    ְך ַאש  לֶּ ֵׁ֥  ִמַיָ֖ד מֶּ

 

ד  ַאֵיה֩   ת ְוַאְרפָׁ֗ י ֲחמָֹׁ֜  ֱאלֵה֙

ֵ֑ה   ִַֽים ֵהַנַ֣ע ְוִעּוָׁ י ְסַפְרַוָ֖  ַאֵיַ֛ה ֱאלֵהֵׁ֥

י׃   ִד  ֹון ִמיָׁ ת־ש ְמרָ֖ ילּו אֶּ י־ִהִצֵׁ֥  ִכ 

 

ֹות   צֹ֔ ֲארָׁ י הָׁ  ל־ֱאלֵהַ֣ י ְבכָׁ  ִמִ֚

י   ִדֵ֑ ם ִמיָׁ ָ֖ ת־ַאְרצָׁ ילּו אֶּ ר־ִהִצֵׁ֥  ֲאשֶּ

י׃   ִד  ם ִמיָׁ ַלָ֖ ת־ְירּושָׁ ַ֛ה אֶּ יל ְיהוָׁ  ִכי־ַיִצָּ֧

 

ם ְוהֶּ   עָֹׁ֔ ישּו הָׁ  ֱחִרַ֣

ר  ֵ֑ בָׁ ֹו דָׁ ּו א תָ֖ נֵׁ֥ א־עָׁ  ְול  

ר   יא ֵלאמ ָ֖ ְך ִהַ֛ לֶּ ֵׁ֥ ת ַהמֶּ  ִכי־ִמְצַו֙

א ַתֲעֻנ הּו׃     ל ֵׁ֥



2 Kings 18 Page 9 

 
 

 

א  ב ַ֣  ַויָׁ

ַבִית    ר־ַעל־ַהֵ֠ ַ֣ה ֲאשֶּ ן־ִחְלִקיָׁ ים בֶּ ִָקַ֣ ְליָׁ  אֶּ

ר    א ַהס ֵפֹ֜ ְבנָׁ֙  ְושֶּ

יר    ף ַהַמְזִכַ֛ ָּ֧ סָׁ ן־אָׁ ח בֶּ  ְויֹואָׁ֙

ָ֖הּו ְקרּו   ל־ִחְזִקיָׁ ים אֶּ ִדֵ֑ י ְבגָׁ  ֵעַ֣

ה׃ ֵָק  י ַרב־שָׁ ֹו ִדְבֵרָ֖ דּו לֹ֔  ַוַיִגַ֣


