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פרק יח
ן־א ָׁלָ֖ה ֶּ ַ֣מ ֶּלְך יִ ְש ָׁר ֵ ֵ֑אל
הֹוש ַע ֶּב ֵ
הי ִב ְש ַנַ֣ת ָׁש ֹ֔לש ְל ֵ ֵׁ֥
ַוַֽיְ ִ ֙
הּודה׃
ן־א ָׁ ָ֖חז ֶּ ֵׁ֥מ ֶּלְך יְ ָׁ
ָׁמ ַלְַ֛ך ִחזְ ִקיָׁ ֵׁ֥ה ֶּב ָׁ
ן־ע ְש ִ ֙רים וְ ָׁח ֵ ֵ֤מש ָׁשנָׁ ֙ה ָׁה ָׁיַ֣ה ְב ָׁמ ְל ֹ֔כֹו
ֶּב ֶּ
ירּוש ָׁלֵ֑ם
וְ ֶּע ְש ִ ֵ֤רים ֙ ָׁו ֵת ַש ֙ע ָׁש ָֹׁ֔נה ָׁמ ַלְָ֖ך ִב ָׁ
שם ִא ֹ֔מֹו ֲא ִ ָ֖בי ַבת־זְ ַכ ְר ָׁיה׃
וְ ֵ ַ֣
הוֵ֑ה
וַ יַ ֵַׁ֥עש ַהיָׁ ָׁ ָ֖שר ְב ֵע ֵינַ֣י יְ ָׁ
ר־ע ָׁ ָ֖שה ָׁדִ ֵׁ֥וד ָׁא ִביו׃
ְכ ֵׁ֥כל ֲא ֶּש ָׁ
ת־ה ָׁב ֗מֹות
ַ֣הּוא ׀ ֵה ִ ַ֣סיר ֶּא ַ
ת־ה ַמ ֵצ ֹ֔בת
וְ ִש ַב ֙ר ֶּא ַ
ת־ה ֲא ֵש ָׁ ֵ֑רה
וְ ָׁכ ַ ָ֖רת ֶּא ָׁ
ר־ע ָׁ ַ֣שה מ ֶּ֗שה
וְ ִכ ַת ֩ת נְ ַ֙חש ַהנְ ֹ֜ח ֶּשת ֲא ֶּש ָׁ
ד־היָׁ ִ ֵ֤מים ָׁה ֵ֙ה ָׁמ ֙ה ָׁהיֵ֤ ּו ְב ֵני־יִ ְש ָׁר ֵאל֙ ְמ ַק ְט ִ ַ֣רים ֹ֔לֹו
ִ ַ֣כי ַע ַ
וַ יִ ְק ָׁרא־לָ֖ ֹו נְ ֻח ְש ָׁתן׃
להי־יִ ְש ָׁר ֵ ָ֖אל ָׁב ָׁ ֵ֑טח
יהוֵׁ֥ה ֱא ֵ
ַב ָׁ
הּודה
א־ה ָׁיַ֣ה ָׁכ ֗מהּו ְבכל֙ ַמ ְל ֵכַ֣י יְ ָׁ ֹ֔
וְ ַא ֲח ָׁ ָ֞ריו ל ָׁ
וַ ֲא ֶּ ֵׁ֥שר ָׁהיָ֖ ּו ְל ָׁפ ָׁניו׃
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יהוה
וַ יִ ְד ַב ֙ק ַב ָׁ ֹ֔
א־סר ֵמ ַא ֲח ָׁ ֵ֑ריו
ל ָׁ ָ֖
ֹותיו
וַ יִ ְשמ ֙ר ִמ ְצ ָֹׁ֔
הוָ֖ה ֶּאת־מ ֶּשה׃
ר־צָּׁוֵׁ֥ה יְ ָׁ
ֲא ֶּש ִ
וְ ָׁה ָׁיֵ֤ה יְ הוָׁ ֙ה ִע ֹ֔מֹו
ְב ֵׁ֥כל ֲא ֶּשר־יֵ ֵצָ֖א יַ ְש ִ ֵ֑כיל
ְך־א ָ֖שּור
וַ יִ ְמ ֵׁ֥רד ְב ֶּמ ֶּל ַ
וְ ֵׁ֥לא ֲע ָׁבדֹו׃
ֵ֑יה
בּול ָׁ
ד־ע ָׁזָ֖ה וְ ֶּאת־גְ ֶּ
ת־פ ִל ְש ִ ַ֛תים ַע ַ
ּוא־ה ָׁ ָּ֧כה ֶּא ְ
ה ִ
ד־עיר ִמ ְב ָׁצר׃ פ
נֹוצ ִ ָ֖רים ַע ִ ֵׁ֥
ִמ ִמגְ ַ ֵׁ֥דל ְ
ית ַל ֶּ ַ֣מ ֶּלְך ִחזְ ִק ָֹׁ֔יהּו
יע ֙
ַוַֽיְ ִָ֞הי ַב ָׁש ָׁנֵ֤ה ָׁה ְר ִב ִ
ן־א ָׁלָ֖ה ֶּ ַ֣מ ֶּלְך יִ ְש ָׁר ֵ ֵ֑אל
הֹוש ַע ֶּב ֵ
יעית ְל ֵ ֵׁ֥
ִ ִ֚היא ַה ָׁש ָׁנַ֣ה ַה ְש ִב ֹ֔ ִ
ְך־א ַ֛שּור ַעל־ש ְמ ָ֖רֹון
ָׁע ָ֞ ָׁלה ַש ְל ַמנְ ֶּ ָּ֧א ֶּסר ֶּמ ֶּל ַ
יה׃
וַ יָׁ ֵַׁ֥צר ָׁע ֶּל ָׁ
ַוַֽיִ ְל ְכ ֻ ֗ד ָׁה ִמ ְק ֵצ ֙ה ָׁשלַ֣ ש ָׁש ִֹ֔נים
ת־שש ְל ִחזְ ִקיָׁ ֵ֑ה
ִב ְשנַ ֵ ָ֖
הֹוש ַ ֙ע ֶּ ַ֣מ ֶּלְך יִ ְש ָׁר ֵֹ֔אל
ת־ת ַשע ְל ֵ֙
ִ ַ֣היא ְשנַ ֵ֗
נִ ְל ְכ ָׁ ָ֖דה ש ְמרֹון׃
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ְך־א ַ֛שּור ֶּאת־יִ ְש ָׁר ֵ ָ֖אל ַא ֵ֑ש ָּׁורה
וַ יֶּ ַָּֽ֧גֶּ ל ֶּמ ֶּל ַ
ּוב ָׁח ַ֛בֹור
וַ יַ נְ ֵָ֞חם ַב ְח ַלָּ֧ח ְ
גֹוזַֽן וְ ָׁע ֵ ֵׁ֥רי ָׁמ ָׁדי׃
נְ ַ ֵׁ֥הר ָׁ ָ֖
יהם
לה ֶֹּ֔
הוַ֣ה ֱא ֵ
א־ש ְמ ֗עּו ְבקֹול֙ יְ ָׁ
שר ל ָׁ
ַעַ֣ל ׀ ֲא ֶּ ַ֣
יתֹו
ת־ב ִר ֹ֔
רּו ֶּא ְ
וַ יַ ַע ְב ֙
הוֵ֑ה
שר ִצ ָׁ ֹּ֔וה מ ֶּ ָ֖שה ֶּע ֶַּ֣בד יְ ָׁ
ל־א ֶּ ַ֣
ֵ ִ֚את ָׁכ ֲ
וְ ֵׁ֥לא ָׁש ְמ ָ֖עּו
וְ ֵׁ֥לא ָׁעשּו׃ פ
ּוב ַא ְר ַב ֩ע ֶּע ְש ֵ ֙רה ָׁש ָֹׁ֜נה ַל ֶּ ַ֣מ ֶּלְך ִחזְ ִק ָׁ֗יה
ְ
הּודה ַה ְב ֻצ ָ֖רֹות
ל־ע ֵ ָּ֧רי יְ ָׁ ַ֛
שּור ַעַ֣ל ָׁכ ָׁ
ְך־א ֙
ָׁע ָ֞ ָׁלה ַסנְ ֵח ִ ֵ֤ריב ֶּמ ֶּל ַ
ַוַֽיִ ְת ְפ ֵשם׃
אמר ׀
ישה ׀ ֵל ֵ֤
ְך־אשּור֩ ׀ ָׁל ֙ ִכ ָׁ
ל־מ ֶּל ַ
הּודה ֶּא ֶּ
וַ יִ ְש ַלַ֣ח ִחזְ ִקיָׁ ַ֣ה ֶּמ ֶּלְך־יְ ָׁ ַ֣
אתי ַ֣שּוב ֵמ ָׁע ֹ֔ ַלי
ָׁח ָׁ֙ט ִ ֙
ר־ת ֵ ֵׁ֥תן ָׁע ַלָ֖י ֶּא ָׁ ֵ֑שא
ֵ ַ֛את ֲא ֶּש ִ
הּודה
ל־חזְ ִקיָׁ ַ֣ה ֶּמ ֶּלְך־יְ ָׁ ֗
ְך־א ֹ֜שּור ַע ִ
וַ יָׁ֙ ֶּשם ֶּמ ֶּל ַ
ר־כ ֶּסף
אֹות ִכ ַכ ֶֹּ֔
ְשלֵ֤ ש ֵמ ֙
לשים ִכ ַ ֵׁ֥כר זָׁ ָׁהב׃
ּוש ִ ָ֖
ְ
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תן ִחזְ ִק ָֹׁ֔יה
וַ יִ ֵ ֙
הוֵ֑ה
ל־ה ֶּכ ֶָּ֖סף ַהנִ ְמ ָׁצַ֣א ֵבית־יְ ָׁ
ת־כ ַ
ֶּא ָׁ
ּובא ְצ ָ֖רֹות ֵ ֵׁ֥בית ַה ֶּמ ֶּלְך׃
ְ
ָׁב ֵעַ֣ת ַה ִ֗היא ִק ֙ ַצץ ִחזְ ִק ָֹׁ֜יה
ת־ד ְל ֙תֹות ֵה ַיכֵ֤ל יְ הוָׁ ֙ה
ֶּא ַ
הּודה
שר ִצ ֹ֔ ָׁפה ִחזְ ִקיָׁ ָ֖ה ֶּ ַ֣מ ֶּלְך יְ ָׁ ֵ֑
ת־ה ַ֣א ְמנֹ֔ ֹות ֲא ֶּ ַ֣
וְ ֶּא ָׁ
ַוַֽיִ ְת ֵנָ֖ם ְל ֶּ ֵׁ֥מ ֶּלְך ַאשּור׃ פ
ת־ת ְר ָׁ ֵׁ֥תן
ְך־א ּׁ֡שּור ֶּא ַ
וַ יִ ְש ַלַ֣ח ֶּמ ֶּל ַ
ן־ל ִֹ֜כיש
ב־ש ֵ֙קה ִמ ָׁ
ת־ר ָׁ
ב־ס ִ ַ֣ריס ׀ וְ ֶּא ַ
ת־ר ָׁ
וְ ֶּא ַ
רּוש ָׁלֵ֑ם
ל־ה ֶּ ָּ֧מ ֶּלְך ִחזְ ִקיָׁ ַ֛הּו ְב ֵ ֵׁ֥חיל ָׁכ ֵ ָ֖בד יְ ָׁ
ֶּא ַ
רּוש ֹ֔ ַל ִם
ַוַֽיַ ֲע ֙לּו וַ יָׁ ַ֣באּו יְ ָׁ
יֹונה
דּו ִב ְת ָׁע ַל ֙ת ַה ְב ֵר ָׁכַ֣ה ָׁה ֶּע ְל ָֹׁ֔
וַ יַ ֲעלַ֣ ּו וַ יָׁ ֗באּו וַ יַ ַע ְמ ֙
כֹובס׃
ֲא ֶֶּׁ֕שר ִב ְמ ִס ַלָ֖ת ְש ֵ ֵׁ֥דה ֵ
ל־ה ֶֹּ֔מ ֶּלְך
אּו ֶּא ַ
ַוַֽיִ ְק ְר ֙
וַ יֵ ֵצָּ֧א ֲא ֵל ֶּ ַ֛הם
ל־ה ָׁ ֵ֑ביִ ת
שר ַע ַ
ן־ח ְל ִקיָׁ ָ֖הּו ֲא ֶּ ַ֣
ֶּא ְליָׁ ִ ֵָׁ֥קים ֶּב ִ
וְ ֶּש ְבנָׁ ֙ה ַהס ֹ֔ ֵפר
ן־א ָׁ ָ֖סף ַה ַמזְ ִכיר׃
יֹואח ֶּב ָׁ
וְ ָׁ ֵׁ֥
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ב־ש ֵ ֹ֔קה
אמר ֲא ֵל ֶּה ֙ם ַר ָׁ
וַ ֵ֤י ֶּ
ל־חזְ ִקיָׁ ֵ֑הּו
רּו־נָ֖א ֶּא ִ
ִא ְמ ָׁ
ה־א ַָ֞מר ַה ֶּ ֵ֤מ ֶּלְך ַהגָׁ דֹול֙ ֶּ ַ֣מ ֶּלְך ַא ֹ֔שּור
כ ָׁ
ָׁ ָּ֧מה ַה ִב ָׁט ַ֛חֹון ַה ֶּזָ֖ה ֲא ֶּ ֵׁ֥שר ָׁב ָׁט ְח ָׁת׃
ָׁא ַ֙מ ְר ָׁ֙ת
ר־ש ָׁפ ַֹ֔תיִ ם
ְך־ד ַב ְ
ַא ְ
בּורה ַל ִמ ְל ָׁח ָׁ ֵ֑מה
ֵע ָׁ ֵׁ֥צה ּוגְ ָׁ ָ֖
ל־מי ָׁב ַֹ֔ט ְח ָׁת
ַע ָׁת ֙ה ַע ִ ַ֣
ִ ֵׁ֥כי ָׁמ ַ ָ֖ר ְד ָׁת ִבי׃
ל־מ ְש ֶּענֶּ ֩ת ַה ָׁקנֶּ֙ ה ָׁה ָׁר ֵ֤צּוץ ַהזֶּ ֙ה
ַע ָּׁׁ֡תה ִה ֵנַ֣ה ָׁב ַ ַ֣ט ְח ָׁת ְל ּׁ֡ך ַע ִ
ל־מ ְצ ַ ֹ֔ריִ ם
ַע ִ
ּובא ְב ַכ ָ֖פֹו ּונְ ָׁק ָׁ ֵ֑בּה
יש ָׁע ֹ֔ ָׁליו ָׁ ֵׁ֥
ֲא ֶּ֙שר יִ ָׁס ֵ ֵׁ֥מְך ִא ֙
ל־הב ְט ִ ָ֖חים ָׁע ָׁליו׃
ְך־מ ְצ ַ ֹ֔ריִ ם ְל ָׁכ ַ
ֵ ִ֚כן ַפ ְר ַ֣עה ֶּמ ֶּל ִ
אמ ַ֣רּון ֵא ֹ֔ ַלי
וְ ִכי־ת ְ
להינּו ָׁב ָׁ ֵ֑ט ְחנּו
הוֵׁ֥ה ֱא ֵ ָ֖
ֶּאל־יְ ָׁ
ת־מזְ ְבח ָֹׁ֔תיו
ת־במ ָׁ ַ֣תיו וְ ֶּא ִ
הּו ֶּא ָׁ
ק ֙
לֹוא־הּוא ֲא ֶּ֙שר ֵה ִ ֵ֤סיר ִחזְ ִ יָׁ֙
֗
ֲה
ּוש ֹ֔ ַל ִם
יהּוד ֙ה וְ ִל ַ֣יר ָׁ
אמר ִל ָׁ
וַ ֵ֤י ֶּ
ירּוש ָׁלם׃
ִל ְפנֵ ֙י ַה ִמזְ ֵב ַַ֣ח ַה ֶֹּ֔זה ִת ְש ַת ֲחוָ֖ ּו ִב ָׁ
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ת־מ ֶּלְך ַא ֵ֑שּור
וְ ַע ָׁת ֙ה ִה ְת ָׁע ֶַּ֣רב ָֹׁ֔נא ֶּאת־ ֲאד ִנָ֖י ֶּא ֶּ ַ֣
סּוסים
וְ ֶּא ְת ָׁנֵ֤ה ְל ֙ך ַא ְל ַ ַ֣פיִ ם ִֹ֔
ם־תּוכל ָׁ ֵׁ֥ל ֶּתת ְלךָ֖ ר ְכ ִ ֵׁ֥בים ֲע ֵל ֶּיהם׃
ֶַׁ֕
ִא
וְ ֵ ַ֣איְך ָׁת ִ֗שיב ֵ֠ ֵאת ְפנֵ֙ י ַפ ַ ֵׁ֥חת ַא ַ ַ֛חד ַע ְב ֵ ֵׁ֥די ֲאד ִנָ֖י ַה ְק ַט ִנֵ֑ים
ּול ָׁפ ָׁר ִשים׃
ל־מ ְצ ַ ֹ֔ריִ ם ְל ֶּ ָ֖ר ֶּכב ְ
וַ ִת ְב ַ ֵ֤טח ְל ֙ך ַע ִ
ל־ה ָׁמ ֵׁ֥קֹום ַה ֶּזָ֖ה ְל ַה ְש ִח ֵ֑תֹו
יתי ַע ַ
יְהוה ָׁע ִ ַ֛ל ִ
ַע ָׁת ֙ה ֲה ִמ ַב ְל ֲע ֵדַ֣י ָׁ ֹ֔
יְ הוָׁ ֙ה ָׁא ַ ַ֣מר ֵא ֹ֔ ַלי
ל־ה ָׁ ֵׁ֥א ֶּרץ ַה ָ֖זאת
ֲע ֵלַ֛ה ַע ָׁ
וְ ַה ְש ִח ָׁיתּה׃
ב־ש ֵ ֗קה
ל־ר ָׁ
יֹואח ֶּא ַ
ן־ח ְל ִקיָׁ הּו וְ ֶּש ְבנָׁ֙ ה וְ ָֹׁ֜
אמר ֶּא ְליָׁ ִ ַָ֣קים ֶּב ֵ֠ ִ
וַ ַ֣י ֶּ
ל־ע ָׁב ֶּ ֙ד ֙יך ֲא ָׁר ִֹ֔מית
ר־נֵ֤א ֶּא ֲ
ַד ֶּב ָׁ
ִ ֵׁ֥כי ש ְמ ִ ָ֖עים ֲא ָׁנ ְֵ֑חנּו
הּודית
ל־ת ַד ֵ ֵ֤בר ִע ָׁ֙מ ֙נּו יְ ִ ֹ֔
וְ ַא ְ
ל־הח ָׁמה׃
ְב ָׁאזְ ֵנַ֣י ָׁה ֹ֔ ָׁעם ֲא ֶּ ָ֖שר ַע ַ
ב־ש ֵ ֗קה
יהם ַר ָׁ
אמר ֲא ֵל ֶֹּ֜
וַ ֙י ֶּ
ת־ה ְד ָׁב ִ ַ֣רים ָׁה ֵ ֵ֑א ֶּלה
ַה ֙ ַעל ֲאד ֶּנֵ֤יך וְ ֵא ֶּ ֙ל ֙יך ְש ָׁל ַ ַ֣חנִ י ֲאד ִֹ֔ני ְל ַד ֵ ָ֖בר ֶּא ַ
ל־הח ָֹׁ֔מה
ים ַע ַ ַ֣
ל־ה ֲאנָׁ ִ֗שים ַהי ְש ִב ֙
ֲה ַ֣לא ַע ָׁ
צֹוא ָׁ֗תם
ֶּל ֱא ַ֣כל ֶּאת ָׁ
יהם ִע ָׁמ ֶּכם׃
ימי ַרגְ ֵל ֶּ ָ֖
ת־מ ֵ
וְ ִל ְש ַ֛תֹות ֶּא ֵ
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ב־ש ֵ ֹ֔קה
ַוַֽיַ ֲעמ ֙ד ַר ָׁ
הּודית
וַ יִ ְק ָׁ ֵׁ֥רא ְבקֹול־גָׁ ָ֖דֹול יְ ִ ֵ֑
אמר
וַ יְ ַד ֵבַ֣ר וַ ֹ֔י ֶּ
ר־ה ֶּ ֵׁ֥מ ֶּלְך ַהגָׁ ָ֖דֹול ֶּ ֵׁ֥מ ֶּלְך ַאשּור׃
ִש ְמ ַ֛עּו ְד ַב ַ
ִ֚כה ָׁא ַ ַ֣מר ַה ֶֹּ֔מ ֶּלְך
ַאל־יַ ִ ֵׁ֥שיא ָׁל ֶּכָ֖ם ִחזְ ִקיָׁ ֵ֑הּו
יּוכל ְל ַה ִ ֵׁ֥ציל ֶּא ְת ֶּכָ֖ם ִמיָׁ דֹו׃
י־לא ַֹ֔
ִכ ַ֣
אמר
הוַ֣ה ֵל ֹ֔
הּו ֶּאל־יְ ָׁ
ק ֙
וְ ַאל־יַ ְב ַ֙טח ֶּא ְת ֶּכֵ֤ם ִחזְ ִ יָׁ֙
הוֵ֑ה
ַה ֵ ֵׁ֥צל יַ ִצ ֵילָ֖נּו יְ ָׁ
ת־ה ִ ַ֣עיר ַה ֹ֔זאת ְב ַיָ֖ד ֶּ ֵׁ֥מ ֶּלְך ַאשּור׃
תן ֶּא ָׁ
וְ ֵ֤לא ִתנָׁ ֵ ֙
ל־חזְ ִקיָׁ ֵ֑הּו
ל־ת ְש ְמ ָ֖עּו ֶּא ִ
ַא ִ
ִכי֩ ֙כה ָׁא ַֹ֜מר ֶּ ַ֣מ ֶּלְך ַא ֗שּור
ּוצ ַ֣אּו ֵא ֹ֔ ַלי
ּו־א ִ ֵ֤תי ְב ָׁר ָׁכ ֙ה ְ
ֲעש ִ
וְ ִא ְכלֵ֤ ּו ִאיש־גַ ְפ ֙נֹו וְ ִ ַ֣איש ְת ֵאנָׁ ֹ֔תֹו
ּוש ָ֖תּו ִ ֵׁ֥איש ֵמי־בֹורֹו׃
ְ
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ל־א ֶּרץ ְכ ַא ְר ְצ ֶּ֗כם
ַעד־ב ִאי֩ וְ ָׁל ַק ְח ִ֙תי ֶּא ְת ֶֹּ֜כם ֶּא ֶּ ַ֣
ירֹוש
ֶּא ֶּרץ֩ ָׁדגָׁ֙ ן וְ ִת ֹ֜
ּוכ ָׁר ִ֗מים
ֶּ ָּ֧א ֶּרץ ֶּל ֶַּ֣חם ְ
ֶּ ַ֣א ֶּרץ ֵזֵ֤ית יִ ְצ ָׁה ֙ר ְּוד ַֹ֔בש ִו ְחיָ֖ ּו וְ ַ֣לא ָׁת ֻ ֵ֑מתּו
אמר
ל־חזְ ִק ָֹׁ֔יהּו ִכי־יַ ִ ֵ֤סית ֶּא ְת ֶּכ ֙ם ֵל ֹ֔
עּו ֶּא ִ
ל־ת ְש ְמ ֙
וְ ַא ִ
הוָ֖ה יַ ִצ ֵילנּו׃
יְ ָׁ
ת־א ְר ֵ֑צֹו
להי ַהגֹויִ ָ֖ם ִ ַ֣איש ֶּא ַ
ַה ַה ֵ ֵׁ֥צל ִה ִ ַ֛צילּו ֱא ֵ ֵׁ֥
ִמיַ ָ֖ד ֶּ ֵׁ֥מ ֶּלְך ַאשּור׃
להי ֲח ָֹׁ֜מת וְ ַא ְר ֗ ָׁפד
ַאיֵ ֩ה ֱא ֵ֙
להי ְס ַפ ְרַוַָֽ֖יִם ֵה ַנַ֣ע וְ ִעָּׁוֵ֑ה
ַאיֵ ַ֛ה ֱא ֵ ֵׁ֥
י־ה ִ ֵׁ֥צילּו ֶּאת־ש ְמ ָ֖רֹון ִמיָׁ ִדי׃
ִכ ִ
להי ָׁה ֲא ָׁר ֹ֔צֹות
ל־א ֵ ַ֣
ִ ִ֚מי ְב ָׁכ ֱ
ת־א ְר ָׁ ָ֖צם ִמיָׁ ִ ֵ֑די
ר־ה ִ ֵׁ֥צילּו ֶּא ַ
ֲא ֶּש ִ
רּוש ַלָ֖ם ִמיָׁ ִדי׃
הוַ֛ה ֶּאת־יְ ָׁ
ִכי־יַ ִ ָּ֧ציל יְ ָׁ
וְ ֶּה ֱח ִ ַ֣רישּו ָׁה ֹ֔ ָׁעם
א־ענֵׁ֥ ּו א ָ֖תֹו ָׁד ָׁ ֵ֑בר
וְ ל ָׁ
אמר
י־מ ְצ֙ ַות ַה ֶּ ֵׁ֥מ ֶּלְך ִ ַ֛היא ֵל ָ֖
ִכ ִ
ֵׁ֥לא ַת ֲע ֻנהּו׃
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וַ יָׁ ַ֣בא
ל־ה ַביִ ת
ר־ע ֵ֠ ַ
ן־ח ְל ִקיָׁ ַ֣ה ֲא ֶּש ַ
ֶּא ְליָׁ ִ ַָ֣קים ֶּב ִ
וְ ֶּש ְבנָׁ֙ א ַהס ֹ֜ ֵפר
ן־א ָׁ ָּ֧סף ַה ַמזְ ִ ַ֛כיר
יֹואח ֶּב ָׁ
וְ ָׁ֙
ל־חזְ ִקיָׁ ָ֖הּו ְקרּו ֵעַ֣י ְבגָׁ ִ ֵ֑דים
ֶּא ִ
ב־ש ֵָקה׃
וַ יַ ִגַ֣דּו ֹ֔לֹו ִד ְב ֵ ָ֖רי ַר ָׁ

