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 פרק כ 

֑מּות   ָּ֖הּו לָּ ה ִחְזִקיָּ ָ֥ לָּ ם חָּ ה ֵ֔ ים הָּ ִמִ֣ יָּ  בַּ

יו  לָּ֜ אֶמר א  י ָ֙ יא וַּ ִבִ֗ נָּ ֜מֹוץ הַּ הּו ֶבן־אָּ ְעיָָּ֙ יו ְישַּ לָּ א א ֵ֠ ב ִ֣ יָּ  וַּ

הָ֙   ר ְיהוָּ ַ֤ מַּ ה־אָּ  כ ֹּֽ

ך   יֶתֵ֔ ו ְלב  ִ֣  צַּ

ְחֶיֹּֽה׃   א ִתֹּֽ ה ְול ָ֥ ָּ֖ תָּ ת אַּ ָ֥ י מ   ִכִּ֛

 

יר  ִק֑ יו ֶאל־הַּ ָּ֖ נָּ ב ֶאת־פָּ ָ֥ ס  יַּ  וַּ

ר׃  אמ ֹּֽ ָּ֖ה ל  ל ֶאל־ְיהוָּ ל ֵ֔ ְתפַּ ִיָ֙  וַּ

 

יך   ֶנִ֗ ְכִתי ְלפָּ ִ֣ לַּ ר ִהְתהַּ ת ֲאֶשֶׁ֧ ִ֣ א א  ר־נָָּ֞ ה ְזכָּ ִ֗ ִ֣ה ְיהוָּ נָּ  אָּ

ם   ל ֵ֔ ב שָּ ִ֣ בָּ ֱאֶמתָ֙ ּוְבל   ֶבֹּֽ

יִתי   ִש֑ יֶנָּ֖יך עָּ ֹוב ְבע  טָ֥  ְוהַּ

ֹול׃  דֹּֽ י גָּ ָּ֖הּו ְבִכָ֥ ְָ֥בְך ִחְזִקיָּ י   ס וַּ

 

֑ה  יכ נָּ ִתֹּֽ ר הַּ ָּ֖ צ  א חָּ צֵָּ֔ א יָּ הּו ל ִ֣ ְעיֵָּ֔ י ְישַּ ְיִהִ֣  וַּ

ר׃   אמ ֹּֽ יו ל  ָּ֖ לָּ ָ֥ה א  יָּ ה הָּ ֵ֔ ר־ְיהוָּ  ּוְדבַּ
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י   ִמִ֗ ִ֣הּו ְנִגיד־עַּ ְרתָָּ֞ ֶאל־ִחְזִקיָּ מַּ ּוב ְואָּ  שִ֣

יך   ִבֵ֔ ד אָּ ִוִ֣ יָ֙ דָּ הָ֙ ֱאֹלה  ר ְיהוָּ ַ֤ מַּ ה־אָּ  כ ֹּֽ

ך   ֶתֵ֔ ְעִתיָ֙ ֶאת־ְתִפלָּ מַָּ֙  שָּ

יִתי ֶאת־ִדְמ   ִאָּ֖ ךרָּ ֶת֑  עָּ

ך   ֶפא לֵָּ֔  ִהְנִניָ֙ ר ִ֣

ה׃   ֹּֽ ית ְיהוָּ ָ֥ ה ב  ֲעֶלָּ֖ י תַּ ְשִליִשֵ֔ יֹוםָ֙ הַּ  בַּ

 

ה  נֵָּ֔ הָ֙ שָּ ש ֶעְשר  ַ֤ יך ֲחמ  ֶמִ֗ ל־יָּ י עַּ ְפִתִ֣  ְוה סַּ

את   ז ֑ יר הַּ ִעִ֣ ת הָּ ָּ֖ יְלךֵ֔ ְוא  ִצִ֣ שּורָ֙ אַּ ֶלך־אַּ ף ֶמֹּֽ ַ֤  ּוִמכַּ

את   ז ֵ֔ יר הַּ ִעִ֣ ל־הָּ נֹוִתיָ֙ עַּ  ְוגַּ

י    ֲעִנֵ֔ ֹּֽ  ְלמַּ

י׃ ּו   ְבִדֹּֽ ד עַּ ִוָ֥ ן דָּ עַּ ָּ֖  ְלמַּ

 

הּו  ְעיֵָּ֔ ֹּֽ אֶמר ְישַּ י ִ֣  וַּ

ים  ִנ֑ ֶלת ְתא  ּו ְדֶבִ֣  ְקחָּ֖

ּו  ִיְקחִּ֛  וַּ

ין ְשִחָּ֖ ל־הַּ ֹּֽ ימּו עַּ ִשָ֥ יָּ  וַּ

ֶיִֹּֽחי׃   וַּ

 

הּו  ְעיֵָּ֔ ל־ְישַּ הּוָ֙ ֶאֹּֽ אֶמר ִחְזִקיָָּ֙ י ַ֤  וַּ

י   ָּ֖ה ִל֑ א ְיהוָּ ָ֥ י־ִיְרפָּ ֹות ִכֹּֽ ה אֵ֔ ִ֣  מָּ

ה׃   ֹּֽ ית ְיהוָּ ָ֥ י ב  ְשִליִשָּ֖ ֹום הַּ יָ֥ יִתי בַּ ִלִּ֛  ְועָּ
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הּו  ְעיִָּ֗ אֶמר ְישַּ י ִ֣  וַּ

ה   ֵ֔ ת ְיהוָּ ִ֣ א  אֹותָ֙ מ   ֶזה־ְלךַ֤ הָּ

ר   ֑ ר ִדב  ר ֲאֶשִ֣ ָּ֖ בָּ דָּ ה ֶאת־הַּ ֵ֔ ה ְיהוָּ ֲעֶשִ֣ י יַּ  ִכִּ֚

ֹות    ֲעלֵ֔ ֹּֽ ֶשר מַּ לָ֙ ֶעִ֣ צ  ך הַּ ַ֤ לַּ  הָּ

ֹות׃ ִאם־יָּ    ֲעלֹּֽ ֶשר מַּ ּוב ֶעָ֥  שָּ֖

 

הּו  י אֶמרָ֙ ְיִחְזִקיֵָּ֔  וַָּ֙

ֲע֑לֹות   ֶשר מַּ ֹות ֶעִ֣ ל ִלְנטָּ֖ צ ֵ֔ ל לַּ ִ֣ ָק   נָּ

ֹות׃   ֲעלֹּֽ ֶשר מַּ ית ֶעָ֥ ִנָּ֖ ל ֲאח רַּ ִּ֛ צ  ּוב הַּ שָ֥ י יָּ א ִכֵ֔  ל ִ֣

 

֑ה  יא ֶאל־ְיהוָּ ִבָּ֖ נָּ ָ֥הּו הַּ ְעיָּ א ְישַּ ִּ֛ ִיְקרָּ  וַּ

ל  צ ִ֗ ִֶ֣שב ֶאת־הַּ יָּ  וַּ

ר  ֲעלֹות ֲאֶשָ֙ מַּ ֵֹּֽ֠ ה בַּ ֜ ְרדָּ  יָּ

ית   ִנָּ֖ רַּ ז ֲאח ֹּֽ ִּ֛ חָּ ֹות אָּ ֲעלָ֥  ְבמַּ

ֹות׃ פ   ֲעלֹּֽ ֶשר מַּ  ֶעָ֥

 

ל  ֶבִּ֛ ֶלך־בָּ ן ֶמֹּֽ ֶׁ֧ ְלֲאדָּ ן־בַּ ן ֶבֹּֽ ְלֲאדָּ ךֵ֠ בַּ ִ֣ ח ְבר אדַּ לִַּ֡ יא שָּ ִהִ֡ ת הַּ ִ֣ ע   בָּ

֑הּו    ה ֶאל־ִחְזִקיָּ ָּ֖ ים ּוִמְנחָּ ִרָ֥  ְספָּ

ֹּֽהּו׃   ה ִחְזִקיָּ ָּ֖ לָּ י חָּ ע ִכָ֥ מֵַּ֔ י שָּ  ִכִ֣
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הּו   יֶה֮ם ִחְזִקיָּ ע ֲעל  ִ֣ ִיְשמַּ  וַּ

ה  ית ְנכ ת ִ֡ ִ֣ ל־ב  ם ֶאת־כָּ ִ֣ ְרא  יַּ  וַּ

ים  ִמ֜ ְבשָּ ב ְוֶאת־הַּ הָָּ֙ זָּ ֶכֶס֩ף ְוֶאת־הַּ  ֶאת־הַּ

יו   לֵָּ֔ ית כ  ִ֣ תָ֙ ב  ֹוב ְוא  טִ֗ ֶמן הַּ ת ׀ ֶשִ֣ ִ֣  ְוא 

ֹו  א ְבאֹּֽ ָּ֖ ר ִנְמצָּ ל־ֲאֶשָ֥ ת כָּ ִּ֛ יו ְוא  ֑  ְצר תָּ

ֹו׃   ְלתֹּֽ ל־ֶמְמשַּ ֹו ּוְבכָּ יתָּ֖ ִּ֛הּו ְבב  ם ִחְזִקיָּ ֶׁ֧ א־ֶהְראָּ ֶשר ל ֹּֽ ר ֲאֵ֠ בִָּ֗ ִ֣ה דָּ יָּ א־הָּ  ל ֹּֽ

 

֑הּו  ֶלך ִחְזִקיָּ ֶמָּ֖ יא ֶאל־הַּ ִבֵ֔ נָּ ִ֣הּו הַּ ְעיָּ ֹּֽ ב אָ֙ ְישַּ יָּ  וַּ

יו  לָּ֜ אֶמר א  י ָ֙  וַּ

ֶלה   א ִ֗ ים הָּ ִשִ֣ ֲאנָּ ּו ׀ הָּ ְמרִ֣ ה אָּ ָ֥  מָּ

יך   ֶלֵ֔ אּו א  ב ִ֣ ִיןָ֙ יָּ אַָּ֙  ּומ 

הּו  י אֶמרָ֙ ִחְזִקיֵָּ֔  וַָּ֙

ל׃   ֶבֹּֽ אּו ִמבָּ ָּ֖ ה בָּ ִּ֛ ֶרץ ְרחֹוָקָּ ֶאֶׁ֧  מ 

 

אֶמר  י ֹּ֕  וַּ

ך   יֶת֑ ּו ְבב  אָּ֖ ה רָּ ָ֥  מָּ

הּו  אֶמר ִחְזִקיִָּ֗ י ִ֣  וַּ

ּו   אֵ֔ יִתיָ֙ רָּ ר ְבב  ל־ֲאֶשַ֤ ת כָּ ִ֣  א 

י׃   ֹּֽ ם ְבא ְצר תָּ א־ִהְרִאיִתָּ֖ ר ל ֹּֽ ר ֲאֶשָ֥ ִּ֛ בָּ ָ֥ה דָּ יָּ  ל א־הָּ

 

ָּ֖הּו ֶאל־ִח  ְעיָּ אֶמר ְישַּ י ָ֥ ֑הּו וַּ  ְזִקיָּ

ה׃   ֹּֽ ר־ְיהוָּ ע ְדבַּ ָּ֖  ְשמַּ
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ִאים    ים בָּ ִמִ֣ ֮ה יָּ  ִהנ 

ך   יֶתִ֗ ר ְבב  ל־ֲאֶשִ֣ א ׀ כָּ ִ֣  ְוִנשָּ

ֶזָּ֖ה    ֹום הַּ יָ֥ ד־הַּ יך עַּ ּו ֲאב ֶתִּ֛ ְצרֶׁ֧ ר אָּ ֲאֶשָ֙  וַּ

ה    לָּ ֶב֑  בָּ

ה׃   ֹּֽ ר ְיהוָּ ָ֥ מַּ ר אָּ ָּ֖ בָּ ר דָּ ָ֥ ת  א־ִיּוָּ  ל ֹּֽ

 

ּו ִמְמךִּ֛   ְצאֶׁ֧ ר י  יך ֲאֶשָ֙ ֶנ֜  ּוִמבָּ

חּו    ֑ יד ִיקָּ ר תֹוִלָּ֖  ֲאֶשָ֥

ל׃   ֶבֹּֽ ֶלך בָּ ל ֶמָ֥ ָּ֖ יכַּ ים ְבה  ִריִסֵ֔ ֹּֽ יּוָ֙ סָּ  ְוהָּ

 

הּו  ְעיֵָּ֔ ֹּֽ ל־ְישַּ הּוָ֙ ֶאֹּֽ אֶמר ִחְזִקיָָּ֙ י ַ֤  וַּ

ְרתָּ   ֑ ר ִדבַּ ָּ֖ה ֲאֶשִ֣ ר־ְיהוָּ ֹוב ְדבַּ  טָ֥

אֶמר  י ֹּ֕  וַּ

ת ִיְה   ֹום ֶוֱאֶמָּ֖ לָ֥ ֹוא ִאם־שָּ י׃ ֲהלִּ֛ ֹּֽ מָּ  ֶיָ֥ה ְביָּ
  

ֹו   תֵ֔ ּורָּ ל־ְגבִ֣ הּוָ֙ ְוכָּ י ִחְזִקיָָּ֙ ַ֤ ֶתר ִדְבר   ְוֶיָ֙

ה    לֵָּ֔ ְתעָּ הָ֙ ְוֶאת־הַּ כָּ ְבר  ה ֶאת־הַּ שִָּ֗ ר עָּ ֲאֶשִ֣  וַּ

ה    ירָּ ִע֑ ִים הָּ ָּ֖ מַּ א ֶאת־הַּ ָ֥ ב  יָּ  וַּ

ה׃  ֹּֽ י ְיהּודָּ ָ֥ ְלכ  ים ְלמַּ ִמָּ֖ יָּ י הַּ ָ֥ ֶפר ִדְבר  ִּ֛ ל־ס  ים עַּ ם ְכתּוִבִ֗ ִ֣  ֲהל א־ה 
  

ב ִח  ָ֥ ִיְשכַּ יו וַּ ֑ ָּ֖הּו ִעם־ֲאב תָּ  ְזִקיָּ

יו׃ פ  ֹּֽ ְחתָּ ֹו תַּ ה ְבנָּ֖ ֶשָ֥ ך ְמנַּ ִיְמֹלִּ֛  וַּ


