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 פרק כב 

֔כו   לְׁ מָׁ ָּ֣הּו בְׁ יָׁ ֙ה יֹאשִׁ נָׁ ֶ֤ה שָׁ ֹמנֶּ ן־שְׁ  בֶּ

ם  ָ֑͏ִ לָׁ ירּושָׁ ְך בִׁ ַלַ֖ ה מָׁ נָׁ֔ ַאַח֙ת שָׁ ים וְׁ ֶ֤ ֹלשִׁ  ּושְׁ

ת׃   ְַקַֽ צְׁ בָׁ ה מִׁ יָׁ ַ֖ ה ַבת־ֲעדָׁ ָ֥ ידָׁ דִׁ ֔מו יְׁ ם אִׁ ָּ֣ ש   וְׁ

 

ִ͏ָ֑ה הוָׁ ָּ֣י יְׁ ינ  ע  ר בְׁ ַ֖ שָׁ  ַוַיַָ֥עׂש ַהיָׁ

יו  בִׁ֔ ד אָׁ ָּ֣ וִׁ ְ֙ך דָׁ רֶּ ֙ ל־דֶּ כָׁ ְך בְׁ לֶּ  ַוי ֵּ֗

אול׃   ַֹֽ מ ין ּוׂשְׁ ָ֥ מִׁ ר יָׁ ַ֖ לֹא־סָׁ  וְׁ

 

ִ͏ָ֑הּו  יָׁ ְך יֹאשִׁ לֶּ ַ֖ ה ַלמֶּ נָׁ֔ ֙ה שָׁ ר  ׂשְׁ ֶ֤ה עֶּ ֹמנֶּ שְׁ י בִׁ הִֵּׁ֗  ַויְׁ

ר   ֙ם ַהסֹפ ֔ לָׁ שֻׁ ן־מְׁ ֶ֤הּו בֶּ יָׁ ן־ֲאַצלְׁ ן בֶּ פָָׁ֨ ת־שָׁ ְך אֶּ לֶּ מֶּ ַלָּ֣ח ַהַ֠  שָׁ

ר׃    אֹמַֽ ַ֖ה ל  הוָׁ ית יְׁ ָ֥  ב 

 

ל  ה אֶּ ֔דול ֲעל ֵּ֗ ן ַהגָׁ ָּ֣ הּ֙ו ַהכֹה  יָׁ֙ קִׁ לְׁ  ־חִׁ

ִ͏ָ֑ה   הוָׁ ית יְׁ ָּ֣ א ב  ַ֖ ף ַהמּובָׁ סֶּ ת־ַהכֶּ֔ ם אֶּ ָּ֣ ַית   וְׁ

ם׃   ַֽ עָׁ ת הָׁ ָ֥ א  ף מ  י ַהַסַ֖ ָ֥ ר  ֛פּו שֹמְׁ סְׁ ר אָׁ ָ֥  ֲאשֶּ

 

ה   אכָׁ֔ לָׁ י ַהמְׁ ָּ֣ הּו ַעל־ַי֙ד עֹׂש  נֵֻּׁ֗ תְׁ יִׁ  וְׁ

ִ͏ָ֑ה   הוָׁ ית יְׁ ָּ֣ ים ב  ַ֖ דִׁ קָׁ פְׁ  ַהמֻׁ

ו   ּו ֹאתֵּ֗ נָּ֣ תְׁ יִׁ  וְׁ

לָׁ    י ַהמְׁ ֶ֤ עֹׂש  ה לְׁ ֔ הוָׁ ית יְׁ ָּ֣ ב  ֙ר בְׁ ֙ה ֲאשֶּ  אכָׁ

ת׃   יִׁ ַֽ ק ַהבָׁ דֶּ ָ֥ ַ֖ק בֶּ ַחז   לְׁ
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ים    ָ֑͏ִ רִׁ דְׁ ַלֹגַֽ ים וְׁ ַ֖ ַלבֹנִׁ ים וְׁ שִׁ֔ רָׁ ָּ֣ חָׁ  לֶּ

ב    צ ֔ ָּ֣י ַמחְׁ נ  ַאבְׁ י֙ם וְׁ צִׁ ות ע  נֶ֤ קְׁ לִׁ  וְׁ

ת׃    יִׁ ַֽ ת־ַהבָׁ ַ֖ק אֶּ ַחז   לְׁ

 

ם   תָׁ֔ ב אִׁ ָּ֣ ש  חָׁ ְך לֹא־י   ַאַ֚

ם    ָ֑͏ִ דָׁ ן ַעל־יָׁ ָּ֣ תָׁ ף ַהנִׁ סֶּ ַ֖  ַהכֶּ

ֱאמ    י בֶּ ָ֥ ים׃ כִׁ ַֽ ם עֹׂשִׁ ָ֥ ַ֖ה ה   ּונָׁ

 

ר  ן ַהסֹפ ֔ ָּ֣ פָׁ דו֙ל ַעל־שָׁ ן ַהגָׁ ֶ֤ הּו ַהכֹה  יָָּׁ֜ קִׁ לְׁ ר חִׁ יֹאמֶּ  ַוַ֠

ִ͏ָ֑ה   הוָׁ ית יְׁ ָּ֣ ב  י בְׁ אתִׁ ַ֖ צָׁ ה מָׁ ֛ ר ַהתורָׁ פֶּ ֵ֧  ס 

ן  ַ֖ פָׁ ל־שָׁ ר אֶּ פֶּ ֛ ת־ַהס  ֵ֧ה אֶּ יָׁ קִׁ לְׁ ן חִׁ ת ָ֨  ַויִׁ

הּו׃  ַֽ א  רָׁ קְׁ  ַויִׁ

 

ְך  לֶּ ל־ַהמֶּ֔ ֙ר אֶּ ן ַהסֹפ  ֶ֤ פָׁ א שָׁ ֹֹ֞ ב  ַויָׁ

ר  ָ֑͏ִ בָׁ ְך דָׁ לֶּ ַ֖ ת־ַהמֶּ ב אֶּ ָ֥שֶּ  ַויָׁ

ר  אמֶּ ֵֹּ֗  ַוי

ת   יִׁ א ַבַב֔ ָּ֣ צָׁ מְׁ ֙ף ַהנִׁ סֶּ ת־ַהכֶּ֙ י֙ך אֶּ ֙ דֶּ יכּו ֲעבָׁ ֶ֤ תִׁ  הִׁ

ה   אכָׁ֔ לָׁ י ַהמְׁ ָּ֣ הּו ַעל־ַי֙ד עֹׂש  נֵֻּׁ֗ תְׁ ַֽיִׁ  ַוַֽ

ה׃   ַֽ הוָׁ ית יְׁ ָ֥ ים ב  ַ֖ דִׁ קָׁ פְׁ  ַהמֻׁ
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ן ַהסֹפ   ֶ֤ פָׁ ד שָׁ ר ַוַיג ֹ֞ אֹמ֔ ְך ל  לֶּ ָּ֣  ֙ר ַלמֶּ

ן   ָ֑͏ִ ַ֖ה ַהכֹה  יָׁ קִׁ לְׁ י חִׁ ַָּ֣תן לִׁ֔ ר נָׁ פֶּ ַ֚  ס 

ְך׃  לֶּ ַֽ י ַהמֶּ ָ֥ נ  פְׁ ן לִׁ ַ֖ פָׁ הּו שָׁ ָ֥ א  רָׁ קְׁ  ַויִׁ

 

ה  ָ֑͏ִ ר ַהתורָׁ פֶּ ָּ֣ י ס  ַ֖ ר  בְׁ ת־דִׁ ְך אֶּ לֶּ ַע ַהמֶּ֔ ֹמָּ֣ שְׁ י֙ כִׁ הִׁ ַֽיְׁ  ַוַֽ

יו׃  ַֽ דָׁ גָׁ ת־בְׁ ע אֶּ ַרַ֖ קְׁ  ַויִׁ

 

ְך  לֶּ ו ַהמֶֶּּ֡ ַצָּ֣  ַויְׁ

ן   ָּ֣ה ַהכֹה ֶּ֡ יָׁ קִׁ לְׁ ת־חִׁ  אֶּ

אֶּ   ן וְׁ פָׁ ן־שַָׁ֠ ם בֶּ ָּ֣ יְקָׁ  ת־ֲאחִׁ

ה   יָָּׁ֜ יכָׁ ן־מִׁ ור בֶּ בָ֨ ת־ַעכְׁ אֶּ  וְׁ

ר   ן ַהסֹפ ֵּ֗ ָּ֣ פָׁ ת ׀ שָׁ ָּ֣ א   וְׁ

ר׃   אֹמַֽ ְך ל  לֶּ ַ֖ ד־ַהמֶּ בֶּ ַֽ ָ֥ה עֶּ יָׁ ת ֲעׂשָׁ ֛ א   וְׁ

 

ה  ֔ הּודָׁ ל־יְׁ ַע֙ד כָׁ ם ּובְׁ עֵָּׁ֗ ַעד־הָׁ י ּובְׁ ָּ֣ ה ַבֲעדִׁ ָּ֜ הוָׁ ת־יְׁ ּו אֶּ שָ֨ רְׁ כּוּ֩ דִׁ  לְׁ

ִ͏ָ֑ה    א ַהזֶּ ַ֖ צָׁ מְׁ ר ַהנִׁ פֶּ ָ֥ י ַהס  ֛ ר  בְׁ  ַעל־דִׁ

נּו   ה בָׁ֔ ָּ֣ תָׁ צְׁ י֙א נִׁ ר־הִׁ ה ֲאשֶּ ֵּ֗ הוָׁ ת יְׁ ה ֲחַמָּ֣ דולָֹׁ֞ י־גְׁ ַֽ  כִׁ

ה   ר ַהזֶּ֔ פֶּ ָּ֣ י֙ ַהס  ר  בְׁ ינּו ַעל־דִׁ ּו ֲאבֹת ֵּ֗ עָּ֜ מְׁ א־שָׁ ַֹֽ ר ל  ַעלּ֩ ֲאשֶָּ֨

ינּו׃    ַֽ ל  ּוב עָׁ תָ֥ ל־ַהכָׁ כָׁ ות כְׁ  ַלֲעׂשַ֖
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ה  יֵָּׁ֗ ן ַוֲעׂשָׁ ָּ֣ פָׁ שָׁ ור וְׁ בָּ֜ ַעכְׁ ם וְׁ ָ֨ יקָׁ ן ַוֲאחִׁ כֹה  ָּ֣הּו ַהַ֠ יָׁ קִׁ לְׁ ְך חִׁ ָּ֣לֶּ   ַוי 

ָּ֣ם   ת ׀ ַשלֻׁ שֶּ ָּ֣ ה א  יאָָּׁ֜ בִׁ ה ַהנְׁ ָ֨ דָׁ לְׁ ל־חֻׁ  אֶּ

ים    ֔ דִׁ גָׁ ר ַהבְׁ ָּ֣ ַח֙ס שֹמ  ן־ַחרְׁ ה בֶּ ֵּ֗ וָׁ קְׁ ן־תִׁ  בֶּ

ִ͏ָ֑ה  נֶּ שְׁ ם ַבמִׁ ַלַ֖ ירּושָׁ ת בִׁ בֶּ ָ֥ יא יֹשֶּ ֛ הִׁ  וְׁ

׃  יהָׁ ַֽ לֶּ ּו א  רַ֖ ַדבְׁ ַֽיְׁ  ַוַֽ

 

ם יהֶּ֔ ר ֲאל  אמֶּ ָֹּ֣  ַות

ל   ָ֑͏ִ א  רָׁ ׂשְׁ י יִׁ ָּ֣ ַ֖ה ֱאֹלה  הוָׁ ר יְׁ ַמָ֥ ה־אָׁ  כַֹֽ

י׃  ַֽ לָׁ ם א  ַ֖ כֶּ תְׁ ח אֶּ ַלָ֥ ר־שָׁ יש ֲאשֶּ אִׁ֔ ּו לָׁ רָּ֣ מְׁ  אִׁ

 

ה   ֔ הוָׁ ר יְׁ ַמָּ֣ ה אָׁ  כַֹ֚

יו   ָ֑͏ִ בָׁ שְׁ ַעל־יַֹֽ ַ֖ה וְׁ ום ַהזֶּ קָ֥ ל־ַהמָׁ ה אֶּ ֛ עָׁ יא רָׁ ָ֥ בִׁ י מ  נִָׁ֨ נְׁ  הִׁ

לֶּ   ָ֥ א מֶּ ַ֖ רָׁ ר קָׁ ָ֥ ר ֲאשֶּ פֶּ י ַהס ֔ ָּ֣ ר  בְׁ ל־דִׁ ת כָׁ ַ֚ ה׃ א  ַֽ הּודָׁ  ְך יְׁ

 

ים   ֔ רִׁ ים ֲאח  ָּ֣ אֹלהִׁ רּ֙ו ל  ַקטְׁ ַֽיְׁ י ַוַֽ ּונִׁ בֵּ֗ ר ֲעזָׁ ָּ֣ ַחת ׀ ֲאשֶּ  ַתָּ֣

ם    ָ֑͏ִ יהֶּ ד  ה יְׁ ָּ֣ ל ַמֲעׂש  כַֹ֖ י בְׁ נִׁ יס ֔ עִׁ ַען֙ ַהכְׁ ַמ֙  לְׁ

ַ֖ה  ום ַהזֶּ קָ֥ י ַבמָׁ ֛ תִׁ ה ֲחמָׁ ֵ֧ תָׁ צְׁ נִׁ  וְׁ

ה׃   ַֽ בֶּ כְׁ א תִׁ ָֹ֥ ל  וְׁ
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ש אֶּ   רָֹּ֣ דְׁ ֙ם לִׁ כֶּ תְׁ ַח אֶּ ֶ֤ ה ַהשֹל  ֵּ֗ הּודָׁ ְך יְׁ לֶּ ָּ֣ ל־מֶּ אֶּ הוְׁ ֔ הוָׁ  ת־יְׁ

יו   ָ֑͏ִ לָׁ ּו א  רַ֖ ה תֹאמְׁ  כָֹ֥

ל   א ֔ רָׁ ׂשְׁ י יִׁ ָּ֣ ֙ה ֱאֹלה  הוָׁ ר יְׁ ַמֶ֤ ה־אָׁ  כַֹֽ

׃   תָׁ עְׁ ַֽ מָׁ ר שָׁ ָ֥ ים ֲאשֶּ ַ֖ רִׁ בָׁ  ַהדְׁ

 

ךָּ֜   בְׁ בָָׁ֨ ַען ַרְך־לְׁ  ַיַ֠

ה   הוֵָּׁ֗ ָּ֣י יְׁ נ  פְׁ ַנָּ֣ע ׀ מִׁ כָׁ  ַותִׁ

יו     בֵָּׁ֗ ַעל־יֹשְׁ ה וְׁ ום ַהזֶָּּ֜ קָ֨ יּ֩ ַעל־ַהמָׁ תִׁ ַברְׁ ר דִׁ ָּ֣ ֲעךֶּ֡ ֲאשֶּ מְׁ שָׁ ַֽ  בְׁ

ה    לָׁ֔ לָׁ קְׁ לִׁ ֙ה וְׁ ַשמָׁ ות לְׁ יֶ֤ הְׁ  לִׁ

ִ͏ָ֑י    נָׁ פָׁ ה לְׁ ַ֖ כֶּ בְׁ יך ַותִׁ ֔ דֶּ גָׁ ת־בְׁ ַר֙ע אֶּ קְׁ  ַותִׁ

ה׃   ַֽ הוָׁ ם־יְׁ אֻׁ י נְׁ תִׁ עְׁ ַמַ֖ י שָׁ ֛ ֹנכִׁ ַגֵ֧ם אָׁ  וְׁ

 

ןּ֩   כ   לָׁ

ךָּ֜ ַעל־ֲאבֹתֵֶּּ֗    פְׁ סִׁ י ֹאַֽ נִָׁ֨ נְׁ  יך הִׁ

לום     שָׁ יךָ֮ בְׁ רֹתֶּ בְׁ ל־קִׁ ָּ֣ אֶּ תָׁ ֱאַספְׁ נֶּ  וְׁ

ה    עָׁ֔ רָׁ ַֽ כֹ֙ל הָׁ יך בְׁ ינֶּ֔ ה ע  ינָׁ ָּ֣ אֶּ רְׁ לֹא־תִׁ  וְׁ

ִ͏ָ֑ה     ום ַהזֶּ קָּ֣ יא ַעל־ַהמָׁ ַ֖ בִׁ י מ  ָ֥ ר־ֲאנִׁ  ֲאשֶּ

ר׃  ַֽ בָׁ ְך דָׁ לֶּ ַ֖ ת־ַהמֶּ יבּו אֶּ ָ֥ שִׁ  ַויָׁ


