
2 Kings 23 Page 1 

 
 

 פרק כג 

ֶלך  ח ַהֶמֶּ֑ ַלַ֖ שְׁ  ַויִּ

ם׃  ָֽ͏ִ לָּ ירּושָּ ה וִּ ַ֖ הּודָּ י יְׁ ֵנֵ֥ קְׁ ל־זִּ יו כָּ ֣פּו ֵאלָָּ֔  ַוַיַאסְׁ

 

ה הוָָּ֡ ֶלך ֵבית־יְׁ  ַוַיַ֣על ַהֶמ֣

ו   תּ֗ ם אִּ ִִַּ֜ ַל רּושָּ י יְׁ ֵבֵ֨ ל־יֹשְׁ כָּ ֩ה וְׁ הּודָּ יש יְׁ ֣ ל־אִּ כָּ  וְׁ

ים  יאִָּ֔ בִּ ַהנְׁ י֙ם וְׁ ֲהנִּ ַהכִֹ͏ָֽ  וְׁ

ול   דֶּ֑ ַעד־גָּ ן וְׁ טֹ֣ קָּ מִּ ם לְׁ ַ֖ עָּ ל־הָּ כָּ  וְׁ

ית  ָ֔ רִּ ֶפר ַהבְׁ ֵרי֙ ֵס֣ בְׁ ל־דִּ ם ֶאת־כָּ ֵניֶהּ֗ זְׁ אָּ א בְׁ ֣ רָּ קְׁ  ַויִּ

ה׃  ָֽ͏ִ הוָּ ית יְׁ ֵבֵ֥ א בְׁ ַ֖ צָּ מְׁ  ַהנִּ

 

ּוד  ַעמִַ֜ ל־הֵָּ֨ ֶמֶלך ַעִ͏ָֽ ד ַהַ֠  ַוַיֲעֹמ֣

ה  ּ֗ הוָּ ֵנ֣י יְׁ פְׁ ית ׀ לִּ ֣ רִּ ת־ַהבְׁ ת ֶאִ͏ָֽ רֵֹ֥ כְׁ  ַויִּ

֙ה   הוָּ ר יְׁ ֶכת ַאַחַ֤ ֶלִַ֜  לָּ

ֶפש   ל־ֶנָ֔ כָּ ל־ֵל֣ב ּובְׁ כָּ י֙ו בְׁ ֶאת־ֻחקֹתָּ יו וְׁ ַ֤ וֺתָּ ֶאת־ֵעדְׁ יו וְׁ וֺתִַָּ֜ צְׁ ר מִּ ֹמֵ֨ שְׁ לִּ  וְׁ

ֶפר ַהֶזֶּ֑ה  ים ַעל־ַהֵס֣ ַ֖ ֻתבִּ את ַהכְׁ ָֹ֔ ית ַהז ֣ רִּ ֵרי֙ ַהבְׁ בְׁ ים ֶאת־דִּ קִּּ֗ הָּ  לְׁ

ית׃  ָֽ͏ִ רִּ ם ַבבְׁ ַ֖ עָּ ל־הָּ ד כָּ  ַוַיֲעֹמֵ֥
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ֶלך ֶאת־חִּ  ו ַהֶמָ֡ ַצ֣ ולַויְׁ דִַ֜ ן ַהגָּ הּ֩ו ַהכֵֹהֵ֨ יָּ קִּ  לְׁ

י ַהַסף     ֵר֣ ֶאת־שֹמְׁ ֶנ֮ה וְׁ שְׁ ֶאת־כֲֹהֵנ֣י ַהמִּ   וְׁ

ה   ָ֔ ֲאֵשרָּ ָֽ͏ִ לָּ ַעל וְׁ ֙ם ַלַב֣ ֲעׂשּויִּ ָֽ͏ִ ים הָּ ל־ַהֵכלִּּ֗ ת כָּ ה ֵא֣ ָ֔ הוָּ ל יְׁ י֙א ֵמֵהיַכ֣ הוצִּ  לְׁ

ם   יִּ ֶּ֑ מָּ א ַהשָּ ֣ בָּ ל צְׁ כַֹ֖  ּולְׁ

ַש  ֙ם בְׁ ִּ֙ ַל ירּושָּ ּוץ לִּ חַ֤ ם מִּ ֵפֵ֞ רְׁ ׂשְׁ ַֽיִּ ון ַוִ͏ָֽ רָ֔ דְׁ ֣מות קִּ  דְׁ

ל׃   ית־ֵאִ͏ָֽ ם ֵבִ͏ָֽ ַ֖ רָּ א ֶאת־ֲעפָּ ֵ֥ ׂשָּ נָּ  וְׁ

 

ית   ֣ בִּ שְׁ הִּ  וְׁ

ה   ָ֔ הּודָּ י יְׁ ֵכ֣ נּ֙ו ַמלְׁ תְׁ ָֽ͏ִ ר נָּ ים ֲאֶשַ֤ ּ֗ רִּ מָּ  ֶאת־ַהכְׁ

ם    ֶּ֑ לָּ רּושָּ י יְׁ ֵבַ֖ סִּ ה ּומְׁ ָ֔ הּודָּ י יְׁ ֵר֣ עָּ מו֙ת בְׁ ר ַבבָּ ַקֵטַ֤  ַויְׁ

ֵר֙    ַליָּ ֶמש וְׁ ַעל ַלֶשַ֤ ים ַלַבּ֗ ֣ רִּ ַקטְׁ מְׁ ֶאת־ַהִ͏ָֽ ם׃ וְׁ יִּ ָֽ͏ִ מָּ א ַהשָּ ֵ֥ בָּ ל צְׁ כַֹ֖ ות ּולְׁ לָ֔ ַלַמזָּ  ַח֙ וְׁ

 

ה  ִַ֜ הוָּ ית יְׁ ֵבֵ֨ ֩ה מִּ ֲאֵשרָּ  ַויֵֹצ֣א ֶאת־הָּ

ון   רָ֔ דְׁ ֙ם ֶאל־ַנַ֣חל קִּ ִּ֙ ַל ירּושָּ ּוץ לִּ חַ֤  מִּ

ון  רַ֖ דְׁ ַחל קִּ ַנֵ֥ ּה בְׁ ָ֛ ף ֹאתָּ רֵֹ֥ ׂשְׁ  ַויִּ

ר  ֶּ֑ פָּ עָּ ֶַֽ֣דק לְׁ  ַויָּ

ם׃ ָֽ͏ִ עָּ י הָּ ֵנֵ֥ ֶבר בְׁ ּה ַעל־ֶקַ֖ ָ֔ רָּ ֵל֙ך ֶאת־ֲעפָּ  ַוַישְׁ

 

ים  ֵדשִָּ֔ י ַהקְׁ ֵת֣ ֹת֙ץ ֶאת־בָּ  ַויִּ

ֶּ֑ה   הוָּ ית יְׁ ֵב֣ ר בְׁ  ֲאֶשַ֖

ה׃   ָֽ͏ִ ֲאֵשרָּ ים לָּ ַ֖ תִּ ם בָּ ָ֛ ות שָּ גֵ֥ ים ֹארְׁ שִּּ֗ ר ַהנָּ  ֲאֶש֣
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ה ָ֔ הּודָּ י יְׁ ֵר֣ י֙ם ֵמעָּ ֲהנִּ ל־ַהכִֹ͏ָֽ א ֶאת־כָּ ֵבַ֤  ַויָּ

מּ֗  א ֶאת־ַהבָּ ַטֵמ֣ ים ַויְׁ ֲהנִָּ֔ ֙ה ַהכֹ֣ מָּ רּו־שָּ֙ טְׁ ר קִּ  ות ֲאֶשַ֤

ַבע   ֶּ֑ ר שָּ ֵא֣ ֶגַַ֖בע ַעד־בְׁ  מִּ

ים   ּ֗ רִּ עָּ ֣מות ַהשְׁ ץ ֶאת־בָּ ַתֵ֞ נָּ  וְׁ

יר    עִָּ֔ ַע֙ ַׂשר־הָּ הוֻש֙ ַער יְׁ ַתח ַשַ֤  ֲאֶשר־ֶפִַ֜

יר׃    ָֽ͏ִ עִּ ַער הָּ ַשֵ֥ יש בְׁ ַ֖ אול אִּ ֵֹ֥ מ ר־ַעל־ׂשְׁ  ֲאֶשִ͏ָֽ

 

מָ֔   ֲעלּ֙ו כֲֹהֵנ֣י ַהבָּ א ַיִ͏ָֽ ַֹ֤ ך ל םַאּ֗ ֶּ֑ לָּ ירּושָּ ַ֖ה בִּ הוָּ ח יְׁ ַבֵ֥ זְׁ  ות ֶאל־מִּ

ם׃   וך ֲאֵחיֶהִ͏ָֽ תֵ֥ ות בְׁ ּו ַמצַ֖ לֵ֥ כְׁ ם־אָּ י אִּ ָ֛  כִּ

 

ם  ֹנֶּ֑ ֵג֣י ֶבן־הִּ ר בְׁ ֶפת ֲאֶשַ֖ א ֶאת־ַהֹתָ֔ ֵמ֣ טִּ  וְׁ

ֶלך׃   ש ַלֹמִ͏ָֽ ֵאַ֖ ו בָּ תָ֛ ֶאת־בִּ ֧נו וְׁ יש ֶאת־בְׁ יר אִִַּ֜ ַהֲעבִֵּ֨ י לְׁ תִּּ֗ לְׁ בִּ  לְׁ

 

י ת ֶאת־ַהסּוסִּּ֗ ֵב֣ ֶמ֙ש ַוַישְׁ ה ַלֶש֙ ַ֤ הּודָּ י יְׁ ֵכֵ֨ נּ֩ו ַמלְׁ תְׁ ר נָּ  ם ֲאֶש֣

ה    ָ֔ הוָּ א ֵבית־יְׁ ֹ֣ ב  מִּ

ים    ֶּ֑ רִּ וָּ ר ַבַפרְׁ יס ֲאֶשַ֖ ָ֔ רִּ ֶלך ַהסָּ ַתן־ֶמ֣ ַכ֙ת נְׁ שְׁ  ֶאל־לִּ

ש׃   ֵאִ͏ָֽ ף בָּ ַרֵ֥ ֶמש ׂשָּ ות ַהֶשַ֖ בֵ֥ כְׁ ֶאת־ַמרְׁ  וְׁ
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ז   חִַָּ֜ ת אָּ ַיֵ֨ ֩ג ֲעלִּ ר ַעל־ַהגָּ ות ֲאֶש֣ חָ֡ בְׁ זְׁ מִּ ת־ַהִ͏ָֽ ֶאִ͏ָֽ  וְׁ

ה     ּ֗ הּודָּ י יְׁ ֵכ֣ ׂ֣שּו ׀ ַמלְׁ  ֲאֶשר־עָּ

ַ֖ה    הוָּ ות ֵבית־יְׁ רֵ֥ י ַחצְׁ ֵתָ֛ שְׁ ה בִּ ַנֶשָ֔ ה מְׁ ֣ ׂשָּ חו֙ת ֲאֶשר־עָּ בְׁ זְׁ מִּ ֶאת־ַהִ͏ָֽ  וְׁ

ֶלך   ץ ַהֶמֶּ֑ ַת֣  נָּ

ם  שָָּ֔ ץ מִּ ַֽ֣רָּ  ַויָּ

ון׃   רִ͏ָֽ דְׁ ַחל קִּ ם ֶאל־ַנֵ֥ ַ֖ רָּ יך ֶאת־ֲעפָּ ֵ֥ לִּ שְׁ הִּ  וְׁ

 

ֵנ֣י   ר ׀ ַעל־פְׁ ות ֲאֶש֣ מֵ֞ ֶאת־ַהבָּ ָֽ͏ִ ם  וְׁ ִּּ֗ ַל רּושָּ  יְׁ

ית      חִּ ַהר־ַהַמשְׁ ין לְׁ ֣ ימִּ  ֲאֶש֮ר מִּ

ים     ידֹנִּּ֗ ץ צִּ ֻק֣ ֶרת ׀ שִּ ֹת֣ ַעשְׁ ל לְׁ ֵאִַ֜ רָּ ׂשְׁ ֶלך־יִּ ה ֶמִ͏ָֽ ֹלֹמֵ֨ ה שְׁ נָּ ר בַָּ֠  ֲאֶש֣

ב     ץ מואָָּ֔ ֻק֣ מו֙ש שִּ כְׁ לִּ  וְׁ

ון      י־ַעמֶּ֑ ֵנִ͏ָֽ ת בְׁ ם תוֲעַב֣ כַֹ֖ לְׁ מִּ  ּולְׁ

ֶלך׃   א ַהֶמִ͏ָֽ ֵמַ֖  טִּ

 

ַב֙ר ֶא   שִּ ות וְׁ  ת־ַהַמֵצבָ֔

ים  ֶּ֑ ֲאֵשרִּ ת ֶאת־הָּ רַֹ֖ כְׁ  ַויִּ

ם׃  ָֽ͏ִ דָּ ות אָּ מֵ֥ ם ַעצְׁ ַ֖ קומָּ א ֶאת־מְׁ ַמֵלֵ֥  ַויְׁ
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ל   ית־ֵאּ֗ ֵבִ͏ָֽ ר בְׁ ַח ֲאֶש֣ ֵבִַ֜ זְׁ ם ֶאת־ַהמִּ ַגֵ֨  וְׁ

֙ט    בָּ ם ֶבן־נְׁ ַ֤ עָּ בְׁ רָּ ה יָּ ׂשִַָּ֜ ר עָּ ֙ה ֲאֶשֵ֨ מָּ  ַהבָּ

ל     ֵאָ֔ רָּ ׂשְׁ יא ֶאת־יִּ ֣ ר ֶהֱחטִּ  ֲאֶש֣

ַח ַההָ֛   ֵב֧ זְׁ ץ ַג֣ם ֶאת־ַהמִּ ֶּ֑ תָּ ה נָּ ַ֖ מָּ ֶאת־ַהבָּ  ּוא וְׁ

ר  ַ֖ פָּ עָּ ק לְׁ ה ֵהַדֵ֥ ָ֛ מָּ ף ֶאת־ַהבָּ רֹ֧ ׂשְׁ  ַויִּ

ה׃   ָֽ͏ִ ף ֲאֵשרָּ ַרֵ֥ ׂשָּ  וְׁ

 

הּו  יָּּ֗ ֶ֣פן יֹאשִּ  ַויִּ

ר  הָָּ֔ ֙ם בָּ ים ֲאֶשר־שָּ ַ֤ רִּ בָּ א ֶאת־ַהקְׁ רְׁ  ַוַיֵ֨

ים  ָ֔ רִּ בָּ ן־ַהקְׁ מו֙ת מִּ ֲעצָּ ָֽ͏ִ ח ֶאת־הָּ ַקַ֤ ח ַויִּ ַלּ֗ שְׁ  ַויִּ

ַֽ ַח ַוִ͏ָֽ ֵבַ֖ זְׁ ף ַעל־ַהמִּ רֵֹ֥ ׂשְׁ הּו ַויִּ ֵאֶּ֑ ַטמְׁ  יְׁ

ים  ֱאֹלהִָּ֔ יש הָּ ֣ ֙א אִּ רָּ ר קָּ ה ֲאֶשַ֤ ּ֗ הוָּ ר יְׁ ַב֣ דְׁ  כִּ

ֶלה׃    ֵאִ͏ָֽ ים הָּ ַ֖ רִּ בָּ א ֶאת־ַהדְׁ ָ֔ רָּ ר קָּ  ֲאֶש֣

 

אֶמר  ֹֹּ֕  ַוי

ה   י רֶֹאֶּ֑ ֣ ר ֲאנִּ ז ֲאֶשַ֖ ֣יּון ַהלָָּ֔ ה ַהצִּ ָ֚  מָּ

יר  עִּּ֗ י הָּ ֵש֣ יו ַאנְׁ ּו ֵאלִַָּ֜ רֵ֨  ַויֹאמְׁ

ה   ָ֔ יהּודָּ ָֽ͏ִ א מִּ ֣ י֙ם ֲאֶשר־בָּ ֱאֹלהִּ ָֽ͏ִ יש־הָּ ֶבר אִּ  ַהֶקַ֤

יתָּ   ׂשִָּ֔ ר עָּ ֶל֙ה ֲאֶש֣ ֵא֙ ים הָּ ַ֤ רִּ בָּ א ֶאת־ַהדְׁ ּ֗ רָּ קְׁ  ַויִּ

ל׃    ית־ֵאִ͏ָֽ ח ֵבִ͏ָֽ ַבֵ֥ זְׁ ל ַהמִּ  ַעַ֖
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אֶמר֙  ֹ֙  ַוי

ו   יחּו לָ֔ ֣  ַהנִּ

יו   ֶּ֑ ֹמתָּ ַנ֣ע ַעצְׁ יש ַאל־יָּ ַ֖  אִּ

יו  ֹמתָָּ֔ טּ֙ו ַעצְׁ ַמלְׁ ַֽיְׁ  ַוִ͏ָֽ

֣מות ַהנָּ   ת ַעצְׁ ון׃ ֵאָ֚ רִ͏ָֽ שֹמְׁ א מִּ ַ֖ יא ֲאֶשר־בָּ  בִָּ֔

 

ות    מִַ֜ י ַהבָּ ֵתֵ֨ ל־בָּ ַג֩ם ֶאת־כָּ  וְׁ

ון     רּ֗ י שֹמְׁ ֵר֣ עָּ ר ׀ בְׁ  ֲאֶש֣

יס     עִָּ֔ ַהכְׁ ֵא֙ל לְׁ רָּ ׂשְׁ י יִּ ֵכַ֤ ּו ַמלְׁ ׂשִַ֜ ר עָּ  ֲאֶשֵ֨

ֶּ֑הּו   יָּ אשִּ ָֽ͏ִֹ יר י ַ֖  ֵהסִּ

ם  ֶהָ֔  ַוַיַ֣עׂש לָּ

ל׃   ית־ֵאִ͏ָֽ ֵבִ͏ָֽ ה בְׁ ַ֖ ׂשָּ ר עָּ ים ֲאֶשֵ֥ ַמֲעׂשִָּ֔ ל־ַהִ͏ָֽ כָּ  כְׁ

 

֙ם  ות ֲאֶשר־שָּ מַ֤ י ַהבָּ ל־כֲֹהֵנֵ֨ ַבח ֶאת־כָּ זְׁ יִּ  ַוַ֠

ות   חָ֔ בְׁ זְׁ מִּ  ַעל־ַהִ͏ָֽ

ם  ם ֲעֵליֶהֶּ֑ ַ֖ דָּ ות אָּ מֵ֥ ף ֶאת־ַעצְׁ רָֹ֛ ׂשְׁ  ַויִּ

ם׃  ָֽ͏ִ לָּ רּושָּ ב יְׁ ַ֖שָּ  ַויָּ

 

ר  ם ֵלאֹמָ֔ ֣ עָּ ל־הָּ ֶל֙ך ֶאת־כָּ ו ַהֶמ֙ ַצַ֤  ַויְׁ

ם   ֵהיֶכֶּ֑ ַ֖ה ֱאֹלִ͏ָֽ יהוָּ ַסח ַלִ͏ָֽ  ֲעׂ֣שּו ֶפָ֔

ה׃   ית ַהֶזִ͏ָֽ ַ֖ רִּ ֶפר ַהבְׁ ל ֵסֵ֥ ּוב ַעָ֛ תֹּ֕  ַככָּ
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ה  ַסח ַהֶזָ֔ ֙ה ַכֶפ֣ ֲעׂשָּ א ַנִ͏ָֽ ַֹ֤ י ל ֣  כִּ

ל    ֵאֶּ֑ רָּ ׂשְׁ ּו ֶאת־יִּ טַ֖ פְׁ ר שָּ ים ֲאֶשֵ֥ טִָּ֔ פְׁ יֵמי֙ ַהשֹ֣  מִּ

ה׃   ָֽ͏ִ הּודָּ י יְׁ ֵכֵ֥ ל ּוַמלְׁ ֵאַ֖ רָּ ׂשְׁ י יִּ ֵכֵ֥ י ַמלְׁ ֵמָ֛ ל יְׁ כֹּ֗  וְׁ

 

לֶ   ה ַלֶמַ֖ נָָּ֔ ֵר֙ה שָּ ֹמֶנַ֤ה ֶעׂשְׁ שְׁ ם־בִּ י אִּ ֶּ֑הּו כִּּ֗ יָּ אשִּ ָֽ͏ִֹ  ך י

ם׃  ָֽ͏ִ לָּ ירּושָּ ַ֖ה בִּ ַסח ַהֶזָ֛ה ַליהוָּ ה ַהֶפ֧  ַנֲעׂשֵָּ֞

 

ים    ֻללִִַּ֜ ֶאת־ַהגִּ ים וְׁ פִֵּ֨ רָּ ֶאת־ַהתְׁ ים וְׁ עֹנִּ דְׁ יִּ ֶאת־ַהַ֠ ֹא֣בות וְׁ ַג֣ם ֶאת־הָּ  וְׁ

ם   ִָּ֔ ַל י֣רּושָּ ֙ה ּובִּ הּודָּ ֶרץ יְׁ ֶאַ֤ אּ֙ו בְׁ רְׁ ר נִּ ים ֲאֶשַ֤ ֻקצִּּ֗ ל־ַהשִּ ת כָּ ֵא֣  וְׁ

  ָֽ͏ִֹ ר י ֵעַ֖ ֶּ֑הּו בִּ יָּ  אשִּ

ֶפר   ים ַעל־ַהֵסָ֔ ֣ ֻתבִּ ֙ה ַהכְׁ י ַהתורָּ ֵרַ֤ בְׁ ים ֶאת־דִּ קִֵּ֞ ַמַען הָּ  לְַׁ֠

ה׃   ָֽ͏ִ הוָּ ית יְׁ ן ֵבֵ֥ ֵ֥הּו ַהכֵֹהַ֖ יָּ קִּ לְׁ א חִּ ָ֛ צָּ ר מָּ  ֲאֶשֵ֥

 

֙ה   הוָּ ב ֶאל־יְׁ ַ֤ ֶלך ֲאֶשר־שָּ יו ֶמּ֗ נִַָּ֜ פָּ ה לְׁ יֵָּ֨ א־הָּ ָֽ͏ִֹ ֹמהּ֩ו ל כָּ  וְׁ

ו    בַ֤ בָּ ל־לְׁ כָּ  בְׁ

שו֙    ל־ַנפְׁ כָּ  ּובְׁ

ל־מְׁ    כָּ ו ּובְׁ  ֹאדָ֔

ה     ת ֹמֶשֶּ֑ ל תוַר֣ כַֹ֖  כְׁ

הּו׃   ֹמִ͏ָֽ ם כָּ ֵ֥ א־קָּ ָֽ͏ִֹ יו ל ַ֖ ַאֲחרָּ  וְׁ
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ול   דָ֔ ון ַאפ֙ו ַהגָּ ה ֵמֲחרַ֤ ּ֗ הוָּ ב יְׁ ֣ א־שָּ ָֽ͏ִֹ ך ׀ ל  ַא֣

ה    ֶּ֑ יהּודָּ ָֽ͏ִ ו בִּ ה ַאפַ֖ ֵ֥ רָּ  ֲאֶשר־חָּ

ה׃    ַנֶשִ͏ָֽ ו מְׁ יסַ֖ עִּ כְׁ ר הִּ ים ֲאֶשֵ֥ סִָּ֔ עָּ ל־ַהכְׁ ל כָּ  ַעָ֚

 

ה  ּ֗ הוָּ אֶמר יְׁ ֹ֣  ַוי

ה  ל ַגַ֤ם ֶאת־יְׁ ֵאֶּ֑ רָּ ׂשְׁ י ֶאת־יִּ תִּ רַֹ֖ ר ֲהסִּ י ַכֲאֶשֵ֥ ַנָ֔ ל פָּ י֙ר ֵמַע֣ סִּ ֙ה אָּ  ּודָּ

י   תִּ ַאסְׁ מָּ  ּוַ֠

ם    ִָּ֔ ַל ֣רּושָּ י֙ ֶאת־יְׁ תִּ רְׁ ַח֙ את ֲאֶשר־בָּ ַֹ֤ יר ַהז עִֵּ֨  ֶאת־הָּ

ם׃    ָֽ͏ִ י שָּ ַ֖ מִּ ֶיֵ֥ה שְׁ הְׁ י יִּ תִּ רְׁ ַמָ֔ ר אָּ ת ֲאֶש֣ יִּ ֶאת־ַהַבָ֔  וְׁ

 

ה  ֶּ֑ ׂשָּ ר עָּ ל־ֲאֶש֣ כָּ ַ֖הּו וְׁ יָּ י יֹאשִּ ֵרֵ֥ בְׁ ֶיֶָ֛תר דִּ  וְׁ

ה׃  ָֽ͏ִ הּודָּ י יְׁ ֵכֵ֥ ַמלְׁ ים לְׁ ַ֖ מִּ י ַהיָּ ֵרֵ֥ בְׁ ֶפר דִּ ים ַעל־ֵסָ֛ תּובִּּ֗ ם כְׁ  ֲהלֹא־ֵה֣

 

יו   מָָּ֡ יָּ  בְׁ

ם    יִּ ַרָ֛ צְׁ ֶלך־מִּ ה ֶמִ͏ָֽ כֹ֧ ה נְׁ עֵֹ֨ ֩ה ַפרְׁ לָּ  עָּ

ת    ֶּ֑ רָּ ַהר־פְׁ ּור ַעל־נְׁ ֶלך ַאשַ֖  ַעל־ֶמֵ֥

ו  אתָ֔ רָּ קְׁ הּ֙ו לִּ יָּ֙ ֶלך יֹאשִּ ֶלך ַהֶמַ֤  ַוֵיֵ֨

ו׃  ו ֹאתִ͏ָֽ ֹאתַ֖ רְׁ ו כִּ דָ֔ גִּ מְׁ הּ֙ו בִּ יֵת֙ מִּ  ַויְׁ
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ו  דָ֔ גִּ מְׁ יו ֵמ֙ת מִּ ֵ֥ דָּ הּו ֲעבָּ ֻבֵ֨ כִּ  ַוַירְׁ

ם  ִָּ֔ ַל ֣רּושָּ הּ֙ו יְׁ ֻא֙ בִּ  ַויְׁ

ו תֶּ֑ רָּ ֻבִ͏ָֽ קְׁ הּו בִּ ֻרַ֖ בְׁ קְׁ ַֽיִּ  ַוִ͏ָֽ

ח  ַק֣ הּו ַויִּ יָָּ֔ אשִּ ֹ֣ ֙ז ֶבן־י חָּ ואָּ הִ͏ָֽ ֶרץ ֶאת־יְׁ אָּּ֗  ַעם־הָּ

ו  ּו ֹאתָ֛ חֵ֥ שְׁ מְׁ  ַויִּ

יו׃  ָֽ͏ִ בִּ ַחת אָּ ו ַתֵ֥ יכּו ֹאתַ֖ ֵ֥ לִּ  ַוַימְׁ

 

ו   כָ֔ לְׁ מָּ ז בְׁ ֣ חָּ הואָּ ֙ה יְׁ נָּ ש שָּ ֹלַ֤ שָּ ים וְׁ ֵ֨ רִּ  ֶבן־ֶעׂשְׁ

ם  ֶּ֑ לָּ ירּושָּ ך בִּ ַלַ֖ ים מָּ שִָּ֔ ה ֳחדָּ ֣ ֹלשָּ  ּושְׁ

ת־יִּ   ל ַבִ͏ָֽ ו ֲחמּוַטֵ֥ מָ֔ ם אִּ ֵש֣ ה׃ וְׁ ָֽ͏ִ נָּ בְׁ לִּ ַ֖הּו מִּ יָּ מְׁ  רְׁ

 

ֶּ֑ה הוָּ ֵעיֵנ֣י יְׁ ע בְׁ ַרַ֖  ַוַיֵַ֥עׂש הָּ

יו׃   ָֽ͏ִ ּו ֲאבֹתָּ ׂשַ֖ ל ֲאֶשר־עָּ כֵֹ֥  כְׁ

 

ת ֶרץ ֲחמָָּ֔ ֶא֣ ֙ה בְׁ לָּ בְׁ רִּ ה בְׁ כַֹ֤ ה נְׁ עֵֹ֨ ֵרהּ֩ו ַפרְׁ  ַוַיַאסְׁ

ם  ֶּ֑ לָּ ירּושָּ ך בִּ ֹלַ֖ מְׁ  מִּ

ֶרץ אָָּ֔ ֶנ֙ש ַעל־הָּ ֹ֙ ֶתן־ע  ַויִּ

ב׃   ָֽ͏ִ הָּ ר זָּ ַכֵ֥ כִּ ֶסף וְׁ ַכר־ֶכַ֖ ה כִּ ֵ֥  ֵמאָּ
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הּו  יָּּ֗ ים ֶבן־יֹאשִּ ֣ ָקִּ יָּ ה ֶאת־ֶאלְׁ כִַֹ֜ ה נְׁ עֵֹ֨ ֵל֩ך ַפרְׁ  ַוַימְׁ

יו  בִָּ֔ ֣הּו אָּ יָּ ַחת יֹאשִּ  ַתָ֚

ים ֶּ֑ ָקִּ הויָּ ו יְׁ מַ֖ ב ֶאת־שְׁ  ַוַיֵסֵ֥

ח   ָ֔ קָּ ז לָּ ֣ חָּ הואָּ ֶאת־יְׁ  וְׁ

ם  יִּ ַרַ֖ צְׁ א מִּ ֵֹ֥ ב  ַויָּ

ם׃  ָֽ͏ִ ת שָּ ֵ֥מָּ  ַויָּ

 

ַה   ֶסף וְׁ ַהֶכ֣ ה וְׁ עָֹ֔ ַפרְׁ י֙ם לְׁ קִּ הויָּ ן יְׁ ַתַ֤ ב נָּ הָּּ֗  זָּ

ה  עֶֹּ֑ י ַפרְׁ ֣ ֶסף ַעל־פִּ ת ֶאת־ַהֶכַ֖ ֵתֵ֥ ֶרץ לָּ אָָּ֔ יך ֶאת־הָּ ֣ ך ֶהֱערִּ  ַאָ֚

ב֙   הָּ ֶאת־ַהזָּ ֶסף וְׁ ׂש ֶאת־ַהֶכַ֤ ַגֵ֞ ו נָּ כּ֗ ֶערְׁ יש כְׁ ֣  אִּ

ֶרץ    אָָּ֔ ם הָּ  ֶאת־ַע֣

ה׃   כִֹ͏ָֽ ה נְׁ עֵֹ֥ ַפרְׁ ת לְׁ ֵתַ֖  לָּ

 

ה  ה יְׁ נֵָּ֨ ש שָּ ֵמַ֤ חָּ ים וְׁ ֵ֨ רִּ ו ֶבן־ֶעׂשְׁ כָ֔ לְׁ מָּ ים בְׁ ֣ ָקִּ  ויָּ

ם  ֶּ֑ לָּ ירּושָּ ך בִּ ַלַ֖ ה מָּ נָָּ֔ ֵר֙ה שָּ ת ֶעׂשְׁ ַאַחַ֤  וְׁ

ה׃  ָֽ͏ִ ן־רּומָּ ַ֖ה מִּ יָּ דָּ ה ַבת־פְׁ ֵ֥ בּודָּ ו זְׁ מָ֔ ם אִּ ֵש֣  וְׁ

 

ֶּ֑ה הוָּ ֵעיֵנ֣י יְׁ ע בְׁ ַרַ֖  ַוַיֵַ֥עׂש הָּ

יו׃   ָֽ͏ִ ּו ֲאבֹתָּ ׂשַ֖ ל ֲאֶשר־עָּ כֵֹ֥  כְׁ


