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 פרק לט 

ה   ָ֜ הּודָּׁ הּו ֶמֶלְך־יְּ יָָּּׁ֨ קִׁ דְּ צִׁ ית לְּ עִׁ שִׁ תְּ ָ֣ה הַַּ֠ נָּׁ שָּׁ  בַּ

י    ִ֗ רִׁ ֲעשִׁ ֶדש הָּׁ ח ָ֣  בַּ

ם   ִִַׁ֔ לַּ ּושָּׁ רָ֣ ל־ֵחילוֹ֙ ֶאל־יְּ כָּׁ ל וְּ ֶבֶ֤ ֶלְך־בָּׁ ר ֶמֶֽ ֶראצַָּּ֨ דְּ בּוכַּ א נְּ  בַָּׁ֠

׃   יהָּׁ ֶלֶֽ רּו עָּׁ ֻ֖ צ  יָּׁ  וַּ
  

הּו   יִַָּׁ֔ קִׁ דְּ צִׁ הֹ֙ לְּ נָּׁ ה שָּׁ ֵרֶ֤ י־ֶעשְּ ֵתֶֽ שְּ עַּ  בְּ

י    ֻ֖ יעִׁ בִׁ רְּ ֶדש הָּׁ ח ֹ֥  בַּ

ֶדש    ח ֹ֑ ה לַּ ָ֣ עָּׁ שְּ תִׁ  בְּ

יר׃   ֶֽ עִׁ ה הָּׁ ֻ֖ עָּׁ קְּ בְּ  הָּׁ
  

ל  ֶבִַ֔ ֶלְך־בָּׁ י ֶמֶֽ ֵרָ֣ ל שָּׁ אּו כ ֹּ֚ ב ִ֗ יָּׁ  וַּ

ֶוְך ֹ֑ תָּׁ ר הַּ עַּ ָ֣ שַּ ּו בְּ בֻ֖ ֵישְּ  וַּ

֞בּו   ר־נְּ גַּ מְּ ֶֽ ֶצר סַּ ר־ֶאַ֠ ל שַּ ָ֣ גַּ  ֵנרְּ

ב־סָּׁ   ים רַּ ָ֣ כִׁ ר־סְּ יס שַּ ִ֗  רִׁ

ג  ב־מִַָּׁ֔ ֶצרֹ֙ רַּ ר־ֶאֹ֙ ל שַּ ֶ֤ גַּ  ֵנרְּ

ל׃   ֶבֶֽ ֶלְך בָּׁ י ֶמֹ֥ ֵרֻ֖ ית שָּׁ ִַ֔ ֵארִׁ ל־שְּ כָּׁ  וְּ
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ה מִָּׁ֗ חָּׁ לְּ מִׁ י הַּ ֵשָ֣ נְּ ל ׀ אַּ כ ָ֣ ה וְּ ָ֜ הּודָּׁ ֶלְך־יְּ הּו ֶמֶֽ יָָּּׁ֨ קִׁ דְּ ם צִׁ אָּׁ ַ֠ ר רָּׁ ֲאֶשָ֣ י כַּ הִִׁ֡ יְּ  וַּ

חּו  רְּ בְּ יִׁ ַ֠ ֶֽ  וַּ

ירֹ֙  עִׁ ן־הָּׁ ה מִׁ לָּׁ יְּ ֶ֤ ּו לַּ אָּ֨ ֵיצְּ  וַּ

ֶלְך   ֶמִַ֔ ַּ֣ן הַּ ָ֣ ֶרְך גַּ  ֶדֹּ֚

  ֻ֖ שַּ םבְּ יִׁ ֹ֑ תָּׁ ח מ  ין הַּ ר ֵבָ֣  עַּ

ה׃ ֶֽ בָּׁ ֲערָּׁ ֶרְך הָּׁ א ֶדֹ֥ ֵיֵצֻ֖  וַּ

 

ם ֲחֵריֶהִ֗ ים אַּ ָ֜ דִׁ שְּ ּו ֵחיל־כַּ פָּ֨ דְּ רְּ יִׁ  וַּ

ֵרחו   ות יְּ בָ֣ רְּ ֶֽ עַּ הּוּ֮ בְּ יָּׁ קִׁ דְּ גּו ֶאת־צִׁ ָ֣ שִׁ יַּ  וַּ

ו  תִ֗ ּו א  חָ֣ קְּ יִׁ  וַּ

ה  תָּׁ ֻ֖ לָּׁ בְּ ל רִׁ ֶבֶ֛ ֶלְך־בָּׁ ר ֶמֶֽ ַּ֧ ֶראצַּ דְּ בּוכַּ הּו ֶאל־נְּ ֲעל  יַּ ַ֠ ֶֽ  וַּ

  ֹ֑ ֶרץ ֲחמָּׁ ֶאָ֣  ת בְּ

ים׃  ֶֽ טִׁ פָּׁ שְּ ו מִׁ תֻ֖ ר אִׁ ֵבֹ֥ דַּ יְּ  וַּ
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יו  ֹ֑ ֵעינָּׁ ה לְּ ֻ֖ לָּׁ בְּ רִׁ ֶ֛הּו בְּ יָּׁ קִׁ דְּ י צִׁ ֵנַּ֧ ל ֶאת־בְּ ֶבָ֜ ֶלְך בָּׁ ֩ט ֶמָּ֨ חַּ שְּ יִׁ  וַּ

ל׃   ֶבֶֽ ֶלְך בָּׁ ט ֶמֹ֥ ֻ֖ חַּ ה שָּׁ ִַ֔ הּודָּׁ י יְּ ל־ח ֵרָ֣ ֵאתֹ֙ כָּׁ  וְּ

 

ר   ֵּוֹ֑ ֻ֖הּו עִׁ יָּׁ קִׁ דְּ י צִׁ ֶאת־ֵעיֵנֹ֥  וְּ

ם יִׁ תִַַּ֔ שְּ ח  נְּ ֶֽ הּוֹ֙ בַּ ֵרֹ֙ סְּ אַּ יַּ  וַּ

ה׃   לָּׁ ֶבֶֽ ו בָּׁ תֻ֖ יא א  ֹ֥ בִׁ  לָּׁ

 

ש  ֵאֹ֑ ים בָּׁ ֻ֖ דִׁ שְּ כַּ ּו הַּ פֹ֥ רְּ ם שָּׁ עִַָּׁ֔ ית הָּׁ ֶאת־ֵבָ֣ ֶלְךֹ֙ וְּ ֶמֹ֙ ית הַּ ֶאת־ֵבֶ֤  וְּ

צּו׃   ֶֽ תָּׁ ם נָּׁ ֻ֖ לַּ רּושָּׁ ות יְּ ֶאת־ח מֹ֥  וְּ

 

יר    עִִׁ֗ ים בָּׁ ָ֣ רִׁ אָּׁ שְּ נִׁ ם הַּ עָָּׁ֜ ֶתר הָּׁ ֵא֩ת ֶיָּ֨  וְּ

יםֹ֙ ֲא    לִׁ פְּ נ ֶֽ ֶאת־הַּ יו וְּ לִַָּׁ֔ ּו עָּׁ לָ֣ פְּ ר נָּׁ  ֶשָ֣

ים    ֹ֑ רִׁ אָּׁ שְּ נִׁ ם הַּ ֻ֖ עָּׁ ֶתר הָּׁ ת ֶיֹ֥ ֵאֶ֛  וְּ

ל׃   ֶבֶֽ ים בָּׁ ֻ֖ חִׁ בָּׁ ב־טַּ ן רַּ ֹ֥ ר־ֲאדָּׁ ּוזַּ בֶֽ ה נְּ ֶ֛ לָּׁ  ֶהגְּ
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ה   ּומָּׁ אִַ֔ ֶהםֹ֙ מְּ ר ֵאין־לָּׁ ים ֲאֶשֶ֤ לִִׁ֗ דַּ ם הַּ ָ֣ עָּׁ ן־הָּׁ  ּומִׁ

ה   ֹ֑ הּודָּׁ ֶרץ יְּ ֶאָ֣ ים בְּ ֻ֖ חִׁ בָּׁ ב־טַּ ן רַּ ֹ֥ ֲאדָּׁ רְּ בּוזַּ יר נְּ ֶ֛ אִׁ שְּ  הִׁ

ם כְּ  ֶהֶ֛ ן לָּׁ ֵתֹ֥ יִׁ ּוא׃וַּ הֶֽ ום הַּ יֹ֥ ים בַּ ֻ֖ יֵגבִׁ ֶֽ ים וִׁ ֹ֥ מִׁ  רָּׁ

 

ֹ֑הּו  יָּׁ מְּ רְּ ל־יִׁ ֶֽ ל עַּ ֶבֻ֖ ֶלְך־בָּׁ ר ֶמֶֽ ֹ֥ ֶראצַּ דְּ בּוכַּ ו נְּ ֶ֛ צַּ יְּ  וַּ

ר׃   ים ֵלאמ ֶֽ ֻ֖ חִׁ בָּׁ ב־טַּ ן רַּ ֹ֥ ֲאדָּׁ רְּ בּוזַּ ֶ֛ד נְּ יַּ  בְּ

 

יו   לִַָּׁ֔ ים עָּׁ ָ֣ יךֹ֙ שִׁ ֵעיֶנֹ֙ נּו וְּ ֶחִ֗  קָּׁ

ע  ֹ֑ ה רָּׁ ּומָּׁ אָ֣ ו מְּ ש לֻ֖ עַּ ֹ֥ ל־תַּ אַּ  וְּ

ר   ֵבָ֣ דַּ ֲאֶשרֹ֙ יְּ ֶֽ י כַּ ו׃ כִִׁ֗ מֶֽ ה עִׁ ן ֲעֵשֹ֥ יך ֵכֻ֖  ֵאֶלִַ֔

 

ים  חִִׁ֗ בָּׁ ב־טַּ ן רַּ ָ֣ ֲאדָּׁ רְּ ּוזַּ בֶֽ ח נְּ לַּ֞ שְּ יִׁ  וַּ

יס  ִַ֔ רִׁ ב־סָּׁ ןֹ֙ רַּ בָּׁ זְּ ּושַּ בֶֽ  ּונְּ

ג  ֹ֑ ב־מָּׁ ֶצר רַּ ר־ֶאֻ֖ ל שַּ ֹ֥ גַּ ֵנרְּ  וְּ

ל׃   ֶבֶֽ ֶלְך־בָּׁ י ֶמֶֽ ֵבֹ֥ ל רַּ כ ֻ֖  וְּ
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חּו֩  לְּ שְּ יִׁ  וַּ

ה  ִ֗ רָּׁ טָּׁ מַּ ר הַּ ָ֣ הּו ֵמֲחצַּ יָָּׁ֜ מְּ רְּ ת־יִׁ ּו ֶאֶֽ חָּ֨ קְּ יִׁ  וַּ

ן  פִַָּׁ֔ ם ֶבן־שָּׁ ָ֣ י קָּׁ הּוֹ֙ ֶבן־ֲאחִׁ יָֹּׁ֙ לְּ דַּ תוֹ֙ ֶאל־גְּ ּו א  נֶ֤ תְּ יִׁ  וַּ

ת   יִׁ ֹ֑ בָּׁ הּו ֶאל־הַּ ֵאֻ֖ הוצִׁ  לְּ

ם׃  ֶֽ עָּׁ וְך הָּׁ תֹ֥ ֵיֶֻ֖שב בְּ  וַּ

 

ה  ֹ֑ הוָּׁ ר־יְּ בַּ ָ֣ה דְּ יָּׁ ֻ֖הּו הָּׁ יָּׁ מְּ רְּ ל־יִׁ ֶאֶֽ  וְּ

מַּ    ר הַּ ֹ֥ ֲחצַּ ּור בַּ צִַ֔ ו עָּׁ י תָ֣ הְּ ֶֽ ה בִׁ ֻ֖ רָּׁ  טָּׁ

ר׃    ֵלאמ ֶֽ

 

ר  י ֵלאמ ִ֗ כּושִָׁ֜ ֶלְך הַּ ֶעֶבד־ֶמָּ֨ תִָּׁ֡ לְּ רְּ מַּ אָּׁ וְך וְּ לָ֣  הָּׁ

ל  ֵאִַ֔ רָּׁ שְּ י יִׁ אותֹ֙ ֱאֹלֵהָ֣ בָּׁ ה צְּ ֶ֤ הוָּׁ ר יְּ מַּ֞ ה־אָּׁ  כ ֶֽ

ה   ֹ֑ טובָּׁ א לְּ ל ָ֣ ה וְּ ֻ֖ עָּׁ רָּׁ את לְּ ז ֶ֛ יר הַּ ֹ֥ עִׁ י ֶאל־הָּׁ ָ֜ רַּ בָּׁ יא ֶאת־דְּ ֩י ֵמבִָּׁ֨ נִׁ נְּ  הִׁ

ּוא׃   הֶֽ ום הַּ יֹ֥ יך בַּ ֶנֻ֖ פָּׁ ּו לְּ יֹ֥ הָּׁ  וְּ
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ה וְּ   ֹ֑ הוָּׁ ם־יְּ א  ּוא נְּ הֻ֖ יום־הַּ יך בַּ ֹ֥ תִׁ לְּ צַּ  הִׁ

ים   שִִַׁ֔ ֲאנָּׁ ֶֽ ָ֣ד הָּׁ יַּ ֵתןֹ֙ בְּ נָּׁ א תִׁ ל ֶ֤  וְּ

ם׃    ֵניֶהֶֽ פְּ ור מִׁ גֻ֖ ה יָּׁ ֹ֥ תָּׁ  ֲאֶשר־אַּ

 

ךִַ֔   ֶלטְּ ֵלטֹ֙ ֲאמַּ י מַּ ֶ֤  כִׁ

ל   פ ֹ֑ א תִׁ ֶרב ל ָ֣ ֶחֻ֖  ּובַּ

ל   לִַָּׁ֔ שָּׁ ךֹ֙ לְּ שְּ פְּ ךֶ֤ נַּ ה לְּ תָָּּׁ֨ יְּ הָּׁ  וְּ

ה׃    ֶֽ הוָּׁ ם־יְּ א  י נְּ ֻ֖ תָּׁ בִׁ חְּ ֹ֥ טַּ י־בָּׁ ֶֽ  כִׁ


