
1 Samuel      שמואל א

ם1 1 ְלָקָנה Êֶן־ְיֹרח' ִים Íְ‹֡מ˚ ֶא֠ ר ֶאְפר7 ים ֵמה9 ִים צ˚פ; ד ִמן־ָהָרָמת= י‹ ֶאחָ֜  ַוְיִה֩י אִ֨

י׃   Eף ֶאְפָרתÍֶבן־֖צ Íח ֹ֥̇ ית Êֶ2ן־ֱאִלי֛הÍא Êֶן־ ם ַהֵ·נ; L›ה ְו ָ֔Úם ַאַח֙ת ַח O› ים י ָנ‹ִ֔ Ṗ ›ְ ֙̊  ְול

ים׃   Eין ְיָלד Lה א QÚְלַחÍ ים י ִלְפִנÚָ֙ה ְיָלִד֔ Rה ַוְיה 7Úִנıְ3 ים ׀ TמÌִָמ ֙̊ ִעיר Vא מÍי‹ ַה֤ה  ְוָעָל֩ה ָהאִ֨

ס  ְנחָ֔ TפÍ י ָחְפִנ֙י י־ֵעלִ֗ Vי ְבנ Pם ְ‹נ ה ְו‹ָ֞ ֹ֑ ה ְצָב֖א˚ת Êְִ‹ל ח∞ ַליהו\ ֛Êֹת ְוִלְז ֧̀ ֲח ַ̇ ›ְ Eיָמה ְלה ָימִ֔

ה׃   bים ַליהו יָה Ôֹ4ֲהנ; cְבנ˚תÍ יָה dנÊְָלָכל־Íֽ ˚ ֗̇ ה ִאְ‹ gÚן ִלְפִנ ה ְוָנתַ֞ ח ֶאְלָקנ7 hÊְזÌִם ַו˚Ì֔י ַה Tַוְיה 

È׃  5ָמֽנ˚ת׃   bר ַרְחמ iה ָסג Qיהו kב ו י ֶאת־ַחÚָ֙ה ָאהֵ֔ RÔ ִים 7ıת ַא hה ַאח ן ָמנ\ l̇ ה ִי ָ֕ÚְלַחÍ 

È׃  6 bד ַרְחמ iעÊְ ה Qר ְיהו iי־ָסג EÔ È ַעס Êֲַע֖בÍר ַהְּרִעמ7 ַ֔Ôם־Áַ Èָ֙רָת bה צ ָ̇ oֲעס Eן 7 ְוכ  ְוכֵ֨

ל׃   kכÄא ת ֹ֥ ה ְול cÔְב ִ̇ Úָה ַו pְכִעס ַ̇ ן  qÔ ה ית ְיהָו֔ PבÊְ È֙י ֲעלָֹת OËה ִמ ה ְבָ‹ָנ֗ gה ָ‹נ ַיֲע‡ֶ֜

8 r sע ְלָבב ֶמה ֵיר9 Qי ְול אְכלִ֔ ֹֽ א ת ֹ֣ י ְוָלֶ֙מ֙ה ל ִ֗Ôֶמה ִתְב g֙ה לÚַָח È ה ִאי‹ָ֗ gֶאְלָקנ È אֶמר לָ֜ ֹ֨ Ìַו 

ים׃   EנÊָ ה Qֵמֲעָ‡ר r ֹנִכ֙י ֣ט˚ב לָ֔ bה9ֲה֤ל˚א א י ָ‹ֹת֑ Pה ְוַאֲחר ֹ֖ ה ְבִ‹ל י ָאְכל\ lה ַאֲחר ָ֔Úָקם ַח ġ  ַו
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ה׃   bל ְיהו iת ֵהיכ hזÍא ַעל־ְמז ֵ֔ÛÔִן ֹיֵ‹֙ב ַעל־ַה י ַהÔֹהֵ֗ Tל 10ְוֵעל Lּלıְַת ִ̇ ֶפ‹ ַו ַרת נ7 gיא מ  ְוה;

ה׃   wÔה ִתְב ה Íָבֹכ֥ Qה ׀ 11ַעל־ְיהו xה ִתְרא ה ְצָב֜א˚ת ִאם־ָרֹא֥ ר ְיהָו֨ ֶדר ַו˙Äמַ֗ ר ֶנ֜ ֨Ëֹ ִ̇  ַו

יו  Ṙ ים Íְנַת y›ַרע ֲאָנ xז zה ַלֲאָמְת \̇ } ְוָנַת ח ֶאת־ֲאָמתֶ֔ 9Ô›ְא־ִת ֹֽ ִ֙נ֙י ְול ַ̇ } Íְזַכְר י ֲאָמתֶ֗ TֳענÊָ

ה ַעל־רÄֽ‹˚׃   ה לÄ־ַיֲעל{ Qמ˚רÍ יו ֔Ìָי ַח Pל־ְימÔָ יהָו֙ה kל 12ל qּלıַה ְלִהְת י ִהְרÊְתָ֔ TÔ ְוָהָי֙ה 

יָה׃   Eıר ֶאת־ Lי ֹ‹מ ה ְוֵעל; י ְיהו7 P֔ע˚ת 13ִלְפנÚָ יָה xק ְ‡ָפת È ַר֚ ָ֔Êֶרת ַעל־ִל xÊיא ְמַד ה ִה֚ ָ֗Úְוַח 

ה׃   bרÔֹ›ִי ְל ָה ֵעל; ע∞ ַוÌְַחְ‹ב{ sא ִיָ·מ ֹ֣ È ל Qין 14ְוק˚ל yרÔָ ַ̇ ›ְ ִ̇ י  hי ַעד־ָמת אֶמר ֵאֶל֙יָה֙ ֵעלִ֔ ֹ֤ Ìַו 

ִיr׃   bֵמָעל r qיִרי ֶאת־ֵיינ ִין15ָהס� iִכי ְוי ה ְקַ‹ת־֙רÍח֙∞ ָאֹנ֔ י ִא·� א ֲאֹדִנ֔ ֹ֣ אֶמ֙ר ל ֹ֨ ה ַו˙ �Úַען ַח ַ֨̇  ַו

ה׃   bי ְיהו Lי ִלְפנ r ֶאת־ַנְפ‹; ֥ıֹ›ְיִתי ָוֶא yא ָ‹ת ֹ֣ ר ל Qי 16ְוֵ‹כ qְת� ִלְפנ g֙ן ֶאת־ֲאמ ֵ̇ ִ̇  ַאל־

Úָה׃   Vי ַעד־ה ִ̇ ְר iÊËִ י י ְוַכְעס; ב ִ‡יח� י־ֵמֹר֥ EÔ ַעל 7ÌִלÊְת־Êַ17 י Tאֶמר ְלכ ֹ֖ Ìי ַו ַען ֵעל� �Ìַו 

ְ̇ ֵמִעּֽמ˚׃   ְל hר ָ‹א r ֲא‹{ ָלתֵ֔ P›֙ן ֶאת־ ֵ̇ ל ִי י ִיְ‡ָראֵ֗ Pא 18ְלָ‹֑ל˚ם ֵואלֹה ְמצ' ִ̇ אֶמר  ֹ֕  ַו˙

È ֽע˚ד׃   Q־לÍ־ָהיÄיָה ל ל Íָפנ{ ה ְלַדְרÈ֙Ôָ ַו˙Äכַ֔ ֶלr ָהִא·� ֵ֨̇ י} ַו pֵעינÊְ ן qח �ִ‹ְפָחְת

ַדע 19 OÌָתה ַו ם ָהָרמ7 QיתÊֵֶאל־ Íא ֹ֥ בÍ ַוÌָב �›Ìָה ַו י ְיהָו֔ Pִלְפנ Íֲ֙חו ַ̇ ›ְ EÌֶקר ַו ֗Êַֹב Íמ TÔ›ְÌַַו 
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ה׃   bָה ְיהו cרÔְְז �Ìַו ˚ ֔̇ ה ִאְ‹ gÚֶלד 20ֶאְלָקָנ֙ה ֶאת־ַח Ṗ ה ַו QÚַהר ַח i̇ ים ַו  ַוְיִה֙י ִלְתֻק֣פ˚ת ַהÌָמִ֔

יו׃      Ė ה ְ‹ִאְל Qי ֵמְיהו �Ô ל ̊֙ ְ‹מÍאֵ֔ א ֶאת־ְ‹מ ְקר� ִ̇ ן ַו sÊ21 ה Qי‹ ֶאְלָקנ ַעל ָהא� =Ìַו 

ים ְוֶאת־ִנְדֽר˚׃   ַבח ַהÌָמ; ה ֶאת־ז{ יהו� kח∞ ל ֧Êֹי֑ת˚ ִלְזÊֵה 22ְוָכל־ gי־ָאְמר EÔ ָתה א ָעל7 ֹ֣ ה ל QÚְוַח 

ם׃   bם ַעד־ע˚ל Q› ב›ַ ה ְוי\ י ְיהָו֔ Pנıְיו ְוִנְרָא֙ה ֶאת־ ל ַהÚַַ֙ע֙ר ַוֲהִבֹאתִ֗ OמÁָד ִי È ע9 ְלִאי‹ָ֗

ה 23 Qם ְיהו Lָיק r r ֹא֔ת˚ א= PְמלÁִָב֙י ַעד־›ְ rִי י ַהÏ֣˚ב Êְֵעיַנ֗ È ֲע‡� ה ִאי‹ָ֜ אֶמר ָלÈ֩ ֶאְלָקָנ֨ ֹ֣ Ìַו 

È ֹאֽת˚׃   Qַעד־ָגְמל È יֶנק ֶאת־Êְָנ֔ Ṗ ִאָ·֙ה ַו bב ה›ֶ Ȯ ר 24ֶאת־Ëְָב֑ר˚ ַו x›ֲאÔַ È הÍ ִעּמָ֜ ֲעלֵ֨ ַ̇  ַו

ַער  hÚה ִ‹֑ל˚ ְוַה Qֵבית־ְיהו Íה Lִבא ְ̇ ִין ַו ֶבל ַי֔ Pת ֶקַ֙מ֙ח ְונ iה ַאח ים ְ‹לָֹ‹֙ה ְוֵאיפָ֨ RָפרÊְ Í˙ Áְָמלַ֗

ַער׃   bי׃  25נ Eַער ֶאל־ֵעל hÚֶאת־ַה Íיא ר ַוÌָב� 7ıֶאת־ַה Íֲח֖ט›ְÌִ kי 26 ו Lי ח י ֲאֹדִנ֔ TÊ אֶמ֙ר ֹ֨  ַו˙

ה׃   bל ֶאל־ְיהו qּלıַה ְלִהְת ֶבת ִעְּמָכ֙ה Êֶָז֔ �̂ Úִה ַה י ָהִא·ָ֗ Tי ֲאנ yֲאֹדנ z›ְה27ַנְפ cÎַער ַה iÚֶאל־ַה 

י ֵמִעּֽמ˚׃   ִ̇ ְל hר ָ‹א י ֲא‹{ ָלתִ֔ Pה ִל֙י ֶאת־ְ‹א ן ְיהו\ ֵ֨̇ Ìִי ַו ִ̇ ְל ֙הÍ֙ 28ִהְתıַּל7 ִ̇ י ִהְ‹ִאְל ם ָאֹנכִ֗  ְוג9

ה׃ bם ַליהו Q› Íח i̇ ›ְÌִה ַו יהו7 kל לÍא ָ‹֖אÍה ֥ה ר ָהָי֔ x›ִמי֙ם ֲאÌָל־ַהÔָ ה יהָו֔ kפל

ר 1 2 ל ַחÚָ֙ה ַו˙Äמַ֔ Oּלıְַת ִ̇  ַו
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ה  יהו7 kÊ י ָמה ַקְרנ; ה  ר\ יהָו֔ kÊ ֙יÊִץ ִל oָעל

}׃   wָעתÍ›יÊִ י ִ̇ ְח hי ָ‡מ �Ô  י ַחב ıִ֙י ַעל־֣א˚ְיבַ֔ ר�

ינÍ׃  2 VאלֹהÔֵ רÍין ֖צ Lְוא { ṗ ין Êְִל Pי א TÔ  ה QיהוÔַ ›˚ֵאין־ָק֥ד

ם 3 pיכıִק ִמ Qא ָעת Lה  ֵיצ ה ְגֹבהָ֔ gֹבהÁְ Í֙רÊְְתַד ÍÊְ֤ר ַ̇ ַאל־

ה  ְולÄ [ְו֥ל˚] ִנְתÔְ֖נÍ ֲעִלֽל˚ת׃   ל Ëֵע˚֙ת ְיהָו֔ Oי א TÔ

ִיל׃  4 bח Íְזר ים א\ ים  ְוִנְכָ‹ל; ẏ ים ַח ֶ‹ת ÊֹÁִר;  ק{

ּלÍ ַעד־5 sים ָחד רÍ  Íְרֵעב; ָ֔Ô‡ְֶּלֶ֙ח֙ם ִנÊַ ים Rֵבע‡ְ

ָלה׃   bים ֻאְמל ת Êָנ; iÊה  ְוַר ה ִ‹ְבעָ֔ gֲעָקָר֙ה ָיְלד

ַעל׃  6 bÌיד ְ‹֖א˚ל ַו ה  מ˚ר� pÌְמַחÍ ית Tה ֵממ Qְיהו 

ם׃  7 Vיל ַאף־ְמר˚מ ;ı›ְיר  ַמ y›ַמֲעÍ ›י Tה מ˚ר Qְיהו

ים ֶאְב֔י˚ן 8 T֙ת ָירıֹ›ְַא Vל  מ ֗Ëָ ר ים ֵמָעפָ֜ ֵמִק֨

ם  sא ָכ֖ב˚ד ַיְנִחל LÛים  ְוִכ ְלה˚ִ‹י֙ב ִעם־ְנִדיבִ֔
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ל׃   Vב ֵ̇ ם  cת ֲעֵליה›ֶ \Ìֶרץ  ַו ֵקי אֶ֔ יהָו֙ה ְמצ� kי ל RÔ

9 Íּמ 7Ëִי r›ֶ ים Êַֹח֣ ר  Íְרָ‹ע; י ֲחִסיד˚ [ֲחִסיָדי֙ו] ִיְ‹ֹמ֔ Oַרְגל

י‹׃   Eר־אÊַח∞ ִיְג א ְבֹכ֖ ֹ֥ י־ל EÔ

ם 10 ִים ַיְרעֵ֔ יו]  ָעל˚ [ָעָלי֙ו] Êַָ·מ9 ˙Í ְמִריב˚ [ְמִריבָ֗ ה ֵיח9  ְיהָו֞

 ˚Ô֔ז ְלַמְל ן־ֹע֣ ֶ̇ ֶרץ  ְוִי ין ַאְפֵסי־א7 Tה ָיד Qְיהו

ֶרן ְמִ‹יֽח˚׃ ם ק{ qפְוָיר

ן׃11 VהÔֹי ַה י ֵעל� qנıְה ֶאת־ ה ְמָ‹ֵר֙ת ֶאת־ְיהָו֔ ַער ָהי� ַ֗Úי֑ת˚ ְוַהÊֵָתה ַעל־ Qה ָהָרמ ֶלr ֶאְלָקנ� �Ìַו 

ה׃  12 bֶאת־ְיהו Íא ָיְד֖ע ֹ֥ ַעל ל 7Ìי ְבִל PנÊְ י י ֵעל; LְבנÍ 13 ם ים ֶאת־ָהע7 ט ַהÔֲֹהנ; iı›ְִמÍ 

ִים Êְָיֽד˚׃   hÚ·ִ־ַה› ֹ֥ ג ְ‹ל lר ְוַהַּמְזל ָ֔‡Êָל ַה P·ַבÔְ ֵה֙ןÔַֹער ַה oא נ ַבח Íבָ֨ ח∞ ֶז֗ Pי‹ ֹזב Ôָל־אִ֞

ן14 qהÔֹח ַה ĩ ג ִי ה ַהַּמְזלֵ֔ xר ַיֲעל x›ל ֲא ֚Ôֹ רÍ֔רıַָּלַ֙ח֙ת ֣א˚ ַב ַ̃ ה ַבÌ֜Ôִ˚ר ֣א˚ ַבÍË֗ד ֤א˚ ַב ָ֨Ôְוִה 

ה׃   ֹֽ ם Êְִ‹ל Q› ים ל ַהÊָא� ָכה ַיֲע֣‡Í ְלָכל־ִיְ‡ָראֵ֔ ֚Ôָ ˚Ê֑15 ן ֶאת־ַהֵחֶל֒בÍֶטֶר֮ם ַיְקִט֣רÊְ ֮םÁַ 

ר  \‡Êָ �ח ִמְּמ �̃ א־ִי ֹֽ ן ְול sהÔֹר ִלְצ֖ל˚ת ַל ה ָב‡ָ֔ gנ ְ̇ ח∞  י‹ ַהÎֹבֵ֔ Tן ְוָאַמ֙ר ָלא ַער ַהÔֹהֵ֗ א ׀ נ9 gבÍ
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י׃   bי ִאם־ח �Ô ל Q·ח־ְל� 16ְמֻב ֶלב ְוַק֨ ר ַיְקִטי֤רÍן ÌÔַ˚֙ם ַהחֵ֔ ֵ֨Ïי‹ ַק יו ָהאִ֗ אֶמר ֵאלָ֜ ֹ֨ Ìַו 

ה׃   bי ְבָחְזק ִ̇ ְח iא ָלק ֹ֖ ן ְוִאם־ל ֵ֔̇ ה ִת ġ י ַע ֚Ôִ [Ä֙ל] ˚ר ׀ ל iְוָאמ { p›ה ַנְפ cÍַא ְ̇ ר  Ôֲַא‹{

ת 17 iת ִמְנח qים א ֲאָנ‹ִ֔ bה Íֲ֙אצ Eי נ RÔ ה י ְיהו7 Pנıְד ֶאת־ ה ְמֹא֖ ים Áְד˚ל\ את ַהÚְָער� �Ïי ַח הִ֨ ְ̇  ַו

ה׃   bד׃  18ְיהו bÊ ר ֵא֥פ˚דÍַער ָח֖ג ה ַנ֕ י ְיהו7 Pנıְת ֶאת־ qל ְמָ‹ר יל ָקֹט֙ן Í 19ְ‹מÍאֵ֕ RְמעÍ 

ַבח  ח∞ ֶאת־ז{ ֖Êִֹלְז È ֲעל˚ָתÈ֙ ֶאת־ִאי‹ָ֔ kÊ יָמה yים ׀ ָימ TמÌָה ֖ל˚ ִמ ֲעֶ‡ה־ּ֣ל˚ ִאּ֔מ˚ ְוַהַעְלת\ ַ̇

ים׃   EמÌָה 20ַה g·ה ְל� ֶזַ֙ר֙ע ִמן־ָהִא ˚ ְוָאַמ֙ר ָיֵ‡֩ם ְיהָו֨ ֗̇ ה ְוֶאת־ִאְ‹ gי ֶאת־ֶאְלָקנ r ֵעלִ֜  Íֵבַר֨

ה ְוָהְל֖כÍ ִלְמֹקֽמ˚׃   יהו7 kל ל hר ָ‹א ה ֲא‹{ ַחת ַהְ·ֵאלָ֔ ַ֚̇ את  ֹ֔ Îה 21ַה ָ֔Úד ְיהָו֙ה ֶאת־ַח oי־ָפק EÔ 

ה׃ bל ִעם־ְיהו qאÍַער ְ‹מ iÚל ַה =ËְגÌִי ָב֑נ˚ת ַו Ṗ ›ְÍ ים ה־ָבנ; b›ֶֹלד ְ‹ל L̇ ַהר ַו =̇ סַו

ר־ִיְ‹ÔְבÍ֙ן 22 w›ת ֲא Oל ְוא ר ַיֲע֤‡Íן Êָָני֙ו ְלָכל־ִיְ‡ָראֵ֔ ע ֵא֩ת Ôָל־ֲא‹ֶ֨ ד ְוָ‹מַ֗ ן ְמֹא֑ Pי ָזק  ְוֵעל;

ד׃   Vֶהל מ˚ע ַתח ֹא֥ cı ְב֔א˚ת ֹ֣̂ ים ַה ִ֔›Úָים 23ֶאת־ַה TָברËְÔַ ןÍ‡ָּ֖מה ַתֲע ם ל\ אֶמר ָלהֶ֔ ֹ֣ Ìַו 

ֶּלה׃   Vם א ת Ôָל־ָהע\ qים ֵמא ם ָרעִ֔ xְבֵריכËִי ֹ‹ֵמ֙ע֙∞ ֶאת־ Rר ָאֹנכ ֶּלה ֲא‹ֶ֨ sי 24ָהא ֠Ôִ י ל Êָנ7 hא 

ה׃   bים ַעם־ְיהו ע∞ ַמֲעִבר; י ֹ‹מֵ֔ Tר ָאֹנכ x›ה ַהְ·ֻמָע֙ה ֲא י‹ ְלִאי֙‹ 25ֽל˚א־ט˚ב� Rא א  ִאם־ֶיֱחטָ֨
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ם  א ִיְ‹ְמעÍ֙ ְל֣ק˚ל ֲאִביהֶ֔ ֹ֤ י ִיְתıֶַּלל־֑ל˚ ְול י‹ מ; ֱחָטא־אִ֔ יהָו֙ה י� kם ל Rים ְוא ְל֣ל˚ ֱאלֹהִ֔ EפÍ

ם׃   bה ַלֲהִמית Qץ ְיהו Lי־ָחפ EÔ26 ם hה ְוג ם ִעם־ְיהָו֔ ֚Áַ ל ָו֑ט˚ב qְוָגד r Lל ֹהל ַער ְ‹מÍאֵ֔ 9Úְוַה 

ים׃ E›סִעם־ֲאָנ

ה ִנְגֵל֙יִת֙י 27 ֹ֤ ה ֲהִנְגל ר ְיהָו֔ ה ָאמ9 ֚Ôֹ יו אֶמר ֵאלָ֗ ֹ֣ Ìי ַו yים ֶאל־ֵעל א ִאי‹־ֱאלֹה; ֹ֥  ַוÌָב

ה׃   ית ıְַרֹעֽ Lִים ְלב hִמְצרÊְ ם ְהי˚ת\ EÊ {י ית ָאבִ֔ PÊל 28ֶאל־ Lי ִיְ‡ָרא ת˚ ִמÔָל־ִ‹ְבטֵ֨ ר ֹא֠  Íָבֹח֣

ית  Pָנ֙ה ְלב ְ̇ ֶא bי ו את ֵא֖פ˚ד ְלָפנ7 L‡ֶרת ָל יר ְקֹט֛ י ְלַהְקט� ל־ִמְזÊְחִ֗ kן ַלֲע֣ל˚ת ע ִל֙י ְלֹכהֵ֔

ל׃   Vי ִיְ‡ָרא LנÊְ י q·ל־ִאÔָי} ֶאת־ יִתי 29ָאבִ֔ ;Íר ִצ י ֲא‹{ ָּמה ִתְבֲע֗טÊְ Íִזְבִח֙י Íְבִמְנָחתִ֔ gל 

י׃   Eל ְלַעּמ qת ִיְ‡ָרא iל־ִמְנחÔָ ית ם ֵמֵרא‹� יֲאכֶ֗ Eי ְלַהְברÚִ ד ֶאת־Êֶָנ֙י֙} ִמּמֶ֔ OÊַכ ְ̇ ָמ֑ע˚ן ַו

י 30 hְלָפנ Íי} ִיְתַהְּל֥כ ית ָאבִ֔ PבÍ {֙יְת VÊ י ִ̇ ְר י ִיְ‡ָרֵאל֒ ָא֣מ˚ר ָאמַ֔ Pן ְנֻאם־ְיהָו֮ה ֱאלֹה  ָלכֵ֗

ּלÍ׃   bי ֵיק iֹבזÍ ד qÊי ֲאַכ iדÊְי־ְמַכ EÔ י יָלה ּלִ֔ Tה ְנֻאם־ְיהָו֙ה ָחל �̇ ם ְוַע ים 31ַעד־ע˚ל7 T֙ה ָימÚִֵה 

}׃   wֵביתÊְ ן qְה֥י˚ת ָזק Eי} מ yית ָאב PÊ ∞ע ֲע� ְוֶאת־ְזֹר֖ ֙י ֶאת־ְזֹר֣ ִ̇ ַדְע bים ְוג ר Êָ32אִ֔ ֙ צ9 ָ̇  ְוִהÊְַט

ים׃   EמÌָל־ַהÔָ zֵביְתÊְ ן lה ָזק א־ִיְהי{ ֹֽ ל ְול sיב ֶאת־ִיְ‡ָרא ל ֲאֶ‹ר־ֵייט; י‹ 33ָמ֔ע˚ן Êְֹכ֥  ְואִ֗

1 Samuel  ֵאלÍא ְ‹מ

7



ית  �Êְוָכל־ַמְר { p›יב ֶאת־ַנְפ Tי} ְוַלֲאד cי ְלַכּ֥ל˚ת ֶאת־ֵעינ ם ִמְזÊְחִ֔ Tית ְל֙} ֵמע Rא־ַאְכר ֹֽ ל

ים׃   E›ֲאָנ ÍתÍָי֥מ zיְתÊֵ34 ס יְנח7 EפÍ י י} ֶאל־ָחְפנ; י ָבֶנ֔ Pֶאל־ְ‹נ Ä֙ר ָיב  ְוֶזה־ְּל� ָה֗א˚ת ֲא‹�

ם׃   wֵניה›ְ ÍתÍד ָי֥מ Q֥י˚ם ֶאחÊְ35 ה p‡י ַיֲע י Íְבַנְפ‹; ר Êְִלָבב� d›ֲאÔַ ן ן ֶנֱאמָ֔ PהÔֹ י ִל֙י  ַוֲהִקיֹמת�

ים׃   EמÌָל־ַהÔָ י י־ְמִ‹יח; Vִלְפנ r Lן ְוִהְתַהּל ִית ֶנֱאמָ֔ 9Ê ֙̊ יִתי ל RָבנÍ36 ָת֙ר˚Úל־ַהÔָ ה  ְוָהָי֗

ת  iא ֶאל־ַאח ִני נ� Lר ְסָפח ֶחם ְוָאמַ֗ ֶסף ְוִכÔַר־ל7 cÔ ת ֔ל˚ ַלֲא֥ג˚ַרת ֣̀ ֲח ַ̇ יְת� ָיב˚֙א ְלִהְ‹ PבÊְ

ֶחם׃ bת־לıַ ל סַהÔְֻהÚ֖˚ת ֶלֱאֹכ֥

ים 1 3 TמÌָÊַ ה ָיָק֙ר ה ָהי� י Íְדַבר־ְיהָו֗ yי ֵעל Pה ִלְפנ Qת ֶאת־ְיהו Lל ְמָ‹ר lאÍַער ְ‹מ �Úְוַה 

ץ׃ bין ָח֖ז˚ן ִנְפר Lם א ב Êְִמֹק֑מ˚ ְוֵעינ˚ [ְוֵעיָני֙ו] 2סָההֵ֔ Pי ֹ‹כ ְיִה֙י Ì֣Êַ˚ם ַה֔הÍא ְוֵעל; kו 

ל ִלְרֽא˚ת׃   hכÍא י ֹ֥ ּלÍ ֵכ֔ה˚ת ל Pל 3ֵהח ב Êְֵהיכ9 sל ֹ‹כ qאÍמ›ְÍ ה ֶ֔Êֶרם ִיְכ xר ֱאלִֹהי֙ם ט Oְונ 

ים׃ Eם ֲא֥ר˚ן ֱאלֹה Q›ה ֲאֶ‹ר־ ִני׃  4פְיהָו֔ VÚאֶמר ִה ֹ֥ Ìל ַו qאÍה ֶאל־ְ‹מ א ְיהו�  ַוÌְִקר'

5 rֶל qÌב ַו אִתי ֣‹Íב ְ‹כ7 Qא־ָקר ֹֽ אֶמר ל ֹ֥ Ìי ַו אָת ּלִ֔ gי־ָקר EÔ אֶמר ִהְנִנ֙י ֹ֤ Ìי ַו ָרץ ֶאל־ֵעלִ֗ gÌַו 

ב׃ bÔ›ְÌִאֶמר 6סַו ֹ֣ Ìי ַו ֶלr ֶאל־ֵעלִ֔ PÌֵאל֙ ַוÍָקם ְ‹מ �Ìֵאל֒ ַוÍא ע˚֮ד ְ‹מ ֹ֣ ה ְקר ֶסף ְיהָו֗ ֣Ìַֹו 
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ב׃   bב ְ‹כÍ›֥ י אִתי ְבנ; א־ָקר\ ֹֽ אֶמר ל ֹ֛ Ìי ַו yאָת ל Qי ָקר �Ô י ע 7ִהְנִנ֔ ֶרם ָיד9 cל ט  Íְ‹מÍאֵ֕

ה׃   bַבר־ְיהוËְ יו Qה ֵאל ֶרם ִיÁָל{ dה ְוט ה ְקרÄ־ְ‹מÍֵאל֮ Êְַ·ִלִ‹י֒ת ַוÌָָ֙ק֙ם8ֶאת־ְיהו7 ֶסף ְיהו\ ֨Ìַֹו 

ַער׃   bÚא ַל Lה ֹקר Qי ְיהו �Ô י ֶבן ֵעלִ֔ gÌי ַו yאָת ל Qי ָקר �Ô י אֶמר ִהְנִנ֔ ֹ֣ Ìי ַו ֶלr ֶאל־ֵעלִ֔ PÌאֶמר 9ַו ֹ֨ Ìַו 

 { pËע∞ ַעְב qי ֹ‹מ �Ô ה ר ְיהָו֔ PÊËַ ֙ ָ̇ ַמְר bי} ְוא א ֵאלֶ֔ gָכ֒ב ְוָהָי֙ה ִאם־ִיְקר›ְ r Pֵאל֮ לÍי ִלְ‹מ Tֵעל

ב Êְִמק˚ֽמ˚׃   hÔ›ְÌִל ַו ֶלr ְ‹מÍאֵ֔ PÌל10ַו PאÍַעם ְ‹מ hפÊְַעם־ kא ְכפ ב ַוÌְִקר\ ַ֔̂ א ְיהָו֙ה ַוÌְִתַי ֹ֤  ַוÌָב

}׃ wËע∞ ַעְב qי ֹ‹מ �Ô ר ֵ֔ÊËַ ֵ֙אלÍאֶמר ְ‹מ ֹ֤ Ìל ַו sאÍל 11פ׀ ְ‹מ אֶמר ְיהָו֙ה ֶאל־ְ‹מÍאֵ֔ ֹ֤ Ìַו 

יו׃   bי ָאְזנ L̇ יָנה ְ‹ cִצּל ְ̇ ְמ֔ע˚  ל ֲאֶ‹֙ר Ôָל־ֹ‹֣ sִיְ‡ָראÊְ ר Qה ָדב י ֹע‡{ ה ָאֹנכ� �Ú֙א12ִהÍם ַהה˚Ì֤Êַ 

ה׃   Vל ְוַכּל qי֑ת˚ ָהחÊֵי ֶאל־ ִ̇ ְר hÊËִ ר ת Ôָל־ֲא‹{ lי א ים ֶאל־ֵעלִ֔ Tט13ָאק Lי־ֹ‹פ EÔ ˚י ֔ל ִ̇ ְד 9Áְוִה 

ם׃   bÊ ה Qא ִכה ֹ֥ יו ְול ים ָלֶה֙ם Êָָנ֔ Rְלל kי־ְמק EÔ ע ן ֲאֶ‹ר־ָיַד֗ ֣̀ ם Êֲַע י ֶאת־Êֵי֖ת˚ ַעד־ע˚ל7 ֲאנ�

ם׃  14 bה ַעד־ע˚ל QְבִמְנחÍ ַבח י Êְז{ ן Êֵית־ֵעל� ֧̀ ר ֲע ֵ֞ıÔַם־ִיְת Eי א yית ֵעל Pי ְלב ִ̇ ְע hÊ›ְן ִנ Lְוָלכ 

יד 15 �Áא ֵמַה ל ָיֵר֔ PאÍמ›ְÍ ה ח ֶאת־Ëְַל֣ת˚ת Êֵית־ְיהו7 ḣ ֶקר ַוÌְִפ ֔Êֵֹאל֙ ַעד־ַהÍב ְ‹מ oÔ›ְÌִַו 

י׃   Eה ֶאל־ֵעל Qִני׃ 16ֶאת־ַהַּמְרא VÚאֶמר ִה ֹ֖ Ìי ַו yנÊְ ל PאÍאֶמר ְ‹מ ֹ֖ Ìל ַו א ֵעִל֙י ֶאת־ְ‹מÍאֵ֔  ַוÌְִקר�
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ה ַיֲעֶ‡ה־ְּל� ֱאלִֹהי֙ם 17 ֣Ôֹ יÚִ pד ִמּמ qא ְתַכח י} ַאל־נ\ ר ֵאלֶ֔ xÊËִ ר x›ָב֙ר ֲאËָה ַה אֶמר מ� ֹ֗ Ìַו 

י}׃   wר ֵאל }ÊËִר ֲאֶ‹ר־ QבËָל־ַהÔָר ִמ ד ִמֶּמÚִ֙֙י Ëָבָ֔ Oַכח ְ̇ יף ִאם־ ה י˚סִ֔  ַוÁֶÌַד־֤ל˚ 18ְוֹכ֣

ה׃ w‡ו ַיֲע QֵעינÊְ ב˚Ï֥א ַהÍה ֔ה gר ְיהו ÍÚ ַוÄÌמַ֕ pד ִמּמ qא ִכח ֹ֥ ים ְול ְ‹מÍֵאל֙ ֶאת־Ôָל־ַהËְָבִר֔

ְרָצה׃  19פ bיו א QָברËְל־Ôָיל ִמ �ıא־ִה ֹֽ ה ִעּ֔מ˚ ְול gיהָו֙ה ָהי kל ו sאÍל ְ‹מ hËְגÌִַ֙ד֙ע 20 ַוÌֵַו 

ה׃   bיא ַליהו ל ְלָנב; ן ְ‹מÍאֵ֔ gי ֶנֱאמ ֚Ôִ ַבע ר ‹7 PאÊְן ְוַעד־ QËל ִמ ה Ôָ21ל־ִיְ‡ָראֵ֔ Qֶסף ְיהו ֥Ìַֹו 

ה׃ bר ְיהו iְדבÊִ ˚֖ל›ִÊְ ל lאÍה ֶאל־ְ‹מ ה ְיהו' י־ִנְגלָ֨ EÔ ה ֹ֑ ה ְבִ‹ל פְלֵהָרֹא֣

ים 1 4 ִ֜̇ את ıְִלְ‹ א ִיְ‡ָרֵאל֩ ִלְקַר֨ PצÌֵל ַו sל ְלָכל־ִיְ‡ָרא qאÍי ְדַבר־ְ‹מ  ַוְיה�

ק׃   Vַבֲאפ Íים ָח֥נ ;̇ ֶזר Íְפִלְ‹ ֶבן ָהעֵ֔ xַעל־ָהא Íֲ֙חנÌַ kה ו ים 2ַלִּמְלָחמָ֗ ִ֜̇  ַוÌַַעְר֨כÍ ְפִלְ‹

ֲעָרָכ֙ה  kַבּמ ÍÔ֤Ìַים ַו ẏ י ְפִלְ‹ Pל ִלְפנ qֶגף ִיְ‡ָרא \ÚÌִה ַו Ïֹ֙‹ ַהִּמְלָחמָ֔ ִ̇ ל ַו את ִיְ‡ָראֵ֗ ִלְקר9

י‹׃   Eים א ַעת ֲאָלפ; iÊַאְרÔְ ה ָּמהÊַ3ָ‚ֶד֔ gל ל י ִיְ‡ָראֵ֔ Pִזְקנ Íְ֙מרÄÌַּֽמֲחֶנ֒ה ַו kא ָהָע֮ם ֶאל־ה ֹ֣  ַוÌָב

א  ֹ֣ ה ְוָיב ית ְיהָו֔ TרÊְ ה ֶאת־ֲאר˚֙ן ֹ֗ ינÍ ִמִ·ל Pה ֵאל ים ִנְקח' ẏ י ְפִלְ‹ Pם ִלְפנ˚Ì֖ה ַה נÍ ְיהו� ְנָגפ'

ינÍ׃   Vף ֹאְיב iÔִמ Íנ qְוֹיִ‹ע Íנ ֵ֔Êת ֲא֧ר˚ן 4ְבִקְר Pם א ה ַוÌְִ‡֣אÍ ִמ·ָ֗ ֹ֔ ח ָהָע֙ם ִ‹ל oל›ְÌִַו 
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י ים ָחְפנ; ית ָהֱאלֹהִ֔ TרÊְ י ִעם־ֲאר˚֙ן י־ֵעלִ֗ Vי ְבנ Pם ְ‹נ ים ְו‹ָ֞ yֻרבÔְב ַה P›ה ְצָב֖א˚ת ֹי Êְִרית־ְיהו�

ס׃   bיְנח EפÍ5 ה gעÍר ְ̇ ל  qָכל־ִיְ‡ָרא Íע ה ַוÌָר� ַּמֲחֶנ֔ kִרית־ְיהָו֙ה ֶאל־הÊְ ֨ב˚א ֲא֤ר˚ןÔְ י  ַוְיהִ֗

ֶרץ׃   bם ָהא ֹה֖ ֵ̇ ה ַו ה ֣ק˚ל 6ְגד˚ל7 אְמ֔רÍ ֶמ֠ ֹ֣ Ìה ַו רÍעָ֔ ְ̇ י֙ם ֶאת־֣ק˚ל ַה ִ̇  ַוÌְִ‹ְמ֤עÍ ְפִלְ‹

ה׃   wַּמֲחנ kא ֶאל־ה QÊ ה י ֲא֣ר˚ן ְיהָו֔ ֚Ôִ Íְד֔ע PÌים ַו yה ָהִעְבר PַמֲחנÊְ את ֹ֖ Îה ַה ה ַהÁְד˚ל� רÍע' ְ̇ ַה

ה7 א ָהְית� ֹ֥ י ל TÔ Íנ ה ַוÄÌְמרÍ֙ ֣א˚י לָ֔ pַּמֲחנ kים ֶאל־ה א ֱאלֹה; \Ê Íי ָאְמ֔ר TÔ ים ִ֔̇ ְראÍ֙ ַהıְִלְ‹ EÌַו 

ם׃   את ֶאְת֥מ˚ל ִ‹ְלֹ‹ֽ ֹ֖ ֶּלה Ôָ8ז ֶּלה א� sים ָהא ים ָהַאËִיר; ד ָהֱאלֹה� =Ìִמ Íנ ילֵ֔ ִ̂ י ַי Tמ Íנ  ֣א˚י לָ֔

ר׃   bÊִּמְדÊַ ה QÔָכל־ַמÊְ ִים ים ֶאת־ִמְצר= �Ôים ַהַּמ ם ָהֱאלֹהִ֗ Pֲאָנִ‹י֙ם 9ה ְה֤יÍ ל� Eו Í֞קÎְְתַח Eה 

ם׃   ẇ ים ְוִנְלַחְמ ם ַלֲאָנ‹; ם ִוְהִיית{ pָלכ Íר ָעְב֖ד ים Ôֲַא‹{ ַעְב֣דÍ ָלִעְבִר֔ ַ̇ ן  ֚ıֶ ים ִ֔̇ ıְִלְ‹

ד 10 ה ְמֹא֑ gד˚לÁְ ה QÔי ַהַּמ ה� ְ̇ יו ַו י‹ ְלֹאָהלָ֔ Tא Íֻ֙נ֙סÌֶָגף ִיְ‡ָרֵאל֙ ַו �ÚÌִים ַו ִ֗̇  ַוÌִָּלֲח֣מÍ ְפִלְ‹

י׃   Eֶלף ַרְגל cים א ל ְ‹לֹ‹� תÍ 11ַוıֹÌִל֙ ִמÌְִ‡ָראֵ֔ י־ֵעִל֙י מֵ֔ Vי ְבנ Oנ›ְÍ ח ים ִנְלק7  ַוֲא֥ר˚ן ֱאלֹה;

ס׃   bיְנח EפÍ י יו 12ָחְפנ; gËַמÍ אÍם ַה֑ה˚Ì֣Êַ ה ֹ֖ א ִ‹ל ֹ֥ ה ַוÌָב ֲעָרכָ֔ ָרץ ִאי‹־Êְִנָיִמ֙ן ֵמַהּמ9 �Ìַו 

ה ַעל־רÄֽ‹˚׃   Qים ַוֲאָדמ ד] Ëֶֶ֙ר� 13ְקֻרעִ֔ iי] rא ַי ֵ֜ÛÔִל־ַה kב ע ִלי ֹי‹ֵ֨ ה ֵע֠ PÚ֗ב˚א ְוִהÌַָו 
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ק  hְזע ִ̇ יר ַו יד Êָעִ֔ TÁא ְלַה ֚Êָ ›י ים ְוָהאִ֗ yל ֲא֣ר˚ן ָהֱאלֹה hד ע ̊֙ ָחֵר֔ Êה ִל י־ָהי� EÔ ה ֶ֔ıְמַצ

יר׃   Eל־ָהעÔָ14 ›י Tה ְוָהא pÎה ֥ק˚ל ֶהָה֖מ˚ן ַה dאֶמר מ ֹ֕ Ìה ַו ָעָק֔ ְ̂ ע ֵעִל֙י ֶאת־֣ק˚ל ַה oמ›ְÌִַו 

י׃   Eד ְלֵעל LÁÌַא ַו ֹ֖ ר ַוÌָב א ָי֖כ˚ל 15ִמהַ֔ ֹ֥ ָמה ְול יו ָק֔ gה ְוֵעינ ה ָ‹נ7 cֹמנ›ְÍ ים ְ‹ע� ִ̇ י Êֶן־  ְוֵעלִ֕

י16ִלְרֽא˚ת׃   ִ̇ ְס ה נ9 Qי ִמן־ַהַּמֲעָרכ ה ַוֲאִנ֕ א ִמן־ַהַּמֲעָרכָ֔ gÊֹנִכ֙י ַה bי א י‹ ֶאל־ֵעלִ֗ אֶמר ָהאִ֜ ֹ֨ Ìַו 

י׃   EנÊְ ר QבËָה ַה ה־ָהי\ wאֶמר מ ֹ֛ Ìם ַו˚Ì֑י 17ַה Pס ִיְ‡ָרֵאל֙ ִלְפנ אֶמר נ� ֹ֗ Ìר ַו ְמַב‚ֵ֜ kַען ה ֨Ìַַו 

ס ַוֲא֥ר˚ן  יְנחָ֔ TפÍ ָחְפִנ֙י Íת י} מֵ֗ י ָבֶנ֜ ם ְוַגם־ְ‹ֵנ֨ ה ָבע7 gה ָהְית Qה ְגד˚ל ם ַמÁֵפ\ ים ְוג= ִ֔̇ ְפִלְ‹

ָחה׃ bים ִנְלק ÛֵÔִא 18פָהֱאלֹה; ַעל־ַה֠ Vל מ ֣ıֹÌִים ַו י ÔְַהְזÔִי֣ר˚ ׀ ֶאת־ֲא֣ר˚ן ָהֱאלֹהִ֗  ַוְיהִ֞

ט  iא ָ‹פÍד ְו֛ה sי‹ ְוָכב ן ָהא; Lי־ָזק EÔ ת ̊֙ ַוÌָֹמ֔ ר ַמְפַרְק˙ Oב·ָ ִ̇ ַער ַו ד ַה·ַ֗ ד ׀ י9 ית Êְע9 ִ֜Úַר ֲאֹח֨

ה׃   bים ָ‹נ ל ַאְרÊָע� qה 19ֶאת־ִיְ‡ָרא ע ֶאת־ַהְ·ֻמעָ֔ ְ‹מ9 ִ̇ ה ָלַל֒ת ַו gיְנָח֮ס ָהרıִת־›ֶ Vְוַכָּל֣ת˚ א 

יָה׃ wיָה ִצר cָעל Íי־ֶנֶהְפ֥כ EÔ ֶלד ֵ֔̇ ע ַו ְכר9 ִ̇ È ַו יָה ְוִאי‹7 ת ָחמ; LמÍ ים ֶאל־ִהָּלַק֙ח ֲא֣ר˚ן ָהֱאלֹהִ֔

ה 20 Qא ָעְנת ֹ֥ ְ̇ ְול ְד ן ָיל7 Pי ב TÔ י יְרא; Ė יָה ַאל־ ֣ב˚ת ָעלֶ֔ ָ̂ Úְִ֙רָנ֙ה ַהÊֵַד ְ̇ È ַו ת מÍתָ֗ PְכעÍ 

È׃   bÊָתה ִל ל ֶאל־ִהָּלַק֙ח21ְולÄ־‹\ sָרא‡ְÌִה ָכ֖ב˚ד ִמ ר Áָל\ י־ָכב˚֙ד ֵלאֹמ֔ Eַער א ַ֗Úא ַל gְקר ִ̇  ַו
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È׃   b›יָה ְוִאי ים ְוֶאל־ָחמ; ח ֲא֥ר˚ן 22ֲא֣ר˚ן ָהֱאלֹהִ֔ hי ִנְלק �Ô ל sָרא‡ְÌִה ָכ֖ב˚ד ִמ אֶמר Áָל\ ֹ֕  ַו˙

ים׃ Eפָהֱאלֹה

ֶזר ַאְ‹Ëֽ˚ָדה׃  1 5 qֶבן ָהע הÍ ֵמא{ ים ַוְיִבא� yת ֲא֣ר˚ן ָהֱאלֹה qא Íְק֔ח bי֙ם ל ִ̇  Íְפִלְ‹

ֶצל Ëָֽג˚ן׃ 2 Lֹא֖ת˚ א Íיג �̂ Ìַ֑ג˚ן ַוËָ ית PÊ ˚ֹא֖ת Íיא ים ַוÌָב� י֙ם ֶאת־ֲא֣ר˚ן ָהֱאלֹהִ֔ ִ̇  ַוÌְִק֤חÍ ְפִלְ‹

3 Íְ֙קחÌִה ַו י ֲא֣ר˚ן ְיהו7 qְרָצה ִלְפנ ל ְלָפָני֙ו אַ֔ Oה ָד֗ג˚ן ֹנפ PÚת ְוִה ָּמֳחָר֔ Eִדי֙ם מ˚Ë›ְַא Íמ RÔ›ְÌַַו 

בÍ ֹא֖ת˚ ִלְמק˚ֽמ˚׃   �›Ìָ֔ג˚ן ַוËָל ְלָפָני֙ו 4ֶאת־ Oה ָד֗ג˚ן ֹנפ PÚָּמֳחָר֒ת ְוִה Eֶק֮ר מÊַֹב Íמ TÔ›ְÌַַו 

ק Ëָ֖ג˚ן iן ר ָ֔̇ יו Ôְֻרת˚֙ת ֶאל־ַהִּמְפ י ׀ ı֣Ôַ˚ת ָיָד֗ Ṗ ›ְÍ ֜ג˚ןËָ ›א ֹ֨ ה ְור י ֲא֣ר˚ן ְיהו7 qְרָצה ִלְפנ אַ֔

יו׃   bר ָעל i֖ג˚ן5ִנְ‹אËָ ן i̇ ים Êֵית־Ëָ֛ג˚ן ַעל־ִמְפ ל־ַהÊָא� bי ָד֜ג˚ן ְוכ א־ִיְדְרכÍ֩ ֹכֲהֵנ֨ ֹֽ ן ל ֵ֡Ôַעל־ 

ה׃ wÎם ַה˚Ì֥ד ַה hד ע˚Ë֑›ְַאÊְֹאָת֙ם6ס r oÌם ַו sים ַוְיִ‹ּמ ה ֶאל־ָהַאְ‹Ë˚ד; ד ַיד־ְיהו� �Êְכ ִ̇  ַו

יָה׃   wלÍבÁְד ְוֶאת־˚Ë֖›ְים] ֶאת־ַא ן ְוָאְמ֗רÊָ7Íֳעָפִלים [ÏְÊַֹחִר֔ sי־כ EÔ ד˚Ë֖›ְי־ַא V›ַאְנ Íְר֥אÌִַו 

ינÍ׃   V֥ג˚ן ֱאלֹהËָ ל hְוע Íינ ̊֙ ָעלֵ֔ ה ָיד י־ָקְ‹ת� EÔ Íנ י ִיְ‡ָרֵאל֙ ִעּמָ֔ Oב ֲא֨ר˚ן ֱאלֹה א־ֵי‹ֵ֞ ֹֽ ל

י 8 Pֲאר˚֙ן ֱאלֹה kה ל ה־Úֲַע‡ֶ֗ kמ Íְ֙מרÄÌֽם ַו ים ֲאֵליהֶ֗ ִ֜̇ י ְפִלְ‹  ַוÌְִ‹ְל֡חÍ ַוÌַַאְספÍ֩ ֶאת־Ôָל־ַסְרֵנ֨
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ל׃ Vי ִיְ‡ָרא Lֶאת־ֲא֖ר˚ן ֱאלֹה ÍÊ ֵ֕ÛÌַל ַו sי ִיְ‡ָרא Pב ֲא֖ר˚ן ֱאלֹה ֔Ûֹת ִי 9Á Íאְמ֔ר ֹ֣ Ìל ַו סִיְ‡ָראֵ֔

י9 P›ֶאת־ַאְנ �Ìַד ַו ה ְמֹא֔ gד˚לÁְ ָמ֙הÍִעי֙ר ְמהÊָ ה ׀ י ַיד־ְיהו� הִ֨ ְ̇ ÍÊ ֹא֗ת˚ ַו י ׀ ֵהס9 Pי ַאֲחר  ַוְיהִ֞

ים]׃   Eם ֳעָפִלים [ְטֹחר cָלה Íְת֥ר‚ָÌִ֑ד˚ל ַוÁָן ְוַעד־ ֹט֖ ָ̃ יר ִמ ְיַ‹ְּל֛חÍ ֶאת־ֲא֥ר˚ן 10ָהעִ֔ kו 

 ÍÊ oר ֵהס ים ֵלאֹמ֗ ֶעְקֹרִנ֜ bה Íְזֲע֨קÌִ֨ב˚א ֲא֤ר˚ן ָהֱאלִֹהי֙ם ֶעְק֔ר˚ן ַוÔְ י ים ֶעְק֑ר˚ן ַוְיהִ֗ ָהֱאלֹה;

י׃   Eִני ְוֶאת־ַעּמ qל ַלֲהִמית י ִיְ‡ָראֵ֔ Pי 11ֵאַל֙י ֶאת־ֲאר˚֙ן ֱאלֹה Pל־ַסְרנÔֶָאת־ Íַאְס֜פÌַַו Íְל֨ח›ְÌִַו 

י  ית ֹאת; א־ָימ� ֹֽ ב ִלְמֹק֔מ˚ ְול י ִיְ‡ָרֵאל֙ ְוָיֹ‹֣ Oֶאת־ֲא֨ר˚ן ֱאלֹה Íְּל֞ח›ַ Íְ֙מרÄÌֽים ַו ִ֗̇ ְפִלְ‹

ם׃   b› ים ד ָהֱאלֹה; iד י ה ְמֹא֛ יר Ôְָבד\ ה ְמֽהÍַמת־ָמֶ֙ו֙ת Êְָכל־ָהעִ֔ י־ָהְית� EÔ י yְוֶאת־ַעּמ

ִים׃  12 bיר ַהָ·מ ת ָהע; iְוע k› ַעל =̇ ים] ַו yֹחרÏְÊַ] ֳעָפִליםÊָ ÍÔֻ֖ה Íת ר לÄ־מֵ֔ x›ֲאָנִ‹י֙ם ֲא bְוה 

ים׃  1 6 E›ה ֳחָד ים ִ‹ְבע\ ;̇ ה ְפִלְ‹ Lד‡ְÊִ ה י ֲאר˚ן־ְיהו� ים 2 ַוְיה� RֲהנÔֹים ַל ִ֗̇  ַוÌְִקְר֣אÍ ְפִלְ‹

ÍÚ ִלְמק˚ֽמ˚׃   ה ְנַ‹ְּלח{ cּמÊַ Íנ ה ה˚ִדעֻ֕ ה ַלֲא֣ר˚ן ְיהו7 c‡ֲעÚַה־ kר מ ְסִמי֙ם ֵלאֹמ֔ ֹֽ̃  ַוÄÌְמ֗רÍ 3ְוַל

יבÍ ֖ל˚  �› ָ̇ ב  L›י־ָה EÔ ם ̊֙ ֵריָק֔ ַ‹ְּל֤חÍ ֹאת ְ̇ י ִיְ‡ָרֵאל֙ ַאל־ Oים ֶאת־ֲא֨ר˚ן ֱאלֹה ם־ְמַ‹ְּלחִ֞ Eא

ם׃   wÔר ָי֖ד˚ ִמÍ־ָת֥סÄָּמה ל ם ל� ע ָלכֶ֔ ְפאÍ֙ ְונ˚ד9 bר ֵ̇ ז  ם א� ר4ָא‹7 x›ה ָהָאָ‹֮ם ֲא gמ Íְמ֗רÄÌַו 
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י  PרÊְה ַעְכ Q·ב ַוֲחִמ י] ָזהָ֔ Pים ֲחִמָ·֙ה ָעְפֵלי [ְטֹחר ִ֔̇ י ְפִלְ‹ P֙ר ַסְרנıִַמְס Íְמ֗רÄÌַו ֒̊ יב ל T›ָנ

ם׃   wְלַסְרֵניכÍ ם Qת ְלֻכּל ה ַאח= י־ַמÁֵפ\ EÔ ב ם] 5ָזה7 י ָעְפֵליֶכם [ְטֹחֵריכֶ֜  ַוֲעִ‡יֶת֩ם ַצְלמֵ֨

ל  Oי ָיק ל Ôָ֑ב˚ד אÍלַ֗ qי ִיְ‡ָרא Lם ֵלאלֹה ḋ ֶרץ Íְנַת ם ַהַּמְ‹ִחיִת֙ם ֶאת־ָהאָ֔ י ַעְכÊְֵריכֶ֗ Pְוַצְלמ

ם׃   wל ַאְרְצכ iֵמעÍ ם cל ֱאלֵֹהיכ iֵמעÍ ם ֲעֵליכֶ֔ Vמ ֙̊ ם 6ֶאת־ָיד ָּמה ְתַכÊְדÍ֙ ֶאת־ְלַבְבכֶ֔  ְול�

כÍ׃ VלÌֵם ַוÍְיַ‹ְּל֖ח ם ו� ל Êָהֶ֔ Pר ִהְתַעּל x›ֲאÔַ ם ֲהל˚֙א 7Êה ֶאת־ִל ִים Íַפְרֹע֖ iִמְצר Í֛דÊְÔִ ר Ôֲַא‹�

ל7 ם ֹע֑ cה ֲעֵליה ר לÄ־ָעל\ d›י ָפר˚֙ת ָע֔ל˚ת ֲא Ȯ ›ְÍ ת ה ֲחָדָ‹֙ה ֶאחָ֔ ה ְק֨חÍ ַוֲע֜‡Í ֲעָגל� ָ֗̇  ְוַע

ְיָתה׃   bÊם ַה cם ֵמַאֲחֵריה dֵניהÊְ ם ה ַוֲהֵ‹יֹבת� ם ֶאת־ַהıָר˚֙ת Êֲָעָגלָ֔ �̇ ם 8ַוֲאַסְר ֶ֞̇  Íְלַקְח

ם  ̊֙ ָא‹ָ֔ ם ל ר ֲהֵ‹ֹבת{ ב ֲא‹ֶ֨ י ַהÎָהָ֗ PלÔְ ת ׀ Pה ְוא ֲעָגלָ֔ gֶאל־ה ֙̊ ם ֹאת �̇ ה Íְנַת ֶאת־ֲא֣ר˚ן ְיהָו֗

r׃   bם ֹא֖ת˚ ְוָהל }̇ Ë֑˚ ְוִ‹ַּלְח ִ̂ ז ִמ hÁָבַאְר Íימ �‡ ית 9ָ̇ PÊ ֲעֶל֙ה k֤ל˚ יÍבÁְ rֶר ֨Ëֶם ִאם־  Íְרִאיתֶ֗

ְגָעה  gנ ֙̊ א ָיד ֹ֤ י ל TÔ Í֙א ְוָיַדְ֙ענ ֹ֗ את ְוִאם־ל ֹ֑ Îה ַה Qד˚לÁְה ַה נÍ ֶאת־ָהָרע\ ָ‡ה לָ֔ gא עÍֶמ‹ ֚ה ֶ֔›

נÍ׃   bָיה ל ה ֖הÍא ה\ נÍ ִמְקר{ ָ֔Ê10 םÍַאְס֖רÌַי ָפר˚֙ת ָע֔ל˚ת ַו Ȯ ›ְ Íְק֗חÌִן ַו ֵ֔Ô ָהֲאָנִ‹י֙ם Í‡ֲ֤עÌַַו 

ִית׃   bÊַב Í֥לÔָ ם cֵניהÊְה ְוֶאת־ ז Êָ11ֲעָגל7 ַ֗Áת ָהַאְר Pה ְוא ה ֶאל־ָהֲעָגל7 Qֶאת־ֲא֥ר˚ן ְיהו Íמ �‡Ìַָו 
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ם׃   wי ְטֹחֵריה Lת ַצְלמ qב ְוא י ַהÎָהָ֔ PרÊְית 12ְוֵא֙ת ַעְכ PÊ ֶ֙ר�Ëֶַעל־ rֶר ֗ËֶÊַ ֜ר˚תıְָרָנה ַה ַ֨·Ìִַו 

י֙ם  ִ̇ י ְפִלְ‹ Oאול ְוַסְרנ ֹ֑ ין Íְ‡מ Tָימ Íר Q־סÄָהלֹ� ְוָג֔ע˚ ְול Íת ָהְל֤כ ה ַאחַ֗ gְמִסּלÊִ ›ֶמ ֶ֔›

ֶמ‹׃   b› ית LÊ לÍ֖בÁְם ַעד־ ים ַאֲחֵריהֶ֔ Tֶמק 13ֹהְלכ sעÊָ ים ;Ïים ְקִציר־ִח ֶמ‹ ֹקְצר� ית ‹ֶ֔ PבÍ 

Ìְִ‡ְמ֖חÍ ִלְרֽא˚ת׃   kָא֔ר˚ן ו gֶאת־ה Íְ֙ראÌִם ַו ה 14ַוÌְִ‡֣אÍ ֶאת־ֵעיֵניהֶ֗ ָאה ֶאל־ְ‡ֵד֨ ֠Êָ ה  ְוָהֲעָגלָ֡

ה  י ָהֲעָגלָ֔ Pֶאת־ֲעצ Í֙ע ְ̃ ְיַב kה ו ֶבן Áְד˚ל7 xם א Q›ם ְו ד ‹ָ֔ ֲעֹמ֣ ַ̇ ית־ַהִ·ְמִ‹֙י ַו VÊ ∞ע ְיה˚‹�

ה׃ bה ַליהו Qֹעל Í֔ר˚ת ֶהֱע֥לıָ ה 15סְוֶאת־הַ֨ ידÍ ׀ ֶאת־ֲא֣ר˚ן ְיהָו֗ Tם ה˚ר ֞Ìְִוַהְלִו 

י  P›ה ְוַאְנ ֶבן ַהÁְד˚ל7 xֶאל־ָהא Íמ ;‡Ìָב ַו י־ָזהָ֔ Vְכל ˚Êֲ֣אֶ‹ר־ ֙̊ ז ֲאֶ‹ר־ִא˙ oÁְוֶאת־ָהַאְר

ה׃   bיהו kא לÍם ַה֖ה˚Ì֥Êַ ים ÌְִזÊְ֧חÍ ְזָבח� ֶמ‹ ֶהֱע֨לÍ ֹע֜ל˚ת ו� ית־‹ֶ֗ Vה 16ב  ַוֲחִמ·\

בÍ ֶעְק֖ר˚ן Ì֥Êַ˚ם ַהֽהÍא׃ �›Ìַָו Íים ָר֑א ;̇ י־ְפִלְ‹ Vר 17סַסְרנ ב ֲא‹ֶ֨ י ַהÎָהָ֔ Pְוֵאֶּ֙ל֙ה ְטֹחר 

ד  Qת ֶאח iד ְלג ה ֶאָח֙ד ְלַאְ‹ְק֣ל˚ן ֶאחָ֔ �Îד ְלַע ה ְלַאְ‹Ë֨˚ד ֶאחָ֔ יהו7 kם ל Q›ים ָא �̇ יבÍ ְפִלְ‹ ֵה‹�

ד׃ bים 18סְלֶעְק֥ר˚ן ֶאח ֶ‹ת ַהÛְָרִנ֔ Pי֙ם ַלֲחמ ִ̇ י ְפִלְ‹ Oל־ָערÔָ ר ַ֞ıב ִמְס י ַהÎָהָ֗ PרÊְְוַעְכ 

ת ֲא֣ר˚ן  יחÍ ָעֶל֙יָה֙ ֵא֚ RÚר ִה ה ֲא‹ֶ֨ ל ַהÁְד˚לָ֗ Pד ׀ ָאב י ְוע9 yָרזıְֶפר ַה ֣Ôֹ ד hר ְוע יר ִמְבצָ֔ Tֵמע
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י׃   E›ית־ַהִ·ְמ VÊ ∞ע ה ְיה˚‹� Lד‡ְÊִ ה ֔Îֶם ַה˚Ì֣ד ַה ה ַע֚ י ָראÍ֙ 19ְיהָו֔ RÔ ›ֶמ ית־‹ֶ֗ Vי ב P›ַאְנÊְ r ֞Ìַַו 

ה ה ְיהו� 'Ôי־ִה EÔ ם ְתַאÊְ֣לÍ ָהעָ֔ EÌי‹ ַו yֶלף א cים א י‹ ֲחִמ·� ים אִ֔ Tָע֙ם ִ‹ְבעÊָ r oÌה ַו Êֲַא֣ר˚ן ְיהָו֔

ה   bה ְגד˚ל \Ôם ַמ QעÊָ20ים ה ָהֱאלֹה� י ְיהו' ד ִלְפֵנ֨ ל ַלֲעֹמ֔ י יÍכ9 ֶמ‹ ִמ֚ ית־‹ֶ֔ Vי ב P›ַאְנ Íְ֙מרÄÌַֽו 

ינÍ׃ Vה ֵמָעל י ַיֲעל{ ה ְוֶאל־מ; pÎ֖ד˚‹ ַה ָ̃ י 21סַה Lים ֶאל־י˚ְ‹ב Ìְִ‹ְלחÍ֙ ַמְלָאכִ֔ kו 

ם׃   wֹא֖ת˚ ֲאֵליכ Íַהֲע֥ל Íה ְר֕ד י֙ם ֶאת־ֲא֣ר˚ן ְיהָו֔ ִ̇ בÍ ְפִלְ‹ R›ר ֵה ים ֵלאֹמ֑  1 7ִקְרַית־ְיָער;

ב  Qית ֲאִביָנד LÊֹא֔ת˚ ֶאל־ Íא TבÌָה ַו ÌֲַעלÍ֙ ֶאת־ֲא֣ר˚ן ְיהָו֔ ים ו� ת ְיָעִר֗ י ׀ ִקְרי9 P›ַאְנ Íא ֹ֜ ַוÌָב

ה׃ bר ֶאת־ֲא֥ר˚ן ְיהו ̊֙ ִקÍ›֔Ëְ ִלְ‹ֹמ֖ ר Êְנ ה ְוֶאת־ֶאְלָעז� פÁִÊְַבע7

ה 2 ים ָ‹נ7 Tֶעְ‡ר Íְה֖י EÌים ַו ים ַוÌְִרÍ֙Ê ַהÌָמִ֔ ת ְיָעִר֔ ָאר˚֙ן Êְִקְרי9 bֶבת ה י ִמÌ֞˚ם ‹�  ַוְיהִ֗

ה׃ bי ְיהו Lל ַאֲחר qית ִיְ‡ָרא LÊל־Ôָ Í֛הÚָÌִית ִיְ‡ָרֵאל֮ 3סַו PÊל־Ôָל ֶאל־ אֶמר ְ‹מÍאֵ֗ ֹ֣ Ìַו 

ם  cר ִמ˙˚ְככ י ַהÚֵכ� ירÍ ֶאת־ֱאלֹה� ה ָהסִ֜ ם ָ‹ִבי֙ם ֶאל־ְיהָו֔ �̇ ם ַא ֵלאֹמ֒ר ִאם־Êְָכל־ְלַבְבכֶ֗

ים׃   Ė ד ıְִלְ‹ iÌם ִמ cל ֶאְתכ L̂ הÍ ְלַבË֔˚ ְוַי ם ֶאל־ְיהָו֙ה ְוִעְבד� ינÍ ְלַבְבכ� ֑ר˚ת ְוָהכִ֨ ָ̇ ְוָהַעְ‹

ה ְלַבËֽ˚׃4 Qֶאת־ְיהו Íַעְב֥דÌַת ַו ֹר֑ ָ̇ ים ְוֶאת־ָהַעְ‹ ל ֶאת־ַהÊְָעל; י ִיְ‡ָראֵ֔ PנÊְ Íִ֙ס֙ירÌָפ ַו
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ה׃  5 bם ֶאל־ְיהו cַעְדכÊַ ל Lּלıַָתה ְוֶאְת 7ıל ַהִּמְצ qל־ִיְ‡ָראÔֶָאת־ Íל ִקְב֥צ אֶמר ְ‹מÍאֵ֔ ֹ֣ Ìַו 

6 Íאְמר ֹ֣ Ìא ַוÍם ַה֔ה˚Ì֣Êַ Í֙מÍ֙צÌָה ַו י ְיהָו֗ P׀ ִלְפנ Í֣כıְ›ְÌִ ִים ו� ְ‹ֲאבÍ־מַ֜ EÌָתה ַוıִָּמְצ ְב֣צÍ ַה֠ ָ̃ Ìִַו 

ה׃   bıִּמְצÊַ ל qי ִיְ‡ָרא LנÊְל ֶאת־ lאÍט ְ‹מ ֧ıֹ›ְÌִה ַו אנÍ ַליהו7 Qם ָחט ים 7‹ָ֔ ִ֗̇  ַוÌְִ‹ְמ֣עÍ ְפִלְ‹

י  PנÊְ Íְ֙מע›ְÌִ kל ו sים ֶאל־ִיְ‡ָרא ;̇ י־ְפִלְ‹ Vַסְרנ Íֲע֥לÌַָתה ַו ָ֔ıי־ִיְ‡ָרֵאל֙ ַהִּמְצ Vְבנ Í֤צÊְי־ִהְתַק EÔ

ים׃   Ė י ְפִלְ‹ Lנıְִמ Íְר֖א EÌל ַו ÍÚ 8ִיְ‡ָראֵ֔ ‹ ִמּמֶ֔ Pֲחר ַ̇ ל ַאל־ י־ִיְ‡ָרֵאל֙ ֶאל־ְ‹מÍאֵ֔ Vְבנ Íְמ֤רÄÌַו 

ים׃   Ė ד ıְִלְ‹ iÌִמ Íנ qְוֹיִ‹ע Íינ sה ֱאלֹה gק ֶאל־ְיהו ד 9ִמÎְֹע֖ ה ָחָל֙ב ֶאחָ֔ Oל ְטל ח ְ‹מÍאֵ֗ 9̃ Ìִַו 

 Íה qֲענÌַ kל ו ד ִיְ‡ָראֵ֔ ל ֶאל־ְיהָו֙ה Êְע9 OאÍק ְ‹מ ה ַוÌְִזעַ֨ יהו7 kיל ל ה Ôָל; הÍ] ע˚ל� ַוÌֲַעֶלה [ַוÌֲַעל�

ה׃   bם 10ְיהו PְרעÌַל ַו sִיְ‡ָראÊְ ה Qַלִּמְלָחמ Í›֔Áְים ִנ Ṫ ה Íְפִלְ‹ ה ָהע˚לָ֔ xֵאל֙ ַמֲעלÍי ְ‹מ Rַוְיה 

ל׃   Vי ִיְ‡ָרא Lִלְפנ Íְג֖פÚָÌִם ַו י֙ם ַוְיֻהּמֵ֔ ִ̇ ד˚ל Ì֨Êַ˚ם ַה֤הÍא ַעל־ıְִלְ‹ ֠Áָק˚ל־Êְ ה ׀ g11ְיהוÍְצ֜א ֨Ìֵַו 

ר׃   bÔ ית Lַחת ְלב ḣ ים ַוÍÔ֕Ìַם ַעד־ִמ ẏ ÌְִרËְ֖פÍ ֶאת־ıְִלְ‹ kה ו ָ֔ıי ִיְ‡ָרֵאל֙ ִמן־ַהִּמְצ O›ַאְנ

ֶזר12 ֶבן ָהע7 xא È Qא ֶאת־ְ‹מ ן ַוÌְִקר\ ין ַה·ֵ֔ PבÍ ֙הıָין־ַהִּמְצ VÊ ם‡ֶ �Ìת ַו ֶבן ַאחַ֗ xל א ח ְ‹מÍאֵ֜ ַ֨̃ Ìִַו 

ה׃   bְיהו Íנ Úָה ֲעָזר\ qר ַעד־ה ים ְולÄ־ָיְס֣פÍ ֔ע˚ד ָל֖ב˚א Êְִג֣בÍל 13ַוÄÌמַ֕ ִ֔̇ ְנעÍ֙ ַהıְִלְ‹ bÔÌִַו 
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ל׃   VאÍי ְ‹מ Lל ְימ ֖Ôֹ ים ִ֔̇ י ַיד־ְיהָו֙ה ıְÊִַלְ‹ Rה ְ̇ ל ַו sר 14ִיְ‡ָרא x›ים ֲא ְבָנה ֶהָעִר֡ ֣›ֹ ָ̇  ַו

ל  qיל ִיְ‡ָרא �̂ ן ִה ת־ÁְבÍלָ֔ ת ְואֶ֨ ַ֔Áל ׀ ְלִיְ‡ָרֵאל֙ ֵמֶעְק֣ר˚ן ְוַעד־ Oת ִיְ‡ָרא י֩ם ֵמאֵ֨ ִ̇ ְקחÍ־ְפִלְ‹ bל

י׃   Eין ָהֱאֹמר LבÍ ל qין ִיְ‡ָרא LÊ י ָ‹֔ל˚ם Tים ַוְיה ẏ ד ıְִלְ‹ 9Ìל 15ִמ ט ְ‹מÍֵאל֙ ֶאת־ִיְ‡ָראֵ֔ ֤ıֹ›ְÌִַו 

יו׃   bÌי ַח Lל ְימ ֖Ôֹ16 ה ְוָ‹ַפ֙ט 7ıל ְוַהִּמְצ QÁְלÁִל ְוַה ית־אֵ֔ VÊ ה ְוָסַב֙ב י ָ‹ָנ֙ה Êְָ‹ָנ֔ OËִמ r  ְוָהלַ֗

ֶּלה׃   Vל־ַהְּמק˚֖מ˚ת ָהאÔָ ת Lל א ט17ֶאת־ִיְ‡ָראֵ֔ gם ָ‹פ Q›י֔ת˚ ְוÊֵ ם g›י־ EÔ ְתֻ‹ָב֤ת˚ ָהָרָמָ֙ת֙הÍ 

ה׃ bיהו kח∞ ל qÊם ִמְז ֶבן־‹\ EÌל ַו sפֶאת־ִיְ‡ָרא

ל׃  1 8 Vים ְלִיְ‡ָרא יו ֹ‹ְפט; ֶ‡ם ֶאת־Êָנ� 'Ìל ַו sאÍן ְ‹מ qר ָזק י Ôֲַא‹{ י 2 ַוְיהִ֕  ַוְיהִ֞

ַבע׃   b› ר LְבאÊִ ים ה ֹ‹ְפט; 7Ìֲאִב Íה qם ִמְ‹נ L›ל ְו א־ָהְל֤כÍ ָבָני֙ו 3ֶ‹ם־Êְ֤נ˚ ַהÊְכ˚֙ר י˚אֵ֔ ֹֽ  ְול

ט׃ bı›ְִמ ÍÏ֖Ìַַחד ַו ְקחÍ־ֹ‹֔ ֨Ìִַצע ַו 7Êי ַה Pַאֲחר ÍÏ֖Ìִיו] ַו ְתַקÊְ֔צÍ 4פÊְַדְרכ˚ [Êְִדָרכָ֔ EÌַו 

ָתה׃   bל ָהָרמ qאÍֶאל־ְ‹מ Íא ֹ֥ ל ַוÌָב sי ִיְ‡ָרא Pל ִזְקנ ֖Ôֹ5 ָ̇ ְנ ה ָזַק֔ ġ יו ִהÚֵ֙ה ַא  ַוÄÌְמ֣רÍ ֵאלָ֗

ם׃   Eי˚Áָכל־ַהÔְ Íנ qְלָ‹ְפט rֶל dמ Íנ יָמה־ּל\ E‡ ה ָ֗̇ י} ַע pְדָרכÊִ Íא ָהְל֖כ ֹ֥ י} ל ַרע Í6ָבֶנ֕ OÌַו 

ל  qאÍל ְ‹מ LּלıְַתÌִַו Íנ sְלָ‹ְפט rֶל cמ Íנ ָנה־ּל\ ְ̇  Íר ָאְמ֔ר x›ֲאÔַ ל י ְ‹מÍאֵ֔ PֵעינÊְ ָב֙רËַָה
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ה׃ b7פֶאל־ְיהו Íְמ֖רÄל ֲאֶ‹ר־י ם ְלֹכ֥ ל ְ‹ַמ֙ע Êְ֣ק˚ל ָהעָ֔ אֶמר ְיהָו֙ה ֶאל־ְ‹מÍאֵ֔ ֹ֤ Ìַו 

ם׃   wֲעֵליה r ֹ֥ י ָמֲא֖סÍ ִמְּמל י־ֹאת� EÔ Íס ְת֙} ָמאָ֔ א ֹאֽ ֹ֤ י ל TÔ {י pים 8ֵאל T‡ל־ַהַּמֲע bכÔְ 

ים  Tֱאלֹה Íַעְב֖דÌִַני ַו ַעְזבֻ֔ 9Ìה ַו ֔Îֶם ַה˚Ì֣ם ִמִּמְצַרִ֙י֙ם ְוַעד־ַה י ֹאת� ֲאֶ‹ר־ָע֗‡Í ִמÌ˚֩ם ַהֲעלֹתִ֨

r׃   bם־לÁַ ים ָּמה ֹע‡; Lן ה lÔ ים yם 9ֲאֵחר ִעי֙ד Êָהֶ֔ ָ̇ ד  Oי־ָהע EÔ r ם אַ֗ ע Êְק˚ל7 ה ְ‹מ9 Q̇  ְוַע

ם׃ wֲעֵליה r ֹ֖ ר ִיְמל ֶלr ֲא‹{ ט ַהּמֶ֔ 9ı›ְם ִמ ġ ָלהֶ֔ ת 10סְוִהÁְַד qל א אֶמר ְ‹מÍאֵ֔ ֹ֣ Ìַו 

ֶלr׃ wמ ˚ ֖̇ ים ֵמִא ם ַהֹ·ֲאל� ה ֶאל־ָהעָ֕ י ְיהו7 PְברËִל־Ôָט 11ס 9ı›ְְהֶי֙ה ִמ Eה י אֶמר ֶז֗ ֹ֕ Ìַו 

י Lִלְפנ Íיו ְוָר֖צ ˚ Íְבָפָר‹ָ֔ ֣̇ ̊֙ ÊְֶמְרÔְַב ם ל ח ְו‡\ ָ֗̃ ם ִי xֵניכÊְם ֶאת־ pֲעֵליכ r ֹ֖ ר ִיְמל ֶלr ֲא‹{ ַהּמֶ֔

˚׃   ֽ̇ ר ְקִצי֔ר˚ 12ֶמְרÔְַב ̊֙ ְוִלְקֹצ֣ ‹ ֲחִרי‹ ים ְוַלֲחֹר֤ y·י ֲחִמ Pים ְוָ‡ר י ֲאָלפ; Lם ֔ל˚ ָ‡רÍ‡ְ֣וָל 

י ִרְכÊֽ˚׃   LְכלÍ ˚ ֖̇ י־ִמְלַחְמ VלÔְ ֖ח˚ת 13ְוַלֲע֥‡˚תÊְָלַטÍ ֥ח˚ת ָ̃ ח ְלַר 7̃ ם ִי cנ˚ֵתיכÊְְוֶאת־ 

יו׃  Í14ְלֹאֽפ˚ת׃   bן ַלֲעָבד hח ְוָנת 7̃ ים ִי ם ַהÏ˚ב; dם ְוֵזיֵתיכ ֽד˚ֵתיֶכם ְוֶאת־Ôְַרֵמיכ�  ְוֶאת־ְ‡֠

יו׃  15 bיו ְוַלֲעָבד Qן ְלָסִריס iר ְוָנת ם ַיְע‡ֹ֑ cם ְוַכְרֵמיכ  ְוֶאת־ַעְבֵדיֶכ֩ם 16 ְוַזְרֵעיכ{

˚׃   ֽ̇ ה ִלְמַלאְכ Q‡ח ְוָע 7̃ ם ִי cים ְוֶאת־ֲחמ˚ֵריכ ם ַהÏ˚ב� ם ְוֶאת־ÊַחÍֵריכ� ֶאת־ִ‹ְפ֨ח˚ֵתיכֶ֜ ו�
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ים׃  17 E־֥ל˚ ַלֲעָבדÍְהי Ė ם  ċ ר ְוַא ם ַיְע‡ֹ֑ cְנכÄם18 צ י ַמְלÔְכֶ֔ Pא ִמִּלְפנÍם ַה֔ה˚Ì֣Êַ ֙ם ֶ̇  Íְזַעְק

ם Ì֥Êַ˚ם ַהֽהÍא׃   cה ֶאְתכ ה ְיהו� א־ַיֲענ� ֹֽ ם ְול pם ָלכ ċ ר Êְַחְר ע∞ 19ֲא‹{ ם ִלְ‹ֹמ֖  ַוְיָמֲא֣נÍ ָהעָ֔

ינÍ׃   Vה ָעל ְהי{ Eי rֶל cי ִאם־מ �Ô א ֹ֔ ל ַוÄÌְמ֣רÍ ּל sאÍ֣ק˚ל ְ‹מÊְ20 Íְחנ hַגם־ֲאנ Íינ  ְוָהי�

נÍ׃   Vם ֶאת־ִמְלֲחֹמת hְוִנְלח Íינ א ְלָפֵנ֔ gְוָיצ Í֙֙נÔֵַמְל Íנ ם Íְ‹ָפט� yי˚Áָכל־ַהÔְ21 ל ע ְ‹מÍאֵ֔  ַוÌְִ‹מ9

ה׃ bי ְיהו LָאְזנÊְ ם qרÊְְיַד kם ו י ָהע7 PְברËִל־Ôָ ת qע 22פא ה ֶאל־ְ‹מÍֵאל֙ ְ‹מ9 אֶמר ְיהו� ֹ֨ Ìַו 

י‹ ְלִעיֽר˚׃ ל ְל֖כÍ א� י ִיְ‡ָראֵ֔ P›ֵאל֙ ֶאל־ַאְנÍאֶמר ְ‹מ ֹ֤ Ìַו rֶל pם מ cָלה \̇ ם ְוִהְמַלְכ פÊְק˚לָ֔

ל Êֶן־ְצ֧ר˚ר 1 9 י‹ Êֶן־ֲאִביאֵ֞ Tמ˚ ק›ְÍ֠ [ין י‹ ִמÊִן־ָיִמין [ִמÊְִנָימִ֗ Tְיִהי־א  ו�

ִיל׃   bר ח˚Ê֖Áִ י yי‹ ְיִמינ Tן־אÊֶ ∞יח ת Êֶן־ֲאפ; ן Íְ‹֤מ˚ ָ‹אÍל֙ Êָ֣חÍר Êֶ2ן־Êְכ˚ר= ה בֵ֜  ְול˚־ָהָי֨

ם׃   bל־ָהעÔִָמ ∞È ְעָלה Áָֹב֖ ÍÚ ִמִ·ְכ֣מ˚ ָומַ֔ pל ֣ט˚ב ִמּמ qי ִיְ‡ָרא LנÊְי‹ ִמ ין א� Lָו֔ט˚ב ְוא

3 {֙ ְ̇ א ִא י‹ ֶאל־ָ‹֣אÍל Êְ֗נ˚ ַקח־נ� אֶמר ִק֜ ֹ֨ Ìל ַוÍי ָ‹֑א Tי‹ ֲאב  ַו˙Äַבְ֙דָנ֙ה ָהֲאֹת֔נ˚ת ְלק;

‹ ֶאת־ָהֲאֹתֽנֹת׃   q̃ Êַ r ים ְו֣קÍם לֵ֔ ַהÚְָעִר֔ Vד מ ר 4ֶאת־ַאח9 ִים ַוÌֲַעֹב֥ ר Êְַהר־ֶאְפר=  ַוÌֲַעֹב֧

א  ֹ֥ י ְול ֶרץ־ְיִמינ; wאÊְ ר ִין ַוÌֲַעֹב֥ ֶרץ־ַ‹ֲעִלי֙ם ָואַ֔ wְבא Íַעְב֤רÌַַו Íא א ָמצ7 ֹ֣ ָ‹ה ְול ֶרץ־ָ‹ל; wאÊְ
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אÍ׃   bָבה 5ָמצÍ›֑ה ְוָנ gר ְלַנֲע֥ר˚ ֲאֶ‹ר־ִעּ֖מ˚ ְלכ ֶרץ ֔צÍף ְוָ‹֥אÍל ָאמ= xאÊְ Íא ֚Êָ ָּמה  הֵ֗

נÍ׃   bַאג ל י ִמן־ָהֲאֹת֖נ˚ת ְוד\ ל ָאב� iËן־ֶיְחıֶ6 יר TעÊָ א ִאי‹־ֱאלִֹהי֙ם אֶמר ֗ל˚ ִהÚֵה־נ� ֹ֣ Ìַו 

 Íנ יד לָ֔ TÁַל֙י ַיÍם א ֲלָכה ·ָ֔ P֙ה נ ָ̇ ר Ê֣˚א ָי֑ב˚א ַע qÊל ֲאֶ‹ר־ְיַד ֥Ôֹ ד ָ֔Êי‹ ִנְכ Tאת ְוָהא ֹ֔ Îַה

יָה׃   wָעל Íְכנ iֲאֶ‹ר־ָהל Íנ qÔְרËַיא ָלִאי֒‹ 7ֶאת־ TבÚַָמה־Í r֮ה ֵנֵל PÚל ְלַנֲע֗ר˚ ְוִהÍאֶמר ָ‹֜א ֹ֨ Ìַו 

נÍ׃   ḃ ה ִא Qים מ yי‹ ָהֱאלֹה Tיא ְלא ה ֵאין־ְלָהב; ינÍ Íְת‹Íר\ ל ִמÔֵלֵ֔ י ַהֶּלֶ֙ח֙ם ָאז9 RÔ8 ֶסף ֤Ìַֹו 

י‹  T֙י ְלא ִ̇ ַת bֶסף ְונ 7Ô ֶקל x› ַבע cי ר א ְבָיִד֔ g֙ה ִנְמצÚֵאֶמר ִה ֹ֕ Ìל ַוÍַ֙ע֙ר ַלֲע֣נ˚ת ֶאת־ָ‹֔אÚַַה

נÍ׃   VÔְרËֶַאת־ Íנ Qיד ל �Áים ְוִה ̊֙ 9ָהֱאלֹהִ֔ ר ָהִאי֙‹ Êְֶלְכ˙ oה־ָאמ ֽÔֹ ל ים ׀ Êְִיְ‡ָראֵ֗ Tְלָפנ 

ה׃   wים ָהֹרא א ְלָפנ; Lר ָ̃ י ַלÚִָבי֙א ַהÌ֔˚ם ִי RÔ ה pה ַעד־ָהֹרא Qְוֵנְלכ Íים ְל֥כ ִלְד֣ר˚‹ ֱאלֹהִ֔

י‹ 10 ם א� Q›יר ֲאֶ‹ר־ ְלכÍ֙ ֶאל־ָהעִ֔ VÌָכה ַו sה ׀ ֵנל gְלכ zָבְרËְ ל ְלַנֲע֛ר˚ ֥ט˚בÍאֶמר ָ‹֧א ֹ֨ Ìַו 

ים׃   Eִים 11ָהֱאלֹה ב מ7 יר ְוֵהָּ֙מ֙ה ָמְצ֣אÍ ְנָע֔ר˚ת ֹיְצ֖א˚ת ִלְ‹ֹא֣ ה ָהעִ֔ PַמֲעלÊְ ָּמה ֹעִלי֙ם  הֵ֗

ה׃   wה ָהֹרא cזÊָ › Lן ֲהי ר ׀ 12ַוÄÌְמ֣רÍ ָלהֶ֔ Pי} ַמה pה ְלָפנ PÚִה › qÌ ְרָנה iמÄ˙ם ַו יָנה א˚ת� ֲענ� ַ̇  ַו

ה׃   bמÊָÊַ ם Qם ָלע˚Ìַ֛בח ַה י ז� TÔ יר א ָלעִ֔ gÊ ֙ם˚Ìי ַה RÔ ה ָ֗̇ ְמְצ֣אÍן13ַע ִ̇ ן  PÔ יר Tם ָהע xֹבֲאכÔְ 
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ַבח ֔Îֶַה r P֙א ְיָברÍי־ה EÔ ˚Ä֔Êל ָהָע֙ם ַעד־ oכÄא־י ֹֽ י ל ֠Ôִ ל ָתה ֶלֱאֹכ֗ ה ַהÊָמָ֜ ֹא֡ת˚ Êְֶטֶר֩ם ַיֲעלֶ֨

ְמְצ֥אÍן ֹאֽת˚׃   ִ̇ י־ֹא֥ת˚ ְכַהÌ֖˚ם  EÔ Íה ֲע֔ל ġ ים ְוַע yֻרא ְ̃ ן יÄְכ֣לÍ ַה q14ַאֲחֵרי־כ Íֲע֖לÌַ kו 

ה׃   bמÊָם ַלֲע֖ל˚ת ַה א ִלְקָראתָ֔ Pֵאל֙ ֹיצÍה ְ‹מ OÚיר ְוִה ָּמה Êִָאי֙ם Êְ֣ת˚r ָהעִ֔ יר הֵ֗ yסָהע

ר׃  15 י ֽב˚א־ָ‹֖אÍל ֵלאֹמֽ Lד ִלְפנ ל ֣י˚ם ֶאחָ֔ sאÍֶזן ְ‹מ ה ֶאת־ֹא֣ QלÁָ ה יהָו֔ kר 16 ו ת ׀ ָמחָ֡ PעÔָ 

י  יע∞ ֶאת־ַעּמ; ל ְוה˚‹� י ִיְ‡ָראֵ֔ Tְלָנִגי֙ד ַעל־ַעּמ ˚ ֤̇ ן Íְמַ‹ְח ֶרץ Êְִנָימִ֗ xי‹ ֵמא י} אִ֜ ֶאְ‹ַל֩ח ֵאלֶ֨

י׃   bָאה ַצֲעָק֖ת˚ ֵאל \Ê י �Ô י י ָרִא֙יִת֙י ֶאת־ַעּמִ֔ RÔ ים ẏ ד ıְִלְ‹ 9Ìה 17ִמ gל ָרא qאÍמ›ְÍ 

י׃   EַעּמÊְ ר ה ַיְעֹצ֥ cי} ז י ֵאלֶ֔ ִ̇ ְר ר ָאמ9 x›ה ָהִאי֙‹ ֲא OÚִה Íה ה ָעָנ֔ gל ַויהוÍ18ֶאת־ָ‹֑א › iÁÌִַו 

ה׃   wית ָהֹרא LÊ ה cי ֵאי־ז א לִ֔ gÚיָדה־ EÁֶמ֙ר ַהÄÌַ֨ער ַו ל Êְ֣ת˚r ַה·7 qאÍל ֶאת־ְ‹מÍַען 19ָ‹֛א ֨Ìַַו 

י ַהÌ֑˚ם  ם ִעּמ; }̇ ה ַוֲאַכְל ה ְלָפַנ֙י ַהÊָמָ֔ Oה ֲעל י ָהֹראֶ֔ Tֶמ֙ר ָאֹנכÄÌ֨ל ַוÍל ֶאת־ָ‹֗א ְ‹מÍאֵ֜

r׃   bיד ל �Áַא zְלָבְב EÊ ר ל ֲא‹{ ֶקר ְוֹכ֛ ֔Êֹי} ַב Ṫ  ְוָלֲאֹת֞נ˚ת ָהֹאְב֣ד˚ת ְל� ַהÌ˚֙ם 20ְוִ‹ַּלְח

ל ֲה֣ל˚א  ת ִיְ‡ָראֵ֔ 9Ëל־ֶחְמÔָ ְלִמ֙יÍ Íא י ִנְמצ7 TÔ ם cָלה �Êְת־ִל wם א‡ֶ '̇ ים ַאל־ ֶ‹ת ַהÌָמִ֔ ֹ֣ ְ‹ל

י}׃ Eית ָאב LÊ ל ַטÚֵ֙י 21סְל� Íְלֹכ֖ ַ̃ י ָאֹ֙נִכ֙י ִמ Rאֶמר ֲה֨ל˚א ֶבן־ְיִמינ ֹ֗ Ìל ַוÍַען ָ‹֜א ֨Ìַַו 
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י  ָ̇ ֵאלַ֔ ְר 9ÊËִ ן ְוָלָּ֙מ֙ה yי ִבְנָימ P֖ח˚ת ִ‹ְבטıְ›ְל־ִמ bÔה ִמ ִעָר֔ ְ̂ ֙י ַה ִ̇ ל Íִמְ‹ıְַח י ִיְ‡ָראֵ֔ Pְבט›ִ

ה׃ wÎר ַה QבËָÔַן 22ס ֵ֨̇ Ìִָתה ַו 7Ô›ְם ִל qת־ַנֲע֔ר˚ ַוְיִביא wל ְואÍֵאל֙ ֶאת־ָ‹֣אÍח ְ‹מ õ Ìִַו 

י‹׃   Eים א ָּמה Ôְִ‹לֹ‹� qים ְוה רÍאִ֔ ְ̃ א‹ ַה ֹ֣ ם ָמק˚֙ם Êְר ָנ֙ה 23ָלה� ְ̇ ח  ָ֔ÊÏֵַאל֙ ַלÍאֶמר ְ‹מ ֹ֤ Ìַו 

r׃   bִעּמ È Qים ֹאת י} ‡� י ֵאלֶ֔ ִ̇ ְר r ֲאֶ‹֙ר ָאמ9 י ל7 ִ̇ hר ָנת ה ֲא‹{ ÊָÏַח 24ֶאת־ַהָּמָנ֔ ֶרם ַה֠ gÌַו 

י  �Ô ל י} ֱאֹכ֔ xָא֙ר ִ‡ים־ְלָפנ›ְÚִה ַה OÚֶמ֙ר ִהÄÌ֨ל ַוÍי ָ‹֗א Pם ׀ ִלְפנ‡ֶ gÌיָה ַו ֶאת־ַה֨·˚ק ְוֶהָעלֶ֜

ל Ì֥Êַ˚ם ַהֽהÍא׃   qאÍל ִעם־ְ‹מÍאַכל ָ‹֛א ֹ֧ Ìאִתי ַו ם ׀ ָקר7 gר ָהע מÍר־ְל� ֵלאֹמ֖ b› ד lַלּמ˚ע

ג׃  25 bÁל ַעל־ַהÍר ִעם־ָ‹֖א LÊיר ַוְיַד yה ָהע QמÊֵָמַה Íְר֥דÌֲֵע֤ל˚ת ַהַ·ַ֙ח֙ר26 ַוÔַ י מÍ ַוְיהִ֞ ִ֗Ô›ְÌַַו 

 Íְצ֧אÌֵל ַוÍָקם ָ‹֗א gÌַו Óָ pָמה ַוֲאַ‹ְּלחÍר ֖ק ָגה] ֵלאֹמ֔ gÁג [ַהÁָל֙ ַהÍל ֶאל־ָ‹א OאÍא ְ‹מ ַוÌְִקָר֨

ל ַהֽחÍָצה׃   qאÍמ›ְÍ אÍם ֥ה dר 27ְ‹ֵניה ל ָאמ9 יר Íְ‹מÍאֵ֞ ה ָהעִ֔ PְקצÊִ ָּמה ֽי˚ְרִדי֙ם  הֵ֗

ר  iבËְֶאת־ zם ְוַאְ‹ִמיֲע˚Ì֔Ôַ ד ֙ה ֲעֹמ֣ ָ̇ ר ְוַא Ìֲַעֹב֑ kו Íינ qר ְלָפנ ַער ְוַיֲעֹב֥ =Úר ַל ֶאל־ָ‹֗אÍל ֱאֹמ֥

ים׃ Eפֱאלֹה

אֶמר ֲה֗ל˚א 1 10 ֹ֕ Ìַו Íה sק·ָÌִַו ˚›֖Äק ַעל־ר ֶמן ַוÌִֹצ֥ d·ַה r iıל ֶאת־ ח ְ‹מÍאֵ֜ ַ֨̃ Ìִַו 

1 Samuel  ֵאלÍא ְ‹מ

24



יד׃   Eה ַעל־ַנֲחָל֖ת˚ ְלָנג י־ְמָ‹ֲח� ְיהו� EÔ2 ים י ֲאָנ‹ִ֜ י Íָמָצאָת֩ ְ‹ֵנ֨ � ַהÌ˚֙ם ֵמִעָּמִד֔ ְ̇  Êְֶלְכ

 ָ̇ ְכ ר ָהל9 x›ָהֲאֹתנ˚֙ת ֲא Íי} ִנְמְצ֤א ח ְוָאְמ֣רÍ ֵאלֶ֗ ן Êְֶצְלצ� ל Êְִג֥בÍל Êְִנָימ; lת ָרח iִעם־ְקֻבר

י׃   Eה ִלְבנ c‡ה ֶאֱע ר מ\ ג ָלֶכ֙ם ֵלאֹמ֔ oי ָהֲאֹת֔נ˚ת ְוָדא PְברËִָאִב֙י֙} ֶאת־ › oה ָנט ֵ֨Úְוִה › ֔ ֵ̃ ְלַב

ים 3 ים ֹעל� ה ֲאָנ‹ִ֔ g›ֹ֙ם ְ‹ל·ָ {Íְמָצ֤אÍ ֔ב˚ר ָ̇ ְלָאה Íָב֙אָת֙ ַעד־ֵא֣ל˚ן  ם ָוהָ֗ ָ̇֨ ִמ·ָ֜  ְוָחַלְפ

ֶחם  ֶ‹֙ת ÔְÔִ֣ר˚ת לֶ֔ ֹ֨ א ְ‹ל ים ְוֶאָח֙ד ֹנ‡ֵ֗ ה ְגָדִי֗ g›ֹא ׀ ְ‹ל P‡ד ֹנ ל ֶאחָ֞ sית־א VÊ ים ֶאל־ָהֱאלֹה;

ִין׃   bֶבל־י Vא נ q‡ד ֹנ ם׃  4ְוֶאח\ bדÌִָמ Q̇ ֶחם ְוָלַקְח י־לֶ֔ ֵ̇  ְוָ‹ֲא֥לÍ ְלz ְלָ‹֑ל˚ם ְוָנְת֤נÍ ְל֙} ְ‹

יר 5 ם ָהעִ֗ ים ִויִה֩י ְכֹבֲא� ‹ָ֜ ẏ י ְפִלְ‹ Pם ְנִצב Q›ים ֲאֶ‹ר־ ת ָהֱאלֹהִ֔ ב˚֙א Áְִבע9 ָ̇ ן  ֵ֗Ô ַחר  א9

ָּמה  qר ְוה˚Ú֔יל ְוִכ Tֶבל ְוֹת֙ף ְוָחל Oם נ ה ְוִלְפֵניהֶ֞ ַהÊָמָ֔ Vים מ Tֶבל ְנִביִאי֙ם ֹיְרד ָ̇֞ ח� Íָפַגְע

ים׃   EאÊְְתַנ Eר׃  6מ Vי‹ ַאח Q̇ ְלא� ם ְוֶנְהıְַכ יָת ִעּמ7 ;Êה ְוִהְתַנ ה ָעֶל֙י֙} ֣רÍח∞ ְיהָו֔  ְוָצְלח�

י 7 �Ô { א ָיֶד֔ gְמצ ִ̇ ר  x›ה ְל֙} ֲא O‡ֲע r ֶּלה ל7 qאָנה] ָהֹא֥ת˚ת ָהא ֹ֛ י ְתֹבֶאיָנה [ָתב �Ô ה  ְוָהָי֗

r׃   bים ִעּמ ח∞8ָהֱאלֹה; ֖Êֹי} ְלַהֲע֣ל˚ת ֹע֔ל˚ת ִלְז ד ֵאלֶ֔ Pֹנִכ֙י ֹיר bה א OÚל֒ ְוִהÁְָלÁְִלָפַנ֮י ַה ġ  ְוָיַרְד

ה׃   w‡ֲע ַ̇ ר  ת ֲא‹{ qי ְל� א Ṫ י} ְוה˚ַדְע י ֵאלֶ֔ Tא˚Êים ˙˚ֵחל֙ ַעד־ Rת ָימ ים ִ‹ְבעַ֨ yי ְ‹ָלמ Pִזְבח
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9 Íא ֹ֛ ר ַוÌָב sב ַאח Pים ל ל ַוÌֲַהָפr־֥ל˚ ֱאלֹה; ם ְ‹מÍאֵ֔ Tָלֶלֶ֙כ֙ת ֵמע ֙̊ ה Ôְַהְפֹנ֤ת˚ ִ‹ְכמ  ְוָהָי֗

ֶּלה Ì֥Êַ˚ם ַהֽהÍא׃ qל־ָהֹא֥ת˚ת ָהאÔָים 10ס ֶבל־ְנִבא; wה ח LÚָתה ְוִה אÍ ָ‹֙ם ַהÁְִבעָ֔ ֹ֤  ַוÌָב

ם׃   bת˚כÊְ א qÊְתַנÌִים ַו ח ָעָלי֙ו ֣רÍח∞ ֱאלֹהִ֔ oְצל ִ̇ ֣מ˚ל 11ִלְקָרא֑ת˚ ַו ְ̇ ̊֙ ֵמִא י Ôָל־ֽי˚ְדע  ַוְיהִ֗

ה  g֙ה ָהיÎֶַמה־ Íה י‹ ֶאל־ֵרעֵ֗ Tם א אֶמר ָהעָ֜ ֹ֨ Ìא ַו 7Êים ִנ ה ִעם־ְנִבא; LÚְוִה Íְר֕אÌְִל֔‹˚ם ַו›ִ

ים׃   EִביאÚְÊַ לÍם ָ‹֖א iי‹ ֲהג ם ַעל־Ôֵ֙ן 12ְלֶבן־ִק֔ pי ֲאִביה TמÍ אֶמר ֹ֖ Ìם ַו י‹ ִמ·� ַען א� ֨Ìַַו 

ים׃   EִבאÚְÊַ לÍם ָ‹֖א iל ֲהג ה ְלָמ‹ָ֔ gה׃  13ָהְית bמÊָא ַה ֹ֖ ִהְתַנÊ֔˚ת ַוÌָב Vד14 ַוְיַכל֙ מ˚Ë֨ ֶמ֩רÄÌַו 

ִין ַוÚָ֖ב˚א  ה ִכי־אַ֔ xְראÚֲִאֹת֔נ˚ת ַו gֶאת־ה ›֙ ֵ̃ אֶמר ְלַב ֹ֕ Ìם ַו ṗ ן ֲהַלְכ gל־ַנֲע֖ר˚ א wיו ְוא ָ‹֥אÍל ֵאל�

ל׃   VאÍל׃  15ֶאל־ְ‹מ VאÍם ְ‹מ cר ָלכ iה־ָאמ bי מ א לִ֔ gÚיָדה־ EÁל ַהÍד ָ‹֑א˚Ë֣ אֶמר ֹ֖ Ìַו 

ר ַהְּמלÍָכ֙ה 16 oבËְָהֲאֹת֑נ˚ת ְוֶאת־ Íי ִנְמְצ֖א �Ô Íנ ד ִהÁִי֙ד לָ֔ OÁ֔ד˚ ַה˚Ëל֙ ֶאל־Íאֶמר ָ‹א ֹ֤ Ìַו 

ל׃ VאÍר ְ‹מ iר ָאמ c›יד ֔ל˚ ֲא TÁא־ִה ֹֽ פל

ה׃  17 bıה ַהִּמְצ Qם ֶאל־ְיהו ק ְ‹מÍֵאל֙ ֶאת־ָהעָ֔ OְצעÌַי 18 ַו PנÊְאֶמר ׀ ֶאל־ ֹ֣ Ìַו 

ל ִים פִיְ‡ָראֵ֗ ל ִמִּמְצר7 qיִתי ֶאת־ִיְ‡ָרא Lי ֶהֱעל ל ָאֹנכ� י ִיְ‡ָראֵ֔ Pר ְיהָו֙ה ֱאלֹה oה־ָאמ ֽÔֹ
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ם׃   wים ֶאְתכ ִים ÍִמÌַ֙ד Ôָל־ַהַּמְמָל֔כ˚ת ַהּלֲֹחצ; ד ִמְצַר֔ 9Ìיל ֶאְתֶכ֙ם ִמ R̂ ם ַהÌ֜˚ם 19ָוַא ֶ֨̇  ְוַא

אְמרÍ ֔ל˚ ֹ֣ ם ְוָצֽרֵֹתיֶכ֒ם ַו˙ xל־ָרע˚ֵתיכÔָיע∞ ָלֶכ֮ם ִמ T›˚א מÍם ֲאֶ‹ר־֣ה ם ֶאת־ֱאלֵֹהיכֶ֗ ẋ ְמַאְס

ם׃   wְלַאְלֵפיכÍ ם cה ְלִ‹ְבֵטיכ י ְיהָו֔ Pִלְפנ Í֙ב ְ̂ ְתַי Eה ה ָ֗̇ ינÍ ְוַע sים ָעל T‡ ָ̇  rֶל cי־מÔִ20 ב PְקרÌַַו 

ן׃   EְנָימÊִ ֶבט L› ד qָּלכÌִל ַו sי ִיְ‡ָרא Pל־ִ‹ְבטÔָ ת qל א ֶבט Êְִנָיִמ֙ן 21ְ‹מÍאֵ֔ O›ב ֶאת־  ַוÌְַקֵר֞

 Íה י‹ ַוְיַבְק‹� י ַוÌִָּלֵכ֙ד ָ‹֣אÍל Êֶן־ִק֔ yַחת ַהַּמְטר 9ı›ְד ִמ qָּלכ ִ̇ יו] ַו ְלִמְ‹ıְֹחת˚ [ְלִמְ‹ıְֹחתָ֔

א׃   bא ִנְמצ ֹ֥ י‹22ְול yם א ֹ֣ א ֖ע˚ד ֲהל ה ֲהב\ יהָו֔ kÊ ־ע˚֙דÍֲאל›ְÌִה ס ַו אֶמר ְיהָו֔ ֹ֣ Ìַו

ים׃   EלÔֵא ֶאל־ַה QÊא ֶנְחÍה־֥הÚֵ23ִה È֙ÊְַגÌִם ַו ב Êְ֣ת˚r ָהע7 q̂ ם ַוÌְִתַי הÍ ִמ·ָ֔ ח� ָ̃ Ìִַו Íֻ֙ר֙צÌַָו 

ְעָלה׃   bם ִמִ·ְכ֖מ˚ ָומ ר 24ִמÔָל־ָהעָ֔ x›ם ַהְּרִאיֶת֙ם ֲא ל ֶאל־Ôָל־ָהעָ֗ אֶמר ְ‹מÍאֵ֜ ֹ֨ Ìַו 

ֶלr׃ wי ַהּמ ם ַוÄÌְמ֖רÍ ְיח� עÍ ָכל־ָהע� ם ַוÌָר� הÊְ Íָכל־ָהע7 ין Ôָֹמ֖ Lי א �Ô ה ַחר־Ê֣˚ ְיהָו֔ bÊפ

ה 25 י ְיהו7 Pח ִלְפנ hÚÌֶַפר ַו ֵ֔ÛÊַ ב ֹ֣̇ ה ַוÌְִכ ט ַהְּמֻלכָ֔ 9ı›ְת ִמ ם ֵא֚ ל ֶאל־ָהעָ֗ ר ְ‹מÍאֵ֜ ֵ֨Êַוְיַד 

י‹ ְלֵביֽת˚׃   ם א� Qל־ָהעÔָל ֶאת־ lאÍח ְ‹מ ָתה ַוÌְֵל֣כ26Íַוְיַ‹ּל� r ְלֵבי֖ת˚ Áְִבע7 iל ָהלÍם־ָ‹֔א  ְוגַ֨

ם׃   bÊִלÊְ ים ע ֱאלֹה; iִיל ֲאֶ‹ר־ָנג הÍ 27ִעּ֔מ˚ ַהחַ֕ ה ַוÌְִבֻז֕ ַעל ָאְמ֗רÍ ַמה־Ìִֹ‹ֵע֙נÍ֙ ֶז֔ 9Ìי ְבִל  Íְבנ�
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י‹׃ EַמֲחרÔְ י ה ַוְיה; יאÍ ֖ל˚ ִמְנח7 א־ֵהב� ֹֽ פְול

י ָיֵבי֙‹ 1 11 O›ל־ַאְנÔָ Íאְמ֜ר ֹ֨ Ìד ַו ‹ Áְִלע7 Pַחן ַעל־ָיב ;Ìי ַו ַעּמ˚ִנ֔ bַעל ָנָח֙‹ ה ֗Ìַַו 

Óָ׃   wית ְוַנַעְבד נÍ ְבר; ‹ Ôְָרת־ל\ ת 2ֶאל־ָנחָ֔ י ÊְזÄ֙ת ֶאְכֹר֣ ם ָנָח֙‹ ָהַעּמ˚ִנ֔ אֶמר ֲאֵליהֶ֗ ֹ֣ Ìַו 

ל׃   Vל־ִיְ‡ָראÔָה ַעל־ Qıיָה ֶחְר �̇ ין ְוַ‡ְמ yין ָימ Pל־עÔָ ם cְנ֥ק˚ר ָלכÊִ ם יו 3ָלכֶ֔  ַוÄÌְמ֨רÍ ֵאלָ֜

ין  Lל ְוִאם־א sל ִיְ‡ָראÍ֣בÁְ ל ים Êְֹכ֖ ים ְוִנְ‹ְלָח֙ה ַמְלָאכִ֔ ת ָימִ֔ ֶרף ָל֙נÍ֙ ִ‹ְבע9 י‹ ה� י ָיבֵ֗ Pִזְקנ

י}׃   wֵאל Íאנ נÍ ְוָיצ\ Qיע∞ ֹאת ים 4מ˚‹� ת ָ‹֔אÍל ַוְיַדÊְ֥רÍ ַהËְָבר; אÍ ַהַּמְלָאִכי֙ם Áְִבע9 ֹ֤  ַוÌָב

ם ַוÌְִבÍÔֽ׃   Qם ֶאת־ק˚ל ם ַוÌְִ‡֧אÍ ָכל־ָהע� י ָהע7 PָאְזנÊְ5 ָק֙רÊָי ַה Oא ַאֲחר gÊ לÍה ָ‹֗א PÚְוִה 

י‹׃   Vי ָיב L›י ַאְנ qְברËִ־֔ל˚ ֶאת־Íרıְ י ִיְבÍÔ֑ ַוְיסַ֨ TÔ ם Qל ַמה־ָּלעÍאֶמר ָ‹֔א ֹ֣ Ìה ַו ִמן־ַהָ‚ֶד֔

6 ˚ıַ֖חר ַא �Ìֶּלה ַו sים ָהא TָברËְֶאת־ַה [˚ְמ֖ע›ָÔְ] ˚ְמע›ָÊְ לÍח∞־ֱאלִֹהי֙ם ַעל־ָ‹֔אÍח ֽר oְצל ִ̇  ַו

ד׃   ים ׀ 7ְמֹאֽ Tד ַהַּמְלָאכ ח Êְָכל־Áְ֣בÍל ִיְ‡ָרֵאל֮ Êְי9 הÍ ַוְיַ‹ּלַ֞ חֵ֗ ְ̇ ְיַנ kר ו ֶמד Êָָק֜ ֩ח צֶ֨ ַ̃ Ìִַו 

ל  ֤ıֹÌִה ִלְבָק֑ר˚ ַו c‡ה ֵיָע ֥Ôֹ ל ר ְ‹מÍאֵ֔ י ָ‹אÍל֙ ְוַאח9 Oא ַאֲחר ÍÚ ֹיצֵ֜ ֵלאֹמ֒ר ֲאֶ‹֩ר ֵאיֶנ֨

ד׃   bי‹ ֶאח ם ַוÌְֵצ֖אÔְ Íא� ַחד־ְיהָו֙ה ַעל־ָהעָ֔ kı8 › ֹ֣ י־ִיְ‡ָרֵאל֙ ְ‹ל Vְבנ Íְה֤יÌִֶזק ַו ם Êְב7 qְפְקדÌִ kו 
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ֶלף׃   bים א ה ְ‹לֹ‹� QדÍי‹ ְיה ֶלף ְוא� אְמרÍ֙ן 9ֵמ֣א˚ת אֶ֔ ֹֽ ה ת ֤Ôֹ ים ים ַהÊָאִ֗ Tַלַּמְלָאכ Íְמ֞רÄÌַו 

ים  אÍ ַהַּמְלָאכִ֗ ֹ֣ ֶמ‹ ַוÌָב ם] ַה·7 ה Êְֹחם [Ôְֹח֣ QעÍ› ְ̇ ם  ה־ָלכ{ wְהי ִ̇ ר  ד ָמח� י‹ Áְִלעָ֔ Pְלִאי֙‹ ָיב

חÍ׃   bמ‡ְÌִי‹ ַו qי ָיב L›ְלַאְנ Íיד �ÁÌַ10ַוÍנ ם ּלָ֔ xם ַוֲעִ‡ית pא ֲאֵליכ Pר ֵנצ Qי‹ ָמח י ָיבֵ֔ P›ַאְנ Íְ֙מרÄÌ kו 

ם׃ wֵעיֵניכÊְ ב˚Ïָ֖כל־ַהÔְה ָראִ‹י֒ם 11ס g›ֹל ֶאת־ָהָע֮ם ְ‹לÍם ָ‹֣א‡ֶ ֨Ìָת ַו ָּמֳחָר֗ Eי מ Tַוְיה 

י ַהÚְִ‹ָאִרי֙ם  Rם ַוְיה˚Ì֑ם ַה ֶקר ַוÍÔ֥Ìַ ֶאת־ַעּ֖מ˚ן ַעד־ֹח֣ ֔Êֶֹרת ַה ַּמֲחֶנ֙ה Êְַאְ‹ֹמ֣ k־הr˚ְבת Íא ֹ֤ ַוÌָב

ַחד׃   bִים י iם ְ‹נ Q־בÍא ִנְ‹ֲאר ֹ֥ צÍ ְול ר ָ‹֖אÍל 12ַוÌָפֻ֔ י ָהֹאמֵ֔ Tל מ אֶמר ָהָע֙ם ֶאל־ְ‹מÍאֵ֔ ֹ֤ Ìַו 

ם׃   VְנִמיתÍ ים ֥נÍ ָהֲאָנ‹; ְ̇  Íינ sָעל r ֹ֣ י 13ִיְמל �Ô ה pÎם ַה˚Ì֣Êַ ›י ת א; iמÍא־י ֹֽ אֶמר ָ‹֔אÍל ל ֹ֣ Ìַו 

ל׃ Vִיְ‡ָראÊְ ה QעÍ› ְ̇ ה  ה־ְיהו\ b‡ם ָע˚Ì֛ה 14סַה gְוֵנְלכ Íם ְל֖כ אֶמר ְ‹מÍֵאל֙ ֶאל־ָהעָ֔ ֹ֤ Ìַו 

ה׃   bכÍם ַהְּמל Q› › LËְנַחÍ ל 7ÁְלÁִל 15ַהÍם ֶאת־ָ‹֜א ָ֨› Íְ֩מִלכÌַל ַו ָ֗ÁְלÁִם ַה  ַוÌְֵל֨כÍ ָכל־ָהעָ֜

ם ָ‹֛אÍל  ח ‹\ ה ַוÌְִ‡מַ֨ י ְיהו7 Pים ִלְפנ ים ְ‹ָלמ; ם ְזָבח� ל ַוÌְִזÊְחÍ־‹� ָ֔ÁְלÁִÊַ י ְיהָו֙ה Oִלְפנ

ד׃ ל ַעד־ְמֹאֽ qי ִיְ‡ָרא L›פְוָכל־ַאְנ

ל 1 12 ם ְלֹכ֥ ְלכֶ֔ י ְבֹקֽ ִ̇ ְע ל ִהÚֵ֙ה ָ‹מ9 אֶמר ְ‹מÍֵאל֙ ֶאל־Ôָל־ִיְ‡ָראֵ֔ ֹ֤ Ìַו 
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ֶלr׃   wם מ cֲעֵליכ rי י ָוַאְמל� yם ל ċ ם 2ֲאֶ‹ר־ֲאַמְר r ִלְפֵניכֶ֗ P׀ ִמְתַהּל rֶל xה ַהּמ LÚה ִה ָ֞̇  ְוַע

ה׃  wÎם ַה˚Ì֥י ַעד־ַה hֻערÚְם ִמ י ִלְפֵניכֶ֔ ִ̇ ְכ ם ַוֲאִנ֙י ִהְתַהּל9 pכ ְ̇ ם ִא gÚי ִה hָבנÍ י ִ̇ ְב י ָו‡ַ֔ ִ̇ ְנ ַוֲאִנ֙י ָזק9

י 3 ִ̇ ְח י ָלַק֗ Tי ַוֲח֧מ˚ר מ ִ̇ ְח י ָלַק֜ ֶגד ְמִ‹י֗ח˚ ֶאת־‹˚֩ר ׀ מִ֨ xה ְונ ֶגד ְיהָו֜ י ֲע֣נÍ ִב֩י ֶנ֨ Tִהְננ 

ם׃ wיב ָלכ י Ê֑˚ ְוָא‹; hים ֵעינ ֶפר ְוַאְעל� י ֹכ֔ ִ̇ ְח ˚ִתי ÍִמÌַד־ִמ֙י ָלק9 ֔̂ י ַר T֙י ֶאת־מ ִ̇ י ָעַ‹ְ֙ק Rְוֶאת־מ

י‹ ְמֽאÍָמה׃  4 ָ̇ ִמÌַד־א; ְח iא־ָלק ֹֽ נÍ ְול א ַרˆ˚ת7 ֹ֣ נÍ ְול Q̇ א ֲעַ‹ְק ֹ֥ אְמ֔רÍ ל ֹ֣ Ìאֶמר 5 ַו ֹ֨ Ìַו 

אֶמר  ֹ֖ Ìָמה ַוÍי ְמ֑א ם Êְָיד; dא ְמָצאת ֹ֧ י ל TÔ ה ֔Îֶם ַה˚Ìַ֣ה ֙̊ ד ְמִ‹יח Oם ְוע ה Êָכֶ֗ gד ְיהו ם ע� ֲאֵליהֶ֜

ד׃ Vר 6פע ן ַוֲא‹� ת־ַאֲהֹר֔ wה ְוא x›ר ָעָ‡֙ה ֶאת־ֹמ ה ֲא‹� ם ְיהָו֗ ל ֶאל־ָהע7 qאÍאֶמר ְ‹מ ֹ֥ Ìַו 

ִים׃   bֶרץ ִמְצר ם ֵמא{ cה ֶאת־ֲאֹבֵתיכ ה 7ֶהֱעל� י ְיהו7 Pם ִלְפנ cכ ְ̇ ה ִא ֛בÍ ְוִאָ·ְפט\ ְ̂ ְתַי Eה ה ָ֗̇  ְוַע

ם׃   wם ְוֶאת־ֲאב˚ֵתיכ cכ ְ̇ ה ִא ה ֲאֶ‹ר־ָע‡\ ת Ôָל־ִצְד֣ק˚ת ְיהָו֔ ב 8ֵא֚ א ַיֲעֹק֖ \Êֲאֶ‹ר־ kÔ 

 Íיא Rצ˚Ìן ַו ת־ַאֲהֹר֗ wה ְוא x›ה ֶאת־ֹמ ח ְיהָו֜ ה ַוÌְִ‹לַ֨ ִים ַוÌְִזֲע֤קÍ ֲאֽב˚ֵתיֶכ֙ם ֶאל־ְיהָו֔ ִמְצר7

ה׃   wÎָּמ֥ק˚ם ַהÊַ םÍ֖ב›ִÌִֹים ַו ֵתיֶכ֙ם ִמִּמְצַר֔ ר 9ֶאת־ֲאֹבֽ ֣ÔְֹמÌִם ַו pה ֱאלֵֹהיה gֶאת־ְיהו Í֖חÔְ›ְÌִ kו 

ם׃   bÊ Íָּלֲח֖מ EÌב ַו ֶלr מ˚אָ֔ xְבַי֙ד מÍ ים ִ֗̇ א ָח֜צ˚ר Íְבַיד־ıְִלְ‹ יְסָר֩א ַ‡ר־ְצבָ֨ Eד ס ם Êְי9 ֹאתָ֡
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ד 10 ה ַוÚֲַעֹב֥ י ָעַזְ֙בנÍ֙ ֶאת־ְיהָו֔ RÔ Íאנ  ַוÌְִזֲע֤קÍ ֶאל־ְיהָו֙ה ַוÄÌֶמר [ַוÄÌְמ֣רÍ] ָחטָ֔

Óָ׃   wְוַנַעְבד Íינ qד ֹאְיב iÌִמ Íנ lיל ִ̂ ה ַה ָ֗̇ ֑ר˚ת ְוַע ָ̇ ים ְוֶאת־ָהַעְ‹ ח ְיהָו֙ה 11ֶאת־ַהÊְָעל; oל›ְÌִַו 

יב  ְיֵביֶכ֙ם ִמÛָבִ֔ ד ֹאֽ oÌם ִמ ל ֶאְתכֶ֜ ֵ֨̂ Ìַל ַו sאÍח ְוֶאת־ְ‹מ Q̇ ן ְוֶאת־ִיְפ ַעל ְוֶאת־Êְָד֔ 9Êֶאת־ְיֻר

ַטח׃   wÊ Í֖ב›ְ ֵ̇ א 12ַו ֹ֕ י ל אְמרÍ לִ֔ ֹ֣ א ֲעֵליֶכ֒ם ַו˙ gÊ י־ַעּמ˚֮ן VנÊְ rֶל xמ › י־ָנחָ֞ EÔ Íְר֗א ִ̇  ַו

ם׃   wכÔְם ַמְל cה ֱאלֵֹהיכ ינÍ ַויהו\ sָעל r ֹ֣ ֶלr ִיְמל cי־מÔִ13ם ċ ר Êְַחְר ֶלr ֲא‹{ dה ַהּמ LÚה ִה ָ֗̇  ְוַע

ֶלr׃   wם מ cה ֲעֵליכ ן ְיהו� ה ָנת� ֵ֨Úם ְוִה ṗ ר ְ‹ֶאְל x›14ֲ֙̊א ם ֹאת �̇ ה ַוֲעַבְד יְר֣אÍ ֶאת־ְיהָו֗ Ė  ִאם־

 r ר ָמל9 x›ם ְוַגם־ַהֶּמֶ֙ל� ֲא ֶ֗̇ ם Áַם־ַא xה ִוְהִית י ְיהו7 Tıֶאת־ Íא ַתְמ֖ר ֹ֥ ם Êְֹק֔ל˚ ְול ẋ Íְ‹ַמְע

ם׃   wה ֱאלֵֹהיכ ר ְיהו\ hם ַאח ה15ֲעֵליכֶ֔ י ְיהו7 Tıם ֶאת־ cְמִריתÍ ה א ִתְ‹ְמעÊְ Í֣֙ק˚ל ְיהָו֔ ֹ֤  ְוִאם־ל

ם׃   wַבֲאֹבֵתיכÍ ם cכÊָ ה ה ַיד־ְיהו� ר ַהÁָ֖ד˚ל 16ְוָהְית' ֣בÍ Íְר֔אÍ ֶאת־ַהËָב\ ְ̂ ֙ה ִהְתַי ָ̇  Áַם־ַע

ם׃   wה ְלֵעיֵניכ c‡ה ֹע ר ְיהָו֔ x›ה ֲא pÎן 17ַה L̇ ה ְוִי  ֲה֤ל˚א ְקִציר־ִחÏִי֙ם ַהÌ֔˚ם ֶאְקָר֙א ֶאל־ְיהָו֔

ם  cה ִלְ‹֥א˚ל ָלכ י ְיהָו֔ PֵעינÊְ ר ֲעִ‡יֶת֙ם ם ַרÊָ֙ה ֲא‹� י־ָרַעְתכ� EÔ Íְר֗אÍ Íְד֣עÍ ר ֹק֖ל˚ת Íָמט7

ֶלr׃ wא 18סמ ר Ì֣Êַ˚ם ַה֑הÍא ַוÌִיָר֨ QָמטÍ ת ֹ֥ ה ֹקל ן ְיהו� �̇ Ìִה ַו א ְ‹מÍֵאל֙ ֶאל־ְיהָו֔  ַוÌְִקר�
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ל׃   VאÍה ְוֶאת־ְ‹מ Qד ֶאת־ְיהו ם ְמֹא֛ ל 19ָכל־ָהע\ ל ִהְתıַּל� ם ֶאל־ְ‹מÍאֵ֗  ַוÄÌְמ֨רÍ ָכל־ָהעָ֜

ל  ה ִלְ‹ֹא֥ ְפנÍ ַעל־Ôָל־ַחÄÏֵת֙ינÍ֙ ָרעָ֔ oי־ָיס EÔ תÍי} ְוַאל־ָנ֑מ cה ֱאלֹה י} ֶאל־ְיהו\ dַעד־ֲעָבדÊְ

ֶלr׃ wמ Íנ Qת 20סל Lם א ם ֲעִ‡יתֶ֔ ẋ אÍ ַא יָר֔ ִ̇ ל ֶאל־ָהָע֙ם ַאל־ OאÍאֶמר ְ‹מ ֹ֨ Ìַו 

ם׃   wָכל־ְלַבְבכÊְ ה Qם ֶאת־ְיהו }̇ ה ַוֲעַבְד י ְיהָו֔ Pֵמַאֲחר Í֙רÍ֙ס ָ̇ r ַאל־ את אַ֗ ֹ֑ Îה ַה Qל־ָהָרעÔָ

ָּמה׃  21 Vה Íה ילÔִ Íי־ֹת֥ ;̂ א ַי ֹ֥ ילÍ ְול א־י˚ע� ֹֽ ר ל הÍ ֲא‹� ֹ֗̇ י ַה Pי ׀ ַאֲחר TÔ ÍרÍ֑ס ָ̇ א  ֹ֖ י 22 ְול ֠Ôִ 

ם ֖ל˚  dה ַלֲע֥‡˚ת ֶאְתכ יל ְיהָו֔ Tי ה˚א ֚Ôִ ֑ד˚לÁָר ְ‹֣מ˚ ַהÍֲע֖בÊַ ˚ְיהָו֙ה ֶאת־ַעּ֔מ › ֤Ïֹא־ִי ֹֽ ל

ם׃   bי 23ְלע Tם ְוה˚ֵרית pַעְדכÊַ ל Pּלıַל ְלִהְת ה ֵמֲחֹד֖ יהָו֔ kא ל ֹ֣ יָלה ִּל֙י ֵמֲחט Rי ָחל ם ָאֹנכִ֗ 9Á 

ה׃   bה ְוַהְיָ‹ר Qב˚Ïַה rֶר ם Êְד{ ת 24ֶאְתכֶ֔ cֱאמÊֶ ˚ם ֹא֛ת }̇ ה ַוֲעַבְד r ׀ ְי֣ראÍ ֶאת־ְיהָו֗  א9

ם׃   wל ִעָּמכ ;Ëת ֲאֶ‹ר־ִהְג Lא Íי ְר֔א TÔ ם pָכל־ְלַבְבכÊְ25 ם }̇ עÁַ Íם־ַא sר ָ̇ ע∞  qְוִאם־ָהר 

ÛָֽפÍ׃ ִ̇ ם  cכÔְם־ַמְל kÁפ

ל׃  1 13 Vַעל־ִיְ‡ָרא r hים ָמל י ָ‹ִנ֔ Ṗ ›ְÍ ˚ָמְל֑כÊְ לÍה ָ‹֣א Qן־ָ‹נÊֶ 2 ˚ְבַחר־֨לÌִַו 

ל  ית־אֵ֔ VÊ ר ִים Êְִמְכָמ‡֙ Íְבה9 ַ֗ıל ַאְלÍִעם־ָ‹֜א Íְה֨יÌִָרֵאל֒ ַו‡ְÌִת ֲאָלִפי֮ם ִמ›ֶ ֹ֣ ָ‹֜אÍל ְ‹ל
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יו׃   bי‹ ְלֹאָהל ח א� hם ִ‹ּל ֶתר ָהעָ֔ xין ְוי yְנָימÊִ ת hִגְבעÊְ ן ֶלף ָהיÍ֙ ִעם־֣י˚ָנתָ֔ ן 3ְואֶ֗ r י˚ָנתָ֗ 9Ìַו 

ר Êְָכל־ָהָאֶ֙ר֙ץ  ע Êַ·˚פ� ַק֨ ָ̇ ים ְוָ‹אÍל֩  ẏ Ìְִ‹ְמ֖עıְ Íִלְ‹ kַבע ו ר Êְגֶ֔ x›י֙ם ֲא ִ̇ יב ıְִלְ‹ Rת ְנצ Pא

ים׃   Eָהִעְבר Íר ִיְ‹ְמ֖ע יב 4ֵלאֹמ֔ Tל֙ ֶאת־ְנצÍה ָ‹א �Ôר ִה ל ָ‹ְמ֣עÍ ֵלאֹמ֗  ְוָכל־ִיְ‡ָראֵ֞

ל׃   bÁְלÁִל ַהÍי ָ‹֖א Lם ַאֲחר ֲע֥קÍ ָהע� ָ̂ Ìִים ַו ẏ ל ıְÊִַלְ‹ qים ְוַגם־ִנְבַא‹ ִיְ‡ָרא ִ֔̇ ıְִלְ‹

ים5 ֶ‹ת ֲאָלִפי֙ם ıָָר‹ִ֔ O›ֶלף ֶרֶ֙כ֙ב ְו ים א� ל ְ‹לֹ‹ִ֨ ם ִעם־ִיְ‡ָראֵ֗ P׀ ְלִהָּלח Íים ֶנֶאְס֣פ ִ֞̇  Íְפִלְ‹

ֶון׃   bית א LÊ ת hִקְדמ ‡ ÌֲַעלÍ֙ ַוÌֲַח֣נÍ ְבִמְכמָ֔ kב ו ם ָלֹר֑ QÌת־ַה kר ַעל־ְ‡פ ם Ôַ֛ח˚ל ֲא‹{ י‹6ְועָ֕  ְואִ֨

ים  ֲחָוִחי֙ם ÍַבÛְָלעִ֔ kבÍ ְּמָע֤ר˚תÊַ ם ְתַחÊְ֣אÍ ָהעָ֗ EÌם ַו ‡ ָהע7 hÁי ִנ �Ô ˚י ַצר־֔ל TÔ Í֙ל ָרא Oִיְ‡ָרא

ים ÍַבÊֹֽר˚ת׃   ִרח; ְ̂ Í7 ÍÚַב xל֙ ע˚דÍד ְוָ‹א ד ְוִגְלע7 QÁ ֶרץ ן א{ ֔ËְֵרÌֶַאת־ַה Íְ֙בר bים ע  ְוִעְבִר֗

יו׃   bַאֲחר Íם ָחְר֥ד Qל ְוָכל־ָהע ָ֔ÁְלÁִר 8ַב x›ים ַלּמ˚ֵע֙ד ֲא ת ָימִ֗  ַוÌִיֶחל [ַוÌ֣˚ֶחל] ׀ ִ‹ְבע9

יו׃   bם ֵמָעל Qֶפץ ָהע \Ìל ַו 7ÁְלÁִל ַה qאÍא ְ‹מ ל ְולÄ־ב\ י 9ְ‹מÍאֵ֔ ‹Í ֵאלַ֔ TÁל ַהÍאֶמר ָ‹֔א ֹ֣ Ìַו 

ה׃   bַעל ָהֹעל hÌים ַו yה ְוַהְ·ָלמ Qא 10ָהֹעל 7Ê ל qאÍה ְ‹מ LÚה ְוִה ̊֙ ְלַהֲע֣ל˚ת ָהֹעלָ֔ י Ôְַכּלֹת  ַוְיהִ֗

א ָ‹֛אÍל ִלְקָרא֖ת˚ ְלָבֲרֽכ˚׃   LצÌֵל 11ַוÍאֶמר ָ‹֡א ֹ֣ Ìיָת ַו y‡ה ָע xל מ qאÍאֶמר ְ‹מ ֹ֥ Ìַו 
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ים  ים ֶנֱאָספ� ;̇ ים Íְפִלְ‹ ד ַהÌָמִ֔ P־ָב֙אָת֙ ְלמ˚עÄ֙ה ל ָ̇ י ְוַא ם ֵמָעלַ֗ ץ ָהעָ֜ י־ָנפַ֨ Eי־ָרִאיִת֩י כ EÔ

‡׃   bק 12ִמְכמ ַ֔ıֶאְתַא bיִתי ו yא ִחּל ֹ֣ ה ל Qי ְיהו LְפנÍ ל ָ֔ÁְלÁִים ֵאַל֙י ַה Ṙ ה ֵיְר֨דÍ ְפִלְ‹ ָ̇ ר ַע֠  ָוֹאמַ֗

ה׃ bה ָהֹעל cת 13סָוַאֲעל ָ̇ ֶאת־ִמְצַו֞ ְר א ָ‹מַ֗ ֹ֣ ָ̇ ל ְל 7Ôל ִנְסÍל ֶאל־ָ‹֖א lאÍאֶמר ְ‹מ ֹ֧ Ìַו 

ם׃   bל ַעד־ע˚ל qֶאל־ִיְ‡ָרא � ְ̇ ְמַלְכ kה ֶאת־מ ין ְיהו' ה ֵהכִ֨ ָ֗̇ י ַע TÔ r ֔Íָר ִצ x›ה ֱאלֶֹה֙י֙} ֲא ְיהו�

ה ְלָנִגי֙ד 14 הÍ ְיהו� ֨Íְֵלָב֗ב˚ ַוְיַצÔִ ›י Tה ֜ל˚ א ֩‹ ְיהָו֨ ֵ̃ Êִ םÍ־ָת֑קÄל � ְ̇ ה ַמְמַלְכ Q̇  ְוַע

ה׃ bְיהו zÍְר־ִצ w›ת ֲא Lא ָ̇ ְר א ָ‹מַ֔ ֹ֣ י ל ֚Ôִ ˚ַעל 15פַעל־ַעּ֔מ =Ìל ַו ָקם ְ‹מÍאֵ֗ gÌַו 

י‹׃   Eֵמ֖א˚ת א › L›Ôְ ˚ים ִעּ֔מ TְמְצאÚִל ֶאת־ָהָע֙ם ַהÍד ָ‹֗א ן ַוÌְִפֹק֣ yְנָימÊִ ת ל Áְִבע9 QÁְלÁִִמן־ַה

16 Íים ָח֥נ ;̇ ן Íְפִלְ‹ yְנָימÊִ ַבע xגÊְ ים ם ֹיְ‹ב; א ִעּמָ֔ gְמצÚִ֗נ˚ ְוָהָע֙ם ַהÊְ ן gל ְוי˚ָנתÍְוָ‹֞א 

‡׃   bה 17ְבִמְכמ dד ִיְפנ א‹ ֶאח\ ֹ֨ ים ָהר y›ה ָרא g›ֹים ְ‹ל ;̇ ה ְפִלְ‹ Lית ִמַּמֲחנ א ַהַּמְ‹ח�  ַוÌֵצ�

ל׃   bעÍ› ֶרץ ה ֶאל־א{ Qָעְפר rֶר }Ëא‹ 18ֶאל־ ֹ֨ ית ֹח֑ר˚ן ְוָהר PÊ rֶר cË ה א‹ ֶאָח֙ד ִיְפֶנ֔ ֹ֤  ְוָהר

ָרה׃ bÊים ַהִּמְד ֹבע; ְ̂ י ַה LÁף ַעל־ ֶרr ַהÁְ֔בÍל ַהÚְִ‹ק� xË ד ִיְפֶנ֙ה א 19סֶאח� ֹ֣  ְוָחָר֙‹ ל

ֶרב ֥א˚  cים ח ן ַיֲע֣‡Í ָהִעְבִר֔ ֚ıֶ ים ִ֔̇ י־ָאַמר [ָאְמ֣רÍ] ְפִלְ‹ EÔ ל sֶרץ ִיְ‡ָרא xל א א Êְֹכ֖ ִיָּמצֵ֔
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ית׃   E20ֲחנ ֙̊ ˚ ְוֶאת־ֵאת ֤̇ י‹ ֶאת־ַמֲחַרְ‹ Tְלט˚‹ א ים ִל֠ ẏ ל ַהıְִלְ‹ qָכל־ִיְ‡ָרא Íְר֥דÌֵַו 

ת ַמֲחֵרָ‹ֽת˚׃   qּ֔מ˚ ְואËֻ21ְוֶאת־ַקְר › ֹ֥ ים ְוִלְ‹ל ֵאתִ֔ gֲחֵרֹ‹֙ת ְול kים ַלּמ יָרה פִ֗ Tצıְה ַה ָהְיתָ֞  ו�

ן׃   bְרבËָיב ַה ;̂ ים Íְלַה yּמËְֻר ַ̃ ֶרב 22ִקְּל֖‹˚ן Íְלַה א ח� א ִנְמצָ֜ ֹ֨ ֶמת ְול  ְוָהָי֙ה Êְ֣י˚ם ִמְלחֶ֔

ן Êְֽנ˚׃   Qְלי˚ָנתÍ לÍא ְלָ‹֔א Pָּמצ ִ̇ ן ַו ר ֶאת־ָ‹֖אÍל ְוֶאת־י˚ָנת7 ם ֲא‹{ ד Ôָל־ָהעָ֔ ַוֲחִני֙ת Êְי9

‡׃23 bר ִמְכמ hל־ַמֲעב wים א ִ֔̇ ב ıְִלְ‹ 9̂ ס ַוÌֵֵצ֙א ַמ

ה ְוַנְעÊְָר֙ה 1 14 יו ְלכָ֗ א ֵכלָ֔ P‡ַ֙ע֙ר ֹנÚַל֙ ֶאל־ַהÍן־ָ‹אÊֶ ן אֶמר י˚ָנת� ֹ֨ Ìם ַו˚Ì֗י ַה Tַוְיה 

יד׃   EÁא ִה ֹ֥ יו ל ז Íְלָאב; ֶבר ַהּל7 Pר ֵמע c›ים ֲא ִ֔̇ ב ıְִלְ‹ 9̂ ה 2ֶאל־ַמ PְקצÊִ ל י˚ֵ‹֙בÍְוָ‹֗א 

י‹׃   Eֵמ֖א˚ת א › L›Ôְ ˚ר ִעּ֔מ x›ִמְג֑ר˚ן ְוָהָע֙ם ֲאÊְ ר x›ַחת ָהִרּ֖מ˚ן ֲא i̇ ה  ה 3ַהÁְִבעָ֔ gÌַוֲאִח 

א ֵא֑פ˚ד ְוָהָע֙ם  P‡֖ל˚ ֹנ›ִÊְ ה ן ׀ ְיהו� י Ôֹה� ס Êֶן־ֵעלִ֜ י ִאיָכ֣ב˚ד ׀ Êֶן־ıִיְנחָ֨ ֶבן־ֲאִח֡טÍב ֲאחִ֡

ן׃   bי˚ָנת r hי ָהל �Ô ע א ָיַד֔ ֹ֣ ב 4ל 9̂ ֲעֹב֙ר ַעל־ַמ kֽי˚ָנָת֙ן ל › Õ Êִ ר ַּמְעÊְ֗ר˚ת ֲא‹ֶ֨ kין ה PבÍ 

ם  L›ץ ְו ֶאָח֙ד Ê˚צֵ֔ bם ה O›ה ְו pÎֶבר ִמ qַלע ֵמָהע }Ûה ְוֵ‹ן־ַה ֔Îֶַלע ֵמָהֵעֶ֙ב֙ר ִמ �Ûים ֵ‹ן־ַה ִ֔̇ ıְִלְ‹

Úֶה׃   wד ס Qַבע׃5ָהֶאח bÁ לÍֶגב ֥מ cÚד ִמ ‡ ְוָהֶאח\ ֖פ˚ן ֣מÍל ִמְכמ7 ָ̂ ד ָמ֥צÍק ִמ ן ָהֶאח�  ַה·�
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ֶּלה6ס ים ָהאֵ֔ T֙ב ָהֲעֵרל ַ̂ ה ֶאל־ַמ יו ְלָכ֙ה ְוַנְעÊְָר֗ א ֵכלָ֗ P‡ַער ׀ ֹנ 9Úן ֶאל־ַה אֶמר ְיה˚ָנתָ֜ ֹ֨ Ìַו 

ט׃   bב ֥א˚ ִבְמע hרÊְ ∞יע יהָו֙ה ַמְע֔צ˚ר ְלה˚‹� kין ל Oי א TÔ Íנ ה ל7 Qה ְיהו י ַיֲע‡{ 7֙̊אÍל= אֶמר ל ֹ֤ Ìַו 

}׃ wְלָבבÔִ zי ִעְּמ r ִהְננ� ה לָ֔ Pְנט { pְלָבבÊִ ר x›ל־ֲאÔָ ה q‡יו ֲע א ֵכלָ֔ P‡ֶמ֙ר 8סֹנÄÌַ֨ו 

ם׃   wֲאֵליה Íינ ים ְוִנְגל; y›ים ֶאל־ָהֲאָנ ְחנÍ ֹעְבר; iה ֲאנ lÚן ִה ינÍ 9ְי֣ה˚ָנתָ֔ ה ֽיÄְמרÍ֙ ֵאלֵ֔ ֤Ôִֹאם־ 

ם׃   wה ֲאֵליה cא ַנֲעל ֹ֥ ינÍ ְול ֵ֔̇ ְדנÍ ַתְח ם ְוָעמ9 pֲאֵליכ Íנ qיעÁִַעד־ַה Íּמ ה יÄְמ֜רÍ 10ֹד֕ ֨Ôְֹוִאם־ 

נÍ ָהֽא˚ת׃   Qְוֶזה־ּל Íנ sָידÊְ ה Qם ְיהו י־ְנָתנ\ EÔ Íינ ב 11ֲע֤לÍ ָעֵל֙ינÍ֙ ְוָעלִ֔ ĥ ם ֶאל־ַמ  ַוÁָÌִ֣לÍ ְ‹ֵניהֶ֔

ם׃   b›־ÍאÊְר ִהְתַח ים ֲא‹{ ים ִמן־ַהֹחר; ה ִעְבִרי֙ם ֽיְֹצאִ֔ OÚים ִה ִ֔̇ ים ַוÄÌְמ֣רÍ ְפִלְ‹ ẏ ıְִלְ‹

יָעה 12 ינÍ ְונ˚ד� יו ַוÄÌְֽמרÍ֙ ֲע֣לÍ ֵאלֵ֔ א ֵכלָ֗ P‡ן ׀ ְוֶאת־ֹנ gה ֶאת־י˚ָנת בָ֜ ָ̂ י ַהַּמ  ַוÌֲַענÍ֩ ַאְנ‹ֵ֨

ר ם Ëָב7 cד פֶאְתכ iיÊְ ה Qם ְיהו י־ְנָתנ\ EÔ י ה ַאֲחַר֔ Pא ֵכָלי֙ו ֲעל O‡ן ֶאל־ֹנ אֶמר י˚ָנתָ֜ ֹ֨ Ìַו

ל׃   Vן 13ִיְ‡ָרא י י˚ָנתָ֔ Pִלְפנ Í֙לıְÌִ kיו ו יו ַאֲחר7 Qא ֵכל L‡יו ְוֹנ ן ַעל־ָיָדי֙ו ְוַעל־ַרְגלָ֔ ַעל י˚ָנתָ֗ 9Ìַו 

יו׃   bת ַאֲחר Lיו ְממ˚ת Qא ֵכל L‡יו 14ְוֹנ Qא ֵכל L‡ן ְוֹנ ה י˚ָנת� 'Ôר ִה ה ֲא‹ֶ֨ ה ָהִראֹ‹ָנ֗ gÔי ַהַּמ הִ֞ ְ̇  ַו

ה׃   wֶמד ָ‡ד ה צ{ Qי ַמֲענ י‹ Ôְַבֲחצ� yים א Tֶעְ‡רÔְ15 ה ַבָ‚ֶד֙ה ה ַבַּמֲחנ� ִה֩י ֲחָרָד֨ ְ̇  ַו
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ים׃   Eת ֱאלֹה iËי ְלֶחְר ה; ְ̇ ֶרץ ַו ז ָהאָ֔ 9Áְר ִ̇ ָּמה ַו sם־הÁַ Íית ָחְר֖ד ֙ב ְוַהַּמְ‹חִ֔ ָ̂ ם ַהַּמ Íְבָכל־ָהעָ֔

ם׃16 ֹֽ ֶלr ַוֲהל LÌה ֶהָה֛מ˚ן ָנ֖מ˚ג ַו �Úן ְוִה yְנָימÊִ ת hִגְבעÊְ לÍִֹ̂פי֙ם ְלָ‹֔א פ ַוÌְִר֤אÍ ַה

ין 17 Lה א lÚְוִה Íְפְק֔דÌִ kו Íנ r ֵמִעּמ7 י ָהל9 א Íְר֔אÍ מ; g־נÍְקדıִ ˚ ֔̇ ר ִא x›ל ָלָע֙ם ֲאÍאֶמר ָ‹֗א ֹ֣ Ìַו 

יו׃   bא ֵכל L‡ן ְוֹנ Qה ֲא֧ר˚ן 18י˚ָנת י־ָהָי֞ EÔ ים yיָ‹ה ֲא֣ר˚ן ָהֱאלֹה ;Áה ַה ֔Ìֲָאִח kל֙ לÍאֶמר ָ‹א ֹ֤ Ìַו 

ל׃   Vי ִיְ‡ָרא LְבנÍ אÍם ַה֖ה˚Ì֥Êַ ים ן ְוֶהָה֗מ˚ן 19ָהֱאלֹה� ר ָ‹אÍל֙ ֶאל־ַהÔֹהֵ֔ �ÊËִ ד י ע9  ַוְיהִ֗

ב ֶלr ָה֖ל˚r ָור7 LÌים ַו ִ֔̇ ה ְפִלְ‹ PַמֲחנÊְ ׃  פֲאֶ‹֙ר{ wף ָיד ן ֱאֹס֥ qהÔֹל ֶאל־ַהÍאֶמר ָ‹֛א ֹ֧ Ìַו

ֶרב ִאי֙‹ 20 ה ח� ה ָהְיתָ֜ ֵ֨Úה ְוִה אÍ ַעד־ַהִּמְלָחמ7 ֹ֖ ˚ ַוÌָב ֔̇ ר ִא x›ל ְוָכל־ָהָע֙ם ֲאÍק ָ‹֗א PעÎָÌִַו 

ד׃   ה ְמֹאֽ ה Áְד˚ל\ QמÍְמה Íה ר Êְ21ֵרעֵ֔ י֙ם Ôְֶאְת֣מ˚ל ִ‹ְל֔‹˚ם ֲא‹ֶ֨ ִ̇ ים ָה֤יÍ ַלıְִלְ‹  ְוָהִעְבִר֗

ן׃   bל ְוי˚ָנתÍר ִעם־ָ‹֖א ל ֲא‹{ ְהי˚֙ת ִעם־ִיְ‡ָראֵ֔ Eָּמה ל יב ְוַגם־הֵ֗ yה ָסב cַּמֲחנ kÊ ם ָע֥לÍ ִעּמ�

22 Í֥קÊְְדÌַ kים ו ẏ סıְ Íִלְ‹ Qי־נ EÔ Íְמ֔ע b› ַהר־ֶאְפַרִ֙י֙םÊְ ים RאÊְְתַח Eל ַהּמ י‹ ִיְ‡ָראֵ֜  ְוֹכל֩ אִ֨

ה׃   bִּמְלָחמÊַ ם cָּמה ַאֲחֵריה lה 23ַגם־ה ִּמְלָחמָ֔ ל ְוהַ֨ sא ֶאת־ִיְ‡ָראÍם ַה֖ה˚Ì֥Êַ ה  ַוÌ֧˚ַ‹ע ְיהו�

ֶון׃   bית א LÊה ֶאת־ Qר24ָעְבר ם ֵלאֹמ֗ ‡ Ì֣Êַ˚ם ַה֑הÍא ַוÌֶֹאל֩ ָ‹֨אÍל ֶאת־ָהעָ֜ hÁל ִנ Lי‹־ִיְ‡ָרא Eְוא 
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ם  Qל־ָהעÔָ ם iא ָטע ֹֽ י ְול ְיבַ֔ ֙י ֵמֹא֣ ִ̇ ְמ ַ̃ ֶרב ְוִנ ֶחם ַעד־ָהעֶ֗ אַכל לֶ֜ ֹ֨ ִאי‹ ֲאֶ‹ר־י ָא֣רÍר ָה֠

ֶחם׃ bה׃  25סל wי ַהָ‚ד Lנıְַעל־ › hי ְדב ַער ַוְיה� 7Ìַב Íא gÊ ֶרץ Qא ָהָע֙ם 26 ְוָכל־ָהא ֹ֤  ַוÌָב

ה׃   bם ֶאת־ַהְ·ֻבע Qא ָהע Lי־ָיר EÔ יו ִ֔ıֶאל־ ֙̊ יג ָיד R‚ְוֵאין־ַמ › ֶלËְ rב7 Pה ה qÚַער ְוִה ֔Ìֶַאל־ַה

ר Êְָי֔ד˚ 27 x›֙ה ֲאÏֶה ַהַּמ Oח ֶאת־ְקצ יע∞ ָאִבי֮ו ֶאת־ָהָע֒ם ַוÌְִ‹לַ֗ TÊ›ְַהÊְ ע א־ָ‹מַ֗ ֹֽ ן ל gְוי˚ָנת 

יו׃   bְרָנה] ֵעינ ֹא֖ ָ̇ רÄָנה [ַו ָ̇ יו ַו ִ֔ıֶאל־ ֙̊ ֶ‹ב ָיד �Ìַו › ת ַהËְב7 Êְ Èַיְער9 Qל א˚ת ֥ÊְֹטÌִַע֩ן 28ַוÌַַו 

אַכל  ֹ֥ י‹ ֲאֶ‹ר־י ר ָא֥רÍר ָהא� י} ֶאת־ָהָע֙ם ֵלאֹמ֔ Rיע∞ ָאב ִ֨Ê›ְע֩∞ ִהÊֵ›ְאֶמר ַה ֹ֗ Ìם ַו ָהעָ֜ Vי‹ מ אִ֨

ם׃   bַעף ָהע QÌם ַו˚Ìֶ֑חם ַה cי29ל רÍ ֵעיַנ֔ י־ֹא֣ EÔ ־ָנ֙אÍֶרץ ְרא י ֶאת־ָהא7 ר ָאב; iן ָעכ  ַוÄÌֶ֨מ֙ר ֽי˚ָנתָ֔

ה׃   wÎַה › iבËְ ט hי ְמע ִ̇ ְמ י ָטעַ֔ TÔ30 יו Qל ֹאְיב iם ִמְ·ל ל ַהÌ˚֙ם ָהעָ֔ oל ָאכ י לÍ֩א ָאֹכ֨ ִ֡Ô ף  אַ֗

ים׃   Ė ה ıְÊִַלְ‹ QÔה ַמ א־ָרְבת\ ֹֽ ה ל �̇ י ַע �Ô א ר ָמצ7 x›ים 31ֲא ִ֔̇  ַוÌ֤Êַ ÍÔ֞Ìַ˚ם ַההÍ֙א ıְÊִַלְ‹

ד׃   ם ְמֹאֽ Qַעף ָהע \Ìָנה ַו ֹ֑ ‡ ַאÌָל Q32ִמִּמְכמ Íְק֨חÌִל] ַו ַעט] ָהָע֙ם ֶאל־ָ‹ָלל [ַהָ·לָ֔ oÌַע‡ [ַוÌַַו 

ם׃   bËם ַעל־ַה Qאַכל ָהע ֹ֥ Ìְרָצה ַו ר ַוÌְִ‹ֲחטÍ־א7 Qי ָבק LְבנÍ ר אן Íָבק� ֹ֧ ידÍ ְלָ‹אÍל֙ 33צ RÁÌַַו 

י ַהÌ֖˚ם  i־ֵאלÍֹּלÁֽ ם ֶ֔̇ אֶמר Êְַגְד ֹ֣ Ìם ַו 7Ëל ַעל־ַה ה ֶלֱאֹכ֣ Qיהו kאים ל ם ֹחט� ה ָהע� LÚר ִה ֵלאֹמ֔
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ה׃   bד˚לÁְ ֶבן י‹34א{ Tי‹ ‹˚֜ר˚ ְוא י‹Í ֵאַל֩י אִ֨ TÁם ַה ם ָלהֶ֡ ẋ ם ַוֲאַמְר צÍ ָבעָ֡ �ı לÍאֶמר ָ‹֣א ֹ֣ Ìַו 

ם  ‹Í ָכל־ָהעָ֜ ִ֨ÁÌַם ַו 7Ëל ֶאל־ַה ה ֶלֱאֹכ֣ Qיהו kל Íא־ֶתֶחְט֥א ֹֽ ם ְול ֶ֔̇ ם Êֶָז֙ה ַוֲאַכְל �̇ הÍ Íְ‹ַחְט ְ‡יֵ֗

ם׃   b›־Íֲחט›ְÌְִיָלה ַו hד˚ ַהּל י‹ ‹˚֧ר˚ ְבי� Tל ִלְב֥נ˚ת35א ה ֹא֣ת˚ ֵהחֵ֔ יהו7 kח∞ ל qÊל ִמְזÍֶבן ָ‹֛א �Ìַו 

ה׃ bיהו kח∞ ל qÊם ׀ 36פִמְז xָזה ָבה ָנֹב֥ ְיָלה ו� ים ׀ לַ֜ ִ֨̇ ה ַאֲחֵר֩י ְפִלְ‹ gל ֵנְרדÍאֶמר ָ‹֡א ֹ֣ Ìַו 

ה s‡י} ֲע cֵעינÊְ ב˚Ï֥ל־ַהÔָ Íאְמ֔ר ֹ֣ Ìי‹ ַו ר Êֶָה֙ם אִ֔ Oא־ַנְ‹א ֹֽ ֶקר ְול ֗Êֶֹמ֙רסַעד־֣א˚ר ַהÄÌַ֨ו

ים׃   Eם ֶאל־ָהֱאלֹה ֹ֖ ה ֲהל ן ִנְקְרב\ ים37ַהÔֹהֵ֔ ִ֔̇ י ְפִלְ‹ Pֵאֵר֙ד ַאֲחר kים ה אלֹהִ֔ VÊ ֙לÍל ָ‹א oא›ְÌִַו 

הÌ֥Êַ Í˚ם ַהֽהÍא׃   Qא ָענ ֹ֥ ל ְול sד ִיְ‡ָרא ם Êְי9 qנ ְ̇ ל Ú֣ıִ˚ת 38ֲהִת ֖Ôֹ ם ֹ֔ ֽ‹Í ֲהל ֣Áֹ לÍאֶמר ָ‹֔א ֹ֣ Ìַו 

את ַהÌֽ˚ם׃   ֹ֖ Îאת ַה \Ïה ַהַח ְית� bה ה ם Íְד֣עÍ Íְר֔אÊַ Íּמָ֗ ה ַהּמ˚ִ‹֙יע֙∞ 39ָהע7 י ַחי־ְיהָו֗ TÔ 

ם׃   bל־ָהעÔִָמ Íה qין ֹענ Lת ְואÍי ֣מ˚ת ָי֑מ TÔ י ן Êְנ; י ִאם־ֶיְ‹֛נ˚ Êְי˚ָנת\ �Ô ל אֶמר40ֶאת־ִיְ‡ָראֵ֔ ֹ֣ Ìַו 

 Íְמ֤רÄÌד ַו ֶבר ֶאח7 Pה ְלע cי ִנְהי ן Êְִנ֔ gֲאִנ֙י ְוי˚ָנת kד ו ֶבר ֶאחָ֔ Pְלע Íְ֙הי Ė ֙ם  ֶ̇ ל ַא ֶאל־Ôָל־ִיְ‡ָראֵ֗

ה׃ V‡י} ֲע cֵעינÊְ ב˚Ï֥ל ַהÍי 41סָהָע֙ם ֶאל־ָ‹֔א Lה ֱאלֹה אֶמר ָ‹֗אÍל ֶאל־ְיהו� ֹ֣ Ìַו 

אÍ׃   bם ָיצ ן ְוָ‹֖אÍל ְוָהע\ ד י˚ָנת� ים ַוÌִָּלכ� yָבה ָתמ gל ה qי 42ִיְ‡ָרא ילÊֵ Íיִנ֕ ִ֕ıל ַהÍאֶמר ָ‹֔א ֹ֣ Ìַו 
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ן׃   bד י˚ָנת qָּלכÌִי ַו yנÊְ ן gין י˚ָנת qבÍ43 יָתה y‡ה ָע xי מ יָדה ּל; �Áן ַה אֶמר ָ‹אÍל֙ ֶאל־֣י˚ָנתָ֔ ֹ֤ Ìַו 

י ָאֽמÍת׃ ‹ ִהְננ� hבËְ ט iי ְמע ה ֲאֶ‹ר־Êְָיד� �Ïה ַהַּמ י Êְִקצֵ֨ ִ̇ ְמ ם ָטעַ֜ ן ַוÄÌֶמ֩ר ָטֹע֨ ַוÁֶÌַד־֣ל˚ י˚ָנתָ֗

ן׃  44 bת י˚ָנתÍ֖מ ָ̇ י־֥מ˚ת  EÔ ף yה י˚ס ים ְוֹכ֣ ה ֱאלֹה; ה־ַיֲע‡{ ֽÔֹ לÍאֶמר ָ‹֔א ֹ֣ Ìם45 ַו אֶמר ָהעָ֜ ֹ֨ Ìַו 

יָלה  ה ַהÄÎ֮ת Êְִיְ‡ָרֵאל֒ ָחלִ֗ gד˚לÁְה ַה ָ‡ה ַהְי‹Íעָ֨ ר ָע֠ x›֙ת ֲאÍן ׀ ָימ ֶאל־ָ‹֗אÍל ה י˚ָנת�

ם ה ַוÌְִפÍË֥ ָהע� pÎם ַה˚Ì֣ה ַה Q‡ים ָע י־ִעם־ֱאלֹה� EÔ ְרָצה ̊֙ אַ֔ ›Äת ר oל ִמַ‚ֲער ֞ıַֹחי־ְיהָו֙ה ִאם־ִי

ת׃ V־מÄן ְול Q46סֶאת־י˚ָנת Íים ָהְל֥כ ;̇ ים Íְפִלְ‹ ẏ י ıְִלְ‹ qל ֵמַאֲחרÍַעל ָ‹֔א 9Ìַו 

ם׃   bב47ִלְמק˚מ gמ˚אÊְ יו ָכל־ֹאְיבָ֡ �Ê יב ׀ Tֶחם ָסב gּלÌִל ַו sה ַעל־ִיְ‡ָרא QכÍד ַהְּמל iל ָלכÍְוָ‹֛א 

יע∞׃   E›ה ַיְר cל ֲאֶ‹ר־ִיְפנ ים Íְבֹכ֥ ִ֔̇ י צ˚ָב֙ה Íַבıְִלְ‹ OְבַמְלכÍ ֶבֱא֜ד˚םÍ ִבְבֵני־ַעּ֨מ˚ןÍ ׀

הÍ׃48 Vד ֹ‹ס iÌל ִמ qל ֶאת־ִיְ‡ָרא L̂ Ìַק ַו sֶאת־ֲעָמל r hÌִיל ַו ַע‡ חַ֔ 9Ìי 49ס ַו PנÊְ Íְ֙הי EÌַו 

ה  QÚַט ְ̃ ם ַה L›ב ְו ם ַהÊְִכיָר֙ה ֵמַר֔ O› יו י ְבֹנתָ֔ Ṗ י ÍַמְלÔִי־֑‹Íע∞ ְוֵ‹֙ם ְ‹ ן ְוִיְ‹ו; ָ‹֔אÍל י˚ָנת\

ל׃   kר 50ִמיכ qן־נÊֶ ר ̊֙ ֲאִביֵנ֔ ם ַ‡ר־ְצָבא O›ַעץ ְו ַעם Êַת־ֲאִחימ7 ֶ‹ת ָ‹֔אÍל ֲאִחיֹנ֖ Pְוֵ‹֙ם א 

ל׃Ë֥51˚ד ָ‹ֽאÍל׃   Vן־ֲאִביאÊֶ ר qי־ַאְבנ Eר ֲאב Lל ְונÍי־ָ‹֛א Eי‹ ֲאב ס ְוק�
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י‹ 52 Rל־אÔָ לÍה ָ‹֜א י ָ‹֑אÍל ְוָראָ֨ Pל ְימ ֖Ôֹ ים ִ֔̇ ה ַעל־ıְִלְ‹ gי ַהִּמְלָחָמ֙ה ֲחָזק Rה ְ̇  ַו

יו׃ bֵאל Íה qַאְספÌִַיל ַו סÊÁִ˚֙ר ְוָכל־Êֶן־חַ֔

ֶלr ַעל־ַעּ֖מ˚ 1 15 ח ְיהָו֙ה ִלְמָ‹ֳח� ְלמֶ֔ oי ָ‹ל אֶמר ְ‹מÍֵאל֙ ֶאל־ָ‹֔אÍל ֹאתִ֨ ֹ֤ Ìַו 

ה׃ bי ְיהו LְברËִ ע ְל֖ק˚ל ה ְ‹מַ֔ ġ ל ְוַע sי 2סַעל־ִיְ‡ָרא ִ̇ ְד ה ְצָב֔א˚ת ıַָק֕ gה ָאַמ֙ר ְיהו ֤Ôֹ 

ִים׃   bֲעלֹ֖ת˚ ִמִּמְצרÊַ rֶר ֔ËֶÊַ ֙̊ ם ל ל ֲאֶ‹ר־‡\ sק ְלִיְ‡ָרא qה ֲעָמל ת ֲאֶ‹ר־ָע‡\ l3א r ֩ה לֵ֨ ָ̇  ַע

י‹  Tה ֵמא ָ֞̇ יו ְוֵהַמ ל ָעל7 א ַתְחֹמ֖ ֹ֥ ֙ם ֶאת־Ôָל־ֲאֶ‹ר־֔ל˚ ְול ֶ̇ ֲחַרְמ kק ְוה ה ֶאת־ֲעָמלֵ֗ יתָ֜ EÔְוִה

ל ְוַעד־ֲחֽמ˚ר׃ QמÁָה ִמ ק ִמ֣·˚ר ְוַעד־‡ֶ֔ ֹעֵלל֙ ְוַעד־י˚ֵנ֔ Vה מ ע ָ‹אÍל֙ 4סַעד־ִא·ָ֗ oַוְיַ‹ּמ 

ה׃   bדÍי‹ ְיה ים ֶאת־א� ֶרת ֲאָלפ; י ַוֲע‡{ yֶלף ַרְגל cִים א iים ָמאת Ìְִפְקֵד֙ם ÏְÊַָלאִ֔ kם ו ֶאת־ָהעָ֔

ַחל׃  5 bÚÊַ ֶרב QÌק ַו sיר ֲעָמל Tל ַעד־עÍא ָ‹֖א ֹ֥ רÍ 6 ַוÌָב י ְלכÍ֩ סֻ֨ יִנ֡ ֵ̃ ל־ַה wל אÍאֶמר ָ‹֣א ֹ֣ Ìַו 

ם Qֲעל˚תÊַ ל י ִיְ‡ָראֵ֔ PנÊְל־Ôָיָתה ֶחֶ֙ס֙ד ִעם־ R‡ה ָע ָ֞̇ ִסְפ֙} ִעּ֔מ˚ ְוַא י ıֶן־ֹאֽ ˚r ֲעָמֵלִק֗ ֣̇ ְר֜דÍ ִמ

ק׃   Vֲעָמל r˚ ֥̇ י ִמ ַסר ֵקינ; \Ìִים ַו ֲחִויָל֙ה Ê˚ֲא� ֔‹Íר 7ִמִּמְצר7 Vק מ sל ֶאת־ֲעָמלÍ֖א›ָ r iÌַו 

ִים׃   bי ִמְצר Lנıְר ַעל־ c›ים 8ֲא ם ֶהֱחר� Qל־ָהעÔָי ְוֶאת־ ק ח7 q־ֲעָמלrֶל wג מ iֶאת־ֲאג ‡ ֛ıְֹתÌִַו 
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ֶרב׃   bים 9ְלִפי־ח Rר ְוַהִּמְ‹נ ב ַהˆÄ֩ן ְוַהÊָָק֨ ג ְוַעל־ֵמיט9 ם ַעל־ֲאגָ֗  ַוÌְַחֹמל֩ ָ‹֨אÍל ְוָהעָ֜

 È ס ֹאת\ qה ְוָנמ ה ְנִמְבז\ ם ְוָכל־ַהְּמָלאכ� א ָא֖בÍ ַהֲחִרימ7 ֹ֥ ְוַעל־ַהÔִָרי֙ם ְוַעל־Ôָל־ַהÏ֔˚ב ְול

ימÍ׃ Eר׃  10פֶהֱחר ל ֵלאֹמֽ qאÍה ֶאל־ְ‹מ ְיִה֙י Ëְַבר־ְיהָו֔ kי 11 ו ִ̇ ְכ oי־ִהְמל EÔ י ִ̇ ְמ  ִנחַ֗

ק  iְזעÌִל ַו ים ַוÌִַ֙ח֙ר ִלְ‹מÍאֵ֔ yא ֵהק ֹ֣ י ל hָברËְי ְוֶאת־ ֲחַר֔ kי־ָ‹֙ב ֵמא EÔ rֶל ֶאת־ָ‹אÍל֙ ְלמֶ֔

ְיָלה׃   bל־ַהּלÔָ ה Qל 12ֶאל־ְיהו ד ִלְ‹מÍאֵ֜ ַ֨ÁÌֶֻקר ַו ֑ÊֹÊַ לÍאת ָ‹֖א iל ִלְקר lאÍם ְ‹מ �Ô›ְÌַַו 

ל׃   bÁְלÁִֶרד ַה qÌר ַו Ìֲַעֹב֔ k֙ב וÛֹÌִד ַו ̊֙ ָי֔ יב ל �̂ ה ַמ ֵ֨Úְרֶמָ֙ל֙ה ְוִהÔַל ַהÍא־ָ‹֤א bÊ ר א13ֵלאֹמ֗ ֹ֥  ַוÌָב

ה׃   bר ְיהו iבËְִתי ֶאת־ ה ֲהִקיֹמ֖ יהָו֔ k֙ה ל ָ̇ אֶמר ֣ל˚ ָ‹֗אÍל Êָ֤רrÍ ַא ֹ֧ Ìל ַוÍל ֶאל־ָ‹֑א qאÍמ›ְ

ע∞׃  14 Vי ֹ‹מ ר ָאֹנכ; ר ֲא‹{ י ְו֣ק˚ל ַהÊָָק֔ ה Êְָאְזנ7 cÎאן ַה ֹ֥ ה ֽק˚ל־ַהˆ dמÍ ל אֶמר ְ‹מÍאֵ֔ ֹ֣ Ìַו 

ַען 15 iר ְלמ ב ַהˆÄ֙ן ְוַהÊָָק֔ oל ָהָע֙ם ַעל־ֵמיט oר ָחמ י ֱהִבי֗אÍם ֲא‹ֶ֨ Tל ֵמֲעָמֵלקÍאֶמר ָ‹֜א ֹ֨ Ìַו 

ְמנÍ׃ kר ֶהֱחר qת˚Ìי} ְוֶאת־ַה pה ֱאלֹה gח∞ ַליהו ֶרף 16סְזֹב֖ אֶמר ְ‹מÍֵאל֙ ֶאל־ָ‹֔אÍל ֶה֚ ֹ֤ Ìַו 

ר׃ VÊËַ ˚אֶמר] ֖ל ֹ֥ Ìַו] ÍְמרÄÌְיָלה ַו י ַהּל7 hה ֵאל ר ְיהו� �ÊËִ ר יָדה ְּל� ֵא֩ת ֲא‹ֶ֨ TÁסְוַא

ה ַוÌְִמָ‹ֲח� 17 ָ̇ ל א7 qי ִיְ‡ָרא Lא‹ ִ‹ְבט ֹ֛ י} ר ֙ה Êְֵעיֶנ֔ ָ̇ ן ַא ל ֲה֗ל˚א ִאם־ָקֹט֤ אֶמר ְ‹מÍאֵ֔ ֹ֣ Ìַו 
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ל׃   Vַעל־ִיְ‡ָרא rֶל cה ְלמ ה 18ְיהו� ָ֞̇ r ְוַהֲחַרְמ Pאֶמר ל ֹ֗ Ìַו rֶר ה Êְד7 Qָלֲח� ְיהו›ְÌִַו 

ם׃   bם ֹאת Qּל˚תÔַ ד i֔ב˚ ע ġ ק ְוִנְלַחְמ ַחÏִָאי֙ם ֶאת־ֲעָמלֵ֔ k֣ק˚ל 19ֶאת־הÊְ ָ̇ ְע h־ָ‹מÄָּמה ל  ְול\

ה׃ bי ְיהו LֵעינÊְ ע hַע‡ ָהר i̇ ל ַו ַ֙ע֙ט ֶאל־ַהָ·לָ֔ ַ̇ ה ַו ל20סְיהו7 אֶמר ָ‹֜אÍל ֶאל־ְ‹מÍאֵ֗ ֹ֨ Ìַו 

 rֶל xיא ֶאת־ֲאַג֙ג מ ה ָוָאבִ֗ ִני ְיהו7 ֶרr ֲאֶ‹ר־ְ‹ָלח9 cËÊַ r ה ָוֵאלֵ֕ ֙י Êְ֣ק˚ל ְיהָו֔ ִ̇ ר ָ‹ַמְ֙ע ֲא‹�

י׃   ִ̇ ְמ kק ֶהֱחר qק ְוֶאת־ֲעָמל ֶרם 21ֲעָמלֵ֔ sית ַהח T›ר ֵרא QָבקÍ אן ֹ֥ ל צ ם ֵמַהָ·ל� ח ָהע' ַ֨̃ Ìִַו 

ל׃   bÁְלÁִÊַ {י cה ֱאלֹה יהו\ kח∞ ל ֛Êֹל 22ִלְז אֶמר ְ‹מÍאֵ֗ ֹ֣ Ìַו 

ה  ע∞ Êְ֣ק˚ל ְיהו7 ים  Ôְִ‹ֹמ֖ יהָו֙ה Êְֹע֣ל˚ת Íְזָבחִ֔ kֶפץ ל Oַהח

ים׃   ֶלב ֵאיל� Lיב ֵמח ַבח ֔ט˚ב  ְלַהְק‹; xÎע֙∞ ִמ ה ְ‹ֹמ֨ OÚִה

ר 23 ים ַהְפצ� ֶון Íְתָרפ; ִרי  ְוא\ י ַחÏַאת־ֶקֶ֙ס֙ם מֶ֔ RÔ

ֶלr׃ wִמּמ zְמָאְסÌִה  ַו ר ְיהָו֔ ֙ ֶאת־Ëְב9 ָ̇ ַען ָמַאְ֙ס סַי֗

י 24 RÔ {י pָברËְה ְוֶאת־ Qי־ְיהו Eıי ֶאת־ ִ̇ ְר iי־ָעב EÔ אִתי אֶמר ָ‹֤אÍל ֶאל־ְ‹מÍֵאל֙ ָחטָ֔ ֹ֨ Ìַו 

ם׃   bק˚לÊְ ע hם ָוֶאְ‹מ י 25ָיֵר֙אִת֙י ֶאת־ָהעָ֔ י ְו֣‹Íב ִעּמִ֔ yאתÏָא ֶאת־ַח Qא נ ה ‡\ ָ֕̇  ְוַע
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ה׃   bיהו kה ל cֲחו ַ̇ ›ְ w֙ה 26ְוא ָ̇ י ָמַאְ֙ס RÔ r א ָא֖‹Íב ִעּמ7 ֹ֥ אֶמר ְ‹מÍֵאל֙ ֶאל־ָ‹֔אÍל ל ֹ֤ Ìַו 

ל׃ Vַעל־ִיְ‡ָרא rֶל cה ִמְה֥י˚ת מ ה ַוÌְִמָאְס� ְיהָו֔ ר ְיהָו֔ ל 27סֶאת־Ëְב9 qאÍב ְ‹מ ֥ÛֹÌִַו 

ע׃   kר ָ̃ Ìְִכַנף־ְמִעי֖ל˚ ַוÊִ ק LֲחזÌֶַכת ַו pה 28ָלל ע ְיהָו֜ ל ָקַר֨ אֶמר ֵאָלי֙ו ְ‹מÍאֵ֔ ֹ֤ Ìַו 

Óָ׃   wב ִמּמ˚Ïַ֥ה zְלֵרֲע È י} ַהÌ֑˚ם Íְנָתָנ֕ cל ֵמָעל lת ִיְ‡ָראÍת־ַמְמְל֧כ wל 29א ַצח ִיְ‡ָראֵ֔ Pְוַג֙ם נ 

ם׃   VחÚָא ְלִהÍם ֖ה א ָאד� ֹ֥ י ל TÔ ם sחÚָא ִי ֹ֣ ר ְול q̃ א ְיַ‹ ֹ֥ א 30ל ִני נ� LדÊְÔַ ה ָ֗̇ אִתי ַע אֶמר ָחטָ֔ ֹ֣ Ìַו 

י}׃   wה ֱאלֹה יהו\ kיִתי ל qֲחו ַ̇ ›ְ Eי ְוה ל ְו֣‹Íב ִעּמִ֔ sֶגד ִיְ‡ָרא xי ְונ י־ַעּמ; Vֶגד ִזְקנ ל31נ{ qאÍב ְ‹מ›ָ \Ìַו 

ה׃ bיהו kל לÍ֖א›ָ Íח i̇ ›ְÌִל ַוÍי ָ‹֑א Pֵאַל֙י ֶאת־ֲאַג֙ג 32סַאֲחר Í›י RÁל ַה אֶמר ְ‹מÍאֵ֗ ֹ֣ Ìַו 

ֶות׃ bר ַמר־ַהּמ ן ס\ qג ָאכ אֶמר ֲאגָ֔ ֹ֣ Ìת ַו ֑Úֹג ַמֲעַד hיו ֲאג ֶלr ֵאלָ֔ PÌק ַו ֶלr ֲעָמלֵ֔ xסמ

ף 33 ֵ֨Û›ַַוְי { pים ִאּמ ;›Úָל ִמ iÔ›ְ ִ̇ } Ôֵן־ ֶ֔Êה ָנִ‹י֙ם ַחְר ר ִ‹Ôְל� ל Ôֲַא‹ֶ֨ אֶמר ְ‹מÍאֵ֔ ֹ֣ Ìַו 

ל׃ bÁְלÁִÊַ ה Qי ְיהו Lג ִלְפנ ל ֶאת־ֲאג� ה 34סְ‹מÍא� ָתה ְוָ‹֛אÍל ָעל\ ל ָהָרמ7 qאÍמ›ְ rֶל LÌַו 

ת ָ‹ֽאÍל׃   iְבעÁִ ˚י֖תÊֵל֙ ַעד־֣י˚ם מ˚֔ת˚ 35ֶאל־Íל ִלְר֤א˚ת ֶאת־ָ‹א ף ְ‹מÍאֵ֜  ְולÄ־ָיסַ֨

ל׃ Vל ַעל־ִיְ‡ָראÍֶאת־ָ‹֖א rי י־ִהְמל� EÔ ם ה ִנחָ֔ gל ַויהוÍל ֶאל־ָ‹֑א qאÍל ְ‹מ LÊי־ִהְתַא EÔפ
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י 1 16 Tל ַוֲאנÍל ֶאל־ָ‹֔א PÊ֙ה ִמְתַא ָ̇ ל ַעד־ָמַת֙י ַא ה ֶאל־ְ‹מÍאֵ֗ אֶמר ְיהָו֜ ֹ֨ Ìַו 

י  ית־ַהַּלְחמִ֔ VÊ י ְ‹ָלֲח֙} ֶאל־ִי‹9 wא r Oֶמן ְול א ַקְרְנ¡ ‹ֶ֗ ל ַמּלֵ֨ sַעל־ִיְ‡ָרא r ֹ֖ יו ִמְּמל ִ֔̇ ְמַאְס

ֶלr׃   wי מ יו ל; יִתי Êְָבנ� י־ָרא� EÔ2ִני ע ָ‹֖אÍל ַוֲהָרג7 iְוָ‹מ r יr ֵאלֵ֔ Pֵאל֙ אÍאֶמר ְ‹מ ֹ֤ Ìס ַו

אִתי׃   bÊ ה Qיהו kח∞ ל ֥Êִֹלְז ָ֔̇ ַמְר gְוא { ח Êְָיֶד֔ 9̃ ִ̇ ת Êָָק֙ר  oה ֶעְגל אֶמר ְיהָו֗ ֹ֣ Ìי 3ַו h›אָת ְלִי  ְוָקר\

י}׃   wר ֵאל hת ֲאֶ‹ר־ֹאמ Lי א ġ לִ֔ ה Íָמַ‹ְח ֲע‡ֶ֔ ַ̇ ר־ w›ת ֲא Pיֲע֙} א Eי א˚ד ֹנכִ֗ bַבח ְוא 7ÎÊַ4 ‡ַע 9Ìַו 

אֶמר  ֹ֖ Ìי ָהִעי֙ר ִלְקָרא֔ת˚ ַו Oִזְקנ Íֶחְר֞דÌֶֶחם ַו ית ל7 PÊ א ֹ֖ ה ַוÌָב ר ְיהָו֔ xÊËִ ר x›ת ֲא ל ֵא֚ ְ‹מÍאֵ֗

}׃   wא˚Ê ם ֹ֥ ַבח 5ָ‹ל 7ÎÊַ י ;̇ ם ִא ְתַקÍ Í›֔Ëְָבאת{ Eאִתי ה ָ֔Ê יהָו֙ה kח∞ ל ֤Êֹאֶמר ׀ ָ‹֗ל˚ם ִלְז ֹ֣ Ìַו 

ַבח׃   bÎם ַל cא ָלה יו ַוÌְִקר\ ‹ ֶאת־ִיַ‹֙י ְוֶאת־Êָָנ֔ OËב 6ַוְיַק ְרא ֶאת־ֱאִליא7 hÌם ַו י Êְב˚אָ֔ Tַוְיה 

ה ְמִ‹יֽח˚׃   Qֶגד ְיהו r נ{ אֶמר א= ֹ֕ Ì7ַו Íה lט ֶאל־ַמְרא �Ê ַ̇ ל ַאל־ ה ֶאל־ְ‹מÍאֵ֗ אֶמר ְיהָו֜ ֹ֨ Ìַו 

ִים ה ַלֵעיַנ֔ xָאָד֙ם ִיְרא bי ה RÔ ם ר ִיְרֶא֙ה ָהָאָד֔ א ֲא‹� ֹ֗ י ׀ ל TÔ Íיה ẏ י ְמַאְס TÔ ˚ק˚ָמ֖ת ∞È ְוֶאל־Áְֹב֥

ב׃   bה ַלֵּלב ה ִיְרא{ Qאֶמר 8ַויהו ֹ֕ Ìל ַו sאÍי ְ‹מ Pִלְפנ Íה qֲעִברÌַב ַו יָנָד֔ Tא ִיַ‹֙י ֶאל־ֲאב  ַוÌְִקר�

ה׃   bר ְיהו iא־ָבח ֹֽ ה ל cזÊָם־Áַ9  ה׃ bר ְיהו i־ָבחÄה ל cזÊָם־Áַ אֶמר ֹ֕ Ìה ַו י ַ‹ּמ7 h›ר ִי LֲעבÌַַו 
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ה 10 Qר ְיהו i־ָבחÄי ל אֶמר ְ‹מÍֵאל֙ ֶאל־ִי‹ַ֔ ֹ֤ Ìל ַו sאÍי ְ‹מ Pיו ִלְפנ QנÊָ ת iי ִ‹ְבע ר ִי‹= LֲעבÌַַו 

ֶּלה׃   VאÊָ11 ה LÚן ְוִה טָ֔ ָ̃ ר ַה אֶמר ֚ע˚ד ָ‹א9 ֹ֗ Ìָעִרי֒ם ַוÚְַה Íּמ ל ֶאל־ִיַ‹֮י ֲהת9 PאÍאֶמר ְ‹מ ֹ֨ Ìַו 

ה׃   ב ַעד־Ä֥Ê˚ ֹפֽ י לÄ־ָנֹס֖ �Ô ÍÚ ה ְוָקחֶ֔ gל ֶאל־ִיַ‹֙י ִ‹ְלח OאÍאֶמר ְ‹מ ֹ֨ Ìאן ַו ֹ֑ ˆÊַ ה cֹרע

ִאי12 ִים ְו֣ט˚ב ֹר֑ hה ֵעינ Lי ִעם־ְיפ ח ַוְיִביֵא֙הÍ֙ ְו֣הÍא ַאְדמ˚ִנ֔ oל›ְÌִםפ ַוÍה ֥ק אֶמר ְיהו� ֹ֧ Ìַו

ה ֽהÍא׃   י־ז{ EÔ Íה qֶרב ֶאָחי֒ו 13ְמָ‹ח xקÊְ ֮̊ ח ֹאת ֶמן ַוÌְִמ‹9 ֶרן ַה·ֶ֗ xל ֶאת־ק ח ְ‹מÍאֵ֜ ַ֨̃ Ìִַו 

ָתה׃ bָהָרמ rֶל qÌל ַו ָקם ְ‹מÍאֵ֔ gÌְעָלה ַו ד ֵמַהÌ֥˚ם ַה֖הÍא ָומ7 ח ֽרÍח∞־ְיהָו֙ה ֶאל־Ëִָו֔ oְצל ִ̇ ַו

ה׃  14ס bת ְיהו Lה ֵמא Qח∞־ָרעÍֽר Í˙ iֲעת EבÍ לÍם ָ‹֑א Tָרה ֵמע Qה ס  ַוÄÌְמ֥רÍ 15 ְו֧רÍח∞ ְיהו�

}׃   ẇ ה ְמַבִע Qים ָרע א ֽרÍח∞־ֱאלֹה� יו ִהÚֵה־נ' י־ָ‹֖אÍל ֵאל7 Vי} 16ַעְבד xֲעָבד Í֙א ֲאֹדֵנ֙נ  יÄַמר־נ�

ן  LÁה ְוִנ י} ֽרÍח∞־ֱאלִֹהי֙ם ָרעָ֔ ְה֨י˚ת ָעל� EÊ ה ן Ú֑ÔִÊַ˚ר ְוָהָי֗ PÁע∞ ְמַנ qי‹ ֹיד י} ְיַבְק֕‹Í אִ֕ ְלָפֶנ֔

r׃ bָי֖ד˚ ְו֥ט˚ב לÊְן 17פ ֵ֔Áיב ְלַנ Tי‹ ֵמיט י ִא֚ א לִ֗ g־נÍיו ְרא אֶמר ָ‹֖אÍל ֶאל־ֲעָבד7 ֹ֥ Ìַו 

י׃   bם ֵאל cית ַהַּלְחִמ֒י 18ַוֲהִביא˚ת PÊ ן ְלִיַ‹֮י PÊ יִתי ה ָראִ֜ ֵ֨Úאֶמר ִה ֹ֗ Ìים ַו ד ֵמַהÚְָעִר֜  ַוÌַַע֩ן ֶאחָ֨

ה ִעּֽמ˚׃   Qַאר ַויהו ֹ֑̇ י‹  Tר ְוא QבËָ ְנ֥ב˚ןÍ ה י‹ ִמְלָחמ� ִיל ְוא� Áֵן ְוִגÊ֨˚ר חַ֜ ע∞ ַנ֠ Pח 19ֹיד iל›ְÌִַו 
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אן׃   ֹֽ ˆÊַ ר ד Êְִנz ֲא‹{ י ֶאת־Ëָו� ה ֵאל= אֶמר ִ‹ְלח\ ֹ֕ Ìי ַו ים ֶאל־ִי‹7 י20ָ‹֛אÍל ַמְלָאכ; ח ִי‹ַ֜ ַ֨̃ Ìִַו 

ד Êְ֖נ˚ ֶאל־ָ‹ֽאÍל׃   ח Êְַיד־Ëָו� ד ַוÌְִ‹ל= ים ֶאח7 ;Îי ִע ִין Íְגד� אד ַי֔ ֹ֣ א 21ֲח֥מ˚ר ֶלֶ֙ח֙ם ְונ ֹ֤  ַוÌָב

ים׃   Eא ֵכל L‡ְיִהי־֖ל˚ ֹנ kד ו ֽהÍ ְמֹא֔ PֱאָהבÌֶיו ַו ד ְלָפנ7 Ìֲַעֹמ֖ kל וÍל 22ָדִו֙ד ֶאל־ָ‹֔אÍח ָ‹֔א  ַוÌְִ‹ל9

י׃   bֵעינÊְ ן qָצא ח י־מ\ EÔ י א ָדִו֙ד ְלָפַנ֔ ר ַיֲעָמד־נ� י ֵלאֹמ֑ h›ְה֤י˚ת 23ֶאל־ִי EÊ ה  ְוָהָי֗

ח ְלָ‹אÍל֙ ְו֣ט˚ב ֔ל˚  oָי֑ד˚ ְוָרוÊְ ן PÁר ְוִנ˚Ú֖Ôִו�ד ֶאת־ַהËָ ח iל ְוָלקÍח∞־ֱאלִֹהי֙ם ֶאל־ָ‹֔אÍֽר

ה׃ bח∞ ָהָרעÍיו ֥ר Qָרה ֵמָעל פְוס\

ה 1 17 ר ִליהÍד7 x›ה ֲא ְס֔פÍ ‡ֹֹכ֖ gאÌֵה ַו ֲחֵניֶה֙ם ַלִּמְלָחמָ֔ kים ֶאת־מ Ṙ  ַוÌַַאְס֨פÍ ְפִלְ‹

ים׃   EּמËַ ֶפס ה Êְא{ Qֵבין־ֲעֵזקÍ ה Ìֲַח֛נÊֵ Íין־‡˚ֹכ֥ k2ו Íֲח֖נÌַ kו Íי‹־ִיְ‡ָרֵאל֙ ֶנֶאְס֔פ Eל ְואÍְוָ‹֤א 

ים׃   Ė את ıְִלְ‹ iה ִלְקר Qִמְלָחמ Íַעְר֥כÌַה ַו ֶמק ָהֵאל7 PעÊְ3 ים ֶאל־ָהָה֙ר Rים ֹעְמד ִ֞̇  Íְפִלְ‹

ם׃   wיֵניהÊֵ ְיא hÁה ְוַה pÎר ִמ Qים ֶאל־ָהה ל ֹעְמד� lה ְוִיְ‡ָרא ֔Îֶַנִ֙י֙ם ִמַּמֲח֣נ˚ת 4ִמÊֵי‹־ַה Eא א OצÌֵַו 

ֶרת׃   bַאּ֖מ˚ת ָוז › L› ˚ְב֕הÁָ ת �Áת ְ‹֖מ˚ ִמ ים Áְָלי\ ִ֔̇ ֶ‹֙ת ַעל־רÄ֔‹˚ ְוִ‹ְר֥י˚ן ıְ5ִלְ‹  ְו֤כ˚ַבע ְנֹח֨

ת׃   w› ים ְנֹחֽ ים ְ‹ָקל; ים ֣הÍא ָל֑בÍ ›Íִמְ‹ַקל֙ ַהִ·ְר֔י˚ן ֲחֵמֶ‹ת־ֲאָלפ� ת 6ַקְ‡ַק‚; iִמְצחÍ 
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יו׃   bֵתפÔְ ין LÊ ת›ֶ יו ְוִכי֥ד˚ן ְנֹח֖ ֶ‹ת ַעל־ַרְגל7 ים 7ְנֹח֖ ְרגִ֔ ץ] ֲחִני֗ת˚ Ôְִמנ˚֙ר ֹאֽ Pְוָחץ [ְוע 

יו׃   bְלָפנ r Lה ֹהל QÚ ִ̂ א ַה L‡ל ְוֹנ pְרזÊַ ים ֶבת ֲחִני֔ת˚ ֵ‹‹־ֵמ֥א˚ת ְ‹ָקל; xְקָר֙א 8ְוַלהÌִד ַו Ìֲַעֹמ֗ kו 

י  ִ֗̇ י ַהıְִלְ‹ Tה ֲה֧ל˚א ָאֹנכ r ִמְלָחמ7 ָּמה ֵתְצ֖אÍ ַלֲעֹר֣ ם ל\ אֶמר ָלהֶ֔ ֹ֣ Ìל ַו ת ִיְ‡ָראֵ֔ ֶאל־ַמַעְרֹכ֣

י׃   bד ֵאל Lי‹ ְוֵיר ם א; ים ְלָ‹֔אÍל ÊְרÍ־ָלכ{ T֙ם ֲעָבד ֶ̇ ִני 9ְוַא ָ֔Ô֙י ְוִה ִ̇ ם ִא Oל ְלִהָּלח  ִאם־יÍכַ֞

ם  ċ ים ַוֲעַבְד יֶתם ָל֙נÍ֙ ַלֲעָבִד֔ Rיו ִוְהי ̊֙ ְוִהÔִיתִ֔ י ֽאÍַכל־ל Rים ְוִאם־ֲאנ yם ַלֲעָבד cָלכ Íינ ְוָהי�

נÍ׃   bי‹10ֹאת י אִ֔ T־לÍנ ְ̇ ה  pÎם ַה˚Ì֣ל ַה qי ֶאת־ַמַעְר֥כ˚ת ִיְ‡ָרא ִ̇ ְפ י ֵחר= י ֲאִנ֗ ִ֔̇  ַוÄÌֶ֨מ֙ר ַהıְִלְ‹

ַחד׃   bה י Qָּלֲחמ E11ְונ Í˙ iחÌֵֶּלה ַו sי ָהא ;̇ י ַהıְִלְ‹ LְברËִל ֶאת־ ע ָ‹אÍל֙ ְוָכל־ִיְ‡ָראֵ֔ oמ›ְÌִַו 

ד׃ ְר֖אÍ ְמֹאֽ EÌי ְו֖ל˚ 12פַו ה Íְ‹֣מ˚ ִי‹ַ֔ ית ֶלֶ֙ח֙ם ְיהÍָד֔ LÊה ִמ ֗Îֶי ַה י‹ ֶאְפָרתִ֜  ְוָדִו֩ד Êֶן־אִ֨

ים׃   E›א ַבֲאָנ \Ê ן qל ָזקÍי ָ‹֔א PימÊִ ›֙ים ְוָהִאי yה ָבנ gי־ִיַ‹֙י 13ְ‹ֹמנ VנÊְ ת›ֶ ֹ֤ ְל֜כÍ ְ‹ל ֨Ìֵַו 

ה  ר ָהְלכÊַ Íִּ֙מְלָחמָ֔ יו ֲא‹� ֶ‹ת Êָָנ֗ ֹ֣ ם ׀ ְ‹ל P›ה ְו ים ָהְל֥כÍ ַאֲחֵרי־ָ‹֖אÍל ַלִּמְלָחמ7 ַהÁְֹדלִ֔

ה׃   bי ַ‹ּמ ב ְוַהְ·ִל‹; יָנָד֔ Tֲאב Íִ֙מְ‹ֵנ֙הÍ ֗כ˚רÊְב ַה gלָֹ‹֙ה 14ֱאִליא›ְÍ ן ט7 ָ̃ ד ֣הÍא ַה  ְוָדו;

י ָ‹ֽאÍל׃ Lַאֲחר Íים ָהְל֖כ אן15סַהÁְֹדלִ֔ ֹ֥ ל ָ‹֑אÍל ִלְר֛ע˚ת ֶאת־צ ב ֵמע9 Q›ָו r Lְוָדו�ד ֹהל 
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ֶחם׃   bית־ל VÊ יו ים ֽי˚ם׃16ָאב; ב ַאְרÊָע� q̂ ב ַוÌְִתַי sם ְוַהֲער PÔ›ְי ַה ;̇ ‹ ַהıְִלְ‹ iÁÌִפ ַו

ה 17 pÎֶחם ַה cה ל ה ַוֲעָ‡ר\ ֔Îִֶלי֙א ַה ָ̃ ת ַה oא ְלַאֶח֙י֙} ֵאיפ ד Êְ֗נ˚ ַקח־נ� Tי ְלָדו אֶמר ִי‹ַ֜ ֹ֨ Ìַו 

י}׃   wה ְלַאח cַּמֲחנ kץ ה Lֶלף 18ְוָהר יא ְלַ‡ר־ָהא7 ב; ָ̇ ֶּלה  ָחָל֙ב ָהאֵ֔ wי ה Oֶרת ֲחִרצ ֵאת ֲע‡ֶ֜  ְו֠

ח׃   b̃ ִ̇ ם  QתÊָד ְלָ‹֔ל˚ם ְוֶאת־ֲעֻר ְפֹק֣ ִ̇ ל 19ְוֶאת־ַאֶח֙י֙}  י‹ ִיְ‡ָראֵ֔ Tל ְוֵהָּ֙מ֙ה ְוָכל־אÍְוָ‹֤א 

ים׃   Ė ים ִעם־ıְִלְ‹ ה ִנְלָחמ; ֵאל7 bֶמק ה qעÊְ20 ֙ןÄˆֶאת־ַה › ֤ÏֹÌִֶקר ַו ֗ÊֹÊַ ד ם Ëִָו֜ ֵ֨Ô›ְÌַַו 

ה  ֲעָרכָ֔ ִיל ַהÌֵֹצ֙א ֶאל־ַהּמ9 ָלה ְוַהחַ֗ ָ֔Áַהַּמְע Ä֙בÌָי ַו הÍ ִי‹7 QÍר ִצ ֶלÔַ rֲא‹{ ֔Ìֵא ַו g‚Ìִר ַו ַעל־ֹ‹מֵ֔

ה׃   bִּמְלָחמÊַ Íע qה׃  21ְוֵהר bאת ַמֲעָרכ iה ִלְקר Qים ַמֲעָרכ ִ֔̇ r ִיְ‡ָרֵאל֙ Íְפִלְ‹ ֲעֹר֤ ַ̇  ַו

ל22 iא›ְÌִא ַו ֹ֕ ה ַוÌָב ָרץ ַהַּמֲעָרכ7 QÌים ַו ר ַהÔֵלִ֔ Pיו ַעל־ַי֙ד ‹˚מ ים ֵמָעלָ֗ ד ֶאת־ַהÔֵלִ֜  ַוËָ ›֩ÏֹÌִִו֨

יו ְלָ‹ֽל˚ם׃   Qי ְ‹֤מ˚23ְלֶאח ִ֨̇ ה Áְָלָי֩ת ַהıְִלְ‹ ִים ע˚לֶ֞ י‹ ַהÊֵַנ֡ Tה א PÚם ְוִה ר ִעּמָ֗ PÊא ׀ ְמַדÍְו֣ה 

ד׃   EוËָ ע hמ›ְÌִֶּלה ַו sים ָהא TָברËְÔַ ר qÊים ַוְיַד ִ֔̇  ְוֹכל֙ 24ִמÁַ֙ת ִמַּמֲער˚ת [ִמַּמַעְר֣כ˚ת] ıְִלְ‹

ד׃   יְר֖אÍ ְמֹאֽ EÌיו ַו י‹ ַוÌָֻנ֙סÍ֙ ִמıָָנ֔ yם ֶאת־ָהא Qְרא˚תÊִ ל י‹ ִיְ‡ָראֵ֔ Tי‹ 25א Tאֶמר ׀ א ֹ֣ Ìַו 

י‹  ָהָיה ָהאִ֨ ה ו� pל ֹעל qף ֶאת־ִיְ‡ָרא Lי ְלָחר �Ô ה ֔Îֶֹעֶל֙ה ַה bי‹ ה Rל ַהְּרִאיֶת֙ם ָהא ִיְ‡ָראֵ֗
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ה  יו ַיֲע‡{ ית ָאבִ֔ PÊ ן־֔ל˚ ְוֵא֙ת ֶ̇ ̊֙ ִי ˙Êִ֗ד˚ל ְוֶאת־Áָ ר›ֶ ֶלr ׀ ֹע֣ xַהּמ ÍÚ ÍÚ ַיְעְ‹ר{ ֶ֜Ôֲאֶ‹ר־ַי

ל׃   Vִיְ‡ָראÊְ י ה ָלִאי֙‹26ָחְפ‹; ֮̊ ֵלאֹמ֒ר ַמה־Ìֵָע‡ֶ֗ ים ִעּמ Tים ָהֹעְמד ל־ָהֲאָנ‹ִ֞ wד א אֶמר Ëִָו֗ ֹ֣ Ìַו 

ָעֵרל֙  wי ה Ṙ י ַהıְִלְ‹ י מִ֗ TÔ ל sל ִיְ‡ָרא ה ֵמע9 Qıיר ֶחְר ז ְוֵהס� י ַהּלָ֔ Ṫ ר ַיÔֶ֙ה ֶאת־ַהıְִלְ‹ ֲא‹�

ים׃   EÌים ַח ף ַמַעְר֖כ˚ת ֱאלֹה� י ֵחֵר֔ TÔ ה ֔Îֶה 27ַה ֣Ôֹ ר ה ֵלאֹמ֑ cÎר ַה ם ËָÔַב\ ̊֙ ָהעָ֔ אֶמר ל ֹ֤ Ìַו 

ÍÚ׃   wÔר ַי י‹ ֲא‹{ ה ָלא; ים 28ֵיָע‡ֶ֔ y›֖ר˚ ֶאל־ָהֲאָנÊְַדÊְ ֔ד˚לÁָיו ַה Tע ֱאִליָא֙ב ָאח oמ›ְÌִַו 

אן ָהֵהÚָ֙֙ה  ֹ֤ ט ַהˆ ָ̇ ְמעַ֨ ›ְ י ָנטַ֜ ָ̇ ְוַעל־מִ֨ ְד ה ָיַר֗ xÎאֶמר ׀ ָלָּמה־ ֹ֣ Ìד ַו ב Êְָדִו֜ ַחר־ַא֩ף ֱאִליאָ֨ EÌַו

׃   ָ̇ ְד bה ָיר Qַען ְר֥א˚ת ַהִּמְלָחמ י ְלמ= ִ֗Ô { ע∞ ְלָבבֶ֔ י ֶאת־ְזֹדְנ� ְוֵא֙ת ֹר֣ ִ̇ ְע י ָיד9 ר ֲאנ� ָ֔ÊִּמְדÊַ

ר ֽהÍא׃  29 ה ֲה֖ל˚א Ëָב\ ָ̇ יִתי ע7 ה ָע‡; ד מ{ אֶמר Ëִָו֔ ֹ֣ Ìר 30 ַו ̊֙ ֶאל־֣מÍל ַאחֵ֔ ֶאְצל Vב מ ֤ÛֹÌִַו 

ר ָהִראֽ‹˚ן׃   QבËָÔַ ר הÍ ָהָע֙ם Ëָבָ֔ ה ַוְיִ‹ב� pÎר ַה gבËָÔַ אֶמר ֹ֖ Ìר 31ַו c›ים ֲא ְמעÍ֙ ַהËְָבִר֔ b·Ìְַו 

הÍ׃   Vח ָ̃ Ìִל ַוÍי־ָ‹֖א Vִלְפנ Íד �ÁÌַד ַו yוËָ ר xÊËִ32 ם Qל ֵלב־ָאד ֥ıֹל ַאל־ִיÍִו֙ד ֶאל־ָ‹֔אËָ אֶמר ֹ֤ Ìַו 

ה׃   wÎי ַה �̇ ם ִעם־ַהıְִלְ‹ hְוִנְלח r יו ַעְב�Ëְ ֵילֵ֔ א תÍַכל֙ 33ָעל7 ֹ֤ ד ל אֶמר ָ‹֜אÍל ֶאל־Ëִָו֗ ֹ֨ Ìַו 

יו׃ bֻערÚְה ִמ Qי‹ ִמְלָחמ ה ְו֛הÍא א� ָ̇ ַער אַ֔ י־נ9 EÔ ˚ם ִעּ֑מ qה ְלִהָּלח ֔Îֶי ַה Ṫ ָלֶלֶ֙כ֙ת ֶאל־ַהıְִלְ‹
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ֲאִר֙י ְוֶאת־ַהË֔˚ב34ס bא ה אן Íב� ֹ֑ ˆÊַ יו � ְלָאב;Ëְה ַעְב ה ָהי' אֶמר Ëִָו֙ד ֶאל־ָ‹֔אÍל ֹרעֶ֨ ֹ֤ Ìַו 

ֶדר׃   Vה ֵמָהע c‡ א ֙י 35ְוָנ‡\ ִ̇ י ְוֶהֱחַזְ֙ק ָקם ָעלַ֔ gÌיו ַו yıי ִמ ִ̇ ְל 9̂ יו ְוִה יו ְוִהÔִת; אִתי ַאֲחר�  ְוָיצ'

יו׃   Ė יו ַוֲהִמי י Êִ36ְזָק֔נ˚ ְוִהÔִת; ִ֨̇ ָהָיה ַהıְִלְ‹ } ו� pËה ַעְב gÔב ִה˚Ë֖ם־ַהÁַ י ת־ָהֲאר� wם א �Á 

ים׃ EÌים ַח ת ֱאלֹה� ף ַמַעְרֹכ֖ י ֵחֵר֔ TÔ ם ד ֵמהֶ֔ ל ַהÎֶ֙ה Ôְַאח9 Oה37סֶהָער  ַוÄÌֶמ֮ר Ëִָו֒ד ְיהָו֗

ה pÎי ַה ;̇ ד ַהıְִלְ‹ iÌִני ִמ ילֵ֔ ִ̂ ב ֣הÍא ַי ֔Ëֹד ַה 9ÌִמÍ ֲאִר֙י bד ה oÌִני ִמ לַ֜ ִ̂ ר ִה אֶמר סֲא‹ֶ֨ ֹ֨ Ìַו

r׃   bה ִעּמ ה ִיְהי{ Qיהו kו r ן ֥ק˚ַבע 38ָ‹֤אÍל ֶאל־Ëִָו֙ד לֵ֔ יו ְוָנת= ֔Ëִָו֙ד ַמËָל ֶאת־Í֤א›ָ › ֵ֨ÊְלÌַַו 

‹ ֹא֖ת˚ ִ‹ְרֽי˚ן׃   LÊְלÌַַו ˚›֑Äת ַעל־ר›ֶ ֶאל 39ְנֹח֖ ֣Ìֹיו ַו ֜Ëָל ְלַמ ְרÊ˚ ֵמעַ֨ ד ֶאת־ַח֠ TוËָ ר ֣ÁְֹחÌַַו 

יִתי  yÛא ִנ ֹ֣ י ל TÔ ֶּלה qאÊָ ֶכת ל ָלל{ א אÍכ= ֹ֥ ד ֶאל־ָ‹֗אÍל ל אֶמר Ëִָו֜ ֹ֨ Ì֒ה ַוÛָא־ִנ ֹֽ י ל TÔ ָלֶלֶכ֮ת

יו׃   bד ֵמָעל ם Ëָו; Lַחל40ַוְיִסר ַ֡Úים ׀ ִמן־ַה Tי־ֲאָבנ Vה ַחֻּלק g·ְבַחר־֣ל˚ ֲחִמÌִָי֗ד˚ ַוÊְ ˚ח ַמְק֜ל ַ֨̃ Ìִַו 

י׃   Ė ‹ ֶאל־ַהıְִלְ‹ hÁÌִט ְוַקְּל֣ע˚ ְבָי֑ד˚ ַוÍְל֖קÌַַבÍ ˚ים ֲאֶ‹ר־֛ל י ָהֹרע� ָתם Êְִכלִ֨ ֶ‡ם ֹא֠ gÌַו

יו׃  41 bה ְלָפנ QÚ ִ̂ א ַה L‡י‹ ֹנ ד ְוָהא� yוËָב ֶאל־ qְוָקר r Lי ֹהל ִ֔̇ י42 ַוÌֵֶ֙ל� ַהıְִלְ‹ �̇ ט ַהıְִלְ‹ �ÊÌַַו 

ה׃   wה ַמְרא Lי ִעם־ְיפ ַער ְוַאְדֹמנ; ה ַנ֔ gי־ָהי EÔ Íה sְבזÌִד ַו ה ֶאת־Ëָו; ֙י 43ַוÌְִרא{ ִ̇ אֶמר ַהıְִלְ‹ ֹ֤ Ìַו 
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יו׃ bאלֹהÊֵ ד י ֶאת־Ëָו; �̇ ל ַהıְִלְ‹ י Êַַּמְק֑ל˚ת ַוְיַקּל� hא־ֵאל bה ב \̇ י־ַא EÔ ִכי ֶלב ָאֹנ֔ xד ֲהכ ֶאל־Ëִָו֔

ת 44 iְלֶבֱהמÍ ִים hְר� ְל֥ע˚ף ַהָ·מ g‡Êְָנ֙ה ֶאת־ ְ̇ י ְוֶא ה ֵאלַ֔ gד ְלכ yוËָי ֶאל־ ;̇ אֶמר ַהıְִלְ‹ ֹ֥ Ìַו 

ה׃ wְבִכי֑ד˚ן 45סַהָ‚דÍ ית TַבֲחנÍ ֶרב cחÊְ י א ֵאלַ֔ gÊ ֙ה ָ̇ י ַא ִ֔̇ אֶמר Ëִָו֙ד ֶאל־ַהıְִלְ‹ ֹ֤ Ìַו 

׃   ָ̇ ְפ kר ֵחר ל ֲא‹{ qי ַמַעְר֥כ˚ת ִיְ‡ָרא lה ְצָב֔א˚ת ֱאלֹה g֙ם ְיהו›ֵÊְ {י א־ֵאלֶ֗ bי ב Tם46ְוָאֹנכ˚Ìַ֣ה 

ה  Oֶגר ַמֲחנ xı י ִ֜̇ ַת י} ְוָנ֨ י ֶאת־ֽרÄְ‹֙} ֵמָעלֶ֔ Rַוֲהִסֹרת { י ְוִהÔִיתִ֗ ה Êְָיִד֜ ה ְיַסÁְֶר֩} ְיהָו֨ ֡Îֶַה

ים  ‹ ֱאלֹה; Lי י �Ô ֶרץ ְדעÔָ Í֙ל־ָהאָ֔ Vֶרץ ְוי ת ָהא7 9ÌְלַחÍ ִים hה ְל֥ע˚ף ַהָ·מ ֔Îֶם ַה˚Ì֣י֙ם ַה ִ̇ ְפִלְ‹

ל׃   Vיהָו֙ה47ְלִיְ‡ָרא kי ל RÔ ה יע∞ ְיהו7 T›˚ית ְיה ֶרב Íַבֲחנ; א Êְח{ ֹ֛ י־ל EÔ ה ֔Îֶל ַה gה ָ̃ ְדעÔָ Í֙ל־ַה Vְוי 

נÍ׃   VָידÊְ ם cן ֶאְתכ iה ְוָנת ד 48ַהִּמְלָחמָ֔ yוËָ את ב ִלְקר9 hְקרÌִַו rֶל LÌי ַו ִ֔̇ ם ַהıְִלְ‹ gי־ק EÔ ְוָהָי֙ה 

י׃   Ė את ַהıְִלְ‹ iה ִלְקר Qָרץ ַהַּמֲעָרכ \Ìד ַו ר Ëִָו֔ Pִלי 49ַוְיַמה ֶ֗Ôד ֶאת־ָי֜ד˚ ֶאל־ַה  ַוÌְִ‹ַל֩ח Ëִָו֨

ל  ֥ıֹÌִִמְצ֔ח˚ ַוÊְ ע ָהֶאֶ֙ב֙ן oÊְט ִ̇ י ֶאל־ִמְצ֑ח˚ ַו ;̇ r ֶאת־ַהıְִלְ‹ iÌע ַו ם ֶאֶ֙ב֙ן ַוְיַקּלַ֔ ח ִמ·\ ַ֨̃ Ìִַו

ְרָצה׃   bיו א Qנıָי 50ַעל־ ;̇ r ֶאת־ַהıְִלְ‹ iÌֶבן ַו ַלע Íָבאֶ֔ x̃ Êַ ֙י ִ̇ ד ִמן־ַהıְִלְ‹ RוËָ ק  ַוÌֱֶחַז֨

ד׃   EוËַָיד־Êְ ין Lֶרב א cְוח Íה s51ַוְיִמית ˚Êְר ח ֶאת־ַח֠ 9̃ Ìִי ַו ִ֜̇ ד ֶאל־ַהıְִלְ‹ ִוד ַוÌֲַעֹמ֨ ֠Ëָ ָרץ gÌַו 
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ם  Qר˚ÊÁִ ת Lי־מ EÔ ים �̇ È ֶאת־רÄ֑‹˚ ַוÌְִר֧אÍ ַהıְִלְ‹ QÊְכָרת־Ìִַו Íה ְתתֵ֔ ְעָרÈ֙ ַוְיֹמ֣ ַ̇ È ִמ Ìְִ‹ְלפ� kו

סÍ׃   ְיא52ַוÌָנ¢ ים ַעד־Ê˚ֲא� גַ֔ ִ֔̇ ÌְִרËְפÍ֙ ֶאת־ַהıְִלְ‹ kו Íע ה ַוÌִָר֗ ל ִויהÍָד֜ מÍ ַאְנֵ‹֩י ִיְ‡ָראֵ֨  ַוÌָק�

ת ְוַעד־ֶעְקֽר˚ן׃   hÁִים ְוַעד־ ֶרr ַ‹ֲעַר֔ xדÊְ י֙ם ִ̇ י ְפִלְ‹ Oְלל kח Í֞לıְÌִ kי ֶעְק֑ר˚ן ו Pד ַ‹ֲער hְוע

ם׃  53 wֶאת־ַמֲחֵניה ÍÛ ֖›ֹÌָים ַו ẏ י ְפִלְ‹ Pק ַאֲחר ֹ֖ ל ִמËְל י ִיְ‡ָראֵ֔ PנÊְ Í֙֙ב›ֻÌִָו֙ד 54 ַוËָ ח õ Ìִַו 

ם Êְָאֳהֽל˚׃ יו ‡\ QלÔִֵם ְוֶאת־ הÍ ְירÍָ‹ל7 qי ַוְיִבא ִ֔̇ א‹ ַהıְִלְ‹ ֹ֣ סֶאת־ר

א55 בָ֔ ָ̂ ר ַה ר ֶאל־ַאְבֵנ֙ר ‡9 י ָאמַ֗ ִ֔̇ את ַהıְִלְ‹ ד ֹיֵצ֙א ִלְקר9  ְוִכְר֨א˚ת ָ‹֜אÍל ֶאת־Ëִָו֗

י׃   ִ̇ ְע bִאם־ָיד rֶל cי־ַנְפְ‹� ַהּמ Vר ח אֶמר ַאְבֵנ֔ ֹ֣ Ìר ַו sַער ַאְבנ hÚה ַה ֶלÊֶ56rן־ִמי־ז{ pאֶמר ַהּמ ֹ֖ Ìַו 

ֶלם׃ bה ָהע cן־ִמי־זÊֶ ה ָ֔̇ ל ַא ̊֙ 57סְ‹א9 ח ֹאת õ Ìִי ַו ִ֔̇ ַהÔ˚֙ת ֶאת־ַהıְִלְ‹ Vד מ  Íְכ֣‹Íב Ëִָו֗

י Êְָיֽד˚׃   ;̇ א‹ ַהıְִלְ‹ ֹ֥ י ָ‹֑אÍל ְור Pִלְפנ Íה qר ַוְיִבא י 58ַאְבֵנ֔ אֶמר ֵאָלי֙ו ָ‹֔אÍל Êֶן־מ� ֹ֤ Ìַו 

י׃   Eית ַהַּלְחמ LÊ י h›ִי �Ëְן־ַעְב wÊ ד אֶמר Ëִָו֔ ֹ֣ Ìַער ַו 7Úה ַה Q̇ ר 1 18ַא PÊְלַד ֙̊ י Ôְַכּלֹת  ַוְיהִ֗

ן Ôְַנְפֽ‹˚׃   Qְיה˚ָנת [Íה LֱאָהבÌֱֶאָהב˚ [ַוÌֶד ַו yוËָ ›ֶפ xנÊְ ה Qן ִנְקְ‹ר ֶאל־ָ‹֔אÍל ְוֶנֶ֙פ֙‹ ְי֣ה˚ָנתָ֔

יו׃  2 Eית ָאב LÊ בÍ›֖א ְנָת֔נ˚ ָל ֹ֣ הÍ ָ‹֖אÍל Ì֣Êַ˚ם ַה֑הÍא ְול Lח ָ̃ Ìִד 3 ַו ן ְוָדו; ת ְיה˚ָנת�  ַוÌְִכֹר֧
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ית Êְַאֲהָב֥ת˚ ֹא֖ת˚ Ôְַנְפֽ‹˚׃   yרÊְ4 Íה qנ ְ̇ Ìִ kיו ו ר ָעלָ֔ x›ת־ַהְּמִעיל֙ ֲא wן א ט ְיה˚ָנתָ֗ P·ıְַתÌִַו 

˚ ְוַעד־ֲחֹגֽר˚׃   ֖̇ יו ְוַעד־ַחְרÊ֥˚ ְוַעד־ַקְ‹ ֕ËַָמÍ ד y5ְלָדו ÍÚ ר ִיְ‹ָלח� ד Êְֹכל֩ ֲא‹ֶ֨ א ָדִו֜  ַוÌֵצֵ֨

י  qֵעינÊְ ם ם ְוגַ֕ י ָכל־ָהעָ֔ PֵעינÊְ יַט֙בÌִה ַו י ַהִּמְלָחמ7 P›ל ַאְנ hל עÍ֔א›ָ Íה Pיל ַוְיִ‡מ ִ֔Ô‡ְל֙ ַיÍא›ָ

י ָ‹ֽאÍל׃ Lים6פַעְבד ִ֜›Úָאָנה ַה צֶ֨ ֵ̇ י ַו ִ֔̇ ם Í›֤Êְב Ëִָו֙ד ֵמַהÔ֣˚ת ֶאת־ַהıְִלְ‹ י Êְב˚אָ֗ Tַוְיה 

ה  Qְמח‡ִÊְ ים �ıֻתÊְ rֶל pל ַהּמÍאת ָ‹֣א hיר] ְוַהְּמֹח֔ל˚ת ִלְקר T›י ִיְ‡ָרֵאל֙ ָל‹˚ר [ָל Oל־ָערÔִָמ

ים׃   E›ְבָ‹ִלÍ7 ְרָן ְמַ‡ֲח֖ק˚ת ַו˙Äמ� kים ה �›Úָיָנה ַה dֲענ ַ̇ kו 

יו׃ bִרְבֹבתÊְ ד יו]  ְוָדו; ה ָ‹אÍל֙ Êֱַאְלפ˚ [Êֲַאָלפָ֔ �Ôִה

8 Íי ָנְת֖נ אֶמר ָנְת֤נÍ ְלָדִו֙ד ְרָב֔ב˚ת ְול� ֹ֗ Ìה ַו ֔Îֶר ַה gבËֵָעיָני֙ו ַהÊְ ַרע OÌד ַו ַחר ְלָ‹֜אÍל ְמֹא֗ ֨Ìִַו 

ה׃   bכÍַהְּמל r iים ְו֥ע˚ד ֖ל˚ א yא 9ָהֲאָלפÍם ַה֖ה˚Ì֥ד ֵמַה yוËָן] ֶאת־ Pל ָעֶון [ע˚יÍי ָ‹֖א  ַוְיה�

ְלָאה׃ bא 10סָוה PÊְתַנÌִל֙ ַוÍה ׀ ֶאל־ָ‹א ים ׀ ָרע� ח רÍח֩∞ ֱאלֹהִ֨ ְצל9 ִ̇ ת ַו ָּמֳחָר֗ Eי מ Tַוְיה 

ית Êְַיד־ָ‹ֽאÍל׃   ן Êְָי֖ד˚ Ôְ֣י˚ם ׀ Êְ֑י˚ם ְוַהֲחנ; LÁִית ְוָדו�ד ְמַנ ַ֔Ê־ַהr˚ל֙ 11ְבתÍֶטל ָ‹א �Ìַו 

ִים׃   bֲעמıַ יו Qנıָו�ד ִמËָ ב ֥ÛֹÌִיר ַו ỹ ד Íַב ה ְבָדו; }Ôאֶמר ַא ֹ֕ Ìית ַו ת־ַהֲחִנ֔ wל 12אÍא ָ‹֖א  ַוÌִר\
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ר׃   bל סÍם ָ‹֖א ה ְיהָו֙ה ִעּ֔מ˚ Íֵמע� י־ָהי� EÔ ד yי ָדו P13ִמִּלְפנ Íה Lִעּ֔מ˚ ַוְיִ‡מ Vל֙ מÍא›ָ Íה Oַוְיִסר 

ם׃ bי ָהע Lא ִלְפנ ֹ֖ א ַוÌָב LצÌֵֶלף ַו ה 14פ֖ל˚ ַ‡ר־א7 Qיהו kיל ו yÔ‡ְו ַמ QָרכËְי ָדו�ד ְלָכל־  ַוְיה�

יו׃  15ִעּֽמ˚׃   bנıָָגר ִמ QÌד ַו יל ְמֹא֑ TÔ‡ְא ַמÍל ֲאֶ‹ר־֖הÍְרא ָ‹֔א 9Ìה16 ַו  ְוָכל־ִיְ‡ָרֵאל֙ ִויהÍָד֔

ם׃ wא ִלְפֵניה Qא ָוב Lא י˚צÍי־֛ה EÔ ד yוËָב ֶאת־ qפֹאה

17 r ה ַא֚ ן־ְל� ְלִא·ָ֔ ֶ̇ ה ֵמַר֙ב ֹאָתÈ֙ ֶא י ַהÁְד˚ל� ִ֨̇ ד ִהÚֵ֩ה ִב אֶמר ָ‹֜אÍל ֶאל־Ëִָו֗ ֹ֨ Ìַו 

י ָיִד֙י Í ˚Êְ֔תִהי־֖ב˚  Rה ְ̇ ר ַאל־ ה ְוָ‹֣אÍל ָאמַ֗ ם ִמְלֲח֣מ˚ת ְיהו7 qִיל ְוִהָּלח י ְלֶבן־חַ֔ Tֱהֵיה־ּל

ים׃ Ė י 18סַיד־ıְִלְ‹ ַחת ָאב; iı›ְי ִמ ֔Ìַי ַח TמÍ ֹנִכ֙י bי א Rל מÍד ֶאל־ָ‹֗א אֶמר Ëִָו֜ ֹ֨ Ìַו 

ֶלr׃   wן ַלּמ Qה ָחת י־ֶאְהי{ EÔ ל sִיְ‡ָראÊְ19 יא ד ְוה� yל ְלָדוÍת־ָ‹֖אÊַ ב iת ֶאת־ֵמר l̇ ת  LעÊְ י  ַוְיהִ֗

ה׃   b·י ְלִא ל ַהְּמֹחָלת; Lה ְלַעְדִריא נ� ְ̇ דÍ 20ִנ TÁÌַד ַו yוËָל ֶאת־Íת־ָ‹֖אÊַ ל iב ִמיכ ֱאה= ֶ̇  ַו

יו׃   bֵעינÊְ ר QבËָר ַה i›Ìִל ַוÍְתִהי־֖ב˚21ְלָ‹֔אÍ › ̊֙ Íְתִהי־֣ל˚ ְלמ˚ֵק֔ Úָה ּל נ� ְ̇ אֶמר ָ‹֜אÍל ֶא ֹ֨ Ìַו 

י ַהÌֽ˚ם׃   ;Ê ן L̇ ְתַח ִ̇ ִים  =̇ ›ְÊִ ד אֶמר ָ‹אÍל֙ ֶאל־Ëִָו֔ ֹ֤ Ìים ַו ẏ ו ָ‹֜אÍל 22ַיד־ıְִלְ‹  ַוְיצַ֨

 {Íיו ֲאֵה֑ב Qְוָכל־ֲעָבד rֶל ץ Êְ֙} ַהּמֶ֔ Oה ָחפ ֵ֨Úר ִה ד Êַָּל֙ט ֵלאֹמ֔ RוËֶָאל־ Í֨רÊְËַ ו ֶאת־ֲעָבָד֗
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ֶלr׃   wּמÊַ ן L̇ ה ִהְתַח Q̇ ֶּלה 23ְוַע sים ָהא ד ֶאת־ַהËְָבר; י ָדִו֔ PָאְזנÊְ ֙לÍי ָ‹א Oַעְבד Í֞רÊְְיַד kו 

ה׃   wְוִנְקל › י‹־ר\ Eי א ֶלr ְוָאֹנכ; ן Êַּמֶ֔ Ṗ יֵניֶכ֙ם ִהְתַח Vה ְבע ְנַקּל� kד ה אֶמר Ëִָו֗ ֹ֣ Ì24ַו Íד ִ֜ÁÌַַו 

ד׃ EוËָ ר }ÊËִ ֶּלה qים ָהא ר ËְÔַָבר� י ָ‹֛אÍל ֖ל˚ ֵלאֹמ֑ Lל 25פַעְבדÍאֶמר ָ‹֜א ֹ֨ Ìַו 

ם  qקÚָים ְלִה ִ֔̇ י Êְֵמָא֙ה ָעְר֣ל˚ת ıְִלְ‹ ִ֗Ô ַהר ֶפץ ַלֶּמֶ֙ל� Êְֹמ֔ Oין־ח Vד א ה־תÄְמ֣רÍ ְלָדִו֗ ֽÔֹ

ים׃   Ė ד Êְַיד־ıְִלְ‹ יל ֶאת־Ëָו; �ıב ְלַה ֶלr ְוָ‹֣אÍל ָח‹ַ֔ pי ַהּמ PֹאְיבÊְ26 יו ְלָדִו֙ד דÍ ֲעָבד� ִ֨ÁÌַַו 

ים׃   EמÌַָה Íא ָמְל֖א ֹ֥ ֶלr ְול pּמÊַ ן q̇ ד ְלִהְתַח י ָדִו֔ PֵעינÊְ ָב֙רËָר ַה o›Ìִֶּלה ַו ים ָהאֵ֔ TָברËְֶאת־ַה

א ָדִו֙ד 27 OבÌִָים ִאי֒‹ ַו י֮ם ָמאת9 ִ̇ ıְÊַ rִלְ‹ 9Ìיו ַו ֶלr ׀ ֣הÍא ַוֲאָנ‹ָ֗ PÌד ַו ָקם Ëִָו֜ ֨Ìַָו 

 ˚ ֖̇ Êִ ל iל ֶאת־ִמיכÍן־֥ל˚ ָ‹֛א ֶ̇ Ìִַו rֶל pּמÊַ ן q̇ ֶלr ְלִהְתַח ם ַוְיַמְל֣אÍם ַלּמֶ֔ ֵתיהֶ֔ ֹ֣ ֶאת־ָעְרל

ה׃ b·׃  28סְלִאÍְתה kל ֲאֵהבÍת־ָ‹֖אÊַ ל iִמיכÍ ד yוËָה ִעם־ Qי ְיהו �Ô ַדע ֔Ìֵל֙ ַוÍְרא ָ‹א oÌַו 

ים׃29 EמÌָל־ַהÔָ ד ב ֶאת־Ëָו; Lל ֹאיÍי ָ‹֛א ד ֑ע˚ד ַוְיה� י ָדו; Lנıְא ִמ ֹ֛ אֶסף ָ‹֗אÍל ֵלר ֹ֣ Ìס ַו

ר ְ‹֖מ˚ 30 iיקÌִל ַוÍי ָ‹֔א Pל֙ ַעְבדÔִֹו֙ד ִמËָ ל oם ָ‡כ י ֵצאתָ֗ PËי ׀ ִמ Tים ַוְיה ẏ י ְפִלְ‹ Pר‡ָ Íְצ֖אÌֵַו 

ד׃ סְמֹאֽ
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ד ִויֽה˚ָנָת֙ן 1 19 yוËָית ֶאת־ יו ְלָהמ; ̊֙ ְוֶאל־Ôָל־ֲעָבָד֔ ן Êְנ ר ָ‹֗אÍל ֶאל־י˚ָנת� PÊַוְיַד 

ד׃   ד ְמֹאֽ ץ Êְָדו; Lל ָחפÍן־ָ‹֔אÊֶ2 י ‹ ָ‹֥אÍל ָאב; l̃ ר ְמַב ד ֵלאֹמ֔ Tד ְיה˚ָנָת֙ן ְלָדו OÁÌַַו 

אָת׃   VÊֶתר ְוַנְח qÛַב \̇ ֶקר ְוָיַ‹ְב ֔Êֹא ַב gֶמר־נ b·֙ה ִה ָ̇ } ְוַע pי 3ַלֲהִמית Ṫ א ְוָעַמְד י ֵאצֵ֜  ַוֲאִנ֨

י  ִ̇ ְד iÁה ְוִה Qיִתי מ י ְוָרא� yֶאל־ָאב zÊְ ר LÊי ֲאַד ם ַוֲאִנ֕ ה ‹ָ֔ ġ ר ַא x›ֶד֙ה ֲא‚ָÊַ י ְלַיד־ָאבִ֗

r׃ bא 4סל ָליו ַאל־ֶיֱחטָ֨ אֶמר ֵא֠ ֹ֣ Ìיו ַו yל ָאבÍָדִו֙ד ֔ט˚ב ֶאל־ָ‹֖אÊְ ן ר ְיה˚ָנת� ֵ֨Êַוְיַד 

ד׃   יו ט˚ב־ְל� ְמֹאֽ Q‡י ַמֲע r ְוכ� י ֤ל˚א ָחָט֙א לָ֔ TÔ ד ֶלÊְ rַעְבË֣˚ ְבָדִו֗  ַוÌֶָ‡֩ם 5ַהּמֶ֜

יָת  ל ָרא; ה ְגד˚ָל֙ה ְלָכל־ִיְ‡ָראֵ֔ ‹Íע� ְ̇ ה  ַע‡ ְיהָו֜ ֨Ìַי ַו ִ֗̇ r ֶאת־ַהıְִלְ‹ 9Ìַו ˚ıֶ֜את־ַנְפ֨‹˚ ְבַכ

ם׃   bÚד ִח ית ֶאת־Ëָו; י ְלָהמ� ם ָנִק֔ gדÊְ ֱחָט֙א wָּמה ת ח ְול� ְ‡מ7 ִ̇ ן6ַו ע ָ‹֖אÍל Êְ֣ק˚ל ְיה˚ָנת7 iמ›ְÌִַו 

ת׃   bמÍה ִאם־י Qל ַחי־ְיהוÍע ָ‹֔א ת 7ַוÌִָ·ב9 Lן א ̊֙ ְי֣ה˚ָנתָ֔ ד ַוÁֶÌַד־ל א ְיה˚ָנָת֙ן ְלָדִו֔  ַוÌְִקר�

יו Ôְֶאְת֥מ˚ל  Qי ְלָפנ ן ֶאת־Ëִָו֙ד ֶאל־ָ‹֔אÍל ַוְיה� א ְיה˚ָנת� ֶּלה ַוÌָבֵ֨ sים ָהא Ôָל־ַהËְָבר;

Êָ rֶה֙ם 8סִ‹ְלֽ‹˚ם׃ oÌים ַו ִ֗̇ ֶחם ıְÊִַלְ‹ gּלÌִד ַו א ָדִו֜ ְה֑י˚ת ַוÌֵצֵ֨ Eה ל Qֶסף ַהִּמְלָחמ˚ ֥̇  ַו

יו׃   bנıִָמ Íס ה ַוÌָנ� ה ְגד˚לָ֔ gÔב 9ַמ ה ׀ ָרָע֙ה ֶאל־ָ‹֔אÍל ְוהÍא Êְֵבי֣ת˚ י˚‹ֵ֔ ִה֩י ֨רÍח∞ ְיהו� ְ̇  ַו
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ד׃   bיÊְ ן LÁד ְמַנ יר ַוÌְִפַט֙ר 10ַוֲחִני֖ת˚ Êְָי֑ד˚ ְוָדו; ִ֔̃ ד Íַב TָדוÊְ ֲחִני֙ת kÊ ת˚Ô֤ל ְלַהÍ֜א›ָ › ֨ ֵ̃  ַוְיַב

ְיָלה ֽהÍא׃ iּלÊַ ט qָּמלÌִס ַו יר ְוָדו�ד נ\ ỹ Êַ ית ת־ַהֲחנ; wא r iÌל ַוÍי ָ‹֔א Pנıְַל֩ח 11פִמ›ְÌִַו 

 ֙̊ ל ִאְ‹˙ oד ִמיכ ד ְלָדִו֗ PÁ ַ̇ ֶקר ַו ֑ÊֹÊַ ˚ִו֙ד ְלָ‹ְמ֔ר˚ ְוַלֲהִמי֖תËָ ית OÊים ֶאל־ ָ‹֨אÍל ַמְלָאכִ֜

ת׃   bמÍה מ \̇ ר ַא Qְיָלה ָמח ת־ַנְפְ‹֙} ַהּלַ֔ wט א Oיְנ¡ ְמַמּל ר ִאם־אֵ֨ ל 12ֵלאֹמ֔ ֶרד ִמיכ= ֹ֧̇  ַו

ט׃   VָּמלÌִח ַו hְברÌִַו rֶל LÌד ַהַחּ֑ל˚ן ַו ד Êְע9 ֶ֙‡֙ם 13ֶאת־Ëָו; ָ̇ ים ַו ָרפִ֗ ְ̇ ל ֶאת־ַה ח ִמיכַ֜ ַ֨̃ ִ̇  ַו

ֶגד׃ bÊÊַ ס hכ ְ̇ יו ַו ֲאֹ‹ת7 kָמה ְמר Q‡ ים ֔Îִִע bיר ה TבÔְ ה ְוֵא֙ת ָ֔Ïל 14סֶאל־ַהִּמÍח ָ‹֛א iל›ְÌִַו 

ה ֽהÍא׃ אֶמר ֹחל{ ֹ֖ ד ַו˙ yוËַָחת ֶאת־ ים ָלק9 ים 15פַמְלָאכ; ח ָ‹אÍל֙ ֶאת־ַהַּמְלָאכִ֔ oל›ְÌִַו 

י ַלֲהִמֽת˚׃   hה ֵאל �Ïֹא֧ת˚ ַבִּמ Íר ַהֲע֨ל ד ֵלאֹמ֑ ה 16ִלְר֥א˚ת ֶאת־Ëָו; LÚים ְוִה אÍ֙ ַהַּמְלָאכִ֔ ֹ֨  ַוÌָב

יו׃   bים ְמַרֲאֹ‹ת ;Îיר ָהִע ה Íְכב� 7Ïים ֶאל־ַהִּמ ָרפ; ְ̇ ָּמה 17ַה ל ל� אֶמר ָ‹֜אÍל ֶאל־ִמיכַ֗ ֹ֨ Ìַו 

י  ר ֵאל= iא־ָאמÍל הÍאֶמר ִמיַכל֙ ֶאל־ָ‹֔א ֹ֤ ט ַו˙ sָּמלÌִי ַו י ֶאת־ֹאְיב; ַ‹ְּלח� ְ̇ ִני ַו Ôָָ֙כ֙ה ִרִּמיתִ֔

r׃   Vה ֲאִמית ִני ָלמ\ ת 18ַ‹ְּלח; lד־֔ל˚ אÁֶ ֨Ìַָתה ַו א ֶאל־ְ‹מÍֵאל֙ ָהָרמָ֔ ֹ֤ ט ַוÌָב ח ַוÌִָּמלֵ֗ ד Êַָר֜  ְוָדִו֨

י˚ת]׃   bנÊְ] ִנ˚יתÊְ Í֖ב›ְÌֵל ַו ֶלr הÍ֙א Íְ‹מÍאֵ֔ OÌל ַוÍה־֖ל˚ ָ‹֑א‡ָ bר ע ד Ôָ19ל־ֲא‹{ iÁÌַֻו 
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ה׃   bָרמÊָ [ָנ֖י˚תÊְ] ִנ˚יתÊְ ד ה ָדִו֔ PÚר ִה ַחת 20ְלָ‹֖אÍל ֵלאֹמ֑ ח ָ‹֣אÍל ַמְלָאִכי֮ם ָלק9  ַוÌְִ‹לַ֨

י  הִ֞ ְ̇ ם ַו pב ֲעֵליה Q̂ ד ִנ Lל ֹעמ ים Íְ‹מÍאֵ֕ ת ַהÚְִביִאי֙ם ִנÊְאִ֔ oת־ַלֲהק wְרא א ֗Ìִַו֒ד ַוËֶָאת־

ָּמה׃   Vם־הÁַ Í֖אÊְְתַנ EÌים ַו י ָ‹אÍל֙ ֣רÍח∞ ֱאלֹהִ֔ Oל־ַמְלֲאכ kַל֙ח 21ע›ְÌִל ַוÍְלָ‹֗א Íד TÁÌַַו 

 Í֖אÊְְתַנ EÌים ַו ים ְ‹ִל‹ִ֔ Tַל֙ח ַמְלָאכ›ְÌִל ַוÍֶסף ָ‹֗א ֣Ìָֹּמה ַו sם־הÁַ Í֖אÊְְתַנ EÌים ַו ים ֲאֵחִר֔ Tַמְלָאכ

ָּמה׃   Vם־הÁַ22 ל כÍ ַוÌְִ‹א9 ֶ֔‚Êַ ר x›ד˚ל֙ ֲאÁָר ַה˚Êַ֤עד־ Ä֙בÌָָתה ַו ֶלÁַ rם־֜הÍא ָהָרמָ֗ ֨Ìֵַו 

ה׃   bָרמÊָ [ָנ֥י˚תÊְ] ִנ˚יתÊְ ה qÚאֶמר ִה ֹ֕ Ìד ַו yל ְוָדו qאÍה ְ‹מ אֶמר ֵאיֹפ֥ ֹ֔ Ìם 23ַו ָ֔› rֶל PÌַו 

א  ֵ֔ÊְתַנÌִָהל˚� ַו rֶל OÌים ַו יו Áַם־֜הÍא ֣רÍח∞ ֱאלֹהִ֗ ִה֩י ָעלָ֨ ְ̇ ה ַו ֶאל־ִנ˚ית [ָנ֖י˚ת] Êָָרמ7

ה׃   bָרמÊָ [ָנ֥י˚תÊְ] ִנ˚יתÊְ ˚Ä֖Êי 24ַעד־ P֙א ִלְפנÍא ַגם־ה OÊְתַנÌִיו ַו ט Áַם־֜הÍא Êְָגָד֗  ַוÌְִפ‹ַ֨

ם ָ‹֖אÍל  iֲהג Íְמ֔רÄ֙ן ֽיÔְֵיָלה ַעל־ ם Ôָל־ַהÌ֥˚ם ַה֖הÍא ְוָכל־ַהּל7 ל ָעֹר֔ ֣ıֹÌִל ַו ְ‹מÍאֵ֔

ם׃ EִביאÚְÊַפ

ה 1 20 ן מ� י ְיה˚ָנתָ֗ Pאֶמר ׀ ִלְפנ ֹ֣ Ìא ַו ֹ֞ ה ַוÌָב ד ִמÚִ˚ות [ִמÚָ֖י˚ת] Êָָרמ7 ח Ëִָו֔  ַוÌְִבר9

י׃   E›ֶאת־ַנְפ › q̃ י ְמַב �Ô {י י ָאבִ֔ Pאִת֙י ִלְפנÏָה־ַח wמÍ י Rה־ֲע`נ wאֶמר ֣ל˚ ָחִליָל֮ה2ָעִ‡֙יִת֙י מ ֹ֨ Ìַו 
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ה  cא ִיְגל ֹ֥ ן ְול ר ָקֹט֔ gבËָ ˚֗ד˚ל ֚אÁָ ר gבËָ י ה] ָאבִ֜ א־]ָעָ‡ה [ַיֲע‡ֶ֨ ֹֽ ה ל˚ [ל ֵ֡Ú֒ת ִהÍא ָתמ ֹ֣ ל

ין ֽזÄת׃   Lה א cÎר ַה Úִי ֶאת־ַהËָב\ dי ִמּמ יר ָאב� ִ֨̇ י ÍַמÍËע֩∞ ַיְס yד 3ֶאת־ָאְזנ ע ֜ע˚ד Ëִָו֗  ַוÌִָ·בַ֨

ב sָעצ Vן־יıֶ ן Qאת ְיה˚ָנת ֹ֥ ַדע־ז Vאֶמר ַאל־י ֹ֛ Ìי} ַו אִתי ֵח֙ן Êְֵעיֶנ֔ י־ָמצ� EÔ {י ע ָאבִ֗ ע∞ ָיַד֜ ַוÄÌֶ֨מ֙ר ָיֹד֨

ֶות׃   bין ַהּמ LבÍ י ַ‡ע Êֵינ; י ְכפֶ֔ TÔ { י ַנְפ‹ֶ֔ Pם ַחי־ְיהָו֙ה ְוח ד 4ְואÍלָ֗ yוËָן ֶאל־ Qאֶמר ְיה˚ָנת ֹ֥ Ìַו 

r׃ bֱעֶ‡ה־ּל wְוא z›ְר ַנְפ iמÄ˙ר 5פַמה־ ֶד֙‹ ָמחָ֔ Úֵה־ֹח֨ Eן ה ד ֶאל־ְיה˚ָנתָ֗ אֶמר Ëִָו֜ ֹ֨ Ìַו 

ית׃ E›ֶרב ַהְ·ִל ד ָהע{ hה ע י ַבָ‚ֶד֔ Ṫ ְר ַ̇ ִ֙נ֙י ְוִנְס ַ̇ ֶלr ֶלֱא֑כ˚ל ְוִ‹ַּלְח cב ִעם־ַהּמ L›י ָיֹ‹ב־ֵא ְוָאֹנכ�

י6 TÔ ˚ֶחם ִעי֔ר xית־ל VÊ ֙ץÍי ָדִו֙ד ָלרÚִ ל ִמּמ� ָ̇֗ ִנְ‹ֹאל֩ ִנְ‹אַ֨ י} ְוָאַמְר yִני ָאב qד ִיְפְקד  ִאם־ıָֹק֥

ה׃   bחıָ›ְם ְלָכל־ַהִּמ Q› ים ַבח ַהÌָמ� ה 7ז� } ְוִאם־ָחֹר֤ pËר ֖ט˚ב ָ‹֣ל˚ם ְלַעְב ה יÄמ= ֥Ôִֹאם־ 

ה ֵמִעּֽמ˚׃   Qה ָהָרע י־ָכְלת\ EÔ ע ֕Ëַ ˚ֱחֶר֙ה ֔ל wה 8י ית ְיהָו֔ TְברÊִ י ֚Ôִ { ֔Ëֶיָת ֶחֶ֙ס֙ד ַעל־ַעְב R‡ְוָע 

ה  }Îי} ָלָּמה־ ה ְוַעד־ָאב; ָ̇ ִני אַ֔ Pי ָע`֙ן ֲהִמית RÊְוִאם־ֶי‹־ r ת־ַעְבzËְ ִעּמ7 wאָת א Lֵהב

ִני׃ Vה 9פְתִביא ה ָהָרעָ֜ י־ָכְלתָ֨ EÔ ע ע∞ ֵאַד֗ י ׀ ִאם־ָיֹד֣ TÔ r יָלה ּל7 Tן ָחל Qאֶמר ְיה˚ָנת ֹ֥ Ìַו 

r׃ bיד ל �Áַא È Qא ֹאת ֹ֥ י} ְול ם ָאִב֙י ָל֣ב˚א ָעלֶ֔ Rי 10סֵמע ן מ; אֶמר Ëִָו֙ד ֶאל־ְי֣ה˚ָנתָ֔ ֹ֤ Ìַו 
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ה׃ b›י} ָק י ֛א˚ ַמה־Ìַַעְנ� ָאב; yיד ל TÁא 11סַי Pה ְוֵנצ Qד ְלכ אֶמר ְיֽה˚ָנָת֙ן ֶאל־Ëִָו֔ ֹ֤ Ìַו 

ה׃ wם ַהָ‚ד cֵניה›ְ Íְצ֥אÌֵה ַו pי ִיְ‡ָרֵאל֙ 12סַהָ‚ד Oה ֱאלֹה ד ְיהָו֞ ן ֶאל־Ëִָו֗ אֶמר ְיה˚ָנתָ֜ ֹ֨ Ìַו 

י}  ח ֵאלֶ֔ א־ָא֙ז ֶאְ‹ל9 ֹֽ ד ְול yוËָה־֖ט˚ב ֶאל־Úֵית ְוִה ת ׀ ָמָח֙ר ַהְ·ִל‹ִ֔ OעÔָ י ר ֶאת־ָאבִ֗ י־ֶאְחֹק֣ EÔ

}׃   wיִתי ֶאת־ָאְזנ י 13ְוָגל; Rב ֶאל־ָאב י־ֵייטִ֨ EÔ יף ה ֹיסִ֗ ן ְוֹכ֣ יה˚ָנתָ֜ Eה ל ה־ַיֲעֶ‡֩ה ְיהָו֨ ֽÔֹ 

 r י ְיהָו֙ה ִעּמָ֔ Rְלָ‹֑ל˚ם ִויה ġ י} ְוָהַלְכ ;̇ } ְוִ‹ַּלְח י} ְוָגִל֙יִת֙י ֶאת־ָאְזֶנ֔ ָרָע֙ה ָעלֶ֔ bֶאת־ה

י׃   Eה ִעם־ָאב Qר ָהי א Ôַ14ֲא‹{ ֹ֥ ה ְול Qֶסד ְיהו י ח{ ה ִעָּמד� א־ ַתֲע‡� ֹֽ י ְול Úִי ח7 xא ִאם־ע˚ד ֹ֖  ְול

ת ְיהָו֙ה 15ָאֽמÍת׃   RַהְכרÊְ א ֹ֗ ם ְול י ַעד־ע˚ל7 ם Êֵית; � ֵמע�Ëְת־ַחְס wת א א־ַתְכר� ֹֽ  ְול

ה׃   bי ָהֲאָדמ Lנıְ ל hי‹ ֵמע ד אִ֕ י ָדִו֔ Pה16ֶאת־ֹאְיב ‹ ְיהָו֔ P̃ ד Íִב yוËָ ית PÊן ִעם־ Qת ְיה˚ָנת  ַוÌְִכֹר֥

ד׃   Eי ָדו Lד ֹאְיב hÌת ַנְפ֖‹˚ 17ִמ iי־ַאֲהב EÔ ˚ַאֲהָב֖ת˚ ֹא֑תÊְ ד יע∞ ֶאת־Ëִָו֔ TÊ›ְֶסף ְיֽה˚ָנָת֙ן ְלַה˚Ìַ֤ו 

}׃  18סֲאֵהֽב˚׃ wד מ˚ָ‹ב qקıָי ִי �Ô ָ̇ ְד ֶד‹ ְוִנְפַק֕ ר ֹח֑ gן ָמח Qֶמר־֥ל˚ ְיה˚ָנתÄÌַֽו 

19 ָ֔̇ ַ‹ְב gה ְוי p‡ַּמֲע k֣י˚ם הÊְ ם Q· ָ̇ ְר i̇ ד Íָבאָת֙ ֶאל־ַהָּמ֔ק˚ם ֲאֶ‹ר־ִנְס ד ְמֹא֔ Pר ֵ̇  ֙ ָ̇  ְוִ‹ַּלְ‹

ֶזל׃   bֶבן ָהא ֶצל ָהא{ qה׃  20א bרÏָי ְלַמ ח־ל; kּל k›ה ְל pה א˚ר gËים ִצ ;̂ ֶ‹ת ַהִח ֹ֥ י ְ‹ל  ַוֲאִנ֕

1 Samuel  ֵאלÍא ְ‹מ

61



ים ׀21 T̂ ה ַהִח LÚַער ִה ַ֜Úר ַל ים ִאם־ָאֹמ֩ר ֹאמַ֨ ŷ א ֶאת־ַהִח gְמצ r qַער ל ַ֔Úח ֶאת־ַה  ְוִהÚֵ֙ה ֶאְ‹ל9

ה׃   bר ַחי־ְיהו QבËָ ין Lְוא �י־ָ‹֥ל˚ם ְל EÔ ָאה ÍÚ ׀ ָוֹב֛ Úָה ָקח� ה ֹאַמ֙ר 22ִמְּמ� ָוהֵ֗ ֤Ôְֹוִאם־ 

ה׃   bְיהו zַּלֲח E› י �Ô r ְלָאה לֵ֕ ים ִמְּמ� ָוה7 ;̂ ה ַהִח LÚֶלם ִה י23ָלעֶ֔ Tֲאנ Íְרנ hÊËִ ר ר ֲא‹{ Ëָבָ֔  ְוהַ֨

ם׃ bַעד־ע˚ל zֵביְנÍ י ה Êֵינ� ה ְיהו� �Úה ִה ָ̇ ֶד‹ 24סָוא7 י ַהֹח֔ Tה ַוְיה pד‚ָÊַ ד ר Ëָו; LתÛָÌִַו 

ֶחם ֶלֱאֽכ˚ל׃   cַעל [ֶאל־]ַהּל rֶל dב ַהּמ›ֶ �Ìַעם 25ַו ַעם ׀ Êְפַ֗ ֶּמֶלr ַעל־֨מ˚ָ‹֜ב˚ Ôְפ9 ֶ‹ב ַה֠ PÌַו 

ד׃   EוËָ ד ְמ֥ק˚ם qקıָÌִל ַוÍד ָ‹֑א 9̂ ר ִמ qב ַאְבנ›ֶ LÌן ַו יר ַוÌָָ֙ק֙ם ְי֣ה˚ָנתָ֔ ִ֔̃ ֶאל־מ˚ַ‹֙ב ַה

י ָט֛ה˚ר ֖הÍא 26 �̇ ה ֔הÍא Êְִל xי ָאַמ֙ר ִמְקר RÔ אÍם ַה֑ה˚Ì֣Êַ ָמהÍל ְמ֖אÍר ָ‹֛א }Êא־ִד ֹֽ  ְול

א ָטֽה˚ר׃ ֹ֥ י־ל EÔד27ס yוËָ ד ְמ֣ק˚ם qקıָÌִי ַו ֶד֙‹ ַהֵ·ִנ֔ ת ַהֹח֨ oָּמֳחר Eי מ אֶמר ס ַוְיהִ֗ ֹ֤ Ìַו

ֶחם׃   bם ֶאל־ַהּל˚Ì֖ם־ַהÁַ ֥מ˚ל ְ̇ י Áַם־ א ֶבן־ִי‹= ן Êְ֔נ˚ ַמÍË֜ע∞ לÄ־ב' gל֙ ֶאל־ְיה˚ָנתÍַען28ָ‹א iÌַו 

ֶחם׃   bית ל LÊי ַעד־ ל Ëָו�ד ֵמִעָּמד; iל ִנְ‹א ן ֶאת־ָ‹֑אÍל ִנְ‹ֹא֨ Qי29ְיה˚ָנת TÔ א ִני ָנ֡ Pאֶמר ַ‹ְּלח ֹ֡ Ìַו 

ְלָטה  י} ִאּמ\ אִתי ֵח֙ן Êְֵעיֶנ֔ ה ִאם־ָמצ� ָ֗̇ י ְוַע ה־ִל֙י ָאחִ֔ bÍא ִצÍיר ְו֤ה נÊָ Íעִ֗ ה לָ֜ ֶזַב֩ח ִמְ‹ıָחָ֨

ֶלr׃ wן ַהּמ hא ֶאל־ֻ‹ְלח ן לÄ־בָ֔ PÔי ַעל־ ה ֶאת־ֶאח7 xא ְוֶאְרא QÚל֙ 30סÍף ָ‹א oַחר־א EÌַו 
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� ְ̇ ›ְ י ְלבָ֨ ֙ה ְלֶבן־ִי‹ַ֔ ָ̇ ר ַא Oי־ֹבח EÔ י ִ̇ ְע ת ַהַּמְרÍË֑ת ֲה֣ל˚א ָיַד֗ hן־ַנֲעו wÊ ˚אֶמר ֔ל ֹ֣ Ìן ַו Êִי֣ה˚ָנתָ֔

}׃   wת ִאּמ iת ֶעְרו›ֶ הÍ31ְלֹב֖ ġ א ִתÔ֖˚ן ַא ֹ֥ ה ל י ַעל־ָהֲאָדמָ֔ ר Êֶן־ִיַ‹֙י ח9 ים ֲא‹� י ָכל־ַהÌָמִ֗ TÔ 

ֶות ֽהÍא׃ Qי ֶבן־מ �Ô י ̊֙ ֵאלַ֔ ח ֹאת oח ְוק ה ְ‹לַ֨ ָ֗̇ } ְוַע pתÍַמְלכÍן 32ס  ַוÌַַ֙ע֙ן ְי֣ה˚ָנתָ֔

ה׃   b‡ה ָע ת מ{ hמÍָּמה י יו ל\ אֶמר ֵאל� ֹ֧ Ìיו ַו yל ָאבÍיו33ֶאת־ָ‹֖א Qית ָעל ת־ַהֲחנ� wל אÍֶטל ָ‹֧א ֨Ìַָו 

ד׃ EוËָית ֶאת־ יו ְלָהמ� ם ָאב; יא ֵמע� ָלה ה� י־כ\ EÔ ן ָקם 34סְלַהÔֹ֑ת˚ ַוÌֵַ֙ד֙ע ְי֣ה˚ָנתָ֔ 'Ìַו 

י ֶנְעַצ֙ב  RÔ ֶחם ֶד‹ ַהֵ·ִנ֙י לֶ֔ ל Êְי˚ם־ַהֹח֤ ף ְולÄ־ָאכַ֞ ן Êֳָחִרי־א7 Qם ַהֻ·ְלח ן ֵמע� ְיה˚ָנת�

יו׃ Eי ִהְכִל֖מ˚ ָאב �Ô ד ד 35סֶאל־Ëִָו֔ yוËָ ד Pה ְלמ˚ע cן ַהָ‚ד א ְיה˚ָנת� ֶקר ַוÌֵצ� ֔Êֹי ַב Tַוְיה 

ן ִעּֽמ˚׃   ַער ָקֹט֖ iַער36ְונ 9Úה ַה pי מ˚ר ר ָאֹנכ; ים ֲא‹{ ִ֔̂ ִח א ָנ֙א ֶאת־ה9 ץ ְמצ\ אֶמר ְלַנֲע֔ר˚ ֻר֗ ֹ֣ Ìַו 

ִצי ְלַהֲעִבֽר˚׃   qה ַהח ץ ְוֽהÍא־ָיר\ ן 37ָר֔ ה ְיה˚ָנת7 Qר ָיר ִצי ֲא‹{ א ַהÚַַ֙ע֙ר ַעד־ְמ֣ק˚ם ַהחֵ֔ ֹ֤  ַוÌָב

ְלָאה׃   bִצי ִמְּמ� ָוה qאֶמר ֲה֥ל˚א ַהח ֹ֔ Ìַ֙ע֙ר ַוÚַי ַה Oן ַאֲחר א ְיה˚ָנתָ֜ א ְיֽה˚ָנָת֙ן 38ַוÌְִקָר֨  ַוÌְִקר�

א  ֹ֖ ים] ַוÌָב ִ֔̂ ִח ַער ְיֽה˚ָנָת֙ן ֶאת־ַהֵחִצי [ה9 oט נ ֵ֞̃ ד ַוְיַל ֲעֹמ֑ ַ̇ ל־ kה א›ָÍה ֖ח ַער ְמֵהר\ ַ֔Úי ַה Pַאֲחר

יו׃   bר׃  39ֶאל־ֲאֹדנ bבËֶָאת־ַה Íד ָיְד֖ע r ְיֽה˚ָנָת֙ן ְוָדִו֔ oָמה אÍע ְמ֑א א־ָיד9 ֹֽ ַער ל hÚן 40 ְוַה Ȯ Ìִַו 
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יר׃   Eיא ָהע Lָהב r qאֶמר ֔ל˚ ל ֹ֣ Ìַער ֲאֶ‹ר־֑ל˚ ַו hÚיו ֶאל־ַה  ַהÚַַע֮ר Êָ֒א 41ְיֽה˚ָנָת֙ן ֶאת־Ôֵלָ֔

י‹  T׀ א Í֣ק·ְÌִ kים ו yָעמıְ › ֹ֣ חÍ ָ‹ל ḣ ›ְÌְִרָצה ַו יו א= \ıל ְלַא ֨ıֹÌִֶגב ַו ֶ֔Úֶצל ַה Pם ֵמא ד ָק֚ ְוָדִו֗

יל׃   EËד ִהְג הÍ ַעד־Ëָו; י‹ ֶאת־ֵרעֵ֔ Tא Í֙ÔְבÌִַו Íה r 42ֶאת־ֵרעֵ֗ Pד ל ן ְלָדו; אֶמר ְיה˚ָנת� ֹ֧ Ìַו 

ין  LבÍ { י Íֵביֶנ֗ TינÊֵ ה ׀ xְהי Eה י ר ְיהָו֞ ם ְיהָו֙ה ֵלאֹמ֔ O›Êְ Íְחנ ינÍ ֲאַנ֗ ְענÍ ְ‹ֵנ֜ ַ֨Ê›ְְלָ‹֑ל˚ם ֲאֶ‹֩ר ִנ

ם׃ bַעד־ע˚ל zין ַזְרֲע LבÍ י פַזְרע�

יר׃  1 21 Eא ָהע \Ê ן Qִויה˚ָנת r ָקם ַוÌֵל� QÌן 2 ַו sהÔַֹה rֶל cֶבה ֶאל־ֲאִחימ א ָדִו֙ד ֹנ֔ ֹ֤  ַוÌָב

r׃   ḃ ין ִא Lי‹ א } ְוא; ֔Ëֶ֙ה ְלַב ָ̇ ̊֙ ַמÍË֤ע∞ ַא אֶמר ל ֹ֤ Ìד ַו את Ëִָו֗ ֶלr ִלְקר9 ד ֲאִחימֶ֜ ַוÌֱֶחַר֨

ַדע ְמ֛אÍָמה3 י‹ ַאל־י� Tי א אֶמר ֵאלַ֗ ֹ֣ Ìִני ָדָב֒ר ַו 9Íִצ r֮ן ַהֶּמֶל ֶלr ַהÔֹהֵ֗ xד ַלֲאִחימ אֶמר Ëִָו֜ ֹ֨ Ìַו 

י  י ֶאל־ְמ֥ק˚ם ıְלֹנ; ִ̇ ְע ים י˚ַד֔ TָערÚְְוֶאת־ַה { yיתÍִר ִצ x›ַוֲא zֲח Vי ֹ‹ל ר ֲאֶ‹ר־ָאֹנכ� ֶאת־ַהËָב�

י׃   Eא׃  4ַאְלמ˚נ bְמצÚִי ֖א˚ ַה yה ְבָיד gנ ְ̇ ֶחם  cֲחִמָ·ה־ל �ַחת־ָיְד k̇  › �Ìה ַמה־ ָ֗̇ ַען 5 ְוַע ֨Ìַַו 

Íִאם־ִנְ‹ְמ֥ר › ֶד֙‹ יֵ֔ ֶחם ֹק֨ י־ִאם־ל� EÔ י yַחת ָיד 9̇ ל ֶאל־ ֶחם ֹח֖ ין־ל{ Vאֶמר א ֹ֔ Ìִו֙ד ַוËָן ֶאת־ OהÔַֹה

ה׃ b·ֵמִא r iים א ה 6פַהÚְָער; י ִאם־ִא·� TÔ ˚אֶמר ֗ל ֹ֣ Ìן ַו ד ֶאת־ַהÔֹהֵ֜  ַוÌַַע֩ן Ëִָו֨
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י �Ô ף ל ְואַ֕ ֶרr ֹח֔ xË ֙אÍֶד‹ ְוה ים ֹק֑ י־ַהÚְָער; Vְכל Íְה֥יÌִי ַו ם Êְֵצאתִ֕ ָרה־ָל֙נÔִ Íְ֙ת֣מ˚ל ִ‹ְלֹ‹֔ ֲעצ¢

ִלי׃   wÔÊַ › iËם ִיְק˚Ìֶ֖חם 7ַה י־ִאם־ל� EÔ ֶחם ם לֶ֗ ָיה ‹ָ֜ ֶד‹ Ôִ֩י לÄ־הָ֨ ן ֹק֑ qהÔֹן־֥ל˚ ַה ֶ̇ Ìִַו 

ם Êְ֖י˚ם ִהָּלְקֽח˚׃   ֶחם ֹח֔ x֙ם לÍ‡ה ָל י ְיהָו֔ Pָסִרי֙ם ִמִּלְפנÍִני֙ם ַהּֽמıָי 8ַה ם ִאי֩‹ ֵמַעְבֵד֨  ְו‹ָ֡

ר ְלָ‹ֽאÍל׃ ים ֲא‹{ יר ָהֹרע; �Êי ַא yג ָהֲאֹדמ PאËֹ ˚֖מ›ְÍ ה י ְיהָו֔ Pא ֶנְעָצ֙ר ִלְפנÍם ַה֗ה˚Ì֣Êַ לÍ֜א›ָ

י 9 RÊי ַגם־ַחְר TÔ ֶרב ית א˚־ח7 Tֲחנ zַחת־ָיְד kה ת ֥ıֹין ֶי‹־ ֶלr ְוא� אֶמר Ëִָו֙ד ַלֲאִחימֶ֔ ֹ֤ Ìַו 

ֶלr ָנֽחÍץ׃ cה ְדַבר־ַהּמ י־ָהי\ EÔ י י ְבָיִד֔ ִ̇ ְח א־ָלק9 ֹֽ ן ֶחֶר֩ב 10סְוַגם־Ôֵַל֙י ל אֶמר ַהÔֹהֵ֗ ֹ֣ Ìַו 

י ָהֵאפ˚֒ד  Pה ַבִ‚ְמָל֮ה ַאֲחר gטÍיא ל ה ִהÚֵה־הִ֞ ֶמק ָהֵאלָ֗ PעÊְ יָת ׀ TÔי ֲאֶ‹ר־ִה ִ֜̇ ת ַהıְִלְ‹ Áְָלָי֨

י׃  Eה ּלÚָ נ{ ְ̇ ין Ôָ֖מ˚ָה  Lו�ד אËָ אֶמר ֹ֧ Ìה ַו pזÊָ È QָלתÍֶרת ז dין ַאח Lי א TÔ ח ח־ְל֙} ָק֔ ַ̃ Ė  È ִאם־ֹאת�

ת׃  11 kÁ rֶל י‹ מ{ א ֶאל־ָאכ; ֹ֕ י ָ‹֑אÍל ַוÌָב Pנıְא ִמÍם־ַה֖ה˚ÌÊַ ח iְברÌִד ַו ָקם Ëִָו֔ gÌ12 ַו Íאְמ֜ר ֹ֨ Ìַו 

ר  ה ַיֲע֤נÍ ַבְּמֹחל˚֙ת ֵלאֹמ֔ ֶרץ ֲה֣ל˚א ָלֶז֗ ֶלr ָהא7 xד מ ה ָדו; יו ֲהל˚א־ז{ י ָאִכי֙‹ ֵאלָ֔ Oַעְבד

יו]׃ bִרְבֹבתÊְ] ˚ִרְבֹבתÊְ ד יו]  ְוָדו; ה ָ‹אÍל֙ Êֲַאָלפ˚ [Êֲַאָלפָ֔ �Ôִה

ת׃  13 kÁ־rֶל wי‹ מ י ָאכ� qנıְד ִמ א ְמֹא֔ gרÌְִלָב֑ב˚ ַוÊִ ֶּלה qים ָהא ֶ‡ם Ëָו�ד ֶאת־ַהËְָבר� 'Ìַו 
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ַער ַוÌ֥˚ֶרד 14 ם ַוְיַתו [ַוְיָתי֙ו] ַעל־Ëְַל֣ת˚ת ַה·ַ֔ ל Êְָיד7 qְתֹהלÌִם ַו יֵניהֶ֔ PעÊְ ֙̊  ַוְיַ‹Ú֤˚ ֶאת־ַטְעמ

יאÍ 15ִרי֖ר˚ ֶאל־ְזָקֽנ˚׃   ב� ָ̇ ָּמה  ע∞ ל� ֵ֔Á ַ̇ י‹ ִמְ‹ Tא Í֙ה ִתְרא OÚיו ִה י‹ ֶאל־ֲעָבד7 אֶמר ָאכ; ֹ֥ Ìַו 

י׃   bה ָי֥ב˚א 16ֹא֖ת˚ ֵאל cי ֲהז ע∞ ָעל7 qÁ ַ̇ ה ְלִהְ‹ ם ֶאת־ֶז֔ xי־ֲהֵבאתÔִ ִני ר ְמֻ‹Áִָעי֙ם אָ֔ oֲחס 

י׃ EיתÊֵסֶאל־

יו1 22 ית ָאבִ֔ PÊֶאָחי֙ו ְוָכל־ Íְמ֤ע›ְÌִם ַו ת ֲעֻדּל7 ט ֶאל־ְמָער9 qָּמלÌִם ַו ֶלËָ rִו֙ד ִמ·ָ֔ OÌַו 

ָּמה׃   b› יו Qֵאל Íְר֥דÌֵי‹ ֲאֶ‹ר־֤ל˚ ֹנֶ‹֙א 2ַו י‹ ָמ֜צ˚ק ְוָכל־אִ֨ ָליו Ôָל־אִ֨ ְתַקÊְ֣צÍ ֵא֠ EÌַו 

י‹׃   Eע ֵמ֖א˚ת א iÊַאְרÔְ ˚ִעּ֔מ Íְה֣יÌִר ַו ם ְל‡7 cי ֲעֵליה ֶפ‹ ַוְיה� י‹ ַמר־ֶנ֔ Tו�ד 3ְוָכל־אËָ rֶל �Ìַו 

ר  x›ד ֲא ם ַע֚ כֶ֔ ְ̇ י ְוִאִּמ֙י ִא Rא ָאב ֵצא־ָנ֞ Vב י ֶלr מ˚אָ֗ xאֶמר ׀ ֶאל־מ ֹ֣ Ìב ַו ה מ˚א7 Pıם ִמְצ Q·ִמ

ים׃   Eי ֱאלֹה ֲעֶ‡ה־ּל; kÌע ַמה־ י 4ֵאַד֔ Lל־ְימÔָ ˚ִעּ֔מ Í֣ב›ְÌֵב ַו ֶלr מ˚א7 xי מ qנıְם ֶאת־  ַוÌְַנחֵ֕

ה׃ bדÍְּמצÊַ ד r 5סֱהי˚ת־Ëָו; Lה ל א ֵתֵ‹֙ב ÊְַּמצÍָד֔ ֹ֤ ד ל יא ֶאל־Ëִָו֗ ד ַהÚָבִ֜ ָ֨Á ֶמ֩רÄÌַו 

ֶרת׃ bַער ח iא י ֹ֖ ד ַוÌָב ֶלËָ rִו֔ PÌה ַו ֶרץ ְיהÍד7 xא zאָת־ְּל bבÍע 6ס י נ˚ד9 ֚Ôִ לÍע ָ‹֔א  ַוÌְִ‹מ9

ָרָמ֙ה ַוֲחִני֣ת˚ ְבָי֔ד˚  bÊ ל›ֶ ַחת־ָהא� k̇ ה  ב ÁִÊְַבעָ֜ ˚ ְוָ‹אÍל֩ י˚‹ֵ֨ ֑̇ ר ִא x›ים ֲא ד ַוֲאָנ‹; Ëִָו֔
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יו׃   bים ָעל ב� ָ̂ יו ִנ Qי 7ְוָכל־ֲעָבד PנÊְ א Q־נÍיו ִ‹ְמע ים ָעלָ֔ Tב ָ̂ Úֲִעָבָדי֙ו ַה kל לÍאֶמר ָ‹֗א ֹ֣ Ìַו 

י  Lים ְוָ‡ר י ֲאָלפ; Lים ָ‡ר ם ָי‡ִ֔ xים ְלֻכְּלכ ן Êֶן־ִיַ‹֙י ָ‡֣ד˚ת Íְכָרמִ֔ Ȯ ם ִי י Áַם־ְלֻכְּלכֶ֗ yְיִמינ

י 8ֵמֽא˚ת׃   י ִעם־Êֶן־ִי‹ַ֔ TנÊְְכָרת־Êִ ה ֶאת־ָאְזִנ֙י י ְוֵאין־Áֹל� ם ָעלַ֗ ם Ôְֻּלכֶ֜ ֶ֨̇  Ôִ֩י ְקַ‹ְר

ב Ì֥Ôַ˚ם  qי ְלֹאר י ָעל= �Ëי ֶאת־ַעְב י ֵהִקי֩ם Êְִנ֨ TÔ י yה ֶאת־ָאְזנ xי ְוֹגל hם ָעל dÔה ִמ ְוֵאין־ֹחל{

ה׃ wÎר ָרִא֙יִת֙י 9סַה י־ָ‹֖אÍל ַוÄÌמ� Vב ַעל־ַעְבד \̂ י ְו֛הÍא ִנ ג ָהֲאֹדמִ֗ PאËֹ ַען ֜Ìַַו 

ֶלÊֶ rן־ֲאִחֽטÍב׃   cֶבה ֶאל־ֲאִחימ א ֹנ֔ gÊ י ַתן ֑ל˚ 10ֶאת־Êֶן־ִי‹ַ֔ gה נ Qה ְוֵציד יהָו֔ kÊ ֙̊  ַוÌְִ‹ַאל־ל

ַתן ֽל˚׃   י נ\ ;̇ ת ַהıְִלְ‹ ֶרב Áְָלי\ dת ח ֶלr 11ְואֵ֗ ֶלr ִלְקרÄ֩ ֶאת־ֲאִחימֶ֨ ח ַהּמֶ֡  ַוÌְִ‹ל9

ם  Qֻכּל Íא ֹ֥ ב ַוÌָב ר Êְֹנ֑ x›ים ֲא יו ַהÔֲֹהנ; ית ָאב� LÊל־Ôָ ת ן ְואֵ֨ Êֶן־ֲאִחי֜טÍב ַהÔֹהֵ֗

ֶלr׃ wי׃  12סֶאל־ַהּמ Eי ֲאֹדנ אֶמר ִהְננ� ֹ֖ Ìב ַוÍן־ֲאִחי֑טÊֶ א Qע־נ kמ אֶמר ָ‹֔אÍל ‹� ֹ֣ Ìַו 

ֶחם 13 x֜ל˚ ל {֙ ְ̇ י Êְִת ה Íֶבן־ִי‹7 Q̇ י ַא ם ָעלַ֔ ẋ ָּמה ְקַ‹ְר אֶמר ֵאל˚ [ֵאָלי֙ו] ָ‹֔אÍל ָל֚ ֹ֤ Ìַו 

ה׃ wÎם ַה˚Ì֥Ôַ ב qי ְלֹאר ים ָל֥קÍם ֵאל= אלֹהִ֔ VÊ ֙̊ ֶרב ְוָ‹֥א˚ל ל ֶלr 14סְוחֶ֗ dַען ֲאִחימ �Ìַו 

 { ċ ר ֶאל־ִמְ‹ַמְע ֶלr ְוס\ dן ַהּמ iן ַוֲחת ד ֶנֱאמָ֔ TָדוÔְ {֙י ְבָכל־ֲעָבֶד֙י RמÍ ר ֶלr ַוÄÌמ� cֶאת־ַהּמ

1 Samuel  ֵאלÍא ְ‹מ

67



}׃   wֵביתÊְ ד \Êי ַאל־ָיֵ‡֩ם15ְוִנְכ yיָלה ּל Tים ָחל ִתי ְלָ‹אÍל [ִלְ‹ָאל־]֥ל˚ ֵבאלֹה; ֹ֛  ַהÌ֧˚ם ַהִחּל

ן ֥א˚  ר ָקֹט֖ את Ëָב\ ֹ֔ ע ַעְבÊְ {֙Ëְָכל־ז oא־ָיד ֹֽ י ל ֠Ôִ י ית ָאבִ֔ PÊָכל־Êְ ָדָב֙ר ˚Ëַ֤עְבÊְ rֶל ַהּמֶ֨

י}׃  16ָגֽד˚ל׃   Eית ָאב LÊה ְוָכל־ Q̇ ֶלr ַא pת ֲאִחימÍ֖מ ָ̇ ֶלr ֥מ˚ת  אֶמר ַהּמֶ֔ ֹ֣ Ìאֶמר 17 ַו ֹ֣ Ìַו 

י  Rד ְוכ י ַגם־ָיָד֙ם ִעם־Ëִָו֔ RÔ ה י ְיהָו֗ PֲהנÔֹ ׀ Íית Tְוָהמ ÍÊ יו ֹס֥ ים ָעלָ֜ בִ֨ ָ̂ Úִָלָרִצי֩ם ַה rֶל ַהּמֶ֡

ח∞  ֹ֣ י ַהֶּמֶ֙ל� ִלְ‹ל Oַעְבד Íא־ָא֞ב ֹֽ י] ְול yֶאת־ָאְזנ˚ [ָאְזנ Íא ָג֖ל ֹ֥ ח∞ ֔הÍא ְול Pי־ֹבר EÔ Íְ֙דע bי

ה׃ bי ְיהו LֹכֲהנÊְ ∞ע ם ִלְפֹג֖ ע18סֶאת־ָיָד֔ hְפגÍ ה ָ֔̇ ב ַא ג] ֹס֣ אֶמר ַהֶּמֶ֙ל� ְלֵד˚יג [ְלד˚אֵ֔ ֹ֤ Ìַו 

ים  Rא ְ‹ֹמנÍם ַה֗ה˚Ì֣Êַ ֶמת ׀ gÌים ַו ֲהִנ֔ ֣ÔֹÊַ ֙אÍע־הÁְַפÌִי ַו ג] ָהֲאֹדמִ֗ Pא˚Ë] יג˚Ëֵ ב ֞ÛֹÌִים ַו yֲהנÔֹÊַ

ד׃   bÊ א ֵא֥פ˚ד q‡י‹ ֹנ ֶרב ֵמִאי֙‹ 19ַוֲחִמָ·֙ה אִ֔ ה ְלִפי־חֶ֔ gÔֲהִני֙ם ִה ֽÔֹב ִעיר־ַה ת ֹנ֤  ְואֵ֨

ֶרב׃   bה ְלִפי־ח c‡ק ְו֧‹˚ר ַוֲח֛מ˚ר ָו sל ְוַעד־י˚נ qה ֵמע˚ל ד 20ְוַעד־ִא·ָ֔ ט Êֵן־ֶאחָ֗ PָּמלÌִַו 

ד׃   Eי ָדו Lח ַאֲחר hְברÌִר ַו י 21ַלֲאִחיֶמֶ֙ל� Êֶן־ֲאִח֔טÍב Íְ‹֖מ˚ ֶאְבָית7 ֚Ôִ ד yר ְלָדו Qד ֶאְבָית LÁÌַַו 

ה׃   bי ְיהו LֲהנÔֹ ת qל אÍג ָ‹֔א י־ָ‹֙ם 22ָהר9 EÔ ֙אÍם ַהה˚Ì֤Êַ י ִ̇ ְע ר ָיַד֜ ד ְלֶאְבָיתָ֗ אֶמר Ëִָו֜ ֹ֨ Ìַו 

י}׃   Eית ָאב LÊ ›ֶפ cָכל־נÊְ ִתי ֔Êֹי ַס Tל ָאֹנכÍיד ְלָ‹֑א ;Áד ַי LÁי־ַה EÔ י ג] ָהֲאֹדמִ֔ Pא˚Ë] יג˚Ëֵ
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ה23 Q̇ ֶרת ַא י־ִמְ‹מ{ EÔ { p›ֶאת־ַנְפ › P̃ י ְיַב ‹ ֶאת־ַנְפ‹; L̃ י ֲאֶ‹ר־ְיַב �Ô א יָר֔ ִ̇ ֙י ַאל־ ִ̇ ה ִא  ְ‹ב�

י׃   Eִעָּמד

ים 1 23 ָּמה ֹ‹ס� qה ְוה ים Êְִקִעילָ֔ Tי֙ם ִנְלָחמ ִ̇ ה ְפִלְ‹ OÚר ִה ד ֵלאֹמ֑ דÍ ְלָדו; �ÁÌַַו 

ָרֽנ˚ת׃   Áֳֶּלה2ֶאת־ַה sים ָהא ;̇ יִתי ıְÊִַלְ‹ ֵ֔Ôְוִה r Pר ַהֵאל יהָו֙ה ֵלאֹמ֔ kÊ ד RוËָ ל ס ַוÌְִ‹אַ֨

ה׃   bֶאת־ְקִעיל Q̇ ים ְוה˚ַ‹ְע ִ֔̇ יָת ַבıְִלְ‹ TÔְוִה r ד ֵל֚ ה ֶאל־Ëִָו֗ אֶמר ְיהָו֜ ֹ֨ Ìי 3ַו O›ַאְנ Íאְמ֜ר ֹ֨ Ìַו 

ַעְר֖כ˚ת  ה ֶאל־מ� r ְקִעלָ֔ Pי־ֵנל EÔ ים ְוַא֙ף yה ְיֵרא QדÍיה EÊ ה ְחנÍ ֹפ֛ iה ֲאנ ֵ֨Úיו ִה ָדִו֙ד ֵאלָ֔

ים׃ Ė ה4סıְִלְ‹ יהָו֔ kÊ ל אֶמר ֚קÍם ס ַוÌ֨˚ֶסף ֤ע˚ד Ëִָו֙ד ִלְ‹ֹא֣ ֹ֗ Ìה ַו הÍ ְיהו7 qֲענÌַ kו

}׃   wָידÊְ ים ;̇ ן ֶאת־ıְִלְ‹ lי ֹנת י־ֲאנ� EÔ ה ד ְקִעילָ֔ Pה 5ר יו] ְקִעילָ֜ ֶלËָ rִו֩ד ַוִאְנ‹˚ [ַוֲאָנ‹ָ֨ PÌַו 

י  Lת ֹיְ‹ב qד א ַ‹ע Ëִָו֔ ֣Ìֹה ַו ה ְגד˚ל7 gÔם ַמ cהÊָ r iÌם ַו ים ַוÌְִנַה֙ג ֶאת־ִמְקֵניהֶ֔ ִ֗̇ ֶחם ıְÊִַלְ‹ gּלÌִַו

ה׃ bד 6סְקִעיל iה ֵא֖פ˚ד ָיר ד ְקִעיל7 ֶלr ֶאל־Ëָו; dן־ֲאִחימÊֶ ר ְבֹרח∞ ֶאְבָית' ֠Êִ י  ַוְיהִ֗

י Êְ7ָיֽד˚׃   ֚Ôִ י ר ֹא֤ת˚ ֱאלִֹהי֙ם Êְָיִד֔ ַ֨Ôל ִנÍאֶמר ָ‹֗א ֹ֣ Ìה ַו ד ְקִעיל7 א ָדו; ד ְלָ‹֔אÍל Ôִי־ב\ 9ÁÌַֻו 

יח∞׃   EְברÍ ִים iָלתËְ יר ר ָל֔ב˚א Êְע; 9Áֶדת 8ִנְס xה ָלר ם ַלִּמְלָחמ7 Qל־ָהעÔָל ֶאת־Íע ָ‹֛א iַוְיַ‹ּמ 
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יו׃   b›ד ְוֶאל־ֲאָנ ה ָל֥צÍר ֶאל־Ëָו; ה 9ְקִעילָ֔ י‹ ָהָרע7 Tל ַמֲחרÍיו ָ‹֖א י ָעלָ֔ TÔ ד ַדע Ëִָו֔ PÌַו 

יָ‹ה ָהֵאֽפ˚ד׃ ;Áן ַה ר ַהÔֹהֵ֔ gֶמ֙ר ֶאל־ֶאְבָיתÄÌ֨ל 10סַו י ִיְ‡ָראֵ֔ Pִו֒ד ְיהָו֙ה ֱאלֹהËָ ֶמ֮רÄÌַו 

י׃   EרÍֲעבÊַ יר ת ָלע; Lה ְלַ‹ח ‹ ָ‹֖אÍל ָל֣ב˚א ֶאל־ְקִעיל7 L̃ י־ְמַב EÔ �Ëְע∞ ָ‹ַמ֙ע ַעְב ָ‹ֹמ֤

י 11 Pְיהָו֙ה ֱאלֹה { ֔Ëֶע ַעְב ֲאֶ‹֙ר ָ‹מ9 kÔ לÍד ָ‹֗א Pה ְבָי֜ד˚ ֲהֵיר ִני ַבֲעֵל֩י ְקִעילָ֨  ֲהַיְסÁִר�

{ pËא ְלַעְב Qד־נÁֶל ַה ד׃  סִיְ‡ָראֵ֔ Vה ֵיר Qאֶמר ְיהו ֹ֥ Ìי 12ַו רÊַ Íֲעל� ִ֜Áד ֲהַיְס אֶמר Ëִָו֔ ֹ֣ Ìַו 

ירÍ׃ EÁה ַיְס Qאֶמר ְיהו ֹ֥ Ìל ַוÍַיד־ָ‹֑אÊְ י h›י ְוֶאת־ֲאָנ ה ֹאת� יו13סְקִעיל� ד ַוֲאָנ‹ָ֜  ַוÌָָק֩ם Ëִָו֨

ט  oי־ִנְמל EÔ ד ַ֗Áל ֻהÍְלָ‹֣אÍ Íכ ר ִיְתַהּל7 x›ֲאÊַ Íְתַהְּל֖כ EÌה ַו ִעלָ֔ ְ̃ י‹ ַוÌְֵצאÍ֙ ִמ Ôְֵ‹‹־ֵמ֣א˚ת אִ֗

את׃     Vל ָלצ hËְחÌֶה ַו ִעילָ֔ ְ̃ ר Ëָ14ִו֙ד ִמ QהÊָ ב›ֶ LÌְּמָצ֔ד˚ת ַוÊַ ֙רÊִָּמְדÊַ ד RוËָ ב›ֶ ֨Ìֵַו 

ים Êְָיֽד˚׃   א־ְנָת֥נ˚ ֱאלֹה; ֹֽ ים ְול הÍ ָ‹אÍל֙ Ôָל־ַהÌָמִ֔ O›יף ַוְיַבְק yר־זÊִַמְדÊְ15 ד ְרא ָדִו֔ 9Ìַו 

ְרָ‹ה׃ יף Êַֹחֽ ד ÊְִמְדÊַר־ז; ‹ ֶאת־ַנְפ֑‹˚ ְוָדו� P̃ א ָ‹֖אÍל ְלַב י־ָיצ\ EÔן 16ס gָ֙ק֙ם ְיה˚ָנתÌַָו 

ים׃   EאלֹהÊֵ ˚ק ֶאת־ָי֖ד LÎְרָ‹ה ַוְיַח ד ֹח֑ ֶלr ֶאל־Ëָו; LÌל ַוÍן־ָ‹֔אÊֶ17א יָר֗ ִ̇ יו ַאל־ אֶמר ֵאלָ֜ ֹ֨ Ìַו 

ה  pְהֶיה־ְּל� ְלִמְ‹נ wי א ל ְוָאֹנכ; r ַעל־ִיְ‡ָראֵ֔ ֹ֣ ְמל ִ̇ ֙ה  ָ̇ י ְוַא ד ָ‹֣אÍל ָאבִ֔ ְמָצֲא֙} ַי֚ Eא ת ֹ֤ י ל ֠Ôִ
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ן׃   VÔ ∞ע Lי ֹיד ְרָ‹ה 18ְוַגם־ָ‹֥אÍל ָאב; ֶ‹ב Ëִָו֙ד Êַֹח֔ OÌה ַו י ְיהו7 Pית ִלְפנ ם Êְר; dֵניה›ְ Íְכְר֧תÌִַו 

r ְלֵביֽת˚׃ iן ָהל Qִוד 19סִויה˚ָנת ר ֲה֣ל˚א ָד֠ ָתה ֵלאֹמ֑ QְבעÁִל ַהÍִזִפי֙ם ֶאל־ָ‹֔א Íֲע֤לÌַַו 

ין ַהְיִ‹יֽמ˚ן׃   ר ִמימ� c›ה ֲא ֲחִכילָ֔ kִגְבַע֙ת הÊְ ְרָ‹ה נÍ ַבְּמָצד˚֙ת Êַֹח֔ ר ִעּמ� ֵ֨̇ ַ̇ ה 20ִמְס ָ̇ ַע  ְו֠

ֶלr׃   wד ַהּמ iיÊְ ˚י֖רÁִַהְס Íנ ד ְול\ sֶדת ר cָלר rֶל dת ַנְפְ‹� ַהּמ ֨Íַל 21ְלָכל־ַאÍאֶמר ָ‹֔א ֹ֣ Ìַו 

י׃   bם ָעל ċ י ֲחַמְל �Ô ה יהו7 kם ל ċ ים ַא ינÍ ֗ע˚ד Íְד֤עÍ ÍְראÊְ22 Í֙רÍכ� Tא ָהכ  ְלכÍ־ָנ֞

ם ֽהÍא׃   י ָע֥ר˚ם ַיְער; ר ֵאלַ֔ י ָאמ9 ֚Ôִ ם 7› Íה Qי ָרא ה ַרְג֔ל˚ מ� xְהי Ė ר  x›ֲא ֙̊ ֶאת־ְמק˚מ

י 23 ;̇ ם ֵאַל֙י ֶאל־ָנ֔כ˚ן ְוָהַלְכ �̇ ם ְוַ‹ְב א ‹ָ֔ PÊר ִיְתַח x›ֲחֹבִאי֙ם ֲא kל ַהּמ ֤Ôִֹמ Íְד֗עÍ Íְר֣אÍ 

ה׃   bדÍי ְיה Lל ַאְלפ י ֹא֔ת˚ Êְֹכ֖ Ṫ ‡ְıֶַרץ ְוִח ם ְוָהָי֙ה ִאם־ֶיְ‹֣נ˚ ָבאָ֔ pכ ְ̇  ַוÌָ֛קÍמÍ ַוÌְֵל֥כÍ 24ִא

ין ַהְיִ‹יֽמ˚ן׃   ל ְימ� cה א ר ָמע˚֙ן Êֲָעָרבָ֔ oÊִמְדÊְ יו ד ַוֲאָנ‹ָ֜ י ָ‹֑אÍל ְוָדִו֨ Pיָפה ִלְפנ ֶלr 25ז; ֨Ìֵַו 

ע ָ‹֔אÍל  ר ָמ֑ע˚ן ַוÌְִ‹מ9 9ÊִמְדÊְ ב›ֶ qÌַלע ַו ֶ֔Ûֶרד ַה PÌד ַו דÍ ְלָדִו֔ TÁַוַי ›֒ ֵ̃ ָ‹֣אÍל ַוֲאָנָ‹י֮ו ְלַב

ר ָמֽע˚ן׃   iÊד ִמְד י־ָדו; Vף ַאֲחר ֥ËְֹרÌִד 26ַו î יו ִמ ד ַוֲאָנ‹� ה ְוָדו� ֔Îֶד ָהָה֙ר ִמ ô ֶלr ָ‹֜אÍל ִמ ֨Ìֵַו 

ד  ים ֶאל־Ëָו� ְטר� יו ֹעֽ י ָ‹֔אÍל ְוָ‹֣אÍל ַוֲאָנ‹ָ֗ Pנıְז ָלֶלֶ֙כ֙ת ִמ �ıד ֶנְח י ָדִו֜ ה ַוְיהִ֨ pÎר ִמ Qָהה
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ם׃   b‡יו ְלָתְפ Q›27ְוֶאל־ֲאָנ Íי־ָפְ‹֥ט EÔ ָכה ה ְולֵ֔ gר ַמֲהר א ֶאל־ָ‹֖אÍל ֵלאֹמ֑ ָ֔Ê r gַמְלאÍ 

ֶרץ׃   bים ַעל־ָהא ;̇ ים 28ְפִלְ‹ ẏ את ıְִלְ‹ ֶלr ִלְקר9 qÌד ַו י ָדִו֔ Pל ִמְרֹד֙ף ַאֲחרÍב ָ‹֗א›ָ gÌַו 

ַּמְחְלֽק˚ת׃   kַלע ה cא סÍַלָּמ֣ק˚ם ַה֔ה Íְ֙רא bן ק ֵ֗Ôַעל־

ִדי׃  1 24 wÁין־ Vְמָצ֥ד˚ת עÊִ ב›ֶ qÌם ַו ד ִמ·7 ַעל Ëָו; iÌל 2 ַוÍב ָ‹֔א g› ֲאֶ‹֙ר kÔ י  ַוְיהִ֗

ִדי׃ wÁ ין Lר ע hÊִמְדÊְ ד ה ָדִו֔ PÚר ִה ̊֙ ֵלאֹמ֔ דÍ ל RÁÌַים ַו ẏ י ıְִלְ‹ qל 3סֵמַאֲחרÍח ָ‹֗א 9̃ Ìִַו 

י LרÍי צ qנıְיו ַעל־ ֲאָנ‹ָ֔ kִו֙ד וËֶָאת־ › Õ ֶלr ְלַב ֗Ìֵל ַו sל־ִיְ‡ָראÔָר ִמÍ֖חÊָ ›י ים א� ֶ‹ת ֲאָלפ� ֹ֧ ְ‹ל

ים׃   EֵעלÌְ4ַה r Pל ְלָהסÍא ָ‹֖א ֹ֥ ה ַוÌָב ם ְמָעָר֔ g›ֶ֙ר� ְוËֶאן ַעל־ַה ֹ֤ ÌָבÄ ֶאל־Áְִד֨ר˚ת ַהˆ  ַו֠

ים׃   Eה ֹיְ‹ב Qי ַהְּמָער LתÔְַיְרÊְ יו יו ְוָדִו֙ד ַוֲאָנ‹ָ֔ ה 5ֶאת־ַרְגל7 ֵ֨Úיו ִה ד ֵאלָ֗ י ָדִו֜  ַוÄÌְמרÍ֩ ַאְנ‹ֵ֨

יָת ּ֔ל˚  T‡ְוָע { ִיְב֙}] Êְָיֶד֔ ן ֶאת־ֹאְיֵבי} [ֹאֽ Oי ֹנת ה ָאֹנכִ֜ ֵ֨Úי} ִה ה ֵאלֶ֗ gר ְיהו ַהÌ֜˚ם א ֶ‹ר־ָאמ�

ט׃   bּלÊַ לÍיל ֲאֶ‹ר־ְלָ‹֖א ף־ַהְּמע� kנÔְת ֶאת־ ד ַוÌְִכֹר֛ ָקם Ëִָו֗ gÌי} ַו pֵעינÊְ ב ר ִיט9 c›ֲאÔַ6ְיִה֙י kו 

ר ְלָ‹ֽאÍל׃ ף ֲא‹{ QנÔָת ֶאת־ ר Ôַָר֔ x›ל ֲא ד ֹא֑ת˚ ַע֚ r ֵלב־Ëָו; iÌן ַו ֲחֵרי־כֵ֔ kאֶמר 7סא ֹ֨ Ìַו 

ח∞  ֹ֥ ה ִלְ‹ל יח∞ ְיהָו֔ T›אֹדִנ֙י ִלְמ kה ל �Îר ַה ה ִאם־ֶאֱעֶ‡֩ה ֶאת־ַהËָבָ֨ יהָו֗ Vי מ Tיָלה ּל יו ָחל� ַלֲאָנ‹ָ֜

1 Samuel  ֵאלÍא ְ‹מ

72



ה ֽהÍא׃   Qיח∞ ְיהו י־ְמ‹� EÔ ˚Ê֑ י ם ָל֣קÍם 8ָיד; Qא ְנָתנ ֹ֥ ים ְול ד ֶאת־ֲאָנָ‹י֙ו ËְÊַָבִר֔ RוËָ ע ַ֨Û›ַַוְי 

ֶרr׃ bËÊַ rֶל LÌה ַו Qם ֵמַהְּמָער ן ַוÌֵֵצ֙א 9סֶאל־ָ‹֑אÍל ְוָ‹֛אÍל ק\ ד ַאֲחֵרי־כֵ֗ ָקם Ëִָו֜ ֨Ìַָו 

יו ֲחָר֔ kל֙ אÍט ָ‹א OÊÌַַו rֶל pי ַהּמ Tר ֲאֹדנ ֲחֵרי־ָ‹֛אÍל ֵלאֹמ֖ kא א ה] ַוÌְִקר' ַהְּמָעָר֔ Vִמן־ַהְּמָעָרה [מ

חÍ׃ ḃ ›ְÌְִרָצה ַו hִים א =ıד ַא ד Ëָו� ֹ֨̃ Ìִע 10סַו ָּמה ִתְ‹מ= אֶמר Ëִָו֙ד ְלָ‹֔אÍל ל' ֹ֤ Ìַו 

}׃   wָרָעת › q̃ ד ְמַב ה ָדִו֔ PÚר ִה ם ֵלאֹמ֑ Qי ָאד LְברËִת 11ֶאת־ Pי} א ה ָר֣אÍ ֵעיֶנ֗ ֜Îֶם ַה˚Ì֨֩ה ַהÚִֵה 

ר  י} ָוֹאמַ֗ pָחס ָעל ġ ר ַלֲהָרֲגz ַו iה ְוָאמ ה ׀ ַהÌ֤˚ם ׀ Êְָיִד֙י Êְַּמָעָר֔ ֲאֶ‹ר־ְנָתְנ֩} ְיהָו֨

ה ֽהÍא׃   Qיח∞ ְיהו י Ôִי־ְמ‹� אֹדִנ֔ kÊ ח ָיִד֙י o־ֶאְ‹לÄף 12ל iנÔְה ֶאת־ lם ְרא ַ֗Á ה י ְראֵ֔ Tְוָאב 

י  ין Êְָיִד֜ ע Íְרֵא֙ה Ôִ֩י אֵ֨ oË {י ִ֗̇ א ֲהַרְג ֹ֣ יְל¡ ְול Eף ְמע י Êְָכְרִת֩י ֶאת־Ôְַנ֨ ִ֡Ô י yָידÊְ zְמִעיְל

È׃   ḃ י ְלַקְח ה ֶאת־ַנְפ‹; ה ֹצד{ �̇ r ְוַא אִתי לָ֔ g־ָחטÄ֙ע ְול›ַ ה ָוֶפ֙ י 13ָרע� TינÊֵ ט ְיהָו֙ה ֤ıֹ›ְִי 

r׃   bÊְהֶיה־ Eא ת ֹ֥ י ל Óָ ְוָיד; pה ִמּמ Qִני ְיהו iְנָקמÍ { י Í14ֵביֶנ֔ ְדֹמִנ֔ ַ̃ ר ְמַ‹ל֙ ַה ר יÄמַ֗ x›ֲאÔַ 

ַ‹ע pֵצא ר Pים י ֵמְרָ‹ע;

r׃   bÊְהֶיה־ Eא ת ֹ֥ י ל ֲחֵר֙י 15ְוָיד; kף א sה ֹרד ġ י ַא י מ; Lל ַאֲחר ֶלr ִיְ‡ָראֵ֔ xי ָיָצ֙א מ Rי מ  ַאֲחֵר֨
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ד׃   bֶאח › י ıְַרֹע֥ qת ַאֲחר ֶלב מֵ֔ xÔ16 ב Pְוֵיֶ֙ר֙א ְוָיר { pֵבינÍ י TינÊֵ ט hן ְוָ‹פ ֔Ìָה ְיהָו֙ה ְלַד  ְוָהי�

}׃ wדÌִָני ִמ qטıְ›ְי ְוִי ים ָהֵאֶּ֙ל֙ה 17פֶאת־ִריבִ֔ RָברËְר ֶאת־ַה ֵ֞Êד ְלַד י ׀ Ôְַכּ֣ל˚ת Ëִָו֗ Tַוְיה 

ְבÓְ׃   VÌל ֹק֖ל˚ ַוÍא ָ‹֛א \‚Ìִד ַו yי ָדו TנÊְ ה cל ֲהֹקְל� זÍאֶמר ָ‹֔א ֹ֣ Ìל ַוÍֶמ֙ר 18ֶאל־ָ‹֔אÄÌַ֨ו 

ה׃   bי} ָהָרע �̇ י Áְַמְל ה ַוֲאנ; ִני ַהÏ˚בָ֔ 9̇ ֙ה Áְַמְל ָ̇ י ַא RÔ יÚִ pה ִמּמ Q̇ יק ַא �Ëד ַצ ְ̇ 19ֶאל־Ëִָו֔  ְוַא

א ֹ֥ ה Êְָיְדz ְול ִני ְיהו� ר ִסÁְר� ה ֵא֩ת ֲא‹ֶ֨ י ט˚ב7 ;̇ יָתה ִא ת ֲאֶ‹ר־ָע‡� lם א˚Ìַ֔ה ָ̇ ְד 9Á֙ה] ִה ָ̇ [ְוַא

ִני׃   ḃ ה 20ֲהַרְג יהָו֙ה ְיַ‹ֶּלְמ� ט˚בָ֔ kה ו ֶרr ט˚ב7 xדÊְ ˚ְי֔ב˚ ְוִ‹ְּל֖ח א ִאי֙‹ ֶאת־ֹא֣ י־ִיְמצ\ Eְוכ 

י׃   Eיָתה ל ר ָע‡; ה ֲא‹{ ֔Îֶם ַה˚Ìַ֣חת ַה ְמ֑ל˚r ְוָקָ֙מ֙ה 21ַ֚̇ ִ̇  r ֹ֖ י ָמל �Ô י ִ̇ ְע ה ָיַד֔ PÚ֙ה ִה ָ̇  ְוַע

ל׃   Vֶכת ִיְ‡ָרא cְד� ַמְמל gיÊְ22 י ֲחר7 kי א ית ֶאת־ַזְרע; ְכר� ַ̇ ה ִאם־ יהָו֔ kÊ ְבָעה ִּל֙י ה ִה·� ָ֗̇  ְוַע

י׃   Eית ָאב LÊי ִמ יד ֶאת־ְ‹מ; ְ‹מ� ַ̇ ֶלr ָ‹אÍל֙ ֶאל־Êֵי֔ת˚ 23ְוִאם־ OÌל ַוÍד ְלָ‹֑א ע Ëָו; iב·ָÌִַו 

ה׃ bדÍַעל־ַהְּמצ Íיו ָע֖ל ֲאָנ‹ָ֔ kפְוָדִו֙ד ו

ה 1 25 הÊְ Íֵבי֖ת˚ Êָָרמ7 ְב֤צÍ ָכל־ִיְ‡ָרֵאל֙ ַוÌְִסıְדÍ־֔ל˚ ַוÌְִקÊְר� ָ̃ Ìִל ַו ָמת ְ‹מÍאֵ֔ gÌַו 

ן׃ bארıָ ר iÊֶרד ֶאל־ִמְד qÌד ַו ָקם Ëִָו֔ gÌסַו
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ים 2 ֶ‹ת־ֲאָלפ; ֹֽ אן ְ‹ל ֹ֥ ד ְו֛ל˚ צ ל ְוָהִאי֙‹ Áָ֣ד˚ל ְמֹא֔ הÍ ַבÔְַרמֶ֗ P‡ַמֲעÍ ָמ֜ע˚ןÊְ ›י  ְואִ֨

ל׃   wְרמÔַÊַ ˚֖נÄז ֶאת־צ י Êְִגֹז֥ ים ַוְיה� yÎֶלף ִע xִיל 3ְוא ˚ ֲאִבג7 ֖̇ ם ִאְ‹ L›ל ְו ם ָהִאי֙‹ ָנבָ֔ O›ְו 

י]׃   EÊא ָכֶלב˚ [ָכִלÍים ְו֥ה ע ַמֲעָלל; iה ְור d›י‹ ָק ַאר ְוָהא� ֹ֔̇ יַפת  Tה ֽט˚ַבת־ֶ‡ֶ֙כל֙ ו ְוָהִא·�

ל ֶאת־צÄֽנ˚׃  4 Qז ָנב Lי־ֹגז EÔ ר 7ÊִּמְדÊַ ד ע Ëָו; iמ›ְÌִאֶמר 5 ַו ֹ֨ Ìים ַו yה ְנָער gד ֲעָ‡ר ח Ëָו; iל›ְÌִַו 

י ְלָ‹ֽל˚ם׃   ם־֥ל˚ ִבְ‹מ; ֶ̇ ל Íְ‹ֶאְל ם ֶאל־ָנבָ֔ xָבאתÍ ַכְרֶמָ֙ל֙ה Íים ֲע֤ל ד ַלÚְָעִר֗ Ëִָו֜

ל ֲאֶ‹ר־ְלz ָ‹ֽל˚ם׃  6 ה ָ‹ל˚֙ם Íֵביְת� ָ‹֔ל˚ם ְוֹכ֥ �̇ י ְוַא ה ֶלח7 ֖Ôֹ ם }̇ ה 7 ַוֲאַמְר ġ  ְוַע

ד  oא־ִנְפק ֹֽ א ֶהְכַלְמ֗נÍם ְול ֹ֣ נÍ ל ים ֲאֶ‹ר־ְל֙} ָה֣יÍ ִעּמָ֔ Rה ָהֹרע ָ֗̇ r ַע ים ל7 י ֹגְזז; �Ô י ִ̇ ְע ָ‹מַ֔

ל׃   wְרמÔַÊַ ם י ֱהי˚ת\ qל־ְימÔָ ָמהÍ8ָלֶה֙ם ְמ֔א Íְוִיְמְצ֨א r ידÍ לָ֗ TÁי} ְוַי ל ֶאת־ְנָעֶר֜  ְ‹אַ֨

י}  ְד֙} ַלֲעָבֶד֔ bא י ְמצ� ִ̇ ר  א ֵא֩ת ֲא‹ֶ֨ ָ֗Úָנה־ ְ̇  Íנ 7Ê י־ַעל־֥י˚ם ֖ט˚ב EÔ {י ים ֵח֙ן Êְֵעיֶנ֔ ַהÚְָער�

ד׃   Eְלָדו zְלִבְנÍ9ד yוËָ ם P›Êְ ֶּלה qים ָהא ל Ôְָכל־ַהËְָבר� ד ַוְיַדÊְ֧רÍ ֶאל־ָנב� י ָדִו֔ Pַנֲער Í֙א ֹ֨  ַוÌָב

ים 10ַוÌָֽנÍחÍ׃   י ַהÌ˚֙ם ַרÍÊ֣ ֲעָבִד֔ י ֶבן־ִי‹7 TמÍ ד י ָדו; אֶמר מ� ֹ֔ Ìי ָדִו֙ד ַו Oל ֶאת־ַעְבד ַען ָנבָ֜ ֨Ìַַו 

יו׃   bי ֲאֹדנ Lנıְי‹ ִמ ים א; ְרצִ֔ gıר 11ַהִּמְת י ֲא‹{ י ְוֵא֙ת ִטְבָחתִ֔ י ֶאת־ַלְחִמ֙י ְוֶאת־ֵמימַ֔ Ṙ  ְוָלַקְח
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ָּמה׃   Vה ה cÎי ִמ Lי א ִ̇ ְע א ָיַד֔ ֹ֣ ים ֲאֶ‹֙ר ל ֲאָנ‹ִ֔ k֙י ל ִ̇ ַת bי ְונ י ְלֽגְֹזז7 ִ̇ ְח hד12ָטב י־ָדו; Vַנֲער Íַהְפ֥כÌַַו 

ֶּלה׃   Vים ָהא ל ַהËְָבר� דÍ ֔ל˚ Ôְֹכ֖ TÁÌַַו Íא ֹ֔ ם ַוÌָֻ‹֙בÍ֙ ַוÌָב 7Ô13ְלַדְרÍיו ִחְג֣ר ד ַלֲאָנ‹ָ֜  ַוÄÌֶמ֩ר Ëִָו֨

י  P׀ ַאֲחר Íֲע֣לÌַ kו ˚Ê֑ד ֶאת־ַחְר ר Áַם־Ëָו; ֥ÁְֹחÌַַו ˚Ê֔י‹ ֶאת־ַחְר Tא Í֙רÁְְחÌַ kו ˚Ê֗י‹ ֶאת־ַחְר T׀ א

ים׃   EלÔֵַעל־ַה Íִים ָיְ‹֥ב hָמאתÍ ›י ע ֵמא˚֙ת אִ֔ oÊַאְרÔְ ד יד 14ָדִו֗ �Áל ִה ֶ‹ת ָנבָ֔ Pְוַלֲאִביַגִ֙יל֙ א 

 Íינ qֶאת־ֲאֹדנ r Lר ְלָבר �Êַהִּמְד Vים ׀ מ ד ַמְלָאכ� ה ָ‹ַל֩ח Ëִָו֨ PÚר ִה ים ֵלאֹמ֑ ד ֵמַהÚְָער; ַער־ֶאח� kנ

ם׃   wהÊָ ַעט \Ìל־ְיֵמ֙י15ַוÔָ ָמהÍְמ֔א Íְדנ א־ָפק9 ֹֽ א ָהְכַלְ֙מנÍ֙ ְול ֹ֤ ד ְול נÍ ְמֹא֑ Qים ל ים ֹטב� ֲאָנ‹ִ֔ gְוה 

ה׃   wד‚ָÊַ Íנ qְהי˚ת EÊ ם ָ֔̇ ְכנÍ ִא י 16ִהְתַהּל9 lל־ְימÔָ ם ְיָלה Áַם־י˚מ7 hם־לÁַ Íינ  ח˚ָמ֙ה ָה֣יÍ ָעלֵ֔

אן׃   ֹֽ ים ַהˆ ם ֹרע� Qִעּמ Íנ Lה 17ֱהי˚ת ה ָהָרע� י־ָכְלת' EÔ י ֲע‡ִ֔ ַ̇ ה־ kְרִא֙י מÍ י RעËְ ה ָ֗̇  ְוַע

יו׃   bר ֵאל qÊËַַעל ִמ ֔ÌִַלÊְן־Êֶ ֙אÍי֑ת˚ ְוהÊֵל־Ôָ ל ינÍ ְוע9 qר ֲאב˚ַגִיל 18ֶאל־ֲאֹדנ Pַמה ְ̇  ַו

 › Oְוָחמ [ֹי֙תÍ‡ֲע] אן ֲעָ‡ו˚ת ֹ֤ ‹ צ ִין ְוָחמֵ֨ ִים ִנְבֵלי־ַי֗ ֶחם Íְ‹נ9 ִים לֶ֜ ֩ח ָמאתַ֨ ַ̃ ִ̇ ִיל] ַו [ֲאִביגַ֡

ים׃   Eם ַעל־ַהֲחֹמר‡ֶ Q̇ ים ַו yֵבלËְ ִים ים Íָמאת9 ה ִצֻּמק; י Íֵמא\ אֶמר ִלְנָעֶר֙יָה19ְ֙סִאי֙ם ָקלִ֔ ֹ֤  ַו˙

יָדה׃   EÁא ִה ֹ֥ ל ל Qָנב È ה Íְלִאי‹\ ם Êָא7 xי ַאֲחֵריכ י ִהְננ; ֶבת 20ִעְב֣רÍ ְלָפַנ֔ xיא ׀ ֹרכ Tה ה  ְוָהָי֞

1 Samuel  ֵאלÍא ְ‹מ

76



ם׃   bֹאת › ֖Áְֹפ ִ̇ È ַו ים ִלְקָראת7 יו ֹיְרד; ה ָדִו֙ד ַוֲאָנ‹ָ֔ OÚר ְוִה ֶתר ָההָ֔ PסÊְ ל־ַהֲח֗מ˚ר ְוֹיֶרֶ֙ד֙ת kע

ד 21 i־ִנְפקÄר ְול ָ֔ÊִּמְדÊַ ר ָלֶז֙ה ת־Ôָל־ֲא‹� wי א ִ̇ ְר ֶקר ָ‹מַ֜ ר ַאr֩ ַל·ֶ֨ ד ָאמַ֗ Tְוָדו 

ה׃   bַחת ט˚ב i̇ ה  Qי ָרע ֶ‹ב־ל� bÌָמה ַוÍל־ֲאֶ‹ר־֖ל˚ ְמ֑אÔָי 22ִמ Lים ְלֹאְיב ה ֱאלֹה�  Ôֹה־ַיֲע‡�

יר׃   EקÊְ ין �̇ ֶקר ַמְ‹ ֖Êֹל־ֲאֶ‹ר־֛ל˚ ַעד־ַהÔָיר ִמ יף ִאם־ַאְ‹א� yה ֹיס ד ְוֹכ֣ ֶרא 23ָדו; Ȯ  ַו

 Íח ḣ ›ְ ִ̇ יָה ַו י ָדִו֙ד ַעל־ıֶָנ֔ Oıל ְלַא ֞ıֹ ִ̇ ל ַהֲח֑מ˚ר ַו ֶרד ֵמע9 q̇ ר ַו ַמהֵ֕ ְ̇ ד ַו ֲאִביַגִ֙יל֙ ֶאת־Ëִָו֔

ֶרץ׃   bי} 24א ְת֙} Êְָאְזֶנ֔ bא ֲאמ ן ÍְֽתַדÊֶר־נ� ֑̀ ָע wי ה י ֲאֹדנ; אֶמר Êִי־ֲאנ� ֹ֕ יו ַו˙ ıֹל֙ ַעל־ַרְגלָ֔ ִ̇  ַו

}׃   wי ֲאָמת LְברËִ ת qע א ה Í25ְ‹מַ֕ ֜Îֶַעל ַה ֨ÌִַלÊְֶאל־ִאי֩‹ ַה ˚Ê֡י ׀ ֶאת־ִל Tים ֲאֹדנ T‡א ָי gַאל־נ 

י  Lיִתי ֶאת־ַנֲער א ָרא� ֹ֥ ְת� ל gֲאִנ֙י ֲאמ ה ִעּ֑מ˚ ו� QְנָבלÍ ˚ל ְ‹֔מ gא ָנבÍן־֔הÔֶ ֙̊ י ִכְ‹מ RÔ ל ַעל־ָנבָ֗

׃   ָ̇ ְח bר ָ‹ל י ֲא‹{ ר ְמָנֲע� ְיהָו֙ה ִמÊ֣˚א 26ֲאֹדנ; י־ַנְפְ‹֙} ֲא‹ֶ֨ Vה ְוח י ַחי־ְיהו� ה ֲאֹדִנ֗ ġ  ְוַע

ה׃   bי ָרע ים ֶאל־ֲאֹדנ; ְמַבְק‹� kי} ְוה ְה֤יÍ ְכָנָבל֙ ֹאְיבֶ֔ Eה י ָ֗̇ r ְוַע ע∞ ָיְדz ל7 L›˚ים ְוה ְבָדמִ֔

ים 27 ְתַהְּלכ; Eים ַהּמ ָנ֙ה ַלÚְָעִר֔ ְ̇ י ְוִנ yאֹדנ kל zיא ִ‹ְפָחְת את ֲאֶ‹ר־ֵהב� ֹ֔ Îה ַה gָרכÊְ֙ה ַה ָ̇  ְוַע

י׃   Eי ֲאֹדנ LַרְגלÊְ28 ן ִית ֶנֱאמָ֗ 9Ê י אֹדִנ֜ kה ל ה־ַיֲעֶ‡֩ה ְיהָו֨ י ָע‡ֹֽ TÔ { pע ֲאָמת›ַ xא ְלפ Qא נ \‡ 
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י}׃   wמÌִָמ zא ְב L־ִתָּמצÄה ל ם ְוָרע� י ִנְלחָ֔ Tי־ִמְלֲח֤מ˚ת ְיהָו֙ה ֲאֹדנÔִ29ָקם ָאָד֙ם ִלְרָדְפ� �Ìַו 

ת י} ְואֵ֨ ה ֱאלֹהֶ֔ gת ְיהו ים ֵא֚ ֗Ìְִצ֣ר˚ר ַהַחÊִ ה ׀ gרÍי ְצר ֶפ‹ ֲאֹדִנ֜ ָהְיָת֩ה ֶנ֨ } ו� p›ֶאת־ַנְפ › q̃ Íְלַב

ַלע׃   b̃ ף ַה iÔ r˚֖תÊְ הÚָ ֶפ‹ ֹאְיֶב֙י֙} ְיַקְּלעֶ֔ ל 30נ� י Ôְֹכ֛ אֹדִנ֔ kה ְיהָו֙ה ל י־ַיֲע‡� EÔ ה  ְוָהָי֗

ל׃   Vיד ַעל־ִיְ‡ָרא י} ְוִצ�Íְ ְלָנג; pה ָעל Qב˚Ïר ֶאת־ַה }ÊËִאת ׀ ְל£ 31ֲאֶ‹ר־ ֹ֣ ה ז xא ִתְהי ֹ֣  ְול

ב ְיהָו֙ה  Rי ֑ל˚ ְוֵהיט יע∞ ֲאֹדנ; ם Íְלה˚‹� ָ֔Ú֙ם ִחËָ־rıָ›ְי ְוִל ב ַלאֹדִנ֗ ְלפÍָק֩ה Íְלִמְכ֨‹˚ל לֵ֜

}׃ wֶאת־ֲאָמת Q̇ י ְוָזַכְר אֹדִנ֔ kל32סל י ִיְ‡ָראֵ֔ Pְיהָו֙ה ֱאלֹה rÍ֤רÊָ ל ד ַלֲאִביג� אֶמר Ëָו; ֹ֥ Ìַו 

י׃   Eה ִלְקָראת cÎם ַה˚Ìַ֥ה r lר ְ‹ָלח ִני ַהÌ֤˚ם33ֲא‹� ר Ôְִלתִ֜ ְ̇ ֲא‹ֶ֨ ה א7 gכÍְברÍ r qַטְעמ rÍָב֥רÍ 

י׃   Eי ל ע∞ ָיד; L›ים ְוֹה ִני 34ַהÎֶ֙ה ִמÊ֣˚א ְבָדמִ֔ ר ְמָנעַ֔ x›ל ֲא י ִיְ‡ָראֵ֔ Pם ַחי־ְיהָו֙ה ֱאלֹה  ְואÍלָ֗

ל  ר ְלָנב� י ִאם־נ˚ת� TÔ י בÄ֙ת] ִלְקָראתִ֔ ָ̇ בÄִתי [ַו ָ̇ ְ̇ ַו ְר י ִמהַ֗ PלÍי ׀ ל TÔ r ע ֹאת7 hֵמָהר

יר׃   EקÊְ ין �̇ ֶקר ַמְ‹ ֖Êֹר 35ַעד־֥א˚ר ַה È ָאמַ֗ gיָאה ֑ל˚ ְול ת ֲאֶ‹ר־ֵהב; Lא È ח Ëִָו֙ד ִמÌָָד֔ õ Ìִַו 

ִיr׃   bנıָ א Q‚ָוֶא r י ְבק˚לֵ֔ ִ̇ ְע r ְרִא֙י ָ‹מ9 י ְלָ‹ל˚֙ם ְלֵביתֵ֔ Rל36ֲעל ִיל ׀ ֶאל־ָנבָ֡ א ֲאִביג9 ֹ֣ ב ָ̇  ַו

ד  ר ַעד־ְמֹא֑ ֖Ôֹ›ִ אÍיו ְו֥ה ב ָנָבל֙ ֣ט˚ב ָעלָ֔ Oְול rֶל ה ַהּמֶ֗ Ṗ ה Êְֵבי֜ת˚ Ôְִמְ‹ ֶ֨̇ ̊֩ ִמְ‹ ְוִהÚֵה־ל
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ֶקר׃   ֽÊֹן ְוָג֖ד˚ל ַעד־֥א˚ר ַה ר ָקֹט֛ יָדה ּ֗ל˚ Ëָב\ TÁא־ִה ֹֽ ל37ְול את ַהÌִַ֙י֙ן ִמÚָבָ֔ OצÊְ ֶקר ֗Êֹי ַב Tַוְיה 

ֶבן׃   bה ְלא ̊֙ ÊְִקְרÊ֔˚ ְו֖הÍא ָהי\ Êָמת ִל �Ìֶּלה ַו sים ָהא ˚ ֶאת־ַהËְָבר; ֔̇ Áֶד־֣ל˚ ִאְ‹ ַ̇ י 38ַו  ַוְיה;

ת׃   ל ַוÌָֹמֽ Qה ֶאת־ָנב ף ְיהו� ֧ÁֹÌִים ַו yמÌֶָרת ַה x‡ֲעÔַ39 אֶמר ֹ֡ Ìת ָנָבל֒ ַו Pי מ TÔ ִו֮דËָ ע  ַוÌְִ‹מ9

ת  ה ְוֵא֙ת ָרע9 ָרעָ֔ Vמ r ̊֙ ָח‡9 Ëל ְוֶאת־ַעְב ד ָנבָ֗ 9Ìי ִמ יב ֶחְרıָתִ֜ ר ָר֩ב ֶאת־ִר֨ x›ה ֲא Êָ֣רrÍ ְיהָו֡

ה׃   b·֖ל˚ ְלִא È \̇ ִיל ְלַקְח ר Êֲַאִביגַ֔ PÊִו֙ד ַוְיַדËָ ח oל›ְÌִַו ˚›֑ÄרÊְ ה Qיב ְיהו ל ֵה‹� ָנבָ֔

40rִי נÍ ֵאלַ֔ gִו֙ד ְ‹ָלחËָ ר ָלה ַוְיַדÊְ֤רÍ ֵאֶל֙יָה֙ ֵלאֹמ֔ pְרמÔִַיל ַה hי ָדו�ד ֶאל־ֲאִביג Lַעְבד Íא ֹ֜  ַוÌָב

ה׃   b·֖ל˚ ְלִא r L̇ ה 41ְלַקְח ְת֙} ְלִ‹ְפחָ֔ bה ֲאמ OÚאֶמר ִה ֹ֗ ְרָצה ַו˙ ִים א7 hıַא Íח i̇ ›ְ ִ̇ ָקם ַו ָ֕̇  ַו

י׃   Eי ֲאֹדנ Lי ַעְבד qץ ַרְגל ל־ַהֲח֔מ˚ר ְוָחֵמ֙‹ 42ִלְרֹח֕ k֙ב עÔְַר ִ̇ ִיל ַו ָקם ֲאִביגַ֗ ġ ר ַו ַמהֵ֞ ְ̇  ַו

ה׃   b·ִהי־֖ל˚ ְלִא ְ̇ ד ַו י ָדִו֔ Pֲחֵר֙י ַמְלֲאכ kא rֶל ֵ֗̇ È ַו יָה ַהֹהְל֖כ˚ת ְלַרְגל7 ַנֲעֹרתֶ֔

ים׃43 E›ן ֖ל˚ ְלָנ יה{ ֵ̇ ם־ְ‹ kÁ יָן dְהי ִ̇ אל ַו pְזְרעÌִ Eד מ ח Ëָו; iַעם ָלק  ְוָ‹֗אÍל44ס ְוֶאת־ֲאִחיֹנ֛

ים׃   EּלÁַר ִמ ִי‹ ֲא‹{ hי ֶבן־ל ד ְלַפְלט� yוËָ ת›ֶ Pא ˚ ֖̇ Êִ ל iן ֶאת־ִמיכ אÍ ַהÎִִפי֙ם 1 26ָנת= ֹ֤  ַוÌָב

ן׃   י ַהְיִ‹יֹמֽ Lנıְ ל hה ע ת ַהֲחִכילָ֔ ֙ר Êְִגְבע9 ֵ̇ ַ̇ ד ִמְס Rר ֲה֨ל˚א ָדו ָתה ֵלאֹמ֑ QְבעÁִל ַהÍֶאל־ָ‹֔א
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2› L̃ ל ְלַב sי ִיְ‡ָרא PרÍחÊְ ›י ים א; ֶ‹ת־ֲאָלפ� ֹֽ ˚ ְ‹ל ֛̇ יף ְוִא ָקם ָ‹֗אÍל ַוÌֵֶ֙ר֙ד ֶאל־ִמְדÊַר־ִז֔ gÌַו 

יף׃   Eר־זÊִַמְדÊְ ד ן 3ֶאת־Ëָו; י ַהְיִ‹יֹמ֖ Lנıְר ַעל־ d›ה ֲא ת ַהֲחִכילָ֗ ַחן ָ‹֜אÍל Êְִגְבע9 ֨Ìִַו 

ָרה׃   bÊיו ַהִּמְד Qל ַאֲחרÍא ָ‹֛א י ב\ TÔ ְרא ֕Ìַר ַו ָ֔ÊִּמְדÊַ ב P›ְוָדִו֙ד ֹי rֶר 7Ëד4ַעל־ַה ח Ëָו; iל›ְÌִַו 

א ָ‹֖אÍל ֶאל־ָנֽכ˚ן׃   י־ב\ EÔ ַדע ֕Ìֵים ַו yלÁְר 5ְמַר x›ל־ַהָּמק˚֮ם ֲא wא Ä֮בÌָד ַו ָקם Ëִָו֗ gÌַו 

ר  qן־נÊֶ ר Lל ְוַאְבנÍם ָ‹֔א g›ַכב־ b› ר x›ד ֶאת־ַהָּמק˚֙ם ֲא ְרא Ëִָו֗ 9Ìל֒ ַוÍם ָ‹א g›ָחָנה־

יו]׃   bים ְסִביֹבת˚ [ְסִביֹבת ם ֹחנ� Qל ְוָהע ָ֔ÁַּמְעÊַ ב Pל֙ ֹ‹כÍד 6ַ‡ר־ְצָב֑א˚ ְוָ‹א ַען Ëִָו֜ ֨Ìַַו 

י  �̇ ד ִא Lי־ֵיר Eר מ י י˚ָא֙ב ֵלאֹמ֔ Rה ֲאח י Êֶן־ְצרÍָי֜ י ְוֶאל־ֲאִבי‹ַ֨ ִ֗̇ ֶלr ַהִח xאֶמר ׀ ֶאל־ֲאִחימ ֹ֣ Ìַו

r׃   bד ִעּמ Lי ֵאר י ֲאנ; אֶמר ֲאִבי‹ַ֔ ֹ֣ Ìה ַו pַּמֲחנ kל ֶאל־הÍי ׀ 7ֶאל־ָ‹֖א i›ד ַוֲאִבי  ַוÌָבÄ֩ ָדִו֨

ֶרץ ְמַרֲאֹ‹ת˚  Qה־ָבא bכÍל ַוֲחִני֥ת˚ ְמע ָ֔ÁַּמְעÊַ ב ָיֵ‹֙ן Oל ֹ‹כÍה ָ‹֗א PÚֶאל־ָהָע֮ם ַלְיָל֒ה ְוִה

יו]׃ bים ְסִביֹבת˚ [ְסִביֹבת ם ֹ‹ְכב; ר ְוָהעָ֔ Pיו] ְוַאְבנ אֶמר ֲאִביַ‹֙י 8ס[ְמַרֲאֹ‹ת7 ֹ֤ Ìַו 

ַעם  9ı ָבָאֶ֙ר֙ץÍ ית RֲחנÊַ א ÍÚ ָנ֜ ֶ֨Ô֩ה ַא ָ̇ } ְוַע pָידÊְ zם ֶאת־א˚ִיְב˚Ì֛ים ַה ר ֱאלֹה� ַ֨Áד ִס ֶאל־Ëִָו֔

ה ֽל˚׃   cא ֶאְ‹נ ֹ֥ ת ְול ח ָי֛ד˚ 9ַאחַ֔ iי ָ‹ל Tי מ ֠Ôִ Íה sִחית›ְ ַ̇ י ַאל־ h›ו�ד ֶאל־ֲאִביËָ אֶמר ֹ֧ Ìַו 
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ה׃ b̃ ה ְוִנ Qיח∞ ְיהו ÍÚ ֽא˚־י˚֤מ˚ ָיב˚֙א10פÊְִמ‹� pפÁָה ִי Qי ִאם־ְיהו �Ô ה אֶמר Ëִָו֙ד ַחי־ְיהָו֔ ֹ֤ Ìַו 

ה׃   bıד ְוִנְס qה ֵיר ת ֧א˚ ַבִּמְלָחמ� ה 11ָומֵ֔ יח∞ ְיהו7 T›ְמÊִ י ח∞ ָיד; ֹ֥ ה ִמְ·ל יהָו֔ Vיָלה ִּל֙י מ Rָחל 

נÍ׃  bֲלָכה ּל Lִים ְונ hַחת ַהּמ iıיו] ְוֶאת־ַצ ר ְמַרֲאֹ‹ת˚ [ְמַרֲאֹ‹ת� ית ֲא‹� ת־ַהֲחִנ֜ wא א ה ַקח־ָנ֨ ָ̇ ַע ְו֠

ין ֹרֶא֩ה 12 Pם ְוא pָלה Íְל֖כÌֵל ַוÍי ָ‹֔א Pַחת ַהַּמִ֙י֙ם ֵמַרֲאֹ‹ת oıית ְוֶאת־ַצ ת־ַהֲחִנ֜ wד א ֩ח Ëִָו֨ ַ̃ Ìִַו 

ם׃   wה ֲעֵליה Qה ָנְפל ת ְיהָו֔ ְרËֵמ9 ַ̇ י  ֚Ôִ ים י ֻכָּל֙ם ְיֵ‹ִנ֔ RÔ יץ ין ֵמִק֗ Pע∞ ְוא ין י˚ֵד֜ ר 13ְואֵ֨  ַוÌֲַעֹב֤

ם׃   wיֵניהÊֵ ב ַהָּמ֖ק˚ם iק ר ָרֹח֑ Vר מ Q־ָהה›Äד ַעל־ר ֶבר ַוÌֲַעֹמ֥ ד Ëָ14ִו֙ד ָהעֵ֔ א ָדִו֜  ַוÌְִקָר֨

ה  Q̇ י ַא אֶמר מ� ֹ֔ Ìַען ַאְבֵנ֙ר ַו oÌר ַו sה ַאְבנ cר ֲה֥ל˚א ַתֲענ ר Êֶן־ֵנ֙ר ֵלאֹמ֔ Oם ְוֶאל־ַאְבנ ֶאל־ָהעָ֗

ֶלr׃ wאָת ֶאל־ַהּמ י ָכ֙מ˚֙} 15פָקר\ RמÍ ה ָ֗̇ י‹ ַא Tר ֲהל˚א־א ד ֶאל־ַאְבֵנ֜  ַוÄÌֶמ֩ר Ëִָו֨

ית  ם ְלַהְ‹ח; ד ָהעָ֔ ֶלÔִ rי־ָב֙א ַאח9 pי} ַהּמ cֶאל־ֲאֹדנ ָ̇ ְר א ָ‹מַ֔ ֹ֣ ל ְוָלָּ֙מ֙ה ל Êְִיְ‡ָראֵ֔

י}׃   wֲאֹדנ rֶל ם 16ֶאת־ַהּמ{ ֶ֔̇ י ְבֵני־ָמֶ֙ו֙ת ַא RÔ ה ר ָעִ‡יָת֒ ַחי־ְיהָו֗ x›֮ה ֲאÎֶר ַה gבËָ־֞ט˚ב ַהÄל 

 rֶל dית ַהּמ י־ֲחנ� Vה א ה ׀ ְראֵ֗ ġ ה ְוַע יח∞ ְיהו7 T›ם ַעל־ְמ cם ַעל־ֲאֹדֵניכ ḋ א־ְ‹ַמְר ֹֽ ר ל ֲא‹�

יו]׃   bר ְמַרֲאֹ‹ת˚ [ְמַרֲאֹ‹ת ִים ֲא‹{ hַחת ַהּמ iıאֶמר17ְוֶאת־ַצ ֹ֕ Ìד ַו ר ָ‹אÍל֙ ֶאת־֣ק˚ל Ëִָו֔ OÔÌַַו 
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ֶלr׃   wי ַהּמ י ֲאֹדנ� ד ק˚ל; אֶמר Ëִָו֔ ֹ֣ Ìד ַו yי ָדו TנÊְ ה cף18ֲהק˚ְל� ז qי ֹרד ה ֲאֹדנ� dÎ ָּמה אֶמר ל\ ֹ֕ Ìַו 

ה׃   bי ָרע יִתי Íַמה־Êְָיד; ה ָע‡ִ֔ xי מ ֚Ôִ ˚Ë֑י ַעְב Pת 19ַאֲחר qא rֶל י ַהּמֶ֔ Tע־ָנ֙א ֲאֹדנ kמ›ְ Eה י ָ֗̇  ְוַע

י  Pים ֵה֙ם ִלְפנ ם ֲארÍר� י ָהָאָד֗ PנÊְ ם ׀ Tה ְוא ח ִמְנחָ֔ יְת� ִב֙י ָיר9 Eה ֱהס י ַעְבË֑˚ ִאם־ְיהָו֞ PְברËִ

ים׃   Eים ֲאֵחר ד ֱאלֹה� r ֲעֹב֖ Lר ל ת ְיהָו֙ה ֵלאֹמ֔ oַנֲחלÊְ ∞ח ֵ֜ı ַ̇ י־ֵגְר֣‹Íִני ַהÌ֗˚ם ֵמִהְס EÔ ה ְיהָו֔

20 ›֙ ֵ̃ ל ְלַב ֶלr ִיְ‡ָראֵ֗ xא מ י־ָיצָ֞ EÔ ה י ְיהו7 Pנıְ ֶגד cÚְרָצה ִמ ִמ֙י אַ֔ bË ל ֤ıֹה ַאל־ִי ָ֗̇  ְוַע

ים׃   EָהרÊֶ א qֹ̃ר ף ַה ֥Ëֹר ִיְר d›ֲאÔַ ד ‹ ֶאחָ֔ אִתי ֣‹Íב 21ֶאת־ıְַרֹע֣  ַוÄÌֶמ֩ר ָ‹֨אÍל ָחטָ֜

ה  LÚה ִה pÎם ַה˚Ì֣י} ַה cֵעינÊְ י ה ַנְפ‹� ר ָיְקר\ ַחת ֲא‹ֶ֨ ַ֠̇ ע ְל֙} ֔ע˚ד  oא־ָאר ֹֽ י ל ֠Ôִ ד י־ָדִו֗ EנÊְ

ד׃   ה ְמֹאֽ LÊה ַהְר cÁ›ְי ָוֶא ִ̇ ְל =Ô22ִהְס rֶל pית] ַהּמ Tה ַהֲחִנית [ֲחנ qÚאֶמר ִה ֹ֔ Ìִו֙ד ַוËָ ַען oÌַו 

ָה׃   wח ָ̃ ים ְוִי ַהÚְָער; Vד מ ר ֶאח\ י‹ ֶאת־ִצְדָק֖ת˚ ְוֶאת־ֱאֻמָנ֑ת˚ ֲאֶ‹֩ר23ְוַיֲעֹב֛ יב ָלאִ֔ T›יהָו֙ה ָי kו 

ה׃   bיח∞ ְיהו י Êְִמ‹� ח∞ ָיד; ֹ֥ יִתי ִלְ‹ל א ָאבִ֔ ֹ֣ ד ְול ה ׀ ַהÌ˚֙ם Êְָי֔ ר 24ְנָתְנ֙} ְיהו� ה Ôֲַא‹ֶ֨ ֵ֗Úְוִה 

ה׃ bל־ָצרÔִָני ִמ qל ִ̂ ה ְוַי י ְיהָו֔ PֵעינÊְ ל ַנְפִ‹֙י oËְג ִ̇ ן  PÔ י ה Êְֵעינ7 cÎם ַה˚Ìַ֥ה �ה ַנְפְ‹ Áְָדל'

ל25פ ל ˙Íכ7 ם ָיֹכ֣ hה ְוג ה ַתֲע‡ֶ֔ ם ָע‡ֹ֣ ֚Áַ ד י ָדִו֔ TנÊְ  ֙ה ָ̇ ד Êָ֤רrÍ ַא אֶמר ָ‹֜אÍל ֶאל־Ëִָו֗ ֹ֨ Ìַו 
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ב ִלְמק˚ֽמ˚׃ ֶלËָ rִו֙ד ְלַדְרÔ֔˚ ְוָ‹֖אÍל ‹\ OÌפַו

י 1 27 TÔ י ֜ט˚ב ין־לִ֨ Vל אÍַיד־ָ‹֑אÊְ ד Qה י˚ם־ֶאח ה ֶאÛָפ{ �̇ אֶמר Ëִָו֙ד ֶאל־ִלÊ֔˚ ַע ֹ֤ Ìַו 

ִני ע˚֙ד Êְָכל־Áְ֣בÍל  O›ל֙ ְלַבְקÍי ָ‹אÚִ ‹ ִמּמ� ים ְונ˚אַ֨ ִ֗̇ ֶרץ ıְִלְ‹ xט ׀ ֶאל־א Pט ִאָּמל Lִהָּמל

י ִמÌָֽד˚׃   ;̇ ל ְוִנְמַלְט ר ִעּ֑מ˚ 2ִיְ‡ָראֵ֔ x›י‹ ֲא ר ֔הÍא ְוֵ‹‹־ֵמ֥א˚ת א; ד ַוÌֲַעֹב֣ ָקם Ëִָו֔ gÌַו 

ת׃   kÁ rֶל י‹ Êֶן־ָמ֖ע˚r מ{ י‹ Íֵבי֑ת˚ 3ֶאל־ָאכ� Tיו א Q›א ַוֲאָנÍת ֥ה י‹ Êְג= ד ִעם־ָאכ�  ַוÌֵֶ‹֩ב Ëִָו֨

ית׃   EְרְמלÔַ kל ה Qת־ָנב›ֶ Vִיל א iית ַוֲאִביג ַע֙ם ַהÌְִזְרֵעאלִ֔ יו ֲאִחיֹנ֨ י ָנ‹ָ֔ Ṗ ›ְÍ ִו֙דËָ4 ד 9ÁÌַֻו 

ף] ֖ע˚ד ְלַבְקֽ‹˚׃ iא־י˚ַסף [ָיס ֹֽ ת ְול �Á ד ח Ëָו; iי־ָבר EÔ לÍד 5סְלָ‹֔א אֶמר Ëִָו֜ ֹ֨ Ìַו 

ם ְ‹ָבה ·7 Pה ְוא cי ַהָ‚ד Lת ָער י ָמ֗ק˚ם Êְַאח= T־לÍנ ְ̇ ן Êְֵעיֶנ֙י֙} ִי Oאִתי ח י‹ ִאם־ָנ֩א ָמצָ֨ ֶאל־ָאכִ֗

r׃   bה ִעּמ Qיר ַהַּמְמָלכ � Êְע�Ëְב ַעְב ָּמה ֵי‹� ג 6ְולָ֨ ְקל7 Eא ֶאת־צÍם ַה֖ה˚Ì֥Êַ ›י ן־֥ל˚ ָאכ� ֶ̇ Ìִַו 

ה׃ wÎם ַה˚Ì֥ד ַה hה ע י ְיהÍָד֔ Pְקַל֙ג ְלַמְלכ Eה צ ן ָהְית� ים 7פָלכֵ֞ ר ַהÌָמִ֔ 9ıְיִה֙י ִמְס kו 

ים׃   E›ה ֳחָד ים ְוַאְרÊָע\ ים ָימ; ẏ ה ְפִלְ‹ Pד‡ְÊִ ד ב Ëָו; i›יו 8ֲאֶ‹ר־ָי ֲאָנ‹ָ֔ ַעל Ëִָו֙ד ו� oÌַו 

ם ע˚לָ֔ Vר מ x›ה ֹיְ‹֤ב˚ת ָהָאֶ֙ר֙ץ ֲאÚָ י הֵ֜ TÔ י yי] ְוָהֲעָמֵלק י ְוַהÁְִרִזי [ְוַהÁְִזר; Ìְִפְ‹֛טÍ ֶאל־ַהÍ›Áְר� kו
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ִים׃   bֶרץ ִמְצר ה Ê9˚ֲא� ֖‹Íָרה ְוַעד־א{ י‹ ְוִא·7 Tה א cÌא ְיַח ֹ֥ ֶרץ ְול ה ָדִו֙ד ֶאת־ָהאָ֔ �Ôְוִה 

י‹׃   Eא ֶאל־ָאכ ֹ֥ ָ‹ב ַוÌָב QÌים ַו ים Íְגַמִּלי֙ם Íְבָגִד֔ Rר ַוֲחֹמר אן Íָבָק֜ ֹ֨ י‹ 10ְוָלַק֩ח צ אֶמר ָאכִ֔ ֹ֣ Ìַו 

י׃ Eינ ֵ̃ ֶגב ַה cי ְוֶאל־נ ֶגב ַהÌְַרְחְמֵאלִ֔ xָד֙ה ְוַעל־נÍֶגב ְיה ד ַעל־נ� אֶמר Ëִָו֗ ֹ֣ Ìם ַו˚Ì֑ם ַה ċ ַאל־ıְַ‹ְט

ה 11 ה־ָע‡� ֽÔֹ ר ינÍ ֵלאֹמ֑ qָעל Íד �Áן־ַיıֶ ר יא ַג֙ת ֵלאֹמ֔ ד ְלָהב� ה ָדִו֗ xÌא־ְיַח ֹֽ ה ל י‹ ְוִא·ָ֜  ְואִ֨

ים׃   Ė ה ְפִלְ‹ Lד‡ְÊִ ב h›ר ָי ים ֲא‹{ Ìָמִ֔ ה ִמְ‹ıָ֔ט˚ Ôָל־הַ֨ ד 12ָדִו֙ד ְוֹכ֣ TָדוÊְ ›י ן ָאכ; LֲאמÌַַו 

ם׃ bֶבד ע˚ל י ְלע{ ָיה ל; ל ְוה\ ‹ ִהְבִאי֙‹ Êְַעּ֣מ˚ ְבִיְ‡ָראֵ֔ Oר ַהְבא פֵלאֹמ֑

ם 1 28 qא ְלִהָּלח בָ֔ ָ̂ ֲחֵניֶה֙ם ַל kים ֶאת־מ Ṙ ם ַוÌְִקÊְ֨צÍ ְפִלְ‹ ים ָההֵ֔ TמÌָÊַ ְיִה֙י kו 

י}׃   w›ה ַוֲאָנ Q̇ ה ַא ַּמֲחֶנ֔ kא ב Pצ ֵ̇ ֙י  ִ̇ י ִא RÔ ע ַד֗ ֵ̇ ע∞  ד ָיֹד֣ אֶמר ָאִכי֙‹ ֶאל־Ëִָו֔ ֹ֤ Ìל ַו sִיְ‡ָראÊְ

אֶמר ָאִכי֙‹ 2 ֹ֤ Ìַו { pËה ַעְב c‡ת ֲאֶ‹ר־ַיֲע Lע א ה ֵתַד֔ ġ י‹ ָלֵכ֙ן ַא אֶמר Ëִָו֙ד ֶאל־ָאכִ֔ ֹ֤ Ìַו 

ים׃ EמÌָל־ַהÔָ zיְמ E‡י ֲא �›Äר ְלר ן ֹ‹מ� ד ָלכֵ֗ פֶאל־Ëִָו֔

יר 3 ה Íְבִעי֑ר˚ ְוָ‹֗אÍל ֵהס� Qָבָרמ Íה ל ַוÌְִקÊְר� ̊֙ Ôָל־ִיְ‡ָראֵ֔ ת ַוÌְִסıְדÍ־ל ל מֵ֔ PאÍמ›ְÍ 

ֶרץ׃   bים ֵמָהא ץ 4ָהֹא֥ב˚ת ְוֶאת־ַהËְÌִֹענ; ֤ÊְֹקÌִם ַו sנÍ›ְב Íֲח֣נÌַַו Íא ֹ֖ ים ַוÌָב ִ֔̇ ְב֣צÍ ְפִלְ‹ ָ̃ Ìִַו 
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ע∞׃   ֽÊְֹלÁִÊַ Íֲח֖נÌַ kל ו א 5ָ‹אÍל֙ ֶאת־Ôָל־ִיְ‡ָראֵ֔ ים ַוÌִָר֕ ẏ ה ְפִלְ‹ Pל ֶאת־ַמֲחנÍְרא ָ‹֖א iÌַו 

ד׃   ד ִלÊ֖˚ ְמֹאֽ iֱחרÌֶים6ַו ם ÊָאÍר; iÁ ֲחלֹ֛מ˚תÊַ ם �Á ה הÍ ְיהו7 Qא ָענ ֹ֥ ה ְול יהָו֔ kÊ ֙לÍל ָ‹א oא›ְÌִַו 

ם׃   EִביאÚְÊַ ם iÁ7 יָה cֲעַלת־֔א˚ב ְוֵאְלָכה ֵאלÊַ ת›ֶ P־ִל֙י אÍ› ְ̃ Êַ יו אֶמר ָ‹֜אÍל ַלֲעָבָד֗ ֹ֨ Ìַו 

ין Ëֽ˚ר׃   LעÊְ ֲעַלת־֖א˚ב kÊ ת›ֶ Lה א lÚיו ִה È ַוÄÌְמ֤רÍ ֲעָבָדי֙ו ֵאלָ֔ 7Ê8ְוֶאְדְרָ‹ה־ ‡ PıְתַחÌִַו 

ְיָלה  ה ל7 Q·ֶאל־ָהִא Íא ֹ֥ י ֲאָנִ‹י֙ם ִעּ֔מ˚ ַוÌָב Oנ›ְÍ אÍ֗ה rֶל PÌים ַו ים ֲאֵחִר֔ TָגדÊְ ›֙ÊְַלÌִל ַוÍ֗א›ָ

ִיr׃   bר ֵאל hת ֲאֶ‹ר־ֹאמ Lי א ֲעִלי לִ֔ א ִל֙י Êָ֔א˚ב ְוה9 ֳסִמי־]נ\ אֶמר ָקס˚ִמי [ק¤ ֹ֗ Ìאֶמר 9ַו ֹ֨  ַו˙

ית ֶאת־ָהֹא֥ב˚ת  ר ִהְכר� ה ָ‹֔אÍל ֲא‹{ g‡ת ֲאֶ‹ר־ָע Pא ֙ ָ̇ ה ָיַדְ֙ע �̇ ה ַא ֵ֨Úיו ִה ה ֵאלָ֗ ִא·ָ֜ bה

ִני׃   Vי ַלֲהִמית ‹ Êְַנְפ‹; L̃ ה ִמְתַנ �̇ ה ַא ֶרץ ְוָלמ\ י ִמן־ָהא7 ע ָלÈ֙ ָ‹֔אÍל 10ְוֶאת־ַהËְÌִֹענ; kב �·Ìִַו 

ה׃   wÎר ַה ן ËָÊַב\ ֖̀ r ָע Lר ְ̃ ם־ִי Eה א ר ַחי־ְיהָו֕ ה ֵלאֹמ֑ Qיהו kי 11ב ה ֶאת־מ; ִא·ָ֔ bאֶמ֙ר ה ֹ֨  ַו˙

י׃   Eֲעִלי־ל kל ה qאÍאֶמר ֶאת־ְ‹מ ֹ֕ Ìַו r ֲעֶלה־ּל7 k֣ק˚ל12אÊְ ק hְזע ִ̇ ל ַו ִאָ·֙ה ֶאת־ְ‹מÍאֵ֔ bֶרא ה Ȯ  ַו

ה ָ‹ֽאÍל׃   \̇ ִני ְוַא Qָּמה ִרִּמית ר ל\ ה ֶאל־ָ‹֧אÍל ֵלאֹמ֛ Áָ13 È֑ד˚ל ַו˙Äֶמ֩ר ָהִא·ָ֨ אֶמר ל\ ֹ֨ Ìַו 

ים  יִתי ֹעל� ים ָרא; ִאָ·֙ה ֶאל־ָ‹֔אÍל ֱאלֹה� bאֶמר ה ֹ֤ ית ַו˙ yה ָרא gי מ TÔ י יְרא; Ė ֶלr ַאל־ dַהּמ
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ֶרץ׃   bַדע 14ִמן־ָהא OÌיל ַו yה ְמע cא ֹעטÍה ְו֥ה י‹ ָזֵק֙ן ֹעלֶ֔ Rאֶמר א ֹ֗ ֳא֔ר˚ ַו˙ ָ̇ ה־ kמ È֙אֶמר ָל ֹ֤ Ìַו 

חÍ׃ ḃ ›ְÌְִרָצה ַו hִים א =ıד ַא ֹ֥̃ Ìִא ַוÍל ֔ה PאÍי־ְ‹מ EÔ ֙לÍֵאל֙ 15סָ‹אÍאֶמר ְ‹מ ֹ֤ Ìַו 

ים ׀  Ṫ ד Íְפִלְ‹ י ְמֹא֜ אÍל ַצר־לִ֨ אֶמר ָ‹֠ ֹ֣ Ìי ַו yִני ְלַהֲע֣ל˚ת ֹאת ḣ ָּמה ִהְרÁְַז ֶאל־ָ‹֔אÍל ל\

ֲחלֹ֔מ˚ת  9Êם־Áַ ִביִא֙םÚְד־ַה kיÊְ ם oÁ ִני ֗ע˚ד gא־ָענ ֹֽ ָעַל֙י ְול Vר מ ים ס� אלֹהִ֞ Vי ו ִ֗Ê ים Tִנְלָחמ

ה׃ w‡ה ֶאֱע ִני מ\ qה ְל� ְלה˚ִדיע xה 16סָוֶאְקָרא ִני ַויהו� sָאל›ְ ִ̇ ָּמה  Qל ְול אֶמר ְ‹מÍאֵ֔ ֹ֣ Ìַו 

}׃   wי ָער י} ַוְיה� cר ֵמָעל ה 17ס\ ע ְיהו� י ַוÌְִקַר֨ yָידÊְ ר xÊËִ ר c›ֲאÔַ ˚ַע‡ ְיהָו֙ה ֔ל oÌַו 

ד׃   Eְלֵרֲע� ְלָדו È Qנ ְ̇ Ìִ kו { ה 18ֶאת־ַהַּמְמָלָכ֙ה ִמÌֶָד֔ ֙ Êְ֣ק˚ל ְיהָו֔ ָ̇ א־ָ‹ַמְ֙ע ֹֽ ר ל  Ôֲַא‹�

ה׃   wÎם ַה˚Ì֥ה ַה Qה־ְל� ְיהו b‡ה ָע ֔Îֶר ַה gבËָ֙ן ַהÔֵק ַעל־ sֲעָמלÊַ ˚ı֖יָת ֲחר˚ן־ַא א־ָע‡� ֹֽ ְול

ם 19 ֚Áַ י yי} ִעּמ cָבנÍ ה \̇ ר ַא ים Íָמחָ֕ ִ֔̇ ל ִעְּמ֙} Êְַיד־ıְִלְ‹ Oם ֶאת־ִיְ‡ָרא 9Á הָוה ן ְי֠ Ṗ  ְוִי

ים׃   Ė ה Êְַיד־ıְִלְ‹ Qן ְיהו L̇ ל ִי ה ִיְ‡ָראֵ֔ P20ֶאת־ַמֲחנ ֙̊ ל ְמלÄ־ֽק˚ָמת ֤ıֹÌִל ַוÍר ָ‹֗א Pַוְיַמה 

ֶחם Ôָל־ַהÌ֖˚ם  א ָאַכל֙ לֶ֔ ֹ֤ י ל TÔ ˚ָיה ֔ב g־הÄח֙∞ ל ֨Ôֹם־Áַ ל sאÍי ְ‹מ PְברËִד ִמ א ְמֹא֖ ְרָצה ַוÌִר\ אַ֔

ְיָלה׃   bה 21ְוָכל־ַהּל ֵ֨Úיו ִה אֶמר ֵאלָ֗ ֹ֣ ד ַו˙ ל ְמֹא֑ ֶרא Ôִי־ִנְבה9 q̇ ִאָ·֙ה ֶאל־ָ‹֔אÍל ַו b֤ב˚א ה ָ̇  ַו
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י׃   bֵאל ָ̇ ְר hÊËִ ר י} ֲא‹{ ֶאְ‹ַמ֙ע ֶאת־Ëְָבֶר֔ bי ו ִ֔ıַכÊְ ים ַנְפִ‹֙י R‡ָוָא { ְת֙} Êְק˚לֶ֔ bה ִ‹ְפח ָ‹ְמע�

י ְב֙}22 Rֶחם ֶוֱא֑כ˚ל ִויה cת־לıַ {י dָמה ְלָפנ } ְוָא‡� ֙ה Êְ֣ק˚ל ִ‹ְפָחתֶ֔ ָ̇ א ַגם־ַא ע־נ� kה ְ‹מ ָ֗̇  ְוַע

ֶרr׃   bËÊַ r qי ֵתל �Ô ∞ח ֔Ôֹ23 ה ִא·ָ֔ g־֤ב˚ ֲעָבָדי֙ו ְוַגם־הÍְפְרצÌִל ַו א ֹאכַ֔ ֹ֣ ן ַוÄÌֶ֨מ֙ר ל  ַוְיָמאֵ֗

ה׃   bÏב ֶאל־ַהִּמ›ֶ qÌֶרץ ַו ָהאָ֔ Vָ֙ק֙ם מÌָם ַו ע ְלֹקל7 hמ›ְÌִִית 24ַו ַ֔ÊÊַ ֙קÊֵֶגל־ַמְר Vה ע  ְוָלִא·�

˚ת׃   ֽ̂ הÍ ַמ qֹ̇פ ָל‹ ַו ָ֔̇ ַמח ַו xח־ק ַ̃ ִ̇ הÍ ַו sחÊְָז ִ̇ ר ַו qַמה ְ̇ י 25ַו Lל ְוִלְפנÍי־ָ‹֛א Vִלְפנ › �Á ַ̇  ַו

ְיָלה ַהֽהÍא׃ iּלÊַ Íְל֖כÌֵַו Íמ לÍ ַוÌָק� sכÄÌיו ַו Qפֲעָבד

ר 1 29 ִין ֲא‹{ hעÊַ ים ל ֹחִנ֔ Pָקה ְוִיְ‡ָרא sם ֲאפ cל־ַמֲחֵניהÔָים ֶאת־ �̇  ַוÌְִקÊְ֧צÍ ְפִלְ‹

אל׃   wִיְזְרעÊְ2 ים ְבר� יו ֹעֽ ד ַוֲאָנ‹ָ֗ Tים ְוָדו yים ְלֵמ֖א˚ת ְוַלֲאָלפ ְבִר֔ י֙ם ֹעֽ ִ̇ י ְפִלְ‹ Oְוַסְרנ 

י‹׃   Eה ִעם־ָאכ QַאֲחֹרנÊָ3 ›י אֶמר ָאכִ֜ ֹ֨ Ìֶּלה ַו sים ָהא Tה ָהִעְבר Qים מ ִ֔̇ י ְפִלְ‹ Pר‡ָ Íְ֙מרÄÌַֽו 

ה  ֙י ז� ִ̇ ה ִא ר ָהי� ל ֲא‹ֶ֨ ֶלr־ִיְ‡ָראֵ֗ wל מÍֶבד ׀ ָ‹֣א xד ע ה ָדִו֜ ים ֲהֽל˚א־ֶז֨ ִ֗̇ י ְפִלְ‹ Pֶאל־ָ‡ר

ה׃ wÎם ַה˚Ì֥ם ָנְפ֖ל˚ ַעד־ַה˚Ìָ֥מה ִמÍְמ֔א ֙̊ אִתי ב א־ָמצ� ֹֽ ים ְול ה ָ‹ִנ֔ xפָיִמי֙ם א˚־ז

י‹ ְוָיֹ‹֙ב 4 ב ֶאת־ָהאִ֗ P›ים ָה ִ֜̇ י ְפִלְ‹ ̊֩ ָ‡ֵר֨ אְמרÍ ל ֹ֣ Ìים ַו ִ֗̇ י ְפִלְ‹ Pיו ָ‡ר  ַוÌְִקְצ֨פÍ ָעלָ֜
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ן  Qְלָ‡ט Íנ ְהֶיה־ּל\ E־יÄה ְול ד ִעָּמ֙נÊַ Íִּ֙מְלָחמָ֔ Oא־ֵיר ֹֽ ם ְול ָ֔› ˚ ֣̇ ר ִהְפַקְד x›ֲא ֙̊ ֶאל־ְמק˚מ

ם׃   Vים ָהה י ָהֲאָנ‹� q›ָראÊְ יו ֲה֕ל˚א ה ֶז֙ה ֶאל־ֲאֹדָנ֔ }̂ ה ִיְתַר ה Íַבּמֶ֗ ה Êַ5ִּמְלָחמ7 xֲהל˚א־ז 

ר  ר ַיֲענÍ־֛ל˚ Êְַּמֹח֖ל˚ת ֵלאֹמ֑ ד ֲא‹� ָדִו֔

יו]׃ bִרְבֹבתÊְ] ˚ִרְבֹבתÊְ ד יו  ְוָדו; ֲאָלפָ֔ kÊ ֙לÍה ָ‹א �Ôִה

ֵעיַני6ס ֠Êְ ה ְו֣ט˚ב ָ֗̇ ר ַא g›י־ָיÔִ ה ָליו ַחי־ְיהָו֞ אֶמר ֵא֠ ֹ֣ Ìד ַו י‹ ֶאל־Ëִָו֗ א ָאכִ֜  ַוÌְִקָר֨

ה  pÎם ַה˚Ì֣י ַעד־ַה hֲא� ֵאלÊֹ ם˚Ì֛ה ִמ י ְב֙} ָרעָ֔ Eאת א־ָמצ� ֹֽ י ל ֠Ôִ ה ַּמֲחֶנ֔ kÊ ֙י ִ̇ ֵצאְת֙} Íֹבֲא� ִא

ה׃   ָ̇ bא־֥ט˚ב א ֹֽ ים ל י ַהÛְָרנ; LְבֵעינÍ7 י qֵעינÊְ ע ה ָר֔ x‡א־ַתֲע ֹֽ Êְ rָ‹֑ל˚ם ְול Pב ְולÍ›֖ ה \̇  ְוַע

ים׃ Ė י ְפִלְ‹ L8סַסְרנ �Ëְאָת ְבַעְב gַמה־ָּמצÍ ה ָעִ‡֙יִת֙י י מ� TÔ ›י ד ֶאל־ָאכִ֗ אֶמר Ëִָו֜ ֹ֨ Ìַו 

ֶלr׃ wי ַהּמ י ֲאֹדנ� qֹאְיבÊְ י ִ̇ ְמ א ָאב˚֙א ְוִנְלחַ֔ ֹ֤ י ל TÔ ה pÎם ַה˚Ì֣ד ַה hי} ע יִתי ְלָפֶנ֔ Tר ָהי x›֙ם ֲא˚Ìִמ

י 9 Oר‡ָ r ים א9 yֱאלֹה r י Ôְַמְלא9 hֵעינÊְ ה �̇ י ֥ט˚ב ַא TÔ י ִ̇ ְע אֶמר ֶאל־Ëִָו֒ד ָיַד֕ ֹ֣ Ìַען ָאִכי֮‹ ַו 9Ìַו 

ה׃   bִּמְלָחמÊַ Íנ Qה ִעּמ א־ַיֲעל{ ֹֽ ְמ֔רÍ ל bי֙ם א ִ̇ י} 10ְפִלְ‹ cי ֲאֹדנ Lֶקר ְוַעְבד ֔ÊֹÊַ ם PÔ›ְ֙ה ַה ָ̇  ְוַע

כÍ׃   Vם ָול cֶקר ְו֥א˚ר ָלכ ֔ÊֹÊַ ם ẋ r ְוִהְ‹Ôְַמ 7̇ אÍ ִא gÊֲאָנָ‹י֙ו 11ֲאֶ‹ר־ kא וÍד ֤ה ם Ëִָו֜ ֵ֨Ô›ְÌַַו 
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אל׃ wִיְזְרע Íים ָע֥ל ;̇ ים Íְפִלְ‹ ẏ ֶרץ ıְִלְ‹ xב ֶאל־אÍ›ֶ֖קר ָל ֔ÊֹÊַ ֶכת xסָלל

ְ‹֗טÍ ֶאל־ֶנֶ֙ג֙ב 1 30 bי פ Tי ַוֲעָמֵלק y›ם ַהְ·ִלי˚Ì֣Êַ ג hְקל Eיו צ ד ַוֲאָנ‹� א ָדו� ֹ֨ י Êְב  ַוְיהִ֞

‹׃   VאÊָ È Qֹאת Íְר֥פ‡ְÌִג ַו ְקלַ֔ Tֶאת־צ Í֙ÔÌַג ַו ְקלַ֔ Tן2ְוֶאל־צ ֹט֣ ָ̃ ים ֲאֶ‹ר־È֙Êָ ִמ R›Úֶָאת־ַה ÍÊ֨›ְÌִַו 

ם׃   bÔְלַדְר Íְל֖כÌֵַו Íְנֲה֔ג EÌי‹ ַו yא Íית א ֵהמ; ֹ֥ יר 3ְוַעד־Áָ֔ד˚ל ל ֲאָנָ‹י֙ו ֶאל־ָהעִ֔ kד ו Rא ָדו ֹ֨  ַוÌָב

ם ִנְ‹ÍÊֽ׃   cְבֹנֵתיהÍ ם ם Íְבֵניה{ dְנֵ‹יהÍ › sאÊָ ה QפÍה ְ‡ר LÚ4ְוִה ˚ ֛̇ ם ֲאֶ‹ר־ִא ד ְוָהע' א ָדִו֜ ָ֨‚Ìִַו 

ח∞ ִלְבÔֽ˚ת׃   ֖Ôֹ ם dהÊָר ֵאין־ ד ֲא‹� ם ַוÌְִבÍÔ֑ ע9 Qַע֙ם 5ֶאת־ק˚ל ד ִנְ‹ÍÊ֑ ֲאִחיֹנ֨ י־ָדו; V›י ְנ L̇ ›ְÍ 

י׃   EְרְמלÔַ kל ה ֶ‹ת ָנב\ qִיל א ית ַוֲאִביגַ֕ י־ָאְמ֤רÍ ָהָע֙ם 6ַהÌְִזְרֵעלִ֔ EÔ ד ד ְמֹא֗ ֶצר ְלָדִו֜ ֵ֨̇  ַו

ה QיהוÊַ ד ק Ëִָו֔ PÎְתַחÌִיו ַו יו] ְוַעל־Êְֹנת7 gנÊָ] ˚נÊְי‹ ַעל־ ם א; ֶפ‹ Ôָל־ָהעָ֔ xי־ָמָ֙ר֙ה נ EÔ ˚ְלָסְק֔ל

יו׃ bד 7סֱאלֹה י ָהֵאֹפ֑ א ל; \Úיָ‹ה־ EÁַה rֶל ר ַהÔֵֹה֙ן Êֶן־ֲאִחימֶ֔ ד ֶאל־ֶאְבָית� אֶמר Ëִָו֗ ֹ֣ Ìַו 

ד׃   EוËָד ֶאל־ ר ֶאת־ָהֵאֹפ֖ ‹ ֶאְבָית� �ÁÌַי 8ַו Lף ַאֲחר ֛Ëֹר ֶאְר יהָו֙ה ֵלאֹמ֔ kÊ ד RוËָ ל  ַוÌְִ‹אַ֨

יל׃   Ê ַ̇ ל  L̂ יג ְוַה ;‚ ַ̇ ג  L‚י־ַה EÔ ף ̊֙ ְרֹד֔ אֶמר ל ֹ֤ Ìַו ÍÚ pַאִ‚ג kה ה cÎד־ַהÍדÁְא 9ַהÍד ֤ה ֶלËָ rִו֗ PÌַו 

דÍ׃   bים ָעמ ַחל ַהÊְ֑‡˚ר ְוַהÚֽ˚ָתר; אÍ ַעד־נ9 ֹ֖ ˚ ַוÌָב ֔̇ ר ִא x›ד10ְוֵ‹‹־ֵמ֥א˚ת ִאי֙‹ ֲא ף Ëִָו֔ ֣ËְֹרÌִַו 
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ַחל ַהÊְֽ‡˚ר׃   iר ֶאת־נ ר Áְıִ֔רÍ ֵמֲעֹב֖ x›י‹ ֲא ִים אִ֔ ַעְמדÍ֙ ָמאת9 kÌי‹ ַו yע־ֵמ֣א˚ת אÊַא ְוַאְרÍ֖ה

11 Íה אַכל ַוÌְַ‹ק� ֹ֔ Ì־֥ל˚ ֶלֶ֙ח֙ם ַוÍנ ְ̇ Ìִד ַו yוËָֹא֖ת˚ ֶאל־ Íְק֥חÌִה ַו Ìְִמְצ֤אÍ ִאי‹־ִמְצִר֙י Êַָ‚ֶד֔ kו 

ִים׃   bַכל 12מ א־א� ֹֽ י ל ֠Ôִ יו ָ‹ב רÍ֖ח˚ ֵאל7 \̇ אַכל ַו ֹ֔ Ìי ִצֻּמִקי֙ם ַו Oנ›ְÍ ה ַלח Ëְֵבלָ֜ ̊֩ פֶ֨ נÍ־ל ְ̇ Ìִַו 

ה ֵליֽל˚ת׃ ים Íְ‹לֹ‹\ ה ָימ; ִים ְ‹לֹ‹\ ָתה מַ֔ g›־Äאֶמר ֤ל˚ ָדִו֙ד 13סֶלֶ֙ח֙ם ְול ֹ֨ Ìַו 

י ִני ֲאֹדנ� י ַוÌַַעְזב� ֵלִק֔ bי‹ ֲעמ Tֶבד ְלא ִכי ֶע֚ י ָאֹנ֗ Tַער ִמְצר אֶמר נ� ֹ֜ Ìה ַו ָ̇ ה א7 cÎי ִמ Lה ְוא ָ̇ ִמי־אַ֔ ל�

ה׃   b›ֹם ְ‹ל˚Ì֥יִתי ַה י ָחל; �Ô14ֶגב xה ְוַעל־נ QדÍיה Eר ל י ְוַעל־ֲא‹{ ֶגב ַהÔְֵרת� ְטנÍ נ� ַ֜›ıָ Íְחנ  ֲאַנ֡

‹׃   Vָבא Íְפנ iג ָ‡ר hב ְוֶאת־ִצְקל sלÔָ15 ה pÎד ַהÍ֣דÁְִני ֶאל־ַה qד ֲהת˚ִרד אֶמר ֵאָלי֙ו Ëִָו֔ ֹ֤ Ìַו 

 zְד Eי ְוא˚ר ְסÁִֵרִ֙נ֙י Êְַיד־ֲאֹדִנ֔ ַ̇ ִני ְוִאם־ ִמיתֵ֗ ְ̇ ים ִאם־ אלֹהִ֜ Vי ב אֶמר ִהָ·ְבָע֩ה ּלִ֨ ֹ֡ Ìַו

ה׃   wÎד ַהÍ֥דÁְים16ֶאל־ַה ְגגִ֔ ים ְוֹ‹ִתי֙ם ְוֹח֣ Rֶרץ ֹאְכל י ָכל־ָהא7 Pנıְים ַעל־ ה ְנֻט‹; LÚְוִה Íה ִרֵד֔ ֣Ìַֹו 

ה׃   bדÍֶרץ ְיה ים Íֵמא{ ;̇ ֶרץ ıְִלְ‹ ר ָלְק֛חÍ ֵמא{ ל ַהÁָ֔ד˚ל ֲא‹{ gֹכל֙ ַהָ·לÊְ17 ו�דËָ ם LÔÌַַו 

ַער  י‹־נ= Eע ֵמ֧א˚ת א ַ֨Ê֩י ִאם־ַאְרÔִ ›י ט ֵמֶה֙ם אִ֔ oא־ִנְמל ֹֽ ם ְול ֳחָרת7 bֶרב ְלמ cף ְוַעד־ָהע›ֶ }Úֵמַה

סÍ׃   ים ַוÌָנ¢ י 18ֲאֶ‹ר־ָרְכ֥בÍ ַעל־ַהÁְַמּל; L̇ ק ְוֶאת־ְ‹ sֲעָמל Íר ָלְק֖ח ת Ôָל־ֲא‹{ lד א ל Ëִָו֔ P̂ Ìַַו 
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ד׃   EוËָ יל �̂ יו ִה Q›ָבנ˚֙ת 19ָנÍ ים RנÊָ֜ד˚ל ְוַעד־Áָן ְוַעד־ַה ֹט֨ ָ̃ ֶהם ִמן־ַה א ֶנְעËַר־ָל֠ ֹ֣  ְול

ד׃   EוËָ יב ל ֵה‹� ֖Ôֹם ַה pָלה Íר ָלְק֖ח ד Ôָל־ֲא‹{ ל ְוע= אן Í20ִמָ·לָ֔ ֹ֖ ד ֶאת־Ôָל־ַהˆ ח Ëִָו֔ 9̃ Ìִַו 

ד׃   EוËָ ל iה ְ‹ל cז Íאְמ֔ר ֹ֣ Ìא ַוÍה ַה֔ה xִלְפֵנ֙י ַהִּמְקנ Íר ָנֲה֗ג ִים 21ְוַהÊָק7 ד ֶאל־ָמאתַ֨ א ָדִו֗ ֹ֣  ַוÌָב

ד את Ëִָו֔ ְצאÍ֙ ִלְקר9 VÌר ַו˚‡֔Êְַחל ַה ד ַוÌִֹֽ‹יֻב֙ם Êְנ9 י ָדִו֗ Pֶכת ׀ ַאֲחר x׀ ִמּל Í֣רÁְıִר־ w›ים ֲא ָהֲאָנ‹ִ֜

ם ְלָ‹ֽל˚ם׃ cל ָלה iא›ְÌִם ַו ‹ Ëִָו֙ד ֶאת־ָהעָ֔ oÁÌִַו ˚ ֑̇ ם ֲאֶ‹ר־ִא gאת ָהע hַען 22סְוִלְקר ֜Ìַַו 

 Íא־ָהְל֣כ ֹֽ ר ל x›ַען ֲא ר ָהְל֣כÍ ִעם־Ëִָו֒ד ַוÄÌְמ֗רÍ ַי֚ x›ָהֲאָנִ‹י֮ם ֲא Vַעל מ ֗ÌְַבִלÍ ע gי‹־ר Eל־אÔָ

 Íיו ְוִיְנֲה֖ג ̊֙ ְוֶאת־Êָָנ֔ י‹ ֶאת־ִאְ‹˙ Rי־ִאם־א EÔ Íְלנ �̂ ר ִה x›ל ֲא Qם ֵמַהָ·ל ן ָלהֶ֔ Ṗ א־ִנ ֹֽ י ל ִעּמִ֔

כÍ׃ Vר 23סְוֵיל ה ָל֙נÍ֙ ַוÌְִ‹ֹמ֣ ן ְיהו\ ת ֲאֶ‹ר־ָנתַ֨ י ֵא֠ ן ֶאח7 qכ Í‡֥א־ַתֲע ֹֽ ד ל אֶמר Ëִָו֔ ֹ֣ Ìַו 

נÍ׃   VָידÊְ Íינ qא ָעל \Êד ַהÍ֛דÁְת־ַה wן א ֵ֗̇ Ìִַו Íנ ֶלק24ֹאתָ֔ PחÔְ י ִ֞Ô ה pÎר ַה QבËָם ַל ע ָלכֶ֔  Íִמ֙י ִיְ‹מ9

קÍ׃ ֹֽ ו ַיֲחל \Ëים ַיְח ב ַעל־ַהÔֵל; L›Ìֶֹלק ַה lְכחÍֽ ה ד Êִַּמְלָחמָ֗ PרÌֹם 25ס׀ ַה˚Ìַ֥ה Vי מ  ַוְיהִ֕

ה׃ wÎם ַה˚Ì֥ד ַה hל ע ק Íְלִמְ‹ıָ֙ט ְלִיְ‡ָראֵ֔ ָה ְלֹח֤ ְעָלה ַוְיִ‡מֶ֜ א ָדִו֙ד 26פַה֖הÍא ָומ7 ֹ֤  ַוÌָב

ל  hה ִמְ·ל ה ָלֶכ֙ם Êְָרכָ֔ OÚר ִה הÍ ֵלאֹמ֑ Pה ְלֵרע QדÍי ְיה Lל ְלִזְקנ ַהָ·ל� Vח מ ג ַוְיַ‹ּל� ְקלַ֔ Tֶאל־צ
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ה׃ bי ְיהו Lֹאְיב

ֶגב27 cָרֽמ˚ת־נÊְ ר ְוַלֲא‹{ ל lית־א VבÊְ ר ַלֲא‹�

ר׃ Ė ר Êְַי ר28ְוַלֲא‹{ lֲעֹרעÊַ ר ְוַלֲא‹�

ע∞׃ ֹמֽ ְ̇ ר Êְֶאְ‹ ְוַלֲא‹{ ְפ֖מ˚ת E‡Êְ ר סְוַלֲא‹{

י29 י ַהְיַרְחְמֵאלִ֔ PָערÊְ ֲאֶ‹֙ר kְול ל ר Êְָרכָ֗ x›ְוַלֲא

י׃ Eינ ֵ̃ י ַה LָערÊְ ר c›ה30ְוַלֲא ר Êְָחְרמ� c›ְוַלֲא

r׃  bר ַבֲעת ְוַלֲא‹{ ן Q›ב˚ר־ָעÊְ ר ְוַלֲא‹{

יו׃31 b›א ַוֲאָנÍד ֥ה ם Ëָו; ר־ִהְתַהֶּלr־‹\ w›ְלָכל־ַהְּמֹק֛מ˚ת ֲאÍֽ ֶחְב֑ר˚ןÊְ ר c›פ ְוַלֲא

31 1 Í֥לıְÌִים ַו ִ֔̇ י ְפִלְ‹ Pנıְי ִיְ‡ָרֵאל֙ ִמ O›ַאְנ Íס ל ַוÌָֻנ֜ sִיְ‡ָראÊְ ים Tים ִנְלָחמ ;̇  Íְפִלְ‹

ע∞׃   ֽÊְֹלÁִר ַה iהÊְ ים ים 2ֲחָלל; ִ֗̇ יו ַוÍÔ֣Ìַ ְפִלְ‹ ים ֶאת־ָ‹֖אÍל ְוֶאת־Êָנ7 ִ֔̇  ַוÌְַדÊְ֣קÍ ְפִלְ‹

י ָ‹ֽאÍל׃   LנÊְ ∞עÍ›֖י־Ôִב ְוֶאת־ַמְל ן ְוֶאת־ֲאִביָנד� ד ַהִּמְלָחָמ֙ה ֶאל־ָ‹֔אÍל3ֶאת־ְיה˚ָנת' oÊְכ ִ̇  ַו

ים׃   Eד ֵמַהּמ˚ר ֶחל ְמֹא֖ \Ìת ַו›ֶ 7̃ Êַ ים T›ים ֲאָנ הÍ ַהּמ˚ר; יו4ַוÌְִמָצא� א ֵכלָ֜ אֶמר ָ‹אÍל֩ ְלֹנ‡ֵ֨ ֹ֣ Ìַו 
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א  ֹ֤ י ְול ֶּלה Íְדָקֻרִ֙נ֙י ְוִהְתַעְּללÍ־בִ֔ Oים ָהא ב˚אÍ ָהֲעֵרלִ֨ ıֶ Èן־ָי֠ ִני בָ֗ P׀ ְוָדְקר �Êְף ַחְר ֹ֥ ְ‹ל

יָה׃   wל ָעל ֖ıֹÌִֶרב ַו ח ָ‹אÍל֙ ֶאת־ַהחֶ֔ õ Ìִד ַו א ְמֹא֑ qי ָיר �Ô יו א ֵכלָ֔ P‡ְרא 5ָאָב֙ה ֹנ iÌַו 

ָמת ִעּֽמ˚׃   \Ìַו ˚Ê֖א ַעל־ַחְרÍם־֛הÁַ ל ֥ıֹÌִל ַוÍת ָ‹֑א Pי מ TÔ יו Qא־ֵכל V‡ת6ֹנ›ֶ ֹ֣ ָמת ָ‹֡אÍל Íְ‹ל gÌַו 

ו׃   bËא ַיְחÍם ַה֖ה˚Ì֥Êַ יו ם Ôָל־ֲאָנ‹� �Á יו א ֵכלָ֜ ְ‡ָרֵאל Êָ7ָני֩ו ְוֹנ‡ֵ֨ י־ִי֠ V›ַאְנ Íְר֣אÌִַו 

תÍ ָ‹֣אÍל  qל ְוִכי־מ י ִיְ‡ָראֵ֔ P›ַאְנ Í֙י־ָנ֙ס EÔ ן ֗ËְֵרÌֶַבר ַה PעÊְ ר ׀ x›ֶמק ַוֲא ֶבר ָהעֵ֜ ֲאֶ‹ר־Êְעֵ֨

ן׃ wהÊָ Í֖ב›ְ VÌים ַו ִ֔̇ אÍ ְפִלְ‹ ֹ֣ סÍ ַוÌָב ָעִרי֙ם ַוÌָֻנ֔ wֶאת־ה Íַעְז֤בÌַיו ַו ת 8סÍָבנ7 ָּמֳחָר֔ Eְיִה֙י מ kו 

ים  יו ֹנְפל; ֶ‹ת Êָָנ֔ ֹ֣ Ìְִמְצ֤אÍ ֶאת־ָ‹אÍל֙ ְוֶאת־ְ‹ל ים ו� yט ֶאת־ַהֲחָלל q·ים ְלַפ ִ֔̇ אÍ ְפִלְ‹ ֹ֣ ַוÌָב

ע∞׃   ֽÊְֹלÁִר ַה iהÊְ9 ים ִ֜̇ ֶרץ־ıְִלְ‹ wְבא Íיו ַוְיַ‹ְּל֨ח יטÍ ֶאת־Ôֵל7 ÌְִכְרתÍ֙ ֶאת־רÄ֔‹˚ ַוÌְַפ‹; kו 

ם׃   bם ְוֶאת־ָהע cיהÊֵית ֲעַצ LÊ ר l‚יב ְלַב ֑ר˚ת 10ָסבִ֗ ָ̇ ית ַעְ‹ qÊ יו  ַוÌִָ‡֙מÍ֙ ֶאת־Ôֵלָ֔

ן׃   b› ית LÊ ת hח˚מÊְ Íְק֔ע ָ̇  ֙̊ ת 11ְוֶאת־ÁְִוÌָת lד א י‹ Áְִלע7 Pי ָיב qיו ֹיְ‹ב  ַוÌְִ‹ְמ֣עÍ ֵאלָ֔

ים ְלָ‹ֽאÍל׃   ;̇ י‹ ַחִיל֮ ַוÌְֵל֣כÍ ָכל־ַהַּלְיָל֒ה ַוÌְִק֞חÍ 12ֲאֶ‹ר־ָע֥‡Í ְפִלְ‹ Tל־אÔָ ÍמÍ֜קÌַָו 

ם׃   b› ם Qֹאת Íְר֥פ‡ְÌִה ַו›ָ אÍ ָיבֵ֔ ֹ֣ ן ַוÌָב ית ‹7 PÊ ת hיו ֵמח˚מ ת Êָָנ֔ ֣ÌִֹוÁְ ל ְוֵא֙תÍת ָ‹֗א 9ÌִוÁְֶאת־
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ים׃13 Eת ָימ iְבע›ִ Íמ ָ‹ה ַוÌָצ� sָיבÊְ ל›ֶ cַחת־ָהא kת Í֥רÊְְקÌִם ַו ֵתיהֶ֔ פ ַוÌְִקחÍ֙ ֶאת־ַעְצֹמ֣
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