
2 Samuel      ב שמואל

ג 1 1 ֶ‹ב Ëָו.ד Êְִצְקל) 1Ìק ַו ב ֵמַהÔ֖˚ת ֶאת־ָהֲעָמל3 ד ‹ָ֔ ֲחֵר֙י ֣מ˚ת ָ‹֔אÍל ְוָדו> Bי א  ַוְיהִ֗

ִים׃   Fים ְ‹נ Hיו 2ָימ IְבָגדÍ לÍם ָ‹֔א ַּמֲחֶנ֙ה ֵמע> Kא ִמן־ה MÊ ›י י ְוִהÚֵ֩ה אִ֨ י ׀ Ì֣Êַ˚ם ַהְ·ִלי‹ִ֗  ַוְיה>

חÍ׃   Ḟ ›ְÌְִרָצה ַו Qל א ֥ıֹÌִד ַו ה ַעל־רÄ֑‹˚ ַוְיִה֙י ÊְבÄ֣˚ ֶאל־Ëִָו֔ ים ַוֲאָדמ) ̊֙ 3ְקֻרעִ֔ אֶמר ל ֹ֤ Ìַו 

י׃   ִ̇ ְט Fל ִנְמל Xה ִיְ‡ָרא Yיו ִמַּמֲחנ אֶמר ֵאלָ֔ ֹ֣ Ì֑ב˚א ַו ָ̇ ה  ZÎי ִמ Yד א יו Ëָו.ד Ëָ4ִו֔ אֶמר ֵאל] ֹ֨ Ìַו 

ל  ה ָנפ\ ֵ֞Êה ְוַגם־ַהְר ם ִמן־ַהִּמְלָחמָ֗ ס ָהעָ֜ ÄÌֶמר ֲאֶ‹ר־ָנ֨ י ַו֠ bא ל Iד־נÁֶר ַה ה ַהËָב) ֶמה־ָהי]

תÍ׃   c֖נ˚ מÊְ ן ם ָ‹֛אÍל ִויה˚ָנת] תÍ ְוגַ֗ יד ֑ל˚ 5ִמן־ָהָע֙ם ַוÌָמֻ֔ <Áַער ַהַּמ QÚד ֶאל־ַה אֶמר Ëִָו֔ ֹ֣ Ìַו 

ן Êְֽנ˚׃   ת ָ‹֖אÍל ִויֽה˚ָנת] Yי־מÔִ ָ̇ ְע יf ָיַד֔ gא ִנְקֵר֙יִת֙י 6א ֹ֤ יד ֗ל˚ ִנְקר <Áַער ׀ ַהַּמ hÚאֶמר ַה ֹ֜ Ìַו 

הÍ׃   iקÊִים ִהְד j›ָרıָי ַה YַבֲעלÍ ֶכב lה ָהר YÚן ַעל־ֲחִני֑ת˚ ְוִה Iל ִנְ‹עÍה ָ‹֖א YÚע∞ ְוִה ֔ÊְֹלÁִר ַה hהÊְ

ִני׃  7 cÚר ִה Qי ָוֹאמ א ֵאלָ֔ IְקרÌִִני ַו יו ַוÌְִרא3 ֶפן ַאֲחר) HÌֶמר 8 ַוÄÌה ַו ָ̇ nי ִמי־א jאֶמר ל ֹ֥ Ìַו 

י ָאֽנִֹכי׃   jיו ֲעָמֵלק ר] ֵאלָ֔ hץ 9[ָוֹאמ nִני ַהָ·ב Qי ֲאָחז HÔ ִני ְתתֵ֔ א ָעַל֙י Íֹמ֣ Mי ֲעָמד־נ אֶמר ֵאלַ֗ ֹ֣ Ìַו 

י׃   qÊ י j›י־ָכל־֥ע˚ד ַנְפ qÔ10 י gה ַאֲחר Zְחי qא י ֹ֥ י ל .Ô י ִ̇ ְע י ָיַד֔ <Ô Íה ְתתֵ֔ ד ָעָלי֙ו ַוֲאֹמ֣  ָוֶאֱעֹמ֤
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י  jם ֶאל־ֲאֹדנ Yר ַעל־ְזֹר֔ע˚ ָוֲאִביא s›ְוֶאְצָעָד֙ה ֲא ˚›֗Äר ַעל־ר s›ֶזר ׀ ֲא gÚח ַה ַ֞̃ ִנְפ֑ל˚ ָוֶא

Úָה׃   c׃  11ה˚ ֽ̇ ר ִא t›ים ֲא j›ל־ָהֲאָנÔָ ם uם ְוג יו] ַוÌְִקָרע3 ק Ëָו.ד Êְִבָגד˚ [Êְִבָגד) YֲחזÌַַו 

ם ְיהָו֙ה 12 ן Êְ֗נ˚ ְוַעל־ע\ Iל ְוַעל־ְיה˚ָנתÍֶרב ַעל־ָ‹֞א nַעד־ָהע Íמ vצÌַָו ÍÔְ֔בÌִַו Í֙דıְְסÌִ Kו 

ֶרב׃ FחÊֶ Íי ָנְפ֖ל HÔ ל ית ִיְ‡ָראֵ֔ gÊי 13סְוַעל־ Yיד ֔ל˚ א <Áַ֙ע֙ר ַהַּמÚַד ֶאל־ַה אֶמר Ëִָו֗ ֹ֣ Ìַו 

י ָאֽנִֹכי׃   jר ֲעָמֵלק YÁ ›י אֶמר Êֶן־א. ֹ֕ Ìה ַו ָ̇ nה א ZÎאָת 14ִמ א ָיֵר֔ ֹ֣ יf ל ד ֵא֚ bוËָ יו אֶמר ֵאל) ֹ֥ Ìַו 

ה׃   Fיח∞ ְיהו H›ת ֶאת־ְמ Xְלַ‹ח yְד Fח֙∞ י ֹ֨ ‹ 15ִלְ‹ל hÁ אֶמר ֹ֖ Ìים ַו ַהÚְָעִר֔ cד ְלַאַח֙ד מ א ָדִו֗ IְקרÌִַו 

ת׃   הÍ ַוÌָֹמֽ XÔÌַַו ˚Êַ֑גע־ıְ16 ה Mָענ zי י פִ֗ <Ô z {›Äַעל־ר [|ְמËָ] zֵמיËָ ד אֶמר ֵאָלי֙ו Ëִָו֔ ֹ֤ Ìַו 

ה׃ Fיח∞ ְיהו H›י ֶאת־ְמ ִ̇ Qי ֹמת Hר ָאֹנכ  סְבz֙ ֵלאֹמ֔

ן Êְֽנ˚׃  17 את ַעל־ָ‹֖אÍל ְוַעל־ְיה˚ָנת] ֹ֑ Îה ַה ינ) ִ̃ ד ֶאת־ַה ן Ëִָו֔ gד18 ַוְיֹקנ Yאֶמר ְלַלּמ ֹ֕ Ìַו 

ר׃   F›Ìֶָפר ַה Yה ַעל־ס ה ְכתÍב) YÚת ִה›ֶ nה ק י־ְיהÍד) cנÊְ

ים׃  19 qר˚Êִג Íָנְפ֥ל fי Xל א nָחל zי Zמ˚תÊָל ַעל־ ִב֙י ִיְ‡ָראֵ֔ ְ̂ ַה

ת ַאְ‹ְק֑ל˚ן 20 ַבְ‚֖רÊְ ÍחÍֹצ֣ ְ̇ ל־ Kת א ידÍ ְבגַ֔ <Á ַ̇ ַאל־
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ים׃   q֥נ˚ת ָהֲעֵרלÊְ ְזָנה ֹ֖ ֲעל ַ̇ ן־ }ı ים ִ֔̇ ְ‡ַמְ֙חָנ֙ה Êְ֣נ˚ת ıְִלְ‹ ִ̇ ıֶן־

ת 21 י ְתרÍֹמ֑ gד‡ְÍ ם Zר ֲעֵליכ ל ְוַאל־ָמט~ ע∞ ַאל־ט� ֗ÊְֹלÁִי ַב gָהר

ֶמן׃   F·Êַ ∞יח H›י ָמ jלÊְ לÍן ָ‹֔א gים ָמג ן ÊÁִ˚ִר֔ gם ִנְגַעל֙ ָמג M› י <Ô

א ָנ֖‡˚ג ָא֑ח˚ר 22 ֹ֥ ן ל ֶ‹ת ְי֣ה˚ָנתָ֔ ים ֶק֚ ים ֵמֵחֶ֙ל֙ב ÊÁִ˚ִר֔ ם ֲחָללִ֗ hËִמ

ם׃   Fב ֵריקÍ›֖א ָת ֹ֥ ֶרב ָ‹֔אÍל ל sְוח

23 Íד nא ִנְפר ֹ֣ ם ל ם Íְבמ˚ת) ים ְוַהÚְִעיִמ֙ם ÊְַחÌֵיהֶ֔ ן ַהÚֱֶאָהב� ָ‹֣אÍל ִויה˚ָנתָ֗

רÍ׃   cבÁָ ֵמֲאָר֖י˚ת Íּל ים ַק֔ ִמÚְָ‹ר>

ים 24 ם ָ‹ִנ֙י ִעם־ֲעָדִנ֔ ְ‹כ� qÊיָנה ַהַּמְל ל ֶאל־ָ‹֖אÍל Êְכ} Êְנ˚֙ת ִיְ‡ָראֵ֔

ן׃   ל ְלבÍְ‹כ{ Qב ע י ָזהָ֔ ַּמֲעֶל֙ה ֲעד> Kה

ה 25 nַהִּמְלָחמ f˚֖תÊְ ים יf ָנְפ֣לÍ ִגÊִֹר֔ ֵא֚

ל׃   Fָחל zי Zמ˚תÊָן ַעל־ ְי֣ה˚ָנתָ֔

ד 26 י ְמֹא֑ jּל ָ̇ ְמ uן ָנע יz ָאִח֙י ְי֣ה˚ָנתָ֔ י ָעלֶ֗ ַצר־ל>
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ים׃   q›ת ָנ Qי ֵמַאֲהב ְתz֙ לִ֔ Fָתה ַאֲהב ִנְפְלא\

ה׃27 Fי ִמְלָחמ YלÔְ Íְב֖דÄÌים ַו יf ָנְפ֣לÍ ִגÊ˚ִר֔  פֵא֚

ה 1 2 י ְיהÍָד֔ gַאַח֙ת ָערÊְ ה ה ׀ ֵלאֹמ֙ר ַהֶאֱעלֶ֗ Mיהו KÊ ד ן ַוÌְִ‹ַאל֩ Ëִָו֨ ֲחֵרי־כֵ֗ Kי א  ַוְיה>

אֶמר ֶחְבֽרָֹנה׃   ֹ֥ Ìה ַו Zָנה ֶאֱעל אֶמר Ëָו.ד א] ֹ֧ Ìה ַו יו ֲעל3 ה ֵאל) אֶמר ְיהו~ ֹ֧ Ìד 2ַו ַעל ָ‹֙ם Ëִָו֔ \Ìַו 

י׃   qְרְמלÔַ Kל ה ֶ‹ת ָנב] Xִיל א ית ַוֲאִביגַ֕ ַע֙ם ַהÌְִזְרֵעלִ֔ יו ֲאִחיֹנ֨ n›י ָנ ġ ם ְ‹ Qיו 3ְוג  ַוֲאָנ‹�

י ֶחְבֽר˚ן׃   YָערÊְ Í֖ב›ְÌֵֵבי֑ת˚ ַוÍ ›י ד א> jה ָדו ה 4ֲאֶ‹ר־ִעּ֛מ˚ ֶהֱעל] י ְיהÍָד֔ g›ַאְנ Í֙א ֹ֨  ַוÌָב

ה  nדÍית ְיה gÊַעל־ fֶל Zו.ד ְלמËָם ֶאת־ ַוÌְִמְ‹חÍ־‹�

ר ָקְב֖רÍ ֶאת־ָ‹ֽאÍל׃ t›ד ֲא י‹ Áְִלעָ֔ gר ַאְנֵ‹֙י ָיב דÍ ְלָדִו֙ד ֵלאֹמ֔ �ÁÌִַו֙ד 5סַוËָ ח  ַוÌְִ‹ל\

ם  ר ֲעִ‡יתֶ֜ ה ֲא‹ֶ֨ יהָו֔ K֙ם ל ֶ̇ ים ַא ם Êְֻרכ� אֶמר ֲאֵליהֶ֗ ֹ֣ Ìד ַו nְלעÁִ ›י gי ָיב X›ים ֶאל־ַאְנ ַמְלָאכִ֔

ְקÊְ֖רÍ ֹאֽת˚׃   ִ̇ Kל וÍה ִעם־ֲאֽדֵֹניֶכ֙ם ִעם־ָ‹֔א ֗Îֶֶסד ַה sֶסד 6ַהח sם ח Zה ִעָּמכ ַע‡־ְיהו] Kה י ָ֕̇  ְוַע

ה׃   }Îר ַה ם ַהËָב] Zר ֲעִ‡ית t›את ֲא ֹ֔ Îה ַה Iב˚Ïֶכ֙ם ַה ְ̇ ה ִא י ֶאֱע‡� ם ָאֹנכִ֗ hת ְוג ה ׀ 7ֶוֱאמ} İ  ְוַע

ה  י ָמְ‹֧חÍ ֵבית־ְיהÍד~ ם ָ‹֑אÍל ְוַגם־ֹאתִ֗ sת ֲאֹדֵניכ Xי־מÔִ ִיל ְהיÍ֙ ִלְבֵני־חַ֔ qם ו ְקָנה ְיֵדיכֶ֗ hֱחז ֶ̇
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ם׃ ֶלf ֲעֵליה{ Zפְלמ 

ֶ‹֙ת Êֶן־ָ‹֔אÍל 8 ֨Êֹ ›י Hח ֶאת־א ר ְלָ‹֑אÍל ָלַק֗ s›א ֲא ר ַ‡ר־ָצב) ר Êֶן־ֵנ֔ gְוַאְבנ 

ִים׃   Fַמֲחנ Íה XֲעִברÌַאל ְוַעל־ֶאְפַרִ֙י֙ם 9ַו ל־ִיְזְרע} י ְוא{ jרÍ›ד ְוֶאל־ָהֲא  ַוÌְַמִלֵכ֙הÍ֙ ֶאל־ַהÁְִלעָ֔

ה׃ ֹֽ ל Ôֻּל Xן ְוַעל־ִיְ‡ָרא ֶ‹ת Êֶן־ָ‹֗אÍל 10פְוַעל־Êְִנָימִ֔ ֣Êֹי‹־ qה א ים ָ‹ָנ֜  Êֶן־ַאְרÊָעִ֨

ד׃   qי ָדו Yַאֲחר Íה ָה֖י ית ְיהÍָד֔ gÊ f f ַא֚ nים ָמל jִים ָ‹נ u̇ ›ְÍ ל ̊֙ ַעל־ִיְ‡ָראֵ֔ ְיִה֙י Êְ11ָמְלכ Kו 

ה  ים ְוִ‹·] jַבע ָ‹נ t› ה nדÍית ְיה gÊֶחְב֖ר˚ן ַעל־Êְ fֶל lד מ Hה ָדו ים ֲאֶ‹֩ר ָהָי֨ ר ַהÌָמִ֔ hıִמְס

ים׃ q›ְבֽע˚ָנה׃ 12סֳחָדÁִ ִים Qַּמֲחנ qל מÍן־ָ‹֑אÊֶ ת›ֶ ֣Êֹי‹־ qי א Xר ְוַעְבד ר Êֶן־ֵנ֔ gֵצ֙א ַאְבנÌֵַו 

ֶּלה 13 ְ‹֜בÍ א� ֨Ìֵו ַו nËְב֖ע˚ן ַיְחÁִ ת uֵרכÊְם ַעל־Í›֛ÁְְפÌִ Kו Íְצ֔א Fי ָדִו֙ד י ה ְוַעְבד� ב Êֶן־ְצרÍָי֜  ְוי˚אָ֨

ה׃   }Îה ִמ ֶּלה ַעל־ַהÊְֵרכ) Yה ְוא ֔Îֵֶרָכ֙ה ִמÊְָנ֙א 14ַעל־ַה ÍמÍב ָי֤ק אֶמר ַאְבֵנ֙ר ֶאל־י˚אָ֔ ֹ֤ Ìַו 

מÍ׃   iב ָיק אֶמר י˚א) ֹ֥ Ìַו Íינ יַ‡ֲח֖קÍ ְלָפנ3 qים ו ר 15ַהÚְָעִר֔ I‡ים ָע ר ְ‹נ1 nıְבִמְס Íַעְב֣רÌַַו Íמ vקÌַָו 

ד׃   qי ָדו Yר ֵמַעְבד ים ָע‡) Yנ›ְÍ לÍן־ָ‹֔אÊֶ ֙ת›ֶ ֨Êֹ ›י HְלאÍ ן א‹ 16ְלִבְנָימִ֗ ֹ֣ י‹ ׀ Êְר קÍ א> Ìֲַחִז֜ Kו 

ר  t›ים ֲא jר ֻ̂ ת ַה uא ֶחְלקÍְקָר֙א ַלָּמ֣ק˚ם ַה֔הÌִו ַו nËַיְח Í֖לıְÌִ Kו Íה ד ֵרעֵ֔ hצÊְ ֙̊ Êְוַחְר Íה ֵרעֵ֗
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ל Êְ17ִגְבֽע˚ן׃   י ִיְ‡ָראֵ֔ g›ֶגף ַאְבֵנ֙ר ְוַאְנ MÚÌִא ַוÍם ַה֑ה˚Ì֣Êַ ד ה ַעד־ְמֹא֖ ה ָק‹] י ַהִּמְלָחמ~ ה� ְ̇  ַו

ד׃   qי ָדו Yי ַעְבד Xל ַוֲעָ‡הֵאל18ִ֙לְפנ י ַוֲעָ‡הא3 Q›ב ַוֲאִבי ה י˚א] י ְצרÍָי֔ gנÊְ ם ְ‹לָֹ‹֙ה ְהיÍ־‹ָ֗ qÌַו 

ה׃   ר Êַָ‚ד{ t›ם ֲא jָבי ְ̂ ד ַה uַאחÔְ יו ל Êְַרְגלָ֔ hה19ק Iא־ָנט ֹֽ ר ְול י ַאְבנ3 gל ַאֲחר Xף ֲעָ‡הא ֥ËְֹרÌִַו 

ר׃   cי ַאְבנ Xאול ֵמַאֲחר ֹ֔ ל־ַהְ‚מ Kִמי֙ן ְועÌֶָכת ַעל־ַה ה20ָללֶ֗ [̇ אֶמר ַהַא ֹ֕ Ìיו ַו ֲחָר֔ Kֶפן ַאְבֵנ֙ר א �Ìַו 

אֶמר ָאֽנִֹכי׃   ֹ֖ Ìל ַו ה ֲעָ‡הא3 Z21ז z יְנz֙ ֣א˚ ַעל־ְ‡מÄלֶ֔ qַעל־ְימ z֙ה ְל ר ְנט� אֶמר ֣ל˚ ַאְבֵנ֗ ֹ֧ Ìַו 

יו׃   Fר ֵמַאֲחרÍל ָל֖ס ה ֲעָ‡האֵ֔ Iא־ָאב ֹֽ ים ְוַקח־ְל| ֶאת־ֲחִלָצ֑ת˚ ְול ַהÚְָעִר֔ cז ְל� ֶאָח֙ד מ ֶוֱאֹח֣

ְרָצה ְוֵאי� 22 ָּמה ַאÔָ֙Ôֶ֙ה אַ֔ Mי ל nֲחר Kר ְל| ֵמאÍל ֥ס ר ֵלאֹמ֙ר ֶאל־ֲעָ‡האֵ֔ ֶסף ֣ע˚ד ַאְבֵנ֗ ֧Ìַֹו 

יz׃   qב ָאח י ֶאל־י˚א) א ָפַנ֔ I‚ֶמ‹ 23ֶא ית ֶאל־ַהֹח֗ י ַהֲחִנ֜ הÍ ַאְבֵנ֩ר Êְַאֲחֵר֨ gÔÌַר ַוÍן ָל֗ס gַוְיָמא 

ל־ַהָּמק˚֩ם  א א{ IÊל־ַהÔָ י יו] ַוְיהִ֡ ṅ ְח ַ̇ ַחת˚ [ ַ̇ ָמת  IÌם ַו יו ַוıָÌִל־‹) ֲחִני֙ת ֵמַאֲחָר֔ Kא ה צ� ֵ̇ ַו

דÍ׃   Ìֲַעֹמֽ Kת ו ל ַוÌָֹמ֖ ם ֲעָ‡הא� ַפל ‹� ר 24ֲאֶ‹ר־ָנ֨ י ַאְבנ3 gי ַאֲחר Q›ב ַוֲאִבי ÌְִרËְ֛פÍ י˚א] Kו 

ר Áְִבֽע˚ן׃   uÊִמְד fֶר ZË ∞יח ה ֲאֶ‹֙ר ַעל־ıְֵני־גִ֔ ת ַאּמָ֔ hְבעÁִַעד־ Íא ֚Êָ ָּמה ָאה ְוהֵ֗ ָ֔Ê ›ֶמ s·ְוַה

ה 25 ל רÄ‹־Áְִבע) uע Íַעְמ֔ד hÌת ַו nה ֶאח IËַלֲאֻג Íְה֖יÌִר ַו י ַאְבֵנ֔ gי־ִבְנָיִמ֙ן ַאֲחר cְבנ Í֤צÊְְתַק qÌַו 
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ת׃   Fה 26ֶאח ָ̇ ְע ֶרב ֲה֣ל˚א ָיַד֔ אַכל חֶ֔ ֹ֣ ב ַוÄÌֶ֨מ֙ר ֲהָלֶנַ֙צ֙ח ˙ ר ֶאל־י˚אָ֗ א ַאְבֵנ֜  ַוÌְִקָר֨

ם׃   י ֲאֵחיה{ Yב ֵמַאֲחרÍ›֖ם ָל ר ָלעָ֔ hמÄא־ת ֹֽ ה ְוַעד־ָמַת֙י ל nַאֲחר˚נÊָ ה Zה ִתְהי י־ָמר] qÔ

י‹ 27 jם א ה ָהעָ֔ Iֶק֙ר ַנֲעל ֨Êַֹה cז מ Mי א <Ô ָ̇ ְר �ÊËִ א XלÍי ל HÔ ים ֱאלֹהִ֔ Fי ה ב ַח֚ אֶמר י˚אָ֔ ֹ֣ Ìַו 

יו׃   qי ָאח Yי 28ֵמַאֲחר g֖ע˚ד ַאֲחר Í֥פËְא־ִיְר ֹֽ ם ְול ַעְמדÔָ Í֙ל־ָהעָ֔ KÌר ַו ע י˚ָא֙ב Êַ·˚פָ֔  ַוÌְִתק\

ם׃   c֖ע˚ד ְלִהָּלח Íא־ָיְס֥פ ֹֽ ל ְול ְיָלה 29ִיְ‡ָרא3 hל ַהּל ֖Ôֹ ה ֲעָרבָ֔ FÊ Íְ֙לכ Fיו ה ֲאָנ‹ָ֗ Kר ו gְוַאְבנ 

ִים׃   Fַמֲחנ Íא ֹ֖ ְלכÔָ Í֙ל־ַהÊְִת֔ר˚ן ַוÌָב cÌן ַו ֗ËְֵרÌֶַאת־ַה Íַעְב֣רÌַא ַוÍי 30ַה֑ה gב ֵמַאֲחר ב ָ‹֚  ְוי˚אָ֗

ל׃   cי‹ ַוֲעָ‡הא jר א ה־ָע‡] Fע›ְ ִ̇ י ָדו.ד  Yֵמַעְבד Íְק֜ד ָ֨ıÌִם ַו nל־ָהעÔָץ ֶאת־ ֖ÊְֹקÌִר ַו ַאְבֵנ֔

תÍ׃  31 cי‹ מ jים א ר ְ‹לֹ‹־ֵמ֧א˚ת ְוִ‹·. י ַאְבנ3 X›ְבַאְנÍ ן ד ִהÍ֙Ô ִמÊְִנָימִ֔ י ָדִו֗ g32 ְוַעְבדÍ֙א‡ְÌִַו 

יו  ֲאָנ‹ָ֔ Kְיָלה י˚ָא֙ב ו ֶחם ַוÌְֵל֣כÍ ָכל־ַהּלַ֗ nית ל gÊ ר Z›יו ֲא ֶבר ָאבִ֔ sקÊְ Íֻ֙ר֙הÊְְקÌִ Kל ו ֶאת־ֲעָ‡האֵ֔

ם Êְֶחְבֽר˚ן׃   Zר ָלה ד 1 3ַוÌֵֹא֥ bוËָ ית gÊ ין XבÍ לÍית ָ‹֔א gÊ ין ֚Êֵ ה ָ֔Ôי ַהִּמְלָחָמ֙ה ֲאֻר ה� ְ̇  ַו

ים׃ qים ְוַדּל Hל ֹהְלכÍית ָ‹֖א YבÍ ק f ְוָחֵז֔ gסְוָדִו֙ד ֹהל 

ַעם 2 ̊֙ ַאְמ֔נ˚ן ַלֲאִחיֹנ֖ י ְבכ˚ר ים Êְֶחְב֑ר˚ן ַוְיה� jנÊָ ְלָדו.ד [Íְל֧דÍָÌִַו] ÍְלדÌֵַו 
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ת׃   qְזְרֵעאלÌִי ְוַהְ·ִלִ‹֙י 3ַה bְרְמלÔַ Kל ה Iת ָנב›ֶ Xִיל] א ב ַלֲאִביֵגל [ַלֲאִביגַ֕ הÍ ִכְלאָ֔ gִמְ‹נÍ 

ֶלÍ›ֽÁְ fר׃   tי מ Qְלמ ַ̇ ה Êַת־ ן־ַמֲעכָ֔ }Ê י 4ַאְבָ‹֣ל˚ם j›ית ְוַהֲחִמי bÁה ֶבן־ַח IÌי ֲאֹדִנ jְוָהְרִביע 

ל׃   Fה ֶבן־ֲאִביט ד 5ְ‹ַפְטי] jְלָדו Íֶּלה ֻיְּל֥ד ד א� bוËָ ת›ֶ gה א ם ְלֶעְגל) י ִיְתְרעָ֔  ְוַהִ··>

 פÊְֶחְבֽר˚ן׃

ק 6 XÎה ִמְתַח ר ָהי] ד ְוַאְבנ� bוËָ ית gÊ ין XבÍ לÍית ָ‹֔א gÊ ין ֚Êֵ ה ְהי˚֙ת ַהִּמְלָחמָ֔ qÊ י  ַוְיהִ֗

ית ָ‹ֽאÍל׃   YבÊְ7 ∞עÍË֥ר ַמ ה ַוÄÌֶ֨מ֙ר ֶאל־ַאְבֵנ֔ nÌה ַבת־ַא Iıִרְצ È ֶג‹ Íְ‹מ)  Íְלָ‹֣אÍל ıִלֶ֔

י׃   qֶג‹ ָאב tילıִאָתה ֶאל־ (Ê8 ›א ֹ֨ ֶ‹ת ַוÄÌֶ֨מ֙ר ֲהר ֗Êֹי‹־ qי א gְברËִד ַעל־ ר ְמֹא֜  ַוÌִַח֩ר ְלַאְבֵנ֨

יz ֶאל־ֶאָחי֙ו  ית ׀ ָ‹֣אÍל ָאבִ֗ gÊֶסד ִעם־ ֱעֶ‡ה־חֶ֜ יהÍָד֒ה ַהÌ֨˚ם א{ qר ל s›ֶלב ָאֹנִ֮כ֮י ֲא tÔ

ה ַהÌֽ˚ם׃   י ֲע֥�ן ָהִא·) ד ָעל� ְפֹק֥ ִ̇ ד ַו bוËַָיד־Êְ z jא ִהְמִצית ֹ֥ הÍ ְול ֵרעֵ֔ gה 9ְוֶאל־מ ה־ַיֲע‡� ֽÔֹ 

ֱעֶ‡ה־ּֽל˚׃   ן א{ Xי־כ qÔ ד ע ְיהָו֙ה ְלָדִו֔ \Ê›ְר ִנ י Ôֲַא‹ֶ֨ ִ֗Ô ˚יף ֑ל ה ֹיס> ר ְוֹכ֖ ֱאלִֹהי֙ם ְלַאְבֵנ֔

ה 10 ד ַעל־ִיְ‡ָרֵאל֙ ְוַעל־ְיהÍָד֔ א ָדִו֗ gÛÔִים ֶאת־ ית ָ‹֑אÍל Íְלָהִק֞ gÊה ִמ יר ַהַּמְמָלכ) Hֲעב Kְלה 

ַבע׃   F› ר YאÊְן ְוַעד־ (Ëְרָא֖ת˚ ֹאֽת˚׃11ִמÌִר ִמ nבËָ ר Xיב ֶאת־ַאְבנ H›ל ֔ע˚ד ְלָה א־ָיֹכ֣ ֹֽ  ְול
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ר 12ס ֶרץ ֵלאֹמ֗ nר ְלִמי־א יו] ֵלאֹמ֖ [̇ ְח ַ̇ ַחת˚ [ ַ̇ ים ׀ ֶאל־Ëָו.ד  ר ַמְלָאכ�  ַוÌְִ‹ַל֩ח ַאְבֵנ֨

ל׃   cל־ִיְ‡ָראÔֶָאת־ zי Zב ֵאל Yְלָהס f י ִעּמָ֔ י ְוִהÚֵ֙ה ָיד> ִ֔̇ יְתz֙ ִא qה ְבר MְרתÔָ13 אֶמר ֔ט˚ב ֹ֣ Ìַו 

י ה ֶאת־ıַָנ֔ s־ִתְראÄֵלאֹמ֙ר ל � ְ̇ ל ֵמִא ד ָאֹנִכ֩י ֹ‹אֵ֨ ר ֶאחָ֡ IבËָ f hית א bרÊְ | ְ̇ ת ִא י ֶאְכֹר֥ ֲאִנ֕

י׃ Fנıָֹבֲא| ִלְר֥א˚ת ֶאת־Êְ לÍת־ָ‹֔אÊַ ל hת ִמיכ י ֱהִביֲא� ֵא֚ gי ׀ ִאם־ִלְפנ <Ôח14ס  ַוÌְִ‹ל\

ל ֲאֶ‹֙ר  ֙י ֶאת־ִמיכַ֔ ִ̇ ה ֶאת־ִאְ‹ Mנ ְ̇ ר  ֶ‹ת Êֶן־ָ‹֖אÍל ֵלאֹמ֑ ֥Êֹי‹־ qים ֶאל־א Ëִָו֙ד ַמְלָאכִ֔

ים׃   q̇ ה ָעְר֥ל˚ת ıְִלְ‹ י Êְֵמא) י לִ֔ ִ̇ ‡ְ hם 15ֵאר jי‹ ֵמע bם א qע gָה מ Zח ָ̃ Ìִת ַו›ֶ ֔Êֹ ›י  ַוÌְִ‹ַל֙ח א>

ִי‹]׃   Fן־ָלִו‹ [לÊֶ ל Yְלִטיאıַ16 ים bֻחר KÊיָה ַעד־ Zה ַאֲחר È ָה֧ל˚Í fָבֹכ֛ È ִאי‹ָ֗ ָ֜̇ ֶלf ִא ֨Ìֵַו 

ב׃ ֽ›ֹÌָב ַוÍ›֖ f Yר ל יו ַאְבנ� אֶמר ֵאל] ֹ֨ Ìל 17ַו Xי ִיְ‡ָרא Yה ִעם־ִזְקנ ר ָהָי֔ gְדַבר־ַאְבנÍ 

ם׃   ֶלf ֲעֵליכ{ Zו.ד ְלמËָים ֶאת־ ם ְמַבְק‹� ם ֱהִייתֶ֞ מ˚ל֙ Áַם־ִ‹ְלֹ‹֔ ְ̇ ר Áַם־ ה 18ֵלאֹמ֑ (̇  ְוַע

ד  hÌי ִיְ‡ָרֵאל֙ ִמ יע∞ ֶאת־ַעּמ� י ה˚‹ִ֜ ֗Ëִד ַעְב ד ׀ Ëָו> hיÊְ ר ר ֶאל־Ëִָו֙ד ֵלאֹמ֔ ה ָאמ\ י ְיהָו֗ <Ô Í‡ֲ֑ע

ם׃   ד Ôָל־ֹאְיֵביה{ QÌִמÍ ים ִ֔̇ ר ıְ19ִלְ‹ ֶלÁַ fם־ַאְבֵנ֗ gÌין ַו bי ִבְנָימ gָאְזנÊְ ר Xם־ַאְבנÁַ ר YÊַוְיַד 

ן׃ qְנָימÊִ ית YÊל־Ôָ י XְבֵעינÍ ל י ִיְ‡ָראֵ֔ gֵעינÊְ ל־ֲאֶ‹ר־ט˚֙בÔָ ת י ָדִו֙ד Êְֶחְב֔ר˚ן א� ר Êְָאְזנ� ֵ֞Êְלַד

2 Samuel  ֵאלÍב ְ‹מ

9



ים 20 H›ר ְוַלֲאָנ ד ְלַאְבנ� ַע‡ Ëָו� ֨Ìַים ַו b›ים ֲאָנ ˚ ֶעְ‡ר> ֖̇ ר ֶאל־Ëִָו֙ד ֶחְב֔ר˚ן ְוִא א ַאְבנ� ֹ֨  ַוÌָב

ה׃   }̇ ˚ ִמְ‹ ֖̇ י 21ֲאֶ‹ר־ִא ָכה ְוֶאְקÊְָצ֩ה ֶאל־ֲאֹדִנ֨ ֵאלֵ֡ ד ָא֣קÍָמה ׀ ו� ר ֶאל־Ëִָו֡ gאֶמר ַאְבנ ֹ֣ Ìַו 

ח  uּל›ַÌְַו z ה ַנְפ‹} ZÍַא ְ̇ ל ֲאֶ‹ר־ ָ̇֔ Êְֹכ֥ ַלְכ IמÍ ית Êְ zִ֙ר֔ ְ̇ ל ְוִיְכְר֤תÍ ִא ֶלf ֶאת־Ôָל־ִיְ‡ָראֵ֗ ַהּמֶ֜

ֶלÊְ fָ‹ֽל˚ם׃   YÌר ַו Xו.ד ֶאת־ַאְבנËָ22 ב ל ר) ַהÁְ֔דÍד ְוָ‹ל] cא מ IÊ ד ְוי˚ָא֙ב י ָדו�  ְוִהÚֵ֩ה ַעְבֵד֨

ֶלÊְ fָ‹ֽל˚ם׃   YÌי ִ‹ְּל֖ח˚ ַו HÔ ֶחְב֔ר˚ןÊְ ִו֙דËִָעם־ ÍÚ ר ֵאינ� יאÍ ְוַאְבֵנ֗ bם ֵהב Iב 23ִעּמ  ְוי˚א~

 fֶל ר Êֶן־ֵנ֙ר ֶאל־ַהּמֶ֔ א־ַאְבנ� FÊ ר דÍ ְלי˚ָא֙ב ֵלאֹמ֔ �ÁÌַַו Íא nÊ ˚ ֖̇ א ֲאֶ‹ר־ִא ב] ָ̂ ְוָכל־ַה

ֶלÊְ fָ‹ֽל˚ם׃   YÌַו Íה Xְיַ‹ְּלח Kא 24ו Mה־בÚֵיָתה ִה b‡ה ָע sאֶמר מ ֹ֖ Ìַו fֶל א י˚ָא֙ב ֶאל־ַהּמֶ֔ ֹ֤  ַוÌָב

ֶלf ָהֽל˚f׃   YÌַו ˚ ֖̇ ה ִ‹ַּלְח tÎָלָּמה־ zי ְֹ̇ת| 25ַאְבֵנ֙ר ֵאלֶ֔ י ְלַפ HÔ ר ר Êֶן־ֵנ֔ gֶאת־ַאְבנ ֙ ָ̇  ָיַדְ֙ע

ה׃   ה ֹע‡{ (̇ ר ַא t›ל־ֲאÔָ ת ַעת א� z] ְוָלַד֕ ֲאz֙ ְוֶאת־ִמב˚ֶאz [֣מ˚ָבאֶ֔ Fַעת ֶאת־מ˚צ א ְוָלַד֜ nÊ

ה 26 nרÛִר ַה˚Êֹ֣א֖ת˚ ִמ Íב H›Ìָר ַו י ַאְבֵנ֔ gח ַמְלָאִכי֙ם ַאֲחר ד ַוÌְִ‹ל\ ם Ëִָו֔ א י˚ָא֙ב ֵמע>  ַוÌֵצ�

ע׃   Fא ָיד ֹ֥ ד ל j27ְוָדו ˚ ֖̇ ר ִא YÊËַַער ְל ˚f ַה·ַ֔ ֣̇ הÍ י˚ָא֙ב ֶאל־ �ÏÌַב ַאְבֵנ֙ר ֶחְב֔ר˚ן ַו›ָ MÌַו 

יו׃   qל ָאח Yם ֲעָ‡ה־א QדÊְ ָמת ֕Ìֶָמ‹ ַו הÍ ָ‹֙ם ַהֹח֔ �ÔÌִַלי ַו {·Êַ28 ן ֲחֵרי כֵ֔ hִו֙ד ֵמאËָ ע  ַוÌְִ‹מ\
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ר׃   cן־נÊֶ ר Yי ַאְבנ XמËְם ִמ nה ַעד־ע˚ל ם ְיהו) Hי ֵמע .̇ י Íַמְמַלְכ י ָאֹנכ� אֶמר ָנִק֨ ֹ֗ Ì29ַו Íָ֙יֻח֙ל 

יק  HַמֲחזÍ ע ב Íְמֹצָר֞ ב ָז֠ ית י˚אָ֡ gÊת ִמ gרÔַָאל־ִי יו ו� bית ָאב gÊל־Ôָ ל Zב ְוא א‹ י˚אָ֔ ֹ֣ ַעל־ר

ֶחם׃   Fֶרב ַוֲחַסר־ל ZחÊַ ל Yְוֹנפ fֶל lıÊַ30 ר ר ַעל֩ ֲא‹ֶ֨ יו ָהְר֖גÍ ְלַאְבנ3 י ָאחִ֔ h›ְוי˚ָא֙ב ַוֲאִבי 

ה׃ FִּמְלָחמÊַ ִגְב֖ע˚ןÊְ ם lל ֲאִחיה ית ֶאת־ֲעָ‡הא1 ב 31פֵהמִ֜ ד ֶאל־י˚אָ֜  ַוÄÌֶמ֩ר Ëִָו֨

 fֶל sר ְוַהּמ י ַאְבנ3 gִלְפנ Íים ְוִסְפ֖ד ִ֔̃ ‡ַ Íִבְגֵדיֶכ֙ם ְוִחְג֣ר Íִקְר֤ע ˚ ֗̇ ם ֲאֶ‹ר־ִא Iל־ָהעÔְָוֶאל־

ה׃   FÏי ַהִּמ Yַאֲחר f Xד ֹהל ֶלf ֶאת־ק˚֗ל˚ Ëָ32ִו֔ sא ַהּמ �‚Ìִֶחְב֑ר˚ן ַוÊְ ר Xֶאת־ַאְבנ Í֥רÊְְקÌִַו 

ם׃ Fל־ָהעÔָ ÍÔְ֖בÌִר ַו ֶבר ַאְבֵנ֔ sֶאל־ק ֙ÓְְבÌֵר 33פַו ר ַוÄÌמ� Xֶאל־ַאְבנ fֶל lן ַהּמ Yַוְיֹקנ 

ר׃   cת ַאְבנÍל  ָי֥מ ַהÔְ֥מ˚ת ָנב)

34 Í› ָ֔Áִים ֻה ḣ א־ֲאֻס֗ר˚ת ְוַרְגֶל֙יz֙  לÄ־ִלְנֻחְ‹ ֹֽ z ל sָיד

 ָ̇ ְל nה ָנפ י־ַעְול) cי ְבנ Yְנ֛פ˚ל ִלְפנÔִ

יו׃   Fת ָעל˚Ô֥ם ִלְב פÍ ָכל־ָהע) HסÌֹ֣ע˚ד 35ַוÊְ ֶחם Zו.ד לËָם ְלַהְב֧ר˚ת ֶאת־ א ָכל־ָהעָ֗ ֹ֣  ַוÌָב

ֶמ‹  l·י ֽב˚א־ַה י ִאם־ִלְפנ1 <Ô יף ה ֹיסִ֔ י ֱאלִֹהי֙ם ְוֹכ֣ ה ַיֲעֶ‡ה־ּל� ֣Ôֹ ר ד ֵלאֹמ֗ ע Ëִָו֜ ַהÌ֑˚ם ַוÌִָ·בַ֨
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ֶחם ֥א˚ ָכל־ְמֽאÍָמה׃   Zה36ֶאְטַעם־ל I‡ר ָע s›ֹכל֙ ֲאÔְ ם יֵניה} cעÊְ ב QיטÌִַו Íיר ִ֔Ôם ִה Iְוָכל־ָהע 

ם ֽט˚ב׃   י ָכל־ָהע) YֵעינÊְ fֶל א 37ַהּמֶ֔ ֹ֤ י ל <Ô אÍם ַה֑ה˚Ì֣Êַ ל Xם ְוָכל־ִיְ‡ָרא  ַוÌְֵד֧עÍ ָכל־ָהע~

ר׃ cן־נÊֶ ר Yית ֶאת־ַאְבנ jְלָהמ fֶל ַהּמֶ֔ cיו ֲה֣ל˚א 38פָהְיָת֙ה מ nֶאל־ֲעָבד fֶל Zאֶמר ַהּמ ֹ֥ Ìַו 

ל׃   cִיְ‡ָראÊְ ה ZÎם ַה˚Ì֥ל ַה ר ְוָג֗ד˚ל ָנפ� h‡י־Ôִ Í39ֵתְד֔ע fֶל י ַהÌ֥˚ם ַר� Íָמ֣‹Íח∞ מֶ֔  ְוָאֹנכִ֨

ה Ôְָרָעֽת˚׃ ה ָהָרע) Y‡ה ְלֹע ם ְיהו~ Úִי ְיַ‹ּל1 ים ִמּמ} ה ָק‹> י ְצרÍי) YנÊְ ֶּלה ים ָהא� H›פְוָהֲאָנ 

לÍ׃ 1 4 Fל ִנְבה Xיו ְוָכל־ִיְ‡ָרא nָיד Íıְ֖רÌִֶחְב֔ר˚ן ַוÊְ ת ַאְבֵנ֙ר י מ� <Ô לÍן־ָ‹֗אÊֶ ע hמ›ְÌִַו 

י 2 ב Êְנ� י ֵרכָ֗ ם ַהֵ·נ> ה ְו‹1 ֲעָנ֜ KÊ ד ים ָה֪יÍ ֶבן־ָ‹֟אÍל ֵ‹֩ם ָהֶאחָ֨ י־ְגדÍד> cים ָ‡ר י ֲאָנ‹> gנ›ְÍ 

ן׃   qְנָימÊִב ַעל־ X›ָח ֵ̇ י Áַם־Êְֵא֔ר˚ת  ֚Ôִ ן bי ִבְנָימ gנÊְי ִמ jֹרת ים 3ִרּ֥מ˚ן ַהÊְא{ jֵאֹרתÊְַה Íְבְר֥חÌִַו 

ה׃ }Îם ַה˚Ì֥ד ַה Qים ע ם Áִָר֔ I›־ÍְהיÌִ Kְיָמה ו ṅ Áִִים 4ס nה ַרְגל gן ְנכ XÊ לÍן־ָ‹֔אÊֶ ְוִליֽה˚ָנָת֙ן 

י ס ַוְיהִ֞ ֹנ֔ ָ̇ ̊֙ ַו ַמְנ˙ הÍ ֹאֽ ָ‚א� ִ̇ אל ַו Ìְִזְרעֶ֗ qן מ א ְ‹ֻמַע֩ת ָ‹֨אÍל ִויֽה˚ָנתָ֜ ֹ֣ ה Êְב ים ָהָי֡ ‹ ָ‹נ> gן־ָחמÊֶ

ֶ‹ת׃   ח∞ Íְ‹֥מ˚ ְמִפיֹבֽ XסıָÌִל ַו ֥ıֹÌִס ַוÍָל֛נ È הÊְ5ָחְפז] ב Íַבֲעָנ֔ Iֹרִת֙י ֵרכ cאÊְי־ִרּ֤מ˚ן ַה cנÊְ Íְל֜כ ֨Ìֵַו 

ִים׃   Fֳהר ָ̂ Kב ה uÔ›ְת ִמ Xב א ֶ‹ת ְו֣הÍא ֹ‹כֵ֔ ֑Êֹ ›י ית א> XÊם ֶאל־˚Ì֔ם ַה אÔְ Íֹ֙ח֣ ֹ֨ א6ÍַוÌָב ָ֜Ê הÚֵָה  ְו֠
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טÍ׃   Fיו ִנְמל jה ָאח ב Íַבֲענ] ֶמ‹ ְוֵרכ~ הÍ ֶאל־ַהֹח֑ vÔÌַים ַו ִ֔Ïי ִח gִ֙י֙ת לְֹקחÊַַה f˚ ֤̇ אÍ 7ַעד־ ֹ֣  ַוÌָב

 Íְ֙קחÌִַו ˚›֑Äֶאת־ר Íיר jסÌַָו Íה ר ִמְ‹Ôָ֔ב˚ ַוÔֻÌַ֙הÍ֙ ַוְיִמתֻ֔ hֲחדÊַ ֙̊ ב ַעל־ִמÏָת ִית ְוֽהÍא־ֹ‹כ� ַ֗Êַה

ְיָלה׃   Fל־ַהּלÔָ ה ֶרf ָהֲעָרב) tË Íְל֛כ cÌַו ˚›֔Äִו֮ד 8ֶאת־רËָת ֶאל־›ֶ ֥Êֹי‹־ qא‹ א ֹ֨ ÌִָבאÍ ֶאת־ר  ַו֠

 › X̃ Êִ ר t›ֲא yִיְב ֶ‹ת Êֶן־ָ‹אÍל֙ ֹאֽ ֗Êֹי‹־ qא‹ א ֹ֣ ה־ר cÚִה fֶל ֶחְבר˚֒ן ַוÄÌְֽמרÍ֙ ֶאל־ַהּמֶ֔

ה ִמָ·֖אÍל ÍִמÎְַרֽע˚׃ ֔Îֶם ַה˚Ìְ֣נָקמ˚֙ת ַה fֶל י ַהּמ� אֹדִנ֨ Kהָוה ל ן ְי֠ ġ Ìִַו z ַען9סֶאת־ַנְפ‹} ֨Ìַַו 

ה  ם ַחי־ְיהָו֕ אֶמר ָלה} ֹ֣ Ìי ַו jֹרת cאÊְי ִרּ֥מ˚ן ַה יו Êְנ� ה ָאחִ֗ IֲענÊַב ׀ ְוֶאת־ Iד ֶאת־ֵרכ Ëִָו֜

ה׃   Fל־ָצרÔָי ִמ j›ה ֶאת־ַנְפ ה10ֲאֶ‹ר־ıָד] Mא־ָהיÍל ְוֽהÍת ָ‹֗א gה־מÚֵר ִה י ֵלאֹמ֜ י ַהַּמÁִי֩ד לִ֨ <Ô 

ה׃   Fֹר‡Êְ ˚י־֖ל ִ̇ ר ְלִת t›ג ֲא nְקל qצÊְ Íה Xה ֔ב˚ ָוֶאְהְרג Iיו ָוֹאֲחז ף 11ִכְמַבֵ‚֙ר Êְֵעיָנ֔  אַ֞

 › �̃ ה ֲה֨ל˚א ֲאַב ָ֗̇ יק Êְֵבי֖ת˚ ַעל־ִמְ‹Ôָ֑ב˚ ְוַע .Ëֶאת־ִאי‹־ַצ Íים ָהְר֧ג ים ְרָ‹עִ֗ י־ֲאָנ‹> qÔ

ֶרץ׃   Fם ִמן־ָהא Zי ֶאְתכ Ḣ ם Íִבַעְר ̊֙ ִמÌְֶדכֶ֔ ים ַוÌַַהְר֗גÍם 12ֶאת־Ëָמ ד ֶאת־ַהÚְָעִר֜  ַוְיַצ֩ו Ëִָו֨

ֶ‹֙ת  ֨Êֹי‹־ qא‹ א ֹ֤ ת ר ה Êְֶחְב֑ר˚ן ְואֵ֨ ם ַוÌְִת֥לÍ ַעל־ַהÊְֵרכ) ֤צÍ ֶאת־ְיֵדיֶה֙ם ְוֶאת־ַרְגֵליהֶ֔ ְ̂ ְיַק Kו

ר Êְֶחְבֽר˚ן׃ Xֶבר־ַאְבנ חÍ ַוÌְִקÊְ֥רÍ ְבק{  פָלָק֔
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ר ִהְנ֛נÍ ַעְצְמ� 1 5 ד ֶחְב֑ר˚ָנה ַוÄÌְמ֣רÍ ֵלאֹמ֔ jוËָל ֶאל־ י ִיְ‡ָרא� אÔָ Íל־ִ‹ְבט1 ֹ֜  ַוÌָב

ְחנÍ׃   Fְבָ‡ְר| ֲאנÍֽ2 ה ָהִייָתה ָ֗̇ ינÍ ַא  Áַם־ֶאְת֣מ˚ל Áַם־ִ‹ְל֗‹˚ם Êְִה֨י˚ת ָ‹֥אÍל ֶמֶ֙ל� ָעלֵ֔

ה  ָ֨̇ ה ְל� ַא אֶמר ְיהָו֜ ֹ֨ Ìל ַו יא] ֶאת־ִיְ‡ָרא3 jיא] ְוַהֵּמִבי [ְוַהֵּמב Hיָת] מ˚ִציא [ַהּמ˚צ [ָהי.

ל׃   cיד ַעל־ִיְ‡ָרא jה ְלָנג tְהי ִ̇ ה  ~̇ ל ְוַא ה ֶאת־ַעִּמ֙י ֶאת־ִיְ‡ָראֵ֔ י 3ִתְרע� ÌָבÔָ ÍÄל־ִזְקֵנ֨  ַו֠

ה  nי ְיהו gֶחְב֖ר˚ן ִלְפנÊְ ית ד Êְר. HוËָ fֶל ת ָלֶה֩ם ַהּמֶ֨ ל ֶאל־ַהֶּמֶ֙ל� ֶחְב֔ר˚ָנה ַוÌְִכֹר֣ ִיְ‡ָרא�

ל׃ cַעל־ִיְ‡ָרא fֶל Zו.ד ְלמËֶָאת־ Íְמְ‹֧חÌִָמְל֑כ˚ 4פַוÊְ ד jוËָ ה ים ָ‹נ~ H›ֹן־ְ‹לÊֶ 

f׃   Fה ָמל ים ָ‹נ) HעÊָים 5ַאְר b›ה ֳחָד I·›ִים ְו jַבע ָ‹נ t› ה f ַעל־ְיהÍָד֔ hֶחְבר˚֙ן ָמלÊְ 

ה׃   FדÍל ִויה Xל־ִיְ‡ָראÔָ ל uה ע ים ְוָ‹לֹ֙‹ ָ‹ָנ֔ f ְ‹לֹ‹� ִם ָמלַ֗ hל›ָÍִבירÍ6 fֶל ֶלf ַהּמ� ֨Ìֵַו 

י  <Ô הÚָ ד ֵלאֹמ֙ר לÄ־ָת֣ב˚א הֵ֔ אֶמר ְלָדו� ֹ֨ Ìֶרץ ַו nב ָהא g›˚י י jִם ֶאל־ַהְיֻבס ֲאָנָ‹י֙ו ְי֣רÍָ‹לַ֔ Kו

Úָה׃   cד ה jא־ָי֥ב˚א ָדו ֹֽ ר ל ים ְוַהıְִסִחי֙ם ֵלאֹמ֔ יְר� ַהִעְור� qת 7ִאם־ֱהס Xד א ד Ëִָו֔ ֣ÔְֹלÌִַו 

ד׃   qוËָ יר Hיא ע jן ה˚Ì֑ת ִצ hר 8ְמֻצד˚Ú֔ ִ̂ Êַ ע hÁה ְיֻבִס֙י ְוִי �Ôל־ַמÔָ אÍם ַה֗ה˚Ì֣Êַ ד אֶמר Ëִָו֜ ֹ֨ Ìַו 

א  ֹ֥ ח∞ ל ֵ֔ÛִפÍ ר gÍִע Íְמ֔רÄ֙ן ֽיÔֵד ַעל־ bוËָ ›ֶפ sי] נ Xו [ְ‡ֻנאÄים ְ‡נ ִעְוִר֔ hְסִחי֙ם ְוֶאת־הıְִוֶאת־ַה
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ִית׃   FÊיב 9ָי֖ב˚א ֶאל־ַה ֶבן Ëִָו֙ד ָסבִ֔ �Ìד ַו bוËָ יר È ע> ה ַוÌְִקָרא־ל) ֶ‹ב Ëִָו֙ד Êְַּמֻצָד֔ �Ìַו 

ְיָתה׃   Fי ְצָב֖א˚ת ִעּֽמ˚׃10ִמן־ַהִּמּ֖ל˚א ָוב Yה ֱאלֹה ד ָה֣ל˚f ְוָג֑ד˚ל ַויהו~ jוËָ fֶל YÌפ ַו

ֶבן 11 sי א X›ָר Fץ ְוח י עֵ֔ g›ים ְוָחָר י ֲאָרִז֔ gִו֒ד ַוֲעצËָר ַמְלָאִכי֮ם ֶאל־ ֶלf־ֹצ֥ ם מ{ Ìְִ‹ַלח ִחיָר֨  ַו֠

ד׃   qִית ְלָדו Q־בÍְבֽנÌִיר ַו bא 12ק g‚ל ְוִכ֙י ִנ ֶלf ַעל־ִיְ‡ָרא3 Zה ְלמ י־ֱהִכי֧נ˚ ְיהו~ qÔ ד ַדע Ëִָו֔ gÌַו 

ל׃ cר ַעּ֥מ˚ ִיְ‡ָראÍֲע֖בÊַ ˚ ֔̇ ִם 13סַמְמַלְכ ים ְוָנִ‹י֙ם ִמי֣רÍָ‹לַ֔ ַלְג‹� qı ד ֜ע˚ד ֩ח Ëִָו֨ ַ̃ Ìִַו 

ים Íָבֽנ˚ת׃   HנÊָ ד j֛ע˚ד ְלָדו Íְלד [ÍÌִֵמֶחְב֑ר˚ן ַו ˚Ä֣Ê י Xים ֖ל˚ 14ַאֲחר HּלֹדÌִֶּלה ְ‹֛מ˚ת ַה  ְואֵ֗

ה׃   ן Íְ‹לֹֹמֽ ב ְוָנת) ִם ַ‹ּ֣מÍע∞ ְו‹˚בָ֔ nל›ָÍירÊִ15  יע∞׃ qֶפג ְוָיפ tע∞ ְונÍ›֖ר ֶוֱאִלי  ְוִיְבח]

ֶלט׃16 Fע ֶוֱאִליפ ע ְוֶאְלָיד)  פ ֶוֱאִליָ‹מ]

17 Íֲע֥לÌַל ַו ד ְלֶמֶ֙ל� ַעל־ִיְ‡ָראֵ֔ ים Ôִי־ָמְ‹֨חÍ ֶאת־Ëָו� ִ֗̇  ַוÌְִ‹ְמ֣עÍ ְפִלְ‹

ה׃   FדÍֶרד ֶאל־ַהְּמצ XÌד ַו ע Ëִָו֔ hמ›ְÌִד ַו bוËֶָאת־ › g̃ ים ְלַב j̇ אÍ 18ָכל־ıְִלְ‹ nÊ ים j̇  Íְפִלְ‹

ים׃   qֶמק ְרָפא YעÊְ Í›ְ֖טÚָÌִם19ַו Xנ ְ̇ ים ֲהִת ִ֔̇ ֱעֶל֙ה ֶאל־ıְִלְ‹ ר ַהא{ יהָו֙ה ֵלאֹמ֔ KÊ ד ל Ëָו�  ַוÌְִ‹אַ֨

z׃   ים Êְָיד{ j̇ ן ֶאת־ַהıְִלְ‹ �̇ ן ֶא י־ָנֹת֥ qÔ ה ה ֶאל־Ëִָו֙ד ֲעלֵ֔ Mאֶמר ְיהו ֹ֨ Ìי ַו bָידÊְ20 ד Hא ָדו ֹ֨  ַוÌָב
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ן ֵ֗Ôִים ַעל־ nֶרץ מ sפÔְ י Qי ְלָפנ ה ֶאת־ֹאְיב� ץ ְיהו� אֶמר ıַָר֨ ֹ֕ Ìִו֒ד ַוËָ ם I› ם gÔÌַָרִצי֮ם ַוıְַעל־ KבÊְ

ים׃   qָרצıְ ַעל uÊ אÍם־ַהָּמ֥ק˚ם ַה֖ה c› א ד 21ָקר~ jוËָ ם Yא‚ָÌִם ַו ם ֶאת־ֲעַצÊֵיה}  ַוÌַַעְזבÍ־‹)

יו׃ F›ים׃  22פַוֲאָנ qֶמק ְרָפא YעÊְ Í›ְ֖ט FÚÌֲִע֑ל˚ת ַו Kים ל j̇ פÍ ֛ע˚ד ıְִלְ‹ HסÌֹל 23 ַו  ַוÌְִ‹א\

ים׃   qָכאÊְ לÍם ִמּ֥מ Zאָת ָלה ם Íב] ֲחֵריהֶ֔ hה ָהֵס֙ב ֶאל־א א ַתֲעל} ֹ֣ אֶמר ל ֹ֖ Ìה ַו יהָו֔ KÊ ִו֙דËָ

א 24 Mז ָיצ י אָ֗ <Ô ץ nֱחר ֶ̇ ז  Iים א jָכאÊְי ַה Y›ָראÊְ ה ָ‹ְמֲע�] ֶאת־֧ק˚ל ְצָעד~ �Ô] zְמֲע›ָÊְ יִהי  ִו֠

ים׃   q̇ ה ְפִלְ‹ YַמֲחנÊְ ת˚Ôְ֖לַה zי ה ַו�Ìַ 25ְיהָו֙ה ְלָפֶנ֔ nְיהו Íה (Íר ִצ t›ֲאÔַ ן ֵ֔Ô ִו֙דËָ ‡ַע \Ìַו 

ֶזר׃ Fֲא� גÊַֹבע ַעד־ ZÁים ִמ ִ֔̇  פֶאת־ıְִלְ‹

ֶלף׃  1 6 Fים א H›ֹל ְ‹ל Xִיְ‡ָראÊְ רÍ֥חÊָל־Ôָו.ד ֶאת־Ëָ ֶסף ֥ע˚ד ֨Ìֹ2 ַו fֶל gÌָקם ׀ ַו IÌַו 

ים  ת ֲא֣ר˚ן ָהֱאלֹהִ֔ ם ֵא֚ ה ְלַהֲע֣ל˚ת ִמ·ָ֗ nדÍי ְיה XֲעלÊַ qמ ˚ ֔̇ ר ִא s›ד ְוָכל־ָהָע֙ם ֲא Ëִָו֗

יו׃   Fים ָעל jֻרבÔְב ַה Y›ה ְצָב֛א˚ת ֹי ם ְיהו� g› ם א ‹ֵ֗ Iֶאת־ֲא֤ר˚ן 3ֲאֶ‹ר־ִנְקר Íב ִ֜ÔְרÌַַו 

א ְוַאְח֗י˚ Êְֵנ֙י  IÎה ְוֻע nְבעÁִÊַ ר s›ב ֲא ית ֲאִביָנד) YÊִמ Íה ה ַוÌִָ‚אֻ֔ ה ֲחָד‹ָ֔ Iֱאלִֹהי֙ם ֶאל־ֲעָגל Fה

ה׃   F›ה ֲחָד ים ֶאת־ָהֲעָגל] jב ֹנֲהג יָנָד֔ ם 4ֲאב> jה ע ר ÁִÊְַבעָ֔ s›יָנָד֙ב ֲא qית ֲאב �Êִמ Íה  ַוÌִָ‚אֻ֗

2 Samuel  ֵאלÍב ְ‹מ

16



י ָהָאֽר˚ן׃   Yִלְפנ f Xים ְוַאְח֕י˚ ֹהל bי5ֲא֣ר˚ן ָהֱאלֹה gֲחִקי֙ם ִלְפנ K‡ל ְמ ית ִיְ‡ָראֵ֗ gÊד ׀ ְוָכל־  ְוָדו>

ים׃   qְבֶצְלֶצלÍֽ ים jַעְנע KִבְמנÍ ים ִ֔ıְבֻתÍ ִבְנָבִלי֙םÍ ֤ר˚תÚְֹבִכÍ ים b›˚י ְבר gל ֲעצ ה Êְֹכ֖ ְיהָו֔

ר׃  6 FקÊַָה Íי ָ‹ְמ֖ט HÔ ˚Ê֔ אֶחז ֹ֣ Ìֱאלִֹהי֙ם ַו Fא ֶאל־ֲא֤ר˚ן ה ֜Îָח ֻע ֶרן ָנ֑כ˚ן ַוÌְִ‹לַ֨ ֣Áַֹעד־ Íא ֹ֖  ַוÌָב

ים׃7 qם ֲא֥ר˚ן ָהֱאלֹה jם ע ָמת ‹ָ֔ IÌל ַו ים ַעל־ַה·� jם ָהֱאלֹה ~› Íה YÔÌַה ַו ֔ÎָֻעÊְ ף ְיהָו֙ה ַחר־א\ qÌַו 

ד8 Qה ע ֔Îֶָרץ ֻע sı ֙אÍא ַלָּמ֤ק˚ם ַהה ה ַוÌְִקָר֞ nÎֻעÊְ ֶרץ Zı ה ץ ְיהו~ ר ıָר� ד ַעל֩ ֲא‹ֶ֨ ַחר ְלָדִו֔ <Ìַו 

ה׃   }Îם ַה˚Ì֥ה׃  9ַה Fי ֲא֥ר˚ן ְיהו Qָי֥ב˚א ֵאל fי אֶמר א� ֹ֕ Ìא ַוÍם ַה֑ה˚Ì֣Êַ ה א ָדו.ד ֶאת־ְיהו)  ַוÌִר]

ית 10 YÊ ד הÍ ָדִו֔ gÏÌַד ַו bוËָ יר ה ַעל־ע> יו ֶאת־ֲא֥ר˚ן ְיהו) יר ֵאל~ Hד ְלָהס ה ָדִו֗ Iא־ָאב ֹֽ  ְול

י׃   q̇ Áִד־ֱא֖ד˚ם ַה cים 11ֹעב b›ה ֳחָד I›ֹי ְ‹ל j̇ Áִם ַה ד ֱאֹד֛ Yית ֹעב gÊ ה  ַוÌֵֶ‹֩ב ֲא֨ר˚ן ְיהָו֜

ם ְוֶאת־Ôָל־Êֵיֽת˚׃   ד ֱאֹד֖ Yה ֶאת־ֹעב ֶרf ְיהו~ ה 12ַוְיב� f ְיהָו֗ hרÊֵ ִו֮ד ֵלאֹמ֒רËָ fֶל sד ַלּמ ַ֗ÁÌַֻו 

ד ַוÌַַעל֩  ֶלËָ fִו֗ gÌים ַו bר ֲא֣ר˚ן ָהֱאלֹהÍֲע֖בÊַ ˚ל־ֲאֶ‹ר־֔לÔָד ֱאֹד֙ם ְוֶאת־ ית ֹעב� ֵ֨Êֶאת־

ה׃   Fְמח‡ִÊְ ד jוËָ יר Hם ע ד ֱאֹד֛ Yית ֹעב ֵ֨Êים ִמ י 13ֶאת־ֲא֨ר˚ן ָהֱאלֹהִ֜ Yֹנְ‡א Íי ָצֲע֛ד �Ô י  ַוְיהִ֗

יא׃   qְמרÍ ח ֖‹˚ר uÊְזÌִים ַו bה ְצָעד I·›ִ ה ה14ֲאר˚ן־ְיהו) nי ְיהו gז ִלְפנ ר Êְָכל־ֹע֖ YÔְוָדו.ד ְמַכְר 
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ד׃   FÊ ר ֵא֥פ˚דÍד ָח֖ג ה 15ְוָדִו֕ ה ÊְִתרÍע) nים ֶאת־ֲא֣ר˚ן ְיהו jל ַמֲעל ית ִיְ‡ָראֵ֔ gÊְוָדִו֙ד ְוָכל־ 

ר׃   Fְב֥ק˚ל ‹˚פÍ16 ד hעÊְ ה ׀ Iל ִנְ‹ְקפÍת־ָ‹֜אÊַ ל ד Íִמיכַ֨ bוËָ יר א ע> (Ê ה  ְוָהָי֙ה ֲא֣ר˚ן ְיהָו֔

È׃   FÊִלÊְ ˚ֶבז ֖ל Ḣ ה ַו י ְיהָו֔ g֙ר ִלְפנÔְֵמַכְרÍ ז �Îִו֙ד ְמַפËָ fֶל ֶרא ֶאת־ַהּמ� ֵ֨̇ א17Íַהַחּ֗ל˚ן ַו  ַוÌָבִ֜

ד ֹע֛ל˚ת HוËָ ַעל ֨Ìַד ַו bוËָ ˚ר ָנָטה־֖ל t›ֶהל ֲא ̊֙ Êְִמק˚֔מ˚ Êְ֣ת˚f ָהֹא֔ גÍ ֹאת �̂ Ìַה ַו ֶאת־ֲא֣ר˚ן ְיהָו֗

ים׃   qָלמ›ְÍ ה י ְיהו) Yם 18ִלְפנ ֶרf ֶאת־ָהעָ֔ Iים ַוְיב bה ְוַהְ·ָלמ ד ֵמַהֲע֥ל˚ת ָהע˚ל) ל Ëִָו֔ hַוְיכ 

ה ְצָבֽא˚ת׃   ם ְיהו] X›Êְ19 י‹ ְוַעד־ִאָ·֒ה ם ְלָכל־ֲה֣מ˚ן ִיְ‡ָרֵאל֮ ְלֵמא> ק ְלָכל־ָהעָ֜  ַוְיַחּלֵ֨

י‹ ְלֵביֽת˚׃   Hם א ֶלÔָ fל־ָהע) YÌת ַו nה ֶאח ד ַוֲאִ‹י‹) ר ֶאחָ֔ Iı›ְת ְוֶא ת ֶלֶ֙ח֙ם ַאחַ֔ uי‹ ַחּל ְלאִ֗

אֶמר 20 ֹ֗ ד ַו˙ את Ëִָו֔ hל֙ ִלְקרÍת־ָ‹אÊַ ל א ִמיכ\ צֵ֞ ֵ̇ f ֶאת־Êֵי֑ת˚ ַו gד ְלָבר jוËָ ב›ָ [Ìַו 

יו ÔְִהÁָ֥ל˚ת ִנְג֖ל˚ת י ַאְמ֣ה˚ת ֲעָבָד֔ ה ַהÌ˚֙ם ְלֵעיֵנ֨ Mר ִנְגל ל ֲא‹ֶ֨ ֶלf ִיְ‡ָראֵ֗ sם מ˚Ì֜ד ַה ַ֨ÊְכÚִַמה־

ים׃   qד ָהֵרק uָאִבי� 21ַאח cי מ �Êַחר־ FÊ ר ה ֲא‹ֶ֨ י ְיהָו֗ gִו֮ד ֶאל־ִמיַכל֒ ִלְפנËָ אֶמר ֹ֣ Ìַו 

ה׃   Fי ְיהו Yי ִלְפנ j̇ ל ְוִ‡ַחְק ה ַעל־ִיְ‡ָרא3 ם ְיהו) uיד ַעל־ע י ָנג. Hת ֹאת ֨Íֹי֔ת˚ ְלַצÊֵל־ÔִָמÍ

ָדה׃22 cבÔָם ִא ְ̇ ִעּמ) ְר ר ָאמַ֔ s›ֲאָמה˚֙ת ֲא Fי ְוִעם־ה nֵעינÊְ ל יִתי ָ‹פ) Hאת ְוָהי ֹ֔ Îִתי ע˚֙ד ִמ ֹ֤  Íְנַקּל
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È׃23 Fֶלד ַעד ֥י˚ם מ˚ת nי È ָיה ל) א־ה] ֹֽ  פ Íְלִמיַכל֙ Êַת־ָ‹֔אÍל ל

יו׃  1 7 Fל־ֹאְיבÔָיב ִמ jבÛָיח∞־֥ל˚ ִמ qה ֵהנ ֶלÊְ fֵבי֑ת˚ ַויהו~ Zב ַהּמ u›י־ָיÔִ י  ַוְיהִ֕

ים 2 ֱאלֹהִ֔ Fֲאר˚֙ן ה Kים ו bית ֲאָרז gבÊְ ב X›˚י י Hא ָאֹנכ ה ָנ֔ gיא ְרא ן ַהÚָבִ֔ Iאֶמר ַהֶּמֶ֙ל� ֶאל־ָנת ֹ֤ Ìַו 

ה׃   Fַהְיִריע f˚֥תÊְ ב X›ה3ֹי י ְיהו) HÔ ה f ֲע‡3 gְלָבְב| ל qÊ ר t›ל ֲא ֛Ôֹ fֶל אֶמר ָנָת֙ן ֶאל־ַהּמֶ֔ ֹ֤ Ìַו 

f׃ Fר׃  4סִעּמ ן ֵלאֹמֽ ה ֶאל־ָנת) ְיִה֙י Ëְַבר־ְיהָו֔ Kא וÍְיָלה ַה֑ה hּלÊַ י j5 ַוְיה ֙ ָ̇ ַמְר Fְוא f  ל�

י׃   q̇ ִית ְלִ‹ְב Qי ב Hְבֶנה־ּל ִ̇ ה  ~̇ ה ַהַא nר ְיהו hה ָאמ ֖Ôֹ ד י ֶאל־Ëִָו֔ <Ë֙י 6ֶאל־ַעְב ִ̇ א ָיַ‹ְ֙ב ֹ֤ י ל <Ô 

 f ְהֶי֙ה ִמְתַהּלֵ֔ ה ָוא{ {Îם ַה˚Ì֣ד ַה Qִים ְוע י ִיְ‡ָרֵאל֙ ִמִּמְצַר֔ י ֶאת־Êְנ� ִמÌ˚ם ַהֲעלֹתִ֞ ִית ְל֠ Êְבַ֔

ן׃   FÔ›ְְבִמÍ ֶהל י ֶאת־ַאַח֙דÊְ7ֹא֖ ִ̇ ְר ַ֗ÊËִ ר Iי ִיְ‡ָרֵאל֒ ֲהָדב gנÊְָכל־Êְ ֮י ִ̇ ר־ִהְתַהַּלְכ ל ֲא‹{  Êְֹכ֥

י  jם ל tא־ְבִנית ֹֽ ָּמה ל ר ל~ ל ֵלאֹמ֑ Xי ֶאת־ִיְ‡ָרא Hיִתי ִלְר֛ע˚ת ֶאת־ַעּמ ֗Íִר ִצ s›ל ֲא י ִיְ‡ָראֵ֔ gְבט›ִ

ים׃   qית ֲאָרז YÊ8 י ה ְצָב֔א˚ת ֲאנ� Iה ָאַמ֙ר ְיהו ֤Ôֹ ד י ְלָדִו֗ <Ëר ְלַעְב ה־תÄמַ֞ ֽÔֹ ה ָ̇ ַע  ְו֠

ל׃   cי ַעל־ִיְ‡ָרא jיד ַעל־ַעּמ ְה֣י˚ת ָנגִ֔ qאן ל ֹ֑ ר ַהˆ Qה ֵמַאח ֙יz֙ ִמן־ַהÚֶָו֔ ִ̇ ה ִעְּמ� 9ְלַקְח sָוֶאְהי 

ם  Y›Ôְ ֔ד˚לÁָ ם g› z֙י ְל qת יz ְוָע‡� יz ִמıָנ} Zל־ֹאְיבÔָָתה ֶאת־ Hָוַאְכר ָ̇ ְכ ר ָהלַ֔ s›ֹכל֙ ֲאÊְ
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ֶרץ׃   FאÊָ ר t›ים ֲא jֹדלÁְא 10ַה ֹ֥ יו ְול ָ֔̇ ְח ַ̇ ן  hי֙ו ְוָ‹כ ִ̇ ל Íְנַטְע י ְלִיְ‡ָרא� ק˚ם ְלַעּמִ֨ י ָמ֠ <̇  ְוַ‡ְמ

ה׃   Fִרא‹˚נÊָ ר Z›ֲאÔַ ˚֔ת˚Úי־ַעְוָל֙ה ְלַע cְבנ Íיפ א־ֹיס� ֹֽ ז ֑ע˚ד ְול QÁר 11ִיְר  Íְלִמן־ַהÌ֗˚ם ֲא‹ֶ֨

ִית  Qי־בÔִ ה יד ְלz֙ ְיהָו֔ �Áְוִה zי ִתי ְל| ִמÔָל־ֹאְיב} ל ַוֲהִניֹח֥ י ִיְ‡ָראֵ֔ ְפִטי֙ם ַעל־ַעּמ> יִתי ֹ‹ֽ �Íִצ

ה׃   F12ַיֲעֶ‡ה־ְּל� ְיהו z֙ת־ַזְרֲע י א{ יz ַוֲהִקיֹמת� ֙ ֶאת־ֲאֹבתֶ֔ ָ̇ ַכְב F›ְו zי י ׀ ִיְמְל֣אÍ ָימֶ֗ <Ô 

˚׃   ֽ̇ י ֶאת־ַמְמַלְכ jַוֲהִכיֹנת zי א ִמֵּמע} Xר ֵיצ t›ֲא zי י 13ַאֲחֶר֔ .̇ י ְוֹכַנְנ bִית ִלְ‹מ QÊא ִיְבֶנה־Í֥ה 

ם׃   Fַעד־ע˚ל ˚ ֖̇ א ַמְמַלְכ YÛÔִן ֲאֶ‹֙ר 14ֶאת־ י ְלב3 ב ְו֖הÍא ִיְהֶיה־ּל>  ֲאִנ֙י ֶאְהֶיה־ּ֣ל˚ ְלאָ֔

ם׃   Fי ָאד YנÊְ י XְבִנְגעÍ ים ֶבט ֲאָנ‹ִ֔ g›Êְ י֙ו ִ̇ ַכְח ֲע�֔ת˚ ְוֹהֽ hהÊְ15 ÍÚ י לÄ־ָי֣סÍר ִמּמ} jËְוַחְס 

יz׃   ִתי ִמְּלָפנ{ ר ֲהִסֹר֖ t›ל ֲאÍם ָ‹֔א ִת֙י ֵמע> ר ֲהִסֹר֨ � Ôַ16ֲא‹� ְ̇ ן Êֵיְת� Íַמְמַלְכ  ְוֶנְאמַ֨

ם׃   Fה ָנ֖כ˚ן ַעד־ע˚ל tִיְהי yְסֲא qÔ zי ם ְלָפנ} ל 17ַעד־ע˚ל) ֶּלה Íְכֹכ֖ ים ָהאֵ֔  Ôְֹכל֙ ַהËְָבר>

ד׃ qוËָן ֶאל־ ר ָנת) tÊËִ ן �Ô ה {Î֣י˚ן ַהÎָה 18סַהִח nי ְיהו gב ִלְפנ›ֶ XÌד ַו ֶלËָ fִו֔ sַהּמ Ä֙בÌַָו 

ם׃   ֹֽ ִני ַעד־ֲהל Qי ֲהִביֹאת HÔ י י ֵביתִ֔ י ְיהִו֙ה Íמ> Mי ֲאֹדנ י ָאֹנכִ֞ אֶמר מ> ֹ֗ Ìאת 19ַו ֹ֤ ְקַט֩ן ֨ע˚ד ז ִ̇  ַו

י  ם ֲאֹדנ] ת ָהָאד) uאת ˙˚ר ֹ֛ ָר֑ח˚ק ְוז cְלמ |Ëְית־ַעְב cÊם ֶאל־ uÁ ר �Êַד ְ̇ ה ַו י ְיהִו֔ Iֲאֹדנ zֵ֙עיֶנ֙יÊְ
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ה׃   qה׃  20ְיהו qי ְיהו ת־ַעְבËְ| ֲאֹדנ] ָ̇ א{ ְע uה ָיד ~̇ יz ְוַא ר ֵאל} gÊו.ד ֖ע˚ד ְלַדËָ יף Hס˚Ìַמה־Í 

z׃  21 }Ëיע∞ ֶאת־ַעְב jאת ְלה˚ד ֹ֑ Îה ַה ת Ôָל־ַהÁְדÍּל) Yיָת א ְרÍֽ zְ֙כִלyÊְ ָע‡ִ֕ FבËְ רÍֲע֤בÊַ 

22 Íְענ Qל ֲאֶ‹ר־ָ‹מ Êְ zֹכ֥ ין ֱאלִֹהי֙ם ֽזÍָלתֶ֔ ין Ôָ֗מ˚z ְוא� gי־א qÔ ה bי ְיהו Iֲאֹדנ ָ̇ ְל QדÁָ ן YÔַעל־ 

ינÍ׃   cָאְזנÊְ23 ˚ת־֨ל˚Ëֽלִֹהים ִלְפ ר ָהְלֽכÍ־ֱא֠ s›ֶרץ ֲא nאÊָ ד ל Á֥˚י ֶאח) י ְכַעְּמÔְ zִ֙יְ‡ָראֵ֔  Íמ�

יָת ר ıָד� י ַעְּמ� ֲא‹ֶ֨ gנıְִמ z ה ְוֽנָֹרא˚֙ת ְלַאְרצֶ֔ MּלÍדÁְם ַה ם ְוַלֲע֨‡˚ת ָלכֶ֜ ם ְוָל֧‡Íם ֣ל˚ ‹ֵ֗ ְלעָ֜

יו׃   Fם ֵואלֹה jי˚Á ִים ם 24ְּלz֙ ִמִּמְצַר֔ nם ַעד־ע˚ל ל ׀ ְל� ְלע) z ֶאת־ַעְּמz֙ ִיְ‡ָרא1 ן ְל֠ c֣כ˚נ ְ̇  ַו

ים׃ qם ֵלאלֹה Zיָת ָלה Hה ָהי ה ְיהָו֔ İ ָ̇ 25סְוַא ְר \ÊËִ ר ר ֲא‹ֶ֨ ים ַהËָבָ֗ ה ֱאלֹהִ֔ I֙ה ְיהו ָ̇  ְוַע

׃   ָ̇ ְר KÊËִ ר t›ֲאÔַ ה X‡ם ַוֲע nם ַעד־ע˚ל Xי֔ת˚ ָהקÊְֵוַעל־ z֙Ëְל־ַעְב Kל ִ‹ְמ� 26ע ֨Ëְַוִיְג 

ה ָנ֖כ˚ן  tד ִיְהי ל Íֵבי֙ת ַעְב�Ëְ ָדִו֔ ים ַעל־ִיְ‡ָרא3 jה ְצָב֔א˚ת ֱאלֹה Iר ְיהו ַעד־ע˚ָל֙ם ֵלאֹמ֔

יz׃   ִית27ְלָפנ{ QÊ ר ֶזן ַעְבz֙Ëְ ֵלאֹמ֔ יָתה ֶאת־ֹא֤ ל Áָלִ֜ י ִיְ‡ָראֵ֗ gה ְצָב֜א˚ת ֱאלֹה ֩ה ְיהָו֨ ָ̇ י־ַא qÔ 

ה ַהÄÎֽת׃   ִפּל) ְ̇ יz ֶאת־ַה ל ֵאלֶ֔ gּלıְַלִהְת ˚Êֶ֔את־ִל z֙Ëְא ַעְב Mן ָמצ ֵ֗Ôַעל־ f nֶאְבֶנה־ּל

28 yËְל־ַעְב ַדÊֵ֙ר א{ ְ̇ ת ַו יz ִיְה֣יÍ ֱאמ} ZְדָברÍ ים ֱאלֹהִ֔ F֙א הÍה־ה ָ̇ ה ַא י ְיהִו֗ Iה ׀ ֲאֹדנ İ  ְוַע
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ה ַהÄÎֽת׃   יz 29ֶאת־ַהÏ˚ב) ם ְלָפנ} ית ַעְבyËְ ִלְה֥י˚ת ְלע˚ל) gÊָבֵר� ֶאת־Í ֙ה ה˚ֵאל ָ֗̇  ְוַע

ם׃ Fְלע˚ל |Ëְית־ַעְב cÊ f uְיֹבר yְת IְרכÊִִמÍ ָ̇ ְר ַ֔ÊËִ י ְיהִו֙ה Mה ֲאֹדנ ָ֞̇ י־ַא qÔפ 

ֶתג 1 8 tו.ד ֶאת־מËָ ח ũ Ìִם ַו ים ַוÌְַכִניע3 j̇ Ëָ fו.ד ֶאת־ıְִלְ‹ uÌן ַו ֲחֵרי־כֵ֔ Kְיִה֙י א Kו 

ים׃   q̇ ד ıְִלְ‹ uÌה ִמ ד2ָהַאּמ) �Ëְרָצה ַוְיַמ ם אַ֔ Iב א˚ת gÔ›ְֶחֶ֙בל֙ ַהÊַ ם ְיַמËְד� Kב ו f ֶאת־מ˚אָ֗ hÌַו 

ה׃  Fי ִמְנח Yים ֹנְ‡א jד ַלֲעָבד י מ˚ָא֙ב ְלָדִו֔ ה� ְ̇ ֶבל ְלַהֲח֑י˚ת ַו Zא ַהח ֹ֥ ית Íְמל י־ֲחָבִלי֙ם ְלָהמִ֔ cנ›ְ

3 F  ְ ְנַהר־ qÊ ˚יב ָי֖ד H›ְלָה ˚ ֕̇ ה Êְֶלְכ nצ˚ב fֶל sב מ ֶזר Êֶן־ְרֹח֖ tד ֶאת־ֲהַדְדע Ëָ fִו֔ hÌַו 

ת]׃   Fרıְ]4 י bי‹ ַרְגל ֶלף א> Zים א Hים ְוֶעְ‡ר ֶלף Íְ‹ַבע־ֵמא˚֙ת ıָָר‹ִ֔ ÍÚ א� ד ִמּמֶ֗ ד Ëִָו֜ ֨ÔְֹלÌִַו 

ֶכב׃   Fָאה ר Yמ ÍÚ Zר ִמּמ Yת˚Ìֶכב ַו ר Ëִָו֙ד ֶאת־Ôָל־ָהֶר֔ �̃ ר 5ַוְיַע ֶ‡ק ַלְעֹז֕ ם Ëַּמֶ֔ hֲאר Ä֙ב ָ̇  ַו

י‹׃   qֶלף א Zִים א uנ›ְÍים־ qם ֶעְ‡ר ֲאָר֔ KÊ ִו֙דËָ f \Ìה ַו nצ˚ב fֶל sֶזר מ Zד 6ַלֲהַדְדע ֶ‡ם Ëָו� ֨Ìַָו 

ד  ַ‹ע ְיהָו֙ה ֶאת־Ëִָו֔ ֤Ìֹה ַו nי ִמְנח gים נ˚ְ‡א jד ַלֲעָבד י ֲאָר֙ם ְלָדִו֔ ה� ְ̇ ֶ‡ק ַו ם Ëַּמֶ֔ hֲארÊַ ְנִצִבי֙ם

f׃   Fר ָהל t›ל ֲא ֶזר Êְ7ֹכ֖ nי ֲהַדְדע gל ַעְבד Zא Íר ָה֔י s›ב ֲא י ַהÎָהָ֔ gת ִ‹ְלט ד ֵא֚ ח Ëִָו֗ h̃ Ìִַו 

ִם׃   Fל›ָÍם ְיר Xה 8ַוְיִביא YÊת ַהְר›ֶ ֶלËָ fו.ד ְנֹח֖ ח ַהּמ� ֶזר ָלַק֞ nי ֲהַדְדע gי ָער Qֹרת cÊִמÍ ַטח tÊִמÍ 
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ד׃ ֶזר׃  9סְמֹאֽ Fיל ֲהַדְדע Yל־חÔָ ת Xד א ה ָדִו֔ IÔי ִה ֚Ôִ ת nֲחמ fֶל sִעי מ ֹ֖̇ ע   ַוÌְִ‹מַ֕

ר 10 ִוד ִלְ‹ָאל־֨ל˚ ְלָ‹֜ל˚ם Íְֽלָבֲר֗כ˚ ַעל֩ ֲא‹ֶ֨ ֠Ëָ־fֶל ִעי ֶאת־ֽי˚ָרם־Êְ֣נ˚ ֶאל־ַהּמ{ ֹ֣̇ ח  hל›ְÌִַו 

ֶסף  tי־כ cלÔְ Íְבָי֗ד˚ ָה֛יÍ ֶזר nה ֲהַדְדע Iִעי ָהי ֹ֖̇ י‹ ִמְלֲח֥מ˚ת  הÔִ Íי־א. ֵ֔ÔÌֲַהַדְדֶעֶ֙ז֙ר ַוÊַ ם ִנְלח\

ֶ‹ת׃   י ְנֹחֽ YְכלÍ ב י־ָזה) cְכלÍ11 ָה֙בÎֶָסף ְוַה �Ôה ִעם־ַה nיהו Kד ל jוËָ fֶל tי‹ ַהּמ .Ëם ִהְק  Áַם־ֹאתָ֕

‹׃   cÊÔִ ר t›ם ֲא jי˚Áל־ַהÔָי‹ ִמ ֔Ëִר ִהְק s›ים 12ֲא j̇ י ַעּ֔מ˚ן Íִמıְִלְ‹ gנÊְִמÍ ִמּמ˚ָא֙בÍ ם Mֵמֲאר 

ה׃   Fצ˚ב fֶל tב מ ֶזר Êֶן־ְרֹח֖ tל ֲהַדְדע ק Íִמְ·ל� ֲעָמל3 cמÍ13 ˚֥ת˚Ô֕ב˚ ֵמַה›ֻÊְ ם ַע‡ Ëִָו֙ד ‹ֵ֔ \Ìַו 

ֶלף׃   Fר א ה ָע‡) ַלח ְ‹מ˚נ] ם Êְֵגיא־מ} ם 14ֶאת־ֲאר) I‡ ָכל־ֱאד˚֙םÊְ ים ֶ‡ם Êֱֶא֜ד˚ם ְנִצבִ֗ ֨Ìַָו 

f׃   Fר ָהל t›ל ֲא ד Êְֹכ֖ ד ַוÌ֤˚ַ‹ע ְיהָו֙ה ֶאת־Ëִָו֔ bים ְלָדו י ָכל־ֱא֖ד˚ם ֲעָבד> Hים ַוְיה ְנִצבִ֔

ה ְלָכל־ַעּֽמ˚׃  15 ט Íְצָדק) [ı›ְה ִמ l‡ד ֹע י ָדִו֗ ל ַוְיה> ד ַעל־Ôָל־ִיְ‡ָרא3 jוËָ f ֹ֥ ב16 ַוÌְִמל  ְוי˚א]

יר׃   qÔד ַמְזÍן־ֲאִחי֖לÊֶ ט א ִויה˚ָ‹פ] nב ָ̂ ה ַעל־ַה  ְוָצ֧ד˚ק Êֶן־ֲאִחי֛טÍב Êֶ17ן־ְצרÍי)

ר׃   cה ס˚פ ים Íְ‡ָרי) bֲהנÔֹ ר ֶלÊֶ fן־ֶאְבָית) tי18ַוֲאִחימ bֵלתıְי ְוַה jֵרתÔְע ְוַה  Íְבָנָי֙הÊֶ Í֙ן־ְי֣ה˚ָיָד֔

ים ָהֽיÍ׃ HֲהנÔֹ ד jי ָדו YְבנÍפ 
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ֶסד 1 9 ̊֙ חֶ֔ ה ִעּמ ית ָ‹֑אÍל ְוֶאֱע‡� gר ְלב Qר נ˚ת t›י ֶי‹־֔ע˚ד ֲא ד ֲהכ> אֶמר Ëִָו֔ ֹ֣ Ìַו 

ן׃   Fר ְיה˚ָנתÍֲע֖בÊַ2 אֶמר ֹ֨ Ìד ַו bוËָ־֖ל˚ ֶאל־ÍְקְראÌִא ַו ית ָ‹֥אÍל ֶעֶ֙ב֙ד Íְ‹֣מ˚ ִציבָ֔  Íְלבֵ֨

z׃   }Ëאֶמר ַעְב ֹ֥ Ìא ַו ה ִציב) [̇ יו ַהַא ֶלf ֵאל~ ית 3ַהּמ� gֶפס ֥ע˚ד ִאי֙‹ ְלב ֶלf ַהאֶ֨ אֶמר ַהּמֶ֗ ֹ֣ Ìַו 

ה  Yן ְנכ ן ִליה˚ָנת) YÊ ֛ע˚ד fֶל אֶמר ִציָב֙א ֶאל־ַהּמֶ֔ ֹ֤ Ìים ַו bֶסד ֱאלֹה sה ִעּ֖מ˚ ח t‡ל ְוֶאֱעÍ֔א›ָ

ִים׃   Fית 4ַרְגל �Ê אÍה־֗הÚִֵה fֶל אֶמר ִציָב֙א ֶאל־ַהּמֶ֔ ֹ֤ Ìא ַוÍה ֑ה ֶלf ֵאיֹפ֣ Zֶמר־֥ל˚ ַהּמÄÌַֽו 

ר׃   F֥ל˚ ְדבÊְ ל Xן־ַעִּמיאÊֶ יר Hל5ָמכ Xן־ַעִּמיאÊֶ יר Hית ָמכ �Êִמ Íה חֵ֗ ָ̃ Ìִד ַו bוËָ fֶל sח ַהּמ Qל›ְÌִַו 

ר׃   F6ִמּ֥ל˚ ְדב Íח ṅ ›ְÌִיו ַו ל ַעל־ıָנ) ֥ıֹÌִד ַו ן Êֶן־ָ‹אÍל֙ ֶאל־Ëִָו֔ Mן־ְיה˚ָנתÊֶ ת›ֶ ÌָבÄ ְמִפיֹב֨  ַו֠

z׃   }Ëה ַעְב YÚאֶמר ִה ֹ֖ Ìת ַו›ֶ אֶמר Ëִָו֙ד ְמִפיֹב֔ ֹ֤ Ìי ָע‡ֹ֩ה 7ַו <Ô א יָר֗ ִ̇ ד ַאל־  ַוÄÌֶמ֩ר ֨ל˚ ָדִו֜

 zי bל ָאבÍה ָ‹֣א Xל־ְ‡דÔָת־ י ְלy א{ יz ַוֲהִ‹ֹבת> ן ָאבִ֔ I֙ר ְיה˚ָנתÍֲעב KÊ ה ִעְּמ� ֶחֶ֙ס֙ד ֶאֱע‡ֶ֨

יד׃   qמ ָ̇ י  jֶחם ַעל־ֻ‹ְלָחנ lאַכל ל ֹ֥ ה ˙ ָ֗̇ יָת 8ְוַא י ָפִנ֔ <Ô z {Ëה ַעְב sאֶמר מ ֹ֖ Ìַו Íח ַ֕̇ ›ְÌִַו 

ר Ôָֽמ˚ִני׃   t›ת ֲא Xֶלב ַהּמ tÔיו 9ֶאל־ַה nאֶמר ֵאל ֹ֣ Ìל ַוÍַער ָ‹֖א uא נ ֶלf ֶאל־ִציב~ א ַהּמֶ֗ IְקרÌִַו 

יz׃   י ְלֶבן־ֲאֹדנ{ ִ̇ Qי֔ת˚ ָנתÊְֵלָכל־Í ֙לÍה ְלָ‹א Mר ָהי ה Ôֹ10ל֩ ֲא‹ֶ֨ ת־ָהֲאָדמָ֡ ָ̇ ּ֣ל˚ א{ ְד hְוָעב 
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 zי ֶ‹֙ת Êֶן־ֲאֹדֶנ֔ יz ֶּלֶ֙ח֙ם ַוֲאָכ֔ל˚ Íְמִפיֹב֨ ה ְלֶבן־ֲאֹדנ� אָת ְוָהָי֨ יz ְוֵהבֵ֗ יz ַוֲעָבֶד֜ ֩ה Íָבֶנ֨ ָ̇ ַא

ים׃   qים ֲעָבד Hים ְוֶעְ‡ר jנÊָ ר ה ָע‡~ א ֲחִמ·] י Íְלִציבָ֗ bֶחם ַעל־ֻ‹ְלָחנ Zיד ל מ. ָ̇ ל  uכÄי

ה 11 s‡ן ַיֲע XÔ ˚Ë֔י ַהֶּמֶ֙ל� ֶאת־ַעְב ה ֲאֹדנ� ֜Íֶר ְיַצ ֶלÔְ fֹכל֩ ֲא‹ֶ֨ אֶמר ִציָב֙א ֶאל־ַהּמֶ֔ ֹ֤ Ìַו 

ֶלf׃   י ַהּמ{ YנÊְד ִמ QַאחÔְ י ֶ‹ת ֹאֵכל֙ ַעל־ֻ‹ְלָחִנ֔ Í zְמִפיֹב֗ {Ëן 12ַעְב ֶ‹ת Êֵן־ָקט)  ְוִלְמִפיֹב֥

ֶ‹ת׃   ים ִלְמִפיֹבֽ jא ֲעָבד ב Êֵית־ִציבָ֔ h›˚א ְוֹכל֙ מ n֣מ˚ ִמיכ›ְÍ13ִם ֶ‹ת ֹיֵ‹֙ב Êִי֣רÍָ‹לַ֔  Íְמִפיֹב֗

יו׃ Fי ַרְגל Ẏ ח∞ ְ‹ XÛıִ אÍל ְו֥ה יד ֣הÍא ֹאכ3 jמ ָ̇  fֶל lן ַהּמ uי ַעל־ֻ‹ְלח <Ôפ 

יו׃  1 10 Ḟ ְח ַ̇ f ָח֥נÍן Êְ֖נ˚  ֹ֛ י ַעּ֑מ˚ן ַוÌְִמל gנÊְ fֶל Zָמת מ ֕Ìָן ַו ֲחֵרי־כֵ֔ Kְיִה֙י א Kאֶמר2 ו ֹ֨ Ìַו 

ד  ח Ëָו� ֶסד ַוÌְִ‹לַ֨ יו ִעָּמִד֙י חֶ֔ ה ָאב� ‹ Ôֲַאֶ‹֩ר ָע‡ָ֨ ֶסד ׀ ִעם־ָח֣נÍן Êֶן־ָנחָ֗ sד ֶאֱעֶ‡ה־ח Ëִָו֜

י ַעּֽמ˚ן׃   YנÊְ ֶרץ Zד א י ָדִו֔ gַעְבד Í֙א ֹ֨ יו ַוÌָב bיו ֶאל־ָאב י 3ְלַנֲח֛מ˚ Êְַיד־ֲעָבד)  ַוÄÌְמרÍ֩ ָ‡ֵר֨

ים  bֲחמ Kח ְל| ְמנ uי־ָ‹ל qÔ zי ד ֶאת־ָאִב֙יÊְ zֵ֙עיֶנ֔ ד Ëָו� ֵ֨Êְמַכ Kם ה י־ַעּ֜מ˚ן ֶאל־ָח֣נÍן ֲאֽדֵֹניהֶ֗ cְבנ

יz׃   יו ֵאל{ ח Ëָו.ד ֶאת־ֲעָבד) uל›ָ È Í Èְלָהְפכָ֔ IלÁְְלַרÍ ר ֲח֤ק˚ר ֶאת־ָהִעי֙רÍֲע֞בÊַ ל˚א ֲה֠

ד 4 hִצי ע XחÊַ ם lת ֶאת־ַמְדֵויה ם ַוÌְִכֹר֧ י ְזָקָנ֔ ד ַוְיַגַּל֙ח ֶאת־ֲחצ> י ָדִו֗ gן ֶאת־ַעְבדÍח ָח֜נ ַ֨̃ Ìִַו 
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ם׃   cְיַ‹ְּלח Kם ו ד5ְ‹ֽת˚ֵתיה} ים ְמֹא֑ ים ִנְכָלמ> j›ָהֲאָנ Íי־ָה֥י qÔ ם ח ִלְקָראתָ֔ hל›ְÌְִלָדִו֙ד ַו Íד �ÁÌַַו 

ם׃   }̇ ם ְוַ‹ְב Zח ְזַקְנכ uיֵר֔ח˚ ַעד־ְיַצּמ qב Íאֶמר ַהֶּמֶ֙ל� ְ‹֣ב ֹ֤ Ì6ַו Í›֖י ִנְבֲא HÔ י ַעּ֔מ˚ן gנÊְ Íְ֙ראÌִַו 

ים ֶאֶ֙ל֙ף Hא ֶעְ‡ר ם צ˚בָ֗ hית־ְר֜ח˚ב ְוֶאת־ֲארÊֵ ם י־ַעּ֡מ˚ן ַוÔְ‡ְÌִרÍ֩ ֶאת־ֲאַר֨ cְבנ Íְל֣ח›ְÌִד ַו bָדוÊְ

י‹׃   qֶלף א Zר א י‹ ֔ט˚ב ְ‹ֵנים־ָע‡] י‹ ְוא> ֶלף אִ֔ sֲעָכ֙ה א Kמ fֶל י ְוֶאת־מ� ד 7ַרְגלִ֔ bוËָ ע Qמ›ְÌִַו 

ים׃   qרÊֹÁִא ַה ב) ָ̂ ת Ôָל־ַה Yב ְוא ַתח8ַוÌְִ‹ַל֙ח ֶאת־י˚אָ֔ sı ה י ַעּ֔מ˚ן ַוÌַַעְר֥כÍ ִמְלָחמ) gנÊְ Íְ֙צא cÌַו 

ה׃   ם Êַָ‚ד{ (Ëה ְלַב ֲעכָ֔ KמÍ י‹־֣ט˚ב qְרח˚֙ב ְואÍ א Mם צ˚ב ַער ַוֲאַר֨ n·ב 9ַה ְרא י˚אָ֗ hÌַו 

י Êְִיְ‡ָרֵאל  gרÍחÊְ ֙לÔֹר ִמ ָא֑ח˚ר ַוÌְִבחַ֗ cמÍ ים jנıָה ִמ י ַהִּמְלָחמָ֔ gנıְ ה ֵאָלי֙ו Mי־ָהְית qÔ

ם׃   Fאת ֲאר uִלְקר f Ìֲַעֹר֖ Kל] ו f 10[ִיְ‡ָראֵ֔ Ìֲַעֹר֕ Kיו ו bי ָאח h›ד ַאְב QיÊְ ן ם ָנתַ֕ ֶתר ָהעָ֔ sְוֵא֙ת י 

י ַעּֽמ˚ן׃   YנÊְ את Qי 11ִלְקר ה ְוִאם־Êְנ� nעÍ›י qי ל jָתה ּל Hי ְוָהיÚִ ק ֲאָר֙ם ִמּמֶ֔ ֱחז\ ֶ̇ אֶמר ִאם־ ֹ֗ Ìַו 

f׃   Fיע［ ל H›˚י ְלה j̇ י 12ַעּמ˚֙ן ֶיֱחְז֣קÍ ִמְּמy ְוָהַלְכ gד ָער QְבעÍ Íנ ק ְוִנְתַחÎַ֙ק Êְַעד־ַעּמֵ֔  ֲחז\

יו׃   FֵעינÊְ ב˚Ï֖ה ַה t‡ה ַיֲע יהָו֔ Kו Íינ ה 13ֱאלֹה3 ר ִעּ֔מ˚ ַלִּמְלָחמ) s›ב ְוָהָע֙ם ֲא ‹ י˚אָ֗ hÁÌִַו 

יו׃   Fנıִָמ Íס vנÌָם ַו nֲאר BÊ14יר bָהע Íא ֹ֖ י ַוÌָב י ֲאִבי‹ַ֔ gנıְִמ Íֻ֙נ֙סÌָם ַו ס ֲאָר֔ Iי־נÔִ Í֙י ַעּ֤מ˚ן ָרא  Íְבֵנ֨
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ִם׃   Fל›ָÍא ְיר ֹ֖ י ַעּ֔מ˚ן ַוÌָב gנÊְ ֙ב ֵמַעל ָ‹ב י˚אָ֗ IÌל 15ַו י ִיְ‡ָרא3 gף ִלְפנ QÁי ִנ HÔ ם ְרא ֲאָר֔ hÌַו 

ַחד׃   Fי Íָאְס֖פÌֵם 16ַו nֵחיל Íא ֹ֖ ר ַוÌָב ֶבר ַהÚָהָ֔ gא ֶאת־ֲאָר֙ם ֲאֶ‹֙ר ֵמע ֶזר ַוÌֹצ� ח ֲהַדְדעֶ֗ hל›ְÌִַו 

ם׃   ֶזר ִלְפֵניה{ Zא ֲהַדְדע f ַ‡ר־ְצב] ד17ְו‹˚ב� ד ְלָדִו֗ hÁÌֻל־ִיְ‡ָרֵאל֙ ס ַוÔָף ֶאת־ ַוÌֱֶאֹס֤

ד ַוÌִָּלֲח֖מÍ ִעּֽמ˚׃   את Ëִָו֔ hֲאָר֙ם ִלְקר Íַעְר֤כÌַאָמה ַו nא ֵחל ֹ֖ ן ַוÌָב ֔ËְֵרÌַר ֶאת־ַה ָנס 18ַוÌֲַעֹב֣ IÌַו 

ים  b›ָרıָ ֶלף Zים א HעÊֶָכב ְוַאְר ע ֵמא˚֙ת ֶר֔ ם ְ‹ב\ ד ֵמֲאָר֗ ג Ëִָו֜ י ִיְ‡ָרֵאל֒ ַוÌֲַהֹר֨ gנıְֲאָר֮ם ִמ

ם׃   F› ָמת [Ìה ַו (Ôר־ְצָב֛א˚ ִה‡ַ f ת ‹˚ב� י 19ְואֵ֨ �Ô ֶזר י ֲהַדְדעֶ֗ gים ַעְבד ל־ַהְּמָלכִ֜ Fכ Íְר֨אÌִַו 

י  YנÊְיע∞ ֖ע˚ד ֶאת־ H›˚ם ְלה ְר֣אÍ ֲאָר֔ qÌם ַוÍַעְב֑ד KÌל ַו Xֶאת־ִיְ‡ָרא Íמ Hל›ְÌַל ַו י ִיְ‡ָראֵ֔ gִלְפנ Í֙פÁְִנ

 פַעּֽמ˚ן׃

ד ֶאת־י˚ָא֩ב 1 11 ח Ëִָו֡ hל›ְÌִים ַו את ַהַּמְלֿאכִ֗ gת ׀ צ gה ְלע ת ַהָ·ָנ֜  ַוְיִה֩י ִלְת‹Íבַ֨

ב Y›˚ד י jה ְוָדו nÊַעל־ַר Íר vצÌָי ַעּ֔מ˚ן ַו gנÊְֶאת־ Íִ֙ח֙ת›ְÌַל ַו יו ִעּ֜מ˚ ְוֶאת־Ôָל־ִיְ‡ָראֵ֗ ְוֶאת־ֲעָבָד֨

ִם׃ Fל›ָÍירÊִג 2ס hÁְתַהֵּל� ַעל־Ìִַו ֙̊ ל ִמְ‹Ôָב ד ֵמע\ ָקם Ëִָו֜ ֨Ìֶָרב ַו ת ָהעֶ֗ gי ׀ ְלע  ַוְיה>

ד׃   ה ְמֹאֽ Zת ַמְרא uה ט˚ב ִא·ָ֔ Iג ְוה nÁל ַה hֶצת ֵמע Zה ֹרח ְרא ִא·~ uÌַו fֶל דÊֵ3ית־ַהּמֶ֔ ח Ëִָו֔ hל›ְÌִַו 

2 Samuel  ֵאלÍב ְ‹מ

27



י׃   q̇ ה ַהִח [ÌִרÍת א›ֶ Xם א ַבע Êַת־ֱאִליעָ֔ s›ת־Êַ ֙תÄאֶמר ֲהל˚א־ז ֹ֗ Ìה ַו n·ִא Fל › ַוÌְִדֹר֖

4 È nְמָאתÏֻת ִמ›ֶ ZËיא ִמְתַק Hְוה È ב ִעּמָ֗ hÔ›ְÌִ֤ב˚א ֵאָלי֙ו ַו ָ̇ ָה ַו חֶ֗ ָ̃ Ìִים ַו ד ַמְלָאכִ֜  ַוÌְִ‹ַל֩ח Ëִָו֨

È׃   FיתÊֵב ֶאל־›ָ (̇ ה ָאֽנִֹכי׃  5ַו אֶמר ָהר] ֹ֖ ד ַו˙ ד ְלָדִו֔ gÁ ַ̇ ְ‹ַל֙ח ַו ִ̇ ה ַו n·ִא Fַהר ה Q̇  ַו

ה 6 (ÌִרÍב ֶאת־ֽא ח י˚א~ uל›ְÌִי ַו ḃ ה ַהִח (ÌִרÍי ֶאת־ֽא ח ֵאלַ֔ hב ְ‹ל ח Ëִָו֙ד ֶאל־י˚אָ֔  ַוÌְִ‹ל\

ד׃   qוËָם ְוִלְ‹֖ל˚ם 7ֶאל־ ד ִלְ‹֤ל˚ם י˚ָא֙ב ְוִלְ‹֣ל˚ם ָהעָ֔ ל Ëִָו֗ hא›ְÌִיו ַו nה ֵאל (ÌִרÍא א ֹ֥  ַוÌָב

ה׃   Fית 8ַהִּמְלָחמ gÊ֙ה ִמÌִָרÍא ֽא יz ַוÌֵצ� ץ ַרְגל} hְרחÍ |ד ְלֵביְת Yה ר ֗ÌִָרÍִו֙ד ְל֣אËָ אֶמר ֹ֤ Ìַו 

ֶלf׃   ת ַהּמ{ uיו ַמְ‡א א ַאֲחר) Yצ ֵ̇ ֶלf ַו ת 9ַהּמֶ֔ Xא fֶל ית ַהּמֶ֔ gÊ ַתח ֚ıֶ ה ֗ÌִָרÍב א hÔ›ְÌִַו 

ד ֶאל־Êֵיֽת˚׃   Qא ָיר ֹ֥ יו ְול nי ֲאֹדנ gל־ַעְבדÔָ10 ה (ÌִרÍד א uא־ָיר ֹֽ ר ל דÍ ְלָדִו֙ד ֵלאֹמ֔ �ÁÌַַו 

 ָ̇ ְד uא־ָיר ֹֽ א ַמÍË֖ע∞ ל ה בָ֔ İ ה ֲה֤ל˚א ִמËֶֶ֙ר� ַא ֗ÌִָרÍד ֶאל־א אֶמר Ëִָו֜ ֹ֨ Ìי֑ת˚ ַוÊֵֶאל־

z׃   ים Ô֗ÛֻÊַ˚ת 11ֶאל־Êֵית{ ה ֹיְ‹ב> יהÍָד֜ qל ו ָאר˚ן ְוִיְ‡ָראֵ֨ ד ָה֠ ה ֶאל־Ëִָו֗ ֜ÌִָרÍאֶמר א ֹ֨ Ìַו 

˚ת  ֖̇ ל ְוִלְ‹ י ֶלֱאֹכ֥ י ָא֧ב˚א ֶאל־Êֵית. ים ַוֲאִנ֞ י ַהָ‚ֶד֙ה ֹחִנ֔ י ַעל־ıְנ� י ֲאֹדִנ֨ ב ְוַעְבד� י י˚אָ֜ ַואֹדִנ֨

ה׃   }Îר ַה ה ֶאת־ַהËָב] Z‡ם־ֶאֱע qא z י ַנְפ‹ֶ֔ gְוח z֙֙Ìֶי ַח ḃ ב ִעם־ִאְ‹ hÔ›ְד 12ְוִל אֶמר Ëִָו֜ ֹ֨ Ìַו 
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ִם Ì֥Êַ˚ם ַה֖הÍא  ה ִביֽרÍָ‹ל� �ÌִרÍב א›ֶ ֨Ìֵַו Óָ ר ֲאַ‹ְּלח} IָמחÍ ם˚Ì֖ם־ַהÁַ ה lזÊָ ב Y› ה ֗ÌִָרÍֶאל־א

ת׃   Fָּמֳחר qמÍ13 ב \Ô›ְֶרב ִל א ָבעֶ֗ gצÌֵַו Íה ְיַ‹Ôְר3 Kו ְ̇ ›ְ XÌיו ַו אַכל ְלָפנ~ ֹ֧ Ìד ַו  ַוÌְִקָרא־֣ל˚ ָדִו֗

ד׃   Fא ָיר ֹ֥ יו ְוֶאל־Êֵי֖ת˚ ל י ֲאֹדָנ֔ gִעם־ַעְבד ֙̊ ֶפר Êְ14ִמְ‹Ôָב Xו.ד סËָ ב ֹ֥̇ ֶקר ַוÌְִכ ֔Êֹי ַב  ַוְיה>

ה׃   FÌִרÍד א uיÊְ ח Qל›ְÌִב ַו nל֙ 15ֶאל־י˚אÍה ֶאל־מ ֗ÌִָרÍֶאת־ֽא Íר ָה֣ב ֶפר ֵלאֹמ֑ XÛÊַ ב ֹ֥̇  ַוÌְִכ

ת׃ cה ָומ [Ôיו ְוִנ ם ֵמַאֲחר) ṫ ה ְוַ‹ְב ֲחָזָק֔ Kי ַהִּמְלָחָמ֙ה ה ב 16סıְנ� י Êְִ‹֥מ˚ר י˚א)  ַוְיהִ֕

ם׃   F› ִיל Qי ַאְנֵ‹י־ח HÔ ע ר ָיַד֔ s›ה ֶאל־ַהָּמק˚֙ם ֲא ֔ÌִָרÍ֙ן ֶאת־֣א ֵ̇ Ìִיר ַו b17ֶאל־ָהע Íְצ֜א ֨Ìֵַו 

י׃   q̇ ה ַהִח [ÌִרÍם א QÁ ָמת ֕Ìָד ַו bי ָדו gם ֵמַעְבד ל ִמן־ָהע) ֥ıֹÌִב ַו י ָהִעי֙ר ַוÌִָּלֲח֣מÍ ֶאת־י˚אָ֔ ַאְנ‹�

ה׃  18 Fי ַהִּמְלָחמ XְברËִל־Ôָד ֶאת־ ד ְלָדִו֔ gÁÌַב ַו nח י˚א Qל›ְÌִר 19 ַו f ֵלאֹמ֑ ו ֶאת־ַהַּמְלא) uַוְיצ 

ֶלf׃   ר ֶאל־ַהּמ{ YÊה ְלַד י ַהִּמְלָחמ) YְברËִל־Ôָ ת ת Ôְ20ַכּל˚ְת� א� hֲעֶל֙ה ֲחמ ַ̇ ם־ qה א  ְוָהָי֗

 Íת ֲאֶ‹ר־ֹי֖ר Yם א ֶ֔̇ ם ֲה֣ל˚א ְיַדְע יר ְלִהָּלח3 jם ֶאל־ָהע ṫ ›ְÁַע∞ ִנÍËַ֛מ yר ְל hְוָאמ fֶל ַהּמֶ֔

ה׃   Fל ַהח˚מ uיָכה ָעָלי֩ו 21ֵמע ה ִהְ‹ל> ֶ‹ת ֲהֽל˚א־ִא·ָ֡ ֶ֗Êן־ְיֻרÊֶ fֶל sה ֶאת־ֲאִבימ ָ֞Ôי־ִה qמ 

 �Ëְם ַעְב ַ֗Á ָ֔̇ ַמְר Iה ְוא nח˚מ Kם ֶאל־ה Ż ›ְÁַָּמה ִנ ץ ל] ָמת Êְֵתבֵ֔ IÌח˚ָמ֙ה ַו Kל ה ֶכב ֵמע\ ַלח ֶר֜ ֶ֨ı
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ת׃   cי מ j̇ ה ַהִח [ÌִרÍב׃  22א Fר ְ‹ָל֖ח˚ י˚א t›ל־ֲאÔָ ת ד א� ד ְלָדִו֔ gÁÌַַו Ä֙בÌַָו f nַהַּמְלא fֶל XÌַו 

ה 23 tְהיÚִה ַו ינÍ ַהָ‚ד} Xֵאל Íְצ֥אÌֵים ַו ֲאָנ‹ִ֔ Fה Íָ֙עֵל֙ינ Íי־ָגְב֤ר qÔ ד אֶמר ַהַּמְלָא� ֶאל־Ëִָו֔ ֹ֤ Ìַו 

ַער׃   F·ַתח ַה tıם ַעד־ Zל 24ֲעֵליה hֵמע z֙֙ים] ֶאל־ֲעָבֶד  ַוÌְֹראÍ [ַוÌֹ֨רÍ] ַהּמ˚ְרִאים [ַהּמ˚ר�

ת׃ cי מ j̇ ה ַהִח [ÌִרÍא �Ëְם ַעְב ֶלf ְוגַ֗ י ַהּמ} gֵמַעְבד ÍתÍ֖מÌָה ַו ד 25סַהח˚מָ֔ אֶמר Ëִָו֜ ֹ֨ Ìַו 

ה  Zה ְוָכז י־ָכֹז֥ qÔ ה ֔Îֶר ַה IבËֶָאת־ַה zֵ֙עיֶנ֙יÊְ ע ר ֶאל־י˚ָא֙ב ַאל־ֵיר\ ה־תÄמ\ ֽÔֹ f ֶאל־ַהַּמְלאָ֗

הÍ׃   cקÎְְוַח È יר ְוָהְרס) � ֶאל־ָהע. ְ̇ ק ִמְלַחְמ ֶרב ַהֲחֵז֨ nל ֶהח hכÄ˙26 ה ֔ÌִָרÍת ֽא›ֶ gַמ֙ע א›ְ ִ̇  ַו

È׃   FְעלÊַד ַעל־ ֖ıְֹס ִ̇ È ַו n›ה ִאי IÌִרÍת א Xי־מÔִ27 È MַאְספÌַד ַו ח Ëִָו֜ ֶבל ַוÌְִ‹לַ֨ ר ָהאֵ֗  ַוÌֲַעֹב֣

י  YֵעינÊְ ד jה ָדו ר ֲאֶ‹ר־ָע‡] ַרע ַהËָב~ 1Ìן ַו 3Ê ˚ֶלד ֖ל Ẏ ה ַו ִהי־֣ל˚ ְלִא·ָ֔ ְ̇ ̊֙ ַו ֶאל־Êֵית

ה׃ Fפְיהו 

12 1 ֙̊ אֶמר ל ֹ֤ Ìיו ַו א ֵאלָ֗ ֹ֣ ד ַוÌָב bוËָן ֶאל־ ה ֶאת־ָנת) ח ְיהו~  ַוÌְִ‹ל�

א‹׃   Fד ר יר ְוֶאח] j›ד ָע ת ֶאח] יר ֶאחָ֔ ים ָהיÊְ Í֙ע> י ֲאָנ‹ִ֗ gנ›ְ

ד׃  2 ה ְמֹאֽ YÊר ַהְר אן Íָבק) ֹ֥ ה צ יר ָהי~ ְלָע‹ִ֗
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ה 3 ר ָקָנ֔ s›֙ה ֲאÚָת ְקַט ה ַאח\ ל Ôִ֩י ִאם־Ôְִב‡ָ֨ ֗Ôֹין־ cא › Iְוָלר

֙ה  ֶ̇ ל ÍִמÔֹ֤ס˚ ִתְ‹ ˚ תÄכַ֜ ֨̇ ıִו ִמ nËיו ַיְח ל ִעּ֛מ˚ ְוִעם־Êָנ) uËְג ִ̇ ָה ַו ֕Ìֶַוְיַח

ת׃   KבÔְ ˚ִהי־֖ל ְ̇ ב ַו ָ֔Ô›ְְבֵחי֣ק˚ ִתÍ

̊֙ ÍִמÊְָק֔ר˚ 4 ַחת ִמˆÄנ ל ָלק\ ָעִ‹י֒ר ַוÌְַחֹמ֗ י‹ ה� בÄ ֵהֶלf֮ ְלא> IÌַו

א‹  י‹ ָהָר֔ ח ֶאת־Ôְִבַ‡֙ת ָהא> ַ֗̃ Ìִא־֑ל˚ ַוÊָח∞ ַה Xַלֲע֕‡˚ת ָלֹאר

יו׃   Fא ֵאל [Êי‹ ַה jָה ָלא Ìֲַע‡ֶ֔ Kו

י‹ 5 jֶות ָהא י ֶבן־מָ֔ <Ô ה ן ַחי־ְיהָו֕ ד ַוÄÌֶ֨מ֙ר ֶאל־ָנתָ֔ י‹ ְמֹא֑ jאÊָ ו.דËָ ף uַחר־א qÌַו 

ה ֽזÄת׃   t‡ה 6ָהֹע ֔Îֶר ַה IבËָר ָעָ‡֙ה ֶאת־ַה ֶקב ֲא‹� ִים עֵ֗ ṅ ם ַאְרÊְַע gה ְיַ‹ּל  ְוֶאת־ַהÔְִב‡)

ל׃   Fא־ָחמ ֹֽ ר ל t›ל ֲא Qי 7ְוע gה ֱאלֹה ר ְיהָו֜ י‹ Ôֹה־ָאמַ֨ bה ָהא İ ד ַא jוËָן ֶאל־ אֶמר ָנת~ ֹ֧ Ìַו 

ד ָ‹ֽאÍל׃   uÌִמ zי j̇ ְל ַ̂ י ִה Hל ְוָאֹנכ י� ְלֶמֶ֙ל� ַעל־ִיְ‡ָראֵ֔ �̇ י ְמַ‹ְח ל ָאֹנכִ֞ ה 8ִיְ‡ָראֵ֗ ָנ֨ ְ̇  ָוֶא

ה  nדÍיה qל ו Xית ִיְ‡ָרא YÊֶאת־ yה ְל Iנ ְ̇ z ָוֶא י ֲאֹדֶנ֙יÊְ zֵ֙חיֶק֔ יz ְוֶאת־ְנ‹� ית ֲאֹדֶנ֗ gÊְל  ֶאת־

Úָה׃   cה ְוָכהÚָ YהÔָ |ָפה ְּל Hט ְוֹאס ם־ְמעָ֔ ה ַלֲע֣‡˚ת ָהַר֮ע 9ְואִ֨ ר ְיהָו֗ hבËְיָת ׀ ֶאת־  ַמÍË֜ע∞ Êָז>
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ה ְוֹא֣ת˚  n·ְּל| ְלִא ָ̇ ְח uָלק ˚ ֔̇ ת־ִאְ‹ ֶרב ְואֶ֨ יָת ַבחֶ֔ <Ô֙י ִה ִ̇ ִח Kה ה MÌִרÍת א gא [ֵעיַנ֒יÊְ] ˚ֵעינÊְ

י ַעּֽמ˚ן׃   YנÊְ ֶרב ZחÊְ ָ̇ ְג י 10ָהַר֔ <Ô ֶקב ם ֵע֚ nיְת| ַעד־ע˚לÊֵֶרב ִמ lר חÍ־ָת֥סÄה ל ָ֗̇  ְוַע

ה׃ F·י ִלְה֥י˚ת ְל| ְלִא ִ֔̇ ה ַהִח IÌִרÍ֙ת א›ֶ ח ֶאת־ֵא֙ ַ֗̃ ִ̇ ִני ַו ה 11סְבִזתָ֔ ר ְיהָו֗ hה ׀ ָאמ ֣Ôֹ 

יz ְוָ‹ַכ֙ב  י ְלֵרע} j̇ יz ְוָנַת י ֶאת־ָנֶ‹֙יz֙ ְלֵעיֶנ֔ �̇ z ְוָלַקְח יz ָרָע֙ה ִמÊֵיתֶ֔ ים ָעל� ִהְנִנ֩י ֵמִק֨

ֶמ‹ ַהÄÎֽת׃   t·י ַה Xְלֵעינ zי ר 12ִעם־ָנ‹ֶ֔ IבËָי ֶאֱעֶ‡֙ה ֶאת־ַה ֶתר ַוֲאִנ֗ nÛיָת ַב ה ָע‡> (̇ י ַא HÔ 

ֶמ‹׃ F·ֶגד ַה tל ְונ Xל־ִיְ‡ָראÔָ ֶגד tה נ ֔Îֶה13סַה nיהו Kאִתי ל ן ָחט) אֶמר Ëִָו֙ד ֶאל־ָנתָ֔ ֹ֤ Ìַו 

א ָתֽמÍת׃  ס ֹ֥ יר ַחÏָאְת| ל Hה ֶהֱעב ד Áַם־ְיהו~ ן ֶאל־Ëִָו֗ אֶמר ָנתָ֜ ֹ֨ Ìץ 14ַו י־ִנא� qÔ ֶפס  אֶ֗

ן ַהÌִּ֥ל˚ד ְל| ֥מ˚ת ָיֽמÍת׃   �Êם ַה ַ֗Á ה {Îר ַה ה ËָÊַב) י ְיהָו֔ gֶאת־ֹאְיב ֙ ָ̇ ן 15ִנַאְ֙צ ֶלf ָנת) YÌַו 

‹׃   KָאנÌֵד ַו jה ְלָדו ~ÌִרÍת־א›ֶ cה א ר ָיְלד� ֶלד ֲא‹ֶ֨ ֜Ìֶה ֶאת־ַה ף ְיהָו֗ ֣ÁֹÌִי֑ת˚ ַוÊֵ16ֶאל־ › Ỹ  ַוְיַב

ְרָצה׃   Fב א uן ְוָ‹כ א ְול) ָצם Ëִָו֙ד ֔צ˚ם Íב] MÌַער ַו nÚד ַה hעÊְ ים jו.ד ֶאת־ָהֱאלֹהËָ17 Íמ  ַוÌָֻק֜

ֶחם׃   Fם ל (̇ א ִא א־ָבר] ֹֽ ה ְול א ָאבָ֔ ֹ֣ ֶרץ ְול nיו ַלֲהִקי֖מ˚ ִמן־ָהא ̊֙ ָעלָ֔ י ֵבית י Ì֥Êַ˚ם 18ִזְקנ�  ַוְיה.

ְמרÍ֙ ִהÚֵ֩ה  Fי א �Ô ֶלד ֗Ìֶת ַה gי־מÔִ יד ֣ל˚ ׀ HÁד ְלַה י ָדִו֜ ְראÍ֩ ַעְבֵד֨ qÌֶלד ַו nÌָמת ַה IÌי ַו jַהְ·ִביע
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ה ֶלד ְוָע‡] ZÌת ַה Yיו מ ר ֵאל~ uמÄנ fי נÍ ְואֵ֨ ע Êְק˚לֵ֔ h־ָ‹מÄֵאָלי֙ו ְול Íְרנ \ÊËִ י ֶלד חַ֗ ֜Ìִֶבְה֨י˚ת ַה

ה׃   Fד 19ָרע אֶמר Ëָו� ֹ֨ Ìֶלד ַו nÌת ַה gי מ <Ô ד jוËָ ֶבן [Ìים ַו ְתַלֲח‹ִ֔ qי ֲעָבָדי֙ו מ �Ô ד ְרא Ëִָו֗ hÌַו 

ת׃   cמ Íאְמר ֹ֥ Ìֶלד ַו ZÌת ַה Yיו ֲהמ ֶסf ַוְיַחֵּל֙ף 20ֶאל־ֲעָבד~ ֗Ìָץ ַו hְרחÌִֶרץ ַו ד ֵמָהאָ֜  ַוÌָָק֩ם Ëִָו֨

ֶחם  Z֛ל˚ ל Íימ H‡Ìָל ַו חÍ ַוÌָבÄ֙ ֶאל־Êֵי֔ת˚ ַוÌְִ‹אַ֕ ṅ ›ְÌִה ַו א ֵבית־ְיהו) ֹ֥ יו] ַוÌָב ִ‡ְמלֹת˚ [ִ‡ְמלֹתָ֔

ל׃   KכÄÌֶלד ַח֙י 21ַו �Ìר ַהÍֲע֞בÊַ יָתה b‡ר ָע s›ה ֲא ZÎר ַה ה־ַהËָב] Fיו מ  ַוÄÌְמ֤רÍ ֲעָבָדי֙ו ֵאלָ֔

ֶחם׃   Fאַכל ל ֹ֥ ָ̇ ַו˙ ְמ Qֶלד ק ֔Ìֶת ַה gֲאֶ‹֙ר מ Kְוכ Óְְב ֵ֔̇ ָ̇ ַו ְמ hי22צ ִ̇ ְמ Qי צ ֶלד חַ֔ sÌע˚֙ד ַהÊְ אֶמר ֹ֕ Ìַו 

ֶלד׃   FÌי ַה uה ְוח ִני] ְיהו) uÚִני [ְוַחÚַע∞ ְיָח י י˚ֵד֔ ֙י מ> ִ̇ י ָאַמְ֙ר �Ô ה {Ôֶאְב F֙ה23וÎֶ ָּמה Mת ל ה ׀ מֵ֗ İ  ְוַע

י׃   Fב ֵאלÍ›֥א־ָי ֹֽ יו ְו֖הÍא ל f ֵאלָ֔ gל ַלֲהִ‹י֖ב˚ ֑ע˚ד ֲאִנ֙י ֹהל uכÍם ַהא י צָ֔ ד 24ֲאנ> ם Ëִָו֗ gַוְיַנח 

 ֙̊ א] ֶאת־ְ‹מ Mְקר ִ̇ ן ַוÌְִקָרא [ַו ֵ֗Ê ֶלד ġ È ַו nב ִעּמ hÔ›ְÌִיָה ַו Zא ֵאל ֹ֥ ˚ ַוÌָב ֔̇ ַבע ִאְ‹ s›ת־Êַ ת ֵא֚

ה ֲאֵהֽב˚׃   ה ַויהו) Êַ Èֲע֖בÍר 25ְ‹לֹֹמ֔ nיְדי א ֶאת־ְ‹֖מ˚ ְיד> יא ַוÌְִקר] ן ַהÚָבִ֔ Iַי֙ד ָנתÊְ ח  ַוÌְִ‹לַ֗

ה׃ Fפְיהו 

ה׃  26 FכÍיר ַהְּמל Hד ֶאת־ע ֖ÔְֹלÌִי ַעּ֑מ˚ן ַו gנÊְ ת QÊַרÊְ ב ֶחם י˚אָ֔ IּלÌִב 27 ַו ח י˚א~ uל›ְÌִַו 
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ִים׃   Fיר ַהּמ Hי ֶאת־ע ִ̇ ְד Qם־ָלכÁַ ה ָ֔Êי ְבַר ִ̇ ְמ hֶמ֙ר ִנְלחÄÌ֨ד ַו bוËָים ֶאל־ jה 28ַמְלָאכ ָ֗̇  ְוַע

י  jא ְ‹מ יר ְוִנְקר] ד ֲאִנ֙י ֶאת־ָהעִ֔ ֤Ôֹן־ֶאְלıֶ È nיר ְוָלְכד jה ַעל־ָהע Yם ַוֲחנ ֶתר ָהעָ֔ sֱאֹס֙ף ֶאת־י

יָה׃   È׃  29ָעל{ FדÔְְלÌִ Kו È (Ê ֶחם ָתה ַוÌִּל] nÊַר fֶל gÌם ַו ף Ëָו.ד ֶאת־Ôָל־ָהע) ח 30 ַוÌֱֶאֹס֥ h̃ Ìִַו 

ד  bוËָ ›א ֹ֣ י ַעל־ר jה ְ̇ ה ַו ֶבן ְיָקָר֔ sר ָזָה֙ב ְוא \ÔÔִ È ל רÍ ˚›֜Äִמְ‹ָקלָ֨ ֶרת־ַמְלÔָ֩ם ֵמעַ֨ ֶאת־ֲעט{

ד׃   ה ְמֹאֽ YÊיא ַהְר jיר ה˚צ ל ָהע. uל›ְÍ31 ְּמֵגָרה ֠Êַ ם‡ֶ IÌיא ַו È ה˚צִ֗ ָ֜Êם ֲאֶ‹ר־  ְוֶאת־ָהעָ֨

ל ה ְלֹכ֖ ן ַיֲע‡ֶ֔ gן] ְוכ ֵ֔ÊַּמְלÊַ] ןÔֶַּמְלÊַ יר א˚ָת֙ם ל ְוֶהֱעב� ת ַהÊְַרֶז֗ ל Íְֽבַמְגְזֹר֣ י ַהÊְַרֶז֜ Íַבֲחִרצֵ֨

ִם׃ Fל›ָÍם ְיר ָ‹ב Ëָו.ד ְוָכל־ָהע) �Ìי־ַעּ֑מ˚ן ַו cי ְבנ gפָער 

ָה 1 13 ZֱאָהבÌֶר ַו nמ ָ̇  È Iמ›ְÍ ה ן Íְלַאְבָ‹֧ל˚ם Êֶן־Ëָו.ד ָא֥ח˚ת ָיפ) ֲחֵרי־כֵ֗ Bי א  ַוְיה>

ד׃   qוËָן־Êֶ יא 2ַאְמ֥נ˚ן bה ה י ְבתÍל) HÔ ˚ר ֲאֹח֔ת Iמ ָ̇ ֲעבÍ֙ר  KÊ ֶצר ְלַאְמ֜נ˚ן ְלִהְתַחּ֗ל˚ת ֨Ìֵַו 

È ְמֽאÍָמה׃   י ַאְמ֔נ˚ן ַלֲע֥‡˚ת ל) gֵעינÊְ ֵל֙אıָÌִה 3ַו ב Êֶן־ִ‹ְמע) ̊֙ ֽי˚ָנָד֔ ע∞ Íְ‹מ  Íְלַאְמ֣נ˚ן ֵר֗

ד׃   ם ְמֹאֽ י‹ ָחכ) Hב א ד ְו֣י˚ָנָד֔ bי ָדו ל Êֶן־ַהֶּמֶ֙ל� 4ֲאח> \Ë ָכה IÔ ה ָ̇ אֶמר ֗ל˚ ַמÍË֣ע∞ ַא֠ ֹ֣ Ìַו 

י  Hי ֲאנ jם ָאח ֹ֥ ר ֲא֛ח˚ת ַאְבָ‹ל מָ֗ ָ̇ ̊֙ ַאְמ֔נ˚ן ֶאת־ אֶמר ל ֹ֤ Ìי ַו bיד ל <Á ַ̇ ֶקר ֲה֖ל˚א  ֔ÊֹÊַ ֶקר ֣ÊֹÊַ
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ב׃   c5ֹאה İ z ְוָאַמְר יz ִלְרא˚תֶ֗ א ָאב> ל Íב� nְב| ְוִהְתחÔָ›ְב ַעל־ִמ uב ְ‹כ ̊֙ ְי֣ה˚ָנָד֔ אֶמר ל ֹ֤ Ìַו 

ר  s›ה ְלַמַ֙ע֙ן ֲא ה ְלֵעיַנ֙י ֶאת־ַהÊְִרָי֔ Mֶחם ְוָעְ‡ת ִני לֶ֗ gי ְוַתְבר ר ֲאח˚תִ֜ בÄ ָנ֩א ָתמָ֨ İ יו  ֵאלָ֡

È׃   FדÌָי ִמ j̇ ה ְוָאַכְל אֶמר ַאְמ֤נ˚ן 6ֶאְראֶ֔ ֹ֨ Ìִלְרֹא֗ת˚ ַו fֶל א ַהּמֶ֜ ֹ֨ ל ַוÌָב nְתחÌִב ַאְמ֖נ˚ן ַו uÔ›ְÌִַו 

È׃   FדÌָה ִמ Zי ְלִב֔ב˚ת ְוֶאְבר ġ ב ְלֵעיַנ֙י ְ‹ �ÊְתַלÍ י ר ֲאֹחתִ֗ Iמ ָ̇ א  ב˚א־ָנ֞ Ḟ ֶאל־ַהֶּמֶ֙ל� 

ה׃ 7 FְריÊִַוֲעִ‡י־֖ל˚ ַה fי ית ַאְמ֣נ˚ן ָאחִ֔ ֚Êֵ א י ָנ֗ ר ְלכ> ְיָתה ֵלאֹמ֑ hÊר ַה מ) ָ̇ ח Ëָו.ד ֶאל־ uל›ְÌִַו 

ָ֙ל֙‹] 8 ָ̇ ל˚‹ [ַו ָ̇ ק ַו ח ֶאת־ַהÊָצ� ַ֨̃ ִ̇ ב ַו יָה ְו֣הÍא ֹ‹כ3 jית ַאְמ֥נ˚ן ָאח �Ê ר מָ֗ ָ̇  fֶל ġ  ַו

ל ֶאת־ַהְּלִבֽב˚ת׃   X·ַב ְ̇ יו ַו ב ְלֵעיָנ֔ gÊַל ְ̇ ן 9ַו Xיו ַוְיָמא ק ְלָפָנ֔ ֹצ֣ ִ̇ ח ֶאת־ַהַּמְ‡ֵר֙ת ַו \̃ ִ̇  ַו

יו׃   Fי‹ ֵמָעל jָכל־א Íְצ֥אÌֵי ַו ָעלַ֔ cָכל־ִאי֙‹ מ Íיא אֶמר ַאְמ֗נ˚ן ה˚צ� ֹ֣ Ìאֶמר 10ֶלֱא֑כ˚ל ַו ֹ֨ Ìַו 

ר s›ר ֶאת־ַהְּלִבב˚֙ת ֲא מָ֗ ָ̇ ח  h̃ ִ̇ f ַו ה ִמÌָד3 Zר ְוֶאְבר יִאי ַהÊְִרָי֙ה ַהֶחֶד֔ ר ָהב� מָ֗ ָ̇ ַאְמ֜נ˚ן ֶאל־

ְדָרה׃   Fיָה ֶהח jא ְלַאְמ֥נ˚ן ָאח ב� ָ̇ ָתה ַו È 11ָע‡ָ֔ אֶמר לָ֔ ֹ֣ Ìַו È֙Êֲָחֶזק־ KÌל ַו ֱאֹכ֑ יו ל� ‹ ֵאל) YÁ ַ̇  ַו

י׃   qי ֲאח˚ת jי ִעּמ Hִאי ִ‹ְכב˚Ê֛12 ן Xה כ t‡ָע י לÄ־י¡ .Ô ִני ֵ֔Úַע ְ̇ אֶמר ֗ל˚ ַאל־ָאִח֙י ַאל־ ֹ֣  ַו˙

ה ַהÄÎֽת׃   ה ֶאת־ַהÚְָבל] X‡ֲע ַ̇ ל־ Kל א ה Êְ13ִיְ‡ָרא3 ָ֗̇ י ְוַא ָנה א˚ִלי� ֶאת־ֶחְרıָתִ֔ Mי א  ַוֲאִנ֗
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Óָ׃   ִני ִמּמ{ Xא ִיְמָנע ֹ֥ י ל .Ô fֶל א ֶאל־ַהּמֶ֔ Iר־נÊֶËַ ֙ה ָ̇ ל ְוַע ים Êְִיְ‡ָרא3 jָבלÚְד ַה uַאחÔְ ה lְהי ִ̇

È׃  14 Fב ֹאת QÔ›ְÌִָה ַו ֶ֔Ú֙ה ַוְיַעÚָ֙ק ִמֶּמ È ַוÌֱֶחז\ nק˚לÊְ ∞ע ה ִלְ‹ֹמ֣ א ָאב) ֹ֥ ָה ַאְמ֗נ˚ן 15 ְול sָנא‡ְÌִַו 

 È ÄÌֶמר־ל] Kו È nר ֲאֵהב s›ה ֲא È ֵמַאֲהב) ר ְ‡ֵנאָ֔ s›ה ַהִ‚ְנָא֙ה ֲא י ְגד˚לָ֗ <Ô ד ה ְמֹא֔ Iד˚לÁְ ְנָא֙ה‡ִ

ִכי׃   cִמי לÍֶרת 16ַאְמ֖נ˚ן ֥ק lאת ֵמַאח ֹ֔ Îד˚ָל֙ה ַהÁְה ַה Mת ָהָרע אֶמר ֗ל˚ ַאל־א˚ֹד֞ ֹ֣  ַו˙

È׃   Fע［ ל ה ִלְ‹ֹמ֥ א ָאב) ֹ֥ ִני ְול י ְלַ‹ְּלח3 jיָת ִעּמ H‡ְר֔ת˚ 17ֲאֶ‹ר־ָע I›ְמ ֙̊ ת־ַנֲער א א{  ַוÌְִקָר֗

יָה׃   ֶלת ַאֲחר{ ZËל ַה י ַה֑חÍָצה Íְנֹע֥ Qאת ֵמָעל ֹ֛ א ֶאת־ז אֶמר ִ‹ְלחÍ־נ] ֹ֕ Ìֶנת 18ַו  ְוָעֶל֙יָה֙ Ôְֹת֣

ל uץ ְוָנעÍַה֔ח ֙̊ ְרת F›ְמ È Mא א˚ת ים ַוÌֹצֵ֨ bת ְמִעיל ֹ֖ ֶלf ַהÊְתÍל lָן ְבנ˚ת־ַהּמ›ְ �Êְל ִ̇ ן  ים Ôִ֩י כֵ֨ ִ֔Ûıַ

יָה׃   ֶלת ַאֲחר{ ZËָעה 19ַה nיָה ָקר Zר ָעל t›ים ֲא .Ûıֶַנת ַה Í Èְכֹת֧ ָ֔›Äר ֵאֶ֙פ֙ר ַעל־ר מ] ָ̇ ח  ַ֨̃ ִ̇  ַו

ָקה׃   Fְוָזע f˚ָה֖ל fֶל Ẏ È ַו ָ֔›Äַעל־ר È֙ם ָיָד‡ֶ Ṁ יָה 20ַו יָה ַאְבָ‹֣ל˚ם ָאחִ֗ אֶמר ֵאלֶ֜ ֹ֨ Ìַו 

 f XÊיִתי ֶאת־ִל H› ָ̇ יf ֔הÍא ַאל־ י ַהֲחִר֙יִ‹֙י ָאח> ה ֲאח˚ת� ָ֞̇ ה ִעָּמf֒ ְוַע Iָהי fַ֮הֲאִמי֣נ˚ן ָאִחי

יָה׃   qית ַאְבָ‹֥ל˚ם ָאח XÊ ה ֵממָ֔ ָמ֙ר ְוֹ‹֣ ָ̇ ֶ‹ב  �̇ ה ַו {Îר ַה IבËָת 21ַל Yע א ד ָ‹מַ֕ ֶלËָ fִו֔ sְוַהּמ 

ד׃   ַחר ֖ל˚ ְמֹאֽ HÌֶּלה ַו ים ָהא3 jָברËְל־ַהÔָ22 ע Iר ַאְבָ‹֛ל˚ם ִעם־ַאְמ֖נ˚ן ְלֵמר �Êא־ִד ֹֽ  ְול
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ר ֲאֹחֽת˚׃ מ] ָ̇ ת  Xה א ָ֔Úר ִע s›ַב֙ר ֲאËְא ַאְבָ‹ל˚֙ם ֶאת־ַאְמ֔נ˚ן ַעל־ י־ָ‡נ� qÔ פְוַעד־֑ט˚ב

א23 ִים ַוÌְִקר] nר ִעם־ֶאְפר s›ַעל ָח֖צ˚ר ֲא uבÊְ ֽגְֹזִזי֙ם ְלַאְבָ‹֔ל˚ם Íְה֤יÌִים ַו ִים ָימִ֔ hְיִה֙י ִלְ‹ָנת Kו 

ֶלf׃   י ַהּמ{ YנÊְים 24ַאְבָ‹֖ל˚ם ְלָכל־ jא ֹגְזז אֶמר ִהÚֵה־נ] ֹ֕ Ìַו fֶל א ַאְבָ‹ל˚֙ם ֶאל־ַהּמֶ֔ ֹ֤  ַוÌָב

z׃   }Ëיו ִעם־ַעְב ֶלf ַוֲעָבד) lא ַהּמ ֶלf־נ] cי z {Ëִנ֙י25ְלַעְבÊְֶאל־ַאְבָ‹֗ל˚ם ַאל־ fֶל אֶמר ַהּמֶ֜ ֹ֨ Ìַו 

הÍ׃   cְיָבֲרכ Kֶכת ו Zה ָלל א־ָאב] ֹֽ יz ַוÌְִפָרץ־Ê֛˚ ְול ד ָעל} QÊא ִנְכ ֹ֥ נÍ ְול א ֵנֵל� Ôֻּלָ֔ Mַאל־נ

26 f Xָּמה ֵיל ֶלf ל] ̊֙ ַהּמֶ֔ אֶמר ל ֹ֤ Ìי ַו bַאְמ֣נ˚ן ָאח Íנ (̇ א ִא ֶלf־נ] cא י ֹ֕  ַוÄÌֶ֨מ֙ר ַאְבָ‹֔ל˚ם ָול

f׃   F׃27ִעּמfֶל י ַהּמ{ YנÊְל־Ôָ ת Xֶאת־ַאְמ֔נ˚ן ְוא ֙̊ ח ִא˙ ס ַוÌְִפָרץ־Ê֖˚ ַאְבָ‹֑ל˚ם ַוÌְִ‹ל\

ם 28 י ֲאֵליכֶ֔ <̇ א Ôְ֨ט˚ב ֵלב־ַאְמ֤נ˚ן ÌַÊִַ֙י֙ן ְוָאַמְר ר ְר֣אÍ ָנ֠ יו ֵלאֹמ֗  ַוְיַצ֩ו ַאְבָ‹֨ל˚ם ֶאת־ְנָעָר֜

 Íִוְה֥י Íם ִחְז֖ק יִתי ֶאְתכֶ֔ <Íֹנִכ֙י ִצ Fי א �Ô ֲה֗ל˚א Íא nיר ִ̇ ם ֹא֖ת˚ ַאל־ ṫ ַהÍÔ֧ ֶאת־ַאְמ֛נ˚ן ַוֲהִמ

ִיל׃   Fי 29ִלְבֵני־ח gנÊְל־Ôָ ׀ Íמ ה ַאְבָ‹֑ל˚ם ַוÌָק¢ (Íר ִצ t›ֲאÔַ י ַאְבָ‹ל˚֙ם ְלַאְמ֔נ˚ן Ìֲַע֞‡Í ַנֲער� Kו 

סÍ׃   iנÌַָו ˚Ëְ֖רıִי‹ ַעל־ Hא Í֛בÔְְרÌִ Kו fֶל ד30ַהּמֶ֗ jוËָָאה ֶאל־ ה בָ֔ Iְוַהְ·ֻמע fֶר ֔Ëֶָּמה ַב gְיִה֙י ה Kו 

ד׃ Fם ֶאח Zר ֵמה uא־נ˚ת ֹֽ ֶלf ְול י ַהּמֶ֔ gנÊְל־Ôָה ַאְבָ‹ל˚֙ם ֶאת־ MÔר ִה ָקם 31סֵלאֹמ֑ �Ìַו 
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ים׃ qי ְבָגד Yים ְקֻרע jב ָ̂ יו ִנ ְרָצה ְוָכל־ֲעָבד] nב א hÔ›ְÌִיו ַו ע ֶאת־Êְָגד) uְקרÌִַו fֶל lסַהּמ

ים 32 ת Ôָל־ַהÚְָער� gר ֲאֹדִנ֙י א אֶמר ַאל־יÄמ\ ֹ֗ Ìד ַו י־ָדִו֜ qה ֲאח ב ׀ Êֶן־ִ‹ְמעָ֨ Iַען י˚ָנד ֡Ìַַו 

ה ִמÌ˚֙ם ַעÚֹ֔ת˚ ה ‡Íמָ֔ Iי ַאְבָ‹ל˚֙ם ָהְית �ıי־ַעל־ qÔ ת י־ַאְמ֥נ˚ן ְלַבË֖˚ מ3 qÔ Íית י־ַהֶּמֶ֙ל� ֵהמִ֔ cנÊְ

ר ֲאֹחֽת˚׃   מ] ָ̇ ת  Xי 33א YנÊְל־Ôָ ר ר ֵלאֹמ֔ IבËָ ֙̊ Êֶאל־ִל fֶל י ַהּמ� ה ַאל־ָיֵ‡֩ם ֲאֹדִנ֨ ָ֡̇  ְוַע

ת׃ cמ ˚Ë֖י־ִאם־ַאְמ֥נ˚ן ְלַב qÔ Íת ֶלf מ3 Ẑֶֹפ֙ה 34פַהּמ ַער ַה \Úא ַה ָ֞‚Ìִח ַאְבָ‹֑ל˚ם ַו QְברÌִַו 

ר׃   Fד ָהה û יו ִמ ֶרf ַאֲחר) lËים ִמ Hב ֹהְלכ ה ַעם־ַר֜ ֵ֨Úְרא ְוִה ֗Ìַיו] ַו אֶמר 35ֶאת־ֵעינ˚ [ֵעיָנ֔ ֹ֤ Ìַו 

ה׃   Fן ָהי YÔ |Ëְר ַעְב uְדבÔִ Íא nÊ fֶל Zי־ַהּמ cה ְבנ YÚִה fֶל י ׀ Ôְַכּלֹ֣ת˚ 36ֽי˚ָנָד֙ב ֶאל־ַהּמֶ֔  ַוְיה>

י  jכÊְ Í֕כÊָ יו ם ַוÌְִבÍÔ֑ ְוַגם־ַהֶּמֶ֙ל� ְוָכל־ֲעָבָד֔ אÍ ַוÌְִ‡֥אÍ ק˚ל) ָ֔Ê י־ַהֶּמֶ֙ל� cה ְבנ �Úר ְוִה ֵ֗Êְלַד

ד׃   ֶלÍ›֑Áְ fר Áָ37֥ד˚ל ְמֹאֽ sמ [דÍַעִּמי֖ה] רÍן־ַעִּמיחÊֶ י uְלמ ַ̇ ֶלf ֶאל־ �Ìח ַו  ְוַאְבָ‹֣ל˚ם Êַָר֔

ים׃ qמÌָל־ַהÔָ ˚֖נÊְל ַעל־ YÊְתַאÌִ38ַו › ֹ֥ ם ָ‹ל ֶלÍ›֑Áְ fר ַוְיִהי־‹) gÌח ַו QרÊָ ְוַאְבָ‹֥ל˚ם 

ים׃   qת׃39ָ‹נ cי־מ qÔ ם ַעל־ַאְמ֖נ˚ן uי־ִנח qÔ את ֶאל־ַאְבָ‹֑ל˚ם Xָלצ fֶל ד ַהּמֶ֔ ַכל֙ Ëָו> ְ̇ ס ַו

ֶלf ַעל־ַאְבָ‹ֽל˚ם׃  1 14 Zב ַהּמ Yי־ל qÔ ה nן־ְצֻריÊֶ ב Iַדע י˚א XÌ֔ק˚ָעה 2 ַו ְ̇ ח י˚ָא֙ב   ַוÌְִ‹ל\

2 Samuel  ֵאלÍב ְ‹מ

38



ֶבל  א ִבְגֵדי־אֵ֗ Iא ְוִלְבִ‹י־נ ְתַאÊְִלי־ָנ֞ qֶליָה ה אֶמר ֵא֠ ֹ֣ Ìה ַו nה ֲחָכמ I·ם ִא ח ִמ·) ũ Ìִַו

ת׃   cֶלת ַעל־מ ZÊים ִמְתַא ִ֔Êים ַר ה ָימ> ה ֶז֚ ית Ôְִא·ָ֗ ֶמן ְוָהִי֕ ֙סÍִכ֙י ‹ֶ֔ ָ̇  Íָבא֙ת 3ְוַאל־

יָה׃   qפÊְ ים jָברËְב ֶאת־ַה ֶ‡ם י˚א~ �Ìה ַו {Îר ַה IבËָÔַ יו ְ̇ ֵאל) ְר uÊְוִד fֶל ˙Äֶמר 4ֶאל־ַהּמֶ֔  ַו֠

ָעה  H›˚אֶמר ה ֹ֖ חÍ ַו˙ ṅ ›ְ ִ̇ ְרָצה ַו Qיָה א lıל ַעל־ַא ֧ıֹ ִ̇ ֶלf ַו ֹקִעי֙ת ֶאל־ַהּמֶ֔ ְ̇ ה ַה M·ָהִא

ֶלf׃ ָמת 5סַהּמ{ [Ìִני ַו ה א) ה־ַאְלָמנ] F·ל ִא אֶמר ֲאב~ ֹ֗ f ַו˙ nַמה־ּל fֶל Zַהּמ È  ַוÄÌֶֽמר־ל]

י׃   q›ד 6ִאי ם ַוÔ֧Ìַ˚ ָהֶאח~ יֵניה} cÊ יל ĵ ין ַמ Yה ְוא ים ַוÚָÌִ֤צÍ ְ‹ֵניֶה֙ם Êַָ‚ֶד֔ י ָבִנ֔ gנ›ְ zְ֙ת Fְלִ‹ְפחÍ 

ֶמת ֹאֽת˚׃   [Ìד ַו י ׀ 7ֶאת־ָהֶאח) נ> ְ̇  Íְ֙מרÄÌַֽו z ה ַעל־ִ‹ְפָחתֶ֗ ל־ַהִּמְ‹ıָחָ֜ Fָמה כ  ְוִהÚֵ֩ה ָק֨

 ÍÊְ֗וִכ › ם ֶאת־ַהÌ˚ר3 hÁ יָדה jג ְוַנְ‹מ ר ָהָר֔ s›ֶפ‹ ָאִחי֙ו ֲא יו Íְנִמֵת֙הÊְ Í֙נ� ה ָאחִ֗ gÔֶאת־ַמ

י  Yנıְית ַעל־ jֵאר›ְÍ ם Y› י י ‡˚ם [ִ‡ים־]ְלִאי‹. �̇ ָרה ְלִבְל ר ִנְ‹אָ֔ s›֙י ֲא ִ̇ ַחְל KÁֶאת־

ה׃ F׃  8פָהֲאָדמfִי Fה ָעל tÍי ֲאַצ jַוֲאנ f י ְלֵבית3 ה ְלכ> ֶלf ֶאל־ָהִא·) lאֶמר ַהּמ ֹ֧ Ìַו 

י 9 bית ָאב gÊֶהָע֖�ן ְוַעל־ fֶל lי ַהּמ Hי ֲאֹדנ ֶלf ָעלַ֞ ק˚ִעי֙ת ֶאל־ַהּמֶ֔ ְ̇ ה ַה M·אֶמר ָהִא ֹ֜  ַו˙

י׃ qְוִכְס֖א˚ ָנק fֶל tיף 10סְוַהּמ Hא־ֹיס ֹֽ י ְול ֲהֵבא֣ת˚ ֵאלַ֔ Kר ֵאַלִ֙י� ו �Êְמַד Kה fֶל אֶמר ַהּמ} ֹ֖ Ìַו 
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f׃   FÊ ַעת uת] 11֖ע˚ד ָלג ַ֞Êֵמַהְרִבית [ֵמַהְר zי ה ֱאלֹהֶ֗ Iֶאת־ְיהו fֶל א ַהּמֶ֜  ַו˙Äֶמ֩ר ִיְזÔָר־ָנ֨

 f XנÊְ ת uל ִמַ‚ֲער ֛ıֹה ִאם־ִי י ַוÄÌֶ֨מ֙ר ַחי־ְיהָו֔ bנÊְֶאת־ Íיד jא ַיְ‹מ ֹ֥ ת ְול ל ַהËָ֙ם ְלַ‹חֵ֔ Áֹא�

ְרָצה׃   Fאֶמר 12א ֹ֖ Ìר ַו nבËָ fֶל Zי ַהּמ Hא ִ‹ְפָחְת� ֶאל־ֲאֹדנ ַדÊֶר־נ� ְ̇ ה  ִא·ָ֔ Fאֶמ֙ר ה ֹ֨  ַו˙

ִרי׃ cÊËַ13סfֶל ר ַהּמֶ֜ ֵ֨ÊËִַמÍ ים bם ֱאלֹה hאת ַעל־ע ֹ֖ ה Ôָז ָ̇ ְב ָּמה ָח‹� ה ְול� ִא·ָ֔ Fאֶמ֙ר ה ֹ֨  ַו˙

ת־ִנËְֽח˚׃   ֶלf א{ Zיב ַהּמ H›י ָה .̇ ם ְלִבְל ר ַהÎֶ֙ה Ôְָא‹ֵ֔ MבËָת ְוַכַּמִ֙י֙ם 14ַהÍי־֣מ˚ת ָנ֔מÔִ 

ח uËי ִי .̇ ֲחָ‹֔ב˚ת ְלִבְל Kֶפ‹ ְוָחַ‹֙ב מ א ֱאלִֹהי֙ם ֶנ֔ M‚א־ִי ֹֽ פÍ ְול א ֵיָאס3 ֹ֣ ר ל Z›ְרָצה ֲא ים אַ֔ ַהÁָÚִר>

ח׃   FËִנ ÍÚ Zִני15ִמּמ vְרא cי י HÔ ה ֔Îֶר ַה IבËֲָאֹדִנ֙י ֶאת־ַה fֶל ר ֶאל־ַהּמ� ֵ֨Êאִתי ְלַד ָ֜Êה ֲאֶ‹ר־ ָ̇ ַע  ְו֠

ר ֲאָמֽת˚׃   uבËְֶאת־ fֶל Zה ַהּמ t‡י ַיֲע ֶלf אÍל� א ֶאל־ַהּמֶ֔ IÚָרה־Êְֲאַד zְ֙ת Fאֶמר ִ‹ְפח ֹ֤ ם ַו˙ nָהע

ַחד 16 י ְוֶאת־Êְִנ֙י ַי֔ יד ֹאת� י‹ ְלַהְ‹מִ֨ bף ָהא hÔיל ֶאת־ֲאָמ֖ת˚ ִמ Ĥ ֶלf ְלַה ע ַהּמֶ֔ hי ִיְ‹מ ֚Ôִ 

ים׃   qת ֱאלֹה QֲחלÚַ qי ׀ 17מ <Ô ה nחÍִלְמנ fֶל Zי ַהּמ Hַבר־ֲאֹדנËְ א ~Úְהֶיה־ qי yְת Iאֶמ֙ר ִ‹ְפח ֹ֨  ַו˙

f׃ Fי ִעּמ Hְיה zי Zה ֱאלֹה יהו] Kע ו ע֙∞ ַהÏ֣˚ב ְוָהָר֔ י ַהֶּמֶ֙ל� ִלְ‹ֹמ֨ ן ֲאֹדנ� gÔ ים f ָהֱאלֹהִ֗ hַמְלאÔְ

ל 18פ gי ֹ‹א jר ָאֹנכ t›ר ֲא י ִמֶּמÚִ֙֙י Ëָבָ֔ א ְתַכֲחד� ה ַאל־ָנ֨ ִא·ָ֔ Iֶמ֙ר ֶאל־הÄÌַ֨ו fֶל ַען ַהּמֶ֗ hÌַו 
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ֶלf׃   י ַהּמ{ Hא ֲאֹדנ ה ְיַדÊֶר־נ) ִא·ָ֔ Fאֶמ֙ר ה ֹ֨ f ַו˙ n19ֹאת f (̇ ב ִא ד י˚א~ uֲהי fֶל אֶמר ַהּמֶ֔ ֹ֣ Ìַו 

יל  ין Íְלַהְ‡מִ֗ ‹ ׀ ְלֵהמ> ֶלf ִאם־א> י ַהּמֶ֜ י־ַנְפְ‹z֩ ֲאֹדִנ֨ cאֶמר ח ֹ֡ ה ַו˙ I·ַען ָהִא ḣ את ַו ֹ֑ Êְָכל־ז

ת Yא yְת Fי ִ‹ְפח ם Êְפ> ִני ְו֗הÍא ָ‡֚ ֔Íָא ִצÍי˚ָא֙ב ֣ה �Ëְי־ַעְב qÔ fֶל י ַהּמֶ֔ ל ֲאֶ‹ר־ÊֶËִ֙ר ֲאֹדנ> ֤Ôִֹמ

ֶּלה׃   cים ָהא jָברËְל־ַהÔָ20 ב ה ַעְב�Ëְ י˚א) ר ָע‡~ י ַהËָבָ֔ gנıְ֙ב ֶאת־Êֵר ַסÍְלַבֲע֤ב 

ר  t›ל־ֲאÔָת־ ַעת א{ Qים ָלד f ָהֱאלֹהִ֔ hָחְכַמ֙ת ַמְלאÔְ ם י ָחכָ֗ ה ַואֹדנ> {Îר ַה IבËֶָאת־ַה

ֶרץ׃ FאÊָב21ס Y›ָה f ה ְול� {Îר ַה IבËָיִתי ֶאת־ַה j‡א ָע ב ִהÚֵה־נ] אֶמר ַהֶּמֶ֙ל� ֶאל־י˚אָ֔ ֹ֤ Ìַו 

ַער ֶאת־ַאְבָ‹ֽל˚ם׃   QÚ22ֶאת־ַה fֶל ֶרf ֶאת־ַהּמ} Iַוְיב Íח Q̇ ›ְÌְִרָצה ַו יו א� ב ֶאל־ıָנ]  ַוıֹÌִל֩ י˚אָ֨

ה  ֶלf ֲאֶ‹ר־ָע‡] י ַהּמֶ֔ ן Êְֵעיֶנ֙יz֙ ֲאֹדנ> אִתי ח� ע ַעְבÔִ  Ëְי־ָמצָ֨ ב ַהÌ˚֩ם ָיַד֨ אֶמר י˚אָ֡ ֹ֣ Ìַו

z]׃   }Ëַעְב] ˚Ëר ַעְב uבËְֶאת־ fֶל Zא ֶאת־ַאְבָ‹֖ל˚ם 23ַהּמ YבÌָָרה ַוÍ›֑Áְ fֶל gÌב ַו ָקם י˚א) [Ìַו 

ִם׃ Fל›ָÍב ַאְבָ‹ל˚֙ם 24פְיר ֤ÛֹÌִה ַו א ִיְרא} ֹ֣ י ל QָפנÍ ˚י֔תÊֵב ֶאל־ ֣Ûֹאֶמר ַהֶּמֶ֙ל� ִי ֹ֤ Ìַו 

ה׃ Fא ָרא ֹ֥ ֶלf ל Zי ַהּמ YְפנÍ ˚י֔תÊֵה 25סֶאל־ lה ִאי‹־ָיפ  Íְכַאְבָ‹֗ל˚ם לÄ־ָהי�

ָיה ֖ב˚ ֽמÍם׃   ד ָקְדֳק֔ד˚ לÄ־ה] hְוע ֙̊ ף ַרְגל \Ôד ִמ ל ְמֹא֑ gל ְלַהּל Xָכל־ִיְ‡ָראÊְ26 ֮̊  Íְֽבַגְּלח
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יו ְוִגְּל֑ח˚ ְוָ‹ַקל֙  ד ָעל) Yי־ָכב qÔ ∞ח ר ְיַגּלֵ֔ s›ִמי֙ם ֲאÌָים ׀ ַל ֙ץ ָימ� ֵ̃ ָהָיה ִמ ̊֒ ו� ›Äֶאת־ר

ֶלf׃   ֶבן ַהּמ{ tאÊְ ים jִים ְ‹ָקל uָמאת ˚›֔Äר ר hים 27ֶאת־ְ‡ע ה ָבִנ֔ I›˚ְלַאְבָ‹ל˚֙ם ְ‹ל Íְל֤דÍָ qÌַו 

ה׃ ת ַמְרא{ uה ְיפ ה ִא·) יא ָהְיתָ֔ ר ה> nמ ָ̇  È Iמ›ְÍ ת Qת ַאח uבÍב ַאְבָ‹֛ל˚ם 28פ›ֶ 1Ìַו 

ה׃   Fא ָרא ֹ֥ ֶלf ל Zי ַהּמ YְפנÍ ים bִים ָימ hִם ְ‹ָנת Qל›ָÍירÊִ29∞ח ֹ֤ ב ִלְ‹ל ח ַאְבָ‹֜ל˚ם ֶאל־י˚אָ֗  ַוÌְִ‹לַ֨

ה ָלֽב˚א׃   א ָאב) ֹ֥ ית ְול ח ע˚֙ד ֵ‹ִנ֔ uל›ְÌִיו ַו nה ָל֣ב˚א ֵאל א ָאב) ֹ֥ ֶלf ְול ̊֙ ֶאל־ַהּמֶ֔ ֹאת

ֵתיָה 30 ִ̂ ים ְל֖כÍ ְוה˚ ם ְ‡ֹעִר֔ I›ב ֶאל־ָיִד֙י ְול˚־ Mת י˚א יו ְראÍ֩ ֶחְלַק֨ אֶמר ֶאל־ֲעָבָד֜ ֹ֨ Ìַו 

‹׃ cאÊָ ה י ַאְבָ‹֛ל˚ם ֶאת־ַהֶחְלק) תÍ ַעְבד1 ִ֜̂ Ìַַו › י֣תÍָה] ָבא3 ִ̂ ב 31פ[ְוַה ָקם י˚אָ֔ IÌַו 

י  jה ֲאֶ‹ר־ל z ֶאת־ַהֶחְלק] lֲעָבד Íית �̂ ָּמה ִה Iיו ל אֶמר ֵאלָ֔ ֹ֣ Ìְיָתה ַו nÊא ֶאל־ַאְבָ‹֖ל˚ם ַה ֹ֥ ַוÌָב

‹׃   cאÊָ32 ה ְוֶאְ‹ְלָח֩הÚָ א ֵה֠ ֹ֣ Ê ר יz ׀ ֵלאֹמ֡ sי ֵאל ִ̇ ְח hה ָ‹ל gÚב ִה אֶמר ַאְבָ‹֣ל˚ם ֶאל־י˚אָ֡ ֹ֣ Ìַו 

י  gנıְ ה ֶאְרֶא֙ה ָ֗̇ ם ְוַע n›ד ֲאִני־ י ֹע֣ jר ֥ט˚ב לÍ›֔Áְ֙אִת֙י ִמÊָ ָּמה Mר ל ֶלf ֵלאֹמ֗ ֹאְתz֙ ֶאל־ַהּמֶ֜

ִני׃   Fי ָע֖�ן ֶוֱהִמת HÊְוִאם־ֶי‹־ fֶל א 33ַהּמֶ֔ MְקרÌִַו ֒̊ ב ֶאל־ַהֶּמֶלf֮ ַוÁֶÌַד־ל Iא י˚א ֹ֨  ַוÌָב

ק  u·Ìִַו fֶל י ַהּמ} gְרָצה ִלְפנ Qיו א ~ı֧ל˚ ַעל־ַא Íח ַ֨̇ ›ְÌִַו fֶל א ֶאל־ַהּמֶ֔ ֹ֣ ֶאל־ַאְבָ‹ל˚֙ם ַוÌָב
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ֶלf ְלַאְבָ‹ֽל˚ם׃ Zפַהּמ 

ים1 15 Hי‹ ָרצ jים א H·ים ַוֲחִמ bה ְוֻסס ̊֙ ַאְבָ‹֔ל˚ם ֶמְרÔָב) ַע‡ ל \Ìן ַו ֲחֵרי כֵ֔ hְיִה֙י ֵמא Kו 

יו׃   Fי‹ 2ְלָפנ י Ôָל־ָהא> ַער ַוְיהִ֡ n·ַה fֶר sË ד Qד ַעל־י  ְוִהְ‹Ôִי֙ם ַאְבָ‹֔ל˚ם ְוָעמַ֕

ה tÎי־ִמ cאֶמר א ֹ֗ Ìא ַאְבָ‹֤ל˚ם ֵאָלי֙ו ַו ט ַוÌְִקָר֨ ָ֗ı›ְַלִּמ fֶל ר־ִיְהֶיה־ּל˚־ִרי֩ב ָל֨ב˚א ֶאל־ַהּמֶ֜ ֲא‹{

z׃   }Ëל ַעְב Xי־ִיְ‡ָרא cד ִ‹ְבט uאֶמר ֵמַאח ֹ֕ Ìה ַו ָ̇ ה 3ִעי֙ר אַ֔ Yאֶמר ֵאָלי֙ו ַאְבָ‹֔ל˚ם ְרא ֹ֤ Ìַו 

ֶלf׃   ת ַהּמ{ Yע∞ ֵאין־ְל| ֵמא Yים ְוֹ‹מ bְנֹכחÍ ים z ט˚ב> Zִני 4ְדָבר Yֶמ֙ר ַאְבָ‹֔ל˚ם ִמי־ְיִ‡מÄÌַ֨ו 

יו׃   q̇ ט ְוִהְצËְַק (ı›ְִמÍ יב Hר־ִיְהֶיה־ּל˚־ר י‹ ֲא‹{ י ָי֥ב˚א Ôָל־א. ֶרץ ְוָעלַ֗ nאÊָ ט Xְוָהָי֙ה 5ֹ‹פ 

ַ‹ק ֽל˚׃   יק ֖ל˚ ְונ] Hח ֶאת־ָי֛ד˚ ְוֶהֱחז ֲח֖�ת ֑ל˚ ְוָ‹ל� ַ̇ י‹ ְלִהְ‹ ַע‡ ַאְבָ‹֜ל˚ם Êִ6ְקָרב־אִ֔ ֨Ìַַו 

ב  X֙ב ַאְבָ‹֔ל˚ם ֶאת־לÚֵַוְיַג fֶל ט ֶאל־ַהּמ} (ı›ְַלִּמ Íא ֹ֥ ל ֲאֶ‹ר־ָיב ר ַהÎֶ֙ה ְלָכל־ִיְ‡ָראֵ֔ MבËָÔַ

ל׃ cי ִיְ‡ָרא Y›ֲלָכה 7פַאְנ gא fֶל אֶמר ַאְבָ‹ל˚֙ם ֶאל־ַהּמֶ֔ ֹ֤ Ìה ַו nים ָ‹נ ץ ַאְרÊָע> X̃ י ִמ  ַוְיהִ֕

ה Êְֶחְבֽר˚ן׃   יהו) Kי ל ִ̇ ְר uי ֲאֶ‹ר־ָנד ם ֶאת־ִנְדר. א ַוֲאַ‹ּל� ָ֗Ú8 י Ḣ ר ַעְבÊְ yËְִ‹ְב hי־ֵנֶ֙ד֙ר ָנדÔִ 

ה׃   Fי ֶאת־ְיהו j̇ ִם ְוָעַבְד ִני ְיהָו֙ה ְי֣רÍָ‹לַ֔ ר ִאם־ְיִ‹יב [ָי֨‹˚ב] ְיִ‹יב� ם ֵלאֹמ֑ ִבְג֛‹Íר Êֲַאר)
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ֶלf ֶחְבֽר˚ָנה׃9 YÌָקם ַו (Ì֑ל˚ם ַו›ָÊְ f gל fֶל Zֶמר־֥ל˚ ַהּמÄÌֽח ַאְבָ‹ל˚֙ם 10פ ַו  ַוÌְִ‹ל\

 f uם ָמל ֶ֕̇ ר ַוֲאַמְר ר Ôְָ‹ְמֲעֶכ֙ם ֶאת־֣ק˚ל ַהֹ·פָ֔ ל ֵלאֹמ֑ Xי ִיְ‡ָרא Yָכל־ִ‹ְבטÊְ ים ְמַרÁְלִ֔

ים11ַאְבָ‹֖ל˚ם Êְֶחְבֽר˚ן׃   ים ְוֹהְלכ> jִם ְקֻרא ִים ִאי֙‹ ִמי֣רÍָ‹לַ֔  ְוֶאת־ַאְבָ‹֗ל˚ם ָהְל֞כÍ ָמאת\

ר׃   FבËָל־Ôָ Íא ָיְד֖ע ֹ֥ ם ְול nד 12ְלֻתּמ ץ Ëִָו֗ gי י˚ע ילִֹנ֜ qÁֶפל ַה ְבָ‹ל˚ם ֶאת־ֲאִחיֹת֨ ח ַא֠ hל›ְÌִַו 

ב ֶאת־ַאְבָ‹ֽל˚ם׃ f ָור) Yם ה˚ל ץ ְוָהע~ ֶ‹֙ר ַאּמִ֔ ֙ ֶ̃ י ַה ים ַוְיה� bָבחÎְָזְב֖ח˚ ֶאת־ַהÊְ ה ֹ֔ ̊֙ ִמÁִל ִעיר cמ

י ַאְבָ‹ֽל˚ם׃  13 Yל ַאֲחר Xי‹ ִיְ‡ָרא Hה ֶלב־א ר ָהי~ ד ֵלאֹמ֑ jוËָיד ֶאל־ ִ֔Áַהַּמ Ä֙בÌָאֶמר 14 ַו ֹ֣ Ìַו 

ה  נÍ ְפֵליט) ְהֶיה־ּל] q־תÄי ל .Ô ָחה ˚ ִבירÍָ‹ַלִ֙֙ם ֣קÍמÍ ְוִנְבָר֔ ֤̇ יו ֲאֶ‹ר־ִא ִוד ְלָכל־ֲעָבָד֨ ֠Ëָ

יר jה ָהע [Ôה ְוִה ָרעָ֔ Iֶאת־ה Í֙יח∞ ָעֵל֙ינ �Ëְוִה Í֙ר ְוִהִ‚ָג֙נ ֶכת ıֶן־ְיַמה� י ַאְבָ‹֑ל˚ם ַמֲה֣רÍ ָללֶ֗ gנıְִמ

ֶרב׃   Fה15ְלִפי־ח YÚִה fֶל Zי ַהּמ Hר ֲאֹדנ ל ֲאֶ‹ר־ִיְבח� ֶלÔְ fֹכ֧ ֶלf ֶאל־ַהּמ} Zי־ַהּמ cַעְבד Íְמ֥רÄÌַו 

יz׃   ים 16ֲעָבד{ j›ַלְג qı ים ֶ‡ר ָנ‹. ת ע� gא fֶל ב ַהּמֶ֗ יו ַוÌֲַעֹז֣ nַרְגלÊְ ˚י֖תÊְֵוָכל־ fֶל lא ַהּמ YצÌֵַו 

ִית׃   FÊר ַה ק׃  17ִלְ‹ֹמ֥ Fית ַהֶּמְרח YÊ Íַעְמ֖דÌַיו ַו nַרְגלÊְ ם ֶלf ְוָכל־ָהע) lא ַהּמ YצÌֵַו 

ים ֵ‹‹־ֵמ֣א˚ת 18 ִ֞̇ Áִל־ַה Fי ְוכ bֵלתıְי ְוָכל־ַה jֵרתÔְים ַעל־ָי֔ד˚ ְוָכל־ַה  ְוָכל־ֲעָבָדי֙ו ֹעְבר>
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ֶלf׃   י ַהּמ{ Yנıְים ַעל־ jת ֹעְבר ַ֔Áִמ ֙̊ אÍ ְבַרְגל MÊי‹ ֲאֶ‹ר־ י 19אִ֗ ḣ אֶמר ַהֶּמֶ֙ל� ֶאל־ִא ֹ֤ Ìַו 

ה  (̇ ה ַא tלÁֹה ְוַגם־ ָ̇ י אַ֔ י־ָנְכר> qÔ ב ִעם־ַהֶּמֶ֙ל� נÍ›֣ Íב ְו‹� ṅ ה ִא (̇ Áַ fם־ַא ָּמה ֵתל� י ל� ִ֔̇ Áִַה

z׃   ל 20ִלְמק˚מ{ uע f י ה˚לֵ֔ ֶכת ַוֲאנ> יֲע�] ִעָּמ֙נÍ֙ ָללֶ֔ qֲאנ] zם ֲאנ˚ֲע˚Ìְ֞וַה z ֣מ˚ל ׀ Ê˚אֶ֗ ְ̇  

ת׃   ֶסד ֶוֱאמ{ tח f יz ִעּמ) lב ֶאת־ַאח Í›֣ fב ְוָה‹1 י ה˚ל3 j21ֲאֶ‹ר־ֲאנ fֶל Zי ֶאת־ַהּמ �̇ ַען ִא �Ìַו 

 fֶל י ַהּמֶ֗ ם ׀ ֲאֹדנ> I·ְהֶיה־ qר י t›ְמ֞ק˚ם ֲאÊִי ִאם־ ֠Ôִ fֶל י ַהּמֶ֔ ה ְוֵח֙י ֲאֹדנ> ר ַחי־ְיהָו֗ ַוÄÌמ�

z׃   }Ëה ַעְב tם ִיְהי ים Ôִי־‹) ֔Ìִר 22ִאם־ְלָמֶ֙ו֙ת ִאם־ְלַח f ַוֲעֹב֑ gי ל Q̇ אֶמר Ëָו.ד ֶאל־ִא ֹ֧ Ìַו 

˚׃   ֽ̇ ר ִא t›ף ֲא QÏיו ְוָכל־ַה ֙י ְוָכל־ֲאָנ‹ָ֔ ִ̇ Áִי ַה \̇ ר ִא Ìֲַעֹב֞ Kִכי֙ם ֣ק˚ל 23ו˚Ê ֶרץ  ְוָכל־ָהאָ֗

fֶר Zֵני־דıְים ַעל־ ַחל ִקְד֔ר˚ן ְוָכל־ָהָע֙ם ֹעְבִר֔ hנÊְ ֹעֵב֙ר fֶל ים ְוַהּמֶ֗ bְבר ם ֹעֽ Áָ֔ד˚ל ְוָכל־ָהע)

ר׃   FÊים 24ֶאת־ַהִּמְד ית ָהֱאלֹהִ֔ ˚ ֽנְֹ‡ִאי֙ם ֶאת־ֲאר˚֙ן Êְר> ֗̇ ם ִא <Ìל־ַהְלִו Fה ַגם־ָצ֜ד˚ק ְוכ ֵ֨Úְוִה 

יר׃   qם ַלֲע֥ב˚ר ִמן־ָהע ם Ôָל־ָהע) ֹ֥̇ ר ַעד־ nַעל ֶאְבָית QÌים ַו ֙קÍ֙ ֶאת־ֲא֣ר˚ן ָהֱאלֹהִ֔ ִ̂ Ìַַו

ה 25 י ְיהָו֔ gֵעינÊְ א ֵח֙ן יר ִאם־ֶאְמצ] bים ָהע jב ֶאת־ֲא֥ר˚ן ָהֱאלֹה אֶמר ַהֶּמֶ֙ל� ְלָצ֔ד˚ק ָה‹� ֹ֤ Ìַו 

הÍ׃   cִני ֹא֖ת˚ ְוֶאת־ָנו uִני ְוִהְרא י 26ֶוֱהִ‹בַ֕ ֲעֶ‡ה־ּלִ֕ Kי י f ִהְנִנ֕ nÊ י ִ̇ ְצ Qא ָחפ ֹ֥ ר ל ה יÄמַ֔ ֣Ôֹ ְוִא֙ם 
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יו׃ FֵעינÊְ ר ֖ט˚ב t›ֲאÔַָבה 27ס ה ‹£ ָ֔̇ ה ַא sן ֲהר˚א אֶמר ַהֶּמֶ֙ל� ֶאל־ָצ֣ד˚ק ַהÔֹהֵ֔ ֹ֤ Ìַו 

ם׃   כ{ ְ̇ ם ִא Zי ְבֵניכ Yר ְ‹נ ן Êֶן־ֶאְבָית~ ַעץ Êְִנ  ִויה˚ָנת� יר Êְָ‹֑ל˚ם ַוֲאִחימַ֨ jי 28ָהע  ְראÍ֙ ָאֹנכ>

י׃   qיד ל HÁם ְלַה Zר ֵמִעָּמכ ד Ê֥˚א ָדב~ hר ע nÊְר֖ב˚ת] ַהִּמְד KעÊְ] ַעְבר˚תÊְ ∞È ֶ‹ב29ִמְתַמְהמֵ֔ ֨Ìַָו 

ם׃   F› Í֖ב›ְÌִֵם ַו nל›ָÍים ְיר jר ֶאת־ֲא֥ר˚ן ָהֱאלֹה ה 30ָצ֧ד˚ק ְוֶאְבָית~ ד ֹעֶל֩ה ְבַמֲעלֵ֨  ְוָדִו֡

 Íָ֙חפ ˚ ֗̇ ם ֲאֶ‹ר־ִא Iף ְוָכל־ָהע f ָיח3 gא ֹהלÍי ְו֖הÍָח֔פ ֙̊ א‹ ל ֹ֥ ה ְור ה ׀ Íב˚כֶ֗ sים ֹעל ַהÎֵיתִ֜

ה׃   ה Íָבֹכֽ ֹ֖ י‹ רÄ֔‹˚ ְוָע֥לÍ ָעל ים 31א> jר›ְֹ̃ Êַ ֶפל ר ֲאִחיֹת֥ יד ֵלאֹמ֔ <Áְוָדִו֙ד ִה 

ה׃   Fֶפל ְיהו ת ֲאִחיֹת֖ uא ֶאת־ֲעצ ד ַסÔֶל־נ~ אֶמר Ëִָו֔ ֹ֣ Ìא 32ִעם־ַאְבָ‹֑ל˚ם ַו IÊ י ָדִו֙ד  ַוְיה�

 ˚ ֔̇ ְנ ָ̇ Ôֻ ∞֙עÍי ָק֙ר ִ֔Ôי ָהַאְר h›Íח ֙̊ ה ִלְקָראת �Úים ְוִה bם ֵלאלֹה ה ‹) tֲחו ַ̇ ר־ִיְ‹ א‹ ֲא‹{ ֹ֔ ַעד־ָהר

ה ַעל־רÄֽ‹˚׃   א׃  33ַוֲאָדמ) F‚י ְלַמ Qָת ָעל Hי ְוָהי ִ֔̇ ָ̇ ִא ְר hם ָעב ד ִא֚ bוËָ ˚אֶמר ֖ל ֹ֥ Ìַו 

ֲאִנ֙י 34 Kו zי ֶבד ָאב� sה ע ְהֶי֔ י ַהֶּמֶ֙ל� א{ Ṁ ְלַאְבָ‹ל˚֙ם ַעְבz֙Ëְ ֲאנ� ֗‹Íב ְוָאַמְר ָ̇ יר   ְוִאם־ָהע>

ֶפל׃   ת ֲאִחיֹתֽ uת ֲעצ Xי א ה לִ֔ İ z ְוֵהַפְר {Ëי ַעְב ה ַוֲאנ> (̇ ז ְוַע ם ָצ֥ד˚ק35ֵמאָ֔ ָ֔› zַ֙וֲה֤ל˚א ִעְּמ 

יד ְלָצ֥ד˚ק  ִ֕Á ַ̇  fֶל ית ַהּמֶ֔ gÊַמ֙ע ִמ›ְ ִ̇ ר  ה Ôָל־ַהËָָב֙ר ֲא‹� ים ְוָהָי֗ bֲהנÔֹר ַה ְוֶאְבָית)
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ים׃   qֲהנÔֹר ַה ן Í36ְלֶאְבָית) ַעץ ְלָצ֔ד˚ק ִויה˚ָנת) hם ֲאִחימ י ְבֵניהֶ֔ gם ִעָּמ֙ם ְ‹נ M›ה־Úִֵה 

עÍ׃   Fמ›ְ ִ̇ ר  t›ר ֲא י Ôָל־Ëָב) ם Êְָיָד֙ם ֵאלַ֔ �̇ ר Íְ‹ַלְח nד 37ְלֶאְבָית jה ָדו tי ֵרע �›Íא ח ֹ֥  ַוÌָב

ִם׃   Fל›ָÍא ְיר ֹ֖ ם ָיב ֹ֔ יר ְוַאְבָ‹ל bַער 1 16ָהע uא נ ה ִציב~ YÚא‹ ְוִה ֹ֔ ָהר cר ְמַע֙ט מ ד ָעב\  ְוָדִו֗

ים  ה ִצּמÍק. ֶחם Íֵמא� ִים לֶ֜ ים ַוֲעֵליֶה֩ם ָמאתַ֨ ים ֲחֻב‹ִ֗ ֶמד ֲחֹמִר֜ ֶ‹ת ִלְקָרא֑ת˚ ְוצֶ֨ ְמִפי־ֹב֖

ִין׃   Fֶבל י Yִיץ ְונ Qָאה ק YמÍ2 יָבא אֶמר ִצ֠ ֹ֣ Ìַו f nֶּלה ּל gא ָמה־א ֶלf ֶאל־ִציב) lאֶמר ַהּמ ֹ֧ Ìַו 

ִין  ֕Ìַים ְוַה ִ֙י֙ץ ֶלֱא֣כ˚ל ַהÚְָעִר֔ ַ̃ ֶחם] ְוַה ב ְוְלַהֶּלֶחם [ְוַהּל� ֗Ôִֹלְר fֶל ים ְלֵבית־ַהּמֶ֜ ַהֲחמ˚ִר֨

ר׃   FÊִּמְדÊַ ף XעÌָת ַה˚ ֥̇ ֶלf 3ִלְ‹ א ֶאל־ַהּמֶ֗ אֶמר ִציבָ֜ ֹ֨ Ìַו zי ה Êֶן־ֲאֹדנ} XÌְוַא fֶל אֶמר ַהּמֶ֔ ֹ֣ Ìַו 

י׃   qת ָאבÍת ַמְמְל֥כ Xל א ית ִיְ‡ָראֵ֔ gÊ ִל֙י Íיב ר ַהÌ֗˚ם ָי‹� י ָאמַ֔ <Ô ִם ב ÊִירÍָ‹לַ֔ g›˚֙ה יÚִֵה

יִתי 4 ֲחֵו֔ ַ̇ ›ְ qאֶמר ִציָב֙א ה ֹ֤ Ìת ַו›ֶ ר ִלְמִפי־ֹב֑ s›ל ֲא ֖Ôֹ yה ְל gÚא ִה אֶמר ַהֶּמֶ֙ל� ְלִצבָ֔ ֹ֤ Ìַו 

ֶלf׃   י ַהּמ{ Hֲאֹדנ zי ZֵעינÊְ ן Yי‹ 5ֶאְמָצא־ח ה ִמָ·֩ם אִ֨ gÚים ְוִה bרÍח KÊד ַעד־ jוËָ fֶל tא ַהּמ  Íב~

ל׃   cְמַקּלÍ א ָי֖צ˚א Yא ֹיצ י ֶבן־Áֵָר֔ ̊֙ ִ‹ְמע> ַחת Êֵית־ָ‹֗אÍל Íְ‹מ hı›ְא ִמִּמ ל 6י˚צֵ֜ �̃  ַוְיַס

ים ִמיִמי֖נ˚  ד ְוָכל־ָהָע֙ם ְוָכל־ַהÊֹÁִִר֔ bוËָ fֶל sי ַהּמ Xל־ַעְבדÔָד ְוֶאת־ ֲאָבִני֙ם ֶאת־Ëִָו֔ FÊ
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ַעל׃  Í7ִמְ‚מÄֽל˚׃   FÌִלÊְי‹ ַה Hים ְוא jמËָי‹ ַה Hא א א צ� Yְל֑ל˚ צ KקÊְ י jר ִ‹ְמע uה־ָאמ  ְוֹכֽ

ן ְיהָו֙ה 8 �̇ Ìִיו] ַו ָ֔̇ ְח ַ̇ ְח˙˚ [ ַ̇  ֙ ָ̇ ר ָמַלְ֙כ י ֵבית־ָ‹֗אÍל ֲא‹� gמËְ ל ׀ ֣Ôֹ ה יz ְיהָו֜  ֵהִ‹י֩ב ָעלֶ֨

ה׃   ָ̇ Fים א jמËָ ›י Hי א .Ô z ָעתֶ֔ IרÊְ z֙Úְְוִה z ד ַאְבָ‹֣ל˚ם Êְנ} QיÊְ ה אֶמר 9ֶאת־ַהְּמלÍכָ֔ ֹ֨ Ìַו 

 fֶל י ַהּמ} jה ֶאת־ֲאֹדנ ֔Îֶֶלב ַהֵּמ֙ת ַה �Ôל ַה ָּמה ְיַקּלֵ֞ Iל fֶל י Êֶן־ְצרÍָי֙ה ֶאל־ַהּמֶ֔ ֲאִבי‹\

יָרה ֶאת־רÄֽ‹˚׃ Hא ְוָאס (Úָרה־Êְי10סֶאְעÔִ ה nי ְצֻרי gנÊְ ם Zי ְוָלכ Hַמה־ּל fֶל אֶמר ַהּמֶ֔ ֹ֣ Ìַו 

ן׃ cÔ יָתה H‡ע∞ ָעÍË֖ר ַמ י יÄמַ֔ ד Íמ> ל ֶאת־Ëִָו֔ gַקּל ֙̊ ַמר ל Mי] ְיהָו֙ה א �Ô] ל ְוִכי ה] ְיַקּלֵ֗ ֣Ôֹ]

‹ 11ס g̃ י ְמַב Qא ִמֵּמע י ֲאֶ‹ר־ָיצ] ה ְבנ. YÚיו ִה ד ֶאל־ֲאִביַ‹֙י ְוֶאל־ Ôָל־ֲעָבָד֔ אֶמר Ëָו� ֹ֨ Ìַו 

ה׃   Fַמר־֖ל˚ ְיהו Fי א HÔ ל יַקּלֵ֔ qו ֙̊ חÍ ל �Úי ַה ה Êֶן־ַהְיִמיִנ֗ ָ֜̇ י־ַע qÔ ף י ְואַ֨ b›י 12ֶאת־ַנְפ  אÍל�

ה׃   }Îם ַה˚Ìַ֥חת ִקְלָל֖ת˚ ַה u̇ ה  ה ִל֙י ט˚בָ֔ יב ְיהו] י] ְוֵה‹ִ֨ bֵעינÊְ] ע˚ִניÊְ ה ה ְיהו) tִיְרא

13fֶר nËÊַ יו ֶלËָ fו.ד ַוֲאָנ‹) 1Ìל ס ַו ר ְלֻעָּמ֗ת˚ ָהל˚� ַוְיַקּלֵ֔ ַלע ָההָ֜ י ֹהֵלÊְ f֩צֵ֨ ְוִ‹ְמעִ֡

ר׃ FָעפÊֶ ר Qıֲאָבִני֙ם ְלֻעָּמ֔ת˚ ְוִע FÊ ל �̃ ˚ 14פַוְיַס ֖̇ ם ֲאֶ‹ר־ִא ֶלf ְוָכל־ָהע] lא ַהּמ ֹ֥  ַוÌָב

ם׃   F› › XפÚָÌִים ַו bֶפל 15ֲעֵיפ ִם ַוֲאִחיֹת֖ nל›ָÍְיר Íא (Ê ל י‹ ִיְ‡ָראֵ֔  ְוַאְבָ‹֗ל˚ם ְוָכל־ָהָע֙ם א>
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˚׃   ֽ̇ אֶמר חÍַ‹֙י 16ִא ֹ֤ Ìד ֶאל־ַאְבָ‹֑ל˚ם ַו jה ָדו tי ֵרע .Ôי ָהַאְר �›Íא ח ָ֞Êֲאֶ‹ר־ KÔ י  ַוְיהִ֗

ֶלf׃   י ַהּמ{ Hְיח fֶל Zי ַהּמ Hם ְיח ֹ֔ ה ַחְסËְ| 17ֶאל־ַאְבָ‹ל tי ז ַ֔›Íאֶמר ַאְבָ‹ל˚֙ם ֶאל־ח ֹ֤ Ìַו 

z׃   ָ̇ ֶאת־ֵרע{ ְכ Qא־ָהל ֹֽ ָּמה ל z ל] ר 18ֶאת־ֵרע} א Ôִ֩י ֲא‹ֶ֨ ֹ֕ אֶמר חÍַ‹֮י ֶאל־ַאְבָ‹לֹ֒ם ל ֹ֣ Ìַו 

ב׃   c›ֵא ˚ ֥̇ ה ְוִא Z[֥ל˚] ֶאְהי Äל ל י‹ ִיְ‡ָרא3 ה ְוָכל־א> ZÎם ַה ה ְוָהע] ר ְיהו~ ית Êָ19ח�  ְוַהֵ·ִנ֗

יz׃ ה ִלָפנ{ tן ֶאְהי XÔ zי י ָאבִ֔ g֙י ִלְפנ ִ̇ ר ָעַבְ֙ד י ְב֑נ˚ Ôֲַא‹� gד ֲה֖ל˚א ִלְפנ ֱעֹב֔ י א{ ְלִמ֙י ֲאנ>

ה׃  20פ ה־Úֲַע‡{ Kה מ ם ֵעצ) lָלכ Íֶפל ָה֥ב אֶמר ַאְבָ‹֖ל˚ם ֶאל־ֲאִחיֹת֑ ֹ֥ Ìאֶמר 21 ַו ֹ֤ Ìַו 

ע  ִית ְוָ‹מ\ nÊיח∞ ִלְ‹֣מ˚ר ַה jÚר ִה t›ֲא zי י ָאבִ֔ g›ַלְגıִא ֶאל־˚Ê֚ ם ֹ֔ ֶפל֙ ֶאל־ַאְבָ‹ל ֲאִחיֹת֨

f׃   Ḟ ר ִא t›ל־ֲאÔָ י Xְיד Íְז֔ק Iְוח zי ָ̇ ֶאת־ָאבִ֔ ›ְ hי־ִנְבא qÔ ֙ל־ִיְ‡ָרֵאלÔָ22 ְלַאְבָ‹֛ל˚ם ÍÏ֧Ìַַו 

ל׃   cל־ִיְ‡ָראÔָ י Xיו ְלֵעינ י ָאבִ֔ g›ַלְג qıא ַאְבָ‹ל˚֙ם ֶאל־ ֹ֤ ג ַוÌָב nÁֶהל ַעל־ַה ת 23ָהֹא֖ hַוֲעצ 

ן  ֚Ôֵ ים bר ָהֱאלֹה hְדבÊִ [›י jא] j ר ִיְ‹ַאל־ t›ֲאÔַ ם ים ָההֵ֔ ר ָיַע֙ץ ÌָÊַמ> ֶפל ֲא‹� ֲאִחיֹת֗

ם׃ ֹֽ ם ְלַאְבָ‹ל uÁ ד jם־ְלָדוÁַ ֶפל ת ֲאִחיֹת֔ hל־ֲעצÔֶָפל 1 17ס אֶמר ֲאִחיֹת֖ ֹ֥ Ìַו 

ד  jה ַאֲחֵרי־ָדו י‹ ְוָא֛קÍָמה ְוֶאְרËְפ] ר ֶאֶ֙ל֙ף אִ֔ א ְ‹ֵנים־ָע‡] ָ֗Ú ה Iם ֶאְבֲחר ֹ֑ ֶאל־ַאְבָ‹ל
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ְיָלה׃   Fם 2ַהּל Iל־ָהעÔָ ס י ֹא֔ת˚ ְונ) <̇ ֲחַרְד Kִים ְוה ה ָיַד֔ gְרפÍ ∞֙א ָיֵג֙עÍיו ְו֤ה  ְוָא֣ב˚א ָעלָ֗

ֶלf ְלַבËֽ˚׃   Zי ֶאת־ַהּמ HיתÔְֵוִה ˚ ֑̇ ל ָהִאי֙‹3ֲאֶ‹ר־ִא ֔Ôֹב ַהÍ›֣Ôְ zי ם ֵאל} יָבה ָכל־ָהע) H›ְוָא 

ה ָ‹ֽל˚ם׃   tם ִיְהי ‹ Ôָל־ָהע) ֔ ֵ̃ ה ְמַב İ ר ַא s›י 4ֲא XְבֵעינÍ ם ֹ֑ י ַאְבָ‹ל gֵעינÊְ ר ר ַהËָב) u›יÌִַו 

ל׃ cי ִיְ‡ָרא Yל־ִזְקנÔָה 5ס י ְוִנְ‹ְמע] bÔי ָהַאְר h›Íם ְלח QÁ א א ָנ֔ Iֶמ֙ר ַאְבָ‹֔ל˚ם ְקרÄÌַ֨ו 

יו Áַם־ֽהÍא׃   jפÊְר6ַמה־ MבËָÔַ ר יו ֵלאֹמ֗ א חÍַ‹֮י ֶאל־ַאְבָ‹ל˚֒ם ַוÄÌֶמ֩ר ַאְבָ‹֨ל˚ם ֵאלָ֜ ֹ֣  ַוÌָב

ר׃ cÊה ַד [̇ ִין ַא Qָב֑ר˚ ִאם־אËְה ֶאת־ Z‡ֶפל ֲהַנֲע ר ֲאִחיֹת֔ sÊËִ ֙הÎֶי 7 סַה Q›Íאֶמר ח ֹ֥ Ìַו 

ַעם ַהÄÎֽת׃   uıÊַ ֶפל ץ ֲאִחיֹת֖ uה ֲאֶ‹ר־ָיע ה ָהֵעצ~ א־ט˚ב� ֹֽ י 8ֶאל־ַאְבָ‹֑ל˚ם ל ַ֗›Íאֶמר ח ֹ֣ Ìַו 

ב ַ‹ÍÔ֖ל  ָּמה Ôְֹד֥ י ֶנֶ֙פ֙‹ הֵ֔ YָמרÍ ָּמה ים הֵ֗ י ִגÊֹר> �Ô יו יz ְוֶאת־ֲאָנ‹ָ֜ ָ̇ ֶאת־ָאבִ֨ ַדְע ה ָי֠ İ ַא

ם׃   Fין ֶאת־ָהע jא ָיל ֹ֥ ה ְול י‹ ִמְלָחמָ֔ ה ְוָאִב֙יz֙ א> ת Êַ9ָ‚ד} hַאחÊְ ֙אÊָא־ֶנְחÍה ֽה Ṁ ה ַע ֵ֨Úִה 

ְיָת֙ה  Fר ה ע ַהֹ·ֵמ֙ע֙∞ ְוָאמַ֔ ה ְוָ‹מ\ ִחּלָ֔ ְ̇ Êַ ֶה֙םÊָ ל ה Ôְִנֹפ֤ ת ְוָהָי֗ ד ַהְּמק˚ֹמ֑ hַאחÊְ ˚ים ֖א ַהıְָחתִ֔

ם׃   ֹֽ י ַאְבָ‹ל Yר ַאֲחר Z›ם ֲא ה Êָעָ֕ ה 10ַמÁֵפָ֔ Xב ָהַאְרי YלÔְ ˚Ê֛ר ִל t›ִיל ֲא  ְו֣הÍא ַגם־Êֶן־חַ֗

˚׃   ֽ̇ ר ִא t›ִיל ֲא Qְבֵני־חÍ zי ע∞ Ôָל־ִיְ‡ָרֵאל֙ Ôִי־ִגÊ֣˚ר ָאבִ֔ י־ֹיד� qÔ ס nס ִיּמ gי 11ִהּמ ִ̇ ְצ י ָיעַ֗ <Ô 
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ב  ם ָלֹר֑ (Ì֥ח˚ל ֲאֶ‹ר־ַעל־ַהÔַ ַבע ר ‹ֶ֔ gאÊְ֙ן ְוַעד־Ëָָכל־ִיְ‡ָרֵאל֙ ִמ zי ף ָעל� ָאֹסף ֵיָאסֵ֨ ֵה֠

ב׃   FְקרÊַ ים jֹהְלכ zי tָפנÍ12 ם א ‹ָ֔ Iר ִנְמצ s›ד] ַהְּמק˚ֹמ֙ת ֲא יו Êְַאַחת [Êְַאח\ אנÍ ֵאלָ֗ IבÍ 

 ˚ ֖̇ ים ֲאֶ‹ר־ִא H›ְבָכל־ָהֲאָנÍ ˚Ê֛ א־֥נ˚ַתר ֹֽ ה ְול nל ַעל־ָהֲאָדמ QÏל ַה ֥ıֹר ִי l›ֲאÔַ יו ְחנÍ ָעלָ֔ hְונ

ד׃   Fם־ֶאחÁַ13 ים bיא ֲחָבל jיר ַהה Hל ֶאל־ָהע ל־ִיְ‡ָרא� Fכ Íיא ף ְוִה‚� ָאסֵ֔ cְוִאם־ֶאל־ִעי֙ר י 

ם Áַם־ְצֽר˚ר׃  א ‹) ר־לÄ־ִנְמצ] ד ֲא‹{ ַחל ע� ַ֔Úַעד־ַה ֙̊ ְבנÍ ֹאת אֶמר ַאְבָ‹ל˚֙ם 14 פְוָסח\ ֹ֤ Ìַו 

ר  ה ְלָהפֵ֞ ֗Íָה ִצ Iֶפל ַויהו ת ֲאִחיֹת֑ Qי ֵמֲעצ ִ֔Ôי ָהַאְר h›Íה ֲעַצ֙ת ח ל ט˚בָ֗ י‹ ִיְ‡ָראֵ֔ ְוָכל־א>

ה׃ Fה ֶאל־ַאְבָ‹֖ל˚ם ֶאת־ָהָרע יא ְיהו~ ה ְלַבֲע֗בÍר ָהב� ֶפל֙ ַהÏ˚בָ֔ ת ֲאִחיֹת֨ סֶאת־ֲעצ\

ֶפל֙ 15 ץ ֲאִחיֹת֨ את ָיע\ ֹ֗ את ְוָכז ֹ֣ ים Ôָז ֲהִנ֔ ֣Ôֹי ֶאל־ָצ֤ד˚ק ְוֶאל־ֶאְבָיָת֙ר ַה ַ֗›Íאֶמר ח ֹ֣ Ìַו 

ִני׃   Fי א ִ̇ ְצ uאת ָיע ֹ֖ את ְוָכז ֹ֥ ל ְוָכז י ִיְ‡ָרא3 gת ִזְקנ Xם ְוא ֹ֔ ה ִ‹ְל֣חÍ ְמֵהָר֩ה 16ֶאת־ַאְבָ‹ל ָ֡̇  ְוַע

ע hן ְיֻבּל ֚ıֶ ֲע֑ב˚ר ַ̇ ם ָע֣ב˚ר  Qר ְוג ָ֔Êְר֣ב˚ת ַהִּמְד KעÊְ ֶלן ַהַּלְ֙יָל֙ה Ṁ ר ַאל־ ד ֵלאֹמ֗ ידÍ ְלָדִו֜ ִ֨Áְוַה

˚׃   ֽ̇ ר ִא t›ם ֲא ֶלÍ fְלָכל־ָהע) ה 17ַלּמֶ֔ Mל ְוָהְלכ ים Êְֵעין־ֹרגֵ֗ ַעץ ֹעְמד> ן ַוֲאִחימַ֜  ִויה˚ָנתָ֨

א יÍְכ֛לÍ ְלֵהָר֖א˚ת ָל֥ב˚א  ֹ֥ י ל <Ô ד bוËָ fֶל sַלּמ Íיד jÁְוִה Íְל֔כ cם ְוֵה֙ם י יָדה ָלהֶ֔ <Áַהִ·ְפָח֙ה ְוִה
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יָרה׃   q׀ 18ָהע Íא ֹ֣ ה ַוÌָב ם ְמֵהָר֜ ם ַוÌְֵלכÍ֩ ְ‹ֵניהֶ֨ ֹ֑ ד ְלַאְבָ‹ל XÁÌַַער ַו ְרא ֹאָת֙ם ַנ֔ \Ìַו 

ם׃   F› Íְרד YÌֲחֵצ֖ר˚ ַוÊַ ר ים ְו֥ל˚ ְבא� י‹ ÊְַבחÍִר֗ ית־א> cÊ19ֶאל־ ‡ ְפֹר֤ ִ̇ ה ַו ח ָהִא·ָ֗ h̃ ִ̇  ַו

ר׃   FבËָ ע Qא נ˚ד ֹ֥ ִר֑פ˚ת ְול Fיו ה ח ָעל) uט›ְ ִ̇ ר ַו י ַהÊְאֵ֔ gנıְַעְבֵד֩י 20ֶאת־ַהָּמָס� ַעל־ Íא ֹ֣  ַוÌָב

ה  ִא·ָ֔ Fאֶמר ָלֶה֙ם ה ֹ֤ ן ַו˙ ה ֲאִחיַמַ֙ע֙ץ ִוי֣ה˚ָנתָ֔ ֗Ìֵַא Íְ֙מרÄÌְֽיָתה ַו ַ֗Êה ַה ל־ָהִא·ָ֜ ַאְבָ‹֨ל˚ם א{

ִם׃ Fל›ָÍְיר Íב v›Ìַָו Íא א ָמצָ֔ ֹ֣ ִים ַוְיַבְק‹Í֙ ְול nל ַהּמ hִמיכ Íי 21סָעְב֖ר gי ׀ ַאֲחר  ַוְיה>

ד ֣קÍמÍ ְוִעְב֤רÍ ְמֵהָר֙ה ד ַוÄÌְמ֣רÍ ֶאל־Ëִָו֗ bוËָ fֶל sַלּמ Íד jÁÌַַו Íְל֔כ gÌר ַו ַהÊְאֵ֔ cמ Íֲ֙עלÌַ Bם ו ָ֗̇ ֶלְכ

ֶפל׃   ם ֲאִחיֹתֽ Zץ ֲעֵליכ uָכה ָיע ִים Ôִי־כ~ ˚ 22ֶאת־ַהּמַ֔ ֔̇ ר ִא s›ד ְוָכל־ָהָע֙ם ֲא ָקם Ëִָו֗ IÌַו 

ן׃  cËְרÌַר ֶאת־ַה Q־ָעבÄר ל t›ר ֲא ֔Ëָא ֶנְע ֹ֣ ֶקר ַעד־ַאַח֙ד ל ֗Êֹן ַעד־֣א˚ר ַה 3ËְרÌֶַאת־ַה Íַעְב֖רÌַַו

23 ֙̊ ֶלf ֶאל־Êֵית �Ìָקם ַו ֜Ìָת־ַהֲח֗מ˚ר ַו ‹ א{ ̊֒ ַוÌֲַחֹב֣ א ֶנֶעְ‡ָת֮ה ֲעָצת ֹ֣ י ל <Ô ה ֶפל ָראָ֗  ַוֲאִחיֹת֣

יו׃ qֶבר ָאב tקÊְ ר Xב ָ̃ Ìִָמת ַו ֕Ìָק ַו ו ֶאל־Êֵי֖ת˚ ַוÌֵָחנ� uא 24סֶאל־ִעי֔ר˚ ַוְיצ IÊ ד jְוָדו 

ל ִעּֽמ˚׃   Xי‹ ִיְ‡ָרא Hא ְוָכל־אÍן ֕ה ֔ËְֵרÌַם ָעַב֙ר ֶאת־ַה ֹ֗ ְיָמה ְוַאְבָ‹ל nם25ַמֲחנ א ‡�  ְוֶאת־ֲעָמ‡ָ֗

י ֲאֶ‹ר־Êָ֙א  א ַהÌְִ‡ְרֵאלִ֔ Iִיְתר ֙̊ י‹ Íְ‹מ א ֶבן־אִ֗ I‡א ַוֲעָמ nב ָ̂ ב ַעל־ַה ַחת י˚א) u̇ ם  ֹ֛ ַאְבָ‹ל
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ב׃   Fם י˚א Yה א ‹ ֲא֥ח˚ת ְצרÍי) ל Êַת־ָנחָ֔ hֶרץ 26ֶאל־ֲאִביג Zם א ֹ֔ ַחן ִיְ‡ָרֵאל֙ ְוַאְבָ‹ל �Ìַו 

ד׃ FְלעÁִיר 27סַה י־ַעּ֗מ˚ן Íָמכ� cנÊְ ת hÊֵמַר › י ֶבן־ָנחָ֜ ְיָמה ְוֹ‹בִ֨ nד ַמֲחנ j֥ב˚א ָדוÔְ י  ַוְיהִ֕

ים׃   qי ֵמֹרְגל jְלָעדÁִי ַה uַבְרִזּלÍ ר א ְדבָ֔ ֹ֣ ר Êֶ28ן־ַעִּמיֵאל֙ ִמּל י י˚צֵ֔ ב ְוַסı˚֙ת Íְכל> MÔ›ְִמ 

י׃   qים ְוָקל j›֥פ˚ל ַוֲעָדÍ י bַמח ְוָקל sים ְוק jֹער‡ְÍ ים HÏ֣פ˚ת 29ְוִח›ְÍ ֙ןÄה ְוצ ‹ ְוֶחְמאָ֗ hְדבÍ 

א  Xף ְוָצמ Yב ְוָעי ם ָרע� י ָאְמ֔רÍ ָהעָ֗ <Ô ֶלֱא֑כ˚ל ˚ ֖̇ ם ֲאֶ‹ר־ִא י‹Í ְלָדו.ד ְוָלע] �Áר ִה Êָָק֔

ר׃   FÊִּמְדÊַ18 1 י Yים ְוָ‡ר jי ֲאָלפ Yם ָ‡ר ֶ‡ם ֲעֵליהֶ֔ IÌַו ˚ ֑̇ ר ִא s›ם ֲא ד ֶאת־ָהע) ד Ëִָו֔  ַוÌְִפֹק֣

י 2ֵמֽא˚ת׃   ד ֲאִבי‹\ ַהְ·ִלִ‹ית Êְַי֨ ית Êְַיד־י˚ָא֙ב ְו֠ ם ַהְ·ִל‹� ד ֶאת־ָהעָ֗ ח Ëִָו֜  ַוְיַ‹ּלַ֨

י ḃ Áִי ַה ḣ ד ִא QיÊְ ת ְ·ִל‹ִ֔ ב ְוהַ֨ י י˚אָ֔ א סÊֶן־ְצרÍָי֙ה ֲאח> ֹ֥ ם ָיצ אֶמר ַהֶּמֶ֙ל� ֶאל־ָהעָ֔ ֹ֤ Ìַו

ם׃   י ִעָּמכ{ jם־ֲאנÁַ א ב3ֵאצ� ינÍ לֵ֗ gֵאל Íימ ס ָנ֜נÍס לÄ־ָי‡� א Ôִ֩י ִאם־ֹנ֨ א ֵתצֵ֗ ֹ֣ ם ל אֶמר ָהעָ֜ ֹ֨ Ìַו 

ה ֔ט˚ב  İ ים ְוַע bה ֲאָלפ Iֲעָ‡ר Íנ ה ָכֹמ֖ [̇ י־ַע qÔ ב ימÍ ֵאֵל֙ינÍ֙ לֵ֔ א־ָי‡� ֹֽ תÍ ֶחְצֵי֙נÍ֙ ל ְוִאם־ָימ¤

יר ַלְעִזיר [ַלְעֽז˚ר]׃ jֵמע Íנ ְהֶיה־ּל] qי־תÔִב 4ס uֲאֶ‹ר־ִייט fֶל אֶמר ֲאֵליֶה֙ם ַהּמֶ֔ ֹ֤ Ìַו 

ים׃   qְלֵמ֖א˚ת ְוַלֲאָלפ Íְצ֔א Fַער ְוָכל־ָהָע֙ם י ד ַה·ַ֔ hד ַהֶּמֶ֙ל� ֶאל־י ה ַוÌֲַעֹמ֤ ם ֶאֱע‡} ZֵעיֵניכÊְ
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ַער ְלַאְבָ‹֑ל˚ם 5 hÚי ַל jר ְלַאט־ל ֙י ֵלאֹמ֔ ַ̇ י ְוֶאת־ִא ֶלf ֶאת־֠י˚ָאב ְוֶאת־ֲאִבי‹\ ו ַהּמֶ֡ hַוְיצ 

ר ַאְבָ‹ֽל˚ם׃   uבËְים ַעל־ jל־ַהָ‚רÔֶָאת־ fֶל lת ַהּמ ֥ÍַֹצÊְ Íם ָ‹ְמ֗ע Iם 6ְוָכל־ָהע א ָהע~ YצÌֵַו 

ִים׃   Fַער ֶאְפר uיÊְ ה י ַהִּמְלָחמ) Hה ְ̇ ל ַו את ִיְ‡ָרא3 hה ִלְקר Zל 7ַהָ‚ד ם ִיְ‡ָראֵ֔ h֙ם ע›ָ Íְגפ MÚÌִַו 

ֶלף׃   Fים א Hא ֶעְ‡רÍם ַה֖ה˚Ì֥Êַ ה ה ְגד˚ל~ ם ַהַּמÁֵפ� ִהי־‹ָ֞ ְ̇ ד ַו bי ָדו gי ַעְבד Xם 8ִלְפנ ִהי־‹� ְ̇  ַו

ר  t›ם ֵמֲא ל Êָעָ֔ ֶרב ַהÌַַ֙ע֙ר ֶלֱאֹכ֣ �Ìֶרץ ַו nי ָכל־ָהא gנıְֶצת] ַעל־ ה ָנֹפֵצית [ָנֹפ֖ ַהִּמְלָחמ~

ֶרב Ì֥Êַ˚ם ַהֽהÍא׃   Zה ַהח ב 9ָאְכל~ gד ְוַאְבָ‹֞ל˚ם ֹרכ bי ָדו gי ַעְבד Xֵר֙א ַאְבָ‹֔ל˚ם ִלְפנ ָ̃ Ìִַו 

ין  �Ê ֙ן ַ̇ Ìֻה ַו ק רÄ֣‹˚ ָבֵאלָ֗ ה ַוÌֱֶחז� ה ַהÁְד˚לָ֜ ַחת ‡˚ֶבf֩ ָהֵאלָ֨ ḣ ֶרד  ֶ֡ıא ַה ֹ֣ ֶרד ַוÌָב ֶ֗ıַעל־ַה

ר׃   Fיו ָעב (̇ ְח ַ̇ ֶרד ֲאֶ‹ר־ tıֶרץ ְוַה ין ָהאָ֔ gבÍ ב 10ַהָ·ַמִ֙י֙ם nד ְלי˚א XÁÌַד ַו י‹ ֶאחָ֔  ַוÌְַר֙א א>

ה׃   FֵאלÊָ יÍ֖ל ָ̇ ם  ֹ֔ יִתי ֶאת־ַאְבָ‹ל אֶמר ִהÚֵ֙ה ָרא> ֹ֗ Ìיד ֔ל˚ 11ַו <Áב ָלִאי֙‹ ַהַּמ אֶמר י˚אָ֗ ֹ֣ Ìַו 

ת׃ Fה ֶאח ֶסף ַוֲחֹגר) ָרה כֶ֔ I‡ֲע zֶ֙תת ְל Mי ל ְרָצה ְוָעלַ֗ nם א א־ִהÔִי֥ת˚ ‹) ֹֽ יָת ÍַמÍË֛ע∞ ל ה ָראִ֔ gÚְוִה

ח 12 uא־ֶאְ‹ל ֹֽ ֶסף ל ֶ֔Ô ֶלף s֙י אıַÔַל ַעל־ י ֹ‹ק� ב ְולÄ [ְו֨לÍא] ָאֹנכִ֜ אֶמר ָהִאי֙‹ ֶאל־י˚אָ֔ ֹ֤ Ìַו 

ר  ֙י ֵלאֹמ֔ ַ̇ י ְוֶאת־ִא ְתz ְוֶאת־ֲאִבי‹\ ֶלf ֹא֠ ה ַהּמֶ֗ IÍִצ Íינ י ְבָאְזֵנ֜ <Ô fֶל י ֶאל־Êֶן־ַהּמ} jָיד
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ַער Êְַאְבָ‹ֽל˚ם׃   QÚÊַ י ר 13ִ‹ְמרÍ־מִ֕ ֶקר ְוָכל־Ëָב) יִתי ְבַנְפ‹˚ [ְבַנְפִ‹֙י] ‹ֶ֔  ֽא˚־ָע‡�

ֶגד׃   }Úב ִמ Ŷ ְתַי ִ̇ ה  (̇ ֶלf ְוַא ד ִמן־ַהּמ} gחÔָ־ִיÄ14ל zי יָלה ְלָפנ} ן ֹאח> X־כÄב ל אֶמר י˚אָ֔ ֹ֣ Ìַו 

ה׃   Fב ָהֵאל YלÊְ י Qח ÍÚ tב ַאְבָ‹֔ל˚ם ע˚ד gלÊְ ְתָקֵע֙םÌִַו ˚ıַ֗כÊְ ים ה ְ‹ָבטִ֜ ֩ח ְ‹לֹ‹ָ֨ ַ̃ Ìִַו

הÍ׃  15 iֶאת־ַאְבָ‹֖ל˚ם ַוְיִמית ÍÔ֥Ìַב ַו nי י˚א gלÔְ י Xים ֹנְ‡א ה ְנָעִר֔ Iֲעָ‡ר Í֙Ê ע 16 ַוÌָֹס֨  ַוÌְִתק\

ם׃   Fב ֶאת־ָהע f י˚א) u‡י־ָח qÔ ל י ִיְ‡ָרא3 gף ַאֲחר ם ִמְרֹד֖ ָ‹ב ָהעָ֔ IÌר ַו  ַוÌְִק֣חÍ 17י˚ָא֙ב Êַֹ·פָ֔

ים Áָ֣ד˚ל  jל־ֲאָבנÁַ יו בÍ ָעל~ �̂ Ìַ֔ד˚ל ַוÁַָחת ַה hıַ֙ע֙ר ֶאל־ַהÌַֹא֤ת˚ ַב Íיכ ֶאת־ַאְבָ‹֗ל˚ם ַוÌְַ‹לִ֨

יו]׃ Fי‹ ְלֹאֵהל˚ [ְלֹאָהל Hא Íס ל נ) ד ְוָכל־ִיְ‡ָראֵ֔ ב־֤ל˚ 18סְמֹא֑ ֶ̂ Ìַח ַו ם ָלַק֗ ֹ֣  ְוַאְבָ‹ל

יר  <Ôר ַהְזÍֲע֖בÊַ ן י בֵ֔ ין־ל> cי ָאַמ֙ר א �Ô fֶל ֶמק־ַהּמֶ֔ cעÊְ ר s›ֶ֙ב֙ת ֲא ֶ̂ ְבַחÌָו [ְבַחÌָי֙ו] ֶאת־ַמ

ה׃ }Îם ַה˚Ì֥ד ַה Qם ע ֹ֔ ד ַאְבָ‹ל hי Èֵ֙רא ָל M̃ Ìִֶ֙ב֙ת ַעל־ְ‹֔מ˚ ַו ֶ̂ א ַלַּמ MְקרÌִי ַו bסְ‹מ 

ה 19 ֶלÔִ fי־ְ‹ָפ֥ט˚ ְיהו) ה ֶאת־ַהּמ} א ַוֲאַבְ‚ר) ָ֔Ú ָצהÍר ָא֣ר ַעץ Êֶן־ָצד˚֙ק ָאמַ֔  ַוֲאִחימ\

יו׃   Fד ֹאְיב uÌר20ִמ ̇) Êְ֣י˚ם ַאח3 ה Íִבַ‚ְר ֔Îֶם ַה˚Ì֣֙ה ַה ָ̇ ה ַא Mֹר‡Êְ ›י ב לÄ֩ אִ֨ אֶמר ֣ל˚ י˚אָ֗ ֹ֧ Ìַו 

ת׃   cמ fֶל Zן־ַהּמÊֶ [ן YÔ][ַעל־] י־ַעל qÔ ר א ְתַב‚ֵ֔ ֹ֣ י 21ְוַהÌ֤˚ם ַהÎֶ֙ה ל ִ֔›ÍÔאֶמר י˚ָא֙ב ַל ֹ֤ Ìַו 
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ב ַוÌָֽרֹץ׃   י ְלי˚א) .›Íכ Íח �̇ ›ְÌִיָתה ַו bר ָרא s›ֲא fֶל Zד ַלּמ YÁַה f ַעץ 22ל� ֶסף ֜ע˚ד ֲאִחימ\ ֨Ìַֹו 

ב  אֶמר י˚אָ֗ ֹ֣ Ìי ַו b›ÍÔי ַה gִני ַאֲחר א ַגם־א) [Úָצה־ iה ָאר יִהי מָ֔ ב ו> אֶמר ֶאל־י˚אָ֔ ֹ֣ Ìן־ָצד˚֙ק ַוÊֶ

את׃   cה ֹמצ ה ֵאין־Êְ‡˚ר] י Íְלכ) ה ָר֙ץ Êְִנ֔ [̇ ה ַא ֞Îֶָּמה־ Fץ23לÍאֶמר ֖ל˚ ֑ר ֹ֥ Ìץ ַוÍה ָא֔ר Iִויִהי־מ 

י׃   q›ÍÔר ֶאת־ַה Ìֲַעֹב֖ Kר ו ָ֔ÔÔִַה fֶר sË ָרץ ֲאִחיַמַ֙ע֙ץ MÌים 24ַו bי ַהְ·ָער gין־ְ‹נÊֵ ב X›˚ד י Hְוָדו 

ץ ְלַבËֽ˚׃   י‹ ר] jה־אÚְֵרא ְוִה ֔Ìַא ֶאת־ֵעיָני֙ו ַו M‚Ìִה ַו ח˚מָ֔ hג ַהַ·ַ֙ע֙ר ֶאל־ה \Áה ֶאל־ ֹ̂פֶ֜ ֶלf ַה ֨Ìֵַו

25 f˚ָה֖ל fֶל YÌיו ַו bפÊְ ה Iר˚‡Êְ ˚Ëִ֖אם־ְלַב fֶל אֶמר ַהּמֶ֔ ֹ֣ Ìַו fֶל ד ַלּמֶ֔ gÁÌֶַֹ̂פ֙ה ַו א ַה MְקרÌִַו 

ב׃   cי‹ 26ְוָקר jה־אÚֵאֶמר ִה ֹ֕ Ìר ַו ֶֹ̂פ֙ה ֶאל־ַהֹ·עֵ֔ א ַה MְקרÌִר ָר֒ץ ַו ĝֶֹפ֮ה ִאי‹־ַאח ְרא ַה hÌַו 

ר׃   c‚ה ְמַב tם־זÁַ fֶל Zאֶמר ַהּמ ֹ֥ Ìַו ˚Ë֑ץ ְלַב Iת 27ר hצÍי ֹרֶא֙ה ֶאת־ְמר ה ֲאנ� ֹ̂פֶ֔  ַוÄÌֶ֨מ֙ר ַה

ה ה ט˚ב) ה ְוֶאל־Êְ‡˚ר] י‹־֣ט˚ב ֶז֔ qאֶמר ַהֶּמֶ֙ל� א ֹ֤ Ìן־ָצ֑ד˚ק ַוÊֶ ַעץ hת ֲאִחימ QְמֻרצÔִ ָהִרא֔‹˚ן

יו 28ָיֽב˚א׃   (ıְלַא fֶל lַלּמ Íח �̇ ›ְÌִאֶמר ֶאל־ַהֶּמֶ֙ל� ָ‹֔ל˚ם ַו ֹ֤ Ìַעץ ַו א ֲאִחימַ֗ IְקרÌִַו 

ְרָצה nסא Íים ֲאֶ‹ר־ָנְ‡֥א ֲאָנ‹ִ֔ I֙ר ֶאת־הÁַר ִס יz ֲא‹� ה ֱאלֹהֶ֔ Iְיהו �ÍרÊָ אֶמר ֹ֗ Ìַו

ֶלf׃   י ַהּמ{ Hאֹדנ KÊ ם ַעץ 29ֶאת־ָיד) אֶמר ֲאִחימַ֡ ֹ֣ Ìַער ְלַאְבָ‹֑ל˚ם ַו QÚ֥ל˚ם ַל›ָ fֶל אֶמר ַהּמֶ֔ ֹ֣ Ìַו 
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ה׃   Fי מ ִ̇ ְע Qא ָיד ֹ֥ z ְול ֔Ëֶי˚ָא֙ב ְוֶאת־ַעְב fֶל ֶבד ַהּמ� ְ‹לֹח∞ ֶאת־עֶ֨ ָרִאיִת֩י ֶהָה֨מ˚ן ַהÁָ֜ד˚ל ִל֠

ד׃  30 Ìֲַעֹמֽ Kב ו ֖ÛֹÌִה ַו ֑Ôֹ ב ĝ ב ִהְתַי ֶלf ֹס֖ אֶמר ַהּמֶ֔ ֹ֣ Ìי 31 ַו ִ֗›ÍÔאֶמר ַה ֹ֣ Ìא ַו nÊ י j›ÍÔה ַה YÚְוִה 

יz׃ ים ָעל{ Hמ ָ̃ ד Ôָל־ַה QÌם ִמ˚Ì֔י־ְ‹ָפְט� ְיהָו֙ה ַה qÔ fֶל י ַהּמֶ֔      סִיְתÊֵַ‚֙ר ֲאֹדנ>

י ִיְה֤יÍ ַכÚַַ֙ע֙ר 32 ִ֗›ÍÔאֶמר ַה ֹ֣ Ìַער ְלַאְבָ‹֑ל˚ם ַו QÚי ֲהָ‹֥ל˚ם ַל ִ֔›ÍÔאֶמר ַהֶּמֶ֙ל� ֶאל־ַה ֹ֤ Ìַו 

ה׃ Fְלָרע zי Zָעל Íמ ל ֲאֶ‹ר־ק] ֶלf ְוֹכ֛ י ַהּמֶ֔ ְיֵב֙י ֲאֹדנ> ַעל 1 19סֹאֽ �Ìַו fֶל ז ַהּמֶ֗ hÁְרÌִַו 

ן  �̇ י־ִי qי ַאְבָ‹֔ל˚ם מ י ְבנ> י ַאְבָ‹ל˚֙ם Êְנ> ˚ Êְנ� ֗̇ ר Êְֶלְכ hה ׀ ָאמ ְבÓְ ְוֹכ֣ 3Ìַער ַו Q·ת ַה uÌַעל־ֲעִל

י׃ qי ְבנ HנÊְ ַאְבָ‹֖ל˚ם zי ֶ֔̇ י ַתְח ל 2מÍִת֙י ֲאנ> XÊְתַאÌִה ַו lכÊֹ fֶל ה ַהּמ� ֵ֨Úב ִה nד ְלי˚א QÁÌַֻו 

ם׃   ֹֽ ם Ì֤Êַ˚ם 3ַעל־ַאְבָ‹ל ע ָהעָ֗ hי־ָ‹מ qÔ ם nֶבל ְלָכל־ָהע Xא ְלאÍם ַה֛ה˚Ì֥Êַ ה ֻ‹עָ֜ ְ̇ י ַה הִ֨ ְ̇  ַו

ֶלf ַעל־Êְֽנ˚׃   Zב ַהּמ uר ֶנֱעצ ר4ַההÍ֙א ֵלאֹמ֔ s›ֲאÔַ יר bא ָל֣ב˚א ָהעÍם ַה֖ה˚Ì֥Êַ ם ב ָהע~ YÚÁְַתÌִַו 

ה׃   FִּמְלָחמÊַ ם ים ÊְנÍס) ב ָהָע֙ם ַהÚְִכָלמִ֔ ֵ֗ÚÁַ5ִיְת fֶל Zק ַהּמ uְזעÌִיו ַו ט ֶאת־ıָָנ֔ hְוַהֶּמֶ֙ל� ָלא 

י׃ qי ְבנ HנÊְ ִנ֙י ַאְבָ‹֔ל˚ם ַאְבָ‹֖ל˚םÊְ ֑ד˚לÁָ ִית 6ס֣ק˚ל nÊַה fֶל Zב ֶאל־ַהּמ א י˚א~ ֹ֥  ַוÌָב

 zֶ֙נ֙יÊָ ›ֶפ ת נ� ת־ַנְפְ‹z֙ ַהÌ֔˚ם ְואֵ֨ ים א{ ְמַמְּלט� Kה zי י ָכל־ֲעָבֶד֗ gנıְם ֶאת־˚Ìַ֜ה ָ̇ ›ְ ַוÄÌֶמ֩ר ֹהבַ֨
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יz׃   ֶפ‹ ıִַלְג‹{ Zְונ zי ֶפ‹ ָנ‹ֶ֔ sְונ zי י ׀ Í7ְבֹנתֶ֔ <Ô zי א ֶאת־ֹאֲהב} ֹ֖ יz ְוִלְ‡נ ְנאֶ֔ ֲהָב֙ה ֶאת־‡ֹ֣ Kְלא 

י לÄ [֣לÍ] ַאְבָ‹֥ל˚ם ַח֙י  ֠Ôִ ם˚Ì֗י ַה ִ̇ ְע hי ׀ ָיד <Ô ים ים ַוֲעָבִד֔ ין ְלz֙ ָ‡ר> י א� <Ô ם˚Ìַ֗ה ָ̇ ְד hÁִה

יz׃   ר Êְֵעינ{ ז ָי‹] ים Ôִי־א) נÍ ַהÌ˚֙ם ֵמתִ֔ M֩י8ְוֻכּלÔִ zי ב ֲעָבד} gר ַעל־ל XÊא ְוַד ֙ה ֣קÍם צֵ֔ ָ̇  ְוַע

את  ֹ֗ ה ְל� ז ְיָלה ְוָרע� z֙ ַהּלַ֔ ְ̇ י‹ ִא ין א� א ִאם־ָילִ֨ י Ôִי־ֵאיְנ� י˚צֵ֗ ִ̇ ְע ַ֜Ê›ְה ִנ ַביהָו֨

ה׃ ָ̇ Fַעד־ע zי ZֻערÚְִמ zי ָאה ָעלֶ֔ IÊל־ָהָרָע֙ה ֲאֶ‹ר־Ôַָער9סִמ n·Êַ ב›ֶ gÌַו fֶל Zָקם ַהּמ [Ìַו 

 fֶל י ַהּמֶ֔ gא ָכל־ָהָע֙ם ִלְפנ ֹ֤ ַער ַוÌָב ַ֔·Êַ ב g›˚ה ַהֶּמֶ֙ל� י �Úר ִה ידÍ ֵלאֹמ֗ <Áם ִה Íְֽלָכל־ָהעָ֞

יו׃ Fי‹ ְלֹאָהל Hס א ל נ) ר 10סְוִיְ‡ָראֵ֔ ל ֵלאֹמ֑ Xי ִיְ‡ָרא Yָכל־ִ‹ְבטÊְ י ָכל־ָהָע֙ם ָנ֔ד˚ן  ַוְיה�

ֶרץ  ח ִמן־ָהא) uרÊָ ה ~̇ ים ְוַע ִ֔̇ ף ıְִלְ‹ hÔִמ Í֙א ִמְּלָט֙נÍְו֤ה Íינ ף ֹאְיבֵ֗ hÔ׀ ִמ Íנ Iיל ִ̂ ֶלf ִה ַהּמֶ֜

ל ַאְבָ‹ֽל˚ם׃   uם 11ֵמע l̇ ה ַא ה ָלמ] ָ֗̇ ה ְוַע nִּמְלָחמÊַ ת Xמ Íינ ְחנÍ ָעלֵ֔ h›ר ָמ s›ְוַאְבָ‹ל˚֙ם ֲא 

ֶלf׃ יב ֶאת־ַהּמ{ H›ים ְלָה j›ר 12סַמֲחִר ַלח ֶאל־ָצ֨ד˚ק ְוֶאל־ֶאְבָית] ד ָ‹֠ ֶלËָ fִו֗ sְוַהּמ 

יב  H›ים ְלָה ֲחֹרִנ֔ Kא Íְ֙הי qָּמה ת Mר ל י ְיהÍָד֙ה ֵלאֹמ֔ ַהÔֲֹהִני֮ם ֵלאֹמ֒ר ÊְËַ֞רÍ ֶאל־ִזְקנ�

ֶלf ֶאל־Êֵיֽת˚׃   Zא ֶאל־ַהּמ [Ê ל ֶלf ֶאל־Êֵי֑ת˚ Íְדַב֙ר Ôָל־ִיְ‡ָראֵ֔ Zם 13ֶאת־ַהּמ ֶ֔̇ י ַא hַאח 

2 Samuel  ֵאלÍב ְ‹מ

58



ֶלf׃   יב ֶאת־ַהּמ{ H›ים ְלָה jַאֲחֹרנ Íָּמה ִתְה֛י ם ְול� {̇ י ַא jְבָ‡רÍ י H14ַעְצמ Íְמ֔ר ֹֽ̇ ֲעָמָ‡֙א  Kְול 

ה ְהי� ִ̇ א  א ַ‡ר־ָצבָ֞ ֹ֠ יף ִאם־ל ה י˚סִ֔ י ֱאלִֹהי֙ם ְוֹכ֣ ֲעֶ‡ה־ּל� Kה י ֣Ôֹ ה ָ̇ nי א jְבָ‡רÍ י Hֲה֛ל˚א ַעְצמ

ב׃   Fַחת י˚א u̇ ים  jמÌָל־ַהÔָ י Ìְִ‹ְלח15Íְ֙לָפנ� Kד ו nי‹ ֶאח ה Ôְא> ב Ôָל־ִאי‹־ְיהÍד) uט ֶאת־ְלב �Ìַו 

יz׃   ה ְוָכל־ֲעָבד{ (̇ ֶלÍ›֥ fב ַא א 16ֶאל־ַהּמֶ֔ IÊ ה ן ִויהÍָד֞ 3ËְרÌַא ַעד־ַה ֹ֖ ֶלf ַוÌָב ָ‹ב ַהּמֶ֔ IÌַו 

ן׃   cËְרÌֶַאת־ַה fֶל Zיר ֶאת־ַהּמ Hְלַהֲעב fֶל את ַהּמֶ֔ hָלה ָלֶלֶ֙כ֙ת ִלְקר ָ֗ÁְלÁִי 17ַה ר ִ‹ְמע�  ַוְיַמהֵ֗

ד׃   qוËָ fֶל tאת ַהּמ Qה ִלְקר י‹ ְיהÍָד֔ ים ַוÌֵֶ֙ר֙ד ִעם־א> bרÍח KÊר ִמ Z›י ֲא ֶבן־Áֵָר֙א Êֶן־ַהְיִמיִנ֔

ים 18 Hיו ְוֶעְ‡ר ר Êָנ~ ֶ‹ת ָע‡] ית ָ‹֔אÍל ַוֲחמֵ֨ gÊ ַער א ַנ֚ ֮̊ ִמÊְִנָיִמ֒ן ְוִציבָ֗ י‹ ִעּמ ֶלף א>  ְואֶ֨

ֶלf׃   י ַהּמ{ Yן ִלְפנ XËְרÌַַה Íְוָצְל֥ח ˚ ֑̇ יו ִא ית 19ֲעָבד) gÊֲעִבי֙ר ֶאת־ Kה ל ה ָהֲעָבָר֗ Iְוָעְבר 

ֶלÊְ fָעְב֖ר˚  י ַהּמֶ֔ gא ָנַפל֙ ִלְפנ י ֶבן־Áֵָר֗ יו] ְוִ‹ְמע> nֵעינÊְ] ˚ַעְינÊְ ב˚Ïְ֖וַלֲע֥‡˚ת ַה fֶל ַהּמֶ֔

ן׃   cËְרÌַÊַ20 ה Iר ֶהֱעו s›ת ֲא ר ֵא֚ ֗Ôְֹז ִ̇ י ֲאֹדִנ֮י ָע�֒ן ְוַאל־ ֶלf ַאל־ַיֲחָ‹ב־ל> אֶמר ֶאל־ַהּמֶ֗ ֹ֣ Ìַו 

ֶלf ֶאל־ִלÊֽ˚׃   Zם ַהּמÍ‡ִ֥ם ָל nל›ָÍִמיֽר fֶל Zי־ַהּמ q֗א ֲאֹדנ צ] ֗֗ ע 21ַעְבÌ֕Êַ yËְ˚ם ֲאֶ‹ר־ָיָ֗ hי ָיד ֚Ôִ 

את  Qֶדת ִלְקר ף ָלֶר֕ ית י˚סֵ֔ gÊם ִרא‹˚֙ן ְלָכל־˚Ì֗אִתי ַה Iה־ב cÚאִתי ְוִה nי ָחט י ֲאנ> jÔ yËְַעְב
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ֶלf׃ י ַהּמ{ Hי 22סֲאֹדנ bת ִ‹ְמע QמÍא י ֹ֥ את ל ֹ֔ ַחת ז hאֶמר ֲהת ֹ֔ Ìָי֙ה ַוÍן־ְצרÊֶ י ַען ֲאִבי‹\ ֨Ìַַו 

ה׃ Fיח∞ ְיהו H›ל ֶאת־ְמ Xי ִקּל HÔה 23ס י ְצרÍָי֔ gנÊְ י ְוָלֶכ֙ם ד ַמה־ּל� אֶמר Ëִָו֗ ֹ֣ Ìַו 

י ַהÌ֖˚ם  HÔ י ִ̇ ְע י ֲה֣ל˚א ָיַד֔ ֚Ôִ ל ן ַהÌ֗˚ם ֤יÍַמת ִאי֙‹ Êְִיְ‡ָראֵ֔ nם ְלָ‡ט˚Ì֖י ַה H־לÍְהי qי־תÔִ

ל׃   cַעל־ִיְ‡ָרא fֶל t׃24ֲאִני־מfֶל ע ֖ל˚ ַהּמ{ Kב [·Ìִת ַוÍא ָת֑מ ֹ֣ י ל jֶאל־ִ‹ְמע fֶל lאֶמר ַהּמ ֹ֧ Ìַו 

ה ְ‡ָפ֗מ˚ 25ס I‡־ָעÄיו ְול ה ַרְגלָ֜ ֶלf ְולÄ־ָע‡ָ֨ את ַהּמ} hד ִלְקר Qל ָירÍן־ָ‹֔אÊֶ ֙ת›ֶ  Íְמִפֹב֨

א ְבָ‹ֽל˚ם׃   [Êם ֲאֶ‹ר־˚Ìַ֖עד־ַה fֶל ֶכת ַהּמֶ֔ s֙ם ל˚Ìס ְלִמן־ַה ֵ֔Êא ִכ ֹ֣ י 26ְוֶאת־Êְָגָדי֙ו ל  ַוְיה.

ֶ‹ת׃   י ְמִפיֹבֽ jִעּמ ָ̇ ְכ u־ָהלÄָּמה ל ֶלf ל~ ̊֙ ַהּמֶ֔ אֶמר ל ֹ֤ Ìַו fֶל את ַהּמ} hִם ִלְקר Qל›ָÍא ְיר Ôִי־ב]

ב 27 \Ôה־ִּל֩י ַהֲח֨מ˚ר ְוֶאְר›ָÊְֶאְח  Ëְר ַעְב י־ָאמַ֨ qÔ ִני nי ִרּמ <Ëַעְב fֶל Zי ַהּמ Hר ֲאֹדנ  ַוÄÌמַ֕

z׃   }Ëח∞ ַעְב XÛי ִפ HÔ fֶל f ֶאת־ַהּמֶ֔ gי28ָעֶל֙יָה֙ ְוֵאל ֶלf ַואֹדנ� י ַהּמ} jֶאל־ֲאֹדנ yËְַעְבÊְ ל gÁַוְיַר 

יz׃   ה ַהÏ֖˚ב Êְֵעינ{ Y‡ים ַוֲע f ָהֱאלֹהִ֔ hַמְלאÔְ י 29ַהֶּמֶ֙ל� �Ô י ית ָאבִ֗ gÊל־Ôָ ה א ָהָי֜ ֹ֨  Ôִ֩י ל

י ע˚֙ד  H־ל›Ìֶַמה־Í z י ֻ‹ְלָחנ} XֹאְכלÊְ yËְת־ַעְב ֶ‹֙ת א{ ֙ ָ̇ ֶלf ַו י ַהּמֶ֔ ִאם־ַאְנֵ‹י־ָמֶ֙ו֙ת ַלאֹדנ>

ֶלf׃ ק ֖ע˚ד ֶאל־ַהּמ{ ה ְוִלְזֹע֥ י30zפְצָדָק֔ ר ֖ע˚ד Ëְָבר} YÊַד ְ̇ ָּמה  ֶלf ל~ ̊֙ ַהּמֶ֔ אֶמר ל ֹ֤ Ìַו 
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ה׃   ְחְל֖קÍ ֶאת־ַהָ‚ד{ ַ̇ א  ה ְוִציבָ֔ İ י ַא ִ̇ ְר ם 31ָאמַ֕ uÁ fֶל ֶ‹֙ת ֶאל־ַהּמֶ֔ אֶמר ְמִפיֹב֨ ֹ֤ Ìַו 

ֶלך Êְָ‹֖ל˚ם ֶאל־Êֵיֽת˚׃ lי ַהּמ Hא ֲאֹדנ ָ֞Êֲחֵרי ֲאֶ‹ר־ ח ַא֠ ñ ל ִי ֖Ôַֹבְרִזַּל֙י 32סֶאת־ַהÍ 

ן]׃   ֔ËְֵרÌַן [ַהËְֵרÌַן ְלַ‹ְּל֖ח˚ ֶאת־ַב ֔ËְֵרÌַר ֶאת־ַהֶּמֶ֙ל� ַה ים ַוÌֲַעֹב֤ bד ֵמֹרְגל Qי ָיר ַהÁְִלָעִד֔

ִים 33 ל ֶאת־ַהֶּמֶ֙ל� ְבִ‹יָב֣ת˚ ְבַמֲחַנ֔ \Ôא־ִכְלÍה ְוֽה nים ָ‹נ jן־ְ‹ֹמנÊֶ ד ן ְמֹא֔ gַבְרִזַּל֙י ָזקÍ 

ד׃   י‹ Áָ֥ד˚ל ֖הÍא ְמֹאֽ י־א. qÔ34 י Ḣ י ְוִכְלÔְַל ִ֔̇ ר ִא ֙ה ֲעֹב֣ ָ̇ י ַא nְרִזּלÊֶַאל־ fֶל Zאֶמר ַהּמ ֹ֥ Ìַו 

ִם׃   Fל›ָÍירÊִ י jה 35ֹאְת� ִעָּמד tי־ֶאֱעלÔִ י ֔Ìַי ַח gה ְיֵמ֙י ְ‹נ ֶלÔַ fּמָ֗ י ֶאל־ַהּמ} QְרִזּלÊַ אֶמר ֹ֥ Ìַו 

ִם׃   Fל›ָÍְיר fֶל Zע 36ֶאת־ַהּמ ע ׀ Êֵין־֣ט˚ב ְלָר֗ hם ַהֵאד˚Ì֜י ַה ים ָ‹ָנ֩ה ָאֹנכִ֨  Êֶן־ְ‹ֹמנ>

ים  ע ֔ע˚ד Êְ֖ק˚ל ָ‹ר> hה ִאם־ֶאְ‹מ ֶ֔̇ ר ֶאְ‹ s›ר ֹאַכל֙ ְוֶאת־ֲא ם ַעְבz֙Ëְ ֶאת־ֲא‹� ִאם־ִיְטע\

ֶלf׃   י ַהּמ{ jא ֶאל־ֲאֹדנ ה ַעְב�Ëְ ע˚֙ד ְלַמ‚ָ֔ ְהֶי֨ q37ְוָ‹֑ר˚ת ְוָלָּמ֩ה י �Ëְר ַעְב ט ַיֲעֹב֧  Ôְִמעַ֞

ה ַהÄÎֽת׃   ֶלf ַהÁְמÍל) ִני ַהּמֶ֔ gְוָלָּ֙מ֙ה ִיְגְמל fֶל ן ֶאת־ַהּמ} XËְרÌַ38ֶאת־ַה z֙Ëְא ַעְב Mב־נ›ָ Fי 

 fֶל י ַהּמֶ֔ ֲעֹב֙ר ִעם־ֲאֹדנ> Kם י ה ׀ ַעְב�Ëְ ִכְמהָ֗ gÚי ְוִה bי ְוִאּמ jֶבר ָאב tם ק י ע. ת Êְִעיִר֔ ְוָאמ¢

יz׃ ת ֲאֶ‹ר־֖ט˚ב Êְֵעינ{ Yם ַוֲאִנ֙י 39סַוֲעֵ‡ה־֕ל˚ א ר Ôְִמהָ֔ ֙י ַיֲעֹב֣ ִ̇ ֶלf ִא אֶמר ַהּמֶ֗ ֹ֣ Ìַו 
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f׃   Fֱעֶ‡ה־ּל י א{ Qר ָעל uְבח ִ̇ ל ֲאֶ‹ר־ יz ְוֹכ֛ ר 40ֶאֱעֶ‡ה־ּ֔ל˚ ֶאת־ַהÏ֖˚ב Êְֵעינ}  ַוÌֲַעֹב֧

ָ‹ב ִלְמֹקֽמ˚׃ (Ìַו Íה ֲרכֵ֔ Iְלַבְרִזַּל֙י ַוְיב fֶל ק ַהּמ� ַ֨·Ìִר ַו nָעב fֶל sן ְוַהּמ XËְרÌַם ֶאת־ַה Ôָל־ָהע~

ירÍ] 41ס ם ְיהÍָד֙ה ַוְיֱעִברÍ [ֶהֱעב> ר ִעּ֑מ˚ ְוָכל־ע\ hן ָעב ָלה ְוִכְמה) ָ֔ÁְלÁִר ַהֶּמֶ֙ל� ַה  ַוÌֲַעֹב֤

ל׃   cם ִיְ‡ָרא uי ע jם ֲחצ ֶלf ְוגַ֕ ֶלf 42ֶאת־ַהּמֶ֔ ים ֶאל־ַהּמ} ל Êָא> Xי‹ ִיְ‡ָרא Hל־אÔָ ה �Úְוִה 

 ֙̊ ֶלf ְוֶאת־Êֵית רÍ ֶאת־ַהּמ� ה ַוÌֲַעבִ֨ י‹ ְיהÍָד֗ ינÍ א> ֶלf ַמÍËע֩∞ Áְָנ֨בzÍ ַאחֵ֜ ַוÄÌְמ֣רÍ ֶאל־ַהּמֶ֡

ד ִעּֽמ˚׃ jי ָדו Y›ן ְוָכל־ַאְנ ֔ËְֵרÌַל 43סֶאת־ַה י‹ ִיְ‡ָראֵ֗ ה ַעל־א> י‹ ְיהÍָד֜  ַוÌַַע֩ן Ôָל־אִ֨

 fֶל ה ֶהָא֤כ˚ל ָאַכְ֙לנÍ֙ ִמן־ַהּמֶ֔ {Îר ַה ה ְלy ַעל־ַהËָב) I֙ה ָחרÎֶ ָּמה Mי ְול י־ָק֤ר˚ב ַהֶּמֶ֙ל� ֵאלַ֔ qÔ

נÍ׃ Fא ל את ִנ‚) Y‚ר־ָי֨ד˚ת 44סִאם־ִנ‡ֶ אֶמר ע{ ֹ֗ Ìה ַו י‹ ְיהÍָד֜ י‹־ִיְ‡ָרֵאל֩ ֶאת־אִ֨ qַען א hÌַו 

יב  י ְלָה‹> jי ִרא֛‹˚ן ל Hה ְדָבר ִני ְולÄ־ָהָי֨ י ִמְּמÍ zַ֒מÍË֙ע֙∞ ֱהִקּלֹתַ֔ י ַבֶּמֶלf֮ ְוַגם־Êְָדִו֮ד ֲאנ> ל>

ל׃ cי‹ ִיְ‡ָרא Hר א QבËְה ִמ י‹ ְיהÍָד֔ י ַוÌִֶ֙ק֙‹ Ëְַבר־א> bÔי‹1 20סֶאת־ַמְל א א> ם ִנְקָר֜  ְו‹ָ֨

ÄÌֶמר  ר ַו֠ ע Êַֹ·פָ֗ hְתקÌִי ַו bי‹ ְיִמינ י א> jְכרÊִן־Êֶ ַבע t› ˚֛מ›ְÍ ַעל ֗ÌִַלÊְ

י  ֲחָלה־ָל֙נÊְ Íֶ֙בן־ִי‹ַ֔ Bא נ ֹ֤ ד  ְול ֶלק Êְָדִו֗ נÍ חֵ֜ ין־לָ֨ cא
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ל׃   cיו ִיְ‡ָרא י‹ ְלֹאָהל) Hא

י‹ ְיהÍָד֙ה 2 י ְוא� bְכרÊִן־Êֶ ַבע s› י Xד ַאֲחר י ָדִו֔ gי‹ ִיְ‡ָרֵאל֙ ֵמַאֲחר ַעל Ôָל־א� ֜Ìַַו 

ִם׃   Fל›ָÍן ְוַעד־ְיר XËְרÌַם ִמן־ַה ָ֔Ôְבַמְל Íְב֣קËָ3 ח h̃ Ìִַלִ֒ם ַו›ָÍְיֽר ֮̊ ד ֶאל־Êֵית א ָדו> ֹ֨  ַוÌָב

ם Êֵית־ִמְ‹ֶמֶ֙ר֙ת  נ� ְ̇ Ìִ Kִית ו ַ֜Êר ַה ר ִהÚִיח֩∞ ִלְ‹ֹמ֨ s›ים ֲא ים ׀ ıִַלְג‹ִ֡ ֶ‡ר־ָנ‹> ת ע{ gא fֶל ַהּמֶ֡

ן ַאְלְמ֥נÍת ַחÍÌֽת׃ יָנה ְצֻר֛ר˚ת ַעד־֥י˚ם ֻמת) ְהי� ִ̇ א ַו n־בÄם ל Zם ַוֲאֵליה ְיַכְלÔְלֵ֔ Kסו

ד׃4 ה ֲעֹמֽ ֥ıֹ ה (̇ ים ְוַא bת ָימ›ֶ ֹ֣ ה ְ‹ל י ֶאת־ִאי‹־ְיהÍד) Hא ַהְזֶעק־ל אֶמר ַהֶּמֶ֙ל� ֶאל־ֲעָמ‡ָ֔ ֹ֤ Ìַו 

ר ְיָעֽד˚׃5 t›ד ֲא Xִמן־ַהּמ˚ע [ֶחר˚Ìַ֕ו] יֶחרÌִה ַו nדÍיק ֶאת־ְיה א ְלַהְזע> ֶלf ֲעָמ‡) YÌס ַו

ח 6 ה ַק֞ ָ̇ י ִמן־ַאְבָ‹֑ל˚ם ַא֠ jְכרÊִן־Êֶ ַבע t› Íנ ע ל~ Kר ה י1 ָ֗̇ י ַע אֶמר Ëִָו֙ד ֶאל־ֲאִבי‹ַ֔ ֹ֤ Ìַו 

נÍ׃   cיל ֵעינ Ĥ ים Êְֻצ֖ר˚ת ְוִה Hָצא ֛ל˚ ָער יו ıֶן־מ] ף ַאֲחָר֔ י ֲאֹדֶנ֙יÍ zְ֙רֹד֣  ַוÌְֵצ֤אÍ 7ֶאת־ַעְבד�

י  Xף ַאֲחר ֕Ëִֹם ִלְר ְצאÍ֙ ִמי֣רÍָ‹לַ֔ cÌים ַו bרÊֹÁִי ְוָכל־ַה jֵלתıְי ְוַה HֵרתÔְב ְוַה י י˚אָ֔ g›ֲחָרי֙ו ַאְנ Kא

י׃   qְכרÊִן־Êֶ ַבע t›8ב ם ְוי˚אָ֞ א ִלְפֵניה} IÊ א ר Êְִגְב֔ע˚ן ַוֲעָמ‡) s›ד˚ָל֙ה ֲאÁְֶבן ַה ם ִעם־ָהא�  הֵ֗

א  È ְו֥הÍא ָיצ) ֶדת ַעל־ָמְתָני֙ו Êְַתְעָר֔ יו] ֲח֥ג˚ר ֶחֶ֙ר֙ב ְמֻצּמ� ָח֣גÍר ׀ ִמË֣˚ ְלֻב֗‹Í ְוָעל˚ [ְוָעלָ֞
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ל׃ ֽıֹ ִ̇ ן 9סַו uְזקÊִ ב ין י˚א~ Hֶחז ַיד־ְימ ֹ֜̇ י ַו bה ָאח (̇ א ֲהָ‹֥ל˚ם ַא אֶמר י˚ָא֙ב ַלֲעָמ‡ָ֔ ֹ֤ Ìַו 

א ִלְנָ‹ק־ֽל˚׃   È 10ֲעָמ‡) ב ַוÔֵÌַהÍ֩ בָ֨ ר Êְַיד־י˚אָ֗ s›ֶרב ׀ ֲא sחÊַ ר א־ִנְ‹מַ֜ ֹֽ א ל  ַוֲעָמ‡ָ֨

ת ָנה ֖ל˚ ַוÌָֹמ֑ ְרָצה ְולÄ־‹] יו א� f ֵמע] ֨ıֹ›ְÌִֶמ‹ ַו ף סֶאל־ַהֹח֜ יו ָרַד֕ י ָאחִ֔ h›ְוי˚ָא֙ב ַוֲאִבי

י׃   qְכרÊִן־Êֶ ַבע t› י Xץ 11ַאֲחר ר ָחפ1 אֶמר ִמ֩י ֲא‹ֶ֨ ֹ֗ Ìב ַו nי י˚א XֲערÚַ qיו מ ד ָעלָ֔ hְוִאי֙‹ ָעמ 

ב׃   Fי י˚א Yד ַאֲחר jי ֲאֶ‹ר־ְלָדו HמÍ ב ְרא Êְ12י˚א~ ֨Ìַה ַו nְּמִסּל Kה f˚֣תÊְ ם (ËÊַ ל YלÁֹא ִמְת  ַוֲעָמ‡~

ֶגד  ֶ֔Ê ָעָלי֙ו f ה ַהָ‚ֶד֙ה ַוÌְַ‹ל� Mְמִסּל Kא ִמן־ה ם ַוÛֵÌַ֩ב ֶאת־ֲעָמ‡ָ֨ ד Ôָל־ָהעָ֗ hי־ָעמ qÔ ›י ָהאִ֜

ד׃   Fיו ְוָעמ א ָעל) [Êל־ַהÔָ ה ר ָראָ֔ s›ֲאÔַ13 ›֙ל־ִאיÔָ ר ה ָעב\ nְמִסּל Kה ִמן־ה ר ֹהג) t›ֲאÔַ 

י׃   qְכרÊִן־Êֶ ַבע t› י Xף ַאֲחר ֕Ëֹב ִלְר י י˚אָ֔ gָלה 14ַאֲחר ל ָאב� י ִיְ‡ָראֵ֗ gָכל־ִ‹ְבטÊְ ר Ìֲַעֹב֞ Kו 

ים bרÊֵה ְוָכל־ַה ית ַמֲעכ) YבÍיו׃  ס Fַאף־ַאֲחר Íא ֹ֖ ֲה֔לÍ] ַוÌָב Ĩ Ìִַו] ÍְקֵלהÌִ15ַו Íא ֹ֜  ַוÌָב

ל ְוָכל־ָהָע֙ם ד Êַח3 ֲעֹמ֖ ַ̇ Kיר ו ְלָל֙ה ֶאל־ָהעִ֔ ה ַוıְ›ְÌִ֤כÍ ֹסֽ ַּמֲעכָ֔ Kית ה gÊ ָאֵבָ֙ל֙הÊְ יו רÍ ָעלָ֗ ַוÌָצ¢

ה׃   Fיל ַהח˚מ Hıם ְלַה jב ַמְ‹ִחית ר ֶאת־י˚אָ֔ s›16ֲא Íיר ִ‹ְמ֤ע bה ִמן־ָהע ה ֲחָכמ) א ִא·] ְקר~ ִ̇  ַו

יz׃   ה ֵאל{ Úָה ַוֲאַדÊְר) ב ַעד־הֵ֔ hב ְקר א ֶאל־י˚אָ֔ I־נÍִאְמר Í֙אֶמר 17ִ‹ְמע ֹ֧ יָה ַו˙ ב ֵאלֶ֔ hְקרÌִַו 
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ע∞ ָאֽנִֹכי׃   Yאֶמר ֹ‹מ ֹ֖ Ìַו z י ֲאָמתֶ֔ gְברËִ אֶמר ֗ל˚ ְ‹ַמ֙ע ֹ֣ ִני ַו˙ nאֶמר א ֹ֣ Ìב ַו ה י˚א) [̇ ה ַהַא ָהִא·~

ּמÍ׃  18 Kן ֵהת Yל ְוכ XָאבÊְ Íל ְיָ‹ֲא֛ל ר ָ‹ֹא֧ אֹ‹ָנ֙ה ֵלאֹמ֔ qָבר Í֤רÊְר ְיַד ֵ֨ÊËַ ר אֶמר ֵלאֹמ֑ ֹ֖  ַו˙

ע 19 Qָּמה ְתַבּל ל ל] יר ְוֵא֙ם Êְִיְ‡ָראֵ֔ ית ע� ‹ ְלָהמִ֨ ֗ ֵ̃ ה ְמַב İ ל ַא י ִיְ‡ָרא3 gנÍי ֱאמ Xי ְ‹ֻלמ  ָאֹנכִ֕

ה׃ Fת ְיהו uית׃20פַנֲחל qע ְוִאם־ַאְ‹ח Qי ִאם־ֲאַבּל יָלה ָחִל֙יָל֙ה לִ֔ ר ָחל� ב ַוÄÌמ� ַען י˚א) uÌַו 

ד 21 ֶלÊְ fָדִו֔ sּמÊַ ֙̊ א ָיד M‡י ְ‹֗מ˚ ָנ ַבע Êֶן־Êְִכר> ִים ‹� ר ֶאְפַר֜ י ִאי֩‹ ֵמהַ֨ ִ֡Ô ר ן ַהËָבָ֗ g־כÄל 

 f ה רÄ֛‹˚ ֻמְ‹ל] YÚב ִה ִאָ·֙ה ֶאל־י˚אָ֔ Fאֶמר ה ֹ֤ יר ַו˙ bל ָהע hה ֵמע ֽנÍ־ֹא֣ת˚ ְלַבË֔˚ ְוֵאְלכ) ְ̇

ה׃   Fד ַהח˚מ uעÊְ zי Zא‹ 22ֵאל ֹ֨ Ìְִכְר֞תÍ ֶאת־ר Kו È ם Êְָחְכָמתָ֗ ה ֶאל־Ôָל־ָהעָ֜ ב˚֩א ָהִא·ָ֨ ָ̇  ַו

יו  nי‹ ְלֹאָהל יר א> jַעל־ָהע cמ Íצ ר ַוÌָפ£ ב ַוÌְִתַק֙ע Êַ·˚פָ֔ כÍ ֶאל־י˚אָ֔ ַבע Êֶן־Êְִכִר֙י ַוÌְַ‹ל> �›

ֶלf׃ ִם ֶאל־ַהּמ{ Qל›ָÍב ְיר ב ‹]  סְוי˚א~

י] 23 jֵרתÔְֵרי [ַהÔְע ַעל־ַה ל Íְבָנָי֙ה Êֶן־ְי֣ה˚ָיָד֔ א ִיְ‡ָרא3 ב) ָ̂ ל Ôָל־ַה tב א  ְוי˚אָ֕

י׃   qֵלתıְיר׃  24ְוַעל־ַה qÔד ַהַּמְזÍן־ֲאִחי֖לÊֶ ט ס ִויה˚ָ‹פ] ם ַעל־ַהּמ� א]25 ַוֲאֹדר)  Íֵ‹ָיא [Íְ‹ו)

ים׃   qֲהנÔֹ ר ר ְוָצ֥ד˚ק ְוֶאְבָית) ד׃26ֹספ3 qן ְלָדו Xה ֹכה י ָהי] ִאִר֔ IÌם ִעיָר֙א ַה  ס ְוגַ֗
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י 1 21 gנıְד ֶאת־ jוËָ › Ỹ ה ַוְיַב י ָ‹ָנ֔ gים ָ‹ָנ֙ה ַאֲחר ‹ ָ‹ִנ֗ ֹ֣ ד ָ‹ל י ָדִו֜ י ָרָע֩ב Êִימֵ֨  ַוְיה>

ה nים׃סְיהו qְבֹענÁִית ֶאת־ַה jים ַעל־ֲאֶ‹ר־ֵהמ ית ַהËָמִ֔ gÊל֙ ְוֶאל־Íה ֶאל־ָ‹א אֶמר ְיהָו֗ ֹ֣ Ìַו

י 2 ֚Ôִ ָּמה ל הֵ֗ gי ִיְ‡ָרא א ִמÊְנ1 ֹ֣ ים ל ם ְוַהÁְִבֹעִנ֞ אֶמר ֲאֵליה} ֹ֣ Ìים ַו jְבֹענÁִַל fֶל lא ַהּמ  ַוÌְִקר]

ם ÊְַקÄÚ֥ת˚  ‹ ָ‹אÍל֙ ְלַהÔֹתָ֔ �̃ ם ַוְיַב י ִיְ‡ָרֵאל֙ ִנְ‹Êְ֣עÍ ָלהֶ֔ י Íְבנ� ֶתר ָהֱאֹמִר֔ sÌִאם־ִמ

ה׃   FדÍל ִויה Xי־ִיְ‡ָרא cר 3ִלְבנ ֵ֔ıה ֲאַכ IַבּמÍ ם ה ָלכ} Z‡ה ֶאֱע ים מ] אֶמר Ëִָו֙ד ֶאל־ַהÁְִבֹעִנ֔ ֹ֤ Ìַו 

ה׃   Fת ְיהו uֶאת־ַנֲחל Íָבְר֖כÍ4לÍֶסף ְוָזָה֙ב ִעם־ָ‹֣א �Ô [Íנ ין־ִלי [לָ֜ cים א אְמרÍ ֣ל˚ ַהÁְִבֹעִנ֗ ֹ֧ Ìַו 

ם׃   ה ָלכ{ t‡ים ֶאֱע jם ֹאְמר ṫ ה־ַא Fאֶמר מ ֹ֛ Ìל ַו ית Êְִיְ‡ָרא3 י‹ ְלָהמ> jא Íנ ין־ל] cי֔ת˚ ְואÊְֵוִעם־

ל5 ב Êְָכל־Áְב£ X̂ ִהְתַי cמ Íְדנ נÍ ִנְ‹מַ֕ nָּמה־לËִ ר Z›ַוֲא Íנ ר Ôִּלָ֔ s›ָהִאי֙‹ ֲא fֶל  ַוÄÌְֽמרÍ֙ ֶאל־ַהּמֶ֔

ל׃   cל 6ִיְ‡ָראÍת ָ‹֖א uִגְבעÊְ ה יהָו֔ K֙ם לÍֲענ Bיו ְוה˚ק ה ֲאָנִ‹י֙ם ִמÊָָנ֔ Mְבע›ִ Íנ ן־]לָ֜ ַ̇  ְיָנָתן [ֻי

ה nיר ְיהו ן׃  סÊְח> ċ י ֶא Hֲאנ fֶל Zאֶמר ַהּמ ֹ֥ Ìת 7ַו›ֶ ֶלf ַעל־ְמִפיֹב֖ ל ַהּמֶ֔  ַוÌְַחֹמ֣

ן Êֶן־ָ‹ֽאÍל׃  ין ְיה˚ָנת] XבÍ ד ין Ëִָו֔ gÊ ם יֹנתָ֔ cÊ ר s›ת ְיהָו֙ה ֲא ן Êֶן־ָ‹֑אÍל ַעל־ְ‹ֻבע\ Iן־ְיה˚ָנתÊֶ

י 8 jל ֶאת־ַאְרֹמנÍה ְלָ‹֔א Iר ָיְלד s›֙ה ֲאÌָה ַבת־ַא Mıי ִרְצ ֵני Êְֵנ֨ ֶלf ֶאת־ְ‹֠ ח ַהּמֶ֡ h̃ Ìִַו 
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י  QְרִזּלÊַן־Êֶ ל Yה ְלַעְדִריא ר ָיְלד~ t›ל ֲאÍת־ָ‹֔אÊַ ל hֵנ֙י ִמיכÊְ ת›ֶ ֶ‹ת ְוֶאת־ֲחמֵ֗ ְוֶאת־ְמִפֹב֑

י׃   qִים 9ַהְּמֹחָלת ָ̇ ה ַוıְÌִ֥לÍ ִ‹ַבְע י ְיהָו֔ gָה֙ר ִלְפנÊָ ם ים ַוÌִֹקיע¤ ד ַהÁְִבֹעִנ֗ hיÊְ ם ֵנ֞ ְ̇ Ìִ Kו 

יר Hת] ְקצ QְתִחּלÊִ] ים ִ ְתִחַּלת אֹ‹ִנ֔ י ָקִצי֙ר Êָר> ָּמה] ֻהְמ֜תÊִ Íימ� ַחד ְוֵהם [ְוהֵ֨ nם] י (̇ [ְ‹ַבְע

ים׃   qיר 10ְ‡ֹער ת ָקצִ֔ hִחּל ְ̇ È ֶאל־ַהˆÍ֙ר ִמ Mל Íה ֵ֨Ï ַ̇ ק ַו ה ֶאת־ַה‚ַ֜ ֨Ìָ֩ה ַבת־ַאıָח ִרְצ h̃ ִ̇  ַו

ם  ִים ָל֤נÍח∞ ֲעֵליֶה֙ם י˚מָ֔ א־ָנְתָנ֩ה ֨ע˚ף ַהָ·מַ֜ ֹֽ ִים ְול nם ִמן־ַהָ·מ Zִים ֲעֵליה u־מf ַ̇ ד ִנ ע�

ְיָלה׃   Fה ל Zת ַהָ‚ד uÌֶג‹ 11ְוֶאת־ַח tלıִ ה (Ìה ַבת־ַא [ıה ִרְצ ת ֲאֶ‹ר־ָעְ‡ת~ ד א1 bד ְלָדו QÁÌַֻו 

י 12ָ‹ֽאÍל׃   XֲעלÊַ ת ן Êְ֔נ˚ ֵמאֵ֕ Iל֙ ְוֶאת־ַעְצמ˚֙ת ְיה˚ָנתÍח ֶאת־ַעְצ֤מ˚ת ָ‹א ַ֞̃ Ìִד ַו ֶלËָ fִו֗ gÌַו 

ָל֥אÍם] ָ‹ם [ָ‹ָּ֙מ֙ה]  ְ̇ לÍם [ ְ̇ ר  ן ֲא‹ֶ֨ ית־‹ַ֗ cÊ ב ם ֵמְרֹח֣ ד ֲאֶ‹֩ר Áְָנ֨בÍ ֹאתָ֜ nְלעÁִ ›י gָיב

ע∞׃   ֽÊְֹלÁִÊַ לÍים ֶאת־ָ‹֖א .̇ ים] Êְ֨י˚ם ַהÔ֧˚ת ıְִלְ‹ ִ֔̇ ים [ıְִלְ‹ ִ̇ ַעל ִמָ·֙ם 13ַהıְִלְ‹ \Ìַו 

ים׃   qָקעÍֶאת־ַעְצ֖מ˚ת ַהּמ Íַאְס֔פ hÌ֑נ˚ ַוÊְ ן Iל ְוֶאת־ַעְצ֖מ˚ת ְיה˚ָנתÍֶאת־ַעְצ֣מ˚ת ָ‹֔א

יו 14 י‹ ָאבִ֔ ע Êְֶקֶ֙ב֙ר ק> ן Êְֵצלָ֗ ֶרץ Êְִנָימִ֜ נ˚ Êְאֶ֨ ֠Êְָתן־ Fל ִויה˚נÍֶאת־ַעְצמ˚ת־ָ‹֣א Í֣רÊְְקÌִַו 

ן׃ cֲחֵרי־כ Kֶרץ א ים ָלא) ר ֱאלֹה. ֶלf ַוÌֵָעת1 ה ַהּמ} (Íל ֲאֶ‹ר־ִצ ֥Ôֹ Í‡ֲ֔עÌַ Kפו 
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15 Íָּלֲח֥מÌִיו ִעּ֛מ˚ ַו ד ַוֲעָבד] ֶרד Ëִָו֜ ֨Ìֵל ַו ים ֶאת־ִיְ‡ָרא3 j̇ ה ַלıְִלְ‹ ִהי־֧ע˚ד ִמְלָחמ~ ְ̇  ַו

ד׃   qוËָ ַעף [Ìים ַו j̇ ל 16ֶאת־ıְִלְ‹ ה Íִמְ‹ק\ י ָהָרפָ֗ gיִלידÊִ ר ׀ s›ב ֲא י] Êְֹנ֜ ִ֨Ê›ְְוִי] ˚Ê›ְְוִי 

ד׃   qוËָת ֶאת־˚Ô֥אֶמר ְלַה ֹ֖ Ìה ַו n›ר ֲחָדÍא ָח֣גÍת ְו֖ה›ֶ ל ְנֹח֔ hֵמא˚֙ת ִמְ‹ק › ֹ֤ ̊֙ ְ‹ל ֵקינ

ד ֜ל˚ 17 ז ִנְ‹ÊְעÍ֩ ַאְנֵ‹י־ָדִו֨ Iא Íה י ַוְיִמית3 j̇ f ֶאת־ַהıְִלְ‹ uÌה ַו י Êֶן־ְצרÍָי֔ h›ֲאִבי ֙̊ ֲעָזר־ל KÌַו 

ל׃ cר ִיְ‡ָרא Yה ֶאת־נ ZÊא ְתַכ ֹ֥ ה ְול ֙נÍ֙ ַלִּמְלָחמָ֔ ָ̇ א ֤ע˚ד ִא ר לÄ־ֵתצֵ֨ ְיִה֙י 18פֵלאֹמ֗ Kו 

ף  י ֶאת־סַ֕ ָ‹תִ֔ ה ִסÊְַכ֙י ַהח¢ ָ֗Ôז ִה Iים א ḃ ה Êְ֖ג˚ב ִעם־ıְִלְ‹ ִהי־֧ע˚ד ַהִּמְלָחמ~ ְ̇ ן ַו ֲחֵרי־כֵ֔ Kא

ה׃ Fי ָהָרפ YיִלדÊִ ר Z›ֶאְלָחָנ֩ן 19פֲא f ֡Ìַים ַו ḃ ה Êְ֖ג˚ב ִעם־ıְִלְ‹ ִהי־֧ע˚ד ַהִּמְלָחמ~ ְ̇  ַו

ים׃ qְמ֖נ˚ר ֹאְרגÔִ ˚ץ ֲחִני֔ת gי ְוע ִ֔̇ Áִת ַה IְליÁָ ת י ֵא֚ ית ַהַּלְחמִ֗ gÊ ים סÊֶן־ַיְעֵר֙י ֹאְרגִ֜

יו 20 ת ָיָדי֩ו ְוֶאְצÊְ֨ע˚ת ַרְגלָ֜ י‹ ָמִדין [ָמ֗ד˚ן] ְוֶאְצÊְֹע֣ י ׀ א> ת ַוְיה> ה Êְג� ִהי־֥ע˚ד ִמְלָחמ) ְ̇  ַו

ה׃   Fד ְלָהָרפ uא ֻיּלÍר ְוַגם־֖ה ָ֔ı֙ע ִמְסÊַים ְוַאְר ‹ ֶעְ‡ר� ‹ ָו‹ֵ֗ g›21 ל ף ֶאת־ִיְ‡ָרא3 Xַוְיָחר 

ד׃ qי ָדו Hה] ֲאח ן Êֶן־ִ‹ְמִעי [ִ‹ְמע) ֶּלה ֻיְּל֥דÍ 22ַוÔֵÌַ֙הÍ֙ ְי֣ה˚ָנתָ֔ ַעת א� uÊֶאת־ַאְר 

יו׃ Fד ֲעָבד uְביÍ ד jוËְָבַיד־ Í֥לıְÌִת ַו ה Êְג�  פְלָהָרפ)
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ה ֹא֛ת˚ 1 22 יל ְיהו] ִ֨̂ את Êְי˚֩ם ִה ֹ֑ Îה ַה Iי ַהִ·יר XְברËִה ֶאת־ יהָו֔ Kִו֙ד לËָ ר �Êַוְיַד 

ף ָ‹ֽאÍל׃   uÔִמÍ יו ף Ôָל־ֹאְיב) uÔר 2ִמ  ַוÄÌמ�

י׃   qְמַפְלִטי־לÍ י jְמֻצָדתÍ י Hְלע Kה ס י ֶאֱחֶסה־Ê֑˚ 3ְיהו~ jרÍי צ Yֱאלֹה 

ִני׃   cע›ִֹ̇ ס  י ֵמָחמ) י ֹמִ‹עִ֕ י ִמְ‡ÊִÁַ֙י  ÍְמנÍסִ֔ ֶרן ִיְ‹עִ֗ sי ְוק ִ֞Úָמִג

ע∞׃  4 c›Íָי ִא QֵמֹאְיבÍ  ה nא ְיהו Iל ֶאְקר ְמֻהּל)

ִני׃  5 iַעל ְיַבֲעת QÌי ְבִל Yֶות  ַנֲחל nֵרי־מÊְ›ְִני ִמ vי ֲאָפפ HÔ

ֶות׃  6 Fְקֵ‹י־מ ִני ֹמֽ vמËְִני  ִק ¦Êי ְ‹֖א˚ל ַס Yֶחְבל

א 7 nי ֶאְקר Qה  ְוֶאל־ֱאלֹה א ְיהָו֔ Iר־ִל֙י ֶאְקר ַ̂ Êַ 

יו׃   FָאְזנÊְ י jי  ְוַ‹ְוָעת ̊֙ ק˚לִ֔ יָכל cע ֵמה ַוÌְִ‹מ\

ָרה ֽל˚׃ [ח]

י־8 qÔ Í›ֲ֖עÁְָת qÌַו  Íז nÁִים ִיְר Qֶרץ  מ˚ְס֥ד˚ת ַהָ·מ ְרַע֙‹ ָהאָ֔ ִ̇ ‹] ַו ְתÁַָע‹ [ַוÌְִתÁָע\ וִַ

ÍÚ׃   9 ים Êֲָע֥רÍ ִמּמ{ jָחלÁֶ  ל יו ˙Äכ3 jıִמ › Yְוא  ˚ıַ֔אÊְ ה ָעָ‹֙ן Mָעל
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יו׃  10 Fַחת ַרְגל u̇ ל  Zד  ַוֲעָרפ ִים ַוÌֵר� Qט ָ‹מ YÌַו

א ַעל־Ôְַנֵפי־ֽרÍח∞׃  11 ף  ַוÌֵר) ב ַעל־Ôְ֖רÍב ַוÌָֹע֑ uÔְרÌִַו

ים׃  12 qי ְ‹ָחק Yִים ָעב Qַרת־מ›ְ Kת  ח˚Ô֑יו ֻס ֶ‹f ְסִביֹבת) ֶ‹ת ֹח֛ [Ìַו

‹׃  13 cֲחֵלי־אÁַ  Íֲע֖רÊָ ˚Ëֶ֑נְג Èַג ֖Úִֹמ

ן ק˚ֽל˚׃  14 Ẏ ה  ְוֶעְל֖י˚ן ִי nִים ְיהו Qם ִמן־ָ‹מ Yַיְרע

ם]׃  15 ק ַוÌְֻהֵּמם [ַוÌָֹהֽ ם  Êָר) ים ַוְיִפיצ3 ĵ ח ִח uל›ְÌִַו

ל 16 ב3 ֵ̇ ם  ִיÁָ֖לÍ ֹמְס֣ד˚ת  ֵקי ָי֔ ָראÍ֙ ֲאפ> cÌַו

ת ֥רÍח∞ ַאıֽ˚׃   Qמ›ְÚִה  ִמ ת ְיהָו֔ hַגֲערÊְ

ים׃  17 qÊִים ַר uִני ִמּמ X›ְמ Kִני  י ח3 ָ̃ ח ִמָּמ֖ר˚ם ִי uִיְ‹ל 

Úִי׃  18 י ָאְמ֖צÍ ִמּמ{ HÔ י ְנאַ֔ ז  ִמ‚ֹ֣ nי ע jִני ֵמֹאְיב ילֵ֕ ִ̂ ַי

י׃  19 qן ל ה ִמְ‹ע) י ְיהו~ י  ַוְיה� b֣י˚ם ֵאידÊְ ִני vמËְְיַק

י׃  20 qÊ ץ cפ ִני Ôִי־ח] Xי  ְיַחְּלצ bב ֹאת א ַלֶּמְרח) YצÌַֹו
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י׃  21 qיב ל H›י ָי Qר ָיד י  Ôְֹב֥ bִצְדָקתÔְ ה ִני ְיהו) Yִיְגְמל 

י׃  22 Fי ֵמֱאלֹה ִ̇ ְע Q›א ָר ֹ֥ ה  ְול nי ְיהו gְרכËַ י ִ̇ ְר Qי ָ‹מ HÔ

Úָה׃  23 יו לÄ־ָא֥סÍר ִמּמ{ ֹ̃ת) י  ְוֻח bËיו] ְלֶנְג י ָכל־ִמְ‹ıֹט˚ [ִמְ‹ıָט) HÔ

י׃  24 qה ֵמֲע�נ ְּמר) ַ̇ ים ֑ל˚  ָוֶאְ‹ jה ָתמ tָוֶאְהי

יו׃  25 Fֶגד ֵעינ tי ְלנ jֹברÔְ  י bִצְדָקתÔְ י jה ל ֶ‹ב ְיהו~ �Ìַו

ם׃  26 Fּמ ַ̇ ִ̇ ים  jמ ָ̇ ד  ִעם־Ê֥Áִ˚ר  nÛְתַח ִ̇ יד  jִעם־ָחס 

ל׃  27 Fı ַ̇ ִ̇  › X̃ ר  ְוִעם־ִע nב ָ̇ ִ̇ ר  ִעם־ָנב)

יל׃  28 qı›ְ ַ̇ ים  Hַעל־ָרמ zי Zיע∞  ְוֵעינ b›˚˙ י jם ָענ uְוֶאת־ע

י׃  29 qÔ›ְָח ∞Èי HÁה ַי ה  ַויהו) nי ְיהו jה ֵניר [̇ י־ַא qÔ

י ֲאַדֶּלג־ֽ‹Íר׃  30 QאלֹהÊֵ  דÍ֑דÁְ ץÍה ָא֣ר י ְבכ) HÔ

ה 31 ת ְיהָו֙ה ְצרÍפָ֔ ים ËְַרÔ֑˚  ִאְמר\ מ> ָ̇ ל  Xָהא

ים Êֽ˚׃   Hל ַהֹחס ן ֔הÍא ְלֹכ֖ gָמג
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ינÍ׃  32 cי ֱאלֹה YְלֲעדÊַ qר מÍי ֖צ HמÍ  ה nי ְיהו gְלֲעדÊַל ִמ Xי ִמי־א HÔ 

י]׃  33 qÔְרËַ] ˚ÔְרËַ ים jמ ָ̇ ר  Ẏ Ìִַיל  ַו nי ח jÎÍל ָמע Yָהא

ִני׃  34 cי ַיֲעִמד Qמ˚תÊָ ל u֑ל˚ת  ְועÌַָאÔָ [י Qה ַרְגָליו [ַרְגל tÍ›ְַמ

י׃  35 Fה ְזֹרֹעת (›Íת־ְנח›ֶ ת ק{ uה  ְוִנח nי ַלִּמְלָחמ Qד ָיד Yְמַלּמ

ִני׃  36 cÊְר ַ̇ z  ַוֲעֹנְת|  ן ִיְ‹ע} gי ָמג jן־ל ֶ̇ ִ̇ ַו

י׃  37 Fַקְרֻסּל Íא ָמֲע֖ד ֹ֥ ִני  ְול 3̇ ְח ַ̇ י  jיב ַצֲעד Hְרח ַ̇

ם׃  38 Fּל˚תÔַב ַעד־Í›֖א ָא ֹ֥ ם  ְול י ָוַאְ‹ִמיד3 Qה ֹאְיב ֶאְרËְפ]

י׃  39 Fַחת ַרְגל u̇  Í֖לıְÌִ Kן  וÍ֑מÍא ְיק ֹ֣ ם ְול Xם ָוֶאְמָחצ Yָוֲאַכּל

ִני׃  40 ċ ְח ַ̇ י  Qיע∞ ָקמ Hְכר ַ̇ ה   nִיל ַלִּמְלָחמ Qִני ח Yְזר ַ̇ ַו

ם׃  41 cי ָוַאְצִמית Qֶרף  ְמַ‡ְנא י ֹע֑ jה ּל ָ̇ u̇ י  ְיבַ֔ ְוֹא֣

ם׃  42 Fא ָענ ֹ֥ ה ְול יע∞  ֶאל־ְיהו) b›ין ֹמ gְוא Íִיְ‹֖ע

ם׃  43 cם ֶאְרָקע X̃ ֶרץ  Ôְִטיט־חÍ֥צ˚ת ֲאִד nֲעַפר־אÔַ ם Xְוֶאְ‹ָחק

2 Samuel  ֵאלÍב ְ‹מ

72



י 44 bי ַעּמ Xִני ֵמִריב ַפְּלטֵ֔ ְ̇ Kו 

ִני׃   iי ַיַעְבד ִ̇ ְע Q־ָידÄם ל uם  ע א‹ Á˚ִי֔ ֹ֣ ְ‹ְמֵרִ֙נ֙י ְלר ִ̇

י׃  45 qל Íְמע ֶזן ִי·] י  ִלְ‹֥מ˚ע∞ ֹא֖ b־לÍ›ֲח KÔר ִיְת י ֵנכ) YנÊְ

ם׃  46 Fר˚תÁְִמִּמְס Í֖רÁְְוַיְח  Íל ֑Êֹר ִי י ֵנכ) YנÊְ

י׃  47 qר ִיְ‹עÍי ֥צ Xם ֱאלֹה י  ְוָיֻר֕ bרÍצ fÍָב֣רÍ ה  ַחי־ְיהו)

ִני׃  48 ċ ְח ַ̇ ים  jיד ַעּמ Hמ˚רÍ  י bת ל ן ְנָקֹמ֖ YתÚֹל ַה ָהאֵ֕

ִני׃  49 cיל ִ̂ ַ̇ ים  jי‹ ֲחָמס Hִני  ֵמא ֣ר˚ְממֵ֔ ְ̇ ַמ֙י  ָ̃ י Íִמ nְיב י ֵמֹאֽ jמ˚ִציאÍ

ר׃  50 cְלִ‹ְמ| ֲאַזּמÍ ם bי˚ÁÊַ  ה ן א˚ְד� ְיהו) �Ôַעל־

ֶסד ִלְמִ‹י֛ח˚ 51 ֶ‡ה־ח� ִמְגִדיל [ִמְגË֖˚ל] ְי‹Í֣ע˚ת ַמְלÔ֑˚  ְוֹעֽ

ם׃   Fְלַזְר֖ע˚ ַעד־ע˚לÍ ד Hְלָדו

ים 1 23 bֲחֹרנ Kד ָהא jי ָדו YְברËִ ֶּלה  ְוא�

ל  ַקם עָ֔ ם ַהÁֶֶ֙ב֙ר ה¢ י  Íְנא¤ ד Êֶן־ִי‹ַ֗ ם Ëָו> ְנא§
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ל׃   cים ְזִמ֥ר˚ת ִיְ‡ָרא jְנעÍ  ב ֲעֹק֔ Kי י gְמִ‹֙יח֙∞ ֱאלֹה

י׃  2 qִמָּל֖ת˚ ַעל־ְל‹˚נÍ  י bÊר־ÊֶËִ ה  ֥רÍח∞ ְיהו)

ל 3 ר ֣צÍר ִיְ‡ָרא3 ZÊי ִד Hל  ל י ִיְ‡ָראֵ֔ gָאַמ֙ר ֱאלֹה

ים׃   qת ֱאלֹה uל ִיְרא X›˚יק  מ ֕Ëִם ַצ מ˚ֵ‹ל֙ Êָָאָד֔

א ָע֔ב˚ת 4 ֹ֣ ֶקר ל ֚Êֹ  ›ֶמ n›ֶקר ִיְזַרח־ ֖Êֹ ְכ֥א˚רÍ

ֶרץ׃   Fא ֵמא›ֶ tË ר ַגÈ ִמָּמט) ֥Úִֹמ

י 5 ם לִ֗ I‡ ם ית ע˚לָ֜ ל  Ôִ֩י ְבִר֨ י ִעם־א3 jיתÊֵ ן Y־כÄי־ל qÔ 

ה  ה ַבÔֹל֙ Íְ‹ֻמָר֔ MכÍֲער

יח∞׃   qא ַיְצמ ֹ֥ י־ל qÔ ֶפץ Xי ְוָכל־ח Hי־ָכל־ִיְ‹ע qÔ

חÍ׃  6 F̃ ד ִי א ְבי) ֹ֥ י־ל qÔ  ַהם nּלÔֻ ד ַעל Ôְ֥ק˚ץ  ֻמנ) ֕ÌְַבִלÍ 

ית 7 bץ ֲחנ gל  ְוע Zא ַבְרז Yם  ִיָּמל ע Êָהֶ֔ hÁְוִאי֙‹ ִי

ֶבת׃ F·Êַ Í֥ר˚ף ִיָ‚ְר֖פ‡ָ ›  פÍָבאֵ֕
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י ֚הÍא 8 א‹ ַהָ·ִל‹ִ֗ ֹ֣ י ׀ ר ְחÔְֹמנ> ַ̇ ֶבת  ֶ֜·Êַ ב ד ֹי‹ֵ֨ bר ְלָדו s›ים ֲא jרÊֹÁִֶּלה ְ‹֥מ˚ת ַה  א�

ת]׃ Fַעם ֶאָחד [ֶאח uפÊְ ל ה ֵמ֛א˚ת ָחל) tי] ַעל־ְ‹ֹמנ  ְוַאֲחר˚ 9סֲעִדי֣נ˚ ָהֶעְצנ˚ [ָהֶעְצִנ֔

ד  ים] ִעם־Ëִָו֗ ה ÊֹÁִִרים [ַהÊֹÁִִר֜ י Êְִ‹לֹ‹ָ֨ bן־ֲאֹחחÊֶ [˚֖דËֹ] ִדיËֹן־Êֶ ר יו] ֶאְלָעז] [ְוַאֲחר~

ל׃   cי‹ ִיְ‡ָרא Hא Íֲע֖לÌַ Kה ו ם ַלִּמְלָחמָ֔ I›־Íים ֶנֶאְספ ִ̇ ם ıְÊִַלְ‹ Mְרפ FחÊְ10 f ֨Ìַא ָק֩ם ַוÍ֣ה 

ה  ה ְגד˚ל) ‹Íע] ְ̇ ה  ַע‡ ְיהו~ �Ìֶרב ַו ̊֙ ֶאל־ַהחֶ֔ ק ָיד \Êְד ִ̇ ה ָי֗ד˚ ַו Iי־ָיְגע qÔ ד ׀ hים ע ִ֜̇ ıְÊִַלְ‹

ט׃ c·־ְלַפfיו ַא בÍ ַאֲחר) ם ָי‹£ י 11סÌ֣Êַ˚ם ַה֑הÍא ְוָהע~ bא ָהָרר Xא ֶבן־ָאג יו ַ‹ּמ]  ְוַאֲחר~

י  Yנıְס ִמ ם נ) ים ְוָהע] ה ֲעָד‹ִ֔ Iת ַהָ‚ֶד֙ה ְמֵלא ם ֶחְלק\ ִהי־‹ָ֞ ְ̇ ה ַו ֗Ìָים ַלַח ִ֜̇ ַוÌֵָאְס֨פÍ ְפִלְ‹

ים׃   q̇ ה 12ְפִלְ‹ ‹Íע] ְ̇ ה  ַע‡ ְיהו) uÌים ַו ḃ f ֶאת־ıְִלְ‹ QÌָה ַו ילֶ֔ ִ̂ Ìֶַחְלָק֙ה ַו K־הf˚תÊְ ב �̂  ַוÌְִתַי

ה׃ Fֶאל־ָקִצי֙ר 13סְגד˚ל Íא ֹ֤ א‹ ַוÌָב ֹ֗ ים ר ה] ֵמַהְ·לֹ‹>  ַוÌְֵר֨דÍ ְ‹לִֹ‹ים [ְ‹לֹ‹ָ֜

ים׃   qֶמק ְרָפא YעÊְ ה ים ֹחנ) ִ֔̇ ת ıְִלְ‹ hÌם ְוַח nת ֲעֻדּל Qד ֶאל־ְמָער ז 14ֶאל־Ëִָו֔ Iד א jְוָדו 

ֶחם׃   Fית ל YÊ ז ים א) ִ֔̇ ב ıְִלְ‹ ĥ ה Íַמ nדÍְּמצÊַ15 ִים ִני מַ֔ gי ַיְ‹ק ר ִמ֚ ד ַוÄÌמ� jה ָדו tÍְתַאÌִַו 

ַער׃   F·Êַ ר t›ֶחם ֲא Zית־ל cÊ אר ֹ֥ Êים 16ִמ ִ֗̇ ה ְפִלְ‹ gַמֲחנÊְ ים ֶ‹ת ַהÊֹÁִִר֜ ֹ֨  ַוÌְִבְקעÍ֩ ְ‹ל
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א ָאָב֙ה  ֹ֤ ד ְול bוËֶָאל־ Íא ַער ַוÌְִ‡֖אÍ ַוÌָב> ַ֔·Êַ ר s›ית־ֶלֶ֙ח֙ם ֲא cÊ אר ֹ֤ Ê־ַמִ֙י֙ם ִמÍֲאב›ְ qÌַו

ה׃   Fיהו Kם ל f ֹאת) YÛÌַם ַו ֲאָנִ‹י֙ם17ִלְ‹˙˚תָ֔ Fם ה את ֲהד\ ֹ֗ ִתי ז ה ֵמֲע‡ֹ֣ י ְיהָו֜ אֶמר ָחִליָל֩ה ּלִ֨ ֹ֡ Ìַו 

ים׃ qרÊֹÁִת ַה›ֶ ֹ֖ ֶּלה ָע֔‡Í ְ‹ל gם א nה ִלְ‹˙˚ת א ָאב) ֹ֥ ם ְול ים Êְַנְפ‹˚תָ֔ סַהֹהְלכ>

ר 18 g֙א ע˚רÍה] ְוה א‹ ַהְ·לִֹ‹י [ַהְ·לֹ‹ָ֔ ֹ֣ ה ֚הÍא ר ב Êֶן־ְצרÍָי֗ Iי ׀ י˚א י ֲאח>  ַוֲאִבי‹ַ֞

ה׃   F›ֹל·ְÊַ ם X›ל ְול˚־ nֵמ֖א˚ת ָחל › ֹ֥ י19ֶאת־ֲחִני֔ת˚ ַעל־ְ‹ל Hד ַוְיה ָ֔Êי ִנְכ  ִמן־ַהְ·לָֹ‹֙ה ֲהכ>

א׃ F־בÄה ל ר ְוַעד־ַהְ·לֹ‹) n‡ם ְל Zִיל] 20סָלה י‹־ַחי [ח� qן־אÊֶ ע הÍ ֶבן־ְיה˚ָיד�  Íְבָנָי֨

ת־ָהֲאִרÌַה ה א{ �Ôד ְוִה הÍא ָיַר֞ ב ְו֠ י ֲאִרֵאל֙ מ˚אָ֔ ת ְ‹נ� gה א ָ֗Ôא ִהÍל ֣ה ְבְצא3 ַ̃ qים מ jָעלıְַרב־

ֶלג׃   F·֥י˚ם ַהÊְ אר ֹ֖ Êַה f˚֥תÊְ [י י‹] 21[ָהֲאר. י ֲאֶ‹ר [א> י‹ ִמְצִר֜  ְוהÍא־ִהÔָ֩ה ֶאת־אִ֨

י  ד ַהִּמְצִר֔ hÌת־ַהֲחִני֙ת ִמ ל א{ ֶבט ַוÌְִגֹז֤ n·Êַ יו ֶרד ֵאל) YÌית ַו ד ַהִּמְצִר֙י ֲחִנ֔ ה Íְבי\ ַמְראֶ֗

הÊַ Íֲחִניֽת˚׃   XַהְרגÌַים׃  22ַו qרÊֹÁִה ַה ם Êְִ‹לֹ‹] X›ע ְול˚־ nן־ְיה˚ָידÊֶ Íה ה Êְָני) ֶּלה ָע‡ָ֔ gא 

˚׃23 ֽ̇ ד ֶאל־ִמְ‹ַמְע jָדו Íה Yא ַוְיִ‡מ n־בÄה ל ד ְוֶאל־ַהְ·לֹ‹) ָ֔Êים ִנְכ ס ִמן־ַהְ·לֹ‹>

ֶחם׃  24 Fית ל YÊ ˚֖דËֹן־Êֶ ן ים ֶאְלָחנ] b›ֹל·ְÊַ ב י־י˚א) qל ֲאח Yי 25 ֲעָ‡ה־א ֲחֹרִד֔ Kָּמ֙ה ה›ַ 
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י׃ qא ַהֲחֹרד י׃26סֱאִליק) qק˚ע ְ̇ ‹ ַה X̃ א ֶבן־ִע י ִעיר] ֶלץ ַהıְַלטִ֔  ֲאִביֶעֶ֙ז֙ר 27ס ֶח֚

י׃ qי ַהֻחָ‹ת QÚי ְמֻב ַעÚְֹתתִ֔ Fי׃28סה qֹטָפתÚְי ַה Qי ַמְהר ֲאֹחחִ֔ Fֶלב 29ס ַצְלמ˚֙ן ה Yח 

י bֹטָפתÚְה ַה ן־Êֲַענ) }Êן׃ס qי ִבְנָימ YנÊְ ת QְבעÁִי ִמ ֙י Êֶן־ִריבַ֔ ַ̇ י 30סִא ֹתִנ֔ Iְרעıִ Íָ֙נָי֙הÊְ 

ַע‹׃ Fֲחֵלי ג uÚי ִמ QËי׃31סִה qְרֻחמÊֶַות ַה י ַעְזמ) ַעְרָבתִ֔ Fי־ַעְלב˚֙ן ה q֙א32  ס ֲאבÊֶָאְלַיְח 

ן׃ Fן ְיה˚ָנת X›ֵני ָיÊְ י ַעְלֹבִנ֔ h·י׃33סַה qר ָהאָרר ם Êֶן־ָ‹ר) י ֲאִחיא] ֲהָרִר֔ Kס ַ‹ָּמ֙ה ה

י׃34 qלֹנÁִֶפל ַה ם Êֶן־ֲאִחיֹת֖ י ֱאִליע] bֲעָכת Kן־ַהּמÊֶ י QÊן־ֲאַחְסÊֶ ֶלט tֶחְצר˚ 35ס ֱאִליפ 

י׃ qÊי ָהַאְר Qֲערıַ י Ôְַרְמלִ֔ Kי׃36ס[ֶחְצַר֙י] ה qדÁָי ַה jנÊָ ה ֹ̂בָ֔ ל Êֶן־ָנָת֙ן ִמ Mס ִיְגא

י37 bֶלק ָהַעֹּמנ Zה׃ס צ Fן־ְצֻריÊֶ ב י י˚א] XלÔְ [א י ֹנְ‡ֵאי [ֹנ‡ֵ֕ ֹרתִ֔ gאÊְסַנְחַר֙י ַה

י׃38 qְתרÌִב ַה XרÁָ י ה׃39ס ִעיָר֙א ַהÌְִתִר֔ Fים ְוִ‹ְבע H›ֹל ְ‹ל ֖Ôֹ י ִ֔̇ ִח K֙ה הÌִָרÍפ ֽא 

ה 1 24 Yְמנ f ר ל� ד Êֶָה֙ם ֵלאֹמ֔ ֶסת ֶאת־Ëָו� ֨Ìָל ַו ה ַלֲח֖ר˚ת Êְִיְ‡ָרא3 ֶס֙ף ַאף־ְיהָו֔ ֨Ìַֹו 

ה׃   FדÍל ְוֶאת־ְיה Xא 2ֶאת־ִיְ‡ָרא ˚ ֽ‹Íט־ָנ֞ ֗̇ ִיל ֲאֶ‹ר־ִא hב ׀ ַ‡ר־ַהח Iֶאל־י˚א fֶל אֶמר ַהּמֶ֜ ֹ֨ Ìַו 

ם׃ Fר ָהע uıת ִמְס Xי א ִ֔̇ ַדְע Iם ְוי nֶאת־ָהע Íִפְק֖דÍ ַבע ר ‹ֶ֔ gאÊְ֙ן ְוַעד־Ëָי ִיְ‡ָרֵאל֙ ִמ Êְָכל־ִ‹ְבט�
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ה 3ס Iם ׀ ְוָכֵה֙ם ֵמא ם Ôָה� יz ֶאל־ָהעָ֜ ף ְיהָו֩ה ֱאלֹהֶ֨ gְוי˚ס fֶל ב ֶאל־ַהּמֶ֗ אֶמר י˚אָ֜ ֹ֨ Ìַו 

ה׃   }Îר ַה ץ ËָÊַב] Xָּמה ָחפ ֶלf ל] י ַהּמֶ֔ ֶלf רÄ֑˚ת ַואֹדנ> Zי־ַהּמ qי ֲאֹדנ Yים ְוֵעינ ק 4ְפָעמִ֔  ַוÌֱֶחז\

ד  ֶלf ִלְפֹק֥ י ַהּמֶ֔ gי ַהַחִ֙יל֙ ִלְפנ ב ְוָ‡ר� א י˚אָ֜ ִיל ַוÌֵצֵ֨ nי ֶהח gל ָ‡ר Qב ְוע Ëְַבר־ַהֶּמֶ֙ל� ֶאל־י˚אָ֔

ל׃   cם ֶאת־ִיְ‡ָרא ר 5ֶאת־ָהע) l›יר ֲא ין ָהע. Hר ְימ ן ַוÌֲַח֣נÍ ַבֲער˚עֵ֗ 3ËְרÌֶַאת־ַה Íַעְב֖רÌַַו 

ר׃   cד ְוֶאל־ַיְעז (Áַחל ַה uÚ־ַהf˚תÊְ6 Í֙א ֹ֨ י ַוÌָב b›ים ָחְד j̇ ְח ַ̇ ֶרץ  tָדה ְוֶאל־א אÍ֙ ַהÁְִלעָ֔ ֹ֨  ַוÌָב

יב ֶאל־ִציֽד˚ן׃   jַען ְוָסב ֔Ìַ ָנה IË7 Íְצ֛א cÌי ַו bַנֲענÔְ Kי ְוה jÍי ַהִח Yר ְוָכל־ָער אÍ ִמְבַצר־ֹצ֔ ֹ֨  ַוÌָב

ַבע׃   F› ר YאÊְ ה ֶגב ְיהÍד) tים 8ֶאל־נ ה ֳחָד‹. ה ִתְ‹ע� אÍ ִמְקצֵ֨ ֹ֜ ֶרץ ַוÌָב nָכל־ָהאÊְ Íט v›Ìַָו 

ִם׃   Fל›ָÍים ֖י˚ם ְיר Hי 9ְוֶעְ‡ר ה> ְ̇ ֶלf ַו ם ֶאל־ַהּמ} ר ִמְפַקד־ָהע) uıב ֶאת־ִמְס ן י˚א~ Ẏ Ìִַו 

י‹׃ qֶלף א Zה ֲחֵמ‹־ֵמ֥א˚ת א י‹ ְיהÍָד֔ ֶרב ְוא> ף חֶ֔ cל י‹־ַחִ֙יל֙ ֹ‹֣ qֶלף א ל ְ‹ֹמֶנ֩ה ֵמ֨א˚ת א� ִיְ‡ָראֵ֡

ם10 nר ֶאת־ָהע hן ָספ Xִו֙ד ֹא֔ת˚ ַאֲחֵרי־כËֵָלב־ f \Ìאִתי ס ַו Mה ָחט ד ֶאל־ְיהָו֗ אֶמר Ëִָו֜ ֹ֨ Ìַו

ד׃   י ְמֹאֽ ִ̇ ְל QÔי ִנְס HÔ yËְֲעֶבר־ָנ֙א ֶאת־ֲע֣�ן ַעְב Kה ה ה ְיהָו֔ İ יִתי ְוַע ר ָע‡ִ֔ s›ְמֹא֙ד ֲא

ֶקר11 ֑ÊֹÊַ ד jוËָ ָקם [Ìר׃  פ ַו ד ֵלאֹמֽ jה ָדו Yיא ֹחז ד ַהÚָבִ֔ IÁה ָהָי֙ה ֶאל־ Íְדַבר־ְיהָו֗
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יÊְ zַחר־ְל� 12 ל ָעל} gי נ˚ט jָאֹנכ › ֹ֕ ה ָ‹ל ר ְיהָו֔ hה ָאמ ֚Ôֹ ד İ ֶאל־Ëִָו֗  ָה֞ל˚f ְוִדÊְַר

f׃   Fֱעֶ‡ה־ּל ם ְוא{ Zַחת־ֵמה Kַבע 13א אֶמר ֡ל˚ ֲהָת֣ב˚א ְל� ‹{ ֹ֣ Ìד־֑ל˚ ַוÁֶÌַד ַו jוËָד ֶאל־  ַוÌָבÄ־ג]

י˚ת  z ְוִאם־ֱה֠ יz ְו֣הÍא ֹרְדפֶ֗ י־ָצֶר֜ cִלְפנ zָ֙דִ‹ים ֻנְס ה ֳח֠ I›ִֹאם־ְ‹ל z ב ׀ Êְַאְרצֶ֡ Iים ׀ ָרע ָ‹נ>

ר׃ FבËָ י jיב ֹ‹ְלח H›ה ָמה־ָא ע Íְראֵ֔ hË ֙ה ָ̇ z ַע ים Ëֶֶ֙ב֙ר Êְַאְרצֶ֔ Hת ָימ›ֶ ֹ֨ אֶמר14סְ‹ל ֹ֧ Ìַו 

ם  יו] Íְבַיד־ָאד) ֲחמָ֔ Kים ַרֲחמ˚ [ר <Êי־ַר qÔ א ְבַיד־ְיהָו֙ה MÚָלה־ıְד ִנ י ְמֹא֑ ד ַצר־ל> (Áו.ד ֶאל־Ëָ

ָלה׃   ֽıֹם 15ַאל־ֶא ָמת ִמן־ָהעָ֗ IÌד ַו ת מ˚ע3 gֶקר ְוַעד־ע ֖Êֹל ֵמַה ה Ëֶֶ֙ב֙ר Êְִיְ‡ָראֵ֔ ן ְיהו] ֵ֨̇ Ìִַו 

י‹׃   qֶלף א Zים א Hַבע ִ‹ְבע ר ‹ֶ֔ gאÊְ֙ן ְוַעד־Ëָ16ִמÈַ֒לִ֮ם ְלַ‹ֲחָת›ָÍ׀ ְיֽר f  ַוÌְִ‹ַל֩ח ָי֨ד˚ ַהַּמְלא]

 f Í zַמְלא\ ֶרף ָיד} sה ה (̇ ב ַע ית Êָָע֙ם ַר֔ f ַהַּמְ‹ח� ÄÌֶמר ַלַּמְלאָ֞ ה ַו֠ ָרעָ֔ Iֶחם ְיהָו֙ה ֶאל־ה MÚÌִַו

י׃ qְוָנה] ַהְיֻבס uֶרן ָהא˚ְרָנה [ָהֲאר ֖Áֹה ִעם־ ה 17סְיהָו֙ה ָהָי֔ ד ֶאל־ְיהָו֜  ַוÄÌֶמ֩ר Ëִָו֨

ֶּלה  Yיִתי ְוא י ֶהֱעֵו֔ י ָחָט֙אִת֙י ְוָאֹנכ> ה ָאֹנכ� ֵ֨Úֶמ֙ר ִהÄÌ֨ם ַו ה ָבעָ֗ sÔ׀ ַהַּמ f Iת־ַהַּמְלא Êְִרֹא֣ת˚ ׀ א{

י׃ qית ָאב YְבבÍ י jÊ א ָיְד� י נ] הִ֨ ְ̇  Í‡֑ה ָע sאן מ ֹ֖ ד Ì֣Êַ˚ם 18פַהˆ jוËָד ֶאל־  ַוÌָבÄ־ג]

י׃   qְוָנה] ַהְיֻבס uֶרן ָאָרְנָיה [ֲאר ח∞ Êְֹג֖ ֵ֔Êיהָו֙ה ִמְז Kם ל אֶמר ֗ל˚ ֲעֵל֙ה ָהק� ֹ֣ Ìא ַוÍַעל 19ַה֑ה \Ìַו 
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ה׃   Fה ְיהו [Íר ִצ Z›ֲאÔַ ד ָ֔Áְדַבר־Ôִ ִו֙דËָ20 יו ְרא ֶאת־ַהֶּמֶ֙ל� ְוֶאת־ֲעָבָד֔ \Ìְוָנה ַו ף ֲאַר֗ gק›ְÌַַו 

ְרָצה׃   Fיו א (ıַא fֶל lַלּמ Íח �̇ ›ְÌְִוָנה ַו א ֲאַר֔ gצÌֵיו ַו nים ָעל jע∞ 21ֹעְברÍËְ֛וָנה ַמ אֶמר ֲאַר֔ ֹ֣ Ìַו 

ֶרן ִלְב֤נ˚ת ִמְזÊֵ֙ח֙∞  ֗Áֹד ִלְק֧נ˚ת ֵמִעְּמ� ֶאת־ַה אֶמר Ëִָו֜ ֹ֨ Ìַו ˚Ëֶ֑אל־ַעְב fֶל Zי־ַהּמ qא ֲאֹדנ [Ê

ם׃   Fל ָהע uה ֵמע ר ַהַּמÁֵפ) uה ְוֵתָעצ יהָו֔ Kי 22ל Hַעל ֲאֹדנ ח ְוי� ũ ד ִי אֶמר ֲאַרְ֙וָנ֙ה ֶאל־Ëִָו֔ ֹ֤ Ìַו 

ים׃   qר ָלֵעצ י ַהÊָק) YְכלÍ ים .Áה ְוַהֹּמִר ר ָלֹעלָ֔ IקÊָיו] ְרֵא֙ה ַה nֵעינÊְ] ˚ַעְינÊְ ב˚Ïַ֣ה fֶל Zַהּמ

23fֶל ֶלf ַלּמ} Zְוָנה ַהּמ uן ֲאר ל ָנת� ֗Ôֹס ַה zי Zה ֱאלֹה ֶלf ְיהו] אֶמר ֲאַרְ֙וָנ֙ה ֶאל־ַהּמֶ֔ ֹ֤ Ìַו

z׃   ה 24ִיְרצ{ lא ַאֲעל ֹ֧ יר ְול ה ֵמֽא˚ְתÊִ zְ֙מחִ֔ י־ָק֨נ˚ ֶאְקנ� qÔ א ֹ֤ ְוָנה ל ֶלf ֶאל־ֲאַר֗ אֶמר ַהּמֶ֜ ֹ֨ Ìַו 

ים׃   q·ים ֲחִמ Hֶסף ְ‹ָקל ZכÊְ ר ֶר֙ן ְוֶאת־ַהÊָָק֔ ֨Áֹד ֶאת־ַה ֶקן Ëָו� ֨Ìִם ַו nÚי ֹע֣ל˚ת ִח Qה ֱאלֹה ַליהו]

ר 25 uָעצ ֵ̇ ֶרץ ַו ר ְיהָו֙ה ָלאָ֔ ים ַוÌֵָעת� bָלמ›ְÍ ַעל ֹע֖ל˚ת uÌה ַו יהָו֔ K֙ח֙∞ לÊֵד ִמְז ם Ëָו�  ַוÌִֶב֩ן ‹ָ֨

ל׃  cל ִיְ‡ָרא uה ֵמע ַהַּמÁֵפ)

Biblia Hebraica Stuttgartensia, ed. K. Elliger and W. Rudolph.  Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1967/77.
© 1967, 1977 Deutsche Bibelgesellschaft/United Bible Societies.

Source: Linguist’s Software: BHS in Unicode v. 12.1.

2 Samuel  ֵאלÍב ְ‹מ

80


