מלכים א
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1 Kings

וְ ַה @מּ ֶל> ָËוִ ד֙ זָ ֵ ֔קן Ê9א ַ8 ָÌÊמים וַ יְ ַכ ֻ֙ÛהÊְ Êַ ֙Íגָ ִ ֔דים וְ ֥ל ֹא יִ )חם ֽל˚׃

2

אמרÍ
וַ ְ֧ ֹ Ì

י־ל˚ סֹכ Fנֶ ת
תÍלה וְ Lע ְמ ָדה֙ ִל ְפנ Jי ַה ֶ֔מּ ֶל> ְÍת ִה ֖
֣ל˚ ֲע ָב ָ ֗דיו יְ ַב ְק ֞›ַ Íלאדֹנ Rי ַה ֶמּ ֶ֙ל Qנַ ֲע Oרה ְב ָ֔
3

יק Xוְ )חם ַלאדֹנ Wי ַה Vמּ ֶל>׃
וְ ָ› ְכ Oבה ְב ֵח ֶ ֔

וַ יְ ַב ְק› ֙Íנַ ֲע Oרה יָ ָ֔פה ְ֖ Êכֹל ֣ ְÁבÍל יִ ְ‡ ָר Yאל

י›ג֙ ַה ֣·Íנַ ִ֔מּית וַ W ָÌבא Íא ֹ9תַ Èל Vמּ ֶל>׃
ת־א ִב ַ
ו[ ְ ִÌמ ְצ ֗אֶ Íא ֲ
ַל @מּ ֶל> ס ֶֹכ֙נֶ ת֙ וַ ְ˙ ְ ›Oר ֵ֔תה Íוְ ַה ^מּ ֶל> ֥ל ֹא יְ ָד LעÈ׃

5

4

ד־מ ֑אֹד וַ ְ˙ ִ֨הי
וְ [הֲ ַÚע 9רה יָ Oפה ַע ְ

ן־ח̀Áית ִמ ְתנַ _‚א ֵלא ֖מֹר
וַ ֲאדֹנִ aÌה ֶב ַ

Íפ ָר ִ֔›ים וַ ֲח ִמ ·Wים bאי› ָר Wצים ְל ָפנ Lיו׃
ֲאנ eי ֶא ְמ ֑ל ֹ> וַ dַ Ìע‡ ֗ל˚ ֶ֚ ר ֶכב O

6

א־ע ָצ ֨ב˚ ָא Rביו
וְ ֽל ֹ ֲ

ם־הÍא ֽט˚ב־ ֨˙ֹ ַאר֙ ְמ ֔אֹד וְ א ֹ֥ת˚ יָ ְל 9דה ַא ֲח _רי
ִמָ ָÌמיו֙ ֵלא ֔מֹר ַמ ֖ÍËעָ OÔ hכה ָע ָ ‡8ית וְ גַ ֤
ַא ְב ָ› ֽל˚ם׃

7

רÍיה וְ bעם ֶא ְביָ Oתר ַהֹY Ôהן ו[ ְ ַÌעזְ ֔רַ Íא ֲח iרי
ן־צ ָ ֔
י˚אב ְֶ Ê
וַ ְ ִÌהי֣ ְ Íד ָב ָ ֔ריו ִ֚עם O

ֲאדֹנִ  LÌה׃

8

˚Êרים
וְ ָצ ֣ד˚ק ֠ ַהֵֹ Ôהן ְÍבנָ ָ ֨יהֶ Íבן־יְ ה˚יָ ָ ֜דע וְ נָ jתן ַהִ ָÚביא֙ וְ ִ› ְמ eעי וְ ֵר ִ֔עי וְ ַהb ִÁ

ם־אדֹנִ  LÌהÍ׃
ֲא ›mר ְל ָדו8ד ֥ל ֹא ָהי֖ ִ Íע ֲ

9

וַ  ִÌזְ Êdח ֲאדֹנִ ָ ֗Ìה֤ Íצ ֹאן ָÍב ָקר֙ ְÍמ ִ ֔ריא ִ֚עם mא ֶבן

הÍדה
ל־אנְ _›י יְ 9
Íל ָכ ַ
ל־א ָחיו֙ ְÊנ Jי ַה ֶ֔מּ ֶל> ְ
ת־ֶ Ô
ר־א ֶצל Jעין רֹג Yל וַ ְ ִÌק ָ ֗רא ֶא ָ
ַהֶֹ֔ Îח ֶלת ֲא ֶ› i

1
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ַע ְב _די ַה Vמּ ֶל>׃
ָק Lרא׃

11

10

ת־›ל ֹ ֥מֹה ָא bחיו ֥ל ֹא
ת־ה̀˚Ê ִÁרים וְ ֶא ְ
וֶ oאת־נָ ָתן֩ ַהִ֨ ָÚביא ְÍבנָ ָ ֜יה Íוְ ֶא ַ

ם־›לֹמֹה֙ ֵלא ֔מֹר ֲה ֣ל˚א ָ› ַ֔מ ַע ְ˙  WÔי ָמ )ל>
ת־› ַבע ֵא ְ
ל־@ Ê
אמר נָ ָ֗תן ֶא ַ
וַ ֶ֣ ֹ Ì
12

ן־ח 8Áית וַ ֲאדֹנ_ ינָ Íדו bד ֥ל ֹא יָ Lדע׃
ֲאדֹנִ OÌהֶ Íב ַ
ֶאת־נַ ְפ ֵ֔›> וְ ֶאת־נֶ sפ› ְÊנ›ְ > iל ֹ ֽמֹה׃

13

וְ ַע ָ֕˙ה ְל̀כי ִא ָיע _צ> נ 9א ֵע qצה ַÍמ ְלּ ִטי֙

ל־ה mמּ ֶל> ָ֗ ִ Ëוד וְ ָא tמ ְר ְ˙ ֵא ָליו֙
ְל ִ֞כי ֣ Íבֹ ִאי ׀ ֶא ַ

י־›ל ֹ ֤מֹה ְבנֵ  Qיִ ְמ ֣ל ֹ> ַא ֲח ַ ֔רי וְ ֖הÍא
א־א ָ֞˙ה ֲאדֹנ eי ַה ֶ֗מּ ֶל> נִ ְ› ְ Êtע ָ˙ ַל ֲא Lמ ְתֵ ֙Xלא ֔מֹר ְ vÔ
ֲה ֽל ֹ ַ
14

ל־ְ Ôס 8אי ַÍמ ֖ÍËעָ hמ wל> ֲאדֹנִ י LהÍ׃
יֵ ›Jב ַע ִ
ת־ָ Ëב Lריִ >׃
אתי ֶא ְ
ָא ֣ב˚א ַא ֲח ַ ֔ריִ > ִÍמ ֵלּ b

15

ם־ה Fמּ ֶל> וַ ֲאנִ י֙
ע˚ד> ְמ ַד ֶ Êsרת ›9ם ִע ַ
ִה ֵ֗Úה x

ל־ה ֶמּ ֶ֙לַ Qה ַ֔ח ְד ָרה וְ ַה ^מּ ֶל>
ת־› ֶבע ֶא ַ
וַ ָ˙ ֨ב ֹא ַב @

ת־ה Vמּ ֶל>׃
י›ג֙ ַה ֣·Íנַ ִ֔מּית ְמ ָ› )רת ֶא ַ
זָ Jקן ְמ ֑אֹד ו[ ֲא ִב ַ
ה־לּ>׃
אמר ַה ^מּ ֶל> ַמ L
וַ ֶ֥ ֹ Ì

17

16

ת־› ַבע וַ ִ˙ ְ› )˙חַ Íל Fמּ ֶל>
וַ ִ˙ ֣˜ֹד ֶַ֔ Ê

אמר ֗ל˚ ֲאדֹנִ י֙ ַא ָ֨˙ה נִ ְ› ְַ֜ Êע ָ˙ [Êיה jוה ֱאל ֶֹה֙י[ ֙Xל ֲא ָמ ֶ֔תX
וַ ֣˙ ֹ ֶ

ל־ְ Ôס vאי׃
י־›ל ֹ ֥מֹה ְבנ > iיִ ְמ ֣ל ֹ> ַא ֲח qרי וְ ֖הÍא יֵ _›ב ַע ִ
ְ vÔ
וְ ַע ˙xה ֲאדֹנ Wי ַה ^מּ ֶל> ֥ל ֹא יָ Lד ְע ָ˙׃

19

18

וְ ַע ָ֕˙ה ִה _Úה ֲאדֹנִ  9Ìה ָמ qל>

ל־Êנ Jי
֠ ַו ִÌזְ ַÊח ֥›˚ר ְ ֽÍמ ִריא־וְ צÄן֮ ָלרֹב֒ וַ ְ ִÌק ָרא֙ ְל ָכ ְ

Íלי ֹ9אב ‡dר ַה ָˆ qבא וְ ִל ְ›ל ֹ ֥מֹה ַע ְב ְ֥ |Ëל ֹא ָק Lרא׃
Íל ֶא ְביָ ָתר֙ ַהֵֹ֔ Ôהן ְ
ַה ֶ֔מּ ֶל> ְ

2

20

וְ ַא ָ˙ה֙

1 Kings

י־ה ^מּ ֶל>
ל־Û_ Ôא ֲאדֹנַ v
ֲאדֹנ eי ַה ֶ֔מּ ֶל> ֵעינ_ י ָכל־יִ ְ‡ ָר iאל ָע Fליְ Xל ַה eÁיד ָל ֶ֔הם ִ֗מי יֵ }›ב ַע ִ
ַא ֲח Lריו׃
22

21

ם־אב ֹqתיו וְ ָה ִ ֗י ִיתי ֲא̀ני ְÍבנ Wי ְ›ל ֹ ֖מֹה ַח ָv Ïאים׃
י־ה ^מּ ֶל> ִע ֲ
וְ ָה ָ ֕יה ִ›ְ Ôכ wב ֲאדֹנַ v

ם־ה Fמּ ֶל> וְ נָ ~תן ַהb ָÚביא ÊLא׃
ע˚ד ָÚה ְמ ַד ^ֶ Êרת ִע ַ
וְ ִה }Úה s

23

וַ  RÁ ַÌידַ Íל ֶמּ ֶ֙לֵ Qלא ֔מֹר ִה iÚה

ל־א ı9יו Lא ְר ָצה׃
נָ Oתן ַה8 ָÚביא וַ  ָÌבִ ֙Äל ְפנ Jי ַה ֶ֔מּ ֶל> וַ ˙€ ›ְ ִÌחַ Íל •מּ ֶל> ַע ַ
ל־ְ Ôס vאי׃
ַה ֶ֔מּ ֶל> ַא ˙Oה ָא ַ֔מ ְר ָ˙ ֲאדֹנִ  9Ìה Íיִ ְמ ֣ל ֹ> ַא ֲח qרי וְ ֖הÍא יֵ _›ב ַע ִ

24

ÄÌמר֮ נָ ָתן֒ ֲאדֹנ eי
וַ ֶ

25

 eÔי ׀ יָ dרד ַה˚ ֗Ìם

Íל ֶא ְביָ Oתר
Íל ָ‡ •רי ַה ָˆ ָבא֙ ְ
ל־ֵ֨ Êני ַה ֶ֜מּ ֶל> ְ
֠ ַו ִÌזְ ַÊח ֥›˚ר ְ ֽÍמ ִריא־וְ צÄן֮ ָלרֹב֒ וַ ְ ִÌק ָרא֩ ְל ָכ ְ
אמ ֔ר Íיְ bחי ַה sמּ ֶל> ֲאדֹנִ  LÌהÍ׃
ַהֵֹ֔ Ôהן וְ ִה xÚם א ְֹכ Wלים וְ › ֹbתים ְל ָפנ qיו וַ ְ֣ ֹ Ì

26

י־ע ְב ֶXË
וְ eלי ֲאנַ֠ v

Íל ָצ ֨דֹק ַהֵֹ֜ Ôהן וְ ִל ְבנָ יaהֶ Íבן־יְ ה˚יָ xדע וְ ִל ְ›ל ֹ ֥מֹה ַע ְב ְ֥ |Ëל ֹא ָק Lרא׃
ְ

27

ִ֗אם ֵמ ֵאת֙ ֲאדֹנ eי

ל־Û_ Ôא
]ע ְב ְִ֗ [‚Ëמי יֵ }›ב ַע ִ
ת־ע ְב ֶËיַ X
ה˚ד ְ֙ע ָ˙֙ Vא ַ
ַה ֶ֔מּ ֶל> נִ ְהי 9ה ַה ָO Ëבר ַהFÎה וְ ֤ל ֹא ַ
י־ה ^מּ ֶל> ַא ֲח Lריו׃
ֲאדֹנַ v

28

ס

ת־› ַבע וַ ָ˙ב֙Ä
אÍ־לי ְל ַב q
אמר ִק ְר b
וַ ַ ַ֨ Ìען ַה @מּ ֶל> ָËוִ ד֙ וַ ֶ֔ ֹ Ì

ִל ְפנ Jי ַה ֶ֔מּ ֶל> ו[ ַ˙ ֲע ֖מֹד ִל ְפנ_ י ַה Vמּ ֶל>׃
ל־צ Lרה׃
ֶאת־נַ ְפ ›bי ִמ ָָ Ô

30

29

ר־~ ıדה
הוה ֲא ֶ› ָ
ÄÌמר ַחי־יְ ָ ֕
וַ w ·ָ ִÌבע ַה ^מּ ֶל> וַ ƒ

יהוה ֱאל •ֹהי יִ ְ‡ ָר ֵאל ֙ ֵלא ֔מֹר
ִ֡Ôי ֲַ Ôא ֶ›ר֩ נִ ְ› ְַ֨ Êע ִ˙י ָ֜ל> ַ֨ ָ Ê

3
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ל־ְ Ôס bאי ַ˙ ְח ˙qי ̀Ôי  _Ôן ֶא ֱע ^‡ה ַה˚ ֥Ìם ַהVÎה׃
י־›ל ֹ ֤מֹה ְבנֵ  Qיִ ְמ ֣ל ֹ> ַא ֲח ַ ֔רי וְ ֛הÍא יֵ _›ב ַע ִ
ְ vÔ
31

אמר יְ ִ֗חי ֲאדֹ̀ני ַה sמּ ֶל> ָËו bד
ת־› ַבע ַא ַ֙ıיִ ם֙ ֶ֔א ֶרץ וַ ִ˙ ְ› )˙חַ Íל Fמּ ֶל> וַ ֕˙ ֹ ֶ
וַ ִ˙ ֨˜ֹד ַ@ Ê

ְלע ֹLלם׃

פ

32

Íלנָ Oתן ַהִ֔ ָÚביא
אÍ־לי ְל ָצ ֤ד˚ק ַהֵֹ Ôהן֙ ְ
אמר ׀ ַה mמּ ֶל> ָ֗ ִ Ëוד ִק ְר ִ֞
וַ ֶ֣ ֹ Ì

וְ ִל ְבנָ י 9הÊֶ Íן־יְ ה˚יָ qדע וַ ֖ ָÌב ֹאִ Íל ְפנ_ י ַה Vמּ ֶל>׃

33

אמר ַה ֶ֜מּ ֶל> ָל ֶ֗הם ְק ֤חִ Íע ָמּ ֶכם֙
וַ ֶ֨ ֹ Ì

ה˚ר ְד ˙sם א ֹ֖ת˚
ר־לי וְ ַ
ל־ה ְִ ıר Ë9ה ֲא ֶ› 8
ת־›ל ֹ ֣מֹה ְב ִ֔ני ַע ַ
ת־ע ְב Jדי ֲאדֹנֵ ֶ֔יכם וְ ִה ְר ְַ Ôב ֶ˙ם֙ ֶא ְ
ֶא ַ
ֶאל־ֽ ִÁח˚ן׃

34

ָÍמ ›dח א ֹ֣ת˚ ֠ ָ›ם ָצ ֨ד˚ק ַהֵֹ֜ Ôהן וְ נָ aתן ַה̀ ָÚביא ְל ^מ ֶל> ַעל־יִ ְ‡ ָר Yאל ְÍת ַק ְע ֶ˙ם֙

·˚פר וַ ֲא ַמ ְר ֶ֕˙ם יְ bחי ַה sמּ ֶל> ְ›ל ֹ ֽמֹה׃
ַָ֔ Ê

35

ל־ְ Ôס ִ֔אי וְ ֥הÍא
יתם ַא ֲח ָ ֗ריו ָÍבא֙ וְ יָ ›dב ַע ִ
וַ ֲע ִל m

הÍדה׃
֙יתי֙ vל ְהי֣ ˚ת נָ ִ֔גיד ַעל־יִ ְ‡ ָר iאל וְ ַעל־יְ L
יִ ְמ ֖ל ֹ> ַ˙ ְח ˙qי וְ א ֹ֤ת˚ ִצִ ִÍ

36

וַ ַ ַ֨ Ìען ְÊנָ יaהÍ

הוה ֱאל ֹiהי ֲאדֹנ Wי ַה Vמּ ֶל>׃
יÄמר יְ ָ ֔
אמר ׀ ָא Yמן ֵ֚Ôן d
ת־ה ^מּ ֶל> וַ ֶ֣ ֹ Ì
ֶבן־יְ ֽה˚יָ xדע ֶא ַ

37

ֲַ Ôא ֶ֨›ר

ת־ְ Ôס ֔א˚ ִ֨מ ִÛֵ֔ Ôא ֲאדֹנ bי
ם־›ל ֹ ֑מֹה ו vיגַ ֵËל ֙ ֶא ִ
ם־אדֹנ eי ַה ֶ֔מּ ֶל>  iÔן יְ ִהי ]יְ vה mיה[ ִע ְ
ָה jיה יְ הוָ ה֙ ִע ֲ
ַה sמּ ֶל> ָËו vד׃

38

וַ ֶ ÌJרד ָצ ֣ד˚ק ֠ ַהֵֹ Ôהן וְ נָ ָ֨תן ַהִ֜ ָÚביא ְÍבנָ יOהֶ Íבן־יְ ה˚יָ ָ ֗דע וְ ַה ְֵ Ôר ִתי֙

ל־ְ ıר )Ëת ַה mמּ ֶל> ָËו8ד וַ ֹW Ìלכ Íא ֹ֖ת˚ ַעל־ֽ ִÁח˚ן׃
ת־›ל ֹ ֔מֹה ַע ִ
וְ ַה ְֵ ıל ִ֔תי וַ ְ ַÌר ִ֙Ôבֶ ֙Íא ְ

4

39

וַ ˜ַ ִÌח֩

1 Kings

Äמר֙Í
·˚פר וַ ְ ֽÌ
ת־›ל ֹ ֑מֹה ו[ ְ ִÌת ְקעָ֔ Êַ ֙Í
ן־ה ֔אֹ ֶהל וַ ְ ִÌמ )›ח ֶא ְ
ת־ק ֶרן ַה ֶ· ֶ֙מן֙ ִמ ָ
ָצ ֨ד˚ק ַהֵֹ֜ Ôהן ֶא @
ל־ה ָ֔עם יְ bחי ַה sמּ ֶל> ְ›ל ֹ ֽמֹה׃
ָָ Ô

40

ל־ה ָעם֙ ‡א ֲח ָ ֔ריו וְ ָה ָעם֙ ְמ ַח ְלּ eלים ֲַ Êח ִל ִ֔לים
וַ ֲ ַÌע ֤לָ Íכ ָ

ק˚לם׃
ד˚לה וַ ִ˙ ָw Êקע ָה 9א ֶרץ ְL Ê
ֵ ‡Íמ bחים ִ‡ ְמ Oחה גְ q
ְ

41

ל־ה ְ˜ ֻר ִאים֙
וַ d ›ְ ִÌמע ֲאדֹנִ ָ ֗Ìה Íוְ ָכ ַ

˚ל־ה ִ˜ ְרי 9ה
אמר ַמ ֥ÍËעֽ hק ַ
·˚פר וַ ֶ֕ ֹ Ì
ת־ק˚ל ַה ָ֔
י˚אב֙ ֶא ֣
ֲא ›mר ִא ֔˙˚ וְ iהם ִ֣ Ôלֶּ Íל ֱא ֑כֹל וַ t ›ְ ִÌמע ָ
ה˚מה׃
L

42

אמר ֲאדֹנִ ֙ ָÌהֹ Ê֔ ֙Íא  eÔי
ן־א ְביָ ~תר ַהֹi Ôהן Êqא וַ ֶ֤ ֹ Ì
ע˚דְ ÍÚמ ַד ֵ֔Êר וְ ִה̂Úה י˚נָ xתן ֶֶ Ê
m

Wאי› Šח יִ ל )א ָ˙ה וְ ֥ט˚ב ְ˙ ַב ‚‰ר׃
ת־›ל ֹ ֽמֹה׃
>־Ëו bד ִה ְמ Wלי> ֶא ְ
ַה Vמּ ֶל ָ

43

44

אמר ַל ֲאדֹנִ qÌהֲ Íא ָ֕בל ֲאדֹנ_ ינÍ
וַ ַ֙ ַÌען֙ י˚נָ ָ֔תן וַ ֶ֖ ֹ Ì
ת־צ ֨ד˚ק ַהֵֹ֜ Ôהן וְ ֶאת־נָ Oתן
˚־ה ֶמּ ֶל> ֶא ָ
וַ d ›ְ ִÌלח ִא ֽ˙ ֠ ַ

ַהִ֗ ָÚביא ְÍבנָ יָ ֙הÊֶ ֙Íן־יְ ֣ה˚יָ ָ ֔דע וְ ַה ְֵ Ôר bתי וְ ַה ְֵ ıל 8תי וַ ְ ַÌר eÔב Íא ֹ֔ת˚ )על ְִ ıר Ëwת ַה Vמּ ֶל>׃
45

וַ ְ ִÌמ ְ› ֣ח Íא ֹ֡ת˚ ָצ ֣ד˚ק ַהֹJ Ôהן וְ נָ ָתן֩ ַהִ֨ ָÚביא ְל ֶ֜מ ֶל> ְÊגִ ֗ח˚ן וַ ֲ ַÌע ֤לִ Íמ ָ·ם֙ ְ‡ ֵמ ִ֔חים וַ ֵ˙ ֖הֹם

ַה ִ˜ ְריqה ֥הÍא ַה ֖˜˚ל ֲא ›sר ְ› ַמ ְע ˙Vם׃
47

46

וְ גַ ם֙ יָ ›dב ְ›ל ֹ ֔מֹה )על ִÛ_ Ôא ַה ְמּלÍכ Lה׃

ת־אד ֵֹ֜נינַ Íה mמּ ֶל> ָËוִ ד֮ ֵלאמֹר֒ יֵ ֵ֨יטב ֱאל ֶֹהיX
ם־Êאַ Íע ְב Jדי ַה ֶ֗מּ ֶל> ֠ ְל ָב ֵר> ֶא ֲ
וְ גַ ָ֜

ת־ְ Ôס ֖א˚ ִמ ְִ Ôס Fא Xוַ ˙w ›ְ ִÌחַ Íה ^מּ ֶל>
ת־›ם ְ›לֹמֹה֙ ִמ ְ· ֶ֔מ Xו vיגַ _Ëל ֶא ִ
]אל ִֹ֜הים[ ֶא •
ֱ

5

מלכים א

ל־ה ִמּ ְ› LÔב׃
ַע ַ

48

הוה ֱאל ֹJהי יִ ְ‡ ָר ֵ֗אל ֲא ֶ֨›ר נָ wתן ַה˚ ֛Ìם
וְ גַ ם־ָ 9Ôכה ָא dמר ַה Fמּ ֶל> ָ֨ Êר >Íיְ ָ ֜

ר˚Äת׃
ל־ְ Ôס bאי וְ ֵעינ wי ֽ
י _ֹ›ב ַע ִ
Wאי› ְל ַד ְר ֽ˚Ô׃
51

50

49

ל־ה ְ˜ ֻר ִ֔אים ֲא ^›ר ַל ֲאדֹנִ qÌה Íוַ ְ ֵÌל ֖כÍ
וַ ‹ֶ Ìח ְרד ֙Íוַ ֔ ֻ ָÌקמַ֨ Ôָ Í

וַ ֲא ֣דֹנִ ָ ֔Ìה Íיָ iרא ִמ ְıנ Jי ְ›ל ֹ ֑מֹה וַ ָ ÌOקם וַ ֵֶ֔ Ìל> ו[ ֲ ַÌחזiק ְַ Êק ְרנ֥ ˚ת ַה ִמּזְ Ê‰חh׃

ת־ה mמּ ֶל> ְ›ל ֹ ֑מֹה ֠ ְו ִה ֵÚה ָא ַ֞חז ְַ Êק ְרנ֤ ˚ת
וַ  tÁ ֻÌד ִל ְ›לֹמֹה֙ ֵלא ֔מֹר ִה ֵÚה֙ ֲא ֣דֹנִ ָ ֔Ìה Íיָ iרא ֶא ַ

ת־ע ְב ֖L Êֶ ˚Ëח ֶרב׃
ע־לי ַכ˚Ìם֙ ַה mמּ ֶל> ְ›ל ֹ ֔מֹה ִאם־יָ Wמית ֶא ַ
ַה ִמּזְ ֵ ֙Êחֵ ֙hלא ֔מֹר יִ [ ·Lב R

52

אמר
וַ ֶ֣ ֹ Ì

א־ב˚ וָ ‰מת׃
ם־ר ~עה ִת ָמּ ֵצ ֖
ן־חיִ ל ֽל ֹא־יִ ֹ֥ıל ִמ ַ‚ ֲע ָר ֖ת˚ qא ְר ָצה וְ ִא ָ
ְ›ל ֹ ֔מֹה ִ֚אם יִ ְה mיה ְל ֶב ַ֔
53

וַ ַ֞ ›ְ ִÌלח ַה mמּ ֶל> ְ›ל ֹ ֗מֹה וַ ִֹ Ìר ֻד֙הֵ ֙Íמ dעל ַה ִמּזְ ֵ֔Êח hוַ ֕ ָÌב ֹא וַ ˙) ›ְ ִÌחַ Íל mמּ ֶל> ְ›ל ֹ ֑מֹה

יתX׃
ר־ל˚ ְ›ל ֹ ֖מֹה _ל> ְל ֵב V
Äמ ֥
וַ ֶ ֽÌ

פ

ת־›ל ֹ ֥מֹה ְבנ֖ ˚ ֵלא ֽמֹר׃
י־דו bד ָל ֑מÍת וַ יְ Šצו ֶא ְ
 1 2וַ ְ ִÌק ְר ֥ב Íיְ ‰מ ָ
ית ְל vאי›׃
ל־ה qא ֶרץ וְ ָחזַ ְק  ˙9וְ ָהיL W
ָָ Ô

3

2

ָאנֹכ eי ה ֵֹ֔ל> ְ^ Êד ֶר>

ת־מ ְ› mמ ֶרת ׀ יְ הוOה ֱאל ֶֹ֗היָ Xל @ל ֶכת
וְ ָ› ַמ ְר ָ֞˙ ֶא ִ

ת˚רת מ ›ֹFה ְל dמ ַען
ְִ Êד ָר ָכיו֙ ִל ְ› ֨מֹר ֻח˜ ֹjתיו ִמ ְצ ָŒתיו֙ ִÍמ ְ› ָO ıטיו וְ ֵע ְד ָ֔Œתיו ַ֖ Ôָ ÔתÍב ְd Ê
ל־א ›sר ִ˙ ְפנ^ ה ›Lם׃
ל־א ›mר [˙ ֲע ֶ֔‡ה וְ }את ֲָ Ô
ַ˙ ְ‡ ִ֗Ôיל ֵ֚את ֲָ Ô

6

4

הוה
ְל ַמ ַען֩ יָ ִ֨קים יְ ָ ֜

1 Kings

ת־ְ Ëר ָ֗Ôם ָל @ל ֶכת ְל ָפנַ י֙ ֱֶ Êא ֶ֔מת
ת־ָ Ëב ֗ר˚ ֲא ֶ֨›ר ִÊm Ëר ָע ַלי֮ ֵלאמֹר֒ ִאם־יִ ְ› ְמ ֨רָ Íב ֶ֜ניֶ Xא ַ
ֶא ְ
5

ל־ל ָב 9בם ְÍב ָכל־נַ ְפ ›qם ֵלא ֕מֹר ֽל ֹא־יִ ָ• Ôרת ְלִ֔ ֙Xאי› ֵמ )על ִÛ_ Ôא יִ ְ‡ ָר ‰אל׃
ְָ Êכ ְ

וְ ג dם

י־‡ Jרי ִצ ְב ֣א˚ת
רÍיה ֲא ›mר ָע ‡Oה ִל ְ›נָ ‰
ן־צ ָ ֗
י˚אב ְֶ Ê
ר־ע ָ‡ה ִ֜לי O
ַא ˙Oה יָ ַ ֡ד ְע ָ˙ ֵאת֩ ֲא ֶ› ָ֨
י־מ ְל ָח 9מה ְ֑ ›ָ Êל ֹם וַ ˙ֵ֞ ִÌן
ן־נר וְ ַל ֲע ָמ ‡jא ֶבן־יֶ ֶ֙תר֙ וַ dַ Ìה ְר ֵ֔גם וַ ‡ֶ ~Ìם ְ‰ Ëמ ִ
֠ ִי ְ‡ ָר ֵאל ְל ַא ְב ֵ֨נר ֵֶ֜ Ê
6

ְJ Ëמי ִמ ְל ָח ָ֗מה ֲַ Êחגֽ ָֹרת˚֙ ֲא ›mר ְָ Êמ ְת ָ֔ניו ְ ֽÍבנַ ֲע ֖ל˚ ֲא ›sר ְַ Êרגְ Lליו׃
וְ ֽל ֹא־ת˚̂רד ֵ‡ ָיב ֛ת˚ ְ֖ ›ָ Êל ֹם ְ› ֽאֹל׃

ס

7

וְ ָע ָ ‡bית ְָ Ôח ְכ ָמ FתX

ה־ח ֶסד וְ ָהי֖ Í
וְ ִל ְב ֵ֨ני ַב ְרזִ tלּי ַהְ ִÁל ָע ִדי֙ [˙ ֲע ֶ‡ ֶ֔
8

י־כן֙ ָק ְר ֣בֵ Íא ַ֔לי ְָ Êב ְר ִ֕חי ִמ ְıנ iי ַא ְב ָ› ֥ל˚ם ָא vחיX׃
ְÊא ְֹכ Jלי ֻ› ְל ָחנֵ Ôִ X F

וְ ִה JÚה ִ֠ע ְמּX

ן־היְ ִמינִ י֮ ִמ ַֻ Êח ִרים֒ וְ ֤הÍא vק ְל ַל ֙נִ י֙ ְק ָל Oלה נִ ְמ ֶ ֔ר ֶצת ְÊי֖ ˚ם ֶל ְכ ˙eי ַמ ֲחנ qיִ ם
ְ ›vמ ִ֨עי ֶבן־~ ֵÁרא ֶב ַ
ם־א vמ ְית| ֶL Êח ֶרב׃
אתי֙ ַהְ ַÌר ֵ ֔Ëן וָ ֶא ָ֨· [בע ֤ל˚ [ביהוָ ה֙ ֵלא ֔מֹר ִא ֲ
וְ ֽהÍא־יָ tרד ִל ְק ָר ִ

9

וְ ַע ָ˙ה֙

ת־‡ ָיב ֛ת˚ ְ9 Êדם
ה˚ר ְד ֶ ˙aא ֵ
ה־לּ˚ וְ ַ
ל־˙נַ ֵ ֔˜הỒ Íי Wאי› ָחכ 9ם qא ָ˙ה וְ יַ Lד ְע ָ ֙˙ Jאת ֲא ›mר [˙ ֲע ֶ‡ ֔
ַא ְ
ְ› ֽא˚ל׃

10

ם־אב ֹqתיו וַ i ˜ָ ִÌבר ְW Êעיר ָËו vד׃
וַ  wÔ›ְ ִÌב ָËו bד ִע ֲ

פ

11

וְ ַהִ֗ ָÌמים ֲא ֶ֨›ר

ירd ›Íל ִם ָמ ַ֔ל>
ָמ tל> ָËוִ ד֙ ַעל־יִ ְ‡ ָר ֵ֔אל ַא ְר ָb Êעים ָ›נ qה ְֶ Êח ְב ֤ר˚ן ָמ ַלַ ›m Qבע ָ› ִ֔נים ִÍב ָ

7

מלכים א
12

ְ›ל ›ֹWים וְ ָ› ֖ל ֹ› ָ›נ vים׃
13

ל־Ûi Ôא ָËוeד ָא 8ביו וַ ִ˙ ֹ֥Ôן ַמ ְל ֻכ ֖ת˚ ְמ ֽאֹד׃
›Íל ֹ ֕מֹה יָ ַ֕›ב ַע ִ
ְ

אמר
אמר ֲה ָ› ֣ל˚ם ֹF Êא Xוַ ֶ֖ ֹ Ì
ם־›ל ֹ ֔מֹה וַ ֖˙ ֹ ֶ
ת־› ַ֙בע֙ ֵא ְ
ל־ֶ Ê
ן־ח ֵ֗Áית ֶא ַ
וַ ֞ ָÌב ֹא ֲאדֹנִ OÌהֶ Íב ַ

ָ› ֽל˚ם׃

14

אמר ַÊ‰ Ëר׃
אמר ָ~ Ëבר bלי ֵא qל יִ > וַ ֖˙ ֹ ֶ
וַ ֶ֕ ֹ Ì

15

י־לי֙ ָהיְ Oתה
אמר tא ְ˙ יָ ַד ַ֙ע ְ ֙˙ ִִ Ô
וַ ֶ֗ ֹ Ì

לÍכה֙ וַ ְ˙ eהי ְל ָא ִ֔חי  WÔי
יהם ִל ְמ ֑ל ֹ> וַ ִ˙ ֹ֤Ûב ַה ְמּ ָ
לÍכה וְ ָע ַ֞לי ‡aמ Íכ Lל־יִ ְ‡ ָר }אל ְıנֵ ^
ַה ְמּ ָ֔
16

ֵמיְ הו 9ה ~ה יְ ָתה ֽלּ˚׃
אמר ֵא 9ליו ַÊ‰ Ëר׃
וַ ֥˙ ֹ ֶ

ת־ıנ qי
ל־˙ ִ ›bבי ֶא ָ
וְ ַע ָ֗˙ה ְ› ֵא jלה ַא ַחת֙ Lאנ ִֹכי֙ › ֹJאל ‰מ ִא ָ֔˙> ַא ָ

17

ת־ıנ qיִ >
אמר ִא ְמ ִרי־נָ א֙ ִל ְ›ל ֹ ֣מֹה ַה ֶ֔מּ ֶל>  WÔי ֽל ֹא־יָ ›bיב ֶא ָ
וַ ֶ֗ ֹ Ì

י›ג ַה·Íנַ bמּית ְל ִא ·Lה׃
ת־א ִב w
וְ יִ ֶ˙ן־̀לי ֶא ֲ
ל־ה Vמּ ֶל>׃
ֶא ַ

19

18

ת־› ַבע ֑ט˚ב ָאנ ִֹ֕כי ֲא ַד _Êר ָע ^ליX
אמר ַ^ Ê
וַ ֥˙ ֹ ֶ

ל־אדֹנִ qÌה Íוַ ָ ָÌקם֩
ר־ל˚ ַע ֲ
ל־ה mמּ ֶל> ְ›ל ֹ ֔מֹה ְל ַד ֶ֖ Ê
ת־› ַ֙בע֙ ֶא ַ
וַ ָ˙ ֤ב ֹא ַב ֶ

ל־ְ Ôס ֔א˚ וַ ‡ֶ Ìjם ִÛֵ Ôא֙ ְל Jאם ַה ֶ֔מּ ֶל> וַ ›ֶ ˙iב
את Èוַ ˙d ›ְ ִÌחָ֗ Íל Èוַ ›ֶ֙ ֵÌב֙ ַע ִ
ַה ֶ֨מּ ֶל> ִל ְק ָר ָ֜
vל ִימינֽ ˚׃

20

ת־ıנ qי
ל־˙ ֶ›ב ֶא ָ
אמר ְ› ֵא ָ֨לה ַא tחת ְק ַט ָÚה֙ Lאנ ִֹכי֙ › ֹmא ֶלת ‰מ ִא ָ֔˙> ַא 9
וַ ֗˙ ֹ ֶ

ת־ıנ Lיִ >׃
א־א ›bיב ֶא ָ
ר־לַ Èה ֶמּ ֶ֙לֲ ›ַ Qא eלי ִא ִ֔מּי  WÔי ֽל ֹ ָ
Äמ j
וַ ֶ ֽÌ
ַה ֻ·נַ 8מּית ַל ֲאדֹנִ  ~Ìהָ Íא bחיְ Xל ִא ·Lה׃

22

21

י›ג
ת־א ִב d
אמר יֻ )˙ן ֶא ֲ
וַ ֕˙ ֹ ֶ

אמר ְל ִא ֗מּ˚ וְ ָל ָמה֩ ַ֨א ְ˙
וַ ַ ַÌען֩ ַה ֶ֨מּ ֶל> ְ›ל ֹ ֜מֹה וַ ֶ֣ ֹ Ì

8

1 Kings

לÍכה ̀Ôי ֥הÍא ָא bחי ַה֣ ָÁד˚ל
ת־ה ְמּ ָ֔
י›ג ַה ֻ·נַ ִמּית֙ ַל ֲא ֣דֹנִ ָ ֔Ìה Íוְ [› ֲא ִלי־ל˚֙ ֶא ַ
ת־א ִב t
› ֶֹ֜א ֶלת ֶא ֲ
ן־צרÍי Lה׃
י˚אב ְֶ Ê
Íל 9
Íל ֶא ְביָ Oתר ַהֵֹ֔ Ôהן ְ
ִמ Fמּ  ִÚי וְ ל˚֙ ְ

פ

23

וַ ַ ·ָ ִÌבע֙ ַה mמּ ֶל> ְ›ל ֹ ֔מֹה

ת־ה ָ9 Ëבר
י˚סיף  eÔי ְבנַ ְפ ֔›˚ ִÊֶ Ëר֙ ֲא ֣דֹנִ ָ ֔Ìהֶ Íא ַ
ה־לּי ֱאל ִֹהים֙ וְ ֣כֹה ִ֔
[Êיהו 9ה ֵלא ֑מֹר ֹ֣Ôה י[ ֲע ֶ‡ R
ַהVÎה׃

24

ל־Ûֵ Ôא֙ ָËוeד ָא ִ֔בי
˚› ַיב֙נִ י֙[ ַע ִ
ִ ›˚Ìיבינִ י ]וַ ִ ֽÌ
וְ ַע ָ֗˙ה ַחי־יְ הוָ ה֙ ֲא ›mר ֱה ִכ ַ֗יננִ י וַ ִ

יÍמת ֲאדֹנִ  LÌהÍ׃
וַ ֲא ›Žר Lע ָ‡ה־̀לי )Êיִ ת ֲַ Ôא ›mר ִÊY Ëר  eÔי ַה˚ ֔Ìם )
ע־ ˚Êוַ ֽ ָÌמֹת׃
ְÊי) ד ְÊנָ יOהֶ Íבן־יְ ה˚יָ qדע וַ ְ ִÌפ֖ ַÁ

ס

26

25

וַ ַ ›ְ ִÌלח֙ ַה mמּ ֶל> ְ›ל ֹ ֔מֹה

Íל ֶא ְביָ ָ֨תר ַהֵֹ֜ Ôהן ָא dמר ַה ֶ֗מּ ֶל> ֲענָ תֹת֙
ְ

ת־א ֨ר˚ן ֲאדֹנ jי
את ֶא ֲ
ל־‡ ֶ ֔דיỒ Xי Wאי› 9מוֶ ת qא ָ˙ה ַÍב˚ ֨Ìם ַה ֶ֜Îה ֣ל ֹא ֲא ִמ ֶ֗ית vÔ Xי־נָ ָ֜‡ ָ
Jל> ַע ָ
ר־ה ְת ַע 9Úה ָא vבי׃
יְ ִה˚ה֙ ִל ְפנֵ י֙ ָËוeד ָא ִ֔בי וְ כ eי ִה ְת ַע ִָ֔ Úית ְ֥ Êכֹל ֲא ִ ›V

27

וַ יְ גֶ jר› ְ›לֹמֹה֙

ל־Êית ֵע bלי
הוה ֲא ›sר ִÊ• Ëר ַע _
ת־d Ëבר יְ ָ ֔
ת־א ְביָ ָ֔תר ִמ ְהי֥ ˚ת ֹi Ôהן [ליהוqה ְל ַמ ֵלּא֙ ֶא ְ
ֶא ֶ
ְֽ ›ִ Êל ֹה׃

פ

28

י˚אב נָ ָטה֙ ַא ֲח Jרי ֲאדֹנִ ָ ֔Ìה וְ ַא ֲח _רי
ד־י˚אב  eÔי ָ֗
ָ֔
וְ ַה ְ· ֻמ ָעה֙ ָ ÊOאה ַע

הוה ‡וֲ ַÌחזiק ְַ Êק ְרנ֥ ˚ת ַה ִמּזְ Ê‰חh׃
י˚אב֙ ֶאל־ ֣אֹ ֶהל יְ ָ ֔
ַא ְב ָ› ֖ל˚ם ֣ל ֹא נָ qטה וַ  Ìjנָ ס ָ

29

וַ Áַ֞ ֻÌד

הוה וְ ִה iÚה Jא ֶצל ַה ִמּזְ ÊYח hוַ ַ֨ ›ְ ִÌלח ְ›ל ֹ ֜מֹה
י˚אב֙ ֶאל־ ֣אֹ ֶהל יְ ָ ֔
ַל mמּ ֶל> ְ›ל ֹ ֗מֹה  eÔי נ jס ָ

9

מלכים א

ע־˚Ê׃
ת־Êנָ יaהֶ Íבן־יְ ה˚יָ xדע ֵלא ֖מֹר _ל> ְıגַ ֽ
ֶא ְ

30

אמר
הוה וַ ֶ֨ ֹ Ì
וַ ֨ ָÌב ֹא ְבנָ ָ ֜יהֶ Íאל־ ֣אֹ ֶהל יְ ָ ֗

ת־ה ֶמּ ֶ֙לO Ëָ Qבר
אמר ׀ ֖ל ֹא  eÔי ֣פֹה ָא ֑מÍת וַ ָ ֨›ֶ Ìב ְÊנָ jיהֶ Íא ַ
ה־א tמר ַה ֶמּ ֶ֙לֵ֔ Qצא וַ ֶ֥ ֹ Ì
ֵא ָ֜ליו ָֽ ֹÔ
י˚אב וְ ֥כֹה ָענ Lנִ י׃
ה־ד Êsר 9
ֵלא ֔מֹר ִֽ ֹÔ

31

ע־˚Ê
אמר ֣ל˚ ַה ֶ֗מּ ֶל> ֲע ֵ‡ה֙ ֲַ Ôא ›mר ִÊֶ֔ Ëר ְÍפגַ ֖
וַ ֶ֧ ֹ Ì
32

י˚אב ֵמ ָע ַ֕לי ֵÍמ )על _Êית ָא vבי׃
ְÍק ַב ְר ֑˙˚ וַ ֲה ִסי ֣רֹ ָת ׀ ְJ Ëמי ִח ָ֗Úם ֲא ֶ›ר֙ ָ› dפ> ָ֔

וְ ֵה ִ›יב֩

י־אנָ ִ›ים ַצ ִִ֨ Ëקים וְ ט ֹRבים ִמ ֶמּ֙ ֙ÍÚוַ ַ ַÌה ְר JÁם
ל־רֲ ˚›Äא ›mר ָıג dע ִ›ְ Êנֲ ֠ ‰
֗
ת־֜ Ëמ˚ ַע
הוה ֶא ָ
יְ ָ ֨
ת־ע ָמ ~‡א ֶבן־י^ ֶתר
ר־צ Oבא יִ ְ‡ ָר ֵ֔אל וְ ֶא ֲ
ת־א ְבנ• ר ֶÊן־נֵ ר֙ ַ‡ ְ
ֶַ֔ Êח ֶרב וְ ָא Wבי ָדו bד ֣ל ֹא יָ qדע ֶא ַ
הÍדה׃
ר־צ ~בא יְ L
ַ‡ ְ

33

Íל ָד ִ ֡וד
י˚אב ְÍב ֥ר ֹא› זַ ְר ֖ע˚ ְלע ֹqלם ְ
וְ ›jבְ Íד ֵמ ֶיהם֙ ְ֣ Êר ֹא› ָ֔

ד־ע˚לם ֵמ Wעם יְ הו Lה׃
9
Íל ִכ ְס ֜א˚ יִ ְהי sה ָ› ֛ל˚ם ַע
Íל ֵב ֨ית˚ ְ
ְ֠ Íלזַ ְרע˚ ְ
ע־ ˚Êוַ יְ ִמ Yתה Íוַ _ ˜ָ ִÌבר ְֵ Êב ֖ית˚ ִַ Êמּ ְד ÊLר׃
ֶÊן־יְ ֣ה˚יָ ָ ֔דע וַ ְ ִÌפ֖ ַÁ

35

34

וַ ַ ַ֗ Ìעל ְÊנָ יָ ֙ה֙Í

ת־Êנָ יaהÍ
וַ ˙ֵ֨ ִÌן ַה ֶ֜מּ ֶל> ֶא ְ

ת־צ ֤ד˚ק ַהֵֹ Ôהן֙ נָ dתן ַה ֶ֔מּ ֶל> )˙ ַחת ֶא ְביָ Lתר׃
ל־ה ָˆ qבא וְ ֶא ָ
ֶבן־יְ ה˚יָ xדע ַ˙ ְח ˙9יו ַע ַ
36

ַ֔ ›Íל ִם וְ יָ ַ› ְב ›q ˙9ם
ה־ל• ַב֙יִ ת֙ ִ֣ Êיר ָ
אמר ֗ל˚ Êoנֵ ְ
וַ t ›ְ ִÌלח ַה ֶמּ ֶ֙ל Qוַ ְ ִÌק Oרא ְל ִ› ְמ ִ֔עי וַ ֶ֣ ֹ Ì

א־ת _צא ִמ ·9ם ~א נֶ ה וָ Lאנָ ה׃
וְ ֽל ֹ ֵ

37

את• וְ Lע ַב ְר ָ ֙˙ ֶאת־נַ dחל ִק ְד ֔ר˚ן יָ ֥דֹעh
וְ ָהיOה ׀ ְÊי֣ ˚ם ֵצ ְ
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38

רX›Ä׃
ֵ˙ )דע  eÔי ֣מ˚ת ָ˙ ֑מÍת ְָ Ëמ| יִ ְהי sה ְב V

אמר ִ› ְמ Rעי ַל ֶמּ ֶ֙ל֣ Qט˚ב ַה ָָ֔ Ëבר
וַ ֶ֨ ֹ Ì

יר) ›Íל ִם יָ Wמים ַר Êvים׃
̂›Ìב ִ› ְמ̀עי ִָ Ê
ֲַ Ôא @›ר ִÊֶ Ëר֙ ֲאדֹנ eי ַה ֶ֔מּ ֶל>  iÔן יַ ֲע ‡mה ַע ְב  XËFוַ ֶ
39

ס

ן־מ ֲעכ 9ה mמ ֶל>  ƒÁת
ל־אכ Wי› ַ ÊV
י־ע ָב ִדים֙ ְל ִ› ְמ ִ֔עי ֶא ָ
וַ יְ ִ֗הי ִמ ֵ˜ץ֙ ָ› ֣ל ֹ› ָ› ִ֔נים וַ ְ ִÌב ְר ֤ח›ְ Íנֲ ‰
40

וַ  RÁ ַÌידְ Íל ִ› ְמ ִעי֙ ֵלא ֔מֹר ִה _Úה ֲע ָב ^דיÊְ Xג[ ת׃

ת־חמ ֹ֔ר˚ וַ •ֶ Ìל>
וַ ָ ÌOקם ִ› ְמ ִ֗עי ו[ ֲ ַÌחבֹ›֙ ֶא ֲ

ת־ע ָב 9דיו ִמ [Áת׃
ת־ע ָב qדיו וַ Jֶ Ìל> ִ› ְמ ִ֔עי וַ _ ָÌבא ֶא ֲ
ל־א ִ֔כי› ְל ַב ֶ ›˜iא ֲ
ָ֙ ַÁתה֙ ֶא ָ
ירŠ ›Íל ִם  )Áת וַ ֹ›ֽ ָÌב׃
י־ה ַ֨ל> ִ› ְמ ‘עי ִמ ָ
ִל ְ›ל ֹ ֑מֹה ִָ Ô

42

41

וַ  )Á ֻÌד

וַ ַ֨ ›ְ ִÌלח ַה ֶ֜מּ ֶל> וַ ְ ִÌק Oרא ְל ִ› ְמ ִ֗עי

את• וְ Lה ַל ְכ ָ˙֙ Oא נֶ ה
יהוה וָ ָא Rעד ְֵ ֙XÊלא ֔מֹר ְÊי֣ ˚ם ֵצ ְ
אמר ֵא ָ֜ליו ֲה ֧ל˚א ִה ְ› ְַ Êע ˙eי[ Xב ָ ֗
וַ ֶ֨ ֹ Ì
אמר ֵא Šלי ֥ט˚ב ַה ָ9 Ëבר ָ› Lמ ְע ִ˙י׃
וָ ָ֔אנָ ה יָ ֥דֹע) ˙ֵ hדע  eÔי ֣מ˚ת ָ˙ ֑מÍת וַ ֧˙ ֹ ֶ
ר־צִ WÍיתי ָע VליX׃
ת־ה ִמּ ְצו 9ה ֲא ֶ› ִ
ָ› ַ֔מ ְר ָ˙ iאת ְ› ֻב dעת יְ הוqה וְ ֶא ַ

44

43

ַÍמ ֕ÍËע֣ hל ֹא

אמר ַה ֶ֜מּ ֶל>
וַ ֶ֨ ֹ Ì

ל־ה ָר ָ֗עה ֲא @›ר יָ ַדע֙ ְל Oב ְב‚ ֲא ›sר ָע ָ ‡bית ְל ָדוeד ָא 8בי
ל־› ְמ ִ֗עי ַא ˙jה יָ ַד ְ֙ע ָ ֙˙ Jאת ָָ Ô
ֶא ִ
רX›Ä׃
ת־ר ָע ְת| ְV Ê
וְ ֵה ‘›יב יְ הוxה ֶא ָ
ד־ע˚לם׃
L
ִל ְפנ_ י יְ הו 9ה ַע

46

45

וְ ַה sמּ ֶל> ְ›ל ֹ ֖מֹה ָ֑ Êר >Íוְ ִכ ÛJא ָד ִ ֗וד יִ ְהי sה נָ ֛כ˚ן

ע־ ˚Êוַ ֑ ָÌמֹת
ת־Êנָ יָ ֙הÊֶ ֙Íן־יְ ֣ה˚יָ ָ ֔דע וַ ֵ֕ ֵÌצא וַ ְ ִÌפ֖ ַÁ
וַ יְ dצו ַה ֶ֗מּ ֶל> ֶא ְ

11

מלכים א

ת־ְ ıר ֖עֹה mמ ֶל> ִמ ְצ qריִ ם וַ ˜d ִÌח
 1 3וַ ְ ִÌת ַח ˙Jן ְ›ל ֹ ֔מֹה ֶא ַ

ד־›ל ֹ ֽמֹה׃
וְ ַה ַמּ ְמ ָלכ~ ה נָ ֖כ˚נָ ה ְÊיַ ְ

הוה
ת־Êית יְ ָ ֔
ת־Êית˚֙ וְ ֶא J
ל־עיר ָ֔ ִ Ëוד dעד ַÔלּ ֹ֗ת˚ ִל ְבנ֤ ˚ת ֶא ֵ
ת־ְ ıר ֗עֹה וַ יְ ִב ֶיא ָ ֙֙ה ֶא e
ת־ַ Ê
ֶא ַ
ר) ›Íל ִם ָס vביב׃
ת־ח˚מת יְ ָ
w
וְ ֶא
הוה )עד ַהW ָÌמים ָה ‰הם׃
יְ ָ ֔

פ

2

dרק ָה ָ֔עם ְמזַ ְb Êחים ַ֑ Êָ Êמ˚ת ֠ ִÔי לÄ־נִ ְבנ~ ה ַב֙יִ ת֙ ְל ›Jם
3

הוה ָל ֶ֕ל ֶכת ְֻ Êח ֖˜˚ת ָËוeד ָא 8ביו
וַ ֱ ֶÌא tהב ְ›לֹמֹה֙ ֶאת־יְ ָ ֔

ַ֚ רק ַ֔ Êָ Êמ˚ת ֥הÍא ְמזַ ÊiחÍַ hמ ְק vטיר׃
4

ד˚לה @א ֶלף עֹל˚ת֙ יַ ֲע mלה
וַ ֵֶ֨ Ìל> ַה @מּ ֶל> ְ ִÁב ֨עֹנָ ה֙ ִלזְ ֹ֣Êח›ָ֔ hם  WÔי bהיא ַה ָO Êמה ַהq ְÁ

ְ›ל ֹ ֔מֹה )על ַה ִמּזְ _Êחַ hה ֽהÍא׃

5

ל־›ל ֹ ֖מֹה ֲַ Êח ֣ל˚ם ַה qלּ יְ ָלה
ְÊגִ ְב ֗ע˚ן נִ ְר aאה יְ הֹוxה ֶא ְ

ן־ל>׃
אמר ֱאל ִֹ֔הים ְ› )אל ~מה ֶא ֶ˙ L
וַ ֶ֣ ֹ Ì

6

ם־ע ְב ְָ ֙XËדוeד
אמר ְ›ל ֹ ֗מֹה ַא ָ֨˙ה ָע ִ֜‡ ָית ִע ַ
וַ ֶ֣ ֹ Ì

ר־ל˚
ָא ִבי֮ mח ֶסד  ָÁד˚ל ֒ ֲַ Ôא ֶ›ר֩ ָה ַ֨ל> ְל ָפ ֶ֜ניֱ Êֶ Xא Žמת ִÍב ְצ ָד xקה ְÍביִ ְ› wרת ֵל 9בב ִע qמּ> וַ ִ˙ ְ› ָמ ֗
ל־ְ Ôס ֖א˚ ַ˚ ֥ÌÔם ַהVÎה׃
ן־ל˚ }בן י _ֹ›ב ַע ִ
ת־ה @ח ֶסד ַה ָÁד˚ל ֙ ַה ֶ֔Îה וַ ִ˙ ֶ˙ ֥
ֶא ַ

7

וְ ַע ָ˙ה֙ יְ הוOה ֱאל ָֹ֔הי

ת־ע ְב ְַ ˙) ‚Ëחת ָËוeד ָא 8בי וְ Lאנ ִֹכי֙ נַ dער ָק ֔טֹן ֥ל ֹא ֵא )דע _צאת וָ ֽב ֹא׃
ַא ָ˙ה֙ ִה ְמ dל ְכ ָ˙ Vא ַ
8

ם־רב ֲא ›Žר ֽל ֹא־יִ ָמּנ• ה וְ ֥ל ֹא יִ ָi Ûפר ֵמ ֽרֹב׃
וְ ַ֨ע ְב ְ֥ Êְ ‚Ëת˚> ַע ְמּ| ֲא ›mר ָq Êח ְר ָ˙ ַע ָ ֕
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9

יÍכל ֙
ין־ט˚ב ְל qרע  eÔי Rמי ַ
ת־ע ְמּ‚ ְל ָה bבין ֣ Ê‰
וְ נָ ַת ָ֨˙ ְל ַע ְב ְ• ’Ëלב › ֵ ֹ֙מעִ ֙hל ְ› ֹ֣ıט Vא ַ

ת־ע ְמּ• ַה ָi Ôבד ַהVÎה׃
ִל ְ› ֹ֔ıט ֶא ַ
11

ת־ה ָ9 Ëבר ַהVÎה׃
ֶא ַ

10

יטב ַה ָ9 Ëבר ְֵ Êעינ Jי ֲאדֹנ qי ִ֚Ôי ָ› dאל ְ›ל ֹ ֔מֹה
וַ w ִÌ

ת־ה ָO Ëבר ַה ֶ֗Îה
אמר ֱאל ִֹ֜הים ֵא ָ֗ליו יַ ַען֩ ֲא ֶ֨›ר ָ› ַ֜א ְל ָ˙ ֶא ַ
וַ ֶ֨ ֹ Ì

א־› tא ְל ָ˙ ְלּ֔ ֙Xעֹ ֶ›ר וְ ֥ל ֹא ָ› )א ְל ָ˙ נֶ mפ› אֹיְ Fבי Xוְ ָ› €א ְל ָ˙
א־› ַ֨א ְל ָ˙ ְלּ’ יָ eמים ַר ִ֗Êים וְ ֽל ֹ ָ
וְ ֽל ֹ ָ
ְלּ“ ָה bבין ִל ְ› ֥מֹעִ hמ ְ› ıLט׃

12

ִה _Úה ָע ִ ‡bיתי ְִ Ôד ָב Fריִ Xה JÚה ׀ נָ dת ִ˙י ְל• ֵ֚לב ָחכ Oם וְ נָ ֔ב˚ן

לÄ־היOה ְל ָפ ֶ֔ני Xוְ ַא ֲח ^רי XלÄ־יָ ֥קÍם ָֽ Ôמ˚X׃
ָ
ֲא @›ר ָÔמ֙˚֙X

13

א־› ַא ְ֙ל ָ ֙˙
וְ ַ֨גם ֲא @›ר ֽל ֹ ָ

לÄ־ה ָ ֨יה ָכ ֥מ˚̀ Xאי› ְַ Êמּ ָלכ bים ָÔל־יָ VמיX׃
ָ
ם־֑ Ôב˚ד ֠ ֲא ֶ›ר
נָ dת ִ˙י ָ֔ל>  ַÁם־ ֖עֹ ֶ›ר ָ ַÁ
14

וְ eאם ׀ ֵ˙ Jל> ְִ Êד ָר ַ֗כי ִל ְ› ֤מֹר ֻח ַ˜י֙ ִÍמ ְצ ַ֔Œתי ֲַ Ôא ›sר ָה )ל> ָËוeיד ָא 8בי Xוְ ַה ַא ַר ְכ ˙bי

ֶאת־יָ VמיX׃

ס

15

רַ֜ ›Íל ִם ‡וֲ ַÌע ֣מֹד ׀ ִל ְפנ Jי ׀ ֲא ֣ר˚ן
וַ w ִÌקץ ְ›ל ֹ ֖מֹה וְ ִה JÚה ֲח ֑ל˚ם וַ ֨ ָÌב˚א יְ ָ

ל־ע ָב Lדיו׃
ית־אד ָֹ֗ני וַ tַ Ìעל עֹל˚ת֙ וַ dַ Ìע‡ ְ› ָל ִ֔מים וַ wַ Ìע‡ ִמ ְ› ^˙ה ְל ָכ ֲ
ְִ Êר ֲ
ל־ה Fמּ ֶל> ‡ו ַ˙ ֲע ֖מֹ ְדנָ ה ְל ָפנ Lיו׃
ָ˙ ֗ב ֹאנָ ה ְ›  ˙Šיִ ם נָ ›Wים זֹנ֖ ˚ת ֶא ַ

17

אמר ָה ִא ·jה Lה ַא ַחת֙ Êeי
וַ ֜˙ ֹ ֶ

ֲאד ִֹ֔ני ֲאנִ י֙ וְ ָה ִא ·Oה ַה ֹ֔ Îאת י ְֹ› ֖בֹת ְd Êב יִ ת ֶא qחד וָ ֵא _לד ִע 9מּÊL Êַ Èיִ ת׃

13

פ

16

Oאז

18

וַ יְ ִ֞הי ַ˚ ֤ÌÊם

מלכים א

זÍל Wתי
ם־ה ִא ·Oה ַה ֹ֑ Îאת וַ ֲאנְ dחנ Íיַ ְח ָ ֗Ëו ‰אין־ jזר ִא ָ˙֙נÊַ֔ Êַ ֙Íיִ ת ָ
י›י֙ ְל ִל ְד ִ֔˙י וַ ֶ ˙iלד ָ ַÁ
ַה ְ· ִל ִ
ם־אנ) ְחנÊL Êַ Íיִ ת׃
ְ› [˙יִ ֲ

19

ן־ה ִא ~·ה ַה ֹ֖ Îאת qל יְ ָלה ֲא ›sר ָ› ְכ 9בה ָע Lליו׃
וַ xָ Ìמת ֶָ Ê

20

וַ ָ˙ ָקם֩

ת־Êנ~ È
יבהֵ Êְ Íח qיק Èוְ ֶא ְ
ת־Êנ eי ‰מ ֶא ְצ ִ֗לי וַ ֲא Lמ ְת ֙Xיְ ֵ› ָ֔נה וַ ַ˙ ְ› ִi Ô
ְ֨ Êת˚> ַה ַ֜לּיְ ָלה וַ ִ˙ ˜€ח ֶא ְ
ַה iמּת ִה ְ›ָ WÔיבה ְב ֵח vיקי׃

21

ה־מת וָ ֶא ְת˚Êנ• ן ֵא ָליו֙
ת־Êנ bי וְ ִהY ֵÚ
וָ ָא ”קם ֶַ ֹÊ֛ Êקר ְל ֵהינ Wיק ֶא ְ

א־הי~ ה ְבנ bי ֲא ›sר יָ Lל ְד ִ˙י׃
ֶַ ֹÊ֔ Êקר וְ ִה }Úה ֽל ֹ ָ

22

˙Äמר֩ ָה ִא ָ֨·ה ָה ַא ֶ֜ח ֶרת ֣ל ֹא ִ֗כי ְÊנ Rי ַה ַחי֙
וַ ֶ

ְÍבנַ > Jה ֵ֔מּת וְ ֤ז ֹאת א ֶֹמ ֶ֙רת֙ ֣ל ֹא ִ֔כי ְÊנ_ > ַה iמּת ְÍבנ eי ֶה qחי וַ ְ˙ ַד ְ Êiרנָ ה ִל ְפנ_ י ַה Vמּ ֶל>׃
23

ה־Êנ Wי ַה )חי ְÍבנַ > Jה Yמּת וְ ֤ז ֹאת א ֶֹמ ֶ֙רת֙ ֣ל ֹא ִ֔כי ְÊנ_ > ַה iמּת
אמר ַה ֶ֔מּ ֶל> ֣ז ֹאת א ֶֹ֔מ ֶרת זֶ ְ
וַ ֶ֣ ֹ Ì

ְÍבנ Wי ֶה Lחי׃
25

פ

24

י־ח ֶרב וַ W ָÌבאַ Íה ^ח ֶרב ִל ְפנ_ י ַה Vמּ ֶל>׃
אמר ַה ^מּ ֶל> ְק ֣חִ Íל q
וַ ֶ֥ ֹ Ì

ת־ה ֲח bצי
ת־ה ֲח ִצי֙ ְל ַא ַ֔חת וְ Vא ַ
ת־הֶ sÌלד ַה )חי ִל ְ›נ qיִ ם ְÍתנ֤ V Íא ַ
אמר ַה ֶ֔מּ ֶל>  ִÁזְ ֛רֶ Íא ַ
וַ ֶ֣ ֹ Ì

ְל ֶא Lחת׃

26

ל־Êנָ ֒È
יה ַע ְ
ל־ה ֶ֗מּ ֶל>  vÔי־נִ ְכ ְמ ֣רַ Íר ֲח ֶמ ָ ֮
ר־ָ֨ Êנַ Èה ַ֜חי ֶא ַ
אמר ָה ִא ָ·ה֩ ֲא ֶ› ְ
וַ ֣˙ ֹ ֶ

ם־לי
יתה Íוְ ֣ז ֹאת א ֶֹ֗מ ֶרת W ַÁ
ל־˙ ִמ •
ת־ה֣ ָÌלÍד ַה ַ֔חי וְ ָה iמת ַא ְ
נÍ־לֶ ֙Èא ַ
אמר ׀ Êeי ֲאד ִֹ֗ני ְ˙ ָ
וַ ֣˙ ֹ ֶ
ם־ל> ֥ל ֹא יִ ְהי^ ה  ְÁזֽ ֹרÍ׃
גַ x

27

ת־ה֣ ָÌלÍד ַה ַ֔חי וְ ָה iמת ֣ל ֹא
נÍ־לֶ ֙Èא ַ
אמר ְ˙ ָ
וַ ַ ַ֨ Ìען ַה ֶ֜מּ ֶל> וַ ֶ֗ ֹ Ì

14

1 Kings

יתהb Íהיא ִא ֽמּ˚׃
ְת ִמ •

28

ת־ה ִמּ ְ› ָıט֙ ֲא ›mר ָ› dפט ַה ֶ֔מּ ֶל> וַ ְ vÌר ֖אÍ
וַ ְ ›ְ ִÌמ ֣עָ Íכל־יִ ְ‡ ָר ֵ֗אל ֶא ַ

י־ח ְכ €מת ֱאלֹ̀הים ְִ Êק ְר ַ֖ ˚Êל ֲע ֥‡˚ת ִמ ְ› ıLט׃
ִמ ְıנ Jי ַה Fמּ ֶל>  eÔי ָר ֔אָ vÔ Í
4

1

ל־Ôל־יִ ְ‡ ָר ‰אל׃
ו[ יְ ִהי֙ ַה mמּ ֶל> ְ›ל ֹ ֔מֹה ^מ ֶל> ַע ָ

2

ר־ל˚
וְ _א ֶלּה ַה ָ‚ bרים ֲא ֶ› ֑
ן־צ ֖ד˚ק ַהֹ‰ Ôהן׃
ֲעזַ ְרי~ הֶ Íב ָ

3

ס

י›א ס ְֹפ 8רים
ֱא ִלי ֧חֹ ֶרף וַ ֲא ִחxÌה ְÊנ_ י ִ› 9
ילÍד ַה ַמּזְ  vÔיר׃
ן־א ִח ֖
ה˚› ~פט ֲֶ Ê
יְ ָ

4

ל־ה ָˆ qבא
ְÍבנָ י~ הֶ Íבן־יְ ה˚יָ 9דע ַע ַ
וְ ָצ ֥ד˚ק וְ ֶא ְביָ 9תר ֲֹ Ôהנ vים׃

5

ס

ל־ה8 ˆָ ִÚבים
וַ ֲעזַ ְרי~ הֶ Íבן־נָ 9תן ַע ַ
וְ זָ ֧בÍד ֶÊן־נָ xתן ֹi Ôהן ֵר sעה ַה Vמּ ֶל>׃

6

ל־ה  Êqיִ ת
י›ר ַע ַ
וַ ֲא ִח 9

15

ס

ס

מלכים א

ל־ה [מּס׃
ן־ע ְב Ë9א ַע ַ
וַ ֲאדֹנִ ~ירם ֶַ Ê
7

ת־֑ Êית˚
ת־ה ^מּ ֶל> וְ ֶא ֵ
ל־Ôל־יִ ְ‡ ָר ֵ֔אל וְ ִכ ְל ְ֥ Ôלֶ Íא ַ
ים־ע ‡jר נִ ָˆ ִבים֙ ַע ָ
וְ ִל ְ›ל ֹ ֞מֹה ְ›נֵ ָ

]ה ֶא 9חד[ ְל ַכ ְל ‰Ôל׃
ל־א ָחד ָ
֧חֹ ֶד› ַ·ָ Êנ xה יִ ְהי sה ַע ֶ
8

ס

ס

מ˚תם
וְ Jא ֶלּה ְ› ָ֔
ן־חÍר ְw Êהר ֶא ְפ Lריִ ם׃
ֶ֖ Ê

ס

9

יל˚ן _Êית ָחנ Lן׃
Íבית ֶ ›qמ› וְ ֵא ֖
ן־ֶ Ëקר ְָ Êמ wקץ ְÍב [› ַע ְל bבים J
ֶ• Ê

10

ל־א ֶרץ ‰ח ֶפר׃
ן־ח ֶסד ֲ ÊLא ֻר ֑˚Êת ֥ל˚ ‡ ֹ ֖כֹה וְ ָכ s
ֶ^ Ê

11

ת־›ל ֹ ֔מֹה ~ה יְ ָתה ֖לּ˚ ְל ִא ·Lה׃
ן־א vבינָ 9דב ָÔל־נַ Oפת ֹ֑Ëאר ָט ַפת֙ ְַ Ê
ֲֶ Ê

12

ל־Êית ְ› ָ֡אן ֲא ֶ›ר֩ ֵ֨א ֶצל ָצ ְר ַ֜תנָ ה ִמ ַ ˙dחת
ילÍד ַ˙ ְענ) > ְÍמגִ ֑ ˚Ëוְ ָכ J
ן־א ִח ֔
[ֲ Êענָ א֙ ֲֶ Ê

ס

ס

ח˚לה )עד ֵמ _ע ֶבר ְליָ ְק ֳמ Lעם׃
ְליִ זְ ְר ֶ֗עאל ִמ •Êית ְ› ָאן֙ ַ֚עד ָא Jבל ְמ ָ֔
13

ס

ס

ן־מנַ ֶ֜·ה ֲא ›mר ְַ ִÁÊל ָ֗עד ֤ל˚ @ח ֶבל ַא ְרֹÁב֙
ֶÊן־ֶ ^Áבר ְָ Êר ֣מֹת ְ ִÁל qעד ֡ל˚ ַחֹÍת֩ יָ ִ֨איר ְֶ Ê
ח˚מה ְÍב Wריח hנְ ֽחֹ ֶ›ת׃
ֲא ›mר ַ›ָ֔ Êָ Êן ִ› ִ·ים֙ ָע eרים  ְÁד ֹ֔ל˚ת 9

16

ס

1 Kings

14

ן־ע ֹ֖Ëא ַמ ֲחנ Lיְ ָמה׃
ֲא vחינָ ~דב ִֶ Ê

15

ת־›ל ֹ ֖מֹה ְל ִא ·Lה׃
ת־w ‡ְ Êמת ְַ Ê
ם־הÍא ָל Šקח ֶא ָ
ימ ַעץ ְÊנַ ְפ ָ˙ 8לי ֗ ַÁ
ֲא ִח )

16

ן־ח›Íי ְָ Êא ›iר ְÍב ָע ֽל˚ת׃
ָ֔
[ֲ Êענָ א֙ ֶÊ

17

ן־֖ ıרÍחÊְ hיִ ָ‡שכ Lר׃
ה˚› ~פט ֶָ Ê
יְ ָ

18

ן־א 9לא ְִ Êבנְ יָ vמן׃
ִ› ְמ Wעי ֶב ֵ

19

ן־א bרי ְm Êא ֶרץ ְ ִÁל qעד ֶ֜א ֶרץ ִס ֣יח˚ן ׀ mמ ֶל> ָה ֱאמ ִ ֹ֗רי וְ עֹג֙ mמ ֶל> ַה ָ›ָ֔ Êן Íנְ Wציב
ֶ sÁבר ֶֻ Ê

ס

ס

ס

ֶא 9חד ֲא ›sר ָL Êא ֶרץ׃
20

ֵ ‡Íמ vחים׃
ל־ה 9Ìם ָל ֑רֹב א ְֹכ Wלים וְ › ֹbתים ְ
ר־ע ַ
הÍדה וְ יִ ְ‡ ָר ֵאל ֙ ַר ִ֔Êים ַ֥ Ôח˚ל ֲא ֶ› ַ
יְ j

ן־הָ ָÚהר֙ mא ֶרץ ְִ ıל ְ› ִ֔˙ים וְ )עד ֣ ְÁבÍל ִמ ְצ qריִ ם
ל־ה ַמּ ְמ ָל ֔כ˚ת ִמ ַ
מ˚›ל ֙ ְָ Êכ ַ
›Íל ֹ ֗מֹה ָה jיה ֵ
ְ 15
ת־›ל ֹ ֖מֹה ָÔל־יְ _מי ַח LÌיו׃
ַמ›W ִÁים ִמנְ xחה וְ ע ְֹב Wדים ֶא ְ
2

פ

ם־›ל ֹ ֖מֹה ְלי֣ ˚ם ֶא qחד ְ›ל ›ֹWים ֹÔר֙ ֔סֹ ֶלת וְ ִ› ·Wים ֹ֖Ôר Lק ַמח׃
וַ יְ Wהי Vל ֶח ְ

3

ֲע ָ‡ ָ ֨רה

Íמ ָאה ֑צ ֹאן ֠ ְל ַבד ‰מ ַא Ìjל ְÍצ ִבי֙ וְ יַ ְח ֔מÍר ַÍב ְר ֻb Êרים
ָב ָ ֜קר ְִ Êר ִ֗אים וְ ֶע ְ‡ Wרים ָx Êקר ְר bעי J

17

מלכים א

בÍסים׃
ֲא v

4

ל־מ ְלכ iי Jע ֶבר
ד־ע ָ֔Îה ְָ Êכ ַ
ל־ע ֶבר ַהָ֗ ָÚהר ִמ ִ˙ ְפ ַסח֙ וְ ַע ַ
י־הÍא ר ֹmדה ׀ ְָ Êכ J
ִ֞ Ô

ל־ע ָב 9ריו ִמ ָv Ûביב׃
ַהq ָÚהר וְ ָ› ֗ל˚ם ~ה יָ ה ֛ל˚ ִמ ֲָ Ô

5

הÍדה וְ יִ ְ‡ ָר ֵ֜אל ָל ֶ֗ב ַטח eאי›
וַ ›ֶ ֵÌב֩ יְ ָ ֨

ד־J Êאר ַ ›qבע ֹ֖Ôל יְ _מי ְ›ל ֹ ֽמֹה׃
ַ ˙tחת ְ ַÁפנ˚֙ וְ dת ַחת ְ˙ ‰אנָ ֔ת˚ ִמ Ë9ן וְ ַע ְ

ס

6

ים־ע ~‡ר ^א ֶלף ָָ ıר ›vים׃
›Íנֵ ָ
סÍסים ְל ֶמ ְר ָ֑ Ôב˚ ְ
b
ַא ְר ָW Êעים •א ֶלף ֻא ְר ֥Œת

וַ יְ eהי ִל ְ›ל ֹ ֗מֹה
7

וְ ִכ ְל ְÔל֩Í

>־›ל ֹ ֖מֹה eאי›
ל־› ְל wחן ַה Vמּ ֶל ְ
ל־ה ָ˜ }רב ֶא ֻ
ת־ה mמּ ֶל> ְ›ל ֹ ֗מֹה וְ ̂את ַָ Ô
ַהִ֨ ˆָ ִÚבים ָה ֵ֜א ֶלּה ֶא ַ
ָח ְד ֑›˚ ֥ל ֹא יְ ַע ְ֖ ËרL Ëָ Íבר׃

8

ל־ה ָמּק˚ם֙
ÍÛסים וְ ָל qר ֶכ› יָ ִ֗באֶ Íא ַ
וְ ַה ְ‚ע ֹeרים וְ ַה ֶ֔˙ ֶבן ַל b

ה־·ם bאי› ְִ Ôמ ְ› ָֽ ıט˚׃
ֲא ›mר יְ vהיֶ ָ֔

ס

9

וַ ˙ֵ ִÌן֩ ֱאל ִֹ֨הים ָח ְכ aמה ִל ְ›ל ֹ ֛מֹה ְÍתבÍנ 9ה ַה ְר ÊJה

ל־‡ wפת ַה LÌם׃
ְמ ֑אֹד וְ ֣רֹ ַחב ֵ֔לב ַ֕ Ôח˚ל ֲא ^›ר ַע ְ
י־ק ֶדם ִÍמ ֹ֖Ôל ָח ְכ wמת ִמ ְצ Lריִ ם׃
ל־Êנֵ F
ְָ Ô

11

10

וַ ֵ˙ ֶ֙רב֙ ָח ְכ dמת ְ›ל ֹ ֔מֹה ‰מ ָח ְכ )מת

ימן
יתן ָה ֶאזְ ָר ִ֗חי וְ ֵה a
ל־ה ָא ָדם֒ ֵמ ֵא O
וַ ְ ֶÌח ַÔם֮ ִמ ָL Ô

ל־ה˚Áי bם ָס vביב׃
י־› ֥מ˚ ְבכַ L
וְ ַכ ְל ֹ֛Ôל וְ ַד ְר )Ëע ְÊנ Jי ָמ ֑ח˚ל וַ יְ vה ְ
ָמ ›qל וַ יְ Wהי ִ› ֖יר˚ ֲח ִמ ~·ה וָ Lא ֶלף׃

13

12

וַ יְ ַד ֵ֕Êר ְ› ֥ל ֹ ֶ›ת ֲא ָל bפים

ן־ה ֶא ֶ֙רז֙ ֲא ›mר ְַ Êלּ ָבנ֔ ˚ן וְ ַעד֙
וַ יְ ַד ֵÊר֮ ַעל־̃ה ֵע ִצים֒ ִמ ָ

ל־ה ָËג vים׃
ל־ה ^ר ֶמ‡ וְ ַע ַ
ל־ה ֔ע˚ף וְ ַע ָ
ל־ה ְֵ Êה Oמה וְ ַע ָ
ָה ֵאז֔ ˚ב ֲא ›sר י ֹiצא ַ˜8 Êיר וַ יְ ַד ֵÊר֙ ַע ַ

18
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14

ל־מ ְלכ Jי ָה ָ֔א ֶרץ ֲא ›sר ָ› ְמ ֖עÍ
ל־ה ַע ִ֔מּים ִל ְ› ֕מֹעi hאת ָח ְכ dמת ְ›ל ֹ ֑מֹה ֵמ ֵאת֙ ַָ Ô
וַ ֨ ָÌב ֹאִ ֙Íמ ָO Ô

ת־ח ְכ ָמ ֽת˚׃
ֶא ָ
15

ס

ל־›ל ֹ ֔מֹה  eÔי ָ› ַ֔מע  WÔי א ֹ֛ת˚ ָמ ְ› ֥חÍ
ת־ע ָב ָדיו֙ ֶא ְ
>־צ˚ר ֶא ֲ
ירם Vמ ֶל ֤
֠ ַוַ ›ְ ִÌלח ִח ָ ֨

ל־הv ָÌמים׃
ְל ^מ ֶל> ַ ˙dחת ָא 8ביה eÔ Íי א ֵֹ֗הב ָהי~ ה ִח xירם ְל ָדו bד ַָ Ô
ל־ח 9ירם ֵלא ֽמֹר׃
ֶא ִ

17

16

ס

וַ d ›ְ ִÌלח ְ›ל ֹ ֔מֹה

ת־Ëוeד ָא ִ֗בי  eÔי ֤ל ֹא יָ כֹל ֙ ִל ְבנ֣ ˚ת ַ֗Êיִ ת ְל ֵ›ם֙ יְ הוOה
ַא ָ֨˙ה יָ ַ ֜ד ְע ָ˙ ֶא ָ

ֱאל ָֹ֔היו ִמ ְıנ_ י ַה ִמּ ְל ָח 9מה ֲא ›mר ְס ָב •בהt Íעד ֵ˙ת־יְ הוָ ה֙ א ָֹ֔תם )˙ ַחת ַ˚ı֥ Ôת ַרגְ ל˚ ַ]רגְ Lלי[׃
18

וְ ַע ָ֕˙ה ֵה ִ֨ניח hיְ הוaה ֱאל ֹŠהי bלי ִמ ָ8 Ûביב Jאין ָ‡ ָ֔טן וְ iאין  ısגַ ע Lרע׃

19

וְ ִהנְ נ eי א ֵֹ֔מר

ל־ËוRד ָא ִבי֙ ֵלא ֔מֹר ִÊנְ • ֲא ֶ֨›ר
הוה ֶא ָ
ִל ְבנ֣ ˚ת ַ֔Êיִ ת ְל ›iם יְ הוOה ֱאל ֹqהי ֲַ Ôא ›mר ׀ ִÊm Ëר יְ ָ ֗
ל־ְ Ôס ֶ֔אֽ XהÍא־יִ ְבנ sה ַה )Êיִ ת ִל ְ› vמי׃
ֶא •˙ן ַ˙ ְח ֶ˙֙יַ ֙Xע ִ

20

תÍ־לי ֲא ָר ִ֜זים
וְ ַע ָ֡˙ה ַצ ֵÍה֩ וְ יִ ְכ ְר ִ֨

˙Äמר  eÔי ׀
Y
‡Íכ tר ֲע ָב ֶד֙יֶ ֙Xא ˙Jן ְל‚ ְ֖ Ôכֹל ֲא ›mר
ם־ע ָב ֶ ֔דיְ X
ן־ה ְלּ ָבנ֗ ˚ן ו[ ֲע ָב ַדי֙ יִ ְהי֣ ִ Íע ֲ
ִמ ַ
ת־ע bצים ַˆִ Ôדֹנ vים׃
ַא ˙Oה יָ ַ ֗ד ְע ָ˙  eÔי _אין Êxנ̀ Íאי› י _ֹדעִ hל ְכ ָר ֵ

21

וַ יְ ִ֞הי ִ֧ ›ְ Ôמֹעִ hח xירם

אמר ָ֤ Êר >Íיְ הוָ ה֙ ַה˚ ֔Ìם ֲא ֶ֨›ר נָ tתן ְל ָדוִ ד֙ ÊJן ָח ָ֔כם
ת־ְ Ëב _רי ְ›ל ֹ ֖מֹה וַ d ‡ְ ִÌמח ְמ ֑אֹד וַ ֶ֗ ֹ Ì
ֶא ִ

19

מלכים א

ל־ה ~עם ָה 9רב ַהVÎה׃
ַע ָ

22

ר־› )ל ְח ָ˙
ל־›ל ֹ ֣מֹה ֵלא ֔מֹר ָ› ַ֕מ ְע ִ˙י _את ֲא ֶ› ָ
וַ t ›ְ ִÌלח ִח ָירם֙ ֶא ְ
23

ר˚›ים׃
ל־ח ְפ ְצ‚ ֲַ Êע _צי ֲא ָרזbים ַÍב ֲע _צי ְב v
ת־ֶ Ô
ֵא qלי ֲאנ Rי Vא ֱע ֶ‡ה֙ ֶא ָ

ֲ֠ע ָב ַדי י ִ ֹ֨רדÍ

ר־˙ ְ› wלח ֵא Šלי וְ נִ ְַ ıצ ˙Wים
ד־ה ָמּ ֞ק˚ם ֲא ֶ› ִ
ן־ה ְלּ ָבנ֜ ˚ן ָ ֗י ָמּה ֠ ַו ֲאנִ י ֲא ִ‡ ֵ֨ימם ְֹ Ëב ֤ר˚ת ַ ָÌÊם֙ [ע ַ
ִמ ַ
24

יתי׃
ת־ח ְפ ִ֔צי ָל iתת sל ֶחם ֵv Ê
›9ם וְ ַא ˙Oה ִת ‚qא וְ ַא ָ˙ה֙ ַ˙ ֲע ‡mה ֶא ֶ
ל־ח ְפ ֽצ˚׃
ר˚›ים ֶָ Ô
ִל ְ›ל ֹ ֗מֹה ֲע̂צי ֲא ָר̀זים וַ ֲע _צי ְב b

25

יר˚ם נ ֹJתן
וַ יְ ִ֨הי ִח ֜

ירם ֶע ְ‡ ִרים֩ ֶ֨א ֶלף
›Íלֹמֹה֩ נָ ַ֨תן ְל ִח ָ ֜
ְ

ֹ֤Ôר ִח ִÏים֙ ַמ ֶ֣ ֹÔלת ְל ֵב ֔ית˚ וְ ֶע ְ‡ Wרים ֹ֖Ôר ֶ ›mמן ָ8 Ôתית ֹֽÔה־יִ ˆ˙ן ְ›ל ֹ ֛מֹה ְל ִח 9ירם ָ›נ~ ה
ְב ָ›נ Lה׃

פ

26

ר־ל˚ וַ יְ eהי ָ› ֗ל ֹם •Êין ִח ָירם֙
יהוה נָ tתן ָח ְכ ָמה֙ ִל ְ›ל ֹ ֔מֹה ֲַ Ôא ^›ר ִ֑ Êֶ Ë
וַ ָ ֗

יהם׃
Íבין ְ›ל ֹ ֔מֹה וַ ְ ִÌכ ְר ֥תְ Íב bרית ְ›נֵ V
J
ַה ַ֔מּס ְ›ל ›ֹWים ^א ֶלף vאי›׃

28

27

וַ ַ ַ֨ Ìעל ַה Žמּ ֶל> ְ›ל ֹ ֛מֹה )מס ִמ ָÔל־יִ ְ‡ ָר Yאל וַ יְ eהי

וַ ָ ›ְ ִÌל Jחם ְל ָבנ֗ ˚נָ ה ֲע ֶ֨‡ ֶרת ֲא ָל Rפים ַ֨ Êחֹ ֶד›֙ ֲח ִל ֔יפ˚ת ֚חֹ ֶד›

ל־ה [מּס׃
יִ ְהי֣ ַ Íב ְלּ ָבנ֔ ˚ן ְ›נ wיִ ם ֳח ָד ›bים ְֵ Êב ֑ית˚ וַ ֲאדֹנִ 9ירם ַע ַ
›Íמֹנ Wים ^א ֶלף ח _ֹצב ָL Êהר׃
ִ› ְב Wעים ^א ֶלף נ ‡ֹJא ַס Êqל ְ

30

ס

29

וַ יְ ‘הי ִל ְ›ל ֹ ֛מֹה

֠ ְל ַבד ִמ ָ‚ ֵ ֨רי ַהR ˆָ ִÚבים ִל ְ›לֹמֹה֙

֣ ›Íל ֹ› ֵמ ֑א˚ת ָהר ֹeדים ָָ֔ Êעם ָהע ‡ֹbים ְַ Êמּ ָלאכ Lה׃
אכה ְ› ֥ל ֹ ֶ›ת ֲא ָל bפים ְ
ל־ה ְמּ ָל ָ֔
ֲא ›mר ַע ַ

20
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31

וַ יְ dצו ַה ֶ֡מּ ֶל> וַ Ûִ ַÌעֲ ֩Íא ָב ִ֨נים  ְÁד ֹ֜ל˚ת ֲא ָבנ‘ ים יְ ָק ֛ר˚ת ְליַ _Ûד ַה Ê9יִ ת ַא ְבנ_ י גָ זvית׃

32

ו[ ְ ִÌפ ְס ֞לֹ̂Ê Íני ְ›ל ֹ ֛מֹה Íבֹנ_ י ִח ֖יר˚ם וְ ַהְ ִÁב 8לים וַ ̀ ָÌכינָ Íה ֵע Wצים וְ ָה ֲא ָבנ bים ִל ְבנ֥ ˚ת

ַה ÊLיִ ת׃

פ

ץ־מ ְצ ַריִ ם֩
 1 6וַ יְ eהי ִב ְ›מ˚נ eים ָ›נ Oה וְ ַא ְר Êdע ֵמ ֣א˚ת ָ› ָ֡נה ְל Jצאת ְÊנ ‰י־יִ ְ‡ ָר Jאל ֵמ Vא ֶר ִ
ַָ֨ ·ָ Êנה ָה ְר ִב ִ֜יעית ְ֣ Êחֹ ֶד› ִ֗זו ֚הÍא ַה ֣חֹ ֶד› ַה ֵ· ִ֔ני ִל ְמ ֥ל ֹ> ְ›ל ֹ ֖מֹה ַעל־יִ ְ‡ ָר Yאל וַ ֶ WÌבן ַה )Êיִ ת
ַליהו Lה׃

2

ים־א ~מּה ָא ְר ֖ ˚Ôוְ ֶע ְ‡ Rרים
יהוה ִ› ַ ·v
וְ ַה ַ֗Êיִ ת ֲא ֶ֨›ר ָָ֜ Êנה ַה @מּ ֶל> ְ›לֹמֹה֙ [ל ָ ֔

ק˚מ ֽת˚׃
›Íל ›ֹWים ַא 9מּה ָ
ָר ְח ְ֑ ˚Ê

3

ל־ıנֵ י֙ ֵהיכ dל ַה ַ֔Êיִ ת ֶע ְ‡ eרים ַא ָמּה֙ ָא ְר ֔˚Ô
אÍלם ַע ְ
וְ ָה ָ֗

ל־ıנ_ י ַה ÊLיִ ת׃
ל־ıנ iי ֣רֹ ַחב ַה  Êqיִ ת Žע ֶ‡ר ַָ Êא xמּה ָר ְח ַ֖ ˚Êע ְ
ַע ְ
ְ› ֻק Wפים ֲא ֻט vמים׃

5

4

וַ dַ Ìע‡ ַל ָ֔Êיִ ת ַחלּ˚נ iי

ת־ק ֤יר˚ת ַה ַ֙Êיִ ת֙ ָס ִ֔ביב
ל־קיר ַה  Êtיִ ת יָ צ˚ע] hיָ ִצ֙יעָ [֙hס ִ֔ביב ֶא ִ
וַ ֶ ִÌבן֩ ַע ִ֨

[ל ֵהיכ 9ל וְ ַל ְ8 Ëביר וַ wַ Ìע‡ ְצ ָל ֖ע˚ת ָס vביב׃

6

]הִ֨ ָÌציעַ [hה ַ˙ ְח˙ ָֹ֜נה ָח̂מ› ַָ Êא Oמּה
ַה ָÌצ˚עַ h

י›ית ַ ›sבע ַָ Êא 9מּה ָר ְח Ôִ֡ ÈÊqי ִמגְ ָרע˚ת֩ נָ ַ֨תן
ָר ְח ָ֗ ÈÊוְ ַה ˙vיכֹנָ ה֙ •›› ַ ÊLא ָמּה֙ ָר ְח ָ֔ ÈÊוְ ַ֨ה ְ· ִל ִ֔
יר˚ת־ה ÊLיִ ת׃
ַ
ַל  Êtיִ ת ָס ִביב֙ ֔ח ָÍצה ְל ִב ְל ˙bי ֲא ֥חֹז ְv Êק

21

7

ן־› ֵל ~מה
וְ ַה ַ֙Êיִ ת֙ ְִ Êה ÊOנ ֹ֔ת˚ Vא ֶב ְ

מלכים א

ל־e Ôלי ַב ְר ֶ֔זל ֽל ֹא־נִ ְ› wמע ַÊ) Êיִ ת ְִ Êה ָÊנ ֹֽת˚׃
ַמ Û9ע נִ ְבנ qה ַÍמ ָ˜ ֤ב˚ת וְ ַהְ ַÁרזֶ ן֙ ְָ Ô

8

ֶַ֗ ıתח

ן־ה ˙vיכֹנ 9ה
ל־ה ˙eיכ ָֹ֔נה ִÍמ ַ
לÍלּים י[ ֲעלַ ֙Íע ַ
ַה ֵˆ ָלע֙ ַה ˙eיכ ָֹ֔נה ֶאל־ֶ sÔתף ַה )Êיִ ת ַהיְ ָמנ 8ית ְÍב ִ֗
ל־ה ְ· ִל ›vים׃
ֶא ַ
10

ת־ה )Êיִ ת
ל־ה ַ֔Êיִ ת ָח _מ› ַא ֖מּ˚ת ֽק ָ˚מ ֑ת˚ וַ ֱ ֶÌא ֥חֹז ֶא ַ
ל־ַ Ô
]הִ ָÌצ֙יעַ [֙hע ָ
ת־ה ָÌצ˚עַ h
וַ Rֶ Ìבן ֶא ַ

ֲַ Êע _צי ֲא ָרזvים׃
11

9

ֵ ‡Íד ֖רֹת ֲָ Êא ָרזvים׃
ת־ה ַ֙Êיִ ת֙ ִ֔ ֵÁבים ְ
ת־ה )Êיִ ת וַ יְ ַכ Yלּה Íוַ ְ ִÌס ֹ֤ıן ֶא ַ
וַ ֶ WÌבן ֶא ַ

פ
12

ל־›ל ֹ ֖מֹה ֵלא ֽמֹר׃
הוה ֶא ְ
ו[ יְ ִהי֙ ְַ Ëבר־יְ ָ ֔

ם־˙ •ל>
ר־א ˙Oה ב ֶֹ֗נה ִא ֵ
ַה ַ֨Êיִ ת ַה ֶ֜Îה ֲא ֶ› ַ

ת־ָ Ëב ִרי֙
Œתי ָל mל ֶכת ָF Êהם וַ ֲה ִקמ ֹRתי ֶא ְ
ל־מ ְצ )
ת־ִ Ô
ת־מ ְ› ָd ıטי [˙ ֲע ֶ֔‡ה וְ ָ› ַמ ְר ~˙ ֶא ָ
ְֻ Êח˜ ַֹתי֙ וְ ֶא ִ
ל־Ëו Wד ָא vביX׃
ִא ָ֔˙> ֲא ›sר ְִ Ê) Ëר ִ˙י ֶא ָ
ת־ע Wמּי יִ ְ‡ ָר ‰אל׃
ֶא ַ
14

13

וְ ַ ›Oכנְ ִ֔˙י ְ֖ Êת˚> ְÊנ Jי יִ ְ‡ ָר Yאל וְ ֥ל ֹא ֶא ֱע ֹ֖זב

ס

ת־ה )Êיִ ת וַ יְ ַכ ‰לּהÍ׃
וַ ‘ֶ Ìבן ְ›ל ֹ ֛מֹה ֶא ַ

15

יר˚ת ַה  Êtיִ ת ִמ ַ֙Êיְ ָתה֙ ְַ Êצ ְל ֣ע˚ת
ת־ק ֨
וַ ֶ ִÌבן֩ ֶא ִ

ת־ק ְר wקע ַה )Êיִ ת
ד־ק ֣יר˚ת ַה ִıֻ֔ Ûן ִצ ~ıה iעץ ִמ  Êqיִ ת וַ יְ Šצף ֶא ַ
ֲא ָר ִ֔זים ִמ ַ˜ ְר tקע ַה ַ֙Êיִ ת֙ ַע ִ
ר˚›ים׃
ְַ Êצ ְל ֥ע˚ת ְv Ê

16

]מְ ַÌר ְ• Ôתי[ ַה ַ֙Êיִ ת֙ ְַ Êצ ְל ֣ע˚ת
˚Ôתי v
ת־ע ְ‡ ִ ֨רים ַא ָ֜מּה ִמְ ַÌר ֵ
וַ ֶ ִÌבן֩ ֶא ֶ

22

1 Kings

ד־ה ִ˜ ֑יר˚ת וַ Rֶ Ìבן ל˚֙ ִמ  Êdיִ ת ִל ְד ִ֔ביר ְל ֖קֹ ֶד› ַה ֳ˜ ָד ›vים׃
ן־ה ַ˜ ְר )קע ַע ַ
ֲא ָר ִ֔זים ִמ ַ
17

18

וְ ַא ְר ָW Êעים ַָ Êא 9מּה ָהיOה ַה  Êqיִ ת ֖הÍא ַה ֵהיכ~ ל ִל ְפנ Lי׃

טÍרי ִצ ˆ8ים ַה ֹ֣Ôל ֶ֔א ֶרז _אין ^א ֶבן נִ ְר Lאה׃
ִמ ְק dל ַעת ְָ ıק ִ֔עים ְÍפ i
ת־א ֖ר˚ן ְW Êרית יְ הו Lה׃
ִמ ְıנָ bימה ֵהכ 8ין ְל ִת ˙Jן ָ֔›ם ֶא ֲ

20

ל־ה ַ֙Êיִ ת֙ ְִ֔ ıנ ָימה
וְ @א ֶרז ֶא ַ
19

ת˚>־ה  ÊŠיִ ת
ַ
ְÍד ‘ביר ְÊ

וְ ִל ְפנ Jי ַה ְִ֡ Ëביר ֶע ְ‡ ִרים֩ ַא ָ֨מּה

֜אֹ ֶר> וְ ֶע ְ‡ ‘רים ַא Oמּה ֗רֹ ַחב וְ ֶע ְ‡ Rרים ַא ָמּה֙ ֽק ָ˚מ ֔ת˚ וַ יְ ַצ ıiה Íזָ Oהב ָסג֑ Íר וַ יְ wצף ִמזְ ÊiחL hא ֶרז׃
21

˙Íק˚ת[ זָ ָהב֙
]ַ Êר ֤
ת־ה  ÊŠיִ ת ִמ ְıנָ bימה זָ Oהב ָסג֑ Íר וַ יְ ַע ֵ֞Êר ְַ Êר ִ˙יק˚ת ְ
וַ יְ ַ֨צף ְ›ל ֹ ֧מֹה ֶא ַ

ִל ְפנ Jי ַה ְִ֔ Ëביר וַ יְ ַצ ıiה Íזָ Lהב׃

22

ל־ה  Êqיִ ת
ל־ה  ÊŠיִ ת ִצ ~ıה זָ 9הב ַעד־ ֣˙ֹם ַָ Ô
ת־ַ Ô
וְ ֶא ָ
23

ר־ל ְb Ëביר ִצ ~ıה זָ Lהב׃
ל־ה ִמּזְ _Êח hא ֶ™› ַ
וְ ָכ ַ
ק˚מ ֽת˚׃
sע ֶ‡ר ַא ֖מּ˚ת ָ

24

י־› ֶמן
רÍבים ֲע ֵצ q
וַ dַ Ìע‡ ִַ֔ Ëְ Êביר ְ›נ_ י ְכ b

וְ ָח Jמ› ַא ֗מּ˚ת ְÔנ tף ַה ְÔרÍב֙ Lה ֶא ָ֔חת וְ ָח Jמ› ַא ֔מּ˚ת ְÔנ wף ַה ְ֖ ÔרÍב

ד־ק ֥צ˚ת ְÔנָ Lפיו׃
ַה ֵ·נ 8ית mע ֶ‡ר ַא ֔מּ˚ת ִמ ְק ֥צ˚ת ְÔנָ 9פיו וְ ַע ְ
ִמ ~Ëה ַא Šחת וְ sק ֶצב ֶא 9חד ִל ְ›נ_ י ַה ְֻ Ôר vבים׃
ַה ְ֥ ÔרÍב ַה ֵ·נ vי׃

27

26

25

וְ ֶע ֶ֙‡ר֙ ַ ÊLא ָ֔מּה ַה ְ֖ ÔרÍב ַה ֵ·נ 8י

ק˚מת֙ ַה ְ֣ ÔרÍב Lה ֶא ָ֔חד ^ע ֶ‡ר ַ ÊLא qמּה וְ כ iן
ַ

ת־Ôנְ Jפי
רÍבים ְ֣ Êת˚> ׀ ַה  Êdיִ ת ַה ְıנִ ִ֗ימי ו[ ְ ִÌפ ְר‡ֶ ֮Íא ַ
ת־ה ְִ֜ Ô
וַ ˙ֵ֨ ִÌן ֶא ַ

23

מלכים א

ף־ה ֶא ָחד֙ ַ˜ִ֔ Êיר ְÍכנַ ף֙ ַה ְ֣ ÔרÍב ַה ֵ· ִ֔ני נֹג) ַעת ַ˜e Êיר ֵה ֵ·נ 8י וְ ַכנְ ֵפ ֶיהם֙
ַה ְֻ Ôר ִבים֒ וַ ִ˙ tÁע ְÔנַ L
28

ל־Ôנ Lף׃
ל־˙˚> ַה ַ֔Êיִ ת נֹגְ ֖עֹת ָÔנ~ ף ֶא ָ
ֶא ֣

29

רÍבים זָ Lהב׃
ת־ה ְb Ô
וַ יְ wצף ֶא ַ

וְ ֵאת֩

טÍרי ִצ ˆ8ים
רÍבים וְ vתמֹ ֔רֹת ְÍפ i
˙Íחי֙ ִמ ְק ְלע˚ת֙ ְe Ô
יר˚ת ַה ַ֜Êיִ ת ֵמ dסב ׀ ָק ַ֗לע ִֵ ı
ל־ק ֨
ִָ Ô
ִמ ִלּ ְפנ bים וְ ַל ִח ֽיצ˚ן׃

30

ת־ק ְר wקע ַה )Êיִ ת ִצ ıOה זָ qהב ִל ְפנָ bימה וְ ַל ִח ֽיצ˚ן׃
וְ ֶא ַ

י־› ֶמן ָה wא יִ ל ְמזÍז֖ ˚ת ֲח ִמ ›vית׃
ַה ְִ֔ Ëביר ָע ‡9ה ְַ Ëל ֣ת˚ת ֲע ֵצ q

32

31

וְ ֵאת֙ ַ ımתח

י־› ֶמן֒
˙ֵ ›Íי֮ ְַ Ëל ֣ת˚ת ֲע ֵצ ֶ
ְ

טÍרי ִצ ˆbים וְ ִצ ıOה זָ qהב וַ ֶ Ìxרד
רÍבים וְ ִתמ ֹ֛ר˚ת ְÍפ _
וְ ָק dלע ֲ֠ע ֵל ֶיהם ִמ ְק ְל ֨ע˚ת ְ‘ Ô
33

ת־הL ָÎהב׃
ל־ה ˙vמ ֹ֖ר˚ת ֶא ַ
רÍבים וְ ַע ַ
ל־ה ְW Ô
ַע ַ
י־› ֶמן ֵמ iאת ְר ִב vעית׃
ֲע ֵצ q

34

ר˚›ים ְ› ֵ֨ני ְצ ָל ִ֜עים ַה @ֶ Ëלת Lה ַא ַחת֙
˙_ ›Íי ַד ְל ֖ת˚ת ֲע Jצי ְב 8
ְ

ילים׃
̂›Íני ְק ָל̀עים ַה ֶ Ësלת ַה ֵ·נ bית ִ ְÁל v
ילים ְ
ִ ְÁל ִ֔
ל־ה ְמּ ֻח ˜Vה׃
ִצ ˆ8ים וְ ִצ ıOה זָ ָ֔הב ְמיֻ ·9ר ַע ַ
גָ ז8ית וְ ֖טÍר ְֻ Ôר ֥תֹת ֲא ָרזvים׃
38

וְ כ_ ן ָע ‡xה ְל sפ ַתח [ה ֵהיכ 9ל ְמזÍז֣ ˚ת

37

36

35

רÍבים֙ וְ eתמ ֹ֔ר˚ת ְÍפ ֻט iרי
וְ ָק tלע ְִ Ô

טÍרי
ת־ה ָח Jצר ַה ְıנִ ִ֔ימית ְ›ל ›ֹ9ה J
וַ ֶ֙ ִÌבן֙ ֶא ֶ

ַ·ָ Êנָ ה֙ Lה ְר ִב ִ֔יעית יֻ )Ûד ÊJית יְ הוqה ְÊי^ ַרח זvו׃

ל־ָ Ëב 9ריו
ַÍב ָ·נָ ה֩ ָה ַא ַ֨חת ֶע ְ‡ ֵ ֜רה ְm Êי ַרח ֗ÍÊל ֚הÍא ַה ֣חֹ ֶד› ַה ְ· ִמ ִ֔יני ָO Ôלה ַה ַ֔Êיִ ת ְל ָכ ְ
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]מ ְ› ָq ıטיו[ וַ ְ ִÌבנ iהַ ›s Íבע ָ›נ vים׃
ל־מ ְ› ָıט˚ ִ
Íל ָכ ִ
ְ
7

1

ל־ֽ Êית˚׃
ת־ֵ Ô
ת־Êית˚֙ ָÊנ Oה ְ›ל ֹ ֔מֹה ְ› ֥ל ֹ› ֶע ְ‡ iרה ָ›נ qה וַ יְ כ) ל ֶא ָ
וְ ֶא ֵ

2

וַ ִ ֶ֜ Ìבן

ק˚מ ֑ת˚
›Íל ›ֹWים ַא 9מּה ָ
ת־Êית ׀ י ַdער ַה ְלּ ָבנ֗ ˚ן ֵמ ָ֨אה ַא jמּה ָא ְר ֙˚Ôוַ ֲח ִמ ·Rים ַא ָמּה֙ ָר ְח ְ֔ ˚Ê
ֶא J
3

מּÍדים׃
ל־ה ַע v
מּÍדי ֲא ָר ִ֔זים ְÍכ ֻר ֥ת˚ת ֲא ָרזbים ַע ָ
טÍרי֙ ַע J
ַ֗על ַא ְר ָָ Êעה֙ ֵ

וְ ָס šפן ֶָ֗ Êא ֶרז

מּÍדים ַא ְר ָb Êעים וַ ֲח ִמ ·qה ֲח ִמ ~·ה ָע ‡9ר ַה ֽÍÏר׃
ל־ה ַע ִ ֔
ל־ה ְˆ ָלעֹת֙ ֲא ›mר ַע L
ִמ ַמּ ַ֙על ֙ ַע ַ
4

ל־מ ֱח 9זה ָ› ֥ל ֹ› ְָ ıע vמים׃
טÍרים ֶÍמ ֱח ~זה ֶא ֶ
8
ֻ ›Íק bפים ְ›ל ›ֹOה
ְ

ל־מ ֱח 9זה ָ› ֥ל ֹ› ְָ ıע vמים׃
וְ ַה ְמּזÍז֖ ˚ת ְר ֻב eעים ֶ ›qקף ֧ÍמÍל ֶמ ֱח xזה ֶא ֶ

5

ל־ה ְָ ıת Wחים
וְ ָכ ַ
6

אÍלם
וְ ֵ֨את j

ל־ıנֵ ֶ֔יהם
אÍלם֙ ַע ְ
›Íל ›ֹWים ַא 9מּה ָר ְח ֑ ˚Êוְ ָ
מּÍדים֙ ָע ָ֔‡ה ֲח ִמ ·Rים ַא ָמּה֙ ָא ְר ְ֔ ˚Ô
Lה ַע ִ
יהם׃
ל־ıנֵ V
וְ ַע ֻמּ Wדים וְ 9עב ַע ְ

7

ט־›ם ֻא ~לם ַה ִמּ ְ› ı9ט ָע ‡qה
אÍלם ַה ִÛֵ Ôא֙ ֲא ›mר יִ ְ› ָָ֔ ı
וְ j

ד־ה ַ˜ ְר Lקע׃
וְ ָס ֣פÍן ֶָ֔ Êא ֶרז ֵמ ַה ַ˜ ְר )קע ַע ַ

8

ר־י ֶ›ב ָ֜›ם ָח Jצר ָה ַא ֶ֗ח ֶרת ִמ ֵÊית֙
ֵÍבית˚֩ ֲא ֶ› ֵ֨

אÍלם ַהVÎה׃
ת־ְ ıרעֹה֙ ֲא ›mר ָל dקח ְ›ל ֹ ֔מֹה ָ9 Ô
אÍלם ַ[ Ôמּ ֲע ‡sה ַה^Îה ָהיqה ַ֜Íביִ ת יַ ֲע @‡ה ְל ַב ַ
Lל ָ֔
9

ל־א ֶלּה ֲא ָבנ Rים יְ ָקרֹת֙ ְִ Ôמ ֹ֣Ëת ִ֔ ָÁזית ְמג ָֹר ֥ר˚ת ְַ Êמּגֵ 9רה ִמ  Êdיִ ת ִÍמ ֑חÍץ ִÍמ ַמּ ָÛד֙
ֵָ֜ Ô

25

מלכים א
10

ד˚לה׃
ד־ה ָח _צר ַהL ְÁ
ד־ה ְָ Ïפ ֔ח˚ת ִÍמ ֖חÍץ ַע ֶ
ַע ַ
ַא ְבנֵ י֙ mע ֶ‡ר ַא ֔מּ˚ת וְ ַא ְבנ iי ְ›מֹנ sה ַא ֽמּ˚ת׃
וָ Lא ֶרז׃

12

ִÍמ ְל ַ֗מ ְע ָלה ֲא ָבנ‘ ים יְ ָק ֛ר˚ת ְִ Ôמ ֥˚Ëת  ָÁזbית

טÍרים ִ֔ ָÁזית וְ ֖טÍר ְֻ Ôר ֣תֹת ֲא ָרז8ים וְ ַל ֲח €צר
ד˚לה ָס ִ֗ביב ְ›ל ָֹ›ה֙ e
וְ ָח ֵ֨צר ַהָ֜ ְÁ

Íל ֻא ~לם ַה ÊLיִ ת׃
ימית ְ
ֵÊית־יְ הוxה ַה ְıנִ b
13

11

ְÍמיֻ ָ֕Ûד ֲא ָבנ Wים יְ ָק ֖ר˚ת ֲא ָבנ eים  ְÁד ֹ֑ל˚ת

פ

ת־ח 9ירם ִמ ֽˆֹר׃
וַ ַ ›ְ ִÌלח֙ ַה mמּ ֶל> ְ›ל ֹ ֔מֹה וַ ˜w ִÌח ֶא ִ

14

ן־א ָ·ה֩ ַא ְל ָמ ָ֨נה ֜הÍא
ִֶ Ê

ת־ה ְ˙בÍנָ ה֙
ת־ה ָח ְכ jמה וְ ֶא ַ
ִמ ַמּ ÏJה נַ ְפ ָ˙ ִ֗לי וְ ָא eביו ִאי›־צ ִֹרי֮ ח ֹJר› נְ ח ֶֹ›ת֒ ֠ ַוָ ִÌמּ ֵלא ֶא ַ
ל־ה mמּ ֶל> ְ›ל ֹ ֔מֹה וַ ַ )Ìע‡
ל־מ ָלאכ 9ה ַ֑ ְÚÊחֹ ֶ›ת וַ  ָÌב˚א֙ ֶא ַ
ת־ה ַ ַ֔ Ëעת ַל ֲע ֥‡˚ת ְָ Ô
וְ ֶא ַ
אכ ֽ˙˚׃
ל־מ ַל ְ
ת־ְ Ô
ֶא ָ

15

ק˚מת֙
מּÍדים נְ ֑חֹ ֶ›ת ְ›מ ֶֹ֨נה ֶע ְ‡ ֵ ֜רה ַא ָ֗מּה ַ
ת־›נ_ י ָה ַע b
וַ xַ Ìצר ֶא ְ

ת־ה ַע ֥מּÍד ַה ֵ·נ vי׃
ים־ע ְ‡ Jרה ַא ָ֔מּה יָ ֖סֹב ֶא ָ
ָה ַע ֣מּÍד ָה ֶא ָ֔חד וְ חÍט֙ ְ› ֵ˙ ֶ

16

˙ֵ֨ ›Íי כ ָֹת ֜רֹת
ְ

ק˚מת֙ ַהֹm Ôת ֶרת ָה ֶא ָ֔חת
מּÍדים ֻמ dצק נְ ֑חֹ ֶ›ת ָח Jמ› ַא ֗מּ˚ת ַ
א›י Lה ַע b
ל־ר _
ָע ָ֗‡ה ָל }תת ַע ָ
ק˚מת ַהֹs Ôת ֶרת ַה ֵ·נ vית׃
)
וְ ָח Jמ› ַא ֔מּ˚ת

17

ְ‡ ָב ִ֞כים ַמ ֲע ‡Jה ְ‡ ָב ָ֗כה ִ ְÁד ִלים֙ ַמ ֲע ‡Jה

מּÍדים ִ› ְב ָעה֙ ַלֹm Ôת ֶרת ָה ֶא ָ֔חת וְ ִ› ְב 9עה ַלֹs Ôת ֶרת
ל־ר ֹא› ָה ַע 8
ַ› ְר ְ› ֔ר˚ת ַל ָ֣ ֹÔת ֔רֹת ֲא ^›ר ַע ֣
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ַה ֵ·נ vית׃

18

ל־ה ְ‚ ָבכ Oה ָה ֶא ָ֗חת ְל ַכ ֤˚Ûת
טÍרים ָס ִ֜ביב ַע ַ
›Íנֵ י֩ ִ ֨
מּÍדים ְ
ת־ה ַע 8
וַ ַ )Ìע‡ ֶא ָ

ל־ר ֹא› Lה ִרמּ ִֹ֔נים וְ כ Jן ָע ָ֔‡ה ַלֹ^ Ôת ֶרת ַה ֵ·נ vית׃
ת־ה ָֽ ֹÔתרֹת֙ ֲא ֶ›ר֙ ַע ֣
ֶא ַ
אÍלם ַא ְר )Êע ַא ֽמּ˚ת׃
››Íן q ÊL
d
מּÍדים ַמ ֲע ‡iה
ל־ר ֹא› ָה ַע ִ ֔
ַע ֣

20

19

וְ ֽכֹ ָת ֗רֹת ֲא ֶ›ר֙

ל־›נֵ י֙
וְ כ ָֹת ֗רֹת ַע ְ

]ה ְ‚ ָבכ qה[ וְ ָה ִרמּ˚נ Rים
ם־מ ַמּ ַ֙על ֙ ִמ ְלּ ֻע dמּת ַה ֶֶ֔ Êטן ֲא ^›ר ְל Jע ֶבר ְ‡ ָב ָכה ַ
מּÍדים ִ ַÁ
Lה ַע ִ ֔
את֙יִ ם֙ ֻט eרים ָס ִ֔ביב )על ַהֹs Ôת ֶרת ַה ֵ·נ vית׃
ָמ ַ

21

ת־ה ַע ֻמּ ִ ֔דים ְל ֻא 9לם [ה ֵהיכ qל
וַ ֶ֙ ָÌקם֙ ֶא L

אלי וַ ְ ִÌק ~רא
ת־ה ַע ֣מּÍד ַה ְ‚ ָמ ִ֔
ת־›מ˚֙ יָ ִ֔כין וַ ֶ֙ ָÌקם֙ ֶא ָ
ת־ה ַע ֣מּÍד ַהיְ ָמ ִ֗ני וַ ְ ִÌק jרא ֶא ְ
וַ ָ ֶ֜ Ìקם ֶא ָ
ת־› ֖מ˚ ַֽ ֹÊעז׃
ֶא ְ
23

22

מּÍדים׃
אכת ָה ַע v
›˚›ן וַ ִ˙ ֖˙ֹם ְמ sל ֶ
q
מּÍדים ַמ ֲע ‡Jה
וְ Šעל ֥ר ֹא› ָה ַע b

ד־‡ ָפ ֜ת˚ ָע ֹ֣גל ׀ ָס ִ֗ביב וְ ָח •מ› ַ ÊLא ָמּה֙
מÍצק mע ֶ‡ר ַָ֠ Êא ָמּה ִמ ְ‚ ָפ ֨ת˚ ַע ְ
ת־ה 9Ìם q
וַ wַ Ìע‡ ֶא ַ

ק˚מ ֔ת˚ ְÍקוֵ ה ]וְ ָקו֙[ ְ›ל ›ֹeים ַ ÊLא ָ֔מּה יָ ֥סֹב א ֹ֖ת˚ ָס vביב׃
ָ

24

ְÍפ ָק ִעים֩ ִמ ַ֨˙ ַחת ִל ְ‡ ָפ ֤ת˚ ׀

טÍרים֙ ַה ְָ ıק ִ֔עים יְ ֻצ bקים
ת־ה 9Ìם ָס 8ביב ְ›נ• י ִ
ָס ִביב֙ ס ְֹב eבים א ֹ֔ת˚ ֶ֚ע ֶ‡ר ַ ÊLא ָ֔מּה ַמ ִ˜ Wפים ֶא ַ
ִֻ Êיצ ָק ֽת˚׃

25

›Íל ָֹ›ה֩ פ ִֹ֨נים ׀ ָ ֜י ָמּה
ל־›̂ני ָע ‡Oר ָ֗ ָ Êקר ְ›ל ›ֹOה פֹנ eים ׀ ָצ ֡פ˚נָ ה ְ
ע ֵֹ֞מד ַע ְ

יהם
ל־א ֽחֹ ֵר ^
יהם ִמ ְל qמ ְע ָלה וְ ָכ ֲ
›Íל ָֹ›ה֙ ֹıנ eים ִמזְ ָ ֔ר ָחה וְ ַה ~Ìם ֲע ֵל ^
›Íל ›ֹOה ׀ ֹıנ eים ֶ֗נגְ ָÊה ְ
ְ

27

מלכים א

ÊLיְ ָתה׃
פ

27

26

›˚›ן ַא ְל  ıwיִ ם )Êת יָ כ vיל׃
ת־˚Ôס ַ ımרח q
ָ ‡Íפ ֛ת˚ ְַ Ôמ ֲע _‡ה ְ‡ ַפ ֖
וְ ָע ְבי֣ ˚ ֶ֔ט ַפח ְ

ת־ה ְמּכֹנ֛ ˚ת ^ע ֶ‡ר נְ ֑חֹ ֶ›ת ַא ְר Êdע ַָ Êא ָ֗מּה ֚אֹ ֶר> ַה ְמּכ˚נ Oה Lה ֶא ָ֔חת וְ ַא ְר Êtע
וַ €ַ Ìע‡ ֶא ַ

ק˚מ LתÈ׃
ַ ÊLא ָמּה֙ ָר ְח ָ֔ ÈÊוְ ָ› ֥ל ֹ› ַָ Êא 9מּה ָ
29

_Êין ַה ְ› ַל Êvים׃

28

וְ ז•ה ַמ ֲע _‡ה ַה ְמּכ˚נ 9ה ִמ ְס֣ ְÁרֹת ָל Fהם ִÍמ ְס֖ ְÁרֹת

רÍבים
ל־ה ִמּ ְס֞ ְÁר˚ת ֲא ›mר ׀ ÊJין ַה ְ› ַל ִ֗Êים ֲא ָרי֤ ˚ת ׀ ָָ Êקר֙ ְÍכ ִ֔
וְ [ע ַ

מ˚רד׃
ל־ה ְ› ַל Êbים  JÔן ִמ qמּ ַעל ִÍמ ַ˙ ַ֙חת֙ ַל ֲא ָרי֣ ˚ת וְ ַל ָ֔ ָ Êקר ל ֹי֖ ˚ת ַמ ֲע _‡ה L
וְ ַע ַ

30

וְ ַא ְר ָָ Êעה֩

א˚פ ֵ֨Úי נְ ֜חֹ ֶ›ת ַל ְמּכ˚נ jה Lה ַא ַחת֙ וְ ַס ְרנ Jי נְ ֔חֹ ֶ›ת וְ ַא ְר ָ~ Êעה ַפ ֲעמ ֹ9תיו ְֵ Ôת ֣פֹת ָל Fהם ִמ ַ ˙tחת
ַ
ַל ִֹÌÔר֙ ַה ְֵ Ôת ֣פֹת יְ ֻצ ֔ק˚ת ֵמ _ע ֶבר bאי› ל ֹיֽ ˚ת׃

31

ִ֠ Íפיהִ Íמ ֵ֨Êית ַלֹ@ Ôת ֶרת וָ ַמ ְ֙ע ָלה֙ ַ ÊLא ָ֔מּה

יהם ְמ ֻר ָ֖ Êע˚ת
֙יה֙ ִמ ְק ָל ֔ע˚ת ִÍמ ְס ְÁר ֵֹת s
ל־ָ ı
ם־ע ִ
ה־כן ַא 9מּה וַ ֲח eצי Lה ַא qמּה וְ גַ ַ
֙יה ָע ֹ֣גל ַמ ֲע ֵ‡ ֵ֔
ִÍפ ָ ֙
֥ל ֹא ֲעגֻ ֽלּ˚ת׃

32

וְ ַא ְר ַ Êdעת ָה ֽא ַ˚פ ִ֗Úים ְל ִמ ַ˙ ַ֙חת֙ [ל ִמּ ְס֔ ְÁר˚ת וִ ֥יד˚ת ָה ֽא ַ˚פ bÚים ְַ Êמּכ˚נ qה

א˚פן ָה ֶא ָ֔חד ַא 9מּה וַ ֲח Wצי ָה ַא Lמּה׃
ק˚מת֙ ָה d
וְ ַ

33

א˚פן
d
Íמ ֲע ֵ‡ה֙ ָה ֣א ַ˚פ ִ֔Úים ְַ Ôמ ֲע ‡iה
[

מÍצק׃
יהם ַה ֹ֥Ôל L
יהם וְ ִח ֻ· ֵר ^
ד˚תם וְ גַ ֵֶ֗ Êיהם וְ ִח ֻ· ֵק •
ַה ֶמּ ְר ָq Ôבה יְ O
ן־ה ְמּכֹנ 9ה ְֵ Ôת Vפ ָיה׃
ַא ְר Êdע ִ˚ ֔Úıת ַה ְמּכֹנ 9ה Lה ֶא qחת ִמ ַ

28

35

34

וְ ַא ְר Êdע ְֵ Ôת ֔פ˚ת ֶ֚אל

כ˚נה ֲח ‘צי ָה ַא xמּה
ְÍב ֣ר ֹא› ַה ְמּ ָ֗

1 Kings

ק˚מה ָע ֹ֣גל ׀ ָס 8ביב וְ ַ֨על ֤ר ֹא› ַה ְמּכֹנָ ה֙ יְ ד ֶֹ֔ת ָיה ִÍמ ְס ְÁר ^ֹת ָיה ִמ Vמּ ָÚה׃
9

36

וַ יְ ַפ ˙tח

ר־אי›
רÍבים ֲא ָרי֣ ˚ת וְ ִתמֹ ֑רֹת ְ[ Ôמ ַע W
]מ ְס ְÁר ֶֹ֔ת ָיה[ ְb Ô
ל־ה ֻלּחֹת֙ יְ ד ֶֹ֔ת ָיה וְ ַעל ֙ וַ ִמ ְס ְÁר ֶֹת ָיה ִ
ַע ַ
וְ ל ֹי֖ ˚ת ָס vביב׃
ְל ֻכ Lלּ ְהנָ ה׃

37

מÍצק ֶא ָ֜חד ִמ ~Ëה ַא Šחת sק ֶצב ֶא 9חד
ָ֣ Ôז ֹאת ָע ָ֔‡ה iאת mע ֶ‡ר ַה ְמּכֹנ֑ ˚ת ָ֨

38

ס

וַ Šַ Ìע‡ ֲע ָ‡ ~רה ִכֹ֖ Ìר˚ת נְ ֑חֹ ֶ›ת ַא ְר ִָ֨ Êעים ַ֜Êת יָ כ eיל ׀ ַה ִ˚ ֣ÌÔר ָה ֶא ָ֗חד

ל־ה ְמּכֹנ Oה ָה ַא ַ֔חת ְל ^ע ֶ‡ר ַה ְמּכ˚נֽ ˚ת׃
ַא ְר Êtע ַ ÊLא ָמּה֙ ַה ִ˚ ֣ÌÔר ָה ֶא ָ֔חד ִ˚ ֤ÌÔר ֶא ָחד֙ ַע ַ
39

מÄל˚
ת־ה ְמּכֹנ֔ ˚ת ָח ֵ֞מ› ַעל־ֶ @Ôתף ַה ַ֙Êיִ ת֙ ִמִ֔ ָÌמין וְ ָח }מ› ַעל־ֶ sÔתף ַה )Êיִ ת ִמ ְ‚ ֑
וַ ˙ֵ ִÌן֙ ֶא ַ

ת־ה ָ ֗Ìם נָ ַ֞תן ִמ ֶֶ֨ Ôתף ַה  Ê€יִ ת ַהיְ ָמ̀נית iק ְד ָמה ִמ ֥מּÍל נ Vגֶ ב׃
וְ ֶא ַ

ס

40

יר˚ם
וַ dַ Ìע‡ ִח ֔

אכה ֲא ›sר
ל־ה ְמּ ָל ָ֔
ת־ַ Ô
ירם [ל ֲע‡˚ת֙ ֶא ָ
ת־ה ִמּזְ ָר ֑ק˚ת וַ יְ כ dל ִח ָ ֗
ת־הb ָÌעים וְ ֶא ַ
ת־ה ִֹ֔ ÌÔר˚ת וְ ֶא ַ
ֶא ַ֨
ָע ‡xה ַל sמּ ֶל> ְ›ל ֹ ֖מֹה _Êית יְ הו Lה׃

41

ל־ר ֹא›
ר־ע ֥
ַע ֻמּ eדים ְ› ַ֔ניִ ם וְ גֻ ֧לּ ֹת ַהָֹ Ôת ֛רֹת ֲא ֶ› ַ

ל־ר ֹא›
ת־› ֵ˙י֙ ֣ ֻÁלּ ֹת ַה ָֽ ֹÔת ֔רֹת ֲא ^›ר ַע ֥
Lה ַע ֻמּ bדים ְ›  ˙qיִ ם וְ ַה ְ‚ ָב ֣כ˚ת ְ› ַ֔˙יִ ם ְל ַכ ֗˚Ûת ֶא ְ
מּÍדים׃
ָה ַע v

42

י־טÍרים ִרמֹּנִ ים֙
R
ת־ה ִרמֹּ̀נים ַא ְר Êwע ֵמ ֖א˚ת ִל ְ› ˙Jי ַה ְ‚ ָב ֑כ˚ת ְ›נ‰
וְ ֶא ָ

מּÍדים׃
ל־ıנ_ י ָה ַע v
ת־› ֵ˙י֙ ֣ ֻÁלּ ֹת ַה ָֽ ֹÔת ֔רֹת ֲא ^›ר ַע ְ
ַל ְ‚ ָבכ Oה Lה ֶא ָ֔חת ְל ַכ ֗˚Ûת ֶא ְ

29

מלכים א
43

ל־ה ְמּכֹנֽ ˚ת׃
ת־ה ִ֥ ֹÌÔרֹת ֲע ָ‡ 9רה ַע ַ
ת־ה ְמּכֹנ֖ ˚ת qע ֶ‡ר וְ ֶא ַ
וְ ֶא ַ

ים־ע ‡9ר ַ ˙wחת ַה LÌם׃
ת־ה ָ~ Êקר ְ›נֵ ָ
וְ ֶא ַ

45

44

ת־ה 9Ìם ָה ֶא qחד
וְ ֶא ַ

ת־ה ִמּזְ ָר ֗ק˚ת וְ ֵאת֙
ת־הִ֜ ָÌעים וְ ֶא ַ
יר˚ת וְ ֶא ַ
ת־ה ִ֨ Û
וְ ֶא ַ

]ה ֵ֔א ֶלּה[ ֲא ֶ֨›ר ָע ~‡ה ִח xירם ַל sמּ ֶל> ְ›ל ֹ ֖מֹה ÊJית יְ הוqה נְ ֖חֹ ֶ›ת
ל־ה ֵe Ôלים ָהא ֶֹהל ָ
ַָ Ô
ְממ ֹLרט׃
47

46

Íבין ָצ ְר Lתן׃
ְִ Êכ tÔר ַהְ ַÌר ֵËן֙ יְ ָצ Oקם ַה ֶ֔מּ ֶל> ְַ Êמ ֲע iבה ָה ֲא ָד qמה _Êין ֻס ֖˚Ôת _

ל־ה ִֵ֔ Ôלים ֵמ ֖רֹב ְמ ֣אֹד ְמ ֑אֹד ֥ל ֹא נֶ ְח )קר ִמ ְ› wקל ַהֽ ְÚחֹ ֶ›ת׃
ת־ַ Ô
וַ  tÚ ַÌח ְ›לֹמֹה֙ ֶא ָ

48

וַ dַ Ìע‡

ת־ה ֻ· ְל ָ֗חן ֲא ›sר ָע xליו
ל־ה ִֵ֔ Ôלים ֲא ^›ר ÊJית יְ הוqה ֵ֚את ִמזְ Êdח ַהָ֔ ָÎהב וְ ֶא ַ
ְ›ל ֹ ֔מֹה ֵ֚את ַָ Ô
sל ֶחם ַה ָıנ bים זָ Lהב׃

49

ת־ה ְמּנֹר˚ת ָח ֵ֨מ› ִמִ֜ ָÌמין וְ ָח̂מ› ִמ ְ‚ ֛מ ֹאול ִל ְפנ_ י ַה ְb Ëביר זָ Oהב
וְ ֶא ֠ ַ

ָסג֑ Íר וְ ַה ַ ıŽרח וְ ַה֛ ֵÚרֹת וְ ַה ֶמּ ְל ַק )חיִ ם זָ Lהב׃

50

֠ ְו ַה ִ˚ıÛת וְ [ה ְמזַ ְמּ ֧ר˚ת וְ ַה ִמּזְ ָר ֛ק˚ת וְ ַה ַ˚ı֥ Ôת

וְ ַה ַמּ ְח ֖˙˚ת זָ Oהב ָסג֑ Íר וְ ַהֹ֡ ıת˚ת ְל ַד ְלת˚ת֩ ַה ַ֨Êיִ ת ַה ְıנִ ִ֜ימי ְל ֣קֹ ֶד› ַה ֳ˜ ָד ִ֗›ים ְל ַד ְל _תי
ַה  ÊŠיִ ת ַל ֵהיכ 9ל זָ Lהב׃

פ

51

אכה ֲא ›sר ָע ‡xה ַה sמּ ֶל> ְ›ל ֹ ֖מֹה ÊJית
ל־ה ְמּ ָל ָ֔
וַ ִ˙ ְ› ַלם֙ ַָ Ô

ת־ה ִֵ֔ Ôלים נָ ַ֕תן
ת־הָ ָÎהב֙ וְ ֶא ַ
ת־הֶ @Ôסף וְ ֶא ַ
ת־ק ְד ›Jי ׀ ָËוeד ָא ִ֗ביו ֶא ַ
יְ הוqה וַ ֵ֨ ָÌבא ְ›ל ֹ ֜מֹה ֶא ָ
ְÊא ְֹצ ֖ר˚ת _Êית יְ הו Lה׃

פ
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8

1

א›י ַה ַמּ˚Ïת֩ נְ ִ‡ ֵ֨יאי ָה ָא ֜ב˚ת
ל־ר J
ת־ָ Ô
Oאז יַ ְק Jהל ְ›ל ֹ ֣מֹה ֶאת־זִ ְקנ Jי יִ ְ‡ ָר ֵ֡אל ֶא ָ

ת־א ֧ר˚ן ְִ Êרית־יְ הוxה ֵמ Wעיר ָËו bד
רq ›Íל ִם oל ַה ֲע ֞ל˚ת ֶא ֲ
ל־ה sמּ ֶל> ְ›ל ֹ ֖מֹה יְ ָ
ִל ְב̂ני יִ ְ‡ ָר }אל ֶא ַ
Wהיא ִצ˚ ֽÌן׃

2

ל־אי› יִ ְ‡ ָר ֵ֔אל ְÊיַ sרח ָה ‰א ָתנ bים ֶq Êחג ֖הÍא
ל־ה @מּ ֶל> ְ›לֹמֹה֙ ָe Ô
וַ ֲ ˜֨ ָ ִÌה ֜לֶ Íא ַ

יעי׃
ַה ֥חֹ ֶד› ַה ְ· ִב v

3

ת־ה ָא ֽר˚ן׃
וַ ֕ ָÌב ֹאֹÔ֖ Íל זִ ְקנ Jי יִ ְ‡ ָר Yאל וַ ֥ ‡ְ ִÌאַ Íהֲֹ Ôהנ bים ֶא ָ

4

ו[ ֲ ַÌע ֞לÍ

ל־_ Ôלי ַה ֖˜ֹ ֶד› ֲא ›mר ָ֑ Êאֹ ֶהל וַ ֲ ַÌע ֣ל Íא ָֹ֔תם
ת־ְ Ô
מ˚עד וְ Vא ָ
ת־א ֤ר˚ן יְ הוָ ה֙ וְ ֶאת־ ֣אֹ ֶהל ֵ֔
ֶא ֲ
5

ַהֲֹ Ôהנ bים וְ ַה ְלוִ  vÌם׃

˚Úע eדים ָע ָ֔ליו ִא ֖˙˚ ִל ְפנ Jי
ל־ע tדת יִ ְ‡ ָר ֵאל ֙ ַה ָ
וְ ַה mמּ ֶל> ְ›ל ֹ ֗מֹה וְ ָכ ֲ

Lה ָא ֑ר˚ן ְמזַ ְִ Êחים֙ ֣צ ֹאן ָÍב ָ ֔קר ֲא ›Žר ֽל ֹא־יִ ְָ Ûפ ֛ר Íוְ ֥ל ֹא יִ ָמּנ֖ ֵ Íמ ֽרֹב׃

6

וַ e ָÌבאַ ֠ Íהֲֹ Ôהנִ ים

ל־˙ ַחת
ל־W Ëביר ַה )Êיִ ת ֶאל־ ֣קֹ ֶד› ַה ֳ˜ ָד ›8ים ֶא )
ק˚מ˚ ֶא ְ
ל־מ ֛
ת־א ֨ר˚ן ְִ Êרית־יְ הוaה ֶא ְ
ֶא ֲ
רÍבים׃
ַÔנְ _פי ַה ְv Ô

7

ל־מ ֖ק˚ם Lה ָא ֑ר˚ן וַ ֧ ָÌסַֹ ÍÔה ְֻ Ôר̀בים
רÍבים֙ ְֹ ıר ‡eים ְÔנָ ַ֔פיִ ם ֶא ְ
 RÔי ַה ְִ Ô

ל־Ë9 Êיו ִמ ְל Lמ ְע ָלה׃
ל־ה ָא ֥ר˚ן וְ ַע ַ
ַע ָ

8

ן־ה ֨˜ֹ ֶד›֙
א›י ַה ַËR Êים ִמ ַ
‡וֲ ַÌא ִרכַ ֮Íה ַËִ Êים֒ וַ ָ ֵÌראָ ֩Íר ֵ֨

ל־ıנ Jי ַה ְִ֔ Ëביר וְ ֥ל ֹא יֵ ָר ֖אַ Íה ֑ח ָÍצה וַ eְ Ìהי›ָ֔ Íם )עד ַה˚ ֥Ìם ַהVÎה׃
ַע ְ

9

ֵ֚אין ָ ÊLא ֔ר˚ן ַ ֗רק ְ›נֵ י֙

ם־Êנ Jי יִ ְ‡ ָר ֵ֔אל
ֻל ֣ח˚ת ָה ֲא ָב ִ֔נים ֲא ֶ֨›ר ִה WÚח›x hם מ ^ֹ›ה ְÊח ֹYרב ֲא ֶ֨›ר ָt Ôרת יְ הוָ ה֙ ִע ְ

31

מלכים א

אתם ֵמ sא ֶרץ ִמ ְצ Lריִ ם׃
ְֵ Êצ 9
11

יְ הו Lה׃

י־מ _לא ְכב˚ד־יְ הו 9ה
וְ ֽל ֹא־יָ ְכ ֧לַ Íהֲֹ Ôה̀נים ַל ֲע ֥מֹד ְל ָ› iרת ִמ ְıנ_ י Vה ָענ qן ִָ Ô

ת־Êית יְ הו Lה׃
ֶא _
12

10

ת־Êית
ן־ה ֑˜ֹ ֶד› וְ ֶה ָענ~ ן ָמ iלא ֶא _
וַ יְ ִ֕הי ְ_ Êצאת ַהֲֹ Ôהנ bים ִמ ַ

פ

9אז ָא dמר ְ›ל ֹ ֑מֹה
יְ הוOה ָא ַ֔מר ִל ְ› ֹ֖Ôן ֲָ Êע ָר Vפל׃
13

14

ע ֹ‰מד׃

15

ע˚ל vמים׃
ָֹ֥ Êנה ָב̀נ ִיתי _Êית זְ ›בל qל> ָמ ֥כ˚ן ְל ִ› ְב ְ˙| ָ

ל־ק wהל יִ ְ‡ ָר iאל
ל־ק dהל יִ ְ‡ ָר Yאל וְ ָכ ְ
ת־ָ֔ ıניו וַ יְ ָ֕ב ֶר> iאת ְָ Ô
וַ Û• ַÌב ַה ֶמּ ֶ֙לֶ Qא ָ
אמר ָ֤ Êר >Íיְ הוָ ה֙ ֱאל ֹJהי יִ ְ‡ ָר ֵ֔אל ֲא ֶ›ר֙ ִÊm Ëר ְִ֔ Êפיו iאת ָËוeד ָא 8בי ְÍביָ ֥ד˚
וַ ֶ֗ ֹ Ì

ִמ iלּא ֵלא ֽמֹר׃

16

א־ב dח ְר ִ˙י
ת־ע eמּי ֶאת־יִ ְ‡ ָר ֵאל ֮ ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם֒ ֽל ֹ ָ
אתי ֶא ַ
ה˚צ ִ
ן־ה˚ ֗Ìם ֲא ֶ֨›ר ֵ֜
ִמ ַ

ְב ִ֗עיר ִמֹÔל ֙ ִ› ְב Jטי יִ ְ‡ ָר ֵ֔אל ִל ְבנ֣ ˚ת ַ֔Êיִ ת ִל ְהי֥ ˚ת ְ› bמי ›qם וָ ֶא ְב dחר ְָ Êד ִ ֔וד vל ְהי֖ ˚ת
ל־ע Wמּי יִ ְ‡ ָר ‰אל׃
ַע ַ
יִ ְ‡ ָר ‰אל׃

18

17

ם־ל )בב ָËוeד ָא 8בי ִל ְבנ֣ ˚ת ַ֔Êיִ ת ְל _›ם יְ הו 9ה ֱאל _ֹהי
וַ יְ ִ֕הי ִע ְ

ם־ל Oב ְב‚ ִל ְבנ֥ ˚ת )Êיִ ת ִל ְ› 8מי
ל־Ëוeד ָא ִ֔בי ַ ֗י ַען ֲא @›ר ָהיָ ה֙ ִע ְ
אמר יְ הוָ ה֙ ֶא ָ
וַ ֶ֤ ֹ Ì

32

1 Kings

ם־ל ָב VבX׃
ֱה ִטי ֔בֹ ָת  WÔי ָהי 9ה ִע ְ

19

ֵמ ֲח ָל ֶ֔ציֽ XהÍא־יִ ְבנ sה ַה )Êיִ ת ִל ְ› vמי׃

ם־Êנְ ַ ֙XהֹJ Ìצא
dרק ַא ָ֔˙ה ֥ל ֹא ִת ְבנ^ ה ַה  Êqיִ ת  RÔי ִא ִ
20

ת־ָ Ëב ֖ר˚ ֲא ›mר ִÊY Ëר וָ ָא ֻ ֡קם ַ˙ ַחת֩
הוה ֶא ְ
וַ ֶ ÌOקם יְ ָ ֔

הוה וָ ֶא ְבנ mה ַה ַ֔Êיִ ת ְל _›ם יְ הו 9ה ֱאל _ֹהי
ל־ÛJ Ôא יִ ְ‡ ָר ֵ֗אל ֲ [Ôא ֶ›ר֙ ִÊm Ëר יְ ָ ֔
ָ֨ ִ Ëוד ָא ִ֜בי וָ ֵא ›Jב ַע ִ
יִ ְ‡ ָר ‰אל׃

21

ם־אב ֵֹ֔תינÍ
ר־›ם ְe Êרית יְ הוqה ֲא @›ר ַָ Ôרת֙ ִע ֲ
וָ ָא ִ֨‡ם ›jם ָמק˚ם֙ Lל ָא ֔ר˚ן ֲא ֶ› 9

ה˚צ ֥יא˚ א ֹ9תם ֵמ sא ֶרץ ִמ ְצ Lריִ ם׃
ְִ Ê

ס

ל־ק dהל יִ ְ‡ ָר Yאל וַ ְ ִÌפ ֥רֹ‡ ַı9 Ôיו ַה ָ· Lמיִ ם׃
ְָ Ô

22

הוה נ^ גֶ ד
וַ ֲ ַÌע ֣מֹד ְ›ל ֹ ֗מֹה ִל ְפנֵ י֙ ִמזְ Êdח יְ ָ ֔
23

ין־֣ Ôמ˚X
הוה ֱאל •ֹהי יִ ְ‡ ָר ֵאל ֙ ֵא ָ
ÄÌמר יְ ָ ֞
וַ ַ֗

ל־ה 9א ֶרץ ִמ ַ ˙qחת › •ֹמר ַה ְִ Êרית֙ וַ oה ֶ֔ח ֶסד ַל ֲע ָב ֶ ֕דיַ Xהה ְֹלכ Wים
ֱאל ִֹ֔הים ַd ·ָ Êמ יִ ם ִמ ַ֔מּ ַעל וְ ַע ָ
ל־ל ÊLם׃
ְל ָפנ^ יָ Êְ Xכ ִ

24

ר־ְ Ê) Ëר ָ˙ ֑ל˚ וַ ְ˙ ַד _Êר
ֲא ›mר ָ› ַ֗מ ְר ָ˙ ְל ַע ְב ְËָ ֙XËוeד ָא ִ֔בי _את ֲא ֶ› ִ

את ַ˚ ֥ÌÔם ַהVÎה׃
ְ̀ÊפיÍְ Xביָ ְד• ִמ iלּ ָ

25

וְ ַע ָ֞˙ה יְ הוOה ׀ ֱאל ֹJהי יִ ְ‡ ָר ֵ֗אל ֠ ְ›מֹר ְל ַע ְב ְָ ֙XËדוRד

ל־ÛJ Ôא יִ ְ‡ ָר Yאל
ָא ִבי֙ ֵאת֩ ֲא ֶ֨›ר ְִ Êt Ëר ָ˙ לּ˚֙ ֵלא ֔מֹר לÄ־יִ ָ֨ ֵ Ôרת ְל• ִאי›֙ ִמ ְלּ ָפ ַ֔ני י ›ֹiב ַע ִ
ת־ְ Ëר ָÔם֙ ָל mל ֶכת ְל ָפ ַ֔ני ֲַ Ôא ›sר ָה )ל ְכ ָ˙ ְל ָפנ Lי׃
ַ֠רק ִאם־יִ ְ› ְמ ֨רָ Íבנ@ יֶ Xא ַ
יִ ְ‡ ָר Yאל יֵ jא ֶמן נָ א֙ ְָ Ëב ֶריO Ë]ְ Xב ְר‚[ ֲא ›mר ְִ Êַ֔ Ëר ָ˙ ְל ַע ְב ְËָ |Ëו Wד ָא vבי׃
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26

וְ ַע ˙9ה ֱאל ֹJהי

27

ִ֚Ôי [ה ֻא ְמ ָ֔נם

מלכים א

י־ה  Êwיִ ת ַה^Îה
• ›Íמי ַה ָ· ַמ֙יִ ם֙ ֣ל ֹא יְ ַכ ְל ְ֔ Ôלַ֕ XÍאף ַ vÔ
ל־ה qא ֶרץ ֠ ִה ֵÚה ַה ָ· ַ֜מיִ ם ְ
יֵ _›ב ֱאל ֹbהים ַע ָ
ֲא ›sר ָÊנִ vיתי׃

28

ל־ה ִר ָÚה֙
ל־˙ ִח֖ ָÚת˚ יְ הוOה ֱאל ֹqהי ִל ְ› ֤מֹעֶ hא L
ל־˙ ִפ €לּת ַע ְב ְ “Ëוְ ֶא ְ
ָÍפ ִ֜נ ָית ֶא ְ

ל־ה ְ˙ ִפ ָ֔לּה ֲא ›Žר ַע ְב ְִ “Ëמ ְת ַ_ ıלּל ְל ָפנ^ יַ Xה˚ ֽÌם׃
וְ ֶא ַ

29

ל־ה  Êtיִ ת
ִל ְהי˚ת֩ ֵע ֶ֨ינְ Xפ ֻת ֜ח˚ת ֶא ַ

ל־ה ְ˙ ִפ ָ֔לּה ֲא ›mר
ל־ה ָמּ ֔ק˚ם ֲא ›mר ָא ַ֔מ ְר ָ˙ יִ ְהי sה ְ› bמי ›qם ִל ְ› ֨מֹעֶ ֙hא ַ
ַה ֶÎה֙ dל יְ ָלה וָ י֔ ˚ם ֶא ַ֨
ל־ה ָמּ ֖ק˚ם ַהVÎה׃
יִ ְת ַJ ıלּל ַע ְב ְֶ ‚Ëא ַ

30

ל־˙ ִח tÚת ַע ְב ְ ֙XËוְ ַע ְמּ œיִ ְ‡ ָר ֵ֔אל ֲא ›sר
וְ ָ֨› ַמ ְע ָ֜˙ ֶא ְ

ל־ה ָ· ַ֔מיִ ם וְ ָ› ַמ ְע ˙9
ל־מ ֤ק˚ם ִ› ְב ְ˙ֶ ֙Xא ַ
ל־ה ָמּ ֣ק˚ם ַהFÎה ֠ ְו ַא ָ˙ה ִ˙ ְ› ַ֞מע ֶא ְ
יְ vת [ְ ıל ֖לֶ Íא ַ
וְ ָס Lל ְח ָ˙׃

31

א־ב˚ ָא 9לה ְל [ה ֲאל ֹ֑ת˚ ָ֗Íבא ָא xלה ִל ְפנ_ י
ֵאת֩ ֲא ֶ֨›ר יֶ ֱח ~טא ִאי›֙ ְל ֵר ֵ֔עה Íוְ נ֥ ›ָ L

vמזְ ֲַ Êח| ַ Êw Êיִ ת ַהVÎה׃

32

ת־ע ָב ֶ ֔דיְ Xל ַה ְר ›eיעh
וְ ַא ˙Oה ׀ ִ˙ ְ› dמע ַה ָ· ַ֗מיִ ם וְ ָע ִ‡ ָ֙ית֙ וְ ָ› ַפ ְט ֶ ˙Oא ֲ

Íל ַה ְצ Ëeיק ַצ ִ ֔Ëיק ~ל ֶתת ֖ל˚ ְִ Ôצ ְד ָק ֽת˚׃
רְ ˚›Ä
ָר ָ֔›ע ָל _תת ְַ Ëר ֖֑ Êְ ˚Ô

ס

33

ִ Êoהֵ֞ ָÚגף ַע ְמּ•

ת־› ֶ֔מ Xוְ vה ְת [ְ ıל ֧ל Íוְ vה ְת ַח ְÚנ֛ Í
ה˚דֶ Íא ְ
אÍ־ל> וְ ›jבֵ Íא ֶל ֙י ֙Xוְ ֣
יִ ְ‡ ָר }אל ִל ְפנ_ י א˚י iב ֲא ›mר יֶ ֶח ְט q
ֵא ^לי Êw Êַ Xיִ ת ַהVÎה׃

34

וְ ַא ָ˙ה֙ ִ˙ ְ› dמע ַה ָ· ַ֔מיִ ם וְ Oס ַל ְח ָ֔˙ ְל ַח )Ïאת ַע ְמּ œיִ ְ‡ ָר Yאל וַ ֲה ›‰ב ָֹתם֙

ב˚תם׃
ל־ה ֲא ָד ָ֔מה ֲא ›sר נָ )ת ָ˙ ַל ֲא L
ֶא O

ס

35

34

ְֵ Êה ָע _צר ָ› Šמ יִ ם וְ לÄ־יִ ְהי sה ָמ 9טר  eÔי

1 Kings

›ÍבÍן  WÔי ַת ֲענ ‰ם׃
אתם יְ ֖
ת־› ֶ֔מÍֵ Xמ ַח ָ~ Ï
ה˚דֶ Íא ְ
ל־ה ָמּ ֤ק˚ם ַה ֶÎה֙ וְ ֣
אÍ־ל> וְ vה ְת [ְ ıל ֞לֶ Íא ַ
יֶ ֶח ְט q
36

ת˚רם
וְ ַא ˙Oה ׀ ִ˙ ְ› dמע ַה ָ· ַ֗מיִ ם וְ ָ֨ס ַל ְח ָ֜˙ ְל ַח Ïtאת ֲע ָב ֶד֙י ֙Xוְ ַע ְמּ œיִ ְ‡ ָר ֵ֔אל  WÔי }

ל־א ְר ְצ‚ ֲא ֶ›ר־נָ wת ָ˙ה ְל ַע ְמּ|
כÍ־ב Èוְ נָ ַת ˙jה ָמ ָטר֙ ַע ַ
˚Ïבה ֲא ›mר žי ְל q
ת־ה ֶ Ësר> ַה 9
ֶא ַ
ְלנַ ֲח Lלה׃

ס

37

י־י ְהיֶ ה ִ› ָ֨ Ëפ˚ן יֵ ָר ֜ק˚ן ַא ְר @Êה ָח ִסיל ֙
ָר ָ֞עב  vÔי־יִ ְה mיה ָב ָ֗א ֶרץ ֶ Ëmבר ִ ֠ vÔ

ל־מ ֲח Lלה׃
ר־ל˚ אֹיְ ֖ב˚ ְm Êא ֶרץ ְ› ָע qריו ָÔל־נ^ גַ ע ַ LÔ
 eÔי יִ ְה ֶ֔יה  ‘Ôי יַ Lצ ֛

38

ל־˙ ִפ Oלּה
ְָ Ô

ל־ה ָא ָ ֔דם ְל ֖כֹל ַע ְמּ œיִ ְ‡ ָר Yאל ֲא ›mר יֵ ְד ֗עÍן ִ֚אי› נ mגַ ע ְל ָב ֔ב˚
ל־˙ ִח ָ֗Úה ֲא @›ר vת ְהיֶ ה֙ ְל ָכ O
ָכ ְ
ל־ה  Êwיִ ת ַהVÎה׃
ָÍפ wר‡ ַı9 Ôיו ֶא ַ

39

֠ ְו ַא ָ˙ה ִ˙ ְ› ַ֨מע ַה ָ· ַ֜מיִ ם ְמ ֤כ˚ן ִ› ְב ֶ ֙˙ ֙Xוְ ָס ַל ְח  ˙Oוְ ָע ִ֔‡ ָית

ת־ל )בב
י־א ˙jה יָ ַד ְ֙ע ָ˙֙ ְל ַב ְֶ ‚Ëא ְ
ת־ל ָב ֑ב˚ ַ vÔ
ל־ָ Ëר ָ֔כיו ֲא ›sר ֵ˙ )דע ֶא ְ
וְ נָ ַת ָ ˙jל ִאי›֙ ְָ Ôכ ְ
ל־Êנ_ י ָה ָא Lדם׃
ְָ Ô

40

ל־ıנ Jי ָה ֲא ָד qמה ֲא ›sר
ר־הם ַח bÌים ַע ְ
ל־הִ֔ ָÌמים ֲא ֶ› _
ְל ַמ ַ֙ען֙ יָ vר ֔אַ֨ Ôָ XÍ

נָ )ת ָ˙ה ַל ֲאב ֹ‰תינÍ׃
ח˚קה ְל wמ ַען ְ› VמX׃
ְר 9

41

Íבא ֵמ sא ֶרץ
לÄ־מ ַע ְמּ• יִ ְ‡ ָר iאל ֑הÍא x
ֵ
ל־הְ ָÚכ ִ ֔רי ֲא •›ר
וְ גַ ם֙ ֶא ַ
42

ת־› ְמַ œה֔ ָÁד˚ל וְ ֶאת־יְ Lד‡ ֙Xה ֲחזָ ָ ֔קה  ֽÍזְ ר ֲֹע|
 RÔי יִ ְ› ְמעÍן֙ ֶא ִ

ל־ה  Êwיִ ת ַהVÎה׃
Íבא וְ ִה ְת ַi ıלּל ֶא ַ
ַה ְÚטÍיqה ~

43

35

ַא ָ֞˙ה ִ˙ ְ› tמע ַה ָ· ַמ֙יִ ם֙ ְמ ֣כ˚ן ִ› ְב ֶ֔˙ Xוְ ָע ִ֕‡ ָית

מלכים א

ת־› ֶ֗מְ Xליִ ְר jאה ֽאֹ ְת֙X
ל־ע ֵ֨מּי ָה ָ֜א ֶרץ ֶא ְ
ְ֛ Ôכֹל ֲא ֶ›ר־יִ ְק ~רא ֵא ^ליַ Xהְ ָÚכ 8רי ְל dמ ַען יֵ ְדעÍן֩ ַָ Ô
ל־ה  Êwיִ ת ַה^Îה ֲא ›sר ָÊנִ vיתי׃
י־› ְמ œנִ ְק ָ ֔רא ַע ַ
ְַ Ôע ְמּ œיִ ְ‡ ָר ֵ֔אל וְ ָל ַ ֕ד ַעת ִִ Ô

44

ִÔי־יֵ ֵ֨צא

הוה @ֶ Ëר> ָה ִעיר֙
ַע ְמַּ Ÿל ִמּ ְל ָח ָמה֙ ַעל־ ֣אֹיְ ֔ב˚ ֶַ Ë^ Êר> ֲא ›mר ִ˙ ְ› ָל Yחם וְ ִה ְת [ְ ıל ֣לֶ Íאל־יְ ָ ֗
45

ר־Êנִ Wתי ִל ְ› VמX׃
ֲא ›mר ָd Êח ְר ָ˙ ָ֔ ÈÊוְ ַה )Êיִ ת ֲא ֶ› ָ
ת־˙ ִחq ָÚתם וְ ָע ָ ‡bית ִמ ְ› ָL ıטם׃
וְ ֶא ְ

46

ת־˙ ִפ ָלּ 9תם
וְ ָ› ַמ ְע ָ ֙˙ ַה ָ· ַ֔מיִ ם ֶא ְ

אÍ־ל>  eÔי •אין ָא ָדם֙ ֲא ›mר לÄ־יֶ ֱח ָ֔טא
 eÔי יֶ Vח ְט ָ֗

ר˚בה׃
ח˚קה ֥א˚ ְק L
א˚יב ְר 9
ל־א ֶרץ ָה ֵ֔
וְ ָאנַ ְפ ָ֔ ˙Oבם Íנְ ַת ˙9ם ִל ְפנ Jי א˚יYב וְ ָ› ֤בÍם ֽ›ֹ ֵב ֶיהם֙ ֶא m
47

ÍÊ־›ם וְ ›Oב Í׀ וְ vה ְת ַח ְÚנ֣ ֵ Íא ֶ֗לי@ Êְ Xא ֶרץ ֽ›ֹ ֵב ֶיהם֙
ל־ל ָ֔Êם ָ9 Êא ֶרץ ֲא ›mר נִ ְ› q
וְ ֵה ִ›֙יבֶ ֙Íא ִ

ֵלא ֔מֹר ָח ~טאנ Íוְ ֶה ֱעו bינָ Íר ְ ›LענÍ׃

48

ל־ל ָב ָבם֙ ְÍב ָכל־נַ ְפ ָ֔›ם ְs Êא ֶרץ
וְ ›Oבֵ Íא ֶ֗ליָ Êְ Xכ ְ

ב˚תם ָה ִעיר֙
ר־› ֣ב Íא ֹqתם וְ vה ְת [ְ ıל ֣לֵ Íא ֶ֗ליֶ Ë@ Xר> ַא ְר ָצם֙ ֲא ›mר נָ dת ָ˙ה ַל ֲא ָ֔
יהם ֲא ֶ› ָ
אֹיְ ֵב ^
]Êנִ Wיתי[ ִל ְ› VמX׃
ר־Êנִ ָית ָ
ֲא ›mר ַָ֔ Êח ְר ָ˙ וְ ַה )Êיִ ת ֲא ֶ› ָ
ת־˙ ִחq ָÚתם וְ ָע ָ ‡bית ִמ ְ› ָL ıטם׃
ת־˙ ִפ ָלּ 9תם וְ ֶא ְ
ֶא ְ

50

49

וְ ָ› ַמ ְע ַ ˙jה ָ· ַמ֙יִ ם֙ ְמ ֣כ˚ן ִ› ְב ְ˙‚

אÍ־ל>
וְ ָס ַל ְח ְ ˙jל ַע ְמֲּ ֙Xא ›mר Lח ְט ָ֔

יהם וְ vר ֲח ֽמÍם׃
עÍ־ב> Íנְ ַת ˙aם ְל ַר ֲח̀מים ִל ְפנ_ י › ֵֹב ^
יהם ֲא ›mר ָq ›ְ ı
ל־ֵ ›ְ ıע ^
Íל ָכ ִ
ְ
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51

֙את֙ ִמ ִמּ ְצ ַ ֔ריִ ם ִמ ֖˙˚> ֥ÍÔר ַה ְַ ÊרזVל׃
ה˚צ ָ
י־ע ְמּ• וְ נַ ֲח ָל ְת| Yהם ֲא @›ר ֵ
ַ vÔ

52

ִל ְהי֨ ˚ת

ל־˙ ִח )Úת ַע ְמּ œיִ ְ‡ ָר Yאל ִל ְ› ֣מֹעֲ hא ֵל ֶ֔יהם ְ֖ Êכֹל
ל־˙ ִח dÚת ַע ְב ְ ‚Ëוְ ֶא ְ
ֵעינ@ יְ Xפ ֻתח˚ת֙ ֶא ְ
ָק ְר ~אם ֵא VליX׃

53

י־א ָ֞˙ה ִה ְב ְַ Ëל ˙jם ְלo ֙Xלנַ ֲח ָ֔לה ִמ ֹ֖Ôל ַע Jמּי ָה qא ֶרץ ֲַ Ôא ֶ֨›ר ְִ Êַ֜ Ëר ָ˙
ַ vÔ

ת־אב }ֹתינִ Íמ ִמּ ְצ )ריִ ם ֲאדֹנ~ י יְ הו vה׃
ה˚צ ֲיא• ֶא ֲ
ְÊיdד ׀ מ ›ֹmה ַע ְב ֶ ִ֗ Êְ XË

פ

54

וַ יְ eהי ׀

ל־ה ְ˙ ִפ ~לּה וְ ַה ְ˙ ִח 9Úה ַה ֹ֑ Îאת ָ ֞קם ִמ ִלּ ְפ ֵ֨ני ִמזְ Êtח
הוה }את ַָ Ô
ְַ Ôכ ֣לּ˚ת ְ›ל ֹ ֗מֹה ְל ִה ְת ֵַ ıלּל ֙ ֶאל־יְ ָ ֔
ל־ְ Êר ָ֔Ôיו וְ ַכ ı9יו ְֻ ıר ֥‡˚ת ַה ָ· Lמיִ ם׃
יְ הוָ ה֙ ִמ ְ֣ Ôרֹעַ hע ִ
יִ ְ‡ ָר Yאל ֥ק˚ל ֖ ָÁד˚ל ֵלא ֽמֹר׃

56

55

ל־ק dהל
ו[ ְ ַÌע ֕מֹד וַ יְ ָ֕ב ֶר> iאת ְָ Ô

נÍחה֙ ְל ַע ֣מּ˚ יִ ְ‡ ָר ֵ֔אל ְ֖ Ôכֹל
הוה ֲא ֶ֨›ר נָ tתן ְמ ָ
ָ֣ Êר >Íיְ ָ ֗

ֲא ›mר ִÊY Ëר ֽל ֹא־נָ ַ֞פל ָO Ëבר ֶא ָ֗חד ִמֹÔל ֙ ְָ Ëב ֣ר˚ ַה ֔˚Ïב ֲא ›mר ִÊֶ֔ Ëר ְÊי) ד מ ›ֹsה ַע ְב ֽ˚Ë׃
57

ם־אב ֹYתינַ Íאל־יַ ַעזְ iבנ Íוְ [אל־יִ ְ›‰ ÏנÍ׃
יְ ִ֨הי יְ ה jוה ֱאל ֵֹה֙ינִ ֙Íע ָ֔מּנֲ Ôַ Íא ›sר ָהי 9ה ִע ֲ

58

Œתיו וְ ֻח ָ˜יו֙ ִÍמ ְ› ָָ֔ ıטיו ֲא ›sר
ל־ָ Ëר ָ֗כיו וְ ִל ְ› ֨מֹר ִמ ְצ j
ְל ַה ֥˚Ïת ְל ָב iבנֵ Íא qליו ָל mל ֶכת ְָ Êכ ְ

ת־אב ֹ‰תינÍ׃
ִצ 9Íה ֶא ֲ

59

הוה ְקרֹ̀בים ֶאל־יְ הו~ ה
וְ יְ vהי֨ ְ Íד ָב ַ ֜רי ֵ֗א ֶלּה ֲא @›ר ִה ְת ַח֙ ַÚנְ ִ˙י֙ ִל ְפנ Jי יְ ָ ֔

י˚מ˚׃
י˚מם וָ qל יְ ָלה ַל ֲע ֣‡˚ת ׀ ִמ ְ› ıdט ַע ְב ֗Íִ ˚Ëמ ְ› ıŠט ַע ֥מּ˚ יִ ְ‡ ָר iאל ְַ Ëבר־י֥ ˚ם ְֽ Ê
ֱאל ֹiהינO Í

37

מלכים א
60

ל־ע Jמּי ָה ָ֔א ֶרץ  WÔי יְ הו 9ה ֣הÍא ָה ֱאל ֹ8הים iאין ֽע˚ד׃
ְל ַ֗מ ַען ַ֚ ַ Ëעת ַָ Ô

61

Œתיו ַ˚ ֥ÌÔם ַהVÎה׃
ָ› ֵ֔לם bעם יְ הוOה ֱאל ֹYהינָ Íל Žל ֶכת ְֻ Êח ˜xיו וְ ִל ְ› ֥מֹר ִמ ְצ 9
וְ ָכל־יִ ְ‡ ָר iאל ִע ֑מּ˚ ז ְֹב Wחים ז ַ^בח ִל ְפנ_ י יְ הו Lה׃

63

וְ ָה jיה ְל ַב ְב ֶכם֙
62

וַ oה ֶ֔מּ ֶל>

וַ  ִÌזְ Êdח ְ›ל ֹ ֗מֹה Jאת ז ַmבח ַה ְ· ָל ִמים֮ ֲא ›mר

ת־Êית
›Íנַ ֙יִ ם֙ ֶ֔א ֶלף וְ ֕צ ֹאן ֵמ ~אה וְ ֶע ְ‡ bרים qא ֶלף ו[ ְ ַÌחנְ כֶ ֙Íא J
זָ dבח ַליהוָ ה֒ ָ֗ ָ Êקר ֶע ְ‡ Rרים ְ
ל־Êנ_ י יִ ְ‡ ָר ‰אל׃
הוה ַה ^מּ ֶל> וְ ָכ ְ
יְ ָ ֔

64

ת־˙˚> ֶה ָח ֵ֗צר ֲא ֶ›ר֙
ַ˚ ֣ÌÊם ַה ֗הÍא ִק ַ ַ֨ ›Ëה ֶ֜מּ ֶל> ֶא ֣

י־מזְ Êtח
ת־ה ִמּנְ ָ֔חה וְ iאת ֶח ְל Jבי ַה ְ· ָל 8מים ִ vÔ
ת־הע ָֹלה֙ וְ ֶא ַ
י־ע ָ‡ה ָ֗›ם ֶא L
הוה ִO Ô
ִל ְפנ Jי ֵבית־יְ ָ ֔
ת־ה ִמּנְ ָ֔חה וְ iאת ֶח ְל _בי ַה ְ· ָל vמים׃
ת־הע ֹOלה וְ ֶא ַ
הוה ָק ֗טֹן ‰מ ָה ִכיל ֙ ֶא ָ
ַה֨ ְÚחֹ ֶ›ת֙ ֲא ›mר ִל ְפנ Jי יְ ָ ֔
65

ת־ה ָ֡חג וְ ָכל־יִ ְ‡ ָר Jאל ִעמּ˚֩ ָק ָ֨הל ֜ ָÁד˚ל ִמ ְלּ ֥ב˚א ֲח Oמת ׀
ת־ה eהיא ׀ ֶא ֶ
וַ dַ Ìע‡ ְ›ל ֹ ֣מֹה Lב ֵע ַ

ַעד־נַ dחל ִמ ְצ ַ ֗ריִ ם ִל ְפנֵ י֙ יְ הוOה ֱאל ֵֹ֔הינְ ›ִ Íב wעת יָ bמים וְ ִ› ְב dעת יָ 8מים ַא ְר ָ~ Êעה ָע ‡9ר יֽ ˚ם׃
66

ת־ה Fמּ ֶל> וַ ְ ֵÌל ֣כְ Íל ָא ֳה ֵל ֶ֗יהם ְ‡ ֵמ ִחים֙ וְ ֣ט ֵ˚בי
ת־ה ָ֔עם ו[ יְ ָב ֲר ֖כֶ Íא ַ
ַ˚ ֤ÌÊם ַה ְ· ִמינִ י֙ ִ› dלּח ֶא ָ

Íליִ ְ‡ ָר iאל ַע ֽמּ˚׃
˚Ïבה ֲא ֶ֨›ר ָע ‡jה יְ הוָ ה֙ ְל ָדוeד ַע ְב ְ֔ ˚Ë
ל־ה ָ֗
ֵ֔לב dעל ַָ Ô
9

1

ת־Êית ַה Fמּ ֶל> וְ ֵאת֙
ת־Êית־יְ הו 9ה וְ ֶא J
וַ יְ ִהי֙ ְַ Ôכ ֣לּ˚ת ְ›ל ֹ ֔מֹה ִל ְבנ֥ ˚ת ֶא ֵ
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ל־ח ֶ›ק ְ›ל ֹ ֔מֹה ֲא ›sר ָח iפץ ַל ֲע ֽ‡˚ת׃
ָJ Ô
3

נִ ְר ~אה ֵא 9ליו ְÊגִ ְב ֽע˚ן׃

2

פ

ל־›ל ֹ ֖מֹה ֵ›נ 8ית ֲַ Ôא •›ר
וַ a ֵÌרא יְ הוxה ֶא ְ

ת־˙ ִחְ ָÚתֲ ֮Xא ›mר
ת־˙ ִפ ָלּ ְת œוְ ֶא ְ
הוה ֵא ָ֗ליו ֠ ָ› ַמ ְע ִ˙י ֶא ְ
אמר יְ ָ ֜
וַ ֶ֨ ֹ Ì

ד־ע˚לם
q
Íם־› Wמי ›9ם ַע
ת־ה  Êtיִ ת ַה ֶÎה֙ ֲא ›mר ִָ֔ Êנ ָתה ָל ֽ‡ ְ
ִה ְת ַח dÚנְ ָ˙ה ְל ָפנַ י֒ ִה ְק ַ ֗˙ִ ›ְ Ëי ֶא ַ
ל־הv ָÌמים׃
וְ ָהי֨ ֵ Íעינ €י וְ ִל̀Êי ›9ם ַָ Ô

4

ם־˙ Jל> ְל ָפ ַ֗ני ֲַ Ôא ֶ֨›ר ָה ַ֜ל> ָËוRד ָא ִב֙י֙X
וְ ַא ָ֞˙ה ִא ֵ

יתיֻ Xח ˜wי ִÍמ ְ› ָ) ıטי ִ˙ ְ› ֽמֹר׃
ם־ל Oבב ְÍב ֹ֔י ֶ›ר ַל ֲע ֕‡˚ת ְ֖ Ôכֹל ֲא ›mר ִצ8 ִÍ
ְָ Êת ֵ

5

וַ ֲה ִ֨קמ ִֹ֜תי

ל־ËוRד ָא ִב֙יֵ ֙Xלא ֔מֹר
ת־Û̂Ôא [מ ְמ ַל ְכ ְ˙“ ַעל־יִ ְ‡ ָר iאל ְלע ֹqלם ֲַ Ôא ›mר ְִ Êַ֗ Ëר ִ˙י ַע ָ
ֶא ִ
6

ֽל ֹא־יִ ָ• Ôרת ְלִ֔ ֙Xאי› ֵמ )על ִÛ_ Ôא יִ ְ‡ ָר ‰אל׃

ם־›˚ב ְ˙ ֻ› ֜בÍן ַא @˙ם ְÍבנֵ ֶיכם֙ ‰מ ַא ֲח ַ ֔רי
ִא ֨

Œתי ֻח˜ ַֹ֔תי ֲא ›sר נָ )ת ִ˙י ִל ְפנֵ יכ Fם וַ ֲה ַל ְכ ֶ֗˙ם וַ ֲע ַב ְד ֶ˙ם֙ ֱאל ֹeהים ֲא ֵח ִ ֔רים
וְ ֤ל ֹא ִת ְ› ְמרִ ֙Íמ ְצ d
יתם ָל Vהם׃
וְ ִה ְ› ַ˙ ֲחוִ ^

7

וְ ִה ְכ ַר ˙eי ֶאת־יִ ְ‡ ָר ֵ֗אל ֵמ ַ֨על ְıנ• י ָה ֲא ָד ָמה֙ ֲא ›mר נָ dת ִ˙י ָל ֶ֔הם

ת־ה ַ֙Êיִ ת֙ ֲא ›mר ִה ְק ˙ִ ›ְ Ëdי ִל ְ› ִ֔מי ֲא ַ› )לּח ֵמ dעל ָıנ qי וְ ָהיaה יִ ְ‡ ָר }אל ְל ָמ ~›ל וְ ִל ְ›נִ ינ 9ה
וְ ֶא ַ
ל־ה ַע vמּים׃
ְָ Êכ ָ

8

ל־מה
וְ ַה  Êtיִ ת ַה ֶÎה֙ יִ ְה mיה ֶע ְלי֔ ˚ן ָÔל־ע _ֹבר ָע 9ליו יִ ֣·ֹם וְ ָ› qרק וְ ָא ְמ ֗רַ Íע ֶ֨

ָע ‡jה יְ הוָ ה֙ ָָ֔ Ôכה ָל ~א ֶרץ ַה ֹ֖ Îאת וְ ַל  Êwיִ ת ַהVÎה׃

39

9

וְ ָא ְמ ֗רַ Íעל ֩ ֲא ֶ֨›ר ָעזְ ֜בֶ Íאת־יְ הוOה

מלכים א

ת־אב ָֹתם֮ ֵמ mא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם֒ ו[ ֲ ַÌחזִ ֙קÊֵ ֙Íאל ֹeהים ֲא ֵח ִ ֔רים וַ ˙ַ ›ְ ִÌחÍ
ה˚ציא ֶא ֲ
ֱאל ֵֹה ֶ֗יהם ֲא ֶ֨›ר e
ל־ה ָר 9עה ַהÄ ֽÎת׃
ל־Ôן ֵה Rביא יְ הוָ ה֙ ֲע ֵל ֶ֔יהם _את ָָ Ô
]וַ ֲ ˙ַ ›ְ ִÌחו֥ ָ [Íל ^הם וַ ַ ַÌע ְב •דם ַע ֵ֗
10

פ

ת־Êית יְ הו 9ה
ת־›נ Jי ַה ָ˙8 Êים ֶא _
ר־Êנ~ ה ְ›ל ֹ ֖מֹה ֶא ְ
וַ יְ ִ֗הי ִמ ְק ֵצה֙ ֶע ְ‡ eרים ָ› ָ֔נה ֲא ֶ› ָ

ת־Êית ַה Vמּ ֶל>׃
וְ ֶא _

11

ר˚›ים
ת־›ל ֹ ֜מֹה ֲַ Êע ֵצי֩ ֲא ָר ִ֨זים ַÍב ֲע̂צי ְב `
ִח Oירם Vמ ֶל>־֠צֹר נִ ָ֨‚א ֶא ְ

ל־ח ְפ ֑צ˚ ָ֡אז יִ ֵ˙ן֩ ַה ֶ֨מּ ֶל> ְ›ל ֹ ֤מֹה ְל ִח ָירם֙ ֶע ְ‡ eרים ִ֔עיר ְ^ Êא ֶרץ ַהv ָÁליל׃
ַÍב9 ָÎהב ְל ָכ ֶ
12

ן־ל˚ ְ›ל ֹ ֑מֹה וְ ֥ל ֹא יָ ְ› ֖רֵ Êְ Íעינ Lיו׃
ת־ה ָע ִ ֔רים ֲא ›sר נָ ַת ֖
וַ • ֵÌצא ִח ָירם֙ ִמ ֔ˆֹר ִל ְרא˚ת֙ ֶא m

13

אמר ָ֚מה ֶה ָע eרים ָה ֵ֔א ֶלּה ֲא ֶ›ר־נָ wת ָ˙ה bלּי ָא 8חי וַ ְ ִÌק jרא ָל ֶהם֙ mא ֶרץ ָ֔ ÔבÍל )עד ַה˚ ֥Ìם
וַ ֶ֕ ֹ Ì

ַהVÎה׃

פ

14

וַ w ›ְ ִÌלח ִח 9ירם ַל Fמּ ֶל> ֵמ ~אה וְ ֶע ְ‡ bרים ִ wÔÔר זָ Lהב׃

15

ר־ה ַ֜מּס
וְ ֶ֨זה ְד ַב ַ

ת־ה ִמּ ֔לּ˚א וְ iאת
ת־Êית˚֙ וְ ֶא ַ
ת־Êית יְ ה jוה וְ ֶא ֵ
ר־ה ֱע Oלה ׀ ַה mמּ ֶל> ְ›ל ֹ ֗מֹה ִל ְבנ˚ת֩ ֶא ֵ֨
ֲא ֶ ›V
ת־מגִ ֖ ˚Ëוְ ֶאת־ LÁזֶ ר׃
ת־ח ֥צֹר וְ ֶא ְ
רq ›Íל ִם וְ ֶא ָ
ח˚מת יְ ָ
d

16

>־מ ְצ ַ ֜ריִ ם ָע ָ֗לה
ְַ ıר ֨עֹה Vמ ֶל ִ

ת־ה ְÔנַ ֲע̀ני ַה›ֹ_ Ìב ָb Êעיר ָה qרג ו[ ˙ְ ִÌנָ ֻ ›ִ ֙Èלּ ִ֔חים ְל ִב ֖˙˚
וַ ְ ִÌל ֹ֤Ôד ֶאת־֙ ֶÁזֶ ר֙ וַ ְ ‡ְ ִÌר Oפֵ֔ Êָ Èא› וְ ֶא [
_א ֶ›ת ְ›ל ֹ ֽמֹה׃

17

ת־Êית חֹ ֖רֹן ַ˙ ְח ֽ˙˚ן׃
וְ ֶא _

ת־Áזֶ ר
וַ Rֶ Ìבן ְ›לֹמֹה֙ ֶא ָ֔

40

18

ת־ֲ Êע xלת
וְ Vא ַ

1 Kings

]˙ ְד ֥מֹר[ ִַ Êמּ ְד Ê9ר ָL Êא ֶרץ׃
ת־˙ ָמר ַ
וְ ֶא ָ

19

ל־ע •רי [ה ִמּ ְס ְÔנ˚ת֙ ֲא ›mר ָהי֣ ִ Íל ְ›ל ֹ ֔מֹה
וְ ֵ֨את ָָ Ô

וְ ֵאת֙ ָע Jרי ָה ֶ ֔ר ֶכב וְ iאת ָע Jרי ַה ָָ ıר ›8ים וְ Jאת ׀ Jח ֶ›ק ְ›ל ֹ ֗מֹה ֲא @›ר ָח ַ›ק֙ ִל ְבנ֤ ˚ת
20

ירַ ›Íלִ֙ם֙ ַÍב ְלּ ָבנ֔ ˚ן ְÍב ֖כֹל sא ֶרץ ֶמ ְמ ַ› ְל ֽ˙˚׃
ִָ Ê

ן־ה ֱאמ ִ ֹ֜רי ַה ִח ˙Rי
˚Úתר ִמ ָ
ל־ה ָעם ַה ָ֨
ָָ ֠ Ô

א־מ ְÊנ_ י יִ ְ‡ ָר iאל ‰ה ָמּה׃
בÍסי ֲא •›ר ֽל ֹ ִ
ַה ְִ ıר ִÎי֙ ַה ִחeÍי וְ ַהיְ ִ֔

21

ְÊנֵ ֶ֗יהם ֲא ֶ֨›ר נ ְֹת ֤רַ Íא ֲח ֵר ֶיהם֙

ימם וַ ֲ ַÌע •לם ְ›לֹמֹה֙ ְל ַמס־ע ֵֹ֔בד )עד ַה˚ ֥Ìם
ָָ֔ Êא ֶרץ ֲא ›Žר ֽל ֹא־יָ ְכ ֛לÊְ Íנ_ י יִ ְ‡ ָר iאל ְל ‡ה ֲח ִר q
ַהVÎה׃

22

י־הם ַאנְ ›Jי ַה ִמּ ְל ָח ָ֗מה וַ ֲע ָב ָדיו֙ וְ ָ‡ Oריו
ִÍמ ְÊנֵ י֙ יִ ְ‡ ָר ֵ֔אל ֽל ֹא־נָ wתן ְ›ל ֹ ֖מֹה qע ֶבד ִֵ֞ Ô

וְ ָ› ִל ָ֔›יו וְ ָ‡ _רי ִר ְכ ֖Íָ ˚Êפ ָר ›Lיו׃

ס

23

אכה֙
ל־ה ְמּ ָל ָ
Jא ֶלּה ׀ ָ‡ Jרי ַהִ֗ ˆָ ִÚבים ֲא @›ר ַע ַ

ִל ְ›ל ֹ ֔מֹה ֲח ִמ ·bים וַ ֲח Jמ› ֵמ ֑א˚ת ָהר ֹeדים ָָ֔ Êעם ָהע ‡ֹbים ְַ Êמּ ָלאכ Lה׃

24

ת־ה ִמּ ֽלּ˚א׃
ה־ל9 Èאז ָÊנ~ ה ֶא ַ
יתֲ Èא ›mר ÊLנָ q
ל־9 Ê
Lע ְל ָתה֙ ֵמ eעיר ָ֔ ִ Ëוד ֶא ֵ

ת־ְ ıר ֗עֹה
dא> ַַ Ê
25

וְ ֶה ֱע Oלה

יהוה וְ ַה ְק Jטיר
ל־ה ִמּזְ ֵ֙Êחֲ ֙hא ›mר ָÊנ Oה ַל ָ ֔
ָ ›Íל ִ֗מים ַע ַ
ְ›ל ֹ ֡מֹה ָ›ל ֹ›֩ ְָ ıע ִ֨מים ַָ֜ ·ָ Êנה ע ֹ֣ל˚ת ְ
26

ת־ה ÊLיִ ת׃
ִא ֗˙˚ ֲא ^›ר ִל ְפנ Jי יְ הוqה וְ ִ› )לּם ֶא ַ

˚ן־ֶ Áבר
וָ ֳא ִ֡ני ָע ָ‡ה֩ ַה ֶ֨מּ ֶל> ְ›ל ֹ ֜מֹה ְֶ Êע ְציֽ ֶ֨

ם־סÍף ְs Êא ֶרץ ֱא ֽד˚ם׃
ל־‡ wפת יַ ֖
ת־א ֛ל˚ת ַע ְ
ֲא ›Žר ֶא ֵ
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27

ת־ע ָב ָ ֔דיו
וַ ַ֨ ›ְ ִÌלח ִח jירם ֳ̃ Êאנִ י֙ ֶא ֲ

מלכים א
28

ַאנְ ›Jי ֳאנִ ˚ ֔Ìת י ְֹד iעי ַהqÌם bעם ַע ְב _די ְ›ל ֹ ֽמֹה׃

א˚פ ָירה וַ ְ ִÌק ֤חִ Íמ ָ·ם֙ זָ ָ֔הב
וַ ֣ ָÌב ֹאִ֔ Í

ל־ה sמּ ֶל> ְ›ל ֹ ֽמֹה׃
ע־מ ֥א˚ת וְ ֶע ְ‡ bרים ִ qÔÔר וַ b ָÌבאֶ Íא ַ
ַא ְר ֵַ Ê
10
ְִ Êח ֽיד˚ת׃

פ

1

ת־› ַמע ְ›ל ֹ ֖מֹה ְל ›Jם יְ הוqה וַ ָ˙ ֥ב ֹא ְלנַ ֹ֖ Ûת˚
ת־› ָ֗בא › ֹŠמ ַעת ֶא _
Íמ ְל ְַ Ô
[

2

רְַ֗ ›Íל ָמה ְַ Êחיִ ל ֮ ָJ Ôבד ְמאֹד֒ ַ ְ֠Áמ ִלּים נ ְֹ‡ ִ֨אים ְ‘ ‡ָ Êמים וְ זָ xהב
וַ ָ˙ ֣ב ֹא יְ ָ

ם־ל ָב LבÈ׃
ל־א ›sר ָהי 9ה ִע ְ
ל־›ל ֹ ֔מֹה וַ ְ˙ ַד ÊJר ֵא ָ֔ליו }את ֲָ Ô
ב־מ ֖אֹד וְ mא ֶבן יְ ָק qרה וַ ָ˙בֶ ֙Äא ְ
ַר ְ
3

ן־ה ֶ֔מּ ֶל> ֲא ›Žר ֦ל ֹא ִה bÁיד
א־ה jיה ָָ Ëבר֙ נֶ ְע Oלם ִמ ַ
ל־ָ Ëב Fר ָיה ֽל ֹ ָ
ת־ְ Ô
ד־ל›ְ Èל ֹ ֖מֹה ֶא ָ
וַ ~ ֶÁ ַÌ

LלÈ׃

4

ל־ח ְכ dמת ְ›ל ֹ ֑מֹה וְ ַה )Êיִ ת ֲא ›sר ָÊנ Lה׃
ת־› ָ֔בא iאת ָָ Ô
וַ ֵ˙ ֶ֙רא֙ [מ ְל ְַ Ô

5

ַÍמ ֲאכ dל

]מ ָ› ְר ָ֜תיו[ ַÍמ ְל ¡ֶ ›ֵ Êיהם֙ ַÍמ ְ› ָ ֔קיו וְ ֣עֹ ָל ֔ת˚ ֲא ›sר
Íמ˚›ב ֲע ָב ָדיו֩ ַÍמ ֲע ַ֨מד ְמ ָ› ְרת˚ ְ
d
ֻ› ְל ָחנ֡ ˚
לÄ־ה יָ ה xב֖ Èע˚ד ֽרÍחh׃
~
יַ ֲע ^לה ÊJית יְ הוqה וְ

6

ל־ה ֶ֔מּ ֶל> ֱא ֶמת֙ ָהיOה ַה ָָ֔ Ëבר
אמר֙ ֶא ַ
וַ ֨˙ ֹ ֶ

ל־ח ְכ ָמ VתX׃
ל־ָ Ëב ^רי Xוְ ַע ָ
ֲא ›sר ָ› )מ ְע ִ˙י ְַ Êא ְר 8צי ַע ְ

7

א־ה ֱא dמ נְ ִ˙י ַל ְָ Ëב ִ ֗רים tעד
וְ ֽל ֹ ֶ

ה˚ס ְפ ָ˙ ָח ְכ ָמה֙ וָ ֔ט˚ב
t
ד־לי ַה Yח ִצי
א־הb ַÁ
֙אתי֙ וַ ִ˙ ְר mאינָ ה ֵע ַ֔יני וְ ִה _Úה ֽל ֹ ֻ
ר־ִ Ê
ֲא ֶ› ָ
מÍעה ֲא ›sר ָ› Lמ ְע ִ˙י׃
ל־ה ְ· 9
ֶא ַ

8

ַא ְ› Jרי ֲאנָ ֶ֔›יַ Xא ְ› iרי ֲע ָב mדיY Xא ֶלּה Lהע ְֹמ Rדים ְל ָפנֶ ֙י֙X
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ת־ח ְכ ָמ VתX׃
ָ˙ ִ֔מיד ַה· ְֹמ bעים ֶא ָ

9

יְ ִ֨הי יְ ה jוה ֱאל ֶֹה֙י֔ Êָ ֙Xרֲ >Íא ֶ›ר֙ ָח Jפץ ְְ ‚Êל ִת ְ˙|

ל־ÛJ Ôא יִ ְ‡ ָר Yאל ְַ Êא ֲה ַ֨בת יְ ה jוה ֶאת־יִ ְ‡ ָר ֵאל ֙ ְלע ָֹ֔לם וַ יְ ְ ‡vימְ œל ֶ֔מ ֶל> ַל ֲע ֥‡˚ת ִמ ְ› ı9ט
ַע ִ
ְÍצ ָד Lקה׃

10

וַ ִ˙ ֵ֨˙ן ַל ֶ֜מּ ֶל> ֵמ ~אה וְ ֶע ְ‡ eרים ׀ ִ dÔÔר זָ ָ֗הב ְÍב ָ‡̀מים ַה ְר _Êה ְמ ֖אֹד וְ mא ֶבן

ת־› 9בא ַל sמּ ֶל> ְ›ל ֹ ֽמֹה׃
לÄ־בא֩ ַכ ֨‡ֶ ֹÊם ַה ֥הÍא ע˚ד֙ ָל ֔רֹב ֲא ֶ›ר־נָ ְתנ~ ה [מ ְל ְַ Ô
ָ
יְ ָק qרה
11

א˚פיר ֵה ִ֨ביא ֵמא ִֹ֜פיר ֲע̂צי ַא ְל ֻמ̀Áים ַה ְר _Êה ְמ ֖אֹד
ירם ֲא ֶ›ר־נָ ~‡א זָ 9הב ֵמ 8
וְ גַ ם֙ ֳאנ eי ִח ָ ֔
12

וְ sא ֶבן יְ ָק Lרה׃

Íל Jבית ַה ֶ֔מּ ֶל>
ת־ע ֵ֨צי ָה ַא ְל ֻמ ִ֜Áים ִמ ְס jעד ְל ֵבית־יְ הוָ ה֙ ְ
וַ dַ Ìע‡ ֠ ַה ֶמּ ֶל> ֶא ֲ

א־כן ֲע •צי ַא ְל ֻמ ִÁים֙ וְ ֣ל ֹא נִ ְר ָ֔אה )עד ַה˚ ֥Ìם ַהVÎה׃
וְ ִכֹ֥ Úר˚ת Íנְ ָב bלים ַל ָ· 8רים ֣ל ֹא Lב ֵ֞
13

ל־ח ְפ ָצֲ ֙Èא ›mר ָ› ָ֔א ָלה ִמ ְלּ ַבד֙ ֲא ›mר
ת־ֶ Ô
ת־› ָ֗בא ֶא ָ
וְ ַה ֶ֨מּ ֶל> ְ›ל ֹ ֜מֹה נָ dתן ְל [מ ְל ְַ Ô

ן־לÔְ Èי) ד ַה mמּ ֶל> ְ›ל ֹ ֑מֹה וַ }˙ ֶפן וַ _˙ ֶל> ְל ַא ְר 9צW Èהיא וַ ֲע ָב Vד ָיה׃
נַ Lת ָ֔
14

ר־Êא ִל ְ›ל ֹ ֖מֹה ְ›ָ Êנ Oה ֶא qחת _›› ֵמ ֛א˚ת ִ› ·Wים וָ ››i
‡ויְ ִהי֙ ִמ ְ› dקל ַהָ֔ ָÎהב ֲא ֶ› ~

ִ wÔÔר זָ Lהב׃
ָה Lא ֶרץ׃

ס

15

16

ל־מ ְלכ_ י ָה ^ע ֶרב ַÍפ ֥ח˚ת
ְל ַבד֙ ֵמ ַאנְ ›Jי ַה ָ˙ ִ ֔רים ִÍמ ְס )חר ָהר ְֹכ 8לים וְ ָכ ַ

›־מ ֣א˚ת זָ ָ֔הב יַ ֲע ^לה
את יִ ם ִצ 9Úה זָ Oהב ָ› ֑חÍט ֵ› ֵ
וַ ַ ַ֨ Ìע‡ ַה Žמּ ֶל> ְ›ל ֹ ֛מֹה ָמ w
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מלכים א

ל־ה ִˆ ~Úה ָה ֶא Lחת׃
ַע ַ

17

ֹ›־מ ֤א˚ת Lמגִ  ִÚים֙ זָ Oהב ָ› ֔חÍט ְ› ֤ל ֹ ֶ›ת ָמנִ ים֙ זָ ָ֔הב יַ ֲע ^לה
›Íל ֵ
ְ

ל־ה ָמּג Jן ָה ֶא qחת וַ ˙ְ ִÌנ Jם ַה ֶ֔מּ ֶל> Êiית י ַwער ַה ְלּ ָבנֽ ˚ן׃
ַע ַ
מÍפז׃
֑ ָÁד˚ל וַ יְ ַצ ıiה Íזָ ~הב L

19

פ

18

א־›ן
וַ €ַ Ìע‡ ַה •מּ ֶל> ִi Ûֵ Ô

ר›Ä־ע ֹ֤גל ַל ִÛֵ Ôה֙ ֵמ [א ֲח ָ ֔ריו וְ יָ ֛דֹת
ָ
ˆ›› ַמ ֲע ֣ל˚ת ַל ִÛֵ֗ Ôה וְ

›Íנ dיִ ם ֲא ָרי֔ ˚ת ע ְֹמ bדים _א ֶצל ַהֽ ָÌד˚ת׃
ל־מ ֣ק˚ם ַה ֶ ·qבת ְ
ִמsÎה ִÍמ^Îה ֶא ְ

20

̂›Íנים ָע ‡Oר
ְ

ל־מ ְמ ָל ֽכ˚ת׃
ל־›› [ה ַמּ ֲע ֖ל˚ת ִמmÎה ִÍמFÎה ֽל ֹא־נַ ֲע ~‡ה כ iן ְל ָכ ַ
ֲא ָר ִ ֗יים ע ְֹמ Wדים ›xם ַע _
21

֠ ְוכֹל ְֵ֞ Ôלי ַמ ְ› ֵ ֨קה ַה @מּ ֶל> ְ›לֹמֹה֙ זָ ָ֔הב וְ ֗כֹל ְ} Ôלי Ê‰ית־י ַwער ַה ְלּ ָבנ֖ ˚ן זָ Oהב ָסג֑ Íר Jאין
22

ימי ְ›ל ֹ ֖מֹה ִל ְמ ֽא ָÍמה׃
ֶֶ֗ Ôסף ֥ל ֹא נֶ ְח ›xב ִ_ Ê

ִÔי֩ ֳא ִ֨ני ַת ְר ›Rי› ַל ֶמּ ֶ֙לÌ֔ ָ Êַ Qם bעם ֳאנ eי

ִח qירם ַא ַחת֩ ְל ָ› ֨ל ֹ› ָ› ִ֜נים ָ˙ ֣ב˚א ׀ ֳאנ eי ַת ְר ִ֗›י› נֽ ְֹ‡ ֵאת֙ זָ Oהב וָ ֶ֔כ ֶסף ֶ›נְ ַה ÊWים וְ ק ֹbפים
וְ ֻת ִ vÌÔים׃

23

Íל ָח ְכ Lמה׃
וַ  ִÌגְ ַËל ֙ ַה mמּ ֶל> ְ›ל ֹ ֔מֹה ִמ ֹ֖Ôל ַמ ְלכ Jי ָה qא ֶרץ ְל ֖עֹ ֶ›ר ְ

24

ת־ח ְכ ָמ ֔ת˚ ֲא ֶ›ר־נָ wתן ֱאל ֹbהים ְִ Êל ֽ˚Ê׃
ת־ıנ Jי ְ›ל ֹ ֑מֹה ִל ְ› ֨מֹעֶ ֙hא ָ
ל־ה ָ֔א ֶרץ ְמ ַב ְק ›bים ֶא ְ
וְ ָ֨כ ָ

25

סÍסים
ָ ‡Íלמ˚ת֙ וְ נ›ֶ Jק ְÍב ָ‡ ִ֔מים b
וְ Jה ָמּה ְמ ִב eאים eאי› ִמנְ ָח ֡ת˚ ְJ Ôלי ֶכ ֶסף֩ ְÍכ ֵ֨לי זָ jהב ְ

ר־›נ 9ה ְ›ָ Êנ Lה׃
ְÍפ ָר 8דים ְַ Ëב ָ

ס

26

י־ל˚ @א ֶלף
וַ ֱ ֶÌא ֣סֹף ְ›לֹמֹה֮ mר ֶכב ָÍפ ָר ִ›ים֒ וַ יְ ִה ֗
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ם־ה ^מּ ֶל>
ים־ע ~‡ר ^א ֶלף ָ ıLר ›8ים וַ  ַÌנְ ֵחם֙ ְָ Êע Jרי ָה ֶ ֔ר ֶכב וְ ִע ַ
›Íנֵ ָ
ע־מא˚ת֙ ֶ ֔ר ֶכב ְ
וְ ַא ְר ֵַ Ê
27

ירL ›Íל ִם׃
ִָ Ê

יר) ›Íל ִם ֲָ Ôא ָבנ 8ים וְ Jאת ָה ֲא ָר ִ֗זים נָ Šתן
ת־הֶ •Ôסף ִָ Ê
וַ ˙ֵ֨ ִÌן ַה Žמּ ֶל> ֶא ַ

ר־ֵ ·ְ Êפ 9לה ָל ֽרֹב׃
ְַ ·ִ Ôק Wמים ֲא ֶ› ַ

28

ס ֲֹח Jרי ַה ֶ֔מּ ֶל> יִ ְק ֥חִ Íמ ְקו iה ְִ Êמ vחיר׃

Íמ˚צא ַה̀ÍÛסים ֲא ›sר ִל ְ›ל ֹ ֖מֹה ִמ ִמּ ְצ qריִ ם ִÍמ ְק ֵ ֕וה
a
29

ו[ ַ˙ ֲע ֶלה וַ ֵ˙ ֵ֨צא ֶמ ְר ָj Ôבה ִמ ִמּ ְצ ַר֙יִ ם֙ ְֵ ››J Êמ ֣א˚ת

Íל ַמ ְלכ_ י ֲא 9רם ְÊיָ ~דם י ֹvצאÍ׃
ל־מ ְל̂כי ַה ִח `˙ים ְ
ֶֶ֔ Ôסף וְ ֖סÍס ֲַ Êח ִמ ·eים ֵÍמ qאה ֠ ְו ֵכן ְל ָכ ַ
11

1

פ

מ˚א ִב˚ ֤Ìת
ת־ְ ıר ֑עֹה ֲ
ת־ַ Ê
וְ ַה mמּ ֶל> ְ›ל ֹ ֗מֹה ָא ַ֞הב נָ ‘›ים נָ ְכ ִר˚ ֛Ìת ַר ֖˚Êת וְ ֶא ַ

ַע ֳמּנִ ˚Ìת֙ ֲא ֣דֹ ִמ ֹ֔Ìת ֵצ ְדנִ ֹ֖Ìת ִח ִ˙ֹ ֽÌת׃

2

ל־ֵ֨ Êני יִ ְ‡ ָר ֵ֜אל
˚Áים ֲא ›mר Lא ַמר־יְ הוָ ה֩ ֶא ְ
ן־ה ִ ֗
ִמ ַ

יהם ָ• Êהם
ת־ל ַב ְב ֶ֔כם ַא ֲח iרי ֱאל ֵֹה F
א־ת ֣ב ֹאָ Íב ֶ֗הם וְ ֵהם֙ לÄ־יָ ֣ב ֹאָ Íב ֶ֔כם ָא ֵכן֙ יַ ֶ֣ ÍÏא ְ
ֽל ֹ ָ
3

ָw Ëבק ְ›ל ֹ ֖מֹה ְל ַא ֲה Lבה׃
ת־ל ֽ˚Ê׃
וַ  ÍÏ֥ ַÌנָ ›9יו ֶא ִ

4

Íפ ַלגְ ›bים ְ› ֣ל ֹ› ֵמ ֑א˚ת
י־ל˚ נָ ִ֗›ים ָ‡ר˚ת֙ ְ› dבע ֵמ ֔א˚ת v
וַ יְ ִה ֣

ת־ל ָב ֔ב˚ ַא ֲח iרי ֱאל ֹeהים
וַ יְ ִ֗הי ְל ֵעת֙ זִ ְקנ dת ְ›ל ֹ ֔מֹה נָ ָ›יו֙ ִה ֶ֣ ÍÏא ְ

לÄ־ה ָ ֨יה ְל ָב ֤ב˚ ָ› ֵלם֙ ִעם־יְ הוOה ֱאל ָֹ֔היו ְִ Ôל )בב ָËו Wיד ָא vביו׃
ָ
ֲא ֵח 8רים וְ
ַא ֲח Jרי ַע ְ› ֔˙ֹ ֶרת ֱאל ֹiהי ִצדֹנ 8ים וְ ַא ֲח Jרי ִמ ְל ֹ֔Ôם ִ› ›˜ץ ַעמֹּנ vים׃
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5

וַ Jֶ Ìל> ְ›ל ֹ ֔מֹה

וַ €ַ Ìע‡ ְ›ל ֹ ֛מֹה ָה )רע

מלכים א

ְֵ Êעינ Jי יְ הוqה וְ ֥ל ֹא ִמ }לּא ַא ֲח _רי יְ הו 9ה ְָ Ôדו Wד ָא vביו׃

ס

7

ָאז֩ יִ ְב ֶ֨נה ְ›ל ֹ ֜מֹה ָָ֗ Êמה

Íל ֕מֹ ֶל> ִ› ›˜ץ ְÊנ_ י ַע ֽמּ˚ן׃
רq ›Íל ִם ְ
ל־ıנ Jי יְ ָ
מ˚אב ָָ֕ Êהר ֲא ^›ר ַע ְ
ִל ְכמ˚›֙ ִ› ˜šץ ָ֔
יהן׃
ָע ָ֔‡ה ְל ָכל־נָ ›9יו ַהְ ָÚכ ִר˚ ֑Ìת ַמ ְק ִט ֥יר˚ת ְ ֽÍמזַ ְ֖ Êח˚ת ֵלאל ֵֹה V

9

8

וְ כ Jן

וַ ְ ִÌת ַא wÚף יְ הו 9ה ִ›ְ Êל ֹ ֑מֹה

 vÔי־נָ Oטה ְל ָב ֗ב˚ ֵמ Rעם יְ הוָ ה֙ ֱאל ֹJהי יִ ְ‡ ָר ֵ֔אל ַהְ ִÚר ~אה ֵא 9ליו ֲַ ıע Lמיִ ם׃

10

וְ ִצ Íjה ֵא ָליו֙

ר־צ 9Íה
י־ל ֶכת ַא ֲח iרי ֱאל ֹeהים ֲא ֵח 8רים וְ ֣ל ֹא ָ› ַ֔מר _את ֲא ֶ› ִ
ל־ה ָO Ëבר ַה ֶ֔Îה ְל ִ֨ב ְל ִ˙ ֶ֔
ַע ַ
יְ הו Lה׃

פ

11

יתי
ה־ֹ Îאת ִע ָ֔מּ> וְ ֤ל ֹא ָ› ַמ ְ֙ר ָ ֙˙ ְִ Êר e
הוה ִל ְ›ל ֹ ֗מֹה יַ֚ ַען ֲא ›mר Lהיְ ָת ֣
אמר יְ ָ ֜
וַ ֶ֨ ֹ Ì

ת־ה ַמּ ְמ ָל ָכה֙ ‰מ ָע ֶ֔ליÍ Xנְ ַת ָ ˙bיה ְל ַע ְב XËV׃
וְ ֻח˜ ַֹ֔תי ֲא ›sר ִצִ bÍיתי ָע Fליָ Xק ֨רֹעֶ hא ְק tרע ֶא ַ
12

>־Êיָ ֶמ֙י֣ ֙Xל ֹא ֶא ֱע ֶ֔‡ ָÚה ְל )מ ַען ָËוeד ָא 8ביִ XמwÌד ִÊנְ | ֶא ְק ָר Vע ָÚה׃
ַא ְ

13

tרק

Íל wמ ַען
ל־ה ַמּ ְמ ָל ָכה֙ ֣ל ֹא ֶא ְק ָ ֔רע _› ֶבט ֶא 9חד ֶא ˙Jן ִל ְבנְ X Fל ַמ ַ֙ען֙ ָËוeד ַע ְב ִ ֔Ëי ְ
ת־ַ Ô
ֶא ָ
ר) ›Íל ִם ֲא ›sר ָL Êח ְר ִ˙י׃
יְ ָ
ַה •מּ ֶל> ֖הÍא ֱֶ Êא ֽד˚ם׃

15

14

וַ ָ ֶ֨ Ìקם יְ ה jוה ָ‡ ָטן֙ ִל ְ›ל ֹ ֔מֹה iאת ֲה dדד ָה ֲאד ֹ8מי ִמ ַ ÎŽרע

י˚אב֙ ‡dר ַה ָˆ ָ֔בא ְל ַק Êiר
ת־א ֔ד˚ם ֲַ Êע ֗ל˚ת ָ
וַ יְ ִ֗הי ְ Êvהי֤ ˚ת ָËוִ ד֙ ֶא ֱ

ת־ה ֲח ָל 8לים וַ Ôָ >wÌל־זָ כ 9ר ֱֶ Êא ֽד˚ם׃
ֶא ַ

16

י˚אב וְ ָכל־יִ ְ‡ ָר Yאל
ב־›ם 9
 eÔי ˆ› ֶ›ת ֳח ָד `›ים י~ ›ַ L
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17

ד־ה ְכ Wרית ָÔל־זָ כ 9ר ֱֶ Êא ֽד˚ם׃
ַע ִ

וַ ְ ִÌב dרח ֲא ַ ֡דד הÍא֩ וַ ֲאנָ ִ֨›ים ֲאד ִֹמ ִ ֜Ìים ֵמ ַע ְב _די ָא̀ביו

ִא ֖˙˚ ָל ֣ב˚א ִמ ְצ qריִ ם וַ ֲה )דד נַ wער ָק Lטן׃

18

ארן וַ ְ ִÌקחֲ ֩Íאנָ ִ֨›ים
וַ ֻ ָÌק֙מִ ֙Íמ ִמּ ְד ָ ֔ין וַ ֖ ָÌב ֹאq ıָ Í

ן־ל˚ ַ֗ביִ ת וְ ֶל ֶ֙חם֙ Oא ַמר ֔ל˚
>־מ ְצ ַ ֔ריִ ם וַ ֣ ˙ֶ ִÌ
ל־ְ ıר ֣עֹה Vמ ֶל ִ
ארן וַ ֤ ָÌב ֹאִ Íמ ְצ ַר֙יִ ם֙ ֶא ַ
ִע ָ֜מּם ִמ ָ֗ ָ ı
וְ ^א ֶרץ נ~ ַתן ֽל˚׃

19

ת־א ֣ח˚ת
ן־ל˚ ִא ָ·ה֙ ֶא ֲ
וַ ְ ִÌמ ָצא֙ ֲה wדד }חן ְֵ Êעינ_ י ַפ ְר ֖עֹה ְמ ֑אֹד וַ ֤ ˙ֶ ִÌ

ִא ְ› ֔˙˚ ֲא ֖ח˚ת ַ˙ ְח ְıנ_ יס ַהִ ְÁב Lירה׃

20

וַ ֵ֨˙ ֶלד ֜ל˚ ֲא ֣ח˚ת ַ˙ ְח ְֵ֗ ıניס ֵ֚את  ְÁנֻ dבת ְÊנ֔ ˚ וַ ִ˙גְ ְמ JלהÍ

ַת ְח ְֵ֔ ıנס ְ֖ Êת˚> ÊJית ְַ ıר ֑עֹה וַ יְ Rהי גְ נֻ ַבת֙ ÊJית ְַ ıר ֔עֹה ְ֖ Êת˚> ְÊנ_ י ַפ ְר ֽעֹה׃

21

וַ ֲה ַ ֞דד ָ› dמע

ל־ְ ıר ֔עֹה
אמר ֲה ַדד֙ ֶא ַ
ר־ה ָˆ qבא וַ ֶ֤ ֹ Ì
י˚אב [‡ ַ
י־מת O
ם־אב ָֹ֔תיו וְ ִכ i
י־›כ tב ָËוִ ד֙ ִע ֲ
ְִ Êמ ְצ ַ ֗ריִ ם ָ vÔ
ל־א ְר vצי׃
ַ› ְלּ iח נִ י וְ ֵא _ל> ֶא ַ

22

ה־א ˙jה ָח ֵסר֙ ִע ִ֔מּי וְ ִהְ • ְÚמ ַב ›˜i
אמר ֣ל˚ ַפ ְר ֗עֹה ֠ ִÔי ָמ ַ
וַ ֶ֧ ֹ Ì

אמר ׀ ֔ל ֹא  WÔי ַ› iלּחְ ›ַ ˙ְ hלּ ‰חנִ י׃
ל־א ְר Fצ Xוַ ֶ֣ ֹ Ì
ָל mל ֶכת ֶא ַ

23

וַ ָ ֶ֨ Ìקם ֱאל ֹWהים ל˚֙ ָ‡ ָ֔טן

>־צ˚בה ֲאדֹנ Lיו׃
9
ן־א ְליָ qדע ֲא ›mר ָ֗ ַ Êרח ֵמ }את ֲה ַד ְד sע זֶ ר Vמ ֶל
ת־רז֖ ˚ן ֶֶ Ê
ֶא ְ

24

וַ ְ ִÌק ֹ֤Êץ ָע ָליו֙

ֲאנָ ִ֔›ים וַ יְ eהי ַ‡ר־֔ ְÁדÍד ֲַ Êה ֥רֹג ָËו bד א ֹqתם וַ ְ ֵÌל ֤כַ Íד ֶמּ ֶ֙‡ק֙ וַ ›Jְ Ìבָ֔ Íב Èו[ ְ ִÌמ ְל ֖כַ Êְ Íד Lמּ ֶ‡ק׃
25

ת־ה ָר 9עה ֲא ›mר ֲה qדד וַ ָ֙ ָÌקץ֙ ְÊיִ ְ‡ ָר ֵ֔אל וַ ְ ִÌמ ֖ל ֹ>
וַ יְ ִ֨הי ָ‡ jטן ְליִ ְ‡ ָר ֵאל ֙ ָÔל־יְ Jמי ְ›ל ֹ ֔מֹה וְ ֶא ָ

47

מלכים א

ל־א Lרם׃
ַע ֲ

פ

26

רÍעה֙ ִא ·Oה
ן־ה ְˆ ֵר ָ ֗דה וְ •›ם ִאמּ˚֙ ְצ ָ
וְ יָ ָר ְב ָעם֩ ֶÊן־נְ ָ֨בט ֶא ְפ ָר ִ֜תי ִמ ַ

ַא ְל ָמ ָ֔נה ^ע ֶבד ִל ְ›ל ֹ ֑מֹה וַ ֶ ~Ìרם י 9ד ַV Êמּ ֶל>׃

27

ר־ה Wרים י 9ד ַF Êמּ ֶל>
וְ זmה ַה ָָ֔ Ëבר ֲא ֶ› ֵ

ת־ֶ ıרץ bעיר ָËו Wד ָא vביו׃
ת־ה ִמּ ֔לּ˚א ָס ַ֕גר ֶא ֶ֕
ְ›לֹמֹה֙ ָÊנ Oה ֶא ַ

28

וְ ָה Wאי› יָ ָר ְב 9עם ˚Ê֣ ִÁר

ל־ס ֶבל _Êית
אכה֙ ֔הÍא וַ ְ ַÌפ Jקד א ֹ֔ת˚ ְל ָכ i
ת־ה ַַ֗ Úער  vÔי־ע •ֹ‡ה ְמ ָל ָ
qח יִ ל וַ ַ ְ֨ Ìרא ְ›ל ֹ ֜מֹה ֶא ַ
י˚סף׃
‰

ס

29

ירq ›Íל ִם וַ ְ ִÌמ Oצא א ֹ֡ת˚ ֲא ִח ָÌה֩
ו[ יְ ִהי֙ ָJ Êעת ַה ִ֔היא וְ יָ Lר ְב 9עם יָ Oצא ִמ ָ

יהם ְל ַב Ë9ם ַV ‚ָ Êדה׃
›Íנֵ s
ַה ִ·יל ִֹ֨ני ַהִ֜ ָÚביא ֶַ Ë֗ ֶ Êר> וְ ֤הÍא ִמ ְת ַÛֶ Ôה֙ ְְ ‡ַ Êל Oמה ֲח ָד ָ֔›ה ְ
30

וַ ְ ִÌת ֲ֣ ‡ֹıא ִח ָ ֔Ìה ְַ ‚ַ Êל ~מה ַה ֲח ָד ›9ה ֲא ›mר ָע qליו וַ ִ ְ֨ Ìק ָר ֶ֔ע ָה ְ›נ_ ים ָע ‡9ר ְק ָר vעים׃

31

הוה ֱאל ֹJהי יִ ְ‡ ָר ֵ֗אל ִהנְ ִ֨ני
ח־ל| ֲע ָ‡ Oרה ְק ָר 8עים  eÔי כֹה֩ ָא ַ֨מר יְ ָ ֜
Äמר֙ ְליָ Lר ְב ָ֔עם ַק ְ
וַ ֶ ֨Ì

ת־ה ַמּ ְמ ָל ָכה֙ ִמdÌד ְ›ל ֹ ֔מֹה וְ נָ ַת ˙eי ְל‚ iאת ֲע ָ‡ ~רה ַה ְ· ָב vטים׃
ק •ֹרעֶ hא ַ

32

וְ ַה _· ֶבט ָה ֶא 9חד

ַ֔ ›Íל ִם ָה ִעיר֙ ֲא ›mר ָd Êח ְר ִ˙י ָ֔בִ Èמ ֹ֖Ôל ִ› ְב _טי
Íל ַמ ַ֙ען֙ יְ ֣ר ָ
ה־לּ˚ ְל dמ ַען ׀ ַע ְב Ëeי ָד ִ ֗וד ְ
יְ vהיֶ ֑
יִ ְ‡ ָר ‰אל׃

33

מ˚אב
י ַdען ׀ ֲא ›mר ֲעזָ ֗בÍנִ י וַ ֲ ˙ַ ›ְ vÌחוְ ֮Íל ַע ְ›˙ ֶֹרת֮ ֱאל ֹJהי vצדֹנִ ין֒ ִל ְכמ˚›֙ ֱאל ֹJהי ָ֔

א־ה ְל ֣כִ Íב ְד ָר ַ֗כי ַל ֲע ֨‡˚ת ַה›a ָÌר ְֵ Êעינ Šי וְ ֻח˜ ֹwתי ִÍמ ְ› ָ) ıטי
י־ע ֑מּ˚ן וְ ֽל ֹ ָ
Íל ִמ ְל ֹ֖Ôם ֱאל ֹJהי ְבנַ ‰
ְ
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ְָ Ôדו Wד ָא vביו׃

34

ל־ה ַמּ ְמ ָלכ 9ה ִמ֑ ָÌד˚  eÔי ׀ נָ ‡eיא ֲא ִ› ֶ֗תֹÔ֚ ÍÚל יְ Jמי ַח ָ ֔Ìיו
ת־ַ Ô
א־א ˜wח ֶא ָ
וְ ֽל ֹ ֶ

Œתי וְ ֻח˜ ֹLתי׃
ְל ַ֨מ ַען ָËוRד ַע ְב ִËי֙ ֲא ›mר ָd Êח ְר ִ˙י א ֹ֔ת˚ ֲא ›sר ָ› )מר ִמ ְצ w
ַה ְמּלÍכ 9ה ִמdÌד ְÊנ֑ ˚ Íנְ ַת ָ ˙eיה ְלּ‚ iאת ֲע ֶ ‡sרת ַה ְ· ָב vטים׃

36

35

וְ ָל ַק ְח ˙Wי

ט־א qחד
וְ ִל ְבנ֖ ˚ ֶא ˙Jן ֶ ›‰ב ֶ

ַ֔ ›Íל ִם ָה ִעיר֙ ֲא ›mר ָd Êח ְר ִ˙י ִ֔לי
ל־הR ָÌמים ׀ ְל ָפנַ י֙ ִ֣ Êיר ָ
יד־ע ְב ִËי ַ LÔ
ְל dמ ַען ֱהיֽ ˚ת־נ eיר ְל Lדוִ ַ֠
ָל ֥‡Íם ְ› bמי ›Lם׃
ַעל־יִ ְ‡ ָר ‰אל׃

38

37

ר־˙ ַא ^Íה נַ ְפ  X›Fוְ ָהיָ Wית ^מּ ֶל>
Íמ ַל ְכ ָ֔˙ ְ֥ Êכֹל ֲא ֶ› ְ
וְ א ְֹתֶ œא ַ ֔˜ח O

ל־א ›mר ֲא ַצ ֒X ֶÍוְ ָה ַל ְכ ִ ˙Oב ְד ָר ַ֗כי וְ ָע ִ֨‡ ָית ַה›j ָÌר
ת־ֲ Ô
ם־˙ ְ› ַמע֮ ֶא ָ
וְ ָה ָ ֗יה ִא ִ

eיתי ִע ָ֗מּ> ָÍב ִ֨נ ִיתי ְלŸ
˜˚תי֙ ִÍמ ְצ ַ֔Œתי ֲַ Ôא ›sר ָע ‡9ה ָËוeד ַע ְב Ë8י וְ ָהי ִ
ְֵ Êעינַ י֙ ִל ְ› ֤מ˚ר ֻח ַ
[ביִ ת־נֶ ֱא ָמן֙ ֲַ Ôא ›mר ָÊנִ eיתי ְל ָד ִ ֔וד וְ נָ ַת ˙Wי ְל| ֶאת־יִ ְ‡ ָר ‰אל׃
ל־הv ָÌמים׃
ְל dמ ַען ֑ז ֹאת )א> ֥ל ֹא ָכ ַ

ס

40

39

אע •Úה ֶאת־ sז ַרע ָËו bד
ו[ ַ

וַ יְ ַב _˜› ְ›ל ֹ ֖מֹה ְל ָה eמית ֶאת־יָ ָר ְב qעם וַ ָ ÌOקם

ד־מ˚ת ְ›ל ֹ ֽמֹה׃
>־מ ְצ ַ ֔ריִ ם וַ יְ Wהי ְב ִמ ְצ )ריִ ם ַע ֥
י›ק Vמ ֶל ִ
ל־› d
יָ ָר ְב ָ֗עם וַ ְ ִÌב tרח ִמ ְצ ַר֙יִ ם֙ ֶא ִ
41

ל־ס ֶפר ְִ Ëב _רי
˚א־הם ְֻ Ôת ִ֔בים ַע i
ל־א ›sר ָע ‡9ה וְ ָח ְכ ָמ ֑ת˚ ֲה ֽל J
וְ ֶ֨י ֶתר ְִ Ëב̂רי ְ›ל ֹ ֛מֹה וְ ָכ ֲ

ְ›ל ֹ ֽמֹה׃

42

ל־Ôל־יִ ְ‡ ָר ֵ֔אל ַא ְר ָb Êעים ָ›נ Lה׃
ירַ ›Íלִ֙ם֙ ַע ָ
וְ ַהִ֗ ָÌמים ֲא ֶ›ר֩ ָמ ַ֨ל> ְ›ל ֹ ֤מֹה ִב ָ
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מלכים א
43

ם־אב ָֹ֔תיו וַ ִ ֵ֨֔ ˜ָ Ìבר ְb Êעיר ָËוeד ָא 8ביו וַ ְ ִÌמ ֛ל ֹ> ְר ַח ְב ~עם ְÊנ֖ ˚ ַ˙ ְח ˙Lיו׃
וַ  tÔ›ְ ִÌב ְ›לֹמֹה֙ ִע ֲ
12

1

וַ ֶ _Ìל> ְר ַח ְב 9עם ְ›כ Fם  WÔי ְ›כ• ם ~Êא ָכל־יִ ְ‡ ָר iאל ְל ַה ְמ Wלי> א ֹֽת˚׃

2

ס

וַ יְ ִ֞הי

ע˚דְ ÍÚב ִמ ְצ ַ ֔ריִ ם ֲא ›mר ָ֔ ַ Êרח ִמ ְıנ iי ַה mמּ ֶל> ְ›ל ֹ ֑מֹה וַ ›ֶ _Ìב
ִ֣ ›ְ Ôמֹע h׀ יָ ָר ְב Oעם ֶÊן־נְ ָ֗בט וְ הÍא֙ m
3

יָ ָר ְב 9עם ְִ Êמ ְצ Lריִ ם׃

ל־ק dהל יִ ְ‡ ָר Yאל
אÍ־ל˚ וַ  ָÌב] ÍÄוַ ֥ ָÌב ֹא[ יָ ָר ְב 9עם וְ ָכ ְ
ו[ ְ ›ְ ִÌלח ֙Íוַ ְ ִÌק ְר ֔

ל־ר ַח ְב 9עם ֵלא ֽמֹר׃
ו[ יְ ַד ְ֔ Êרֶ Íא ְ

4

ת־ע Yלּנ Íוְ ַא ָ֡˙ה ַע ˙Oה ָה ֵקל ֩ ֵמ ֲעב ַ ֹ֨דת
ָא bביִ Xה ְק ›Oה ֶא ֻ

ָא ִ֜ביַ Xה ָ˜ ָ֗›ה ֵÍמ ֻע ֧לּ˚ ַה ָ} Ôבד ֲא ֶ›ר־נָ wתן ָע iלינ Íוְ נַ ַע ְב Vד ָÓ׃
6

ְ›ל ~ֹ›ה יָ bמים וְ ֣›Íבֵ Íא qלי וַ ְ ֵÌל ֖כָ Íה Lעם׃

5

אמר ֲא ֵל ֶ֗יהם ְל ֥כ֛ Íעֹד
וַ ֶ֣ ֹ Ì

ת־הֵ ְÎקנִ ים֙
וַ ַ֞ ָÍ ִÌעץ ַה mמּ ֶל> ְר ַח ְב ָ֗עם ֶא ַ

ת־ıנֵ י֙ ְ›ל ֹ ֣מֹה ָא ִ֔ביו ְ Êvהי ֹ֥ת˚ )חי ֵלא ֑מֹר ֵ֚אי> ַא ˙mם נֽ ָ˚ע ִ֔צים ְל ָה ›Wיב
ר־הי֣  Íע ְֹמ ִ ֗דים ֶא ְ
ֲא ֶ› ָ
ם־ה^Îה ָL Ëבר׃
ת־ה ָע ַ
ֶא L

7

ה־ע ֶבד ָל jעם
ם־ה˚Ìם ְ ˙vהיֶ ֶ֜
וַ יְ ַד ֵÊר ]וַ יְ ַד ְÊרֵ [֙Íא ָ֜ליו ֵלא ֗מֹר ִא ֠ ַ

ל־הv ָÌמים׃
ט˚בים וְ ָהי֥ ְ Íל“ ֲע ָב bדים ַָ Ô
יהם ְָ Ëב eרים 8
ַה ֶÎה֙ ו[ ֲע ַב ְד ָ֔˙ם וַ ֲענִ ָ֕יתם וְ ִד ְַ Êר ~˙ ֲא ֵל ^
8

ת־היְ ָל ִדים֙ ֲא ›mר ְ ָÁד ֣לִ Íא ֔˙˚ ֲא ›sר
ת־ע wצת ַהֵ ְÎקנ bים ֲא ›mר יְ ָע •צה Íוַ ַ֗ ָÍ ִÌעץ ֶא ַ
ו[ ֲ ַÌע ֹ֛זב ֶא ֲ

ָהע ְֹמ bדים ְל ָפנ Lיו׃

9

ת־ה Oעם ַהFÎה
אמר ֲא ֵל ֶ֗יהם ָ֚מה ַא ˙mם נֽ ָ˚ע ִ֔צים וְ נָ ›Wיב ָ9 Ëבר ֶא ָ
וַ ֶ֣ ֹ Ì
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ן־ה ֔עֹל ֲא ֶ›ר־נָ wתן ָא bביָ Xע ‰לינÍ׃
ֲא ֶ֨›ר ִ֤ Êְ Ëרֵ Íא ַלי֙ ֵלא ֔מֹר ָה ֵקל ֙ ִמ ָ

10

וַ יְ ַד ְ֣ Êרֵ Íא ָ֗ליו

ה־תÄמר ָל Oעם ַה ֶ֡Îה ֲא ֶ›ר֩ ִ֨ Êְ Ëרֵ Íא ֶ֜ליֵ Xלא ֗מֹר
d
ַהיְ ָל ִדים֙ ֲא ֶ֨›ר ְ ָÁד ֣לִ Íא˙˚֮ ֵלאמֹר֒ ֹֽÔ
ת־ע ֵ֔לּנ Íוְ ַא ˙9ה ָה Jקל ֵמ ָע YלינֹÔ֚ Íה ְ˙ ַד ÊJר ֲא ֵל ֶ֔יהם Lק ָט WÚי ָע 9בה ִמ ָמּ ְתנ_ י
ָא ִב֙יִ ֙Xה ְכ Êeיד ֶא ֻ
ָא vבי׃

11

ל־ע ְלּכ Fם ָא ִ֗בי יִ Ûtר
א˚סיף [ע ֻ
וְ ַע ָ֗˙ה ָא ִבי֙ ֶה ְע Rמיס ֲע ֵל ֶיכם֙ ֣עֹל ֵָ֔ Ôבד וַ ֲאנ bי e

·˚טים וַ ֲא ִ֕ני ֲאיַ _Ûר ֶא ְתכ^ ם ַָ Êע ְק ַר Êvים׃
ֶא ְת ֶכם֙ ִַ֔ Ê

12

ל־ה xעם
וַ  ָÌב˚ ]וַ ֨ ָÌב˚א[ יָ ָר ְב aעם וְ ָכ ָ

י›י׃
י›י ֲַ Ôא ֶ֨›ר ִÊ@ Ëר ַה ֶמּ ֶ֙לֵ Qלא ֔מֹר ֥›Íבֵ Íא )לי ַ˚ ֥ÌÊם ַה ְ· ִל v
ל־ר ַח ְב 9עם ַ˚ ֣ÌÊם ַה ְ· ִל 8
ֶא ְ
13

ת־ע wצת ַהֵ ְÎקנ bים ֲא ›sר יְ ָע ¡צהÍ׃
ת־ה 9עם ָק ›qה ו[ ֲ ַÌע ֹ֛זב ֶא ֲ
וַ €ַ Ìען ַה •מּ ֶל> ֶא ָ

14

וַ יְ ַד ÊJר

ל־ע ְלּכ Fם ָא ִ֗בי
ת־ע ְלּ ֶ֔כם וַ ֲאנ bי א ֹeסיף [ע ֻ
ֲא ֵל ֶ֗יהם ֲַ Ôע tצת ַהיְ ָל ִדים֙ ֵלא ֔מֹר ָא ִבי֙ ִה ְכ Êeיד Vא ֻ
·˚טים וַ ֲא ִ֕ני ֲאיַ _Ûר ֶא ְתכ^ ם ַָ Êע ְק ַר Êvים׃
יִ Ûtר ֶא ְת ֶכם֙ ִַ֔ Ê

15

ל־ה qעם
א־› wמע ַה ^מּ ֶל> ֶא ָ
וְ ֽל ֹ ָ

ת־ָ Ëב ֗ר˚ ֲא ֶ֨›ר ִÊ@ Ëר יְ הוָ ה֙ ְÊיַ ד֙ ֲא ִחOÌה
הוה ְל ַ֜מ ַען ָה eקים ֶא ְ
י־היְ jתה ִס ָÊה֙ ֵמ eעם יְ ָ ֔
ָ vÔ
ַה ִ·יל ִֹ֔ני ֶאל־יָ ָר ְב 9עם ֶÊן־נְ Lבט׃

16

א־› dמע ַה ֶמּ ֶל>֮ ֲא ֵל ֶיהם֒
וַ ְ Ìdרא ָÔל־יִ ְ‡ ָר ֵ֗אל ֠ ִÔי ֽל ֹ ָ

ה־לּנֵ֨ ֩Íח ֶלק ְָ Êד ִ ֜וד וְ ֽל ֹא־נַ ֲח Oלה ְֶ Êבן־יִ ַ֗›י
ת־ה mמּ ֶל> ָO Ëבר ׀ ֵלא ֡מֹר ַמ ָ
וַ ›e ָÌבָ Íה Oעם ֶא ַ
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ְלא ָֹה ֶל ֙י ֙Xיִ ְ‡ ָר ֵ֔אל ַע ָ֕˙ה ְר _אה ֵב ְית| ָËו8ד וַ ֶ _Ìל> יִ ְ‡ ָר iאל ְלא ָֹה Lליו׃
יהם ְר ַח ְב Lעם׃
הÍדה וַ ְ ִÌמ ֥ל ֹ> ֲע ֵל ^
ַהb ›ְֹ Ìבים ְָ Êע Jרי יְ q

פ

18

17

ְÍבנ Jי יִ ְ‡ ָר ֵ֔אל

וַ ַ֞ ›ְ ִÌלח ַה mמּ ֶל> ְר ַח ְב ָ֗עם

ל־ה ַ֔מּס וַ ְ ִÌר֨ ְÁמָ Íכל־יִ ְ‡ ָר _אל ֛^ ˚Êא ֶבן וַ ֑ ָÌמֹת וְ ַה mמּ ֶל> ְר ַח ְב ָ֗עם
ת־אד ָֹרם֙ ֲא ›mר ַע ַ
ֶא ֲ
רL ›Íל ִם׃
ִה ְת ַא ֵמּץ֙ ַל ֲע ֣ל˚ת ֶַ Êמּ ְר ָָ֔ Ôבה ָלנ֖ Íס יְ ָ
ַהVÎה׃

ס

20

19

וַ ְ ִÌפ ְ› ֤ע Íיִ ְ‡ ָר ֵאל ֙ ְJ Êבית ָ֔ ִ Ëוד )עד ַה˚ ֥Ìם

י־›ב יָ ָר ְב ָ֔עם ‡וְ ›ְ ִÌל ֗ח Íוַ ְ ִÌק ְר ֤א Íאֹת˚֙
וַ יְ ִ֞הי ִ֤ ›ְ ÔמֹעÔָ hל־יִ ְ‡ ָר ֵאל ֙ O vÔ

ל־Ôל־יִ ְ‡ ָר Yאל
ל־ה ֵע ָ ֔דה וַ ְ ַÌמ Wליכ Íא ֹ֖ת˚ ַע ָ
ֶא O
הÍדה ְל ַב ֽ˚Ë׃
ֶ ›‰בט־יְ 9

21

זÍל Wתי
ית־֔ ִ Ëוד ָ
֤ל ֹא ָהיָ ה֙ ַא ֲח Jרי ֵב ָ

הÍדה
ל־Êית יְ ָ ֜
ת־ֵ֨ Ô
רַ ›Íלִם֒ וַ ְ ַÌק ֵהל ֩ ֶא ָ
וַ  ָÌב] ÍÄוַ ֣ ָÌב ֹא[ ְר ַח ְב ָעם֮ יְ ָ

ם־Êית יִ ְ‡ ָר ֵ֔אל
›Íמֹנ Wים •א ֶלף ָ֖ ÊחÍר ע ‡ֹJה ִמ ְל ָח qמה ְל ִה ָלּ ֵחם֙ ִע J
ת־› ֶבט ִÊנְ יָ ִ֗מן ֵמ ָ֨אה ְ
וְ ֶא J
ן־›ל ֹ ֽמֹה׃
לÍכה ִל ְר ַח ְב 9עם ְֶ Ê
ת־ה ְמּ ָ֔
ְל ָה ִ›יב֙ ֶא ַ
י›־ה ֱאל ֹbהים ֵלא ֽמֹר׃
ל־› ַמ ְעי~ ה ִא ָ
ֶא ְ

23

22

פ

וַ יְ ִהי֙ ְd Ëבר ̃ה ֱאל ִֹ֔הים

הÍדה
ן־›לֹמֹה֙ mמ ֶל> יְ ָ ֔
ל־ר ַח ְב jעם ְֶ Ê
ֱא ֗מֹר ֶא ְ

אמֹר׃
הÍדה ִÍבנְ יָ 8מין וְ יֶ sתר ָה 9עם ֵל ֽ
ל־Êית יְ 9
ל־_ Ô
וְ ֶא ָ

24

א־ת ֲעל֩Í
הוה ֽל ֹ ַ
ֹ֣Ôה ָא dמר יְ ָ ֡

ם־א ֵחיכ mם ְÊנ ‰י־יִ ְ‡ ָר ֵ֗אל ֚›Íבe Íאי› ְל ֵב ֔ית˚  ‘Ôי ֵמ ִא `˙י נִ ְהי 9ה ַה ָO Ëבר ַהFÎה
לÄ־ת ָ֨לּ ֲח ֜מÍן ִע ֲ
ִ
וְ
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הוה וַ ›” ָÌבָ Íל ^ל ֶכת ְִ Ôד wבר יְ הו Lה׃
ת־d Ëבר יְ ָ ֔
וַ ְ ›ְ ִÌמעֶ ֙Íא ְ
25

26

ס

נÍאל׃
ת־‰ ı
ת־›כ• ם ְw Êהר ֶא ְפ )ריִ ם וַ ›Jֶ Ìב  ÈÊqוַ J ֵÌצא ִמ ָ֔·ם וַ ֶ bÌבן ֶא ְ
וַ ִ ֶ֨ Ìבן יָ ָר ְב aעם ֶא ְ

אמר יָ ָר ְב 9עם ְִ Êל ַ֑ ˚Êע ˙xה ָ˙ ֥›Íב ַה ַמּ ְמ ָלכ 9ה ְל _בית ָËו vד׃
וַ ֶ֥ ֹ Ì

27

vאם־יַ ֲע mלה ׀ ָה Oעם

ל־א ֣דֹנֵ ֶ֔יהם
ַ֔ ›Íל ִם ֠ ְו ָ›ב Jלב ָה jעם ַה ֶÎה֙ ֶא ֲ
ַה ֶ֗Îה ַל ֲע ֨‡˚ת זְ ָב Rחים ְֵ Êבית־יְ הוָ ה֙ ִ֣ Êיר ָ
הÍדה׃
ל־ר ַח ְב ~עם Vמ ֶל>־יְ L
הÍדה וַ ֲה ָר ֻ֕גנִ י וְ ›9בֶ Íא ְ
ל־ר ַח ְב 9עם mמ ֶל> יְ q
ֶא ְ

28

וַ d ָÍ ִÌעץ ַה ֶ֔מּ ֶל>

רַ֔ ›Íל ִם ִה •Úה ֱאל ֶֹה֙י ֙Xיִ ְ‡ ָר ֵ֔אל
ב־ל ֶכם֙ ֵמ ֲע ֣ל˚ת יְ ָ
אמר ֲא ֵל ֶ֗הם ַר ָ
וַ ַ ַ֕ Ìע‡ ְ›נ iי ֶעגְ Jלי זָ qהב וַ ֶ֣ ֹ Ì
ֲא ›sר ֶה ֱע ֖לֵ XÍמ sא ֶרץ ִמ ְצ Lריִ ם׃
30

ד־Ëן׃
וַ יְ ̀הי ַה ָ~ Ëבר ַה^Îה ְל ַח Ïqאת וַ ְ ֵÌל ֥כָ Íה xעם ִל ְפנ_ י ָה ֶא 9חד ַע L
31

32

29

ת־ה ֶא 9חד נָ wתן ְL Êדן׃
ית־אל וְ ֶא ָ
ת־ה ֶא 9חד ְ‰ Êב Y
וַ ‡ֶ ~Ìם ֶא ָ

א־הי֖ ִ Íמ ְÊנ_ י ֵלו vי׃
ת־Êית ָ֑ Êמ˚ת וַ tַ Ìע‡ ֲֽ ֹÔהנִ ים֙ ִמ ְק ֣צ˚ת ָה ָ֔עם ֲא ›sר ֽל ֹ ָ
וַ ַ )Ìע‡ ֶא J

ה־ע ָ‡ר֩ י֨ ˚ם ׀ ַל ֜חֹ ֶד› ֶO Ôחג ׀ ֲא ›mר
וַ dַ Ìע‡ יָ ָר ְב Oעם ׀ ָ֡חג ַ֣ Êחֹ ֶד› ַה ְ· ִמינ eי ֲַ Êח ִמ ָ ·L

ר־ע ‡qה וְ ֶה ֱע ִמיד֙
ית־אל ְלזַ Êiחָ hל ֲעגָ eלים ֲא ֶ› ָ
ל־ה ִמּזְ ֵ֔Êח •Ô hן ָע ָ‡ה֙ ְ‰ Êב ֵ֔
יהÍדה וַ ַ֙ ַÌעל ֙ ַע ַ
ִ֗ ָ Ê
ְJ Êבית ֵ֔אל ֶאת־ֲֹ Ôהנ_ י ַה ָ֖ Êמ˚ת ֲא ›sר ָע ‡Lה׃
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33

ר־ע ‡Oה
ל־ה ִמּזְ ÊJח h׀ ֲא ֶ› ָ
וַ ַ ַ֜ Ìעל [ע ַ

מלכים א

]מ ִלּ ֑ [˚Êוַ tַ Ìע‡
ר־O Êדא ִמ ִלּ ַÊד ִ
ית־אל ֲַ Êח ִמ ָ֨·ה ָע ~‡ר י˚ם֙ ַ֣ Êחֹ ֶד› ַה ְ· ִמ ִ֔יני ַ֖ Êחֹ ֶד› ֲא ֶ› ָ
ְ‰ Êב ֵ֗
ל־ה ִמּזְ Êiחְ hל ַה ְק vטיר׃
ָחג֙ ִל ְבנ Jי יִ ְ‡ ָר ֵ֔אל וַ wַ Ìעל ַע ַ

13

פ

1

וְ ִה JÚה ׀ eאי› ֱאל ִֹ֗הים Êaא

ל־ה ִמּזְ Êiחְ hל ַה ְק vטיר׃
ית־אל וְ יָ ָר ְב xעם ע _ֹמד ַע ַ
ל־Y Ê
יהÍדה ְִ Êד wבר יְ הו 9ה ֶא ‰
ִמ x

2

וַ ְ ִÌק jרא

נ˚לד
ה־בן j
Äמר֙ ִמזְ ÊJחִ hמזְ ֵ֔ÊחֹÔ֖ hה ָא dמר יְ הוqה ִהֵ֞ ‰Ú
הוה וַ ֶ ֨Ì
ל־ה ִמּזְ ֵ ֙Êחְ Êִ ֙hד dבר יְ ָ ֔
ַע ַ
יOÌ›Äה֔ ›ְ Íמ˚ וְ זָ dבח ָע ֶ֗ליֶ Xאת־ֲֹ Ôהנ• י ַה ָÊמ˚ת֙ ַה ַמּ ְק ִט eרים ָע ֶ֔לי Xוְ ַע ְצ ֥מ˚ת
ית־Ëוִ ד֙ ִ
ְל ֵב ָ
ָא 9דם יִ ְ‡ ְר ֥פָ Íע VליX׃

3

מּ˚פת ֲא ^›ר ִÊm Ëר יְ הוqה
מ˚פת֙ ֵלא ֔מֹר זmה ַה ֵ֔
וְ נָ ַתן֩ ַ˚ ֨ÌÊם ַה ֤הÍא ֵ

ר־ע Lליו׃
ִה •Úה ַה ִמּזְ ֵ ֙Êח ֙hנִ ְק ָ ֔רע וְ נִ ְ› )ַ >ıה ›ֶ Ësן ֲא ֶ› ָ

4

ת־d Ëבר
וַ יְ ִהי֩ ִכ ְ› ֨מֹעַ hה ֶ֜מּ ֶל> ֶא ְ

ית־אל וַ ַ֨ ›ְ ִÌלח יָ ָר ְב aעם ֶאת־יָ ֛ד˚ ֵמ wעל
ל־ה ִמּזְ ֵ ֙Êח‰ Êְ ֙hב ֵ֔
י›־ה ֱאל ִֹ֗הים ֲא ֶ֨›ר ָק jרא ַע ַ
ִא ָ
יבֵ Èא Lליו׃
יב› יָ ד˚֙ ֲא ›mר ָ› dלח ָע ָ֔ליו וְ ֥ל ֹא יָ ֖כֹל ַל ֲה ִ› ~
ַה ִמּזְ Êiחֵ hלא ֣מֹר ׀ ִ˙ ְפ •‡ה Íוַ ִ˙ t
5

מּ˚פת ֲא ›sר נָ Šתן Wאי› ָה ֱאל ֹbהים ְִ Êד wבר
ן־ה ִמּזְ ÊYחֵ֗ Ôַ h
וְ ַה ִמּזְ ÊJח hנִ ְק ָ ֔רע וַ _ ·ָ ִÌפ> ַה ^›ֶ Ëן ִמ ַ

יְ הו Lה׃

6

ת־ֵ֨ ıני יְ ה jוה ֱאל ֶֹה֙י֙X
ל־נא ֶא ְ
ל־אי› ָה ֱאל ִֹ֗הים ַח ָ֞
אמר ׀ ֶא e
וַ ַ ַ֨ Ìען ַה ֶ֜מּ ֶל> וַ ֶ֣ ֹ Ì

ד־ה ֶמּ ֶ֙לQ
הוה וַ ›ָ ˙jב יַ ַ
ת־ıנ Jי יְ ָ ֔
י›־ה ֱאל ִֹהים֙ ֶא ְ
וְ ִה ְת ַJ ıלּל ֲַ Êע ִ ֔די וְ ָת ֥›ֹב יָ bדי ֵא qלי וַ יְ tחל ִא L
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ֵא ָ֔ליו וַ ְ˙ bהי ְָ Ôב vרא›ֹנ Lה׃

7

ה־א ˙Wי ַה )Êיְ ָתה
ל־אי› ָה ֱאל ִֹ֔הים ָֹ Êא ִ
וַ יְ ַד •Êר ַה ֶמּ ֶ֙לֶ Qא e

ְ ֽÍס qע ָדה וְ ֶא ְ˙נ~ ה ְל| ַמ ˙Lת׃

8

ת־ח eצי
ן־לי֙ ֶא ֲ
ם־˙ ֶ˙ ִ
ל־ה ֶ֔מּ ֶל> ִא ִ
י›־ה ֱאל ִֹהים֙ ֶא ַ
אמר ִא L
וַ ֶ֤ ֹ Ì

ה־מּיִ ם ַָ Êמּ ֖ק˚ם ַהVÎה׃
ֵב ֶ֔ית֥ Xל ֹא ָא ֖ב ֹא ִע qמּ> וְ ֽל ֹא־ ֤אֹ ַכל ֶל ֶ֙חם֙ וְ ֣ל ֹא ֶא ְ› ֶ˙ ַ֔

9

 vÔי־כ Jן ׀ ִצOÍה

ה־מּ יִ ם וְ ֣ל ֹא ָת ֔›Íב ֶַ Ë^ Êר> ֲא ›sר
אכל ^ל ֶחם וְ ֣ל ֹא ִת ְ› ֶ˙ q
לÄ־ת ֹ ַ
֥
א ִֹ֗תי ְִ Êד tבר יְ הוָ ה֙ ֵלא ֔מֹר
ָה Lל ְכ ָ˙׃
11

10

ית־אל׃
ל־‰ Ê
א־›ב ֶַ Ë֔ ֶ Êר> ֲא •›ר ~Êא 9בֶ Èא ‰
וַ ֶ iÌל> ְm Êד ֶר> ַא Yחר וְ ֽל ֹ O

פ

ל־ה ַמּ ֲע ‡mה
ת־ַ Ô
ר־ל˚ ֶא ָ
ית־אל וַ ֣ ָÌב˚א ְבנ֡ ˚ וַ יְ ַס ֶ֣ ı
וְ נָ Rביא ֶא ָחד֙ זָ ֵ ֔קן י ›ֹiב ְ‰ Êב Y

ל־ה ֶ֔מּ ֶל>
ת־ה ְָ Ëב ִרים֙ ֲא ›mר ִÊm Ëר ֶא ַ
ית־אל ֶא ַ
י›־ה ֱאל ִֹ֨הים ׀ ַה˚ ֜Ìם ְ‰ Êב ֵ֗
ר־ע ָ‡ה֩ ִא ָ
ֲא ֶ› ָ
יהם׃
ו[ יְ ַס ְ֖ ıרÍם ַל ֲא ִב V

12

וַ יְ ַד •Êר ֲא ֵל ֶהם֙ ֲא ִב ֶ֔יהם ‰אי־זsה ַה ^ֶ Ëר> ָה qל> וַ ְ ִÌר ֣אָ Íב ָ֗ניו

יהÍדה׃
ר־Êא ִמ L
ת־ה ֶֶ֙ Ëרֲ Qא @›ר ָה ַלe Qאי› ָה ֱאל ִֹ֔הים ֲא ֶ› 9
ֶא ַ
›Í־ל˚ ַה ֲח ֔מ˚ר וַ ְ ִÌר )Ôב ָע Lליו׃
›Í־לי ַה ֲח ֑מ˚ר וַ ְ ַÌח ְ֣ Ê
ִח ְב b

14

13

ל־ָ֔ Êניו
Äמר֙ ֶא ָ
וַ ֶ ֨Ì

וַ ֵֶ֗ Ìל> [א ֲח ֵרי֙ eאי› ָה ֱאל ִֹ֔הים

יהÍדה
את vמ 9
ר־ָ Ê
י›־ה ֱאלֹ̀הים ֲא ֶ› ~
אמר ֵא ָ֗ליו ַה ַא ˙aה ִא ָ
וַ ִ ְ֨ Ìמ ָצ ֵ֔אה Íי ›ֹiב ַ ˙dחת ָה ֵא qלה וַ ֶ֣ ֹ Ì
אמר Lאנִ י׃
וַ ֶ֥ ֹ Ì

15

אמר ֵא ָ֔ליו _ל> ִא ˙bי ַה  Êqיְ ָתה וֶ ֱא ֖כֹל Lל ֶחם׃
וַ ֶ֣ ֹ Ì
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16

אמר ֥ל ֹא אÍכ Šל
וַ ֶ֗ ֹ Ì

מלכים א

א־א ְ› @˙ה ִא ְ˙ַ֔ ֙Xמיִ ם ַָ Êמּ ֖ק˚ם ַהVÎה׃
ָל ֥›Íב ִא  >˙9וְ ָל ֣ב˚א ִא  >˙qוְ ֽל ֹא־ ֣אֹ ַכל ֶ֗ל ֶחם וְ ֽל ֹ ֶ
17

לÄ־ת ֣›Íב
ָ
א־ת ְ› ˙sה ›9ם qמ יִ ם
הוה ֽל ֹא־תÄכ dל ֶ֔ל ֶחם וְ ֽל ֹ ִ
י־ד jבר ֵא ַלי֙ ְִ Êד dבר יְ ָ ֔
ָ vÔ

ר־ה wל ְכ ָ˙ ÈÊL׃
ָל ֶ֔ל ֶכת ֶַ Ë^ Êר> ֲא ֶ› ָ

18

ם־אנ eי נָ ִביא֮ ָÔמ˚Íַ ֒Xמ ְל ָ֡א> ִÊm Ëר
אמר ֗ל˚ ֲ ַÁ
וַ ֶ֣ ֹ Ì

אכל ^ל ֶחם וְ י ְq ˙ְ ›Jמ יִ ם ִi Ôח› ֽל˚׃
ל־ֶ֔ Êית Xוְ ֥י ֹ ַ
הוה ֵלא ֗מֹר ֲה ִ› •בהִ Íא ְ˙ֶ ֙Xא ֵ
ֵא ַלי֩ ְִ Êד ַ֨בר יְ ָ ֜
19

פ

אכל •ל ֶחם ְֵ Êב ֖ית˚ וַ L ˙ְ ›ְ _Ìמיִ ם׃
וַ ›Oָ Ìב ִא ֗˙˚ וַ ַ֥ ֹ Ì
ל־הb ָÚביא ֲא ›sר ֱה ִ› ֽיב˚׃
הוה ֶא ַ
ו[ יְ ִהי֙ ְַ Ëבר־יְ ָ ֔

20

ל־ה ֻ· ְל qחן
וַ יְ ִ֕הי _הם י ְֹ› bבים ֶא ַ
21

ל־אי› ָה ֱאל ִֹ֗הים
וַ ְ ִÌק ָ ֞רא ֶא e

הוה וְ ֤ל ֹא ָ› ַמ ְ֙ר ָ ֙˙
֙ית֙ ıeי יְ ָ ֔
יהÍדה֙ ֵלא ֔מֹר ֹ֖Ôה ָא dמר יְ הוqה ַ ֗י ַען  RÔי ָמ ִר ָ
ר־Êא vמ ָ
ֲא ֶ› j
ת־ה ִמּ ְצ ָ ֔וה ֲא ›sר ִצ | ְÍיְ הו~ ה ֱאל ֹVהיX׃
ֶא ַ

22

אכל ֶל ֶ֙חם֙ וַ ַ֔ ˙ְ ›ְ ˙Jמיִ ם ַָ Êמּק˚ם֙
וַ ָ֗˙ ָ›ב וַ ֤˙ ֹ ַ

ל־ק ֶבר
א־ת ֥ב˚א נִ ְב ָל ְת| ֶא s
ל־˙ ְ› ְ˙ qמ יִ ם ֽל ֹ ָ
אכל ^ל ֶחם וְ ַא J
ל־˙ ֹ ַ
ֲא ›mר ִÊm Ëר ֵא ֶ֔ליַ Xא ֥
ֲאב ֹVתיX׃

23

›־ל˚ ַה ֲח ֔מ˚ר ַלb ָÚביא ֲא ›sר
ת˚ת˚ וַ ֲ ַÌח ָב ֣
וַ יְ ִ֗הי ַא ֲח }רי ָא ְכ ֥ל˚ ^ל ֶחם וְ ַא ֲח Jרי ְ› ֑

ֱה ִ› ֽיב˚׃

24

יתה Íוַ ְ˙ Rהי נִ ְב ָלת˚֙ ֻמ ְ› mל ֶכת ֶַ Ë֔ ֶ Êר>
וַ ֵֶ֕ Ìל> וַ ְ ִÌמ ָצ̂אהַ Íא ְרי}ה ֶַ Ë^ Êר> וַ יְ ִמ Y

וְ ַה ֲחמ˚ר֙ ע ֹJמד ֶא ְצ ָ֔ל Èוְ Oה ַא ְר ֵ֔יה ע ֹiמד _א ֶצל ַהֵ ְÚב Lלה׃
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25

וְ ִה̂Úה ֲאנָ ›eים ע ְֹב ִ ֗רים וַ ְ ִÌר ֤אÍ

1 Kings

ת־ה ַא ְר ֵ֔יה ע ֹiמד Jא ֶצל ַהֵ ְÚב qלה וַ ֨ ָÌב ֹא ֙Íוַ יְ ַד ְ֣ Êרָ Íב ִ֔עיר
ת־הֵ ְÚב ָלה֙ ֻמ ְ› mל ֶכת ֶַ Ë֔ ֶ Êר> וְ ֶא O
ֶא ַ
ֲא •›ר ַהW ָÚביא ַהi ָÎקן י _ֹ›ב ÈÊL׃

26

Äמר֙ eאי›
ן־ה ֶֶ Ëר>֒ וַ ֶ ֨Ì
וַ d ›ְ ִÌמע ַהִ ָÚביא֮ ֲא ›mר ֱה ִ› ֣יב˚ ִמ ַ

הוה ָל ַא ְר ֵ֗יה ו[ ֵ Êְ ›ְ ִÌר֙ה ֙Íוַ יְ ִמ ֵ֔תהÍ
ת־ıי יְ הוqה וַ ֵ֨ ˙ְ ִÌנה Íיְ ָ ֜
ָה ֱאל ֹeהים ֔הÍא ֲא ›sר ָמ 9רה ֶא e
ר־ל˚׃
ְִ Ôד wבר יְ הו 9ה ֲא ›sר ִֽ Êֶ Ë
ו[ ֲ ַÌח ֽבֹ›Í׃

28

27

ת־ה ֲח ֑מ˚ר
›Í־לי Vא ַ
ל־Êנָ יו֙ ֵלא ֔מֹר ִח ְב b
וַ יְ ַד •Êר ֶא ָ

וַ ֵֶ֗ Ìל> וַ ְ ִÌמ jצא ֶאת־נִ ְב ָלת˚֙ ֻמ ְ› mל ֶכת ֶַ Ë֔ ֶ Êר> ‡ו ֲחמ˚ר֙ וְ Oה ַא ְר ֵ֔יה ע ְֹמ bדים Jא ֶצל

ת־ה ֲח ֽמ˚ר׃
ת־הֵ ְÚב ָ֔לה וְ ֥ל ֹא ָ› )בר Vא ַ
א־אכ tל Lה ַא ְריֵ ה֙ ֶא ַ
ַהֵ ְÚב qלה ֽל ֹ ָ

29

וַ ‚ָ֨ ִÌא ַהִ֜ ָÚביא

ל־עיר֙ ַהe ָÚביא ַה֔ ֵ ָÎקן
יבה Íוַ ֗ ָÌב ֹא ֶא ִ
ל־ה ֲח ֖מ˚ר וַ יְ ִ› Y
י›־ה ֱאלֹ̀הים וַ _ ִÚ ַÌחהV Íא ַ
ֶאת־נִ ְב €לת ִא ָ
Íל ָק ְב ֽר˚׃
ִל ְס ֹ֖ıד ְ

30

וַ  wÚ ַÌח ֶאת־נִ ְב ָל ֖ת˚ ְִ Êק ְב ֑ר˚ וַ ְ ִÌס ְ֥ ıדָ Íע 9ליו ֥ה˚י ָא vחי׃

31

וַ יְ ִהי֮ ַא ֲח Jרי

מ˚תי֙ ְÍק ַב ְר ˙mם א ִֹ֔תי ֶַ ˜֕ ֶ Êבר ֲא •›ר Wאי› ָה ֱאל ֹbהים
ל־Êנָ יו֙ ֵלא ֔מֹר ְִ Ê
אמר ֶא ָ
ָק ְב ֣ר˚ אֹת˚֒ וַ ֶ֤ ֹ Ì
ת־ע ְצמ ֹLתי׃
ָק ֣בÍר ֵ֑֚ ˚Êא ֶצל ַע ְצמ ָֹ֔תיו ַה bÚיחֶ Íא ַ

32

ִÔי֩ ָה ֹ֨יה יִ ְה ֶ֜יה ַה ָָ֗ Ëבר ֲא @›ר ָק ָרא֙

ל־˙J Êי ַה ָ֔ Êמ˚ת ֲא ^›ר ְָ Êע _רי
ית־אל וְ ַעל ֙ ָָ Ô
ל־ה ִמּזְ Êiחֲ hא ›mר ְ‰ Êב Y
הוה ַע ַ
ְִ Êד dבר יְ ָ ֔
› ְֹמ ֽר˚ן׃

פ

33

א־›ב יָ ָר ְב 9עם ִמ ְַ Ëר ָ֣ ˚Ôה ָר qעה ֠ ַו›ָ ָÌב וַ ַ ַ֜ Ìע‡
ַא ַחר֙ ַה ָO Ëבר ַה ֶ֔Îה ֽל ֹ ~

57

מלכים א

יהי ֲֹ Ôהנ_ י ָב ֽמ˚ת׃
ִמ ְק ֤צ˚ת ָה ָעם֙ ֲֹ Ôהנ Jי ָב ֔מ˚ת Vה ָח ֵפץ֙ יְ ַמ Jלּא ֶאת־יָ ֔ד˚ וִ b
Íל ַה ְ› ִ֔מיד ֵמ )על ְıנ_ י ָה ֲא ָד Lמה׃
Íל ַה ְכ ִחיד֙ ְ
ַה ֶ֔Îה ְל ַח )Ïאת ÊJית יָ ָר ְב qעם ְ
J Êָ 1 14עת ַה ִ֔היא ָח 9לה ֲא ִב ~Ìה ֶבן־יָ ָר ְב Lעם׃

2
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וַ יְ ִהי֙ ַO Ëָ Êבר

פ

אמר יָ ָר ְב ָ֜עם ְל ִא ְ› ֗˙˚ ֤ק ִÍמי נָ א֙
וַ ֶ֨ ֹ Ì

ה־›ם֙ ֲא ִחOÌה
]א ְ˙[ Jא ֶ›ת יָ ָר ְב qעם וְ ָה dל ְכ ְ˙ ִ› ֗ל ֹה ִהָ ֵÚ
י־א ִ˙י )
וְ ִה ְ› ַ˙ ִ֔Úית וְ ֣ל ֹא יְ ‰ד ֔עַ Ôִ Í
3

ל־ה ~עם ַהVÎה׃
Íא־ד Êsר ָע Šלי ְל ^מ ֶל> ַע ָ
ַהִ֔ ָÚביא ֽה ִ

וְ ָל dק ַח ְ˙ ְ֠Êיָ ֵד> ֲע ָ‡ ָ ֨רה Žל ֶחם וְ נִ ֻ˜̀דים

Íבאת ֵא qליו ֚הÍא יַ  eÁיד ָ֔ל> ַמה־ְ vÌהי^ ה ַלַ LÚער׃
ַÍב ְק ”Êק ְ) Ëב› O

4

וַ ַ ˙tע‡ ֵÔן֙ Jא ֶ›ת יָ ָר ְב ָ֔עם

וַ ָ˙ ָ֙קם֙ וַ ֶ ˙Jל> ִ› ֔ל ֹה וַ ָ˙ ֖ב ֹא ÊJית ֲא ִחqÌה וַ ֲא ִח֙ ָÌהֽ ֙Íל ֹא־יָ ֣כֹל ִל ְר ֔א˚ת ̀Ôי ~קמֵ Íעינ 9יו
ִמ ֵ‚ ֽיב˚׃

ס

5

ל־א ִח ָ ֗Ìהִ Íה JÚה Jא ֶ›ת יָ ָר ְב ָ֡עם ָO Êאה ִל ְדרֹ›֩ ָָ֨ Ëבר ֵמ ִע ְמּŸ
יהוה ָא dמר ֶא ֲ
וַ ָ ֞

יהי ְכב ָֹ֔א Èוְ bהיא ִמ ְתנַ ֵL Ôרה׃
ל־Êנָ  vÔ ֙Èי־ח ֹmלה ֔הÍא ָֹ֥ Ôזה וְ ָכז^ה ְ˙ ַד ÊJר ֵא Fל ָיה וִ e
ֶא ְ
6

אמר ִ֖ ֹÊאי Jא ֶ›ת יָ ָר ְב qעם Oל ָמּה
֙יה ָO Êאה ַב ֶַ֔ ıתח וַ ֶ֕ ֹ Ì
ת־ק˚ל ַרגְ ֶל ָ ֙
וַ יְ ִהי֩ ִכ ְ› ֨מֹעֲ hא ִח ָ ֜Ìהֶ Íא ֤

ֶ֗Îה ַ֚א ְ˙ ִמ ְתנַ ֵ֔ ָ Ôרה וְ Oאנ ִֹ֔כי ָ› ֥לÍחֵ hא )ליִ > ָק ›Lה׃

7

ה־א tמר יְ הוָ ה֙
ְל ִ֞כי ִא ְמ eרי ְליָ ָר ְב ָ֗עם ָֽ ֹÔ

ֱאל ֹJהי יִ ְ‡ ָר ֵ֔אל י ַŠען ֲא ›sר ֲה ִרימ ֹbתיִ Xמ ֣˙˚> ָה qעם וָ ֶא ֶ˙נְ  œנָ ִ֔גיד )על ַע Wמּי יִ ְ‡ ָר ‰אל׃
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8

א־ה ִ ֜י ָית ְַ Ôע ְב Ëeי ָד ִ ֗וד ֲא ֶ›ר֩ ָ› ַ֨מר
ת־ה ַמּ ְמ ָל ָכה֙ ִמ ÊJית ָ֔ ִ Ëוד וָ ֶא ְ˙נ^ ָה qל> וְ ֽל ֹ ָ
וָ ֶא ְק tרע ֶא ַ

ל־ל ָב ֔ב˚ ַל ֲע ֕‡˚ת )רק ַה›~ ָÌר ְֵ Êעינ Lי׃
ר־ה tל> ַא ֲח ַרי֙ ְָ Êכ ְ
ִמ ְצ ַ֜Œתי וַ ֲא ֶ› ָ

9

וַ ַ ˙Oרע ַל ֲע ֔‡˚ת

ה־לֱּ ֩Xאל ִֹ֨הים ֲא ֵח Rרים ַÍמ ֵÛכ˚ת֙ ְל ַה ְכ ִע ֵ֔יסנִ י וְ א ֹWתי
ר־הי֣ ְ Íל ָפנ Fי Xוַ ֵ֡˙ ֶל> וַ ַ˙ ֲע ֶ‡ ְ
ִמ ֹ֖Ôל ֲא ֶ› ָ
ִה ְ› )ל ְכ ָ˙ ַא ֲח _רי גַ X VÍ׃

10

ס

ל־Êית יָ ָר ְב ָ֔עם וְ ִה ְכ ַר ˙Rי
ָל ֵ֗כן ִהנְ ִ֨ני ֵמ Rביא ָר ָעה֙ ֶא J

Íב ַע ְר ִ˙י֙ ַא ֲח Jרי ֵבית־יָ ָר ְב ָ֔עם ֲַ Ôא •›ר
ְליָ Lר ְב ָעם֙ ַמ ְ› ˙eין ְִ֔ Êקיר ָע ֥צÍר וְ ָעז֖ Íב ְÊיִ ְ‡ ָר Yאל v
11

ד־˙ ֽמּ˚׃
יְ ַב _ער ַה9 ָÁלל ַע ֻ

יÄכ ֣לַ Íה ְָ Ôל ִ֔בים וְ ַה ֵמּת֙ ַ֔ ֶ ‚ָ Êדה
ַה ֵ֨מּת ְליָ Lר ְב jעם ִָ Êעיר֙ ְ

יÄכ ֖ל֣ Íע˚ף ַה ָ· qמ יִ ם  WÔי יְ הו 9ה ִÊ‰ Ëר׃
ְ
Íמת ַהֶ LÌלד׃
ָה bע ָירה _

13

12

ית> ְÊב ~ֹאה ַרגְ Šל יִ >
וְ wא ְ˙ ֖ק ִÍמי ְלכ eי ְל ֵב Y

דÍ־ל˚ ָכל־יִ ְ‡ ָר ֵאל ֙ וְ ָק ְב ֣ר Íא ֹ֔ת˚  vÔי־זmה ְל ַב ֔ ˚Ëיָ ֥ב ֹא
וְ Lס ְפ ֤

א־ב˚ ָO Ëבר ֗ט˚ב ֶאל־יְ הוxה ֱאל _ֹהי יִ ְ‡ ָר iאל ְ_ Êבית יָ ָר ְב Lעם׃
ל־ק ֶבר י ַdען נִ ְמ ָצ ֞
ְליָ ָר ְב 9עם ֶא q
14

Íמה
ת־Êית יָ ָר ְב 9עם זmה ַה˚ ֑Ìם ^
הוה ֥ל˚ ֶמ ֶ֙לַ Qעל־יִ ְ‡ ָר ֵ֔אל ֲא ›sר יַ ְכ̀רית ֶא _
וְ ֵה ִקים֩ יְ ָ ֨

ם־ע ָ˙ה׃
L ַÁ

15

הוה ֶאת־יִ ְ‡ ָר ֵ֗אל ֲַ Ôא ֶ֨›ר יָ נ֣ Íד ַה ָ˜נֶ ה֮ ַַ Êמּיִ ם֒ וְ נָ dת› ֶאת־יִ ְ‡ ָר ֵ֗אל
וְ ִה ָ֨Ôה יְ ָ ֜

˚Ïבה ַהÄÎת֙ ֲא @›ר נָ ַתן֙ ַל ֲא ֣ב ֵ˚ת ֶ֔יהם וְ זֵ 9רם ֵמ Jע ֶבר ַלq ָÚהר ַ ֗י ַען ֲא @›ר ָע‡֙Í
֠ ֵמ ַעל ָה ֲא ָד ָ֨מה ַה j
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ת־א ֵ ›Jר ֶ֔יהם ַמ ְכ ִע bיסים ֶאת־יְ הו Lה׃
ֶא ֲ
ָח ָ֔טא וַ ֲא ›sר ֶה ֱח bטיא ֶאת־יִ ְ‡ ָר ‰אל׃
ף־ה )Êיִ ת וְ ַהַ wÚער ‰מת׃
ָ~ Êאה ְב ַס ַ

18

16

17

וְ יִ ˙iן ֶאת־יִ ְ‡ ָר Yאל ִÊגְ ַ֞לל ַח ֹ֤Ïאות יָ Lר ְב ָעם֙ ֲא ›mר

וַ ָ˙ ָ֙קם֙ Jא ֶ›ת יָ ָר ְב ָ֔עם וַ ֶ ˙iל> וַ ָ˙ ֣ב ֹא ִת ְר qצ ָתה ̀היא

דÍ־ל˚ ָÔל־יִ ְ‡ ָר Yאל ְִ Ôד tבר יְ הוָ ה֙
וַ ְ ִÌק ְ֥ Êר Íא ֹ֛ת˚ וַ ְ ִÌס ְ֖ ı

ד־ע ְב ֲ֖ ˚Ëא ִח ~Ìהַ Íהv ָÚביא׃
ֲא ›mר ִÊֶ֔ Ëר ְÊיַ ַ

19

וְ יֶ ֶ֙תר֙ ְִ Ëב Jרי יָ Lר ְב ָ֔עם ֲא ›sר נִ ְל )חם וַ ֲא ›mר

ל־ס ֶפר ְִ Ëב _רי ַהb ָÌמים ְל ַמ ְלכ_ י יִ ְ‡ ָר ‰אל׃
תÍבים ַע }
ָמ qל> ִה OÚם ְִ֗ Ô

20

וְ ַהִ ָÌמים֙ ֲא ›mר ָמ dל>

ם־אב ָֹ֔תיו וַ ְ ִÌמ ֛ל ֹ> נָ ~דב ְÊנ֖ ˚ ַ˙ ְח ˙Lיו׃
˙) ›Íיִ ם ָ›נ qה וַ Ôַ ›ְ ִÌב֙ ִע ֲ
יָ ָר ְב ָ֔עם ֶע ְ‡ Wרים ְ
21

פ

ן־א ְר ָe Êעים וְ ַא dחת ָ›נָ ה֩ ְר ַח ְב ָ֨עם ְָ Êמ ְל ֜כ˚
יהÍדה ֶַ Ê
ן־›ל ֹ ֔מֹה ָמ )ל> q Êv
ְÍר ַח ְב ָעם֙ ְֶ Ê

ת־› ֥מ˚ ָ›ם֙
הוה ָל ֨‡Íם ֶא ְ
ר־ַ֨ Êחר יְ ָ ֜
ירַ֗ ›Íל ִם ֠ ָה ִעיר ֲא ֶ› ָ
ַ֨ ›ֲ ֽÍבע ֶע ְ‡ _רה ָ›נ Oה ׀ ָמ dל> ִָ Ê
ִמֹÔל ֙ ִ› ְב Jטי יִ ְ‡ ָר ֵ֔אל וְ ›Jם ִא ֔מּ˚ נַ ֲע 9מה ָה ַעמֹּנ vית׃

22

הÍדה ָה )רע ְֵ Êעינ Jי יְ הוqה
וַ €ַ Ìע‡ יְ x

ÄÏתם ֲא ›sר ָח LטאÍ׃
וַ יְ ַקנְ ֣א Íא ֹ֗ת˚ ִמֹÔל ֙ ֲא ›mר ָע ֣‡ֲ Íאב ָֹ֔תם ְַ Êח 9

23

וַ ְ ִÌבנ֨  Íגַ ם־̂ה ָמּה ָל •הם

ל־עץ ַר ֲענ Lן׃
ָ֥ Êמ˚ת ַÍמ ֵˆ ֖ב˚ת וַ ֲא ֵ› 8רים ַ֚על ָÔל־ְ ִÁב Oעה גְ ב ָֹ֔הה וְ )ת ַחת ָ_ Ô

24

ם־ק iד›
וְ גַ ָ

הוה ִמ ְıנ iי ְÊנ_ י יִ ְ‡ ָר ‰אל׃
ה˚רי› יְ ָ ֔
˚Áים ֲא ֶ›ר֙ e
˙˚ע ֣בֹת ַה ִ ֔
ָהיOה ָב qא ֶרץ ָע ֗‡Ôְ Íכֹל ֙ ַה ֲ
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25

>־מ ְצ )ריִ ם
י›ק[ Vמ ֶל ִ
]› w
››Íק ִ
ַ
י›ית ַל mמּ ֶל> ְר ַח ְב qעם ָע xלה
וַ יְ ̀הי ַ·ָ Êנ~ ה ַה ֲח ִמ b

רL ›Íל ִם׃
ַעל־יְ ָ

26

ת־ה ֹ֖Ôל
ת־א ְ˚צר˚ת֙ ÊJית ַה ֶ֔מּ ֶל> וְ ֶא ַ
הוה וְ ֶא ֽ
וַ ˜֞ ַ ִÌח ֶאת־א ְֹצ ֣ר˚ת ֵÊית־יְ ָ ֗

ל־מגִ  JÚי ַהָ֔ ָÎהב ֲא ›sר ָע ‡9ה ְ›ל ֹ ֽמֹה׃
ת־ָ Ô
ָל qקח וַ ˜ַ ִÌח֙ ֶא ָ

27

וַ ַ ַ֨ Ìע‡ ַה @מּ ֶל> ְר ַח ְב ָעם֙ ַ˙ ְח ָ֔˙ם

ָמגִ  iÚי נְ ֑חֹ ֶ›ת וְ ִה ְפ ִ֗קיד ַעל־יַ ד֙ ָ‡ Jרי ָה ָר ִ֔צים ַה ֣·ֹ ְמ ִ ֔רים ^ַ ıתח _Êית ַה Vמּ ֶל>׃

28

וַ יְ ̀הי

ל־˙א ָה ָר vצים׃
י־ב ֹא ַה ^מּ ֶל> ÊJית יְ הוqה יִ ָ‚אÍם֙ Lה ָר ִ֔צים וֶ ֱה ִ› ֖יבÍם ֶא ~
ִמ ֵ֥ Ë

29

וְ י ֶ•תר

ל־ס ֶפר ְִ Ëב _רי ַהb ָÌמים ְל ַמ ְלכ_ י
תÍבים ַע }
לÄ־ה ָמּה ְכ ִ֗
ל־א ›mר ָע ‡qה ֲה J
ְִ Ëב _רי ְר ַח ְב 9עם וְ ָכ ֲ
הÍדה׃
יְ L

30

ל־הv ָÌמים׃
Íבין יָ ָר ְב 9עם ַָ Ô
ין־ר ַח ְב xעם _
ִÍמ ְל ָח ָ֨מה ָהיְ aתה ֵב ְ

31

וַ Ôַ֨ ›ְ ִÌב

ם־אב ָֹתיו֙ ְe Êעיר ָ֔ ִ Ëוד וְ ›Jם ִא ֔מּ˚ נַ ֲע 9מה ָה ַעמֹּנ 8ית וַ ְ ִÌמ ֛ל ֹ>
ם־אב ָֹ֗תיו וַ • ˜ָ ִÌבר ִע ֲ
ְר ַח ְב ָ֜עם ִע ֲ
ֲא ִב ~Ìם ְÊנ֖ ˚ ַ˙ ְח ˙Lיו׃
15
2

1

פ

הÍדה׃
ִÍב ְ›נַ ת֙ ְ›מֹנ mה ֶע ְ‡ ֵ ֔רה ַל ^מּ ֶל> יָ ָר ְב Oעם ֶÊן־נְ qבט ָמ wל> ֲא ִב 9Ìם ַעל־יְ L

י› ֽל˚ם׃
ת־א ִב ָ
ירq ›Íל ִם וְ ›Jם ִא ֔מּ˚ ַמ ֲעכ 9ה ֲַ Ê
ָ› ֣ל ֹ› ָ› ִ֔נים ָמ )ל> ִָ Ê

3

ל־ח ֹ֥Ïאות
וַ ֵֶ֕ Ìל> ְָ Êכ ַ

לÄ־ה ָ ֨יה ְל ָב ֤ב˚ ָ› ֵלם֙ ִעם־יְ הוOה ֱאל ָֹ֔היו ְִ Ôל )בב ָËו Wד ָא vביו׃
ָ
ר־ע ‡Oה ְל ָפנ qיו וְ
ָא bביו ֲא ֶ› ָ
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4

ת־Êנ˚֙ ַא ֲח ָ ֔ריו
ירq ›Íל ִם ְל ָה Rקים ֶא ְ
הוה ֱאל ~ֹהיו ֛ל˚ נ bיר ִָ Ê
ִ֚Ôי ְל dמ ַען ָ֔ ִ Ëוד נָ ַתן֩ יְ ָ ֨

רL ›Íל ִם׃
ְ ֽÍל ַה ֲע bמיד ֶאת־יְ ָ

5

א־סר ִמ ֹ֣Ôל
ת־ה›9 ָÌר ְֵ Êעינ Jי יְ הוqה וְ ֽל ֹ ָ֞
ֲא ֶ֨›ר ָע ~‡ה ָד̀וד ֶא ַ

אÍר ~Ìה ַה ִח ˙vי׃
ר־צ ָ ֗ÍהֹÔ֚ Íל יְ Jמי ַח ָ ֔Ìיו ַ ֕רק ְִ Êד )בר ִ
ֲא ֶ› ִ
Íבין יָ ָר ְב 9עם ָÔל־יְ _מי ַח LÌיו׃
_

7

6

ין־ר ַח ְב xעם
ִÍמ ְל ָח ָ֨מה ָהיְ aתה ֵב ְ

˚א־הם
ל־א ›mר ָע ָ֔‡ה ֲה ֽל J
וְ ֶ֨י ֶתר ְִ Ëב •רי ֲא ִב ָÌם֙ וְ ָכ ֲ

Íבין
הÍדה ִÍמ ְל ָח ~מה ָהיְ xתה _Êין ֲא ִב 9Ìם _
ל־ס ֶפר ְִ Ëב _רי ַהb ָÌמים ְל ַמ ְלכ Jי יְ q
תÍבים ַע }
ְִ֗ Ô
יָ ָר ְב Lעם׃

8

ַ˙ ְח ˙Lיו׃

פ

9

10

ם־אב ָֹ֔תיו וַ ְ ִÌק ְ֥ Êר Íא ֹ֖ת˚ ְe Êעיר ָËו8ד וַ ְ ִÌמ ֛ל ֹ> ָא ~סא ְבנ֖ ˚
וַ  tÔ›ְ ִÌב ֲא ִב ָÌם֙ ִע ֲ

הÍדה׃
ִÍב ְ›נ dת ֶע ְ‡ ִ ֔רים ְליָ ָר ְב 9עם mמ ֶל> יִ ְ‡ ָר Yאל ָמ wל> ָא 9סא sמ ֶל> יְ L

י› ֽל˚ם׃
ת־א ִב ָ
ירq ›Íל ִם וְ ›Jם ִא ֔מּ˚ ַמ ֲעכ 9ה ֲַ Ê
וְ ַא ְר ָR Êעים וְ ַא ַחת֙ ָ› ָ֔נה ָמ )ל> ִָ Ê
12

ָא xסא ַה›9 ָÌר ְֵ Êעינ Jי יְ הוqה ְָ Ôדו bד ָא vביו׃
ל־הֻ ִÁלּ ִ֔לים ֲא ›sר ָע ֖‡ֲ Íאב ֹLתיו׃
ת־ַ Ô
ֶא ָ

13

11

וַ €ַ Ìע‡

ן־ה qא ֶרץ וַ ַ֙ ָÌסר֙
וַ ֲ ַÌע _בר ַה ְ˜ ֵד ›bים ִמ ָ

ירה
ת־מ ֲעכ Oה ִא ֗מּ˚ וַ יְ ִס ֶר ָ ֙֙ה ִמִ ְÁב ָ ֔
וְ ג dם ׀ ֶא ַ

ת־מ ְפ ַל ְצ ָ֔˙ Èוַ ֖ ‡ְ ִÌרֹף ְÊנַ wחל ִק ְד ֽר˚ן׃
ר־ע ְ‡ ~תה ִמ ְפ ^ל ֶצת ָל ֲא ֵ› qרה וַ ְ ִÌכ ֤רֹת ָא ָסא֙ ֶא ִ
ֲא ֶ› ָ
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14

ב־א ָ֗סא ָהי~ ה ָ› }לם ִעם־יְ הו 9ה ָÔל־יָ Lמיו׃
לÄ־סרd Íרק ְל ַב ָ
q
וְ ַה ָ֖ Êמ˚ת

15

וַ ֵ ָÌבא֙

ת־ק ְד ›Jי ָא ִ֔ביו וְ ָק ְד›˚ ]וְ ָק ְד ›iי[ ÊJית יְ הוqה ֶ sÔסף וְ זָ 9הב וְ ֵכ vלים׃
ֶא ָ
16

יהם׃
Íבין ְַ Êע ~›א Vמ ֶל>־יִ ְ‡ ָר iאל ָÔל־יְ ֵמ V
ִÍמ ְל ָח ָ֨מה ָהיְ ָ֜תה ÊJין ָא ָ֗סא }
17

ת־ה ָר qמה ְל ִב ְל ִ֗˙י ֵ֚˙ת
הÍדה וַ ֶ bÌבן ֶא ָ
וַ ַ ַ֨ Ìעל ְַ Êע ›jא Vמ ֶל>־יִ ְ‡ ָר ֵאל ֙ ַעל־יְ ָ ֔

הÍדה׃
י ֹJצא וָ ָ֔בא ְל ָא 9סא sמ ֶל> יְ L

18

˚Úת eרים ׀
ל־ה ֶֶ֨ Ôסף וְ ַהָ֜ ָÎהב [ה ָ
ת־ַ Ô
וַ ˜d ִÌח ֠ ָא ָסא ֶא ָ

ד־ע ָב qדיו וַ ָ ›ְ ִÌל ֵ֞חם
]ה ֶ֔מּ ֶל>[ ו[ ˙ְ ִÌנ iם ְÊיַ ֲ
ת־א ְ˚צר˚ת֙ ÊJית ֶמ ֶל> ַ
הוה וְ ֶא ֽ
א˚צ ֣ר˚ת ֵÊית־יְ ָ ֗
ְְ Ê
ן־חזְ י˚ן֙ mמ ֶל> ֲא ָ ֔רם ַה›ֹ_ Ìב ְַ Êד ^מּ ֶ‡ק ֵלא ֽמֹר׃
ן־ט ְב ִר ֤מֹּן ֶֶ Ê
ן־ה ַדד ֶַ Ê
ל־ֲ ֠ Ê
ַה mמּ ֶל> ָא ָ֗סא ֶא ֶ
19

Íבין ָא 8ביִ Xה ֵÚה֩ ָ› ַ֨ל ְח ˙vי ְל• ֨›ֹ ַחד֙ ֶ mÔסף וְ זָ ָ֔הב Jל>
ְִ Êרית֙ ֵÊינ eי ֵÍב ֶ֔ינÊ_ Xין ָא bבי J

ת־ְ Êע ›Oא Vמ ֶל>־יִ ְ‡ ָר ֵ֔אל וְ יַ ֲע ^לה ֵמ ָע Lלי׃
ת־v Êר ְיתֶ ֙Xא ַ
ָה ֵ֗פ ָרה ֶא ְ

20

ן־ה ַ ֜דד
וַ ַ֨ ›ְ ִÌמע ֲֶ Ê

ת־ע˚ ֣Ìן
ל־ע Jרי יִ ְ‡ ָר ֵ֔אל וַ ֶ Q ַÌא ִ
ת־‡ ֵ ֨רי ַה ֲחיָ Rלים ֲא ֶ›ר־ל˚֙ ַע ָ
ל־ה mמּ ֶל> ָא ָ֗סא ֠ ַוַ ›ְ ִÌלח ֶא ָ
ֶא ַ
ל־א ֶרץ נַ ְפ ָ˙ vלי׃
ל־Ôנְ ֔ר˚ת )על ָs Ô
ית־מ ֲעכ qה וְ ֵאת֙ ִָ Ô
ת־Ëן וְ iאת ָא Jבל ַ Ê‰
וְ ֶא ָ ֔
ִ֣ ›ְ Ôמֹעְ Êַ hע ָ֔›א וַ ְ ֶÌח ַ ֕Ëל ִמ ְÊנ֖ ˚ת ֶאת־̃ה ָר qמה וַ ›ֶ iÌב ְִ Êת ְר Lצה׃
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22

21

ו[ יְ ִהי֙

וְ ַה ֶ֨מּ ֶל> ָא ָ֜סא ִה ְ› Rמיעh

מלכים א

ת־ע ֶ֔צ ָיה ֲא ›sר ָÊנ 9ה ְַ Êע ›qא וַ Rֶ Ìבן
ת־א ְבנ• י Lה ָר ָמה֙ וְ ֶא ֵ
הÍדה֙ Jאין נָ ִ֔קי וַ ֞ ‡ְ ִÌאֶ Íא ַ
ת־Ôל־יְ ָ
ֶא ָ
ת־ה ִמּ ְצ ıLה׃
ָÊם֙ ַה mמּ ֶל> ָא ָ֔סא ֶאת־ַ sÁבע ִÊנְ יָ bמן וְ ֶא ַ

23

י־א ָסא
ל־ְ Ëב ‰ר ֠ ָ
וְ mי ֶתר ִָ Ô

ל־ס ֶפר
תÍבים ַע }
א־ה ָמּה ְכ ִ֗
ל־א ›mר ָע ָ֗‡ה וְ Vה ָע ִרים֙ ֲא ›mר ָָ֔ Êנה ֲה ֽל ֹ J
וְ ָכל־֨ ְÁב ָÍר ֜ת˚ וְ ָכ ֲ
24

ת־רגְ Lליו׃
הÍדה ַ֚ רק ְל Jעת זִ ְקנָ ֔ת˚ ָח 9לה ֶא ַ
ְִ Ëב _רי ַהb ָÌמים ְל ַמ ְלכ Jי יְ q

וַ  tÔ›ְ ִÌב ָא ָסא֙

ה˚› ~פט ְÊנ֖ ˚ ַ˙ ְח ˙Lיו׃
ם־אב ָֹ֔תיו ְb Êעיר ָËוeד ָא 8ביו וַ ְ ִÌמ ֛ל ֹ> יְ ָ
ם־אב ָֹ֔תיו וַ ֵ ˜ָ ִÌבר֙ ִע ֲ
ִע ֲ
25

פ

הÍדה וַ ְ ִÌמ ֥ל ֹ>
וְ נָ Oדב ֶÊן־יָ ָר ְב ָ֗עם ָמ ַלַ Qעל־יִ ְ‡ ָר ֵ֔אל ִ›ְ Êנ dת ְ› ַ֔˙יִ ם ְל ָא 9סא mמ ֶל> יְ q

ַעל־יִ ְ‡ ָר iאל ְ›נָ Lתיִ ם׃

26

את˚ ֲא ›sר
וַ wַ Ìע‡ ָה )רע ְֵ Êעינ Jי יְ הוqה וַ ֶ֙ ֵÌלm Êְ Qד ֶר> ָא ִ֔ביו ְ ֨Íב ַח ָ֔ Ï

ֶה ֱח bטיא ֶאת־יִ ְ‡ ָר ‰אל׃

27

שכר וַ  JÔ ַÌהַ Íב ְע ָ֔›א
ן־א ִח ָÌה֙ ְל Jבית יִ ָ‚ ָ֔
וַ ְ ִÌק ֨›ֹר ָע ָ֜ליו ְַ Êע ›jא ֶב ֲ

ְÊגִ ְ֖ Êת˚ן ֲא ›mר ַל ְִ ıל ְ› ˙8ים וְ נָ ָדב֙ וְ ָכל־יִ ְ‡ ָר ֵ֔אל ָצ bרים [על־ֽ Êְ ִÁת˚ן׃
הÍדה וַ ְ ִÌמ ֖ל ֹ> ַ˙ ְח ˙Lיו׃
ִ›ְ Êנ dת ָ› ֔ל ֹ› ְל ָא 9סא mמ ֶל> יְ q

29

28

וַ יְ ִמ Jתהַ Íב ְע ָ֔›א

ל־Êית
ת־J Ô
וַ יְ eהי ְכ ָמ ְל ֗כ˚ ִה ָÔה֙ ֶא ָ

הוה ֲא ›mר ִÊֶ֔ Ëר
ד־ה ְ› ִמ ֑ד˚ ְִ Ôד dבר יְ ָ ֔
א־ה ְ› ‘איר ָÔל־נְ ָ› xמה ְליָ ָר ְב 9עם ַע ִ
יָ ָר ְב ָ֔עם ֽל ֹ ִ
ד־ע ְב ֲ֖ ˚Ëא ִח ~Ìה ַה ִ·יל ֹנ vי׃
ְÊיַ ַ

30

ל־ח ֹ֤Ïאות יָ ָר ְב ָעם֙ ֲא ›mר ָח ָ֔טא וַ ֲא ›sר ֶה ֱח bטיא
ַע ַ
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31

ֶאת־יִ ְ‡ ָר Yאל ְַ Êכ ְע ֕ס˚ ֲא ›mר ִה ְכ ִ֔עיס ֶאת־יְ הו 9ה ֱאל _ֹהי יִ ְ‡ ָר ‰אל׃

וְ י ֶ•תר ְִ Ëב _רי נָ 9דב

ל־ס ֶפר ְִ Ëב _רי ַהb ָÌמים ְל ַמ ְלכ_ י יִ ְ‡ ָר ‰אל׃
תÍבים ַע }
לÄ־הם ְִ֗ Ô
ל־א ›mר ָע ‡qה ֲה J
וְ ָכ ֲ
32

יהם׃
Íבין ְַ Êע ~›א Vמ ֶל>־יִ ְ‡ ָר iאל ָÔל־יְ ֵמ V
ִÍמ ְל ָח ָ֨מה ָהיְ ָ֜תה ÊJין ָא ָ֗סא }
33

ל־Ôל־יִ ְ‡ ָר ֵאל ֙
ן־א ִח Ìjה ַע ָ
הÍדה ֠ ָמ ַל> ְַ Êע ָ֨›א ֶב ֲ
ִ›ְ Êנ dת ָ› ֔ל ֹ› ְל ָא 9סא mמ ֶל> יְ q
34

ְִ Êת ְר ָ֔צה ֶע ְ‡ Wרים וְ ַא ְר )Êע ָ›נ Lה׃

את˚ ֲא ›sר ֶה ֱח bטיא ֶאת־יִ ְ‡ ָר ‰אל׃
ְ ֨Íב ַח ָ֔ Ï
16

1

פ

וַ wַ Ìע‡ ָה )רע ְֵ Êעינ Jי יְ הוqה וַ ֶ֙ ֵÌלm Êְ Qד ֶר> יָ ָר ְב ָ֔עם
ס

ל־ְ Êע ›9א ֵלא ֽמֹר׃
ן־ח ָ֔ננִ י ַע ַ
וַ יְ Rהי ְד ַבר־יְ הוָ ה֙ ֶאל־יֵ ֣הÍא ֶב ֲ

2

ַ ֗י ַען ֲא @›ר ֲה ִרימ ִֹת֙י֙X

ת־ע eמּי
ן־ה ָע ָ֔פר וָ ֶא ֶ˙נְ  œנָ ִ֔גיד )על ַע eמּי יִ ְ‡ ָר Yאל וַ ֶ ˙Jל> ׀ ְm Êד ֶר> יָ ָר ְב ָ֗עם ו[ ַ˙ ֲח ִטא֙ ֶא ַ
ִמ m
3

ÄÏתם׃
יִ ְ‡ ָר ֵ֔אל ְל ַה ְכ ִע iיס נִ י ְַ Êח L
ת־ְ Êית‚ ְi Ôבית יָ ָר ְב ~עם ֶÊן־נְ Lבט׃
ֶא J
יÄכ ֖ל֥ Íע˚ף ַה ָ· Lמיִ ם׃
ַ֔ ֶ ‚ָ Êדה ְ

5

ִהנְ נ Wי ַמ ְב̀עיר ַא ֲח _רי ַב ְע ›9א וְ ַא ֲח Jרי ֵב ֑ית˚ וְ נַ Lת ִ˙י֙
4

Äכ ֖לַ Íה ְָ Ôל 8בים וְ ַה _מּת ל˚֙
ַה •מּת ְל ַב ְע ָ›א֙ ִָ֔ Êעיר יֽ ְ

לÄ־הם
וְ ֶ֨י ֶתר ְִ Ëב _רי ַב ְע ›xא וַ ֲא ›sר ָע ‡9ה Íגְ ֽב ָÍר ֑ת˚ ֲה J

ל־ס ֶפר ְִ Ëב _רי ַהb ָÌמים ְל ַמ ְלכ_ י יִ ְ‡ ָר ‰אל׃
תÍבים ַע }
ְִ֗ Ô
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6

ם־אב ָֹ֔תיו
וַ  tÔ›ְ ִÌב ְַ Êע ָ›א֙ ִע ֲ

מלכים א

וַ i ˜ָ ִÌבר ְִ Êת ְר qצה וַ ְ ִÌמ ֛ל ֹ> ֵא ~לה ְבנ֖ ˚ ַ˙ ְח ˙Lיו׃
7

ל־֜ Êית˚ וְ wעל
ל־ְ Êע ָ֨›א וְ ֶא ֵ
הוה ָהיָ ה֩ ֶא ַ
ן־ח ָ֜ננִ י ַהִ֗ ָÚביא ְַ Ëבר־יְ ָ ֡
וְ ַ֡גם ְÊיַ ד־יֵ ֨הÍא ֶב ֲ

הוה ְל ַה ְכ ִעיס˚֙ ְַ Êמ ֲע ‡Jה יָ ָ ֔דיו ִל ְהי֖ ˚ת ְJ Ôבית יָ ָר ְב qעם
ר־ע ‡Oה ׀ ְֵ Êעינ Jי יְ ָ ֗
ל־ה ָר Oעה ׀ ֲא ֶ› ָ
ָָ Ô
ר־ה 9Ôה א ֹֽת˚׃
וְ wעל ֲא ֶ› ִ
8

פ

ן־ְ Êע ›aא
הÍדה ֠ ָמ ַל> ֵא ָ֨לה ֶב ַ
ִַ֨ ›ְ Êנת ֶע ְ‡ Rרים וָ ֵ››֙ ָ› ָ֔נה ְל ָא 9סא mמ ֶל> יְ q

ַעל־יִ ְ‡ ָר }אל ְִ Êת ְר 9צה ְ›נָ Lתיִ ם׃

9

וַ ְ ִÌק ֤›ֹר ָע ָליו֙ ַע ְב ֣ ˚Ëזִ ְמ ִ ֔רי )‡ר ַמ ֲח eצית ָה qר ֶכב וְ ֤הÍא

ל־ה )Êיִ ת ְִ Êת ְר Lצה׃
ְב ִת ְר ָצה֙ › ֹmתה ִ› ֔˚Ôר ÊJית ַא ְר ָ֔צא ֲא ›sר ַע ַ

10

הÍדה וַ ְ ִÌמ ֖ל ֹ> ַ˙ ְח ˙Lיו׃
וַ יְ ִמ ֵ֔יתה›ְ Êִ Íנַ ת֙ ֶע ְ‡ eרים וָ ֶ֔› ַבע ְל ָא 9סא mמ ֶל> יְ q

וַ ֤ ָÌב ֹא זִ ְמ ִרי֙ וַ  JÔ ַÌהÍ
11

וַ יְ ִ֨הי ְב ָמ ְל ֜כ˚

א־ה ְ› Wאיר ֖ל˚ ַמ ְ› ˙eין ְ8 Êקיר וְ ג ֲֹא 9ליו
ל־Êית ְַ Êע ָ֔›א ֽל ֹ ִ
ת־J Ô
ל־ְ Ôס ֗א˚ ִה ָÔה֙ ֶא ָ
ְְ ›ִ Ôב ֣˙˚ ַע ִ
וְ ֵר ‰עהÍ׃

12

ל־ְ Êע ָ֔›א
ל־Êית ְַ Êע ›qא ְִ Ôד tבר יְ הוָ ה֙ ֲא ›mר ִÊm Ëר ֶא ַ
וַ J ›ְ ַÌמד זִ ְמ ִ ֔רי iאת ָJ Ô

ְÊי) ד יֵ ֥הÍא ַהv ָÚביא׃

13

ל־ח ֹ֣Ïאות ְַ Êע ָ֔›א וְ ַח ֹ֖Ïאות ֵא Oלה ְבנ֑ ˚ ֲא ›mר ָח ְט ֗א Íוַ ֲא @›ר
ֶ֚אל ַָ Ô

יהם׃
ֶה ֱח ִט֙יאֶ ֙Íאת־יִ ְ‡ ָר ֵ֔אל ְל ַה ְכ ִ֗עיס ֶאת־יְ הוxה ֱאל _ֹהי יִ ְ‡ ָר iאל ְַ Êה ְב ֵל V
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וְ י ֶ•תר ְִ Ëב _רי

1 Kings

ל־ס ֶפר ְִ Ëב _רי ַהb ָÌמים ְל ַמ ְלכ_ י יִ ְ‡ ָר ‰אל׃
תÍבים ַע }
˚א־הם ְִ֗ Ô
ל־א ›mר ָע ‡qה ֲה ֽל J
ֵא 9לה וְ ָכ ֲ
פ
15

הÍדה ָמ wל> זִ ְמ̀רי ִ› ְב wעת יָ bמים
ִ›ְ Êנַ ת֩ ֶע ְ‡ ִ ֨רים וָ ֶ֜› ַבע ָ› ָ֗נה ְל ָא ָסא֙ mמ ֶל> יְ ָ ֔

ְִ Êת ְר qצה וְ ָה Oעם ח ִֹ֔נים [על־֖ Êְ ִÁת˚ן ֲא ›sר ַל ְִ ıל ְ› ˙vים׃

16

וַ t ›ְ ִÌמע ָה ָעם֙ ַהחֹנ eים ֵלא ֔מֹר

ר־צ aבא
ת־ע ְמ ִ ֨רי ַ‡ ָ
ל־י ְ‡ ָר ֵאל ֶא ָ
ת־ה Fמּ ֶל> וַ ְ ַÌמ eלכ Íכִ ֠ L
ָק ›dר זִ ְמ ִ ֔רי וְ ג) ם ִה OÔה ֶא ַ
ַעל־יִ ְ‡ ָר }אל ַ˚ ֥ÌÊם ַה ֖הÍא [ַ Êמּ ֲחנ Vה׃
ל־˙ ְר Lצה׃
ַע ִ

18

17

וַ ֲ ַÌע sלה ָע ְמ̀רי וְ ָכל־יִ ְ‡ ָר _אל ִע ֖מּ˚ vמ֑ Êְ ִÁת˚ן וַ › ָÌצרÍ

ית־ה Fמּ ֶל>
ל־א ְר ֣מ˚ן ֵַ Ê
וַ יְ ִ֞הי ְִ Ôר ֤א˚ת זִ ְמ ִרי֙  vÔי־נִ ְל ְO Ôדה ָה ִ֔עיר וַ ֖ ָÌב ֹא ֶא ַ
19

ית־מ ֶל> ָi Êא› וַ ֽ ָÌמֹת׃
ת־• Ê
וַ ֨ ‡ְ ִÌרֹף ָע aליו ֶא ‰

ÄÏתיו֙[ ֲא ›mר ָח ָ֔טא
]ח ָ
ל־ח ָÏאת˚ ַ
ַע ַ

ַל ֲע ֥‡˚ת ָה )רע ְֵ Êעינ Jי יְ הוqה ָל ֶל ֶ֙כת֙ ְm Êד ֶר> יָ ָר ְב ָ֔עם ְÍב ַח ָÏאת˚֙ ֲא ›mר ָע ָ֔‡ה ְל ַה ֲח bטיא
ֶאת־יִ ְ‡ ָר ‰אל׃

20

ל־ס ֶפר
תÍבים ַע }
א־הם ְִ֗ Ô
וְ יֶ ֶ֙תר֙ ְִ Ëב Jרי זִ ְמ ִ ֔רי וְ ִק ְ› ֖ר˚ ֲא ›mר ָק ›qר ֲה ֽל ֹ J

ְִ Ëב _רי ַהb ָÌמים ְל ַמ ְלכ_ י יִ ְ‡ ָר ‰אל׃

פ

21

aאז יֵ ָח }לק ָה ~עם יִ ְ‡ ָר iאל ַל Yח ִצי ֲח ִ֨צי ָה ָ֜עם

֠ ָהיָ ה ַא ֲח ֵ ֨רי ִת ְבנ Rי ֶבן־ ִÁינַ ת֙ ְל ַה ְמ ִל ֔יכ˚ וְ ַה ֲח bצי ַא ֲח _רי ָע ְמ vרי׃

67

22

וַ ֱ ֶÌחזtק ָה ָעם֙ ֲא ›mר

מלכים א

ת־ה ָ֕עם ֲא ›sר ַא ֲח iרי ִ˙ ְבנ eי ֶבן־ ִÁינ ƒת וַ Oָ Ìמת ִ˙ ְב ִ֔ני וַ ְ ִÌמ ֖ל ֹ> ָע ְמ vרי׃
ַא ֲח Jרי ָע ְמ ִ ֔רי ֶא ָ
23

פ

הÍדה ָמ tל> ָע ְמ ִרי֙ ַעל־יִ ְ‡ ָר ֵ֔אל
ִ›ְ Êנַ ת֩ ְ›ל ִֹ֨›ים וְ ַא ַ֜חת ָ› ָ֗נה ְל ָא ָסא֙ mמ ֶל> יְ ָ ֔

›־›נ vים׃
ְ› _˙ים ֶע ְ‡ iרה ָ›נ qה ְִ Êת ְר 9צה ָמ wל> ֵ› ָ

24

ת־ה ~הר › ְֹמ ֛ר˚ן _מ ֶאת ^› ֶמר
וַ ִ ֶ֜ Ìקן ֶא ָ

ם־› ֶמר ֲאדֹנ iי
ת־›ם ָה ִעיר֙ ֲא ›mר ָָ֔ Êנה dעל ֶ› ֶ֔
ת־ה ָ֔הר וַ ְ ִÌק ָ ֗רא ֶא •
ְִ Êכ ְd Ôריִ ם ֶ qÔסף וַ ֶ֙ ִÌבן֙ ֶא ָ
ָה ~הר › ְֹמ ֽר˚ן׃

25

וַ ֲ ַÌע ‡sה ָע ְמ̀רי ָה )רע ְֵ Êעינ Jי יְ הוqה וַ ָ ַ֕ Ìרע ִמ ֹ֖Ôל ֲא ›sר ְל ָפנ Lיו׃

26

וַ ֵֶ֗ Ìל>

את˚[ ֲא ›sר ֶה ֱח bטיא ֶאת־יִ ְ‡ ָר Yאל
]Íב ַח ָ֔ Ï
ÄÏתיו ְ
ל־ֶ֙ Ëר Qיָ ָר ְב Oעם ֶÊן־נְ ָ֔בט ְÍב ַח ָ
ְָ Êכ ֶ
יהם
ְל ַה ְכ ִ֗עיס ֶאת־יְ הוxה ֱאל _ֹהי יִ ְ‡ ָר iאל ְַ Êה ְב ֵל V

27

וְ ֶ֨י ֶתר ְִ Ëב •רי ָע ְמ ִרי֙ ֲא ›mר ָע ָ֔‡ה

ל־ס ֶפר ְִ Ëב _רי ַהb ָÌמים ְל ַמ ְלכ_ י יִ ְ‡ ָר ‰אל׃
תÍבים ַע }
א־הם ְִ֗ Ô
בÍר ֖ת˚ ֲא ›mר ָע ‡qה ֲה ֽל ֹ J
Íגְ ָ
28

ם־אב ָֹ֔תיו וַ i ˜ָ ִÌבר ְְֹ ›Êמ ֑ר˚ן וַ ְ ִÌמ ֛ל ֹ> ַא ְח ~אב ְÊנ֖ ˚ ַ˙ ְח ˙Lיו׃
וַ  tÔ›ְ ִÌב ָע ְמ ִרי֙ ִע ֲ
29

פ

›Íמֹנֶ ה֙ ָ› ָ֔נה ְל ָא 9סא
ן־ע ְמ ִ ֗רי ָמ ַלַ Qעל־יִ ְ‡ ָר ֵ֔אל ִַ֨ ›ְ Êנת ְ›ל ›ֹRים ְ
וְ ַא ְח Oאב ֶָ Ê

˙) ›Íיִ ם ָ›נ Lה׃
ן־ע ְמ Rרי ַעל־יִ ְ‡ ָר ֵאל ֙ ְְ ֹ›֣ Êמ ֔ר˚ן ֶע ְ‡ Wרים ְ
הÍדה ֠ ַוְ ִÌמל ֹ> ַא ְח ָ֨אב ֶָ Ê
mמ ֶל> יְ q
30

ן־ע ְמ̀רי ָה )רע ְֵ Êעינ Jי יְ הוqה ִמ ֹ֖Ôל ֲא ›sר ְל ָפנ Lיו׃
וַ ַ ַ֨ Ìע‡ ַא ְח aאב ֶָ Ê
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וַ יְ ִהי֙ ֲהנָ Jקל ֶל ְכ ֔˙˚

1 Kings

ת־א ְת ַַ֙ Êעל ֙ mמ ֶל> ִציד ִֹ֔נים וַ ֶ֙ ֵÌלQ
ת־א ֶ֗יז ֶבל ֶַ Ê
ְַ Êח ֹ֖Ïאות יָ ָר ְב Oעם ֶÊן־נְ qבט וַ ˜֨ ַ ִÌח ִא ָ֜·ה ֶא ִ
32

ת־ה ַַ֔ Êעל וַ ˙) ›ְ ִÌחֽ Íל˚׃
ו[ ֲ ַÌע ֣בֹד ֶא ַ
ְְֹ ›Êמ ֽר˚ן׃

33

וַ ֶ ~Ìקם ִמזְ Êiחַ hל ַ Êqעל ÊJית ַה ַַ֔ Êעל ֲא ›sר ָÊנ 9ה

ת־ה ֲא ֵ› qרה וַ ˚ֶ ֨Ìסף ַא ְח ָ֜אב ַל ֲע ֗‡˚ת ְל ַה ְכ ִעיס֙ ֶאת־יְ הוָ ֹ ה֙
וַ wַ Ìע‡ ַא ְח 9אב ֶא ָ

ֱאל ֹJהי יִ ְ‡ ָר ֵ֔אל ִמ ֹ֨Ôל ַמ ְלכ Jי יִ ְ‡ ָר ֵ֔אל ֲא ›sר ָהי֖ ְ Íל ָפנ Lיו׃

34

יאל _Êית
ְÊיָ ָ֞מיו ָÊנ~ ה ִח }

]Íב ְ‡ג֤ Íב[ ְצ ִעיר˚֙ ִה ˆeיב ְָ Ëל ֶ֔ת ָיה
ירם ְÊכ ֹ֜ר˚ יִ ְ֗ ָ ÛדÍִ Èב ְ‡גִ יב ִ
ָה ֱא bלי ֶאת־יְ ִרי ֑חֹה ֲַ Êא ִב ָ ֨
ה˚›עÊִ hן־נֽ Íן׃
הוה ֲא ›mר ִÊֶ֔ Ëר ְÊי) ד יְ ”
ְִ Ôד dבר יְ ָ ֔

ס

הוה ֱאל •ֹהי יִ ְ‡ ָר ֵאל ֙
ל־א ְח ָאב֒ ַחי־יְ ָ ֞
ÄÌמר֩ ֵא ִל ָ ֨Ìהַ Íה ִ˙ ְ› ִ֜Êי ִמ˙ ָֹ› Jבי גִ ְל ָעד֮ ֶא ַ
 1 17וַ ֶ
ם־ל Wפי ְד ָב vרי׃
ֲא ›mר ָע dמ ְד ִ˙י ְל ָפ ָ֔ניו ִאם־יִ ְהי•ה ַה ָ·נ Wים ָה iא ֶלּה dטל ָÍמ qטר  bÔי ִא ְ
2

וַ יְ Wהי ְד ַבר־יְ הו 9ה ֵא ~ליו ֵלא ֽמֹר׃

ל־ıנ_ י ַהְ ַÌר Ë‰ן׃
ֲא ^›ר ַע ְ

4

3

ס

Jל> ִמ ֶ֔Îה ָÍפנָ Wית ְלּ| Yק ְד ָמה וְ נִ ְס ַ˙ ְר ָ ֙˙ ְÊנַ dחל ְ֔ ִ Ôרית

ת־הע ְֹר eבים ִצ ִ ִ֔ Íיתי ְל ַכ ְל ְֶ Ôל| ›Lם׃
וְ ָהי 9ה ֵמ ַהַ dÚחל ִ˙ ְ› ˙Fה וְ ֶא ָ

5

ל־ıנ_ י ַהְ ַÌר Ë‰ן׃
וַ ֶ _Ìל> וַ ַ )Ìע‡ ְִ Ôד dבר יְ הוqה וַ ֵֶ֗ Ìל> וַ ›ֶ֙ ֵÌב֙ ְÊנַ dחל ְ֔ ִ Ôרית ֲא ^›ר ַע ְ

6

ן־הַ )Úחל יִ ְ› ˙Vה׃
וְ ָהע ְֹר ִ֗בים ְמ ִב ִ֨יאים ֜ל˚ @ל ֶחם ָÍב ָ‡ר֙ ֶַ ֹÊ֔ Êקר וְ sל ֶחם ָÍב ‡9ר ָq Êע ֶרב ִÍמ ַ
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מלכים א
7

א־הי~ ה ג^ ֶ›ם ָL Êא ֶרץ׃
יב› ַהַ qÚחל ̀Ôי ֽל ֹ ָ
וַ יְ ̀הי ִמ _˜ץ יָ bמים וַ d ִÌ

ֵא ~ליו ֵלא ֽמֹר׃

9

ס

8

וַ יְ Wהי ְד ַבר־יְ הו 9ה

֣קÍם •ל> ָצ ְר ַפ ָ֙תה֙ ֲא ›mר ְל ִצ ֔יד˚ן וְ יָ ַ› ְב ›q ˙9ם ִה ֵ֨Úה ִצִ WÍיתי ›xם ִא ~·ה

ַא ְל ָמנ 9ה ְל ַכ ְל ְV ÔלX׃

10

ה־›ם ִא ~·ה
ל־ַ ıתח ָה ִ֔עיר וְ ִהx ‰Ú
וַ ָ ÌOקם ׀ וַ Jֶ Ìל> ָצ ְר ַ֗פ ָתה וַ  ָÌבֶ ֙Äא m

ט־מ יִ ם ַb Ôְ Êלי וְ ֶא ְ› ˙Vה׃
י־נא ‘לי ְמ ַע Š
ÄÌמר ְק ִח ָ֨
֙יה וַ ַ֔
ַא ְל ָמנ 9ה ְמק ›ֶ ›ֹmת ֵע 8צים וַ ְ ִÌק jרא ֵא ֶל ָ ֙
11

ת־ל ֶחם ְÊיָ ‰ד>׃
ÄÌמר vל ְק ִחי־נ~ א ̀לי ַ^ ı
֙יה וַ ַ֔
וַ ֶ ˙iל> ָל ƒק ַחת וַ ְ ִÌק jרא ֵא ֶל ָ ֙

12

אמר
וַ ֗˙ ֹ ֶ

ט־› ֶמן ַַ ıq ˆַ Êחת
ף־ק ַ֙מח֙ ַÔַ֔ Êד ְÍמ ַע ^
ם־מ ֤ל ֹא ַכ ֶ
›־לי ָמ ֔ע˚ג  eÔי ִא ְ
ַחי־יְ ה jוה ֱאל ֶֹה֙יִ ֙Xאם־יֶ e
֙אתי֙ וַ ֲע ִ‡ ִית֙יהe ֙Íלי וְ ִל ְב ִ֔ני וַ ֲא ַכ ְלנ› ה Íוָ Lמ ְתנÍ׃
וְ ִהנְ ִ֨ני ְמק ֶֹ֜› ֶ›ת ְ›נ dיִ ם ֵע ִ֗צים ָÍב ִ

13

אמר
וַ ֶ֨ ֹ Ì

י־לי ֠ ִמ ָ·ם ֻע ָ֨גה ְק ַט jÚה ָב ִרא›ֹנָ ה֙
ל־˙ ְיר ִ֔אי ִ֖ ֹÊאי ֲע ‡eי ִכ ְד ָב Yר> dא> ֲע ִ‡ e
ֵא @ל ָיה ֵא ִל֙ ָÌהַ ֙Íא e
את ִ֔לי וְ Oל> וְ ִל ְב ֵ֔נ> ַ˙ ֲע ‡bי ַָ Êא ֲחרֹנ Lה׃
ה˚צ ְ
וְ J

ס

14

הוה ֱאל ֹJהי יִ ְ‡ ָר ֵ֗אל
 eÔי כֹה֩ ָא ַ֨מר יְ ָ ֜

]˙ת־[יְ הוxה ›ֶ ^Áם
 tÔד ַה ֶ˜ ַ֙מח֙ ֣ל ֹא ִת ְכ ָ֔לה וְ ַצ ַ ıwחת ַה ^· ֶמן ֣ל ֹא ֶת ְח qסר ַ֠עד י֧ ˚ם ִ˙ ֶ˙ן ֵ
ל־ıנ_ י ָה ֲא ָד Lמה׃
ַע ְ
ית Èיָ vמים׃
ֵÍב 9

16

15

]היא־[וָ ִהיא ]וָ ֛הÍא[
אכל הÍא v
וַ _˙ ֶל> וַ ַ˙ ֲע ^‡ה ְִ Ôד dבר ֵא ִלqÌה Íוַ ֧˙ ֹ ַ

הוה ֲא ›sר
 tÔד ַה ֶ˜ ַ֙מח֙ ֣ל ֹא ָכ ָ֔ל ָתה וְ ַצ ַ ıwחת ַה ^· ֶמן ֣ל ֹא ָח Yסר ְִ Ôד dבר יְ ָ ֔
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ִÊ^ Ëר ְÊיwד ֵא ִל LÌהÍ׃

17

פ

ן־ה ִא ·9ה ֲַ Êע dלת
וַ יְ ִ֗הי ַא ַחר֙ ַה ְָ Ëב eרים ָה ֵ֔א ֶלּה ָח ָ֕לה ֶָ Ê

ה־ ˚Êנְ ָ› Lמה׃
ַה  Êqיִ ת וַ יְ Rהי ָח ְלי˚֙ ָח Oזק ְמ ֔אֹד Šעד ֲא ›sר לÄ־נֽ ְ˚ת ָר ֖

18

ל־א ִל ָ ֔ÌהÍ
אמר֙ ֶא J
וַ ֨˙ ֹ ֶ

ת־Êנ vי׃
Íל ָה Wמית ֶא ְ
ת־עŒנ bי ְ
את ֵא Šלי ְל ַהזְ  WÔיר ֶא ֲ
ה־לּי וָ 9ל> eאי› ָה ֱאל ֹ8הים ָ Êa
ַמ W

19

אמר
וַ ֶ֥ ֹ Ì

ל־ה ֲע ִל ָ ֗Ìה ֲא ֶ›ר־הÍא֙ י ›ֹJב ָ֔›ם
יק Èו[ ֲ ַÌע ֵל ֙הֶ ֙Íא ָ
ת־Êנ > Yוַ J ˜ָ ִÌחהֵ Íמ ֵח ָ ֗
י־לי ֶא ְ
ֵא ^ל ָיה ְ˙נe v
ל־מ ָֽ Ïת˚׃
וַ i Ôִ ›ְ ַÌבהַ Íע ִ

20

ל־ה ַא ְל ָמ ָ֞נה
ÄÌמר יְ הוOה ֱאל ָֹ֔הי ֠ ֲהגַ ם ַע ָ
וַ ְ ִÌק ~רא ֶאל־יְ הו 9ה וַ ƒ

ת־ÊנÈ L׃
˚Áרר ִע xמֲּ Èה ֵר ֖ע ָ˚ת ְל ָה Wמית ֶא ְ
ר־א ִ֨ני ִמ ְת _
ֲא ֶ› ֲ

21

ל־הֶ֙ ֶÌלד֙ ָ› ֣ל ֹ›
וַ ְ ִÌתמ •ֹדד ַע ַ

ל־ק ְר ֽ˚Ê׃
›־הֶ sÌלד ַה^Îה ַע ִ
ÄÌמר יְ הוOה ֱאל ָֹ֔הי ~˙ ָ›ב נ xא נֶ Vפ ַ
ְָ ıע ִ֔מים וַ ְ ִÌק ~רא ֶאל־יְ הו 9ה וַ ƒ
22

ל־ק ְר ֖ ˚Êוַ ִ VÌחי׃
›־ה•ֶ Ìלד ַע ִ
וַ w ›ְ ִÌמע יְ הו 9ה ְ֣ Êק˚ל ֵא ִלqÌה Íוַ ›ָ ˙aב נֶ Vפ ַ

23

וַ ˜֨ ַ ִÌח ֵא ִל ָ ֜ÌהÍ

Äמר֙ Jא ִל ָ ֔Ìהְ Íר bאי wחי ְÊנ> ‰׃
ן־ה ֲע ִל ָÌה֙ ַה ַ֔Êיְ ָתה ו[ ˙ְ ִÌנ iהְ Íל ִא ֑מּ˚ וַ ֶ ֨Ì
ת־ה ֶֶ֗ Ìלד וַ ִֹ Ìר •דהִ Íמ ָ
ֶא ַ
24

ל־א ִל ָ ֔Ìהַ Íע ָ˙ה֙ זmה יָ ַ ֔ד ְע ִ˙י ̀Ôי Wאי› ֱאל ֹbהים qא ָ˙ה ְÍד ַבר־יְ הו~ ה
אמר Lה ִא ָ·ה֙ ֶא J
וַ ֤˙ ֹ ֶ

ְb Êפיֱ Xא Vמת׃
18

1

פ

י›ית ֵלא ֑מֹר
ל־א ִל ָ ֔Ìה·ָ Êַ Íנ~ ה ַה ְ· ִל b
הוה ָהיָ ה֙ ֶא J
וַ יְ ִהי֙ יָ eמים ַר ִ֔Êים ְÍד ַבר־יְ ָ ֗

71

מלכים א

ל־ıנ_ י ָה ֲא ָד Lמה׃
ל־א ְח ָ֔אב וְ ֶא ְ˙נ~ ה ָמ 9טר ַע ְ
ֵ֚ל> ֵה ָר Jאה ֶא ַ
ל־א ְח qאב וְ ָה ָר 9עב ָח ~זק ְְֹ ›Êמ ֽר˚ן׃
ֶא ַ
וְ ע ַֹב ְד ָ ֗יהָ Íהי~ ה יָ }רא ֶאת־יְ הו 9ה ְמ ֽאֹד׃

3

4

2

וַ ֶ֙ ֵÌל‰ Qא ִל ָ ֔Ìהְ Íל ֵה ָר ֖א˚ת

ל־ה  Êqיִ ת
וַ ְ ִÌק Oרא ַא ְח ָ֔אב ֶאל־ע ַֹב ְדי 9הֲ Íא ›mר ַע ַ
יאי יְ הוqה וַ ˜֨ ַ ִÌח
וַ יְ ִהי֙ ְַ Êה ְכ eרית ִא ֶ֔יז ֶבל iאת נְ ִב J

ע ַֹב ְד ָ ֜יהֵ Íמ Oאה נְ ִב ִ֗אים ו[ ְ ַÌח ִֵ֞ Êיאם ֲח ִמ ·Wים ִאי›֙ ְַ Êמּ ָע ָ ֔רה וְ ִכ ְל ְ9 Ôלם sל ֶחם וָ Lמיִ ם׃
5

ל־הָ ְÚח 8לים
ל־מ ְעיְ נ Jי ַה ַ֔מּיִ ם וְ ^אל ַָ Ô
ל־ַ Ô
אמר ַא ְח ָאב֙ ֶאל־ ֣עֹ ַב ְד ָ ֔יה• Íל> ָָ Êא ֶ֙רץ֙ ֶא ָ
וַ ֶ֤ ֹ Ì

אÍלי ׀ נִ ְמ Oצא ָח ִ֗ציר Íנְ ַח ֶÌה֙ ֣סÍס וָ ֶ֔פ ֶרד וְ ֥ל˚א נַ ְכ bרית ֵמ ַה ְֵ Êה Lמה׃
d

6

ו[ יְ ַח ְלּ ֥קָ Íל •הם

>־א 9חד
ר־ַ ÈÊא ְח ָ֞אב ָה ַ֨ל> ְ@ Êד ֶר> ֶא ָחד֙ ְל ַב ֔ ˚Ëוְ ֽעֹ ַב ְדיxהָ Íה wל> ְֶ Êד ֶר ֶ
ת־ה 9א ֶרץ [ל ֲע ָב q
ֶא ָ
ְל ַב ֽ˚Ë׃
7

אמר ַה ַא ~˙ה
ל־ָ֔ ıניו וַ ֶ֕ ֹ Ì
את˚ וַ ֵ Ôִ ַÌר֙ה ֙Íוַ ֹı֣ ִÌל ַע ָ
וַ יְ Rהי ע ַֹב ְדיָ ֙הֶ Ë֔ ֶ Êַ ֙Íר> וְ ִה _Úה ֵא ִל 9Ìהִ Íל ְק ָר ֑

ז^ה ֲאדֹנ Wי ֵא ִל LÌהÍ׃

8

אמר ֖ל˚ qא נִ י }ל> ֱא ֥מֹר ַלאדֹנ^ יִ Xה _Úה ֵא ִל LÌהÍ׃
וַ ֶ֥ ֹ Ì

יתנִ י׃
ד־א ְח 9אב ַל ֲה ִמ ‰
ת־ע ְב ְÊְ “Ëיַ ַ
י־א ָ֞˙ה נֹ̂תן Vא ַ
אתי ַ vÔ
ָח qט ִ

10

9

אמר mמה
וַ ֶ֖ ֹ Ì

dחי ׀ יְ הוOה ֱאל ֶֹ֗היX

א־› ַ֨לח ֲאדֹנ Wי ָ›ם֙ ְל ַב ֶ˜ ְ›‚ וְ ָא ְמ ֖רq Íא יִ ן וְ ִה ְ› ÊRיעh
ִאם־יֶ ›־˚ ֤Áי ַÍמ ְמ ָל ָכה֙ ֠ ֲא ֶ›ר ֽל ֹ ָ
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1 Kings

ת־ה˚ ֔Áי  bÔי ֥ל ֹא יִ ְמ ָצ Vא ָÔה׃
ת־ה ַמּ ְמ ָל ָכה֙ וְ ֶא ַ
ֶא ַ
ִה _Úה ֵא ִל LÌהÍ׃

12

11

וְ ַע ˙9ה ַא ˙Oה א ֹYמר }ל> ֱא ֥מֹר ַלאדֹנ^ יX

א־א ָ ֔דע
וְ ָה ָ ֞יה ֲאנ eי ׀ ֵא Jל> ֵמ ִא ָ֗˙> וְ ֨רÍח hיְ ה jוה ׀ יֲ ‚ָ vאַ֚ ֙Xעל ֲא ›mר ֽל ֹ ֵ

אתי ְל ַה ‘Áיד ְל ַא ְח xאב וְ ֥ל ֹא יְ vמ ָצ ֲא| וַ ֲה ָרג qנִ י וְ ַע ְב ְ “Ëיָ _רא ֶאת־יְ הו 9ה ִמֻ ְÚע Lרי׃
ָ֨Íב ִ
13

יאי יְ הוqה וָ ַא ְח ִÊא֩ ִמִ ְÚב ֵ֨יאי
ר־ע ִ֔‡ ִיתי ֲַ Êה ֣רֹג ִא ֶ֔יז ֶבל iאת נְ ִב J
א־ה tÁד [לאדֹנִ י֙ Jאת ֲא ֶ› ָ
ֲה ֽל ֹ ֻ

הוה Jמ ָאה ִ֗אי› ֲח ִמ ִ֨·ים ֲח ִמ ·Wים ִאי›֙ ְַ Êמּ ָע ָ ֔רה וָ ֲא ַכ ְל ְi Ôלם sל ֶחם וָ Lמיִ ם׃
יְ ָ ֜
ַא ˙Oה א ֵֹ֔מר }ל> ֱא ֥מֹר [לאדֹנ^ יִ Xה JÚה ֵא ִלqÌה Íוַ ֲה ָרג Lנִ י׃

ס

15

14

וְ ַע ָ˙ה֙

Äמר֙ ‰א ִל ָ ֔Ìהַ֚ Íחי יְ הוOה
וַ ֶ ֨Ì

ְצ ָב ֔א˚ת ֲא ›sר ָע )מ ְד ִ˙י ְל ָפנ qיו  WÔי ַה˚ ֖Ìם ֵא ָר sאה ֵא Lליו׃
16

17

ד־ל˚ וַ ֶ _Ìל> ַא ְח 9אב ִל ְק wראת ֵא ִל LÌהÍ׃
̂Ìל> ע ַֹב ְדיxהִ Íל ְק wראת ַא ְח 9אב וַ ֑ ֶÁ ַÌ
וַ ֶ

אמר ַא ְח ָאב֙ ֵא ָ֔ליו ַה ַא ~˙ה ז^ה עֹכ_ ר יִ ְ‡ ָר ‰אל׃
ת־א ִלqÌה Íוַ ֶ֤ ֹ Ì
ְִ Ôר ֥א˚ת ַא ְח 9אב ֶא ֵ

18

וַ יְ ̀הי

אמר
וַ ֶ֗ ֹ Ì

הוה וַ ֶ ˙iל>
ת־מ ְצ ֣Œת יְ ָ ֔
Íבית ָא 8ביֲ Ê‡ Xעזָ ְב ֶכם֙ ֶא ִ
ם־א ˙9ה J
֤ל ֹא ָע ַכ ְ֙ר ִ˙י֙ ֶאת־יִ ְ‡ ָר ֵ֔אל  WÔי ִא ַ
ַא ֲח _רי ַה ְָ Êע vלים׃

19

ל־הר ַה ְַ Ôר Fמל
ת־Ôל־יִ ְ‡ ָר iאל ֶא d
וְ ַע ָ֗˙ה ְ› ַ֨לח ְק ֥בֹץ ֵא Šלי ֶא ָ

יאי Lה ֲא ֵ› ָרה֙ ַא ְר Êdע ֵמ ֔א˚ת א ְֹכ iלי ֻ› ְל wחן
וְ ֶאת־נְ ִב ֵ֨יאי ַה ַַ֜ Êעל ַא ְר Ê€ע ֵמ ֣א˚ת וַ ֲח ִמ ִ֗·ים Íנְ ִב •
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20

ִאיז ֶLבל׃
ַה ְַ Ôר Vמל׃

21

ל־הר
יאים ֶא w
ת־הִ ְÚב b
ל־Êנ Jי יִ ְ‡ ָר Yאל וַ ְ ִÌק ֹ֥Êץ ֶא ַ
וַ w ›ְ ִÌלח ַא ְח 9אב ְָ Êכ ְ

ל־› ˙Jי
ד־מ ַ֞תי ַא ˙mם ְֹ ıס ִחים֮ ַע ְ
Äמר֙ ַע ָ
ל־ה ָ֗עם וַ ֶ ֨Ì
ל־ָ Ô
וַ ֵ ›Áַ֨ ִÌא ִל ָ ֜Ìהֶ Íא ָ

א־ענ֥ ָ Íה xעם א ֹ֖ת˚
ם־ה )ַ Êעל ְל ֣כַ Íא ֲח qריו וְ ֽל ֹ ָ
ַה ְִ Ûע ִıים֒ ִאם־יְ ה jוה Lה ֱאל ִֹהים֙ ְל ֣כַ Íא ֲח ָ ֔ריו וְ ִא ַ
ָL Ëבר׃

22

יאי ַה ַַ֔ Êעל
נ˚ת ְר ִ˙י נָ ̀ביא ַליהו 9ה ְל ַב Ë8י Íנְ ִב J
ל־ה ָ֔עם ֲא ִ֞ני €
אמר ֵא ִל֙ ָÌהֶ ֙Íא ָ
וַ ֶ֤ ֹ Ì

ע־מ ֥א˚ת וַ ֲח ִמ ·bים vאי›׃
ַא ְר ֵַ Ê

23

נÍ־לנ›ְ Íנ dיִ ם ָ֗ ִ ıרים וְ יִ ְב ֲח ֣רָ Íל ֶהם֩ ַה ָ֨ıר ָה ֶא ָ֜חד
וְ יִ ְ˙ ָ֜

ת־ה ıOר ָה ֶא ָ֗חד וְ נַ Lת ִ˙י֙
ל־ה ֵע ִ֔צים וְ iא› ֣ל ֹא יָ ‡8ימ Íוַ ֲא ִ֞ני ֶא ֱע ‡mה ׀ ֶא ַ
ו vינַ ְ˙ ֻ֗חה Íוְ יָ ִ‡ ֙ימַ ֙Íע O
ל־ה ֵע ִ֔צים וְ iא› ֥ל ֹא ָא ‡vים׃
ַע O

24

הוה
אתם ְ›J Êם ֱא ֽל ֹ ֵה ֶ֗יכם ‡ו ֲאנִ י֙ ֶא ְק Oרא ְב ֵ›ם־יְ ָ ֔
ְÍק ָר ֶ֞

ÄÌמ ֖ר֥ Íט˚ב ַה ָL Ëבר׃
ל־ה xעם וַ ְ
וְ ָהיaה ָה ֱאלֹ̀הים ֲא ֶ›ר־יַ ֲענ sה ָב iא› ֣הÍא ָה ֱאל ֹ8הים וַ €ַ Ìען ָָ Ô
25

יאי ַה ַַ֗ Êעל ֲַ Êח ֨רָ Íל ֶ֜כם ַה ıjר Lה ֶא ָחד֙ וַ ֲע ֣‡ִ Íרא› ָֹ֔נה  WÔי ַא ^˙ם
אמר ֵא ִל ָ ֜Ìהִ Íלנְ ִב J
וַ ֶ֨ ֹ Ì

ָה ַר Ê8ים וְ ִק ְרא›J Êְ ֙Íם ֱאל ֵֹה ֶ֔יכם וְ iא› ֥ל ֹא ָת ‡vימÍ׃

26

ת־ה ָ֨ıר ֲא ֶ›ר־נָ dתן ָל ֶהם֮
֠ ַוְ ִÌקחֶ Íא ַ

ד־ה ָˆ ֳה tריִ ם ֵלאמֹר֙ ַה ַ Êdעל ֲע ֵ֔ננ Íוְ _אין ֖ק˚ל
ם־ה ַַ Êעל ֵמ ַה ֶ֨ ֹÊקר וְ ַע ַ
ו[ ֲ ַÌע‡ ֒Íוַ ְ ִÌק ְר ֣אְ Íב ֵ› ֠ ַ
ל־ה ִמּזְ Êiחֲ hא ›sר ָע ‡Lה׃
וְ Jאין עֹנ Fה ו[ יְ ַפ ְ֔ Ûחַ Íע ַ
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27

וַ יְ ִ֨הי [ב ָˆ ֳה ַ ֜ריִ ם וַ יְ ַה ˆ˙ל ָm Êהם ֵא ִל ָ ֗ÌהÍ

1 Kings

אÍלי
י־ד ֶר> ֑ל˚ Š
י־‡יג ֖ל˚ וְ כm v
י־אל ֹeהים ֔הÍא  eÔי ‘‡יח hוְ כ` v
Äמר֙ ִק ְר ֤אְ Íבק˚ל־ ָÁד˚ל ֙ ֱ vÔ
וַ ֶ ֨Ì
28

יָ _›ן ֖הÍא וְ יִ Lקץ׃

Íב ְר ָמ 8חים
ו[ ְ ִÌק ְרא֣ Êְ ֙Íק˚ל ֔ ָÁד˚ל וַ ְ ִÌתְֹ ֽÁדדִ Ôְ ֙Íמ ְ› ָָ֔ ıטם ֲַ Êח ָר ֖ב˚ת L

יהם׃
>־Ëם ֲע ֵל V
ד־› ָפ 9
ַע ְ

29

ו[ יְ ִהי֙ ֲַ Ôע ֣בֹר [ה ָˆ ֳה ַ ֔ריִ ם וַ ְ vÌתנַ ְ֔ Êא) Íעד ַל ֲע ֣ל˚ת ַה ִמּנְ qחה

ין־ק˚ל וְ ֵאין־עֹנ^ ה וְ _אין Lק ֶ›ב׃
וְ ‰א ֥

30

ל־ה ָעם֙ ֵ Í›֣ ְÁא ַ֔לי וַ Í›֥ ְÁ ִÌ
אמר ֵא ִל Ìjהְ Íל ָכ ָ
וַ ֶ֨ ֹ Ì

ת־מזְ Êwח יְ הו 9ה ֶה ָה ֽרÍס׃
ל־ה 9עם ֵא qליו וַ יְ ַר }ıא ֶא ִ
ָכ ָ

31

וַ ˜d ִÌח ֵא ִל ָ ֗Ìה˙• ›ְ Íים ֶע ְ‡ ֵרה֙

ֲא ָב ִ֔נים ְִ Ôמ ְס )ıר ִ› ְב Jטי ְבנ ‰י־יַ ֲע ֑קֹב ֲא ֶ›ר֩ ָה ָ ֨יה ְד ַבר־יְ ה jוה ֵא ָליו֙ ֵלא ֔מֹר יִ ְ‡ ָר iאל יִ ְהי sה
ְ› VמX׃

32

את יִ ם ֶ֔ז ַרע
ת־ה ֲא ָב̀נים ִמזְ Êiח›J Êְ hם יְ הוqה וַ dַ Ìע‡ ְ˙ ָע ָ֗לה ְֵ Ôבית֙ ָס d
וַ ְ ִÌבנ Žה ֶא ָ

ָס bביב ַל ִמּזְ Ê‰חh׃

33

ל־ה ֵע vצים׃
ת־ה ָ֔ıר וַ ‡ֶ 9Ìם ַע ָ
ת־ה ֵע 8צים וַ יְ נַ ַ˙ח֙ ֶא ַ
ו[ ֲ ַÌע ֖רֹ> ֶא L

34

אמר
וַ ֶ֗ ֹ Ì

אמר
אמר ְ›נ ֙Íוַ ›ְ ִÌנ֔  Íוַ ֶ֥ ֹ Ì
ל־ה ֵע 8צים וַ ֶ֤ ֹ Ì
ל־הע ֹ9לה וְ ַע ָ
ִמ ְל ֨אַ Íא ְר ָj Êעה ַכ ִËים֙ ַ֔מיִ ם וְ יְ vצ ֥קַ Íע ָ
ַ› iלּ› Íוַ יְ ַ› ‰לּ›Í׃

35

א־מיִ ם׃
ת־ה ְ˙ ָע 9לה ִמ ֵלּ L
וַ ְ ֵÌל ֣כַ Íה ַ֔מּיִ ם ָס bביב ַל ִמּזְ ÊYח hוְ ג wם ֶא ַ

36

וַ יְ eהי

הוה ֱאל ֵֹהי֙ ַא ְב ָר ָהם֙ יִ ְצ Oחק וְ יִ ְ‡ ָר ֵ֔אל
ÄÌמר֒ יְ ָ ֗
׀ ֲַ Êע ֣ל˚ת ַה ִמּנְ ָ֗חה וַ ֵ ›Áַ֞ ִÌא ִלOÌהַ Íהִ ָÚביא֮ וַ ַ
]Íב ְד ָב ְרָ [œע ִ֔‡ ִיתי _את
י־א ˙aה ֱאלֹ̀הים ְÊיִ ְ‡ ָר iאל וַ ֲאנ eי ַע ְב Íְ XËFב ִד ְב ֵריִ X
ַה˚ ֣Ìם יִ ֗ ַ ָÍדע ַ vÔ
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ל־ה ְָ Ëב bרים ָה ‰א ֶלּה׃
ַָ Ô

37

י־א ~˙ה יְ הו 9ה ָה ֱאל ֹ8הים
ֲענ• נִ י יְ הוָ ה֙ ֲע ֵ֔ננִ י וְ יְ ‰דעָ ֙Íה Oעם ַה ֶ֔Îה ַ vÔ
38

ת־ל Ê9ם ֲאח ַֹר vÚית׃
וְ ַא ˙xה ֲה ִס ָ֥ ֹÊת ֶא ִ

ת־הע ָֹלה֙
אכל ֶא L
הוה וַ ֤˙ ֹ ַ
וַ ִ˙ ֹ֣ıל ֵא›־יְ ָ ֗
39

ר־ָ ˙ְ Êע 9לה ִל ‰ח ָכה׃
ת־ה wמּ יִ ם ֲא ֶ› ַ
ת־ה ָע qפר וְ ֶא ַ
ת־ה ֲא ָבנ bים וְ ֶא ֶ
ת־ה ֵע ִ֔צים וְ ֶא ָ
וְ ֶא O

וַ ְ ַÌרא֙

אמ ֔ר Íיְ הוָ ה֙ ֣הÍא ָה ֱאל ִֹ֔הים יְ הו 9ה ֥הÍא ָה ֱאל ֹvהים׃
יהם וַ ְ֣ ֹ Ì
ל־ıנֵ F
ל־ה ָ֔עם ו[ ֖ ıְ ִÌלַ Íע ְ
ָָ Ô
40

יאי ַה ַַ֗ Êעל ̀אי› ַאל־יִ ָמּ _לט ֵמ ^הם ו[ ְ ִÌת ְÍ‡֑ ıם
ÄÌמר֩ ֵא ִל ָ ֨Ìהָ Íל ֶ֜הם ִ˙ ְפ ֣‡ Í׀ ֶאת־נְ ִב J
וַ ֶ

י›˚ן וַ ָ ›ְ ִÌח iטם ›Lם׃
˚Ìר •דם ֵא ִל֙ ָÌהֶ ֙Íאל־נַ dחל ִק ֔
וַ ִ
י־ק˚ל ֲה ֥מ˚ן ַה›ֶ LÁם׃
Y ›Íתה ִ֖ Ô
ֱא ֣כֹל ְ

42

41

אמר ֵא ִל֙ ָÌהְ ֙Íל ַא ְח ָ֔אב ֲע iלה
וַ ֶ֤ ֹ Ì

וַ ֲ ַÌע sלה ַא ְח 9אב ֶל ֱא ֣כֹל וְ ִל ְ› ֑˙˚ת וְ ֵ֨א ִל ָ ֜Ìהָ Íע ָ֨לה

]ְ Êר LÔיו[׃
ל־ר ֹא› ַה ְַ Ôר ֶמל ֙ וַ  ִÌגְ dהר ַ֔א ְר ָצה וַ ‡ֶ ~Ìם ָıנ 9יו _Êין ְָ Êרכ˚ ִ
ֶא ֤

43

אמר
וַ ֶ֣ ֹ Ì

אמר ››ב ַ ›sבע
אמר Jאין ְמ ֑א ָÍמה וַ ֶ֕ ֹ Ì
>־ים וַ ַ֙ ַÌעל ֙ וַ Êֵ֔ ַÌט וַ ֶ֖ ֹ Ì
Vאל־נַ ֲע ֗ר˚ ֲע ‰לה־נָ א֙ ַה ÊJט ֶ ËVר ָ ֔
ְָ ıע vמים׃

44

אמר ֲע ֵ֨לה
ף־אי› ע ֹOלה ִמqÌם וַ ֶ֗ ֹ Ì
ה־עב ְק ַט ~Úה ְַ Ôכ b
אמר ִהx ֵÚ
‡ויְ ִהי֙ ִַ ·ְ Êב ִ֔עית וַ ֶ֗ ֹ Ì

ל־א ְח ָאב֙ ֱא ֣סֹר וָ ֵ ֔רד וְ ֥ל ֹא יַ ַע ָצ ְרכ 9ה ַה›ֶ LÁם׃
ֱא ֤מֹר ֶא ַ

45

וַ יְ eהי ׀ ַעד־ ֹ֣Ôה וְ ַעד־ ֹ֗Ôה

אלה׃
וְ ַה ָ· ַמ֙יִ ם֙ vה ְת ַק ְËרָ ֙Íע eבים וְ ֔רÍח hוַ יְ bהי ›ֶ mÁם ֑ ָÁד˚ל וַ ְ ִÌר wÔב ַא ְח 9אב וַ ֶ _Ìל> יִ זְ ְר Vע ָ
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46

אלה׃
ל־א ִל ָ ֔Ìה Íוַ יְ ַ› iÚס ָמ ְתנ qיו וַ ָ֙ ָÌרץ֙ ִל ְפנ Jי ַא ְח ָ֔אב ַעד־ֲֹ Êאכ 9ה יִ זְ ְר Vע ָ
הוה Lהיְ ָתה֙ ֶא J
וְ יַ ד־יְ ָ ֗
19

1

ל־א ›sר ָה Šרג
ל־א ›sר ָע ‡9ה ֵא ִלqÌה Íוְ ֵ֨את ֲָ Ô
וַ  •Á ַÌד ַא ְח ָאב֙ ְל ִא ֶ֔יז ֶבל }את ֲָ Ô

יאים ֶL Êח ֶרב׃
ל־הִ ְÚב b
ת־ַ Ô
ֶא ָ

2

ל־א ִל 9Ìהֵ Íלא ֑מֹר ֹֽÔה־יַ ֲע ֤‡Íן
וַ ִ˙ ְ› tלח ִאיזֶ ֶ֙בל ֙ ַמ ְל ָ֔א> ֶא ֵ

י־כ •עת ָמ ָחר֙ ָא ‡eים Vאת־נַ ְפ ְ›‚ ְÔנ^ ֶפ› ַא wחד ֵמ Vהם׃
י˚ס ֔פÍן ָ vÔ
ֱאל ִֹהים֙ וְ ֣כֹה ִ

3

וַ ַ ְ֗ Ìרא

יהÍדה וַ  wÚ ַÌח Vאת־נַ ֲע ֖ר˚ ›Lם׃
וַ ָ֙ ָÌקם֙ וַ Jֶ Ìל> ֶאל־נַ ְפ ֔›˚ וַ ֕ ָÌב ֹא ְ_ Êאר ^› ַבע ֲא ›mר vל q
4

]א qחד[ וַ t ›ְ ִÌאל
Íא־ה tל> ִַ Êמּ ְד ָÊר֙ ֶ Ëmר> י֔ ˚ם וַ ֕ ָÌב ֹא וַ ֵ֕›ֶ Ìב )˙ ַחת ֣רֹ ֶתם ֶא ָחת ֶ
וְ ֽה ָ

י־לÄ־ט˚ב ָאנֹכ bי ֵמ ֲאב ֹLתי׃
֥
אמר ׀ ַ ֗רב ַע ˙jה יְ הוָ ה֙ dקח נַ ְפ ִ֔›י vÔ
ֶאת־נַ ְפ›˚֙ ָל ֔מÍת וַ ֶ֣ ֹ Ì
5

אמר ֖ל˚ ֥קÍם ֱא ֽכ˚ל׃
י›ן )˙ ַחת ֣רֹ ֶתם ֶא qחד וְ ִה ‰Úה־ז@ה ַמ ְל ָא Qנֹג Jע ˚Ê֔ hוַ ֶ֥ ֹ Ì
וַ Ôַ ›ְ ִÌב֙ וַ ַ֔ ִÌ

6

אכל וַ ֵ֔ ˙ְ ›ְ Ìוַ ›ָ 9Ìב וַ  LÔ›ְ ִÌב׃
וַ Êֵ֕ ַÌט וְ ִה̂Úה ְמ ַר ֲא› ֹxתיו ֻעג wת ְר ָצ bפים וְ ַצ ַ ıdחת qמ יִ ם וַ ַ֣ ֹ Ì

7

אמר ֣קÍם ֱא ֑כֹל ̀Ôי wרב ִמ ְמּ| ַה ֶ ËLר>׃
ע־ ˚Êוַ ֶ֖ ֹ Ì
וַ ›ָ ָÌב֩ ַמ ְל ַ֨א> יְ ה jוה ׀ ֵ›נִ ית֙ וַ ֔ ַÁ ִÌ

8

וַ ָ 9Ìקם

ילה ַה ִ֗היא ַא ְר ָW Êעים י˚ם֙ וְ ַא ְר ָe Êעים ַ֔ליְ ָלה Šעד wהר
אכל וַ ˙F ›ְ ִÌה וַ ֵֶ֜ Ìל> ְ֣ Êכֹח h׀ ָה ֲא ִכ O
וַ ַ֣ ֹ Ì
ָה ֱאל ֹbהים ח ֹ‰רב׃

9

אמר
ל־ה ְמּ ָע 9רה וַ Oֶ Ìלן ›qם וְ ִה •Úה ְד ַבר־יְ הוָ ה֙ ֵא ָ֔ליו וַ ֶ֣ ֹ Ì
בÄ־›ם ֶא ַ
~
וַ ָÌ
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ה־לּ• ֖פֹה ֵא ִל LÌהÍ׃
֔ל˚ ַמ ְ

10

י־עזְ ֤בÍ
אתי ַליהוOה ׀ ֱאל ֹJהי ְצ ָב ֗א˚ת ָ vÔ
ÄÌמר֩ ַק ֹ֨ Úא ִק ִֵ֜ Ú
וַ ֶ

יאיָ Xה ְרג֣ ֶ Íב qח ֶרב ˜ו ִא• ָÍתר ֲאנִ י֙
ת־מזְ ְÊח ֹmתיָ Xה ָ ֔רס Íוְ ֶאת־נְ ִב ^
ְב vר ְיתÊְ ֙Xנ Jי יִ ְ‡ ָר ֵ֔אל ֶא ִ
ְל ַב ִ ֔Ëי וַ יְ ַב ְק ֥›ֶ Íאת־נַ ְפ ›bי ְל ַק ְח È˙L׃

11

אמר Jצא וְ ָע ַמ ְד ָ ˙Oב ָהר֮ ִל ְפנ Jי יְ הוָ ה֒ וְ ִה̂Úה
וַ ֶ֗ ֹ Ì

הוה ֥ל ֹא ָב ֖רÍחh
ד˚לה וְ ָח ָ֞זק ְמ ָפ ֵרק֩ ָה ִ ֨רים ְÍמ ַ› •Êר ְס ָל ִעים֙ ִל ְפנ Jי יְ ָ ֔
יְ הוOה ע ֵֹ֗בר וְ ֣רÍחָ֡ ְÁ h
יְ הוqה וְ ַא tחר ָה ֨רÍח֔ ַ hר ַע› ֥ל ֹא ָב )ר ַע› יְ הו Lה׃
וְ ַא dחר ָה ֵ֔א› ֖ק˚ל ְָ Ëמ ~מה ַד ˜Lה׃

13

12

וְ ַא tחר ָה ַר ַ֙ע›֙ ֵ֔א› ֥ל ֹא ָב iא› יְ הוqה

וַ יְ eהי ׀ ִ֣ ›ְ Ôמֹעֵ hא ִל ָ ֗Ìה Íוַ ֶ Ìjלט ָıנָ יו֙ ְַ Êא ְַ Ëר ֔˙˚ וַ ֵ֕ ֵÌצא

ה־לּ• ֖פֹה ֵא ִל LÌהÍ׃
אמר ַמ ְ
ו[ ֲ ַÌע ֖מֹד ַ ımתח ַה ְמּ ָע qרה וְ ִה •Úה ֵא ָליו֙ ֔ק˚ל וַ ֶ֕ ֹ Ì

14

ÄÌמר֩ ַק ֹ֨ Úא
וַ ֶ

ת־מזְ ְÊח ֹmתיָ Xה ָ ֔רסÍ
י־עזְ ֤בְ Íב vר ְיתÊְ ֙Xנ Jי יִ ְ‡ ָר ֵ֔אל ֶא ִ
אתי ַליהוOה ׀ ֱאל ֹJהי ְצ ָב ֗א˚ת ָ vÔ
ִק ִֵ֜ Ú
יאיָ Xה ְרג֣ ֶ Íב qח ֶרב וָ ִא• ָÍתר ֲאנִ י֙ ְל ַב ִ ֔Ëי וַ יְ ַב ְק ֥›ֶ Íאת־נַ ְפ ›bי ְל ַק ְח È˙L׃
וְ ֶאת־נְ ִב ^
15

ס

ת־חזָ }אל
את ָÍמ ַ› ְח ֶ ˙aא ֲ
אמר יְ הוָ ה֙ ֵא ָ֔ליו }ל> ֥›Íב ְל ַד ְר ְִ |Ôמ ְד ָ Êdרה ַד qמּ ֶ‡ק ָ֗Íב ָ
וַ ֶ֤ ֹ Ì

ל־א Lרם׃
ְל ^מ ֶל> ַע ֲ

16

י›ע
ת־א ִל j
וְ ֵאת֙ יֵ ֣הÍא ֶבן־נִ ְמ ִ֔›י ִ˙ ְמ ›wח ְל ^מ ֶל> ַעל־יִ ְ‡ ָר Yאל וְ ֶא ֱ

ח˚לה ִ˙ ְמ ›wח ְלנָ bביא ַ˙ ְח ˙VיX׃
ן־› ָפט֙ ֵמ ָא Jבל ְמ ָ֔
ֶָ Ê
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17

וְ ָה ָ ֗יה ַהְ ִÚמ xלט ֵמ sח ֶרב ֲחזָ iאל יָ eמית

1 Kings

י›ע׃
יֵ ֑הÍא וְ ַהְ ִÚמ xלט ֵמ sח ֶרב יֵ ֖הÍא יָ Wמית ֱא ִל L

18

וְ ִה ְ› ַא ְר ˙Wי ְביִ ְ‡ ָר iאל ִ› ְב dעת ֲא ָל 8פים

ל־ה ֶ֔ıה ֲא ›sר ֽל ֹא־נָ )›ק ֽל˚׃
ל־ה ְִ Êר ַ֗Ôיִ ם ֲא @›ר ֽל ֹא־כְ Lרעַ ֙Íל ַַ֔ Êעל וְ ָ֨כ ַ
ַָ Ô

19

וַ Jֶ Ìל> ֠ ִמ ָ·ם

ים־ע ‡jר ְצ ָמ ִדים֙ ְל ָפ ָ֔ניו וְ ֖הÍא ִ›ְ Êנ Jים
ן־› ָפט֙ וְ ֣הÍא ח ֵ ֹ֔ר› ְ›נֵ ָ
י›ע ֶָ Ê
ת־א ִל j
וַ ְ ִÌמ ָ֞צא ֶא ֱ
ֶה ָע ‡qר וַ ֲ ַÌע ֤בֹר ֵא ִל֙ ָÌהֵ ֙Íא ָ֔ליו וַ _ ›ְ ַÌל> ַא ְַ Ëר ֖˙˚ ֵא Lליו׃

20

ת־ה ָ֗ ָ Êקר וַ ָ֙ ָÌרץ֙ ַא ֲח Jרי
וַ ֲ ַÌע ֹ֣זב ֶא ַ

אמר ל˚֙ Jל> ֔›Íב  WÔי
Íל ִא ִ֔מּי וְ ֵא ְלכ 9ה ַא ֲח Fרי Xוַ ֶ֤ ֹ Ì
אמר ֶא ְ· ָקה־ ָÚא֙ ְל ָא eבי ְ
žא ִל ָ ֔Ìה Íוַ ֶ֗ ֹ Ì
ה־ע ִ ‡bיתי Lל>׃
ֶמ ָ

21

ת־צ ֶמד ַה ָO Êקר וַ  ִÌזְ ֵָ֗ ÊחהÍִ Íב ְכ Rלי ַה ָָ Êקר֙
וַ ָ ֨›ָ Ìב ֵמ ַא ֲח ָ ֜ריו וַ ˜d ִÌח ֶא Ž

ִO ·ְ Êלם ַה ָ‡ָ֔ Êר וַ ˙_ ִÌן ָל 9עם וַ ÄÌכ Yל Íוַ ָ ָ֗ Ìקם וַ }ֶ Ìל> ַא ֲח _רי ֵא ִל 9Ìה Íוַ יְ ָ› ְר ‰תהÍ׃
20

1

›Íנ wיִ ם •מ ֶל> ִא ֖˙˚
›Íל ִֹ֨›ים ְ
יל˚ ְ
ל־ח ֔
ת־ֵ Ô
>־א ָ ֗רם ָק ַבץ֙ ֶא ָ
ן־ה dדד Vמ ֶל ֲ
ֶÍב ֲ

וְ ֣סÍס וָ qר ֶכב וַ ַ ַ֗ Ìעל וַ ַ֙ ָÌצר֙ ַעל־ ֣›ֹ ְמ ֔ר˚ן וַ 9 ִÌלּ ֶחם ÈÊL׃
Vמ ֶל>־יִ ְ‡ ָר iאל ָה vע ָירה׃
י־הם׃
˚Ïבים ִל ‰
ָÍבנ• יַ Xה b
ר־לי׃
ל־א ֶ› v
וְ ָכ ֲ

פ

5

3

2

ל־א ְח ~אב
וַ € ›ְ ִÌלח ַמ ְל ָא̀כים ֶא ַ

י־הÍא וְ נָ ›ŽיX
ן־ה ַ ֔דד ְַ Ôס ְ ֽÍ •ıזְ ָה ְב| vל ֑
אמר ֗ל˚ ֹ֚Ôה ָא dמר ֲֶ Ê
וַ ֶ֣ ֹ Ì
4

אמר ְִ Ôד ָב ְר| ֲאדֹנ eי ַה Fמּ ֶל> ְל• ֲאנ bי
וַ tַ Ìען Vמ ֶל>־יִ ְ‡ ָר ֵאל ֙ וַ ֶ֔ ֹ Ì

י־› tל ְח ִ˙י
ן־ה )דד ֵלא ֑מֹר ָ vÔ
ה־א wמר ֲֶ Ê
אמ ֔רָ ֹÔֽ Í
וַ ֙›ֻ ָÌבַ ֙Íה ַמּ ְל ָא ִ֔כים וַ ְ֣ ֹ Ì
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ֵא ֶל ֙יֵ ֙Xלא ֔מֹר ְַ Ôס ְÍ •ıזְ ָה ְב“ וְ נָ ›ŽיÍָ Xבנ^ יW Xלי ִת ˙‰ן׃

6

ם־J Ôעת ָמ ָ֗חר ֶא ְ› tלח
 eÔי ׀ ִא ָ

ל־מ ְח dמד ֵע ֶ֔יני Xיָ ‡WימÍ
ת־ְ Êית‚ וְ iאת ָ˙J Êי ֲע ָב Fדי Xוְ ָהיָ ה֙ ַָ Ô
ת־ע ָב ַדי֙ ֵא ֶ֔לי Xוְ ִח ְֶ ֙Í‡ıא J
ֶא ֲ
ְביָ 9דם וְ ָל LקחÍ׃

7

Äמר֙ ְֽ ËעÍ־נ Oא ְÍר ֔א WÔ Íי
וַ ְ ִÌק jרא Vמ ֶל>־יִ ְ‡ ָר ֵאל ֙ ְל ָכל־זִ ְקנ Jי ָה ָ֔א ֶרץ וַ ֶ ֨Ì

Íל ַכ ְס ıeי וְ ִלזְ ָה ִ֔בי וְ ֥ל ֹא ָמנ) ְע ִ˙י ִמ VמּÍÚ׃
Íל ָבנַ י֙ ְ
י־› ַ֨לח ֵא ַ֜לי ְלנָ ›tי ְ
ָר 9עה זmה ְמ ַב ָ vÔ ›˜Y
8

תÄבה׃
V
ל־˙ ְ› )מע וְ ֥ל˚א
ל־ה qעם ַא ִ
ל־הֵ ְÎקנ bים וְ ָכ ָ
ÄÌמ ֥רֵ Íא xליו ַָ Ô
וַ ְ

9

אמר ְל ַמ ְל ֲאכ Jי
וַ ֶ֜ ֹ Ì

ל־ע ְב ְָ ŸËב vרא›ֹנָ ה֙ ֶא ֱע ֶ֔‡ה וְ ַה ָO Ëבר
ר־› ַ֨ל ְח ָ˙ ֶא ַ
ן־ה ַ ֗דד ִא ְמ ֞ר[ Íלאדֹנ Rי ַה ֶמּ ֶ֙לֹÔ Qל ֩ ֲא ֶ› ָ
ֶב ֲ
ַה ֶ֔Îה ֥ל ֹא אÍכ) ל ַל ֲע ֑‡˚ת וַ ְ ‰Ìלכַ ֙Íה ַמּ ְל ָא ִ֔כים וַ יְ ִ› ›בהL Ëָ Íבר׃

10

ן־ה ַ ֔דד
וַ t ›ְ ִÌלח ֵא ָליו֙ ֲֶ Ê

י˚ספִ Íאם־יִ ְ‡ֹıק֙ ֲע dפר › ְֹמ ֔ר˚ן ִל ְ› ָע ִ֕לים
אמר ֹֽÔה־יַ ֲע ֥‡Íן ̀לי ֱאל ֹbהים וְ ֣כֹה 8
וַ ֶ֕ ֹ Ì
ל־ה 9עם ֲא ›sר ְַ Êרגְ Lלי׃
ְל ָכ ָ
ְִ Ôמ ַפ ˙‰חh׃

12

11

אמר ַ֔ Êְ Ëרַ Íאל־יִ ְת ַה _לּל חֹג iר
וַ tַ Ìען Vמ ֶל>־יִ ְ‡ ָר ֵאל ֙ וַ ֶ֣ ֹ Ì

אמר
ת־ה ָO Ëבר ַה ֶ֔Îה וְ ֥הÍא › •ֹתה ֥הÍא וְ ַה ְמּ ָלכ bים ַ˚Ô֑ Ûֻ Êת וַ ֶ֤ ֹ Ì
וַ יְ ִ֗הי ִ֨ ›ְ Ôמֹעֶ ֙hא ַ
13

ל־ה vעיר׃
ל־ע ָב ָדיו֙ ִ֔‡ימ Íוַ ‡b ָÌימַ Íע ָ
ֶא ֲ

ל־א ְח Oאב
וְ ִה JÚה ׀ נָ eביא ֶא ָ֗חד נִ ֶ ֮› ַÁא ַ

ל־ה ָה ֥מ˚ן ַה֖ ָÁד˚ל ַהFÎה ִהנְ ִ֨ני נ ְֹתנ֤ ˚
הוה oה ָר ִ֔א ָית }את ֶָ Ô
אמר ֹ֚Ôה ָא dמר יְ ָ ֔
Vמ ֶל>־יִ ְ‡ ָר ֵאל ֒ וַ ֶ֗ ֹ Ì
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14

י־אנ Wי יְ הו Lה׃
ְביְ Lדַ ֙Xה˚ ֔Ìם וְ יָ ַד ְע ֲ vÔ ˙9

הוה
ה־א dמר יְ ָ ֔
Äמר֙ ָֽ ֹÔ
אמר ַא ְח ָאב֙ ְִ֔ Êמי וַ ֶ ֨Ì
וַ ֶ֤ ֹ Ì
15

אמר Lא ָ˙ה׃
אמר vמי־יֶ ְא ֥סֹר ַה ִמּ ְל ָח 9מה וַ ֶ֥ ֹ Ì
ְÊנַ ֲע iרי ָ‡ Jרי ַה ְמּ ִדינ֑ ˚ת וַ ֶ֛ ֹ Ì

וַ ְ ִÌפ ֗קֹד

ל־ה xעם
ת־ָ Ô
›Íל ›ֹ8ים וְ ַא ֲח ֵר ֶ֗יהם ָ€ ıקד ֶא ָ
אתיִ ם ְ›נ dיִ ם ְ
Vאת־נַ ֲע ֵרי֙ ָ‡ Jרי ַה ְמּ ִדינ֔ ˚ת וַ ְ ִÌהי֕ ָ Íמ )
16

ל־Êנ_ י יִ ְ‡ ָר iאל ִ› ְב wעת ֲא ָל vפים׃
ְָ Ô

ן־ה ַדד֩ › ֶֹ֨תה ִ› ֜˚Ôר ַ˚Ô֗ Ûֻ Êת
וַ ְ ֵÌצ ֖אֳ ˆָ Ê[ Íה qריִ ם ֶÍב ֲ

ים־›Íנ wיִ ם ^מ ֶל> עֹז_ר א ֹֽת˚׃
ְ
֧הÍא וְ ַה ְמּ ָל̀כים ְ›ל ›ֹv

17

וַ ְ ֵÌצ ֗א Íנַ ֲע }רי ָ‡ _רי ַה ְמּ ִדינ֖ ˚ת
18

ן־ה ַ ֗דד וַ  RÁ ַÌיד Íל˚֙ ֵלא ֔מֹר ֲאנָ ִ֕›ים יָ ְצ ֖אִ Íמ· ְֹמ ֽר˚ן׃
ָv Êרא›ֹנ qה וַ d ›ְ ִÌלח ֲֶ Ê
ם־ל ָ› ֥ל˚ם יָ 9צאְ ˙ִ Íפ ֣‡Íם ַח8Ìים וְ ‘אם ְל ִמ ְל ָח xמה יָ 9צאַ Íח WÌים ִ˙ ְפ ֽ‡Íם׃
ִא ְ
יהם׃
ן־ה ִ֔עיר נַ ֲע iרי ָ‡ Jרי ַה ְמּ ִדינ֑ ˚ת וְ ַה )חיִ ל ֲא ›sר ַא ֲח ֵר V
ִמ ָ

20

19

אמר
וַ ֶ֛ ֹ Ì

וְ ֵא ֶ֙לּה֙ יָ ְצ ֣אÍ

י›˚ וַ  ָÌנ šסÍ
וַ e ֙ÍÔ ַÌאי› ִא ֔

ל־סÍס ָÍפ ָר ›vים׃
ן־ה ַדד֙ mמ ֶל> ֲא ָ ֔רם ַע ֖
ֲא ָ ֔רם ו[ ְ ִÌר ְi Ëפם יִ ְ‡ ָר Yאל וַ ָ ִÌמּ ֵ֗לט ֲֶ Ê
ד˚לה׃
ת־ה qר ֶכב וְ ִה ~Ôה ַב ֲא 9רם ַמ ~Ôה גְ L
ת־ה ֖ÍÛס וְ ֶא ָ
יִ ְ‡ ָר ֵ֔אל וַ ֶ >wÌא ַ

21

22

וַ ֵ ֵÌצא֙ mמ ֶל>

וַ ַ › tÁ ִÌהִ ָÚביא֙

›Íבת
ר־˙ ֲע ‡Fה ִ֚Ôי ִל ְת d
אמר ל˚֙ Jל> ִה ְת ַח ַ֔Îק וְ wדע ְÍר iאה Jאת ֲא ַ ›V
ל־מ ֶל> יִ ְ‡ ָר ֵ֔אל וַ ֶ֤ ֹ Ì
ֶא m
ַה ָ· ָ֔נה sמ ֶל> ֲא 9רם ע ֹsלה ָע VליX׃

ס

23

>־א ָ ֜רם ָא ְמ ֣רֵ Íא ָ֗ליו ֱאל •ֹהי ָה ִרים֙
וְ ַע ְב ֵ ֨די Vמ ֶל ֲ
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ם־ל ֹא נֶ ֱחז)ק ֵמ Vהם׃
י›˚ר ִא ֥
אÍלם נִ ָלּ •חם ִא ָ˙ם֙ ִַ Êמּ ֔
ֱא ֣ל ֹ ֵה ֶ֔יהם ַעל־ iÔן ָחזְ ֣קִ Íמ Fמּ ÍÚוְ ָ֗
24

יהם׃
ת־ה ָ~ Ëבר ַה^Îה ֲע ‡Yה ָה •סר ַה ְמּ ָל ִכים֙ eאי› ִמ ְמּק ֹ֔מ˚ וְ ‡Wים ַ֖ ıח˚ת ַ˙ ְח ֵ˙ V
וְ ֶא ַ

25

א˚ת> וְ ֣סÍס ַÍÛ֣ Ôס ׀ וְ mר ֶכב ָ֗ ֶ Ôר ֶכב וְ נָ vלּ ֲח jמה
ה־ל œ׀ ַ֡חיִ ל ַַ Ôחיִ ל ֩ ַהֵֹ֨ Úפל ֵמ ָ֜
וְ ַא ˙Oה vת ְמנֶ ְ

ם־ל ֹא נֶ ֱחז)ק ֵמ Fהם וַ w ›ְ ִÌמע ְלק ֹ9לם וַ wַ Ìע‡  ‰Ôן׃
י›˚ר ִא ֥
א˚תם֙ ִַ Êמּ ֔
ָ

פ

26

›Íבת
ו[ יְ ִהי֙ ִל ְת d

ת־א qרם וַ dַ Ìעל ֲא ֵ֔פ ָקה ַל ִמּ ְל ָח 9מה ִעם־יִ ְ‡ ָר ‰אל׃
ן־ה )דד ֶא ֲ
ַה ָ· ָ֔נה וַ ְ ִÌפ ֥קֹד ֲֶ Ê

27

ְÍבנ Jי

אתם וַ ֲ ַÌחנ֨ ְ Íבנ ‰י־יִ ְ‡ ָר ֵ֜אל נֶ גְ ָ ֗Ëם ִ›ְ Ôנֵ י֙ ֲח ִ‡ Jפי
יִ ְ‡ ָר ֵ֗אל ָה ְת ְָ ıקד ֙Íוְ ָכ ְל ְ֔ Ôל Íוַ ְ ֵÌל ֖כִ Íל ְק ָר q
ת־ה Lא ֶרץ׃
ִע ִ֔Îים וַ ֲא 9רם ִמ ְל ֥אֶ Íא ָ

28

ל־מ ֶל> יִ ְ‡ ָר ֵאל ֒
ÄÌמר֮ ֶא m
וַ e ›Áַ֞ ִÌאי› ָה ֱאל ִֹ֗הים וַ ֶ

א־אל _ֹהי ֲע ָמ bקים
הוה וְ ֽל ֹ ֱ
הוה ֠ ַי ַען ֲא ֶ֨›ר ָא ְמ ֤רֲ Íא ָרם֙ ֱאל •ֹהי ָה ִרים֙ יְ ָ ֔
ה־א dמר יְ ָ ֗
אמר ָֽ ֹÔ
וַ ֶ֜ ֹ Ì
י־אנ Wי יְ הו Lה׃
ל־ה ָה ֨מ˚ן ַה jÁד˚ל ַה ֶÎה֙ ְÊיָ ֶ ֔ד Xוַ vיד ְע ^˙ם ֲ vÔ
ת־ֶ Ô
֑הÍא ֠ ְונָ ַת ִ˙י ֶא ָ

29

ו[ ֲ ַÌחנ֧ ¢ Íא ֶלּה

ֹ֥נ ַכח iא ֶלּה ִ› ְב dעת יָ 8מים וַ יְ eהי ׀ ַ˚ ֣ÌÊם ַה ְ· ִב ִ֗יעי וַ ִ˙ ְק ַרב֙ ַה ִמּ ְל ָח ָ֔מה וַ ְ ÍÔ֨ ַÌבנ ‰י־יִ ְ‡ ָר̂אל
ה־א ֶלף ַרגְ bלי ְÊי֥ ˚ם ֶא Lחד׃
ת־א xרם ֵמ ָא s
ֶא ֲ

30

ל־ה ִעיר֒ וַ ִ˙ֹıל ֙
˚Úת Wרים ׀ ֲא ֵפ ָקה֮ ֶא ָ
וַ ֻ֨ ָÌנסַ Íה ָ

ל־ה bעיר sח ֶדר
ן־ה dדד ָ֔נס וַ ֥ ָÌב ֹא ֶא ָ
˚Úת 8רים ֶÍב ֲ
ל־ע ְ‡ ִ ֨רים וְ ִ› ְב ~עה •א ֶלף bאי› ַה ָ
ח˚מה ַע ֶ
ַה ָ֔
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ְL Êח ֶדר׃

ס

31

ÄÌמ ֣רֵ Íא ָליו֮ ֲע ָב ָדיו֒ ִה ‰Úה־נ Oא ָ› ַ֔מ ְענÔִ֗ Íי ַמ ְל ֵכי֙ ÊJית יִ ְ‡ ָר ֵ֔אל
וַ ְ

ל־מ ֶל>
ר›Äנ Íוְ נֵ ֵצא֙ ֶא m
י־מ ְלכ_ י ^ח ֶסד Yהם נָ ָ ‡eימה  ָÚא֩ ַ‡ ִ֨˜ים ְָ Êמ ְת ֵ֜נינ Íוַ ֲח ָב eלים ְֵ֗ Ê
ַ vÔ
אÍלי יְ ַח sÌה ֶאת־נַ ְפ X›V׃
יִ ְ‡ ָר ֵ֔אל )

32

א› ֶ֗יהם
וַ ְ ַÌח ְÁר˜ִ֨ ‡ַ ֩Íים ְָ Êמ ְתנֵ ֶ֜יהם וַ ֲח ָב eלים ְָ Êר ֵ

ע˚דÍÚ
אמר ַה s
ן־ה Šדד ָא )מר ְ˙ vחי־נ Oא נַ ְפ ›8י וַ ֶ֛ ֹ Ì
אמ ֔רַ Íע ְב ְֶ •Ëב ֲ
ל־מ ֶל> יִ ְ‡ ָר ֵ֔אל וַ ְ֣ ֹ Ì
וַ ֨ ָÌב ֹאֶ ֙Íא m
)חי ָא Wחי ֽהÍא׃

33

ן־ה ַ ֔דד
Äמרָ ֙Íא eחיֶ Xב ֲ
וְ ָה ֲאנָ ִ›ים֩ יְ נַ ֲח ֨› Íו[ יְ ַמ ֲה ֜ר Íוַ ְ ַÌח ְל ֣טֲ Íה ִמ ֶ֗מּ ÍÚוַ ְ ֽÌ
34

ל־ה ֶמּ ְר ָL Ôבה׃
ן־ה ַ ֔דד ‡וֲ ַÌע iלהַ Íע ַ
אמר ֹ֣ Êאָ Íק •חה Íוַ • ֵÌצא ֵא ָליו֙ ֲֶ Ê
וַ ֶ֖ ֹ Ì

אמר ֵא ָ֡ליו
וַ ֶ֣ ֹ Ì

ר־‡ם
ח־א ִבי֩ ֵמ ֵ֨את ָא ִ֜ביָ Xא ִ֗›יב ֠ ְוחÍצ˚ת ָ˙ ִ֨‡ים ְלְ Ÿב ַד ֶמּ ֶ֙‡ק֙ ֲַ Ôא ֶ› j
ר־ל ַק ָ
ֶה ָע eרים ֲא ֶ› L
ת־ל˚ ְב bרית ו[ יְ ַ› ְלּ ‰חהÍ׃
ָא ִבי֙ ְְ ֹ›֣ Êמ ֔ר˚ן וַ ֲאנ bי ַe Êְ Êרית ֲא ַ› ְלּ Fח ָ Óוַ ְ ִÌכ ָר ֥

ס

35

וְ ִ֨אי› ֶא ָ֜חד

ל־ר }עהְ Êִ Íד wבר יְ הו 9ה ַה JÔינִ י נ qא וַ יְ ָמ _אן ָה bאי› ְל ַהֹֽ Ôת˚׃
ִמ ְÊנ Jי ַהִ ְÚב ִ֗יאים ָא €מר ֶא ֵ
36

ה˚ל‰ Qמ ִא ִ֔˙י וְ ִה ְָ |Ôה ַא ְריYה
הוה ִהֵ Ÿ ְÚ
א־› ַמ ְ֙ע ָ ֙˙ ְ֣ Êק˚ל יְ ָ ֔
אמר ֗ל˚ יַ֚ ַען ֲא @›ר ֽל ֹ ָ
וַ ֶ֣ ֹ Ì

וַ ֶ֙ ֵÌל‰ Qמ ֶא ְצ ֔ל˚ וַ ְ ִÌמ ָצ _אהָ Íה ַא ְרי iה וַ  ‰Ô ַÌהÍ׃
ָה bאי› ַה _Ôה ָÍפ ֽצֹעh׃

38

37

אמר ַה JÔינִ י נ qא וַ  _Ô ַÌהÍ
וַ ְ ִÌמ ָצא֙ eאי› ַא ֵ֔חר וַ ֶ֖ ֹ Ì

ל־ה ֶ Ëqר> וַ ְ ִÌת ַח _ֲ Êָ ‡ıא iפר
וַ ֶ֙ ֵÌלַ Qהִ֔ ָÚביא וַ ֲ ַÌע ֥מֹד ַל ^מּ ֶל> ַע ַ
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39

ל־עינ Lיו׃
ַע ֵ

אמר ַע ְב ְ œË׀ יָ Oצא
ל־ה Fמּ ֶל> וַ ֶ֜ ֹ Ì
וַ יְ Rהי ַה ֶמּ ֶ֙ל Qע ֵֹ֔בר וְ ֖הÍא ָצ dעק ֶא ַ

ת־ה eאי› ַה ֶ֔Îה
Äמר֙ ְ›מֹר֙ ֶא ָ
ה־אי› ָ֜סר וַ ̂ ָÌבא ֵא dלי ִ֗אי› וַ ֶ ֨Ì
ב־ה ִמּ ְל ָח ָ֗מה וְ ִהִ֨ ‰Ú
ְב Vק ֶר ַ
ם־ה ֵָ ıקד֙ יִ ָ֔ ֵ ıקד וְ ָהיְ jתה נַ ְפ ְ›ַ ˙d ֙Xחת נַ ְפ ֔›˚ ֥א˚ ִכ ַÔר־ֶ ^Ôסף ִ˙ ְ› ֽק˚ל׃
ִא ִ

40

וַ יְ eהי ַע ְב ְ•Ë

אמר ֵא aליו Vמ ֶל>־יִ ְ‡ ָר }אל  _Ôן ִמ ְ› ָ^ ıטַ Xא ~˙ה ָח Lר ְצ ָ˙׃
ע _ֹ‡ה }ה  ָÚה וָ iה  ָÚה וְ ֣הÍא ֵאינ ÍÚ Fוַ ֶ֨ ֹ Ì
41

]מ ֲע iלי[ ֵעינ qיו וַ  •Ô ַÌר אֹת˚֙ mמ ֶל> יִ ְ‡ ָר ֵ֔אל  WÔי
ת־ה ֲא ֵ֔פר ֵמ ַעל ֵ
וַ יְ ַמ ֵ֕הר וַ ַ֙ ָÌסר֙ ֶא O

‰מ ַהִ ְÚב bאים ֽהÍא׃

42

י›־ח ְר bמי ִמqÌד
ת־א ֶ
הוה י ַŠען ִ› wלּ ְח ָ˙ ֶא ִ
אמר ֵא ָ֗ליו ֹ֚Ôה ָא dמר יְ ָ ֔
וַ ֶ֣ ֹ Ì

וְ ָהיְ jתה נַ ְפ ְ›ַ ˙d ֙Xחת נַ ְפ ֔›˚ וְ ַע ְמּ| ַ ˙wחת ַע ֽמּ˚׃
וְ זָ Yעף וַ ֖ ָÌב ֹא › ְֹמ ֽר˚נָ ה׃
21

1

43

ל־֖ Êית˚ dסר
̂Ìל> Vמ ֶל>־יִ ְ‡ ָר }אל ַע ֵ
וַ ֶ

פ

אלי ֲא ›mר
וַ יְ ִ֗הי ַא ַחר֙ ַה ְָ Ëב eרים ָה ֵ֔א ֶלּה ֶ ŽÔרם ָהיxה ְלנָ ֥ב˚ת ַה ִÌזְ ְר ֵע b

ְÊיִ זְ ְר Fעאל ֵ֚א ֶצל ֵהיכ dל ַא ְח ָ֔אב ^מ ֶל> › ְֹמ ֽר˚ן׃

2

וַ יְ ַד ÊJר ַא ְח Oאב ֶאל־נָ ֣ב˚ת ׀ ֵלאמֹר֩ ׀

י־לי ְלגַ ן־יָ ָ ֗רק  eÔי ֤הÍא ָקר˚ב֙ Jא ֶצל ִֵ֔ Êיתי וְ ֶא ְ˙נ jה ְלְ ˙ַ ֙Xח ָ֔˙יו
ת־ְ Ôר ְמ’ וִ vיה e
ה־לּי Vא ַ
ְ˙נָ ִ֨
ה־ל• כ^ ֶסף ְמ Wחיר זVה׃
ֶ ^Ôרם ֣ט˚ב ִמ Fמִּ֚ ÍÚאם ֣ט˚ב ְֵ Êע ֶ֔יניֶ Xא ְ˙נָ ְ
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יהוה ִמ ִ˙ `˙י ֶאת־נַ ֲח wלת ֲאב )ֹתי Lל>׃
ילה ִלּי֙ ‰מ ָ ֔
ל־א ְח qאב ָח Rל ָ
ֶא ַ

4

ל־֜ Êית˚
וַ  ָÌבַ ֩Äא ְח ָ֨אב ֶא ֵ

א־א _˙ן ְל|
אמר ֽל ֹ ֶ
אלי וַ ֶ֕ ֹ Ì
ר־Êm Ëר ֵא ָ֗ליו נָ ב˚ת֙ ַה ִÌזְ ְר ֵע ִ֔
ל־ה ָָ Ëבר֙ ֲא ֶ› ִ
dסר וְ זָ ֵ֗עף ַע ַ
5

א־א ַכל Lל ֶחם׃
ת־ıנ 9יו וְ ֽל ֹ ~
ל־מ ָ֔ Ïת˚ וַ Û_ ַÌב ֶא ָ
ב˚תי וַ Ôַ ›ְ ִÌב֙ ַע ִ
ֶאת־נַ ֲח dלת ֲא q
רÍחָ œס ָ ֔רה וְ ֵאינְ | אֹכ_ ל Lל ֶחם׃
ִאיז ֶmבל ִא ְ› ֑˙˚ וַ ְ˙ ַד ÊJר ֵא ָ֗ליו ַמה־ ֶÎה֙ ֲ

6

וַ ָ˙ ֥ב ֹא ֵא 9ליו

וַ יְ ַד ÊJר ֵא ֶ֗ל ָיה

ם־ח Jפץ
ת־ְ Ôר ְמֶ֔ Êְ ֙Xכ ֶסף ֚א˚ ִא ָ
ה־לּי Vא ַ
אלי וָ ֣אֹ ַמר ֗ל˚ ְ˙נָ R
י־א ַד ֵÊר ֶאל־נָ ֨ב˚ת ַה ִÌזְ ְר ֵע ִ֜
ֲ ֠ vÔ
ת־ְ Ôר vמי׃
א־א _˙ן ְל| ֶא ַ
אמר ֽל ֹ ֶ
ה־ל• כ^ ֶרם ַ˙ ְח ˙qיו וַ ֶ֕ ֹ Ì
ַא ָ֔˙ה ֶא ְ˙נָ ְ

7

אמר ֵא ָליו֙ ִאיז ֶmבל
וַ ֤˙ ֹ ֶ

ל־ל ֶ֙חם֙ וְ יִ dטב ִל ֲֶ֔ XÊאנִ י֙ ֶא ˙Jן
ִא ְ› ֔˙˚ ַא ָ֕˙ה ַע ˙xה ַ˙ ֲע ‡sה ְמלÍכ 9ה ַעל־יִ ְ‡ ָר Yאל ֤קÍם ֱא ָכ ֶ
אלי׃
ְל‚ ֶאת־ֶ ^Ôרם נָ ֥ב˚ת ַה ִÌזְ ְר ֵע v
8

]ס ָפ ִ ֗רים[
וַ ִ˙ ְכ ֤˙ֹב ְס ָפ ִרים֙ ְ›J Êם ַא ְח ָ֔אב וַ ַ˙ ְח ֖˙ֹם ְÊח ָֹת ֑מ˚ וַ ִ˙ ְ› dלח ַה ְס ָפ ִרים ְ

יר˚ ַהb ›ְֹ Ìבים ֶאת־נָ ֽב˚ת׃
ל־הח ִֹרים֙ ֲא ›mר ְִ Êע ֔
ל־הזְ ֵקנ Rים וְ ֶא [
ֶא ַ
ה˚›יבֶ Íאת־נָ ֖ב˚ת ְ֥ Êר ֹא› ָה Lעם׃
אÍ־צ˚ם וְ W
ֵלא ֑מֹר vק ְר ֔

10

9

וַ ִ˙ ְכ ֥˙ֹב ַָ Ûְ Êפ bרים

ה˚›יבַ֨ ›ְ Íניִ ם ֲאנָ ›Wים
֠ ְו ִ

יאה Íוְ ִס ְק ›לה Íוְ יָ ֽמֹת׃
ה˚צ ”
י־ב ִלַ ַÌעל ֮ נֶ גְ  ֒˚Ëוִ ִיע šדהֵ Íלא ֔מֹר ֵw Êר ְכ ָ˙ ֱאל ֹbהים וָ Fמ ֶל> וְ ִ
ְÊנְ ‰
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יהם
יר˚ ֲַ Ôא •›ר ָ› ְל ~חה ֲא ֵל ^
יר˚ ַהֵ ְÎקנ eים וְ ַהח ִ ֹ֗רים ֲא @›ר ַהִ ›ְֹ ֽÌבים֙ ְִ Êע ֔
וַ ֲ ַÌע‡ַ ֩Íאנְ ֵ֨›י ִע ֜

יהם׃
ִאיז ֶqבל ֲַ Ôא @›ר ָÔתÍב֙ ַָ Ûְ Êפ ִ ֔רים ֲא ›sר ָ› ְל 9חה ֲא ֵל V
ֶאת־נָ ֖ב˚ת ְ֥ Êר ֹא› ָה Lעם׃

13

12

ָק ְר ֖א֑ Íצ˚ם וְ ה ›ֹWיבÍ

י־ב ִלַ ַÌעל ֮ וַ ֣ ›ְ ֵÌב Íנֶ גְ  ֒˚Ëוַ יְ ִע ֻדה֩Í
֠ ַו ָÌבֵ֨ ›ְ ÍÄני ָה ֲאנָ ›Wים ְÊנְ ‰

ַאנְ ֵ֨›י ַה ְִ Êל ַ ַ֜ Ìעל ֶאת־נָ ֗ב˚ת נ@ גֶ ד ָה ָעם֙ ֵלא ֔מֹר ֵw Êר> נָ ֛ב˚ת ֱאל ֹbהים וָ Fמ ֶל> וַ ִֹ Ìצ ֻא֙הִ ֙Íמ ֣חÍץ
ָל ִ֔עיר וַ ְ ִÌס ְק ”להָ Íב ֲא ָבנ bים וַ ֽ ָÌמֹת׃
15

14

ל־איז ֶmבל ֵלא ֑מֹר ֻס ˜wל נָ ֖ב˚ת וַ ֽ ָÌמֹת׃
ו[ ְ ›ְ ִÌל ֖חֶ Íא ִ

ל־א ְח ָ֗אב ֣קÍם ֵ ֞ר›
אמר ִא ֶ֜יז ֶבל ֶא ַ
י־ס ˜wל נָ ֖ב˚ת וַ ֑ ָÌמֹת וַ ֨˙ ֹ ֶ
ו[ יְ ִהי֙ ִ֣ ›ְ Ôמֹעִ hא ֶ֔יז ֶבל ֻ vÔ

י־מת׃
ת־לְ œב ֶ֔כ ֶסף  eÔי _אין נָ ֛ב˚ת )חי ִ‰ Ô
אלי ֲא @›ר ֵמ ֵאן֙ ָל ֶת ְ
ֶאת־ֶ mÔרם ׀ נָ ֣ב˚ת ַה ִÌזְ ְר ֵע ִ֗
16

אלי
וַ יְ ̀הי ִ֥ ›ְ Ôמֹעַ hא ְח 9אב  eÔי Jמת נָ ֑ב˚ת וַ ָ ÌOקם ַא ְח ָ֗אב ָל •ר ֶדת ֶאל־ֶ •Ôרם נָ ֥ב˚ת ַה ִÌזְ ְר ֵע b

ְל ִר ְ› ֽ˙˚׃

ס

17

ל־א ִל ~Ìהַ Íה ִ˙ ְ› Êbי ֵלא ֽמֹר׃
הוה ֶא ֵ
וַ יְ ִהי֙ ְַ Ëבר־יְ ָ ֔

18

֣קÍם ֵ ֗רד ִל ְק Šראת

ַא ְח ~אב Vמ ֶל>־יִ ְ‡ ָר iאל ֲא ›mר ְְֹ ›Êמ ֑ר˚ן ִה ֵÚה֙ ְÊכֶ mרם נָ ֔ב˚ת ֲא ֶ›ר־י~ ַרד ›9ם ְל ִר ְ› ֽ˙˚׃
19

הוה ֲה ָר )צ ְח ָ˙ וְ גַ ם־יָ qר ְ› ָ˙ וְ ִד ְַ Êר ָ֨˙ ֵא ָ֜ליו ֵלא ֗מֹר ֚ ֹÔה
וְ ִד ְַ Êר ָ֨˙ ֵא ָ֜ליו ֵלא ֗מֹר ֹ֚Ôה ָא dמר יְ ָ ֔

ת־ְ Ëמ|
ת־Ëם נָ ֔ב˚ת יָ ֧ל ֹ˜ַ Íה ְָ Ôל̀בים ֶא ָ
הוה ְִ Êמ ֗ק˚ם ֲא ֶ֨›ר ָל ְק ֤קַ Íה ְָ Ôל ִבים֙ ֶא d
ָא dמר יְ ָ ֔
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20

ם־א ָ˙ה׃
L ַÁ

אתי יַ֚ ַען
אמר ָמ ָ֔צ ִ
אתנִ י אֹיְ 8בי וַ ֶ֣ ֹ Ì
ל־א ִל ָ ֔Ìה[ Íה ְמ ָצ )
אמר ַא ְח ָאב֙ ֶא J
וַ ֶ֤ ֹ Ì

ִה ְת ַמ ְֶ Ôר‚ ַל ֲע ֥‡˚ת ָה )רע ְֵ Êעינ_ י יְ הו Lה׃

21

]מ Rביא[ ֵא ֶל ֙יָ ֙Xר ָ֔עה ִÍב ַע ְר ˙bי
ִהנְ ִ֨ני ֵמ ִבי ֵ

ַא ֲח Fרי Xוְ ִה ְכ ַר ˙Rי ְל ַא ְח ָאב֙ ַמ ְ› ˙eין ְִ֔ Êקיר וְ ָע ֥צÍר וְ ָעז֖ Íב ְÊיִ ְ‡ ָר ‰אל׃

22

ת־ְ Êית•
וְ נָ ַת ˙eי ֶא ֵ

ל־ה ַַ֙ Ôעס֙ ֲא ›mר ִה ְכ ַ֔ע ְס ָ˙ ו[ ַ˙ ֲח bטא
ן־א ִחqÌה ֶא ַ
ְֵ Ôבית֙ יָ ָר ְב Oעם ֶÊן־נְ ָ֔בט ְÍכ iבית ְַ Êע ›Oא ֶב ֲ
23

ֶאת־יִ ְ‡ ָר ‰אל׃
יִ זְ ְר Vעאל׃

24

יÄכ ֖ל֥ Íע˚ף
ְ
יÄכ ֖לַ Íה ְָ Ôל 8בים וְ ַה ֵמּת֙ ַ֔ ֶ ‚ָ Êדה
ְ
ַה •מּת ְל ַא ְח ָאב֙ ִָ֔ Êעיר
25

ַה ָ· Lמיִ ם׃

ת־איז ֶ^בל ְ_ Êחל
יÄכ ֥לֶ Íא ִ
ם־ל ִא ֶ֔יז ֶבל ִÊs Ëר יְ הו 9ה ֵלא ֑מֹר ַה ְָ Ôל̀בים ְ
וְ ַ֨ג ְ

א־היOה ְכ ַא ְח ָ֔אב ֲא ›mר ִה ְת ַמ ֵ֔Ôר ַל ֲע ֥‡˚ת ָה )רע ְֵ Êעינ Jי יְ הוqה
ַ֚ רק ֽל ֹ ָ

ר־ה wס ָ˙ה א ֹ֖ת˚ ִאיז ֶsבל ִא ְ› ֽ˙˚׃
ֲא ֶ› ֵ

26

וַ ְ ַÌת Jעב ְמ ֔אֹד ָל ^ל ֶכת ַא ֲח Jרי ַהֻ ִÁלּ 8לים ְÔכֹל ֙ ֲא ›mר

הוה ִמ ְıנ iי ְÊנ_ י יִ ְ‡ ָר ‰אל׃
ה˚רי› יְ ָ ֔
ָע ֣‡ָ Íה ֱאמ ִ ֹ֔רי ֲא ֶ›ר֙ e

ס

27

וַ יְ ִהי֩ ִכ ְ› ֨מֹעַ hא ְח ָ֜אב

ל־֖ ‡ָ Êר˚ וַ ֑ ָÌצ˚ם וַ  dÔ›ְ ִÌב ַ‚ָ֔ Êק וַ יְ ַה iלּ>
ם־‡ק ַע ְ
ת־ה ְָ Ëב Rרים ָה ֵא ֶ֙לּה֙ וַ ְ ִÌק dרע ְÊגָ ָ ֔דיו וַ w ‡ֶ LÌ
ֶא ַ
[אט׃

ס

28

ל־א ִל ~Ìהַ Íה ִ˙ ְ› Êbי ֵלא ֽמֹר׃
הוה ֶא ֵ
‡ויְ ִהי֙ ְַ Ëבר־יְ ָ ֔

29

ה ָ™ר ִ֔א ָית  vÔי־נִ ְכנ wע

ימי ְבנ֔ ˚ ָא Wביא
]א Rביא[ ̃ה ָר ָעה֙ ְÊיָ ָ֔מיו ִJ Ê
א־א ִבי ָ
ַא ְח 9אב ִמ ְלּ ָפנ qי ַ ֜י ַען  vÔי־נִ ְכנ dע ִמ ַָ֗ ıני ֽל ֹ ָ
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ל־ֽ Êית˚׃
ָה ָר 9עה ַע ֵ
22

1

Íבין יִ ְ‡ ָר ‰אל׃
וַ ֖ ›ְ ֵÌב֣ ›ָ Íל ֹ› ָ›נ 8ים ֵ֚אין ִמ ְל ָח ָ֔מה _Êין ֲא 9רם _

ל־מ ֶל> יִ ְ‡ ָר ‰אל׃
הÍדה ֶא s
ה˚› ~פט Vמ ֶל>־יְ 9
י›ית וַ }ֶ Ìרד יְ ָ
ַ·ָ Êנ Oה ַה ְ· ִל 8

2

פ
3

וַ יְ bהי

אמר
וַ ֶ֤ ֹ Ì

י־לנָ Íר ֣מֹת ְ ִÁל qעד וַ ֲאנְ dחנַ Íמ ְח ִ֔›ים ִמ ַ ˜dחת א ָֹ֔תÈ
ל־ע ָב ָ ֔דיו ַהיְ ַד ְע ֶ֕˙ם 9 vÔ
Vמ ֶל>־יִ ְ‡ ָר ֵאל ֙ ֶא ֲ
ִמ )Ìד sמ ֶל> ֲא Lרם׃

4

אמר
˚› ָ֔פט ֲה ֵת _ל> ִא `˙י ַל ִמּ ְל ָח 9מה ָר ֣מֹת ְ ִÁל qעד וַ ֶ֤ ֹ Ì
Äמר֙ ֶאל־יְ ֣ה ָ
וַ ֶ ֨Ì

סÍסיX׃
סÍסי ְV Ô
ל־מ ֶל> יִ ְ‡ ָר ֵ֔אל ָ֧ Ôמ˚נִ י ָכ ֛מ˚ַ Ôְ Xע Wמּי ְכ ַע ^מּw Ôְ X
˚› ָפט֙ ֶא m
יְ ֽה ָ
ת־w Ëבר יְ הו Lה׃
ל־מ ֶל> יִ ְ‡ ָר Yאל ְָ Ëר›־נ~ א ַכ˚ ֖Ìם ֶא ְ
ה˚› 9פט ֶא m
יְ ָ

6

5

אמר
וַ ֶ֥ ֹ Ì

וַ ְ ִÌק ֹ֨Êץ Vמ ֶל>־יִ ְ‡ ָר _אל

ל־ר ֥מֹת ְ ִÁל xעד ַל ִמּ ְל ָח 9מה
אמר ֲא ֵל ֶ֗הם ַה ֵא ֵ֞ל> ַע ָ
ת־הִ ְÚב ִיאים֮ ְַ Ôא ְר Êdע ֵמ ֣א˚ת ִאי›֒ וַ ֶ֣ ֹ Ì
Vא ַ
ÄÌמ ֣רֲ Íע ֵ֔לה וְ יִ _˙ן ֲאדֹנ 9י ְÊיwד ַה Vמּ ֶל>׃
ם־א ְח Ëqל וַ ְ
ִא ֶ
א˚ת˚׃
ַליהו 9ה ֑ע˚ד וְ נִ ְד ְר ›9ה ֵמ ֽ

8

7

˚› ָ֔פט ַה ֵ֨אין ֹ֥ıה נָ ̀ביא
Äמר֙ יְ ֣ה ָ
וַ ֶ ֨Ì

י›־א ָ֡חד
ה˚› ָ֡פט ֣ע˚ד ִא ֶ
אמר Vמ ֶל>־יִ ְ‡ ָר Jאל ׀ Vאל־יְ ָ
וַ ֶ֣ ֹ Ì

ם־רע ִמיכ 9יְ הÍ
אתיו ֠ ִÔי ֽל ֹא־יִ ְתנַ ֵ֨Êא ָע wלי ט˚ב֙  eÔי ִא ָ ֔
הוה ֵמא ֹ֜ת˚ וַ ֲאנ eי ְ‡נֵ ִ֗
ִל ְדרֹ›֩ ֶאת־יְ ָ ֨
ל־יÄמר ַה ^מּ ֶל>  ‰Ôן׃
w
˚› ָ֔פט ַא
Äמר֙ יְ ֣ה ָ
ֶÊן־יִ ְמ qלה וַ ֶ ֨Ì
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9

אמר ַמ ֲה 9רה ִמיכ~ יְ הֶ Íבן־יִ ְמ Lלה׃
ל־ס bריס ֶא qחד וַ ֶ֕ ֹ Ì
וַ ְ ִÌק ָרא֙ mמ ֶל> יִ ְ‡ ָר ֵ֔אל ֶא ָ

10

Íמ ֶל>
m

ל־ְ Ôס ֜א˚ ְמ ֻל ָ›R Êים ְÊגָ ִדים֙ ְֹ֔ Êג ֶרן ^ַ ıתח
הÍדה י ְֹ› ִבים֩ ִ֨אי› ַע ִ
יה˚› Oפט Vמ ֶל>־יְ ָ ֡
יִ ְ‡ ָר ֵ֡אל וָ v
יהם׃
ל־הִ ְÚב ִ֔יאים vמ ְתנַ ְb Êאים ִל ְפנֵ V
ַ ›dער › ְֹמ ֑ר˚ן וְ ָ֨כ ַ

11

ן־Ôנַ ֲענ 9ה
וַ wַ Ìע‡ ֛ל˚ ִצ ְד ִק ~Ìה Vב ְ

ד־Ôלּ ֹLתם׃
ת־א 9רם ַע ַ
הוה ְ} Êא ֶלּה ְ˙נַ  wÁח ֶא ֲ
ה־א dמר יְ ָ ֔
Äמר֙ ָֽ ֹÔ
ַק ְרנ Jי ַב ְרזFל וַ ֶ ֨Ì
12

ל־הִ ְÚב ִ֔אים נִ ְW Êאים  iÔן ֵלא ֑מֹר ֲע ֵ֞לה ָר ֤מֹת ְ ִÁל ָעד֙ וְ ַה ְצ ַ֔לח וְ נָ wתן יְ הו 9ה ְÊיwד ַה Vמּ ֶל>׃
וְ ָכ ַ

13

ה־נא ְִ Ëב̂רי ַהִ ְÚבי̀אים
ר־ה dל> ׀ ִל ְק ֣ר ֹא ִמ ָ֗יכיְ הÊ@ Ëִ Íר ֵא ָליו֙ ֵלא ֔מֹר ִהָ֞ ֵÚ
וְ ַה ַמּ ְל ָ֞א> ֲא ֶ› ָ

ל־ה Fמּ ֶל> יְ vהי־נ Oא ִד ְב ֵרי]ְ Xד ָב ְר•[ ְִ Ôד Šבר ַא wחד ֵמ ^הם וְ ִד ְ Êwר ָ˙ ֽ˚Ïב׃
ה־א ~חד ֖ט˚ב ֶא ַ
ֶ ıV
14

יÄמר יְ הוxה ֵא )לי א ֹ֥ת˚ ֲא ַד Ê‰ר׃
ת־א ֶ֨›ר €
הוה ֠ ִÔי ֶא ֲ
אמר ִמיכ qיְ הַ Íחי־יְ ָ ֕
וַ ֶ֖ ֹ Ì

15

וַ  ָÌב˚א֮

ל־ר ֥מֹת ְ ִÁל xעד ַל ִמּ ְל ָח 9מה ִאם־נֶ ְח Ëqל
אמר ַה ֶ֜מּ ֶל> ֵא ָ֗ליו ִמ ָיכ֙יְ הֲ ֙Íהנֵ ֵ֞ל> ֶא ָ
ל־ה ֶמּ ֶל>֒ וַ ֶ֨ ֹ Ì
ֶא ַ
אמר ֵא ָליו֙ ֲע Jלה וְ ַה ְצ ַ֔לח וְ נָ wתן יְ הו 9ה ְÊיwד ַה Vמּ ֶל>׃
וַ ֶ֤ ֹ Ì

16

ד־s Ôמּה
אמר ֵא ָליו֙ ַה ֶ֔מּ ֶל> ַע ַ
וַ ֶ֤ ֹ Ì

ק־א ^מת ְ›_ Êם יְ הו Lה׃
א־ת ַד _Êר ֵא Šלי ַר ֱ
ְפ ָע bמים ֲאנ eי ַמ ְ› ִF Êעֲ ֠ Xא ֶ›ר ֽל ֹ ְ

17

אמר
וַ ֶ֗ ֹ Ì

אמר יְ הוָ ה֙
ין־ל ^הם ר ֹFעה וַ ֶ֤ ֹ Ì
ל־ה ָה ִ ֔רים ַֹ ˆ֕ Ôאן ֲא ›sר ֵא ָ
ת־Ôל־יִ ְ‡ ָר ֵאל ֙ נְ פ ֹeצים ֶא ֶ
ָר Rא ִיתי ֶא ָ

89

מלכים א

י›־ל ֵב ֖ית˚ ְֽ ›ָ Êל˚ם׃
א־אדֹנ eים ָל ֵ֔א ֶלּה יָ ֥›Íבִ Íא ְ
ֽל ֹ ֲ

18

אמר Vמ ֶל>־יִ ְ‡ ָר iאל
וַ ֶ֥ ֹ Ì

ם־רע׃
ה˚› qפט ֲהל˚א֙ ָא dמ ְר ִ˙י ֵא ֶ֔ליֽ Xל˚א־יִ ְתנַ _Êא ָע Šלי ֖ט˚ב  WÔי ִא L
ֶאל־יְ ָ

19

אמר ָלכ iן
וַ ֶ֕ ֹ Ì

ל־צ jבא ַה ָ· ַמ֙יִ ם֙ ע ֹJמד ָע ָ֔ליו
ל־ְ Ôס ֔א˚ וְ ָכ ְ
ְ› dמע ְַ Ëבר־יְ הוqה ָר Rא ִיתי ֶאת־יְ הוָ ה֙ י ›ֹJב ַע ִ
מÄל˚׃
ִמ ִימינ֖ ˚ ִÍמ ְ‚ ֽ

20

ת־א ְח ָ֔אב וְ ַ ֕י ַעל וְ יִ ֹ֖ıל ְָ Êר ֣מֹת ְ ִÁל qעד
הוה Rמי יְ ַפ ֶ˙ה֙ ֶא ַ
אמר יְ ָ ֗
וַ ֶ֣ ֹ Ì
21

אמר זֶ ה֙ ְ֔ Êכֹה וְ זsה א ֹiמר ְֽ Êכֹה׃
וַ ֶ֤ ֹ Ì
22

אמר יְ הוxה ֵא 9ליו ַL Êמּה׃
ֲא ַפ  ÍÚ˙Fוַ ֶ֧ ֹ Ì

אמר ֲאנ eי
הוה וַ ֶ֖ ֹ Ì
וַ J ֵÌצא ָה ֗רÍח hו[ ֲ ַÌעמֹד֙ ִל ְפנ Jי יְ ָ ֔

יאיו
֙יתי֙ ֣רÍחֶ ›ֶ֔ hקר ְb Êפי ָÔל־נְ ִב q
אמר ֵא ֵצא֙ וְ ָהיִ ִ
וַ ֶ֗ ֹ Ì
23

ם־˙Íכל iצא וַ ֲע ֵ‡ה־כ ‰ן׃
ָ֔
אמר ְ˙ ַפ ֶ˙ה֙ וְ גַ
וַ ֶ֗ ֹ Ì

וְ ַע ָ֗˙ה ִה ֵ֨Úה נָ tתן יְ הוָ ה֙ ֣רÍחֶ ›ֶ֔ hקר ְb Êפי

יהוה ִÊs Ëר ָע ^ליָ Xר Lעה׃
יאיY Xא ֶלּה ו[ ָ ֔
ָÔל־נְ ִב m
24

י־זה ָע €בר
אמר ֵא ֶ֨
ל־ה Fלּ ִחי וַ ֶ֕ ֹ Ì
ת־מיכ 9יְ הַ Íע ַ
ן־Ôנַ ֲע ָ֔נה וַ  sÔ ַÌה ֶא ִ
וַ ִ ֙› ַÁ ִÌצ ְד ִקOÌהV Íב ְ

א˚ת>׃
ֽרÍחh־יְ הוxה ֵמ ִא ˙bי ְל ַד _Êר L
ָ˙ ֛ב ֹא sח ֶדר ְ^ Êח ֶדר ְל ֵה ָח ‰בה׃

26

25

אמר ִמ ָ֔יכיְ הִ Íה • ְÚר ^ֹאה ַ˚ ֣ÌÊם ַה ֑הÍא ֲא ›sר
וַ ֶ֣ ֹ Ì

יבהÍ
ת־מ ָ֔יכיְ ה Íוַ ֲה ִ› i
Äמר֙ mמ ֶל> יִ ְ‡ ָר ֵ֔אל ַ֚קח ֶא ִ
וַ ֶ ֨Ì
27

ן־ה Vמּ ֶל>׃
ל־י˚א› ֶַ Ê
9
ר־ה 8עיר וְ ֶא
ל־א ֣מֹן ַ‡ ָ
ֶא ָ
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Íמ יִ ם ַ֔ל ַחץ )עד ֹW Êאי ְב ָ› ֽל˚ם׃
ילה@ Íל ֶחם ַל ַ֙חץ֙ d
ÊJית ַהֶ FÔלא וְ ַה ֲא ִכ ֻ֨

28

אמר ִמ ָ֔יכיְ הÍ
וַ ֶ֣ ֹ Ì

אמר ִ› ְמ ֖עַ Íע Wמּים ֻL Ôלּם׃
א־ד Êsר יְ הו 9ה Ê8י וַ ֶ֕ ֹ Ì
ם־›˚ב ָ˙›Íב֙ ְ֔ ›ָ Êל˚ם ֽל ֹ ִ
ִא ֤
הÍדה ָר ֥מֹת ְ ִÁל Lעד׃
יה˚› ~פט Vמ ֶל>־יְ 9
Vמ ֶל>־יִ ְ‡ ָר }אל וְ ָ

30

29

וַ €ַ Ìעל

ÄÌמר֩ ֶ֨מ ֶל> יִ ְ‡ ָר ֵ֜אל
וַ ֶ

ה˚› ָ֗פט ִה ְת ַח ֵ ֙ ‡ıוָ ֣ב ֹא ַב ִמּ ְל ָח ָ֔מה וְ ַא ˙9ה ְל dב› ְÊגָ Fדי Xוַ ְ ִÌת ַח ֵm ֙ ‡ıמ ֶל> יִ ְ‡ ָר ֵ֔אל
ֶאל־יְ ָ
וַ ֖ ָÌב˚א ִַ Êמּ ְל ָח Lמה׃

31

›Íנַ ֙יִ ם֙
ר־ל˚ ְ›ל ›ֹRים ְ
ת־‡ ֵרי֩ ָה ֶ ֨ר ֶכב ֲא ֶ› ֜
Íמ ֶל> ֲא ָ ֡רם ִצOÍה ֶא ָ
m

ת־מ ֶל> יִ ְ‡ ָר iאל ְל ַב ֽ˚Ë׃
ם־א s
ת־ק ֖טֹן וְ ֶאת־֑ ָÁד˚ל ̀Ôי vא ֶ
ֵלא ֔מֹר ֚ל ֹא ִ˙ Oלּ ֲח ֔מֶ Íא ָ

32

וַ יְ ִ֡הי

ה˚› ָ֗פט וְ •ה ָמּה Lא ְמרd ֙Íא> Vמ ֶל>־יִ ְ‡ ָר Jאל ֔הÍא וַ ” ָÌסרָ Íע 9ליו
ְִ Ôרא˚ת֩ ָ‡ ֵ ֨רי ָה ֶ ֜ר ֶכב ֶאת־יְ ָ
ה˚› Lפט׃
ְל ִה ָלּ Yחם וַ  ִÌזְ )עק יְ ָ

33

י־לÄ־מ ֶל> יִ ְ‡ ָר iאל ֑הÍא
s
וַ יְ ִ֗הי ְִ Ôרא˚ת֙ ָ‡ Jרי ָה ֶ ֔ר ֶכב vÔ

וַ Í›֖ ָÌבֵ Íמ ַא ֲח Lריו׃
34

Íבין ַה ִ· ְר qי ן
ת־מ ֶל> יִ ְ‡ ָר ֵ֔אל _Êין ַה ְָ Ëב bקים J
וְ ִ֗אי› ָמ ›ֶ֙ ˜ֶ Êַ >›tת֙ ְל ֻת ֔מּ˚ וַ Ôֶ ַÌה֙ ֶא m

ן־ה ַמּ ֲחנ^ ה  WÔי ָה ֳח ‰ל ִיתי׃
יא נִ י ִמ [
ה˚צ _
אמר ְל ַר ָ֗ Ôב˚ ֲה ֥פֹ> יָ ְד“ וְ ִ
וַ ֶ֣ ֹ Ì

35

וַ ַ˙ ֲע @לה ַה ִמּ ְל ָח ָמה֙

ם־ה ַמּ 9Ôה
ַ˚ ֣ÌÊם ַה ֔הÍא וְ ַה ֶ֗מּ ֶל> ָהיaה ָמ ֳע xמד ֶַ Êמּ ְר ָ9 Ôבה ֹ֣נ ַכח ֲא qרם וַ Oָ Ìמת ֶָ֔ Êע ֶרב וַ ֶ WÌצק [ַ Ë
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36

ל־חיק ָה Lר ֶכב׃
ֶא _
ל־א ְר ֽצ˚׃
ֶא ַ

37

ל־ע ֖יר˚ וְ Wאי›
וַ ֲ ַÌע ֤בֹר ָה ִר ָÚה֙ [ַ Êמּ ֲח ֶ֔נה ְ֥ Ôב ֹא ַה ^· ֶמ› ֵלא ֑מֹר Wאי› ֶא ִ

ת־ה ^מּ ֶל> ְְֹ ›Êמ ֽר˚ן׃
וַ Oָ Ìמת ַה ֶ֔מּ ֶל> וַ ֖ ָÌב˚א › ְֹמ ֑ר˚ן וַ ְ ִÌק ְ֥ Êרֶ Íא ַ

38

וַ ֨ ›ְ ִÌטֹף

ת־֔ Ëמ˚ וְ ַהֹÎנ֖ ˚ת ָר qחצְ Ôִ Íד wבר יְ הו 9ה
ת־ה ֶ ֜ר ֶכב dעל ׀ ְֵ Êרכ dת › ְֹמ ֗ר˚ן וַ ֤ ָÌל ֹ˜ַ Íה ְָ Ôל ִבים֙ ֶא ָ
ֶא ָ
39

ֲא ›sר ִÊ‰ Ëר׃

Íבית ַה ֵ·ן֙ ֲא ›mר ָָ֔ Êנה
ל־א ›mר ָע ָ֗‡ה •
וְ יֶ ֶתר֩ ְִ Ëב ֵ ֨רי ַא ְח ָ֜אב וְ ָכ ֲ

ל־ס ֶפר ְִ Ëב _רי ַהb ָÌמים ְל ַמ ְלכ_ י יִ ְ‡ ָר ‰אל׃
תÍבים ַע }
˚א־הם ְִ֗ Ô
ל־ה ָע bרים ֲא ›mר ָÊנ qה ֲה ֽל J
וְ ָכ ֶ
40

ם־אב ֹqתיו וַ ְ ִÌמ ֛ל ֹ> ֲא ַחזְ י~ הְ Íבנ֖ ˚ ַ˙ ְח ˙Lיו׃
וַ  wÔ›ְ ִÌב ַא ְח 9אב ִע ֲ
41

42

הÍדה ִ›ְ Êנ dת ַא ְר ַ֔Êע ְל ַא ְח 9אב sמ ֶל> יִ ְ‡ ָר ‰אל׃
ן־א ָ֔סא ָמ )ל> ַעל־יְ q
˚› ָפט֙ ֶָ Ê
וִ ֽיה ָ

ירq ›Íל ִם וְ ›Jם
ן־›ל ִֹ֨›ים וְ ָח •מ› ָ›נָ ה֙ ְָ Êמ ְל ֔כ˚ וְ ֶע ְ‡ Rרים וְ ָח ֵמ›֙ ָ› ָ֔נה ָמ )ל> ִָ Ê
ה˚› ָ֗פט ְֶ Ê
יְ ָ

ת־› ְל vחי׃
זÍבה ִַ Ê
ִא ֔מּ˚ ֲע 9
ְֵ Êעינ_ י יְ הו Lה׃
45

פ

44

43

לÄ־סר ִמ Fמַּ ÍÚל ֲע ֥‡˚ת ַה›9 ָÌר
O
ל־ֶ Ëר> ָא ~סא ָא bביו
וַ ֵֶ֗ Ìל> ְָ Êכ •

א־סר֥ Íע˚ד ָה xעם ְמזַ ְW Êחים ְ ֽÍמ ַק ְb Ïרים ַֽ Êָ Êמ˚ת׃
wא> ַה ָ֖ Êמ˚ת ֽל ֹ q
46

ם־מ ֶל> יִ ְ‡ ָר ‰אל׃
ה˚› 9פט ִע s
וַ _ ›ְ ַÌלם יְ ָ

בÍר ֥ת˚
ה˚› xפט Íגְ ָ
וְ ֶ֨י ֶתר ְִ Ëב̂רי יְ ָ

הÍדה׃
ל־ס ֶפר ְִ Ëב _רי ַהb ָÌמים ְל ַמ ְלכ_ י יְ L
תÍבים ַע }
א־הם ְִ֗ Ô
ר־ע ‡9ה וַ ֲא ›mר נִ ְל qחם ֲה ֽל ֹ J
ֲא ֶ› ָ
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47

ן־ה Lא ֶרץ׃
ימי ָא Oסא ָא 8ביו ִi Êער ִמ ָ
וְ יֶ ֶ֙תר֙ ַה ָ˜ ֵ ֔ד› ֲא ›mר נִ ְ› ַ֔אר ִi Ê

ֱֶ Êא ֖ד˚ם נִ ~ˆב Vמ ֶל>׃

49

48

Íמ ֶל> }אין
s

]ע ָ‡ה֩[ ֳאנִ ˚ ֨Ìת ַ˙ ְר ִ֜›י› ָל Žל ֶכת א˚̀פ ָירה ַל9 ָÎהב
ה˚› ָ֡פט ָע ָ‡ר ָ
יְ ָ

וְ ֣ל ֹא ָה qל>  vÔי־נִ ְ› ְָ Êרה ]נִ ְ› ְ֥ Êרֳ [Íאנִ ˚ ֖Ìת ְֶ Êע ְצי֥ ˚ן ֶ LÁבר׃

50

ן־א ְח ָאב֙
֠ ָאז ָא ַ֞מר ֲא ַחזְ jיהֶ Íב ַ

ה˚› Lפט׃
ם־ע ָב ^דיֳ Êָ Xאנִ ˚ ֑Ìת וְ ֥ל ֹא ָא 9בה יְ ָ
˚› ָ֔פט יֵ ְל ֧כֲ Íע ָב Šדי ִע ֲ
ֶאל־יְ ֣ה ָ
51

ם־אב ָֹ֔תיו ְb Êעיר ָËוeד ָא 8ביו
ם־אב ָֹ֔תיו וַ ֵ ˜ָ ִÌבר֙ ִע ֲ
˚› ָפט֙ ִע ֲ
וַ  tÔ›ְ ִÌב יְ ֽה ָ

ה˚רם ְÊנ֖ ˚ ַ˙ ְח ˙Lיו׃
וַ ְ ִÌמ ֛ל ֹ> יְ ~
52

ס

יה˚› 9פט
ן־א ְח ָ֗אב ָמ tל> ַעל־יִ ְ‡ ָר ֵאל ֙ ְְ ֹ›֣ Êמ ֔ר˚ן ִ›ְ Êנַ ת֙ ְ› dבע ֶע ְ‡ ֵ ֔רה ִל ָ
ֲא ַחזְ יOהֶ Íב ַ
53

הÍדה וַ ְ ִÌמ ֥ל ֹ> ַעל־יִ ְ‡ ָר iאל ְ›נָ Lתיִ ם׃
mמ ֶל> יְ q

וַ wַ Ìע‡ ָה )רע ְֵ Êעינ Jי יְ הוqה וַ ֵֶ֗ Ìל> ְ@ Êד ֶר>

ָא ִביו֙ ְÍב mד ֶר> ִא ֔מּ˚ ְÍב ֶד ֶ֙ר Qיָ ָר ְב Oעם ֶÊן־נְ ָ֔בט ֲא ›sר ֶה ֱח bטיא ֶאת־יִ ְ‡ ָר ‰אל׃

54

ו[ ֲ ַÌעבֹד֙

ר־ע ‡9ה ָא vביו׃
ת־ה ַַ֔ Êעל וַ ֲ ˙ַ ›ְ vÌחו^ ה ֑ל˚ וַ ְ ַÌכ ֵ֗עס ֶאת־יְ הוָ ה֙ ֱאל ֹJהי יִ ְ‡ ָר ֵ֔אל ְ֥ Ôכֹל ֲא ֶ› ָ
ֶא ַ
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