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  פרק יט- "מלכים א"ספר 
ה  ֵאִלָיהו  ְוֵאת  א ר  ָעׂשָ ל־ֲאׁשֶ ַּוַיֵגד  ַאְחָאב  ְלִאיֶזֶבל  ֵאת  ּכָ ּ ּּ

ָחֶרב ִביִאים  ּבֶ ל־ַהּנְ ר  ָהַרג  ֶאת־ּכָ ל־ֲאׁשֶ ַלח  ִאיֶזֶבל  ב:  ּכָ ַּוִתׁשְ
ַּמְלָאך  ֶאל־ֵאִלָיהו  ֵלאֹמר  ּכֹה־ַיֲעׂשון  ֱאֹלִהים  ְוֹכה  י ּ ּ ֹּוִספון ְ

ֶנֶפׁש  ַאַחד  ֵמֶהם ך  ּכְ ים  ֶאת־ַנְפׁשְ י־ָכֵעת  ָמָחר  ָאׂשִ ַּוַיְרא  ג:  ָּכִ
ח  ר  ִליהוָדה  ַוַיּנַ ַבע  ֲאׁשֶ ֵאר  ׁשֶ ַּוָיָקם  ַוֵיֶלך  ֶאל־ַנְפׁשֹו  ַוָיֹבא  ּבְ ּ ּ ּּ ְ

ם ב  ד:  ֶאת־ַנֲערֹו  ׁשָ ר  ֶדֶרך  יֹום  ַוָיֹבא  ַוֵיׁשֶ ִמְדּבָ ְּוהוא־ָהַלך  ּבַ ּ ְ ְּ ּּ
ַאל  ֶאת־ַנְפׁשֹו  ָלמות  ַויֹאֶמר  ֶאָחתַּתַחת  ֹרֶתם   ּ  ֶאָחד  ַוִיׁשְ ַרב |  ּּ

י  ֹלא־טֹוב  ָאֹנִכי  ֵמֲאֹבָתי י  ּכִ ב  ה:  ַּעָתה  ְיהָוׁה  ַקח  ַנְפׁשִ ּכַ ַּוִיׁשְ
ה־ֶזה  ַמְלָאך  ֹנֵגַע  ּבֹו  ַויֹאֶמר  לֹו  ן  ַתַחת  ֹרֶתם  ֶאָחד  ְוִהּנֵ ַּוִייׁשַ ְּ ּ

ה  ְמַרֲאׁשֹ ו:  ּקום  ֱאכֹול ט  ְוִהּנֵ ָּתיו  ֻעַגת  ְרָצִפים  ְוַצַפַחת  ָמִים ַּוַיּבֵ
ב ּכָ ב  ַוִיׁשְ ְת  ַוָיׁשָ ַּויֹאַכל  ַוֵיׁשְ ּ ּ ב  ַמְלַאך  ְיהָוׁה   ז:  ּּ ְַוָיׁשָ ִנית |  ּ ׁשֵ

י  ַרב  ִמְמך  ַהָדֶרך ְַוִיַגע־ּבֹו  ַויֹאֶמר  קום  ֱאֹכל  ּכִ ָּ ּּ ּּ ַּוָיָקם  ַויֹאַכל  ח:  ּ ּ
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ֹכַח   ֶתה  ַוֵיֶלך  ּבְ ְַוִיׁשְ ּ ִעים ָהֲאִכיָלה  ַהִה|  ּּ ִעים  יֹום  ְוַאְרּבָ יא  ַאְרּבָ
ם  ֶאל־ַהְמָעָרה  ַוָיֶלן  ט:  ַלְיָלה  ַעד  ַהר  ָהֱאֹלִהים  ֹחֵרב ַּוָיֹבא־ׁשָ ּּ

ה  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֵאָליו  ַויֹאֶמר  לֹו  ַמה־ְלך  ֹפה  ֵאִלָיהו ם  ְוִהּנֵ ּׁשָ ּ ָּ ּ :
אִתי  ַליהָוׁה   י י־ָעְזבו  ְבִר|  ַּויֹאֶמר  ַקּנֹא  ִקּנֵ ָיְתך ֱּאֹלֵהי  ְצָבאֹות  ּכִ

ֹחֶתיך  ָהָרסו  ְוֶאת־ְנִביֶאיך  ָהְרגו  ֶבָחֶרב  ָרֵאל  ֶאת־ִמְזּבְ ֵני  ִיׂשְ ּּבְ ָּ ָ

י  ְלַקְחָתה ָּוִאָוֵתר  ֲאִני  ְלַבִדי  ַוְיַבְקׁשו  ֶאת־ַנְפׁשִ ּ ּ ַּויֹאֶמר  ֵצא  יא:  ּּ
ה  ְיהָוׁה  ֹעֵבר  ְורוַח  ְגדֹוָלה  ְוָחָזק  ְּוָעַמְדָת  ָבָהר  ִלְפֵני  ְיהָוׁה  ְוִהּנֵ ּּ

ר  ְסָלִעים  ִלְפֵני  ְיהָוׁה  ֹלא  ָברוַח  ְיהָוׁה  ְוַאַחר ְמָפֵר ּבֵ ּק  ָהִרים  וְמׁשַ ּ
ְוַאַחר  ָהַרַעׁש  ֵאׁש  ֹלא  ָבֵאׁש  יב:  ָּהרוַח  ַרַעׁש  ֹלא  ָבַרַעׁש  ְיהָוׁה

ה ֹמַע  ֵאִלָיהו |  ַוְיִהי   יג:  ְּיהָוׁה  ְוַאַחר  ָהֵאׁש  קֹול  ְדָמָמה  ַדּקָ ׁשְ ּּכִ ּ
ַאַדְרת ַּוָיֶלט  ָפָניו  ּבְ ּ ּ ה  ֵאָליו ּ ֹּו  ַוֵיֵצא  ַוַיֲעֹמד  ֶפַתח  ַהְמָעָרה  ְוִהּנֵ ּ ּ ּ

ּקֹול  ַויֹאֶמר  ַמה־ְלך  ֹפה  ֵאִלָיהו ּ ָּ אִתי  ַליהָוׁה  יד:  ּ ַּויֹאֶמר  ַקּנֹא  ִקּנֵ
ֹחֶתיך |   ָרֵאל  ֶאת־ִמְזּבְ ֵני  ִיׂשְ י־ָעְזבו  ְבִריְתך  ּבְ ֱָאֹלֵהי  ְצָבאֹות  ּכִ ָ ּ

ָּהָרסו  ְוֶאת־ְנִביֶאיך  ָהְרגו  ֶבָחֶרב ּ  ָוִאָוֵתר  ֲאִני  ְלַבִדי  ַוְיַבְקׁשו ָּ ּ ּ
י  ְלַקְחָתה ֶּאת־ַנְפׁשִ ך  טו:  ּ ַָויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֵאָליו  ֵלך  ׁשוב  ְלַדְרּכְ ְּ ּ

ְחָת  ֶאת־ֲחָזֵאל  ְלֶמֶלך  ַעל־ֲאָרם ק  וָבאָת  וָמׁשַ ָרה  ַדָמׂשֶ ְִמְדּבַ ּ ּּ ּ :
ָרֵאל  טז ח  ְלֶמֶלך  ַעל־ִיׂשְ י  ִתְמׁשַ ְְוֵאת  ֵיהוא  ֶבן־ִנְמׁשִ ּ ּ
ח  ְלָנִביא  ַתְחֶתיךְו ָפט  ֵמָאֵבל  ְמחֹוָלה  ִתְמׁשַ ן־ׁשָ ע  ּבֶ ֶָאת־ֱאִליׁשָ ּ ּ ּ :
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ְמָלט  ֵמֶחֶרב  ֵיהוא  יז ְמָלט  ֵמֶחֶרב  ֲחָזֵאל  ָיִמית  ֵיהוא  ְוַהּנִ ְּוָהָיה  ַהּנִ ּ
ע ְבַעת  ֲאָלִפים  יח:  ָיִמית  ֱאִליׁשָ ָרֵאל  ׁשִ ַאְרִתי  ְבִיׂשְ ְּוִהׁשְ

ר  ֹלא־ָכְר ִים  ֲאׁשֶ ְרּכַ ל־ַהּבִ ק ּכָ ר  ֹלא־ָנׁשַ ַעל  ְוָכל־ַהֶפה  ֲאׁשֶ ּעו  ַלּבַ ּ
ָפט  ְוהוא  ֹחֵרׁש  יט:  לֹו ן־ׁשָ ע  ּבֶ ם  ַוִיְמָצא  ֶאת־ֱאִליׁשָ ַּוֵיֶלך  ִמׁשָ ּ ּּ ְ

ר  ַוַיֲעֹבר  ֵאִלָיהו  ֵנים  ֶהָעׂשָ ׁשְ ר  ְצָמִדים  ְלָפָניו  ְוהוא  ּבִ ֵנים־ָעׂשָ ּׁשְ ּּ ּ
ֵלך  ַאַדְרתֹו  ֵאָליו ֵּאָליו  ַוַיׁשְ ּ ְ ָקר  ַוָיָרץ  ַאֲחֵרי ַּוַיֲעֹזב כ:  ּ ּ  ֶאת־ַהּבָ

א  ְלָאִבי  וְלִאִמי  ְוֵאְלָכה  ַאֲחֶריך  ַוֹיאֶמר  ָקה־ּנָ ֵּאִלָיהו  ַויֹאֶמר  ֶאׁשֳ ּ ָּ ּ ּּ ּ
יִתי  ָלך י  ֶמה־ָעׂשִ ְלֹו  ֵלך  ׁשוב  ּכִ ח  כא:  ְּ ב  ֵמַאֲחָריו  ַוִיּקַ ַּוָיׁשָ ּ

ָלם  ַה ׁשְ ָקר  ּבִ ֵחהו  וִבְכִלי  ַהּבָ ָקר  ַוִיְזּבָ ֶּאת־ֶצֶמד  ַהּבָ ּ ּ ר  ַוִיֵתן ּ ׂשָ ּּבָ ּ
ְרֵתהו ָּלָעם ַויֹאֵכלו ַוָיָקם ַוֵיֶלך ַאֲחֵרי ֵאִלָיהו ַוְיׁשָ ּ ּּ ּ ּ ְּ: 

  פרק כ- "מלכים א"ספר 
ַנִים  א ים  וׁשְ ֹלׁשִ ל־ֵחילֹו  וׁשְ ּוֶבן־ֲהַדד  ֶמֶלך־ֲאָרם  ָקַבץ  ֶאת־ּכָ ּ ְּ

ֶּמֶלך  ִאתֹו  ְוסוס  ָוָרֶכב  ַוַיַעל  ַוָיַצר  ַעל־ׁשְֹמרֹון  ַוִיָלֶח ּ ּ ּ ּ ּ הְ : ּם  ּבָ
ָרֵאל  ָהִעיָרה ב ַלח  ַמְלָאִכים  ֶאל־ַאְחָאב  ֶמֶלך־ִיׂשְ ְַוִיׁשְ ַּוֹיאֶמר  ג:  ּ

יך  וָבֶניך  ְסְפך  וְזָהְבך  ִלי־הוא  ְוָנׁשֶ ן־ֲהַדד  ּכַ ָלֹו  ּכֹה  ָאַמר  ּבֶ ָ ָ ָּ ּ ּ ּ
ְדָבְרך  ֲאֹדִני  ד:  ַּהטֹוִבים  ִלי־ֵהם ָרֵאל  ַויֹאֶמר  ּכִ ַָוַיַען  ֶמֶלך־ִיׂשְ ְּ ּ

ְַהֶמֶלך  ְל ר־ִליּ בו  ַהַמְלָאִכים  ַויֹאְמרו  ה:  ָך  ֲאִני  ְוָכל־ֲאׁשֶ ַּוָיׁשֻ ּּ ּּ
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ְסְפך  ַלְחִתי  ֵאֶליך  ֵלאֹמר  ּכַ י־ׁשָ ן־ֲהַדד  ֵלאֹמר  ּכִ ָּכֹה־ָאַמר  ּבֶ ָּ ּ
יך  וָבֶניך  ִלי  ִתֵתן ּוְזָהְבך  ְוָנׁשֶ ָ ָ ָּ י   ו:  ּ ַלח |  ּכִ ֵעת  ָמָחר  ֶאׁשְ ִאם־ּכָ

ֶּאת־ֲעָבַדי  ֵאֶליך  ְוִחְפׂשו  ֶאת־ּבֵ ּ ֵתי  ֲעָבֶדיך  ְוָהָיה ָ ָיְתך  ְוֵאת  ּבָ ָּ
ימו  ְבָיָדם  ְוָלָקחו ל־ַמְחַמד  ֵעיֶניך  ָיׂשִ ּּכָ ּ ָרֵאל  ז:  ָ ְַוִיְקָרא  ֶמֶלך־ִיׂשְ ּ

ׁש  י  ָרָעה  ֶזה  ְמַבּקֵ ְּלָכל־ִזְקֵני  ָהָאֶרץ  ַויֹאֶמר  ְדעו־ָנא  וְראו  ּכִ ּ ּ ּ ּ
י  וְלָבַני  וְלַכְסִפי  ְוִלְזָהִב ַלח  ֵאַלי  ְלָנׁשַ י־ׁשָ ּּכִ ּ ּי  ְוֹלא  ָמַנְעִתי  ִמֶמּנוּ ּ ּ :

ַמע  ְולֹוא  ח ל־ַהְזֵקִנים  ְוָכל־ָהָעם  ַאל־ִתׁשְ ַּויֹאְמרו  ֵאָליו  ּכָ ּ ּ ּ
ְַויֹאֶמר  ְלַמְלֲאֵכי  ֶבן־ֲהַדד  ִאְמרו  ַלאֹדִני  ַהֶמֶלך  ּכֹל  ט:  ֹתאֶבה ּ ּ ּ

ה  ְוַהָדָבר  ַהֶזה  ֹלא  ַלְחָת  ֶאל־ַעְבְדך  ָבִראׁשָֹנה  ֶאֱעׂשֶ ר־ׁשָ ֲּאׁשֶ ּ ָּ ּ
ֻבהו  ָדָברּאוַכ ּל  ַלֲעׂשֹות  ַוֵיְלכו  ַהַמְלָאִכים  ַוְיׁשִ ּ ּּ ַלח  ֵאָליו  י:  ּ ַּוִיׁשְ

ֹפק  ן־ֲהַדד  ַויֹאֶמר  ּכֹה־ַיֲעׂשון  ִלי  ֱאֹלִהים  ְוֹכה  יֹוִספו  ִאם־ִיׂשְ ּּבֶ ּ ּ ּ
ַרְגָלי ר  ּבְ ָעִלים  ְלָכל־ָהָעם  ֲאׁשֶ ַּוַיַען  יא:  ֲעַפר  ׁשְֹמרֹון  ִלׁשְ

ָרֵאל  ַויֹאֶמר   ֶּמֶלך־ִיׂשְ ְמַפֵתַחְ רו  ַאל־ִיְתַהֵלל  ֹחֵגר  ּכִ ַּדּבְ ּ ּ ַוְיִהי  יב:  ּ
ּכֹות  ּסֻ ֹמַע  ֶאת־ַהָדָבר  ַהֶזה  ְוהוא  ׁשֶֹתה  הוא  ְוַהְמָלִכים  ּבַ ׁשְ ּּכִ ּ ּ ּּ

ימו  ַעל־ָהִעיר ימו  ַוָיׂשִ ַּויֹאֶמר  ֶאל־ֲעָבָדיו  ׂשִ ּּ ה   יג:  ּ ָנִביא |  ְוִהּנֵ
ָרֵאל  ַויֹ ֶּאָחד  ִנַגׁש  ֶאל־ַאְחָאב  ֶמֶלך־ִיׂשְ ְ אֶמר  ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה ּ

ל־ֶהָהמֹון  ַהָגדֹול  ַהֶזה  ִהְנִני  ֹנְתנֹו  ְבָיְדך  ַהיֹום  ֲּהָרִאיָת  ֵאת  ּכָ ָ ּ ּ
י־ֲאִני  ְיהָוׁה ִמי  ַויֹאֶמר  ּכֹה־ָאַמר  יד:  ְּוָיַדְעָת  ּכִ ַּויֹאֶמר  ַאְחָאב  ּבְ ּ
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ֵרי  ַהְמִדינֹות  ַויֹאֶמר  ִמי־ֶיְאֹסר  ַהִמְלָחָמ ַנֲעֵרי  ׂשָ ְּיהָוׁה  ּבְ ּה  ַוֹיאֶמר ּּ
ַנִים  טו:  ָּאָתה ֵרי  ַהְמִדינֹות  ַוִיְהיו  ָמאַתִים  ׁשְ ַּוִיְפֹקד  ֶאת־ַנֲעֵרי  ׂשָ ּ ּּ

ָרֵאל  ֵני  ִיׂשְ ל־ּבְ ל־ָהָעם  ּכָ ים  ְוַאֲחֵריֶהם  ָפַקד  ֶאת־ּכָ ֹלׁשִ ּוׁשְ ּ
ְבַעת  ֲאָלִפים ּכֹור  טז:  ׁשִ ָצֳהָרִים  וֶבן־ֲהַדד  ׁשֶֹתה  ׁשִ ַּוֵיְצאו  ּבַ ּּ ּ

ּכֹות  הו ּסֻ ַנִים  ֶמֶלך  ֹעֵזר  ֹאתֹוּּבַ ים־וׁשְ ֹלׁשִ ְא  ְוַהְמָלִכים  ׁשְ ּ ּ :
ן־ֲהַדד  ַוַיִגידו  יז ַלח  ּבֶ ִראׁשָֹנה  ַוִיׁשְ ֵרי  ַהְמִדינֹות  ּבָ ַּוֵיְצאו  ַנֲעֵרי  ׂשָ ּּ ּּ ּ ּ

ים  ָיְצאו  ִמׁשְֹמרֹון ּלֹו  ֵלאֹמר  ֲאָנׁשִ לֹום  ָיָצאו  יח:  ּ ַּויֹאֶמר  ִאם־ְלׁשָ ּ
ִּתְפׂשום  ַחִיים  ְוִאם  ְלִמ ּ ְּלָחָמה  ָיָצאו  ַחִיים  ִתְפׂשוםּ ּּ ְּוֵאֶלה  יט:  ּ

ר  ַאֲחֵריֶהם ֵרי  ַהְמִדינֹות  ְוַהַחִיל  ֲאׁשֶ ָּיְצאו  ִמן־ָהִעיר  ַנֲעֵרי  ׂשָ ּ :
ן־ֲהַדד  כ ָרֵאל  ַוִיָמֵלט  ּבֶ ַּוַיּכו  ִאיׁש  ִאיׁשֹו  ַוָיֻנסו  ֲאָרם  ַוִיְרְדֵפם  ִיׂשְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ

ים ֶּמֶלך  ֲאָרם  ַעל־סוס  וָפָרׁשִ ּ ָרֵאל  ַוַיך ַו כא:  ְ ְֵיֵצא  ֶמֶלך  ִיׂשְ ְּ ּ
ה  ְגדֹוָלה ה  ַבֲאָרם  ַמּכָ ַּוִיַגׁש  כב:  ֶּאת־ַהּסוס  ְוֶאת־ָהָרֶכב  ְוִהּכָ ּ

ָרֵאל  ַויֹאֶמר  לֹו  ֵלך  ִהְתַחַזק  ְוַדע  וְרֵאה  ִביא  ֶאל־ֶמֶלך  ִיׂשְ ַּהּנָ ּ ְ ְּ
ָנה  ֶמֶלך  ֲאָרם  ֹעֶלה  ָעֶליך י  ִלְתׁשוַבת  ַהׁשָ ה  ּכִ ר־ַתֲעׂשֶ ֵָאת  ֲאׁשֶ ְ ּ ּּ :

ן  כג ְּוַעְבֵדי  ֶמֶלך־ֲאָרם  ָאְמרו  ֵאָליו  ֱאֹלֵהי  ָהִרים  ֱאֹלֵהיֶהם  ַעל־ּכֵ ְ

ִמיׁשֹור  ִאם־ֹלא  ֶנֱחַזק  ֵמֶהם ָּחְזקו  ִמֶמּנו  ְואוָלם  ִנָלֵחם  ִאָתם  ּבַ ּ ּּ ּ ּ ּ :
ים  כד ה  ָהֵסר  ַהְמָלִכים  ִאיׁש  ִמְמֹקמֹו  ְוׂשִ ְּוֶאת־ַהָדָבר  ַהֶזה  ֲעׂשֵ ּ ּ ּ

ַּפחֹות  ַתְחֵתיֶהם ּ ְָוַאָתה  ִתְמֶנה־ְלך   הכ:  ּ ַחִיל  ַהּנֵֹפל |  ּ ַחִיל  ּכַ
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ּסוס   ֵּמאֹוָתך  ְוסוס  ּכַ ּ ִמיׁשֹור |  ְ ֶרֶכב  ְוִנָלֲחָמה  אֹוָתם  ּבַ ְּוֶרֶכב  ּכָ ּ
ן ַמע  ְלֹקָלם  ַוַיַעׂש  ּכֵ ִּאם־ֹלא  ֶנֱחַזק  ֵמֶהם  ַוִיׁשְ ַּוְיִהי  ִלְתׁשוַבת  כו:  ּ

ן־ֲהַדד  ֶאת־ֲאָרם  ַוַי ָנה  ַוִיְפֹקד  ּבֶ ַּהׁשָ ּ ַּעל  ֲאֵפָקה  ַלִמְלָחָמה ּ
ָרֵאל לו  ַוֵיְלכו  כז:  ִעם־ִיׂשְ ָרֵאל  ָהְתָפְקדו  ְוָכְלּכְ ּוְבֵני  ִיׂשְ ּ ּ ּּ ּ

ֵפי  ִעִזים  ַוֲאָרם  ֵני  ֲחׂשִ ׁשְ ָרֵאל  ֶנְגָדם  ּכִ ִּלְקָראָתם  ַוַיֲחנו  ְבֵני־ִיׂשְ ּ ּ ּ
ְַוִיַגׁש  ִאיׁש  ָהֱאֹלִהים  ַויֹאֶמר  ֶאל־ֶמֶלך  כח:  ִּמְלאו  ֶאת־ָהָאֶרץ ּ ּּ

ר  ָאְמרו  ֲאָרם  ֱאֹלֵהי  ָרֵאל  ַויֹאֶמר  ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ַיַען  ֲאׁשֶ ִּיׂשְ ּ
ל־ֶהָהמֹון  ָּהִרים  ְיהָוׁה  ְוֹלא־ֱאֹלֵהי  ֲעָמִקים  הוא  ְוָנַתִתי  ֶאת־ּכָ ּ

י־ֲאִני  ְיהָוׁה ָיֶדך  ִויַדְעֶתם  ּכִ ַּהָגדֹול  ַהֶזה  ּבְ ָּ ַּוַיֲחנו  ֵאֶלה  ֹנַכח  כט:  ּ ּ ּ
ְבַעת  ָיִמים   ִביִעי  ַוִתְקַרב  ַהִמְלָחָמה  ַוַיּכו |  ַוְיִהי  ֵּאֶלה  ׁשִ יֹום  ַהׁשְ ּּבַ ּ ּּ ּ ּ

יֹום  ֶאָחד ָרֵאל  ֶאת־ֲאָרם  ֵמָאה־ֶאֶלף  ַרְגִלי  ּבְ ַּוָיֻנסו  ל:  ְבֵני־ִיׂשְ ּ
ִרים |  ַהּנֹוָתִרים   ֲּאֵפָקה  ֶאל־ָהִעיר  ַוִתפֹל  ַהחֹוָמה  ַעל־ֶעׂשְ ּ

ְבָעה  ֶאֶלף  ִאיׁש  ַהּנֹוָתִרים  וֶבן־ֲהַדד   ָּנס  ַוָיֹבא  ֶאל־ָהִעיר ְּוׁשִ
ָחֶדר י  לא:  ֶחֶדר  ּבְ ַמְענו  ּכִ ה־ָנא  ׁשָ ַּויֹאְמרו  ֵאָליו  ֲעָבָדיו  ִהּנֵ ּ ּ

ים  ּקִ א  ׂשַ יָמה  ּנָ י־ַמְלֵכי  ֶחֶסד  ֵהם  ָנׂשִ ָרֵאל  ּכִ ית  ִיׂשְ ַמְלֵכי  ּבֵ
ָרֵאל  אוַלי  ְיַחֶיה  נו  ְוֵנֵצא  ֶאל־ֶמֶלך  ִיׂשְ ֹראׁשֵ ָמְתֵנינו  ַוֲחָבִלים  ּבְ ּּבְ ּ ּ ְּ

ךֶא יֶהם  לב:  ָת־ַנְפׁשֶ ָראׁשֵ ָמְתֵניֶהם  ַוֲחָבִלים  ּבְ ים  ּבְ ּקִ ַּוַיְחְגרו  ׂשַ ּ ּ
ָרֵאל  ַויֹאְמרו  ַעְבְדך  ֶבן־ֲהַדד  ָאַמר  ַָוָיֹבאו  ֶאל־ֶמֶלך  ִיׂשְ ְּ ּ ּּ ּ
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י  ַויֹאֶמר  ַהעֹוֶדּנו  ַחי  ָאִחי  הוא ְּתִחי־ָנא  ַנְפׁשִ ּ ּ ים  לג:  ּ ְוָהֲאָנׁשִ
ְּיַנֲחׁשו  ַוְיַמֲהרו  ַוַיְחְל ּ ּטו  ֲהִמֶמּנו  ַויֹאְמרו  ָאִחיך  ֶבן־ֲהַדד  ַוֹיאֶמר ּ ָּ ּ ּ ּּ

ָבה ן־ֲהַדד  ַוַיֲעֵלהו  ַעל־ַהֶמְרּכָ ּּבֹאו  ָקֻחהו  ַוֵיֵצא  ֵאָליו  ּבֶ ּ ּ ּּ ּ :
יב  לד ר־ָלַקח־ָאִבי  ֵמֵאת  ָאִביך  ָאׁשִ ַָויֹאֶמר  ֵאָליו  ֶהָעִרים  ֲאׁשֶ ּ

ם  ָאִבי ר־ׂשָ ֲאׁשֶ ק  ּכַ ים  ְלך  ְבַדֶמׂשֶ ְּוחוצֹות  ָתׂשִ ָּ ׁשְֹמרֹון  ַוֲאִני ּ   ּבְ
ְלֵחהו ְלֶחָך  ַוִיְכָרת־לֹו  ְבִרית  ַוְיׁשַ ִרית  ֲאׁשַ ּבְ ּּבַ ּּ ְוִאיׁש  ֶאָחד  לה:  ּּ

יִני  ָנא  ַוְיָמֵאן  ְדַבר  ְיהָוׁה  ַהּכֵ ִביִאים  ָאַמר  ֶאל־ֵרֵעהו  ּבִ ֵני  ַהּנְ ִּמּבְ
קֹול לו:  ָהִאיׁש  ְלַהּכֹתֹו ַמְעָת  ּבְ ר  ֹלא־ׁשָ ַּויֹאֶמר  לֹו  ַיַען  ֲאׁשֶ   ְיהָוׁה ּ

ך  ָהַאְרֵיה  ַוֵיֶלך  ֵמֶאְצלֹו  ַוִיְמָצֵאהו  ָהַאְרֵיה  ך  הֹוֵלך  ֵמִאִתי  ְוִהּכְ ִּהּנְ ּ ְּ ָ ְ ָּ
הו ַּוַיּכֵ הו  ָהִאיׁש  לז:  ּ יִני  ָנא  ַוַיּכֵ ַּוִיְמָצא  ִאיׁש  ַאֵחר  ַויֹאֶמר  ַהּכֵ ּ ּ ּ

ה  וָפֹצַע ִביא  ַוַיֲעֹמד  ַלֶמֶלך  ַעל־ַהָדֶרך לח:  ַּהּכֵ ְַוֵיֶלך  ַהּנָ ְ ְּ ּ ּ ּ  ַוִיְתַחֵפׂש ּ ּ
ֲאֵפר  ַעל־ֵעיָניו ְַוְיִהי  ַהֶמֶלך  ֹעֵבר  ְוהוא  ָצַעק  ֶאל־ַהֶמֶלך  לט:  ּבָ ְּ ּּ
ַָויֹאֶמר  ַעְבְדך   ּ ה־ִאיׁש  ָסר  ַוָיֵבא |  ּ ָּיָצא  ְבֶקֶרב־ַהִמְלָחָמה  ְוִהּנֵ ּ

ֹמר  ֶאת־ָהִאיׁש  ַהֶזה  ִאם־ִהָפֵקד  ִיָפֵקד  ֵּאַלי  ִאיׁש  ַויֹאֶמר  ׁשְ ּ ּ ּ
קֹולְוָהְיָתה  ַנְפׁשְ ֶסף  ִתׁשְ ר־ּכֶ ּך  ַתַחת  ַנְפׁשֹו  אֹו  ִכּכַ ּ ַוְיִהי  מ:  ָ

ה  ְוהוא  ֵאיֶנּנו  ַויֹאֶמר  ֵאָליו  ה  ָוֵהּנָ ה  ֵהּנָ ַּעְבְדך  ֹעׂשֵ ּ ּ ָּ

ָפֶטך  ַאָתה  ָחָרְצָת ן  ִמׁשְ ָרֵאל  ּכֵ ֶּמֶלך־ִיׂשְ ּ ָ ַּוְיַמֵהר  ַוָיַסר  מא:  ְּ
ר  ֹאתֹו  ֶמֶלֵמֲעֵלֶאת־ָהֲאֵפר   י ּ  ֵמֲעֵלי  ֵעיָניו  ַוַיּכֵ ָרֵאל  ּכִ ְך  ִיׂשְ
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ִבִאים  הוא ַלְחָת  מב:  ֵּמַהּנְ ַּויֹאֶמר  ֵאָליו  ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ַיַען  ׁשִ ּ ּ
ך  ַתַחת  ַנְפׁשֹו  ְוַעְמך  ַתַחת  ֶּאת־ִאיׁש־ֶחְרִמי  ִמָיד  ְוָהְיָתה  ַנְפׁשְ ּ ָּ ָ ּ

יתֹו  ַסר  ְוָזֵעף  ַוָיֹבא  מג:  ַּעמֹו ָרֵאל  ַעל־ּבֵ ַּוֵיֶלך  ֶמֶלך־ִיׂשְ ְּ ְ
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