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ן א ֵ֞ מָׁ ָּ֣הַותְּ כָׁ יַהַמלְּ ת ִּ֗ בֹוא֙ ַושְּ רלָׁ ַבָּ֣ דְּ ֶלְךב  רַהֶמֶּ֔ ַיָּ֣דֲאֶשֶׁ֖ יםבְּ ִ֑ יס  ר  ףַהסָׁ צ ֹ֤ קְּ ֶלְך֙ ַוי  דַהֶמ  א ֶּ֔ ֹומְּ תֶׁ֖ הַוֲחמָׁ ָ֥ ֲערָׁ ֽבֹו׃בָׁ

אֶמר ֶלְךַוי ָּ֣ יםַהֶמֶּ֔ ֶׁ֖ מ  יַלֲחכָׁ ָּ֣ ע  דְּ יםי  ִ֑ ת  ע  ֽ הָׁ

ת֙  דָׁ ֹותכְּ ה־ַלֲעשֶּ֔ ֶׁ֖הַמֽ כָׁ יַבַמלְּ ִ֑ ת  ל ַושְּ רַעָּ֣ הֲאֶשָּ֣ תִָּׁ֗ שְּ א־עָׁ ת־ַמֲאַמר֙ ל ֽ ֶלְךֶאֽ ֹושַהֶמָּ֣ ו רֶּ֔ ַיֶׁ֖דֲאַחשְּ ים׃בְּ ֽ יס  ר  ַהסָׁ

אֶמר ןמומכןַוי ָּ֣ מּוכִָּׁ֗ ימְּ ֹ֤ נ  פְּ ֶלְך֙ ל  יםַהֶמ  ֶּ֔ ר  ַהשָׁ אוְּ ֶלְך֙ ל ֹ֤ ֹוַעל־ַהֶמ  ַבדֶּ֔ הלְּ ֶׁ֖ תָׁ וְּ יעָׁ ָּ֣ ת  ִ֑הַושְּ כָׁ יַהַמלְּ ֹ֤ ים֙ כ  ר  יםַעל־כׇּל־ַהשָׁ ַעמ ֶּ֔ ָּ֣ ל־הָׁ ַעל־כׇּ רוְּ ֲאֶשֶׁ֕

ֹות ינֶׁ֖ ד  ל־מְּ כׇּ ֶלְךבְּ ו ֽרֹוש׃ַהֶמָ֥ אֲאַחשְּ ֹ֤ י־י צ  ֽ ה֙ כ  כָׁ ַבר־ַהַמלְּ יםדְּ ל־ַהנָׁש ֶּ֔ ֹותַעל־כׇּ זָ֥ ַהבְּ ןלְּ יֶהֶׁ֖ ל  ןַבעְּ יֶהִ֑ ינ  ע  םבְּ ִּ֗ רָׁ מְּ אׇּ ו ֡רֹושֶלְךַהֶמָּ֣֙בְּ רֲאַחשְּ ַמֵ֞ אָׁ
יא ב ִ֨ הָׁ ילְּ ִּ֧ ת  ָּ֛הֶאת־ַושְּ כָׁ ֶׁ֖יוַהַמלְּ נָׁ פָׁ ה׃לְּ אָׁ ֽ ל א־בָׁ וְּ
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ֹום ַהיִ֨ ֽ הוְּ נָׁה ַהֶזֶּ֜ רְּ ֹות׀ת אַמָּ֣ רָּ֣ ישָׁ ַדִּ֗ ַרס־ּומָׁ ֽ רפָׁ עּו֙ ֲאֶשֹ֤ מְּ ֽ רשָׁ ַבָּ֣ הֶאת־דְּ כֶָּׁ֔ לַהַמלְּ כ ֶׁ֖ ילְּ ָּ֣ ר  ֶלְךשָׁ יַהֶמִ֑ ַדֶׁ֖ ֹוןּוכְּ יָ֥ זָׁ ֶצף׃ב  ֽ וָׁקָׁ
ֶלְך ם־ַעל־ַהֶמָּ֣ ֹובא  אטִּ֗ ֹ֤ כּות֙ י צ  ַבר־ַמלְּ יודְּ נֶָּׁ֔ פָׁ לְּ במ  ָּ֛ ת  כָׁ י  יוְּ ָ֥ ת  דָׁ יבְּ ַדֶׁ֖ ַרס־ּומָׁ ֽ אפָׁ ל ָּ֣ ֹורוְּ רַיֲעבִ֑ ֹואֲאֶשִ֨ בֶּ֜ א־תָׁ יל ֽ ת ִּ֗ י֙ ַושְּ נ  פְּ ֶלְךל  ֹושַהֶמָּ֣ ו רֶּ֔ ֲאַחשְּ

ה֙  כּותָׁ ןּוַמלְּ ָּ֣ ת  ֶלְךי  הַהֶמֶּ֔ ֶׁ֖ עּותָׁ רְּ הל  ָ֥ נָׁה׃ַהּטֹובָׁ ֶמֽ ַמע֙ מ  שְּ נ  םוְּ גִָׁ֨ תְּ ֶלְךפ  ר־ַיֲעֶשה֙ ַהֶמֹ֤ ֹוֲאֶשֽ כּותֶּ֔ כׇּל־ַמלְּ יבְּ ָ֥ הכ  ֶׁ֖ יאַרבָׁ ִ֑ יםה  כׇּל־ַהנָׁש ִּ֗ ּווְּ נֹ֤ תְּ ר֙ י  קָׁ יְּ
ן יֶהֶּ֔ ל  ַבעְּ ֹוללְּ דֶׁ֖ גָׁ מ  ן׃לְּ ֽ טָׁ ַעד־קָׁ וְּ

יַטב֙  רַוי  בֶָּׁ֔ ע֙ ַהדָׁ ָ֥יבְּ ֶלְךינ  יםַהֶמֶׁ֖ ִ֑ ר  ַהשָׁ ֶלְךַוַיַָ֥עשוְּ רַהֶמֶׁ֖ ַבָ֥ דְּ ן׃כ  ֽ מּוכָׁ חמְּ ַלֹ֤ שְּ ים֙ ַוי  ר  פָׁ ֹותסְּ ינָּ֣ ד  ל־מְּ ֶלְךֶאל־כׇּ ֹ֤הַהֶמֶּ֔ ינָׁ ד  ינָׁה֙ ֶאל־מְּ ד  הּומְּ בֶָּׁ֔ תָׁ כְּ כ 
ם ֶאל־ַעָ֥ םוְּ ֶׁ֖ ֹווָׁעָׁ שֹונִ֑ לְּ ֹותכ  יֹ֤ הְּ יש֙ ל  ל־א  רכׇּ ָּ֣ ֹוש ר  יתֶּ֔ ב  רבְּ ֶׁ֖ ַדב  לְּּ֙ומְּ ֹוןכ  ַעֽמֹו׃שָ֥
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ה חָׁ לְּ השָׁ רָׁ מְּ אָׁ יםלֹווְּ ר  בָׁ ןדְּ יןֶשה  ע  בֹונֹוגְּ ל  הבְּ רָׁ מְּ םלֹואָׁ יןא  ירֹוא  האֹות  ןנָׁאָׁ יןה  נ  ינ יֶהםנֹותְּ שע  ַתמ  שְּ ה  ילְּ יםב  ג  הֹורְּ ָךוְּ םאֹותְּ א  וְּ

ין ירֹוא  האֹות  עּורָׁ ַגֶנהַאתְּ֙כְּ תְּ ימ  ַזתּוב  מָׁ ל ארְּ זוְּ מָׁ רְּ ַצתּונ  ל אֲעקָׁ ץוְּ הֶנֱעקָׁ חָׁ לְּ השָׁ רָׁ מְּ אָׁ יסלֹווְּ יקֹומ  אט  לָׁ ַטבְּ יסְּ יתֶשלא  אב  יתַָׁ֙אבָׁ י  הָׁ

יתָׁ֙ י  הָׁ מּודוְּ יֹותלָׁ הְּ יסל  נ  ֶניָךַמכְּ פָׁ יםלְּ יוֲעֻרמֹותזֹונֹותנָׁש  שָׁ ַעכְּ תָׁ֙וְּ ַנסְּ כְּ כּותֶשנ  תָׁ֙ל אַלַמלְּ ַזרְּ ָךחָׁ קּולְּ לְּ ק  ַזתּומ  מָׁ ל ארְּ זוְּ מָׁ רְּ ַצתּונ  ל אֲעקָׁ וְּ

ץ הֶנֱעקָׁ חָׁ לְּ השָׁ רָׁ מְּ אָׁ לּווְּ יקּוסֲאפ  ת  ד  יתֶשלַאנְּ אב  דֹונּול אַאבָׁ יםנ  אֲעֻרמ  יבהּואֲהדָׁ ת  כְּ ןכאגדניאלד  אַדי  ַריָׁאב  ְךֻגבְּ ל  תּוא  פ  כְּ

יהֹון ל  בָׁ ַסרְּ יהֹוןבְּ ש  יַפּטְּ ןַרב  ַמריּודָׁ יהֹוןאָׁ גּול  יבְּ ַרב  ַמרהּונָׁאוְּ יהֹוןאָׁ ס  מֹוקְּ יבְּ עֹוןַרב  מְּ אַברש  ַמרַאבָׁ םאָׁ ש  יבְּ ןַרב  נָׁ יןיֹוחָׁ דֹושא  ַהקָׁ

רּוְך ןהּואבָׁ יםֶאתדָׁ ע  שָׁ רְּ םהָׁ נ  יה  אַבג  יםֶאלָׁ יבַּטַעםּוַמהֲעֻרמ  ת  כְּ כעגתהליםד 

 

 

 

 

 



 

 

 

ןֶלְךַהמֶ֙יָׁב א מָׁ הָׁ ֶתהֶאלוְּ שְּ ַהמ 

נּו ַנןתָׁ הַרבָׁ המָׁ ֲאתָׁ ררָׁ ת  נָׁהֶאסְּ ימְּ ןֶאתֶשז  מָׁ הָׁ

י רַרב  זָׁ עָׁ יםראֹומ֙ ֶאלְּ נָׁהַפח  מְּ יֶשֶנֱאַמרלֹוטָׁ ה  נָׁם״יְּ חָׁ נ יֶהםֻשלְּ פְּ חל  פָׁ לְּ

י הֹוֻשעַַ֙רב  ריְּ יתאֹומ  ב  יהָׁ֙מ  ב  האָׁ דָׁ מְּ םֶשֶנֱאַמרלָׁ ב״א  ע  הּושֹוַנֲאָךרָׁ יל  גֹו׳״ֶלֶחםַהֲאכ  וְּ

י ירַרב  א  רמ  יאֹומ  ד  ּטֹולל אשֶ֙כְּ הי  צָׁ רֹודע  מְּ י  וְּ

י הֹוֻשעַַ֙רב  הֶבןיְּ חָׁ רְּ רקׇּ יראֹומ  ב  יםלֹוַאסְּ נ  יפָׁ ד  גכְּ ר  יאהּואֶשי הָׁ ה  וְּ

ן לַרבָׁ יא  ל  רַגמְּ ןֶמֶלְךאֹומ  כָׁ פְּ יָׁהֲהַפכְּ הָׁ

ַמר יאָׁ לַרב  יא  ל  יןַגמְּ יןֲעַדי  יכ  ר  נּוצְּ יאָׁ ע  יָׁאַלמֹודָׁ ַתנְּ ידְּ יֶעֶזרַרב  יֱאל  ע  רַהמֹודָׁ ַאתּואֹומ  נְּ ַאתּוַבֶמֶלְךק  נְּ יםק  ר  ַבשָׁ
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