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I Kings 6:1 - 6:13
:1-6

ַו ְי ִ֣ה י ִב ְׁש מֹוִ֣נים ָׁש ָ֣נה ְו ַא ְר ַּ֣ב ע ֵמ ֣א ֹות ָׁש ָ֡נ ה ְל ֵ֣צאת

ְּב ֵֽני־ִי ְׂש ָר ֵ֣א ל ֵמ ֶֽא ֶר ץ־ִמ ְצ ַר ִי ֩ם ַּב ָּׁש ָ֨נ ה ָה ְר ִב יִ֜ע ית ְּב ֹ֣ח ֶד ׁש ִ֗ז ו
֚ה ּוא ַה ֹ֣ח ֶד ׁש ַה ֵּׁש ִ֔נ י ִל ְמ ֹ֥ל ְך ְׁש ֹלֹ֖מ ה ַע ל־ִי ְׂש ָר ֵ֑א ל ַו ִּ֥יֶב ן ַה ַּ֖ב ִי ת

ַל יהָֽו ה׃

:2

ַֽל יהָ֔ו ה

ְו ַה ַּ֗ב ִי ת ֲא ֶׁ֨ש ר ָּב ָ֜נ ה ַה ֶּ֤מ ֶל ְך ְׁש ֹלֹמ֙ה
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ִׁש ִּֽׁש ים־ַא ָּ֥מ ה ָא ְר ּ֖כ ֹו ְו ֶע ְׂש ִ֤ר ים ָר ְח ּ֑ב ֹו ּוְׁש ֹלִׁ֥ש ים ַא ָּ֖מ ה

קֹוָמ ֽת ֹו׃
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:3

ְו ָה אּוָ֗ל ם ַע ל־ְּפ ֵנ ֙י ֵה יַ֣כל ַה ַּ֔ב ִי ת ֶע ְׂש ִ֣ר ים ַא ָּמ ֙ה

ָא ְר ּ֔כ ֹו ַע ל־ְּפ ֵ֖ני ֹ֣ר ַח ב ַה ָּ֑ב ִי ת ֶ֧ע ֶׂש ר ָּב ַא ָּ֛מ ה ָר ְח ּ֖ב ֹו ַע ל־ְּפ ֵ֥ני
ַה ָּֽב ִי ת׃

:4

ַו ַּ֣יַע ׂש ַל ָּ֔ב ִי ת ַח ּלֹוֵ֖ני ְׁש ֻק ִ֥פ ים ֲא ֻט ִֽמ ים׃

:5

ַו ִּי ֶב ֩ן

ַע ל־ִ֨ק יר ַה ַּ֤ב ִי ת יצוע [ָי ִ֙צ יַ֙ע ] ָס ִ֔ב יב ֶא ת־ִק י֤ר ֹות ַה ַּ֙ב ִי ֙ת

ָס ִ֔ב יב ַֽל ֵה יָ֖כ ל ְו ַל ְּד ִ֑ב יר ַו ַּ֥יַע ׂש ְצ ָל ֖ע ֹות ָס ִֽב יב׃

:6

היצוע

[ַה ָּי ִ֨צ יַע ] ַה ַּת ְח ֹּת ָ֜נ ה ָח ֵ֧מ ׁש ָּב ַא ָּ֣מ ה ָר ְח ָּ֗ב ּה ְו ַה ִּֽת יֹכָנ ֙ה ֵׁ֤ש ׁש

ָּֽב ַא ָּמ ֙ה

ִמ ְג ָר עֹו֩ת

ָר ְח ָּ֔ב ּה ְו ַ֨ה ְּׁש ִל יִׁ֔ש ית ֶׁ֥ש ַב ע ָּב ַא ָּ֖מ ה ָר ְח ָּ֑ב ּה ִּ֡כ י
ָנ ַ֨ת ן

ְּבִֽק ירֹות־ַה ָּֽב ִי ת׃

ַל ַּ֤ב ִי ת

:7

ְו ַה ַּ֙ב ִי ֙ת

ָס ִב י֙ב

֔ח ּוָצ ה

ְל ִב ְל ִּ֖ת י

ֲא ֹ֥ח ז

ְּב ִה ָּ֣ב ֹנ֔ת ֹו ֶֽא ֶב ן־ְׁש ֵל ָ֥מ ה ַמ ָּ֖ס ע

ִנ ְב ָ֑נה ּוַמ ָּק ֤ב ֹות ְו ַה ַּג ְר ֶז ֙ן ָּכ ל־ְּכ ִ֣ל י ַב ְר ֶ֔ז ל ֹֽל א־ִנ ְׁש ַ֥מ ע ַּב ַּ֖ב ִי ת
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ְּב ִה ָּב ֹנֽת ֹו׃ ֶּ֗פ ַת ח ַה ֵּצ ָל ֙ע ַה ִּ֣ת יֹכָ֔נ ה ֶא ל־ֶּ֥כ ֶת ף ַה ַּ֖ב ִי ת ַה ְי ָמ ִ֑נית
:8

ּוְב לּוִּ֗ל ים ַֽיֲע לּ֙ו ַע ל־ַה ִּ֣ת יֹכָ֔נ ה ּוִמ ן־ַה ִּֽת יֹכָ֖נה ֶא ל־ַה ְּׁש ִל ִֽׁש ים׃
:9

ַו ִּ֥יֶב ן ֶא ת־ַה ַּ֖ב ִי ת ַו ְי ַכ ֵּ֑להּו ַו ִּי ְס ֹּ֤פ ן ֶא ת־ַה ַּ֙ב ִי ֙ת ֵּג ִ֔ב ים ּוְׂש ֵד ֹ֖ר ת

ָּב ֲא ָר ִֽז ים׃

:10

ַו ִּ֤יֶב ן ֶא ת־היצוע [ַה ָּי ִ֙צ יַ֙ע ] ַע ל־ָּכ ל־ַה ַּ֔ב ִי ת ָח ֵ֥מ ׁש

ַא ּ֖מ ֹות ֽק ֹוָמ ֑ת ֹו ַו ֶּי ֱא ֹ֥ח ז ֶא ת־ַה ַּ֖ב ִי ת ַּב ֲע ֵ֥צ י ֲא ָר ִֽז ים׃
ְּד ַב ר־ְי הָ֔ו ה ֶא ל־ְׁש ֹלֹ֖מ ה ֵל אֹֽמ ר׃

:12

:11

ַֽוְי ִה ֙י

ַה ַּ֨ב ִי ת ַה ֶּ֜ז ה ֲא ֶׁש ר־ַא ָּ֣ת ה
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ֹבֶ֗נ ה ִא ם־ֵּת ֵ֤לְך ְּב ֻח ֹּקַת ֙י ְו ֶא ת־ִמ ְׁש ָּפ ַ֣ט י ַּֽת ֲע ֶׂ֔ש ה ְו ָׁש ַמ ְר ָּ֥ת

ֶא ת־ָּכ ל־ִמ ְצ ֺוַ֖ת י ָל ֶ֣לֶכ ת ָּב ֶ֑ה ם ַו ֲה ִק ֹמִ֤ת י ֶא ת־ְּד ָב ִר ֙י ִא ָּ֔ת ְך
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ֲא ֶׁ֥ש ר ִּד ַּ֖ב ְר ִּת י ֶא ל־ָּד ִ֥ו ד ָא ִֽב יָך׃

:13

ְו ָׁ֣ש ַכ ְנ ִּ֔ת י ְּב ֖ת ֹוְך ְּב ֵ֣ני

ִי ְׂש ָר ֵ֑א ל ְו ֹ֥ל א ֶא ֱע ֹ֖ז ב ֶא ת־ַע ִּ֥מ י ִי ְׂש ָר ֵֽא ל׃
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