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 .1שמואל ב' יב:ז-יג
ֹה־אמַ ר ה' אֹ-ל ֵק י יִ ְש ָׁר ֵאל ָׁאנֹכִ י ְמשַ ְח ִתיָך לְ מֶ לֶ ְך עַ ל־יִ ְש ָׁר ֵאל וְ ָׁאנֹכִ י
(ז) וַ ּי ֹאמֶ ר נ ָָׁׁתן ֶאל־דָׁ וִ ד ַא ָׁתה הָׁ ִאיש כ ָׁ
וָׁא ְתנָׁה לְ ָך ֶאת־בֵ ית יִ ְש ָׁר ֵאל
יקָך ֶ
ִהצַ לְ ִתיָך ִמּיַד שָׁ אּול( :ח) ו ֶָׁא ְתנָׁה לְ ָך ֶאת־בֵ ית אֲ ֹדנֶיָך וְ ֶאת־נְ שֵ י אֲ ֹדנֶיָך בְ חֵ ֶ
ת־דבַ ר ה' לַ עֲשֹות הָׁ ַרע בעינו בְ עֵ ינַי ֵאת
ית ֶא ְ
וִ יהּודָׁ ה וְ ִאם־ ְמעָׁ ט וְ א ִֹספָׁה לְ ָך כָׁ הֵ נָׁה וְ כָׁ הֵ נָׁה( :ט) מַ דּועַ בָׁ זִ ָׁ
ֹא־תסּור
ית בַ חֶ ֶרב וְ ֶאת־ ִא ְשתֹו לָׁ ַק ְח ָׁת לְ ָך לְ ִאשָׁ ה וְ אֹתֹו הָׁ ַרגְ ָׁת בְ חֶ ֶרב בְ נֵי עַ מֹון( :י) וְ עַ ָׁתה ל ָׁ
אּורּיָׁה הַ ִח ִתי ִהכִ ָׁ
ִ
אּורּיָׁה הַ ִח ִתי לִ ְהיֹות לְ ָך לְ ִאשָׁ ה( :יא) כֹה ָׁאמַ ר ה'
ת־אשֶ ת ִ
יתָך עַ ד־עֹולָׁ ם עֵ ֶקב כִ י בְ זִ ָׁתנִ י וַ ִת ַקח ֶא ֵ
חֶ ֶרב ִמבֵ ְ
יתָך וְ לָׁ ַק ְח ִתי ֶאת־נָׁשֶ יָך לְ עֵ ינֶיָך וְ נ ַָׁת ִתי לְ ֵרעֶ יָך וְ שָׁ כַ ב עִ ם־נָׁשֶ יָך לְ עֵ ינֵי הַ שֶ מֶ ש הַ ז ֹאת:
ִהנְ נִ י מֵ ִקים עָׁ לֶ יָך ָׁרעָׁ ה ִמבֵ ֶ
ית בַ סָׁ ֶתר וַאֲ נִ י ֶאעשֶ ה ֶאת־הַ דָׁ בָׁ ר הַ זֶ ה ֶנגֶד כָׁ ל־יִ ְש ָׁר ֵאל וְ ֶנגֶד הַ שָׁ מֶ ש( :יג) וַ ּי ֹאמֶ ר דָׁ וִ ד ֶאל־נ ָָׁׁתן
(יב) כִ י ַא ָׁתה עָׁ ִש ָׁ
אתָך ל ֹא ָׁתמּות:
אתי לַ ה' ס וַ ּי ֹאמֶ ר נ ָָׁׁתן ֶאל־דָׁ וִ ד ּגַם־ה' הֶ עבִ יר חַ טָׁ ְ
חָׁ טָׁ ִ
 .2שמואל ב' יג:כא
וְ הַ מֶ לֶ ְך דָׁ וִ ד שָׁ מַ ע ֵאת כָׁ ל־הַ ְדבָׁ ִרים הָׁ ֵאלֶ ה וַ ּיִ חַ ר לֹו ְמאֹד:
 .3מלכים א' א:ה-ו
(ה) וַ אֲ דֹנִ ּיָׁה בֶ ן־חַ ּגִ ית ִמ ְתנַשֵ א לֵ אמֹר אֲ נִ י ֶא ְמֹלְך וַ ּיַעַ ש לֹו ֶרכֶ ב ּופָׁ ָׁר ִשים וַ חֲ ִמ ִשים ִאיש ָׁרצִ ים לְ פָׁ נָׁיו( :ו)
ית וְ גַם־הּוא טֹוב־ת ַֹאר ְמאֹד וְ אֹתֹו יָׁלְדָׁ ה ַאחֲ ֵרי ַאבְ שָׁ לֹום:
וְ ל ֹא־עֲצָׁ בֹו ָׁאבִ יו ִמּיָׁמָׁ יו לֵ אמֹר מַ דּועַ כָׁ כָׁ ה עָׁ ִש ָׁ
 .4שמואל ב' יח:ה
ת־א ַתי לֵ אמֹר ל ְַאט־לִ י לַ נַעַ ר לְ ַאבְ שָׁ לֹום וְ כָׁל־הָׁ עָׁ ם שָׁ ְמעּו בְ צַ ּוֹת הַ מֶ לֶ ְך
ת־יֹואב וְ ֶאת־אֲ בִ ישַ י וְ ֶא ִ
ָׁ
וַ יְ צַ ו הַ מֶ לֶ ְך ֶא
ל־דבַ ר ַאבְ שָׁ לֹום:
ֶאת־כָׁ ל־הַ שָׁ ִרים עַ ְ
 .5שמואל ב' יג:לח-לט
ל־אבְ שָׁ לֹום כִ י־נִ חַ ם
(לח) וְ ַאבְ שָׁ לֹום בָׁ ַרח וַ ּיֵלֶ ְך ּגְ שּור וַ יְ ִהי־שָׁ ם שָׁ ֹלש שָׁ נִ ים( :לט) וַ ְתכַ ל דָׁ וִ ד הַ מֶ לֶ ְך לָׁ צֵ את ֶא ַ
ל־א ְמנֹון כִ י־מֵ ת:
עַ ַ
 .6שמואל ב' יד:כא-כד
ת־אבְ שָׁ לֹום(...:כד)
יתי ֶאת־הַ דָׁ בָׁ ר הַ זֶ ה וְ לֵ ְך הָׁ שֵ ב ֶאת־הַ נַעַ ר ֶא ַ
ל־יֹואב ִהנֵה־נָׁא עָׁ ִש ִ
ָׁ
(כא) וַ ּי ֹאמֶ ר הַ מֶ לֶ ְך ֶא
וַ ּי ֹאמֶ ר הַ מֶ לֶ ְך יִ סֹב ֶאל־בֵ יתֹו ּופָׁ נַי ל ֹא יִ ְר ֶאה וַ ּיִ סֹב ַאבְ שָׁ לֹום ֶאל־בֵ יתֹו ּופְ נֵי הַ מֶ לֶ ְך ל ֹא ָׁר ָׁאה:
 .7שמואל ב' יד:לב-לג
ל־יֹואב ִהנֵה שָׁ לַ ְח ִתי ֵאלֶ יָך לֵאמֹר ב ֹא הֵ נָׁה וְ ֶא ְשלְ חָׁ ה א ְֹתָך ֶאל־הַ מֶ לֶ ְך לֵ אמֹר לָׁ מָׁ ה
ָׁ
(לב) וַ ּי ֹאמֶ ר ַאבְ שָׁ לֹום ֶא
יֹואב
אתי ִמּגְ שּור טֹוב לִ י עֹד אֲ נִ י־שָׁ ם וְ עַ ָׁתה ֶא ְר ֶאה פְ נֵי הַ מֶ לֶ ְך וְ ִאם־יֶש־בִ י עָׁ ֹון וֶה ִמ ָׁתנִ י( :לג) וַ ּיָׁב ֹא ָׁ
בָׁ ִ
ל־אפָׁ יו ַא ְרצָׁ ה לִ פְ נֵי הַ מֶּ לֶּ ְך וַ ּיִ שַ ק הַ מֶּ לֶּ ְך
ל־אבְ שָׁ לֹום וַ ּיָׁב ֹא ֶאל־הַ מֶּ לֶּ ְך וַ ּיִ ְש ַתחּו לֹו עַ ַ
ֶאל־הַ מֶּ לֶּ ְך וַ ַּיּגֶד־לֹו וַ ּיִ ְק ָׁרא ֶא ַ
לְ ַאבְ שָׁ לֹום:
 .8שמואל ב' טו:א-ד
(א) וַ יְ ִהי מֵ ַאחֲ ֵרי כֵ ן וַ ּיַעַ ש לֹו ַאבְ שָׁ לֹום מֶ ְרכָׁ בָׁ ה וְ סֻ ִסים וַ חֲ ִמ ִשים ִאיש ָׁרצִ ים לְ פָׁ נָׁיו( :ב) וְ ִה ְשכִ ים ַאבְ שָׁ לֹום
ֶה־לֹו־ריב לָׁ בֹוא ֶאל־הַ מֶ לֶ ְך לַ ִמ ְשפָׁ ט וַ ּיִ ְק ָׁרא ַאבְ שָׁ לֹום ֵאלָׁ יו
ִ
וְ עָׁ מַ ד עַ ל־יַד דֶ ֶרְך הַ שָׁ עַ ר וַ יְ ִהי כָׁ ל־הָׁ ִאיש אֲ שֶ ר־יִ ְהי
י־מזֶ ה עִ יר ַא ָׁתה וַ ּי ֹאמֶ ר מֵ ַאחַ ד ִשבְ טֵ י־יִ ְש ָׁר ֵאל עַ בְ דֶ ָך( :ג) וַ ּי ֹאמֶ ר ֵאלָׁ יו ַא ְבשָׁ לֹום ְר ֵאה ְדבָׁ ֶרָך טֹובִ ים
וַ ּי ֹאמֶ ר ֵא ִ
ל־איש
ּונְ כ ִֹחים וְ שֹמֵ עַ ֵאין־לְ ָך מֵ ֵאת הַ מֶ לֶ ְך( :ד) וַ ּי ֹאמֶ ר ַא ְבשָׁ לֹום ִמי־יְ ִשמֵ נִ י שֹפֵ ט בָׁ ָׁא ֶרץ וְ עָׁ לַ י יָׁבֹוא כָׁ ִ
ּומ ְשפָׁ ט וְ ִהצְ דַ ְק ִתיו:
ֶה־לֹו־ריב ִ
ִ
אֲ שֶ ר־יִ ְהי
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 .9שמואל ב' טו:כד-כז
הָׁ אֹ-ל ִקים וַ ּיַעַ ל
(כד) וְ ִהנֵה גַם־צָׁ דֹוק וְ כָׁ ל־הַ לְ וִ ּיִ ם ִאתֹו נ ְֹש ִאים ֶאת־אֲ רֹון בְ ִרית הָׁ אֹ-ל ִקים וַ ּיַצִ קּו ֶאת־אֲ רֹון
ֶאבְ י ָָׁׁתר עַ ד־תֹם כָׁ ל־הָׁ עָׁ ם ַלעֲבֹור ִמן־הָׁ עִ יר( :כה) וַּי ֹאמֶ ר הַ מֶ לֶ ְך לְ צָׁ דֹוק הָׁ שֵ ב ֶאת־אֲ רֹון הָׁ אֹ-ל ִקים הָׁ עִ יר
ם־א ְמצָׁ א חֵ ן בְ עֵ ינֵי ה' וֶ ה ִשבַ נִ י וְ ִה ְר ַאנִ י אֹתֹו וְ ֶאת־נָׁוֵ הּו( :כו) וְ ִאם כֹה י ֹאמַ ר ל ֹא חָׁ פַ צְ ִתי בָׁ ְך ִהנְ נִ י ַיעֲשֶ ה־לִ י
ִא ֶ
רֹואה ַא ָׁתה שֻ בָׁ ה הָׁ עִ יר בְ שָׁ לֹום וַ אֲ ִחימַ עַ ץ בִ נְ ָך
כַ אֲ שֶ ר טֹוב בְ עֵ י ָׁניו( :כז) וַ ּי ֹאמֶ ר הַ מֶ לֶ ְך ֶאל־צָׁ דֹוק הַ כֹהֵ ן הֲ ֶ
וִ יהֹונ ָָׁׁתן בֶ ן־ ֶאבְ י ָָׁׁתר ְשנֵי בְ נֵיכֶ ם ִא ְתכֶ ם:
 .10שמואל ב' טו:לב-לה
(לב) וַ יְ ִהי דָׁ וִ ד בָׁ א עַ ד־הָׁ ר ֹאש אֲ שֶ ר־יִ ְש ַתחֲ וֶ ה שָׁ ם לֵאֹ-ל ִקים וְ ִהנֵה לִ ְק ָׁראתֹו חּושַ י הָׁ ַא ְרכִ י ָׁקרּועַ כ ָֻׁתנְתֹו
וַ אֲ דָׁ מָׁ ה עַ ל־ר ֹאשֹו( :לג) וַ ּי ֹאמֶ ר לֹו דָׁ וִ ד ִאם עָׁ בַ ְר ָׁת ִא ִתי וְ הָׁ יִ ָׁת עָׁ לַ י לְמַ שָׁ א( :לד) וְ ִאם־הָׁ עִ יר ָׁתשּוב וְ ָׁאמַ ְר ָׁת
לְ ַאבְ שָׁ לֹום עַ בְ ְדָך אֲ נִי הַ מֶ לְֶך ֶא ְהיֶה עֶ בֶ ד ָׁאבִ יָך וַ אֲ נִי מֵ ָׁאז וְ עַ ָׁתה וַ אֲ נִ י עַ בְ דֶ ָך וְ הֵ פַ ְר ָׁתה לִ י ֵאת עֲצַ ת אֲ ִחיתֹפֶ ל:
(לה) וַ הֲ לֹוא עִ ְמָך שָׁ ם צָׁ דֹוק וְ ֶאבְ י ָָׁׁתר הַ כֹהֲ נִ ים וְ הָׁ יָׁה כָׁ ל־הַ דָׁ בָׁ ר אֲ שֶ ר ִת ְשמַ ע ִמבֵ ית הַ מֶ לֶ ְך ַתּגִ יד לְ צָׁ דֹוק
ּולְ ֶאבְ י ָָׁׁתר הַ כֹהֲ נִ ים:
 .11שמואל ב' טז:א-ד
אתיִ ם
(א) וְ דָׁ וִ ד עָׁ בַ ר ְמעַ ט מֵ הָׁ ר ֹאש וְ ִהנֵה צִ יבָׁ א נַעַ ר ְמפִ י־בֹשֶ ת לִ ְק ָׁראתֹו וְ צֶ מֶ ד חֲ מ ִֹרים חֲ ב ִֻשים וַ עֲלֵ יהֶ ם מָׁ ַ
מֹורים
ה־אלֶ ה לָׁ ְך וַ ּי ֹאמֶ ר צִ יבָׁ א הַ חֲ ִ
מּוקים ּומֵ ָׁאה ַקיִ ץ וְ נֵבֶ ל יָׁיִ ן( :ב) וַּי ֹאמֶ ר הַ מֶ לֶ ְך ֶאל־צִ יבָׁ א מָׁ ֵ
לֶ חֶ ם ּומֵ ָׁאה צִ ִ
לְ בֵ ית־הַ מֶ לֶ ְך לִ ְרכֹב ולהלחם וְ הַ לֶ חֶ ם וְ הַ ַקיִ ץ לֶ אכֹול הַ נְעָׁ ִרים וְ הַ ּיַיִ ן לִ ְשתֹות הַ ּיָׁעֵ ף בַ ִמ ְדבָׁ ר( :ג) וַ ּי ֹאמֶ ר הַ מֶ לֶ ְך
וְ ַאּיֵה בֶ ן־אֲ ֹדנֶיָך וַ ּי ֹאמֶ ר צִ יבָׁ א ֶאל־הַ מֶ לֶ ְך ִהנֵה יֹושֵ ב בִ ירּושָׁ לַ ִם כִ י ָׁאמַ ר הַ ּיֹום י ִָׁשיבּו לִ י בֵ ית יִ ְש ָׁר ֵאל ֵאת
יתי ֶא ְמצָׁ א־חֵ ן
מַ ְמלְ כּות ָׁאבִ י( :ד) וַ ּי ֹאמֶ ר הַ מֶ לֶ ְך לְ צִ בָׁ א ִהנֵה לְ ָך כֹל אֲ שֶ ר לִ ְמפִ י־בֹשֶ ת וַ ּי ֹאמֶ ר צִ יבָׁ א ִה ְש ַתחֲ וֵ ִ
בְ עֵ ינֶיָך אֲ דֹנִ י הַ מֶ לֶ ְך:
 .12שמואל ב' ט:ט-יא
(ט) וַ ּיִ ְק ָׁרא הַ מֶ לֶ ְך ֶאל־צִ יבָׁ א נַעַ ר שָׁ אּול וַ ּי ֹאמֶ ר ֵאלָׁ יו כֹל אֲ שֶ ר הָׁ יָׁה לְ שָׁ אּול ּולְ כָׁ ל־בֵ יתֹו נ ַָׁת ִתי לְ בֶ ן־ אֲ ֹדנֶיָך( :י)
ּומפִ יבֹשֶ ת בֶ ן־ אֲ ֹדנֶיָך י ֹאכַל
את וְ הָׁ יָׁה לְ בֶ ן־אֲ ֹדנֶיָך לֶ חֶ ם וַ אֲ כָׁ לֹו ְ
וְ עָׁ בַ ְד ָׁת לֹו ֶאת־הָׁ אֲ דָׁ מָׁ ה ַא ָׁתה ּובָׁ נֶיָך וַ עֲבָׁ דֶ יָך וְ הֵ בֵ ָׁ
ָׁת ִמיד לֶ חֶ ם עַ ל־שֻ לְ חָׁ נִ י ּולְ צִ יבָׁ א חֲ ִמשָׁ ה עָׁ שָׁ ר בָׁ נִ ים וְ עֶ ְש ִרים עֲבָׁ ִדים( :יא) וַ ּי ֹאמֶ ר צִ יבָׁ א ֶאל־הַ מֶ לֶ ְך כְ כֹל אֲ שֶ ר
ּומפִ יבֹשֶ ת אֹכֵ ל עַ ל־שֻ לְ חָׁ נִ י כְ ַאחַ ד ִמבְ ֵני הַ מֶ לֶ ְך:
יְ צַ ּוֶ ה אֲ דֹנִ י הַ מֶ לֶ ְך ֶאת־עַ בְ דֹו כֵ ן ַיעֲשֶ ה עַ בְ דֶ ָך ְ
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(א) וַ ּיִ ְרּגַז הַ מֶ לֶ ְך וַ ּיַעַ ל עַ ל־עֲלִ ּיַת הַ שַ עַ ר וַ ּיֵבְ ךְ וְ כֹה ָׁאמַ ר ְבלֶ כְ תֹו בְ נִ י ַאבְ שָׁ לֹום בְ נִ י בְ נִ י ַאבְ שָׁ לֹום ִמי־ יִ ֵתן ִ
יֹואב ֶאל־הַ מֶ לֶ ְך הַ בָׁ יִ ת וַ ּי ֹאמֶ ר הֹבַ ְש ָׁת הַ ּיֹום ֶאת־פְ נֵי כָׁ ל־עֲבָׁ דֶ יָך
אֲ נִ י ַת ְח ֶתיָך ַאבְ שָׁ לֹום בְ נִ י בְ נִ י(...:ו) וַ ּיָׁב ֹא ָׁ
הַ ְממַ לְ ִטים ֶאת־נַפְ ְשָך הַ ּיֹום וְ ֵאת נֶפֶ ש בָׁ נֶיָך ּובְ נ ֶֹתיָך וְ נֶפֶ ש נָׁשֶ יָך וְ נֶפֶ ש פִ לַ גְ שֶ יָך( :ז) לְ ַאהֲ בָׁ ה ֶאת־שֹנְ ֶאיָך וְ לִ ְשנ ֹא
ֶאת־אֹהֲ בֶ יָך כִ י ִהּג ְַד ָׁת הַ ּיֹום כִ י ֵאין לְ ָך שָׁ ִרים וַ עֲבָׁ ִדים כִ י יָׁדַ עְ ִתי הַ ּיֹום כִ י לא לּו ַאבְ שָׁ לֹום חַ י וְ כֻלָׁ נּו הַ ּיֹום
י־אינְ ָך יֹוצֵ א ִאם־יָׁלִ ין
י־אז יָׁשָׁ ר בְ עֵ ינֶיָך( :ח) וְ עַ ָׁתה קּום צֵ א וְ דַ בֵ ר עַ ל־לֵ ב עֲבָׁ דֶ יָך כִ י בַ ה' נִ ְשבַ עְ ִתי כִ ֵ
מֵ ִתים כִ ָׁ
ִאיש ִא ְתָך הַ לַ יְ לָׁ ה וְ ָׁרעָׁ ה לְָך ז ֹאת ִמכָׁ ל־הָׁ ָׁרעָׁ ה אֲ שֶ ר־בָׁ ָׁאה עָׁ לֶ יָך ִמנְ ע ֶֻריָך עַ ד־עָׁ ָׁתה( :ט) וַ ּי ָָׁׁקם הַ מֶ לֶ ְך וַ ּיֵשֶ ב
בַ שָׁ עַ ר ּולְ כָׁ ל־הָׁ עָׁ ם ִהּגִ ידּו לֵאמֹר ִהנֵה הַ מֶ לֶ ְך יֹושֵ ב בַ שַ עַ ר וַ ּיָׁב ֹא כָׁ ל־הָׁ עָׁ ם לִ פְ נֵי הַ מֶ לֶ ְך וְ ִי ְש ָׁר ֵאל נָׁס ִאיש לְ אֹהָׁ לָׁ יו:
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ּומפִ בֹשֶ ת בֶ ן־שָׁ אּול י ַָׁרד לִ ְק ַראת הַ מֶ לֶ ְך וְ ל ֹא־עָׁ שָׁ ה ַרגְ לָׁ יו וְ ל ֹא־עָׁ שָׁ ה ְשפָׁ מֹו וְ ֶאת־בְ גָׁדָׁ יו ל ֹא כִ בֵ ס לְ ִמן־הַ ּיֹום
(כה) ְ
לֶ כֶ ת הַ מֶ לֶ ְך עַ ד־הַ ּיֹום אֲ שֶ ר־בָׁ א בְ שָׁ לֹום( :כו) וַ יְ ִהי כִ י־בָׁ א יְ רּושָׁ לַ ִם לִ ְק ַראת הַ מֶ לְֶך וַ ּי ֹאמֶ ר לֹו הַ מֶ לֶ ְך לָׁ מָׁ ה
י־אמַ ר עַ בְ ְדָך ֶא ְחבְ שָׁ ה־לִ י הַ חֲ מֹור וְ ֶא ְרכַב
ל ֹא־הָׁ לַ כְ ָׁת עִ ִמי ְמפִ יבֹשֶ ת( :כז) וַ ּי ֹאמַ ר אֲ דֹנִ י הַ מֶ לֶ ְך עַ ְב ִדי ִרמָׁ נִ י כִ ָׁ
עָׁ לֶ יהָׁ וְ ֵאלֵ ְך ֶאת־ הַ מֶ לֶ ְך כִ י פִ סֵ חַ עַ בְ דֶ ָך( :כח) וַ יְ ַרּגֵל בְ עַ בְ ְדָך ֶאל־אֲ דֹנִ י הַ מֶ לֶ ְך וַ אדֹנִ י הַ מֶ לֶ ְך כְ מַ לְ ַאְך הָׁ אֹ-ל ִקים
אכְ לֵ י
ם־אנְ שֵ י־מָׁ וֶ ת לַ אדֹנִ י הַ מֶ לְֶך וַ ָׁתשֶ ת ֶאת־עַ בְ ְדָך בְ ֹ
וַ עֲשֵ ה הַ טֹוב בְ עֵ ינֶיָך( :כט) כִ י ל ֹא הָׁ יָׁה כָׁ ל־בֵ ית ָׁאבִ י כִ י ִא ַ
שֻ לְ חָׁ נֶָך ּומַ ה־ּיֶש־לִ י עֹוד צְ ָׁד ָׁקה וְ לִ זְ עֹק עֹוד ֶאל־הַ מֶ לֶ ְך( :ל) וַ ּי ֹאמֶ ר לֹו הַ מֶ לֶ ְך לָׁ מָׁ ה ְתדַ בֵ ר עֹוד ְדבָׁ ֶריָך ָׁאמַ ְר ִתי
ַא ָׁתה וְ צִ יבָׁ א ַת ְחלְ קּו ֶאת־הַ שָׁ דֶ ה( :לא) וַ ּי ֹאמֶ ר ְמפִ יבֹשֶ ת ֶאל־הַ מֶ לֶ ְך ּגַם ֶאת־הַ כֹל י ִָׁקח ַאחֲ ֵרי אֲ שֶ ר־בָׁ א אֲ דֹנִ י
הַ מֶ לֶ ְך בְ שָׁ לֹום ֶאל־בֵ יתֹו:
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