דברי הימים א CHRONICA I
ָּ 1 1א ָּ ֵ֥דם שת ֱאנָֽ וש׃
2קי ָּנֵַֽ֥ן ַמה ַללאל ָּ ָֽיַֽ ֶרד׃
3חנֵ֥ וְך מתו ֶש ַלח ָּ ָֽל ֶמְך׃
ֵ֥ 4נ ַח שם ָּ ֵ֥חם וָּ ָּי ֶָֽפת׃

ס

ירס׃
5ב ָ֣ני יֶ ֶפת ָ֣ג ֶמר ו ָּמגוג ו ָּמ ַדי ויָּ ָּ ָ֣וַֽן ות ָּ ִ֑בל ֶומ ֶשְך ות ָּ ָֽ

ס

6ובני ִ֑ג ֶמר ַאשכ ַ ֵ֥נז וד ַיפת ותוגַ ר ָּ ָֽמה׃
רודנָֽים׃
7וב ֵ֥ני יָּ ָּוַֽן ֱאלי ָּ ָ֣שה ו ַתר ִ֑שי ָּשה כתים ו ָּ

ס

8בני ָּ ִ֑חם ֵ֥כוש ומצ ַרים ֵ֥פוט וכ ָּ ָֽנ ַען׃
9וב ָ֣ני כוש ס ָּבא וַ חוי ָּלה ו ַסב ָּ ֵ֥תא ו ַרע ָּמא ו ַסבת ָּ ִ֑כא וב ֵ֥ני ַרע ָּמא ש ָּ ֵ֥בא
וד ָּ ָֽדן׃

ס

11וכוש יָּ ַ ָ֣לד ֶאת־נמ ִ֑רוד ָ֣הוא החל להיֵ֥ ות גבור ָּב ָּ ָֽא ֶרץ׃

ס

11ומצ ַרים יָּ ִ֞ ַלד ֶאת־לודיים ו ֶאת־ענָּ מים ו ֶאת־ל ָּהבים ו ֶאת־נַ פת ָֽחים׃
ָֽ 12ו ֶאת־ ַפתר ִ֞סים ו ֶאת־ ַכסלחים א ֶשר יָּ צ ֵ֥או מ ָּשם פלשתים
־כפת ָֽרים׃
ו ֶאת ַ

ס

13וכנַ ַען יָּ ַלד ֶאת־צי ֵ֥דון בכרו ו ֶאת־ ָֽחת׃
14ו ֶאת־ ַהיבוסי ו ֶאת־ ָּ ָ֣ה ֱאמרי ואת ַהגרגָּ ָֽשי׃
15ו ֶאת־ ַהח ֵ֥וי ו ֶאת־ ַ ָֽה ַערָקי ו ֶאת־ ַהסי ָֽני׃
16ו ֶאת־ ָּה ַארוָּ ֵ֥די ו ֶאת־ ַהצ ָּמרי ו ֶאת־ ַ ָֽהח ָּמ ָֽתי׃
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17בנָ֣י שם עי ָּ ָ֣לם ו ַאשור ו ַאר ַפכ ַשד ולָ֣ וד וַ א ָּ ִ֑רם ו ֵ֥עוץ וחול ו ֶג ֵֶ֥תר וָּ ֶ ָֽמ ֶשְך׃
ס

ת־ע ֶבר׃
־ש ַלח ו ֶש ַלח יָּ ַ ֵ֥לד ֶא ָֽ
18ו ַאר ַפכ ַשד יָּ ַ ָ֣לד ֶאת ָּ ִ֑
שם ָּה ֶא ִָּ֞חד ֶפ ֶלג כי ביָּ ָּמיו נפל ָּ ָ֣גה ָּה ָּא ֶרץ ו ֵ֥שם
19ול ֵ֥ע ֶבר י ַלד ש ָ֣ני ָּב ִ֑נים ָ֣
ָּאחיו יָּ ק ָּ ָֽטן׃
21ויָּ ק ָּ ָ֣טן יָּ ַלד ֶאת־ ַאלמו ָּדד ו ֶאת־ ָּ ִ֑ש ֶלף ו ֶאת־ח ַצר ָּמוֶ ת ו ֶאת־ ָּ ָֽיַֽ ַרח׃
21ו ֶאת־הדו ָּ ֵ֥רם ו ֶאת־או ָּזל ו ֶאת־דק ָּ ָֽלה׃
ימאל ו ֶאת־ש ָּ ָֽבא׃
22ו ֶאת־עי ָּ ֵ֥בל ו ֶאת־אב ָּ
23ו ֶאת־או ֵ֥פיר ו ֶאת־חוי ָּלה ו ֶאת־יו ָּ ִ֑בב ָּכל־א ֶלה ב ֵ֥ני יָּ ק ָּ ָֽטן׃

ס

ֵ֥ 24שם׀ ַאר ַפכ ַשד ָּ ָֽש ַלח׃
ֵ֥ 25ע ֶבר ֶפ ֶלג ר ָֽעו׃
ׂ26ש ֵ֥רוג נָּ חור ָּ ָֽת ַרח׃
ַ 27אב ָּרם ֵ֥הוא ַאב ָּר ָּ ָֽהם׃

ס

28בני ַאב ָּר ָּהם יצ ָּחק ויש ָּמ ָֽעאל׃

ס

29א ֶלה תלדו ָּ ִ֑תם בכור יש ָּמעאל נ ָּביות וק ָּ ֵ֥דר ו ַאדבאל ומב ָּ ָֽׂשם׃
ימא׃
31מש ָּ ָ֣מע ודו ָּמה ַמ ָּשא ח ַ ֵ֥דד ות ָּ ָֽ
31י ֵ֥טור נָּ פיש וָּ ָ ִ֑קד ָּמה ֵ֥א ֶלה הם ב ֵ֥ני יש ָּמ ָֽעאל׃

ס

32ובני קטו ָּרה פי ֶ ָ֣לגֶ ש ַאב ָּר ָּהם יָּ ל ָּ ִ֞דה ֶאת־זמ ָּרן ויָּ ק ָּשן ומ ָּ ֵ֥דן ומד ָּיַֽן
ויש ָּבָ֣ק ו ִ֑ש ַוח ובנֵ֥י יָּ ק ָּשן ש ָּ ֵ֥בא וד ָּ ָֽדן׃

ס

33וב ָ֣ני מדיָּ ן עי ָּפה וָּ ע ֶפר וַ חנוְך וַ אבי ָּדע ו ֶאל ָּד ָּ ִ֑עה ָּכל־א ֶלה ב ֵ֥ני קטו ָּ ָֽרה׃
ס
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34וַ יֵ֥ ו ֶלד ַאב ָּר ָּהם ֶאת־יצ ָּ ִ֑חק

ס

ב ָ֣ני יצ ָּחק ע ָּׂשו ויׂש ָּר ָֽאל ׃

35בני ע ָּ ִׂ֑שו ֱאלי ַפז רעו ֵ֥אל ויעוש ויַ ע ָּ ֵ֥לם ו ָֽק ַרח׃

ס

ס

36בני ֱאלי ָּ ִ֑פז תי ָּמן ואו ָּמר צ ָ֣פי וגַ ע ָּתם ק ַנז ותמ ָּנֵ֥ע וַ ע ָּמ ָֽלק׃
37בני רעו ִ֑אל ַ ֵ֥נ ַחת ֶזַֽ ַרח ַש ָּ ֵ֥מה ומ ָּ ָֽזה׃

ס

ס

38וב ָ֣ני ׂשעיר לו ָּ ֵ֥טן ושו ָּבל וצב ָ֣עון ַ ָֽוע ָּ ִ֑נה ודי ֵ֥שן וא ֶצר ודי ָּ ָֽשן׃
לוטן תמ ָּנָֽע׃
39וב ֵ֥ני לו ָּטן ח ָ֣רי והו ָּ ִ֑מם וַ א ֵ֥חות ָּ

ס

אונִ֑ם
ומ ַנ ַחת וע ָּיבל ש ָ֣פי ו ָּ
41בנָ֣י שו ָּבל ַעל ָּיַֽן ָּ

ס

ישון
41ב ֵ֥ני ע ָּנה ד ִ֑

ס

ובנֵ֥י צבעון ַאָּיֵ֥ה וַ ע ָּנָֽה׃

ובנָ֣י דישון ַחמ ָּ ֵ֥רן ו ֶאש ָּבן וית ָּ ֵ֥רן וכ ָּ ָֽרן׃

ָֽ 42בני־א ֶצר בל ָּ ֵ֥הן וזַ עָּוַֽן יַ ע ָּ ִָ֑קן בנֵ֥י דישון ֵ֥עוץ וַ א ָּ ָֽרן׃

ס

פ

ְך־מ ֶלְך לבנָ֣י
43ו ָ֣א ֶלה ַהמ ָּלכים א ֶשר ָּמלכו ב ֶ ָ֣א ֶרץ ֱאדום לפנֵ֥י מ ָּל ֶ
יׂש ָּר ִ֑אל ֶ ֵ֚ב ַלע ֶבן־בעור ו ֵ֥שם עירו דנ ָּ ָֽה ָּבה׃
44וַ ָּי ָּמת ָּ ִ֑ב ַלע וַ ימֹלָ֣ ְך ַתח ָּתיו יו ָּ ֵ֥בב ֶבן־ ֶזַֽ ַרח מ ָּבצ ָּ ָֽרה׃
ימנָֽי׃
45וַ ָּי ָּמת יו ָּ ִ֑בב וַ ימֹלָ֣ ְך ַתח ָּתיו חו ָּשם מ ֶ ֵ֥א ֶרץ ַהת ָּ
46וַ ָּי ָּמת חו ָּ ִ֑שם וַ ימֹלְך ַתח ָּתיו ה ַ ָ֣דד ֶבן־ב ַדד ַה ַמ ֶכה ֶאת־מדיָּ ן בׂש ָ֣דה
מואב ו ֵ֥שם עירו עיָֽות׃
ָּ
47וַ ָּי ָּמת ה ָּ ִ֑דד וַ ימֹלָ֣ ְך ַתח ָּתיו ַׂשמ ָּלה מ ַמׂשרָ ָּ ָֽקה׃
48וַ ָּי ָּמת ַׂשמ ָּ ִ֑לה וַ ימֹלָ֣ ְך ַתח ָּתיו ָּשאול מרח ֵ֥בות ַהנָּ ָּ ָֽהר׃
49וַ ָּי ָּמת ָּש ִ֑אול וַ ימֹלָ֣ ְך ַתח ָּתיו ַ ֵ֥ב ַעל ָּח ָּנַֽן ֶבן־ ַעכ ָֽבור׃
51וַ יָּ ָּמת ַ ָ֣ב ַעל ָּחנָּ ן וַ ימֹלְך ַתח ָּתיו ה ַדד ו ֵ֥שם עירו ָּ ִ֑פעי ושם אשתו
ת־מטרד ַבת ֵ֥מי זָּ ָּ ָֽהב׃
יטבאל ַב ַ
מה ַ
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51וַ ָּי ָּמת ה ָּ ִ֑דד

ס

וַ יהיו ַאלו ָ֣פי ֱאדום ַאלֵ֥ וף תמ ָּנע ַאלֵ֥ וף ַ ָֽעל ָּיה ַאלֵ֥ וף

י ָֽתת׃
ַ 52אלוף ָּא ֳהלי ָּב ָּמה ַאלֵ֥ וף א ָּלה ַאלֵ֥ וף פ ָֽינן׃
ַ 53אלֵ֥ וף ק ַנז ַאלֵ֥ וף תי ָּמן ַאלָ֣ וף מב ָּ ָֽצר׃
לופי ֱא ָֽדום׃
ַ 54אלֵ֥ וף ַמגדיאל ַאלָ֣ וף עי ָּ ִ֑רם א ֶלה ַא ֵ֥

פ

1 2א ֶלה ב ָ֣ני יׂש ָּר ִ֑אל ראובן שמעון ל ָ֣וי ויהו ָּדה י ָּׂשש ָּכר וזב ָֽלון׃
יוסף ובניָּ מן נַ פ ָּתלי ָּגֵ֥ד ו ָּא ָֽשר׃
ֵ֚ ָּ 2דן ָ֣

ס

3ב ָ֣ני יהו ָּדה ער ואונָּ ן וש ָּלה שלו ָּשה נָ֣ ו ַלד לו מ ַבת־ש ַוע ַ ָֽהכנַ ענִ֑ית וַ י ִ֞הי
יתהו׃
הוה וַ ימ ָֽ
הודה ַרע בעינֵ֥י י ָּ
עָ֣ר׀ ב ָ֣כור י ָּ

ס

4ו ָּת ָּמר ַכ ָּלתו ָּ ֵ֥יל ָּדה לו ֶאת־ ֶ ָ֣פ ֶרץ ו ֶאת־ ָּ ִ֑זַֽ ַרח ָּכל־ב ֵ֥ני יהו ָּדה חמ ָּ ָֽשה׃
5בני־ ֶפ ֶרץ ֶחצ ֵ֥רון ו ָּח ָֽמול׃

ס

ס

6וב ָ֣ני זֶ ַרח זמרי וא ָּיתן וה ָּימן ו ַכל ֵ֥כל וָּ ָּד ַרע כ ָּ ֵ֥לם חמ ָּ ָֽשה׃
7ובני ַכר ִ֑מי ָּע ָּכר עוכָ֣ר יׂש ָּראל א ֶ ֵ֥שר ָּמ ַעל ַב ָֽח ֶרם׃

ס

ס

8וב ֵ֥ני א ָּיתן עזַ ר ָּיָֽה׃
לובי׃
ת־רם ו ֶאת־כ ָּ ָֽ
נולד־לִ֑ ו ֶאת־י ַרחמ ֵ֥אל ו ֶא ָּ
שר ַ
 9ובנֵ֥י ֶחצרון א ֶ ָ֣
11ו ָּרם הו ָ֣ליד ֶאת־ ַעמינָּ ָּ ִ֑דב ו ַעמינָּ ָּדב הו ָ֣ליד ֶאת־נַ חשון נׂשיא ב ֵ֥ני
הודה׃
י ָּ ָֽ
ת־ב ַעז׃
הוליד ֶא ָֽ
11ונַ חשון הו ָ֣ליד ֶאת־ ַׂשל ָּמא ו ַׂשל ָּמא ֵ֥
12וב ַעז הו ָ֣ליד ֶאת־עובד ועובד הו ֵ֥ליד ֶאת־י ָּ ָֽשי׃
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13ואי ַשי הו ֵ֥ליד ֶאת־בכרו ֶאת־ ֱאלי ָּ ִ֑אב וַ אבינָּ ָּדב ַהשני ושמ ָּעא
ישי׃
ַהשל ָֽ
14נ ַתנאל ָּ ָֽהרביעי ַר ַדי ַהחמי ָֽשי׃
ֵ֚ 15א ֶצם ַהששי ָּדויד ַהשב ָֽעי׃
יואב וַ ע ָּׂשה־אל
16ו ַאחיתי ֶהם צרויָּ ָ֣ה וַ אבי ָּ ִ֑גַֽיל וב ָ֣ני צרויָּ ה ַאב ַשי ו ָּ ֵ֥
ֹלשה׃
ש ָּ ָֽ
17וַ אביגַ יל יָּ ל ָּדה ֶאת־ע ָּמ ָּ ִׂ֑שא וַ א ָ֣בי ע ָּמ ָּׂשא יֶ ֶתר ַהישמעא ָֽלי׃
יה
יעות ו ָ֣א ֶלה ָּבנֶ ָּ
18ו ָּכ ָ֣לב ֶבן־ ֶחצרון הוליד ֶאת־עזו ָּ ֵ֥בה א ָּשה ו ֶאת־יר ִ֑
שובב ו ַאר ָֽדון׃
י ֵֶ֥שר ו ָּ
19וַ ָּת ָּמת עזו ָּ ִ֑בה וַ יַָֽֽ ַ ָֽקח־לו ָּכלב ֶאת־ ֶאפ ָּרת וַ ֵ֥ת ֶלד לו ֶאת־ ָֽחור׃
21וחור הו ָ֣ליד ֶאת־אורי ואורי הו ֵ֥ליד ֶאת־ב ַצל ָֽאל׃

ס

21ו ַא ַחר ָּבא ֶחצרון ֶאל־ ַבת־ ָּמכיר א ָ֣בי גל ָּעד ו ָ֣הוא ל ָּק ָּחּה והוא
ֶבן־ש ָ֣שים ָּש ָּ ִ֑נה וַ ֵ֥ת ֶלד לו ֶאת־ׂשגָֽ וב׃
22וׂשגוב הו ָ֣ליד ֶאת־יָּ ִ֑איר ַוַָֽֽיהי־לו ֶעׂשרים ו ָּשלוש ָּערים ב ֶא ֶרץ ַהגל ָּ ָֽעד׃
יה
ת־חות יָּ איר מא ָּתם ֶאת־ק ָּנֵ֥ת ו ֶאת־בנ ֶת ָּ
23וַ י ַ ָ֣קח ג ָֽשור־וַ א ָּרם ֶא ַ
ש ָ֣שים ִ֑עיר ָּכל־א ֶלה בני ָּמ ֵ֥כיר אבי־גל ָּ ָֽעד׃
24ו ַא ַ ֵ֥חר מות־ ֶחצרון ב ָּכ ָ֣לב ֶאפ ָּ ִ֑ר ָּתה וא ֶשת ֶחצרון אביָּ ה וַ ָ֣ת ֶלד לו
ת־אשחור א ֵ֥בי ת ָֽק ַוע׃
ֶא ַ
25וַ יהיו בני־י ַרחמאל ב ֵ֥כור ֶחצרון ַהב ָ֣כור׀ ָּ ִ֑רם ובו ָּ ֵ֥נה וָּ א ֶרן וָּ א ֶצם
אח ָּיָֽה׃
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26וַ תהי א ָּ ֵ֥שה ַא ֶח ֶרת ָֽלי ַרחמאל וש ָּ ָ֣מּה ע ָּט ָּ ִ֑רה היא ֵ֥אם או ָּ ָֽנם׃

ס

27וַ יהיֵ֥ ו בני־ ָּרם ב ָ֣כור י ַרחמ ִ֑אל ַ ֵ֥מ ַעץ ויָּ מין וָּ ָֽע ֶקר׃
ישור׃
28וַ יהיֵ֥ ו בני־או ָּנם ַש ַ ָ֣מי ויָּ ָּ ִ֑דע ובנָ֣י ַש ַמי נָּ ָּדב וַ אב ָֽ
ת־מוליד׃
ָֽ
ת־אח ָּבן ו ֶא
29ושם ֵ֥א ֶשת אבישור אבי ָּ ִ֑היל וַ ָ֣ת ֶלד לו ֶא ַ
31וב ֵ֥ני נָּ ָּדב ֶ ָ֣ס ֶלד ו ַא ָּ ִ֑פים וַ ָּי ֵָּ֥מת ֶס ֶלד ֵ֥לא ָּבנָֽים׃

ס

31וב ֵ֥ני ַא ַפים יש ִ֑עי ובני ישעי ש ָּשן ובנֵ֥י ש ָּשן ַאח ָּ ָֽלי׃
32ובני יָּ ָּדע א ָ֣חי ַש ַמי ֶי ֶתר ויונָּ ָּ ִ֑תן וַ ָּי ֵָּ֥מת ֶי ֶתר ֵ֥לא ָּבנָֽים׃

ס

33וב ֵ֥ני יונָּ ָּתן ֶ ָ֣פ ֶלת וזָּ ָּ ִ֑זא ֵ֥א ֶלה ָּהיו ב ֵ֥ני י ַרחמ ָֽאל׃
34ו ָֽלא־ ָּה ָּיה לש ָּשן ָּבנים ָ֣כי אם־ ָּבנִ֑ ות ולש ָּשן ֶ ֵ֥ע ֶבד מצרי וש ֵ֥מו יַ ר ָּ ָֽחע׃
ת־ע ָּ ָֽתי׃
35וַ יתן ש ָּשן ֶאת־בתו ליַ ר ָּ ֵ֥חע ַעבדו לא ָּ ִ֑שה וַ ֵ֥ת ֶלד לו ֶא ַ
36ו ַע ַתי ה ָ֣ליד ֶאת־נָּ ָּתן ונָּ ָּתן הו ֵ֥ליד ֶאת־זָּ ָּ ָֽבד׃
37וזָּ ָּבד הו ָ֣ליד ֶאת־ ֶאפ ָּלל ו ֶאפ ָּלל הו ֵ֥ליד ֶאת־עו ָֽבד׃
הוליד ֶאת־עזַ ר ָּיָֽה׃
הוליד ֶאת־יהוא ויהוא ֵ֥
38ועובד ָ֣
39וַ עזַ ריָּ ה ה ָ֣ליד ֶאת־ ָּח ֶלץ ו ֶח ֶלץ ה ֵ֥ליד ֶאת־ ֶאל ָּע ָּ ָֽׂשה׃
41ו ֶאל ָּע ָּׂשה ה ָ֣ליד ֶאת־ ָֽסס ָּמי וסס ַמי ה ֵ֥ליד ֶאת־ ַש ָֽלום׃
41ו ַשלום הו ָ֣ליד ֶאת־י ַקמיָּ ה ָֽוי ַקמ ָּיה ה ֵ֥ליד ֶאת־ ֱאלי ָּש ָּ ָֽמע׃
42ובני ָּכלב א ָ֣חי י ַרחמאל מי ָּ ֵ֥שע בכרו ָ֣הוא אבי־זִ֑יף ובנֵ֥י ָּמר ָּשה א ֵ֥בי
ֶחב ָֽרון׃
43ובני ֶחב ִ֑רון ֵ֥ק ַרח ו ַתפ ַח ו ֶ ֵ֥ר ֶקם וָּ ָּ ָֽש ַמע׃
ת־ש ָּ ָֽמי׃
הוליד ֶא ַ
ש ַמע הוליד ֶאת־ ַר ַחם א ָ֣בי יָּ ר ֳק ָּ ִ֑עם ו ֶר ֶקם ֵ֥
44ו ֶ ָ֣
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45ו ֶבן־ ַש ַמי ָּמ ִ֑עון ו ָּמעון א ֵ֥בי ָֽבית־ ָֽצור׃
46ועי ָּפה פי ֶ ָ֣לגֶ ש ָּכלב ָּ ָֽיל ָּדה ֶאת־ ָּח ָּ ֵ֥רן ו ֶאת־מו ָּצא ו ֶאת־גָּ ִ֑זז ו ָּח ָּרן ה ֵ֥ליד
ֶאת־גָּ זָֽז׃

ס

יפה וָּ ָּ ָֽש ַעף׃
ישן וָּ ֶפ ֶלט וע ָּ ֵ֥
יותם וג ָּ ֵ֥
47ובני יָּ ה ָּ ִ֑די ֶרגֶ ם ו ָּ
48פ ֶלגֶ ש ָּכלב ַמע ָּכה ָּי ֵַ֥לד ֶש ֶבר ו ֶ ָֽאת־תרח ָּנָֽה׃
49וַ ת ֶלד ַ ֵ֚ש ַעף א ָ֣בי ַמד ַמנָּ ה ֶאת־שָּוא א ֵ֥בי ַמכב ָּנה וַ א ָ֣בי גב ָּ ִ֑עא
ת־כלב ַעכ ָּ ָֽסה׃
וב ָּ
ַ

ס

שובל אבי קר ַיֵ֥ת י ָּע ָֽרים׃
51א ֶלה ָּהיו בנָ֣י ָּכלב ֶבן־חור ב ָ֣כור ֶאפ ָּ ִ֑ר ָּתה ָּ
ית־ל ֶחם ָּחרף א ֵ֥בי בית־גָּ ָֽדר׃
ַׂ 51של ָּמא א ָ֣בי ָֽב ָּ
52וַ יהיו ָּבנים לשו ָּבל אבי קריַ ָ֣ת י ָּע ִ֑רים ָּהר ֶאה ח ֵ֥צי ַהמנ ָֽחות׃
53ומשפחות קריַ ָ֣ת י ָּערים ַהיתרי ו ַהפותי ו ַהש ָּמתי ו ַהמש ָּר ִ֑עי מא ֶלה
יָּ צאו ַה ָּ ָ֣צר ָּעתי ו ָּה ֶאש ָּת ָֽא ָֽלי׃

ס

יואב וַ ח ֵ֥צי ַה ָּמנַ חתי
ופתי ַעטרות בָ֣ית ָּ ִ֑
54בנָ֣י ַׂשל ָּמא ֵ֥בית ֶל ֶחם ונ ָ֣ט ָּ
ַה ָּצר ָֽעי׃
ׂשוכ ִ֑תים ֵ֚ה ָּמה
55ומשפחות ספרים ישבָ֣ו יַ עבץ תר ָּע ֵ֥תים שמ ָּעתים ָּ
ַהקינָ֣ים ַה ָּבאים מ ַח ַמת א ֵ֥בי בית־ר ָּ ָֽכב׃

ס

ולד־לו ב ֶחב ִ֑רון ַהב ָ֣כור׀ ַאמנן ַלאחינ ַעם
1 3וא ֶלה ָּהיו בנָ֣י ָּדויד א ֶ ֵ֥שר נָֽ ַ
ַהיזרעאלית שני ָּדניאל ַלאב ַיגַֽיל ַ ָֽה ַכרמ ָֽלית׃
ת־תל ַמי ֶ ָ֣מ ֶלְך ג ִ֑שור ָּהרביעי אדנָּיֵ֥ה
ן־מע ָּכה ַב ַ
ַ 2השלשי ל ַאב ָּשלָ֣ ום ֶ ָֽב ַ
ן־ח ָֽגית׃
ֶב ַ
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ַ 3החמי ֵ֥שי ש ַפט ָּיה ַלאבי ָּ ִ֑טל ַהש ֵ֥שי יתר ָּעם ל ֶעג ָּ ֵ֥לה אש ָֽתו׃
שה ֳח ָּד ִ֑שים
4ש ָּשה נָֽ ו ַלד־לָ֣ ו ב ֶחברון וַ ימ ָּלְך־ ָּשם ֶ ֵ֥ש ַבע ָּשנים וש ָּ ָ֣
ירוש ָּ ָֽלם׃
ושֹלשים ו ָּשלוש ָּשנָּ ה ָּמ ַלְך ב ָּ

ס

שובב ונָּ ָּתן ושֹלמה ַאר ָּב ָּעה
ירוש ָּלִ֑ים שמ ָּעא ו ִָּ֞
5ו ֵ֥א ֶלה נולדו־לו ב ָּ
יאל׃
ת־עמ ָֽ
ל ַבת־ש ַוע ַב ַ
יפ ֶלט׃
6ויב ָּ ֵ֥חר וֶ ֱאלי ָּש ָּמע וֶ ֱאל ָּ ָֽ
יָּפ ַיע׃
7ו ֵ֥נגַ ּה ו ֶנ ֶפג ו ָֽ
8וֶ ֱאלי ָּש ָּמע ו ֶאליָּ ָּדע וֶ ֱאל ֶיפ ֶלט תש ָּ ָֽעה׃
9כל ב ָ֣ני ָּד ִ֑ויד מל ַ ֵ֥בד ָֽבני־ ָֽפי ַלגשים ו ָּת ָּ ֵ֥מר אחו ָּ ָֽתם׃

פ

הוש ָּ ֵ֥פט בנָֽ ו׃
11ו ֶבן־שֹלמה ר ַחב ָּ ִ֑עם אב ָּיֵ֥ה בנו ָּא ָּ ֵ֥סא בנו י ָּ
11יו ָּ ֵ֥רם בנו א ַחז ָּ ֵ֥יהו בנו יו ָּ ֵ֥אש בנָֽ ו׃
יותם בנָֽ ו׃
12א ַמצ ָּיהו בנו עזַ ר ָּ ֵ֥יה בנו ָּ ֵ֥
ָּ 13א ָּ ֵ֥חז בנו חזק ָּ ֵ֥יהו בנו מנַ ֶ ֵ֥שה בנָֽ ו׃
ָּ 14א ֵ֥מון בנו יאש ָּ ֵ֥יהו בנָֽ ו׃
15ובני יאשיָּ הו ַהבכור יו ָּחנָּ ן ַהשני יהויָּ ִָ֑קים ַהשלשי צדקיָּ הו ָּהרביעי
ַש ָֽלום׃
16ובני יהויָּ ָ ִ֑קים י ָּכנָּ ֵ֥יה בנו צדק ָּ ֵ֥יה בנָֽ ו׃
17ובני י ָּכנָּיָ֣ה ַאסר ש ַאלתיאל בנָֽ ו׃
18ו ַמלכי ָּ ֵ֥רם ופ ָּד ָּיה ו ֶשנ ַא ַ ִ֑צר י ַקמ ָּ ֵ֥יה הו ָּש ָּמע ונ ַדב ָּיָֽה׃
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ובן־זר ָּב ֶבל מש ָּלָ֣ם וַ חנַ ניָּ ה ושֹלמית
19וב ָ֣ני פ ָּדיָּ ה זר ָּב ֶבל ושמ ִ֑עי ֶ
חותם׃
א ָּ ָֽ
ושב ֶח ֶסד ָּח ָֽמש׃
וב ֶרכ ָּיה ַוָֽח ַסד ָּיה יֵ֥ ַ
21וַ חש ָּבה וָּ א ֶהל ֶ
ישע ָּיִ֑ה בני ר ָּפיָּ ה בנָ֣י ַארנָּ ן בנֵ֥י ע ַבד ָּיה בנֵ֥י
21ו ֶבן־חנַ נָּיה פ ַלטיָּ ָ֣ה ו ַ ָֽ
ש ַכנָּיָֽה׃

ס

ובר ַיח ונ ַער ָּיה ו ָּש ָּפט
22וב ֵ֥ני ש ַכנָּיה ש ַמע ָּיִ֑ה ובנָ֣י ש ַמעיָּ ה ַחטוש ויג ָּאל ָּ
ש ָּ ָֽשה׃
ֹלשה׃
23ו ֶבן־נ ַעריָּ ה ֶאליוע ַיני וחזק ָּיה ו ַעזרי ָָּקם ש ָּ ָֽ
יוח ָּנַֽן וד ָּל ָּיה וַ ע ָּנני
24וב ָ֣ני ֶאליועינַ י ה ַדיוָּ הו ו ֶאליָּ שיב ופ ָּליָּ ה ו ַעקוב ו ָּ
שב ָּ ָֽעה׃

ס

שובל׃
1 4בני יהו ָּ ִ֑דה ֶפ ֶרץ ֶחצרון ו ַכרמי ו ֵ֥חור ו ָּ ָֽ
2ור ָּאָּיה ֶבן־שו ָּבל הו ָ֣ליד ֶאת־יַ ַחת ויַ ָ֣ ַחת הליד ֶאת־אחו ַמי ו ֶאת־ ָּ ִ֑ל ַהד
א ֶלה משפ ֵ֥חות ַה ָּ ָֽצר ָּע ָֽתי׃

ס

חותם ַהצ ֶלל ָֽפוני׃
יטם יזר ֶ ֵ֥עאל ויש ָּמא ויד ָּ ִ֑בש ו ֵ֥שם א ָּ
3וא ֶלה א ָ֣בי ע ָּ
חושה א ֶלה בני־חור ב ָ֣כור ֶאפ ָּר ָּתה אבי
4ופנואל א ָ֣בי גדר ועזֶ ר א ָ֣בי ָּ ִ֑
ֵ֥בית ָּ ָֽל ֶחם׃
5ול ַאשחור א ָ֣בי תקו ַע ָּהיו ש ָ֣תי נָּ ִ֑שים ֶחל ָּאה ונַ ע ָּ ָֽרה׃
ת־הא ַחש ָּת ִ֑רי
6וַ ת ֶלד לו נַ ע ָּרה ֶאת־אח ָּ ָ֣זם ו ֶאת־ח ֶפר ו ֶאת־תימני ו ֶא ָּ
א ֶלה בנֵ֥י נַ ע ָּ ָֽרה׃
7ובני ֶחל ָּ ִ֑אה ֶ ֵ֥צ ֶרת יצ ַחר ו ֶאת ָּנַָֽֽן׃
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ן־ה ָֽרום ׃
8ו ָ֣קוץ הוליד ֶאת־ ָּענוב ו ֶאת־ ַהצב ָּ ִ֑בה ומשפ ֵ֥חות א ַחרחל ֶב ָּ
9וַ י ָ֣הי יַ עבץ נכ ָּבד מ ֶא ָּ ִ֑חיו ואמו ָּקר ָּאה שמו יַ עבץ לאמר ֵ֥כי יָּ ַלדתי
ב ָֽע ֶצב׃
11וַ יק ָּ ָ֣רא יַ עבץ לאֹלהי יׂש ָּראל לאמר אם־ ָּברְך ת ָּברכני והרבי ָּת
יָּבא ֱאֹלהים
ֶאת־גבולי ו ָּהי ָּתה יָּ דך עמי ו ָּע ֵׂ֥שי ָּת מ ָּר ָּעה לבל ָ֣תי ָּעצ ִ֑בי וַ ֵ֥
ר־ש ָּ ָֽאל׃
ֵ֥את א ֶש ָּ
הוליד ֶאת־מ ִ֑חיר הוא א ֵ֥בי ֶאש ָֽתון׃
־שוחה ָ֣
11וכלֵ֥ וב א ָֽחי ָּ
12ו ֶאשתון הו ִ֞ליד ֶאת־בית ָּר ָּפא ו ֶאת־ ָּפס ַח ו ֶאת־תח ָּנה א ָ֣בי ָ֣עיר נָּ ָּ ִ֑חש
א ֶלה ַאנ ֵ֥שי ר ָּ ָֽכה ׃

ס

13וב ָ֣ני קנַ ז ָּעתניאל וׂש ָּר ָּ ִ֑יה וב ֵ֥ני ָּעתניאל ח ַ ָֽתת׃
14ומעונ ַתי הו ָ֣ליד ֶאת־ ָּעפ ָּ ִ֑רה וׂש ָּריָּ ה הוליד ֶאת־יו ָּאב אבי ָ֣גיא ח ָּרשים
ֵ֥כי ח ָּרשים ָּהיָֽ ו׃

פ

15ובני ָּכ ָ֣לב ֶבן־יפנֶ ה ֵ֥עירו א ָּלה וָּ ָּנ ִַ֑עם ובנֵ֥י א ָּלה וק ַנָֽז ׃
יפה תיר ָּיא וַ א ַׂשר ָֽאל׃
16ובני י ַה ֶלל ִ֑אל זָ֣יף וז ָּ
ת־ש ַמי
־עז ָּרה יֶ ֵֶ֥תר ֶומ ֶרד וע ֶָ֣פר ויָּ לִ֑ ון וַ ַת ַהר ֶאת־מר ָּיָ֣ם ו ֶא ַ
17ו ֶבן ֶ
ו ֶאת־יש ָּבח א ֵ֥בי ֶאשת ָֽמ ַע׃
ת־ח ֶבר א ָ֣בי ׂשוכו
18ואש ָ֣תו ַהיהדיָּ ה יָּ ל ָּ ִ֞דה ֶאת־יֶ ֶרד אבי גדור ו ֶא ֶ
ת־פרעה א ֶ ֵ֥שר ָּל ַָקח ָּ ָֽמ ֶרד׃
ו ֶאת־י ָֽקותיאל א ָ֣בי זָּ נִ֑ ַוח וא ֶלה בני בתָּיָ֣ה ַב ַ
ס
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19ובני ָ֣א ֶשת ָֽהודיָּ ה א ָ֣חות נַ ַחם א ֵ֥בי קע ָּילה ַהגַ ר ִ֑מי ו ֶאשתמ ַע
ַה ַמע ָּכ ָֽתי׃
ן־זוחת ׃
ָֽ
וב
21וב ָ֣ני שימון ַאמנָ֣ ון ורנָּ ה ֶבן־ ָּח ָּנַֽן ותולִ֑ ון ובנָ֣י ישעי זוחת ֶ
21בני ש ָּ ָ֣לה ֶבן־יהו ָּדה ֵ֚ער א ָ֣בי ל ָּכה ו ַלע ָּדה א ָ֣בי ָּמר ָּ ִ֑שה ומשפחות
בית־עב ַ ֵ֥דת ַהבץ ל ֵ֥בית ַאש ָֽב ַע׃
שבי ָּל ִֶ֑חם
מואב ויָּ ָ֣
ר־בעלֵ֥ ו ל ָּ
יואש ו ָּׂש ָּרף א ֶש ָּ
שי כז ָּבא ו ָּ
22ויו ִ֞קים ו ַאנ ָ֣
ו ַהד ָּברים ַעתי ָָֽקים׃
ם־ה ֶ ֵ֥מ ֶלְך במ ַלאכתו יָּ ֵ֥שבו
ֵ֚ 23ה ָּמה ַהיָ֣ וצרים ויש ֵ֥בי נ ָּטעים וגד ָּ ִ֑רה ע ַ
ָּ ָֽשם׃

ס

מואל ויָּמין יָּ ריב ֶ ֵ֥ז ַַֽרח ָּש ָֽאול׃
24בני שמ ִ֑עון נ ָ֣
ַ 25שלֵ֥ם בנו מב ָּ ֵׂ֥שם בנו מש ָּ ֵ֥מע בנָֽ ו׃
מואל בנו זַ ֵ֥כור בנו שמ ֵ֥עי בנָֽ ו׃
26ובני מש ָּ ִ֑מע ַח ֵ֥
27ולשמ ִ֞עי ָּבנים ש ָּשה ָּע ָּׂשר ו ָּבנָ֣ ות שש ול ֶא ָּחיו אין ָּבנָ֣ים ַר ִ֑בים וכל
הודה׃
מש ַפח ָּתם ֵ֥לא הרבו ַעד־בנֵ֥י י ָּ ָֽ

ס

שועל׃
ומול ָּדה וַ ח ַ ֵ֥צר ָּ ָֽ
ָּ
28וַ ָֽישבו בב ָֽאר־ ֶ ֵ֥ש ַבע
תולד׃
29ובבל ָּ ֵ֥הה וב ֶע ֶצם וב ָּ ָֽ
31ובבתו ֵ֥אל וב ָּחר ָּמה וב ָֽציק ָּ ָֽלג׃
31ובבית ַמר ָּכבות ו ַבח ַ ָ֣צר סוסים וב ֵ֥בית בראי וָֽ ב ַשע ָּ ִ֑רים ֵ֥א ֶלה ָּער ֶיהם
ַעד־מֹלֵ֥ ְך ָּד ָֽויד׃
יטם וָּ ַעין ר ֵ֥מון ות ֶכן ו ָּע ָּ ִ֑שן ָּערים ָּח ָֽמש׃
32ו ַחצרי ֶהם ע ָּ ָ֣
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33ו ָּכל־ ַחצרי ֶהם א ֶשר סביבות ֶה ָּע ֵ֥רים ָּהא ֶלה ַעד־ ָּ ִ֑ב ַעל זֵ֚את מושב ָּתם
והתיַ ח ָּׂשם ָּל ֶ ָֽהם׃
יושה ֶבן־א ַמצ ָּיָֽה׃
שובב ויַמלְך ו ָּ
 34ומ ָּ ָ֣
יאל׃
35ויו ִ֑אל ויהוא ֶבן־יָ֣ ושביָּ ה ֶבן־ׂש ָּר ָּיה ֶבן־עׂש ָֽ
36ו ֶאליועינַ י ָֽוַֽיַ עק ָּבה וישו ָּחיָּ ה וַ ע ָּׂשיָּ ה וַ עדיאל ויׂשימאל ובנָּ ָּיָֽה׃
37וזיזָּ א ֶבן־שפעי ֶבן־ ַאלון ֶבן־י ָּד ָּ ֵ֥יה ֶבן־שמרי ֶבן־ש ַ ָֽמע ָּ ָֽיה׃
יהם ָּפרצו
חותם ובית א ָ֣בות ֶ
ֵ֚ 38א ֶלה ַה ָּב ָ֣אים בשמות נׂשיאים במשפ ָּ ִ֑
ָּל ָֽרוב׃
אנָֽם׃
39וַ ילכו למ ָ֣בוא גדר ַעד למז ַ ָ֣רח ַה ָּגִַֽ֑יא ל ַב ֵ֥קש מר ֶעה לצ ָּ
ַ41וַָֽֽימצאו מר ֶעה ָּש ָ֣מן וָּ טוב ו ָּה ָּא ֶרץ ַרח ַ ָ֣בת יָּ ַדים וש ֶק ֶטת ושלָּ ִ֑וה ָ֣כי
־חם ַהיש ֵ֥בים ָּשם ל ָּפנָֽים׃
מן ָּ
41וַ יָּ באו א ֶלה ַהכתובים בשמות בי ָ֣מי׀ יחזק ָּיָ֣הו ֶ ָֽמ ֶלְך־יהו ָּדה וַ יַ כו
ד־היָ֣ ום
או־ש ָּמה וַ יַ חרימם ַע ַ
ָּ
ת־המעינים א ֶשר נמצ
ֶאת־ ָּא ֳהלי ֶהם ו ֶא ַ
אנם ָּ ָֽשם׃
יהם ָֽכי־מר ֶ ֵ֥עה לצ ָּ
ַהזֶ ה וַ ישבו ַתחת ֶ ִ֑
42ומ ֶ ָ֣הם׀ מן־בנָ֣י שמעון ָּהלכו ל ַ ָ֣הר ׂשעיר אנָּ שים ח ָ֣מש מ ִ֑אות ופ ַלטיָּ ה
אשם׃
ונ ַעריָּ ה ור ָּפ ָּיה ועזיאל בנֵ֥י ישעי בר ָּ ָֽ
43וַ יַ כו ֶאת־שא ֵ֥רית ַהפל ָּטה ַלע ָּמ ִ֑לק וַ י ָ֣שבו ָּשם ַעד ַהיֵ֥ ום ַה ֶ ָֽזה׃
1 5ובני ראו ֵ֥בן ב ָֽכור־יׂש ָּראל ָ֣כי ָ֣הוא ַהבכור וָֽ ב ַחללו יצו ָ֣עי ָּאביו
נתנָּ ה ב ָ֣כ ָּרתו לבנֵ֥י יוסף ֶבן־יׂש ָּר ִ֑אל ו ֵ֥לא להתיַ חׂש ַלבכ ָּ ָֽרה׃
יוסף׃
2כי יהו ָּדה גָּ ַ ָ֣בר ב ֶא ָּחיו ולנָּ גיד מ ֶ ִ֑מנו ו ַהבכ ָּרה ל ָֽ
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3ב ֵ֥ני ראובן ב ָ֣כור יׂש ָּר ִ֑אל חנֵ֥ וְך ו ַפלוא ֶחצ ֵ֥רון ו ַכר ָֽמי׃
יואל ש ַ ָֽמע ָּיֵ֥ה בנו גֵ֥ וג בנו שמ ֵ֥עי בנָֽ ו׃
4בני ִ֑
5מי ָּ ֵ֥כה בנו ר ָּאָּ ֵ֥יה בנו ַ ֵ֥ב ַעל בנָֽ ו׃
שר ֵ֥הוא נָּ ׂשיא
שר ֶהג ָּלה תל ַ ֵ֥גת פלנ ֶא ֶסר ֶ ָ֣מ ֶלְך ַא ִ֑
6בא ָּ ָ֣רה בנו א ֶ ָ֣
ָּל ָֽראובנָֽי׃
דותם ָּה ֵ֥ראש יעיאל וז ַכר ָּיָֽהו׃
7ו ֶא ָּחיו למשפח ָּתיו בהתיַ חׂש לתל ָּ ִ֑
וב ַעל
יושב ַבערער ו ַעד־נבו ַ ֵ֥
ן־יואל ֵ֚הוא ָ֣
ִ֑
ן־ש ַמע ֶב
8ו ֶב ַלע ֶבן־ ָּעזָּ ז ֶב ֶ
מ ָֽעון׃
9ו ַלמז ָּרח יָּ ַשב ַעד־ל ָ֣בוא מד ָּב ָּרה למן־ ַהנָּ ָּהר פ ָּ ִ֑רת כי מקני ֶהם ָּרבו
ב ֶ ֵ֥א ֶרץ גל ָּ ָֽעד׃
11ובי ָ֣מי ָּשאול ָּעׂשו מל ָּח ָּמה עם־ ַ ָֽה ַהגראים ַוַָֽֽיפלו ביָּ ָּ ִ֑דם וַ ישבו
־כל־פני מז ָּ ֵ֥רח ַלגל ָּ ָֽעד׃
יהם ַ ָֽעל ָּ
ב ָּ ָ֣א ֳהל ֶ

פ

ד־סל ָּ ָֽכה׃
11ובני־ ָּ ָ֣גד לנֶ ג ָּדם יָּ ָֽ שבו ב ֶ ֵ֥א ֶרץ ַה ָּב ָּשן ַע ַ
12יו ָ֣אל ָּהראש ו ָּש ָּפם ַהמש ֶנִ֑ה ויַ ע ַנֵ֥י ו ָּש ָּפט ַב ָּב ָּ ָֽשן׃
13וַ אחי ִֶ֞הם ל ָ֣בית אבותי ֶהם ָֽמי ָּכאל ומש ָּלם ו ֶש ַבע ויו ַרי ויַ ע ָּכן ו ֵ֥זי ַע
וָּ ע ֶבר שב ָּ ָֽעה׃

ס

ישי
יכאל ֶבן־יש ַ ֵ֥
ָ֣ 14א ֶלה׀ ב ָ֣ני אבי ַחיל ֶבן־חורי ֶבן־יָּ רו ַח ֶבן־גל ָּעד ֶבן־מ ָּ
ן־בוז׃
ֶבן־יַ חדו ֶב ָֽ
בותם׃
יאל ֶבן־גוני ראש ל ֵ֥בית א ָּ ָֽ
ן־עבד ָ֣
15אחי ֶב ַ
אותם׃
יה וב ָּ ָֽכל־מגר ֵ֥שי ָּשרון ַעל־תוצ ָּ ָֽ
16וַ ָֽישבו ַבגל ָּ ֵ֥עד ַב ָּב ָּשן ובבנ ֶ ִ֑ת ָּ
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הודה ובימי יָּ ָּרב ָּ ֵ֥עם ֶ ָֽמ ֶלְך־יׂש ָּר ָֽאל׃
17כ ָּלם התיַ חׂשו בימי יו ָּ ָ֣תם ֶ ָֽמ ֶלְך־י ָּ ִ֑

פ

י־חיל אנָּ שים נׂשאי ָּמגַֽן
18ב ָֽני־ראובן וגָּ די וַ ח ֵ֥צי ָֽש ֶבט־מנַ ֶשה מן־בנ ַ
ו ֶח ֶרב ו ָ֣דרכי ֶק ֶשת ולמודי מל ָּח ָּ ִ֑מה ַאר ָּבעים ו ַאר ָּב ָּ ֵ֥עה ֶא ֶלף
וש ַבע־מ ֵ֥אות וששים יצ ֵ֥אי ָּצ ָּ ָֽבא׃
נודב׃
יטור ונָּ פיש ו ָּ ָֽ
19וַ יַ ע ֵׂ֥שו מל ָּח ָּמה עם־ ַ ָֽה ַהגרי ִ֑אים ו ֵ֥
שע ָּמ ֶ ִ֑הם כי לאֹלהים
יהם וַ ינָּ תנו ביָּ ָּדם ַ ָֽה ַהגריאים וכל ֶ ָ֣
21וַ י ָּעז ָ֣רו על ֶ
י־בטחו ָֽבו׃
זָּ עקו ַבמל ָּח ָּמה ונַ ע ֵ֥תור ָּל ֶהם כ ָּ ֵ֥
אתים וַ חמשים ֶא ֶלף
יהם חמ ֵ֥שים ֶא ֶלף וצאן ָּמ ַ
יהם ָֽג ַמל ִֶ֞
21וַ יש ָ֣בו מקנ ֶ
וַ חמורים ַאל ָּ ִ֑פים ו ֶנ ֵֶ֥פש ָּא ָּדם ֵ֥מ ָּאה ָּ ָֽא ֶלף׃
ָֽ 22כי־ח ָּללים ַרבים נָּ ָּפלו ֵ֥כי מ ָּה ֱאֹלהים ַהמל ָּח ָּ ִ֑מה וַ יש ֵ֥בו ַתחת ֶיהם
ד־הג ָּ ָֽלה׃
ַע ַ

פ

ד־ב ַעל ֶחרמון וׂשנֵ֥יר
ש ֶבט מנַ ֶשה יָּ שבו ָּב ָּ ִ֑א ֶרץ מ ָּב ִָּ֞שן ַע ַ
23ובני חצי ָ֣
־חרמון ֵ֥ה ָּמה ָּר ָֽבו׃
ו ַהר ֶ
שי בית־אבו ָּ ִ֑תם וע ֶפר וישעי וֶ ֱאליאל ו ַעזריאל וירמיָּ ה
24וא ֶלה ָּרא ָ֣
שי שמות ָּראשים ל ֵ֥בית
הודויָּ ה ויַ חדיאל אנָּ שים ג ָ֣בורי ַחיל ַאנ ָ֣
ו ַ
בותם׃
א ָּ ָֽ
25וַ ָֽימעלו באֹלהי אבותי ֶ ִ֑הם וַ יזנו ַאחרי ֱאֹל ָ֣הי ַעמי־ ָּה ָּא ֶרץ
יהם׃
א ֶשר־הש ֵ֥מיד ֱאֹלהים מפנ ֶ ָֽ
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ְך־אשור ו ֶאת־ר ַוח תל ַגת
26וַ יָּ ַער ֱאֹלהי יׂש ָּראל ֶאת־ ָ֣רו ַח׀ ָ֣פול ֶ ָֽמ ֶל ַ
ש ֶבט מנַ ֶ ִ֑שה וַ יביאם
פלנֶ ֶסר ֶ ָ֣מ ֶלְך ַאשור וַ יַ גלם ָּלראובנָ֣י ו ַלגָּ די ו ַלחצי ָ֣
ַלח ַלח ו ָּחבור ו ָּה ָּרא ונ ַ ָ֣הר גוזָּ ן ַעד ַהיֵ֥ ום ַה ֶזָֽה׃

פ

27בני ל ִ֑וי גרשון ק ָּהת ומ ָּר ָֽרי׃
28ובני ק ָּ ִ֑הת ַעמ ָּ ָ֣רם יצ ָּהר ו ֶחברון ועזי ָֽאל׃
29וב ָ֣ני ַעמ ָּרם ַאה ֵ֥רן ומ ֶשה ומר ָּ ִ֑ים
ית ָּ ָֽמר׃
וא ָּ

ס

ס

ובנָ֣י ַאהרן נָּ ָּדב וַ אביהוא ֶאל ָּע ָּזר

ס

ֶ 31אל ָּעזָּ ר הו ָ֣ליד ֶאת־ ָֽפינ ָּחס ָֽפינ ָּחס ה ֵ֥ליד ֶאת־אבי ָֽשו ַע׃
הוליד ֶאת־ע ָֽזי׃
31וַ אבישו ַע הו ָ֣ליד ֶאת־בקי ובקי ֵ֥
32ועזי הו ָ֣ליד ֶאת־ז ַ ָֽרחיָּ ה וָֽ ז ַ ָֽרח ָּיה הו ֵ֥ליד ֶאת־מ ָּריָֽ ות׃
33מ ָּריות הו ָ֣ליד ֶאת־א ַמריָּ ה וַ א ַמריָּ ה הו ֵ֥ליד ֶאת־אחי ָֽטוב׃
34וַ אחיטוב הו ָ֣ליד ֶאת־ ָּצדוק ו ָּצדוק הו ֵ֥ליד ֶאת־אחי ָּ ָֽמ ַעץ׃
ת־יוח ָּנַָֽֽן׃
ָּ
הוליד ֶא
35וַ אחי ַמ ַעץ הו ָ֣ליד ֶאת־עזַ ריָּ ה וַ עזַ ריָּ ה ֵ֥
ר־ב ָּנֵ֥ה שֹלמה
שר כהן ַב ַבית א ֶש ָּ
36ויו ָּח ָּנַֽן הו ָ֣ליד ֶאת־עזַ ר ָּ ִ֑יה ֵ֚הוא א ֶ ָ֣
ירוש ָּ ָֽלם׃
ב ָּ
37וַ יֵ֥ ו ֶלד עזַ ר ָּיה ֶאת־א ַמר ָּ ִ֑יה וַ א ַמר ָּיה הו ֵ֥ליד ֶאת־אחי ָֽטוב׃
38וַ אחיטוב הו ָ֣ליד ֶאת־ ָּצדוק ו ָּצדוק הו ֵ֥ליד ֶאת־ ַש ָֽלום׃
39ו ַשלום הו ָ֣ליד ֶאת־חלקיָּ ה וחלקיָּ ה הו ֵ֥ליד ֶאת־עזַ ריָּ ָֽ ה׃
41וַ עזַ ריָּ ה הו ָ֣ליד ֶאת־ׂש ָּריָּ ה וׂש ָּר ָּיה הו ֵ֥ליד ֶאת־יהו ָּצ ָּ ָֽדק׃
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אצר׃
ירוש ָּלִ֑ם ביַ ד נב ַכדנֶ ַ ָֽ
הודה ו ָּ
41ויהו ָּצ ָּ ָ֣דק ָּה ַלְך ב ַהגלָ֣ ות יהוָּ ה ֶאת־י ָּ
ס

1 6בני ל ִ֑וי גרשם ק ָּהת ומ ָּר ָֽרי׃
2וא ֶלה ש ֵ֥מות ָֽבני־גרשום לבנֵ֥י ושמ ָֽעי׃
3ובני ק ָּ ִ֑הת ַעמ ָּ ָ֣רם ויצ ָּהר ו ֶחברון ועזי ָֽאל׃
4ב ֵ֥ני מ ָּררי ַמח ָ֣לי ומ ִ֑שי וא ֶלה משפ ֵ֥חות ַהלוי ַלאבותי ֶ ָֽהם׃
ָֽ 5לגר ִ֑שום לב ֵ֥ני בנו ַ ֵ֥י ַחת בנו ז ָּ ֵ֥מה בנָֽ ו׃
6יו ָּאח בנו ע ָ֣דו בנו ֶ ֵ֥זַֽ ַרח בנו י ָּאת ַ ֵ֥רי בנָֽ ו׃
7בני ק ָּ ִ֑הת ַעמינָּ ָּ ָ֣דב בנו ֵ֥ק ַרח בנו ַא ֵ֥סיר בנָֽ ו׃
ֶ 8אל ָּק ָּ ֵ֥נה בנו ו ֶאביָּ ָּ ֵ֥סף בנו ו ַא ֵ֥סיר בנָֽ ו׃
ַ 9ת ַחת בנו אורי ָ֣אל בנו עז ָּ ֵ֥יה בנו ו ָּש ֵ֥אול בנָֽ ו׃
11ובני ֶאל ָּקנָּ ה ע ָּמ ַׂשי וַ אחי ָֽמות׃
צופי בנו ו ַנ ֵַ֥חת בנָֽ ו׃
ֶ 11אל ָּק ָּ ִ֑נה בנו ֶאל ָּקנָּ ה ַ ֵ֥
ֱ 12אלי ָּ ֵ֥אב בנו יר ָּ ֵ֥חם בנו ֶאל ָּק ָּנֵ֥ה בנָֽ ו׃
13ובני שמואל ַהב ֵ֥כר וַ שני וַ אב ָּיָֽה׃

ס

14ב ֵ֥ני מ ָּררי ַמח ִ֑לי לב ֵ֥ני בנו שמ ֵ֥עי בנו ע ָּ ֵ֥זה בנָֽ ו׃
15שמ ָּ ֵ֥עא בנו ַחגָּ ֵ֥יה בנו ע ָּׂש ָּיֵ֥ה בנָֽ ו׃

פ

16וא ֶלה א ֶשר ֶה ֱע ֵ֥מיד ָּדויד ַעל־ידי־שיר ָ֣בית יהָּ ִ֑וה ממנו ַח ָּה ָּא ָֽרון׃
17וַ יהיו מ ָּשרתים לפני מש ַכן ָֽא ֶהל־מועד ַבשיר ַעד־בנות שֹלמה
בוד ָּ ָֽתם׃
ירוש ָּלִ֑ם וַ יַ ַעמ ֵ֥דו כמש ָּפ ָּטם ַעל־ע ָּ
הוה ב ָּ
ת־בית י ָּ
ֶא ֵ֥
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ימן ַהמשורר ֶבן־יואל
18ו ֵ֥א ֶלה ָּהעמדים ובני ֶ ִ֑הם מבני ַהק ָּהתי ה ָּ
מואל׃
ֶבן־ש ָֽ
ן־ת ַוח׃
ן־אליאל ֶב ָֽ
ֶ 19בן־ ֶאל ָּקנָּ ה ֶבן־יר ָּחם ֶב ֱ
ן־מ ַחת ֶבן־ע ָּמ ָּ ָֽׂשי׃
ן־אל ָּקנָּ ה ֶב ַ
ֶ 21בן־ציף ֶב ֶ
ֶ 21בן־ ֶאל ָּקנָּ ה ֶבן־יואל ֶבן־עזַ ר ָּיה ֶבן־צ ַפנָּ ָֽיה׃
ן־ק ַרח׃
ֶ 22בן־ ַת ַחת ֶבן־ ַאסיר ֶבן־ ֶאביָּ ָּסף ֶב ָֽ
ֶ 23בן־יצ ָּ ָ֣הר ֶבן־ק ָּהת ֶבן־לוי ֶבן־יׂש ָּר ָֽאל׃
24ו ָּא ָ֣חיו ָּא ָּסף ָּהעמד ַעל־ימינִ֑ ו ָּא ָּ ֵ֥סף ֶבן־ ֶב ֶרכ ָּיהו ֶבן־שמ ָּ ָֽעא׃
ן־מלכ ָּיָֽה׃
ֶ 25בן־מי ָּכ ֵ֥אל ֶבן־ ַבעׂש ָּיה ֶב ַ
ֶ 26בן־ ֶאת ֵ֥ני ֶבן־ ֶזַֽ ַרח ֶבן־ע ָּד ָּ ָֽיה׃
ֶ 27בן־אי ָּ ֵ֥תן ֶבן־ז ָּמה ֶבן־שמ ָֽעי׃
ֶ 28בן־ ַ ֵ֥י ַחת ֶבן־גרשם ֶבן־ל ָֽוי׃

ס

ן־מ ָֽלוְך׃
ן־עבדי ֶב ַ
יתן ֶבן־קישי ֶב ַ
ל־הש ִ֑מאול א ָּ
29ובני מ ָּררי אח ֶיהם ַ ָֽע ַ
ֶ 31בן־ח ַשב ָּ ֵ֥יה ֶבן־א ַמצ ָּיה ֶבן־חלק ָּ ָֽיה׃
ֶ 31בן־ ַאמ ֵ֥צי ֶבן־ ָּבני ֶבן־ ָּ ָֽש ֶמר׃
ֶ 32בן־ ַמחלי ֶבן־מושי ֶבן־מ ָּררי ֶבן־ל ָֽוי׃

ס

33וַ אחי ֶהם ַהלו ִ֑ים נתונים ל ָּכל־עבו ַדת מש ַכן ֵ֥בית ָּה ֱאֹל ָֽהים׃
ָֽ 34ו ַאהרן ו ָּבנָּ יו ַמקטירים ַעל־מז ַבח ָּ ָֽהעו ָּלה ו ַעל־מז ַ ָ֣בח ַהקט ֶרת לכל
שר צוָּ ה מ ֶשה
אכת ָ֣ק ֶדש ַה ֳק ָּד ִ֑שים ול ַכפר ַעל־יׂש ָּראל ככל א ֶ ָ֣
מ ֶל ֶ
ֶ ֵ֥ע ֶבד ָּה ֱאֹל ָֽהים׃
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35וא ֶלה ב ָ֣ני ַאה ִ֑רן ֶאל ָּע ָּ ֵ֥זר בנו ָֽפינ ָּ ֵ֥חס בנו אבי ֵ֥שו ַע בנָֽ ו׃
36ב ֵ֥קי בנו ע ֵ֥זי בנו ז ַ ָֽרח ָּ ֵ֥יה בנָֽ ו׃
יטוב בנָֽ ו׃
37מ ָּריֵ֥ ות בנו א ַמריָּ ֵ֥ה בנו אח ֵ֥
ָּ 38צ ֵ֥דוק בנו אחי ַ ֵ֥מ ַעץ בנָֽ ו׃

ס

39וא ֶלה מושבו ָּתם לטירו ָּתם בגבו ָּ ִ֑לם לבני ַאהרן למש ַפ ַ ָ֣חת ַהק ָּהתי ֵ֥כי
גורל׃
ָּל ֶהם ָּה ָּיֵ֥ה ַה ָּ ָֽ
ַ41וַָֽֽיתנֵ֥ ו ָּל ֶהם ֶאת־ ֶחברון ב ֶ ָ֣א ֶרץ יהו ָּ ִ֑דה ו ֶאת־מג ָּר ֶשי ָּה סביב ֶ ָֽתי ָּה׃
41ו ֶאת־ׂש ֵ֥דה ָּהעיר ו ֶאת־חצ ֶ ִ֑רי ָּה נָּ תנו ל ָּכ ֵ֥לב ֶבן־יפ ֶ ָֽנה׃

ס

ת־חב ֵ֥רון ו ֶאת־לב ָּנה
42ולבנָ֣י ַאהרן נָּ תנו ֶאת־ ָּע ָ֣רי ַהמק ָּלט ֶא ֶ
יה׃
ת־אשתמ ַע ו ֶאת־מג ָּר ֶ ָֽש ָּ
ת־יַתר ו ֶ ָֽא ֶ
יה ו ֶא ֵ֥
ש ָּ
ו ֶאת־מג ָּר ֶ ִ֑
יה׃
יה ֶאת־דביר ו ֶאת־מג ָּר ֶ ָֽש ָּ
43ו ֶאת־חילז ו ֶאת־מג ָּר ֶש ָּ
יה׃
ת־בית ֶש ֶמש ו ֶאת־מג ָּר ֶ ָֽש ָּ
44ו ֶאת־ ָּע ָּשן ו ֶאת־מג ָּר ֶשי ָּה ו ֶא ֵ֥

ס

יה
ת־ע ֶל ֶָ֣מת ו ֶאת־מג ָּר ֶש ָּ
יה ו ֶא ָּ
ת־ג ַבע ו ֶאת־מג ָּר ֶש ָּ
45ומ ַמ ָ֣טה בניָּ מן ֶא ֶ
ֹלש־עׂש ֵ֥רה עיר
ֶ
ל־ער ֶיהם ש
יה ָּכ ָּ
ו ֶאת־ענָּ תות ו ֶאת־מג ָּר ֶ ִ֑ש ָּ
יהם׃
במשפחות ֶ ָֽ

ס

46ולבני ק ָּהת ַהנו ָּתרים ממש ַפ ַָ֣חת ַה ַמ ֶטה ָֽמ ַמחצית ַמטה חצי מנַ ֶשה
גורל ָּע ֵ֥רים ָּ ָֽע ֶׂשר׃
ַב ָּ

ס

47ולבני גרשום למשפחו ָּתם מ ַמ ָ֣טה י ָּׂשש ָּכר ומ ַמטה ָּאשר ומ ַמ ָ֣טה
נַ פ ָּתלי ומ ַמטה מנַ ֶשה ַב ָּב ָּשן ָּערים שֹלֵ֥ ש ֶעׂש ָֽרה׃
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48לבני מ ָּררי למשפחו ָּתם מ ַמ ָ֣טה ראובן וָֽ מ ַמטה־ ִ֞ ָּגד ומ ַמטה זבולן
ַבגו ָּרל ָּערים ש ֵ֥תים ֶעׂש ָֽרה׃
יהם׃
49וַ יתנֵ֥ ו בני־יׂש ָּראל ַללו ִ֑ים ֶאת־ ֶה ָּערים ו ֶאת־מגרש ֶ ָֽ
הודה ומ ַמ ָ֣טה בני־שמעון ומ ַמטה בנָ֣י
51וַ יתנָ֣ ו ַבגו ָּרל מ ַמטה בני־י ָּ
בניָּ ִ֑מן ֵ֚את ֶה ָּע ָ֣רים ָּהא ֶלה א ֶשר־יקר ֵ֥או ֶאת ֶהם בש ָֽמות׃

ס

בולם מ ַמטה ֶאפ ָּ ָֽרים׃
51ו ָֽממשפחות בנָ֣י ק ָּ ִ֑הת וַ יהי ָּע ָ֣רי ג ָּ
יה ב ַ ָ֣הר ֶאפ ָּ ִ֑רים
52וַ יתנו ָּל ֶהם ֶאת־ ָּערי ַהמק ָּלט ֶאת־ש ֶ ֵ֥כם ו ֶאת־מג ָּר ֶש ָּ
יה׃
ת־גַֽזֶ ר ו ֶאת־מג ָּר ֶ ָֽש ָּ
ו ֶא ֶ
יה׃
ת־בית חורון ו ֶאת־מג ָּר ֶ ָֽש ָּ
יה ו ֶא ֵ֥
53ו ֶ ָֽאת־יָּ קמ ָּעם ו ֶאת־מג ָּר ֶש ָּ
יה׃
יה ו ֶאת־גַ ת־רמון ו ֶאת־מג ָּר ֶ ָֽש ָּ
ת־איָּ לון ו ֶאת־מג ָּר ֶש ָּ
54ו ֶא ַ

פ

יה ו ֶאת־בל ָּעם
55ו ָֽמ ַמחצית ַמ ָ֣טה מנַ ֶשה ֶאת־ ָּענר ו ֶאת־מג ָּר ֶש ָּ
נות ָֽרים׃
יה למש ַ ֵ֥פ ַחת לבני־ק ָּהת ַה ָּ
ש ָּ
ו ֶאת־מג ָּר ֶ ִ֑

פ

ת־גולן ַב ָּב ָּשן
ָּ ֵ֥
56לבני גרשום ממש ַפ ַחת חצי ַמ ָ֣טה מנַ ֶשה ֶא
יה׃
ת־עש ָּתרות ו ֶאת־מג ָּר ֶ ָֽש ָּ
יה ו ֶא ַ
ש ָּ
ו ֶאת־מג ָּר ֶ ִ֑

ס

יה׃
יה ֶאת ָּ־דב ַרת ו ֶאת־מג ָּר ֶ ָֽש ָּ
ת־ק ֶדש ו ֶאת־מג ָּר ֶ ִ֑ש ָּ
57ומ ַמ ָ֣טה י ָּׂשש ָּכר ֶא ֶ
יה׃
ת־ענם ו ֶאת־מג ָּר ֶ ָֽש ָּ
יה ו ֶא ָּ
58ו ֶאת־ ָּראמות ו ֶאת־מג ָּר ֶש ָּ

ס

יה׃
ת־עבדון ו ֶאת־מג ָּר ֶ ָֽש ָּ
יה ו ֶא ַ
59ומ ַמ ָ֣טה ָּאשר ֶאת־ ָּמ ָּשל ו ֶאת־מג ָּר ֶ ִ֑ש ָּ
יה׃
יה ו ֶאת־רחב ו ֶאת־מג ָּר ֶ ָֽש ָּ
61ו ֶאת־חוקק ו ֶאת־מג ָּר ֶש ָּ
61ומ ַמ ָ֣טה נַ פ ָּתלי ֶאת־ ֶק ֶדש ַבגָּ ליל ו ֶאת־מג ָּר ֶשי ָּה ו ֶאת־ ַחמון
יה׃
יה ו ֶאת־קר ַיָּתים ו ֶאת־מג ָּר ֶ ָֽש ָּ
ש ָּ
ו ֶאת־מג ָּר ֶ ִ֑
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יה
62לבנָ֣י מ ָּררי ַהנו ָּתרים מ ַמ ָ֣טה זבולן ֶאת־רמונו ו ֶאת־מג ָּר ֶ ִ֑ש ָּ
יה׃
־תבור ו ֶאת־מג ָּר ֶ ָֽש ָּ
ֶאת ָּ
ת־ב ֶצר ַבמד ָּבר
63ומע ֶבר ליַ ר ָ֣דן ירחו למז ַ ָ֣רח ַהיַ רדן מ ַמ ָ֣טה ראובן ֶא ֶ ֵ֥
יה׃
ת־יה ָּצה ו ֶאת־מג ָּר ֶ ָֽש ָּ
יה ו ֶא ַ
ש ָּ
ו ֶאת־מג ָּר ֶ ִ֑
יה׃
64ו ֶאת־קדמות ו ֶאת־מג ָּר ֶשי ָּה ו ֶאת־מי ַפ ַעת ו ֶאת־מג ָּר ֶ ָֽש ָּ
ת־מח ַנַֽים
יה ו ֶ ָֽא ַ
ש ָּ
אמות ַבגל ָּעד ו ֶאת־מג ָּר ֶ ִ֑
ת־ר ֵ֥
65ומ ַמטה־גָּ ד ֶא ָּ
יה׃
ו ֶאת־מג ָּר ֶ ָֽש ָּ
יה׃
66ו ֶאת־ ֶחשבון ו ֶאת־מג ָּר ֶשי ָּה ו ֶאת־יַ עזיר ו ֶאת־מג ָּר ֶ ָֽש ָּ

ס

ופואה יָּ ֵ֥שיב ושמרון ַאר ָּב ָּ ָֽעה׃
ָּ
תולע
שכר ָּ
1 7ולבנָ֣י י ָּׂש ָּ

ס

2וב ָ֣ני תו ָּלע עזי ור ָּפיָּ ה ָֽויריאל ויַ ח ַמי ויב ָּׂשם ושמואל ָּראשים
ימי ָּדויד
דותם מס ָּפ ָּרם ב ָ֣
תולע ג ֵ֥בורי ַחיל לתל ָּ ִ֑
בותם ל ָּ
לבית־א ָּ
ֶעׂש ָֽרים־וש ַנֵַֽ֥ים ֶא ֶלף ו ֵ֥שש מ ָֽאות׃

ס

יכאל וע ַבדיָּ ה ויואל יש ָּיה חמ ָּשה
3וב ֵ֥ני עזי יַָֽֽז ַ ָֽרח ָּיִ֑ה ובנָ֣י יַָֽֽז ַ ָֽרחיָּ ה ָֽמ ָּ
אשים כ ָּ ָֽלם׃
ָּר ֵ֥
ֹלשים וש ָּשה
4וַ עלי ֶהם לתלדו ָּתם ל ָ֣בית אבו ָּתם גדודי צ ָּבָ֣א מל ָּח ָּמה ש ֵ֥
ובנָֽים׃
ָּ ִ֑א ֶלף ָֽכי־הר ֵ֥בו נָּ שים ָּ
שכר גבורי חיָּ ִ֑לים שמונים ושב ָּעה ֶא ֶלף
5וַ אחי ֶהם לכל משפ ָ֣חות י ָּׂש ָּ
התיַ ח ָּׂשם ַל ָֽכל׃

פ

ֹלשה׃
6בניָּ מן ֶב ַלע וָּ ֶב ֶכר ו ָֽידיעאל ש ָּ ָֽ
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7וב ָ֣ני ֶב ַלע ֶאצבון ועזי ועזיאל וירימות ועירי חמ ָּשה ָּראשי בָ֣ית
ָּאבות גבורי חיָּ ִ֑לים והתיַ ח ָּׂשם ֶעׂשרים ושנַ ים ֶא ֶלף ושֹלשים
ו ַאר ָּב ָּ ָֽעה׃

ס

יעזֶ ר ו ֶאליוע ַיני ו ָּעמרי ויר ָ֣מות וַ אביָּ ה
יועש וֶ ֱאל ֶ
8וב ָ֣ני ֶב ֶכר זמי ָּרה ו ָּ
י־ב ֶכר׃
וַ ענָּ תות ו ָּע ָּל ִֶ֑מת ָּכל־א ֶלה בנ ָּ ָֽ
9והתיַ ח ָּ ָׂ֣שם לתלדו ָּתם ָּראשי ָ֣בית אבו ָּתם גבורי ָּ ִ֑חיל ֶעׂש ֵ֥רים ֶא ֶלף
אתים׃
ומ ָּ ָֽ
ָּ

ס

יתן
11וב ֵ֥ני ידיעאל בל ָּ ִ֑הן ובנָ֣י בל ָּהן יעיש ובניָּמן ואהוד וָֽ כנַ ענָּ ה וז ָּ
יש ַחר׃
ו ַתרשיש וַ אח ָּ ָֽ
ה־ע ָּ ֵׂ֥שר
אשי ָּה ָּאבות גבורי חיָּ ִ֑לים שב ָּ ָֽע ָּ
ָּ 11כל־א ֶלה בני י ָֽדיעאל ל ָּר ָ֣
אתים יצ ֵ֥אי ָּצ ָּבא ַלמל ָּח ָּ ָֽמה׃
ומ ַ
ֶא ֶלף ָּ
12ושפם וחפם בנָ֣י עיר חשם בנֵ֥י ַא ָֽחר׃
13בנָ֣י נַ פ ָּתלי יַ חציאל וגוני וי ֵֶ֥צר ו ַשלום בנֵ֥י בל ָּ ָֽהה׃

פ

ת־מכיר
שר יָּ ָּל ִָּ֑דה ָֽפ ַילגשו ָּ ָֽהא ַרמיָּ ה יָּ ל ָּדה ֶא ָּ
14בנָ֣י מנַ ֶשה ַאׂשריאל א ֶ ָ֣
א ֵ֥בי גל ָּ ָֽעד׃
ומ ִ֞כיר ָּל ַָקח א ָּשה לח ָ֣פים ולשפים ושם אחתו ַמע ָּכה ו ֵ֥שם ַהשני
ָּ 15
צ ָּלפ ָּ ִ֑חד וַ תה ֶיֵ֥נָּ ה לצ ָּלפ ָּחד ָּבנָֽ ות׃
16וַ ת ֶלד ַמע ָּכה ָֽא ֶשת־ ָּמכיר בן וַ תק ָּרא שמו ֶפ ֶרש ו ֵ֥שם ָּאחיו ָּ ִ֑ש ֶרש
אולם וָּ ָּ ָֽר ֶקם׃
וב ָּניו ָּ ֵ֥
ָּ
ן־מכיר ֶבן־מנַ ֶ ָֽשה׃
אולם ב ָּ ִ֑דן ֵ֚א ֶלה בנָ֣י גל ָּעד ֶב ָּ
17וב ֵ֥ני ָּ
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־מח ָּ ָֽלה׃
18וַ אחתו ַהמ ֶ ִ֑ל ֶכת יָּ ל ָּדה ֶאת־אישהוד ו ֶאת־אבי ֶעזֶ ר ו ֶאת ַ
יעם׃
ידע ַאח ָּיַָֽ֣ן וָּ ֶש ֶכם ולקחי וַ אנ ָּ ָֽ
19וַ יהיו בנָ֣י שמ ָּ ִ֑

פ

21וב ֵ֥ני ֶאפ ַרים שו ָּ ִ֑ת ַלח ו ֶב ֶרד בנו ו ַ ָ֣ת ַחת בנו ו ֶאל ָּע ָּ ֵ֥דה בנו ו ַ ֵ֥ת ַחת בנָֽ ו׃
21וזָּ ָּ ֵ֥בד בנו ושו ֶ ֵ֥ת ַלח בנו ו ָ֣עזֶ ר ו ֶאל ָּ ִ֑עד וַ ה ָּרגום ַאנשי־גַ ת ַהנו ָּל ָ֣דים
יהם׃
ָּב ָּא ֶרץ ָ֣כי יָּ רדו ָּל ַָק ַחת ֶאת־מקנ ֶ ָֽ
22וַ ית ַאבל ֶאפ ַ ֵ֥רים אבי ֶהם יָּ ָ֣מים ַר ִ֑בים וַ יָּ ֵ֥באו ֶא ָּחיו לנַ ח ָֽמו׃
יעה ֵ֥כי ב ָּר ָּעה
23וַ יָּ בא ֶאל־אשתו וַ ַת ַהר וַ ָ֣ת ֶלד ִ֑בן וַ יק ָּרא ֶאת־שמו בר ָּ
יתו׃
ָּהי ָּ ֵ֥תה בב ָֽ
24וב ָ֣תו ֶש ֱא ָּרה וַ ת ֶבן ֶאת־בית־חורון ַה ַתחתון ו ֶאת־ ָּה ֶעליִ֑ ון ואת אזֵַֽ֥ן
ֶש ֱא ָּ ָֽרה׃
25ו ֶ ָ֣ר ַפח בנו ו ֶר ֶשף ו ֶת ַלח בנו ו ַ ֵ֥ת ַחן בנָֽ ו׃
ַ 26לע ָּ ֵ֥דן בנו ַעמי ֵ֥הוד בנו ֱאלי ָּש ָּ ֵ֥מע בנָֽ ו׃
הוש ַע בנָֽ ו׃
27נֵ֥ ון בנו י ֵ֥
28וַ אחזָּ ָּתם ו ָ֣משבו ָּתם ָֽבית־אל ובנ ֶ ִ֑תי ָּה ו ַלמז ָּ ָ֣רח נַ ע ָּרן ו ַ ָֽל ַמע ָּרב ֶגַֽזֶ ר
יה׃
ד־ע ָּיה ובנ ֶ ָֽת ָּ
יה ַע ַ
יה וש ֶכָ֣ם ובנ ֶת ָּ
ובנ ֶת ָּ
יה
נות ָּ
יה מג ֵ֥דו וב ֶ
יה ַתע ַ ָ֣נְַֽך ובנ ֶת ָּ
29ו ַעל־י ָ֣די בני־מנַ ֶשה בית־ש ָּאן ובנ ֶת ָּ
יה בא ֶלה יָּ שבו בנֵ֥י יוסף ֶבן־יׂש ָּר ָֽאל׃
נות ָּ
ָ֣דור וב ֶ ִ֑

פ

חותם׃
31בנָ֣י ָּאשר ימ ָּנה וישָּוה ויש ֵ֥וי וברי ָּעה ו ֶ ֵׂ֥ש ַרח א ָּ ָֽ
31וב ָ֣ני ברי ָּעה ֶח ֶבר ו ַמלכי ִ֑אל הוא א ֵ֥בי בר ָּזַָֽֽות׃
חותם׃
שועא א ָּ ָֽ
ת־חותם ואת ָּ ֵ֥
ָּ ִ֑
32ו ֶח ֶבר הו ָ֣ליד ֶאת־יַ פלט ו ֶאת־שומר ו ֶא

1875

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

33וב ָ֣ני יַ פלט ָּפ ַ ֵ֥סְך ובמ ָּהל ו ַעשָּוִ֑ת א ֶלה בנֵ֥י יַ פלָֽט׃
34ובני ָּ ִ֑ש ֶמר א ֵ֥חי ו ָּרוה ָּגה יח ָּ ֵ֥בה וַ א ָּ ָֽרם׃
צופח וימ ָּנע ו ֵ֥ש ֶלש ו ָּע ָּ ָֽמל׃
35ו ֶבן־ה ֶלם ָּא ִ֑חיו ַ ֵ֥
36בני צו ָּ ִ֑פח סו ַח ו ַחר ֶנ ֶפר ושו ָּעל וב ֵ֥רי וימ ָּ ָֽרה׃
ָ֣ ֶ 37ב ֶצר וָּ הוד ו ַש ָּמא ושל ָּשה וית ָּרן ובא ָּ ָֽרא׃
38ובני יֶ ִ֑ ֶתר יפ ֶ ֵ֥נה ופס ָּפה וַ א ָּ ָֽרא׃
39ובני ע ָּלִ֑א ָּא ַ ֵ֥רח ו ַחניאל ורצ ָּיָֽא׃
ָּ 41כל־ ָ֣א ֶלה בני־ ָּאשר ָּראשי בית־ ָּה ָּאבות ברורים גבו ָ֣רי חיָּ לים ָּראשי
יאים והתיַ ח ָּׂשם ַב ָּצ ָּבא ַבמל ָּח ָּמה מס ָּפ ָּ ָ֣רם אנָּ שים ֶעׂש ֵ֥רים וש ָּשה
ַהנׂש ִ֑
ָּ ָֽא ֶלף׃

ס

ישי׃
1 8ובניָּ מן הוליד ֶאת־ ֶ ָ֣ב ַלע בכ ִ֑רו ַאשבל ַהשני ו ַאח ַרח ַהשל ָֽ
2נו ָּחה ָּ ָֽהרביעי ו ָּר ָּפא ַהחמי ָֽשי׃

ס

יהוד׃
3וַ יהיֵ֥ ו ָּבנים ל ָּ ִ֑ב ַלע ַא ָּ ֵ֥דר וג ָּרא וַ אב ָֽ
4וַ אבי ֵ֥שו ַע ונַ ע ָּמן וַ א ָֽח ַוח׃
חורם׃
פופן ו ָּ ָֽ
5וג ָּ ֵ֥רא וש ָּ
6וא ֶלה ב ָ֣ני א ִ֑חוד ָ֣א ֶלה ִ֞הם ָּראשי ָּאבות ליָ֣ ושבי גֶ ַבע וַ יַ גלום
ל־מ ָּנ ַָֽחת׃
ֶא ָּ
יחד׃
הוליד ֶאת־ע ָּזא ו ֶאת־אח ָֽ
7ונַ ע ָּמן וַ אח ָּיה וג ָּרא ָ֣הוא ֶהג ָּלִ֑ם ו ֵ֥
ת־בע ָּרא
חושים ו ֶ ָֽא ַ
ֵ֥
מואב מן־שלחו א ָּ ִ֑תם
8ו ַשח ַרים הוליד בׂש ָ֣דה ָּ
נָּ ָּ ָֽשיו׃
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ת־מל ָּ ָֽכם׃
ישא ו ֶא ַ
ת־יובב ו ֶאת־צביָּ א ו ֶאת־מ ָּ
ָּ
9וַ יו ֶלד מן־ ָ֣ח ֶדש אש ִ֑תו ֶא
אשי ָּא ָֽבות׃
ת־ׂשכ ָּיה ו ֶאת־מר ָּ ִ֑מה ֵ֥א ֶלה ָּב ָּניו ָּר ֵ֥
11ו ֶאת־י ֵ֥עוץ ו ֶא ָּ ָֽ
ת־אל ָּ ָֽפ ַעל׃
הוליד ֶאת־אביטוב ו ֶא ֶ
11ומחשים ֵ֥
12וב ָ֣ני ֶאל ַפ ַעל ֵ֥ע ֶבר ומש ָּעם וָּ ָּ ִ֑ש ֶמד ֵ֚הוא ָּב ָּנָ֣ה ֶאת־אונו ו ֶאת־ֹלד
יה׃
ובנ ֶ ָֽת ָּ
אשי ָּה ָּאבות ליושבי ַאיָּ לִ֑ ון ֵ֥ה ָּמה הבריחו
13ובר ָּ ָ֣עה וָּ ֶש ַמע ֵ֚ה ָּמה ָּר ָ֣
ֶאת־יֵ֥ ושבי ַ ָֽגת׃
14ו ַאחיֵ֥ ו ָּש ָּשק ויר ָֽמות׃
15וז ַבד ָּ ֵ֥יה וַ ע ָּרד וָּ ָּ ָֽע ֶדר׃
יעה׃
יוחא בנֵ֥י בר ָּ ָֽ
16ומי ָּכאל ויש ָּפה ו ָּ
17וז ַבד ָּ ֵ֥יה ומש ָּלם וחזָ ֵ֥קי וָּ ָּ ָֽח ֶבר׃
18וישמ ַרי ויזלי ָּאה ויו ָּבב ב ֵ֥ני ֶאל ָּ ָֽפ ַעל׃
19ויָּ ָ ֵ֥קים וזכרי וזַ ב ָֽדי׃
יאל׃
21וֶ ֱאליע ַ ֵ֥ני וצל ַתי וֶ ֱאל ָֽ
21וַ ע ָּד ָּיה וב ָּראָּיה ושמ ָּרת ב ֵ֥ני שמ ָֽעי׃
יאל׃
22ויש ָּ ֵ֥פן וָּ ע ֶבר וֶ ֱאל ָֽ
23ו ַעב ֵ֥דון וזכרי ו ָּח ָּנַָֽֽן׃
24וַ חנַ נָּ ֵ֥יה וע ָּילם ו ַענתתָּיָֽה׃
25ויפד ָּ ֵ֥יה ופניאל בנֵ֥י ָּש ָּ ָֽשק׃
26ו ַשמש ַ ֵ֥רי וש ַחריָּ ה וַ ע ַתל ָּיָֽה׃
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27ויַ ע ֶרש ָּיה ואל ָּיה וזכרי בנֵ֥י יר ָּ ָֽחם׃
ירוש ָּ ָֽלם׃
אשים א ֶלה יָּ ש ֵ֥בו ב ָּ
ָ֣ 28א ֶלה ָּרא ֵ֥שי ָּאבות לתלדו ָּתם ָּר ִ֑

ס

29ובגב ֵ֥עון יָּ שבו א ָ֣בי גב ִ֑עון ו ֵ֥שם אשתו ַמע ָּ ָֽכה׃
וב ַעל ונָּ ָּ ָֽדב׃
31ובנֵ֥ ו ַהבכור ַעב ִ֑דון ו ֵ֥צור וָקיש ַ ֵ֥
31וג ֵ֥דור ו ַאחיו וָּ ָּז ֶָֽכר׃
ירוש ַלם
32ומקלות הו ָ֣ליד ֶאת־שמ ָּ ִ֑אה ו ַאף־ה ָּמה ֶנַֽגֶ ד אח ֶיהם יָּ ש ֵ֥בו ב ָּ
יהם׃
עם־אח ֶ ָֽ

ס

ת־ש ִ֑אול ו ָּשאול הוליד
הוליד ֶא ָּ
33ונר הו ָ֣ליד ֶאת־קיש וָקיש ָ֣
ת־אש ָּ ָֽב ַעל׃
ת־מלכי־ש ַוע ו ֶאת־א ָֽבינָּ ָּדב ו ֶא ֶ
ֶאת־י ָֽהונָּ ָּתן ו ֶא ַ
יכה׃
הוליד ֶאת־מ ָּ ָֽ
34ו ֶבן־יהונָּ ָּתן מ ָ֣ריב ָּ ִ֑ב ַעל ומ ֵ֥ריב ַב ַעל ֵ֥

ס

35ובני מי ָּ ִ֑כה פי ֵ֥תון וָּ ֶמ ֶלְך ו ַתא ֵ֥ר ַע ו ָּא ָּ ָֽחז׃
ת־עז ָּמוֶ ת
ת־ע ֶל ֵֶ֥מת ו ֶא ַ
וע ָּדה הוליד ֶא ָּ
יה ַ
36ו ָּא ָּחז הו ָ֣ליד ֶאת־יהו ַע ָּדה ו ָֽ
ת־מוצא׃
ָּ ָֽ
הוליד ֶא
ו ֶאת־זמ ִ֑רי וזמרי ֵ֥
37ומו ָּצא הו ָ֣ליד ֶאת־בנ ָּ ִ֑עא ָּר ָּ ֵ֥פה בנו ֶאל ָּע ָּ ֵׂ֥שה בנו ָּא ֵ֥צל בנָֽ ו׃
38ול ָּאצל ש ָּ ָ֣שה ָּבנים ו ָ֣א ֶלה שמו ָּתם ַעזריָ ָּ ֵ֥קם׀ בכרו ויש ָּמעָ֣אל
וש ַעריָּ ה וע ַבד ָּיה ו ָּח ָּ ִ֑נַֽן ָּכל־א ֶלה בנֵ֥י ָּא ַ ָֽצל׃
אולָ֣ם בכרו יעוש ַהשני ֶו ֱָֽאל ֶיפ ֶלט ַהשל ָֽשי׃
39ובני ָ֣ע ֶשק ָּא ִ֑חיו ָּ
ַ41וַָֽֽיהיָ֣ ו בני־או ָּלם אנָּ שים גברי־ ַחיל ָ֣דרכי ֶק ֶשת ו ַמרבים ָּבנים וב ָ֣ני
ָּבנים מ ָּאה וַ חמ ִ֑שים ָּכל־א ֶלה מבנֵ֥י בניָּ ָֽמן׃
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1 9ו ָּכל־יׂש ָּראל התיַ חׂשו וה ָּנָ֣ם כתובים ַעל־ס ֶפר ַמלכָ֣י יׂש ָּר ִ֑אל
יהודה ָּהגלֵ֥ ו ל ָּב ֶבל ב ַמע ָּ ָֽלם׃
ו ָּ

ס

יהם יׂש ָּראל ַה ָ֣כהנים
2ו ַהיושבים ָּה ָ֣ראשנים א ֶ ֵ֥שר ַבאחזָּ ָּתם ב ָּער ֶ ִ֑
ַהלוים ו ַהנתינָֽים׃
3ובירו ָּש ַלם יָּ שבו מן־ב ֵ֥ני יהו ָּדה ומן־בנָ֣י בניָּ ִ֑מן ומן־ב ֵ֥ני ֶאפ ַרים
ומנַ ֶ ָֽשה׃
הודה׃
י־פ ֶרץ ֶבן־י ָּ ָֽ
ן־בנימן־ בנ ֶ
ן־עמרי ֶבן־אמ ָ֣רי ֶב ָּ
ן־עמיהוד ֶב ָּ
4עו ַתי ֶב ַ
וב ָּנָֽיו׃
5ומן־ ַה ָ֣שילוני ע ָּׂשיָּ ֵ֥ה ַהבכור ָּ
6ומן־בני־ ֶזַֽ ַרח יעו ִ֑אל וַ אח ֶיהם שש־מ ֵ֥אות ותש ָֽעים׃
ן־הסנ ָּ ָֽאה׃
ן־הודו ָּיה ֶב ַ
ַ
7ומן־בני בניָּ ִ֑מן ַסלוא ֶבן־מש ָּלם ֶב
8ויבניָּ ה ֶבן־יר ָּחם וא ָּ ֵ֥לה ֶבן־עזי ֶבן־מכ ִ֑רי ומש ָּלם ֶבן־ש ַפטיָּ ה
ֶבן־רעואל ֶבן־יבניָּ ָֽה׃
ל־א ֶלה אנָּ שים
9וַ אחי ֶהם ל ָ֣תלדו ָּתם ת ַ ֵ֥שע מאות וַ חמ ָ֣שים וש ָּ ִ֑שה ָּכ ָ֣
יהם׃
אשי ָּאבות ל ֵ֥בית אבת ֶ ָֽ
ָּר ֵ֥

ס

יָּכין׃
11ומן־ ַ ָֽהכה ִ֑נים י ַ ָֽדע ָּ ֵ֥יה ויהויָּ ריב ו ָֽ
ן־צדוק ֶבן־מ ָּריות ֶבן־אחיטוב נגיד
11וַ עזַ ריָּ ה ֶבן־חלקיָּ ה ֶבן־מש ָּלָ֣ם ֶב ָּ
ֹלהים׃
ֵ֥בית ָּה ֱא ָֽ

ס

ומע ַׂשי ֶבן־עדיאל ֶבן־יַ חז ַָּֽרה
ן־מלכ ָּיִ֑ה ַ
ן־פשחור ֶב ַ
12וַ ע ָּדיָּ ה ֶבן־יר ָּחם ֶב ַ
ֶבן־מש ָּ ֵ֥לם ֶבן־משלמית ֶבן־א ָֽמר׃
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13וַ אחי ֶהם ָּראשים ל ָ֣בית אבו ָּתם ֶא ֶלף וש ַ ֵ֥בע מאות וש ִ֑שים ג ָ֣בורי חיל
ֹלהים׃
ית־ה ֱא ָֽ
בודת ב ָּ
אכת ע ַ ֵ֥
מ ֶל ֶ
14ו ָֽמן־ ַהלו ִ֑ים ש ַ ָֽמעיָּ ה ֶבן־ ַחשוב ֶבן־ ַעזריָ ָּ ֵ֥קם ֶבן־ח ַשב ָּיה מן־ב ֵ֥ני מ ָּר ָֽרי׃
ן־א ָּ ָֽסף׃
יכא ֶבן־זכרי ֶב ָּ
ומ ַתניָּ ה ֶבן־מ ָּ
ובק ַב ַ ֵ֥קר ֶח ֶרש וגָּ ָּלִ֑ל ַ
ַ 15
ן־אל ָּקנָּ ה
ן־א ָּסא ֶב ֶ
וב ֶרכ ָּיה ֶב ָּ
דותון ֶ
16וע ַבדיָּ ה ֶ ָֽבן־ש ַ ָֽמעיָּ ה ֶבן־גָּ ָּלל ֶבן־י ִ֑
טופ ָֽתי׃
ַהיושב ב ַחצ ֵ֥רי נ ָּ
יהם ַשלום ָּה ָֽראש׃
ימן וַ אח ֶ ֵ֥
17ו ַהשערים ַשלָ֣ ום ו ַעקוב ו ַטלמן וַ אח ָּ ִ֑
ָֽ 18ו ַעד־הנָּ ה ב ַ ֵ֥ש ַער ַה ֶמ ֶלְך מז ָּ ִ֑ר ָּחה ֵ֚ה ָּמה ַה ָ֣שערים ל ַמחנות ב ֵ֥ני ל ָֽוי׃
19ו ַשלָ֣ ום ֶבן־קורא ֶבן־ ֶאביָּ ָּסף ֶבן־ק ַרח ָֽו ֶא ָּחיו לבית־ ָּא ָ֣ביו ַה ָּקרחים ַ ֵ֚על
ל־מחנָ֣ה יהוָּ ה
יהם ַע ַ
בודה שמ ֵ֥רי ַהספים ָּל ִ֑א ֶהל וַ א ָֽבת ֶ
אכת ָּהע ָּ
מ ֶ ָ֣ל ֶ
שמרי ַה ָּמ ָֽבוא׃
הוֵ֥ה׀ ע ָֽמו׃
21ו ָֽפינ ָּ ָ֣חס ֶבן־ ֶאל ָּעזָּ ר נָּ גיד ָּה ָּיה עלי ֶהם ל ָּפנים י ָּ
מועד׃
21ז ַכריָּ ה ֶבָ֣ן מ ֶ ָֽש ֶלמיָּ ה ש ֵ֥ער ֶפ ַתח ל ֵ֥א ֶהל ָֽ
אתים ושנָ֣ים ָּע ָּ ִׂ֑שר ה ָּמה
22כ ָּלם ַהברורים לשע ָ֣רים ַבספים ָּמ ַ
מואל ָּהר ֶאה ֶב ֱאמונָּ ָּ ָֽתם׃
יהם התיַ ח ָּׂשם ָ֣ה ָּמה י ַ ֵ֥סד ָּדויד וש ֵ֥
ב ַחצר ֶ
־הא ֶהל למש ָּמ ָֽרות׃
23והם ובני ֶהם ַעל־ ַהש ָּערים לבית־יהָּוה ל ֵ֥בית ָּ
24ל ַאר ַ ָ֣בע רוחות יהיו ַהשע ִ֑רים מז ָּ ֵ֥רח ָּי ָּמה ָּצ ֵ֥פונָּ ה וָּ ֶנַָֽֽג ָּבה׃
25וַ אחי ֶהם ב ַחצרי ֶהם ָּלבוא לשב ַעת ַהיָּ מים מ ֵ֥עת ֶאל־עת עם־ ָֽא ֶלה׃
ָ֣ 26כי ֶב ֱאמו ִ֞ ָּנה ה ָּמה ַאר ַב ַעת גב ָ֣רי ַהשערים הם ַהלויִ֑ם ו ָּהיו
ֹלהים׃
ל־הל ָּשכות ו ַ ֵ֥על ָּהאצרות ֵ֥בית ָּה ֱא ָֽ
ַע ַ
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ל־ה ַמפת ַח
יהם מש ֶמ ֶרת ו ֵ֥הם ַע ַ
ית־ה ֱאֹלהים יָּ ִ֑לינו ָֽכי־על ֶ ָ֣
27וסבי ֵ֥בות ב ָּ
ו ַל ֵ֥ב ֶקר ַל ָֽב ֶקר׃
28ומ ֶהם ַעל־כ ָ֣לי ָּהעבו ָּ ִ֑דה ָֽכי־במס ָּ ָ֣פר יביאום ובמס ָּפר יוצי ָֽאום׃
29ומ ֶהם ממנים ַעל־ ַהכלים ו ַעל ָּכל־כ ָ֣לי ַה ִ֑ק ֶדש ו ַעל־ ַהס ֶלת ו ַה ַיַָֽ֣ין
בונה ו ַהב ָּׂש ָֽמים׃
ו ַה ֶש ֶמן ו ַהל ָּ
31ומן־בני ַה ָ֣כהנים רק ֵ֥חי ַהמרָ ַק ַחת ַלב ָּׂש ָֽמים׃
31ו ַמתתיָּ ה מן־ ַהלוים ֵ֥הוא ַהבכור ל ַש ָ֣לם ַה ָּקר ִ֑חי ֶב ֱאמונָּ ה ַעל ַמע ֵׂ֥שה
ַהחב ָֽתים׃
ל־ל ֶָ֣חם ַ ָֽה ַמע ָּ ִ֑ר ֶכת ל ָּהכין ַש ַ ֵ֥בת ַש ָּ ָֽבת׃
32ומן־בני ַהק ָּהתי מן־אח ֶיהם ַע ֶ
ס

י־יומם
טירים ָֽכ ָּ ֵ֥
33ו ָ֣א ֶלה ַהמשררים ָּראשי ָּאבות ַללוים ַבל ָּשכת פ ִ֑
אכה׃
וָּ ַלי ָּלה על ֶיהם ַבמ ָּל ָּ ָֽ
34א ֶלה ָּראשי ָּה ָּאבות ַללוים לתלדו ָּתם ָּרא ִ֑שים א ֶלה יָּ ש ֵ֥בו בירו ָּש ָּ ָֽלם׃
פ

ואל ו ֵ֥שם אשתו ַמע ָּ ָֽכה׃
35ובגבעון יָּ ש ֵ֥בו א ָֽבי־גבעון יע ִ֑
36ובנֵ֥ ו ַהבכור ַעב ִ֑דון ו ָ֣צור וקיש ו ַ ֵ֥ב ַעל ונר ונָּ ָּ ָֽדב׃
37וג ָ֣דור ו ַאחיו וז ַכר ָּיה ומק ָֽלות׃
וש ַלם
38ומקלות הו ָ֣ליד ֶאת־שמ ָּ ִ֑אם ו ַאף־הם ֶנַֽגֶ ד אח ֶיהם יָּ ש ֵ֥בו ב ָֽיר ָּ
יהם׃
עם־אח ֶ ָֽ

ס

ת־ש ִ֑אול ו ָּשאול הוליד
הוליד ֶא ָּ
39ונר הו ָ֣ליד ֶאת־קיש וָקיש ָ֣
ת־אש ָּ ָֽב ַעל׃
ת־מלכי־ש ַוע ו ֶאת־אבינָּ ָּדב ו ֶא ֶ
ֶאת־י ָֽהונָּ ָּתן ו ֶא ַ
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יכה׃
הוליד ֶאת־מ ָּ ָֽ
י־ב ַעל ֵ֥
41ו ֶבן־יהונָּ ָּתן מ ָ֣ריב ָּ ִ֑ב ַעל ומר ַ
41ובני מי ָּ ִ֑כה פי ֵ֥תון וָּ ֶמ ֶלְך ו ַתח ָֽר ַע׃
ת־עז ָּמוֶ ת
ת־ע ֶל ֵֶ֥מת ו ֶא ַ
42ו ָּא ָּחז הו ָ֣ליד ֶאת־יַ ע ָּרה ויַ ע ָּרה הוליד ֶא ָּ
מוצא׃
הוליד ֶאת־ ָּ ָֽ
ו ֶאת־זמ ִ֑רי וזמרי ֵ֥
43ומו ָּצא הו ָ֣ליד ֶאת־בנ ָּ ִ֑עא ור ָּפ ָּיֵ֥ה בנו ֶאל ָּע ָּ ֵׂ֥שה בנו ָּא ֵ֥צל בנָֽ ו׃
44ול ָּאצל ש ָּ ָ֣שה ָּבנים ו ָ֣א ֶלה שמו ָּתם ַעזריָ ָּ ֵ֥קם׀ בכרו ויש ָּמעָ֣אל
וש ַעריָּ ה וע ַבד ָּיה ו ָּח ָּ ִ֑נַֽן א ֶלה בנֵ֥י ָּא ַ ָֽצל׃

פ

1 10ופלשתים נלח ָ֣מו ביׂש ָּר ִ֑אל וַ ָּ ִ֑ינָּ ס ָֽאיש־יׂש ָּראל מפנָ֣י פלשתים
וַ יפלֵ֥ ו ח ָּללים ב ַ ֵ֥הר גל ָֽב ַע׃
2וַ יַ דב ָ֣קו פלשתים ַאח ֵ֥רי ָּשאול ו ַאח ָ֣רי ָּב ָּ ִ֑ניו וַ יַ ָ֣כו פלשתים ֶאת־יונָּ ָּתן
ת־מלכי־ש ַוע בנֵ֥י ָּש ָֽאול׃
ו ֶאת־אבינָּ ָּדב ו ֶא ַ
3וַ תכ ַבד ַהמל ָּח ָּמה ַעל־ ָּשאול וַ ימ ָּצאהו ַהמו ָ֣רים ַב ָּ ִ֑ק ֶשת וַ ָּי ֶחל
יורים׃
ן־ה ָֽ
מ ַ
4וַ ָ֣יא ֶמר ָּשאול ֶאל־נׂשא כ ָּליו שֹלֵ֥ ף ַחרבךָ֣ ׀ ו ָּדק ָ֣רני ָּבּה ֶפן־יָּ באו
ׂשא כ ָּליו ֵ֥כי יָּ רא מ ִ֑אד
ָּהערלים ָּהא ֶלה והת ַעללו־בי ולא ָּא ָּבה נ ָ֣

ס

יה׃
ת־ה ֶח ֶרב וַ יפל ָּע ֶ ָֽל ָּ
וַ י ַקח ָּשאול ֶא ַ
5וַ ַ ֵ֥יַֽרא נ ָֽׂשא־כ ָּליו ָ֣כי ָ֣מת ָּש ִ֑אול וַ י ֵ֥פל גַ ם־הוא ַעל־ ַה ֶח ֶרב וַ יָּ ָֽמת׃

ס

6וַ ָּי ָּמת ָּשאול ושֹלָ֣ ֶשת ָּבנָּ יו ו ָּכל־ביתו יַ ח ָּ ֵ֥דו ָֽמתו׃
וב ָּנִ֑יו
7וַ יראו ָּכל־איש יׂש ָּראל א ֶשר־ ָּבע ֶמק ָ֣כי נָּ סו וכי־מתו ָּש ָ֣אול ָּ
יהם וַ יָּ נסו וַ ָ֣יָּבאו פלשתים וַ ישבו ָּב ֶ ָֽהם׃
וַ יַ ַעזבו ָּער ֶ
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8וַ יהי ָֽמ ָּמ ֳח ָּרת וַ יָּ ָ֣באו פלשתים ל ַפשט ֶאת־ ַ ָֽהח ָּל ִ֑לים ַוַָֽֽימצאו
ֶאת־ ָּשאול ו ֶאת־ ָּבנָּ יו נפלים ב ַ ֵ֥הר גל ָֽב ַע׃
9וַ יַ פשיטהו וַ יׂש ֵ֥או ֶאת־ראשו ו ֶאת־כ ָּלִ֑יו וַ י ַשלחו ב ֶ ָֽא ֶרץ־פלשתים
ת־ה ָּ ָֽעם׃
ָּסביב ל ַבשר ֶאת־ע ַצב ֶיהם ו ֶא ָּ
11וַ יָּ ׂשימו ֶאת־כ ָּליו בית ֱאֹלהי ֶ ִ֑הם ו ֶאת־גלגָּ ל ֵ֥תו ָּתקעו ֵ֥בית ָּדגָֽ ון׃

ס

ר־ע ֵׂ֥שו פלשתים ל ָּש ָֽאול׃
ַ11וַָֽֽישמעו כל יָּבָ֣יש גל ָּ ִ֑עד את ָּכל־א ֶש ָּ
גופת ָּבנָּ יו וַ יביאום
ת־גופת ָּשאול ואת ָ֣
ַ ָ֣
12וַ יָּ קומו ָּכל־ ָ֣איש ַחיל וַ יׂש ִ֞או ֶא
יהם ַת ַחת ָּהא ָּלה ביָּבש וַ יָּ צומו שב ַ ֵ֥עת
ת־עצמות ֶ
ִ֑ישה וַ יקברו ֶא ַ
יָּב ָּ
יָּ ָֽמים׃
שר לא־ ָּש ָּ ִ֑מר
שר ָּמ ַ ָ֣על ַ ָֽביהוָּ ה ַעל־ד ַ ֵ֥בר יהָּוה א ֶ ָ֣
13וַ ָּיָ֣ ָּמת ָּשאול ב ַ ָֽמעלו א ֶ ָ֣
וגַ ם־לש ֵ֥אול ָּבאוב לד ָֽרוש׃
14ו ָֽלא־ ָּד ַ ֵ֥רש ַ ָֽביהָּוה וַ ימי ִ֑תהו וַ יַ סב ֶאת־ ַהמלו ָּכה ל ָּדויד ֶבן־י ָּ ָֽשי׃

פ

אמר הנה ַעצמךֵ֥ וָֽ ב ָּׂשרך
ל־דויד ֶחב ָ֣רונָּ ה ל ִ֑
1 11וַ י ָּקבצו ָּ ָֽכל־יׂש ָּראל ֶא ָּ
א ָּנָֽחנו׃
מוציא ו ַהמביא
2גַ ם־ת ָ֣מול גַ ם־שלשום ַ ֵ֚גם בהיָ֣ ות ָּש ָ֣אול ֶמ ֶלְך ַא ָּתה ַה ֵ֥
ת־עמי
ֹלהיך לך ַא ָּתה תר ֶעה ֶא ַ
אמר יהוָּ ה ֱא ֶ
ֶאת־יׂש ָּר ִ֑אל וַ י ֶ
ֶאת־יׂש ָּראל ו ַא ָּתה תה ֶי ָ֣ה נָּ גיד ַעל ַע ֵ֥מי יׂש ָּר ָֽאל׃
ל־ה ֶמ ֶלְך ֶחברונָּ ה וַ יכרת ָּל ֶהם ָּד ֵ֥ויד ברית
3וַ יָּ באו ָּכל־זקני יׂש ָּראל ֶא ַ
הוה
ת־דויד ל ֶמ ֶלְך ַעל־יׂש ָּראל כד ַ ֵ֥בר י ָּ
הוִ֑ה וַ ימשחו ֶא ָּ
ב ֶחברון לפנָ֣י י ָּ
מואל׃
ביַ ד־ש ָֽ
1883

ס
Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

רוש ַלם ָ֣היא י ִ֑בוס ו ָּשם ַהיבוסי ישבי ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
4וַ י ֶלְך ָּדויד ו ָּכל־יׂש ָּראל י ָּ
5וַ יאמרו ישבי יבוס ל ָּדויד ֵ֥לא ָּתבוא ִ֑הנָּ ה וַ ילכד ָּדויד ֶאת־מצ ַ ָ֣דת ציון
היא ֵ֥עיר ָּד ָֽויד׃
6וַ ָ֣יא ֶמר ָּדויד ָּכל־ ַמכה יבוסי ָּב ָ֣ראשונָּ ה יה ֶ ֵ֥יה לראש ול ָּ ִׂ֑שר וַ ַי ַעל
רויה וַ י ֵ֥הי ל ָֽראש׃
יואב ֶבן־צ ָּ
שונה ָּ ֵ֥
ָּברא ָּ
7וַ ֵ֥י ֶשב ָּדויד ַבמ ָּ ִ֑צד ַעל־ ֵ֥כן ָּקראו־לו ֵ֥עיר ָּד ָֽויד׃
יואב י ַחיֶ ה ֶאת־ש ָּ ֵ֥אר
8וַ י ֶבן ָּהעיר מ ָּסביב מן־ ַהמלוא ו ַעד־ ַה ָּס ִ֑ביב ו ָּ
ָּה ָֽעיר ׃
9וַ ֵ֥י ֶלְך ָּדויד ָּהלָ֣ וְך וגָּ ִ֑דול וַ יהָּ ֵ֥וה צ ָּבאות ע ָֽמו׃

פ

שר ל ָּדויד ַהמת ַחזקים עמו ב ַמלכותו
11וא ֶלה ָּראשי ַהגבורים א ֶ ָ֣
הוה ַעל־יׂש ָּר ָֽאל׃
יכו כד ַ ֵ֥בר י ָּ
־כל־יׂש ָּראל ל ַהמל ִ֑
עם ָּ

ס

ן־חכמוני ֵ֚ראש
שר ל ָּדוִ֑יד יָּ ָּשב ָּעָ֣ם ֶב ַ
11וא ֶלה מס ַ ֵ֥פר ַהגברים א ֶ ָ֣
ַה ָּ ָ֣שלושים ָֽהוא־עורר ֶאת־חניתו ַעל־שֹלש־מ ֵ֥אות ָּח ָּלל ב ַ ֵ֥פ ַעם ֶא ָּ ָֽחת׃
לושה ַהגב ָֽרים׃
חוחי הוא בש ָּ ֵ֥
12ו ַאח ָּריו ֶאל ָּע ָּ ֵ֥זר ֶבן־דודו ָּהא ִ֑
שם ַלמל ָּח ָּמה
ָֽ 13הוא־ ָּהיָּ ה עם־ ָּדויד ַב ַ ָ֣פס ַדמים ו ַהפלשתים נֶ ֱאספו־ ָּ ָ֣
ורים ו ָּה ָּ ֵ֥עם ָּנסו מפנֵ֥י פלש ָֽתים׃
וַ תהי ֶחל ַ ֵָ֥קת ַה ָּש ֶדה מל ָּ ָ֣אה ׂשע ִ֑
הוה
ושע י ָּ
וה וַ יַ כו ֶאת־פלש ִ֑תים וַ יֵ֥ ַ
תוְך־ה ֶחל ָּקה וַ יַ ציל ָּ
ַ
14וַ ָֽיתיַ צבו ב
דולה׃
שועה ג ָּ ָֽ
ת ָּ ֵ֥
ל־דויד ֶאל־מ ָּע ַרת
־הצר ֶא ָּ
15וַ ירדו ָֽשלו ָּשה מן־ ַהשלושים ראש ַעל ַ
ומחנָ֣ה פלשתים ח ָּנה ב ֵ֥ע ֶמק ר ָּפ ָֽאים׃
עד ָּלִ֑ם ַ
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16ו ָּדויד ָּ ָ֣אז ַבמצו ָּ ִ֑דה ונ ָ֣ציב פלשתים ָּאז ב ֵ֥בית ָּ ָֽל ֶחם׃
17וַ ית ָּ ֵ֥או ָּדויד וַ יא ַ ִ֑מר ֵ֚מי יַ שָ ָ֣קני ַמים מ ֵ֥בור ָֽבית־ ֶל ֶחם א ֶ ֵ֥שר ַב ָּ ָֽש ַער׃
18וַ יבקעו ַהשֹל ָּשה ב ַמח ָ֣נה פלשתים וַ ָֽישאבו־ ַמים מבור ָֽבית־ ֶל ֶחם
תותם וַ ינַ ֵ֥סְך
א־א ָּבה ָּדויד לש ָּ
ל־דוִ֑יד ו ָֽל ָּ
שר ַב ַש ַער וַ יׂשאו וַ יָּ ָ֣באו ֶא ָּ
א ֶ ָ֣
יהוָֽה׃
א ָּתם ַל ָּ
19וַ יא ֶמר ָּחלי ָּלה לי מ ֱאֹל ַהי מע ָׂ֣שות זאת ה ַ ָ֣דם ָּהאנָּ שים ָּהא ֶלה ֶאש ֶתה
תותם ָ֣א ֶלה ָּעׂשו
שותם ֱהביאום ו ֵ֥לא ָּא ָּבה לש ָּ ִ֑
שותם ָ֣כי בנַ פ ָּ ָ֣
בנַ פ ָּ
בורים׃
שֹל ֶשת ַהג ָֽ
עורר ֶאת־חניתו
לושה והוא ָ֣
י־יואב ֵ֚הוא ָּהיָּ ה ָ֣ראש ַהש ָּ
21ו ַאב ַ ָ֣שי א ָֽח ָּ
לושה׃
ַעל־שֹלֵ֥ ש מאות ָּח ָּלִ֑ל ולא־ שם ַבש ָּ ָֽ
א־בא׃
לושה ָֽל ָּ ָֽ
ד־הש ָּ
21מן־ ַהשלו ָּשה ַבשנַ ים נכ ָּבד וַ י ֵ֥הי ָּל ֶהם ל ָּ ִׂ֑שר ו ַע ַ

ס

ן־קבצ ִ֑אל ָ֣הוא ה ָּכה ָ֣את
יש־חיל ַרב־פ ָּעלים ָֽמ ַ
־א ַ
22בנָּ יָּ ה ֶבן־יהויָּ ָּדע ֶבן ָֽ
ת־הארי ב ֵ֥תוְך ַהבור ביֵ֥ ום
מואב והוא יָּ ַ ִ֞רד וה ָּכה ֶ ָֽא ָּ
שני אריאל ָּ
ַה ָּ ָֽש ֶלג׃
23ו ָֽהוא־ה ָּכה ֶאת־ ָּהאיש ַהמצרי ֵ֥איש מ ָּ ָ֣דה׀ ָּח ָ֣מש ָּב ַא ָּמה וביַ ד ַהמצרי
ת־החנית מ ַיָ֣ד ַהמצרי
חנית כמנָ֣ ור ארגים וַ ֵ֥י ֶַֽרד א ָּליו ַב ָּ ִ֑ש ֶבט וַ יגזל ֶ ָֽא ַ
יתו׃
וַ יַ ַהרגהו ַבחנ ָֽ
לושה ַהגב ָֽרים׃
ָ֣ 24א ֶלה ָּע ָּׂשה בנָּ ָּיהו ֶבן־יהויָּ ָּ ִ֑דע ולו־שם בש ָּ ֵ֥
25מן־ ַהשלושים הנו נכ ָּבד הוא ו ֶאל־ ַהשלו ָּשה לא־ ָּ ִ֑בא וַ יׂשי ֵ֥מהו ָּדויד
ַעל־מש ַמע ָֽתו׃
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26וגבורי ַהחיָּ ִ֑לים ע ָּׂשה־אל א ָ֣חי יו ָּאב ֶאל ָּח ָּנֵַֽ֥ן ֶבן־דודו מ ֵ֥בית ָּ ָֽל ֶחם׃
ַ 27שמות ַההרורי ֶח ֶלץ ַהפלונָֽי׃

ס

28עי ָּרא ֶבן־עקש ַהתקועי אבי ֶעזֶ ר ָּהענתו ָֽתי׃
חוחי׃
29סב ַכי ַה ָ֣ח ָּשתי עי ַלי ָּהא ָֽ

31אי ַ ָ֣תי ֶבן־ר ַיבי מגב ַעת בנָ֣י בניָּ מן
32חו ַרי מ ַנָ֣חלי גָּ ַעש

ס

ס

טופ ָֽתי׃
ן־בע ָּנה ַהנ ָּ
ַ 31מה ַרי ַהנ ָ֣ט ָּפתי ֵ֥ח ֶלד ֶ ָֽב ַ ָֽ
ס

ס

בנָּ ָּיה ַהפר ָּעתנָֽי׃

אביאל ָּה ַער ָּב ָֽתי׃

ס

ַ 33עז ָּמוֶ ת ַה ַ ָ֣בחרומי ֶאליַ ח ָּבא ַה ַש ַעלבנָֽי׃

ס

ס

ן־שגה ַהה ָּר ָֽרי׃
34בני ָּהשם ַהגָ֣זוני יונָּ ָּ ֵ֥תן ֶב ָּ

ס

ן־אור׃
יפל ֶב ָֽ
35אחי ָּאם ֶבן־ ָּׂש ָּכר ַהה ָּררי ֱאל ַ ֵ֥
ֵ֚ 36ח ֶפר ַהמ ָ֣כ ָּרתי אח ָּיה ַהפֹלנָֽי׃

ס

ס

ן־אז ָּ ָֽבי׃
ֶ 37חצרו ַ ָֽה ַכרמלי נַ ע ַרי ֶב ֶ

ס

ן־הג ָֽרי׃
38יואל א ָ֣חי נָּ ָּתן מב ָּחר ֶב ַ

ס

רויָֽה׃
יואב ֶבן־צ ָּ
ֶ 39צ ֶלק ָּה ַעמו ִ֑ני נַ ח ַרי ַה ָ֣ברתי נׂשא כלי ָּ ֵ֥
41עי ָּרא ַהיתרי גָּ רב ַהית ָֽרי׃

ס

ס

ָֽ 41אוריָּ ה ַהחתי זָּ ָּבד ֶבן־ ַאח ָּ ָֽלי׃

ס

לושים׃
42עדינָּ א ֶבן־שיזָּ א ָּה ָֽראובני ראש ָּל ָֽראובני ו ָּע ָּ ֵ֥ליו ש ָֽ
ָּ 43חנָּ ן ֶ ָֽבן־ ַמע ָּכה ויו ָּש ָּפט ַהמת ָֽני׃

ס

ס

חותם ָּהערע ָֽרי׃
44עז ָּיא ָּהעשת ָּר ִ֑תי ָּש ָּמע ָֽויעואל בני ָּ ֵ֥
יצי׃
45י ָֽדיעאל ֶבן־שמרי וי ָּ ֵ֥חא ָּאחיו ַהת ָֽ

1886

ס

ס

ס

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

מוא ָֽבי׃
יושו ָּיה בנָ֣י ֶאל ָּנ ִַ֑עם וית ָּמה ַה ָּ
יבי ו ַ
ֱ 46אליאל ַ ָֽה ַמחוים ויר ַ ֵ֥
ֱ 47אלי ָ֣אל ועובד ויַ עׂשיאל ַהמצ ָּב ָּ ָֽיה׃

פ

ן־קיש
1 12וא ֶלה ַה ָּבאים ֶאל־ ָּדויד ל ָ֣ציק ַלג ָ֣עוד ָּעצור מפני ָּש ָ֣אול ֶב ִ֑
וה ָּמה ַבגבורים עזרי ַהמל ָּח ָּ ָֽמה׃
ָ֣ 2נשקי ֶק ֶשת ַמימינים ו ַמׂשמאלים ָּ ָֽבא ָּבנים ו ַבחצים ַב ָּ ִ֑ק ֶשת מא ֵ֥חי
ָּשאול מבניָּ ָֽמן׃
ואל וָּ ֶפ ֶלט בנָ֣י
ָּ 3הראש אחי ֶעזֶ ר ויו ָּאש בני ַהש ָּמ ָּעָ֣ה ַהגב ָּעתי ויז ֵ֥
ַעז ָּ ִ֑מוֶ ת וב ָּר ָּכה ויהוא ָּהענת ָֽתי׃
4ו ָֽיש ַ ָֽמע ָּיה ַהגבעוני ג ֵ֥בור ַבשֹלשים ו ַעל־ ַהשֹל ָֽשים׃
5וירמ ָּיה ויַ חזיאל ויָ֣ ו ָּחנָּ ן ויוזָּ ָּבד ַהגד ָּר ָֽתי׃
ריפי׃
ֶ 6אלעו ַזי וירימות וב ַעל ָּיָ֣ה וש ַמריָּ הו וש ַפט ָּיהו ַהח ָֽ
יועזֶ ר ויָּ ָּשב ָּעם ַה ָּקר ָֽחים׃
ֶ 7אל ָּקנָּ ה וישיָּ הו וַ עזַ ראל ו ֶ
ן־הג ָֽדור׃
8ויועא ָּלה וז ַבד ָּיה בנֵ֥י יר ָּחם מ ַ
9ומן־ ַהגָּ די נבדלָ֣ ו ֶאל־ ָּדויד ַלמ ַצד מד ָּב ָּרה גב ָ֣רי ַה ַחיל ַאנשי ָּצ ָּבא
ל־ה ָּהרים
יהם וכצ ָּבאיֵ֥ם ַע ֶ
ַלמל ָּח ָּמה ער ֵ֥כי צ ָּנה וָּ ִ֑ר ַמח ופני ַאריה פנ ֶ
ל ַמ ָֽהר׃

ס

11עזֶ ר ָּה ִ֑ראש ע ַבדיָּ ה ַהשני ֱאלי ָּאב ַהשל ָֽשי׃
11מש ַמנָּ ה ָּהרביעי ירמָּיה ַהחמ ָֽשי׃
ַ 12ע ַתי ַהששי ֱאליאל ַהשב ָֽעי׃
יעי׃
13יָֽ ו ָּחנָּ ן ַהשמיני ֶאלזָּ ָּבד ַהתש ָֽ
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14ירמיָּ הו ָּהעׂשירי

ס

ַמכ ַב ַני ַעש ֵ֥תי ָּע ָּ ָֽׂשר׃

שי ַה ָּצ ָּ ִ֑בא ֶא ָּחד למ ָּאה ַה ָּק ָּטן ו ַהגָּ דול ל ָּ ָֽא ֶלף׃
ֵ֥ 15א ֶלה מבני־ ָּגד ָּרא ָ֣
ָ֣ 16א ֶלה הם א ֶשר ָּעברו ֶאת־ ַהיַ רדן ַב ָ֣ח ֶדש ָּהראשון ו ֵ֥הוא מ ַמלא
ל־הע ָּמקים ַלמז ָּרח ו ַל ַָֽמע ָּ ָֽרב׃
ת־כ ָּ ָ֣
ַעל־ ָּכל־גדי ָּ ִ֑תיו וַ יַבריחו ֶא ָּ

ס

ד־למ ָּצד ל ָּד ָֽויד׃
17וַ יָּ באו מן־בני בניָּ מן ָֽויהו ָּדה ַע ַ
אתם א ַלי ל ָּעזרני
אמר ָּל ֶהם אם־ל ָּש ִ֞לום ָּב ֶ
18וַ י ָ֣צא ָּדויד לפני ֶהם וַ יַ ַען וַ ָ֣י ֶ
מותני ל ָּצ ַרי בלא ָּח ָּמס ב ַכ ַפי י ֶַֽרא
יָֽהיֶ ה־לי על ֶיכם ל ָּבב ל ָּי ִַ֑חד ו ָֽאם־ל ַר ַ ָ֣
יוכח׃
ֹלהי אבותינו ו ַ ָֽ
ֱא ֵ֥

ס

19ו ָ֣רו ַח ָּלב ָּשה ֶאת־ע ָּמ ַׂשי ָ֣ראש ַה ָּשלושים לך ָּדויד ועמךָ֣ ֶבן־י ַשי
ֹלהיך וַ י ַקבלָ֣ם ָּדויד ַוַָֽֽיתנם
ָּשלום׀ ָּשלום לך ו ָּשלום ל ָ֣עז ֶרך ֵ֥כי עזָּ רך ֱא ֶ ִ֑
אשי ַהג ָֽדוד׃
ב ָּר ֵ֥

פ

21ו ָֽממנַ ִֶ֞שה נָּ פלָ֣ ו ַעל־ ָּדויד בבאו עם־פלשתים ַעל־ ָּשאול ַלמל ָּח ָּמה
ו ָ֣לא עזָּ ִ֑רם ָ֣כי בע ָּצה שלחהו ַסרני פלשתים לאמר ב ָּראשינו יפול
ֶאל־אד ָּנֵ֥יו ָּש ָֽאול׃
ידיעאל
21ב ֶלכ ָ֣תו ֶאל־ ָֽציק ַלג נָּ פלָ֣ ו ָּע ָּ ָ֣ליו׀ ָֽממנַ ֶשה ַעדנַ ח ויוזָּ ָּבד ו ָֽ
אשי ָּהא ָּלפים א ֶ ֵ֥שר למנַ ֶ ָֽשה׃
יכ ָ֣אל ויוזָּ ָּבד וֶ ֱאליהוא וצל ָּ ִ֑תי ָּר ֵ֥
ומ ָּ
22וה ָּמה ָּעזרו עם־ ָּדויד ַ ָֽעל־ ַהגדוד ָֽכי־ג ֵ֥בורי ַחיל כ ָּ ִ֑לם וַ יהיֵ֥ ו ָּׂשרים
ַב ָּצ ָּ ָֽבא׃
ֵ֚ 23כי ל ֶעת־יָ֣ ום ביום יָּ ֵ֥באו ַעל־ ָּדויד ל ָּעז ִ֑רו ַעד־ל ַמח ֶנֵ֥ה גָּ דול כ ַמחנֵ֥ה
ֹלהים׃
ֱא ָֽ
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ל־דויד ֶחב ִ֑רונָּ ה ל ָּה ִ֞סב
24וא ֶלה מספ ִ֞רי ָּראשי ֶ ָֽה ָּחלוץ ַל ָּצ ָּבא ָּ ֵ֥באו ַע ָּ
הוָֽה׃
ַמל ֵ֥כות ָּשאול א ָּליו כ ֵ֥פי י ָּ

ס

25בנָ֣י יהו ָּדה נׂש ֵ֥אי צ ָּנה וָּ ִ֑ר ַמח ש ֶשת א ָּלפים ושמו ֶ ֵ֥נה מאות חלו ֵ֥צי
ָּצ ָּ ָֽבא׃

ס

26מן־ב ָ֣ני שמעון גבורי ַחיל ַל ָּצ ָּבא שב ַ ֵ֥עת א ָּלפים ומ ָּ ָֽאה׃
27מן־בני ַהלוי ַאר ַ ֵ֥ב ַעת א ָּלפים ו ֵ֥שש מ ָֽאות׃

ס

ס

28ויהויָּ ָּדע ַהנָּ ָ֣גיד ל ַאה ִ֑רן ועמו שֹלֵ֥ ֶשת א ָּלפים וש ַ ֵ֥בע מ ָֽאות׃
29ו ָּצ ֵ֥דוק ַנ ַער ג ָ֣בור ָּ ִ֑חיל ובית־ ָּא ֵ֥ביו ָּׂשרים ֶעׂש ֵ֥רים וש ָּנַָֽֽים׃

ס

ס

31ומן־בני בניָּ מן א ֵ֥חי ָּשאול שֹלָ֣ ֶשת א ָּל ִ֑פים ו ַעד־הנָּ ה ַמרבי ָּתם שמרים
מש ֶמ ֶרת ֵ֥בית ָּש ָֽאול׃

ס

31ומן־ב ָ֣ני ֶאפ ַרים ֶעׂש ֵ֥רים ֶא ֶלף ושמו ֶ ָ֣נה מ ִ֑אות ג ָ֣בורי ַחיל ַאנ ֵ֥שי שמות
בותם׃
ל ֵ֥בית א ָּ ָֽ

ס

32ומחצי ַמ ָ֣טה מנַ ֶשה שמו ָּ ֵ֥נה ָּע ָּׂשר ָּ ִ֑א ֶלף א ֶשר נקבו בשמות ָּלבוא
ת־ד ָֽויד׃
ל ַהמ ֵ֥ליְך ֶא ָּ

ס

ׂשה יׂש ָּר ִ֑אל
33ומב ָ֣ני י ָּשש ָּכר יודעי בינָּ ה ַ ָֽלעתים ָּל ַד ַעת ַמה־יַ ע ֶ ָ֣
יהם׃
אתים ו ָּכל־אח ֶיהם ַעל־פ ֶ ָֽ
יהם ָּמ ַ
ָּראש ֶ ָ֣

ס

34מזב ִ֞לון יוצ ָ֣אי ָּצ ָּבא ערכי מל ָּח ָּמה ב ָּכל־כ ֵ֥לי מל ָּח ָּמה חמ ָ֣שים ָּ ִ֑א ֶלף
ו ַלעדר בלא־לֵ֥ב וָּ לָֽב׃

ס

35ומנַ פ ָּתלי ָּׂש ָ֣רים ָּ ִ֑א ֶלף וע ָּמ ֶהם בצ ָּ ָ֣נה וַ חנית שֹל ֵ֥שים ושב ָּעה ָּ ָֽא ֶלף׃
36ומן־ ַה ָּדני ער ָ֣כי מל ָּח ָּמה ֶעׂש ָֽרים־ושמו ָּ ֵ֥נה ֶא ֶלף ו ֵ֥שש מ ָֽאות׃
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37ומ ָּאשר יוצ ֵ֥אי ָּצ ָּבא ַלע ֵ֥רְך מל ָּח ָּמה ַאר ָּב ֵ֥עים ָּ ָֽא ֶלף׃

ס

ש ֶבט מנַ ֶשה בכל כלי צ ָּ ָ֣בא
38ומ ָ֣ע ֶבר ַליַ רדן מן־ ָּהראובני ו ַהגָּ די וַ ח ָ֣צי׀ ָ֣
מל ָּח ָּמה מ ָּ ֵ֥אה ו ֶעׂשרים ָּ ָֽא ֶלף׃
שי מל ָּח ָּמה עד ָ֣רי ַמע ָּר ָּכה בל ָּבב ָּשלם ָּבָ֣או ֶחברונָּ ה
ָּ 39כל־א ֶלה ַאנ ָ֣
ל־כל־יׂש ָּר ִ֑אל וגַ ם ָּכל־שרית יׂש ָּראל לֵ֥ב ֶא ָּחד
ת־דויד ַע ָּ
ל ַהמ ֵ֥ליְך ֶא ָּ
ת־ד ָֽויד׃
ל ַהמ ֵ֥ליְך ֶא ָּ
41וַ יהיו־ ָּשם עם־ ָּדויד יָּ ָ֣מים שלו ָּשה אכלים ושו ִ֑תים ָֽכי־ה ֵ֥כינו ָּל ֶהם
יהם׃
אח ֶ ָֽ
יאים ֶל ֶחם
41ו ַ ָ֣גם ַהק ָֽרובים־אלי ֶהם ַעד־י ָּׂשש ָּכר וזבלון ונַ פ ָּתלי מב ָ֣
ובפ ָּר ָ֣דים׀ וָֽ ַב ָּב ָּקר ַמא ָּכל ֶק ַמח דבלים וצמוָקים
ובג ַמ ָ֣לים ַ
מורים ַ
ַבח ָ֣
וב ָּ ֵָ֥קר וצאן ָּל ִ֑רב ֵ֥כי ׂשמ ָּחה ביׂש ָּר ָֽאל׃
ו ַ ָֽיַֽין־ו ֶש ֶמן ָּ

פ

1 13וַ יוָּ ַ ָ֣עץ ָּדויד עם־ ָּׂשרי ָּהא ָּלפים ו ַהמאות ל ָּכל־נָּ ָֽגיד׃
2וַ יא ֶמר ָּדויד ל ָ֣כל׀ ק ַ ָ֣הל יׂש ָּראל אם־עלי ֶכם טוב ומן־יהָּ ָ֣וה ֱאֹלהינו
ל־א ָ֣חינו ַהנש ָּארים בכל ַאר ָ֣צות יׂש ָּראל וע ָּמ ֶהם
נפר ָּצה נשל ִָּ֞חה ַע ַ
יהם וי ָּקבצו א ָֽלינו׃
ַהכהנֵ֥ים ו ַהלוים ב ָּע ָ֣רי מגרש ֶ ִ֑
ימי ָּש ָֽאול׃
3ונָּ ס ָּבה ֶאת־א ֵ֥רון ֱאֹלהינו א ִ֑לינו כי־ ֵ֥לא ד ַרשנהו ב ֵ֥
4וַ יאמ ֵ֥רו ָּ ָֽכל־ ַה ָּק ָּהל ַלע ָׂ֣שות ִ֑כן ָֽכי־יָּ ַ ֵ֥שר ַה ָּד ָּבר בעי ֵ֥ני ָּכל־ ָּה ָּ ָֽעם׃
5וַ יַ קהל ָּדויד ֶאת־ ָּכל־יׂש ָּראל מן־שי ֵ֥חור מצ ַרים ו ַעד־ל ָ֣בוא ח ָּ ִ֑מת
ל ָּהביא ֶאת־א ָ֣רון ָּה ֱאֹלהים מקר ַית י ָּע ָֽרים׃
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שר ליהו ָּ ִ֑דה
6וַ יַ ַעל ָּדויד ו ָּכל־יׂש ָּראל ַבע ָּל ָּתה ֶאל־קר ַ ֵ֥ית י ָּערים א ֶ ָ֣
ל ַהעלָ֣ ות מ ָּשם את ארון ָּה ֱאֹלהים׀ יהָּוה יו ֵ֥שב ַהכרובים א ֶשר־נק ָּ ֵ֥רא
ָֽשם׃
7וַ יַ רכיבו ֶאת־ארון ָּה ֱאֹלהים ַעל־עגָּ ָּ ָ֣לה ח ָּד ָּשה מבית אבינָּ ָּ ִ֑דב וע ָּ ָ֣זא
ו ַאחיו נהגים ָּבעגָּ ָּ ָֽלה׃
8ו ָּד ָ֣ויד ו ָּכל־יׂש ָּראל מ ַׂשחָקים לפ ֵ֥ני ָּה ֱאֹלהים ב ָּכל־ ִ֑עז ובשירים
ובכנרות ובנ ָּב ָ֣לים ובתפים ובמצל ַתים ו ַבחצצ ָֽרות׃
ת־ה ָּארון ֵ֥כי ָּ ָֽשמטו
9וַ יָּ באו ַעד־ ָ֣ג ֶרן כי ִ֑דן וַ יש ַלח עזָּ א ֶאת־יָּ דו ֶל ֱאחז ֶא ָּ ָ֣
ַה ָּב ָּ ָָֽקר׃
11וַ ָֽי ַחר־ ַאף יהוָּ ה בעזָּ א וַ יַ כהו ַעל א ֶשר־ ָּש ַ ֵ֥לח יָּ דו ַעל־ ָּה ָּא ִ֑רון וַ ָּ ֵ֥י ָּמת ָּשם
לפ ֵ֥ני ֱאֹל ָֽהים׃
הוה ֶפ ֶרץ בע ָּזִ֑א וַ יק ָּ ִ֞רא ַל ָּמקום ַההוא ֶפ ֶָ֣רץ
י־פ ַרץ י ָּ
11וַ ָ֣י ַחר ל ָּדויד ָֽכ ָּ
עזָּ א ַעד ַהיֵ֥ ום ַה ֶזָֽה׃
12וַ יי ָּרא ָּדויד ֶאת־ ָּ ָ֣ה ֱאֹלהים ַביֵ֥ ום ַההוא לא ִ֑מר ֵ֚היְך ָּא ָ֣ביא א ַלי את
א ֵ֥רון ָּה ֱאֹל ָֽהים׃
13ו ָֽלא־הסיר ָּדויד ֶאת־ ָּה ָּארון א ָּליו ֶאל־ ָ֣עיר ָּד ִ֑ויד וַ יַ טהו ֶאל־ ֵ֥בית
ד־אדם ַהג ָֽתי׃
ע ָֽב ֱ
ֹלשה ֳח ָּד ִ֑שים
14וַ י ֶשב ארון ָּה ֱאֹלהים עם־בית ע ֵ֥בד ֱאדם בביתו ש ָּ ָ֣
ר־לו׃
ת־כל־א ֶש ָֽ
ד־אדם ו ֶא ָּ
ת־בית ע ָֽב ֱ
הוה ֶא ֵ֥
וַ י ָּב ֶרְך י ָּ
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שי
ל־דויד וַ עצָ֣י א ָּרזים ו ָּח ָּר ָ֣
ְך־צר ַמל ָּאכים ֶא ָּ
1 14וַ יש ַלח חי ָּרם ֶ ָֽמ ֶל ֵ֥
קיר ו ָּח ָּרשי ע ִ֑צים לבנֵ֥ ות לו ָּ ָֽבית׃
2וַ יַָֽ֣ ַדע ָּדויד ָֽכי־ ֱהכינו יהָּוה ל ֶמ ֶלְך ַעל־יׂש ָּר ִ֑אל ָֽכי־נשאת ל ַמע ָּלה
ַמלכותו ַבעבור ַע ֵ֥מו יׂש ָּר ָֽאל׃

פ

ובנָֽ ות׃
ולד ָּדויד עוד ָּבנֵ֥ים ָּ
ירוש ָּלִ֑ם וַ י ֶ
3וַ י ַקח ָּד ֵ֥ויד עוד נָּ שים ב ָּ
שובב נָּ ָּתן
4וא ֶלה ש ָ֣מות ַהילודים א ֶ ֵ֥שר ָּהיו־לו בירו ָּש ָּ ִ֑לם ַש ָ֣מו ַע ו ָּ
ֹלמה׃
וש ָֽ
5ויב ָּ ֵ֥חר וֶ ֱאלישו ַע ו ֶאל ָּ ָֽפ ֶלט׃
6ו ֵ֥נגַ ּה ו ֶנ ֶפג ויָּ ָֽפי ַע׃
יפ ֶלט׃
7וֶ ֱאלי ָּש ָּ ֵ֥מע וב ֶעליָּ ָּדע וֶ ֱאל ָּ ָֽ
8וַ ישמ ָ֣עו פלשתים כי־נמ ַשח ָּדויד ל ֶמ ֶלְך ַעל־ ָּכל־יׂש ָּראל וַ יַ עלֵ֥ ו
ָּכל־פלשתים ל ַב ָ֣קש ֶאת־ ָּד ִ֑ויד וַ יש ַ ָ֣מע ָּדויד וַ יצא לפני ֶ ָֽהם׃
9ופלשתים ָּ ִ֑באו ַוַָֽֽיפשטו ב ֵ֥ע ֶמק ר ָּפ ָֽאים׃
11וַ יש ַאל ָּדויד באֹלהים לאמר ַה ֶ ָֽא ֱע ֶלה ַעל־פלשתיים ונ ַת ָּתם ביָּ ִ֑די
אמר לו יהוָּ ה עלה ונ ַתתים ביָּ ֶ ָֽדך׃
וַ י ֶ
אמר ָּדויד ָּפ ַרץ ָּ ָֽה ֱאֹלהים
11וַ יַ עלֵ֥ ו ב ַ ָֽב ַעל־פ ָּרצים וַ יַ כָ֣ם ָּ ָ֣שם ָּדויד וַ ָ֣י ֶ
ם־ה ָּמ ֵ֥קום ַההוא ַ ֵ֥ב ַעל
ֶאת־אוי ַבי ביָּ די כ ֶפ ֶָ֣רץ ָּ ִ֑מים ַעל־כן ָּ ָֽקראו ָֽש ַ
פ ָּר ָֽצים׃
אמר ָּדויד וַ י ָּשרפו ָּב ָֽאש׃
12וַ יַ ַעזבו־ ָּשם ֶאת־ ֱא ָֹֽלהי ֶ ִ֑הם וַ ָ֣י ֶ

פ

13וַ יסיפו עוד פלשתים ַוַָֽֽיפשטו ָּב ָֽע ֶמק׃
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יהם
14וַ יש ַאל עוד ָּדויד ָֽבאֹלהים וַ יא ֶמר לו ָּ ָֽה ֱאֹלהים ֵ֥לא ַ ָֽתע ֶלה ַ ָֽאחר ֶ ִ֑
את ָּל ֶהם מ ֵ֥מול ַהב ָּכ ָֽאים׃
וב ָּ
יהם ָּ ֵ֥
ָּהסב ָֽמעל ֶ
שי ַהב ָּכאים ָּאז ת ָ֣צא ַבמל ָּח ָּ ִ֑מה
15ויהי ָֽכ ָּשמע ִ֞ך ֶאת־קול ַהצ ָּע ָּדה ב ָּרא ָ֣
־מח ֵ֥נה פלש ָֽתים׃
ָֽכי־יָּ ָּצא ָּ ָֽה ֱאֹלהים ל ָּפנֶ יך ל ַהכות ֶאת ַ
ת־מחנָ֣ה פלשתים מגבעון
16וַ ַיָ֣ ַעׂש ָּדויד ַ ָֽכא ֶ ֵ֥שר צָּוהו ָּ ָֽה ֱאֹל ִ֑הים וַ יַ כו ֶא ַ
ד־גַָֽֽז ָּרה׃
ו ַע ָּ
17וַ י ֵ֥צא שם־ ָּדויד ב ָּכל־ ָּ ָֽהא ָּר ִ֑צות ַ ָֽויהָּוה נָּ ַ ֵ֥תן ֶאת־ ַפחדו ַעל־ ָּכל־ ַהגו ָֽים׃
1 15וַ ַ ָֽי ַעׂש־לֵ֥ ו ָּבתים ב ָ֣עיר ָּד ִ֑ויד וַ ָּי ֶכן ָּמקום ַ ָֽלא ָ֣רון ָּ ָֽה ֱאֹלהים וַ יֶ ט־לו
ָֽא ֶהל׃
ֵ֚ ָּ 2אז ָּא ַ ָ֣מר ָּדויד לא ָּלׂשאת ֶאת־א ָ֣רון ָּ ָֽה ֱאֹלהים כי אם־ ַהלו ִ֑ים כי־ ָּ ָ֣בם׀
ד־עולם׃
ָּ ָֽ
ָּב ַ ָ֣חר יהוָּ ה ָּל ִׂ֞שאת ֶאת־ארון יהָּוה וָֽ ל ָּשרתו ַע

ס

3וַ יַ ק ֵ֥הל ָּדויד ֶאת־ ָּכל־יׂש ָּראל ֶאל־י ָֽרו ָּש ָּ ִ֑לם ל ַהעלות ֶאת־א ָ֣רון יהוָּ ה
ֶאל־מקומו א ֶשר־ה ֵ֥כין ָֽלו׃
־הלויָֽם׃
4וַ יֶ ֱא ֵ֥סף ָּדויד ֶאת־ב ֵ֥ני ַ ָֽאהרן ו ֶאת ַ
5לבני ק ָּ ִ֑הת אורי ָ֣אל ַה ָּשר ו ֶא ָּחיו מ ָּ ֵ֥אה ו ֶעׂש ָֽרים׃

ס

6לבני מ ָּר ִ֑רי ע ָּׂש ָּיָ֣ה ַה ָּשר ו ֶא ָּחיו ָּמא ַ ֵ֥תים ו ֶעׂש ָֽרים׃
ֹלשים׃
7לבני גר ִ֑שום יו ָ֣אל ַה ָּשר ו ֶא ָּחיו מ ָּ ֵ֥אה וש ָֽ
8לבני ֱא ָֽלי ָּצ ָּ ִ֑פן ש ַ ָֽמע ָּ ֵ֥יה ַה ָּשר ו ֶא ָּ ֵ֥חיו ָּמא ָּ ָֽתים׃
9לבני ֶחב ִ֑רון ֱאלי ֵ֥אל ַה ָּשר ו ֶא ָּ ֵ֥חיו שמו ָֽנים׃

ס

ס

ס

ס

11לבני עזי ִ֑אל ַעמינָּ ָּ ָ֣דב ַה ָּשר ו ֶא ָּחיו מ ָּאה וש ֵ֥נים ָּע ָּ ָֽׂשר׃
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11וַ יק ָּ ָ֣רא ָּדויד ל ָּצ ֵ֥דוק ול ֶאביָּ ָּתר ַה ָֽכה ִ֑נים ו ַללוים ל ָֽאוריאל ע ָּׂשיָּ ה ויו ָ֣אל
ש ַ ָֽמעיָּ ה וֶ ֱאליאל ו ַעמינָּ ָּ ָֽדב׃
12וַ ָ֣יא ֶמר ָּל ֶהם ַא ֶתם ָּרא ֵ֥שי ָּה ָּאבות ַללו ִ֑ים ָֽהת ַקדשו ַא ֶ ָ֣תם וַ אחי ֶכם
ו ַ ָֽהעלי ֶתם ָ֣את ארון יהוָּ ה ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל ֶאל־הכינותי ָֽלו׃
י־לא ד ַרשנהו
הוה ֱאֹלהינו ָּבנו כ ֵ֥
13כי ל ַמ ָּב ֵ֥ראשו ָּנה ָ֣לא ַא ֶ ִ֑תם ָּפ ַרץ י ָּ
ַכמש ָּ ָֽפט׃
14וַ ָֽית ַקדשו ַהכהנים ו ַהלו ִ֑ים ל ַהעלות ֶאת־א ֵ֥רון יהָּוה ֱאֹל ֵ֥הי יׂש ָּר ָֽאל׃
15וַ יׂש ָ֣או ב ָֽני־ ַהלוים ֵ֚את א ָ֣רון ָּ ָֽה ֱאֹלהים ַכא ֶשר צָּ ֵ֥וה מ ֶשה כד ַ ָ֣בר יהָּ ִ֑וה
יהם׃
בכת ָּ ֵ֥פם ַבמטות על ֶ ָֽ

פ

16וַ ָ֣יא ֶמר ָּדויד ל ָּׂש ָ֣רי ַהלוים ל ַ ָֽהעמיד ֶאת־אחי ֶהם ַהמ ָ֣שררים
בכלי־שיר נ ָּב ֵ֥לים וכנרות ומצל ָּ ִ֑תים ַמשמי ֵ֥עים ל ָּה ָֽרים־בקול לׂשמ ָּ ָֽחה׃
פ

17וַ יַ ע ָ֣מידו ַהלוים ֵ֚את הי ָּ ָ֣מן ֶבן־יואל ומן־ ֶא ָּחיו ָּא ָּסף ֶבן־ ֶ ָֽב ֶרכ ָּ ִ֑יהו

ס

ומן־בני מ ָּררי אחי ֶהם אי ָּתן ֶבן־ ָֽקו ָּש ָּ ָֽיהו׃
יאל׀
18וע ָּמ ֶהם אחי ֶ ָ֣הם ַהמש ִ֑נים ז ַכריָּ הו בן ו ַיָֽעזיאל וש ָֽמ ָּירמות ויח ָ֣
ומתתיָּ הו וֶ ֱאליפלהו ומקניָּ הו וע ֵ֥בד
ומעׂשיָּ הו ַ
יאב ובנָּ יָּ הו ַ ָֽ
ועני ֱאל ָּ
ֱאדם ָֽויעיאל ַהשע ָֽרים׃
19ו ַהמ ָ֣שררים הי ָּ ֵ֥מן ָּא ָּסף ואי ָּ ִ֑תן במצל ַ ֵ֥תים נח ֶשת ל ַהש ָֽמי ַע׃
ומעׂש ָּיהו ובנָּ ָּיִ֑הו
יאב ַ
21וז ַכריָּ ה וַ עזיאל וש ָֽמ ָּירמות ָֽויחיאל וענָ֣י ֶו ֱָֽאל ָּ
בנ ָּבלים ַעל־ע ָּל ָֽמות׃

1894

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

21ו ַמתתָּיָ֣הו וֶ ֱא ָֽליפלהו ומקניָּ הו ועבָ֣ד ֱאדם ָֽויעיאל וַ עזַ ז ָּיִ֑הו בכנ ֵ֥רות
ל־השמינית לנַ ָֽצ ַח׃
ַע ַ
ר־הלוים ב ַמ ָּ ִ֑שא יָּ סר ַב ַמ ָּשא ֵ֥כי מבין ָֽהוא׃
22וכנַ נָּ ֵ֥יהו ַ ָֽׂש ַ
23ו ֶ ָֽב ֶרכיָּ ה ו ֶאל ָּקנָּ ה שערים ָּל ָּא ָֽרון׃
24וש ַבניָּ הו ויָֽ ו ָּש ָּפט ונ ַתנאל וַ ע ָּמ ַׂשי וז ַכריָּ הו ובנָּ ָּיהו ֶ ָֽו ֱאלי ֶעזֶ ר ַה ָ֣כהנים
ֹלהים ועבד ֱאדם ָֽויחיָּ ה שערים
ַמחצצרים ַבח ָ֣צצרות לפני א ָ֣רון ָּ ָֽה ֱא ִ֑
ָּל ָּא ָֽרון׃
25וַ י ֵ֥הי ָּדויד וזק ֵ֥ני יׂש ָּראל ו ָּׂש ָ֣רי ָּהא ָּל ִ֑פים ַה ָֽהלכים ָֽל ַהע ִ֞לות ֶאת־ארון
ד־אדם בׂשמ ָּ ָֽחה׃
ן־בית ע ָֽב ֱ
הוה מ ֵ֥
ברית־י ָּ

ס

ַ26וַָֽֽיהי ֶבע ָ֣זר ָּ ָֽה ֱאֹלהים ֶאת־ ַהלוים נׂשאי א ָ֣רון ברית־יהָּ ִ֑וה וַ יזב ֵ֥חו
ילים׃
־פרים ושב ָּ ֵ֥עה א ָֽ
שב ָּ ָֽעה ָּ
27ו ָּד ִ֞ויד מכר ָּ ָ֣בל׀ במ ָ֣עיל בוץ ו ָּכל־ ַהלוים ַהנׂש ָ֣אים ֶאת־ ָּה ָּארון
ל־דויד א ֵ֥פוד ָּ ָֽבד׃
ו ַהמ ָ֣שררים וכנַ ניָּ ה ַה ַ ֵ֥שר ַה ַמ ָּשא ַהמ ָֽשר ִ֑רים ו ַע ָּ
שופר
רועה וב ָ֣קול ָּ
28ו ָּכל ־יׂש ָּראל ַמעלים ֶאת־א ָ֣רון ברית־יהוָּ ה בת ָּ
ובחצצרות ובמצל ָּ ִ֑תים ַמשמעים בנ ָּבלים וכנ ָֽרות׃
ַ
ת־שאול נשק ָּ ָ֣פה׀
יכל ַב ָּ
־עיר ָּדוִ֑יד ומ ַ
29וַ יהי ארון ב ָ֣רית יהוָּ ה ָּבא ַעד ָ֣
ת־ה ֶמ ֶלְך ָּדויד מ ַר ָ֣קד ומ ַׂשחק וַ ֵ֥ת ֶבז לו בל ָּ ָֽבּה׃
ב ַעָ֣ד ַה ַחלון וַ ת ֶרא ֶא ַ

פ

1 16וַ יָּ ביאו ֶאת־א ָ֣רון ָּ ָֽה ֱאֹלהים וַ יַ ָ֣ציגו אתו ב ָ֣תוְך ָּהא ֶהל א ֶ ֵ֥שר ָּ ָֽנ ָּטה־לו
ֹלהים׃
ָּד ִ֑ויד וַ יַ קריבו עלֵ֥ ות וש ָּלמים לפנֵ֥י ָּה ֱא ָֽ
2וַ י ַ ָ֣כל ָּדויד מ ַהעלֵ֥ ות ָּהע ָּלה ו ַהש ָּל ִ֑מים וַ י ָּ ֵ֥ב ֶרְך ֶאת־ ָּה ָּעם ב ֵ֥שם יהָּ ָֽוה׃
1895

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

־ל ֶחם ו ֶאש ָּפר
3וַ י ַחלק ל ָּכל־ ָ֣איש יׂש ָּראל מאיש ו ַעד־א ָּ ִ֑שה לאיש כ ַכר ֶ
ישה׃
וַ אש ָּ ָֽ
4וַ י ִ֞תן לפני ארון יהָּוה מן־ ַהלוים מ ָּשר ִ֑תים ול ַהזכיר ולהו ָ֣דות ול ַהלל
יהוה ֱאֹל ֵ֥הי יׂש ָּר ָֽאל׃
ַל ָּ

פ

ומתתיָּ ה
ָּ 5א ָּ ֵ֥סף ָּהראש ומש ָ֣נהו ז ַכר ָּ ִ֑יה יעיאל וש ָֽמ ָּירמות ָֽויחיאל ַ
יאב ובנָּ יָּ הו ועבד ֱאדם ָֽויעיאל בכלי נ ָּבלים ובכנרות ו ָּא ָּסף
וֶ ֱאל ָּ
ַ ָֽבמצל ַ ֵ֥תים ַמש ָֽמ ַיע׃
ֹלהים׃
ית־ה ֱא ָֽ
6ובנָּ ָּ ֵ֥יהו ויַ חזיאל ַהכהנִ֑ים ַבחצצ ָ֣רות ָּתמיד לפני א ֵ֥רון בר ָּ
ַ 7ביָ֣ ום ַההוא ָּ ָ֣אז נָּ ַתן ָּדויד ָּבראש להדות ַליהָּ ִ֑וה ביַ ד־ ָּא ָּסף ו ֶא ָּ ָֽחיו׃

פ

יֹלתיו׃
הודיעו ָּב ַעמים על ָּ ָֽ
8הודו ַ ָֽליהוָּ ה קר ָ֣או בשמו ֵ֥
9שירו לו זַ מרו־לו ׂשיחו ב ָּכל־נפלא ָּ ָֽתיו׃
הוָֽה׃
שם ָּקדשו יׂש ַמח לב מ ַבק ֵ֥שי י ָּ
ָֽ 11הת ַ ָֽהללו ב ָ֣
11דרשו יהוָּ ה ועזו ַבק ֵ֥שו ָּפ ָּניו ָּת ָֽמיד׃
שר ָּע ָּׂשה מפ ָּתיו ומשפטי־ ָֽפיהו׃
12זכרו נפלא ָּתיו א ֶ ָ֣
יריו׃
ֵ֚ ֶ 13ז ַרע יׂש ָּר ָ֣אל ַעבדו בנֵ֥י יַ עקב בח ָּ ָֽ
ֵ֚ 14הוא יהָּ ָ֣וה ֱאֹלהינו ב ָּכל־ ָּה ָּא ֶרץ מש ָּפ ָּ ָֽטיו׃
עולם בריתו ָּד ָּ ֵ֥בר צָּוה ל ֶ ֵ֥א ֶלף ָֽדור׃
15זכרו ל ָּ
16א ֶשר ָּכ ַרת ֶאת־ ַאב ָּר ָּהם ושבו ָּעתו ליצ ָּ ָֽחק׃
17וַ יַ עמי ֶד ָּה ליַ עקב לחק ליׂש ָּראל ב ֵ֥רית עו ָּ ָֽלם׃
18לאמר לך ֶא ָ֣תן ֶ ָֽא ֶרץ־כנָּ ַען ֶח ֶבל נַ ח ַלת ֶ ָֽכם׃
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ָֽ 19בהיָֽ ות ֶכם מ ָ֣תי מס ָּפר כמ ַעט וגָּ ֵ֥רים ָּ ָֽבּה׃
21וַ ָֽית ַהלכו מגָ֣ וי ֶאל־גוי ומ ַממ ָּל ָּכה ֶאל־ ַ ֵ֥עם ַא ָֽחר׃
וכח על ֶיהם מ ָּל ָֽכים׃
21לא־הני ַח לאיש ל ָּעש ָּקם וַ יֵ֥ ַ
ָֽ ַ 22אל־תגעו במשי ָּחי ובנבי ַאי ַאל־ ָּת ָֽרעו׃

פ

23שירו ַ ָֽליהוָּ ה ָּכל־ ָּה ָּא ֶרץ ַבש ֵ֥רו מיָֽ ום־ ֶאל־יום ישו ָּע ָֽתו׃
ל־ה ַעמים נפלא ָּ ָֽתיו׃
ַ 24ספרו ַבגוים ֶאת־כבודו ב ָּכ ָּ
25כי גָּ דול יהָּוה ומה ָּלל מאד ונו ָּ ֵ֥רא הוא ַעל־ ָּכל־ ֱאֹל ָֽהים׃
26כי ָּכל־ ֱאֹלהי ָּה ַעמים ֱאלילים וַ יהָּוה ָּש ַ ֵ֥מים ָּע ָּ ָֽׂשה׃
27הוד ו ָּה ָּדר ל ָּפנָּ יו ֵ֥עז ו ֶחדָּוה במק ָֽמו׃
ָּ 28הבו ַ ָֽליהוָּ ה משפ ָ֣חות ַעמים ָּה ֵ֥בו ַליהָּוה ָּכ ֵ֥בוד וָּ ָֽעז׃
יהוה
ובאו ל ָּפנָּ יו הש ַתחוֵ֥ ו ַל ָּ
יהוה כ ָ֣בוד ש ִ֑מו ׂשאו מנ ָּחה ָ֣
ָּ 29ה ֵ֥בו ַל ָּ
ת־ק ֶדש׃
ב ַהד ַר ָֽ
31חילו מל ָּפנָּ יו ָּכל־ ָּה ָּא ֶרץ ַאף־ת ֵ֥כון תבל ַבל־ת ָֽמוט׃
הוֵ֥ה ָּמ ָּ ָֽלְך׃
31יׂשמחו ַה ָּש ַמים ו ָּת ָ֣גל ָּה ָּא ֶרץ ויאמ ֵ֥רו ַבגוים י ָּ
32יר ַעם ַהיָּ ם ומלואו יַ עֹלֵ֥ ץ ַה ָּש ֶדה ו ָּכל־א ֶשר־ ָֽבו׃
ת־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ֵ֥ ָּ 33אז י ַרננו ע ָ֣צי ַהיָּ ִ֑ ַער מלפנָ֣י יהוָּ ה כי־ ָּבא לש ֵ֥פוט ֶא ָּ
34הודו ַליהוָּ ה ָ֣כי טוב ֵ֥כי לעו ָּלם ַחס ָֽדו׃
ן־הגויִ֑ם להדות
ֹלהי ישענו ו ַקב ֵ֥צנו ו ַהצילנו מ ַ
35ואמרו הושיענו ֱא ָ֣
שם ָּקד ֶשך להש ַתב ַח בתה ָּל ֶ ָֽתך׃
ל ָ֣
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ל־ה ָּעם
ָּ 36ברוְך יהוָּ ה ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל מן־ ָּהעו ָּלם ו ַ ָ֣עד ָּהע ָּ ִ֑לם וַ יאמרו ָּכ ָּ
יהוָֽה׃
ָּאמן ו ַהלל ַ ָֽל ָּ

פ

37וַ ַ ָֽיעזָּ ב־ ָּשם לפני א ָ֣רון ברית־יהוָּ ה ל ָּא ָּסף ול ֶא ָּ ִ֑חיו ל ָּש ִ֞רת לפני ָּה ָּארון
ָּתמיד לד ַבר־יֵ֥ ום ביו ָֽמו׃
מונִ֑ה ועבד ֱאדם ֶבן־ידיתון וח ָּסה
38וע ֵ֥בד ֱאדם וַ אחי ֶהם ש ָ֣שים וש ָּ
לשע ָֽרים׃
39ו ָ֣את׀ ָּצ ָ֣דוק ַהכהן ו ֶא ָּחיו ַה ָ֣כהנים לפני מש ַ ָ֣כן יהָּ ִ֑וה ַב ָּב ָּמה א ֶ ֵ֥שר
בגב ָֽעון׃
ָֽ 41ל ַהעלות עלות ַליהוָּ ה ַעל־מז ַבח ָּהע ָּלה ָּתמיד ַל ָ֣ב ֶקר ו ָּל ָּ ִ֑ע ֶרב
ול ָּכל־ ַה ָּכתוב בתו ַ ָ֣רת יהוָּ ה א ֶ ֵ֥שר צָּוה ַעל־יׂש ָּר ָֽאל׃
41וע ָּמ ֶהם הי ָּ ָ֣מן ָֽוידותון וש ָּאר ַהברורים א ֶ ֵ֥שר נקבו בש ִ֑מות להדות
עולם ַחס ָֽדו׃
ַ ָֽליהוָּ ה ֵ֥כי ל ָּ
ימן ָֽוידותון חצצרות ומצל ַתים ל ַמשמיעים וכלי ָ֣שיר
42וע ָּמ ֶהם ה ָּ
ֹלהים ובנֵ֥י ידותון ַל ָּ ָֽש ַער׃
ָּה ֱא ִ֑
43וַ יל ֵ֥כו ָּכל־ ָּה ָּעם ָ֣איש לבי ִ֑תו וַ י ֵ֥סב ָּדויד ל ָּב ֵ֥רְך ֶאת־בי ָֽתו׃

פ

1 17וַ יהי ַכא ֶשר יָּ ַ ֵ֥שב ָּדויד בבי ִ֑תו וַ יא ֶמר ָּדויד ֶאל־נָּ ָּ ָ֣תן ַהנָּ ביא הנה
יעות׃
הוה ַ ֵ֥ת ַחת יר ָֽ
ָּאנכי יושב ב ָ֣בית ָּ ָֽהא ָּרזים וַ א ֵ֥רון ברית־י ָּ
2וַ יא ֶמר נָּ ָּתן ֶאל־ ָּדויד כל א ֶ ֵ֥שר ָֽבל ָּבבך ע ִׂ֑שה ֵ֥כי ָּה ֱאֹלהים ע ָּ ָֽמְך׃

ס

אמר׃
ַ3וַָֽֽיהי ַב ַ ָ֣לי ָּלה ַה ִ֑הוא וַ יהי ד ַבר־ ֱאֹלהים ֶאל־נָּ ָּתן ל ָֽ
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4לְך ו ָּא ַמר ָּת ֶאל־ ָּד ָ֣ויד ַעבדי כה ָּא ַ ָ֣מר יהָּ ִ֑וה ֵ֥לא ַא ָּתה תבנֶ ה־ ֵ֥לי ַה ַבית
ָּל ָּ ָֽש ֶבת׃
ָ֣ 5כי לא יָּ ַשבתי ב ַבית מן־ ַהיום א ֶשר ֶה ֱעליתי ֶאת־יׂש ָּראל ַעד ַהיָ֣ ום
ַה ֶ ִ֑זה ָּ ָֽו ֶאה ֶיה מ ֵ֥א ֶהל ֶאל־א ֶהל וממש ָּ ָֽכן ׃
ת־א ַחד שפ ָ֣טי
6ב ֵ֥כל א ֶ ָֽשר־הת ַה ַלכתי ב ָּכל־יׂש ָּראל ה ָּד ָּ ָ֣בר ד ַברתי ֶא ַ
יתם לי ֵ֥בית
אמר ָּל ָּמה לא־בנ ֶ ֵ֥
ת־עמי ל ִ֑
יׂש ָּראל א ֶ ֵ֥שר צויתי לר ֵ֥עות ֶא ַ
א ָּר ָֽזים׃
7ו ַע ָּתה ָֽכה־תא ִַ֞מר ל ַעב ָ֣די ל ָּדויד

ס

כה ָּא ַמר יהָּ ָ֣וה צ ָּבאות אני

ן־אחרי ַה ִ֑צאן להיָ֣ ות נָּ גיד ַעל ַע ֵ֥מי יׂש ָּר ָֽאל׃
ן־הנָּ וֶ ה ָֽמ ַ
ל ַקחתיך מ ַ
שר ָּה ַלכ ָּת וָּ ַאכ ֵ֥רית ֶאת־ ָּכל־אוי ֶביך מ ָּפ ֶ ִ֑ניך
ָֽ ָּ8ו ֶאה ֶי ָ֣ה עמך בכל א ֶ ָ֣
ו ָּעׂשי ָֽתי לך שם כ ֵ֥שם ַהגדולים א ֶ ֵ֥שר ָּב ָּ ָֽא ֶרץ׃
9ו ַׂשמ ָ֣תי ָּמקום ל ַעמי יׂש ָּראל ונ ַטעתיהו ו ָּש ַ ָ֣כן ַתח ָּתיו ו ֵ֥לא יר ַגז ִ֑עוד
אשונָֽה׃
ָּ
־עו ָּלה ל ַבלתו ַכא ֶשר ָּבר
ולא־יוסיפו בני ַ
ל־ע ָ֣מי יׂש ָּראל והכ ַנעתי
11ולמיָּ מים א ֶשר צויתי ָֽשפטים ַע ַ
הוָֽה׃
ת־כל־אוי ֶבִ֑יך וָּ ַאגָ֣ד ָּלְך ַובית יָֽבנֶ ה־לךֵ֥ י ָּ
ֶא ָּ
יָּמיך ָּל ֶל ֶָ֣כת עם־אב ֶתיך וַ ה ָָֽקימותי ֶ ָֽאת־זַ רעך ַאח ֶריך
11ו ָּהיָּ ה ָֽכי־ ָּמלאו ֶ
כותו׃
ת־מל ָֽ
א ֶ ֵ֥שר יה ֶיה מ ָּב ֶנִ֑יך וַ הכינותי ֶא ַ
ד־עולם׃
ָּ ָֽ
ֵ֥ 12הוא יבנֶ ה־לי ָּ ִ֑בית וכנַ נ ֵ֥תי ֶאת־כסאו ַע
שר
א־א ָ֣סיר ָֽמעמו ַכא ֶ ָ֣
13אני ֶ ָֽאהיֶ ה־לָ֣ ו ל ָּאב והוא ָֽיהיֶ ה־ ָ֣לי ל ִ֑בן ו ַחסדי ל ָּ
הסירותי מא ֶ ֵ֥שר ָּה ָּיה ל ָּפ ֶנָֽיך׃
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עולִ֑ם וכסאו יהיֶ ֵ֥ה נָּ כון
ד־ה ָּ
יתי וב ַמלכותי ַע ָּ
14ו ַ ָֽהע ַמדתיהו בב ֵ֥
ד־עולם׃
ָּ ָֽ
ַע
15ככל ַהד ָּב ָ֣רים ָּהא ֶלה וככל ֶה ָּחזָ֣ ון ַה ֶ ִ֑זה כן ד ֶ ֵ֥בר נָּ ָּתן ֶאל־ ָּד ָֽויד׃

פ

16וַ יָּ בא ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּדויד וַ י ֶשב לפ ָ֣ני יהָּ ִ֑וה וַ יא ֶמר ָֽמי־א ִ֞ני יהָּוה ֱאֹלהים ו ָ֣מי
ביתי ֵ֥כי הביא ַתני ַעד־ה ָֹֽלם׃
יתני
17וַ תק ַטן זאת בעינֶ יך ֱאֹלהים וַ ת ַד ֵ֥בר ַעל־ ָֽבית־ ַעבדך למ ָּר ִ֑חוק ורא ַ
ֹלהים׃
הוֵ֥ה ֱא ָֽ
כתור ָּה ָּא ָּדם ַ ָֽה ַמע ָּלה י ָּ
ת־עבדךֵ֥
ת־עב ֶ ִ֑דך ו ַא ָּתה ֶ ָֽא ַ
ַ 18מה־יוסיף ֵ֥עוד ָּדויד א ֶליך ל ָּכ ָ֣בוד ֶא ַ
יָּ ָּ ָֽדע ָּת׃
דולה ַה ִ֑זאת להד ַיע
ל־הג ָּ
ית ֵ֥את ָּכ ַ
19יהוָּ ה ַבעבור ַעבדך וָֽ כלבך ָּעׂש ָּ
ל־הגד ָֽלות ׃
ת־כ ַ
ֶא ָּ
ר־ש ַמענו ב ָּאזנָֽינו׃
21יהוָּ ה ָ֣אין ָּכמוך ו ֵ֥אין ֱאֹלהים זו ָּל ֶ ִ֑תך ב ֵ֥כל א ֶש ָּ
21ומי כ ַעמךָ֣ יׂש ָּראל גֵ֥ וי ֶא ָּחד ָּב ָּ ִ֑א ֶרץ א ֶשר ָּה ַלְך ָּה ֱאֹלהים לפדות לָ֣ ו
ית
ר־פ ֵ֥ד ָּ
ָּעם ָּלׂשום לך ֵ֚שם גדלָ֣ ות ונ ָּראות לגָּ רש מפני ַעמך א ֶש ָּ
ממצ ַרים גויָֽם׃
ֵ֥ית ָּל ֶהם
22וַ תתן ֶאת־ ַעמך יׂש ָּראל׀ לך ל ָּעם ַעד־עו ָּ ִ֑לם ו ַא ָּ ָ֣תה יהוָּ ה ָּהי ָּ
אֹלהים׃
ל ָֽ
ד־עולִ֑ם
ָּ
23ו ַע ָּ ָ֣תה יהוָּ ה ַה ָּד ָּבר א ֶשר ד ַבר ָּת ַ ָֽעל־ ַעבדך ו ַעל־ביתו י ָּאמן ַע
וַ עׂשה ַכא ֶ ֵ֥שר ד ַ ָֽבר ָּת׃
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ֹלהי יׂש ָּראל
הוה צ ָּבאות ֱא ָ֣
ד־עולם לאמר י ָּ
ָּ
24ו ָֽי ָּאמן ויג ַדל שמך ַע
ית־ד ֵ֥ויד ַעבדך נָּ ֵ֥כון ל ָּפ ֶנָֽיך׃
ֱאֹלהים ליׂש ָּר ִ֑אל וב ָּ
ָ֣ 25כי׀ ַא ָּ ָ֣תה ֱאֹל ַהי גָּ לי ָּת ֶאת־ ָ֣אזֶ ן ַעבדך לבנֵ֥ ות לו ָּ ִ֑בית ַעל־כן ָּמ ָּ ָ֣צא
ַעבדך להת ַפלל ל ָּפ ֶנָֽיך׃
טובה ַה ָֽזאת׃
ל־עבדך ַה ָּ
26ו ַע ָּ ָ֣תה יהוָּ ה ַא ָּתה־הוא ָּה ֱאֹל ִ֑הים וַ ת ַדבר ַ ָֽע ַ
י־א ָּתה
עולם ל ָּפ ֶנִ֑יך ָֽכ ַ
הואל ָּת ל ָּברְך ֶאת־בָ֣ית ַעבדך להיֵ֥ ות ל ָּ
27ו ַע ָּתה ַ
עולם׃
יהוָּ ה ב ַרכ ָּת ומב ָּרְך ל ָּ ָֽ

פ

1 18וַ יהי ַאחרי־כן וַ ַ ֵ֥יְַֽך ָּדויד ֶאת־פלשתים וַ יַ כני ִ֑עם וַ י ַקח ֶאת־ ַגֵ֥ת
יה מ ַיֵ֥ד פלש ָֽתים׃
ובנ ֶת ָּ
2וַ ַיְַֽך ֶאת־מו ָּ ִ֑אב וַ יהיו מו ָּאב ע ָּב ָ֣דים ל ָּדויד נׂשאי מנ ָּ ָֽחה׃
ְך־צובה ח ָּ ִ֑מ ָּתה ב ֶלכתו ל ַה ֵ֥ציב יָּ דו
ָּ
3וַ ַ ֵ֥יְַֽך ָּדויד ֶאת־ה ַדד ֶ ֵ֥עזֶ ר ֶ ָֽמ ֶל
ָֽבנ ַהר־פ ָּ ָֽרת׃
4וַ ילכד ָּדויד מ ֶמנו ֶ ָ֣א ֶלף ֶר ֶכב ושב ַעת א ָּלפים ָּ ָֽפ ָּרשים ו ֶעׂש ֵ֥רים ֶא ֶלף
יותר מ ֶמנו ֵ֥מ ָּאה ָּ ָֽר ֶכב׃
ל־ה ֶר ֶכב וַ ֵ֥
ת־כ ָּ
ָ֣איש ַרג ִ֑לי וַ י ַעקר ָּדויד ֶא ָּ
צובה וַ ַיְַֽך ָּדויד ַבא ָּרם
5וַ יָּ בא א ַ ָ֣רם ַדר ֶמ ֶׂשק ַלעזור ַלה ַדד ֶעזֶ ר ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּ ִ֑
ֶעׂש ָֽרים־וש ַנֵַֽ֥ים ֶא ֶלף ָֽאיש׃
6וַ ָּי ֶׂשם ָּדויד ַבא ַ ָ֣רם ַדר ֶמ ֶׂשק וַ יהי א ָּרם ל ָּדויד ע ָּבדים נׂש ָ֣אי מנ ָּ ִ֑חה
ושע יהוָּ ה ל ָּדויד בכל א ֶ ֵ֥שר ָּה ָּ ָֽלְך׃
וַ י ַ
שר ָּהיו ַעל ַעב ָ֣די ה ַדד ָּ ִ֑עזֶ ר וַ יביאם
7וַ י ַ ָ֣קח ָּדויד ֵ֚את של ָ֣טי ַהזָּ ָּהב א ֶ ָ֣
רוש ָּ ָֽלם׃
י ָּ
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8ומטב ַחת ומכון ָּע ָ֣רי ה ַדד ֶעזֶ ר ָּל ַ ֵָ֥קח ָּדויד נח ֶשת ַר ָּבָ֣ה מ ִ֑אד ָּבָּ֣ה׀
ת־ה ַעמודים ואת כלֵ֥י ַהנ ָֽח ֶשת׃
ת־ים ַהנח ֶשת ו ֶא ָּ ָֽ
ָּע ָּ ָׂ֣שה שֹלמה ֶא ָּ

פ

ת־כל־חיל ה ַדד ֶ ֵ֥עזֶ ר
9וַ יש ַמע תעו ֶ ָ֣מ ֶלְך ח ָּ ִ֑מת ֵ֚כי ה ָּכָ֣ה ָּדויד ֶא ָּ
ְך־צובה׃
ָּ ָֽ
ֶ ָֽמ ֶל
ְך־דויד לש ָּאול־ לו ל ָּשלום וָֽ ל ָּברכו
ל־ה ֶ ָֽמ ֶל ָּ
11וַ יש ַ ָ֣לח ֶאת־ה ָֽדו ָּרם־בנָ֣ ו ֶא ַ
ַעל א ֶשר נל ַחם ַבה ַדד ֶעזֶ ר וַ יַ כהו כי־איש מלח ֵ֥מות תעו ָּה ָּיָ֣ה ה ַדד ָּ ִ֑עזֶ ר
וכל כלי זָּ ָּ ֵ֥הב וָּ ֶכ ֶסף ונ ָֽח ֶשת׃
11גַ ם־א ָּתם הק ִ֞דיש ַה ֶמ ֶלְך ָּדויד ַליהוָּ ה עם־ ַה ֶכ ֶסף ו ַהזָּ ָּהב א ֶ ֵ֥שר נָּ ָּׂשא
ומע ָּמ ָֽלק׃
מואב ומבנָ֣י ַעמון ומפלשתים ָֽ
מ ָּכל־ ַהגו ִ֑ים ָֽמ ֱאדום ומ ָּ
מונֵ֥ה ָּע ָּׂשר ָּ ָֽא ֶלף׃
ת־אדום בגָ֣יא ַה ֶמ ַלח ש ָּ
12ו ַאב ַ ָ֣שי ֶבן־צרויָּ ה ה ָּכה ֶא ֱ
ושע יהוָּ ה
ל־אדום ע ָּב ָ֣דים ל ָּדוִ֑יד וַ י ַ
13וַ ָּי ֶׂשם ֶ ָֽב ֱאדום נציבים וַ יהיֵ֥ ו ָּכ ֱ
ת־דויד בכל א ֶ ֵ֥שר ָּה ָּ ָֽלְך׃
ֶא ָּ
14וַ ימֹלֵ֥ ְך ָּדויד ַעל־ ָּכל־יׂש ָּר ִ֑אל וַ יהי ע ֶׂשה מש ָּ ֵ֥פט וצ ָּדָ ָּקה ל ָּכל־ ַע ָֽמו׃
15ויו ָּ ֵ֥אב ֶבן־צרו ָּיה ַעל־ ַה ָּצ ָּ ִ֑בא ויהו ָּש ָּ ֵ֥פט ֶבן־אחילוד ַמז ָֽכיר׃
סופר׃
ן־אב ָּיָּתר כהנִ֑ים ו ַשו ָּשא ָֽ
16ו ָּצדוק ֶבן־אחיטוב וַ אבי ֶ ֵ֥מ ֶלְך ֶב ֶ
י־ד ֵ֥ויד ָּהראשנים ליַ ֵ֥ד
17ובנָּ יָּ הו ֶבן־י ָ֣הויָּ ָּדע ַעל־ ַהכרתי ו ַהפל ִ֑תי ובנ ָּ
ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃

פ

י־ע ִ֑מון וַ ימֹלֵ֥ ְך בנו ַתח ָּ ָֽתיו׃
1 19וַ יהי ַאחרי־כן וַ יָּ ָּמת נָּ ָּחש ֶ ָ֣מ ֶלְך בנ ַ
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2וַ יא ֶמר ָּדויד ֶ ָֽא ֱע ֶׂשה־ ֶ ָ֣ח ֶסד׀ עם־ ָּחנָ֣ ון ֶבן־נָּ ָּחש ָֽכי־ ָּע ָּׂשה ָּאביו עמי ֶח ֶסד
ל־א ֶרץ
ל־א ִ֑ביו וַ יָּ באו ַעבדי ָּדויד ֶא ֶ
וַ יש ַ ֵ֥לח ָּדויד ַמל ָּאכים לנַ ח ָ֣מו ַע ָּ
ל־חנון לנַ ח ָֽמו׃
בני־ ַעמון ֶא ָּ
ת־אביך בעינֶ יך
3וַ יאמרו ָּׂשרי בני־ ַעמון ל ָּחנון ַ ָֽהמ ַכבד ָּדויד ֶא ָּ
י־ש ַ ֵ֥לח לך מנַ ח ִ֑מים הלא ַבעבור ַלחקר ו ַלהפְך ול ַרגל ָּה ָּא ֶרץ ָּ ֵ֥באו
ָֽכ ָּ
ע ָּב ָּדיו א ֶ ָֽליך׃

פ

ת־מדו ֶיהם ַבחצי
4וַ י ַקח ָּחנון ֶאת־ ַעבדי ָּדויד ַוַָֽֽיגַ לחם וַ יכרת ֶא ַ
ד־המפ ָּׂש ָּ ִ֑עה ַוַָֽֽי ַשל ָֽחם׃
ַע ַ
י־היֵ֥ ו ָּהאנָּ שים
אתם כ ָּ
ל־האנָּ שים וַ יש ַלָ֣ח לק ָּר ָּ
5וַ ילכו וַ יַ גידו ל ָּדויד ַע ָּ ָֽ
אמר ַה ֶמ ֶלְך ש ָ֣בו ָֽבירחו ַעד א ֶשר־י ַצ ַ ֵ֥מח ז ַקנ ֶכם
נכ ָּל ָ֣מים מ ִ֑אד וַ י ֶ
ו ַשב ֶ ָֽתם׃
6וַ יראו ב ָ֣ני ַעמון ֵ֥כי ָֽהת ָּבאשו עם־ ָּד ִ֑ויד וַ יש ַ ָ֣לח ָּחנון ובני ַעמון ֶ ָ֣א ֶלף
צובה ֶר ֶכב
ר־כ ֶסף לׂש ָ֣כר ָּל ֶהם מן־א ַרם נַ ה ַרים ומן־א ַרם ַמע ָּכה ומ ָּ
כ ַכ ֶ
ופ ָּר ָֽשים׃
ָּ
7וַ יׂשכ ָ֣רו ָּל ֶהם שנַ ים ושֹלשים ֶא ֶלף ֶר ֶכב ו ֶאת־ ֶמ ֶלְך ַמע ָּכה ו ֶאת־ ַעמו
יהם וַ יָּבאו ַלמל ָּח ָּ ָֽמה׃
וַ יָּ באו ַוַָֽֽיַ חנו לפנָ֣י מיד ָּ ִ֑בא ובנָ֣י ַעמון נֶ ֶאספו מ ָּעָ֣ר ֶ
בורים׃
8וַ יש ַמע ָּד ִ֑ויד וַ יש ַלח ֶאת־יו ָּאב ו ֵ֥את ָּכל־ ָּצ ָּבא ַהג ָֽ
ר־באו
9וַ יצאו ב ָ֣ני ַעמון וַ יַ ָֽ ַער ֵ֥כו מל ָּח ָּמה ֶ ָ֣פ ַתח ָּה ִ֑עיר ו ַהמ ָּל ָ֣כים א ֶש ָּ
ל ַב ָּדם ַב ָּש ֶ ָֽדה׃
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11וַ ַיַָֽ֣רא יו ָּאב ָֽכי־ ָּהי ָּתה פני־ ַהמל ָּח ָּמה א ָּליו ָּפ ָ֣נים ו ָּא ִ֑חור וַ יב ַחר
מ ָּכל־ ָּבחור ביׂש ָּראל ַוַָֽֽיַ ערְך לק ַ ֵ֥ראת א ָּ ָֽרם׃
11ואת יֶ ָ֣ ֶתר ָּה ָּעם נָּ ַתן ב ַיד ַאב ַ ָ֣שי ָּא ִ֑חיו וַ ַי ַָ֣ערכו לק ַראת בנֵ֥י ַע ָֽמון׃
12וַ יא ֶמר אם־ ֶת ֱח ַזק מ ֶמני א ָּרם ו ָּה ֵ֥יי ָּת לי לתשו ָּ ִ֑עה

ס

ואם־ב ֵ֥ני ַעמון

הושע ָֽתיך׃
ֶ ָֽי ֶחז ֵ֥קו ממך ו ַ
13ח ַזק ו ָֽנת ַחז ָּקה ב ַעד־ ַעמנו וב ַעד ָּע ָ֣רי ֱאֹל ִ֑הינו ַ ָֽויהוָּ ה ַה ֵ֥טוב בעי ָּניו
יַ ע ֶ ָֽׂשה׃
14וַ יגַ ש יו ָּאב ו ָּה ָּעם א ֶשר־עמו לפ ֵ֥ני א ָּרם ַלמל ָּח ָּ ִ֑מה וַ יָּ נוסו מ ָּפ ָּ ָֽניו׃
15ובני ַעמון ָּראו כי־ ָּ ָ֣נס א ָּרם וַ יָּ נָ֣ וסו גַ ם־הם מפני ַאב ַ ָ֣שי ָּאחיו וַ יָּבאו
רוש ָּ ָֽלם׃
יואב י ָּ
ָּה ִ֑ע ָּירה וַ ֵ֥יָּבא ָּ

פ

יוציאו ֶאת־א ָּרם
16וַ ַיַָֽ֣רא א ָּרם ָ֣כי נגפו לפ ָ֣ני יׂש ָּראל ַוַָֽֽישלחו ַמל ָּאכים וַ ָ֣
יהם׃
שופְך ַׂשר־צ ָּ ֵ֥בא ה ַדד ֶעזֶ ר לפנ ֶ ָֽ
א ֶשר מע ֶָ֣בר ַהנָּ ָּ ִ֑הר ו ַ
17וַ י ַ ָ֣גד ל ָּדויד וַ יֶ ֱאסף ֶאת־ ָּכל־יׂש ָּראל וַ יַ ע ָ֣בר ַהיַ רדן וַ יָּ ָ֣בא אל ֶהם ַוַָֽֽיַ ערְך
אל ֶ ִ֑הם וַ יַ ערְך ָּדויד לק ַראת א ָּרם מל ָּח ָּמה וַ י ָָּֽלחמו ע ָֽמו׃
18וַ ָּיָ֣נָּ ס א ָּרם מלפנָ֣י יׂש ָּראל וַ יַ הרג ָּדויד מא ָּרם שב ַעת א ָּלפים ֶר ֶכב
ר־ה ָּצ ָּבא ה ָֽמית׃
שופְך ַ ָֽׂש ַ
ו ַאר ָּב ֵ֥עים ֶא ֶלף ָ֣איש ַרג ִ֑לי ואת ַ ֵ֥
ם־דויד
19וַ יר ִ֞או ַעב ָ֣די ה ַדד ֶעזֶ ר כי נגפו לפנָ֣י יׂש ָּראל וַ יַ ש ֵ֥לימו ע ָּ
י־עמון ָֽעוד׃
הוש ַיע ֶאת־בנ ַ
א־א ָּ ָ֣בה א ָּרם ל ֵ֥
וַ ַי ַָֽעבדִ֑הו ול ָּ
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1 20וַ יהי לעת תשו ַבת ַה ָּשנָּ ה ל ָ֣עת׀ ָ֣צאת ַהמ ָּלכים וַ ינ ַ ָ֣הג יו ָּאב
־א ֶרץ ב ָֽני־ ַעמון וַ יָּ בא וַ ָּיָ֣ ַצר ֶאת ַ־ר ָּבה
ֶאת־חיל ַה ָּצ ָּבא וַ יַ ש ָ֣חת׀ ֶאת ֶ ָ֣
ת־ר ָּבה וַ ֶי ֶָֽהר ֶ ָֽס ָּה׃
יואב ֶא ַ
שב בי ָֽרו ָּש ָּ ִ֑לם וַ ַ ֵ֥יְַֽך ָּ
ו ָּדויד י ָ֣
2וַ י ַ ָ֣קח ָּד ָ֣ויד ֶאת־ע ֶ ָֽט ֶרת־ ַמל ָּכם מ ַעל ראשו ַוַָֽֽימ ָּצ ָּ ָ֣אּה׀ מש ַ ָָ֣קל כ ַכר־זָּ ָּהב
ל־ראש ָּדוִ֑יד וש ַ ֵ֥לל ָּהעיר הוציא ַהר ֵ֥בה מ ָֽאד׃
ובּה ֶ ָ֣א ֶבן י ָּק ָּרה וַ תהי ַע ָ֣
ָּ
ובמגרות
ובחריצי ַה ַברזֶ ל ַ
3ו ֶאת־ ָּה ָּעם א ֶשר־ ָּבּה הוציא וַ יָּ ַׂשר ַבמג ָּרה ַ
רוש ָּ ָֽלם׃
ל־ה ָּעם י ָּ
י־ע ִ֑מון וַ ָּי ָּשב ָּדויד ו ָּכ ָּ
ׂשה ָּדויד לכל ָּע ָ֣רי בנ ַ
וכן יַ ע ֶ ָ֣

פ

4וַ יהי ַאחריכן וַ ַתעמד מל ָּח ָּמה ב ֶגַֽזֶ ר עם־פלש ִ֑תים ָּ ָ֣אז ה ִָּ֞כה סב ַכָ֣י
ַה ָֽח ָּשתי ֶאת־ס ַפי מיל ֵ֥די ָּהר ָּפאים וַ י ָּכנָֽעו׃
ת־לחמי אחי
5וַ תהי־ ֵ֥עוד מל ָּח ָּמה ֶאת־פלש ִ֑תים וַ ִַ֞יְך ֶאל ָּח ָּ ָ֣נַֽן ֶבן־יָּ עור ֶא ַ
גָּ ל ָּיָ֣ת ַהגתי ועָ֣ץ חניתו כמנור ארגָֽים׃
6וַ תהי־ ֵ֥עוד מל ָּח ָּמה ב ַ ִ֑גת וַ י ָ֣הי׀ ָ֣איש מ ָּדה ו ֶאצבע ָּתיו שש־וָּ שש
נולד ל ָּה ָּר ָּ ָֽפא׃
ֶעׂש ָ֣רים ו ַאר ַבע וגַ ם־הוא ַ ֵ֥
7וַ י ָּחרף ֶאת־יׂש ָּר ִ֑אל וַ יַ כהו י ָ֣הונָּ ָּתן ֶבן־שמ ָּעא א ֵ֥חי ָּד ָֽויד׃
ד־דויד וביַ ד־ע ָּב ָּ ָֽדיו׃
8אל נול ֵ֥דו ל ָּה ָּר ָּפא ב ַגִ֑ת וַ יפלֵ֥ ו ביַ ָּ

פ

1 21וַ ַ ָֽיע ֵ֥מד ָּׂש ָּטן ַעל־יׂש ָּר ִ֑אל וַ יָּ ֶסת ֶאת־ ָּדויד למנות ֶאת־יׂש ָּר ָֽאל׃
2וַ יא ֶמר ָּדויד ֶאל־יו ָּאב ו ֶאל־ ָּׂש ָ֣רי ָּה ָּעם לכו ספרו ֶאת־יׂש ָּראל מב ֵ֥אר
ד־דן ו ָּה ָ֣ביאו א ַלי ואד ָּעה ֶאת־מס ָּפ ָּ ָֽרם׃
ֶש ַבע ו ַע ָּ ִ֑
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3וַ ָ֣יא ֶמר יו ָּאב יוסף יהוָּ ה ַעל־ ַעמו׀ ָּכהם מ ָּ ָ֣אה פ ָּעמים הלא אדנָ֣י
ַה ֶמ ֶלְך כ ָּ ֵ֥לם ַלאדני ַלע ָּב ִ֑דים ָּל ָָּ֣מה י ַב ֵ֥קש זאת אדני ָּל ָּמה יה ֶיֵ֥ה
ל ַאש ָּמה ליׂש ָּר ָֽאל׃
4וד ַבר־ ַה ֶמ ֶלְך ָּח ַ ָ֣זק ַעל־יו ָּ ִ֑אב וַ י ָ֣צא יו ָּאב וַ ית ַהלְך ב ָּכל־יׂש ָּראל וַ יָּ בא
רוש ָּ ָֽלם׃
י ָּ
5וַ י ֵ֥תן יו ָּאב ֶאת־מס ַ ֵ֥פר מפ ַקד־ ָּה ָּעם ֶאל־ ָּד ִ֑ויד וַ י ָ֣הי ָּ ָֽכל־יׂש ָּראל ֶ ָ֣א ֶלף
יהודה ַאר ַבע מאות ושב ֵ֥עים
א ָּלפים ומ ָּאה ֶא ֶלף איש ָ֣ש ָֽלף ֶח ֶרב ָֽו ָּ
ֶא ֶלף איש ֵ֥שלָֽף ָּ ָֽח ֶרב׃
־יואב׃
ר־ה ֶמ ֶלְך ֶאת ָּ ָֽ
6ולוי ובניָּ מן ֵ֥לא ָּפָ ַקד בתו ָּ ִ֑כם ָֽכי־נת ַ ֵ֥עב ד ַב ַ
7וַ י ַרע בעי ָ֣ני ָּה ֱאֹלהים ַעל־ ַה ָּד ָּבר ַה ֶזִ֑ה וַ ַיְַֽך ֶאת־יׂש ָּר ָֽאל׃

פ

8וַ יא ֶמר ָּדויד ֶאל־ ָּ ָ֣ה ֱאֹלהים ָּח ָּ ָ֣טא ָֽתי מאד א ֶ ֵ֥שר ָּעׂשיתי ֶאת־ ַה ָּד ָּ ָ֣בר ַה ֶ ִ֑זה
ו ַע ָּתה ַ ָֽהע ֶבר־נָּ א ֶאת־עוָ֣ ון ַעבדך ֵ֥כי נס ַכלתי מ ָֽאד׃

פ

9וַ י ַדבר יהוָּ ה ֶאל־גָּ ד ח ֵ֥זה ָּדויד לא ָֽמר׃
11לְך וד ַבר ָּת ֶאל־ ָּדויד לאמר ֵ֚כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ָּשלוש אני נ ֶ ָ֣טה ָּע ֶלִ֑יך
ה־לְך׃
ב ַחר־לך ַא ַ ֵ֥חת מהנָּ ה ו ֶ ָֽא ֱע ֶׂש ָּ ָֽ
11וַ יָּ ֵ֥בא ָּגד ֶאל־ ָּד ִ֑ויד וַ ֵ֥יא ֶמר לו ָֽכה־ ָּא ַ ֵ֥מר יהָּוה ַק ֶבל־ ָּ ָֽלְך׃
י־צ ֶריך ו ֶ ָ֣ח ֶרב
ֹלשה ֳח ָּדשים נס ֶ ֵ֥פה מפנ ָּ
12אם־ ָּשלוש ָּשנים ָּר ָּעב ואם־ש ָּ
ומל ַ ָ֣אְך
הוה ו ֶד ֶבר ָּב ָּא ֶרץ ַ
אוי ֶבָ֣ך׀ ל ַמ ֶשגֶ ת ואם־שֹלָ֣ ֶשת יָּ מים ֶ ָ֣ח ֶרב י ָּ
ה־א ֵ֥שיב ֶאת־שלחי
יהוָּ ה ַמשחית ב ָּכל־ג ָ֣בול יׂש ָּר ִ֑אל ו ַע ָּ ָ֣תה ראה ָּ ָֽמ ָּ
ָּד ָּ ָֽבר׃
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י־רבים
ה־נָ֣א ביַ ד־יהוָּ ה ָֽכ ַ
13וַ יא ֶמר ָּדויד ֶאל־ ָּגד ַצר־ ָ֣לי מ ִ֑אד ֶאפ ָּל ָּ
ל־א ָֽפל׃
ד־א ָּדם ַא ֶ
ַרח ָּמיו מאד וביַ ָּ
14וַ יתן יהָּוה ֶד ֶבר ביׂש ָּר ִ֑אל וַ יפל מיׂש ָּראל שב ֵ֥עים ֶא ֶלף ָֽאיש׃
יתּה וכ ַהשחית ָּר ָּאה
ירוש ַלם ל ַהשח ָּ
15וַ יש ַלח ָּה ֱאֹלהים׀ ַמל ָּ ֵ֥אְך׀ ָֽל ָּ
אמר ַל ַמל ָּאְך ַה ַמשחית ַרב ַע ָּתה ֶ ָ֣ה ֶרף יָּ ֶ ִ֑דך
ל־ה ָּר ָּעה וַ י ֶ
יהוָּ ה וַ י ָּנ ֶָ֣חם ַע ָּ ָֽ
בוסי׃
ומל ַאְך יהוָּ ה עמד עם־ג ֶרן ָּאר ָּנֵַֽ֥ן ַהי ָֽ
ַ

ס

16וַ י ָּשא ָּדויד ֶאת־עינָּ יו וַ ִַ֞ירא ֶאת־ ַמל ַאְך יהוָּ ה עמד בין ָּה ָּא ֶרץ ובָ֣ין
רוש ָּלִ֑ם וַ יפל ָּדויד ו ַהזקנים
טויה ַעל־י ָּ
לופה ביָּ דו נ ָּ
ַה ָּש ַמים ו ַחרבו ש ָּ
יהם׃
מכ ֵ֥סים ַב ַשקים ַעל־פנ ֶ ָֽ
17וַ ָ֣יא ֶמר ָּד ָ֣ויד ֶ ָֽאל־ ָּה ֱאֹלהים הלא אני ָּא ַמרתי למנָ֣ ות ָּב ָּעם וַ אני־הוא
ֹלהי תהי
הוָ֣ה ֱא ַ
א ֶשר־ ָּח ָּטאתי ו ָּה ָ֣ר ַע הרעותי ו ֵ֥א ֶלה ַהצאן ֶ ָ֣מה ָּע ִׂ֑שו י ָּ
ָּנא ָּ ָֽיַֽדך ֵ֚בי ובבָ֣ית ָּאבי וָֽ ב ַעמך ֵ֥לא ל ַמג ָּ ָֽפה׃

ס

18ו ַמל ַאְך יהָּוה ָּא ַ ֵ֥מר ֶאל־ ָּגד לא ָ֣מר ל ָּד ִ֑ויד ָ֣כי׀ יַ ע ֶ ָ֣לה ָּדויד ל ָּהָקים
מזב ַח ַליהוָּ ה בג ֶרן ָּאר ָּנֵַֽ֥ן ַהיב ָֽסי׃
הוָֽה׃
19וַ ַי ַעל ָּדויד בד ַבר־גָּ ד א ֶ ֵ֥שר ד ֶבר ב ֵ֥שם י ָּ
ת־ה ַמל ָּאְך ו ַאר ַב ַעת ָּב ָּניו עמו ָֽמת ַחב ִ֑אים ו ָּאר ָּנַֽן
21וַ ָּיָ֣ ָּשב ָּארנָּ ן וַ יַ רא ֶא ַ
ָּ ֵ֥דש ח ָֽטים׃
ן־הג ֶרן
ת־דויד וַ יצא מ ַ
21וַ יָּ ֵ֥בא ָּדויד ַעד־ ָּאר ָּ ִ֑נַֽן וַ יַבט ָּארנָּ ן וַ ַיַָֽ֣רא ֶא ָּ
וַ יש ַתחו ל ָּדויד ַא ַפים ָּ ָֽאר ָּצה׃
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22וַ יא ֶמר ָּדויד ֶאל־ ָּארנָּ ן תנָּ ה־לי מ ָ֣קום ַהג ֶרן ו ֶאבנֶ ה־ ֵ֥בו מזב ַח ַליהָּ ִ֑וה
ב ֶכ ֶסף ָּמלא תנָ֣הו לי ות ָּע ַ ֵ֥צר ַה ַמג ָּפה מ ַ ֵ֥על ָּה ָּ ָֽעם׃
23וַ יא ֶמר ָּאר ָּנַֽן ֶאל־ ָּדויד ַ ָֽקח־ ָּלְך ויַ ַעׂש אדנֵ֥י ַה ֶמ ֶלְך ַה ָ֣טוב בע ָּינִ֑יו ראה
נָּ ַתתי ַה ָּב ָּקר ָּ ָֽלעלות ו ַהמורגים ָּלעצים ו ַהח ֵ֥טים ַלמנ ָּחה ַה ֵ֥כל נָּ ָּ ָֽתתי׃
24וַ יא ֶמר ַה ֶמ ֶלְך ָּדויד ל ָּארנָּ ן לא ָֽכי־ ָּק ֵ֥נה ֶאק ֶנה ב ֶ ָ֣כ ֶסף ָּמ ִ֑לא כי
עולה ח ָּנָֽם׃
לא־ ֶא ָּשא א ֶשר־לך ַליהוָּ ה ו ַהעלֵ֥ ות ָּ
25וַ י ֵ֥תן ָּדויד ל ָּאר ָּנַֽן ַב ָּמ ִ֑קום שק ָ֣לי זָּ ָּהב משָ ָּקל ֵ֥שש מ ָֽאות׃
26וַ י ֶבן ָּשם ָּדויד מזב ַח ַליהוָּ ה וַ יַ ֵ֥ ַעל עלות וש ָּל ִ֑מים וַ יק ָּרא ֶאל־יהוָּ ה
וַ ַ ָֽיענהו ָּבאש מן־ ַה ָּש ַמים ַעל מז ַ ֵ֥בח ָּהע ָּ ָֽלה׃

פ

27וַ יא ֶמר יהוָּ ה ַל ַמל ָּאְך וַ ָּ ֵ֥י ֶשב ַחרבו ֶאל־נ ָּד ָּ ָֽנּה׃
ָּ 28ב ָ֣עת ַההיא בראות ָּדויד כי־ ָּע ָּ ָ֣נהו יהוָּ ה בג ֶרן ָּאר ָּ ָ֣נַֽן ַהיבו ִ֑סי וַ יז ַבח
ָּ ָֽשם׃
29ומש ַ ָ֣כן יהוָּ ה א ֶשר־ ָּע ָּׂשה מ ֶשה ַבמד ָּבר ומז ַ ֵ֥בח ָּהעו ָּלה ָּב ָ֣עת ַה ִ֑היא
ַב ָּב ָּמה בגב ָֽעון׃
31ולא־יָּ ֵ֥כל ָּדויד ָּל ֶ ֵ֥ל ֶכת ל ָּפ ָּניו לד ָ֣רש ֱאֹל ִ֑הים ָ֣כי נב ַעת מפני ֶח ֶרב
הוה׃
ַמל ַ ֵ֥אְך י ָּ ָֽ

ס

1 22וַ ָ֣יא ֶמר ָּדויד ֶזָ֣ה הוא בית יהָּ ָ֣וה ָּה ֱאֹל ִ֑הים וזֶ ה־מז ֵ֥ב ַח לע ָּלה
ליׂש ָּר ָֽאל׃

ס

2וַ ָ֣יא ֶמר ָּדויד לכנוס ֶאת־ ַהגרים א ֶשר ב ֶ ָ֣א ֶרץ יׂש ָּר ִ֑אל וַ יַ עמָ֣ד ָֽחצבים
ֹלהים׃
ַלחצוב ַאבנָ֣י גָּ זית לבנות ֵ֥בית ָּה ֱא ָֽ
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3ו ַבר ֶזָ֣ל׀ ָּלרב ַ ָֽלמסמ ִ֞רים ל ַדלתות ַהש ָּערים ו ַ ָֽלמ ַחברות ה ָ֣כין ָּד ִ֑ויד
ונ ֵ֥ח ֶשת ָּלרב ֵ֥אין מש ָּ ָָֽקל׃
4וַ ע ֵ֥צי א ָּרזים ל ָ֣אין מס ָּ ִ֑פר ָֽכי הביאו ַה ָֽצידנים ו ַהצרים עצי א ָּרזים ָּלרב
ל ָּד ָֽויד׃

פ

5וַ ָ֣יא ֶמר ָּדויד שֹל ָ֣מה בני ַ ָ֣נ ַער וָּ ָּרְך ו ַה ַבית לבנָ֣ ות ַליהוָּ ה ל ַהגדיל׀
ל ַמע ָּלה לשם ולתפ ֶא ֶרת ל ָּכל־ ָּ ָ֣הא ָּרצות ָּא ֵ֥כינָּ ה ָּנא לִ֑ ו וַ ָּי ֶכן ָּדויד ָּלרב
מותו׃
לפנֵ֥י ָֽ
6וַ יק ָּרא לשֹל ָ֣מה בנִ֑ ו וַ י ַצוהו לבנָ֣ ות ַבית ַליהָּוה ֱאֹל ֵ֥הי יׂש ָּר ָֽאל׃

ס

הוֵ֥ה
7וַ ֵ֥יא ֶמר ָּדויד לשֹל ִ֑מה בנו אני ָּה ָּיָ֣ה עם־ל ָּבבי לבנָ֣ ות ַבית לשם י ָּ
ֹלהי׃
ֱא ָּ ָֽ
8וַ יהי ָּע ַלי ד ַבר־יהוָּ ה לאמר ָּדם ָּלרב ָּש ַפכ ָּת ומל ָּח ֵ֥מות גדלות ָּע ִׂ֑שי ָּת
ָֽלא־תב ֶ ֵ֥נה ַבית לשמי ֵ֚כי ָּד ָ֣מים ַרבים ָּש ַ ֵ֥פכ ָּת ַאר ָּצה ל ָּפ ָּ ָֽני׃
9הנה־ ִ֞בן נו ָּ ָ֣לד ָּלְך הוא יהיֶ ה ָ֣איש מנו ָּחה וַ הנ ֵ֥חותי לו מ ָּכל־אוי ָּביו
מ ָּס ִ֑ביב כי שֹלמה יה ֶי ָ֣ה שמו ו ָּשלֵ֥ ום וָּ ֶש ֶקט ֶא ֵ֥תן ַעל־יׂש ָּראל ביָּ ָּ ָֽמיו׃
ָֽ 11הוא־יב ֶ ֵ֥נה ַבית לשמי והוא יהיֶ ה־ ָ֣לי לבן וַ אני־לו ל ָּ ִ֑אב וַ הכינותי כסא
ד־עולם׃
ָּ ָֽ
ַמלכותו ַעל־יׂש ָּראל ַע
ַ 11ע ָּ ָ֣תה בני י ֵ֥הי יהָּוה ע ָּ ִ֑מְך והצ ַלח ָּת ו ָּבני ָּת ֵ֚בית יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶהיך ַכא ֶשר
ד ֶ ֵ֥בר ָּע ֶ ָֽליך׃
ת־תורת
ַ
ׂש ֶכל ובינָּ ה ָֽוי ַצוך ַעל־יׂש ָּר ִ֑אל ולשמור ֶא
ָ֣ ַ 12אְך ָֽי ֶתן־לך יהוָּ ה ָ֣
ֹלהיך׃
הוֵ֥ה ֱא ֶ ָֽ
י ָּ
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ָ֣ ָּ 13אז ַתצלי ַח אם־תשמור ַלעׂשות ֶאת־ ַ ָֽהח ָ֣קים ו ֶאת־ ַהמש ָּפטים א ֶשר
הוה ֶאת־מ ֶשה ַעל־יׂש ָּר ִ֑אל ח ַזָ֣ק וֶ ֱא ָּמץ ַאל־ת ָּירא ו ַאל־ת ָּ ָֽחת׃
צָּוה י ָּ
14והנה ב ָּעניי הכינָ֣ ותי לבית־יהוָּ ה זָּ ִָּ֞הב כ ָּכרים ָֽמ ָּאה־ ֶא ֶלף ו ֶכ ֶסף ֶא ֶלף
א ָּלפים כ ָּכרים ו ַלנח ֶשת ו ַל ַברזֶ ל ָ֣אין מש ָּקל ֵ֥כי ָּלרב ָּהיָּ ִ֑ה ועצים
תוסיף׃
וַ א ָּבנים הכינותי וַ על ֶיהם ָֽ
ׂשי מ ָּלא ָּכה חצבים ו ָּח ָּר ֵ֥שי ֶא ֶבן וָּ ִ֑עץ ו ָּכל־ ָּח ָּכם
15ועמך ָּלרב ע ָ֣
אכה׃
ב ָּכל־מ ָּל ָּ ָֽ
הוה
יהי י ָּ
ַ 16לזָּ ָּ ֵ֥הב ַל ֶכ ֶסף ו ַלנ ֵ֥ח ֶשת ו ַל ַבר ֶזל ָ֣אין מס ָּ ִ֑פר ָ֣קום וַ עׂשה ו ֵ֥
ע ָּ ָֽמְך׃
17וַ י ַצו ָּדויד ל ָּכל־ ָּׂש ָ֣רי יׂש ָּראל ַלעזר לשֹל ֵ֥מה בנָֽ ו׃
18הלא יהָּוה ֱא ָֹֽלהי ֶכם ע ָּמ ֶכם וה ֵ֥ני ַח ָּל ֶכם מ ָּס ִ֑ביב ָ֣כי׀ נָּ ַ ָ֣תן ביָּ די ֵ֚את
הוה ולפנֵ֥י ַע ָֽמו׃
ישבָ֣י ָּה ָּא ֶרץ ונכב ָּ ֵ֥שה ָּה ָּא ֶרץ לפנֵ֥י י ָּ
ַ 19ע ָּתה תנו ל ַבב ֶכם ונַ פש ֶכם לדרוש ַליהָּ ָ֣וה ֱאֹלהי ֶ ִ֑כם וקומו ובנו
הוה ָּ ָֽה ֱאֹלהים ל ָּה ִ֞ביא ֶאת־א ָ֣רון ברית־יהוָּ ה וכלי ָ֣ק ֶדש
ֶאת־מק ַדש י ָּ ָ֣
הוה׃
ָּ ָֽה ֱאֹלהים ַל ַבית ַהנב ֶ ֵ֥נה לשם־י ָּ ָֽ

פ

1 23ו ָּד ֵ֥ויד זָּ ָקן ו ָּׂש ַ ָ֣בע יָּ ִ֑מים וַ יַ מלְך ֶאת־שֹל ֵ֥מה בנו ַעל־יׂש ָּר ָֽאל׃
2וַ יֶ ֱאסף ֶאת־ ָּכל־ ָּׂש ָ֣רי יׂש ָּראל ו ַהכהנים ו ַהלו ָֽים׃
3וַ י ָּ ָֽספרו ַהלוים מ ֶבן שֹל ֵ֥שים ָּש ָּנה וָּ ָּ ִ֑מע ָּלה וַ יהי מס ָּפ ָּרם לגלגֹל ָּתם
מונה ָּ ָֽא ֶלף׃
ֹלשים וש ָּ
לג ָּברים ש ֵ֥
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ָ֣אכת בית־יהוָּ ה ֶעׂש ֵ֥רים ו ַאר ָּב ָּעה ָּ ִ֑א ֶלף ושט ֵ֥רים
4מא ֶלה לנַ צ ַח ַעל־מ ֶל ֶ
ושפטים ֵ֥ש ֶשת א ָּל ָֽפים׃
5ו ַאר ַ ֵ֥ב ַעת א ָּלפים שע ִ֑רים ו ַאר ַב ַעת א ָּלפים מ ַ ָֽהל ָ֣לים ַליהוָּ ה ַבכלים
א ֶ ֵ֥שר ָּעׂשיתי ל ַה ָֽלל׃
6וַ ֶ ָֽי ָּחלָ ֵ֥קם ָּדויד ַמחל ִ֑קות
ַ 7לגרשני ַלע ָּ ֵ֥דן ושמ ָֽעי׃

ס

לבנָ֣י לוי לגרשון ק ָּ ֵ֥הת ומ ָּר ָֽרי׃

ס

ס

ֹלשה׃
8ב ָ֣ני ַלע ָּדן ָּהראש יחיאל וז ָּ ֵ֥תם ויואל ש ָּ ָֽ

ס

אשי ָּה ָּאבות ל ַלע ָּ ָֽדן׃
ֹלשה א ֶלה ָּר ֵ֥
9ב ָ֣ני שמעי שֹלמות וַ חזיאל ו ָּה ָּרן ש ָּ ִ֑
ס

יעה ֵ֥א ֶלה בני־שמעי ַאר ָּב ָּ ָֽעה׃
11וב ָ֣ני שמעי ַיָ֣ ַחת זינָּ א ויעוש ובר ָּ ִ֑
ַ11וַָֽֽיהי־ ַיָ֣ ַחת ָּהראש וזי ָּזה ַהש ִ֑ני ויעוש וברי ָּעה ָֽלא־הר ָ֣בו ָּבנים וַ ָֽיהיו
ל ָ֣בית ָּאב לפק ָּדה ֶא ָּ ָֽחת׃

ס

12בנָ֣י ק ָּהת ַעמ ָּ ֵ֥רם יצ ָּהר ֶחב ֵ֥רון ועזיאל ַאר ָּב ָּ ָֽעה׃

ס

13ב ֵ֥ני ַעמ ָּרם ַאה ָ֣רן ומ ֶ ִ֑שה וַ י ָּב ָ֣דל ַאהרן ָֽל ַהקדישו ק ֶדש ָּ ָֽק ָּדשים
הוה ל ָּשרתו ול ָּב ֵ֥רְך בשמו
ד־עולם ל ַהקטיר לפני י ָּ
ָּ
וא־ובנָּ יו ַע
ָּ
ָֽה
ד־עולם׃
ָּ ָֽ
ַע
14ומ ֶשה ָ֣איש ָּה ֱאֹל ִ֑הים ָּבנָּ יו י ָּקראו ַעל־ ֵ֥ש ֶבט ַהל ָֽוי׃
15בנָ֣י מ ֶשה גרשם וֶ ֱאלי ֶ ָֽעזֶ ר׃
16ב ֵ֥ני גרשום שבו ֵ֥אל ָּה ָֽראש׃
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יעזֶ ר ָּבנָ֣ים אחרים
א־ה ָּיה ֶל ֱאל ֶ
17וַ ָֽיהיֵ֥ ו בני־ ֱאלי ֶעזֶ ר ר ַחב ָּיָ֣ה ָּה ִ֑ראש ול ָּ
וב ֵ֥ני ר ַחב ָּיה ָּר ֵ֥בו ל ָּ ָֽמע ָּלה׃
18ב ֵ֥ני יצ ָּהר שֹל ֵ֥מית ָּה ָֽראש׃

ס

19בני ֶחב ִ֑רון יר ָּיהו ָּהראש א ַמר ָּיָ֣ה ַהשני יַ חזיאל ַהשלישי ָֽו ַיקמ ָּעם
יעי׃
ָּהרב ָֽ
21בני עזי ִ֑אל מי ָּ ָ֣כה ָּהראש ויש ָּיה ַהש ָֽני׃

ס

21בני מ ָּררי ַמח ָ֣לי ומושי ב ֵ֥ני ַמחלי ֶאל ָּע ָּ ֵ֥זר וָ ָֽקיש׃
22וַ יָּ ָּמת ֶאל ָּעזָּ ר ולא־ ָּ ֵ֥היו לו ָּבנים ָ֣כי אם־ ָּבנִ֑ ות וַ י ָּש ֵ֥אום בני־קיש
יהם׃
אח ֶ ָֽ
23בנָ֣י מושי ַמח ֵ֥לי וע ֶדר וירמות שֹל ָּ ָֽשה׃
ָ֣ 24א ֶלה ב ָֽני־לוי לבית אבתי ֶהם ָּראשי ָּה ָּא ָ֣בות לפקודי ֶהם במס ַפר
הוִ֑ה מ ֶבן ֶעׂש ֵ֥רים
אכה ַלעב ַדת בָ֣ית י ָּ
ֹלתם עׂשה ַהמ ָּל ָּ
שמות לגלג ָּ
ָּש ָּנה וָּ ָּ ָֽמע ָּלה׃
ֵ֚ 25כי ָּא ַ ָ֣מר ָּדויד הני ַח יהָּ ֵ֥וה ֱאֹל ָֽהי־יׂש ָּראל ל ַע ִ֑מו וַ יש ֵ֥כן בירו ָּש ַלם
עולם׃
ַעד־ל ָּ ָֽ
26ו ַגם ַללו ִ֑ים אין־ ָּלׂשאת ֶאת־ ַהמש ָּכן ו ֶאת־ ָּכל־כ ָּליו ַלעב ָּד ָֽתו׃
ָ֣ 27כי בדברי ָּדויד ָּה ַ ָ֣אחרנים ה ָּמה מס ַ ָ֣פר בני־ל ִ֑וי מ ֶבן ֶעׂש ֵ֥רים ָּש ָּנה
ול ָּ ָֽמע ָּלה׃
ל־החצרות
ָ֣ 28כי ַמע ָּמ ָּ ִ֞דם ליַ ד־בנָ֣י ַאהרן ַלעב ַדת בָ֣ית יהוָּ ה ַע ַ
ֹלהים׃
ומעׂשה עב ַדת ֵ֥בית ָּה ֱא ָֽ
ל־ק ֶדש ַ ָֽ
ל־ט ֳה ַרת ל ָּכ ִ֑
ל־הל ָּשכות ו ַ ָֽע ָּ
ו ַע ַ
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29ול ֶל ֶחם ַ ָֽה ַמע ֶר ֶכת ולס ֶלת למנ ָּחה ולרקי ָָ֣קי ַה ַמצות ו ַ ָֽל ַמח ַבת
ׂשורה ומ ָּ ָֽדה׃
ו ַלמר ָּ ִ֑ב ֶכת ול ָּכל־מ ָּ
31ו ַלעמד ַב ָ֣ב ֶקר ַבב ֶקר לה ֵ֥דות ול ַהלל ַליהָּ ִ֑וה וכן ָּל ָּ ָֽע ֶרב׃
31ולכל ַהעלות עלות ַליהוָּ ה ַל ַש ָּבתות ֶל ֳח ָּדשים ו ַלמע ִ֑דים במס ָּפר
הוה׃
כמש ָּפט על ֶיהם ָּתמיד לפ ֵ֥ני י ָּ ָֽ
32ו ָּשמ ִ֞רו ֶאת־מש ֶ ָ֣מ ֶרת ָֽא ֶהל־מועד ואת מש ֶ ָ֣מ ֶרת ַהק ֶדש ומש ֶמ ֶרת
הוָֽה׃
יהם ַלעב ַדת ֵ֥בית י ָּ
בנֵ֥י ַאהרן אח ֶ ִ֑

פ

ית ָּ ָֽמר׃
1 24ולב ֵ֥ני ַאהרן ַמחלקו ָּ ִ֑תם ב ָ֣ני ַאהרן נָּ ָּדב וַ אביהוא ֶאל ָּע ָּזר וא ָּ
2וַ יָּ ָּמת נָּ ָּדב וַ אביהוא לפ ָ֣ני אבי ֶהם ו ָּבנים לא־ ָּהיָ֣ ו ָּל ֶ ִ֑הם ַוַָֽֽי ַכהנו ֶאל ָּע ָּזר
ואי ָּת ָּ ָֽמר׃
ית ָּ ִ֑מר
3וַ ֶ ָֽי ָּחלָ ָ֣קם ָּדויד ו ָּצדוק מן־בנָ֣י ֶאל ָּעזָּ ר וַ אח ֶימ ֶלְך מן־בנָ֣י א ָּ
לפק ָּד ָּתם ַבעב ָּד ָּ ָֽתם׃
ית ָּמר ַוַָֽֽיַ חל ִ֑קום
4וַ י ָּמצ ָ֣או ָֽבני־ ֶאל ָּעזָּ ר ַר ִ֞בים ל ָּראשי ַהג ָּברים מן־בנֵ֥י א ָּ
ית ָּמר ל ֵ֥בית
ית־אבות ש ָּ ָ֣שה ָּע ָּׂשר ולבני א ָּ
לבני ֶאל ָּעזָּ ר ָּראשים לב ָּ
מונָֽה׃
בותם ש ָּ
א ָּ
5וַ יַ חל ֵ֥קום בגו ָּרלות ָ֣א ֶלה עם־ ִ֑א ֶלה כי־ ָּהיו ָּ ָֽׂשרי־ק ֶדש ו ָּׂש ָ֣רי ָּה ֱאֹלהים
ית ָּ ָֽמר׃
מבנֵ֥י ֶאל ָּע ָּזר ובבנֵ֥י א ָּ

ס

ַ6וַָֽֽיכתבם ָֽש ַ ָֽמעיָּ ה ֶבן־נ ַתנאל ַהסופר מן־ ַהלוי לפני ַה ֶמ ֶלְך ו ַה ָּשרים
יָּתר ו ָּראשי ָּ ָֽה ָּאבות ַלכהנים ו ַללויִ֑ם
ן־אב ָּ
ימ ֶלְך ֶב ֶ
ו ָּצ ָ֣דוק ַהכהן וַ אח ֶ
ית ָּ ָֽמר׃
ית־אב ֶא ָּחד ָּאחז ל ֶאל ָּעזָּ ר ו ָּא ֵ֥חז׀ ָּאחז לא ָּ
ָֽב ָּ ָ֣
1913
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7וַ י ִ֞צא ַהגו ָּרל ָּהראשון לי ָ֣הויָּ ריב ָֽלי ַדע ָּיה ַהש ָֽני׃
8ל ָּחרם ַהשלישי לׂשערים ָּהרב ָֽעי׃
9ל ַמלכיָּ ה ַהחמישי למיָּ מן ַהש ָֽשי׃
11ל ַהקוץ ַהשבעי ַלאב ָּיה ַהשמי ָֽני׃
11לישו ַע ַהתשעי לש ַכנָּיהו ָּהעׂש ָֽרי׃
12ל ֶאליָּ שיב ַעש ָ֣תי ָּע ָּׂשר ליָּ ָקים שנֵ֥ים ָּע ָּ ָֽׂשר׃
13לח ָּפה שֹל ָּ ָ֣שה ָּע ָּׂשר ל ֶ ָֽי ֶשב ָּאב ַאר ָּב ָּ ֵ֥עה ָּע ָּ ָֽׂשר׃
14לבלגָּ ה חמ ָּ ָ֣שה ָּע ָּׂשר לאמר ש ָּ ֵ֥שה ָּע ָּ ָֽׂשר׃
מונֵ֥ה ָּע ָּ ָֽׂשר׃
15לחזיר שב ָּעָ֣ה ָּע ָּׂשר ל ַהפצץ ש ָּ
ָֽ 16לפ ַתחיָּ ה תש ָּ ָ֣עה ָּע ָּׂשר ָֽלי ֶחזָקאל ָּה ֶעׂש ָֽרים׃
17ליָּ כין ֶא ָּ ָ֣חד ו ֶעׂשרים לגָּ מול ש ַנֵַֽ֥ים ו ֶעׂש ָֽרים׃
18לד ָּליָּ הו שֹל ָּ ָ֣שה ו ֶעׂשרים ל ַ ָֽמ ַעז ָּיהו ַאר ָּב ָּ ֵ֥עה ו ֶעׂש ָֽרים׃

פ

ָ֣ 19א ֶלה פק ָּד ִָּ֞תם ַלעב ָּד ָּתם ָּלבוא לבית־יהוָּ ה כמש ָּפ ָּטם ב ַיד ַאה ָ֣רן
ֹלהי יׂש ָּר ָֽאל׃
הוה ֱא ֵ֥
שר צוָּ הו י ָּ
יהם ַכא ֶ ָ֣
אב ֶ ִ֑

פ

21ולב ֵ֥ני לוי ַהנו ָּת ִ֑רים לבני ַעמ ָּרם ָֽשו ָּבאל לב ֵ֥ני שו ָּבאל יֶ חד ָּ ָֽיהו׃
21לר ַחב ָּ ִ֑יהו לב ָ֣ני ר ַחביָּ הו ָּהראש יש ָּ ָֽיה׃
ַ 22ליצ ָּה ָ֣רי שֹלמות לב ֵ֥ני שֹלמות ָּ ָֽי ַחת׃
יעי׃
23וב ָּני יר ָּיִ֑הו א ַמריָּ הו ַהשני יַ חזיאל ַהשלישי י ַקמ ָּעם ָּהרב ָֽ
24בני עזיאל מי ָּכה לב ֵ֥ני מי ָּכה ָּש ָֽמור׃
25אחי מי ָּכה ישיָּ ה לב ֵ֥ני יש ָּיה ז ַכר ָּ ָֽיהו׃
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26בני מ ָּררי ַמח ָ֣לי ומושי בני יַ עז ָּי ֵָֽ֥הו בנָֽ ו׃
27בני מ ָּר ִ֑רי ל ַ ָֽיעז ָּיָ֣ ָֽהו בנו ו ֵ֥ש ַהם וזַ כור ועב ָֽרי׃
א־היָּ ה לו ָּבנָֽים׃
28ל ַמחלי ֶאל ָּעזָּ ר ול ָּ ֵ֥
־קיש י ַרחמ ָֽאל׃
29לָקיש בני ֵ֥
31וב ָ֣ני מושי ַמח ֵ֥לי וע ֶדר וירי ִ֑מות א ֶלה ב ֵ֥ני ַהלוים ל ֵ֥בית אבתי ֶ ָֽהם׃
31וַ יַ פילו גַ ם־הם גו ָּרלות לע ַ ָ֣מת׀ אחי ֶ ָ֣הם ב ָֽני־ ַאהרן לפני ָּדויד ַה ֶמ ֶלְך
ו ָּצ ָ֣דוק וַ אחי ֶמ ֶלְך ו ָּראשי ָּ ָֽה ָּאבות ַלכהנים ו ַללו ִ֑ים ָּא ָ֣בות ָּהראש לע ַמת
ָּא ֵ֥חיו ַה ָּק ָּ ָֽטן׃

ס

ימן ָֽוידותון
1 25וַ יַ ב ָ֣דל ָּדויד ו ָּׂשרי ַה ָּצ ָּבא ַלעב ָּדה לבני ָּא ָּסף וה ָּ ָ֣
אכה
ַ ָֽהנביאים בכנ ֵ֥רות בנ ָּבלים ובמצל ָּ ִ֑תים ַוַָֽֽיהי מס ָּפ ָּרם ַאנ ֵ֥שי מ ָּל ָּ
ַלעב ָּד ָּ ָֽתם׃
ד־א ָּסף ַהנ ָּבא
2לב ָ֣ני ָּא ָּסף זַ כור ויוסף ונ ַתנָּ ֵ֥יה וַ א ַׂשרא ָּלה בנָ֣י ָּא ָּ ִ֑סף ַ ֵ֚על יַ ָּ
ַעל־י ֵ֥די ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
ומתתיָּ הו ש ָּשה
ישעיָּ הו ח ַשביָּ הו ַ
3לידו ִ֑תון בנָ֣י ידותון ג ַדליָּ הו וצרי ָֽו ַ
יהוָֽה׃
ַעל ידי אב ֶיהם ידותון ַבכנור ַהנ ָּבא ַעל־ה ֵ֥דות ו ַהלל ַל ָּ

ס

4להי ָּ ִ֑מן ב ָ֣ני הי ָּמן בקיָּ הו ַמ ַתניָּ הו עזיאל שבואל ָֽוירימות חנַ נָּיָ֣ה חנָּ ני
יאות׃
ֱאל ָּיא ָּתה ג ַדלתי ור ַ ָ֣ממתי ֶעזֶ ר יָּ שב ָּ ָָ֣ק ָּשה ַמלותי הותיר ַמחז ָֽ
ָּ 5כל־א ֶלה ָּבנים להי ָּמן ח ֵ֥זה ַה ֶמ ֶלְך בדב ֵ֥רי ָּה ֱאֹלהים ל ָּה ָ֣רים ָּ ִ֑ק ֶרן וַ יתן
ובנֵ֥ ות ָּש ָֽלוש׃
ימן ָּבנים ַאר ָּב ָּ ֵ֥עה ָּע ָּׂשר ָּ
ָּה ֱאֹלהים לה ָּ
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ָּ 6כל־ ָ֣א ֶלה ַעל־ידי אבי ֶהם ַבשיר ָ֣בית יהוָּ ה במצל ַתים נ ָּב ָ֣לים וכנרות
ֹלהים ַ ֵ֚על י ָ֣די ַה ֶמ ֶלְך
ַלעב ַדת בָ֣ית ָּה ֱא ִ֑

ס

ימן׃
ָּא ָּ ֵ֥סף וידותון וה ָּ ָֽ

7וַ יהי מס ָּפ ָּרם עם־אחי ֶהם מלמדי־שיר ַליהָּ ִ֑וה ָּכל־ ַהמבין ָּמא ַתים
מונה׃
מונים וש ָּ ָֽ
ש ֵ֥
ם־תל ָֽמיד׃
גורלָ֣ ות מש ֶמ ֶרת לע ַמת ַכ ָּק ָ֣טן ַכגָּ דול מבין ע ַ
8וַ יַ פילו ָּ

פ

וב ָּניו
יוסף ג ַדליָּ הו ַהשני ָֽהוא־ו ֶא ָּ ֵ֥חיו ָּ
9וַ י ִ֞צא ַהגו ָּרל ָּהראשון ל ָּא ָּסף ל ִ֑
שנֵ֥ים ָּע ָּ ָֽׂשר׃
ַ 11השל ָ֣שי זַ כור ָּב ָּ ֵ֥ניו ו ֶא ָּחיו ש ֵ֥נים ָּע ָּ ָֽׂשר׃
ָּ 11הרביעי ַליצרי ָּב ָּנֵ֥יו ו ֶא ָּחיו שנֵ֥ים ָּע ָּ ָֽׂשר׃
ַ 12החמי ָ֣שי נ ַתניָּ הו ָּב ָּ ֵ֥ניו ו ֶא ָּחיו ש ֵ֥נים ָּע ָּ ָֽׂשר׃
ַ 13הש ָ֣שי בקיָּ הו ָּב ָּ ֵ֥ניו ו ֶא ָּחיו ש ֵ֥נים ָּע ָּ ָֽׂשר׃
ַ 14השב ָ֣עי י ַׂשרא ָּלה ָּב ָּנֵ֥יו ו ֶא ָּחיו שנֵ֥ים ָּע ָּ ָֽׂשר׃
ַ 15השמי ָ֣ני י ַ ָֽשעיָּ הו ָּב ָּ ֵ֥ניו ו ֶא ָּחיו ש ֵ֥נים ָּע ָּ ָֽׂשר׃
ַ 16התשי ָ֣עי ַמ ַתניָּ הו ָּב ָּ ֵ֥ניו ו ֶא ָּחיו ש ֵ֥נים ָּע ָּ ָֽׂשר׃
ָּ 17העׂשי ָ֣רי שמעי ָּב ָּנֵ֥יו ו ֶא ָּחיו שנֵ֥ים ָּע ָּ ָֽׂשר׃
ׂשר עזַ ראל ָּב ָּנֵ֥יו ו ֶא ָּחיו שנֵ֥ים ָּע ָּ ָֽׂשר׃
ַ 18עש ָֽתי־ ָּע ָּ ָ֣
ַ 19השנים ָּע ָּׂשר ַלח ַשביָּ ה ָּב ָּ ֵ֥ניו ו ֶא ָּחיו ש ֵ֥נים ָּע ָּ ָֽׂשר׃
21לשֹל ָּשה ָּע ָּׂשר ָֽשו ָּבאל ָּב ָּ ֵ֥ניו ו ֶא ָּחיו ש ֵ֥נים ָּע ָּ ָֽׂשר׃
21ל ַאר ָּב ָּעה ָּע ָּׂשר ַמתתיָּ הו ָּב ָּ ֵ֥ניו ו ֶא ָּחיו ש ֵ֥נים ָּע ָּ ָֽׂשר׃
ַ 22לחמ ָּשה ָּע ָּׂשר ָֽלירמות ָּב ָּנֵ֥יו ו ֶא ָּחיו שנֵ֥ים ָּע ָּ ָֽׂשר׃
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23לש ָּשה ָּע ָּׂשר ַלחנַ ניָּ הו ָּב ָּ ֵ֥ניו ו ֶא ָּחיו ש ֵ֥נים ָּע ָּ ָֽׂשר׃
24לשב ָּעה ָּע ָּׂשר ליָּ שב ָּק ָּשה ָּב ָּנֵ֥יו ו ֶא ָּחיו שנֵ֥ים ָּע ָּ ָֽׂשר׃
25לשמו ָּנה ָּע ָּׂשר ַלחנָּ ני ָּב ָּ ֵ֥ניו ו ֶא ָּחיו ש ֵ֥נים ָּע ָּ ָֽׂשר׃
26לתש ָּעה ָּע ָּׂשר ל ַמלותי ָּב ָּ ֵ֥ניו ו ֶא ָּחיו ש ֵ֥נים ָּע ָּ ָֽׂשר׃
27ל ֶעׂשרים ֶ ָֽל ֱאליָּ ָּתה ָּב ָּנֵ֥יו ו ֶא ָּחיו שנֵ֥ים ָּע ָּ ָֽׂשר׃
28ל ֶא ָּחד ו ֶעׂשרים להותיר ָּב ָּנֵ֥יו ו ֶא ָּחיו שנֵ֥ים ָּע ָּ ָֽׂשר׃
29לש ַנַֽים ו ֶעׂשרים לג ַדלתי ָּב ָּנֵ֥יו ו ֶא ָּחיו שנֵ֥ים ָּע ָּ ָֽׂשר׃
31לשֹל ָּשה ו ֶעׂשרים ל ַ ָ֣מחזיאות ָּב ָּ ֵ֥ניו ו ֶא ָּחיו ש ֵ֥נים ָּע ָּ ָֽׂשר׃
31ל ַאר ָּב ָּעה ו ֶעׂשרים לרו ַ ָ֣ממתי ָּעזֶ ר ָּב ָּ ֵ֥ניו ו ֶא ָּחיו ש ֵ֥נים ָּע ָּ ָֽׂשר׃

פ

1 26ל ַמחלקות לשע ִ֑רים ַל ָּקרחים מ ֶ ָֽש ֶלמָּיֵ֥הו ֶבן־קרא מן־בנֵ֥י ָּא ָּ ָֽסף׃
2ולמ ֶ ָֽש ֶלמ ָּיהו ָּב ִ֑נים ז ַכר ָּיהו ַהבכור י ָֽדיע ָ֣אל ַהשני ז ַבדיָּ הו ַהשלישי
יעי׃
יַתניאל ָּהרב ָֽ
יעי׃
3עי ָּלם ַהחמישי יהו ָּח ָּ ָ֣נַֽן ַהששי ֶאליהוע ַיני ַהשב ָֽ
4ולע ֵ֥בד ֱאדם ָּב ִ֑נים ש ַ ָֽמע ָּיה ַהבכור יהוזָּ ָּ ָ֣בד ַהשני יו ָּאח ַהשלשי ו ָּׂש ָּ ָ֣כר
ָּהרביעי ונ ַתנאל ַהחמי ָֽשי׃
ֹלהים׃
ַ 5עמיאל ַהששי י ָּׂשש ָּ ָ֣כר ַהשביעי פעל ַתי ַהשמינִ֑י ֵ֥כי ברכו ֱא ָֽ

פ

יהם ָֽכי־ג ֵ֥בורי ַחיל
6ו ָֽלש ַ ָֽמע ָּיה בנו נו ַ ָ֣לד ָּבנים ַהממ ָּשלים לבָ֣ית אב ֶ ִ֑
ָֽה ָּמה׃
י־חיל ֱאליהו
7ב ָ֣ני ש ַ ָֽמעיָּ ה ָּעתני ור ָּפאל ועובד ֶאלזָּ ָּבד ֶא ָּחיו בנ ָּ ִ֑
וס ַמכ ָּיָֽהו׃
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ָּ 8כל־א ֶלה מבנָ֣י׀ ע ָ֣בד ֱאדם ה ָּמה ובני ֶהם וַ אחי ֶהם ָֽאיש־ ַ ֵ֥חיל ַבכ ַח
ַלעב ָּ ִ֑דה ש ֵ֥שים וש ַנַֽים לע ֵ֥בד ֱא ָֽדם׃
9ולמ ֶ ָֽש ֶלמיָּ הו ָּבנים ו ַאחים בני־ ָּחיל שמו ָּ ֵ֥נה ָּע ָּ ָֽׂשר׃

ס

ימהו
11ולח ָּ ֵ֥סה מן־בני־מ ָּררי ָּב ִ֑נים שמרי ָּהראש ָ֣כי לא־ ָּהיָּ ָ֣ה בכור וַ יׂש ֵ֥
ָּאביהו ל ָֽראש׃
ל־בנים ו ַאחים
11חלק ָּיהו ַהשני ט ַבל ָּיָ֣הו ַהשלשי ז ַכר ָּיהו ָּהרב ִ֑עי ָּכ ָּ
ֹלשה ָּע ָּ ָֽׂשר׃
לח ָּסה ש ָּ ֵ֥
12לא ֶלה ַמחלקות ַה ָֽשערים ל ָּראשי ַהג ָּברים מש ָּמרות לע ַ ָ֣מת אחי ֶ ִ֑הם
הוה׃
ל ָּשרת ב ֵ֥בית י ָּ ָֽ
13וַ יַ פילו גו ָּרלות ַכ ָּקטן ַכגָּ דול ל ֵ֥בית אבו ָּתם ל ַ ֵ֥ש ַער וָּ ָּ ָֽש ַער׃

פ

14וַ יפל ַהגו ָּרל מז ָּר ָּחה ל ֶ ָֽש ֶלמ ָּ ִ֑יהו וז ַכריָּ הו בנו יועָ֣ץ׀ ב ֶׂש ֶכל הפילו
גורלו ָּצ ָֽפונָּ ה׃
גָֽ ָּורלות וַ י ֵ֥צא ָּ

ס

15לע ֵ֥בד ֱאדם ֶ ִ֑נַֽג ָּבה ול ָּב ָּניו ֵ֥בית ָּהאס ָֽפים׃
עולִ֑ה מש ָּמר
16לשפים ולח ָּסה ַ ָֽל ַמע ָּרב ֵ֚עם ַ ָ֣ש ַער ַש ֶל ֶכת ַ ָֽבמס ָּלה ָּה ָּ
לע ַ ֵ֥מת מש ָּ ָֽמר׃
ַ 17למז ָּרח ַהלויָ֣ם ש ָּשה ַל ָּצפונָּ ה ַליום ַאר ָּב ָּעה ַל ֶ ֵ֥נַֽג ָּבה ַליום ַאר ָּב ָּ ִ֑עה
ו ָּלאספים ש ַנֵַֽ֥ים ש ָּנַָֽֽים׃
ַ 18ל ַפר ָּבר ַ ָֽל ַמע ָּ ִ֑רב ַאר ָּב ָּעה ַ ָֽלמס ָּלה ש ַנַֽים ַל ַפר ָּ ָֽבר׃
19א ֶלה ַמחלקות ַה ָ֣שערים לב ֵ֥ני ַה ָּקרחי ולבנֵ֥י מ ָּר ָֽרי׃
ל־אוצרות בָ֣ית ָּה ֱאֹלהים ול ָֽאצרות ַה ֳק ָּד ָֽשים׃
ָֽ 21ו ַהלו ִ֑ים אחיָּ ה ַע ָֽ
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21בנָ֣י ַלע ָּדן בני ַהגרשני ל ַלע ָּדן ָּראשי ָּה ָּאבות ל ַלע ָּ ֵ֥דן ַהגרשני יחיא ָֽלי׃
הוָֽה׃
22בני י ָֽחיא ִ֑לי ז ָּתם ויו ָ֣אל ָּאחיו ַעל־אצרות ֵ֥בית י ָּ
ָֽ ַ 23ל ַעמ ָּרמי ַליצ ָּהרי ַ ָֽל ֶחברוני ָּ ָֽל ָּעזיא ָֽלי׃
ל־הא ָּצ ָֽרות׃
24ושבאל ֶבן־גר ָ֣שום ֶבן־מ ֶשה נָּ גיד ַע ָּ
ישע ָּיהו בנו וי ָּ ָ֣רם בנו וזכ ֵ֥רי בנו
25ו ֶא ָּחיו ֶ ָֽל ֱאל ֶיעִ֑זֶ ר ר ַחביָּ הו בנו ָֽו ַ
ֹלמות בנָֽ ו׃
וש ֵ֥
26הוא שֹל ָ֣מות ו ֶא ָּחיו ַעָ֣ל ָּכל־אצרות ַה ֳק ָּדשים א ֶשר הקדיש ָּדוָ֣יד
־הא ָּל ֵ֥פים ו ַהמאות ו ָּׂש ֵ֥רי ַה ָּצ ָּ ָֽבא׃
ַה ֶמ ֶלְך ו ָּראשי ָּה ָּאבות ל ָּׂש ָֽרי ָּ
הוָֽה׃
27מן־ ַהמל ָּח ֵ֥מות ומן־ ַה ָּש ָּלל הק ִ֑דישו ל ַחזק ל ֵ֥בית י ָּ
28וכל ַ ָֽההקדיש שמואל ָּהר ֶאה ו ָּש ָ֣אול ֶבן־קיש ו ַאבנָ֣ר ֶבן־נר ויו ָּאב
ֶבן־צרו ָּ ִ֑יה ֵ֚כל ַה ַמקדיש ַ ֵ֥על יַ ד־שֹלמית ו ֶא ָּ ָֽחיו׃

פ

אכה ַה ָֽחיצונָּ ה ַעל־יׂש ָּראל לשטרים
ובנָּ יו ַלמ ָּל ָּ
ַ 29ליצ ָּה ִ֞רי כנַ נָּיָ֣הו ָּ
ולשפ ָֽטים׃
ָֽ ַ 31ל ֶחברוני ח ַשביָּ הו ו ֶא ָּחיו בני־ ַחיל ֶ ָ֣א ֶלף וש ַבע־מאות ַ ֵ֚על פק ַ ָ֣דת
אכת יהוָּ ה ו ַלעב ַדת ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
יׂש ָּראל מ ֵ֥ע ֶבר ַליַ רדן ַמע ָּ ִ֑ר ָּבה לכל מ ֶ ָ֣ל ֶ
ָֽ ַ 31ל ֶחברוני יר ָּיָ֣ה ָּהראש ַ ָֽל ֶחברונֵ֥י לתלד ָּתיו ל ָּא ִ֑בות בשנַ ת ָּ ָֽה ַאר ָּבעים
ל ַמלכות ָּדויד נד ָּרשו וַ י ָּמ ֵ֥צא ָּב ֶהם ג ֵ֥בורי ַחיל ביַ עזֵ֥יר גל ָּ ָֽעד׃
אשי ָּה ָּא ִ֑בות וַ יַ פק ִ֞ידם ָּדוָ֣יד
32ו ֶא ָּ ָ֣חיו בני־ ַחיל ַאל ַפים וש ַ ֵ֥בע מאות ָּר ָ֣
ש ֶבט ַ ָֽהמנַ שי ל ָּכל־ד ַ ֵ֥בר ָּה ֱאֹלהים
ל־הראובני ו ַהגָּ די וַ חצי ָ֣
ַה ֶמ ֶלְך ַע ָּ
וד ַ ֵ֥בר ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
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שי ָּה ָּא ָ֣בות ו ָּׂש ָ֣רי ָּ ָֽהא ָּל ָ֣פים׀ ו ַהמאות
1 27ובנָ֣י יׂש ָּר ָ֣אל׀ ָֽלמס ָּפ ָּרם ָּרא ָ֣
ושטרי ֶהם ַהמ ָּשרתים ֶאת־ ַה ֶמ ֶלְך ל ָ֣כל׀ ד ַ ָ֣בר ַ ָֽה ַמחלקות ַה ָּב ָּאה
שי ַה ָּש ָּנִ֑ה ַ ָֽה ַמחֹל ֶקת ָּ ָֽה ַא ַחת ֶעׂש ֵ֥רים
ו ַהיצאת ָ֣ח ֶדש בח ֶדש לכל ָּחד ָ֣
ו ַאר ָּב ָּעה ָּ ָֽא ֶלף׃

ס

יאל ו ַעל
ַ ִ֞ 2על ַה ַמחֹל ֶקת ָּה ָֽראשונָּ ה ַל ָ֣ח ֶדש ָּהראשון ָּ ָֽי ָּשב ָּעם ֶבן־זַ בד ִ֑
ַ ָֽמחלקתו ֶעׂש ֵ֥רים ו ַאר ָּב ָּעה ָּ ָֽא ֶלף׃
3מן־בני־ ֶפ ֶרץ ָּהראש ל ָּכל־ ָּׂש ֵ֥רי ַהצ ָּבאות ַל ֵ֥ח ֶדש ָּהרא ָֽשון׃
ומחלקתו ומקלות ַהנָּ גִ֑יד
4ו ִ֞ ַעל ַמחֹלָ֣ ֶקת׀ ַה ָ֣ח ֶדש ַהשני דו ַדי ָּהאחוחי ַ ָ֣
ו ַעל ַמחלקתו ֶעׂש ֵ֥רים ו ַאר ָּב ָּעה ָּ ָֽא ֶלף׃

ס

ָׂ֣ ַ 5שר ַה ָּצ ָּבא ַהשלישי ַל ָ֣ח ֶדש ַהשלישי בנָּ ָּיהו ֶבן־יהויָּ ָּדע ַהכהן ִ֑ראש
ו ַעל ַמחלקתו ֶעׂש ֵ֥רים ו ַאר ָּב ָּעה ָּ ָֽא ֶלף׃
ומחלקתו ַעמיזָּ ָּבד בנָֽ ו׃
ֹלשים ַ ָ֣
־הש ִ֑
6הוא בנָּ ָּיהו ג ֵ֥בור ַהשֹלשים ו ַעל ַ

ס

ָֽ ָּ 7הרבי ִ֞עי ַל ָ֣ח ֶדש ָּהרביעי ע ָּׂשה־אל א ָ֣חי יו ָּאב וז ַבד ָּ ֵ֥יה בנו ַאח ָּ ִ֑ריו ו ַעל
ַמחלקתו ֶעׂש ֵ֥רים ו ַאר ָּב ָּעה ָּ ָֽא ֶלף׃

ס

ַ 8ה ַחמישי ַל ָ֣ח ֶדש ַהחמישי ַה ַשר ַשמ ָ֣הות ַהיז ָּ ִ֑רח ו ַעל ַמחלקתו
ֶעׂש ֵ֥רים ו ַאר ָּב ָּעה ָּ ָֽא ֶלף׃

ס

ַ 9הששי ַל ָ֣ח ֶדש ַהששי עי ָּ ֵ֥רא ֶבן־עקש ַהתקו ִ֑עי ו ַעל ַמחלקתו ֶעׂש ֵ֥רים
ו ַאר ָּב ָּעה ָּ ָֽא ֶלף׃

ס

ַ 11השביעי ַל ָ֣ח ֶדש ַהשביעי ֶ ֵ֥ח ֶלץ ַהפלוני מן־ב ָ֣ני ֶאפ ָּ ִ֑רים ו ַעל ַמחלקתו
ֶעׂש ֵ֥רים ו ַאר ָּב ָּעה ָּ ָֽא ֶלף׃
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ַ 11השמיני ַל ָ֣ח ֶדש ַהשמיני סב ַ ֵ֥כי ַהח ָּשתי ַלזַ ר ִ֑חי ו ַעל ַמחלקתו ֶעׂש ֵ֥רים
ו ַאר ָּב ָּעה ָּ ָֽא ֶלף׃

ס

ַ 12התשיעי ַל ָ֣ח ֶדש ַהתשיעי אבי ֶ ֵ֥עזֶ ר ָּה ַענתתי ַל ָ֣בנ׀ימי ִ֑ני ו ַעל ַמחלקתו
ֶעׂש ֵ֥רים ו ַאר ָּב ָּעה ָּ ָֽא ֶלף׃

ס

ָּ 13העׂשירי ַל ָ֣ח ֶדש ָּהעׂשירי ַמה ַ ֵ֥רי ַהנ ָֽטו ָּפתי ַלזַ ר ִ֑חי ו ַעל ַ ָֽמחלקתו
ֶעׂש ֵ֥רים ו ַאר ָּב ָּעה ָּ ָֽא ֶלף׃

ס

ַ 14עש ָֽתי־ ָּע ָּׂשר ל ַעש ָ֣תי־ ָּע ָּ ָׂ֣שר ַהח ֶדש בנָּ ָּ ֵ֥יה ַהפר ָּעתוני מן־ב ָ֣ני ֶאפ ָּ ִ֑רים
ו ַעל ַמחלקתו ֶעׂש ֵ֥רים ו ַאר ָּב ָּעה ָּ ָֽא ֶלף׃

ס

יאל ו ַעל
טופתי ל ָּעתנ ִ֑
ַ 15השנים ָּע ָּׂשר לש ָ֣נים ָּע ָּ ָׂ֣שר ַהח ֶדש ֶחל ַ ֵ֥די ַהנ ָּ
ַמחלקתו ֶעׂש ֵ֥רים ו ַאר ָּב ָּעה ָּ ָֽא ֶלף׃

פ

16ו ַעל שב ָ֣טי יׂש ָּראל ָּל ָֽראוב ָ֣ני נָּ גיד ֱאלי ֶעזֶ ר ֶבן־זכ ִ֑רי
ן־מע ָּ ָֽכה׃
ש ַפט ָּיהו ֶ ָֽב ַ

ס

ַלשמעוני

ס

17ללוי ח ַשב ָּ ֵ֥יה ֶבן־קמואל ל ַאה ֵ֥רן ָּצ ָֽדוק׃

ס

יכ ָֽאל׃
שכר ָּעמרי ֶבן־מ ָּ
ָֽ 18ליהו ָּדה ֱאליהו מא ָ֣חי ָּדוִ֑יד לי ָּׂש ָּ

ס

יאל׃
ן־עזר ָֽ
19לזבולן ָֽיש ַ ָֽמע ָּיהו ֶבן־ע ַבד ָּיִ֑הו לנַ פ ָּתלי ירימות ֶב ַ

ס

ש ֶבט מנַ ֶשה יואל ֶבן־פ ָּד ָּיָֽהו׃
21לבנָ֣י ֶאפ ַרים הוש ַע ֶבן־עזַ ז ָּ ִ֑יהו ַלחצי ָ֣
ַ 21לחצי ַ ָֽהמנַ ֶשה גל ָּע ָּדה ידו ֶבן־ז ַכריָּ ִ֑הו

ס

ס

ן־אבנָֽר׃
לבניָּמן יַ עׂשיאל ֶב ַ

ס

22ל ָּדן עזַ ראל ֶבן־יר ָּ ִ֑חם א ֶלה ָּׂשרי שב ֵ֥טי יׂש ָּר ָֽאל׃
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23ולא־נָּ ָּׂשא ָּדויד מס ָּפ ָּרם למ ֶבן ֶעׂש ֵ֥רים ָּש ָּנה ול ָּ ִ֑מ ָּטה ֵ֚כי ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה
ל ַהר ֵ֥בות ֶאת־יׂש ָּראל ככוכ ֵ֥בי ַה ָּש ָּ ָֽמים׃
24יו ָּאב ֶבן־צרויָּ ה החל למנות ו ָ֣לא כ ָּלה וַ י ֵ֥הי ָּבזאת ֶק ֶצף ַעל־יׂש ָּר ִ֑אל
י־היָּ מים ַל ֶ ֵ֥מ ֶלְך ָּד ָֽויד׃
ולא ָּע ָּלה ַהמס ָּפר במס ַ ֵ֥פר דב ָֽר ַ
יאל
25ו ַעל אצ ָ֣רות ַה ֶמ ֶלְך ַעז ָּמוֶ ת ֶבן־עד ִ֑

ס

ס

ו ַעָ֣ל ָּ ָֽהא ָּצרות ַב ָּש ֶ ִ֞דה

ובמג ָּדלות יהונָּ ָּתן ֶבן־עז ָּיָֽהו׃
ובכ ָּפרים ַ
ֶב ָּערים ַ

ס

26ו ַעל עׂשי מ ֶ ָ֣לא ֶכת ַה ָּש ֶדה ַלעב ַדת ָּהא ָּד ָּ ִ֑מה ֶעזרי ֶבן־כ ָֽלוב׃
27ו ַעל־ ַהכ ָּרמים שמעי ָּה ָּ ָֽר ָּמ ִ֑תי ו ַעל ֶש ַבכ ָּרמים לאצ ָ֣רות ַהיַ ין זַ בדי
ַהשפ ָֽמי׃

ס

שר ַבשפ ָּלה ַ ֵ֥ב ַעל ָּח ָּנַֽן ַהגד ִ֑רי
28ו ַעל־ ַהזיתים ו ַהשקמים א ֶ ָ֣
יועש׃
ו ַעל־אצ ֵ֥רות ַה ֶש ֶמן ָּ ָֽ

ס

ס

ל־ה ָּב ָּקר ָּ ָֽבע ָּמקים ָּש ָּפט
29ו ַעל־ ַה ָּב ָּקר ָּהר ָ֣עים ַב ָּשרון שט ַרי ַה ָּשרונִ֑י ו ַע ַ
ן־עד ָּ ָֽלי׃
ֶב ַ

ס

31ו ַעל־ ַהג ַמלים אוביל ַהישמע ִ֑לי ו ַעל־ ָּ ָ֣האתנות יֶ חד ָּיהו ַהמרנ ָֽתי׃

ס

31ו ַעל־ ַהצאן יָּ ָ֣זיז ַ ָֽה ַהג ִ֑רי ָּכל־א ֶלה ָּׂש ָ֣רי ָּהרכוש א ֶשר ַל ֶ ֵ֥מ ֶלְך ָּד ָֽויד׃
ן־חכמוני
יאל ֶב ַ
ָֽ 32ויהונָּ ָּתן דוד־ ָּדויד יועץ איש־מ ֵ֥בין וסופר ִ֑הוא ָֽויח ֵ֥
עם־בנֵ֥י ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
33וַ אחית ֶפל יו ָ֣עץ ַל ֶ ִ֑מ ֶלְך

ס

וחו ַ ֵ֥שי ָּה ַארכי ֵ֥ר ַע ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃

יואב׃
ר־צ ָּ ֵ֥בא ַל ֶמ ֶלְך ָּ ָֽ
יָּתר ו ַׂש ָּ
34ו ַאח ָ֣רי אחית ֶפל יהויָּ ָּדע ֶבן־בנָּ יָּ הו ו ֶאב ָּ
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1 28וַ יַ ק ָ֣הל ָּד ָ֣ויד ֶאת־ ָּכל־ ָּׂש ָ֣רי יׂש ָּראל ָּׂש ָ֣רי ַהש ָּב ָ֣טים ו ָּׂש ָ֣רי ַה ַמחל ָ֣קות
ת־ה ֶמ ֶלְך ו ָּׂש ָ֣רי ָּהא ָּל ָ֣פים ו ָּׂש ָ֣רי ַהמאות ו ָּׂש ָ֣רי
ַהמ ָּשרתים ֶא ַ
ם־ה ָּסריסים ו ַהגבורים וָֽ ל ָּכל־ג ֵ֥בור
ָּכל־רכוש־ומקנֶ ה׀ ַל ֶמ ֶלְך ול ָּבנָּ יו ע ַ
רוש ָּ ָֽלם׃
ָּחיל ֶאל־י ָּ
אמר ש ָּמעוני ַא ַ ָ֣חי ו ַע ִ֑מי אנָ֣י עם־ל ָּבבי
ל־רג ָּליו וַ י ֶ
2וַ יָּ ָּקם ָּדויד ַה ֶמ ֶלְך ַע ַ
נוחה ַלא ָ֣רון ברית־יהוָּ ה ו ַלהדם ַרגלָ֣י ֱאֹלהינו וַ הכינותי
לבנות בית מ ָּ
לבנָֽ ות׃
3ו ָּה ֱאֹלהים ָּ ָ֣א ַמר לי לא־תב ֶ ֵ֥נה ַבית לש ִ֑מי ָ֣כי איש מל ָּחמות ַא ָּתה
ו ָּד ֵ֥מים ָּש ָּ ָֽפכ ָּת׃
4וַ יב ַחר יהָּ ָ֣וה ֱאֹלהי יׂש ָּראל בי מ ָ֣כל בית־ ָּאבי להיות ל ֶמ ֶלְך
ַעל־יׂש ָּראל לעו ָּלם כי ָֽביהו ָּדה ָּב ַ ָ֣חר לנָּ גיד וב ֵ֥בית יהו ָּדה ָ֣בית ָּא ִ֑בי
ל־כל־יׂש ָּר ָֽאל׃
ובבנָ֣י ָּאבי ָ֣בי ָּר ָּצה ל ַהמליְך ַע ָּ
5ומ ָּכל־ ָּבנַ י ֵ֚כי ַר ָ֣בים ָּבנים ָּ ֵ֥נ ַתן לי יהָּ ִ֑וה וַ יב ַחר בשֹל ָ֣מה בני ָּל ֶש ֶבת
הוה ַעל־יׂש ָּר ָֽאל׃
ַעל־כסא ַמל ֵ֥כות י ָּ
י־ב ַחרתי ֵ֥בו לי לבן
6וַ ָ֣יא ֶמר לי שֹל ָ֣מה בנך ָֽהוא־יב ֶ ֵ֥נה ביתי וַ חצרו ָּ ִ֑תי כ ָּ
וַ אני ֶ ָֽאהיֶ ה־לֵ֥ ו ל ָּ ָֽאב׃
ותי ומש ָּפ ַטי
7וַ הכינו ֵ֥תי ֶאת־ ַמלכותו ַעד־לעו ָּ ִ֑לם אם־יֶ ֱחזַ ק ַלעׂשות מצ ַ ֵ֥
ַכיֵ֥ ום ַה ֶזָֽה׃
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8ו ַע ָּתה לעיני ָּכל־יׂש ָּראל ק ַהל־יהוָּ ה וב ָּאז ָ֣ני ֱאֹלהינו שמ ָ֣רו ודרשו
טובה והנ ַחל ֶתם
ת־ה ָּ ָ֣א ֶרץ ַה ָּ
הוָ֣ה ֱאֹלה ֶיכִ֑ם ל ַמ ַען ָֽתירשו ֶא ָּ
ָּכל־מצות י ָּ
ד־עולם׃
ָּ ָֽ
יכם ַאחר ֶיכם ַע
לבנ ֶ ֵ֥

פ

ת־אֹלהי ָּאביך ו ָּעבדהו בלב ָּשלם וב ֶנ ֶָ֣פש
ֹלמה־בני ַדע ֶא ֱ
9ו ַא ָּ ָ֣תה ש ָֽ
דורש יהוָּ ה ו ָּכל־י ֵֶ֥צר ַמח ָּשבות מ ִ֑בין
חפ ָּצה כי ָּכל־ל ָּבבות ָ֣
ם־ת ַעז ֶבנו יַ זניחךֵ֥ ָּל ַ ָֽעד׃
ָֽאם־תדר ֶשנו י ָּ ָ֣מצא ָּלְך וא ַ ָֽ
11ר ָ֣אה׀ ַע ָּתה ָֽכי־יהָּוה ָּב ַחר בך לבנָֽ ות־ ַ ֵ֥בית ַלמק ָּדש ח ַזֵ֥ק וַ ע ָֽׂשה׃

פ

11וַ י ָ֣תן ָּד ָ֣ויד לשֹל ָ֣מה בנו ֶאת־ ַתב ָ֣נית ָּהאו ָּלם ָֽו ֶאת־ ָּב ָּתיו וגַ נזַ ָּכיו וַ עלי ָּתיו
ובית ַה ַכ ָֽפ ֶרת׃
וַ ח ָּד ָּ ֵ֥ריו ַהפנימים ֵ֥
12ו ַתבנית כל א ֶשר ָּה ָּיה ָּברו ַח עמו ל ַחצרות בית־יהָּוה ול ָּכל־ ַהל ָּשכות
ָּס ִ֑ביב ל ָֽאצרות ָ֣בית ָּה ֱאֹלהים ולאצרות ַה ֳק ָּד ָֽשים׃
13וָֽ ל ַמחלקות ַהכה ָ֣נים ו ַהלוים וָֽ ל ָּכל־מ ֶלא ֶכת עבו ַ ָ֣דת בית־יהָּ ִ֑וה
הוה׃
בודת בית־י ָּ ָֽ
וָֽ ל ָּכל־כלי ע ַ ֵ֥
בודה לכל כלי ַה ֶכ ֶסף
בודה וַ ע ָּ ִ֑
ַ 14לזָּ ָּהב ַבמש ָּקל ַלזָּ ָּהב ל ָּכל־כלי ע ָּ ָ֣
בודה׃
בודה וַ ע ָּ ָֽ
במש ָּקל ל ָּכל־כלי ע ָּ ֵ֥
נורה
נורה ומ ָּ
יהם זָּ ָּהב במש ַקל־מ ָּ ֵ֥
15ומש ָּ ִ֞קל למנ ָ֣רות ַהזָּ ָּהב ונ ָֽרת ֶ
נורה
בודת מ ָּ ֵ֥
יה ַכע ַ
נורה ונר ֶת ָּ
יה ולמנרות ַה ֶכ ֶסף במש ָּקל למ ָּ ָ֣
ונר ֶ ִ֑ת ָּ
נורה׃
ומ ָּ ָֽ
16ו ֶאת־ ַהזָּ ָּ ֵ֥הב משָ ָּקל לשלחנֵ֥ ות ַ ָֽה ַמע ֶר ֶכת לשל ַ ָ֣חן ושל ָּ ִ֑חן ו ֶכ ֶסף
לשלחנֵ֥ ות ַה ָּ ָֽכ ֶסף׃
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17ו ַהמז ָּלגות ו ַהמז ָּרקות ו ַהק ָּׂשות זָּ ָּ ָ֣הב ָּט ִ֑הור ולכפורי ַהזָּ ָּהב במש ָּקל
פורי ַה ֶכ ֶסף במש ָָּקל לכ ֵ֥פור וכ ָֽפור׃
לכ ָ֣פור וכפור ולכ ֵ֥
18ולמז ַבח ַהקט ֶרת זָּ ָּ ֵ֥הב מז ָּקק ַבמשָ ָּ ִ֑קל ול ַתב ָ֣נית ַה ֶמר ָּכ ָּבה ַהכרבים
הוָֽה׃
זָּ ָּהב ל ָ֣פרׂשים וסככים ַעל־א ֵ֥רון ברית־י ָּ
ַ 19ה ֵ֥כל בכ ָּתב מיַ ֵ֥ד יהָּוה ָּע ַ ָ֣לי הׂש ִ֑כיל כל ַמלא ֵ֥כות ַה ַתבנָֽית׃

פ

21וַ יא ֶמר ָּדויד לשֹל ָ֣מה בנו ח ַזק וֶ ֱא ַמץ וַ עׂשה ַאל־תי ָּרא ו ַאל־ת ָּ ִ֑חת כי
אכת
ֹלהי ע ָּמְך לא יַ רפך ו ָ֣לא ַי ַָֽעז ֶבךָּ ַעד־לכלות ָּכל־מ ֶל ֶ
יהוָּ ה ֱאֹלהים ֱא ַ
הוָֽה׃
בודת בית־י ָּ
ע ַ ֵ֥
21והנה ַמחלקות ַהכה ָ֣נים ו ַהלוים ל ָּכל־עבו ַדת ָ֣בית ָּה ֱאֹל ִ֑הים ועמך
ל־ה ָּעם
בודה ו ַה ָּש ֵ֥רים ו ָּכ ָּ
ב ָּכל־מ ָּלא ָּכה ל ָּכל־נָּ דיב ַ ָֽב ָּחכ ָּמה ל ָּכל־ע ָּ
ל ָּכל־ד ָּב ֶ ָֽריך׃

פ

ר־בו ֱאֹלהים
1 29וַ יא ֶמר ָּדויד ַה ֶמ ֶלְך ל ָּכל־ ַה ָּק ָּהל שֹלמה ב ֵ֥ני ֶא ָּחד ָּ ָֽב ַח ֵ֥
ֹלהים׃
יהוֵ֥ה ֱא ָֽ
דולה ָ֣כי לא ל ָּא ָּדם ַהב ָּירה כי ַל ָּ
אכָ֣ה ג ָּ
ַנ ַָ֣ער וָּ ָּ ִ֑רְך ו ַהמ ָּל ָּ
2וָֽ כ ָּכל־כ ִ֞חי הכינָ֣ ותי לבית־ ֱאֹל ַהי ַהזָּ ָּ ָ֣הב׀ ַלזָּ ָּהב ו ַה ֶכ ֶסף ַל ֶכ ֶסף ו ַהנ ָ֣ח ֶשת
ַלנח ֶשת ַה ַברזֶ ל ַל ַברזֶ ל ו ָּהעצים ָּלע ִ֑צים ַאבני־ש ַהם ומלואים
י־שיש ָּל ָֽרב׃
ַאבני־ ָ֣פוְך ורק ָּמה וכל ֶא ֶבן י ָּק ָּרה ו ַאבנ ַ
ֹלהי
ית־א ַ
ש־לי סג ָּלה זָּ ָּ ָ֣הב וָּ ָּכ ִֶ֑סף נָּ ַתתי לב ֱ
3ועוד ברצותי ב ָ֣בית ֱאֹל ַהי יֶ ֵ֥
ל ַמע ָּלה מ ָּכל־הכינותי ל ֵ֥בית ַה ָֽק ֶדש׃
ר־כ ֶסף
אופיר ושב ַעת א ָּלפים כ ַכ ֶ
4שֹל ֶשת א ָּלפים ככ ֵ֥רי זָּ ָּהב מז ַ ָ֣הב ִ֑
מז ָּקק ָּלט ַוח ק ֵ֥ירות ַה ָּב ָֽתים׃
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ומי מתנַ דב
אכה ב ַיָ֣ד ָּח ָּר ִ֑שים ָ֣
ַ 5לזָּ ָּהב ַלזָּ ָּהב ו ַל ֶכ ֶָ֣סף ַל ֶכ ֶסף ול ָּכל־מ ָּל ָּ
יהוָֽה׃
ל ַמ ֵ֥לאות יָּ דו ַהיום ַל ָּ
6וַ ָֽיתנַ דבו ָּׂשרי ָּה ָּאבות ו ָּׂש ָ֣רי׀ שב ָ֣טי יׂש ָּראל ו ָּׂשרי ָּהא ָּלפים ו ַהמאות
אכת ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
ול ָּׂשרי מ ֶ ֵ֥ל ֶ
ַ7וַָֽֽיתנִ֞ ו ַלעבו ַ ָ֣דת בית־ ָּה ֱאֹלהים זָּ ִָּ֞הב כ ָּכ ָ֣רים ח ָֽמ ֶשת־א ָּלפים וַ א ַדרכ ָ֣נים
מונֵ֥ת א ָּלפים כ ָּכ ִ֑רים
ׂש ֶרת א ָּלפים ונח ֶשת רבו וש ַ
רבו ו ֶכ ֶסף כ ָּכרים ע ֶ ָ֣
ה־א ֶלף כ ָּכ ָֽרים׃
ובר ֶזל ָֽמ ָּא ֶ ֵ֥
ַ
8ו ַהנמ ָּצא אתו א ָּבנים נָּ תנו לאו ַ ָ֣צר בית־יהָּ ִ֑וה ַ ֵ֥על יַ ד־יחיאל ַהגרש ָֽני׃
9וַ יׂשמחו ָּה ָּעם ַעל־ ָֽהתנַ ד ָּבם ֵ֚כי ב ָ֣לב ָּשלם ָֽהתנַ דבו ַליהָּ ִ֑וה וגַ ם ָּד ָ֣ויד
דולה׃
ַה ֶמ ֶלְך ָּׂש ַמח ׂשמ ָּ ֵ֥חה ג ָּ ָֽ

פ

11וַ י ָּב ֶרְך ָּדויד ֶאת־יהוָּ ה לעיני ָּכל־ ַה ָּק ָּ ִ֑הל וַ ָ֣יא ֶמר ָּדויד ָּברוְך ַא ָּתה יהוָּ ה
עולם׃
עולם ו ַעד־ ָּ ָֽ
ֱאֹלהי יׂש ָּר ָ֣אל ָּאבינו מ ָּ
11לךָ֣ יהוָּ ה ַהגד ָּלה ו ַהגבו ָּרה ו ַהתפ ֶא ֶרת ו ַה ָ֣נ ַצח ו ַההוד כי־כל ַב ָּש ַ ָ֣מים
וב ָּ ִ֑א ֶרץ לך יהוָּ ה ַה ַממ ָּל ָּכה ו ַהמתנַ שא ל ֵ֥כל׀ ל ָֽראש ׃
ָּ
בורה
של ַבכל וביָּ דך ָ֣כ ַח וג ָּ ִ֑
12ו ָּהע ֶשר ו ַה ָּכבוד מל ָּפנֶ יך ו ַא ָּתה מו ָ֣
וב ָּיַָֽ֣דך לגַ ֵ֥דל ול ַחזק ַל ָֽכל׃
13ו ַע ָּ ָ֣תה ֱאֹלהינו מו ֵ֥דים א ַנחנו ָּ ִ֑לְך וָֽ מ ַ ָֽהללים ל ֵ֥שם תפ ַאר ֶ ָֽתך׃
14וכי מי אני ו ָ֣מי ַעמי ָֽכי־נַ ע ָ֣צר כ ַח להתנַ דב ָּכ ִ֑זאת ָֽכי־ממךָ֣ ַהכל
ומיָּ דך נָּ ַ ֵ֥תנו ָּ ָֽלְך׃
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ָֽ 15כי־גרים א ַנחנו ל ָּפ ֶניך ותו ָּשבים כ ָּכל־אב ִ֑תינו ַכצל׀ יָּ מינו ַעל־ ָּה ָּא ֶרץ
ו ֵ֥אין מקֶ ָֽוה׃
שם
שר הכיננו לבנָֽ ות־לךֵ֥ ַבית ל ָ֣
16יהָּ ָ֣וה ֱאֹלהינו ָ֣כל ֶה ָּהמון ַהזֶ ה א ֶ ָ֣
ָּקד ֶ ִ֑שך מיָּ דךֵ֥ היא ולךֵ֥ ַה ָֽכל׃
17ויָּ ַ ָ֣דעתי ֱאֹל ַהי כי ַא ָּתה ב ָ֣חן ל ָּבב ומי ָּשרים תר ֶ ִ֑צה אני בי ֶשר ל ָּבבי
התנַ ַ ָ֣דבתי ָּכל־א ֶלה ו ַע ָּתה ַעמך ַהנמצאו־פה ָּר ֵ֥איתי בׂשמ ָּחה
ל ָֽהתנַ ֶדב־ ָּ ָֽלְך׃
18יהוָּ ה ֱאֹלהי ַאב ָּר ִָּ֞הם יצ ָּחק ויׂש ָּראל אבתינו ֳשמ ָּרה־ ָ֣זאת לעו ָּלם
לי ֵֶ֥צר ַמחשבות ל ַ ָ֣בב ַע ֶ ִ֑מך ו ָּה ֵ֥כן ל ָּב ָּבם א ֶ ָֽליך׃
19ולשֹל ָ֣מה בני ֵ֚תן ל ָּ ָ֣בב ָּשלם לשמור מצו ֶתיך עדו ֶתיך וח ֶ ִ֑קיך ו ַלע ָׂ֣שות
ירה א ֶשר־הכינָֽ ותי׃
ַהכל ולבנות ַהב ָּ ֵ֥

פ

21וַ יא ֶמר ָּדויד ל ָּכל־ ַה ָּק ָּהל ָּ ָֽברכו־ ָּנא ֶאת־יהָּ ָ֣וה ֱאֹלהי ֶ ִ֑כם וַ י ָּבר ָ֣כו
יהוה ו ַל ֶ ָֽמ ֶלְך׃
יהם וַ יקדו וַ ָֽיש ַתחוו ַל ָּ
ֹלהי א ָֽבת ֶ
ל־ה ָּק ָּהל ַליהוָּ ה ֱא ָ֣
ָּ ָֽכ ַ
יהוָ֣ה׀ ז ָּבחים וַ יַ עלו עלות ַליהוָּ ה ָֽל ָּמ ֳח ַרת ַהיָ֣ ום ַההוא ָּפרים
21וַ יזב ָ֣חו ַל ָּ
יהם וז ָּב ֵ֥חים ָּלרב ל ָּכל־יׂש ָּר ָֽאל׃
ילים ֶא ֶלף כ ָּב ֵׂ֥שים ֶא ֶלף ונסכ ֶ ִ֑
ֶא ֶלף א ֵ֥
22וַ יאכלו וַ ישתו לפני יהָּוה ַביֵ֥ ום ַההוא בׂשמ ָּ ָ֣חה גדו ָּ ִ֑לה וַ יַ מליכו שנית
יהוה לנָּ גֵ֥יד ול ָּצדוק לכ ָֽהן׃
ן־דויד וַ ימשחו ַל ָּ
ֹלמה ֶב ָּ
לש ָ֣
23וַ י ָ֣ ֶשב שֹלמה ַעל־כסא יהָּוה׀ ל ֶמ ֶלְך ַ ָֽת ַחת־ ָּד ֵ֥ויד ָּאביו וַ יַ צ ַ ִ֑לח וַ ישמ ֵ֥עו
א ָּליו ָּכל־יׂש ָּר ָֽאל׃
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24ו ָּכל־ ַה ָּשרים ו ַהגברים וגַ ם ָּכל־בני ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּד ִ֑ויד ָּ ָ֣נתנו יָּ ד ַת ַחת שֹל ֵ֥מה
ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
25וַ יגַ דל יהָּוה ֶאת־שֹלמה ל ַמע ָּלה לעיני ָּכל־יׂש ָּר ִ֑אל וַ יתן ָּע ָּליו ָ֣הוד
ַמלכות א ֶשר ָֽלא־ ָּה ָּיה ַעל־ ָּכל־ ֶמ ֶלְך ל ָּפ ָּניו ַעל־יׂש ָּר ָֽאל׃

פ

26ו ָּדויד ֶבן־י ָּשי ָּמ ַלְך ַעל־ ָּכל־יׂש ָּר ָֽאל׃
ש ַבע
27ו ַהיָּ מים א ֶשר ָּמ ַלְך ַעל־יׂש ָּראל ַאר ָּבעים ָּש ָּ ִ֑נה ב ֶחברון ָּמ ַלְך ֶ ָ֣
ֹלשים ו ָּש ָֽלוש׃
ירוש ַ ֵ֥לם ָּמ ַלְך ש ֵ֥
ָּשנים וב ָּ
28וַ יָּ ָּמת בׂשי ָּ ָ֣בה טו ָּבה ׂש ַ ֵ֥בע יָּ מים ָ֣ע ֶשר ו ָּכ ִ֑בוד וַ ימֹלְך שֹל ֵ֥מה בנו
ַתח ָּ ָֽתיו׃
29ודברי ָּד ָ֣ויד ַה ֶמ ֶלְך ָּהראשנים ו ָּהאחר ִ֑נים ה ָּנָ֣ם כתובים ַעל־דברי
מואל ָּהר ֶאה ו ַעל־דברי נָּ ָּ ָ֣תן ַהנָּ ביא ו ַעל־דברי ָּגֵ֥ד ַהח ֶזָֽה׃
ש ָ֣
ֵ֥ 31עם ָּכל־ ַמלכותו וגבו ָּר ִ֑תו ו ָּהעתים א ֶשר ָּעברו ָּע ָּליו ו ַעל־יׂש ָּראל ו ַעל
ל־ממל ֵ֥כות ָּהא ָּר ָֽצות׃
ָּכ ַ
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