דברי הימים ב CHRONICA II
1 1וַ ית ַחזק שֹל ֵ֥מה ֶבן־ ָּדויד ַעל־ ַמלכו ִ֑תו וַ יהָּוה ֱאֹל ָּהיו עמו ַוַָֽֽיגַ דלהו
ל ָּ ָֽמע ָּלה׃
2וַ ָ֣יא ֶמר שֹל ָ֣מה ל ָּכל־יׂש ָּראל ל ָּׂשרי ָּהא ָּלפים ו ַהמאות ו ַל ָֽשפטים ולכל
אשי ָּה ָּא ָֽבות׃
נָּ ֵׂ֥שיא ל ָּכל־יׂש ָּראל ָּר ֵ֥
שר בגב ִ֑עון כי־ ָּ ָ֣שם ָּהיָּ ה א ֶהל
3וַ ילכו שֹלמה ו ָּכל־ ַה ָּק ָּ ָ֣הל עמו ַל ָּב ָּמה א ֶ ָ֣
הוה ַבמד ָּ ָֽבר׃
מועד ָּ ָֽה ֱאֹלהים א ֶ ֵ֥שר ָּע ָּׂשה מ ֶ ֵ֥שה ֶ ָֽע ֶבד־י ָּ
4א ָּבל ארון ָּה ֱאֹלהים ֶה ֱע ָּלה ָּדויד מקר ַיָ֣ת י ָּערים ַ ָֽבה ֵ֥כין לו ָּדוִ֑יד כי
ירוש ָּ ָֽלם׃
ָּנ ָָּֽטה־לו א ֶהל ב ָּ
5ומז ַ ָ֣בח ַהנח ֶשת א ֶשר ָּע ָּׂשה ב ַצלאל ֶבן־או ָ֣רי ֶבן־חור ָּׂשם לפני מש ַכָ֣ן
הוִ֑ה וַ ידר ֵ֥שהו שֹלמה ו ַה ָּק ָּ ָֽהל׃
י ָּ
6וַ יַ ַעל שֹלמה ָּשם ַעל־מז ַבח ַהנח ֶשת לפנָ֣י יהוָּ ה א ֶשר ל ָ֣א ֶהל מועִ֑ד
וַ ַי ַעל ָּע ָּליו עלות ָּ ָֽא ֶלף׃
ַ 7ב ַ ָ֣לי ָּלה ַההוא נר ָּ ֵ֥אה ֱאֹלהים לשֹל ִ֑מה וַ ָ֣יא ֶמר לו ש ַאל ָּ ֵ֥מה ֶא ֶתן־ ָּ ָֽלְך׃
8וַ יא ֶמר שֹלמה ָֽלאֹלהים ַא ָּתה ָּעׂשי ָּת עם־ ָּד ֵ֥ויד ָּאבי ֶ ָ֣ח ֶסד גָּ ִ֑דול
והמ ַלכ ַתני ַתח ָּ ָֽתיו׃
ַ 9ע ָּתה יהָּ ָ֣וה ֱאֹלהים ָֽי ָּאמן ד ָּ ָ֣ברך עם ָּדוָ֣יד ָּא ִ֑בי כי ַא ָּתה המ ַלכ ַתני
ל־עם ַרב ַכע ַ ֵ֥פר ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ַע ַ

1929

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

ַ 11ע ָּתה ָּחכ ָּמה ו ַמ ָּדע ֶתן־לי ו ָֽאצ ָּאה לפ ֵ֥ני ָּ ָֽה ָּעם־ ַה ֶזה ו ָּא ִ֑בו ָּאה ָֽכי־ ָ֣מי
ישפט ֶאת־ ַעמךֵ֥ ַה ֶזה ַהגָּ ָֽדול׃

ס

11וַ ָ֣יא ֶמר־ ֱאֹל ָ֣הים׀ לשֹלמה יַ ָ֣ ַען א ֶשר ָּהי ָּתה זאת עם־ל ָּב ֶבך
ו ָֽלא־ ָּש ַאל ָּת ָ֣ע ֶשר נ ָּכסים ו ָּכבוד ואת ֶנ ֶָ֣פש ׂשנ ֶאיך וגַ ם־יָּ ֵ֥מים ַרבים ָ֣לא
ָּש ָּ ִ֑אל ָּת וַ ָֽתש ַאל־לך ָּחכ ָּ ָ֣מה ו ַמ ָּדע א ֶשר תשפוט ֶאת־ ַעמי א ֶ ֵ֥שר
המ ַלכתיך ָּע ָּ ָֽליו׃
שר׀
ן־לְך א ֶ ָ֣
ָֽ ַ 12ה ָּחכ ָּ ֵ֥מה ו ַה ַמ ָּדע נָּ ָ֣תון ָּלְִ֑ך וע ֶשר ונ ָּכסים ו ָּכבוד ֶא ֶת ָּ
ה־כן׃
שר ל ָּפנֶ יך ו ַאח ֶריך ֵ֥לא יָֽהיֶ ָֽ
א־היָּ ה כן ַלמ ָּלכים א ֶ ָ֣
ל ָּ ָ֣
וש ַלם מלפני ָ֣א ֶהל מועִ֑ד וַ ימֹלְך
13וַ יָּ בא שֹלמה ַל ָּב ָּמה א ֶשר־בגבעון י ָ֣ר ָּ
ַעל־יׂש ָּר ָֽאל׃

פ

14וַ יֶ ֱא ָ֣סף שֹלמה ֶ ָ֣ר ֶכב ו ָּפ ָּרשים ַוַָֽֽיהי־לו ֶא ֶלף ו ַאר ַבע־מאות ֶר ֶכב
וש ָּ ָֽלם׃
ם־ה ֶמ ֶלְך ב ָֽיר ָּ
ושנים־ ָּע ָּ ֵׂ֥שר ֶא ֶלף ָּפ ָּר ִ֑שים וַ יַ ניחם ב ָּע ָ֣רי ָּה ֶר ֶכב וע ַ
ירוש ַלם ָּכא ָּבנִ֑ים ו ָ֣את ָּהא ָּרזים
ת־הזָּ ָּהב ב ָּ
15וַ יתן ַה ֶמ ֶלְך ֶאת־ ַה ֶכ ֶסף ו ֶא ַ
ר־בשפ ָּלה ָּל ָֽרב׃
נָּ ַתן ַכשק ֵ֥מים א ֶש ַ
16ומו ָּצא ַהסוסים א ֶ ֵ֥שר לשֹלמה ממצ ָּ ִ֑רים ומקוא סח ָ֣רי ַה ֶמ ֶלְך מקוֵ֥א
יקחו במ ָֽחיר׃
שש מ ָ֣אות ֶכ ֶסף וסוס ַבחמ ָ֣שים
ָֽ ַ17ויַ עלו וַ יוציאו ממצ ַרים ֶמר ָּכ ָּבה ב ָ֣
ומ ָּ ִ֑אה וכן ל ָּכל־ ַמלכי ַ ָֽהחתים ו ַמל ֵ֥כי א ָּרם ביָּ ָּ ֵ֥דם יו ָֽציאו׃
שם יהוָּ ה ו ַבית ל ַמלכו ָֽתו׃
18וַ ָ֣יא ֶמר שֹלמה לבנֵ֥ ות ַבית ל ָ֣
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1 2וַ יספר שֹלמה שב ֵ֥עים ֶא ֶלף ָ֣איש ַס ָּבל ושמונֵ֥ים ֶא ֶלף איש חצָ֣ב
יהם שֹלֵ֥ ֶשת א ָּלפים ו ֵ֥שש מ ָֽאות׃
ָּב ָּ ִ֑הר ומנַ צ ָ֣חים על ֶ

פ

ם־דוָ֣יד
ית ע ָּ
אמר ַכא ֶשר ָּעׂש ָּ
2וַ יש ַ ָ֣לח שֹלמה ֶאל־חו ָּ ֵ֥רם ֶ ָֽמ ֶלְך־צר ל ִ֑
ָּאבי וַ ָֽתש ַ ָֽלח־לָ֣ ו א ָּרזים לבנָֽ ות־לֵ֥ ו ַבית ָּל ֶ ֵ֥ש ֶבת ָֽבו׃
ֹלהי ל ַהק ָ֣דיש לו ל ַהק ָ֣טיר ל ָּפ ָּנָ֣יו
הוָ֣ה ֱא ָּ
שם׀ י ָּ
ה־בית ל ָ֣
3הנה אני ָֽבונֶ ַ
ומע ֶר ֶכת ָּתמיד ועלות ַל ָ֣ב ֶקר ו ָּל ֶע ֶרב ַל ַש ָּבתות
ת־סמים ַ
ק ָֽט ֶר ַ
עולם ֵ֥זאת ַעל־יׂש ָּר ָֽאל׃
ֹלהינו ל ָּ
הוָ֣ה ֱא ִ֑
ו ֶל ֳָ֣ח ָּדשים וָֽ למועדי י ָּ
4ו ַה ַבית א ֶשר־א ֵ֥ני בו ֶנה גָּ ִ֑דול ָֽכי־גָּ ֵ֥דול ֱאֹלהינו מ ָּכל־ ָּה ֱאֹל ָֽהים׃
5ומי יַ ע ָּצר־כ ַח לבנָֽ ות־לָ֣ ו ַבית כי ַה ָּש ַמים וש ֵ֥מי ַה ָּש ַמים ָ֣לא י ַכלכ ִ֑להו
שר ֶאבנֶ ה־לָ֣ ו ַבית כי אם־ל ַהק ֵ֥טיר ל ָּפ ָּנָֽיו׃
ומי אני א ֶ ָ֣
וב ַברזֶ ל
ובנ ָ֣ח ֶשת ַ
וב ֶכ ֶסף ַ
6ו ַע ָּתה ָֽש ַ ָֽלח־ ָ֣לי איש־ ָּח ָּכם ַלעׂשות ַבזָּ ָּהב ַ
ם־הח ָּכמים א ֶשר
תוחים ע ַ ָֽ
וב ַארגוָּ ן ו ַכר ָ֣מיל ותכ ֶלת ויד ַע ל ַפ ָ֣ת ַח פ ִ֑
ָּ ָֽ
ירוש ַלם א ֶ ֵ֥שר הכין ָּד ֵ֥ויד ָּא ָֽבי׃
וב ָּ
יהודה ָֽ
עמי ָֽב ָּ ָ֣
7וָֽ ש ַ ָֽלח־לי עצי א ָּרזים ברו ָ֣שים ו ַאלגומים ָֽמ ַהל ָּבנון ֵ֚כי א ָ֣ני יָּ ַדעתי
א ֶשר ע ָּב ֶדיך יָֽ ודעים לכרות ע ָ֣צי ל ָּבנִ֑ ון וה ֵ֥נה ע ָּב ַדי עם־ע ָּב ֶ ָֽדיך׃
בונה גָּ ֵ֥דול ו ַהפ ָֽלא׃
8ול ָּה ֵ֥כין לי עצים ָּל ִ֑רב ֵ֥כי ַה ַבית א ֶשר־אנֵ֥י ֶ
9וה ָ֣נה ַ ָֽלחט ָ֣בים׀ ָֽלכר ָ֣תי׀ ָּהעצים נָּ ַתתי חטים׀ ַמכות ַלע ָּב ֶדיך כרים
ֶעׂש ָ֣רים ֶא ֶלף וׂשערים כרים ֶעׂש ָ֣רים ָּ ִ֑א ֶלף ויַ ין ַבתים ֶעׂש ָ֣רים ֶא ֶלף
ו ֶש ֶמן ַבתים ֶעׂש ֵ֥רים ָּ ָֽא ֶלף׃
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ֹלמה ב ַאה ַבת יהוָּ ה
11וַ יא ֶמר חו ָּרם ֶ ָֽמ ֶלְך־צר בכ ָּתב וַ יש ַלח ֶאל־ש ִ֑
ת־עמו נ ָּתנךֵ֥ על ֶיהם ֶ ָֽמ ֶלְך׃
ֶא ַ
שר ָּע ָּׂשה ֶאת־ ַה ָּש ַמים
11וַ יא ֶמר חו ָּרם ָּברוְך יהוָּ ה ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל א ֶ ָ֣
ׂש ֶכל ובינָּ ה א ֶשר
שר נָּ ַתן ל ָּדויד ַה ֶמ ֶלְך ָ֣בן ָּח ָּכם יוד ַע ָ֣
־ה ָּ ִ֑א ֶרץ א ֶ ָ֣
ו ֶאת ָּ
כותו׃
יבנֶ ה־ ַבית ַליהוָּ ה ו ַבית ל ַמל ָֽ
12ו ַע ָּתה ָּש ַלחתי איש־ ָּח ָּכם יו ֵ֥ד ַע בי ָּנה לחו ָּ ֵ֥רם ָּא ָֽבי׃
ֶ 13בן־א ִָּ֞שה מן־בנָ֣ ות ָּדן ו ָּא ָ֣ביו איש־צרי יוד ַע ַלע ָׂ֣שות ַב ָּז ָָּֽהב־ו ַב ֶכ ֶסף
וב ַכרמיל
וב ָ֣בוץ ַ
ובעצים ָּב ַארגָּ ָּמן ַבתכ ֶלת ַ
ַבנח ֶשת ַב ַברזֶ ל ָּבא ָּבנָ֣ים ָּ
ל־מח ָּ ִ֑ש ֶבת א ֶשר י ָּנ ֶָֽתן־לו עם־ח ָּכ ֶמיך
ול ַפת ַח ָּכל־פת ַוח ו ַלחשב ָּכ ַ
ָֽו ַחכמי אדני ָּד ֵ֥ויד ָּא ָֽביך׃
שר ָּא ַ ָ֣מר אדני יש ַלח
14ו ַע ָּתה ַהחטים ו ַהשערים ַה ֶש ֶמן ו ַהיַ ין א ֶ ָ֣
ַלע ָּב ָּ ָֽדיו׃
15וַ אנַ חנו נכרת עצים מן־ ַהל ָּבנון כ ָּכל־ ָּצר ֶכך ונבי ֵ֥אם לך ַרפסדות
רוש ָּ ָֽלם׃
ַעל־ ָּיָ֣ם יָּ ִ֑פו ו ַא ָּתה ַתע ֶ ֵ֥לה א ָּתם י ָּ

פ

ל־האנָּ שים ַהגירים א ֶשר ב ֶ ָ֣א ֶרץ יׂש ָּראל ַאח ָ֣רי
16וַ יס ָ֣פר שֹלמה ָּכ ָּ
ַהס ָּפר א ֶ ֵ֥שר ס ָּפ ָּרם ָּדוָ֣יד ָּא ִ֑ביו וַ י ָּמצאו מ ָּאה וַ חמשים ֶא ֶלף ושֹלֵ֥ ֶשת
א ָּלפים ו ֵ֥שש מ ָֽאות׃
17וַ יַ ַעׂש מ ֶהם שב ֵ֥עים ֶא ֶלף ַס ָּבל ושמ ֵ֥נים ֶא ֶלף ח ָ֣צב ָּב ָּ ִ֑הר ושֹל ֶשת
־ה ָּ ָֽעם׃
שש מאות מנַ צחים ל ַהע ֵ֥ביד ֶאת ָּ
א ָּלפים ו ָ֣
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1 3וַ ָּיָ֣ ֶחל שֹלמה לבנות ֶאת־בית־יהוָּ ה בי ָ֣רו ָּש ַלם ב ַהר ַה ָ֣מוריָּ ה א ֶ ֵ֥שר
בוסי׃
נר ָּאה ל ָּדוָ֣יד ָּא ִ֑ביהו א ֶשר הכין במ ָ֣קום ָּדויד בג ֶרן ָּאר ָּנֵַֽ֥ן ַהי ָֽ
כותו׃
2וַ יָּ ֶחל לבנִ֞ ות ַבח ֶדש ַהשני ַבשני בש ַנֵ֥ת ַאר ַבע ל ַמל ָֽ
ֹלהים ָּהא ֶרְך ַא ִ֞מות ַבמ ָּדה
3וא ֶלה הו ַ ָ֣סד שֹלמה לבנות ֶאת־בָ֣ית ָּה ֱא ִ֑
ָּה ָֽראשונָּ ה ַא ָ֣מות ששים ור ַחב ַא ֵ֥מות ֶעׂש ָֽרים׃
ב־ה ַבית ַא ָ֣מות ֶעׂשרים
4ו ָּהאו ָּלם א ֶשר ַעל־פני ָּהא ֶרְך ַעל־פני ָֽר ַח ַ
ימה זָּ ָּ ֵ֥הב ָּט ָֽהור׃
ו ַהג ַבּה מ ָּ ָ֣אה ו ֶעׂש ִ֑רים וַ י ַצ ֵ֥פהו מפנ ָּ
5ו ָ֣את׀ ַה ַ ָ֣בית ַהגָּ דול ח ָּפה ָ֣עץ ברושים וַ י ַחפהו זָּ ָּ ָ֣הב ִ֑טוב וַ ַי ַעל ָּע ָּליו
תמרים ו ַשרש ָֽרות׃
6וַ י ַצף ֶאת־ ַה ַבית ֶ ֵ֥א ֶבן י ָּק ָּרה לתפ ָּ ִ֑א ֶרת ו ַהזָּ ָּהב ז ַ ֵ֥הב ַפרָּוַָֽֽים׃
7וַ י ַחף ֶאת־ ַה ַבית ַהקרות ַהספים וָ ָֽקירו ָּ ֵ֥תיו ו ַדלתו ָּתיו זָּ ָּ ִ֑הב ופ ַ ֵ֥תח
ל־הק ָֽירות׃
כרובים ַע ַ

ס

8וַ יַ ַעׂש ֶאת־ ָֽבית־ ָ֣ק ֶדש ַה ֳק ָּדשים ָּאר ִ֞כו ַעל־פני ָֽר ַחב־ ַה ַבית ַא ָ֣מות
ֶעׂשרים ו ָּרחבו ַא ָ֣מות ֶעׂש ִ֑רים וַ י ַחפהו זָּ ָּ ָ֣הב טוב לכ ָּכרים ֵ֥שש מ ָֽאות׃
9ומש ָָּקל למסמ ֵ֥רות לש ָּקלים חמ ָ֣שים זָּ ָּ ִ֑הב ו ָּהעליות ח ָּ ֵ֥פה זָּ ָּ ָֽהב׃
11וַ יַ ַעׂש ב ָֽבית־ק ֶדש ַה ֳק ָּדשים כרו ָ֣בים שנַ ים ַמעׂשה ַצעצ ִ֑עים וַ י ַצ ֵ֥פו
א ָּתם זָּ ָּ ָֽהב׃
11ו ַכנפי ַהכרובים ָּאר ָּכם ַא ָ֣מות ֶעׂש ִ֑רים כנַ ף ָּה ֶא ָּחד ל ַא ָ֣מות ָּחמש
ַמגַ ַעת ל ָָ֣קיר ַה ַבית ו ַה ָּכ ָּנַֽף ָּה ַא ֶח ֶרת ַא ָ֣מות ָּחמש ַמג ַיע לכ ַנַֽף ַהכ ֵ֥רוב
ָּה ַא ָֽחר׃
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12וכנַ ף ַהכרוב ָּה ֶא ָּחד ַא ָ֣מות ָּחמש ַמג ַיע ל ָָ֣קיר ַה ָּ ִ֑בית ו ַה ָּכ ָּנַֽף ָּה ַא ֶח ֶרת
ַא ָ֣מות ָּחמש דב ָּקה לכ ַנַֽף ַהכ ֵ֥רוב ָּה ַא ָֽחר׃
ַ 13כנפי ַהכרו ָ֣בים ָּהא ֶלה ָֽפרׂשים ַא ָ֣מות ֶעׂש ִ֑רים והם עמ ֵ֥דים
יהם ַל ָּ ָֽבית׃
ל־רגל ֶיהם ופנ ֶ ֵ֥
ַע ַ

ס

14וַ יַ ַעׂש ֶאת־ ַה ָּפר ֶכת ת ֵ֥כ ֶלת ו ַארגָּ ָּמן ו ַכר ָ֣מיל ו ִ֑בוץ וַ יַ ֵ֥ ַעל ָּע ָּליו כרו ָֽבים׃
ס

ֹלשים ו ָּחמש ִ֑א ֶרְך ו ַה ֶ ֵ֥צ ֶפת
15וַ יַ ַעׂש לפני ַה ַבית ַעמו ָ֣דים שנַ ים ַאמות ש ֵ֥
ר־על־ראשו ַא ֵ֥מות ָּח ָֽמש׃
א ֶש ַ

ס

ל־ראש ָּה ַעמ ִ֑דים וַ יַ ַעׂש רמונים מ ָּאה
16וַ ַי ַעׂש ַשרשרות ַבדביר וַ יתן ַע ָ֣
וַ יתן ַ ָֽב ַשרש ָֽרות׃
17וַ ָּיַֽ ֶקם ֶאת־ ָּ ָֽה ַעמודים ַעל־פנָ֣י ַההי ָּכל ֶא ָּ ֵ֥חד מיָּ מין ו ֶא ָּ ָ֣חד ָֽמ ַהש ִ֑מאול
וַ יק ָּרא שם־ ַהי ָּמיני יָּ כין ו ֵ֥שם ַהש ָּמאלי ָֽב ַעז׃

ס

1 4וַ יַ ַעׂש מז ַ ָ֣בח נח ֶשת ֶעׂשרים ַא ָּמה ָּארכו ו ֶעׂש ֵ֥רים ַא ָּמה ָּרח ִ֑בו
קומ ָֽתו׃
ו ֶ ֵ֥ע ֶׂשר ַאמות ָּ

ס

2וַ ַ ֵ֥י ַעׂש ֶאת־ ַה ָּים מו ָּ ִ֑צק ֶ ָ֣ע ֶׂשר ָּ ָֽב ַא ָּמה מש ָּפתו ֶאל־ׂש ָּפתו ָּעגָ֣ ול׀ ָּסביב
ֹלשים ָּ ָֽב ַא ָּמה יָּ ֵ֥סב אתו ָּס ָֽביב׃
ומתו ו ָּקו ש ָ֣
ו ָּחמש ָּ ָֽב ַא ָּמה ָֽק ָּ
3וד ָ֣מות ב ָּקרים ַת ַחת לו ָּסביב׀ ָּסביב סוב ָ֣בים אתו ֶ ֵ֚ע ֶׂשר ָּ ָֽב ַא ָּמה
ת־ה ָּים ָּס ִ֑ביב ש ַנַֽים טורים ַה ָּב ָּקר יצוָקים ב ָֽמ ַצק ָֽתו׃
יפים ֶא ַ
ַמק ֵ֥
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4עו ִ֞מד ַעל־שנים ָּע ָּ ָׂ֣שר ָּב ָּקר שֹל ָּ ָ֣שה פ ָ֣נים׀ ָּצפונָּ ה ושלו ָּשה פנים׀ יָּ ָּמה
ֹלשה פ ָ֣נים מז ָּר ָּחה ו ַה ָּ ֵ֥ים על ֶיהם מל ָּ ִ֑מע ָּלה
ֹלשה׀ פ ָ֣נים נֶ ג ָּבה וש ָּ
וש ָּ ָ֣
ו ָּכל־אחר ֶיהם ָּ ָֽבי ָּתה׃
ׂשה ׂש ַפת־כוס ֶפ ַרח ָֽשו ַש ָּ ִ֑נה ַמחזָ֣יק ַבתים
5ו ָּעביָ֣ ו ֶט ַפח וׂש ָּפתו כ ַמע ָ֣
יָּכיל ׃
שֹלֵ֥ ֶשת א ָּלפים ָֽ

ס

6וַ ַיָ֣ ַעׂש כיורים ע ָּׂש ָּרה וַ יתן חמ ָּשה מיָּ מין וַ חמ ָּשה משמאול ל ָּרח ָּצָ֣ה
עולה יָּ ָ֣דיחו ָּ ִ֑בם ו ַהיָּ ם ל ָּרח ָּ ֵ֥צה ַלכהנים ָֽבו׃
ת־מע ֵׂ֥שה ָּה ָּ
ָּב ֶהם ֶא ַ

ס

7וַ יַ ַעׂש ֶאת־מנרות ַהזָּ ָּהב ֶע ֶׂשר כמש ָּפ ָּ ִ֑טם וַ יתן ַ ָֽבהי ָּכל ָּח ֵ֥מש מיָּ מין
ו ָּח ֵ֥מש מש ָֽמאול׃

ס

8וַ ַיָ֣ ַעׂש של ָּחנות ע ָּׂש ָּרה וַ יַ נַ ח ַ ָֽבהי ָּכל חמ ָּ ֵ֥שה מיָּ מין וַ חמ ָּ ָ֣שה מש ִ֑מאול
וַ ַי ַעׂש מזרָ ֵ֥קי זָּ ָּהב מ ָּ ָֽאה׃
9וַ יַ ַעׂש ח ַ ָ֣צר ַהכהנים ו ָּהעזָּ ָּרה ַהגדו ָּ ִ֑לה וד ָּלתות ָּלעזָּ ָּרה ו ַדלתות ֶיהם
צ ָּ ֵ֥פה נ ָֽח ֶשת׃
ת־היָּ ם נָּ ִַ֞תן מ ֶכ ֶתף ַהי ָּמנית קד ָּמה מ ֵ֥מול ֶנַָֽֽג ָּבה׃
11ו ֶא ַ
11וַ ַיָ֣ ַעׂש חו ָּרם ֶאת־ ַהסירות ו ֶאת־ ַהיָּ עים ו ֶאת־ ַהמז ָּר ִ֑קות

ס

וַ י ַ ָ֣כל חי ָּרם

ֹלהים׃
אכה א ֶ ֵ֥שר ָּע ָּׂשה ַל ֶ ֵ֥מ ֶלְך שֹלמה ב ֵ֥בית ָּה ֱא ָֽ
־המ ָּל ָּ
ַלעׂשות ֶאת ַ
ל־ראש ָּה ַעמודים ש ָּ ִ֑תים
ַ 12עמו ָ֣דים שנַ ים ו ַהגלות ו ַהכ ָּתרות ַע ֵ֥
ל־ראש
ו ַהש ָּב ָ֣כות ש ַתים ל ַכסות ֶאת־שתי גלָ֣ ות ַה ָֽכ ָּתרות א ֶשר ַע ֵ֥
מודים׃
ָּ ָֽה ַע ָֽ
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13ו ֶאת־ ָּ ָֽהרמונים ַאר ַ ֵ֥בע מאות לש ָ֣תי ַהש ָּב ִ֑כות שנַ ים טורים רמונים
ַלש ָּב ָּכָ֣ה ָּה ֶא ָּחת ל ַכסות ֶאת־שתי גלָ֣ ות ַה ָֽכ ָּתרות א ֶשר ַעל־פנֵ֥י
מודים׃
ָּה ַע ָֽ
ל־המכנָֽ ות׃
ת־הכי ֵ֥רות ָּע ָּׂשה ַע ַ
14ו ֶאת־ ַהמכנות ָּע ָּ ִׂ֑שה ו ֶא ַ
ֶ 15את־ ַה ָּים ֶא ָּ ִ֑חד ו ֶאת־ ַה ָּבָ ָּ ֵ֥קר שנים־ ָּע ָּׂשר ַתח ָּ ָֽתיו׃
יהם ָּע ִָּׂ֞שה
ת־כל־כל ֶ
16ו ֶאת־ ַהסירות ו ֶאת־ ַהיָּ עים ו ֶאת־ ַהמז ָּלגות ו ֶא ָּ
הוִ֑ה נח ֶשת ָּמ ָֽרוק׃
חורם ָּאביו ַל ֶ ֵ֥מ ֶלְך שֹלמה לבָ֣ית י ָּ
ָּ ֵ֥
ובין צר ָּ ָֽד ָּתה׃
17בכ ַכר ַהיַ רדן י ָּצָ ָּ ָ֣קם ַה ֶמ ֶלְך ַבעבי ָּהא ָּד ָּ ִ֑מה ֵ֥בין סכות ֵ֥
ל־הכ ֵ֥לים ָּהא ֶלה ָּל ָ֣רב מ ִ֑אד כי ֵ֥לא נֶ ח ַָקר מש ַ ֵָ֥קל
18וַ ַי ַעׂש שֹלמה ָּכ ַ
ַהנ ָֽח ֶשת׃

פ

ֹלהים ואת מז ַבָ֣ח ַהזָּ ָּהב
ל־הכלים א ֶשר בָ֣ית ָּה ֱא ִ֑
19וַ ַי ַָ֣עׂש שֹלמה ֵ֚את ָּכ ַ
ת־השל ָּחנות וַ על ֶיהם ֶל ֵֶ֥חם ַה ָּפנָֽים׃
ו ֶא ַ
יהם ל ַבע ָּרם ַכמש ָּפט לפנֵ֥י ַהדביר זָּ ָּ ֵ֥הב ָּסגָֽ ור׃
21ו ֶאת־ ַהמנ ִ֞רות ונרת ֶ
21ו ַה ֶפ ַרח ו ַהנרות ו ַה ֶמל ַק ַחים זָּ ָּ ִ֑הב הוא מכלֵ֥ ות זָּ ָּ ָֽהב׃
22ו ַ ָֽהמזַ מרות ו ַהמז ָּרקות ו ַה ַכ ֵ֥פות ו ַה ַמחתות זָּ ָּ ָ֣הב ָּסגִ֑ ור ֶופ ַָ֣תח ַה ַבית
תותיו ַהפנימיות ל ָ֣ק ֶדש ַה ֳק ָּדשים ו ַדל ֵ֥תי ַה ַבית ַלה ָּיכל זָּ ָּ ָֽהב׃
ַדל ָּ
הוִ֑ה
1 5וַ תש ַלם ָּכל־ ַהמ ָּלא ָּכה א ֶשר־ ָּע ָּ ֵׂ֥שה שֹלמה לבָ֣ית י ָּ

ס

וַ יָּבא

־הכלים
ת־כל ַ
ת־הזָּ ָּהב ו ֶא ָּ
־ה ֶכ ֶסף ו ֶא ַ
שי׀ ָּדוָ֣יד ָּאביו ו ֶאת ַ
ת־קד ָ֣
שֹלמה ֶא ָּ
ֹלהים׃
נָּ ַתן באצרות ֵ֥בית ָּה ֱא ָֽ
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ל־ראשי ַה ַמטות נׂשיאי
ת־כ ָּ
ָּ 2אז יַ קהיל שֹלמה ֶאת־זקנָ֣י יׂש ָּראל ו ֶא ָּ
הוה
רוש ָּלִ֑ם ָֽל ַהע ִ֞לות ֶאת־ארון ברית־י ָּ
ָּה ָּאבות לבנֵ֥י יׂש ָּראל ֶאל־י ָּ
מ ֵ֥עיר ָּדויד ֵ֥היא ציָֽ ון׃
3וַ י ָּקהלו ֶאל־ ַה ֶמ ֶלְך ָּכל־ ֵ֥איש יׂש ָּראל ֶב ָּ ִ֑חג הוא ַה ֵ֥ח ֶדש ַהשב ָֽעי׃
ת־ה ָּא ָֽרון׃
4וַ יָּ באו כל זק ָ֣ני יׂש ָּר ִ֑אל וַ יׂש ֵ֥או ַהלוים ֶא ָּ
שר ָּב ִ֑א ֶהל
5וַ יַ עלו ֶאת־ ָּה ָּארון ו ֶאת־ ָ֣א ֶהל מועד ו ֶאת־ ָּכל־כ ֵ֥לי ַהק ֶדש א ֶ ָ֣
ֶה ֱעלָ֣ ו א ָּתם ַהכהנים ַהלויָֽם ׃
6ו ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך שֹלמה ו ָּכל־ע ַדת יׂש ָּראל ַהנו ָּע ֵ֥דים ָּע ָּליו לפ ָ֣ני ָּה ָּא ִ֑רון מזַ בחים
ָ֣צאן ו ָּב ָּקר א ֶשר ָֽלא־י ָּספרו ו ֵ֥לא י ָּמנו מ ָֽרב׃
7וַ יָּ ָ֣ביאו ַהכהנים ֶאת־ארון ברית־יהָּוה ֶאל־מקומו ֶאל־ד ֵ֥ביר ַה ַבית
רובים׃
ל־ת ַחת ַכנ ֵ֥פי ַהכ ָֽ
ֶאל־ ָ֣ק ֶדש ַהק ָּד ִ֑שים ֶא ַ
8וַ יהיו ַהכרובים פר ָׂ֣שים כנָּ ַפים ַעל־מקום ָּה ָּא ִ֑רון וַ י ַכסו ַהכרובים
ל־ב ָּדיו מל ָּ ָֽמע ָּלה׃
ל־ה ָּא ֵ֥רון ו ַע ַ
ַע ָּ
ַ9וַָֽֽיַ אריכו ַה ַבדים וַ י ָּראו ָּראשי ַה ַבדים מן־ ָּה ָּארון ַעל־פנָ֣י ַהדביר ו ֵ֥לא
־שם ַעד ַהיֵ֥ ום ַה ֶזָֽה׃
וצה ַוַָֽֽיהי ָּ
י ָּראו ַה ִ֑ח ָּ
ֵ֚ 11אין ָּ ָֽב ָּארון ַ ֵ֚רק ש ָ֣ני ַהלחות א ֶשר־נָּ ַ ֵ֥תן מ ֶשה בח ִ֑רב א ֶשר ָּכ ַרת יהוָּ ה
אתם ממצ ָּ ָֽרים׃
עם־בנָ֣י יׂש ָּראל בצ ָּ

פ

11וַ יהי ב ֵ֥צאת ַהכהנים מן־ ַה ִ֑ק ֶדש כי ָּכל־ ַהכהנים ַ ָֽהנמצאים הת ַק ָּדשו
אין לש ֵ֥מור ל ַמחל ָֽקות׃
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יהם
יהם ו ַלאח ֶ
ימן ָֽלידתון ולבנ ֶ
 12ו ַהלויָ֣ם ַהמשר ָ֣רים לכ ָּלם ל ָּא ָּסף לה ָּ ָ֣
מל ָּב ָ֣שים בוץ במצל ַתים ובנ ָּב ָ֣לים וכנרות עמדים מז ָּ ָ֣רח ַלמזב ִַ֑ח
וע ָּמ ֶהם ָֽכהנים למ ָּ ָ֣אה ו ֶעׂשרים ַמחצררים ַבח ָֽצצ ָֽרות׃
קול־א ָּחד ל ַהלָ֣ל
ֶ
13וַ י ָ֣הי כ ֶא ָּחד ַלמ ַחצצרים ו ַלמ ָֽשררים ל ַהש ָ֣מ ַיע
ולהדות ַליהוָּ ה וכ ָּה ָ֣רים קול ַבחצצרות ובמצל ַתים ובכלָ֣י ַהשיר
הוָֽה׃
עולם ַחס ִ֑דו ו ַה ַבית ָּמ ֵ֥לא ָּע ָּנַֽן ֵ֥בית י ָּ
וב ַהלל ַליהוָּ ה ָ֣כי טוב ֵ֥כי ל ָּ
14ולא־ ָּ ָֽיכלו ַהכהנים ַלע ֵ֥מוד ל ָּשרת מפנָ֣י ֶה ָּע ָּ ִ֑נַֽן ָֽכי־ ָּמ ֵ֥לא כבוד־יהָּוה
ֶאת־ ֵ֥בית ָּה ֱאֹל ָֽהים׃

פ

הוָ֣ה ָּא ַמר לשכון ָּבע ָּר ֶ ָֽפל׃
ָּ 1 6אז ָּא ַ ָ֣מר שֹל ִ֑מה י ָּ
עול ָֽמים׃
ומ ֵ֥כון לשבתך ָּ
ָֽ ַ2ואני ָּבנֵ֥יתי בית־זבל ָּלְִ֑ך ָּ
3וַ יַ סב ַה ֶמ ֶלְך ֶאת־ ָּפנָּ יו וַ י ָּב ֶרְך את ָּכל־ק ַ ָ֣הל יׂש ָּר ִ֑אל ו ָּכל־ק ַ ֵ֥הל יׂש ָּראל
עו ָֽמד׃
4וַ יא ֶמר ָּברוְך יהוָּ ה ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל א ֶשר ד ֶ ָ֣בר בפיו את ָּד ָ֣ויד ָּא ִ֑בי
אמר׃
וביָּ ָּ ֵ֥דיו מלא ל ָֽ
5מן־ ַהיום א ֶשר הו ָ֣צאתי ֶאת־ ַעמי מ ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ַרים לא־ ָּב ַ ָ֣חר ָֽתי בעיר
א־ב ַ ָ֣חר ָֽתי באיש
מכל שב ָ֣טי יׂש ָּראל לבנָ֣ ות ַבית להיֵ֥ ות שמי ָּ ִ֑שם ול ָּ
ל־ע ֵ֥מי יׂש ָּר ָֽאל׃
להיֵ֥ ות נָּ גיד ַע ַ
ל־ע ֵ֥מי
6וָּ ֶאב ַחר בי ָ֣רו ָּש ַלם להיֵ֥ ות שמי ָּ ִ֑שם וָּ ֶאב ַ ָ֣חר ב ָּדויד להיות ַע ַ
יׂש ָּר ָֽאל׃
7וַ יהי עם־ל ַבב ָּד ָ֣ויד ָּא ִ֑בי לבנָ֣ ות ַבית ל ֵ֥שם יהָּוה ֱאֹל ֵ֥הי יׂש ָּר ָֽאל׃
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8וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־ ָּד ָ֣ויד ָּאבי יַ ַען א ֶשר ָּהיָּ ה עם־ל ָּ ָ֣בבך לבנֵ֥ ות ַבית
ות ֵ֥כי ָּה ָּיה עם־ל ָּב ֶ ָֽבך׃
לש ִ֑מי ֱ ָֽהטיב ָּ
ָ֣ ַ 9רק ַא ָּתה ֵ֥לא תב ֶנה ַה ָּ ִ֑בית כי בנך ַהיוצָ֣א ָֽמח ָּל ֶציך ָֽהוא־יב ֶנֵ֥ה ַה ַבית
לש ָֽמי׃
ש ב׀
שר ד ִ֑בר וָּ ָּאקום ַת ַחת ָּדויד ָּאבי וָּ א ָ֣
11וַ ָּיַָֽ֣ ֶקם יהוָּ ה ֶאת־ד ָּברו א ֶ ָ֣
הוה ֱאֹל ֵ֥הי
ַעל־כ ָ֣סא יׂש ָּראל ַכא ֶשר ד ֶ ָ֣בר יהוָּ ה וָּ ֶאב ֶנָ֣ה ַה ַבית ל ֵ֥שם י ָּ
יׂש ָּר ָֽאל׃
11וָּ ָּא ֵׂ֥שים ָּשם ֶאת־ ָּ ָ֣ה ָּארון א ֶשר־ ָּשם ב ָ֣רית יהָּ ִ֑וה א ֶ ֵ֥שר ָּכ ַרת עם־ב ֵ֥ני
יׂש ָּר ָֽאל׃
ַ12וַָֽֽיַ עמד לפני מז ַבָ֣ח יהוָּ ה ֶנַֽגֶ ד ָּכל־ק ַ ָ֣הל יׂש ָּר ִ֑אל וַ יפרׂש ַכ ָּ ָֽפיו׃
י־ע ָּׂשה שֹלמה כיָ֣ ור נח ֶשת ַוַָֽֽיתנהו ב ָ֣תוְך ָּהעזָּ ָּרה ָּחמש ַאמות
ָֽ 13כ ָּ
קומ ִ֑תו וַ יַ ע ָ֣מד ָּע ָּליו וַ יב ַרְך
ָּארכו ו ָּחמש ַאמות ָּרחבו ו ַא ֵ֥מות ָּשלוש ָּ
ַעל־בר ָּכיו ֶנֵ֚גֶ ד ָּכל־ק ַ ָ֣הל יׂש ָּראל וַ יפ ֵ֥רׂש ַכ ָּפיו ַה ָּש ָּ ָֽמי ָּמה׃
14וַ יא ַמר יה ִָּ֞וה ֱאֹלהי יׂש ָּראל אין־ ָּכ ָ֣מוך ֱאֹלהים ַב ָּש ַמים ו ָּב ָּ ִ֑א ֶרץ שמר
ַהברית ָֽו ַה ֶח ֶסד ַלע ָּב ֶדיך ַההל ֵ֥כים ל ָּפ ֶניך ב ָּכל־ל ָּ ָֽבם׃
שר ָּש ַמר ָּת ל ַעבדך ָּד ָ֣ויד ָּאבי ֵ֥את א ֶשר־ד ַבר ָּת לִ֑ ו וַ ת ַד ֵ֥בר בפיך
15א ֶ ָ֣
את ַכיֵ֥ ום ַה ֶ ָֽזה׃
וביָּ דךֵ֥ מל ָּ
16ו ַע ִָּ֞תה יהָּ ָ֣וה׀ ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל שמר ל ַעבדך ָּדויד ָּאבי את א ֶשר ד ַבר ָּת
לו לאמר לא־י ָּכרת לךֵ֥ איש מל ָּפנַ י יושב ַעל־כ ָ֣סא יׂש ָּר ִ֑אל ַרק
אם־ישמרו ָּבנֶ יך ֶאת־ ַדר ָּכם ָּל ֶל ֶכת ב ָ֣תו ָּרתי ַכא ֶ ֵ֥שר ָּה ַלכ ָּת ל ָּפ ָּנָֽי׃
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17ו ַע ָּתה יהָּוה ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּר ִ֑אל ָֽי ָּאמן ד ָּ ָ֣ברך א ֶ ֵ֥שר ד ַבר ָּת ל ַעבדךֵ֥ ל ָּד ָֽויד׃
ל־ה ָּ ִ֑א ֶרץ הנה ָּש ַמים ושמי
ת־ה ָּא ָּדם ַע ָּ
ֵ֚ 18כי ַ ָֽהאמנָּ ם ישב ֱאֹלהים ֶא ָּ
י־ה ַ ֵ֥בית ַה ֶזה א ֶ ֵ֥שר ָּבנָֽיתי׃
ַה ָּש ַמים ָ֣לא י ַכלכלוך ַאף ָֽכ ַ
19ו ָּפני ָּת ֶאל־תפ ַלת ַעבדך ו ֶאל־תחנָּ תו יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ָּ ִ֑הי לשמ ַע ֶאל־ ָּהרנָּ ה
ו ֶאל־ ַהתפ ָּלה א ֶ ֵ֥שר ַעבדך מת ַפ ֵ֥לל ל ָּפ ֶ ָֽניך׃
שר
21להיות עינֶ יך פתחות ֶאל־ ַה ַבית ַהזֶ ה יו ָּ ָ֣מם וָּ ַלי ָּלה ֶאל־ ַה ָּמקום א ֶ ָ֣
שר ית ַפ ָ֣לל ַעבדך
ל־התפ ָּלה א ֶ ָ֣
ָּא ַמר ָּת ָּל ֵׂ֥שום שמך ָּ ִ֑שם לשמ ַוע ֶא ַ
ל־ה ָּמקום ַה ֶ ָֽזה׃
ֶא ַ
21ו ָּש ַמע ָּת ֶאל־ ַתחנוני ַעבדך ו ַעמךָ֣ יׂש ָּראל א ֶ ֵ֥שר ָֽית ַ ָֽפללו ֶאל־ ַה ָּמ ָ֣קום
ן־ה ָּש ַמים ו ָּש ַמע ָּת ו ָּס ָּ ָֽלח ָּת׃
ַה ֶ ִ֑זה ו ַא ָּתה תש ִַ֞מע ממקום שבתך מ ַ
ובא ָּא ָּלה לפנֵ֥י
ֹלתו ָּ
־בו ָּא ָּלה ל ַ ָֽהא ִ֑
22אם־יֶ ֱח ָּ ֵ֥טא איש לרעהו ו ָּנ ָָּֽשא ֵ֥
ָֽמז ַבחך ַב ַ ֵ֥בית ַה ֶזָֽה׃
23ו ַא ָּ ָ֣תה׀ תש ַ ָ֣מע מן־ ַה ָּש ַמים ו ָּעׂשי ָּת ו ָּש ַפט ָּ ָ֣ת ֶאת־ע ָּב ֶדיך ל ָּה ָ֣שיב
אשו ול ַהצ ָ֣דיק ַצדיק ָּ ֵ֥ל ֶתת לו כצד ָּק ָֽתו׃
ל ָּר ָּשע ָּל ֵ֥תת ַדרכו בר ִ֑

ס

ָֽ 24ואם־ינָּ ִ֞גף ַעמך יׂש ָּראל לפ ֵ֥ני אויב ָ֣כי ֶ ָֽי ֶחטאו־ ָּ ִ֑לְך ו ָּשבו והו ָ֣דו
ֶאת־ש ֶמך והת ַ ָֽפללו ו ָֽהת ַחננו ל ָּפ ֶניך ַב ַ ֵ֥בית ַה ֶ ָֽזה׃
25ו ַא ָּתה תש ַ ָ֣מע מן־ ַה ָּש ַמים ו ָּ ָ֣ס ַלח ָּת ל ַח ַטאת ַעמךָ֣ יׂש ָּר ִ֑אל וַ השיבו ָּתם
יהם׃
ל־הא ָּד ָּמה א ֶשר־נָּ ַ ֵ֥ת ָּתה ָּל ֶהם ו ַלאבת ֶ ָֽ
ֶא ָּ ָ֣

פ

26בה ָּעצר ַה ָּש ַמים ו ָֽלא־יה ֶ ֵ֥יה ָּמ ָּטר ָ֣כי ֶ ָֽי ֶחטאו־ ָּ ִ֑לְך ו ָֽהת ַפל ִ֞לו ֶאל־ ַה ָּמקום
ַהזֶ ה והו ָ֣דו ֶאת־ש ֶמך מ ַח ָּטא ָּ ֵ֥תם ישובון ֵ֥כי ַתענָֽם׃
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27ו ַא ָּ ָ֣תה׀ תש ַ ָ֣מע ַה ָּש ַמים ו ָּס ַלח ָּת ל ַח ַטאת ע ָּב ֶדיך ו ַעמךָ֣ יׂש ָּראל ֵ֥כי
ל־ארצך
כו־בּה ונָּ ַת ָּתה ָּמ ָּטר ַ ָֽע ַ
שר יָֽל ָּ ִ֑
טובה א ֶ ָ֣
ל־ה ֶ ֵ֥ד ֶרְך ַה ָּ
תורם ֶא ַ
א ֶשר־נָּ ַ ֵ֥ת ָּתה ל ַעמך לנַ ח ָּ ָֽלה׃

ס

ָּ 28ר ִ֞ ָּעב ָֽכי־יה ֶי ָ֣ה ָּב ָּא ֶרץ ֶ ָ֣ד ֶבר ָֽכי־ ָֽיהיֶ ה ש ָּדפון וי ָּרקון ַאר ֶבה ו ָּחסיל ָ֣כי
ל־מח ָּ ָֽלה׃
ל־נַֽגַ ע ו ָּ ָֽכ ַ
יהיֶ ה כי ָּ ָֽי ַצר־לו אוי ָּביו ב ֶ ָ֣א ֶרץ ש ָּע ָּ ִ֑ריו ָּכ ֶ
ל־ה ָּא ָּדם ולכל ַעמךָ֣ יׂש ָּר ִ֑אל
ָּ 29כל־תפ ָּ ָ֣לה ָּכל־תחנָּ ה א ֶשר יהיֶ ה ל ָּכ ָּ ָ֣
ל־ה ַ ֵ֥בית ַה ֶזָֽה׃
ופ ַ ֵ֥רׂש ַכ ָּפיו ֶא ַ
ומכאבו ָּ
שר ידעו איש נגעו ַ
א ֶ ָ֣
31ו ַא ָּתה תש ַמע מן־ ַה ָּש ַמים מכון שב ֶתך ו ָּ ָ֣ס ַלח ָּת ונָּ ַת ָּתה ָּלאיש
כ ָּכל־ד ָּר ָּכיו א ֶ ֵ֥שר ת ַדע ֶאת־ל ָּב ִ֑בו כי ַא ָּתה ל ַבדךָ֣ יָּ ַדע ָּת ֶאת־ל ַבב בנֵ֥י
ָּה ָּא ָּ ָֽדם׃
31ל ַ ָ֣מ ַען ָֽיי ָּראוך ָּל ֶל ֶכת בד ָּר ֶכיך ָּכל־ ַהיָּ מים א ֶשר־ ֵ֥הם ַחיים ַעל־פנָ֣י
ָּהא ָּד ָּ ִ֑מה א ֶ ֵ֥שר נָּ ַת ָּתה ַלאב ָֽתינו׃

ס

32ו ַ ָ֣גם ֶאל־ ַהנָּ כרי א ֶשר ֵ֥לא מ ַעמךָ֣ יׂש ָּראל הוא ו ָּ ָ֣בא׀ מ ֶ ָ֣א ֶרץ רחו ָּקה
ובאו ו ָֽהת ַפללו
טויִ֑ה ָּ ֵ֥
ל ַמ ַען שמך ַהגָּ דול ויָּ דךָ֣ ַהחזָּ ָּקה וָֽ ז ָֽרועך ַהנ ָּ
ל־ה ַ ֵ֥בית ַה ֶ ָֽזה׃
ֶא ַ
33ו ַא ִָּ֞תה תש ַמע מן־ ַה ָּש ַמים ממ ָ֣כון שב ֶתך ו ָּעׂשי ָּת ככל א ֶשר־יק ָּ ֵ֥רא
א ֶליך ַהנָּ כ ִ֑רי ל ַ ָ֣מ ַען ידעו ָּכל־ ַעמי ָּה ָּא ֶרץ ֶאת־ש ֶמך וליר ָּאה ָֽאתך
ל־ה ַ ֵ֥בית ַה ֶזה א ֶ ֵ֥שר ָּב ָֽניתי׃
כ ַעמךָ֣ יׂש ָּראל ו ָּל ַד ַעת ָֽכי־שמךָ֣ נק ָּרא ַע ַ
שר תש ָּל ִ֑חם והת ַ ָֽפללָ֣ ו
ָֽ 34כי־יצא ַעמך ַלמל ָּח ָּמה ַעל־ ָ֣אוי ָּביו ַב ֶד ֶרְך א ֶ ָ֣
שר ָּב ַ ָ֣חר ָּת ָּבּה ו ַה ַבית א ֶשר־ ָּב ֵ֥ניתי לש ֶ ָֽמך׃
א ֶליך ֶ ָ֣ד ֶרְך ָּהעיר ַהזאת א ֶ ָ֣
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35ו ָּש ַמע ָּת מן־ ַה ָּש ַמים ֶאת־תפ ָּל ָּתם ו ֶאת־תחנָּ ָּ ִ֑תם ו ָּעׂשי ָּת מש ָּפ ָּ ָֽטם׃
שר לא־יֶ ֱח ָּטא ו ָּאנַ פ ָּ ָ֣ת ָּבם ונ ַת ָּתם לפנָ֣י
ָ֣ 36כי יֶ ֶחטאו־ ָּלְך ָ֣כי אין ָּא ָּדם א ֶ ָ֣
רובה׃
ל־א ֶרץ רחו ָָּקה ֵ֥או ק ָּ ָֽ
אויִ֑ב ו ָּשבום שוב ֶיהם ֶא ֶ ֵ֥
שבו׀ ו ָֽהת ַחננָ֣ ו א ֶליך
שר נשבו־ ָּ ִ֑שם ו ָּ ָ֣
37והשיבו ֶאל־ל ָּב ָּבם ָּב ָּא ֶרץ א ֶ ָ֣
ב ֶא ֶרץ שביָּ ם לאמר ָּח ָּ ֵ֥טאנו ֶה ֱעוינו ו ָּר ָּ ָֽשענו׃
ר־ש ָ֣בו א ָּ ִ֑תם
38ו ָּ ָ֣שבו א ֶליך ב ָּכל־ל ָּבם וב ָּכל־נַ פ ָּשם ב ֶ ֵ֥א ֶרץ שב ָּים א ֶש ָּ
שר ָּב ַחר ָּת
בותם ו ָּהעיר א ֶ ָ֣
שר נָּ ַ ָ֣ת ָּתה ַלא ָּ
ו ָֽהת ַ ָֽפללו ֶד ֶרְך ַאר ָּצם א ֶ ָ֣
ר־בנֵ֥יתי לש ֶ ָֽמך׃
ו ַל ַבית א ֶש ָּ
39ו ָּש ַמע ָּת מן־ ַה ָּש ַמים ממ ָ֣כון שבתך ֶאת־תפ ָּל ָּתם ו ֶאת־תח ָ֣נתי ֶהם
או־לְך׃
ית מש ָּפ ָּ ִ֑טם ו ָּס ַלח ָּ ֵ֥ת ל ַעמך א ֶ ֵ֥שר ָּ ָֽחט ָּ ָֽ
ו ָּעׂש ָּ
ַ 41ע ָּ ָ֣תה ֱאֹל ַהי ָֽיהיו־ ָּנא עינֶ יך פתחות ו ָּאז ֶניך ַקש ִ֑בות לתפ ַלת ַה ָּמ ֵ֥קום
ַה ֶ ָֽזה׃

ס

41ו ַע ָּתה קו ִָּ֞מה יהָּוה ֱאֹלהים ָֽלנו ֶחך ַא ָּתה וַ א ָ֣רון ע ֶ ִ֑זַֽך כהנֶ יך יהָּוה
ֱאֹלהים ילב ָ֣שו תשו ָּעה וַ חסי ֶדיך יׂשמ ֵ֥חו ַב ָֽטוב׃
42יהָּ ָ֣וה ֱאֹלהים ַאל־ ָּתשב פנָ֣י משי ֶ ִ֑חיך זָּ כ ָּרה ל ַ ָֽחסדי ָּד ֵ֥ויד ַעב ֶ ָֽדך׃

פ

1 7וכ ַכלות שֹלמה להת ַפלל ו ָּהאש יָּ ָֽ ַֽר ָּדה ָֽמ ַה ָּש ַמים וַ ֵ֥תא ַכל ָּהע ָּלה
־ה ָּ ָֽבית׃
הוה ָּמ ֵ֥לא ֶאת ַ
ו ַהז ָּב ִ֑חים וכ ֵ֥בוד י ָּ
ת־בית
הוה ֶא ֵ֥
י־מ ֵ֥לא כבוד־י ָּ
2ולא ָּ ָֽיכלו ַה ָ֣כהנים ָּלבוא ֶאל־ ָ֣בית יהָּ ִ֑וה ָֽכ ָּ
הוָֽה׃
י ָּ
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3ו ָ֣כל׀ ב ָ֣ני יׂש ָּראל ראים ב ֶ ָ֣ר ֶדת ָּהאש וכ ֵ֥בוד יהָּוה ַעל־ ַה ָּ ִ֑בית וַ יכרעו
עולם
ל־ה ָֽרצ ָּפה וַ ָֽיש ַ ָֽתחוו והודות ַליהוָּ ה ָ֣כי טוב ֵ֥כי ל ָּ
ַא ַפים ַאר ָּצה ַע ָּ
ַחס ָֽדו׃
4ו ַה ֶמ ֶלְך ו ָּכל־ ָּה ָּ ִ֑עם זב ֵ֥חים ֶז ַבח לפ ֵ֥ני יהָּ ָֽוה׃

ס

5וַ יז ִַ֞בח ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך שֹלמה ֶאת־ ֶזָ֣ ַבח ַה ָּב ָּקר ֶעׂשרים ושנַ ים ֶא ֶלף וצאן מ ָּ ֵ֥אה
ל־ה ָּ ָֽעם׃
ו ֶעׂשרים ָּ ִ֑א ֶלף ַוַָֽֽיַ חנכו ֶאת־בָ֣ית ָּ ָֽה ֱאֹלהים ַה ֶמ ֶלְך ו ָּכ ָּ
6ו ַהכה ִ֞נים ַעל־משמרו ָּ ָ֣תם עמדים ו ַהלו ִ֞ים בכלי־שיר יהוָּ ה א ֶשר ָּע ָּׂשה
עולָ֣ם ַחסדו ב ַה ֵ֥לל ָּדויד ביָּ ָּ ִ֑דם
ָּדוָ֣יד ַה ֶמ ֶלְך להדות ַליהוָּ ה ָֽכי־ל ָּ
ו ַהכהנים ַמחצ ָ֣צרים נֶ ג ָּדם ו ָּכל־יׂש ָּראל עמ ָֽדים׃

ס

י־ע ָּׂשה ָּשם
7וַ י ַק ָ֣דש שֹלמה ֶאת־תוְך ֶ ָֽה ָּחצר א ֶשר לפ ָ֣ני בית־יהוָּ ה ָֽכ ָּ
שר ָּע ָּ ָׂ֣שה שֹלמה ָ֣לא
ָּ ָֽהעלות ואת ֶחלבָ֣י ַהש ָּל ִ֑מים ָֽכי־מז ַבח ַהנח ֶשת א ֶ ָ֣
ת־הח ָּל ָֽבים׃
ת־המנ ָּחה ו ֶא ַ
ת־הע ָּ ֵ֥לה ו ֶא ַ
יָּ כול ל ָּהכיל ֶא ָּ
8וַ ַיָ֣ ַעׂש שֹל ָ֣מה ֶאת־ ֶה ָּחג ָּבעת ַההיא שב ַעת יָּ מים ו ָּכל־יׂש ָּר ָ֣אל עמו
ד־נ ַחל מצ ָּ ָֽרים׃
ָּק ָּהל גָּ ָ֣דול מ ִ֑אד מל ֵ֥בוא ח ָּמת ַע ַ ֵ֥
ַ9וַָֽֽיַ עׂשו ַביֵ֥ ום ַהשמיני ע ָּ ִ֑צ ֶרת ָ֣כי׀ חנ ַ ָ֣כת ַהמזב ַח ָּעׂשו שב ַעָ֣ת יָּמים
יָּמים׃
ו ֶה ָּחג שב ַ ֵ֥עת ָֽ
11וביום ֶעׂשרים ושֹל ָּשה ַל ָ֣ח ֶדש ַהשביעי ש ַ ֵ֥לח ֶאת־ ָּה ָּעם ל ָּא ֳהלי ֶ ִ֑הם
טובה א ֶשר ָּע ָּׂשה יהוָּ ה ל ָּדוָ֣יד ולשֹלמה
־ה ָּ
ׂשמחים ו ָ֣טובי לב ַעל ַ
וליׂש ָּראל ַע ָֽמו׃
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11וַ י ַכל שֹלמה ֶאת־ ֵ֥בית יהָּוה ו ֶאת־ ָ֣בית ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך ואת ָּכל־ ַה ָּבא ַעל־ ָ֣לב
הוה ובביתו הצ ָֽל ַיח׃
שֹלמה ַלעׂשות בבית־י ָּ

פ

12וַ י ָּרא יהָּוה ֶאל־שֹלמה ַב ָּ ִ֑לי ָּלה וַ ָ֣יא ֶמר לו ָּש ַמעתי ֶאת־תפ ָּל ֶתך
ו ָּב ַחרתי ַב ָּמ ֵ֥קום ַה ֶזה לי ל ֵ֥בית ָּ ָֽז ַבח׃
ָ֣ 13הן ֶ ָֽא ֱעצר ַה ָּש ַמים ו ָֽלא־יה ֶי ָ֣ה ָּמ ָּטר והן־א ַצֶ ֵ֥וה ַעל־ ָּח ָּגב ֶל ֱא ָ֣כול ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ
ואם־א ַש ַ ֵ֥לח ֶד ֶבר ב ַע ָֽמי׃
14וי ָּכנעו ַעמי א ֶשר ָֽנַֽק ָּרא־ש ָ֣מי עלי ֶהם ו ָֽית ַ ָֽפללו ָֽוי ַבק ָ֣שו ָּפנַ י ויָּ שבו
אתם ו ֶאר ָּפא
ן־ה ָּש ַמים ו ֶאס ַלח ל ַח ָּט ָּ
יהם ָּה ָּר ִ֑עים וַ אני ֶאש ַ ָ֣מע מ ַ
מ ַדרכ ֶ ָ֣
־אר ָּ ָֽצם׃
ֶאת ַ
ַ 15ע ָּתה עינַ י יהיָ֣ ו פתחות ו ָּאז ַני ַקש ִ֑בות לתפ ַלת ַה ָּמ ֵ֥קום ַה ֶזָֽה׃
16ו ַע ָּתה ָּב ַחרתי והק ַדשתי ֶאת־ ַה ַ ָ֣בית ַהזֶ ה להיות־ש ֵ֥מי ָּשם ַעד־עו ָּ ִ֑לם
ל־היָּ ָֽמים׃
ו ָּהיו ע ַיני ולבי ָּשם ָּכ ַ
שר
17ו ַא ִָּ֞תה אם־תלְָ֣ך ל ָּפנַ י ַכא ֶשר ָּה ַלְך ָּדוָ֣יד ָּאביך ו ַלעׂשות ככל א ֶ ָ֣
יתיך וח ַ ֵ֥קי ומש ָּפ ַטי תש ָֽמור׃
צו ִ֑
שר ָּכ ַרתי ל ָּדויד ָּאביך לאמר
18וַ הָ ָ֣קימותי את כ ָ֣סא ַמלכו ֶ ִ֑תך ַכא ֶ ָ֣
ָֽלא־י ָּכרת לך איש מושל ביׂש ָּר ָֽאל׃
19ואם־תשו ָ֣בון ַא ֶתם וַ עזַ ב ֶתם חקו ַ ָ֣תי ומצו ַתי א ֶ ֵ֥שר נָּ ַתתי לפני ֶ ִ֑כם
וַ ה ַלכ ֶתם וַ ע ַבד ֶתם ֱאֹל ָ֣הים אחרים והש ַתחוי ֶתם ָּל ֶ ָֽהם׃
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שר
ת־ה ַבית ַהזֶ ה א ֶ ָ֣
שר נָּ ַ ָ֣תתי ָּל ֶהם ו ֶא ַ
21ונ ַתשתים מ ַעל ַאד ָּמתי א ֶ ָ֣
הק ַ ָ֣דשתי לשמי ַאשליְך מ ַעָ֣ל ָּפ ָּנִ֑י ו ֶאת ֶננו ל ָּמ ָּ ֵ֥של ולשנ ָּינה
ל־ה ַע ָֽמים׃
ב ָּכ ָּ
שר ָּה ָּיָ֣ה ֶעליון ל ָּכל־ע ֵ֥בר ָּע ָּליו י ִ֑שם ו ָּא ַמר ַב ֶמה ָּע ָּׂשה
21ו ַה ַבית ַהזֶ ה א ֶ ָ֣
יהוָּ ה ָּכ ָּכה ָּל ָּ ֵ֥א ֶרץ ַהזאת ו ַל ַ ֵ֥בית ַה ֶזָֽה׃
שר הוצי ָּאם
22ו ָּאמרו ַעל א ֶשר ָּ ָֽעזבו ֶאת־יהָּ ָ֣וה׀ ֱאֹל ָ֣הי אבתי ֶהם א ֶ ָ֣
מ ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ַרים ַוַָֽֽיַ חזיקו באֹל ָ֣הים אחרים וַ יש ַתחוֵ֥ ו ָּל ֶהם וַ ַ ָֽי ַעב ִ֑דום
ל־ה ָּר ָּעה ַה ָֽזאת׃
יהם ֵ֥את ָּכ ָּ
ַעל־כן ה ָ֣ביא על ֶ

פ

1 8וַ י ִ֞הי מ ָ֣קץ׀ ֶעׂש ָ֣רים ָּשנָּ ה א ֶשר ָּב ָּנה שֹלמה ֶאת־ ֵ֥בית יהָּוה
ו ֶאת־בי ָֽתו׃
2ו ֶה ָּערים א ֶשר נָּ ַתן חו ָּרם לשֹלמה ָּב ָּ ֵ֥נה שֹלמה א ָּ ִ֑תם וַ יֵ֥ ו ֶשב ָּשם
ֶאת־ב ֵ֥ני יׂש ָּר ָֽאל׃
3וַ י ֶלְך שֹלמה ח ָּ ָ֣מת צו ָּבה וַ יֶ ֱח ַזק ָּע ֶ ָֽלי ָּה׃
ל־ע ָ֣רי ַ ָֽהמסכנות א ֶ ֵ֥שר ָּב ָּנה ַבח ָּ ָֽמת׃
4וַ ֵ֥י ֶבן ֶאת־ ַתדמר ַבמד ָּ ִ֑בר ואת ָּכ ָּ
5וַ י ֶבן ֶאת־בית חורון ָּ ָֽה ֶעליון ו ֶאת־ ֵ֥בית חורון ַה ַתח ִ֑תון ָּע ָ֣רי ָּמצור
חומות ד ָּל ַ ֵ֥תים וב ָֽר ַיח׃
שר ָּהיָ֣ ו לשֹלמה ואת ָּכל־ ָּע ָ֣רי
6ו ֶ ָֽאת־ ַבע ָּלת ואת ָּכל־ ָּערי ַ ָֽהמסכנות א ֶ ָ֣
ל־ח ֶשק שֹלמה א ֶשר ָּח ַשק לבנות
ָּה ֶר ֶכב ואת ָּע ָ֣רי ַה ָּפ ָּר ִ֑שים ו ָ֣את׀ ָּכ ָ֣
וש ַלם ו ַבל ָּבנון ובכל ֶ ֵ֥א ֶרץ ֶממ ַשל ָֽתו׃
ב ָֽיר ָּ
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ָּ 7כל־ ָּה ָּעם ַהנו ָּתר מן־ ַהחתי ו ָּה ֱאמרי ו ַהפרזי ו ַהח ָ֣וי ו ַהיבוסי א ֶשר ֵ֥לא
מיׂש ָּראל ָֽה ָּמה׃
יהם ָּב ָּא ֶרץ א ֶ ֵ֥שר ָֽלא־כלום בנָ֣י יׂש ָּר ִ֑אל
יהם א ֶשר נותרו ַאחר ֶ
8מן ־בנ ֶ
וַ יַ עלם שֹלמה ל ַמס ַעד ַהיֵ֥ ום ַה ֶזָֽה׃
9ומן־בני יׂש ָּראל א ֶשר לא־נָּ ַתן שֹלמה ַלע ָּבדים למ ַלאכ ִ֑תו כי־ה ָּמה
ופ ָּר ָּ ָֽשיו׃
ישיו ו ָּׂש ֵ֥רי רכבו ָּ
ַאנשי מל ָּח ָּמה ו ָּׂש ָ֣רי ָּשל ָּ

פ

אתים ָּהרדים
ומ ָּ ִ֑
11וא ֶלה ָּׂשרי ַהנ ָּציבים א ֶשר־ ַל ֶ ֵ֥מ ֶלְך שֹלמה חמ ָ֣שים ָּ
ָּב ָּ ָֽעם׃
שר ָּ ָֽבנָּ ה־ ָּ ִ֑לּה ָ֣כי
11ו ֶאת־ ַבת־ ַפרעה ֶה ֱע ָּלה שֹלמה מ ָ֣עיר ָּדויד ַל ַבית א ֶ ָ֣
י־ק ֶדש ה ָּמה
ָּא ַמר לא־תשב א ָּ ֵ֥שה לי בבית ָּדוָ֣יד ֶ ָֽמ ֶלְך־יׂש ָּראל כ ָ֣
הוָֽה׃
ר־ב ָּ ֵ֥אה אל ֶיהם א ֵ֥רון י ָּ
א ֶש ָּ ָֽ

פ

ָ֣ ָּ 12אז ֶה ֱע ָּלה שֹלמה עלות ַליהָּ ִ֑וה ַ ֵ֚על מז ַ ָ֣בח יהוָּ ה א ֶ ֵ֥שר ָּב ָּנה לפ ֵ֥ני
ָּהאו ָּ ָֽלם׃
13ובד ַבר־יָ֣ ום ביום ל ַהעלות כמצַ ָ֣ות מ ֶשה ַל ַש ָּבתות ו ֶ ָ֣ל ֳח ָּדשים
ו ַל ָ֣מועדות ָּשלֵ֥ וש פ ָּעמים ַב ָּש ָּ ִ֑נה ב ַחג ַה ַמצות וב ַ ֵ֥חג ַה ָּשבעות וב ַ ֵ֥חג
ַהס ָֽכות׃
14וַ יַ ע ָ֣מד כמש ַ ָ֣פט ָּ ָֽדויד־ ָּאביו ֶאת־ ַמחלקות ַהכהנים ַעל־עב ָּד ָּתם
רותם ל ַהלל ול ָּשרת ֶנַֽגֶ ד ַה ָֽכהנים לד ַבר־יָ֣ ום ביומו
ו ַהלו ָ֣ים ַעל־משמ ָּ
קותם ל ַ ָ֣ש ַער וָּ ָּ ִ֑ש ַער ָ֣כי כן מצַות ָּד ֵ֥ויד
ו ַהשוע ֵ֥רים ב ַמחל ָּ
ש־ה ֱאֹל ָֽהים׃
אי ָּ
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ל־ד ָּבר ו ָּלא ָּצ ָֽרות׃
ל־הכהנים ו ַהלוים ל ָּכ ָּ
15ו ָ֣לא ָּסרו מצוַ ת ַה ֶמ ֶלְך ַע ַ
ֹלתו ָּשלם
הוה ו ַעד־כ ִ֑
מוסד בית־י ָּ
ד־היום ַ ֵ֥
16וַ תכן ָּכל־מ ֶ ָ֣לא ֶכת שֹלמה ַע ַ
הוָֽה׃
ֵ֥בית י ָּ

ס

ָּ 17אז ָּה ַלְך שֹלמה ל ֶעציָֽ ון־ ֶג ֶבר ו ֶאל־אילות ַעל־ׂש ַ ֵ֥פת ַה ָּים ב ֶ ֵ֥א ֶרץ ֱא ָֽדום׃
חורם ביַ ד־ע ָּב ָּדיו ֳאוניות וַ ע ָּבדים יָ֣ ודעי יָּם וַ יָּבאו
18וַ ָֽיש ַ ָֽלח־לו ָּ
ם־עבדי שֹלמה אופ ָּירה וַ יק ָ֣חו מ ָּשם ַאר ַבע־מ ֵ֥אות וַ חמשים כ ַכָ֣ר
ע ַ
ֹלמה׃
ל־ה ֶ ֵ֥מ ֶלְך ש ָֽ
זָּ ָּ ִ֑הב וַ יָּביאו ֶא ַ

פ

ש ַמע שֹלמה וַ ָּת ָ֣בוא לנַ סות ֶאת־שֹלמה
1 9ו ַ ָֽמל ַכת־ש ָּבא ָּ ָֽשמ ָּעה ֶאת־ ָ֣
וש ַלם ב ַ ָ֣חיל ָּכבָ֣ד מאד וג ַמלים נׂשאים ב ָּׂשמים וזָּ ָּהב
בחידות ב ָֽיר ָּ
ָּלרב ו ֶ ָ֣א ֶבן י ָּק ָּ ִ֑רה וַ ָּתבוא ֶאל־שֹלמה וַ ת ַדבָ֣ר עמו את ָּכל־א ֶ ֵ֥שר ָּה ָּיה
עם־ל ָּב ָּ ָֽבּה׃
2וַ יַ גֶ ד־ ָּ ֵ֥לּה שֹלמה ֶאת־ ָּכל־ד ָּב ֶ ִ֑רי ָּה ו ָֽלא־נֶ ע ַלם ָּד ָּבר משֹלמה א ֶשר לא
הגיד ָּ ָֽלּה׃
3וַ ת ֶרא ַ ָֽמל ַכת־ש ָּבא את ָּחכ ַ ָ֣מת שֹל ִ֑מה ו ַה ַבית א ֶ ֵ֥שר ָּב ָּ ָֽנה׃
ומש ָּקיו
4ו ַמא ַ ָ֣כל של ָּחנו ומו ַ ָ֣שב ע ָּב ָּדיו ו ַמע ַמד מ ָּשר ָּתיו ו ַמל ָֽבושי ֶהם ַ
א־היָּ ה עוד ָּבּה ָֽר ַוח׃
הוִ֑ה ול ָּ ֵ֥
יהם וַ עליָּ תו א ֶ ֵ֥שר יַ ע ֶלה בָ֣ית י ָּ
ומל ָ֣בוש ֶ
ַ
5וַ תא ֶמר ֶאל־ ַה ֶמ ֶלְך ֱא ֶמת ַה ָּד ָּבר א ֶ ֵ֥שר ָּש ַמעתי ב ַאר ִ֑צי ַעל־ד ָּב ֶריך
ל־חכ ָּמ ֶ ָֽתך׃
ו ַע ָּ
ר־באתי וַ תר ֶ ָ֣אינָּ ה עינַ י והנה ָ֣לא
6ו ָֽלא־ ֶה ֱא ַ ָ֣מנתי לדברי ֶהם ַעד א ֶש ָּ
מועה א ֶ ֵ֥שר ָּש ָּ ָֽמעתי׃
ל־הש ָּ
הגַ ד־לי חצי ַמר ָ֣בית ָּחכ ָּמ ֶ ִ֑תך יָּ ַספ ָּת ַע ַ
1947

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

ַ 7אש ָ֣רי אנָּ ֶשיך ו ַאשרי ע ָּב ֶ ָ֣דיך ִ֑א ֶלה ָּהעמדים ל ָּפנֶ יך ָּתמיד ושמעים
ת־חכ ָּמ ֶ ָֽתך׃
ֶא ָּ
יהוה
שר׀ ָּח ָ֣פץ בך לתתך ַעל־כסאו ל ֶמ ֶלְך ַל ָּ
8יהי יהָּוה ֱאֹל ֶהיך ָּברוְך א ֶ ָ֣
יהם
עולם וַ י ֶתנך על ֶ
ֹלהיך ֶאת־יׂש ָּראל ל ַהעמ ָ֣ידו ל ָּ
ֹלהיך ב ַאה ַבת ֱא ֶ
ֱא ֶ ִ֑
ל ֶמ ֶלְך ַלעׂשות מש ָּ ֵ֥פט וצ ָּד ָּ ָָֽקה׃
9וַ תתן ַל ֶמ ֶלְך מ ָּ ֵ֥אה ו ֶעׂש ָ֣רים׀ כ ַ ָ֣כר זָּ ָּהב וב ָּׂשמים ָּל ֵ֥רב מאד ו ֶ ָ֣א ֶבן י ָּק ָּ ִ֑רה
ולא ָּהיָּ ה ַכ ָ֣ב ֶׂשם ַההוא א ֶשר־נָּ ת ָּ ֵ֥נה ַ ָֽמל ַכת־ש ָּבא ַל ֶ ֵ֥מ ֶלְך שֹל ָֽמה׃
אופיר הביאו
חירם ו ַעב ָ֣די שֹלמה א ֶשר־ה ֵ֥ביאו זָּ ָּהב מ ִ֑
11וגַ ם־ ַעבדי ָּ
ע ֵ֥צי ַאלגומים ו ֶ ֵ֥א ֶבן י ָּק ָּ ָֽרה׃
11וַ ַיָ֣ ַעׂש ַה ֶמ ֶלְך ֶאת־עצי ָּ ָֽה ַאלגומים מסלות לבית־יהוָּ ה ולבָ֣ית ַה ֶמ ֶלְך
הודה׃
וכנ ֵ֥רות ונ ָּבלים ַל ָּש ִ֑רים ולא־נר ֵ֥או ָּכהם ל ָּפנים ב ֶ ֵ֥א ֶרץ י ָּ ָֽ
שר ָּש ָּא ָּלה מל ַבד
12ו ַה ֶמ ֶלְך שֹלמה נָּ ַ ָ֣תן ל ַ ָֽמל ַכת־ש ָּבא ֶאת־ ָּכל־ ֶחפ ָּצּה א ֶ ָ֣
יה׃
ל־ה ֶ ִ֑מ ֶלְך ַו ַָֽתהפְך וַ ֵ֥ת ֶלְך ל ַאר ָּצּה ֵ֥היא וַ ע ָּב ֶ ָֽד ָּ
יאה ֶא ַ
א ֶשר ־ה ָ֣ב ָּ

פ

13וַ יהי משָ ַ ָ֣קל ַהזָּ ָּהב א ֶשר־ ָּ ֵ֥בא לשֹלמה ב ָּש ָּ ָ֣נה ֶא ָּ ִ֑חת ֵ֥שש מאות
וש ֵ֥שים וָּ שש ככ ֵ֥רי זָּ ָּ ָֽהב׃
ופ ָ֣חות
ל־מלכי ע ַרב ַ
יאים ו ָּכ ַ
14ל ִַ֞בד מ ַאנשי ַה ָּתרים ו ַהסחרים מב ִ֑
ֹלמה׃
ָּה ָּא ֶרץ מביאים זָּ ָּ ֵ֥הב וָּ ֶכ ֶסף לש ָֽ
15וַ יַ ַעׂש ַה ֶמ ֶלְך שֹלמה ָּמא ַ ֵ֥תים צ ָּנה זָּ ָּ ָ֣הב ָּש ִ֑חוט שש מאות זָּ ָּ ָ֣הב ָּשחוט
ל־הצ ָּנֵ֥ה ָּה ֶא ָּ ָֽחת׃
יַ ע ֶלה ַע ַ
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ל־ה ָּמ ָ֣גַֽן
16ושֹלש־מאות ָּ ָֽמגנים זָּ ָּ ָ֣הב ָּשחוט שֹלש מאות זָּ ָּהב יַ ע ֶלה ַע ַ
ָּה ֶא ָּ ִ֑חת וַ יתנָ֣ם ַה ֶמ ֶלְך בבית יַ ֵַ֥ער ַהל ָּבנָֽ ון׃

פ

17וַ ַי ַעׂש ַה ֶמ ֶלְך כסא־שן גָּ ִ֑דול וַ י ַצפהו זָּ ָּ ֵ֥הב ָּט ָֽהור׃
שש ַמעלָ֣ ות ַלכסא ו ֶכ ֶבש ַבזָּ ָּהב ַלכסא ָּמ ֳא ָּחזים ויָּ דות מ ֶזֵ֥ה ומ ֶזה
18ו ָ֣
ַעל־מ ָ֣קום ַה ָּ ִ֑ש ֶבת וש ַ ָ֣נַֽים א ָּריות עמדים ֵ֥א ֶצל ַהיָּ ָֽדות׃
19ושנים ָּע ָּ ָׂ֣שר א ָּריות עמ ֵ֥דים ָּשם ַעל־ ֵ֥שש ַ ָֽה ַמעלות מ ֶ ָ֣זה ומ ֶ ִ֑זה
ל־ממ ָּל ָּ ָֽכה׃
לא־נַ ע ָּ ֵׂ֥שה כן ל ָּכ ַ
21וכל כ ִ֞לי ַמשקה ַה ֶמ ֶלְך שֹלמה זָּ ָּהב וכל כלי ָֽבית־יַ ֵ֥ ַער ַהל ָּבנון זָּ ָּ ָ֣הב
ָּסגִ֑ ור ָ֣אין ֶכ ֶסף נֶ ח ָּשב בי ֵ֥מי שֹלמה למ ָֽאו ָּמה׃
חורם ַא ַחת ל ָּשלוש
ָֽ 21כי־ ֳאניות ַל ֶמ ֶלְך הל ָ֣כות ַתרשיש עם ַעב ָ֣די ָּ ִ֑
ָּשנים ָּת ָ֣בואנָּ ה׀ ֳאניָ֣ ות ַתרשיש ָֽנׂשאות זָּ ָּ ָ֣הב וָּ ֶכ ֶסף ֶשנ ַה ֵ֥בים וקופים
ותוכיָֽים׃

פ

22וַ יג ַדל ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך שֹלמה מכל ַמל ָ֣כי ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ לע ֶשר ו ָּחכ ָּ ָֽמה׃
23וכל ַמל ָ֣כי ָּה ָּא ֶרץ מ ַבקשים ֶאת־פנָ֣י שֹל ִ֑מה לשמ ַע ֶאת־ ָּחכ ָּמתו
א ֶשר־נָּ ַ ֵ֥תן ָּה ֱאֹלהים בל ָֽבו׃
24ו ָ֣הם מבי ָ֣אים ָ֣איש מנ ָּחתו כ ָ֣לי ֶכ ֶסף וכלי זָּ ָּהב וׂש ָּלמות ָ֣נ ֶשק
ר־ש ָּנה ב ָּש ָּנָֽה׃
וב ָּׂשמים סוסים ופ ָּר ִ֑דים ד ַב ָּ

פ

ים־ע ָּ ֵׂ֥שר
ומר ָּכבות ושנ ָּ
25וַ יהי לשֹלמה ַאר ַב ַעת א ָּלפים ָֽאריות סוסים ַ
ירוש ָּ ָֽלם׃
ם־ה ֶמ ֶלְך ב ָּ
ֶא ֶלף ָּפ ָּר ִ֑שים וַ יַ ניחם ב ָּע ָ֣רי ָּה ֶר ֶכב וע ַ
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26וַ י ֵ֥הי מושל ב ָּכל־ ַהמ ָּל ִ֑כים מן־ ַהנָּ ָּהר ו ַעד־ ֶ ָ֣א ֶרץ פלשתים ו ַעד ג ֵ֥בול
מצ ָּ ָֽרים׃
ירוש ַלם ָּכא ָּבנִ֑ים ו ָ֣את ָּהא ָּרזים נָּ ַתן
ת־ה ֶכ ֶסף ב ָּ
27וַ יתן ַה ֶמ ֶלְך ֶא ַ
ר־בשפ ָּלה ָּל ָֽרב׃
ַכשק ֵ֥מים א ֶש ַ
־הא ָּר ָֽצות׃
28ומוציאים סוסים ממצ ַרים לשֹלמה ומ ָּכל ָּ
א־הם כתובים
29וש ָּאר דב ָ֣רי שֹלמה ָּהראשנים ו ָּהאחרונִ֑ים הל ָ֣
ובחזות יֶ ע ָ֣די ַהחזֶ ה
בואת אח ָּיָ֣ה ַה ָֽשילוני ַ
ַעל־דברי נָּ ָּ ָ֣תן ַהנָּ ביא ו ַעל־נ ִַ֞
ַעל־יָּ ָּרב ָּעם ֶבן־נ ָּ ָֽבט׃
31וַ ימֹלְך שֹלמה ָֽבירו ָּש ַלם ַעל־ ָּכל־יׂש ָּראל ַאר ָּב ֵ֥עים ָּש ָּ ָֽנה׃
31וַ יש ַכב שֹלמה עם־אב ָּתיו ַוַָֽֽיקברהו בעיר ָּד ָ֣ויד ָּא ִ֑ביו וַ ימֹלְך ר ַחב ָּ ֵ֥עם
בנו ַתח ָּ ָֽתיו׃

פ

1 10וַ ֵ֥י ֶלְך ר ַחב ָּעם ש ֶ ִ֑כ ָּמה ֵ֥כי ש ֶכם ָּ ֵ֥באו ָּכל־יׂש ָּראל ל ַהמ ֵ֥ליְך א ָֽתו׃
ֹלמה
שר ָּב ַרח מפני ש ָ֣
2וַ י ִ֞הי כשמ ַע יָּ ָּרב ָּעם ֶבן־נ ָּבט ו ָ֣הוא במצ ַרים א ֶ ָ֣
ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך וַ ָּי ֵָּ֥שב יָּ ָּרב ָּעם ממצ ָּ ָֽרים׃
ַ3וַָֽֽישלחו וַ יקראו־לו וַ יָּ ֵ֥בא יָּ ָּרב ָּעם ו ָּכל־יׂש ָּר ִ֑אל ַוַָֽֽי ַדברו ֶאל־ר ַחב ָּעם
אמר׃
ל ָֽ
ָּ 4אביך הק ָּ ָ֣שה ֶאת־ע ִ֑לנו ו ַע ָּתה ָּהקל מעב ַדת ָּאביך ַה ָּק ָּשה ומעלו
ַה ָּכבד א ֶשר־נָּ ַ ֵ֥תן ָּעלינו ו ַנ ַָֽעב ֶ ָֽדךָּ ׃
5וַ ָ֣יא ֶמר אל ֶהם עוד שֹלֵ֥ ֶשת יָּ מים ו ָ֣שובו א ָּלִ֑י וַ י ֶלְך ָּה ָּ ָֽעם׃

1950

ס
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ֹלמה
ר־היָ֣ ו ָֽעמדים לפני ש ָ֣
ת־הזקנים א ֶש ָּ
6וַ יוָּ ִ֞ ַעץ ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך ר ַחב ָּעם ֶא ַ
ם־ה ֶזה ָּד ָּ ָֽבר׃
ועצים ל ָּה ֵ֥שיב ָּ ָֽל ָּע ַ
אמר ֵ֚איְך ַא ֶ ָ֣תם נָֽ ָּ
ָּאביו ָֽבהי ֵ֥תו ַחי ל ִ֑
יתם וד ַבר ָּ ֵ֥ת
־תהיֶ ה לטוב ל ָּה ָּעם ַהזֶ ה ורצ ָּ
7וַ י ַדברו א ָּליו לאמר אם ָֽ
יָּמים׃
ל־ה ָֽ
טובים ו ָּהיֵ֥ ו לך ע ָּבדים ָּכ ַ
אל ֶהם ד ָּב ָ֣רים ִ֑
שר גָּ דלָ֣ ו
שר י ָּע ִ֑צהו וַ יוָּ ַעץ ֶאת־ ַהי ָּלדים א ֶ ָ֣
ַ8וַָֽֽיַ עזב ֶאת־ע ַ ֵ֥צת ַהזקנים א ֶ ָ֣
אתו ָּהעמדים ל ָּפ ָּ ָֽניו׃
ת־ה ָּעָ֣ם ַה ֶזִ֑ה א ֶשר
9וַ ָ֣יא ֶמר אל ֶהם ָּ ֵ֚מה ַא ֶ ָ֣תם נָֽ ו ָּעצים ונָּ ֵ֥שיב ָּד ָּבר ֶא ָּ
ן־העל א ֶשר־נָּ ַ ֵ֥תן ָּאביך ָּע ָֽלינו׃
דברו א ַלי לאמר ָּהקל מ ָּ
11וַ י ַדב ָ֣רו אתו ַהי ָּלדים א ֶשר גָּ דלָ֣ ו אתו לאמר ָֽכה־תא ַמר ָּל ָּעם
א ֶשר־דברו א ֶליך לאמר ָּאביך הכ ָ֣ביד ֶאת־עלנו ו ַא ָּתה ָּה ָָ֣קל מ ָּע ִ֑לינו
ֵ֚כה תא ַ ָ֣מר אל ֶהם ָּ ָֽק ָּט ֵ֥ני ָּע ָּבה מ ָּמתנֵ֥י ָּא ָֽבי׃
11ו ַע ָּתה ָּאבי ֶהעמיס עלי ֶכם ָ֣על ָּכבד וַ אני א ָ֣סיף ַ ָֽעל־על ֶ ִ֑כם ָּאבי י ַסר
ֶאת ֶכם ַבשוטים וַ אני ָּ ָֽבעק ַר ָֽבים׃

ס

12וַ יָּ בא יָּ ָּרב ָּעם ו ָּכל־ ָּה ָּעם ֶאל־ר ַחב ָּעם ַביָ֣ ום ַהשל ִ֑שי ַכא ֶשר ד ֶבר
ַה ֶמ ֶלְך לאמר ֵ֥שובו א ַלי ַביֵ֥ ום ַהשל ָֽשי׃
13וַ יַ ע ֵ֥נם ַה ֶמ ֶלְך ָּק ָּ ִ֑שה ַוַָֽֽיַ עזב ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך ר ַחב ָּעם את ע ַ ֵ֥צת ַהזק ָֽנים׃
14וַ י ַד ָ֣בר אל ֶהם ַכע ַצת ַהי ָּלדים לאמר ַאכביד ֶ ָֽאת־על ֶכם וַ אני א ָ֣סיף
ָּע ָּלִ֑יו ָּאבי י ַסר ֶאת ֶכם ַבשוטים וַ אני ָּבעק ַר ָֽבים׃

1951

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

15ו ָֽלא־ ָּש ַ ֵ֥מע ַה ֶמ ֶלְך ֶאל־ ָּה ָּ ִ֑עם ָֽכי־ ָּהי ָּתה נס ָּבה מ ָ֣עם ָּ ָֽה ֱאֹלהים ל ַמ ַען
ָּהקים יהוָּ ה ֶאת־ד ָּברו א ֶשר ד ֶבר ביַ ד אח ָּיָ֣הו ַה ָֽשלוני ֶאל־יָּ ָּרב ָּעם
ֶבן־נ ָּ ָֽבט׃
ת־ה ֶ ָ֣מ ֶלְך׀
א־ש ַ ָ֣מע ַה ֶמ ֶלְך ָּל ֶהם וַ יָּ ָ֣שיבו ָּה ָּעָ֣ם ֶא ַ
16ו ָּכל־יׂש ָּראל כי ל ָּ
ה־לנו ח ֶלק ב ָּדויד ו ָֽלא־נַ ח ָּלָ֣ה ב ֶבן־י ַשי איש לא ָּה ֶליך יׂש ָּראל
לאמר ַמ ָּ
ַע ָּתה ר ֵ֥אה ביתך ָּדוִ֑יד וַ י ֵֶ֥לְך ָּכל־יׂש ָּראל לא ָּה ָּ ָֽליו׃

ס

17וב ָ֣ני יׂש ָּראל ַה ָֽישבים ב ָּע ָ֣רי יהו ָּ ִ֑דה וַ ימֹלֵ֥ ְך עלי ֶהם ר ַחב ָּ ָֽעם׃
ל־ה ַמס וַ ירגמו־בו
שר ַע ַ
18וַ יש ִ֞ ַלח ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך ר ַחב ָּעם ֶאת־הד ָּרם א ֶ ָ֣
בנָֽי־יׂש ָּראל ֶא ֶבן וַ יָּ ִ֑מת ו ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך ר ַחב ָּעם הת ַאמץ ַ ָֽלעלָ֣ ות ַב ֶמר ָּכ ָּבה
רוש ָּ ָֽלם׃
ָּלנוס י ָּ

ס

19וַ יפשעו יׂש ָּראל ב ָ֣בית ָּדויד ַעד ַהיֵ֥ ום ַה ֶ ָֽזה׃

ס

1 11וַ יָּ ָ֣בא ר ַחב ָּעם ירו ָּש ַלם וַ יַ קהל ֶאת־בית יהו ָּדה ובניָּ מן מ ָּאה
ׂשה מל ָּח ָּ ִ֑מה לה ָּלחם עם־יׂש ָּראל ל ָּה ֵ֥שיב
מונים ֶא ֶלף ָּבחור ע ָ֣
וש ֵ֥
־ה ַממ ָּל ָּכה לר ַחב ָּ ָֽעם׃
ֶאת ַ

פ

2וַ יהי ד ַבר־יהוָּ ה ֶאל־ש ַ ָֽמע ָּ ֵ֥יהו איש־ ָּה ֱאֹלהים לא ָֽמר׃
יהודה
ֱ 3אמר ֶאל־ר ַחב ָּ ֵ֥עם ֶבן־שֹלמה ֶ ָ֣מ ֶלְך יהו ָּ ִ֑דה ו ֶאל ָּכל־יׂש ָּראל ב ָּ ֵ֥
אמר׃
ובניָּ מן ל ָֽ
ָ֣ 4כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה לא־ ַתעלו ולא־ת ָּלחמו עם־אחי ֶכם ֵ֚שובו ָ֣איש לביתו
כי ָֽמאתי נה ָּיה ַה ָּד ָּ ָ֣בר ַה ֶ ִ֑זה ַוַָֽֽישמעו ֶאת־דב ָ֣רי יהוָּ ה וַ יָּ שבו מ ֶ ֵ֥ל ֶכת
ֶאל־יָּ ָּרב ָּ ָֽעם׃
1952
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5וַ ֵ֥י ֶשב ר ַחב ָּעם בירו ָּש ָּ ִ֑לם וַ י ֶבן ָּערים ל ָּמצור ביהו ָּ ָֽדה׃
6וַ י ֶבן ֶאת־ ָֽבית־ ֶל ֶחם ו ֶאת־עי ָּטם ו ֶאת־ת ָֽקו ַע׃
7ו ֶאת־ ָֽבית־ ֵ֥צור ו ֶאת־ׂשוכו ו ֶאת־עד ָּ ָֽלם׃
8ו ֶאת־ ַ ֵ֥גת ו ֶאת־ ָּמר ָּשה ו ֶאת־ ָֽזיף׃
9ו ֶאת־אדו ַ ֵ֥רים ו ֶאת־ ָּלכיש ו ֶאת־עזָ ָּ ָֽקה׃
11ו ֶאת־ ָּצר ָּעה ו ֶאת־ ַאיָּ לון ו ֶאת־ ֶחברון א ֶ ֵ֥שר ביהו ָּדה ובבניָּ ִ֑מן ָּערי
מצ ָֽרות׃
11וַ י ַחזק ֶאת־ ַהמצ ִ֑רות וַ יתן ָּב ֶהם נגידים ואצ ֵ֥רות ַמא ָּכל ו ֶ ֵ֥ש ֶמן וָּ ָּ ָֽיַֽין׃
12וב ָּכל־עיר וָּ עיר צנָ֣ ות ור ָּמחים ַוַָֽֽי ַחזָקם ל ַהר ָ֣בה מ ִ֑אד וַ יהי־לו יהו ָּ ֵ֥דה
ובניָּ ָֽמן׃

ס

13ו ַהכהנים ו ַהלוים א ֶשר ב ָּכל־יׂש ָּר ִ֑אל ָֽהתיַ צ ֵ֥בו ָּע ָּליו מ ָּכל־גבו ָּ ָֽלם׃
ָֽ 14כי־ ָּעז ָ֣בו ַהלוים ֶאת־מגרשי ֶהם וַ אחזָּ ָּתם וַ יל ֵ֥כו ליהו ָּדה ו ָֽלירו ָּש ָּ ִ֑לם
יהוה׃
ָֽכי־הזנ ָּיחם ָּ ָֽי ַָּֽרב ָּעם ו ָּבנָּ יו מ ַכהן ַל ָּ ָֽ
15וַ ַ ָֽיע ֶמד־לו ָֽכהנים ַל ָּבמות ו ַלשעי ִ֑רים ו ָּלעגָּ לים א ֶ ֵ֥שר ָּע ָּ ָֽׂשה׃
הוה
16ו ַאחרי ֶהם מכל שב ָ֣טי יׂש ָּראל ַה ָֽנתנים ֶאת־ל ָּב ָּבם ל ַבקש ֶאת־י ָּ
יהם׃
ֹלהי אבות ֶ ָֽ
יהוה ֱא ֵ֥
וש ַלם לזב ַוח ַל ָּ
ֹלהי יׂש ָּר ִ֑אל ָּ ֵ֚באו י ָ֣ר ָּ
ֱא ָ֣
ַ17וַָֽֽי ַחזקו ֶאת־ ַמל ָ֣כות יהו ָּדה ַוַָֽֽי ַאמצו ֶאת־ר ַחב ָּ ֵ֥עם ֶבן־שֹלמה ל ָּש ָ֣נים
ָּשלִ֑ וש ָ֣כי ָּ ָֽהלכו ב ֶד ֶרְך ָּדויד ושֹלמה ל ָּשנֵ֥ים ָּש ָֽלוש׃
יהיל
ן־דוִ֑יד אב ַ
18וַ יַָֽֽ ַ ָֽקח־לו ר ַחב ָּעם א ָּשה ֶאת־ ָּ ָ֣מח ַלת ַבן־ ירימות ֶב ָּ
ת־אל ָּיאב ֶבן־י ָּ ָֽשי׃
ַב ֱ

1953
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19וַ ֵ֥ת ֶלד לו ָּב ִ֑נים ֶאת־י ֵ֥עוש ו ֶאת־ש ַמר ָּיה ו ֶאת־ ָּ ָֽז ַהם׃
21ו ַאח ֶ ָ֣רי ָּה ָּל ַקח ֶ ָֽאת־ ַמע ָּכה ַבת־ ַאב ָּשלִ֑ ום וַ ָ֣ת ֶלד לו ֶאת־אביָּ ה
ו ֶאת־ ַע ַתי ו ֶאת־זי ָּזא ו ֶאת־שֹל ָֽמית׃
21וַ יֶ ֱא ַהב ר ַחב ָּעם ֶאת־ ַמע ָּ ָ֣כה ַבת־ ַאב ָּשלום מ ָּכל־נָּ ָּשיו ו ָ֣פי ַלג ָּשיו כי
מונה
ולד ֶעׂשרים וש ָּ
נָּ שים שמו ֶ ָֽנה־ ֶעׂשרה נָּ ָּׂשא ו ָֽפי ַלגשים ש ִ֑שים וַ י ֶ
ָּבנים וש ֵ֥שים ָּבנָֽ ות׃
ן־מע ָּכה לנָּ גָ֣יד ב ֶא ָּ ִ֑חיו כי
22וַ ַ ָֽיעמד ָּלראש ר ַחב ָּעם ֶאת־אב ָּיֵ֥ה ֶ ָֽב ַ
יכו׃
ל ַהמל ָֽ
הודה ובניָּמן לכל ָּע ָ֣רי ַהמצרות
ל־ארצות י ָּ ָ֣
־בנָּ יו ָֽל ָּכ ַ
23וַ יָּ ֶבן וַ יפרץ מ ָּכל ָּ
וַ י ֵ֥תן ָּל ֶהם ַה ָּמזון ָּל ִ֑רב וַ יש ַאל ה ֵ֥מון נָּ ָֽשים׃
הוִ֑ה
ת־תורת י ָּ
ַ ָ֣
1 12וַ יהי כ ָּה ִ֞כין ַמלכות ר ַחב ָּעם וכ ֶחז ָּקתו ָּע ַזב ֶא
ו ָּכל־יׂש ָּראל ע ָֽמו׃

פ

2וַ י ִ֞הי ַב ָּש ָּנה ַ ָֽהחמישית ַל ֶ ָ֣מ ֶלְך ר ַחב ָּעם ָּע ָּלה שי ַ ֵ֥שק ֶ ָֽמ ֶלְך־מצ ַרים
יהוָֽה׃
רוש ָּלִ֑ם ֵ֥כי ָּמעלו ַב ָּ
ַעל־י ָּ
3ב ֶא ֶלף ו ָּמא ַתים ֶר ֶכב ובש ֵ֥שים ֶא ֶלף ָּפ ָּר ִ֑שים ו ָ֣אין מס ָּפר ָּל ִ֞ ָּעם
כושים׃
א ֶשר־ ָּבאו עמו ממצ ַרים לו ֵ֥בים סכיים ו ָֽ
שר ָֽליהו ָּ ִ֑דה וַ יָּ בא ַעד־ירו ָּש ָּ ָֽלם׃
4וַ ילכד ֶאת־ ָּע ֵ֥רי ַהמצרות א ֶ ָ֣

ס

5וָֽ ש ַ ָֽמע ָּיה ַהנָּ ביא ָּ ָ֣בא ֶאל־ר ַחב ָּעם ו ָּׂש ָ֣רי יהו ָּדה א ֶשר־נֶ ֶאס ֵ֥פו
־א ַ ָ֣מר יהוָּ ה ַא ֶתם עזַ ב ֶ ָ֣תם
אמר ָּל ֶהם כה ָּ
רוש ַלם מפ ָ֣ני שי ָּ ִ֑שק וַ י ֶ
ֶאל־י ָּ
אתי ו ַאף־אני ָּע ַ ֵ֥זבתי ֶאת ֶכם ביַ ד־שי ָּ ָֽשק׃
1954
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6וַ י ָּכנ ֵ֥עו ָּׂש ָֽרי־יׂש ָּראל ו ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך וַ יאמרו ַצ ֵ֥דיק׀ יהָּ ָֽוה׃
7ובראות יהוָּ ה ָ֣כי נכנָּ עו ָּהיָּ ה ד ַבר־יהוָּ ה ֶאל־ש ַ ָֽמע ָּיה׀ לאמר נכנעו
ירוש ַלם
יטה ולא־ת ַתְך ח ָּמתי ב ָּ
ָ֣לא ַאשחי ִ֑תם ונָּ ַתתי ָּל ֶהם כמ ַעט לפל ָּ
ישק׃
ביַ ד־ש ָּ ָֽ
ֵ֥ 8כי יהיו־לו ַלע ָּב ִ֑דים וידעו ע ָ֣בו ָּדתי וַ עבו ַדת ַממל ֵ֥כות ָּהא ָּר ָֽצות׃

ס

9וַ יַ ַעל שי ַ ֵ֥שק ֶ ָֽמ ֶלְך־מצ ַרים ַעל־ירו ָּש ַלם וַ י ַ ִ֞קח ֶאת־אצ ָ֣רות בית־יהוָּ ה
־מגנָ֣י ַהזָּ ָּהב א ֶ ֵ֥שר
־הכל ָּל ָּ ִָ֑קח וַ י ַקח ֶאת ָּ
־אצרות ָ֣בית ַה ֶמ ֶלְך ֶאת ַ
ו ֶאת ָֽ
ָּע ָּׂשה שֹל ָֽמה׃
11וַ יַ ַעׂש ַה ֶמ ֶלְך ר ַחב ָּעם ַתחתי ֶהם ָּמגני נ ִ֑ח ֶשת והפקיד ַעל־יַ ד ָּׂש ָ֣רי
ָּה ָּרצים ַה ָ֣שמרים ֶפ ַתח ֵ֥בית ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
11וַ יהי מדי־ ֵ֥בוא ַה ֶמ ֶלְך ָ֣בית יהָּ ִ֑וה ָּבאו ָּה ָּרצים ונ ָּׂשאום וֶ ֱהשבום
ֶאל־ ָּ ֵ֥תא ָּה ָּר ָֽצים׃
12ובה ָּ ָֽכנעו ָּשב מ ֶמנו ַאף־יהוָּ ה ו ֵ֥לא ל ַהשחית ל ָּכ ָּ ִ֑לה וגַ ם ָֽביהו ָּדה ָּה ָּיה
ד ָּב ֵ֥רים טו ָֽבים׃

ס

13וַ ית ַח ִ֞זק ַה ֶמ ֶלְך ר ַחב ָּעם בירו ָּש ַלם וַ ימֹלִ֑ ְך ָ֣כי ֶבן־ ַאר ָּב ָ֣עים ו ַא ַ ָ֣חת ָּשנָּ ה
ירוש ַלם ָּהעיר א ֶשר־ ָּב ַחר
ר ַחב ָּעם ב ָּמלכו וָֽ ש ַבע ֶעׂש ֵ֥רה ָּש ָּ ָ֣נה׀ ָּמ ַ ָ֣לְך ָֽב ָּ
שם אמו נַ ע ָּמה
יהוָּ ה ָּלׂשום ֶאת־ש ֵ֥מו ָּשם מכל שב ָ֣טי יׂש ָּראל ו ָ֣
ָּ ָֽה ַעמ ָֽנית׃
הוָֽה׃
14וַ ַי ַעׂש ָּה ָּ ִ֑רע ָ֣כי לא הכין לבו לדרוש ֶאת־י ָּ

1955
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15ודב ָ֣רי ר ַחב ָּעם ָּהראשנים ו ָּה ָ֣א ַחרונים הלא־הם כתובים בדברי
ש ַ ָֽמע ָּיה ַהנָּ ביא וע ֵ֥דו ַהח ֶזה להתיַ ִ֑חׂש ומלחמות ר ַחב ָּעם ויָּ ָּרב ָּעם
ל־היָּ ָֽמים׃
ָּכ ַ
16וַ יש ַכב ר ַחב ָּעם עם־אב ָּתיו וַ י ָּקבר ב ָ֣עיר ָּד ִ֑ויד וַ ימֹלְך אב ָּ ֵ֥יה בנו
ַתח ָּ ָֽתיו׃

פ

הודה׃
1 13בש ַנת שמו ֶ ֵ֥נה ֶעׂשרה ַל ֶ ָ֣מ ֶלְך יָּ ָּרב ָּ ִ֑עם וַ ימֹלֵ֥ ְך אביָּ ה ַעל־י ָּ ָֽ
יכ ָּיֵ֥הו ַבת־אוריאל מן־גב ָּ ִ֑עה
שם אמו מ ָּ
וש ַלם ו ָ֣
ָּ 2שלָ֣ וש ָּשנים ָּמ ַלְך ב ָ֣יר ָּ
ובין יָּ ָּרב ָּ ָֽעם׃
ומל ָּח ָּ ֵ֥מה ָּהי ָּתה ֵ֥בין אב ָּיה ֵ֥
בורי מל ָּח ָּמה ַאר ַבע־מ ֵ֥אות ֶא ֶלף
3וַ יֶ אסר אביָּ ה ֶאת־ ַהמל ָּח ָּמה ב ַחיל ג ָ֣
ָ֣איש ָּב ִ֑חור

ס

ויָּ ָּרב ָּעם ָּע ַרְך עמו מל ָּח ָּמה בשמונֶ ה מ ֵ֥אות ֶא ֶלף ֵ֥איש

ָּבחור ג ֵ֥בור ָּ ָֽחיל׃

ס

אמר ש ָּמעוני
4וַ ָּיַָֽ֣ ָּקם אביָּ ה מ ַעל ל ַ ָ֣הר צ ָּמ ַרים א ֶשר ב ַ ָ֣הר ֶאפ ָּ ִ֑רים וַ י ֶ
יָּ ָּרב ָּ ֵ֥עם ו ָּכל־יׂש ָּר ָֽאל׃
5הלא ָּל ֶכם ָּל ַד ַעת ִ֞כי יהָּ ָ֣וה׀ ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל נָּ ַתן ַממ ָּל ָּכה ל ָּדויד
עולם לֵ֥ ו ול ָּב ָּניו ב ֵ֥רית ֶ ָֽמ ַלח׃
ַעל־יׂש ָּראל ל ָּ ִ֑

ס

6וַ יָּ ָּקם יָּ ָּרב ָּ ָ֣עם ֶבן־נ ָּבט ֶע ֶבד שֹל ָ֣מה ֶבן־ ָּד ִ֑ויד וַ ימרד ַעל־אד ָּ ָֽניו׃
7וַ י ָּקב ָ֣צו ָּע ָּליו אנָּ שים רקים בנָ֣י בליַ ַעל וַ יָֽת ַאמצו ַעל־ר ַחב ָּעָ֣ם
יהם׃
ֹלמה ור ַחב ָּעם ָּהיָּ ה נַ ַער ו ַרְך־ל ָּבב ו ֵ֥לא הת ַח ַזק לפנ ֶ ָֽ
ֶבן־ש ִ֑
8ו ַע ָּ ָ֣תה׀ ַא ֶ ָ֣תם ָֽאמרים להת ַחזק לפני ַממ ֶ ָ֣ל ֶכת יהוָּ ה ביַ ד בנָ֣י ָּד ִ֑ויד
ו ַא ֶתם ָּה ָ֣מון ָּרב וע ָּמ ֶכם ֶעג ָ֣לי זָּ ָּהב א ֶשר ָּע ָּ ֵׂ֥שה ָּל ֶכם יָּ ָּרב ָּעם לאֹל ָֽהים׃
1956
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9הלא ה ַדח ֶתם ֶאת־כה ָ֣ני יהוָּ ה ֶאת־ב ֵ֥ני ַאהרן ו ַהלו ִ֑ים וַ ַתעׂשו ָּל ֶכם
ן־ב ָּקר ואילָ֣ם
ל־ה ָּבא ל ַמלא יָּ דו ב ַפר ֶב ָּ
כהנים כ ַע ָ֣מי ָּהא ָּרצות ָּכ ַ
ֹלהים׃
שב ָּעה ו ָּה ָּיֵ֥ה כהן ל ֵ֥לא ֱא ָֽ

ס

11וַ א ַנחנו יהָּ ֵ֥וה ֱאֹלהינו ו ָ֣לא עזַ בנִ֑הו וכהנים מ ָּשרתים ַ ָֽליהוָּ ה בנָ֣י ַאהרן
ו ַהלוים ַבמ ָּ ָֽלא ֶכת׃
11ו ַמקט ָ֣רים ַליהוָּ ה עלָ֣ ות ַב ָֽב ֶקר־ ַב ָ֣ב ֶקר ו ָּב ֶ ָֽע ֶרב־ ָּב ֶ ָ֣ע ֶרב וק ָֽט ֶרת־ ַסמים
יה ל ָּבער
נורת ַהזָּ ָּהב ונר ֶת ָּ
ל־השל ָּ ָ֣חן ַה ָּטהור ומ ַ
ו ַמע ֶר ֶכת ֶל ֶחם ַע ַ
הוה ֱאֹל ִ֑הינו ו ַא ֶתם
ָּב ֶ ָ֣ע ֶרב ָּב ֶע ֶרב ָֽכי־שמ ָ֣רים אנַ חנו ֶאת־מש ֶמ ֶרת י ָּ ָ֣
עזַ ב ֶ ֵ֥תם א ָֽתו׃
12והנה ע ָּמנו ָּבראש ָּה ֱאֹלהים׀ וכה ָּניו וַ חצצ ֵ֥רות ַהתרו ָּעה ל ָּה ָ֣רי ַע
י־לא
ֹלהי־אבת ֶיכם כ ֵ֥
הוֵ֥ה ֱא ָֽ
עלי ֶ ִ֑כם בנָ֣י יׂש ָּראל ַאל־ת ָּ ָֽלחמו עם־י ָּ
ַתצ ָֽליחו׃
13ו ָּ ָֽיַֽ ָּרב ָּעם הסב ֶאת־ ַה ַמא ָּרב ָּלבוא ָֽמ ַאחרי ֶ ִ֑הם וַ ָֽיהיו לפנָ֣י יהו ָּדה
יהם׃
ו ַה ַמא ָּרב מ ַאחר ֶ ָֽ
14וַ יפנָ֣ ו יהו ָּדה והנה ָּל ֶהם ַהמל ָּח ָּמה ָּפ ָ֣נים ו ָּאחור ַוַָֽֽיצעקו ַליהָּ ִ֑וה
ו ַה ָ֣כהנים ַמחצצרים ַבחצצ ָֽרות׃
15וַ יָּ ריעו ָ֣איש יהו ָּ ִ֑דה וַ יהי ב ָּהרי ַע ָ֣איש יהו ָּדה ו ָּה ֱאֹלהים נָּ ַגַֽף
יהודה׃
ֶאת־ ָּ ָֽי ַָּֽרב ָּעם ו ָּכל־יׂש ָּראל לפ ֵ֥ני אב ָּיה ו ָּ ָֽ
16וַ יָּ נֵ֥ וסו בני־יׂש ָּראל מפנָ֣י יהו ָּ ִ֑דה וַ ית ֵ֥נם ֱאֹלהים ביָּ ָּ ָֽדם׃

1957
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17וַ יַ ֵ֥כו ָּב ֶהם אב ָּ ֵ֥יה ו ַעמו ַמ ָּ ָ֣כה ַר ָּ ִ֑בה וַ יפלו ח ָּללים מיׂש ָּראל
חמש־מ ֵ֥אות ֶא ֶלף ֵ֥איש ָּב ָֽחור׃
18וַ י ָּכנ ֵ֥עו בני־יׂש ָּראל ָּב ָ֣עת ַה ִ֑היא וַ יֶ ָֽ ֶאמצו ב ָ֣ני יהו ָּדה ָ֣כי נשענו
יהם׃
הוה ֱאֹל ֵ֥הי אבות ֶ ָֽ
ַעל־י ָּ
19וַ יר ָ֣דף אביָּ ה ַאח ָ֣רי יָּ ָּרב ָּעם וַ ילכד מ ֶמנו ָּערים ֶאת־ ָֽבית־אל
יה׃
ת־עפ ַרון ובנ ֶ ָֽת ָּ
יה ו ֶא ֶ
נות ָּ
ו ֶאת־בנו ֶתי ָּה ו ֶאת־י ָּש ָּנה ו ֶאת־ב ֶ ִ֑
21ו ָֽלא־ ָּע ַצר ָֽכ ַח־יָּ ָּרב ָּעם עוד בי ָ֣מי אב ָּ ִ֑יהו וַ יג ֵ֥פהו יהָּוה וַ יָּ ָֽמת׃

פ

21וַ ית ַח ָ֣זק אביָּ הו וַ י ָּשא־לו נָּ שים ַאר ַ ָ֣בע ֶעׂש ִ֑רה וַ יו ֶלד ֶעׂשרים ושנַ ים
ָּבנים ו ֵ֥שש ֶעׂשרה ָּבנָֽ ות׃

ס

22ויֶ ֶתר דב ָ֣רי אביָּ ה וד ָּר ָּכיו וד ָּב ָּ ִ֑ריו כתובים במד ַרש ַהנָּ ֵ֥ביא ע ָֽדו׃
23וַ יש ַכב אביָּ ה עם־אב ָּתיו וַ יקברו אתו ב ָ֣עיר ָּדויד וַ ימֹלְך ָּא ָּ ֵ֥סא בנו
ַתח ָּ ִ֑תיו ביָּ ָּמיו ָּשק ָּ ֵ֥טה ָּה ָּא ֶרץ ֶ ֵ֥ע ֶׂשר ָּשנָֽים׃

פ

ֹלהיו׃
הוֵ֥ה ֱא ָּ ָֽ
1 14וַ ַי ַעׂש ָּא ָּסא ַה ָ֣טוב ו ַהיָּ ָּשר בעיני י ָּ
2וַ ָּי ַסר ֶאת־מזב ֵ֥חות ַהנ ָּכר ו ַה ָּב ִ֑מות וַ י ַשבר ֶאת־ ַה ַמצבות וַ יגַ ַדע
־האש ָֽרים׃
ֶאת ָּ
3וַ יא ֶמר ָֽליהו ָּדה לדרוש ֶאת־יהָּוה ֱאֹל ָ֣הי אבותי ֶ ִ֑הם ו ַלעׂשות ַהתו ָּ ֵ֥רה
ו ַהמצָּ ָֽוה׃
4וַ יָּ ַסר מ ָּכל־ ָּע ָ֣רי יהו ָּדה ֶאת־ ַה ָּבמות ו ֶאת־ ַ ָֽה ַח ָּמ ִ֑נים וַ תש ֵ֥קט ַה ַממ ָּל ָּכה
ל ָּפ ָּ ָֽניו׃

1958

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

5וַ י ֶבן ָּע ֵ֥רי מצו ָּרה ביהו ָּ ִ֑דה ָֽכי־ ָּשק ָּ ָ֣טה ָּה ָּא ֶרץ ואין־עמו מל ָּח ָּמה ַב ָּש ָ֣נים
הוה ָֽלו׃
ָּהא ֶלה ָֽכי־ה ֵ֥נ ַיח י ָּ
6וַ יא ֶמר ָֽליהו ָּדה נב ֶ ָ֣נה׀ ֶאת־ ֶה ָּע ָ֣רים ָּהא ֶלה ונָּ סב חו ָּ ָ֣מה ומג ָּדלים
הוָ֣ה ֱאֹלהינו
עודנו ָּה ָּא ֶרץ ל ָּפנינו כי ָּד ַרשנו ֶאת־י ָּ
ד ָּל ַ ָ֣תים ובריחים ֶ
ָּד ַרשנו וַ ָּי ֵַ֥נָֽח ָּלנו מ ָּס ִ֑ביב וַ יבנו וַ יַ צ ָֽליחו׃

פ

ׂשא צ ָּ ָ֣נה וָּ ר ַמח ָֽמיהו ָּדה שֹלָ֣ ש מ ָ֣אות ֶא ֶלף
7וַ י ָ֣הי ל ָּא ָּסא ַחיל נ ָ֣

ס

ומבניָּ מן נׂשאי ָּמגן ו ָ֣דרכי ֶק ֶשת ָּמא ַ ֵ֥תים ושמונים ָּ ִ֑א ֶלף ָּכל־א ֶלה ג ֵ֥בורי
ָּ ָֽחיל׃
ומר ָּכבות שֹלָ֣ ש מ ִ֑אות
8וַ יצא אלי ֶהם ֶזַָֽ֣ ַרח ַהכושי ב ַחיל ֶ ָ֣א ֶלף א ָּלפים ַ
ד־מר ָּ ָֽשה׃
וַ יָּבא ַע ָּ
9וַ י ֵ֥צא ָּא ָּסא ל ָּפ ָּ ִ֑ניו וַ ַ ָֽי ַערכו מל ָּח ָּמה ב ֵ֥גיא צ ַפ ָּתה ל ָּמר ָּ ָֽשה׃
11וַ יק ָּרא ָּא ָּסא ֶאל־יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ָּהיו וַ יא ַמר יהוָּ ה ָֽאין־עמך ַלעזור ֵ֥בין ַרב
הוה ֱאֹלהינו ָֽכי־ ָּע ֶ ָ֣ליך נש ַענו ובשמךָ֣ ָּבאנו
ל ָ֣אין כ ַח ָּעזרנו י ָּ
הוה ֱאֹלהינו ַא ָּתה ַאל־יַ ע ֵ֥צר עמך ֱאנָֽ וש׃
ל־ה ָּהמון ַה ֶ ִ֑זה י ָּ
ַע ֶ

ס

11וַ יגף יהוָּ ה ֶאת־ ַהכושים לפ ֵ֥ני ָּא ָּסא ולפ ָ֣ני יהו ָּ ִ֑דה וַ יָּ נסו ַהכו ָֽשים׃
12וַ ירדפם ָּא ָּסא ו ָּה ָּ ָ֣עם א ֶשר־עמו ַעד־לג ָּרר וַ יפל מכושים ל ָ֣אין ָּל ֶ ָ֣הם
הוה ולפנָ֣י ַמחנִ֑הו וַ יׂש ֵ֥או ָּש ָּלל ַהר ֵ֥בה מ ָֽאד׃
ָֽמחיָּ ה ָֽכי־נשב ֵ֥רו לפנָֽי־י ָּ
יהם וַ יָּבזו
הוה על ֶ ִ֑
י־ה ָּיֵ֥ה ַ ָֽפ ַחד־י ָּ
13וַ יַ כו את ָּכל־ ֶ ָֽה ָּערים סבי ָ֣בות ג ָּרר כ ָּ
ל־ה ָּערים ָֽכי־ב ָּזֵ֥ה ַר ָּבה ָּהי ָּ ֵ֥תה ָּב ֶ ָֽהם׃
ת־כ ֶ ָ֣
ֶא ָּ
רוש ָּ ָֽלם׃
14וגַ ם־ ָּא ֳה ֵ֥לי מק ֶנה ה ִ֑כו וַ ישבו צאן ָּלרב וג ַמלים וַ יָּ שבו י ָּ

1959

ס
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1 15וַ עזַ ריָּ הו ֶבן־עודד ָּהי ָּ ֵ֥תה ָּע ָּליו ֵ֥רו ַח ֱאֹל ָֽהים׃
2וַ יצא לפ ָ֣ני ָּא ָּסא וַ ָ֣יא ֶמר לו ש ָּמעוני ָּא ָּסא ו ָּכל־יהו ָּ ָ֣דה ובניָּ ִ֑מן יהָּוה
ם־ת ַעזבהו יַ ע ֵ֥זב
ע ָּמ ֶכם ָֽבהיָֽ ות ֶ ָ֣כם עמו ו ָֽאם־תדרשהו י ָּמ ָ֣צא ָּל ֶכם וא ַ
ֶאת ֶ ָֽכם׃

ס

מורה ול ֵ֥לא
3ויָּ ֵ֥מים ַרבים ליׂש ָּר ִ֑אל ל ָ֣לא׀ ֱאֹל ָ֣הי ֱא ֶמת וללא כ ֵ֥הן ֶ
תורה׃
ָּ ָֽ
4וַ יָּ ָּשב ַב ַצר־לו ַעל־יהָּוה ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּר ִ֑אל וַ י ַבקשהו וַ י ָּמ ֵ֥צא ָּל ֶ ָֽהם׃
הומת ַרבות ַ ֵ֥על ָּכל־יושבי
5ו ָּבע ָ֣תים ָּההם ֵ֥אין ָּשלום ַליו ָ֣צא ו ַל ָּ ִ֑בא ֵ֚כי מ ָ֣
ָּהא ָּר ָֽצות׃
ל־צ ָּ ָֽרה׃
ֹלהים ה ָּמ ָּמם ב ָּכ ָּ
י־א ֵ֥
6וכת ֵ֥תו גוי־בגוי ו ָ֣עיר ב ִ֑עיר ָֽכ ֱ
7ו ַא ֶ ָ֣תם חזקו ו ַאל־ירפו ידי ֶ ִ֑כם כי ֵ֥יש ָּׂש ָּכר לפע ַלת ֶ ָֽכם׃

ס

8וכשמ ַע ָּא ָּסא ַהד ָּב ָ֣רים ָּהא ֶלה ו ַהנבו ָּאה ע ָ֣דד ַהנָּ ביא הת ַחזַ ק וַ יַ עבר
ן־ה ָּערים א ֶ ֵ֥שר ָּל ַכד מ ַ ָ֣הר
הודה ובניָּ מן ומ ֶ ָ֣
ל־א ֶרץ י ָּ
ַהשקוצים מ ָּכ ֶ
הוָֽה׃
אולֵ֥ם י ָּ
ֶאפ ָּ ִ֑רים וַ י ַחדש ֶאת־מז ַבָ֣ח יהוָּ ה א ֶשר לפני ָּ
9וַ יקבץ ֶאת־ ָּכל־יהו ָּדה ובניָּ מן ו ַהגָּ רים ע ָּמ ֶהם מ ֶאפ ַ ֵ֥רים ומנַ ֶשה
ֹלהיו ע ָֽמו׃
הוֵ֥ה ֱא ָּ
ומשמ ִ֑עון ָֽכי־נָּ פלו ָּע ָּליו מיׂש ָּראל ָּלרב ברא ָּתם ָֽכי־י ָּ
פ

11וַ י ָּקב ֵ֥צו ירו ָּש ַלם ַב ָ֣ח ֶדש ַהשלי ִ֑שי לש ַ ֵ֥נת חמש־ ֶעׂשרה ל ַמל ֵ֥כות
ָּא ָּ ָֽסא׃

1960
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11וַ יזבחו ַליהוָּ ה ַביָ֣ ום ַההוא מן־ ַה ָּש ָּלל ה ִ֑ביאו ָּב ָּקר ש ַבָ֣ע מאות וצאן
שב ַ ֵ֥עת א ָּל ָֽפים׃
12וַ יָּ ָ֣באו ַבברית לדרוש ֶאת־יהָּוה ֱאֹל ָ֣הי אבותי ֶ ִ֑הם ב ָּכל־ל ָּב ָּבם
וב ָּכל־נַ פ ָּ ָֽשם׃
13וכל א ֶשר ָֽלא־ידרש ַליהָּ ֵ֥וה ֱאֹל ָֽהי־יׂש ָּראל יו ָּ ִ֑מת למן־ ָּקטן ו ַעד־גָּ דול
למאיש ו ַעד־א ָּ ָֽשה׃
14וַ י ָּ ָֽשבעו ַליהוָּ ה ב ֵ֥קול גָּ דול ובתרו ָּ ִ֑עה ו ַבחצצרות ובשו ָּפ ָֽרות׃
15וַ יׂשמחו ָּכל־יהו ָּדה ַעל־ ַהשבו ָּעה כי ב ָּכל־ל ָּב ָּבם נש ָּבעו וב ָּכל־רצו ָּ ָ֣נם
הוה ָּל ֶהם מ ָּס ָֽביב׃
בקשהו וַ י ָּמצא ָּל ֶ ִ֑הם וַ ָּינַ ח י ָּ
ר־עׂש ָּ ֵ֥תה ַלאש ָּרה
16ו ַ ָֽגם־ ַמע ִָּ֞כה ָ֣אם׀ ָּא ָּ ָ֣סא ַה ֶמ ֶלְך ֱהס ָּירּה מגב ָּירה א ֶש ָּ
מפ ָּל ִֶ֑צת וַ יכרת ָּא ָּסא ֶאת־מפ ַלצ ָּתּה וַ יָּ ֶדק וַ יׂשרף ב ַנ ֵַ֥חל קד ָֽרון׃
17ו ַה ָּבמות לא־ ָּסרו מיׂש ָּר ִ֑אל ַרק ל ַבב־ ָּא ָּסא ָּה ָּ ֵ֥יה ָּשלם ָּכל־יָּ ָּ ָֽמיו׃
18וַ יָּ ִ֞בא ֶאת־ ָּקד ֵ֥שי ָּאביו וָ ָּ ָֽק ָּד ָּשיו ָ֣בית ָּה ֱאֹל ִ֑הים ֶ ֵ֥כ ֶסף וזָּ ָּהב וכ ָֽלים׃
19ומל ָּח ָּמה ָ֣לא ָּהיָּ ִ֑ ָּתה ַעד שנַ ת־שֹל ֵ֥שים ו ָּחמש ל ַמל ֵ֥כות ָּא ָּ ָֽסא׃

ס

1 16בשנַ ת שֹלשים וָּ שש ל ַמל ָ֣כות ָּא ָּסא ָּע ִ֞ ָּלה ַבע ָּשא ֶ ָֽמ ֶלְך־יׂש ָּראל
הודה׃
ת־ה ָּר ָּ ִ֑מה לבלתי ֵ֚תת יוצָ֣א וָּ ָּבא ל ָּא ָּסא ֶ ֵ֥מ ֶלְך י ָּ ָֽ
הודה וַ י ֶבן ֶא ָּ
ַעל־י ָּ
2וַ יצא ָּא ָּסא ֶ ָ֣כ ֶסף וזָּ ָּהב מ ָֽאצרות ֵ֥בית יהָּוה ו ָ֣בית ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך וַ יש ַלח
אמר׃
יושב ב ַדר ֶמ ֶׂשק ל ָֽ
ֶאל־ ֶבן־ה ַדד ֶ ָ֣מ ֶלְך א ָּרם ַה ֵ֥
ובין ָּאבי ובָ֣ין ָּא ִ֑ביך הנה ָּש ַלח ָֽתי לך ֶכ ֶָ֣סף וזָּ ָּהב ִ֞לְך
3ברית בינָ֣י ובינֶ ך ֵ֥
ת־בע ָּשא ֶ ָ֣מ ֶלְך יׂש ָּראל ויַ ע ֶלה מ ָּע ָּ ָֽלי׃
ָּהפָ֣ר ב ָֽריתך ֶא ַ
1961
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ת־ׂשרי ַהחיָּ לים א ֶשר־לו
ל־ה ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּא ָּסא וַ יש ַלח ֶא ָּ
4וַ יש ַמע ֶבן ה ַדד ֶא ַ
ת־דן ואת ָּאבָ֣ל ָּ ִ֑מים ו ֵ֥את
ל־ע ָ֣רי יׂש ָּראל וַ יַ כו ֶאת־עיָ֣ ון ו ֶא ָּ
ֶא ָּ
ָּ ָֽכל־מסכנות ָּע ֵ֥רי נַ פ ָּת ָֽלי׃
5וַ יהי כש ָ֣מ ַע ַבע ָּשא וַ יֶ ח ַדל מבנות ֶאת־ ָּה ָּר ָּ ִ֑מה וַ יַ שבת ֶאת־מ ַלאכ ָֽתו׃
ס

6ו ָּא ָּ ָ֣סא ַה ֶמ ֶלְך ָּל ַקח ֶאת־ ָּכל־יהו ָּדה וַ יׂש ִ֞או ֶאת־ ַאבני ָּ ָֽה ָּר ָּמה ו ֶאת־ע ֶצי ָּה
ת־המצ ָּ ָֽפה׃
א ֶ ֵ֥שר ָּב ָּנה ַבע ָּ ִ֑שא וַ ָ֣י ֶבן ָּב ֶהם ֶאת־ ֶג ַבע ו ֶא ַ

ס

7ו ָּב ָ֣עת ַההיא ָּ ֵ֚בא ח ָּ ָ֣נני ָּהר ֶאה ֶאל־ ָּא ָּסא ֶ ָ֣מ ֶלְך יהו ָּ ִ֑דה וַ ָ֣יא ֶמר א ָּליו
הוה ֱאֹל ֶהיך ַעל־כן נמ ַלט
ל־מ ֶלְך א ָּרם ולא נש ַענ ָּת ַעל־י ָּ ָ֣
בה ָּש ֶענך ַע ֶ
ֵ֥חיל ֶ ָֽמ ֶלְך־א ָּרם מיָּ ֶ ָֽדך׃
8הלא ַהכו ָ֣שים ו ַהלובים ָּהיו ל ַחיל׀ ָּלרב ל ֶ ֵ֥ר ֶכב ול ָּפ ָּרשים ל ַהרבָ֣ה
הוה נ ָּת ָּנֵ֥ם ביָּ ֶ ָֽדך׃
מ ִ֑אד ובה ָּ ָֽש ֶענךֵ֥ ַעל־י ָּ
ָ֣ 9כי יהוָּ ה עי ִ֞ ָּניו משטטות ב ָּכל־ ָּה ָּא ֶרץ להת ַחזק עם־ל ָּב ָּ ֵ֥בם ָּשלם א ָּליו
נס ַ ָ֣כל ָּת ַעל־ ִ֑זאת ָ֣כי מ ַע ָּתה ֵ֥יש עמך מל ָּח ָֽמות׃
11וַ יכ ַעס ָּא ָּסא ֶאל־ ָּהר ֶאה ַוַָֽֽיתנהו ָ֣בית ַה ַמה ֶפ ֶכת ָֽכי־ב ַז ֵַ֥עף עמו
ן־ה ָּעם ָּב ֵ֥עת ַה ָֽהיא׃
ל־זאת וַ י ַר ֵ֥צץ ָּא ָּסא מ ָּ
ַע ִ֑
11והנה דב ָ֣רי ָּא ָּסא ָּהראשונים ו ָּה ַאחרו ִ֑נים ה ָּנם כתובים ַעל־ ָ֣ס ֶפר
יהודה ויׂש ָּר ָֽאל׃
ַהמ ָּלכים ל ָּ
12וַ יֶ ֱח ֶ ָ֣לא ָּא ָּסא בשנַ ת שלושים וָּ ת ַשע ל ַמלכותו ב ַרג ָּליו ַעד־ל ַמע ָּלה
א־ד ַ ָ֣רש ֶאת־יהוָּ ה כי ָּברפ ָֽאים׃
ָּחליִ֑ ו וגַ ם־ב ָּחליו ל ָּ

1962
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13וַ יש ַ ֵ֥כב ָּא ָּסא עם־אב ָּ ִ֑תיו וַ יָּ ָּמת בש ַנת ַאר ָּב ֵ֥עים ו ַא ַחת ל ָּמל ָֽכו׃
שר ָּ ָֽכ ָּרה־לו ב ָ֣עיר ָּדויד וַ יַ שכיבהו ַבמש ָּכב
14וַ יקב ָ֣רהו בקבר ָּתיו א ֶ ָ֣
א ֶשר מלא ב ָּׂש ָ֣מים וזנים מר ָּקחים במר ַ ָָ֣ק ַחת ַמע ֶ ִׂ֑שה וַ יׂשרפו־לֵ֥ ו
דולה ַעד־למ ָֽאד׃
ׂשר ָּפה ג ָּ ֵ֥

פ

1 17וַ ימֹלְך יהו ָּש ָּ ֵ֥פט בנו ַתח ָּ ִ֑תיו וַ ית ַחזק ַעל־יׂש ָּר ָֽאל׃
2וַ י ֶתן־ ַחיל ב ָּכל־ ָּע ֵ֥רי יהו ָּדה ַהבצ ִ֑רות וַ יתן נציבים ב ֶ ָ֣א ֶרץ יהו ָּדה וב ָּע ָ֣רי
ֶאפ ַרים א ֶ ֵ֥שר ָּל ַכד ָּא ָּ ֵ֥סא ָּא ָֽביו׃
3וַ י ֵ֥הי יהָּוה עם־יהו ָּש ָּ ִ֑פט ָ֣כי ָּה ַלְך ב ַדר ִ֞כי ָּדויד ָּאביו ָּה ָ֣ראשנים ו ֵ֥לא
ָּד ַרש ַלב ָּע ָֽלים׃
4כי ָֽלאֹלהי ָּאביו ָּד ָּרש ובמצ ָּותיו ָּה ָּלְִ֑ך ולא כ ַמע ֵׂ֥שה יׂש ָּר ָֽאל׃
5וַ יָּ ֶכן יהָּוה ֶאת־ ַה ַממ ָּל ָּכה ביָּ דו וַ יתנו ָּכל־יהו ָּדה מנ ָּחה ליהו ָּש ָּ ִ֑פט
ַוַָֽֽיהי־לֵ֥ ו ָֽע ֶשר־ו ָּכבוד ָּל ָֽרב׃
6וַ יג ַ ֵ֥בּה לבו ב ַדר ָ֣כי יהָּ ִ֑וה ועוד הסיר ֶאת־ ַה ָּב ֵ֥מות ו ֶאת־ ָּהאשרים
יהודה׃
מ ָּ ָֽ

פ

7ובשנַ ת ָּשלוש ל ָּמלכו ָּש ַלח ל ָּׂש ָּריו ל ֶבן־ ַחיל ולע ַבדיָּ ָ֣ה ולז ַכריָּ ה
הודה׃
יכ ָּיִ֑הו ל ַלמד ב ָּע ֵ֥רי י ָּ ָֽ
ולנ ַתנאל ולמ ָּ
8וע ָּמ ֶ ָ֣הם ַהלוים ָֽש ַ ָֽמעיָּ הו ונ ַתניָּ הו וז ַבדיָּ הו וַ ע ָּׂשהאל וש ָֽמ ָּרימות
יש ָּ ֵ֥מע
ָֽויהונָּ ָּתן וַ אדנָּיהו ו ָֽטוב ָּיהו ו ֵ֥טוב אדונָּיה ַהלויִ֑ם וע ָּמ ֶהם ֱאל ָּ
יהורם ַהכהנָֽים׃
ָֽו ָּ

1963
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ַ9וַָֽֽי ַלמדו ָֽביהו ָּדה וע ָּמ ֶהם ס ֶפר תו ַ ָ֣רת יהָּ ִ֑וה וַ יָּ סבו ב ָּכל־ ָּע ָ֣רי יהו ָּדה
ַוַָֽֽי ַלמדו ָּב ָּ ָֽעם׃
11וַ י ָ֣הי׀ ַ ָ֣פ ַחד יהוָּ ה ַ ֵ֚על ָּכל־ ַממל ָ֣כות ָּ ָֽהא ָּרצות א ֶשר סבי ָ֣בות יהו ָּ ִ֑דה
הוש ָּ ָֽפט׃
ו ֵ֥לא נלחמו עם־י ָּ
11ומן־פלשתים מביאים ָֽליהו ָּש ָּפט מנ ָּחה ו ֶ ָ֣כ ֶסף ַמ ָּ ִ֑שא ַגָ֣ם ָּ ָֽה ַערביאים
יאים לו צאן אילים שב ַעת א ָּלפים וש ַבָ֣ע מאות ותיָּ שים שב ַ ֵ֥עת
מב ֵ֥
א ָּלפים וש ַ ֵ֥בע מ ָֽאות׃

פ

12וַ יהי יהו ָּש ָּפט ה ֵ֥לְך וגָּ דל ַעד־ל ָּ ִ֑מע ָּלה וַ י ֶבן ָֽביהו ָּדה בי ָּרניות ו ָּע ֵ֥רי
מסכנָֽ ות׃
הודה ו ַאנשי מל ָּח ָּמה ג ֵ֥בורי ַחיל
13ומ ָּלא ָּ ֵ֥כה ַר ָּבה ָּ ֵ֥היָּ ה לו ב ָּע ָ֣רי י ָּ ִ֑
ירוש ָּ ָֽלם׃
ב ָּ
14ו ֵ֥א ֶלה פק ָּד ָּתם ל ָ֣בית אבותי ֶ ִ֑הם ָֽליהו ָּדה ָּׂש ָ֣רי א ָּלפים ַעד ָּ ָ֣נה ַה ָּשר
ועמו ג ָ֣בורי ַחיל שֹלֵ֥ ש מאות ָּ ָֽא ֶלף׃

ס

15ו ַעל־יָּ דו יהו ָּח ָּ ָ֣נַֽן ַה ָּ ִ֑שר ועמו ָּמא ַ ֵ֥תים ושמונים ָּ ָֽא ֶלף׃

ס

16ו ַעל־יָּ דו ע ַמס ָּיָ֣ה ֶבן־זכרי ַהמתנַ דב ַליהָּ ִ֑וה ועמו ָּמא ַ ֵ֥תים ֶא ֶלף ג ֵ֥בור
ָּ ָֽחיל׃

ס

17ומן־בניָּ מן ג ֵ֥בור ַחיל ֶאליָּ ָּ ִ֑דע ועמו ָֽנשקי־ ֶ ֵ֥ק ֶשת ו ָּמגַֽן ָּמא ַ ֵ֥תים ָּ ָֽא ֶלף׃
18ו ַעל־יָּ דו יהוזָּ ָּ ִ֑בד ועמו מ ָּ ָֽאה־ושמו ֵ֥נים ֶא ֶלף חלו ֵ֥צי ָּצ ָּ ָֽבא׃

ס

ס

19א ֶלה ַהמ ָּשר ָ֣תים ֶאת־ ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך מל ִַ֞בד א ֶשר־נָּ ַ ֵ֥תן ַה ֶמ ֶלְך ב ָּע ֵ֥רי ַהמב ָּצר
הודה׃
ב ָּכל־י ָּ ָֽ
1964
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1 18וַ יהי ָֽליהו ָּש ָּפט ֵ֥ע ֶשר ו ָּכבוד ָּל ִ֑רב וַ ית ַחתן ל ַאח ָּ ָֽאב׃
2וַ י ֶרד לקץ ָּשנים ֶאל־ ַאח ָּאב ל ָ֣שמרון וַ יַָֽֽז ַ ָֽבח־לו ַאח ָּאב צאן ו ָּב ָּקר ָּלרב
ל־ר ֵ֥מות גל ָּ ָֽעד׃
שר ע ִ֑מו וַ יסיתהו ַלעלות ֶא ָּ
ו ָּל ָּעם א ֶ ָ֣
3וַ יא ֶמר ַאח ָּ ָ֣אב ֶ ָֽמ ֶלְך־יׂש ָּראל ֶאל־י ָֽהו ָּש ָּפט ֶ ָ֣מ ֶלְך יהו ָּדה הת ֵ֥לְך עמי
ָּר ָ֣מת גל ָּ ִ֑עד וַ ָ֣יא ֶמר לו ָּכמוני ָּכמוך וכ ַעמךָ֣ ַעמי ועמך ַבמל ָּח ָּ ָֽמה׃
הוָֽה׃
4וַ ֵ֥יא ֶמר יהו ָּש ָּפט ֶאל־ ֶ ָ֣מ ֶלְך יׂש ָּר ִ֑אל ד ָּרש־ ָּ ֵ֥נא ַכיום ֶאת־ד ַ ֵ֥בר י ָּ
5וַ יקבץ ֶ ָֽמ ֶלְך־יׂש ָּר ֵ֥אל ֶ ָֽאת־ ַהנבאים ַאר ַ ָ֣בע מ ָ֣אות איש וַ ָ֣יא ֶמר אל ֶהם
ם־אח ָּ ִ֑דל וַ יאמ ָ֣רו עלה וי ֵ֥תן
ל־ר ֵ֥מת גל ָּעד ַלמל ָּח ָּמה א ֶ
הנ ִ֞לְך ֶא ָּ
ָּה ֱאֹלהים ב ַיֵ֥ד ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
6וַ יא ֶמר י ָ֣הו ָּש ָּפט ַהאין ֵ֥פה נָּ ביא ַליהָּוה ִ֑עוד ונדר ָּשה מא ָֽתו׃
7וַ ָ֣יא ֶמר ֶ ָֽמ ֶלְך־יׂש ָּר ָ֣אל׀ ֶ ָֽאל־יהו ָּש ָּפט ָ֣עוד איש־ ֶא ָּחד לדרוש ֶאת־יהוָּ ה
ָֽמאתו וַ א ָ֣ני ׂשנאתיהו ָֽכי־אינֶ נו מתנַ בא ָּע ַלי לטו ָּבה ָ֣כי ָּכל־יָּ ָּ ָ֣מיו ל ָּר ָּעה
אמר ַה ֶמ ֶלְך ָֽכן׃
וש ָּפט ַאל־י ַ ֵ֥
אמר י ָ֣ה ָּ
הוא מי ָּ ָ֣כיהו ֶבן־ימ ָּ ִ֑לא וַ י ֶ
8וַ יק ָּרא ֶ ָ֣מ ֶלְך יׂש ָּראל ֶאל־ ָּסריס ֶא ָּ ִ֑חד וַ יא ֶמר ַמהר מי ָּ ֵ֥כהו ֶבן־ימ ָּ ָֽלא׃
9ו ֶ ָ֣מ ֶלְך יׂש ָּראל ָֽויהו ָּש ָּ ָ֣פט ֶ ָֽמ ֶלְך־יהו ָּדה יושבים איש ַעל־כסאו
ל־הנביאים
מל ָּבשים בגָּ דים ויש ָ֣בים בג ֶרן ֶפ ַתח ַ ָ֣ש ַער שמ ִ֑רון ו ָּכ ַ
יהם׃
ָֽמתנַ באים לפנ ֶ ָֽ
11וַ ַ ֵ֥י ַעׂש לו צדק ָּ ֵ֥יהו ֶ ָֽבן־כנַ ע ָּנה ַקר ָ֣ני ַבר ֶזָ֣ל וַ יא ֶמר ָֽכה־ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה בא ֶלה
לותם׃
ד־כ ָּ ָֽ
תנַ ַ ֵ֥גח ֶאת־א ָּרם ַע ַ
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11ו ָּכל־ ַהנבאים נב ֵ֥אים כן לא ִ֑מר ע ִ֞לה ָּרמת גל ָּעד ו ַהצ ַלח ונָּ ַ ֵ֥תן יהָּוה
ב ַ ֵ֥יד ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
12ו ַה ַמל ִָּ֞אְך א ֶשר־ ָּה ַ ָ֣לְך׀ לק ָ֣רא למי ָּכיהו ד ֶבר א ָּליו לאמר ה ִ֞נה דברי
י־נא ד ָּברך כ ַא ַ ֵ֥חד מ ֶהם וד ַ ֵ֥בר ָּת
ל־ה ֶ ִ֑מ ֶלְך ָֽויה ָּ
ה־א ָּ ֵ֥חד טוב ֶא ַ
ַהנבאים ֶ ָֽפ ֶ
ָֽטוב׃
13וַ יא ֶמר מי ָּ ִ֑כיהו ַחי־יהוָּ ה כי ֶאת־א ֶשר־יא ַ ֵ֥מר ֱאֹל ַהי א ֵ֥תו א ַד ָֽבר׃
ל־ר ֵ֥מת גל ָּעד
14וַ יָּ בא ֶאל־ ַה ֶמ ֶלְך וַ יא ֶמר ַה ֶמ ֶלְך א ָּליו מי ָּכה הנ ִ֞לְך ֶא ָּ
אמר עלָ֣ ו ו ַהצליחו וינָּ תנו ביֶ ד ֶ ָֽכם׃
ם־אח ָּ ִ֑דל וַ י ֶ
ַלמל ָּח ָּמה א ֶ
15וַ יא ֶמר א ָּליו ַה ֶמ ֶלְך ַעד־ ַכ ֶ ֵ֥מה פ ָּעמים א ָ֣ני ַמשבי ֶ ִ֑עך א ֶשר ָֽלא־ת ַד ֵ֥בר
הוה׃
־א ֶמת ב ֵ֥שם י ָּ ָֽ
א ַלי ַרק ֱ
16וַ יא ֶמר ָּראיתי ֶאת־ ָּכל־יׂש ָּראל נפו ָ֣צים ַעל־ ֶ ָֽה ָּהרים ַכצאן א ֶ ֵ֥שר
אמר יהוָּ ה ָֽלא־אדנָ֣ים ָּלא ֶלה יָּ ֵ֥שובו איש־לביתו
אין־ ָּל ֶהן ר ֶעִ֑ה וַ י ֶ
ב ָּש ָֽלום׃
17וַ ֵ֥יא ֶמר ֶ ָֽמ ֶלְך־יׂש ָּראל ֶאל־יהו ָּש ָּ ִ֑פט הלא ָּא ַ ָ֣מרתי א ֶליך לא־יתנַ ֵ֥בא
ָּע ַלי טוב ֵ֥כי אם־ל ָּ ָֽרע׃

ס

יושב ַעל־כסאו
הוִ֑ה ָּראיתי ֶאת־יהוָּ ה ָ֣
18וַ יא ֶמר ָּלכן שמ ָ֣עו ד ַבר־י ָּ
אלו׃
ו ָּכל־צ ָּבא ַה ָּש ַמים ָֽעמדים ַעל־ימינו וׂשמ ָֽ
19וַ ָ֣יא ֶמר יהוָּ ה מי י ַפ ֶתה ֶאת־ ַאח ָּ ָ֣אב ֶ ָֽמ ֶלְך־יׂש ָּראל ויַ ַעל ויפל ב ָּר ָ֣מות
גל ָּ ִ֑עד וַ יא ֶמר ֶ ֵ֚זה א ָ֣מר ָּכ ָּכה ו ֶזה א ֵ֥מר ָּ ָֽכ ָּכה׃
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21וַ י ָ֣צא ָּהרו ַח ַוַָֽֽיַ עמד לפ ָ֣ני יהוָּ ה וַ יא ֶמר א ָ֣ני א ַפ ֶ ִ֑תנו וַ יא ֶמר יהָּוה א ָּליו
ַב ָּ ָֽמה׃
21וַ יא ֶמר אצא ו ָּהייתי ל ָ֣רו ַח ֶש ֶקר בפי ָּכל־נבי ָּ ִ֑איו וַ יא ֶמר ת ַפ ֶתה
־כן׃
וגַ ם־תו ָּכל צא וַ עׂשה ָֽ
יאיך ִ֑א ֶלה ַוָֽיהוָּ ה ד ֶ ֵ֥בר ָּע ֶליך
22ו ַע ָּתה הנה נָּ ַתן יהוָּ ה ָ֣רו ַח ֶש ֶקר בפי נב ֶ ָ֣
ָּר ָּ ָֽעה׃

ס

23וַ יגַ ש צדק ָּיָ֣הו ֶ ָֽבן־כנַ ענָּ ה וַ ַ ֵ֥יְַֽך ֶאת־מי ָּכיהו ַעל־ ַה ֶ ִ֑לחי וַ יא ֶמר ָ֣אי ֶזה
הוה מאתי ל ַד ֵ֥בר א ָּ ָֽתְך׃
ַה ֶד ֶרְך ָּע ַבר ָֽר ַוח־י ָּ
24וַ ָ֣יא ֶמר מי ָּכיהו הנךֵ֥ ר ֶאה ַביָ֣ ום ַה ִ֑הוא א ֶ ֵ֥שר ָּתבוא ֶ ֵ֥ח ֶדר ב ֶח ֶדר
לה ָּח ָֽבא׃
ר־ה ִ֑עיר
25וַ יא ֶמר ֶ ָ֣מ ֶלְך יׂש ָּראל קחו ֶאת־מי ָּכיהו וַ השיבהו ֶאל־ ָּא ָ֣מון ַׂש ָּ
ן־ה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
ל־יואש ֶב ַ
ו ֶא ָּ
26וַ א ַמר ֶתם ֵ֚כה ָּא ַ ָ֣מר ַה ֶמ ֶלְך ֵׂ֥שימו ֶזה בָ֣ית ַה ֶכ ִֶ֑לא ו ַהאכלהו ֶל ֶחם ַל ַחץ
שובי ב ָּש ָֽלום׃
ֵ֥
ומים ַל ַחץ ַעד
ַ ָ֣
27וַ ָ֣יא ֶמר מי ָּכיהו אם־שוב ָּתשוב ב ָּשלום לא־ד ֶ ֵ֥בר יהָּוה ִ֑בי וַ יא ֶמר
שמעו ַע ֵ֥מים כ ָּ ָֽלם׃

פ

28וַ ַי ַעל ֶ ָֽמ ֶלְך־יׂש ָּראל ָֽויהו ָּש ָּ ֵ֥פט ֶ ָֽמ ֶלְך־יהו ָּדה ֶאל־ ָּר ֵ֥מת גל ָּ ָֽעד׃
29וַ יא ֶמר ֶמ ֶלְך יׂש ָּראל ֶאל־יהו ָּש ָּפט הת ַחפׂש וָּ ָ֣בוא ַבמל ָּח ָּמה ו ַא ָּתה
ל ַ ָ֣בש בגָּ ֶ ִ֑דיך וַ ית ַחפׂש ֶ ָ֣מ ֶלְך יׂש ָּראל וַ יָּבאו ַבמל ָּח ָּ ָֽמה׃
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31ו ֶ ָ֣מ ֶלְך א ָּרם צוָּ ה ֶאת־ ָּׂשרי ָּה ֶר ֶכב א ֶשר־לו לאמר ֵ֚לא ת ָּלָ֣חמו
ת־מ ֶלְך יׂש ָּראל ל ַב ָֽדו׃
ם־א ֶ ֵ֥
־הגָּ ִ֑דול כי ָֽא ֶ
ת־ה ָּקטן ֶאת ַ
ֶא ַ
31וַ יהי כראות ָּׂשרי ָּה ֶר ֶכב ֶאת־יהו ָּש ָּפט וה ָּמה ָּ ָֽאמרו ֶ ָ֣מ ֶלְך יׂש ָּר ָ֣אל
יתם ֱאֹלהים
ָֽיהוָ֣ה עזָּ רו וַ יס ֵ֥
וש ָּפט ַו ָּ
הוא וַ יָּ ֵ֥סבו ָּע ָּליו לה ָּל ִ֑חם וַ יז ַעק י ָֽה ָּ
מ ֶ ָֽמנו׃
32וַ יהי כראות ָּׂש ָ֣רי ָּה ֶר ֶכב ֵ֥כי לא־ ָּהיָּ ה ֶ ָ֣מ ֶלְך יׂש ָּר ִ֑אל וַ יָּ שבו מ ַאח ָּ ָֽריו׃
33ואיש ָּמ ַשְך ַב ֶק ֶשת לתמו וַ יַ ְך ֶאת־ ֶ ָ֣מ ֶלְך יׂש ָּראל ֵ֥בין ַהד ָּבָקים ו ָ֣בין
ן־ה ַמח ֶנה ֵ֥כי ָּה ֳח ָֽליתי׃
אתני מ ַ ָֽ
ַהשר ָּ ִ֑יַֽן וַ ָ֣יא ֶמר ָּ ָֽל ַר ָּכב הפְך יָּ דיך והוצ ַ ֵ֥
34וַ ַת ַעל ַהמל ָּח ָּמה ַביָ֣ ום ַההוא ו ֶ ָ֣מ ֶלְך יׂש ָּראל ָּהיָּ ה ַמעמיד ַב ֶמר ָּכ ָּבה
ד־ה ָּ ִ֑ע ֶרב וַ יָּ ָּמת לעת ֵ֥בוא ַה ָּ ָֽש ֶמש׃
ֵ֥נ ַכח א ָּרם ַע ָּ
1 19וַ יָּ ָּשב יהו ָּש ָּפט ֶ ָֽמ ֶלְך־יהו ָּדה ֶאל־ביתו ב ָּשלום ָֽלירו ָּש ָּ ָֽלם׃
2וַ י ָ֣צא ֶאל־ ָּפנָּ יו י ָ֣הוא ֶבן־ח ֹ֘ ָּנני ַהחזֶ ה וַ יא ֶמר ֶאל־ ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך יהו ָּש ָּפט
הוָֽה׃
ובזאת ָּע ֶלָ֣יך ֶק ֶצף מלפני י ָּ
הוה ֶת ֱא ָּ ִ֑הב ָּ
ה ָּל ָּר ָּ ָ֣שע ַלעזר ולׂשנ ֵ֥אי י ָּ
3א ָּבל ד ָּב ֵ֥רים טובים נמצ ָ֣או ע ָּ ִ֑מְך ָֽכי־ב ַער ָּת ָּהאשרות מן־ ָּה ָּא ֶרץ
ות ל ָּבבך לד ֵ֥רש ָּ ָֽה ֱאֹל ָֽהים׃
וַ הכינֵ֥ ָּ
4וַ ֵ֥י ֶשב יהו ָּש ָּפט בירו ָּש ָּ ִ֑לם

ס

וַ יָּ ָּשב וַ י ָ֣צא ָּב ָּעם מב ֵ֥אר ֶש ַבע ַעד־ ַ ָ֣הר

יהם׃
הוה ֱאֹל ֵ֥הי אבות ֶ ָֽ
ֶאפ ַרים וַ ישיבם ֶאל־י ָּ
5וַ יַ עמד ָֽשפטים ָּב ָּא ֶרץ ב ָּכל־ ָּערי יהו ָּדה ַהבצרות ל ֵ֥עיר וָּ ָֽעיר׃
6וַ ָ֣יא ֶמר ֶאל־ ַה ָֽשפטים ראו ָּ ָֽמה־ ַא ֶ ָ֣תם עׂשים ָ֣כי לא ל ָּא ָּדם תשפטו ָ֣כי
ַליהָּ ִ֑וה וע ָּמ ֶכם בד ַ ֵ֥בר מש ָּ ָֽפט׃
1968
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7ו ַע ָּתה י ֵ֥הי ַ ָֽפ ַחד־יהָּוה עלי ֶ ִ֑כם שמ ָ֣רו וַ עׂשו ָֽכי־ ִ֞אין עם־יהָּ ָ֣וה ֱאֹלהינו
ַעו ָּלה ו ַמ ֵ֥שא ָּפנים ומ ַקח־ ָֽש ַחד׃
8ו ַ ָ֣גם בירו ָּש ַלם ֶה ֱעמיד יהו ָּש ָּפט מן־ ַהלו ָ֣ים ו ַהכהנים ומ ָּראשי ָּה ָּאבות
רוש ָּ ָֽלם׃
ליׂש ָּראל למש ַ ֵ֥פט יהָּוה ו ָּל ִ֑ריב וַ יָּ שבו י ָּ
9וַ י ַ ֵ֥צו עלי ֶהם לא ִ֑מר כה ַתעׂשון ביר ַ ָ֣את יהוָּ ה ֶב ֱאמו ָּנה ובל ָּ ֵ֥בב ָּש ָֽלם׃
ין־דם׀
יהם ָֽב ָּ ָ֣
יכם מאח ֶיכָ֣ם׀ ַהיש ָ֣בים ב ָּער ֶ
11ו ָּכל־ריב א ֶשר־יָּבוא על ֶ
ין־תורה למצוָּ ה לח ָ֣קים ולמש ָּפטים והז ַהר ֶ ָ֣תם א ָּתם ולא
ָּ ָ֣
ל ָּדם ב
ה־ק ֶצף על ֶיכם ו ַעל־אח ֶיכִ֑ם ֵ֥כה ַתעׂשון ו ֵ֥לא
יֶ אשמו ַליהוָּ ה ו ָּ ָֽהיָּ ֶ ֵ֥
ֶתא ָּ ָֽשמו׃
11והנה א ַמר ָּיָ֣הו כהן ָּהראש עלי ֶכם ל ָ֣כל ד ַבר־יהוָּ ה וז ַבדיָּ הו
ר־ה ֶמ ֶלְך ושט ֵ֥רים ַהלוים
הודה ל ָ֣כל ד ַב ַ
ֶבן־יש ָּמעאל ַהנָּ גיד לבית־י ָּ
־ה ָֽטוב׃
הוה עם ַ
יהי י ָּ
לפנ ֶיכִ֑ם חז ָ֣קו וַ עׂשו ו ֵ֥

פ

1 20וַ י ָ֣הי ַ ָֽאחריכן ָּ ָ֣באו בני־מו ָּאב ובני ַעמון וע ָּמ ֶהם׀ ָֽמ ָּה ַעמונים
הוש ָּפט ַלמל ָּח ָּ ָֽמה׃
ַעל־י ָּ
2וַ יָּ באו וַ יַ גידו ָֽליהו ָּש ָּפט לאמר ָּ ָ֣בא ָּע ֶליך ָּה ֵ֥מון ָּרב מ ֵ֥ע ֶבר ַל ָּים מא ָּ ִ֑רם
והנָּ ם ב ַ ָֽחצ ָ֣צון ָּת ָּמר היא ֵ֥עין ֶגַָֽֽדי׃
3וַ י ָּרא וַ יתן יהו ָּש ָּפט ֶאת־ ָּפ ָּניו לד ָ֣רוש ַליהָּ ִ֑וה וַ יק ָּרא־צום
הודה׃
ל־כל־י ָּ ָֽ
ַע ָּ
4וַ י ָּקב ָ֣צו יהו ָּדה ל ַבקש ָֽמיהָּ ִ֑וה ַ ֵ֚גם מ ָּכל־ ָּע ָ֣רי יהו ָּדה ָּבאו ל ַב ֵ֥קש
הוה׃
ֶאת־י ָּ ָֽ
1969
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הוִ֑ה לפני ֶה ָּח ֵ֥צר
5וַ יַ ע ָ֣מד יהו ָּש ָּפט בק ַהל יהו ָּדה וירו ָּש ַלם בבָ֣ית י ָּ
ַהח ָּד ָּ ָֽשה׃
6וַ יא ַמר יה ִָּ֞וה ֱאֹלהי אבתינו הלא ַא ָּ ָֽתה־הוא ֱאֹלהים ַב ָּש ַמים ו ַא ָּ ָ֣תה
בורה ו ֵ֥אין עמך להתיַ ָֽצב׃
מושל בכל ַממל ָ֣כות ַהגו ִ֑ים וביָּ דך ָ֣כ ַח וג ָּ
7ה ָ֣לא׀ ַא ָּ ָ֣תה ֱאֹלהינו הו ַרש ָּת ֶאת־ישבי ָּה ָּ ָ֣א ֶרץ ַהזאת מלפני ַעמךָ֣
עולם׃
יׂש ָּר ִ֑אל ַ ָֽותתנָּ ּה ל ֶזַֽ ַרע ַאב ָּר ָּ ֵ֥הם ָֽא ַהבך ל ָּ ָֽ
אמר׃
8וַ ישבו־ ָּ ִ֑בּה וַ יבנו לך׀ ָּבּה מק ָּדש לשמךֵ֥ ל ָֽ
9אם־ ָּתבוא ָּעלינו ָּר ָּעה ֶח ֶרב שפוט ו ֶד ֶָ֣בר ו ָּר ָּעב ַנ ַָֽעמ ָּ ִ֞דה לפני ַה ַבית
ַהזֶ ה ול ָּפנֶ יך ֵ֥כי שמך ַב ַבָ֣ית ַה ֶזִ֑ה ונז ַ ֵ֥עק א ֶליך מ ָּצ ָּרתנו ותש ַ ֵ֥מע
תוש ַיע׃
ו ָֽ
11ו ַע ָּתה הנה ב ָֽני־ ַעמון ומו ָּאב ו ַהר־ׂשעיר א ֶשר ָֽלא־נָּ ַת ָּתה ליׂש ָּראל
ָּל ָ֣בוא ָּב ֶהם בב ָּאם מ ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ָּ ִ֑רים כי ָּ ֵ֥סרו מעל ֶיהם ו ֵ֥לא השמ ָֽידום׃
11והנה־הם גמלים ָּעלִ֑ינו ָּלבוא ל ָּ ָ֣גַֽרשנו מיר ָּשתך א ֶ ֵ֥שר ָֽה ַורש ָּ ָֽתנו׃
ֱ 12אֹלהינו ה ָ֣לא תש ָּפט־ ָּבם ָ֣כי ֵ֥אין ָּבנו כ ַח לפני ֶה ָּה ֵ֥מון ָּה ָּרב ַה ֶזה ַה ָּ ָ֣בא
ינינו׃
ָּע ִ֑לינו וַ אנַ חנו לא נ ַדע ַ ָֽמה־נַ ע ֶׂשה ֵ֥כי ָּע ֶליך ע ָֽ
13וכל־יהו ָּדה עמדים לפ ָ֣ני יהָּ ִ֑וה גַ ם־ ַט ָּפם נשי ֶ ֵ֥הם ובני ֶ ָֽהם׃

פ

ן־מ ַתנָּיה ַהלוי מן־בנָ֣י ָּא ָּ ִ֑סף
14ויַ חזיאל ֶבן־ז ַכריָּ הו ֶבן־בנָּ יָּ ה ֶבן־יעיאל ֶב ַ
ָּהי ָּתה ָּע ָּליו ָ֣ר ַוח יהוָּ ה בתוְך ַה ָּק ָּ ָֽהל׃

1970
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15וַ יא ֶמר ַהקשיבו ָּכל־יהו ָּדה ויש ָ֣בי ירו ָּש ַלם ו ַה ֶמ ֶלְך יהו ָּש ָּ ִ֑פט ָֽכה־ ָּא ַמר
ל־תיראו ו ַאל־ת ַחתו מפני ֶה ָּהמון ָּה ָּרב ַהזֶ ה ָ֣כי ֵ֥לא
יהוָּ ה ָּל ֶכם ַא ֶתם ַא ָֽ
ָּל ֶכם ַהמל ָּח ָּמה ֵ֥כי לאֹל ָֽהים׃
אתם א ָּתם ב ָ֣סוף
ָּ 16מ ָּחר ר ָ֣דו עלי ֶהם ה ָּ ֵ֥נם עלים ב ַמע ָ֣לה ַה ִ֑ציץ ומ ָּצ ֶ
רואל׃
ַהנַ ַחל פני מד ַ ֵ֥בר י ָֽ
שועת יהוָּ ה
ֵ֥ 17לא ָּל ֶכם לה ָּל ָ֣חם ָּב ִ֑זאת התיַ צ ָ֣בו עמדו ור ָ֣או ֶאת־י ַ
יהם
ל־תיראו ו ַאל־ת ַחתו ָּמ ָּחר צ ָ֣או לפנ ֶ
ירוש ַלם ַא ָֽ
הודה ָֽו ָּ
ע ָּמ ֶכם י ָּ ָ֣
יהוה ע ָּמ ֶ ָֽכם׃
וַ ָּ
18וַ יקד יהו ָּש ָּפט ַא ַפים ָּ ִ֑אר ָּצה ו ָּכל־יהו ָּ ִ֞דה ויש ָ֣בי ירו ָּש ַלם ָּ ָֽנפלו לפ ָ֣ני
יהוה׃
יהוָּ ה ל ָֽהש ַתחות ַל ָּ ָֽ
19וַ יָּ ָקמו ַהלוים מן־ב ֵ֥ני ַהק ָּהתים ומן־ב ָ֣ני ַה ָּקר ִ֑חים ל ַהלל ַליהוָּ ה ֱאֹל ָ֣הי
יׂש ָּראל ב ֵ֥קול גָּ דול ל ָּ ָֽמע ָּלה׃
21וַ יַ ש ָ֣כימו ַבב ֶקר וַ יצאו למד ַ ָ֣בר ת ִ֑קו ַע ובצא ִָּ֞תם ָּע ַ ָ֣מד יהו ָּש ָּפט וַ יא ֶמר
יכם ו ָ֣ת ָּאמנו
יהוה ֱאֹלה ֶ
רוש ַלם ַהאמינו ַב ָּ
הודה וישבָ֣י י ָּ
ש ָּמעוני י ָּ
ַהא ֵ֥מינו בנב ָּיאיו ו ַהצ ָֽליחו׃
ת־ק ֶדש
21וַ יוָּ ַעץ ֶאל־ ָּה ָּעם וַ יַ עמד מ ָֽשררים ַליהוָּ ה וָֽ מ ַ ָֽהללים ל ַהד ַר ִ֑
עולם ַחס ָֽדו׃
הודו ַליהוָּ ה ֵ֥כי ל ָּ
בצאת לפנָ֣י ֶ ָֽה ָּחלוץ ו ָֽאמרים ָ֣
מואב
22ובעת החלו ברנָּ ה ותה ָּלה נָּ ַ ָ֣תן יהָּ ָ֣וה׀ מ ָּ ָֽארבים ַעל־בני ַעמון ָּ
יהודה וַ ינָּ גָֽפו׃
ו ַהר־ׂשעיר ַה ָּב ֵ֥אים ָֽל ָּ
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23וַ ַ ָֽי ַעמדו בני ַעמון ומו ָּאב ַעל־יש ֵ֥בי ַהר־ׂשעיר ל ַהח ָ֣רים ול ַהש ִ֑מיד
וכ ַכלו ָּתם ביוש ָ֣בי ׂשעיר ָּעז ֵ֥רו איש־ברעהו ל ַמש ָֽחית׃
ָֽ 24ויהו ָּדה ָּ ֵ֥בא ַעל־ ַהמצ ֶפה ַלמד ָּ ִ֑בר וַ יפנו ֶאל־ ֶ ָ֣ה ָּהמון וה ָּנם פגָּ רים
יטה׃
נפ ֵ֥לים ַאר ָּצה ו ֵ֥אין פל ָּ ָֽ
25וַ יָּ בא יהו ָּש ָּ ָ֣פט ו ַעמו ָּל ָ֣בז ֶאת־ש ָּל ָּלם וַ ימצאו ָּב ֶהם ָּלרב ורכוש
לושה
ופגָּ רים וכלָ֣י חמדות וַ ינַ צלֵ֥ ו ָּל ֶהם ל ָ֣אין ַמ ָּ ִ֑שא וַ יָֽהיִ֞ ו יָּמים ש ָּ
ב־הוא׃
ת־ה ָּש ָּלל ֵ֥כי ַר ָֽ
בז ֵ֥זים ֶא ַ
26ו ַביָ֣ ום ָּהרבעי נקהלו ל ָ֣ע ֶמק ב ָּר ָּכה כי־ ָּשם בר ָ֣כו ֶאת־יהָּ ִ֑וה ַעל־כן
ד־היָֽ ום׃
ָּ ָֽקר ִ֞או ֶאת־שם ַה ָּמ ֵ֥קום ַההוא ֵ֥ע ֶמק ב ָּר ָּכה ַע ַ
אשם ָּל ֵ֥שוב
יהוש ָּ ָ֣פט בר ָּ
27וַ יָּ שבו ָּכל־איש יהו ָּדה ָֽוירו ָּש ַלם ָֽו ָּ
יהם׃
הוה ָֽמאויב ֶ ָֽ
רוש ַלם בׂשמ ָּ ִ֑חה ָֽכי־ׂשמ ָּ ֵ֥חם י ָּ
ֶאל־י ָּ
28וַ יָּ באו י ָ֣רו ָּש ַלם בנ ָּב ֵ֥לים ובכנרות ו ַבחצצ ִ֑רות ֶאל־בית יהָּ ָֽוה׃
29וַ יהי ַ ָ֣פ ַחד ֱאֹלהים ַעל ָּכל־ ַממל ָ֣כות ָּהא ָּר ִ֑צות ב ָּשמ ָּעם ֵ֚כי נל ַ ָ֣חם יהוָּ ה
עם אוי ֵ֥בי יׂש ָּר ָֽאל׃
31וַ תשקט ַמל ָ֣כות יהו ָּש ָּ ִ֑פט וַ יָּ ַ ָֽנח לו ֱאֹל ָּהיו מ ָּס ָֽביב׃

פ

31וַ ימֹלֵ֥ ְך יהו ָּש ָּפט ַעל־יהו ָּ ִ֑דה ֶבן־שֹלשים ו ָּחמש ָּשנָּ ה ב ָּמלכו ו ֶעׂשרים
שם אמו עזו ָּבה ַבת־של ָֽחי׃
ירוש ַלם ו ָ֣
ו ָּחמש ָּשנָּ ה ָּמ ַ ָ֣לְך ָֽב ָּ
32וַ י ֶלְך ב ֶד ֶרְך ָּא ֵ֥ביו ָּא ָּסא ולא־ ָּ ָ֣סר מ ֶ ִ֑מנָּ ה ַלע ֵׂ֥שות ַהיָּ ָּשר בעי ֵ֥ני יהָּ ָֽוה׃
ֵ֥ ַ 33אְך ַה ָּבמות לא־ ָּ ִ֑סרו ועוד ָּה ָּעם לא־ה ָ֣כינו ל ָּב ָּבם לאֹלהי אבתי ֶ ָֽהם׃
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34ויֶ ֶתר דב ָ֣רי יהו ָּש ָּפט ָּהראשנים ו ָּה ַאחר ִ֑נים ה ָּ ָ֣נם כתובים בדברי
שר ָֽהע ָּלה ַעל־ס ֶפר ַמל ֵ֥כי יׂש ָּר ָֽאל׃
י ָ֣הוא ֶבן־חנָּ ני א ֶ ָ֣
35ו ַאחריכן ֶאת ַח ַבר יהו ָּש ָּ ָ֣פט ֶ ָֽמ ֶלְך־יהו ָּדה עם א ַחז ָּיָ֣ה ֶ ָֽמ ֶלְך־יׂש ָּר ִ֑אל
הוא הר ֵ֥ש ַיע ַלע ָֽׂשות׃
36וַ י ַחב ָ֣רהו עמו ַלע ֵׂ֥שות ֳאניות ָּל ֶ ָ֣ל ֶכת ַתר ִ֑שיש וַ יַ ע ֵׂ֥שו ֳאניות ב ֶעציֵ֥ ון
ָּ ָֽג ֶבר׃
אמר כ ָֽהת ַח ֶברךָ֣
הוש ָּפט ל ִ֑
37וַ יתנַ ִ֞בא ֱאלי ֶעזֶ ר ֶבן־ד ָּדוָּ הו מ ָּ ָ֣מר ָּשה ַעל־י ָּ
ת־מע ֶׂשיך וַ י ָּשב ָ֣רו ֳאניות ו ֵ֥לא ָּעצרו ָּל ֶל ֵֶ֥כת
עם־א ַחזיָּ הו ָּפ ַרץ יהוָּ ה ֶ ָֽא ַ
ל־תר ָֽשיש׃
ֶא ַ
1 21וַ יש ַכב י ָֽהו ָּש ָּפט עם־אב ָּתיו וַ י ָּק ֵ֥בר עם־אב ָּתיו ב ָ֣עיר ָּד ִ֑ויד וַ ימֹלְך
הורם בנו ַתח ָּ ָֽתיו׃
י ָּ ֵ֥
יכאל
2ו ָֽלו־ ַא ִ֞חים בנָ֣י יהו ָּש ָּפט עזַ ר ָּיה ָֽויחיאל וז ַכר ָּיָ֣הו וַ עזַ ריָּ הו ומ ָּ
הוש ָּפט ֶ ֵ֥מ ֶלְך־יׂש ָּר ָֽאל׃
וש ַפט ָּיִ֑הו ָּכל־א ֶלה בנֵ֥י י ָּ
3וַ י ָ֣תן ָּל ֶ ָ֣הם׀ אבי ֶהם ַמ ָּתנות ַרבות ל ֶכ ֶסף ולזָּ ָּהב ולמג ָּדנות עם־ ָּע ֵ֥רי
י־הוא ַהב ָֽכור׃
יהורם כ ֵ֥
־ה ַממ ָּל ָּכה נָּ ַ ֵ֥תן ָֽל ָּ
יהודה ו ֶאת ַ
מצרות ָֽב ָּ ִ֑

פ

ל־א ָּחיו ֶב ָּ ִ֑ח ֶרב
ת־כ ֶ
4וַ יָּ ָּקם יהו ָּרם ַעל־ ַממ ֶל ַכת ָּאביו וַ ית ַחזַ ק וַ יַ ה ֵ֥רג ֶא ָּ
ו ַגם מ ָּש ֵ֥רי יׂש ָּר ָֽאל׃
ֶ 5בן־שֹל ֵ֥שים וש ַתים ָּש ָּנה יהו ָּ ָ֣רם ב ָּמל ִ֑כו ושמו ֶ ָ֣נה ָּשנים ָּמ ַלְך
ירוש ָּ ָֽלם׃
ב ָּ
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־אח ָּאב
6וַ י ֶלְך ב ֶ ָ֣ד ֶרְך׀ ַמל ָ֣כי יׂש ָּראל ַכא ֶשר ָּעׂשו ָ֣בית ַאח ָּאב ֵ֚כי ַבת ַ
הוָֽה׃
ָּ ֵ֥הי ָּתה לו א ָּ ִ֑שה וַ ַי ֵַ֥עׂש ָּה ַרע בעינֵ֥י י ָּ
7ולא־ ָּא ָּ ָ֣בה יהוָּ ה ל ַהשחית ֶאת־בָ֣ית ָּדויד ל ַ ָ֣מ ַען ַהברית א ֶ ֵ֥שר ָּכ ַרת
יָּמים׃
ל־ה ָֽ
שר ָּא ַמר ָּלתת לֵ֥ ו ניר ול ָּב ָּניו ָּכ ַ
ל ָּדוִ֑יד ו ַכא ֶ ָ֣
8ביָּ ָּמיו ָּפ ַ ָ֣שע ֱאדום מ ַת ַחת יַ ד־יהו ָּ ִ֑דה וַ יַ מ ֵ֥ליכו עלי ֶהם ֶ ָֽמ ֶלְך׃
ת־אדום
ל־ה ֶר ֶכב ע ִ֑מו וַ יהי ָּ ָ֣קם ַלי ָּלה וַ יַ ְך ֶא ֱ
ם־ׂש ָּריו ו ָּכ ָּ
9וַ ַ ָֽיעבר יהו ָּרם ע ָּ
ַהסובָ֣ב א ָּליו ואת ָּׂש ֵ֥רי ָּה ָּ ָֽר ֶכב׃
11וַ יפ ַשע ֱאדום מ ַ ָ֣ת ַחת יַ ד־יהו ָּדה ַ ֵ֚עד ַהיָ֣ ום ַהזֶ ה ָּ ָ֣אז תפ ַ ֵ֥שע לב ָּנה ָּב ֵ֥עת
ֹלהי אב ָּ ָֽתיו׃
הוה ֱא ֵ֥
ַההיא מ ַ ָ֣ת ַחת יָּ ִ֑דו ָ֣כי ָּעזַ ב ֶאת־י ָּ
רוש ַלם וַ יַ ַדח
הודה וַ יֶ זֶ ן ֶאת־ישבָ֣י י ָּ
11גַ ם־ ֵ֥הוא ָּע ָּ ָֽׂשה־ ָּבמות ב ָּה ָ֣רי י ָּ ִ֑
הודה׃
ֶאת־י ָּ ָֽ

פ

12וַ יָּ בא א ָּליו מכ ָּתב ָֽמאל ָּ ֵ֥יהו ַהנָּ ביא לא ִ֑מר ָ֣כה׀ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ֱאֹלהי ָּד ָ֣ויד
הוש ָּ ָ֣פט ָּאביך וב ַדרכי ָּא ָּ ֵ֥סא
־ה ַלכ ָּת ב ַדרכי י ָּ
ָּאביך ַת ַחת א ֶשר ָֽלא ָּ
הודה׃
ֶ ָֽמ ֶלְך־י ָּ ָֽ
13וַ ת ֶלְך ב ֶד ֶרְך ַמל ָ֣כי יׂש ָּראל וַ ַתז ֶנה ֶאת־יהו ָּדה ו ֶאת־יש ָ֣בי ירו ָּש ַלם
טובים ממך ָּה ָּ ָֽרג ָּת׃
־אביך ַה ֵ֥
כ ַהזנות ָ֣בית ַאח ָּ ִ֑אב וגַ ם ֶאת־ ַא ֶחיך בית ָּ
כושך׃
דולה ב ַע ֶ ִ֑מך וב ָּב ֶנֵ֥יך ובנָּ ֶשיך וב ָּכל־ר ֶ ָֽ
14ה ָ֣נה יהוָּ ה נגַֽף ַמג ָּ ֵ֥פה ג ָּ
ן־החלי יָּמים
15ו ַא ָּתה ָּב ֳח ָּליֵ֥ים ַרבים ב ַמחלָ֣ה מ ֶעִ֑יך ַעד־יצאו מ ֶעיך מ ַ
ל־יָּמים׃
ַע ָֽ
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ל־יֵ֥ד
16וַ יָּ ַער יהוָּ ה ַעל־יהו ָּרם ָ֣את רו ַח ַהפלשתים ו ָּ ָ֣ה ַערבים א ֶשר ַע ַ
כושים׃
ָֽ
17וַ יַ עלו ָֽביהו ָּדה וַ יב ָּקעו ָּה וַ ישבו את ָּכל־ ָּהרכוש ַהנמ ָּ ָ֣צא לבית־ ַה ֶמ ֶלְך
הוא ָּחז ק ֵ֥טן ָּב ָּנָֽיו׃
וגַ ם־ ָּב ָּניו ונָּ ָּ ִ֑שיו ולא נש ַאר־לו בן ֵ֥כי אם־י ָּ
18ו ַאחרי ָּכל־ ִ֑זאת נגָּ פו יהָּוה׀ במ ָּעיו ָּל ֳחלי ל ֵ֥אין ַמר ָֽפא׃
19וַ י ָ֣הי ליָּ ָ֣מים׀ מיָּ מים וכעת צאת ַהקץ ליָּ ָ֣מים שנַ ים יָּ צאו מ ָּעיו
א־עׂשו לֵ֥ ו ַעמו ׂשר ָּפה כׂשר ַ ֵ֥פת
ם־חליו וַ ָּי ָּמת ב ַתחל ָ֣אים ָּר ִ֑עים ול ָּ
ע ָּ
אב ָּ ָֽתיו׃
ירוש ָּלִ֑ם וַ י ֶלְך
מונָ֣ה ָּשנים ָּמ ַלְך ב ָּ
ֶ 21בן־שֹלשים וש ַתים ָּה ָּיָ֣ה ב ָּמלכו וש ֶ
ב ָ֣לא ֶחמ ָּדה ַוַָֽֽיקברהו ב ָ֣עיר ָּדויד ולא בקב ֵ֥רות ַהמ ָּל ָֽכים׃
1 22וַ יַ מליכו יושבי ירו ָּש ַלם ֶאת־א ַחזיָּ הו בנו ַה ָּקטן ַתח ָּתיו כי
ָּכל־ ָּהראשנים ָּה ַ ָ֣רג ַהגדוד ַה ָּ ֵ֥בא ָּ ָֽב ַערבים ַ ָֽל ַמח ֶ ִ֑נה וַ ימֹלְך א ַחז ָּיֵ֥הו
הודה׃
הורם ֶ ֵ֥מ ֶלְך י ָּ ָֽ
ֶבן־י ָּ

פ

ירוש ָּלִ֑ם
ֶ 2בן־ ַאר ָּבעים וש ַתים ָּשנָּ ה א ַחז ָּיָ֣הו ב ָּמלכו ו ָּש ָּנָ֣ה ַא ַחת ָּמ ַלְך ָֽב ָּ
ת־עמ ָֽרי׃
שם אמו ע ַתל ָּיהו ַב ָּ
ו ָ֣
3גַ ם־ ָ֣הוא ָּה ַלְך ב ַדרכי ָ֣בית ַאח ָּ ִ֑אב ֵ֥כי אמו ָּהי ָּ ֵ֥תה יָֽ ו ַעצתו ל ַהר ָֽשי ַע׃
4וַ ַי ַעׂש ָּה ַרע בעי ֵ֥ני יהָּוה כ ָ֣בית ַאח ָּ ִ֑אב כי־ה ָּמה ָּ ָֽהיו־לָ֣ ו יָֽ ועצים ַאחרי
ֵ֥מות ָּאביו ל ַמש ֵ֥חית ָֽלו׃
ָ֣ ַ 5גם ַבע ָּצ ָּתם ָּה ַלְך וַ י ֶלְך ֶאת־יהו ָּרם ֶבן־ ַאח ָּאב ֶ ָ֣מ ֶלְך יׂש ָּראל ַלמל ָּח ָּמה
ת־יורם׃
ַעל־חזָּ ֵ֥אל ֶ ָֽמ ֶלְך־א ָּרם ב ָּר ָ֣מות גל ָּ ִ֑עד וַ יַ ֵ֥כו ָּ ָֽה ַרמים ֶא ָּ ָֽ
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שר הכָ֣הו ָּ ָֽב ָּר ָּמה בה ָּלָ֣חמו
6וַ יָּ ָּשב להת ַר ָ֣פא ביזר ֶעאל כי ַה ַמכים א ֶ ָ֣
הודה יָּ ַרד לר ִ֞אות
הורם ֶ ָ֣מ ֶלְך י ָּ
ֶאת־חזָּ האל ֶ ָ֣מ ֶלְך א ָּ ִ֑רם וַ עזַ ריָּ הו ֶבן־י ָּ
ן־אח ָּאב ביזר ֶעאל כי־ח ֶלֵ֥ה ָֽהוא׃
הורם ֶב ַ
ֶאת־י ָּ
ל־יורם ובבאו יָּ ָּצא
7ו ָֽמ ֱאֹלהים ָּהי ָּתה תבו ַ ָ֣סת א ַחזיָּ הו ָּלבוא ֶא ָּ ִ֑
ת־בית
שר מ ָּש ָ֣חו יהוָּ ה ל ַהכרית ֶא ֵ֥
הורם ֶאל־י ָ֣הוא ֶבן־נמשי א ֶ ָ֣
עם־י ָּ
ַאח ָּ ָֽאב׃
הודה ובני אחי
ת־ׂשרי י ָּ
8וַ יהי כה ָּש ֵ֥פט יהוא עם־בָ֣ית ַאח ָּ ִ֑אב וַ ימ ָּצא ֶא ָּ
א ַחז ָּיהו מ ָּשר ֵ֥תים ַלא ַחז ָּיהו וַ יַ ַהרגָֽם׃
9וַ י ַבקש ֶאת־א ַחזיָּ הו ַוַָֽֽילכדהו והוא מת ַחבָ֣א ב ָֽשמרון וַ יב ָ֣אהו
ר־ד ַ ֵ֥רש
הוש ָּ ָ֣פט הוא א ֶש ָּ
ֶאל־יהוא וַ ימתהו ַוַָֽֽיקברהו כי ָּ ָֽאמרו ֶבן־י ָּ
הוה ב ָּכל־ל ָּב ִ֑בו ואין לבָ֣ית א ַחזיָּ הו ַלע ֵ֥צר כ ַח ל ַממ ָּל ָּ ָֽכה׃
ֶאת־י ָּ
ל־ז ַַֽרע
ת־כ ֶ ֵ֥
11וַ ע ַתליָּ הו ָ֣אם א ַחזיָּ הו ָּרא ָּתה ָ֣כי ָ֣מת ב ָּ ִ֑נּה וַ ָּת ָּקם וַ ת ַדבר ֶא ָּ
הודה׃
ַה ַממ ָּל ָּכה ל ֵ֥בית י ָּ ָֽ
ת־יואש ֶבן־א ַחזיָּ הו וַ תגנב אתו מתוְך
ָּ ָ֣
ת־ה ֶמ ֶלְך ֶא
11וַ ת ַקח יהו ַשב ַעת ַב ַ
ת־מינקתו ַבח ַ ָ֣דר ַהמ ִ֑טות
ומתים וַ ת ֵ֥תן אתו ו ֶא ָֽ
ָֽי־ה ֶמ ֶלְך ַה ָ֣מ ָּ
בנ ַ
הורם א ֶשת יהויָּ ָּדע ַהכהן ָ֣כי היא
ת־ה ֶ ָ֣מ ֶלְך י ָּ
הושב ַעָ֣ת ַב ַ
וַ ַתסתירהו י ַ
יתתהו׃
ָּהי ָּתה אחות א ַחז ָּיהו מפנֵ֥י ע ַתל ָּיהו ו ֵ֥לא ֱהמ ָּ ָֽ
שש ָּשנים וַ ע ַתליָּ ה מ ֶל ֵֶ֥כת
12וַ יהי א ָּתם בבָ֣ית ָּ ָֽה ֱאֹלהים מת ַחבא ָ֣
ל־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ַע ָּ
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ת־ׂש ָ֣רי ַהמאות
1 23ו ַב ָּשנָּ ה ַהשבעית הת ַח ַזָ֣ק יהויָּ ָּדע וַ י ַ ָ֣קח ֶא ָּ
הוחנָּ ן ו ַ ָֽלעזַ ריָּ הו ֶבן־עובד
ַלעזַ ר ָּיָ֣הו ֶבן־יר ָּחם וליש ָּמעָ֣אל ֶבן־י ָּ
יש ָּ ֵ֥פט ֶבן־זכרי ע ֵ֥מו ַבב ָֽרית׃
ת־אל ָּ
ת־מעׂש ָּיהו ֶבן־ע ָּד ָּיהו ו ֶא ֱ
ו ֶא ַ
2וַ יָּ סבו ָֽביהו ָּדה וַ יקבצו ֶאת־ ַהלוים מ ָּכל־ ָּע ָ֣רי יהו ָּדה ו ָּרא ֵ֥שי ָּה ָּאבות
רוש ָּ ָֽלם׃
ליׂש ָּר ִ֑אל וַ יָּ באו ֶאל־י ָּ
אמר ָּל ֶהם הנה
־ה ֶ ִ֑מ ֶלְך וַ ָ֣י ֶ
3וַ יכרת ָּכל־ ַה ָּק ָּ ֵ֥הל ברית ב ֵ֥בית ָּה ֱאֹלהים עם ַ
הוה ַעל־בנֵ֥י ָּד ָֽויד׃
ן־ה ֶמ ֶלְך ימֹלְך ַכא ֶשר ד ֶ ֵ֥בר י ָּ
ֶב ַ
שר ַתע ִׂ֑שו ַהשלשית מ ֶכם ָּב ָ֣אי ַה ַש ָּבת ַל ָֽכהנים ו ַללוים
ֵ֥ ֶ 4זה ַה ָּד ָּבר א ֶ ָ֣
ל ָֽשערי ַהס ָֽפים׃
ל־ה ָּעם ב ַחצרות
5ו ַהשלשית ב ָ֣בית ַה ֶמ ֶלְך ו ַהשלשית ב ַ ָ֣ש ַער ַהי ִ֑סוד ו ָּכ ָּ
הוָֽה׃
ֵ֥בית י ָּ
6ו ַאל־יָּ ָ֣בוא בית־יהוָּ ה כי אם־ ַה ָֽכהנים ו ַהמ ָּשר ָ֣תים ַללוים ֵ֥ה ָּמה יָּבאו
הוָֽה׃
ל־ה ָּעם ישמרו מש ֶ ֵ֥מ ֶרת י ָּ
י־ק ֶדש ִ֑ה ָּמה ו ָּכ ָּ
כ ָ֣
7והקיפו ַהלוים ֶאת־ ַה ֶמ ֶלְך ָּסביב ֵ֚איש וכ ָּ ָ֣ליו ביָּ דו ו ַה ָּ ֵ֥בא ֶאל־ ַה ַבית
אתו׃
ת־ה ֶמ ֶלְך בב ֵ֥או ובצ ָֽ
יו ָּ ִ֑מת ָֽוהיֵ֥ ו ֶא ַ
8וַ יַ עׂשו ַהלוים ו ָּכל־יהו ָּדה כ ָ֣כל א ֶשר־צוָּ ה יהויָּ ָּ ָ֣דע ַהכהן וַ יקחו ָ֣איש
ֶאת־אנָּ ָּשיו ָּב ָ֣אי ַה ַש ָּבת עם יוצ ָ֣אי ַה ַש ָּ ִ֑בת ָ֣כי ֵ֥לא ָּפ ַטר יהויָּ ָּ ֵ֥דע ַהכהן
־ה ַמחל ָֽקות׃
ֶאת ַ ָֽ
9וַ יתן יהויָּ ָּדע ַהכהן ל ָּׂש ָ֣רי ַהמאות ֶאת־ ַ ָֽהחניתים ו ֶאת־ ַה ָּמגנות
־הש ָּלטים א ֶשר ַל ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּד ִ֑ויד א ֶשר ֵ֥בית ָּה ֱאֹל ָֽהים׃
ו ֶאת ַ
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11וַ יַ עמד ֶאת־ ָּכל־ ָּה ָּעם ו ָ֣איש׀ של ָ֣חו ביָּ דו מ ֶכ ֶתף ַה ַבית ַהי ָּמנית
ל־ה ֶמ ֶלְך ָּס ָֽביב׃
ד־כ ֶתף ַה ַבית ַהש ָּמאלית ַלמזב ַח ו ַל ָּ ִ֑בית ַע ַ
ַע ֶ
11וַ יו ָ֣ציאו ֶאת־ ֶבן־ ַה ֶמ ֶלְך וַ יתנו ָּע ָּליו ֶאת־ ַהנזֶ ר ו ֶאת־ ָּ ָ֣העדות וַ יַ מליכו
א ִ֑תו וַ ימ ָּשחהו יהויָּ ָּ ָ֣דע ו ָּבנָּ יו וַ יאמרו י ֵ֥חי ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃

ס

ת־ה ֶ ִ֑מ ֶלְך
12וַ תש ַ ָ֣מע ע ַתליָּ הו ֶאת־קול ָּה ָּעם ָּ ָֽה ָּרצים ו ַ ָֽהמ ַ ָֽהללים ֶא ַ
הוָֽה׃
ל־ה ָּעם ֵ֥בית י ָּ
וַ ָּת ֵ֥בוא ֶא ָּ
13וַ ת ֶרא וה ָ֣נה ַה ֶמ ֶלְך עומד ַ ָֽעל־ ַעמודו ַב ָּמבוא ו ַה ָּש ָ֣רים ו ַהחצצרות
ל־עם ָּה ָּא ֶרץ ָּׂשמ ַח ותוק ַע ַבח ָ֣צצרות ו ַהמ ָֽשוררים בכלָ֣י
ל־ה ֶמ ֶלְך ו ָּכ ַ
ַע ַ
אמר ֶ ֵ֥ק ֶשר
יה וַ ת ֶ
ַהשיר ומודיעים ל ַהלִ֑ל וַ תק ַרע ע ַתליָּ הו ֶאת־בגָּ ֶד ָּ
ָּ ָֽק ֶשר׃

ס

אמר אל ֶהם
קודי ַה ַחיל וַ י ֶ
ת־ׂש ֵ֥רי ַהמ ָ֣אות׀ פ ָ֣
14וַ יוצא יהויָּ ָּדע ַהכהן ֶא ָּ
יומת ֶב ָּ ִ֑ח ֶרב כֵ֚י ָּא ַ ָ֣מר
יה ַ ָ֣
וה ֶאל־מבָ֣ית ַהשדרות ו ַה ָּ ֵ֥בא ַאח ֶר ָּ
ָֽהוציא ָּ
הוָֽה׃
וה ֵ֥בית י ָּ
ַהכהן ֵ֥לא תמית ָּ
ר־הסוסים בָ֣ית ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך
15וַ יָּ ׂשימו ָּלּה יָּ ַדים וַ ָּתבוא ֶאל־מ ֵ֥בוא ַ ָֽש ַע ַ
וה ָּ ָֽשם׃
וַ ימית ָּ

פ

ל־ה ָּעם ובָ֣ין ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך להיֵ֥ ות ל ָּעם
ובין ָּכ ָּ
16וַ יכרת יהויָּ ָּדע ברית בינו ֵ֥
יהוָֽה׃
ַל ָּ
17וַ יָּ באו ָּכל־ ָּה ָּעם בית־ ַה ַב ַעל ַוַָֽֽיתצהו ו ֶאת־מזבח ָּ ֵ֥תיו ו ֶאת־צ ָּל ָּמיו ש ִ֑ברו
ואת ַמ ָּתן כ ָ֣הן ַה ַב ַעל ָּהרגו לפ ֵ֥ני ַ ָֽהמזב ָֽחות׃
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שר ָּח ַלָ֣ק ָּדויד
18וַ יָּ ֶׂשם יהויָּ ָּדע פקדת ָ֣בית יהוָּ ה ביַ ד ַהכה ָ֣נים ַהלוים א ֶ ָ֣
תורת מ ֶשה בׂשמ ָּ ָ֣חה
ַעל־בָ֣ית יהוָּ ה ָֽל ַהע ִ֞לות עלָ֣ ות יהוָּ ה ַכ ָּכתוב ב ַ ֵ֥
וב ִ֑שיר ַעל י ֵ֥די ָּד ָֽויד׃
ַ19וַָֽֽיַ עמד ַה ָ֣שוערים ַ ָֽעל־ ַשערי ָ֣בית יהָּ ִ֑וה ו ָֽלא־יָּ ֵ֥בא ָּטמא ל ָּכל־ ָּד ָּ ָֽבר׃
21וַ י ַ ָ֣קח ֶאת־ ָּׂש ָ֣רי ַהמאות ו ֶאת־ ָּ ָֽה ַאדירים ו ֶאת־ ַה ָֽמושלים ָּב ָּעם ו ָ֣את׀
וְך־ש ַער ָּ ָֽה ֶעליון
ת־ה ֶמ ֶלְך מבָ֣ית יהוָּ ה וַ יָּבאו ב ָֽת ַ ֵ֥
ָּכל־ ַ ָ֣עם ָּה ָּא ֶרץ וַ יו ֶרד ֶא ַ
ת־ה ֶמ ֶלְך ַעל כ ֵ֥סא ַה ַממ ָּל ָּ ָֽכה׃
בָ֣ית ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך וַ יושיבו ֶא ַ
21וַ יׂשמ ֵ֥חו ָּכל־ ַעם־ ָּה ָּא ֶרץ ו ָּה ָ֣עיר ָּשָ ָּ ִ֑ק ָּטה ו ֶאת־ע ַתל ָּיהו ה ֵ֥מיתו ֶב ָּ ָֽח ֶרב׃
ס

שם
ֶ 1 24בן־ ֶש ַבע ָּשנים י ָּ ָ֣אש ב ָּמלכו ו ַאר ָּב ָ֣עים ָּשנָּ ה ָּמ ַלְך ָֽבירו ָּש ָּ ִ֑לם ו ָ֣
אמו צב ָּיה מב ֵ֥אר ָּ ָֽש ַבע׃
2וַ ַי ַעׂש יו ָּאש ַהיָּ ָּשר בעי ָ֣ני יהָּ ִ֑וה ָּכל־ימי יהויָּ ָּ ֵ֥דע ַהכ ָֽהן׃
3וַ י ָּשא־לֵ֥ ו יהויָּ ָּדע נָּ ָ֣שים ש ָּ ִ֑תים וַ יו ֶלד ָּב ֵ֥נים ו ָּבנָֽ ות׃
4וַ יהי ַאחרי ִ֑כן ָּהיָּ ה עם־ ָ֣לב יו ָּאש ל ַחדש ֶאת־ ֵ֥בית יהָּ ָֽוה׃
5וַ יקבץ ֶאת־ ַהכה ָ֣נים ו ַהלוים וַ ָ֣יא ֶמר ָּל ֶהם צ ָ֣או ל ָּערי יהו ָּדה וקבצו
מ ָּכל־יׂש ָּראל ֶכ ֶסף ל ַח ָ֣זק׀ ֶאת־ ָ֣בית ֱא ָֹֽלהי ֶכם מדי ָּשנָּ ה ב ָּשנָּ ה ו ַא ֶתם
ת ַמה ָ֣רו ַל ָּד ָּ ִ֑בר ו ֵ֥לא ָֽמהרו ַ ָֽהלויָֽם׃
6וַ יק ָּ ָ֣רא ַה ֶמ ֶלְך ָֽליהויָּ ָּ ָ֣דע ָּהראש וַ ָ֣יא ֶמר לו ַמדו ַע ָֽלא־ ָּד ַ ָ֣רש ָּת ַעל־ ַהלוים
שה ֶ ָֽע ֶבד־יהוָּ ה ו ַה ָּק ָּהל
ל ָּה ִ֞ביא ָֽמיהו ָּ ָ֣דה ו ָֽמירו ָּש ַלם ֶאת־ ַמׂש ַאת מ ֶ ָ֣
ליׂש ָּר ִ֑אל לא ֶהל ָּהע ָֽדות׃
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שי
ל־קד ָ֣
ֹלהים וגַ ם ָּכ ָּ
ֵ֥יה ָּפרצו ֶאת־בָ֣ית ָּה ֱא ִ֑
7כי ע ַתליָּ הו ַהמר ַש ַעת ָּב ֶנ ָּ
בית־יהוָּ ה ָּעׂשו ַלב ָּע ָֽלים׃
8וַ ָ֣יא ֶמר ַה ֶמ ֶלְך ַוַָֽֽיַ עׂשו א ָ֣רון ֶא ָּ ִ֑חד ַוַָֽֽיתנהו ב ַ ֵ֥ש ַער בית־יהָּוה ָֽחו ָּצה׃
9וַ יתנו־ ִ֞קול ָֽביהו ָּ ָ֣דה ו ָֽבירו ָּש ַלם ל ָּהביא ַ ָֽליהוָּ ה ַמׂש ִַ֞את מ ֶשה
ד־ה ֱאֹלהים ַעל־יׂש ָּראל ַבמד ָּ ָֽבר׃
ֶ ָֽע ֶב ָּ
ל־ה ָּ ִ֑עם וַ יָּביאו וַ יַ ש ֵ֥ליכו ָּל ָּארון ַעד־ל ַכ ָֽלה׃
ל־ה ָּשרים ו ָּכ ָּ
11וַ יׂשמ ֵ֥חו ָּכ ַ
אותם
ת־ה ָּארון ֶאל־פק ַ ָ֣דת ַה ֶמ ֶלְך ב ַיָ֣ד ַהלוים וכר ִָּ֞
11וַ יהי בעת יָּביא ֶא ָּ ָֽ
ת־ה ָּארון
יערו ֶא ָּ ָ֣
ובא סופר ַה ֶמ ֶלְך ופקיד כ ָ֣הן ָּהראש ו ָּ
י־רב ַה ֶכ ֶסף ָּ
כ ַ ָ֣
פו־כ ֶסף ָּל ָֽרב׃
וי ָּשאהו ָֽוישיבָ֣הו ֶאל־מק ִ֑מו כה ָּעׂשו ליָ֣ ום׀ ביום וַ ַי ַָֽאס ֶ
בודת בית־יהוָּ ה וַ יָֽהיו
אכת ע ַ ָ֣
12וַ יתנהו ַה ֶמ ֶלְך ָֽויהויָּ ָּדע ֶאל־עוׂשה מ ֶל ֶ
הוִ֑ה וגַ ם ל ָּח ָּרשי ַברזֶ ל ונח ֶשת
ׂשכרים חצ ָ֣בים ו ָּח ָּרשים ל ַחדש בָ֣ית י ָּ
הוָֽה׃
ת־בית י ָּ
ל ַחזק ֶא ֵ֥
אכה ביָּ ָּ ִ֑דם ַוַָֽֽיַ עמידו
רוכה ַלמ ָּל ָּ
אכה וַ ַת ַעל א ָּ
ׂשי ַהמ ָּל ָּ
ַ 13וַָֽֽיַ עׂשו ע ָ֣
ל־מתכנתו ַוַָֽֽי ַאמ ָֽצהו׃
ֶאת־בית ָּ ָֽה ֱאֹלהים ַע ַ
14וָֽ כ ַכלו ָּתם ה ָ֣ביאו לפני ַה ֶמ ֶלְך ָֽויהויָּ ָּדע ֶאת־ש ָּ ָ֣אר ַה ֶכ ֶסף וַ יַ עׂשהו כלים
לבית־יהוָּ ה כ ָ֣לי ָּשרת ו ַהעלָ֣ ות ו ַכפות וכ ֵ֥לי זָּ ָּהב וָּ ָּ ִ֑כ ֶסף וַ ָֽיהיו ַמעלים
עלות בבית־יהוָּ ה ָּתמיד כל י ֵ֥מי יהויָּ ָּ ָֽדע׃

פ

15וַ יזָ ַקן יהויָּ ָּדע וַ יׂש ַ ֵ֥בע יָּ מים וַ יָּ ִ֑מת ֶבן־מ ָּאה ושֹלשים ָּש ָּנה במו ָֽתו׃
16וַ יקב ֵ֥רהו בעיר־ ָּדויד עם־ ַהמ ָּל ִ֑כים ָֽכי־ ָּע ָּׂשה טו ָּבה ביׂש ָּראל ו ֵ֥עם
ָּה ֱאֹלהים ובי ָֽתו׃

1980
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17ו ַ ָֽאח ֵ֥רי מות י ָ֣הויָּ ָּדע ָּ ֵ֚באו ָּׂש ָ֣רי יהו ָּדה וַ ָֽיש ַתחוו ַל ֶ ִ֑מ ֶלְך ָּאז ָּש ַ ֵ֥מע
יהם׃
ַה ֶמ ֶלְך אל ֶ ָֽ
ת־האשרים
יהם וַ ַי ַָֽעב ֵ֥דו ֶא ָּ
ֹלהי אבות ֶ
18וַ ַ ָֽי ַעזבו ֶאת־בית יהוָּ ה ֱא ָ֣
וש ַלם ב ַאש ָּמ ָּתם ָֽזאת׃
הודה ו ָ֣יר ָּ
י־ק ֶצף ַעל־י ָּ
ת־הע ַצ ִ֑בים ַוַָֽֽיה ֶ
ו ֶא ָּ ָֽ
19וַ יש ַלח ָּב ֶהם נבאים ַלהשי ָּבם ֶאל־יהָּ ִ֑וה וַ יָּ ֵ֥עידו ָּבם ו ֵ֥לא ֶה ֱא ָֽזינו׃

ס

21ו ָ֣רו ַח ֱאֹלהים ָּ ָֽלב ָּשה ֶאת־ז ַכריָּ ה ֶבן־יהויָּ ָּ ָ֣דע ַהכהן ַוַָֽֽיַ עמד מ ַעָ֣ל ָּל ָּ ִ֑עם
אמר ָּל ֶהם ָ֣כה׀ ָּא ַ ָ֣מר ָּה ֱאֹלהים ָּל ָּמה ַא ֶתם עברים ֶאת־מצות יהוָּ ה
וַ י ֶ
הוה וַ יַ ָֽע ֵ֥זב ֶאת ֶ ָֽכם׃
ו ָ֣לא ַתצליחו ָֽכי־עזַ ב ֶ ֵ֥תם ֶאת־י ָּ
21וַ יקש ָ֣רו ָּע ָּליו וַ ירג ֵ֥מהו ֶא ֶבן במצַ ָ֣ות ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך ַבח ַצר ֵ֥בית יהָּ ָֽוה׃
22ולא־זָּ ִַ֞כר יו ָּ ָ֣אש ַה ֶמ ֶלְך ַה ֶח ֶסד א ֶשר ָּע ָּׂשה יהויָּ ָּדע ָּאביו עמו ַוַָֽֽיַ הרג
הוה ויד ָֽרש׃
ֶאת־בנִ֑ ו וכמו ָ֣תו ָּא ַמר ֵ֥י ֶַֽרא י ָּ

פ

23וַ י ָ֣הי׀ לתקו ַ ָ֣פת ַה ָּשנָּ ה ָּע ָּ ָ֣לה ָּע ָּליו ָ֣חיל א ָּרם וַ יָּ באו ֶאל־יהו ָּדה
וי ָ֣רו ָּש ַלם וַ יַ שחיתו ֶאת־ ָּכל־ ָּׂש ֵ֥רי ָּה ָּעם מ ָּ ִ֑עם ו ָּכל־ש ָּל ָּ ֵ֥לם שלחו ל ֶ ֵ֥מ ֶלְך
ַדר ָּ ָֽמ ֶׂשק׃
24כי במצ ַער אנָּ שים ָּ ָ֣באו׀ ָ֣חיל א ָּרם ַ ָֽויהוָּ ה נָּ ַתן ביָּ ָּ ֵ֥דם ַחיל ָּל ָ֣רב מאד
ת־יואש ָּע ֵׂ֥שו ש ָּפ ָֽטים׃
ָּ
יהם ו ֶא
ֹלהי אבות ֶ ִ֑
הוה ֱא ָ֣
ָ֣כי ָּ ָֽעזבו ֶאת־י ָּ
25וב ֶלכ ָּ ָ֣תם מ ֶמנו ָֽכי־ ָּעז ָ֣בו אתו ב ַמחל ָ֣יים ַרבים הת ַקשרו ָּע ָּליו ע ָּב ָּדיו
בדמי בני יהויָּ ָּ ָ֣דע ַהכהן וַ ַי ַָֽהרגֵ֥הו ַעל־מ ָּטתו וַ יָּ ִ֑מת ַוַָֽֽיקברהו ב ָ֣עיר ָּדויד
ו ֵ֥לא ק ָּברהו בקב ֵ֥רות ַהמ ָּל ָֽכים׃

1981
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יהוזָּ ָּבד
26וא ֶלה ַהמת ַקש ָ֣רים ָּע ָּ ִ֑ליו זָּ ָּבד ֶבן־שמ ָּעת ָּ ָֽה ַעמונית ו ָ֣
מוא ָֽבית׃
ֶבן־שמרית ַה ָּ
27ו ָּב ִָּ֞ניו ו ֶ ִַֽ֞רב ַה ַמ ָּ ָ֣שא ָּע ָּליו ויסוד בָ֣ית ָּה ֱאֹלהים ה ָּנָ֣ם כתובים ַעל־מד ַרש
ָ֣ס ֶפר ַהמ ָּל ִ֑כים וַ ימֹלְך א ַמצ ָּיֵ֥הו בנו ַתח ָּ ָֽתיו׃

פ

ֶ 1 25בן־ ֶעׂשרים ו ָּחמש ָּשנָּ ה ָּמ ַ ָ֣לְך א ַמציָּ הו ו ֶעׂש ָ֣רים וָּ ת ַשע ָּשנָּ ה ָּמ ַלְך
ירוש ָּ ָֽלים׃
הוע ָּדן מ ָּ
שם אמו י ַ
ירוש ָּ ִ֑לם ו ָ֣
ב ָּ
2וַ ַ ֵ֥י ַעׂש ַהיָּ ָּשר בעינָ֣י יהָּ ִ֑וה ַרק לא בל ָּ ֵ֥בב ָּש ָֽלם׃
3וַ יהי ַכא ֶשר ָּחזָ ָּ ֵ֥קה ַה ַממ ָּל ָּכה ָּע ָּ ִ֑ליו ַוַָֽֽיַ הרג ֶאת־ע ָּב ָּדיו ַה ַמכים
ת־ה ֶ ֵ֥מ ֶלְך ָּא ָֽביו׃
ֶא ַ
תורה ב ָ֣ס ֶפר מ ֶשה א ֶשר־צוָּ ה
4ו ֶאת־בני ֶהם ָ֣לא ה ִ֑מית ָ֣כי ַכ ָּכ ָ֣תוב ַב ָּ
ל־אבות כי
א־יָּמותו ַע ָּ
ובנים ל ָ֣
ל־בנים ָּ
יהוָּ ה לאמר לא־יָּמותו ָּאבות ַע ָּ
ֵ֥איש ב ֶחטאו יָּ ָֽמותו׃

פ

5וַ יקבץ א ַמציָּ הו ֶאת־יהו ָּדה וַ ַ ָֽיעמי ָ֣דם לבית־ ָּאבות ל ָּׂשרי ָּהא ָּלפים
הודה ובניָּ ִ֑מן ַוַָֽֽיפקדם למ ֶבן ֶעׂשרים ָּשנָּ ה
ול ָּׂש ָ֣רי ַהמאות ל ָּכל־י ָּ
יוצא ָּצ ָּבא אחז ֵ֥ר ַמח וצ ָּ ָֽנה׃
וָּ ַמע ָּלה וַ ימ ָּצאם שֹלש־מאות ֶא ֶלף ָּבחור ָ֣
ר־כ ֶסף׃
6וַ יׂש ָ֣כר מיׂש ָּראל ֵ֥מ ָּאה ֶא ֶלף ג ֵ֥בור ָּחיל במ ָּ ֵ֥אה כ ַכ ָּ ָֽ
7ו ָ֣איש ָּה ֱאֹלהים ָּבא א ָּליו לאמר ַה ֶמ ֶלְך ַאל־יָּ ֵ֥בא עמך צ ָּ ָ֣בא יׂש ָּר ִ֑אל ָ֣כי
אין יהוָּ ה עם־יׂש ָּראל כל ב ֵ֥ני ֶאפ ָּ ָֽרים׃
ֵ֚ 8כי אם־ ָ֣בא ַא ָּתה עׂשה ח ַ ָ֣זק ַלמל ָּח ָּ ִ֑מה יַ כ ָֽשילך ָּ ָֽה ֱאֹלהים לפנָ֣י אויב
ֵ֥כי יֶ ש־כ ַח באֹלהים ַלעזֵ֥ ור ול ַהכ ָֽשיל׃
1982
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9וַ יא ֶמר א ַמציָּ הו ל ָ֣איש ָּה ֱאֹלהים ו ַ ָֽמה־ ַלעׂשות למ ַ ָ֣את ַהכ ָּכר א ֶ ֵ֥שר
אמר ָ֣איש ָּ ָֽה ֱאֹלהים ֵ֚יש ַ ָֽליהוָּ ה ָּ ֵ֥ל ֶתת לך ַהר ֵ֥בה
נָּ ַתתי לג ָ֣דוד יׂש ָּר ִ֑אל וַ י ֶ
מ ֶ ָֽזה׃
11וַ יַ בדי ָ֣לם א ַמציָּ הו ל ַהגדוד א ֶשר־ ָּבא א ָּליו ָֽמ ֶאפ ַרים ָּל ֶל ֶכת למקו ָּ ִ֑מם
י־אף׃
יהודה וַ יָּ ֵ֥שובו למקו ָּמם ָּב ֳחר ָּ ָֽ
וַ י ַחר ַא ָּפם מאד ָֽב ָּ

פ

11וַ א ַמציָּ הו הת ַחזַ ק וַ ינ ַהג ֶאת־ ַעמו וַ י ֶלְך ָ֣גיא ַה ֶ ִ֑מ ַלח וַ ַ ֵ֥יְַֽך ֶאת־בני־ׂשעיר
ע ֶ ֵׂ֥ש ֶרת א ָּל ָֽפים׃
12וַ ע ֶׂש ֶרת א ָּלפים ַחיים ָּשבו ב ָ֣ני יהו ָּדה וַ יביאום ל ָ֣ראש ַה ָּ ִ֑ס ַלע
ש־ה ֶס ַלע וכ ָּ ֵ֥לם נב ָּ ָָֽקעו׃
וַ יַ שליכום ָֽמרא ַ

ס

13וב ָ֣ני ַהגדוד א ֶשר השיב א ַמציָּ הו מ ֶל ֶכת עמו ַלמל ָּח ָּמה ַוַָֽֽיפשטו
חורון וַ יַ כו מ ֶהם שֹלָ֣ ֶשת א ָּלפים וַ יָּבזו
ב ָּע ָ֣רי יהו ָּדה משמרון ו ַעד־בָ֣ית ִ֑
ב ָּזֵ֥ה ַר ָּ ָֽבה׃

ס

14וַ יהי ַאחרי בוא א ַמציָּ הו ָֽמ ַה ָ֣כות ֶאת־אדומים וַ יָּ בא ֶאת־ ֱאֹלהי ב ָ֣ני
יהם ָֽיש ַתחֶוה ו ָּל ֶ ֵ֥הם י ַק ָֽטר׃
ידם לו לאֹל ִ֑הים ולפנ ֶ ֵ֥
ׂשעיר וַ ַ ָֽיעמ ֵ֥
אמר לו ָּל ָּמה ָּד ַרש ָּת
15וַ ָֽי ַחר־ ַ ֵ֥אף יהָּוה ַבא ַמצ ָּ ִ֑יהו וַ יש ַלח א ָּליו נָּ ביא וַ ָ֣י ֶ
ת־ע ָּמם מיָּ ֶ ָֽדך׃
ֹלהי ָּה ָּעם א ֶשר לא־ה ֵ֥צילו ֶא ַ
ת־א ָ֣
ֶא ֱ
16וַ י ָ֣הי׀ ב ַדב ָ֣רו א ָּליו וַ יא ֶמר לו ַהליועץ ַל ֶמ ֶלְך נ ַתנוך ח ַדל־לך ָּל ָָּ֣מה
ית
י־ע ָׂ֣ש ָּ
יתך ָֽכ ָּ
אמר יָּ ַדעתי ָֽכי־יָּ ַעץ ֱאֹלהים ל ַהשח ֶ
יַ ִ֑כוך וַ יֶ ח ַ ָ֣דל ַהנָּ ביא וַ י ֶ
זאת ו ֵ֥לא ָּש ַמע ָּת ַלע ָּצ ָֽתי׃

1983

פ

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

17וַ יוָּ ַעץ א ַמציָּ הו ֶ ָ֣מ ֶלְך יהו ָּדה וַ יש ַלח ֶאל־יו ָּאש ֶבן־יהו ָּא ָּחז ֶבן־יהוא
אמר לך נת ָּר ֶ ֵ֥אה ָּפ ָֽנים׃
ֶ ֵ֥מ ֶלְך יׂש ָּראל ל ִ֑
18וַ יש ִ֞ ַלח יו ָּ ָ֣אש ֶ ָֽמ ֶלְך־יׂש ָּראל ֶאל־א ַמצ ָּיָ֣הו ֶ ָֽמ ֶלְך־יהו ָּדה לאמר ַהחו ַח
־את־בתךֵ֥ לבני
ל־ה ֶא ֶרז א ֶשר ַבל ָּבנון לאמר ת ָּ ָֽנה ֶ
שר ַבל ָּבנון ָּש ַלח ֶא ָּ
א ֶ ָ֣
ת־ה ָֽח ַוח׃
שר ַבל ָּבנון וַ תרמס ֶא ַ
לא ָּ ִ֑שה ַו ַָֽתע ִ֞בר ַחיַ ת ַה ָּש ֶדה א ֶ ָ֣
ת־אדום ונ ָּׂשאךֵ֥ לבך ל ַהכ ִ֑ביד ַע ָּתה ש ָּ ָ֣בה
ית ֶא ֱ
ָּ 19א ַמר ָּת הנה הכ ָּ
יהודה ע ָּ ָֽמְך׃
יתך ָּל ָּמה תתגָּ ֶרה ב ָּר ָּעה ו ָּנ ַָ֣פל ָּת ַא ָּתה ו ָּ ֵ֥
בב ֶ
21ולא־ ָּש ַ ָ֣מע א ַמציָּ הו כי מ ָּ ָֽה ֱאֹלהים היא ל ַמ ַען ת ָּ ָ֣תם ב ָּיִ֑ד ָ֣כי ָּ ָֽדרשו את
ֹלהי ֱא ָֽדום׃
ֱא ֵ֥
21וַ יַ ַעל יו ָּאש ֶ ָֽמ ֶלְך־יׂש ָּראל וַ ית ָּר ָ֣או ָּפנים הוא וַ א ַמצ ָּיָ֣הו ֶ ָֽמ ֶלְך־יהו ָּ ִ֑דה
יהודה׃
ב ֵ֥בית ֶש ֶמש א ֶ ֵ֥שר ל ָּ ָֽ
הודה לפנָ֣י יׂש ָּר ִ֑אל וַ יָּ נסו ֵ֥איש לא ָּה ָּ ָֽליו׃
22וַ י ָּנֵַֽ֥גֶ ף י ָּ
יואש
הוא ָּחז ָּת ַפׂש ָּ ֵ֥
23ואת א ַמציָּ הו ֶ ָֽמ ֶלְך־יהו ָּדה ֶבן־יו ָּ ָ֣אש ֶבן־י ָּ
רוש ַלם
חומת י ָּ
וש ַלם וַ יפ ִ֞רץ ב ַ ָ֣
ֶ ָֽמ ֶלְך־יׂש ָּראל בבָ֣ית ָּ ִ֑ש ֶמש וַ יביאהו י ָ֣ר ָּ
ד־ש ַער ַהפונֶ ה ַאר ַ ֵ֥בע מאות ַא ָּ ָֽמה׃
מ ַש ַער ֶאפ ַרים ַע ַ ָ֣
ית־ה ֱאֹלהים
ל־הכלים ַהנמצאים בב ָּ
־הזָּ ָּ ָ֣הב ו ַה ֶכ ֶסף ו ָ֣את ָּכ ַ
24ו ָּ ָֽכל ַ
עם־עבָ֣ד ֱאדום ו ֶאת־אצרות בָ֣ית ַה ֶמ ֶלְך ואת בנָ֣י ַה ַ ָֽתער ִ֑בות וַ ָּי ָּשב
שמ ָֽרון׃

פ

25וַ יחי א ַמצ ָּיהו ֶבן־יו ָּאש ֶ ָ֣מ ֶלְך יהו ָּדה ַאח ָ֣רי מות יו ָּ ֵ֥אש ֶבן־יהו ָּא ָּחז
ֶ ָ֣מ ֶלְך יׂש ָּר ִ֑אל ח ֵ֥מש ֶעׂשרה ָּש ָּ ָֽנה׃
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26ויֶ ֶתר דב ָ֣רי א ַמציָּ הו ָּהראשנים ו ָּה ַאחרו ִ֑נים הלא ה ָּנָ֣ם כתובים
הודה ויׂש ָּר ָֽאל׃
ל־ס ֶפר ַמלכי־י ָּ
ַע ֵ֥
ירוש ַלם
ר־סר א ַמציָּ הו מ ַאח ָ֣רי יהוָּ ה וַ יקשרו ָּע ָּ ֵ֥ליו ֶק ֶשר ב ָּ
27ומעת א ֶש ָּ
ישה וַ ימיתהו ָּ ָֽשם׃
ישה וַ ישלחו ַאח ָּריו ָּלכ ָּ
וַ ָּיָ֣נָּ ס ָּל ִ֑כ ָּ
28וַ י ָּשאהו ַעל־ ַהסו ִ֑סים ַוַָֽֽיקב ֵ֥רו אתו עם־אב ָּתיו ב ֵ֥עיר יהו ָּ ָֽדה׃
ן־שש ֶעׂשרה ָּש ָּנִ֑ה
1 26וַ יק ִ֞חו ָּכל־ ַעם יהו ָּדה ֶאת־עזיָּ הו והוא ֶב ֵ֥
וַ יַ מ ָ֣ליכו אתו ַת ַחת ָּא ֵ֥ביו א ַמצ ָּיָֽהו׃
ב־ה ֶמ ֶלְך עם־אב ָּ ָֽתיו׃
יהודה ַאח ֵ֥רי ש ַ ָֽכ ַ
ֵ֚ 2הוא ָּב ָּ ָ֣נה ֶאת־אילות וַ יש ֶיב ָּה ָֽל ָּ ִ֑
פ

ֶ 3בן־שש ֶעׂשרה ָּשנָּ ה עז ָּיָ֣הו ב ָּמלכו וַ חמשים וש ַתים ָּשנָּ ה ָּמ ַלְך
רוש ָּ ָֽלם׃
שם אמו י ָּכיל ָּיה מן־י ָּ
בירו ָּש ָּ ִ֑לם ו ָ֣
4וַ ַ ֵ֥י ַעׂש ַהיָּ ָּשר בעינָ֣י יהָּ ִ֑וה כ ֵ֥כל א ֶשר־ ָּע ָּׂשה א ַמצ ָּ ֵ֥יהו ָּא ָֽביו׃
ֹלהים ובימי ָּדר ָ֣שו
5וַ יהי לד ָ֣רש ֱאֹלהים בי ָ֣מי ז ַכריָּ הו ַהמבין בר ָ֣את ָּה ֱא ִ֑
ֹלהים׃
ֶאת־יהוָּ ה הצליחו ָּה ֱא ָֽ

ס

6וַ יצא וַ י ָּ ָ֣ל ֶחם ַבפלשתים וַ יפ ִ֞רץ ֶאת־ ָ֣חו ַמת גַ ת ואת חו ַ ָ֣מת יַ בנה ואת
ובפלש ָֽתים׃
חומת ַאש ִ֑דוד וַ יב ֶנָ֣ה ָּערים ב ַאשדוד ַ
ַ ָ֣
גור־ב ַעל
ָּ
ל־ה ַערביים ַהיש ֵ֥בים ב
 7וַ יַ עזרהו ָּ ָֽה ֱאֹלהים ַעל־פלשתים ו ַע ָּ ָֽ
ו ַהמעונָֽים ׃
8וַ יתנו ָּ ָֽה ַעמונים מנ ָּחה לעז ָּיִ֑הו וַ י ֶלְך שמו ַעד־ל ָ֣בוא מצ ַרים ֵ֥כי ֶה ֱחזיק
ַעד־ל ָּ ָֽמע ָּלה׃
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9וַ י ֶבן עז ָּיהו מג ָּדלים בי ָ֣רו ָּש ַלם ַעל־ ַש ַער ַהפ ָּנה ו ַעל־ ַ ֵ֥ש ַער ַה ַגַֽיא
ל־המק ִ֑צ ַוע ַוַָֽֽי ַחז ָָֽקם׃
ו ַע ַ
11וַ י ֶבן מג ָּדלים ַבמד ָּבר וַ יַ חצב ב ָ֣רות ַרבים כי מקנֶ ה־ ַרב ָּ ָ֣היָּ ה לו
וב ַכר ֶמל ָֽכי־א ֵ֥הב א ָּד ָּמה
ישור א ָּכ ָ֣רים ו ָֽכרמים ֶב ָּהרים ַ
ובמ ִ֑
ובשפ ָּלה ַ
ַ
ָּה ָּיָֽה׃

ס

11וַ י ָ֣הי לעזיָּ הו ַחיל עׂשה מל ָּח ָּמה יוצאי ָּצ ָּ ָ֣בא לגדוד במס ַפר פק ָּד ָּתם
שוטר ַ ֵ֚על יַ ד־חנַ ניָּ הו מ ָּשרי ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
ומעׂש ָּיהו ַה ִ֑
ואל ַהסופר ַ
ביַ ד יע ָ֣
12כל מס ִ֞ ַפר ָּראשי ָּה ָּאבות לג ָ֣בורי ָּחיל ַאל ַפים ו ֵ֥שש מ ָֽאות׃
13ו ַעל־יָּ ָּדם חיל ָּצ ָּבא שֹלש מ ָ֣אות ֶא ֶלף ושב ַעת א ָּלפים וַ ח ָ֣מש מאות
ל־האויָֽב׃
עו ֵׂ֥שי מל ָּח ָּמה ב ָ֣כ ַח ָּ ִ֑חיל ַלע ֵ֥זר ַל ֶמ ֶלְך ַע ָּ
14וַ יָּ ֶכן ָּל ֶהם עזיָּ הו ל ָּכל־ ַה ָּצ ָּבא ָּמגנים ור ָּמחים ו ָ֣כו ָּבעים ושרינות
וק ָּש ִ֑תות ול ַאבני ק ָּל ָֽעים׃
ל־המג ָּדלים
ש ֶבת חושב להיות ַע ַ
ירוש ַלם חשבנות ַמח ֶ ָ֣
15וַ ַי ַָ֣עׂש׀ ב ָּ
ובא ָּבנים גדלִ֑ ות וַ יצא שמו ַעד־ל ָ֣מ ָּרחוק
ל־הפנות לירוא ַ ָֽבחצים ָּ
ו ַע ַ
י־ח ָּזָֽק׃
ָֽכי־הפ ֵ֥ליא לה ָּעזר ַ ֵ֥עד ָֽכ ָּ
16וכ ֶחז ָּקתו גָּ ַבּה לבו ַעד־ל ַהשחית וַ ימ ַעל ַביהָּ ָ֣וה ֱאֹל ָּ ִ֑היו וַ יָּ בא
ֶאל־הי ַ ָ֣כל יהוָּ ה ל ַהקטיר ַעל־מז ַ ֵ֥בח ַהק ָֽט ֶרת׃
י־חיל׃
יהוה שמונים בנ ָּ ָֽ
17וַ יָּ ֵ֥בא ַאח ָּריו עזַ ר ָּיָ֣הו ַהכ ִ֑הן וע ִ֞מו כהנים׀ ַל ָּ
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18וַ יַ ַעמ ִ֞דו ַעל־עז ָּיָ֣הו ַה ֶמ ֶלְך וַ יאמרו לו לא־לךָ֣ עזיָּ הו ל ַהקטיר ַ ָֽליהוָּ ה ָ֣כי
ן־המק ָּדש ָ֣כי ָּמ ַעל ָּת
י־אהרן ַהמק ָּדשים ל ַהק ִ֑טיר צא מ ַ
ַלכהנים בנ ַ
ֹלהים׃
הוֵ֥ה ֱא ָֽ
ו ָֽלא־לךֵ֥ ל ָּכבוד מי ָּ
19וַ יז ַעף עזיָּ הו וביָּ ֵ֥דו מק ֶט ֶרת ל ַהק ִ֑טיר ובזַ ע ָ֣פו עם־ ַהכהנים ו ַה ָּצ ַר ַעת
זָּ ר ָּחה במצחו לפני ַה ָֽכהנים ב ָ֣בית יהוָּ ה מ ַעל למז ַ ֵ֥בח ַהק ָֽט ֶרת׃
ל־הכהנים והנה־הוא מצ ָּרע במצחו
21וַ ָ֣י ֶפן א ָּליו עזַ ריָּ הו כהן ָּהראש ו ָּכ ַ
הוָֽה׃
וַ יַבהלוהו מ ָּ ִ֑שם וגַ ם־הוא נד ַ ָ֣חף ָּלצאת ֵ֥כי נגעו י ָּ
21וַ יהי עזיָּ הו ַה ֶמ ֶלְך מצ ָּ ָ֣רע׀ ַעד־יָ֣ ום מותו וַ י ֶשב בית ַ ָֽה ָּחפשות מצ ָּרע
ת־עם ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
יותם בנו ַעל־בָ֣ית ַה ֶמ ֶלְך שופט ֶא ַ ֵ֥
הוִ֑ה ו ָּ
ֵ֥כי נגַזר מבָ֣ית י ָּ
ן־אמוץ
22ויֶ ֶתר דב ָ֣רי עזיָּ הו ָּהראשנים ו ָּהאחר ִ֑נים ָּכ ַתב י ַ ָֽשע ָּיֵ֥הו ֶב ָּ
ַהנָּ ָֽביא׃
בורה
23וַ יש ַכב עזיָּ הו עם־אב ָּתיו וַ יקברו אתו עם־אב ָּתיו בׂשדה ַהק ָּ
יותם בנו ַתח ָּ ָֽתיו׃
צורע ִ֑הוא וַ ימֹלְך ָּ ֵ֥
שר ַלמ ָּלכים ֵ֥כי ָּאמרו מ ָּ ָ֣
א ֶ ָ֣

פ

ֶ 1 27בן־ ֶעׂשרים ו ָּחמש ָּשנָּ ה יו ָּ ָ֣תם ב ָּמלכו ושש־ ֶעׂש ָ֣רה ָּשנָּ ה ָּמ ַלְך
רושה ַבת־ ָּצ ָֽדוק׃
שם אמו י ָּ
ירוש ָּ ִ֑לם ו ָ֣
ָֽב ָּ
2וַ יַ ַעׂש ַהיָּ ָּשר בעינָ֣י יהוָּ ה ככל א ֶשר־ ָּע ָּׂשה עז ָּיָ֣הו ָּאביו ַרק לא־ ָּבא
הוה ו ֵ֥עוד ָּה ָּעם ַמשחי ָֽתים׃
ֶאל־הי ַ ָ֣כל י ָּ ִ֑
3הוא ָּב ָּנה ֶאת־ ַ ֵ֥ש ַער בית־יהָּוה ָּה ֶעליִ֑ ון ובחו ַ ֵ֥מת ָּהע ֶפל ָּב ָּנה ָּל ָֽרב׃
4ו ָּע ֵ֥רים ָּב ָּנה ב ַהר־יהו ָּ ִ֑דה ו ֶב ֳח ָּר ָ֣שים ָּבנָּ ה ָֽבי ָּרניות ומג ָּד ָֽלים׃
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ָֽי־עמון
יהם וַ יתנו־לו בנ ַ
י־עמון וַ יֶ ֱח ַזָ֣ק על ֶ
5והוא נל ִַ֞חם עם־ ֶ ָ֣מ ֶלְך בנ ַ
ר־כ ֶסף וַ ע ֶׂש ֶרת א ָּלפים כרים חטים וׂשעורים
ַב ָּש ָּנָ֣ה ַההיא מ ָּאה כ ַכ ֶ
ׂש ֶרת א ָּל ִ֑פים זאת השיבו לו בנָ֣י ַעמון
ע ֶ ָ֣

ס

וב ָּש ָּנֵ֥ה ַהשנית ו ַהשל ָֽשית׃
ַ

6וַ ית ַחזק יו ָּ ִ֑תם ֵ֚כי ה ָ֣כין ד ָּר ָּכיו לפני יהָּ ֵ֥וה ֱאֹל ָּ ָֽהיו׃
ל־ס ֶפר
7ויֶ ֶתר דב ָ֣רי יו ָּתם ו ָּכל־מלחמ ָּתיו וד ָּר ָּכִ֑יו ה ָּנָ֣ם כתובים ַע ֵ֥
יהודה׃
ַמל ָֽכי־יׂש ָּראל ו ָּ ָֽ
ש־עׂש ָ֣רה ָּשנָּ ה ָּמ ַלְך
ן־עׂשרים ו ָּחמש ָּש ָּנה ָּה ָּיָ֣ה ב ָּמל ִ֑כו וש ֶ
ֶ 8ב ֶ
ירוש ָּ ָֽלם׃
ב ָּ
9וַ יש ַכב יו ָּתם עם־אב ָּתיו וַ יקב ֵ֥רו אתו ב ָ֣עיר ָּד ִ֑ויד וַ ימֹלְך ָּא ָּ ֵ֥חז בנו
ַתח ָּ ָֽתיו׃

פ

ירוש ָּלִ֑ם
ש־עׂש ָ֣רה ָּשנָּ ה ָּמ ַלְך ב ָּ
ֶ 1 28בן־ ֶעׂשרים ָּשנָּ ה ָּא ָּ ָ֣חז ב ָּמלכו וש ֶ
הוה כ ָּד ֵ֥ויד ָּא ָֽביו׃
א־ע ָּׂשה ַהיָּ ָּשר בעינֵ֥י י ָּ
ול ָּ
2וַ י ֶלְך ב ַדרכי ַמל ָ֣כי יׂש ָּר ִ֑אל ו ַגם ַמסכות ָּע ָּׂשה ַלב ָּע ָֽלים׃
ת־בנָּ יו ָּבאש כ ָֽתעבות ַהגוים
3ו ֵ֥הוא הקטיר ב ָ֣גיא ֶבן־ה ִ֑נם וַ יַ בער ֶא ָּ
א ֶשר ה ָ֣ריש יהוָּ ה מפני בנֵ֥י יׂש ָּר ָֽאל׃
4וַ יזַ ב ַח וַ י ַקטר ַב ָּבמות ו ַעל־ ַהג ָּב ִ֑עות ו ַת ַחת ָּכל־ ֵ֥עץ ַרע ָּנַָֽֽן׃
ַ5וַָֽֽיתנהו יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ָּהיו ב ַיָ֣ד ֶ ָ֣מ ֶלְך א ָּרם וַ יַ כו־בו וַ ישבו מ ֶמנו שב ָּיָ֣ה
דולה׃
ד־מ ֶלְך יׂש ָּראל נ ָּתן וַ יַ ְך־בו ַמ ָּ ֵ֥כה ג ָּ ָֽ
דולה וַ יָּ ביאו ַדר ָּ ִ֑מ ֶׂשק וגַ ם ביַ ֶ
ג ָּ
ס
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6וַ יַ הרג ֶפ ַקח ֶבן־ר ַמליָּ הו ָֽביהו ָּדה מ ָּאה ו ֶעׂש ֵ֥רים ֶא ֶלף ביֵ֥ ום ֶא ָּחד ַה ָ֣כל
בותם׃
הוה ֱאֹל ֵ֥הי א ָּ ָֽ
י־חיל ב ָּעז ָּבם ֶאת־י ָּ
בנ ָּ ִ֑
ַ7וַָֽֽיַ ה ִ֞רג זכ ָ֣רי׀ ג ָ֣בור ֶאפ ַרים ֶאת־ ַמעׂשיָּ הו ֶבן־ ַה ֶמ ֶלְך ו ֶאת־ ַעזריָ ָּקם נ ָ֣גיד
־אל ָּק ָּנה מש ֵ֥נה ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
ַה ָּ ִ֑בית ו ֶאת ֶ

ס

ובנות
8וַ ישבו ב ָֽני־יׂש ָּראל ָֽמאחי ֶהם ָּמא ַ ָ֣תים ֶא ֶלף נָּ שים ָּבנָ֣ים ָּ
ת־ה ָּש ָּלל לשמ ָֽרון׃
יָּביאו ֶא ַ
ם־ש ָּ ֵ֥לל ָּרב ָּבזזָ֣ ו מ ֶ ִ֑הם וַ ֵ֥
וגַ ָּ

ס

9ו ָּשם ָּהיָּ ה נָּ ֵ֥ביא ַ ָֽליהוָּ ה ע ָ֣דד שמו וַ יצא לפני ַה ָּצ ָּבא ַה ָּבָ֣א לשמרון
הודה נ ָּת ָּנָ֣ם
ֹלהי־אבות ֶיכם ַעל־י ָּ
הוה ֱא ָֽ
אמר ָּל ֶהם הנה ַבח ַמת י ָּ
וַ ָ֣י ֶ
גו־בָ֣ם בזַ ַעף ַ ֵ֥עד ַל ָּש ַמים ה ָֽג ַיע׃
ביֶ ד ֶכִ֑ם וַ ַ ָֽת ַהר ָּ
11ו ַע ָּתה ב ָֽני־יהו ָּדה ָֽוירו ָּש ַלם ַא ֶ ָ֣תם אמרים לכבש ַלע ָּב ֵ֥דים ולש ָּפחות
יכם׃
יהוה ֱאֹלה ֶ ָֽ
ק־א ֶתם ע ָּמ ֶכָ֣ם א ָּשמות ַל ָּ
ָּל ֶ ִ֑כם הלא ַר ַ
11ו ַע ָּ ָ֣תה ש ָּמעוני ו ָּהשיבו ַהשביָּ ה א ֶ ֵ֥שר שבי ֶתם מאחי ֶ ִ֑כם כי ח ֵ֥רון
הוה עלי ֶ ָֽכם׃
ַאף־י ָּ

ס

וחנָּ ן ֶב ֶרכ ָּיָ֣הו
שי ב ָֽני־ ֶאפ ַרים עזַ ר ָּיהו ֶבן־י ָֽה ָּ
12וַ יָּ קמו אנָּ שים מ ָּרא ָ֣
ל־ה ָּבאים
ן־חד ָּלִ֑י ַע ַ
ן־שלם וַ ע ָּמ ָּׂשא ֶב ַ
ֶבן־משלמות ָֽויחזקיָּ הו ֶב ַ
ן־ה ָּצ ָּ ָֽבא׃
מ ַ
13וַ יאמ ָ֣רו ָּל ֶהם לא־ ָּתביאו ֶאת־ ַהשביָּ ה הנָּ ה כי ל ַאש ַמת יהָּוה ָּעלינו
ַא ֶ ָ֣תם אמרים לה ֵ֥סיף ַעל־ ַחטאתינו ו ַעל־ ַאש ָּמ ִ֑תינו ָֽכי־ ַר ָּבה ַאש ָּמה
ָּלנו וַ ח ֵ֥רון ָּאף ַעל־יׂש ָּר ָֽאל׃

ס

ל־ה ָּק ָּ ָֽהל׃
ת־הבזָּ ה לפנֵ֥י ַה ָּשרים ו ָּכ ַ
ת־השביָּ ה ו ֶא ַ
 14וַ יַ ע ָ֣זב ֶ ָֽה ָּחלוץ ֶא ַ
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15וַ יָּ ָ ָ֣קמו ָּהאנָּ שים א ֶשר־נקבו בשמות וַ יַ ח ָ֣זיקו ַבשביָּ ה ו ָּ ָֽכל־ ַמערמי ֶהם
ן־ה ָּש ָּלל וַ יַ לב ָ֣שום וַ יַ נעלום וַ יַ אכלום וַ יַ שקום וַ יסכום
הל ָ֣בישו מ ַ
יר־הת ָּמרים ָ֣א ֶצל
וַ ינַ הלום ַבחמרים ל ָּכל־כושל וַ יביאום יר ֵ֥חו ע ַ
יהם וַ יָּ שובו שמ ָֽרון׃
אח ֶ ִ֑

פ

ָּ 16ב ָ֣עת ַההיא ָּש ִ֞ ַלח ַה ֶמ ֶלְך ָּא ָּחז ַעל־ ַמל ֵ֥כי ַאשור ַלע ֵ֥זר ָֽלו׃
17ו ֵ֥עוד אדומים ָּ ִ֑באו וַ יַ ֵ֥כו ביהו ָּדה וַ ישבו־ ֶ ָֽשבי׃
18ופלש ָ֣תים ָּפשטו ב ָּערי ַהשפ ָּ ָ֣לה ו ַהנֶ גֶ ב ָֽליהו ָּדה ַ ָֽוילכדו
יה
נות ָּ
־הגדרות ו ֶאת־ׂשוכו וב ֶ
־איָּ לון ו ֶאת ַ
ֶאת־ ָֽבית־ ֶש ֶמש ו ֶאת ַ
יה וַ ישבו ָּ ָֽשם׃
יה ו ֶאת־גמזו ו ֶאת־בנ ֶ ִ֑ת ָּ
נות ָּ
ו ֶאת־תמ ָּ ָ֣נה וב ֶ
ָֽ 19כי־הכני ַע יהוָּ ה ֶאת־יהו ָּדה ַבעבור ָּא ָּ ָ֣חז ֶ ָֽמ ֶלְך־יׂש ָּר ִ֑אל כי הפר ַיע
יהוָֽה׃
ומ ֵ֥עול ַמ ַעל ַב ָּ
יהודה ָּ
ָֽב ָּ
21וַ יָּ ָ֣בא ָּע ָּליו תל ַ ֵ֥גת פלנ ֶא ֶסר ֶ ָ֣מ ֶלְך ַא ִ֑שור וַ ָּי ֵַ֥צר לו ו ֵ֥לא חזָּ ָֽקו׃
ת־בית ַה ֶמ ֶלְך ו ַה ָּש ִ֑רים וַ יתן ל ֶ ָ֣מ ֶלְך
ָֽ 21כי־ ָּח ַלק ָּא ָּחז ֶאת־בָ֣ית יהוָּ ה ו ֶא ֵ֥
ַאשור ו ֵ֥לא ל ֶעז ָּרה ָֽלו׃
יהוִ֑ה הוא ַה ֶ ֵ֥מ ֶלְך ָּא ָּ ָֽחז׃
וסף למ ָ֣עול ַב ָּ
22ובעת ָּהצָ֣ר לו וַ י ֶ
אמר כי ֱאֹלהי ַמל ָֽכי־א ָּרם ֵ֚הם
אֹלהי ַדר ֶמ ֶׂשק ַה ַמ ָ֣כים בו וַ י ֶ
23וַ יז ַבח ָֽל ָ֣
אותם ָּל ֶ ֵ֥הם אזַ ב ַח ויַ עז ִ֑רוני והם ָּ ָֽהיו־לֵ֥ ו ל ַהכשילו
ַמעז ָ֣רים ָּ
ול ָּכל־יׂש ָּר ָֽאל׃
ית־ה ֱאֹלהים
ית־ה ֱאֹלהים וַ י ַקצץ ֶאת־כלָ֣י ב ָּ ָֽ
24וַ יֶ ֱאסף ָּא ָּחז ֶאת־כלָ֣י ב ָּ ָֽ
ירוש ָּ ָֽלם׃
הוִ֑ה וַ יַ ַעׂש לו מזבחות ב ָּכל־פ ָּנה ב ָּ
ת־דל ָ֣תות בית־י ָּ
וַ יסגר ֶא ַ
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25וב ָּכל־עיר וָּ עיר ָֽליהו ָּדה ָּע ָּ ָׂ֣שה ָּבמות ל ַקטר ָֽלאֹל ָ֣הים אח ִ֑רים וַ יַ כעס
הוה ֱאֹל ֵ֥הי אב ָּ ָֽתיו׃
ֶאת־י ָּ
26ו ֶי ֶתר ד ָּב ָּריו ו ָּכל־ד ָּר ָּכיו ָּהראשנים ו ָּה ַאחרו ִ֑נים ה ָּ ָ֣נם כתובים ַעל־ ֵ֥ס ֶפר
הודה ויׂש ָּר ָֽאל׃
ַמל ָֽכי־י ָּ
וש ַלם ֵ֚כי ָ֣לא ֱהביאהו
27וַ יש ַכב ָּא ָּחז עם־אב ָּתיו ַוַָֽֽיקברהו ָּבעיר ב ָ֣יר ָּ
לקברי ַמלכָ֣י יׂש ָּר ִ֑אל וַ ימֹלְך יחזק ָּי ֵָֽ֥הו בנו ַתח ָּ ָֽתיו׃

פ

1 29יחזק ָּיָ֣הו ָּמ ַלְך ֶבן־ ֶעׂשרים ו ָּחמש ָּשנָּ ה ו ֶעׂשרים וָּ ת ַשע ָּשנָּ ה ָּמ ַלְך
שם אמו אב ָּיה ַבת־ז ַכר ָּיָֽהו׃
בירו ָּש ָּ ִ֑לם ו ָ֣
2וַ ַ ֵ֥י ַעׂש ַהיָּ ָּשר בעינָ֣י יהָּ ִ֑וה כ ֵ֥כל א ֶשר־ ָּע ָּׂשה ָּד ֵ֥ויד ָּא ָֽביו׃
ת־דל ֵ֥תות
ָ֣ 3הוא ַב ָּשנָּ ה ָּהראשונָּ ה ל ָּמלכו ַב ָ֣ח ֶדש ָּהראשון ָּפ ַתח ֶא ַ
הוה ַוַָֽֽי ַחז ָָֽקם׃
בית־י ָּ
4וַ יָּ ֵ֥בא ֶאת־ ַהכהנים ו ֶאת־ ַהלו ִ֑ים וַ יַ ָֽ ַאספם לר ֵ֥חוב ַהמז ָּ ָֽרח׃
5וַ ֵ֥יא ֶמר ָּל ֶהם ש ָּמ ָ֣עוני ַהלו ִ֑ים ַע ָּ ָ֣תה ָֽהת ַקדשו ו ַקדשו ֶאת־בית יהוָּ ה
ן־ה ָֽק ֶדש׃
־הנ ָּדה מ ַ
הוציאו ֶאת ַ
ֱאֹל ָ֣הי אבתי ֶכם ו ֵ֥
ָֽ 6כי־ ָּמעלָ֣ ו אבתינו ו ָּע ֵׂ֥שו ָּה ַרע בעי ֵ֥ני יהָּ ָֽוה־ ֱאֹלהינו וַ יַ ָֽ ַעז ִ֑בהו וַ יַ סבו
הוה וַ יתנו־ ָֽע ֶרף׃
פנ ֶיהם ממש ַ ֵ֥כן י ָּ
ת־הנרות וקט ֶרת ָ֣לא הק ִ֑טירו וע ָּלה
ָ֣ ַ 7גם ָּ ָֽסג ִ֞רו ַדל ָ֣תות ָּהאו ָּלם וַ י ַכבו ֶא ַ
א־ה ֱעלָ֣ ו ַבק ֶדש לאֹלהי יׂש ָּר ָֽאל׃
ל ֶ
8וַ יהי ֶ ָ֣ק ֶצף יהוָּ ה ַעל־יהו ָּדה וירו ָּש ָּ ִ֑לם וַ יתנם ל ַ ָֽזוע ָּה ל ַש ָּ ָ֣מה ולשר ָּקה
יכם׃
ַכא ֶשר ַא ֶ ֵ֥תם ראים בעינ ֶ ָֽ
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ל־זאת׃
ובנינו ובנותינו ונָּ שינו ַבשבי ַע ָֽ
9והנה נָּ פלֵ֥ ו אבותינו ֶב ָּ ִ֑ח ֶרב ָּ
ֹלהי יׂש ָּר ִ֑אל ויָּ ֵ֥שב מ ֶמנו ח ֵ֥רון
יהוה ֱא ָ֣
ַ 11ע ָּתה עם־ל ָּבבי לכ ָ֣רות ברית ַל ָּ
ַא ָֽפו׃
י־ב ִֶ֞כם ָּב ַ ָ֣חר יהוָּ ה ַלעמד ל ָּפנָּ יו ל ָּ ָ֣שרתו ולהיֵ֥ ות
ָּ 11בנַ י ַע ָּתה ַאל־ת ָּשלִ֑ ו ָֽכ ָּ
ומקט ָֽרים׃
לו מ ָּשר ֵ֥תים ַ

ס

12וַ יָּ ָ ָ֣קמו ַהלוים ַ ָ֣מ ַחת ֶבן־ע ָּמ ִַׂ֞שי ויו ָ֣אל ֶבן־עזַ ריָּ הו מן־בנָ֣י ַהק ָּהתי
יואח
ן־ה ָ֣גַֽרשני ָּ
ן־עבדי וַ עזַ ריָּ הו ֶבן־י ַה ֶלל ִ֑אל ומ ַ
ומן־בנָ֣י מ ָּררי ֵ֚קיש ֶב ַ
־יואח׃
ֶבן־ז ָּמה וע ֶדן ֶבן ָּ ָֽ
ומ ַתנָּיָֽהו׃
ואל ומן־בנָ֣י ָּא ָּסף ז ַכר ָּיהו ַ
יצ ָּפן שמרי ויע ִ֑
13ומן־בני ֱא ָ֣ל ָּ
14ומן־ב ֵ֥ני הי ָּמן יחו ָ֣אל ושמ ִ֑עי

ס

ס

יאל׃
ומן־בנָ֣י ידותון ש ַ ָֽמע ָּיה ועז ָֽ

15וַ ַ ָֽי ַאספו ֶאת־אחי ֶהם וַ ָֽית ַקדשו וַ יָּ ֵ֥באו כמצוַ ת־ ַה ֶמ ֶלְך בדב ָ֣רי יהָּ ִ֑וה
הוה׃
ל ַטהר ֵ֥בית י ָּ ָֽ
16וַ יָּ ָ֣באו ַהכהנים לפ ָ֣ני ָּמה בית־יהוָּ ה ל ַטהר וַ יוציאו את ָּכל־ ַהטמ ָּאה
הוציא
הוה ַוַָֽֽי ַקבלו ַהלוים ל ֵ֥
א ֶשר ָּ ָֽמצאו בהי ַ ָ֣כל יהוָּ ה ַלח ַצר ָ֣בית י ָּ ִ֑
וצה׃
ל ַ ָֽנ ַחל־קדרון ָֽח ָּ
מונָ֣ה ַלח ֶדש ָּ ֵ֚באו
17וַ יָּ חלו ב ֶא ִָּ֞חד ַל ָ֣ח ֶדש ָּהראשון ל ַקדש וביום ש ָּ
מונִ֑ה וביום ש ָּ ֵ֥שה ָּע ָּׂשר
יָּמים ש ָּ
הוה ל ָ֣
אולָ֣ם יהוָּ ה וַ י ַקד ֵ֥שו ֶאת־בית־י ָּ
ל ָּ
ַל ֵ֥ח ֶדש ָּהראשון כ ָֽלו׃

ס

18וַ יָּ בואו פני ָּמה ֶאל־חזק ָּיָ֣הו ַה ֶמ ֶלְך וַ ָ֣יאמרו ט ַהרנו ֶאת־ ָּכל־ ָ֣בית יהָּ ִ֑וה
ת־כל־כ ָּ ָֽליו׃
ת־כל־כ ָּליו ו ֶאת־של ַ ֵ֥חן ַ ָֽה ַמע ֶר ֶכת ו ֶא ָּ
עולה ו ֶא ָּ
ֶאת ־מז ַבח ָּה ָּ
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שר הזני ַח ַה ֶמ ֶלְך ָּא ָּחז ב ַמלכותו ב ַמעלו ה ַ ָ֣כנו
19ו ָ֣את ָּכל־ ַהכלים א ֶ ָ֣
הוה׃
והק ָּ ִ֑דשנו והנָּ ם לפני מז ַ ֵ֥בח י ָּ ָֽ

ס

הוָֽה׃
21וַ יַ שכם יחזק ָּיָ֣הו ַה ֶמ ֶלְך וַ יֶ ֱאסף את ָּׂש ָ֣רי ָּה ִ֑עיר וַ ַי ַעל ֵ֥בית י ָּ
21וַ יָּ ָ֣ביאו ָּפרים־שב ָּעה ואילים שב ָּעה וכ ָּב ָׂ֣שים שב ָּעה וצפירי עזים
אמר לבני
הודה וַ י ֶ
ל־המק ָּדש ו ַעל־י ָּ ִ֑
ל־ה ַממ ָּל ָּ ֵ֥כה ו ַע ַ
שב ָּעה ל ַח ָּטאת ַע ַ
הוָֽה׃
ַאהרן ַה ָ֣כהנים ל ַהעלות ַעל־מז ַ ֵ֥בח י ָּ
ַ22וַָֽֽישחטו ַה ָּב ָּקר וַ י ַקבלו ַה ָֽכהנים ֶאת־ ַה ָּדם ַוַָֽֽיזרקו ַהמז ִ֑ב ָּחה וַ ישח ָ֣טו
ָּהאלים וַ יזרקו ַה ָּדם ַהמזב ָּחה ַוַָֽֽישחטו ַהכ ָּבׂשים וַ יזר ֵ֥קו ַה ָּדם
ַהמז ָֽב ָּחה׃
23וַ יַ גישו ֶאת־ׂשעי ָ֣רי ַ ָֽה ַח ָּטאת לפ ֵ֥ני ַה ֶמ ֶלְך ו ַה ָּק ָּ ִ֑הל וַ יסמ ֵ֥כו ידי ֶהם
יהם׃
על ֶ ָֽ
24וַ יש ָּחטום ַה ָ֣כהנים ַוַָֽֽי ַחטאו ֶאת־ ָּד ָּמם ַהמזב ָּחה ל ַכפר
עולה ו ַה ַח ָּ ָֽטאת׃
ל־כל־יׂש ָּר ִ֑אל כי ל ָּכל־יׂש ָּראל ָּא ַ ָ֣מר ַה ֶמ ֶלְך ָּה ָּ
ַע ָּ
25וַ ַ ָֽיעמד ֶאת־ ַהלוים ָ֣בית יהוָּ ה במצל ַתים בנ ָּב ָ֣לים ובכנרות במצַ ֵ֥ות
יאיו׃
הוה ַהמצָּוה ביַ ד־נב ָּ ָֽ
ָֽה־ה ֶמ ֶלְך ונָּ ָּ ָ֣תן ַהנָּ ִ֑ביא כי ביַ ד־י ָּ
ָּדויד ו ָּ ֵ֥גד חז ַ
26וַ ַ ָֽי ַעמדו ַהלוים בכ ָ֣לי ָּדויד ו ַהכהנים ַבחצצ ָֽרות׃

ס

ס

27וַ יא ֶמר חזקיָּ הו ל ַהעלֵ֥ ות ָּהע ָּלה ל ַהמז ִ֑ב ַח וב ִ֞עת ה ָ֣חל ָּ ָֽהעו ָּלה החל
שיר־יהוָּ ה ו ַהח ָ֣צצרות ו ַעל־ידי כלי ָּד ֵ֥ויד ֶ ָֽמ ֶלְך־יׂש ָּר ָֽאל׃
28ו ָּכל־ ַה ָּק ָּהל ָֽמש ַתחוים ו ַה ָ֣שיר משורר ו ַהחצצרות ַמחצצ ִ֑רים ַהכל
ַעד לכלֵ֥ ות ָּהע ָּ ָֽלה׃
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29וכ ַכלות ל ַהעלִ֑ ות ָּכרעו ַה ֶמ ֶלְך ו ָּ ָֽכל־ ַהנמצ ֵ֥אים אתו וַ ָֽיש ַתחוָֽ ו׃
31וַ יא ֶמר יחזקיָּ הו ַה ֶמ ֶלְך ו ַה ָּשרים ַללוים ל ַהלל ַ ָֽליהוָּ ה בדב ֵ֥רי ָּדויד
ו ָּא ָּ ָ֣סף ַהח ֶזִ֑ה ַוַָֽֽי ַהללו ַעד־לׂשמ ָּחה ַוַָֽֽיקדו וַ ָֽיש ַתחוָֽ ו׃

פ

אתם יֶ ד ֶכם ַליהוָּ ה גשו ו ָּהביאו ז ָּב ֵ֥חים
31וַ יַ ַען יחזקיָּ הו וַ יא ֶמר ַע ָּתה מל ֶ
הוִ֑ה וַ יָּביאו ַה ָּק ָּהל ז ָּב ָ֣חים ותודות ו ָּכל־נ ֵ֥דיב לב ע ָֽלות׃
ותודות לבָ֣ית י ָּ
שר ה ָ֣ביאו ַה ָּק ָּהל ָּבָ ָּ ָ֣קר שבעים אי ֵ֥לים מ ָּאה
32וַ י ִ֞הי מס ַ ָ֣פר ָּהע ָּלה א ֶ ָ֣
ל־א ֶלה׃
יהוה ָּכ ָֽ
אתים לע ָּ ֵ֥לה ַל ָּ
כ ָּב ָׂ֣שים ָּמ ָּ ִ֑
שש מאות וצאן שֹלֵ֥ ֶשת א ָּל ָֽפים׃
ָֽ 33ו ַה ֳק ָּד ִ֑שים ָּב ָּקר ָ֣
ַ 34רק ַה ָֽכהנים ָּהיָ֣ ו למ ָּעט ו ָ֣לא יָּ ָֽ כלו ל ַהפשיט ֶאת־ ָּכל־ ָּהעלִ֑ ות ַוַָֽֽי ַחז ִ֞קום
אכה ו ַ ָ֣עד ית ַקד ָ֣שו ַה ָֽכהנים כי ַהלוים
יהם ַהלוים ַעד־כלות ַהמ ָּל ָּ
אח ֶ ָ֣
יש ָ֣רי ל ָּבב להת ַקדש ָֽמ ַהכה ָֽנים׃
35וגַ ם־ע ָּלה ָּלרב ב ֶחלבי ַהש ָּלמים ו ַבנ ָּסכים ָּלע ָּ ִ֑לה וַ תכון עבו ַ ֵ֥דת
הוה׃
בית־י ָּ ָֽ
36וַ יׂש ַמח יחזקיָּ הו ו ָּכל־ ָּה ָּעם ַעל ַהה ֵ֥כין ָּה ֱאֹלהים ָּל ָּ ִ֑עם ֵ֥כי בפתאם ָּה ָּיֵ֥ה
ַה ָּד ָּ ָֽבר׃

פ

1 30וַ יש ַלח יחזקיָּ הו ַעל־ ָּכל־יׂש ָּר ָ֣אל ָֽויהו ָּדה ו ַ ָֽגם־אגרות ָּכ ַתב
יהוה
ירוש ָּ ִ֑לם ַלע ָׂ֣שות ֶפ ַסח ַל ָּ
הוה ָֽב ָּ
ל־אפ ַ ָ֣רים ומנַ ֶשה ָּל ֵ֥בוא לבית־י ָּ
ַע ֶ
ֱאֹל ֵ֥הי יׂש ָּר ָֽאל׃
2וַ יוָּ ַעץ ַה ֶמ ֶלְך ו ָּׂש ָּריו ו ָּכל־ ַה ָּק ָּהל בירו ָּש ָּ ִ֑לם ַלע ֵׂ֥שות ַה ֶפ ַסח ַב ֵ֥ח ֶדש
ַהש ָֽני׃
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ָ֣ 3כי לא יָּ כלו ַלעׂשתו ָּבעָ֣ת ַה ִ֑היא כי ַהכהנים ָֽלא־הת ַקד ָ֣שו ל ַמ ַדי
ירוש ָּ ָֽלם׃
ו ָּה ָּעם לא־נֶ ֶאספו ָֽל ָּ
4וַ יי ַ ֵ֥שר ַה ָּד ָּבר בעי ָ֣ני ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך ובעיני ָּכל־ ַה ָּק ָּ ָֽהל׃
ש ַבע ו ַעד־ ָּדן ָּל ִ֞בוא
5וַ ַ ָֽיע ָ֣מידו ָּד ָּבר ל ַהעביר קול ב ָּכל־יׂש ָּראל מב ָֽאר־ ֶ ָ֣
ַלע ֵׂ֥שות ֶפ ַסח ַליהָּ ֵ֥וה ֱאֹל ָֽהי־יׂש ָּראל בירו ָּש ָּ ִ֑לם ָ֣כי ֵ֥לא ָּלרב ָּעׂשו
ַכ ָּכ ָֽתוב׃
6וַ ילכו ָּה ָּרצים ָּ ָֽבאגרות מיַ ד ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך ו ָּׂש ָּריו ב ָּכל־יׂש ָּראל ָֽויהו ָּדה
אמר בנָ֣י יׂש ָּראל שובו ֶאל־יהוָּ ה ֱאֹלהי ַאב ָּר ָּהם
וכמצַ ֵ֥ות ַה ֶמ ֶלְך ל ִ֑
יטה ַהנש ֶ ָ֣א ֶרת ָּל ֶכם מ ַכף ַמל ֵ֥כי ַא ָֽשור׃
ל־הפל ָּ
יצ ָּ ָ֣חק ויׂש ָּראל ויָּ שב ֶא ַ
שר ָּמעלו ַביהָּוה ֱאֹל ָ֣הי אבותי ֶ ִ֑הם
7ו ַאל־ ָֽתהיו ַכא ָֽבותי ֶכם ו ַ ָ֣כאחי ֶכם א ֶ ָ֣
וַ יתנָ֣ם ל ַש ָּמה ַכא ֶשר ַא ֶ ֵ֥תם ר ָֽאים׃
ַ 8ע ָּתה ַאל־ ַתק ֵ֥שו ָּערפ ֶכם ַכאבותי ֶ ִ֑כם תנו־יָּ ָ֣ד ַליהוָּ ה ובאו למק ָּדשו
יכם ויָּ ֵ֥שב מ ֶכם ח ֵ֥רון ַא ָֽפו׃
הוָ֣ה ֱאֹלה ֶ
עולם ועבדו ֶאת־י ָּ
שר הק ָ֣דיש ל ָּ
א ֶ ָ֣
יהם ו ָּלשוב
יכם ובנ ֶיכם ל ַרחמים לפנָ֣י ָֽשוב ֶ
ָ֣ 9כי בשוב ִֶ֞כם ַעל־יהוָּ ה אח ֶ
יכם ולא־יָּ סיר ָּפנים מ ֶכם
הוָ֣ה ֱאֹלה ֶ
י־חנון ו ַרחום י ָּ
ָּל ָּ ָ֣א ֶרץ ַה ִ֑זאת ָֽכ ַ
ם־תשובו א ָּ ָֽליו׃
א ָּ

פ

11וַ ָֽיהיו ָּה ָּרצים עברים מעיר׀ ָּלעיר ב ֶ ָֽא ֶרץ־ ֶאפ ַ ֵ֥רים ומנַ ֶשה ו ַעד־זבלִ֑ ון
ומלעגים ָּ ָֽבם׃
יהם ַ
וַ יָֽהיו ַמׂשחי ָָ֣קים על ֶ
ירוש ָּ ָֽלם׃
ַ 11אְך־אנָּ שים מ ָּא ֵ֥שר ומנַ ֶשה ומזבלִ֑ ון ָֽנכנעו וַ יָּבאו ל ָּ
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ָ֣ ַ 12גם ביהו ָּדה ָּ ָֽהי ָּתה ַיָ֣ד ָּה ֱאֹלהים ָּל ֵ֥תת ָּל ֶהם ָ֣לב ֶא ָּ ִ֑חד ַלע ִׂ֞שות מצַ ֵ֥ות
הוָֽה׃
ַה ֶמ ֶלְך ו ַה ָּשרים בד ַ ֵ֥בר י ָּ
13וַ ָֽי ָּאספו ירו ָּש ַלם ַעם־ ָּרב ַלעׂשות ֶאת־ ַ ֵ֥חג ַה ַמצות ַב ָ֣ח ֶדש ַהש ִ֑ני ָּק ָּהל
ָּל ֵ֥רב מ ָֽאד׃
14וַ יָּ קמו וַ יָּ סירו ֶאת־ ַ ָֽהמזבחות א ֶשר בירו ָּש ָּ ִ֑לם ואת ָּכל־ ַ ָֽהמ ַקטרות
הסירו וַ יַ שליכו ל ַנ ֵַ֥חל קד ָֽרון׃
15וַ ישח ָ֣טו ַה ֶפ ַסח ב ַאר ָּב ָּ ֵ֥עה ָּע ָּׂשר ַל ָ֣ח ֶדש ַהש ִ֑ני ו ַהכהנים ו ַהלוים
הוָֽה׃
יָּביאו עלות ֵ֥בית י ָּ
נכלמו וַ יָֽת ַקדשו וַ ֵ֥
שה איש־ ָּה ֱאֹל ִ֑הים ַה ָֽכהנים
16וַ ַ ָֽי ַעמדו ַעל־ ָּעמ ָּדם כמש ָּפ ָּטם כתו ַרת מ ֶ ָ֣
ת־ה ָּדם מ ַיד ַהלויָֽם׃
זר ָָ֣קים ֶא ַ
שר לא־הת ַק ָּ ִ֑דשו ו ַהלו ִ֞ים ַעל־שחי ַ ָ֣טת ַהפ ָּסחים
17כי־ ַר ַ ֵ֥בת ַב ָּק ָּהל א ֶ ָ֣
יהוה׃
לכל ָ֣לא ָּטהור ל ַהקדיש ַל ָּ ָֽ
ָ֣ 18כי ַמר ָ֣בית ָּה ָּעם ַר ַבת ָֽמ ֶאפ ַרים ומנַ ֶשה י ָּשש ָּכר וזבלון ָ֣לא ה ֶט ָּהרו
יהם לאמר
־ה ֶפ ַסח ב ָ֣לא ַכ ָּכ ִ֑תוב כי הת ַפלל יחזקיָּ הו על ֶ
י־אכלֵ֥ ו ֶאת ַ
ָֽכ ָּ
יהָּ ֵ֥וה ַהטוב י ַכ ֵ֥פר ב ַ ָֽעד׃
ָּ 19כל־ל ָּב ָ֣בו הכין לדרוש ָּה ֱאֹל ֵ֥הים׀ יהָּוה ֱאֹל ָ֣הי אבו ָּ ִ֑תיו ולא כ ָּט ֳה ַ ֵ֥רת
ַה ָֽק ֶדש׃

ס

21וַ יש ַמע יהוָּ ה ֶאל־יחזקיָּ הו וַ יר ָּפא ֶאת־ ָּה ָּ ָֽעם׃
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21וַ יַ ע ָׂ֣שו ב ָֽני־יׂש ָּראל ַהנמצאים בירו ָּש ַלם ֶאת־ ַחג ַה ַמצות שב ַ ֵ֥עת יָּ מים
בׂשמ ָּ ָ֣חה גדו ָּ ִ֑לה וָֽ מ ַהל ָ֣לים ַליהוָּ ה יָ֣ ום׀ ביִ֞ ום ַהלוים ו ַהכהנים בכלי־עז
יהוָֽה׃
ַל ָּ

ס

22וַ י ַד ָ֣בר יחזקיָּ הו ַעל־לב ָּכל־ ַהלוים ַה ַמׂשכי ֵ֥לים ָֽׂש ֶכל־טוב ַליהָּ ִ֑וה
ת־המועד שב ַעָ֣ת ַהיָּ מים מזַ בחים זב ָ֣חי ש ָּלמים ומתוַ דים
וַ יאכלו ֶא ַ
יהם׃
ֹלהי אבות ֶ ָֽ
יהוה ֱא ֵ֥
ַל ָּ

ס

23וַ יָּ ָֽועצו ָּכל־ ַה ָּק ָּהל ַלעׂשות שב ַ ֵ֥עת יָּ מים אח ִ֑רים וַ יַ ָֽ ע ֵׂ֥שו שב ַעת־יָּ מים
ׂשמ ָּ ָֽחה׃
ָ֣ 24כי חזק ָּיָ֣הו ֶ ָֽמ ֶלְך־יהו ָּדה הרים ַל ָּק ָּהל ֶ ָ֣א ֶלף ָּפרים ושב ַ ָ֣עת א ָּל ָ֣פים צאן
ס

ׂש ֶרת א ָּל ִ֑פים וַ ָֽית ַקד ֵ֥שו
ו ַה ָּש ִ֞רים הרימו ַל ָּק ָּהל ָּפ ָ֣רים ֶא ֶלף וצאן ע ֶ ָ֣

כהנים ָּל ָֽרב׃
ַ25וַָֽֽיׂשמ ָ֣חו׀ ָּכל־ק ַ ָ֣הל יהו ָּדה ו ַהכהנים ו ַהלוים ו ָּכל־ ַה ָּק ָּהל ַה ָּב ָ֣אים
יהודה׃
מיׂש ָּר ִ֑אל ו ַהגרים ַה ָּבאים מ ֶ ָ֣א ֶרץ יׂש ָּראל ו ַהיושבים ב ָּ ָֽ
26וַ ת ֵ֥הי ׂשמ ָּ ָֽחה־גדו ָּלה ָֽבירו ָּש ָּ ִ֑לם כי מי ִ֞מי שֹלמה ֶבן־ ָּדויד ֶ ָ֣מ ֶלְך יׂש ָּראל
ירוש ָּ ָֽלם׃
ֵ֥לא ָּכזאת ב ָּ

ס

קולִ֑ם וַ ָּתבוא
ת־ה ָּעם וַ י ָּש ַמע ב ָּ
27וַ יָּ קמו ַהכהנים ַהלוים וַ י ָּבר ָ֣כו ֶא ָּ
תפ ָּל ָּתם למ ֵ֥עון ָּקדשו ַל ָּש ָּ ָֽמים׃

פ

1 31וכ ַכלָ֣ ות ָּכל־זאת יָּ צאו ָּכל־יׂש ָּר ֵ֥אל ַ ָֽהנמצאים ל ָּע ָ֣רי יהו ָּדה
־המזב ִ֞חת
־ה ָּבמות ו ֶאת ַ ָֽ
וַ י ַשב ָ֣רו ַה ַמצ ָ֣בות וַ יגַ ד ָ֣עו ָּהאשרים וַ ינַ ת ָ֣צו ֶאת ַ

1997

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

הודה ובניָּ מן וב ֶאפ ַ ֵ֥רים ומנַ ֶשה ַעד־ל ַכ ִ֑לה וַ יָּ שובו ָּכל־בני
מ ָּכל־י ָּ
יהם׃
יׂש ָּראל ֵ֥איש ַלאחזָּ תו ל ָּער ֶ ָֽ

ס

2וַ יַ ע ָ֣מד יחזקיָּ הו ֶאת־ ַמחל ָ֣קות ַהכה ָ֣נים ו ַהלוים ַ ָֽעל־ ַמחלקו ִָּ֞תם ָ֣איש׀
כ ָ֣פי עב ָּדתו ַלכהנים ו ַללוים לע ָּלה ולש ָּל ִ֑מים ל ָּשרת ולה ָ֣דות ול ַהלל
הוָֽה׃
ב ַשערי ַמחנֵ֥ ות י ָּ

ס

3ומנָּ ת ַה ֶמ ֶלְך מן־רכושו ָּלעלות לעלות ַה ָ֣ב ֶקר ו ָּה ֶע ֶרב ו ָּ ָ֣העלות
הוָֽה׃
תורת י ָּ
ַל ַש ָּבתות ו ֶל ֳח ָּד ָ֣שים ו ַלמע ִ֑דים ַכ ָּכתוב ב ַ ֵ֥
4וַ יא ֶמר ָּל ָּעם ליוש ָ֣בי ירו ָּש ַלם ָּלתת מ ָּ ֵ֥נת ַהכהנים ו ַהלו ִ֑ים ל ַ ֵ֥מ ַען יֶ ֶחזקו
הוָֽה׃
בתו ַ ֵ֥רת י ָּ
אשית ָּדגָּ ן תירוש ויצ ָּהר וד ַבש
5וכפ ָ֣רץ ַה ָּד ָּבר הרבו בנָֽי־יׂש ָּראל ר ָ֣
ומע ַ ֵׂ֥שר ַהכל ָּלרב ה ָֽביאו׃
בואת ָּׂש ֶ ִ֑דה ַ
וכל ת ַ ָ֣
הודה גַ ם־הם ַמע ַׂשר ָּב ָּקר
יהודה ַהיָֽ ושבים ב ָּע ָ֣רי י ָּ
6ובני יׂש ָּר ָ֣אל ָֽו ָּ
יהם הביאו ַוַָֽֽיתנו
יהוָ֣ה ֱאֹלה ֶ ִ֑
ׂשר ָּ ָֽק ָּדשים ַהמק ָּדשים ַל ָּ
ומע ַ ָ֣
וָּ צאן ַ
ער ֵ֥מות ער ָֽמות׃

ס

וב ֵ֥ח ֶדש ַהשביעי כ ָֽלו׃
ַ 7בח ֶדש ַהשלשי ה ֵ֥חלו ָּהערמות לי ִ֑סוד ַ

ס

8וַ יָּ באו יחזק ָּיָ֣הו ו ַה ָּשרים וַ יראו ֶאת־ ָּהער ִ֑מות ַוַָֽֽי ָּברכו ֶאת־יהוָּ ה ואת
ַע ֵ֥מו יׂש ָּר ָֽאל׃

פ

9וַ יד ָ֣רש יחזקיָּ הו ַעל־ ַה ָֽכהנים ו ַהלוים ַעל־ ָּהער ָֽמות׃
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11וַ ָ֣יא ֶמר א ָּליו עזַ ר ָּיהו ַהכהן ָּהראש ל ָ֣בית ָּצ ִ֑דוק וַ יא ֶמר מ ָּהחל
ד־לרוב כי יהוָּ ה
ַהתרו ָּמה ָּל ָ֣ביא בית־יהוָּ ה ָּאכול ו ָּׂשב ַוע והותר ַע ָּ
ת־ה ָּה ֵ֥מון ַה ֶזָֽה׃
נותר ֶא ֶ
ת־עמו ו ַה ָּ
ב ַ ָ֣רְך ֶא ַ

ס

11וַ ָ֣יא ֶמר יחזקיָּ הו ל ָּהכין ל ָּשכות ב ֵ֥בית יהָּוה וַ יָּ ָֽכינו׃
מונִ֑ה וַ על ֶיהם נָּ גיד
12וַ יָּ ביאו ֶאת־ ַהתרו ָּמה ו ַ ָֽה ַמעׂשר ו ַה ֳק ָּדשים ֶב ֱא ָּ
ָּ ָֽכונַ נָּיָ֣הו ַהלוי ושמ ֵ֥עי ָּאחיהו מש ֶנָֽה׃
יאל ויס ַמכיָּ הו
ָֽ 13ויחיאל וַ עזַ זיָּ הו ונַ ַחת וַ ע ָּׂשהאל ָֽוירימות ויוזָּ ָּבד וֶ ֱאל ָ֣
ַומ ַחת ובנָּ ָּיִ֑הו פקידים מיַ ד ָּ ָֽכונַ ניָּ הו ושמ ָ֣עי ָּאחיו במפ ַקד יחזק ָּיָ֣הו
ֹלהים׃
ית־ה ֱא ָֽ
ַה ֶמ ֶלְך וַ עזַ ר ָּיהו נגֵ֥יד ב ָּ
14וקורא ֶבן־ימ ָּנה ַהלוי ַהשו ָ֣ער ַלמז ָּר ָּחה ַעל נד ָ֣בות ָּה ֱאֹל ִ֑הים ָּלתת
רומת יהוָּ ה ו ָּקדשי ַה ֳק ָּד ָֽשים׃
ת ַ ָ֣
15ו ַעל־יָּ דו ָ֣ע ֶדן ומניָּמן ויש ַוע וָֽ ש ַ ָֽמעיָּ הו א ַמר ָּיהו וש ַכניָּ הו ב ָּע ֵ֥רי
יהם ב ַמחלקות ַכגָּ דול ַכ ָּק ָּ ָֽטן׃
מונִ֑ה ָּלתת ַלאח ֶ
ַהכהנים ֶב ֱא ָּ
ל־ה ָּ ֵ֥בא
16מל ִַ֞בד התיַ ח ָּ ָׂ֣שם לז ָּכרים מ ֶבן ָּשלוש ָּשנים ול ַמע ָּלה ל ָּכ ַ
יהם׃
רותם כ ַמחלקות ֶ ָֽ
יומו ַלע ָ֣ב ָּוד ָּתם במשמ ָּ
הוה לד ַבר־יָ֣ ום ב ִ֑
לבית־י ָּ
יהם ו ַהלוים מ ֶבן ֶעׂש ֵ֥רים ָּש ָּנה
17ואת התיַ חׂש ַהכהנים לבָ֣ית אבות ֶ
יהם׃
ול ָּ ִ֑מע ָּלה במשמרות ֶיהם ב ַמחלקות ֶ ָֽ
ל־ק ָּ ִ֑הל ֵ֥כי
יהם ובנות ֶיהם ל ָּכ ָּ
18ולהתיַ חׂש ב ָּכל־ ַט ָּפם נש ֶיהם ובנ ֶ ֵ֥
־ק ֶדש׃
ֶב ֱאמונָּ ָּתם ית ַקדשו ָֽ
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ל־עיר וָּ עיר אנָּ שים
יהם ב ָּכ ָ֣
19ולבני ַאהרן ַהכהנים בׂשדי מג ַרש ָּער ֶ
א ֶ ֵ֥שר נקבו בש ִ֑מות ָּל ָ֣תת ָּמנות ל ָּכל־זָּ ָּכר ַב ָ֣כהנים ול ָּכל־התיַ חׂש
ַבלויָֽם׃
21וַ ַי ַעׂש ָּכזאת יחזק ָּיהו ב ָּכל־יהו ָּ ִ֑דה וַ יַ ַעׂש ַהטוב ו ַהיָּ ָּשר ו ָּ ָ֣ה ֱא ֶמת לפני
ֹלהיו׃
הוֵ֥ה ֱא ָּ ָֽ
י ָּ
21וב ָּ ָֽכל־ ַמע ִֶׂ֞שה א ֶשר־ה ָ֣חל׀ ַבעבו ַ ָ֣דת בית־ ָּה ֱאֹלהים ו ַבתו ָּרה ו ַבמצוָּ ה
אֹלהיו ב ָּכל־ל ָּב ֵ֥בו ָּע ָּׂשה והצ ָֽל ַיח׃
לדרש ָֽל ָּ ִ֑

פ

ַ 1 32אחרי ַהד ָּברים ו ָּה ֱא ֶמת ָּהא ֶלה ָּבא ַסנח ָ֣ריב ֶ ָֽמ ֶלְך־ ַא ִ֑שור וַ יָּ ָ֣בא
אמר לבק ָּ ֵ֥עם א ָּ ָֽליו׃
ל־ה ָּע ָ֣רים ַהבצרות וַ י ֶ
יהודה וַ י ַחן ַע ֶ
ָֽב ָּ
2וַ יַ רא יחזקיָּ הו כי־ ָּבא ַסנח ִ֑ריב ו ָּפנָּ יו ַלמל ָּח ָּמה ַעל־ירו ָּש ָּ ָֽלם׃
3וַ יוָּ ַעץ עם־ ָּׂש ָּריו וגב ָּריו לסתום ֶאת־מי ָ֣מי ָּהעיָּ נות א ֶשר מ ָ֣חוץ ָּל ִ֑עיר
ַוַָֽֽיַ עז ָֽרוהו׃
שוטף
ת־ה ַנ ַחל ַה ֵ֥
־ה ַמעיָּ נות ו ֶא ַ
4וַ י ָּקב ָ֣צו ַעם־ ָּרב ַוַָֽֽיסתמו ֶאת־ ָּכל ַ
ומצאו ַ ֵ֥מים ַר ָֽבים׃
אמר ָּל ָּמה יָּבואו ַמלכָ֣י ַאשור ָּ
תוְך־ה ָּא ֶרץ ל ִ֑
ָּ
ב
וצה
ל־המג ָּדלות ו ַלח ָּ
רוצה וַ ַי ַָ֣על ַע ַ
חומה ַהפ ָּ
ל־ה ָּ
ת־כ ַ
5וַ ית ַחזַ ק וַ י ֶבן ֶא ָּ
ומגנָֽים׃
ת־המלוא ָ֣עיר ָּדוִ֑יד וַ יַ ֵַ֥עׂש ֶש ַלח ָּלרב ָּ
חומה ַא ֶח ֶרת וַ י ַחזֵ֥ק ֶא ַ
ַה ָּ ָ֣
6וַ יתן ָּׂש ֵ֥רי מל ָּחמות ַעל־ ָּה ָּ ִ֑עם וַ יקב ָ֣צם א ָּליו ֶאל־רחוב ַ ָ֣ש ַער ָּהעיר
אמר׃
וַ י ַד ֵ֥בר ַעל־ל ָּב ָּבם ל ָֽ
7חז ָ֣קו ואמצו ַאל־ ָֽתיר ָ֣או ו ַאל־ת ַחתו מפני ֶ ָ֣מ ֶלְך ַאשור ומלפני
ל־ה ָּה ָ֣מון א ֶשר־ע ִ֑מו ָֽכי־ע ָּ ֵ֥מנו ַרב מע ָֽמו׃
ָּכ ֶ
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8עמו ז ָ֣רו ַע ָּב ָּׂשר וע ָּמנו יהָּוה ֱאֹלהינו ל ָּעזרנו ולה ָּלחם מלחמ ִ֑תנו
הודה׃
וַ י ָּסמ ָ֣כו ָּה ָּעם ַעל־דברי יחזק ָּ ֵ֥יהו ֶ ָֽמ ֶלְך־י ָּ ָֽ

פ

ָ֣ ַ 9א ַחר זֶ ה ָּש ַלח ַסנחריב ֶ ָֽמ ֶלְך־ ַאשור ע ָּב ָּדיו י ָ֣רו ָּש ַלי ָּמה והוא
הודה
ל־כל־י ָּ
הודה ו ַע ָּ
ל־ממ ַשלתו ע ִ֑מו ַעל־יחזקיָּ הו ֶ ָ֣מ ֶלְך י ָּ
ַעל־ ָּלכיש ו ָּכ ֶ
אמר׃
ירוש ַלם ל ָֽ
א ֶ ֵ֥שר ב ָּ
ָ֣ 11כה ָּא ַמר ַסנחריב ֶ ָ֣מ ֶלְך ַא ִ֑שור ַעל־ ָּמה ַא ֶ ָ֣תם בטחים ויש ֵ֥בים ב ָּמצור
ירוש ָּ ָֽלם׃
ב ָּ
11הלא יחזקיָּ הו ַמ ָ֣סית ֶאת ֶכם ָּל ָ֣תת ֶאת ֶכם ָּלמות ב ָּר ָּ ֵ֥עב וב ָּצ ָּמא
הוה ֱאֹלהינו יַ צילנו מ ַכף ֶ ֵ֥מ ֶלְך ַא ָֽשור׃
אמר י ָּ ָ֣
ל ִ֑
12הלא־הוא יחזקיָּ הו ה ֵ֥סיר ֶאת־ ָּבמ ָּתיו ו ֶאת־מזבח ָּ ִ֑תיו וַ יא ֶמר ָֽליהו ָּדה
ו ָֽלירו ָּש ַלם לאמר לפני מזב ַח ֶא ָּחד ָֽתש ַתחוו ו ָּע ָּ ֵ֥ליו ַתק ָֽטירו׃
13ה ָ֣לא תדעו ֶמה ָּעׂשיתי א ָ֣ני וַ אבו ַתי לכל ַע ָ֣מי ָּהא ָּר ִ֑צות היָּ ָ֣כול יָּ ָֽ כלו
־אר ָּצם מיָּ ָֽדי׃
ֱאֹלהי גוי ָ֣ ָּהא ָּרצות ל ַה ֵ֥ציל ֶאת ַ
שר יָּ כול ל ַה ֵ֥ציל
שר ֶה ֱח ָ֣רימו אבו ַתי א ֶ ָ֣
14מי ָֽב ָּכל־ ֱאֹל ִ֞הי ַהגוים ָּהא ֶלה א ֶ ָ֣
ֶאת־ ַעמו מיָּ ִ֑די כי יו ַכל ֱאֹלָ֣ הי ֶכם ל ַה ֵ֥ציל ֶאת ֶכם מיָּ ָֽדי׃
15ו ַע ָּתה ַאל־יַ שיא ֶאת ֶכם חזקיָּ הו ו ַאל־יַ סית ֶאת ֶ ָ֣כם ָּכזאת
וממ ָּל ָּכה ל ַה ֵ֥ציל ַעמו
ו ַאל־ ַתא ָ֣מינו לו כי־ ָ֣לא יו ַכל ָּכל־ ֱאלו ַה ָּכל־גָ֣ וי ַ
יכם לא־יַ ֵ֥צילו ֶאת ֶכם מיָּ ָֽדי׃
בותי ַ ֵ֚אף ָ֣כי ֱ ָֽאֹלה ֶ
מיָּ די ומיַ ָ֣ד א ָּ ִ֑
16ועוד דב ָ֣רו ע ָּב ָּדיו ַעל־יהָּוה ָּה ֱאֹל ִ֑הים ו ַעל יחזק ָּ ֵ֥יהו ַעב ָֽדו׃
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17וס ָּפ ָ֣רים ָּכ ַתב ל ָּחרף ַליהָּוה ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּר ִ֑אל ו ָֽלאמר ָּע ָּליו לאמר
ָֽכאֹל ִ֞הי גוי ָּהא ָּרצות א ֶשר לא־הצילו ַע ָּמם מיָּ די ָ֣כן ָֽלא־יַ ִ֞ציל ֱאֹלהי
יחזק ָּיהו ַעמו מיָּ ָֽדי׃
חומה
ל־ה ָּ
שר ַע ַ ָֽ
רוש ַלם א ֶ ָ֣
ל־עם י ָּ
18וַ יקראו בקול־גָּ דול יהודית ַע ַ
ת־ה ָֽעיר׃
ל ָּ ָֽיַֽר ָּאם וָֽ ל ַבה ָּלִ֑ם ל ַמ ַען ילכ ֵ֥דו ֶא ָּ
רוש ָּלִ֑ם כ ַעל ֱאֹלהי ַעמָ֣י ָּה ָּא ֶרץ ַמעׂשה י ֵ֥די ָּה ָּא ָּ ָֽדם׃
ל־אֹלהי י ָּ
ַ19וַָֽֽי ַדברו ֶא ֱ
ס

21וַ ית ַפ ִ֞לל יחזק ָּיָ֣הו ַה ֶמ ֶלְך ָֽוי ַ ָֽשע ָּיהו ֶבן־ ָּאמוץ ַהנָּ ביא ַעל־ ִ֑זאת ַוַָֽֽיזעקו
ַה ָּש ָּ ָֽמים׃

פ

21וַ יש ַלח יהוָּ ה ַמל ָּאְך וַ יַ כ ִ֞חד ָּכל־ג ֵ֥בור ַחיל ונָּ ָ֣גיד ו ָּׂשר ב ַמחנה ֶ ָ֣מ ֶלְך
ַא ִ֑שור וַ יָּ ָּשב בב ֶשת ָּפנים ל ַארצו וַ יָּ בא ָ֣בית ֱאֹל ָּהיו ו ָֽמיצי ָ֣או מ ָּעיו ָּשם
הפילֵ֥הו ֶב ָּ ָֽח ֶרב׃
22וַ יו ַשע יהוָּ ה ֶאת־יחזקיָּ הו ו ָ֣את׀ יש ָ֣בי ירו ָּש ַלם מיַ ד ַסנח ֵ֥ריב
ֶ ָֽמ ֶלְך־ ַאשור ומיַ ד־ ִ֑כל ַוַָֽֽינַ הלם מ ָּס ָֽביב׃
23ו ַרבים מביאים מנ ָּחה ַליהוָּ ה לי ָ֣רו ָּש ַלם ומג ָּדנות ָֽליחזק ָּיהו ֶ ָ֣מ ֶלְך
י־כן׃
ל־הגוים מ ַ ָֽאחר ָֽ
יהו ָּ ִ֑דה וַ ינַ שא לעינֵ֥י ָּכ ַ

ס

ַ 24ביָּ ָ֣מים ָּההם ָּח ָּ ֵ֥לה יחזק ָּיהו ַעד־ ָּל ִ֑מות וַ ית ַפלל ֶאל־יהוָּ ה וַ ָ֣יא ֶמר לו
ומופת ָּנ ֵַ֥תן ָֽלו׃
25ולא־כגמל ָּע ָּליו ה ָ֣שיב יחזקיָּ הו ֵ֥כי גָּ ַבּה ל ִ֑בו וַ יהי ָּע ָּליו ֶק ֶצף
ירוש ָּ ָֽלם׃
הודה ו ָּ
ו ַעל־י ָּ
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יהם ֶ ָ֣ק ֶצף
א־בא על ֶ
רוש ָּלִ֑ם ול ָּ
26וַ י ָּכ ַנע יחזקיָּ הו ב ָ֣ג ַבּה לבו הוא וישבָ֣י י ָּ
יהוָּ ה בימי יחזקיָּ ָֽהו׃
27וַ יהי ָֽליחזק ָּיהו ֵ֥ע ֶשר ו ָּכבוד ַהר ָ֣בה מ ִ֑אד ו ָֽא ָּצ ָ֣רות ָּ ָֽע ָּׂשה־לו ל ֶכ ֶסף
ולזָּ ָּהב ול ֶ ָ֣א ֶבן י ָּק ָּרה ולב ָּׂשמים ול ָּ ָ֣מגנים ולכל כ ֵ֥לי ֶחמ ָּ ָֽדה׃
28ומסכנות לתבו ַ ֵ֥את ָּד ָּגַֽן ותי ָ֣רוש ויצ ָּ ִ֑הר ו ָֽא ָּרות ל ָּכל־בה ָּ ָ֣מה ובה ָּמה
וַ ע ָּדרים ָּלאו ָֽרות׃
וב ָָּקר ָּל ִ֑רב כי ָּנ ַָֽתן־לו ֱאֹלהים רכוש ַ ֵ֥רב
ה־צאן ָּ
29ו ָּערים ָּע ָָּׂ֣שה לו ומקנ ֵ֥
מ ָֽאד׃
31ו ָ֣הוא יחזקיָּ הו ָּס ַתם ֶאת־מו ִָּ֞צא מימי גיחון ָּ ָֽה ֶעליון ַוַָֽֽיַ יש ֵ֥רם
ל־מע ָֽׂשהו׃
ה־מע ָּר ָּבה ל ָ֣עיר ָּדוִ֑יד וַ יַ צ ַ ֵ֥לח יחזק ָּיהו ב ָּ ָֽכ ַ
ל ַ ָֽמ ָּט ַ
שר ָּה ָּיָ֣ה
31ו ִ֞כן במלי ָ֣צי׀ ָּׂש ָ֣רי ָּב ֶבל ַ ָֽהמ ַשלחים ָּע ָּליו לדרש ַהמופת א ֶ ָ֣
ֹלהים לנַ סותו ָּל ַד ַעת ָּכל־בל ָּב ָֽבו׃
ָּב ָּא ֶרץ עזָּ בו ָּ ָֽה ֱא ִ֑
32ו ֶי ֶתר דב ֵ֥רי יחזק ָּיהו וַ ח ָּס ָּ ִ֑דיו ה ָּ ָ֣נם כתובים ַבחזִ֞ ון י ַ ָֽשע ָּיהו ֶבן־ ָּאמוץ
הודה ויׂש ָּר ָֽאל׃
־ס ֶפר ַמלכי־י ָּ
ַהנָּ ביא ַעל ֵ֥
33וַ יש ַכב יחזקיָּ הו עם־אב ָּתיו ַוַָֽֽיקברהו ָֽב ַמעלה קב ָ֣רי בני ָּ־דויד ו ָּכבוד
רוש ָּ ִ֑לם וַ ימֹלְך מנַ ֶ ֵ֥שה בנו ַתח ָּ ָֽתיו׃
הודה וישבָ֣י י ָּ
ָּ ָֽעׂשו־לָ֣ ו במותו ָּכל־י ָּ
פ

שה ב ָּמל ִ֑כו וַ חמשים ו ָּחמש ָּשנָּ ה ָּמ ַלְך
ֶ 1 33בן־ש ֵ֥תים ֶעׂשרה ָּש ָּנה מנַ ֶ ָ֣
ירוש ָּ ָֽלם׃
ב ָּ
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הוריש יהוָּ ה מפני בנֵ֥י
2וַ ַ ֵ֥י ַעׂש ָּה ַרע בעינָ֣י יהָּ ִ֑וה כ ָֽתועבות ַהגוים א ֶשר ָ֣
יׂש ָּר ָֽאל׃
3וַ יָּ ָּשב וַ י ֶבן ֶאת־ ַה ָּבמות א ֶ ֵ֥שר נ ַתץ יחזק ָּיָ֣הו ָּא ִ֑ביו וַ יָּ ֶקם מזבחות
ַלב ָּעלים וַ ַי ַָ֣עׂש אשרות וַ יש ַתחו ל ָּכל־צ ָּ ָ֣בא ַה ָּש ַמים ַוַָֽֽיַ עבד א ָּ ָֽתם׃
ירוש ַלֵ֥ם יָֽהיֶ ה־שמי
הוִ֑ה א ֶשר ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ב ָּ
4ו ָּב ָּ ֵ֥נה מזבחות בבָ֣ית י ָּ
עולם׃
ל ָּ ָֽ
5וַ ֵ֥י ֶבן מזבחות ל ָּכל־צ ָּ ָ֣בא ַה ָּש ָּ ִ֑מים בשתי ַחצ ֵ֥רות בית־יהָּ ָֽוה׃
6והוא ֶה ֱעביר ֶאת־ ָּב ָּניו ָּבאש בגָ֣י ֶבן־הנם ועונַֽן ונחש ָֽוכשף ו ָּ ֵ֥ע ָּׂשה
יסו׃
הוה ל ַהכע ָֽ
אוב וידעונִ֑י הר ָּבה ַלע ֵׂ֥שות ָּה ַרע בעינֵ֥י י ָּ
שר ָּע ָּ ִׂ֑שה בבָ֣ית ָּה ֱאֹלהים א ֶשר ָּא ַמר ֱאֹלהים
7וַ יָּ ֶׂשם ֶאת־ ֶ ֵ֥פ ֶסל ַה ֶס ֶמל א ֶ ָ֣
ירוש ַלם א ֶשר ָּב ַחרתי מכל
וב ָּ
ֹלמה בנו ַב ַבית ַהזֶ ה ָֽ
ל־דויד ו ֶאל־ש ָ֣
ֶא ָּ
שב ָ֣טי יׂש ָּראל ָּא ֵׂ֥שים ֶאת־שמי לע ָֽילום׃
8ו ָ֣לא אוסיף ל ָּהסיר ֶאת־ ֶ ָ֣רגֶ ל יׂש ָּראל מ ַעל ָּ ָֽהא ָּד ָּמה א ֶ ֵ֥שר ֶ ָֽה ֱע ַמדתי
שר צויתים
ַלא ָֽבת ֶיכִ֑ם ַ ָ֣רק׀ אם־ישמ ָ֣רו ַלעׂשות ֵ֚את ָּכל־א ֶ ָ֣
תורה ו ַ ָֽהח ֵ֥קים ו ַהמש ָּפטים ביַ ד־מ ֶ ָֽשה׃
ל־ה ָּ
ל ָּכ ַ
9וַ ֶי ָ֣ ַתע מנַ ֶשה ֶאת־יהו ָּדה ויש ָ֣בי ירו ָּש ָּ ִ֑לם ַלע ָׂ֣שות ָּרע מן־ ַהגוים א ֶשר
הש ָ֣מיד יהוָּ ה מפני ב ֵ֥ני יׂש ָּר ָֽאל׃

פ

11וַ י ַדבר יהָּוה ֶאל־מנַ ֶ ֵ֥שה ו ֶאל־ ַעמו ו ֵ֥לא הק ָֽשיבו׃
11וַ יָּ בא יהוָּ ה עלי ֶהם ֶאת־ ָּׂשרי ַה ָּצ ָּבא א ֶשר ל ֶ ָ֣מ ֶלְך ַאשור וַ ילכ ֵ֥דו
ֶאת־מנַ ֶשה ַבח ִ֑חים וַ ַ ָֽי ַאסרהו ַ ָֽבנחש ַתים וַ יוליכהו ָּב ֶ ָֽב ָּלה׃
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12וכ ָּה ָ֣צר לו ח ָּלה ֶאת־פני יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ָּ ִ֑היו וַ י ָּכ ַ ָ֣נע מאד מלפני ֱאֹל ֵ֥הי
אב ָּ ָֽתיו׃
כותו
רוש ַלם ל ַמל ִ֑
יבהו י ָּ
13וַ ית ַפ ָ֣לל א ָּליו וַ י ָּע ֶתר לו וַ יש ַ ָ֣מע תחנָּ תו וַ יש ֵ֥
ֹלהים׃
הוה ֵ֥הוא ָּ ָֽה ֱא ָֽ
וַ י ָ֣ ַַֽדע מנַ ֶשה ֵ֥כי י ָּ
14ו ַאחרי־כן ָּב ָּ ָ֣נה חו ָּ ָ֣מה ָֽחיצו ָּ ָ֣נה׀ לעיר־ ָּדויד ַמע ָּר ָּבה לגיחון ַבנַ ַחל
י־חיל
ו ָּלבוא ב ַש ַער ַה ָּדגים ו ָּס ַ ָ֣בב ָּלע ֶפל וַ יַ גב ֶיה ָּה מ ִ֑אד וַ יָּ ֶׂשם ָּ ָֽׂשר ַ
יהודה׃
ל־ה ָּע ֵ֥רים ַהבצרות ב ָּ ָֽ
ב ָּכ ֶ
15וַ יָּ ַסר ֶאת־ ֱאֹלהי ַהנ ָּכר ו ֶאת־ ַה ֶס ֶמל מ ָ֣בית יהוָּ ה ו ָּכל־ ַ ָֽהמזבחות א ֶ ֵ֥שר
וצה ָּל ָֽעיר׃
ירוש ָּ ִ֑לם וַ יַ שלְך ֵ֥ח ָּ
הוה וב ָּ
ָּב ָּנה ב ַ ֵ֥הר בית־י ָּ
יהודה
אמר ָֽל ָּ
תודה וַ י ֶ
16וַ י ֶכן ֶאת־מז ַבָ֣ח יהוָּ ה וַ יז ַבָ֣ח ָּע ָּליו זב ֵ֥חי ש ָּלמים ו ָּ ִ֑
ֹלהי יׂש ָּר ָֽאל׃
הוה ֱא ֵ֥
ַלעבוד ֶאת־י ָּ
17א ָּבל ָ֣עוד ָּה ָּעם זבחים ַב ָּב ִ֑מות ַרק ַליהָּ ֵ֥וה ֱאֹלהי ֶ ָֽהם׃
18ויֶ ֶתר דב ָ֣רי מנַ ֶשה ותפ ָּל ָ֣תו ֶאל־ ֱאֹל ָּהיו ודברי ַ ָֽהחזים ַ ָֽהמ ַדב ָ֣רים א ָּליו
ב ֵ֥שם יהָּוה ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּר ִ֑אל הנָּ ם ַעל־דברי ַמל ֵ֥כי יׂש ָּר ָֽאל׃
ומעלו ו ַהמקמות א ֶשר ָּבנָּ ה ָּב ֶהם
אתו ַ
ל־ח ָּט ָ֣
19ותפ ָּל ָ֣תו ו ָֽה ָּע ֶתר־לו ו ָּכ ַ
ָּבמות ו ֶה ֱעמיד ָּהאש ָ֣רים ו ַהפסלים לפני ה ָּכנ ִ֑עו ה ָּנָ֣ם כתובים ַעל
חוזָֽי׃
דב ֵ֥רי ָּ
יתו וַ ימֹלְך ָּא ֵ֥מון בנו ַתח ָּ ָֽתיו׃
21וַ יש ַכב מנַ ֶשה עם־אב ָּתיו ַוַָֽֽיקברהו ב ִ֑

פ

ֶ 21בן־ ֶעׂשרים וש ַתים ָּש ָּנה ָּא ָ֣מון ב ָּמל ִ֑כו וש ַ ָ֣תים ָּשנים ָּמ ַלְך ָֽבירו ָּש ָּ ָֽלם׃
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שה ָּא ִ֑ביו וָֽ ל ָּכל־ ַהפסילים
22וַ ַי ַעׂש ָּה ַרע בעי ָ֣ני יהוָּ ה ַכא ֶ ֵ֥שר ָּע ָּׂשה מנַ ֶ ָ֣
שה ָּאביו ז ַ ֵ֥בח ָּאמון וַ ַ ָֽי ַעב ָֽדם׃
א ֶשר ָּע ָּׂשה מנַ ֶ ָ֣
שה ָּא ִ֑ביו כי ֵ֥הוא ָּאמון הר ָּ ֵ֥בה
23ולא נכנַ ע מלפ ָ֣ני יהוָּ ה כה ָּכ ַנע מנַ ֶ ָ֣
ַאש ָּ ָֽמה׃
24וַ יקשרו ָּע ָּליו ע ָּב ָּדיו וַ ימיתהו בבי ָֽתו׃
25וַ יַ כו ַעם־ ָּה ָּא ֶרץ ֵ֥את ָּכל־ ַה ָֽקשרים ַעל־ ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּא ִ֑מון וַ יַ מליכו
ַעם־ ָּה ָּא ֶרץ ֶאת־יאש ָּ ֵ֥יהו בנו ַתח ָּ ָֽתיו׃

פ

ֶ 1 34בן־שמו ֶ ֵ֥נה ָּשנים יאש ָּיָ֣הו ב ָּמל ִ֑כו ושֹלשים ו ַא ַחת ָּשנָּ ה ָּמ ַלְך
ירוש ָּ ָֽלם׃
ב ָּ
2וַ ַ ֵ֥י ַעׂש ַהיָּ ָּשר בעינָ֣י יהָּ ִ֑וה וַ י ֶלְך ב ַדרכי ָּד ָ֣ויד ָּאביו ולא־ ָּסר יָּ ֵ֥מין
וׂש ָֽמאול׃
3ובשמונֶ ה ָּשנים ל ָּמלכו והוא עו ֶ ָ֣דנו נַ ַער החל לדרוש לאֹלהי ָּד ָ֣ויד
וש ַלם
הודה ו ָ֣יר ָּ
ָּא ִ֑ביו ובשתים ֶעׂש ָ֣רה ָּשנָּ ה החל ל ַטהר ֶאת־י ָּ
ן־ה ָּבמות ו ָּ ָ֣האשרים ו ַהפסלים ו ַה ַמס ָֽכות׃
מ ַ
4וַ ינַ ת ָ֣צו ל ָּפנָּ יו ֵ֚את מזב ָ֣חות ַהב ָּעלים ו ַ ָֽה ַח ָּמנים א ֶשר־ל ַ ֵ֥מע ָּלה מעלי ֶהם
ג ִ֑ד ַע ו ָּהאשרים ו ַהפסלים ו ַה ַמסכות ש ַ ָ֣בר וה ַדק וַ יזרק ַעל־פ ָ֣ני
ַהק ָּברים ַהזבחים ָּל ֶ ָֽהם׃
הודה
5ו ַעצמות ָֽכהנים ָּׂש ַרף ַעל־מזבחו ָּ ִ֑תים וַ י ַט ֵ֥הר ֶאת־י ָּ
רוש ָּ ָֽלם׃
ו ֶאת־י ָּ
6וב ָּערי מנַ ֶשה ו ֶאפ ַרים ושמעון ו ַעד־נַ פ ָּת ִ֑לי ב ַהר בת ֶיהם ָּס ָֽביב׃
2006
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7וַ ינַ ָ֣תץ ֶאת־ ַ ָֽהמזבחות ו ֶאת־ ָּהאשרים ו ַהפסלים כ ַ ָ֣תת לה ַדק
ירוש ָּ ָֽלם׃
ל־א ֶרץ יׂש ָּר ִ֑אל וַ ָּי ָּשב ל ָּ
ל־ה ַח ָּמנֵ֥ים ג ַדע ב ָּכ ֶ ָ֣
ו ָּכ ַ ָֽ

ס

ת־ש ָּפן
8ובשנַ ת שמו ֶנה ֶעׂשרה ל ָּמלכו ל ַט ֵ֥הר ָּה ָּא ֶרץ ו ַה ָּ ִ֑בית ָּש ַלח ֶא ָּ
וא ָּחז ַה ַמזכיר
יואח ֶבן־יָֽ ָּ
ר־העיר ואת ָּ
ֶבן־א ַצליָּ הו ו ֶאת־ ַמעׂש ָּיָ֣הו ַׂש ָּ
ֹלהיו׃
הוֵ֥ה ֱא ָּ ָֽ
ל ַחזק ֶאת־בית י ָּ
מובא
ת־ה ֶכ ֶסף ַה ָּ ָ֣
9וַ יָּ באו ֶאל־חלק ָּיָ֣הו׀ ַהכ ָ֣הן ַהגָּ דול ַוַָֽֽיתנו ֶא ַ
שה ו ֶאפ ַרים
ו־הלוים שמרי ַה ַסף מ ַיד מנַ ֶ ָ֣
שר ָּאס ָֽפ ַ
ית־אֹלהים א ֶ ָ֣
ב ֱ
וש ָּ ָֽלם׃
הודה ובניָּ ִ֑מן וַ יָּ שבי י ָֽר ָּ
ומכל שא ָ֣רית יׂש ָּראל ומ ָּכל־י ָּ
עוׂשי
ָ֣
הוִ֑ה וַ יתנו אתו
אכה ַהמפ ָּקדים בבָ֣ית י ָּ
ׂשה ַהמ ָּל ָּ
ַ11וַָֽֽיתנו ַעל־יַ ד ע ָ֣
אכה א ֶשר עׂשים בבָ֣ית יהוָּ ה לב ֵ֥דוק ול ַחזק ַה ָּ ָֽבית׃
ַהמ ָּל ָּ
ַ11וַָֽֽיתנו ֶל ָּ ָֽח ָּרשים ו ַלבנים לקנות ַאבנָ֣י ַמחצב ועצים ַלָֽמ ַחב ִ֑רות
הודה׃
ת־ה ָּבָ֣תים א ֶ ֵ֥שר השחיתו ַמל ֵ֥כי י ָּ ָֽ
ול ָּקרות ֶא ַ
12ו ָּהאנָּ שים עׂשים ֶב ֱאמונָּ ה ַבמ ָּלא ָּכה וַ עלי ֶ ָ֣הם׀ מפ ָּקדים ַיָ֣ ַחת
וע ַבד ָּיהו ַהלוים מן־בנָ֣י מ ָּררי וז ַכריָּ ה ומש ָּלם מן־ב ֵ֥ני ַהק ָּהתים לנַ ִ֑צ ַח
ו ַהלוים ָּכל־מבין בכלי־ ָֽשיר׃
בודה
בודה וַ ע ָּ ִ֑
אכה ַלע ָּ
ׂשה מ ָּל ָּ
13ו ַ ָ֣על ַה ַס ָּבלים וָֽ מנַ צחים לכל ע ָ֣
ומ ַהלוים סופ ֵ֥רים ושטרים ושוע ָֽרים׃
ָֽ
14ובהוצי ָּ ָ֣אם ֶאת־ ַה ֶכ ֶסף ַהמו ָּבא ָ֣בית יהָּ ִ֑וה ָּמ ָּצא חלקיָּ ָ֣הו ַהכהן
הוה ביַ ד־מ ֶ ָֽשה׃
ת־ס ֶפר ָֽת ַורת־י ָּ
ֶא ֵ֥
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15וַ ַיָ֣ ַען חלקיָּ הו וַ יא ֶמר ֶאל־ ָּש ָּ ָ֣פן ַהסופר ס ֶפר ַהתו ָּרה ָּמ ָּצאתי ב ָ֣בית
יהָּ ִ֑וה וַ יתן חלק ָּיהו ֶאת־ ַהס ֶפר ֶאל־ ָּש ָּ ָֽפן׃
16וַ יָּ בא ָּש ָּפן ֶאת־ ַהס ֶפר ֶאל־ ַה ֶמ ֶלְך וַ יָּ ֶשב עוד ֶאת־ ַה ֶמ ֶלְך ָּד ָּבר לא ִ֑מר
כל א ֶשר־נ ַ ֵ֥תן ביַ ד־ע ָּב ֶדיך ֵ֥הם ע ָֽׂשים׃
17וַ יַ תיכו ֶאת־ ַה ֶכ ֶסף ַהנמ ָּ ָ֣צא בבית־יהָּ ִ֑וה ַוַָֽֽיתנוהו ַעל־יַ ד ַהמפ ָּקדים
אכה׃
עוׂשי ַהמ ָּל ָּ ָֽ
ו ַעל־ ַיד ֵ֥
א־בו
18וַ יַ ִ֞גד ָּש ָּפן ַהסופר ַל ֶ ָ֣מ ֶלְך לאמר ֵ֚ס ֶפר ָּ ָ֣נ ַתן לי חלק ָּיהו ַהכ ִ֑הן וַ יק ָּר ֵ֥
ָּש ָּפן לפנֵ֥י ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
19וַ יהי כש ָ֣מ ַע ַה ֶמ ֶלְך את דב ָ֣רי ַהתו ָּ ִ֑רה וַ יק ַרע ֶאת־בגָּ ָּ ָֽדיו׃
יכה
21וַ י ַ ָ֣צו ַה ֶמ ֶלְך ֶאת־חלקיָּ הו ו ֶאת־אחיָ ָּ ָ֣קם ֶבן־ ָּש ָּפן ו ֶאת־ ַעבדון ֶבן־מ ָּ
אמר׃
ד־ה ֶמ ֶלְך ל ָֽ
ו ָ֣את׀ ָּש ָּפָ֣ן ַהסופר ואת ע ָּׂש ָּיֵ֥ה ֶ ָֽע ֶב ַ
יהודה
וב ָּ
21לכו דרשו ֶאת־יהוָּ ה ַבעדי וב ַעד ַהנש ָּאר ביׂש ָּר ָ֣אל ָֽ
שר נת ָּכָ֣ה ָּבנו
דולה ח ַמת־יהוָּ ה א ֶ ָ֣
שר נמ ָּ ִ֑צא ָֽכי־ג ָּ
ַעל־דב ֵ֥רי ַהס ֶפר א ֶ ָ֣
ל־ה ָּכתוב
א־שמרו אבותינו ֶאת־ד ַ ָ֣בר יהוָּ ה ַלעׂשות כ ָּכ ַ
ַעל א ֶשר ל ָּ
ל־ה ֵ֥ס ֶפר ַה ֶזָֽה׃
ַע ַ

פ

יאה ָ֣א ֶשת׀ ַשלָ֣ם
שר ַה ֶמ ֶלְך ֶאל־חל ָּדה ַהנב ָּ
22וַ י ֶלְך חלקיָּ הו וַ א ֶ ָ֣
ירוש ַלם ַבמש ֶנִ֑ה
יוש ֶבת ב ָּ
שומר ַהבגָּ דים והיא ֶ ֵ֥
ָ֣
ן־חס ָּרה
ן־תוק ַהת ֶב ַ
ֶב ָּ
יה ָּכ ָֽזאת׃
וַ י ַדב ֵ֥רו א ֶל ָּ

ס

23וַ ָ֣תא ֶמר ָּל ֶהם כה־ ָּא ַ ֵ֥מר יהָּוה ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּר ִ֑אל אמ ָ֣רו ָּלאיש א ֶשר־ ָּש ַ ֵ֥לח
ֶאת ֶכם א ָּ ָֽלי׃
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ֵ֚ 24כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה הנני מ ֵ֥ביא ָּר ָּעה ַעל־ ַה ָּמ ֵ֥קום ַה ֶזה ו ַעל־יוש ָּ ִ֑ביו את
הודה׃
שר ָּ ָֽקראו לפני ֶ ֵ֥מ ֶלְך י ָּ ָֽ
־הס ֶפר א ֶ ָ֣
תובות ַעל ַ
ָּכל־ ָּה ָּאלות ַהכ ָ֣
אֹלהים אחרים ל ַמ ַען ַהכעיסני בכל
שר עזָּ בוני ַוַָֽֽי ַקטירו ָֽל ָ֣
ָ֣ ַ 25ת ַחת׀ א ֶ ָ֣
יהם ות ַתְך ח ָּמתי ַב ָּמ ֵ֥קום ַה ֶזה ו ֵ֥לא תכ ֶ ָֽבה׃
ׂשי יד ֶ ִ֑
ַמע ָ֣
26ו ֶאל־ ֶ ָ֣מ ֶלְך יהו ָּדה ַהשל ַח ֶאת ֶכם לד ָ֣רוש ַ ָֽביהוָּ ה ֵ֥כה תאמרו א ָּ ִ֑ליו

ס

ָֽכה־ ָּא ַמר יהוָּ ה ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל ַהד ָּברים א ֶ ֵ֥שר ָּש ָּ ָֽמע ָּת׃
ל־ה ָּמקום
27יַ ַען ַרְך־ל ָּבבך וַ ת ָּכ ַ ָ֣נע׀ מלפנָ֣י ֱאֹלהים ב ָּשמעך ֶאת־ד ָּב ָּריו ַע ַ
ל־יש ָּביו וַ ת ָּכ ַנָ֣ע ל ָּפנַ י וַ תק ַ ֵ֥רע ֶאת־בגָּ ֶדיך וַ ָ֣תבך ל ָּפ ָּנִ֑י וגַ ם־אנֵ֥י
ַהזֶ ה ו ַע ָ֣
הוָֽה׃
ָּש ַמעתי נאם־י ָּ
28הנני ָֽאספך ֶאל־אב ֶתיך ונֶ ֱא ַספ ָּ ָ֣ת ֶאל־קבר ֶתיך ב ָּשלום ולא־תר ֶ ָ֣אינָּ ה
ל־ה ָּמ ֵ֥קום ַה ֶזה ו ַעל־יש ָּ ִ֑ביו
עינֶ יך בכל ָּ ָֽה ָּר ָּעה א ֶשר א ֵ֥ני מביא ַע ַ
־ה ֶמ ֶלְך ָּד ָּ ָֽבר׃
וַ יָּ ֵ֥שיבו ֶאת ַ

פ

29וַ יש ַלח ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך וַ יֶ ֱאסף ֶאת־ ָּכל־זק ֵ֥ני יהו ָּדה וירו ָּש ָּ ָֽלם׃
31וַ ַיָ֣ ַעל ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך בית־יהוָּ ה ו ָּכל־איש יהו ָּדה ויש ָ֣בי ירו ָּש ַלם ו ַה ָֽכהנים
ת־כל־דברי
יהם ֶא ָּ
ד־ק ָּ ִ֑טן וַ יק ָּ ָ֣רא ב ָּאזנ ֶ
ל־ה ָּעם מגָּ ָ֣דול ו ַע ָּ
ו ַהלוים ו ָּכ ָּ
הוָֽה׃
ָ֣ס ֶפר ַהברית ַהנמ ָּצא ֵ֥בית י ָּ
ת־הברית לפנָ֣י יהוָּ ה ָּל ֶל ֶכת ַאח ָ֣רי
31וַ יַ עמד ַה ֶמ ֶלְך ַעל־ ָּעמדו וַ יכ ָ֣רת ֶ ָֽא ַ
ותיו וח ָּקיו ב ָּכל־ל ָּבבו וב ָּכל־נַ פ ִ֑שו
ותיו ו ָֽעד ָּ ָ֣
יהוָּ ה ולשמור ֶאת־מצ ָּ
ל־ה ֵ֥ס ֶפר ַה ֶזָֽה׃
ַלעׂשות ֶאת־דב ָ֣רי ַהברית ַהכתובים ַע ַ
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רוש ַלם
32וַ יַ עמד את ָּכל־ ַהנמ ָּ ֵ֥צא בירו ָּש ַלם ובניָּ ִ֑מן ַוַָֽֽיַ עׂשו ישבָ֣י י ָּ
יהם׃
ֹלהי אבות ֶ ָֽ
כב ֵ֥רית ֱאֹלהים ֱא ֵ֥
שר לב ָ֣ני יׂש ָּראל
33וַ יָּ ַסר ָֽיאשיָּ הו ֶאת־ ָּכל־ ַהתועבות ָֽמ ָּכל־ ָּהא ָּרצות א ֶ ָ֣
יהם ָּכל־יָּ ָּמיו
הוָ֣ה ֱאֹלה ֶ ִ֑
ל־הנמ ָּצא ביׂש ָּראל ַלעבוד ֶאת־י ָּ
ַוַָֽֽיַ עבד את ָּכ ַ
יהם׃
ֹלהי אבות ֶ ָֽ
הוה ֱא ֵ֥
ָ֣לא ָּסרו ָֽמ ַאחרי י ָּ

פ

1 35וַ יַ ַעׂש יאש ָּיהו ָֽבירו ָּש ַלם ֶפ ַסח ַליהָּ ִ֑וה וַ ישח ָ֣טו ַה ֶפ ַסח ב ַאר ָּב ָּ ֵ֥עה
ָּע ָּׂשר ַל ֵ֥ח ֶדש ָּהרא ָֽשון׃
2וַ יַ ע ֵ֥מד ַהכהנים ַעל־משמרו ָּ ִ֑תם ַוַָֽֽי ַחזקם ַלעבו ַדת ֵ֥בית יהָּ ָֽוה׃
דושים ַליהוָּ ה תנו
3וַ ָ֣יא ֶמר ַללוים ַהמבונים ל ָּכל־יׂש ָּראל ַהק ָ֣
ן־דויד ֶ ָ֣מ ֶלְך יׂש ָּראל
רון־הק ֶדש ַב ַבית א ֶשר ָּבנָּ ה שֹלמה ֶב ָּ
ַ
ֶאת־א
יכם ואת ַע ֵ֥מו
הוָ֣ה ֱא ָֹֽלה ֶ
ין־ל ֶ ֵ֥כם ַמ ָּשא ַב ָּכ ִ֑תף ַע ָּתה עבדו ֶאת־י ָּ
א ָּ
יׂש ָּר ָֽאל׃
4ו ָּה ֵ֥כונו לבית־אבות ֶיכם כ ַמחלקות ֶיכִ֑ם בכ ָּתב ָּדויד ֶ ָ֣מ ֶלְך יׂש ָּראל
ֹלמה בנָֽ ו׃
ובמכ ַתב ש ֵ֥
5ועמ ָ֣דו ַבק ֶדש לפלגות ָ֣בית ָּ ָֽה ָּאבות ַלאחי ֶכם ב ָ֣ני ָּה ָּ ִ֑עם וַ חל ַ ֵ֥קת
ית־אב ַללויָֽם׃
ָֽב ָּ
הוה
יכם ַלע ֵׂ֥שות כד ַבר־י ָּ
6ו ַשחטו ַה ָּ ִ֑פ ַסח והת ַקדשו ו ָּה ָ֣כינו ַלאח ֶ
ביַ ד־מ ֶ ָֽשה׃
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7וַ ָּיַָֽ֣ ֶרם יאש ָּיָ֣הו לבני ָּה ָּעם ִ֞צאן כ ָּב ָׂ֣שים וב ָֽני־עזים ַה ָ֣כל ַלפ ָּסחים
ֹלשים ֶא ֶלף ו ָּב ָָּקר שֹלָ֣ ֶשת א ָּל ִ֑פים א ֶלה
ל־הנמ ָּצא למס ַפר ש ָ֣
ל ָּכ ַ
מר ֵ֥כוש ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃

ס

8ו ָּׂש ָּ ִ֞ריו לנ ָּד ָּ ֵ֥בה ָּל ָּעם ַלכהנֵ֥ים ו ַללוים ה ִ֑רימו חלקיָּ ה וז ַכריָּ הו ָֽויחיאל
וב ָָּקר
שש מאות ָּ
נגידי בָ֣ית ָּה ֱאֹלהים ַלכה ִ֞נים נָּ תנָ֣ ו ַלפ ָּסחים ַאל ַפים ו ָ֣
שֹלֵ֥ ש מ ָֽאות׃
9ו ָּ ָֽכונַ ניָּ הו וש ַ ָֽמעיָּ הו ונ ַתנאל ֶא ָּחיו וַ ח ַשב ָּיהו ויעיאל ויוזָּ ָּבד ָּׂש ָ֣רי ַהלויִ֑ם
וב ָָּקר ח ֵ֥מש מ ָֽאות׃
הרימו ַללוים ַלפ ָּסחים ח ָ֣מ ֶשת א ָּלפים ָּ
11וַ תכון ָּהעבו ָּ ִ֑דה וַ ַ ָֽי ַעמדו ַהכהנים ַעל־ ָּעמ ָּדם ו ַהלו ֵ֥ים ַעל־ ַמחלקו ָּתם
כמצַ ֵ֥ות ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
יטים׃
ַ11וַָֽֽישחטו ַה ָּ ִ֑פ ַסח וַ יזרקו ַהכהנים מיָּ ָּדם ו ַהלוים ַמפש ָֽ
ית־אבות לבנָ֣י ָּה ָּעם ל ַהקריב
12וַ יָּ סירו ָּהע ָּלה לת ָּתם למפ ַלגות לב ָּ
ַליהוָּ ה ַכ ָּכתוב ב ָ֣ס ֶפר מ ֶ ִ֑שה וכן ַל ָּב ָּ ָָֽקר׃
ַ13וַָֽֽי ַבשלֵ֥ ו ַה ֶפ ַסח ָּבאש ַכמש ָּ ִ֑פט ו ַה ֳק ָּד ָ֣שים בשלו ַבסירות ו ַבדוָּ דים
ו ַב ָ֣צ ָּלחות וַ יָּ ריצו ל ָּכל־בנֵ֥י ָּה ָּ ָֽעם׃
14ו ַא ַחר הכינו ָּל ֶהם ו ַל ָ֣כהנים כי ַהכהנים ב ָ֣ני ַאהרן ב ַ ָֽהעלות ָּהעו ָּ ֵ֥לה
ו ַהח ָּלבים ַעד־ ָּ ִ֑לי ָּלה ו ַהלוים ה ָ֣כינו ָּל ֶהם ו ַלכהנים ב ֵ֥ני ַאה ָֽרן׃
15ו ַהמ ָֽשררים בני־ ָּא ָּסף ַעל־ ַמע ָּמ ָּדם כמצַות ָּדויד ו ָּא ִָּ֞סף והי ָּמן ָֽוידתון
ש ַער וָּ ָּ ִ֑ש ַער ָ֣אין ָּל ֶהם ָּלסור מ ַעָ֣ל ע ָֽב ָּד ָּתם
חוזָ֣ה ַה ֶמ ֶלְך ו ַהשערים ל ַ ָ֣
יהם ַהלוים ה ֵ֥כינו ָּל ֶ ָֽהם׃
ָֽכי־אח ֶ ֵ֥
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16וַ תכון ָּכל־עבו ַדת יהוָּ ה ַביום ַההוא ַלע ָׂ֣שות ַה ֶפ ַסח ו ַהעלָ֣ ות עלות
הוה כמצַות ַה ֶ ֵ֥מ ֶלְך יאש ָּ ָֽיהו׃
ַעל מז ַ ָ֣בח י ָּ ִ֑
17וַ יַ עׂשו ב ָֽני־יׂש ָּראל ַ ָֽהנמצאים ֶאת־ ַה ֶפ ַסח ָּב ָ֣עת ַה ִ֑היא ו ֶאת־ ַ ֵ֥חג
ַה ַמצות שב ַ ֵ֥עת יָּ ָֽמים׃
18ו ָֽלא־נַ ע ָּׂשה ֶפ ַסח ָּכמהו ביׂש ָּראל מימי שמו ָ֣אל ַהנָּ ִ֑ביא ו ָּכל־ ַמל ָ֣כי
ׂשה ָֽיאשיָּ הו ו ַהכהנים ו ַהלוים
יׂש ָּר ָ֣אל׀ ָֽלא־ ָּעׂשו ַכ ֶ ָ֣פ ַסח א ֶשר־ ָּע ָּ ָ֣
רוש ָּ ָֽלם׃
הודה ויׂש ָּר ָ֣אל ַהנמ ָּצא ויושבי י ָּ
ו ָּכל־י ָּ

ס

19בשמו ֶנה ֶעׂשרה ָּשנָּ ה ל ַמלכות יאש ָּ ִ֑יהו נַ ע ָּׂשה ַה ֶ ֵ֥פ ַסח ַה ֶ ָֽזה׃
ת־ה ַבית ָּע ִ֞ ָּלה נכו ֶ ָֽמ ֶלְך־מצ ַרים
ַ 21אח ָ֣רי ָּכל־זאת א ֶשר הכין ָֽיאשיָּ הו ֶא ַ
לה ָּל ֵ֥חם ב ַכרכמיש ַעל־פ ָּ ִ֑רת וַ י ֵ֥צא לק ָּראתו יאש ָּיָֽהו׃
21וַ יש ַ ָ֣לח א ָּ ָ֣ליו ַמל ָּא ָ֣כים׀ לאמר׀ ַמה־לי וָּ ָּלְך ֶ ָ֣מ ֶלְך יהו ָּדה לא־ ָּע ֶליך
ַא ָּתה ַהיום ֵ֚כי ֶאל־בָ֣ית מל ַחמתי ואֹלהים ָּא ַ ָ֣מר ל ַ ָֽבהלִ֑ני ח ַדל־לך
יתך׃
ֹלהים א ֶשר־עמי ו ַאל־יַ שח ֶ ָֽ
מ ֱא ֵ֥
22ו ָֽלא־הסב יאשיָּ הו ָּפנָּ יו מ ֶמנו כי לה ָּל ָֽחם־בו הת ַחפׂש ו ֵ֥לא ָּש ַמע
ֹלהים וַ יָּבא לה ָּלחם בבק ַ ֵ֥עת מג ָֽדו׃
ֶאל־דב ֵ֥רי נכו מ ָ֣פי ֱא ִ֑
אמר ַה ֶמ ֶלְך ַלע ָּב ָּדיו ַהעבירוני ֵ֥כי
23וַ ירו ַהירים ַל ֶמ ֶלְך יאש ָּיִ֑הו וַ י ֶ
ָּה ֳחליתי מ ָֽאד׃
24וַ ַ ָֽיעבירהו ע ָּב ָּדיו מן־ ַה ֶמר ָּכ ָּבה ַוַָֽֽיַ רכיבהו ַעָ֣ל ֶ ָ֣ר ֶכב ַהמשנֶ ה א ֶשר־לו
וש ַלם
הודה ו ָ֣יר ָּ
וש ַלם וַ יָּ ָּמת וַ י ָּקבר בקב ָ֣רות אב ָּ ִ֑תיו ו ָּכל־י ָּ
וַ יוליכהו י ָ֣ר ָּ
ָֽמת ַאבלים ַעל־יאש ָּיָֽהו׃
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25וַ יקו ָ֣נַֽן ירמיָּ הו ַעל־יאשיָּ הו וַ יאמ ָ֣רו ָּ ָֽכל־ ַה ָּש ָ֣רים׀ ו ַה ָּשרות בקינותי ֶהם
ַעל־יאשיָּ הו ַעד־ ַהיום וַ יתנֵ֥ ום לחק ַעל־יׂש ָּר ִ֑אל וה ָּ ֵ֥נם כתובים
ל־הקינָֽ ות׃
ַע ַ
הוָֽה׃
תורת י ָּ
26ו ֶי ֶתר דב ֵ֥רי יאשיָּ הו וַ ח ָּס ָּ ִ֑דיו ַכ ָּכתוב ב ַ ֵ֥
ל־ס ֶפר ַמל ָֽכי־יׂש ָּראל
27וד ָּב ָּריו ָּהראשנים ו ָּה ַאחרנִ֑ים ה ָּנָ֣ם כתובים ַע ֵ֥
יהודה׃
ו ָּ ָֽ
ת־אביו
יכהו ַ ָֽת ַח ָּ
1 36וַ יקחו ַעם־ ָּה ָּא ֶרץ ֶאת־יהו ָּא ָּחז ֶבן־יאש ָּ ִ֑יהו וַ יַ מל ֵ֥
ירוש ָּ ָֽלם׃
ב ָּ
ֶ 2בן־ ָּשלוש ו ֶעׂשרים ָּש ָּנה יו ָּא ָּ ָ֣חז ב ָּמל ִ֑כו ושֹל ָּ ָ֣שה ֳח ָּדשים ָּמ ַלְך
בירו ָּש ָּ ָֽלם׃
ר־כ ֶסף
ת־ה ָּא ֶרץ מ ָּ ֵ֥אה כ ַכ ֶ
ירוש ָּלִ֑ם ַוַָֽֽיַ ענש ֶא ָּ
3וַ יסי ֵ֥רהו ֶ ָֽמ ֶלְך־מצ ַרים ָֽב ָּ
וכ ַ ֵ֥כר זָּ ָּ ָֽהב׃
וש ַלם וַ יַ ֵ֥סב
הודה ו ָ֣יר ָּ
4וַ יַ מלְך ֶ ָֽמ ֶלְך־מצ ַרים ֶאת־ ֶאליָּ ָ ָ֣קים ָּאחיו ַעל־י ָּ
ת־יוא ָּחז ָּאחיו ָּל ַ ָָ֣קח נכו וַ יביאהו מצ ָּ ָֽרי ָּמה׃
ָּ
ֶאת־שמו יהויָּ ִָ֑קים ו ֶא

פ

ֶ 5בן־ ֶעׂשרים ו ָּחמש ָּשנָּ ה יהויָּ ָ ָ֣קים ב ָּמלכו ו ַא ַחת ֶעׂשרה ָּשנָּ ה ָּמ ַלְך
ֹלהיו׃
הוֵ֥ה ֱא ָּ ָֽ
בירו ָּש ָּ ִ֑לם וַ ַי ַָ֣עׂש ָּה ַרע בעיני י ָּ
ָּ 6ע ָּ ָ֣ליו ָּע ָּלה נבו ַכדנֶ א ַצר ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּב ֶ ִ֑בל וַ יַ ָֽ ַאסרהו ַ ָֽבנחש ַתים להליכו ָּב ֶ ָֽב ָּלה׃
7ומכלי ָ֣בית יהוָּ ה ה ֵ֥ביא נבו ַכדנֶ א ַצר ל ָּב ֶ ִ֑בל וַ ית ֵ֥נם בהי ָּכלו ב ָּב ֶ ָֽבל׃
8ויֶ ֶתר דברי י ָֽהויָּ קים ו ָֽתעב ָּתיו א ֶשר־ ָּע ָּׂשה ו ַהנמ ָּצָ֣א ָּע ָּליו ה ָּנָ֣ם כתובים
הויָּכין בנו ַתח ָּ ָֽתיו׃
יהודה וַ ימֹלְך י ֵ֥
ַעל־ס ֶפר ַמל ֵ֥כי יׂש ָּראל ָֽו ָּ ִ֑
2013
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ׂש ֶרת יָּמים ָּמ ַלְך
ֹלשה ֳח ָּדשים וַ ע ֶ ָ֣
הויָּכין ב ָּמלכו וש ָּ
ֶ 9בן־שמו ֶנה ָּשנים י ָ֣
הוָֽה׃
ירוש ָּלִ֑ם וַ ַי ֵַ֥עׂש ָּה ַרע בעינֵ֥י י ָּ
ב ָּ
11ולתשו ַ ָ֣בת ַה ָּשנָּ ה ָּש ַלח ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך נ ָֽבו ַכדנֶ א ַצר וַ יב ָ֣אהו ָּב ֶב ָּלה עם־כלי
ירוש ָּ ָֽלם׃
הודה ָֽו ָּ
ֶחמ ַ ָ֣דת בית־יהָּ ִ֑וה וַ יַ מלְך ֶאת־צדק ָּיָ֣הו ָּאחיו ַעל־י ָּ

פ

ֶ 11בן־ ֶעׂשרים ו ַא ַחת ָּש ָּנה צדק ָּיָ֣הו ב ָּמל ִ֑כו ו ַא ַחת ֶעׂשרה ָּשנָּ ה ָּמ ַלְך
ירוש ָּ ָֽלם׃
ב ָּ
12וַ ַיָ֣ ַעׂש ָּה ַרע בעיני יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ָּ ִ֑היו ָ֣לא נכנַ ע מלפני ירמ ָּ ֵ֥יהו ַהנָּ ביא מ ֵ֥פי
הוה׃
י ָּ ָֽ
13וגַ ם ַב ֶמ ֶלְך נ ָֽבו ַכדנֶ א ַצר ָּמ ָּרד א ֶ ֵ֥שר השביעו ָֽבאֹל ִ֑הים וַ ֶיַֽ ֶקש
הוה ֱאֹל ֵ֥הי יׂש ָּר ָֽאל׃
ֶאת־ ָּערפו וַ י ַא ָ֣מץ ֶאת־ל ָּבבו משוב ֶאל־י ָּ
14גַ ם ָּכל־ ָּׂשרי ַהכהנים ו ָּה ָּעם הר ָ֣בו למ ָּעול־ ַמ ַעל ככל תע ָ֣בות ַהגויִ֑ם
ירוש ָּ ָֽלם׃
ַוַָֽֽי ַטמאו ֶאת־בָ֣ית יהוָּ ה א ֶ ֵ֥שר הקדיש ב ָּ
15וַ יש ַלח יהוָּ ה ֱאֹלהי אבותי ֶהם עלי ֶהם ב ַ ֵ֥יד ַמל ָּא ָּכיו ַהשכָ֣ם ו ָּשלִ֑ ַוח
ל־עמו ו ַעל־מעונָֽ ו׃
י־ח ַ ֵ֥מל ַע ַ
ָֽכ ָּ
16וַ ָֽיהיו ַמלעבים ב ַמלא ָ֣כי ָּה ֱאֹלהים ובו ָ֣זים ד ָּב ָּריו ו ָֽמ ַתעתעים בנב ָּ ִ֑איו
הוה ב ַעמו ַעד־ל ֵ֥אין ַמר ָֽפא׃
ַעד עלות ח ַמת־י ָּ
17וַ יַ ַעל עלי ֶהם ֶאת־ ֶ ָ֣מ ֶלְך ַכׂשדיים וַ יַ הרג ַבחור ֶיהם ַב ֶח ֶרב בבָ֣ית
תולה זָּ ָָ֣קן ויָּ ִ֑שש ַהכל נָּ ַ ֵ֥תן ביָּ ָֽדו׃
ל־ב ֵ֥חור וב ָּ
מק ָּד ָּשם ו ֵ֥לא ָּח ַמל ַע ָּ
18וכל כ ִ֞לי בית ָּה ֱאֹלהים ַהגד ָ֣לים ו ַהק ַטנים ו ָֽאצרות ָ֣בית יהוָּ ה ואצ ֵ֥רות
ַה ֶמ ֶלְך ו ָּׂש ָּ ִ֑ריו ַהכל ה ֵ֥ביא ָּב ֶ ָֽבל׃
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ַ19וַָֽֽיׂשרפו ֶאת־ ָ֣בית ָּה ֱאֹלהים ַוַָֽֽינַ תצו את חו ַ ָ֣מת ירו ָּש ָּ ִ֑לם
יה ל ַהש ָֽחית׃
ו ָּכל־ ַארמנו ֶתי ָּה ָּׂשר ָ֣פו ָּבאש ו ָּכל־כ ֵ֥לי ַמח ַמ ֶד ָּ

ס

21וַ ֶיַֽגֶ ל ַהשא ֵ֥רית מן־ ַה ֶח ֶרב ֶאל־ ָּב ֶ ִ֑בל ַוַָֽֽיהיו־לו ול ָּבנָּ יו ַלע ָּבדים ַעד־מֹלְך
ַמל ֵ֥כות ָּפ ָּ ָֽרס׃
21ל ַמלאות ד ַבר־יהוָּ ה ב ָ֣פי ירמיָּ הו ַעד־ ָּרצ ָּ ֵ֥תה ָּה ָּא ֶרץ ֶאת־ ַשבתו ֶ ִ֑תי ָּה
ָּכל־ימי ָּה ַש ָּמה ָּש ָּב ָּתה ל ַמלאות שב ֵ֥עים ָּש ָּנָֽה׃

פ

22ובש ַ ָ֣נת ַא ַחת לכו ֶרש ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּפ ַרס לכלֵ֥ ות ד ַבר־יהָּוה ב ָ֣פי ירמָּיִ֑הו ה ָ֣עיר
ל־מלכותו
ְך־פ ַרס וַ ַיָֽע ֶבר־קול ב ָּכ ַ
יהוָּ ה ֶאת־ר ַוח ָ֣כ ֶורש ֶ ָֽמ ֶל ָּ
אמר׃
וגַ ם־במכ ָּתב ל ָֽ

ס

ֹלהי
23כה־ ָּא ִַ֞מר ָ֣כו ֶרש׀ ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּפ ַרס ָּכל־ ַממלכות ָּה ָּא ֶרץ ָּ ָ֣נ ַתן לי יהוָּ ה ֱא ָ֣
יהודה
שר ָֽב ָּ ִ֑
ירוש ַלם א ֶ ָ֣
וא־פ ַָקד ָּע ַלי לבנָֽ ות־לָ֣ ו ַבית ב ָּ
ַה ָּש ַמים ו ָֽה ָּ
ֹלהיו עמו ו ָּ ָֽי ַעל׃
הוה ֱא ָּ
ל־עמו י ָּ
י־ב ֶכָ֣ם מ ָּכ ַ
ָֽמ ָּ
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