מלכים א REGES I
1 1ו ַה ֶמ ֶלְך ָּדוד זָּ קן ָּבא ַביָּ ִ֑מים וַ י ַכסהו ַבבגָּ דים ו ֵ֥לא י ַחם ָֽלו׃
תולה ו ָּ ָֽעמ ָּדה לפנָ֣י
2וַ יאמרו לָ֣ ו ע ָּב ָּדיו י ַבק ִ֞שו ַלאדני ַה ֶמ ֶלְך נַ ע ָּ ָ֣רה ב ָּ
ַה ֶמ ֶלְך ותהי־לו ס ֶכִ֑נֶ ת ו ָּשכ ָּ ָ֣בה בח ֶיקך ו ַחם ַלאדנֵ֥י ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
ישג ַה ָ֣שונַ מית
3וַ י ַבקשו נַ ע ָּ ָ֣רה יָּ ָּפה בכל ג ָ֣בול יׂש ָּר ִ֑אל ַוַָֽֽימצאו ֶאת־אב ַ
יָּבאו א ָּתּה ַל ֶ ָֽמ ֶלְך׃
וַ ֵ֥
4ו ַ ָֽהנַ ע ָּרה יָּ ָּ ָ֣פה ַעד־מ ִ֑אד וַ תהי ַל ֶמ ֶלְך ס ֶכנֶ ת וַ ת ָּ ָ֣שרתהו ו ַה ֶמ ֶלְך ֵ֥לא
י ָּד ָּ ָֽעּה׃
ופ ָּרשים
ן־חגית מתנַ ֵ֥שא לאמר אנָ֣י ֶאמֹלִ֑ ְך וַ יַ ַָ֣עׂש לו ֶ ֵ֚ר ֶכב ָּ ָ֣
5וַ אדנָּיה ֶב ַ
וַ חמ ֵ֥שים איש ָּר ֵ֥צים ל ָּפ ָּנָֽיו׃
6ו ָֽלא־ע ָּצבו ָּאביו מיָּ ָּמיו לאמר ַמדו ַע ָּ ָ֣כ ָּכה ָּע ִׂ֑שי ָּת וגַ ם־הוא ָֽטוב־ת ַאר
מאד וא ֵ֥תו יָּ ל ָּדה ַאח ֵ֥רי ַאב ָּש ָֽלום׃
7וַ יהיָ֣ ו ד ָּב ָּריו ֵ֚עם יו ָּ ָ֣אב ֶבן־צרויָּ ה ועם ֶאביָּ ָּ ָ֣תר ַהכ ִ֑הן ַוַָֽֽיַ עזרו ַאחרי
אדנָּ ָֽיה׃
8ו ָּצ ָ֣דוק ַהכהן ובנָּ יָּ הו ֶבן־יהויָּ ָּדע ונָּ ָּתן ַהנָּ ביא ושמ ָ֣עי ורעי ו ַהגבורים
שר ל ָּדוִ֑ד ֵ֥לא ָּהיו עם־אדנָּיָֽהו׃
א ֶ ָ֣
9וַ יז ַ ָ֣בח אדניָּ הו צאן ו ָּב ָּקר ומריא ֵ֚עם ֶ ָ֣א ֶבן ַהז ֶח ֶלת א ֶשר־א ֶצל ָ֣עין ר ִ֑גל
הודה ַעב ֵ֥די ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
־אנ ֵ֥שי י ָּ
וַ יק ָּרא ֶאת־ ָּכל־ ֶא ָּחיו בנָ֣י ַה ֶמ ֶלְך ול ָּכל ַ
ָֽ 11ו ֶאת־נָּ ָּתן ַהנָּ ביא ובנָּ יָּ הו ו ֶאת־ ַהגבורים ו ֶאת־שֹל ֵ֥מה ָּאחיו ֵ֥לא ָּק ָּ ָֽרא׃
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11וַ ָ֣יא ֶמר נָּ ָּתן ֶאל־ ַבת־ ֶש ַבע אם־שֹלמה לאמר הלָ֣ וא ָּש ַמ ַעת ֵ֥כי ָּמ ַלְך
ן־חגִ֑ית וַ אדנֵ֥ינו ָּדוד ֵ֥לא יָּ ָּ ָֽדע׃
אדנָּיָ֣הו ֶב ַ
12ו ַע ָּתה לכי אי ָּע ֵ֥צְך ָּנא ע ָּ ִ֑צה ו ַמלטי ֶאת־נַ פשְך ו ֶאת־ ֶ ֵ֥נ ֶפש בנְַֽך שֹל ָֽמה׃
13ל ִ֞כי ו ָ֣באי׀ ֶאל־ ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּדוד ו ָּא ַמרת א ָּליו ה ָֽלא־ ַא ִָּ֞תה אד ָ֣ני ַה ֶמ ֶלְך
שב
נש ַבע ָּת ַלא ָּ ָֽמתך לאמר ָֽכי־שֹלמה בנְך ימֹלָ֣ ְך ַאח ַרי והוא י ָ֣
ומד ַוע ָּמ ַ ֵ֥לְך אדנָּיָֽהו׃
ַעל־כס ִ֑אי ַ
ם־ה ֶ ִ֑מ ֶלְך וַ אני ָּא ָ֣בוא ַאח ַריְך ומלאתי
עודְך מ ַד ֶ ֵ֥ב ֶרת ָּשם ע ַ
14הנה ָּ
ֶאת־ד ָּב ָּ ָֽריְך׃
ישג
ל־ה ֶמ ֶלְך ַה ַחד ָּרה ו ַה ֶמ ֶלְך זָּ ָָ֣קן מ ִ֑אד ַוָֽאב ַ
15וַ ָּתבא ַבת־ ֶש ֶבע ֶא ַ
ת־ה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
ַה ָ֣שונַ מית מ ָּש ַרת ֶא ַ
ה־לְך׃
16וַ ת ָ֣קד ַבת־ ֶש ַבע וַ תש ַתחו ַל ֶ ִ֑מ ֶלְך וַ ֵ֥יא ֶמר ַה ֶמ ֶלְך ַמ ָּ ָֽ
17וַ ָ֣תא ֶמר לו אדני ַא ָּתה נש ַבע ָּת ַ ָֽביהָּוה ֱאֹל ֶהיך ַ ָֽלא ָּמ ֶתך ָֽכי־שֹל ֵ֥מה
בנְַֽך ימֹלָ֣ ְך ַאח ָּ ִ֑רי והוא י ֵ֥שב ַעל־כס ָֽאי׃
18ו ַע ָּתה ה ֵ֥נה אדניָּ ה ָּמ ָּלְִ֑ך ו ַע ָּתה אדנֵ֥י ַה ֶמ ֶלְך ֵ֥לא יָּ ָּ ָֽדע ָּת׃
19וַ יז ַבח ֵ֥שור וָֽ מריא־וצאן ָּלרב וַ יק ָּרא ל ָּכל־ב ָ֣ני ַה ֶמ ֶלְך ול ֶאביָּ ָּתר ַהכהן
ֹלמה ַעבדך ֵ֥לא ָּק ָּ ָֽרא׃
ולי ָּאב ַ ָׂ֣שר ַה ָּצ ָּ ִ֑בא ולש ֵ֥
21ו ַא ָּתה אדנָ֣י ַה ֶמ ֶלְך עינֵ֥י ָּכל־יׂש ָּראל ָּע ֶלִ֑יך ל ַהגָ֣יד ָּל ֶהם מי ישב
ָֽי־ה ֶמ ֶלְך ַאח ָּ ָֽריו׃
ַעל־כ ֵ֥סא אדנ ַ
21ו ָּהיָּ ה כש ַ ֵ֥כב אד ָֽני־ ַה ֶמ ֶלְך עם־אב ָּ ִ֑תיו ו ָּהייתי אני וב ֵ֥ני שֹלמה
ַח ָּט ָֽאים׃
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ם־ה ֶ ִ֑מ ֶלְך ונָּ ָּ ֵ֥תן ַהנָּ ביא ָּ ָֽבא׃
עודנָּ ה מ ַד ֶב ֶרת ע ַ
22והנה ֶ ֵ֥
23וַ יַ גידו ַל ֶמ ֶלְך לאמר הנה נָּ ָּ ָ֣תן ַהנָּ ִ֑ביא וַ יָּבא לפנָ֣י ַה ֶמ ֶלְך וַ יש ַתחו
ל־א ָּפיו ָּ ָֽאר ָּצה׃
ַל ֶמ ֶלְך ַע ַ
24וַ יא ֶמר נָּ ָּתן אד ָ֣ני ַה ֶמ ֶלְך ַא ָּ ָ֣תה ָּא ַמר ָּת אדנָּיהו ימֹלָ֣ ְך ַאח ָּ ִ֑רי והוא י ֵ֥שב
ַעל־כס ָֽאי׃
ָ֣ 25כי׀ יָּ ַ ָ֣רד ַהיום וַ יז ַבח ֵ֥שור וָֽ מריא־וצאן ָּלרב וַ יק ָּרא ל ָּכל־בני ַה ֶמ ֶלְך
יָּתר ַהכהן וה ָּנם אכ ֵ֥לים ושתים ל ָּפ ָּנִ֑יו וַ ָ֣יאמרו יחי
ול ָּׂשרי ַה ָּצ ָּבא ול ֶאב ָּ ָ֣
ַה ֶ ֵ֥מ ֶלְך אדנָּיָֽהו׃
26ו ָ֣לי א ָֽני־ ַעב ֶדך ול ָּצדק ַהכהן ולבנָּ יָּ הו ֶבן־יהויָּ ָּדע ולשֹל ֵ֥מה ַעבדך ֵ֥לא
ָּק ָּ ָֽרא׃
27אם מאת אד ָ֣ני ַה ֶמ ֶלְך נה ָּיה ַה ָּד ָּ ָ֣בר ַה ֶ ִ֑זה ולא הו ַדע ָּת ֶ ָֽאת־ ַעבדיך מי
ָֽי־ה ֶמ ֶלְך ַאח ָּ ָֽריו׃
ישב ַעל־כ ֵ֥סא אדנ ַ

ס

28וַ יַ ַען ַה ֶמ ֶלְך ָּדוד וַ יא ֶמר קראו־לי ל ַבת־ ָּ ִ֑ש ַבע וַ ָּתבא לפנָ֣י ַה ֶמ ֶלְך
ַ ָֽו ַתעמד לפנֵ֥י ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
29וַ י ָּש ַ ֵ֥בע ַה ֶמ ֶלְך וַ יא ַ ִ֑מר ַחי־יהוָּ ה א ֶשר־ ָּפ ָּ ֵ֥דה ֶאת־נַ פשי מ ָּכל־ ָּצ ָּ ָֽרה׃
31כי ַכא ֶשר נש ַבעתי ָּלְך ַביהוָּ ה ֱאֹלהי יׂש ָּראל לאמר ָֽכי־שֹלמה בנְך
ימֹלָ֣ ְך ַאח ַרי והוא י ֵ֥שב ַעל־כסאי ַתח ָּ ִ֑תי כי ֵ֥כן ֶא ֱע ֶׂשה ַהיֵ֥ ום ַה ֶ ָֽזה׃
אמר יחי אדני ַה ֶ ֵ֥מ ֶלְך
31וַ תקד ַבת־ ֶש ַבע ַא ַפים ֶא ֶרץ וַ תש ַתחו ַל ֶ ִ֑מ ֶלְך וַ ת ֶ
ָּדוד לע ָּ ָֽלם׃
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או־לי ל ָּצדוק ַהכהן ולנָּ ָּ ָ֣תן ַהנָּ ביא ולבנָּ ָּיהו
32וַ ָ֣יא ֶמר׀ ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּדוד קר ִ֞
ֶבן־יהויָּ ָּ ִ֑דע וַ יָּבאו לפנֵ֥י ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
33וַ יא ֶמר ַה ֶמ ֶלְך ָּל ֶהם קחו ע ָּמ ֶכם ֶאת־ ַעב ָ֣די אדני ֶכם והר ַכב ֶתם
ֶאת־שֹל ָ֣מה בני ַעל־ ַהפר ָּדה א ֶשר־ ִ֑לי והו ַרד ֶ ֵ֥תם אתו ֶאל־ג ָֽחון׃
34ו ָּמ ַ ָ֣שח א ָ֣תו ָּשם ָּצדוק ַהכהן ונָּ ָּתן ַהנָּ ביא ל ֶמ ֶלְך ַעל־יׂש ָּר ִ֑אל
ֹלמה׃
שופר וַ א ַמר ֶתם יחי ַה ֶ ֵ֥מ ֶלְך ש ָֽ
ות ַקע ֶתם ַב ָּ
ובא ויָּ ַ ָ֣שב ַעל־כסאי ו ֵ֥הוא ימֹלְך ַתח ָּ ִ֑תי ואתו צויתי
יתם ַאח ָּריו ָּ
35וַ על ֶ ָ֣
הודה׃
ָֽלהיָ֣ ות נָּ גיד ַעל־יׂש ָּראל ו ַעל־י ָּ ָֽ
36וַ יַ ַען בנָּ ָּיהו ֶבן־י ָֽהויָּ ָּדע ֶאת־ ַה ֶמ ֶלְך וַ ָ֣יא ֶמר׀ ָּא ִ֑מן ֵ֚כן יא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ֱאֹלהי
אדנֵ֥י ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
ֹלמה ָֽויגַ דל
ַ 37כא ֶשר ָּה ָּיה יהוָּ ה עם־אד ָ֣ני ַה ֶמ ֶלְך כן ָֽיהיֶ ָ֣ עם־ש ִ֑
ֶאת־כסאו מכסא אדני ַה ֶ ֵ֥מ ֶלְך ָּד ָֽוד׃
38וַ יַָֽ֣ ֶרד ָּצ ָ֣דוק ַהכהן ונָּ ָּתן ַהנָּ ביא ובנָּ יָּ ָ֣הו ֶבן־יהויָּ ָּדע ו ַהכרתי ו ַהפלתי
וַ יַ רכבו ֶאת־שֹלמה ַעל־פר ַדת ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּד ִ֑וד וַ י ֵ֥לכו אתו ַעל־ג ָֽחון׃
ֹלמה
ן־הא ֶהל וַ ימ ַשח ֶאת־ש ִ֑
ת־ק ֶרן ַה ֶש ֶמן מ ָּ
39וַ י ַקח ָּצדוק ַהכהן ֶא ֶ
ֹלמה׃
ל־ה ָּעם יחי ַה ֶ ֵ֥מ ֶלְך ש ָֽ
שופר וַ ָֽיאמרו ָּכ ָּ
ַוַָֽֽיתקעו ַב ָּ
41וַ יַ עלו ָּכל־ ָּה ָּעם ַ ָֽאח ָּריו ו ָּה ָּעם מ ַחל ָ֣לים ַבחללים וׂשמחים ׂשמ ָּ ָ֣חה
קולם׃
דולִ֑ה וַ ת ָּב ַ ֵָ֥קע ָּה ָּא ֶרץ ב ָּ ָֽ
ג ָּ
שר אתו והם כלָ֣ ו ֶל ֱא ִ֑כל וַ יש ַמע
41וַ יש ַ ָ֣מע אדניָּ הו ו ָּכל־ ַהקראים א ֶ ָ֣
ול־הקר ָּיה הו ָּ ָֽמה׃
אמר ַמ ֵ֥ד ַוע ָֽק ַ
־קול ַהשו ָּפר וַ י ֶ
יואב ֶאת ָ֣
ָּ
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אמר אדניָּ הו בא ָ֣כי
42עו ֶ ָ֣דנו מ ַדבר והנה יונָּ ָּתן ֶבן־ ֶאביָּ ָּ ֵ֥תר ַהכהן ָּ ִ֑בא וַ י ֶ
ֵ֥איש ַחיל ַא ָּתה ו ֵ֥טוב ת ַב ָֽשר׃
ְך־דוד המ ֵ֥ליְך
43וַ יַ ַען יונָּ ָּתן וַ יא ֶמר ַלאדנָּ ִ֑יהו א ָּבל אדנֵ֥ינו ַה ֶ ָֽמ ֶל ָּ
ֹלמה׃
ֶאת־ש ָֽ
44וַ יש ַ ָ֣לח א ָֽתו־ ַה ֶמ ֶלְך ֶאת־ ָּצדוק ַהכהן ו ֶאת־נָּ ָּ ָ֣תן ַהנָּ ביא ובנָּ יָּ הו
ֶבן־י ָ֣הויָּ ָּדע ו ַהכרתי ו ַהפל ִ֑תי וַ יַ ר ָ֣כבו אתו ַעל פר ַ ֵ֥דת ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
45וַ ימש ָ֣חו אתו ָּצ ָ֣דוק ַהכ ָ֣הן ונָּ ָּתן ַהנָּ ביא ל ֶמ ֶלְך בגחון וַ יַ עלו מ ָּשם
ׂשמחים וַ תהם ַהקר ָּיִ֑ה ֵ֥הוא ַהקול א ֶ ֵ֥שר ש ַמע ֶ ָֽתם׃
46וגַ ם יָּ ַ ָ֣שב שֹלמה ַעל כ ֵ֥סא ַהמלו ָּ ָֽכה׃
47וגַ ם־ ָּבאו ַעב ָ֣די ַה ֶמ ֶלְך ל ָּברְך ֶאת־אדנינו ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּדוד לאמר ייטב
ֱאֹלהיך ֶאת־שם שֹלמה מש ֶמך ָֽויגַ ֵ֥דל ֶאת־כסאו מכס ֶ ִ֑אך וַ יש ַ ֵ֥תחו
ל־המש ָּ ָֽכב׃
ַה ֶמ ֶלְך ַע ַ
48וגַ ם־ ָּכ ָּכה ָּא ַ ָ֣מר ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך ָּברוְך יהוָּ ה ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל א ֶשר נָּ ַ ֵ֥תן ַהיום י ֵ֥שב
ַעל־כסאי וע ַינֵ֥י ר ָֽאות׃
49וַ ֶ ָֽי ֶחרדו וַ יָּ קמו ָּכל־ ַהקראים א ֶשר ַלאדנָּ ִ֑יהו וַ ילכו ֵ֥איש ל ַדר ָֽכו׃
51וַ א ָ֣דניָּ הו יָּ רא מפ ָ֣ני שֹל ִ֑מה וַ ָּיַָֽ֣ ָּקם וַ י ֶלְך ַוַָֽֽיַ חזק ב ַקרנֵ֥ ות ַהמז ָֽב ַח׃
51וַ י ַגד לשֹלמה לאמר הנה א ָ֣דניָּ הו יָּ רא ֶאת־ ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך שֹל ִ֑מה והנה ָּא ִַ֞חז
ם־יָּמית
ב ַקרנות ַהמזב ַח לאמר י ָּ ָֽש ַ ָֽבע־לי ַכיום ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך שֹלמה א ֵ֥
ת־עבדו ֶב ָּ ָֽח ֶרב׃
ֶא ַ
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ן־חיל ָֽלא־י ֵ֥פל מ ַשע ָּרתו ָּ ִ֑אר ָּצה
52וַ ָ֣יא ֶמר שֹלמה ֵ֚אם יה ֶי ָ֣ה ל ֶב ַ
ם־ר ָּ ֵ֥עה ת ָּמצא־בו וָּ ָֽמת׃
וא ָּ
53וַ יש ִ֞ ַלח ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך שֹלמה וַ ירדהו מ ַעָ֣ל ַהמזב ַח וַ יָּבא וַ יש ַתחו ַל ֶ ָ֣מ ֶלְך
יתך׃
אמר־לֵ֥ ו שֹלמה ֵ֥לְך לב ֶ ָֽ
ֹלמה וַ ָֽי ֶ
ש ִ֑

פ

1 2וַ יקר ֵ֥בו י ָֽמי־ ָּדוד ָּל ִ֑מות וַ י ַצו ֶאת־שֹל ֵ֥מה בנו לא ָֽמר׃
ָּ 2אנ ָ֣כי הלְך ב ֶד ֶרְך ָּכל־ ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ו ָּחזַ ק ָּת ו ָּה ֵ֥יי ָּ ָֽת ל ָֽאיש׃
3ו ָּש ַמר ִָּ֞ת ֶאת־מש ֶ ָ֣מ ֶרת׀ יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶהיך ָּל ֶל ֶכת בד ָּר ָּכיו לשמר חק ָּתיו
תורת מ ֶ ִ֑שה ל ַ ָ֣מ ַען ַתׂשכיל ֵ֚את
ותיו ַכ ָּכתוב ב ַ ָ֣
ותיו ומש ָּפ ָּ ָ֣טיו ועד ָּ
מצ ָּ
שר ַ ָֽתע ֶׂשה ואת ָּכל־א ֶ ֵ֥שר תפ ֶנה ָּ ָֽשם׃
ָּכל־א ֶ ָ֣
4ל ַמ ַען יָּ קים יהוָּ ה ֶאת־ד ָּברו א ֶשר ד ֶבָ֣ר ָּע ַלי לאמר אם־ישמרו ָּבנֶ יך
ת־דר ָּכם ָּל ֶל ֶכת ל ָּפנַ י ֶב ֱא ֶמת ב ָּכל־ל ָּב ָּבם וב ָּכל־נַ פ ָּ ִ֑שם לאמר
ֶא ַ
ָֽלא־י ָּכרת לך איש מ ַעל כ ֵ֥סא יׂש ָּר ָֽאל׃
שר ָּע ָּ ָׂ֣שה
5ו ַ ָ֣גם ַא ָּ ָ֣תה יָּ ַדע ָּת את א ֶשר־ ָּע ָּׂשה לי יו ָּ ָ֣אב ֶבן־צרויָּ ה א ֶ ָ֣
ָֽי־ׂש ָ֣רי צב ָ֣אות יׂש ָּראל ל ַאבנר ֶבן־נר ו ַלע ָּמ ָּׂשא ֶבן־יֶ ֶתר וַ ַי ַָ֣הרגם
לשנ ָּ
שר ב ָּמתנָּ יו
וַ ָּי ֵֶׂ֥שם ד ָֽמי־מל ָּח ָּמה ב ָּשֹלִ֑ ם וַ י ִ֞תן דמָ֣י מל ָּח ָּמה ַבח ָֽג ָּרתו א ֶ ָ֣
וָֽ בנַ עלו א ֶ ֵ֥שר ב ַרג ָּ ָֽליו׃
6ו ָּעׂשי ָּת כ ָּחכ ָּמ ֶ ִ֑תך ו ָֽלא־תורד ׂשי ָּבתו ב ָּשֹלם ש ָֽאל׃

ס

7ולבני ַברז ַלי ַהגל ָּעדי ַ ָֽתע ֶׂשה־ ֶח ֶסד ו ָּהיו באכ ָ֣לי של ָּח ֶ ִ֑נַֽך כי־כן ָּקר ָ֣בו
א ַלי ב ָּברחי מפני ַאב ָּשלֵ֥ ום ָּא ָֽחיך׃
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8וה ָ֣נה עמך ָֽשמעי ֶבן־ג ָּ ֵ֥רא ֶבן־ ַהימיני מ ַבחרים והוא ָֽקל ַלני ק ָּל ָּ ָ֣לה
נמ ֶר ֶצת ביום ֶלכ ָ֣תי ַמח ָּ ִ֑נַֽים ו ָֽהוא־יָּ ַרד לק ָּראתי ַהיַ רדן וָּ ֶא ָּש ַ ָֽבע לו
ַ ָֽביהוָּ ה לאמר אם־א ָֽמיתך ֶב ָּ ָֽח ֶרב׃
שר ַ ָֽתע ֶׂשה־לו
9ו ַע ָּתה ַאל־תנַ קהו כי ֵ֥איש ָּח ָּכם ָּ ִ֑א ָּתה ו ָּ ָֽי ַַֽדע ָּת ָ֣את א ֶ ָ֣
הורד ָּת ֶאת־ׂש ָּיבתו ב ָּדם ש ָֽאול׃
ו ַ
11וַ יש ַ ֵ֥כב ָּדוד עם־אב ָּ ִ֑תיו וַ י ָּקבר ב ֵ֥עיר ָּד ָֽוד׃

פ

11ו ַהיָּ מים א ֶשר ָּמ ַלְך ָּדוד ַעל־יׂש ָּראל ַאר ָּבעים ָּש ָּ ִ֑נה ב ֶחברון ָּמ ַלְך
ֹלשים ו ָּשֹלש ָּש ָֽנים׃
ירוש ַ ָ֣לם ָּמ ַלְך ש ֵ֥
ש ַבע ָּשנים וב ָּ
ֶ ָ֣
12ושֹלמה יָּ ַשב ַעל־כסא ָּד ָ֣וד ָּא ִ֑ביו וַ ת ֵ֥כן ַמלכתו מ ָֽאד׃
אמר ה ָּשלָ֣ ום
ת־ש ַבע אם־שֹלמה וַ ת ֶ
ל־ב ֶ
13וַ יָּ ִ֞בא אדנָּיָ֣הו ֶבן־ ַחגית ֶא ַ
אמר ָּש ָֽלום׃
ב ֶ ִ֑אך וַ י ֶ
אמר ַד ָֽבר׃
14וַ יא ֶמר ָּד ָּ ֵ֥בר לי א ָּלִ֑יְך וַ ת ֶ
15וַ יא ֶמר ַאת יָּ ַד ַעת כי־לי ָּהי ָּ ָ֣תה ַהמלו ָּכה ו ָּע ִ֞ ַלי ָּׂשמו ָּ ָֽכל־יׂש ָּראל
הוה ָּ ֵ֥הי ָּתה ָֽלו׃
פנ ֶיהם למֹלִ֑ ְך וַ תסב ַהמלו ָּכה וַ ת ָ֣הי ל ָּאחי ֵ֥כי מי ָּ
אמר
ת־פ ָּנִ֑י וַ ֵ֥ת ֶ
ל־תשבי ֶא ָּ
16ו ַע ָּתה שא ָּלה ַא ַחת ָּ ָֽאנכי ש ָ֣אל ָֽמא ָּתְך ַא ָּ
א ָּליו ַד ָֽבר׃
17וַ יא ֶמר אמרי־נָּ א לשֹל ָ֣מה ַה ֶמ ֶלְך ֵ֥כי ָֽלא־יָּ שיב ֶאת־ ָּפ ָּ ִ֑נַֽיְך וי ֶתן־לי
ֶאת־אבי ַ ֵ֥שג ַהשונַ מית לא ָּ ָֽשה׃
18וַ ֵ֥תא ֶמר ַבת־ ֶש ַבע ִ֑טוב ָּאנכי א ַד ֵ֥בר ָּע ֶליך ֶאל־ ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
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19וַ ָּתבא ַבת־ ֶש ַבע ֶאל־ ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך שֹלמה ל ַד ֶבר־לו ַעל־אדניָּ ִ֑הו וַ יָּ ָּקם ַה ֶמ ֶלְך
לק ָּרא ָּתּה וַ יש ַ ָ֣תחו ָּלּה וַ י ֶשב ַעל־כסאו וַ ָּי ֶׂשם כסא ל ָ֣אם ַה ֶמ ֶלְך וַ ת ֶשב
ָֽלימינָֽ ו׃
21וַ תא ֶמר שא ָּלה ַא ַחת ק ַטנָּ ה ָּ ָֽאנכי ש ֶ ָ֣א ֶלת ָֽמא ָּתְך ַאל־ ָּת ֶשב ֶאת־ ָּפ ָּ ִ֑ני
־פ ָּנַָֽֽיְך׃
־אשיב ֶאת ָּ
אמר־ ָּלּה ַה ֶמ ֶלְך ַשא ָ֣לי אמי ֵ֥כי ָֽלא ָּ
וַ ָֽי ֶ
21וַ תא ֶמר י ַתן ֶאת־אבי ַ ָ֣שג ַהשנַ ִ֑מית ַלאדנָּ ֵ֥יהו ָּאחיך לא ָּ ָֽשה׃
22וַ יַ ַען ַה ֶמ ֶלְך שֹלמה וַ ָ֣יא ֶמר לאמו ו ָּל ָּמה ַאת ש ֶא ֶלת ֶאת־אבי ַשג
לוכה כי ֵ֥הוא ָּאחי ַהגָּ ָ֣דול מ ֶ ִ֑מני
ת־המ ָּ
ַהשנַ מית ַלא ָ֣דניָּ הו ו ַ ָֽשאלי־לו ֶא ַ
רויָֽה׃
יואב ֶבן־צ ָּ
יָּתר ַהכהן ול ָּ
ולו ול ֶאב ָּ ָ֣

פ

23וַ י ָּש ַבע ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך שֹלמה ַ ָֽביהָּוה לא ִ֑מר ָ֣כה יַ ָֽ ע ֶׂשה־לי ֱאֹלהים ו ָ֣כה יוסיף
ת־ה ָּד ָּבר ַה ֶזָֽה׃
ָ֣כי בנַ פשו ד ֶבר א ָ֣דניָּ הו ֶא ַ
שר ֱהכינַ ני וַ יָֽ ושי ַביני ַעל־כסא ָּדוָ֣ד ָּאבי וַ א ֶשר
24ו ַע ָּתה ַחי־יהוָּ ה א ֶ ָ֣
שר דבִ֑ר ָ֣כי ַהיום יו ַמת אדנָּיָֽהו׃
ָּ ָֽע ָּׂשה־לי ַבית ַכא ֶ ָ֣
25וַ יש ַלח ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך שֹלמה ב ַיד בנָּ ָּיָ֣הו ֶבן־יהויָּ ָּ ִ֑דע וַ יפגַ ע־בו וַ יָּ ָֽמת׃

ס

26ול ֶאביָּ ָּתר ַהכהן ָּא ַ ָ֣מר ַה ֶמ ֶלְך ענָּ תת ָ֣לְך ַעל־ ָּׂש ֶדיך כי ֵ֥איש ָּמוֶ ת ָּ ִ֑א ָּתה
את ֶאת־ארון אד ָּני יהוה לפני ָּדוָ֣ד ָּאבי
יתך ָֽכי־נָּ ָּׂש ָּ
וביום ַהזֶ ה ָ֣לא אמ ֶ
ַ
ית ב ֵ֥כל א ֶ ָֽשר־הת ַע ָּנה ָּא ָֽבי׃
ו ָ֣כי הת ַענ ָּ
27וַ י ָּגַֽ ֶרש שֹלמה ֶאת־ ֶאביָּ ָּתר מהיֵ֥ ות כהן ַ ָֽליהָּ ִ֑וה ל ַמלא ֶאת־ד ַ ָ֣בר יהוָּ ה
א ֶ ֵ֥שר ד ֶבר ַעל־ ֵ֥בית עלי בש ָֹֽלה׃
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28ו ַהשמ ָּעה ָּ ָ֣ב ָּאה ַעד־יו ָּאב ָ֣כי יו ָּאב נָּ ָּטה ַאח ָ֣רי אדניָּ ה ו ַאח ֵ֥רי
יואב ֶאל־ ָ֣א ֶהל יהוָּ ה ַוַָֽֽיַ חזק ב ַקרנֵ֥ ות ַהמז ָֽב ַח׃
ַאב ָּשלום ָ֣לא נָּ ָּ ִ֑טה וַ ָּינָּ ס ָּ
ל־א ֶהל יהוָּ ה והנה ָ֣א ֶצל ַהמזב ִַ֑ח
יואב ֶא ָ֣
29וַ י ִ֞ ַגד ַל ֶ ָ֣מ ֶלְך שֹלמה ָ֣כי ָּנס ָּ
ע־בו׃
וַ יש ַלח שֹלמה ֶאת־בנָּ ָּיהו ֶבן־יהויָּ ָּדע לאמר ֵ֥לְך פגַ ָֽ
31וַ יָּ בא בנָּ יָּ הו ֶאל־ ָ֣א ֶהל יהוָּ ה וַ יא ֶמר א ָּליו ָֽכה־ ָּא ַמר ַה ֶמ ֶלְך צא וַ ֵ֥יא ֶמר׀
יואב
ת־ה ֶמ ֶלְך ָּד ָּבָ֣ר לאמר ָֽכה־ד ֶ ֵ֥בר ָּ
לא ָ֣כי ָ֣פה ָּא ִ֑מות וַ יָּ ֶשב בנָּ ָּיהו ֶא ַ
ו ֵ֥כה ָּע ָּנָֽני׃
שר ד ֶבר ופגַ ע־בו וק ַבר ִ֑תו וַ הסי ָ֣ר ָּת׀ דמָ֣י
31וַ יא ֶמר לָ֣ ו ַה ֶמ ֶלְך עׂשה ַכא ֶ ָ֣
יואב מ ָּע ַלי ומ ַעל ֵ֥בית ָּא ָֽבי׃
חנָּ ם א ֶשר ָּש ַפְָ֣ך ָּ
שר ָּפ ַגָ֣ע בשנָֽי־אנָּ שים ַצדקים
32והשיב יהוָּ ה ֶאת־ ָּדמו ַעל־ראשו א ֶ ָ֣
ת־אבנר ֶבן־נר
וטבים מ ֶמנו וַ יַ ַהרגָ֣ם ַב ֶח ֶרב ו ָּא ֵ֥בי ָּדוד ָ֣לא יָּ ָּ ִ֑דע ֶא ַ
הודה׃
ַׂשר־צ ָּ ָ֣בא יׂש ָּראל ו ֶאת־ע ָּמ ָּ ֵׂ֥שא ֶבן־יֶ ֶתר ַׂשר־צ ָּ ֵ֥בא י ָּ ָֽ
33ו ָּשבו דמי ֶהם ב ָ֣ראש יו ָּאב וב ֵ֥ראש זַ רעו לע ָּ ִ֑לם ול ָּדוד ולזַ רעו ולביתו
הוה׃
עולם מ ֵ֥עם י ָּ ָֽ
ולכסאו יה ֶ ֵ֥יה ָּשלום ַעד־ ָּ
34וַ יַ ַעל בנָּ יָּ הו ֶבן־י ָ֣הויָּ ָּדע וַ יפגַ ע־בו וַ ימ ִ֑תהו וַ י ָּק ֵ֥בר בביתו ַבמד ָּ ָֽבר׃
35וַ יתן ַה ֶמ ֶלְך ֶאת־בנָּ ָּיהו ֶבן־יהויָּ ָּדע ַתח ָּתיו ַעל־ ַה ָּצ ָּ ִ֑בא ו ֶאת־ ָּצדוק ַהכהן
יָּתר׃
נָּ ַ ָ֣תן ַה ֶמ ֶלְך ַת ַחת ֶאב ָּ ָֽ
36וַ יש ַלח ַה ֶמ ֶלְך וַ יק ָּ ָ֣רא לשמעי וַ ָ֣יא ֶמר לו ָֽבנה־לךֵ֥ ַבית בי ָ֣רו ָּש ַלם
ויָּ ַשב ָּת ָּ ִ֑שם ו ָֽלא־ת ֵ֥צא מ ָּשם ָּ ֵ֥אנֶ ה וָּ ָּ ָֽאנָּ ה׃
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37ו ָּה ָּיָ֣ה׀ ביָ֣ ום צאתך ו ָּ ָֽע ַבר ָּת ֶאת־ ַ ָ֣נ ַחל קדרון יָּ ֵ֥ד ַע ת ַדע ָ֣כי ָ֣מות ָּת ִ֑מות
ָּדמך יה ֶ ֵ֥יה ברא ֶ ָֽשך׃
ׂשה
38וַ יא ֶמר שמעי ַל ֶמ ֶלְך ָ֣טוב ַה ָּד ָּבר ַכא ֶשר ד ֶבר אדנָ֣י ַה ֶמ ֶלְך כן יַ ע ֶ ָ֣
ירוש ַלם יָּ ֵ֥מים ַר ָֽבים׃
ַעב ֶ ִ֑דך וַ י ֶשב שמעי ב ָּ

ס

ל־א ֵ֥כיש
39וַ יהי מקץ ָּשֹלָ֣ ש ָּשנים וַ יברחו ש ָֽני־ע ָּבדים לשמעי ֶא ָּ
ן־מע ָּכה ֶ ָ֣מ ֶלְך ַגִ֑ת וַ יַ גידו לשמעי לאמר הנֵ֥ה ע ָּב ֶדיך ב ַ ָֽגת׃
ֶ ָֽב ַ
41וַ ָּיַָֽ֣ ָּקם שמעי ַוַָֽֽיַ חבש ֶאת־חמרו וַ י ֶלְך גַ ָּתה ֶאל־ ָּאכיש ל ַבקש
יָּבא ֶאת־ע ָּב ָּדיו מ ַ ָֽגת׃
ֶאת־ע ָּב ָּ ִ֑דיו וַ י ֶָ֣לְך שמעי וַ ֵ֥
41וַ י ַגד לשֹל ִ֑מה כי־ ָּה ַלְך שמעי מירו ָּש ַלם ַגת וַ יָּ ָֽשב׃
42וַ יש ַלח ַה ֶמ ֶלְך וַ יק ָּ ָ֣רא לשמעי וַ יא ֶמר א ָּליו הלוא הש ַבע ָ֣תיך ַ ָֽביהוָּ ה
וָּ ָּאעד בך לאמר ביָ֣ ום צאתך ו ָּ ָֽה ַלכ ָּת ָּ ָ֣אנֶ ה וָּ ָּאנָּ ה יָּ ֵ֥ד ַע ת ַדע ָ֣כי ָ֣מות
אמר א ַלי ֵ֥טוב ַה ָּד ָּבר ָּש ָּ ָֽמעתי׃
ָּת ִ֑מות וַ ת ֶ
43ו ַמדו ַע ָ֣לא ָּש ַמר ָּת את שב ַ ָ֣עת יהָּ ִ֑וה ו ֶאת־ ַהמצָּוה א ֶשר־צ ֵ֥ויתי ָּע ֶ ָֽליך׃
ל־ה ָּר ָּעה א ֶשר יָּ ַדע ל ָּ ָ֣בבך
44וַ יא ֶמר ַה ֶמ ֶלְך ֶאל־שמעי ַא ָּתה יָּ ַדע ָּת ָ֣את ָּכ ָּ
אשך׃
ת־ר ָּעתך בר ֶ ָֽ
הוה ֶא ָּ
ית ל ָּדוָ֣ד ָּא ִ֑בי והשיב י ָּ
א ֶ ֵ֥שר ָּעׂש ָּ
45ו ַה ֶ ֵ֥מ ֶלְך שֹלמה ָּב ִ֑רוְך וכ ָ֣סא ָּדוד יה ֶ ֵ֥יה נָּ כון לפ ֵ֥ני יהָּוה ַעד־עו ָּ ָֽלם׃
46וַ י ַ ָ֣צו ַה ֶמ ֶלְך ֶאת־בנָּ יָּ הו ֶבן־י ָ֣הויָּ ָּדע וַ יצא וַ יפגַ ע־בו וַ יָּ ִ֑מת ו ַה ַממ ָּל ָּ ֵ֥כה
ֹלמה׃
נָּ כונָּ ה ביַ ד־ש ָֽ
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ת־פרעה
ת־ב ַ
ת־פרעה ֶ ָ֣מ ֶלְך מצ ָּ ִ֑רים וַ י ַ ָ֣קח ֶא ַ
 1 3וַ ית ַח ָ֣תן שֹלמה ֶא ַ
ל־עיר ָּדוד ַעָ֣ד ַכלתו לבנות ֶאת־ביתו ו ֶאת־בָ֣ית יהוָּ ה
יא ָּה ֶא ָ֣
וַ יב ֶ
רוש ַלם ָּס ָֽביב׃
ת־חומת י ָּ
ַ ֵ֥
ו ֶא
שם יהוָּ ה ַעד ַהיָּ ֵ֥מים
ָ֣ ַ 2רק ָּה ָּעם מזַ בחים ַב ָּב ִ֑מות כי לא־נב ָּנֵ֥ה ַבית ל ָ֣
ָּה ָֽהם׃

פ

3וַ יֶ ֱא ַהב שֹלמה ֶאת־יהוָּ ה ָּל ֶל ֶכת בחקות ָּד ָ֣וד ָּא ִ֑ביו ַ ֵ֚רק ַב ָּבמות ֵ֥הוא
מזַ ב ַח ו ַמק ָֽטיר׃
דולִ֑ה ֶא ֶלף עלות
4וַ י ֶלְך ַה ֶמ ֶלְך גבענָּ ה לז ָ֣ב ַח ָּשם ֵ֥כי היא ַה ָּב ָּ ָ֣מה ַהג ָּ
יַ ע ֶלָ֣ה שֹלמה ַעל ַהמז ֵ֥ב ַח ַה ָֽהוא׃
אמר ֱאֹלהים ש ַאל
הוה ֶאל־שֹלמה ַבחלָ֣ ום ַה ָּלִ֑י ָּלה וַ ָ֣י ֶ
5בגבעון נר ָּאה י ָּ
ן־לְך׃
ָּ ֵ֥מה ֶא ֶת ָּ ָֽ
6וַ ָ֣יא ֶמר שֹלמה ַא ָּתה ָּעׂשי ָּת עם־ ַעבדך ָּד ָ֣וד ָּאבי ֶ ָ֣ח ֶסד גָּ דול ַכא ֶשר
ָּה ַלְך ל ָּפנֶ יך ֶב ֱא ֶמת ובצ ָּד ָָּקה וביש ַ ֵ֥רת ל ָּבב ע ָּ ִ֑מְך וַ תש ָּמר־לו
ֶאת־ ַה ֶח ֶסד ַהגָּ דול ַהזֶ ה וַ ת ֶתן־לֵ֥ ו בן י ֵ֥שב ַעל־כסאו ַכיֵ֥ ום ַה ֶזָֽה׃
7ו ַע ָּתה יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ָּהי ַא ָּתה המ ַ ָ֣לכ ָּת ֶ ָֽאת־ ַעבדך ַת ַחת ָּד ָ֣וד ָּא ִ֑בי ו ָּ ָֽאנכי
ַ ָ֣נ ַער ָּקטן ֵ֥לא א ַדע ֵ֥צאת וָּ ָֽבא׃
שר ָּב ָּ ִ֑חר ָּת ַעם־ ָּרב א ֶשר ָֽלא־י ָּמ ֶנה ו ֵ֥לא י ָּספר
8ו ַעבדך ב ֵ֥תוְך ַעמך א ֶ ָ֣
מ ָֽרב׃
ין־טוב ל ָּ ִ֑רע ָ֣כי מי
ת־עמך ל ָּהבין ָֽב ָ֣
9ונָּ ַת ָּת ל ַעבדך לב שמ ַע לש ָ֣פט ֶ ָֽא ַ
ת־עמךֵ֥ ַה ָּכבד ַה ֶזָֽה׃
יוכל לשפט ֶא ַ
ַ

813

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

ת־ה ָּד ָּבר ַה ֶזָֽה׃
11וַ יי ַ ֵ֥טב ַה ָּד ָּבר בעי ָ֣ני אד ָּ ִ֑ני ֵ֚כי ָּש ַ ָ֣אל שֹלמה ֶא ַ
א־ש ַאל ָּת
ת־ה ָּד ָּ ָ֣בר ַהזֶ ה ו ָֽל ָּ
11וַ יא ֶמר ֱאֹלהים א ָּליו יַ ַען א ֶשר ָּש ַאל ָּת ֶא ַ
א־ש ַאל ָּת לך ע ֶשר ו ֵ֥לא ָּש ַאל ָּת ֶנ ֶָ֣פש אי ֶבִ֑יך ו ָּש ַאל ָּת
יָּמים ַרבים ו ָֽל ָּ
לך ָ֣
לך ָּהבין לש ֵ֥מ ַע מש ָּ ָֽפט׃
12ה ֵ֥נה ָּעׂשיתי כד ָּב ֶ ִ֑ריך הנָ֣ה׀ נָּ ַ ָ֣תתי לך ֵ֚לב ָּח ָּכָ֣ם ונָּ בון א ֶשר ָּכמוך
א־ה ָּיָ֣ה ל ָּפנֶ יך ו ַאח ֶריך לא־יָּ ֵ֥קום ָּכ ָֽמוך׃
ל ָּ
13וגַ ם א ֶשר ָֽלא־ ָּש ַאל ָּת נָּ ַ ָ֣תתי ָּלְך גַ ם־ע ֶשר גַ ם־ ָּכ ִ֑בוד א ֶשר לא־ ָּהיָּ ה
ל־יָּמיך׃
ָּכ ֵ֥מוך איש ַבמ ָּלכים ָּכ ֶ ָֽ
14ו ָ֣אם׀ ת ָ֣לְך בד ָּר ַכי לשמר ח ַקי ומצו ַתי ַכא ֶ ֵ֥שר ָּה ַלְך ָּד ָ֣ויד ָּא ִ֑ביך
ו ַה ַא ַרכתי ֶאת־יָּ ֶ ָֽמיך׃

ס

רוש ַלם ַוַָֽֽיַ ע ָ֣מד׀ לפנָ֣י׀ א ָ֣רון
15וַ יָ ַ ֵ֥קץ שֹלמה והנָ֣ה חלִ֑ ום וַ יָּבוא י ָּ
ברית־אדנָּ י וַ ַי ַעל עלות וַ יַ ַָ֣עׂש ש ָּלמים וַ ַי ֵַ֥עׂש מש ֶתה ל ָּכל־ע ָּב ָּ ָֽדיו׃

פ

ָ֣ ָּ 16אז ָּתבאנָּ ה ש ַתים נָּ ֵ֥שים זנות ֶאל־ ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך ַ ָֽו ַתעמדנָּ ה ל ָּפ ָּ ָֽניו׃
17וַ תא ֶמר ָּהא ָּשה ָּ ָֽה ַא ַחת ָ֣בי אדני אני ו ָּהא ָּ ָ֣שה ַהזאת ישבת ב ַ ָ֣בית
ֶא ָּ ִ֑חד וָּ א ֵ֥לד ע ָּמּה ַב ָּ ָֽבית׃
18וַ י ִ֞הי ַביום ַהשלישי ללדתי וַ ת ֶלד גַ ם־ ָּהא ָּ ָ֣שה ַה ִ֑זאת וַ א ַ ָ֣נחנו יַ ח ָּדו
זול ֵ֥תי ש ַ ָֽתים־א ַנחנו ַב ָּ ָֽבית׃
ָֽאין ָּ־זר א ָּתנו ַב ַבית ָּ
19וַ ָּי ָּמת ֶבן־ ָּהא ָּ ֵ֥שה ַהזאת ָּ ִ֑לי ָּלה א ֶ ֵ֥שר ָּשכ ָּבה ָּע ָּ ָֽליו׃
21וַ ָּת ָּקם בתוְך ַה ַלי ָּלה וַ ת ַקח ֶאת־ב ָ֣ני ָֽמ ֶאצלי וַ א ָּ ָֽמתך ישנָּ ה וַ ַתשכיבהו
בחי ָּ ִָ֑קּה ו ֶאת־ב ָּנֵּ֥ה ַהמת הש ֵ֥כ ָּיבה בחי ָָֽקי׃
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21וָּ ָּאָ ֵ֥קם ַבב ֶקר להי ֵ֥ניק ֶאת־בני והנה־ ִ֑מת וָּ ֶאתבונַֽן א ָּליו ַבב ֶקר והנה
א־ה ָּיֵ֥ה בני א ֶ ֵ֥שר יָּ ָּ ָֽלדתי׃
ָֽל ָּ
22וַ תא ֶמר ָּהא ָּשה ָּה ַא ֶח ֶרת ָ֣לא כי בני ַה ַחי וב ָ֣נְַֽך ַהמת וזאת א ֶמ ֶרת
ָ֣לא כי ב ֵ֥נְַֽך ַהמת ובנָ֣י ֶה ָּ ִ֑חי וַ ת ַדברנָּ ה לפנֵ֥י ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
23וַ ָ֣יא ֶמר ַה ֶמ ֶלְך ָ֣זאת א ֶמ ֶרת זֶ ה־ב ֵ֥ני ַה ַחי וב ָ֣נְַֽך ַה ִ֑מת וזאת א ֶמ ֶרת ָ֣לא
כי ב ֵ֥נְַֽך ַהמת וב ֵ֥ני ֶה ָּ ָֽחי׃

פ

24וַ ֵ֥יא ֶמר ַה ֶמ ֶלְך ק ָ֣חו לי־ ָּ ִ֑ח ֶרב וַ יָּ ֵ֥באו ַה ֶח ֶרב לפ ֵ֥ני ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
25וַ ָ֣יא ֶמר ַה ֶמ ֶלְך גזרו ֶאת־ ַה ֶ ֵ֥י ֶלד ַה ַחי לש ָּ ִ֑נַֽים ותנו ֶ ָֽאת־ ַהחצי ל ַא ַחת
־החצי ל ֶא ָּ ָֽחת׃
ו ֶ ָֽאת ַ
יה
ל־ה ֶמ ֶלְך ָֽכי־נכמ ָ֣רו ַרח ֶמ ָּ
26וַ ָ֣תא ֶמר ָּהא ָּשה א ֶשר־בנָּ ּה ַה ַחי ֶא ַ
ת־היָּ לָ֣ וד ַה ַחי ו ָּהמת
נו־לּה ֶא ַ
אמר׀ ָ֣בי אדני ת ָּ
ַעל־בנָּ ּה וַ ָ֣ת ֶ
ם־לְך ֵ֥לא יה ֶיה ג ָֽזרו׃
ם־לי גַ ָּ
יתהו ו ָ֣זאת א ֶמ ֶרת גַ ֵ֥
ַאל־תמ ִ֑
יתהו היא
ת־היָּ לָ֣ וד ַה ַחי ו ָּהמת ָ֣לא תמ ִ֑
27וַ יַ ַען ַה ֶמ ֶלְך וַ יא ֶמר תנו־ ָּלּה ֶא ַ
א ָֽמו׃
שר ָּש ַ ָ֣פט ַה ֶמ ֶלְך וַ יַָֽֽראו מפנָ֣י
28וַ ישמ ָ֣עו ָּכל־יׂש ָּראל ֶאת־ ַהמש ָּפט א ֶ ָ֣
י־חכ ַמת ֱאֹלהים בקרבו ַלע ֵׂ֥שות מש ָּ ָֽפט׃
ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך ָ֣כי ָּראו ָֽכ ָּ
ל־כל־יׂש ָּר ָֽאל׃
ַ1 4וַָֽֽיהי ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך שֹלמה ֶמ ֶלְך ַע ָּ

ס

ס

ן־צדוק ַהכ ָֽהן׃
2ו ֵ֥א ֶלה ַה ָּשרים א ֶשר־לִ֑ ו עזַ ר ָּיֵ֥הו ֶב ָּ

ס

הוש ָּ ֵ֥פט ֶבן־אחילוד ַה ַמז ָֽכיר׃
ישא ספ ִ֑רים י ָּ
ֱ 3אליח ֶרף וַ אח ָּיה בנֵ֥י ש ָּ
ל־ה ָּצ ָּ ִ֑בא ו ָּצ ֵ֥דוק ו ֶאב ָּיָּתר כהנָֽים׃
4ובנָּ ָּיֵ֥הו ֶבן־יהויָּ ָּדע ַע ַ
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ל־הנ ָּצ ִ֑בים וזָּ בוד ֶבן־נָּ ָּתן כהן ר ֶ ֵ֥עה ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
5וַ עזַ ר ָּ ֵ֥יהו ֶבן־נָּ ָּתן ַע ַ
ל־ה ַ ָֽמס׃
ן־עב ָּדא ַע ַ
ירם ֶב ַ
ל־ה ָּ ִ֑בית וַ אדנ ָּ ֵ֥
6וַ אחי ָּשר ַע ַ

ס

ת־ה ֶמ ֶלְך
ל־כל־יׂש ָּראל וכלכלֵ֥ ו ֶא ַ
7ולשֹל ִ֞מה שנים־ ָּע ָּׂשר נ ָּצבים ַע ָּ
ל־ְ ֶא ָּחד ל ַכל ָֽכל׃
יתו ח ֶדש ַב ָּש ָּנה יה ֶיֵ֥ה ַע ָּ
ו ֶאת־ב ִ֑
8ו ָ֣א ֶלה שמו ָּתם ֶבן־חור ב ַ ֵ֥הר ֶאפ ָּ ָֽרים׃

ס

ס

ֶ 9בן־ ֶד ֶקר ב ָּמ ַ ֵָ֥קץ וב ַ ָֽש ַעלבים ובָ֣ית ָּ ִ֑ש ֶמש ואילון ֵ֥בית ָּח ָּנַָֽֽן׃
ל־א ֶרץ ָֽח ֶפר׃
ֶ 11בן־ ֶח ֶסד ָּ ָֽבאר ִ֑בות לֵ֥ ו ׂשכה ו ָּכ ֶ ֵ֥

ס

ס

ֶ 11בן־א ָֽבינָּ ָּדב ָּכל־ ָּ ָ֣נ ַפת ִ֑דאר ָּט ַפת ַבת־שֹלמה ָּ ֵ֥הי ָּתה לו לא ָּ ָֽשה׃

ס

ָֽ ַ 12בענָּ א ֶבן־אחילוד ַתע ַנְַֽך ומג ִ֑דו ו ָּכל־בָ֣ית ש ָּאן א ֶשר א ֶצל ָּצר ַתנָּ ה
חולה ַעד מ ֵ֥ע ֶבר ליָּ ק ֳמ ָּ ָֽעם׃
מ ַ ָ֣ת ַחת ליזר ֶעאל מבית ש ָּאן ַ ֵ֚עד ָּאבָ֣ל מ ָּ

ס

שר ַבגל ָּעד לֵ֚ ו ֶח ֶבל
ֶ 13בן־ ֶג ֶבר ב ָּר ָ֣מת גל ָּ ִ֑עד לו ַחות יָּ איר ֶבן־מנַ ֶשה א ֶ ָ֣
חומה וב ֵ֥ר ַיח נ ָֽח ֶשת׃
שר ַב ָּב ָּשן ששים ָּע ָ֣רים גדלות ָּ
ַארגב א ֶ ָ֣

ס

14א ָֽחינָּ ָּ ֵ֥דב ֶבן־עדא ַמח ָּנַָֽֽי ָּמה׃
15אחי ַמ ַעץ בנַ פ ָּת ִ֑לי גַ ם־הוא ָּלָ ַקח ֶאת־ ָּבׂש ַ ֵ֥מת ַבת־שֹלמה לא ָּ ָֽשה׃
ָֽ ַ 16בענָּ א ֶבן־חו ָּשי ב ָּאשר וב ָּע ָֽלות׃
שכר׃
ן־פר ַוח בי ָּׂש ָּ ָֽ
הוש ָּ ֵ֥פט ֶב ָּ
17י ָּ
18שמ ֵ֥עי ֶבן־א ָּלא בבניָּ ָֽמן׃

ס

ס

ס

יחון׀ ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּה ֱאמרי ועג ֶ ָ֣מ ֶלְך ַה ָּב ָּשן
ֵ֥ ֶ 19ג ֶבר ֶבן־ארי ב ֶ ָ֣א ֶרץ גל ָּ ִ֑עד ֶא ֶרץ ס ָ֣
ונ ֵ֥ציב ֶא ָּחד א ֶ ֵ֥שר ָּב ָּ ָֽא ֶרץ ׃
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־ה ָּים ָּל ִ֑רב אכ ֵ֥לים ושתים
ר־על ַ
הודה ויׂש ָּראל ַרבים ַכ ֵ֥חול א ֶש ַ
21י ָּ
וׂשמ ָֽחים׃
ן־הנָּ ָּהר ֶ ָ֣א ֶרץ פלשתים ו ַעד
1 5ושֹלמה ָּה ָּיה מושל ב ָּכל־ ַה ַממ ָּלכות מ ַ
ג ָ֣בול מצ ָּ ִ֑רים ַמג ֵ֥שים מנ ָּחה ועב ֵ֥דים ֶאת־שֹלמה ָּכל־י ֵ֥מי ַח ָּיָֽיו׃

פ

ֹלשים כר ס ֶלת וש ֵ֥שים כר ָּ ָֽק ַמח׃
2וַ י ֵ֥הי ֶ ָֽל ֶחם־שֹלמה ליָ֣ ום ֶא ָּ ִ֑חד ש ֵ֥
3ע ָּׂש ָּרה ָּב ָּקר בראים ו ֶעׂש ֵ֥רים ָּבָ ָּקר רעי ו ָ֣מ ָּאה ִ֑צאן ל ַבד ָֽמ ַא ָּיל וצבי
בוסים׃
וברברים א ָֽ
ויַ חמור ַ
ל־מלכי ע ֶָ֣בר
ד־עזָּ ה ב ָּכ ַ
4כי־ ִ֞הוא ר ֶ ָ֣דה׀ ב ָּכל־ ָ֣ע ֶבר ַהנָּ ָּהר מתפ ַסח ו ַע ַ
ַהנָּ ָּ ִ֑הר ו ָּשלום ָּ ֵ֥היָּ ה לו מ ָּכל־ע ָּב ָּריו מ ָּס ָֽביב׃
הודה ויׂש ָּראל ָּל ֶב ַטח ָ֣איש ַת ַחת גַ פנו ו ַ ָ֣ת ַחת ת ָֽאנָּ תו מ ָּדן
 5וַ י ֶשב י ָּ
ֹלמה׃
ו ַעד־ב ָ֣אר ָּ ִ֑ש ַבע כל י ֵ֥מי ש ָֽ

ס

ים־ע ָּ ֵׂ֥שר ֶא ֶלף
6וַ י ָ֣הי לשֹלמה ַאר ָּב ֵ֥עים ֶא ֶלף ארוֵ֥ ת סוסים ל ֶמר ָּכ ִ֑בו ושנ ָּ
ָּפ ָּר ָֽשים׃
ל־ה ָּקרב ֶאל־של ַ ֵ֥חן
ת־ה ֶ ָ֣מ ֶלְך שֹלמה ואת ָּכ ַ
7וכלכלו ַהנ ָּצבים ָּהא ֶלה ֶא ַ
ַה ֶ ָֽמ ֶלְך־שֹלמה ָ֣איש ָּחד ִ֑שו ֵ֥לא י ַעדרו ָּד ָּ ָֽבר׃
שר ָֽיהיֶ ה־ ָּשם
8ו ַהשע ָ֣רים ו ַה ֶת ֶבן ַלסוסים ו ָּל ָּ ִ֑ר ֶכש יָּ באו ֶאל־ ַה ָּמקום א ֶ ָ֣
איש כמש ָּפ ָֽטו׃

ס

בונה ַהרבָ֣ה מ ִ֑אד ו ָ֣ר ַחב לב ַכחול
9וַ יתן ֱאֹלהים ָּחכ ָּמה לשֹלמה ות ָּ
א ֶשר ַעל־ׂש ַ ֵ֥פת ַה ָּיָֽם׃
11וַ ת ֶרב ָּחכ ַ ָ֣מת שֹלמה ָֽמ ָּחכ ַמת ָּכל־בני־ ֶ ִ֑ק ֶדם ומכל ָּחכ ַ ֵ֥מת מצ ָּ ָֽרים׃
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11וַ יֶ ח ַכם מ ָּכל־ ָּ ָֽה ָּא ָּדם מאי ָּ ָ֣תן ָּה ֶאז ָּרחי והי ָּמן ו ַכלכל ו ַדר ַדע ב ָ֣ני ָּמ ִ֑חול
ל־הגוים ָּס ָֽביב׃
וַ י ָֽהי־ש ֵ֥מו ב ָּ ָֽכ ַ
12וַ י ַדבר שֹלֵ֥ ֶשת א ָּלפים ָּמ ָּ ִ֑של וַ י ֵ֥הי שירו חמ ָּ ֵ֥שה וָּ ָּ ָֽא ֶלף׃
שר ַבל ָּבנון ו ַעד ָּהאזוב א ֶ ֵ֥שר יצא
13וַ י ַדבר ַעל־ ָּ ָֽהעצים מן־ ָּה ֶא ֶרז א ֶ ָ֣
ל־ה ָּד ָֽגים׃
ל־ה ֶר ֶמׂש ו ַע ַ
ל־העוף ו ַע ָּ
ל־הבה ָּ ָ֣מה ו ַע ָּ
ַב ִ֑קיר וַ י ַדבר ַע ַ
ל־מלכָ֣י ָּה ָּא ֶרץ
ֹלמה מאת ָּכ ַ
־ה ַעמים לשמ ַע את ָּחכ ַ ָ֣מת ש ִ֑
14וַ יָּ באו מ ָּכל ָּ ָ֣
ת־חכ ָּמ ָֽתו׃
א ֶ ֵ֥שר ָּשמעו ֶא ָּ

ס

15וַ יש ַלח חי ָּרם ֶ ָֽמ ֶלְך־צור ֶאת־ע ָּב ָּדיו ֶאל־שֹלמה ָ֣כי ָּש ַמע ֵ֥כי אתו
יָּמים׃
ל־ה ָֽ
ָּמש ֵ֥חו ל ֶמ ֶלְך ַ ָ֣ת ַחת ָּא ִ֑ביהו ָ֣כי אהב ָּה ָּיֵ֥ה ח ָּירם ל ָּדוד ָּכ ַ

ס

16וַ יש ַ ָ֣לח שֹלמה ֶאל־חי ָּרם לא ָֽמר׃
ַ 17א ָּתה יָּ ַדע ָּת ֶאת־ ָּד ָ֣וד ָּאבי ָ֣כי לא יָּ כל לבנָ֣ ות ַבית לשם יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ָּהיו
שר ס ָּבבִ֑הו ַעד תת־יהוָּ ה א ָּתם ַת ַחת ַכ ֵ֥פות ַרג ָּ ָֽלו׃
מפנֵ֥י ַהמל ָּח ָּמה א ֶ ָ֣
18ו ַע ָּתה הני ַח יהָּוה ֱאֹל ַהי לי מ ָּס ִ֑ביב ָ֣אין ָּׂש ָּטן ואין ֶ ֵ֥פגַ ע ָּ ָֽרע׃
ל־דוד
שר׀ ד ֶ ָ֣בר יהוָּ ה ֶא ָּ
19והנ ָ֣ני אמר לבנָ֣ ות ַבית לשם יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ָּ ִ֑הי ַכא ֶ ָ֣
ָּאבי לאמר בנך א ֶשר ֶאתן ַתח ֶתיך ַעל־כס ֶאך ָֽהוא־יב ֶנֵ֥ה ַה ַבית
לש ָֽמי׃
ן־הל ָּבנון ַוָֽע ָּב ַדי יהיָ֣ ו עם־ע ָּב ֶדיך
21ו ַע ָּתה ַצוה ויכרתו־לי א ָּרזים מ ַ
אמר ָ֣כי׀ ַא ָּ ָ֣תה יָּ ַדע ָּת ָ֣כי ֵ֥אין ָּבנו
שר ת ִ֑
וׂש ַכר ע ָּב ֶדיך ֶא ָ֣תן לך ככל א ֶ ָ֣
איש י ֵ֥ד ַע לכ ָּרת־עצים ַכצדנָֽים׃
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21וַ י ִ֞הי כשמ ַע חי ָּרם ֶאת־דב ֵ֥רי שֹלמה וַ יׂש ַ ָ֣מח מ ִ֑אד וַ יא ֶמר ָּברוְך יהוָּ ה
ל־ה ָּ ֵ֥עם ָּה ָּרב ַה ֶזָֽה׃
ַהיום א ֶשר נָּ ַתן ל ָּדוד בָ֣ן ָּח ָּכם ַע ָּ
22וַ יש ַלח חי ָּרם ֶאל־שֹל ָ֣מה לאמר ָּש ַמעתי ֵ֥את א ֶשר־ ָּש ַלח ָּת א ָּ ִ֑לי אני
רושים׃
ל־חפצך ַבע ֵ֥צי א ָּרזים ו ַבע ֵ֥צי ב ָֽ
־כ ֶ
ֶ ָֽא ֱע ֶׂשה ֶאת ָּ
ד־ה ָּמ ִ֞קום
ן־הל ָּבנון יָּ ָּמה וַ אני אׂשימם דברות ַביָּם ַ ָֽע ַ
23ע ָּב ַדי ירדו מ ַ
ת־חפצי
ׂשה ֶא ֶ
א ֶשר־תש ַ ֵ֥לח א ַלי ונ ַפצ ֵ֥תים ָּשם ו ַא ָּ ָ֣תה ת ָּ ִ֑שא ו ַא ָּתה ַתע ֶ ָ֣
יתי׃
ָּלתת ֶל ֵֶ֥חם ב ָֽ
־חפ ָֽצו׃
24וַ יהי חירום נ ָ֣תן לשֹלמה עצי א ָּרזים וַ ע ֵ֥צי ברושים ָּכל ֶ
25ושֹלמה נָּ ַתן לחי ָּרם ֶעׂשרים ֶא ֶלף כר חטים ַמ ָ֣כ ֶלת לביתו ו ֶעׂש ֵ֥רים
ש ֶמן ָּכ ִ֑תית ָֽכה־יתן שֹלמה לח ָּירם ָּש ָּנֵ֥ה ב ָּש ָּנָֽה׃
כר ֶ ָ֣

פ

26וַ יהוָּ ה נָּ ַתן ָּחכ ָּמה לשֹלמה ַכא ֶשר ד ֶבר־לִ֑ ו וַ י ָ֣הי ָּשֹלם בין חי ָּרם ו ָ֣בין
יהם׃
שֹלמה וַ יכר ֵ֥תו ברית שנ ֶ ָֽ
ֹלשים ֶא ֶלף ָֽאיש׃
27וַ יַ ַעל ַה ֶמ ֶלְך שֹלמה ַמס מ ָּכל־יׂש ָּר ִ֑אל וַ י ָ֣הי ַה ַמס ש ֵ֥
28וַ יש ָּל ָ֣חם ל ָּבנונָּ ה ע ֶׂש ֶרת א ָּלפים ַבח ֶדש חליפות ֵ֚ח ֶדש יהיָ֣ ו ַבל ָּבנון
ל־ה ַ ָֽמס׃
יתו וַ אדנ ָּירם ַע ַ
ש ַנֵַֽ֥ים ֳח ָּדשים בב ִ֑

ס

ׂשא ַס ָּ ִ֑בל ושמ ֵ֥נים ֶא ֶלף ח ֵ֥צב ָּב ָּ ָֽהר׃
29וַ יהי לשֹלמה שב ֵ֥עים ֶא ֶלף נ ָ֣
שר ַעל־ ַהמ ָּלא ָּכה שֹלֵ֥ ֶשת א ָּלפים
31ל ַבד מ ָּשרי ַהנ ָּצבים לשֹלמה א ֶ ָ֣
אכה׃
ושֹלָ֣ ש מ ִ֑אות ָּהר ָ֣דים ָּב ָּעם ָּהעׂשים ַבמ ָּל ָּ ָֽ
 31וַ י ַצָ֣ו ַה ֶמ ֶלְך וַ יַ סעו א ָּבנים גדלות א ָּבנים י ָּקרות ליַ ֵ֥סד ַה ָּבית ַאבנֵ֥י
גָּ ָֽזית׃
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ַ32וַָֽֽיפס ִ֞לו בני שֹלמה וב ֵ֥ני חירום ו ַהגב ִ֑לים וַ יָּ כינו ָּהע ֵ֥צים ו ָּהא ָּבנים
לבנֵ֥ ות ַה ָּ ָֽבית׃

פ

1 6וַ י ָ֣הי בשמונָ֣ים ָּש ָּנָ֣ה ו ַאר ַבָ֣ע מ ָ֣אות ָּשנָּ ה לצָ֣את בנָֽי־יׂש ָּר ָ֣אל
מ ֶ ָֽא ֶרץ־מצ ַרים ַב ָּשנָּ ה ָּהרביעית ב ָ֣ח ֶדש זו ֵ֚הוא ַה ָ֣ח ֶדש ַהשני למֹלֵ֥ ְך
יהוָֽה׃
שֹלמה ַעל־יׂש ָּר ִ֑אל וַ י ֵֶ֥בן ַה ַבית ַל ָּ
־א ָּ ֵ֥מה ָּארכו ו ֶעׂשרים
2ו ַה ַבית א ֶשר ָּבנָּ ה ַה ֶמ ֶלְך שֹלמה ַ ָֽליהוָּ ה ש ָֽשים ַ
קומ ָֽתו׃
ֹלשים ַא ָּמה ָּ
ָּרח ִ֑בו וש ֵ֥
3ו ָּהאו ָּלם ַעל־פני ה ַיכָ֣ל ַה ַבית ֶעׂש ָ֣רים ַא ָּמה ָּארכו ַעל־פני ָ֣ר ַחב ַה ָּ ִ֑בית
ֶע ֶׂשר ָּב ַא ָּמה ָּרחבו ַעל־פנֵ֥י ַה ָּ ָֽבית׃
4וַ ַיָ֣ ַעׂש ַל ָּבית ַחלוני שק ֵ֥פים אט ָֽמים׃
5וַ י ֶבן ַעל־קיר ַה ַבית יָּ צו ַע ָּסביב ֶאת־קירות ַה ַבית ָּסביב ַ ָֽלה ָּיכל
ו ַלד ִ֑ביר וַ ַי ֵַ֥עׂש צ ָּלעות ָּס ָֽביב׃
ַ 6היָּ צו ַע ַה ַתחתנָּ ה ָּחמש ָּב ַא ָּ ָ֣מה ָּרח ָּבּה ו ַה ָֽתיכנָּ ה שש ָּ ָֽב ַא ָּמה ָּרח ָּבּה
וצה
ו ַהשלישית ֶ ֵ֥ש ַבע ָּב ַא ָּמה ָּרח ָּ ִ֑בּה כי מג ָּרעות נָּ ַתן ַל ַבית ָּסביב ח ָּ
ירות־ה ָּ ָֽבית׃
ַ
לבלתי א ֵ֥חז ב ָָֽק
7ו ַה ַבית בה ָּ ָ֣בנתו ֶ ָֽא ֶבן־של ָּ ֵ֥מה ַמ ָּסע נב ָּ ִ֑נה ו ַמ ָּקבות ו ַהגַ רזֶ ן ָּכל־כ ָ֣לי
ַברזֶ ל ָֽלא־נש ַ ֵ֥מע ַב ַבית בה ָּבנ ָֽתו׃
ל־כ ֶתף ַה ַבית ַהי ָּמנִ֑ית ובלולים ַיָֽעלו
ֶ 8פ ַתח ַהצ ָּלע ַה ָ֣תיכנָּ ה ֶא ֶ ֵ֥
ל־השל ָֽשים׃
ן־ה ָֽתיכ ָּנה ֶא ַ
־ה ָ֣תיכנָּ ה ומ ַ
ַעל ַ
9וַ ֵ֥י ֶבן ֶאת־ ַה ַבית וַ י ַכ ִ֑להו וַ יספן ֶאת־ ַה ַבית גבים וׂשדרת ָּבא ָּר ָֽזים׃
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11וַ י ֶבן ֶאת־ ַהיָּ צו ַע ַעל־ ָּכל־ ַה ַבית ָּח ֵ֥מש ַאמות ָֽקו ָּמ ִ֑תו וַ יֶ ֱא ֵ֥חז ֶאת־ ַה ַבית
ַבע ֵ֥צי א ָּר ָֽזים׃

פ

אמר׃
ַ 11וַָֽֽיהי ד ַבר־יהוָּ ה ֶאל־שֹלמה ל ָֽ
ַ 12ה ַבית ַהזֶ ה א ֶשר־ ַא ָּ ָ֣תה בנֶ ה אם־תלְך בחק ַתי ו ֶאת־מש ָּפ ַ ָ֣טי ַ ָֽתע ֶׂשה
ו ָּש ַמר ָּ ֵ֥ת ֶאת־ ָּכל־מצו ַתי ָּל ֶ ָ֣ל ֶכת ָּב ֶ ִ֑הם וַ הקמתי ֶאת־ד ָּברי א ָּתְך א ֶ ֵ֥שר
ל־ד ֵ֥וד ָּא ָֽביך׃
ד ַברתי ֶא ָּ
13ו ָּ ָ֣ש ַכנתי בתוְך ב ָ֣ני יׂש ָּר ִ֑אל ו ֵ֥לא ֶא ֱעזב ֶאת־ ַע ֵ֥מי יׂש ָּר ָֽאל׃

ס

14וַ י ֶבן שֹלמה ֶאת־ ַה ַבית וַ י ַכ ָֽלהו׃
15וַ י ֶבן ֶאת־קירות ַה ַבית מ ַבי ָּתה ב ַצל ָ֣עות א ָּרזים מ ַקר ַָקע ַה ַבית
ת־קר ַ ֵָ֥קע ַה ַבית ב ַצל ֵ֥עות
ַעד־ק ָ֣ירות ַהספן צ ָּ ֵ֥פה עץ מ ָּ ִ֑בית וַ י ַצף ֶא ַ
רושים׃
ב ָֽ
ן־ה ַקר ַָקע
16וַ י ֶבן ֶאת־ ֶעׂשרים ַא ָּמה ָֽמיַ רכותי ַה ַבית ב ַצל ָ֣עות א ָּרזים מ ַ
־הק ִ֑ירות וַ י ֶבן לו מ ַבָ֣ית לדביר לק ֶדש ַה ֳק ָּד ָֽשים׃
ַעד ַ
יכל לפ ָּנָֽי׃
17ו ַאר ָּב ֵ֥עים ָּב ַא ָּמה ָּה ָּיָ֣ה ַה ָּ ִ֑בית הוא ַהה ָּ ֵ֥
ימה מק ַל ַָ֣עת פ ָּקעים ופטורי צ ִ֑צים ַה ָ֣כל ֶא ֶרז ֵ֥אין
־ה ַבית פנ ָּ
18ו ֶא ֶרז ֶאל ַ
ֶא ֶבן נר ָּ ָֽאה׃
הוָֽה׃
ימה ה ִ֑כין לת ָ֣תן ָּשם ֶאת־ארון ב ֵ֥רית י ָּ
תוְך־ה ַבית מפנ ָּ
ַ
19ודביר ב
21ולפנָ֣י ַהדביר ֶעׂשרים ַא ָּמה א ֶרְך ו ֶעׂשרים ַא ָּ ָ֣מה ר ַחב ו ֶעׂשרים ַא ָּמה
ומתו וַ י ַצפהו זָּ ָּ ָ֣הב ָּסגִ֑ ור וַ י ַ ֵ֥צף מזב ַח ָּ ָֽא ֶרז׃
ָֽק ָּ
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ימה זָּ ָּ ָ֣הב ָּסגִ֑ ור וַ י ַע ִ֞בר ב ַרתיקות זָּ ָּהב
ת־ה ַבית מפנ ָּ
21וַ י ַצף שֹלמה ֶא ַ
לפנָ֣י ַהדביר וַ י ַצפהו זָּ ָּ ָֽהב׃
ל־המז ֵ֥ב ַח
22ו ֶאת־ ָּכל־ ַה ַבית צ ָּ ֵ֥פה זָּ ָּהב ַעד־ ָ֣תם ָּכל־ ַה ָּ ִ֑בית ו ָּכ ַ
ר־לדביר צ ָּ ֵ֥פה זָּ ָּ ָֽהב׃
ָֽא ֶש ַ
קומ ָֽתו׃
י־ש ֶמן ֶ ֵ֥ע ֶׂשר ַאמות ָּ
23וַ ַיָ֣ ַעׂש ַבדביר ש ֵ֥ני כרובים עצ ָּ ִ֑
24ו ָּח ָ֣מש ַאמות כ ַנַֽף ַהכרוב ָּ ָֽה ֶא ָּחת ו ָּח ָ֣מש ַאמות כ ַנֵַֽ֥ף ַהכרוב ַהש ִ֑נית
ֶ ָ֣ע ֶׂשר ַאמות מק ֵ֥צות כנָּ ָּפיו ו ַעד־ק ֵ֥צות כנָּ ָּ ָֽפיו׃
25ו ֶע ֶׂשר ָּ ָֽב ַא ָּמה ַהכרוב ַהש ִ֑ני מ ָּ ֵ֥דה ַא ַחת וָ ֶ ֵ֥ק ֶצב ֶא ָּחד לש ֵ֥ני ַהכר ָֽבים׃
קומת ַהכ ָ֣רוב ָּ ָֽה ֶא ָּחד ֶע ֶׂשר ָּ ָֽב ַא ָּ ִ֑מה וכן ַהכ ֵ֥רוב ַהשנָֽי׃
ַ 26
־הכרובים ב ָ֣תוְך׀ ַה ַבָ֣ית ַהפנימי ַוַָֽֽיפרׂשו ֶאת־ ַכנפָ֣י ַהכרבים
27וַ יתן ֶאת ַ
ף־ה ֶא ָּחד ַבקיר וכנַ ף ַהכ ָ֣רוב ַהשני נ ַג ַעת ַב ָ֣קיר ַהשנִ֑י
וַ ת ַגע כנַ ָּ ָֽ
ל־כ ָּנַָֽֽף׃
ל־תוְך ַה ַבית נגעת ָּכ ָּנֵַֽ֥ף ֶא ָּ
יהם ֶא ָ֣
ו ַכנפ ֶ
28וַ י ַ ֵ֥צף ֶאת־ ַהכרובים זָּ ָּ ָֽהב׃
רובים ו ָֽתמרת
29ואת ָּכל־קירות ַה ַבית מ ַ ָ֣סב׀ ָּק ַלע פתוחי מקלעות כ ָ֣
יצון׃
ופטורי צ ִ֑צים מלפנים ו ַלח ָֽ
31ו ֶאת־ ַקרָ ַ ֵ֥קע ַה ַבית צ ָּ ָ֣פה זָּ ָּ ִ֑הב לפני ָּמה ו ַלחי ָֽצון׃
31ואת ֶ ָ֣פ ַתח ַהדביר ָּע ָּׂשה ַדל ָ֣תות עצי־ ָּ ִ֑ש ֶמן ָּה ַ ֵ֥איל מזוזות חמ ָֽשית׃
32ושתי ַדל ָ֣תות עצי־ ֶש ֶמן ו ָּק ַ ָ֣לע עלי ֶהם מקלעות כרובים ותמרות
־הזָּ ָּ ָֽהב׃
ל־ה ָֽתמרות ֶאת ַ
ל־הכרו ֵ֥בים ו ַע ַ
טורי צצים וצ ָּ ָ֣פה זָּ ָּ ִ֑הב וַ ָּי ֶַֽרד ַע ַ
ופ ֵ֥
33ו ֵ֥כן ָּע ָּׂשה ל ֶ ֵ֥פ ַתח ַ ָֽההי ָּכל מזוזָ֣ ות עצי־ ָּ ִ֑ש ֶמן מאת רב ָֽעית׃
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34וש ֵ֥תי ַדלתות ע ָ֣צי ברו ִ֑שים שני צ ָּלעים ַה ֶד ֶלת ָּ ָֽה ַא ַחת גלילים ושני
ילים׃
ק ָּלעים ַה ֶ ֵ֥ד ֶלת ַהשנית גל ָֽ
35ו ָּק ַלע כרובים ו ָ֣תמרות ופטרי צ ִ֑צים וצ ָּ ָ֣פה זָּ ָּהב מי ָּשר ַעל־ ַהמח ֶ ָֽקה׃
36וַ י ֶבן ֶאת־ ֶה ָּח ָ֣צר ַהפנימית שֹל ָּשה טו ָ֣רי גָּ ִ֑זית וטור כר ֵ֥תת א ָּר ָֽזים׃
הוִ֑ה ב ֶי ַַֽרח ָֽזו׃
ַ 37ב ָּשנָּ ה ָּ ָֽהרביעית י ַסד בָ֣ית י ָּ
38ו ַב ָּשנָּ ה ָּה ַא ַחת ֶעׂשרה ב ֶי ָ֣ ַַֽרח בול ֵ֚הוא ַה ָ֣ח ֶדש ַהשמיני ָּכ ָּלָ֣ה ַה ַבית
ל ָּכל־ד ָּב ָּריו ול ָּכל־מש ָּפ ָּ ִ֑טו וַ יבנהו ֶ ֵ֥ש ַבע ָּשנָֽים׃
יתו׃
ת־כל־ב ָֽ
1 7ו ֶאת־ביתו ָּב ָּנָ֣ה שֹלמה שֹלֵ֥ ש ֶעׂשרה ָּש ָּנִ֑ה וַ י ַכל ֶא ָּ
2וַ י ֶבן ֶאת־ ָ֣בית׀ ַיָ֣ ַער ַהל ָּבנון מ ָּאה ַא ָּמה ָּארכו וַ חמשים ַא ָּמה ָּרחבו
מודי א ָּרזים וכר ֵ֥תות
קומ ִ֑תו ַעל ַאר ָּב ָּעה טורי ַע ָ֣
ֹלשים ַא ָּמה ָּ
וש ֵ֥
מודים׃
ל־ה ַע ָֽ
א ָּרזים ַע ָּ
שר ַעל־ ָּ ָֽה ַעמודים ַאר ָּבעים וַ חמ ָּ ִ֑שה
3ו ָּס ָ֣פן ָּב ֶא ֶרז מ ַמ ַעל ַעל־ ַהצ ָּלעת א ֶ ָ֣
חמ ָּ ֵ֥שה ָּע ָּׂשר ַה ָֽטור׃
4ושקפים שֹל ָּ ָ֣שה טו ִ֑רים ו ֶמ ֱח ָּ ֵ֥זה ֶאל־ ֶמ ֱח ָּזה ָּשֹלֵ֥ ש פ ָּע ָֽמים׃
ל־מ ֱח ָּזה ָּשֹלֵ֥ ש
5ו ָּכל־ ַהפ ָּת ֵ֥חים ו ַהמזוזות רב ָ֣עים ָּ ִ֑ש ֶקף ומול ֶמ ֱח ָּזה ֶא ֶ
פ ָּע ָֽמים׃
ֹלשים ַא ָּמה ָּרח ִ֑בו
6ואת או ָּלם ָּ ָֽה ַעמודים ָּע ָּׂשה חמשים ַא ָּמה ָּארכו וש ֵ֥
יהם׃
יהם ו ַעמ ֵ֥דים ו ָּעב ַעל־פנ ֶ ָֽ
אולם ַעל־פנ ֶ
ו ָּ
שר יש ָּפט־ ָּשם א ָּ ֵ֥לם ַהמש ָּפט ָּע ָּ ִׂ֑שה ו ָּס ָ֣פון ָּב ֶא ֶרז
7ואו ָּלם ַהכסא א ֶ ָ֣
ד־ה ַקר ָּ ָָֽקע ׃
מ ַה ַקרָ ַקע ַע ַ
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אולם ַכ ַ ָֽמע ֶ ֵׂ֥שה ַה ֶזה ָּה ָּיִ֑ה
8וביתו א ֶשר־י ֶשב ָּשם ָּח ָ֣צר ָּה ַא ֶח ֶרת מבית ָּ ָֽל ָּ
אולם ַה ֶזָֽה׃
שר ָּל ַ ָָ֣קח שֹלמה ָּכ ָּ
ת־פרעה א ֶ ָ֣
ובית יַ ע ֶׂשה ל ַב ַ
ַ
ָּ 9כל־א ֶלה א ָּבנים י ָּקרת כמ ָ֣דת גָּ זית מג ָּר ֵ֥רות ַבמג ָּרה מ ַבָ֣ית ומ ִ֑חוץ
דולה׃
ד־ה ָּח ֵ֥צר ַהג ָּ ָֽ
ד־הט ָּפחות ומחוץ ַע ֶ
ומ ַמ ָּסד ַע ַ
11ומי ָּסד א ָּב ֵ֥נים י ָּקרות א ָּב ָ֣נים גדלִ֑ ות ַאבני ֶ ָ֣ע ֶׂשר ַאמות ו ַאבני שמ ֶ ֵ֥נה
ַא ָֽמות׃
11ומל ַמע ָּלה א ָּבנים י ָּקרות כמ ֵ֥דות גָּ זית וָּ ָּ ָֽא ֶרז׃
12ו ָּחצר ַהגדו ָּלה ָּסביב שֹל ָּשה טו ָ֣רים גָּ זית וטור כר ָ֣תת א ָּר ִ֑זים ו ַלח ַצר
הוה ַהפנימית ולא ָּ ֵ֥לם ַה ָּ ָֽבית׃
בית־י ָּ

פ

13וַ יש ַלח ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך שֹלמה וַ י ַ ֵ֥קח ֶאת־חי ָּרם מ ָֽצר׃
ֶ 14בן־א ָּשה ַאל ָּמנָּ ה הוא מ ַמ ָ֣טה נַ פ ָּתלי ו ָּא ָ֣ביו איש־צרי ח ָ֣רש נח ֶשת
אכה
ת־ה ַד ַעת ַלע ֵׂ֥שות ָּכל־מ ָּל ָּ
ת־התבונָּ ה ו ֶא ַ
ת־ה ָּחכ ָּמה ו ֶא ַ
וַ י ָּמלא ֶא ַ
ת־כל־מ ַלאכ ָֽתו׃
ל־ה ֶ ָ֣מ ֶלְך שֹלמה וַ יַ ַעׂש ֶא ָּ
ַבנ ִ֑ח ֶשת וַ יָּבוא ֶא ַ
קומת ָּה ַע ָ֣מוד
15וַ ָּי ַצר ֶאת־שנֵ֥י ָּה ַעמודים נ ִ֑ח ֶשת שמנֶ ה ֶעׂשרה ַא ָּמה ַ
־ה ַע ֵ֥מוד ַהשנָֽי׃
ים־עׂש ָ֣רה ַא ָּמה יָּ סב ֶאת ָּ
ָּה ֶא ָּחד וחוט שת ֶ
16ושתי כ ָּתרת ָּע ָּׂשה ָּלתת ַעל־ ָּרא ֵ֥שי ָּ ָֽה ַעמודים מ ַ ָ֣צק נ ִ֑ח ֶשת ָּח ָ֣מש
ַאמות קו ַמת ַהכ ֶ ָ֣ת ֶרת ָּה ֶא ָּחת ו ָּח ָ֣מש ַאמות קו ַמת ַהכ ֶ ֵ֥ת ֶרת ַהש ָֽנית׃
ׂשה ַשרשרות ַל ָ֣כ ָּתרת א ֶשר
ׂשה ׂש ָּב ָּכה גדלים ַמע ָ֣
ׂ 17ש ָּב ִ֞כים ַמע ָ֣
מודים שב ָּעה ַלכ ֶ ָ֣ת ֶרת ָּה ֶא ָּחת ושב ָּעה ַלכ ֶ ֵ֥ת ֶרת ַהשנָֽית׃
ל־ראש ָּה ַע ִ֑
ַע ָ֣
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ל־הש ָּב ָּכָ֣ה ָּה ֶא ָּחת ל ַכסות
מודים ושני טורים ָּסביב ַע ַ
ת־ה ַע ִ֑
18וַ ַי ַעׂש ֶא ָּ
ל־ראש ָּ ָֽהרמנים וכָ֣ן ָּע ָּׂשה ַלכ ֶת ֶרת ַהשנָֽית׃
ת־ה ָֽכ ָּתרת א ֶשר ַע ָ֣
ֶא ַ
אולִ֑ם ַאר ַבע
שושן ָּ ָֽב ָּ
ל־ראש ָּה ַעמודים ַמעׂשה ַ ָ֣
19ו ָֽכ ָּתרת א ֶשר ַע ָ֣
ַא ָֽמות׃
21וכ ָּתרת ַעל־שני ָּ ָֽה ַעמודים גַ ם־מ ַמ ַעל מלע ַ ָ֣מת ַה ֶב ֶטן א ֶשר לע ֶָ֣בר
אתים ט ָ֣רים ָּסביב ַעל ַהכ ֶ ֵ֥ת ֶרת ַהשנָֽית׃
ְַש ָּב ָּ ִ֑כה ו ָּהרמונים ָּמ ַ
21וַ יָּ ֶקם ֶאת־ ָּ ָֽה ַעמדים לא ָּלם ַ ָֽההי ָּ ִ֑כל וַ יָּ ֶקם ֶאת־ ָּה ַע ָ֣מוד ַהי ָּמני וַ יק ָּרא
־ה ַע ָ֣מוד ַהש ָּמאלי וַ יק ָּ ֵ֥רא ֶאת־שמו ָֽב ַעז׃
ֶאת־שמו יָּ כין וַ יָּ ֶקם ֶאת ָּ
מודים׃
אכת ָּה ַע ָֽ
שושן וַ תתם מ ֶ ֵ֥ל ֶ
ׂשה ָּ ִ֑
22ו ַעל ֵ֥ראש ָּה ַעמודים ַמע ָ֣
23וַ ַ ֵ֥י ַעׂש ֶאת־ ַה ָּים מו ָּ ִ֑צק ֶע ֶָׂ֣שר ָּב ַא ָּמה מש ָּפתו ַעד־ׂש ָּפתו ָּע ָ֣גל׀ ָּסביב
ֹלשים ָּ ָֽב ַא ָּמה יָּ ֵ֥סב אתו ָּס ָֽביב׃
קומתו ו ָּקוה ש ָ֣
ו ָּחמש ָּ ָֽב ַא ָּמה ָּ
24ופ ָּקעים מ ַת ַחת לׂש ָּפתו׀ ָּסביב סב ָ֣בים אתו ֶ ֵ֚ע ֶׂשר ָּ ָֽב ַא ָּמה ַמק ֵ֥פים
ת־ה ָּים ָּס ִ֑ביב שני טורים ַהפ ָּקעים יצָקים ביצ ָּק ָֽתו׃
ֶא ַ
ֹלשה פנים׀ יָּ ָּמה
ֹלשה פנָ֣ים׀ ָּצפונָּ ה וש ָּ
25ע ִ֞מד ַעל־שני ָּע ָּ ָׂ֣שר ָּב ָּקר ש ָּ ָ֣
ֹלשה פנָ֣ים מז ָּר ָּחה ו ַה ָּיֵ֥ם על ֶיהם מל ָּ ִ֑מע ָּלה
ֹלשה׀ פנָ֣ים נֶ ג ָּבה וש ָּ
וש ָּ ָ֣
ו ָּכל־א ָֽחר ֶיהם ָּ ָֽבי ָּתה׃
שושן ַאל ַ ֵ֥פים ַבת
 26ו ָּעביָ֣ ו ֶט ַפח וׂש ָּפתו כ ַמע ֵׂ֥שה ׂש ַפת־כוס ֶפ ַָ֣רח ָּ ִ֑
יָּ ָֽכיל׃

פ

כונָ֣ה ָּ ָֽה ֶא ָּחת
27וַ ַי ַעׂש ֶאת־ ַהמכנות ֶע ֶׂשר נ ִ֑ח ֶשת ַאר ַ ָ֣בע ָּב ַא ָּמה ֵ֚א ֶרְך ַהמ ָּ
קומ ָּ ָֽתּה׃
ו ַאר ַבע ָּ ָֽב ַא ָּמה ָּרח ָּבּה ו ָּשֹלֵ֥ ש ָּב ַא ָּמה ָּ
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28ו ֶזה ַמע ֵׂ֥שה ַהמכו ָּנה מסג ָ֣רת ָּל ֶ ִ֑הם ומסגרת ֵ֥בין ַהש ַל ָֽבים׃
שר׀ ָ֣בין ַהש ַלבים א ָּריות׀ ָּב ָּקר וכרובים
29ו ַ ָֽעל־ ַהמסג ִ֞רות א ֶ ָ֣
מורד׃
ל־הש ַלבים כָ֣ן מ ָּ ִ֑מ ַעל ומ ַת ַחת ַלא ָּריָ֣ ות ו ַל ָּב ָּקר ֹליות ַמע ֵׂ֥שה ָּ ָֽ
ו ַע ַ
31ו ַאר ָּב ָּעה או ַפני נח ֶשת ַלמכו ָּנה ָּ ָֽה ַא ַחת ו ַסר ָ֣ני נח ֶשת ו ַאר ָּב ָּ ֵ֥עה
ַפעמ ָּתיו כת ָ֣פת ָּל ֶ ִ֑הם מ ַת ַחת ַלכיר ַהכת ָ֣פת יצקות מ ֵ֥ע ֶבר איש ֹליָֽ ות׃
יה ָּע ָ֣גל ַמעׂשה־כן ַא ָּמה וַ ח ָ֣צי
31ופיהו מבית ַלכ ֶת ֶרת וָּ ַמע ָּלה ָּ ָֽב ַא ָּמה ופ ָּ
יהם מר ָּבעות ֵ֥לא עג ָֽלות׃
יה מק ָּלעות ומסגרת ֶ ֵ֥
ם־על־פ ָּ
ָּ ָֽה ַא ָּ ִ֑מה וגַ ַ
כונִ֑ה
ופנים ַבמ ָּ
32ו ַאר ַ ָ֣ב ַעת ָּה ָֽאו ַפנים למ ַת ַחת ַ ָֽלמסגרות ו ֵ֥ידות ָּה ָֽא ַ
אופָ֣ן ָּה ֶא ָּחד ַא ָּמה וַ ח ֵ֥צי ָּה ַא ָּ ָֽמה׃
קומת ָּה ַ
ו ַ
יהם וחשק ֶיהם
דותם וגַ ב ֶ
33ו ַ ָֽמעׂשה ָּה ָ֣או ַפנים כ ַמעׂשה או ַ ָ֣פן ַה ֶמר ָּכ ָּ ִ֑בה י ָּ ָ֣
מוצק׃
וחשר ֶיהם ַה ֵ֥כל ָּ ָֽ
יה׃
ן־המכ ָּנה כת ֶ ָֽפ ָּ
34ו ַאר ַ ָ֣בע כתפות ֶ ֵ֚אל ַאר ַבָ֣ע פנות ַהמכ ָּנה ָּ ָֽה ֶא ָּ ִ֑חת מ ַ
קומה ָּע ָ֣גל׀ ָּס ִ֑ביב ו ַעל ראש ַהמכנָּ ה
35וב ָ֣ראש ַהמכונָּ ה חצי ָּה ַא ָּמה ָּ
יה מ ֶ ָֽמנָּ ה׃
יה ומסגר ֶת ָּ
יד ֶת ָּ
יה כרובים א ָּריָ֣ ות ותמ ִ֑רת
יה ו ַעל ומסגר ֶת ָּ
36וַ י ַפ ַתח ַעל־ ַהלחת יד ֶת ָּ
ר־איש וֹליות ָּס ָֽביב׃
כ ַ ָֽמ ַע ֵ֥
ָּ 37כ ָ֣זאת ָּע ָּׂשה את ֶ ָ֣ע ֶׂשר ַהמכנִ֑ ות מו ָּצק ֶא ָּחד מ ָּ ֵ֥דה ַא ַחת ֶ ֵ֥ק ֶצב ֶא ָּחד
לכ ָּ ָֽלהנָּ ה׃

ס

38וַ ַי ַעׂש ע ָּׂש ָּ ֵ֥רה כירות נ ִ֑ח ֶשת ַאר ָּבעים ַבת יָּ ָ֣כיל׀ ַהכיָ֣ ור ָּה ֶא ָּחד ַאר ַבע
כונָ֣ה ָּה ַא ַחת ל ֶע ֶׂשר ַהמכנָֽ ות׃
ל־המ ָּ
ָּ ָֽב ַא ָּמה ַהכיָ֣ ור ָּה ֶא ָּחד כיור ֶא ָּחד ַע ַ
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39וַ יתן ֶאת־ ַהמכנות ָּח ִ֞מש ַעל־ ֶכ ֶתף ַה ַבית מיָּ מין ו ָּחמש ַעל־ ֶ ֵ֥כ ֶתף ַה ַבית
ת־היָּ ם נָּ ִַ֞תן מ ֶכ ֶתף ַה ַבית ַהי ָּמנית קד ָּמה מ ֵ֥מול ֶנַָֽֽגֶ ב׃
משמאלִ֑ ו ו ֶא ַ

ס

ת־המז ָּר ִ֑קות וַ י ַכָ֣ל ח ָּירם
ת־היָּ עים ו ֶא ַ
41וַ ַיָ֣ ַעׂש חירום ֶאת־ ַהכירות ו ֶא ַ
הוָֽה׃
אכה א ֶ ֵ֥שר ָּע ָּׂשה ַל ֶ ֵ֥מ ֶלְך שֹלמה ֵ֥בית י ָּ
ל־המ ָּל ָּ
ת־כ ַ
ַ ָֽלעׂשות ֶא ָּ
ַ 41עמ ָ֣דים שנַ ים וגלת ַהכ ָּתרת א ֶשר־ ַעל־ ֵ֥ראש ָּ ָֽה ַעמדים ש ָּ ִ֑תים
ל־ראש
ו ַהש ָּב ָ֣כות ש ַתים ל ַכסות ֶאת־שתי גלָ֣ ת ַה ָֽכ ָּתרת א ֶשר ַע ֵ֥
מודים׃
ָּה ַע ָֽ
42ו ֶאת־ ָּהרמנים ַאר ַ ֵ֥בע מאות לש ָ֣תי ַהש ָּב ִ֑כות ש ָֽני־טורים רמנים
ַלש ָּב ָּ ָ֣כה ָּ ָֽה ֶא ָּחת ל ַכסות ֶאת־שתי גלָ֣ ת ַה ָֽכ ָּתרת א ֶשר ַעל־פנֵ֥י
מודים׃
ָּה ַע ָֽ
43ו ֶאת־ ַהמכנות ָּ ִ֑ע ֶׂשר ו ֶאת־ ַהכי ֵ֥רת ע ָּׂש ָּרה ַעל־ ַהמכנָֽ ות׃
44ו ֶאת־ ַה ָּים ָּה ֶא ָּ ִ֑חד ו ֶאת־ ַה ָּבָ ָּ ֵ֥קר שנים־ ָּע ָּׂשר ַ ֵ֥ת ַחת ַה ָּ ָֽים׃
45ו ֶאת־ ַהסירות ו ֶאת־ ַהיָּ עים ו ֶאת־ ַהמז ָּרקות ואת ָּכל־ ַהכ ָ֣לים ָּהא ֶהל
הוִ֑ה נח ֶשת ממ ָּ ָֽרט׃
א ֶשר ָּע ָּ ֵׂ֥שה ח ָּירם ַל ֶ ֵ֥מ ֶלְך שֹלמה בָ֣ית י ָּ
ובין ָּצר ָּ ָֽתן׃
46בכ ַכר ַהיַ רדן י ָּצָ ָּ ָ֣קם ַה ֶמ ֶלְך ב ַמעבה ָּהא ָּד ָּ ִ֑מה ֵ֥בין סכות ֵ֥
ל־הכלים מרב מ ָ֣אד מ ִ֑אד ֵ֥לא נֶ ח ַָקר מש ַ ֵָ֥קל
ת־כ ַ
 47וַ יַ ַנח שֹלמה ֶא ָּ
ַהנ ָֽח ֶשת׃
הוִ֑ה ֵ֚את מז ַבָ֣ח ַהזָּ ָּהב
ל־הכלים א ֶשר בָ֣ית י ָּ
48וַ ַיָ֣ ַעׂש שֹלמה ֵ֚את ָּכ ַ
ת־השל ָּחן א ֶ ֵ֥שר ָּע ָּליו ֶל ֵֶ֥חם ַה ָּפנים זָּ ָּ ָֽהב׃
ו ֶא ַ
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49ו ֶאת־ ַהמנרות ָּחמש מיָּ מין ו ָּחמש משמאול לפנֵ֥י ַהדביר זָּ ָּ ָ֣הב ָּסגִ֑ ור
ו ַה ֶפ ַרח ו ַהנרת ו ַה ֶמל ַק ַחים זָּ ָּ ָֽהב׃
51ו ַהספות ו ַ ָֽהמזַ מרות ו ַהמז ָּרקות ו ַה ַכ ֵ֥פות ו ַה ַמחתות זָּ ָּ ָ֣הב ָּסגִ֑ ור
ו ַהפתות ל ַדלתות ַה ַבית ַהפנימי ל ָ֣ק ֶדש ַה ֳק ָּדשים ל ַדל ֵ֥תי ַה ַבית
ַלה ָּיכל זָּ ָּ ָֽהב׃

פ

הוִ֑ה וַ יָּבא
51וַ תש ַלם ָּכל־ ַהמ ָּלא ָּכה א ֶ ֵ֥שר ָּע ָּׂשה ַה ֶ ֵ֥מ ֶלְך שֹלמה בָ֣ית י ָּ
ת־הכלים נָּ ַתן
ת־הזָּ ָּהב ו ֶא ַ
־ה ֶכ ֶסף ו ֶא ַ
שי׀ ָּדוָ֣ד ָּאביו ֶאת ַ
ת־קד ָ֣
שֹלמה ֶא ָּ
הוָֽה׃
באצרות ֵ֥בית י ָּ

פ

אשי ַה ַמטות נׂשיאי
ל־ר ָ֣
ת־כ ָּ
ֹלמה ֶאת־זקנָ֣י יׂש ָּראל ֶא ָּ
ָ֣ ָּ 1 8אז יַ ק ָ֣הל ש ָ֣
רוש ָּלִ֑ם ָֽל ַהע ִ֞לות ֶאת־ארון
ל־ה ֶ ֵ֥מ ֶלְך שֹלמה י ָּ
ָּה ָּאבות לבני יׂש ָּראל ֶא ַ
הוה מ ֵ֥עיר ָּדוד ֵ֥היא ציָֽ ון׃
ברית־י ָּ
ל־איש יׂש ָּראל ב ֶ ֵ֥י ַַֽרח ָּה ָֽא ָּתנים ֶב ָּ ִ֑חג הוא
ל־ה ֶמ ֶלְך שֹלמה ָּכ ָ֣
2וַ י ָּקהלו ֶא ַ
יעי׃
ַה ֵ֥ח ֶדש ַהשב ָֽ
ת־ה ָּא ָֽרון׃
3וַ יָּבאו כל זקנָ֣י יׂש ָּר ִ֑אל וַ יׂש ֵ֥או ַהכהנים ֶא ָּ
שר
ת־כל־כ ֵ֥לי ַהק ֶדש א ֶ ָ֣
ת־א ֶהל מועד ו ֶ ָֽא ָּ
ַ4וַָֽֽיַ ע ִ֞לו ֶאת־ארון יהוָּ ה ו ֶא ָ֣
ָּב ִ֑א ֶהל וַ יַ עלָ֣ ו א ָּתם ַהכהנים ו ַהלויָֽם׃
נוע ָ֣דים ָּע ָּליו אתו לפנָ֣י ָּ ָֽה ָּא ִ֑רון
5ו ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך שֹלמה ו ָּכל־ע ַדת יׂש ָּראל ַה ָּ
וב ָּקר א ֶשר ָֽלא־י ָּספרו ו ֵ֥לא י ָּמנו מ ָֽרב׃
מזַ בחים ָ֣צאן ָּ
הוה ֶאל־מקומו ֶאל־ד ֵ֥ביר ַה ַבית
6וַ יָּ ָ֣באו ַהכהנים ֶאת־ארון ברית־י ָּ
רובים׃
ל־ת ַחת ַכנ ֵ֥פי ַהכ ָֽ
ל־ק ֶדש ַה ֳק ָּד ִ֑שים ֶא ַ
ֶא ָ֣
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7כי ַהכרובים פר ָׂ֣שים כנָּ ַפים ֶאל־מקום ָּ ָֽה ָּא ִ֑רון וַ יָּ סכו ַהכרבים
ל־ב ָּדיו מל ָּ ָֽמע ָּלה׃
ל־ה ָּא ֵ֥רון ו ַע ַ
ַע ָּ
ַ8וַָֽֽיַ ארכו ַה ַבדים וַ י ָּראו ָּראשי ַה ַבדים מן־ ַהק ֶדש ַעל־פנָ֣י ַהדביר ו ֵ֥לא
י ָּראו ַה ִ֑חו ָּצה וַ יָ֣היו ָּשם ַעד ַהיֵ֥ ום ַה ֶזָֽה׃
ֵ֚ 9אין ָּ ָֽב ָּארון ַרק שני ל ָ֣חות ָּהא ָּבנים א ֶשר ה ֵ֥נ ַח ָּשם מ ֶשה בח ִ֑רב א ֶשר
אתם מ ֶ ֵ֥א ֶרץ מצ ָּ ָֽרים׃
ָּכ ַרת יהוָּ ה עם־בנָ֣י יׂש ָּראל בצ ָּ
הוָֽה׃
11וַ יהי ב ֵ֥צאת ַהכהנים מן־ ַה ִ֑ק ֶדש ו ֶה ָּע ָּנֵַֽ֥ן ָּמלא ֶאת־ ֵ֥בית י ָּ
11ו ָֽלא־יָּ כלו ַהכהנים ַלע ֵ֥מד ל ָּשרת מפ ֵ֥ני ֶ ָֽה ָּע ָּ ִ֑נַֽן כי־ ָּמ ֵ֥לא כבוד־יהָּוה
הוָֽה׃
ֶאת־ ֵ֥בית י ָּ

פ

הוָ֣ה ָּא ַמר לשכן ָּבע ָּר ֶ ָֽפל׃
ֹלמה י ָּ
ָּ 12אז ָּא ַ ָ֣מר ש ִ֑
עול ָֽמים׃
ָּ 13ב ֵ֥נה ָּבניתי ֵ֥בית זבל ָּלְִ֑ך ָּמ ֵ֥כון לשבתך ָּ
14וַ 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
ע ָֽמד׃
15וַ יא ֶמר ָּברוְך יהוָּ ה ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל א ֶשר ד ֶ ָ֣בר בפיו את ָּדוָ֣ד ָּא ִ֑בי וביָּ ֵ֥דו
אמר׃
מלא ל ָֽ
16מן־ ַהיום א ֶשר הוצאתי ֶאת־ ַע ָ֣מי ֶאת־יׂש ָּראל ממצ ַרים ָֽלא־ ָּב ַ ָ֣חרתי
בעיר מכל שב ָ֣טי יׂש ָּראל לבנָ֣ ות ַבית להיֵ֥ ות שמי ָּ ִ֑שם וָּ ֶאב ַ ָ֣חר ב ָּדוד
ל־ע ֵ֥מי יׂש ָּר ָֽאל׃
ָֽלהיות ַע ַ
17וַ יהי עם־ל ַבב ָּד ָ֣וד ָּא ִ֑בי לבנָ֣ ות ַבית ל ֵ֥שם יהָּוה ֱאֹל ֵ֥הי יׂש ָּר ָֽאל׃
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18וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־ ָּד ָ֣וד ָּאבי יַ ַען א ֶשר ָּהיָּ ה עם־ל ָּ ָ֣בבך לבנֵ֥ ות ַבית
לש ִ֑מי ֱהטיב ָּת ֵ֥כי ָּה ָּיה עם־ל ָּב ֶ ָֽבך׃
ָ֣ ַ 19רק ַא ָּתה ֵ֥לא תב ֶנה ַה ָּ ִ֑בית כי אם־בנך ַהי ָ֣צא מח ָּל ֶציך ָֽהוא־יב ֶ ֵ֥נה
ַה ַבית לש ָֽמי׃
שב
שר ד ִ֑בר וָּ ָּאקם ַת ַחת ָּדוד ָּאבי וָּ א ָ֣
21וַ ָּיַָֽ֣ ֶקם יהוָּ ה ֶאת־ד ָּברו א ֶ ָ֣
ֹלהי
הוה ֱא ֵ֥
ַעל־כ ָ֣סא יׂש ָּראל ַ ָֽכא ֶשר ד ֶבָ֣ר יהוָּ ה וָּ ֶאב ֶנָ֣ה ַה ַבית ל ֵ֥שם י ָּ
יׂש ָּר ָֽאל׃
21וָּ ָּאׂשם ָּשם ָּמקום ָּ ָֽל ָּארון א ֶשר־ ָּשם ב ָ֣רית יהָּ ִ֑וה א ֶשר ָּכ ַרת
יאו א ָּתם מ ֶ ֵ֥א ֶרץ מצ ָּ ָֽרים׃
עם־אבתינו בהוצ ֵ֥

ס

22וַ יַ ע ָ֣מד שֹלמה לפני מז ַ ָ֣בח יהוָּ ה ֶנַֽגֶ ד ָּכל־ק ַ ָ֣הל יׂש ָּר ִ֑אל וַ יפ ֵ֥רׂש ַכ ָּפיו
ַה ָּש ָּ ָֽמים׃
23וַ יא ַמר יה ִָּ֞וה ֱאֹלהי יׂש ָּראל אין־ ָּכ ָ֣מוך ֱאֹלהים ַב ָּש ַ ָ֣מים מ ַמ ַעל
ו ַעל־ ָּה ָּא ֶרץ מ ָּ ִ֑ת ַחת 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 ָ֣וד ָּאבי ֵ֥את א ֶשר־ד ַבר ָּת לִ֑ ו וַ ת ַד ֵ֥בר בפיך
24א ֶ ָ֣
את ַכיֵ֥ ום ַה ֶזָֽה׃
וביָּ דךֵ֥ מל ָּ
25ו ַע ִָּ֞תה יהָּ ָ֣וה׀ ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל שמר ל ַעבדך ָּדוד ָּאבי את א ֶשר ד ַבר ָּת
לו לאמר לא־י ָּכרת לךֵ֥ איש מל ָּפנַ י ישב ַעל־כ ָ֣סא יׂש ָּר ִ֑אל ַרק
אם־ישמרו ָּב ֶניך ֶאת ַ־דר ָּכם ָּל ֶ ָ֣ל ֶכת ל ָּפנַ י ַכא ֶ ֵ֥שר ָּה ַלכ ָּת ל ָּפ ָּ ָֽני׃
שר ד ַבר ָּת ל ַעבדך ָּד ֵ֥וד ָּא ָֽבי׃
ֹלהי יׂש ָּר ִ֑אל י ָּא ֶמן נָּ א ד ָּ ָ֣בריך א ֶ ָ֣
26ו ַע ָּתה ֱא ָ֣
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ל־ה ָּ ִ֑א ֶרץ הנה ַה ָּש ַמים ושמי ַה ָּש ַמים ָ֣לא
ֵ֚ 27כי ַ ָֽהאמנָּ ם י ֵ֥שב ֱאֹלהים ַע ָּ
י־ה ַ ֵ֥בית ַה ֶזה א ֶ ֵ֥שר ָּבנָֽיתי׃
י ַכלכלוך ַאף ָֽכ ַ
ל־הרנָּ ה
ֹלהי לשמ ַע ֶא ָּ ָֽ
הוָ֣ה ֱא ָּ ִ֑
28ו ָּפני ָּת ֶאל־תפ ַלת ַעבדך ו ֶאל־תחנָּ תו י ָּ
ל־התפ ָּלה א ֶשר ַעבדך מת ַפ ֵ֥לל ל ָּפ ֶניך ַהיָֽ ום׃
ו ֶא ַ
שר
ל־ה ָּמקום א ֶ ָ֣
29להיות עינֶ ך פתחות ֶאל־ ַה ַבית ַהזֶ ה ַלָ֣י ָּלה וָּ יום ֶא ַ
שר ית ַפלָ֣ל ַעבדך
ל־התפ ָּלה א ֶ ָ֣
ָּא ַמר ָּת יה ֶיֵ֥ה שמי ָּ ִ֑שם לשמ ַע ֶא ַ
ל־ה ָּמקום ַה ֶזָֽה׃
ֶא ַ
ל־ה ָּמ ָ֣קום
31ו ָּש ַמע ָּת ֶאל־תח ַנת ַעבדך ו ַעמךָ֣ יׂש ָּראל א ֶ ֵ֥שר יָֽת ַ ָֽפללו ֶא ַ
־ה ָּש ַמים ו ָּש ַמע ָּת ו ָּס ָּ ָֽלח ָּת׃
ַה ֶזִ֑ה ו ַא ָּתה תש ִַ֞מע ֶאל־מקום שבתך ֶאל ַ
ובא ָּא ָּלה
ֹלתו ָּ
־בו ָּא ָּלה ל ַ ָֽהא ִ֑
31את א ֶשר יֶ ֱח ָּ ֵ֥טא איש לרעהו ו ָּנ ָָּֽשא ֵ֥
לפנֵ֥י ָֽמז ַבחך ַב ַ ֵ֥בית ַה ֶזָֽה׃
ית ו ָּש ַפט ָּ ָ֣ת ֶאת־ע ָּב ֶדיך ל ַהר ָ֣ש ַיע ָּר ָּשע
32ו ַא ָּ ָ֣תה׀ תש ַ ָ֣מע ַה ָּש ַמים ו ָּעׂש ָּ
אשו ול ַהצ ָ֣דיק ַצדיק ָּ ֵ֥ל ֶתת לו כצד ָּק ָֽתו׃
ָּל ֵ֥תת ַדרכו בר ִ֑

ס

הודו
או־לְִ֑ך ו ָּשבו א ֶליך ו ָ֣
שר יֶ ֶחט ָּ
ָֽ 33בהנָּ ִ֞גף ַעמך יׂש ָּראל לפ ֵ֥ני אויב א ֶ ָ֣
ֶאת־ש ֶמך ו ָֽהת ַ ָֽפללו ו ָֽהת ַחננו א ֶליך ַב ַ ֵ֥בית ַה ֶזָֽה׃
34ו ַא ָּתה תש ַ ָ֣מע ַה ָּש ַמים ו ָּ ָ֣ס ַלח ָּת ל ַח ַטאת ַעמךָ֣ יׂש ָּר ִ֑אל וַ ה ָֽשב ָּתם
בותם׃
ל־הא ָּד ָּמה א ֶ ֵ֥שר נָּ ַת ָּת ַלא ָּ ָֽ
ֶא ָּ ָ֣

ס

35בה ָּע ֵ֥צר ָּש ַמים ולא־יה ֶ ֵ֥יה ָּמ ָּטר ָ֣כי יֶ ֶחטאו־ ָּ ִ֑לְך ו ָֽהת ַ ָֽפל ִ֞לו ֶאל־ ַה ָּמקום
ַהזֶ ה והו ָ֣דו ֶאת־ש ֶמך ומ ַח ָּטא ָּ ֵ֥תם ישובון ֵ֥כי ַתע ָֽנם׃

831

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

36ו ַ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 ֶ ָ֣
ת־ה ֶ ֵ֥ד ֶרְך ַה ָּ
תורם ֶא ַ
א ֶשר־נָּ ַ ֵ֥ת ָּתה ל ַעמך לנַ ח ָּ ָֽלה׃

ס

ָּ 37ר ִ֞ ָּעב ָֽכי־יה ֶי ָ֣ה ָּב ָּא ֶרץ ֶד ֶָ֣בר ָֽכי־יהיֶ ה ש ָּדפון י ָּרקון ַאר ֶבה ָּחסיל ָ֣כי
־מח ָּ ָֽלה׃
ל־נַֽגַ ע ָּ ָֽכל ַ
יהיֶ ה כי ָּי ַָֽצר־לו איבו ב ֶ ָ֣א ֶרץ ש ָּע ָּ ִ֑ריו ָּכ ֶ
ל־ה ָּא ָּדם לכל ַעמךָ֣ יׂש ָּר ִ֑אל
ָּ 38כל־תפ ָּ ָ֣לה ָּכל־תחנָּ ה א ֶשר ָֽתהיֶ ה ל ָּכ ָּ ָ֣
ל־ה ַ ֵ֥בית ַה ֶזָֽה׃
ופ ַ ֵ֥רׂש ַכ ָּפיו ֶא ַ
שר ידעון ֵ֚איש ֶנַָֽ֣גַ ע ל ָּבבו ָּ
א ֶ ָ֣
ית ונָּ ַת ָּת ָּלאיש
39ו ַא ָּתה תש ַמע ַה ָּש ַמים מכון שב ֶתך ו ָּס ַלח ָּ ָ֣ת ו ָּעׂש ָּ
י־א ָּתה יָּ ַדע ָּת ל ַבדך ֶאת־ל ַבב
כ ָּכל־ד ָּר ָּכיו א ֶ ֵ֥שר ת ַדע ֶאת־ל ָּב ִ֑בו ָֽכ ַ
ָּכל־בנֵ֥י ָּה ָּא ָּ ָֽדם׃
41ל ַמ ַען יַָֽֽ ָּראוך ָּכל־ ַהיָּ מים א ֶשר־ ֵ֥הם ַחיים ַעל־פ ָ֣ני ָּהא ָּד ָּ ִ֑מה א ֶ ֵ֥שר
נָּ ַת ָּתה ַלאב ָֽתינו׃
41וגַ ם ֶאל־ ַהנָּ כרי א ֶשר לא־מ ַעמךֵ֥ יׂש ָּראל ִ֑הוא ָּובא מ ֶ ֵ֥א ֶרץ רחו ָָּקה
ל ַ ֵ֥מ ַען ש ֶ ָֽמך׃
42כי ישמעון ֶאת־שמךָ֣ ַהגָּ דול ו ֶאת־ ָּ ָֽיַֽדך ַ ָֽהחזָּ ָּקה וָֽ זרעך ַהנטו ָּ ִ֑יה ו ָּ ֵ֥בא
ל־ה ַ ֵ֥בית ַה ֶ ָֽזה׃
והת ַפלל ֶא ַ
ית ככל א ֶשר־יק ָּ ֵ֥רא א ֶליך
ַ 43א ִָּ֞תה תש ַמע ַה ָּש ַמים מ ָ֣כון שב ֶתך ו ָּעׂש ָּ
ל־עמי ָּה ָּא ֶרץ ֶאת־ש ֶמך ליר ָּאה ָֽאתך כ ַעמךָ֣
ַהנָּ כ ִ֑רי ל ַ ָ֣מ ַען ידעון ָּכ ַ
ל־ה ַ ֵ֥בית ַה ֶזה א ֶ ֵ֥שר ָּבנָֽיתי׃
יׂש ָּראל ו ָּל ַד ַעת כי־שמךָ֣ נק ָּרא ַע ַ
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שר תש ָּל ִ֑חם והת ַ ָֽפללָ֣ ו
44כי־יצא ַעמך ַלמל ָּח ָּמה ַעל־ ָ֣איבו ַב ֶד ֶרְך א ֶ ָ֣
ר־ב ֵ֥נתי לש ֶ ָֽמך׃
שר ָּב ַ ָ֣חר ָּת ָּבּה ו ַה ַבית א ֶש ָּ
ֶאל־יהוָּ ה ֶד ֶרְך ָּהעיר א ֶ ָ֣
45ו ָּש ַמע ָּת ַ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 לפ ָ֣ני
ָ֣ 46כי ֶ ָֽי ֶחטאו־ ָּלְך ָ֣כי אין ָּא ָּדם א ֶ ָ֣
רובה׃
אויִ֑ב ו ָּשבום ָֽשבי ֶהם ֶאל־ ֶ ָ֣א ֶרץ ָּהאויב רחו ָָּקה ֵ֥או ק ָּ ָֽ
שר נשבו־ ָּ ִ֑שם ו ָּ ָ֣שבו׀ ו ָֽהת ַחננָ֣ ו א ֶליך
47והשיבו ֶאל־ל ָּבם ָּב ָּא ֶרץ א ֶ ָ֣
ב ֶא ֶרץ ָֽשבי ֶהם לאמר ָּח ָּ ֵ֥טאנו ו ֶה ֱעוינו ָּר ָּ ָֽשענו׃
48ו ָּ ָ֣שבו א ֶליך ב ָּכל־ל ָּב ָּבם וב ָּכל־נַ פ ָּשם ב ֶ ֵ֥א ֶרץ איבי ֶהם א ֶשר־ ָּש ָ֣בו
שר
בותם ָּהעיר א ֶ ָ֣
שר נָּ ַ ָ֣ת ָּתה ַלא ָּ
א ָּ ִ֑תם ו ָֽהת ַ ָֽפללָ֣ ו א ֶליך ֶד ֶרְך ַאר ָּצם א ֶ ָ֣
ר־בנֵ֥ית לש ֶ ָֽמך׃
ָּב ַחר ָּת ו ַה ַבית א ֶש ָּ
ית
49ו ָּש ַמע ָּת ַה ָּש ַמים מ ָ֣כון שבתך ֶאת־תפ ָּל ָּתם ו ֶאת־תחנָּ ָּ ִ֑תם ו ָּעׂש ָּ
מש ָּפ ָּ ָֽטם׃
עו־בְך
שר ָּפש ָּ ִ֑
או־לְך ול ָּכל־פשע ֶיהם א ֶ ָ֣
שר ָּ ָֽחט ָּ
51ו ָּס ַלח ָּת ל ַעמך א ֶ ָ֣
ונ ַת ָּתם ל ַרחמים לפנֵ֥י שב ֶיהם ו ָֽרח ָֽמום׃
ָֽ 51כי־ ַעמךֵ֥ ונַ ח ָּלתך ִ֑הם א ֶשר הוצא ָּת ממצ ַרים מתוְך ֵ֥כור ַה ַבר ֶ ָֽזל׃
52להיות ע ֶיניך פתחות ֶאל־תח ַנָ֣ת ַעבדך ו ֶאל־תח ַנת ַעמךָ֣ יׂש ָּר ִ֑אל
יהם בכל ָּקר ָּ ֵ֥אם א ֶ ָֽליך׃
לש ָ֣מ ַע אל ֶ
ָֽ 53כי־ ַא ִָּ֞תה הב ַדל ָּתם לך ָֽלנַ ח ָּלה מכל ַע ָ֣מי ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ַכא ֶשר ד ַבר ָּת ב ַיָ֣ד׀
הוה׃
שה ַעב ֶדך בהוציאך ֶאת־אבתינו ממצ ַרים אד ָּ ֵ֥ני י ָֽ
מ ֶ ָ֣
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54וַ י ָ֣הי׀ כ ַכלָ֣ ות שֹלמה להת ַפלל ֶאל־יהוָּ ה את ָּכל־ ַהתפ ָּ ֵ֥לה ו ַהתח ָּנה
ַה ִ֑זאת ָּ ִ֞קם מלפני מז ַבח יהוָּ ה מכ ָ֣ר ַע ַעל־בר ָּכיו ו ַכ ָּפיו פר ֵׂ֥שות
ַה ָּש ָּ ָֽמים׃
ַ55וַָֽֽיַ עמד וַ י ָּב ֶרְך את ָּכל־ק ַ ָ֣הל יׂש ָּר ִ֑אל ֵ֥קול גָּ דול לא ָֽמר׃
שר ד ִ֑בר ָֽלא־נָּ ִ֞ ַפל
ָּ 56ב ָ֣רוְך יהוָּ ה א ֶשר נָּ ַתן מנו ָּחה ל ַע ָ֣מו יׂש ָּראל ככל א ֶ ָ֣
שר ד ֶבר ב ַיד מ ֶ ֵ֥שה ַעב ָֽדו׃
ָּד ָּ ָ֣בר ֶא ָּחד מכל ד ָּב ָ֣רו ַהטוב א ֶ ָ֣
57יהי יהָּוה ֱאֹלהינו ע ָּמנו ַכא ֶ ֵ֥שר ָּה ָּיה עם־אב ִ֑תינו ַאל־יַ ַעזבנו
ו ַ ָֽאל־יט ָֽשנו׃
58ל ַה ֵ֥טות ל ָּבבנו א ָּלִ֑יו ָּל ֶל ֶָ֣כת ב ָּכל־ד ָּר ָּכיו ולשמר מצ ָּותיו וח ָּקיו
ומש ָּפ ָּטיו א ֶ ֵ֥שר צָּוה ֶאת־אב ָֽתינו׃
הוֵ֥ה ֱאֹלהינו
59ו ָֽיהיו ד ָּב ַרי א ֶלה א ֶשר הת ַחנַ נתי לפנָ֣י יהוָּ ה קרבים ֶאל־י ָּ
יומם וָּ ָּלִ֑י ָּלה ַלע ָׂ֣שות׀ מש ַפָ֣ט ַעבדו ומש ַפט ַע ֵ֥מו יׂש ָּראל ד ַבר־יֵ֥ ום
ָּ ָ֣
יומו׃
ב ָֽ
61ל ַמ ַען ַ ֵ֚ד ַעת ָּכל־ ַע ָ֣מי ָּה ָּא ֶרץ ֵ֥כי יהָּוה ָ֣הוא ָּה ֱאֹל ִ֑הים אין ָֽעוד׃
ֹלהינו ָּל ֶל ֶכת בח ָּקיו ולש ֵ֥מר מצ ָּותיו
הוָ֣ה ֱא ִ֑
61ו ָּה ָּיה ל ַבב ֶכם ָּשלם עם י ָּ
ַכיֵ֥ ום ַה ֶזָֽה׃
הוָֽה׃
ָֽ 62ו ַה ֶמ ֶלְך ו ָּכל־יׂש ָּראל ע ִ֑מו זב ֵ֥חים ֶז ַבח לפנֵ֥י י ָּ
שר זָּ ַבָ֣ח ַליהוָּ ה ָּב ָּקר ֶעׂשרים
63וַ יז ַ ָ֣בח שֹלמה ָ֣את ֶזָ֣ ַבח ַהש ָּלמים א ֶ ָ֣
ושנַ ים ֶא ֶלף וצאן מ ָּ ֵ֥אה ו ֶעׂשרים ָּ ִ֑א ֶלף ַוַָֽֽיַ חנכו ֶאת־בָ֣ית יהוָּ ה ַה ֶמ ֶלְך
ו ָּכל־בנֵ֥י יׂש ָּר ָֽאל׃
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ַ 64ביָ֣ ום ַההוא ק ַדש ַה ֶמ ֶלְך ֶאת־ ָ֣תוְך ֶה ָּחצר א ֶשר לפ ָ֣ני בית־יהוָּ ה
כי־ ָּ ָ֣ע ָּׂשה ָּשם ֶאת־ ָּ ָֽהע ָּלה ו ֶאת־ ַהמנ ָּחה ואת ֶחלבָ֣י ַהש ָּל ִ֑מים ָֽכי־מז ַבח
ת־המנ ָּחה ואת
ת־הע ָּלָ֣ה ו ֶא ַ
שר לפנָ֣י יהוָּ ה ָּקטן ָֽמ ָּהכיל ֶא ָּ
ַהנח ֶשת א ֶ ָ֣
ֶחל ֵ֥בי ַהש ָּל ָֽמים׃
ת־ה ָּחג ו ָּכל־יׂש ָּר ָ֣אל עמו ָּק ָּהל גָּ דול
־ה ָ֣היא׀ ֶא ֶ
65וַ ַיָ֣ ַעׂש שֹל ָ֣מה ָּ ָֽבעת ַ
הוָ֣ה ֱאֹלהינו שב ַ ֵ֥עת יָּמים
ד־נ ַָ֣חל מצ ַרים לפני י ָּ
מל ֵ֥בוא ח ָּ ָ֣מת׀ ַע ַ
יָּמים ַאר ָּב ָּ ֵ֥עה ָּע ָּׂשר יָֽ ום׃
ושב ַעָ֣ת ִ֑
יהם
ת־ה ֶ ִ֑מ ֶלְך וַ יל ָ֣כו ל ָּא ֳהל ֶ
ת־ה ָּעם ַוַָֽֽי ָּברכו ֶא ַ
ַ 66ביום ַהשמיני ש ַלָ֣ח ֶא ָּ
טובה א ֶשר ָּע ָּׂשה יהוָּ ה ל ָּדוָ֣ד ַעבדו
־ה ָּ
ׂשמחים ו ָ֣טובי לב ַעָ֣ל ָּכל ַ
וליׂש ָּראל ַע ָֽמו׃
1 9וַ יהי כ ַכלָ֣ ות שֹלמה לבנֵ֥ ות ֶאת־בית־יהָּוה ו ֶאת־ ָ֣בית ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך ואת
ָּכל־ ָ֣ח ֶשק שֹלמה א ֶ ֵ֥שר ָּחפץ ַלע ָֽׂשות׃

פ

2וַ י ָּרא יהָּוה ֶאל־שֹלמה ש ִ֑נית ַכא ֶשר נר ָּ ֵ֥אה א ָּליו בגב ָֽעון׃
שר
3וַ יא ֶמר יהוָּ ה א ָּליו ָּש ַמעתי ֶאת־תפ ָּלתךָ֣ ו ֶאת־תחנָּ תך א ֶ ָ֣
שר ָּבנ ָּתה ָּל ָֽׂשום־ש ֵ֥מי
־ה ַבית ַהזֶ ה א ֶ ָ֣
הת ַח ַ ָ֣ננ ָּתה ל ָּפנַ י הק ַדשתי ֶאת ַ
ל־היָּ ָֽמים׃
עולם ו ָּהיו ע ַיני ולבי ָּשם ָּכ ַ
ָּשם ַעד־ ָּ ִ֑
4ו ַא ִָּ֞תה אם־ת ָ֣לְך ל ָּפנַ י ַכא ֶשר ָּה ַלְך ָּדוד ָּאביך ב ָּתם־ל ָּ ָ֣בב ובי ֶשר
יתיך ח ַ ֵ֥קי ומש ָּפ ַטי תש ָֽמר׃
שר צו ִ֑
ַלעׂשות ככל א ֶ ָ֣
שר ד ַברתי
5וַ הקמתי ֶאת־כסא ַ ָֽממ ַלכתך ַעל־יׂש ָּראל לע ָּ ִ֑לם ַכא ֶ ָ֣
ַעל ָּ־דוד ָּאביך לאמר ָֽלא־י ָּכרת לך איש מ ַעל כ ֵ֥סא יׂש ָּר ָֽאל׃
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ותי חק ַתי
יכם ָֽמ ַאח ַרי ולא תשמרו מצ ַ ָ֣
6אם ־שוב תשבון ַא ֶתם ובנ ֶ
ֹלהים אחרים והש ַתחו ֶיתם
א ֶ ֵ֥שר נָּ ַתתי לפנ ֶיכִ֑ם וַ ה ַלכ ֶתם וַ ע ַבד ֶתם ֱא ָ֣
ָּל ֶ ָֽהם׃
שר נָּ ַ ָ֣תתי ָּל ֶהם ו ֶאת־ ַה ַבית
7והכ ַר ָ֣תי ֶאת־יׂש ָּראל מ ַעל פני ָּהא ָּד ָּמה א ֶ ָ֣
שר הק ַ ָ֣דשתי לשמי א ַש ַלח מ ַעָ֣ל ָּפ ָּנִ֑י ו ָּה ָּיה יׂש ָּראל ל ָּמ ָּ ֵ֥של ולשנ ָּינה
א ֶ ָ֣
ל־ה ַע ָֽמים׃
ב ָּכ ָּ
ל־מה
8ו ַה ַבית ַהזֶ ה יה ֶי ָ֣ה ֶעליון ָּכל־ע ֵ֥בר ָּע ָּליו י ָ֣שם ו ָּש ָּ ִ֑רק ו ָּאמרו ַע ֶ
ָּע ָּׂשה יהוָּ ה ָּכ ָּכה ָּל ָּ ֵ֥א ֶרץ ַהזאת ו ַל ַ ֵ֥בית ַה ֶזָֽה׃
9ו ָּאמרו ַעל א ֶשר ָּעזבו ֶאת־יהָּ ָ֣וה ֱאֹלהי ֶהם א ֶשר הו ָ֣ציא ֶאת־אב ָּתם
מ ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ַרים ַוַָֽֽיַ חזקו באֹל ָ֣הים אחרים וַ יש ַתחוֵ֥ ָּל ֶהם וַ יַ ַעבדִ֑ם ַעל־כן
יהם ֵ֥את ָּכל־ ָּה ָּר ָּעה ַה ָֽזאת׃
הביא יהוָּ ה על ֶ

פ

ר־ב ָּנֵ֥ה שֹלמה ֶאת־שנָ֣י ַה ָּב ִ֑תים
11וַ יהי מקצה ֶעׂש ָ֣רים ָּשנָּ ה א ֶש ָּ
ת־בית ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
הוה ו ֶא ֵ֥
ת־בית י ָּ
ֶא ֵ֥
11חי ָּ ָ֣רם ֶ ָֽמ ֶלְך־צר נ ָּשא ֶאת־שֹלמה ַבעצי א ָּרזים ו ַבעצי ברושים ו ַבזָּ ָּהב
־חפ ִ֑צו ָּאז יתן ַה ֶמ ֶלְך שֹלמה לח ָּירם ֶעׂש ָ֣רים עיר ב ֶא ֶרץ ַהגָּ ָֽליל׃
ל ָּכל ֶ
ֹלמה ו ֵ֥לא יָּ שרו
ת־ה ָּערים א ֶ ֵ֥שר נָּ ַתן־לו ש ִ֑
12וַ יצא חי ָּרם מצר לראות ֶא ֶ ָ֣
בע ָּינָֽיו׃
13וַ יא ֶמר ָּ ֵ֚מה ֶה ָּע ָ֣רים ָּהא ֶלה א ֶשר־נָּ ַ ֵ֥ת ָּתה לי ָּא ִ֑חי וַ יק ָּרא ָּל ֶהם ֶ ָ֣א ֶרץ
ָּכבול ַעד ַהיֵ֥ ום ַה ֶזָֽה׃

פ

14וַ יש ַ ֵ֥לח חי ָּרם ַל ֶ ִ֑מ ֶלְך מ ָּ ֵ֥אה ו ֶעׂשרים כ ַ ֵ֥כר זָּ ָּ ָֽהב׃
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הוה
ר־ה ֱע ָּלָ֣ה׀ ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך שֹלמה לבנות ֶאת־בית י ָּ
ר־ה ַמס א ֶ ָֽש ֶ
15וזֶ ה ד ַב ַ
ת־ח ֵ֥צר ו ֶאת־מגדו
רוש ָּלִ֑ם ו ֶא ָּ
חומת י ָּ
ת־המלוא ואת ַ ָ֣
ו ֶאת־ביתו ו ֶא ַ
ת־גַָֽֽזֶ ר׃
ו ֶא ָּ
ת־הכנַ עני
ַ 16פרעה ֶ ָֽמ ֶלְך־מצ ַרים ָּע ָּלה וַ ילכד ֶאת־גֶ זֶ ר וַ יׂשר ָּפָּ֣ה ָּבאש ו ֶא ַ ָֽ
ֹלמה׃
ַהי ֵ֥שב ָּבעיר ָּה ָּ ִ֑רג ַוַָֽֽיתנָּ ּה שלחים לבתו ֵ֥א ֶשת ש ָֽ
17וַ י ֶבן שֹלמה ֶאת־גָּ זֶ ר ו ֶאת־ ֵ֥בית חרן ַתח ָֽתון׃
ת־ת ֵ֥מר ַבמד ָּבר ָּב ָּ ָֽא ֶרץ ׃
ת־בע ָּלת ו ֶא ַ
18ו ֶ ָֽא ַ
שר ָּהיָ֣ ו לשֹלמה ואת ָּע ָ֣רי ָּה ֶר ֶכב ואת ָּע ָ֣רי
ל־ערי ַ ָֽהמסכנות א ֶ ָ֣
19ואת ָּכ ָּ
ובל ָּבנון
ירוש ַלם ַ
ַה ָּפ ָּר ִ֑שים ו ָ֣את׀ ָ֣ח ֶשק שֹלמה א ֶשר ָּח ַשק לבנות ב ָּ
ובכל ֶ ֵ֥א ֶרץ ֶממ ַשל ָֽתו׃
ָּ 21כל־ ָּה ָּעם ַהנו ָּתר מן־ ָּה ֱאמרי ַהחתי ַהפרזי ַהחוָ֣י ו ַהיבוסי א ֶשר
ָֽלא־מבנֵ֥י יׂש ָּראל ָֽה ָּמה׃
21בני ֶהם א ֶשר נתרו ַאחרי ֶהם ָּב ָּא ֶרץ א ֶשר ָֽלא־יָּ כלו ב ֵ֥ני יׂש ָּראל
ל ַ ָֽהחרי ָּ ִ֑מם וַ יַ עלם שֹלמה ל ַמס־עבד ַעד ַהיֵ֥ ום ַה ֶ ָֽזה׃
שי ַהמל ָּח ָּמה וַ ע ָּב ָּדיו
י־הם ַאנ ָ֣
22ומבני יׂש ָּראל ָֽלא־נָּ ַ ֵ֥תן שֹלמה ָּ ִ֑ע ֶבד כ ִ֞
ופ ָּר ָּ ָֽשיו׃
ו ָּׂש ָּ ָ֣ריו ו ָּשל ָּשיו ו ָּׂש ֵ֥רי רכבו ָּ

ס

אכה לשֹלמה חמשים וַ ח ָ֣מש
ל־המ ָּל ָּ
ָ֣ 23א ֶלה׀ ָּׂש ָ֣רי ַהנ ָּצבים א ֶשר ַע ַ
אכה׃
מ ִ֑אות ָּהר ָ֣דים ָּב ָּעם ָּהעׂשים ַבמ ָּל ָּ ָֽ
ה־לִּ֑ה ָּאז ָּב ָּנֵ֥ה
שר ָּ ָֽבנָּ ָּ
ת־פרעה ָּ ָֽעל ָּתה מ ָ֣עיר ָּדוד ֶאל־ב ָּיתּה א ֶ ָ֣
ָ֣ ַ 24אְך ַב ַ
ת־המ ָֽלוא׃
ֶא ַ
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שר
25ו ֶה ֱע ָּ ָ֣לה שֹלמה ָּשֹלש פ ָּעמים ַב ָּשנָּ ה עלָ֣ ות וש ָּלמים ַעל־ ַהמזב ַח א ֶ ָ֣
ת־ה ָּ ָֽבית׃
הוִ֑ה וש ַלם ֶא ַ
ָּב ָּ ָ֣נה ַליהוָּ ה ו ַהק ָ֣טיר אתו א ֶשר לפנָ֣י י ָּ
26וָּ ֳאני ָּע ָּׂשה ַה ֶמ ֶלְך שֹלמה ב ֶעציָֽ ון־גֶ ֶבר א ֶשר ֶאת־אלות ַעל־ׂש ַ ֵ֥פת
יַ ם־סוף ב ֶ ֵ֥א ֶרץ ֱא ָֽדום׃
שי ֳאניות ידעי ַה ָּ ִ֑ים עם ַעב ֵ֥די
27וַ יש ַלח חי ָּרם ָּ ָֽב ֳאני ֶאת־ע ָּב ָּדיו ַאנ ָ֣
שֹל ָֽמה׃
28וַ יָּ ָ֣באו אופי ָּרה וַ יקחו מ ָּשם זָּ ָּהב ַאר ַבע־מ ֵ֥אות ו ֶעׂשרים כ ָּ ִ֑כר וַ יָּבאו
ֹלמה׃
ל־ה ֶ ֵ֥מ ֶלְך ש ָֽ
ֶא ַ

פ

הוִ֑ה וַ ָּת ֵ֥בא לנַ סתו
שם י ָּ
1 10ו ַ ָֽמל ַכת־ש ָּבא ש ַמ ַעת ֶאת־ ֵ֥ש ַמע שֹלמה ל ָ֣
בח ָֽידות׃
2וַ ָּת ָ֣בא ירו ָּש ַל ָּמה ב ַחיל ָּכבָ֣ד מאד ג ַמלים נׂשאים ב ָּׂשמים וזָּ ָּהב
ַרב־מאד ו ֶ ָ֣א ֶבן י ָּק ָּ ִ֑רה וַ ָּתבא ֶאל־שֹלמה וַ ת ַדבָ֣ר א ָּליו את ָּכל־א ֶ ֵ֥שר
ָּה ָּיה עם־ל ָּב ָּ ָֽבּה׃
3וַ יַ גֶ ד־ ָּ ֵ֥לּה שֹלמה ֶאת־ ָּכל־ד ָּב ֶ ִ֑רי ָּה ָֽלא־ ָּה ָּיה ָּד ָּבר נֶ ע ָּ ָ֣לם מן־ ַה ֶמ ֶלְך א ֶשר
לא הגיד ָּ ָֽלּה׃
4וַ ת ֶרא ַ ָֽמל ַכת־ש ָּבא את ָּכל־ ָּחכ ַ ָ֣מת שֹל ִ֑מה ו ַה ַבית א ֶ ֵ֥שר ָּב ָּ ָֽנה׃
ומש ָּקיו
יהם ַ
ומל ָֽבש ֶ
ומע ַמד מ ָּשר ָּתו ַ
ומושב ע ָּב ָּדיו ַ
ַ ָ֣
5ו ַמא ַ ָ֣כל של ָּחנו
א־היָּ ה ָּבּה עוד ָֽר ַוח׃
הוִ֑ה ול ָּ ֵ֥
ו ָ֣ע ָּלתו א ֶ ֵ֥שר יַ ע ֶלה בָ֣ית י ָּ
6וַ תא ֶמר ֶאל־ ַה ֶמ ֶלְך ֱא ֶמת ָּה ָּיָ֣ה ַה ָּד ָּבר א ֶ ֵ֥שר ָּש ַמעתי ב ַאר ִ֑צי
ל־חכ ָּמ ֶ ָֽתך׃
ַעל־ד ָּב ֶריך ו ַע ָּ
838
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ר־באתי וַ תר ֶ ָ֣אינָּ ה עינַ י והנֵ֥ה
7ו ָֽלא־ ֶה ֱא ַ ָ֣מנתי ַלד ָּברים ַעד א ֶש ָּ
מועה א ֶ ֵ֥שר ָּש ָּ ָֽמעתי׃
־הש ָּ
הוספ ָּת ָּחכ ָּמה וָּ טוב ֶאל ַ
ָֽלא־הגַ ד־לי ַה ִ֑חצי ַ
ַ 8אש ָ֣רי אנָּ ֶשיך ַאשרי ע ָּב ֶ ָ֣דיך ִ֑א ֶלה ָּ ָֽהעמדים ל ָּפנֶ יך ָּתמיד ַהשמעים
ת־חכ ָּמ ֶ ָֽתך׃
ֶא ָּ
9יהי יהָּוה ֱאֹל ֶהיך ָּברוְך א ֶשר ָּח ָ֣פץ בך לתתך ַעל־כ ָ֣סא יׂש ָּר ִ֑אל
ב ַאה ַבת יהָּוה ֶאת־יׂש ָּראל לע ָּלם וַ י ָֽׂשימךָ֣ ל ֶמ ֶלְך ַלע ֵׂ֥שות מש ָּפט
וצ ָּד ָּ ָָֽקה׃
11וַ תתן ַל ֶמ ֶלְך מ ָּ ֵ֥אה ו ֶעׂש ָ֣רים׀ כ ַ ָ֣כר זָּ ָּהב וב ָּׂשמים ַהר ֵ֥בה מאד ו ֶ ָ֣א ֶבן
י ָּק ָּ ִ֑רה לא־ ָּבא ַכב ֶׂשם ַה ֵ֥הוא עוד ָּלרב א ֶשר־נָּ ת ָּ ֵ֥נה ַ ָֽמל ַכת־ש ָּבא ַל ֶ ֵ֥מ ֶלְך
ֹלמה׃
ש ָֽ
11וגַ ם ֳא ָ֣ני חי ָּרם א ֶשר־נָּ ָּ ֵׂ֥שא זָּ ָּהב מאו ִ֑פיר הביא מאפיר עצי ַאלמגים
ַהר ֵ֥בה מאד ו ֶ ֵ֥א ֶבן י ָּק ָּ ָֽרה׃
12וַ ַיָ֣ ַעׂש ַה ֶמ ֶלְך ֶאת־עצי ָּה ַאלמגים מס ָּעד לבית־יהוָּ ה ולבָ֣ית ַה ֶמ ֶלְך
א־כן עצי ַאלמגים ו ָ֣לא נר ָּאה ַעד ַהיֵ֥ ום
וכנ ֵ֥רות ונ ָּבלים ַל ָּש ִ֑רים ָ֣לא ָּ ָֽב ִ֞
ַה ֶזָֽה׃
שר ָּש ָּא ָּלה מל ַבד
13ו ַה ֶמ ֶלְך שֹלמה נָּ ַ ָ֣תן ל ַ ָֽמל ַכת־ש ָּבא ֶאת־ ָּכל־ ֶחפ ָּצּה א ֶ ָ֣
יה׃
שר ָּ ָֽנ ַתן־ ָּלּה כ ַיד ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך שֹל ִ֑מה וַ ת ֶפן וַ ֵ֥ת ֶלְך ל ַאר ָּצּה ֵ֥היא וַ ע ָּב ֶ ָֽד ָּ
א ֶ ָ֣

ס

ַ14וַָֽֽיהי משָ ַ ָ֣קל ַהזָּ ָּהב א ֶשר־ ָּ ֵ֥בא לשֹלמה ב ָּש ָּ ָ֣נה ֶא ָּ ִ֑חת ֵ֥שש מאות
ש ֵ֥שים וָּ שש כ ַ ֵ֥כר זָּ ָּ ָֽהב׃
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ופ ֵ֥חות
ל־מל ֵ֥כי ָּה ֶע ֶרב ַ
שי ַה ָּתרים ומס ַחר ָּהרכ ִ֑לים ו ָּכ ַ
15ל ַבד מ ַאנ ָ֣
ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
16וַ יַ ַעׂש ַה ֶמ ֶלְך שֹלמה ָּמא ַ ֵ֥תים צ ָּנה זָּ ָּ ָ֣הב ָּש ִ֑חוט שש־מ ָ֣אות זָּ ָּהב יַ ע ֶלה
ל־הצ ָּנֵ֥ה ָּה ֶא ָּ ָֽחת׃
ַע ַ
ל־ה ָּמ ָ֣גַֽן
17ושֹלש־מאות ָּ ָֽמגנים זָּ ָּ ָ֣הב ָּשחוט שֹל ֶשת ָּמנים זָּ ָּהב יַ ע ֶלה ַע ַ
ָּה ֶא ָּ ִ֑חת וַ יתנָ֣ם ַה ֶמ ֶלְך בית ַי ֵַ֥ער ַהל ָּבנָֽ ון׃

פ

18וַ ַי ַעׂש ַה ֶמ ֶלְך כסא־שן גָּ ִ֑דול וַ י ַצפהו זָּ ָּ ֵ֥הב מו ָּ ָֽפז׃
אש־עגל ַלכסה מ ַ ָֽאח ָּריו ויָּ דת מ ֶזֵ֥ה ומ ֶזה
ָּ
19שש ַמעלָ֣ ות ַלכסה ור
ֶאל־מ ָ֣קום ַה ָּ ִ֑ש ֶבת וש ַ ָ֣נַֽים א ָּריות עמדים ֵ֥א ֶצל ַהיָּ ָֽדות׃
ל־שש ַ ָֽה ַמעלות מ ֶזָ֣ה ומ ֶזִ֑ה
21ושנים ָּע ָּ ָׂ֣שר א ָּריים עמ ֵ֥דים ָּשם ַע ֵ֥
ל־ממ ָּל ָֽכות׃
ָֽ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
ומה׃
ימי שֹלמה למ ָֽא ָּ
ָּסגִ֑ ור ָ֣אין ֶכ ֶסף ֵ֥לא נֶ ח ָּשב ב ֵ֥
22כי ֳאני ַתרשיש ַל ֶמ ֶלְך ַביָּ ם עם ֳא ָ֣ני חי ָּ ִ֑רם ַא ַחת ל ָּשֹלש ָּשנים ָּת ָ֣בוא׀
ֳא ָ֣ני ַתרשיש ָֽנׂשאת זָּ ָּ ָ֣הב וָּ ֶכ ֶסף ֶשנ ַה ֵ֥בים וקפים ותכיָֽים ׃
23וַ יג ַדל ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך שֹלמה מכל ַמל ָ֣כי ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ לע ֶשר ול ָּחכ ָּ ָֽמה׃
ת־חכ ָּמתו א ֶשר־נָּ ַ ֵ֥תן
ֹלמה לשמ ַע ֶא ָּ
־ה ָּא ֶרץ מ ַבקשים ֶאת־פנָ֣י ש ִ֑
24ו ָּכל ָּ
ֱאֹלהים בל ָֽבו׃
25ו ָ֣ה ָּמה מב ָ֣אים ָ֣איש מנ ָּחתו כ ָ֣לי ֶכ ֶסף וכלי זָּ ָּהב וׂש ָּלמות ונ ֶָ֣שק
ר־ש ָּנה ב ָּש ָּנָֽה׃
וב ָּׂשמים סוסים ופ ָּר ִ֑דים ד ַב ָּ
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ופ ָּרשים וַ יהי־לו ֶא ֶלף ו ַאר ַבע־מאות ֶר ֶכב
26וַ יֶ ֱא ָ֣סף שֹלמה ֶ ָ֣ר ֶכב ָּ
ירוש ָּ ָֽלם׃
ם־ה ֶמ ֶלְך ב ָּ
ים־ע ָּ ֵׂ֥שר ֶא ֶלף ָּ ָֽפ ָּר ִ֑שים וַ יַ נחם ב ָּע ָ֣רי ָּה ֶר ֶכב וע ַ
ושנ ָּ
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 ַ
28ומו ָּצא ַהסוסים א ֶ ֵ֥שר לשֹלמה ממצ ָּ ִ֑רים ומקוה סח ָ֣רי ַה ֶמ ֶלְך יק ֵ֥חו
מקוה במ ָֽחיר׃
שש מ ָ֣אות ֶכ ֶסף וסוס ַבחמ ָ֣שים
ָֽ ַ29ו ַתע ֶלה וַ תצא ֶמר ָּכ ָּבה ממצ ַרים ב ָ֣
ל־מלכי ַהחתים ול ַמל ֵ֥כי א ָּרם ביָּ ָּ ֵ֥דם י ָֽצאו׃
ומ ָּ ִ֑אה וכן ל ָּכ ַ

פ

ת־פר ִ֑עה
ת־ב ַ
1 11ו ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך שֹלמה ָּא ִַ֞הב נָּ שים נָּ כריות ַרבות ו ֶא ַ
מואביות ַע ֳמניות א ָ֣דמית צדנית חת ָֽית ׃
שר ָּ ָֽא ַמר־יהוָּ ה ֶאל־בני יׂש ָּראל ָֽלא־ ָּת ָ֣באו ָּב ֶהם והם
2מן־ ַהגוים א ֶ ָ֣
יהם ָּב ֶהם ָּד ַ ֵ֥בק שֹלמה
לא־יָּ ָ֣באו ָּב ֶכם ָּאכן יַ ָ֣טו ֶאת־ל ַבב ֶכם ַאחרי ֱאֹלה ֶ ִ֑
ל ַאה ָּ ָֽבה׃
ופ ַלגשים שֹלָ֣ ש מ ִ֑אות וַ יַ ֵ֥טו נָּ ָּשיו
3וַ יהי־לָ֣ ו נָּ שים ָּׂשרות ש ַבָ֣ע מאות ָֽ
ֶאת־ל ָֽבו׃
ֹלהים אח ִ֑רים
4וַ יהי לעת זק ַ ָ֣נת שֹלמה נָּ ָּשיו ה ָ֣טו ֶאת־ל ָּבבו ַאחרי ֱא ָ֣
ֹלהיו כל ַבב ָּד ֵ֥ויד ָּא ָֽביו׃
הוָ֣ה ֱא ָּ
א־היָּ ה ל ָּבבו ָּשלם עם־י ָּ
ול ָּ
5וַ י ֶָ֣לְך שֹלמה ַאח ָ֣רי ַעשת ֶרת ֱאֹלהי צדנִ֑ים ו ַאח ָ֣רי מלכם שקץ ַעמנָֽים׃
הוה כ ָּד ֵ֥וד ָּא ָֽביו׃
הוִ֑ה ו ֵ֥לא מלא ַאח ֵ֥רי י ָּ
 6וַ ַי ַעׂש שֹלמה ָּה ַרע בעינָ֣י י ָּ
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ָּ 7אז יבנֶ ה שֹלמה ָּב ָּמה לכמוש ש ָ֣קץ מו ָּאב ָּב ָּהר א ֶשר ַעל־פנָ֣י
רוש ָּלִ֑ם ולמ ֶלְך שקץ בנֵ֥י ַע ָֽמון׃
י ָּ
יהן׃
8ו ָ֣כן ָּע ָּׂשה ל ָּכל־נָּ ָּשיו ַהנָּ כריִ֑ ות ַמקטי ֵ֥רות וָֽ מזַ בחות לאֹלה ֶ ָֽ
9וַ ית ַא ַנֵַֽ֥ף יהָּוה בשֹל ִ֑מה ָֽכי־נָּ ָּ ָ֣טה ל ָּבבו מעם יהוָּ ה ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל
ַהנר ָּ ֵ֥אה א ָּליו ַפע ָּ ָֽמים׃
ֹלהים אח ִ֑רים ו ָ֣לא
י־ל ֶכת ַאחרי ֱא ָ֣
ל־ה ָּד ָּ ָ֣בר ַהזֶ ה לבלת ֶ
11וצָּוה א ָּליו ַע ַ
הוָֽה׃
ָּש ַמר ֵ֥את א ֶשר־צָּוה י ָּ

פ

יתי
שר ָּ ָֽהי ָּתה־ ָ֣זאת ע ָּמְך ולא ָּש ַמר ָּת בר ָ֣
11וַ יא ֶמר יהוָּ ה לשֹלמה ַ ֵ֚י ַען א ֶ ָ֣
יה
ת־ה ַממ ָּל ָּכה ָֽמ ָּע ֶליך ונ ַתת ָּ
וחק ַתי א ֶ ֵ֥שר צויתי ָּע ֶלִ֑יך ָּקר ַע ֶאק ַרע ֶא ַ
ל ַעב ֶ ָֽדך׃
ַ 12אְך־ביָּ ֶמיך ָ֣לא ֶא ֱע ֶׂשנָּ ה ל ַמ ַען ָּד ָ֣וד ָּא ִ֑ביך מ ַיֵ֥ד בנך ֶאק ָּר ֶ ָֽענָּ ה׃
ַ 13רק ֶאת־ ָּכל־ ַה ַממ ָּל ָּכה ָ֣לא ֶאק ָּרע ֵ֥ש ֶבט ֶא ָּחד ֶא ָ֣תן לב ֶ ִ֑נַֽך ל ַמ ַען ָּדוָ֣ד
רוש ַלם א ֶ ֵ֥שר ָּב ָּ ָֽחרתי׃
ַעבדי ול ַ ֵ֥מ ַען י ָּ
14וַ יָּ ֶקם יהָּוה ָּׂש ָּטן לשֹלמה את ה ַ ָ֣דד ָּהאד ִ֑מי מ ֶז ַַֽרע ַה ֶמ ֶלְך הוא
ֶב ֱא ָֽדום׃
יואב ַ ָׂ֣שר ַה ָּצ ָּבא ל ַקבר
ת־אדום ַבעלות ָּ
15וַ יהי ָֽבהיות ָּדוד ֶא ֱ
ת־הח ָּל ִ֑לים וַ ַ ֵ֥יְַֽך ָּכל־זָּ ָּכר ֶב ֱא ָֽדום׃
ֶא ַ
ָ֣ 16כי ש ֶשת ֳח ָּדשים ָּ ָֽי ַשב־ ָּ ֵ֥שם יו ָּאב ו ָּכל־יׂש ָּר ִ֑אל ַעד־הכ ֵ֥רית ָּכל־זָּ ָּכר
ֶב ֱא ָֽדום׃
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17וַ יב ַ ָ֣רח א ַדד הוא וַ אנָּ שים אדמיים מ ַעב ֵ֥די ָּאביו אתו ָּל ָ֣בוא מצ ָּ ִ֑רים
וַ ה ַדד ַ ֵ֥נ ַער ָּק ָּ ָֽטן׃
ארן וַ יָּבאו מצ ַרים
ארן וַ יקחו אנָּ שים ע ָּמם מ ָּפ ָּ
18וַ יָּ קמו ממדיָּ ן וַ יָּבאו ָּפ ָּ ִ֑
ל־פר ָ֣עה ֶ ָֽמ ֶלְך־מצ ַרים וַ י ֶתן־לָ֣ ו ַבית ו ֶל ֶחם ָּ ָ֣א ַמר לו ו ֶא ֶרץ ָּנ ֵַ֥תן ָֽלו׃
ֶא ַ
 19וַ ימ ָּצא ה ַ ֵ֥דד חן בעינֵ֥י ַפרעה מ ִ֑אד וַ י ֶתן־לו א ָּשה ֶאת־א ָ֣חות אשתו
ירה׃
אחות ַתחפנֵ֥יס ַהגב ָּ ָֽ
21וַ ת ֶלד לו א ָ֣חות ַתחפניס ֵ֚את גנ ַ ָ֣בת בנו וַ תגמלָ֣הו ַתחפנס בתוְך בָ֣ית
ַפר ִ֑עה וַ יהי גנ ַבת בָ֣ית ַפרעה בתוְך בנֵ֥י ַפר ָֽעה׃
21וַ ה ַ ִ֞דד ָּש ַ ָ֣מע במצ ַרים ָֽכי־ ָּש ַכב ָּדוד עם־אב ָּתיו וכי־מת יו ָּ ָ֣אב
ל־אר ָֽצי׃
ל־פרעה ַשלחני וא ֵ֥לְך ֶא ַ
אמר ה ַדד ֶא ַ
ר־ה ָּצ ָּ ִ֑בא וַ י ֶ
ַ ָֽׂש ַ
22וַ יא ֶמר לָ֣ ו ַפרעה כי ָּמה־ ַא ָּתה ָּחסר עמי והנךֵ֥ מ ַבקש ָּל ֶ ָ֣ל ֶכת
ֶאל־ ַאר ֶ ִ֑צך וַ ָ֣יא ֶמר׀ לא ֵ֥כי ַשל ַח ת ַשל ָֽחני׃
שר ָּב ַרח מאת ה ַדד ֶ ֵ֥עזֶ ר
ן־אליָּ ָּ ִ֑דע א ֶ ָ֣
ֹלהים לו ָּׂש ָּטן ֶאת־רזון ֶב ֶ
23וַ יָּ ֶקם ֱא ֵ֥
ְך־צובה אד ָּנָֽיו׃
ָּ
ֶ ָֽמ ֶל
24וַ יקבץ ָּע ָּליו אנָּ שים וַ י ָ֣הי ַׂשר־גדוד ַבה ֵ֥רג ָּדוד א ָּ ִ֑תם וַ ילכו ַד ֶמ ֶׂשק
וַ י ָ֣שבו ָּבּה ַוַָֽֽימלכו ב ַד ָּ ָֽמ ֶׂשק׃
שר ה ָּ ִ֑דד וַ יָּ ָּקץ
־ה ָּר ָּעה א ֶ ָ֣
25וַ יהי ָּׂש ָּטן ליׂש ָּראל ָּכל־י ָ֣מי שֹלמה ו ֶאת ָּ
ביׂש ָּראל וַ ימֹלְך ַעל־א ָּ ָֽרם ׃

פ

רועה א ָּ ָ֣שה ַאל ָּמנָּ ה
26ויָּ ָּרב ָּעם ֶבן־נ ָּבט ֶאפ ָּרתי מן־ ַהצר ָּדה ושם אמו צ ָּ
ֹלמה וַ ָּ ֵ֥י ֶַֽרם ָּיד ַב ֶ ָֽמ ֶלְך׃
ֶע ֶבד לש ִ֑
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ת־המלוא ָּסגַ ר
27ו ֶזָ֣ה ַה ָּד ָּבר א ֶשר־ה ֵ֥רים ָּיד ַב ֶ ִ֑מ ֶלְך שֹלמה ָּב ָּנָ֣ה ֶא ַ
ת־פ ֶרץ עיר ָּד ֵ֥וד ָּא ָֽביו׃
ֶא ֶ
אכה
28ו ָּה ֵ֥איש יָּ ָּרב ָּעם ג ָ֣בור ָּ ִ֑חיל וַ יַ רא שֹלמה ֶאת־ ַהנַ ַער ָֽכי־עׂשה מ ָּל ָּ
יוסף׃
הוא וַ יַ פ ָָ֣קד אתו ל ָּכל־ס ֶבל ֵ֥בית ָֽ

ס

ירוש ָּלִ֑ם וַ ימ ָּצָ֣א אתו אחיָּ ה ַהשיֹלני
ַ 29וַָֽֽיהי ָּבעָ֣ת ַההיא ו ָּ ָֽי ַָּֽרב ָּעם יָּ ָּצָ֣א מ ָּ
יהם ל ַב ָּדם ַב ָּש ֶ ָֽדה׃
ַהנָּ ביא ַב ֶד ֶרְך והוא מת ַכ ֶסה ב ַׂשל ָּ ָ֣מה ח ָּד ָּשה ושנ ֶ ֵ֥
שר ָּע ָּ ִ֑ליו וַ יק ָּר ֶע ָּה ש ֵ֥נים ָּע ָּׂשר
31וַ ית ָ֣פׂש אחיָּ ה ַב ַשל ָּ ֵ֥מה ַהח ָּד ָּשה א ֶ ָ֣
ק ָּר ָֽעים׃
ֹלהי
31וַ יא ֶמר ל ָּ ָֽיַֽ ָּרב ָּעם ַקח־לך ע ָּׂש ָּ ָ֣רה ק ָּר ִ֑עים ָ֣כי כה ָּא ַמר יהוָּ ה ֱא ָ֣
ת־ה ַממ ָּל ָּכה מיַ ָ֣ד שֹלמה ונָּ ַת ָ֣תי לך את ע ָּׂש ָּ ֵ֥רה
יׂש ָּראל הנני קר ַע ֶא ַ
ַהש ָּב ָֽטים׃
וש ַלם ָּהעיר
32ו ַה ֵ֥ש ֶבט ָּה ֶא ָּחד יָֽהיֶ ה־לִ֑ ו ל ַ ָ֣מ ַען׀ ַעב ָ֣די ָּדוד ול ַמ ַען י ָ֣ר ָּ
שר ָּב ַ ָ֣חרתי ָּבּה מכל שב ֵ֥טי יׂש ָּר ָֽאל׃
א ֶ ָ֣
ֹלהי
ֹלהי ָֽצדנין לכמוש ֱא ָ֣
שר עזָּ בוני וַ ָֽיש ַתחוו ל ַעשת ֶרת ֱא ָ֣
ַ 33יָ֣ ַען׀ א ֶ ָ֣
א־הל ָ֣כו בד ָּר ַכי ַלעׂשות ַהיָּ ָּשר בע ַיני
ָֽי־ע ִ֑מון ו ָֽל ָּ
ֹלהי בנ ַ
מואב ולמלכם ֱא ָ֣
ָּ
וחק ַ ֵ֥תי ומש ָּפ ַטי כ ָּד ֵ֥וד ָּא ָֽביו׃
־ה ַממ ָּל ָּכה מיָּ ִ֑דו ָ֣כי׀ נָּ ָׂ֣שיא אש ֶתנו ֵ֚כל י ָ֣מי ַחיָּ יו
34ו ָֽלא־ ֶא ַ ֵ֥קח ֶאת־ ָּכל ַ
ותי וחק ָּ ָֽתי׃
שר ָּב ַ ָ֣חרתי אתו א ֶ ֵ֥שר ָּש ַמר מצ ַ ֵ֥
ל ַמ ַען ָּדוד ַעבדי א ֶ ָ֣
35ו ָּל ַקח ֵ֥תי ַהמלו ָּכה מ ַיָ֣ד בנִ֑ ו ונ ַת ָ֣תי ָּה לך את ע ֶ ֵׂ֥ש ֶרת ַהש ָּב ָֽטים׃
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ל־היָּמים׀ ל ָּפנַ י
יד־עבדי ָּ ָֽכ ַ
ט־א ָּ ִ֑חד ל ַ ָ֣מ ַען ֱהיָֽ ות־נָ֣יר ל ָּ ָֽדו ַ
36ולבנו ֶא ָ֣תן ָֽש ֶב ֶ
שר ָּב ַ ָ֣חרתי לי ָּל ֵׂ֥שום שמי ָּ ָֽשם׃
וש ַלם ָּהעיר א ֶ ָ֣
ב ָ֣יר ָּ
37ואתךָ֣ ֶא ַקח ו ָּ ָ֣מ ַלכ ָּת ב ֵ֥כל א ֶשר־ת ַאֶוה נַ פ ֶ ִ֑שך ו ָּה ֵ֥יי ָּת ֶמ ֶלְך ַעל־יׂש ָּר ָֽאל׃
ית ַהיָּ ָּשר
שר א ַצוֶ ך ו ָּה ַלכ ָּ ָ֣ת בד ָּר ַכי ו ָּעׂש ָּ
ת־כל־א ֶ ָ֣
38ו ָּהיָּ ה אם־תש ַמע ֶא ָּ
ותי ַכא ֶ ֵ֥שר ָּע ָּׂשה ָּדוָ֣ד ַעב ִ֑די ו ָּהיָ֣יתי ע ָּמְך
קותי ומצ ַ
בעינַ י לשמור ח ַ
שר ָּבנָ֣יתי ל ָּדוד ונָּ ַת ֵ֥תי לך ֶאת־יׂש ָּר ָֽאל׃
ובניתי לך ַ ָֽבית־נֶ ֱא ָּמן ַכא ֶ ָ֣
ָּ
ל־היָּ ָֽמים׃
ת־ז ַַֽרע ָּדוד ל ַ ָ֣מ ַען ִ֑זאת ַאְך ֵ֥לא ָּכ ַ
ָֽ ַ39וא ַע ֶנה ֶא ֶ ֵ֥

ס

41וַ י ַב ֵ֥קש שֹלמה ל ָּה ָ֣מית ֶאת־יָּ ָּרב ָּ ִ֑עם וַ ָּיָ֣ ַָּֽקם יָּ ָּרב ָּעם וַ יב ַרח מצ ַרים
ֹלמה׃
ד־מות ש ָֽ
ישק ֶ ָֽמ ֶלְך־מצ ַרים וַ י ֵ֥הי במצ ַרים ַע ֵ֥
ֶאל־ש ַ ָ֣
41ויֶ ֶתר דברי שֹלמה ו ָּכל־א ֶ ֵ֥שר ָּע ָּׂשה ו ָּחכ ָּמ ִ֑תו ה ָֽלוא־ ָ֣הם כתבים
ַעל־ס ֶפר דב ֵ֥רי שֹל ָֽמה׃
ל־כל־יׂש ָּראל ַאר ָּבעים ָּש ָּנָֽה׃
42ו ַהיָּ מים א ֶשר ָּמ ַלְך שֹלמה בירו ָּש ַלם ַע ָּ
43וַ יש ַכב שֹלמה עם־אב ָּתיו וַ י ָּקבר בעיר ָּד ָ֣וד ָּא ִ֑ביו וַ ימֹלְך ר ַחב ָּ ֵ֥עם בנו
ַתח ָּ ָֽתיו׃

ס

1 12וַ י ֵֶ֥לְך ר ַחב ָּעם ש ֶכִ֑ם ֵ֥כי ש ֶכם ָּ ֵ֥בא ָּכל־יׂש ָּראל ל ַהמ ֵ֥ליְך א ָֽתו׃
שר ָּב ַרח מפני
עודנו במצ ַרים א ֶ ָ֣
 2וַ י ִ֞הי כש ָ֣מ ַע׀ יָּ ָּרב ָּעָ֣ם ֶבן־נ ָּבט והוא ֶ ָ֣
ֹלמה וַ י ֵֶ֥שב יָּ ָּרב ָּעם במצ ָּ ָֽרים׃
ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך ש ִ֑
ַ 3וַָֽֽישלחו וַ יקראו־לו וַ ֵ֥יָּבאו יָּ ָּרב ָּעם ו ָּכל־ק ַ ָ֣הל יׂש ָּר ִ֑אל ַוַָֽֽי ַדברו
אמר׃
ֶאל־ר ַחב ָּעם ל ָֽ
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ָּ 4אביך הק ָּ ָ֣שה ֶאת־ע ִ֑לנו ו ַא ָּתה ַע ָּ ָ֣תה ָּהקל מעב ַדת ָּאביך ַה ָּק ָּשה
ומעלו ַה ָּכבד א ֶשר־נָּ ַ ֵ֥תן ָּעלינו ונַ ַעב ֶ ָֽדךָּ ׃
ֹלשה יָּמים ו ָ֣שובו א ָּלִ֑י וַ ילכו ָּה ָּ ָֽעם׃
5וַ ָ֣יא ֶמר אלי ֶהם ל ֵ֥כו עד ש ָּ ֵ֥
ֹלמה
ר־היָ֣ ו עמדים ֶאת־פני ש ָ֣
ת־הזקנים א ֶש ָּ
6וַ יוָּ ִ֞ ַעץ ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך ר ַחב ָּעם ֶא ַ
ם־ה ֶזה ָּד ָּ ָֽבר׃
ת־ה ָּע ַ
ועצים ל ָּה ֵ֥שיב ֶא ָּ ָֽ
אמר ֵ֚איְך ַא ֶ ָ֣תם נָֽ ָּ
ָּאביו ָֽבהי ֵ֥תו ַחי ל ִ֑
יתם
ה־ע ֶבד ָּל ָּעם ַהזֶ ה ַוָֽע ַבד ָּתם וַ ענ ָּ
ם־היום ָֽתהיֶ ֶ
 7וַ י ַדבר א ָּליו לאמר א ַ
יָּמים׃
ל־ה ָֽ
טובים ו ָּהיֵ֥ ו לך ע ָּבדים ָּכ ַ
וד ַבר ָּ ֵ֥ת אל ֶיהם 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 א ֶ ֵ֥שר ָּהעמדים ל ָּפ ָּנָֽיו׃
ת־ה ָּעָ֣ם ַה ֶזִ֑ה א ֶשר
9וַ ָ֣יא ֶמר אלי ֶ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 ָּ
אמר ָּל ָּעָ֣ם ַהזֶ ה
11וַ י ַדב ָ֣רו א ָּליו ַהי ָּלדים א ֶשר גָּ דלָ֣ ו אתו לאמר ָֽכה־ת ַ ָ֣
א ֶשר דברו א ֶליך לאמר ָּאביך הכ ָ֣ביד ֶאת־עלנו ו ַא ָּתה ָּה ָָ֣קל מ ָּעלִ֑ינו
יהם ָּ ָֽק ָּטנֵ֥י ָּע ָּבה מ ָּמתנֵ֥י ָּא ָֽבי׃
ֵ֚כה ת ַדבָ֣ר אל ֶ
11ו ַע ָּתה ָּאבי ֶהעמיס עלי ֶכם ָ֣על ָּכבד וַ אני או ָ֣סיף ַ ָֽעל־על ֶ ִ֑כם ָּאבי י ַסר
ֶאת ֶכם ַבשוטים וַ אני איַ ֵ֥סר ֶאת ֶכם ָּב ַעק ַר ָֽבים׃
ישי ַכא ֶשר ד ֶבר ַה ֶמ ֶלְך
־ה ָּעם ֶאל־ר ַחב ָּעם ַביָ֣ ום ַהשל ִ֑
12וַ יָּ בו יָּ ָּרב ָּעם ו ָּכל ָּ
ישי׃
לאמר ֵ֥שובו א ַלי ַביֵ֥ ום ַהשל ָֽ
13וַ ַי ַען ַה ֶמ ֶלְך ֶאת־ ָּה ָּעם ָּק ָּ ִ֑שה ַוַָֽֽיַ עזב ֶאת־ע ַ ֵ֥צת ַהזקנים א ֶ ֵ֥שר י ָּע ָֽצהו׃
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14וַ י ַד ָ֣בר אלי ֶהם ַכע ַצת ַהי ָּלדים לאמר ָּאבי הכ ָ֣ביד ֶ ָֽאת־על ֶכם וַ אני
א ָ֣סיף ַ ָֽעל־על ֶ ִ֑כם ָּאבי י ַסר ֶאת ֶכם ַבשוטים וַ אני איַ ֵ֥סר ֶאת ֶכם
ָּב ַעק ַר ָֽבים׃
15ו ָֽלא־ ָּש ַ ֵ֥מע ַה ֶמ ֶלְך ֶאל־ ָּה ָּ ִ֑עם ָֽכי־ ָּהי ָּתה ס ָּבה מ ָ֣עם יהוָּ ה ל ַמ ַען ָּה ָָ֣קים
ֶאת־ד ָּברו א ֶשר ד ֶבר יהוָּ ה ביַ ד אחיָּ ָ֣ה ַהשיֹלני ֶאל־יָּ ָּרב ָּעם ֶבן־נ ָּ ָֽבט׃
ת־ה ֶ ָ֣מ ֶלְך
יהם וַ יָּ ָ֣שבו ָּה ָּעָ֣ם ֶא ַ
א־ש ַ ָ֣מע ַה ֶמ ֶלְך אל ֶ
16וַ ַיַָֽ֣רא ָּכל־יׂש ָּראל כי ָֽל ָּ
ָּד ָּ ָ֣בר׀ לאמר ַמה־ ָּלנו ח ֶלק ב ָּדוד ו ָֽלא־נַ ח ָּלָ֣ה ב ֶבן־י ַשי לא ָּה ֶליך יׂש ָּראל
ַע ָּתה ר ֵ֥אה ביתך ָּדוִ֑ד וַ י ֵֶ֥לְך יׂש ָּראל לא ָּה ָּ ָֽליו׃
הודה וַ ימֹלֵ֥ ְך על ֶיהם ר ַחב ָּ ָֽעם׃
17ובנָ֣י יׂש ָּראל ַהישבים ב ָּע ָ֣רי י ָּ ִ֑

פ

ל־ה ַמס וַ ירגמו ָּכל־יׂש ָּר ֵ֥אל
שר ַע ַ
18וַ יש ִ֞ ַלח ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך ר ַחב ָּעם ֶאת־אד ָּרם א ֶ ָ֣
בו ֶא ֶבן וַ יָּ ִ֑מת ו ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך ר ַחב ָּעם הת ַאמץ ַלעלָ֣ ות ַב ֶמר ָּכ ָּבה ָּלנוס
רוש ָּ ָֽלם׃
י ָּ
19וַ יפשעו יׂש ָּראל ב ָ֣בית ָּדוד ַעד ַהיֵ֥ ום ַה ֶ ָֽזה׃

ס

21וַ י ִ֞הי כשמ ַע ָּכל־יׂש ָּראל ָֽכי־ ָּ ָ֣שב יָּ ָּרב ָּעם ַוַָֽֽישלחו וַ יקראו אתו
ית־דוד
ל־כל־יׂש ָּר ִ֑אל לא ָּהיָּ ה ַאח ָ֣רי ב ָּ
ל־הע ָּדה וַ יַ מ ֵ֥ליכו אתו ַע ָּ
ֶא ָּ ָ֣
הודה ל ַב ָֽדו׃
זול ֵ֥תי ָֽש ֶבט־י ָּ
ָּ
ת־ש ֶבט בניָּמן
הודה ו ֶא ָ֣
ת־כל־בית י ָּ
רוש ַלם וַ יַ קהל ֶא ָּ
21וַ ָ֣יָּבאו ר ַחב ָּעם י ָּ
ׂשה מל ָּח ָּ ִ֑מה לה ָּלחם עם־בָ֣ית יׂש ָּראל
מ ָּאה ושמנֵ֥ים ֶא ֶלף ָּבחור ע ָ֣
ֹלמה׃
לוכה לר ַחב ָּעם ֶבן־ש ָֽ
ת־המ ָּ
ל ָּהשיב ֶא ַ

פ

אמר׃
יש־ה ֱאֹלהים ל ָֽ
ָּ
22וַ יהי ד ַ ָ֣בר ָּ ָֽה ֱאֹלהים ֶאל־ש ַמע ָּיֵ֥ה א
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ֱ 23אמר ֶאל־ר ַחב ָּעם ֶבן־שֹלמה ֶ ָ֣מ ֶלְך יהו ָּדה ו ֶאל־ ָּכל־ ֵ֥בית יהו ָּדה
אמר׃
ובניָּ ִ֑מין ויֶ ֵֶ֥תר ָּה ָּעם ל ָֽ
ָ֣ 24כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ָֽלא־ ַתעלו ולא־ת ָּלחמון עם־אחי ֶ ָ֣כם ב ָֽני־יׂש ָּראל ֵ֚שובו
ָ֣איש לביתו כי מאתי נה ָּיה ַה ָּד ָּ ָ֣בר ַה ֶ ִ֑זה וַ ישמעו ֶאת־ד ַ ָ֣בר יהוָּ ה וַ יָּ ֵ֥שבו
הוָֽה׃
ָּל ֶל ֶכת כד ַ ֵ֥בר י ָּ

ס

25וַ י ֶבן יָּ ָּרב ָּעם ֶאת־ש ֶכם ב ַ ֵ֥הר ֶאפ ַרים וַ י ָ֣ ֶשב ָּ ִ֑בּה וַ י ָ֣צא מ ָּשם וַ י ֶבן
נואל׃
ֶאת־פ ָֽ
26וַ ֵ֥יא ֶמר יָּ ָּרב ָּעם בל ִ֑בו ַע ָּתה ָּת ֵ֥שוב ַה ַממ ָּל ָּכה ל ֵ֥בית ָּד ָֽוד׃
ָֽ 27אם־יַ ע ֶ ָ֣לה׀ ָּה ָּ ָ֣עם ַהזֶ ה ַלעׂשות ז ָּבחים בבית־יהוָּ ה בי ָ֣רו ָּש ַלם ו ָּשב ָ֣לב
הודה וַ ה ָּרגני ו ָּשבו
יהם ֶאל־ר ַחב ָּעם ֶ ָ֣מ ֶלְך י ָּ ִ֑
ָּה ָּעם ַהזֶ ה ֶאל־א ָ֣דנ ֶ
הודה׃
ֶאל־ר ַחב ָּ ֵ֥עם ֶ ָֽמ ֶלְך־י ָּ ָֽ
ב־ל ֶכם מעלָ֣ ות
אמר אל ֶהם ַר ָּ
28וַ יוָּ ַ ָ֣עץ ַה ֶמ ֶלְך וַ יַ ַעׂש שני ֶעגלָ֣י זָּ ָּ ִ֑הב וַ ָ֣י ֶ
ֹלהיך יׂש ָּראל א ֶ ֵ֥שר ֶה ֱעלוך מ ֶ ֵ֥א ֶרץ מצ ָּ ָֽרים׃
רוש ַלם הנה ֱא ֶ
י ָּ
29וַ ָּ ֵ֥י ֶׂשם ֶאת־ ָּה ֶא ָּחד ב ָֽבית־ ִ֑אל ו ֶאת־ ָּה ֶא ָּחד נָּ ַ ֵ֥תן ב ָּ ָֽדן׃
ד־דן׃
31וַ יהי ַה ָּד ָּ ֵ֥בר ַה ֶזה ל ַח ָּ ִ֑טאת וַ יל ֵ֥כו ָּה ָּעם לפנֵ֥י ָּה ֶא ָּחד ַע ָּ ָֽ
א־היו מבנֵ֥י
31וַ ַי ַעׂש ֶאת־ ָ֣בית ָּב ִ֑מות וַ יַ ַעׂש ָֽכהנים מק ָ֣צות ָּה ָּעם א ֶ ֵ֥שר ָֽל ָּ
ל ָֽוי׃
32וַ ַיָ֣ ַעׂש יָּ ָּרב ָּ ָ֣עם׀ ָּחג ַב ָ֣ח ֶדש ַהשמי ָ֣ני ַבחמ ָּ ָֽשה־ ָּע ָּׂשר יום׀ ַלח ֶדש ֶכ ָּ ָ֣חג׀
ל־המזב ַח כן ָּע ָּׂשה ב ָֽבית־אל לזַ ב ַח ָּלעגָּ ָ֣לים
שר ביהו ָּדה וַ יַ ַעל ַע ַ
א ֶ ָ֣
ר־ע ָּ ִׂ֑שה ו ֶה ֱעמיד בבָ֣ית אל ֶאת־כהנֵ֥י ַה ָּבמות א ֶ ֵ֥שר ָּע ָּ ָֽׂשה׃
א ֶש ָּ
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ר־ע ָּ ָׂ֣שה ב ָֽבית־אל ַבחמ ָּשה ָּע ָּ ֵׂ֥שר יום ַב ָ֣ח ֶדש
ל־המזב ַָ֣ח׀ א ֶש ָּ
33וַ יַ ַעל ַ ָֽע ַ
ר־ב ָּ ָ֣דא מל ִ֑בד וַ ַי ַעׂש ָּחג לבנָ֣י יׂש ָּראל וַ ַי ֵַ֥על
ַהשמיני ַבח ֶדש א ֶש ָּ
ל־המזב ַח ל ַהק ָֽטיר׃
ַע ַ

פ

1 13וה ָ֣נה׀ ָ֣איש ֱאֹלהים ָּבא מיהו ָּדה בד ַ ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־ ָֽבית־ ִ֑אל ויָּ ָּרב ָּעם
ל־המזב ַח ל ַהק ָֽטיר׃
ע ֵ֥מד ַע ַ
הוִ֑ה
2וַ יק ָּרא ַעל־ ַהמזב ַח בד ַ ָ֣בר יהוָּ ה וַ יא ֶמר מז ָ֣ב ַח מזב ַח כה ָּא ַ ָ֣מר י ָּ
ית־דוד יאש ָּיָ֣הו שמו וזָּ ַ ָ֣בח ָּע ֶליך ֶאת־כהני ַה ָּבמות
נולד לב ָּ
ָֽה־בן ָּ
הנ ִ֞
ַה ַמקט ָ֣רים ָּע ֶליך ו ַעצ ֵ֥מות ָּא ָּדם יׂשר ֵ֥פו ָּע ֶ ָֽליך׃
הוִ֑ה הנה
3ונָּ ַתן ַביום ַההוא מופת לאמר ֶזָ֣ה ַהמופת א ֶשר ד ֶבָ֣ר י ָּ
ר־ע ָּ ָֽליו׃
ַהמזב ַח נק ָּרע ונש ַפְך ַה ֶ ֵ֥ד ֶשן א ֶש ָּ
4וַ יהי כשמ ַע ַה ֶמ ֶלְך ֶאת־ד ַ ָ֣בר איש־ ָּה ֱאֹלהים א ֶשר ָּק ָּרא ַעל־ ַהמזב ַח
ׂשהו
אמר׀ תפ ִ֑
ב ָֽבית־אל וַ יש ַלח יָּ ָּרב ָּעם ֶאת־יָּ דו מ ַ ֵ֥על ַהמזב ַח ל ָ֣
יבּה א ָּ ָֽליו׃
שר ָּש ַלָ֣ח ָּע ָּליו ו ֵ֥לא יָּכל ַלהש ָּ ֵ֥
וַ ת ַיבש יָּ דו א ֶ ָ֣
5ו ַהמז ָ֣ב ַח נק ָּרע וַ י ָּש ֵ֥פְך ַה ֶד ֶשן מן־ ַהמז ִ֑ב ַח ַכמופת א ֶ ֵ֥שר נָּ ַתן ֵ֥איש
הוה׃
ָּה ֱאֹלהים בד ַ ֵ֥בר י ָּ ָֽ
6וַ יַ ַען ַה ֶמ ֶלְך וַ ָ֣יא ֶמר׀ ֶאל־ ָ֣איש ָּה ֱאֹלהים ַחל־ ִ֞ ָּנא ֶאת־פני יהָּוה ֱאֹל ֶהיך
יש־ה ֱאֹלהים ֶאת־פנָ֣י יהוָּ ה
והת ַפלָ֣ל ַבעדי ו ָּת ֵ֥שב יָּ די א ָּלִ֑י וַ י ַחל א ָּ ָֽ
ד־ה ֶמ ֶלְך א ָּליו וַ תהי כ ָּב ָֽראש ָּנָֽה׃
וַ ָּת ָּשב יַ ַ
7וַ י ַדבר ַה ֶמ ֶלְך ֶאל־ ָ֣איש ָּה ֱאֹלהים ב ָּאה־א ֵ֥תי ַה ַבי ָּתה וָֽ ס ָּ ִ֑ע ָּדה ו ֶאת ָּ ֵ֥נה
לך ַמ ָּ ָֽתת׃
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8וַ יא ֶמר איש־ ָּ ָֽה ֱאֹלהים ֶאל־ ַה ֶמ ֶלְך אם־ת ֶתן־לי ֶאת־ח ָ֣צי בי ֶתך ֵ֥לא
־מים ַב ָּמקום ַה ֶ ָֽזה׃
ָּאבא ע ָּ ִ֑מְך ו ָֽלא־א ַכל ֶל ֶחם ו ָ֣לא ֶאש ֶתה ַ
ה־מים
אכל ֶל ֶחם ו ָ֣לא תש ֶת ָּ ִ֑
א־ת ַ
ָֽ 9כי־ ָ֣כן׀ צָּוָ֣ה אתי בד ַבר יהוָּ ה לאמר ל ֵ֥
ו ָ֣לא ָּתשוב ַב ֶד ֶרְך א ֶ ֵ֥שר ָּה ָּ ָֽלכ ָּת׃
ית־אל׃
ל־ב ָֽ
א־שב ַב ֶד ֶרְך א ֶשר ָּ ֵ֥בא ָּבּה ֶא ָֽ
11וַ י ֶלְך ב ֶ ָ֣ד ֶרְך ַא ִ֑חר ו ָֽל ָּ ָ֣

פ

ית־אל וַ ָ֣יָּבוא בנו וַ י ַס ֶפר־לָ֣ ו
ִ֑
11ונָּ ביא ֶא ָּחד זָּ קן ישב ב ָֽב
יש־ה ֱאֹלהים׀ ַהיום ב ָֽבית־אל
ָּ
ר־ע ָּׂשה א
ׂשה א ֶש ָּ
ל־ה ַמע ֶ ָ֣
ת־כ ַ
ֶא ָּ
יהם׃
ל־ה ֶמ ֶלְך ַוַָֽֽי ַספרום ַלאב ֶ ָֽ
שר ד ֶבָ֣ר ֶא ַ
־הד ָּברים א ֶ ָ֣
ֶאת ַ
ת־ה ֶד ֶרְך א ֶשר
12וַ י ַדבר אל ֶהם אבי ֶהם ָֽאי־ ֶ ֵ֥זה ַה ֶד ֶרְך ָּה ָּ ִ֑לְך וַ יר ָ֣או ָּבנָּ יו ֶא ַ
יהודה׃
ר־בא מ ָּ ָֽ
ָּה ַלְך ָ֣איש ָּה ֱאֹלהים א ֶש ָּ
13וַ יא ֶמר ֶאל־ ָּבנָּ יו חבשו־לי ַהח ִ֑מור וַ יַ חבשו־לָ֣ ו ַהחמור וַ יר ַכב ָּע ָּ ָֽליו׃
14וַ י ֶלְך ַ ָֽאחרי ָ֣איש ָּה ֱאֹלהים וַ ימ ָּצאהו ישב ַ ָ֣ת ַחת ָּהא ָּ ִ֑לה וַ ָ֣יא ֶמר א ָּליו
אמר ָּ ָֽאני׃
יהודה וַ ֵ֥י ֶ
את ָֽמ ָּ
ש־ה ֱאֹלהים א ֶשר־ ָּ ֵ֥ב ָּ
ַה ַא ָּתה אי ָּ
15וַ ָ֣יא ֶמר א ָּליו ֵ֥לְך אתי ַה ָּ ִ֑בי ָּתה וֶ ֱאכל ָּ ָֽל ֶחם׃
א־א ַכל ֶל ֶחם
16וַ יא ֶמר ֵ֥לא או ַכל ָּל ֵ֥שוב א ָּתְך ו ָּל ָ֣בוא א ָּ ִ֑תְך ו ָֽל ָ֣
א־אש ֶתה אתך ַמים ַב ָּמקום ַה ֶזָֽה׃
ו ָֽל ֶ
אכָ֣ל ֶל ֶחם ו ָֽלא־תש ֶ ֵ֥תה ָּשם ָּ ִ֑מים
ָֽ 17כי־ ָּד ָּבר א ַלי בד ַ ָ֣בר יהוָּ ה ָֽלא־ת ַ
ר־ה ַלֵ֥כ ָּת ָּ ָֽבּה׃
־ת ָ֣שוב ָּל ֶל ֶכת ַב ֶד ֶרְך א ֶש ָּ
לא ָּ
18וַ ָ֣יא ֶמר לו גַ ם־א ָ֣ני נָּ ביא ָּכמוך ו ַמל ָּאְך ד ֶ ָ֣בר א ַלי בד ַבר יהוָּ ה לאמר
השבהו אתך ֶאל־בי ֶתך ו ֵ֥יא ַכל ֶל ֶחם וי ָ֣שת ָּ ִ֑מים כחש ָֽלו׃
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אכל ֶל ֶחם בביתו וַ יֵ֥שת ָּ ָֽמים׃
19וַ ָּי ָָּ֣שב אתו וַ ֵ֥י ַ
־השל ָּ ִ֑חן
21וַ יהי ֵ֥הם ישבים ֶאל ַ

פ

ל־הנָּ ביא א ֶ ֵ֥שר
ַוַָֽֽיהי ד ַבר־יהוָּ ה ֶא ַ

ֱהש ָֽיבו׃
21וַ יק ָּ ִ֞רא ֶאל־ ָ֣איש ָּה ֱאֹלהים א ֶשר־ ָּבא ָֽמיהו ָּדה לאמר כה ָּא ַ ָ֣מר יהָּ ִ֑וה
הוה
־המצוָּ ה א ֶ ֵ֥שר צוך י ָּ ֵ֥
יַ ַען כי ָּמרי ָּת ָ֣פי יהוָּ ה ולא ָּש ַמר ָּת ֶאת ַ
ֱאֹל ֶ ָֽהיך׃
אכל
ל־ת ַ
שר ד ֶבָ֣ר א ֶליך ַא ֵ֥
22וַ ָּת ָּשב וַ תא ַכל ֶל ֶחם וַ ָ֣תשת ַמים ַב ָּמקום א ֶ ָ֣
ל־ק ֶבר אב ֶ ָֽתיך׃
א־ת ֵ֥בוא נב ָּלתך ֶא ֶ ֵ֥
ל־תשת ָּ ִ֑מים ָֽל ָּ
ֶל ֶחם ו ַא ָ֣
תותו וַ יַ ח ָּבש־לָ֣ ו ַהחמור ַלנָּ ביא
23וַ יהי ַאחרי ָּאכלֵ֥ ו ֶל ֶחם ו ַאח ָ֣רי ש ִ֑
א ֶ ֵ֥שר ֱהש ָֽיבו׃
24וַ י ֶלְך וַ ימ ָּצאהו ַאריה ַב ֶד ֶרְך וַ ימי ִ֑תהו וַ תהי נב ָּלתו מש ֶ ָ֣ל ֶכת ַב ֶד ֶרְך
ו ַהחמור ע ָ֣מד ֶאצ ָּלּה ו ָּ ָ֣ה ַאריה עמד ֵ֥א ֶצל ַהנב ָּ ָֽלה׃
25והנה אנָּ ָ֣שים עברים וַ יראו ֶאת־ ַהנב ָּלה מש ֶ ָ֣ל ֶכת ַב ֶד ֶרְך ו ֶאת־ ָּ ָ֣ה ַאריה
עמד ָ֣א ֶצל ַהנב ָּ ִ֑לה וַ יָּ באו וַ י ַדב ָ֣רו ָּבעיר א ֶשר ַהנָּ ֵ֥ביא ַהזָּ ָקן י ֵ֥שב ָּ ָֽבּה׃
שר ֱהשי ָ֣בו מן־ ַה ֶד ֶרְך וַ יא ֶמר ָ֣איש ָּה ֱאֹל ָ֣הים הוא
26וַ יש ַ ָ֣מע ַהנָּ ביא א ֶ ָ֣
א ֶ ֵ֥שר ָּמ ָּרה ֶאת־ ָ֣פי יהָּ ִ֑וה וַ יתנהו יהוָּ ה ָּל ַאריה ַוַָֽֽישברהו וַ ימתהו כד ַ ֵ֥בר
ר־לו׃
הוה א ֶ ֵ֥שר ד ֶב ָֽ
י ָּ
27וַ י ַדבר ֶאל־ ָּבנָּ יו לאמר חבשו־לי ֶ ָֽאת־ ַהח ִ֑מור ַוַָֽֽיַ ח ָֽבשו׃
28וַ י ֶלְך וַ ימ ָּצא ֶאת־נב ָּלתו מש ֶ ָ֣ל ֶכת ַב ֶד ֶרְך ַ ָֽוחמור ו ָּ ָ֣ה ַאריה עמדים ָ֣א ֶצל
ת־הח ָֽמור׃
ת־הנב ָּלה ו ֵ֥לא ָּש ַבר ֶ ָֽא ַ
־א ַכל ָּ ָֽה ַאריה ֶא ַ
ַהנב ָּלִ֑ה ָֽלא ָּ
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יבהו
־החמור וַ יש ִ֑
29וַ י ָּשא ַהנָּ ביא ֶאת־נב ַלת איש־ ָּה ֱאֹלהים וַ יַ נ ֵ֥חהו ֶ ָֽאל ַ
וַ יָּבא ֶאל־עיר ַהנָּ ָ֣ביא ַהזָּ קן לספד ול ָּקב ָֽרו׃
31וַ יַ ַנֵ֥ח ֶאת־נב ָּלתו בקב ִ֑רו וַ יספ ֵ֥דו ָּע ָּליו ֵ֥הוי ָּא ָֽחי׃
ל־בנָּ יו לאמר במותי וק ַבר ֶ ָ֣תם אתי
אמר ֶא ָּ
31וַ יהי ַאח ָ֣רי ָּקב ָ֣רו אתו וַ י ֶ
ת־עצמ ָּ ָֽתי׃
ַב ֶק ֶבר א ֶשר ֵ֥איש ָּה ֱאֹלהים ָּק ָ֣בור ִ֑בו ֵ֚א ֶצל ַעצמ ָּתיו ַהניחו ֶא ַ
שר
32כי ָּהיה יהיֶ ה ַה ָּד ָּבר א ֶשר ָּק ָּרא בד ַ ָ֣בר יהוָּ ה ַעל־ ַהמזב ַח א ֶ ָ֣
ב ָֽבית־ ִ֑אל ו ַעל ָּכל־ ָּב ָ֣תי ַה ָּבמות א ֶשר ב ָּע ֵ֥רי שמ ָֽרון׃

פ

א־שב יָּ ָּרב ָּעם מ ַדר ָ֣כו ָּה ָּר ָּ ִ֑עה וַ יָּ ָּשב וַ יַ ַעׂש מקצות
ַ 33א ַחר ַה ָּד ָּ ָ֣בר ַהזֶ ה ָֽל ָּ ֵ֥
ָּה ָּעם כהנָ֣י ָּבמות ֶ ָֽה ָּחפץ י ַמלָ֣א ֶאת־יָּ דו ויהי כהנֵ֥י ָּב ָֽמות׃
34וַ יהי ַב ָּד ָּ ָ֣בר ַהזֶ ה ל ַח ַטאת בָ֣ית יָּ ָּרב ָּ ִ֑עם ול ַהכחיד ול ַהשמיד מ ַעל פנֵ֥י
ָּהא ָּד ָּ ָֽמה׃

פ

ָּ 1 14בעָ֣ת ַההיא ָּח ָּלה אב ָּיֵ֥ה ֶבן־יָּ ָּרב ָּ ָֽעם׃
2וַ יא ֶמר יָּ ָּרב ָּעם לאשתו קומי נָּ א והש ַתנית ו ָ֣לא ָֽיַֽדעו כי־ ַאתי ָ֣א ֶשת
־שם אחיָּ ָ֣ה ַהנָּ ביא ָֽהוא־ד ֶ ֵ֥בר ָּע ַלי ל ֶמ ֶלְך
יָּ ָּרב ָּ ִ֑עם ו ָּה ַלָ֣כת שֹלה הנה ָּ
ל־ה ָּ ֵ֥עם ַה ֶזָֽה׃
ַע ָּ
ובק ֵ֥בק ד ַבש ָּובָ֣את א ָּלִ֑יו ֵ֚הוא יַ גָ֣יד
3ו ָּלָ ַ ָ֣ק ַחת ביָּ דְך ע ָּׂש ָּרה ֶל ֶחם ונקדים ַ
ָּלְך ַמה־יָֽה ֶיה ַל ָּנ ַָֽער׃
4וַ ַת ַעׂש כן ָ֣א ֶשת יָּ ָּרב ָּעם וַ ָּת ָּקם וַ ָ֣ת ֶלְך שֹלה וַ ָּתבא בָ֣ית אח ָּיִ֑ה וַ אחיָּ הו
ָֽלא־יָּ ָ֣כל לראות כי ָּ ֵ֥קמו ע ָּיניו מש ָֽיבו׃
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5וַ יה ִָּ֞וה ָּא ַ ָ֣מר ֶאל־אחיָּ הו ה ָ֣נה ָ֣א ֶשת יָּ ָּרב ָּעם ָּב ָּ ָ֣אה לדרש ָּד ָּבר מעמך
יהי כב ָּאּה והיא
ִ֑יה ו ָ֣
ֶאל־בנָּ ּה ָֽכי־ח ֶלָ֣ה הוא ָּכ ֵ֥זה ו ָּכ ֶזה ת ַדבָ֣ר א ֶל ָּ
מתנַ כ ָּ ָֽרה׃
אמר באי ָ֣א ֶשת
יה ָּב ָּ ָ֣אה ַב ֶפ ַתח וַ י ֶ
6וַ יהי כשמ ַע אחיָּ הו ֶאת־קול ַרג ֶל ָּ
יָּ ָּרב ָּ ִ֑עם ָּל ָָּ֣מה זֶ ה ַ ֵ֚את מתנַ כ ָּרה ו ָּ ָ֣אנכי ָּשלֵ֥ ַוח א ַליְך ָּק ָּ ָֽשה׃
7ל ִ֞כי אמ ָ֣רי ליָּ ָּרב ָּעם ָֽכה־ ָּא ַמר יהוָּ ה ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל יַ ַען א ֶ ֵ֥שר הרימתיך
מ ָ֣תוְך ָּה ָּ ִ֑עם וָּ ֶא ֶתנךָ֣ נָּ גיד ַעל ַע ֵ֥מי יׂש ָּר ָֽאל׃
8וָּ ֶאק ַרע ֶאת־ ַה ַממ ָּל ָּכה מ ָ֣בית ָּדוד וָּ ֶאת ֶנ ָּה ָּ ִ֑לְך ו ָֽלא־ ָּהיי ָּת כ ַעב ָ֣די ָּדוד
א ֶשר ָּש ַמר מצו ַתי וַ א ֶשר־ ָּה ַלְך ַאח ַרי ב ָּכל־ל ָּבבו ַלעׂשות ַרק ַהיָּ ָּ ֵ֥שר
בע ָּינָֽי׃
9וַ ָּ ָ֣ת ַרע ַלעׂשות מכל א ֶשר־ ָּהיָ֣ ו ל ָּפ ֶ ִ֑ניך וַ ת ֶלְך וַ ַתע ֶׂשה־לך ֱאֹלהים
אחרים ו ַמסכות ל ַהכעיסני וא ֵ֥תי הש ַלכ ָּת ַאח ֵ֥רי גַ ֶוַָֽֽך׃

ס

ָּ 11לכן הנני מביא ָּר ָּעה ֶאל־בָ֣ית יָּ ָּרב ָּעם והכ ַרתי ל ָּ ָֽי ַָּֽרב ָּעם ַמש ָ֣תין בקיר
וב ַערתי ַאח ָ֣רי בית־יָּ ָּרב ָּעם ַכא ֶשר י ַב ֵ֥ער ַהגָּ ָּלל
ָּע ֵ֥צור ו ָּעזוב ביׂש ָּר ִ֑אל ָֽ
ַעד־ת ָֽמו׃
ַ 11המת ל ָּ ָֽיַֽ ָּרב ָּעם ָּבעיר יאכלָ֣ ו ַהכ ָּלבים ו ַהמת ַב ָּש ֶדה יאכלו ָ֣עוף
הוה ד ָֽבר׃
ַה ָּש ָּ ִ֑מים ֵ֥כי י ָּ
ומת ַהיָּ ֶָֽלד׃
12ו ַ ֵ֥את קומי ל ָ֣כי לבי ִ֑תְך בב ָּ ֵ֥אה ַרג ַליְך ָּהע ָּירה ֵ֥
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י־זָ֣ה ל ַבדו ֵ֥יָּבא ליָּ ָּרב ָּעם
13ו ָּ ָֽספדו־לו ָּכל־יׂש ָּראל ו ָּקב ָ֣רו אתו ָֽכ ֶ
ֹלהי יׂש ָּראל ב ֵ֥בית
הוה ֱא ֵ֥
א־בו ָּד ָּ ָ֣בר טוב ֶאל־י ָּ
ל־ק ֶבר ַי ַָ֣ען נמ ָּצ ִ֞
ֶא ָּ ִ֑
יָּ ָּרב ָּ ָֽעם׃
14והקים יהוָּ ה לֵ֥ ו ֶמ ֶלְך ַעל־יׂש ָּראל א ֶ ֵ֥שר יַ כרית ֶאת־ ֵ֥בית יָּ ָּרב ָּעם ֶזָ֣ה
ם־ע ָּתה׃
ַהיִ֑ ום ֶומה גַ ָּ ָֽ
15וה ָּכה יהוָּ ה ֶאת־יׂש ָּראל ַכא ֶשר יָּ נָ֣ וד ַה ָּקנֶ ה ַב ַמים ונָּ ַ ָ֣תש ֶאת־יׂש ָּראל
יהם וז ָּרם מע ֶָ֣בר ַלנָּ ָּ ִ֑הר
טובה ַהזאת א ֶשר נָּ ַתן ַלא ָ֣בות ֶ
מ ַעל ָּהא ָּד ָּמה ַה ָּ
הוָֽה׃
יהם ַמכעיסים ֶאת־י ָּ
שר ֶ
יַ ַען א ֶשר ָּעׂשו ֶאת־א ָ֣
שר ָּח ָּטא וַ א ֶ ֵ֥שר ֶה ֱחטיא
16ויתן ֶאת־יׂש ָּר ִ֑אל בג ִ֞ ַלל ַחטאות ָּ ָֽיַֽ ָּרב ָּעם א ֶ ָ֣
ֶאת־יׂש ָּר ָֽאל׃
ף־ה ַבית
17וַ ָּת ָּקם ָ֣א ֶשת יָּ ָּרב ָּעם וַ ת ֶלְך וַ ָּת ָ֣בא תר ָּ ִ֑צ ָּתה היא ָּב ָּ ֵ֥אה ב ַס ַ
ו ַה ַנ ֵַ֥ער ָֽמת׃
שר ד ֶבר
18וַ יקב ֵ֥רו אתו וַ יספדו־לו ָּכל־יׂש ָּר ִ֑אל כד ַבר יהוָּ ה א ֶ ָ֣
ביַ ד־ ַעבדו אח ָּ ֵ֥יהו ַהנָּ ָֽביא׃
שר ָּמ ָּ ִ֑לְך ה ָּ ָ֣נם כתובים ַעל־ס ֶפר
19ויֶ ֶתר דב ָ֣רי ָּ ָֽיַֽ ָּרב ָּעם א ֶ ֵ֥שר נל ַחם וַ א ֶ ָ֣
דב ֵ֥רי ַהיָּ מים ל ַמל ֵ֥כי יׂש ָּר ָֽאל׃
שר ָּמ ַ ָ֣לְך יָּ ָּרב ָּעם ֶעׂש ֵ֥רים וש ַתים ָּש ָּ ִ֑נה וַ יש ַכב עם־אב ָּתיו
21ו ַהיָּ מים א ֶ ָ֣
וַ ימֹלְך נָּ ָּ ֵ֥דב בנו ַתח ָּ ָֽתיו׃
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יהודה ֶבן־ ַאר ָּב ָ֣עים ו ַא ַ ָ֣חת ָּשנָּ ה ר ַחב ָּעם
21ור ַחב ָּעם ֶבן־שֹלמה ָּמ ַלְך ָֽב ָּ ִ֑
ר־ב ַחר יהוָּ ה
ירוש ַלם ָּהעיר א ֶש ָּ
ב ָּמלכו וָֽ ש ַבע ֶעׂש ֵ֥רה ָּש ָּנָ֣ה׀ ָּמ ַלְָ֣ך ב ָּ
שם אמו נַ ע ָּמה ָּה ַעמנָֽית׃
ָּלׂשום ֶאת־ש ֵ֥מו ָּשם מכל שב ָ֣טי יׂש ָּראל ו ָ֣
שר ָּע ָׂ֣שו אב ָּתם
הוִ֑ה וַ י ַקנ ָ֣או אתו מכל א ֶ ָ֣
22וַ ַי ַעׂש יהו ָּדה ָּה ַרע בעינָ֣י י ָּ
אתם א ֶ ֵ֥שר ָּח ָּ ָֽטאו׃
ב ַחט ָּ
ומצבות וַ אש ִ֑רים ַ ֵ֚על ָּכל־גב ָּעָ֣ה גב ָּהה
23וַ יבנו גַ ם־ה ָּמה ָּל ֶהם ָּב ֵ֥מות ַ
ל־עץ ַרע ָּנַָֽֽן׃
ו ַת ַחת ָּכ ֵ֥
הוריש יהוָּ ה
24וגַ ם־ ָּקדש ָּה ָּיָ֣ה ָּב ָּ ִ֑א ֶרץ ָּעׂשו ככל ַהתוע ָ֣בת ַהגוים א ֶשר ָ֣
מפני בנֵ֥י יׂש ָּר ָֽאל׃

פ

ושק ֶ ָֽמ ֶלְך־מצ ַרים
25וַ יהי ַב ָּש ָּ ֵ֥נה ַהחמישית ַל ֶ ָ֣מ ֶלְך ר ַחב ָּ ִ֑עם ָּע ָּלה ש ַ ֵ֥
רוש ָּ ָֽלם׃
ַעל־י ָּ
־הכל
ת־אוצרות בָ֣ית ַה ֶמ ֶלְך ו ֶאת ַ
26וַ י ַ ִ֞קח ֶאת־אצ ָ֣רות בית־יהוָּ ה ו ֶא ָֽ
ֹלמה ׃
ל־מגנָ֣י ַהזָּ ָּהב א ֶ ֵ֥שר ָּע ָּׂשה ש ָֽ
ת־כ ָּ
ָּל ָּ ִָ֑קח וַ י ַקח ֶא ָּ
27וַ יַ ַעׂש ַה ֶמ ֶלְך ר ַחב ָּעם ַתח ָּתם ָּמגני נ ִ֑ח ֶשת והפקיד ַעל־יַ ד ָּׂש ָ֣רי
ָּה ָּרצים ַה ָ֣שמרים ֶפ ַתח ֵ֥בית ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
28וַ יהי מדי־ ֵ֥בא ַה ֶמ ֶלְך ָ֣בית יהָּ ִ֑וה י ָּשאום ָּ ָֽה ָּרצים וֶ ֱהשיבום ֶאל־ ָּ ֵ֥תא
ָּה ָּר ָֽצים׃
שר ָּע ָּ ִׂ֑שה הלא־ ָ֣ה ָּמה כתובים ַעל־ס ֶפר
29ו ֶי ֶתר דב ֵ֥רי ר ַחב ָּעם ו ָּכל־א ֶ ָ֣
הודה׃
דב ֵ֥רי ַהיָּ מים ל ַמל ֵ֥כי י ָּ ָֽ
31ומל ָּח ָּמה ָּהי ָּתה בין־ר ַחב ָּעם ו ֵ֥בין יָּ ָּרב ָּעם ָּכל־ ַהיָּ ָֽמים׃
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שם אמו
31וַ יש ַכב ר ַחב ָּעם עם־אב ָּתיו וַ י ָּקבר עם־אב ָּתיו ב ָ֣עיר ָּדוד ו ָ֣
נַ ע ָּמה ָּה ַעמנִ֑ית וַ ימֹלְך אב ָּיֵ֥ם בנו ַתח ָּ ָֽתיו׃

פ

1 15ובשנַ ת שמ ֶנָ֣ה ֶעׂשרה ַל ֶמ ֶלְך יָּ ָּרב ָּעָ֣ם ֶבן־נ ָּ ִ֑בט ָּמ ַ ֵ֥לְך אב ָּים
הודה׃
ַעל־י ָּ ָֽ
יש ָֽלום׃
שם אמו ַמע ָּכה ַבת־אב ָּ
ירוש ָּלִ֑ם ו ָ֣
ָּ 2שֹלָ֣ ש ָּשנים ָּמ ַלְך ב ָּ
א־היָּ ה ל ָּבבו ָּשלם
ׂשה ל ָּפ ָּנִ֑יו ול ָּ
ר־ע ָּ ָ֣
־ח ֵ֥טאות ָּאביו א ֶש ָּ
3וַ י ֶלְך ב ָּכל ַ
ֹלהיו כל ַבב ָּד ֵ֥וד ָּא ָֽביו׃
הוָ֣ה ֱא ָּ
עם־י ָּ
ירוש ָּלִ֑ם ל ָּהָקים ֶאת־בנו
ֵ֚ 4כי ל ַ ָ֣מ ַען ָּדוד נָּ ַתן יהוָּ ה ֱאֹל ָּ ֵ֥היו לו ניר ב ָּ
רוש ָּ ָֽלם׃
ַאח ָּריו וָֽ ל ַהעמיד ֶאת־י ָּ
5א ֶשר ָּע ָּ ֵׂ֥שה ָּדוד ֶאת־ ַהיָּ ָּשר בעינָ֣י יהָּ ִ֑וה ו ָֽלא־ ִָּ֞סר מ ָ֣כל א ֶשר־צוָּ הו ֵ֚כל
י ָ֣מי ַחיָּ יו ַרק בד ַבר אור ָּיֵ֥ה ַהח ָֽתי׃
ובין יָּ ָּרב ָּעם ָּכל־י ֵ֥מי ַח ָּיָֽיו׃
6ומל ָּח ָּמה ָּהי ָּתה בין־ר ַחב ָּעם ֵ֥
שר ָּע ָּׂשה ה ָֽלוא־ ָ֣הם כתובים ַעל־ס ֶפר דב ֵ֥רי
7ויֶ ֶתר דברי אביָּ ם ו ָּכל־א ֶ ָ֣
הודה ומל ָּח ָּ ֵ֥מה ָּהי ָּתה ֵ֥בין אב ָּים ו ֵ֥בין יָּ ָּרב ָּ ָֽעם׃
ַהיָּ מים ל ַמל ָ֣כי י ָּ ִ֑
8וַ יש ַכב אביָּ ם עם־אב ָּתיו וַ יקב ֵ֥רו אתו ב ָ֣עיר ָּדוִ֑ד וַ ימֹלְך ָּא ָּ ֵ֥סא בנו
ַתח ָּ ָֽתיו׃

פ

הודה׃
9ובש ַ ָ֣נת ֶעׂשרים ליָּ ָּרב ָּעם ֶ ָ֣מ ֶלְך יׂש ָּר ִ֑אל ָּמ ַ ֵ֥לְך ָּא ָּסא ֶ ֵ֥מ ֶלְך י ָּ ָֽ
שם אמו ַמע ָּכה
11ו ַאר ָּבעים ו ַא ַחת ָּשנָּ ה ָּמ ַלְך בירו ָּש ָּ ִ֑לם ו ָ֣
יש ָֽלום׃
ַבת־אב ָּ
11וַ ַי ַעׂש ָּא ָּסא ַהיָּ ָּשר בעי ָ֣ני יהָּ ִ֑וה כ ָּדוד ָּא ָֽביו׃
856

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

12וַ יַ ע ֵ֥בר ַהקדשים מן־ ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ וַ יָּ ַסר ֶאת־ ָּכל־ ַהגללים א ֶ ֵ֥שר ָּעׂשו אב ָּ ָֽתיו׃
13ו ַ ָ֣גם׀ ֶאת־ ַמע ָּ ָ֣כה אמו וַ יס ֶר ָּה מגבי ָּרה א ֶשר־ ָּעׂש ָּ ֵ֥תה מפ ֶל ֶצת ָּלאש ָּ ִ֑רה
וַ יכרת ָּא ָּסא ֶאת־מפ ַלצ ָּתּה וַ יׂשרף ב ַ ֵ֥נ ַחל קד ָֽרון׃
ל־יָּמיו׃
הוה ָּכ ָּ ָֽ
ב־א ָּסא ָּהיָּ ֵ֥ה ָּשלם עם־י ָּ
14ו ַה ָּבמות לא־ ָּ ִ֑סרו ַ ָ֣רק ל ַב ָּ
הוִ֑ה ֶ ֵ֥כ ֶסף וזָּ ָּהב וכ ָֽלים׃
שי ָּאביו ו ָּקדשו בָ֣ית י ָּ
15וַ יָּ בא ֶאת־ ָּקד ָ֣
יהם׃
16ומל ָּח ָּמה ָּהי ָּתה ָ֣בין ָּא ָּסא ובין ַבע ָּ ֵ֥שא ֶ ָֽמ ֶלְך־יׂש ָּראל ָּכל־ימ ֶ ָֽ
17וַ יַ ַעל ַבע ָּשא ֶ ָֽמ ֶלְך־יׂש ָּראל ַעל־יהו ָּדה וַ י ֶבן ֶאת־ ָּה ָּר ָּ ִ֑מה לבלתי ֵ֚תת
הודה׃
י ָ֣צא וָּ ָּבא ל ָּא ָּסא ֶ ֵ֥מ ֶלְך י ָּ ָֽ
נות ָ֣רים׀ באוצ ָ֣רות בית־יהוָּ ה
־ה ֶכ ֶסף ו ַהזָּ ָּהב ַ ָֽה ָּ
18וַ י ַ ָ֣קח ָּא ָּסא ֶאת־ ָּכל ַ
ת־אוצרות בָ֣ית ְַ ֶמ ֶלְך ַוַָֽֽיתנם ביַ ד־ע ָּב ָּ ִ֑דיו וַ יש ָּל ִ֞חם ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּא ָּסא
ו ֶא ָֽ
אמר׃
ן־חזיון ֶ ָ֣מ ֶלְך א ָּרם ַהי ֵ֥שב ב ַד ֶמ ֶׂשק ל ָֽ
ן־טברמן ֶב ֶ
ל־בן־ה ַדד ֶב ַ
ֶא ֶ
19ברית בי ָ֣ני ובינֶ ך ֵ֥בין ָּאבי ובָ֣ין ָּא ִ֑ביך הנה ָּש ַלח ָֽתי לךֵ֥ ש ַחד ֶכ ֶָ֣סף
ת־בע ָּ ָ֣שא ֶ ָֽמ ֶלְך־יׂש ָּראל ויַ ע ֶלה מ ָּע ָּ ָֽלי׃
וזָּ ָּהב לְָ֣ך ָּהפ ָּרה ֶאת־ב ָֽריתך ֶא ַ
ת־ׂשרי ַהחיָּ לים א ֶשר־לו
ל־ה ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּא ָּסא וַ יש ַלח ֶא ָּ
21וַ יש ַמע ֶבן־ה ַדד ֶא ַ
ית־מע ָּ ִ֑כה ואת
ת־דן ואת ָּאבָ֣ל ָֽב ַ
ל־ע ָ֣רי יׂש ָּראל וַ יַ ְך ֶאת־עיָ֣ ון ו ֶא ָּ
ַע ָּ
ל־א ֶרץ נַ פ ָּת ָֽלי׃
ָּכל־כנרות ַעל ָּכ ֶ ֵ֥
ַ21וַָֽֽיהי כש ָ֣מ ַע ַבע ָּשא וַ יֶ ח ַדל מבנות ֶאת־ ָּ ָֽה ָּר ָּ ִ֑מה וַ י ֶשב בתר ָּ ָֽצה׃
22ו ַה ֶמ ֶלְך ָּא ָּסא השמי ַע ֶאת־ ָּכל־יהו ָּדה ָ֣אין נָּ קי וַ יׂש ִ֞או ֶאת־ ַאבני ָּ ָֽה ָּר ָּמה
־ג ַבע בניָּ מן
יה א ֶ ֵ֥שר ָּב ָּנה ַבע ָּ ִ֑שא וַ י ֶבן ָּבם ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּא ָּסא ֶאת ֶ ֵ֥
ו ֶאת־ע ֶצ ָּ
־המצ ָּ ָֽפה׃
ו ֶאת ַ
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שר
שר ָּע ָּׂשה ו ֶ ָֽה ָּערים א ֶ ָ֣
־א ָּסא ו ָּכל־גב ָּורתו ו ָּכל־א ֶ ָ֣
23ו ֶי ָ֣ ֶתר ָּכל־דב ָֽרי ָּ
הודה ַ ֵ֚רק
א־ה ָּמה כתובים ַעל־ס ֶפר דב ֵ֥רי ַהיָּ מים ל ַמלכָ֣י י ָּ ִ֑
ָּבנָּ ה ה ָֽל ָ֣
לעָ֣ת זקנָּ תו ָּח ָּלה ֶאת־ ַרג ָּ ָֽליו׃
24וַ יש ַכב ָּא ָּסא עם־אב ָּתיו וַ י ָּקבר עם־אב ָּתיו בעיר ָּדוָ֣ד ָּא ִ֑ביו וַ ימֹלְך
הוש ָּ ֵ֥פט בנו ַתח ָּ ָֽתיו׃
י ָּ

פ

הודה
25ונָּ ָּ ָ֣דב ֶבן־יָּ ָּרב ָּעם ָּמ ַלְך ַעל־יׂש ָּראל בש ַ ָ֣נת ש ַתים ל ָּא ָּסא ֶ ָ֣מ ֶלְך י ָּ ִ֑
וַ ימֹלֵ֥ ְך ַעל־יׂש ָּראל שנָּ ָּ ָֽתים׃
26וַ ַ ֵ֥י ַעׂש ָּה ַרע בעי ָ֣ני יהָּ ִ֑וה וַ י ֶלְך ב ֶ ָ֣ד ֶרְך ָּאביו וב ַח ָּטאתו א ֶ ֵ֥שר ֶה ֱחטיא
ֶאת־יׂש ָּר ָֽאל׃
27וַ יקשר ָּע ָּליו ַבע ָּשא ֶבן־אחיָּ ה ל ָ֣בית י ָּשש ָּכר וַ יַ ָ֣כהו ַבע ָּשא בגבתון
שר ַלפלש ִ֑תים ונָּ ָּדב ו ָּכל־יׂש ָּראל ָּצרים ַ ָֽעל־גב ָֽתון׃
א ֶ ָ֣
הודה וַ ימֹלְך ַתח ָּ ָֽתיו׃
28וַ ימ ָ֣תהו ַבע ָּשא בש ַ ָ֣נת ָּשֹלש ל ָּא ָּסא ֶ ָ֣מ ֶלְך י ָּ ִ֑
ת־כל־בָ֣ית יָּ ָּרב ָּעם ָֽלא־השאיר ָּכל־נ ָּש ָּמה
29וַ י ָ֣הי כ ָּמלכו ה ָּכה ֶא ָּ
ד־עבדו אח ָּ ֵ֥יה
שר ד ֶבר ביַ ַ
ליָּ ָּרב ָּעם ַעד־השמ ִ֑דו כד ַ ָ֣בר יהוָּ ה א ֶ ָ֣
ַהשיֹלנָֽי׃
שר ָּח ָּטא וַ א ֶ ֵ֥שר ֶה ֱחטיא ֶאת־יׂש ָּר ִ֑אל ב ַכעסו
ַ 31על־ ַחטאות יָּ ָּרב ָּעם א ֶ ָ֣
ֹלהי יׂש ָּר ָֽאל׃
הוה ֱא ֵ֥
שר הכעיס ֶאת־י ָּ
א ֶ ָ֣
שר ָּע ָּ ִׂ֑שה הלא־ ָ֣הם כתובים ַעל־ס ֶפר דב ֵ֥רי
31ו ֶי ֶתר דב ֵ֥רי נָּ ָּדב ו ָּכל־א ֶ ָ֣
ַהיָּ מים ל ַמל ֵ֥כי יׂש ָּר ָֽאל׃
יהם׃
 32ומל ָּח ָּמה ָּהי ָּתה בָ֣ין ָּא ָּסא ובין ַבע ָּ ֵ֥שא ֶ ָֽמ ֶלְך־יׂש ָּראל ָּכל־ימ ֶ ָֽ

858

פ

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

הודה ָּמ ַלְך ַבע ָּשא ֶבן־אח ָּיה
33בש ַ ָ֣נת ָּשֹלש ל ָּא ָּסא ֶ ָ֣מ ֶלְך י ָּ ִ֑
ל־כל־יׂש ָּראל בתר ָּצה ֶעׂש ֵ֥רים ו ַאר ַבע ָּש ָּנָֽה׃
ַע ָּ
34וַ ַ ֵ֥י ַעׂש ָּה ַרע בעי ָ֣ני יהָּ ִ֑וה וַ י ֶלְך ב ֶ ָ֣ד ֶרְך יָּ ָּרב ָּעם וב ַח ָּטאתו א ֶ ֵ֥שר ֶה ֱחטיא
ֶאת־יׂש ָּר ָֽאל׃

ס

אמר׃
ל־בע ָּשא ל ָֽ
1 16וַ יהי ד ַבר־יהוָּ ה ֶאל־י ָ֣הוא ֶבן־חנָּ ני ַע ַ
2יַ ַען א ֶשר הרימתיך מן־ ֶ ָ֣ה ָּע ָּפר וָּ ֶא ֶתנךָ֣ נָּ גיד ַעל ַע ָ֣מי יׂש ָּר ִ֑אל וַ ָ֣ת ֶלְך׀
ב ֶ ָ֣ד ֶרְך יָּ ָּרב ָּעם ַ ָֽו ַתחטא ֶאת־ ַע ָ֣מי יׂש ָּראל ל ַהכעיסני ב ַחטא ָּ ָֽתם׃
יתו ו ָּנ ַָֽתתי ֶאת־בָ֣יתך כבית
3הנ ֵ֥ני ַמבעיר ַאח ֵ֥רי ַבע ָּשא ו ַאח ָ֣רי ב ִ֑
יָּ ָּרב ָּ ֵ֥עם ֶבן־נ ָּ ָֽבט׃
ַ 4המת ל ַבע ָּשא ָּבעיר ָֽיאכלו ַהכ ָּל ִ֑בים ו ַה ֵ֥מת לו ַב ָּש ֶדה יאכלו ֵ֥עוף
ַה ָּש ָּ ָֽמים׃
5ויֶ ֶתר דב ֵ֥רי ַבע ָּשא וַ א ֶ ֵ֥שר ָּע ָּׂשה וג ָֽבו ָּר ִ֑תו הלא־ ָ֣הם כתובים ַעל־ס ֶפר
דב ֵ֥רי ַהיָּ מים ל ַמל ֵ֥כי יׂש ָּר ָֽאל׃
6וַ יש ַכב ַבע ָּשא עם־אב ָּתיו וַ י ָּקבר בתר ָּ ִ֑צה וַ ימֹלְך א ָּ ֵ֥לה בנו ַתח ָּ ָֽתיו׃
ל־בע ָּשא ו ֶאל־ביתו
7וגַ ם ביַ ד־יהוא ֶבן־חנָּ ני ַהנָּ ביא ד ַבר־יהוָּ ה ָּהיָּ ה ֶא ַ
ׂשה יָּ ָּדיו
ר־ע ָּ ָׂ֣שה׀ בעינָ֣י יהוָּ ה ל ַהכעיסו ב ַמע ָ֣
ל־ה ָּר ָּעָ֣ה׀ א ֶש ָּ
ו ַ ֵ֥על ָּכ ָּ
להיות כבָ֣ית יָּ ָּרב ָּ ִ֑עם ו ַ ֵ֥על א ֶשר־ה ָּכה א ָֽתו׃

פ

ן־בע ָּשא
הודה ָּמ ַלְך א ָּלה ֶב ַ
8בשנַ ת ֶעׂשרים וָּ שש ָּשנָּ ה ל ָּא ָּסא ֶ ָ֣מ ֶלְך י ָּ ִ֑
ַעל־יׂש ָּראל בתר ָּצה שנָּ ָּ ָֽתים׃
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9וַ יקשר ָּע ָּליו ַעב ָ֣דו זמרי ַׂשר ַמח ָ֣צית ָּה ָּ ִ֑ר ֶכב והוא בתר ָּצה ש ֶ ָ֣תה
ל־ה ַבית בתר ָּ ָֽצה׃
שכור בָ֣ית ַאר ָּצא א ֶ ֵ֥שר ַע ַ
הודה
11וַ יָּ בא זמרי וַ יַ ָ֣כהו וַ ימיתהו בשנַ ת ֶעׂש ָ֣רים וָּ ֶש ַבע ל ָּא ָּסא ֶ ָ֣מ ֶלְך י ָּ ִ֑
וַ ימֹלְך ַתח ָּ ָֽתיו׃
ת־כל־בָ֣ית ַבע ָּשא ָֽלא־הש ֵ֥איר
11וַ יהי ב ָּמלכו כשב ָ֣תו ַעל־כסאו ה ָּכה ֶא ָּ
לו ַמש ָ֣תין ב ִָ֑קיר וגא ָּליו ור ָֽעהו׃
־בע ָּשא
שר ד ֶבָ֣ר ֶאל ַ
12וַ יַ ש ָ֣מד זמרי את ָּכל־ ָ֣בית ַבע ָּ ִ֑שא כד ַבר יהוָּ ה א ֶ ָ֣
ב ַיד י ֵ֥הוא ַהנָּ ָֽביא׃
שר ָּחטאו וַ א ֶשר
ל־ח ָ֣טאות ַבע ָּשא ו ַחטאות א ָּלָ֣ה בנִ֑ ו א ֶ ָ֣
ֵ֚ ֶ 13אל ָּכ ַ
יהם׃
ֹלהי יׂש ָּראל ב ַהבל ֶ ָֽ
הוה ֱא ֵ֥
ֶה ֱחטיאו ֶאת־יׂש ָּראל ל ַהכעיס ֶאת־י ָּ
שר ָּע ָּ ִׂ֑שה ה ָֽלוא־ ָ֣הם כתובים ַעל־ס ֶפר דב ֵ֥רי
14ו ֶי ֶתר דב ֵ֥רי א ָּלה ו ָּכל־א ֶ ָ֣
ַהיָּ מים ל ַמל ֵ֥כי יׂש ָּר ָֽאל׃

פ

הודה ָּמ ַ ֵ֥לְך זמרי שב ַ ֵ֥עת
15בשנַ ת ֶעׂשרים וָּ ֶש ַבע ָּשנָּ ה ל ָּא ָּסא ֶ ָ֣מ ֶלְך י ָּ
יָּ מים בתר ָּ ִ֑צה ו ָּה ָּעָ֣ם חנים ַ ָֽעל־גבתון א ֶ ֵ֥שר ַלפלש ָֽתים׃
16וַ יש ַמע ָּה ָּעם ַהח ָ֣נים לאמר ָּק ַ ָ֣שר זמרי ו ַגם ה ָּ ָ֣כה ֶאת־ ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך וַ יַ מ ָ֣לכו
ר־צ ָּבא ַעל־יׂש ָּראל ַביֵ֥ ום ַההוא ַ ָֽב ַמח ֶנָֽה׃
ת־עמרי ַׂש ָּ
ָּ ָֽכל־יׂש ָּראל ֶא ָּ
17וַ יַ ע ֶ ֵ֥לה ָּעמרי ו ָּכל־יׂש ָּר ֵ֥אל עמו ָֽמגב ִ֑תון וַ יָּ צרו ַעל־תר ָּ ָֽצה׃
18וַ י ִ֞הי כראות זמרי ָֽכי־נלכ ָּ ָ֣דה ָּהעיר וַ יָּ בא ֶאל־ ַאר ָ֣מון בית־ ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך
־מ ֶלְך ָּבאש וַ יָּ ָֽמת׃
וַ יׂשרף ָּע ָּליו ֶאת־ ָֽבית ֶ
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הוִ֑ה ָּל ֶל ֶכת ב ֶ ָ֣ד ֶרְך
שר ָּח ָּטא ַלע ֵׂ֥שות ָּה ַרע בעינָ֣י י ָּ
ַ 19על־ ַחטא ָּתו א ֶ ָ֣
שר ָּע ָּׂשה ל ַהחטיא ֶאת־יׂש ָּר ָֽאל׃
יָּ ָּרב ָּעם וב ַח ָּטאתו א ֶ ָ֣
שר ָּק ָּ ִ֑שר ה ָֽלא־ ָ֣הם כתובים ַעל־ס ֶפר
21ויֶ ֶתר דב ָ֣רי זמרי וקשרו א ֶ ָ֣
דב ֵ֥רי ַהיָּ מים ל ַמל ֵ֥כי יׂש ָּר ָֽאל׃

פ

ָּ 21אז י ָּחלק ָּה ָּ ֵ֥עם יׂש ָּראל ַל ִ֑חצי חצי ָּה ָּעם ָּהיָּ ה ַאחרי תבני ֶבן־גינַ ת
ל ַהמליכו ו ַהחצי ַאח ֵ֥רי ָּעמ ָֽרי׃
־ה ָּעם א ֶ ֵ֥שר ַאחרי תבנָ֣י ֶבן־ג ַינִ֑ת
שר ַאח ָ֣רי ָּעמרי ֶאת ָּ
22וַ יֶ ֱח ַזק ָּה ָּעם א ֶ ָ֣
וַ ָּי ָָּ֣מת תבני וַ ימֹלְך ָּעמ ָֽרי׃

פ

הודה ָּמ ַלְך ָּעמרי
23בשנַ ת שֹלשים ו ַא ַחת ָּשנָּ ה ל ָּא ָּסא ֶ ָ֣מ ֶלְך י ָּ
ש־שנָֽים׃
ַעל־יׂש ָּראל ש ֵ֥תים ֶעׂשרה ָּש ָּנִ֑ה בתר ָּצה ָּמ ַ ֵ֥לְך ש ָּ
24וַ י ֶקן ֶאת־ ָּה ָּ ֵ֥הר שמרון ֵ֥מ ֶאת ֶש ֶמר בככ ַ ָ֣רים ָּ ִ֑כ ֶסף וַ י ֶבן ֶאת־ ָּה ָּהר
שר ָּבנָּ ה ַ ָ֣על ֶשם־ ֶש ֶמר אדני ָּה ָּ ֵ֥הר שמ ָֽרון׃
וַ יק ָּרא ֶאת־שם ָּהעיר א ֶ ָ֣
25וַ יַ ע ֶ ֵׂ֥שה ָּעמרי ָּה ַרע בעינָ֣י יהָּ ִ֑וה וַ יָּ ַרע מכל א ֶ ֵ֥שר ל ָּפ ָּ ָֽניו׃
26וַ י ֶלְך ב ָּכל־ ֶד ֶרְך יָּ ָּרב ָּ ָ֣עם ֶבן־נ ָּבט וב ַח ָּטאתיו א ֶ ֵ֥שר ֶה ֱחטיא
יהם׃
ֹלהי יׂש ָּראל ב ַהבל ֶ ָֽ
הוה ֱא ֵ֥
ֶאת־יׂש ָּר ִ֑אל ל ַהכעיס ֶאת־י ָּ
א־הם כתובים
שר ָּע ָּ ִׂ֑שה ה ָֽל ָ֣
בורתו א ֶ ָ֣
שר ָּע ָּׂשה וג ָּ
27ויֶ ֶתר דברי ָּעמרי א ֶ ָ֣
ַעל־ס ֶפר דב ֵ֥רי ַהיָּ מים ל ַמל ֵ֥כי יׂש ָּר ָֽאל׃
28וַ יש ַכב ָּעמרי עם־אב ָּתיו וַ י ָּקבר בשמ ִ֑רון וַ ימֹלְך ַאח ָּ ֵ֥אב בנו ַתח ָּ ָֽתיו׃
פ
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ן־עמרי ָּמ ַלְך ַעל־יׂש ָּראל בשנַ ת שֹלשים ושמנֶ ה ָּשנָּ ה
29ו ַאח ָּ ָ֣אב ֶב ָּ
ן־עמרי ַעל־יׂש ָּראל ב ָ֣שמרון
הודה וַ ימֹלְך ַאח ָּאב ֶב ָּ
ל ָּא ָּסא ֶ ָ֣מ ֶלְך י ָּ ִ֑
ֶעׂש ֵ֥רים וש ַתים ָּש ָּנָֽה׃
הוִ֑ה מכל א ֶ ֵ֥שר ל ָּפ ָּנָֽיו׃
ן־עמרי ָּה ַרע בעינָ֣י י ָּ
31וַ יַ ַעׂש ַאח ָּאב ֶב ָּ
31וַ יהי הנָּ ָ ָ֣קל ֶלכתו ב ַחטאות יָּ ָּרב ָּעָ֣ם ֶבן־נ ָּ ִ֑בט וַ י ַקח א ָּשה ֶאת־איזֶ ֶבל
ת־ה ַב ַעל וַ יש ַתחו ָֽלו׃
ת־את ַב ַעל ֶ ָ֣מ ֶלְך צידנים וַ י ֶלְך ַוַָֽֽיַ ע ָ֣בד ֶא ַ
ַב ֶ
32וַ ָּ ֵ֥יַֽ ֶקם מזב ַח ַל ָּ ִ֑ב ַעל ָ֣בית ַה ַב ַעל א ֶ ֵ֥שר ָּב ָּנה בשמ ָֽרון׃
33וַ ַ ֵ֥י ַעׂש ַאח ָּאב ֶאת־ ָּהאש ָּ ִ֑רה וַ יו ֶסף ַאח ָּאב ַלעׂשות ל ַהכעיס ֶאת־יהוָּ ה
ֹלהי יׂש ָּראל מכל ַמלכָ֣י יׂש ָּראל א ֶ ֵ֥שר ָּהיו ל ָּפ ָּנָֽיו׃
ֱא ָ֣
יחה ַבאב ָּירם בכרו יס ָּדּה
34ביָּ ִָּ֞מיו ָּב ָּנֵ֥ה חיאל ֵ֥בית ָּה ֱאלי ֶאת־יר ִ֑
הוש ַע
שר ד ֶבר ביַ ד י ֵ֥
יה כד ַ ָ֣בר יהוָּ ה א ֶ ָ֣
ובׂשגיב צעירו ה ָ֣ציב ד ָּל ֶת ָּ
בן־נָֽ ון׃

ס

הוה ֱאֹלהי
ל־אח ָּאב ַחי־י ִָּ֞
1 17וַ יא ֶמר אליָּ הו ַהתשבי מת ָּשבָ֣י גל ָּעד ֶא ַ
ומ ָּ ִ֑טר כי
שר ָּע ַ ָ֣מדתי ל ָּפנָּ יו אם־יהיֶ ה ַה ָּשנֵ֥ים ָּהא ֶלה ַ ָ֣טל ָּ
יׂש ָּראל א ֶ ָ֣
אם־ל ֵ֥פי ד ָּב ָֽרי׃

ס

2וַ י ֵ֥הי ד ַבר־יהָּוה א ָּ ֵ֥ליו לא ָֽמר׃
ֵ֥ית לך ִ֑קד ָּמה ונס ַתר ָּת ב ַנ ַָ֣חל כרית א ֶשר ַעל־פנֵ֥י ַהיַ ר ָֽדן׃
ופנ ָּ
ָ֣ 3לְך מזֶ ה ָּ
ת־הער ָ֣בים צויתי ל ַכל ֶכלך ָּ ָֽשם׃
4ו ָּה ָּיה מ ַה ַ ָ֣נ ַחל תש ֶ ִ֑תה ו ֶא ָּ
הוִ֑ה וַ י ֶלְך וַ י ֶשב ב ַנ ַָ֣חל כרית א ֶשר ַעל־פנֵ֥י ַהיַ ר ָֽדן׃
5וַ ֵ֥י ֶלְך וַ ַי ַעׂש כד ַ ָ֣בר י ָּ

862

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

וב ָּׂשר ָּב ָּ ִ֑ע ֶרב
6ו ָּהערבים מביאים לו ֶל ֶחם ו ָּב ָּׂשר ַבב ֶקר ו ֶל ֵֶ֥חם ָּ
ן־ה ַנ ַחל יש ֶ ָֽתה׃
ומ ַ
7וַ יהי מ ֵ֥קץ יָּ מים וַ יי ַ ָ֣בש ַה ָּ ִ֑נ ַחל כי ָֽלא־ ָּה ָּ ֵ֥יה ֶג ֶשם ָּב ָּ ָֽא ֶרץ׃

ס

8וַ י ֵ֥הי ד ַבר־יהָּוה א ָּ ֵ֥ליו לא ָֽמר׃
שר לצידון ויָּ ַשב ָּת ָּ ִ֑שם הנה צ ֵ֥ויתי ָּשם א ָּ ֵ֥שה
ָ֣ 9קום לְך ָּצר ַפ ָּתה א ֶ ָ֣
ַאל ָּמ ָּנה ל ַכלכ ֶ ָֽלך׃
ָֽה־שם א ָּ ֵ֥שה ַאל ָּמ ָּנה
ל־פ ַָ֣תח ָּהעיר והנ ָּ
11וַ ָּיַָֽ֣ ָּקם׀ וַ י ָ֣ ֶלְך ָּצר ַפ ָּתה וַ יָּבא ֶא ֶ
ט־מים ַבכלי
אמר קחי־נָּ א לי מ ַע ַ
יה וַ י ַ
ש ֶשת ע ִ֑צים וַ יק ָּרא א ֶל ָּ
מק ֶ ָ֣
ו ֶאש ֶ ָֽתה׃
ת־ל ֶחם ביָּ ָֽדְך׃
אמר ָֽלקחי ָּ־נֵ֥א לי ַפ ֶ
11וַ ת ֶלְך ָּלָ ַ ִ֑ק ַחת וַ יק ָּרא א ֶלי ָּה וַ י ַ
ף־ק ַמח
12וַ תא ֶמר ַחי־יהָּוה ֱאֹל ֶהיך אם־יֶ ש־ ָ֣לי ָּמעוג ָ֣כי אם־מלא ַכ ֶ
ובאתי
ט־ש ֶמן ַב ַצ ָּ ִ֑פ ַחת והנני מק ֶש ֶשת ש ַ ָ֣נַֽים עצים ָּ
ַב ַכד ומ ַע ֶ
וַ עׂשיתיהו ָ֣לי ולבני וַ א ַכלנהו וָּ ָּ ָֽמתנו׃
י־לי מ ָּשם
13וַ יא ֶמר א ֶלי ָּה אליָּ הו ַאל־ ָ֣תיראי באי ע ָׂ֣שי כד ָּב ִ֑רְך ַ ָ֣אְך עׂש ָ֣
עגָּ ה ק ַט ָּנה ָּבראשנָּ ה והוצָ֣את לי ו ָּלְָ֣ך ולבנְך ַתעׂשי ָּב ַאחר ָּנָֽה׃

ס

ֹלהי יׂש ָּראל ַכד ַה ֶק ַמח ָ֣לא תכ ָּלה ו ַצ ַ ֵ֥פ ַחת ַה ֶש ֶמן
ָ֣ 14כי כה ָּא ַמר יהוָּ ה ֱא ָ֣
הוה ֶג ֶשם ַעל־פנֵ֥י ָּהא ָּד ָּ ָֽמה׃
ָ֣לא ֶתח ָּ ִ֑סר ַעד יום תתן־ י ָּ
יָּמים׃
אכל ָֽהוא־ וָּ היא וב ָּיתּה ָֽ
15וַ ֵ֥ת ֶלְך וַ ַתע ֶׂשה כד ַ ָ֣בר אל ָּיִ֑הו וַ ת ַ
ַ 16כד ַה ֶק ַמח ָ֣לא ָּכ ָּל ָּתה ו ַצ ַ ֵ֥פ ַחת ַה ֶש ֶמן ָ֣לא ָּח ִ֑סר כד ַ ָ֣בר יהוָּ ה א ֶ ֵ֥שר
ד ֶבר ב ַ ֵ֥יד אל ָּ ָֽיהו׃
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17וַ יהי ַא ַחר ַהד ָּב ָ֣רים ָּהא ֶלה ָּח ָּלה ֶבן־ ָּהא ָּשה ַבע ַ ָ֣לת ַה ָּ ִ֑בית וַ יהי ָּחליו
ָּח ָּזָ֣ק מאד ַעד א ֶ ֵ֥שר לא־נָֽ ות ָּרה־בו נ ָּש ָּ ָֽמה׃
18וַ תא ֶמר ֶאל־ ָ֣אליָּ הו ַמה־ ֵ֥לי וָּ ָּלְך ָ֣איש ָּה ֱאֹל ִ֑הים ָּבא ָּת א ַלי ל ַהז ֵ֥כיר
ֶאת־עוני ול ָּה ֵ֥מית ֶאת־בנָֽי׃
19וַ ֵ֥יא ֶמר א ֶלי ָּה ת ָֽני־ ָ֣לי ֶאת־ב ִ֑נְַֽך וַ י ָּק ָ֣חהו מחי ָּקּה ַוַָֽֽיַ עלהו ֶאל־ ָּהעליָּ ה
שב ָּשם וַ יַ שכבהו ַעל־מ ָּט ָֽתו׃
א ֶשר־הוא י ָ֣
ל־ה ַאל ָּמ ִ֞ ָּנה א ֶשר־אני
ֹלהי הגַ ם ַע ָּ
הוָ֣ה ֱא ָּ
אמר י ָּ
הוה וַ י ַ ִ֑
21וַ יק ָּ ֵ֥רא ֶאל־י ָּ
ות ל ָּה ֵ֥מית ֶאת־ב ָּנָּֽה׃
גורר ע ָּמּה הרע ָּ
מת ֵ֥
ֹלהי
הוָ֣ה ֱא ָּ
אמר י ָּ
הוה וַ י ַ ִ֑
ל־היֶ ֶלד ָּשֹלָ֣ ש פ ָּעמים וַ יק ָּ ֵ֥רא ֶאל־י ָּ
21וַ יתמדד ַע ַ
ש־היֶ ֵֶ֥לד ַה ֶזה ַעל־קר ָֽבו׃
ָּ ֵ֥ת ָּשב ָּנא ֶנ ֶָֽפ ַ
ש־ה ֶי ֶלד ַעל־קרבו וַ ֶיָֽחי׃
הוה ב ָ֣קול אל ָּיִ֑הו וַ ָּת ָּשב ֶנ ֶָֽפ ַ
22וַ יש ַ ֵ֥מע י ָּ
ן־העליָּ ה ַה ַבי ָּתה ַוַָֽֽיתנהו לא ִ֑מו
23וַ י ַקח אליָּ הו ֶאת־ ַהיֶ ֶלד וַ ירדהו מ ָּ
אמר ָ֣אליָּ הו ראי ַ ֵ֥חי בנְַָֽֽך׃
וַ י ֶ
24וַ תא ֶמר ָּ ָֽהא ָּשה ֶאל־ ָ֣אליָּ הו ַע ָּתה ֶזָ֣ה יָּ ַדעתי כי ֵ֥איש ֱאֹלהים ָּ ִ֑א ָּתה
הוֵ֥ה בפיך ֱא ֶ ָֽמת׃
וד ַבר־י ָּ

פ

ל־אליָּ הו ַב ָּש ָּנֵ֥ה ַהשלישית
1 18וַ יהי יָּ ָ֣מים ַרבים וד ַבר־יהוָּ ה ָּהיָּ ה ֶא ָ֣
ל־אח ָּאב ו ֶאת ָּנֵ֥ה ָּמ ָּטר ַעל־פנֵ֥י ָּהא ָּד ָּ ָֽמה׃
אמר ֵ֚לְך ה ָּר ָ֣אה ֶא ַ
ל ִ֑
2וַ י ֶלְך ָֽאליָּ הו לה ָּראות ֶאל־ ַאח ָּ ִ֑אב ו ָּה ָּר ָּעב ָּח ָּ ֵ֥זק בשמ ָֽרון׃
שר ַעל־ ַה ָּ ִ֑בית וע ַבדיָּ הו ָּה ָּ ֵ֥יה יָּ רא
3וַ יק ָּ ָ֣רא ַאח ָּאב ֶאל־ע ַבד ָּיהו א ֶ ָ֣
הוה מ ָֽאד׃
ֶאת־י ָּ
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4וַ יהי ב ַהכ ָ֣רית איזֶ ֶבל את נבי ָ֣אי יהָּ ִ֑וה וַ י ַקח ע ַבדיָּ הו מ ָּ ָ֣אה נבאים
ַוַָֽֽיַ חבי ִ֞אם חמ ֵ֥שים איש ַבמ ָּע ָּרה וכלכ ָּלם ֶל ֵֶ֥חם וָּ ָּ ָֽמים׃
־מעינָ֣י ַה ַמים ו ֶאל
ל־כל ַ
5וַ יא ֶמר ַאח ָּאב ֶאל־ ָ֣ע ַבדיָּ הו לְך ָּב ָּא ֶרץ ֶא ָּ
אולָ֣י׀ נמ ָּצָ֣א ָּחציר ונ ַחיֶ ה ָ֣סוס וָּ ֶפ ֶרד ולֵ֥ וא נַ כרית
־הנ ָּח ִ֑לים ַ
ָּכל ַ
מ ַהבה ָּ ָֽמה׃
ר־בּה ַאח ִָּ֞אב ָּה ַלְך ב ֶד ֶרְך ֶא ָּחד ל ַבדו
ַ6וַָֽֽי ַחל ֵ֥קו ָּל ֶהם ֶאת־ ָּה ָּא ֶרץ ַ ָֽלע ָּב ָּ ִ֑
ְך־א ָּחד ל ַב ָֽדו׃
ו ָֽע ַבד ָּיהו ָּה ַ ֵ֥לְך ב ֶד ֶר ֶ
ל־פנָּ יו
אתו וַ יַ כרהו וַ י ָ֣פל ַע ָּ
7וַ יהי ע ַבדיָּ הו ַב ֶד ֶרְך והנֵ֥ה אל ָּיהו לק ָּר ִ֑
אמר ַה ַא ָּ ֵ֥תה ֶזה אדנֵ֥י אל ָּיָֽהו׃
וַ י ֶ
8וַ ֵ֥יא ֶמר לו ָּ ִ֑אני לְך ֱא ֵ֥מר ַלאד ֶניך ה ֵ֥נה אל ָּ ָֽיהו׃
9וַ יא ֶמר ֶ ָ֣מה ָּח ָּ ִ֑טאתי ָֽכי־ ַא ִָּ֞תה נתן ֶ ָֽאת־ ַעבדך ביַ ד־ ַאח ָּאב ַלהמי ָֽתני׃
ָ֣ ַ 11חי׀ יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶהיך אם־יֶ ש־גוי ו ַממ ָּל ָּכה א ֶשר ָֽלא־ ָּש ַלח אד ֵ֥ני ָּשם
ת־הגוי כי ֵ֥לא
ת־ה ַממ ָּל ָּכה ו ֶא ַ
ל ַב ֶקשך ו ָּאמרו ָּ ִ֑אין והשבי ַע ֶא ַ
ימ ָּצ ֶ ָֽא ָּכה׃
11ו ַע ָּתה ַא ָּ ָ֣תה א ִ֑מר לְך ֱא ֵ֥מר ַלאד ֶניך הנֵ֥ה אל ָּיָֽהו׃
ובאתי
שר ָֽלא־א ָּדע ָּ
12ו ָּה ִָּ֞יה א ָ֣ני׀ א ָ֣לְך מא ָּתְך ורו ַח יהָּוה׀ ָֽי ָּשאך ַ ֵ֚על א ֶ ָ֣
הוה מנע ָּ ָֽרי׃
ל ַהגיד ל ַאח ָּאב ו ֵ֥לא יָֽמ ָּצאך וַ ה ָּר ָּגִ֑ני ו ַעבדך יָּ ֵ֥רא ֶאת־י ָּ
13ה ָֽלא־ה ַגד ַ ָֽלאדני ָ֣את א ֶשר־ ָּעׂשיתי ַבה ָ֣רג איזֶ ֶבל את נבי ָ֣אי יהָּ ִ֑וה
וָּ ַאחבא מנביאי יהוָּ ה ָ֣מ ָּאה איש חמשים חמ ֵ֥שים איש ַבמ ָּע ָּרה
וָּ א ַכלכלם ֶל ֵֶ֥חם וָּ ָּ ָֽמים׃
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14ו ַע ָּתה ַא ָּ ָ֣תה אמר לְך ֱא ֵ֥מר ַ ָֽלאד ֶניך ה ָ֣נה אל ָּ ִ֑יהו וַ ה ָּר ָּ ָֽגני׃

ס

15וַ יא ֶמר ָֽאליָּ הו ַ ֵ֚חי יהָּ ָ֣וה צ ָּבאות א ֶ ֵ֥שר ָּע ַמדתי ל ָּפ ָּ ִ֑ניו ֵ֥כי ַהיום א ָּר ֶ ֵ֥אה
א ָּ ָֽליו׃
16וַ י ֶלְך ע ַבד ָּיהו לק ַ ֵ֥ראת ַאח ָּאב וַ יַ גֶ ד־לִ֑ ו וַ י ֵֶ֥לְך ַאח ָּאב לק ַ ֵ֥ראת אל ָּיָֽהו׃
17וַ יהי כר ֵ֥אות ַאח ָּאב ֶאת־אל ָּ ִ֑יהו וַ יא ֶמר ַאח ָּאב א ָּליו ַה ַא ָּ ֵ֥תה ֶזה ע ֵ֥כר
יׂש ָּר ָֽאל׃
18וַ יא ֶמר לא ָּע ַכרתי ֶאת־יׂש ָּראל ֵ֥כי אם־ ַא ָּתה ו ָ֣בית ָּא ִ֑ביך ַ ָֽבעזָּ ב ֶכם
ֶאת־מצוָ֣ ת יהוָּ ה וַ ת ֶלְך ַאח ֵ֥רי ַהב ָּע ָֽלים׃
19ו ַע ָּתה ש ַלח ק ֵ֥בץ א ַלי ֶאת־ ָּכל־יׂש ָּראל ֶאל־ ַ ָ֣הר ַה ַכר ֶ ִ֑מל ו ֶאת־נביאי
ַה ַב ַעל ַאר ַבע מ ָ֣אות וַ חמשים ונביאי ָּ ָֽהאש ָּרה ַאר ַבָ֣ע מאות אכלי
של ַ ֵ֥חן א ָּיז ֶָֽבל׃
ל־הר
־הנביאים ֶא ַ ֵ֥
21וַ יש ַ ֵ֥לח ַאח ָּאב ב ָּכל־בנָ֣י יׂש ָּר ִ֑אל וַ יק ֵ֥בץ ֶאת ַ
ַה ַכר ֶ ָֽמל׃
ד־מ ִַ֞תי ַא ֶ ָ֣תם פסחים ַעל־ש ָ֣תי
אמר ַע ָּ
ל־ה ָּעם וַ י ֶ
21וַ יגַ ש אליָּ הו ֶאל־ ָּכ ָּ
ם־ה ַב ַעל ל ָ֣כו ַאח ָּ ִ֑ריו
הוה ָּ ָֽה ֱאֹלהים ל ָ֣כו ַאח ָּריו וא ַ
ַהסעפים אם־י ָּ
א־ענֵ֥ ו ָּה ָּעם אתו ָּד ָּ ָֽבר׃
ו ָֽל ָּ
יאי ַה ַב ַעל
יהוה ל ַב ִ֑די ונב ָ֣
נותרתי נָּ ביא ַל ָּ
־ה ָּעם א ִ֞ני ַ
22וַ יא ֶמר אליָּ הו ֶאל ָּ
ַאר ַבע־מ ֵ֥אות וַ חמשים ָֽאיש׃
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23ויתנו־ ָּלנו ש ַ ָ֣נַֽים ָּפרים ויבח ָ֣רו ָּל ֶהם ַה ָּפר ָּה ֶא ָּחד ָֽוינַ תחהו ויָּ ׂשימו
ׂשה׀ ֶאת־ ַה ָּ ָ֣פר ָּה ֶא ָּחד ו ָּנ ַָֽתתי
ַעל־ ָּ ָ֣העצים ואש ָ֣לא יָּ ִׂ֑שימו וַ א ִ֞ני ֶא ֱע ֶ ָ֣
ל־העצים ואש ֵ֥לא ָּא ָֽׂשים׃
ַע ָּ ָ֣
שם ֱא ָֹֽלהי ֶכם ַ ָֽואני ֶאק ָּ ָ֣רא בשם־יהוָּ ה ו ָּה ָּיה ָּה ֱאֹלהים
24וק ָּרא ִֶ֞תם ב ָ֣
ל־ה ָּעם וַ יאמרו ֵ֥טוב ַה ָּד ָּ ָֽבר׃
ֹלהים וַ ַי ַען ָּכ ָּ
א ֶשר־יַ ע ֶנֵ֥ה ָּבאש ָ֣הוא ָּה ֱא ִ֑
25וַ יא ֶמר אליָּ הו לנבי ָ֣אי ַה ַב ַעל ַבחרו ָּל ֶכם ַה ָּפר ָּ ָֽה ֶא ָּחד וַ ע ָׂ֣שו ראשנָּ ה
יכם ואש ֵ֥לא ָּת ָֽׂשימו׃
שם ֱאֹלה ֶ
ֵ֥כי ַא ֶתם ָּה ַר ִ֑בים וקראו ב ָ֣
ם־ה ַב ַעל מ ַהב ֶקר
26וַ יקחו ֶאת־ ַה ָּפר א ֶשר־נָּ ַ ָ֣תן ָּל ֶהם ַוַָֽֽיַ עׂשו וַ יקר ָ֣או בש ַ
ד־ה ָּצ ֳה ַרים לאמר ַה ַ ָ֣ב ַעל עננו ו ֵ֥אין קול ו ָ֣אין ע ֶנִ֑ה ַוַָֽֽי ַפסחו
ו ַע ַ
ל־המזב ַח א ֶ ֵ֥שר ָּע ָּ ָֽׂשה׃
ַע ַ
אמר קראו בקול־גָּ דול
27וַ יהי ַ ָֽב ָּצ ֳה ַרים וַ י ַהתל ָּב ֶ ָ֣הם אליָּ הו וַ י ֶ
אולי יָּ ֵ֥שן הוא וי ָּ ָָֽקץ׃
י־ד ֶרְך לִ֑ ו ַ
ֹלהים הוא ָ֣כי ׂש ַיח ו ָֽכי־ׂשיג לו ו ָֽכ ֶ ָ֣
י־א ָ֣
ָֽכ ֱ
ַ28וַָֽֽיקראו ב ָ֣קול גָּ דול וַ ית ָֽגדדו כמש ָּפ ָּטם ַבח ָּרבות ו ָּ ָֽבר ָּמ ִ֑חים
יהם׃
ְך־דם על ֶ ָֽ
ַעד־ש ָּפ ָּ
ַ29וַָֽֽיהי ַכע ָ֣בר ַ ָֽה ָּצ ֳה ַרים וַ ָֽיתנַ באו ַעד ַלעלָ֣ ות ַהמנ ָּ ִ֑חה ו ָֽאין־ ֵ֥קול
ואין־ע ֶנה ו ֵ֥אין ָּ ָֽק ֶשב׃
31וַ יא ֶמר אל ָּיהו ל ָּכל־ ָּה ָּעם ג ָ֣שו א ַלי וַ יג ֵ֥שו ָּכל־ ָּה ָּעם א ָּ ִ֑ליו וַ י ַרפא
הוה ֶה ָּה ָֽרוס׃
ֶאת־מז ַ ֵ֥בח י ָּ
31וַ י ַ ָ֣קח אליָּ הו שתים ֶעׂשרה א ָּבנים כמס ַפר שב ָ֣טי ב ָֽני־יַ ע ִ֑קב א ֶשר
הוה א ָּליו לאמר יׂש ָּראל יה ֶיֵ֥ה ש ֶ ָֽמך׃
ָּהיָּ ה ד ַבר־י ָּ
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אתים
הוִ֑ה וַ ַי ַָ֣עׂש ת ָּע ָּלה כבית ָּס ַ ָ֣
שם י ָּ
32וַ יב ֶנה ֶאת־ ָּהא ָּבנים מזב ַח ב ָ֣
זֶ ַרע ָּסביב ַלמז ָֽב ַח׃
ַ33וַָֽֽיַ ערְך ֶאת־ ָּ ָֽהע ִ֑צים וַ ינַ ַתח ֶאת־ ַה ָּפר וַ ָּי ֶׂשם ַעל־ ָּהע ָֽצים׃
34וַ יא ֶמר מלאו ַאר ָּב ָּעה ַכדים ַמים ו ָֽיצ ֵ֥קו ַעל־ ָּהע ָּלה ו ַעל־ ָּהע ִ֑צים
אמר ַשלשו וַ י ַש ָֽלשו׃
אמר שנו וַ ישנו וַ ֵ֥י ֶ
וַ י ֶ
35וַ יל ָ֣כו ַה ַמים ָּסביב ַלמז ִ֑ב ַח ו ַ ֵ֥גם ֶאת־ ַהת ָּע ָּלה מלא־ ָּ ָֽמים׃
אמר יהוָּ ה ֱאֹלהי
36וַ י ָ֣הי׀ ַבעלָ֣ ות ַהמנ ָּחה וַ י ִ֞ ַגש אל ָּיָ֣הו ַהנָּ ביא וַ י ַ
י־א ָּתה ֱאֹלהים ביׂש ָּראל וַ אנָ֣י
ַאב ָּר ָּהם יצ ָּ ָ֣חק ויׂש ָּראל ַהיָ֣ ום יוָּ ַדע ָֽכ ַ
ל־הד ָּברים ָּה ָֽא ֶלה׃
ַעב ֶ ִ֑דך ובד ָּבריךָ֣ ָּעׂשיתי ֵ֥את ָּכ ַ
ֹלהים ו ַא ָּתה
הוה ָּה ֱא ִ֑
י־א ָּ ֵ֥תה י ָּ
37ענני יהוָּ ה ענני ו ָֽיַֽדעו ָּה ָּעָ֣ם ַהזֶ ה ָֽכ ַ
הס ֵ֥ב ָּת ֶאת־ל ָּבם אח ַרנָֽית׃
ת־הא ָּבנים
ת־העצים ו ֶא ָּ
ת־הע ָּלה ו ֶא ָּ ָ֣
אכל ֶא ָּ ָֽ
38וַ ת ָ֣פל אש־יהוָּ ה וַ ת ַ
ר־בת ָּע ָּלה ל ָֽח ָּכה׃
ת־ה ַ ֵ֥מים א ֶש ַ
ת־ה ָּע ָּ ִ֑פר ו ֶא ַ
ו ֶא ֶ
הוה
יהם וַ ָ֣יאמרו יהוָּ ה ָ֣הוא ָּה ֱאֹלהים י ָּ
ל־ה ָּעם ַוַָֽֽיפלו ַעל־פנ ֶ ִ֑
39וַ יַ רא ָּכ ָּ
ֹלהים׃
ֵ֥הוא ָּה ֱא ָֽ
41וַ יא ֶמר אליָּ הו ָּל ֶהם תפ ָׂ֣שו׀ ֶאת־נבי ָ֣אי ַה ַב ַעל איש ַאל־י ָּמ ֵ֥לט מ ֶהם
ל־נ ַחל קישון וַ יש ָּחטם ָּ ָֽשם׃
ַוַָֽֽיתפ ִׂ֑שום וַ יורדם אליָּ הו ֶא ַ ָ֣
41וַ יא ֶמר אליָּ הו ל ַאח ָּאב עלה ֱא ָ֣כל וש ִ֑תה כי־קול ה ֵ֥מון ַה ָּ ָֽג ֶשם׃
42וַ יַ ע ֶ ֵ֥לה ַאח ָּאב ֶל ֱא ָ֣כל ולש ִ֑תות ואליָּ הו ָּע ָּלה ֶאל־ראש ַה ַכר ֶמל וַ יג ַ ָ֣הר
ַאר ָּצה וַ ָּי ֵֶׂ֥שם ָּפ ָּניו ֵ֥בין בר ָּ ָֽכו׃
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אמר ָ֣אין
43וַ ָ֣יא ֶמר ֶ ָֽאל־נַ ערו ע ָֽלה־נָּ א ַה ָ֣בט ֶ ָֽד ֶרְך־יָּ ם וַ יַ ַעל וַ יַבט וַ י ֶ
אמר שב ֶ ֵ֥ש ַבע פ ָּע ָֽמים׃
ומה וַ י ֶ
מ ִ֑א ָּ
אמר
־עב ק ַט ָּנֵ֥ה כ ַכף־איש ע ָּלָ֣ה מ ָּיִ֑ם וַ י ֶ
אמר הנה ָּ
ַ44וַָֽֽיהי ַבשבעית וַ י ֶ
ל־אח ָּאב ֱא ָ֣סר וָּ רד ו ֵ֥לא יַ ַע ָּצר ָּכה ַה ָּג ֶָֽשם׃
עלה ֱאמר ֶא ַ
45וַ י ָ֣הי׀ ַעד־ ָ֣כה ו ַעד־כה ו ַה ָּש ַמים ָֽהת ַקדרו ָּע ָ֣בים ורו ַח וַ יהי ֶ ָ֣ג ֶשם גָּ ִ֑דול
אלה׃
וַ יר ַ ֵ֥כב ַאח ָּאב וַ י ֵֶ֥לְך יזר ֶ ָֽע ָּ
־אליָּ הו וַ י ַשנס ָּמת ָּנִ֑יו וַ יָּ ָּרץ לפנָ֣י ַאח ָּאב
46ויַ ד־יהוָּ ה ָּ ָֽהי ָּתה ֶאל ָ֣
אלה׃
ַעד־בא ָּכה יזר ֶ ָֽע ָּ
1 19וַ יַ גד ַאח ָּאב לאיזֶ ֶבל את ָּכל־א ֶ ֵ֥שר ָּע ָּׂשה אל ָּיִ֑הו ואת ָּכל־א ֶ ֵ֥שר
־הנביאים ֶב ָּ ָֽח ֶרב׃
ת־כל ַ
ָּה ַרג ֶא ָּ
אמר ָֽכה־יַ עׂשון ֱאֹלהים ו ָ֣כה
2וַ תש ַלח איזֶ ֶבל ַמל ָּאְך ֶאל־אל ָּיהו ל ִ֑
י־כעת ָּמ ָּחר ָּא ָׂ֣שים ֶ ָֽאת־נַ פשך כ ֶנ ֶפש ַא ַ ֵ֥חד מ ֶ ָֽהם׃
יוספון ָֽכ ָּ
יהודה וַ יַ ַנֵ֥ח
שר ָֽל ָּ ִ֑
3וַ יַ רא וַ יָּ ָּקם וַ י ֶָ֣לְך ֶאל־נַ פשו וַ יָּבא ב ֵ֥אר ֶש ַבע א ֶ ָ֣
ֶ ָֽאת־נַ ערו ָּ ָֽשם׃
4ו ָֽהוא־ ָּה ַלְך ַבמד ָּבר ֶ ָ֣ד ֶרְך יום וַ יָּ בא וַ י ֶשב ַת ַחת ָ֣ר ֶתם ֶא ָּ ִ֑חת וַ יש ַאל
א־טוב ָּאנכי
אמר׀ ַרב ַע ָּתה יהוָּ ה ַ ָ֣קח נַ פשי ָֽכי־ל ֵ֥
ֶאת־נַ פשו ָּלמות וַ ָ֣י ֶ
מאב ָּ ָֽתי׃
אמר לו ֵ֥קום
ָֽה־זה ַמל ָּאְך נג ַָ֣ע בו וַ ֵ֥י ֶ
5וַ יש ַכב וַ יי ַשן ַת ַחת ָ֣ר ֶתם ֶא ָּ ִ֑חד והנ ֶ
ֱא ָֽכול׃
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אכל וַ ישת וַ ָּי ָּשב
6וַ יַ בט והנה מ ַראש ָּתיו ע ַ ֵ֥גת ר ָּצפים ו ַצ ַ ָ֣פ ַחת ָּ ִ֑מים וַ ָ֣י ַ
וַ יש ָּ ָֽכב׃
7וַ יָּ ָּשב ַמל ַאְך יהָּוה׀ שנית וַ יגַ ע־בו וַ יא ֶמר ָ֣קום ֱא ִ֑כל כי ַ ֵ֥רב ממך
ַה ָּ ָֽד ֶרְך׃
8וַ ָּיַֽ ָּקם וַ ָ֣יא ַכל וַ יש ֶ ִ֑תה וַ י ֶלְך ב ָ֣כ ַח׀ ָּהאכי ָּ ָ֣לה ַההיא ַאר ָּב ֵ֥עים יום
ו ַאר ָּב ָ֣עים ַלי ָּלה ַעד ַ ֵ֥הר ָּה ֱאֹלהים ח ָֽרב׃
9וַ יָּ בא־ ָּ ֵ֥שם ֶאל־ ַהמ ָּע ָּרה וַ ָּיָ֣ ֶלן ָּ ִ֑שם והנה ד ַבר־יהוָּ ה א ָּליו וַ ָ֣יא ֶמר לו
ַמה־לךֵ֥ פה אל ָּיָֽהו׃
11וַ יא ֶמר ַקנא קנאתי ַליהָּ ָ֣וה׀ ֱאֹל ָ֣הי צ ָּבאות ָֽכי־ ָּעזבו ב ָֽריתך בנָ֣י
יׂש ָּראל ֶאת־מזבח ֶ ָ֣תיך ָּה ָּרסו ו ֶאת־נב ֶיאיך ָּהרגָ֣ ו ֶב ָּ ִ֑ח ֶרב ָּוָֽאוָּ תר אני
ל ַבדי וַ י ַבק ֵ֥שו ֶאת־נַ פשי ל ַקח ָּ ָֽתּה׃
11וַ יא ֶמר ָ֣צא ו ָּע ַמד ָּ ָ֣ת ָּב ָּהר לפ ָ֣ני יהוָּ ה והנה יהָּ ָ֣וה עבר ו ָ֣רו ַח גדו ָּלה
הוִ֑ה ו ַא ַחר
ו ָּח ִָּ֞זק מ ָּפרק ָּהרים ומ ַשבר ס ָּלעים לפנָ֣י יהוָּ ה ֵ֥לא ָּבר ַוח י ָּ
הוָֽה׃
ָּהר ַוח ַר ַעש ֵ֥לא ָּב ַר ַעש י ָּ
12ו ַא ַחר ָּה ַר ַעש אש ֵ֥לא ָּבאש יהָּ ִ֑וה ו ַא ַ ָ֣חר ָּהאש קול ד ָּמ ָּ ֵ֥מה ַד ָּ ָֽקה׃
13וַ י ָ֣הי׀ כש ָ֣מ ַע אליָּ הו וַ ָּי ֶלט ָּפנָּ יו ב ַא ַדרתו וַ יצא ַוַָֽֽיַ עמד ֶ ָ֣פ ַתח ַהמ ָּע ָּ ִ֑רה
אמר ַמה־לךֵ֥ פה אל ָּ ָֽיהו׃
והנה א ָּליו קול וַ י ֶ
14וַ יא ֶמר ַקנא קנאתי ַליהָּ ָ֣וה׀ ֱאֹל ָ֣הי צ ָּבאות ָֽכי־ ָּעזבו ב ָֽריתך בנָ֣י
יׂש ָּראל ֶאת־מזבח ֶ ָ֣תיך ָּה ָּרסו ו ֶאת־נב ֶיאיך ָּהרגָ֣ ו ֶב ָּ ִ֑ח ֶרב וָּ אוָּ תר אני
ל ַבדי וַ י ַבק ֵ֥שו ֶאת־נַ פשי ל ַקח ָּ ָֽתּה׃
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ומ ַשח ָּת
את ָּ
וב ָּ
15וַ יא ֶמר יהוָּ ה א ָּליו לְך ֵ֥שוב ל ַדרכך מד ַ ָ֣ב ָּרה ַד ָּ ִ֑מ ֶׂשק ָּ
ֶאת־חזָּ אל ל ֶמ ֶלְך ַעל־א ָּ ָֽרם׃
16ואת י ָ֣הוא ֶבן־נמשי תמ ַ ֵ֥שח ל ֶמ ֶלְך ַעל־יׂש ָּר ִ֑אל ו ֶאת־ ֱאלי ָּשע ֶבן־ ָּש ָּפט
חולה תמ ַ ֵ֥שח לנָּ ביא ַתח ֶ ָֽתיך׃
מ ָּאבָ֣ל מ ָּ
17ו ָּהיָּ ה ַהנמ ָּלט מ ֶ ֵ֥ח ֶרב חזָּ אל יָּ ָ֣מית י ִ֑הוא ו ַהנמ ָּלט מ ֶ ֵ֥ח ֶרב יהוא יָּ ֵ֥מית
ֱאלי ָּ ָֽשע׃
א־כרעו
ל־הבר ַכים א ֶשר ָֽל ָּ ָֽ
18והש ַאר ֵ֥תי ביׂש ָּראל שב ַעָ֣ת א ָּל ִ֑פים ָּכ ַ
ל־ה ֶפה א ֶ ֵ֥שר ָֽלא־נָּ ַשק ָֽלו׃
ַל ַב ַעל ו ָּכ ַ
־ע ָּׂשר
19וַ י ָ֣ ֶלְך מ ָּשם וַ ימ ִָּ֞צא ֶאת־ ֱאלי ָּשע ֶבן־ ָּש ָּפט ו ָ֣הוא חרש שנים ָּ
צ ָּמדים ל ָּפנָּ יו והוא בשנָ֣ים ֶה ָּע ָּ ִׂ֑שר וַ יַ עבר אליָּ הו א ָּליו וַ יַ ש ֵ֥לְך ַא ַדרתו
א ָּ ָֽליו׃
21וַ יַ ע ָ֣זב ֶאת־ ַה ָּב ָּקר וַ יָּ ָּרץ ַאח ָ֣רי ָֽאליָּ הו וַ יא ֶמר ֶאש ָּקה־נָּ א ל ָּא ָ֣בי ולאמי
־עׂשיתי ָּ ָֽלְך׃
אמר לו לְָ֣ך שוב ֵ֥כי ֶמה ָּ
ואל ָּכה ַאח ֶ ִ֑ריך וַ י ֶ
21וַ יָּ ָּשב מ ַאח ָּריו וַ י ַ ָ֣קח ֶאת־ ֶצ ֶמד ַה ָּבָ ָּ ָ֣קר וַ יז ָּבחהו ובכלי ַה ָּב ָּקר בש ָּ ָ֣לם
ַה ָּב ָּׂשר וַ י ֵ֥תן ָּל ָּעם וַ יאכִ֑לו וַ יָּ ָּקם וַ י ֶלְך ַאח ֵ֥רי אל ָּיהו וַ י ָּשר ָֽתהו׃

פ

ת־כל־חילו ושֹלשים וש ַנֵַֽ֥ים ֶמ ֶלְך
ובן־ה ַ ָ֣דד ֶ ָֽמ ֶלְך־א ָּרם ָּק ַבץ ֶא ָּ
ֶ 1 20
ל־שמרון וַ י ָּל ֶחם ָּ ָֽבּה׃
אתו ו ָ֣סוס וָּ ָּ ִ֑ר ֶכב וַ יַ ַעל וַ יָּ ַצר ַע ָ֣
ל־אח ָּ ֵ֥אב ֶ ָֽמ ֶלְך־יׂש ָּראל ָּה ָֽע ָּירה׃
2וַ יש ַלח ַמל ָּאכים ֶא ַ
3וַ ָ֣יא ֶמר לו ֵ֚כה ָּא ַ ָ֣מר ֶבן־ה ַדד ַכספךֵ֥ וָֽ ז ָּהבך ָֽלי־ ִ֑הוא ונָּ ֶשיך ו ָּב ֶניך
־הם׃
ַהטובים לי ָֽ
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4וַ ַי ַען ֶ ָֽמ ֶלְך־יׂש ָּראל וַ יא ֶמר כד ָּברך אד ָ֣ני ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך לךֵ֥ אני ו ָּכל־א ֶשר־ ָֽלי׃
־ש ַלחתי א ֶליך
אמר ָֽכי ָּ
5וַ יָּ שבו ַה ַמל ָּאכים וַ ָ֣יאמרו ָֽכה־ ָּא ַ ֵ֥מר ֶבן־ה ַדד ל ִ֑
וב ֶניך ֵ֥לי ת ָֽתן׃
לאמר ַכספך וז ָּהבך ונָּ ֶשיך ָּ
ָ֣ 6כי׀ אם־ ָּכ ָ֣עת ָּמ ָּחר ֶאש ַלח ֶאת־ע ָּב ַדי א ֶליך וחפׂשו ֶאת־ ָ֣ביתך ואת
ל־מח ַ ָ֣מד עינֶ יך יָּ ֵׂ֥שימו ביָּ ָּדם ו ָּל ָּ ָָֽקחו׃
ָּב ָ֣תי ע ָּב ֶ ִ֑דיך ו ָּהיָּ ה ָּכ ַ
ו־נָ֣א וראו ֵ֥כי ָּר ָּעה
אמר ד ָֽע ָּ
7וַ יק ָּרא ֶ ָֽמ ֶלְך־יׂש ָּראל ל ָּכל־זקנָ֣י ָּה ָּא ֶרץ וַ י ֶ
י־ש ַלח א ַלי לנָּ ַשי ול ָּבנַ י ול ַכס ָ֣פי ולז ָּהבי ו ֵ֥לא ָּמ ַנעתי
ֶזָ֣ה מ ַב ִ֑קש ָֽכ ָּ
מ ֶ ָֽמנו׃
8וַ יאמ ֵ֥רו א ָּליו ָּכל־ ַהזקנים ו ָּכל־ ָּה ָּ ִ֑עם ַאל־תש ַמע ולֵ֥ וא תא ֶ ָֽבה׃
ר־ש ַלח ָּת
9וַ יא ֶמר ל ַמלא ָ֣כי ֶבן־ה ַדד אמ ִ֞רו ַ ָֽלאדני ַה ֶמ ֶלְך כל א ֶש ָּ
אוכל ַלע ִׂ֑שות וַ יָֽלכו
ל־עבדך ָּב ָֽראשנָּ ה ֶא ֱע ֶׂשה ו ַה ָּד ָּבָ֣ר ַהזֶ ה ֵ֥לא ַ
ֶא ַ
ַה ַמל ָּאכים וַ ישבהו ָּד ָּ ָֽבר׃
11וַ יש ַלח א ָּליו ֶבן־ה ַדד וַ יא ֶמר ָֽכה־יַ ע ֵׂ֥שון לי ֱאֹלהים ו ָ֣כה יו ִ֑ספו
ל־ה ָּעם א ֶ ֵ֥שר ב ַרג ָּ ָֽלי׃
אם־יׂשפק ע ַ ָ֣פר שמרון לש ָּעלים ל ָּכ ָּ
11וַ ַי ַען ֶ ָֽמ ֶלְך־יׂש ָּראל וַ ָ֣יא ֶמר ַדברו ַאל־ית ַה ֵ֥לל חגר כמ ַפ ָֽת ַח׃
ת־ה ָּד ָּ ָ֣בר ַהזֶ ה ו ֵ֥הוא ש ֶתה ֵ֥הוא ו ַהמ ָּלכים ַבס ִ֑כות
12וַ יהי כשמ ַע ֶא ַ
ל־ה ָֽעיר׃
אמר ֶאל־ע ָּב ָּדיו ׂשימו וַ יָּ ׂשימו ַע ָּ
וַ י ֶ
אמר ֵ֚כה ָּא ַ ָ֣מר
13וה ָ֣נה׀ נָּ ָ֣ביא ֶא ָּחד נגַ ש ֶאל־ ַאח ָּ ָ֣אב ֶ ָֽמ ֶלְך־יׂש ָּראל וַ י ֶ
־ה ָּה ֵ֥מון ַהגָּ דול ַה ֶזִ֑ה הנני נתנו ב ָּ ָֽיַֽדך ַהיום ויָּ ַדע ָּת
ית את ָּכל ֶ
יהוָּ ה ָֽה ָּרא ָּ
הוָֽה׃
ָֽכי־אנֵ֥י י ָּ
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14וַ יא ֶמר ַאח ָּאב במי וַ יא ֶמר ָֽכה־ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה בנַ ערי ָּׂש ָ֣רי ַהמדינִ֑ ות
אמר ָּ ָֽא ָּתה׃
אמר ָֽמי־יֶ א ֵ֥סר ַהמל ָּח ָּמה וַ ֵ֥י ֶ
וַ י ֶ
ֹלשים
15וַ יפקד ֶ ָֽאת־נַ ערי ָּׂש ָ֣רי ַהמדינות וַ יהיו ָּמא ַתים ש ַ ָ֣נַֽים וש ִ֑
־ה ָּעם ָּכל־בנֵ֥י יׂש ָּראל שב ַ ֵ֥עת א ָּל ָֽפים׃
ת־כל ָּ
יהם ָּפ ַָקד ֶא ָּ
ו ַאחר ֶ
ובן־ה ַדד ש ֶתה שכור ַבסכות הוא ו ַהמ ָּלכים
16וַ יצאו ַ ָֽב ָּצ ֳה ָּ ִ֑רים ֶ
ֹלשים־וש ַנֵַֽ֥ים ֶמ ֶלְך עזֵ֥ר א ָֽתו׃
ש ָֽ
17וַ יצאו נַ ערי ָּׂש ֵ֥רי ַהמדינות ָּב ָֽראש ָּ ִ֑נה וַ יש ַ ָ֣לח ֶבן־ה ַדד וַ יַ גידו לו לאמר
אנָּ שים יָּ צאו משמ ָֽרון׃
18וַ יא ֶמר אם־ל ָּשלֵ֥ ום יָּ ָּצאו תפ ָׂ֣שום ַח ִ֑יים ואם למל ָּח ָּמה יָּ ָּצאו ַח ֵ֥יים
תפ ָֽׂשום׃
יהם׃
ן־העיר נַ ערי ָּׂש ָ֣רי ַהמדינִ֑ ות ו ַה ַחיל א ֶ ֵ֥שר ַאחר ֶ ָֽ
19וא ֶלה יָּ צ ָ֣או מ ָּ
21וַ יַ כו ָ֣איש אישו וַ יָּ נָ֣סו א ָּרם ַוַָֽֽירדפם יׂש ָּר ִ֑אל וַ י ָּמלט ֶבן־ה ַדד ֶ ָ֣מ ֶלְך
ופ ָּר ָֽשים׃
א ָּרם ַעל־סוס ָּ
ת־ה ָּ ִ֑ר ֶכב וה ָּ ֵ֥כה ַבא ָּרם ַמ ָּ ֵ֥כה
ת־הסוס ו ֶא ָּ
21וַ יצא ֶ ָ֣מ ֶלְך יׂש ָּראל וַ ַ ֵ֥יְַֽך ֶא ַ
דולה׃
ג ָּ ָֽ
22וַ י ַגש ַהנָּ ביא ֶאל־ ֶ ָ֣מ ֶלְך יׂש ָּראל וַ יא ֶמר לו ָ֣לְך הת ַחזַ ק ו ַ ֵ֥דע וראה ָ֣את
שובת ַה ָּשנָּ ה ֶ ֵ֥מ ֶלְך א ָּרם ע ֶלֵ֥ה ָּע ֶ ָֽליך׃
ר־תע ֶ ִׂ֑שה כֵ֚י לת ַ ָ֣
א ֶ ָֽש ַ

ס

23ו ַעבדי ֶ ָֽמ ֶלְך־א ָּרם ָּאמ ָ֣רו א ָּליו ֱאֹלהי ָּהרים ֱאֹלָ֣ הי ֶהם ַעל־כן ָּחז ָ֣קו
ם־לא נֶ ֱח ַזק מ ֶ ָֽהם׃
אולם נ ָּלחם א ָּתם ַבמישור א ֵ֥
מ ֶ ִ֑מנו ו ָּ
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24ו ֶאת־ ַה ָּד ָּ ֵ֥בר ַה ֶזה ע ִׂ֑שה ָּהסר ַהמ ָּלכים ָ֣איש ממקמו ו ֵׂ֥שים ַפחות
יהם׃
ַתחת ֶ ָֽ
אותְך ו ָ֣סוס ַכ ָ֣סוס׀ ו ֶ ָ֣ר ֶכב ָּכ ֶר ֶכב
25ו ַא ָּ ָ֣תה ָֽתמנֶ ה־לךָ֣ ׀ ַחיל ַכ ַחיל ַהנפל מ ָּ
ם־לא נֶ ֱח ַזק מ ֶ ִ֑הם וַ יש ַ ֵ֥מע לק ָּלם וַ יַ ֵַ֥עׂש ָֽכן׃
אותם ַבמישור א ֵ֥
ונ ָָּֽלח ָּמה ָּ
פ

ַ26וַָֽֽיהי לתשו ַ ָ֣בת ַה ָּשנָּ ה וַ יפ ֵ֥קד ֶבן־ה ַדד ֶאת־א ָּ ִ֑רם וַ יַ ָ֣ ַעל אפ ָּקה
ַלמל ָּח ָּמה עם־יׂש ָּר ָֽאל׃
אתם וַ יַ חנו בנָֽי־יׂש ָּראל
27וב ָ֣ני יׂש ָּראל ָּהת ָּפקדו ו ָּכלכלו וַ ילכו לק ָּר ָּ ִ֑
ת־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
נֶ ג ָּדם כשני חׂשפָ֣י עזים וַ א ָּרם מל ֵ֥או ֶא ָּ
ה־א ַ ָ֣מר יהוָּ ה
אמר ָֽכ ָּ
ל־מ ֶלְך יׂש ָּראל וַ י ֶ
28וַ י ִ֞ ַגש ָ֣איש ָּה ֱאֹלהים וַ יא ֶמר ֶא ֶ ָ֣
ֹלהי ע ָּמָקים ִ֑הוא
־א ֵ֥
יַ ַען א ֶשר ָּאמרו א ָּרם ֱאֹלהי ָּהרים יהוָּ ה ו ָֽלא ֱ
הוָֽה׃
ל־ה ָּהמון ַה ָּגדול ַהזֶ ה ביָּ ֶדך ָֽו ַידע ֶתם ָֽכי־אנֵ֥י י ָּ
ת־כ ֶ
ונָּ ַתתי ֶא ָּ
ַ29וַָֽֽיַ חנו א ֶלה ֵ֥נ ַכח א ֶלה שב ַ ָ֣עת יָּ ִ֑מים וַ י ָ֣הי׀ ַביָ֣ ום ַהשביעי וַ תק ַרב
־א ֶלף ַרגלי ביֵ֥ ום ֶא ָּ ָֽחד׃
ַהמל ָּח ָּמה וַ יַ כו ב ָֽני־יׂש ָּראל ֶאת־א ָּרם מ ָּאה ֶ ֵ֥
31וַ יָּ נסו ַהנו ָּת ֵ֥רים׀ אפ ָּקה ֶאל־ ָּהעיר וַ תפל ַהחו ָּמה ַעל־ ֶעׂשרים ושב ָּ ֵ֥עה
ל־העיר ֶ ֵ֥ח ֶדר ב ָּ ָֽח ֶדר׃
ובן־ה ַ ָ֣דד נָּ ס וַ ֵ֥יָּבא ֶא ָּ
נות ִ֑רים ֶ
ֶא ֶלף איש ַה ָּ

ס

־מל ֵ֥כי
ָֽה־נָ֣א ָּש ַמענו כי ַמלכי בָ֣ית יׂש ָּראל ָֽכי ַ
31וַ יאמ ָ֣רו א ָּליו ע ָּב ָּדיו הנ ָּ
ל־מ ֶלְך
ימה נָּ א ַׂשקים ב ָּמתנינו וַ ח ָּב ָ֣לים בראשנו ונצא ֶא ֶ ָ֣
ֶח ֶסד ִ֑הם נָּ ָׂ֣ש ָּ
אולי י ַחיֶ ֵ֥ה ֶאת־נַ פ ֶ ָֽשך׃
יׂש ָּראל ַ
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ל־מ ֶלְך יׂש ָּראל
32וַ יַ חגרו ַׂשקים ב ָּמתני ֶהם וַ ח ָּב ָ֣לים ב ָּראשי ֶהם וַ יָּ באו ֶא ֶ ָ֣
עודנו ַחי ָּא ֵ֥חי
אמר ַה ֶ ֵ֥
י־נָ֣א נַ פ ִ֑שי וַ י ֶ
וַ ָ֣יאמרו ַעבדך ֶבן־ה ַדד ָּא ַמר ת ָֽח ָּ
ָֽהוא׃
33ו ָּהאנָּ שים ינַ חשו ַוַָֽֽי ַמהרו וַ יַ חל ָ֣טו המ ֶמנו וַ ָֽיאמרו ָּא ָ֣חיך ֶבן־ה ַדד
ל־ה ֶמר ָּכ ָּ ָֽבה׃
אמר ָ֣באו ָּק ִ֑חהו וַ יצא א ָּליו ֶבן־ה ַדד ַוַָֽֽיַ עלהו ַע ַ
וַ י ֶ
34וַ ָ֣יא ֶמר א ָּליו ֶה ָּע ָ֣רים א ֶשר־ ָּ ָֽל ַקח־ ָּאבי מאת ָּאביך ָּאשיב וחוצות
ר־ׂשם ָּאבי ב ָ֣שמרון וַ אני ַבב ָ֣רית א ַשל ֶ ִ֑חךָּ
ָּתׂשים לך ב ַד ֶמ ֶׂשק ַכא ֶש ָּ
וַ יכ ָּרת־לֵ֥ ו ברית ַוַָֽֽי ַשל ָֽחהו׃

ס

35ואיש ֶא ָּחד מב ָ֣ני ַהנביאים ָּא ַמר ֶאל־רעהו בד ַ ֵ֥בר יהָּוה ַה ָ֣כיני ָּ ִ֑נא
וַ י ָּמ ֵ֥אן ָּהאיש ל ַהכ ָֽתו׃
36וַ ָ֣יא ֶמר לו ַ ֵ֚י ַען א ֶשר ָֽלא־ ָּש ַמע ָּת ב ָ֣קול יהוָּ ה הנך הולְך ָֽמאתי והכך
ָּה ַאריִ֑ה וַ י ֶלְך ָֽמ ֶאצלו וַ ימ ָּצ ֵ֥אהו ָּה ַאריה וַ יַ ָֽכהו׃
37וַ ימ ָּצא ָ֣איש ַאחר וַ יא ֶמר ַה ָ֣כיני ָּ ִ֑נא וַ יַ ֵ֥כהו ָּהאיש ַה ֵ֥כה ו ָּפ ָֽצ ַע׃
38וַ י ֶלְך ַהנָּ ביא וַ יַ ע ֵ֥מד ַל ֶמ ֶלְך ַעל־ ַה ָּ ִ֑ד ֶרְך וַ ית ַח ֵ֥פׂש ָּבאפר ַעל־ע ָּינָֽיו׃
39וַ יהי ַה ֶמ ֶלְך עבר והוא ָּצ ַ ָ֣עק ֶאל־ ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך וַ יא ֶמר ַעבדךָ֣ ׀ יָּ ָּ ָ֣צא
אמר שמר
בָ ֶ ָֽק ֶרב־ ַהמל ָּח ָּמה וה ָֽנה־איש ָּסר וַ יָּבא א ַלָ֣י איש וַ י ֶ
ת־ה ָ֣איש ַהזֶ ה אם־ה ָּפקד י ָּפקד ו ָּהי ָּתה נַ פשך ַ ָ֣ת ַחת נַ פשו ֵ֥או
ֶא ָּ
ר־כ ֶסף תש ָֽקול׃
כ ַכ ֶ
אמר א ָּליו ֶ ָֽמ ֶלְך־יׂש ָּראל ֵ֥כן
41וַ י ָ֣הי ַעבדך ע ֵׂ֥שה הנָּ ה וָּ הנָּ ה ו ָ֣הוא א ֶינִ֑נו וַ י ֶ
מש ָּפ ֶטך ַא ָּ ֵ֥תה ָּח ָּ ָֽרצ ָּת׃
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41וַ י ַמהר וַ יָּ ַסר ֶאת־ ָּ ָ֣האפר מעל ע ָּינִ֑יו וַ יַ כר אתו ֶ ָ֣מ ֶלְך יׂש ָּראל ֵ֥כי
ָֽמ ַהנבאים ָֽהוא׃
42וַ ָ֣יא ֶמר א ָּליו ֵ֚כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ַי ַען ש ַ ֵ֥לח ָּת ֶאת־איש־ ֶחרמי מיָּ ִ֑ד ו ָּהי ָּתה
נַ פשך ַ ָ֣ת ַחת נַ פשו ו ַעמך ַ ֵ֥ת ַחת ַע ָֽמו׃
43וַ י ֶלְך ֶ ָֽמ ֶלְך־יׂש ָּראל ַעל־ביתו ַ ָ֣סר וזָּ עִ֑ף וַ יָּבא שמ ָֽרונָּ ה׃

פ

שר
 1 21וַ יהי ַא ַחר ַהד ָּב ָ֣רים ָּהא ֶלה ֶכ ֶרם ָּה ָּיה לנָּ ֵ֥בות ַהיזרעאלי א ֶ ָ֣
ביזר ֶעִ֑אל ֵ֚א ֶצל ה ַיכָ֣ל ַאח ָּאב ֶמ ֶלְך שמ ָֽרון׃
2וַ י ַד ָ֣בר ַאח ָּ ָ֣אב ֶאל־נָּ ָ֣בות׀ לאמר׀ תנָּ ה־לי ֶ ָֽאת־ ַכרמך ָֽויהי־ ָ֣לי לגַ ן־יָּ ָּרק
ָ֣כי הוא ָּקרוב ָ֣א ֶצל ביתי ו ֶאת ָּנה לך ַתח ָּתיו ֶכ ֶרם ָ֣טוב מ ֶ ִ֑מנו ֵ֚אם ָ֣טוב
בעינֶ יך ֶאתנָּ ה־לךֵ֥ ֶכ ֶסף מ ֵ֥חיר ֶזָֽה׃
3וַ ֵ֥יא ֶמר נָּ בות ֶאל־ ַאח ָּ ִ֑אב ָּחלי ָּלה לי ָֽמיהוָּ ה מתתי ֶאת־נַ ח ַ ֵ֥לת אב ַתי
ָּ ָֽלְך׃
ל־ה ָּד ָּבר א ֶשר־ד ֶבָ֣ר א ָּליו נָּ בות
4וַ יָּבא ַאח ָּאב ֶאל־ביתו ַ ָ֣סר וזָּ עף ַע ַ
בותי וַ יש ַכב ַעל־מ ָּטתו
א־א ֵ֥תן לך ֶאת־נַ ח ַלָ֣ת א ָּ ִ֑
אמר ָֽל ֶ
ַהיזרעאלי וַ י ֶ
א־א ַכל ָּ ָֽל ֶחם׃
ת־פ ָּניו ו ָֽל ָּ ֵ֥
וַ יַ ֵ֥סב ֶא ָּ
5וַ ָּת ֵ֥בא א ָּליו אי ֶזָ֣ ֶבל אש ִ֑תו וַ ת ַד ָ֣בר א ָּליו ַמה־זֶ ה רוחךָ֣ ָּס ָּרה ואינך א ֵ֥כל
ָּ ָֽל ֶחם׃
6וַ י ַד ָ֣בר א ֶלי ָּה ָֽכי־א ַדבר ֶאל־נָּ בות ַהיזרעאלי וָּ ָ֣א ַמר לו תנָּ ה־לי
אמר
ם־חפָ֣ץ ַא ָּתה ֶאתנָּ ה־לךֵ֥ ֶכ ֶרם ַתח ָּ ִ֑תיו וַ י ֶ
ֶ ָֽאת־ ַכרמך ב ֶכ ֶסף ֵ֚או א ָּ
ת־כר ָֽמי׃
א־א ֵ֥תן לך ֶא ַ
ָֽל ֶ
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לוכה ַעל־יׂש ָּר ִ֑אל
7וַ תא ֶמר א ָּליו אי ֶזָ֣ ֶבל אשתו ַא ָּתה ַע ָּתה ַתע ֶ ֵׂ֥שה מ ָּ
אלי׃
ת־כ ֶרם נָּ ֵ֥בות ַהיזרע ָֽ
ל־ל ֶחם וי ַ ָ֣טב ל ֶבך אני ֶא ָ֣תן לך ֶא ֶ
קום ֱא ָּכ ֶ
שם ַאח ָּאב וַ ַתחתם בח ָּת ִ֑מו וַ תש ַ ָ֣לח הס ָּפרים
8וַ תכתב ס ָּפרים ב ָ֣
שר בעירו ַהישבים ֶאת־נָּ ָֽבות׃
ל־החרים א ֶ ָ֣
ל־הזקנים ו ֶא ַ ָֽ
ֶא ַ
9וַ תכ ֵ֥תב ַבס ָּפרים לא ִ֑מר ָֽקראו־צום והו ֵ֥שיבו ֶאת־נָּ בות ב ֵ֥ראש ָּה ָּ ָֽעם׃
11והושיבו שנַ ים אנָּ ֵ֥שים ב ָֽני־בליַ ַעל נֶ גדו ויע ָ֣דהו לאמר ב ַ ֵ֥רכ ָּת ֱאֹלהים
יָּמת׃
יאהו וסקלהו ו ָֽ
וָּ ֶ ִ֑מ ֶלְך והוצ ֵ֥
11וַ יַ עׂשו ַאנשי עירו ַהזק ָ֣נים ו ַהחרים א ֶשר ַה ָֽישבים בעירו ַכא ֶשר
יהם׃
ָּשל ָּ ֵ֥חה אלי ֶהם אי ָּ ִ֑ז ֶבל ַכא ֶשר ָּכתוב ַבס ָּפרים א ֶ ֵ֥שר ָּשל ָּחה אל ֶ ָֽ
ָּ 12קראו ִ֑צום וה ֵ֥שיבו ֶאת־נָּ בות ב ֵ֥ראש ָּה ָּ ָֽעם׃
13וַ יָּ באו שני ָּהאנָּ ֵ֥שים ב ָֽני־בליַ ַעל וַ יש ָ֣בו נֶ גדו וַ יעדהו ַאנשי ַהבליַ ַעל
ֶאת־נָּ בות ֶנַֽגֶ ד ָּה ָּעם לאמר ב ַ ֵ֥רְך נָּ בות ֱאֹלהים וָּ ֶ ִ֑מ ֶלְך וַ יצאהו מ ָ֣חוץ
ָּלעיר וַ יסקלֵ֥הו ָּבא ָּבנים וַ יָּ ָֽמת׃
ַ14וַָֽֽישלחו ֶאל־אי ֶזָ֣ ֶבל לא ִ֑מר ס ַ ֵ֥קל נָּ בות וַ יָּ ָֽמת׃
ל־אח ָּאב
אמר איזֶ ֶבל ֶא ַ
ַ15וַָֽֽיהי כש ָ֣מ ַע איזֶ ֶבל ָֽכי־ס ַ ֵ֥קל נָּ בות וַ יָּ ִ֑מת וַ ת ֶ
ת־כ ֶָ֣רם׀ נָּ ָ֣בות ַהיזרעאלי א ֶשר מאן ָּל ֶתת־לךָ֣ ב ֶכ ֶסף ָ֣כי ֵ֥אין
ָ֣קום ִ֞רש ֶא ֶ
־מת׃
נָּ בות ַחי כי ָֽ
ל־כ ֶרם נָּ ֵ֥בות
16וַ יהי כש ֵ֥מ ַע ַאח ָּאב ָ֣כי ָ֣מת נָּ ִ֑בות וַ ָּיָ֣ ַָּֽקם ַאח ָּאב ָּל ֶר ֶדת ֶא ֶ
ַהיזרעאלי לרש ָֽתו׃

ס

17וַ יהי ד ַבר־יהוָּ ה ֶאל־אל ָּ ֵ֥יהו ַהתשבי לא ָֽמר׃
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שר בשמ ִ֑רון הנה ב ֶ ָ֣כ ֶרם
ָ֣ 18קום רד לק ַראת ַאח ָּ ֵ֥אב ֶ ָֽמ ֶלְך־יׂש ָּראל א ֶ ָ֣
נָּ בות א ֶשר־ ָּ ֵ֥י ַַֽרד ָּשם לרש ָֽתו׃
19וד ַבר ָּת א ָּליו לאמר ֵ֚כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ה ָּר ַצח ָּת וגַ ם־יָּ ָּ ִ֑רש ָּת וד ַבר ָּת א ָּליו
ת־דם נָּ בות
לאמר ֵ֚כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה במקום א ֶשר ָּלקקו ַהכ ָּלבים ֶא ַ ָ֣
ם־א ָּתה׃
ת־דמך גַ ָּ ָֽ
יָּ ֹלקו ַהכ ָּלבים ֶא ָּ
21וַ יא ֶמר ַאח ָּאב ֶאל־ ָ֣אליָּ הו ַ ָֽהמ ָּצא ַתני אי ִ֑בי וַ ָ֣יא ֶמר ָּמ ָּצאתי ַ ֵ֚י ַען
הת ַמ ֶכרך ַלע ֵׂ֥שות ָּה ַרע בעי ֵ֥ני יהָּ ָֽוה׃
21הנני מבי א ֶליך ָּר ָּעה וב ַערתי ַאח ֶ ִ֑ריך והכ ַרתי ל ַאח ָּאב ַמש ָ֣תין בקיר
ו ָּע ֵ֥צור ו ָּעזוב ביׂש ָּר ָֽאל׃
22ונָּ ַת ָ֣תי ֶאת־ביתך כבית יָּ ָּרב ָּ ָ֣עם ֶבן־נ ָּבט וכבית ַבע ָּ ָ֣שא ֶבן־אח ָּ ִ֑יה
שר הכ ַעס ָּת ַו ַָֽתחטא ֶאת־יׂש ָּר ָֽאל׃
־ה ַכ ַעס א ֶ ָ֣
ֶאל ַ
23וגַ ם־לאיזֶ ֶבל ד ֶ ֵ֥בר יהָּוה לא ִ֑מר ַהכ ָּלבים יאכלֵ֥ ו ֶאת־אי ֶז ֶבל ב ֵ֥חל
יזר ֶ ָֽעאל׃
ַ 24המת ל ַאח ָּאב ָּבעיר יאכלו ַהכ ָּל ִ֑בים ו ַהמת ַב ָּש ֶדה יאכלו ֵ֥עוף
ַה ָּש ָּ ָֽמים׃
שר הת ַמכר ַלע ֵׂ֥שות ָּה ַרע בעי ָ֣ני יהָּ ִ֑וה
ֵ֚ ַ 25רק ָֽלא־ ָּה ָּיָ֣ה כ ַאח ָּאב א ֶ ָ֣
א ֶשר־ה ַ ֵ֥ס ָּתה אתו א ֶיז ֵֶ֥בל אש ָֽתו׃
שר ָּע ָׂ֣שו ָּה ֱאמרי א ֶשר
26וַ יַ ת ָ֣עב מאד ָּל ֶל ֶכת ַאח ָ֣רי ַהגל ִ֑לים ככל א ֶ ָ֣
הוריש יהוָּ ה מפני ב ֵ֥ני יׂש ָּר ָֽאל׃
ָ֣
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ם־ׂשק
ת־הד ָּברים ָּהא ֶלה וַ יק ַ ָ֣רע בגָּ ָּדיו וַ ָּי ֶָֽׂש ַ ֵ֥
27וַ יהי כשמ ַע ַאח ָּאב ֶא ַ
ַעל־ב ָּׂשרו וַ יָּ ִ֑צום וַ יש ַכָ֣ב ַב ָּשק וַ י ַהלְך ַ ָֽאט׃

ס

אמר׃
ַ28וַָֽֽיהי ד ַבר־יהוָּ ה ֶאל־אל ָּיֵ֥הו ַהתשבי ל ָֽ
א־אבי ָּ ָֽה ָּר ָּעה
ָֽ 29ה ָּראי ָּת ָֽכי־נכ ַ ֵ֥נע ַאח ָּאב מל ָּפ ָּ ִ֑ני יַ ַען ָֽכי־נכ ַנָ֣ע מ ָּפנַ י ָֽל ָּ
יתו׃
יָּמיו בימָ֣י בנו ָּא ֵ֥ביא ָּה ָּר ָּעה ַעל־ב ָֽ
ב ָּ
ובין יׂש ָּר ָֽאל׃
1 22וַ ישבו ָּשֹלָ֣ ש ָּשנִ֑ים ֵ֚אין מל ָּח ָּמה ֵ֥בין א ָּרם ֵ֥

פ

2וַ יהי ַב ָּש ָּ ָ֣נה ַהשלי ִ֑שית וַ יַֽ ֶרד יהו ָּש ָּ ֵ֥פט ֶ ָֽמ ֶלְך־יהו ָּדה ֶאל־ ֶ ֵ֥מ ֶלְך יׂש ָּר ָֽאל׃
3וַ יא ֶמר ֶ ָֽמ ֶלְך־יׂש ָּראל ֶאל־ע ָּב ָּדיו ַהי ַדע ֶתם ָֽכי־ ָּלנו ָּר ָ֣מת גל ָּ ִ֑עד וַ א ַנָ֣חנו
ַמחשים מ ַ ָ֣ק ַחת א ָּתּה מ ַיד ֶ ֵ֥מ ֶלְך א ָּ ָֽרם׃
אמר
4וַ יא ֶמר ֶאל־י ָ֣הו ָּש ָּפט הת ֵ֥לְך אתי ַלמל ָּח ָּמה ָּר ָ֣מת גל ָּ ִ֑עד וַ י ֶ
סוסיך׃
סוסי כ ֶ ָֽ
ל־מ ֶלְך יׂש ָּראל ָּכמוני ָּכמוך כ ַע ֵ֥מי כ ַע ֶמך כ ַ ֵ֥
וש ָּפט ֶא ֶ ָ֣
י ָֽה ָּ
הוָֽה׃
5וַ ֵ֥יא ֶמר יהו ָּש ָּפט ֶאל־ ֶ ָ֣מ ֶלְך יׂש ָּר ִ֑אל ד ָּרש ָּ־נֵ֥א ַכיום ֶאת־ד ַ ֵ֥בר י ָּ
אמר אל ֶהם
־הנביאים כ ַאר ַבָ֣ע מ ָ֣אות איש וַ ָ֣י ֶ
6וַ יקבץ ֶ ָֽמ ֶלְך־יׂש ָּר ֵ֥אל ֶ ָֽאת ַ
ם־אח ָּ ִ֑דל וַ יאמ ָ֣רו עלה וי ֵ֥תן אד ָּני
ל־ר ֵ֥מת גל ָּעד ַלמל ָּח ָּמה א ֶ
ַהא ִ֞לְך ַע ָּ
ב ַיֵ֥ד ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
אותו׃
7וַ יא ֶמר י ָ֣הו ָּש ָּפט ַהאין ֵ֥פה נָּ ביא ַליהָּוה ִ֑עוד ונדר ָּשה מ ָֽ
יש־א ָּחד לדרש ֶאת־יהוָּ ה
ֶ
8וַ ָ֣יא ֶמר ֶ ָֽמ ֶלְך־יׂש ָּר ָ֣אל׀ ֶ ָֽאל־יהו ָּש ָּפט ָ֣עוד א
ם־רע מ ָּיכיהו
מאתו וַ אנָ֣י ׂשנאתיו כי ָֽלא־יתנַ בא ָּע ַ ֵ֥לי טוב ָ֣כי א ָּ
אמר ַה ֶמ ֶלְך ָֽכן׃
וש ָּפט ַאל־י ַ ֵ֥
אמר י ָ֣ה ָּ
ֶבן־ימ ָּלִ֑ה וַ י ֶ
9וַ יק ָּרא ֶ ָ֣מ ֶלְך יׂש ָּראל ֶאל־ ָּסריס ֶא ָּ ִ֑חד וַ יא ֶמר ַמה ָּרה מי ָּ ֵ֥כיהו ֶבן־ימ ָּ ָֽלה׃
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11ו ֶ ָ֣מ ֶלְך יׂש ָּראל ָֽויהו ָּש ָּ ָ֣פט ֶ ָֽמ ֶלְך־יהו ָּדה ישבים איש ַעל־כסאו מל ָּבשים
יהם׃
ל־הנביאים ָֽמתנַ באים לפנ ֶ ָֽ
בגָּ דים בג ֶרן ֶפ ַתח ַ ָ֣ש ַער שמ ִ֑רון ו ָּכ ַ
11וַ ַ ֵ֥י ַעׂש לו צדק ָּ ֵ֥יה ֶ ָֽבן־כנַ ע ָּנה ַקר ָ֣ני ַבר ֶ ִ֑זל וַ יא ֶמר ָֽכה־ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה בא ֶלה
ד־כל ָּ ָֽתם׃
תנַ ַ ֵ֥גח ֶאת־א ָּרם ַע ַ
12ו ָּכל־ ַהנבאים נב ֵ֥אים כן לא ִ֑מר ע ִ֞לה ָּרמת גל ָּעד ו ַהצ ַלח ונָּ ַ ֵ֥תן יהָּוה
ב ַיֵ֥ד ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
13ו ַה ַמל ִָּ֞אְך א ֶשר־ ָּה ַ ָ֣לְך׀ לק ָ֣רא מי ָּכיהו ד ֶבר א ָּליו לאמר הנה־ ִ֞ ָּנא דברי
י־נָ֣א ד ָּבריך כד ַבר ַא ַ ֵ֥חד מ ֶהם
ל־ה ֶ ִ֑מ ֶלְך י ָֽה ָּ
ה־א ָּ ֵ֥חד טוב ֶא ַ
ַהנביאים ֶ ָֽפ ֶ
וד ַ ֵ֥בר ָּת ָֽטוב׃
14וַ יא ֶמר מי ָּ ִ֑כיהו ַחי־יהוָּ ה כי ֶאת־א ֶשר יא ַמר יהָּוה א ַלי א ֵ֥תו א ַד ָֽבר׃
ל־ר ֵ֥מת גל ָּעד
15וַ יָּ בוא ֶאל־ ַה ֶמ ֶלְך וַ יא ֶמר ַה ֶמ ֶלְך א ָּליו מי ָּכיהו הנ ִ֞לְך ֶא ָּ
הוה ב ַיֵ֥ד ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
אמר א ָּליו עלָ֣ה ו ַהצ ַלח ונָּ ַ ֵ֥תן י ָּ
ַלמל ָּח ָּמה אם־נֶ ח ָּ ִ֑דל וַ י ֶ
16וַ יא ֶמר א ָּליו ַה ֶמ ֶלְך ַעד־ ַכ ֶ ֵ֥מה פ ָּעמים א ָ֣ני ַמשב ֶ ִ֑עך א ֶשר ָֽלא־ת ַד ֵ֥בר
הוָֽה׃
־א ֶמת ב ֵ֥שם י ָּ
א ַלי ַרק ֱ
־ה ָּהרים ַכצאן א ֶ ֵ֥שר
ת־כל־יׂש ָּראל נפ ָ֣צים ֶאל ֶ
17וַ יא ֶמר ָּראיתי ֶא ָּ
אמר יהוָּ ה ָֽלא־אדנָ֣ים ָּלא ֶלה יָּ ֵ֥שובו איש־לביתו
ין־ל ֶהם ר ֶעִ֑ה וַ י ֶ
א ָּ
ב ָּש ָֽלום׃
18וַ ֵ֥יא ֶמר ֶ ָֽמ ֶלְך־יׂש ָּראל ֶאל־יהו ָּש ָּ ִ֑פט הלוא ָּא ַ ָ֣מרתי א ֶליך ָֽלוא־יתנַ ֵ֥בא
ם־רע׃
ָּע ַלי טוב ֵ֥כי א ָּ ָֽ
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שב ַעל־כסאו
הוִ֑ה ָּראיתי ֶאת־יהוָּ ה י ָ֣
19וַ יא ֶמר ָּלכן ש ַ ָ֣מע ד ַבר־י ָּ
אלו׃
ו ָּכל־צ ָּבא ַה ָּש ַמים ע ָ֣מד ָּע ָּליו מימינו ומשמ ָֽ
אמר זֶ ה
21וַ ָ֣יא ֶמר יהוָּ ה מי י ַפ ֶתה ֶאת־ ַאח ָּאב ויַ ַעל ויפל ב ָּר ָ֣מת גל ָּ ִ֑עד וַ י ֶ
בכה ו ֶזֵ֥ה אמר ב ָֽכה׃
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׃
אמר ת ַפ ֶתה
יאיו וַ י ֶ
22וַ יא ֶמר אצא ו ָּהייתי ָ֣רו ַח ֶש ֶקר בפי ָּכל־נב ָּ ִ֑
ה־כן׃
ם־תוכל צא וַ עׂש ָֽ
ָּ
וגַ
23ו ַע ָּתה הנה נָּ ַתן יהוָּ ה ָ֣רו ַח ֶש ֶקר בפי ָּכל־נבי ֶ ָ֣איך ִ֑א ֶלה ַ ָֽויהוָּ ה ד ֶ ֵ֥בר
ָּע ֶליך ָּר ָּ ָֽעה׃
24וַ יגַ ש צדק ָּיָ֣הו ֶ ָֽבן־כנַ ענָּ ה וַ יַ ֶ ֵ֥כה ֶאת־מי ָּכיהו ַעל־ ַה ֶ ִ֑לחי וַ יא ֶמר אי־זֶ ה
אותְך ׃
הוה מאתי ל ַד ֵ֥בר ָּ ָֽ
ָּע ַבר ָֽר ַוח־י ָּ
25וַ ָ֣יא ֶמר מי ָּכיהו הנךֵ֥ ר ֶאה ַביָ֣ ום ַה ִ֑הוא א ֶ ֵ֥שר ָּתבא ֶ ֵ֥ח ֶדר ב ֶח ֶדר
לה ָּח ָֽבה׃
ר־ה ִ֑עיר
ל־א ָ֣מן ַׂש ָּ
יכיהו וַ השיבהו ֶא ָּ
26וַ יא ֶמר ֶ ָ֣מ ֶלְך יׂש ָּראל ַ ֵ֚קח ֶאת־מ ָּ
ן־ה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
ל־יואש ֶב ַ
ו ֶא ָּ
ת־זה בָ֣ית ַה ֶכ ִֶ֑לא ו ַהאכילהו ֶל ֶחם
27ו ָּא ַמר ָּת ֵ֚כה ָּא ַ ָ֣מר ַה ֶמ ֶלְך ֵׂ֥שימו ֶא ֶ
ומים ַל ַחץ ַעד ב ֵ֥אי ב ָּש ָֽלום׃
ַל ַחץ ַ ָ֣
אמר
28וַ ָ֣יא ֶמר מי ָּכיהו אם־שוב ָּתשוב ב ָּשלום ָֽלא־ד ֶ ֵ֥בר יהָּוה ִ֑בי וַ י ֶ
שמעו ַע ֵ֥מים כ ָּ ָֽלם׃
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הודה ָּר ֵ֥מת גל ָּ ָֽעד׃
29וַ ַי ַעל ֶ ָֽמ ֶלְך־יׂש ָּראל ויהו ָּש ָּ ֵ֥פט ֶ ָֽמ ֶלְך־י ָּ
31וַ יא ֶמר ֶמ ֶלְך יׂש ָּראל ֶאל־יהו ָּש ָּפט הת ַחפׂש וָּ ָ֣בא ַבמל ָּח ָּמה ו ַא ָּתה
ל ַ ָ֣בש בגָּ ֶ ִ֑דיך וַ ית ַחפׂש ֶ ָ֣מ ֶלְך יׂש ָּראל וַ יָּבוא ַבמל ָּח ָּ ָֽמה׃
31ו ֶ ָ֣מ ֶלְך א ָּרם צָּ ָ֣וה ֶאת־ ָּׂשרי ָּה ֶר ֶכב א ֶשר־לו שֹלשים ושנַ ים לאמר ֵ֚לא
ת־מ ֶלְך יׂש ָּראל ל ַב ָֽדו׃
ם־א ֶ ֵ֥
ת־קטן ו ֶאת־גָּ ִ֑דול כי ָֽא ֶ
ת ָּלָ֣חמו ֶא ָּ
32וַ יהי כראות ָּׂשרי ָּה ֶר ֶכב ֶאת־יהו ָּש ָּפט וה ָּמה ָּ ָֽאמרו ַ ָ֣אְך ֶ ָֽמ ֶלְך־יׂש ָּר ָ֣אל
הוש ָּ ָֽפט׃
הוא וַ יָּ ֵ֥סרו ָּע ָּליו לה ָּל ִ֑חם וַ יז ַעק י ָּ
33וַ יהי כראות ָּׂש ָ֣רי ָּה ֶר ֶכב ָֽכי־לא־ ֶ ֵ֥מ ֶלְך יׂש ָּראל ִ֑הוא וַ יָּ שובו מ ַאח ָּ ָֽריו׃
34ואיש ָּמ ַשְך ַב ֶק ֶשת לתמו וַ יַ ֶכה ֶאת־ ֶ ָ֣מ ֶלְך יׂש ָּראל ֵ֥בין ַהד ָּבָקים ו ָ֣בין
ן־ה ַמח ֶנה ֵ֥כי ָּה ֳח ָֽליתי׃
יאני מ ַ ָֽ
ַהשר ָּ ִ֑יַֽן וַ ָ֣יא ֶמר ל ַר ָּכבו ה ֵ֥פְך יָּ דך והוצ ֵ֥
35וַ ַתע ֶלה ַהמל ָּח ָּמה ַביָ֣ ום ַההוא ו ַה ֶמ ֶלְך ָּה ָּיה ָּמ ֳע ָּמד ַב ֶמר ָּכ ָּבה ָ֣נ ַכח
ל־חיק ָּה ָּ ָֽר ֶכב׃
ם־ה ַמ ָּכה ֶא ֵ֥
א ָּ ִ֑רם וַ ָּי ָָּ֣מת ָּב ֶע ֶרב וַ י ֵֶ֥צק ַ ָֽד ַ
אמר ֵ֥איש ֶאל־עירו ו ֵ֥איש
36וַ יַ עבר ָּהרנָּ ה ַ ָֽב ַמחנֶ ה כ ֵ֥בא ַה ֶש ֶמש ל ִ֑
־אר ָֽצו׃
ֶאל ַ
ת־ה ֶמ ֶלְך בשמ ָֽרון׃
37וַ ָּי ָָּ֣מת ַה ֶמ ֶלְך וַ יָּבוא שמ ִ֑רון וַ יקב ֵ֥רו ֶא ַ
ת־דמו
ת־ה ֶר ֶכב ַעָ֣ל׀ בר ַכָ֣ת שמרון וַ יָּ ֹלקו ַהכ ָּלבים ֶא ָּ
38וַ ישטף ֶא ָּ
הוה א ֶ ֵ֥שר ד ָֽבר׃
ו ַהזנות ָּר ָּ ִ֑חצו כד ַ ֵ֥בר י ָּ
שר ָּבנָּ ה ו ָּכל־ ֶה ָּערים
שר ָּע ָּׂשה ובית ַהשן א ֶ ָ֣
39ויֶ ֶתר דברי ַאח ָּאב ו ָּכל־א ֶ ָ֣
־הם כתובים ַעל־ס ֶפר דב ֵ֥רי ַהיָּ מים ל ַמל ֵ֥כי יׂש ָּר ָֽאל׃
שר ָּב ָּ ִ֑נה ה ָֽלוא ָ֣
א ֶ ָ֣
41וַ יש ַ ֵ֥כב ַאח ָּאב עם־אב ָּ ִ֑תיו וַ ימֹלְך א ַחז ָּ ֵ֥יהו בנו ַתח ָּ ָֽתיו׃

882

פ

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

הודה בש ַנָ֣ת ַאר ַבע ל ַאח ָּאב ֶ ֵ֥מ ֶלְך
ן־א ָּסא ָּמ ַלְך ַעל־י ָּ ִ֑
וש ָּפט ֶב ָּ
יה ָּ
41ו ָֽ
יׂש ָּר ָֽאל׃
42יהו ָּש ָּפט ֶבן־שֹלשים ו ָּחמש ָּשנָּ ה ב ָּמלכו ו ֶעׂשרים ו ָּחמש ָּשנָּ ה ָּמ ַלְך
שם אמו עזו ָּבה ַבת־של ָֽחי׃
ירוש ָּ ִ֑לם ו ָ֣
ב ָּ
הוָֽה׃
־סר מ ֶ ִ֑מנו ַלע ֵׂ֥שות ַהיָּ ָּשר בעינֵ֥י י ָּ
43וַ י ֶלְך ב ָּכל־ ֶד ֶרְך ָּא ָּ ֵ֥סא ָּאביו לא ָּ ָ֣
ֵ֥ ַ 44אְך ַה ָּבמות ָֽלא־ ָּ ִ֑סרו ֵ֥עוד ָּה ָּעם מזַ ב ֵ֥חים וָֽ מ ַקטרים ַב ָּב ָֽמות׃
45וַ יַ ש ֵ֥לם יהו ָּש ָּפט עם־ ֶ ֵ֥מ ֶלְך יׂש ָּר ָֽאל׃
א־הם
שר נל ָּ ִ֑חם ה ָֽל ָ֣
46ויֶ ֶתר דברי יהו ָּש ָּפט וגבו ָּר ֵ֥תו א ֶשר־ ָּע ָּׂשה וַ א ֶ ָ֣
הודה׃
כתובים ַעל־ס ֶפר דב ֵ֥רי ַהיָּ מים ל ַמל ֵ֥כי י ָּ ָֽ
שר נש ַאר בימי ָּא ָּ ָ֣סא ָּא ִ֑ביו בער מן־ ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
47ויֶ ֶתר ַה ָּקדש א ֶ ָ֣
48ו ֶ ֵ֥מ ֶלְך אין ֶב ֱאדום נ ָּ ֵ֥צב ֶ ָֽמ ֶלְך׃
49יהו ָּש ָּפט ָּע ָּׂשר ֳאניות ַתרשיש ָּל ֶל ֶכת אופ ָּירה ַלזָּ ָּהב ו ָ֣לא ָּה ָּלְִ֑ך
ָֽכי־נשב ֵ֥רה ֳאניות ב ֶעציֵ֥ ון ָּ ָֽג ֶבר׃
וש ָּפט ילכו ע ָּב ַדי עם־ע ָּב ֶדיך
ן־אח ָּאב ֶאל־י ָ֣ה ָּ
ָּ 51אז ָּא ִַ֞מר א ַחז ָּיהו ֶב ַ
הוש ָּ ָֽפט׃
ָּב ֳאניִ֑ ות ו ֵ֥לא ָּא ָּבה י ָּ
51וַ יש ַכב י ָֽהו ָּש ָּפט עם־אב ָּתיו וַ י ָּקבר עם־אב ָּתיו בעיר ָּדוָ֣ד ָּא ִ֑ביו וַ ימֹלְך
הורם בנו ַתח ָּ ָֽתיו׃
י ָּ ֵ֥

ס

52א ַחז ָּיָ֣הו ֶבן־ ַאח ָּאב ָּמ ַלְך ַעל־יׂש ָּראל ב ָ֣שמרון בשנַ ת ש ַבָ֣ע ֶעׂשרה
הודה וַ ימֹלֵ֥ ְך ַעל־יׂש ָּראל שנָּ ָּ ָֽתים׃
יהוש ָּפט ֶ ָ֣מ ֶלְך י ָּ ִ֑
ל ָּ
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53וַ ַ ֵ֥י ַעׂש ָּה ַרע בעי ָ֣ני יהָּ ִ֑וה וַ י ֶלְך ב ֶד ֶרְך ָּאביו וב ֶ ָ֣ד ֶרְך אמו וב ֶד ֶרְך יָּ ָּרב ָּעָ֣ם
ֶבן־נ ָּבט א ֶ ֵ֥שר ֶה ֱחטיא ֶאת־יׂש ָּר ָֽאל׃
ֹלהי יׂש ָּראל כ ֵ֥כל
ַ54וַָֽֽיַ עבד ֶאת־ ַה ַב ַעל וַ ָֽיש ַתחֶוה לִ֑ ו וַ יַ כעס ֶאת־יהוָּ ה ֱא ָ֣
ר־ע ָּׂשה ָּא ָֽביו׃
א ֶש ָּ
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