מלכים ב REGES II
1 1וַ יפ ַשע מו ָּאב ביׂש ָּראל ַאחרי ֵ֥מות ַאח ָּ ָֽאב׃
2וַ יפל א ַחזיָּ ה ב ַ ָ֣עד ַהש ָּב ָּכה ַבעליָּ תו א ֶ ֵ֥שר בשמרון וַ יָּ ִ֑ ַחל וַ יש ַ ָ֣לח
אמר אל ֶהם ל ָ֣כו דרשו ב ַב ַעל זבוב ֱאֹל ָ֣הי ֶעקרון
ַמל ָּאכים וַ י ֶ
אם־ ֶאח ֶיה מ ֳח ֵ֥לי ֶזָֽה׃

ס

3ו ַמל ַ ָ֣אְך יהוָּ ה ד ֶבר ֶאל־אל ָּיָ֣ה ַהתשבי ָ֣קום עלה לק ַראת ַמלא ָ֣כי
ין־אֹלהים ביׂש ָּראל ַא ֶתם ָֽהלכים
ֶ ָֽמ ֶלְך־שמ ִ֑רון ו ַד ָ֣בר אל ֶהם ַ ָֽהמבלי א ֱ
לדרש ב ַ ֵ֥ב ַעל זבוב ֱאֹל ֵ֥הי ֶעק ָֽרון׃
4ו ָּלכן ָֽכה־ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ַהמ ִָּ֞טה א ֶשר־ ָּע ֵ֥לי ָּת ָּשם ָֽלא־ת ֵ֥רד מ ֶמנָּ ה ָ֣כי ָ֣מות
ָּת ִ֑מות וַ י ֶלְך אל ָּ ָֽיה׃
5וַ יָּ ֵ֥שובו ַה ַמל ָּאכים א ָּ ִ֑ליו וַ ֵ֥יא ֶמר אלי ֶהם ַמה־ ֶ ֵ֥זה ַשב ֶ ָֽתם׃
6וַ יאמרו א ָּליו ָ֣איש׀ ָּע ָּ ָ֣לה לק ָּראתנו וַ ָ֣יא ֶמר אלינו ל ָ֣כו שובו
ר־ש ַלָ֣ח ֶאת ֶכם וד ַבר ֶ ָ֣תם א ָּליו ֵ֚כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ַ ָֽהמבלי
ֶאל־ ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך א ֶש ָּ
ֹלהי ֶעק ִ֑רון ָּלכן
ין־אֹלהים ביׂש ָּראל ַא ָּ ָ֣תה של ַח לדרש ב ַ ֵ֥ב ַעל זבוב ֱא ָ֣
א ֱ
י־מות ָּת ָֽמות׃
ית ָּשם ָֽלא־ת ֵ֥רד מ ֶמנָּ ה ָֽכ ֵ֥
ר־ע ֵ֥ל ָּ
ַהמ ִָּ֞טה א ֶש ָּ
7וַ י ַד ָ֣בר אל ֶהם ֶ ֵ֚מה מש ַ ָ֣פט ָּהאיש א ֶ ֵ֥שר ָּע ָּלה לק ַראת ֶ ִ֑כם וַ י ַד ָ֣בר אלי ֶכם
־הד ָּברים ָּה ָֽא ֶלה׃
ֶאת ַ
8וַ יאמ ָ֣רו א ָּליו ֵ֚איש ַ ָ֣ב ַעל ׂש ָּער ואזֵ֥ ור עור ָּאזָ֣ ור ב ָּמת ָּ ִ֑ניו וַ יא ַמר אל ָּ ֵ֥יה
ַהתשבי ָֽהוא׃
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ל־ראש
9וַ יש ַ ֵ֥לח א ָּליו ַׂשר־חמשים וַ חמ ָּ ִ֑שיו וַ ַיָ֣ ַעל א ָּליו והנה ישב ַע ָ֣
ָּה ָּהר וַ י ַדבָ֣ר א ָּליו ֵ֚איש ָּ ָֽה ֱאֹלהים ַה ֶ ֵ֥מ ֶלְך ד ֶבר ָֽר ָּדה׃
11וַ יַ ע ֶ ָ֣נה אליָּ הו וַ י ַדבר ֶאל־ ַ ָׂ֣שר ַהחמשים ואם־איש ֱאֹלהים ָּאני ת ֶרד
ן־ה ָּש ַמים
אכל אתך ו ֶאת־חמ ֶ ִ֑שיך וַ ת ֶרד אש מ ַ
ן־ה ָּש ַמים ות ַ ֵ֥
אש מ ַ
אכל אתו ו ֶאת־חמ ָּ ָֽשיו׃
וַ ֵ֥ת ַ
11וַ יָּ ָּשב וַ יש ַ ֵ֥לח א ָּליו ַׂשר־חמ ֵ֥שים ַאחר וַ חמ ָּ ִ֑שיו וַ יַ ַען וַ י ַדבָ֣ר א ָּליו ֵ֚איש
ה־א ַ ֵ֥מר ַה ֶמ ֶלְך מה ָּ ֵ֥רה ָֽר ָּדה׃
ָּה ֱאֹלהים ָֽכ ָּ
יהם אם־איש ָּ ָֽה ֱאֹלהים ָּאני ת ֶרד אש
12וַ ַיָ֣ ַען אליָּ ה וַ י ַד ָ֣בר אל ֶ
ן־ה ָּש ַמים
ש־אֹלהים מ ַ
שיך וַ ת ֶרד א ֱ
אכל אתך ו ֶאת־חמ ֶ ִ֑
ן־ה ָּש ַמים ות ַ ֵ֥
מ ַ
אכל אתו ו ֶאת־חמ ָּ ָֽשיו׃
וַ ֵ֥ת ַ
ר־החמשים
13וַ יָּ ָּשב וַ יש ַלח ַׂשר־חמ ֵ֥שים שלשים וַ חמ ָּ ִ֑שיו וַ יַ ַעל וַ יָּבא ַׂש ַ
ַהשלישי וַ יכ ַ ֵ֥רע ַעל־בר ָּכָ֣יו׀ ל ֶ ָ֣נַֽגֶ ד אליָּ הו וַ ית ַחנַֽן א ָּליו וַ י ַדבָ֣ר א ָּליו
ר־נָ֣א נַ פשי ונֶ ֶפש ע ָּב ֶ ֵ֥דיךָֽ א ֶלה חמשים בע ֶינָֽיך׃
ֵ֚איש ָּ ָֽה ֱאֹלהים ָֽת ַיק ָּ
14הנה ָּיַֽר ָּדה אש מן־ ַה ָּש ַמים וַ תא ַכל ֶאת־ש ִ֞ני ָּׂשרי ַהחמשים
ָּהראשנים ו ֶאת־חמשי ֶ ִ֑הם ו ַע ָּתה תיָ ַ ֵ֥קר נַ פשי בע ֶינָֽיך׃

ס

15וַ י ַד ִ֞בר ַמל ַאְך יהוָּ ה ֶאל־ ָ֣אליָּ הו ָ֣רד אותו ַאל־ת ָּירא מ ָּפ ָּנִ֑יו וַ ָּי ַָּֽקם וַ ֵ֥י ֶַֽרד
ל־ה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
אותו ֶא ַ
16וַ י ַדבר א ָּליו ָֽכה־ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה יַ ַען א ֶשר־ ָּש ַ ָ֣לח ָּת ַמל ָּאכים לדרש ב ַ ָ֣ב ַעל
ין־אֹלהים ביׂש ָּראל לדרש בד ָּב ִ֑רו ָּלכן
זבוב ֱאֹל ָ֣הי ֶעקרון ַ ָֽהמבלי א ֱ
י־מות ָּת ָֽמות׃
ית ָּשם ָֽלא־ת ֵ֥רד מ ֶמנָּ ה ָֽכ ֵ֥
ר־ע ֵ֥ל ָּ
ַהמ ִָּ֞טה א ֶש ָּ
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הורם ַתח ָּתיו
17וַ יָּ ָּמת כד ַ ֵ֥בר יהָּ ָ֣וה׀ א ֶשר־ד ֶ ָ֣בר אליָּ הו וַ ימֹלְך י ָּ

פ

בש ַנָ֣ת

א־היָּ ה לו ָֽבן׃
הודה כי ָֽל ָּ ֵ֥
הוש ָּפט ֶ ָ֣מ ֶלְך י ָּ ִ֑
יהורם ֶבן־י ָּ
ש ַתים ל ָּ ֵ֥
וא־ה ָּמה כתובים ַעל־ס ֶפר דב ֵ֥רי
ָ֣
שר ָּע ָּ ִׂ֑שה ה ָֽל
18ו ֶי ֶתר דב ֵ֥רי א ַחזיָּ הו א ֶ ָ֣
ַהיָּ מים ל ַמל ֵ֥כי יׂש ָּר ָֽאל׃

פ

1 2וַ יהי ב ַהעלות יהוָּ ה ֶאת־ ָ֣אליָּ הו ַ ָֽבס ָּע ָּרה ַה ָּש ָּ ִ֑מים וַ י ֶלְך אל ָּיהו
ן־הגל ָּ ָֽגל׃
וֶ ֱאלי ָּשע מ ַ
2וַ יא ֶמר אליָּ הו ֶאל־ ֱאלי ָּשע ָֽשב־ ָּ ָ֣נא פה כי יהוָּ ה ש ָּל ַ ָ֣חני ַעד־ ָֽבית־אל
־אל׃
ם־א ֶעז ֶ ִ֑בךָּ וַ ירדו ָֽבית ָֽ
הוה ו ָֽחי־נַ פשך א ֶ
אמר ֱאלי ָּשע ַחי־י ָּ ֵ֥
וַ ָ֣י ֶ
ישע וַ יאמ ָ֣רו א ָּליו היָּ ַדע ָּת
ל־אל ָּ
3וַ יצאו ב ָֽני־ ַהנבי ֵ֥אים א ֶשר־ ָֽבית־אל ֶא ֱ
אמר גַ ם־אנֵ֥י יָּ ַדעתי
אשך וַ י ֶ
הוה ֹל ֵָ֥ק ַח ֶאת־אד ֶניך מ ַעָ֣ל ר ֶ ִ֑
ָ֣כי ַהיום י ָּ
ֶה ֱח ָֽשו׃
אמר
ב־נָ֣א פה כי יהוָּ ה ש ָּל ַ ָ֣חני יריחו וַ י ֶ
4וַ יא ֶמר לו אליָּ הו ֱאלי ָּ ָ֣שע׀ ָֽש ָּ
יחו׃
ם־א ֶעז ֶבִ֑ךָּ וַ יָּבאו יר ָֽ
הוֵ֥ה ו ָֽחי־נַ פשך א ֶ
ַחי־י ָּ
5וַ יגשו ב ָֽני־ ַהנבי ֵ֥אים א ֶשר־ ָֽביריחו ֶאל־ ֱאלי ָּשע וַ יאמ ָ֣רו א ָּליו היָּ ַדע ָּת
אמר גַ ם־א ֵ֥ני יָּ ַדעתי
שך וַ י ֶ
הוה ֹל ֵָ֥ק ַח ֶאת־אד ֶניך מ ַ ָ֣על רא ֶ ִ֑
ָ֣כי ַהיום י ָּ
ֶה ֱח ָֽשו׃
6וַ יא ֶמר לו אליָּ הו ָֽשב־ ָּ ָ֣נא פה כי יהוָּ ה ש ָּל ַ ָ֣חני ַהיַ רדנָּ ה וַ יא ֶמר
יהם׃
ם־א ֶעז ֶ ִ֑בךָּ וַ ילכו שנ ֶ ָֽ
הוה ו ָֽחי־נַ פשך א ֶ
ַחי־י ָּ ֵ֥
7וַ חמשים איש מבני ַהנביאים ָּ ָֽהלכו וַ יַ ַעמ ֵ֥דו מ ֶנַֽגֶ ד מ ָּר ִ֑חוק ושנ ֶיהם
־היַ ר ָֽדן׃
ָּעמ ֵ֥דו ַעל ַ
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8וַ י ַקח אליָּ הו ֶאת־ ַא ַדרתו וַ יגֹלם וַ יַ ֶ ָ֣כה ֶאת־ ַה ַמים וַ י ָּחצו ָ֣הנָּ ה וָּ ִ֑הנָּ ה
וַ יַ ַעב ֵ֥רו שנ ֶיהם ֶב ָּח ָּר ָּ ָֽבה׃
ה־לְך ב ֶט ֶרם
ישע ש ַאל ָּ ָ֣מה ֶ ָֽא ֱע ֶׂש ָּ
ל־אל ָּ
9וַ י ָ֣הי כ ָּעב ָּרם ואליָּ הו ָּא ַמר ֶא ֱ
ישע ָֽויהי ָּ־נא ָֽפי־ש ַנֵַֽ֥ים ברוחך א ָּ ָֽלי׃
אמר ֱאל ָּ
ֶא ָּל ַ ָָ֣קח מע ָּ ִ֑מְך וַ ָ֣י ֶ
11וַ יא ֶמר הק ָ֣שי ָּת לש ִ֑אול אם־תר ֶאה אתי ל ָּקח ָֽמא ָּתְך י ָֽהי־לךָ֣ כן
ם־אין ֵ֥לא יה ֶיָֽה׃
וא ַ
11וַ יהי ָ֣ה ָּמה הלכים ָּהלוְך ו ַדבר והנה ֶ ָֽר ֶכב־אש ו ָ֣סוסי אש וַ יַ פרדו בָ֣ין
יהם וַ יַ ַעל ָ֣אליָּ הו ַ ָֽבס ָּע ָּרה ַה ָּש ָּ ָֽמים׃
שנ ֶ ִ֑
ופ ָּר ָּשיו ו ֵ֥לא
12וֶ ֱאלי ָּ ָ֣שע ר ֶאה והוא מ ַצעק ָּא ָ֣בי׀ ָּאבי ֶר ֶכב יׂש ָּראל ָּ ָ֣
ָּר ָּאהו ִ֑עוד ַוַָֽֽיַ חזק בבגָּ ָּדיו וַ יק ָּרעם לש ַנֵַֽ֥ים ק ָּר ָֽעים׃
13וַ יָּ ֶרם ֶאת־ ַא ֶ ָ֣ד ֶרת אליָּ הו א ֶ ֵ֥שר נָּ פ ָּלה מ ָּע ָּ ִ֑ליו וַ יָּ ֵ֥ ָּשב ַוַָֽֽיַ עמד ַעל־ׂש ַ ֵ֥פת
ַהיַ ר ָֽדן׃
אמר
14וַ י ַקח ֶאת־ ַא ֶד ֶרת אליָּ הו א ֶשר־נָּ פ ָּלה ָֽמ ָּע ָּליו וַ יַ ֶ ָ֣כה ֶאת־ ַה ַמים וַ י ַ
ת־ה ַמים וַ י ָָּֽחצו ָ֣הנָּ ה וָּ הנָּ ה
ף־הוא׀ וַ יַ ֶכָ֣ה ֶא ַ
ֹלהי אל ָּיִ֑הו ַא ָ֣
הוה ֱא ָ֣
ַאיה י ָּ
ישע׃
ַוַָֽֽיַ עבר ֱאל ָּ ָֽ
ר־ביריחו מנֶ גֶ ד וַ ָ֣יאמרו ָּנ ָּחה ֵ֥ר ַוח אל ָּיהו
ָֽי־הנביאים א ֶש ָֽ
15וַ יראהו בנ ַ
ישע וַ יָּבאו לק ָּראתו וַ יש ַתחוו־לו ָּ ָֽאר ָּצה׃
ל־אל ָּ ִ֑
ַע ֱ
16וַ יאמ ָ֣רו א ָּליו הנה־ ָּ ָ֣נא ָֽיש־ ֶאת־ע ָּב ֶדיך חמשים אנָּ שים ב ָֽני־ ַחיל י ָ֣לכו
נָּ א וי ַבק ָ֣שו ֶאת־אדנֶ יך ֶפן־נ ָּׂשאו ָ֣ר ַוח יהוָּ ה וַ יַ שלכהו ב ַא ַ ָ֣חד ֶה ָּהרים
אמר ֵ֥לא תש ָּ ָֽלחו׃
או ב ַא ַ ָ֣חת ַהגי ָּ ִ֑אות וַ י ֶ
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17וַ יפצרו־ ֵ֥בו ַעד־בש וַ ָ֣יא ֶמר ש ָּ ִ֑לחו ַוַָֽֽישלחו חמ ָ֣שים איש וַ י ַבק ֵ֥שו
שֹל ָּ ָֽשה־יָּ מים ו ֵ֥לא מ ָּצ ָֽאהו׃
שב בירי ִ֑חו וַ ָ֣יא ֶמר אל ֶהם ה ָֽלוא־ ָּא ַ ֵ֥מרתי אלי ֶכם
שבו א ָּליו והוא י ָ֣
18וַ יָּ ָ֣
ַאל־ת ָֽלכו׃
19וַ יאמרו ַאנשי ָּהעיר ֶאל־ ֱאלי ָּשע הנה־ ִ֞ ָּנא מו ַשב ָּהעיר טוב ַכא ֶ ֵ֥שר
אדני ר ֶ ִ֑אה ו ַה ַ ֵ֥מים ָּרעים ו ָּה ָּ ֵ֥א ֶרץ מ ַש ָּ ָֽכ ֶלת׃
21וַ יא ֶמר קחו־לי צֹל ָ֣חית ח ָּד ָּשה ו ֵׂ֥שימו ָּשם ֶ ִ֑מ ַלח וַ יקחו א ָּ ָֽליו׃
21וַ יצא ֶאל־מו ָּ ָ֣צא ַה ַמים וַ יַ ש ֶלְך־ ָּשם ֶ ִ֑מ ַלח וַ יא ֶמר ָֽכה־ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה
רפאתי ַל ַ ָ֣מים ָּהא ֶלה ָֽלא־יה ֶיֵ֥ה מ ָּשם עוד ָּ ֵ֥מוֶ ת ומ ַש ָּ ָֽכ ֶלת׃
ישע א ֶ ֵ֥שר ד ָֽבר׃
22וַ י ָּר ָ֣פו ַה ַמים ַעד ַהיָ֣ ום ַה ֶזִ֑ה כד ַ ֵ֥בר ֱאל ָּ

פ

23וַ ַ ֵ֥י ַעל מ ָּשם ָֽבית־ ִ֑אל ו ָ֣הוא׀ ע ֶ ָ֣לה ַב ֶד ֶרְך ונ ָּערים ק ַטנים יָּ צ ָ֣או מן־ ָּהעיר
וַ ית ַקלסו־בו וַ ָ֣יאמרו לו ע ֵ֥לה קר ַח ע ֵ֥לה ק ָֽר ַח׃
שם יהָּ ִ֑וה וַ ת ֶצאנָּ ה ש ַתים דבים
24וַ י ֶפן ַ ָֽאח ָּריו וַ יראם ַוַָֽֽי ַקללם ב ָ֣
ן־היַ ַער וַ ת ַב ַ ָ֣קענָּ ה מ ֶהם ַאר ָּב ֵ֥עים ושני י ָּל ָֽדים׃
מ ַ
25וַ ֵ֥י ֶלְך מ ָּשם ֶאל־ ַ ָ֣הר ַה ַכר ֶ ִ֑מל ומ ָּשם ָּ ֵ֥שב שמ ָֽרון׃

פ

ן־אח ָּאב ָּמ ַלְך ַעל־יׂש ָּראל ב ָ֣שמרון בשנַ ת שמ ֶנָ֣ה ֶעׂשרה
יהורם ֶב ַ
1 3ו ָּ ָ֣
ים־עׂש ֵ֥רה ָּש ָּנָֽה׃
הודה וַ ימֹלְך שת ֶ
יהוש ָּפט ֶ ָ֣מ ֶלְך י ָּ ִ֑
ל ָּ
2וַ יַ ע ֶׂשה ָּה ַרע בעינָ֣י יהוָּ ה ַרק ֵ֥לא כ ָּאביו וכא ִ֑מו וַ יָּ ַסר ֶאת־ ַמצ ַ ָ֣בת
ַה ַב ַעל א ֶ ֵ֥שר ָּע ָּׂשה ָּא ָֽביו׃
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א־סר
ר־ה ֱח ֵ֥טיא ֶאת־יׂש ָּראל ָּדבִ֑ק ל ָּ
ַ 3רק ב ַח ִ֞טאות יָּ ָּרב ָּעם ֶ ָֽבן־נ ָּבט א ֶש ֶ
מ ֶ ָֽמנָּ ה׃

ס

4ומי ַ ֵ֥שע ֶ ָֽמ ֶלְך־מו ָּאב ָּה ָּיָ֣ה נ ִ֑קד והשיב ל ֶ ָֽמ ֶלְך־יׂש ָּראל מ ָּאה־ ֶ ָ֣א ֶלף ָּכרים
ילים ָּ ָֽצ ֶמר׃
ו ֵ֥מ ָּאה ֶא ֶלף א ֵ֥
5וַ יהי כ ָ֣מות ַאח ָּ ִ֑אב וַ יפ ַ ֵ֥שע ֶ ָֽמ ֶלְך־מו ָּאב ב ֶ ֵ֥מ ֶלְך יׂש ָּר ָֽאל׃
6וַ י ִ֞צא ַה ֶמ ֶלְך יהו ָּרם ַביֵ֥ ום ַההוא משמ ִ֑רון וַ יפקד ֶאת־ ָּכל־יׂש ָּר ָֽאל׃
מואב ָּפ ַ ָ֣שע בי
הודה לאמר ֶמ ֶלְך ָּ
הוש ָּפט ֶ ָֽמ ֶלְך־י ָּ
7וַ י ֶלְך וַ יש ַלח ֶאל־י ָּ
אמר ֶא ֱע ֶלה ָּכמוני ָּכמוך כ ַע ֵ֥מי
ל־מואב ַלמל ָּח ָּ ִ֑מה וַ ָ֣י ֶ
ָּ
הת ֵ֥לְך אתי ֶא
סוסיך׃
סוסי כ ֶ ָֽ
כ ַע ֶמך כ ַ ֵ֥
אמר ֶד ֶרְך מד ַ ֵ֥בר ֱא ָֽדום׃
8וַ יא ֶמר אי־ ֶ ֵ֥זה ַה ֶד ֶרְך נַ ע ֶ ִ֑לה וַ י ֶ
ומ ֶלְך ֱאדום וַ יָּ סבו ֶד ֶרְך שב ַעָ֣ת יָּ ִ֑מים
הודה ֶ ָ֣
9וַ י ֶלְך ֶמ ֶלְך יׂש ָּראל ו ֶ ָֽמ ֶלך־י ָּ
יהם׃
א־היָּ ה ַמים ַ ָֽל ַמח ֶנה ו ַלבה ָּמה א ֶ ֵ֥שר ב ַרגל ֶ ָֽ
ול ָּ
11וַ יא ֶמר ֶ ָ֣מ ֶלְך יׂש ָּר ִ֑אל א ָּהּה ָֽכי־ ָּק ָּ ָ֣רא יהוָּ ה לשֹל ֶשת ַהמ ָּל ָ֣כים ָּהא ֶלה
ד־מואב׃
ָּ ָֽ
ָּל ֵ֥תת או ָּתם ביַ
11וַ ָ֣יא ֶמר יהו ָּש ָּפט ַהאין פה נָּ ביא ַ ָֽליהוָּ ה ונדר ָּ ֵ֥שה ֶאת־יהָּוה מאו ִ֑תו
ן־ש ָּפט
ישע ֶב ָּ
אמר ֵ֚פה ֱאל ָּ ָ֣
וַ יַ ַען ֶא ִָּ֞חד מ ַעבדי ֶ ָֽמ ֶלְך־יׂש ָּראל וַ י ֶ
ר־י ֵַ֥צק ַמים ַעל־י ֵ֥די אל ָּיָֽהו׃
א ֶש ָּ
הוִ֑ה וַ יר ָ֣דו א ָּליו ֶמ ֶלְך יׂש ָּראל
12וַ יא ֶמר י ָ֣הו ָּש ָּפט ֵ֥יש אותו ד ַבר־י ָּ
ומ ֶלְך ֱא ָֽדום׃
יהוש ָּפט ֶ ֵ֥
ו ָּ
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13וַ יא ֶמר ֱאלי ָּשע ֶאל־ ֶמ ֶלְך יׂש ָּראל ַמה־ ָ֣לי וָּ ָּלְך ֵ֚לְך ֶאל־נבי ָ֣אי ָּאביך
י־ק ָּרא יהוָּ ה לשֹל ֶשת
אמר לו ֶ ָ֣מ ֶלְך יׂש ָּראל ַאל ָֽכ ָּ
ו ֶאל־נביאי א ֶ ִ֑מך וַ י ֶ
ד־מואב׃
ָּ ָֽ
אותם ביַ
ַהמ ָּל ָ֣כים ָּהא ֶלה ָּל ֵ֥תת ָּ
שר ָּע ַ ָ֣מדתי ל ָּפנָּ יו כי לולי פני
14וַ ָ֣יא ֶמר ֱאלי ָּשע ַחי־יהָּוה צ ָּבאות א ֶ ָ֣
ם־אר ֶ ָֽאךָּ ׃
ם־א ֵ֥ביט א ֶליך וא ֶ
ׂשא א ַ
הודה א ָ֣ני נ ִ֑
הוש ָּ ֵ֥פט ֶ ָֽמ ֶלְך־י ָּ
י ָּ
הוָֽה׃
־לי מנַ ִ֑גַֽן ו ָּהיָּ ה כנַ ָ֣גַֽן ַ ָֽהמנַ גן וַ ת ֵ֥הי ָּע ָּליו יַ ד־י ָּ
15ו ַע ָּתה קחו ָ֣
16וַ יא ֶמר כה ָּא ַ ָ֣מר יהָּ ִ֑וה ָּעׂשה ַה ַ ֵ֥נ ַחל ַה ֶזה ג ֵ֥בים׀ ג ָֽבים׃
ָֽ 17כי־ ָ֣כה׀ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ָֽלא־תר ֵ֥או רו ַח ו ָֽלא־תר ָ֣או גֶ ֶשם ו ַה ַ ֵ֥נ ַחל ַההוא
י ָּ ָ֣מלא ָּ ִ֑מים ושתי ֶתם ַא ֶ ֵ֥תם ומקני ֶכם וָֽ ב ֶהמת ֶ ָֽכם׃
18ונָּ ָ ַ ֵ֥קל זאת בעינָ֣י יהָּ ִ֑וה ונָּ ַ ֵ֥תן ֶאת־מו ָּאב ביֶ ד ֶ ָֽכם׃
ל־עץ טוב ַתפילו
ל־עיר מבחור ו ָּכ ֵ֥
19והכי ִֶ֞תם ָּכל־עיר מב ָּצר ו ָּכ ָ֣
טובה ַתכאבו ָּבא ָּבנָֽים׃
י־מים תס ִ֑תמו וכל ַה ֶחל ָּ ָָ֣קה ַה ָּ
ל־מעינ ַ
ו ָּכ ַ
21וַ יהי ַבב ֶקר ַכעלָ֣ ות ַהמנ ָּחה והנה־ ַ ֵ֥מים ָּבאים מ ֶ ָ֣ד ֶרְך ֱא ִ֑דום וַ ת ָּמ ֵ֥לא
־ה ָּ ָֽמים׃
ָּה ָּא ֶרץ ֶאת ַ
21ו ָּכל־מו ָּאב ָּ ָֽשמעו ָֽכי־ ָּעלֵ֥ ו ַהמ ָּלכים לה ָּ ָ֣ל ֶחם ָּ ִ֑בם וַ י ָּצעקו מכל חגר
ל־הג ָֽבול׃
חג ָּרה וָּ ַמע ָּלה וַ יַ ַעמדו ַ ָֽע ַ
22וַ יַ ש ָ֣כימו ַבב ֶקר ו ַה ֶש ֶמש זָּ ר ָּ ָ֣חה ַעל־ ַה ָּ ִ֑מים וַ יראו מו ָּ ֵ֥אב מ ֶנַֽגֶ ד
־ה ַמים אד ֵ֥מים ַכ ָּ ָֽדם׃
ֶאת ַ
23וַ ָֽיאמרו ָּ ָ֣דם זֶ ה ָּה ֳחרב ֶנ ֶָֽחרבו ַהמ ָּלכים וַ יַ כו ָ֣איש ֶאת־רעִ֑הו ו ַע ָּ ֵ֥תה
מואב׃
ַל ָּש ָּלל ָּ ָֽ
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24וַ יָּ באו ֶאל־ ַמח ָ֣נה יׂש ָּראל וַ יָּ ָקמו יׂש ָּראל וַ יַ ָ֣כו ֶאת־מו ָּאב וַ יָּ נסו
ת־מואב׃
ָּ ָֽ
מפני ֶ ִ֑הם וַ יַבו־ ָּבּה ו ַהכות ֶא
25ו ֶה ָּע ָ֣רים יַ הרסו ו ָּכל־ ֶחלָ ָּ ָ֣קה טו ָּבה יַ שליכו איש־ ַאבנו ומלאו ָּה
יה ַבקיר
ו ָּכל־ ַמעיַ ן־ ַמים יסתמו ו ָּכל־ ָֽעץ־ ָ֣טוב יַ פילו ַעד־השאיר א ָּב ֶנ ָּ
וה׃
ח ָּ ִ֑ר ֶׂשת וַ יָּ ֵ֥סבו ַה ַק ָּלעים וַ יַ ָֽכ ָּ
26וַ יַ רא ֶ ָ֣מ ֶלְך מו ָּאב ָֽכי־ ָּח ַ ֵ֥זק מ ֶמנו ַהמל ָּח ָּ ִ֑מה וַ י ַ ָ֣קח אותו ש ַבע־מאות
יָּכלו׃
ל־מ ֶלְך ֱאדום ו ֵ֥לא ָֽ
איש ָ֣שלָֽף ֶח ֶרב ל ַהבָק ַיע ֶא ֶ ֵ֥
27וַ י ַקח ֶאת־בנו ַהבכור א ֶשר־ימֹלָ֣ ְך ַתח ָּתיו וַ יַ עלהו ע ָּלה ַעל־ ַ ָ֣הח ָּמה
וַ י ֵ֥הי ֶק ֶצף־גָּ דול ַעל־יׂש ָּר ִ֑אל וַ יסעו ָֽמ ָּע ָּליו וַ יָּ שבו ָּל ָּ ָֽא ֶרץ׃

פ

ישע לאמר ַעבדך
ל־אל ָּ
־הנביאים ָּצע ָּקה ֶא ֱ
שי בנָֽי ַ
1 4וא ָּ ָ֣שה ַא ַ ָ֣חת מנ ָ֣
הוִ֑ה ו ַהנ ֶשה ָּבא
אישי מת ו ַא ָּ ָ֣תה יָּ ַדע ָּת ָ֣כי ַעבדך ָּהיָּ ֵ֥ה יָּ רא ֶאת־י ָּ
ָּל ַק ַחת ֶאת־שני י ָּל ַדי לו ַלע ָּב ָֽדים׃
2וַ יא ֶמר א ֶלי ָּה ֱאלי ָּשע ָּ ָ֣מה ֶ ָֽא ֱע ֶׂשה־ ָּלְך ַה ָ֣גידי לי ַמה־יֶ ש־ ָּלכי ַב ָּ ִ֑בית
ם־א ֵ֥סוְך ָּ ָֽש ֶמן׃
אמר ָ֣אין לשפ ָּחתךֵ֥ כל ַב ַבית כי א ָּ
וַ ת ֶ
3וַ יא ֶמר לכי ַשאלי־ ָּלְך כלים מן־ ַהחוץ מאת ָּכל־שכ ָּנִ֑כי כ ֵ֥לים רָקים
ל־תמ ָֽעיטי׃
ַא ַ
4ו ָּבאת ו ָּס ַגַֽרת ַה ֶד ֶלת ַבע ָ֣דְך וב ַעד־ ָּבנַ יְך ויָּ ַצקת ַ ֵ֥על ָּכל־ ַהכלים ָּה ִ֑א ֶלה
ו ַה ָּמלא ַת ָֽסיעי׃
5וַ ת ֶלְך ָֽמאתו וַ תס ָ֣גר ַה ֶד ֶלת ַבע ָּדּה וב ַ ָ֣עד ָּב ֶ ִ֑ני ָּה הם ַמג ֵ֥שים א ֶלי ָּה ו ֵ֥היא
מי ָּ ָֽצ ֶקת׃
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6וַ י ָ֣הי׀ כמ ָ֣לאת ַהכלים וַ תא ֶמר ֶאל־בנָּ ּה ַהגי ָּשה א ַ ֵ֥לי עוד ֶכלי וַ ָ֣יא ֶמר
יה ֵ֥אין עוד ֶ ִ֑כלי ַוַָֽֽיַ עמד ַה ָּ ָֽש ֶמן׃
א ֶל ָּ
7וַ ָּתבא וַ ַתגד ל ָ֣איש ָּה ֱאֹלהים וַ יא ֶמר לכי מכ ָ֣רי ֶאת־ ַה ֶש ֶמן ו ַשלמי
נותר׃
ֶאת־נשיִ֑כי ו ַ ָ֣את ְ ָּבנַ יכי ָֽתחיי ַב ָּ ָֽ

פ

8וַ יהי ַהיום וַ יַ עבר ֱאלי ָּ ָ֣שע ֶאל־שונם ו ָּשם א ָּ ָ֣שה גדו ָּלה וַ ַתחזֶ ק־בו
ֶל ֱא ָּכל־ ָּ ִ֑ל ֶחם ַוַָֽֽיהי מ ָ֣די ָּעברו יָּ ֵ֥סר ָּש ָּמה ֶל ֱא ָּכל־ ָּ ָֽל ֶחם׃
9וַ תא ֶמר ֶאל־אי ָּשּה הנה־ ָּ ָ֣נא יָּ ַדעתי כי ֵ֥איש ֱאֹלהים ָּק ָ֣דוש ִ֑הוא ע ֵ֥בר
ָּעלינו ָּת ָֽמיד׃
ָֽ ַ 11נע ֶׂשה־ ָּנא עליַ ת־קיר ק ַטנָּ ה ונָּ ׂשים לֵ֥ ו ָּשם מ ָּ ֵ֥טה ושל ָּחן וכ ָ֣סא
נורה ו ָּה ָּיה בב ֵ֥או אלינו יָּ ֵ֥סור ָּ ָֽש ָּמה׃
ומ ָּ ִ֑
11וַ י ֵ֥הי ַהיום וַ יָּ ָ֣בא ָּ ִ֑ש ָּמה וַ ָּ ֵ֥י ַסר ֶאל־ ָּהעל ָּיה וַ יש ַכב־ ָּ ָֽש ָּמה׃
א־לּה ַו ַָֽתעמד
12וַ יא ֶמר ֶאל־גח ָ֣זי נַ ערו ק ָּרא ַלשונַ ָ֣מית ַה ִ֑זאת וַ יק ָּר ָּ
ל ָּפ ָּנָֽיו׃
13וַ ָ֣יא ֶמר לו ֱא ָּמר־ ָּ ָ֣נא א ֶלי ָּה ה ָ֣נה ָּח ַ ָ֣רדת׀ אלינו ֶאת־ ָּכל־ ַהח ָּר ָּ ָ֣דה ַהזאת
אמר
ל־ה ֶמ ֶלְך או ֶאל־ ַ ָׂ֣שר ַה ָּצ ָּ ִ֑בא וַ ת ֶ
ֶ ֵ֚מה ַלע ָׂ֣שות ָּלְך היש ל ַד ֶבר־ ָּלְך ֶא ַ
ב ֵ֥תוְך ַעמי ָּאנ ֵ֥כי י ָּ ָֽש ֶבת׃
14וַ יא ֶמר ו ֶמה ַלע ָׂ֣שות ָּ ִ֑לּה וַ ָ֣יא ֶמר גיחזי א ָּבל ֵ֥בן ָֽאין־ ָּלּה ואי ָּ ֵ֥שּה זָּ ָ ָֽקן׃
15וַ יא ֶמר ק ָּרא־ ָּ ִ֑לּה וַ יק ָּרא־ ָּלּה ַ ָֽו ַתעמד ַב ָּ ָֽפ ַתח׃
אמר ַאל־אדני ָ֣איש
16וַ יא ֶמר ַלמועד ַהזֶ ה ָּכ ָ֣עת ַחיָּ ה ַאתי ח ֶב ֶָ֣קת בִ֑ן וַ ת ֶ
ָּה ֱאֹלהים ַאל־ת ַכזב בשפ ָּח ֶ ָֽתך׃
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יה
17וַ ַ ֵ֥ת ַהר ָּהא ָּשה וַ ָ֣ת ֶלד ִ֑בן ַלמועד ַהזֶ ה ָּכ ָ֣עת ַחיָּ ה א ֶשר־ד ֶ ֵ֥בר א ֶל ָּ
ישע׃
ֱאל ָּ ָֽ
18וַ יג ַדל ַה ָּ ִ֑י ֶלד וַ י ָ֣הי ַהיום וַ י ֵ֥צא ֶאל־ ָּאביו ֶאל־ ַהקצ ָֽרים׃
19וַ ֵ֥יא ֶמר ֶאל־ ָּאביו רא ָ֣שי׀ רא ִ֑שי וַ יא ֶמר ֶאל־ ַהנַ ַער ָּׂשאהו ֶאל־א ָֽמו׃
יָּמת׃
ד־ה ָּצ ֳה ַרים וַ ָֽ
יה ַע ַ ָֽ
21וַ י ָּשאהו וַ יביאהו ֶאל־א ִ֑מו וַ י ֶשב ַעל־בר ֶכ ָּ
21וַ ַת ַעל וַ ַתשכבהו ַעל־מ ַטת ָ֣איש ָּה ֱאֹל ִ֑הים וַ תס ֵ֥גר ַבעדו וַ ת ָֽצא׃
22וַ תק ָּרא ֶאל־אי ָּשּה וַ תא ֶמר של ָּחה ָּ ֵ֥נא לי ֶא ָּ ָ֣חד מן־ ַהנ ָּערים ו ַא ַחת
ד־איש ָּה ֱאֹלהים ו ָּא ָֽשו ָּבה׃
וצה ַע ֵ֥
ָּהאתנִ֑ ות ו ָּאר ָּ
אמר
23וַ יא ֶמר ַמדו ַע ַ ָ֣אתי ה ֶל ֶכתי א ָּליו ַהיום ָֽלא־ח ֶדש ו ָ֣לא ַש ָּ ִ֑בת וַ ת ֶ
ָּש ָֽלום׃
ָֽ ַ24ו ַתחבש ָּ ָֽה ָּאתון וַ ֵ֥תא ֶמר ֶ ָֽאל־נַ ע ָּרּה נ ַ ָ֣הג וָּ ִ֑לְך ַאל־ ַתע ָּצר־ ָ֣לי לרכב כי
ם־א ַ ֵ֥מרתי ָּ ָֽלְך׃
א ָּ
25וַ ת ֶלְך וַ ָּתבוא ֶאל־ ֵ֥איש ָּה ֱאֹלהים ֶאל־ ַ ָ֣הר ַה ַכר ֶ ִ֑מל וַ יהי כראות
אמר ֶאל־גיחזָ֣י נַ ערו הנה ַהשונַ ֵ֥מית ַה ָּ ָֽלז׃
יש־ה ֱאֹלהים א ָּתּה מנֶ גֶ ד וַ י ֶ
ָּ
א
ר־לּה ה ָּשלֵ֥ ום ָּלְך ה ָּשלֵ֥ ום לאישְך
אתּה וֶ ֱא ָּמ ָּ
וץ־נָ֣א לק ָּר ָּ
ַ 26ע ָּתה ָֽר ָּ
אמר ָּש ָֽלום׃
ה ָּשלָ֣ ום ַל ָּי ִֶ֑לד וַ ת ֶ
27וַ ָּת ִ֞בא ֶאל־איש ָּ ָֽה ֱאֹלהים ֶאל־ ָּה ָּהר ַ ָֽו ַתחזק ב ַרג ָּ ִ֑ליו וַ יגַ ש ָֽגיחזי
ה־לּה ַוָֽיהוָּ ה
ה־לּה ָֽכי־נַ פ ָּ ָ֣שּה ָּ ָֽמ ָּר ָּ
ל ָּהד ָּפּה וַ יא ֶמר איש ָּה ֱאֹלהים ַהר ָֽפ ָּ
ֶהע ָ֣לים מ ֶמני ו ֵ֥לא הגיד ָֽלי׃
28וַ תא ֶמר ה ָּש ַ ֵ֥אלתי בן מ ָ֣את אד ִ֑ני ה ָ֣לא ָּא ַמרתי ֵ֥לא ַתש ֶלה א ָֽתי׃
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29וַ יא ֶמר לגיחזי ח ָ֣גר ָּמתנֶ יך ו ַקח מש ַענ ָ֣תי ביָּ דך וָּ לְך ָֽכי־תמ ָּ ֵ֥צא איש
ָ֣לא ת ָּבר ֶכנו ו ָֽכי־י ָּב ֶרכךֵ֥ איש ָ֣לא ַתענֶ נִ֑ ו ו ַׂשמ ָּ ֵ֥ת מש ַענתי ַעל־פ ֵ֥ני
ַה ָּ ָֽנ ַער׃
31וַ תא ֶמר ָ֣אם ַהנַ ַער ַחי־יהָּ ֵ֥וה ו ָֽחי־נַ פשך אם־ ֶא ֶעז ֶ ִ֑בךָּ וַ ָּיַֽ ָּקם וַ ֵ֥י ֶלְך
יה׃
ַאח ֶ ָֽר ָּ
ת־המש ֶענֶ ת ַעל־פנָ֣י ַהנַ ַער ו ֵ֥אין קול ו ָ֣אין
31וגח ִ֞זי ָּע ַ ָ֣בר לפני ֶהם וַ ָּי ֶׂשם ֶא ַ
ָּ ִ֑ק ֶשב וַ ָּי ָּשב לק ָּראתו וַ יַ גֶ ד־לָ֣ ו לאמר ֵ֥לא הָקיץ ַה ָּנ ַָֽער׃
32וַ יָּ ֵ֥בא ֱאלי ָּשע ַה ָּ ִ֑בי ָּתה והנה ַהנַ ַער מת מש ָּכב ַעל־מ ָּט ָֽתו׃
33וַ יָּ בא וַ יס ֵ֥גר ַה ֶד ֶלת ב ַ ָ֣עד שני ֶ ִ֑הם וַ ית ַפלל ֶאל־יהָּ ָֽוה׃
34וַ יַ ַעל וַ יש ַ ָ֣כב ַעל־ ַהיֶ ֶלד וַ יָּ ֶׂשם פיו ַעל־פיו ועי ָּניו ַעל־עינָּ יו ו ַכ ָּ ָ֣פיו
ַעל־ ַכ ָּפו וַ יג ַהר ָּע ָּלִ֑יו וַ ָּי ָּחם ב ַ ֵׂ֥שר ַה ָּי ֶָֽלד׃
35וַ יָּ ָּשב וַ י ָ֣ ֶלְך ַב ַבית ַא ַ ֵ֥חת הנָּ ה ו ַא ַ ָ֣חת הנָּ ה וַ ַי ַעל וַ יג ַ ָ֣הר ָּע ָּלִ֑יו וַ יזורר
־ש ַבע פ ָּעמים וַ יפ ַ ֵָ֥קח ַה ַנ ַער ֶאת־ע ָּינָֽיו׃
ַהנַ ַער ַעד ֶ ָ֣
ל־השנַ ָ֣מית ַהזאת וַ יק ָּר ֶא ָּה וַ ָּת ָ֣בוא
36וַ יק ָּ ָ֣רא ֶאל־גיחזי וַ יא ֶמר ק ָּרא ֶא ַ
אמר ׂש ֵ֥אי בנְַָֽֽך׃
א ָּלִ֑יו וַ י ֶ
ל־רג ָּליו וַ תש ַתחו ָּ ִ֑אר ָּצה וַ ת ָּ ֵ֥שא ֶאת־ב ָּנּה וַ ת ָֽצא׃
37וַ ָּתבא וַ ת ָ֣פל ַע ַ

פ

38וֶ ֱאלי ִָּ֞שע ָּשב ַהגלגָּ ָּלה ו ָּה ָּר ָּ ָ֣עב ָּב ָּא ֶרץ ובני ַהנביאים ישבים ל ָּפ ָּ ִ֑ניו
יאים׃
דולה ו ַב ֵ֥של נָּ זיד לב ֵ֥ני ַהנב ָֽ
אמר לנַ ערו שפת ַה ָ֣סיר ַהג ָּ
וַ ָ֣י ֶ
39וַ יצא ֶא ָּ ָ֣חד ֶאל־ ַה ָּש ֶדה ל ַל ָ֣קט ארת וַ ימ ָּצא ֶ ָ֣ג ֶפן ָּׂש ֶדה וַ י ַל ֵ֥קט מ ֶמנו
י־לא יָּ ָּ ָֽדעו׃
ל־סיר ַהנָּ זיד ָֽכ ֵ֥
ַפק ֵ֥עת ָּׂש ֶדה מ ָ֣לא בג ִ֑דו וַ יָּבא וַ י ַפ ַלח ֶא ֵ֥
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41וַ ָֽיצ ֵ֥קו ַלאנָּ שים ֶל ֱא ִ֑כול וַ יהי כ ָּאכ ָּלם מ ַהנָּ זיד ו ָ֣ה ָּמה ָּצ ָּעקו וַ ָֽיאמרו
ָּמוֶ ת ַבסיר ָ֣איש ָּה ֱאֹלהים ו ֵ֥לא יָּכלו ֶל ֱא ָֽכל׃
אמר ַצק ָּל ָּעם ויאכלו ו ֵ֥לא
ל־ה ִ֑סיר וַ י ֶ
־ק ַמח וַ יַ שלְך ֶא ַ
41וַ יא ֶמר וקחו ֶ
ָּה ָּיה ָּד ָּ ֵ֥בר ָּרע ַב ָֽסיר׃

ס

42ואיש ָּבא מ ַ ָ֣ב ַעל ָּשל ָּשה וַ יָּ בא לאיש ָּה ֱאֹלהים ֶל ֶחם בכורים
אכלו׃
אמר ֵ֥תן ָּל ָּעם וי ָֽ
ים־ל ֶָ֣חם ׂשערים ו ַכר ֶמל בצקֹלנִ֑ ו וַ י ֶ
ֶעׂש ָֽר ֶ
43וַ יא ֶמר מ ָּ ָ֣שרתו ָּ ֵ֚מה ֶא ָ֣תן זֶ ה לפני ָ֣מ ָּאה ִ֑איש וַ יא ֶמר תן ָּל ָּעם ויאכלו
הותר׃
הוה ָּא ֵ֥כל ו ָֽ
ָ֣כי ֵ֥כה ָּא ַמר י ָּ
הוָֽה׃
44וַ יתן לפנ ֶיהם וַ יאכלֵ֥ ו וַ יותרו כד ַ ֵ֥בר י ָּ

פ

ׂשא ָּפנים
1 5ונַ ע ָּמן ַׂשר־צ ָּבא ֶ ָֽמ ֶלְך־א ָּרם ָּה ָּיָ֣ה איש גָּ דול לפני אדנָּ יו ונ ָ֣
שועה ַלא ָּ ִ֑רם ו ָּהאיש ָּה ָּיה ג ֵ֥בור ַחיל מצ ָּ ָֽרע׃
הוֵ֥ה ת ָּ
ָֽכי־בו ָּנ ַָֽתן־י ָּ
2וַ א ָּרם יָּ צ ָ֣או גדודים וַ ישבו מ ֶ ֵ֥א ֶרץ יׂש ָּראל נַ ע ָּ ָ֣רה ק ַט ָּ ִ֑נה וַ תהי לפני
ֵ֥א ֶשת נַ ע ָּ ָֽמן׃
שר בשמ ִ֑רון ָּאז יֶ ֱא ֵ֥סף
3וַ תא ֶמר ֶאל־גבר ָּתּה ַאח ָ֣לי אדני לפ ֵ֥ני ַהנָּ ביא א ֶ ָ֣
אתו מ ָּצ ַרע ָֽתו׃
אמר ָּכזאת ו ָּכזאת דב ָּ ָ֣רה ַ ָֽהנַ ע ָּרה א ֶשר מ ֶ ֵ֥א ֶרץ
4וַ יָּבא וַ יַ גֵ֥ד ַלאד ָּניו ל ִ֑
יׂש ָּר ָֽאל׃
5וַ יא ֶמר ֶ ָֽמ ֶלְך־א ָּרם ֶלְך־בא ו ֶאשל ָּ ֵ֥חה ס ֶפר ֶאל־ ֶ ָ֣מ ֶלְך יׂש ָּר ִ֑אל וַ י ֶלְך וַ י ַקח
י־כ ֶסף וש ֶשת א ָּלפים זָּ ָּהב ו ֶע ֶׂשר חלי ֵ֥פות בגָּ ָֽדים׃
ביָּ דו ֶ ָ֣ע ֶׂשר ככר ֶ
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6וַ יָּ ָ֣בא ַהס ֶפר ֶאל־ ֶ ֵ֥מ ֶלְך יׂש ָּראל לא ִ֑מר ו ַע ָּתה כבוא ַהס ֶפר ַהזֶ ה א ֶליך
הנה ָּש ַלחתי א ֶליך ֶאת־נַ ע ָּ ָ֣מן ַעבדי וַ א ַספתו מ ָּצ ַרע ָֽתו׃
7וַ יהי כקרא ֶ ָֽמ ֶלְך־יׂש ָּראל ֶאת־ ַהס ֶפר וַ יק ַ ָ֣רע בגָּ ָּדיו וַ יא ֶמר ַה ֱאֹל ֵ֥הים
ָּאני ל ָּה ָ֣מית וָֽ ל ַהחיות ָֽכי־זֶ ה ש ָ֣ל ַח א ַלי ֶל ֱא ֵ֥סף איש מ ָּ ָֽצ ַרע ִ֑תו כי
ַאְך־ד ָֽעו־נָּ א וראו ָֽכי־מת ַא ֶנֵ֥ה הוא ָֽלי׃
י־ק ַרע ֶ ָֽמ ֶלְך־יׂש ָּראל ֶאת־בגָּ ָּדיו
יש־ה ֱאֹלהים ָֽכ ָּ
ָּ
8וַ י ִ֞הי כש ָ֣מ ַע׀ ֱאלי ָּ ָ֣שע א
א־נָ֣א א ַלי וי ַדע כי יֵ֥ש
ל־ה ֶ ָ֣מ ֶלְך לאמר ָּל ֵָּ֥מה ָּק ַרע ָּת בגָּ ֶ ִ֑דיך ָֽיָּב ָּ
וַ יש ַלח ֶא ַ
נָּ ביא ביׂש ָּר ָֽאל׃
ישע׃
ח־ה ַבית ֶל ֱאל ָּ ָֽ
9וַ יָּ ֵ֥בא נַ ע ָּמן בסו ָּ ָ֣סו וברכ ִ֑בו וַ יַ ע ֵ֥מד ֶ ָֽפ ַת ַ
11וַ יש ַ ֵ֥לח א ָּליו ֱאלי ָּשע ַמל ָּ ָ֣אְך לא ִ֑מר ָּהלוְך ו ָּר ַחצ ָּת ֶ ָֽש ַבע־פ ָּעמים
ַביַ רדן ויָּ שב ב ָּׂשרך לך וט ָּ ָֽהר׃
11וַ יק ֵ֥צף נַ ע ָּמן וַ י ַ ִ֑לְך וַ יא ֶמר הנה ָּא ַמרתי א ַ ָ֣לי׀ י ָ֣צא יָּ צוא ו ָּע ַמד ו ָּק ָּרא
ל־ה ָּמקום ו ָּא ַ ֵ֥סף ַהמצ ָּ ָֽרע׃
ֹלהיו והנֵ֥יף יָּ דו ֶא ַ
הוָ֣ה ֱא ָּ
בשם־י ָּ
ופר ַפר נַ ה ָ֣רות ַד ֶמ ֶׂשק מכל מימָ֣י יׂש ָּראל
12הלא טוב א ָּבנָּ ה ַ
־אר ַ ֵ֥חץ ָּב ֶהם ו ָּט ָּ ִ֑הרתי וַ י ֶפן וַ י ֵֶ֥לְך בח ָּ ָֽמה׃
ה ָֽלא ֶ
13וַ יג ָ֣שו ע ָּב ָּדיו וַ י ַדב ָ֣רו א ָּליו וַ יאמרו ָּאבי ָּד ָּ ָ֣בר גָּ דול ַהנָּ ביא ד ֶ ֵ֥בר א ֶליך
י־א ַ ֵ֥מר א ֶליך ר ַ ֵ֥חץ וט ָּ ָֽהר׃
הלָ֣ וא ַתע ֶ ִׂ֑שה ו ַאף ָֽכ ָּ
ֹלהים וַ ָּי ָָּ֣שב ב ָּׂשרו
ש ַבע פ ָּעמים כד ַבר ָ֣איש ָּה ֱא ִ֑
14וַ י ֶרד וַ יטבל ַביַ רדן ֶ ָ֣
כב ַׂשר ַנ ֵַ֥ער ָּקטן וַ יט ָּ ָֽהר׃
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15וַ יָּ ָּשב ֶאל־איש ָּה ֱאֹלהים ָ֣הוא ו ָּ ָֽכל־ ַמחנהו וַ יָּ בא וַ יַ ע ָ֣מד ל ָּפנָּ יו וַ יא ֶמר
ל־ה ָּא ֶרץ כי אם־ביׂש ָּר ִ֑אל ו ַע ָּתה
הנה ָּ־נא יָּ ַדעתי ָ֣כי אין ֱאֹלהים ב ָּכ ָּ
־נא ב ָּר ָּכה מ ֵ֥את ַעב ֶ ָֽדך׃
ַקח ָּ ֵ֥
16וַ יא ֶמר ַחי־יהָּוה א ֶשר־ ָּע ַ ֵ֥מדתי ל ָּפ ָּניו אם־ ֶא ָּ ִ֑קח וַ יפ ַצר־ ֵ֥בו ָּלָ ַק ַחת
וַ י ָּמ ָֽאן׃
ן־נָ֣א ל ַעבדך ַמ ָּ ֵ֥שא ֶ ָֽצ ֶמד־פ ָּרדים א ָּד ָּ ִ֑מה כי
17וַ יא ֶמר נַ ע ָּמן וָּ לא י ַת ָּ
יהוָֽה׃
ם־ל ָּ
אֹלהים אחרים כי א ַ
ָֽלוא־יַ ע ֶׂשה עוד ַעבדך ע ָּלה וָּ זֶ ַבח ל ָ֣
הוה ל ַעב ֶ ִ֑דך ב ָ֣בוא אדנָ֣י בית־רמון להש ַתחות
ַ 18ל ָּד ָּבָ֣ר ַהזֶ ה יס ַ ֵ֥לח י ָּ
ָּש ָּמה ו ָ֣הוא׀ נש ָּעָ֣ן ַעל־יָּ די ו ָֽהש ַתחויתי בָ֣ית רמן בהש ַתחוָּ יָּ תי בָ֣ית
הוֵ֥ה ל ַעבדך ַב ָּד ָּ ֵ֥בר ַה ֶזָֽה׃
רמן יס ַלח־נא י ָּ
19וַ ֵ֥יא ֶמר לו ָ֣לְך ל ָּשלִ֑ ום וַ ֵ֥י ֶלְך מאתו כב ַרת־ ָּ ָֽא ֶרץ׃

ס

יש־ה ֱאֹלהים הנָ֣ה׀ ָּח ַ ָׂ֣שְך אדני ֶ ָֽאת־נַ ע ָּמן
ָּ
21וַ ָ֣יא ֶמר גיחזי נַ ַער ֱאלי ָּ ָ֣שע א
ם־רצתי
ָּ ָֽהא ַרמי ַהזֶ ה מ ַ ֵ֥ק ַחת מיָּ דו ָ֣את א ֶשר־ה ִ֑ביא ַחי־יהוָּ ה ָֽכי־א ַ ָ֣
ומה׃
ַאח ָּריו ו ָּל ַקח ֵ֥תי מאתו מ ָֽא ָּ
21וַ יר ֵ֥דף גיחזי ַאח ָ֣רי ַ ָֽנע ָּ ִ֑מן וַ יר ֶאה ַנָֽע ָּמן ָּ ָ֣רץ ַאח ָּריו וַ י ִ֞פל מ ַעל ַה ֶמר ָּכ ָּבה
אמר ה ָּש ָֽלום׃
לק ָּראתו וַ ֵ֥י ֶ
22וַ ָ֣יא ֶמר׀ ָּשלום אדני ש ָּל ַ ָ֣חני לאמר הנָ֣ה ַע ָּתה זֶ ה ָּבָ֣או א ַלי
ר־כ ֶסף
ה־נא ָּל ֶהם כ ַכ ֶ
יאים תנָּ ָּ
שנָֽי־נ ָּערים מ ַ ֵ֥הר ֶאפ ַרים מבנָ֣י ַהנב ִ֑
ושתי חל ֵ֥פות בגָּ ָֽדים׃
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23וַ ָ֣יא ֶמר נַ ע ָּמן הואל ַ ָ֣קח כ ָּכ ָּ ִ֑רים וַ יפ ָּרץ־בו וַ יָּ ַצר ככ ַרים ֶכ ֶסף בשנָ֣י
חרטים ושתי חל ָ֣פות בגָּ דים וַ יתן ֶאל־שנָ֣י נ ָּע ָּריו וַ יׂשאו ל ָּפ ָּנָֽיו׃
ת־האנָּ שים
ל־הע ֶפל וַ י ַ ֵ֥קח מיָּ ָּדם וַ יפ ָ֣קד ַב ָּ ִ֑בית וַ י ַש ַ ֵ֥לח ֶא ָּ
24וַ יָּ בא ֶא ָּ
וַ ילָֽכו׃
אמר
25והוא־ ָּבא וַ יַ ע ָ֣מד ֶאל־אדנָּ יו וַ יא ֶמר א ָּליו ֱאלי ָּשע מ ַאן גחזִ֑י וַ י ֶ
א־ה ַ ֵ֥לְך ַעבדך ָּ ֵ֥אנֶ ה וָּ ָּ ָֽאנָּ ה׃
ָֽל ָּ
26וַ יא ֶמר א ָּליו לא־ל ָ֣בי ָּה ַלְך ַכא ֶשר ָּ ָֽה ַפְך־איש מ ַ ֵ֥על ֶמר ַכבתו
ת־ה ֶכ ֶסף ו ָּל ַ ָָ֣ק ַחת בגָּ דים וזיתים וכ ָּרמים ו ָ֣צאן
אתך ַה ִ֞עת ָּל ַָק ַחת ֶא ַ
לק ָּר ֶ ִ֑
וב ָּקר וַ ע ָּבדים וש ָּפ ָֽחות׃
ָּ
עולִ֑ם וַ י ֵ֥צא מל ָּפ ָּניו מצ ָּ ֵ֥רע ַכ ָּ ָֽש ֶלג׃
27ו ָּצ ַר ַעת ַ ָֽנע ָּמן ָֽתד ַבק־בך וָֽ בזַ רעך ל ָּ
ס

1 6וַ יאמ ֵ֥רו ב ָֽני־ ַהנביאים ֶאל־ ֱאלי ָּ ִ֑שע ה ָֽנה־ ָּ ָ֣נא ַה ָּמקום א ֶשר אנַ חנו
יש ֵ֥בים ָּשם ל ָּפ ֶניך ַ ֵ֥צר מ ֶ ָֽמנו׃
ָֽ 2נל ָּכה־ ָּ ָ֣נא ַעד־ ַהיַ רדן ונק ָּחה מ ָּשם ֵ֚איש קו ָּ ָ֣רה ֶא ָּחת ונַ ע ֶׂשה־ ָּ ֵ֥לנו ָּשם
אמר ָֽלכו׃
ש ֶבת ָּ ִ֑שם וַ י ֶ
ָּמקום ָּל ֶ ָ֣
3וַ יא ֶמר ָּ ָֽה ֶא ָּחד ֵ֥הו ֶאל ָּנא ו ָ֣לְך ֶאת־ע ָּב ֶ ִ֑דיך וַ יא ֶמר א ֵ֥ני א ָֽלְך׃
4וַ י ֶלְך א ָּ ִ֑תם וַ יָּ באו ַהיַ רדנָּ ה ַוַָֽֽיגזרו ָּהע ָֽצים׃
אמר
ל־ה ָּ ִ֑מים וַ יצ ַ ֵ֥עק וַ י ֶ
ת־ה ַבר ֶזל נָּ ַפָ֣ל ֶא ַ
קורה ו ֶא ַ
5וַ יהי ָּ ָֽה ֶא ָּחד ַמ ָ֣פיל ַה ָּ
א ָּ ֵ֥הּה אדני ו ֵ֥הוא ָּש ָֽאול׃
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6וַ ֵ֥יא ֶמר איש־ ָּה ֱאֹלהים ָּ ָ֣אנָּ ה נָּ ָּ ִ֑פל וַ יַ ראהו ֶאת־ ַה ָּמקום וַ יק ָּצב־עץ
וַ יַ ש ֶלְך־ ָּש ָּמה וַ ָּי ֶצף ַה ַבר ֶ ָֽזל׃
7וַ יא ֶמר ָּ ָ֣ה ֶרם ָּ ִ֑לְך וַ יש ַ ֵ֥לח יָּ דו וַ י ָּק ָֽחהו׃

פ

8ו ֶ ָ֣מ ֶלְך א ָּרם ָּה ָּ ֵ֥יה נל ָּחם ביׂש ָּר ִ֑אל וַ יוָּ ַעץ ֶאל־ע ָּב ָּ ָ֣דיו לאמר ֶאל־מקום
פֹל ֵ֥ני ַאלמני ַתחנ ָֽתי׃
ל־מ ֶלְך יׂש ָּראל לאמר ה ָּש ֶמר מעבר ַה ָּמ ָ֣קום
9וַ יש ִ֞ ַלח ָ֣איש ָּה ֱאֹלהים ֶא ֶ
י־שם א ָּ ֵ֥רם נח ָֽתים׃
ַה ֶזִ֑ה ָֽכ ָּ
יש־ה ֱאֹלהים
ָּ
11וַ יש ִ֞ ַלח ֶ ָ֣מ ֶלְך יׂש ָּראל ֶ ָֽאל־ ַה ָּמ ִ֞קום א ֶשר ָּ ָֽא ַמר־לו א
והזהירה ונש ַ ָ֣מר ָּ ִ֑שם ֵ֥לא ַא ַחת ו ֵ֥לא ש ָּ ָֽתים׃
11וַ י ָּסער ָ֣לב ֶ ָֽמ ֶלְך־א ָּרם ַעל־ ַה ָּד ָּבר ַה ֶ ִ֑זה וַ יק ָּרא ֶאל־ע ָּב ָּדיו וַ ָ֣יא ֶמר
ל־מ ֶלְך יׂש ָּר ָֽאל׃
אלי ֶהם הלוא ַת ָ֣גידו לי ֵ֥מי מ ֶש ָּלנו ֶא ֶ ֵ֥
שר
12וַ יא ֶמר ַא ַ ָ֣חד ָֽמע ָּב ָּדיו לוא אד ָ֣ני ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך ָֽכי־ ֱאלי ָּשע ַהנָּ ביא א ֶ ָ֣
־הד ָּברים א ֶ ֵ֥שר ת ַדבר ַבח ַ ֵ֥דר
ביׂש ָּראל יַ גיד ל ֶ ָ֣מ ֶלְך יׂש ָּראל ֶאת ַ
מש ָּכ ֶ ָֽבך׃
13וַ יא ֶמר לכו וראו אי ָ֣כה הוא ו ֶאש ַלח ו ֶא ָּק ִ֑חהו וַ יגַ ד־לֵ֥ ו לאמר הנֵ֥ה
בד ָּ ָֽתן׃
ל־ה ָֽעיר׃
14וַ יש ַלח־ ָּש ָּמה סו ֵ֥סים ו ֶר ֶכב ו ַ ָ֣חיל ָּכבִ֑ד וַ ָ֣יָּבאו ַלי ָּלה וַ יַ קפו ַע ָּ
ת־העיר
סובב ֶא ָּ
ה־חיל ֵ֥
15וַ יַ שכם מ ָּשרת ֵ֥איש ָּ ָֽה ֱאֹלהים ָּלקום וַ יצא והנ ַ
יכה ַנָֽע ֶ ָֽׂשה׃
אמר נַ ע ֵ֥רו א ָּליו א ָּ ֵ֥הּה אדני א ָּ ֵ֥
ו ָ֣סוס וָּ ָּ ִ֑ר ֶכב וַ י ֶ
שר א ָּתנו מא ֶשר או ָּ ָֽתם׃
16וַ יא ֶמר ַאל־תי ָּ ִ֑רא כי ַרבים א ֶ ָ֣
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17וַ ית ַפלל ֱאלי ָּשע וַ יא ַמר יהוָּ ה פ ַקח־ ָּ ֵ֥נא ֶאת־עי ָּניו ויר ֶ ִ֑אה וַ יפָ ַקח יהוָּ ה
סוסים ו ֶר ֶכב אש סבי ֵ֥בת
יני ַהנַ ַער וַ יַ רא והנה ָּה ָּהר ָּמלא ֵ֥
ֶאת־ע ָ֣
ֱאלי ָּ ָֽשע׃
18וַ ירדו א ָּליו וַ ית ַפלל ֱאלי ָּשע ֶאל־יהוָּ ה וַ יא ַמר ַהְך־ ָּ ֵ֥נא ֶאת־ ַהגוי־ ַה ֶזה
ישע׃
ַב ַסנו ִ֑רים וַ יַ ֵ֥כם ַב ַסנורים כד ַ ֵ֥בר ֱאל ָּ ָֽ
19וַ יא ֶמר אל ֶהם ֱאלי ָּשע ָ֣לא ֶזָ֣ה ַה ֶד ֶרְך ו ָ֣לא ָ֣זה ָּהעיר ל ָ֣כו ַאח ַרי
אותם שמ ָֽרונָּ ה׃
שר ת ַבק ִ֑שון וַ ֵ֥י ֶלְך ָּ
ל־האיש א ֶ ָ֣
אולי ָּכה ֶאת ֶכם ֶא ָּ
ו ָ֣
21וַ יהי כב ָּ ָ֣אם שמרון וַ ָ֣יא ֶמר ֱאלי ָּשע יהוָּ ה פָ ַ ֵ֥קח ֶאת־עינָֽי־א ֶלה ויר ִ֑או
יהם וַ יראו והנה ב ֵ֥תוְך שמ ָֽרון׃
וַ יפ ַָקח יהוָּ ה ֶאת־עָ֣ינ ֶ
אותם ַה ַא ֶ ֵ֥כה ַא ֶכה ָּא ָֽבי׃
ישע כראתו ָּ ִ֑
ל־אל ָּ
21וַ יא ֶמר ֶ ָֽמ ֶלְך־יׂש ָּראל ֶא ֱ
22וַ יא ֶמר ָ֣לא ַת ֶכה ַהא ֶ ֵ֥שר ָּשבי ָּת ב ַחרבךֵ֥ וָֽ ב ַקשתך ַא ָּ ָ֣תה ַמ ֶ ִ֑כה ׂשים
יהם׃
יהם ו ָֽיאכלו וישתו וילכו ֶאל־אדנ ֶ ָֽ
ֶל ֶחם וָּ ַמים לפנ ֶ
יהם
23וַ יכ ֶרה ָּל ֶהם כ ָּ ָ֣רה גדו ָּלה וַ ָֽיאכלו וַ ישתו ַוַָֽֽי ַשלחם וַ ילכו ֶאל־א ָֽדנ ֶ ִ֑
דודי א ָּרם ָּלבוא ב ֶ ֵ֥א ֶרץ יׂש ָּר ָֽאל׃
א־יספו עוד ג ָ֣
ו ָֽל ָּ

פ

ַ24וַָֽֽיהי ַאחרי־כן וַ יקבץ ֶבן־ה ַ ֵ֥דד ֶ ָֽמ ֶלְך־א ָּרם ֶאת־ ָּכל־ ַמח ִ֑נהו וַ יַ ַעל וַ ָּי ַצר
ַעל־שמ ָֽרון׃
ִ֑יה ַעָ֣ד ֱהיות ראש־חמור
25וַ יהי ָּר ָּעב גָּ דול ב ָ֣שמרון והנה ָּצ ָ֣רים ָּע ֶל ָּ
ה־כ ֶסף׃
בשמנָ֣ים ֶכ ֶסף ור ַבע ַה ַ ֵ֥קב חרייונים ַבחמ ָּש ָּ ָֽ
ַ26וַָֽֽיהי ֶ ָ֣מ ֶלְך יׂש ָּראל עבר ַעל־ ַהח ָּ ִ֑מה וא ָּשה ָּצעָ ָּקה א ָּליו לאמר
הושי ָּעה אדנֵ֥י ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
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ן־ה ָּ ָֽי ֶַֽקב׃
ן־הג ֶרן ֵ֥או מ ַ
27וַ יא ֶמר ַאל־יושעְָ֣ך יהוָּ ה מ ַאין ָֽאושיעְִ֑ך המ ַ
28וַ ָֽיא ֶמר־ ָּ ֵ֥לּה ַה ֶמ ֶלְך ַמה־ ָּ ִ֑לְך וַ תא ֶמר ָּהא ָּשה ַהזאת ָּאמ ָּ ָ֣רה א ַלי תני
אכל ָּמ ָּ ָֽחר׃
ֶאת־בנְך ונאכ ֶ ָ֣לנו ַהיום ו ֶאת־בני נ ַ ֵ֥
29וַ נ ַב ֵ֥של ֶאת־בני וַ ָֽנאכ ִ֑להו וָּ א ַמר א ֶלי ָּה ַביָ֣ ום ָּה ַאחר תני ֶאת־בנְך
ו ָ֣נאכ ֶלנו וַ ַתחבא ֶאת־ב ָּ ָֽנּה׃
31וַ יהי כשמ ַע ַה ֶמ ֶלְך ֶאת־דברי ָּ ָֽהא ָּשה וַ יק ַ ָ֣רע ֶאת־בגָּ ָּדיו והוא ע ָ֣בר
ל־הח ָּ ִ֑מה וַ ַיַָֽ֣רא ָּה ָּעם והנֵ֥ה ַה ַשק ַעל־ב ָּׂשרו מ ָּ ָֽבית׃
ַע ַ
31וַ יא ֶמר ָֽכה־יַ ע ֶׂשה־ ֵ֥לי ֱאֹלהים ו ָ֣כה יו ִ֑סף ָֽאם־יַ ע ִ֞מד ָ֣ראש ֱאלי ָּשע
ן־ש ָּפט ָּע ָּליו ַהיָֽ ום׃
ֶב ָּ
שב בביתו ו ַהזקנים יש ָ֣בים א ִ֑תו וַ יש ַלח איש מל ָּפנָּ יו
32וֶ ֱאלי ָּשע י ָ֣
י־ש ִ֞ ַלח
יתם ָֽכ ָּ
ל־הזקנים ַהרא ֶ
ב ֶ ָ֣ט ֶרם יָּבא ַה ַמל ָּאְך א ָּליו ו ָ֣הוא׀ ָּא ַ ָ֣מר ֶא ַ
ן־המ ַרצ ַח ַהזֶ ה ל ָּה ָ֣סיר ֶאת־ראשי ר ָ֣או׀ כ ָ֣בא ַה ַמל ָּאְך סגרו ַה ֶד ֶלת
ֶב ַ ָֽ
ול ַחצ ֶתם אתו ַב ֶד ֶלת הלוא קול ַרג ֵ֥לי אד ָּניו ַאח ָּ ָֽריו׃
אמר הנָֽה־זאת ָּ ָֽה ָּר ָּעה
33עו ֶדנו מ ַד ָ֣בר ע ָּמם וה ֵ֥נה ַה ַמל ָּאְך י ָ֣רד א ָּלִ֑יו וַ י ֶ
יהוה ָֽעוד׃
ה־אוחיל ַל ָּ
ֵ֥
מ ָ֣את יהוָּ ה ָּ ָֽמ

ס

הוִ֑ה ָ֣כה׀ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ָּכעת׀ ָּמ ָּחר
1 7וַ ָ֣יא ֶמר ֱאלי ָּשע שמעו ד ַבר־י ָּ
אתים ׂשערים ב ֶש ֶקל ב ַ ֵ֥ש ַער שמ ָֽרון׃
ה־ס ֶלת ב ֶש ֶקל ו ָּס ַ
ס ָּ ָֽא ָ֣
אמר
ת־איש ָּה ֱאֹלהים וַ י ַ
2וַ ַיָ֣ ַען ַה ָּשליש א ֶשר־ ַל ֶמ ֶלְך נש ָּען ַעל־יָּ דו ֶא ָ֣
אמר הנ ָּכה
ה ָ֣נה יהוָּ ה ע ֶׂשה ארבות ַב ָּש ַמים היה ֶיה ַה ָּד ָּבָ֣ר ַה ֶזִ֑ה וַ י ֶ
אכל׃
ר ֶאה בעינֶ יך ומ ָּשם ֵ֥לא ת ָֽ
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3ו ַאר ָּב ָּעה אנָּ שים ָּהיֵ֥ ו מצ ָּרעים ֶ ָ֣פ ַתח ַה ָּ ִ֑ש ַער וַ ָֽיאמרו ָ֣איש ֶאל־רעהו
ד־מתנו׃
ָּמה א ַנחנו יש ֵ֥בים פה ַע ָּ ָֽ
4אם־ ָּא ַמרנו נָּ בוא ָּהעיר ו ָּה ָּר ָּעב ָּבעיר וָּ ַ ָ֣מתנו ָּשם ואם־יָּ ַ ֵ֥שבנו פה
וָּ ָּ ִ֑מתנו ו ַע ָּתה לכו ונפ ָּלה ֶאל־ ַמח ָ֣נה א ָּרם אם־י ַחי ָ֣נו ָֽנחיֶ ה ואם־ימיתנו
וָּ ָּ ָֽמתנו׃
5וַ יָּ ָ֣קומו ַבנֶ ֶשף ָּלבוא ֶאל־ ַמח ָ֣נה א ָּ ִ֑רם וַ יָּ באו ַעד־קצה ַמח ָ֣נה א ָּרם
וה ֵ֥נה ָֽאין־ ָּשם ָֽאיש׃
־מחנָ֣ה א ָּרם ֵ֥קול ֶר ֶכב ָ֣קול סוס קול ַ ָ֣חיל גָּ ִ֑דול
6וַ אד ִ֞ ָּני הש ָ֣מ ַיע׀ ֶאת ַ
ת־מלכי
ר־עלינו ֶמ ֶלְך יׂש ָּראל ֶא ַ
ל־אחיו הנָ֣ה ָּ ָֽׂש ַכ ָּ
וַ יאמ ִ֞רו ָ֣איש ֶא ָּ
ת־מל ֵ֥כי מצ ַרים ָּל ֵ֥בוא ָּע ָֽלינו׃
ַהחתים ו ֶא ַ
יהם
ת־סוס ֶ
יהם ו ֶא ָֽ
ת־א ֳהל ֶ
7וַ יָּ קומו וַ יָּ נָ֣ וסו ַבנֶ ֶשף וַ יַ ַעז ָ֣בו ֶא ָּ
ר־היא וַ יָּ נסו ֶאל־נַ פ ָּ ָֽשם׃
יהם ַ ָֽה ַמח ֶנה ַכא ֶש ִ֑
ו ֶאת־ח ָ֣מר ֶ
8וַ יָּ באו ַ ָֽהמצ ָּרעים ָּהא ֶלה ַעד־ק ָ֣צה ַ ָֽה ַמחנֶ ה וַ יָּ באו ֶאל־א ֶהל ֶא ָּחד
וַ יאכלָ֣ ו וַ ישתו וַ יׂש ָ֣או מ ָּשם ֶכ ֶסף וזָּ ָּהב ובגָּ דים וַ ילכו וַ יַ ט ִ֑מנו וַ יָּ שבו
ל־א ֶהל ַאחר וַ יׂש ָ֣או מ ָּשם וַ ילכו וַ יַ ט ָֽמנו׃
וַ יָּבאו ֶא ָ֣
9וַ יאמרו איש ֶאל־רעהו ָֽלא־ ָ֣כן׀ א ַ ָ֣נחנו עׂשים ַהיום ַהזֶ ה יום־בׂש ָּ ָ֣רה
ד־אור ַהב ֶקר ומ ָּצ ָּ ָ֣אנו ָּעוִ֑ ון ו ַע ָּתה ל ָ֣כו
הוא וַ א ַנָ֣חנו ַמחשים וחכינו ַע ֵ֥
ונָּ ב ָּאה ונַ ג ָּידה ֵ֥בית ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃

903

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

ל־מחנָ֣ה
11וַ יָּ באו ַוַָֽֽיקראו ֶאל־ש ָ֣ער ָּהעיר וַ יַ גידו ָּל ֶהם לאמר ָּ ֵ֚באנו ֶא ַ
ם־הסוס ָּאסור ו ַהח ָ֣מור
ין־שם איש ו ָ֣קול ָּא ָּ ִ֑דם ָ֣כי א ַ
א ָּרם והנֵ֥ה ָֽא ָּ
ר־ה ָּמה׃
ָּאסור וא ָּהלים ַכא ֶש ָֽ
ָֽימה׃
11וַ יק ָּרא ַה ָֽשע ִ֑רים וַ יַ גידו ֵ֥בית ַה ֶמ ֶלְך פנ ָּ
ר־עׂשו
ה־נָ֣א ָּל ֶכם את א ֶש ָּ ֵ֥
אמר ֶאל־ע ָּב ָּדיו ַא ָֽג ָּיד ָּ
12וַ יָּ ָּקם ַה ֶמ ֶלְך ַלי ָּלה וַ י ֶ
הש ֶדה
ן־ה ַמחנֶ ה לה ָּחבה ַב ָּ
ָּלנו א ָּ ִ֑רם יָּ ד ִ֞עו כי־רע ָ֣בים אנַ חנו וַ יצאו מ ַ ָֽ
ל־העיר נָּ ָֽבא׃
ׂשם ַחיים ו ֶא ָּ
ן־העיר ונתפ ָ֣
לאמר ָֽכי־יצאו מ ָּ
־הסוסים ַ ָֽהנש ָּארים
־נא חמ ָּ ָ֣שה מן ַ
13וַ יַ ַען ֶא ָּחד מע ָּב ָּדיו וַ יא ֶמר ויקחו ִ֞ ָּ
רו־בּה הנָּ ם
שר נשא ָּ
רו־בּה הנָּ ם כ ָּכל־ההמון יׂש ָּראל א ֶ ָ֣
שר נשא ָּ
א ֶ ָ֣
ר־תמו ונשל ָּחה ונר ֶ ָֽאה׃
כ ָּכל־ה ֵ֥מון יׂש ָּראל א ֶש ָּ ִ֑
סוסים וַ יש ַלח ַה ֶמ ֶלְך ַאחרי ַמחנָֽה־א ָּרם לאמר ל ֵ֥כו
14וַ יקחו שני ֶ ָ֣ר ֶכב ִ֑
ור ָֽאו׃
15וַ יל ָ֣כו ַאחרי ֶהם ַעד־ ַהיַ רדן וה ָ֣נה ָּכל־ ַה ֶד ֶרְך מל ָּאה בגָּ דים וכלים
א ֶשר־הש ֵ֥ליכו א ָּרם בה ָּחפ ָּ ִ֑זם וַ יָּ שבו ַה ַמל ָּאכים וַ יַ גדו ַל ֶ ָֽמ ֶלְך׃
16וַ י ָ֣צא ָּה ָּעם וַ יָּ בזו את ַמח ָ֣נה א ָּ ִ֑רם וַ יהי ס ָּאה־ס ֶלת ב ֶש ֶקל ו ָּסא ַתים
הוה׃
ׂשערים ב ֶש ֶקל כד ַ ֵ֥בר י ָּ ָֽ
17ו ַה ֶמ ֶלְך הפקיד ֶאת־ ַה ָּשליש א ֶשר־נש ָּען ַעל־יָּ דו ַעל־ ַה ַש ַער וַ ירמסהו
שר ד ֶבר ב ֶ ֵ֥ר ֶדת
ָּה ָּעם ַב ַש ַער וַ יָּ ִ֑מת ַכא ֶשר ד ֶבר ָ֣איש ָּה ֱאֹלהים א ֶ ָ֣
ַה ֶמ ֶלְך א ָּ ָֽליו׃
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18וַ יהי כ ַדבר ָ֣איש ָּה ֱאֹלהים ֶאל־ ַה ֶמ ֶלְך לא ִ֑מר ָּסא ַתים ׂשערים ב ֶש ֶקל
וָֽ ס ָּאה־ס ֶלת ב ֶש ֶקל יהיֶ ה ָּכ ָ֣עת ָּמ ָּחר ב ַש ַער שמ ָֽרון׃
אמר והנָ֣ה יהוָּ ה ע ֶׂשה ארבות
19וַ יַ ַען ַה ָּשליש ֶאת־ ָ֣איש ָּה ֱאֹלהים וַ י ַ
אמר הנך ר ֶאה בעינֶ יך ומ ָּשם ֵ֥לא
ַב ָּש ַמים היה ֶיה ַכ ָּד ָּ ָ֣בר ַה ֶזִ֑ה וַ י ֶ
אכל׃
ת ָֽ
21וַ יהי־לו כִ֑ן וַ ירמסו א ֵ֥תו ָּה ָּעם ַב ַש ַער וַ יָּ ָֽמת׃

ס

1 8וֶ ֱאלי ָּשע ד ֶ ָ֣בר ֶאל־ ָּהא ָּשה א ֶשר־ ֶה ֱחיָּ ה ֶאת־בנָּ ּה לאמר קומי ולכי
ם־בא
י־ק ָּרא יהוָּ ה ָּ ָֽל ָּר ָּעב וגַ ָּ ֵ֥
שר ָּתגִ֑ ורי ָֽכ ָּ
ַ ָ֣אתי וביתְך וגורי ַבא ֶ ָ֣
ל־ה ָּא ֶרץ ֶ ֵ֥ש ַבע ָּשנָֽים׃
ֶא ָּ
2וַ ָּת ָּקם ָּ ָֽהא ָּשה וַ ַת ַעׂש כד ַבר ָ֣איש ָּה ֱאֹל ִ֑הים וַ ת ֶלְך היא ובי ָּתּה וַ ָּ ֵ֥תגָּ ר
ב ֶ ָֽא ֶרץ־פלשתים ֶ ֵ֥ש ַבע ָּש ָֽנים׃
ש ַבע ָּשנים וַ ָּ ֵ֥ת ָּשב ָּהא ָּשה מ ֶ ָ֣א ֶרץ פלש ִ֑תים וַ תצא לצ ָ֣עק
3וַ יהי מקצה ֶ ָ֣
־ׂש ָּ ָֽדּה׃
ֶאל־ ַה ֶמ ֶלְך ֶאל־ב ָּיתּה ו ֶאל ָּ
4ו ַה ֶמ ֶלְך מ ַדבר ֶאל־ ָ֣גחזי ַ ֵ֥נ ַער איש־ ָּה ֱאֹלהים לא ִ֑מר ַספ ָּרה־ ָּ ָ֣נא לי ֵ֥את
ל־הגדלות א ֶשר־ ָּע ָּ ֵׂ֥שה ֱאלי ָּ ָֽשע׃
ָּכ ַ
5וַ יהי ֵ֥הוא מ ַס ָ֣פר ַל ֶמ ֶלְך ָ֣את א ֶשר־ ֶה ֱח ָּיָ֣ה ֶאת־ ַהמת והנה ָּהא ָּשה
אמר
א ֶשר־ ֶה ֱח ָּיה ֶאת־בנָּ ּה צ ֶ ָ֣ע ֶקת ֶאל־ ַה ֶמ ֶלְך ַעל־בי ָּתּה ו ַעל־ ָּׂש ָּ ִ֑דּה וַ י ֶ
ישע׃
ר־ה ֱח ָּיֵ֥ה ֱאל ָּ ָֽ
גָֽחזי אדנָ֣י ַה ֶמ ֶלְך זֵ֚את ָּ ָֽהא ָּשה וזֶ ה־ב ָּנּה א ֶש ֶ
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6וַ יש ַ ֵ֥אל ַה ֶמ ֶלְך ָּלא ָּשה וַ ת ַס ֶפר־לִ֑ ו וַ י ֶתן־ ָּ ָ֣לּה ַה ֶמ ֶלְך ָּסריס ֶא ָּחד לאמר
בואת ַה ָּש ֶדה מיום ָּעז ָּ ֵ֥בה
־כל־א ֶשר־ ָּלּה ואת ָּכל־ת ָ֣
ָּהשיב ֶאת ָּ
־ה ָּא ֶרץ ו ַעד־ ָּ ָֽע ָּתה׃
ֶאת ָּ

פ

7וַ יָּ בא ֱאלי ָּשע ַד ֶמ ֶׂשק ו ֶבן־ה ַ ֵ֥דד ֶ ָֽמ ֶלְך־א ָּרם ח ֶ ִ֑לה וַ יגַ ד־לָ֣ ו לאמר ָּבא
ד־הנָּ ה׃
ֵ֥איש ָּה ֱאֹלהים ַע ָֽ
8וַ יא ֶמר ַה ֶמ ֶלְך ֶאל־חזָּ האל ַקח ב ָּ ָֽיַֽדך מנ ָּחה ולְך לק ַראת ָ֣איש
הוה ָֽמאותו לאמר ַה ֶאח ֶיה מ ֳח ֵ֥לי ֶזָֽה׃
ֹלהים ו ָּד ַרש ָּת ֶאת־י ָּ
ָּה ֱא ִ֑
־טוב ַד ֶמ ֶׂשק ַמ ָּשא
9וַ י ָ֣ ֶלְך חזָּ אל לק ָּראתו וַ י ַקח מנ ָּחה ביָּ דו ו ָּכל ָ֣
אמר בנך ֶבן־ה ַדד ֶ ָֽמ ֶלְך־א ָּרם
ַאר ָּב ָ֣עים גָּ ָּ ִ֑מל וַ יָּבא וַ יַ ע ָ֣מד ל ָּפנָּ יו וַ י ֶ
ש ָּל ַחני א ֶליך לאמר ַה ֶאח ֶיה מ ֳח ֵ֥לי ֶזָֽה׃
י־מות
הוה ָֽכ ֵ֥
11וַ יא ֶמר א ָּליו ֱאלי ָּשע ֵ֥לְך ֱא ָּמר־לא ָּח ָ֣יה תח ֶיִ֑ה והר ַ ֵ֥אני י ָּ
יָּ ָֽמות׃
ֹלהים׃
ד־בש וַ יבך ֵ֥איש ָּה ֱא ָֽ
ת־פ ָּניו וַ ָּי ֶָׂ֣שם ַע ִ֑
11וַ יַ ע ֵ֥מד ֶא ָּ
12וַ ָ֣יא ֶמר חזָּ אל ַמדו ַע אד ָ֣ני ב ֶ ִ֑כה וַ יא ֶמר ָֽכי־יָּ ַדעתי ָ֣את א ֶשר־ ַתע ֶׂשה
יהם ַב ֶ ָ֣ח ֶרב ַתהרג
יהם ת ַש ַלח ָּבאש ו ַב ָֽחר ֶ
לבני יׂש ָּראל ָּר ָּעה מבצר ִֶ֞
יהם ת ַרטש ו ָּהרת ֶיהם ת ַב ָֽק ַע׃
ועלל ֶ ָ֣
13וַ ָ֣יא ֶמר חזָּ האל ָ֣כי ָּמה ַעבדך ַה ֶכ ֶלב ָ֣כי יַ ע ֶׂשה ַה ָּד ָּ ֵ֥בר ַהגָּ דול ַה ֶ ִ֑זה
הוה אתך ֶ ֵ֥מ ֶלְך ַעל־א ָּ ָֽרם׃
אמר ֱאלי ָּשע הר ַאני י ָּ
וַ ָ֣י ֶ
14וַ י ָ֣ ֶלְך׀ מ ָ֣את ֱאלי ָּשע וַ יָּ בא ֶאל־אדנָּ יו וַ ָ֣יא ֶמר לו ָּ ָֽמה־ ָּא ַ ֵ֥מר לך ֱאלי ָּ ִ֑שע
אמר ָּ ֵ֥א ַמר לי ָּח ֵ֥יה תח ֶ ָֽיה׃
וַ י ֶ
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15וַ י ָ֣הי ָֽמ ָּמ ֳח ָּרת וַ י ַקח ַה ַמכבר וַ יט ָ֣בל ַב ַמים וַ יפ ֵ֥רׂש ַעל־ ָּפ ָּניו וַ יָּ ִ֑מת
וַ ימֹלֵ֥ ְך חזָּ האל ַתח ָּ ָֽתיו׃

פ

הודה
יהוש ָּפט ֶ ָ֣מ ֶלְך י ָּ ִ֑
16ובש ַ ָ֣נת ָּחמש ליו ָּרם ֶבן־ ַאח ָּאב ֶ ָ֣מ ֶלְך יׂש ָּראל ו ָּ
הודה׃
הוש ָּפט ֶ ֵ֥מ ֶלְך י ָּ ָֽ
הורם ֶבן־י ָּ
ָּמ ַלְך י ָּ ֵ֥
ירוש ָּ ָֽלם׃
ֶ 17בן־שֹל ֵ֥שים וש ַתים ָּש ָּנה ָּה ָּיָ֣ה ב ָּמל ִ֑כו ושמ ֶ ָ֣נה ָּשנה ָּמ ַלְך ב ָּ
־אח ָּאב
18וַ י ֶלְך ב ֶ ָ֣ד ֶרְך׀ ַמל ָ֣כי יׂש ָּראל ַכא ֶשר ָּעׂשו בָ֣ית ַאח ָּאב ֵ֚כי ַבת ַ
הוָֽה׃
ָּ ָֽהי ָּתה־לו לא ָּ ִ֑שה וַ ַי ֵַ֥עׂש ָּה ַרע בעינֵ֥י י ָּ
שר
19ו ָֽלא־ ָּא ָּבה יהוָּ ה ל ַהש ָ֣חית ֶאת־יהו ָּדה ל ַמ ַען ָּד ָ֣וד ַעב ִ֑דו ַכא ֶ ָ֣
ל־היָּ ָֽמים׃
ָּ ָֽא ַמר־לו ָּלתת לֵ֥ ו ניר ל ָּב ָּניו ָּכ ַ
21ביָּ ָּמיו ָּפ ַ ָ֣שע ֱאדום מ ַת ַחת יַ ד־יהו ָּ ִ֑דה וַ יַ מ ֵ֥לכו עלי ֶהם ֶ ָֽמ ֶלְך׃
21וַ יַ עבר יו ָּרם ָּצעי ָּרה ו ָּכל־ ָּה ֶר ֶכב ע ִ֑מו ַוַָֽֽיהי־ ִ֞הוא ָּ ָ֣קם ַלי ָּלה וַ יַ ֶכה
־אדום ַהסביב א ָּליו ואת ָּׂש ָ֣רי ָּה ֶר ֶכב וַ ָּיֵ֥נָּ ס ָּה ָּעם לא ָּה ָּ ָֽליו׃
ֶאת ֱ
22וַ יפ ַ ָ֣שע ֱאדום מ ַת ַחת יַ ד־יהו ָּדה ַעד ַהיָ֣ ום ַה ֶ ִ֑זה ָּאז תפ ַ ֵ֥שע לב ָּנה ָּב ֵ֥עת
ַה ָֽהיא׃
שר ָּע ָּ ִׂ֑שה ה ָֽלוא־ ָ֣הם כתובים ַעל־ס ֶפר דב ֵ֥רי
23ו ֶי ֶתר דב ֵ֥רי יו ָּרם ו ָּכל־א ֶ ָ֣
הודה׃
ַהיָּ מים ל ַמל ֵ֥כי י ָּ ָֽ
24וַ יש ַכב יו ָּרם עם־אב ָּתיו וַ י ָּק ֵ֥בר עם־אב ָּתיו ב ָ֣עיר ָּד ִ֑וד וַ ימֹלְך א ַחז ָּ ֵ֥יהו
בנו ַתח ָּ ָֽתיו׃

פ

ן־אח ָּאב ֶ ָ֣מ ֶלְך יׂש ָּר ִ֑אל ָּמ ַלְך
יורם ֶב ַ
ים־עׂש ָ֣רה ָּשנָּ ה ל ָּ ֵ֥
25בשנַ ת שת ֶ
הודה׃
הורם ֶ ֵ֥מ ֶלְך י ָּ ָֽ
א ַחז ָּיֵ֥הו ֶבן־י ָּ
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ֶ 26בן־ ֶעׂשרים וש ַתים ָּשנָּ ה א ַחז ָּיָ֣הו ב ָּמלכו ו ָּש ָּ ָ֣נה ַא ַחת ָּמ ַלְך בירו ָּש ָּ ִ֑לם
ושם אמו ע ַתליָּ הו ַבת־ ָּעמרי ֶ ֵ֥מ ֶלְך יׂש ָּר ָֽאל׃
27וַ י ֶלְך ב ֶד ֶרְך ָ֣בית ַאח ָּאב וַ ַי ַעׂש ָּה ַרע בעי ֵ֥ני יהָּוה כ ָ֣בית ַאח ָּ ִ֑אב כי ח ַ ֵ֥תן
ית־אח ָּאב ָֽהוא׃
ב ַ
28וַ י ֶלְך ֶאת־יו ָּ ָ֣רם ֶבן־ ַאח ָּאב ַלמל ָּח ָּמה עם־חזָּ ה ֵ֥אל ֶ ָֽמ ֶלְך־א ָּרם ב ָּר ָ֣מת
יורם׃
גל ָּ ִ֑עד וַ יַ ֵ֥כו א ַרמים ֶאת־ ָּ ָֽ
29וַ יָּ ָּשב יו ָּרם ַה ֶמ ֶלְך להת ַר ָ֣פא ביזר ֶעאל מן־ ַה ַמכים א ֶשר יַ כהו א ַרמים
הורם ֶ ָ֣מ ֶלְך
ָּ ָֽב ָּר ָּמה בה ָּלָ֣חמו ֶאת־חזָּ האל ֶ ָ֣מ ֶלְך א ָּ ִ֑רם וַ א ַחזיָּ הו ֶבן־י ָּ
ן־אח ָּאב ביזר ֶעאל ָֽכי־ח ֶלֵ֥ה ָֽהוא׃
ת־יורם ֶב ַ
הודה יָּ ַרד לר ִ֞אות ֶא ָּ
י ָּ

פ

1 9וֶ ֱאלי ָּשע ַהנָּ ביא ָּק ָּרא ל ַא ַחד מב ָ֣ני ַהנבי ִ֑אים וַ יא ֶמר לו ח ָ֣גר ָּמתנֶ יך
ו ַקח ַ ָ֣פְך ַה ֶש ֶמן ַהזֶ ה ביָּ ֶדך ולְך ָּר ֵ֥מת גל ָּ ָֽעד׃
את וַ ה ָָֽקמתו
וב ָּ
הוש ָּפט ֶבן־נמשי ָּ
2ו ָּבא ָּת ָּ ִ֑ש ָּמה ור ָֽאה־ ָּשם יהוא ֶבן־י ָּ
יאת אתו ֶ ֵ֥ח ֶדר ב ָּ ָֽח ֶדר׃
מ ָ֣תוך ֶא ָּחיו והב ָּ ֵ֥
3ו ָּל ַקח ָּת ַפְך־ ַה ֶש ֶמן ויָּ ַצק ָּ ָ֣ת ַעל־ראשו ו ָּ ָֽא ַמר ָּת ָֽכה־ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה
ופ ַתח ָּ ֵ֥ת ַה ֶד ֶלת ו ַנס ָּתה ו ֵ֥לא ת ַח ֶ ָֽכה׃
מ ַשח ֵ֥תיךָֽ ל ֶמ ֶלְך ֶאל־יׂש ָּר ִ֑אל ָּ
4וַ י ֶלְך ַה ַנ ַער ַה ַנ ֵַ֥ער ַהנָּ ביא ָּר ֵ֥מת גל ָּ ָֽעד׃
5וַ יָּ בא והנה ָּׂשרי ַה ַחיל ָֽישבים וַ יא ֶמר ָּד ָּ ֵ֥בר לי א ֶליך ַה ָּ ִ֑שר וַ יא ֶמר
אמר א ֶ ֵ֥ליך ַה ָּ ָֽשר׃
ל־מי מכ ָּלנו וַ י ֶ
יהוא ֶא ָ֣
ה־א ַמר יהוָּ ה
אמר לו ָֽכ ָּ
אשו וַ ָ֣י ֶ
6וַ יָּ ָּקם וַ יָּ ָ֣בא ַה ַבי ָּתה וַ י ֵ֥צק ַה ֶש ֶמן ֶאל־ר ִ֑
הוה ֶאל־יׂש ָּר ָֽאל׃
ל־עם י ָּ
ֹלהי יׂש ָּראל מ ַשחתיךָֽ ל ֶמ ֶלְך ֶא ַ ֵ֥
ֱא ָ֣
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ת־בית ַאח ָּאב אד ֶנִ֑יך ונ ַקמ ִ֞תי ד ָ֣מי׀ ע ָּב ַ ָ֣די ַהנביאים ודמי
7והכי ָּתה ֶא ֵ֥
הוה מיַ ֵ֥ד א ָּיז ֶָֽבל׃
ל־עב ֵ֥די י ָּ
ָּכ ַ
8ו ָּא ַבד ָּכל־בָ֣ית ַאח ָּ ִ֑אב והכ ַרתי ל ַאח ָּאב ַמש ָ֣תין בקיר ו ָּע ֵ֥צור ו ָּעזוב
ביׂש ָּר ָֽאל׃
9ו ָּ ָֽנ ַתתי ֶאת־ ָ֣בית ַאח ָּאב כבית יָּ ָּרב ָּ ָ֣עם ֶבן־נ ָּ ִ֑בט וכבית ַבע ָּ ֵ֥שא
ֶבן־אח ָּ ָֽיה׃
11ו ֶאת־איזֶ ֶבל יאכלו ַהכ ָּלבים ב ֵ֥ח ֶלק יזר ֶעאל ו ָ֣אין ק ִ֑בר וַ יפ ַ ֵ֥תח ַה ֶד ֶלת
וַ יָּ ָֽנס׃
א־המש ָּגֵ֥ע
11ויהוא יָּ ָּצא ֶאל־ ַעב ָ֣די אדנָּ יו וַ יא ֶמר לו ה ָּשלום ַמד ַוע ָּ ָֽב ַ
יחו׃
ת־האיש ו ֶאת־ׂש ָֽ
יהם ַא ֶתם י ַדע ֶ ֵ֥תם ֶא ָּ
אמר אל ֶ
ַה ֶזה א ֶלִ֑יך וַ ָ֣י ֶ
12וַ יאמ ָ֣רו ֶש ֶקר ַהגֶ ד־ ָּנא ָּ ִ֑לנו וַ יא ֶמר ָּכזאת ו ָּכזאת ָּא ַמר א ַלי לאמר ֵ֚כה
ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה מ ַשח ֵ֥תיךָֽ ל ֶמ ֶלְך ֶאל־יׂש ָּר ָֽאל׃
ַ13וַָֽֽי ַמהרו וַ יקחו ָ֣איש בגדו וַ יָּ ֵׂ֥שימו ַתח ָּתיו ֶאל־ ֶ ָ֣גַֽ ֶרם ַ ָֽה ַמעלִ֑ ות ַוַָֽֽיתקעו
ַבשו ָּפר וַ יאמרו ָּמ ַ ֵ֥לְך י ָֽהוא׃
יורם ָּהיָּ ה שמר
־יורם ו ָּ
הוש ָּ ֵ֥פט ֶבן־נמשי ֶאל ָּ ִ֑
14וַ ית ַקשר יהוא ֶבן־י ָּ
ב ָּר ָ֣מת גל ָּעד ֵ֚הוא ו ָּכל־יׂש ָּראל מפנֵ֥י חזָּ אל ֶ ָֽמ ֶלְך־א ָּ ָֽרם׃
שר יַכָ֣הו
ן־ה ַמכים א ֶ ָ֣
15וַ יָּ ָּשב יהו ָּרם ַה ֶמ ֶלְך להת ַר ָ֣פא ביזר ֶעאל מ ַ
אמר יהוא אם־י ָ֣ש נַ פש ֶכם
א ַרמים בה ָּלָ֣חמו ֶאת־חזָּ אל ֶ ָ֣מ ֶלְך א ָּ ִ֑רם וַ י ֶ
ן־העיר ָּל ֶל ֶכת ַלגֵ֥יד ביזר ֶ ָֽעאל׃
ַאל־יצא ָּפליט מ ָּ
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16וַ יר ַכב יהוא וַ י ָ֣ ֶלְך יזר ֶעא ָּלה ֵ֥כי יו ָּרם ש ָ֣כב ָּ ִ֑ש ָּמה ַ ָֽוא ַחזיָּ ה ֶ ָ֣מ ֶלְך יהו ָּדה
יורם׃
יָּ ַרד לר ֵ֥אות ֶאת־ ָּ ָֽ
17ו ַהצ ֶפה עמד ַ ָֽעל־ ַהמג ָּדל ביזר ֶעאל וַ ִַ֞ירא ֶאת־שפ ַעת יהוא בבאו
אתם
הורם ַ ֵ֥קח ַר ָּכב וָֽ ש ַלֵ֥ח לק ָּר ָּ
אמר י ָּ
וַ יא ֶמר שפ ַעת אנָ֣י ר ֶ ִ֑אה וַ ָ֣י ֶ
אמר ה ָּש ָֽלום׃
וי ַ ֵ֥
18וַ י ֶלְך רכב ַהסוס לק ָּראתו וַ יא ֶמר ָֽכה־ ָּא ַמר ַה ֶמ ֶלְך ה ָּשלום וַ יא ֶמר
יהוא ַמה־לךֵ֥ ול ָּשלום ָ֣סב ֶ ָֽאל־ ַאח ָּ ִ֑רי וַ יַ גד ַהצ ֶפה לאמר ָּ ָֽבא־ ַה ַמל ָּ ֵ֥אְך
א־שב׃
ַעד־הם ו ָֽל ָּ ָֽ
ה־א ַ ֵ֥מר ַה ֶמ ֶלְך ָּשלִ֑ ום
אמר ָֽכ ָּ
19וַ יש ַלח ר ָ֣כב סוס שני וַ יָּ ָ֣בא אל ֶהם וַ י ֶ
ל־אח ָּ ָֽרי׃
אמר יהוא ַמה־לךֵ֥ ול ָּשלום ֵ֥סב ֶ ָֽא ַ
וַ י ֶ
א־שב ו ַהמנ ָּהג כמנ ַהג י ָ֣הוא
21וַ יַ גד ַהצ ֶפה לאמר ָּ ֵ֥בא ַעד־אל ֶיהם ו ָֽל ָּ ִ֑
ֶבן־נמשי ֵ֥כי בשגָּ עון ינ ָּ ָֽהג׃
הורם ֶ ָֽמ ֶלְך־יׂש ָּראל וַ א ַחזיָּ הו
21וַ יא ֶמר יהו ָּרם ֱאסר וַ יֶ אסר רכ ִ֑בו וַ יצָ֣א י ָּ ָ֣
הודה ָ֣איש ברכבו וַ יָֽצאו לק ַ ָ֣ראת יהוא וַ ימ ָּצאהו ב ֶחל ַָקת נָּ ֵ֥בות
ֶ ָֽמ ֶלְך־י ָּ
אלי׃
ַהיזרע ָֽ
22וַ יהי כראות יהו ָּרם ֶאת־יהוא וַ יא ֶמר ה ָּשלָ֣ ום י ִ֑הוא וַ יא ֶמר ָּ ָ֣מה
יה ָּה ַר ָֽבים׃
נוני א ֶיז ֶבל אמך וכ ָּש ֶפ ָּ
ַה ָּשלום ַעד־ז ִ֞
אמר ֶאל־א ַחז ָּיהו מר ָּ ֵ֥מה א ַחז ָּיָֽה׃
23וַ יַ הפְך יהו ָּרם יָּ ָּדיו וַ יָּ ִ֑נס וַ ֵ֥י ֶ
24וי ִ֞הוא מלא יָּ ָ֣דו ַב ֶק ֶשת וַ ַיְַֽך ֶאת־יהו ָּרם ָ֣בין זר ָּעיו וַ י ֵ֥צא ַהחצי מל ִ֑בו
וַ יכ ַרע ברכ ָֽבו׃
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25וַ יא ֶמר ֶאל־בד ַקר ָּ ָֽשלשה ָּ ֵׂ֚שא ַהשלכהו ב ֶחל ַקת ׂשדה נָּ ָ֣בות
אלי ָֽכי־ז ִ֞כר אנָ֣י וָּ ַא ָּתה ָ֣את רכבים צ ָּמדים ַ ָֽאחרי ַאח ָּ ָ֣אב ָּאביו
ַהיזרע ִ֑
ת־ה ַמ ָּשא ַה ֶזָֽה׃
ַוָֽיהוָּ ה נָּ ָּ ָׂ֣שא ָּע ָּליו ֶא ַ
26אם־לא ֶאת־ד ָ֣מי נָּ בות ו ֶאת־דמי ָּבנָּ יו ָּראיתי ֶא ֶמש נאם־יהוָּ ה
הוה ו ַע ָּתה ָּׂשא ַהשלכהו ַב ֶחל ָָּקה
וש ַלמ ֵ֥תי לך ַב ֶחל ָּ ֵָ֥קה ַהזאת נאם־י ָּ ִ֑
הוה׃
כד ַ ֵ֥בר י ָּ ָֽ
27וַ א ַחז ָּיה ֶ ָֽמ ֶלְך־יהו ָּדה ָּר ָּאה וַ יָּ נָּ ס ֶד ֶרְך ָ֣בית ַה ָּגִַֽ֑ן וַ ירדף ַאח ָּריו יהוא
שר ֶ ָֽאת־יבל ָּעם
ל־ה ֶמר ָּכ ָּבה ב ַ ָֽמעלה־גור א ֶ ָ֣
וַ יא ֶמר גַ ם־א ִ֞תו ַה ָ֣כהו ֶא ַ
וַ ָּיֵ֥נָּ ס מגדו וַ ָּי ֵָּ֥מת ָּ ָֽשם׃
רוש ָּ ִ֑ל ָּמה וַ יקברו אתו בקב ָּרתו עם־אב ָּתיו
28וַ יַ רכבו אתו ע ָּב ָּדיו י ָּ
ב ֵ֥עיר ָּד ָֽוד׃

פ

29ובשנַ ת ַא ַ ָ֣חת ֶעׂש ָ֣רה ָּשנָּ ה ליו ָּרם ֶבן־ ַאח ָּ ִ֑אב ָּמ ַ ֵ֥לְך א ַחז ָּיה ַעל־יהו ָּ ָֽדה׃
31וַ יָּ ֵ֥בוא יהוא יזר ֶ ִ֑עא ָּלה ואי ֶזָ֣ ֶבל ָּשמ ָּעה וַ ָּת ֶׂשם ַבפוְך עינֶ י ָּה וַ ָ֣תי ֶטב
ֶאת־רא ָּשּה וַ ַתשָקף ב ַ ֵ֥עד ַה ַח ָֽלון׃
אמר ה ָּשלום זמרי ה ֵ֥רג אד ָּנָֽיו׃
31ויהוא ָּ ָ֣בא ַב ָּ ִ֑ש ַער וַ ָ֣ת ֶ
ֹלשה
אמר ֵ֥מי אתי ִ֑מי וַ יַ ש ָָ֣קיפו א ָּליו ש ַנֵַֽ֥ים ש ָּ
ל־ה ַחלון וַ י ֶ
32וַ י ָּשא ָּפנָּ יו ֶא ַ ָ֣
יסים׃
ָּסר ָֽ
ל־הסוסים
ל־הקיר ו ֶא ַ
וה וַ יז מ ָּד ָּמּה ֶא ַ
33וַ ֵ֥יא ֶמר שמט ָּהו ַוַָֽֽישמ ִ֑ט ָּ
ַוַָֽֽירמ ֶ ָֽסנָּ ה׃
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34וַ יָּ בא וַ ָ֣יא ַכל וַ יִ֑שת וַ יא ֶמר פקדו־ ִ֞ ָּנא ֶאת־ ָּהארו ָּרה ַהזאת וקברו ָּה ֵ֥כי
־מ ֶלְך ָֽהיא׃
ַבת ֶ
35וַ ילכו ל ָּקב ָּ ִ֑רּה ולא־ ָּ ָ֣מצאו ָּבּה כי אם־ ַהגלג ֶלת ו ָּה ַרג ַלים ו ַכ ֵ֥פות
ַהיָּ ָּ ָֽדים׃
שר ד ֶבר ביַ ד־ ַעבדו אל ָּיֵ֥הו
36וַ יָּ שבו וַ יַ ָ֣גידו לו וַ יא ֶמר ד ַבר־יהָּ ָ֣וה הוא א ֶ ָ֣
אמר ב ָ֣ח ֶלק יזר ֶעאל יאכלֵ֥ ו ַהכ ָּלבים ֶאת־ב ַ ֵׂ֥שר א ָּיז ֶָֽבל׃
ַהתשבי ל ִ֑
ָֽ 37ו ָּהי ִָּ֞ת נב ַלָ֣ת איזֶ ֶבל כד ֶמן ַעל־פנֵ֥י ַה ָּש ֶדה ב ָ֣ח ֶלק יזר ֶעִ֑אל א ֶ ֵ֥שר
ָֽלא־יאמרו ֵ֥זאת א ָּיז ֶָֽבל׃

פ

1 10ול ַאח ָּאב שב ֵ֥עים ָּבנים בשמ ִ֑רון וַ יכתב יהוא ס ָּפרים וַ יש ַ ָ֣לח
אמר׃
ל־האמנֵ֥ים ַאח ָּאב ל ָֽ
שמרון ֶאל־ ָּׂשרי יזר ֶעאל ַהזקנים ו ֶא ָּ
2ו ַע ָּתה בבא ַהס ֶפר ַהזֶ ה אלי ֶכם ואת ֶכם בנָ֣י אדני ֶ ִ֑כם ואת ֶכם ָּה ֶ ָ֣ר ֶכב
ו ַהסוסים ו ֵ֥עיר מב ָּצר ו ַה ָּנ ֶָֽשק׃
3וראי ִֶ֞תם ַהטוב ו ַהיָּ ָּשר מבנָ֣י אדני ֶכם ו ַׂשמ ֶתם ַעל־כ ָ֣סא ָּא ִ֑ביו ו ָֽה ָּלחמו
ַעל־ ֵ֥בית אדני ֶ ָֽכם׃
4וַ יַָֽֽראו מ ָ֣אד מאד וַ ָ֣יאמרו הנה שנָ֣י ַהמ ָּלכים ֵ֥לא ָּעמדו ל ָּפ ָּנִ֑יו ואיְך
נַ ע ֵ֥מד א ָּנָֽחנו׃
5וַ יש ַ ָ֣לח א ֶשר־ ַעל־ ַה ַ ָ֣בית וַ א ֶשר ַעל־ ָּהעיר ו ַהזקנים ו ָּהאמנים
אמר אלינו נַ ע ֶ ִׂ֑שה
ֶאל־יהוא׀ לאמר ע ָּב ֶ ָ֣דיך אנַ חנו וכל א ֶשר־ת ַ ֵ֥
ָֽלא־נַ מ ָ֣ליְך איש ַה ֵ֥טוב בעי ֶניך ע ָֽׂשה׃
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6וַ יכ ָ֣תב אלי ֶהם ס ֶפר׀ שנית לאמר אם־לי ַא ֶתם ולק ָ֣לי׀ ַא ֶ ָ֣תם שמעים
ִ֑אלה
יכם ובאו א ַלי ָּכ ֵ֥עת ָּמ ָּחר יזר ֶע ָּ
שי בנָֽי־אדנ ֶ
ת־ראשי ַאנ ָ֣
קחו ֶא ָּ
אותם׃
ובני ַה ֶמ ֶלְך שב ָ֣עים איש ֶאת־גד ֵ֥לי ָּהעיר מגַ ד ֵ֥לים ָּ ָֽ
7וַ יהי כבא ַהס ֶפר אלי ֶהם וַ יקחו ֶאת־בנָ֣י ַה ֶמ ֶלְך ַוַָֽֽישחטו שב ָ֣עים ִ֑איש
אלה׃
יהם ַבדודים וַ ישל ֵ֥חו א ָּליו יזר ֶ ָֽע ָּ
ת־ראש ֶ
וַ יָּ ׂשימו ֶא ָּ ָֽ
שי ב ָֽני־ ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך וַ יא ֶמר ָׂ֣שימו
8וַ יָּ בא ַה ַמל ָּאְך וַ יַ גֶ ד־לָ֣ ו לאמר הביאו ָּרא ָ֣
ד־ה ָֽב ֶקר׃
א ִָּ֞תם שני צברים ֶ ֵ֥פ ַתח ַה ַש ַער ַע ַ
9וַ יהי ַבב ֶקר וַ י ָ֣צא ַוַָֽֽיַ עמד וַ יא ֶמר ֶאל־ ָּכל־ ָּה ָּעם ַצדָקים ַא ֶ ִ֑תם הנה אני
ל־א ֶלה׃
־כ ָֽ
ָּק ַשרתי ַעל־אדני וָּ ֶאהרגהו ו ֵ֥מי ה ָּכה ֶאת ָּ
הוה ַעל־בָ֣ית
11ד ָ֣עו אפוא כי לא יפל מד ַבר יהוָּ ה ַאר ָּצה א ֶשר־ד ֶ ֵ֥בר י ָּ
שר ד ֶבר ב ַיד ַעב ֵ֥דו אל ָּיָֽהו׃
יהוָ֣ה ָּע ָּׂשה ֵ֚את א ֶ ָ֣
ַאח ָּ ִ֑אב וַ ָּ
11וַ ַיְַָֽ֣ך יהוא ָ֣את ָּכל־ ַהנש ָּארים לבית־ ַאח ָּאב ביזר ֶעאל ו ָּכל־גד ָּליו
ומי ָּד ָּעָ֣יו וכה ָּנִ֑יו ַעד־בל ֵ֥תי הש ָֽאיר־לו ָּׂש ָֽריד׃
ית־ע ֶקד ָּהרעים ַב ָּ ָֽד ֶרְך׃
12וַ יָּ ָּקם וַ יָּ בא וַ י ֶלְך שמ ִ֑רון הוא ָֽב ֵ֥
אמר ָ֣מי ַא ֶ ִ֑תם וַ יאמרו
הודה וַ י ֶ
13ויהוא ָּמ ָּצא ֶאת־אחי א ַחז ָּיָ֣הו ֶ ָֽמ ֶלְך־י ָּ
ירה׃
ָֽי־ה ֶמ ֶלְך ובנֵ֥י ַהגב ָּ ָֽ
אחי א ַחזיָּ הו אנַ חנו וַ נ ֶַֽרד לשלֵ֥ ום בנ ַ
ל־בור ָֽבית־ע ֶקד
14וַ יא ֶמר תפ ָׂ֣שום ַחיים ַוַָֽֽיתפׂשום ַחיִ֑ים ַוַָֽֽיש ָּח ִ֞טום ֶא ָ֣
ַאר ָּבעים ושנַ ים איש ו ָֽלא־הש ֵ֥איר איש מ ֶ ָֽהם׃
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15וַ י ָ֣ ֶלְך מ ָּשם וַ ימ ָּ ָ֣צא ֶאת־יהונָּ ָּדב ֶבן־ר ָּכב לק ָּראתו ַוַָֽֽי ָּברכהו וַ יא ֶמר
אמר יהונָּ ָּ ֵ֥דב יש
א ָּליו היש ֶאת־ל ָּבבךָ֣ יָּ ָּשר ַכא ֶשר ל ָּבבי עם־ל ָּב ֶבך וַ י ֶ
־ה ֶמר ָּכ ָּ ָֽבה׃
וָּ יש ת ָּנָ֣ה ֶאת־יָּ ֶ ִ֑דך וַ י ָ֣תן יָּ דו וַ יַ עלֵ֥הו א ָּליו ֶאל ַ
16וַ יא ֶמר ל ָּ ָ֣כה אתי וראה בקנ ָּא ָ֣תי ַליהָּ ִ֑וה וַ יַ ר ֵ֥כבו אתו ברכ ָֽבו׃
17וַ יָּ בא ָֽשמרון וַ יַ ְך ֶאת־ ָּכל־ ַהנש ָּארים ל ַאח ָּאב בשמרון ַעד־השמ ִ֑ידו
כד ַ ָ֣בר יהוָּ ה א ֶ ֵ֥שר ד ֶבר ֶאל־אל ָּיָֽהו׃

פ

18וַ יקבץ יהוא ֶאת־ ָּכל־ ָּה ָּעם וַ ָ֣יא ֶמר אל ֶהם ַאח ָּאב ָּע ַ ֵ֥בד ֶאת־ ַה ַב ַעל
מ ָּ ִ֑עט יהוא יַ ַעב ֶ ֵ֥דנו ַהר ָֽבה׃
19ו ַע ָּ ָ֣תה ָּכל־נבי ָ֣אי ַה ַב ַעל ָּכל־עב ָּ ָ֣דיו ו ָּכל־כהנָּ יו קראו א ַלי ָ֣איש
ַאל־י ָּפקד כי זֶ ַבח גָּ ֵ֥דול לי ַל ַב ַעל ֵ֥כל א ֶשר־י ָּפָקד ָ֣לא יָֽח ֶיִ֑ה ויהוא
ָּע ָּ ָׂ֣שה ב ָּעק ָּבה ל ַ ֵ֥מ ַען ַהאביד ֶאת־עב ֵ֥די ַה ָּ ָֽב ַעל׃
21וַ ָ֣יא ֶמר יהוא ַקדשו ע ָּצ ָּרה ַל ַב ַעל וַ יק ָּ ָֽראו׃
21וַ יש ַלח יהוא ב ָּכל־יׂש ָּראל וַ יָּ באו ָּכל־עב ָ֣די ַה ַב ַעל ו ָֽלא־נש ַ ֵ֥אר איש
ית־ה ַב ַעל ֶ ֵ֥פה ָּל ֶ ָֽפה׃
א־בא וַ יָּבאו בָ֣ית ַה ַב ַעל וַ י ָּמ ֵ֥לא ב ַ
שר ָֽל ָּ ִ֑
א ֶ ָ֣
22וַ יא ֶמר ַ ָֽלא ֶשר ַעל־ ַה ֶמל ָּת ָּחה הו ָ֣צא לבוש לכל עב ָ֣די ַה ָּ ִ֑ב ַעל וַ י ֵ֥צא
ָּל ֶהם ַה ַמל ָֽבוש׃
23וַ יָּ ֵ֥בא יהוא ויהונָּ ָּ ֵ֥דב ֶבן־ר ָּכב ָ֣בית ַה ָּ ִ֑ב ַעל וַ יא ֶמר לעב ָ֣די ַה ַב ַעל ַחפׂשו
וראו ֶפן־יֶ ש־פה ע ָּמ ֶכם מ ַעב ָ֣די יהוָּ ה כי אם־עב ֵ֥די ַה ַב ַעל ל ַב ָּ ָֽדם׃
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24וַ יָּ באו ַלעׂשות ז ָּב ָ֣חים ועלִ֑ ות וי ִ֞הוא ָּׂשם־לו ַבחוץ שמנָ֣ים איש
יכם
ן־האנָּ שים א ֶשר אני מ ָ֣ביא ַעל־יד ֶ
אמר ָּהאיש א ֶשר־י ָּמלט מ ָּ
וַ י ֶ
נַ פשו ַ ֵ֥ת ַחת נַ פ ָֽשו׃
25וַ י ִ֞הי כ ַכל ָ֣תו׀ ַלע ָׂ֣שות ָּהע ָּלה וַ ָ֣יא ֶמר יהוא ָּל ָּרצים ו ַל ָּשלשים באו
ַהכום ָ֣איש ַאל־יצא וַ יַ כום לפי־ ָּ ִ֑ח ֶרב וַ יַ שלכו ָּ ָֽה ָּרצים ו ַה ָּ ָ֣שלשים וַ ילכו
ית־ה ָּ ָֽב ַעל׃
ד־עיר ב ַ
ַע ֵ֥
וה׃
־ה ַב ַעל ַוַָֽֽיׂשר ָֽפ ָּ
26וַ יצאו ֶאת־ ַמצ ֵ֥בות בית ַ
ַ27וַָֽֽיתצו את ַמצ ַבָ֣ת ַה ָּ ִ֑ב ַעל ַוַָֽֽיתצו ֶאת־בָ֣ית ַה ַב ַעל וַ יׂש ֵ֥מהו ל ָֽמ ָּחראות
ד־היָֽ ום׃
ַע ַ
־ה ַב ַעל מיׂש ָּר ָֽאל׃
28וַ יַ ש ֵ֥מד יהוא ֶאת ַ
שר ֶה ֱח ָ֣טיא ֶאת־יׂש ָּראל ָֽלא־ ָּ ֵ֥סר יהוא
ַ 29רק ח ָּט ִ֞אי יָּ ָּרב ָּעם ֶבן־נ ָּבט א ֶ ָ֣
מ ַ ָֽאחרי ֶ ִ֑הם ֶעגלי ַהזָּ ָּהב א ֶ ֵ֥שר ָֽבית־אל וַ א ֶ ֵ֥שר ב ָּ ָֽדן׃

ס

31וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־יהוא ַי ַען א ֶשר־ ֱהטיב ָּת ַלעׂשות ַהיָּ ָּשר בעינַ י ככל
ית לבָ֣ית ַאח ָּ ִ֑אב בנָ֣י רבעים יש ֵ֥בו לך ַעל־כ ֵ֥סא
שר בל ָּבבי ָּעׂש ָּ
א ֶ ָ֣
יׂש ָּר ָֽאל׃
31ויהוא ֵ֥לא ָּש ַמר ָּל ֶל ֶכת ב ָֽתו ַרת־יהָּ ֵ֥וה ֱאֹל ָֽהי־יׂש ָּראל ב ָּכל־ל ָּב ִ֑בו ָ֣לא
ָּסר מ ַעל ַח ָ֣טאות ָּ ָֽי ַָּֽרב ָּעם א ֶ ֵ֥שר ֶה ֱחטיא ֶאת־יׂש ָּר ָֽאל׃
ַ 32ביָּ ָ֣מים ָּההם ה ָ֣חל יהוָּ ה ל ַקצות ביׂש ָּר ִ֑אל וַ יַ ֵ֥כם חזָּ אל ב ָּכל־ג ֵ֥בול
יׂש ָּר ָֽאל׃
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33מן־ ַהיַ רדן מז ַ ָ֣רח ַה ֶש ֶמש ֵ֚את ָּכל־ ֶ ָ֣א ֶרץ ַהגל ָּעד ַהגָּ ֵ֥די ו ָּהראובני
שר ַעל ַ־נ ַָ֣חל ַארנן ו ַהגל ָּעד ו ַה ָּב ָּ ָֽשן׃
ו ַ ָֽהמנַ ִ֑שי מערער א ֶ ָ֣
וא־הם כתובים
ָ֣
בור ִ֑תו ה ָֽל
34ויֶ ֶתר דב ֵ֥רי יהוא ו ָּכל־א ֶ ֵ֥שר ָּע ָּׂשה ו ָּכל־ג ָּ
ַעל־ס ֶפר דב ֵ֥רי ַהיָּ מים ל ַמל ֵ֥כי יׂש ָּר ָֽאל׃
35וַ יש ַכב יהוא עם־אב ָּתיו וַ יקב ֵ֥רו אתו בשמ ִ֑רון וַ ימֹלְך יהו ָּא ָּ ֵ֥חז בנו
ַתח ָּ ָֽתיו׃
36ו ַהיָּ מים א ֶשר ָּמ ַלְך יהוא ַעל־יׂש ָּראל ֶעׂש ֵ֥רים ושמ ֶ ָֽנה־ ָּש ָּנה בשמ ָֽרון׃
פ

ָֽ ַ1 11וע ַתליָּ ה ָ֣אם א ַחזיָּ הו ו ָּרא ָּתה ָ֣כי ָ֣מת ב ָּנִּ֑ה וַ ָּת ָּקם וַ ת ַאבד את
ל־ז ַַֽרע ַה ַממ ָּל ָּ ָֽכה׃
ָּכ ֶ ֵ֥
ש ַבע ַבת־ ַה ֶ ָֽמ ֶלְך־יו ָּרם אחות א ַחזיָּ הו ֶאת־יו ָּ ָ֣אש ֶבן־א ַחזיָּ ה
2וַ ת ַ ָ֣קח יהו ֶ ָ֣
ָֽי־ה ֶמ ֶלְך ַה ָ֣מ ָּמותתים א ֵ֥תו ו ֶאת־מינקתו ַבח ַ ָ֣דר
וַ תגנב אתו מתוְך בנ ַ
הומת׃
ַהמ ִ֑טות וַ יַ סתרו אתו מפנֵ֥י ע ַתל ָּיהו ו ֵ֥לא ָּ ָֽ
שש ָּש ִ֑נים וַ ע ַתל ָּיה מ ֶ ֵ֥ל ֶכת ַעל־ ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
3וַ יהי א ָּתּה ָ֣בית יהוָּ ה מת ַחבא ָ֣
פ

ת־ׂש ָ֣רי ַהמאיות ַל ָּכרי
4ו ַב ָּש ָּ ָ֣נה ַהשביעית ָּש ַלח יהויָּ ָּדע וַ י ַ ָ֣קח׀ ֶא ָּ
הוִ֑ה וַ יכרת ָּל ֶהם ברית וַ יַ ש ַבע א ָּתם
יָּבא א ָּתם א ָּליו בָ֣ית י ָּ
ו ָּל ָָּ֣רצים וַ ֵ֥
ן־ה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
ת־ב ַ
בבָ֣ית יהוָּ ה וַ ַ ֵ֥יַֽרא א ָּתם ֶא ֶ
שר ַתע ִׂ֑שון ַהשלשית מ ֶכם ָּב ָ֣אי ַה ַש ָּבת
5וַ י ַצ ָ֣ום לאמר ֶ ֵ֥זה ַה ָּד ָּבר א ֶ ָ֣
ו ָ֣שמרי מש ֶמ ֶרת ֵ֥בית ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
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6ו ַהשלשית ב ַ ָ֣ש ַער סור ו ַהשל ֵ֥שית ַב ַש ַער ַא ַ ָ֣חר ָּה ָּר ִ֑צים וש ַמר ֶתם
ֶאת־מש ֶ ֵ֥מ ֶרת ַה ַבית ַמ ָּ ָֽסח׃
הוה
7ושתי ַהיָּ דות ָּב ֶכם כל יצ ָ֣אי ַה ַש ָּ ִ֑בת ו ָּ ָֽשמרו ֶאת־מש ֶ ֵ֥מ ֶרת בית־י ָּ
ל־ה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
ֶא ַ
8וה ַקפ ֶתם ַעל־ ַה ֶמ ֶלְך ָּסביב ֵ֚איש וכ ָּ ָ֣ליו ביָּ דו ו ַה ָּ ֵ֥בא ֶאל־ ַהשדרות יו ָּ ִ֑מת
אתו ובב ָֽאו׃
־ה ֶמ ֶלְך בצ ֵ֥
והיֵ֥ ו ֶאת ַ
ַ9וַָֽֽיַ ע ִׂ֞שו ָּׂש ָ֣רי ַהמאיות כ ָ֣כל א ֶשר־צוָּ ה יהויָּ ָּ ָ֣דע ַהכהן וַ יקחו ָ֣איש
ֶאת־אנָּ ָּשיו ָּב ָ֣אי ַה ַש ָּבת עם יצ ָ֣אי ַה ַש ָּ ִ֑בת וַ יָּ באו ֶאל־יהויָּ ָּ ֵ֥דע ַהכ ָֽהן׃
ת־הש ָּלטים א ֶשר ַל ֶ ָ֣מ ֶלְך
11וַ יתן ַהכהן ל ָּׂש ָ֣רי ַהמאיות ֶ ָֽאת־ ַהחנית ו ֶא ַ
הוָֽה׃
ָּדוִ֑ד א ֶשר ב ֵ֥בית י ָּ
11וַ יַ ַעמדו ָּה ָּרצים ָ֣איש׀ וכ ָּ ָ֣ליו ביָּ דו מ ֶכ ֶתף ַה ַבית ַהי ָּמנית ַעד־ ֶכ ֶתף
ל־ה ֶמ ֶלְך ָּס ָֽביב׃
ַה ַבית ַהש ָּמאלית ַלמזב ַח ו ַל ָּ ִ֑בית ַע ַ
12וַ יו ָ֣צא ֶאת־ ֶבן־ ַה ֶמ ֶלְך וַ יתן ָּע ָּליו ֶאת־ ַהנזֶ ר ו ֶאת־ ָּ ָ֣העדות וַ יַ מ ֵ֥לכו אתו
כו־כף וַ יאמרו י ֵ֥חי ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
וַ ימ ָּש ִ֑חהו וַ יַ ָּ

ס

הוָֽה׃
ל־ה ָּעם ֵ֥בית י ָּ
13וַ תש ַ ָ֣מע ע ַתליָּ ה ֶאת־ ֵ֥קול ָּ ָֽה ָּרצין ָּה ָּ ִ֑עם וַ ָּת ֵ֥בא ֶא ָּ
14וַ ת ֶרא וה ָ֣נה ַה ֶמ ֶלְך עמד ַ ָֽעל־ ָּה ַעמוד ַכמש ָּפט ו ַה ָּשרים ו ַהח ָֽצצרות
ל־עם ָּה ָּא ֶרץ ָּׂשמ ַח ותק ַע ַבח ָֽצצ ִ֑רות וַ תק ַרע ע ַתליָּ ה
־ה ֶמ ֶלְך ו ָּכ ַ
ֶאל ַ
יה וַ תק ָּרא ֶ ֵ֥ק ֶשר ָּ ָֽק ֶשר׃
ֶאת־בגָּ ֶד ָּ
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יהם
אמר אל ֶ
15וַ י ַצו יהויָּ ָּדע ַהכהן ֶאת־ ָּׂש ֵ֥רי ַהמי ָ֣אות׀ פק ָ֣די ַה ַחיל וַ י ֶ
יה ָּה ָ֣מת ֶב ָּ ִ֑ח ֶרב ֵ֚כי ָּא ַ ָ֣מר
הוציאו א ָּתּה ֶאל־מבָ֣ית ַלשדרת ו ַה ָּ ֵ֥בא ַאח ֶר ָּ
הוָֽה׃
ל־תומת ֵ֥בית י ָּ
ַ
ַהכהן ַא
16וַ יָּ ׂשמו ָּלּה יָּ ַדים וַ ָּתבוא ֶ ָֽד ֶרְך־מ ֵ֥בוא ַהסוסים ָ֣בית ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך וַ תו ַמת ָּ ָֽשם׃
ס

17וַ יכרת יהויָּ ָּדע ֶ ָֽאת־ ַהברית בין יהוָּ ה ובין ַה ֶמ ֶלְך ו ָ֣בין ָּה ָּעם להיֵ֥ ות
ובין ָּה ָּ ָֽעם׃
ובין ַה ֶמ ֶלְך ֵ֥
ל ָּעם ַ ָֽליהָּ ִ֑וה ֵ֥
ית־ה ַב ַעל ַוַָֽֽיתצהו ֶאת־מזבח ָּתו ו ֶאת־צ ָּל ָּמיו
ל־עם ָּה ָּא ֶרץ ב ַ
18וַ ָ֣יָּבאו ָּכ ַ
שב ָ֣רו היטב ואת ַמ ָּתן כ ָ֣הן ַה ַב ַעל ָּהרגו לפנָ֣י ַ ָֽהמזב ִ֑חות וַ ָּי ֶׂשם ַהכהן
הוָֽה׃
ל־בית י ָּ
פקדות ַע ֵ֥
19וַ י ַ ָ֣קח ֶאת־ ָּׂש ָ֣רי ַהמאות ו ֶאת־ ַה ָּכרי ו ֶאת־ ָּה ָּרצים ו ָ֣את׀ ָּכל־ ַ ָ֣עם ָּה ָּא ֶרץ
־ש ַער ָּה ָּרצים בָ֣ית ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך
ת־ה ֶמ ֶלְך מבָ֣ית יהוָּ ה וַ יָּבואו ֶ ָֽד ֶרך ַ ֵ֥
וַ ירידו ֶא ַ
וַ י ֶשב ַעל־כ ֵ֥סא ַהמ ָּל ָֽכים׃
21וַ יׂש ַ ֵ֥מח ָּכל־ ַעם־ ָּה ָּא ֶרץ ו ָּה ָ֣עיר ָּשָ ָּ ִ֑ק ָּטה ו ֶאת־ע ַתל ָּיהו ה ֵ֥מיתו ַב ֶח ֶרב
ֵ֥בית ְַ ֶ ָֽמ ֶלְך׃
ֶ 1 12בן־ ֶ ֵ֥ש ַבע ָּשנים יהו ָּ ֵ֥אש ב ָּמל ָֽכו׃

פ

שם
2בשנַ ת־ ֶש ַבע ליהוא ָּמ ַ ָ֣לְך יהו ָּאש ו ַאר ָּב ָ֣עים ָּשנָּ ה ָּמ ַלְך בי ָֽרו ָּש ָּ ִ֑לם ו ָ֣
אמו צב ָּיה מב ֵ֥אר ָּ ָֽש ַבע׃
שר הו ָּרהו יהויָּ ָּדע ַהכ ָֽהן׃
3וַ יַ ַעׂש יהו ָּאש ַהיָּ ָּשר בעי ֵ֥ני יהָּוה ָּכל־יָּ ָּ ִ֑מיו א ֶ ָ֣
ֵ֥ ַ 4רק ַה ָּבמות לא־ ָּ ִ֑סרו ֵ֥עוד ָּה ָּעם מזַ ב ֵ֥חים וָֽ מ ַקטרים ַב ָּב ָֽמות׃
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5וַ יא ֶמר יהו ָּאש ֶאל־ ַהכהנים כל ֶכ ֶסף ַה ֳק ָּדשים א ֶשר־יו ָּבא בית־יהוָּ ה
־כ ֶסף א ֶשר יַ ָֽע ֶלה ַעָ֣ל ֶלב־איש
ֶ ָ֣כ ֶסף עובר איש ֶכ ֵֶ֥סף נַ פשות ֶער ִ֑כו ָּכל ֶ
הוָֽה׃
ל ָּהביא ֵ֥בית י ָּ
6יקחו ָּל ֶהם ַה ָ֣כהנים איש מ ָ֣את ַמ ָּכ ִ֑רו והם י ַחזקו ֶאת־ ֶ ָ֣ב ֶדק ַה ַבית לכל
א ֶשר־י ָּמ ֵ֥צא ָּשם ָּ ָֽב ֶדק׃

פ

7וַ יהי בשנַ ת ֶעׂשרים ו ָּשֹלש ָּש ָּנה ַל ֶ ָ֣מ ֶלְך יהו ָּ ִ֑אש ָֽלא־חז ֵ֥קו ַהכהנים
ֶאת־ ֶ ֵ֥ב ֶדק ַה ָּ ָֽבית׃
8וַ יק ָּרא ַה ֶמ ֶלְך יהו ָּאש ליהויָּ ָּדע ַהכהן ו ַל ָ֣כהנים וַ ָ֣יא ֶמר אל ֶהם ַמדו ַע
חו־כ ֶסף מ ָ֣את ַמ ָּ ָֽכרי ֶכם
אינ ֶ ֵ֥כם מ ַחזָקים ֶאת־ ֶ ָ֣ב ֶדק ַה ָּ ִ֑בית ו ַע ָּתה ַאל־תק ֶ
ָֽכי־ל ֶ ֵ֥ב ֶדק ַה ַבית תת ָֽנהו׃
ת־ב ֶדק
־כ ֶסף מ ָ֣את ָּה ָּעם ולבל ֵ֥תי ַחזק ֶא ֶ ֵ֥
9וַ יאתו ַה ָֽכה ִ֑נים לבלתי ק ַחת ֶ
ַה ָּ ָֽבית׃
11וַ י ַ ִ֞קח יהויָּ ָּדע ַהכהן א ָ֣רון ֶא ָּחד וַ י ֵ֥קב חר ב ַדל ִ֑תו וַ י ָ֣תן אתו א ֶצל
נו־ש ָּמה ַה ָֽכהנים שמ ָ֣רי ַה ַסף
ַהמזב ַח ביָּ מין ב ָֽבוא־איש בָ֣ית יהוָּ ה ו ָּנָֽת ָּ
הוָֽה׃
מובא בית־י ָּ
ל־ה ֶכ ֶסף ַה ָּ ֵ֥
ת־כ ַ
ֶא ָּ
ַ11וַָֽֽיהי כראו ָּתם ָֽכי־ ַ ֵ֥רב ַה ֶכ ֶסף ָּ ָֽב ָּא ִ֑רון וַ יַ ַעל ספר ַה ֶמ ֶלְך ו ַהכ ָ֣הן ַהגָּ דול
הוָֽה׃
ת־ה ֶכ ֶסף ַהנמ ָּ ֵ֥צא בית־י ָּ
וַ יָּ צרו וַ ימנו ֶא ַ
הוִ֑ה
אכה ַהפ ָּקדים בָ֣ית י ָּ
ׂשי ַהמ ָּל ָּ
12ונָּ תנו ֶאת־ ַה ֶ ָ֣כ ֶסף ַ ָֽהמת ָּכן ַעל־יד ע ָ֣
הוָֽה׃
וַ יוציאהו ל ָּח ָּרשי ָּהעץ ו ַלבנים ָּהעׂשים ֵ֥בית י ָּ
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ת־ב ֶָ֣דק
13ו ַל ָֽגדרים ולחצבָ֣י ָּה ֶא ֶבן ולקנות עצים ו ַאבנָ֣י ַמחצב ל ַחזק ֶא ֶ
ל־ה ַבית ל ָּחז ָּ ָָֽקה׃
הוִ֑ה ולכל א ֶשר־י ֵ֥צא ַע ַ
בית־י ָּ
ַ 14אְך לא י ָּע ֶׂשה בָ֣ית יהוָּ ה ס ֵ֥פות ֶכ ֶסף מזַ מרות מז ָּרקות ח ָ֣צצרות
הוָֽה׃
מובא בית־י ָּ
ן־ה ֶכ ֶסף ַה ָּ ֵ֥
י־כ ִֶ֑סף מ ַ
ָּכל־כ ֵ֥לי זָּ ָּהב וכל ָּ
הוָֽה׃
ת־בית י ָּ
ָֽ 15כי־לע ֵׂ֥שי ַהמ ָּלא ָּכה יתנִ֑הו וחזקו־בו ֶא ֵ֥
ׂשי
16ולא י ַחש ָ֣בו ֶאת־ ָּהאנָּ שים א ֶשר יתנו ֶאת־ ַה ֶכ ֶסף ַעל־יָּ ָּדם ָּלתת לע ָ֣
אכה ֵ֥כי ֶב ֱאמ ָּנה ֵ֥הם ע ָֽׂשים׃
ַהמ ָּל ָּ ִ֑
הוִ֑ה ַלכהנים יהיָֽ ו׃
יובא בָ֣ית י ָּ
ֶ 17כ ֶסף ָּא ָּשם ו ֶ ָ֣כ ֶסף ַח ָּטאות ֵ֥לא ָּ

פ

ָ֣ ָּ 18אז יַ ע ֶלה חזָּ אל ֶ ָ֣מ ֶלְך א ָּרם וַ י ָּ ֵ֥ל ֶחם ַעל־ ַגת ַוַָֽֽילכ ָּ ִ֑דּה וַ יָּ ֶׂשם חזָּ אל ָּפנָּ יו
רוש ָּ ָֽלם׃
ַלעלות ַעל־י ָּ
19וַ י ַ ִ֞קח יהו ָּ ָ֣אש ֶ ָֽמ ֶלְך־יהו ָּדה ָ֣את ָּכל־ ַה ֳק ָּדשים א ֶשר־הק ָ֣דישו יהו ָּש ָּ ָ֣פט
ל־הזָּ ָּהב
־ק ָּד ָּשיו ו ָ֣את ָּכ ַ
הודה ו ֶאת ֳ
יהורם וַ א ַחזיָּ הו אב ָּתיו ַמלכי י ָּ
ו ָּ
הוה ו ָ֣בית ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך וַ יש ַלח ַ ָֽלחזָּ אל ֶ ָ֣מ ֶלְך א ָּרם
ַהנמ ָּצא באצ ֵ֥רות בית־י ָּ
רוש ָּ ָֽלם׃
וַ ַי ַעל מ ַ ֵ֥על י ָּ
שר ָּע ָּ ִׂ֑שה הלוא־ ָ֣הם כתובים ַעל־ס ֶפר דב ֵ֥רי
21ו ֶי ֶתר דב ֵ֥רי יו ָּאש ו ָּכל־א ֶ ָ֣
הודה׃
ַהיָּ מים ל ַמל ֵ֥כי י ָּ ָֽ
יורד ס ָּ ָֽלא׃
21וַ יָּ ָ ֵ֥קמו ע ָּב ָּדיו וַ יקש ָֽרו־ ָּ ִ֑ק ֶשר וַ יַ כו ֶאת־יו ָּאש ֵ֥בית מלא ַה ֵ֥
22ויוזָּ ָּ ָ֣בד ֶבן־שמ ָּעת ויהוזָּ ָּבד ֶבן־שמר׀ ע ָּב ָּדיו הכָ֣הו וַ יָּמת וַ יקב ֵ֥רו אתו
עם־אב ָּתיו ב ָ֣עיר ָּדוִ֑ד וַ ימֹלְך א ַמציָּ ֵ֥ה בנו ַתח ָּ ָֽתיו׃
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1 13בשנַ ת ֶעׂשרים ו ָּשֹלש ָּשנָּ ה ליו ָּ ֵ֥אש ֶבן־א ַחז ָּיהו ֶ ָ֣מ ֶלְך יהו ָּ ִ֑דה ָּמ ַלְך
יהו ָּא ָּחז ֶבן־יהוא ַעל־יׂש ָּראל ב ָ֣שמרון ש ַ ֵ֥בע ֶעׂשרה ָּש ָּנָֽה׃
2וַ ַ ֵ֥י ַעׂש ָּה ַרע בעינָ֣י יהָּ ִ֑וה וַ י ֶלְך ַא ַחר ַחטאת יָּ ָּרב ָּעם ֶבן־נ ָּבט
־סר מ ֶ ָֽמנָּ ה׃
ר־ה ֱח ֵ֥טיא ֶאת־יׂש ָּראל לא ָּ ֵ֥
א ֶש ֶ
3וַ ָֽי ַחר־ ַ ֵ֥אף יהָּוה ביׂש ָּר ִ֑אל ַוַָֽֽית ִ֞נם ביַ ָ֣ד׀ חזָּ ָ֣אל ֶ ָֽמ ֶלְך־א ָּרם וב ַיד ֶבן־ה ַ ֵ֥דד
ל־היָּ ָֽמים׃
ֶבן־חזָּ אל ָּכ ַ
4וַ י ַ ֵ֥חל יהו ָּא ָּחז ֶאת־פנָ֣י יהָּ ִ֑וה וַ יש ַמע א ָּליו יהוָּ ה כי ָּר ָּאה ֶאת־ ַ ָ֣ל ַחץ
יׂש ָּראל ָֽכי־ ָּל ַ ֵ֥חץ א ָּתם ֶ ֵ֥מ ֶלְך א ָּ ָֽרם׃
5וַ יתן יהָּוה ליׂש ָּראל מושי ַע וַ י ָ֣צאו מ ַת ַחת יַ ד־א ָּ ִ֑רם וַ ישבו בנָֽי־יׂש ָּראל
ב ָּא ֳהל ֶיהם כת ֵ֥מול של ָֽשום׃
ר־ה ֱח ֵ֥טי ֶאת־יׂש ָּראל ָּבָּ֣ה ָּה ָּלְִ֑ך
ַ 6אְך ָֽלא־ ָּסרו מ ַחטאות בית־יָּ ָּרב ָּעם א ֶש ֶ
וגַ ם ָּהאש ָּרה ָּעמ ָּדה בשמ ָֽרון׃
יהוא ָּחז ָּעם ָ֣כי אם־חמשים ָּ ָֽפ ָּרשים וַ ע ָּ ָׂ֣ש ָּרה ֶר ֶכב
ָ֣ 7כי לא השאיר ל ָּ
וַ ע ֶ ֵׂ֥ש ֶרת א ָּלפים ַרג ִ֑לי כי אב ָּדם ֶ ָ֣מ ֶלְך א ָּרם וַ יׂש ֵ֥מם ֶ ָֽכ ָּע ָּפר ָּל ָֽדש׃
8ויֶ ֶתר דברי יהו ָּא ָּחז ו ָּכל־א ֶ ֵ֥שר ָּע ָּׂשה וגבו ָּר ִ֑תו הלוא־ ָ֣הם כתובים
ַעל־ס ֶפר דב ֵ֥רי ַהיָּ מים ל ַמל ֵ֥כי יׂש ָּר ָֽאל׃
9וַ יש ַכב י ָֽהו ָּא ָּחז עם־אב ָּתיו ַוַָֽֽיקברהו בשמ ִ֑רון וַ ימֹלְך יו ָּ ֵ֥אש בנו
ַתח ָּ ָֽתיו׃

פ

הואש
הודה ָּמ ַלְך י ָּ
יואש ֶ ָ֣מ ֶלְך י ָּ ִ֑
11בשנַ ת שֹלשים וָּ ֶש ַבע ָּשנָּ ה ל ָּ
הוא ָּחז ַעל־יׂש ָּראל ב ָ֣שמרון ֵ֥שש ֶעׂשרה ָּש ָּנָֽה׃
ֶבן־י ָּ
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11וַ ַ ָֽיע ֶ ֵׂ֥שה ָּה ַרע בעי ָ֣ני יהָּ ִ֑וה ָ֣לא ָּסר מ ָּכל־ ַח ִ֞טאות יָּ ָּרב ָּעם ֶבן־נ ָּבט
א ֶשר־ ֶה ֱח ֵ֥טיא ֶאת־יׂש ָּראל ָּ ֵ֥בּה ָּה ָּ ָֽלְך׃
שר נל ַחם עם א ַמצ ָּיָ֣ה
שר ָּע ָּׂשה וג ָ֣בו ָּרתו א ֶ ָ֣
12ויֶ ֶתר דברי יו ָּאש ו ָּכל־א ֶ ָ֣
־הם כתובים ַעל־ס ֶפר דב ֵ֥רי ַהיָּ מים ל ַמל ֵ֥כי יׂש ָּר ָֽאל׃
הודה ה ָֽלוא ָ֣
ֶ ָֽמ ֶלְך־י ָּ ִ֑
13וַ יש ַכב יו ָּאש עם־אב ָּתיו ויָּ ָּרב ָּעם יָּ ַ ָ֣שב ַעל־כס ִ֑או וַ י ָּקבר יו ָּאש
ב ָ֣שמרון עם ַמל ֵ֥כי יׂש ָּר ָֽאל׃

פ

ָֽ ֶ14ו ֱאלי ָּשע ָּח ָּ ָ֣לה ֶאת־ ָּחליו א ֶ ֵ֥שר יָּ מות ִ֑בו וַ י ֶרד א ָּליו יו ָּ ָ֣אש ֶ ָֽמ ֶלְך־יׂש ָּראל
וַ יבך ַעל־ ָּפנָּ יו וַ יא ַמר ָּא ָ֣בי׀ ָּאבי ֶ ֵ֥ר ֶכב יׂש ָּראל ו ָּפ ָּר ָּ ָֽשיו׃
15וַ יא ֶמר לו ֱאלי ָּשע ַקח ֶ ָ֣ק ֶשת וח ִ֑צים וַ י ַ ֵ֥קח א ָּליו ֶ ֵ֥ק ֶשת וח ָֽצים׃
16וַ ָ֣יא ֶמר׀ ל ֶ ָ֣מ ֶלְך יׂש ָּראל ַהרכב ָּ ָֽיַֽדך ַעל־ ַה ֶק ֶשת וַ יַ רכב יָּ ִ֑דו וַ יָּ ֶׂשם
ֱאלי ָּשע יָּ ָּדיו ַעל־י ֵ֥די ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
17וַ יא ֶמר פ ַתח ַה ַחלון קד ָּמה וַ יפ ָּ ִ֑תח וַ יא ֶמר ֱאלי ָּשע ירה וַ יור וַ יא ֶמר
שועה ַ ָֽבא ָּרם והכי ָּת ֶאת־א ָּרם ַבאפק
שועה ַ ָֽליהוָּ ה ו ָ֣חץ ת ָּ ָ֣
חץ־ת ָּ
ד־כ ָֽלה׃
ַע ַ
ְך־אר ָּצה וַ ַ ֵ֥יְַֽך
18וַ יא ֶמר ַ ֵ֥קח ַהחצים וַ י ָּ ִ֑קח וַ יא ֶמר ל ֶ ָֽמ ֶלְך־יׂש ָּראל ַה ַ
ָּ ָֽשֹלש־פ ָּעמים ַוַָֽֽיַ ע ָֽמד׃
19וַ יקצף ָּע ָּליו ָ֣איש ָּה ֱאֹלהים וַ יא ֶמר ל ַהכות ָּחמש או־שש פ ָּעמים ָּאז
ד־כ ִ֑לה ו ַע ָּתה ָּשֹלֵ֥ ש פ ָּעמים ַת ֶ ֵ֥כה ֶאת־א ָּ ָֽרם׃
ה ֵ֥כי ָּת ֶאת־א ָּרם ַע ַ

ס

מואב ֵ֥יָּבאו ָּב ָּא ֶרץ ָּ ֵ֥בא ָּש ָּנָֽה׃
21וַ ָּ ֵ֥י ָּמת ֱאלי ָּשע ַוַָֽֽיקב ִ֑רהו וגדו ֵ֥די ָּ
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ת־האיש
ת־הגדוד וַ יַ ש ֵ֥ליכו ֶא ָּ
21וַ י ִ֞הי ָ֣הם׀ קב ָ֣רים איש והנה ָּר ָ֣או ֶ ָֽא ַ
ישע וַ יחי וַ ָּ ֵ֥י ַָּֽקם
ישע וַ י ֶלְך וַ י ַגע ָּהאיש ב ַעצ ָ֣מות ֱאל ָּ
ב ֶ ָָ֣ק ֶבר ֱאל ָּ ִ֑
ל־רג ָּ ָֽליו׃
ַע ַ

פ

הוא ָּ ָֽחז׃
ָֽ ַ22וחזָּ אל ֶ ָ֣מ ֶלְך א ָּרם ָּל ַחץ ֶאת־יׂש ָּר ִ֑אל כל י ֵ֥מי י ָּ
ת־אב ָּר ָּהם
יהם ל ַ ָ֣מ ַען בריתו ֶא ַ
 23וַ יָּ ָּחן יהוָּ ה א ָּתם ַוַָֽֽי ַרחמם וַ י ֶָ֣פן אל ֶ
ד־ע ָּתה׃
ל־פ ָּניו ַע ָּ ָֽ
יכם ָֽמ ַע ָּ
יתם ו ָֽלא־השל ָּ ֵ֥
יצ ָּ ָ֣חק ו ַיָֽע ִ֑קב ולא ָּא ָּבה ַהשח ָּ
24וַ ָּי ָּמת חזָּ ָ֣אל ֶ ָֽמ ֶלְך־א ָּ ִ֑רם וַ ימֹלְך ֶבן־ה ַ ֵ֥דד בנו ַתח ָּ ָֽתיו׃
25וַ יָּ ָּשב יהו ָּ ָ֣אש ֶבן־יהו ָּא ָּחז וַ י ַקח ֶאת־ ֶ ָֽה ָּערים מיַ ד ֶבן־ה ַ ָ֣דד ֶבן־חזָּ אל
יואש
הוא ָּ ֵ֥חז ָּאביו ַבמל ָּח ָּ ִ֑מה ָּשֹלש פ ָּעמים ה ָּ ָ֣כהו ָּ
שר ָּל ַקח מ ַיד י ָּ
א ֶ ָ֣
וַ ָּי ֶשב ֶאת־ ָּע ֵ֥רי יׂש ָּר ָֽאל׃

פ

1 14בש ַ ָ֣נת ש ַתים ליו ָּ ֵ֥אש ֶבן־יו ָּא ָּחז ֶ ָ֣מ ֶלְך יׂש ָּר ִ֑אל ָּמ ַלְך א ַמצ ָּ ֵ֥יהו
הודה׃
יואש ֶ ֵ֥מ ֶלְך י ָּ ָֽ
ֶבן־ ָּ
ֶ 2בן־ ֶעׂשרים ו ָּחמש ָּשנָּ ה ָּה ָּיָ֣ה ב ָּמלכו ו ֶעׂשרים וָּ ת ַשע ָּשנָּ ה ָּמ ַלְך
רוש ָּ ָֽלם׃
שם אמו י ָֽהו ַע ָּדין מן־י ָּ
בירו ָּש ָּ ִ֑לם ו ָ֣
3וַ ַי ַעׂש ַהיָּ ָּשר בעינָ֣י יהוָּ ה ַרק לא כ ָּד ָ֣וד ָּא ִ֑ביו ככל א ֶשר־ ָּע ָּׂשה יו ָּ ֵ֥אש
ָּאביו ָּע ָּ ָֽׂשה׃
ֵ֥ ַ 4רק ַה ָּבמות לא־ ָּ ִ֑סרו ֵ֥עוד ָּה ָּעם מזַ ב ֵ֥חים וָֽ מ ַקטרים ַב ָּב ָֽמות׃
5וַ יהי ַכא ֶשר ָּחזָ ָּ ֵ֥קה ַה ַממ ָּל ָּכה ביָּ ִ֑דו וַ יַ ְך ֶאת־ע ָּב ָּדיו ַה ַמכים ֶאת־ ַה ֶ ֵ֥מ ֶלְך
ָּא ָֽביו׃
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6ו ֶאת־ב ֵ֥ני ַה ַמכים ָ֣לא ה ִ֑מית ַכ ָּכ ָ֣תוב ב ָ֣ס ֶפר ָֽתו ַרת־מ ֶשה א ֶשר־צוָּ ה
ל־אבות כי
ובנים לא־יומ ָ֣תו ַע ָּ
ל־בנים ָּ
יהוָּ ה לאמר לא־יומתו ָּאבות ַע ָּ
ם־איש ב ֶחטאו י ָּ ָֽמות׃
א ֵ֥
ת־ה ֶס ַלע
ׂש ֶרת א ָּלפים ו ָּת ַ ֵ֥פׂש ֶא ַ
7הוא־ה ָּכה ֶאת־ ֱאדום בגיא־ה ֶמ ַלח ע ֶ ָ֣
ַבמל ָּח ָּ ִ֑מה וַ יק ָּרא ֶאת־ש ָּמּה יָּ קתאל ַעד ַהיֵ֥ ום ַה ֶזָֽה׃

פ

ָ֣ ָּ 8אז ָּש ַלח א ַמציָּ ה ַמל ָּאכים ֶאל־יהו ָּאש ֶבן־יהו ָּא ָּחז ֶבן־יהוא ֶ ֵ֥מ ֶלְך
אמר ל ָּכה נת ָּר ֶ ֵ֥אה ָּפ ָֽנים׃
יׂש ָּראל ל ִ֑
9וַ יש ִ֞ ַלח יהו ָּ ָ֣אש ֶ ָֽמ ֶלְך־יׂש ָּראל ֶאל־א ַמצ ָּיָ֣הו ֶ ָֽמ ֶלְך־יהו ָּדה לאמר ַהחו ַח
־את־בתךֵ֥ לבני
ל־ה ֶא ֶרז א ֶשר ַבל ָּבנון לאמר ת ָּ ָֽנה ֶ
שר ַבל ָּבנון ָּש ַלח ֶא ָּ
א ֶ ָ֣
־ה ָֽח ַוח׃
שר ַבל ָּבנון וַ תרמס ֶאת ַ
לא ָּ ִ֑שה ַ ָֽו ַתע ִ֞בר ַחיַ ת ַה ָּש ֶדה א ֶ ָ֣
שב בבי ֶתך ו ָּל ָּמה
ַ 11הכה הכי ָּת ֶאת־ ֱאדום וָֽ נ ָּׂשאך ל ֶ ִ֑בך ה ָּכבד ו ָ֣
יהודה ע ָּ ָֽמְך׃
תתגָּ ֶרה ב ָּר ָּעה ו ָּנ ַָ֣פל ָּתה ַא ָּתה ו ָּ ֵ֥
11ולא־ ָּש ַ ָ֣מע א ַמציָּ הו וַ יַ ַעל יהו ָּאש ֶ ָֽמ ֶלְך־יׂש ָּראל וַ ית ָּר ָ֣או ָּפנים הוא
יהודה׃
הודה ב ֵ֥בית ֶש ֶמש א ֶ ֵ֥שר ל ָּ ָֽ
וַ א ַמצ ָּיָ֣הו ֶ ָֽמ ֶלְך־י ָּ ִ֑
12וַ י ָּנֵַֽ֥גֶ ף יהו ָּדה לפנָ֣י יׂש ָּר ִ֑אל וַ יָּ נסו ֵ֥איש לא ָּה ָּ ָֽלו׃
הואש
הואש ֶבן־א ַחזיָּ הו ָּת ַפׂש י ָּ ֵ֥
הודה ֶבן־י ָּ ָ֣
13ואת א ַמציָּ הו ֶ ָֽמ ֶלְך־י ָּ
רוש ַלם
חומת י ָּ
וש ַלם וַ יפרץ ב ַ
ֶ ָֽמ ֶלְך־יׂש ָּראל בבָ֣ית ָּ ִ֑ש ֶמש וַ יָּבאו י ָ֣ר ָּ
ד־ש ַער ַהפנָּ ה ַאר ַ ֵ֥בע מאות ַא ָּ ָֽמה׃
ב ַש ַער ֶאפ ַרים ַע ַ ָ֣
ל־הכלים ַהנמצ ָ֣אים בית־יהוָּ ה
־הזָּ ָּהב־ו ַה ֶכ ֶסף ואת ָּכ ַ
14ו ָּלָ ַ ָ֣קח ֶאת־ ָּכל ַ
וב ָֽאצרות בָ֣ית ַה ֶמ ֶלְך ואת בנָ֣י ַה ַ ָֽתער ִ֑בות וַ יָּ ָּשב שמ ָֽרונָּ ה׃
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שר נל ַחם עם א ַמצ ָּיָ֣הו
15ויֶ ֶתר דברי יהו ָּאש א ֶשר ָּע ָּׂשה וג ָ֣ב ָּורתו וַ א ֶ ָ֣
א־הם כתובים ַעל־ס ֶפר דב ֵ֥רי ַהיָּמים ל ַמל ֵ֥כי יׂש ָּר ָֽאל׃
הודה הל ָ֣
ֶ ָֽמ ֶלְך־י ָּ ִ֑
16וַ יש ַכב יהו ָּאש עם־אב ָּתיו וַ י ָּקבר ב ָ֣שמרון עם ַמל ָ֣כי יׂש ָּר ִ֑אל וַ ימֹלְך
יָּ ָּרב ָּ ֵ֥עם בנו ַתח ָּ ָֽתיו׃

פ

17וַ יחי א ַמצ ָּיהו ֶבן־יו ָּאש ֶ ָ֣מ ֶלְך יהו ָּדה ַ ָֽאח ָ֣רי מות יהו ָּ ֵ֥אש ֶבן־י ָֽהו ָּא ָּחז
ֶ ָ֣מ ֶלְך יׂש ָּר ִ֑אל ח ֵ֥מש ֶעׂשרה ָּש ָּ ָֽנה׃
18ו ֶי ֶתר דב ָ֣רי א ַמציָּ ִ֑הו הלא־ ָ֣הם כתובים ַעל־ס ֶפר דב ֵ֥רי ַהיָּ מים ל ַמל ֵ֥כי
הודה׃
י ָּ ָֽ
19וַ יקשרו ָּע ָּ ֵ֥ליו ֶק ֶשר בירו ָּש ַלם וַ ָּיָ֣נָּ ס ָּל ִ֑כי ָּשה וַ ישלחו ַ ָֽאח ָּריו ָּלכי ָּשה
וַ ימתהו ָּ ָֽשם׃
21וַ יׂש ֵ֥או אתו ַעל־ ַהסו ִ֑סים וַ י ָּקבר בירו ָּש ַלם עם־אב ָּתיו ב ֵ֥עיר ָּד ָֽוד׃
ן־שש ֶעׂשרה ָּש ָּנִ֑ה וַ יַ מלָ֣כו
21וַ יק ִ֞חו ָּכל־ ַעם יהו ָּדה ֶאת־עזַ ריָּ ה והוא ֶב ֵ֥
אתו ַת ַחת ָּא ֵ֥ביו א ַמצ ָּיָֽהו׃
ֵ֚ 22הוא ָּב ָּ ָ֣נה ֶאת־אי ַלת וַ יש ֶב ָּה ָֽליהו ָּ ִ֑דה ַאח ֵ֥רי ש ַ ָֽכב־ ַה ֶמ ֶלְך עם־אב ָּ ָֽתיו׃
פ

23בשנַ ת חמש־ ֶעׂש ָ֣רה ָּשנָּ ה ַלא ַמצ ָּ ֵ֥יהו ֶבן־יו ָּאש ֶ ָ֣מ ֶלְך יהו ָּ ִ֑דה ָּמ ַלְך
יָּ ָּרב ָּעם ֶבן־יו ָּאש ֶ ָֽמ ֶלְך־יׂש ָּראל ב ָ֣שמרון ַאר ָּב ֵ֥עים ו ַא ַחת ָּש ָּנָֽה׃
24וַ ַ ֵ֥י ַעׂש ָּה ַרע בעי ָ֣ני יהָּ ִ֑וה ָ֣לא ָּסר מ ָּכל־ ַחטאות יָּ ָּרב ָּ ָ֣עם ֶבן־נ ָּבט א ֶ ֵ֥שר
ֶה ֱחטיא ֶאת־יׂש ָּר ָֽאל׃
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25הוא השיב ֶאת־ג ָ֣בול יׂש ָּראל מל ֵ֥בוא ח ָּמת ַעד־ ָּיָ֣ם ָּהע ָּר ָּ ִ֑בה כד ַבר
יונה ֶבן־אמ ַתי ַהנָּ ביא א ֶשר
שר ד ֶבר ביַ ד־ ַעב ִ֞דו ָּ
יהוָּ ה ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל א ֶ ָ֣
מ ַ ֵ֥גת ַה ָֽח ֶפר׃
26כי־ ָּר ָּאה יהָּוה ֶאת־ ֳע ֵ֥ני יׂש ָּראל מ ֶ ָ֣רה מ ִ֑אד ו ֶא ֶפס ָּעצור ו ֶ ָ֣א ֶפס ָּעזוב
ו ֵ֥אין עזר ליׂש ָּר ָֽאל׃
שם יׂש ָּראל מ ַת ַחת ַה ָּש ָּ ִ֑מים וַ יָ֣ ושיעם
27ולא־ד ֶ ָ֣בר יהוָּ ה למחות ֶאת־ ָ֣
ן־יואש׃
ב ַיד יָּ ָּרב ָּ ֵ֥עם ֶב ָּ ָֽ
28ויֶ ֶתר דברי יָּ ָּרב ָּעם ו ָּכל־א ֶשר ָּע ָּׂשה וגבו ָּר ָ֣תו א ֶשר־נל ָּחם וַ א ֶשר
א־הם כתובים
יהודה ביׂש ָּר ִ֑אל הל ָ֣
ת־ד ֶמ ֶׂשק ו ֶאת־ח ָּמת ל ָּ
השיב ֶא ַ
ַעל־ס ֶפר דב ֵ֥רי ַהיָּ מים ל ַמל ֵ֥כי יׂש ָּר ָֽאל׃
29וַ יש ַכב ָּ ָֽיַֽ ָּרב ָּעם עם־אב ָּתיו עם ַמלכָ֣י יׂש ָּר ִ֑אל וַ ימֹלְך ז ַכר ָּיֵ֥ה בנו
ַתח ָּ ָֽתיו׃

פ

1 15בשנַ ת ֶעׂשרים וָּ ֶש ַבע ָּשנָּ ה ליָּ ָּרב ָּעם ֶ ָ֣מ ֶלְך יׂש ָּר ִ֑אל ָּמ ַלְך עזַ ר ָּ ֵ֥יה
הודה׃
ֶבן־א ַמצ ָּיה ֶ ֵ֥מ ֶלְך י ָּ ָֽ
ֶ 2בן־שש ֶעׂשרה ָּשנָּ ה ָּה ָּיָ֣ה ב ָּמלכו וַ חמשים וש ַתים ָּשנָּ ה ָּמ ַלְך
ירוש ָּ ָֽלם׃
שם אמו י ָּכל ָּיהו מ ָּ
ירוש ָּ ִ֑לם ו ָ֣
ב ָּ
3וַ ַ ֵ֥י ַעׂש ַהיָּ ָּשר בעינָ֣י יהָּ ִ֑וה כ ֵ֥כל א ֶשר־ ָּע ָּׂשה א ַמצ ָּ ֵ֥יהו ָּא ָֽביו׃
ֵ֥ ַ 4רק ַה ָּבמות לא־ ָּ ִ֑סרו ֵ֥עוד ָּה ָּעם מזַ ב ֵ֥חים וָֽ מ ַקטרים ַב ָּב ָֽמות׃
5וַ ינַ גַ ע יהוָּ ה ֶאת־ ַה ֶמ ֶלְך וַ יהי מצ ָּרע ַעד־יָ֣ ום מתו וַ י ֶשב ב ָ֣בית ַה ָּחפ ִ֑שית
ת־עם ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ל־ה ַבית שפט ֶא ַ ֵ֥
ן־ה ֶמ ֶלְך ַע ַ
יותם ֶב ַ
ו ָּ
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שר ָּע ָּ ִׂ֑שה הלא־ ָ֣הם כתובים ַעל־ס ֶפר דב ֵ֥רי
6ו ֶי ֶתר דב ֵ֥רי עזַ ר ָּיהו ו ָּכל־א ֶ ָ֣
הודה׃
ַהיָּ מים ל ַמל ֵ֥כי י ָּ ָֽ
7וַ יש ַכב עזַ ריָּ ה עם־אב ָּתיו וַ יקב ֵ֥רו אתו עם־אב ָּתיו ב ָ֣עיר ָּד ִ֑וד וַ ימֹלְך
יותם בנו ַתח ָּ ָֽתיו׃
ָּ ֵ֥

פ

הודה ָּמ ַלְך ז ַכריָּ הו
8בשנַ ת שֹלשים ושמנֶ ה ָּשנָּ ה ַלעזַ ר ָּיהו ֶ ָ֣מ ֶלְך י ָּ ִ֑
ֶבן־יָּ ָּרב ָּעם ַעל־יׂש ָּראל בשמרון ש ָּ ֵ֥שה ֳח ָּד ָֽשים׃
9וַ ַי ַעׂש ָּה ַרע בעינָ֣י יהוָּ ה ַכא ֶ ֵ֥שר ָּעׂשו אב ָּ ִ֑תיו ָ֣לא ָּסר ָֽמ ַחטאות יָּ ָּרב ָּעָ֣ם
ֶבן־נ ָּבט א ֶ ֵ֥שר ֶה ֱחטיא ֶאת־יׂש ָּר ָֽאל׃
יתהו וַ ימֹלְך ַתח ָּ ָֽתיו׃
11וַ יקשר ָּע ָּליו ַש ָ֣לם ֶבן־יָּ בש וַ יַ ֵ֥כהו ָּ ָֽק ָּבל ָּעם וַ ימ ִ֑
11ו ֶי ֶתר דב ָ֣רי ז ַכריָּ ִ֑ה ה ָּ ָ֣נם כתובים ַעל־ס ֶפר דב ֵ֥רי ַהיָּ מים ל ַמל ֵ֥כי
יׂש ָּר ָֽאל׃
ָ֣ 12הוא ד ַבר־יהוָּ ה א ֶשר ד ֶבר ֶאל־יהוא לאמר בנָ֣י רביעים יש ֵ֥בו לך
י־כן׃
ַעל־כ ָ֣סא יׂש ָּר ִ֑אל ַוַָֽֽיה ָֽ

פ

הודה
ַ 13שלום ֶבן־יָּביש ָּמ ַלְך בשנַ ת שֹלשים וָּ ת ַשע ָּשנָּ ה לעז ָּיה ֶ ָ֣מ ֶלְך י ָּ ִ֑
וַ ימֹלֵ֥ ְך ֶ ָֽי ַַֽרח־יָּ מים בשמ ָֽרון׃
14וַ יַ ַעל מנַ חם ֶבן־גָּ די מתר ָּצה וַ יָּ בא שמרון וַ ַיְַֽך ֶאת־ ַשלֵ֥ ום ֶבן־יָּ ביש
בשמ ִ֑רון וַ ימיתהו וַ ימֹלֵ֥ ְך ַתח ָּ ָֽתיו׃
שר ָּק ָּ ִ֑שר ה ָּ ָ֣נם כתבים ַעל־ס ֶפר דב ֵ֥רי
15ויֶ ֶתר דב ָ֣רי ַשלום וקשרו א ֶ ָ֣
ַהיָּ מים ל ַמל ֵ֥כי יׂש ָּר ָֽאל׃
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יה מתר ָּצה
בול ָּ
ר־בּה ו ֶאת־ג ֶ
ת־כל־א ֶש ָּ
ָ֣ ָּ 16אז יַ ֶ ָֽכה־מנַ חם ֶאת־תפ ַסח ו ֶא ָּ
יה ב ָֽק ַע׃
רות ָּ
ל־ה ָּ ֵ֥ה ֶ
כי ֵ֥לא ָּפ ַתח וַ ַיְִַֽ֑ך את ָּכ ֶ

פ

17בשנַ ת שֹלשים וָּ ת ַשע ָּשנָּ ה ַלעזַ ריָּ ה ֶ ָ֣מ ֶלְך יהו ָּ ִ֑דה ָּמ ַלְך מנַ חם ֶבן־גָּ די
ַעל־יׂש ָּראל ֶ ֵ֥ע ֶׂשר ָּשנים בשמ ָֽרון׃
18וַ ַ ֵ֥י ַעׂש ָּה ַרע בעי ָ֣ני יהָּ ִ֑וה ָ֣לא ָּסר מ ַעל ַחטאות יָּ ָּרב ָּעם ֶבן־נ ָּבט
ל־יָּמיו׃
ר־ה ֱח ֵ֥טיא ֶאת־יׂש ָּראל ָּכ ָּ ָֽ
א ֶש ֶ
ָ֣ ָּ 19בא פול ֶ ָֽמ ֶלְך־ ַאשור ַעל־ ָּה ָּא ֶרץ וַ יתן מנַ חם לפול ֶא ֶלף כ ַכר־ ָּ ִ֑כ ֶסף
להיות יָּ ָּדיו אתו ל ַהח ֵ֥זיק ַה ַממ ָּל ָּכה ביָּ ָֽדו׃
21וַ יצא מנַ חם ֶאת־ ַה ֶכ ֶסף ַעל־יׂש ָּראל ַ ֵ֚על ָּכל־גבו ָ֣רי ַה ַחיל ָּלתת ל ֶ ָ֣מ ֶלְך
א־ע ַמד
ַאשור חמשים ש ָּקלים ֶכ ֶסף ל ָ֣איש ֶא ָּ ִ֑חד וַ יָּ ָּשב ֶ ָ֣מ ֶלְך ַאשור ול ָּ ֵ֥
ָּשם ָּב ָּ ָֽא ֶרץ׃
שר ָּע ָּ ִׂ֑שה הלוא־ ָ֣הם כתובים ַעל־ס ֶפר דב ֵ֥רי
21ו ֶי ֶתר דב ֵ֥רי מנַ חם ו ָּכל־א ֶ ָ֣
ַהיָּ מים ל ַמל ֵ֥כי יׂש ָּר ָֽאל׃
22וַ יש ַ ֵ֥כב מנַ חם עם־אב ָּ ִ֑תיו וַ ימֹלְך פ ַקח ָּ ֵ֥יה בנו ַתח ָּ ָֽתיו׃

פ

הודה ָּמ ַלְך פ ַ ָָֽקחיָּ ה ֶבן־מנַ חם
23בשנַ ת חמ ָ֣שים ָּשנָּ ה ַלעזַ ר ָּיה ֶ ָ֣מ ֶלְך י ָּ ִ֑
ַעל־יׂש ָּראל בשמרון שנָּ ָּ ָֽתים׃
24וַ ַ ֵ֥י ַעׂש ָּה ַרע בעי ָ֣ני יהָּ ִ֑וה ָ֣לא ָּסר ָֽמ ַחטאות יָּ ָּרב ָּ ָ֣עם ֶבן־נ ָּבט א ֶ ֵ֥שר
ֶה ֱחטיא ֶאת־יׂש ָּר ָֽאל׃
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25וַ יק ָ֣שר ָּע ָּליו ֶפ ַקח ֶבן־ר ַמליָּ הו ָּשלישו וַ יַ כהו בשמרון ב ַארמון
ת־ה ַאריה ועמו חמ ֵ֥שים איש מבנָ֣י גל ָּע ִ֑דים
ת־אר ָ֣גב ו ֶא ָּ
בית־ ְַ ֶמ ֶלְך ֶא ַ
וַ ימיתהו וַ ימֹלֵ֥ ְך ַתח ָּ ָֽתיו׃
שר ָּע ָּ ִׂ֑שה ה ָּ ָ֣נם כתובים ַעל־ס ֶפר דב ֵ֥רי
26ו ֶי ֶתר דב ֵ֥רי פ ַקחיָּ ה ו ָּכל־א ֶ ָ֣
ַהיָּ מים ל ַמל ֵ֥כי יׂש ָּר ָֽאל׃

פ

27בשנַ ת חמשים וש ַתים ָּשנָּ ה ַלעזַ ריָּ ה ֶ ָ֣מ ֶלְך יהו ָּ ִ֑דה ָּמ ַלְך ֶ ָ֣פ ַקח
ֶבן־ר ַמל ָּיהו ַעל־יׂש ָּראל בשמרון ֶעׂש ֵ֥רים ָּש ָּנָֽה׃
28וַ ַ ֵ֥י ַעׂש ָּה ַרע בעי ָ֣ני יהָּ ִ֑וה ָ֣לא ָּסר מן־ ַחטאות יָּ ָּרב ָּ ָ֣עם ֶבן־נ ָּבט א ֶ ֵ֥שר
ֶה ֱחטיא ֶאת־יׂש ָּר ָֽאל׃
29בי ִ֞מי ֶ ָ֣פ ַקח ֶ ָֽמ ֶלְך־יׂש ָּראל ָּבא תג ַ ָ֣לת פל ֶא ֶסר ֶ ָ֣מ ֶלְך ַאשור וַ י ַ ָ֣קח
־חצור
־ק ֶדש ו ֶאת ָּ
נוח ו ֶאת ֶ
־מע ָּכה ו ֶאת־יָּ ַ
־א ָ֣בל ָֽבית ַ
ֶאת־עיון ו ֶאת ָּ
ו ֶאת־ ַהגל ָּעד ו ֶאת־ ַהגָּ לי ָּלה כל ֶ ָ֣א ֶרץ נַ פ ָּת ִ֑לי וַ יַ גלם ַא ָֽש ָּורה׃
ש ַע ֶבן־א ָּלה ַעל־ ֶפ ַקח ֶבן־ר ַמליָּ הו וַ יַ כהו וַ ימיתהו
31וַ יק ָּשר־ ֶק ֶשר הו ָ֣
יותם ֶבן־עז ָּיָֽה ׃
וַ ימֹלְך ַתח ָּ ִ֑תיו בש ַנָ֣ת ֶעׂשרים ל ָּ
שר ָּע ָּ ִׂ֑שה ה ָּ ָ֣נם כתובים ַעל־ס ֶפר דב ֵ֥רי
31ו ֶ ֵ֥י ֶתר דברי־ ֶפ ַקח ו ָּכל־א ֶ ָ֣
ַהיָּ מים ל ַמל ֵ֥כי יׂש ָּר ָֽאל׃

פ

32בש ַ ָ֣נת ש ַתים ל ֶ ֵ֥פ ַקח ֶבן־ר ַמל ָּיהו ֶ ָ֣מ ֶלְך יׂש ָּר ִ֑אל ָּמ ַלְך יו ָּ ֵ֥תם ֶבן־עז ָּיהו
הודה׃
ֶ ֵ֥מ ֶלְך י ָּ ָֽ
ֶ 33בן־ ֶעׂשרים ו ָּחמש ָּשנָּ ה ָּה ָּיָ֣ה ב ָּמלכו ושש־ ֶעׂש ָ֣רה ָּשנָּ ה ָּמ ַלְך
ת־צ ָֽדוק׃
שם אמו ירו ָּשא ַב ָּ
בירו ָּש ָּ ִ֑לם ו ָ֣
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34וַ ַ ֵ֥י ַעׂש ַהיָּ ָּשר בעי ָ֣ני יהָּ ִ֑וה ככל א ֶשר־ ָּע ָּׂשה עז ָּ ֵ֥יהו ָּאביו ָּע ָּ ָֽׂשה׃
ַ 35רק ַה ָּבמות ָ֣לא ָּסרו עוד ָּה ָּעם מזַ ב ֵ֥חים וָֽ מ ַקטרים ַב ָּב ִ֑מות הוא ָּב ָּנה
הוה ָּה ֶעליָֽ ון׃
ת־ש ַער בית־י ָּ
ֶא ַ ֵ֥
א־הם כתובים ַעל־ס ֶפר דב ֵ֥רי
שר ָּע ָּ ִׂ֑שה הל ָ֣
36ו ֶי ֶתר דב ֵ֥רי יו ָּתם א ֶ ָ֣
הודה׃
ַהיָּ מים ל ַמל ֵ֥כי י ָּ ָֽ
ַ 37ביָּ ָ֣מים ָּההם ה ָ֣חל יהוָּ ה ל ַהשלי ַח ָֽביהו ָּדה רצין ֶ ָ֣מ ֶלְך א ָּ ִ֑רם ואת ֶ ֵ֥פ ַקח
ֶבן־ר ַמל ָּיָֽהו׃
38וַ יש ַכב יו ָּתם עם־אב ָּתיו וַ י ָּקבר עם־אב ָּתיו בעיר ָּדוָ֣ד ָּא ִ֑ביו וַ ימֹלְך
ָּא ָּ ֵ֥חז בנו ַתח ָּ ָֽתיו׃

פ

ן־יותם
ע־עׂש ָ֣רה ָּשנָּ ה ל ֶפ ַקח ֶבן־ר ַמל ָּיִ֑הו ָּמ ַלְך ָּא ָּ ֵ֥חז ֶב ָּ
1 16בשנַ ת ש ַ ָֽב ֶ
הודה׃
ֶ ֵ֥מ ֶלְך י ָּ ָֽ
ֶ 2בן־ ֶעׂשרים ָּשנָּ ה ָּא ָּ ָ֣חז ב ָּמלכו ושש־ ֶעׂש ָ֣רה ָּשנָּ ה ָּמ ַלְך בירו ָּש ָּ ִ֑לם
הוה ֱאֹל ָּהיו כ ָּד ֵ֥וד ָּא ָֽביו׃
ולא־ ָּע ָּ ָׂ֣שה ַהיָּ ָּשר בעיני י ָּ ֵ֥
3וַ י ֶלְך ב ֶד ֶרְך ַמל ָ֣כי יׂש ָּר ִ֑אל ו ַגם ֶאת־בנו ֶה ֱע ָ֣ביר ָּבאש כ ָֽתעבות ַהגוים
א ֶשר הוריש יהוָּ ה א ָּתם מפני בנֵ֥י יׂש ָּר ָֽאל׃
4וַ יזַ ב ַח וַ י ַקטר ַב ָּבמות ו ַעל־ ַהג ָּב ִ֑עות ו ַת ַחת ָּכל־ ֵ֥עץ ַרע ָּנַָֽֽן׃
ָ֣ ָּ 5אז יַ ע ֶ ָ֣לה ר ָ֣צין ֶ ָֽמ ֶלְך־א ָּרם ו ֶפ ַקח ֶבן־ר ַמל ָּיהו ֶ ָֽמ ֶלְך־יׂש ָּראל ירו ָּש ַלם
ל־א ָּחז ו ֵ֥לא יָּכלו לה ָּל ָֽחם׃
ַלמל ָּח ָּ ִ֑מה וַ יָּ צרו ַע ָּ
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ָּ 6ב ָ֣עת ַההיא השיב רצין ֶ ָֽמ ֶלְך־א ָּרם ֶאת־א ַילת ַ ָֽלא ָּרם וַ ינַ ֵ֥של
ת־היהודים ָֽמאילִ֑ ות ַוָֽארמים ָּ ָ֣באו א ַילת וַ י ָ֣שבו ָּשם ַעד ַהיֵ֥ ום ַה ֶזָֽה׃
ֶא ַ
פ

7וַ יש ַלח ָּא ָּחז ַמל ָּאכים ֶאל־תג ַלת פ ֶל ֶסר ֶ ָֽמ ֶלְך־ ַאשור לאמר ַעבדךֵ֥
ובנך ָּ ִ֑אני עלה והושעני מ ַ ָ֣כף ֶ ָֽמ ֶלְך־א ָּרם ומ ַכף ֶ ָ֣מ ֶלְך יׂש ָּראל ַהקומים
ָּע ָּ ָֽלי׃
8וַ י ַקח ָּא ָּחז ֶאת־ ַה ֶ ָ֣כ ֶסף ו ֶאת־ ַהזָּ ָּהב ַהנמ ָּצא בָ֣ית יהוָּ ה וב ָֽאצרות בָ֣ית
ְך־אשור ָֽש ַחד׃
ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך וַ יש ַ ֵ֥לח ל ֶ ָֽמ ֶל ַ
9וַ יש ַמע א ָּליו ֶ ָ֣מ ֶלְך ַאשור וַ יַ ַעל ֶמ ֶלְך ַאשור ֶאל־ ַד ֶמ ֶׂשק ַוַָֽֽיתפ ֶׂש ָּה וַ יַ ג ֶל ָּה
ִ֑קי ָּרה ו ֶאת־רצין ה ָֽמית׃
11וַ י ָ֣ ֶלְך ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּא ָּחז לק ַראת תג ַלת פל ֶא ֶסר ֶ ָֽמ ֶלְך־ ַאשור דו ֶמ ֶׂשק וַ ַ ֵ֥יַֽרא
שר ב ַד ָּ ִ֑מ ֶׂשק וַ יש ַלח ַה ֶמ ֶלְך ָּא ָּחז ֶאל־אור ָּיָ֣ה ַהכהן
ת־המזב ַח א ֶ ָ֣
ֶא ַ
ל־מע ָֽׂשהו׃
ת־תבניתו ל ָּ ָֽכ ַ
ֶאת־דמות ַהמזב ַח ו ֶא ַ
11וַ י ֶבן אור ָּ ֵ֥יה ַהכהן ֶאת־ ַהמז ִ֑ב ַח כ ָ֣כל א ֶשר־ ָּש ַלח ַה ֶמ ֶלְך ָּא ָּחז מ ַד ֶמ ֶׂשק
ְך־א ָּחז מ ַד ָּ ָֽמ ֶׂשק׃
ד־בוא ַה ֶ ָֽמ ֶל ָּ
כן ָּע ָּׂשה אור ָּיָ֣ה ַהכהן ַע ֵ֥
ת־המזב ִַ֑ח וַ יק ַ ֵ֥רב ַה ֶמ ֶלְך
12וַ יָּבא ַה ֶמ ֶלְך מ ַד ֶמ ֶׂשק וַ ַ ֵ֥יַֽרא ַה ֶמ ֶלְך ֶא ַ
ל־המזב ַח וַ יַ ֵַ֥על ָּע ָּ ָֽליו׃
ַע ַ
13וַ יַ קטר ֶאת־ ָֽע ָּלתו ו ֶאת־מנ ָּחתו וַ יַ סְך ֶאת־נס ִ֑כו וַ יזרק
ל־המז ָֽב ַח׃
ם־הש ָּל ֵ֥מים א ֶשר־לו ַע ַ
ת־ד ַ
ֶא ַ ָֽ
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שר לפנָ֣י יהוָּ ה וַ יַ קרב מאת פנָ֣י ַה ַבית מבין
14ואת ַהמז ַבָ֣ח ַהנח ֶשת א ֶ ָ֣
ל־י ֶַֽרְך ַהמזב ַח ָּצ ָֽפונָּ ה׃
הוִ֑ה וַ י ֵ֥תן אתו ַע ֶ ֵ֥
ַהמזב ַח ומבין בָ֣ית י ָּ
ְך־א ָּחז ֶאת־אוריָּ ה ַהכהן לאמר ַעָ֣ל ַהמזב ַָ֣ח ַהגָּ דול
15וַ י ַצֶ ָ֣והו ַה ֶ ָֽמ ֶל ָּ
ת־הב ֶקר ו ֶאת־מנ ַחת ָּה ֶע ֶרב ָֽו ֶאת־ע ַלת ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך
ת־ע ַל ַ
ַהק ָ֣טר ֶא ָֽ
ל־דם
יהם ו ָּכ ַ ֵ֥
ו ֶאת־מנ ָּחתו ואת ע ִ֞ ַלת ָּכל־ ַעם ָּה ָּא ֶרץ ומנ ָּח ָּ ָ֣תם ונסכ ֶ
ם־ז ַבח ָּע ָּלָ֣יו תז ִ֑רק ומז ַבח ַהנח ֶשת יָֽהיֶ ה־לי ל ַב ָֽקר׃
ל־ד ֶ
ע ָּלה ו ָּכ ַ
16וַ ַי ַעׂש אור ָּיָ֣ה ַהכ ִ֑הן כ ֵ֥כל א ֶשר־צָּוה ַה ֶ ֵ֥מ ֶלְך ָּא ָּ ָֽחז׃
ואת־
יהם ֶ
ת־המסג ָ֣רות ַהמכנות וַ ָּי ַסר ָֽמעל ֶ
17וַ י ַקצץ ַה ֶמ ֶלְך ָּא ָּחז ֶא ַ
יה וַ י ָ֣תן אתו
שר ַתח ֶ ִ֑ת ָּ
ת־ה ָּיָ֣ם הורד מ ַעל ַה ָּב ָּ ֵָ֥קר ַהנח ֶשת א ֶ ָ֣
ַהכיר ו ֶא ַ
ַעל ַמר ֶ ֵ֥צ ֶפת א ָּבנָֽים׃
־בנָ֣ ו ַב ַבית ו ֶאת־מבוא ַה ֶמ ֶלְך ַ ָֽהחיצונָּ ה
18ו ֶאת־מי ַסְך ַה ַש ָּבת א ֶשר ָּ
הוִ֑ה מפני ֶ ֵ֥מ ֶלְך ַא ָֽשור׃
הסב בָ֣ית י ָּ
א־הם כתובים ַעל־ס ֶפר דב ֵ֥רי ַהיָּ מים
שר ָּע ָּ ִׂ֑שה הל ָ֣
19ו ֶי ֶתר דב ֵ֥רי ָּא ָּחז א ֶ ָ֣
הודה׃
ל ַמל ֵ֥כי י ָּ ָֽ
21וַ יש ַכב ָּא ָּחז עם־אב ָּתיו וַ י ָּק ֵ֥בר עם־אב ָּתיו ב ָ֣עיר ָּדוִ֑ד וַ ימֹלְך חזק ָּיֵ֥הו
בנו ַתח ָּ ָֽתיו׃

פ

הודה ָּמ ַלְך הוש ַע ֶבן־א ָּלה
1 17בשנַ ת ש ָ֣תים ֶעׂשרה ל ָּא ָּחז ֶ ָ֣מ ֶלְך י ָּ ִ֑
בשמרון ַעל־יׂש ָּראל ֵ֥ת ַשע ָּשנָֽים׃
2וַ ַ ֵ֥י ַעׂש ָּה ַרע בעינָ֣י יהָּ ִ֑וה ַרק ֵ֚לא כ ַמל ָ֣כי יׂש ָּראל א ֶ ֵ֥שר ָּהיו ל ָּפ ָּ ָֽניו׃

932

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

ָּ 3ע ָּ ָ֣ליו ָּע ָּלה ַשל ַמנ ֶא ֶסר ֶ ָ֣מ ֶלְך ַא ִ֑שור ַוַָֽֽיהי־לו הוש ַע ֶע ֶבד וַ ָּ ֵ֥י ֶשב לו
מנ ָּ ָֽחה׃
4וַ ימ ָּצא ֶ ָֽמ ֶלְך־ ַאשור בהוש ַע ֶק ֶשר א ֶשר ָּש ַלח ַמל ָּאכים ֶאל־ ָ֣סוא
א־ה ֱע ָּ ֵ֥לה מנ ָּחה ל ֶ ֵ֥מ ֶלְך ַאשור כ ָּש ָּנָ֣ה ב ָּש ָּנִ֑ה ַוַָֽֽיַ ַעצרהו
ֶ ָֽמ ֶלְך־מצ ַרים ול ֶ
ֶ ָ֣מ ֶלְך ַאשור וַ יַ ַאסרהו ֵ֥בית ֶ ָֽכ ֶלא׃
5וַ ַ ֵ֥י ַעל ֶ ָֽמ ֶלְך־ ַאשור ב ָּכל־ ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ וַ יַ ַעל שמרון וַ יָּ ֵ֥ ַצר ָּע ֶלי ָּה ָּשֹלֵ֥ ש ָּש ָֽנים׃
ת־שמרון וַ ֶ ֵ֥יַֽגֶ ל
ְך־אשור ֶא ָ֣
6בשנַ ת ַהתשיעית להוש ַע ָּל ַכד ֶ ָֽמ ֶל ַ
גוזַֽן ו ָּע ֵ֥רי ָּמ ָּ ָֽדי׃
ֶאת־יׂש ָּראל ַא ִ֑ש ָּורה וַ י ֶשב א ָּתם ַבח ַלח וב ָּחבור נ ַ ֵ֥הר ָּ
פ

יהם ַה ַמע ֶלה א ָּתם מ ֶ ָ֣א ֶרץ
יהוָ֣ה ֱאֹלה ֶ
י־חטאו בנָֽי־יׂש ָּראל ַל ָּ
7וַ יהי ָֽכ ָּ
ֹלהים אח ָֽרים׃
מצ ַרים מ ַת ַחת ַיד ַפר ָ֣עה ֶ ָֽמ ֶלְך־מצ ָּ ִ֑רים וַ יָֽיראו ֱא ֵ֥
ומל ֵ֥כי
8וַ ָֽילכו בח ָ֣קות ַהגוים א ֶשר הו ָ֣ריש יהוָּ ה מפני בנָ֣י יׂש ָּר ִ֑אל ַ
יׂש ָּראל א ֶ ֵ֥שר ָּע ָֽׂשו׃
שר לא־כן ַעל־יהָּוה ֱאֹלהי ֶ ִ֑הם וַ יבנו
9וַ י ַחפ ָ֣או ב ָֽני־יׂש ָּראל ד ָּברים א ֶ ָ֣
יהם ממג ַ ֵ֥דל נוצרים ַעד־ ֵ֥עיר מב ָּ ָֽצר׃
ָּל ֶהם ָּבמות ב ָּכל־ ָּ ָ֣ער ֶ
11וַ יַ צבו ָּל ֶהם ַמצבות וַ אש ִ֑רים ַ ֵ֚על ָּכל־גב ָּ ָ֣עה גב ָּהה ו ַת ַחת ָּכל־ ֵ֥עץ
ַרע ָּנַָֽֽן׃
יהם ַוַָֽֽיַ עׂשו
הוה מפנ ֶ ִ֑
ר־הג ָּ ֵ֥לה י ָּ
־במות ַכגוים א ֶש ֶ
11וַ י ַקטרו־ ָּשם ב ָּכל ָּ
הוָֽה׃
ד ָּב ָ֣רים ָּרעים ל ַהכעיס ֶאת־י ָּ
12וַ ַ ָֽי ַעבדו ַהגל ִ֑לים א ֶשר ָּא ַמר יהוָּ ה ָּל ֶהם ֵ֥לא ַתעׂשו ֶאת־ ַה ָּד ָּ ֵ֥בר ַה ֶ ָֽזה׃
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13וַ ָּיָ֣ ַעד יהוָּ ה ביׂש ָּר ָ֣אל וביהו ָּדה ביַ ד ָּכל־נביאו ָּכל־חזֶ ה לאמר שבו
תורה א ֶ ֵ֥שר צויתי
ל־ה ָּ
קותי כ ָּכ ַ
ותי ח ַ
מ ַדרכ ֶיכם ָּ ָֽה ָּרעים ושמרו מצ ַ ָ֣
יאים׃
יכם ב ַיד ע ָּב ַ ֵ֥די ַהנב ָֽ
ֶאת־א ָֽבת ֶיכִ֑ם ַוָֽא ֶשר ָּש ַלָ֣חתי אל ֶ
14ולא ָּש ִ֑מעו וַ יַ קשו ֶאת־ ָּער ָּפם כ ָ֣ע ֶרף אבו ָּתם א ֶשר ָ֣לא ֶה ֱאמינו
יהם׃
יהוה ֱאֹלה ֶ ָֽ
ַ ָֽב ָּ
שר ָּכ ַ ָ֣רת ֶאת־אבו ָּתם ואת ָֽעדו ָּתיו
15וַ ימא ָ֣סו ֶאת־ח ָּקיו ו ֶאת־בריתו א ֶ ָ֣
שר
א ֶ ֵ֥שר העיד ָּ ִ֑בם וַ ילכו ַאחרי ַה ֶה ֶבל וַ יֶ ה ָּבלו ו ַאחרי ַהגוים א ֶ ָ֣
ס ָֽביב ָּתם א ֶשר צָּוה יהוָּ ה א ָּתם לבלתי ע ֵׂ֥שות ָּכ ֶ ָֽהם׃
יהם וַ יַ ע ֵׂ֥שו ָּל ֶהם ַמס ָּכה שנָ֣ים עגָּ ִ֑לים
הוָ֣ה ֱאֹלה ֶ
16וַ יַ ַעזבו ֶאת־ ָּכל־מצות י ָּ
ת־ה ָּ ָֽב ַעל׃
וַ יַ ע ָׂ֣שו אש ָּירה וַ ָֽיש ַתחוו ל ָּכל־צ ָּבָ֣א ַה ָּש ַמים וַ יַ ַעבדו ֶא ַ
ָֽ ַ17ויַ עבירו ֶאת־בני ֶהם ו ֶאת־בנָֽ ותי ֶהם ָּבאש וַ יקס ֵ֥מו ק ָּסמים וַ ינַ ִ֑חשו
יסו׃
הוה ל ַהכע ָֽ
וַ יָֽת ַמכרו ַלע ֵׂ֥שות ָּה ַרע בעינֵ֥י י ָּ
18וַ ית ַאנַ ף יהָּוה מאד ביׂש ָּראל וַ יסרם מ ַ ָ֣על ָּפ ָּ ִ֑ניו ָ֣לא נש ַאר ַרק ֵ֥ש ֶבט
הודה ל ַב ָֽדו׃
י ָּ
יהם וַ י ָ֣לכו בח ֵ֥קות יׂש ָּראל
הוָ֣ה ֱאֹלה ֶ ִ֑
הודה ָ֣לא ָּש ַמר ֶאת־מצות י ָּ
19גַ ם־י ָּ
א ֶ ֵ֥שר ָּע ָֽׂשו׃
21וַ ימ ַאס יהוָּ ה ב ָּכל־ ֶזַֽ ַרע יׂש ָּראל וַ י ַענם ַוַָֽֽיתנם ביַ ד־ש ִ֑סים ַעד א ֶ ֵ֥שר
השלי ָּכם מ ָּפ ָּ ָֽניו׃
ָֽ 21כי־ ָּק ַ ָ֣רע יׂש ָּראל מ ַעל ָ֣בית ָּדוד וַ יַ מליכו ֶאת־יָּ ָּרב ָּ ָ֣עם ֶבן־נ ָּ ִ֑בט וַ יַ ַדא
דולה׃
יָּ ָּרב ָּעם ֶאת־יׂש ָּראל מ ַאח ָ֣רי יהוָּ ה ו ֶה ֱחט ָּיאם ח ָּט ָּ ֵ֥אה ג ָּ ָֽ
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שר ָּע ָּ ִׂ֑שה לא־ ָּסרו מ ֶ ָֽמנָּ ה׃
22וַ ָֽילכו בנָ֣י יׂש ָּראל ב ָּכל־ ַח ֵ֥טאות יָּ ָּרב ָּעם א ֶ ָ֣
שר ד ֶבר ב ַיד
ַ 23עד א ֶשר־הסיר יהָּוה ֶאת־יׂש ָּראל מ ַ ָ֣על ָּפנָּ יו ַכא ֶ ָ֣
יאים וַ יגֶ ל יׂש ָּראל מ ַעל ַאד ָּמתו ַאש ָּורה ַעד ַהיֵ֥ ום ַה ֶזָֽה׃
ָּכל־ע ָּב ָּ ָ֣דיו ַהנב ִ֑
פ

ומח ָּמת וס ַפרוַ ים וַ י ֶשב
24וַ יָּ ָ֣בא ֶ ָֽמ ֶלְך־ ַאשור מ ָּב ֶבל ומכו ָּתה ומ ַעָּוא ָֽ
יה׃
ת־שמרון וַ יָֽשבו ב ָּע ֶ ָֽר ָּ
ב ָּע ָ֣רי ָֽשמרון ַת ַחת בנָ֣י יׂש ָּר ִ֑אל וַ יַָֽֽרשו ֶא ָ֣
הוה ָּב ֶהם
הוִ֑ה וַ י ַש ַלח י ָּ
25וַ יהי בתח ַלת שב ָּ ָ֣תם ָּשם ֵ֥לא יָּ ראו ֶאת־י ָּ
ת־הא ָּריות וַ יָֽהיֵ֥ ו הרגים ָּב ֶ ָֽהם׃
ֶא ָּ ָ֣
26וַ יאמרו ל ֶ ָ֣מ ֶלְך ַאשור לאמר ַהגוים א ֶשר הגלי ָּת וַ תו ֶשב ב ָּע ָ֣רי
־הא ָּריות
שמרון ָ֣לא ָּ ָֽיַֽדעו ֶאת־מש ַפט ֱאֹל ָ֣הי ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ וַ י ַש ַלח־ ָּ ָ֣בם ֶאת ָּ
ינם ידעים ֶאת־מש ַפט ֱאֹל ֵ֥הי ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
אותם ַכא ֶשר א ָּ ָ֣
והנָּ ם ממי ָ֣תים ָּ
יתם
שר הגל ֶ ָ֣
27וַ י ַצו ֶ ָֽמ ֶלְך־ ַאשור לאמר הליכו ָּש ָּמה ֶא ָּחד מ ַה ָֽכהנים א ֶ ָ֣
ֹלהי ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
מ ָּשם וילכו וי ָ֣שבו ָּ ִ֑שם וירם ֶאת־מש ַפט ֱא ֵ֥
28וַ יָּ ִ֞בא ֶא ָּ ָ֣חד מ ַהכהנים א ֶשר הגלו מ ָ֣שמרון וַ י ֶשב ב ָֽבית־ ִ֑אל ַוַָֽֽיהי
הוה׃
מורה א ָּתם איְך ָֽייר ֵ֥או ֶאת־י ָּ ָֽ
ֶ ָ֣
29וַ יהיָ֣ ו עׂשים גֵ֥ וי גוי ֱאֹל ָּ ִ֑היו וַ יַ ָ֣ניחו׀ ב ָ֣בית ַה ָּבמות א ֶשר ָּעׂשו
יהם א ֶשר ֵ֥הם ישבים ָּ ָֽשם׃
ַה ָ֣שמרנים גֵ֥ וי גוי ב ָּעָ֣ר ֶ
שי ָּב ֶבל ָּעׂשו ֶאת־ס ָ֣כות בנות ו ַאנשי־כות ָּעׂשו ֶאת־נַָֽֽר ַגִ֑ל ו ַאנ ֵ֥שי
31ו ַאנ ָ֣
ימא׃
ח ָּמת ָּע ֵׂ֥שו ֶאת־אש ָּ ָֽ
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יהם ָּבאש
ת־תר ָּ ִ֑תק ו ַהס ַפרוים ׂשרפים ֶאת־בנ ֶ
31ו ָּה ַעוים ָּע ֵׂ֥שו נב ַחז ו ֶא ַ
ֹלה ס ַפר ָּיָֽם׃
ל ַאד ַר ֶ ֵ֥מ ֶלְך ַוָֽענַ ֶמ ֶלְך ֱא ֵ֥
32וַ יהיֵ֥ ו יראים ֶאת־יהָּ ִ֑וה וַ יַ עׂשו ָּל ֶהם מקצו ָּתם כה ָ֣ני ָּבמות וַ יהיו ע ֵׂ֥שים
ָּל ֶהם ב ֵ֥בית ַה ָּב ָֽמות׃
ֶ 33את־יהָּוה ָּהיָ֣ ו יר ִ֑אים ו ֶאת־ ֱא ָֹֽלהי ֶהם ָּהיָ֣ ו ָֽעבדים כמש ַפט ַהגוים
א ֶשר־הגלֵ֥ ו א ָּתם מ ָּ ָֽשם׃
ָ֣ ַ 34עד ַהיום ַהזֶ ה ָ֣הם עׂשים ַכמש ָּפטים ָּה ָֽראשנִ֑ים א ָּינם יראים
תורה ו ַכמצוָּ ה א ֶשר
ֶאת־יהוָּ ה וא ָּינָ֣ם עׂשים כחק ָּתם וכמש ָּפ ָּטם ו ַכ ָּ ָ֣
ר־ׂשם שמו יׂש ָּר ָֽאל׃
צָּוה יהוָּ ה ֶאת־בנָ֣י יַ עקב א ֶש ָּ ֵ֥
35וַ יכרת יהָּוה א ָּתם ברית וַ י ַצ ָ֣ום לאמר ֵ֥לא ָֽתיראו ֱאֹל ָ֣הים אח ִ֑רים
ולא־תש ַתחוָ֣ ו ָּל ֶהם ו ָ֣לא ַת ַעבדום ו ֵ֥לא תזבחו ָּל ֶ ָֽהם׃
ָ֣ 36כי ָֽאם־ ֶאת־יהוָּ ה א ֶשר ֶה ֱע ָּלה ֶאת ֶכם מ ֶא ֶרץ מצ ַרים בכ ַח גָּ דול
יראו ולֵ֥ ו ָֽתש ַתחוו ולֵ֥ ו תז ָּ ָֽבחו׃
טויה א ָ֣תו ת ָּ ִ֑
ובז ֵ֥ר ַוע נ ָּ
שר ָּכ ַ ָ֣תב ָּל ֶכם
37ו ֶאת־ ַהחקים ו ֶאת־ ַהמש ָּפטים ו ַהתו ָּרה ו ַהמצוָּ ה א ֶ ָ֣
ל־היָּ ִ֑מים ו ֵ֥לא ָֽתיראו ֱאֹל ֵ֥הים אח ָֽרים׃
תשמ ֵ֥רון ַלעׂשות ָּכ ַ
ֹלהים אח ָֽרים׃
38ו ַהברית א ֶשר־ ָּכ ַ ֵ֥רתי את ֶכם ָ֣לא תש ָּ ִ֑כחו ו ֵ֥לא ָֽתיראו ֱא ֵ֥
39כי ָֽאם־ ֶאת־יהָּ ֵ֥וה ֱאֹלהי ֶכם תי ָּ ִ֑ראו והוא יַ ָ֣ציל ֶאת ֶכם מ ַיד
ָּכל־איבי ֶ ָֽכם׃
41ולא ָּש ִ֑מעו כי ָֽאם־כמש ָּפ ָּ ֵ֥טם ָּ ָֽהראשון ֵ֥הם ע ָֽׂשים׃
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41וַ יהיָ֣ ו׀ ַהגו ָ֣ים ָּהא ֶלה יראים ֶאת־יהוָּ ה ו ֶאת־פ ָֽסילי ֶהם ָּהיָ֣ ו ָֽעב ִ֑דים
יהם ַכא ֶשר ָּעׂשו אב ָּתם ָ֣הם עׂשים ַעד ַהיֵ֥ ום ַה ֶ ָֽזה׃
יהם׀ וב ָ֣ני בנ ֶ
גַ ם־בנ ֶ ָ֣
פ

הוש ַע ֶבן־א ָּלה ֶ ָ֣מ ֶלְך יׂש ָּר ִ֑אל ָּמ ַלְך חזק ָּיֵ֥ה
ַ1 18וַָֽֽיהי בש ַ ָ֣נת ָּשֹלש ל ֵ֥
הודה׃
ן־א ָּחז ֶ ֵ֥מ ֶלְך י ָּ ָֽ
ֶב ָּ
ֶ 2בן־ ֶעׂשרים ו ָּחמש ָּשנָּ ה ָּה ָּיָ֣ה ב ָּמלכו ו ֶעׂשרים וָּ ת ַשע ָּשנָּ ה ָּמ ַלְך
שם אמו אבי ַבת־ז ַכריָּ ָֽה׃
בירו ָּש ָּ ִ֑לם ו ָ֣
3וַ ַ ֵ֥י ַעׂש ַהיָּ ָּשר בעינָ֣י יהָּ ִ֑וה כ ֵ֥כל א ֶשר־ ָּע ָּׂשה ָּד ֵ֥וד ָּא ָֽביו׃
ָ֣ 4הוא׀ ה ָ֣סיר ֶאת־ ַה ָּבמות וש ַבר ֶאת־ ַה ַמצבת ו ָּכ ַרת ֶאת־ ָּ ָֽהאש ָּ ִ֑רה
ד־היָּמים ָּהה ָּמה ָּהיו
ר־ע ָּ ָׂ֣שה מ ֶשה ָ֣כי ַע ַ
וכ ַתת נ ַחש ַהנח ֶשת א ֶש ָּ
בנָֽי־יׂש ָּראל מ ַקט ָ֣רים לו וַ יק ָּרא־לו נחש ָּ ָֽתן׃
הודה
ַ 5ביהָּ ֵ֥וה ֱאֹל ָֽהי־יׂש ָּראל ָּב ָּ ִ֑טח ו ַאח ָּ ִ֞ריו לא־ ָּה ָּיָ֣ה ָּכמהו בכל ַמלכָ֣י י ָּ
וַ א ֶ ֵ֥שר ָּהיו ל ָּפ ָּנָֽיו׃
הוה
ותיו א ֶשר־צָּוֵ֥ה י ָּ
־סר מ ַ ָֽאח ָּ ִ֑ריו וַ ישמר מצ ָּ
6וַ יד ַבק ַ ָֽביהוָּ ה לא ָּ
ֶאת־מ ֶ ָֽשה׃
ְך־אשור ו ֵ֥לא
7ו ָּה ָּיה יהוָּ ה עמו ב ֵ֥כל א ֶשר־יצא יַ ׂש ִ֑כיל וַ ימ ֵ֥רד ב ֶ ָֽמ ֶל ַ
ע ָּב ָֽדו׃
ִ֑יה ממג ַ ֵ֥דל נוצרים
בול ָּ
ָֽ 8הוא־ה ָּכה ֶאת־פלשתים ַעד־ ַע ָּזה ו ֶאת־ג ֶ
־עיר מב ָּ ָֽצר׃
ַעד ֵ֥
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הוש ַע
ַ9וַָֽֽי ִ֞הי ַב ָּש ָּנה ָּ ָֽהרביעית ַל ֶ ָ֣מ ֶלְך חזקיָּ הו ֵ֚היא ַה ָּש ָּנָ֣ה ַהשביעית ל ֵ֥
ְך־אשור ַעל־שמרון וַ יָּ ֵַ֥צר
ֶבן־א ָּלה ֶ ָ֣מ ֶלְך יׂש ָּר ִ֑אל ָּע ִ֞ ָּלה ַשל ַמנ ֶא ֶסר ֶ ָֽמ ֶל ַ
יה׃
ָּע ֶ ָֽל ָּ
ַ11וַָֽֽילכד ָּה מקצה ָּשֹלָ֣ ש ָּשנים בשנַ ת־שש לחזק ָּיִ֑ה ָ֣היא שנַ ת־ת ַשע
להוש ַע ֶ ָ֣מ ֶלְך יׂש ָּראל נלכ ָּדה שמ ָֽרון׃
11וַ ֶיַֽגֶ ל ֶ ָֽמ ֶלְך־ ַאשור ֶאת־יׂש ָּראל ַא ִ֑ש ָּורה וַ יַ נ ִ֞חם ַבח ַלח וב ָּחבור נ ַ ֵ֥הר
ג ָּוזַֽן ו ָּע ֵ֥רי ָּמ ָּ ָֽדי׃
שר ָֽלא־ ָּשמעו בקול יהָּ ָ֣וה ֱאֹלהי ֶהם וַ יַ ַעברו ֶאת־בריתו ֵ֚את
ָ֣ ַ 12על׀ א ֶ ָ֣
הוה ו ֵ֥לא ָּשמעו ו ֵ֥לא ָּע ָֽׂשו׃
שר צוָּ ה מ ֶשה ֶ ָ֣ע ֶבד י ָּ ִ֑
ָּכל־א ֶ ָ֣

פ

ְך־אשור ַעָ֣ל
13וב ַאר ַבע ֶעׂשרה ָּשנָּ ה ַל ֶ ָ֣מ ֶלְך חזקיָּ ה ָּע ִ֞ ָּלה ַסנחריב ֶ ָֽמ ֶל ַ
הודה ַהבצרות ַוַָֽֽיתפ ָֽׂשם׃
־ערי י ָּ
ָּכל ָּ
ישה׀ לאמר׀
ְך־אשור׀ ָּלכ ָּ
ל־מ ֶל ַ
14וַ יש ַ ָ֣לח חזק ָּיָ֣ה ֶ ָֽמ ֶלְך־יהו ָּ ָ֣דה ֶא ֶ ָֽ
ְך־אשור
ָּח ָּטאתי ָ֣שוב ָֽמ ָּע ַלי את א ֶשר־ת ֵ֥תן ָּע ַלי ֶא ָּ ִ֑שא וַ יָּ ֶׂשם ֶ ָֽמ ֶל ַ
ר־כ ֶסף ושֹלשים כ ַ ֵ֥כר זָּ ָּ ָֽהב׃
הודה שֹלש מאות כ ַכ ֶ
ַעל־חזק ָּיָ֣ה ֶ ָֽמ ֶלְך־י ָּ
15וַ יתן חזקיָּ ה ֶאת־ ָּכל־ ַה ֶכ ֶסף ַהנמ ָּ ָ֣צא בית־יהָּ ִ֑וה ובאצרות ֵ֥בית ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
שר
ָּ 16ב ָ֣עת ַההיא ק ַצץ חזקיָּ ה ֶאת־ ַדלתות הי ַכל יהוָּ ה ו ֶאת־ ָּה ָ֣אמנות א ֶ ָ֣
הודה ַוַָֽֽיתנם ל ֶ ֵ֥מ ֶלְך ַא ָֽשור׃
צ ָּפה חזק ָּיה ֶ ָ֣מ ֶלְך י ָּ ִ֑

פ

ב־שקה
ב־ס ָ֣ריס׀ ו ֶאת ַ־ר ָּ
ת־ר ָּ
17וַ יש ַ ָ֣לח ֶ ָֽמ ֶלְך־ ַאשור ֶאת־ ַתר ָּ ֵ֥תן ו ֶא ַ
רוש ַלם
רוש ָּלִ֑ם ַוַָֽֽיַ עלו וַ ָ֣יָּבאו י ָּ
ל־ה ֶמ ֶלְך חזק ָּיהו ב ֵ֥חיל ָּכבד י ָּ
ן־לכיש ֶא ַ
מ ָּ
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וַ יַ עלָ֣ ו וַ יָּבאו וַ ַי ַָֽעמדו בת ָּע ַלת ַהבר ָּכָ֣ה ָּ ָֽה ֶעליונָּ ה א ֶשר במס ַלת ׂש ֵ֥דה
כובס׃
ָֽ
ל־ה ָּ ִ֑בית
שר ַע ַ
ל־ה ֶמ ֶלְך וַ יצא אל ֶהם ֶאליָּ ֵָ֥קים ֶבן־חלק ָּיהו א ֶ ָ֣
ַ18וַָֽֽיקראו ֶא ַ
ן־א ָּסף ַה ַמז ָֽכיר׃
יואח ֶב ָּ
ו ֶשבנָּ ה ַהספר ו ָּ ֵ֥
19וַ יא ֶמר אל ֶהם ַרב־ ָּשקה אמרו־ ָּנא ֶאל־חזק ָּ ִ֑יהו ָֽכה־ ָּא ִַ֞מר ַה ֶמ ֶלְך
ַהגָּ דול ֶ ָ֣מ ֶלְך ַאשור ָּמה ַהב ָּטחון ַה ֶזה א ֶ ֵ֥שר ָּב ָּ ָֽטח ָּת׃
ל־מי ָּב ַטח ָּת
ָּ 21א ַמר ָּת ַאְך־ד ַבר־ׂש ָּפ ַתים ע ָּ ֵ֥צה וגבו ָּרה ַלמל ָּח ָּ ִ֑מה ַע ָּתה ַע ָ֣
ֵ֥כי ָּמ ַרד ָּת ָֽבי׃
ַ 21ע ָּתה הנָ֣ה ָּב ַ ָ֣טח ָּת לך ַעל־מש ֶענֶ ת ַה ָּקנֶ ה ָּה ָּרצוץ ַהזֶ ה ַעל־מצ ַרים
ובא ב ַכפו ונ ָּק ָּ ִ֑בּה ֵ֚כן ַפר ָ֣עה ֶ ָֽמ ֶלְך־מצ ַרים
א ֶשר י ָּס ֵ֥מְך איש ָּע ָּליו ָּ ֵ֥
ל־הבטחים ָּע ָּ ָֽליו׃
ל ָּ ָֽכ ַ
הוֵ֥ה ֱאֹלהינו ָּב ָּ ִ֑טחנו הלוא־הוא א ֶשר הסיר
22וכי־תאמ ָ֣רון א ַלי ֶאל־י ָּ
וש ַלם לפני
יהודה ול ָ֣יר ָּ
אמר ָֽל ָּ
ת־במ ָּ ָ֣תיו ו ֶאת־מזבח ָּתיו וַ י ֶ
חזקיָּ הו ֶא ָּ
ירוש ָּ ָֽלם׃
ַהמזב ַָ֣ח ַהזֶ ה ָֽתש ַתחוו ב ָּ
ת־מ ֶלְך ַא ִ֑שור ו ֶאת ָּנה לך ַאל ַפָ֣ים
23ו ַע ָּתה הת ָּ ָ֣ע ֶרב נָּ א ֶאת־אדני ֶא ֶ ָ֣
יהם׃
ם־תוכל ָּ ֵ֥ל ֶתת לך רכ ֵ֥בים על ֶ ָֽ
ַ
סוסים א
24ו ָ֣איְך ָּתשיב את פני ַפ ַ ֵ֥חת ַא ַחד ַעב ֵ֥די אדני ַהק ַטנִ֑ים וַ תב ַטח לך
ַעל־מצ ַרים ל ֶר ֶכב ול ָּפ ָּר ָֽשים׃
ל־ה ָּמ ֵ֥קום ַה ֶזה ל ַהשח ִ֑תו יהוָּ ה ָּא ַ ָ֣מר
ַ 25ע ָּתה המ ַבלע ָ֣די יהוָּ ה ָּעליתי ַע ַ
יתּה׃
ל־ה ָּ ֵ֥א ֶרץ ַהזאת ו ַהשח ָּ ָֽ
א ַלי עלה ַע ָּ
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ר־נא
ב־שקה ַד ֶב ָּ
ל־ר ָּ
יואח ֶא ַ
26וַ ָ֣יא ֶמר ֶאליָּ ָ ָ֣קים ֶבן־חלקיָּ הו ו ֶשבנָּ ה ו ָּ
ֶאל־ע ָּב ֶדיך א ָּרמית ֵ֥כי שמעים א ָּנִ֑חנו ו ַאל־ת ַדבר ע ָּמנו יהודית ב ָּאזנָ֣י
ל־הח ָּ ָֽמה׃
ָּה ָּעם א ֶשר ַע ַ
ב־שקה ַה ַעל אד ֶניך וא ֶליך ש ָּל ַ ָ֣חני אדני ל ַדבר
27וַ יא ֶמר אלי ֶהם ַר ָּ
ל־הח ָּמה ֶל ֱא ָ֣כל
־האנָּ שים ַה ָֽישבים ַע ַ ָ֣
ת־הד ָּב ָ֣רים ָּה ִ֑א ֶלה ה ָ֣לא ַעל ָּ
ֶא ַ
יהם ולשתות ֶאת־ ע ָּמ ֶ ָֽכם׃
ֶאת ח ָּר ָּ
אמר שמעו
ַ28וַָֽֽיַ עמד ַרב־ ָּשקה וַ יק ָּ ֵ֥רא בקול־גָּ דול יהו ִ֑דית וַ י ַד ָ֣בר וַ י ֶ
־ה ֶ ֵ֥מ ֶלְך ַהגָּ דול ֶ ֵ֥מ ֶלְך ַא ָֽשור׃
ד ַבר ַ
ֵ֚ 29כה ָּא ַ ָ֣מר ַה ֶמ ֶלְך ַאל־יַ ֵ֥שיא ָּל ֶכם חזק ָּ ִ֑יהו כי־ ָ֣לא יו ַכל ל ַה ֵ֥ציל ֶאת ֶכם
מיָּ ָֽדו׃
31ו ַאל־יַ ב ַטח ֶאת ֶכם חזקיָּ הו ֶאל־יהָּ ָ֣וה לאמר ַה ֵ֥צל יַ צילנו יהָּ ִ֑וה ולא
־ה ָ֣עיר ַהזאת ביַ ד ֶ ֵ֥מ ֶלְך ַא ָֽשור׃
תנָּ תן ֶאת ָּ
ָֽ ַ 31אל־תשמעו ֶאל־חזק ָּ ִ֑יהו כי כה ָּא ַמר ֶ ָ֣מ ֶלְך ַאשור ע ָֽׂשו־אתי ב ָּר ָּכה
בורו׃
וצ ָ֣או א ַלי ואכלו איש־גַ פנו ו ָ֣איש ת ָֽאנָּ תו ושתו ֵ֥איש ָֽמי־ ָֽ
ַ 32עד־באי ו ָּל ַקחתי ֶאת ֶכם ֶאל־ ֶ ָ֣א ֶרץ כ ַארצ ֶכם ֶא ֶרץ ָּדגָּ ן ותירוש ֶא ֶרץ
ֶל ֶָ֣חם וכ ָּרמים ֶ ָ֣א ֶרץ זית יצ ָּהר וד ַבש ָֽוחיו ו ָ֣לא ָּת ִ֑מתו ו ַ ָֽאל־תשמעו
ילנו׃
הוה יַ צ ָֽ
ֶאל־חזקיָּ הו ָֽכי־יַ סית ֶאת ֶכם לאמר י ָּ
ת־אר ִ֑צו מ ַיד ֶ ֵ֥מ ֶלְך ַא ָֽשור׃
ֹלהי ַהגוים ָ֣איש ֶא ַ
ַ 33ה ַה ֵ֥צל הצילו ֱא ֵ֥
ֹלהי ס ַפרַוַֽים ה ַנָ֣ע ועָּוִ֑ה ָֽכי־ה ֵ֥צילו
ַ 34איה ֱאֹלהי ח ָּמת ו ַאר ָּפד ַאיה ֱא ֵ֥
ֶאת־שמרון מיָּ ָֽדי׃
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הוה
ת־אר ָּצם מיָּ ִ֑די כי־יַ ציל י ָּ
ֵ֚ 35מי ב ָּכל־ ֱאֹל ָ֣הי ָּ ָֽהא ָּרצות א ֶשר־ה ֵ֥צילו ֶא ַ
רוש ַלם מיָּ ָֽדי׃
ֶאת־י ָּ
א־ענֵ֥ ו אתו ָּד ָּ ִ֑בר כי־מצוַ ת ַה ֶ ֵ֥מ ֶלְך היא לאמר ֵ֥לא
36ו ֶה ֱח ָ֣רישו ָּה ָּעם ו ָֽל ָּ
ַתענָֽהו׃
37וַ יָּ ָ֣בא ֶאליָּ ָ ָ֣קים ֶבן־חלק ָּיָ֣ה א ֶשר־ ַעל־ ַה ַבית ו ֶשבנָּ א ַהספר ויו ָּאח
רועי בגָּ ִ֑דים וַ יַ ָ֣גדו לו דברי ַרב־ ָּש ָָֽקה׃
ן־א ָּסף ַה ַמזכיר ֶאל־חזק ָּיהו ק ָ֣
ֶב ָּ
1 19וַ יהי כשמ ַע ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך חזקיָּ הו וַ יק ַרע ֶאת־בגָּ ָּ ִ֑דיו וַ ית ַ ָ֣כס ַב ָּשק וַ יָּ בא
הוה׃
ֵ֥בית י ָּ ָֽ
2וַ יש ַלח ֶאת־ ֶאליָּ קים א ֶשר־ ַעל־ ַה ַבית ו ֶשב ָּ ָ֣נא ַהספר ואת זקנָ֣י
ן־א ָֽמוץ׃
ַה ָֽכהנים מת ַכסים ַב ַש ִ֑קים ֶאל־י ַ ָֽשעיָּ ֵ֥הו ַהנָּ ביא ֶב ָּ
3וַ יאמ ָ֣רו א ָּליו ֵ֚כה ָּא ַ ָ֣מר חזקיָּ הו יום־ ָּצ ָּרה ותוכ ָּחה ונ ָּא ָּצה ַהיָ֣ ום ַה ֶ ִ֑זה
ָ֣כי ָּבאו ָּבנים ַעד־ ַמשבר ו ֵ֥כ ַח ַאין לל ָּ ָֽדה׃
ב־שקה א ֶשר ש ָּלחו
4או ַלי יש ַמע יהוָּ ה ֱאֹל ֶהיך ָ֣את׀ ָּכל־דב ָ֣רי ַר ָּ
ֹלהים ַחי והוכ ַיח ַבד ָּברים א ֶ ֵ֥שר ָּש ַמע
ְך־אשור׀ אדנָּ יו ל ָּחרף ֱא ָ֣
ֶ ָֽמ ֶל ַ
את תפ ָּלה ב ַ ֵ֥עד ַהשארית ַהנמ ָּצ ָּ ָֽאה׃
ׂש ָּ
ֹלהיך ונָּ ָּ ָ֣
הוָ֣ה ֱא ֶ ִ֑
י ָּ
5וַ יָּ באו ַעבדי ַה ֶ ֵ֥מ ֶלְך חזק ָּיהו ֶאל־י ַ ָֽש ַע ָּ ָֽיהו׃
6וַ יא ֶמר ָּל ֶהם י ַ ָֽשעיָּ הו ֵ֥כה תאמרון ֶאל־א ָֽדני ֶ ִ֑כם ָ֣כה׀ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה
ְך־אשור
שר ָּש ַמע ָּת א ֶשר גדפו נַ ע ֵ֥רי ֶ ָֽמ ֶל ַ
ַאל־ת ָּירא מפני ַהד ָּברים א ֶ ָ֣
א ָֽתי׃
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שב ל ַאר ִ֑צו וה ַפל ֵ֥תיו ַב ֶח ֶרב
7הנני נ ֵ֥תן בו רו ַח ו ָּש ַ ֵ֥מע שמו ָּעה ו ָּ ָ֣
ב ַאר ָֽצו׃
8וַ יָּ ָּשב ַרב־ ָּשקה וַ ימ ָּצא ֶאת־ ֶ ָ֣מ ֶלְך ַאשור נל ָּחם ַעל־לב ָּ ִ֑נה ָ֣כי ָּש ַמע ֵ֥כי
נָּ ַסע מ ָּל ָֽכיש׃
9וַ יש ַמע ֶאל־תר ָּה ָּקה ֶ ָֽמ ֶלך־כוש לאמר הנֵ֥ה יָּ ָּצא לה ָּל ָ֣חם א ָּ ִ֑תְך וַ יָּ ָּשב
אמר׃
וַ יש ַלָ֣ח ַמל ָּאכים ֶאל־חזק ָּיהו ל ָֽ
ֹלהיך א ֶ ֵ֥שר
הודה לאמר ַאל־יַ שאךָ֣ ֱא ֶ
ָ֣ 11כה תאמרון ֶאל־חזק ָּיהו ֶ ָֽמ ֶלְך־י ָּ
וש ַלם ב ַיד ֶ ֵ֥מ ֶלְך ַא ָֽשור׃
אמר לא תנָּ תן י ָ֣ר ָּ
ַא ָּתה ב ֵ֥ט ַח בו ל ִ֑
ל־הא ָּרצות
11ה ָ֣נה׀ ַא ָּ ָ֣תה ָּש ַמע ָּת את א ֶשר ָּעׂשו ַמל ֵ֥כי ַאשור ל ָּכ ָּ
ימם ו ַא ָּתה תנָּ ָֽצל׃
ל ַ ָֽהחר ָּ ִ֑
ת־ח ָּ ִ֑רן
ת־גוזַֽן ו ֶא ָּ
ָּ
בותי ֶא
שר שח ָ֣תו א ַ
ַ 12ההצילו א ָּתם ֱאֹלהי ַהגוים א ֶ ָ֣
אשר׃
י־ע ֶדן א ֶ ֵ֥שר בת ַל ָּ ָֽ
ו ֶ ֵ֥ר ֶצף ובנ ֶ
ומ ֶלְך ַאר ָּפד ֶומ ֶלְך ָּל ָ֣עיר ס ַפרָּ ִ֑וַֽים ה ַנע ועָּוָֽה׃
ַ 13איו ֶ ָֽמ ֶלְך־ח ָּמת ֶ ָ֣
14וַ י ַקח חזק ָּיהו ֶאת־ ַהס ָּפרים מ ַיֵ֥ד ַה ַמל ָּאכים וַ יק ָּר ִ֑אם וַ יַ ַעל בָ֣ית יהוָּ ה
הוָֽה׃
וַ יפר ֵׂ֥שהו חזק ָּיהו לפנֵ֥י י ָּ

פ

שב ַהכרבים
הוה ֱאֹלהי יׂש ָּראל י ָ֣
אמר י ִָּ֞
15וַ ית ַפלל חזקיָּ הו לפנָ֣י יהוָּ ה וַ י ַ
ית
ַא ָּתה־הוא ָּ ָֽה ֱאֹלהים ל ַבדך לכל ַממל ָ֣כות ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ַא ָּ ָ֣תה ָּעׂש ָּ
ת־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ת־ה ָּש ַמים ו ֶא ָּ
ֶא ַ
ַ 16הטה יהָּוה׀ ָּאזנך וָֽ ש ָּמע פָ ַקח יהָּוה עי ֶניך ור ִ֑אה וש ַמע ֵ֚את דב ָ֣רי
ֹלהים ָּ ָֽחי׃
שר ש ָּלחו ל ָּחרף ֱא ֵ֥
ַסנחריב א ֶ ָ֣
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ת־אר ָּ ָֽצם׃
ָּ 17אמ ָּנם יהָּ ִ֑וה ֶה ֱחריבו ַמל ֵ֥כי ַאשור ֶאת־ ַהגוים ו ֶא ַ
ם־מעׂשה
ת־אֹלה ֶיהם ָּב ִ֑אש כי לא ֱאֹלהים ה ָּמה ָ֣כי א ַ
18ונָּ תנֵ֥ ו ֶא ֱ
י־א ָּדם ֵ֥עץ וָּ ֶא ֶבן ַוַָֽֽי ַאב ָֽדום׃
י ָֽד ָּ
19ו ַע ָּתה יהָּ ָ֣וה ֱאֹלהינו הושי ֵ֥ענו ָּנא מיָּ ִ֑דו ו ָֽיַֽדעו ָּכל־ ַממל ָ֣כות ָּה ָּא ֶרץ ֵ֥כי
ַא ָּתה יהָּ ֵ֥וה ֱאֹלהים ל ַב ֶ ָֽדך׃

ס

21וַ יש ַלח י ַ ָֽשע ָּיָ֣הו ֶבן־ ָּאמוץ ֶאל־חזק ָּיהו לא ִ֑מר ָֽכה־ ָּא ַמר יהוָּ ה ֱאֹל ָ֣הי
ְך־אשור ָּש ָּ ָֽמעתי׃
־סנח ֵ֥רב ֶ ָֽמ ֶל ַ
יׂש ָּראל א ֶשר הת ַפ ַלל ָּת א ַלי ֶאל ַ
ֶ 21זָ֣ה ַה ָּד ָּבר א ֶשר־ד ֶ ֵ֥בר יהָּוה ָּע ָּ ִ֑ליו ָּבזָּ ה לך ָּלע ָּ ָ֣גה לך בתו ַלת ַבת־ציון
רוש ָּ ָֽלם׃
יעה ַבת י ָּ
ַאח ֶריך ָ֣ראש הנ ָּ
ֶ 22את־מי ח ַרפ ָּת וג ַדפ ָּת ו ַעל־מי הרי ָ֣מו ָּת ִ֑קול וַ ת ָּ ֵ֥שא ָּמרום ע ֶיניך
ַעל־ק ֵ֥דוש יׂש ָּר ָֽאל׃
אמר ב ֵ֥רכב רכבי אנֵ֥י ָּעליתי מ ֵ֥רום
23ב ַיָ֣ד ַמל ָּא ֶכיך ח ַ ָ֣רפ ָּת׀ אדנָּ י וַ ת ֶ
ואה מלָ֣ ון
קומת א ָּרזָּ יו מב ָ֣חור בר ָּשיו ו ָּאב ָּ
ָּהרים יַ רכ ָ֣תי ל ָּבנִ֑ ון ו ֶאכ ִ֞רת ַ
קצה ַי ַער ַכרמ ָֽלו׃
24א ָ֣ני ַקרתי ו ָּשתיתי ַ ָ֣מים זָּ ִ֑רים ו ַאחרב ב ַכף־פ ָּע ַמי כל יא ֵ֥רי ָּמ ָֽצור׃
יה ַע ָּ ָ֣תה
יצר ִ֑ת ָּ
א־ש ַמע ָּת ל ָֽמ ָּרחוק א ָּ ָ֣תּה ָּעׂשיתי ל ֵ֥מימי ֶק ֶדם ָֽו ַ
25ה ָֽל ָּ
יה ותהי ַלהשות גַ ֵ֥לים נצים ָּע ֵ֥רים בצ ָֽרות׃
הביאת ָּ
26ו ָֽישבי ֶהן קצרי־יָּ ד ַחתו וַ י ִ֑בשו ָּהיִ֞ ו ע ֶׂשב ָּׂש ֶדה ו ַָ֣ירק ֶד ֶשא ח ָ֣ציר גַ גות
ושד ָּפה לפנֵ֥י ָּק ָּ ָֽמה׃
27ושבתך וצאתךֵ֥ ובאך יָּ ָּ ִ֑דעתי ואת ָֽהת ַרגֶ זךֵ֥ א ָּ ָֽלי׃
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ַ 28י ֵַ֚ען הת ַרגֶ זךָ֣ א ַלי ו ַשאנַ נך ָּע ָּלָ֣ה ב ָּאז ָּנִ֑י ו ַׂשמתי ַחחי ב ַא ֶפך ומתגי
את ָּ ָֽבּה׃
ר־ב ָּ
בׂש ָּפ ֶתיך וַ ה ָ֣שבתיך ַב ֶד ֶרְך א ֶש ָּ ֵ֥
וב ָּש ָּנָ֣ה
29וזֶ ה־לךָ֣ ָּהאות ָּאכול ַה ָּשנָּ ה ָּספי ַח ו ַב ָּש ָּ ֵ֥נה ַהשנית ָּס ִ֑חיש ַ
ַהשלישית זרעו וקצרו ונט ֵ֥עו כ ָּרמים ואכלֵ֥ ו פר ָּיָֽם׃
31ויָּ ס ָּפה פלי ַטת בית־יהו ָּדה ַהנש ָּא ָּרה ָ֣ש ֶרש ל ָּ ִ֑מ ָּטה ו ָּע ָּ ֵׂ֥שה פרי
ל ָּ ָֽמע ָּלה׃
31כי מירו ָּש ַלם ת ָ֣צא שארית ופלי ָּטה מ ַ ָ֣הר ציִ֑ ון קנ ַאת יהָּ ֵ֥וה ְְֳ
ה־זאת׃
ַ ָֽתע ֶׂש ָֽ

ס

ָּ 32לכן ָֽכה־ ָּא ַמר יהוָּ ה ֶאל־ ֶ ָ֣מ ֶלְך ַאשור לא יָּ בא ֶאל־ ָּה ָ֣עיר ַהזאת
יה סל ָּ ָֽלה׃
יורה ָּשם ִ֑חץ ו ָֽלא־י ַקד ֶ ָ֣מנָּ ה ָּמגן ו ָֽלא־יש ֵ֥פְך ָּע ֶל ָּ
ו ָֽלא־ ֶ ֵ֥
הוָֽה׃
ל־ה ֵ֥עיר ַהזאת ֵ֥לא יָּבא נאם־י ָּ
ַ 33ב ֶ ֵ֥ד ֶרְך א ֶשר־יָּ בא ָּבָּ֣ה יָּ ִ֑שוב ו ֶא ָּ
יעּה ל ַ ָֽמעני ול ַמ ַען ָּד ֵ֥וד ַעב ָֽדי׃
־ה ֵ֥עיר ַהזאת ל ָֽהוש ָּ ִ֑
34וגַ נותי ֶאל ָּ
35וַ יהי ַב ַלָ֣י ָּלה ַההוא וַ יצָ֣א׀ ַמל ַ ָ֣אְך יהוָּ ה וַ יַ ְך ב ַמחנָ֣ה ַאשור מ ָּאה
שמונֵ֥ים וַ חמ ָּשה ָּ ִ֑א ֶלף וַ יַ ש ָ֣כימו ַבב ֶקר והנֵ֥ה כ ָּלם פגָּ ֵ֥רים מ ָֽתים׃
36וַ י ַ ָ֣סע וַ י ֶלְך וַ ָּי ָּשב ַסנח ָ֣ריב ֶ ָֽמ ֶלְך־ ַא ִ֑שור וַ י ֶשב ב ָֽנינ ָֽוה׃
37וַ יהי הוא ָֽמש ַתחוֶ ה ָ֣בית׀ נס ָ֣רְך ֱאֹל ָּהיו ָֽו ַאד ַר ֶמ ֶלְך ו ַׂשר ֶא ֶצר ְָּ ְְָּ
ר־ח ֵ֥דן בנו ַתח ָּ ָֽתיו׃
הכָ֣הו ַב ֶח ֶרב ו ֵ֥ה ָּמה נמלטו ֶ ָ֣א ֶרץ א ָּר ָּ ִ֑רט וַ ימֹלְך ָֽא ַס ַ
פ
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ַ 1 20ביָּ ָ֣מים ָּההם ָּח ָּ ֵ֥לה חזק ָּיהו ָּל ִ֑מות וַ יָּ ָ֣בא א ָּליו י ַשעיָּ הו ֶבן־ ָּאמוץ
־א ַמר יהוָּ ה ַ ָ֣צו לבי ֶתך כי ֵ֥מת ַא ָּתה ו ֵ֥לא
אמר א ָּליו ָֽכה ָּ
ַהנָּ ביא וַ י ֶ
ָֽתח ֶ ָֽיה׃
אמר׃
הוה ל ָֽ
ל־ה ִ֑קיר וַ ית ַפלל ֶאל־י ָּ
ת־פ ָּניו ֶא ַ
2וַ יַ ֵ֥סב ֶא ָּ
ָּ 3א ָּ ָ֣נה יהוָּ ה ז ָּכר־ ִ֞ ָּנא ָ֣את א ֶשר הת ַה ַ ָ֣לכתי ל ָּפנֶ יך ֶ ָֽב ֱא ֶמת ובל ָּ ָ֣בב ָּשלם
ו ַה ֵ֥טוב בע ֶיניך ָּע ִׂ֑שיתי וַ ֵ֥יבך חזק ָּיהו ב ֵ֥כי גָּ ָֽדול׃

ס

אמר׃
4וַ י ָ֣הי י ַשעיָּ הו ָ֣לא יָּ ָּצא ָּהעיר ַה ָֽתיכ ָּנִ֑ה וד ַבר־יהוָּ ה ָּה ָּיֵ֥ה א ָּליו ל ָֽ
ה־א ַמר יהוָּ ה ֱאֹלהי ָּדוָ֣ד ָּאביך
יד־עמי ָֽכ ָּ
ָ֣ 5שוב ו ָּא ַמר ִָּ֞ת ֶאל־חזק ָּיָ֣הו נג ַ
ָּש ַמעתי ֶאת־תפ ָּל ֶתך ָּראיתי ֶאת־דמ ָּע ֶ ִ֑תך הנני ָ֣ר ֶפא ָּלְך ַביום ַהשלישי
הוָֽה׃
ַתע ֶלה ֵ֥בית י ָּ
ְך־אשור ַא ָ֣צילך ואת
ל־יָּמיך חמש ֶעׂשרה ָּשנָּ ה ומ ַכף ֶ ָֽמ ֶל ַ
6וה ַספ ָ֣תי ַע ֶ
ל־ה ָ֣עיר ַהזאת ל ַ ָֽמעני ול ַמ ַען ָּד ֵ֥וד ַעב ָֽדי ׃
ָּה ָ֣עיר ַה ִ֑זאת וגַ נותי ַע ָּ
ל־השחין וַ ֶיָֽחי׃
אמר י ַ ָֽשעיָּ הו קחו ד ֶב ֶָ֣לת תאנִ֑ים וַ יקחו וַ יָּ ֵׂ֥שימו ַ ָֽע ַ
7וַ ָ֣י ֶ
הוה ִ֑לי ו ָּעליתי ַביֵ֥ ום
8וַ יא ֶמר חזקיָּ הו ֶ ָֽאל־י ַשעיָּ הו ָּ ָ֣מה אות ָֽכי־יר ָּ ֵ֥פא י ָּ
הוָֽה׃
ַהשלישי ֵ֥בית י ָּ
ת־ה ָּד ָּבר
ׂשה יהוָּ ה ֶא ַ
9וַ ָ֣יא ֶמר י ַשעיָּ הו זֶ ה־לך ָּהאות מ ָ֣את יהוָּ ה ֵ֚כי יַ ע ֶ ָ֣
שר דבִ֑ר ָּה ַלְך ַהצל ֶע ֶָׂ֣שר ַ ָֽמעלות אם־יָּ שוב ֶ ֵ֥ע ֶׂשר ַמע ָֽלות׃
א ֶ ָ֣
11וַ יא ֶמר יחזקיָּ הו נָּ ָ ָ֣קל ַלצל לנטות ֶ ָ֣ע ֶׂשר ַמעלִ֑ ות ָ֣לא כי יָּ ֵ֥שוב ַהצל
אח ַרנית ֶ ֵ֥ע ֶׂשר ַמע ָֽלות׃
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־הצל ַ ָֽב ַמעלות א ֶשר
11וַ יק ָּרא י ַשע ָּ ֵ֥יהו ַהנָּ ביא ֶאל־יהָּ ִ֑וה וַ יָּ ָ֣ ֶשב ֶאת ַ
יָּ ר ָּדה ב ַמעלֵ֥ ות ָּא ָּחז א ָֽח ַרנית ֶ ֵ֥ע ֶׂשר ַמע ָֽלות׃

פ

ְך־ב ֶבל ס ָּפ ֵ֥רים
ן־בלא ָּדן ֶ ָֽמ ֶל ָּ
ָּ 12ב ָ֣עת ַההיא ָּש ַלח ברא ַ ָ֣דְך ְ ַבלא ָּדן ֶ ָֽב ַ
ומנ ָּחה ֶאל־חזק ָּיִ֑הו ָ֣כי ָּש ַמע ֵ֥כי ָּח ָּלה חזק ָּיָֽהו׃
ת־ה ֶכ ֶסף
ת־כל־בָ֣ית נכתה ֶא ַ
יהם חזקיָּ הו וַ יַ ר ָ֣אם ֶא ָּ
13וַ יש ַ ָ֣מע על ֶ
ש ֶמן ַהטוב ואת בָ֣ית כ ָּליו ואת
ת־הב ָּׂשמים ו ָ֣את׀ ֶ ָ֣
ת־הזָּ ָּהב ו ֶא ַ
ו ֶא ַ
א־הר ָּאם חזק ָּיהו
א־ה ָּיָ֣ה ָּד ָּבר א ֶשר ָֽל ֶ
ָּכל־א ֶ ֵ֥שר נמ ָּצא ב ָֽאוצר ָּ ִ֑תיו ָֽל ָּ
ל־ממ ַשל ָֽתו׃
בביתו וב ָּכ ֶ
14וַ יָּ בא י ַ ָֽשע ָּיָ֣הו ַהנָּ ביא ֶאל־ ַה ֶמ ֶלְך חזק ָּ ִ֑יהו וַ יא ֶמר א ָּליו ָּ ֵ֥מה ָּאמ ָ֣רו׀
אמר חזקיָּ הו מ ֶא ֶרץ רחו ָָּקה ָּבאו
ָּהאנָּ ָ֣שים ָּהא ֶלה ומ ַאין ָ֣יָּבאו א ֶליך וַ י ֶ
מ ָּב ֶ ָֽבל׃
15וַ יא ֶמר ָּ ֵ֥מה ָּראו בבי ֶ ִ֑תך וַ ָ֣יא ֶמר חזקיָּ הו ָ֣את ָּכל־א ֶשר בביתי ָּראו
א־ה ָּיֵ֥ה ָּד ָּבר א ֶ ֵ֥שר ָֽלא־הראיתם באצר ָּ ָֽתי׃
ל ָּ
16וַ ֵ֥יא ֶמר י ַשע ָּיהו ֶאל־חזק ָּ ִ֑יהו ש ַמע ד ַבר־יהָּ ָֽוה׃
יתך וַ א ֶשר ָּאצרו אב ֶתיך
שר בב ֶ
17הנה יָּ ָ֣מים ָּבאים ונ ָּ ָ֣שא׀ ָּכל־א ֶ ָ֣
הוָֽה׃
ד־היֵ֥ ום ַה ֶזה ָּב ֶב ִָּ֑לה ָֽלא־יוָּ ֵ֥תר ָּד ָּבר ָּא ַ ֵ֥מר י ָּ
ַע ַ
18ומ ָּבנֶ יך א ֶשר יצאו ממך א ֶ ֵ֥שר תוליד י ָּ ִ֑קח ו ָּהיו ָּ ָֽסריסים בה ַיכל ֶ ֵ֥מ ֶלְך
ָּב ֶ ָֽבל׃
אמר
שר ד ַ ִ֑בר ָּת וַ י ֶ
19וַ יא ֶמר חזקיָּ הו ֶ ָֽאל־י ַ ָֽשעיָּ הו ֵ֥טוב ד ַבר־יהָּוה א ֶ ָ֣
יָּמי׃
ם־שלֵ֥ ום וֶ ֱא ֶמת יה ֶיֵ֥ה ב ָּ ָֽ
הלוא א ָּ
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שר ָּע ָּׂשה ֶאת־ ַהבר ָּכה
21ויֶ ֶתר דברי חזקיָּ הו ו ָּכל־ג ָ֣בו ָּרתו וַ א ֶ ָ֣
־הם כתובים ַעל־ס ֶפר
־ה ַמים ָּה ִ֑ע ָּירה הלא ָ֣
־הת ָּע ָּלה וַ יָּ ֵ֥בא ֶאת ַ
ו ֶאת ַ
הודה׃
דב ֵ֥רי ַהיָּ מים ל ַמל ֵ֥כי י ָּ ָֽ
21וַ יש ַ ֵ֥כב חזק ָּיהו עם־אב ָּ ִ֑תיו וַ ימֹלְך מנַ ֶ ֵ֥שה בנו ַתח ָּ ָֽתיו׃

פ

שה ב ָּמלכו וַ חמשים ו ָּחמש ָּשנָּ ה ָּמ ַלְך
ֶ 1 21בן־שתים ֶעׂשרה ָּשנָּ ה מנַ ֶ ָ֣
י־בּה׃
ירוש ָּלִ֑ם ו ֵ֥שם אמו ֶחפצ ָּ ָֽ
ב ָּ
2וַ ַ ֵ֥י ַעׂש ָּה ַרע בעינָ֣י יהָּ ִ֑וה כ ָֽתועבת ַהגוים א ֶשר הו ָ֣ריש יהוָּ ה מפני ב ֵ֥ני
יׂש ָּר ָֽאל׃
3וַ יָּ ָּשב וַ י ֶבן ֶאת־ ַה ָּבמות א ֶ ֵ֥שר א ַבד חזק ָּיָ֣הו ָּא ִ֑ביו וַ יָּ ֶקם מזבחת ַל ַב ַעל
שר ָּע ָּׂשה ַאח ָּאב ֶ ָ֣מ ֶלְך יׂש ָּראל וַ יש ַתחו ל ָּכל־צ ָּ ָ֣בא
וַ ַי ַעׂש אש ָּרה ַכא ֶ ָ֣
ַה ָּש ַמים ַוַָֽֽיַ עבד א ָּ ָֽתם׃
ירוש ַלם ָּא ֵׂ֥שים
4ו ָּב ָּ ֵ֥נה מזבחת ב ָ֣בית יהָּ ִ֑וה א ֶשר ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ב ָּ
ֶאת־ש ָֽמי׃
הוָֽה׃
5וַ ֵ֥י ֶבן מזבחות ל ָּכל־צ ָּ ָ֣בא ַה ָּש ָּ ִ֑מים בשתי ַחצ ֵ֥רות בית־י ָּ
עונַֽן ונחש ו ָּ ֵ֥ע ָּׂשה אוב וידענִ֑ים הר ָּבה
6ו ֶה ֱעביר ֶאת־בנו ָּבאש ו ָ֣
הוה ל ַהכ ָֽעיס׃
ַלע ֵׂ֥שות ָּה ַרע בעינֵ֥י י ָּ
ל־דוד
שר ָּע ָּ ִׂ֑שה ַב ַבית א ֶשר ָּא ַמר יהוָּ ה ֶא ָּ
7וַ יָּ ֶׂשם ֶאת־ ֶ ֵ֥פ ֶסל ָּהאש ָּרה א ֶ ָ֣
ירוש ַלם א ֶשר ָּב ַחרתי מכל שב ָ֣טי
ֹלמה בנו ַב ַבית ַהזֶ ה וב ָּ
ו ֶאל־ש ָ֣
עולם׃
יׂש ָּראל ָּא ֵׂ֥שים ֶאת־שמי ל ָּ ָֽ
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8ו ָ֣לא אסיף ל ָּהניד ֶ ָ֣רגֶ ל יׂש ָּראל מן־ ָּ ָ֣הא ָּד ָּמה א ֶ ֵ֥שר נָּ ַתתי ַ ָֽלאבו ָּ ִ֑תם ַ ָ֣רק׀
תורה א ֶשר־צָּוֵ֥ה א ָּתם
־ה ָּ
שר צויתים ול ָּכל ַ
אם־ישמ ָ֣רו ַלעׂשות ככל א ֶ ָ֣
ַעב ֵ֥די מ ֶ ָֽשה׃
9ולא ָּש ִ֑מעו וַ יַ תעם מנַ ֶשה ַלע ָׂ֣שות ֶאת־ ָּה ָּרע מן־ ַהגוים א ֶשר הש ָ֣מיד
יהוָּ ה מפני ב ֵ֥ני יׂש ָּר ָֽאל׃
11וַ י ַדבר יהָּוה ביַ ד־ע ָּב ָּ ֵ֥דיו ַהנביאים לא ָֽמר׃
11יַ ַען א ֶשר ָּע ָּׂשה מנַ ֶשה ֶ ָֽמ ֶלְך־יהו ָּדה ַהתע ָ֣בות ָּהא ֶלה ה ַרע מכל
לוליו׃
הודה בג ָּ ָֽ
ָֽם־את־י ָּ
שר ל ָּפ ָּנִ֑יו וַ יַ ח ֵ֥טא ַג ֶ
ר־ע ֵׂ֥שו ָּה ֱאמרי א ֶ ָ֣
א ֶש ָּ

פ

ָּ 12לכן ָֽכה־ ָּא ַמר יהוָּ ה ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל הנני מ ָ֣ביא ָּר ָּעה ַעל־ירו ָּש ַלם
ָֽויהו ָּ ִ֑דה א ֶשר ָּכל־ ָ֣שמ ָּעיו ת ַצלנָּ ה ש ֵ֥תי ָּאז ָּנָֽיו׃
13ונָּ ָ֣טיתי ַעל־ירו ָּש ַלם ֵ֚את ָּ ָ֣קו ָֽשמרון ו ֶאת־משק ֶלת בָ֣ית ַאח ָּ ִ֑אב
ת־ה ַצ ַל ַחת ָּמ ָּחה ו ָּה ַפְך
רוש ַלם ַ ָֽכא ֶשר־ימ ֶחה ֶא ַ
ומחיתי ֶאת־י ָּ
ָּ
ָֽיה׃
ל־פ ֶנ ָּ
ַע ָּ
14ונָּ ַטשתי ֵ֚את שא ָ֣רית נַ ח ָּלתי ונ ַתתים ב ַיָ֣ד ָֽאיבי ֶ ִ֑הם ו ָּהיֵ֥ ו ל ַבז ולמש ָּסה
יהם׃
ל ָּכל־איב ֶ ָֽ
15יַ ַען א ֶשר ָּעׂשו ֶאת־ ָּה ַרע בעינַ י וַ יהיֵ֥ ו ַמכעסים א ִ֑תי מן־ ַהיום א ֶשר
בותם ממצ ַרים ו ַעד ַהיֵ֥ ום ַה ֶ ָֽזה׃
יָּ צאו א ָּ
16וגַ ם ָּדם נָּ קי ָּש ַפְך מנַ ֶשה ַהר ָ֣בה מאד ַעד א ֶשר־מ ֵ֥לא ֶאת־ירו ָּש ַלם
הודה ַלע ֵׂ֥שות ָּה ַרע בעינֵ֥י
שר ֶה ֱח ָ֣טיא ֶאת־י ָּ
ֶ ָ֣פה ָּל ֶ ִ֑פה ל ַבד ָֽמ ַח ָּטאתו א ֶ ָ֣
הוָֽה׃
י ָּ
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שר ָּח ָּ ִ֑טא הלא־ ָ֣הם
שר ָּע ָּׂשה ו ַח ָּטאתו א ֶ ָ֣
17ויֶ ֶתר דברי מנַ ֶשה ו ָּכל־א ֶ ָ֣
הודה׃
כתובים ַעל־ס ֶפר דב ֵ֥רי ַהיָּ מים ל ַמל ֵ֥כי י ָּ ָֽ
18וַ יש ַכב מנַ ֶשה עם־אב ָּתיו וַ י ָּק ֵ֥בר בגַ ן־ביתו בגַ ן־ע ָּזִ֑א וַ ימֹלְך ָּא ֵ֥מון בנו
ַתח ָּ ָֽתיו׃

פ

ֶ 19בן־ ֶעׂשרים וש ַתים ָּשנָּ ה ָּא ָ֣מון ב ָּמלכו וש ַ ָ֣תים ָּשנים ָּמ ַלְך בירו ָּש ָּ ִ֑לם
־חרוץ מן־יָּ ט ָּ ָֽבה׃
שם אמו מש ֶ ֵ֥ל ֶמת ַבת ָּ
ו ָ֣
21וַ ַ ֵ֥י ַעׂש ָּה ַרע בעי ָ֣ני יהָּ ִ֑וה ַכא ֶ ֵ֥שר ָּע ָּׂשה מנַ ֶ ֵ֥שה ָּא ָֽביו׃
שר ָּע ַ ָ֣בד
21וַ י ֶלְך ב ָּכל־ ַה ֶד ֶרְך א ֶשר־ ָּה ַ ָ֣לְך ָּא ִ֑ביו ַוַָֽֽיַ עבד ֶאת־ ַהגללים א ֶ ָ֣
ָּאביו וַ יש ַתחו ָּל ֶ ָֽהם׃
הוָֽה׃
ֹלהי אב ָּ ִ֑תיו ו ֵ֥לא ָּה ַלְך ב ֶ ֵ֥ד ֶרְך י ָּ
22וַ יַ עזב ֶאת־יהָּוה ֱא ָ֣
יתו׃
ת־ה ֶמ ֶלְך בב ָֽ
י־אמון ָּע ָּלִ֑יו וַ יָּ ֵ֥מיתו ֶא ַ
23וַ יקש ֵ֥רו ַעב ָֽד ָּ
24וַ יַ ְך ַעם־ ָּה ָּא ֶרץ ֵ֥את ָּכל־ ַהקשרים ַעל־ ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּא ִ֑מון וַ יַ מליכו ַעם־ ָּה ָּא ֶרץ
ֶאת־יאש ָּ ֵ֥יהו בנו ַתח ָּ ָֽתיו׃
א־הם כתובים ַעל־ס ֶפר דב ֵ֥רי
שר ָּע ָּ ִׂ֑שה הל ָ֣
25ו ֶי ֶתר דב ֵ֥רי ָּאמון א ֶ ָ֣
הודה׃
ַהיָּ מים ל ַמל ֵ֥כי י ָּ ָֽ
26וַ יק ֵ֥בר אתו בקב ָּרתו בגַ ן־ע ָּזִ֑א וַ ימֹלְך יאש ָּיֵ֥הו בנו ַתח ָּ ָֽתיו׃

פ

ֶ 1 22בן־שמ ֶנה ָּשנָּ ה יאש ָּיָ֣הו ב ָּמלכו ושֹלשים ו ַא ַחת ָּשנָּ ה ָּמ ַלְך
ידה ַבת־ע ָּדיָּ ה מ ָּבצ ַ ָָֽקת׃
שם אמו יד ָּ ֵ֥
ירוש ָּלִ֑ם ו ָ֣
ב ָּ
יָּמין
־סר ֵ֥
2וַ ַ ֵ֥י ַעׂש ַהיָּ ָּשר בעינָ֣י יהָּ ִ֑וה וַ י ֶלְך ב ָּכל־ ֶד ֶרְך ָּד ָ֣וד ָּאביו ולא ָּ
וׂש ָֽמאול׃
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ת־ש ָּפן
3וַ יהי בשמ ֶנה ֶעׂשרה ָּשנָּ ה ַל ֶמ ֶלְך יאש ָּ ִ֑יהו ָּש ַלָ֣ח ַה ֶמ ֶלְך ֶא ָּ
אמר׃
הוה ל ָֽ
ֶבן־א ַצל ָּיהו ֶבן־מש ָּלם ַהספר ֵ֥בית י ָּ
הוִ֑ה
מובא בָ֣ית י ָּ
ת־ה ֶכ ֶסף ַה ָּ
4עלה ֶאל־חלקיָּ הו ַהכ ָ֣הן ַהגָּ דול ויַ ָ֣תם ֶא ַ
א ֶ ֵ֥שר ָּאספו שמ ֵ֥רי ַה ַסף מ ֵ֥את ָּה ָּ ָֽעם׃
הוִ֑ה ויתנָ֣ ו אתו לעׂשי
אכה ַהמפ ָּקדים בבָ֣ית י ָּ
ׂשי ַהמ ָּל ָּ
5ויתנה ַעל־יַ ד ע ָ֣
אכה א ֶשר בבָ֣ית יהוָּ ה ל ַחזק ֶ ֵ֥ב ֶדק ַה ָּ ָֽבית׃
ַהמ ָּל ָּ
ֶ 6ל ָּ ָ֣ח ָּרשים ו ַלבנים ו ַל ָֽגד ִ֑רים ולקנות עצים ו ַאבנָ֣י ַמחצב ל ַחזק
־ה ָּ ָֽבית׃
ֶאת ַ
שב א ָּתם ַה ֶכ ֶסף ַהנ ָּ ָ֣תן ַעל־יָּ ָּ ִ֑דם ֵ֥כי ֶב ֱאמו ָּנה ֵ֥הם ע ָֽׂשים׃
ֵ֚ ַ 7אְך לא־י ָּח ָ֣
תורה ָּמ ָּצאתי
־ש ָּפָ֣ן ַהספר ס ֶפר ַה ָּ
8וַ יא ֶמר חלקיָּ הו ַהכהן ַהגָּ דול ַעל ָּ
ל־ש ָּפן וַ יק ָּר ָֽאהו׃
ת־הס ֶפר ֶא ָּ
הוִ֑ה וַ יתן חלק ָּיה ֶא ַ
בבָ֣ית י ָּ
אמר התיכו
ת־ה ֶמ ֶלְך ָּד ָּ ִ֑בר וַ י ֶ
ל־ה ֶמ ֶלְך וַ ָּי ֵֶ֥שב ֶא ַ
9וַ יָּ ִ֞בא ָּש ָּפן ַהספר ֶא ַ
אכה
ׂשי ַהמ ָּל ָּ
ת־ה ֶכ ֶסף ַהנמ ָּצָ֣א ַב ַבית ַוַָֽֽיתנהו ַעל־יַ ד ע ָ֣
ע ָּב ֶדיך ֶא ַ
הוָֽה׃
ַהמפ ָּקדים ֵ֥בית י ָּ
11וַ יַ ִ֞גד ָּש ָּפן ַהספר ַל ֶ ָ֣מ ֶלְך לאמר ֵ֚ס ֶפר ָּ ָ֣נ ַתן לי חלק ָּיה ַהכ ִ֑הן וַ יק ָּר ֵ֥אהו
ָּש ָּפן לפ ֵ֥ני ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
ַ11וַָֽֽיהי כש ָ֣מ ַע ַה ֶמ ֶלְך ֶאת־דברי ָ֣ס ֶפר ַהתו ָּ ִ֑רה וַ יק ַרע ֶאת־בגָּ ָּ ָֽדיו׃
12וַ י ַ ָ֣צו ַה ֶמ ֶלְך ֶאת־חלק ָּיָ֣ה ַהכהן ו ֶאת־אחיָ ָּ ָ֣קם ֶבן־ ָּש ָּפן ו ֶאת־ ַעכבור
אמר׃
ד־ה ֶמ ֶלְך ל ָֽ
ֶבן־מי ָּכיָּ ה ו ָ֣את׀ ָּש ָּ ָ֣פן ַהספר ואת ע ָּׂש ָּ ֵ֥יה ֶ ָֽע ֶב ַ
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הודה ַעל־דברי
13לכו דרשו ֶאת־יהוָּ ה ַבע ָ֣די וב ַעד־ ָּה ָּעם וב ַעד ָּכל־י ָּ
דולה ח ַ ָ֣מת יהוָּ ה א ֶשר־היא נצ ָּ ָ֣תה ָּבנו ַעל
ַה ֵ֥ס ֶפר ַהנמ ָּצא ַה ֶזִ֑ה ָֽכי־ג ִ֞ ָּ
ל־ה ָּכ ֵ֥תוב
א־שמעו אבתינו ַעל־דברי ַה ָ֣ס ֶפר ַהזֶ ה ַלעׂשות כ ָּכ ַ
א ֶשר ָֽל ָּ
ָּע ָֽלינו׃
14וַ י ָ֣ ֶלְך חלק ָּיָ֣הו ַהכהן וַ אחי ָּקם ו ַעכבור ו ָּש ָּ ָ֣פן וַ ע ָּׂשיָּ ה ֶאל־חל ָּדה
ן־חר ַחס ש ָ֣מר ַהבגָּ דים והיא י ֶ ֵ֥ש ֶבת
ַהנבי ָּאה ָ֣א ֶשת׀ ַשלָ֣ם ֶבן־תקוָּ ה ֶב ַ
יה׃
ירוש ַלם ַבמש ֶנִ֑ה ַוַָֽֽי ַדברו א ֶ ָֽל ָּ
ב ָּ
15וַ ָ֣תא ֶמר אלי ֶהם ָֽכה־ ָּא ַ ֵ֥מר יהָּוה ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּר ִ֑אל אמ ָ֣רו ָּלאיש
א ֶשר־ ָּש ַ ֵ֥לח ֶאת ֶכם א ָּ ָֽלי׃
ל־יש ָּ ִ֑ביו ֵ֚את
־ה ָּמ ֵ֥קום ַה ֶזה ו ַע ָֽ
ֵ֚ 16כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה הנני מ ֵ֥ביא ָּר ָּעה ֶאל ַ
הודה׃
ָּכל־דב ָ֣רי ַהס ֶפר א ֶ ֵ֥שר ָּק ָּרא ֶ ֵ֥מ ֶלְך י ָּ ָֽ
שר עזָּ בוני ַוַָֽֽי ַקטרו לאֹל ָ֣הים אחרים ל ַמ ַען ַהכעיסני בכל
ָ֣ ַ 17ת ַחת׀ א ֶ ָ֣
יהם ונצ ָּתה ח ָּמתי ַב ָּמ ֵ֥קום ַה ֶזה ו ֵ֥לא תכ ֶ ָֽבה׃
ׂשה יד ֶ ִ֑
ַמע ָ֣
18ו ֶאל־ ֶ ָ֣מ ֶלְך יהו ָּדה ַהשל ַח ֶאת ֶכם לד ָ֣רש ֶאת־יהוָּ ה ֵ֥כה תאמרו א ָּ ִ֑ליו
ָֽכה־ ָּא ַמר יהוָּ ה ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל ַהד ָּברים א ֶ ֵ֥שר ָּש ָּ ָֽמע ָּת׃
שר ד ַברתי ַעל־ ַה ָּמקום
19יַ ַען ַרְך־ל ָּבבך וַ ת ָּכ ַ ָ֣נע׀ מפ ָ֣ני יהוָּ ה ָֽב ָּשמעך א ֶ ָ֣
ַהזֶ ה ו ַעל־יש ָּביו להיות ל ַש ָּמה ולק ָּל ָּלה וַ תק ַרע ֶאת־בגָּ ֶדיך וַ תב ֶכה
הוה׃
ל ָּפ ָּ ִ֑ני ו ַגם ָּאנכי ָּש ַמעתי נאם־י ָּ ָֽ
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ָּ 21לכן הנני ָֽאספך ַעל־אב ֶתיך ונֶ ֱא ַספ ָּ ָ֣ת ֶאל־קבר ֶתיך ב ָּשלום
ל־ה ָּמ ָ֣קום ַה ֶזִ֑ה
ולא־תר ֶ ָ֣אינָּ ה עינֶ יך בכל ָּ ָֽה ָּר ָּעה א ֶשר־אנֵ֥י מביא ַע ַ
ת־ה ֶמ ֶלְך ָּד ָּ ָֽבר׃
וַ יָּ ֵ֥שיבו ֶא ַ
ירוש ָּ ָֽלם׃
הודה ו ָּ
1 23וַ יש ַלח ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך וַ יַ ַאס ָ֣פו א ָּליו ָּכל־זקנֵ֥י י ָּ
רוש ַלם אתו
2וַ ַיָ֣ ַעל ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך בית־יהוָּ ה ו ָּכל־ ָ֣איש יהו ָּדה ו ָּכל־ישבי י ָּ
יהם
ל־ה ָּעם למ ָּק ָ֣טן ו ַעד־גָּ ִ֑דול וַ יק ָּ ָ֣רא ב ָּאזנ ֶ
ו ַה ָֽכהנים ו ַהנביאים ו ָּכ ָּ
הוָֽה׃
ת־כל־דברי ָ֣ס ֶפר ַהברית ַהנמ ָּצא ב ֵ֥בית י ָּ
ֶא ָּ
3וַ יַ ע ָ֣מד ַה ֶמ ֶלְך ַ ָֽעל־ ָּה ַעמוד וַ יכ ֵ֥רת ֶ ָֽאת־ ַהב ָ֣רית׀ לפ ָ֣ני יהוָּ ה ָּל ֶל ֶכת ַא ַחר
ותיו ו ֶאת־עד ָּותיו ו ֶאת־חק ָּתיו ב ָּכל־לָ֣ב וב ָּכל־נֶ ֶפש
יהוָּ ה ולשמר מצ ָּ
ל־ה ָ֣ס ֶפר ַה ֶזִ֑ה וַ יַ ע ֵ֥מד
ל ָּהקים ֶאת־דברי ַהב ָ֣רית ַהזאת ַהכתבים ַע ַ
ל־ה ָּעם ַבב ָֽרית׃
ָּכ ָּ
4וַ י ַ ָ֣צו ַה ֶמ ֶלְך ֶאת־חלקיָּ הו ַהכהן ַהגָּ דול ו ֶאת־כהנָ֣י ַהמשנֶ ה ו ֶאת־שמ ָ֣רי
ל־הכלים ָּ ָֽהעׂשוים ַל ַ ָ֣ב ַעל ו ָּ ָֽלאש ָּרה
ַה ַסף להוציא מה ַיכָ֣ל יהוָּ ה ָ֣את ָּכ ַ
ירוש ַלם ב ַשד ָ֣מות קדרון ונָּ ָּ ֵׂ֥שא
ולכל צ ָּ ָ֣בא ַה ָּש ָּ ִ֑מים ַוַָֽֽיׂשר ִ֞פם מחוץ ל ָּ
ית־אל׃
ֶאת־ע ָּפ ָּרם ָֽב ָֽ
הודה וַ י ַקטר ַב ָּבמות ב ָּע ָ֣רי
ת־הכ ָּמרים א ֶשר ָּנָֽתנו ַמלכָ֣י י ָּ
5והש ָ֣בית ֶא ַ
ת־המ ַקט ָ֣רים ַל ַב ַעל ַל ֶש ֶמש ו ַליָּ ר ַח ו ַל ַמזָּ לות
רוש ָּלִ֑ם ו ֶא ַ ָֽ
הודה ומסבי י ָּ
י ָּ
ולכל צ ָּ ֵ֥בא ַה ָּש ָּ ָֽמים׃
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ל־נ ַָ֣חל קדרון
ירוש ַלם ֶא ַ
6וַ י ָ֣צא ֶאת־ ָּהאש ָּרה מבית יהוָּ ה מחוץ ל ָּ
ל־ק ֶבר
וַ יׂש ֵ֥רף א ָּתּה ב ַנ ֵַ֥חל קדרון וַ ָּיָ֣ ֶַֽדק ל ָּע ָּ ִ֑פר וַ יַ שלְך ֶאת־ע ָּפ ָּרּה ַע ֶ
בנֵ֥י ָּה ָּ ָֽעם׃
שר ַהנָּ שים ארגֵ֥ ות ָּשם
הוִ֑ה א ֶ ָ֣
7וַ יתץ ֶאת־ ָּב ָ֣תי ַהקדשים א ֶשר בבָ֣ית י ָּ
ָּבתים ָּלאש ָּ ָֽרה׃
ת־ה ָּבמות א ֶשר
8וַ יָּ בא ֶאת־ ָּכל־ ַה ָֽכהנים מ ָּע ָ֣רי יהו ָּדה וַ י ַט ָ֣מא ֶא ַ
ת־ב ָ֣מות ַהש ָּערים
רו־ש ָּמה ַה ָ֣כהנים מ ֶג ַבע ַעד־ב ָ֣אר ָּ ִ֑ש ַבע ונָּ ִַ֞תץ ֶא ָּ
קט ָּ
ר־על־ׂש ֵ֥מאול איש ב ַ ֵ֥ש ַער
ר־העיר א ֶ ָֽש ַ
ר־פ ַתח ַש ַער יהוש ַע ַׂש ָּ
א ֶש ֶ
ָּה ָֽעיר׃
ַ 9אְך לא ַ ָֽיעלו כהנָ֣י ַה ָּבמות ֶאל־מז ַ ֵ֥בח יהָּוה בירו ָּש ָּ ִ֑לם כי אם־ ָּאכלֵ֥ ו
יהם׃
ַמצות ב ֵ֥תוְך אח ֶ ָֽ
11וט ָ֣מא ֶאת־ ַהת ֶפת א ֶשר ב ָ֣גי ֶבני־ ה ִ֑נם לבלתי ל ַהעביר איש ֶאת־בנו
ו ֶאת־בתו ָּבאש ַל ָֽמ ֶלְך׃
הודה ַל ֶש ֶמש מ ָ֣בא בית־יהוָּ ה
שר נָּ תנו ַמלכי י ָּ
ת־הסוסים א ֶ ָ֣
11וַ יַ ש ָ֣בת ֶא ַ
ת־מרכ ֵ֥בות ַה ֶש ֶמש
ן־מ ֶלְך ַה ָּסריס א ֶשר ַב ַפרוָּ ִ֑רים ו ֶא ַ
ֶאל־ל ש ַכת נ ַת ֶ ָ֣
ָּׂש ַ ֵ֥רף ָּב ָֽאש׃
הודה
ר־ע ָׂ֣שו׀ ַמלכָ֣י י ָּ
שר ַעל־ ַהגָּ ג עליַ ת ָּא ָּחז א ֶש ָּ
12ו ֶ ָֽאת־ ַ ָֽהמזבחות א ֶ ָ֣
הוה נָּ ַ ָ֣תץ
ר־ע ָּ ָׂ֣שה מנַ ֶשה בשתי ַחצ ֵ֥רות בית־י ָּ
ת־המזבחות א ֶש ָּ
ו ֶא ַ ָֽ
ל־נ ֵַ֥חל קד ָֽרון׃
ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך וַ ָּיָ֣ ַָּֽרץ מ ָּשם והש ֵ֥ליְך ֶאת־ע ָּפ ָּרם ֶא ַ
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ר־ה ַמשחית
ימין ל ַה ַ
רוש ַלם א ֶשר מ ָ֣
שר׀ ַעל־פנָ֣י י ָּ
ָֽ 13ו ֶאת־ ַה ָּב ִ֞מות א ֶ ָ֣
שר ָּבנָּ ה שֹלמה ֶ ָֽמ ֶלְך־יׂש ָּראל ל ַעש ָ֣ת ֶרת׀ ש ָ֣קץ צידנים ולכמוש
א ֶ ָ֣
ָֽי־ע ִ֑מון טמא ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
מואב ולמלכם תוע ַ ָ֣בת בנ ַ
ש ָ֣קץ ָּ
14וש ַבר ֶאת־ ַה ַמצבות וַ יכרת ֶאת־ ָּהאש ִ֑רים וַ י ַמ ֵ֥לא ֶאת־מקו ָּמם
ַעצ ֵ֥מות ָּא ָּ ָֽדם׃
שר ב ָֽבית־אל ַה ָּב ָּמה א ֶשר ָּע ָּׂשה יָּ ָּרב ָּעם ֶבן־נ ָּבט
15וגַ ם ֶאת־ ַהמזב ַח א ֶ ָ֣
ת־ה ָּב ָּמה נָּ ָּ ִ֑תץ
ת־המזב ַח ַההוא ו ֶא ַ
שר ֶה ֱח ָ֣טיא ֶאת־יׂש ָּראל ַגָ֣ם ֶא ַ
א ֶ ָ֣
ת־ה ָּב ָּמה ה ַ ֵ֥דק ל ָּע ָּפר ו ָּׂש ַ ֵ֥רף אש ָּ ָֽרה׃
וַ יׂשרף ֶא ַ
16וַ ָ֣י ֶפן יאשיָּ הו וַ יַ רא ֶאת־ ַהק ָּברים א ֶשר־ ָּשם ָּב ָּהר וַ יש ַלח וַ י ַקח
ל־המזב ַח ַוַָֽֽי ַטמ ִ֑אהו כד ַ ָ֣בר יהוָּ ה
ן־הק ָּברים וַ יׂש ֵ֥רף ַע ַ
ת־הע ָּצמות מ ַ
ֶא ָּ ָֽ
ת־הד ָּברים ָּה ָֽא ֶלה׃
שר ָּק ָּרא ֶא ַ
א ֶשר ָּק ָּרא ָ֣איש ָּה ֱאֹלהים א ֶ ָ֣
שי ָּהעיר
17וַ יא ֶמר ָּ ֵ֚מה ַהציָ֣ ון ַה ָּלז א ֶשר א ָ֣ני ר ֶ ִ֑אה וַ יאמרו א ָּליו ַאנ ָ֣
ת־הד ָּברים ָּהא ֶלה
יהודה וַ יק ָּרא ֶא ַ
ר־בָ֣א ָֽמ ָּ
יש־ה ֱאֹלהים א ֶש ָּ
ַה ֶק ֶבר א ָּ ָֽ
ית־אל׃
ית ַעל ַהמז ַ ֵ֥בח ָֽב ָֽ
שר ָּעׂש ָּ
א ֶ ָ֣
18וַ יא ֶמר ַה ָ֣ניחו לו איש ַאל־יָּ ַ ָ֣נע ַעצמ ָּ ִ֑תיו ַוַָֽֽי ַמלטו ַעצמ ָּתיו ֵ֚את ַעצ ָ֣מות
ַהנָּ ביא א ֶשר־ ָּבא משמ ָֽרון׃
שר׀ ב ָּע ָ֣רי שמרון א ֶשר ָּעׂשו ַמלכי
19וגַ ם ֶאת־ ָּכל־ ָּבתי ַה ָּבמות א ֶ ָ֣
ל־ה ַמעׂשים א ֶ ֵ֥שר ָּע ָּׂשה
יׂש ָּראל ל ַהכעיס הסיר ָֽיאש ָּיִ֑הו וַ יַ ַָ֣עׂש ָּל ֶהם כ ָּכ ַ ָֽ
ית־אל׃
ב ָֽב ָֽ
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21וַ יז ַבח ֶאת־ ָּכל־כהני ַה ָּבמות א ֶשר־ ָּשם ַעל־ ַ ָֽהמזבחות וַ יׂשרף
רוש ָּ ָֽלם׃
יהם וַ יָּ ָּשב י ָּ
ֶאת־ ַעצ ֵ֥מות ָּא ָּדם על ֶ ִ֑
21וַ י ַצו ַה ֶמ ֶלְך ֶאת־ ָּכל־ ָּה ָּ ָ֣עם לאמר ע ָׂ֣שו ֶפ ַסח ַ ָֽליהָּוה ֱא ָֹֽלהי ֶ ִ֑כם ַכ ָּכתוב
ַעל ֵ֥ס ֶפר ַהברית ַה ֶ ָֽזה׃
ָ֣ 22כי לא ַ ָֽנע ָּׂשה ַכ ֶ ָ֣פ ַסח ַהזֶ ה מימי ַה ָ֣שפטים א ֶ ֵ֥שר ָּשפטו ֶאת־יׂש ָּר ִ֑אל
הודה׃
ומל ֵ֥כי י ָּ ָֽ
וכל ימי ַמל ֵ֥כי יׂש ָּראל ַ
23כי אם־בשמ ֶנה ֶעׂשרה ָּשנָּ ה ַל ֶמ ֶלְך ָֽיאש ָּ ִ֑יהו נַ ע ִָּׂ֞שה ַה ֶפ ַסח ַה ֶזה
ירוש ָּ ָֽלם׃
יהוה ב ָּ
ַל ָּ
24ו ַ ָ֣גם ֶאת־ ָּהא ָ֣בות ו ֶאת־ ַהידענים ו ֶאת־ ַהת ָּרפים ו ֶאת־ ַהגללים ו ָ֣את
וש ַלם בער ָֽיאש ָּיִ֑הו ל ַמ ַען
הודה וב ָ֣יר ָּ
ל־השקצים א ֶשר נראו ב ֶא ֶרץ י ָּ
ָּכ ַ
ל־הס ֶפר א ֶ ֵ֥שר ָּמ ָּצא חלק ָּ ֵ֥יהו
תורה ַהכת ָ֣בים ַע ַ
ָּה ִ֞קים ֶאת־דברי ַה ָּ
הוָֽה׃
ַהכהן ֵ֥בית י ָּ
25ו ָּכמהו ָֽלא־ ָּהיָּ ה ל ָּפנָּ יו ֶמ ֶלְך א ֶשר־ ָּשב ֶאל־יהוָּ ה ב ָּכל־ל ָּבבו
א־קם ָּכ ָֽמהו׃
תורת מ ֶ ִ֑שה ו ַאח ָּריו ָֽל ָּ ֵ֥
וב ָּכל־נַ פשו וב ָּכל־מאדו ככל ַ ָ֣
שב יהוָּ ה מחרון ַאפו ַהגָּ דול א ֶשר־ ָּח ָּ ֵ֥רה ַאפו ָֽביהו ָּ ִ֑דה ַ ֵ֚על
ָ֣ ַ 26אְך׀ ָֽלא־ ָּ ָ֣
־הכ ָּעסים א ֶ ֵ֥שר הכעיסו מנַ ֶ ָֽשה׃
ָּכל ַ
27וַ ָ֣יא ֶמר יהוָּ ה ַגם ֶאת־יהו ָּדה ָּאסיר מ ַ ָ֣על ָּפנַ י ַכא ֶ ֵ֥שר הסרתי
וש ַלם
־העיר ַהזאת א ֶשר־ ָּב ַחרתי ֶאת־י ָ֣ר ָּ
ֶאת־יׂש ָּר ִ֑אל ו ָּמ ַאסתי ֶאת ָּ
שר ָּא ַמרתי יה ֶ ֵ֥יה שמי ָּ ָֽשם׃
־ה ַבית א ֶ ָ֣
ו ֶאת ַ
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שר ָּע ָּ ִׂ֑שה הלא־ ָ֣הם כתובים ַעל־ס ֶפר
28ו ֶי ֶתר דב ֵ֥רי יאשיָּ הו ו ָּכל־א ֶ ָ֣
הודה׃
דב ֵ֥רי ַהיָּ מים ל ַמל ֵ֥כי י ָּ ָֽ
־מ ֶלְך ַאשור ַעל־נ ַהר־פ ָּ ִ֑רת
29ביָּ ָּמיו ָּע ָּלה ַפרעה נכה ֶ ָֽמ ֶלְך־מצ ַרים ַעל ֶ ֵ֥
וַ י ֶלְך ַה ֶמ ֶלְך יאשיָּ הו לק ָּראתו וַ ימיתהו במגדו כראתו א ָֽתו׃
31וַ יַ רכבהו ע ָּב ָּ ֵ֥דיו מת ממגדו וַ יבאהו י ָ֣רו ָּש ַלם ַוַָֽֽיקברהו בק ָֽב ָּר ִ֑תו וַ י ַ ָ֣קח
ן־יאשיָּ הו וַ ימש ֵ֥חו אתו וַ יַמ ֵ֥ליכו אתו ַ ֵ֥ת ַחת
וא ָּחז ֶב ָ֣
ם־ה ָּא ֶרץ ֶאת־י ָֽה ָּ
ַע ָּ
ָּא ָֽביו׃

פ

ֶ 31בן־ ֶעׂשרים ו ָּשֹלש ָּשנָּ ה יהו ָּא ָּ ָ֣חז ב ָּמלכו ושֹל ָּ ָ֣שה ֳח ָּדשים ָּמ ַלְך
שם אמו חמו ַ ֵ֥טל ַ ָֽבת־ירמָּיהו מלב ָּנָֽה׃
בירו ָּש ָּ ִ֑לם ו ָ֣
32וַ ַ ֵ֥י ַעׂש ָּה ַרע בעי ָ֣ני יהָּ ִ֑וה כ ֵ֥כל א ֶשר־ ָּעׂשו אב ָּ ָֽתיו׃
ירוש ָּלִ֑ם
33וַ יַ ַאסרהו ַפרעה נכה ברב ָּלה ב ֶ ָ֣א ֶרץ ח ָּמת במֹלְך ב ָּ
ר־כ ֶסף וכ ַ ֵ֥כר זָּ ָּ ָֽהב׃
ל־ה ָּא ֶרץ מ ָּ ֵ֥אה כ ַכ ֶ
וַ י ֶתן־ענֶ ש ַע ָּ
34וַ יַ מלְך ַפרעה נכה ֶאת־ ֶאליָּ ָ ָ֣קים ֶבן־יאשיָּ הו ַ ֵ֚ת ַחת יאש ָּיָ֣הו ָּאביו וַ יַ ֵ֥סב
ֶאת־שמו יהויָּ ָ ִ֑קים ו ֶאת־יהו ָּא ָּ ָ֣חז ָּל ָּקח וַ ֵ֥יָּבא מצ ַרים וַ יָּ ֵָּ֥מת ָּ ָֽשם׃
35ו ַה ֶ ָ֣כ ֶסף ו ַהזָּ ָּהב נָּ ַתן יהויָּ קים ל ַפרעה ַ ֵ֚אְך ֶה ֱע ָ֣ריְך ֶאת־ ָּה ָּא ֶרץ ָּל ֵ֥תת
ת־הזָּ ָּהב
ת־ה ֶכ ֶסף ו ֶא ַ
ֶאת־ ַה ֶכ ֶסף ַעל־ ָ֣פי ַפר ִ֑עה ָ֣איש כ ֶערכו נָּ ִ֞ ַגׂש ֶא ַ
־עָ֣ם ָּה ָּא ֶרץ ָּלתת ל ַפר ֵ֥עה נ ָֽכה׃
ֶאת ַ

ס

ֶ 36בן־ ֶעׂשרים ו ָּחמש ָּשנָּ ה יהויָּ ָ ָ֣קים ב ָּמלכו ו ַא ַחת ֶעׂשרה ָּשנָּ ה ָּמ ַלְך
ן־רומה׃
ָּ ָֽ
שם אמו זבי ָּ ֵ֥דה ַבת־פ ָּדיָּ ה מ
בירו ָּש ָּ ִ֑לם ו ָ֣
37וַ ַ ֵ֥י ַעׂש ָּה ַרע בעי ָ֣ני יהָּ ִ֑וה כ ֵ֥כל א ֶשר־ ָּעׂשו אב ָּ ָֽתיו׃
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1 24ביָּ ָּ ָ֣מיו ָּע ָּלה נב ַכדנֶ א ַצר ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּב ֶ ִ֑בל וַ יהי־לו יהויָּ ָ ֵ֥קים ֶע ֶבד ָּשֹלָ֣ ש
ָּשנים וַ ָּי ָּשב וַ ימ ָּרד־ ָֽבו׃
דודי
דודי ַכׂשדים ו ֶאת־גדודי א ָּרם ו ָ֣את׀ ג ָ֣
2וַ י ַש ַ ָ֣לח יהָּ ָ֣וה׀ בו ֶאת־ג ָ֣
יהודה ל ַ ָֽהאב ִ֑ידו כד ַ ָ֣בר יהוָּ ה
ָֽי־עמון וַ י ַשל ֵ֥חם ָֽב ָּ
דודי בנ ַ
מואב ואת ג ָ֣
ָּ
יאים׃
שר ד ֶבר ב ַיד ע ָּב ָּ ֵ֥דיו ַהנב ָֽ
א ֶ ָ֣
יהודה ל ָּהסיר מ ַעָ֣ל ָּפ ָּנִ֑יו ב ַח ָ֣טאת מנַ ֶשה
ָ֣ ַ 3אְך׀ ַעל־ ָ֣פי יהוָּ ה ָּ ָֽהי ָּתה ָֽב ָּ
ככל א ֶ ֵ֥שר ָּע ָּ ָֽׂשה׃
הוה
א־א ָּ ֵ֥בה י ָּ
רוש ַלם ָּ ָ֣דם נָּ ִָ֑קי ו ָֽל ָּ
שר ָּש ָּפְך וַ י ַמ ֵ֥לא ֶאת־י ָּ
4ו ַגם ַ ָֽדם־ ַהנָּ קי א ֶ ָ֣
לס ָֹֽל ַח׃
שר ָּע ָּ ִׂ֑שה הלא־ ָ֣הם כתובים ַעל־ס ֶפר
5ו ֶי ֶתר דב ֵ֥רי יהויָּ ָקים ו ָּכל־א ֶ ָ֣
הודה׃
דב ֵ֥רי ַהיָּ מים ל ַמל ֵ֥כי י ָּ ָֽ
6וַ יש ַ ֵ֥כב יהויָּ ָקים עם־אב ָּ ִ֑תיו וַ ימֹלְך יהויָּ ֵ֥כין בנו ַתח ָּ ָֽתיו׃
7ו ָֽלא־ה ֵ֥סיף עוד ֶ ָ֣מ ֶלְך מצ ַרים ָּלצאת ָֽמ ַאר ִ֑צו ָֽכי־ ָּל ַ ִ֞קח ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּב ֶבל מ ַנ ַחל
מצ ַרים ַעד־נ ַהר־פ ָּרת כל א ֶ ֵ֥שר ָּהי ָּתה ל ֶ ֵ֥מ ֶלְך מצ ָּ ָֽרים׃

פ

ֹלשה ֳח ָּדשים ָּמ ַלְך
הויָּכין ב ָּמלכו וש ָּ ָ֣
ֶ 8בן־שמנֶ ה ֶעׂשרה ָּשנָּ ה י ָ֣
ירוש ָּ ָֽלם׃
ת־אלנָּ ָּתן מ ָּ
שם אמו נחש ָּ ֵ֥תא ַב ֶ
ירוש ָּלִ֑ם ו ָ֣
ב ָּ
9וַ ַ ֵ֥י ַעׂש ָּה ַרע בעינָ֣י יהָּ ִ֑וה כ ֵ֥כל א ֶשר־ ָּע ָּׂשה ָּא ָֽביו׃
רוש ָּלִ֑ם וַ ָּת ֵ֥בא ָּהעיר
ְך־ב ֶבל י ָּ
אצר ֶ ָֽמ ֶל ָּ
ָּ 11ב ָ֣עת ַההיא ָּעלה ַעבדי נב ַכדנֶ ַ ֵ֥
ַב ָּמ ָֽצור׃
11וַ יָּ בא נבו ַכדנֶ א ַ ֵ֥צר ֶ ָֽמ ֶלְך־ ָּב ֶבל ַעל־ ָּה ִ֑עיר וַ ע ָּב ָּדיו ָּצ ֵ֥רים ָּע ֶ ָֽלי ָּה׃
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־מ ֶלְך ָּב ֶבל ָ֣הוא ואמו וַ ע ָּב ָּדיו ו ָּׂש ָּ ָ֣ריו
12וַ י ִ֞צא יהויָּ כין ֶ ָֽמ ֶלְך־יהו ָּדה ַעל ֶ ָ֣
יסיו וַ י ַקח אתו ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּב ֶבל בש ַנֵ֥ת שמ ֶנה ל ָּמל ָֽכו׃
ו ָּ ָֽסר ָּ ִ֑
13וַ יו ָ֣צא מ ָּשם ֶאת־ ָּכל־אוצרות ָ֣בית יהוָּ ה ו ָֽאוצרות ָ֣בית ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך וַ י ַק ִ֞צץ
־כל־כ ָ֣לי ַהזָּ ָּהב א ֶשר ָּע ָּׂשה שֹלמה ֶ ָֽמ ֶלְך־יׂש ָּראל בהי ַ ָ֣כל יהוָּ ה
ֶאת ָּ
הוה׃
ַ ָֽכא ֶשר ד ֶ ֵ֥בר י ָּ ָֽ
בורי ַה ַחיל
ל־ה ָּש ִ֞רים ו ָ֣את׀ ָּכל־ג ָ֣
ת־כ ַ
רוש ַלם ָֽו ֶא ָּ
14והג ָּ ָ֣לה ֶאת־ ָּכל־י ָּ
זולת ַד ַ ֵ֥לת
ל־ה ָּח ָּרש ו ַה ַמסגִ֑ר ָ֣לא נש ַאר ַ
גולה ו ָּכ ֶ
ע ֶׂש ֶרה א ָּלפים ֶ
ם־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ַע ָּ
15וַ ֶ ֵ֥יַֽגֶ ל ֶאת־יהויָּ כין ָּב ֶ ִ֑ב ָּלה ו ֶאת־ ָ֣אם ַה ֶמ ֶלְך ו ֶאת־נשי ַה ֶמ ֶלְך ו ֶאת־ ָּסרי ָּסיו
ירוש ַלם ָּב ֶ ָֽב ָּלה׃
גולה מ ָּ
ואת או ָ֣לי ָּה ָּא ֶרץ הוליְך ָּ ֵ֥
16ואת ָּכל־ ַאנשי ַה ַחיל שב ַ ָ֣עת א ָּלפים ו ֶה ָּח ָּרש ו ַה ַמסגר ֶא ֶלף ַהכל
גולה ָּב ֶ ָֽב ָּלה׃
ׂשי מל ָּח ָּ ִ֑מה וַ יביאם ֶ ָֽמ ֶלְך־ ָּב ֶבל ָּ
גבורים ע ָ֣
17וַ יַ מלְך ֶ ָֽמ ֶלְך־ ָּב ֶבל ֶאת־ ַמ ַתנָּ ֵ֥יה דדו ַתח ָּ ִ֑תיו וַ יַ ֵ֥סב ֶאת־שמו צדק ָּ ָֽיהו׃

פ

־עׂשרים ו ַא ַחת ָּשנָּ ה צדק ָּיָ֣הו ב ָּמלכו ו ַא ַחת ֶעׂשרה ָּשנָּ ה ָּמ ַלְך
ֶ 18בן ֶ
מיטל ַ ָֽבת־ירמָּיהו מלב ָּנָֽה׃
שם אמו ח ַ ֵ֥
ירוש ָּלִ֑ם ו ָ֣
ב ָּ
19וַ ַ ֵ֥י ַעׂש ָּה ַרע בעי ָ֣ני יהָּ ִ֑וה כ ֵ֥כל א ֶשר־ ָּע ָּׂשה יהויָּ ָ ָֽקים׃
ָ֣ 21כי׀ ַעל־ ַ ָ֣אף יהוָּ ה ָּהי ָּתה בירו ָּש ַלם ו ָ֣ביהו ָּדה ַעד־השל ֵ֥כו א ָּתם מ ַעָ֣ל
ָּפ ָּנִ֑יו וַ ימ ֵ֥רד צדקיָּ הו ב ֶ ֵ֥מ ֶלְך ָּב ֶ ָֽבל׃
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1 25וַ יהי בשנַ ת ַהתשיעית ל ָּמלכו ַב ָ֣ח ֶדש ָּהעׂשירי ֶב ָּע ָׂ֣שור ַלח ֶדש ָּבא
ִ֑יה וַ יבנֵ֥ ו
רוש ַלם וַ י ַָ֣חן ָּע ֶל ָּ
ְך־ב ֶבל הוא ו ָּכל־חילו ַעל־י ָּ
אצר ֶ ָֽמ ֶל ָּ
נב ַכדנֶ ַ
יה ָּדיֵ֥ק ָּס ָֽביב׃
ָּע ֶל ָּ
2וַ ָּת ֵ֥בא ָּהעיר ַב ָּמ ִ֑צור ַ ֵ֚עד ַעש ָ֣תי ֶעׂש ָ֣רה ָּשנָּ ה ַל ֶמ ֶלְך צדק ָּ ָֽיהו׃
א־היָּ ה ֶל ֶחם ל ַ ֵ֥עם ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
3בתש ָּעָ֣ה ַלח ֶדש וַ יֶ ֱח ַזֵ֥ק ָּה ָּר ָּעב ָּב ִ֑עיר ול ָּ ֵ֥
ש ַער׀ בָ֣ין ַהחמ ַתים
ל־אנשי ַהמל ָּח ָּמה׀ ַה ַלי ָּלה ֶד ֶרְך ַ ָ֣
4וַ ת ָּבָ ַ ָ֣קע ָּהעיר ו ָּכ ַ
ל־העיר ָּס ִ֑ביב וַ י ֶלְך ֶ ֵ֥ד ֶרְך ָּהע ָּר ָּ ָֽבה׃
ל־גַֽן ַה ֶמ ֶלְך ו ַכׂש ֵ֥דים ַע ָּ
א ֶשר ַע ַ ָ֣
5וַ ירדפו חיל־ ַכׂשדים ַא ַ ָ֣חר ַה ֶמ ֶלְך וַ יַ ֵ֥שגו אתו ב ַער ָ֣בות יר ִ֑חו ו ָּכל־חילו
נָּ פצו מ ָּע ָּ ָֽליו׃
ַ6וַָֽֽיתפׂשו ֶאת־ ַה ֶמ ֶלְך וַ יַ עלֵ֥ ו אתו ֶאל־ ֶ ֵ֥מ ֶלְך ָּב ֶבל רב ָּ ִ֑ל ָּתה וַ י ַדב ֵ֥רו אתו
מש ָּ ָֽפט׃
7ו ֶאת־בני צדקיָּ הו ָּשחטו לע ָּינִ֑יו ו ֶאת־עיני צדקיָּ הו עור וַ יַ ַאסרהו
ַ ָֽבנחש ַתים וַ יבאהו ָּב ֶ ָֽבל׃

ס

ע־עׂש ָ֣רה ָּשנָּ ה
8ו ַבח ֶדש ַ ָֽהחמישי בשב ָּ ָ֣עה ַלח ֶדש היא שנַ ת ת ַ ָֽש ֶ
ב־ט ָּבחים ֶ ֵ֥ע ֶבד
ְך־ב ֶבִ֑ל ִָּ֞בא נבוזַ רא ָּדן ַר ַ
אצָ֣ר ֶ ָֽמ ֶל ָּ
ַל ֶמ ֶלְך נב ַכדנֶ ַ
רוש ָּ ָֽלם׃
ְך־ב ֶבל י ָּ
ֶ ָֽמ ֶל ָּ
9וַ יׂש ֵ֥רף ֶאת־בית־יהָּוה ו ֶאת־ ָ֣בית ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך ואת ָּכל־ ָּבתי ירו ָּש ַלם
ל־בית גָּ דול ָּׂש ַ ֵ֥רף ָּב ָֽאש׃
ת־כ ֵ֥
ו ֶא ָּ
ב־ט ָּב ָֽחים׃
־חיל ַכׂשדים א ֶשר ַר ַ
רוש ַלם ָּס ִ֑ביב ָּנָֽתצו ָּכל ָ֣
11ו ֶאת־חו ֵ֥מת י ָּ
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ל־ה ֶ ָ֣מ ֶלְך
11ואת יֶ ֶתר ָּה ָּעם ַהנש ָּא ָ֣רים ָּבעיר ו ֶאת־ ַה ָֽנפלים א ֶשר נָּ פלו ַע ַ
ב־ט ָּב ָֽחים׃
ָּב ֶבל ואת יֶ ֶָ֣תר ֶה ָּה ִ֑מון ֶהג ָּלה נבוזַ רא ָּדן ַר ַ
ב־ט ָּב ִ֑חים ל ָֽכרמים וליג ָֽבים׃
12ומ ַד ַ ָ֣לת ָּה ָּא ֶרץ השאיר ַר ַ
ת־ים ַהנח ֶשת
ת־המכנִ֞ ות ו ֶא ָּ
שר בית־יהוָּ ה ָֽו ֶא ַ
ת־עמודי ַהנח ֶשת א ֶ ָ֣
13ו ֶא ַ
הוה שב ָ֣רו ַכׂש ִ֑דים וַ יׂש ֵ֥או ֶאת־נחש ָּתם ָּב ֶ ָֽב ָּלה׃
א ֶ ֵ֥שר בבית־י ָּ
14ו ֶאת־ ַהסירת ו ֶאת־ ַהיָּ עים ו ֶאת־ ַ ָֽהמזַ מ ָ֣רות ו ֶאת־ ַה ַכפות ואת ָּכל־כלי
ַהנח ֶשת א ֶ ֵ֥שר י ָּ ָֽשרתו־ ָּבם ָּל ָּ ָָֽקחו׃
ר־כ ֶסף ָּכ ִֶ֑סף
ת־המז ָּרקות א ֶשר זָּ ָּהב זָּ ָּהב וַ א ֶש ֶ
ת־ה ַמחתות ו ֶא ַ
15ו ֶא ַ
ב־ט ָּב ָֽחים׃
ָּל ַָקח ַר ַ
ר־ע ָּ ֵׂ֥שה שֹלמה לבָ֣ית
ָּ 16ה ַעמו ָ֣דים׀ שנַ ים ַה ָּים ָּ ָֽה ֶא ָּחד ו ַהמכנות א ֶש ָּ
ל־הכ ֵ֥לים ָּה ָֽא ֶלה׃
א־ה ָּיָ֣ה מש ָּקל לנח ֶשת ָּכ ַ
הוִ֑ה ל ָּ
י ָּ
קומת׀ ָּה ַע ָ֣מוד ָּה ֶא ָּחד וכ ֶת ֶרת ָּע ָּ ֵ֥ליו׀ נח ֶשת
17שמנֶ ה ֶעׂשרה ַא ָּמה ַ ָ֣
ל־הכ ֶת ֶרת ָּסביב ַה ָ֣כל
קומת ַהכ ֶת ֶרת ָּשֹלָ֣ ש ַאמה וׂש ָּב ָּכה ורמנים ַ ָֽע ַ
ו ַ ָ֣
ל־הש ָּב ָּ ָֽכה׃
נ ִ֑ח ֶשת ו ָּכא ֶלה ַ ָֽל ַע ֵ֥מוד ַהשני ַע ַ
18וַ י ַ ָ֣קח ַרב־ ַט ָּבחים ֶאת־ׂש ָּריָּ ה כ ָ֣הן ָּהראש ו ֶאת־צ ַפנָּיהו כ ָ֣הן מש ֶ ִ֑נה
ו ֶאת־שֹל ֶשת שמ ֵ֥רי ַה ַ ָֽסף׃
שי ַהמל ָּח ָּמה
ל־אנ ָ֣
19ומן־ ָּהעיר ָּל ַקח ָּסריס ֶא ָּחד ָֽא ֶשר־ ֵ֥הוא ָּפ ָָ֣קיד׀ ַע ַ
שר נמצ ָ֣או ָּבעיר ואת ַהספר ַ ָׂ֣שר
ָֽי־ה ֶמ ֶלְך א ֶ ָ֣
וַ חמ ָּשה אנָּ שים מראי פנ ַ
ת־עָ֣ם ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ וש ֵ֥שים איש מ ַעָ֣ם ָּה ָּא ֶרץ ַ ָֽהנמצאים
ַה ָּצ ָּבא ַה ַמצבא ֶא ַ
ָּב ָֽעיר׃
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־מ ֶלְך ָּב ֶבל רב ָּ ָֽל ָּתה׃
21וַ י ַ ָ֣קח א ָּתם נבוזַ רא ָּדן ַרב־ ַט ָּב ִ֑חים וַ י ֶלְך א ָּתם ַעל ֶ ֵ֥
21וַ ַיְַָֽ֣ך א ָּתם ֶמ ֶלְך ָּב ֶבל וַ ימיתם ברב ָּלה ב ֶ ָ֣א ֶרץ ח ָּ ִ֑מת וַ יֵַֽ֥גֶ ל יהו ָּדה מ ַ ֵ֥על
ַאד ָּמ ָֽתו׃
שר השאיר נ ָֽבו ַכדנֶ א ַצר ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּב ֶ ִ֑בל
22ו ָּה ָּעם ַהנש ָּאר ב ֶ ָ֣א ֶרץ יהו ָּדה א ֶ ָ֣
יהם ֶאת־ג ַדל ָּיהו ֶבן־אחי ָּ ֵָ֥קם ֶבן־ ָּש ָּ ָֽפן׃
וַ יַ פ ָָ֣קד על ֶ

פ

ְך־ב ֶבל
23וַ ישמעו ָּכל־ ָּׂשרי ַהחיָּ לים ָ֣ה ָּמה ו ָּהאנָּ שים ָֽכי־הפָקיד ֶ ָֽמ ֶל ָּ
יוח ָּ ָ֣נַֽן
ֶאת־ג ַדליָּ הו וַ ֵ֥יָּבאו ֶאל־ג ַדל ָּיהו ַהמצ ָּ ִ֑פה ויש ָּמעָ֣אל ֶבן־נ ַתניָּ ה ו ָּ
ן־ה ַ ָ֣מע ָּכתי ה ָּמה
ן־תנח ֶמת ַהנט ָּפתי ו ַיָֽאזַ ניָּ הו ֶב ַ
ן־קר ַח וׂש ָּריָּ ה ֶב ַ
ֶב ָּ
יהם׃
ו ַאנש ֶ ָֽ
24וַ י ָּש ַבע ָּל ֶהם ג ַדליָּ הו ול ַאנשי ֶהם וַ ָ֣יא ֶמר ָּל ֶהם ַאל־ ָֽתיראו מ ַעב ָ֣די
ת־מ ֶלְך ָּב ֶבל וי ַ ֵ֥טב ָּל ֶ ָֽכם׃
ַה ַכׂש ִ֑דים ש ָ֣בו ָּב ָּא ֶרץ ועבדו ֶא ֶ ֵ֥

ס

25וַ י ָ֣הי׀ ַב ָ֣ח ֶדש ַהשביעי ָּ ָ֣בא יש ָּמ ָ֣עאל ֶבן־נ ַתניָּ ה ֶבן־ ֱאלי ָּש ָּמע מ ֶ ָ֣זַֽ ַרע
ת־היהודים
ַהמלו ָּכה וַ ע ָּׂש ָּרה אנָּ שים אתו וַ יַ ֵ֥כו ֶאת־ג ַדל ָּיהו וַ יָּ ִ֑מת ו ֶא ַ
ר־היֵ֥ ו אתו ַבמצ ָּ ָֽפה׃
ת־ה ַכׂשדים א ֶש ָּ
ו ֶא ַ
26וַ יָּ קמו ָּכל־ ָּה ָּעם מ ָּקטן ו ַעד־גָּ דול ו ָּׂש ָ֣רי ַהחיָּ לים וַ יָּבאו מצ ָּ ִ֑רים ֵ֥כי
יָּ ראו מפנֵ֥י ַכׂש ָֽדים׃

פ

27וַ יהי בשֹלשים וָּ ֶש ַבע ָּשנָּ ה לגָּ לות יהויָּ ָ֣כין ֶ ָֽמ ֶלְך־יהו ָּדה בשנים ָּע ָּׂשר
ח ֶדש ב ֶעׂש ֵ֥רים ושב ָּעה ַל ִ֑ח ֶדש נָּ ָּׂשא ֱאוָ֣יל מר ַדְך ֶמ ֶלְך ָּב ֶבל בש ַנָ֣ת
הודה מ ֵ֥בית ֶ ָֽכ ֶלא׃
ָּמלכו ֶאת־ראש יהויָּ ֵ֥כין ֶ ָֽמ ֶלְך־י ָּ
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28וַ י ַד ֵ֥בר אתו ט ִ֑בות וַ יתן ֶאת־כסאו מ ַעל כסא ַהמ ָּלכים א ֶ ֵ֥שר אתו
ב ָּב ֶ ָֽבל׃
29ושנָּ א את בג ָ֣די כל ִ֑או ו ָּא ַכל ֶל ֶחם ָּתמיד ל ָּפ ָּניו ָּכל־י ֵ֥מי ַח ָּיָֽיו׃
יומו כל י ֵ֥מי
31וַ אר ָּחתו אר ַחת ָּתמיד נתנָּ ה־לו מ ֵ֥את ַה ֶמ ֶלְך ד ַבר־יָ֣ ום ב ִ֑
ַח ָּיָֽו׃
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