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 פרק טו  

ל   ֵ֑ ָרא  שְׁ ֶלְך יִּ ם ֶמֶ֣ ָעָ֖ ָיָרבְׁ ה לְׁ ַבעַ֙ ָשָנָ֔ ים ָוֶשַ֙ ִ֤ רִּ ת ֶעשְׁ ַנַ֙ שְׁ  בִּ

ה׃  הּוָדָֽ ֶלְך יְׁ ָיָ֖ה ֶמָ֥ ָיָ֥ה ֶבן־ֲאַמצְׁ ְך ֲעַזרְׁ  ָמַלַ֛

 

ו   כָ֔ ָמלְׁ ה ָשָנהַ֙ ָהָיֶ֣ה בְׁ ִ֤ ר  ש ֶעשְׁ  ֶבן־ש ַ֙

ם  ירּוָשָלֵ֑ ְך בִּ ה ָמַלָ֖ םַ֙ ָשָנָ֔ יִּ ַתַ֙ ים ּושְׁ ִ֤ שִּ  ַוֲחמִּ

ם׃   ירּוָשָלָֽ ָיָ֖הּו מִּ ָכלְׁ ו יְׁ מָ֔ ם אִּ ֶ֣ ש   וְׁ

 

הָוֵ֑ה ֶ֣י יְׁ ינ  ע  ר בְׁ  ַוַיַָ֥עש ַהָיָשָ֖

יו׃   ָֽ ָיָ֥הּו ָאבִּ ה ֲאַמצְׁ ל ֲאֶשר־ָעָשָ֖ כ ָ֥  כְׁ

 

ק ַהבָ   רּו ַרָ֥ ות ל א־ָסֵ֑  מָ֖

ות׃   ים ַבָבמָֽ ָ֖ רִּ ַקטְׁ מְׁ ים ּוָֽ ָ֥ חִּ ַזבְׁ ם מְׁ וד ָהָעַ֛  עָ֥

 

ֶלְך  ה ֶאת־ַהֶמֶּ֗ הָוָ֜ ע יְׁ ַנַגַ֙  ַויְׁ

ו  ום מ תָ֔ צ ָרעַ֙ ַעד־יֶ֣ י מְׁ ִ֤ הִּ  ַויְׁ

ית  ֵ֑ שִּ ית ַהָחפְׁ ֶ֣ ב  ֶָ֖שב בְׁ  ַוי 

ת  יִּ ֶלְךַ֙ ַעל־ַהַבָ֔ ם ֶבן־ַהֶמַ֙ יוָתִ֤  וְׁ

ֶרץ׃   ם ָהָאָֽ ט ֶאת־ַעָ֥ ָ֖  ש פ 

 

ֶיֶַ֛תר  ה   וְׁ ר ָעָשֵ֑ ָכל־ֲאֶשֶ֣ ָיָ֖הּו וְׁ י ֲעַזרְׁ ָ֥ ר  בְׁ  דִּ

ה׃  הּוָדָֽ י יְׁ ָ֥ כ  ַמלְׁ ים לְׁ ָ֖ י ַהָימִּ ָ֥ ר  בְׁ ֶפר דִּ ַ֛ ים ַעל־ס  תּובִֶּּ֗ ם כְׁ ֶ֣  ֲהל א־ה 
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יו  ם־ֲאב ָתָ֔ ָיהַ֙ עִּ ב ֲעַזרְׁ ַכִ֤ שְׁ  ַויִּ

ד  ֵ֑ יר ָדוִּ ֶ֣ עִּ יו בְׁ ם־ֲאב ָתָ֖ ו עִּ ּו א תַ֛ רָ֥ בְׁ קְׁ  ַויִּ

י ָתָֽ ו ַתחְׁ נָ֖ ם בְׁ ְך יוָתָ֥ לַ֛ מְׁ  ו׃ פ ַויִּ

 

ה   הּוָדֵ֑ ֶלְך יְׁ ָיָ֖הּו ֶמֶ֣ ה ַלֲעַזרְׁ מ ֶנהַ֙ ָשָנָ֔ ים ּושְׁ ִ֤ לשִּ ת שְׁ ַנַ֙ שְׁ  בִּ

ון   רָ֖ ש מְׁ ל בְׁ ַ֛ ָרא  שְׁ ם ַעל־יִּ ָעָ֧ הּו ֶבן־ָיָרבְׁ ָיַ֙ ַכרְׁ ַלְך זְׁ  ָמָ֠

ים׃    ָֽ ה ֳחָדשִּ ָשָ֥  שִּ

 

יו  ּו ֲאב ָתֵ֑ ר ָעשָ֖ ה ַכֲאֶשָ֥ הָוָ֔ ֶ֣י יְׁ ינ  ע   ַוַיִַ֤עש ָהַרעַ֙ בְׁ

ט   ָבָ֔ ם ֶבן־נְׁ ָעֶ֣ ַחט אותַ֙ ָיָרבְׁ ָֽ ר מ  א ָסֶּ֗  ל ֶ֣

ל׃    ָֽ ָרא  שְׁ יא ֶאת־יִּ ָ֖ ר ֶהֱחטִּ  ֲאֶשָ֥

 

ש  ֶ֣ם ֶבן־ָיב ָ֔ ר ָעָליוַ֙ ַשל  ש ִ֤ קְׁ  ַויִּ

ם  ־ָעָ֖ ָבלְׁ הּו ָקָֽ ָ֥  ַוַיכ 

הּו  ֵ֑ ית  מִּ  ַויְׁ

ָתָֽ  ְך ַתחְׁ לָ֖ מְׁ  יו׃ ַויִּ

 

ָיֵ֑ה   ַכרְׁ י זְׁ ֶ֣ ר  בְׁ ֶיֶָ֖תר דִּ  וְׁ

ל׃   ָֽ ָרא  שְׁ י יִּ ָ֥ כ  ַמלְׁ ים לְׁ ָ֖ י ַהָימִּ ָ֥ ר  בְׁ ֶפר דִּ ַ֛ ים ַעל־ס  תּובִֶּּ֗ ָנֶ֣ם כְׁ  הִּ
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ר   אמ ָ֔ הּואַ֙ ל  ר ֶאל־י  ֶבִ֤ ר דִּ ה ֲאֶשַ֙ הָוֶּ֗ ַבר־יְׁ ּוא דְׁ  הֶ֣

ל   ֵ֑ ָרא  שְׁ א יִּ ֶ֣ ס  ךָ֖ ַעל־כִּ ּו לְׁ בָ֥ שְׁ ים י  יעִָּ֔ בִּ ֶ֣י רְׁ נ   בְׁ

ן׃ פ  ָֽ י־כ  הִּ ַֽיְׁ  ַוָֽ

 

ה ַש   ַשעַ֙ ָשָנָ֔ ת  ים ָוַ֙ ִ֤ לשִּ ת שְׁ ַנַ֙ שְׁ ְך בִּ ישַ֙ ָמַלָ֔ ּום ֶבן־ָיב   לִ֤

ה   הּוָדֵ֑ ֶלְך יְׁ ָיָ֖ה ֶמֶ֣ זִּ ע   לְׁ

ון׃  רָֽ ש מְׁ ים בְׁ ָ֖ ְך ֶיַַָֽֽרח־ָימִּ לָ֥ מְׁ  ַויִּ

 

ה  ָצֶּ֗ רְׁ תִּ י מִּ ָ֜ ם ֶבן־ָגדִּ ַנח ַ֙  ַוַיַע֩ל מְׁ

ון  רָ֔  ַוָיב אַ֙ ש מְׁ

ש מְׁ  יש בְׁ ָ֖ ּום ֶבן־ָיב  ון ַוַיְַַֽ֛ך ֶאת־ַשלָ֥  רֵ֑

הּו  ָ֖ ית  מִּ  ַויְׁ

יו׃  ָתָֽ ְך ַתחְׁ לָ֥ מְׁ  ַויִּ

 

ר  ר ָקָשֵ֑ ו ֲאֶשֶ֣ רָ֖ שְׁ קִּ ּום וְׁ י ַשלָ֔ ֶ֣ ר  בְׁ ֶתרַ֙ דִּ ֶיַ֙  וְׁ

ל׃ ס  ָֽ ָרא  שְׁ י יִּ ָ֥ כ  ַמלְׁ ים לְׁ ָ֖ י ַהָימִּ ָ֥ ר  בְׁ ֶפר דִּ ַ֛ ים ַעל־ס  בִֶּּ֗ ת  ָנֶ֣ם כְׁ  הִּ

 

ח   ַסַ֙ פְׁ ם ֶאת־תִּ ַנח  ה־מְָׁ֠ ז ַיֶכָֽ  ָאֶ֣

יָהַ֙    בּוֶלַ֙ ֶאת־גְׁ ּה וְׁ ֶאת־ָכל־ֲאֶשר־ָבִ֤  וְׁ

ה     ָצָ֔ רְׁ תִּ  מִּ

ח ַוַיְֵַֽ֑ך   א ָפַתָ֖ י ל ָ֥ ַ֛  כִּ

ַע׃ פ   ָֽ ק  יָה בִּ רוֶתָ֖ ת ָכל־ֶהָהָ֥ ַ֛  א 
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ה   הּוָדֵ֑ ֶלְך יְׁ ָיָ֖ה ֶמֶ֣ ה ַלֲעַזרְׁ ַשעַ֙ ָשָנָ֔ ת  ים ָוַ֙ ִ֤ לשִּ ת שְׁ ַנַ֙ שְׁ  בִּ

ַנח ַ֙   ַלְך מְׁ ון׃ ָמָ֠ רָֽ ש מְׁ ים בְׁ ָ֖ ֶשר ָשנִּ ל ֶעָ֥ ַ֛ ָרא  שְׁ י ַעל־יִּ ָ֧  ם ֶבן־ָגדִּ

 

הָוֵ֑ה ֶ֣י יְׁ ינ  ע  ע בְׁ  ַוַיַָ֥עש ָהַרָ֖

ט   ָבַ֛ ם ֶבן־נְׁ ָעָ֧ אות ָיָרבְׁ ל ַחט ָ֜ ַעַ֙ ר מ  א ָסָ֠  ל ֶ֣

יו׃    ל ָכל־ָיָמָֽ ָ֖ ָרא  שְׁ יא ֶאת־יִּ ָ֥  ֲאֶשר־ֶהֱחטִּ

 

ֶרץ   ֶלְך־ַאשּורַ֙ ַעל־ָהָאָ֔ ּול ֶמָֽ א פִ֤  ָבֶ֣

 ִ֤ ת  ֶסף ַויִּ ַכר־ָכֵ֑ ֶלף כִּ ּול ֶאָ֖ פָ֔ םַ֙ לְׁ ַנח   ן מְׁ

ו    תָ֔ ות ָיָדיוַ֙ אִּ יִ֤ הְׁ  לִּ

ו׃    ָידָֽ ה בְׁ ָלָכָ֖ יק ַהַממְׁ ָ֥ ַהֲחזִּ  לְׁ

 

ל  ָרא ֶּ֗ שְׁ ֶסף ַעל־יִּ ם ֶאת־ַהֶכָ֜ ַנח ַ֙ ֩א מְׁ  ַוי צ 

ל  יִּ י ַהַחָ֔ ֶ֣ בור  ל ָכל־גִּ  ַעַ֚

ּור   ֶלְך ַאשָ֔ ֶמֶ֣ תַ֙ לְׁ  ָלת 

  ֶ֣ אִּ ֶסף לְׁ ים ֶכָ֖ ַ֛ ָקלִּ ים שְׁ ָ֧ שִּ ד ֲחמִּ  יש ֶאָחֵ֑

ּור  ֶלְך ַאשָ֔ ָשבַ֙ ֶמֶ֣  ַוָיַ֙

ֶרץ׃   ם ָבָאָֽ ַמד ָשָ֖ ל א־ָעָ֥  וְׁ

 

ה   ר ָעָשֵ֑ ָכל־ֲאֶשֶ֣ ם וְׁ ָ֖ ַנח  י מְׁ ָ֥ ר  בְׁ ֶיֶַ֛תר דִּ  וְׁ

ל׃   ָֽ ָרא  שְׁ י יִּ ָ֥ כ  ַמלְׁ ים לְׁ ָ֖ י ַהָימִּ ָ֥ ר  בְׁ ֶפר דִּ ַ֛ ים ַעל־ס  תּובִֶּּ֗ ם כְׁ ֶ֣  ֲהלוא־ה 
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יו  ם־ֲאב ָתֵ֑ ם עִּ ָ֖ ַנח  ב מְׁ ַכָ֥ שְׁ  ַויִּ

יו׃ פ  ָתָֽ ו ַתחְׁ נָ֖ ָיָ֥ה בְׁ ַקחְׁ ְך פְׁ לַ֛ מְׁ  ַויִּ

 

ה   הּוָדֵ֑ ֶלְך יְׁ ָיָ֖ה ֶמֶ֣ ה ַלֲעַזרְׁ ים ָשָנָ֔ ֶ֣ שִּ ַנתַ֙ ֲחמִּ שְׁ  בִּ

ון   רָ֖ ש מְׁ ל בְׁ ַ֛ ָרא  שְׁ ם ַעל־יִּ ָ֧ ַנח  ה ֶבן־מְׁ ָיַ֙ חְׁ ְַּקָֽ ַלְך פְׁ  ָמָ֠

ם׃    יִּ ָנָתָֽ  שְׁ

 

ֶ֣ ינ  ע  ע בְׁ הָוֵ֑הַוַיַָ֥עש ָהַרָ֖  י יְׁ

ט   ָבָ֔ ם ֶבן־נְׁ ָעֶ֣ ַחט אותַ֙ ָיָרבְׁ ָֽ ר מ  א ָסֶּ֗  ל ֶ֣

ל׃    ָֽ ָרא  שְׁ יא ֶאת־יִּ ָ֖ ר ֶהֱחטִּ  ֲאֶשָ֥

 

ו ישֶּ֗ הּו ָשלִּ ָיָ֜ ַמלְׁ ַקח ֶבן־רְׁ ר ָעָלי֩ו ֶפַ֙ ש ֶ֣ קְׁ  ַויִּ

ֶלְךַ֙  ית־ַהֶמַ֙ ון ב  מִ֤ ַארְׁ ון בְׁ רָ֜ ש מְׁ הּו בְׁ  ַוַיכ ַ֙

ה    י ָ֔ ֶאת־ָהַארְׁ ב וְׁ ג ֶ֣  ֶאת־ַארְׁ

ו ֲח   מַ֛ עִּ ים וְׁ ֵ֑ ָעדִּ לְׁ ֶ֣י גִּ נ  בְׁ יש מִּ ָ֖ ים אִּ ָ֥ שִּ  מִּ

הּו  ָ֖ ית  מִּ  ַויְׁ

יו׃  ָתָֽ ְך ַתחְׁ לָ֥ מְׁ  ַויִּ

 

ה   ר ָעָשֵ֑ ָכל־ֲאֶשֶ֣ ָיָ֖ה וְׁ ַקחְׁ י פְׁ ָ֥ ר  בְׁ ֶיֶַ֛תר דִּ  וְׁ

ל׃ פ  ָֽ ָרא  שְׁ י יִּ ָ֥ כ  ַמלְׁ ים לְׁ ָ֖ י ַהָימִּ ָ֥ ר  בְׁ ֶפר דִּ ַ֛ ים ַעל־ס  תּובִֶּּ֗ ָנֶ֣ם כְׁ  הִּ
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םַ֙ ָשָנָ֔   יִּ ַתַ֙ ים ּושְׁ ִ֤ שִּ ת ֲחמִּ ַנַ֙ שְׁ ה בִּ הּוָדֵ֑ ֶלְך יְׁ ָיָ֖ה ֶמֶ֣  ה ַלֲעַזרְׁ

ון   רָ֖ ש מְׁ ל בְׁ ַ֛ ָרא  שְׁ ָיָ֧הּו ַעל־יִּ ַמלְׁ ַקח ֶבן־רְׁ ַלְך ֶפֶ֣  ָמָ֠

ה׃    ים ָשָנָֽ ָ֥ רִּ  ֶעשְׁ

 

הָוֵ֑ה ֶ֣י יְׁ ינ  ע  ע בְׁ  ַוַיַָ֥עש ָהַרָ֖

ט   ָבָ֔ ם ֶבן־נְׁ ָעֶ֣ ן־ַחט אותַ֙ ָיָרבְׁ ר מִּ א ָסֶּ֗  ל ֶ֣

ל׃    ָֽ ָרא  שְׁ יא ֶאת־יִּ ָ֖ ר ֶהֱחטִּ  ֲאֶשָ֥

 

ל   ָרא ֶּ֗ שְׁ ֶלְך־יִּ ַקח ֶמָֽ י ֶפֶ֣ ימ ֵ֞  בִּ

ֶלְך ַאשּור    ֶאֶס֮ר ֶמֶ֣ לְׁ ַלֶ֣ת פִּ גְׁ  ָב֮א תִּ

ור  ֶאת־ָחצִ֤ ֶדש וְׁ ֶאת־ֶקַ֙ נוַח וְׁ ֶאת־ָיָ֠ ה וְׁ ית־ַמֲעָכּ֡ ָֽ ל ב  ֶ֣ ֶאת־ָאב  ון וְׁ יּ֡ ח ֶאת־עִּ ַקֶ֣  ַויִּ

י   ֵ֑ ָתלִּ ֶרץ ַנפְׁ ל ֶאֶ֣ יָלה כ ָ֖ ֶאת־ַהָגלִָּ֔ ָעדַ֙ וְׁ לְׁ ֶאת־ַהגִּ  וְׁ

ם  ָ֖ ל  ּוָרה׃ ַוַיגְׁ  ַאשָֽ

 

הּו  ָיָ֔ ַמלְׁ ַקחַ֙ ֶבן־רְׁ ה ַעל־ֶפַ֙ ָלֶּ֗ ַע ֶבן־א  ֶ֣ ֶשר הוש  ָשר־ֶקָ֜ קְׁ  ַויִּ

הּוַ֙   ַוַיכ ַ֙

הּו  ית ָ֔ מִּ  ַויְׁ

יו  ָתֵ֑ ְך ַתחְׁ לָ֖ מְׁ  ַויִּ

ָיָֽה׃   זִּ ם ֶבן־ע  יוָתָ֖ ים לְׁ ָ֔ רִּ ַנֶ֣ת ֶעשְׁ שְׁ  בִּ

 

ה   ר ָעָשֵ֑ ָכל־ֲאֶשֶ֣ ַקח וְׁ י־ֶפָ֖ ר  בְׁ ֶיֶָ֥תר דִּ  וְׁ

תּובִֶּּ֗   ָנֶ֣ם כְׁ ל׃ פהִּ ָֽ ָרא  שְׁ י יִּ ָ֥ כ  ַמלְׁ ים לְׁ ָ֖ י ַהָימִּ ָ֥ ר  בְׁ ֶפר דִּ ַ֛  ים ַעל־ס 
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ל   ֵ֑ ָרא  שְׁ ֶלְך יִּ ָיָ֖הּו ֶמֶ֣ ַמלְׁ ַקח ֶבן־רְׁ ֶפָ֥ ם לְׁ יִּ ַתָ֔ ַנֶ֣ת שְׁ שְׁ  בִּ

ה׃   הּוָדָֽ ֶלְך יְׁ ָיָ֖הּו ֶמָ֥ זִּ ם ֶבן־ע  ְך יוָתָ֥  ָמַלַ֛

 

ו   כָ֔ ָמלְׁ ש ָשָנהַ֙ ָהָיֶ֣ה בְׁ ִ֤ ָחמ  ים וְׁ ַ֙ רִּ  ֶבן־ֶעשְׁ

  ֶ֣ ר  ש־ֶעשְׁ ש  םוְׁ ירּוָשָלֵ֑ ְך בִּ ה ָמַלָ֖  ה ָשָנָ֔

וק׃   א ַבת־ָצדָֽ רּוָשָ֖ ו יְׁ מָ֔ ם אִּ ֶ֣ ש   וְׁ

 

הָוֵ֑ה ֶ֣י יְׁ ינ  ע  ר בְׁ  ַוַיַָ֥עש ַהָיָשָ֖

ה׃   יו ָעָשָֽ ָ֖ ָיָ֥הּו ָאבִּ זִּ ה ע  ל ֲאֶשר־ָעָשַ֛ כ ָ֧  כְׁ

 

רּו   א ָסָ֔ ק ַהָבמותַ֙ ל ֶ֣  ַרִ֤

ות   ים ַבָבמֵ֑ ָ֖ רִּ ַקטְׁ מְׁ ים ּוָֽ ָ֥ חִּ ַזבְׁ ם מְׁ וד ָהָעַ֛  עֶּ֗

ון׃   יָֽ הָוָ֖ה ָהֶעלְׁ ית־יְׁ ַער ב  ּוא ָבָנַ֛ה ֶאת־ַשָ֥  הֶּ֗

 

ה   ר ָעָשֵ֑ ם ֲאֶשֶ֣ י יוָתָ֖ ָ֥ ר  בְׁ ֶיֶַ֛תר דִּ  וְׁ

ה׃  הּוָדָֽ י יְׁ ָ֥ כ  ַמלְׁ ים לְׁ ָ֖ י ַהָימִּ ָ֥ ר  בְׁ ֶפר דִּ ַ֛ ים ַעל־ס  תּובִֶּּ֗ ם כְׁ ֶ֣  ֲהל א־ה 

 

ה   יהּוָדָ֔ ָֽ יַחַ֙ בִּ ַ֙ לִּ ַהשְׁ ה לְׁ הָוֶּ֗ ל יְׁ ֶ֣ ח  ם ה  ים ָהה ָ֔ ֶ֣  ַבָימִּ

ם    ֶלְך ֲאָרֵ֑ ין ֶמֶ֣ ָ֖ צִּ  רְׁ

ָיָֽהּו׃    ַמלְׁ ַקח ֶבן־רְׁ ת ֶפָ֥ ָ֖ א   וְׁ
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יו  ם־ֲאב ָתָ֔ ב יוָתםַ֙ עִּ ַכִ֤ שְׁ  ַויִּ

יו  ֵ֑ ד ָאבִּ ֶ֣ יר ָדוִּ ָ֖ עִּ יו בְׁ ם־ֲאב ָתָ֔ רַ֙ עִּ ָקב   ַויִּ

יו׃ פ  ָתָֽ ו ַתחְׁ נָ֖ ז בְׁ ְך ָאָחָ֥ לַ֛ מְׁ  ַויִּ


