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פרק יב
וַ י ֵֶּ֥לְך ְר ַח ְב ָ֖עם ְש ֶכֶ֑ם
ִ ֵּ֥כי ְש ֶכֶ֛ם ֵּ֥בא כל־יִ ְשר ָ֖אל ְל ַה ְמ ִ ֵּ֥ליְך א ֹֽתֹו׃
מ ַע ׀ יר ְבעֹ֣ם ֶבן־נְ ָ֗בט
וַ יְ ִִ֞הי ִכ ְש ֹ֣ ֹ
עֹודּנּו ְב ִמ ְצ ַ ַ֔ריִ ם
הּוא ֶ ֹ֣
וְ ֙
מה
שר ב ַ ַ֔רח ִמ ְפנָ֖י ַה ֶ ֹ֣מ ֶלְך ְשֹל ֶ֑ ֹ
ֲא ֶ ֹ֣
וַ י ֵֶּ֥שב יר ְב ָ֖עם ְב ִמ ְצ ֽריִ ם׃
אּו־לֹו
חּו וַ יִ ְק ְר ַ֔
ַ ֽוַֽיִ ְש ְל ֙
ל־ק ַ ֹ֣הל יִ ְשר ֶ֑אל
וַ י ֵּ֥ב ֹא יר ְב ָ֖עם וְ כ ְ
מר׃
ל־ר ַח ְב ָ֖עם לא ֽ ֹ
ַ ֽוַֽיְ ַד ְב ַ֔רּו ֶא ְ
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ת־עלֶ֑נּו
א ִ ָ֖ביָך ִה ְק ֹ֣שה ֶא ֻ
וְ ַא ָּ֡תה ַע ֹ֣תה הק ֩ל מ ֲעב ַ ַֹ֨דת א ִִ֜ביָך ַהק ָ֗שה
ּומ ֻעלּ֧ ֹו ַהכ ֶ֛בד
ֲא ֶשר־נ ַ ֵּ֥תן עלָ֖ינּו
וְ נַ ַע ְב ֶ ֽדך׃
יהם
אמר ֲאל ֶָ֗
וַ ֹ֣י ֹ ֶ
ֹלשה י ִ ָ֖מים
ְל ֵּ֥כּו ֶ֛עֹד ְש ֵּ֥
וְ ֹ֣שּובּו אלֶ֑י
וַ י ְל ָ֖כּו ה ֽעם׃
ים
ת־הזְ קנִ ֙
וַ יִ ּו ִ֞ ַעץ ַה ֶ ֹ֣מ ֶלְך ְר ַח ְב ָ֗עם ֶא ַ
מה א ִַ֔ביו
ת־פ ֙ני ְשֹל ֹ֣ ֹ
ֲא ֶשר־היֹ֣ ּו ע ְֹמ ִ ָ֗דים ֶא ְ
ִ ֽב ְהי ֵֹּ֥תֹו ַ ָ֖חי
מר
לא ֶ֑ ֹ
ם־ה ֶזָ֖ה ד ֽבר׃
ת־הע ַ
ֵ֚איְך ַא ֶ ֹ֣תם נֽ ֹוע ִַ֔צים ְלה ִ ֵּ֥שיב ֶא ֽ
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מר
וַ יְ ַד ְב ַ֨רּו א ִ֜ליו לא ָ֗ ֹ
ה־ע ֶבד ל ָ֤עם ַהזֶ ֙ה
ם־היֹום ִ ֽת ְהיֶ ִ֜ ֶ
ִא ַ֠ ַ
ַ ֽו ֲע ַב ְד ַ֔תם
טֹובים
יהם ְדב ִ ֹ֣רים ִ ֶ֑
יתם וְ ִד ַב ְר ֵּ֥ת ֲאל ֶ ָ֖
וַ ֲענִ ָ֕
ל־הי ִ ֽמים׃
וְ היֵּ֥ ּו ְלָךֶ֛ ֲעב ִ ָ֖דים כ ַ
שר יְ ע ֻצֶ֑הּו
ת־ע ַ ֵּ֥צת ַהזְ ק ִנָ֖ים ֲא ֶ ֹ֣
ַ ֽוַֽיַ ֲע ֶֹ֛זב ֶא ֲ
שר ג ְדלֹ֣ ּו ִא ַ֔תֹו
ים ֲא ֶ ֹ֣
ת־היְ ל ִד ֙
וַ יִ ּו ָ֗ ַעץ ֶא ַ
ֲא ֶ ֵּ֥שר הע ְֹמ ִ ָ֖דים ְלפנֽיו׃
יהם
אמר ֲאל ֶָ֗
וַ ֹ֣י ֹ ֶ
ֵ֚מה ַא ֶ ֹ֣תם נֽ ֹוע ִַ֔צים
וְ נ ִ ֵּ֥שיב ד ָ֖בר ֶאת־העֹ֣ם ַה ֶזֶ֑ה
מר
ֲא ֶַ֨שר ִד ְב ָ֤רּו א ַ ֙לי לא ַ֔ ֹ
הקל֙ ִמן־ה ַ֔עֹל ֲא ֶשר־נ ַ ֵּ֥תן א ִ ָ֖ביָך ע ֽלינּו׃
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תֹו לאמֹר
ים ֲא ֶַ֨שר ג ְדלֹ֣ ּו ִא ֹ֮
וַ יְ ַד ְב ֹ֣רּו א ָ֗ליו ַהיְ ל ִד ֙
מר
אמר לעֹ֣ם ַה ֶָּ֡זה ֲא ֶשר֩ ִד ְב ַ֨רּו א ִ֜ ֶליָך לא ָ֗ ֹ
ֽכֹה־ת ֹ ַ ֹ֣
ת־ע ַ֔לנּו
א ִ֙ב ֙יָך ִה ְכ ִ ֹ֣ביד ֶא ֻ
וְ ַא ָ֖תה ה ָֹ֣קל מעלֶ֑ינּו
יהם
ֵֹ֚כה ְת ַדבֹ֣ר ֲאל ֶַ֔
ֽקט ִ ֵּּ֥ני ע ָ֖בה ִממ ְתנֵּ֥י א ִ ֽבי׃
וְ ַע ָ֗תה
יכ ֙ם ֹ֣עֹל כ ַ֔בד
בי ֶה ְע ִ ָ֤מיס ֲעל ֶ
אִ֙
ל־ע ְל ֶכֶ֑ם
אֹוסיף ַ ֽע ֻ
וַ ֲא ִנָ֖י ִ ֹ֣
ּׁשֹוטים
א ִָ֗בי יִ ַ ָ֤סר ֶא ְת ֶכ ֙ם ַב ִַ֔
וַ ֲא ִָ֕ני ֲאיַ ֵּ֥סר ֶא ְת ֶכָ֖ם ב ַע ְק ַר ִ ֽבים׃
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ישי
ל־ר ַח ְב ָ֖עם ַביֹ֣ ֹום ַה ְּׁש ִל ִ ֶ֑
וַ י ַ֨בֹוא יר ְב ּ֧עם וְ כל־ה ֶ֛עם ֶא ְ
מר
ַכ ֲא ֶַ֨שר ִד ֶבָ֤ר ַה ֶ֙מ ֶל ְ֙ך לא ַ֔ ֹ
ישי׃
ֵּ֥שּובּו א ַלָ֖י ַביֵּ֥ ֹום ַה ְּׁש ִל ִ ֽ
וַ יַ ַּ֧ען ַה ֶ ֶ֛מ ֶלְך ֶאת־ה ָ֖עם ק ֶ֑שה
ת־ע ַ ֵּ֥צת ַהזְ ק ִנָ֖ים ֲא ֶ ֵּ֥שר יְ ע ֻ ֽצהּו׃
ַ ֽוַֽיַ ֲע ֶֹ֛זב ֶא ֲ
מר
ים לא ַ֔ ֹ
יהם ַכ ֲע ַצָ֤ת ַהיְ ל ִד ֙
וַ יְ ַדבֹ֣ר ֲאל ֶָ֗
ת־ע ְל ֶַ֔כם
בי ִה ְכ ִ ֹ֣ביד ֶ ֽא ֻ
אִ֙
ל־ע ְל ֶכֶ֑ם
וַ ֲא ִנָ֖י א ִ ֹֹ֣סיף ַ ֽע ֻ
ּׁשֹוטים
א ִָ֗בי יִ ַ ָ֤סר ֶא ְת ֶכ ֙ם ַב ִַ֔
וַ ֲא ִָ֕ני ֲאיַ ֵּ֥סר ֶא ְת ֶכָ֖ם ב ַע ְק ַר ִ ֽבים׃
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וְ ֽל ֹא־ש ַ ֵּ֥מע ַה ֶ ָ֖מ ֶלְך ֶאל־ה ֶ֑עם
הוה
ִ ֽכי־היְ ָ֤תה ִסב ֙ה מ ִ ֹ֣עם יְ ַ֔
ת־דב ָ֗רֹו ֲא ֶַ֨שר ִד ֶבָ֤ר יְהו ֙ה
ְל ִַ֜מ ַען ה ִ ָֹ֣קים ֶא ְ
יֹלני
ְביַ ֙ד ֲא ִחיֹ֣ה ַה ִּׁש ִַ֔
ֶאל־יר ְב ָ֖עם ֶבן־נְ ֽבט׃
יהם
וַ יַ ֹ֣ ְַֽרא כל־יִ ְשר ָ֗אל ַ֠ ִכי ֽל ֹא־ש ַ ֹ֣מע ַה ֶמ ֶל ְֹ֮ך ֲאל ֶ
מר
ת־ה ֶ ֹ֣מ ֶלְך דבֹ֣ר ׀ לא ָּ֡ ֹ
וַ י ִ ֹ֣שבּו העֹ֣ם ֶא ַ
ַמה־לנּו֩ ַ֨ח ֶלק ְבד ִ ִ֜וד וְ ֽל ֹא־נַ ֲחלֹ֣ה ְב ֶבן־יִ ַָ֗שי
ְלאֹה ֶ ֙ל ֙יָך יִ ְשר ַ֔אל

יתָךָ֖ דִוֶ֑ד
ַע ָ֕תה ְר ֵּ֥אה ב ְ

וַ י ֵֶּ֥לְך יִ ְשר ָ֖אל ְלאֹה ֽליו׃
הּודה
ּובנֹ֣י יִ ְשר ַ֔אל ַהי ְֹש ִ ָ֖בים ְבע ֹ֣רי יְ ֶ֑
ְ
יהם ְר ַח ְב ֽעם׃
וַ יִ ְמֹלֵּ֥ ְך ֲעל ֶ ָ֖
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ל־ה ַַ֔מס
שר ַע ַ
ת־אד ֹר ֙ם ֲא ֶ ֹ֣
וַ יִ ְש ִ֞ ַלח ַה ֶ ֹ֣מ ֶלְך ְר ַח ְב ָ֗עם ֶא ֲ
וַ יִ ְרגְ ַ֨מּו כל־יִ ְשר ֵּ֥אל ֶ֛בֹו ֶ ָ֖א ֶבן
מת
וַ י ֶ֑ ֹ
וְ ַה ֶ ֹ֣מ ֶלְך ְר ַח ְב ָ֗עם ִה ְת ַאמ ֙ץ ַל ֲעלֹ֣ ֹות ַב ֶמ ְרכ ַ֔בה
לנָ֖ ּוס יְ רּוש ֽל ִם׃
וַ יִ ְפ ְש ָ֤עּו יִ ְשראל֙ ְבבֹ֣ית ד ִ ַ֔וד
ַ ָ֖עד ַהיֵּ֥ ֹום ַה ֶזֽה׃
י־שב יר ְב ַ֔עם
מ ַע כל־יִ ְשראל֙ ִ ֽכ ֹ֣
וַ יְ ִִ֞הי ִכ ְש ָ֤ ֹ
ל־הע ַ֔דה
ֹתֹו ֶא ֹ֣
ֽוַיִ ְש ְל ָ֗חּו וַ יִ ְק ְר ָ֤אּו א ֙
וַ יַ ְמ ִ ֵּ֥ליכּו א ָֹ֖תֹו ַעל־כל־יִ ְשר ֶ֑אל
ָ֤ל ֹא הי ֙ה ַא ֲח ֹ֣רי בית־ד ִ ַ֔וד
הּודה ְל ַב ֽדֹו׃
זּול ִ ֵּ֥תי ֽש ֶבט־יְ ָ֖
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וַ י ֹ֣ב ֹא ְר ַח ְבע ֹ֮ם יְ רּוש ַלם
ת־ש ֶבט ִבנְ י ִָ֗מן
הּודה וְ ֶא ֹ֣
ל־בית יְ ִ֜
וַ יַ ְקה ֩ל ֶאת־כ ַ֨
ֹשה ִמ ְלח ֶ֑מה
ּושמ ִ ֵֹּ֥נים ֶ ֶ֛א ֶלף ב ָ֖חּור ע ֹ֣
מ ַ֨אה ְ
ְל ִהלח ֙ם ִעם־בֹ֣ית יִ ְשר ַ֔אל
לּוכה
ת־ה ְמ ַ֔
יב ֶא ַ
ְלה ִש ֙
מה׃
ן־שֹל ֽ ֹ
ִל ְר ַח ְב ָ֖עם ֶב ְ
ֹלהים
הי ְד ַבֹ֣ר ֽה ֱא ִַ֔
וַ יְ ִ ֙
מר׃
ֹלהים לא ֽ ֹ
ל־ש ַמ ְעיֵּ֥ה ִאיש־ה ֱא ִ ָ֖
ֶא ְ
מר
ֱא ָ֗ ֹ
ן־שֹלמ ֹ֙ה ֶ ֹ֣מ ֶלְך יְ הּו ַ֔דה
ל־ר ַח ְב ָ֤עם ֶב ְ
ֶא ְ
ּובנְ י ִ ֶ֑מין
הּודה ִ
ל־בית יְ ָ֖
וְ ֶאל־כ ֵּ֥
וְ ֶי ֵֶּ֥תר ה ָ֖עם
מר׃
לא ֽ ֹ
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הוה
ֹ֣כֹה א ַ ֹ֣מר יְ ָּ֡
ם־אח ֶיכֹ֣ם ְבנֽי־יִ ְשר ָ֗אל
א־ת ַ֨ל ֲח ִ֜מּון ִע ֲ
א־ת ֲעלּו֩ וְ ל ֹ ִ
ֽל ֹ ַ
יתֹו
ֵ֚שּובּו ִ ֹ֣איש ְלב ַ֔
ִ ּ֧כי מ ִא ִ ֶ֛תי נִ ְהיָ֖ה ַהד ֹ֣בר ַה ֶזֶ֑ה
הוה
ת־ד ַ ֹ֣בר יְ ַ֔
עּו ֶא ְ
וַ יִ ְש ְמ ֙
הוה׃
וַ י ֻ ֵּ֥שבּו ל ֶל ֶָ֖כת ִכ ְד ַ ֵּ֥בר יְ ֽ
ת־ש ֶכֶ֛ם ְב ַ ֵּ֥הר ֶא ְפ ַ ָ֖ריִ ם
וַ ִַ֨י ֶבן יר ְב ּ֧עם ֶא ְ
וַ י ֶֹ֣שב ֶ֑בּה
וַ יצֹ֣א ִמ ַּׁ֔שם
נּואל׃
ת־פ ֽ
וַ יִ ֶָ֖בן ֶא ְ
אמר יר ְב ָ֖עם ְב ִל ֶ֑בֹו
וַ ֵּ֥י ֹ ֶ
ַע ֶ֛תה ת ֵּ֥שּוב ַה ַמ ְמל ָ֖כה ְל ֵּ֥בית דִ ֽוד׃
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ִ ֽאם־יַ ֲע ֶלֹ֣ה ׀ העֹ֣ם ַה ֶָ֗זה
ַל ֲע ַ֨שֹות זְ ב ִ ָ֤חים ְבבית־יְ הו ֙ה ִב ֹ֣ירּוש ַ֔ ַל ִם
יהם
ל־א ֹ֣ד ֹנ ֶַ֔
ְוַ֠שב לֹ֣ב ה ָ֤עם ַהזֶ ֙ה ֶא ֲ
הּודה
ל־ר ַח ְב ָ֖עם ֶ ֹ֣מ ֶלְך יְ ֶ֑
ֶא ְ
וַ ֲהר ָ֕ ֻגנִ י
הּודה׃
ל־ר ַח ְב ֵּ֥עם ֶ ֽמ ֶלְך־יְ ֽ
וְ ָ֖שבּו ֶא ְ
וַ יִ ּו ַעֹ֣ץ ַה ֶַ֔מ ֶלְך
וַ ַָ֕י ַעש ְשנָ֖י ֶעגְ לֹ֣י ז ֶ֑הב
אמר ֲאל ֶָ֗הם
וַ ֹ֣י ֹ ֶ
ַרב־ל ֶכ ֙ם מ ֲעלֹ֣ ֹות יְ רּוש ַ֔ ַל ִם
ֹלה ֙יָך יִ ְשר ַ֔אל
ִהּנָ֤ה ֱא ֶ֙
ֲא ֶ ֵּ֥שר ֶה ֱעלָ֖ ּוָך מ ֶ ֵּ֥א ֶרץ ִמ ְצ ֽריִ ם׃
ית־אל
ֶ֑
וַ י ֵֶּ֥שם ֶאת־ה ֶא ָ֖חד ְב ֽב
וְ ֶאת־ה ֶא ָ֖חד נ ַ ֵּ֥תן ְב ֽדן׃
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וַ יְ ִ ֶ֛הי ַהד ֵּ֥בר ַה ֶזָ֖ה ְל ַח ֶ֑טאת
ד־דן׃
וַ י ְל ֵּ֥כּו ה ֶ֛עם ִל ְפנֵּ֥י ה ֶא ָ֖חד ַע ֽ
וַ יַ ַָ֖עש ֶאת־בֹ֣ית ב ֶ֑מֹות
ים ִמ ְק ֹ֣צֹות ה ַ֔עם
וַ יַ ַָ֤עש ֽכֹ ֲהנִ ֙
ֲא ֶ ֵּ֥שר ֽל ֹא־היָ֖ ּו ִמ ְב ֵּ֥ני לִ ֽוי׃
וַ יַ ַֹ֣עש יר ְבעֹ֣ם ׀ ָּ֡חג
ַב ֹ֣חֹ ֶדש ַה ְּׁש ִמ ִינֹ֣י ַב ֲח ִמ ּֽׁשה־עשר֩ יַ֨ ֹום ׀ ַל ִ֜חֹ ֶדש
יהּודה
שר ִב ָ֗
ֶכ ֹ֣חג ׀ ֲא ֶ ֹ֣
ל־ה ִמזְ ַ֔ב ַח
וַ יַ֙ ַעל֙ ַע ַ
ית־אל ְלזַ ָ֖ב ַח ל ֲעג ִ ֹ֣לים ֲא ֶשר־ע ֶ֑שה
כָ֤ן עש ֙ה ְב ֽב ַ֔
וְ ֶה ֱע ִמ ֙יד ְבבֹ֣ית ַ֔אל ֶאת־כ ֲֹהנֵּ֥י ַהב ָ֖מֹות ֲא ֶ ֵּ֥שר ע ֽשה׃
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ל־ה ִמזְ ב ַֹ֣ח ׀
וַ ִַ֜י ַעל ַ ֽע ַ
ית־אל
ֲא ֶשר־ע ֹ֣שה ְב ֽב ָ֗
יֹום ַב ֹ֣חֹ ֶדש ַה ְּׁש ִמ ִַ֔יני
ַב ֲח ִמ ַּׁ֨שה ע ֵּ֥שר ֙
ַב ָ֖חֹ ֶדש ֲא ֶשר־ב ֹ֣דא ִמ ִל ֶ֑בֹו
וַ יַ ַָ֤עש ח ֙ג ִל ְבנֹ֣י יִ ְשר ַ֔אל
ל־ה ִמזְ ָ֖ב ַח ְל ַה ְק ִ ֽטיר׃
וַ יַ ֵַּ֥על ַע ַ

