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פרק יד
ָּבעֵ֣ת ַה ִִ֔היא ָּח ָּלָ֖ה ֲא ִביָּ ָּ֥ה ֶבן־יָּ ָּר ְב ָּ ָֽעם׃
אמר יָּ ָּר ְב ָ֜ ָּעם ְל ִא ְש ּ֗תו
וַ ֹּ֙י ֶ
ּומי נָּ ֹּ֙א וְ ִה ְש ַת ִִ֔נית
֤ק ִ
י־א ְת ֵ֣א ֶשת יָּ ָּר ְב ָּ ָ֑עם
וְ ֵ֣לא ָֽי ְֵֽד ִ֔עּו ִכ ַ ָ֖
וְ ָּה ַל ְֵ֣כ ְת ִש ּ֗לה
ה־ש ֹּ֙ם ֲא ִחיָּ ֵ֣ה ַהנָּ ִִ֔ביא
ִהנ ָּ
ל־ה ָּ ָּ֥עם ַה ֶזָֽה׃
ּוא־ד ֶ ָּ֥בר ָּע ַלַ֛י ְל ֶ ָ֖מ ֶלְך ַע ָּ
ָֽה ִ
וְ ָּל ַ ֵָ֣ק ַח ְת ְְּ֠ביָּ דְך
ֲע ָּש ָּ ֹּ֙רה ֶל ֶֶ֧חם וְ נִ ֻּק ִ ַ֛דים
ּוב ְק ֻּ ָּ֥בק ְד ַ ָ֖בש
ַ
ּובאת א ָּלָ֑יו
ָּ ֵ֣
֚הּוא יַ ִגֵ֣יד ִ֔ ָּלְך ַמה־יִ ְָֽה ֶיָ֖ה ַל ָּנ ַָֽער׃

1 Kings 14

Page 2

וַ ַ ֤ת ַעש ֹּ֙כן ֵ֣א ֶשת יָּ ָּר ְב ִ֔ ָּעם
וַ ָֹּּ֙ת ָּק ֹּ֙ם וַ ֵ֣ת ֶלְך ִש ִ֔לה
וַ ָּת ָ֖בא בֵ֣ית ֲא ִחיָּ ָ֑ה
הּו ָֽלא־יָּ ֵ֣כל ִל ְר ִ֔אות
ח ֹּ֙
וַ ֲא ִ יָֹּּ֙
יבו׃ ס
ִ ַ֛כי ָּ ָּ֥קמּו ע ָּינָ֖יו ִמש ָֽ
ל־א ִח ָּּ֗יהּו
יהוה ָּא ַ ֵ֣מר ֶא ֲ
וַ ָּ ָ֞
ל־בנָּ ֹּ֙ה
ִה נֵ֣ה ֵ֣א ֶשת יָּ ָּר ְב ָ֡ ָּעם ָּב ָּ ֵ֣אה ִל ְדרשׁ֩ ָּד ָֹּּ֙בר מ ִע ְמך֤ ֶא ְ
ִ ָֽכי־ח ֶלֵ֣ה ִ֔הּוא
ָ֑יה
ָּכ ָּ֥זה וְ ָּכ ֶזָ֖ה ְת ַדבֵ֣ר א ֶל ָּ
יהי ְכב ִָּ֔אה
וִ ִ ֵ֣
וְ ִ ָ֖היא ִמ ְתנַ כ ָּ ָֽרה׃
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יה ָּב ָּ ֵ֣אה ַב ִ֔ ֶפ ַתח
ת־קול ַרגְ ֶ ֹּ֙ל ָֹּּ֙
וַ יְ ִהיׁ֩ ִכ ְש ֹּ֙מ ַע ֲא ִח ָָּ֜יהּו ֶא ֤
אמר
וַ ֹּ֕י ֶ
ָ֖ב ִאי ֵ֣א ֶשת יָּ ָּר ְב ָּ ָ֑עם
ָּל ֵָּ֣מה ֶּ֗זה ַ ֚א ְת ִמ ְתנַ כ ָּ ִ֔רה
וְ ָּ ֵ֣אנ ִִ֔כי ָּשלָּ֥ ַּוח א ַלָ֖יִ ְך ָּק ָּ ָֽשה׃
ְל ִָ֞כי ִא ְמ ִ ֵ֣רי ְליָּ ָּר ְב ּ֗ ָּעם
להי יִ ְש ָּר ִ֔אל
ה־א ַ ֤מר יְ הוָּ ֹּ֙ה ֱא ֵ֣
ָֽכ ָּ
ַי ַַ֛ען ֲא ֶ ָּ֥שר ֲה ִרימ ִ ָ֖תיך ִמ ֵ֣תוְך ָּה ָּ ָ֑עם
וָּ ֶא ֶתנְ ךֵ֣ נָּ ִ֔ ִגיד ַ ָ֖על ַע ִ ָּ֥מי יִ ְש ָּר ָֽאל׃
ת־ה ַמ ְמ ָּל ָּכ ֹּ֙ה ִמבֵ֣ית ָּד ִ ִ֔וד
וָּ ֶא ְק ַ ֤רע ֶא ַ
וָּ ֶא ְת ֶנ ָָּ֖ה ָּלְָ֑ך
ית ְכ ַע ְב ִ ֵ֣די ָּד ִ ּ֗וד
א־ה ִָ֜י ָּ
וְ ָֽל ָּ
ותי
ֲא ֶשרׁ֩ ָּש ַֹּ֙מר ִמ ְצ ַָ֜
ל־ל ָּב ִ֔בו
ר־ה ַלְ֤ך ַא ֲח ַ ֹּ֙רי ְב ָּכ ְ
וַ ֲא ֶש ָּ
ַל ֲע ֹּ֕שות ַ ָ֖רק ַהיָּ ָּ ָּ֥שר ְבע ָּ ָֽיני׃
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ר־היֵ֣ ּו ְל ָּפ ֶנָ֑יך
וַ ָּ ֵ֣ת ַרע ַל ֲע ִ֔שות ִמ ָ֖כל ֲא ֶש ָּ
כות
ּומס ֹּ֙
להים ֲאח ִ ֤רים ַ
ה־לךׁ֩ ֱא ִֹּ֙
וַ ָ֡ת ֶלְך וַ ַת ֲע ֶש ְ
יסנִ י
ְל ַה ְכ ִע ִ֔
וְ א ִ ָּ֥תי ִה ְש ַל ְָ֖כ ָּת ַא ֲח ָּ֥רי גַ ֶּוֵָֽֽך׃ ס
ָּל ּ֗כן ִהנְ נִֹּ֙ י מ ִ ֤ביא ָּר ָּע ֹּ֙ה ֶאל־בֵ֣ית יָּ ָּר ְב ִ֔ ָּעם
וְ ִה ְכ ַר ִ ֤תי ְל ָּי ֵָָּֽֽר ְב ָּע ֹּ֙ם ַמ ְש ִ ֵ֣תין ְב ִִ֔קיר
ָּע ָּ֥צּור וְ ָּעזָ֖ ּוב ְביִ ְש ָּר ָ֑אל
תי ַא ֲח ֵ֣רי בית־יָּ ָּר ְב ִ֔ ָּעם
ּוב ַע ְר ִ ֹּ֙
ִ ָֽ
ד־ת ָֽמו׃
ַכ ֲא ֶ ַ֛שר יְ ַב ָּ֥ער ַהגָּ ָּלָ֖ל ַע ֻּ
אכלֵ֣ ּו ַה ְכ ָּל ִִ֔בים
יר י ְ
ַה ֹּ֙מת ְל ָּי ֵָָּֽֽר ְב ָּ ֤עם ָּב ִע ֹּ֙
אכלָ֖ ּו ֵ֣עוף ַה ָּש ָּ ָ֑מיִ ם
וְ ַהמ ֹּ֙ת ַב ָּש ֶ ִ֔דה י ְ
הוָ֖ה ִד ָֽבר׃
ִ ָּ֥כי יְ ָּ
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יתְך
ּומי ְל ִ ֵ֣כי ְלב ָ֑
וְ ַ ָּ֥א ְת ָ֖ק ִ
ְבב ָּ ָּ֥אה ַרגְ ַלַ֛יְִך ָּה ִ ָ֖ע ָּירה
ּומת ַהיָּ ֶָֽלד׃
ָּ֥
וְ ָּ ָֽס ְפדּו־ל֤ ו ָּכל־יִ ְש ָּראלֹּ֙ וְ ָּק ְב ֵ֣רּו א ִ֔תו
ל־ק ֶבר
י־זֵ֣ה ְל ַב ִ֔דו יָּ ָּ֥בא ְליָּ ָּר ְב ָּ ָ֖עם ֶא ָּ ָ֑
ִ ָֽכ ֶ
א־בו ָּד ָּ ֵ֣בר ּ֗טוב
ַי ֵַ֣ען נִ ְמ ָּצ ָ֞
להי יִ ְש ָּר ָ֖אל
הוַ֛ה ֱא ָּ֥
ֶאל־יְ ָּ
ְב ָּ֥בית יָּ ָּר ְב ָּ ָֽעם׃
הוה לָּ֥ ו ֶֹּ֙מ ֶל ְֹּ֙ך ַעל־יִ ְש ָּר ִ֔אל
ים יְ ֹּ֙ ָּ
וְ ה ִק ׁ֩
ת־בית יָּ ָּר ְב ָּ ָ֖עם
ֲא ֶ ָּ֥שר יַ ְכ ִ ַ֛רית ֶא ָּ֥
ם־ע ָּתה׃
ּומה גַ ָּ ָֽ
ֶזֵ֣ה ַהיָ֑ ום ֶ ָ֖
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הוה ֶאת־יִ ְש ָּר ּ֗אל
וְ ִה ֹּ֙ ָּכה יְ ָּ ָ֜
ַכ ֲא ֶֹּ֙שר יָּ נֵ֣ ּוד ַה ָּקנֶ ֮ה ַב ַמיִ ם
יהם
תן ַל ֲא ֵ֣בות ִֶ֔
את ֲא ֶ ֤שר נָּ ַ ֹּ֙
ּטובה ַהז ֹּ֙
וְ נָּ ַ ֵ֣תש ֶאת־יִ ְש ָּר ּ֗אל ְּ֠מ ַעל ָּה ֲא ָּד ָֹּּ֙מה ַה ָּ ֤
וְ ז ָּ ָ֖רם מע ֵֶ֣בר ַלנָּ ָּ ָ֑הר
יהם
שר ִֶ֔
ת־א ֵ֣
שּו ֶא ֲ
ַּ֗י ַען ֲא ֶ ֤שר ָּע ֹּ֙
הוָֽה׃
יסים ֶאת־יְ ָּ
ַמ ְכ ִע ִ ָ֖
וְ יִ ָ֖תן ֶאת־יִ ְש ָּר ָ֑אל
שר ָּח ִָּ֔טא
ִבגְ ָ֞ ַלל ַח ּ֤טאות ָּי ֵָָּֽֽר ְב ָּע ֹּ֙ם ֲא ֶ ֵ֣
וַ ֲא ֶ ָּ֥שר ֶה ֱח ִ ָ֖טיא ֶאת־יִ ְש ָּר ָֽאל׃
וַ ָֹּּ֙ת ָּק ֹּ֙ם ֵ֣א ֶשת יָּ ָּר ְב ִ֔ ָּעם
וַ ָ֖ת ֶלְך וַ ָּת ֵ֣בא ִת ְר ָּצ ָָּ֑תה
ף־ה ַ ָ֖ביִ ת
ִ ַ֛היא ָּב ָּ ָּ֥אה ְב ַס ַ
וְ ַה ַנ ַָּ֥ער ָֽמת׃
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וַ יִ ְק ְב ָּ֥רּו א ַ֛תו
וַ יִ ְס ְפדּו־לָ֖ ו ָּכל־יִ ְש ָּר ָ֑אל
שר ִד ִֶ֔בר
ִכ ְד ַ ֤בר יְ הוָּ ֹּ֙ה ֲא ֶ ֵ֣
ד־ע ְב ָ֖דו ֲא ִחיָּ ָּ֥הּו ַהנָּ ִ ָֽביא׃
ְביַ ַ
וְ יֶֹּ֙ ֶת ֹּ֙ר ִד ְב ֵ֣רי ָּי ֵָָּֽֽר ְב ִ֔ ָּעם
שר ָּמ ָּלְָ֑ך
ֲא ֶ ָּ֥שר נִ ְל ַ ָ֖חם וַ ֲא ֶ ֵ֣
ל־ס ֶפר ִד ְב ָּ֥רי ַהיָּ ִ ָ֖מים ְל ַמ ְל ָּ֥כי יִ ְש ָּר ָֽאל׃
תּובים ַע ַ֛
ִה ָּנֵ֣ם ְכ ִּ֗
שר ָּמ ַלְֵ֣ך יָּ ָּר ְב ִ֔ ָּעם
ים ֲא ֶ ֵ֣
וְ ַהיָּ ִמ ֹּ֙
ּוש ַ ָ֖תיִ ם ָּש ָּנָ֑ה
ֶע ְש ִ ָּ֥רים ְ
ם־אב ִָּ֔תיו
וַ יִ ְש ַכ ֹּ֙ב ִע ֲ
וַ יִ ְמלַ֛ ְך נָּ ָּ ָּ֥דב ְבנָ֖ ו ַת ְח ָּ ָֽתיו׃ פ
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יהּודה
למה ָּמ ַלְָ֖ך ִ ָֽב ָּ ָ֑
ן־ש ִ֔
ְּור ַח ְב ָּע ֹּ֙ם ֶב ְ
ן־א ְר ָּב ִ ֵ֣עים וְ ַא ַ ֵ֣חת ָּשנָּ ׁ֩ה ְר ַח ְב ֹּ֙ ָּעם ְב ָּמ ְל ָ֜כו
ֶב ַ
ירּוש ּ֗ ַל ִם
ּוָֽ ֲש ַֹּ֙בע ֶע ְש ָּ֥רה ָּש ָּנֵ֣ה ׀ ָּמ ַלְֵ֣ך ִב ָּ
הוה
ר־ב ַֹּ֙חר יְ ָּ ָ֜
ְּ֠ ָּה ִעיר ֲא ֶש ָּ
ת־ש ָּ֥מו ָּש ֹּ֙ם ִמכלֹּ֙ ִש ְב ֵ֣טי יִ ְש ָּר ִ֔אל
ָּל ֹּ֙שּום ֶא ְ
שם ִא ִ֔מו נַ ֲע ָּ ָ֖מה ָּה ַעמ ִ ָֽנית׃
וְ ֵ֣
הוָ֑ה
הּודה ָּה ַ ָ֖רע ְבעינֵ֣י יְ ָּ
וַ יַ ֶַ֧עש יְ ָּ ַ֛
וַ יְ ַקנְ ֵ֣אּו א ּ֗תו
שר ָּע ֵ֣שּו ֲאב ִָּ֔תם
ִמכלֹּ֙ ֲא ֶ ֵ֣
אתם ֲא ֶ ָּ֥שר ָּח ָּ ָֽטאּו׃
ְב ַחּט ָּ ָ֖
ם־ה ָּמה ָּל ֶ ַ֛הם
וַ יִ ְב ֹּ֙נּו גַ ֶ֧
ּומצ ָ֖בות וַ ֲאש ִ ָ֑רים
ָּב ָּ֥מות ַ
ַ ֚על ָּכל־גִ ְב ָּעֵ֣ה גְ ב ִָּ֔הה
ל־עץ ַר ֲע ָּנֵָֽֽן׃
וְ ַ ָ֖ת ַחת ָּכ ָּ֥
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ם־ק ָ֖דש ָּה ָּיֵ֣ה ָּב ָּ ָ֑א ֶרץ
וְ גַ ָּ
גוים
תוע ֵ֣בת ַה ִִ֔
ָּע ּ֗שּו ְככלֹּ֙ ַה ֲ
הוה ִמ ְפנָ֖י ְבנָּ֥י יִ ְש ָּר ָֽאל׃ פ
הוריש יְ ָּ ִ֔
ֲא ֶש ֹּ֙ר ִ ֵ֣
ישית ַל ֶ ֵ֣מ ֶלְך ְר ַח ְב ָּ ָ֑עם
וַ יְ ִ ַ֛הי ַב ָּש ָּנָּ֥ה ַה ֲח ִמ ִ ָ֖
רּוש ָּ ָֽלם׃
ְך־מ ְצ ַ ָ֖ריִ ם ַעל־יְ ָּ
ישק ֶ ָֽמ ֶל ִ
ָּע ָּלַ֛ה ִש ַ ָּ֥
וַ יִ ַ ָ֞קח
ית־יְהוה
ָּ ּ֗
ֶאת־א ְצ ֵ֣רות ב
רות בֵ֣ית ַה ִֶ֔מ ֶלְך
וצ ֹּ֙
ת־א ְ
וְ ֶא ָֽ
ת־ה ָ֖כל ָּל ָּ ָָ֑קח
וְ ֶא ַ
ל־מגִ נֵ֣י ַהזָּ ִָּ֔הב
ת־כ ָּ
וַ יִ ַק ֹּ֙ח ֶא ָּ
למה׃
ֲא ֶ ָּ֥שר ָּע ָּ ָ֖שה ְש ָֽ
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וַ יַֹּ֙ ַעש ַה ֶ ֤מ ֶלְך ְר ַח ְב ָּע ֹּ֙ם ַת ְח ִָּ֔תם ָּמגִ נָ֖י נְ ָ֑ח ֶשת
וְ ִה ְפ ִּ֗קיד ַעל־יַ ֹּ֙ד ָּש ֵ֣רי ָּה ָּר ִִ֔צים
ַה ֵ֣ש ְמ ִ ִ֔רים ֶ ָ֖פ ַתח ָּ֥בית ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
הוָ֑ה
י־בא ַה ֶ ָ֖מ ֶלְך בֵ֣ית יְ ָּ
וַ יְ ִ ַ֛הי ִמד ָּ֥
אּום ָּ ָֽה ָּר ִִ֔צים
יִ ָּש ֹּ֙
ל־תא ָּה ָּר ִ ָֽצים׃
יבּום ֶא ָּ ָּ֥
וֶ ֱה ִש ָ֖
וְ ֶי ֶַ֛תר ִד ְב ָּ֥רי ְר ַח ְב ָּ ָ֖עם
שר ָּע ָּ ָ֑שה
ל־א ֶ ֵ֣
וְ ָּכ ֲ
הּודה׃
ל־ס ֶפר ִד ְב ָּ֥רי ַהיָּ ִ ָ֖מים ְל ַמ ְל ָּ֥כי יְ ָּ ָֽ
תּובים ַע ַ֛
א־ה ָּמה ְכ ִּ֗
ֲהל ֵ֣
ל־היָּ ִ ָֽמים׃
ּובין יָּ ָּר ְב ָּ ָ֖עם ָּכ ַ
ין־ר ַח ְב ָּ ַ֛עם ָּ֥
ּומ ְל ָּח ָֹּּ֙מה ָּהיְ ָּ ֶ֧תה ב ְ
ִ
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ם־אב ָּּ֗תיו
וַ יִ ְש ֹּ֙ ַכב ְר ַח ְב ָ֜ ָּעם ִע ֲ
ם־אב ָּת ֹּ֙יו ְב ִ ֵ֣עיר ָּד ִ ִ֔וד
וַ יִ ָּק ֤בר ִע ֲ
שם ִא ִ֔מו נַ ֲע ָּ ָ֖מה ָּה ַעמ ִנָ֑ית
וְ ֵ֣
וַ יִ ְמלַ֛ ְך ֲא ִביָּ ָּ֥ם ְבנָ֖ ו ַת ְח ָּ ָֽתיו׃ פ

