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פרק טו
ּוב ְׁשנַ ֙ת ְׁשמ ֶֹנֶ֣ה ֶע ְׁש ֵ֔רה ַל ֶ ֶּ֖מ ֶלְך יָ ָר ְׁב ָעֶ֣ם ֶבן־נְׁ ָ ָ֑בט
ִ
הּודה׃
ָמ ַ ַ֥לְך ֲא ִביָ ֶּ֖ם ַעל־יְׁ ָ ָֽ
ירּוש ָלָ֑ם
ָשלֶ֣ ש ָש ִֵ֔נים ָמ ַלְֶּ֖ך ִב ָ
יש ָֽלֹום׃
ת־א ִב ָ
שם ִא ֵ֔מֹו ַמ ֲע ָ ֶּ֖כה ַב ֲ
וְׁ ֶ֣
ל־ח ַ֥ט ֹאות ָא ִ ֶּ֖ביו
וַ ֵּ֕י ֶלְך ְׁב ָכ ַ
ר־ע ָ ֶ֣שה ְׁל ָפ ָנָ֑יו
ֲא ֶש ָ
להיו
הוֶ֣ה ֱא ֵָ֔
א־ה ה ְׁל ָב ֤בֹו ָשל ֙ם ִעם־יְׁ ָ
וְׁ ל ֹ ָ יָ֙
ִכ ְׁל ַ ֶּ֖בב ָדִ ַ֥וד ָא ִ ָֽביו׃
ירּוש ָלָ֑ם
להיו ל֛ ֹו ִנֶּ֖יר ִב ָ
הוה ֱא ָ ַ֥
ִ ִּ֚כי ְׁל ַ ֶ֣מ ַען ָד ִ ֵ֔וד נָ ַתן֩ יְׁ ֙ ָ
ת־ב ֙נֹו ַא ֲח ָ ֵ֔ריו
ְׁל ָה ִ ָ֤קים ֶא ְׁ
רּוש ָ ָֽלם׃
ּוָֽ ְׁל ַה ֲע ִ ֶּ֖מיד ֶאת־יְׁ ָ
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הוָ֑ה
ת־היָ ָ ֶּ֖שר ְׁבעינֶ֣י יְׁ ָ
ֲא ֶ֙שר ָע ָ ַ֥שה ָדִו֛ד ֶא ַ
ר־צ ָ ָּּ֗והּו ִֹּ֚כל יְׁ ֶ֣מי ַח ֵָ֔ייו
א־סר ִמ ֶ֣כֹל ֲא ֶש ִ
וְׁ ָֽל ֹ ָָ֞
אּוריָ ַ֥ה ַה ִח ִ ָֽתי׃
ַ ֵּ֕רק ִב ְׁד ַ ֶּ֖בר ִ
ּובין יָ ָר ְׁב ָ ֶּ֖עם
ין־ר ַח ְׁב ָ ֛עם ַ֥
ּומ ְׁל ָח ָ֙מה ָהיְׁ ָ ָ֧תה ב ְׁ
ִ
ָכל־יְׁ ַ֥מי ַחיָ ָֽיו׃
שר ָע ֵָ֔שה
ל־א ֶ ֶ֣
וְׁ יֶ֙ ֶתר ִד ְׁב ֤רי ֲא ִביָ ֙ם וְׁ ָכ ֲ
הּודה
ל־ס ֶפר ִד ְׁב ַ֥רי ַהיָ ִ ֶּ֖מים ְׁל ַמ ְׁלכֶ֣י יְׁ ָ ָ֑
תּובים ַע ֛
ֹוא־הם ְׁכ ִָּ֗
ֶ֣
ֲה ָֽל
ּובין יָ ָר ְׁב ָ ָֽעם׃
ּומ ְׁל ָח ָ ַ֥מה ָהיְׁ ָ ֛תה ַ֥בין ֲא ִביָ ֶּ֖ם ַ֥
ִ
ם־אב ֵָֹ֔תיו
וַ יִ ְׁש ַכ֤ב ֲא ִביָ ֙ם ִע ֲ
וַ יִ ְׁק ְׁב ַ֥רּו א ֶֹּ֖תֹו ְׁב ִ ֶ֣עיר ָדִוָ֑ד
וַ יִ ְׁמל֛ ְך ָא ָ ַ֥סא ְׁבנֶּ֖ ֹו ַת ְׁח ָ ָֽתיו׃ פ
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ּוב ְׁש ַנֶ֣ת ֶע ְׁש ִ ֵ֔רים ְׁליָ ָר ְׁב ָ ֶּ֖עם ֶ ֶ֣מ ֶלְך יִ ְׁש ָר ָ֑אל
ִ
הּודה׃
ָמ ַ ַ֥לְך ָא ָ ֶּ֖סא ֶ ַ֥מ ֶלְך יְׁ ָ ָֽ
ירּוש ָלָ֑ם
וְׁ ַא ְׁר ָב ִ ֤עים וְׁ ַא ַח ֙ת ָש ֵָ֔נה ָמ ַלְֶּ֖ך ִב ָ
יש ָֽלֹום׃
ת־א ִב ָ
שם ִא ֵ֔מֹו ַמ ֲע ָ ֶּ֖כה ַב ֲ
וְׁ ֶ֣
הוָ֑ה
וַ יַ ַָ֧עש ָא ָ ֛סא ַהיָ ָ ֶּ֖שר ְׁבעינֶ֣י יְׁ ָ
ְׁכ ָדִוֶּ֖ד ָא ִ ָֽביו׃
ן־ה ָ ָ֑א ֶרץ
וַ יַ ֲע ַ֥בר ַה ְׁקד ִ ֶּ֖שים ִמ ָ
ל־הגִ ֻּל ֵ֔ ִלים
ת־כ ַ
וַ יָ֙ ַס ֙ר ֶא ָ
ֲא ֶ ַ֥שר ָע ֶּ֖שּו ֲאב ָ ָֹֽתיו׃
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ת־מ ֲע ָכֶ֣ה ִא ָּ֗מֹו
וְׁ ַגֶ֣ם ׀ ֶא ַ
ירה
וַ יְׁ ִס ֶ ֙ר ָ֙ה ִמגְׁ ִב ָ ֵ֔
ר־ע ְׁש ָ ַ֥תה ִמ ְׁפ ֶל ֶֶּ֖צת ָל ֲאש ָ ָ֑רה
ֲא ֶש ָ
ת־מ ְׁפ ַל ְׁצ ֵָ֔תה
וַ יִ ְׁכ ֤ר ֹת ָא ָס ֙א ֶא ִ
וַ יִ ְׁש ֶּ֖ר ֹף ְׁב ַנ ַַ֥חל ִק ְׁד ָֽרֹון׃
א־סרּו
וְׁ ַה ָב ֶּ֖מֹות ל ֹ ָ ָ֑
הוֶּ֖ה ָכל־יָ ָ ָֽמיו׃
ב־א ָָּ֗סא ָה ָיַ֥ה ָשל֛ם ִעם־יְׁ ָ
ַ ֶ֣רק ְׁל ַב ָ
שי ָא ִֵ֔ביו
ת־ק ְׁד ֶ֣
וַ יָ ב ֙א ֶא ָ
הוָ֑ה
וְׁ ָק ְׁד ֶּ֖שי בֶ֣ית יְׁ ָ
ֶ ַ֥כ ֶסף וְׁ זָ ָ ֶּ֖הב וְׁ כ ִ ָֽלים׃
ּובין ַב ְׁע ָ ַ֥שא ֶ ָֽמ ֶלְך־יִ ְׁש ָר ֶּ֖אל
ּומ ְׁל ָח ָ֙מה ָהיְׁ ָָ֜תה בֶ֣ין ָא ָָּ֗סא ֛
ִ
יהם׃
ָכל־יְׁ מ ֶ ָֽ
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הּודה
וַ יַ֙ ַעל ַב ְׁע ָ ֤שא ֶ ָֽמ ֶלְך־יִ ְׁש ָראל֙ ַעל־יְׁ ָ ֵ֔
ת־ה ָר ָ ָ֑מה
וַ יִ ֶֶּ֖בן ֶא ָ
ְׁל ִב ְׁל ִָּ֗תי ִּ֚תת יֹצֶ֣א וָ ֵָ֔בא
הּודה׃
ְׁל ָא ָ ֶּ֖סא ֶ ַ֥מ ֶלְך יְׁ ָ ָֽ
וַ יִ ַ ֶ֣קח ָ֠ ָא ָסא
הוה
אֹוצ ֶ֣רֹות בית־יְׁ ָ ָּ֗
ּנֹות ִ ֶ֣רים ׀ ְׁב ְׁ
ל־ה ֙ ֶכ ֶסף וְׁ ַהזָ ָָ֜הב ַ ָֽה ָ
ת־כ ַ
ֶא ָ
רֹות בֶ֣ית ַה ֵֶ֔מ ֶלְך
ֹוצ ֙
ת־א ְׁ
וְׁ ֶא ָֽ
ד־ע ָב ָ ָ֑דיו
ַ ָֽוַֽיִ ְׁתנֶּ֖ם ְׁביַ ֲ
וַ יִ ְׁש ָל ָ֞חם ַה ֶ ֶ֣מ ֶלְך ָא ָָּ֗סא
ן־חזְׁ ֙יֹון ֶ ֶ֣מ ֶלְך ֲא ָ ֵ֔רם
מן ֶב ֶ
ן־ט ְׁב ִר ֤ ֹ
ן־ה ַדד ֶב ַ
ל־ב ָ֠ ֲ
ֶא ֶ
מר׃
ַהי ַֹ֥שב ְׁב ַד ֶ ֶּ֖מ ֶשק לא ָֽ ֹ
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ית ב ִינֶ֣י ּוב ֵֶ֔ינך
ְׁב ִר ֙
ַ֥בין ָא ִ ֶּ֖בי ּובֶ֣ין ָא ִ ָ֑ביך
ִהּנ ֩ה ָש ַ ֙ל ְׁח ִ ָֽתי ְׁלךַ֥ ֙ש ֹ ַח ֙ד ֶכ ֶֶ֣סף וְׁ זָ ֵָ֔הב
ת־ב ְׁע ָ ֶ֣שא ֶ ָֽמ ֶלְך־יִ ְׁש ָר ֵ֔אל
ית ֙ך ֶא ַ
ת־ב ִ ָֽר ְׁ
לְֶ֣ך ָה ָּ֗פ ָרה ֶא ְׁ
וְׁ יַ ֲע ֶלֶּ֖ה מ ָע ָ ָֽלי׃
ל־ה ֶ ֶ֣מ ֶלְך ָא ָָּ֗סא
ן־ה ַ ָ֜דד ֶא ַ
וַ יִ ְׁש ַ֙מע ֶב ֲ
ל־ע ֶ֣רי יִ ְׁש ָר ֵ֔אל
ר־לֹו ַע ָ
ת־ש ֙רי ַה ֲחיָ ִ ֤לים ֲא ֶש ֙
ַוָ֠יִ ְׁש ַלח ֶא ָ
ת־דן
ת־עיֶ֣ ֹון וְׁ ֶא ָ ֵ֔
וַ יַ ְ֙ך ֶא ִ
ית־מ ֲע ָ ָ֑כה
וְׁ ֶּ֖את ָאבֶ֣ל ָֽב ַ
ל־א ֶרץ נַ ְׁפ ָת ִ ָֽלי׃
ל־כנְׁ ֵ֔רֹות ַ ֶּ֖על ָכ ֶ ַ֥
וְׁ א ֙ת ָכ ִ
מ ַע ַב ְׁע ֵָ֔שא
הי ִכ ְׁש ֶ֣ ֹ
ַ ָֽוַֽיְׁ ִ ֙
ת־ה ָר ָ ָ֑מה
וַ יֶ ְׁח ַ ֵּ֕דל ִמ ְׁבנֶּ֖ ֹות ֶא ָ ָֽ
וַ י ֶֶּ֖שב ְׁב ִת ְׁר ָ ָֽצה׃
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הּוד ֙ה
ת־כל־יְׁ ָ
וְׁ ַה ֶ֙מ ֶלְך ָא ָָ֜סא ִה ְׁש ִ ֤מ ַיע ֶא ָ
ֶ֣אין נָ ִֵ֔קי
יה
ת־א ְׁבנ֤י ָ ָֽה ָר ָמ ֙ה וְׁ ֶאת־ע ֵֶ֔צ ָ
וַ יִ ְׁש ָ֞אּו ֶא ַ
ֲא ֶ ַ֥שר ָב ָנֶּ֖ה ַב ְׁע ָ ָ֑שא
ת־ה ִמ ְׁצ ָ ָֽפה׃
ת־ג ַַ֥בע ִבנְׁ יָ ִ ֶּ֖מן וְׁ ֶא ַ
וַ יִ ֶ֤בן ָב ֙ם ַה ֶ ֶ֣מ ֶלְך ָא ֵָ֔סא ֶא ֶ
י־א ָסא וְׁ ָכל־גְׁ ֙ב ָּור ָ֜תֹו
ל־ד ְׁב ָֽר ָ֠ ָ
וְׁ ֶי ֶֶ֣תר ָכ ִ
שר ָב ֵָ֔נה
ים ֲא ֶ ֶ֣
שר ָע ָָּ֗שה וְׁ ֶ ָֽה ָע ִר ֙
ל־א ֶ ֶ֣
וְׁ ָכ ֲ
הּודה
ל־ס ֶפר ִד ְׁב ַ֥רי ַהיָ ִ ֶּ֖מים ְׁל ַמ ְׁלכֶ֣י יְׁ ָ ָ֑
תּובים ַע ֛
א־ה ָמה ְׁכ ִָּ֗
ֲה ָֽל ֹ ֶ֣
ת־רגְׁ ָ ָֽליו׃
ַ ִּ֚רק ְׁלעֶ֣ת זִ ְׁקנָ ֵ֔תֹו ָח ָלֶּ֖ה ֶא ַ
ם־אב ֵָֹ֔תיו
וַ יִ ְׁש ַכ֤ב ָא ָס ֙א ִע ֲ
ם־אב ֵָֹ֔תיו ְׁב ִ ֶּ֖עיר ָדִוֶ֣ד ָא ִ ָ֑ביו
וַ יִ ָקב ֙ר ִע ֲ
הֹוש ָ ַ֥פט ְׁבנֶּ֖ ֹו ַת ְׁח ָ ָֽתיו׃ פ
וַ יִ ְׁמל֛ ְך יְׁ ָ
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וְׁ נָ ָ ֶ֣דב ֶבן־יָ ָר ְׁב ָּ֗ ָעם ָמ ַל ְ֙ך ַעל־יִ ְׁש ָר ֵ֔אל
הּודה
ִב ְׁש ַנֶ֣ת ְׁש ֵַ֔תיִ ם ְׁל ָא ָ ֶּ֖סא ֶ ֶ֣מ ֶלְך יְׁ ָ ָ֑
וַ יִ ְׁמלַ֥ ְך ַעל־יִ ְׁש ָר ֶּ֖אל ְׁשנָ ָ ָֽתיִ ם׃
וַ יַ ַַ֥עש ָה ַ ֶּ֖רע ְׁבעינֶ֣י יְׁ הָוָ֑ה
וַ ֙י ֶל ְ֙ך ְׁב ֶ ֶ֣ד ֶרְך ָא ִֵ֔ביו
אתֹו ֲא ֶ ַ֥שר ֶה ֱח ִ ֶּ֖טיא ֶאת־יִ ְׁש ָר ָֽאל׃
ּ֙ו ְׁב ַח ָט ֵ֔
שכר
ן־א ִחיָ ֙ה ְׁלבֶ֣ית יִ ָש ֵָ֔
וַ יִ ְׁק ֙ש ֹר ָע ָ֜ ָליו ַב ְׁע ָ ֤שא ֶב ֲ
שר ַל ְׁפ ִל ְׁש ִ ָ֑תים
וַ יַ כֶ֣הּו ַב ְׁע ֵָ֔שא ְׁבגִ ְׁב ֶּ֖תֹון ֲא ֶ ֶ֣
וְׁ נָ ָד ֙ב וְׁ ָכל־יִ ְׁש ָר ֵ֔אל ָצ ִ ֶּ֖רים ַ ָֽעל־גִ ְׁב ָֽתֹון׃
הּודה
וַ יְׁ ִמ ֶ֣תהּו ַב ְׁע ֵָ֔שא ִב ְׁש ַנֶ֣ת ָש ֵ֔לש ְׁל ָא ָ ֶּ֖סא ֶ ֶ֣מ ֶלְך יְׁ ָ ָ֑
וַ יִ ְׁמלֶּ֖ ְך ַת ְׁח ָ ָֽתיו׃
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ת־כל־בֶ֣ית יָ ָר ְׁב ֵ֔ ָעם
וַ יְׁ ִ ֶ֣הי ְׁכ ָמ ְׁל ָּ֗כֹו ִה ָכ ֙ה ֶא ָ
ד־ה ְׁש ִמ ָ֑דֹו
א־ה ְׁש ִ ָ֧איר ָכל־נְׁ ָש ָ ֛מה ְׁליָ ָר ְׁב ָ ֶּ֖עם ַע ִ
ָֽל ֹ ִ
שר ִד ֵֶ֔בר
הוה ֲא ֶ ֶ֣
ִכ ְׁד ַ ֶ֣בר יְׁ ָ ֵ֔
ילני׃
ד־ע ְׁב ֶּ֖דֹו ֲא ִחיָ ַ֥ה ַה ִש ִ ָֽ
ְׁביַ ַ
שר ָח ֵָ֔טא
ל־ח ֤ט ֹאות יָ ָר ְׁב ָע ֙ם ֲא ֶ ֶ֣
ַע ַ
וַ ֲא ֶ ַ֥שר ֶה ֱח ִ ֶּ֖טיא ֶאת־יִ ְׁש ָר ָ֑אל
שר ִה ְׁכ ֵ֔ ִעיס
ְׁב ַכ ְׁע ֵּ֕סֹו ֲא ֶ ֶ֣
להי יִ ְׁש ָר ָֽאל׃
הוֶּ֖ה ֱא ַ֥
ֶאת־יְׁ ָ
שר ָע ָ ָ֑שה
ל־א ֶ ֶ֣
וְׁ ֶי ֶ֛תר ִד ְׁב ַ֥רי נָ ָ ֶּ֖דב וְׁ ָכ ֲ
ל־ס ֶפר ִד ְׁב ַ֥רי ַהיָ ִ ֶּ֖מים ְׁל ַמ ְׁל ַ֥כי יִ ְׁש ָר ָֽאל׃
תּובים ַע ֛
א־הם ְׁכ ִָּ֗
ֲהל ֹ ֶ֣
ּובין ַב ְׁע ָ ַ֥שא ֶ ָֽמ ֶלְך־יִ ְׁש ָר ֶּ֖אל
ּומ ְׁל ָח ָ֙מה ָהיְׁ ָָ֜תה בֶ֣ין ָא ָָּ֗סא ֛
ִ
יהם׃ פ
ָכל־יְׁ מ ֶ ָֽ

1 Kings 15

Page 10

הּודה
ִב ְׁש ַנֶ֣ת ָש ֵ֔לש ְׁל ָא ָ ֶּ֖סא ֶ ֶ֣מ ֶלְך יְׁ ָ ָ֑
ל־כל־יִ ְׁש ָראל֙ ְׁב ִת ְׁר ֵָ֔צה
ן־א ִחיָ ֤ה ַע ָ
ָ֠ ָמ ַלְך ַב ְׁע ָ֙שא ֶב ֲ
ֶע ְׁש ִ ַ֥רים וְׁ ַא ְׁר ַ ֶּ֖בע ָש ָנָֽה׃
הוָ֑ה
וַ יַ ַַ֥עש ָה ַ ֶּ֖רע ְׁבעינֶ֣י יְׁ ָ
וַ ֙י ֶל ְ֙ך ְׁב ֶ ֶ֣ד ֶרְך יָ ָר ְׁב ֵ֔ ָעם
אתֹו ֲא ֶ ַ֥שר ֶה ֱח ִ ֶּ֖טיא ֶאת־יִ ְׁש ָר ָֽאל׃ ס
ּ֙ו ְׁב ַח ָט ֵ֔

