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פרק ג
ן־א ְח ָָ֗אב ָמ ַלְַ֤ך ַעל־יִ ְש ָר ֵאל֙ ְב ָ֣ש ְמ ֔רֹון
יהֹורם ֶּב ַ
וִ ָ ָ֣
הּודה
יהֹוש ָ ָ֖פט ֶּ ָ֣מ ֶּלְך יְ ָ ָ֑
ִב ְשנַ ֙ת ְשמ ֶּנָ֣ה ֶּע ְש ֵ ֔רה ִל ָ
ים־ע ְש ֵ ֵ֥רה ָש ָנָֽה׃
וַ יִ ְמלָ֖ ְך ְש ֵת ֶּ
הוה
וַ יַ ֲע ֶּ ַ֤שה ָה ַר ֙ע ְב ֵע ֵינָ֣י יְ ָ ֔
ּוכ ִא ָ֑מֹו
ַ ַ֕רק ֵ֥לא ְכ ָא ִ ָ֖ביו ְ
ת־מ ְצ ַ ָ֣בת ַה ַ֔ב ַעל
וַ יָ֙ ַס ֙ר ֶּא ַ
ֲא ֶּ ֵ֥שר ָע ָ ָ֖שה ָא ִ ָֽביו׃
ַ ַ֠רק ְב ַח ֹּ֞טאות יָ ָר ְב ָ ָ֧עם ֶּ ָֽבן־נְ ָ ָ֛בט
ר־ה ֱח ִ ֵ֥טיא ֶּאת־יִ ְש ָר ֵ ָ֖אל ָד ֵ ָ֑בק
ֲא ֶּש ֶּ
א־סר ִמ ֶּ ָֽמנָ ה׃ ס
ל ָ ָ֖
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ְך־מֹואב ָה ָיָ֣ה נ ֵ ָ֑קד
ָ ָ֖
ישע ֶּ ָֽמ ֶּל
ּומ ַ ֵ֥
ֵ
וְ ֵה ִ ַ֤שיב ְל ֶּ ָֽמ ֶּלְך־יִ ְש ָר ֵאל֙
ה־א ֶּלף ָכ ִ ֔רים
ֵמ ָא ֶּ ָ֣
ילים ָ ָֽצ ֶּמר׃
ּומ ָאה ֶּ ָ֖א ֶּלף ֵא ִ ֵ֥
ֵ ֵ֥
וַ יְ ִ ָ֖הי ְכ ָ֣מֹות ַא ְח ָ ָ֑אב
ְך־מֹואב ְב ֶּ ֵ֥מ ֶּלְך יִ ְש ָר ֵ ָֽאל׃
ָ ָ֖
וַ יִ ְפ ַ ֵ֥שע ֶּ ָֽמ ֶּל
הֹורם ַביֵ֥ ֹום ַה ָ֖הּוא ִמש ְמ ָ֑רֹון
וַ יֵ ֵֹּ֞צא ַה ֶּ ָ֧מ ֶּלְך יְ ָ ָ֛
ת־כל־יִ ְש ָר ֵ ָֽאל׃
וַ יִ ְפ ָ֖קד ֶּא ָ
אמר
הּודה ֵל ָ֗
הֹוש ֙ ָפט ֶּ ָֽמ ֶּלְך־יְ ָ ָ֜
וַ ֵֵּ֡י ֶּלְך וַ יִ ְש ַל ֩ח ֶּאל־יְ ָ
מֹוא ֙ב ָפ ַ ָ֣שע ִ֔בי
ֶּ ַ֤מ ֶּלְך ָ
ל־מֹואב ַל ִמ ְל ָח ָ ָ֑מה
ָ ָ֖
ֲה ֵת ֵ ֵ֥לְך ִא ִ ָ֛תי ֶּא
אמר
וַ ָ֣י ֶּ
ֶּא ֱע ֔ ֶּלה
ָכ ָ֧מֹונִ י ָכ ָ֛מֹוך

ְכ ַע ִ ֵ֥מי ְכ ַע ֶּ ָ֖מך

סּוסיך׃
סּוסי ְכ ֶּ ָֽ
ְכ ַ ֵ֥
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אמר
וַ ַ֕י ֶּ
י־זֵ֥ה ַה ֶּ ָ֖ד ֶּרְך נַ ֲע ֶּלָ֑ה
ֵא ֶּ
אמר
וַ ַ֕י ֶּ
ֶּ ָ֖ד ֶּרְך ִמ ְד ַ ֵ֥בר ֱא ָֽדֹום׃
ּומ ֶּלְך ֱא ֔דֹום
הּוד ֙ה ֶּ ָ֣
ּומ ֶּלך־יְ ָ
וַ יֵ ֶּלְך֩ ֶּ֙מ ֶּלְך יִ ְש ָר ֵ ַ֤אל ֶּ ָֽ
וַ יָ ַ֕סבּו ֶּ ָ֖ד ֶּרְך ִש ְב ַעָ֣ת יָ ִ ָ֑מים
א־ה ה ַ ָ֧מיִ ם
וְ ל ָ יָ֙
ַ ָֽל ַמ ֲח ֶּנָ֛ה
יהם׃
וְ ַל ְב ֵה ָ ָ֖מה ֲא ֶּ ֵ֥שר ְב ַרגְ ֵל ֶּ ָֽ
אמר ֶּ ָ֣מ ֶּלְך יִ ְש ָר ֵ ָ֑אל
וַ ָ֖י ֶּ
ֲא ַָ֕הּה
הוה ִל ְש ֙ל ֶּש ֙ת ַה ְמ ָל ִ ָ֣כים ָה ֵ֔א ֶּלה
י־ק ָ ָ֣רא יְ ָ ָ֗
ִ ָֽכ ָ
ד־מֹואב׃
ָ ָֽ
אֹותם ְביַ
ָל ֵ ֵ֥תת ָ ָ֖
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הֹוש ָ֗ ָפט
אמר יְ ָ
וַ ָ֣י ֶּ
יהוה
יא ַ ָֽל ָ ֔
ַה ֵ֙אין ַ֤פה נָ ִב ֙
אֹותֹו
הוָ֖ה ֵמ ָ֑
וְ נִ ְד ְר ָ ֵ֥שה ֶּאת־יְ ָ
אמר
ַוַ֠יַ ַען ֶּא ָֹּ֞חד ֵמ ַע ְב ֵ ַ֤די ֶּ ָֽמ ֶּלְך־יִ ְש ָר ֵאל֙ וַ ֔י ֶּ
ן־ש ֔ ָפט
ישע ֶּב ָ
ֹּ֚פה ֱא ִל ָ ָ֣
ר־י ֵַ֥צק ַ ָ֖מיִ ם ַעל־יְ ֵ ֵ֥די ֵא ִליָ ָֽהּו׃
ֲא ֶּש ָ
ֹוש ֔ ָפט
אמ ֙ר יְ ָ֣ה ָ
֙ ַוי ֶּ
הוָ֑ה
אֹותֹו ְד ַבר־יְ ָ
ֵיֵ֥ש ָ֖
ּומ ֶּלְך ֱא ָֽדֹום׃
יהֹוש ָ ָ֖פט ֶּ ֵ֥
ָ
וַ יֵ ְר ָ֣דּו ֵא ָ֗ ָליו ֶּ ָ֧מ ֶּלְך יִ ְש ָר ֵ ָ֛אל וִ
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ל־מ ֶּלְך יִ ְש ָר ֵאל֙
ישע ֶּא ֶּ ַ֤
אמר ֱא ִל ָָ֜
וַ ֙י ֶּ
ה־לי וָ ֔ ָלְך
ַמ ִ ָ֣
יאי ִא ֶּ ָ֑מך
יאי ָא ִ֔ביך וְ ֶּאל־נְ ִב ֵ ָ֖
ֵ ֹּ֚לְך ֶּאל־נְ ִב ֵ ָ֣
אמר ֙לֹו ֶּ ָ֣מ ֶּלְך יִ ְש ָר ֵ֔אל
וַ ַ֤י ֶּ
י־ק ָ ַ֤רא יְ הוָ ֙ה ִל ְש ֙ל ֶּש ֙ת ַה ְמ ָל ִ ָ֣כים ָה ֵ֔א ֶּלה
ַָ֗אל ִ ָֽכ ָ
ד־מֹואב׃
ָ ָֽ
אֹותם ְביַ
ָל ֵ ֵ֥תת ָ ָ֖
ישע
אמר ֱא ִל ָָ֗
וַ ָ֣י ֶּ
שר ָע ַ ָ֣מ ְד ִתי ְל ָפ ָ֔ניו
אֹות ֲא ֶּ ָ֣
הוַ֤ה ְצ ָב ֙
ַחי־יְ ָ
הּודה ֲא ִנָ֣י נ ֵ ָ֑שא
הֹוש ָ ֵ֥פט ֶּ ָֽמ ֶּלְך־יְ ָ ָ֖
לּולָ֛י ְפ ֵנָ֛י יְ ָ
ִָ֗כי ֵ
ם־א ְר ֶּ ָֽאךָ ׃
ם־א ִ ֵ֥ביט ֵא ֶּלָ֖יך וְ ִא ֶּ
ִא ַ
חּו־לי ְמנַ ֵ ָ֑גֵּ֑ן
וְ ַע ָ ָ֖תה ְק ִ ָ֣
וְ ָהיָ ֙ה ְכנַ ֵ ָ֣גֵּ֑ן ַ ָֽה ְמנַ ֔ ֵגן
הוָֽה׃
וַ ְת ִ ֵ֥הי ָע ָלָ֖יו יַ ד־יְ ָ
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אמר
וַ ַ֕י ֶּ
הוָ֑ה
ָ֖כה ָא ַ ָ֣מר יְ ָ
ָע ָ֛שה ַה ַנ ֵַ֥חל ַה ֶּזָ֖ה גֵ ִ ֵ֥בים ׀ גֵ ִ ָֽבים׃
הוה
י־כה ׀ ָא ַ ָ֣מר יְ ָ ָ֗
ִ ָֽכ ָ֣
א־ת ְר ָ֣אּו ֔ ֶּג ֶּשם
ּוח וְ ָֽל ִ
א־ת ְר ֵ֥אּו ֙ר ַ ֙
ָֽל ִ
וְ ַה ַנ ֵַ֥חל ַה ָ֖הּוא יִ ָ ָ֣מ ֵלא ָ ָ֑מיִ ם
יתם
ּוש ִת ֶּ ָ֛
ְ
ּומ ְקנֵ ֶּיכָ֖ם
ַא ֶּ ֵ֥תם ִ
ּוָֽ ְב ֶּה ְמ ְת ֶּ ָֽכם׃
יְהוָ֑ה
וְ נָ ַ ֵָ֥קל ָ֖זאת ְב ֵע ֵינָ֣י ָ
ת־מֹואב ְביֶּ ְד ֶּ ָֽכם׃
ָ ָ֖
וְ נָ ַ ֵ֥תן ֶּא
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ל־עיר ִמ ְב ָצ ֙ר
יתם ָכ ִ ַ֤
וְ ִה ִכ ֶֹּּ֞
ל־עיר ִמ ְב ֔חֹור
וְ ָכ ִ ָ֣
טֹוב ַת ֔ ִפילּו
ל־עץ ֙
וְ ָכ ֵ ֵ֥
י־מיִ ם ִת ְס ָ֑תמּו
ל־מ ְעיְ נֵ ַ ָ֖
וְ ָכ ַ
טֹובה ַת ְכ ִ ָ֖אבּו ָב ֲא ָב ִ ָֽנים׃
וְ כל֙ ַה ֶּח ְל ָ ָָ֣קה ַה ָ֔
וַ יְ ִ ַ֤הי ַב ֙ב ֶּק ֙ר ַכ ֲעלָ֣ ֹות ַה ִמנְ ָ֔חה
ה־מיִ ם ָב ִ ָ֖אים ִמ ֶּ ָ֣ד ֶּרְך ֱא ָ֑דֹום
וְ ִהנֵ ַ ֵ֥
ת־ה ָ ָֽמיִ ם׃
וַ ִת ָמ ֵ ֵ֥לא ָה ָ ָ֖א ֶּרץ ֶּא ַ
ל־מֹוא ֙ב ָ ָֽש ְמ ֔עּו
ָ
וְ ָכ
י־עלֵ֥ ּו ַה ְמ ָל ִ ָ֖כים ְל ִה ָל ֶָּ֣חם ָ ָ֑בם
ִ ָֽכ ָ
וַ יִ ָצ ֲע ָ֗קּו
ִמ ֙כל ח ֵגַ֤ר ֲחג ָר ֙ה וָ ַ֔מ ְע ָלה
ל־הגְ ָֽבּול׃
וַ יַ ַע ְמ ָ֖דּו ַ ָֽע ַ
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וַ יַ ְש ִ ָ֣כימּו ַב ֔ב ֶּקר
ל־ה ָ ָ֑מיִ ם
וְ ַה ֶּ ָ֖ש ֶּמש זָ ְר ָ ָ֣חה ַע ַ
ת־ה ַ ָ֖מיִ ם ֲא ֻד ִ ֵ֥מים ַכ ָ ָֽדם׃
מֹואב ִמ ֶּ ָ֛נֵּ֑גֶּ ד ֶּא ַ
וַ יִ ְר ֙אּו ָ ֵ֥
רּו
אמ ֙
וַ ָֽי ְ
ָ ָ֣דם ֶּ֔זה
בּו ַה ְמ ָל ִ֔כים
ָה ֳח ֵ ַ֤רב ֶּנ ֶָּֽח ְר ֙
ת־ר ֵעָ֑הּו
וַ יַ ָ֖כּו ִ ָ֣איש ֶּא ֵ
מֹואב׃
וְ ַע ָ ֵ֥תה ַל ָש ָלָ֖ל ָ ָֽ
ל־מ ֲח ֵנָ֣ה יִ ְש ָר ֵאל
אּו ֶּא ַ
וַ יָ ב ּ֮
וַ יָ ֻ ַָ֤קמּו יִ ְש ָר ֵאל֙
ת־מֹואב
ָ֔
וַ יַ ָ֣כּו ֶּא
יהם
וַ יָ ֻנָ֖סּו ִמ ְפנֵ ֶּ ָ֑
ת־מֹואב׃
ָ ָֽ
כּו־בּה וְ ַה ָ֖כֹות ֶּא
וַ יַ ָ֔
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וְ ֶּה ָע ִ ָ֣רים יַ ֲה ֵּ֡רסּו
ּוה
ּומ ְל ָ֗א ָ
יש־א ְבנָ֜ ֹו ִ
ַ
ֹובה יַ ְש ִ ֙ליכּו ִא
ל־ח ְל ָ ָָ֣קה ַ֠ט ָ
וְ ָכ ֶּ
מּו
ן־מיִ ם יִ ְס ֙ת ֙
ל־מ ְעיַ ַ ַ֤
וְ ָכ ַ
ץ־טֹוב יַ ֔ ִפילּו
ל־ע ָ֣
וְ ָכ ֵ ָֽ
ָ֛יה ַב ִ ָ֖קיר ֲח ָ ָ֑ר ֶּשת
ד־ה ְש ִ ָ֧איר ֲא ָב ֶּנ ָ
ַע ִ
ּוה׃
וַ יָ ֵ֥סבּו ַה ַק ָל ִ ָ֖עים וַ יַ ָֽכ ָ
י־ח ַ ֵ֥זק ִמ ֶּ ָ֖מנּו ַה ִמ ְל ָח ָ ָ֑מה
מֹואב ִ ָֽכ ָ
וַ יַ ְר ֙א ֶּ ָ֣מ ֶּלְך ָ֔
ע־מ ֙אֹות ִָ֜איש ָ֣ש ֵ ָֽלף ֶָּ֗ח ֶּרב
וַ יִ ַ ָ֣קח ַ֠אֹותֹו ְש ַב ֵ
ל־מ ֶּלְך ֱא ָ֖דֹום
ְל ַה ְב ִ ָָ֛ק ַיע ֶּא ֶּ ֵ֥
וְ ֵ֥לא יָ ָֽכלּו׃
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ת־ב ֙נֹו ַה ְב ָ֜כֹור
וַ יִ ַק ֩ח ֶּא ְ
ֲא ֶּשר־יִ ְמלָ֣ ְך ַת ְח ָָ֗תיו
ל־הח ָ֔מה
וַ יַ ֲע ֵלַ֤הּו ע ָל ֙ה ַע ַ ָ֣
וַ יְ ִ ֵ֥הי ֶּק ֶּצף־גָ ָ֖דֹול ַעל־יִ ְש ָר ֵ ָ֑אל
עּו ֵ ָֽמ ָע ֔ ָליו
וַ יִ ְס ֙
וַ יָ ֻ ָ֖שבּו ָל ָ ָֽא ֶּרץ׃ פ

