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פרק יג
יְׁהּודה
ן־א ַחזְׁ ָׁיָ֖הּו ֶ ֶ֣מ ֶלְך ָׁ ָ֑
יֹואש ֶב ֲ
ֹלש ָׁש ָָׁ֔נה ְׁל ָׁ ָ֥
ִּב ְׁשנַַ֙ ת ֶע ְׁש ִּ ִ֤רים וְׁ ָׁש ַ֙
הֹוא ַָׁ֙חז ֶבן־יֵ ִ֤הּוא ַעל־יִּ ְׁש ָׁר ֵאלַ֙ ְׁב ֶ֣ש ְׁמ ָ֔רֹון
ָ֠ ָׁמ ַלְך יְׁ ָׁ
ְׁש ַ ָ֥בע ֶע ְׁש ֵ ָ֖רה ָׁש ָׁנָֽה׃
הוָ֑ה
וַ יַ ַָ֥עש ָׁה ַ ָ֖רע ְׁב ֵע ֵינֶ֣י יְׁ ָׁ
ַוָ֠יֵ ֶלְך ַא ַַ֙חר ַח ֹּ֜טאת יָׁ ָׁר ְׁב ָׁ ָ֧עם ֶבן־נְׁ ָׁ ָ֛בט
ר־ה ֱח ִּ ָ֥טיא ֶאת־יִּ ְׁש ָׁר ֵ ָ֖אל
ֲא ֶש ֶ
א־סר ִּמ ֶ ָֽמנָׁ ה׃
ל ָׁ ָ֥
הוָ֖ה ְׁביִּ ְׁש ָׁר ֵ ָ֑אל
ר־אף יְׁ ָׁ
וַ יִּ ַָֽח ַ ָ֥
ַ ָֽוַֽיִּ ְׁת ֵֵ֞נם
ְך־א ָׁ ָ֗רם
ְׁב ַיֶ֣ד ׀ ֲחזָׁ ֵ ֶ֣אל ֶ ָֽמ ֶל ֲ
ן־חזָׁ ֵ ָ֖אל
ן־ה ַ ָ֥דד ֶב ֲ
ּוב ַיָ֛ד ֶב ֲ
ְׁ
ל־היָׁ ִּ ָֽמים׃
ָׁכ ַ
הוָ֑ה
ת־פ ֵנֶ֣י יְׁ ָׁ
הֹוא ָׁ ָ֖חז ֶא ְׁ
וַ יְׁ ַ ָ֥חל יְׁ ָׁ
הוה
וַ יִּ ְׁש ַ ִ֤מע ֵא ָׁל ַ֙יו יְׁ ָׁ ָ֔
ת־ל ֶַ֣חץ יִּ ְׁש ָׁר ֵָ֔אל
ִּ ִ֤כי ָׁר ָׁא ַ֙ה ֶא ַ
י־ל ַ ָ֥חץ א ָׁ ָ֖תם ֶ ָ֥מ ֶלְך ֲא ָׁ ָֽרם׃
ִּ ָֽכ ָׁ
מֹוש ַיע
ִָּ֔
הוִ֤ה ְׁליִּ ְׁש ָׁר ֵאלַ֙
וַ יִּ ֵַ֙תן יְׁ ָׁ

2 Kings 13

Page 2

ד־א ָׁ ָ֑רם
וַ יֵ ְֶׁ֣צ ָ֔אּו ִּמ ַ ָ֖ת ַחת יַ ֲ
יהם
וַ יֵ ְׁש ָ֧בּו ְׁב ֵנָֽי־יִּ ְׁש ָׁר ֵ ָ֛אל ְׁב ָׁא ֳה ֵל ֶ ָ֖
ִּכ ְׁת ָ֥מֹול ִּש ְׁל ָֽשֹום׃
א־סרּו ֵמ ַח ָ֧טאות ֵבית־יָׁ ָׁר ְׁב ָׁ ָ֛עם
ָ֠ ַאְך ָֽל ָֹּׁ֜
ר־ה ֱח ִּ ָ֥טיא ֶאת־יִּ ְׁש ָׁר ֵ ָ֖אל
ֲא ֶש ֶ
ָׁבֶּ֣ה ָׁה ָׁלְָ֑ך
וְׁ גַ ַ֙ם ָׁה ֲא ֵש ָׁ ָ֔רה ָׁע ְׁמ ָׁ ָ֖דה ְׁבש ְׁמ ָֽרֹון׃
יהֹוא ָֹּׁ֜חז ָ֗ ָׁעם
ִּ ֶ֣כי ל ֩א ִּה ְׁש ִַּ֙איר ִּל ָׁ
ים
ם־ח ִּמ ִּ ִ֤שים ָׁ ָֽפ ָׁר ִּש ַ֙
ִּ ֶ֣כי ִּא ֲ
וַ ֲע ָׁ ֶ֣ש ָׁרה ֶ ָ֔ר ֶכב וַ ֲע ֶ ָ֥ש ֶרת ֲא ָׁל ִּ ָ֖פים ַרגְׁ ִּ ָ֑לי
ִּ ִ֤כי ִּא ְׁב ָׁד ַ֙ם ֶ ֶ֣מ ֶלְך ֲא ָׁ ָ֔רם
וַ יְׁ ִּש ֵ ָ֥מם ֶ ָֽכ ָׁע ָׁ ָ֖פר ָׁל ָֽדש׃
בּור ָ֑תֹו
ל־א ֶ ָ֥שר ָׁע ָׁ ָ֖שה ּוגְׁ ָׁ
הֹוא ָׁ ָ֛חז וְׁ ָׁכ ֲ
וְׁ יֶַ֙ ֶתר ִּד ְׁב ֵ ָ֧רי יְׁ ָׁ
ל־ס ֶפר ִּד ְׁב ֵ ָ֥רי ַהיָׁ ִּ ָ֖מים ְׁל ַמ ְׁל ֵ ָ֥כי יִּ ְׁש ָׁר ֵ ָֽאל׃
תּובים ַע ֵ ָ֛
לֹוא־הם ְׁכ ִָּ֗
ֵ ֶ֣
ֲה
ם־אב ָָׁ֔תיו
ֹוא ָׁח ַ֙ז ִּע ֲ
וַ יִּ ְׁש ַכִ֤ב יְׁ ָֽה ָׁ
ַ ָֽוַֽיִּ ְׁק ְׁב ָ֖רהּו ְׁבש ְׁמ ָ֑רֹון
יֹואש ְׁבנָ֖ ֹו ַת ְׁח ָׁ ָֽתיו׃ פ
וַ יִּ ְׁמֹלָ֛ ְך ָׁ ָ֥
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הּודה
יֹואש ֶ ֶ֣מ ֶלְך יְׁ ָׁ ָ֑
ֹלשים וָׁ ֶַ֙ש ַב ַ֙ע ָׁש ָָׁ֔נה ְׁל ָׁ ָ֖
ִּב ְׁשנַַ֙ ת ְׁש ִּ ִ֤
ן־יְׁהֹוא ָׁ ִ֤חז ַעל־יִּ ְׁש ָׁר ֵאלַ֙ ְׁב ֶ֣ש ְׁמ ָ֔רֹון
ָׁ
הֹואש ֶב
ָ֠ ָׁמ ַלְך יְׁ ַָׁ֙
ֵ ָ֥שש ֶע ְׁש ֵ ָ֖רה ָׁש ָׁנָֽה׃
הוָ֑ה
וַ יַ ֲָֽע ֶ ָ֥שה ָׁה ַ ָ֖רע ְׁב ֵע ֵינֶ֣י יְׁ ָׁ
ל־ח ֵ֞טאות יָׁ ָׁר ְׁב ָׁ ָ֧עם ֶבן־נְׁ ָׁ ָ֛בט
ֶ֣לא ָָׁ֗סר ִּמ ָׁכ ַ
ר־ה ֱח ִּ ָ֥טיא ֶאת־יִּ ְׁש ָׁר ֵ ָ֖אל
ֲא ֶש ֶ
ָׁ ָ֥בּה ָׁה ָׁ ָֽלְך׃
שר ָׁע ָָׁ֔שה ּוגְׁ ֶ֣ב ָּׁור ָ֔תֹו
ל־א ֶ ֶ֣
יֹוא ַ֙ש וְׁ ָׁכ ֲ
וְׁ יֶַ֙ ֶתר ִּד ְׁב ֵ ִ֤רי ָׁ
הּודה
שר נִּ ְׁל ַָ֔חם ִּ ָ֖עם ֲא ַמ ְׁצ ָׁיֶ֣ה ֶ ָֽמ ֶלְך־יְׁ ָׁ ָ֑
ֲא ֶ ֶ֣
ל־ס ֶפר ִּד ְׁב ֵ ָ֥רי ַהיָׁ ִּ ָ֖מים ְׁל ַמ ְׁל ֵ ָ֥כי יִּ ְׁש ָׁר ֵ ָֽאל׃
תּובים ַע ֵ ָ֛
ֹוא־הם ְׁכ ִָּ֗
ֲה ָֽל ֵ ֶ֣
ם־אב ָָׁ֔תיו
יֹוא ַ֙ש ִּע ֲ
וַ יִּ ְׁש ַכִ֤ב ָׁ
ל־כ ְׁס ָ֑אֹו
וְׁ יָׁ ָׁר ְׁב ָׁ ָ֖עם יָׁ ַ ֶ֣שב ַע ִּ
יֹוא ַ֙ש ְׁב ֶ֣ש ְׁמ ָ֔רֹון ִּ ָ֖עם ַמ ְׁל ֵ ָ֥כי יִּ ְׁש ָׁר ֵ ָֽאל׃ פ
וַ יִּ ָׁק ֵ ִ֤בר ָׁ
ת־ח ְׁליָ֔ ֹו ֲא ֶ ָ֥שר יָׁ ָ֖מּות ָ֑בֹו
יש ַ֙ע ָׁח ָׁלֶ֣ה ֶא ָׁ
ֶו ֱָֽא ִּל ָׁ
יֹואש ֶ ָֽמ ֶלְך־יִּ ְׁש ָׁר ֵָ֗אל
וַ יֵַ֙ ֶרד ֵא ֹּ֜ ָׁליו ָׁ ֶ֣
ל־פנָׁ ַ֙יו
וַ יֵ ְִׁ֤בךְׁ ַע ָׁ
אמר
וַ י ַָ֔
ָׁא ִּ ֶ֣בי ׀ ָׁא ִָּ֔בי
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ּופ ָׁר ָׁ ָֽשיו׃
ֶ ָ֥ר ֶכב יִּ ְׁש ָׁר ֵ ָ֖אל ָׁ
ישע
אמר ַ֙לֹו ֱא ִּל ָָׁ֔
וַ ִ֤י ֶ
ַ ָ֖קח ֶ ֶ֣ק ֶשת וְׁ ִּח ִּ ָ֑צים
וַ יִּ ַ ָ֥קח ֵא ָׁלָ֖יו ֶ ָ֥ק ֶשת וְׁ ִּח ִּ ָֽצים׃
אמר ׀ ְׁל ֶ ֶ֣מ ֶלְך יִּ ְׁש ָׁר ֵָ֗אל
וַ ֶ֣י ֶ
ל־ה ֶ ָ֔ק ֶשת
ַה ְׁר ֵכִ֤ב ָׁי ְַָֽֽׁד ַ֙ך ַע ַ
וַ יַ ְׁר ֵכָ֖ב יָׁ ָ֑דֹו
ישע יָׁ ָׁ ָ֖דיו ַעל־יְׁ ֵ ָ֥די ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
וַ יָׁ ֶָ֧שם ֱא ִּל ָׁ ָ֛
אמר
וַ ָ֗י ֶ

ְׁפ ַ ָ֧תח ַה ַחלָ֛ ֹון ֵ ָ֖ק ְׁד ָׁמה

וַ יִּ ְׁפ ָׁ ָ֑תח
ישע
אמר ֱא ִּל ָׁ ִ֤
וַ ִ֤י ֶ

יְׁ ֵר ַ֙ה

וַ יָ֔ ֹור

אמר
וַ ָ֗י ֶ
שּועֶ֣ה ַ ָֽב ֲא ָׁ ָ֔רם
שּועה ַ ָֽליהוָׁ ַ֙ה וְׁ ֵ ֶ֣חץ ְׁת ָׁ
ץ־ת ָׁ ִ֤
ֵח ְׁ
ד־כ ֵ ָֽלה׃
ת־א ָׁ ָ֛רם ַב ֲא ֵ ָ֖פק ַע ַ
ית ֶא ֲ
וְׁ ִּה ִּכ ָׁ ָ֧
אמר
וַ ָ֛י ֶ
וַ יִּ ָׁ ָ֑קח
אמר ְׁל ֶ ָֽמ ֶלְך־יִּ ְׁש ָׁר ֵאלַ֙
וַ ִ֤י ֶ
ְך־א ְׁר ָׁצה
ַה ַָ֔

ַ ָ֥קח ַה ִּח ִּ ָ֖צים
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ֹלש־פ ָׁע ִּ ָ֖מים
ְׁ
וַ יַ ְַָֽ֥ך ָׁ ָֽש
ַ ָֽוַֽיַ ֲע ָֽמד׃
ֹלהים
וַ יִּ ְׁק ַ֙צף ָׁע ֹּ֜ ָׁליו ִּ ֶ֣איש ָׁה ֱא ִָּ֗
אמ ַ֙ר
ַ֙ ַוי ֶ
אֹו־ש ַ֙ש ְׁפ ָׁע ִָּ֔מים
ֵ
ְׁל ַה ַ֙כֹות ָׁח ֵ ִ֤מש
ד־כ ֵלָ֑ה
ת־א ָׁ ָ֖רם ַע ַ
ית ֶא ֲ
ָׁ ָ֛אז ִּה ִּ ָ֥כ ָׁ
ת־א ָׁ ָֽרם׃ ס
וְׁ ַע ָָּׁ֕תה ָׁשֹלָ֥ ש ְׁפ ָׁע ִּ ָ֖מים ַת ֶ ָ֥כה ֶא ֲ
ישע
וַ יָׁ ָָׁ֥מת ֱא ִּל ָׁ ָ֖
ַוַָֽֽיִּ ְׁק ְׁב ָ֑רהּו
מֹואב יָׁ ָ֥באּו ָׁב ָׁ ָ֖א ֶרץ ָׁ ָ֥בא ָׁש ָׁנָֽה׃
דּודי ָׁ ָ֛
ּוגְׁ ֵ ָ֥
וַ יְׁ ִֵּ֞הי ֵ ֶ֣הם ׀ ק ְׁב ִּ ֶ֣רים ִָּ֗איש
ת־הגְׁ ָ֔דּוד
וְׁ ִּהנֵ ַ֙ה ָׁר ֶ֣אּו ֶ ָֽא ַ
ישע
ת־ה ִּ ָ֖איש ְׁב ֶ ְֶּ֣ק ֶבר ֱא ִּל ָׁ ָ֑
וַ יַ ְׁש ִּ ָ֥ליכּו ֶא ָׁ
ישע
יש ְׁב ַע ְׁצ ֶ֣מֹות ֱא ִּל ָָׁ֔
וַ ֵֹּ֜י ֶלְך וַ יִּ ַגִ֤ע ָׁה ִּא ַ֙
וַ יְׁ ִּ ָ֖חי
ל־רגְׁ ָׁ ָֽליו׃ פ
וַ יָׁ ַָֽ֥ ָׁקם ַע ַ
ַו ֲָֽחזָׁ ֵאלַ֙ ֶ ֶ֣מ ֶלְך ֲא ָׁ ָ֔רם ָׁל ַ ָ֖חץ ֶאת־יִּ ְׁש ָׁר ֵ ָ֑אל
הֹוא ָׁ ָֽחז׃
ָ֖כל יְׁ ֵ ָ֥מי יְׁ ָׁ
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הוה א ָׁ ִ֤תם
וַ יָׁ ָׁחן֩ יְׁ ַ֙ ָׁ
ַ ָֽוַֽיְׁ ַר ֲח ֵמ ַ֙ם
ת־א ְׁב ָׁר ָׁ ָ֖הם יִּ ְׁצ ָׁ ֶ֣חק וְׁ ַי ֲָֽע ָ֑קב
יתֹו ֶא ַ
יהם ְׁל ַ ֶ֣מ ַען ְׁב ִּר ָ֔
וַ יִּ ֶֶ֣פן ֲא ֵל ֶָ֔
יתם
וְׁ ִ֤לא ָׁא ָׁב ַ֙ה ַה ְׁש ִּח ָָׁ֔
ד־ע ָׁתה׃
ל־פ ָׁנָ֖יו ַע ָׁ ָֽ
יכם ֵ ָֽמ ַע ָׁ
א־ה ְׁש ִּל ָׁ ָ֥
וְׁ ָֽל ִּ
ְך־א ָׁ ָ֑רם
וַ יָׁ ָָׁ֖מת ֲחזָׁ ֵ ֶ֣אל ֶ ָֽמ ֶל ֲ
ן־ה ַ ָ֥דד ְׁבנָ֖ ֹו ַת ְׁח ָׁ ָֽתיו׃
וַ יִּ ְׁמֹלָ֛ ְך ֶב ֲ
ן־יְׁהֹוא ָָׁ֗חז
ָׁ
הֹואש ֶב
וַ ָֹּׁ֜י ָׁשב יְׁ ָׁ ֶ֣
ן־חזָׁ ֵָ֔אל
ן־ה ַ ֶ֣דד ֶב ֲ
ים ִּמיַ ַ֙ד ֶב ֲ
ת־ה ָׁע ִּר ַ֙
וַ יִּ ַ ִ֤קח ֶא ֶ ָֽ
יְׁהֹוא ָׁ ָ֥חז ָׁא ִּ ָ֖ביו ַב ִּמ ְׁל ָׁח ָׁ ָ֑מה
ָׁ
שר ָׁל ַ ָ֗קח ִּמיַ ָ֛ד
ֲא ֶ ֶ֣
יֹואש
ים ִּה ָׁכֶ֣הּו ָָׁ֔
ָׁשֹלִ֤ ש ְׁפ ָׁע ִּמ ַ֙
ת־ע ֵ ָ֥רי יִּ ְׁש ָׁר ֵ ָֽאל׃ פ
וַ יָׁ ֶָ֖שב ֶא ָׁ

