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פרק יד
ן־יֹוא ָ ָ֖חז ֶּ ַ֣מ ֶּלְך יִּ ְׁש ָר ֵ֑אל
יֹואש ֶּב ָ
ִּב ְׁשנַ֣ת ְׁש ַּ֔תיִּ ם ְׁל ָ ָ֥
הּודה׃
ן־יֹואש ֶּ ָ֥מ ֶּלְך יְׁ ָ ָֽ
ָמלְַ֛ך ֲאמ ְׁצ ָיָ֥הּו ֶּב ָ ָ֖
ן־ע ְׁש ִּ ִ֙רים וְׁ ָח ֵ֤מש ָשנָ ִ֙ה ָה ָיַ֣ה ְׁב ָמ ְׁל ַּ֔כֹו
ֶּב ֶּ
ירּוש ָלֵ֑ם
וְׁ ֶּע ְׁש ִּ ֵ֤רים ִ֙ ָותש ִ֙ע ָש ַָּ֔נה ָמלְָ֖ך ִּב ָ
רּוש ָ ָֽלם׃
שם ִּא ַּ֔מֹו יְׁ ָֽהֹוע ָ ָ֖דן ִּמן־יְׁ ָ
וְׁ ַ֣
הוה
ויֵ֤עש היָ ָש ִ֙ר ְׁבעינַ֣י יְׁ ָ ַּ֔
ַ֕רק ָ֖לא ְׁכ ָדִּוַ֣ד ָא ִּ ֵ֑ביו
יֹואש ָא ִּ ָ֖ביו ָע ָ ָֽשה׃
ר־ע ָ ַ֛שה ָ ָ֥
ְׁכ ֹ֧כל ֲא ֶּש ָ
א־סרּו
ָ֥רק ה ָב ָ֖מֹות ל ָ ֵ֑
ָ֥עֹוד ָה ָ ַ֛עם ְׁמז ְׁב ִּ ָ֥חים ּוָֽ ְׁמק ְׁט ִּ ָ֖רים ב ָב ָֽמֹות׃
ויְׁ ִַּ֕הי כ ֲא ֶּ ַ֛שר ָחזְׁ ָ ְָ֥קה המ ְׁמ ָל ָ ָ֖כה ְׁביָ ֵ֑דֹו
ת־ע ָב ָ ַּ֔דיו המ ִּ ָ֖כים ֶּאת־ה ֶּ ָ֥מ ֶּלְך ָא ִּ ָֽביו׃
וי ְִ֙ך ֶּא ֲ

2 Kings 14

Page 2

ת־בנָ֥י המ ִּ ָ֖כים ַ֣לא ה ִּ ֵ֑מית
וְׁ ֶּא ְׁ
ת־מ ֶּשה
כ ָכ ַ֣תּוב ְׁב ַ֣ס ֶּפר ָֽתֹור ֹ֠
אמר
הוה ל ֹ֗
ר־צִ֙ ָּוה יְׁ ָ ָ֜
ֲא ֶּש ִּ
ים
ל־בנִּ ִ֙
א־יּומ ִ֙תּו ָא ֵ֤בֹות ע ָ
ְׁ
ל
ל־א ַּ֔בֹות
א־יּומ ַ֣תּו ע ָ
ְׁ
ים ל
ּובנִּ ִ֙
ָ
יּומת׃
ם־איש ְׁב ֶּח ְׁט ָ֖אֹו ָ ָֽ
ִּ ַ֛כי ִּא ִּ ָ֥
ש ֶּרת ֲא ָל ַּ֔ ִּפים
יא־מל ִ֙ח ֲע ֶּ ַ֣
ת־א ֵ֤דֹום ְׁבג ִֶּ֙
הּוא־ה ִ֙ ָכה ֶּא ֱ
ִּ
וְׁ ָת ָ֥פש ֶּאת־ה ֶּ ָ֖סלע ב ִּמ ְׁל ָח ָ ֵ֑מה
ת־ש ָמ ִ֙ה יָ ְׁק ְׁת ַּ֔אל ָ֖עד היָ֥ ֹום ה ֶּזָֽה׃ פ
ויִּ ְׁק ָ ֵ֤רא ֶּא ְׁ
הֹואש
ָ ַ֣אז ָשלֵ֤ח ֲאמ ְׁציָ ִ֙ה מ ְׁל ָא ִַּּ֔כים ֶּאל־יְׁ ִָ֙
אמר
הֹוא ָ ֹ֧חז ֶּבן־י ַ֛הּוא ֶּ ָ֥מ ֶּלְך יִּ ְׁש ָר ָ֖אל ל ֵ֑
ֶּבן־יְׁ ָ
ְׁל ָ ָ֖כה נִּ ְׁת ָר ֶּ ָ֥אה ָפ ִּ ָֽנים׃
הּוד ֮ה לאמר
ל־אמ ְׁצ ָיַ֣הּו ֶּ ָֽמ ֶּלְך־יְׁ ָ
הֹואש ֶּ ָֽמ ֶּלְך־יִּ ְׁש ָר ֹ֗אל ֶּא ֲ
ויִּ ְׁש ַ֞לח יְׁ ָ ַ֣
אמר
נֹון ל ַּ֔
ל־ה ֶָּ֜א ֶּרז ֲא ֶּ ֵ֤שר ב ְׁל ָב ִ֙
שר ב ְׁל ָבנֹ֗ ֹון ָֹ֠שלח ֶּא ָ
ה ָ֜חֹוח ֲא ֶּ ַ֣
ת־ב ְׁתךָ֥ ִּל ְׁב ִּנָ֖י ְׁל ִּא ָ ֵ֑שה
ָֽה־א ִּ
ְׁת ָנ ֶּ
שר ב ְׁל ָבנַּ֔ ֹון
ָֽות ֲע ַ֞בר חיֵ֤ת ה ָש ֶּד ִ֙ה ֲא ֶּ ַ֣
ו ִּת ְׁר ָ֖מס ֶּאת־ה ָֽחֹוח׃
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־א ַּ֔דֹום
ית ֶּאת ֱ
הכֵ֤ה ִּה ִ֙ ִּכ ִָ֙
ּוָֽ נְׁ ָש ֲאךָ֖ ִּל ֶּ ֵ֑בך
יתך
שב ְׁבב ֶַּּ֔
ִּה ָכב ִ֙ד וְׁ ַ֣
וְׁ ָל ֵָ֤מה ִּת ְׁתגָ ֶּר ִ֙ה ְׁב ָר ַּ֔ ָעה
יהּודה ִּע ָ ָֽמְך׃
וְׁ ָנַ֣פ ְׁל ַָּ֔תה א ָ ָ֖תה וִּ ָ ָ֥
א־ש ַ֣מע ֲאמ ְׁצ ַָּ֔יהּו
וְׁ ל ָ
הֹואש ֶּ ָֽמ ֶּלְך־יִּ ְׁש ָראלִ֙
ִ֙ויעל יְׁ ָ ֵ֤
הּודה
ויִּ ְׁת ָר ַ֣אּו ָפ ִַּּ֔נים ָ֖הּוא ו ֲאמ ְׁצ ָיַ֣הּו ֶּ ָֽמ ֶּלְך־יְׁ ָ ֵ֑
יהּודה׃
ְׁב ָ֥בית ֶּ ָ֖ש ֶּמש ֲא ֶּ ָ֥שר ִּל ָ ָֽ
הּודה ִּל ְׁפנַ֣י יִּ ְׁש ָר ֵ֑אל
ויִּ ָ ָ֥נָּ֥גֶּ ף יְׁ ָ ָ֖
ויָ נָ֖סּו ִּ ָ֥איש ְׁלא ָה ָ ָֽליו׃
ן־אחזְׁ ָֹ֗יהּו
הֹואש ֶּב ֲ
וְׁ א ֩ת ֲאמ ְׁ יִָ֙צ הּו ֶּ ָֽמ ֶּלְך־יְׁ הּו ָ ָ֜דה ֶּבן־יְׁ ָ ַ֣
הֹואש ֶּ ָֽמ ֶּלְך־יִּ ְׁש ָר ָ֖אל ְׁבבַ֣ית ָ ֵ֑ש ֶּמש
ָת ַ֛פש יְׁ ָ ָ֥
ּוש ַּ֔ל ִּם
ויָ ב ִ֙א יְׁ ַ֣ר ָ
רּוש ָ֜ל ִּם
חֹומת יְׁ ָ
ויִּ ְׁפרץ֩ ְׁב ִ֙
ד־שער ה ִּפ ַָּ֔נה
ְׁב ֵ֤שער ֶּא ְׁפ ִ֙ריִּ ִ֙ם ע ַ֣
א ְׁר ָ֥בע מ ָ֖אֹות א ָ ָֽמה׃
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ב־וֹ֠ה ֶּכ ֶּסף
ת־כל־הזָ ָה ְׁ
וְׁ ָל ְַ֣קח ֶּא ָ
הוה
וְׁ ִ֙את ָכל־הכ ָ֜ ִּלים הנִּ ְׁמ ְׁצ ִּ ַ֣אים בית־יְׁ ָ ֹ֗
רֹות בַ֣ית ה ֶַּּ֔מ ֶּלְך
ּוב ָֽא ְׁצ ִ֙
ְׁ
וְׁ ָ֖את ְׁבנַ֣י ה ָֽת ֲער ֵ֑בֹות
ויָ ָָ֖שב ש ְׁמ ָֽרֹונָ ה׃
הֹואש ֲא ֶּ ֵ֤שר ָע ָש ִ֙ה ּוגְׁ ַ֣ב ָּור ַּ֔תֹו
וְׁ יֶּ ֶּתר֩ ִּד ְׁב ִ֙רי יְׁ ָָ֜
הּודה
שר נִּ ְׁל ַּ֔חם ִּ ָ֖עם ֲאמ ְׁצ ָיַ֣הּו ֶּ ָֽמ ֶּלְך־יְׁ ָ ֵ֑
ו ֲא ֶּ ַ֣
ל־ס ֶּפר ִּד ְׁב ָ֥רי היָ ִּ ָ֖מים ְׁלמ ְׁל ָ֥כי יִּ ְׁש ָר ָֽאל׃
תּובים ע ַ֛
א־הם ְׁכ ִֹּ֗
ֲהל ַ֣
ם־אב ַָּ֔תיו
הֹוא ִ֙ש ִּע ֲ
ויִּ ְׁשכֵ֤ב יְׁ ָ
ויִּ ָקב ִ֙ר ְׁב ַ֣ש ְׁמ ַּ֔רֹון ִּ ָ֖עם מ ְׁלכַ֣י יִּ ְׁש ָר ֵ֑אל
ויִּ ְׁמלַ֛ ְך יָ ָר ְׁב ָ ָ֥עם ְׁבנָ֖ ֹו ת ְׁח ָ ָֽתיו׃ פ
הּודה
ן־יֹוא ִ֙ש ֶּ ַ֣מ ֶּלְך יְׁ ָ ַּ֔
ויְׁ ִִּ֙חי ֲאמ ְׁצ ָיֵ֤הּו ֶּב ָ
ֹוא ָ ָ֖חז ֶּ ַ֣מ ֶּלְך יִּ ְׁש ָר ֵ֑אל
הֹואש ֶּבן־יְׁ ָֽה ָ
ָֽא ֲח ַ֣רי ַּ֔מֹות יְׁ ָ ָ֥
ֲח ָ֥מש ֶּע ְׁש ָ֖רה ָש ָנָֽה׃
וְׁ ֶּ ָ֖י ֶּתר ִּד ְׁב ַ֣רי ֲאמ ְׁצ ָיֵ֑הּו
הּודה׃
ל־ס ֶּפר ִּד ְׁב ָ֥רי היָ ִּ ָ֖מים ְׁלמ ְׁל ָ֥כי יְׁ ָ ָֽ
תּובים ע ַ֛
א־הם ְׁכ ִֹּ֗
ֲהל ַ֣
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ירּושלָ֖ם
ויִּ ְׁק ְׁש ִ֙רּו ָע ָ ָ֥ליו ֶּ ַ֛ק ֶּשר ִּב ָ
ישה
ויָ ַ֣נָ ס ָל ִּ ֵ֑כ ָ
ישה
ויִּ ְׁש ְׁל ֵ֤חּו ָֽא ֲח ָר ִ֙יו ָל ִַּּ֔כ ָ
ויְׁ ִּמ ָ֖תהּו ָ ָֽשם׃
סּוסים
ויִּ ְׁש ָ֥אּו א ָ֖תֹו על־ה ִּ ֵ֑
ם־אב ָ ָ֖תיו ְׁב ִּ ָ֥עיר ָדִּ ָֽוד׃
ירּושלַ֛ם ִּע ֲ
ויִּ ָק ֹ֧בר ִּב ָ
ת־עז ְׁר ַָּ֔יה
הּוד ִ֙ה ֶּא ֲ
ל־עם יְׁ ָ
ויִּ ְׁק ַ֞חּו ָכ ֵ֤
ן־שש ֶּע ְׁש ָ֖רה ָש ָנֵ֑ה
וְׁ ַ֕הּוא ֶּב ָ֥
וי ְׁמ ִּ ַ֣לכּו א ַּ֔תֹו ָ֖תחת ָא ִּ ָ֥ביו ֲאמ ְׁצ ָיָֽהּו׃
֚הּוא ָב ָנַ֣ה ֶּאת־א ַּ֔ילת
יהּודה
ויְׁ ִּש ֶּ ָ֖ב ָה ִּ ָֽל ָ ֵ֑
ם־אב ָ ָֽתיו׃ פ
א ֲח ָ֥רי ְׁש ָֽכב־ה ֶּ ָ֖מ ֶּלְך ִּע ֲ
יְׁהּודה
ן־יֹואש ֶּ ַ֣מ ֶּלְך ָ ֵ֑
ש־ע ְׁש ַ֣רה ָש ַָּ֔נה ל ֲאמ ְׁצ ָיָ֥הּו ֶּב ָ ָ֖
ִּב ְׁשנ ִ֙ת ֲחמ ֶּ
ן־יֹואש ֶּ ָֽמ ֶּלְך־יִּ ְׁש ָראלִ֙ ְׁב ַ֣ש ְׁמ ַּ֔רֹון
ֹ֠ ָמלְך יָ ָר ְׁב ִ֙ ָעם ֶּב ָ ֵ֤
א ְׁר ָב ִּ ָ֥עים וְׁ א ָ֖חת ָש ָנָֽה׃
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הוֵ֑ה
ויָ֥עש ָה ָ֖רע ְׁבעינַ֣י יְׁ ָ
אות יָ ָר ְׁב ָעַ֣ם ֶּבן־נְׁ ַָּ֔בט
ַ֣לא ָֹ֗סר ִּמ ָכל־חט ִ֙
ֲא ֶּ ָ֥שר ֶּה ֱח ִּ ָ֖טיא ֶּאת־יִּ ְׁש ָר ָֽאל׃
ד־יַ֣ם ָה ֲע ָר ָ ֵ֑בה
יב ֶּאת־גְׁ ַ֣בּול יִּ ְׁש ָר ַּ֔אל ִּמ ְׁל ָ֥בֹוא ֲח ָ ָ֖מת ע ָ
ֹ֗הּוא ה ִּש ִ֙
להי יִּ ְׁש ָר ַּ֔אל
ִּכ ְׁד ֵ֤בר יְׁ הוָ ִ֙ה ֱא ַ֣
תי הנָ ִַּּ֔ביא
ן־א ִּמ ִ֙
יֹונֵ֤ה ֶּב ֲ
שר ִּד ֶֹּ֗בר ְׁביד־ע ְׁב ַ֞דֹו ָ
ֲא ֶּ ַ֣
ֲא ֶּ ָ֖שר ִּמגָ֥ת ה ָֽח ֶּפר׃
ת־ע ִּ ָ֥ני יִּ ְׁש ָר ָ֖אל מ ֶּ ַ֣רה ְׁמ ֵ֑אד
הוַ֛ה ֶּא ֳ
י־ר ָ ֹ֧אה יְׁ ָ
ִּכ ָ
צּור וְׁ ֶּ ַ֣א ֶּפס ָעזַּ֔ ּוב
וְׁ ֶּ ֵ֤א ֶּפס ָע ִ֙
וְׁ ָ֥אין עזָ֖ר ְׁליִּ ְׁש ָר ָֽאל׃
ת־שם יִּ ְׁש ָר ַּ֔אל ִּמ ָ֖תחת ה ָש ָ ֵ֑מיִּ ם
חֹות ֶּא ַ֣
הוה ִּל ְׁמ ִ֙
א־ד ֶּ ַ֣בר יְׁ ָ ַּ֔
וְׁ ל ִּ
ן־יֹואש׃
ֹוש ַּ֔יעם ְׁביָ֖ד יָ ָר ְׁב ָ ָ֥עם ֶּב ָ ָֽ
ויַ֣ ִּ
בּור ַ֣תֹו
ל־א ֶּ ֵ֤שר ָע ָש ִ֙ה ּוגְׁ ָ
וְׁ יֶּ ֶּתר֩ ִּד ְׁב ִ֙רי יָ ָר ְׁב ָ֜ ָעם וְׁ ָכ ֲ
ֲא ֶּשר־נִּ ְׁל ַָּ֔חם
יהּודה ְׁביִּ ְׁש ָר ֵ֑אל
ת־ח ָ ַ֛מת ִּל ָ ָ֖
ו ֲא ִֶּ֙שר ה ִָּ֜שיב ֶּאת־ד ֶּ ֹ֧מ ֶּשק וְׁ ֶּא ֲ
ל־ס ֶּפר ִּד ְׁב ָ֥רי היָ ִּ ָ֖מים ְׁלמ ְׁל ָ֥כי יִּ ְׁש ָר ָֽאל׃
תּובים ע ַ֛
א־הם ְׁכ ִֹּ֗
ֲהל ַ֣
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ם־אב ַָּ֔תיו
ויִּ ְׁשכֵ֤ב ָ ָֽי ָָּ֥ר ְׁב ָע ִ֙ם ִּע ֲ
ִּ ָ֖עם מ ְׁלכַ֣י יִּ ְׁש ָר ֵ֑אל
ויִּ ְׁמלַ֛ ְך זְׁ כ ְׁר ָיָ֥ה ְׁבנָ֖ ֹו ת ְׁח ָ ָֽתיו׃ פ

