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פרק טו
ִּב ְׁשנַַ֙ ת ֶע ְׁש ִּ ִ֤רים וָ ֶַ֙ש ַב ַ֙ע ָש ָָ֔נה ְׁליָ ָר ְׁב ָ ָ֖עם ֶ ֶ֣מ ֶלְך יִּ ְׁש ָר ֵ֑אל
הּודה׃
ן־א ַמ ְׁצ ָיָ֖ה ֶ ָ֥מ ֶלְך יְׁ ָ ָֽ
ָמ ַלְַ֛ך ֲעזַ ְׁר ָיָ֥ה ֶב ֲ
ן־שש ֶע ְׁש ִ֤רה ָשנָ ַ֙ה ָה ָיֶ֣ה ְׁב ָמ ְׁל ָ֔כו
ֶב ַ֙
ירּוש ָלֵ֑ם
ּוש ַַ֙תיִּ ַ֙ם ָש ָָ֔נה ָמ ַלְָ֖ך ִּב ָ
וַ ֲח ִּמ ִּ ִ֤שים ְׁ
ירּוש ָ ָֽלם׃
שם ִּא ָ֔מו יְׁ ָכ ְׁל ָיָ֖הּו ִּמ ָ
וְׁ ֶ֣
הוֵ֑ה
וַ יַ ַָ֥עש ַהיָ ָ ָ֖שר ְׁבעינֶ֣י יְׁ ָ
ר־ע ָ ָ֖שה ֲא ַמ ְׁצ ָיָ֥הּו ָא ִּ ָֽביו׃
ְׁכ ָ֥כל ֲא ֶש ָ
א־סרּו
ַ ָ֥רק ַה ָב ָ֖מות ל ָ ֵ֑
ָ֥עוד ָה ָ ַ֛עם ְׁמזַ ְׁב ִּ ָ֥חים ּוָֽ ְׁמ ַק ְׁט ִּ ָ֖רים ַב ָב ָֽמות׃
ת־ה ֶֶּ֗מ ֶלְך
הוה ֶא ַ
וַ יְׁ נַ גַַ֙ ע יְׁ ָ ָ֜
וַ יְׁ ִּ ִ֤הי ְׁמצ ָר ַ֙ע ַעד־יֶ֣ ום מ ָ֔תו
וַ י ֶָ֖שב ְׁבבֶ֣ית ַה ָח ְׁפ ִּ ֵ֑שית
ל־ה ַָ֔ביִּ ת
ן־ה ֶַ֙מ ֶל ְַ֙ך ַע ַ
יותם ֶב ַ
וְׁ ָ ִ֤
ת־עם ָה ָ ָֽא ֶרץ׃
ש ָ֖פט ֶא ַ ָ֥
שר ָע ָ ֵ֑שה
ל־א ֶ ֶ֣
וְׁ ֶי ֶַ֛תר ִּד ְׁב ָ֥רי ֲעזַ ְׁר ָיָ֖הּו וְׁ ָכ ֲ
הּודה׃
ל־ס ֶפר ִּד ְׁב ָ֥רי ַהיָ ִּ ָ֖מים ְׁל ַמ ְׁל ָ֥כי יְׁ ָ ָֽ
תּובים ַע ַ֛
א־הם ְׁכ ִֶּּ֗
ֲהל ֶ֣
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ם־אב ָָ֔תיו
וַ יִּ ְׁש ַכִ֤ב ֲעזַ ְׁריָ ַ֙ה ִּע ֲ
ם־אב ָ ָ֖תיו ְׁב ִּ ֶ֣עיר ָדִּוֵ֑ד
וַ יִּ ְׁק ְׁב ָ֥רּו א ַ֛תו ִּע ֲ
יותם ְׁבנָ֖ ו ַת ְׁח ָ ָֽתיו׃ פ
וַ יִּ ְׁמלַ֛ ְך ָ ָ֥
הּודה
ּושמנֶ ַ֙ה ָש ָָ֔נה ַל ֲעזַ ְׁר ָיָ֖הּו ֶ ֶ֣מ ֶלְך יְׁ ָ ֵ֑
לשים ְׁ
ִּב ְׁשנַַ֙ ת ְׁש ִּ ִ֤
ָ֠ ָמ ַלְך זְׁ ַכ ְׁ יַָ֙ר הּו ֶבן־יָ ָר ְׁב ָ ָ֧עם ַעל־יִּ ְׁש ָר ַ֛אל ְׁבש ְׁמ ָ֖רון
ִּש ָ ָ֥שה ֳח ָד ִּ ָֽשים׃
הוה ַכ ֲא ֶ ָ֥שר ָע ָ֖שּו ֲאב ָ ֵ֑תיו
וַ יַ ִַ֤עש ָה ַר ַ֙ע ְׁבעינֶ֣י יְׁ ָ ָ֔
אות יָ ָר ְׁב ָעֶ֣ם ֶבן־נְׁ ָָ֔בט
ֶ֣לא ֶָּ֗סר ָֽמ ַחט ַ֙
ֲא ֶ ָ֥שר ֶה ֱח ִּ ָ֖טיא ֶאת־יִּ ְׁש ָר ָֽאל׃
וַ יִּ ְׁק ִ֤שר ָע ָל ַ֙יו ַשלֶ֣ם ֶבן־יָ ָ֔בש
־עם
וַ יַ ָ֥כהּו ָ ָֽק ָב ְׁל ָ ָ֖
יתהּו
וַ יְׁ ִּמ ֵ֑
וַ יִּ ְׁמלָ֖ ְך ַת ְׁח ָ ָֽתיו׃
וְׁ ֶי ֶָ֖תר ִּד ְׁב ֶ֣רי זְׁ ַכ ְׁר ָיֵ֑ה
ל־ס ֶפר ִּד ְׁב ָ֥רי ַהיָ ִּ ָ֖מים ְׁל ַמ ְׁל ָ֥כי יִּ ְׁש ָר ָֽאל׃
תּובים ַע ַ֛
ִּה ָנֶ֣ם ְׁכ ִֶּּ֗
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אמר
הּוא ל ָ֔
הוה ֲא ֶַ֙שר ִּד ֶבִ֤ר ֶאל־י ַ֙
ֶ֣הּוא ְׁד ַבר־יְׁ ָ ֶּ֗
ל־כ ֶ֣סא יִּ ְׁש ָר ֵ֑אל
יעים י ְׁש ָ֥בּו ְׁלךָ֖ ַע ִּ
ְׁבנֶ֣י ְׁר ִּב ָ֔ ִּ
י־כן׃ פ
ַ ָֽוַֽיְׁ ִּה ָֽ
לשים ַ֙ ָות ַש ַ֙ע ָש ָָ֔נה
יש ָמ ָ֔ ַלְך ִּב ְׁשנַַ֙ ת ְׁש ִּ ִ֤
ַשלִ֤ ּום ֶבן־יָ ב ַ֙
הּודה
ְׁלעזִּ יָ ָ֖ה ֶ ֶ֣מ ֶלְך יְׁ ָ ֵ֑
וַ יִּ ְׁמלָ֥ ְך ֶ ָֽי ַַֽרח־יָ ִּ ָ֖מים ְׁבש ְׁמ ָֽרון׃
וַ יַ ַע ֩ל ְׁמנַ ַ֙חם ֶבן־גָ ִּ ָ֜די ִּמ ִּת ְׁר ֶָּ֗צה
וַ יָ ב ַ֙א ש ְׁמ ָ֔רון
ת־שלָ֥ ּום ֶבן־יָ ָ֖ביש ְׁבש ְׁמ ֵ֑רון
וַ יַ ְַַֽ֛ך ֶא ַ
יתהּו
וַ יְׁ ִּמ ָ֖
וַ יִּ ְׁמלָ֥ ְך ַת ְׁח ָ ָֽתיו׃
שר ָק ָ ֵ֑שר
וְׁ יֶַ֙ ֶת ַ֙ר ִּד ְׁב ֶ֣רי ַש ָ֔לּום וְׁ ִּק ְׁש ָ֖רו ֲא ֶ ֶ֣
ל־ס ֶפר ִּד ְׁב ָ֥רי ַהיָ ִּ ָ֖מים ְׁל ַמ ְׁל ָ֥כי יִּ ְׁש ָר ָֽאל׃ ס
ִּה ָנֶ֣ם ְׁכת ִֶּּ֗בים ַע ַ֛
ת־ת ְׁפ ַַ֙סח
ה־מנַ חם ֶא ִּ
ָ ֶ֣אז יַ ֶ ָֽכ ָ֠ ְׁ
יה
בּול ַָ֙
ר־בּה וְׁ ֶאת־גְׁ ֶ ַ֙
ל־א ֶש ָ ִ֤
ת־כ ֲ
וְׁ ֶא ָ
ִּמ ִּת ְׁר ָָ֔צה
ִּ ַ֛כי ָ֥לא ָפ ַ ָ֖תח וַ יַ ְֵַֽ֑ך
יה ִּב ָֽק ַע׃ פ
רות ָ
ל־ה ָ ָ֥ה ֶ ָ֖
ַ֛את ָכ ֶ
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הּודה
לשים ַ֙ ָות ַש ַ֙ע ָש ָָ֔נה ַל ֲעזַ ְׁר ָיָ֖ה ֶ ֶ֣מ ֶלְך יְׁ ָ ֵ֑
ִּב ְׁשנַַ֙ ת ְׁש ִּ ִ֤
ָ֠ ָמ ַלְך ְׁמנַ ַ֙חם ֶבן־גָ ִּ ָ֧די ַעל־יִּ ְׁש ָר ַ֛אל ֶ ָ֥ע ֶשר ָש ִּנָ֖ים ְׁבש ְׁמ ָֽרון׃
הוֵ֑ה
וַ יַ ַָ֥עש ָה ַ ָ֖רע ְׁבעינֶ֣י יְׁ ָ
ֶ֣לא ָ֠ ָסר מ ַ֙ ַעל ַח ָ֜טאות יָ ָר ְׁב ָ ָ֧עם ֶבן־נְׁ ָ ַ֛בט
ר־ה ֱח ִּ ָ֥טיא ֶאת־יִּ ְׁש ָר ָ֖אל ָכל־יָ ָ ָֽמיו׃
ֲא ֶש ֶ
ל־ה ָָ֔א ֶרץ
שּור ַע ָ
ְך־א ַ֙
ָ ֶ֣בא ִ֤פּול ֶ ָֽמ ֶל ַ
ר־כ ֶסף
וַ יִּ ִ֤תן ְׁמנַ ח ַ֙ם ְׁל ָ֔פּול ֶ ָ֖א ֶלף ִּכ ַכ ָ ֵ֑
ִּל ְׁהיִ֤ ות יָ ָד ַ֙יו ִּא ָ֔תו
ְׁל ַה ֲח ִּ ָ֥זיק ַה ַמ ְׁמ ָל ָ ָ֖כה ְׁביָ ָֽדו׃
ת־ה ֶָ֜כ ֶסף ַעל־יִּ ְׁש ָר ֶּ֗אל
וַ יצ ֩א ְׁמנַ ַ֙חם ֶא ַ
בורי ַה ַָ֔חיִּ ל
ַ ַ֚על ָכל־גִּ ֶ֣
ָלת ַ֙ת ְׁל ֶ ֶ֣מ ֶלְך ַא ָ֔שּור
ֲח ִּמ ִּ ָ֧שים ְׁש ָק ִּ ַ֛לים ֶכ ֶָ֖סף ְׁל ִּ ֶ֣איש ֶא ָ ֵ֑חד
וַ יַָ֙ ָש ַ֙ב ֶ ֶ֣מ ֶלְך ַא ָ֔שּור
א־ע ַמד ָ ָ֖שם ָב ָ ָֽא ֶרץ׃
וְׁ ל ָ ָ֥
שר ָע ָ ֵ֑שה
ל־א ֶ ֶ֣
וְׁ ֶי ֶַ֛תר ִּד ְׁב ָ֥רי ְׁמנַ ָ֖חם וְׁ ָכ ֲ
ל־ס ֶפר ִּד ְׁב ָ֥רי ַהיָ ִּ ָ֖מים ְׁל ַמ ְׁל ָ֥כי יִּ ְׁש ָר ָֽאל׃
תּובים ַע ַ֛
לוא־הם ְׁכ ִֶּּ֗
ֶ֣
ֲה
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ם־אב ָ ֵ֑תיו
וַ יִּ ְׁש ַ ָ֥כב ְׁמנַ ָ֖חם ִּע ֲ
וַ יִּ ְׁמלַ֛ ְך ְׁפ ַק ְׁח ָיָ֥ה ְׁבנָ֖ ו ַת ְׁח ָ ָֽתיו׃ פ
הּודה
ִּב ְׁשנַ ַ֙ת ֲח ִּמ ִּ ֶ֣שים ָש ָָ֔נה ַל ֲעזַ ְׁר ָיָ֖ה ֶ ֶ֣מ ֶלְך יְׁ ָ ֵ֑
ן־מנַ ָ֧חם ַעל־יִּ ְׁש ָר ַ֛אל ְׁבש ְׁמ ָ֖רון
ח ה ֶב ְׁ
ָ֠ ָמ ַלְך ְׁפ ַ ְָּֽק ְׁ יַָ֙
ְׁשנָ ָ ָֽתיִּ ם׃
הוֵ֑ה
יני יְׁ ָ
וַ יַ ַָ֥עש ָה ַ ָ֖רע ְׁבע ֶ֣
אות יָ ָר ְׁב ָעֶ֣ם ֶבן־נְׁ ָָ֔בט
ֶ֣לא ֶָּ֗סר ָֽמ ַחט ַ֙
ֲא ֶ ָ֥שר ֶה ֱח ִּ ָ֖טיא ֶאת־יִּ ְׁש ָר ָֽאל׃
ישו
ן־ר ַמ ְׁל ָָ֜יהּו ָש ִּל ֶּ֗
וַ יִּ ְׁק ֶ֣שר ָע ָליו֩ ַ֙ ֶפ ַקח ֶב ְׁ
ית־ה ֶַ֙מ ֶל ְַ֙ך
וַ יַ ַ֙כהּו ְׁבש ְׁמ ָ֜רון ְׁב ַא ְׁר ִ֤מון ב ַ
ת־ה ַא ְׁר ָ֔יה
ת־א ְׁר ֶ֣גב וְׁ ֶא ָ
ֶא ַ
וְׁ ִּע ַ֛מו ֲח ִּמ ִּ ָ֥שים ִּ ָ֖איש ִּמ ְׁבנֶ֣י גִּ ְׁל ָע ִּ ֵ֑דים
יתהּו
וַ יְׁ ִּמ ָ֖
וַ יִּ ְׁמלָ֥ ְך ַת ְׁח ָ ָֽתיו׃
שר ָע ָ ֵ֑שה
ל־א ֶ ֶ֣
וְׁ ֶי ֶַ֛תר ִּד ְׁב ָ֥רי ְׁפ ַק ְׁח ָיָ֖ה וְׁ ָכ ֲ
ל־ס ֶפר ִּד ְׁב ָ֥רי ַהיָ ִּ ָ֖מים ְׁל ַמ ְׁל ָ֥כי יִּ ְׁש ָר ָֽאל׃ פ
תּובים ַע ַ֛
ִּה ָנֶ֣ם ְׁכ ִֶּּ֗
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הּודה
ּוש ַַ֙תיִּ ַ֙ם ָש ָָ֔נה ַל ֲעזַ ְׁר ָיָ֖ה ֶ ֶ֣מ ֶלְך יְׁ ָ ֵ֑
ִּב ְׁשנַַ֙ ת ֲח ִּמ ִּ ִ֤שים ְׁ
ן־ר ַמ ְׁל ָיָ֧הּו ַעל־יִּ ְׁש ָר ַ֛אל ְׁבש ְׁמ ָ֖רון
ָ֠ ָמ ַלְך ֶפ ֶַ֣קח ֶב ְׁ
ֶע ְׁש ִּ ָ֥רים ָש ָנָֽה׃
הוֵ֑ה
וַ יַ ַָ֥עש ָה ַ ָ֖רע ְׁבעינֶ֣י יְׁ ָ
אות יָ ָר ְׁב ָעֶ֣ם ֶבן־נְׁ ָָ֔בט
ן־חט ַ֙
ֶ֣לא ֶָּ֗סר ִּמ ַ
ֲא ֶ ָ֥שר ֶה ֱח ִּ ָ֖טיא ֶאת־יִּ ְׁש ָר ָֽאל׃
ימי ֶפ ֶַ֣קח ֶ ָֽמ ֶלְך־יִּ ְׁש ָר ֶּ֗אל
ִּב ֵ֞
ָב ֮א ִּתגְׁ ַלֶ֣ת ִּפ ְׁל ֶא ֶס ֮ר ֶ ֶ֣מ ֶלְך ַאשּור
ת־ח ִ֤צור
ת־ק ֶדש וְׁ ֶא ָ
ָ֠נוח וְׁ ֶא ֶַ֙
ת־י ַ
ית־מ ֲע ָּ֡כה וְׁ ֶא ָ
ת־אבֶ֣ל ָֽב ַ
ת־עיּ֡ ון וְׁ ֶא ָ
וַ יִּ ַ ֶ֣קח ֶא ִּ
ת־הגָ ָ֔ ִּל ָילה ָ֖כל ֶ ֶ֣א ֶרץ נַ ְׁפ ָת ִּ ֵ֑לי
ת־הגִּ ְׁל ָע ַ֙ד וְׁ ֶא ַ
וְׁ ֶא ַ
וַ יַ גְׁ לָ֖ם ַא ָֽש ָּורה׃
ן־ר ַמ ְׁל ָָ֔יהּו
ל־פ ַק ַ֙ח ֶב ְׁ
הוש ַע ֶבן־א ֶּ֗ ָלה ַע ַ֙ ֶ
ֶ֣
ר־ק ֶשר
וַ יִּ ְׁק ָש ֶ ָ֜
הּו
וַ יַ ַ֙כ ַ֙
יתהּו
וַ יְׁ ִּמ ָ֔
וַ יִּ ְׁמלָ֖ ְך ַת ְׁח ָ ֵ֑תיו
יותם ֶבן־עזִּ יָ ָֽה׃
ִּב ְׁש ַנֶ֣ת ֶע ְׁש ִּ ָ֔רים ְׁל ָ ָ֖
שר ָע ָ ֵ֑שה
ל־א ֶ ֶ֣
י־פ ַקח וְׁ ָכ ֲ
וְׁ ֶי ֶָ֥תר ִּד ְׁבר ֶ ָ֖
ל־ס ֶפר ִּד ְׁב ָ֥רי ַהיָ ִּ ָ֖מים ְׁל ַמ ְׁל ָ֥כי יִּ ְׁש ָר ָֽאל׃ פ
תּובים ַע ַ֛
ִּה ָנֶ֣ם ְׁכ ִֶּּ֗
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ן־ר ַמ ְׁל ָיָ֖הּו ֶ ֶ֣מ ֶלְך יִּ ְׁש ָר ֵ֑אל
ִּב ְׁש ַנֶ֣ת ְׁש ַָ֔תיִּ ם ְׁל ֶ ָ֥פ ַקח ֶב ְׁ
הּודה׃
יותם ֶבן־עזִּ יָ ָ֖הּו ֶ ָ֥מ ֶלְך יְׁ ָ ָֽ
ָמ ַלְַ֛ך ָ ָ֥
ן־ע ְׁש ִּ ַ֙רים וְׁ ָח ִ֤מש ָשנָ ַ֙ה ָה ָיֶ֣ה ְׁב ָמ ְׁל ָ֔כו
ֶב ֶ
ירּוש ָלֵ֑ם
ש־ע ְׁש ֶ֣רה ָש ָָ֔נה ָמ ַלְָ֖ך ִּב ָ
וְׁ ש ֶ
ת־צ ָֽדוק׃
רּושא ַב ָ
שם ִּא ָ֔מו יְׁ ָ ָ֖
וְׁ ֶ֣
הוֵ֑ה
וַ יַ ַָ֥עש ַהיָ ָ ָ֖שר ְׁבעינֶ֣י יְׁ ָ
ר־ע ָ ַ֛שה עזִּ יָ ָ֥הּו ָא ִּ ָ֖ביו ָע ָ ָֽשה׃
ְׁכ ָ֧כל ֲא ֶש ָ
מות ֶ֣לא ָָ֔סרּו
ַ ִ֤רק ַה ָב ַ֙
ֶּ֗עוד ָה ָ ַ֛עם ְׁמזַ ְׁב ִּ ָ֥חים ּוָֽ ְׁמ ַק ְׁט ִּ ָ֖רים ַב ָב ֵ֑מות
הוָ֖ה ָה ֶע ְׁליָֽ ון׃
ת־ש ַער בית־יְׁ ָ
ֶּ֗הּוא ָב ָנַ֛ה ֶא ַ ָ֥
שר ָע ָ ֵ֑שה
יותם ֲא ֶ ֶ֣
וְׁ ֶי ֶַ֛תר ִּד ְׁב ָ֥רי ָ ָ֖
הּודה׃
ל־ס ֶפר ִּד ְׁב ָ֥רי ַהיָ ִּ ָ֖מים ְׁל ַמ ְׁל ָ֥כי יְׁ ָ ָֽ
תּובים ַע ַ֛
א־הם ְׁכ ִֶּּ֗
ֲהל ֶ֣
יהּודה
יח ִּ ָֽב ָ ָ֔
הוה ְׁל ַה ְׁש ִּ ַ֙ל ַ ַ֙
ַביָ ִּ ֶ֣מים ָה ָ֔הם ה ֶ֣חל יְׁ ָ ֶּ֗
ְׁר ִּ ָ֖צין ֶ ֶ֣מ ֶלְך ֲא ָ ֵ֑רם
ן־ר ַמ ְׁל ָיָֽהּו׃
וְׁ ָ֖את ֶ ָ֥פ ַקח ֶב ְׁ
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ם־אב ָָ֔תיו
יות ַ֙ם ִּע ֲ
וַ יִּ ְׁש ַכִ֤ב ָ
ם־אב ָָ֔תיו ְׁב ִּ ָ֖עיר ָדִּוֶ֣ד ָא ִּ ֵ֑ביו
וַ יִּ ָקב ַ֙ר ִּע ֲ
וַ יִּ ְׁמלַ֛ ְך ָא ָ ָ֥חז ְׁבנָ֖ ו ַת ְׁח ָ ָֽתיו׃ פ
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