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פרק טז
ן־ר ַמ ְׁל ָׁיָ֑הו
ע־ע ְׁש ֵ֣רה ָׁש ָָׁ֔נה ְׁל ֶ ֶ֖פ ַקח ֶב ְׁ
ִּב ְׁשנַ ֙ת ְׁש ַ ַֽב ֶ
הודה׃
ן־יֹותם ֶ ָ֥מ ֶלְך יְׁ ָׁ ַֽ
ָׁמ ַלְַ֛ך ָׁא ָׁ ָ֥חז ֶב ָׁ ֶ֖
ן־ע ְׁש ִּ ִ֤רים ָׁשנָׁ ֙ה ָׁא ָׁ ֵ֣חז ְׁב ָׁמ ְׁל ָ֔כֹו
ֶב ֶ
ירוש ָׁלָ֑ם
ש־ע ְׁש ֵ֣רה ָׁש ָָׁ֔נה ָׁמ ַלְֶ֖ך ִּב ָׁ
וְׁ ש ֶ
ֹלהיו
הוָ֥ה ֱא ָׁ ֶ֖
א־ע ָׁ ֵ֣שה ַהיָׁ ָָׁׁ֗שר ְׁבעינַ֛י יְׁ ָׁ
וְׁ ל ֹ ָׁ
ְׁכ ָׁדִּ ָ֥וד ָׁא ִּ ַֽביו׃
וַ ֵּ֕י ֶלְך ְׁב ֶ ֶ֖ד ֶרְך ַמ ְׁלכֵ֣י יִּ ְׁש ָׁר ָ֑אל
ת־ב ֙נֹו ֶה ֱע ִּ ֵ֣ביר ָׁב ָ֔אש
וְׁ ַגִ֤ם ֶא ְׁ
ּגֹוים
בֹות ַה ִָּ֔
ת ֲע ֙
ְׁכ ַֽ ֹ
הֹוריש יְׁ הוָׁ ֙ה א ָָֹׁ֔תם ִּמ ְׁפנֶ֖י ְׁבנָ֥י יִּ ְׁש ָׁר ַֽאל׃
ֲא ֶ֙שר ִּ ִ֤
וַ יְׁ זַ ֵּ֧ב ַח וַ יְׁ ַק ַ֛טר
ַב ָׁב ֶ֖מֹות
ל־הּגְׁ ָׁב ָ֑עֹות
וְׁ ַע ַ
ל־עץ ַר ֲע ָׁנַָֽֽן׃
וְׁ ַ ֶ֖ת ַחת ָׁכ ָ֥
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ָׁ ֵ֣אז יַ ֲע ֶלֵ֣ה
ְך־א ָׁרם
ְׁר ִּ ֵ֣צין ֶ ַֽמ ֶל ֲ֠ ֲ
ן־ר ַמ ְׁל ָׁיֵּ֧הו ֶ ַֽמ ֶלְך־יִּ ְׁש ָׁר ַ֛אל
ופ ַקח ֶב ְׁ
ֶ֙
רוש ַלֶ֖ם ַל ִּמ ְׁל ָׁח ָׁ ָ֑מה
יְׁ ָׁ
ל־א ָָׁ֔חז
רו ַע ָׁ
וַ יָׁ ֙צ ֙
וְׁ ָ֥ל ֹא יָׁ ְׁכלֶ֖ ו ְׁל ִּה ָׁל ַֽחם׃
ְך־א ָׁ ִ֤רם ֶאת־א ַיל ֙ת ַ ַֽל ֲא ָׁ ָ֔רם
ָׁבעֵ֣ת ַה ִָּׁ֗היא ֲ֠ה ִּשיב ְׁר ֙ ִּצין ֶ ַֽמ ֶל ֲ
הודים ַֽמאילָ֑ ֹות
ת־היְׁ ִּ ֶ֖
וַ יְׁ נַ ָ֥של ֶא ַ
ים ָׁ ֵ֣באו א ָ֔ ַילת
דֹומ ֙
ַ ַֽו ֲא ִּ
וַ י ְֵׁ֣שבו ָָׁ֔שם ַ ֶ֖עד ַהיָ֥ ֹום ַה ֶזַֽה׃ פ
מר
שור לא ָ֔ ֹ
ְך־א ֙
ל־תגְׁ ַלת ְׁפ ֶל ִֶ֤סר ֶ ַֽמ ֶל ַ
וַ יִּ ְׁש ַ ֙לח ָׁא ָָׁ֜חז ַמ ְׁל ָׁא ִָּׁ֗כים ֶא ֲ֠ ִּ
ובנְׁ ךֶ֖ ָׁ ָ֑אנִּ י
ַע ְׁב ְׁדךָ֥ ִּ
הֹוש ָ֜ענִּ י
ֲע ֙לה וְׁ ִּ
ְך־א ָׁ ָׁ֗רם
ִּמ ַכֵ֣ף ֶ ַֽמ ֶל ֲ
ומ ַכ ֙ף ֶ ֵ֣מ ֶלְך יִּ ְׁש ָׁר ָ֔אל
ִּ
ּקֹומים ָׁע ָׁ ַֽלי׃
ַה ִּ ֶ֖
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ת־הזָׁ ָָׁׁ֗הב ַהנִּ ְׁמ ָׁצ ֙א
ת־ה ֶכ ֵֶ֣סף וְׁ ֶא ַ
וַ יִּ ַּ֙קח ָׁא ָָׁ֜חז ֶא ַ
הוה
בֵ֣ית יְׁ ָׁ ָ֔
א ְׁצ ֶ֖רֹות בֵ֣ית ַה ֶ ָ֑מ ֶלְך
וב ַֽ ֹ
ְׁ
ְך־א ֶ֖שור ַֽש ֹ ַחד׃
וַ יִּ ְׁש ַ ָ֥לח ְׁל ֶ ַֽמ ֶל ַ
וַ יִּ ְׁש ַ ִ֤מע א ָׁל ֙יו ֶ ֵ֣מ ֶלְך ַא ָ֔שור
ל־ד ֶ֙מ ֶש ֙ק
וַ יַ ַע ֩ל ֶ֙מ ֶלְך ַא ִ֤שור ֶא ַ
ַ ַֽוָֽיִּ ְׁת ְׁפ ֶָ֔ש ָׁה
וַ יַ גְׁ ֶל ֶָׁ֖ה ִּ ָ֑ק ָׁירה
ת־ר ִּ ֶ֖צין ה ִּ ַֽמית׃
וְׁ ֶא ְׁ
דומ ֶשק
שור ֶָ֔
ְך־א ֙
וַ י ֵֶ֣לְך ַה ֶ ֵ֣מ ֶלְך ָׁא ָָׁ֡חז ֲ֠ ִּל ְׁק ַראת ִּתגְׁ ַ ֙לת ִּפ ְׁל ֶ ִ֤א ֶסר ֶ ַֽמ ֶל ַ
שר ְׁב ַד ָׁ ָ֑מ ֶשק
ת־ה ִּמזְׁ ֶ֖ב ַח ֲא ֶ ֵ֣
וַ יַ ָ֥ ְָֽׁרא ֶא ַ
ל־אוריָׁ ֵ֣ה ַהכ ָֹׁ֗הן
ִּ
וַ יִּ ְׁש ַל ֩ח ַה ֶ֙מ ֶלְך ָׁא ָָׁ֜חז ֶא
ת־ד ֵּ֧מות ַה ִּמזְׁ ב ַַ֛ח
ֶא ְׁ
ל־מ ֲע ַֽשהו׃
יתֹו ְׁל ָׁ ַֽכ ַ
ת־ת ְׁבנִּ ֶ֖
וְׁ ֶא ַ
ת־ה ִּמזְׁ ב ַָ֑ח
אוריָׁ ָ֥ה ַהכ ֶֹ֖הן ֶא ַ
וַ יִּ ֶַ֛בן ִּ
ר־ש ַל ֩ח ַה ֶ֙מ ֶלְך ָׁא ָָׁ֜חז ִּמ ַד ֶָׁ֗מ ֶשק
ְׁכ ֵ֣כֹל ֲא ֶש ָׁ
אוריָׁ ֵ֣ה ַהכ ָֹ֔הן
כִ֤ן ָׁע ָׁש ֙ה ִּ
ְך־א ָׁ ֶ֖חז ִּמ ַד ָׁ ַֽמ ֶשק׃
ד־בֹוא ַה ֶ ַֽמ ֶל ָׁ
ַע ָ֥
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וַ יָׁ ִ֤ב ֹא ַה ֶ֙מ ֶל ְ֙ך ִּמ ַד ֶָ֔מ ֶשק
ת־ה ִּמזְׁ ב ַָ֑ח
וַ יַ ָ֥ ְָֽׁרא ַה ֶ ֶ֖מ ֶלְך ֶא ַ
ל־ה ִּמזְׁ ֶ֖ב ַח
וַ יִּ ְׁק ַ ָ֥רב ַה ֶ ַ֛מ ֶלְך ַע ַ
וַ יַ ַָ֥על ָׁע ָׁ ַֽליו׃
ת־מנְׁ ָׁח ָ֔תֹו
תֹו וְׁ ֶא ִּ
וַ יַ ְׁק ִ֤טר ֶאת־ ַֽעֹ ָׁל ֙
וַ יַ ֶ֖סְך ֶאת־נִּ ְׁס ָ֑כֹו
ל־ה ִּמזְׁ ַֽב ַח׃
ם־ה ְׁש ָׁל ִּ ָ֥מים ֲא ֶשר־לֶ֖ ֹו ַע ַ
ת־ד ַ
וַ יִּ זְׁ ַ֛ר ֹק ֶא ַ ַֽ
שר ִּל ְׁפנֵ֣י יְׁהוָׁ ה
וְׁ ֙את ַה ִּמזְׁ ַבֵ֣ח ַהנְׁ ח ֶֹש ֮ת ֲא ֶ ֵ֣
וַ יַ ְׁק ָׁ֗רב מא ֙ת ְׁפנֵ֣י ַה ַָ֔ביִּ ת
הוָ֑ה
ומ ֶ֖בין בֵ֣ית יְׁ ָׁ
ִּמב ֙ין ַה ִּמזְׁ ָ֔ב ַח ִּ
ל־י ֶָֽרְך ַה ִּמזְׁ ֶ֖ב ַח ָׁצ ַֽפֹונָׁ ה׃
וַ יִּ ָ֥תן א ַֹ֛תֹו ַע ֶ ָ֥
מר
ת־אור ה ַהכ ָֹ֜הן לא ָׁ֗ ֹ
ִּ יָׁ֙
ְך־א ָׁחז ֶא
וַ יְׁ ַצֶוֵ֣ה ַה ֶ ַֽמ ֶל ֲ֠ ָׁ
ת־מנְׁ ַ֙חת ָׁה ָ֜ ֶע ֶרב
ת־הב ֶֹקר֩ וְׁ ֶא ִּ
ַעֵ֣ל ַה ִּמזְׁ ב ֵַ֣ח ַהּגָׁ ָ֡דֹול ַה ְׁק ֵ֣טר ֶאת־ ַֽעֹ ַל ַ
ת־מנְׁ ָׁח ָׁ֗תֹו
ְׁ ַֽו ֶאת־ע ַֹלֵּ֧ת ַה ֶ ֵ֣מ ֶלְך וְׁ ֶא ִּ
יהם
ומנְׁ ָׁח ָׁ ֵ֣תם וְׁ נִּ ְׁסכ ֶָ֔
ל־עם ָׁה ָׁ֙א ֶר ֙ץ ִּ
ְׁוֲ֠את ע ַ֞ ַֹלת ָׁכ ַ ִ֤
ם־ז ֶַ֖בח ָׁע ָׁלֵ֣יו ִּתזְׁ ָ֑ר ֹק
ל־ד ֶ
ל־דם ע ָֹׁלַ֛ה וְׁ ָׁכ ַ
וְׁ ָׁכ ַ ָ֥
ה־לי ְׁל ַב ַּֽקר׃
ומזְׁ ַ ֵּ֧בח ַהנְׁ ַ֛חֹ ֶשת יִּ ְַֽׁהיֶ ִּ ֶ֖
ִּ
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אוריָׁ ֵ֣ה ַהכ ָֹ֑הן
וַ יַ ֶַ֖עש ִּ
ר־צָׁוֶ֖ה ַה ֶ ָ֥מ ֶלְך ָׁא ָׁ ַֽחז׃
ְׁכ ָ֥כֹל ֲא ֶש ִּ
ת־ה ִּמ ְׁסּגְׁ ֵ֣רֹות ַה ְׁמכֹנָׁ֗ ֹות
וַ יְׁ ַקצץ֩ ַה ֶ֙מ ֶלְך ָׁא ָָׁ֜חז ֶא ַ
ת־ה ִּכ ָ֔י ֹר
יה ֙ם ֶא ַ
וַ יָׁ ִַ֤סר ַֽמ ֲעל ֶ
יה
שר ַת ְׁח ֶ ָ֑ת ָׁ
הֹורד מ ַ ַ֛על ַה ָׁב ָׁ ָָּ֥קר ַהנְׁ ֶ֖חֹ ֶשת ֲא ֶ ֵ֣
ת־היָׁ ֵ֣ם ִּ ָ֔
וְׁ ֶא ַ
וַ יִּ ֵ֣תן א ָֹ֔תֹו ַ ֶ֖על ַמ ְׁר ֶ ָ֥צ ֶפת ֲא ָׁב ִּ ַֽנים׃
ר־בנֵ֣ ו ַב ַָׁ֗ביִּ ת
ת־מוסְך ַה ַש ָָׁ֜בת ֲא ֶש ָׁ
ַ֙
וְׁ ֶא
ת־מ ִ֤בֹוא ַה ֶ֙מ ֶל ְ֙ך ַ ַֽה ִּח ָ֔יצֹונָׁ ה
וְׁ ֶא ְׁ
הוָ֑ה
ה ֶ֖סב בֵ֣ית יְׁ ָׁ
ִּמ ְׁפנֶ֖י ֶ ָ֥מ ֶלְך ַא ַֽשור׃
שר ָׁע ָׁ ָ֑שה
וְׁ ֶי ֶַ֛תר ִּד ְׁב ָ֥רי ָׁא ָׁ ֶ֖חז ֲא ֶ ֵ֣
הודה׃
ל־ס ֶפר ִּד ְׁב ָ֥רי ַהיָׁ ִּ ֶ֖מים ְׁל ַמ ְׁל ָ֥כי יְׁ ָׁ ַֽ
תובים ַע ַ֛
א־הם ְׁכ ִָּׁ֗
ֲהל ֹ ֵ֣
ם־אב ָָֹׁ֔תיו
וַ יִּ ְׁש ַכִ֤ב ָׁא ָׁח ֙ז ִּע ֲ
ם־אב ָׁ ֶֹ֖תיו ְׁב ִּ ֵ֣עיר ָׁדִּוָ֑ד
וַ יִּ ָּׁק ָ֥בר ִּע ֲ
וַ יִּ ְׁמֹלַ֛ ְך ִּחזְׁ ִּקיָׁ ָ֥הו ְׁבנֶ֖ ֹו ַת ְׁח ָׁ ַֽתיו׃ פ

