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  פרק טו- "ים אמלכ"ספר 
ן־ְנָבט  ָמַלך  ֲאִבָים  א ֵרה  ַלֶמֶלך  ָיָרְבָעם  ּבֶ ֹמֶנה  ֶעׂשְ ַנת  ׁשְ ּוִבׁשְ ְ ְ ּ ּ

ם  ִאמֹו  ַמֲעָכה  ב:  ַּעל־ְיהוָדה ָלם  ְוׁשֵ ירוׁשָ ִנים  ָמַלך  ּבִ ֹלׁש  ׁשָ ּׁשָ ּ ְ

לֹום ת־ֲאִביׁשָ ה  ג:  ּבַ ר־ָעׂשָ ָכל־ַחטֹאות  ָאִביו  ֲאׁשֶ ַּוֵיֶלך  ּבְ ְ ּ
ְלַבב  ָדִוד ְלָפָניו  ְוֹלא־ָהָיה ֵלם  ִעם־ְיהָוׁה  ֱאֹלָהיו  ּכִ ּ  ְלָבבֹו  ׁשָ

ָלם  ד:  ָאִביו ירוׁשָ י  ְלַמַען  ָדִוד  ָנַתן  ְיהָוׁה  ֱאֹלָהיו  לֹו  ִניר  ּבִ ּּכִ ּ
ָלם נֹו  ַאֲחָריו  וְלַהֲעִמיד  ֶאת־ְירוׁשָ ְּלָהִקים  ֶאת־ּבְ ר  ה:  ּ ֲאׁשֶ
ֵעיֵני  ְיהָוׁה  ְוֹלא־ָסר  ִמּכֹ ר  ּבְ ה  ָדִוד  ֶאת־ַהָיׁשָ ר |  ל  ָּעׂשָ ֲאׁשֶ

ְדַבר  אוִרָיה  ַהִחִתי ִּצָוהו  ּכֹל  ְיֵמי  ַחָייו  ַרק  ּבִ ּ ּּ ּ ּוִמְלָחָמה  ָהְיָתה  ו:  ּ
ל־ְיֵמי  ַחָייו ֵּבין־ְרַחְבָעם  וֵבין  ָיָרְבָעם  ּכָ ְּוֶיֶתר  ִדְבֵרי  ֲאִבָים  ז:  ּ ּ

תוִבים  ַעל־ֵסֶפר  ִדְבֵרי  ַהָיִמים  ה  ֲהלֹוא־ֵהם  ּכְ ר  ָעׂשָ ְּוָכל־ֲאׁשֶ ּ ּ
ין  ֲאִבָים  וֵבין  ָיָרְבָעםְלַמְלֵכי   ְּיהוָדה  וִמְלָחָמה  ָהְיָתה  ּבֵ ּ ּּ :

ִעיר  ָדִוד  ַוִיְמֹלך  ח רו  ֹאתֹו  ּבְ ב  ֲאִבָים  ִעם־ֲאֹבָתיו  ַוִיְקּבְ ּכַ ְַוִיׁשְ ּ ּ ּ ּּ ּ
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ָּאָסא  ְבנֹו  ַתְחָתיו ָרֵאל  ט:  ּ ִרים  ְלָיָרְבָעם  ֶמֶלך  ִיׂשְ ַנת  ֶעׂשְ ְוִבׁשְ ּ
ָּמַלך  ָאָסא  ֶמֶלך  ְיהוָדה ְ ָנה  ָמַלך ְו י:  ְ ִעים  ְוַאַחת  ׁשָ ְַאְרּבָ

לֹום ת־ֲאִביׁשָ ם  ִאמֹו  ַמֲעָכה  ּבַ ָלם  ְוׁשֵ ירוׁשָ ּּבִ ַּוַיַעׂש  ָאָסא  יא:  ּ
ָדִוד  ָאִביו ֵעיֵני  ְיהָוׁה  ּכְ ר  ּבְ ים  יב:  ַּהָיׁשָ ֵדׁשִ ַּוַיֲעֵבר  ַהּקְ

ר  ָעׂשו  ֲאֹבָתיו ל־ַהִגֻלִלים  ֲאׁשֶ ִּמן־ָהָאֶרץ  ַוָיַסר  ֶאת־ּכָ ּ ּ  ְוַגם יג:  ּ
ָתה  ִמְפֶלֶצת |   ר־ָעׂשְ ֶּאת־ַמֲעָכה  ִאמֹו  ַוְיִסֶרָה  ִמְגִביָרה  ֲאׁשֶ ּ

ַנַחל  ִקְדרֹון ֹרף  ּבְ ָרה  ַוִיְכֹרת  ָאָסא  ֶאת־ִמְפַלְצָתה  ַוִיׂשְ ַּלֲאׁשֵ ּּ ּ :
ֵלם  ִעם־ְיהָוׁה  יד מֹות  ֹלא־ָסרו  ַרק  ְלַבב־ָאָסא  ָהָיה  ׁשָ ְּוַהּבָ

ל־ָיָמיו י  ָאִב טו:  ּכָ ויו  ַּוָיֵבא  ֶאת־ָקְדׁשֵ ית  ְיהָוׁה ְוָקְדׁשֵ י  ּבֵ   ְוָקְדׁשֵ
ֶסף  ְוָזָהב  ְוֵכִלים א  טז:  ּכֶ ְעׁשָ ין  ָאָסא  וֵבין  ּבַ ּוִמְלָחָמה  ָהְיָתה  ּבֵ ּ

ל־ְיֵמיֶהם ָרֵאל  ּכָ ָרֵאל  יז:  ְֶמֶלך־ִיׂשְ א  ֶמֶלך־ִיׂשְ ְעׁשָ ְַוַיַעל  ּבַ ּ
ַּעל־ְיהוָדה  ַוִיֶבן  ֶאת־ָהָרָמה  ְלִבְלִתי  ֵתת  ֹיֵצא  ָוָבא  ְלָאָס ּ ּ א ּ

ֶּמֶלך  ְיהוָדה ֶסף  ְוַהָזָהב  ַהּנֹוָתִרים   יח:  ְ ל־ַהּכֶ ח  ָאָסא  ֶאת־ּכָ ַּוִיּקַ ּ |
ית־ְיהָוׁה  ְוֶאת־אֹוְצרֹות אֹוְצרֹות  ּבֵ ְֶמֶלך ֵּביּבְ ּ  ַהֶמֶלך  ַוִיְתֵנם ּ ּּ ְ

ן־ַטְבִרֹמן  ן־ֲהַדד  ּבֶ ָלֵחם  ַהֶמֶלך  ָאָסא  ֶאל־ּבֶ ַיד־ֲעָבָדיו  ַוִיׁשְ ּּבְ ְּ ּ
ן־ֶחְזיֹון  ֶמֶלך ק  ֵלאֹמרְּבֶ ַדֶמׂשֶ ב  ּבְ ּ  ֲאָרם  ַהֹיׁשֵ יִני  יט:  ּ ִרית  ּבֵ ּבְ

ֶסף  ַלְחִתי  ְלך  ׁשַֹחד  ּכֶ ה  ׁשָ ין  ָאִבי  וֵבין  ָאִביך  ִהּנֵ ָוֵביֶנך  ּבֵ ָ ָּ ּ ּ
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ָרֵאל  א  ֶמֶלך־ִיׂשְ ְעׁשָ ִריְתך  ֶאת־ּבַ ְְוָזָהב  ֵלך  ָהֵפָרה  ֶאת־ּבְ ָ ְ

ן־ֲהַדד  ֶאל־ַהֶמֶל כ:  ְוַיֲעֶלה  ֵמָעָלי ַמע  ּבֶ ַּוִיׁשְ ַלח ּ ּך  ָאָסא  ַוִיׁשְ ְ

ָרֵאל  ַוַיך  ֶאת־ִעיֹון  ר־לֹו  ַעל־ָעֵרי  ִיׂשְ ֵרי  ַהֲחָיִלים  ֲאׁשֶ ֶּאת־ׂשָ ְּ

ְנרֹות  ַעל  ל־ּכִ ית־ַמֲעָכה  ְוֵאת  ּכָ ְּוֶאת־ָדן  ְוֵאת  ָאֵבל  ּבֵ
ל־ֶאֶרץ  ַנְפָתִלי נֹות  כא:  ּּכָ א  ַוֶיְחַדל  ִמּבְ ְעׁשָ ֹמַע  ּבַ ׁשְ ַּוְיִהי  ּכִ ּ

ב   ִתְרָצהֶּאת־ָהָרָמה  ַוֵיׁשֶ ִמיַע  כב:  ּבְ ְְוַהֶמֶלך  ָאָסא  ִהׁשְ ּ
או  ֶאת־ַאְבֵני  ָהָרָמה  ְוֶאת־ֵעֶציָה  ל־ְיהוָדה  ֵאין  ָנִקי  ַוִיׂשְ ֶּאת־ּכָ ּּ
ְנָיִמן  ם  ַהֶמֶלך  ָאָסא  ֶאת־ֶגַבע  ּבִ א  ַוִיֶבן  ּבָ ְעׁשָ ָנה  ּבַ ר  ּבָ ֲּאׁשֶ ְּ ּ

ְּוֶאת־ַהִמְצָפה ל־ִדְבֵרי  ָאָסא  ְוָכל־ְגבו כג:  ּ ְּוֶיֶתר  ּכָ ָרתֹו ּּ
ָנה  ֲהֹלא־ֵהָמה  ְכתוִבים  ר  ּבָ ה  ְוֶהָעִרים  ֲאׁשֶ ר  ָעׂשָ ְּוָכל־ֲאׁשֶ ּ
ַּעל־ֵסֶפר  ִדְבֵרי  ַהָיִמים  ְלַמְלֵכי  ְיהוָדה  ַרק  ְלֵעת  ִזְקָנתֹו  ָחָלה  ּּ

ֵבר  ִעם־ֲאֹבָתיו  כד:  ֶאת־ַרְגָליו ב  ָאָסא  ִעם־ֲאֹבָתיו  ַוִיּקָ ּכַ ַּוִיׁשְ ּ
ִעיר  ָדִוד  ָאִביו  ַוִיְמֹלך ְּבְ ּ נֹו  ַתְחָתיוּ ָפט  ּבְ ּ  ְיהֹוׁשָ ְוָנָדב  כה:  ּ

ַתִים  ְלָאָסא  ֶמֶלך  ַנת  ׁשְ ׁשְ ָרֵאל  ּבִ ן־ָיָרְבָעם  ָמַלך  ַעל־ִיׂשְ ְּבֶ ְּ
ָנָתִים ָרֵאל  ׁשְ ְְיהוָדה  ַוִיְמֹלך  ַעל־ִיׂשְ ּ ֵעיֵני  כו:  ּ ַּוַיַעׂש  ָהַרע  ּבְ

ר  ֶהֱחִטיא ֶדֶרך  ָאִביו  וְבַחָטאתֹו  ֲאׁשֶ ְּיהָוׁה  ַוֵיֶלך  ּבְ ּ ְ ְ ּ 
ָרֵאל א  ֶבן־ֲאִחָיה  ְלֵבית  כז:  ֶאת־ִיׂשְ ְעׁשָ ַּוִיְקׁשֹר  ָעָליו  ּבַ ּ
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ִתים  ְוָנָדב  ר  ַלְפִלׁשְ תֹון  ֲאׁשֶ ִגּבְ א  ּבְ הו  ַבְעׁשָ ׂשָכר  ַוַיּכֵ ִּיׂשָ ּּ ּ ּ
תֹון ָרֵאל  ָצִרים  ַעל־ִגּבְ ַנת  כח:  ְּוָכל־ִיׂשְ ׁשְ א  ּבִ ַּוְיִמֵתהו  ַבְעׁשָ
ֹלׁש  ְלָאָסא  ֶמֶלך  ְיהוָדה  ַוִי ּׁשָ ּ ְּמֹלך  ַתְחָתיוְ ּ ַוְיִהי  ְכָמְלכֹו  כט:  ְ

ָמה  ְלָיָרְבָעם  ל־ְנׁשָ ִאיר  ּכָ ית  ָיָרְבָעם  ֹלא־ִהׁשְ ל־ּבֵ ה  ֶאת־ּכָ ִהּכָ
ַיד־ַעְבדֹו  ֲאִחָיה  ר  ּבְ ר  ִדּבֶ ְדַבר  ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ ִמדֹו  ּכִ ַּעד־ִהׁשְ ּ ּ

יֹלִני ר  ֶהֱחִטיא  ל:  ַּהׁשִ ר  ָחָטא  ַוֲאׁשֶ ַּעל־ַחטֹאות  ָיָרְבָעם  ֲאׁשֶ
ָרֵאלֶא ר  ִהְכִעיס  ֶאת־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ַכְעסֹו  ֲאׁשֶ ָרֵאל  ּבְ : ת־ִיׂשְ
תוִבים  לא ה  ֲהֹלא־ֵהם  ּכְ ר  ָעׂשָ ְּוֶיֶתר  ִדְבֵרי  ָנָדב  ְוָכל־ֲאׁשֶ ּ

ָרֵאל ַּעל־ֵסֶפר  ִדְבֵרי  ַהָיִמים  ְלַמְלֵכי  ִיׂשְ ּוִמְלָחָמה  ָהְיָתה  לב:  ּ
ָר א  ֶמֶלך־ִיׂשְ ְעׁשָ ין  ָאָסא  וֵבין  ּבַ ְּבֵ ל־ְיֵמיֶהםּ ַנת  לג:  ֵאל  ּכָ ׁשְ ּבִ

א  ֶבן־ֲאִחָיה  ְעׁשָ ֹלׁש  ְלָאָסא  ֶמֶלך  ְיהוָדה  ָמַלך  ּבַ ּׁשָ ְ ְּ
ָנה ע  ׁשָ ִרים  ְוַאְרּבַ ִתְרָצה  ֶעׂשְ ָרֵאל  ּבְ ל־ִיׂשְ ַּוַיַעׂש  לד:  ַעל־ּכָ

ר  ֶדֶרך  ָיָרְבָעם  וְבַחָטאתֹו  ֲאׁשֶ ֵעיֵני  ְיהָוׁה  ַוֵיֶלך  ּבְ ָּהַרע  ּבְ ּ ְ ְ ּ
ָרֵאלֶהֱחִטיא ֶאת־  :ִיׂשְ

  פרק טז- "מלכים א"ספר 
א  ֵלאֹמר א ְעׁשָ : ַּוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֶאל־ֵיהוא  ֶבן־ֲחָנִני  ַעל־ּבַ
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ר  ֲהִריֹמִתיך  ִמן־ֶהָעָפר  ָוֶאֶתְנך  ָנִגיד  ַעל  ַעִמי  ב ַּיַען  ֲאׁשֶ ָּ ָ

ָרֵאל  ַוֵתֶלך   ְִיׂשְ ָרֵאל |  ּ ֶדֶרך  ָיָרְבָעם  ַוַתֲחִטא  ֶאת־ַעִמי  ִיׂשְ ּּבְ ּ ְ

ַחטֹאָתםְלַהְכ א  ְוַאֲחֵרי  ג:  ִּעיֵסִני  ּבְ ִהְנִני  ַמְבִעיר  ַאֲחֵרי  ַבְעׁשָ
ן־ְנָבט ֵבית  ָיָרְבָעם  ּבֶ יְתך  ּכְ ֵָביתֹו  ְוָנַתִתי  ֶאת־ּבֵ ַּהֵמת  ד:  ּ

ֶדה  ֹיאְכלו  עֹוף  ׂשָ ָלִבים  ְוַהֵמת  לֹו  ּבַ ִעיר  ֹיאְכלו  ַהּכְ א  ּבָ ְּלַבְעׁשָ ּּ ּ
ָמִים ה  וְגבוָרתֹו ְּוֶיֶתר  ִדְבֵרי  ַבְעׁשָ ה:  ַּהׁשָ ר  ָעׂשָ ּא  ַוֲאׁשֶ ּ

ָרֵאל תוִבים  ַעל־ֵסֶפר  ִדְבֵרי  ַהָיִמים  ְלַמְלֵכי  ִיׂשְ ֲּהֹלא־ֵהם  ּכְ ּ ּ :
ִתְרָצה  ַוִיְמֹלך  ֵאָלה  ו ֵבר  ּבְ א  ִעם־ֲאֹבָתיו  ַוִיּקָ ְעׁשָ ב  ּבַ ּכַ ְַוִיׁשְ ּ ּ ּ

ְּבנֹו  ַתְחָתיו ִביא  ְדַבר־ְיהָוׁ ז:  ּ ַיד־ֵיהוא  ֶבן־ֲחָנִני  ַהּנָ ְּוַגם  ּבְ ה ּ
ל־ָהָרָעה   יתֹו  ְוַעל  ּכָ א  ְוֶאל־ּבֵ ְעׁשָ ה  |  ָהָיה  ֶאל־ּבַ ר־ָעׂשָ | ֲאׁשֶ

ֵבית  ָיָרְבָעם  ה  ָיָדיו  ִלְהיֹות  ּכְ ַמֲעׂשֵ ֵעיֵני  ְיהָוׁה  ְלַהְכִעיסֹו  ּבְ ּבְ
ה  ֹאתֹו ר־ִהּכָ ָנה  ְלָאָסא  ח:  ְוַעל  ֲאׁשֶ ׁש  ׁשָ ִרים  ָוׁשֵ ַנת  ֶעׂשְ ׁשְ ּבִ

ְֶמֶלך  ְיהוָדה  ָמַלך  ֵאָלה  ֶבן־ ִתְרָצה ְּ ָרֵאל  ּבְ א  ַעל־ִיׂשְ ְעׁשָ ּבַ
ָנָתִים ר  ַמֲחִצית  ָהָרֶכב  ְוהוא  ט:  ׁשְ ַּוִיְקׁשֹר  ָעָליו  ַעְבדֹו  ִזְמִרי  ׂשַ ּ ּ

ִתְרָצה ִית  ּבְ ר  ַעל־ַהּבַ ית  ַאְרָצא  ֲאׁשֶ ּכֹור  ּבֵ : ְבִתְרָצה  ׁשֶֹתה  ׁשִ
ִרים  ָוׁשֶ י ַנת  ֶעׂשְ ׁשְ הו  ַוְיִמיֵתהו  ּבִ ַּוָיֹבא  ִזְמִרי  ַוַיּכֵ ּ ּ ַבע  ְלָאָסא ּ

ֶּמֶלך  ְיהוָדה  ַוִיְמֹלך  ַתְחָתיו ּ ְ ְּ ְבתֹו  יא:  ּ ׁשִ ַּוְיִהי  ְבָמְלכֹו  ּכְ
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ִתין  ִאיר  לֹו  ַמׁשְ א  ֹלא־ִהׁשְ ְעׁשָ ית  ּבַ ל־ּבֵ ה  ֶאת־ּכָ ְסאֹו  ִהּכָ ַּעל־ּכִ
ִקיר  ְוֹגֲאָליו  ְוֵרֵעהו א  יב:  ּּבְ ְעׁשָ ית  ּבַ ל־ּבֵ ֵמד  ִזְמִרי  ֵאת  ּכָ ַּוַיׁשְ

ְדַבר  ְיהָוׁה  ֲא ִביאּכִ ַיד  ֵיהוא  ַהּנָ א  ּבְ ְעׁשָ ר  ֶאל־ּבַ ר  ִדּבֶ ּׁשֶ ֶאל  יג:  ּ
ר  ר  ָחְטאו  ַוֲאׁשֶ א  ְוַחטֹאות  ֵאָלה  ְבנֹו  ֲאׁשֶ ְעׁשָ ל־ַחטֹאות  ּבַ ּּכָ ּ ּ
ָרֵאל  ָרֵאל  ְלַהְכִעיס  ֶאת־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ֶּהֱחִטיאו  ֶאת־ִיׂשְ

ַהְבֵליֶהם ר  ָעׂשָ יד:  ּבְ ה  ֲהלֹוא־ֵהם ְּוֶיֶתר  ִדְבֵרי  ֵאָלה  ְוָכל־ֲאׁשֶ
ָרֵאל תוִבים  ַעל־ֵסֶפר  ִדְבֵרי  ַהָיִמים  ְלַמְלֵכי  ִיׂשְ ּּכְ ּ ַנת  טו:  ּ ׁשְ ּבִ

ְבַעת  ָנה  ְלָאָסא  ֶמֶלך  ְיהוָדה  ָמַלך  ִזְמִרי  ׁשִ ַבע  ׁשָ ִרים  ָוׁשֶ ְֶעׂשְ ְּ
ִתים ר  ַלְפִלׁשְ תֹון  ֲאׁשֶ ִתְרָצה  ְוָהָעם  ֹחִנים  ַעל־ִגּבְ ָּיִמים  ּבְ ּּ :

ַמע  ָהָעם טז ה ַּוִיׁשְ ר  ִזְמִרי  ְוַגם  ִהּכָ   ַהֹחִנים  ֵלאֹמר  ָקׁשַ
ר־ָצָבא  ָרֵאל  ֶאת־ָעְמִרי  ׂשַ ֶּאת־ַהֶמֶלך  ַוַיְמִלכו  ָכל־ִיׂשְ ּ ְ ּ

ַמֲחֶנה יֹום  ַההוא  ּבַ ָרֵאל  ּבַ ַּעל־ִיׂשְ ּ ַּוַיֲעֶלה  ָעְמִרי  יז:  ּ
תֹון  ַוָיֻצרו  ַעל־ִתְרָצה ָרֵאל  ִעמֹו  ִמִגּבְ ְּוָכל־ִיׂשְ ּ ּּ ְראֹו יח:  ּ ת ַוְיִהי  ּכִ

ֹרף  ית־ַהֶמֶלך  ַוִיׂשְ ָדה  ָהִעיר  ַוָיֹבא  ֶאל־ַאְרמֹון  ּבֵ י־ִנְלּכְ ִּזְמִרי  ּכִ ְּ ּ
ֵאׁש  ַוָיֹמת ית־ֶמֶלך  ּבָ ָּעָליו  ֶאת־ּבֵ ּ  ַחטֹאָתיו ַּחטֹאָתוַעל־   יט:  ְ

ֶדֶרך  ָיָרְבָעם  ֵעיֵני  ְיהָוׁה  ָלֶלֶכת  ּבְ ר  ָחָטא  ַלֲעׂשֹות  ָהַרע  ּבְ ְֲאׁשֶ

ר  ָעׂשָ ּוְבַחָטאתֹו  ֲאׁשֶ ָרֵאלּ ְּוֶיֶתר  ִדְבֵרי  כ:  ה  ְלַהֲחִטיא  ֶאת־ִיׂשְ
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תוִבים  ַעל־ֵסֶפר  ִדְבֵרי  ר  ֲהֹלא־ֵהם  ּכְ ר  ָקׁשָ רֹו  ֲאׁשֶ ִּזְמִרי  ְוִקׁשְ ּ
ָרֵאל ָרֵאל  ַלֵחִצי  כא:  ַּהָיִמים  ְלַמְלֵכי  ִיׂשְ ָאז  ֵיָחֵלק  ָהָעם  ִיׂשְ

ֲחִצי  ַאֲחֵרי ֲּחִצי  ָהָעם  ָהָיה  ַאֲחֵרי  ִתְבִני  ֶבן־ִגיַנת  ְלַהְמִליכֹו  ְוַה
ר  כב:  ָעְמִרי ר  ַאֲחֵרי  ָעְמִרי  ֶאת־ָהָעם  ֲאׁשֶ ַּוֶיֱחַזק  ָהָעם  ֲאׁשֶ

ְַאֲחֵרי  ִתְבִני  ֶבן־ִגיַנת  ַוָיָמת  ִתְבִני  ַוִיְמֹלך  ָעְמִרי ּ ּּ ּ ַנת  כג:  ּ ׁשְ ּבִ
ָנה  ְלָאָסא  ֶמֶלך  ְיהוָדה  ָמַלך  ָעְמִרי  ים  ְוַאַחת  ׁשָ ֹלׁשִ ְׁשְ ְּ

ֵתים  ֶעׂשְ ָרֵאל  ׁשְ ִניםַּעל־ִיׂשְ ׁש־ׁשָ ִתְרָצה  ָמַלך  ׁשֵ ָנה  ּבְ : ְֵרה  ׁשָ
ֶסף  ַוִיֶבן  כד ַרִים  ּכָ ִכּכְ ֶמר  ּבְ ַּוִיֶקן  ֶאת־ָהָהר  ׁשְֹמרֹון  ֵמֶאת  ׁשֶ ּ

ֶמר  ם־ׁשֶ ָנה  ַעל  ׁשֶ ר  ּבָ ם  ָהִעיר  ֲאׁשֶ ֶּאת־ָהָהר  ַוִיְקָרא  ֶאת־ׁשֵ
ֵעיֵני  ְיהָוׁ כה:  ֲאֹדֵני  ָהָהר  ׁשְֹמרֹון ה  ָעְמִרי  ָהַרע  ּבְ ּה  ַוָיַרע ַּוַיֲעׂשֶ

ר  ְלָפָניו ן־ְנָבט  כו:  ִמּכֹל  ֲאׁשֶ ָכל־ֶדֶרך  ָיָרְבָעם  ּבֶ ְַוֵיֶלך  ּבְ ְּ ּ
ּוְבַחָטאֹתיו ָרֵאל  ְלַהְכִעיס ּ ר  ֶהֱחִטיא  ֶאת־ִיׂשְ ּ  וְבַחָטאתֹו  ֲאׁשֶ ּ

ַהְבֵליֶהם ָרֵאל  ּבְ ְּוֶיֶתר  ִדְבֵרי  ָעְמִרי  כז:  ֶאת־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ
ה  וְגבוָרתֹו ר  ָעׂשָ ֲּאׁשֶ תוִבים ּ ה  ֲהֹלא־ֵהם  ּכְ ר  ָעׂשָ ּ  ֲאׁשֶ

ָרֵאל ַּעל־ֵסֶפר  ִדְבֵרי  ַהָיִמים  ְלַמְלֵכי  ִיׂשְ ב  ָעְמִרי  כח:  ּ ּכַ ַּוִיׁשְ
נֹו  ַתְחָתיו ׁשְֹמרֹון  ַוִיְמֹלך  ַאְחָאב  ּבְ ֵבר  ּבְ ִּעם־ֲאֹבָתיו  ַוִיּקָ ּ ְ ּ ּ :

י כט ֹלׁשִ ַנת  ׁשְ ׁשְ ָרֵאל  ּבִ ן־ָעְמִרי  ָמַלך  ַעל־ִיׂשְ ם ְְוַאְחָאב  ּבֶ
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ן־ָעְמִרי  ָנה  ְלָאָסא  ֶמֶלך  ְיהוָדה  ַוִיְמֹלך  ַאְחָאב  ּבֶ ֹמֶנה  ׁשָ ְוׁשְ ְּ ּ ּ
ָנה ַתִים  ׁשָ ִרים  וׁשְ ׁשְֹמרֹון  ֶעׂשְ ָרֵאל  ּבְ ַּעל־ִיׂשְ ַּוַיַעׂש  ַאְחָאב  ל:  ּ

ר  ְלָפָניו ֵעיֵני  ְיהָוׁה  ִמּכֹל  ֲאׁשֶ ן־ָעְמִרי  ָהַרע  ּבְ ַוְיִהי  לא:  ּבֶ
ַחטֹאות   ֲּהָנֵקל  ֶלְכתֹו  ּבְ ה ּ ח  ִאׁשָ ן־ְנָבט  ַוִיּקַ ָּיָרְבָעם  ּבֶ ּ

ַעל  ֶמֶלך  ִציֹדִנים  ַוֵיֶלך  ַוַיֲעֹבד  ת־ֶאְתּבַ ֶּאת־ִאיֶזֶבל  ּבַ ְּ ְ

ַתחו  לֹו ַעל  ַוִיׁשְ ֶּאת־ַהּבַ ּ ַעל  לב:  ּ ית  ַהּבַ ַעל  ּבֵ ַח  ַלּבָ ַּוָיֶקם  ִמְזּבֵ
ׁשְֹמרֹון ָנה  ּבְ ר  ּבָ ָרה  ַויֹוֶס לג:  ֲאׁשֶ ַּוַיַעׂש  ַאְחָאב  ֶאת־ָהֲאׁשֵ ף ּ

ָרֵאל  ִמּכֹל  ַאְחָאב  ַלֲעׂשֹות  ְלַהְכִעיס  ֶאת־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ
ר  ָהיו  ְלָפָניו ָרֵאל  ֲאׁשֶ ית  לד:  ַּמְלֵכי  ִיׂשְ ָנה  ִחיֵאל  ּבֵ ָיָמיו  ּבָ ּבְ

ָדה   ֹכרֹו  ִיּסְ ֲאִביָרם  ּבְ גיבָּהֱאִלי  ֶאת־ְיִריֹחה  ּבַ ּוִבׂשְ גוב ּ ּ  וִבׂשְ ּ
ְדַב ְּצִעירֹו  ִהִציב  ְדָלֶתיָה  ּכִ ַע ּ ַיד  ְיהֹוׁשֻ ר  ּבְ ר  ִדּבֶ ּר  ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ

ן־נון  :ּּבִ
gG 
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