
 176עמוד   ספר שמואל ב'

 פרק ח

 
 )א( ַוְיִהי ַאֲחֵרי ֵכן

ִוד ֶאת  ַוַיְך • ִתיםדָּ ִלשְּ ִניֵעם פְּ ה ִמַיד ְפִלְשִתים: ַוַיכְּ ַאמָּ ִוד ֶאת ֶמֶתג הָּ  ַוִיַקח דָּ

ִמית ּוְמלֹא ַהֶחֶבל  מֹוָאבֶאת  ַוַיְך • ִלים ְלהָּ ה ַוְיַמֵדד ְשֵני ֲחבָּ ם ַאְרצָּ ַוְיַמְדֵדם ַבֶחֶבל ַהְשֵכב אֹותָּ
ה: מֹוָאבְלַהֲחיֹות ַוְתִהי  ִדים ֹנְשֵאי ִמְנחָּ ִוד ַלֲעבָּ  ְלדָּ

ִוד ֶאת  ַוַיְך • ֶעֶזרדָּ ֹחב  ֲהַדדְּ ִשיב יָּדֹו ִבְנַהר  צֹוָבהֶמֶלְך ֶבן רְּ ת]ְבֶלְכתֹו ְלהָּ ֹכד: )ד( [ְפרָּ ִוד  ַוִילְּ דָּ
ֶרֶכב ַויֹוֵתר ִממֶ  ל הָּ ִוד ֶאת כָּ ִשים ְוֶעְשִרים ֶאֶלף ִאיש ַרְגִלי ַוְיַעֵקר דָּ רָּ ּנּו ִמֶמּנּו ֶאֶלף ּוְשַבע ֵמאֹות פָּ

ֶכב: ה רָּ בֹא  ֵמאָּ  צֹוָבה ֶמֶלְךַלְעֹזר ַלֲהַדְדֶעֶזר  ֲאַרם ַדֶמֶשק)ה( ַותָּ
ִוד ַוַיְך • ִוד ְנִצִבים  ַבֲאָרם דָּ ִוד  ַבֲאַרם ַדֶמֶשקֶעְשִרים ּוְשַנִים ֶאֶלף ִאיש: )ו( ַויֶָּשם דָּ ם ְלדָּ ַוְתִהי ֲארָּ

ה ִדים נֹוְשֵאי ִמְנחָּ  ַלֲעבָּ
 

ֹכל ֲאֶשר ָהָלְך קָֹוק ֶאת ָדִוד בְּ  :ַוֹיַשע יְּ
 

ִם: )ח( ּוִמֶבַטח  לָּ ֶזר ַוְיִביֵאם ְירּושָּ יּו ֶאל ַעְבֵדי ֲהַדְדעָּ ב ֲאֶשר הָּ הָּ ִוד ֵאת ִשְלֵטי ַהזָּ )ז( ַוִיַקח דָּ
ָעֶזרּוִמֵבֹרַתי  ַקח  ָעֵרי ֲהַדדְּ ִוד ְנֹחֶשת ַהְרֵבה ְמֹאד: ס  ַהֶמֶלְךלָּ  דָּ

 
ִוד ִהָכהִכי  ֲחָמתֶמֶלְך ֹתִעי )ט( ַוִיְשַמע  ם ְבנֹו  דָּ ֶזר: )י( ַוִיְשַלח ֹתִעי ֶאת יֹורָּ ל ֵחיל ֲהַדְדעָּ ֵאת כָּ

ֲרכֹו ַעל ֲאֶשר ִנְלַחם ַבֲהַדְדֶעֶזר  ַהֶמֶלְךֶאל  לֹום ּוְלבָּ ל לֹו ְלשָּ ִוד ִלְשאָּ ִכי ִאיש ִמְלֲחמֹות  ַוַיֵכהּודָּ
יּו ְכֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי זָּ  ֶזר ּוְביָּדֹו הָּ יָּה ֲהַדְדעָּ ם ִהְקִדיש ֹתִעי הָּ ב ּוְכֵלי ְנֹחֶשת: )יא( ַגם ֹאתָּ  ַהֶמֶלְךהָּ

ל ַהגֹוִים ֲאֶשר ִכֵבש: ב ֲאֶשר ִהְקִדיש ִמכָּ הָּ ק ִעם ַהֶכֶסף ְוַהזָּ ִוד ַליקֹוָּ  דָּ
 

ִתים ַעמֹוןּוִמְבֵני  ּוִממֹוָאב ֵמֲאָרם)יב(  ִלשְּ  :צֹוָבה ֶמֶלְךּוִמְשַלל ֲהַדְדֶעֶזר ֶבן ְרֹחב  ּוֵמֲעָמֵלק ּוִמפְּ
 

בֹו  ִוד ֵשם ְבשֻׁ ֵגיא ֶמַלח ]=אדום[ ֲאָרםֶאת  ֵמַהכֹותֹו)יג( ַוַיַעש דָּ ֶלף: )יד( ַויֶָּשם  בְּ ר אָּ שָּ ה עָּ  ֶבֱאדֹוםְשמֹונָּ
ל  ם ְנִצִבים ַוְיִהי כָּ ל ֱאדֹום שָּ ִוד ֱאדֹוםְנִצִבים ְבכָּ ִדים ְלדָּ  ֲעבָּ

 
ֹכל ֲאֶשר ָהָלְך קָֹוק ֶאת ָדִוד בְּ  :ַויֹוַשע יְּ

 
ֹלְך )טו(  ָרֵאלַוִימְּ ִהי ָדִוד ַעל ָכל ִישְּ ָכל ַעמו ַויְּ ָדָקה לְּ ָפט ּוצְּ ב ֶבן ְצרּויָּה  ֹ:ָדִוד ֹעֶשה ִמשְּ )טז( ְויֹואָּ

דֹוק ֶבן ֲאִחי ט ֶבן ֲאִחילּוד ַמְזִכיר: )יז( ְוצָּ פָּ א ִויהֹושָּ בָּ ר ֹכֲהִנים ַעל ַהצָּ טּוב ַוֲאִחיֶמֶלְך ֶבן ֶאְביָּתָּ
יּו: פ ִוד ֹכֲהִנים הָּ ע ְוַהְכֵרִתי ְוַהְפֵלִתי ּוְבֵני דָּ דָּ יָּהּו ֶבן ְיהֹויָּ יָּה סֹוֵפר: )יח( ּוְבנָּ  ּוְשרָּ

 
 

 
 כיבוש ירושלים / איחוד המלוכה, נצחון נגד פלשתים, ברית עם חירם() ביסוס המלוכה  פרק ה'
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