עמוד 188

ספר שמואל ב'

המלחמה נגד כחות ארם
(כיבוש סוריה)
פרק י'

דהי"א יט

המערכה הראשונה
וַיִּראּו ְבנֵי עַ ּמֹון כִּ י נִּ ְבאֲ ׁשּו ְב ָדוִּ ד וַ ִּי ְׁש ְלחּו ְבנֵי עַ ּמֹון
(ו) ְ
וַיִּ ְשכְ רּו ֶאת אֲ ַרם בֵּ ית ְרחֹוב וְ ֶאת אֲ ַרם צֹובָ א עֶ ְש ִּרים
ֶאלֶף ַרגְ לִּ י וְ ֶאת מֶ לְֶך מַ עֲכָ ה ֶאלֶף ִּאיׁש וְ ִאיׁש טֹוב ְׁשנֵים
יֹואב וְ ֵאת ָכל
ַיִׁשלַח ֶאת ָ
עָ שָ ר ֶא ֶלף ִּאיׁש( :ז) ַו ִּי ְׁש ַמע ָדוִּ ד ו ְ
הַ צָ בָ א הַ גִּ ב ִֹּּרים( :ח) וַ יֵצְ אּו ְבנֵי עַ ּמֹון ַויַעַ ְרכּו ִּמ ְל ָחמָ ה
פֶתח הַ שָ עַ ר וַ אֲ ַרם צֹובָ א ְּורחֹוב וְ ִּאיׁש טֹוב ּומַ ֲעכָה לְבַ דָ ם
ַ
יֹואב כִּ י ָהי ְָתה ֵאלָ יו פְ נֵי הַ ִּּמלְחָ מָ ה
בַ שָ דֶ ה( :ט) ַוי ְַרא ָ
חּורי י ְִּש ָר ֵאל ַו ַי ֲערְֹּך
ּומ ָאחֹור ַו ִּי ְבחַ ר ִּמכֹּל בְ ֵ
ִּמפָ נִּים ֵ
לִּק ַראת אֲ ָרם( :י) וְ ֵאת י ֶֶתר הָ עָ ם נ ַָתן ְביַד ַאבְ ׁשַ י ָא ִּחיו
ְ
וַ ַי ֲערְֹּך ל ְִּק ַראת בְ נֵי עַ ּמֹון( :יא) וַי ֹּאמֶ ר ִּאם ֶתחֱ ַזק אֲ ָרם
ִּמּמֶ נִּי וְ ָהי ִָּתה לִּ י לִּיׁשּועָ ה וְ ִּאם בְ נֵי עַ ּמֹון יֶחֶ זְ קּו ִּמ ְּמָך
ְהֹוׁשיעַ ָלְך( :יב) חֲ זַ ק וְ נ ְִּתחַ זַק בְ עַ ד עַ ֵּמנּו ּובְ עַ ד
וְ הָ לַכְ ִּתי ל ִּ
יֹואב
ֹלהינּו וַ יק ָֹוק ַיע ֲֶשה ַהּטֹוב ְבעֵ ינָיו( :יג) וַ ִּיגַׁש ָ
עָ ֵרי אֱ ֵ
וְ הָ עָ ם אֲ ׁשֶ ר עִּ ּמֹו ל ִַּּמלְ חָ מָ ה בַ אֲ ָרם ַו ָינֻסּו ִּמ ָפנָיו( :יד) ּובְ נֵי
יׁשי ַו ָיבֹּאּו ָהעִּ יר
עַ ּמֹון ָראּו כִּ י נָס אֲ ָרם ַו ָינֻסּו ִּמפְ נֵי אֲ בִּ ַ
יֹואב מֵ עַ ל בְ נֵי עַ ּמֹון ַויָב ֹּא יְרּוׁשָ ָל ִּם:
וַ יָׁשָ ב ָ

המערכה הראשונה
(ו) ַו ִּי ְראּו ְבנֵי עַ ּמֹון כִּ י ִּה ְתבָ אֲ ׁשּו עִּ ם ָדוִּ יד וַ יִּ ְׁשלַח ָחנּון
ּובְ נֵי עַ ּמֹון ֶאלֶף כִּ כַר כ ֶֶסף ִּל ְשכֹּר ל ֶָהם ִּמן אֲ ַרם נַהֲ ַריִ ם
ּומּצֹובָ ה ֶרכֶ ב ּופָ ָר ִּׁשים( :ז) וַ יִּ ְשכְ רּו לָהֶ ם
ּומן אֲ ַרם ַמ ֲעכָה ִ
ִּ
ֹלׁשים ֶא ֶלף ֶרכֶב וְ ֶאת ֶמ ֶלְך ַמעֲכָ ה וְ ֶאת עַ ּמֹו
ּוׁש ִּ
ְׁש ַניִּם ְ
יהם
ּובנֵי עַ ּמֹון נ ֶֶא ְספּו ֵמעָ ֵר ֶ
ידבָ א ְ
ַו ָיבֹּאּו וַ יַחֲ נּו לִּ פְ נֵי ֵּמ ְ
יֹואב וְ ֵאת
ַו ָיבֹּאּו ַל ִּּמלְחָ ָמה( :ח) ַו ִּי ְׁש ַמע דָ וִּ יד וַ ִּי ְׁשלַח ֶאת ָ
בֹורים( :ט) ַוי ְֵצאּו ְבנֵי עַ ּמֹון ַויַעַ ְרכּו ִּמלְ ָח ָמה
כָל צָ בָ א הַ גִּ ִּ
פ ֶַתח הָ עִּ יר וְ ַה ְּמ ָלכִּ ים אֲ ֶׁשר בָ אּו לְבַ ָדם בַ ָש ֶדה( :י) וַ י ְַרא
יֹואב כִּ י ָהי ְָתה פְ נֵי ַה ִּּמל ְָח ָמה ֵאלָיו פָ נִּים וְ ָאחֹור וַ יִּבְ ַחר
ָ
ִּמכָל בָ חּור ְבי ְִּש ָר ֵאל ַו ַי ֲערְֹּך ִּל ְק ַראת אֲ ָרם( :יא) וְ ֵאת י ֶֶתר
הָ עָ ם נ ַָתן בְ יַד ַא ְב ַׁשי ָא ִּחיו ַויַעַ ְרכּו ל ְִּק ַראת ְבנֵי עַ ּמֹון( :יב)
ית לִּ י ל ְִּתׁשּועָ ה ס וְ ִּאם
וַי ֹּאמֶ ר ִּאם ֶתחֱ זַ ק ִּמ ֶּמנִּי אֲ ָרם וְ ָהיִּ ָ
הֹוׁשעְ ִּתיָך( :יג) חֲ זַק וְ נִּ ְת ַחזְ ָקה
בְ נֵי עַ ּמֹון י ֶֶחזְ קּו ִּמ ְּמָך וְ ַ
ֹלהינּו וַ יק ָֹוק ַהּטֹוב ְבעֵ ינָיו ַיע ֲֶשה:
ּובעַ ד עָ ֵרי אֱ ֵ
בְ עַ ד עַ ּמֵ נּו ְ
לַּמלְ ָחמָ ה
יֹואב וְ ָהעָ ם אֲ ֶׁשר עִּ ּמֹו לִּ פְ נֵי אֲ ָרם ִּ
(יד) ַו ִּיגַׁש ָ
ּובנֵי עַ ּמֹון ָראּו כִּ י נָס אֲ ָרם וַ יָנּוסּו גַם
ַויָנּוסּו ִּמ ָפנָיו( :טו) ְ
יֹואב
ָ
ירה וַ יָב ֹּא
הֵ ם ִּמפְ נֵי ַא ְב ַׁשי ָא ִּחיו וַ ָיבֹּאּו ָהעִּ ָ
יְרּוׁשָ ָל ִּם:פ

המערכה השניה
(טו) ַוי ְַרא אֲ ָרם כִּ י ִּנגַף לִּ פְ נֵי יִּ ְש ָר ֵאל ַוי ֵָא ְספּו יָחַ ד( :טז)
וַיִּ ְׁשלַח הֲ דַ ְדעֶ זֶר ַויֹּצֵ א ֶאת אֲ ָרם אֲ ׁשֶ ר מֵּ עֵּ בֶ ר הַ נָהָ ר ַו ָיבֹּאּו
חֵּ ילָ ם וְ ׁשֹובַ ְך שַ ר צְ בָ א הֲ דַ ְדעֶ זֶ ר לִּפְ נֵיהֶ ם( :יז) ַויֻגַד ְל ָדוִּ ד
ִש ָר ֵּאל ַו ַי ֲעבֹּר ֶאת הַ י ְַרדֵ ן ַויָב ֹּא חֵּ לָאמָ ה
ס וַ יֶאֱ סֹף ֶאת כָל י ְ
ַויַעַ ְרכּו אֲ ָרם ל ְִּק ַראת ָדוִּ ד וַיִּ לָ חֲ מּו עִּ ּמֹו( :יח) ַו ָינָס אֲ ָרם
ִּמפְ נֵי י ְִּש ָר ֵאל וַ יַהֲ רֹּג ָדוִּ ד ֵמאֲ ָרם ְׁשבַ ע מֵּ אֹות ֶרכֶב
וְ ַא ְרבָ עִ ים ֶאלֶף פ ָָר ִׁשים וְ ֵאת ׁשֹובַ ְך שַ ר צְ בָ אֹו ִּהכָה ַויָמָ ת
ׁשָ ם( :יט) וַיִּ ְראּו כָל הַ ְּמלָכִ ים עַ בְ דֵּ י הֲ דַ ְדעֶ זֶר כִּ י נִּגְ פּו ִּלפְ נֵי
יִּ ְש ָר ֵאל ַוי ְַׁשלִּמּו ֶאת י ְִּש ָר ֵאל ַו ַיעַ בְ דּום וַיִּ ְראּו אֲ ָרם
לְהֹוׁשיעַ עֹוד ֶאת בְ נֵי עַ ּמֹון :פ
ִּ

המערכה השניה
לְאכִּ ים
(טז) ַוי ְַרא אֲ ָרם כִּ י נִּגְ פּו ִּלפְ נֵי יִּ ְש ָר ֵאל וַ ִּי ְׁש ְלחּו ַמ ָ
וַיֹוצִּ יאּו ֶאת אֲ ָרם אֲ ֶׁשר ֵּמעֵּ בֶ ר ַהנ ָָהר וְ ׁשֹופְַך ַשר ְצבָ א
ֵיהם( :יז) וַ יֻגַד ְל ָדוִּ יד ַויֶאֱ סֹּף ֶאת כָ ל יִּ ְש ָר ֵאל
הֲ דַ ְדעֶ זֶר לִּ פְ נ ֶ
ַו ַי ֲע ֹּב ר ַהי ְַר ֵדן וַ יָב ֹּא אֲ ל ֵֶהם וַ ַי ֲערְֹּך אֲ ל ֵֶהם וַ ַי ֲערְֹּך ָדוִּ יד
ל ְִּק ַראת אֲ ָרם ִּמ ְל ָח ָמה וַ יִּ לָ חֲ מּו עִּ ּמֹו( :יח) וַ ָינָס אֲ ָרם
ִּמלִּפְ נֵי י ְִּש ָר ֵאל ַויַהֲ רֹּג ָדוִּ יד ֵמאֲ ָרם ִׁש ְבעַ ת אֲ לָ פִ ים ֶרכֶב
וְ ַא ְרבָ עִ ים ֶא ֶלף ִאיׁש ַרגְ לִי וְ ֵאת ׁשֹופְַך ַשר ַהצָ בָ א ֵה ִּמית:
(יט) וַ י ְִּראּו עַ ְב ֵּדי הֲ ַד ְדעֶ ֶזר כִּ י נִּ גְ פּו לִּפְ נֵי י ְִּש ָר ֵאל וַ י ְַׁשלִּ ימּו
ְהֹוׁשיעַ ֶאת ְבנֵי עַ ּמֹון
עִּ ם דָ וִּ יד וַ יַעַ ְב ֻדהּו וְ ל ֹּא ָאבָ ה אֲ ָרם ל ִּ
עֹוד:

פרק ח
(ג) וַ יְַך דָ וִּ ד ֶאת הֲ דַ ְדעֶ זֶר בֶ ן ְרחֹב מֶ לְֶך צֹובָ ה בְ לֶכְ תֹו
ּוׁשבַ ע
לְהָ ִּׁשיב יָדֹו בִּ נְהַ ר פְ ָרת( :ד) ַויִּ ְלכֹּד ָדוִּ ד ִּמּמֶ נּו ֶאלֶף ְ
מֵ אֹות פ ָָר ִּׁשים וְ עֶ ְש ִּרים ֶאלֶף ִּאיׁש ַרגְ לִּי ַויְעַ ֵקר ָדוִּ ד ֶאת
יֹותר ִּמּמֶ נּו מֵ ָאה ָרכֶ ב( :ה) ו ַָתב ֹּא אֲ ַרם דַ ּמֶ שֶ ק
כָל הָ ֶרכֶב ַו ֵ
לַעְ זֹּר לַהֲ דַ ְדעֶ זֶר מֶ ֶלְך צֹובָ ה ַויְַך ָדוִּ ד בַ אֲ ָרם עֶ ְש ִּרים
ּוׁשנַיִּם ֶאלֶף ִּאיׁש:
ְ
המערכה השלישית
(יא:א) ַויְ ִּהי ל ְִּתׁשּובַ ת הַ ָשנָה לְעֵ ת צֵ את הַ ְּמלָאכִּ ים
יֹואב וְ ֶאת עֲבָ דָ יו עִּ ּמֹו וְ ֶאת כָ ל י ְִּש ָר ֵאל
וַיִׁשלַח דָ וִ ד ֶאת ָ
ְ
וַ י ְַׁש ִּחתּו ֶאת ְבנֵי עַ ּמֹון ַו ָיצֻרּו עַ ל ַרבָ ה וְ דָ וִּ ד יֹוׁשֵ ב
בִּ ירּוׁשָ ָל ִּם :ס

