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ל־יִשׂ ָר ֵאל
וַ יְ ַד ֵבּר יְ הוָ ה ֶא ְ
הוּדה ְבּיַ ד
וְ ֶאל־יְ ָ
יאים
ל־ﬠ ָב ָדיו ָהנְּ ִב ִ
ָכּ ֲ
ֵלאמֹר ֻ֫שׁבוּ ִמ ַדּ ְר ֵכ ֶיכם
וֹתי
ָה ָר ִﬠים וְ ִשׁ ְמרוּ ִמ ְצ ַ
יתי
ֲא ֶשׁר ִצ ִ ֫וּ ִ
ת־אב ֵֹת ֶיכם׃ וְ לֹא ָשׁ ְמעוּ
ֶא ֲ
ת־ה ַ֫בּ ַﬠל׃
וַ יַּ ַﬠ ְבדוּ ֶא ַ
1

וַ ַ֫יּ ַﬠל ֶ֫מ ֶל�־אַשּׁוּר
ל־האָ ֶ֫רץ וַ ַ֫יּ ַﬠל שׁ ְֹמרוֹן
ְבּ ָכ ָ
יה ָשׁ�שׁ ָשׁנִ ים׃
וַ ָ֫יּ ַצר ָﬠ ֫ ֶל ָ
וַ יִּ ְלכֹּד ֶ֫מ ֶל�־אַשּׁוּר
ֶאת־שׁ ְֹמרוֹן׃ וַ ֶ֫יּגֶ ל
אַשּׁ ָוּרה׃
ת־יִשׂ ָר ֵאל ֫
ְ
ֶא
2

אַד ָמתוֹ
יִשׂ ָר ֵאל ֵמ ַﬠל ְ
וַ ִ֫יּגֶ ל ְ
י־ח ְטאוּ
אַשּׁ ָוּרה׃ וַ יְ ִהי ִכּ ָ
֫
י־יִשׂ ָר ֵאל ַליהוָ ה
ְבנֵ ְ
יהם ַה ַמּ ֲﬠ ֶלה א ָֹתם
�ה ֶ
ֱא ֵ
ֵמ ֶ֫א ֶרץ ִמ ְצ ַ ֫ריִם וַ יִּ ְיראוּ
�הים ֲא ֵח ִרים וַ יַּ ֲﬠשׂוּ
ֱא ִ
ְדּ ָב ִרים ָר ִﬠים׃
3

וַ ֵיָּבא ֶ֫מ ֶל�־אַשּׁוּר אַנְ ֵשׁי
יהם
ַהגּוֹיִם ֲא ֶשׁר ְס ִביב ֵֹת ֶ
וֹשׁב ְבּ ָﬠ ֵרי שׁ ְֹמרוֹן ַ֫תּ ַחת
וַ יּ֫ ֶ
יִשׂ ָר ֵאל וַ יִּ ְרשׁוּ
ְבּנֵ י ְ
ֶאת־שׁ ְֹמרוֹן וַ יֵּ ְשׁבוּ
יה׃ וַ יִּ ְהיוּ ַהגּוֹיִם
ְבּ ָﬠ ֶ ֫ר ָ
ַה ֵ֫א ֶלּה ַהשּׁ ְֹמר ֹנִ ים ַﬠד
ַהיּוֹם ַהזֶּ ה׃
4

יִשׂ ָר ֵאל ַרק
לֹא נִ ְשׁאַר ְבּ ְ
הוּדה ְל ַבדּוֹ׃
ֵ֫שׁ ֶבט יְ ָ
הוּדה לֹא ָשׁ ַמר
גַּ ם־יְ ָ
יהם
�ה ֶ
ת־מ ְצוֹת יְ הוָ ה ֱא ֵ
ֶא ִ
יִשׂ ָר ֵאל׃
וַ יֵּ ְלכוּ ְבּ ֻחקּוֹת ְ
ירוּשׁ ֫ ַל ִם
וַ ִ֫יּ ַחר־אַף יְ הוָ ה ִב ָ
ד־ה ְשׁ ִלכוֹ
יהוּדה ַﬠ ִ
וּב ָ
ִ
א ָֹתם ֵמ ַﬠל ָפּנָ יו׃
5

בוּכ ְדנֶ ַצּר ֶ֫מ ֶל�
וַ יָּבֹא נְ ַ
רוּשׁ ֫ ַל ִם וַ ָ֫יּ ַצר
ָבּ ֶבל ֶאל־יְ ָ
ל־ה ִﬠיר׃ וַ יֵּ ֵצא
ַﬠ ָ
הוּדה וַ יִּ ַקּח אֹתוֹ
ֶ֫מ ֶל�־יְ ָ
ֶ֫מ ֶל� ָבּ ֶבל׃

6

ל־כּ ֵלי
ת־כּ ְ
יּוֹצא ִמ ָשּׁם ֶא ָ
וַ ֵ
ַהזָּ ָהב ֲא ֶשׁר ָﬠ ָשׂה ְשׁ�מֹה
�־יִשׂ ָר ֵאל ְבּ ֵה ַיכל
ֶ֫מ ֶל ְ
יְ הוָ ה׃ וַ יִּ ְשׂר ֹף
ת־בּית
ת־בּית־יְ הוָ ה וְ ֶא ֵ
ֶא ֵ
ל־בּית גָּ דוֹל
ת־כּ ֵ
ַה ֶ֫מּ ֶל� וְ ֶא ָ
ָשׂ ַרף ָבּ ֵאשׁ׃ וְ ֶאת־חוֹמוֹת
רוּשׁ ֫ ַל ִם ָס ִביב נָ ַתץ׃
יְ ָ
7

רוּשׁ ֫ ַל ִם
ת־כּל־יְ ָ
וְ ִהגְ ָלה ֶא ָ
ל־ה ָשּׂ ִרים וְ ֵאת
ת־כּ ַ
וְ ֶא ָ
בּוֹרי ַה ַ֫חיִל׃ וַ ֵיָּבא
ָכּל־גִּ ֵ
גּוֹלה
�־בּ ֶבל ָ
א ָֹתם ֶ֫מ ֶל ָ
ָבּ ֶ֫ב ָלה וַ יִּ ְהיוּ־לוֹ ַל ֲﬠ ָב ִדים׃

8

ת־צ ְד ִק ָ֫יּהוּ ֶ֫מ ֶל�
וַ יַּ ֲﬠלוּ ֶא ִ
ל־מ ֶל� ָבּ ֶבל
הוּדה ֶא ֶ֫
יְ ָ
וַ יְ ַד ְבּרוּ ִאתּוֹ ִמ ְשׁ ָפּט׃
ת־בּנֵ י ִצ ְד ִק ָ֫יּהוּ ָשׁ ֲחטוּ
וְ ֶא ְ
ת־ﬠינֵ י ִצ ְד ִק ָ֫יּהוּ
ְל ֵﬠינָ יו וְ ֶא ֵ
ִﬠוֵּ ר וַ ִ֫יָביאוּ אֹתוֹ ָבּ ֶבל׃
9

גּוֹלה ֫ ָנ ָחה
ל־יְמי ָה ָ
ָכּ ֵ
ָהאָ ֶ֫רץ ְל ַמלֹּאות
יה ִשׁ ְב ִﬠים
תוֹת ָ
ת־שׁ ְבּ ֶ֫
ֶא ַ
ָשׁנָ ה ִכּ ְדּ ַבר־יְ הוָ ה ְבּ ִפי
ְיִר ְמ ָ֫יהוּ ֵלאמֹר יַ ֲﬠ ְבדוּ
ת־מ ֶל�
ַהגּוֹיִם ָה ֵ֫א ֶלּה ֶא ֶ֫
ָבּ ֶבל ִשׁ ְב ִﬠים ָשׁנָ ה׃
10

וַ יְ ִהי ִמ ֵקץ ִשׁ ְב ִﬠים ָשׁנָ ה
�־פּ ַרס
וַ יִּ ְשׁ ַלח ֫כּ ֶוֹרשׁ ֶ֫מ ֶל ָ
ל־מ ְמ ַל ְכתּוֹ ֵלאמֹר׃
ְבּ ָכ ַ
�הי ַה ָשּׁ ַ֫מיִם ָפּ ַקד
יְ הוָ ה ֶא ֵ
ָﬠ ַלי ִל ְבנוֹת־לוֹ ַ֫ביִת
י־ב ֶכם
ירוּשׁ ֫ ַל ִם ִמ ָ
ִבּ ָ
ירוּשׁ ֫ ַל ִם
ל־ﬠמּוֹ ַ֫י ַﬠל ִל ָ
ִמ ָכּ ַ
ת־בּית יְ הוָ ה׃
וְ יִ֫ ֶבן ֶא ֵ
11

אשׁי ָהאָבוֹת
וַ יָּ ֫קוּמוּ ָר ֵ
יהוּדה ַל ֲﬠלוֹת׃ וְ ַה ֶ֫מּ ֶל�
ִל ָ
ת־כּ ֵלי
הוֹציא ֶא ְ
֫כּ ֶוֹרשׁ ִ
הוֹציא
ֵבית־יְ הוָ ה ֲא ֶשׁר ִ
ירוּשׁ ֫ ַל ִם׃
בוּכ ְדנֶ ַצּר ִמ ָ
נְ ַ
גּוֹלה
י־ה ָ
וַ יָּ ֫שׁוּבוּ ְבנֵ ַ
יהוּדה ִאישׁ
ירוּשׁ ֫ ַל ִם וִ ָ
ִל ָ
ְל ִﬠירוֹ׃
12

ת־בּית־יְ הוָ ה
וַ ְיִּבנוּ ֶא ֵ
רוּשׁ ֫ ַל ִם׃
ת־חוֹמת יְ ָ
ַ
וְ ֶא
וַ יְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ָשׁ ְמעוּ
יהם וַ יִּ ְראוּ
ָכּל־א ֵֹיְב ֶ
ל־הגּוֹיִם ֲא ֶשׁר
ָכּ ַ
יהם וַ יֵּ ְדעוּ ִכּי
ְס ִביב ֵֹת ֶ
יהם נֶ ֶﬠ ְשׂ ָתה
�ה ֶ
ֵמ ֵאת ֱא ֵ
אכה ַהזֹּאת׃
ַה ְמּ ָל ָ
13

Glossary
shut in, besiege

ָצר

Samaritan

שׁ ְֹמר ֹנִ י

palace

יכל
ָ ֵה

tear down

נָ ַתץ

slaughter

ָשׁ ַחט

make blind

ִﬠ ֵוּר

exile

גּוֹלה
ָ

end

ֵקץ

Persia

ָפּ ַרס
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