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 פרק י'

 
 המערכה הראשונה

ְראּו ְבֵני  ְׁשְלחּו ְבֵני ַעּמֹון  ַעּמֹון)ו( ַויִּ ד ַויִּ ְבֲאׁשּו ְבָדוִּ י נִּ כִּ
ְשְכרּו ֶאת  ית ְרחֹובַויִּ ים  ֲאַרם צֹוָבאְוֶאת  ֲאַרם בֵּ ֶעְשרִּ

י ְוֶאת  יׁש  ֶמֶלְך ַמֲעָכהֶאֶלף ַרְגלִּ ְׁשֵנים  ְוִאיׁש טֹובֶאֶלף אִּ
ד  ְׁשַמע ָדוִּ יׁש: )ז( ַויִּ ֵאת ָכל וְ  ַוִיְׁשַלח ֶאת יֹוָאבָעָשר ֶאֶלף אִּ

ְלָחָמה  ים: )ח( ַוֵיְצאּו ְבֵני ַעּמֹון ַוַיַעְרכּו מִּ בֹּרִּ ַהָצָבא ַהגִּ
יׁש טֹוב ּוַמֲעָכה ְלַבָדם  ֶפַתח ַהָשַער ַוֲאַרם צֹוָבא ּוְרחֹוב ְואִּ
ְלָחָמה  י ָהְיָתה ֵאָליו ְפֵני ַהּמִּ ַבָשֶדה: )ט( ַוַיְרא יֹוָאב כִּ

ים ּוֵמָאחֹור ַויִּ  ָפנִּ ְשָרֵאל ַוַיֲערְֹּך מִּ כֹּל ְבחּוֵרי יִּ ְבַחר מִּ
יו  ְקַראת ֲאָרם: )י( ְוֵאת ֶיֶתר ָהָעם ָנַתן ְבַיד ַאְבַׁשי ָאחִּ לִּ
ם ֶתֱחַזק ֲאָרם  ֹּאֶמר אִּ ְקַראת ְבֵני ַעּמֹון: )יא( ַוי ַוַיֲערְֹּך לִּ

ְּמ  ם ְבֵני ַעּמֹון ֶיֶחְזקּו מִּ יׁשּוָעה ְואִּ י לִּ ָתה לִּ י ְוָהיִּ ֶּמנִּ ָך מִּ
ְתַחַזק ְבַעד ַעֵּמנּו ּוְבַעד  יַע ָלְך: )יב( ֲחַזק ְונִּ י ְלהֹוׁשִּ ְוָהַלְכתִּ
ַגׁש יֹוָאב  ָעֵרי ֱאֹלֵהינּו ַויקָֹוק ַיֲעֶשה ַהּטֹוב ְבֵעיָניו: )יג( ַויִּ
ָפָניו: )יד( ּוְבֵני  ְלָחָמה ַבֲאָרם ַוָינֻסּו מִּ ּמֹו ַלּמִּ ְוָהָעם ֲאֶׁשר עִּ

יר ַעּמֹון ָראּו כִּ  יַׁשי ַוָיבֹּאּו ָהעִּ ְפֵני ֲאבִּ י ָנס ֲאָרם ַוָינֻסּו מִּ
ִּם: ֹּא ְירּוָׁשָל  ַוָיָׁשב יֹוָאב ֵמַעל ְבֵני ַעּמֹון ַוָיב

 
 
 

 המערכה השניה
ְשָרֵאל ַוֵיָאְספּו ָיַחד: )טז(  ְפֵני יִּ ַגף לִּ י נִּ )טו( ַוַיְרא ֲאָרם כִּ

ְׁשַלח  ֶבר ַהָנָהר ֲאֶׁשרֲאָרם ַויֵֹּצא ֶאת  ֲהַדְדֶעֶזרַויִּ עֵּ ַוָיבֹּאּו  מֵּ
יָלם ד  חֵּ ְפֵניֶהם: )יז( ַויַֻגד ְלָדוִּ ְוׁשֹוַבְך ַשר ְצָבא ֲהַדְדֶעֶזר לִּ

לס  ֹּא  ַוֶיֱאֹסף ֶאת ָכל ִיְשָראֵּ ָלאָמהַוַיֲעבֹּר ֶאת ַהַיְרֵדן ַוָיב  חֵּ
ּמֹו: )יח( ַויָ  ָלֲחמּו עִּ ד ַויִּ ְקַראת ָדוִּ ָנס ֲאָרם ַוַיַעְרכּו ֲאָרם לִּ

ד ֵמֲאָרם  ְשָרֵאל ַוַיֲהרֹּג ָדוִּ ְפֵני יִּ אֹות ֶרֶכב מִּ ְׁשַבע מֵּ
ָכה ַוָיָמת  ְוַאְרָבִעים ֶאֶלף ָפָרִׁשים ְוֵאת ׁשֹוַבְך ַשר ְצָבאֹו הִּ

ְראּו ָכל  י ֲהַדְדֶעֶזרָׁשם: )יט( ַויִּ ְפֵני  ַהְּמָלִכים ַעְבדֵּ ְגפּו לִּ י נִּ כִּ
מּו  ְשָרֵאל ַוַיְׁשלִּ ְשָרֵאל יִּ ְראּו ֲאָרם  ַעְבדּוםַויַ ֶאת יִּ ַויִּ

יַע עֹוד ֶאת ְבֵני ַעּמֹון: פ  ְלהֹוׁשִּ
 

 פרק ח
ד ֶאת  ְבֶלְכתֹו  ֲהַדְדֶעֶזר ֶבן ְרֹחב ֶמֶלְך צֹוָבה)ג( ַוַיְך ָדוִּ

ֶּמנּו ֶאֶלף ּוְׁשַבע  ד מִּ ְלכֹּד ָדוִּ ְנַהר ְפָרת: )ד( ַויִּ יב ָידֹו בִּ ְלָהׁשִּ
ד ֶאת ֵמאֹות ָפָר  י ַוְיַעֵקר ָדוִּ יׁש ַרְגלִּ ים ֶאֶלף אִּ ים ְוֶעְשרִּ ׁשִּ

ֹּא  ֶּמנּו ֵמָאה ָרֶכב: )ה( ַוָתב  ֲאַרם ַדֶּמֶשקָכל ָהֶרֶכב ַויֹוֵתר מִּ
ים  ד ַבֲאָרם ֶעְשרִּ ר ַלֲהַדְדֶעֶזר ֶמֶלְך צֹוָבה ַוַיְך ָדוִּ ַלְעזֹּ

יׁש: ם ֶאֶלף אִּ  ּוְׁשַניִּ
 

 המערכה השלישית
ים  ְתׁשּוַבת ַהָשָנה ְלֵעת ֵצאת ַהְּמָלאכִּ י לִּ )יא:א( ַוְיהִּ

ְשָרֵאל  ַוִיְׁשַלח ָדִוד ֶאת יֹוָאב ּמֹו ְוֶאת ָכל יִּ ְוֶאת ֲעָבָדיו עִּ
תּו ֶאת ְבֵני  ד יֹוֵׁשב  ַעּמֹוןַוַיְׁשחִּ ַוָיֻצרּו ַעל ַרָבה ְוָדוִּ

ִּם: ס ירּוָׁשָל  בִּ

 דהי"א יט
 

 המערכה הראשונה
ְׁשַלח ָחנּון )ו( ַויִּ  יד ַויִּ ם ָדוִּ ְתָבֲאׁשּו עִּ י הִּ ְראּו ְבֵני ַעּמֹון כִּ

ן  ְשכֹּר ָלֶהם מִּ ַכר ֶכֶסף לִּ  ֲאַרם ַנֲהַרִיםּוְבֵני ַעּמֹון ֶאֶלף כִּ
ן  ְשְכרּו ָלֶהם  ּוִמּצֹוָבה ֲאַרם ַמֲעָכהּומִּ ים: )ז( ַויִּ ֶרֶכב ּוָפָרׁשִּ

ים ֶאֶלף ֶרֶכב  ם ּוְׁשֹלׁשִּ ְוֶאת ֶמֶלְך ַמֲעָכה ְוֶאת ַעּמֹו ְׁשַניִּ
ְפֵני  יְדָבאַוָיבֹּאּו ַוַיֲחנּו לִּ ּוְבֵני ַעּמֹון ֶנֶאְספּו ֵמָעֵריֶהם  מֵּ

ְׁשַלח ֶאת יֹוָאב ְוֵאת  יד ַויִּ ְׁשַמע ָדוִּ ְלָחָמה: )ח( ַויִּ ַוָיבֹּאּו ַלּמִּ
ים: )ט( ַוֵיְצאּו ְבֵני ַעּמֹון ַוַיַעְרכּו בֹורִּ ְלָחָמה  ָכל ָצָבא ַהגִּ מִּ

ים ֲאֶׁשר ָבאּו ְלַבָדם ַבָשֶדה: )י( ַוַיְרא  יר ְוַהְּמָלכִּ ֶפַתח ָהעִּ
ְבַחר  ים ְוָאחֹור ַויִּ ְלָחָמה ֵאָליו ָפנִּ י ָהְיָתה ְפֵני ַהּמִּ יֹוָאב כִּ
ְקַראת ֲאָרם: )יא( ְוֵאת ֶיֶתר  ְשָרֵאל ַוַיֲערְֹּך לִּ ָכל ָבחּור ְביִּ מִּ

ְקַראת ְבֵני ַעּמֹון: )יב( ָהָעם ָנַתן ְבַיד ַא  יו ַוַיַעְרכּו לִּ ְבַׁשי ָאחִּ
ם  ְתׁשּוָעה ס ְואִּ י לִּ יָת לִּ י ֲאָרם ְוָהיִּ ֶּמנִּ ם ֶתֱחַזק מִּ ֹּאֶמר אִּ ַוי
ְתַחְזָקה  יָך: )יג( ֲחַזק ְונִּ ְּמָך ְוהֹוַׁשְעתִּ ְבֵני ַעּמֹון ֶיֶחְזקּו מִּ

ק ַהּטֹוב ְבֵעיָניו ַיֲעֶשה: ְבַעד ַעֵּמנּו ּוְבַעד ָעֵרי ֱאֹלֵהינּו ַויקֹוָ 
ְלָחָמה  ְפֵני ֲאָרם ַלּמִּ ּמֹו לִּ ַגׁש יֹוָאב ְוָהָעם ֲאֶׁשר עִּ )יד( ַויִּ
י ָנס ֲאָרם ַוָינּוסּו ַגם  ָפָניו: )טו( ּוְבֵני ַעּמֹון ָראּו כִּ ַוָינּוסּו מִּ
ֹּא יֹוָאב  יָרה ַוָיב יו ַוָיבֹּאּו ָהעִּ ְפֵני ַאְבַׁשי ָאחִּ ֵהם מִּ

ִּם:פְירּוׁשָ   ָל
 

 המערכה השניה
ים  ְׁשְלחּו ַמְלָאכִּ ְשָרֵאל ַויִּ ְפֵני יִּ ְגפּו לִּ י נִּ )טז( ַוַיְרא ֲאָרם כִּ

יאּו ֶאת  ֶבר ַהָנָהרֲאֶׁשר  ֲאָרםַויֹוצִּ עֵּ ְוׁשֹוַפְך ַשר ְצָבא  מֵּ
ְשָרֵאל  יד ַוֶיֱאסֹּף ֶאת ָכל יִּ ְפֵניֶהם: )יז( ַויַֻגד ְלָדוִּ ֲהַדְדֶעֶזר לִּ

יד ַוַיֲעבֹּ  ֹּא ֲאֵלֶהם ַוַיֲערְֹּך ֲאֵלֶהם ַוַיֲערְֹּך ָדוִּ ר ַהַיְרֵדן ַוָיב
ּמֹו: )יח( ַוָיָנס ֲאָרם  ָלֲחמּו עִּ ְלָחָמה ַויִּ ְקַראת ֲאָרם מִּ לִּ

יד ֵמֲאָרם  ְשָרֵאל ַוַיֲהרֹּג ָדוִּ ְפֵני יִּ לִּ  ִׁשְבַעת ֲאָלִפים ֶרֶכבמִּ
ית: ְוֵאת ׁשֹו ְוַאְרָבִעים ֶאֶלף ִאיׁש ַרְגִלי ַפְך ַשר ַהָצָבא ֵהמִּ

ְראּו  י )יט( ַויִּ ימּו  ֲהַדְדֶעֶזרַעְבדֵּ ְשָרֵאל ַוַיְׁשלִּ ְפֵני יִּ ְגפּו לִּ י נִּ כִּ
יד ַוַיַעְבֻדהּו וְ  ם ָדוִּ יַע ֶאת ְבֵני ַעּמֹון עִּ ֹּא ָאָבה ֲאָרם ְלהֹוׁשִּ ל

 :עֹוד

  


