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 מלכים ב פרק ה

א ָפִנים ִכי בֹו ָנַתן ְיֹקָֹוֹק ְתׁשּוָעה  ַלֲאָרם ְוָהִאיׁש )א( ְוַנֲעָמן ַשר ְצָבא ֶמֶלְך ֲאָרם ָהָיה ִאיׁש ָגדֹול ִלְפֵני ֲאֹדָניו ּוְנשֻׂ
 ִהי ִלְפֵני ֵאֶׁשת ַנֲעָמן: ָהָיה ִגּבֹור ַחִיל ְמֹצָרע: )ב( ַוֲאָרם ָיְצאּו ְגדּוִדים ַוִיְׁשּבּו ֵמֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ַנֲעָרה ְֹקַטָנה ַוְת 

בֹא ַוַיֵגד ַלאֹדָניו )ג( ַותֹאֶמר ֶאל ְגִבְרָתּה ַאֲחֵלי ֲאֹדִני ִלְפֵני ַהָנִביא ֲאֶׁשר ְּבֹׁשְמרֹון ָאז ֶיֱאֹסף ֹאתֹו ִמָצַרְעתֹו: )ד( ַויָ 
ַויֹאֶמר ֶמֶלְך ֲאָרם ֶלְך ּבֹא ְוֶאְׁשְלָחה ֵסֶפר ֶאל ֶמֶלְך ֵלאֹמר ָכזֹאת ְוָכזֹאת ִדְּבָרה ַהַנֲעָרה ֲאֶׁשר ֵמֶאֶרץ ִיְשָרֵאל: )ה( 

ֶפר ֶאל ֶמֶלְך ִיְשָרֵאל ַוֵיֶלְך ַוִיַקח ְּבָידֹו ֶעֶשר ִכְכֵרי ֶכֶסף ְוֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים ָזָהב ְוֶעֶשר ֲחִליפֹות ְּבָגִדים: )ו( ַויָ  ֵֵ ֵבא ַה
פֶ  ֵֵ ר ַהֶזה ֵאֶליָך ִהֵנה ָׁשַלְחִתי ֵאֶליָך ֶאת ַנֲעָמן ַעְבִדי ַוֲאַסְפתֹו ִמָצַרְעתֹו: )ז( ַוְיִהי ִיְשָרֵאל ֵלאֹמר ְוַעָתה ְכבֹוא ַה

ֶפר ַוִיְֹקַרע ְּבָגָדיו ַויֹאֶמר ַהֱאֹלִהים ָאִני ְלָהִמית ּוְלַהֲחיֹות ִכי ֶזה ֹׁשֵלחַ  ֵֵ  ֵאַלי ֶלֱאֹסף ִאיׁש ִכְֹקרֹא ֶמֶלְך ִיְשָרֵאל ֶאת ַה
ֶמֶלְך ִיְשָרֵאל ַרְעתֹו ִכי ַאְך ְדעּו ָנא ּוְראּו ִכי ִמְתַאֶנה הּוא ִלי: )ח( ַוְיִהי ִכְׁשֹמַע ֱאִליָׁשע ִאיׁש ָהֱאֹלִהים ִכי ָֹקַרע ִמצָ 

יא ְּבִיְשָרֵאל: )ט( ַוָיבֹא ַנֲעָמן ֶאת ְּבָגָדיו ַוִיְׁשַלח ֶאל ַהֶמֶלְך ֵלאֹמר ָלָמה ָֹקַרְעָת ְּבָגֶדיָך ָיבֹא ָנא ֵאַלי ְוֵיַדע ִכי ֵיׁש ָנבִ 
 ְוָרַחְצָת ֶׁשַבע בסוסו ְּבסּוָסיו ּוְבִרְכּבֹו ַוַיֲעֹמד ֶפַתח ַהַּבִית ֶלֱאִליָׁשע: )י( ַוִיְׁשַלח ֵאָליו ֱאִליָׁשע ַמְלָאְך ֵלאֹמר ָהלֹוְך

ף ַנֲעָמן ַוֵיַלְך ַויֹאֶמר ִהֵנה ָאַמְרִתי ֵאַלי ֵיֵצא ָיצֹוא ְוָעַמד ְוָֹקָרא ְפָעִמים ַּבַיְרֵדן ְוָיֹׁשב ְּבָשְרָך ְלָך ּוְטָהר: )יא( ַוִיְֹקצֹ 
ֶמֶשֹק ִמֹכל ְּבֵׁשם ְיֹקָֹוֹק ֱאֹלָהיו ְוֵהִניף ָידֹו ֶאל ַהָמֹקֹום ְוָאַסף ַהְמֹצָרע: )יב( ֲהלֹא טֹוב אבנה ֲאָמָנה ּוַפְרַפר ַנֲהרֹות דַ 

ֹול ָּבֶהם ְוָטָהְרִתי ַוִיֶפן ַוֵיֶלְך ְּבֵחָמה: )יג( ַוִיְגׁשּו ֲעָבָדיו ַוְיַדְּברּו ֵאָליו ַויֹאְמרּו ָאִבי ָדָבר ָגד ֵמיֵמי ִיְשָרֵאל ֲהלֹא ֶאְרַחץ
ע ְפָעִמים ִכְדַבר ִאיׁש ַהָנִביא ִדֶּבר ֵאֶליָך ֲהלֹוא ַתֲעֶשה ְוַאף ִכי ָאַמר ֵאֶליָך ְרַחץ ּוְטָהר: )יד( ַוֵיֶרד ַוִיְטֹּבל ַּבַיְרֵדן ֶׁשבַ 

בֹא ַוַיֲעֹמד ְלָפָניו ָהֱאֹלִהים ַוָיָׁשב ְּבָשרֹו ִכְבַשר ַנַער ָֹקֹטן ַוִיְטָהר: )טו( ַוָיָׁשב ֶאל ִאיׁש ָהֱאֹלִהים הּוא ְוָכל ַמֲחֵנהּו ַויָ 
ִיְשָרֵאל ְוַעָתה ַֹקח ָנא ְבָרָכה ֵמֵאת ַעְבֶדָך: )טז( ַויֹאֶמר ַויֹאֶמר ִהֵנה ָנא ָיַדְעִתי ִכי ֵאין ֱאֹלִהים ְּבָכל ָהָאֶרץ ִכי ִאם ּבְ 

ְלַעְבְדָך ַמָשא ֶצֶמד ַחי ְיֹקָֹוֹק ֲאֶׁשר ָעַמְדִתי ְלָפָניו ִאם ֶאָקח ַוִיְפַצר ּבֹו ָלַֹקַחת ַוְיָמֵאן: )יז( ַויֹאֶמר ַנֲעָמן ָולֹא יַֻׂתן ָנא 
עֹוד ַעְבְדָך ֹעָלה ָוֶזַבח ֵלאֹלִהים ֲאֵחִרים ִכי ִאם ַליֹקָֹוֹק: )יח( ַלָדָבר ַהֶזה ִיְסַלח ְיֹקָֹוֹק ְפָרִדים ֲאָדָמה ִכי לֹוא ַיֲעֶשה 

ֹמן ִהְׁשַתֲחָוָיִתי ֵּבית ִר ְלַעְבֶדָך ְּבבֹוא ֲאֹדִני ֵבית ִרמֹון ְלִהְׁשַתֲחֹות ָׁשָמה ְוהּוא ִנְׁשָען ַעל ָיִדי ְוִהְׁשַתֲחֵויִתי ֵּבית ִרֹמן ּבְ 
יֹאֶמר ֵגיֲחִזי ַנַער ִיְסַלח נא ְיֹקָֹוֹק ְלַעְבְדָך ַּבָדָבר ַהֶזה: )יט( ַויֹאֶמר לֹו ֵלְך ְלָׁשלֹום ַוֵיֶלְך ֵמִאתֹו ִכְבַרת ָאֶרץ: ס )כ( וַ 

ֲאֶׁשר ֵהִביא ַחי ְיֹקָֹוֹק ִכי ִאם  ֱאִליָׁשע ִאיׁש ָהֱאֹלִהים ִהֵנה ָחַשְך ֲאֹדִני ֶאת ַנֲעָמן ָהֲאַרִמי ַהֶזה ִמַקַחת ִמָידֹו ֵאת
ַוִיֹפל ֵמַעל ַרְצִתי ַאֲחָריו ְוָלַֹקְחִתי ֵמִאתֹו ְמאּוָמה: )כא( ַוִיְרֹדף ֵגיֲחִזי ַאֲחֵרי ַנֲעָמן ַוִיְרֶאה ַנֲעָמן ָרץ ַאֲחָריו 

ָלַחִני ֵלאֹמר ִהֵנה ַעָתה ֶזה ָּבאּו ֵאַלי ְׁשֵני ְנָעִרים ַהֶמְרָכָבה ִלְֹקָראתֹו ַויֹאֶמר ֲהָׁשלֹום: )כב( ַויֹאֶמר ָׁשלֹום ֲאֹדִני ְׁש 
ֹוֵאל ַֹקח ִכָכָרִים ֵמַהר ֶאְפַרִים ִמְּבֵני ַהְנִביִאים ְתָנה ָנא ָלֶהם ִכַכר ֶכֶסף ּוְׁשֵתי ֲחִלפֹות ְּבָגִדים: )כג( ַויֹאֶמר ַנֲעָמן ה

ְׁשֵני ֲחִרִטים ּוְׁשֵתי ֲחִלפֹות ְּבָגִדים ַוִיֵתן ֶאל ְׁשֵני ְנָעָריו ַוִיְשאּו ְלָפָניו: )כד( ַוָיבֹא ֶאל ַוִיְפָרץ ּבֹו ַוָיַצר ִכְכַרִים ֶכֶסף ּבִ 
ָליו יו ַויֹאֶמר אֵ ָהֹעֶפל ַוִיַקח ִמָיָדם ַוִיְפֹֹקד ַּבָּבִית ַוְיַׁשַלח ֶאת ָהֲאָנִׁשים ַוֵיֵלכּו: )כה( ְוהּוא ָבא ַוַיֲעֹמד ֶאל ֲאֹדנָ 

ר ָהַפְך ִאיׁש ֵמַעל ֱאִליָׁשע מאן ֵמַאִין ֵגֲחִזי ַויֹאֶמר לֹא ָהַלְך ַעְבְדָך ָאֶנה ָוָאָנה: )כו( ַויֹאֶמר ֵאָליו לֹא ִלִּבי ָהַלְך ַכֲאׁשֶ 
 ָֹקר ַוֲעָבִדים ּוְׁשָפחֹות: ֶמְרַכְבתֹו ִלְֹקָראֶתָך ַהֵעת ָלַֹקַחת ֶאת ַהֶכֶסף ְוָלַֹקַחת ְּבָגִדים ְוֵזיִתים ּוְכָרִמים ְוצֹאן ּובָ 

 ְלָפָניו ְמֹצָרע ַכָשֶלג:)כז( ְוָצַרַעת ַנֲעָמן ִתְדַּבֹק ְּבָך ּוְבַזְרֲעָך ְלעֹוָלם ַוֵיֵצא ִמ 
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