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מדוע חלה המלך אסא ברגליו? 

הרב דני סטיסקין

1.  סוטה  י. 
ת"ר: חמשה נבראו מעין דוגמא של מעלה, וכולן לקו בהן: שמשון בכחו, שאול בצוארו, אבשלום בשערו, צדקיה בעיניו, אסא ברגליו. 

שמשון בכחו, דכתיב: )שופטים טז( ויסר כחו מעליו; שאול בצוארו, דכתיב: )שמואל א' לא( ויקח שאול את החרב ויפל עליה; אבשלום 
בשערו, כדבעינן למימר קמן; צדקיה בעיניו, דכתיב: )מלכים ב' כה( ואת עיני צדקיהו עור; אסא ברגליו, דכתיב: )מלכים א' טו( רק 

לעת זקנתו חלה את רגליו, ואמר רב יהודה אמר רב: שאחזתו פדגרא. א"ל מר זוטרא בריה דרב נחמן לרב נחמן: היכי דמי פדגרא? 
א"ל: כמחט בבשר החי. מנא ידע? איכא דאמרי: מיחש הוה חש ביה; ואיכא דאמרי: מרביה שמע ליה; וא"ד: )תהלים כה( סוד ה' ליראיו 
ובריתו להודיעם. דרש רבא: מפני מה נענש אסא? מפני שעשה אנגריא בתלמידי חכמים, שנאמר: )מלכים א' טו( והמלך אסא השמיע 

את כל יהודה. אין נקי - מאי אין נקי? אמר רב יהודה אמר רב: אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה. 

רש"י  
צדקיה בעיניו - לא ידענא מנלן דנשתנה לשבח וכן אסא ברגליו אלא כן שמע מרבו. פודגרא - שם חולי הוא שאוחז ברגלים וקורא לו 

פודגרא. נענש אסא - לחלות.  אנגריא - עבודת המלך.  השמיע את כל יהודה - הזעיקן וישאו את אבני הרמה שהיה מלך ישראל בונה 
עליה כרך לבלתי תת יוצא ובא לאסא.  חתן - שכתוב בו נקי יהיה לביתו וגו' )דברים כד(.

2.  מלכים א פרק יא 
ַמר ִמְצֹוַתי ְוֻחּקָֹתי: )לה(  ר ׁשָ י אֹתֹו ֲאׁשֶ ַחְרּתִ ר ּבָ י ֲאׁשֶ ִוד ַעְבּדִ ָּיו ְלַמַען ּדָ ֶתּנוּ ּכֹל ְיֵמי ַחי יא ֲאׁשִ י ָנׂשִ ְמָלָכה ִמיָּדֹו ּכִ ל ַהּמַ ח ֶאת ּכָ )לד( ְולֹא ֶאּקַ

ם  ַלִ ירוּׁשָ ִָּמים ְלָפַני ּבִ ל ַהי י ּכָ ֶבט ֶאָחד ְלַמַען ֱהיֹות ִניר ְלָדִויד ַעְבּדִ ן ׁשֵ ָבִטים: )לו( ְוִלְבנֹו ֶאּתֵ ְ ֶרת ַהּשׁ ָך ֵאת ֲעׂשֶ יָה ּלְ נֹו וְּנַתּתִ לוָּכה ִמיַּד ּבְ י ַהּמְ ְוָלַקְחּתִ
ל  ַמע ֶאת ּכָ ׁשְ ָרֵאל: )לח( ְוָהיָה ִאם ּתִ ֶלְך ַעל ִיׂשְ ָך ְוָהִייָת ּמֶ ַאוֶּה ַנְפׁשֶ ר ּתְ כֹל ֲאׁשֶ ח וָּמַלְכּתָ ּבְ ם: )לז( ְואְֹתָך ֶאּקַ ִמי ׁשָ י ִלי ָלׂשוּם ׁשְ ַחְרּתִ ר ּבָ ָהִעיר ֲאׁשֶ
ִניִתי  ר ּבָ ֲאׁשֶ ְך וָּבִניִתי ְלָך ַבִית ֶנֱאָמן ּכַ י ְוָהִייִתי ִעּמָ ִוד ַעְבּדִ ה ּדָ ר ָעׂשָ ֲאׁשֶ מֹור ֻחּקֹוַתי וִּמְצֹוַתי ּכַ ֵעיַני ִלׁשְ ר ּבְ ָּׁשָ יָת ַהי ר ֲאַצוֶָּך ְוָהַלְכּתָ ִבְדָרַכי ְוָעׂשִ ֲאׁשֶ

ִָּמים: ס ִוד ְלַמַען זֹאת ַאְך לֹא ָכל ַהי ָרֵאל: )לט( וַאַעּנֶה ֶאת ֶזַרע ּדָ י ְלָך ֶאת ִיׂשְ ְלָדִוד ְוָנַתּתִ

3.  רש"י מלכים א פרק יא פסוק לט
)לט( אך לא כל הימים - כי לימות המשיח תשוב המלוכה אליו, ובסדר עולם מצאתי ואענה את זרע דוד למען זאת, כנגד שלשים 

ושש שנה שנתחתן שלמה את בת פרעה שנשאה בשנה הרביעית למלכו וכנגדו נגזרה גזירה על מלכות בית דוד ליחלק וראויה היתה 
המלוכה לחזור בימי אסא בשנת שש עשרה למלכו אלא שקלקל לשלוח שוחד למלך ארם ולא סמך על הקב"ה והוא שנאמר בדברי 
הימים )ב ט"ז א( בשנת שלשים ושש למלכות אסא בנה בעשא את הרמה וא"א שהרי אסא קבר את בעשא בשנת כ"ו למלכותו אלא 

ט"ז שנה שלו הוא קורא שלשים ושש שהן סוף שלשים ושש לחלוקת המלכות והגיד הכתוב שבאותה שנה קילקל אסא אך לא כל 
הימים אלא ל"ו שנה:

4.  איכה רבה )וילנא( פתיחתות ד"ה ל זבדי בן
ל זבדי בן לוי פתח לא תאמינו מלכי ארץ וגו', ארבעה מלכים היו מה שתבע זה לא תבע זה, ואלו הן דוד ואסא ויהושפט וחזקיהו, דוד 
אמר )תהלים י"ח( ארדוף אויבי ואשיגם וגו' אמר לו הקב"ה אני עושה כן הה"ד )ש"א ל'( ויכם דוד מהנשף ועד הערב למחרתם, מהו 

למחרתם, ר"י בן לוי אמר, לשני לילות ויום אחד, היה הקב"ה מאיר לו בלילות בזיקין וברקים כמה דתנינן תמן על הזיקין ועל הזועות ועל 
הברקים הה"ד )תהלים י"ח( כי אתה תאיר נרי וגו', עמד אסא ואמר אני אין בי כח להרוג להם אלא אני רודף אותם ואתה עושה, אמר לו 
אני עושה שנאמר )ד"ה =דברי הימים= ב' י"ד( וירדפם אסא וגו' לפני אסא אין כתיב כאן אלא לפני ה' ולפני מחנהו, עמד יהושפט ואמר 

אני אין בי כח לא להרוג ולא לרדוף אלא אני אומר שירה ואתה עושה, אמר לו הקב"ה אני עושה שנאמר )שם /דברי הימים ב'/ כ'( ובעת 
החלו ברנה ותהלה וגו' עמד חזקיהו ואמר אני אין בי כח לא להרוג ולא לרדוף ולא לומר שירה אלא אני ישן על מטתי ואתה עושה, אמר 

לו הקב"ה אני עושה שנא' )מ"ב =מלכים ב'= י"ט( ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור, 

בס"ד
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5.  רמב"ן ויקרא פרשת בחקותי פרק כו פסוק יא
והכלל כי בהיות ישראל שלמים והם רבים, לא יתנהג ענינם בטבע כלל, לא בגופם, ולא בארצם, לא בכללם, ולא ביחיד מהם, כי יברך 
השם לחמם ומימם, ויסיר מחלה מקרבם, עד שלא יצטרכו לרופא ולהשתמר בדרך מדרכי הרפואות כלל, כמו שאמר )שמות טו כו( כי 

אני ה' רופאך. וכן היו הצדיקים עושים בזמן הנבואה, גם כי יקרם עון שיחלו לא ידרשו ברופאים רק בנביאים, כענין חזקיהו בחלותו )מ"ב 
כ ב ג(. ואמר הכתוב )דהי"ב טז יב( גם בחליו לא דרש את ה' כי ברופאים, ואילו היה דבר הרופאים נהוג בהם, מה טעם שיזכיר הרופאים, 

אין האשם רק בעבור שלא דרש השם. אבל הוא כאשר יאמר אדם, לא אכל פלוני מצה בחג המצות כי אם חמץ:
אבל הדורש השם בנביא לא ידרוש ברופאים. ומה חלק לרופאים בבית עושי רצון השם, אחר שהבטיח וברך את לחמך ואת מימיך 

והסירותי מחלה מקרבך, והרופאים אין מעשיהם רק על המאכל והמשקה להזהיר ממנו ולצוות עליו:\

6.  נתיבות עולם נתיב הבטחון פרק א
בספר משלי )ג'( בטח אל ה' בכל לבבך ואל בינתך אל תשען. שלמה המלך ע"ה רצה לומר, האדם ישים בטחונו בו ית' בטחון גמור על 

מה שהוא צריך, ואל ישען על בינתו לומר כי ע"י תבונתו יוכל להשתדל מה שצריך אליו רק ישים על ה' בטחונו. כי אף שצריך לעשות כל 
מעשיו בחכמה ואין סומכין על הנס, מ"מ אל ישען על תבונתו בלבד לומר כי חכמתו יגרם לעשות מה שירצה, רק יבטח בהשם שהוא 

יוציא מחשבתו אשר חפץ לעשות אל הפעל.

1.  ספר ירמיה פרק מא 
ָרֵאל  א ֶמֶלְך ִיׂשְ ְעׁשָ ֵני ּבַ ֶלְך ָאָסא ִמּפְ ה ַהּמֶ ר ָעׂשָ ַדְליָהוּ הוּא ֲאׁשֶ יַד ּגְ ה ּבְ ר ִהּכָ ים ֲאׁשֶ ְגֵרי ָהֲאָנׁשִ ל ּפִ ָמֵעאל ֵאת ּכָ ם ִיׁשְ ִליְך ׁשָ ר ִהׁשְ )ט( ְוַהּבֹור ֲאׁשֶ

ן ְנַתְניָהוּ ֲחָלִלים: ָמֵעאל ּבֶ א ִיׁשְ אֹתֹו ִמּלֵ
 

מלכים א פרק טו פסוק 
לֹום: )יא(  ת ֲאִביׁשָ ם ִאּמֹו ַמֲעָכה ּבַ ם ְוׁשֵ ָלִ ירוּׁשָ ָנה ָמַלְך ּבִ ִעים ְוַאַחת ׁשָ ָרֵאל ָמַלְך ָאָסא ֶמֶלְך ְיהוָּדה: )י( ְוַאְרּבָ ִרים ְליָָרְבָעם ֶמֶלְך ִיׂשְ ַנת ֶעׂשְ )ט( וִּבׁשְ
ר ָעׂשוּ ֲאבָֹתיו: )יג( ְוַגם ֶאת ַמֲעָכה ִאּמֹו וְַיִסֶרָה  ִלים ֲאׁשֶ ּלֻ ל ַהּגִ ַָּסר ֶאת ּכָ ים ִמן ָהָאֶרץ וַי ֵדׁשִ ֲַּעֵבר ַהּקְ ָדִוד ָאִביו: )יב( וַי ֵעיֵני ְידֹוָד ּכְ ר ּבְ ָּׁשָ ַַּעׂש ָאָסא ַהי וַי

ֵלם ִעם  מֹות לֹא ָסרוּ ַרק ְלַבב ָאָסא ָהיָה ׁשָ ַנַחל ִקְדרֹון: )יד( ְוַהּבָ רֹף ּבְ ׂשְ ִּ ּה וַי ְכרֹת ָאָסא ֶאת ִמְפַלְצּתָ ִּ ָרה וַי ָתה ִמְפֶלֶצת ָלֲאׁשֵ ר ָעׂשְ ִביָרה ֲאׁשֶ ִמּגְ
ל  ָרֵאל ּכָ א ֶמֶלְך ִיׂשְ ְעׁשָ ין ָאָסא וֵּבין ּבַ ֶסף ְוָזָהב ְוֵכִלים: )טז( וִּמְלָחָמה ָהְיָתה ּבֵ ית ְידֹוָד ּכֶ י ּבֵ י ָאִביו וקדשו ְוָקְדׁשֵ ל יָָמיו: )טו( וַיֵָּבא ֶאת ָקְדׁשֵ ְידֹוָד ּכָ

ֶסף ְוַהזָָּהב  ל ַהּכֶ ח ָאָסא ֶאת ּכָ ּקַ ִּ ת יֵֹצא וָָבא ְלָאָסא ֶמֶלְך ְיהוָּדה: )יח( וַי י ּתֵ ִֶּבן ֶאת ָהָרָמה ְלִבְלּתִ ָרֵאל ַעל ְיהוָּדה וַי א ֶמֶלְך ִיׂשְ ְעׁשָ ַַּעל ּבַ ְיֵמיֶהם: )יז( וַי
ן ֶחְזיֹון ֶמֶלְך  ן ַטְבִרּמֹן ּבֶ ן ֲהַדד ּבֶ ֶלְך ָאָסא ֶאל ּבֶ ָלֵחם ַהּמֶ ׁשְ ִּ יַד ֲעָבָדיו וַי ֵנם ּבְ ּתְ ִּ ֶלְך וַי ית מלך ַהּמֶ ית ְידֹוָד ְוֶאת אֹוְצרֹות ּבֵ אֹוְצרֹות ּבֵ ַהּנֹוָתִרים ּבְ

א ֶמֶלְך  ְעׁשָ ִריְתָך ֶאת ּבַ ֶסף ְוָזָהב ֵלְך ָהֵפָרה ֶאת ּבְ י ְלָך ׁשַֹחד ּכֶ ַלְחּתִ ין ָאִבי וֵּבין ָאִביָך ִהּנֵה ׁשָ יִני וֵּביֶנָך ּבֵ ִרית ּבֵ ק ֵלאמֹר: )יט( ּבְ ׂשֶ ַדּמֶ ב ּבְ ֲאָרם ַהיֹּׁשֵ
ית  ן ְוֵאת ָאֵבל ּבֵ ָרֵאל וַיְַּך ֶאת ִעיֹּון ְוֶאת ּדָ ר לֹו ַעל ָעֵרי ִיׂשְ ֵרי ַהֲחיִָלים ֲאׁשֶ ַלח ֶאת ׂשָ ׁשְ ִּ ֶלְך ָאָסא וַי ן ֲהַדד ֶאל ַהּמֶ ַמע ּבֶ ׁשְ ִּ ָרֵאל ְויֲַעֶלה ֵמָעָלי: )כ( וַי ִיׂשְ

ל  ִמיַע ֶאת ּכָ ֶלְך ָאָסא ִהׁשְ ִתְרָצה: )כב( ְוַהּמֶ ב ּבְ ֵּׁשֶ נֹות ֶאת ָהָרָמה וַי ל ִמּבְ א וַיְֶּחּדַ ְעׁשָ מַֹע ּבַ ׁשְ ִלי: )כא( וְַיִהי ּכִ ל ֶאֶרץ ַנְפּתָ ְנרֹות ַעל ּכָ ל ּכִ ַמֲעָכה ְוֵאת ּכָ
ְבֵרי ָאָסא  ל ּדִ ה: )כג( ְויֶֶתר ּכָ ְצּפָ ְניִָמן ְוֶאת ַהּמִ ַבע ּבִ ֶלְך ָאָסא ֶאת ּגֶ ם ַהּמֶ ִֶּבן ּבָ א וַי ְעׁשָ ָנה ּבַ ר ּבָ אוּ ֶאת ַאְבֵני ָהָרָמה ְוֶאת ֵעֶציָה ֲאׁשֶ ׂשְ ִּ ְיהוָּדה ֵאין ָנִקי וַי

ִָּמים ְלַמְלֵכי ְיהוָּדה ַרק ְלֵעת ִזְקָנתֹו ָחָלה ֶאת ַרְגָליו: )כד(  ְבֵרי ַהי ה ְכתוִּבים ַעל ֵסֶפר ּדִ ָנה ֲהלֹא ֵהּמָ ר ּבָ ה ְוֶהָעִרים ֲאׁשֶ ר ָעׂשָ בוָּרתֹו ְוָכל ֲאׁשֶ ְוָכל ּגְ
יו:  ְחּתָ נֹו ּתַ ָפט ּבְ ְמלְֹך ְיהֹוׁשָ ִּ ִוד ָאִביו וַי ִעיר ּדָ ֵבר ִעם ֲאבָֹתיו ּבְ ּקָ ִּ ב ָאָסא ִעם ֲאבָֹתיו וַי ּכַ ׁשְ ִּ וַי

ימי לימוד תנ"ך
ישיבת שבי חברוןלאורה של תורת ארץ ישראל
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דברי הימים ב פרק יד
ִרים: )ג( וַיֹּאֶמר  ע ֶאת ָהֲאׁשֵ בֹות וְַיַגּדַ ּצֵ ר ֶאת ַהּמַ ּבֵ מֹות וְַיׁשַ חֹות ַהּנֵָכר ְוַהּבָ ַָּסר ֶאת ִמְזּבְ ֵעיֵני ְידֹוָד ֱאלָֹהיו: )ב( וַי ר ּבְ ָּׁשָ ַַּעׂש ָאָסא ַהּטֹוב ְוַהי )א( וַי

ְמָלָכה  קֹט ַהּמַ ׁשְ ִנים וַּתִ מֹות ְוֶאת ַהַחּמָ ל ָעֵרי ְיהוָּדה ֶאת ַהּבָ ַָּסר ִמּכָ ְצוָה: )ד( וַי ִליהוָּדה ִלְדרֹוׁש ֶאת ְידֹוָד ֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתיֶהם ְוַלֲעׂשֹות ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ
י ֵהִניַח ְידֹוָד לֹו: )ו( וַיֹּאֶמר ִליהוָּדה ִנְבֶנה ֶאת ֶהָעִרים  ה ּכִ ִנים ָהֵאּלֶ ָ ּשׁ ְקָטה ָהָאֶרץ ְוֵאין ִעּמֹו ִמְלָחָמה ּבַ י ׁשָ יהוָּדה ּכִ ִֶּבן ָעֵרי ְמצוָּרה ּבִ ְלָפָניו: )ה( וַי

ְִּבנוּ וַיְַּצִליחוּ: פ )ז( וְַיִהי  ִביב וַי נוּ וַיַָּנח ָלנוּ ִמּסָ ַרׁשְ נוּ ֶאת ְידֹוָד ֱאלֵֹהינוּ ּדָ י ָדַרׁשְ ָלַתִים וְּבִריִחים עֹוֶדּנוּ ָהָאֶרץ ְלָפֵנינוּ ּכִ ִלים ּדְ ה ְוָנֵסב חֹוָמה וִּמְגּדָ ָהֵאּלֶ
ּבֹוֵרי ָחִיל: )ח( וַיֵֵּצא  ה ּגִ ל ֵאּלֶ מֹוִנים ָאֶלף ּכָ ת ָמאַתִים וּׁשְ ֵאי ָמֵגן ְודְֹרֵכי ֶקׁשֶ ְניִָמן נֹׂשְ לֹׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ס וִּמּבִ א ִצּנָה וָרַֹמח ִמיהוָּדה ׁשְ ְלָאָסא ַחִיל נֹׂשֵ
ה: )י(  ֵגיא ְצַפָתה ְלָמֵרׁשָ ַַּעְרכוּ ִמְלָחָמה ּבְ ה: )ט( וַיֵֵּצא ָאָסא ְלָפָניו וַי לֹׁש ֵמאֹות וַיָּבֹא ַעד ָמֵרׁשָ בֹות ׁשְ ַחִיל ֶאֶלף ֲאָלִפים וַּמְרּכָ י ּבְ ֲאֵליֶהם ֶזַרח ַהּכוּׁשִ

ְמָך ָבאנוּ ַעל ֶהָהמֹון ַהזֶּה ְידֹוָד  ַעּנוּ וְּבׁשִ י ָעֶליָך ִנׁשְ ין ַרב ְלֵאין ּכַֹח ָעְזֵרנוּ ְידֹוָד ֱאלֵֹהינוּ ּכִ ָך ַלְעזֹור ּבֵ ְקָרא ָאָסא ֶאל ְידֹוָד ֱאלָֹהיו וַיֹּאַמר ְידֹוָד ֵאין ִעּמְ ִּ וַי
ר ִעּמֹו  ֵפם ָאָסא ְוָהָעם ֲאׁשֶ ְרּדְ ִּ ים: )יב( וַי ים ִלְפֵני ָאָסא ְוִלְפֵני ְיהוָּדה וַיָֻּנסוּ ַהּכוּׁשִ ּגֹף ְידֹוָד ֶאת ַהּכוּׁשִ ִּ ָך ֱאנֹוׁש: ס )יא( וַי ה ַאל יְַעצֹר ִעּמְ ֱאלֵֹהינוּ ַאּתָ
י  ָרר ּכִ ל ֶהָעִרים ְסִביבֹות ּגְ ַּּכוּ ֵאת ּכָ ה ְמאֹד: )יג( וַי ָלל ַהְרּבֵ אוּ ׁשָ ׂשְ ִּ רוּ ִלְפֵני ְידֹוָד ְוִלְפֵני ַמֲחֵנהוּ וַי ּבְ י ִנׁשְ ים ְלֵאין ָלֶהם ִמְחיָה ּכִ ּפֹל ִמּכוּׁשִ ִּ ַעד ִלְגָרר וַי

ם: ס ָלִ בוּ ְירוּׁשָ ָּׁשֻ ים וַי ּבוּ צֹאן ָלרֹב וְּגַמּלִ ׁשְ ִּ ה ָהְיָתה ָבֶהם: )יד( ְוַגם ָאֳהֵלי ִמְקֶנה ִהּכוּ וַי י ִבזָּה ַרּבָ ל ֶהָעִרים ּכִ ָהיָה ַפַחד ְידֹוָד ֲעֵליֶהם וַיָּבֹזּוּ ֶאת ּכָ
ְהיֹוְתֶכם  ֶכם ּבִ ָמעוִּני ָאָסא ְוָכל ְיהוָּדה וִּבְניִָמן ְידֹוָד ִעּמָ ן עֹוֵדד ָהְיָתה ָעָליו רוַּח ֱאלִֹהים: )ב( וַיֵֵּצא ִלְפֵני ָאָסא וַיֹּאֶמר לֹו ׁשְ פרק טו    )א( וֲַעַזְריָהוּ ּבֶ
ב  ָּׁשָ ָרֵאל ְללֹא ֱאלֵֹהי ֱאֶמת וְּללֹא ּכֵֹהן מֹוֶרה וְּללֹא תֹוָרה: )ד( וַי ים ְלִיׂשְ ַעְזֻבהוּ יֲַעזֹב ֶאְתֶכם: ס )ג( ְויִָמים ַרּבִ ֵצא ָלֶכם ְוִאם ּתַ הוּ ִיּמָ ְדְרׁשֻ ִעּמֹו ְוִאם ּתִ

ֵבי ָהֲאָרצֹות: )ו(  ל יֹוׁשְ י ְמהוּמֹת ַרּבֹות ַעל ּכָ א ּכִ לֹום ַליֹּוֵצא ְוַלּבָ ים ָהֵהם ֵאין ׁשָ ֵצא ָלֶהם: )ה( וָּבִעּתִ ּמָ ִּ הוּ וַי ָרֵאל וְַיַבְקׁשֻ ר לֹו ַעל ְידֹוָד ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ּצַ ּבַ
ָבִרים  מַֹע ָאָסא ַהּדְ ְתֶכם: ס )ח( ְוִכׁשְ ָכר ִלְפֻעּלַ י יֵׁש ׂשָ ם ִחְזקוּ ְוַאל ִיְרּפוּ ְיֵדיֶכם ּכִ ָכל ָצָרה: )ז( ְוַאּתֶ י ֱאלִֹהים ֲהָמָמם ּבְ ִעיר ּכִ גֹוי ְוִעיר ּבְ תוּ גֹוי ּבְ ְוֻכּתְ
ח ְידֹוָד  ׁש ֶאת ִמְזּבַ ר ָלַכד ֵמַהר ֶאְפָרִים וְַיַחּדֵ ל ֶאֶרץ ְיהוָּדה וִּבְניִָמן וִּמן ֶהָעִרים ֲאׁשֶ ּקוִּצים ִמּכָ ִ ֲַּעֵבר ַהּשׁ ק וַי ִביא ִהְתַחזַּ בוָּאה עֵֹדד ַהּנָ ה ְוַהּנְ ָהֵאּלֶ

י ְידֹוָד  ְראָֹתם ּכִ ָרֵאל ָלרֹב ּבִ ׂשְ ִּ י ָנְפלוּ ָעָליו ִמי ְמעֹון ּכִ ִ ה וִּמּשׁ ֶ ֶהם ֵמֶאְפַרִים וְּמַנּשׁ ִרים ִעּמָ ל ְיהוָּדה וִּבְניִָמן ְוַהּגָ ְקּבֹץ ֶאת ּכָ ִּ ר ִלְפֵני אוָּלם ְידֹוָד: )ט( וַי ֲאׁשֶ
ָקר  ָלל ֵהִביאוּ ּבָ ָ יֹּום ַההוּא ִמן ַהּשׁ חוּ ַלידֹוָד ּבַ ְזּבְ ִּ ֵרה ְלַמְלכוּת ָאָסא: )יא( וַי ַנת ֲחֵמׁש ֶעׂשְ י ִלׁשְ ִליׁשִ ְ חֶֹדׁש ַהּשׁ ם ּבַ ַלִ ְבצוּ ְירוּׁשָ ּקָ ִּ ֱאלָֹהיו ִעּמֹו: פ )י( וַי

ר לֹא ִיְדרֹׁש ַלידֹוָד  ם: )יג( ְוכֹל ֲאׁשֶ ָכל ְלָבָבם וְּבָכל ַנְפׁשָ ִרית ִלְדרֹוׁש ֶאת ְידֹוָד ֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתיֶהם ּבְ ְבַעת ֲאָלִפים: )יב( וַיָּבֹאוּ ַבּבְ ַבע ֵמאֹות ְוצֹאן ׁשִ ׁשְ
ְמחוּ ָכל  ׂשְ ִּ דֹול וִּבְתרוָּעה וַּבֲחצְֹצרֹות וְּבׁשֹוָפרֹות: )טו( וַי קֹול ּגָ ְבעוּ ַלידֹוָד ּבְ ָ ּשׁ ִּ ה: )יד( וַי ָ דֹול ְלֵמִאיׁש ְוַעד ִאּשׁ ָרֵאל יוָּמת ְלִמן ָקֹטן ְוַעד ּגָ ֱאלֵֹהי ִיׂשְ

ֶלְך ֱהִסיָרּה  ִביב: )טז( ְוַגם ַמֲעָכה ֵאם ָאָסא ַהּמֶ ֵצא ָלֶהם וַיַָּנח ְידֹוָד ָלֶהם ִמּסָ ּמָ ִּ הוּ וַי ְקׁשֻ עוּ וְּבָכל ְרצֹוָנם ּבִ ּבָ י ְבָכל ְלָבָבם ִנׁשְ בוָּעה ּכִ ְ ְיהוָּדה ַעל ַהּשׁ
ָרֵאל ַרק ְלַבב ָאָסא ָהיָה  ׂשְ ִּ מֹות לֹא ָסרוּ ִמי ַנַחל ִקְדרֹון: )יז( ְוַהּבָ רֹף ּבְ ׂשְ ִּ ּה וַיֶָּדק וַי ְכרֹת ָאָסא ֶאת ִמְפַלְצּתָ ִּ ָרה ִמְפָלֶצת וַי ָתה ָלֲאׁשֵ ר ָעׂשְ ִביָרה ֲאׁשֶ ִמּגְ

ים ְוָחֵמׁש ְלַמְלכוּת  לֹׁשִ ַנת ׁשְ ֶסף ְוָזָהב ְוֵכִלים: )יט( וִּמְלָחָמה לֹא ָהיָָתה ַעד ׁשְ ית ָהֱאלִֹהים ּכֶ יו ּבֵ י ָאִביו ְוָקָדׁשָ ל יָָמיו: )יח( וַיֵָּבא ֶאת ָקְדׁשֵ ֵלם ּכָ ׁשָ
ָאָסא: ס

ת יֹוֵצא וָָבא ְלָאָסא ֶמֶלְך  י ּתֵ ִֶּבן ֶאת ָהָרָמה ְלִבְלּתִ ָרֵאל ַעל ְיהוָּדה וַי א ֶמֶלְך ִיׂשְ ְעׁשָ ׁש ְלַמְלכוּת ָאָסא ָעָלה ּבַ ים וָׁשֵ לֹׁשִ ַנת ׁשְ ׁשְ פרק טז      )א( ּבִ
יִני וֵּביֶנָך  ִרית ּבֵ ק ֵלאמֹר: )ג( ּבְ ַדְרֶמׂשֶ ב ּבְ ן ֲהַדד ֶמֶלְך ֲאָרם ַהיֹּוׁשֵ ַלח ֶאל ּבֶ ׁשְ ִּ ֶלְך וַי ית ְידֹוָד וֵּבית ַהּמֶ ֶסף ְוָזָהב ֵמאְֹצרֹות ּבֵ ְיהוָּדה: )ב( וַיֵֹּצא ָאָסא ּכֶ

ֶלְך ָאָסא  ן ֲהַדד ֶאל ַהּמֶ ַמע ּבֶ ׁשְ ִּ ָרֵאל ְויֲַעֶלה ֵמָעָלי: )ד( וַי א ֶמֶלְך ִיׂשְ ְעׁשָ ִריְתָך ֶאת ּבַ ֶסף ְוָזָהב ֵלְך ָהֵפר ּבְ י ְלָך ּכֶ ַלְחּתִ וֵּבין ָאִבי וֵּבין ָאִביָך ִהּנֵה ׁשָ
א  ְעׁשָ מַֹע ּבַ ׁשְ ִלי: )ה( וְַיִהי ּכִ נֹות ָעֵרי ַנְפּתָ ל ִמְסּכְ ן ְוֵאת ָאֵבל ָמִים ְוֵאת ּכָ ַּּכוּ ֶאת ִעיֹּון ְוֶאת ּדָ ָרֵאל וַי ר לֹו ֶאל ָעֵרי ִיׂשְ ֵרי ַהֲחיִָלים ֲאׁשֶ ַלח ֶאת ׂשָ ׁשְ ִּ וַי

א  ְעׁשָ ָנה ּבַ ר ּבָ אוּ ֶאת ַאְבֵני ָהָרָמה ְוֶאת ֵעֶציָה ֲאׁשֶ ׂשְ ִּ ל ְיהוָּדה וַי ֶלְך ָלַקח ֶאת ּכָ ת ֶאת ְמַלאְכּתֹו: ס )ו( ְוָאָסא ַהּמֶ ּבֵ ַּׁשְ נֹות ֶאת ָהָרָמה וַי ל ִמּבְ וַיְֶּחּדַ
ַעְנּתָ ַעל  ֶעְנָך ַעל ֶמֶלְך ֲאָרם ְולֹא ִנׁשְ ָ ִהּשׁ א ֲחָנִני ָהרֶֹאה ֶאל ָאָסא ֶמֶלְך ְיהוָּדה וַיֹּאֶמר ֵאָליו ּבְ ה: ס )ז( וָּבֵעת ַהִהיא ּבָ ְצּפָ ַבע ְוֶאת ַהּמִ ֶהם ֶאת ּגֶ ִֶּבן ּבָ וַי

ֶעְנָך ַעל ְידֹוָד  ָ ה ְמאֹד וְּבִהּשׁ ים ְלַהְרּבֵ ים ְוַהּלוִּבים ָהיוּ ְלַחִיל ָלרֹב ְלֶרֶכב וְּלָפָרׁשִ ן ִנְמַלט ֵחיל ֶמֶלְך ֲאָרם ִמיֶָּדךָ: )ח( ֲהלֹא ַהּכוּׁשִ ְידֹוָד ֱאלֶֹהיָך ַעל ּכֵ
ְכַעס  ִּ ָך ִמְלָחמֹות: )י( וַי ה יֵׁש ִעּמְ י ֵמַעּתָ ְלּתָ ַעל זֹאת ּכִ ֵלם ֵאָליו ִנְסּכַ ָכל ָהָאֶרץ ְלִהְתַחזֵּק ִעם ְלָבָבם ׁשָ י ְידֹוָד ֵעיָניו ְמׁשְֹטטֹות ּבְ יֶָדךָ: )ט( ּכִ ְנָתָנם ּבְ

ְבֵרי ָאָסא ָהִראׁשֹוִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים  ֵעת ַהִהיא: )יא( ְוִהּנֵה ּדִ ץ ָאָסא ִמן ָהָעם ּבָ י ְבַזַעף ִעּמֹו ַעל זֹאת וְַיַרּצֵ ֶכת ּכִ ְהּפֶ ית ַהּמַ ֵנהוּ ּבֵ ּתְ ִּ ָאָסא ֶאל ָהרֶֹאה וַי
ָחְליֹו לֹא  ַרְגָליו ַעד ְלַמְעָלה ָחְליֹו ְוַגם ּבְ ע ְלַמְלכוּתֹו ּבְ ים וֵָתׁשַ לֹוׁשִ ַנת ׁשְ ׁשְ ָרֵאל: )יב( וַיֱֶּחֶלא ָאָסא ּבִ ָלִכים ִליהוָּדה ְוִיׂשְ תוִּבים ַעל ֵסֶפר ַהּמְ ִהּנָם ּכְ

ִויד  ִעיר ּדָ ָרה לֹו ּבְ ר ּכָ ֻרהוּ ְבִקְברָֹתיו ֲאׁשֶ ְקּבְ ִּ ִעים ְוַאַחת ְלָמְלכֹו: )יד( וַי ַנת ַאְרּבָ ׁשְ ָָּמת ּבִ ב ָאָסא ִעם ֲאבָֹתיו וַי ּכַ ׁשְ ִּ רְֹפִאים: )יג( וַי י ּבָ ָדַרׁש ֶאת ְידֹוָד ּכִ
דֹוָלה ַעד ִלְמאֹד: פ ֵרָפה ּגְ ְרפוּ לֹו ׂשְ ׂשְ ִּ ה וַי ִמְרַקַחת ַמֲעׂשֶ ִחים ּבְ ִמים וְּזִנים ְמֻרּקָ ׂשָ א ּבְ ר ִמּלֵ ב ֲאׁשֶ ּכָ ׁשְ ּמִ יֻבהוּ ּבַ ּכִ ַּׁשְ וַי
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