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יאים וַ יִּ ֵתּן
וַ ָ֫יּ ֶקם יְ הוָ ה נְ ִב ִ
יהם ְל ַהגִּ יד
ֶאת־רוּחוֹ ֲﬠ ֵל ֶ
ת־דּ ַבר יְ הוָ ה׃
יִשׂ ָר ֵאל ֶא ְ
ְל ְ

1

ן־ﬠ ְמ ִרי
אַחאָב ֶבּ ָ
יִּמ�� ְ
וַ ְ
ל־יִשׂ ָר ֵאל ְבּשׁ ְֹמרוֹן
ַﬠ ְ
וַ ַ֫יּ ַﬠשׂ ָה ַרע ְבּ ֵﬠינֵ י יְ הוָ ה
אמר
ִמכֹּל ֲא ֶשׁר ְל ָפנָ יו׃ וַ ֫יּ ֹ ֶ
ל־אַחאָב
ְ
ֵא ִל ָ֫יּהוּ ַהנָּ ִביא ֶא
ם־יִהיֶ ה ַה ָשּׁנִ ים
ַחי־יְ הוָ ה ִא ְ
ם־ל ִפי
ָה ֵ֫א ֶלּה ָמ ָטר ִכּי ִא ְ
ְד ָב ִרי׃
2

ל־א ִל ָ֫יּהוּ
וַ יְ ִהי ְד ַבר־יְ הוָ ה ֶא ֵ
רתּ
ֵלאמֹר׃ ֵל� ִמזֶּ ה וְ נִ ְס ַתּ ָ
ל־פּנֵ י
ַבּ ַ֫נּ ַחל ֲא ֶשׁר ַﬠ ְ
ַהיַּ ְר ֵדּן׃ וַ ֵ֫יּ ֶל� וַ ֵ֫יּ ֶשׁב ַבּ ַ֫נּ ַחל׃
יאים לוֹ
וְ ָהע ְֹר ִבים ְמ ִב ִ
ן־ה ַ֫נּ ַחל
וּמ ַ
וּב ָשׂר ִ
֫ ֶל ֶחם ָ
יִשׁ ֶתּה׃
ְ
3

א־היָ ה
וַ יִּ ַיבשׁ ַה ַ֫נּ ַחל ִכּי ל ֹ ָ
֫ ֶג ֶשׁם ָבּאָ ֶ֫רץ׃ וַ יְ ִהי
ְד ַבר־יְ הוָ ה ֵא ָליו ֵלאמֹר
ל־צ ְר ַפת׃
קוּם ֵל� ֶא ָ

4

ל־צ ְר ַפת
וַ ֵ֫יּ ֶל� ֵא ִל ָ֫יּהוּ ֶא ָ
אַל ָמנָ ה׃
ה־שׁם ִא ָשּׁה ְ
וְ ִהנֵּ ָ
יה
אמר ֵא ִל ָ֫יּהוּ ֵא ֫ ֶל ָ
וַ ֫יּ ֹ ֶ
י־לי ֫ ֶל ֶחם
אַל־תּ ְיר ִאי ַﬠ ִשׂ ִ
ִ
אָמר יְ הוָ ה ַכּד
ִכּי כֹה ַ
אכל
ַה ֶ ֫קּ ַמח לֹא ִת ְכ ָלה׃ וַ ֫תּ ֹ ַ
יָמים׃
יתהּ ִ
וּב ָ
ִהיא ֵ
5

וְ ָה ָר ָﬠב ָחזָ ק ְבּשׁ ְֹמרוֹן׃
ל־א ִל ָ֫יּהוּ
וַ יְ ִהי ְד ַבר־יְ הוָ ה ֶא ֵ
ישׁית ֵלאמֹר
ַבּ ָשּׁנָ ה ַה ְשּׁ ִל ִ
ל־פּנֵ י
ֶא ְתּנָ ה ָמ ָטר ַﬠ ְ
ָה ֲא ָד ָמה׃ וַ ֵ֫יּ ֶל�
אמר ְקבֹץ
ל־אַחאָב וַ ֫יּ ֹ ֶ
ְ
ֶא
ל־יִשׂ ָר ֵאל
ת־כּ ְ
ֵא ַלי ֶא ָ
ל־הר ַה ַכּ ְר ֶמל׃
ֶא ַ
6

ל־בּנֵ י
אַחאָב ְבּ ָכ ְ
וַ יִּ ְשׁ ַלח ְ
יאי
יִשׂ ָר ֵאל וַ יִּ ְקבֹּץ ֶאת־נְ ִב ֵ
ְ
ל־הר ַה ַכּ ְר ֶמל׃
ַה ַ֫בּ ַﬠל ֶא ַ
ל־ה ָﬠם
אמר ֵא ִל ָ֫יּהוּ ֶא ָ
וַ ֫יּ ֹ ֶ
�הים ְלכוּ
ִאם־יְ הוָ ה ָה ֱא ִ
ם־ה ַ֫בּ ַﬠל ְלכוּ
אַח ָריו וְ ִא ַ
ֲ
א־ﬠנוּ ָה ָﬠם
אַח ָריו׃ וְ ל ֹ ָ
ֲ
אֹתוֹ ָדּ ָבר׃
7

אמר ֵא ִל ָ֫יּהוּ ְיִִב ֲחרוּ ָל ֶהם
וַ ֫יּ ֹ ֶ
יאי ַה ַ֫בּ ַﬠל ַפּר וְ יָּ ִ֫שׂימוּ
נְ ִב ֵ
ל־ה ֵﬠ ִצים וְ ֵאשׁ לֹא
ַﬠ ָ
יָ ִ֫שׂימוּ׃ וְ ֲאנִ י ֶא ֱﬠ ֶשׂה ַפּר
ל־ה ֵﬠ ִצים וְ ֵאשׁ
וְ נָ ַת ִתּי ַﬠ ָ
�הים
אָשׂים׃ וְ ָהיָ ה ָה ֱא ִ
לֹא ִ
ֲא ֶשׁר־יַ ֲﬠנֶ ה ָב ֵאשׁ הוּא
�הים׃
ָה ֱא ִ
8

יאי ַה ַ֫בּ ַﬠל
וַ יִּ ְקחוּ נְ ִב ֵ
ת־ה ָפּר וַ יַּ ֲﬠשׂוּ וַ יִּ ְק ְראוּ
ֶא ַ
ם־ה ַ֫בּ ַﬠל ְבּקוֹל גָּ דוֹל
ְב ֵשׁ ַ
ֵלאמֹר ַה ַ֫בּ ַﬠל ֲﬠ ֵ֫ננוּ׃
וַ יִּ ְתגּ ְֹדדוּ ַבּ ֲח ָרבוֹת
יהם׃
�־דּם ֲﬠ ֵל ֶ
ד־שׁ ָפ ָ
ַﬠ ְ
וְ ֵאין קוֹל וְ ֵאין עֹנֶ ה׃
9

וַ ִ֫יּ ֵבן ֵא ִל ָ֫יּהוּ ִמזְ ֵ֫בּ ַ� ְבּ ֵשׁם
ת־ה ָפּר
יְ הוָ ה וַ ָ֫יּ ֶשׂם ֶא ַ
אמר ִמ ְלאוּ
ל־ה ֵﬠ ִצים׃ וַ ֫יּ ֹ ֶ
ַﬠ ָ
יִצקוּ
אַר ָבּ ָﬠה ַכ ִדּים ַ֫מיִם וְ ְ
ְ
ל־ה ֵﬠ ִצים׃
ל־הע ָֹלה וְ ַﬠ ָ
ַﬠ ָ
וַ יֵּ ְלכוּ ַה ַ֫מּיִם ָס ִביב
ַל ִמּזְ ֵ֫בּ ַ�׃
10

אמר ֵא ִל ָ֫יּהוּ ַהנָּ ִביא
וַ ֫יּ ֹ ֶ
יִצ ָחק
אַב ָר ָהם ְ
�הי ְ
יְ הוָ ה ֱא ֵ
יִשׂ ָר ֵאל ַהיּוֹם יֵ ְדעוּ ָה ָﬠם
וְ ְ
�הים
י־אַתּה ֱא ִ
ַהזֶּ ה ִכּ ָ
יִשׂ ָר ֵאל וַ ֲאנִ י ַﬠ ְב ְדּ�
ְבּ ְ
יתי ֵאת
וּב ְד ָב ְר� ָﬠ ִ֫שׂ ִ
ִ
ל־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵ֫א ֶלּה׃ ֲﬠ ֵ֫ננִ י
ָכּ ַ
יְ הוָ ה ֲﬠ ֵ֫ננִ י׃
11

אכל
וַ ִתּפֹּל ֵאשׁ־יְ הוָ ה וַ ֫תּ ֹ ַ
ת־ה ֵﬠ ִצים
ת־הע ָֹלה וְ ֶא ָ
ֶא ָ
ת־ה ָﬠ ָפר
ת־ה ֲא ָבנִ ים וְ ֶא ֶ
וְ ֶא ָ
ת־ה ַ֫מּיִם ֲא ֶשׁר ָס ִביב
וְ ֶא ַ
ל־ה ָﬠם
ַל ִמּזְ ֵ֫בּ ַ�׃ וַ יַּ ְרא ָכּ ָ
אמרוּ
יהם וַ יּ ֹ ְ
ל־פּנֵ ֶ
יִּפּלוּ ַﬠ ְ
וַ ְ
�הים יְ הוָ ה
יְ הוָ ה הוּא ָה ֱא ִ
�הים׃
הוּא ָה ֱא ִ
12

אמר ֵא ִל ָ֫יּהוּ ָל ֶהם ְקחוּ
וַ ֫יּ ֹ ֶ
יאי ַה ַ֫בּ ַﬠל׃ וַ יִּ ְקחוּ
ֶאת־נְ ִב ֵ
א ָֹתם וַ יּ֫ ֶוֹרד א ָֹתם ֵא ִל ָ֫יּהוּ
ל־נ ַחל ִקישׁוֹן וַ יִּ ְשׁ ַחט
ֶא ֫ ַ
א ָֹתם ָשׁם׃

13

אַחאָב
אמר ֵא ִל ָ֫יּהוּ ְל ְ
וַ ֫יּ ֹ ֶ
ֲﬠ ֵלה ִכּי־קוֹל ַה ֫ ֶגּ ֶשׁם׃
אַחאָב וַ ֵ֫יּ ֶל�
וַ יִּ ְר ַכּב ְ
אלה׃ וַ יְ ִהי ֫ר ַוּ� וְ ֫ ֶג ֶשׁם
יִזְ ְר ֫ ֶﬠ ָ
גָּ דוֹל׃

14

ישׁע
וַ יְ ִהי ֵא ִל ָ֫יּהוּ וְ ֱא ִל ָ
ב־אשׁ
ה ְֹל ִכים וְ ִהנֵּ ה ֶ ֫ר ֶכ ֵ
סוּסי ֵאשׁ׃ וַ ַ֫יּ ַﬠל יְ הוָ ה
וְ ֵ
ת־א ִל ָ֫יּהוּ ַה ָשּׁ ַ֫מיִם׃ וַ יְ ִהי
ֶא ֵ
ישׁע ְלנָ ִביא ַתּ ְח ָתּיו׃
ֱא ִל ָ
15

ר־צ ָבא
וְ נַ ֲﬠ ָמן ַשׂ ְ
�־א ָרם ָהיָ ה גִּ בּוֹר ַ֫חיִל
ֶ֫מ ֶל ֲ
ְמצ ָֹרע׃ וַ יֻּ גַ ד ְלנַ ֲﬠ ָמן יֵ שׁ
יִשׂ ָר ֵאל׃
נָ ִביא ְבּ ְ

16

ל־בּית
וַ יָּבֹא נַ ֲﬠ ָמן ֶא ֵ
ישׁע
ישׁע׃ וַ יִּ ְשׁ ַלח ֱא ִל ָ
ֱא ִל ָ
ע־פּ ָﬠ ִמים
ֵלאמֹר ְר ַחץ ֶ֫שׁ ַב ְ
ַבּיַּ ְר ֵדּן וְ יָ שׁ ֹב ְבּ ָשׂ ְר� ְל�
וּט ָהר׃
ְ
17

וַ ֵ֫יּ ֶרד נַ ֲﬠ ָמן וַ יִּ ְר ַחץ ַבּיַּ ְר ֵדּן
ֶ֫שׁ ַבע ְפּ ָﬠ ִמים ִכּ ְד ַבר ִאישׁ
�הים וַ ָ֫יּ ָשׁב ְבּ ָשׂרוֹ
ָה ֱא ִ
ִכּ ְב ַשׂר ֫ ַנ ַﬠר ָקטֹן וַ יִּ ְט ָהר׃
א־א ֱﬠ ֶשׂה
אמר נַ ֲﬠ ָמן ל ֹ ֶ
וַ ֫יּ ֹ ֶ
א�הים
עוֹד ע ָֹלה וָ ֶ֫ז ַבח ֵל ִ
ם־ליהוָ ה׃
ֲא ֵח ִרים ִכּי ִא ַ
18

יִשׂ ָר ֵאל ִכּי ָ֫נ ָחה
וַ יִּ ְראוּ ְבּנֵ י ְ
ישׁע
ל־א ִל ָ
֫ר ַוּ� ֵא ִל ָ֫יּהוּ ַﬠ ֱ
ַהנָּ ִביא׃ וַ יָּ ֫בֹאוּ ִל ְק ָראתוֹ
וַ יִּ ְד ְרשׁוּ ֶאת־יְ הוָ ה ֵמ ִאתּוֹ
ישׁע׃
ַﬠד־מוֹת ֱא ִל ָ
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יִשׂ ָר ֵאל
וַ יּ ִֹ֫סיפוּ ַמ ְל ֵכי ְ
הוּדה ַל ַﬠשׂוֹת ָה ַרע
וִ יְ ָ
ְבּ ֵﬠינֵ י יְ הוָ ה׃
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Glossary

21

rain

ָמ ָטר

hide oneself

נִ ְס ַתּר

raven

ערב
ֵֹ

dry up

ֵיָבשׁ

rain

֫גֶּ ֶשׁם

widow

ַא ְל ָמנָ ה

jar

ַכּד

flour

ֶ ֫ק ַמח

cut oneself

ִה ְת ֵֹגּדד

pour

יָ ַצק

slaughter

ָשׁ ַחט

ride

ָר ַכב

leper

צרע
ָ ֹ ְמ

be clean

ָט ַהר

small, young

ָקטֹן
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