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פרק כא
וַ יְ ִ֗הי ַא ַח ֙ר ַה ְד ָב ִ֣רים ָה ֵ֔א ֶּלה
שר ְביזְ ְר ֶּעֶ֑אל
אלי ֲא ֶּ ִ֣
ֶּכ ֶֶּּ֧רם ָה ָיָ֛ה ְלנָ ֥בֹות ַהיזְ ְרע ִ֖
ֵ֚א ֶּצל ה ַיכִ֣ל ַא ְח ֵָ֔אב ֶּ ִ֖מ ֶּלְך ש ְֹׁמ ֽרֹון׃
וַ יְ ַדבִ֣ר ַא ְח ָ ִ֣אב ֶּאל־נָ ִ֣בֹות ׀ לאמֹׁר֩ ׀
י־לי ְלגַ ן־יָ ָ ִ֗רק
ת־כ ְר ְמ ָ֜ך ֽויה ִ֣
ה־לי ֶּ ֽא ַ
ְתנָ ֙
יתי
רֹוב ִ֣א ֶּצל ב ֵ֔
ִ֣כי ֤הּוא ָק ֙
וְ ֶּא ְת ָנ֤ה ְל ֙ך ַת ְח ֵָ֔תיו ֶּכ ִֶּ֖רם ִ֣טֹוב מ ֶּ ֶ֑מּנּו
ֵ֚אם ִ֣טֹוב ְבע ֵֶּ֔יניך
ה־לך֥ ֶּכ ִֶּ֖סף ְמ ֥חיר ֶּזֽה׃
ֶּא ְתנָ ְ
ל־א ְח ָ ֶ֑אב
אמר נָ ִ֖בֹות ֶּא ַ
וַ ֥י ֹׁ ֶּ
יהוה
ָח ֤ל ָילה ֙לי ֽמ ָ ֵ֔
מת ָ֛תי ֶּאת־נַ ֲח ַ ֥לת ֲאב ַ ִֹׁ֖תי ָ ֽלְך׃
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יתֹו ַ ִ֣סר וְ זָ ִ֗עף
וַ יָ ב ֹׁ ֩א ַא ְח ָ֙אב ֶּאל־ב ָ֜
אלי
בֹות ַהיזְ ְרע ֵ֔
ל־ה ָד ָב ֙ר ֲא ֶּשר־ד ֶּבִ֣ר א ִ֗ ָליו נָ ֙
ַע ַ
אמר
וַ ֹּ֕י ֹׁ ֶּ
בֹותי
א־א ֥תן ְלךִ֖ ֶּאת־נַ ֲח ַלִ֣ת ֲא ָ ֶ֑
ֽל ֹׁ ֶּ
וַ י ְש ַכ ֙ב ַעל־מ ָט ֵ֔תֹו
א־א ַכל ָ ֽל ֶּחם׃
ת־פ ָ ִ֖ניו וְ ֽל ֹׁ ָ ֥
וַ יַ ֥סב ֶּא ָ
וַ ָת ֥ב ֹׁא א ָלִ֖יו א ֶּיז ִֶּ֣בל א ְש ֶ֑תֹו
וַ ְת ַדבִ֣ר א ִ֗ ָליו
רּוחךִ֣ ָס ָ ֵ֔רה
ַמה־זֶּ ֙ה ֲ
וְ אינְ ךִ֖ א ֹׁ֥כל ָ ֽל ֶּחם׃
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יה
וַ יְ ַדבִ֣ר א ִ֗ ֶּל ָ
א ַמר ִ֗לֹו
אלי וָ ִ֣ ֹׁ
י־א ַדבר ֶּאל־נָ ֙בֹות ַהיזְ ְרע ָ֜
ֽכ ֲ֠ ֲ
ת־כ ְר ְמ ֙ך ְב ֵֶּ֔כ ֶּסף
ה־לי ֶּ ֽא ַ
ְתנָ ֤
ה־לך֥ ֶּכ ִֶּ֖רם ַת ְח ָ ֶ֑תיו
ם־חפִ֣ץ ַא ֵָ֔תה ֶּא ְתנָ ְ
ֵ֚אֹו א ָ
אמר
וַ ֹּ֕י ֹׁ ֶּ
ת־כ ְר ֽמי׃
א־א ֥תן ְלךִ֖ ֶּא ַ
ֽל ֹׁ ֶּ
אמר א ָל ֙יו א ֶּיז ִֶּ֣בל א ְש ֵ֔תֹו
וַ ֤ת ֹׁ ֶּ
לּוכה ַעל־י ְש ָר ֶ֑אל
ַא ָֹּ֕תה ַע ָ ָ֛תה ַת ֲע ֶּ ֥שה ְמ ָ ִ֖
ל־ל ֶּח ֙ם וְ י ַ ִ֣טב ל ֵֶּ֔בך
֤קּום ֱא ָכ ֶּ ֙
אלי׃
ת־כ ִֶּ֖רם נָ ֥בֹות ַהיזְ ְרע ֽ
ֲא ֙ני ֶּא ִ֣תן ְל ֵ֔ך ֶּא ֶּ
שם ַא ְח ֵָ֔אב
ים ְב ִ֣
תב ְס ָפר ֙
וַ ת ְכ ֤ ֹׁ
תם ְבח ָֹׁת ֶ֑מֹו
וַ ַת ְח ִ֖ ֹׁ
ירֹו
שר ְבע ֵ֔
ים ֲא ֶּ ִ֣
ל־החֹׁר ֙
ל־הזְ קנ֤ים וְ ֶּא ַ ֽ
וַ ת ְש ַלִ֣ח ְס ָפ ִ֗רים ֶּא ַ
ַהי ְֹׁש ִ֖בים ֶּאת־נָ ֽבֹות׃
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מר
תב ַב ְס ָפ ִ֖רים לא ֶ֑ ֹׁ
וַ ת ְכ ֥ ֹׁ
אּו־צֹום
ֽק ְר ֵ֔
הֹושיבּו ֶּאת־נָ ִ֖בֹות ְב ֥ר ֹׁאש ָה ָ ֽעם׃
וְ ֥
ֽי־בליַ ַע ֮ל נֶּ גְ דֹוֹ֒
ְוֲ֠הֹושיבּו ְשנַ֙ ים ֲאנָ ֥שים ְבנ ְ
מר
ויעדִ֣הּו לא ֵ֔ ֹׁ
ֹלהים וָ ֶּ ֶ֑מ ֶּלְך
ב ַ ֥ר ְכ ָת ֱא ִ֖
יאהּו
וְ הֹוצ ֥
מת׃
וְ ס ְק ִ֖להּו וְ יָ ֽ ֹׁ
ירֹו
ים ְבע ֵ֔
ירֹו ַהזְ קנִ֣ים וְ ַהח ִֹׁ֗רים ֲא ֶּ ֤שר ַה ֹֽׁי ְשב ֙
וַ יַ ֲעשּו֩ ַאנְ ֙שי ע ָ֜
יהם א ָיז ֶֶּ֑בל
ַכ ֲא ֶּ ָ֛שר ָש ְל ָ ֥חה ֲאל ֶּ ִ֖
יהם׃
תּוב ַב ְס ָפ ֵ֔רים ֲא ֶּ ֥שר ָש ְל ָ ִ֖חה ֲאל ֶּ ֽ
ַכ ֲא ֶּ ֤שר ָכ ֙
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ָק ְר ִ֖אּו ֶ֑צֹום
וְ ה ֹׁ֥שיבּו ֶּאת־נָ ִ֖בֹות ְב ֥ר ֹׁאש ָה ָ ֽעם׃
ֽי־בליַ ַע ֮ל
ַוֲ֠יָ בֹׁאּו ְש ֙ני ָה ֲאנָ ֥שים ְבנ ְ
וַ י ְש ִ֣בּו נֶּ גְ דֹוֹ֒
וַ יְ עדהּו֩ ַאנְ ֙שי ַה ְבל ַָ֜י ַעל ֶּאת־נָ ִ֗בֹות
מר
ֶּ ֤נֶ֤גֶּ ד ָה ָע ֙ם לא ֵ֔ ֹׁ
ֹלהים וָ ֶּ ֶ֑מ ֶּלְך
ב ַ ֥רְך נָ ָ֛בֹות ֱא ִ֖
מת׃
הּו מ ִ֣חּוץ ָל ֵ֔עיר וַ י ְס ְקל֥הּו ָב ֲא ָבנִ֖ים וַ יָ ֽ ֹׁ
וַ יֹׁצ ֙א ֙
מר
ַ ֽוֶ֤י ְש ְל ִ֖חּו ֶּאל־א ֶּיז ִֶּ֣בל לא ֶ֑ ֹׁ
ס ַ ֥קל נָ ִ֖בֹות
מת׃
וַ יָ ֽ ֹׁ
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מת
מ ַע א ֵֶּ֔יז ֶּבל ֽכי־ס ַ ֥קל נָ ִ֖בֹות וַ יָ ֶ֑ ֹׁ
הי כ ְש ִ֣ ֹׁ
ַ ֽוֶ֤יְ ֙
ל־א ְח ִָ֗אב
אמר א ֶָּ֜יז ֶּבל ֶּא ַ
וַ ֙ת ֹׁ ֶּ
אלי
ת־כ ֶּרם ׀ נָ ִ֣בֹות ַהיזְ ְרע ִ֗
ִ֣קּום ֵ֞רש ֶּא ֶּ ִ֣
ת־לךִ֣ ְב ֵֶּ֔כ ֶּסף
אן ָל ֶּת ְ
ֲא ֶּ ֤שר מ ֙
י־מת׃
ִ֣כי ֥אין נָ ָ֛בֹות ַ ִ֖חי כ ֽ
מ ַע ַא ְח ָ ִ֖אב ִ֣כי ִ֣מת נָ ֶ֑בֹות
וַ יְ ָ֛הי כ ְש ֥ ֹׁ
אלי ְלר ְש ֽתֹו׃ ס
ל־כ ֶָּ֛רם נָ ֥בֹות ַהיזְ ְרע ִ֖
וַ יָ ִ֣ ֶָ֤קם ַא ְח ִָ֗אב ָל ֶּ ָ֛ר ֶּדת ֶּא ֶּ
מר׃
הוה ֶּאל־אליָ ֥הּו ַהת ְש ִ֖בי לא ֽ ֹׁ
הי ְד ַבר־יְ ָ ֵ֔
וַ יְ ֙
שר ְבש ְֹׁמ ֶ֑רֹון
ִ֣קּום ִ֗רד ל ְק ַ ָ֛ראת ַא ְח ָ ֥אב ֶּ ֽמ ֶּלְך־י ְש ָר ִ֖אל ֲא ֶּ ִ֣
הּנ ֙ה ְב ֶּכ ִֶּ֣רם נָ ֵ֔בֹות
ר־י ֶַ֤רד ָ ִ֖שם ְלר ְש ֽתֹו׃
ֲא ֶּש ָ ֥
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מר
וְ ד ַב ְר ָ֙ת א ָ֜ ָליו לא ִ֗ ֹׁ
הוה ֲה ָר ַ ִ֖צ ְח ָת וְ גַ ם־יָ ָ ֶ֑ר ְש ָת
ֵֹׁ֚כה ָא ַ ִ֣מר יְ ָ ֵ֔
מר
וְ ד ַב ְר ָ֙ת א ָ֜ ָליו לא ִ֗ ֹׁ
הוה
ֵֹׁ֚כה ָא ַ ִ֣מר יְ ָ ֵ֔
ת־דם נָ ֵ֔בֹות
ים ֶּא ַ ִ֣
ב ְמ ִ֗קֹום ֲא ֶּ֙שר ָל ְק ֤קּו ַה ְכ ָלב ֙
ם־א ָתה׃
ת־ד ְמךִ֖ גַ ָ ֽ
יָ ֹלֶּ֧ קּו ַה ְכ ָל ָ֛בים ֶּא ָ
ל־אל ֵָ֔יהּו
אמר ַא ְח ָא ֙ב ֶּא ִ֣
וַ ֤י ֹׁ ֶּ
אתני אֹׁיְ ֶ֑בי
ַ ֽה ְמ ָצ ַ ִ֖
אמר
וַ ִ֣י ֹׁ ֶּ
ָמ ֵָ֔צאתי
ַי ֵַ֚ען ה ְת ַמ ֶּכ ְר ֵ֔ך
הוה׃
ַל ֲע ֥שֹות ָה ַ ִ֖רע ְבעינ֥י יְ ָ ֽ
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הנְ ֙ני מ ֤ביא א ֶּ ֙ל ֙יך ָר ֵ֔ ָעה
ּוב ַע ְר ִ֖תי ַא ֲח ֶּ ֶ֑ריך
וְ ה ְכ ַר ֤תי ְל ַא ְח ָא ֙ב ַמ ְש ִ֣תין ְב ֵ֔קיר
וְ ָע ֥צּור וְ ָעזִ֖ ּוב ְבי ְש ָר ֽאל׃
ית יָ ָר ְב ָעִ֣ם ֶּבן־נְ ֵָ֔בט
ית ִ֗ך ְכב ֙
וְ נָ ַת ִ֣תי ֶּאת־ב ְ
ן־אחיָ ֶ֑ה
ּוכ ִ֖בית ַב ְע ָ ִ֣שא ֶּב ֲ
ְ
שר ה ְכ ֵ֔ ַע ְס ָת
ל־ה ֙ ַכ ַע ֙ס ֲא ֶּ ִ֣
ֶּא ַ
ַ ֽו ַת ֲח ִ֖טא ֶּאת־י ְש ָר ֽאל׃
מר
הוִ֖ה לא ֶ֑ ֹׁ
ם־לא ֵֶּ֔יז ֶּבל ד ֶּ ֥בר יְ ָ
וְ גַ֙ ְ
אכל֥ ּו ֶּאת־א ֶּיז ִֶּ֖בל ְב ֥חל יזְ ְר ֶּ ֽעאל׃
ַה ְכ ָל ָ֛בים י ֹׁ ְ
אכלִ֖ ּו ַה ְכ ָל ֶ֑בים
ַה ֤מת ְל ַא ְח ָא ֙ב ָב ֵ֔עיר י ֹׁ ְ
אכלִ֖ ּו ֥עֹוף ַה ָש ָ ֽמים׃
וְ ַהמ ֙ת ַב ָש ֶּ ֵ֔דה י ֹׁ ְ

1 Kings 21

Page 9

שר ה ְת ַמ ֵ֔כר
א־ה ָיִ֣ה ְכ ַא ְח ֵָ֔אב ֲא ֶּ ִ֣
ַ ֵ֚רק ֽל ֹׁ ָ
הוֶ֑ה
ַל ֲע ֥שֹות ָה ַ ִ֖רע ְבעינִ֣י יְ ָ
ֲא ֶּשר־ה ַ ֥ס ָתה א ִֹׁ֖תֹו א ֶּיז ֶּ֥בל א ְש ֽתֹו׃
אד ָל ֶּל ִֶּ֖כת ַא ֲח ִ֣רי ַהגל ֶ֑לים
וַ יַ ְתעִ֣ב ְמ ֵ֔ ֹׁ
שר ָע ִ֣שּו ָה ֱאמ ֵֹׁ֔רי
ְככֹׁל֙ ֲא ֶּ ִ֣
הוה מ ְפנִ֖י ְבנ֥י י ְש ָר ֽאל׃ ס
הֹוריש יְ ָ ֵ֔
ֲא ֶּש ֙ר ִ֣
ת־ה ְד ָב ֤רים ָה ֙א ֶּל ֙ה
וַ יְ הי֩ כ ְש ֙מ ֹׁ ַע ַא ְח ָָ֜אב ֶּא ַ
וַ י ְק ַ ִ֣רע ְבגָ ָ ֵ֔דיו
ל־ב ָש ִ֖רֹו
ם־שק ַע ְ
וַ יָ ֶּֽש ַ ֥
וַ יָ ֶ֑צֹום
וַ י ְש ַכִ֣ב ַב ֵָ֔שק
וַ יְ ַהלְִ֖ך ַ ֽאט׃ ס
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מר׃
הוה ֶּאל־אליָ ֥הּו ַהת ְש ִ֖בי לא ֽ ֹׁ
הי ְד ַבר־יְ ָ ֵ֔
ַ ֽוֶ֤יְ ֙
ית ֽכי־נ ְכ ַנ֥ע ַא ְח ָ ִ֖אב מ ְל ָפ ָנֶ֑י
ֲ ֽה ָר ֵ֔א ָ
ַָ֜י ַען ֽכי־נ ְכ ַנִ֣ע מ ָפ ִַ֗ני
א־א ֤ביא ָ ֽה ָר ָע ֙ה ְביָ ֵָ֔מיו
ֽל ֹׁ ָ
יתֹו׃
ימי ְבנֵ֔ ֹו ָא ֥ביא ָה ָר ָ ִ֖עה ַעל־ב ֽ
ב ִ֣

