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 פרק ד 

ר   ע ֵלאמ ֹ֗ ה ֶאל־ֱאִליָשָׁ֜ ְנִביִאים ָצֲעָקָ֙ י־ַהַ֠ י ְבֵנֵֽ ת ִמְנֵשָּׁ֣ ה ַאַחָּׁ֣  ְוִאָשָּׁ֣

ת     ַעְבְדךָ֤ ִאיִשיָ֙ ֵמֵ֔

א ֶאת־ְיהָוָ֑ה   י ַעְבְדךֵ֔ ָהָיָ֥ה ָיֵרֵ֖ ְעָת ִכָּׁ֣ ה ָיַדֵ֔  ְוַאָתָּׁ֣

ים׃    ֹו ַלֲעָבִדֵֽ י לֵ֖ ַחת ֶאת־ְשֵנֵ֧י ְיָלַדַ֛ א ָלַקָׁ֜ ה ָבֹ֗ נ ֶשֵ֔  ְוַהָ֙

 

יָה ֱאִליָשעָ֙  אֶמר ֵאֶלָ֤  ַוי ָ֙

ך   ֱעֶשה־ָלֵ֔ ה ֶאֵֽ  ָמָּׁ֣

ִית   ך ַבָבָ֑ י ַמה־ֶיש־ָלֵ֖ יִדי ִלֵ֔  ַהִגָּׁ֣

אֶמר   ַות ֹ֗

ין ְלִש   ִית ֵאָּׁ֣  ְפָחְתךָ֥ כ לָ֙ ַבַבֵ֔

ֶמן׃   ּוך ָשֵֽ י ִאם־ָאסָ֥  ִכֵ֖

 

אֶמר   ַוי ֹ֗

ִָ֑יך   ת ָכל־ְשֵכָנָ֑ ּוץ ֵמֵאֵ֖ ך ֵכִליםָ֙ ִמן־ַהחֵ֔ י ַשֲאִלי־ָלָ֤  ְלִכָ֙

יִטי׃   ים ַאל־ַתְמִעֵֽ ים ֵרִֵקֵ֖  ֵכִלָ֥

 

ִיך   ך ּוְבַעד־ָבַנֵ֔ ֶלתָ֙ ַבֲעֵדָּׁ֣ ְָ֑רְת ַהֶדָ֙ את ְוָסַגָ֤  ּוָבֹ֗

ְקְת ַעָ֥   ֶלה ְוָיַצַ֕ ים ָהֵאָ֑  ל ָכל־ַהֵכִלֵ֖

יִעי׃   א ַתִסֵֽ  ְוַהָמֵלֵ֖
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ֹו  ִאתֵ֔ ֶלךָ֙ ֵמֵֽ  ַוֵתָ֙

ד ָבֶנָ֑יָה  ּה ּוְבַעָּׁ֣ ֶלת ַבֲעָדֵ֖ ר ַהֶדֵ֔  ַוִתְסג ָּׁ֣

יָה   ים ֵאֶלֵ֖ ם ַמִגִשָ֥  ֵהַ֛

ֶקת׃   יא מֹוָצֵֽ  ְוִהָ֥

 

ים  את ַהֵכִלֹ֗ י ׀ ִכְמל ָּׁ֣  ַוְיִהָּׁ֣

אֶמר ֶאל־ְבָנּהָ֙   ַות ָ֤

י   יָשה ֵאַלָ֥ ִלי ַהִגָ֙  עֹודָ֙ ֶכֵ֔

יָה  אֶמר ֵאֶלֵ֔  ַוי ָּׁ֣

ִלי   ֹוד ֶכָ֑ ין עֵ֖  ֵאָ֥

ֶמן׃  ד ַהָשֵֽ ַָ֑יֲעמ ֵ֖  ַוֵֽ

 

ים  יש ָהֱאֹלִהֵ֔ א ַוַתֵגדָ֙ ְלִאָּׁ֣  ַוָתב ֹ֗

אֶמר   ַוי ֹ֗

ֶמן   י ֶאת־ַהֶשֵ֔  ְלִכיָ֙ ִמְכִרָּׁ֣

י ֶאת־ִנְשֵיָָ֑֑ך    ְוַשְלִמֵ֖

ר׃ פ   י ַבנֹוָתֵֽ ְחִיֵ֖ ִיך ִתֵֽ ְת ּוָבַנֵ֔  ְוַאָּׁ֣

 

ֹום  י ַהיָׁ֜  ַוְיִהָ֙

ם  ע ֶאל־שּוֵנֹ֗ ר ֱאִליָשָּׁ֣  ַוַיֲעב ֵ֧

ה   ה ְגדֹוָלֵ֔  ְוָשםָ֙ ִאָשָּׁ֣

ֶחם ֹו ֶלֱאָכל־ָלָ֑  ַוַתֲחֶזק־בֵ֖
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ֹו  י ָעְברֵ֔ ְָ֑יִהיָ֙ ִמֵדָּׁ֣  ַוֵֽ

ֶחם׃  ָמה ֶלֱאָכל־ָלֵֽ ר ָשֵ֖ ָ֥  ָיס 

 

ּה אֶמרָ֙ ֶאל־ִאיָשֵ֔  ַות ָ֙

ּוא ִהֵנה  ֹוש הָ֑ ים ָקדָּׁ֣ יש ֱאֹלִהֵ֖ י ִאָ֥ ְעִתי ִכַ֛  ־ָנָּׁ֣א ָיַדֵ֔

יד׃    ינּו ָתִמֵֽ ר ָעֵלֵ֖  ע ֵבָ֥
  

ה   ֲעֶשה־ָנָ֤א ֲעִלַית־ִקירָ֙ ְקַטָנֵ֔  ַנֵֽ

ה   א ּוְמנֹוָרָ֑ ן ְוִכֵסָּׁ֣ ְלָחֵ֖ ה ְוש  ם ִמָטָ֥ ֹו ָשַ֛ ים לָ֥  ְוָנִשָ֙

ָמה׃   ּור ָשֵֽ ינּו ָיסָ֥ ֹו ֵאֵלֵ֖  ְוָהָיַ֛ה ְבב אָ֥
  

י ַהיֵ֖   ֹום ַוְיִהָ֥

ָמה   ַוָיָּׁ֣ב א ָשָ֑

 ַוָיַָ֥סר ֶאל־ָהֲעִלָיֵ֖ה 

ָמה׃   ַוִיְשַכב־ָשֵֽ

 

ֹו  י ַנֲערֵ֔ י אֶמרָ֙ ֶאל־ֵגֲחִזָּׁ֣  ַוָ֙

את   ית ַהז ָ֑ א ַלשּוַנִמָּׁ֣  ְקָרֵ֖

ּה   ַוִיְקָרא־ָלֵ֔

יו׃  ד ְלָפָנֵֽ ַתֲעמ ֵ֖  ַוֵֽ
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ֹו  אֶמר לֹ֗   ֱאָמר־ָנָּׁ֣א ֵאֶליָה   ַוי ָּׁ֣

ה ַהז את     ְדְת ׀ ֵאֵלינּו  ֶאת־ָכל־ַהֲחָרָדָּׁ֣  ִהֵנָּׁ֣ה ָחַרָּׁ֣

ך    ֹות ָלֵ֔ ה ַלֲעשָּׁ֣  ֶמֶ֚

א    ר ַהָצָבָ֑ ֹו ֶאל־ַשָּׁ֣ ֶלך אֵ֖  ֲהֵיָ֤ש ְלַדֶבר־ָלךָ֙ ֶאל־ַהֶמֵ֔

אֶמר   ַות ַ֕

ֶבת׃   י י ָשֵֽ י ָאנ ִכָ֥ ֹוך ַעִמֵ֖  ְבתָ֥
  

אֶמר   ַוי ַ֕

ּה ּוֶמֵ֖   ֹות ָלָ֑  ה ַלֲעשָּׁ֣

י  אֶמר ֵגיֲחִזֹ֗  ַוי ָּׁ֣

ּה   ין־ָלֵ֖ ן ֵאֵֽ ל ֵבָ֥  ֲאָבַ֛

ן׃   ּה ָזֵֵקֵֽ  ְוִאיָשָ֥
  

אֶמר   ַוי ֵ֖

ּה   ְקָרא־ָלָ֑

ּה   ַוִיְקָרא־ָלֵ֔

ַתח׃  ד ַבָפֵֽ ַתֲעמ ֵ֖  ַוֵֽ
  

אֶמר   ַוי ֹ֗

ן  ֶקת ֵבָ֑ ְת ח ֶבָּׁ֣ ה ַאֵ֖ ת ַחָיֵ֔ ד ַהֶזהָ֙ ָכֵעָּׁ֣  ַלמֹוֵעָ֤

אֶמר   ַות ֹ֗

יש  ים  ַאל־ֲאד ִניָ֙ ִאָּׁ֣  ָהֱאֹלִהֵ֔

ך׃    ַאל־ְתַכֵזֵ֖ב ְבִשְפָחֶתֵֽ
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ה  ַהר ָהִאָשֵ֖  ַוַתָ֥

ן  ֶלד ֵבָ֑  ַוֵתָּׁ֣

ה  ת ַחָיֵ֔ ד ַהֶזהָ֙ ָכֵעָּׁ֣  ַלמֹוֵעָ֤

ע׃    יָה ֱאִליָשֵֽ ר ֵאֶלֵ֖  ֲאֶשר־ִדֶבָ֥

 

ל ַהָיֶָ֑לד   ַוִיְגַדֵ֖

ֹום  י ַהיֵ֔  ַוְיִהָּׁ֣

ים׃  יו ֶאל־ַהק ְצִרֵֽ א ֶאל־ָאִבֵ֖  ַוֵיֵצָ֥

 

יו  אֶמר ֶאל־ָאִבֵ֖  ַוי ָ֥

י   י ׀ ר אִשָ֑  ר אִשָּׁ֣

ַער  אֶמרָ֙ ֶאל־ַהַנֵ֔  ַוי ָ֙

ֹו׃   הּו ֶאל־ִאמֵֽ  ָשֵאֵ֖

 

הּו   ַוִיָשֵאֵ֔

ֹו  הּו ֶאל־ִאמָ֑  ַוְיִביֵאֵ֖

ִים  ָצֳהַרֵ֖ יָה ַעד־ַהֵֽ  ַוֵיֵֶ֧שב ַעל־ִבְרֶכַ֛

ת׃   ַוָימ ֵֽ
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ַעלָ֙   ַוַתָ֙

ים ַוַתְש  יש ָהֱאֹלִהָ֑ ת ִאָּׁ֣ הּו ַעל־ִמַטֵ֖  ִכֵבֵ֔

ֹו  ר ַבֲעדֵ֖  ַוִתְסג ָ֥

א׃   ַוֵתֵצֵֽ
   

 ַוִתְקָרא  ֶאל־ִאיָשּה  

אֶמר   ַות ֹ֗

ים   ד ִמן־ַהְנָעִרֵ֔ א ִליָ֙ ֶאָחָּׁ֣ ה ָנָ֥  ִשְלָחָ֨

ֹות    ת ָהֲאת נָ֑  ְוַאַחֵ֖

ים   יש ָהֱאֹלִהֵ֖ ּוָצה ַעד־ִאָ֥  ְוָארַ֛

ּוָבה׃    ְוָאשֵֽ
  

אֶמר   ַוי ֹ֗

ֹום   ֶכת ֵאָליוָ֙ ַהיֵ֔ ְת ה ֶלָ֤ דּוַע ַאָּׁ֣  ַמַ֠

ת   א ַשָבָ֑ ֶדש ְול ָּׁ֣ א־ח ֵ֖  ל ֵֽ

אֶמר   ַות ֵ֖

ֹום׃    ָשלֵֽ

 

ֹון  ָאתֵ֔ ַתֲחב שָ֙ ָהֵֽ  ַוֵֽ

ּה  ל־ַנֲעָרֵ֖ אֶמר ֶאֵֽ  ַות ָ֥

ך   ג ָוֵלָ֑  ְנַהָּׁ֣

ב   י ִלְרכ ֵ֔  ַאל־ַתֲעָצר־ִלָּׁ֣

ך׃    ְרִתי ָלֵֽ י ִאם־ָאַמָ֥  ִכֵ֖
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יש ֹוא ֶאל־ִאָ֥ ֶלך ַוָתבַ֛ ל ַוֵתֹ֗ ר ַהַכְרֶמָ֑ ים ֶאל־ַהָּׁ֣   ָהֱאֹלִהֵ֖

ֶגד ים א ָתּהָ֙ ִמֶנֵ֔ ֹות ִאיש־ָהֱאֹלִהָ֤ ְיִהי ִכְראָ֨  ַוַ֠

ֹו  י ַנֲערֵ֔ אֶמרָ֙ ֶאל־ֵגיֲחִזָּׁ֣  ַוי ָ֙

ז׃   ית ַהָלֵֽ  ִהֵנֵ֖ה ַהשּוַנִמָ֥

 

ּה   ּוץ־ָנָּׁ֣א ִלְקָראָתּה  ֶוֱאָמר־ָלֹ֗  ַעָתה  רֵֽ

ך    ֹום ָלַ֛  ֲהָשלָ֥

ך    ֹום ְלִאיֵשֵ֖  ֲהָשלָ֥

ֹום ַלָיֶָ֑לד ֲה     ָשלָּׁ֣

אֶמר   ַות ֵ֖

ֹום׃    ָשלֵֽ

 

ר  ֱאֹלִהיםָ֙ ֶאל־ָהָהֵ֔ יש ָהֵֽ א ֶאל־ִאָ֤  ַוָתב ֹ֞

יו  ַתֲחֵזֵ֖ק ְבַרְגָלָ֑  ַוֵֽ

ּה י ְלָהְדָפֹ֗ יֲחִזָׁ֜ ש ֵגֵֽ  ַוִיַגָ֨

ים יש ָהֱאֹלִהָ֤  ַוי אֶמ֩ר ִאָ֨

ּה  ָרה־ָלֵ֔ ּה ָמֵֽ י־ַנְפָשָּׁ֣ ה־ָלּהָ֙ ִכֵֽ  ַהְרֵפֵֽ

י׃   יד ִלֵֽ א ִהִגֵ֖ ִני ְול ָ֥ ים ִמֶמֵ֔ יהָוהָ֙ ֶהְעִלָּׁ֣  ַוֵֽ
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אֶמר   ַות ַ֕

י   ת ֲאד ִנָ֑ ן ֵמֵאָּׁ֣ ְלִתי ֵבֵ֖  ֲהָשַאָ֥

ְרִתי   א ָאַמֵ֔  ֲהל ָּׁ֣

י׃    ה א ִתֵֽ א ַתְשֶלֵ֖  ל ָ֥
  

י  אֶמר ְלֵגיֲחִזָׁ֜  ַוי ָ֨

יך   ר ָמְתֶנֹ֗  ֲחג ָּׁ֣

ח ִמְשַעְנִתָּׁ֣    י ְבָיְדך  ָוֵלך  ְוַקָ֨

נּו   א ְתָבְרֶכֵ֔ א ִאישָ֙ ל ָּׁ֣ י־ִתְמָצָ֥  ִכֵֽ

ּו   א ַתֲעֶננָ֑ יש ל ָּׁ֣ י־ְיָבֶרְכךָ֥ ִאֵ֖  ְוִכֵֽ

ַער׃   י ַהָנֵֽ י ַעל־ְפֵנָ֥  ְוַשְמָתָ֥ ִמְשַעְנִתֵ֖
  

ַער  ם ַהַנֵ֔ אֶמרָ֙ ֵאָּׁ֣  ַות ָ֙

ךָ   י־ַנְפְשךֵ֖ ִאם־ֶאֶעְזֶבָ֑ ה ְוֵחֵֽ  ַחי־ְיהָוָ֥

 ַוָיֵָָ֖֑קם

יָה׃  ַוֵיֶָ֥לך  ַאֲחֶרֵֽ
  

ם  ר ִלְפֵניֶהֹ֗ י ָעַבָּׁ֣  ְוֵגֲחִזֹ֞

ַער  ֶנתָ֙ ַעל־ְפֵנָּׁ֣י ַהַנֵ֔  ַוָיֶָ֤שם ֶאת־ַהִמְשֶעָ֙

ֶשב  ין ָקָ֑ ֹול ְוֵאָּׁ֣ ין קֵ֖  ְוֵאָ֥

 ַוָיָָ֤שב ִלְקָראתֹוָ֙ 

ר  ֹו ֵלאמ ֵ֔  ַוַיֶגד־לָּׁ֣

ַער׃   יץ ַהָנֵֽ א ֵהִֵקֵ֖  ל ָ֥
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ְיָתה ע ַהָבָ֑ א ֱאִליָשֵ֖  ַוָיב ָ֥

ת   ַערָ֙ ֵמֵ֔  ְוִהֵנָ֤ה ַהַנָ֙

ֹו׃   ב ַעל־ִמָטתֵֽ ְשָכֵ֖  מ 

 

א   ַוָיב ַ֕

ם  ד ְשֵניֶהָ֑ ֶלת ְבַעָּׁ֣ ר ַהֶדֵ֖  ַוִיְסג ָ֥

ה׃  ל ֶאל־ְיהָוֵֽ  ַוִיְתַפֵלֵ֖

 

ֶלד  ב ַעל־ַהֶיֹ֗ ַעל ַוִיְשַכָּׁ֣  ַוַיָׁ֜

יו  יו ַעל־ִפָׁ֜  ַוָיֶש֩ם ִפָ֨

 ְוֵעיָנָ֤יו ַעל־ֵעיָניוָ֙  

יו   יו ַעל־ַכָפֵ֔  ְוַכָפָּׁ֣

יו וַ  ר ָעָלָ֑  ִיְגַהֵ֖

ֶלד׃  ר ַהָיֵֽ  ַוָיֵָ֖חם ְבַשָ֥

 

ִית  ָשב ַוֵיֶָּׁ֣לך ַבַבֹ֗  ַוָיָׁ֜

ָנה  ת ֵהֵ֔ ָנהָ֙ ְוַאַחָּׁ֣ ת ֵהָ֙  ַאַחָ֥

יו  ר ָעָלָ֑  ַוַיֵַ֖על ַוִיְגַהָּׁ֣

ים  ַבע ְפָעִמֵ֔ ַערָ֙ ַעד־ֶשָּׁ֣ ר ַהַנָ֙  ַוְיזֹוֵרָ֤

יו׃  ח ַהַנֵַ֖ער ֶאת־ֵעיָנֵֽ  ַוִיְפֵַקָ֥
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י א ֶאל־ֵגיֲחִזֹ֗ אֶמרָ֙  ַוִיְקָרָּׁ֣  ַוי ָ֙

את   ית ַהז ֵ֔ ַנִמָּׁ֣  ְקָראָ֙ ֶאל־ַהש 

ָה   ַוִיְקָרֶאֵ֖

יו  ֹוא ֵאָלָ֑  ַוָתבָּׁ֣

אֶמר   ַוי ֵ֖

ָ֑ך׃   י ְבֵנֵֽ  ְשִאָ֥
  

יו ל ַעל־ַרְגָלֵ֔  ַוָתב אָ֙ ַוִתפ ָּׁ֣

ְרָצה  חּו ָאָ֑  ַוִתְשַתֵ֖

א ֶאת־ְבָנֵּ֖ה   ַוִתָשָ֥

א׃   ַוֵתֵצֵֽ

  

ָלהָ֙   ב ַהִגְלָגָ֙ ע ָשָ֤  ֶוֱאִליָשֹ֞

ֶרץ   ב ָבָאֵ֔  ְוָהָרָעָּׁ֣

ים ְלָפָנָ֑יו   ים י ְשִבֵ֖  ּוְבֵניָ֙ ַהְנִביִאֵ֔

ֹו  אֶמר ְלַנֲערֹ֗  ַוי ָּׁ֣

ה  יר ַהְגדֹוָלֵ֔  ְשפ תָ֙ ַהִסָּׁ֣

ים׃   י ַהְנִביִאֵֽ יד ִלְבֵנָ֥ ל ָנִזֵ֖  ּוַבֵשָ֥
  

ט א ר ת   ד ֶאל־ַהָשֶדה  ְלַלֵקָּׁ֣ א ֶאָחָּׁ֣  ַוֵיֵצָ֨

ה ַוִיְמ   ָצאָ֙ ֶגֶָּׁ֣פן ָשֶדֵ֔

ֹו א ִבְגדָ֑ ה ְמל ָּׁ֣ ת ָשֶדֵ֖ ע ָ֥ נּו ַפק  ט ִמֶמַ֛  ַוְיַלֵקָ֥
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יד  יר ַהָנִזֵ֖ ח ֶאל־ִסָ֥ א ַוְיַפַלַ֛  ַוָיב ֹ֗

עּו׃   א ָיָדֵֽ י־ל ָ֥  ִכֵֽ

 

ֹול  ים ֶלֱאכָ֑ ּו ַלֲאָנִשֵ֖ ְצקָ֥  ַוִיֵֽ

יד  ם ֵמַהָנִזָׁ֜ ְיִהי ְכָאְכָלָ֨  ַוַ֠

אְמרּוָ֙   קּו ַוי ֵֽ ָמה ָצָעֹ֗  ְוֵהָּׁ֣

וֶ    ים ָמָ֤ יש ָהֱאֹלִהֵ֔  ת ַבִסירָ֙ ִאָּׁ֣

ל׃   ּו ֶלֱאכ ֵֽ א ָיְכלֵ֖  ְול ָ֥

 

אֶמרָ֙   ַוי ָ֙

ַמח    ּוְקחּו־ֶקֵ֔

אֶמר  יר ַוי ֹ֗ ך ֶאל־ַהִסָ֑  ַוַיְשֵלֵ֖

לּו    ק ָלָעםָ֙ ְוי אֵכֵ֔  ַצָ֤

יר׃   ע ַבִסֵֽ ר ָרֵ֖ א ָהָיַ֛ה ָדָבָ֥  ְול ָ֥

 

ָשה   ַעל ָשִלֹ֗ א ִמַבָּׁ֣ יש ָבָׁ֜  ְוִאָ֨

ֶחם ִבכּוִריםָ֙  ים ֶלָ֤ יש ָהֱאֹלִהָׁ֜  ַוָיֵב֩א ְלִאָ֨

ים   ים־ֶלֶָּׁ֣חם ְשע ִרֵ֔  ֶעְשִרֵֽ

ֹו   ל ְבִצְקֹלנָ֑  ְוַכְרֶמֵ֖

אֶמר   ַוי ַ֕

לּו׃   ם ְוי אֵכֵֽ ן ָלָעֵ֖  ֵתָ֥
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ֹו  ְרתֵ֔ אֶמרָ֙ ְמָשָּׁ֣  ַוי ָ֙

יש   ָאה ִאָ֑ ה ִלְפֵנֵ֖י ֵמָּׁ֣ ן ֶזֵ֔ ה ֶאֵתָּׁ֣  ָמֶ֚

אֶמר   ַוי ֹ֗

לּו   ן ָלָעםָ֙ ְוי אֵכֵ֔  ֵתָ֤

י  ר ְיהָוֵ֖ה   ִכָּׁ֣ ה ָאַמַ֛  כ ָ֥

ר׃    ל ְוהֹוֵתֵֽ  ָאכ ָ֥

 

ם  ן ִלְפֵניֶהַ֛  ַוִיֵתֵ֧

ּו   ַוי אְכלָ֥

רּו   ַויֹוִתֵ֖

ה׃   ר ְיהָוֵֽ  ִכְדַבָ֥


