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  פרק יז- "מלכים א"ספר 
ֵבי  ִגְלָעד  ֶאל־ַאְחָאב  ַחי־ְיהָוׁה  א י  ִמֹתׁשָ ּבִ ַּויֹאֶמר  ֵאִלָיהו  ַהִתׁשְ ּ ּ ּ ּ

ִנים  ָהֵאֶלה  ר  ָעַמְדִתי  ְלָפָניו  ִאם־ִיְהֶיה  ַהׁשָ ָרֵאל  ֲאׁשֶ ֱּאֹלֵהי  ִיׂשְ ּ ּ
י  ִאם־ְלִפי  ְדָבִרי : אֹמרַוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֵאָליו  ֵל ב:  ַּטל  וָמָטר  ּכִ

ר  ג ִרית  ֲאׁשֶ ַנַחל  ּכְ ֵּלך  ִמֶזה  וָפִניָת  ְלך  ֵקְדָמה  ְוִנְסַתְרָת  ּבְ ּ ָ ְּ ּ ּ
ַּעל־ְפֵני  ַהַיְרֵדן ּ ֶתה  ְוֶאת־ָהֹעְרִבים  ִצִויִתי  ד:  ּ ַחל  ִתׁשְ ְּוָהָיה  ֵמַהּנַ ּ ּ
ם ְלך  ׁשָ ַנַחל  ה:  ְָלַכְלּכֶ ב  ּבְ ְדַבר  ְיהָוׁה  ַוֵיֶלך  ַוֵיׁשֶ ַּוֵיֶלך  ַוַיַעׂש  ּכִ ּ ּ ְּ ְ

ר  ַעל־ְפֵני  ַהַיְרֵדןּכְ ִּרית  ֲאׁשֶ ּ ְוָהֹעְרִבים  ְמִביִאים  לֹו  ֶלֶחם  ו:  ּ
ֶתה ַחל  ִיׁשְ ָעֶרב  וִמן־ַהּנַ ר  ּבָ ּבֶֹקר  ְוֶלֶחם  וָבׂשָ ר  ּבַ ּוָבׂשָ ּ ּ ַוְיִהי  ז:  ּ
ָאֶרץ ם  ּבָ י  ֹלא־ָהָיה  ֶגׁשֶ ַחל  ּכִ ץ  ָיִמים  ַוִייַבׁש  ַהּנָ ַוְיִהי  ח:  ִּמּקֵ

ר  ְלִצידֹון  ט:  רְדַבר־ְיהָוׁה  ֵאָליו  ֵלאֹמ ְקום  ֵלך  ָצְרָפָתה  ֲאׁשֶ ּ
ֶלך ה  ַאְלָמָנה  ְלַכְלּכְ ם  ִאׁשָ ה  ִצִויִתי  ׁשָ ם  ִהּנֵ ְבָת  ׁשָ ְָוָיׁשַ ּ | ַּוָיָקם   י:  ּּ

ה  ַאְלָמָנה  ם  ִאׁשָ ה־ׁשָ ַּוֵיֶלך  ָצְרָפָתה  ַוָיֹבא  ֶאל־ֶפַתח  ָהִעיר  ְוִהּנֵ ּ ּ ְּ
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ת  ֵעִצים  ַוִיְקָרא  ֵאֶליָה  ַויֹאַמר  ְק ׁשֶ ְּמֹקׁשֶ ִחי־ָנא  ִלי  ְמַעט־ַמִים ּ
ֶתה ִלי  ְוֶאׁשְ ּכְ ַּוֵתֶלך  ָלַקַחת  ַוִיְקָרא  ֵאֶליָה  ַויֹאַמר  ִלְקִחי־ָנא  יא:  ּּבַ ּ ְ ּ

ָיֵדך ְִלי  ַפת־ֶלֶחם  ּבְ ַָוֹתאֶמר  ַחי־ְיהָוׁה  ֱאֹלֶהיך  ִאם־ֶיׁש־ִלי  יב:  ּ ּ
ַצָפַחת  ְוִה ֶמן  ּבַ ד  וְמַעט־ׁשֶ ּכַ י  ִאם־ְמֹלא  ַכף־ֶקַמח  ּבַ ָּמעֹוג  ּכִ ּ ְנִני ּ

יִתיהו  ִלי  ְוִלְבִני  ַוֲאַכְלֻנהו  ַנִים  ֵעִצים  וָבאִתי  ַוֲעׂשִ ת  ׁשְ ׁשֶ ְּמֹקׁשֶ ּ ּ
י  ִכְדָבֵרך  יג:  ָּוָמְתנו ְַויֹאֶמר  ֵאֶליָה  ֵאִלָיהו  ַאל־ִתיְרִאי  ּבִֹאי  ֲעׂשִ ּ ּ ּ ּ

ה  ָבִראׁשָֹנה  ְוהֹוֵצאת  ִלי  ְוָלך  ם  ֻעָגה  ְקַטּנָ י־ִלי  ִמׁשָ ְַאך  ֲעׂשִ ְּ
ְּוִלְבֵנך  ַתֲע ַאֲחֹרָנהְ י  ּבָ ָרֵאל  יד:  ׂשִ י  ֹכה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ּכִ

ֶמן  ֹלא  ֶתְחָסר  ַעד  יֹום   ַמח  ֹלא  ִתְכָלה  ְוַצַפַחת  ַהׁשֶ ד  ַהּקֶ ּּכַ ִּתֵתןּ ּ 
ם  ַעל־ְפֵני  ָהֲאָדָמה ֵּתת־ְיהָוׁה  ֶגׁשֶ ּ ְדַבר  טו:  ּ ה  ּכִ ַּוֵתֶלך  ַוַתֲעׂשֶ ְּ

ֵּאִלָיהו  ַוֹתאַכל   ּ ּהוא  וֵביָתה  ָיִמים  ִהיא־ָוִּהוא־ָוהיאּ ּ ַמח  טז:  ּ ד  ַהּקֶ ּכַ
ר  ר  ִדּבֶ ְדַבר  ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ ֶמן  ֹלא  ָחֵסר  ּכִ ֹּלא  ָכָלָתה  ְוַצַפַחת  ַהׁשֶ ּ ּ

ַיד  ֵאִלָיהו ּּבְ ה  יז:  ּ ן־ָהִאׁשָ ַּוְיִהי  ַאַחר  ַהְדָבִרים  ָהֵאֶלה  ָחָלה  ּבֶ ּ ּ
ר  ֹלא־נ ִית  ַוְיִהי  ָחְליֹו  ָחָזק  ְמֹאד  ַעד  ֲאׁשֶ ֲעַלת  ַהּבָ ֹוְתָרה־ּבֹו ּבַ

ָמה ְַוֹתאֶמר  ֶאל־ֵאִלָיהו  ַמה־ִלי  ָוָלך  ִאיׁש  ָהֱאֹלִהים  יח:  ְנׁשָ ּ ּ ּ ּ
ִני יר  ֶאת־ֲעֹוִני  וְלָהִמית  ֶאת־ּבְ אָת  ֵאַלי  ְלַהְזּכִ ַּוֹיאֶמר  יט:  ּּבָ

ֵחהו  ֵמֵחיָקה  ַוַיֲעֵלהו  ֶאל־ָהֲעִלָיה  ֵנך  ַוִיּקָ ֵּאֶליָה  ְתִני־ִלי  ֶאת־ּבְ ּ ּּ ּ ּ ְ ּ
ר־הוא  ֹיׁשֵ ֵבהו  ַעל־ִמָטתֹוֲּאׁשֶ ּכִ ם  ַוַיׁשְ ּב  ׁשָ ּ ַּוִיְקָרא  ֶאל־ְיהָוׁה  כ:  ּ
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ר־ֲאִני  ִמְתגֹוֵרר  ַּויֹאַמר  ְיהָוׁה  ֱאֹלָהי  ֲהַגם  ַעל־ָהַאְלָמָנה  ֲאׁשֶ ּ
ָנה ִּעָמה  ֲהֵרעֹוָת  ְלָהִמית  ֶאת־ּבְ ּ ֹלׁש  כא:  ּ ַּוִיְתֹמֵדד  ַעל־ַהֶיֶלד  ׁשָ ּ

ְּפָעִמים  ַוִיְקָרא  ֶאל־ְיהָוׁה  ַויֹאַמר ּ ב־ָנא ּ ּ  ְיהָוׁה  ֱאֹלָהי  ָתׁשָ
ֶּנֶפׁש־ַהֶיֶלד  ַהֶזה  ַעל־ִקְרּבֹו קֹול  ֵאִלָיהו  כב:  ּ ַמע  ְיהָוׁה  ּבְ ַּוִיׁשְ ּ ּ

ב  ֶנֶפׁש־ַהֶיֶלד  ַעל־ִקְרּבֹו  ַוֶיִחי ַּוָתׁשָ ּ ח  ֵאִלָיהו  ֶאת־ַהֶיֶלד  כג:  ּ ַּוִיּקַ ּ ּּ
ְיָתה  ַוִיְתֵנהו  ְלִאמֹו   ַּויִֹרֵדהו  ִמן־ָהֲעִלָיה  ַהּבַ ּּ ּּ ּ ַּויֹאֶמר  ֵאִלָיהו  ְרִאי ּ ּ ּ

ֵנך י  כד:  ְַחי  ּבְ ה  ֶאל־ֵאִלָיהו  ַעָתה  ֶזה  ָיַדְעִתי  ּכִ ַּוֹתאֶמר  ָהִאׁשָ ּ ּ ּּ ּ
ִפיך ֱאֶמת ִָאיׁש ֱאֹלִהים ָאָתה וְדַבר־ְיהָוׁה ּבְ ּ ּ: 

  פרק יח- "מלכים א"ספר 
ָנה  א ׁשָ ים  וְדַבר־ְיהָוׁה  ָהָיה  ֶאל־ֵאִלָיהו  ּבַ ַּוְיִהי  ָיִמים  ַרּבִ ּ ּּ
ית  ֵלאֹמר  ֵלך  ֵהָרֵאה  ֶאל־ַאְחָאב  ְוֶאְתָנה  ָמָטר  ַעל־ְפֵני ַה ִליׁשִ ּׁשְ ּ ְּ

ַּוֵיֶלך  ֵאִלָיהו  ְלֵהָראֹות  ֶאל־ַאְחָאב  ְוָהָרָעב  ָחָזק  ב:  ָהֲאָדָמה ּ ְּ

ׁשְֹמרֹון ִית  ג:  ּבְ ר  ַעל־ַהּבָ ַּוִיְקָרא  ַאְחָאב  ֶאל־ֹעַבְדָיהו  ֲאׁשֶ ּ
ַהְכִרית  ִאיֶזֶבל  ד:  ְמֹאדְּוֹעַבְדָיהו  ָהָיה  ָיֵרא  ֶאת־ְיהָוׁה   ַוְיִהי  ּבְ

ים  יֵאם  ֲחִמׁשִ ח  ֹעַבְדָיהו  ֵמָאה  ְנִביִאים  ַוַיְחּבִ ֵּאת  ְנִביֵאי  ְיהָוׁה  ַוִיּקַ ּ ּּ
ָלם  ֶלֶחם  ָוָמִים ְמָעָרה  ְוִכְלּכְ ַּויֹאֶמר  ַאְחָאב  ה:  ִּאיׁש  ּבַ

ל־ַמְעְיֵני  ַהַמִים  ְוֶאל  ָאֶרץ  ֶאל־ּכָ ֶּאל־ֹעַבְדָיהו  ֵלך  ּבָ ְ ּ
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ָחִלים  אוַלי  ּכָ ִּנְמָצא  ָחִציר  וְנַחֶיה  סוס  ָוֶפֶרד  ְולֹוא |  ּל־ַהּנְ ּּ
ֵהָמה ה  ַאְחָאב  ו:  ַנְכִרית  ֵמַהּבְ ַּוְיַחְלקו  ָלֶהם  ֶאת־ָהָאֶרץ  ַלֲעָבר־ּבָ ּ ּ

ֶדֶרך־ֶאָחד  ְלַבדֹו ֶדֶרך  ֶאָחד  ְלַבדֹו  ְוֹעַבְדָיהו  ָהַלך  ּבְ ָּהַלך  ּבְ ּ ְּ ְ ְ ְ :
ֶדֶר ז ַּוְיִהי  ֹעַבְדָיהו  ּבַ ֵרהו  ַוִיפֹל ּ ה  ֵאִלָיהו  ִלְקָראתֹו  ַוַיּכִ ּך  ְוִהּנֵ ּ ּ ּּ ּ ְ

ַּעל־ָפָניו  ַויֹאֶמר  ַהַאָתה  ֶזה  ֲאֹדִני  ֵאִלָיהו ּ ּּ ְַויֹאֶמר  לֹו  ָאִני  ֵלך  ח:  ּ ּ
ה  ֵאִלָיהו ֱּאֹמר  ַלאֹדֶניך  ִהּנֵ ּ י־ַאָתה  ֹנֵתן  ט:  ָ ַּויֹאֶמר  ֶמה  ָחָטאִתי  ּכִ ּ

ַיד־ַאְחָאב  ַלֲהִמיֵת ֶָאת־ַעְבְדך  ּבְ ְָיהָוׁה  ֱאֹלֶהיך |  ַחי   י:  ִניּ

ך  ׁשְ ם  ְלַבּקֶ ַלח  ֲאֹדִני  ׁשָ ר  ֹלא־ׁשָ ִָאם־ֶיׁש־גֹוי  וַמְמָלָכה  ֲאׁשֶ ּ ּ
י  ֹלא  יַע  ֶאת־ַהַמְמָלָכה  ְוֶאת־ַהגֹוי  ּכִ ּבִ ְּוָאְמרו  ָאִין  ְוִהׁשְ ּ ּ

ה ה  ֵאִלָיהו יא:  ִיְמָצֶאּכָ ְּוַעָתה  ַאָתה  ֹאֵמר  ֵלך  ֱאֹמר  ַלאֹדֶניך  ִהּנֵ ּ ָ ְ ּ ּ :
ֵּאֵלך  ֵמִאָתך  ְורוַח  ְיהָוׁה  |  ְוָהָיה  ֲאִני   יב ְ ר |  ְּ ֲאך  ַעל  ֲאׁשֶ ִָיׂשָ ּ

ָֹלא־ֵאָדע  וָבאִתי  ְלַהִגיד  ְלַאְחָאב  ְוֹלא  ִיְמָצֲאך  ַוֲהָרָגִני  ְוַעְבְדך  ָּ ּּ
ֻעָרי יִתי  יג:  ָיֵרא  ֶאת־ְיהָוׁה  ִמּנְ ר־ָעׂשִ ֲּהֹלא־ֻהַגד  ַלאֹדִני  ֵאת  ֲאׁשֶ

ֲהֹרג  ִאיֶזֶבל  ֵאת  ְנִבי ִביֵאי  ְיהָוׁה  ֵמָאה ּבַ א  ִמּנְ ֵאי  ְיהָוׁה  ָוַאְחּבִ
ֵלם  ֶלֶחם  ָוָמִים ְמָעָרה  ָוֲאַכְלּכְ ים  ִאיׁש  ּבַ ים  ֲחִמׁשִ ִּאיׁש  ֲחִמׁשִ ּ ּ :

ה  ֵאִלָיהו  ַוֲהָרָגִני יד ְּוַעָתה  ַאָתה  ֹאֵמר  ֵלך  ֱאֹמר  ַלאֹדֶניך  ִהּנֵ ּ ָ ְ ּ ּ :
ר  ָע טו ַּויֹאֶמר  ֵאִלָיהו  ַחי  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ֲאׁשֶ ּ י ּ ַּמְדִתי  ְלָפָניו  ּכִ

ַּוֵיֶלך  ֹעַבְדָיהו  ִלְקַראת  ַאְחָאב  ַוַיֶגד־לֹו  טז:  ַּהיֹום  ֵאָרֶאה  ֵאָליו ּ ּּ ְ
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ַּוֵיֶלך  ַאְחָאב  ִלְקַראת  ֵאִלָיהו ּ ְראֹות  ַאְחָאב  יז:  ְּ ַוְיִהי  ּכִ
ָרֵאל ֶּאת־ֵאִלָיהו  ַויֹאֶמר  ַאְחָאב  ֵאָליו  ַהַאָתה  ֶזה  ֹעֵכר  ִיׂשְ ּ ּּ :

י  ִאם־ַאָתה  וֵבית  ָאִביך ַּויֹאֶמר   יח ָרֵאל  ּכִ ָֹלא  ָעַכְרִתי  ֶאת־ִיׂשְ ּ ּ ּ
ָעִלים ֲעָזְבֶכם  ֶאת־ִמְצֹות  ְיהָוׁה  ַוֵתֶלך  ַאֲחֵרי  ַהּבְ ְּבַ ְּוַעָתה  יט:  ּ

ְרֶמל  ְוֶאת־ְנִביֵאי  ָרֵאל  ֶאל־ַהר  ַהּכַ ל־ִיׂשְ ַלח  ְקֹבץ  ֵאַלי  ֶאת־ּכָ ׁשְ
ים  וְנִביֵא ע־ֵמאֹות  ַוֲחִמׁשִ ַעל  ַאְרּבַ ַּהּבַ ע  ֵמאֹות ּ ָרה  ַאְרּבַ י  ָהֲאׁשֵ

ְלַחן  ִאיָזֶבל ָרֵאל  ַוִיְקּבֹץ  כ:  ֹאְכֵלי  ׁשֻ ֵני  ִיׂשְ ָכל־ּבְ ַלח  ַאְחָאב  ּבְ ַּוִיׁשְ ּ
ְרֶמל ִביִאים  ֶאל־ַהר  ַהּכַ ל־ָהָעם  כא:  ֶאת־ַהּנְ ַּוִיַגׁש  ֵאִלָיהו  ֶאל־ּכָ ּ ּּ

ִעִפים  ִא ֵתי  ַהּסְ ַּויֹאֶמר  ַעד־ָמַתי  ַאֶתם  פְֹסִחים  ַעל־ׁשְ ּּ ּ ם־ְיהָוׁה ּ
ַעל  ְלכו  ַאֲחָריו  ְוֹלא־ָענו  ָהָעם  ָּהֱאֹלִהים  ְלכו  ַאֲחָריו  ְוִאם־ַהּבַ ּ ּ

ַּויֹאֶמר  ֵאִלָיהו  ֶאל־ָהָעם  ֲאִני  נֹוַתְרִתי  ָנִביא  כב:  ֹּאתֹו  ָדָבר ּ ּ ּ
ים  ִאיׁש ע־ֵמאֹות  ַוֲחִמׁשִ ַעל  ַאְרּבַ ַּליהָוׁה  ְלַבִדי  וְנִביֵאי  ַהּבַ ּ ּ :

ַנ כג ְּוִיְתנו־ָלנו  ׁשְ ּ ִּים  ָפִרים  ְוִיְבֲחרו  ָלֶהם  ַהָפר  ָהֶאָחד  ִויַנְתֻחהו ּ ּּ ּ ּ
ה   ימו  ַוֲאִני  ֶאֱעׂשֶ ימו  ַעל־ָהֵעִצים  ְוֵאׁש  ֹלא  ָיׂשִ ְּוָיׂשִ ֶּאת־ַהָפר |  ּ

ים ם  כד:  ָּהֶאָחד  ְוָנַתִתי  ַעל־ָהֵעִצים  ְוֵאׁש  ֹלא  ָאׂשִ ׁשֵ ּוְקָראֶתם  ּבְ
ם־ְיהָוׁה  ְוָה ר־ַיֲעֶנה ֱאֹלֵהיֶכם  ַוֲאִני  ֶאְקָרא  ְבׁשֵ ָיה  ָהֱאֹלִהים  ֲאׁשֶ

ל־ָהָעם  ַויֹאְמרו  טֹוב  ַהָדָבר ָּבֵאׁש  הוא  ָהֱאֹלִהים  ַוַיַען  ּכָ ּ ּּ ּ :
ֲחרו  ָלֶכם  ַהָפר  ָהֶאָחד  ַוֲעׂשו  כה ַעל  ּבַ ַּויֹאֶמר  ֵאִלָיהו  ִלְנִביֵאי  ַהּבַ ּ ּּ ּ ּ
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ם  ֱאֹלֵהיֶכם  ְוֵאׁש  ֹלא  ׁשֵ ים  ְוִקְראו  ּבְ י  ַאֶתם  ָהַרּבִ ִּראׁשָֹנה  ּכִ ּ
ימוָת ר־ָנַתן  ָלֶהם  ַוַיֲעׂשו  ַוִיְקְראו  כו:  ּׂשִ ַּוִיְקחו  ֶאת־ַהָפר  ֲאׁשֶ ּ ּּ ּ ּּ

ַעל  ֲעֵננו  ְוֵאין  ַעל  ֵמַהּבֶֹקר  ְוַעד־ַהָצֳהַרִים  ֵלאֹמר  ַהּבַ ם־ַהּבַ ְּבׁשֵ ּ
ה ר  ָעׂשָ ַח  ֲאׁשֶ חו  ַעל־ַהִמְזּבֵ ּקֹול  ְוֵאין  ֹעֶנה  ַוְיַפּסְ ַוְיִהי  כז:  ּ

ַּבָצֳהַרִים  ַוְיַהֵתל  ּבָ ֶּהם  ֵאִלָיהו  ַויֹאֶמר  ִקְראו  ְבקֹול־ָגדֹול ּ ּ ּּ ּ
ן  יג  לֹו  ְוִכי־ֶדֶרך  לֹו  אוַלי  ָיׁשֵ יַח  ְוִכי־ׂשִ י־ׂשִ י־ֱאֹלִהים  הוא  ּכִ ּּכִ ְּ

ָפָטם  כח:  ּהוא  ְוִיָקץ ִמׁשְ קֹול  ָגדֹול  ַוִיְתֹגְדדו  ּכְ ַּוִיְקְראו  ּבְ ּ ּּ ּּ ּ
ָפך־ָדם  ֲעֵליֶהם ֲחָרבֹות  וָבְרָמִחים  ַעד־ׁשְ ּּבַ ֲעֹבר  כט:  ְּ ַוְיִהי  ּכַ

או  ַעד  ַלֲעלֹות  ַהִמְנָחה  ְוֵאין־קֹול  ְוֵאין־ֹעֶנה  ַּהָצֳהַרִים  ַוִיְתַנּבְ ּּ ּ
ב ַּויֹאֶמר  ֵאִלָיהו  ְלָכל־ָהָעם  ְגׁשו  ֵאַלי  ַוִיְגׁשו  ל:  ְוֵאין  ָקׁשֶ ּ ּּ ּּ ּ ּ

ח  ְיהָוׁה  ֶהָהרוס ָּכל־ָהָעם  ֵאָליו  ַוְיַרֵפא  ֶאת־ִמְזּבַ ח  ֵאִלָיהו לא:  ּ ַּוִיּקַ ּ ּ 
ר  ָהָיה  ְבֵטי  ְבֵני־ַיֲעֹקב  ֲאׁשֶ ִמְסַפר  ׁשִ ֵרה  ֲאָבִנים  ּכְ ֵתים  ֶעׂשְ ּׁשְ ּ

ֶמך ָרֵאל  ִיְהֶיה  ׁשְ ַּוִיְבֶנה  לב:  ְָדַבר־ְיהָוׁה  ֵאָליו  ֵלאֹמר  ִיׂשְ
ֵבית  ָסאַתִים  ם  ְיהָוׁה  ַוַיַעׂש  ְתָעָלה  ּכְ ׁשֵ ַח  ּבְ ֶּאת־ָהֲאָבִנים  ִמְזּבֵ ּ

ַח ַּיֲעֹרך  ֶאת־ָהֵעִצים  ַוְיַנַתח  ֶאת־ַהָפר ַו לג:  ֶּזַרע  ָסִביב  ַלִמְזּבֵ ּ ְ ּ
ם  ַעל־ָהֵעִצים ָעה  ַכִדים  ַמִים  ְוִיְצקו  לד:  ַּוָיׂשֶ ַּויֹאֶמר  ִמְלאו  ַאְרּבָ ּ ּ ּ

ֵלׁשו  נו  ַויֹאֶמר  ׁשַ נו  ַוִיׁשְ ַּעל־ָהֹעָלה  ְוַעל־ָהֵעִצים  ַויֹאֶמר  ׁשְ ּ ּּ ּ ּ ּ
ֵלׁשו ַּוְיׁשַ ַּוֵיְלכו  ַהַמִים  ָסִביב  ַלִמְזּבֵ לה:  ּ ּ ּ ַּח  ְוַגם  ֶאת־ַהְתָעָלה ּ
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ִביא |  ַוְיִהי   לו:  ִּמֵלא־ָמִים ֲעלֹות  ַהִמְנָחה  ַוִיַגׁש  ֵאִלָיהו  ַהּנָ ּּבַ ּ ּּ ּ
ָרֵאל  ַהיֹום  ִיָוַדע  ַּויֹאַמר  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ַאְבָרָהם  ִיְצָחק  ְוִיׂשְ ּ ּ

ָרֵאל  ַוֲאִני  ַעְבֶדך   ִיׂשְ י־ַאָתה  ֱאֹלִהים  ּבְ ָּכִ ּ ָוִבְדָבְריךּ ָך ּ  וִבְדָבְרּ
ל־ַהְדָבִרים  ָהֵאֶלה יִתי  ֵאת  ּכָ ָּעׂשִ ֲּעֵנִני  ְיהָוׁה  ֲעֵנִני  ְוֵיְדעו  לז:  ּ

ם  י־ַאָתה  ְיהָוׁה  ָהֱאֹלִהים  ְוַאָתה  ֲהִסּבָֹת  ֶאת־ִלּבָ ָּהָעם  ַהֶזה  ּכִ ּ ּ
ית ַּוִתפֹל  ֵאׁש־ְיהָוׁה  ַוֹתאַכל  ֶאת־ָהֹעָלה  ְוֶאת־ָהֵעִצים  לח:  ֲאֹחַרּנִ ּּ

ְתָעָלה  ִלֵחָכהְוֶאת־ָהֲאָבִנים  ְוֶאת־ֶה ר־ּבַ ָּעָפר  ְוֶאת־ַהַמִים  ֲאׁשֶ ּ :
ל־ָהָעם  ַוִיְפלו  ַעל־ְפֵניֶהם  ַויֹאְמרו  ְיהָוׁה  הוא  לט ַּוַיְרא  ּכָ ּ ּּ ּ ּּ ּ

ַּויֹאֶמר  ֵאִלָיהו  ָלֶהם  ִתְפׂשו   מ:  ָּהֱאֹלִהים  ְיהָוׁה  הוא  ָהֱאֹלִהים ּּ ּ ּ |
ַעל  ִאיׁש  ַאל־ִיָמֵלט  ֵמֶהם  ַוִיְתְפ ֶּאת־ְנִביֵאי  ַהּבַ ּ ּׂשום  ַויֹוִרֵדם ּ ּ

ם ָחֵטם  ׁשָ ֵּאִלָיהו  ֶאל־ַנַחל  ִקיׁשֹון  ַוִיׁשְ ַּויֹאֶמר  ֵאִלָיהו  מא:  ּּ ּ ּ
ם י־קֹול  ֲהמֹון  ַהָגׁשֶ ֵתה  ּכִ ְּלַאְחָאב  ֲעֵלה  ֱאֹכל  וׁשְ ַּוַיֲעֶלה  מב:  ּ

ְרֶמל  ַוִיְגַהר  תֹות  ְוֵאִלָיהו  ָעָלה  ֶאל־ֹראׁש  ַהּכַ ַּאְחָאב  ֶלֱאֹכל  ְוִלׁשְ ּּ ּ
ין  ַאְרָצה  ַו ם  ָפָניו  ּבֵ ָּיׂשֶ ְרָכוּ יוּּבִ ְרּכָ ַּויֹאֶמר  ֶאל־ַנֲערֹו  מג:    ּבִ

ט  ַויֹאֶמר  ֵאין  ְמאוָמה  ַוֹיאֶמר  ט  ֶדֶרך־ָים  ַוַיַעל  ַוַיּבֵ ֲּעֵלה־ָנא  ַהּבֵ ּ ּ ּּ ְּ

ַבע  ְפָעִמים ב  ׁשֶ ה  מד:  ּׁשֻ ה־ָעב  ְקַטּנָ ִבִעית  ַויֹאֶמר  ִהּנֵ ׁשְ ַּוְיִהי  ּבַ ּ
ַכף־ִאיׁש  ֹעָלה  ִמָים   ַּויֹאֶמר  ֲעֵלה  ֱאֹמר  ֶאל־ַאְחָאב  ֱאֹסר  ָוֵרד ּּכְ
ם ַמִים |  ַוְיִהי   מה:  ְּוֹלא  ַיַעָצְרָכה  ַהָגׁשֶ ַּעד־ּכֹה  ְוַעד־ּכֹה  ְוַהׁשָ
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ב  ַאְחָאב  ַוֵיֶלך  ם  ָגדֹול  ַוִיְרּכַ ְִהְתַקְדרו  ָעִבים  ְורוַח  ַוְיִהי  ֶגׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ְּוַיד־ְיהָוׁה  ָהְיָתה  ֶאל־ֵאִלָיהו מו:  ִיְזְרֶעאָלה ס  ָמְתָניו  ַוָיָרץ ּ ּנֵ ּ  ַוְיׁשַ

 :ִלְפֵני ַאְחָאב ַעד־ּבֲֹאָכה ִיְזְרֶעאָלה
gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  חולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מ
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"לימוד ספרי נ 
                                     

ן וח, ד ספרי המקרא הם עליו מליצי יושר"כ ננו ח'ו' נוטרי, י"כמני  )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'יתבו
ן מסמרות לומר לך מה משמרות כהו"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"נה כר ברכיה הכהן ברבי כמשמרות כתיב ואנו קורי

ן אותך"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורי

ך  במעגל "פרי  נכך  יגמור  כל  ס,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"לימוד ספרי נ 
                                      

ן וח, ד ספרי המקרא הם עליו מליצי יושר"כ ננו ח'ו' נוטרי, י"כמני  )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'יתבו
ן מסמרות לומר לך מה משמרות כהונה כ"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"ר ברכיה הכהן ברבי כמשמרות כתיב ואנו קורי

ן אותךא למה כתיב כמשמרות"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(.  ואנו קורי


