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13' כא' מלכי� א( .א(  
�ְֹמר#,  ֵאֶצל ֵהיַכל *ְח(ב ֶמֶלְ) ' ' ֶ&ֶר% ָהָיה ְלָנב#ת ַהִ!ְזְרֵעאִלי ֲאֶ�ר ְ�ִיְזְרֶעאל  

   :ָנב#ת ֵלאמֹר' ַוְיַדֵ�ר *ְח(ב ֶאל
  ָיָרק ִ&י ה1א ָקר#ב ֵאֶצל ֵ�יִתי ' ִלי ְלַג,' ְרְמָ) ִויִהי&ַ 'ִ/י ֶאת' ְ.ָנה

  ְוֶאְ.ָנה ְלָ) ַ.ְחָ.יו ֶ&ֶר% ט#ב ִמ123ֶ 
  ְלָ) ֶכֶס5 ְמִחיר ֶזה ' ִא% ט#ב ְ�ֵעיֶניָ) ֶאְ.ָנה

  ...ַנֲחַלת ֲאבַֹתי ָלְ) 'ָחִליָלה ִ/י ֵמְיהָוה ִמִ.ִ.י ֶאת *ְח(ב' ַו!ֹאֶמר ָנב#ת ֶאל
  
1316' כא' מלכי� א( .ב(  

ה1 ִמח71 ָלִעיר ַוִ!ְסְקל6ה1 ָבֲאָבִני% ַוָ!מֹת    ַו!ִֹצא6
8ַל ָנב#ת ַוָ!מֹת :ִאיֶזֶבל ֵלאמֹר' ַוִ!ְ�ְלח1 ֶאל   ס6

8ַל ָנב#ת ַוָ!מֹת ַו.ֹאֶמר ִאיֶזֶבל ֶאל'ַוְיִהי ִ&ְ�מַֹע ִאיֶזֶבל ִ&י   *ְח(ב ' ס6
ִ&י ֵאי, ָנב#ת ַחי '' ְלָ) ְבֶכֶס5'ָנב#ת ַהִ!ְזְרֵעאִלי ֲאֶ�ר ֵמֵא, ָלֶתתֶ&ֶר% ' ק%1 ֵר� ֶאת

  ֵמת ַוְיִהי ִ&ְ�מַֹע *ְח(ב ִ&י ֵמת ָנב#ת 'ִ&י
    ...ְלִרְ�.#' ' ֶ&ֶר% ָנב#ת ַהִ!ְזְרֵעאִלי' ַוָ!ָק% *ְח(ב ָלֶרֶדת ֶאל

  
1719' כא' מלכי� א( .ג(  

�י ֵלאמֹר' לְיהָוה אֶ ' ַוְיִהי 9ְַברִ�   :ֵאִלָ!ה1 ַהִ.ְ
�ְֹמר#, '' ִיְ:ָרֵאל'ק%1 ֵרד ִלְקַראת *ְח(ב ֶמֶלְ) �  ֲאֶ�ר ְ

  ָיַרד ָ�% ְלִרְ�.# ְוִדַ�ְרָ. ֵאָליו ֵלאמֹר ' ִה2ֵה ְ�ֶכֶר% ָנב#ת ֲאֶ�ר
   ...ָיָרְ�.ָ '  ֲהָרַצְחָ. ְוַג%:&ֹה (ַמר ְיהָוה

  
1902' כא' מלכי� א( .ד(  

   :ְוִדַ�ְרָ. ֵאָליו ֵלאמֹר &ֹה (ַמר ְיהָוה
  %9ַ ָנב#ת ' ִ�ְמק#% ֲאֶ�ר ָלְקק1 ַהְ&ָלִבי% ֶאת

  (ָ.ה ' 9ְָמָ) ַ;%'ָיל18ֹ ַהְ&ָלִבי% ֶאת
  ֵאִלָ!ה1 ַהְמָצאַתִני אְֹיִבי ' ַו!ֹאֶמר *ְח(ב ֶאל

  ...ְרָ) ַלֲע:#ת ָהַרע ְ�ֵעיֵני ְיהָוהַיַע, ִהְתַמ&ֶ ' ' ַו!ֹאֶמר ָמָצאִתי
  
2124' כא' מלכי� א( .ה(  

  ִהְנִני ֵמִבי ֵאֶליָ) ָרָעה 1ִבַעְרִ.י *ֲחֶריָ) 
  ְוִהְכַרִ.י ְל*ְח(ב ַמְ�ִ.י, ְ�ִקיר ְוָעצ1ר ְוָעז1ב ְ�ִיְ:ָרֵאל 

   ֲאִחָ!ה'  ַ�ְעָ�א ֶב,ְנָבט 1ְכֵבית'ֵ�יְתָ) ְ&ֵבית ָיָרְבָע% ֶ�,'ְוָנַתִ.י ֶאת
  ִיְ:ָרֵאל ' ַהַ&ַעס ֲאֶ�ר ִהְכַעְסָ. ַוַ.ֲחִטא ֶאת' ֶאל

�ר ְיהָוה ֵלאמֹר' ' ְלִאיֶזֶבל' ְוַג%ֶ9ִ:    
  ִאיֶזֶבל ְ�ֵחל ִיְזְרֶעאל ' ַהְ&ָלִבי% יֹאְכל1 ֶאת

  ַה3ֵת ְל*ְח(ב ָ�ִעיר יֹאְכל1 ַהְ&ָלִבי% 
  ...ע5# ַהָ=ָמִי%ְוַה3ֵת ַ�ָ>ֶדה יֹאְכל1 

  
3738' כב' מלכי� א( .ו(  

�ְֹמר#, ַוִ!ְ�ט5ֹ ֶאת' ַוִ!ְקְ�ר1 ֶאת�  ָהֶרֶכב ַעל ְ�ֵרַכת �ְֹמר#, ' ַה3ֶֶלְ) ְ
  ...ִ&ְדַבר ְיהָוה ֲאֶ�ר 9ִֵ�ר' ' 9ָמ# ְוַה<ֹנ#ת ָרָחצ1' ַוָ!ל18ֹ ַהְ&ָלִבי% ֶאת



3537' ט' מלכי� ב( .ז(  
  ְוַכ@#ת ַהָ!ָדִי% '' ַה;6ְל;ֶֹלת ְוָהַרְגַלִי%' א1 ָב? ִ&י ִא%ָמְצ ' ְולֹא

ב1 ַוַ!ִ;יד1 ל# ַו!ֹאֶמר 6�   :ַוָ!
  ְיהָוה ה1א '9ְַבר

�י ֵלאמֹר'ֲאֶ�ר 9ִֶ�ר ְ�ַידִ�    :ַעְב#9 ֵאִלָ!ה1 ַהִ.ְ
  ל ְ�ַ:ר ִאיָזבֶ ' ְ�ֵחֶלק ִיְזְרֶעאל יֹאְכל1 ַהְ&ָלִבי% ֶאת

�ֵחֶלק ִיְזְרֶעאל'' ְ@ֵני ַהָ>ֶדה'ְוָהְיָתה ִנְבַלת ִאיֶזֶבל ְ&דֶֹמ, ַעלְ   
  ...יֹאְמר1 זֹאת ִאיָזֶבל'ֲאֶ�ר לֹא

  

  
  ְולֹא ִתְת*1ֶה 

�ית ֵרֶעָ) ֵ  
  ָ:ֵדה1 
  ְוַעְב#9 

  ַוֲאָמת# 
�#ר#   

  ַוֲחמֹר# 
  ...ְוכֹל ֲאֶ�ר ְלֵרֶע)ָ 

  )17' דברי� ה(


