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 .1מל"ב פרק ט
אתָׁ -ש ָׁמה;
יאים; וַי ֹּאמֶ ר לֹו חֲ גֹּ ר ָׁמ ְתנֶיָך ,ו ְַקח פַ ְך הַ ֶש ֶמן הַ זֶ ה ְבי ֶָׁדָך ,וְלֵ ְךָׁ ,רמֹּת גִ ְלעָׁ ד .ב ּובָׁ ָׁ
ישע ,הַ נ ִָׁביאָׁ ,ק ָׁרא ,לְ אַ חַ ד ִמ ְבנֵי הַ נְ ִב ִ
א וֶאֱ לִ ָׁ
יאת אֹּתֹו ,חֶ ֶדר ְבחָׁ ֶדר .ג וְלָׁ ַק ְח ָּׁת פַ ְך-הַ ֶשמֶ ןְ ,ויָׁצַ ְק ָּׁת עַ ל-ר ֹּאשֹו,
את וַהֲ ֵקמֹּתֹו ִמּתֹוְך אֶ חָׁ יו ,וְהֵ בֵ ָׁ
ְהֹושפָׁ ט בֶ ן -נִ ְמ ִשיּ ,ובָׁ ָׁ
ְּוראֵ הָׁ -שם יֵהּוא בֶ ן-י ָׁ
וְאָׁ ַמ ְר ָּׁת כֹּה-אָׁ ַמר יְהוָׁהְ ,מ ַש ְח ִּתיָך ְל ֶמלֶ ְך אֶ לִ -י ְש ָׁראֵ ל; ּופָׁ ַת ְח ָּׁת הַ ֶדלֶ ת ְונ ְַס ָּׁתה ,וְל ֹּא ְתחַ כֶה .ד ַויֵלֶ ְך הַ נַעַ ר הַ נַעַ ר הַ נ ִָׁביאָׁ ,רמֹּת
ֹּאמר אֵ לֶ יָך הַ ָׁשר .ו ַוי ָָׁׁקם ַויָׁב ֹּא הַ בַ י ְָׁתה,
ֹּאמר יֵהּוא אֶ לִ -מי ִמכֻּלָׁ נּו ,וַי ֶ
ֹּאמרָׁ ,דבָׁ ר ִלי אֵ לֶ יָך הַ ָׁשר; וַי ֶ
גִ ְלעָׁ ד .ה ַויָׁב ֹּא ,ו ְִהנֵה ָׁש ֵרי הַ חַ יִל יֹּ ְש ִבים ,וַי ֶ
יתה--אֶ ת-בֵ ית אַ ְחאָׁ ב,
ֹּאמר לֹו ,כֹּה -אָׁ ַמר יְהוָׁה אֱ ֹלהֵ י י ְִש ָׁראֵ לְ ,מ ַש ְח ִּתיָך ְל ֶמלֶ ְך אֶ ל-עַ ם יְהוָׁה ,אֶ ל-י ְִש ָׁראֵ ל .ז ו ְִהכִ ָׁ
וַיִ צֹּק הַ ֶש ֶמן אֶ ל-ר ֹּאשֹו; וַי ֶ
יאיםְּ ,וד ֵמי כָׁל-עַ ְב ֵדי יְהוָׁהִ --מיַד ִאיזָׁבֶ ל .ח וְאָׁ בַ ד ,כָׁל-בֵ ית אַ ְחאָׁ ב; ו ְִהכְ ַר ִּתי ְלאַ ְחאָׁ ב מַ ְש ִּתין ְב ִקיר ,וְעָׁ צּור
אֲ ֹּדנֶיָך; וְנִ ַק ְמ ִּתי ְדמֵ י ֲעבָׁ ַדי הַ נְ ִב ִ
וְעָׁ זּוב ְבי ְִש ָׁראֵ ל .ט ְונ ַָׁת ִּתי אֶ ת-בֵ ית אַ ְחאָׁ ב ,כְ בֵ ית י ָָׁׁר ְבעָׁ ם בֶ ן-נְבָׁ טּ ,וכְ בֵ ית ,בַ ְע ָׁשא בֶ ן-אֲ ִחיָׁה .י וְאֶ תִ -איזֶבֶ ל י ֹּאכְ לּו הַ כְ לָׁ ִביםְ ,בחֵ לֶ ק יִזְ ְרעֶ אל--
ֹּאמר לֹו הֲ ָׁשלֹוםַ ,מדּועַ בָׁ א-הַ ְמשֻּ גָׁע הַ זֶ ה אֵ לֶ יָך; וַי ֹּאמֶ ר אֲ לֵ יהֶ ם ,אַ ֶּתם
וְאֵ ין קֹּ בֵ ר; וַיִ ְפ ַּתח הַ ֶדלֶ תַ ,ו ָׁינֹּס .יא ְויֵהּוא ,יָׁצָׁא אֶ ל-עַ ְב ֵדי אֲ ֹּדנָׁיו ,וַי ֶ
ֹּאמר ,כָׁז ֹּאת ְוכָׁז ֹּאת אָׁ ַמר אֵ לַ י לֵ אמֹּר ,כֹּה אָׁ ַמר יְהוָׁהְ ,מ ַש ְח ִּתיָך ְלמֶ לֶ ְך אֶ ל-
ֹּאמרּו ֶש ֶקר ,הַ גֶד -נָׁא לָׁ נּו; וַי ֶ
י ְַד ְע ֶּתם אֶ ת-הָׁ ִאיש וְאֶ תִ -שיחֹו .יב וַי ְ
ֹּאמרּו ,מָׁ לַ ְך יֵהּוא .יד וַיִ ְת ַק ֵשר ,יֵהּוא בֶ ן-
י ְִש ָׁראֵ ל .יג ַוי ְַמהֲ רּו ,וַיִ ְקחּו ִאיש ִבגְ דֹוַ ,וי ִָׁשימּו ַת ְח ָּׁתיו ,אֶ ל -ג ֶֶרם הַ ַמ ֲעלֹות; וַיִ ְת ְקעּו ,בַ שֹופָׁ ר ,וַי ְ
ְהֹורם הַ ֶמלֶ ְך ְל ִה ְת ַרפֵ א
ָׁשב י ָׁ
ְיֹורם הָׁ יָׁה ש ֵֹּמר ְב ָׁרמֹּת גִ ְלעָׁ ד ,הּוא ְוכָׁל-י ְִש ָׁראֵ לִ ,מ ְפנֵי ,חֲ זָׁאֵ ל ֶמלֶ ְך-אֲ ָׁרם .טו ַוי ָׁ
יֹורם; ו ָׁ
ְהֹושפָׁ ט בֶ ן-נִ ְמ ִשי--אֶ לָׁ -
י ָׁ
ֹּאמר יֵהּואִ ,אם-יֵש נ ְַפ ְשכֶם--אַ ל-יֵצֵ א פָׁ ִליט ִמן-הָׁ ִעיר ,לָׁ לֶ כֶת
ְביִזְ ְרעֶ אלִ ,מן-הַ ַמכִ ים אֲ ֶשר ַיכֻּהּו אֲ ַר ִמיםְ ,ב ִהלָׁ חֲ מֹו ,אֶ ת-חֲ זָׁאֵ ל ֶמלֶ ְך אֲ ָׁרם; וַי ֶ
יֹורם .יזוְהַ צֹּפֶ ה עֹּ ֵמד
ְהּודה ,י ַָׁרד ִל ְראֹות אֶ תָׁ -
שכֵב ָׁש ָׁמה; וַאֲ חַ זְ יָׁה ֶמלֶ ְך י ָׁ
יֹורם ֹּ
(להַ גִ יד) ְביִזְ ְרעֶ אל .טז וַיִ ְרכַב יֵהּוא ַויֵלֶ ְך יִזְ ְרעֶ אלָׁ ה ,כִ י ָׁ
לגיד ְ
ֹּאמר
אתם--וְי ַ
ּושלַ ח לִ ְק ָׁר ָׁ
ְהֹורםַ ,קח ַרכָׁב ְ
ֹּאמר י ָׁ
ֹּאמרִ ,ש ְפעַ ת אֲ נִ י רֹּאֶ ה; וַי ֶ
עַ ל-הַ ִמגְ ָׁדל ְביִזְ ְרעֶ אלַ ,וי ְַרא אֶ תִ -ש ְפעַ ת יֵהּוא ְבבֹּאֹו ,וַי ֶ
ּול ָׁשלֹום ,סֹּב אֶ ל-אַ חֲ ָׁרי; ַו ַיגֵד הַ צֹּפֶ ה לֵ אמֹּר,
הֲ ָׁשלֹום .יח ַויֵלֶ ְך ֹּרכֵב הַ ּסּוס לִ ְק ָׁראתֹו ,וַי ֹּאמֶ ר כֹּה-אָׁ ַמר הַ מֶ לֶ ְך הֲ ָׁשלֹום ,וַי ֹּאמֶ ר יֵהּוא ַמהְ -לָך ְ
ֹּאמר יֵהּוא ַמה-לְ ָך ּולְ ָׁשלֹום ,סֹּב אֶ ל-
בָׁ א-הַ ַמלְ אָׁ ְך עַ ד-הֵ ם וְל ֹּאָׁ -שב .יט וַיִ ְשלַ חֹּ ,רכֵב סּוס ֵשנִ יַ ,ויָׁב ֹּא אֲ לֵ הֶ ם ,וַי ֹּאמֶ ר כֹּה-אָׁ ַמר הַ מֶ לֶ ְך ָׁשלֹום; וַי ֶ
ְהֹורם אֱ סֹּרַ ,וי ְֶאסֹּ ר
אַ חֲ ָׁרי .כ ַו ַיגֵד הַ צֹּפֶ ה לֵ אמֹּר ,בָׁ א עַ ד-אֲ לֵ יהֶ ם וְל ֹּאָׁ -שב; וְהַ ִמנְהָׁ ג ,כְ ִמנְ הַ ג יֵהּוא בֶ ן-נִ ְמ ִשי--כִ י ְב ִשגָׁעֹון ,יִנְ הָׁ ג .כא וַי ֹּאמֶ ר י ָׁ
אלי .כב ַוי ְִהי,
ְהּודה ִאיש ְב ִרכְ בֹוַ ,ויֵצְ אּו לִ ְק ַראת יֵהּוא ,וַיִ ְמצָׁ אֻּ הּוְ ,בחֶ לְ ַקת נָׁבֹות הַ יִ זְ ְרעֵ ִ
ְהֹורם ֶמלֶ ְך-י ְִש ָׁראֵ ל וַאֲ חַ זְ יָׁהּו ֶמלֶ ְך -י ָׁ
ִרכְ בֹו; ַויֵצֵא י ָׁ
ְהֹורם י ָָׁׁדיוַ ,ו ָׁינֹּס;
ֹּאמרָׁ ,מה הַ ָׁשלֹום--עַ ד-זְ נּונֵי ִאיזֶבֶ ל ִא ְמָך ּוכְ ָׁשפֶ יהָׁ  ,הָׁ ַר ִבים .כג ַויַהֲ פֹּ ְך י ָׁ
ְהֹורם אֶ ת-יֵהּוא ,וַי ֹּאמֶ ר ,הֲ ָׁשלֹום יֵהּוא; וַי ֶ
כִ ְראֹות י ָׁ
ֹּאמר,
ְהֹורם בֵ ין זְ רֹּעָׁ יוַ ,ויֵצֵא הַ חֵ צִ יִ ,מ ִלבֹו; וַיִ כְ ַרעְ ,ב ִרכְ בֹו .כה וַי ֶ
ֹּאמר אֶ ל-אֲ חַ זְ יָׁהּוִ ,מ ְר ָׁמה אֲ חַ זְ יָׁה .כד ְויֵהּוא ִמלֵ א יָׁדֹו בַ ֶק ֶשתַ ,ויְַך אֶ ת -י ָׁ
וַי ֶ
אלי :כִ י-זְ כֹּר אֲ נִי וָׁאַ ָּׁתה ,אֵ ת רֹּכְ ִבים צְ מָׁ ִדים אַ חֲ ֵרי אַ ְחאָׁ ב אָׁ ִביו ,וַיהוָׁה נ ָָׁׁשא
אֶ לִ -ב ְד ַקר ָׁשלִ שֹּהָׁ ,שא הַ ְש ִלכֵהּוְ ,בחֶ ְל ַקת ְש ֵדה נָׁבֹות הַ יִ זְ ְרעֵ ִ
יתי אֶ ֶמש ,נְ אֻּ ם-יְהוָׁה ,ו ְִשלַ ְמ ִּתי ְלָך בַ חֶ ְל ָׁקה הַ ז ֹּאת ,נְאֻּ ם-יְהוָׁה; וְעַ ָּׁתה,
עָׁ לָׁ יו ,אֶ ת-הַ ַמ ָׁשא הַ זֶ ה .כו ִאם-ל ֹּא אֶ תְ -דמֵ י נָׁבֹות וְאֶ תְ -ד ֵמי בָׁ נָׁיו ָׁר ִא ִ
ֹּאמר גַם-אֹּ תֹו הַ כֻּהּו אֶ ל-
ְהּודהָׁ ,ראָׁ הַ ,ו ָׁינָׁסֶ ,ד ֶרְך בֵ ית הַ גָׁן; וַיִ ְרדֹּף אַ חֲ ָׁריו יֵהּוא ,וַי ֶ
ָׁשא הַ ְש ִלכֵהּו בַ חֶ ְל ָׁקה--כִ ְדבַ ר יְהוָׁה .כז וַאֲ חַ זְ יָׁה ֶמלֶ ְך -י ָׁ
ְרּושלָׁ ְָׁמה; וַיִ ְק ְברּו אֹּ תֹו ִב ְקבֻּ ָׁרתֹו ִעם-אֲ ב ָֹּׁתיוְ ,בעִ יר
הַ ֶמ ְרכָׁבָׁ ה ְב ַמ ֲעלֵ ה-גּור אֲ ֶשר אֶ ת-י ְִב ְלעָׁ םַ ,ו ָׁינָׁס ְמגִ דֹוַ ,וי ָָׁׁמת ָׁשם .כח ַוי ְַרכִ בּו אֹּ תֹו עֲבָׁ ָׁדיו ,י ָׁ
ְהּודה .ל ַויָׁבֹוא יֵהּוא ,יִזְ ְרעֶ אלָׁ ה; ו ְִאיזֶבֶ ל ָׁש ְמעָׁ ה ,ו ַָּׁת ֶשם בַ פּוְך
יֹורם בֶ ן-אַ ְחאָׁ בָׁ ,מלַ ְך אֲ חַ זְ יָׁה ,עַ ל-י ָׁ
ּוב ְשנַת אַ חַ ת עֶ ְש ֵרה ָׁשנָׁה ,לְ ָׁ
ָׁדוִד .כט ִ
ֹּאמר הֲ ָׁשלֹום ,זִ ְמ ִרי הֹּ ֵרג אֲ ֹּדנָׁיו .לב וַיִ ָׁשא פָׁ נָׁיו ,אֶ ל-הַ חַ לֹון,
ֹּאשּה ,ו ַַּת ְש ֵקףְ ,בעַ ד הַ חַ לֹון .לא ְויֵהּוא ,בָׁ א בַ ָׁשעַ ר; וַּת ֶ
עֵ ינֶיהָׁ ו ֵַּתיטֶ ב אֶ ת-ר ָׁ
ּסּוסים,
(ש ְמטּוהָׁ ) ,וַיִ ְש ְמטּוהָׁ ; וַיִ ז ִמ ָׁד ָׁמּה אֶ ל-הַ ִקיר וְאֶ ל-הַ ִ
ֹּאמר שמטהו ִ
יסים .לג וַי ֶ
ֹלשה סָׁ ִר ִ
ֹּאמרִ ,מי ִא ִּתי ִמי; ַוי ְַש ִקיפּו אֵ לָׁ יוְ ,ש ַניִם ְש ָׁ
וַי ֶ
רּורה הַ ז ֹּאת ו ְִק ְברּוהָׁ --כִ י בַ ת-מֶ לֶ ְךִ ,היא .לה ַוי ְֵלכּוְ ,ל ָׁק ְב ָׁרּה; וְל ֹּאָׁ -מצְ אּו בָׁ ּה ,כִ י
ֹּאמרִ ,פ ְקדּו-נָׁא אֶ ת-הָׁ אֲ ָׁ
וַיִ ְר ְמסֶ נָׁה .לד ַויָׁב ֹּא ,וַי ֹּאכַל ַוי ְֵש ְּת; וַי ֶ
ֹּאמר ְדבַ ר-יְהוָׁה הּוא ,אֲ ֶשר ִדבֶ ר ְביַד-עַ ְבדֹו אֵ ִליָׁהּו הַ ִּת ְש ִבי לֵ אמֹּרְ :בחֵ לֶ ק
ִאם-הַ ג ְֻּלגֹּ לֶ ת וְהָׁ ַרגְ לַ יִםְ --וכַפֹות הַ י ָָׁׁדיִם .לו ַויָׁשֻּ בּוַ ,ויַגִ ידּו לֹו ,וַי ֶ
ֹּאמרּו ,ז ֹּאת
ְתה) נִ ְבלַ ת ִאיזֶבֶ ל ,כְ ד ֶֹּמן עַ לְ -פנֵי הַ ָׁש ֶדהְ --בחֵ לֶ ק יִזְ ְרעֶ אל :אֲ ֶשר ל ֹּא-י ְ
יִזְ ְרעֶ אל ,י ֹּאכְ לּו הַ כְ לָׁ ִבים אֶ תְ -ב ַשר ִאיזָׁבֶ ל .לז והית (וְהָׁ י ָׁ
ִאיזָׁבֶ ל .
1 Then the prophet Elisha summoned one of the disciples of the prophets and said to him, “Tie up your skirts, and take
along this flask of oil, and go to Ramoth-gilead. 2 When you arrive there, go and see Jehu son of Jehoshaphat son of
Nimshi; get him to leave his comrades, and take him into an inner room. 3 Then take the flask of oil and pour some on
his head, and say, ‘Thus said the LORD: I anoint you king over Israel.’ Then open the door and flee without delay.” 4 The
young man, the servant of the prophet, went to Ramoth-gilead. 5 When he arrived, the army commanders were sitting
together. He said, “Commander, I have a message for you.” “For which one of us?” Jehu asked. He answered, “For you,
commander.” 6 So [Jehu] arose and went inside; and [the disciple] poured the oil on his head, and said to him, “Thus
said the LORD, the God of Israel: I anoint you king over the people of the LORD, over Israel. 7 You shall strike down the

House of Ahab your master; thus will I avenge on Jezebel the blood of My servants the prophets, and the blood of the
other servants of the LORD. 8 The whole House of Ahab shall perish, and I will cut off every male belonging to
Ahab, bond and free in Israel. 9 I will make the House of Ahab like the House of Jeroboam son of Nebat, and like the
House of Baasha son of Ahijah. 10 The dogs shall devour Jezebel in the field of Jezreel, with none to bury her.” Then he
opened the door and fled. 11 Jehu went out to the other officers of his master, and they asked him, “Is all well? What
did that madman come to you for?” He said to them, “You know the man and his ranting!” 12 “You’re lying,” they said.
“Tell us [the truth].” Then he replied, “Thus and thus he said: Thus said the LORD: I anoint you king over Israel!” 13
Quickly each man took his cloak and placed it under him, on the top step. They sounded the horn and proclaimed, “Jehu
is king!” 14 Thus Jehu son of Jehoshaphat son of Nimshi conspired against Joram. Joram and all Israel had been
defending Ramoth-gilead against King Hazael of Aram, 15 but King Joram had gone back to Jezreel to recover from the
wounds which the Arameans had inflicted on him in his battle with King Hazael of Aram. Jehu said, “If such is your wish,
allow no one to slip out of the town to go and report this in Jezreel.” 16 Then Jehu mounted his chariot and drove to
Jezreel; for Joram was lying ill there, and King Ahaziah of Judah had gone down to visit Joram. 17 The lookout was
stationed on the tower in Jezreel, and he saw the troop of Jehu as he approached. He called out, “I see a troop!” Joram
said, “Dispatch a horseman to meet them and let him ask: Is all well?” 18 The horseman went to meet him, and he said,
“The king inquires: Is all well?” Jehu replied, “What concern of yours is it whether all is well? Fall in behind me.” The
lookout reported: “The messenger has reached them, but has not turned back.” 19 So he sent out a second horseman.
He came to them and said, “Thus says the king: Is all well?” Jehu answered, “What concern of yours is it whether all is
well? Fall in behind me.” 20 And the lookout reported, “The messenger has reached them, but has not turned back. And
it looks like the driving of Jehu son of Nimshi, who drives wildly.” 21 Joram ordered, “Hitch up [the chariot]!” They
hitched up his chariot; and King Joram of Israel and King Ahaziah of Judah went out, each in his own chariot, to meet
Jehu. They met him at the field of Naboth the Jezreelite. 22 When Joram saw Jehu, he asked, “Is all well, Jehu?” But Jehu
replied, “How can all be well as long as your mother Jezebel carries on her countless harlotries and sorceries?” 23
Thereupon Joram turned his horses around and fled, crying out to Ahaziah, “Treason, Ahaziah!” 24 But Jehu drew his
bow and hit Joram between the shoulders, so that the arrow pierced his heart; and he collapsed in his chariot. 25 Jehu
thereupon ordered his officer Bidkar, “Pick him up and throw him into the field of Naboth the Jezreelite. Remember how
you and I were riding side by side behind his father Ahab, when the LORD made this pronouncement about him: 26 ‘I
swear, I have taken note of the blood of Naboth and the blood of his sons yesterday—declares the LORD. And I will
requite you in this plot—declares the LORD.’ So pick him up and throw him unto the plot in accordance with the word of
the LORD.” 27 On seeing this, King Ahaziah of Judah fled along the road to Beth-haggan. Jehu pursued him and said,
“Shoot him down too!” [And they shot him] in his chariot at the ascent of Gur, which is near Ibleam. He fled to Megiddo
and died there. 28 His servants conveyed him in a chariot to Jerusalem, and they buried him in his grave with his fathers,
in the City of David. 29 Ahaziah had become king over Judah in the eleventh year of Joram son of Ahab. 30 Jehu went on
to Jezreel. When Jezebel heard of it, she painted her eyes with kohl and dressed her hair, and she looked out of the
window. 31 As Jehu entered the gate, she called out, “Is all well, Zimri, murderer of your master?” 32 He looked up
toward the window and said, “Who is on my side, who?” And two or three eunuchs leaned out toward him. 33 “Throw
her down,” he said. They threw her down; and her blood spattered on the wall and on the horses, and they trampled
her. 34 Then he went inside and ate and drank. And he said, “Attend to that cursed woman and bury her, for she was a
king’s daughter.” 35 So they went to bury her; but all they found of her were the skull, the feet, and the hands. 36 They
came back and reported to him; and he said, “It is just as the LORD spoke through His servant Elijah the Tishbite: The
dogs shall devour the flesh of Jezebel in the field of Jezreel; 37 and the carcass of Jezebel shall be like dung on the
ground, in the field of Jezreel, so that none will be able to say: ‘This was Jezebel.’”

 .2מל"א יט טו-יח
ּומ ַש ְח ָּׁת אֶ ת-חֲ זָׁאֵ ל ְל ֶמלֶ ְך--עַ ל-אֲ ָׁרם .טז וְאֵ ת יֵהּוא בֶ ן-נִ ְמ ִשיִּ ,ת ְמ ַשח
אתָׁ ,
ֹּאמר ְיהוָׁה אֵ לָׁ יו ,לֵ ְך שּוב ְל ַד ְרכְ ָך ִמ ְדבַ ָׁרה ַד ָׁמ ֶשק; ּובָׁ ָׁ
" טו וַי ֶ
ישע בֶ ןָׁ -שפָׁ ט מֵ אָׁ בֵ ל ְמחֹולָׁ הִּ ,ת ְמ ַשח ְלנ ִָׁביא ַּת ְח ֶּתיָך .יז וְהָׁ יָׁה ,הַ נ ְִמלָׁ ט ֵמחֶ ֶרב חֲ זָׁאֵ ל--י ִָׁמית יֵהּוא; וְהַ נִ ְמלָׁ ט
ְל ֶמלֶ ְך עַ ל-י ְִש ָׁראֵ ל; וְאֶ ת-אֱ לִ ָׁ
ישע .יח ו ְִה ְשאַ ְר ִּתי ְבי ְִש ָׁראֵ לִ ,ש ְבעַ ת אֲ לָׁ ִפים :כָׁל-הַ ִב ְר ַכיִם ,אֲ ֶשר ל ֹּא-כ ְָׁרעּו לַ בַ עַ לְ ,וכָׁל-הַ פֶ ה ,אֲ ֶשר ל ֹּא-נ ַָׁשק לֹו".
ֵמחֶ ֶרב יֵהּוא ,י ִָׁמית אֱ ִל ָׁ
The LORD said to him, “Go back by the way you came, [and] on to the wilderness of Damascus. When you get there,
anoint Hazael as king of Aram. 16 Also anoint Jehu son of Nimshi as king of Israel, and anoint Elisha son of Shaphat of
Abel-meholah to succeed you as prophet. 17 Whoever escapes the sword of Hazael shall be slain by Jehu, and whoever
escapes the sword of Jehu shall be slain by Elisha. 18 I will leave in Israel only seven thousand—every knee that has not
”knelt to Baal and every mouth that has not kissed him.
 .3מל"א כא ,כא-כד
יתָך ,כְ בֵ ית י ָָׁׁר ְבעָׁ ם בֶ ן-
ּובעַ ְר ִּתי אַ חֲ ֶריָך; ו ְִהכְ ַר ִּתי ְלאַ ְחאָׁ ב ַמ ְש ִּתין ְב ִקיר ,וְעָׁ צּור וְעָׁ זּוב ְבי ְִש ָׁראֵ ל .כב ְונ ַָׁת ִּתי אֶ ת-בֵ ְ
" כא ִהנְ נִ י ֵמ ִבי אֵ לֶ יָך ָׁרעָׁ הִ ,
נְ בָׁ טּ ,וכְ בֵ ית ,בַ ְע ָׁשא בֶ ן-אֲ ִחיָׁה :אֶ ל-הַ כַעַ ס אֲ ֶשר ִהכְ עַ ְס ָּׁת ,ו ַַּתחֲ ִטא אֶ ת-י ְִש ָׁראֵ ל .כג ְוגַםְ -ל ִאיזֶבֶ לִ --דבֶ ר יְהוָׁה ,לֵ אמֹּר :הַ כְ לָׁ ִבים י ֹּאכְ לּו אֶ ת-
ִאיזֶבֶ לְ ,בחֵ ל יִזְ ְרעֶ אל .כד הַ ֵמת ְלאַ ְחאָׁ ב בָׁ ִעיר ,י ֹּאכְ לּו הַ כְ לָׁ ִבים; וְהַ ֵמת ,בַ ָׁש ֶדה ,י ֹּאכְ לּו ,עֹוף הַ ָׁש ָׁמיִם“ .
I will bring disaster upon you. I will make a clean sweep of you, I will cut off from Israel every male belonging to
Ahab,bond and free. 22 And I will make your house like the House of Jeroboam son of Nebat and like the House of
Baasha son of Ahijah, because of the provocation you have caused by leading Israel to sin. 23 And the LORD has also
spoken concerning Jezebel: ‘The dogs shall devour Jezebel in the field of Jezreel. 24 All of Ahab’s line who die in the
”’town shall be devoured by dogs, and all who die in the open country shall be devoured by the birds of the sky.
 .4מל"ב י ,ל
ית ְלבֵ ית אַ ְחאָׁ בְ :בנֵי ְר ִבעִ ים ,י ְֵשבּו ְלָך עַ ל-כִ ּסֵ א
ָׁשר ְבעֵ ינַי--כְ כֹּל אֲ ֶשר ִבלְ בָׁ ִבי ,עָׁ ִש ָׁ
ֹּאמר יְהוָׁה אֶ ל-יֵהּוא ,יַעַ ן אֲ ֶשר-הֱ ִטיב ָֹּׁת לַ עֲשֹות הַ י ָׁ
" ל וַי ֶ
י ְִש ָׁראֵ ל ".
The LORD said to Jehu, “Because you have acted well and done what was pleasing to Me, having carried out all that I
”desired upon the House of Ahab, four generations of your descendants shall occupy the throne of Israel.
 .5נשקף
יס ָראְ ,בעַ ד הָׁ אֶ ְשנָׁב" (שופטים ה' ,כח);
נִש ְקפָׁ ה ו ְַּתיַבֵ ב אֵ ם ִס ְ
" ְבעַ ד הַ חַ לֹון ְ
ּומיכַל בַ ת ָשאּול נִ ְש ְקפָׁ ה ְבעַ ד הַ חַ לֹון ו ֵַּת ֶרא אֶ ת הַ מֶ לֶ ְך ָׁדוִד ְמפַ זֵ ז( "...שמ"ב ו',טז ודהי"א ט"ו ,כט)
" ִ
יתי ְבעַ ד אֶ ְשנ ִַבי נ ְִש ָׁק ְפ ִּתי" (האישה הזרה המפתה ,משלי ז' ,ו).
"כִ י ְבחַ לֹון בֵ ִ
ימלֶ ְך מֶ לֶ ְך ְפלִ ְש ִּתים ְבעַ ד הַ חַ לֹון ַוי ְַרא ו ְִהנֵה יִצְ חָׁ ק ְמצַ חֵ ק אֵ ת ִר ְב ָׁקה ִא ְשּתֹו" (בראשית כ"ו ,ח).
" ַוי ְַש ֵקף אֲ ִב ֶ
 .6מל"ב ט ,ל
ֹּאשּה –  ...כדי שתהא לחֵ ן בעיני יהוא ויישאנה" .
רש"י  " :ו ֵַּתיטֶ ב אֶ ת ר ָׁ
רד"ק" :קישטה את עצמה כדי שתמצא חן בעיניו (– של יהוא) ולא יהרגנה"
רלב"ג" :אולי עשתה זה כדי שתישא חן בעיניו ויחמול עליה ולא יהרגנה" .
מלבי"ם  " :היא חשבה שתמצא חן בין שרי החיל ,ושיימצא מי מהם שיחזיק בידה נגד העבד המורד באדוניו".
 .7מל"ב ט ,יא
רש"י " :הֲ ָׁשלֹום – תרצה להיות עמי בשלום? זִ ְמ ִרי הֹּ ֵרג אֲ ֹּדנָׁיו – אם הרגת את אדוניך ,אין זה דבר חדש ,שהרי זמרי גם הוא הרג
את אלה בן בעשא.
בעל המצודות" :לזה קראה אותו בשם 'זמרי' ,וכאילו באה להקל אשמתו לומר שכבר היה לעולמים .וכדי להחניפו אמרה כן" .

 .8מל"א טז ,יח
" ַוי ְִהי כִ ְראֹות זִ ְמ ִרי כִ י נִ ְלכְ ָׁדה הָׁ ִעיר ַויָׁב ֹּא אֶ ל אַ ְרמֹון בֵ ית הַ ֶמלֶ ְך ,וַיִ ְשרֹּף עָׁ לָׁ יו אֶ ת בֵ ית מֶ לֶ ְך בָׁ אֵ ש ַו ָׁימֹּת "
When Zimri saw that the town was taken, he went into the citadel of the royal palace and burned down the royal palace
—over himself. And so he died
 .9מלב"ים מל"ב ט ,לא
" ולכן אמרה 'זִ ְמ ִרי הֹּ ֵרג אֲ ֹּדנָׁיו' – להזכיר כי זמרי נהרג ,ולא אבו ישראל להמליך את המורד והורג אדוניו".

 .10רלב"ג מל"ב ט ,ל
" ו ַָּׁת ֶשם בַ פּוְך עֵ ינֶיהָׁ –  ...עשתה זה להחזיק המלוכה עדיין ...ולזה אמרה בגאווה ליהוא 'הֲ ָׁשלֹום זִ ְמ ִרי הֹּ ֵרג אֲ ֹּדנָׁיו'".
 .11קבורת אזבל
רּורה הַ ז ֹּאת ו ְִק ְברּוהָ  ,כִ י בַ ת מֶ לֶ ְך ִהיא".
" וַי ֹּאמֶ רִ :פ ְקדּו נָׁא אֶ ת הָׁ אֲ ָׁ
VS
" וְאֶ ת ִאיזֶבֶ ל י ֹּאכְ לּו הַ כְ לָׁ ִבים ְבחֵ לֶ ק יִזְ ְרעֶ אל ְואֵ ין קֹ בֵ ר
" ְוגַם לְ ִאיזֶבֶ ל ִדבֶ ר ה' לֵ אמֹּרַ :הכְ לָ ִבים י ֹאכְ לּו אֶ ת ִאיזֶבֶ ל ְבחֵ ל יִזְ ְרעֶ אל"
" וַי ֹּאמֶ רְ :דבַ ר ה' הּוא אֲ ֶשר ִדבֶ ר ְביַד עַ ְבדֹו אֵ ִליָׁהּו הַ ִּת ְש ִבי לֵ אמֹּרְ :בחֵ לֶ ק יִזְ ְרעֶ אל י ֹאכְ לּו ַהכְ לָ ִבים אֶ ת ְב ַשר ִאיזָׁבֶ ל" .
 .12רד"ק מל"ב ט ,לד
" ואף על פי שהייתה ממלכי אומות העולם (– בת מלך צידון) ,צריך לנהוג כבוד בכל נכבד באומתו מדרך המוסר .ולא תלה בכבוד
בעלה – לפי שהיא גרמה מיתתו ואבדן מלכותו "

