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 ãî-çì ,'ã á"ìî

ֶוֱאִלי ָׁשע  ָׁשב ַה ִּגְל ָּגָלה  לח

ְוָהָרָעב  ָּבָאֶרץ 

ּו ְבֵני ַה ְּנִביִאים יׂ ְׁשִבים ְלָפָניו 

  

ַו ּיׂאֶמר ְלַנֲערֹו :  ְׁשׂפת ַה ִּסיר ַה ְּגדֹו ָלה 

ּו ַב  ֵּׁשל ָנִזיד ִלְבֵני ַה ְּנִביִאים. 

ַו ֵּיֵצא ֶאָחד ֶאל ַה  ָּׂשֶדה ְלַל ֵּקט ׂארׂת  לט

ַו ִּיְמָצא  ֶּגֶפן  ָׂשֶדה 

ַוְיַל ֵּקט ִמ ֶּמּנ ּו   ַּפ ֻּקׂעת  ָׂשֶדה ְמ א ִבְגדֹו  

ַו ָּיׂבא ַוְיַפ ַּלח ֶאל ִסיר ַה ָּנִזיד 

 ִּכי  א ָיָדעּו . 

ַו ִּיְצקּו  ַלֲאָנ ִׁשים ֶלֱאכֹו ל  מ

ַוְיִהי  ְּכָאְכָלם ֵמַה ָּנִזיד ְוֵה ָּמה ָצָעקּו  ַו ּיׂאְמרּו : 

ָמֶות  ַּב ִּסיר, ִאיׁש  ָהֱא ִהים! 

ְו א ָיְכלּו  ֶלֱאכׂל. 

ַו ּיׂאֶמר: ּו ְקחּו  ֶקַמח, ַו ַּי ְׁשֵלְך ֶאל ַה ִּסיר  מא

ַו ּיׂאֶמר: ַצק ָלָעם ְויׂאֵכלּו  

ְו א ָהָיה  ָּדָבר ָרע  ַּב ִּסיר. 

 

ְוִאיׁש   ָּבא ִמ ַּבַעל  ָׁשִל ָׁשה  מב

ַו ָּיֵבא ְלִאיׁש  ָהֱא ִהים ֶלֶחם  ִּבּכ ּו ִרים 

ֶע ְׂשִרים ֶלֶחם  ְׂשעִׂרים ְוַכְרֶמל  ְּבִצְק נֹו  

ַו ּיׂאֶמר:  ֵּתן ָלָעם ְויׂאֵכלּו . 

ַו ּיׂאֶמר ְמ ָׁשְרתֹו :  מג

ָמה ֶא ֵּתן ֶזה ִלְפֵני ֵמָאה ִאיׁש ?! 

ַו ּיׂאֶמר:  ֵּתן ָלָעם ְויׂאֵכלּו  

 ִּכי כׂה ָאַמר ה': ָאכׂל ְוהֹו ֵתר. 

ַו ִּי ֵּתן ִלְפֵניֶהם  מד

ַו ּיׂאְכלּו  ַוּי ֹו ִתרּו   ִּכְדַבר ה'. 
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