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1. I Kings 16:30-33
30
Ahab son of Omri did what was displeasing to the LORD, more than all who
preceded him. 31Not content to follow the sins of Jeroboam son of Nebat, he took as
wife Jezebel daughter of King Ethbaal of the Phoenicians, and he went and served
Baal and worshiped him. 32He erected an altar to Baal in the temple of Baal which he
built in Samaria. 33Ahab also made a sacred post. Ahab did more to vex the LORD, the
God of Israel, than all the kings of Israel who preceded him.
לג-ל:מלכים א' טז
 (לא) וַ יְ הי הֲ נ ֵָקל לֶּ כְ ּתֹו בְ חַ ט ֹּאות י ָָרבְ עָ ם בֶּ ן:(ל) וַ יַעַ ׂש ַא ְח ָאב בֶּ ן עָ ְמר י הָ ַרע בְ עֵ ינֵי ה' מכֹּל אֲ שֶּ ר לְ פָ נָיו
 (לב) וַ י ֶָּקם:נְ בָ ט וַ י ַקח אשָ ה ֶּאת איזֶּבֶּ ל בַ ת ֶּא ְתבַ עַ ל מֶּ לְֶּך צידֹּנים וַ יֵלֶּ ְך וַ ַי ֲעבֹּד ֶּאת הַ בַ עַ ל וַי ְש ַּתחּו לֹו
 (לג) וַ יַעַ ׂש ַא ְח ָאב ֶּאת הָ אֲ שֵ ָרה וַ יֹוסֶּ ף ַא ְח ָאב לַ עֲׂשֹות:מזְ בֵ חַ לַ בָ עַ ל בֵ ית הַ בַ עַ ל אֲ שֶּ ר בָ נָה בְ ש ְֹּמרֹון
:ֹלקי י ְׂש ָר ֵאל מכֹּל מַ לְ כֵ י י ְׂש ָר ֵאל אֲ שֶּ ר הָ יּו לְ פָ נָיו
ֵ -לְ הַ כְ עיס ֶּאת ה' א
2. I Kings 21:25-26
25
Indeed, there never was anyone like Ahab, who committed himself to doing what
was displeasing to the LORD, at the instigation of his wife Jezebel. 26He acted most
abominably, straying after the fetishes just like the Amorites, whom the LORD had
dispossessed before the Israelites.
כו-כה:מלכים א' כא
) (כו:(כה) ַרק ל ֹּא הָ יָה כְ ַא ְח ָאב אֲ שֶּ ר ה ְתמַ כֵ ר לַ עֲׂשֹות הָ ַרע בְ עֵ ינֵי ה' אֲ שֶּ ר הֵ סַ ָּתה אֹּתֹו איזֶּ בֶּ ל א ְשּתֹו
:וַ י ְַתעֵ ב ְמאֹּד לָ לֶּ כֶּ ת ַאחֲ ֵרי הַ גלֻּלים כְ כֹּל אֲ שֶּ ר עָ ׂשּו הָ אמֹּרי אֲ שֶּ ר הֹוריש ה' מפְ נֵי בְ נֵי י ְׂש ָר ֵאל
3. Sanhedrin 102b
R. Nahman said: Ahab was equally balanced, since it is written, “The Lord asked,
‘Who will entice Ahab so that he will march and fall at Ramoth-gilead?’ Then one
said thus and another said thus” (22:20). R. Joseph objected: He of whom it is written,
“Indeed, there never was anyone like Ahab, who committed himself to doing what
was displeasing to the Lord, at the instigation of his wife Jezebel” (21:25)!
:סנהדרין קב
 אחאב שקול היה שנאמר (מלכים א' כ"ב) ויאמר ה' מי יפתה את אחאב ויעל ויפל:אמר רב נחמן
) מאן דכתב ביה (מלכים א' כ"א: מתקיף לה רבי יוסף.ברמת גלעד ויאמר זה בכה וזה אמר בכה
!רק לא היה כאחאב אשר התמכר לעשות הרע בעיני ה' אשר הסתה אתו איזבל אשתו

4. I Kings 18:3-4
3
Ahab had summoned Obadiah, the steward of the palace. (Obadiah revered the LORD
greatly. 4When Jezebel was killing off the prophets of the LORD, Obadiah had taken a
hundred prophets and hidden them, fifty to a cave, and provided them with food and
drink.)
ד-ג:מלכים א' יח
 (ד) וַ יְ הי בְ הַ כְ רית איזֶּ בֶּ ל:(ג) וַ י ְק ָרא ַא ְח ָאב ֶּאל עֹּבַ ְדיָהּו אֲ שֶּ ר עַ ל הַ בָ ית וְ עֹּבַ ְדיָהּו הָ יָה י ֵָרא ֶּאת ה' ְמאֹּד
:יאם חֲ משים איש בַ ְמעָ ָרה וְ כלְ כְ לָ ם לֶּ חֶּ ם וָ מָ ים
ֵ יאי ה' וַ י ַקח עֹּבַ ְדיָהּו מֵ ָאה נְ באים וַ י ְַחב
ֵ ֵאת נְ ב
5. I Kings 21:4-7
4
Ahab went home dispirited and sullen because of the answer that Naboth the
Jezreelite had given him: “I will not give up to you what I have inherited from my
fathers!” He lay down on his bed and turned away his face, and he would not eat. 5His
wife Jezebel came to him and asked him, “Why are you so dispirited that you won’t
eat?” 6So he told her, “I spoke to Naboth the Jezreelite and proposed to him, ’sell me
your vineyard for money, or if you prefer, I’ll give you another vineyard in exchange’;
but he answered, ‘I will not give my vineyard to you.’” 7His wife Jezebel said to him,
“Now is the time to show yourself king over Israel. Rise and eat something, and be
cheerful; I will get the vineyard of Naboth the Jezreelite for you.”
ז-ד:מלכים א' כא
(ד) וַ יָב ֹּא ַא ְח ָאב ֶּאל בֵ יתֹו סַ ר וְ זָ עֵ ף עַ ל הַ דָ בָ ר אֲ שֶּ ר דבֶּ ר ֵאלָ יו נָבֹות הַ יזְ ְרעֵ אלי וַי ֹּאמֶּ ר ל ֹּא ֶּא ֵּתן לְ ָך ֶּאת
 (ה) וַ ָּתב ֹּא ֵאלָ יו איזֶּבֶּ ל א ְשּתֹו וַ ְּתדַ בֵ ר ֵאלָ יו:נַחֲ לַ ת אֲ ב ָֹּתי וַ י ְשכַ ב עַ ל מטָ תֹו וַ יַסֵ ב ֶּאת פָ נָיו וְ ל ֹּא ָאכַל לָ חֶּ ם
 (ו) וַ יְ דַ בֵ ר ֵאלֶּ יהָ כי אֲ דַ בֵ ר ֶּאל נָבֹות הַ יזְ ְרעֵ אלי וָ אֹּמַ ר לֹו ְּתנָה לי:מַ ה זֶּ ה רּוחֲ ָך סָ ָרה וְ ֵאינְ ָך אֹּכֵ ל לָ חֶּ ם
 (ז) וַ ּת ֹּאמֶּ ר:ֶּאת כַ ְר ְמָך בְ כֶּ סֶּ ף אֹו אם חָ פֵ ץ ַא ָּתה ֶּא ְּתנָה לְ ָך כֶּ ֶּרם ַּת ְח ָּתיו וַ י ֹּאמֶּ ר ל ֹּא ֶּא ֵּתן לְ ָך ֶּאת כַ ְרמי
ֵאלָ יו איזֶּ בֶּ ל א ְשּתֹו ַא ָּתה עַ ָּתה ַּתעֲׂשֶּ ה ְמלּוכָ ה עַ ל י ְׂש ָר ֵאל קּום אכָ ל לֶּ חֶּ ם וְ יטַ ב לבֶּ ָך אֲ ני ֶּא ֵּתן לְ ָך ֶּאת
:כֶּ ֶּרם נָבֹות הַ יזְ ְרעֵ אלי
6. Jerusalem Talmud Sanhedrin 28b
For six months, R. Levi explained the verse: “Indeed, there never was anyone like
Ahab, who committed himself to doing what was displeasing to the Lord” (21:25), in
a manner critical of Ahab. Ahab came to R. Levi in a dream, and protested: “How
have I wronged you? Is there only a first half to this verse? [The second half reads] “at
the instigation of his wife Jezebel!” R. Levi responded by teaching this verse for six
months with a favorable slant toward Ahab.
)א (דף כח טור ב:ירושלמי סנהדרין י
רבי לוי עבד דרש הדין קרייא אשתא ירחין לגנאי רק לא היה כאחאב אשר התמכר לעשות הרע
בעיני ה' אתא לגביה בליליא אמר ליה מה חטית לך ומה סרחית קדמך אית לך רישיה דפסוקא
ולית לך סופיה אשר היסתה אותו איזבל אשתו עבד דרש ליה שיתא ירחין לשבח רק לא היה
.כאחאב אשר היסתה אותו איזבל אשתו
7. I Kings chapter 18
19
Now summon all Israel to join me at Mount Carmel, together with the four hundred
and fifty prophets of Baal and the four hundred prophets of Asherah, who eat at
Jezebel’s table.” 20Ahab sent orders to all the Israelites and gathered the prophets at
Mount Carmel.
39
When they saw this, all the people flung themselves on their faces and cried
out: “The LORD alone is God, The LORD alone is God!” 40Then Elijah said to them,
“Seize the prophets of Baal, let not a single one of them get away.” They seized them,
and Elijah took them down to the Wadi Kishon and slaughtered them there.

מלכים א' פרק יח
יאי הַ בַ עַ ל ַא ְרבַ ע מֵ אֹות וַ חֲ משים
(יט) וְ עַ ָּתה ְשלַ ח ְקבֹּץ ֵאלַ י ֶּאת כָ ל י ְׂש ָר ֵאל ֶּאל הַ ר ַהכַ ְרמֶּ ל וְ ֶּאת נְ ב ֵ
יאי הָ אֲ שֵ ָרה ַא ְרבַ ע מֵ אֹות אֹּכְ לֵ י שֻּ לְ חַ ן איזָ בֶּ ל( :כ) וַ י ְשלַ ח ַא ְח ָאב בְ כָל בְ נֵי י ְׂש ָר ֵאל וַ י ְקבֹּץ ֶּאת
ּונְ ב ֵ
הַ נְ ביאים ֶּאל הַ ר הַ כַ ְרמֶּ ל:
ֹּאמרּו ה' הּוא הָ אֹ-לקים ה' הּוא הָ אֹ-לקים( :מ) וַ י ֹּאמֶּ ר
(לט) וַ י ְַרא כָ ל הָ עָ ם וַ יפְ לּו עַ ל פְ נֵיהֶּ ם וַ י ְ
יאי הַ בַ עַ ל איש ַאל ימָ לֵ ט מֵ הֶּ ם וַ י ְתפְ ׂשּום וַ יֹורדֵ ם ֵאליָהּו ֶּאל נַחַ ל קישֹון
ֵאליָהּו לָ הֶּ ם ּתפְ ׂשּו ֶּאת נְ ב ֵ
וַ י ְשחָ טֵ ם שָ ם:
8. I Kings 19:1-2
1
When Ahab told Jezebel all that Elijah had done and how he had put all the prophets
to the sword, 2Jezebel sent a messenger to Elijah, saying, “Thus and more may the
”gods do if by this time tomorrow I have not made you like one of them.
מלכים א' יט:א-ב
(א) וַ ַיגֵד ַא ְח ָאב לְ איזֶּ בֶּ ל ֵאת כָ ל אֲ שֶּ ר עָ ׂשָ ה ֵאליָהּו וְ ֵאת כָ ל אֲ שֶּ ר הָ ַרג ֶּאת כָ ל הַ נְ ביאים בֶּ חָ ֶּרב( :ב)
וַ ּת ְשלַ ח איזֶּ בֶּ ל מַ לְ ָאְך ֶּאל ֵאליָהּו לֵ אמֹּר כֹּה ַיעֲׂשּון אֹלהים וְ כֹּה יֹוספּון כי כָעֵ ת מָ חָ ר ָאׂשים ֶּאת נַפְ ְשָך
כְ נֶּפֶּ ש ַאחַ ד מֵ הֶּ ם:
9. I Kings 21:27-29
27
When Ahab heard these words, he rent his clothes and put sackcloth on his body. He
fasted and lay in sackcloth and walked about subdued. 28Then the word of the LORD
came to Elijah the Tishbite: 29“Have you seen how Ahab has humbled himself before
Me? Because he has humbled himself before Me, I will not bring the disaster in his
”lifetime; I will bring the disaster upon his house in his son’s time.
מלכים א' כא:כז-כט
(כז) וַ יְ הי כ ְשמֹּעַ ַא ְח ָאב ֶּאת הַ ְדבָ רים הָ ֵאלֶּ ה וַ י ְק ַרע בְ גָדָ יו וַ יָׂשֶּ ם ׂשַ ק עַ ל בְ ׂשָ רֹו ַויָצֹום וַ י ְשכַ ב בַ שָ ק וַ יְ הַ לְֵך
ית כי נכְ נַע ַא ְח ָאב מלְ פָ נָי יַעַ ן כי נכְ נַע מפָ נַי
ַאט( :כח) וַ יְ הי ְדבַ ר ה' ֶּאל ֵאליָהּו הַ ּת ְשבי לֵ אמֹּר( :כט) הֲ ָרא ָ
ל ֹּא אבי ָאביא הָ ָרעָ ה בְ יָמָ יו בימֵ י בְ נֹו ָאביא הָ ָרעָ ה עַ ל בֵ יתֹו:
10. I Kings 18:21
Elijah approached all the people and said, “How long will you keep hopping between
two opinions? If the LORD is God, follow Him; and if Baal, follow him!” But the
people answered him not a word.
מלכים א' יח:כא
וַ יגַש ֵאליָהּו ֶּאל כָ ל הָ עָ ם וַ י ֹּאמֶּ ר עַ ד מָ ַתי ַא ֶּּתם פ ְֹּסחים עַ ל ְש ֵּתי הַ ְסעפים אם ה' ָהאֹ-לקים לְ כּו ַאחֲ ָריו
וְ אם הַ בַ עַ ל לְ כּו ַאחֲ ָריו וְ ל ֹּא עָ נּו הָ עָ ם אֹּתֹו דָ בָ ר:

