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cantillated text

ית־ֵא֑ל ְוָיָרְבָע֛ם ֹעֵמ֥ד1 ים ָּב֧א ִמיהּוָד֛ה ִּבְדַב֥ר ְיהָו֖ה ֶאל־ֵּבֽ   ְוִהֵּנ֣ה ׀ ִא֣יׁש ֱא<ִה֗

יר׃   ַח ְלַהְקִטֽ ה2ַעל־ַהִּמְזֵּב֖ ַח ֹּכ֖ א ַעל־ַהִּמְזֵּבַ֙ח֙ ִּבְדַב֣ר ְיהָו֔ה ַוּיֹ֙אֶמר֙ ִמְזֵּבַ֣ח ִמְזֵּב֔  ַוִּיְקָר֤

יR ֶאת־ֹּכֲהֵנ֤י ַהָּבמֹות֙ ן נֹוָל֤ד ְלֵבית־ָּדִוד֙ יֹאִׁשָּי֣הּו ְׁש֔מֹו ְוָזַב֣ח ָעֶל֗  ָאַמ֣ר ְיהָו֑ה ִהֵּנֽה־ֵב֞

יR׃   ם ִיְׂשְר֥פּו ָעֶלֽ יR ְוַעְצ֥מֹות ָאָד֖ ים ָעֶל֔ ר3ַהַּמְקִטִר֣   ְוָנַתן֩ ַּבּ֨יֹום ַה֤הּוא מֹוֵפת֙ ֵלאֹמ֔

יו׃   ֶׁשן ֲאֶׁשר־ָעָלֽ ע ְוִנְׁשַּפ֖] ַהֶּד֥ ת ֲאֶׁש֖ר ִּדֶּב֣ר ְיהָו֑ה ִהֵּנ֤ה ַהִּמְזֵּבַ֙ח֙ ִנְקָר֔ 4ֶ֩ז֣ה ַהּמֹוֵפ֔  ַוְיִהי

ח ל ַוִּיְׁשַל֨ ית־ֵא֔ א ַעל־ַהִּמְזֵּבַ֙ח֙ ְּבֵבֽ ר ָקָר֤ ים ֲאֶׁש֨ ֶל] ֶאת־ְּדַב֣ר ִאיׁש־ָהֱא<ִה֗ ַע ַהֶּמ֜  ִכְׁשֹמ֨

א ֹ֥ יו ְול ר ׀ ִּתְפֻׂש֑הּו ַוִּתיַבׁ֤ש ָידֹו֙ ֲאֶׁש֣ר ָׁשַל֣ח ָעָל֔ ַח ֵלאֹמ֣  ָיָרְבָע֧ם ֶאת־ָי֛דֹו ֵמַע֥ל ַהִּמְזֵּב֖

יו׃   ל ַלֲהִׁשיָבּ֥ה ֵאָלֽ ת ֲאֶׁש֥ר ָנַת֛ן5ָיֹכ֖ ֶׁשן ִמן־ַהִּמְזֵּבַ֑ח ַּכּמֹוֵפ֗ ע ַוִּיָּׁשֵפ֥] ַהֶּד֖  ְוַהִּמְזֵּבַ֣ח ִנְקָר֔

א6ִא֥יׁש ָהֱא<ִה֖ים ִּבְדַב֥ר ְיהָוֽה׃   ים ַחל־ָנ֞ ֹ֣אֶמר ׀ ֶאל־ִא֣יׁש ָהֱא<ִה֗ ֶל] ַוּי ַען ַהֶּמ֜   ַוַּי֨

ֱא<ִהים֙ ֶאת־ְּפֵנ֣י י ֵאָל֑י ַוְיַח֤ל ִאיׁש־ָהֽ ב ָיִד֖ י ְוָתֹׁש֥ י ְיהָו֤ה ֱא<ֶה֙יR֙ ְוִהְתַּפֵּל֣ל ַּבֲעִד֔ ֶאת־ְּפֵנ֨

אֹׁשָנֽה׃   י ְּכָבִרֽ יו ַוְּתִה֖   ַוְיַדֵּב֤ר ַהֶּמֶ֙ל]֙ ֶאל־ִא֣יׁש7ְיהָו֔ה ַוָּתָׁ֤שב ַיד־ַהֶּמֶ֙ל]֙ ֵאָל֔

ת׃   ְיָתה ּֽוְסָעָ֑דה ְוֶאְּתָנ֥ה ְלR֖ ַמָּתֽ י ַהַּב֖ ים ֹּבָאה־ִאִּת֥ ֱא<ִהים8ָ֙הֱא<ִה֔ ֹ֤אֶמר ִאיׁש־ָהֽ   ַוּי

א ֹ֣ ַכל ֶלֶ֙חם֙ ְול א־ֹא֤ ֹֽ א ִעָּמ֑] ְול ֹ֖ א ָאב ֹ֥ R ל ֶל] ִאם־ִּתֶּתן־ִלי֙ ֶאת־ֲחִצ֣י ֵביֶת֔  ֶאל־ַהֶּמ֔

//



ִים ַּבָּמ֖קֹום ַהֶּזֽה׃   אַכל9ֶאְׁשֶּתה־ַּמ֔ ֹ֥ ר לֹא־ת י ִּבְדַב֤ר ְיהָוה֙ ֵלאֹמ֔ י־ֵכ֣ן ׀ ִצָּו֣ה ֹאִת֗   ִּכֽ

ְכָּת׃   ֶר] ֲאֶׁש֥ר ָהָלֽ א ָתׁ֔שּוב ַּבֶּד֖ ֹ֣ א ִתְׁשֶּתה־ָּמִ֑ים ְול ֹ֣   ַוֵּיֶ֖ל] ְּבֶדֶ֣ר] ַאֵח֑ר10ֶלֶ֖חם ְול

ל׃     פ ית־ֵאֽ א ָבּ֖ה ֶאל־ֵּבֽ ֶר] ֲאֶׁש֛ר ָּב֥ א־ָׁש֣ב ַּבֶּד֔ ֹֽ ְול

ית־ֵא֑ל ַוָּי֣בֹוא ְב֡נֹו ַוְיַסֶּפר־֣לֹו ֶאת־ָּכל־ַהַּמֲעֶׂש֣ה11 ן ֹיֵׁש֖ב ְּבֵבֽ   ְוָנִב֤יא ֶאָחד֙ ָזֵק֔

ֶל] ל ֶאת־ַהְּדָבִרים֙ ֲאֶׁש֣ר ִּדֶּב֣ר ֶאל־ַהֶּמ֔ ית־ֵא֗ ים ׀ ַהּ֜יֹום ְּבֵבֽ  ֲאֶׁשר־ָעָׂשה֩ ִאיׁש־ָהֱא<ִה֨

ם׃    ְיַסְּפ֖רּום ַלֲאִביֶהֽ יו12ַוֽ ֶר] ָהָל֑] ַוִּיְר֣אּו ָבָנ֗ י־ֶז֥ה ַהֶּד֖ ם ֵאֽ   ַוְיַדֵּב֤ר ֲאֵלֶהם֙ ֲאִביֶה֔

ה׃   א ִמיהּוָדֽ ים ֲאֶׁשר־ָּב֖ יו13ֶאת־ַהֶּדֶ֙ר]֙ ֲאֶׁש֤ר ָהַל]֙ ִא֣יׁש ָהֱא<ִה֔   ַוּיֹ֙אֶמר֙ ֶאל־ָּבָנ֔

יו׃   ים14ִחְבׁשּו־ִל֖י ַהֲח֑מֹור ַוַּיְחְּבׁשּו־֣לֹו ַהֲח֔מֹור ַוִּיְרַּכ֖ב ָעָלֽ ֲחֵרי֙ ִא֣יׁש ָהֱא<ִה֔ ֶל] ַאֽ  ַוֵּי֗

אָת יו ַהַאָּת֧ה ִאיׁש־ָהֱא<ִה֛ים ֲאֶׁשר־ָּב֥ ֹ֣אֶמר ֵאָל֗ הּו ֹיֵׁש֖ב ַּתַ֣חת ָהֵאָל֑ה ַוּי ְמָצֵא֔  ַוִּי֨

ִני׃   ֹ֥אֶמר ָאֽ ה ַוּי יהּוָד֖ ֶחם׃  15ִמֽ ל ָלֽ י ַהָּבְ֑יָתה ֶוֱאֹכ֖ יו ֵל֥] ִאִּת֖ ֹ֣אֶמר ֵאָל֔ א16 ַוּי ֹ֥ אֶמר ל ֹ֗   ַוּי

ִים ַּבָּמ֖קֹום א־ֶאְׁשֶּת֤ה ִאְּתR֙ ַמ֔ ֹֽ ֶחם ְול ַכל ֶל֗ א־ֹא֣ ֹֽ ] ְוָל֣בֹוא ִאָּת֑] ְול  אּוַכ֛ל ָלׁ֥שּוב ִאָּת֖

ה ָׁש֖ם ָמִ֑ים17ַהֶּזֽה׃   א־ִתְׁשֶּת֥ ֹֽ ֶחם ְול א־תֹאַכ֣ל ֶל֔ ֹֽ י־ָדָב֤ר ֵאַלי֙ ִּבְדַב֣ר ְיהָו֔ה ל   ִּכֽ

ּה׃   ְכָּת ָּבֽ ֶר] ֲאֶׁשר־ָהַל֥ ֶכת ַּבֶּד֖ ֹ֣אֶמר ֗לֹו ַּגם־ֲאִנ֣י ָנִביא֮ ָּכמֹו18֒Rלֹא־ָתׁ֣שּוב ָלֶל֔   ַוּי

ֹ֥אַכל ֶלֶ֖חם ְוֵיְׁ֣שְּת R ְוי ר ֲהִׁשֵב֤הּו ִאְּתR֙ ֶאל־ֵּביֶת֔ ר ְיהָו֜ה ֵלאֹמ֗ ] ִּדֶּב֣ר ֵאַלי֩ ִּבְדַב֨ ּוַמְלָא֡

ִים׃  19ָמִ֑ים ִּכֵחׁ֖ש ֽלֹו׃   ֹ֥אַכל ֶלֶ֛חם ְּבֵבי֖תֹו ַוֵּיְׁ֥שְּת ָמֽ י ֵה֥ם ֹיְׁשִב֖ים20 ַוָּיָׁ֣שב ִאּ֗תֹו ַוּי   ַוְיִה֕

 ְיִהי֙ ְּדַבר־ְיהָו֔ה ֶאל־ַהָּנִב֖יא ֲאֶׁש֥ר ֱהִׁשיֽבֹו׃   א21ֶאל־ַהֻּׁשְלָח֑ן     פ     ַוֽ   ַוִּיְקָר֞

 Kings :- 

//



ַען ִּכ֤י ָמִר֙יָת֙ ִּפ֣י ה ָאַמ֣ר ְיהָו֑ה ַי֗ ר ֹּכ֖ יהּוָדה֙ ֵלאֹמ֔ ים ֲאֶׁשר־ָּב֤א ִמֽ  ֶאל־ִא֣יׁש ָהֱא<ִה֗

יR׃   א ָׁשַמְ֙רָּת֙ ֶאת־ַהִּמְצָו֔ה ֲאֶׁש֥ר ִצְּוR֖ ְיהָו֥ה ֱא<ֶהֽ ֹ֤ אַכל ֶלֶ֙חם22ְ֙יהָו֔ה ְול ֹ֤ ָׁשב ַוּת   ַוָּת֗

א־ָת֥בֹוא ֹֽ אַכל ֶלֶ֖חם ְוַאל־ֵּתְׁ֣שְּת ָמִ֑ים ל ֹ֥ יR ַאל־ּת ִים ַּבָּמקֹום֙ ֲאֶׁש֣ר ִּדֶּב֣ר ֵאֶל֔  ַוֵּתְׁ֣שְּת ַמ֔

יR׃   ֶבר ֲאֹבֶתֽ י ָאְכ֥לֹו ֶלֶ֖חם ְוַאֲחֵר֣י ְׁשתֹו֑תֹו ַוַּיֲחָבׁש־֣לֹו23ִנְבָלְתR֖ ֶאל־ֶק֥ י ַאֲחֵר֛   ַוְיִה֗

ֶר] ַוְיִמיֵת֑הּו ַוְּתִה֤י24ַהֲח֔מֹור ַלָּנִב֖יא ֲאֶׁש֥ר ֱהִׁשיֽבֹו׃   ֶל] ַוִּיְמָצֵא֧הּו ַאְרֵי֛ה ַּבֶּד֖   ַוֵּי֕

ה׃      ֶצל ַהְּנֵבָלֽ ּה ְוָהַ֣אְרֵי֔ה ֹעֵמ֖ד ֵא֥ ֶר] ְוַהֲחמֹור֙ ֹעֵמ֣ד ֶאְצָל֔  25ִנְבָלתֹו֙ ֻמְׁשֶלֶ֣כת ַּבֶּד֔

ֶר] ְוֶאת־ָהַ֣אְרֵי֔ה ֹעֵמ֖ד ֵאֶ֣צל ים ַוִּיְר֤אּו ֶאת־ַהְּנֵבָלה֙ ֻמְׁשֶלֶ֣כת ַּבֶּד֔  ְוִהֵּנ֧ה ֲאָנִׁש֣ים ֹעְבִר֗

ּה׃   ן ֹיֵׁש֥ב ָּבֽ יר ֲאֶׁש֛ר ַהָּנִב֥יא ַהָּזֵק֖ אּו֙ ַוְיַדְּב֣רּו ָבִע֔   ַוִּיְׁשַמ֣ע ַהָּנִביא֮ ֲאֶׁש֣ר26ַהְּנֵבָל֑ה ַוָּיֹב֨

הּו ה ֶאת־ִּפ֣י ְיהָו֑ה ַוִּיְּתֵנ֨  ֱהִׁשי֣בֹו ִמן־ַהֶּדֶר]֒ ַוּיֹ֙אֶמר֙ ִא֣יׁש ָהֱא<ִה֣ים ֔הּוא ֲאֶׁש֥ר ָמָר֖

הּו ִּכְדַב֥ר ְיהָו֖ה ֲאֶׁש֥ר ִּדֶּבר־ֽלֹו׃    ִּיְׁשְּבֵר֙הּו֙ ַוְיִמֵת֔ 27ְ֙יהָו֜ה ָלַאְרֵי֗ה ַוֽ   ַוְיַדֵּב֤ר ֶאל־ָּבָניו

ׁשּו׃    ַּיֲחֹבֽ ת־ַהֲח֑מֹור ַוֽ ר ִחְבׁשּו־ִל֖י ֶאֽ ֶל] ַוִּיְמָצ֤א ֶאת־ִנְבָלתֹו֙ ֻמְׁשֶלֶ֣כת28ֵלאֹמ֔   ַוֵּי֗

א ֹ֥ ה ְול ַאְרֵיה֙ ֶאת־ַהְּנֵבָל֔ א־ָאַכ֤ל ָהֽ ֹֽ ים ֵאֶ֣צל ַהְּנֵבָל֑ה ל ֲחמֹור֙ ְוָהַ֣אְרֵי֔ה ֹעְמִד֖ ַ ֶר] וֽ  ַּבֶּד֔

ת־ַהֲחֽמֹור׃   ל־ַהֲח֖מֹור29ָׁשַב֖ר ֶאֽ הּו ֶאֽ יא ֶאת־ִנְבַל֧ת ִאיׁש־ָהֱא<ִה֛ים ַוַּיִּנֵח֥ א ַהָּנִב֜   ַוִּיָּׂש֨

ד ּוְלָקְבֽרֹו׃   ן ִלְסֹּפ֖ א ֶאל־ִעיר֙ ַהָּנִב֣יא ַהָּזֵק֔ ֹ֗   ַוַּיַּנ֥ח ֶאת־ִנְבָל֖תֹו ְּבִקְב֑רֹו30ַוְיִׁשיֵב֑הּו ַוָּיב

י׃   31ַ֙וִּיְסְּפ֥דּו ָעָל֖יו ֥הֹוי ָאִחֽ ר ְּבמֹוִתי ֹ֤אֶמר ֶאל־ָּבָניו֙ ֵלאֹמ֔   ַוְיִהי֮ ַאֲחֵר֣י ָקְב֣רֹו ֹאתֹו֒ ַוּי

יו ַהִּנ֖יחּו ֶבר ֲאֶׁש֛ר ִא֥יׁש ָהֱא<ִה֖ים ָק֣בּור ּ֑בֹו ֵאֶ֚צל ַעְצֹמָת֔ י ַּבֶּק֕  ּוְקַבְרֶּת֣ם ֹאִת֔

 Kings :- 

//



י׃   ַח ֲאֶׁש֣ר32ֶאת־ַעְצֹמָתֽ ר ֲאֶׁש֤ר ָקָרא֙ ִּבְדַב֣ר ְיהָו֔ה ַעל־ַהִּמְזֵּב֖ ה ִיְהֶי֜ה ַהָּדָב֗   ִּכי֩ ָהיֹ֨

י ֹׁשְמֽרֹון׃     פ ית־ֵא֑ל ְוַעל֙ ָּכל־ָּבֵּת֣י ַהָּב֔מֹות ֲאֶׁש֖ר ְּבָעֵר֥ ְּבֵבֽ

 Kings :- 

//



1 Kings 13:1-32
narrative levels

ים 1 ית־ֵא֑לָּב֧אְוִהֵּנ֣ה ׀ ִא֣יׁש ֱא<ִה֗   ִמיהּוָד֛ה ִּבְדַב֥ר ְיהָו֖ה ֶאל־ֵּבֽ
דְוָיָרְבָע֛ם  יר׃ֹעֵמ֥ ַח ְלַהְקִטֽ    ַעל־ַהִּמְזֵּב֖

א2  ַוּיֹ֙אֶמר֙ ַעל־ַהִּמְזֵּבַ֙ח֙ ִּבְדַב֣ר ְיהָו֔ה ַוִּיְקָר֤
ה ָאַמ֣ר ְיהָו֑ה ַח ֹּכ֖  ִמְזֵּבַ֣ח ִמְזֵּב֔

יR ֶאת־ֹּכֲהֵנ֤י ַהָּבמֹות֙ ן נֹוָל֤ד ְלֵבית־ָּדִוד֙ יֹאִׁשָּי֣הּו ְׁש֔מֹו ְוָזַב֣ח ָעֶל֗ ִהֵּנֽה־ֵב֞
Rי ם ִיְׂשְר֥פּו ָעֶלֽ יR ְוַעְצ֥מֹות ָאָד֖ ים ָעֶל֔   ׃ַהַּמְקִטִר֣

3֩ רְוָנַתן   ַּבּ֨יֹום ַה֤הּוא מֹוֵפת֙ ֵלאֹמ֔
ת ֲאֶׁש֖ר ִּדֶּב֣ר ְיהָו֑ה  ֶז֣ה ַהּמֹוֵפ֔

יו ֶׁשן ֲאֶׁשר־ָעָלֽ ע ְוִנְׁשַּפ֖] ַהֶּד֥   ׃ִהֵּנ֤ה ַהִּמְזֵּבַ֙ח֙ ִנְקָר֔
4֩ ַ֙וְיִהי א ַעל־ַהִּמְזֵּבַ֙ח ר ָקָר֤ ים ֲאֶׁש֨ ֶל] ֶאת־ְּדַב֣ר ִאיׁש־ָהֱא<ִה֗ ַע ַהֶּמ֜   ִכְׁשֹמ֨

ל ית־ֵא֔  ְּבֵבֽ
ח ר ׀ַוִּיְׁשַל֨ ַח ֵלאֹמ֣   ָיָרְבָע֧ם ֶאת־ָי֛דֹו ֵמַע֥ל ַהִּמְזֵּב֖

 ִּתְפֻׂש֑הּו
יו ְוַוִּתיַבׁ֤ש ל ָידֹו֙ ֲאֶׁש֣ר ָׁשַל֣ח ָעָל֔ א ָיֹכ֖ ֹ֥ יו׃ל    ַלֲהִׁשיָבּ֥ה ֵאָלֽ

עְוַהִּמְזֵּבַ֣ח 5  ִנְקָר֔
ת ֲאֶׁש֥ר ָנַת֛ן ִא֥יׁש ָהֱא<ִה֖ים ִּבְדַב֥ר ְיהָוֽה׃ַוִּיָּׁשֵפ֥] ֶׁשן ִמן־ַהִּמְזֵּבַ֑ח ַּכּמֹוֵפ֗    ַהֶּד֖

ַען6 ֶל] ַוַּי֨ ֹ֣אֶמר ַהֶּמ֜ יםַוּי   ׀ ֶאל־ִא֣יׁש ָהֱא<ִה֗
י ֵאָל֑י ב ָיִד֖ י ְוָתֹׁש֥ י ְיהָו֤ה ֱא<ֶה֙יR֙ ְוִהְתַּפֵּל֣ל ַּבֲעִד֔ א ֶאת־ְּפֵנ֨  ַחל־ָנ֞

ֱא<ִהים֙ ֶאת־ְּפֵנ֣י ְיהָו֔ה ַוְיַח֤ל יוַוָּתָׁ֤שב ִאיׁש־ָהֽ   ַיד־ַהֶּמֶ֙ל]֙ ֵאָל֔
י אֹׁשָנֽה׃ַוְּתִה֖    ְּכָבִרֽ

יםַוְיַדֵּב֤ר7   ַהֶּמֶ֙ל]֙ ֶאל־ִא֣יׁש ָהֱא<ִה֔
ת ְיָתה ּֽוְסָעָ֑דה ְוֶאְּתָנ֥ה ְלR֖ ַמָּתֽ י ַהַּב֖   ׃ֹּבָאה־ִאִּת֥

ֹ֤אֶמר8 ֶל]ַוּי ֱא<ִהים֙ ֶאל־ַהֶּמ֔   ִאיׁש־ָהֽ
א ֹ֣ ַכל ֶלֶ֙חם֙ ְול א־ֹא֤ ֹֽ א ִעָּמ֑] ְול ֹ֖ א ָאב ֹ֥ R ל  ִאם־ִּתֶּתן־ִלי֙ ֶאת־ֲחִצ֣י ֵביֶת֔

ִים ַּבָּמ֖קֹום ַהֶּזֽה ר 9׃  ֶאְׁשֶּתה־ַּמ֔ י ִּבְדַב֤ר ְיהָוה֙ ֵלאֹמ֔ י־ֵכ֣ן ׀ ִצָּו֣ה ֹאִת֗  ִּכֽ
ְכָּת ֶר] ֲאֶׁש֥ר ָהָלֽ א ָתׁ֔שּוב ַּבֶּד֖ ֹ֣ א ִתְׁשֶּתה־ָּמִ֑ים ְול ֹ֣ אַכל ֶלֶ֖חם ְול ֹ֥   ׃לֹא־ת

א־ָׁש֣ב ְּבֶדֶ֣ר] ַאֵח֑ר ְוַוֵּיֶ֖ל]10 ֹֽ ל׃     פל ית־ֵאֽ א ָבּ֖ה ֶאל־ֵּבֽ ֶר] ֲאֶׁש֛ר ָּב֥  ַּבֶּד֔
ן 11 בְוָנִב֤יא ֶאָחד֙ ָזֵק֔ ית־ֵא֑לֹיֵׁש֖   ְּבֵבֽ
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ים ׀ ַהּ֜יֹוםַוְיַסֶּפר ְב֡נֹו ַוָּי֣בֹוא  ־֣לֹו ֶאת־ָּכל־ַהַּמֲעֶׂש֣ה ֲאֶׁשר־ָעָׂשה֩ ִאיׁש־ָהֱא<ִה֨
ֶל] ל ֶאת־ַהְּדָבִרים֙ ֲאֶׁש֣ר ִּדֶּב֣ר ֶאל־ַהֶּמ֔ ית־ֵא֗  ְּבֵבֽ

 ְיַסְּפ֖רּו ם׃ַוֽ   ם ַלֲאִביֶהֽ
םַוְיַדֵּב֤ר12   ֲאֵלֶהם֙ ֲאִביֶה֔

ֶר] ָהָל֑] י־ֶז֥ה ַהֶּד֖  ֵאֽ
ה׃ַוִּיְר֣אּו א ִמיהּוָדֽ ים ֲאֶׁשר־ָּב֖ יו ֶאת־ַהֶּדֶ֙ר]֙ ֲאֶׁש֤ר ָהַל]֙ ִא֣יׁש ָהֱא<ִה֔    ָבָנ֗

יוַוּיֹ֙אֶמר13֙   ֶאל־ָּבָנ֔
 ִחְבׁשּו־ִל֖י ַהֲח֑מֹור

יו׃  ַוִּיְרַּכ֖ב־֣לֹו ַהֲח֔מֹור ַוַּיְחְּבׁשּו ֶל] 14 ָעָלֽ ים ַוֵּי֗ ֲחֵרי֙ ִא֣יׁש ָהֱא<ִה֔ ְמָצא ַאֽ הּו ַוִּי֨ בֵ֔  ֹיֵׁש֖
ֹ֣אֶמרַּתַ֣חת ָהֵאָל֑ה  יוַוּי   ֵאָל֗

ה יהּוָד֖ אָת ִמֽ  ַהַאָּת֧ה ִאיׁש־ָהֱא<ִה֛ים ֲאֶׁשר־ָּב֥
ֹ֥אֶמר  ַוּי

ִני   ׃ָאֽ
ֹ֣אֶמר15 יוַוּי   ֵאָל֔

ֶחם ל ָלֽ י ַהָּבְ֑יָתה ֶוֱאֹכ֖   ׃ֵל֥] ִאִּת֖
אֶמר16 ֹ֗  ַוּי

֙Rא־ֶאְׁשֶּת֤ה ִאְּת ֹֽ ֶחם ְול ַכל ֶל֗ א־ֹא֣ ֹֽ ] ְוָל֣בֹוא ִאָּת֑] ְול א אּוַכ֛ל ָלׁ֥שּוב ִאָּת֖ ֹ֥  ל
ִים ַּבָּמ֖קֹום ַהֶּזֽה י־ָדָב֤ר ֵאַלי֙ ִּבְדַב֣ר ְיהָו֔ה 17׃  ַמ֔  ִּכֽ

ֶר] ֶכת ַּבֶּד֖ ה ָׁש֖ם ָמִ֑ים לֹא־ָתׁ֣שּוב ָלֶל֔ א־ִתְׁשֶּת֥ ֹֽ ֶחם ְול א־תֹאַכ֣ל ֶל֔ ֹֽ  ל
ּה ְכָּת ָּבֽ   ׃ֲאֶׁשר־ָהַל֥

ֹ֣אֶמר18   ֗לֹוַוּי
ר ר ְיהָו֜ה ֵלאֹמ֗ ] ִּדֶּב֣ר ֵאַלי֩ ִּבְדַב֨  ַּגם־ֲאִנ֣י ָנִביא֮ ָּכמֹוR֒ ּוַמְלָא֡

ֹ֥אַכל ֶלֶ֖חם ְוֵיְׁ֣שְּת ָמִ֑ים R ְוי  ֲהִׁשֵב֤הּו ִאְּתR֙ ֶאל־ֵּביֶת֔
   ֽלֹו׃ִּכֵחׁ֖ש

ֹ֥אַכל ִאּ֗תֹו ַוָּיָׁ֣שב19 ִים׃ַוֵּיְׁ֥שְּת ֶלֶ֛חם ְּבֵבי֖תֹו ַוּי    ָמֽ
י20  ֶאל־ַהֻּׁשְלָח֑ן     פֹיְׁשִב֖ים ֵה֥ם ַוְיִה֕

֙  ְיִהי    ְּדַבר־ְיהָו֔ה ֶאל־ַהָּנִב֖יא ֲאֶׁש֥ר ֱהִׁשיֽבֹו׃ַוֽ
א21 רַוִּיְקָר֞ יהּוָדה֙ ֵלאֹמ֔ ים ֲאֶׁשר־ָּב֤א ִמֽ   ֶאל־ִא֣יׁש ָהֱא<ִה֗

ה ָאַמ֣ר ְיהָו֑ה  ֹּכ֖
א ָׁשַמְ֙רָּת֙ ֶאת־ַהִּמְצָו֔ה ֲאֶׁש֥ר ִצְּוR֖ ְיהָו֥ה ֹ֤ ַען ִּכ֤י ָמִר֙יָת֙ ִּפ֣י ְיהָו֔ה ְול  ַי֗

Rי יR 22׃  ֱא<ֶהֽ ִים ַּבָּמקֹום֙ ֲאֶׁש֣ר ִּדֶּב֣ר ֵאֶל֔ אַכל ֶלֶ֙חם֙ ַוֵּתְׁ֣שְּת ַמ֔ ֹ֤ ָׁשב ַוּת  ַוָּת֗
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אַכל ֶלֶ֖חם ְוַאל־ֵּתְׁ֣שְּת ָמִ֑ים ֹ֥  ַאל־ּת
Rי ֶבר ֲאֹבֶתֽ א־ָת֥בֹוא ִנְבָלְתR֖ ֶאל־ֶק֥ ֹֽ   ׃ל

י23 י ָאְכ֥לֹו ֶלֶ֖חם ְוַאֲחֵר֣י ְׁשתֹו֑תֹוַוְיִה֗   ַאֲחֵר֛
  ־֣לֹו ַהֲח֔מֹור ַלָּנִב֖יא ֲאֶׁש֥ר ֱהִׁשיֽבֹו׃ַוַּיֲחָבׁש

ֶל]24 ֶר] ַוִּיְמָצא ַוֵּי֕ ֧הּו ַאְרֵי֛ה ַּבֶּד֖ ֑הּוַוְיִמיתֵ ֵ 
ֶר] ְוַהֲחמֹור֙ ֻמְׁשֶלֶ֣כת ִנְבָלתֹו֙ ַוְּתִה֤י ּה ְוָהַ֣אְרֵי֔ה ֹעֵמ֣ד ַּבֶּד֔ ֶצלֹעֵמ֖ד ֶאְצָל֔   ֵא֥

ה׃   ַהְּנֵבָלֽ
יםְוִהֵּנ֧ה ֲאָנִׁש֣ים 25  ֹעְבִר֗

ֶר] ְוֶאת־ָהַ֣אְרֵי֔ה ֻמְׁשֶלֶ֣כת ֶאת־ַהְּנֵבָלה֙ ַוִּיְר֤אּו ֙ ֵאֶ֣צל ַהְּנֵבָל֑ה ֹעֵמ֖ד ַּבֶּד֔ אּו  ַוָּיֹב֨
ּה׃  ַוְיַדְּב֣רּו ן ֹיֵׁש֥ב ָּבֽ יר ֲאֶׁש֛ר ַהָּנִב֥יא ַהָּזֵק֖   ַהָּנִביא֮ ֲאֶׁש֣ר ֱהִׁשי֣בֹוַוִּיְׁשַמ֣ע 26 ָבִע֔

 ַוּיֹ֙אֶמרִ֙מן־ַהֶּדֶר]֒ 
הּו ְיהָו֜ה ָלַאְרֵי֗ה ה ֶאת־ִּפ֣י ְיהָו֑ה ַוִּיְּתֵנ֨  ִא֣יׁש ָהֱא<ִה֣ים ֔הּוא ֲאֶׁש֥ר ָמָר֖

הּו ִּכְדַב֥ר ְיהָו֖ה ֲאֶׁש֥ר ִּדֶּבר־ֽלֹו  ִּיְׁשְּבֵר֙הּו֙ ַוְיִמֵת֔   ׃ַוֽ
רַוְיַדֵּב֤ר27   ֶאל־ָּבָניו֙ ֵלאֹמ֔

ת־ַהֲח֑מֹור  ִחְבׁשּו־ִל֖י ֶאֽ
ׁשּו  ַּיֲחֹבֽ ֶל] 28׃  ַוֽ ֲחמֹור֙ ְוָהַ֣אְרֵי֔ה ֻמְׁשֶלֶ֣כת ֶאת־ִנְבָלתֹו֙ ַוִּיְמָצ֤א ַוֵּי֗ ַ ֶר] וֽ ים ַּבֶּד֔  ֹעְמִד֖

 ֵאֶ֣צל ַהְּנֵבָל֑ה
א־ָאַכ֤ל ֹֽ ה ְול ַאְרֵיה֙ ֶאת־ַהְּנֵבָל֔ א ָׁשַב֖ר ָהֽ ֹ֥ ת־ַהֲחֽמֹור׃ל    ֶאֽ

א29 יא ֶאת־ִנְבַל֧ת ִאיׁש־ָהֱא<ִה֛ים ַוִּיָּׂש֨ ל־ַהֲח֖מֹור ַוַּיִּנח ַהָּנִב֜ הּו ֶאֽ ֥ ֑הּו ַוְיִׁשיבֵ אֵ ֹ֗  ַוָּיב
ד ּוְלָקְבֽרֹו׃   ן ִלְסֹּפ֖  ַוִּיְסְּפ֥דּו ֶאת־ִנְבָל֖תֹו ְּבִקְב֑רֹו ַוַּיַּנ֥ח 30ֶאל־ִעיר֙ ַהָּנִב֣יא ַהָּזֵק֔

 ָעָל֖יו
י   ׃֥הֹוי ָאִחֽ

31֮ ַ֒וְיִהי   ַאֲחֵר֣י ָקְב֣רֹו ֹאתֹו
ֹ֤אֶמר רַוּי   ֶאל־ָּבָניו֙ ֵלאֹמ֔

יו ֶבר ֲאֶׁש֛ר ִא֥יׁש ָהֱא<ִה֖ים ָק֣בּור ּ֑בֹו ֵאֶ֚צל ַעְצֹמָת֔ י ַּבֶּק֕ ְּבמֹוִתי֙ ּוְקַבְרֶּת֣ם ֹאִת֔
י ר ֲאֶׁש֤ר ָקָרא֙ ִּבְדַב֣ר ְיהָו֔ה 32׃  ַהִּנ֖יחּו ֶאת־ַעְצֹמָתֽ ה ִיְהֶי֜ה ַהָּדָב֗  ִּכי֩ ָהיֹ֨

י ֹׁשְמֽרֹון ית־ֵא֑ל ְוַעל֙ ָּכל־ָּבֵּת֣י ַהָּב֔מֹות ֲאֶׁש֖ר ְּבָעֵר֥ ַח ֲאֶׁש֣ר ְּבֵבֽ ׃פַעל־ַהִּמְזֵּב֖

Indent levels:
. main story-line: cyan = continuing narrative form of verb (wayyiqtol)
. off story-line: green = perfective verb (qatal), purple = participle,  blue = nonperfective (yiqtol)
. dialog: red
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