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  ַוְיִהי ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֶּכֶרם ָהָיה ְלָנבֹות ַהִּיְזְרֵעאִלי ֲאֶׁשר ְּבִיְזְרֶעאל ֵאֶצל1

  ַוְיַדֵּבר ַאְחָאב ֶאל־ָנבֹות ֵלאֹמר ְּתָנה־ִּלי ֶאת־ַּכְרְמ2Cֵהיַכל ַאְחָאב ֶמֶלA ֹׁשְמרֹון׃  

ִויִהי־ִלי ְלַגן־ָיָרק ִּכי הּוא ָקרֹוב ֵאֶצל ֵּביִתי ְוֶאְּתָנה ְלC ַּתְחָּתיו ֶּכֶרם טֹוב ִמֶּמּנּו ִאם

  ַוּיֹאֶמר ָנבֹות ֶאל־ַאְחָאב ָחִליָלה ִּלי3טֹוב ְּבֵעיֶניC ֶאְּתָנה־ְלC ֶכֶסף ְמִחיר ֶזה׃  

 ַוָּיבֹא ַאְחָאב ֶאל־ֵּביתֹו ַסר ְוָזֵעף ַעל־ַהָּדָבר4ֵמיהָוה ִמִּתִּתי ֶאת־ַנֲחַלת ֲאֹבַתי ָלA׃  

 ֲאֶׁשר־ִּדֶּבר ֵאָליו ָנבֹות ַהִּיְזְרֵעאִלי ַוּיֹאֶמר לֹא־ֶאֵּתן ְלC ֶאת־ַנֲחַלת ֲאבֹוָתי ַוִּיְׁשַּכב

  ַוָּתבֹא ֵאָליו ִאיֶזֶבל ִאְׁשּתֹו ַוְּתַדֵּבר5ַעל־ִמָּטתֹו ַוַּיֵּסב ֶאת־ָּפָניו ְולֹא־ָאַכל ָלֶחם׃  

  ַוְיַדֵּבר ֵאֶליָה ִּכי־ֲאַדֵּבר ֶאל־ָנבֹות6ֵאָליו ַמה־ֶּזה רּוֲחC ָסָרה ְוֵאיְנC ֹאֵכל ָלֶחם׃  

ַהִּיְזְרֵעאִלי ָוֹאַמר לֹו ְּתָנה־ִּלי ֶאת־ַּכְרְמC ְּבֶכֶסף אֹו ִאם־ָחֵפץ ַאָּתה ֶאְּתָנה־ְלC ֶכֶרם

  ַוּתֹאֶמר ֵאָליו ִאיֶזֶבל ִאְׁשּתֹו ַאָּתה ַעָּתה7ַּתְחָּתיו ַוּיֹאֶמר לֹא־ֶאֵּתן ְלC ֶאת־ַּכְרִמי׃  

 ַּתֲעֶׂשה ְמלּוָכה ַעל־ִיְׂשָרֵאל קּום ֱאָכל־ֶלֶחם ְוִיַטב ִלֶּבC ֲאִני ֶאֵּתן ְלC ֶאת־ֶּכֶרם

ָנבֹות ַהִּיְזְרֵעאִלי׃
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ֶּלה ֶּכֶ֧רם ָהָי֛ה ְלָנ֥בֹות ַהִּיְזְרֵעאִל֖י ֲאֶׁש֣ר ְּבִיְזְרֶע֑אל ֵאֶ֚צל1 ים ָהֵא֔ י ַאַחר֙ ַהְּדָבִר֣   ַוְיִה֗

ֶלA ֹׁשְמֽרֹון׃   ב ֶמ֖ י2ֵהיַכ֣ל ַאְחָא֔   ַוְיַדֵּב֣ר ַאְחָא֣ב ֶאל־ָנ֣בֹות ׀ ֵלאֹמר֩ ׀ ְּתָנה־ִּל֨

יו ֶּכֶ֖רם י ְוֶאְּתָנ֤ה ְלC֙ ַּתְחָּת֔ ק ִּכ֣י ֤הּוא ָקרֹוב֙ ֵאֶ֣צל ֵּביִת֔ יִהי־ִל֣י ְלַגן־ָיָר֗ ת־ַּכְרְמC֜ ִוֽ  ֶאֽ

יC ֶאְּתָנה־ְלC֥ ֶכֶ֖סף ְמִח֥יר ֶזֽה׃   ֹ֥אֶמר ָנ֖בֹות ֶאל־ַאְחָא֑ב3֣טֹוב ִמֶּמּ֑נּו ִא֚ם ֣טֹוב ְּבֵעיֶנ֔   ַוּי

A׃   י ָלֽ יהָו֔ה ִמִּתִּת֛י ֶאת־ַנֲחַל֥ת ֲאֹבַת֖ ף4ָחִל֤יָלה ִּלי֙ ֵמֽ ב ֶאל־ֵּבי֜תֹו ַס֣ר ְוָזֵע֗  ַוָּיבֹא֩ ַאְחָא֨

ן ְלC֖ ֶאת־ַנֲחַל֣ת א־ֶאֵּת֥ ֹֽ אֶמר ל ֹ֕ י ַוּי יו ָנבֹות֙ ַהִּיְזְרֵעאִל֔  ַעל־ַהָּדָבר֙ ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֣ר ֵאָל֗

ֶחם׃   ַכל ָלֽ א־ָא֥ ֹֽ א ֵאָל֖יו ִאיֶזֶ֣בל5ֲאבֹוָת֑י ַוִּיְׁשַּכב֙ ַעל־ִמָּט֔תֹו ַוַּיֵּס֥ב ֶאת־ָּפָנ֖יו ְול ֹ֥   ַוָּתב

ֶחם׃   ה ְוֵאיְנC֖ ֹאֵכ֥ל ָלֽ יו ַמה־ֶּזה֙ רּוֲחC֣ ָסָר֔ יָה6ִאְׁשּ֑תֹו ַוְּתַדֵּב֣ר ֵאָל֗   ַוְיַדֵּב֣ר ֵאֶל֗

ֶסף ֚אֹו ִאם־ָחֵפ֣ץ ת־ַּכְרְמC֙ ְּבֶכ֔ ַמר ֗לֹו ְּתָנה־ִּל֤י ֶאֽ י ָוֹא֣ ַדֵּבר ֶאל־ָנ֨בֹות ַהִּיְזְרֵעאִל֜ י־ֲא֠  ִּכֽ

י׃   ן ְלC֖ ֶאת־ַּכְרִמֽ א־ֶאֵּת֥ ֹֽ אֶמר ל ֹ֕ ה ֶאְּתָנה־ְלC֥ ֶכֶ֖רם ַּתְחָּת֑יו ַוּי 7ַ֙אָּת֔ אֶמר ֵאָליו ֹ֤   ַוּת

C ה ַעָּת֛ה ַּתֲעֶׂש֥ה ְמלּוָכ֖ה ַעל־ִיְׂשָרֵא֑ל ֤קּום ֱאָכל־ֶלֶ֙חם֙ ְוִיַט֣ב ִלֶּב֔  ִאיֶזֶ֣בל ִאְׁשּ֔תֹו ַאָּת֕

י׃ ֲאִני֙ ֶאֵּת֣ן ְלC֔ ֶאת־ֶּכֶ֖רם ָנ֥בֹות ַהִּיְזְרֵעאִלֽ
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י¹ ֶּלהַוְיִה֗ ים ָהֵא֔   ַאַחר֙ ַהְּדָבִר֣

ֶלAָהָי֛הֶּכֶ֧רם  ב ֶמ֖   ְלָנ֥בֹות ַהִּיְזְרֵעאִל֖י ֲאֶׁש֣ר ְּבִיְזְרֶע֑אל ֵאֶ֚צל ֵהיַכ֣ל ַאְחָא֔

  ֹׁשְמֽרֹון׃

  ַאְחָא֣ב ֶאל־ָנ֣בֹות ׀ ֵלאֹמר֩ ׀ַוְיַדֵּב֣ר²

י ְוֶאְּתָנ֤ה ק ִּכ֣י ֤הּוא ָקרֹוב֙ ֵאֶ֣צל ֵּביִת֔ יִהי־ִל֣י ְלַגן־ָיָר֗ ת־ַּכְרְמC֜ ִוֽ י ֶאֽ  ְּתָנה־ִּל֨

יC ֶאְּתָנה־ְלC֥ ֶכֶ֖סף ְמִח֥יר ֶזֽה יו ֶּכֶ֖רם ֣טֹוב ִמֶּמּ֑נּו ִא֚ם ֣טֹוב ְּבֵעיֶנ֔ ׃ְלC֙ ַּתְחָּת֔

ֹ֥אֶמר³   ָנ֖בֹות ֶאל־ַאְחָא֑בַוּי

A י ָלֽ יהָו֔ה ִמִּתִּת֛י ֶאת־ַנֲחַל֥ת ֲאֹבַת֖   ׃ָחִל֤יָלה ִּלי֙ ֵמֽ

⁴֩ ףַוָּיבֹא ב ֶאל־ֵּבי֜תֹו ַס֣ר ְוָזֵע֗   ַאְחָא֨

יִּדֶּב֣רַעל־ַהָּדָבר֙ ֲאֶׁשר־ יו ָנבֹות֙ ַהִּיְזְרֵעאִל֔   ֵאָל֗

אֶמר ֹ֕  ַוּי

ן ְלC֖ ֶאת־ַנֲחַל֣ת ֲאבֹוָת֑י א־ֶאֵּת֥ ֹֽ  ל

ַכל ֶאת־ָּפָנ֖יו ַוַּיֵּס֥ב ַעל־ִמָּט֔תֹו ַוִּיְׁשַּכב֙ א־ָא֥ ֹֽ ֶחם׃ְול    ָלֽ

א⁵ ֹ֥ יוַוְּתַדֵּב֣ר ֵאָל֖יו ִאיֶזֶ֣בל ִאְׁשּ֑תֹו ַוָּתב   ֵאָל֗

ֶחם ה ְוֵאיְנC֖ ֹאֵכ֥ל ָלֽ   ׃ַמה־ֶּזה֙ רּוֲחC֣ ָסָר֔

יָהַוְיַדֵּב֣ר⁶   ֵאֶל֗

ֶסף ֚אֹו ת־ַּכְרְמC֙ ְּבֶכ֔ ַמר ֗לֹו ְּתָנה־ִּל֤י ֶאֽ י ָוֹא֣ ַדֵּבר ֶאל־ָנ֨בֹות ַהִּיְזְרֵעאִל֜ י־ֲא֠  ִּכֽ

י ן ְלC֖ ֶאת־ַּכְרִמֽ א־ֶאֵּת֥ ֹֽ אֶמר ל ֹ֕ ה ֶאְּתָנה־ְלC֥ ֶכֶ֖רם ַּתְחָּת֑יו ַוּי   ׃ִאם־ָחֵפ֣ץ ַאָּת֔

אֶמר⁷ ֹ֤   ֵאָליו֙ ִאיֶזֶ֣בל ִאְׁשּ֔תֹוַוּת

֙ C ֲאִני ה ַעָּת֛ה ַּתֲעֶׂש֥ה ְמלּוָכ֖ה ַעל־ִיְׂשָרֵא֑ל ֤קּום ֱאָכל־ֶלֶ֙חם֙ ְוִיַט֣ב ִלֶּב֔  ַאָּת֕

י ׃ֶאֵּת֣ן ְלC֔ ֶאת־ֶּכֶ֖רם ָנ֥בֹות ַהִּיְזְרֵעאִלֽ

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


