
The Samuel Narrative (1 Samuel 1–16)

The Birth of Samuel (1)

ִיםַוùְיִה֩י¹ ר ֶאְפר( ים ֵמùה. ִים צ˚פ1 ד ִמן־ָהùָרָמת3 י‹ ֶאחָ֜   אִ֨
י׃ חÍ ֶבן־֖צÍף ֶאְפָרת= ֹ֥̇ ם Êֶן־ֱאִלי֛הÍא Êֶן־ Fן־ְיֹרחÊֶ ְלָקָנה   ùÍְ‹֡מù˚ ֶא֠

ה² )Úִנıְ ית ם ַהùֵ·נ1 K›ùה  ְו ָ֔Úם ַאַח֙ת ַח N›  ים י ָנ‹ִ֔ Ȯ ›ְ ֙̊ ùלùְו 
י Pְיהùה ַו QÚַחùְלùÍ  ים ין ִלùְפִנÚָ֙ה ְיָלִד֔ Kים׃א    ְיָלד=

הְוùָעָל֩ה³ Sיהוùח∞ ַל ֛Êְֹזùִלùת ְוWֲ֧ח ַ̇ ›ְ יָמùה ְלùה= ים ׀ ָימִ֔ ZמÌָùִמ ֙̊ ùִעירù י‹ ַהù֤הÍא מ]   ָהùאִ֨
ה ֹ֑  ְצָב֖א˚ת ùÊְִ‹ל

ים ַלùיה̂וה׃ ס Ôֲֹהנ1 ְנחָ֔ ZפùÍ י ָחְפִנ֙י י־ֵעלִ֗ י ְבנ] Oם ְ‹נ ָ֞›ùְו  
י↓⁴ Zְיהùםַו˚Ì֔ùַה  

ח bÊְזÌִùהַו   ֶאְלָקנ(
ן יùָה ָמֽנ˚ת׃ְוùָנתַ֞ dְבנ˚תùÍ ָהùי eנÊָָכל־ùְלùÍֽ ˚ù ֗̇ ה ִאְ‹ gÚְפִנùִל   

ה ⁵ ָ֕ÚַחùְלùÍן i̇ י ֶאת־ַחÚָ֙ה ִי PÔ  ִים )ıת ַא bה ַאח Sב ָמנ ה ָאהֵ֔ Qיהוù jר  ו k׃ָסגÈùַרְח̂מ   
ùה⁶ ָ̇ mֲעס י־ְוùכ= =Ô  Èù ַעס Êֲַע֖בÍר ַהְּרִעמ( ַ֔Ôם־Áַ È֙ùר ̂צָרָת k׃ָסגÈùד ַרְח̂מ kעÊְ ה Qְיהו   
ן ⁷ הְוùכֵ֨ ן ַיֲע‡ֶ֜ oÔ  ה ית ְיהָו֔ OבùÊְ È֙ùי ֲעלָֹת NËùה ִמ ה ְבùָ‹ָנ֗ gנ›ָ ù pְכִעס  Úָהַ̇

ה dÔְב ִ̇ ùל ַו jכÄא ת ֹ֥ ׃ְוùל
אֶמר⁸ ֹ֨ ÌùַוÈù ה ִאי‹ָ֗ gֶאְלָקנ Èù   לָ֜

qù rע ְלָבב ùֶמה ֵיר. Qלùי  ְו אְכלִ֔ ֹֽ א ת ֹ֣ ùֶ֙מ֙ה ל י  ְוùָל ִ֗Ôֶמה ִתְבù g֙ה לÚַָח 
ים ה Êָנ= Qֲעָ‡רùֵמ qù   ׃ֲהù֤ל˚א ̂אֹנִכ֙י ֣ט˚ב לָ֔

Birth of Samuel (1)
I. Introduction (1:1-8)
A. Intro: people (1-2)
1 Elkanah
2 Wives
2b: אין…ויהי  contrast
B. Customary (3-7)
3a: weqatal: habitual action
3b: verbless clause

4aa: ויהי setting
4ab: wayyiqtol
4b: weqatal: habitual
5a: w-n-yiqtol: cont. weqatal
5b: כי clause expl 5a
6a: weqatal
6b: כי clause enhances 5b
7a: כן…כן  + yiqtol verbs

7b: wayyiqtol + neg: concl.

Elkanah→Hannah :ויאמר :8
4 questions:
ֲהל˚א ,×3 ָלָמה

ָקם⁹ ġ ùהַו י ָ‹ֹת֑ Oַאֲחרùה ְו ֹ֖ ה ְבùִ‹ל Sי ָאְכל iה ַאֲחר ָ֔Úַח  
ן  י ַהÔֹùהֵ֗ Zֵעלùל ְיה̂וה׃ֹיֵ‹֙בְו kת ֵהיכ bזÍא ַעל־ְמז ֵ֔ÛÔִùַעל־ַה   

ֶפ‹↓¹⁰ ַרת נ( gיא מ  ְוùה1
ל Kּלıְַת ִ̇ ùה׃ַו vÔה ִתְב ה ùÍָבֹכ֥ Qַעל־ְיהו   

ר¹¹ ֨Ëֹ ִ̇ ùֶדר ַו ר ֶנ֜  ַוÄ˙ùמַ֗
ח .Ô›ְא־ִת ֹֽ ùִ֙נ֙י ְוùל ַ̇ ùÍ wùְזַכְר י ֲאָמתֶ֗ ZֳענùÊָ ה ׀ yה ִתְרא ה ְצָב֜א˚ת ִאם־ָרֹא֥  ְיהָו֨

יùו ֔Ìָי ַח Oל־ְימÔָ יהָו֙הù jו לùי Ṗ ים ùÍְנַת z›ַרע ֲאָנ yז {ùֲאָמְתùה ַל Ṡ wù ְוùָנַת  ֶאת־ֲאָמתֶ֔
˚ù›ֽÄה ַעל־ר ה לÄ־ַיֲעל| Qמ˚רùÍ׃  

הְוùָהָי֙ה↓¹² י ְיהו( Oְפנùל ִל oּלıִַהְתùה ְל י ִהְרÊְתָ֔ ZÔ  
י  רְוùֵעל1 Kָה׃ֹ‹מùי =ıֶאת־   

יא ¹³ ה ִה֚ ָ֗Úַחùֶרתְו yÊע∞ְמַד rא ִיָ·מ ֹ֣ Èù ל Qק˚לù֔ע˚ת ְוÚָ ָהùי yק ְ‡ָפת Èù ַר֚ ָ֔Êַעל־ִל  
ùָה י ְלÔֹ›ִù̂רה׃ַוÌַùְחְ‹ב|  ֵעל1

II. Hannah’s Prayer (9-20)
A. Prayer (9-11)
9a: wayyiqtol: Hannah
9b: w-n-ptpc: Eli
10a: verbless: Hannah
10b: wayyiqtol: Hannah
11aa: wayyiqtol: Hannah
11ab: ותאמר: Hannah→Yhwh

B. Hannah & Eli (12-18)
12a: כי ויהי  setting Hannah
12b: w-n-ptcp: Eli
13a: w-n-ptcp: Hannah
13b: wayyiqtol: Eli
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אֶמר¹⁴ ֹ֤ Ìùיַו   ֵאֶל֙יùָה֙ ֵעלִ֔
qùָע̂לִיùֵמ qù oיִרי ֶאת־ֵיינ ין  ָהס~ zרÔָ ַ̇ ›ְ ִ̇ י  b׃ַעד־ָמת  

ַען¹⁵ ַ֨̇ ùה ַו �Úאֶמ֙ר ַח ֹ֨ ˙ùַו 
q ֥ıֹ›ְֶאùיִתי  ָו zא ָ‹ת ֹ֣ ר ל Qכ›ֵùִין ְו kיùִכי ְו ה ְקַ‹ת־֙רÍח֙∞ ָאֹנ֔ ùי  ִא·� א ֲאֹדִנ֔ ֹ֣  ל

י ְיה̂וה Kְפנùי ִלù ב ¹⁶׃  ֶאת־ַנְפ‹1 י־ֵמùֹר֥ =Ô ַעל )ÌִלÊְת־Êַ י oְפנùִל �ùְת g֙ן ֶאת־ֲאמ ֵ̇ ִ̇ ַאל־
Úָה י ַעד־ה] ִ̇ ְר kÊËִ יù ùי ְוùַכְעס1   ׃ִ‡יח�

ַען¹⁷ �Ìùיַו אֶמר ֵעל� ֹ֖ Ìùַו  
˚ùִעּֽמùֵמ ְ̇ ְל bר ָ‹א qù ֲא‹| ָלתֵ֔ O›֙ן ֶאת־ ֵ̇ ל ִי י ִיְ‡ָראֵ֗ Oאלֹהù֑ל˚ם  ֵו›ָùי ְל Z׃ְלכ  

אֶמר¹⁸ ֹ֕ ˙ùַו 
wùי pֵעינùÊְ ן oח �ùא ִ‹ְפָחְת Fְמצ ִ̇ 

qֶל ֵ֨̇ ùַו È֙ùÔַָדְרùה ְל ל ָהùִא·� יùָה ַוÄ˙ùכַ֔ Èù ֽע˚ד׃לÄ־ָהיùÍ  Íָפנ| Q־ל  
¹⁹Íמ ZÔ›ְÌַùֶקר ַו ֗Êֹùַב Íֲ֙חו ַ̇ ›ְ =Ìùה ַו י ְיהָו֔ Oְפנùִל Íב �›Ìָùַו Íא ֹ֥ ָתùהַוÌָùב ùם ָהùָרמ( QיתÊֵֶאל־  

ַדע NÌùַו ˚ù ֔̇ ה ִאְ‹ gÚָה ֶאְלָקָנ֙ה ֶאת־ַחù dרÔְְז �Ìùְיה̂וה׃ַו 
יםַוùְיִה֙י↓²⁰   ִלùְתֻק֣פ˚ת ַהÌָùמִ֔

ַהר k̇ ùה ַו QÚֶלד ַח Ȯ ùן ַו rÊ א ְקר� ִ̇ ùלַו ̊֙ ְ‹מÍאֵ֔ ùֶאת־ְ‹מ  
יùו =̇ ה ְ‹ִאְל Qְיהוùי ֵמ ~Ô׃  

Eli→Hannah ויאמר :14

Hannah→Eli ותאמר :15

Eli→Hannah ויאמר :17

18a: ותאמר Hannah→Eli

18b-19: wayyiqtol 8×
18b: wayyiqtol 2×, neg: Hnh

C. Yhwh fulfills (19-20)
19a: wayyiqtol 4× “they”
19b: wayyiqtol: Elkanah, Yah
setting ויהי
wayyiqtol 3×: Hannah
naming
17,20,27,28bis :×5 ‹אל

ַעל²¹ 3Ìù׃ַו˚ùֶאת־ִנְדֽרùים ְו ַבח ַהÌָùמ1 ה ֶאת־ז| ùיהו� jח∞ ל ֧Êְֹזùִל ˚ùי֑תÊֵָכל־ùה ְו Qי‹ ֶאְלָקנ    ָהùא~
ה ²² QÚַחùָתהְו א ָעל( ֹ֣ י־ל =Ô ה gָאְמרÈù   ְלùִאי‹ָ֗

ם ַעד־ע˚̂לם Q› ב›ַ Sיùה ְו י ְיהָו֔ Oנıְִנְרָא֙ה ֶאת־ùו  ְוùי ל ַהÚַùַ֙ע֙ר ַוùֲהִבֹאתִ֗ NמÁָד ִי   ׃ע.
אֶמר²³ ֹ֣ ÌùַוÈù ה ִאי‹ָ֜   ָלÈ֩ù ֶאְלָקָנ֨

˚ùָב֑רËְה ֶאת־ Qם ְיהו Kָיק q qù ֹא֔תù˚  א3 OְמלÁִָב֙י ַעד־›ְ  qùִי י ַהÏ֣ù˚ב ùÊְֵעיַנ֗  ֲע‡�
ֶ‹ב Ṅ ùִאָ·֙ה ַוùיֶנק ̂ה Ȯ ù׃ַו˚ùֹאֽת È Qַעד־ָגְמל Èù    ֶאת־Êְָנ֔

²⁴Íהù ֲעלֵ֨ ַ̇ ùִיןַו ֶבל ַי֔ Oנùת ֶקַ֙מ֙ח ְו kה ַאח ים ְ‹לָֹ‹֙ה ְוùֵאיפָ֨ PָפרùÊְ Íù˙ ר Áְָמלַ֗ y›ֲאùÔַ Èù   ִעּמָ֜
Íהù Kִבא ְ̇ ùַער ̂נַער׃ַו bÚùַהùה ִ‹֑ל˚  ְו Qֵבית־ְיהו   

²⁵Íֲח֖ט›ְÌִù jר ו )ıùֶאת־ַה Íיא י׃ַוÌָùב~ ַער ֶאל־ֵעל= bÚùֶאת־ַה   
אֶמ֙ר²⁶ ֹ֨ ˙ùַו 

ùי zֲאֹדנ {ù›ְי ַנְפ Kי  חù ùי ֲאֹדִנ֔ ZÊ 
ל ֶאל־ְיה̂וה oּלıִַהְתùה ְל ֶבת ִעְּמùָכ֙ה ùÊֶָז֔ �̂ Úִùה ַה י ָהùִא·ָ֗ Z׃ֲאנ  

²⁷˚ùִעּֽמùי ֵמ ִ̇ ְל bר ָ‹א ùי ֲא‹| ָלתִ֔ O֙י ֶאת־ְ‹אùה ִל Sן ְיהו ֵ֨̇ Ìִùי  ַו ִ̇ ְל ה ִהְתıַּל( dÎùַער ַה kÚù׃ֶאל־ַה 
ה²⁸ ùיהו( jל לÍא ָ‹֖אÍה ֥ה ר ָהָי֔ y›ִמי֙ם ֲאÌָùל־ַהÔָ  ה ùיהָו֔ jל Í֙הù֙ ִ̇ י ִהְ‹ִאְל ם ָאֹנכִ֗  ְוùג.

Íח k̇ ›ְÌִùיה̂וה׃     פַוùם ַל Q›  

III. Hnh fulfills vow (21-28)
A. Doesn’t go up (21-23)

Elkanah→Hannah ויאמר :23

B. Hnh goes up (24-28)

Hannah→Eli ותאמר :26

28b

The Samuel Narrative
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ל¹ Nּלıְַת ִ̇ ù֙ה ַוÚָר ַח  ַוÄ˙ùמַ֔
ה ùיהו( jÊ יù ָמה ַקְרנ1 Sה  ר ùיהָו֔ jÊ ֙יùÊִץ ִל mָעל 

wù vָעתÍ›יùÊִ י ִ̇ ְח bי ָ‡מ ~Ô  י ַחב ùıִ֙י ַעל־֣א˚ְיבַ֔   ׃ר�
²Íנùי ין ֖צÍר ùÔֵאלֹה] Kאùְו  wù ṗ ין Êְִל Oי א ZÔ  ה QיהוùÔַ ›˚׃ֵאין־ָק֥ד  
ם³ pכùיıִùק ִמ Qא ָעת Kה  ֵיצ ה ְגֹבהָ֔ gֹבהÁְ Í֙רÊְְתַד ÍÊְ֤ר ַ̇  ַאל־

ה  ְוùלÄ [ְוù֥לù˚] ִנְתÔְ֖נÍ ֲעִלֽל˚ת ל Ëֵע˚֙ת ְיהָו֔ Nי א ZÔ׃  
ְזרÍ ̂חִיל⁴ Sים א ים  ְוùִנְכָ‹ל1 ż ים ַח ֶ‹ת ÊֹÁִר1   ׃ק|
ּלÍ ַעד־⁵ rים ָחד רùÍ  Íְרֵעב1 ָ֔Ô‡ְֶּלֶ֙ח֙ם ִנùÊַ ים Pֵבע‡ְ

ים ֻאְמ̂לָלה ת Êָנ1 kÊַרùה  ְו ה ִ‹ְבעָ֔ g׃ֲעָקָר֙ה ָיְלד  
יד ְ‹֖א˚ל ַוÌ̂ùַעל⁶ ה  מ˚ר~ pÌְמַחùÍ ית Zה ֵממ Q׃ְיהו  
ם⁷ יל ַאף־ְמר˚מ] 1ı›ְיר  ַמ z›ַמֲעùÍ ›י Zה מ˚ר Q׃ְיהו  
ים ֶאְב֔י˚ן⁸ Z֙ת ָירıֹ›ְַאù ל  מ] ֗Ëָ ר ים ֵמùָעפָ֜  ֵמִק֨

ùם rא ָכ֖ב˚ד ַיְנִחל KÛִכùים  ְו  ְלùה˚ִ‹י֙ב ִעם־ְנִדיבִ֔
ל ב] ֵ̇ ם  dהùת ֲעֵלי›ֶ SÌùֶרץ  ַו ֵקי אֶ֔ ùיהָו֙ה ְמצ� jי ל PÔ׃  

⁹Íּמ )Ëִי q›ֶ ים ùÊַֹח֣ ר  ùÍְרָ‹ע1 י ֲחִסידù˚ [ֲחִסיָדיù֙ו] ִיְ‹ֹמ֔ Nַרְגל 
י‹ ח∞ ִיְגÊַר־א= א ְבùֹכ֖ ֹ֥ י־ל =Ô׃  

ם¹⁰ ִים ַיְרעֵ֔ יùו]  ָעלù˚ [ָעָליù֙ו] ùÊַָ·מ. ˙Í ְמִריבù˚ [ְמִריבָ֗ ה ֵיח.  ְיהָו֞
˚ùÔַ֔מְלùז ְל ן־ֹע֣ ֶ̇ ֶרץ  ְוùִי ין ַאְפֵסי־א( Zה ָיד Qְיהו 

˚ùֶרן ְמִ‹יֽח ם ק| oָירù׃     פְו

Hannah’s Prayer (2:1-10)
poetry

¹¹qֶל �Ìùַו˚ùי֑תÊֵה ַעל־ùָת Qָרמùה ָה   ֶאְלָקנ�
ַער  ַ֗Úùַהùהְו ן׃ָהי� י ַהÔֹùה] י ֵעל~ oנıְה ֶאת־  ְמָ‹ֵר֙ת ֶאת־ְיהָו֔

ch 1
×5 ‹אל

1 Samuel 1-16
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Rejection of Eli’s Line (2:11-36)

¹¹qֶל �Ìùַו˚ùי֑תÊֵה ַעל־ùָת Qָרמùה ָה   ֶאְלָקנ�
ַער  ַ֗Úùַהùהְו ן׃ָהי� י ַהÔֹùה] י ֵעל~ oנıְה ֶאת־    ְמָ‹ֵר֙ת ֶאת־ְיהָו֔

ַעל ¹² )Ìי ְבִל OנÊְ י י ֵעל1 KְבנùÍÍא ָיְד֖ע ֹ֥    ֶאת־ְיה̂וה׃ל
ם¹³ ים ֶאת־ָהùע( ט ַהÔֹùֲהנ1 kı›ְִמùÍ 

י‹  ח∞Ôָל־אִ֞ Oַבח ֹזב א ֶז֗ ִיםùÍבָ֨ bÚ·ִù־ַה› ֹ֥ ג ְ‹ל iַּמְזלùַהùר ְו ָ֔‡Êָùל ַה O·ַבùÔְ ֵה֙ןÔֹùַער ַה mנ  
ה ùÊְ¹⁴ָיֽדù˚׃   ָ֨Ôִהùהְו yר ַיֲעל y›ל ֲא ֚Ôֹ רÍ֔רıָùַּלַ֙ח֙ת ֣א˚ ַב ַ̃ ùד ֤א˚ ַבÍË֗ùר ֣א˚ ַב˚Ì֜Ôִùַב  

˚ùÊ֑ ן oהÔֹùח ַה k̃ ג ִי  ַהùַּמְזלֵ֔
ָכה  ֚ÔָÍ‡֣ה׃ַיֲע ֹֽ ם ùÊְִ‹ל Q› ים ל ַהÊָùא~    ְלùָכל־ִיְ‡ָראֵ֔

א ֶאת־ַהùֵחֶל֒ב ַיְקִט֣רÍןÁַ֮ם ùÊְֶטֶר֮ם ¹⁵ gבùÍ ן ַער ַהÔֹùהֵ֗ ח∞ְוùָאַמ֙ר ׀ נ. י‹ ַהÎֹùבֵ֔ Zאùָל  
י ִאם־̂חי ~Ô ל Q·ר ְמֻב S‡Êָ �ùְּמùח ִמ �̃ א־ִי ֹֽ ן ְוùל rהÔֹùְצ֖ל˚ת ַלùר ִל ה ָב‡ָ֔ gנ   ׃ְ̇

אֶמר¹⁶ ֹ֨ Ìùי‹ַו יùו ָהùאִ֗   ֵאלָ֜
wù p›ה ַנְפ dÍַא ְ̇ ר  ח־ְלùÔַ �ùֲא‹| ֶלב ְוùַק֨ ר ַיְקִטי֤רÍן ÌùÔַ˚֙ם ַהùחֵ֔ ֵ֨Ïַק 

ר kָאמù׀ְו  
י ְבùָחְז̂קה ִ̇ ְח kא ָלק ֹ֖ ן ְוùִאם־ל ֵ֔̇ ה ִת ġ י ַע ֚Ôִ [Ä֙ל] ˚ù׃ל  

י¹⁷ הִ֨ ְ̇ ùהַו י ְיהו( Oנıְד ֶאת־ ה ְמֹא֖ Sד˚לÁְ ים את ַהÚְùָער� �Ïַח  
י  PÔÍֲ֙אצ ת ְיה̂וה׃נ= kת ִמְנח oים א  ̂הùֲאָנ‹ִ֔

Eli’s Sons (2:11-21)
11a: wayyiqtol: Elkanah
11b: w-n-היה: Samuel
12: verbless, neg: Eli’s sons
of priests ִמְ‹ıַט :13-15

15b: ואמר boy→worshiper

16a: ויאמר worshiper→boy

16b: ואמר boy→worshiper

17a: ותהי
17b: כי causal

ל ¹⁸ תùÍְ‹מÍאֵ֕ oד׃ְמָ‹רÊ̂ ר ֵא֥פ˚דÍַער ָח֖ג ה ַנ֕ י ְיהו( Oנıְֶאת־   
יל ָקֹט֙ן ¹⁹ PְמעùÍֲעֶ‡ה ַ̇ ˚ùִאּ֔מ ˚ùה־ּ֣ל SַהַעְלתùְוÈ֙ùֲעל˚ָתù jÊ הùיָמ zים ׀ ָימ ZמÌָùִמ ˚ù֖ל  

ים׃ ַבח ַהÌָùמ= ח∞ ֶאת־ז| ֖Êְֹזùִל Èù   ֶאת־ִאי‹ָ֔
²⁰q ùÍ ˚ùֵבַר֨ ֗̇ ה ְוùֶאת־ִאְ‹ gי ֶאת־ֶאְלָקנ  ְוùָאַמ֙ר ֵעלִ֜

ה ùיהו( jל ל bר ָ‹א ה ֲא‹| ַחת ַהùְ·ֵאלָ֔ ַ֚̇ את  ֹ֔ Îùה ַה g·ִאùֶזַ֙ר֙ע ִמן־ָה �ùה ְל  ָיֵ‡֩ם ְיהָו֨
Íָהְל֖כù׃ְו˚ùְמֹקֽמùִל   

י־²¹ =Ôד mהָפק ָ֔Úְיהָו֙ה ֶאת־ַח  
ַהר 3̇ ùֶלד ַו K̇ ùי ָב֑נ˚תַו Ȯ ›ְùÍ ים   ְ‹לֹ̂‹ה־ָבנ1
ל 3ËְגÌִùל ִעם־ְיה̂וה׃     סַו oאÍַער ְ‹מ kÚùַה 

Samuel
18: w-n-ptcp Samuel
19: w-n-yiqtol: mother

20a: weqatal: Eli
Eli→Elkanah+wife ואמר

20b: weqatal:

21a: כי asseverative
qatal: Yahweh
21aa: wayyiqtol 2×: Hannah
21b: wayyiqtol: Samuel

ד²² ן ְמֹא֑ Oי ָזק  ְוùֵעל1
ע יםְוùָ‹מַ֗ ִ֔›Úָù֙ן ֶאת־ַהÍבÔְ›ְר־ִי v›ת ֲא Nאùל ְו ר ַיֲע֤‡Íן Êָָניù֙ו ְלùָכל־ִיְ‡ָראֵ֔  ֵא֩ת Ôָל־ֲא‹ֶ֨

ד׃ ֶהל מ˚ע] ַתח ֹא֥ dı ְב֔א˚ת ֹ֣̂ ùַה  
אֶמר²³ ֹ֣ Ìùםַו   ָלùהֶ֔

ת oאùים ֵמ ם ָרעִ֔ yכùְבֵריËִי ֹ‹ֵמ֙ע֙∞ ֶאת־ Pר ָאֹנכ ֶּלה ֲא‹ֶ֨ rאùים ָה ZָברËְùÔַ ןÍ‡ָּ֖מה ַתֲעù Sל
ֶּלה ם א] Sעùל־ָהÔָ  ע∞ ²⁴׃ י ֹ‹מֵ֔ Zר ָאֹנכ y›ֻמָע֙ה ֲא·ְùה ַה י ֽל˚א־ט˚ב� ֠Ôִ י ל Êָנ( bא 

ים ַעם־ְיה̂וה ùיהָו֙ה ²⁵׃  ַמֲעִבר1 jם ל Pאùים ְו ְל֣לù˚ ֱאלֹהִ֔ י‹ ְלùִאי֙‹ ùÍפ= Pא א ִאם־ֶיֱחטָ֨
˚ùֶּלל־֑לıַי ִיְת י‹ מ1 ֱחָטא־אִ֔  י�

Í֙א ִיְ‹ְמע ֹ֤ י־ְוùל =Ô ם ץ ְלù֣ק˚ל ֲאִביùהֶ֔ Kם׃ָחפùֲהִמי̂תùה ַל Qְיהו   
ל ²⁶ ַער ְ‹מÍאֵ֔ .Úùַהùלְו oָגדùְו q K֑ט˚ב ֹהלùים׃     סָו ם ִעם־ֲאָנ‹= bגùה ְו ם ִעם־ְיהָו֔ ֚Áַ 

Eli Rebukes Sons (2:22-26)
22a: verbless: Eli setting
22b: weqatal: Eli

Eli→sons ויאמר :23

25b: neg: Eli’s sons
explan: Yhwh כי

26: w-n-ptcp, weqatal: Sam
contrast

The Samuel Narrative
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א²⁷ ֹ֥ י ַוÌָùב zים ֶאל־ֵעל אֶמר ִאי‹־ֱאלֹה1 ֹ֣ Ìùוַוùי   ֵאלָ֗
ה ר ְיהָו֔ ה ָאמ. ֚Ôֹ 

ה ית ıְַרֹעֽ Kבùִים ְל bִמְצרùÊְ םù Sְהי˚תù =Ê wùי ית ָאבִ֔ OÊה ִנְגֵל֙יִת֙י ֶאל־ ֹ֤  ²⁸׃  ֲהùִנְגל
יר ùי ְלùַהְקט~ ל־ִמְזÊְחִ֗ jֲע֣ל˚ת עùן ַל ל ִלù֙י ְלùֹכהֵ֔ Kי ִיְ‡ָרא תù˚ ִמÔָùל־ִ‹ְבטֵ֨ ר ֹא֠ ùÍָבֹח֣

י KנÊְ י o·ל־ִאÔֶָאת־ wùי ית ָאבִ֔ Oבùָנ֙ה ְל ְ̇ י ̂וùֶא את ֵא֖פ˚ד ְלùָפנ( K‡ùֶרת ָל  ְקֹט֛
ל   ׃ִיְ‡ָרא]

²⁹w֙ùֶנ֙יÊָד ֶאת־ NÊַכ ְ̇ ùיִתי ָמ֑ע˚ן ַו 1Íר ִצ ùי ֲא‹| ùָּמה ִתְבֲע֗טùÊְ Íִזְבִחù֙י ùÍְבùִמְנָחתִ֔ gל 
ùי ל ְלùַעּמ= oת ִיְ‡ָרא kל־ִמְנחÔָ ית ם ֵמùֵרא‹� יֲאùכֶ֗ Úִùי ְלùַהְבר=   ׃ִמùּמֶ֔

³⁰֒ י ִיְ‡ָרֵאל Oן ְנֻאם־ְיהָו֮ה ֱאלֹה  ָלùכֵ֗
ם י ַעד־ע˚ל( bָפנùְל Íִיְתַהְּל֥כ wùי ית ָאבִ֔ OבùÍ w֙ùיְת [Ê י ִ̇ ְר  ָא֣מ˚ר ָאמַ֔

ה ְנֻאם־ְיהָו֙ה �̇  ְוùַע
Íי ֵי̂קּל kֹבזùÍ ד oÊי ֲאַכ kדÊְי־ְמַכ =Ô יù יָלה ּלִ֔ Z׃ָחל  

ן³¹ oְה֥י˚ת ָזקù יwù מ= zית ָאב OÊ ∞ע ֲע�ù ְוùֶאת־ְזֹר֖ ֙י ֶאת־ְזֹר֣ ִ̇ ים ְוù̂גַדְע ים Êָאִ֔ Z֙ה ָימÚִֵה 
wù vֵביתùÊְ  ל ³²׃ rיב ֶאת־ִיְ‡ָרא ל ֲאֶ‹ר־ֵייט1 ר ָמ֔ע˚ן ùÊְֹכ֥ ֙ צ. ָ̇  ְוùִהÊְַט

ים ן ùÊְֵביְתÔָ {ùל־ַהÌָùמ= iה ָזק א־ִיְהי| ֹֽ ם ³³׃  ְוùל Zעùֵמ w֙ùית ְל Pא־ַאְכר ֹֽ י‹ ל  ְוùאִ֗
{ùיְתÊֵ ית ~Êָכל־ַמְרùְו wù p›יב ֶאת־ַנְפ Zֲאדùַלùְו wùי dַכּ֥ל˚ת ֶאת־ֵעינùי ְלù  ִמְזÊְחִ֔

ים י ³⁴׃  ָי֥מÍתÍ ֲאָנ‹= יwù ֶאל־ָחְפנ1 י ָבֶנ֔ Oֶאל־ְ‹נ Ä֙ר ָיב  ְוùֶזה־ְּל�ù ָהù֗א˚ת ֲא‹�
ם vהùֵני›ְ ÍתÍד ָי֥מ Q֥י˚ם ֶאחùÊְ ס יְנח(   ׃ùÍפ=

ִית³⁵ .Ê ֙̊ ùיִתי ל PָבנùÍ ה p‡י ַיֲעù ùי ùÍְבùַנְפ‹1 ר ùÊְִלָבב~ e›ֲאùÔַ ן ן ֶנֱאמָ֔ OהÔֹ ֙יùי ִל ַוùֲהִקיֹמת~
ים ùי Ôָל־ַהÌָùמ= י־ְמִ‹יח1 q ִלùְפנ] Kִהְתַהּלùן ְו יְת�ù ³⁶׃  ֶנֱאמָ֔ OבùÊְ ָת֙ר˚Úùל־ַהÔָ ה  ְוùָהָי֗

ר ֶחם ְוùָאמַ֗ ֶסף ְוùִכÔַר־ל( dÔ ֲא֥ג˚ַרתùַל ˚ùת ֔לWֲ֣ח ַ̇  ָיב˚֙א ְלùִהְ‹
ל ıַת־̂לֶחם ת ַהÔְùֻהÚ֖˚ת ֶלùֱאֹכ֥ kא ֶאל־ַאח ùִני נ� K׃     סְסָפח

Yhwh rejects Eli (2:27-36)

1. Distant past

2. Recent past

3. Now

4. Immediate future

5. Distant future

1 Samuel 1-16
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The Call of Samuel (1 Sam 3)

ל ¹ iאÍַער ְ‹מ �Úùַהùתְו Kיְמָ‹ר zי ֵעל Oְפנùה ִל Qֶאת־ְיהו  
ה  הùÍְדַבר־ְיהָו֗ ם ָהי� ים ָהùהֵ֔ ZמÌָùÊַ ין ָיָק֙ר Kָח֖ז˚ן ִנְפ̂רץ׃     סא 

ùְיִה֙י↓² jאוÍ֔הùם ַה˚Ì֣ùÊַ  
י  בְוùֵעל1 Oכ›ֹ˚ùְמֹק֑מùÊִ  

ּלÍְוùֵעינù˚ [ְוùֵעיָניù֙ו]  Oְרֽא˚ת ֵכ֔ה˚ת ֵהחùל ִל bכÍא י ֹ֥   ׃ל
ר ֱאלִֹהי֙ם ³ Nנùהְו ֶ֔Êֶרם ִיְכ yט 

ל  oאÍמ›ְùÍב rים׃     פֹ‹כ ם ֲא֥ר˚ן ֱאלֹה= Q›ה ֲאֶ‹ר־ ל ְיהָו֔  ùÊְֵהיכ.

Setting (1-3)
1a: w-n-ptcp cf 2:11,18
1b: w-n-היה, neg +ve/-ve
2a: ב ויהי  setting
2ab: w-n-ptcp: Eli
2b: w-n-qatal; neg: +ve/-ve
3a: neg
3b: w-n-ptcp: Samuel cf Eli

א⁴ FְקרÌִùלַו oאÍה ֶאל־ְ‹מ   ְיהו�
אֶמר ֹ֥ Ìùַו 

ùִני [Ú׃ִה  
ָרץ⁵ gÌùי ַו אֶמר ֶאל־ֵעלִ֗ ֹ֤ Ìùַו 

ùי אָת ּלִ֔ gי־ָקר =Ô ִנ֙יùִהְנ 
אֶמר ֹ֥ Ìùַו 

ב אִתי ֣‹Íב ְ‹כ( Qא־ָקר ֹֽ  ל
ֶלq ַוÔ̂›ְÌִùב oÌù׃     סַו

First Call (4-5)

ֶסף⁶ ֣Ìֹùַ֒ו א ע˚֮ד ְ‹מÍֵאל ֹ֣ ה ְקר   ְיהָו֗
ָקם �Ìùֵאל֙ ַוÍמ›ְ qֶל OÌùי ַו אֶמר ֶאל־ֵעלִ֔ ֹ֣ Ìùַו 

ùי zאָת ל Qי ָקר ~Ô י  ִהְנùִנ֔
אֶמר ֹ֛ Ìùַו 

ùי ֥‹Íב ְ‹̂כב אִתי ְבנ1 Sא־ָקר ֹֽ   ׃ל
ל ⁷ עùÍְ‹מÍאֵ֕ ֶרם ָיד. dה  ט ה ֶאת־ְיהו( ֶרם ִיÁָל| eטùַבר־ְיה̂וה׃ְוËְ וùי Qֵאל   

2nd call (6-7)
6aa: וירץ→ וילך ויקם

6b: +בני

×2 טרם :7

ֶסף⁸ ֨Ìֹùִלִ‹י֒תַו·ְùÊַ ֵ֮אלÍ־ְ‹מÄה ְקר Sְיהו  
qֶל OÌùָ֙ק֙ם ַוÌָùי ַו אֶמר ֶאל־ֵעלִ֔ ֹ֣ Ìùַו 

ùי zאָת ל Qי ָקר ~Ô י  ִהְנùִנ֔
ֶבן gÌùַער׃ַוÚ̂ùא ַל Kה ֹקר Qי ְיהו ~Ô י    ֵעלִ֔

אֶמר⁹ ֹ֨ Ìùַ֮ו י ִלùְ‹מÍֵאל Zֵעל  
֙ ָ̇ יwù ְוù̂אַמְר א ֵאלֶ֔ gָהָי֙ה ִאם־ִיְקרùָכ֒ב ְו›ְ q Oל 

wù pËע∞ ַעְב oי ֹ‹מ ~Ô ה ר ְיהָו֔ OÊËַ 
qֶל OÌùל ַו ב ְ‹מÍאֵ֔ bÔ›ְÌִù׃ַו˚ùְמק˚ֽמùÊִ   

3rd call (8-9)

א¹⁰ ֹ֤ א ְיהָו֙ה ַוÌָùב SְקרÌִùב ַו ַ֔̂ ַעםַוÌִùְתַי bפùÊְַעם־ jפùְכ  
ל rאÍל ׀ ְ‹מ OאÍמ›ְ 

אֶמר ֹ֤ Ìùֵאלַ֙וÍמ›ְ  
wù vËע∞ ַעְב oי ֹ‹מ ~Ô ר ֵ֔ÊËַ׃     פ

4th call (10)
10ab: name2× cf Abraham 
etc

The Samuel Narrative
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אֶמר¹¹ ֹ֤ Ìùלַו   ְיהָו֙ה ֶאל־ְ‹מÍאֵ֔
י ָאְז̂ניùו K̇ יָנה ְ‹ dִצּל ְ̇  ˚ùְמ֔ע ל ֲאֶ‹֙ר Ôָל־ֹ‹֣ rִיְ‡ָראùÊְ ר Qה ָדב י ֹע‡| ה ָאֹנכ� �Ú׃ִה  

ה¹² ל ְוùַכּל] oָהח ˚ùי֑תÊֵי ֶאל־ ִ̇ ְר bÊËִ ר ת Ôָל־ֲא‹| iי א ים ֶאל־ֵעלִ֔ Z֙א ָאקÍהùם ַה˚Ì֤ùÊַ׃ 
ע¹³ ם ùÊֲַעW֣ן ֲאֶ‹ר־ָיַד֗ י ֶאת־Êֵי֖תù˚ ַעד־ע˚ל( ט ֲאנ� Kי־ֹ‹פ =Ô ˚ùי ֔ל ִ̇ ְד .Áִהùְו 

ה ùÊ̂ם Qא ִכה ֹ֥ יùו ְוùל ים ָלùֶה֙ם Êָָנ֔ Pְלל jי־ְמק =Ô׃  
י¹⁴ zית ֵעל Oבùי ְל ִ̇ ְע bÊ›ְן ִנ Kכùָלùְו 

ה ַעד־ע˚̂לם QִמְנחùְבùÍ ַבח י ùÊְז| ר ֲעW֧ן Êֵית־ֵעל� ֵ֞ıÔַם־ִיְת   ׃א=
ב¹⁵ mÔ›ְÌִùֶקרַו ֔Êֹùֵאל֙ ַעד־ַהÍמ›ְ  

ח ḃ הַוÌִùְפ   ֶאת־Ëְַל֣ת˚ת Êֵית־ְיהו(
ל  OאÍמ›ְùÍא י׃ָיֵר֔ ה ֶאל־ֵעל= Qַּמְראùיד ֶאת־ַה ~Áַהùֵמ   

Yhwh reveals his plan 
(11-18)

Yhwh→Samuel ויאמר :11

15a: wayyiqtol 2×: Samuel
15b: w-n-qatal: Samuel

א¹⁶ ל ַוÌִùְקר� אֶמר ֵעִל֙י ֶאת־ְ‹מÍאֵ֔ ֹ֖ Ìùַו 
ùי zנÊְ ל OאÍמ›ְ 

אֶמר ֹ֖ Ìùַו 
ùִני [Ú׃ִה  

אֶמר¹⁷ ֹ֗ Ìùַו 
Úִùי pּמùד ִמ oא ְתַכח Sַאל־נ  wùי ר ֵאלֶ֔ yÊËִ ר y›ָב֙ר ֲאËָùה ַה  מ�

יף ה י˚סִ֔ ה ַיֲעֶ‡ה־ְּל�ù ֱאלִֹהי֙ם ְוùֹכ֣ ֣Ôֹ 
wùי vר ֵאל |ÊËִר ֲאֶ‹ר־ QבËָùל־ַהÔָùר  ִמ ד ִמùֶּמÚִù֙֙י Ëָבָ֔ Nַכח ְ̇   ׃ִאם־

ים  ַוÁֶÌַùד¹⁸ ד־֤לù˚ ְ‹מÍֵאל֙ ֶאת־Ôָל־ַהËְùָבִר֔ oא ִכח ֹ֥ ÍÚùְוùל pּמùִמ  
ר  ַוÄÌùמַ֕

ה v‡ו ַיֲעù QֵעינùÊְ ב˚Ï֥ùא ַהÍה ֔ה g׃     פְיהו

16a: ויאמר Eli→Samuel

16b: ויאמר Samuel→Eli

Eli→Samuel ויאמר :17
a ָברËָר ֲאֶ‹ר ַהÊֶËִ wֵאֶלי
  b Äַכֵחר ל ִמֶּמÚִי ְ̇
    × oath
  bʹ Äַכֵחר ל ִמֶּמÚִי ְ̇
aʹ ָברËָר ֲאֶ‹ר ַהÊֶËִ wֵאֶלי
neg 3× in 17-18a-כחר
18a: wayyiqtol…neg: +ve/-ve
18b: ויאמר Eli

ל¹⁹ bËְגÌִùלַו rאÍמ›ְ  
ùיהָו֙ה  jהו gָהיùְו  ˚ùיל ִעּ֔מ ~ıא־ִה ֹֽ יùו ̂אְרָצùה׃ל QָברËְל־Ôָùִמ   

יא ַלùיה̂וה׃ַוÌֵùַ֙ד֙ע²⁰ ל ְלùָנב1 ן ְ‹מÍאֵ֔ gי ֶנֱאמ ֚Ôִ ַבע ר ‹( OאÊְַעד־ùן ְו QËùל ִמ    Ôָל־ִיְ‡ָראֵ֔
ֶסף²¹ ֥Ìֹùהַו ֹ֑ ה ְבùִ‹ל ה ְלùֵהָרֹא֣ Qְיהו  

י־↑ =Ôה ר ְיה̂וה׃     פִנְגלָ֨ kְדבùÊִ ˚֖ל›ִùÊְ ל iאÍה ֶאל־ְ‹מ Fְיהו 

Conclusion (19-21)
19a: wayyiqtol: Samuel
19b: w-n-היה: Yhwh; neg
20: wayyiqtol: Israel

21a: wayyiqtol: Yhwh
21b: כי explan
cf 3:7 גלה

ch 3
.3 ידע ,5 ִהÚִֵני ,×8 ‹כב ,×12 קרא
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Philistines Capture the Ark (1 Sam 4)

י¹ לַוùְיה~ rָכל־ִיְ‡ָראùל ְל oאÍְדַבר־ְ‹מ  
א OצÌֵùהַו ים ַלùִּמְלָחמָ֗ ִ֜̇ את ıְִלְ‹   ִיְ‡ָרֵאל֩ ִלùְקַר֨
Íֲ֙חנÌַù jים ו 1̇ ֶזר  ùÍְפִלְ‹ ֶבן ָהùעֵ֔ yאùַעל־ָה Íק׃ָח֥נ    ַבùֲאפ]

²Íַעְר֨כÌַùל  ַו את ִיְ‡ָראֵ֗ ים ִלùְקר. ִ֜̇ Ïֹ֙‹ ְפִלְ‹ ִ̇ ùה  ַו ֶגף ַהùִּמְלָחמָ֔ SÚÌִùיַו Oְפנùל ִל oִיְ‡ָרא  
ים   ż י‹׃ַוÍÔ֤Ìַùְפִלְ‹ ים א= ַעת ֲאָלפ1 kÊַאְרùÔְ ה ֲעָרָכ֙ה ùÊַָ‚ֶד֔ jּמùַב   

א³ ֹ֣   ָהùָע֮ם ֶאל־ה［ùַּמֲחֶנ֒הַוÌָùב
Íְ֙מרÄÌֽùלַו י ִיְ‡ָראֵ֔ Oִזְקנ  

ים ż י ְפִלְ‹ Oְפנùם ִל˚Ì֖ùה ַה ùנÍ ְיהו� Fָּמה ְנָגפù gל 
ה ית ְיהָו֔ ZרÊְ ה ֶאת־ֲאר˚֙ן ֹ֗ יùנÍ ִמùִ·ל Oה ֵאל Fִנְקח 

Íנùי ף ֹאְיב] kÔùִמ Íנù oֹיִ‹עùְו Íנù ֵ֔Êִקְרùא ְב ֹ֣   ׃ְוùָיב
ח⁴ mל›ְÌִùה  ַו ֹ֔ יםַוÌִùְ‡֣אÍ ָהùָע֙ם ִ‹ל zֻרבÔְùב ַה O›ה ְצָב֖א˚ת ֹי ת ֲא֧ר˚ן Êְִרית־ְיהו� Oם א ָ֗·ùִמ  

יְנ̂חס׃ י ùÍפ= ים ָחְפנ1 ית ָהùֱאלֹהִ֔ ZרÊְ י ִעם־ֲאר˚֙ן י־ֵעלִ֗ י ְבנ] Oם ְ‹נ ָ֞›ùְו  
י↓⁵ הַוùְיהִ֗   ùÔְ֨ב˚א ֲא֤ר˚ן Êְִרית־ְיהָו֙ה ֶאל־ה［ùַּמֲחֶנ֔

Íע ה  ַוÌָùר~ ה ְגד˚ל( gעÍר ְ̇ ל  oם ָכל־ִיְ‡ָרא ֹה֖ ֵ̇ ù̂אֶרץ׃ַוùָה   
⁶Íְמ֤ע›ְÌִùהַו רÍעָ֔ ְ̇ ùי֙ם ֶאת־֣ק˚ל ַה ִ̇   ְפִלְ‹

Íאְמ֔ר ֹ֣ Ìùַו 
ים zִעְברùה ָה OַמֲחנùÊְ את ֹ֖ Îùה ַה ה ַהÁְùד˚ל� FעÍר ְ̇ ùה ֣ק˚ל ַה  ֶמ֠

Íְד֔ע OÌùה׃ַו vַּמֲחנù］א ֶאל־ה QÊ ה י ֲא֣ר˚ן ְיהָו֔ ֚Ôִ   
⁷Íְ֙רא =Ìùי ַו ZÔ ים ִ֔̇  ָאְמ֔רÍ ַהıְùִלְ‹

ה pַּמֲחנù］ים ֶאל־ה א ֱאלֹה1 SÊ 
Íְ֙מרÄÌùַו 

ם את ֶאְת֥מ˚ל ִ‹ְלֹ‹ֽ ֹ֖ ה ùÔָז א ָהְית� ֹ֥ י ל ZÔ Íנù   ׃֣א˚י לָ֔
ֶּלה⁸ rאùים ָה ים ָהùַאËִיר1 ד ָהùֱאלֹה~ 3Ìùִמ Íנù ילֵ֔ ִ̂ י ַי Zמ Íנù  ֣א˚י לָ֔

ה ùÊִַּמְדÊ̂ר QÔָכל־ַמùÊְ ִים ים ֶאת־ִמְצר3 �Ôַּמùים ַה ם ָהùֱאלֹהִ֗ Oֶּלה ה   ׃א�
ם⁹ pכùָל Íר ָעְב֖ד ים ùÔֲַא‹| ַעְב֣דÍ ָלùִעְבִר֔ ַ̇ ן  ֚ıֶ ים ִ֔̇ ùֲאָנִ‹י֙ם ıְִלְ‹ ùְה֤יÍ ל� ְתַחÎְ֞קÍ ו= ה=

ם v̇ ים ְוùִנְלַחְמ ם ַלùֲאָנ‹1   ׃ִוùְהִיית|
¹⁰Íָּלֲח֣מÌִùים  ַו ִ֗̇ ֶגף ְפִלְ‹ �ÚÌִùִיְ‡ָרֵאל֙  ַו Íֻ֙נ֙סÌָùוַוùי י‹ ְלùֹאָהלָ֔ Zא  

י ה~ ְ̇ ùדַו ה ְמֹא֑ gד˚לÁְ ה QÔַּמùַה  
י׃ַוıֹÌִùל֙ ֶלף ַרְגל= dים א ל ְ‹לֹ‹~    ִמÌִùְ‡ָראֵ֔

ים ¹¹ חַוùֲא֥ר˚ן ֱאלֹה1 י־ֵעִל֙י ִנְלק( י ְבנ] Nנ›ְùÍ  Íת יְנ̂חס׃מֵ֔ י ùÍפ=  ָחְפנ1

Ark Narrative (4–6)
The Battle (1-11)
First Battle (1-2)
1a: ויהי what word?
1bα: wayyiqtol
1bβ: wayyqtol…w-n-qatal 
חנה
2: wayyiqtol 5×: the battle

elders of Israel ויאמר :3
a ָלָמה Yhwh+Philistines
b cohort.: plan=take ark

ארון לקח  vv 3,17,19,21
c jussive 2×: hoped result

4: narr rep of prior dialog
4b: verbless

5a: כ ויהי  time setting
ֶאל־ַהַּמהֲחֶנה…בוא  3×:

Êְִרית־יהוה ֲאר˚ן  5a, יהוה ֲאר˚ן
6b, 7 ֱאלִֹהיםa
5b: wayyiqtol: Israel, earth
רÍָעה ְ̇  3×
6aa:: wayyiqtol: Philistines
6ab: ויאמרו Philistines

7ab: inclusio w/ 5a

7b: ויאמרו Philistines
ָלנÍ א˚י  2×

ַלֲאָנִ‹ים היה  2×

10aa:
10ab: ותהי
10b: wayyiqtol
11: w-n-qatal 2×

The Samuel Narrative
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ָרץ¹² �Ìùה  ַו ֲעָרכָ֔ א ִאי‹־Êְִנָיִמ֙ן ֵמùַהùּמ. ֹ֥ ה Ì֣ùÊַ˚ם ַהù֑הÍאַוÌָùב ֹ֖   ִ‹ל
ה ַעל־רù›ֽÄ˚׃ Qֲאָדמùים ַו יùו ְקֻרעִ֔ gËַמùÍ  

 ַוÌָù֗ב˚א¹³
ִלי  ה ֵע֠ OÚִהùבְו הֹי‹ֵ֨ ֶ֔ıֶ֙ר� ְמַצËֶ [ד kי] qא ַי ֵ֜ÛÔִùל־ַה jע  

י־ =Ôה יםָהי� zֱאלֹהùל ֲא֣ר˚ן ָה bד ע ̊֙ ָחֵר֔ ùÊִל  
י‹  אְוùָהùאִ֗ ֚Êָיר יד ùÊָעִ֔ ZÁַהùְל  

ק bְזע ִ̇ ùיר׃ַו    Ôָל־ָהùע=
ע¹⁴ mמ›ְÌִùה  ַו ָעָק֔ ְ̂ ùאֶמר ֵעִל֙י ֶאת־֣ק˚ל ַה ֹ֕ Ìùַו 

ה pÎùָה֖מ˚ן ַהùה ֥ק˚ל ֶה eמ 
י‹ ↓ Zאùָהùרְו  ִמהַ֔

ד KÁÌַùא ַו ֹ֖ י׃ַוÌָùב    ְלùֵעל=
ה¹⁵ ה ָ‹נ( dֹמנ›ְùÍ ים ְ‹ע~ ִ̇ י Êֶן־  ְוùֵעלִ֕

יùו  gֵעינùָמהְו א ָי֖כ˚ל ִלùְרֽא˚ת ָק֔ ֹ֥   ׃ְוùל
אֶמר¹⁶ ֹ֨ Ìùיַו י‹ ֶאל־ֵעלִ֗  ָהùאִ֜

י ַהÌ֑ù˚ם ִ̇ ְס ה נ. Qַּמֲעָרכùי ִמן־ַה ה ַוùֲאִנ֕ א ִמן־ַהùַּמֲעָרכָ֔ gÊù̂אֹנִכ֙י ַה 
אֶמר ֹ֛ Ìùַו 

ùי ר Êְנ= QבËָùה ַה Sה־ָהי v׃מ  
ַען¹⁷ ֨Ìַùר  ַו אֶמר ה［ùְמַב‚ֵ֜ ֹ֗ Ìùַו 

ם ה ָבùע( gה ָהְית Qה ְגד˚ל SפÁֵם ַמ ים ְוùג3 ִ֔̇ י ְפִלְ‹ Oְפנùס ִיְ‡ָרֵאל֙ ִל  נ�
ים ִנְל̂קָחה ס ַוùֲא֥ר˚ן ָהùֱאלֹה1 יְנחָ֔ ZפùÍ ָחְפִנ֙י Íת יwù מֵ֗ י ָבֶנ֜ ׃     פְוùַגם־ְ‹ֵנ֨

י↓¹⁸ יםַוùְיהִ֞   ùÔְַהְזÔִי֣רù˚ ׀ ֶאת־ֲא֣ר˚ן ָהùֱאלֹהִ֗
ל ֣ıֹÌִùַער  ַו ַ֗·ùד ַה ד ׀ י. ית Êְע. ִ֜Úַר ÛֵÔִùא ֲאֹח֨ ùַעל־ַה֠ ר מ] Nב·ָ ִ̇ ùַו  ֙̊ ù˙ת ַמְפַרְק ןַוÌָùֹמ֔ Kי־ָזק =Ô 

ד rָכבùי‹ ְו  ָהùא1
טְוù֛הÍא  kים ָ‹̂נה׃ָ‹פ ל ַאְרÊָע~ oֶאת־ִיְ‡ָרא   

Report of the Defeat (12-18)
12a: wayyiqtol
12b: verbless
13aa1: wayyiqtol
13aa2: והנה-n-ptcp
13ab: כי
13ba: w-n-qatal cf 13aa1
13bb: wayyiqtol

14aa: wyyqtl: Eli last to 
know
14ab: ויאמר Eli
14ba: w-n-qtal
14bb: wayyiqtol 2

15a: verbless
15b: w-n-qatal; neg +/-

16a: ויאמר runner→Eli
2 parallel statements
16b: ויאמר Eli→runner

runner→Eli ויאמר :17
17a: Israel fled, defeated
17ba: sons dead
17bb: ark captured

ָהֱאלִֹהים ֲאר˚ן נלקח  17,19,21

18aa: כ ויהי  setting
18ab: wayyiqtol 3×: Eli
18b: w-n-qatal

ֶ‹ת־ıִיְנָח֮ס ¹⁹ הְוùַכָּל֣תù˚ א] gַל֒תָהרùָל  
ע ְ‹מ. ִ̇ ùה ֶאל־ַו ים ùÍִהָּלַק֙ח ֶאת־ַהùְ·ֻמעָ֔ ת ֲא֣ר˚ן ָהùֱאלֹהִ֔ KמÈù יùָה ְוùִאי‹(   ָחמ1

ֶלד ֵ֔̇ ùע ַו ְכר. ִ̇ ùָה׃ַוùי vָה ִצרùי dָעל Íי־ֶנֶהְפ֥כ =Ô   
²⁰↓Èù ת מÍתָ֗ OעùְכùÍ 

ַדÊְֵ֙רָנ֙ה ְ̇ ùָהַוùי ֣ב˚ת ָעלֶ֔ ָ̂ Úִùַה  
ְ̇ ְד ן ָיל( Oי ב ZÔ י יְרא1 =̇  ַאל־

ָתה S›־Äלùה ְו Qא ָעְנת ֹ֥    ִלÈùÊ̂׃ְוùל
א²¹ gְקר ִ̇ ùרַו י־ָכב˚֙ד ֵלùאֹמ֔ ַער א= ַ֗Úùַל  

ל rָרא‡ְÌִùה ָכ֖ב˚ד ִמ SלÁָ 
יùָה ְוùִאי̂‹Èù׃ִהָּלַק֙חֶאל־ ים ְוùֶאל־ָחמ1    ֲא֣ר˚ן ָהùֱאלֹהִ֔

אֶמר²² ֹ֕ ˙ùַו 
ים ח ֲא֥ר˚ן ָהùֱאלֹה= bי ִנְלק ~Ô ל rָרא‡ְÌִùה ָכ֖ב˚ד ִמ SלÁָ׃     פ

Eli’s daughter-in-law 
(19-22)
19aa: w-n-qatal
19ab: wayiqtol
19b: 

20aa: temporal setting
20ab:
20b: neg 2×

21: wayyiqtol: daughter-in-
lw
naming
21b: rep of 19ab

daughter-in-law ותאמר :22
rep מי‡ראל ‡בוד גלה

1 Samuel 1-16
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The Ark with the Philistines (1 Sam 5)

י֙ם ¹ ִ̇ ים̂לְק֔חùÍÍְפִלְ‹ zֱאלֹהùת ֲא֣ר˚ן ָה oא  
ù �ֶזר ַאְ‹Ëֽ˚ָדùה׃ַוùְיִבא oעùֶבן ָה   הÍ ֵמùא|

²Íְק֤חÌִùים  ַו י֙ם ֶאת־ֲא֣ר˚ן ָהùֱאלֹהִ֔ ִ̇ יאÍ ְפִלְ‹ ית Ëָ֑ג˚ןַוÌָùב~ OÊ ˚ùֹא֖ת  
Íיג ~̂ Ìַùֽג˚ן׃ַוËָ ֶצל Kא ˚ùֹא֖ת   

³Íמ PÔ›ְÌַùתַו ùָּמֳחָר֔   ַאְ‹Ë˚ִדי֙ם מ=
ה ָד֗ג˚ן  OÚִהùלְו Nהֹנפ י ֲא֣ר˚ן ְיהו( oְפנùה ִלùְרָצ   ְלùָפָניù֙ו אַ֔

Íְ֙קחÌִù֔ג˚ן  ַוËֶָאת־ Íב ~›Ìָù׃ַו˚ùְמק˚ֽמùִל ˚ùֹא֖ת   
⁴Íמ ZÔ›ְÌַùָּמֳחָר֒תַוù   ַבÊֹùֶק֮ר מ=

ה ָד֗ג˚ן  OÚִהùלְו Nהֹנפ י ֲא֣ר˚ן ְיהו( oְפנùה ִלùְרָצ   ְלùָפָניù֙ו אַ֔
יùו  י ׀ ı֣Ôַ˚ת ָיָד֗ Ȯ ›ְùÍ ֜ג˚ןËָ ›א ֹ֨ ק Ëָ֖ג˚ן Ôְֻרת˚֙תְוùר kן  ר ָ֔̇ ר ֶאל־ַהùִּמְפ kו׃ִנְ‹אùָע̂לי   

ן ⁵ ֵ֡Ôע∞ל־Í֩א־ִיְדְרכ ֹֽ ן Ëָ֖ג˚ןל k̇ ים Êֵית־Ëָ֛ג˚ן ַעל־ִמְפ י ָד֜ג˚ן ְוù̂כל־ַהÊָùא�   ֹכֲהֵנ֨
ה׃     ס vÎùם ַה˚Ì֥ùד ַה bד ע˚Ë֑›ְַאùÊְ

Ark in Ashdod (1-8).
1a: w-n-qatal: background

ֲאר˚ן לקח  cf 4:3,11,17,19,21
1b-2: wayyiqtol 4×
→ ַא‹Ë˚ד Ëָג˚ן Êֵית  → Ëָג˚ן ֵאֶצל

Episode 1 (3)
3aa: wyqtl
3ab: והנה-n-ptcp.  יהוה ֲאר˚ן
3b: wayyiqtol 2×

Episode 2 (4)
4aa: wayyiqtol
4ab: והנה-n-ptcp
4ba:w-n-ptcp (enhanced)
4bb: רק-n-qatal
על־כן 5

ד⁶ �Êְכ ִ̇ ùים  ַו ה ֶאל־ָהùַאְ‹Ë˚ד1 ùם ַיד־ְיהו� rְיִ‹ּמùַו  q mÌùים]ַו   ֹאָתù֙ם ùÊֳָעָפִלים [ÏְùÊַֹחִר֔
יùָה׃ vלÍבÁְֶאת־ùד ְו˚Ë֖›ְֶאת־ַא  

⁷Íְר֥אÌִùן  ַו rי־כ =Ô ד˚Ë֖›ְי־ַא  ְוùָאְמ֗רÍ ַאְנ‹]
ל Ëָ֥ג˚ן bעùְו Íנùי ̊֙ ָעלֵ֔ ùה ָיד י־ָקְ‹ת� =Ô  Íנù י ִיְ‡ָרֵאל֙ ִעּמָ֔ Nב ֲא֨ר˚ן ֱאלֹה א־ֵי‹ֵ֞ ֹֽ  ל

Íנùי   ׃ֱאלֹה]
⁸Íַ֩אְספÌַùַו Íְל֡ח›ְÌִùםַו ים ֲאֵליùהֶ֗ ִ֜̇ י ְפִלְ‹   ֶאת־Ôָל־ַסְרֵנ֨

Íְ֙מרÄÌֽùַו 
ל י ִיְ‡ָראֵ֔ Oֲאר˚֙ן ֱאלֹהù jה ל ה־Úֲַע‡ֶ֗ jמ 

Íאְמ֔ר ֹ֣ Ìùַו 
ל rי ִיְ‡ָרא Oב ֲא֖ר˚ן ֱאלֹה ֔Ûֹת ִי .Á 

ÍÊ ֵ֕ÛÌַùל׃     סַו י ִיְ‡ָרא] Kֶאת־ֲא֖ר˚ן ֱאלֹה 

.
6: wayyiqtol 3× Yhwh
7a:
7b: ויאמרו Ashdodites

8aa1: wayyiqtol 2× Ashdod
8aa2: ויאמרו Ashdodites
8ab: ויאמרו rulers. גת emph

8b: wayyiqtol: execute plan
vv 8-10 ×4 סבב

י⁹ ÍÊ ֹא֗תù˚ַוùְיהִ֞ י ׀ ֵהס. Oַאֲחר  
י הִ֨ ְ̇ ùדַו ה ְמֹא֔ gד˚לÁְ ָמ֙הÍִעי֙ר ְמהùÊָ ה ׀   ַיד־ְיהו�

�Ìַù֑ד˚לַוÁַָעד־ùן ְו ֹט֖ ָ̃ ùיר ִמ י ָהùעִ֔ O›ֶאת־ַאְנ  
Íְת֥ר‚ָÌִùים]׃ַו ם ֳעָפִלים [ְטֹחר= dהùָל   

¹⁰Íְיַ‹ְּל֛חù jים ֶעְק֑ר˚ןו   ֶאת־ֲא֥ר˚ן ָהùֱאלֹה1
י↓   ùÔְ֨ב˚א ֲא֤ר˚ן ָהùֱאלִֹהי֙ם ֶעְק֔ר˚ןַוùְיהִ֗

Íְזֲע֨קÌִùרַו ים ֵלùאֹמ֗   ̂הùֶעְקֹרִנ֜
ùי ùִני ְוùֶאת־ַעּמ= oֲהִמיתùל ַל י ִיְ‡ָראֵ֔ O֙י ֶאת־ֲאר˚֙ן ֱאלֹהùֵאַל ÍÊ m׃ֵהס  

¹¹Íַאְס֜פÌַùַו Íְל֨ח›ְÌִùיםַו ִ֗̇ י ְפִלְ‹ Oל־ַסְרנÔֶָאת־  
Íְ֙מרÄÌֽùַו 

ùי zֶאת־ַעּמùי ְוù ית ֹאת1 א־ָימ~ ֹֽ ב ִלùְמֹק֔מù˚  ְוùל י ִיְ‡ָרֵאל֙ ְוùָיֹ‹֣ Nֶאת־ֲא֨ר˚ן ֱאלֹה Íְּל֞ח›ַ 
ים ̂‹ם׃ ד ָהùֱאלֹה1 kד י ה ְמֹא֛ SְבדÔָ יר ה ְמֽהÍַמת־ָמֶ֙ו֙ת ùÊְָכל־ָהùעִ֔ י־ָהְית� =Ô  

¹² Íת ר לÄ־מֵ֔ y›ֲאָנִ‹י֙ם ֲאù̂הùְוÍÔ֖ים]ֻה zֹחרÏְùÊַ] ֳעָפִליםùÊָ  
ַעל 3̇ ù̂מִים׃ַו·ָùיר ַה ת ָהùע1 kְוע j›  

Gath (9)
9aa1: ויהי time
9aa2: ותהי
9ab: wayyiqtol: Yhwh
9b: wayyiqtol

Ekron (10)
10a: wayyiqtol: Gathites
10ba: כ ויהי  setting
10bb1: Ekronites
10bb2: dialog

11aa: wayyiqtol: Ekronites
cf 8a
11ab: ויאמרו rulers or Ekron?
11b: כי explanatory

12a: w-n-qatal
12b: wayyiqtol

The Samuel Narrative
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Ark Returned to Israel (1 Sam 6)

י¹ ים׃ַוùְיה� ה ֳחָד‹= Sים ִ‹ְבע 1̇ ה ְפִלְ‹ Kד‡ְùÊִ ה    ֲאר˚ן־ְיהו�
²Íְקְר֣אÌִùרַו ְסִמי֙ם ֵלùאֹמ֔ ֹֽ̃ ùַלùים ְו PֲהנÔֹùים ַל ִ֗̇   ְפִלְ‹

˚ùְמק˚ֽמùִל ÍÚù ה ְנַ‹ְּלח| dּמùÊַ Íנù ה  ה˚ִדעֻ֕ ה ַלùֲא֣ר˚ן ְיהו( d‡ֲעÚַה־ j׃מ  
³Íְמ֗רÄÌùַו 

ב K›י־ָה =Ô  ם ̊֙ ֵריָק֔ ùֹאת Íְּל֤ח›ַ ְ̇ י ִיְ‡ָרֵאל֙ ַאל־ Nים ֶאת־ֲא֨ר˚ן ֱאלֹה ם־ְמַ‹ְּלחִ֞  א=
ם vÔùִמ ˚ùר ָי֖דÍ־ָת֥סÄָּמה לù ם ל� ע ָלùכֶ֔ ̂רְפאÍ֙ ְוùנ˚ד. ֵ̇ ז  ם  א� יבÍ ֖לù˚ ָא‹( �›   ׃ָ̇

⁴Íְמ֗רÄÌùַו 
֒̊ ùיב ל Z›ר ָנ y›ָאָ‹֮ם ֲאùה ָה gמ 

Íְמ֗רÄÌùַו 
ב י ָזה( OרÊְה ַעְכ Q·ֲחִמùב ַו י] ָזהָ֔ Oים ֲחִמָ·֙ה ָעְפֵלי [ְטֹחר ִ֔̇ י ְפִלְ‹ O֙ר ַסְרנıִַמְס 

ם vכùַסְרֵניùְלùÍ םù Qֻכּלùת ְל ה ַאח3 SפÁֵי־ַמ =Ô׃  
ם ַהùַּמְ‹ִחיִת֙ם⁵ י ַעְכÊְֵריùכֶ֗ Oַצְלמùם] ְו י ָעְפֵליùֶכם [ְטֹחֵריùכֶ֜  ַוùֲעִ‡יֶת֩ם ַצְלמֵ֨

ל Ôָ֑ב˚ד oי ִיְ‡ָרא Kאלֹהùם ֵל ė ֶרץ ùÍְנַת  ֶאת־ָהùאָ֔
ם vכùל ַאְרְצ kעùֵמùÍ ם dכùל ֱאלֵֹהי kעùֵמùÍ ם ùֲעֵליùכֶ֔ ̊֙ מ] ùל ֶאת־ָיד Nי ָיק   ׃אÍלַ֗

ùם⁶ )Êה ֶאת־ִל ִים ùÍַפְרֹע֖ kִמְצר Í֛דÊְÔִ ר ם ùÔֲַא‹� ùָּמה ְתַכÊְדÍ֙ ֶאת־ְלַבְבùכֶ֔  ְוùל�
Íכ ùְיַ‹ְּל֖חùÍם ַוÌֵùל] ם ו� ל ùÊָהֶ֔ Oר ִהְתַעּל y›ֲאùÔַ ל˚֙אù׃ֲה  

ה⁷ S־ָעלÄר ל e›י ָפר˚֙ת ָע֔ל˚ת ֲא Ṅ ›ְùÍ ת ה ֲחָדָ‹֙ה ֶאחָ֔ ה ְק֨חÍ ַוùֲע֜‡Í ֲעָגל� ָ֗̇  ְוùַע
ם dהùַאֲחֵריùם ֵמ eהùֵניÊְ ם ה ַוùֲהֵ‹יֹבת� ם ֶאת־ַהıָùר˚֙ת ùÊֲָעָגלָ֔ �̇ ל ַוùֲאַסְר ם ֹע֑ dהùֲעֵלי 

י ⁸׃  ַהÊ̂ùְיָתùה OלÔְ ת ׀ Oאùה ְו ùֲעָגלָ֔ gֶאל־ה ֙̊ ùם ֹאת �̇ ה ùÍְנַת ם ֶאת־ֲא֣ר˚ן ְיהָו֗ ֶ֞̇  ùÍְלַקְח
qָה̂לùְו ˚ùם ֹא֖ת |̇ ùË֑˚ ְוùִ‹ַּלְח ִ̂ ùז ִמ bÁַאְרùָב Íימ ~‡ ָ̇ ם  ̊֙ ָא‹ָ֔ ùם ל ר ֲהֵ‹ֹבת| ב ֲא‹ֶ֨ ׃ַהÎָùהָ֗

ה ⁹ Sָרעùֶאת־ָה Íנù ָ‡ה לָ֔ gא עÍֶמ‹ ֚ה ית ‹ֶ֔ OÊ ֲעֶל֙ה jי ˚ù֤לÍבÁְ qֶר ֨Ëֶם ִאם־  ùÍְרִאיתֶ֗
ָיה Sא הÍה ֖ה ùנÍ ִמְקר| ָ֔Ê ְגָעה gנ ֙̊ ùא ָיד ֹ֤ י ל ZÔ Íָ֙יַדְ֙ענùא ְו ֹ֗ את ְוùִאם־ל ֹ֑ Îùה ַה Qד˚לÁְùַה 

Íנù׃̂ל

setting ויהי :1
2aa: wayyiqtol
2ab-b: dialog Phlstn→priests
Q1 מה־נע‡ה cf 5:8
priests→Philistines ויאמרו :3

4a: ויאמרו 
Philistines→priests
Q2

4b: ויאמרו 
priests→Philistines

¹⁰Í‡ֲ֤עÌַùן  ַו ֵ֔Ô ֲאָנִ‹י֙םùָה Íְק֗חÌִùי ָפר˚֙ת ָע֔ל˚ת  ַו Ṅ ›ְ Íַאְס֖רÌַùהַו  ùם ùÊֲָעָגל(
ם ↑ dהùֵניÊְֶאת־ùְוÍ֥לÔִָית׃Ê̂ùַב   

¹¹Íמ �‡Ìָùיַו Kת ַצְלמ oאùב ְו י ַהÎָùהָ֔ OרÊְֵא֙ת ַעְכùז ְו ַ֗Áַאְרùת ָה Oאùה ְו ה ֶאל־ָהùֲעָגל( Qֶאת־ֲא֥ר˚ן ְיהו  
ם׃ vהùְטֹחֵרי  

ְרָנה¹² ַ֨·Ìִùֶמ‹ַו ית ‹ֶ֔ OÊ ֶ֙ר�Ëֶַעל־ qֶר ֗ËֶùÊַ ֜ר˚תıָùַה  
ת  ה ַאחַ֗ gְמִסּלùÊִÍָהְל֤כùָג֔ע˚  ְוùָהלֹ� ְו Íר Q־סÄאולל ֹ֑ ין ùÍְ‡מ Zָימ  

י֙ם  ִ̇ י ְפִלְ‹ Nַסְרנùיםְו Zית ̂‹ֶמ‹׃ֹהְלכ KÊ לÍ֖בÁְם ַעד־    ַאֲחֵריùהֶ֔
ֶמ‹ ¹³ ית ‹ֶ֔ OבùÍים ֶמקֹקְצר~ rעùÊָ ים 1Ïְקִציר־ִח  

Í֣א‡ְÌִùם  ַו ùָא֔ר˚ן  ַוÌִùְראÍ֙ ֶאת־ֵעיֵניùהֶ֗ gֶאת־ה Íְמ֖ח‡ְÌִù jְרֽא˚ת׃וùִל   
ה ¹⁴ ָאהְוùָהùֲעָגלָ֡ ֠Êְָמִ‹֙י·ִùית־ַה [Ê ∞ע ה ְיה˚‹�   ֶאל־ְ‡ֵד֨

ד ֲעֹמ֣ ַ̇ ùםַו ָ֔›  
ה ֶבן Áְד˚ל( yם א Q›ùְו 

Í֙ע ְ̃ ùְיַב jהו י ָהùֲעָגלָ֔ Oֶאת־ֲעצ  
ıָù֔ר˚ת ↑ ה ַלùיה̂וה׃     סֶהֱע֥לÍְוùֶאת־הַ֨ Qֹעל 

10a: wayyiqtol 3×
10b: w-n-qatal: 
simultaneous?
11: wayyiqtol: 4 את×

12aa: wayyiqtol
12ab: qatal; neg
12b: w-n-ptcp Phlstn rulers

13a: w-n-ptcp Beth-Shemesh
13b: wayyiqtol 3× Bet-Shmsh

14aa1: w-n-qatal
14aa2: wayyiqtol
14ab: verbless
14ba: wayyiqtol
14bb: w-n-qatal

1 Samuel 1-16
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ם ¹⁵ ֞ÌְִלִוùַהùְוÍיד Zבה˚ר י־ָזהָ֔ ̊֙ ֲאֶ‹ר־ùÊ֣˚ ְכל] ù˙ז ֲאֶ‹ר־ִא mÁַאְרùֶאת־ָהùה ְו   ׀ ֶאת־ֲא֣ר˚ן ְיהָו֗
Íמ 1‡Ìָùהַו ֶבן ַהÁְùד˚ל( yאùֶאל־ָה  

ֶמ‹  ית־‹ֶ֗ י ב] O›ַאְנùְוÍֹע֜ל˚תֶהֱע֨ל  
Í֧חÊְְזÌִù ùיה̂וה׃ו� jא לÍ֖הùם ַה˚Ì֥ùÊַ ים    ְזָבח�

ים ¹⁶ 1̇ י־ְפִלְ‹ ה ַסְרנ] S·ֲחִמùַוÍָר֑א 
Íב �›Ìָùא׃     סַוÍֽהùם ַה˚Ì֥ùÊַ ֶעְק֖ר˚ן 

15aa: w-n-qatal
15ab: wayyiqtol
15ba: w-n-qatal
15bb: wayyiqtol

16a: w-n-qatal cf v9
16b: wayyiqtol

ה¹⁷ ùיהו( jם ל Q›ים ָא �̇ יבÍ ְפִלְ‹ ר ֵה‹� ב ֲא‹ֶ֨ י ַהÎָùהָ֔ Oֵאֶּ֙ל֙ה ְטֹחרùְו 
ד  ְלùֶעְק֥ר˚ן ֶא̂חד׃ ס Qת ֶאח kגùד  ְל ה ֶאָח֙ד  ְלùַאְ‹ְק֣ל˚ן ֶאחָ֔ �Îַעùד  ְל ְלùַאְ‹Ë֨˚ד ֶאחָ֔

ר¹⁸ יר ִמְבצָ֔ Zעùים ֵמ ֶ‹ת ַהÛְùָרִנ֔ Oֲחמùי֙ם ַל ִ̇ י ְפִלְ‹ Nל־ָערÔָ ר ַ֞ıב ִמְס י ַהÎָùהָ֗ OרÊְַעְכùְו 
ה ת ֲא֣ר˚ן ְיהָו֔ יחÍ ָעֶל֙יùָה֙ ֵא֚ PÚר ִה ה ֲא‹ֶ֨ ל ַהÁְùד˚לָ֗ Oד ׀ ָאב י ְוùע. zָרזıְùֶפר ַה ֣Ôֹ ד bעùְו 

י׃ ית־ַהùִ·ְמ‹= [Ê ∞ע ה ְיה˚‹� Kד‡ְùÊִ ה ֔Îֶùם ַה˚Ì֣ùד ַה   ַע֚
¹⁹q ֞Ìַùהַו י ָראùÊַ Íֲ֙א֣ר˚ן ְיהָו֔ PÔ ›ֶמ ית־‹ֶ֗ י ב] O›ַאְנùÊְ  

q mÌùי‹ַו zֶלף א dים א י‹ ֲחִמ·~ ים אִ֔ Zָע֙ם ִ‹ְבעùÊָ  
Í֣לÊְְתַא =Ìùה ְגד˚̂להַו SÔם ַמ QעùÊָ ה ה ְיהו� FÔי־ִה =Ô ם    ָהùעָ֔

²⁰Íְ֙מרÄÌֽùֶמ‹ַו ית־‹ֶ֔ י ב] O›ַאְנ  
ה pÎù֖ד˚‹ ַה ָ̃ ùים ַה ה ָהùֱאלֹה� Fי ְיהו ד ִלùְפֵנ֨ ל ַלùֲעֹמ֔ י יÍכ.  ִמ֚

Íנùי ה ֵמùָעל] י ַיֲעל| ׃     סְוùֶאל־מ1

17a: verbless
17b: verbless
18: verbless

19a: wayyiqtol 2×: Yhwh

19b: wayyiqtol: the people
Beth-shemesh ויאמרו :20

²¹Íְ֙לח›ְÌִù jרו ים ֵלùאֹמ֑ י ִקְרַית־ְיָער1 Kים ֶאל־י˚ְ‹ב   ַמְלָאכִ֔
ם vכùֲאֵלי ˚ùֹא֖ת Íַהֲע֥ל Íה  ְר֕ד י֙ם ֶאת־ֲא֣ר˚ן ְיהָו֔ ִ̇ בÍ ְפִלְ‹ P›׃ֵה  

7¹Íא ֹ֜ ים  ַוÌָùב ת ְיָעִר֗ י ׀ ִקְרי. O›ַאְנ Íֲ֙עלÌַù ה  ו� אÍ ֶאת־ֲא֣ר˚ן ְיהָו֔ ZבÌָùיתַו KÊֶאל־ ˚ùֹא֔ת  
ה ב ÁִùÊְַבע( Qֲאִביָנד

 ֙̊ ùנÊְ ר ר ֶאת־ֲא֥ר˚ן ְיה̂וה׃     פִקÍ›֔Ëְ ְוùֶאת־ֶאְלָעז�  ִלùְ‹ֹמ֖

brought to Kiriath-Jearim
21a:
21b: dialog
1: wayyiqtol 3× K-J

The Samuel Narrative
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Samuel Judges Israel (1 Sam 7)

י²7 יםַוùְיהִ֗ ת ְיָעִר֔ ֶבת ̂הùָאר˚֙ן ùÊְִקְרי.   ִמÌ֞ù˚ם ‹�
Í֙ÊְרÌִùים  ַו ְה֖יÍ ַהÌָùמִ֔ =Ìùהַו ים ָ‹נ( Zֶעְ‡ר  
Í֛הÚָÌִùי ְיה̂וה׃     סַו Kל ַאֲחר oית ִיְ‡ָרא KÊל־Ôָ 

.
2aa: ויהי setting
2ab: wayyiqtol
2b: wayyiqtol

אֶמר³ ֹ֣ Ìùאֹמ֒רַוùית ִיְ‡ָרֵאל֮ ֵל OÊל־Ôָל ֶאל־   ְ‹מÍאֵ֗
ה ם ָ‹ִבי֙ם ֶאל־ְיהָו֔ �̇ ם ַא  ִאם־ùÊְָכל־ְלַבְבùכֶ֗

֑ר˚ת ָ̇ ם ְוùָהùַעְ‹ dכùְכ˚˙ùר ִמ י ַהÚֵùכ� ירÍ ֶאת־ֱאלֹה�  ָהסִ֜
˚ùËַ֔בùְל Íהù ם ֶאל־ְיהָו֙ה ְוùִעְבד� ינÍ ְלַבְבùכ�  ְוùָהכִ֨

ים =̇ ד ıְִלְ‹ kÌùם ִמ dכùל ֶאְת K̂   ׃ְוùַי
⁴Íִ֙ס֙ירÌָùת ַו ֹר֑ ָ̇ ים ְוùֶאת־ָהùַעְ‹ ל ֶאת־ַהÊְùָעל1 י ִיְ‡ָראֵ֔ OנÊְ Íַעְב֥דÌַù׃   פַו˚ùËַֽבùה ְל Qֶאת־ְיהו 

Samuel→Israel ויאמר :3

4: wayyiqtol 2× Israel
obey Samuel

אֶמר⁵ ֹ֣ Ìùלַו   ְ‹מÍאֵ֔
ם ֶאל־ְיה̂וה dכùַעְדÊַ ל Kּלıֶַאְתùה ְוùָת )ıִּמְצùל ַה oל־ִיְ‡ָראÔֶָאת־ Í׃ִקְב֥צ  

⁶Íְב֣צ ָ̃ Ìִùה  ַוùָתıִָּמְצù ְ‹ֲאבÍ ַה֠ =Ìùִים  ַו ıְ›ְÌִù֣כÍ־מַ֜ ה  ו� י ְיהָו֗ Oְפנù׀ ִל Í֙מÍ֙צÌָùאַוÍ֔הùם ַה˚Ì֣ùÊַ  
Íאְמר ֹ֣ Ìùםַו ָ֔›  

ה אנÍ ַלùיהו( Qָחט 
ט ֧ıֹ›ְÌִùה׃ַוıִּ̂מְצùÊַ ל oי ִיְ‡ָרא KנÊְל ֶאת־ iאÍמ›ְ   

Samuel ויאמר :5

6aa: wayyiqtol 4× Israel
6ab: ויאמרו Israel
6b: wayyiqtol Samuel

⁷Íְמ֣ע›ְÌִùהַוùָת ָ֔ıִּמְצùי־ִיְ‡ָרֵאל֙ ַה י־ִהְתַקÊְ֤צÍ ְבנ] =Ô ים ִ֗̇   ְפִלְ‹
Íֲע֥לÌַùלַו rים ֶאל־ִיְ‡ָרא 1̇ י־ְפִלְ‹   ַסְרנ]

Íְ֙מע›ְÌִù jל  ו י ִיְ‡ָראֵ֔ OנÊְ Íְר֖א =Ìùים׃ַו =̇ י ְפִלְ‹ Kנıְùִמ   
⁸Íְמ֤רÄÌùלַו י־ִיְ‡ָרֵאל֙ ֶאל־ְ‹מÍאֵ֔   ְבנ]

ים =̇ ד ıְִלְ‹ kÌùִמ Íנù oֹיִ‹עùְו Íנùי rה ֱאלֹה gק ֶאל־ְיהו ÍÚù ִמÎְùֹע֖ ‹ ִמùּמֶ֔ Oֲחר ַ̇   ׃ַאל־
ח⁹ .̃ Ìִùד  ַו ה ָחָל֙ב ֶאחָ֔ Nל ְטל הַוÌַùֲעֶלה ְ‹מÍאֵ֗ ùיהו( jיל ל ה Ôָל1 ùהÍ] ע˚ל�   [ַוÌַùֲעל�

ק ל  ַוÌִùְזעַ֨ ד ִיְ‡ָראֵ֔ ל ֶאל־ְיהָו֙ה Êְע. NאÍמ›ְ oֲענÌַù jְיה̂וה׃ו Íהù  
י¹⁰ Pְיהùֵאל֙ ַוÍה ְ‹מ yהַמֲעל   ָהùע˚לָ֔

ים  Ż לִנùÍÍ›֔Áְְפִלְ‹ rִיְ‡ָראùÊְ ה Qִּמְלָחמùַל  
ם OְרעÌַùי֙ם  ַו ִ̇ ד˚ל Ì֨ùÊַ˚ם ַהù֤הÍא ַעל־ıְִלְ‹ ֠Áָק˚ל־ùÊְ ה ׀ gם ְיהוù  ַוùְיֻהּמֵ֔
Íְג֖פÚָÌִùל׃ַו י ִיְ‡ָרא] Kְפנùִל   

¹¹Íְצ֜א ֨Ìֵùה  ַו ָ֔ıִּמְצùי ִיְ‡ָרֵאל֙ ִמן־ַה N›ַאְנ Í֖פËְְרÌִù jיםו ż  ֶאת־ıְִלְ‹
ùÍÔ֕Ìַùר׃ַוÔ̂ ית Kבùַחת ְל ḃ ùם ַעד־ִמ

ח¹² ַ֨̃ Ìִùת  ַו ֶבן ַאחַ֗ yל א ֶ‡ם ְ‹מÍאֵ֜ �Ìùןַו ֵ֔·ùין ַה OבùÍ ֙הıִָּמְצùין־ַה [Ê  
א SְקרÌִùֶזרַו ֶבן ָהùע( yא Èù Qֶאת־ְ‹מ  
ר  ַוÄÌùמַ֕

ùנÍ ְיה̂וה Sה ֲעָזרÚָ o׃ַעד־ה  

7aa: wayyiqtol: Philistines
7ab: wayyiqtol: Ph rulers
7b: wayyiqtol 2: Israel
×2 וי‹מעו

Israel→Samuel ויאמרו 8

9a-ba: wayyiqtol 3× Samuel
9bb: wayyiqtol: Yhwh

10aa: ויהי-n-ptcp: Samuel
10ab: w-n-qatal: Philistines
10ba: wayyiqtol 2×: Yhwh
10bb: wayyiqtol: Philistines

11: wayyiqtol 3×: Israel

12a: wayyiqtol 3: Samuel
12b: ויאמר Samuel. naming

1 Samuel 1-16
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¹³Íְ֙נעÔ̂Ìִùים  ַו ִ֔̇ לְוùלÄ־ָיְס֣פÍ ֔ע˚ד ַהıְùִלְ‹ rל ִיְ‡ָראÍְג֣בùÊִ ֖ב˚אùָל  
י Pה ְ̇ ùל׃ַו י ְ‹מÍא] Kל ְימ ֖Ôֹ ים ִ֔̇    ַיד־ְיהָו֙ה ıְùÊִַלְ‹

ְבָנה¹⁴ ֣›ֹ ָ̇ ùֶעְק֣ר˚ןַוùִיְ‡ָרֵאל֙ ֵמùל ׀ ְל Nת ִיְ‡ָרא י֩ם ֵמùאֵ֨ ִ̇ ר ̂לְקחÍ־ְפִלְ‹ y›ים ֲא   ֶהùָעִר֡
ת ַ֔Áַעד־ùְו 

ùן ↑ ת־ÁְבÍלָ֔ ילְוùאֶ֨ ~̂ יםִה ż ד ıְִלְ‹ .Ìùל ִמ oִיְ‡ָרא  
י Zְיהùי׃ַו ין ָהùֱאֹמר= KבùÍ ל oין ִיְ‡ָרא KÊ ֔ל˚ם›ָ   

13a: wayyiqol; neg: 
Philistines
13b: ותהי background

14aa: wayyiqtol: cities
14ab: w-n-qatal: Israel
14b: ויהי

ט¹⁵ ֤ıֹ›ְÌִùו׃ַוùיÌ̂י ַח Kל ְימ ֖Ôֹ ל    ְ‹מÍֵאל֙ ֶאת־ִיְ‡ָראֵ֔
¹⁶q ה  ְוùָהלַ֗ י ָ‹ָנ֙ה ùÊְָ‹ָנ֔ NËùָסַב֙ב ִמùהְו )ıִּמְצùַהùל ְו QÁְלÁִùַהùל ְו ית־אֵ֔ [Ê  

ֶּלה׃ְוùָ‹ַפ֙ט ת Ôָל־ַהùְּמק˚֖מ˚ת ָהùא] Kל א    ֶאת־ִיְ‡ָראֵ֔
ל¹⁷ rט ֶאת־ִיְ‡ָרא gם ָ‹פ Q›ùְו ˚ùי֔תÊֵ ם g›י־ =Ô ֙הùָרָמָ֙תùָה ˚ùְתֻ‹ָב֤תùÍ 

ֶבן =Ìùיה̂וה׃     פַוù jח∞ ל oÊם ִמְז S›־

15: wayyiqtol: Samuel

16: weqatal 3×: Samuel
habitual action

17a: verbless: Samuel
17b: wayyiqtol: Samuel

The Samuel Narrative
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Israel Demands a King (1 Sam 8)

י↓¹ לַוùְיהִ֕ rאÍן ְ‹מ oר ָזק   ùÔֲַא‹|
ֶ‡ם FÌùל׃ַו ים ְלùִיְ‡ָרא] יùו ֹ‹ְפט1    ֶאת־Êָנ�

י² ר ̂‹ַבע׃ַוùְיהִ֞ KְבאùÊִ ים ה  ֹ‹ְפט1 )Ìֲאִב Íהù oם ִמְ‹נ K›ùל  ְו    ֶ‹ם־Êְ֤נù˚ ַהÊְùכ˚֙ר י˚אֵ֔
³Íא־ָהְל֤כ ֹֽ יùו]ְוùל   ָבָניù֙ו ùÊְַדְרכùÊִ] ˚ùְדָרכָ֔

ÍÏ֖Ìִùַצע  ַו )Êùי ַה Oַאֲחר Íְקח ֨Ìִùַחד  ַו  ִמְ‹ı̂ט׃     פַוÍÏ֖Ìַù־ֹ‹֔

 ×3 ִמְ‹ıָט .1,2,5,6,20 ×5 ‹פט
3,9,11
1a: כ ויהי  setting: Samuel 
2:22
1b: wayyiqol: Samuel
ויהי :2
3aa: neg: sons    cf 2:12-17
3ab-b: wyqtl 3×: נטה q, hi

⁴Í֔צÊְְתַק =Ìùל  ַו rי ִיְ‡ָרא Oל ִזְקנ ֖Ôֹ Íא ֹ֥ ל ָהùָר̂מָתùה׃ַוÌָùב oאÍֶאל־ְ‹מ   
⁵Íְמ֣רÄÌùוַוùי   ֵאלָ֗

wùי pְדָרכùÊִ Íא ָהְל֖כ ֹ֥ יwù ל ָ̇ ùÍָבֶנ֕ ְנ ה ָזַק֔ ġ  ִהÚֵ֙ה ַא
ם ùנùÔְ Íָכל־ַהÁù˚י= oְפט›ָùְל qֶל eמ Íנù Sיָמה־ּל ה ‡= ָ֗̇   ׃ַע

ַרע⁶ NÌùַוÍר ָאְמ֔ר y›ֲאùÔַ ל י ְ‹מÍאֵ֔ OֵעינùÊְ ָב֙רËָùַה  
Íנù rְפט›ָùְל qֶל dמ Íנù Sָנה־ּל ְ̇ 

ל KּלıְַתÌִùל ֶאל־ְיה̂וה׃     פַו oאÍמ›ְ 

4: wayyiqtol 2×: Israel elders
elders→Samuel ויאמרו :5

6a:

6b: wayyiqtol: Samuel

אֶמר⁷ ֹ֤ Ìùלַו   ְיהָו֙ה ֶאל־ְ‹מÍאֵ֔
wùי pֵאל Íְמ֖רÄל ֲאֶ‹ר־י ם ְלùֹכ֥  ְ‹ַמ֙ע ùÊְ֣ק˚ל ָהùעָ֔

ם vהùֲעֵלי q ֹ֥ ùי ָמֲא֖סÍ ִמùְּמל י־ֹאת~ =Ô  Íס ְתw֙ù ָמאָ֔ א ֹאֽ ֹ֤ י ל ZÔ׃  
ה⁸ ֔Îֶùם ַה˚Ì֣ùַעד־ַהùִּמְצַרִ֙י֙ם ְוùם ִמù י ֹאת� ים ֲאֶ‹ר־ָע֗‡Í ִמÌù˚֩ם ַהֲעלֹתִ֨ Z‡ַּמֲעù̂כל־ַהùÔְ 

qùם־̂לÁַ ים ָּמה ֹע‡1 Kן ה iÔ  ים zים ֲאֵחר Zֱאלֹה Íַעְב֖דÌַùִני ַוù ַעְזבֻ֔ .Ìù׃ַו  
⁹qֶל ט ַהùּמֶ֔ .ı›ְם ִמ ġ ָלùהֶ֔ ם ְוùִהÁְַד ִעי֙ד ùÊָהֶ֔ ָ̇ ד  Nי־ָהע =Ô q ùם אַ֗ ע ùÊְק˚ל( ה ְ‹מ. Q̇ ְוùַע

ם vהùֲעֵלי q ֹ֖ ר ִיְמל ׃     סֲא‹|

Yhwh→Samuel ויאמר :7

ָהָעם ק˚ל  vox populi
7ab: מע›
7b: כי
כן…ְכ :8
9a: מע›
9b: כי אך
16:1,7 ;15:23,26 ;10:19 מאס

ַהֶּמֶלq ִמְ‹ıַט  9,11

1 Samuel 1-16
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אֶמר¹⁰ ֹ֣ Ìù׃     סַוqֶל vמ ˚ù ֖̇ ים ֵמùִא ם ַהùֹ·ֲאל~ ה ֶאל־ָהùעָ֕ י ְיהו( OְברËִל־Ôָ ת oל א  ְ‹מÍאֵ֔
אֶמר¹¹ ֹ֕ Ìùַו 

ם pכùֲעֵלי q ֹ֖ ר ִיְמל ֶלq ֲא‹| ט ַהùּמֶ֔ .ı›ְְהֶי֙ה ִמ ה י=  ֶז֗
˚ù ֽ̇ י ֶמְרÔְַב Kְפנùִל Íָר֖צùו ְוùי ùÍ ˚ùְבùָפָר‹ָ֔ ֣̇ ̊֙ ùÊְֶמְרÔְַב ùם ל S‡ùח  ְו ָ֗̃ ם ִי yכùֵניÊְ׃ֶאת־  

¹²˚ùר ְקִצי֔ר ̊֙ ְוùִלùְקֹצ֣ ù›ֲחִרי › ים  ְוùַלùֲחֹר֤ z·י ֲחִמ Oר‡ָùים ְו י ֲאָלפ1 Kר‡ָ ˚ùם ֔לÍ‡֣ùָלùְו 
˚ùÊֽי ִרְכ KְכלùÍ ˚ù ֖̇ י־ִמְלַחְמ   ׃ְוùַלùֲע֥‡˚ת Ôְל]

֥ח˚ת ùÍְלùַטÊָ֖ח˚ת ùÍְלùֹאֽפ˚ת¹³ ָ̃ ח  ְלùַר )̃ ם ִי dכùנ˚ֵתיÊְֶאת־ù׃ְו  
ן ַלùֲעָב̂דיùו¹⁴ bָנתùח  ְו )̃ ים ִי ם ַהÏù˚ב1 eכùֵזיֵתיùם ְו ֽד˚ֵתיùֶכם ְוùֶאת־Ôְַרֵמיùכ�   ׃ְוùֶאת־ְ‡֠
יùו ְוùַלùֲעָב̂דיùו¹⁵ Qָסִריסùן ְל kָנתùר  ְו ם ַיְע‡ֹ֑ dכùַכְרֵמיùם ְו   ׃ְוùַזְרֵעיùכ|
ם¹⁶ dכùֶאת־ֲחמ˚ֵריùים ְו ם ַהÏù˚ב� ם ְוùֶאת־ÊַחÍֵריùכ� ùֶאת־ִ‹ְפ֨ח˚ֵתיùכֶ֜  ְוùֶאת־ַעְבֵדיùֶכ֩ם ו�

˚ù ֽ̇ ה ִלùְמַלאְכ Q‡ָעùח  ְו )̃ ים ¹⁷׃  ִי ְהיÍ־֥לù˚ ַלùֲעָבד= =̇ ם  ḋ ר  ְוùַא ם ַיְע‡ֹ֑ dכùְנÄ׃צ  
ם¹⁸ pכùם ָל ḋ ר Êְַחְר ם ֲא‹| י ַמְלùÔְכֶ֔ Oְפנùִּלùא ִמÍ֔הùם ַה˚Ì֣ùÊַ ֙ם ֶ̇  ùÍְזַעְק

ם Ì֥ùÊַ˚ם ַהùֽהÍא dכùה ֶאְת ה ְיהו� א־ַיֲענ� ֹֽ   ׃ְוùל
¹⁹Íְיָמֲא֣נùלַו rאÍ֣ק˚ל ְ‹מùÊְ ∞ע ם ִלùְ‹ֹמ֖   ָהùעָ֔

Íְמ֣רÄÌùַו 
Íנùי ה ָעל] ְהי| ֶלq י= dי ִאם־מ ~Ô  א ֹ֔ ùנÍ ²⁰׃  ּל ם  ùÍְ‹ָפט� zי˚Áùָכל־ַהùÔְ Íְחנ bַגם־ֲאנ Íינ ְוùָהי~

Íנù ם ֶאת־ִמְלֲחֹמת] bִנְלחùְו  Íנùי א ְלùָפֵנ֔ gָיצùְו  Í֙נù֙Ôֵ׃ַמְל  
ע ²¹ ם  ַוÌִùְ‹מ. י ָהùע( OְברËִל־Ôָ ת oל א ùְיַדÊְרo ְ‹מÍאֵ֔ jי ְיה̂וה׃     פו KָאְזנùÊְ םù

.
Samuel→people ויאמר :10
 Sam presents ויאמר :11

ַהֶּמֶלq ִמ‹ıַט  per Yhwh’s 
commnd v9

what the king will take ח ָ̃  ִי
4:
11b-12: your sons
13: your daughters
14-15: your fields
16-17: your 
servants+livestock
×2 ַיְע‡ֹר

18: will cry, Yhwh won’t hear
contrast 7:9b

19a: wayyiqtol: people
19b: ויאמרו people→Samuel
20: 4 tasks of king
21: wayyiqtol 2× Samuel

אֶמר²² ֹ֨ Ìùֵאלַ֙וÍה ֶאל־ְ‹מ   ְיהו�
qֶל pם מ dהùָל Ṡ ùם ְוùִהְמַלְכ ע ùÊְק˚לָ֔  ְ‹מ.

אֶמר ֹ֤ Ìùלַו י ִיְ‡ָראֵ֔ O›ֵאל֙ ֶאל־ַאְנÍמ›ְ  
˚ùִעיֽרùי‹ ְל ׃     פְל֖כÍ א~

22a: ויאמר Yhwh→Samuel
22b: ויאמר Samuel→people

The Samuel Narrative
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Saul Anointed King (1 Sam 9–10)

ùְיִהי¹ 9 תו� ל Êֶן־ְצ֧ר˚ר Êֶן־Êְכ˚ר3 י‹ Êֶן־ֲאִביאֵ֞ Zק ˚ùמ›ְùÍ֠ [ין י‹ ִמÊִùן־ָיִמין [ִמÊִùְנָימִ֗ Z־א 
י Ê֖Áִ˚ר ̂חִיל׃ zי‹ ְיִמינ Zן־אÊֶ ∞יח   Êֶן־ֲאפ1

הְוùלù˚־² ÍÚùָהָי֨ pּמùל ֣ט˚ב ִמ oי ִיְ‡ָרא KנÊְùי‹ ִמ ין א� Kאù֔ט˚ב ְוùר ָוÍ֣חÊָ ֙לÍא›ָ ˚ù֤מ›ְùÍ ן   בֵ֜
È∞ ִמÔָùל־ָהù̂עם׃ ְעָלùה Áָֹב֖   ִמùִ·ְכ֣מù˚ ָוùמַ֔

Setting (1-2)
ויהי :1

 היה :2

י ָ‹֑אÍלַוÄ˙ùַבְ֙דָנ֙ה³ Zי‹ ֲאב   ָהùֲאֹת֔נ˚ת ְלùק1
אֶמר ֹ֨ Ìùַו˚ù֗נÊְ לÍי‹ ֶאל־ָ‹֣א   ִק֜

‹ ֶאת־ָהùֲאֹתֽנֹת õ Êַ q ים ְוù֣קÍם לֵ֔ ùַהÚְùָעִר֔ ד מ] w֙ù ֶאת־ַאח. ְ̇ א ִא   ׃ַקח־נ�
ר⁴ ִיםַוÌַùֲעֹב֧   ùÊְַהר־ֶאְפר3

ר ָ‹ה ַוÌַùֲעֹב֥ ֶרץ־ָ‹ל1 vאùÊְ Íא א ָמצ( ֹ֣  ְוùל
Íַעְב֤רÌַùֶרץ־ַ‹ֲעִלי֙ם ַו vאùִין ְב  ָוùאַ֔
ר י ַוÌַùֲעֹב֥ ֶרץ־ְיִמינ1 vאùÊְ Íא ָמ̂צא ֹ֥   ׃ְוùל

ָּמה ⁵ אÍהֵ֗ ֚Êָ לÍ֥א›ָùף ְוÍֶרץ ֔צ yאùÊְ ר   ְלùַנֲע֥רù˚ ֲאֶ‹ר־ִעּ֖מù˚ָאמ3
Íנùַאג ̂ל Sדùֲאֹת֖נ˚ת ְוùי ִמן־ָהù ל ָאב� kËן־ֶיְחıֶ ָבהÍ›ָ֑נùה ְו g׃ְלכ  

אֶמר⁶ ֹ֣ Ìùַו˚ù֗ל  
ר Ê֣˚א oÊל ֲאֶ‹ר־ְיַד ֥Ôֹ ד ָ֔Êי‹ ִנְכ Zאùָהùאת ְו ֹ֔ Îùיר ַה ZעùÊָ א ִאי‹־ֱאלִֹהי֙ם  ִהÚֵה־נ�
יùָה vָעל Íְכנ kֲאֶ‹ר־ָהל Íנù oÔְרËֶַאת־ Íנù יד לָ֔ ZÁַל֙י ַיÍם א ֲלָכה ·ָ֔ O֙ה נ ָ̇   ׃ָי֑ב˚א ַע

אֶמר⁷ ֹ֨ Ìùַו˚ùַנֲע֗רùל ְלÍ֜א›ָ  
יא ה ֵאין־ְלùָהב1 SרÍ›ְתùÍ Íנùי ל ִמÔֵùלֵ֔ י ַהùֶּלֶ֙ח֙ם ָאז. PÔ ›ִ֒איùיא ָל ZבÚַָמה־ùÍ q֮ה ֵנֵל OÚִהùְו

Íנù ^̇ ה ִא Qים מ zֱאלֹהùי‹ ָה Zאù׃ְל  
ֶסף⁸ ֤Ìֹùל ַוÍֲע֣נ˚ת ֶאת־ָ‹֔אùַ֙ע֙ר ַלÚַùאֶמר ַה ֹ֕ Ìùַו 

Íנù Qיד ל ~Áִהùים ְו י‹ ָהùֱאלֹהִ֔ Zאù֙י ְל ִ̇ ֶסף ְוù̂נַת )Ô ֶקל y› ַבע dי רù א ְבùָיִד֔ g֙ה ִנְמצÚִֵה 
Íנù [ÔְרËַ׃ֶאת־  

ים⁹ ̊֙ ִלùְד֣ר˚‹ ֱאלֹהִ֔ ù˙ֶלְכùÊְ ›ִ֙איùר ָה mה־ָאמ ֽÔֹ ל ים ׀ ùÊְִיְ‡ָראֵ֗ Zָפנùְל 
ה pֹראùה ַעד־ָה Qֵנְלכùְו Íְל֥כ 

י ַלÚָùִבי֙א ַהÌ֔ù˚ם  PÔא Kר ָ̃ ה׃ִי vֹראùים ָה    ְלùָפנ1
אֶמר¹⁰ ֹ֨ Ìùַו˚ùַנֲע֛רùל ְלÍ֧א›ָ  

ָכה rה ׀ ֵנל gְלכ {ùָבְרËְ ֥ט˚ב 
Íְ֙לכ [Ìùים׃ַו י‹ ָהùֱאלֹה= ם א~ Q›יר ֲאֶ‹ר־    ֶאל־ָהùעִ֔

3a: wayyiqtol: donkeys
cf. found (10:16)
3b: ויאמר Kish→Saul

4
neg clauses 3 ;×4 עבר

5a: n-qatal…w-n-qatal
Saul→servant אמר

servant→Saul ויאמר :6

Saul→servant ויאמר :7

servant→Saul ויאמר 8

9 parenthetical

10a ויאמר Saul→servant
10b: wayyiqtol: Saul+servant

1 Samuel 1-16

17 9/12/17



ָּמה ¹¹ יר  ְוùֵהָּ֙מ֙ה ֹעִלי֙םהֵ֗ ה ָהùעִ֔ OַמֲעלùÊְ Íִיםֹיְצ֖א˚ת ְנָע֔ר˚ת ָמְצ֣א ב מ(   ִלùְ‹ֹא֣
Íְמ֣רÄÌùןַו   ָלùהֶ֔

ה vֹראùה ָה dזùÊָ › Kיù׃ֲה  
יָנה¹² ֲענ� ַ̇ ùם ַוù ְרָנה א˚ת� kמÄ˙ùַו 

ם Qעùם ָל˚Ì֛ùַבח ַה י ז� ZÔ יר א ָלùעִ֔ gÊ ֙ם˚Ìùי ַה PÔ  ה ָ֗̇ ר ׀ ע∞ Oַמה wùי pָפנùה ְל OÚִה › oÌ 
  ׃ÊָùÊַ̂מה

י¹³ ֠Ôִ ל ָתùה ֶלùֱאֹכ֗ ה ַהÊָùמָ֜ ְמְצ֣אÍן ֹא֡תùÊְ ˚ùֶטֶר֩ם ַיֲעלֶ֨ ִ̇ ן  OÔ יר Zעùם ָה yכùֹבֲאùÔְ 
ים zֻרא ְ̃ ùַה Íְכ֣לÄן י oַבח ַאֲחֵרי־כ ֔Îֶùַה q O֙א ְיָברÍי־ה =Ô ˚ùÄ֔Êָע֙ם ַעד־ùל ָה mכÄא־י ֹֽ ל

˚ùן ֹאֽתÍְמְצ֥א ִ̇ י־ֹא֥תù˚ ְכùַהÌ֖ù˚ם  =Ô  Íה ֲע֔ל ġ   ׃ְוùַע
¹⁴Íֲע֖לÌַù jירו zעùָה  

ָּמה  ירÊִָאי֙םהֵ֗   ùÊְ֣ת˚q ָהùעִ֔
ה ְ‹מÍֵאל֙  NÚִהùאְו Ôמה׃     סֹיצÊָùֲע֖ל˚ת ַהùם ַלù  ִלùְקָראתָ֔

11aa: w-n-ptcp
11aa: w-n-qatal
11b: ויאמרו 
Saul+servnt→girls

12: wayyiqtol, ותאמרנה
girls “prattle”

14: wayyiqtol: Saul+servant
14ba: n-ptcp
14bb: והנה-n-ptcp

ה ¹⁵ ùיהָו֔ jהו QלÁָר׃ י ֽב˚א־ָ‹֖אÍל ֵלùאֹמֽ Kְפנùד ִל ל ֣י˚ם ֶאחָ֔ rאÍֶזן ְ‹מ    ֶאת־ֹא֣
ùי¹⁶ Zָנִגי֙ד ַעל־ַעּמùְל ˚ù ֤̇ ן ùÍְמַ‹ְח ֶרץ Êְִנָימִ֗ yאùי‹ ֵמ יwù אִ֜ ר ֶאְ‹ַל֩ח ֵאלֶ֨ ת ׀ ָמחָ֡ OעùÔָ 

ָאה SÊ י �Ô יù י ָרִא֙יִת֙י ֶאת־ַעּמִ֔ PÔ ים ż ד ıְִלְ‹ .Ìùי ִמù יע∞ ֶאת־ַעּמ1 ל ְוùה˚‹~  ִיְ‡ָראֵ֔
  ׃ַצֲעָק֖תù˚ ֵא̂לùי

ל ¹⁷ oאÍמ›ְùÍה gה ָרא gיהוùל  ַוÍָעָנ֔ ֶאת־ָ‹֑אùהÍ 
ùי ר ùÊְַעּמ= ה ַיְעֹצ֥ dז  wùי י ֵאלֶ֔ ִ̇ ְר ר ָאמ. y›ִאי֙‹ ֲאùה ָה NÚ׃ִה  

¹⁸› kÁÌִùַער ַו )·ùַה q˚֣תùÊְ ל oאÍל ֶאת־ְ‹מÍֶמ֙ר ָ‹֛אÄÌ֨ùַו 
ה vֹראùית ָה KÊ ה dי  ֵאי־זù א לִ֔ gÚיָדה־ =Á׃ַה  

ַען¹⁹ ֨Ìַùל ַוÍל ֶאת־ָ‹֗א  ַוÄÌ֨ùֶמ֙ר ְ‹מÍאֵ֜
ֶקר ֔Êֹùַב wùי Ż ùי ַהÌ֑ù˚ם  ְוùִ‹ַּלְח ם ִעּמ1 |̇ ה ַוùֲאַכְל ה ְלùָפַנ֙י ַהÊָùמָ֔ Nה  ֲעל י ָהùֹראֶ֔ Zָאֹנכ 

qùיד ̂ל ~Áַא {ùְלָבְבù =Ê ר ל ֲא‹|   ׃ְוùֹכ֛
ם²⁰ dהùָל �ùÊְת־ִל vם א‡ֶ Ḟ ים  ַאל־ ֶ‹ת ַהÌָùמִ֔ ֹ֣  ְוùָלùֲאֹת֞נ˚ת ָהùֹאְב֣ד˚ת ְל�ù ַהÌù˚֙ם ְ‹ל

Íא י ִנְמצ( ZÔ 
wùי ית ָאב= KÊ ל ל ֲהù֣ל˚א ְלùÍ �ùְלùֹכ֖ ת ִיְ‡ָראֵ֔ .Ëל־ֶחְמÔָ ִמ֙יùְלùÍ׃   ס

15: w-n-qatal: Yhwh
16 dialog

17a: w-n-qatal 2×
17b: dialog Yhwh→Samuel

18a: wayyiqtol
18b: ויאמר Saul→Samuel

19: wayyiqtol 
Samuel→Saul ויאמר

ַען²¹ ֨Ìַùל ַוÍאֶמר ָ‹֜א ֹ֗ Ìùַו 
ה ִעָר֔ ְ̂ ù֙י ַהù ִ̇ ל  ùÍִמְ‹ıְַח י ִיְ‡ָראֵ֔ O֙י ִ‹ְבטÚֵַט ַ̃ ùי ָאֹ֙נִכ֙י ִמ P֨ל˚א ֶבן־ְיִמינùֲה 

ה vÎùר ַה QבËָùÔַ יù ָ̇ ֵאלַ֔ ְר .ÊËִ ָּמ֙הù֙ ן  ְוùָל zי ִבְנָימ O֖ח˚ת ִ‹ְבטıְ›ְל־ִמÔ̂ù׃     סִמ

Saul→Samuel ויאמר :21

The Samuel Narrative
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ח²² m̃ Ìִùַו  ˚ùת־ַנֲע֔ר vאùל ְוÍֵאל֙ ֶאת־ָ‹֣אÍמ›ְ oְיִביאùה  ַוùָת )Ô›ְם ִלùן ֵ֨̇ Ìִùא‹ַו ֹ֣ ם ָמק˚֙ם ùÊְר  ָלùה�
ים רÍאִ֔ ְ̃ ùַה 

י‹׃ ים א= ָּמה ùÔְִ‹לֹ‹~ oהùְו  
אֶמר²³ ֹ֤ Ìùחַו ָ֔ÊÏַùֵאל֙ ַלÍמ›ְ  

wùי י ֵאלֶ֔ ִ̇ ְר qù ֲאֶ‹֙ר ָאמ. י ל( ִ̇ bר ָנת ה ֲא‹| ָנ֙ה ֶאת־ַהùָּמָנ֔ ְ̇ 
qùִעּ̂מ Èù Qים ֹאת   ׃‡~

ֶרם²⁴ gÌùָה  ַוùי ÊָÏַùח ֶאת־ַהù֨·˚ק ְוùֶהùָעלֶ֜ ֶ‡ם ַה֠ gÌùלַוÍי ָ‹֗א Oְפנù׀ ִל  
 ַוÄÌ֨ùֶמ֙ר

ר ד ̂‹מÍר־ְל�ù ֵלùאֹמ֖ iּמ˚עùי ַל �Ô ל יwù ֱאֹכ֔ yָפנùָא֙ר ִ‡ים־ְל›ְÚִùה ַה NÚִה 
אִתי ם ׀ ָקר( gעùָה 

אַכל ֹ֧ Ìùא׃ַוÍֽהùם ַה˚Ì֥ùÊַ ל oאÍל ִעם־ְ‹מÍ֛א›ָ   
²⁵Íְר֥דÌֵùיר  ַו zעùה ָה QמÊָùַהùר ֵמ KÊְיַדùג׃ַוÁ̂ùל ַעל־ַהÍִעם־ָ‹֖א   
²⁶Íמ ִ֗Ô›ְÌַùַו 

י   ùÔֲַע֤ל˚ת ַהùַ·ַ֙ח֙רַוùְיהִ֞
א רַוÌִùְקָר֨ ָגùה] ֵלùאֹמ֔ gÁùג [ַהÁָùל֙ ַהÍל ֶאל־ָ‹א NאÍמ›ְ  

Óָù pֲאַ‹ְּלחùה ַוùָמÍ֖ק 
ָקם gÌùלַוÍ֗א›ָ  
Íְצ֧אÌֵùה׃ַוùָצÍֽחùל ַה oאÍמ›ְùÍ אÍם ֥ה eהùֵני›ְ   

ָּמה ²⁷ ל ֽי˚ְרִדי֙םהֵ֗ יר  ùÍְ‹מÍאֵ֞ ה ָהùעִ֔ OְקצùÊִ ר   ֶאל־ָ‹֗אÍלָאמ.
Íנùי oָפנùר ְל ַער ְוùַיֲעֹב֥ 3Úùר ַל  ֱאֹמ֥

ר Ìַùֲעֹב֑ jו 
ים ר ֱאלֹה= kבËְֶאת־ {ùַאְ‹ִמיֲעùם  ְו˚Ì֔ùÔַ ד ֙ה ֲעֹמ֣ ָ̇ ׃     פְוùַא

22a-ba: wayyiqtol 3×: 
Samuel

22bb: verbless

Samuel→cook ויאמר :23

24aa: wayyiqtol 2× cook
24ab: ויאמר cook?→Saul
24b: wayyiqtol: Saul

25: 

26aa1: כ ויהי  setting
26aa2: wayyiqtol Samuel
26ab: dialog: Samuel→Saul
26ba: wayyiqtol Saul
26bb: wayyiqtol: Saul+Sam

27aa: n-ptcp
27ab1: w-n-qatal אמר Sm→Sl
27ab2: wayyiqtol-fulfilment
27b dialog: Samuel→Saul

1 Samuel 1-16
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ח¹10 ַ֨̃ Ìִùֶמן  ַו e·ùַה q kıל ֶאת־ ק ְ‹מÍאֵ֜ ùה ַעל־רù›֖Ä˚  ַוÌִùֹצ֥ rק·ָÌִùַוÍ 
אֶמר ֹ֕ Ìùַו 

יד ה ַעל־ַנֲחָל֖תù˚ ְלùָנג= י־ְמָ‹ֲח�ù ְיהו� =Ô ֗ל˚אù׃ֲה  
ן² ל ùÊְִג֥בÍל Êְִנָימ1 iת ָרח kים ִעם־ְקֻבר י ֲאָנ‹ִ֜ י ùÍָמָצאָת֩ ְ‹ֵנ֨ �ù ַהÌù˚֙ם ֵמùִעָּמùִד֔ ְ̇ ùÊְֶלְכ

wùי ח ְוùָאְמ֣רÍ ֵאלֶ֗  ùÊְֶצְלצ�
י OְברËִֶאת־ w֙ùָאִב֙י › mה ָנט ֵ֨Úִהùְו › ֔ ֵ̃ ָ̇ ְלùַב ְכ ר ָהל. y›ֲאֹתנ˚֙ת ֲאùָה Íִנְמְצ֤א 

ר ג ָלùֶכ֙ם ֵלùאֹמ֔ mָדאùֲאֹת֔נ˚ת ְוùָה 
ùי ה ִלùְבנ= d‡ה ֶאֱע S׃מ  

ים³ ה ֲאָנ‹ִ֔ g›ֹ֙ם ְ‹ל·ָ wùÍְמָצ֤אùÍ ֔ב˚ר ָ̇ ְלָאה ùÍָב֙אָת֙ ַעד־ֵא֣ל˚ן  ם ָוùהָ֗ ָ֜·ùִמ ָ֨̇  ְוùָחַלְפ
א ים ְוùֶאָח֙ד ֹנ‡ֵ֗ ה ְגָדִי֗ g›ֹא ׀ ְ‹ל O‡ד ֹנ ל ֶאחָ֞ rית־א [Ê ים ים ֶאל־ָהùֱאלֹה1  ֹעל~

ִין ֶבל־̂י א נ] o‡ד ֹנ Sֶאחùֶחם ְו ֶ‹֙ת ÔְÔִ֣ר˚ת לֶ֔ ֹ֨  ְוùָ‹ֲא֥לÍ ְלù} ְלùָ‹֑ל˚ם ְוùָנְת֤נÍ ⁴׃  ְ‹ל
Q̇ ִמÌָù̂דùם ֶחם ְוùָלַקְח י־לֶ֔ ֵ̇ ›ְ w֙ù׃ְל  

ם⁵ ָ֜›  ùֹבֲאùיִה֩י ְכùים ִו ż י ְפִלְ‹ Oם ְנִצב Q›ים ֲאֶ‹ר־ ת ָהùֱאלֹהִ֔ ב˚֙א Áְִבע. ָ̇ ן  ֵ֗Ô ַחר א.
יל Zָחלùֹת֙ף ְוùֶבל ְו Nם נ ה ְוùִלùְפֵניùהֶ֞ ùַהÊָùמָ֔ ים מ] Zֶבל ְנִביִאי֙ם ֹיְרד ָ̇֞ ח� יר ùÍָפַגְע  ָהùעִ֗

ים ְתַנÊְא= ָּמה מ= oהùר ְו˚Úִ֔כù׃ְו  
ר⁶ י‹ ַאח] Q̇ ְלùא~ ùם ְוùֶנְהıְַכ יָת ִעּמ( 1Êִהְתַנùה ְו ה ָעֶל֙יw֙ù ֣רÍח∞ ְיהָו֔   ׃ְוùָצְלח�
⁷qù ֶּלה ל( oאùֹא֥ת˚ת ָהùאָנה] ָה ֹ֛ י ְתֹבֶאיָנה [ָתב ~Ô ה  ְוùָהָי֗

qùים ִעּ̂מ י ָהùֱאלֹה1 ~Ô wù א ָיֶד֔ gְמצ ִ̇ ר  y›ֲא w֙ùה ְל N‡׃ֲע  
י⁸ Oח∞ ִזְבח ֖Êְֹזùַהֲע֣ל˚ת ֹע֔ל˚ת ִלùְל wùי ד ֵאלֶ֔ Oה ̂אֹנִכ֙י ֹיר NÚִהùל֒  ְוÁְָלÁִùָפַנ֮י ַהùְל ġ ְוùָיַרְד

ים zָלמ›ְ 
ה v‡ֲע ַ̇ ר  ת ֲא‹| oא �ùי ְל Ż יwù ְוùה˚ַדְע ùי ֵאלֶ֔ Zא˚Êים ˙˚ֵחל֙ ַעד־ Pת ָימ   ׃ִ‹ְבעַ֨

Samuel anoints Saul (10:1-)
1a: wayyiqtol 3× Samuel
1b: ויאמר Samuel→Saul

3 signs:
1. 3 men will meet you (3-4)
2. band of prophets (5)
3. Spirit of Yhwh (6)

Call to action (7) = attack 
Philistine outpost (Saul 
failed; done by Jonathan 
13:3)

Go to Gilgal (8), wait 7 days 
(13:8, 13)

ה⁹ לְוùָהָי֗ ם ְ‹מÍאֵ֔ Zעùֶלֶ֙כ֙ת ֵמùָל ֙̊ ùְכמ›ִ ˚ùַהְפֹנ֤תùÔְ  
qֲהָפÌַùרַו rב ַאח Oים ל  ־֥לù˚ ֱאלֹה1
Íא ֹ֛ ֶּלה Ì֥ùÊַ˚ם ַהùֽהÍא׃     סַוÌָùב oאùֹא֥ת˚ת ָהùל־ָהÔָ 

9aa: כ והיה  setting
9ab: wayyiqtol: Yhwh
9b: wayyiqtol

¹⁰Íא ֹ֤ ָתùהַוÌָùב   ָ‹֙ם ַהÁִùְבעָ֔
˚ùְקָרא֑תùים ִל ֶבל־ְנִבא1 vה ח KÚִהùְו 

ח mְצל ִ̇ ùיםַו   ָעָליù֙ו ֣רÍח∞ ֱאלֹהִ֔
א oÊְתַנÌִùם׃ַוùת˚̂כùÊְ   

י¹¹ ֣מ˚ל ִ‹ְל֔‹˚םַוùְיהִ֗ ְ̇ ̊֙ ֵמùִא ùל־ֽי˚ְדעÔָ  
Íְר֕אÌִùַו 

ים  ה ִעם־ְנִבא1 KÚִהùאְו )Êִנ 
אֶמר ֹ֨ ÌùַוÍהù י‹ ֶאל־ֵרעֵ֗ Zם א   ָהùעָ֜

ים ם ָ‹֖אÍל ÚְùÊִַביא= kגùי‹  ֲה ה ְלùֶבן־ִק֔ g֙ה ָהיÎֶ׃ַמה־  
ַען¹² ֨Ìַùם ַו �·ùי‹ ִמ אֶמר א~ ֹ֖ Ìùַו 

ם pהùי ֲאִבי ZמùÍ 
הַעל־Ôֵ֙ן  gלָהְית   ְלùָמ‹ָ֔

ים ם ָ‹֖אÍל ÚְùÊִַבא= kגù׃ֲה  
ùִהְתַנÊ֔˚ת  ַוùְיַכל¹³֙ א מ] ֹ֖    ַהÊָù̂מה׃ַוÌָùב

Saul in Gibeah (10:10-16)
10aa: wayyiqtol: Saul+
10ab: והנה-verbless
10ba: wayyiqtol Spirit
10bb: wayyiqtol: Saul

11aa: ויהי setting
11ab1: wayyiqtol
11ab2: והנה-ptcp
11b ויאמר each person

12a: ויאמר
12b: על־כן proverb

cf 19:24
13: wayyiqtol 2× Saul

The Samuel Narrative
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ל־ַנֲע֖רù˚ַוÄÌùֶמ֩ר¹⁴ vאùו ְוùי   Ë֨˚ד ָ‹֥אÍל ֵאל�
ם ṗ ן ֲהַלְכ gא 

אֶמר ֹ֕ Ìùַו 
ל ִין ַוÚָù֖ב˚א ֶאל־ְ‹מÍא] ה ִכי־אַ֔ yְראÚִùֲאֹת֔נ˚ת ַוù gֶאת־ה ›֙ ֵ̃   ׃ְלùַב

אֶמר¹⁵ ֹ֖ ÌùלַוÍד ָ‹֑א˚Ë֣  
ל ם ְ‹מÍא] dכùר ָל kי ̂מה־ָאמù א לִ֔ gÚיָדה־ =Á׃ַה  

אֶמר¹⁶ ֹ֤ Ìùַו˚ù֔ד˚Ëל֙ ֶאל־Íא›ָ  
י ִנְמְצ֖אÍ ָהùֲאֹת֑נ˚ת ~Ô Íנù ד ִהÁִי֙ד לָ֔ NÁַה 

ר ַהùְּמלÍָכ֙ה  mבËְֶאת־ùידְו ZÁא־ִה ֹֽ ל׃     פל ר ְ‹מÍא] kר ָאמ d›ֲא ˚ù֔ל 

Saul and his uncle (14-16)
14a ויאמר uncle→Saul

14b ויאמר Saul→uncle

uncle→Saul ויאמר 15

16a ויאמר Saul→uncle
donkeys found (inclusio 9:3)
16b: neg

ק¹⁷ NְצעÌַùה׃ַוıִּ̂מְצùה ַה Qם ֶאל־ְיהו    ְ‹מÍֵאל֙ ֶאת־ָהùעָ֔
אֶמר¹⁸ ֹ֣ Ìùל פַו י ִיְ‡ָראֵ֗ OנÊְ׀ ֶאל־  

ל י ִיְ‡ָראֵ֔ Oר ְיהָו֙ה ֱאלֹה mה־ָאמ ֽÔֹ 
ִים ùÍִמÌַù֙ד ד ִמְצַר֔ .Ìùֶכ֙ם ִמùיל ֶאְת P̂ ִים  ָוùַא ל ִמùִּמְצר( oיִתי ֶאת־ִיְ‡ָרא Kי ֶהֱעל ָאֹנכ�

ם vכùים ֶאְת   ׃Ôָל־ַהùַּמְמָל֔כ˚ת ַהùּלֲֹחצ1
יע∞ ָלùֶכ֮ם¹⁹ Z›˚א מÍם ֲאֶ‹ר־֣ה ם ֶאת־ֱאלֵֹהיùכֶ֗ ẏ ם ַהÌ֜ù˚ם ְמַאְס ֶ֨̇  ְוùַא

˚ù֔ל Íאְמר ֹ֣ ˙ùֶכ֒ם ַוùָצֽרֵֹתיùם ְו yכùל־ָרע˚ֵתיÔָùִמ 
Íנùי rים ָעל Z‡ ָ̇  qֶל dי־מÔִ 

ם vכùַאְלֵפיùְלùÍ ם dכùְבֵטי›ִùה ְל י ְיהָו֔ Oְפנùִל Í֙ב ְ̂ ְתַי ה ה= ָ֗̇   ׃ְוùַע

Samuel summons (17-19)
17: wayyiqtol Samuel
Samuel→Israel ויאמר 18

ב²⁰ OְקרÌַùל  ַו rי ִיְ‡ָרא Oל־ִ‹ְבטÔָ ת oל א ד ְ‹מÍאֵ֔ oָּלכÌִùן׃ַו ֶבט Êְִנָימ= K›   
ב²¹ יùו]  ַוÌַùְקֵר֞ ֶבט Êְִנָיִמ֙ן ְלùִמְ‹ıְֹחתù˚ [ְלùִמְ‹ıְֹחתָ֔ N›ד ֶאת־ oָּלכ ִ̇ ùיַו zַּמְטרùַחת ַה .ı›ְִמ  

י‹  ַוÌִùָּלֵכ֙ד ù ָ‹֣אÍל Êֶן־ִק֔ א ִנְמ̂צאהÍ  ַוùְיַבְק‹� ֹ֥   ׃ְוùל
²²Íֲאל›ְÌִùהַו ùיהָו֔ jÊ ־ע˚֙ד 

י‹ zם א ֹ֣ א ֖ע˚ד ֲהל Sבùסֲה  
אֶמר ֹ֣ Ìùהַו   ְיהָו֔

ים א ֶאל־ַהÔֵùל= QÊא ֶנְחÍה־֥הÚֵ׃ִה  
²³Íֻ֙ר֙צÌָùַו ù ח� ָ̃ Ìִùם  ַו ָ֔·ùִמ Íבה ô ם  ַוÌִùְתַי ם ִמùִ·ְכ֖מù˚ ָוù̂מְעָלùה׃ַוÌִùְגùÊְ È֙Êַ֣ת˚q ָהùע(   ִמÔָùל־ָהùעָ֔
אֶמר²⁴ ֹ֨ Ìùםַו ל ֶאל־Ôָל־ָהùעָ֗   ְ‹מÍאֵ֜

ם ùהùÊְ Íָכל־ָהùע( ין Ôָֹמ֖ Kי א �Ô ה ר Êַ̂חר־ùÊ֣˚ ְיהָו֔ y›ְּרִאיֶת֙ם ֲאùַה 
Íע ם ַוÌָùר�  ַוÄÌùְמ֖רÍ ָכל־ָהùע�

qֶל vּמùי ַה ׃     פְיח~

Chooses Saul (20-24)
20
21a
21b: wayyiqtol 2…neg

22aa: wayyiqtol וי‹אלו
22ab: dialog people→Yhwh
22b: ויאמר Yhwh→people

23: wayyiqtol 4×
23aa: people 2×
23ab-b: Saul 2×

24a: ויאמר Samuel→people
24b: wayyiqtol ויאמרו 
people

ר²⁵ ֵ֨Êְיַדùה  ַו ט ַהùְּמֻלכָ֔ .ı›ְת ִמ ם ֵא֚ ל ֶאל־ָהùעָ֗ ב ְ‹מÍאֵ֜ ֹ֣̇ ֶפר  ַוÌִùְכ ֵ֔ÛùÊַ ח bÚÌַùהַו י ְיהו( Oְפנùִל 
ח י‹ ְלùֵביֽתù˚׃ַוùְיַ‹ּל� ם א~ Qעùל־ָהÔָל ֶאת־ iאÍמ›ְ   

ם־ָ‹֔אÍל ²⁶ qְוùגַ֨ kהָהלùָת   ְלùֵבי֖תÁִ ˚ùְבע(
Íְל֣כÌֵùם׃ַוùÊִ̂לùÊְ ים ע ֱאלֹה1 kִיל ֲאֶ‹ר־ָנג    ִעּ֔מù˚ ַהùחַ֕

ַעל ²⁷ .Ìי ְבִל  ָאְמ֗רùÍÍְבנ�
ה  ַמה־Ìִֹ‹ֵעù֙נÍ֙ ֶז֔

Íהù יאÍ  ַוÌִùְבֻז֕ א־ֵהב~ ֹֽ הְוùל   ֖לù˚ ִמְנח(
י י‹׃     פַוùְיה1  ùÔְַמֲחר=

25: wayyiqtol 4× Samuel

26a: w-n-qatal Saul
26b: wayyiqtol: החיל

27aa: w-n-אמרו
27ab: wayyiqtol, neg
27b: כ ויהי

1 Samuel 1-16
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Saul’s Victories (1 Sam 11)

ַעל¹ ֗Ìַùי  ַו ַחן ָנָח֙‹ ̂הùַעּמ˚ִנ֔ 1Ìùדַו ‹ Áְִלע( Oַעל־ָיב  
Íאְמ֜ר ֹ֨ Ìùַו› י ָיֵבי֙‹ ֶאל־ָנחָ֔ N›ל־ַאְנÔָ  

Óָ vַנַעְבדùית ְו ùנÍ ְבר1 Sָרת־לÔְ׃  
אֶמר² ֹ֣ Ìùיַו ם ָנָח֙‹ ָהùַעּמ˚ִנ֔   ֲאֵליùהֶ֗

ה Qıָה ֶחְרùי ~̇ ין  ְוùַ‡ְמ zין ָימ Oל־עÔָ ם dכùְנ֥ק˚ר ָלùÊִ  ם ת ָלùכֶ֔  ùÊְזÄ֙ת ֶאְכֹר֣
ל   ׃ַעל־Ôָל־ִיְ‡ָרא]

³Íְמ֨רÄÌùי‹ַו י ָיבֵ֗ Oו ִזְקנùי   ֵאלָ֜
ל rל ִיְ‡ָראÍ֣בÁְ ל ים ùÊְֹכ֖ ים  ְוùִנְ‹ְלָח֙ה ַמְלָאכִ֔ ת ָימִ֔ ù֙נÍ֙ ִ‹ְבע. ֶרף ָל  ה�

wùי vֵאל Íאנ Sָיצùְו Íנù Qיע∞ ֹאת ין מ˚‹� Kִאם־אù׃ְו  

Jabesh-Gilead

⁴Íא ֹ֤ ת ָ‹֔אÍל  ַוÌָùב םַוùְיַדÊְ֥רÍ ַהùַּמְלָאִכי֙ם Áְִבע. י ָהùע( OָאְזנùÊְ ים   ַהËְùָבר1
Í֧א‡ְÌִùם  ַוù Qם ֶאת־ק˚ל   ׃ַוÌִùְבÍÔֽ ָכל־ָהùע�

ה ָ‹֗אÍל ⁵ OÚִהùאְו gÊה י ַהÊָùָק֙ר ִמן־ַהùָ‚ֶד֔ Nַאֲחר  
אֶמר ֹ֣ ÌùלַוÍ֔א›ָ  

ÍÔ֑י ִיְב ZÔ ם Qעùַמה־ָּל 
Íרıְ י‹׃ַוùְיסַ֨ י ָיב] K›י ַאְנ oְברËִֶאת־ ˚ù־֔ל  

ח⁶ mְצל ִ̇ ùֶּלהַו rאùים ָה ZָברËְùֶאת־ַה [˚ùְמ֖ע›ָùÔְ] ˚ùְמע›ָùÊְ לÍח∞־ֱאלִֹהי֙ם ַעל־ָ‹֔אÍֽר  
ַחר ~Ìùד׃ַו    ַאùı֖˚ ְמֹאֽ

֩ח⁷ ַ̃ Ìִùר  ַו ֶמד Êָָק֜ חֵ֗ צֶ֨ ְ̇ ùְיַנ jו Íהùח ים ׀ ֵלùאֹמ֒רַוùְיַ‹ּלַ֞ Zַּמְלָאכùד ַה  ùÊְָכל־Áְ֣בÍל ִיְ‡ָרֵאל֮ ùÊְי.
˚ùְבָק֑רùה ִל d‡ה ֵיָע ֥Ôֹ  ל ר ְ‹מÍאֵ֔ י ָ‹אÍל֙ ְוùַאח. Nא ַאֲחר ÍÚù ֹיצֵ֜  ֲאֶ‹֩ר ֵאיֶנ֨

ל ֤ıֹÌִùם  ַו ַחד־ְיהָו֙ה ַעל־ָהùעָ֔ jı Íְצ֖אÌֵùי‹ ֶא̂חד׃ַו    ùÔְא~
⁸oְפְקדÌִù jֶזקו  ùם ùÊְב(

Íְה֤יÌִùים ̂אֶלף׃ַו ה ְ‹לֹ‹~ QדÍי‹ ְיה ֶלף  ְוùא~ ‹ ֵמ֣א˚ת אֶ֔ ֹ֣ י־ִיְ‡ָרֵאל֙ ְ‹ל    ְבנ]
⁹Íְמ֞רÄÌùיםַו ים ַהÊָùאִ֗ Zַּמְלָאכùַל  

ד י‹ Áְִלעָ֔ Oִאי֙‹ ָיבù֙ן ְלÍאְמר ֹֽ ה ת ֤Ôֹ 
ֶמ‹ )·ùם] ַה ה ùÊְֹחם [ùÔְֹח֣ QעÍ› ְ̇ ם  ה־ָלùכ| vְהי ִ̇ ר   ָמח�

Íא ֹ֣ ים  ַוÌָùב ידÍ ַהùַּמְלָאכִ֗ �ÁÌַùי‹  ַו oי ָיב K›ַאְנùְל Í̂מח‡ְÌִù׃ַו  
¹⁰Íְ֙מרÄÌù jי‹ו י ָיבֵ֔ O›ַאְנ  

ם vכùֵעיֵניùÊְ ב˚Ï֖ùָכל־ַהùÔְ Íנù ם ּלָ֔ yֲעִ‡יתùם  ַו pכùא ֲאֵלי Oר ֵנצ Q׃     סָמח

רוח ותצלח  Saul 10:10; 18:10
Samson Judg 14:6,19; 15:14
David 16:13

‹לח…נתח  Judg 19:29; 20:6

אחד כאי‹…יצא  Judg 20:1 
(cf 8, 11), except J-G 21:9

Israel, Judah counted sep.

י↓¹¹ Zְיהùתַו ùָּמֳחָר֗   מ=
ֶ‡ם ֨Ìָùה ָראִ‹י֒םַו g›ָֹע֮ם ְ‹לùל ֶאת־ָהÍ֣א›ָ  
Íא ֹ֤ ֶקר  ַוÌָùב ֔Êֹùֶרת ַה ם ַהÌ֑ù˚םַוÍÔ֥Ìַù ְבùת˚q־ה［ùַּמֲחֶנ֙ה ùÊְַאְ‹ֹמ֣   ֶאת־ַעּ֖מ˚ן ַעד־ֹח֣
י↓ Pְיהùָאִרי֙םַו›ְÚִùַה  

Íצ א ִנְ‹ֲארÍ  ַוÌָùפֻ֔ ֹ֥ ִים ̂יַחד׃ְוùל kם ְ‹נù Q־ב  

Ammonites defeated

The Samuel Narrative

22 9/12/17



אֶמר¹² ֹ֤ Ìùלַו   ָהùָע֙ם ֶאל־ְ‹מÍאֵ֔
ר י ָהùֹאמֵ֔ Zמ 

Íנùי rָעל q ֹ֣  ָ‹֖אÍל ִיְמל
ùם ים ùÍְנִמית] ֥נÍ ָהùֲאָנ‹1   ׃ְ̇

אֶמר¹³ ֹ֣ ÌùלַוÍ֔א›ָ  
ל ה ùÊְִיְ‡ָרא] QעÍ› ְ̇ ה  Sם ָע̂‡ה־ְיהו˚Ì֛ùי ַה ~Ô  ה pÎùם ַה˚Ì֣ùÊַ ›י ת א1 kמÍא־י ֹֽ ׃    סל

אֶמר¹⁴ ֹ֤ Ìùםַו   ְ‹מÍֵאל֙ ֶאל־ָהùעָ֔
ם ַהùְּמלÍ̂כה Q› › KËְנַחùÍ ל )ÁְלÁִùה ַה gֵנְלכùְו Í׃ְל֖כ  

¹⁵Íְל֨כÌֵùלַו ָ֗ÁְלÁִùם ַה    ָכל־ָהùעָ֜
Íְ֩מִלכÌַùלַו ָ֔ÁְלÁִùÊַ י ְיהָו֙ה Nְפנùל ִלÍם ֶאת־ָ‹֜א ָ֨›  
ÍחÊְְזÌִùהַו י ְיהו( Oְפנùים ִל ים ְ‹ָלמ1 ם ְזָבח~  ־‹�
ח ד׃   פַוÌִùְ‡מַ֨ ל ַעד־ְמֹאֽ oי ִיְ‡ָרא K›ָכל־ַאְנùל ְוÍם ָ‹֛א S› 

10:27

×4 ָ‹ם ,×2 ַהÁְִלÁָל 14-15

10:1 ;9:16 ָנִגיד
people requested q8:6 ֶמֶל
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Samuel’s Farewell Speech (1 Sam 12)

אֶמר¹ ֹ֤ Ìùלַו   ְ‹מÍֵאל֙ ֶאל־Ôָל־ִיְ‡ָראֵ֔
qֶל vם מ dכùֲעֵלי qי ùי ָוùַאְמל~ zם ל ḋ ל ֲאֶ‹ר־ֲאַמְר ם ְלùֹכ֥ ְלùכֶ֔ י ְבùֹקֽ ִ̇ ְע   ׃ִהÚֵ֙ה ָ‹מ.

ùם² gÚי ִה bָבנùÍ י ִ̇ ְב ַ֔‡ùי ָו ִ̇ ְנ ם ַוùֲאִנ֙י ָזק. q ִלùְפֵניùכֶ֗ O׀ ִמְתַהּל qֶל yּמùה ַה KÚה ִה ָ֞̇  ְוùַע
ה vÎùם ַה˚Ì֥ùי ַעד־ַה bֻערÚְùם ִמ י ִלùְפֵניùכֶ֔ ִ̇ ְכ ם ַוùֲאִנ֙י ִהְתַהּל. pכù ְ̇   ׃ִא

י³ Zֲח֧מ˚ר מùי ַו ִ̇ ְח י ָלַק֜ ֶגד ְמִ‹י֗חù˚  ֶאת־‹˚֩ר ׀ מִ֨ yנùה ְו ֶגד ְיהָו֜ י ֲע֣נÍ ִבù֩י ֶנ֨ Zנùִהְנ 
ים ֶפר ְוùַאְעל~ י ֹכ֔ ִ̇ ְח ˚ִתי ùÍִמÌַùד־ִמ֙י ָלק. ֔̂ י ַר Z֙י ֶאת־מ ִ̇ י ָעַ‹ְ֙ק Pֶאת־מùי ְו ִ̇ ְח  ָלַק֗

ם vכùיב ָל י ùÊ֑˚ ְוùָא‹1 b׃ֵעינ  
⁴Íאְמ֔ר ֹ֣ Ìùַו 

י‹ ְמֽאÍָמה ָ̇ ִמÌַùד־א1 ְח kא־ָלק ֹֽ ùנÍ ְוùל א ַרˆ˚ת( ֹ֣ ùנÍ ְוùל Q̇ א ֲעַ‹ְק ֹ֥   ׃ל
אֶמר⁵ ֹ֨ Ìùםַו   ֲאֵליùהֶ֜

ùי ְמ֑אÍָמה ם ùÊְָיד1 eא ְמָצאת ֹ֧ י ל ZÔ  ה ֔Îֶùם ַה˚Ì֣ùַה ֙̊ ùד ְמִ‹יח Nעùם ְו ה ùÊָכֶ֗ gד ְיהו  ע�
אֶמר ֹ֖ Ìùַו 

ד ׃     פע]

 (12:1-5)

אֶמר⁶ ֹ֥ Ìùםַו ל ֶאל־ָהùע( oאÍמ›ְ  
ֶרץ ם ֵמùא| dכùה ֶאת־ֲאֹבֵתי ר ֶהֱעל� ן ַוùֲא‹� ת־ַאֲהֹר֔ vאùה ְו y›ר ָעָ‡֙ה ֶאת־ֹמ ה ֲא‹� ְיהָו֗

  ׃ִמְצ̂רִים
ה⁷ ת Ôָל־ִצְד֣ק˚ת ְיהָו֔ ה ֵא֚ י ְיהו( Oְפנùם ִל dכù ְ̇ ה ִא Sִאָ·ְפטùְו Í֛ב ְ̂ ְתַי ה ה= ָ֗̇  ְוùַע

ם vכùֶאת־ֲאב˚ֵתיùם ְו dכù ְ̇ ה ִא S‡⁸׃  ֲאֶ‹ר־ָע Íְזֲע֤קÌִùִים ַו ב ִמְצר( א ַיֲעֹק֖ SÊֲאֶ‹ר־ù jÔ 
Íיא Pצ˚Ìùן ַו ת־ַאֲהֹר֗ vאùה ְו y›ה ֶאת־ֹמ ח ְיהָו֜ ה ַוÌִùְ‹לַ֨  ֲאֽב˚ֵתיùֶכ֙ם ֶאל־ְיהָו֔

ה vÎùָּמ֥ק˚ם ַהùÊַ םùÍ֖ב›ִÌֹùִים ַו ֵתיùֶכ֙ם ִמùִּמְצַר֔ ה ⁹׃  ֶאת־ֲאֹבֽ gֶאת־ְיהו Í֖חÔְ›ְÌִù jו 
ים ùÍְבùַי֙ד ִ֗̇ א ָח֜צ˚ר ùÍְבùַיד־ıְִלְ‹ יְסָר֩א ַ‡ר־ְצבָ֨ ד ס= ùם ùÊְי. ר ֹאתָ֡ ֣ÔְֹמÌִùם ַו pהùֱאלֵֹהי

ָּלֲח֖מùÊ̂ Íם =Ìùב ַו ֶלq מ˚אָ֔ y¹⁰׃  מ [Íְמ֣רÄÌùַו] ֶמרÄÌùֶאל־ְיהָו֙ה ַו Íְזֲע֤קÌִùַו 
֑ר˚ת ָ̇ ים ְוùֶאת־ָהùַעְ‹ ד ֶאת־ַהÊְùָעל1 ה ַוÚַùֲעֹב֥ י ָעַזְ֙בנÍ֙ ֶאת־ְיהָו֔ PÔ Íאנ  ָחטָ֔

Óָ vַנַעְבדùְו Íנùי oד ֹאְיב kÌùִמ Íנù iיל ִ̂ ה ַה ָ֗̇   ׃ְוùַע
ם¹¹ ל ֶאְתùכֶ֜ ֵ֨̂ Ìַùל ַו rאÍֶאת־ְ‹מùח ְו Q̇ ן ְוùֶאת־ִיְפ ַעל ְוùֶאת־Êְָד֔ .Êח ְיהָו֙ה ֶאת־ְיֻר mל›ְÌִùַו 

ַטח vÊ Í֖ב›ְ ֵ̇ ùיב ַו ְיֵביùֶכ֙ם ִמÛָùבִ֔ ד ֹאֽ mÌù׃ִמ  

Yhwh’s faithfulness in past

התיצבו ועתה :7

switch 3p→2p

The Samuel Narrative
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ùי¹² אְמרÍ לִ֔ ֹ֣ ˙ùֶכ֒ם ַוùא ֲעֵלי gÊ י־ַעּמ˚֮ן ֶלÊְ qנ] yמ › י־ָנחָ֞ =Ô Íְר֗א ִ̇ ùַו 
Íנùי rָעל q ֹ֣ ֶלq ִיְמל dי־מÔִ א ֹ֕  ל

ם vכùÔְם ַמְל dכùה ֱאלֵֹהי Sיהוù׃ַו  
ם¹³ dכùה ֲעֵלי ן ְיהו� ה ָנת� ֵ֨Úִהùם  ְו ṗ ר ְ‹ֶאְל y›ם ֲא ḋ ר Êְַחְר ֶלq ֲא‹| eּמùה ַה KÚה  ִה ָ֗̇ ְוùַע

qֶל v׃מ  
י¹⁴ Zıֶאת־ Íא ַתְמ֖ר ֹ֥ ם ùÊְֹק֔לù˚ ְוùל ẏ ̊֙ ùÍְ‹ַמְע ùם ֹאת �̇ ה ַוùֲעַבְד יְר֣אÍ ֶאת־ְיהָו֗ =̇  ִאם־

ה Sר ְיהו bם ַאח q ֲעֵליùכֶ֔ ר ָמל. y›ֶּמֶ֙ל� ֲאùַגם־ַהùם ְו ֶ֗̇ ם Áַם־ַא yְהִיתùה  ִו  ְיהו(
ם vכù׃ֱאלֵֹהי  

ה¹⁵ ה ַיד־ְיהו� Fָהְיתùה  ְו י ְיהו( Zıם ֶאת־ dְמִריתùÍ ה א ִתְ‹ְמעùÊְ Í֣֙ק˚ל ְיהָו֔ ֹ֤  ְוùִאם־ל
ם vכùֲאֹבֵתיùַבùÍ ם dכùÊָ׃  

ה¹⁶ d‡ה ֹע ר ְיהָו֔ y›ה ֲא pÎù֖ד˚ל ַהÁָùר ַה SבËָùֶאת־ַה Íְר֔אùÍ Í֣ב ְ̂ ֙ה ִהְתַי ָ̇  Áַם־ַע
ם vכùֵעיֵניùן ֹק֖ל˚ת ¹⁷׃  ְל K̇ ה ְוùִי  ֲהù֤ל˚א ְקִציר־ִחÏִי֙ם ַהÌ֔ù˚ם ֶאְקָר֙א ֶאל־ְיהָו֔

ה ִלùְ‹֥א˚ל י ְיהָו֔ OֵעינùÊְ ר ֲעִ‡יֶת֙ם ם ַרÊָ֙ה ֲא‹� י־ָרַעְתùכ� =Ô Íְר֗אùÍ Íְד֣עùÍ  ר  ùÍָמט(
qֶל vם מ dכù׃     סָל

Request for king

התיצבו וגם־עתה :16

א¹⁸ הַוÌִùְקר�   ְ‹מÍֵאל֙ ֶאל־ְיהָו֔
ן �̇ ÌִùאַוÍ֑הùם ַה˚Ì֣ùÊַ ר QָמטùÍ ת ֹ֥ ה ֹקל   ְיהו�

א ל׃ַוÌִùיָר֨ ה ְוùֶאת־ְ‹מÍא] Qד ֶאת־ְיהו ם ְמֹא֛ Sעùָכל־ָה   
¹⁹Íְמ֨רÄÌùלַו ם ֶאל־ְ‹מÍאֵ֗   ָכל־ָהùעָ֜

Íְפנ mי־ָיס =Ô תÍַאל־ָנ֑מùְו wùי dה ֱאלֹה Sֶאל־ְיהו wùי eַעד־ֲעָבדÊְ ל  ִהְתıַּל�
qֶל vמ Íנù Qל ל ה ִלùְ‹ֹא֥ ׃     סַעל־Ôָל־ַחÄÏֵת֙יùנÍ֙ ָרעָ֔

אֶמר²⁰ ֹ֨ Ìùָע֙םַוùל ֶאל־ָה NאÍמ›ְ  
את ֹ֑ Îùה ַה Qָרעùל־ָהÔָ ת Kם א ם ֲעִ‡יתֶ֔ ẏ אÍ  ַא יָר֔ ִ̇  ַאל־

ם vכùָכל־ְלַבְבùÊְ ה Qם ֶאת־ְיהו |̇ ה  ַוùֲעַבְד י ְיהָו֔ Oַאֲחרùֵמ Í֙רÍ֙ס ָ̇ q ַאל־   ׃אַ֗
ָּמה²¹ הÍ ה] ילÔִ Íי־ֹת֥ 1̂ א ַי ֹ֥ ילÍ ְוùל א־י˚ע� ֹֽ ר ל הÍ ֲא‹� ֹ֗̇ ùי ַה Oי ׀ ַאֲחר ZÔ ÍרÍ֑ס ָ̇ א  ֹ֖ ׃ְוùל
ה ַלùֲע֥‡˚ת²² יל ְיהָו֔ Zי ה˚א ֚Ôִ  ֑ד˚לÁָùַה ˚ùר ְ‹֣מÍֲע֖בÊַ ˚ùְיהָו֙ה ֶאת־ַעּ֔מ › ֤Ïֹא־ִי ֹֽ י ל ֠Ôִ

ם ֖לù˚ ְלù̂עם eכù׃ֶאְת  
י²³ Zה˚ֵריתùם ְו pכùַעְדÊַ ל Oּלıִַהְתùל ְל ה ֵמùֲחֹד֖ ùיהָו֔ jא ל ֹ֣ יָלה ִּלù֙י ֵמùֲחט Pי ָחל ם ָאֹנכִ֗ .Á 

ה ְוùַהùְיָ‹̂רה Qב˚Ïùַה qֶר ם ùÊְד|   ׃ֶאְתùכֶ֔
ת²⁴ Kא Íי ְר֔א ZÔ  ם pכùָכל־ְלַבְבùÊְ ת dֱאמùÊֶ ˚ùם ֹא֛ת |̇ ה ַוùֲעַבְד q ׀ ְי֣ראÍ ֶאת־ְיהָו֗  א.

ם vכùל ִעָּמ 1Ë׃ֲאֶ‹ר־ִהְג  
²⁵ÍֽפÛָ ִ̇ ם  dכùÔְם־ַמְל jÁ ם |̇ עÁַ  Íם־ַא rר ָ̇ ע∞  oִאם־ָהרù׃     פְו
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Saul’s Unlawful Sacrifice (1 Sam 13)

ים ¹ י ָ‹ִנ֔ Ȯ ›ְùÍ  ˚ùָמְל֑כùÊְ לÍה ָ‹֣א Qן־ָ‹נÊֶq bל׃ָמל    ַעל־ִיְ‡ָרא]
ַ֒וÌִùְבַחר² ֶ‹ת ֲאָלִפי֮ם ִמÌִùְ‡ָרֵאל ֹ֣  ־֨לù˚ ָ‹֜אÍל ְ‹ל

Íְה֨יÌִùלַו ית־אֵ֔ [Ê ר ִים ùÊְִמְכָמ‡֙ ùÍְבùה. ַ֗ıל ַאְלÍִעם־ָ‹֜א   
ֶלף  יןָהיÍְ֙וùאֶ֗ zְנָימÊִ ת bִגְבעùÊְ ן   ִעם־֣י˚ָנתָ֔

ם  ֶתר ָהùעָ֔ yיùחְו bו׃ִ‹ּלùֹאָה̂ליùי‹ ְל    א~
³q .Ìùַבעַו ר ùÊְגֶ֔ y›י֙ם ֲא ִ̇ יב ıְִלְ‹ Pת ְנצ Oן א   י˚ָנתָ֗

Íְמ֖ע›ְÌִù jיםו ż   ıְִלְ‹
עְוùָ‹אÍל֩  ַק֨ רָ̇ ר ùÊְָכל־ָהùָאֶ֙ר֙ץ ֵלùאֹמ֔   ùÊַ·˚פ�

ים   ׃ִיְ‹ְמ֖עÍ ָהùִעְבר=
ל ⁴ רָ‹ְמ֣עÍְוùָכל־ִיְ‡ָראֵ֞   ֵלùאֹמ֗

ים ż ל ıְùÊִַלְ‹ oַגם־ִנְבַא‹ ִיְ‡ָראùים  ְו ִ֔̇ יב ıְִלְ‹ Zל֙ ֶאת־ְנצÍה ָ‹א �Ôִה 
Íֲע֥ק ָ̂ Ìִùל׃ַוÁְ̂לÁִùל ַהÍי ָ‹֖א Kם ַאֲחר    ָהùע�

ים ⁵ ִ֞̇ ֶ‹ת ֲאָלִפי֙םֶנֶאְס֣פùÍÍְפִלְ‹ N›ùֶלף ֶרֶ֙כ֙ב ְו ים א� ל ְ‹לֹ‹ִ֨ ם ִעם־ִיְ‡ָראֵ֗ Oִהָּלחù׀ ְל  
ב ם ָלùֹר֑ QÌùת־ַה jר ַעל־ְ‡פ ם ùÔַ֛ח˚ל ֲא‹| ים ְוùעָ֕  ıָָר‹ִ֔

Íֲ֙עלÌַù jו  Íֲח֣נÌַùית ̂אֶון׃ַו KÊ ת bִקְדמ ‡    ְבùִמְכמָ֔
ל ↓⁶ Nי‹ ִיְ‡ָרא םָראÍְ֙וùאִ֨ ‡ ָהùע( bÁי ִנ ~Ô ˚ùי ַצר־֔ל ZÔ  

Í֣אÊְְתַח =Ìùֽר˚ת׃ַוÊֹùַבùÍ ים ִרח1 ְ̂ ùַבùÍ ים ùֲחָוִחי֙ם ùÍַבÛְùָלעִ֔ jבùÍ ְּמָע֤ר˚תùÊַ ם    ָהùעָ֗
ים ⁷ ד̂עְברÍְ֙וùִעְבִר֗ ד ְוùִגְלע( QÁ ֶרץ ן א| ֔ËְֵרÌַùֶאת־ַה  

ם  Qעùָכל־ָהùל ְו ָ֔ÁְלÁִùַב ÍÚù yל֙ ע˚דÍא›ָùְוÍו׃ָחְר֥דùַאֲח̂רי   

 (13:1-)

היו…ו…ויהיו

ים ְנִציב ִ̇ ıְִלְ‹  10:5

לַוÌ֣ù˚ֶחל [ַוÌִùיֶחל⁸ ר ְ‹מÍאֵ֔ y›ּמ˚ֵע֙ד ֲאùים ַל ת ָימִ֗  ] ׀ ִ‹ְבע.
א S־בÄלùלְו )ÁְלÁִùל ַה oאÍמ›ְ  

ֶפץ SÌùו׃ַוùָע̂ליùם ֵמ Qעùָה   
אֶמר⁹ ֹ֣ ÌùלַוÍ֔א›ָ  

ים zָלמ·ְùַהùה ְו Qֹעלùי ָהù ‹Í ֵאלַ֔ ZÁַה 
ַעל bÌùֹע̂לה׃ַוùָה   

י¹⁰ הַוùְיהִ֗ ̊֙ ְלùַהֲע֣ל˚ת ָהùֹעלָ֔ ùַכּלֹתùÔְ  
ל  oאÍה ְ‹מ KÚִהùאְו )Ê 

א KצÌֵù׃ַו˚ùָבֲרֽכùְל ˚ùְקָרא֖תùל ִלÍ֛א›ָ   
אֶמר¹¹ ֹ֥ Ìùלַו oאÍמ›ְ  

יָת z‡ה ָע yמ 
אֶמר ֹ֣ ÌùלַוÍ֡א›ָ  

ים ד ַהÌָùמִ֔ Oמ˚עù־ָב֙אָת֙ ְלÄ֙ה ל ָ̇ ùי  ְוùַא ם ֵמùָעלַ֗ ץ ָהùעָ֜ י־ָנפַ֨ י־ָרִאיִת֩י כ= =Ô  
ים ִמְכ̂מ‡ ים ֶנֱאָספ~ 1̇ ר ¹²׃  ùÍְפִלְ‹  ָוùֹאמַ֗

יִתי zא ִחּל ֹ֣ ה ל Qי ְיהו KְפנùÍ  ל ָ֔ÁְלÁִù֙י ַהùים ֵאַל Ṗ ה ֵיְר֨דÍ ְפִלְ‹ ָ̇  ַע֠
ה ָהùֹע̂לה dַאֲעלùק ָו ַ֔ıֶאְתַאù׃     ס̂ו

Samuel told Saul to wait 7 
days 10:8

Saul saw 3 things:

The Samuel Narrative

26 9/12/17



אֶמר¹³ ֹ֧ ÌùלַוÍל ֶאל־ָ‹֖א iאÍמ›ְ  
ָ̇ ְל )Ôִנְס 

qù ֔Íָר ִצ y›ֲא w֙ùה ֱאלֶֹה֙י ת ְיהו� ָ̇ ֶאת־ִמְצַו֞ ְר א ָ‹מַ֗ ֹ֣  ל
ל ַעד־ע˚̂לם oֶאל־ִיְ‡ָרא �ù ְ̇ ְמַלְכ jה ֶאת־מ Fין ְיהו ה ֵהכִ֨ ָ֗̇ י ַע ZÔ׃  

�ù לÄ־ָת֑קÍם¹⁴ ְ̇ ה ַמְמַלְכ Q̇  ְוùַע
˚ùָנִגי֙ד ַעל־ַעּ֔מùה ְל ùהÍ ְיהו� ֨Íְֵיַצùַו  ˚ùְלָב֗בùÔִ ›י Zא ˚ùה ֜ל ֩‹ ְיהָו֨ ֵ̃ Êִ 

ר־ִצùÍְ} ְיה̂וה v›ת ֲא Kא ָ̇ ְר א ָ‹מַ֔ ֹ֣ י ל ֚Ôִ׃     פ

‹מרת לא  inclusio

ָקם¹⁵ gÌùל  ַו ַעל ְ‹מÍאֵ֗ 3Ìùןַו zְנָימÊִ ת ל Áְִבע. QÁְלÁִùִמן־ַה  
ד י‹׃ַוÌִùְפֹק֣ ‹ ֵמ֖א˚ת א= K›ùÔְ ˚ùים ִעּ֔מ ZְמְצאÚִùָע֙ם ַהùל ֶאת־ָהÍ֗א›ָ   

ùם ¹⁶ א ִעּמָ֔ gְמצÚִùָע֙ם ַהùָהùְו ˚ù֗נÊְ ן gי˚ָנתùל ְוÍ֞א›ָùיםְו ןֹיְ‹ב1 zְנָימÊִ ַבע yגùÊְ  
ים  1̇    ְבùִמְכ̂מ‡׃ָח֥נùÍÍְפִלְ‹

א¹⁷ יםַוÌֵùצ� z›ה ָרא g›ֹים ְ‹ל 1̇ ה ְפִלְ‹ Kַּמֲחנùית ִמ   ַהùַּמְ‹ח�
ד  Sא‹ ֶאח ֹ֨ הָהùר êעל׃ִיְפנÍ› ֶרץ ה ֶאל־א| Qָעְפר qֶר |Ëֶאל־   

א‹ ֶאָח֙ד ¹⁸ ֹ֤ הְוùָהùר ית ֹח֑ר˚ןִיְפֶנ֔ OÊ qֶר dË  
ד  א‹ ֶאח� ֹ֨ ים ַהùִּמְדÊָ̂רùה׃     סִיְפֶנ֙הְוùָהùר ֹבע1 ְ̂ ùי ַה KÁף ַעל־ ֶרq ַהÁְù֔בÍל ַהÚִùְ‹ק� yË 

אְוùָחָר֙‹ ¹⁹ א ִיָּמצֵ֔ ֹ֣ י־ל =Ô ל rֶרץ ִיְ‡ָרא yל א יםָאְמ֣רÍ [ָאַמר ùÊְֹכ֖ ִ֔̇  ] ְפִלְ‹
ית ֶרב ֥א˚ ֲחנ= dים ח ן ַיֲע֣‡Í ָהùִעְבִר֔ ֚ıֶ׃  

²⁰Íְר֥דÌֵùַ̊֙ו ùֶאת־ֵאתùְו ˚ù ֤̇ י‹ ֶאת־ַמֲחַרְ‹ Zְלט˚‹ אù ים ִל֠ ż ל ַהıְùִלְ‹ oָכל־ִיְ‡ָרא  
ת ַמֲחֵרָ‹ֽתù˚׃ oאùְו ˚ùּ֔מËֶֻאת־ַקְרùְו  

ה²¹ ùָהְיתָ֞ יםו� zּמËְֻר ַ̃ ùַהùְלùÍ ִקְּל֖‹˚ן › ֹ֥ ים ְוùִלùְ‹ל ùֵאתִ֔ gלùֲחֵרֹ‹֙ת ְו jּמùים ַל יָרה פִ֗ Zצıְùַה  
יב ַהËָùְר̂בן׃ 1̂   ùÍְלùַה

ר ֶאת־ָ‹֖אÍלְוùָהָי֙ה²² ם ֲא‹| ד Ôָל־ָהùעָ֔ ֶרב ַוùֲחִני֙ת ùÊְי. א ח� א ִנְמצָ֜ ֹ֨ ֶמת ְוùל   ùÊְ֣י˚ם ִמְלחֶ֔
ן  ְוùֶאת־י˚ָנת(

א Oָּמצ ִ̇ ù׃ַו˚ùֽנÊְ ן Qי˚ָנתùְלùÍ לÍ֔א›ָùְל   
ר ִמְכ̂מ‡׃     סַוÌֵùֵצ֙א²³ bל־ַמֲעב vים א ִ֔̇ ב ıְִלְ‹ .̂  ַמ
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Jonathan Defeats the Philistines (1 Sam 14)

י↓¹ Zְיהùםַו˚Ì֗ùַה  
אֶמר ֹ֨ Ìùוַוùי א ֵכלָ֔ O‡ַ֙ע֙ר ֹנÚַùל֙ ֶאל־ַהÍן־ָ‹אÊֶ ן   י˚ָנת�

ז ֶבר ַהּל( Oעùר ֵמ d›ים ֲא ִ֔̇ ב ıְִלְ‹ .̂ ה ְוùַנְעÊְָר֙ה ֶאל־ַמ  ְלכָ֗
יùו  ידùÍְלùָאב1 =Áא ִה ֹ֥   ׃ל

ר ùÊְִמְג֑ר˚ןי˚ֵ‹֙בְוùָ‹֗אÍל ² y›ִרּ֖מ˚ן ֲאùַחת ָה k̇ ה  ה ַהÁִùְבעָ֔ OְקצùÊִ  
י‹׃ ‹ ֵמ֖א˚ת א= K›ùÔְ ˚ùר ִעּ֔מ y›ָע֙ם ֲאùָהùְו  

א³ O‡֖ל˚ ֹנ›ִùÊְ ה ן ׀ ְיהו� י Ôֹה� ס Êֶן־ֵעלִ֜ י ִאיָכ֣ב˚ד ׀ Êֶן־ıִיְנחָ֨ ה ֶבן־ֲאִח֡טÍב ֲאחִ֡ gÌֲאִחùַו
 ֵא֑פ˚ד

עְוùָהùָע֙ם  א ָיַד֔ ֹ֣ q י˚ָנ̂תן׃ל bי ָהל ~Ô   
ר ⁴ ין ה［ùַּמְעÊְ֗ר˚ת ֲא‹ֶ֨ OבùÍ› Ñ Êִים ִ֔̇ ב ıְִלְ‹ .̂ ùֲעֹב֙ר ַעל־ַמ jֽי˚ָנָת֙ן ל  

ה pÎùֶבר ִמ oעùָהùַלע ֵמ |Ûùן־ַה›ֵùה  ְו ֔Îֶùֵעֶ֙ב֙ר ִמùָהùַלע ֵמ �Ûùן־ַה›ֵ 
Úֶה׃ vד ס Qֶאחùם ָה K›ùץ  ְו ם ̂הùֶאָח֙ד Ê˚צֵ֔ N›ùְו  

ֶגב ֥מÍל Áַ̂בע׃     ס⁵ dÚùד ִמ Sֶאחùָהùְו  ‡ ֖פ˚ן ֣מÍל ִמְכמ( ָ̂ ùק ִמÍד ָמ֥צ ן ָהùֶאח� �·ùַה

 (14:1-5)

1b-c recapitulated in 6a

1d-5 off-line
1d-3 men ידע לא … הגיד לא
4-5 landscape

4b-5 3 pairs

אֶמר⁶ ֹ֨ Ìùוַוùי א ֵכלָ֗ O‡ַער ׀ ֹנ .Úùן ֶאל־ַה   ְיה˚ָנתָ֜
Íנù ה ל( Qה ְיהו י ַיֲע‡| ֶּלה  אÍל3 ים ָהùאֵ֔ Zֲעֵרלù֙ב ָה ַ̂ ה ֶאל־ַמ  ְלָכ֙ה ְוùַנְעÊְָר֗

ב ֥א˚ ִבùְמ̂עט bרùÊְ ∞יע ùיהָו֙ה ַמְע֔צ˚ר ְלùה˚‹~ jין ל Nי א ZÔ׃  
אֶמר⁷ ֹ֤ Ìùוַוùי א ֵכלָ֔ O‡ֹנ ֙̊ ùל  

wù vְלָבבùÔִ {ùי ִעְּמ qù  ִהְנùנ~ ה לָ֔ Oְנט  wù pְלָבבùÊִ ר y›ל־ֲאÔָ ה o‡׃     סֲע

repeats v1
J: Yhwh will act
Armor-bearer: you act

ןַוÄÌ֨ùֶמ֙ר⁸   ְי֣ה˚ָנתָ֔
ם vהùֲאֵלי Íינ ים ְוùִנְגל1 z›ֲאָנùים ֶאל־ָה ְחנÍ ֹעְבר1 kה ֲאנ iÚ׃ִה  

⁹Íנùי ה ֽיÄְמרÍ֙ ֵאלֵ֔ ֤Ôִֹאם־ 
ם pכùֲאֵלי Íנ oיעÁִַעד־ַה Íּמ  ֹד֕

ם vהùה ֲאֵלי dא ַנֲעל ֹ֥ יùנÍ ְוùל ֵ֔̇ ְדנÍ ַתְח   ׃ְוùָעמ.
¹⁰Íְמ֜רÄה י ֨Ôִֹאם־ùְו 

Í֙נùָעֵל֙י Íֲע֤ל 
ùנÍ ָהùֽא˚ת Qֶזה־ּלùְו Íנù rָידùÊְ ה Qם ְיהוù Sי־ְנָתנ =Ô Íינ   ׃ְוùָעלִ֔

¹¹Í֣לÁָÌִùיםַו ż ב ıְִלְ‹ b̂ ם ֶאל־ַמ   ְ‹ֵניùהֶ֔
Íְמ֣רÄÌùיםַו ִ֔̇   ְפִלְ‹

ר ִהְתַחÊְאÍ־̂‹ם ים ֲא‹| ים ִמן־ַהùֹחר1 ה ִעְבִרי֙ם ֽיְֹצאִ֔ NÚ׃ִה  
¹²Íֲ֩ענÌַùו ַוùי א ֵכלָ֗ O‡ֶאת־ֹנùן ׀ ְו gה ֶאת־י˚ָנת בָ֜ ָ̂ י ַהùַּמ  ַוÄÌֽùְמרÍ֙ ַאְנ‹ֵ֨

ר ם Ëָב( dכùיָעה ֶאְת יùנÍ ְוùנ˚ד~   פֲע֣לÍ ֵאלֵ֔
אֶמר ֹ֨ Ìù֙וַוùא ֵכָלי N‡ן ֶאל־ֹנ   י˚ָנתָ֜

ל ד ִיְ‡ָרא] kיùÊְ ה Qם ְיהוù Sי־ְנָתנ =Ô יù ה ַאֲחַר֔ O׃ֲעל  
ַעל¹³ .Ìùוַוùי יùו ַאֲחר( Qא ֵכל K‡ֹנùו ְוùי ן ַעל־ָיָדיù֙ו ְוùַעל־ַרְגלָ֔   י˚ָנתָ֗

Í֙לıְÌִù jו וùי Qא ֵכל K‡ֹנùן ְו י י˚ָנתָ֔ Oְפנùת ִל Kו׃ְממ˚תùַאֲח̂רי   
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י¹⁴ הִ֞ ְ̇ ùיַו י‹ ùÔְַבùֲחצ~ zים א Zֶעְ‡רùÔְ וùי Qא ֵכל K‡ֹנùן ְו ה י˚ָנת� FÔר ִה ה ֲא‹ֶ֨ ה ָהùִראֹ‹ָנ֗ gÔַּמùַה  
ה׃ vֶמד ָ‡ד ה צ| Qַמֲענ  

ִה֩י¹⁵ ְ̇ ùםַו ה ַבùָ‚ֶד֙ה ùÍְבùָכל־ָהùעָ֔ ה ַבùַּמֲחנ�   ֲחָרָד֨
ית  ֙ב ְוùַהùַּמְ‹חִ֔ ָ̂ ָּמהָחְר֖דÍַהùַּמ rם־הÁַ  

ז .Áְר ִ̇ ùים׃ַו ת ֱאלֹה= kËֶחְרùי ְל ה1 ְ̇ ùֶרץ ַו    ָהùאָ֔
¹⁶Íְר֤אÌִùןַו zְנָימÊִ ת bִגְבעùÊְ לÍ֔א›ָùִֹ̂פי֙ם ְל ùַה  

ה ֶהùָה֛מ˚ן ↑ �Úִהùָנ֖מ˚גְו 
qֶל KÌùם׃     פַו ֹֽ  ַוùֲהל

×3 חרד
22 ,21 ,15 :×3 גם־המה

cf. 19b

אֶמר¹⁷ ֹ֣ Ìùַו˚ù ֔̇ ר ִא y›ָע֙ם ֲאùל ָלÍ֗א›ָ  
Íנù q ֵמùִעּמ( י ָהל. א ùÍְר֔אÍ מ1 g־נÍְקדıִ 

Íְפְק֔דÌִù jו 
ה ↑ iÚִהùוְוùא ֵכ̂לי K‡ֹנùן ְו Qין י˚ָנת K׃א  

אֶמר¹⁸ ֹ֤ Ìùהַו ֔Ìֲָאִחù jל֙ לÍא›ָ  
ים zֱאלֹהùיָ‹ה ֲא֣ר˚ן ָה 1Áַה 

ל׃ י ִיְ‡ָרא] KְבנùÍ אÍ֖הùם ַה˚Ì֥ùÊַ ים ה ֲא֧ר˚ן ָהùֱאלֹה� י־ָהָי֞ =Ô  
י¹⁹ יםַוùְיהִ֗ ִ֔̇ ה ְפִלְ‹ OַמֲחנùÊְ ָה֗מ˚ן ֲאֶ‹֙רùֶהùן ְו ר ָ‹אÍל֙ ֶאל־ַהÔֹùהֵ֔ �ÊËִ ד   ע.

qֶל KÌùב     פַו   ָה֖ל˚q ָוùר(
אֶמר ֹ֧ Ìùןַו oהÔֹùל ֶאל־ַהÍ֛א›ָ  

wù vף ָיד   ׃ֱאֹס֥
ק²⁰ OעÎָÌִùַו ˚ù ֔̇ ר ִא y›ָע֙ם ֲאùָכל־ָהùל ְוÍ֗א›ָ Íא ֹ֖ הַוÌָùב   ַעד־ַהùִּמְלָחמ(

ה  ֵ֨Úִהùהְו ד׃ָהְיתָ֜ ה ְמֹאֽ Sד˚לÁְ ה QמÍְמה Íהù ֶרב ִאי֙‹ ùÊְֵרעֵ֔    ח�
ים ²¹ יבָה֤יÍְוùָהùִעְבִר֗ zה ָסב dַּמֲחנù jÊ םù ר ָע֥לÍ ִעּמ� י֙ם ùÔְֶאְת֣מ˚ל ִ‹ְל֔‹˚ם ֲא‹ֶ֨ ִ̇   ַלıְùִלְ‹

ר ִעם־ָ‹֖אÍל ְוùי˚ָנ̂תן׃ ל ֲא‹| ùְהי˚֙ת ִעם־ִיְ‡ָראֵ֔ ָּמה ל=   ְוùַגם־הֵ֗
ים ùÊְַהר־ֶאְפַרִ֙י֙ם ²² PאÊְְתַח ל ַהùּמ= י‹ ִיְ‡ָראֵ֜ ים̂‹ְמ֔עÍְוùֹכל֩ אִ֨ ż סıְ Íִלְ‹ Qי־נ =Ô 

Í֥קÊְְדÌַù jִּמְלָח̂מה׃וùÊַ ם dהùָּמה ַאֲחֵרי iַגם־ה   
לַוÌ֧ù˚ַ‹ע²³ rא ֶאת־ִיְ‡ָראÍ֖הùם ַה˚Ì֥ùÊַ ה   ְיהו�

ה  ùִּמְלָחמָ֔ הְוùהַ֨ Qית ̂אֶון׃ָעְבר KÊֶאת־   
ל ²⁴ Kי‹־ִיְ‡ָרא ‡ְוùא= bÁאִנÍ֑הùם ַה˚Ì֣ùÊַ  

֩ רַוÌֹùֶאל ם ֵלùאֹמ֗   ָ‹֨אÍל ֶאת־ָהùעָ֜
י ְיבַ֔ ֙י ֵמùֹא֣ ִ̇ ְמ ַ̃ ֶרב ְוùִנ ֶחם ַעד־ָהùעֶ֗ אַכל לֶ֜ ֹ֨ ùִאי‹ ֲאֶ‹ר־י  ָא֣רÍר ָה֠

ם kא ָטע ֹֽ ם ̂לֶחם׃     סְוùל Qעùל־ָהÔָ 

shock והנה

והנה
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ֶרץ ²⁵ Qאùָכל־ָהùְוÍא gÊַער )Ìùַב  
י ה׃ַוùְיה~ vד‚ָùי ַה Kנıְַעל־ › bְדב   

א²⁶ ֹ֤ ַערַוÌָùב ֔Ìַùָע֙ם ֶאל־ַהùָה  
› ֶלËְ qב( Oה ה oÚִהùְו 

ùֻב̂עה׃ֵאיןְו·ְùם ֶאת־ַה Qעùא ָה Kי־ָיר =Ô וùי ִ֔ıֶאל־ ֙̊ ùיג ָיד P‚־ַמ  
ן ²⁷ gי˚ָנתùעְו א־ָ‹מַ֗ ֹֽ יע∞ ָאִביù֮ו ֶאת־ָהùָע֒םל ZÊ›ְַהùÊְ  

ח ר ùÊְָי֔דù˚ ַוÌִùְ‹לַ֗ y›֙ה ֲאÏֶַּמùה ַה Nל ֶאת־ְקצ ֥ÊְֹטÌִùַו› ת ַהËְùב( ùÊְ Èùַיְער. Qא˚ת  
ֶ‹ב �Ìùָנה [ַוÄר ָ̇ ùו ַוùי ִ֔ıֶאל־ ֙̊ ùְרָנה ָיד ֹא֖ ָ̇ ùו׃ַוùֵעי̂ני [  

ם ַוÌַùַע֩ן²⁸ ùָהùעָ֜ י‹ מ] אֶמר אִ֨ ֹ֗ Ìùַו 
ר יwù ֶאת־ָהùָע֙ם ֵלùאֹמ֔ Pיע∞ ָאב ִ֨Ê›ְע֩∞ ִהÊֵ›ְַה 
ֶחם ַהÌ֑ù˚ם dאַכל ל ֹ֥ י‹ ֲאֶ‹ר־י  ָא֥רÍר ָהùא�

ַעף QÌù̂עם׃ַוùָה   
ןַוÄÌ֨ùֶמ֙ר²⁹   ֽי˚ָנתָ֔

ֶרץ ùי ֶאת־ָהùא( ר ָאב1 kָעכ 
ה vÎùַה › kבËְ ט bי ְמע ִ̇ ְמ י ָטעַ֔ ZÔ י רÍ ֵעיַנ֔ י־ֹא֣ =Ô ־ָנ֙אÍ׃ְרא  

א³⁰ ר ָמצ( y›ו ֲאùי Qל ֹאְיב kל·ְùם ִמ ל ַהÌù˚֙ם ָהùעָ֔ mל ָאכ י לÍ֩א ָאֹכ֨ ִ֡Ô ף  אַ֗
ים =̇ ה ıְùÊִַלְ‹ QÔה ַמ Sא־ָרְבת ֹֽ ה ל �̇ י ַע ~Ô׃  

³¹ÍÔ֞Ìַùהַוùָנ ֹ֑ ‡ ַאÌָל Qִּמְכמùים ִמ ִ֔̇   Ì֤ùÊַ˚ם ַהùהÍ֙א ıְùÊִַלְ‹
ַעף SÌùד׃ַו ם ְמֹאֽ Qעùָה   

ַעטַוÌַùַע‡ [³² mÌùל] ַו רַוÌִùְק֨חÍ] ָהùָע֙ם ֶאל־ָ‹ָלל [ַהùָ·לָ֔ Qי ָבק KְבנùÍ ר אן ùÍָבק� ֹ֧   צ
Íֲחט›ְÌִùה ַוùְרָצ אַכל־א( ֹ֥ Ìùם׃ַוË̂ùם ַעל־ַה Qעùָה   

³³Íיד PÁÌַùרַו   ְלùָ‹אÍל֙ ֵלùאֹמ֔
ם )Ëùל ַעל־ַה ה ֶלùֱאֹכ֣ Qיהוù jאים ל ם ֹחט~ ה ָהùע� KÚִה 

אֶמר ֹ֣ Ìùַו 
ֶבן Áְד˚̂לה ùי ַהÌ֖ù˚ם א| k־ֵאלÍֹּלÁֽ ם ֶ֔̇   ׃Êְַגְד

אֶמר³⁴ ֹ֣ ÌùלַוÍ֣א›ָ  
ם ם ָלùהֶ֡ ẏ ם ַוùֲאַמְר צÍ ָבùעָ֡ �ı 

ם ֶ֔̇ ם ùÊֶָז֙ה ַוùֲאַכְל �̇ ùהùÍ Íְ‹ַחְט י‹ ְ‡יֵ֗ Zאùְו ˚ùי‹ ‹˚֜ר י‹Í ֵאַלù֩י אִ֨ ZÁַה 
ם )Ëùל ֶאל־ַה ה ֶלùֱאֹכ֣ Qיהוù jל Íא־ֶתֶחְט֥א ֹֽ  ְוùל

Í› ִ֨ÁÌַùְיָלה ַו bּלùַה ˚ùד י‹ ‹˚֧רù˚ ְבùי� Zם א   ־̂‹ם׃ַוÌִùְ‹ֲחטÍ ָכל־ָהùעָ֜
ֶבן³⁵ �Ìùהַו ùיהו( jח∞ ל oÊל ִמְזÍ֛א›ָ  

 ˚ùלֹא֣ת ùיה̂וה׃     פֵהחֵ֔ jח∞ ל oÊְב֥נ˚ת ִמְזùִל 

14:18 ;13:9 הגי‹ו
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אֶמר³⁶ ֹ֣ ÌùלַוÍ֡א›ָ  
ר Nא־ַנְ‹א ֹֽ ֶקר ְוùל ֗Êֹùם ׀ ע∞ד־֣א˚ר ַה yהùָזה ָב ùָנֹב֥ ְיָלה ו� ים ׀ לַ֜ ִ֨̇ ה ַאֲחֵר֩י ְפִלְ‹ gֵנְרד 

י‹  ùÊֶָה֙ם אִ֔
Íאְמ֔ר ֹ֣ Ìùַו 

ה r‡ֲע wùי dֵעינùÊְ ב˚Ï֥ùל־ַהÔָס      
ןַוÄÌ֨ùֶמ֙ר   ַהÔֹùהֵ֔

ים ם ֶאל־ָהùֱאלֹה= ֹ֖ ה ֲהל S׃ִנְקְרב  
ל³⁷ mא›ְÌִùיםַו ùאלֹהִ֔ [Ê ֙לÍא›ָ  

ל rד ִיְ‡ָרא ùם ùÊְי. oנ ְ̇ ים ֲהùִת ִ֔̇ י ְפִלְ‹ Oֵאֵר֙ד ַאֲחרù］ה 
Íהù Qא ָענ ֹ֥    Ì֥ùÊַ˚ם ַהùֽהÍא׃ְוùל

אֶמר³⁸ ֹ֣ ÌùלַוÍ֔א›ָ  
ם ל Ú֣ıִ˚ת ָהùע( ֖Ôֹ ם ֹ֔ ֽ‹Í ֲהל ֣Áֹ 

את ַהÌֽù˚ם ֹ֖ Îùאת ַה SÏַחùה ַה ה ̂הְית�   ׃ùÍְד֣עùÍ Íְר֔אùÊַ Íּמָ֗
י ֣מ˚ת ָי֑מÍת³⁹ ZÔ יù ן Êְנ1 Sי˚ָנתùÊְ ˚֛נù›ְי ִאם־ֶי �Ô ל ה ַהùּמ˚ִ‹֙יע֙∞ ֶאת־ִיְ‡ָראֵ֔ י ַחי־ְיהָו֗ ZÔ 

Íהù oין ֹענ Kאù̂עם׃ְוùל־ָהÔָùִמ   
אֶמר⁴⁰ ֹ֣ Ìùלַו   ֶאל־Ôָל־ִיְ‡ָראֵ֗

ד ֶבר ֶאח( Oעùה ְל dי ִנְהיù ן Êְִנ֔ gי˚ָנתùֲאִנ֙י ְוù jד ו ֶבר ֶאחָ֔ Oעùְל Íְ֙הי =̇ ֙ם  ֶ̇  ַא
Íְמ֤רÄÌùלַוÍָע֙ם ֶאל־ָ‹֔אùָה  

ה יwù ֲע‡] dֵעינùÊְ ב˚Ï֥ù׃     סַה

אֶמר⁴¹ ֹ֣ Ìùלַו oי ִיְ‡ָרא Kה ֱאלֹה   ָ‹֗אÍל ֶאל־ְיהו�
ים zָבה ָתמ gה 

ד ם ַוÌִùָּלכ� Sעùָהùל ְוÍ֖א›ָùן ְו   ׃ָי̂צאÍ י˚ָנת�
אֶמר⁴² ֹ֣ ÌùלַוÍ֔א›ָ  

ùי zנÊְ ן gין י˚ָנת oבùÍ יù ילÊֵ Íיִנ֕ ִ֕ıַה 
ד oָּלכÌִùי˚ָנ̂תן׃ַו   

אֶמר⁴³ ֹ֤ Ìùןַו   ָ‹אÍל֙ ֶאל־֣י˚ָנתָ֔
יָתה z‡ה ָע yי מù יָדה ּל1 ~Áַה 

ן ַוÁֶÌַùד  ַוÄÌùֶמ֩ר־֣לù˚ י˚ָנתָ֗
י ָאֽמÍת ‹ ִהְנùנ~ bבËְ ט kי ְמעù ה ֲאֶ‹ר־ùÊְָיד� �Ïַּמùה ַה י ùÊְִקצֵ֨ ִ̇ ְמ ם ָטעַ֜   ׃ָטֹע֨

אֶמר⁴⁴ ֹ֣ ÌùלַוÍ֔א›ָ  
֖מÍת י˚ָנ̂תן ָ̇ י־֥מ˚ת  =Ô ף zה י˚ס ים ְוùֹכ֣ ה ֱאלֹה1 ה־ַיֲע‡| ֽÔֹ׃  

אֶמר⁴⁵ ֹ֨ ÌùלַוÍם ֶאל־ָ‹֗א   ָהùעָ֜
יָלה ה ַהÄÎù֮ת ùÊְִיְ‡ָרֵאל֒ ָחלִ֗ gד˚לÁְùה ַה ָ‡ה ַהùְי‹Íעָ֨ ר ָע֠ y›֙ת ֲאÍן ׀ ָימ  ה¡ùי˚ָנת�

ה pÎùם ַה˚Ì֣ùה ַה Q‡ים ָע י־ִעם־ֱאלֹה~ =Ô הùְרָצ ̊֙ אַ֔ ù›Äת ר mֲער‚ַùל ִמ ֞ıַֹחי־ְיהָו֙ה ִאם־ִי
ÍËְ֥פÌִùת׃     סַו ן ְוùלÄ־מ] Qם ֶאת־י˚ָנת  ָהùע�

see LXX

ַעל⁴⁶ .Ìùים ַו 1̇ ים ùÍְפִלְ‹ ż י ıְִלְ‹ oַאֲחרùל ֵמÍ֔א›ָ Íם׃ָהְל֥כùְמק˚̂מùִל   
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דְוùָ‹֛אÍל ⁴⁷ kלָלכ rה ַעל־ִיְ‡ָרא QכÍְּמלùַה  
ֶחם gּלÌִùי צ˚ָב֙הַו NַמְלכùְבùÍ ֱא֜ד˚םùֶבùÍ ְבֵני־ַעּ֨מ˚ןùִבùÍ ב ׀ gמ˚אùÊְ וùי ùָכל־ֹאְיבָ֡ �Ê יב ׀ Zָסב  

ים ִ֔̇  ùÍַבıְùִלְ‹
יע∞׃ ה ַיְר‹= dל ֲאֶ‹ר־ִיְפנ   ùÍְבùֹכ֥

ַע‡⁴⁸ .Ìùִיל ַו q חַ֔ bÌùק ַו rל ֶאת־ֲעָמל K̂ Ìַù׃     סַוÍהù ד ֹ‹ס] kÌùל ִמ oֶאת־ִיְ‡ָרא 

י ùÍַמְלÔִי־֑‹Íע∞⁴⁹ ן ְוùִיְ‹ו1 Sל י˚ָנתÍי ָ‹֔א OנÊְ Íְ֙הי =Ìùַו 
ל׃ jה ִמיכ QÚַט ְ̃ ùם ַה K›ùב ְו ם ַהÊְùִכיָר֙ה ֵמַר֔ N› וùי י ְבֹנתָ֔ Ȯ   ְוùֵ‹֙ם ְ‹

ַעץ⁵⁰ ַעם Êַת־ֲאִחימ( ֶ‹ת ָ‹֔אÍל ֲאִחיֹנ֖ O֙ם א›ֵùְו 
ר Ë֥˚ד ָ‹ֽאÍל׃ oן־נÊֶ ר ̊֙ ֲאִביֵנ֔ ùם ַ‡ר־ְצָבא N›ùְו  

ל׃     ס⁵¹ ר Êֶן־ֲאִביא] oי־ַאְבנ ר ֲאב= Kנùל ְוÍי־ָ‹֛א י‹ ֲאב= ְוùק�

י⁵² Pה ְ̇ ùלַוÍי ָ‹֑א Oל ְימ ֖Ôֹ ים ִ֔̇ ה ַעל־ıְִלְ‹ gִּמְלָחָמ֙ה ֲחָזקùַה  
ה ִילְוùָראָ֨ י‹ ÊÁִ˚֙ר ְוùָכל־Êֶן־חַ֔ Pל־אÔָ לÍ֜א›ָ  
ùהÍ ֵא̂ליùו׃     סַוÌַùַאְספ o
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Yahweh Rejects Saul (1 Sam 15)

אֶמר¹ ֹ֤ ÌùלַוÍֵאל֙ ֶאל־ָ‹֔אÍמ›ְ  
ל rַעל־ִיְ‡ָרא ˚ùַעל־ַעּ֖מ qֶל ח ְיהָו֙ה ִלùְמָ‹ֳח�ù ְלùמֶ֔ mי ָ‹לù  ֹאתִ֨

י ְיה̂וה KְברËִ ֖ק˚לùע ְל ה ְ‹מַ֔ ġ     ׃     סְוùַע
ה ְצָב֔א˚ת² gה ָאַמ֙ר ְיהו ֤Ôֹ 

˚ùֲעלֹ֖תùÊַ qֶר ֔ËֶùÊַ ֙̊ ùם ל S‡ל ֲאֶ‹ר־ rִיְ‡ָראùק ְל oה ֲעָמל S‡ת ֲאֶ‹ר־ָע iי א ִ̇ ְד  ıַָק֕
  ׃ִמùִּמְצ̂רִים

ל³ א ַתְחֹמ֖ ֹ֥ ֙ם ֶאת־Ôָל־ֲאֶ‹ר־֔לù˚ ְוùל ֶ̇ ֲחַרְמ jהùק ְו ה ֶאת־ֲעָמלֵ֗ יתָ֜ =Ôִהùְו q ֩ה לֵ֨ ָ̇ ע∞
ל QמÁָùה ִמ ק ִמù֣·˚ר ְוùַעד־‡ֶ֔ ùֹעֵלל֙ ְוùַעד־י˚ֵנ֔ ה מ] י‹ ַעד־ִא·ָ֗ Zאùה ֵמ ָ֞̇ יùו ְוùֵהַמ  ָעל(

׃     סְוùַעד־ֲחֽמ˚ר

 (15)

 ,Êְ 19,20,22,24ק˚ל .8 ‹מע
.14 ק˚ל ,1 ְלק˚ל

Amalek Ex 17:14-16; Dt 
25:17-19

3,8,9,9,15,18,20 :×7 חרם
21 ֶחֶרם
3,9,15 חמל

ע⁴ mְיַ‹ּמùם ַו Ìִùְפְקד ָ‹אÍל֙ ֶאת־ָהùעָ֔ jיםו ù֙ם ÏְùÊַָלאִ֔ ֵ 
י‹ ְיהÍ̂דה׃ ים ֶאת־א~ ֶרת ֲאָלפ1 י ַוùֲע‡| zֶלף ַרְגל dִים א kָמאת  

א⁵ ֹ֥ ק ַוÌָùב rיר ֲעָמל Zל ַעד־עÍֶרב ָ‹֖א QÌùַחל׃ַוÚ̂ùÊַ   
אֶמר⁶ ֹ֣ Ìùיַו יִנ֡ ֵ̃ ùל־ַה vל אÍ֣א›ָ  

יָתה ֶחֶ֙ס֙ד P‡ה ָע ָ֞̇ ִסְפw֙ù ִעּ֔מù˚ ְוùַא י ıֶן־ֹאֽ ˚q ֲעָמֵלִק֗ ֣̇ ùִמ Íְר֜ד Íר  ְלכÍ֩ סֻ֨
ִים ùם ִמùִּמְצר( Qֲעל˚תùÊַ ל י ִיְ‡ָראֵ֔ OנÊְל־Ôִָעם־ 

ַסר SÌùק׃ַו ˚q ֲעָמל] ֥̇ ùי ִמ    ֵקינ1
⁷q kÌùי ִמְצ̂רִים׃ַו Kנıְר ַעל־ d›ר ֲאÍ›֔ �ùֲא˚Ê ֲחִויָל֙הù ק מ] rל ֶאת־ֲעָמלÍ֖א›ָ   
⁸‡ ֛ıְֹתÌִùיַו ק ח( o־ֲעָמלqֶל vג מ kֶאת־ֲאג  

ם  Qעùל־ָהÔֶָאת־ùיםְו    ְלùִפי־̂חֶרב׃ֶהֱחר~
⁹֩ ים ְוùַעל־ַהÔָùִרי֙םַוÌַùְחֹמל Pִּמְ‹נùַהùר ְו ב ַהÄˆù֩ן ְוùַהÊָùָק֨ ג ְוùַעל־ֵמיט. ם ַעל־ֲאגָ֗   ָ‹֨אÍל ְוùָהùעָ֜

 ְוùַעל־Ôָל־ַהÏ֔ù˚ב
ùם א ָא֖בÍ ַהֲחִרימ( ֹ֥  ְוùל

 Èù Sס ֹאת oָנמùה ְו Sה ְנִמְבז ימÍְוùָכל־ַהùְּמָלאכ� ׃     פֶהֱחר=

תחמל לא vs ויחמל  v3
החרימם אבו ולא  vs החרמתם
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ùְיִה֙י¹⁰ jר׃ו ל ֵלùאֹמֽ oאÍה ֶאל־ְ‹מ    Ëְַבר־ְיהָו֔
¹¹qֶל י ֶאת־ָ‹אÍל֙ ְלùמֶ֔ ִ̇ ְכ mי־ִהְמל =Ô י ִ̇ ְמ  ִנחַ֗

ים zא ֵהק ֹ֣ י ל bָברËְֶאת־ùי ְוù ֲחַר֔ jאùי־ָ‹֙ב ֵמ =Ô 
ל ַוÌִùַ֙ח֙ר ק ִלùְ‹מÍאֵ֔ kְזעÌִùּ̂לְיָלה׃ַוùל־ַהÔָ ה Qֶאל־ְיהו   

ם¹² �Ô›ְÌַùֶקרַו ֑ÊֹùÊַ לÍאת ָ‹֖א kְקרùל ִל iאÍמ›ְ  
ד ַ֨ÁÌֻùרַו ל ֵלùאֹמ֗   ִלùְ‹מÍאֵ֜

ֶרד ַהÁִùְלÁ̂ל oÌùר ַו Ìַùֲעֹב֔ j֙ב וÛֹÌִùד ַו ̊֙ ָי֔ ùיב ל ~̂ ה ַמ ֵ֨Úִהù֙ה ְוùְרֶמָ֙לÔַùל ַהÍא־ָ‹֤אÊ̂׃  
א¹³ ֹ֥ ל ֶאל־ָ‹֑אÍלַוÌָùב oאÍמ›ְ  

אֶמר ֹ֧ ÌùלַוÍ֗א›ָ ˚ù֣ל  
ר ְיה̂וה kבËְִתי ֶאת־ ה  ֲהִקיֹמ֖ ùיהָו֔ j֙ה ל ָ̇   ׃Êָ֤רqÍ ַא

אֶמר¹⁴ ֹ֣ Ìùלַו   ְ‹מÍאֵ֔
ע∞ י ֹ‹מ] ר ָאֹנכ1 ר ֲא‹| י ְוù֣ק˚ל ַהÊָùָק֔ ה ùÊְָאְזנ( dÎùאן ַה ֹ֥ ˆùה ֽק˚ל־ַה eמùÍ׃  

אֶמר¹⁵ ֹ֨ ÌùלַוÍ֜א›ָ  
ח∞ ַען ְזֹב֖ kר ְלמ ב ַהÄˆù֙ן ְוùַהÊָùָק֔ mָע֙ם ַעל־ֵמיטùל ָה mר ָחמ י ֱהִבי֗אùÍם ֲא‹ֶ֨ Zֲעָמֵלקùֵמ 

Íְמנ jר ֶהֱחר oת˚Ìùֶאת־ַהùְו wùי pה ֱאלֹה gיהוù׃     סַל

.11,29,29,35 :×4 נחם
cf Jonah 4:1-2 חרה+

Gilgal cf. ch 13.

vs. v11

they…I

אֶמר¹⁶ ֹ֤ ÌùלַוÍֵאל֙ ֶאל־ָ‹֔אÍמ›ְ  
ְיָלה ùי ַהùּל( bה ֵאל ר ְיהו� �ÊËִ ר יָדה ְּל�ù ֵא֩ת ֲא‹ֶ֨ ZÁַאùֶרף ְו  ֶה֚

] ÍְמרÄÌùאֶמרַו ֹ֥ Ìùַו˚ù֖ל [ 
ר [ÊËַ׃     ס

אֶמר¹⁷ ֹ֣ Ìùלַו   ְ‹מÍאֵ֔
ה ָ̇ ל א( oי ִיְ‡ָרא Kא‹ ִ‹ְבט ֹ֛ יwù  ר ֙ה ùÊְֵעיֶנ֔ ָ̇ ן ַא  ֲהù֗ל˚א ִאם־ָקֹט֤

ל ֶלq ַעל־ִיְ‡ָרא] dמùה ְל   ׃ַוÌִùְמָ‹ֲח�ù ְיהו�
אֶמר¹⁸ ֹ֗ Ìùַו qֶר ה ùÊְד( Qְיהו �ùָלֲח›ְÌִùַו 

ùם ֹא̂תùם Qּל˚תÔַ ד kע ˚ù֔ב ġ ק ְוùִנְלַחְמ ה ֶאת־ה［ùַחÏִָאי֙ם ֶאת־ֲעָמלֵ֔ ָ֞̇ q ְוùַהֲחַרְמ O׃ל
י ְיה̂וה¹⁹ KֵעינùÊְ ע bרùַע‡ ָה k̇ ùל ַו ַ֙ע֙ט ֶאל־ַהùָ·לָ֔ ַ̇ ùה ַו ָ̇ ùÊְ֣ק˚ל ְיהו( ְע b־ָ‹מÄָּמה לù Sלù׃ְו

ס
ָ‹ָלל עית  14:32

אֶמר²⁰ ֹ֨ Ìùלַו   ָ‹֜אÍל ֶאל־ְ‹מÍאֵ֗
ה ùִני ְיהו( ֶרq ֲאֶ‹ר־ְ‹ָלח. dËùÊַ q ה ָוùֵאלֵ֕ ֙י ùÊְ֣ק˚ל ְיהָו֔ ִ̇ ר ָ‹ַמְ֙ע  ֲא‹�

י ִ̇ ְמ jק ֶהֱחר oֶאת־ֲעָמלùק ְו ֶלq ֲעָמלֵ֔ yיא ֶאת־ֲאַג֙ג מ   ׃ָוùָאבִ֗
²¹wùי dה ֱאלֹה Sיהוù jח∞ ל ֛Êְֹזùֶרם ִל rחùית ַה Z›ר ֵרא QָבקùÍ אן ֹ֥ ל צ ם ֵמùַהùָ·ל� Fעùח ָה ַ֨̃ Ìִùַו 

  ׃ÁִùÊְַלÁ̂ל
אֶמר²² ֹ֣ Ìùלַו   ְ‹מÍאֵ֗

ה ע∞ ùÊְ֣ק˚ל ְיהו( ים  ùÔְִ‹ֹמ֖ ùיהָו֙ה ùÊְֹע֣ל˚ת ùÍְזָבחִ֔ jֶפץ ל Nחùַה 
ים ֶלב ֵאיל� Kחùיב ֵמ ַבח ֔ט˚ב  ְלùַהְק‹1 yÎùע֙∞ ִמ ה ְ‹ֹמ֨ NÚ׃ִה  

ר²³ ים ַהְפצ� ֶון ùÍְתָרפ1 Sאùִרי  ְו י ַחÏַאת־ֶקֶ֙ס֙ם מֶ֔ PÔ 
qֶל vּמùִמ {ùְמָאְסÌִùה  ַו ר ְיהָו֔ ֙ ֶאת־Ëְב. ָ̇ ַען ָמַאְ֙ס ׃     סַי֗

I…the people

16:1 ;10:19 ;8:7 ;23,26 ×4 מאס
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אֶמר²⁴ ֹ֨ Ìùֵאלַ֙וÍל ֶאל־ְ‹מÍ֤א›ָ  
ם י ָיֵר֙אִת֙י ֶאת־ָהùעָ֔ PÔ wùי pָברËְֶאת־ùה ְו Qי־ְיהו =ıי ֶאת־ ִ̇ ְר kי־ָעב =Ô אִתי  ָחטָ֔

ע ùÊְק˚̂לùם bֶאְ‹מù׃ָו  
ùיה̂וה²⁵ jה ל dֲחו ַ̇ ›ְ vאùי ְוù ùי ְוÍ›֣ùב ִעּמִ֔ zאתÏָא ֶאת־ַח Qא נ S‡ ה ָ֕̇   ׃ְוùַע
אֶמר²⁶ ֹ֤ ÌùלַוÍֵאל֙ ֶאל־ָ‹֔אÍמ›ְ  

qù א ָא֖‹Íב ִעּמ( ֹ֥  ל
ל ֶלq ַעל־ִיְ‡ָרא] dְה֥י˚ת מùה ִמ ה ַוÌִùְמָאְס�ù ְיהָו֔ ר ְיהָו֔ ֙ה ֶאת־Ëְב. ָ̇ י ָמַאְ֙ס PÔ׃ ס  

ב²⁷ ֥ÛֹÌִùֶכת ַו pלùל ָל oאÍק ְ‹מ KֲחזÌַùַו ˚ùְכַנף־ְמִעי֖לùÊִ ע jר ָ̃ Ìִù׃ַו  
אֶמר²⁸ ֹ֤ Ìùלַו   ֵאָליù֙ו ְ‹מÍאֵ֔

Èù ְלùֵרֲעù} ַהÏ֥ù˚ב יwù ַהÌ֑ù˚ם ùÍְנָתָנ֕ dָעלùל ֵמ iת ִיְ‡ָראÍת־ַמְמְל֧כ vה א ע ְיהָו֜  ָקַר֨
Óָ vּמù׃ִמ  

ם²⁹ ם ֖הÍא ְלùִהÚָח] א ָאד� ֹ֥ י ל ZÔ ם rחÚָא ִי ֹ֣ ר ְוùל õ א ְיַ‹ ֹ֥ ל ל ַצח ִיְ‡ָראֵ֔ Oַג֙ם נù׃ְו  
אֶמר³⁰ ֹ֣ Ìùַו 

ùי ל ְוÍ›֣ùב ִעּמִ֔ rֶגד ִיְ‡ָרא yנùי ְוù י־ַעּמ1 ֶגד ִזְקנ] א נ| ùִני נ� KדÊְÔַ ה ָ֗̇ אִתי ַע  ָחטָ֔
wùי vה ֱאלֹה Sיהוù jיִתי ל oֲחו ַ̇ ›ְ   ׃ְוùה=

ָ‹ב³¹ SÌùל ַוÍי ָ‹֑א Oל ַאֲחר oאÍמ›ְ Íח k̇ ›ְÌִùיה̂וה׃     סַוù jל לÍ֖א›ָ 

אֶמר³² ֹ֣ Ìùלַו   ְ‹מÍאֵ֗
ק ֶלq ֲעָמלֵ֔ y֙י ֶאת־ֲאַג֙ג מùֵאַל Í›י PÁַה 

qֶל OÌùתַו ֑Úֹג ַמֲעַד bו ֲאגùי   ֵאלָ֔
אֶמר ֹ֣ Ìùגַו   ֲאגָ֔

ר ַמר־ַהùּ̂מֶות Sן ס o׃     סָאכ
אֶמר³³ ֹ֣ Ìùלַו   ְ‹מÍאֵ֔

wù pים ִאּמ 1›Úָùל ִמ kÔ›ְ ִ̇ Ôֵ  wùן־ ֶ֔Êה ָנִ‹י֙ם ַחְר ר ִ‹Ôְל�  ùÔֲַא‹ֶ֨
ף ֵ֨Û›ְַיùל׃     סַוÁְ̂לÁִùÊַ ה Qי ְיהו Kְפנùג ִל ל ֶאת־ֲאג�  ְ‹מÍא�

³⁴qֶל KÌùל ַוÍ֛א›ָùה  ְוùָת ל ָהùָרמ( oאÍה ְ‹מ Sל׃ָעלÍת ָ‹ֽא kְבעÁִ ˚ùי֖תÊֵֶאל־   
ף³⁵ ל ִלùְר֤א˚ת ֶאת־ָ‹אÍל֙ ַעד־֣י˚ם מ˚֔תù˚ְוùלÄ־ָיסַ֨   ְ‹מÍאֵ֜

ל ֶאל־ָ‹֑אÍל oאÍל ְ‹מ KÊי־ִהְתַא =Ô 
ה  gיהוùםַו ל׃     פִנחָ֔ יq ֶאת־ָ‹֖אÍל ַעל־ִיְ‡ָרא] י־ִהְמל~ =Ô 

1 Samuel 1-16

35 9/12/17



David (1 Sam 16)

אֶמר¹ ֹ֨ Ìùלַו ה ֶאל־ְ‹מÍאֵ֗   ְיהָו֜
ל rַעל־ִיְ‡ָרא q ֹ֖ יùו ִמùְּמל ִ֔̇ י ְמַאְס Zֲאנùל  ַוÍל ֶאל־ָ‹֔א OÊ֙ה ִמְתַא ָ̇  ַעד־ָמַת֙י ַא

י ית־ַהùַּלְחמִ֔ [Ê י ְ‹ָלֲחw֙ù ֶאל־ִי‹. vא q Nלùֶמן ְו ֶ֗› ¢ùא ַקְרְנ   ַמּלֵ֨
qֶל vי מù יùו ל1 יִתי ùÊְָבנ� י־ָרא� =Ô׃  

אֶמר² ֹ֤ Ìùֵאלַ֙וÍמ›ְ  
ùִני ע ָ‹֖אÍל ַוùֲהָרג( kמ›ָùְו q יq ֵאלֵ֔ Oסא  

אֶמר ֹ֣ Ìùהַו   ְיהָו֗
ָ֔̇ ַמְר gאùְו  wù ח ùÊְָיֶד֔ .̃ ִ̇ ת Êָָק֙ר  mֶעְגל 

ה Ê̂אִתי Qיהוù jח∞ ל ֥Êְֹזù׃ִל  
ַבח³ )ÎùÊַ י b›ִיùאָת ְל Sָקרùְו  

wùי vר ֵאל bת ֲאֶ‹ר־ֹאמ Kי אù ġ לִ֔ ה  ùÍָמַ‹ְח ֲע‡ֶ֔ ַ̇ ר־ v›ת ֲא Oא w֙ùיֲע י א˚ד=   ׃ְוù̂אֹנכִ֗
ַע‡⁴ .Ìùה  ַו ר ְיהָו֔ yÊËִ ר y›ת ֲא ל ֵא֚ א ְ‹מÍאֵ֗ ֹ֖ ֶחםַוÌָùב ית ל( OÊ  

Íֶחְר֞דÌֶùַו  ˚ùְקָרא֔תùִעי֙ר ִלùי ָה Nאֶמר ִזְקנ ֹ֖ Ìùַו 
wù vא˚Ê ם ֹ֥   ׃ָ‹ל

אֶמר⁵ ֹ֣ Ìù׀ַו  
ַבח )ÎùÊַ יù 1̇ ם ִא ְתַקùÍ  Í›֔Ëְָבאת| אִתי ה= ָ֔Ê יהָו֙הù jח∞ ל ֤Êְֹזù֗ל˚ם ִל›ָ 

› NËְיַקùו  ַוùי א ֶאת־ִיַ‹֙י ְוùֶאת־Êָָנ֔ SְקרÌִùַבח׃ַוÎ̂ùם ַל dהùָל   

Yhwh sends Samuel (1-5)
ֶאל־ָ‹אÍל התאבל  15:35

י↓⁶ Zְיהùםַוù   ùÊְב˚אָ֔
ְרא bÌùב  ַו אֶמר ֶאת־ֱאִליא( ֹ֕ Ìùַו 

˚ùה ְמִ‹יֽח Qֶגד ְיהו q נ|   ׃א3
אֶמר⁷ ֹ֨ Ìùלַו ה ֶאל־ְ‹מÍאֵ֗   ְיהָו֜

ר א ֲא‹� ֹ֗ י ׀ ל ZÔ  Íהùי ż י ְמַאְס ZÔ ˚ùק˚ָמ֖ת ∞È ùהÍ ְוùֶאל־Áְֹב֥ iט ֶאל־ַמְרא �Ê ַ̇  ַאל־
ה ַלùֵּל̂בב ה ִיְרא| Qיהוùִים  ַו ה ַלùֵעיַנ֔ yָאָד֙ם ִיְראùי ̂ה PÔ  ם   ׃ִיְרֶא֙ה ָהùָאָד֔

א⁸ ב  ַוÌִùְקר� יָנָד֔ Zֲעִבר ִיַ‹֙י ֶאל־ֲאבÌַùלַו rאÍי ְ‹מ Oְפנùִל Íהù o 
אֶמר ֹ֕ Ìùַו 

ר ְיה̂וה kא־ָבח ֹֽ ה ל dזùÊָם־Áַ׃  
ר⁹ KֲעבÌַùה  ַו י ַ‹ּמ( b›אֶמר ִי ֹ֕ Ìùַו 

ר ְיה̂וה k־ָבחÄה ל dזùÊָם־Áַ׃  
ר¹⁰ KֲעבÌַùלַו rאÍי ְ‹מ Oְפנùו ִלùי QנÊָ ת kי ִ‹ְבע   ִי‹3

אֶמר ֹ֤ Ìùיַו   ְ‹מÍֵאל֙ ֶאל־ִי‹ַ֔
ֶּלה ה ùÊָא] Qר ְיהו k־ָבחÄ׃ל  

Jesse’s first 7 sons (6-10)
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אֶמר¹¹ ֹ֨ Ìùל ֶאל־ִיַ‹֮יַו OאÍמ›ְ  
ּמÍ ַהÚְùָעִרי֒ם  ֲהùת.

אֶמר ֹ֗ Ìùַו 
אן ֹ֑ ˆùÊַ ה dה ֹרע KÚִהùן  ְו טָ֔ ָ̃ ùר ַה  ֚ע˚ד ָ‹א.

אֶמר ֹ֨ Ìùל ֶאל־ִיַ‹֙יַו NאÍמ›ְ  
ה ב ַעד־ùÄ֥Ê˚ ֹפֽ י לÄ־ָנֹס֖ ~Ô ÍÚù ה ְוùָקחֶ֔ g׃ִ‹ְלח  

ח¹² mל›ְÌִùְיִביא  ַוùַוÍ֙הù֙ ֵ 
ִאי     פ ִים ְוù֣ט˚ב ֹר֑ bה ֵעינ Kי ִעם־ְיפ  ְוù֣הÍא ַאְדמ˚ִנ֔

אֶמר ֹ֧ Ìùהַו   ְיהו�
ה ֽהÍא י־ז| =Ô Íהù oם ְמָ‹חÍ׃֥ק  

ח¹³ ַ֨̃ Ìִùֶמן  ַו ֶ֗·ùֶרן ַה yל ֶאת־ק ח ְ‹מÍאֵ֜ ֶרב ֶאָחיù֒וַוÌִùְמ‹. yקùÊְ ֮̊ ùֹאת  
ח mְצל ִ̇ ùהַוùְעָל ד ֵמùַהÌ֥ù˚ם ַהù֖הÍא ָוùמ(   ֽרÍח∞־ְיהָו֙ה ֶאל־Ëִָו֔
ָקם gÌùל  ַו ֶלq ְ‹מÍאֵ֔ oÌùה׃     סַוùָר̂מָתùָה 

David (11-13)

ה ¹⁴ ָרהְוù֧רÍח∞ ְיהו� Qל סÍם ָ‹֑א Zעùֵמ ˙ kֲעת ת ְיה̂וה׃ùÍב= Kאùה ֵמ Qח∞־ָרעÍֽר Í  
¹⁵Íְמ֥רÄÌùוַוùי י־ָ‹֖אÍל ֵאל(   ַעְבד]

wù v̇ ה ְמַבִע Qים ָרע א ֽרÍח∞־ֱאלֹה� Fה־נÚֵ׃ִה  
ן Ú֑ÔִùÊַ˚ר¹⁶ OÁע∞ ְמַנ oי‹ ֹיד יwù  ְיַבְק֕‹Í אִ֕ יwù ְלùָפֶנ֔ yֲעָבד Í֙נù֙א ֲאֹדֵנ  יÄַמר־נ�

qù֥ט˚ב ̂לùְו ˚ùָי֖דùÊְ ן KÁִנùה  ְו יwù ֽרÍח∞־ֱאלִֹהי֙ם ָרעָ֔ ùְה֨י˚ת ָעל� =Ê ה ׃     פְוùָהָי֗
אֶמר¹⁷ ֹ֥ Ìùוַוùי   ָ‹֖אÍל ֶאל־ֲעָבד(

ם ֵא̂לùי dֲהִביא˚תùן  ַו ֵ֔Áַנùיב ְל Zי‹ ֵמיט ùי ִא֚ א לִ֗ g־נÍ׃ְרא  
ים ַוÌַùַע֩ן¹⁸ ד ֵמùַהÚְùָעִר֜ אֶמר ֶאחָ֨ ֹ֗ Ìùַו 

ית ַהùַּלְחִמ֒י OÊ ִיַ‹֮יùן ְל OÊ יִתי ה ָראִ֜ ֵ֨Úִה 
˚ùה ִעּֽמ Qיהוùַאר  ַו ֹ֑̇ י‹  Zאùר ְו QבËָ ְנ֥ב˚ןùÍ ה י‹ ִמְלָחמ� ִיל ְוùא� Áֵן ְוùִגÊ֨˚ר חַ֜ ע∞ ַנ֠ O׃ֹיד  

ח¹⁹ kל›ְÌִùי ַו ים ֶאל־ִי‹( אֶמר ָ‹֛אÍל ַמְלָאכ1 ֹ֕ Ìùַו 
אן ֹֽ ˆùÊַ ר ד Êְִנù} ֲא‹| ùי ֶאת־Ëָו~ ה ֵאל3 S׃ִ‹ְלח  

ח²⁰ ַ֨̃ Ìִùדַו ים ֶאח( 1Îי ִע ִין ùÍְגד~ אד ַי֔ ֹ֣ י ֲח֥מ˚ר ֶלֶ֙ח֙ם ְוùנ   ִי‹ַ֜
ח ד Êְ֖נù˚ ֶאל־ָ‹ֽאÍל׃ַוÌִùְ‹ל3    ùÊְַיד־Ëָו~

א²¹ ֹ֤ ד ָדִו֙ד ֶאל־ָ‹֔אÍל  ַוÌָùב Ìַùֲעֹמ֖ jו  וùי ד  ַוÌֶùֱאָהב ְלùָפנ( ùֽהÍ ְמֹא֔ Oְיִהיù jים׃ו א ֵכל= K‡ֹנ ˚ù־֖ל  
ח²² רַוÌִùְ‹ל. י ֵלùאֹמ֑ b›ל ֶאל־ִיÍ֔א›ָ  

ן ùÊְֵעי̂ני oָצא ח Sי־מ =Ô  י א ָדִו֙ד ְלùָפַנ֔   ׃ַיֲעָמד־נ�
ה²³ ùְה֤י˚ת ֽרÍח∞־ֱאלִֹהי֙ם ֶאל־ָ‹֔אÍל  ְוùָהָי֗ =Ê ח kָלקùר ְו˚Ú֖Ôִùו�ד ֶאת־ַהËָ ן OÁִנùְו˚ùָי֑דùÊְ  

  ˚ù֣ט˚ב ֔לùל֙ ְוÍא›ָùח ְל mָרוùָרהְו Sסùָר̂עה׃     פְוùח∞ ָהÍו ֥רùי Qָעלùֵמ 

David serves Saul (14-23)

1 Samuel 1-16
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David & Goliath (1 Sam 17)

¹Íַאְס֨פÌַùהַו ֲחֵניùֶה֙ם ַלùִּמְלָחמָ֔ jים ֶאת־מ Ṗ    ְפִלְ‹
Íְס֔פ gאÌֵùהַו ר ִלùיהÍד( y›ה ֲא   ‡ֹֹכ֖

Íֲח֛נÌַù jים׃ו ֶפס Ëַּמ= ה ùÊְא| Qֵבין־ֲעֵזקùÍ ה    Êֵין־‡˚ֹכ֥
י‹־ִיְ‡ָרֵאל֙ ²  ֶנֶאְס֔פÍְוùָ‹֤אÍל ְוùא=

Íֲח֖נÌַù jהו ֶמק ָהùֵאל( OעùÊְ  
Íַעְר֥כÌַùים׃ַו =̇ את ıְִלְ‹ kְקרùה ִל Qִמְלָחמ   

ים ³ ִ֞̇ יםùÍְפִלְ‹ Pל ֹעְמד iִיְ‡ָראùה  ְו ֔Îֶùָה֙ר ִמùים ֶאל־ָה הֹעְמד~ pÎùר ִמ Qהùֶאל־ָה  
ם׃ vהùיֵניÊֵ ְיא bÁùַהùְו

Two camps (1-3)
Philistines (1)

Israelites (2)

Face-off (3)

א⁴ NצÌֵùֶרת׃ַו ‹ ַאּ֖מ˚ת ָוù̂ז K› ˚ùְב֕הÁָ ת �Áùִמ ˚ùת ְ‹֖מ SְליÁָ ים ִ֔̇ י‹־ַהÊֵùַנִ֙י֙ם ִמùַּמֲח֣נ˚ת ıְִלְ‹    א=
⁵˚ù›֔Ä֙ת ַעל־ר›ֶ  ְוù֤כ˚ַבע ְנֹח֨

ת׃ v› ים ְנֹחֽ ים ְ‹ָקל1 ים ֣הÍא ָל֑בùÍ ›Íִמְ‹ַקל֙ ַהùִ·ְר֔י˚ן ֲחֵמֶ‹ת־ֲאָלפ~ ְוùִ‹ְר֥י˚ן ַקְ‡ַק‚1
יùו⁶ ֶ‹ת ַעל־ַרְגל( ת ְנֹח֖ kִמְצחùÍ 

ין Ôְֵת̂פיùו׃ KÊ ת›ֶ   ְוùִכי֥ד˚ן ְנֹח֖
ים⁷ ְרגִ֔ ץ] ֲחִני֗תùÔִ ˚ùְמנ˚֙ר ֹאֽ Oעùָחץ [ְוùְו 

ל pְרזÊַ ים ֶבת ֲחִני֔תù˚ ֵ‹‹־ֵמ֥א˚ת ְ‹ָקל1 yַלהùְו 
ה  QÚ ִ̂ ùא ַה K‡ֹנùְוq Kו׃ֹהלùָפ̂ניùְל 

Goliath’s armor (4-7)
• head: helmet
• body: armor
• shins: greaves
• javelin
• Spear
• spear-head
• armor-bearer

ד⁸ Ìַùֲעֹמ֗ jְקָר֙א  וÌִùלַו ת ִיְ‡ָראֵ֔   ֶאל־ַמַעְרֹכ֣
אֶמר ֹ֣ Ìùםַו   ָלùהֶ֔

ה q ִמְלָחמ( ùָּמה ֵתְצ֖אÍ ַלùֲעֹר֣ Sל 
ים ְלùָ‹֔אÍל Z֙ם ֲעָבד ֶ̇ י  ְוùַא ִ֗̇ י ַהıְùִלְ‹ Z֧ל˚א ָאֹנכùֲה 

ד ֵא̂לùי Kֵירùי‹  ְו ם א1   ׃ÊְרÍ־ָלùכ|
ים⁹ zֲעָבדùם ַל dכùָל Íינ ùִני  ְוùָהי~ ָ֔Ôִהù֙י ְוù ִ̇ ם ִא Nִהָּלחùל ְל  ִאם־יÍכַ֞

Íנùם ֹא̂ת ḋ ים ַוùֲעַבְד ù֙נÍ֙ ַלùֲעָבִד֔ יֶתם ָל Pְהיùו  ִוùי ̊֙ ְוùִהÔִיתִ֔ ùַכל־לÍי ֽא Pִאם־ֲאנù׃ְו  
יַוÄÌ֨ùֶמ֙ר¹⁰ ִ֔̇   ַהıְùִלְ‹

ה pÎùם ַה˚Ì֣ùל ַה oי ֶאת־ַמַעְר֥כ˚ת ִיְ‡ָרא ִ̇ ְפ י ֵחר3  ֲאִנ֗
ה ̂יַחד Qָּלֲחמ י‹  ְוùנ= ùי אִ֔ Z־לÍנ   ׃ְ̇

ע¹¹ mמ›ְÌִùֶּלהַו rאùי ָה 1̇ י ַהıְùִלְ‹ KְברËִל ֶאת־   ָ‹אÍל֙ ְוùָכל־ִיְ‡ָראֵ֔
Í˙ kחÌֵùַו  Íְר֖א =Ìùד׃  פַו  ְמֹאֽ

Goliath’s Challenge (8-11)

י ִ̇ ×23 ַהıְִלְ‹

ים¹² zה ָבנ gֹמנ›ְ ˚ù֖לùי ְו ה ùÍְ‹֣מù˚ ִי‹ַ֔ ית ֶלֶ֙ח֙ם ְיהÍָד֔ KÊùה ִמ ֗Îֶùי ַה י‹ ֶאְפָרתִ֜  ְוùָדִו֩ד Êֶן־אִ֨
ן  oל ָזקÍי ָ‹֔א OימùÊִ ›ִ֙איùָהùאְו SÊים׃    ַבùֲאָנ‹=

¹³Íְל֜כ ֨Ìֵùים  ַו י־ִיַ‹֙י ַהÁְùֹדלִ֔ ֶ‹ת Êְנ] ֹ֤ הָהְל֥כÍ ְ‹ל   ַאֲחֵרי־ָ‹֖אÍל ַלùִּמְלָחמ(
ר  יùו ֲא‹� ֶ‹ת Êָָנ֗ ֹ֣ ם ׀ ְ‹ל O›ùְוÍ֙הָהְלכ   ùÊִַּמְלָחמָ֔

י ַ‹ּ̂מה׃ ב  ְוùַהùְ·ִל‹1 יָנָד֔ Zֲאב Í֙הùִ֙מְ‹ֵנùÍ  ֗כ˚רÊְùב ַה gֱאִליא  
ן¹⁴ ט( ָ̃ ùא ַהÍד ֣ה  ְוùָדו1

ים  י ָ‹ֽאÍל׃     סָהְל֖כùÍÍְ‹לָֹ‹֙ה ַהÁְùֹדלִ֔ Kַאֲחר 

Jesse’s sons (12-14)

The Samuel Narrative
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בְוùָדו�ד ¹⁵ Q›ùָו q Kית־̂לֶחם׃ֹהל [Ê וùי אן ָאב1 ֹ֥ ל ָ‹֑אÍל ִלùְר֛ע˚ת ֶאת־צ    ֵמùע.
¹⁶› kÁÌִùב  ַו rַהֲערùם ְו OÔ›ְי ַה 1̇ ב ַהıְùִלְ‹ ô ים ֽי˚ם׃     פַוÌִùְתַי  ַאְרÊָע~

David (15)
The Philistine (16)

אֶמר¹⁷ ֹ֨ Ìùַו˚ù֗נÊְ ד Zָדוùי ְל   ִי‹ַ֜
ה pÎùֶחם ַה dה ל Sֲעָ‡רùה ַו ֔Îֶùִלי֙א ַה ָ̃ ùת ַה mֵאיפ w֙ùַאֶח֙יùא ְל  ַקח־נ�

wùי vַאחùה ְל dַּמֲחנù］ץ ה Kָהרù׃ְו  
ֶלף¹⁸ יא ְלùַ‡ר־ָהùא( ב1 ָ̇ ֶּלה  ùָחָל֙ב ָהùאֵ֔ vי ה Nֶרת ֲחִרצ ùֵאת ֲע‡ֶ֜  ְו֠

ד ְלùָ‹֔ל˚ם ְפֹק֣ ִ̇  w֙ùֶאת־ַאֶח֙יùְו  
ח ^̃ ִ̇ ùם  QתÊֶָאת־ֲעֻרù׃ְו  

ים¹⁹ =̇ ים ִעם־ıְִלְ‹ ה  ִנְלָחמ1 ֶמק ̂הùֵאל( oעùÊְ ל י‹ ִיְ‡ָראֵ֔ Zָכל־אùֵהָּ֙מ֙ה ְוùל ְוÍ֤א›ָù׃ְו

Jesse to David

ם²⁰ ֵ֨Ô›ְÌַùֶקר  ַו ֗ÊֹùÊַ ד ‹ Ëִָו֜ ֤ÏֹÌִùר  ַו א ֶאת־ַהÄˆù֙ן ַעל־ֹ‹מֵ֔ g‚Ìִùַו  qֶל ֔Ìֵùיַו ùהÍ ִי‹( QÍר ִצ   ùÔֲַא‹|
Ä֙בÌָùָלהַו ָ֔Áַּמְעùַה   

ִיל  הַהÌֹùֵצ֙אְוùַהùחַ֗ ֲעָרכָ֔    ֶאל־ַהùּמ.
Íע oֵהרùִּמְלָח̂מה׃ְוùÊַ   

²¹q ֲעֹר֤ ַ̇ ùאת ַמֲעָר̂כה׃ַו kְקרùה ִל Qים ַמֲעָרכ ִ֔̇  ִיְ‡ָרֵאל֙ ùÍְפִלְ‹
²²›֩ÏֹÌִùים  ַו ר ַהÔֵùלִ֔ Oו ַעל־ַי֙ד ‹˚מùי ים ֵמùָעלָ֗ ד ֶאת־ַהÔֵùלִ֜ ָרץ Ëִָו֨ QÌùהַו   ַהùַּמֲעָרכ(

א ֹ֕ ל  ַוÌָùב kא›ְÌִùֽל˚ם׃ַו›ָùו ְלùי Qֶאחùְל   
רְוù֣הÍא ׀ ²³ OÊםְמַדù   ִעּמָ֗

ִים ↑ י‹ ַהÊֵùַנ֡ Zה א OÚִהùהְו י ְ‹֤מù˚ ִמÁַù֙ת ִמùַּמֲער˚ת [ִמùַּמַעְר֣כ˚ת]ע˚לֶ֞ ִ֨̇   Áְָלָי֩ת ַהıְùִלְ‹
ים ִ֔̇  ıְִלְ‹

ר oÊְיַדùֶּלהַו rאùים ָה ZָברËְùÔַ  
ע bמ›ְÌִùד׃ַו  Ëָו=

י‹²⁴ zאùם ֶאת־ָהù Qְרא˚תùÊִ ל י‹ ִיְ‡ָראֵ֔ Zֹכל֙ אùְו 
Íֻ֙נ֙סÌָùו  ַוùי יְר֖אÍ ִמıָùָנ֔ =Ìùד׃ַו  ְמֹאֽ

cf. v11 (Saul+Israel heard)
David מע›, Israel ראה

cf. v11

אֶמר²⁵ ֹ֣ Ìùלַו י‹ ִיְ‡ָראֵ֗ Z׀ א  
ה pל ֹעל oף ֶאת־ִיְ‡ָרא Kָחרùי ְל �Ô ה ֔Îֶùֹעֶל֙ה ַהùי‹ ̂ה Pאùְּרִאיֶת֙ם ָהùַה 

˚ùן־֔ל ֶ̇ ̊֙ ִי ù˙Êִֶאת־ù֗ד˚ל ְוÁָ ר›ֶ ֶלq ׀ ֹע֣ yּמùַה ÍÚù ÍÚù ַיְעְ‹ר| ֶ֜Ôי‹ ֲאֶ‹ר־ַי ùָהָיה ָהùאִ֨  ו�
ל י ùÊְִיְ‡ָרא] ה ָחְפ‹1 יùו ַיֲע‡| ית ָאבִ֔ OÊ ֵא֙תù׃ְו  

אֶמר²⁶ ֹ֣ Ìùאֹמ֒רַוùֵל ֮̊ ùים ִעּמ Zֹעְמדùים ָה ל־ָהùֲאָנ‹ִ֞ vד א   Ëִָו֗
ל ה ֵמùע. Qıיר ֶחְר ז ְוùֵהס~ י ַהּלָ֔ Ż ר ַיÔֶ֙ה ֶאת־ַהıְùִלְ‹ ה ָלùִאי֙‹ ֲא‹�  ַמה־Ìֵָע‡ֶ֗

ים =Ìים ַח ף ַמַעְר֖כ˚ת ֱאלֹה~ י ֵחֵר֔ ZÔ ה ֔Îֶùָעֵרל֙ ַהù vי ה Ṗ י ַהıְùִלְ‹ י מִ֗ ZÔ  ל r׃ִיְ‡ָרא  
אֶמר²⁷ ֹ֤ Ìùרַו ה ֵלùאֹמ֑ dÎùר ַה SבËָùÔַ ם ̊֙ ָהùעָ֔ ùל  

ÍÚù vÔר ַי י‹ ֲא‹| ה ָלùא1 ה ֵיָע‡ֶ֔ ֣Ôֹ׃  

Saul’s promised reward

David: 2 questions: ִמי ,ַמה

1 Samuel 1-16
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ע²⁸ mמ›ְÌִùים  ַו z›ֲאָנùֶאל־ָה ˚ù֖רÊְַדùÊְ ֔ד˚לÁָùו ַהùי Zַחר ֱאִליָא֙ב ָאח =Ìùדַו ב ùÊְָדִו֜  ־ַא֩ף ֱאִליאָ֨
אֶמר ֹ֣ Ìù׀ַו  

ר ָ֔ÊִּמְדùÊַ ֙הÚֵָ֙הùאן ָה ֹ֤ ˆùט ַה ָ̇ ְמעַ֨ ›ְ י ָנטַ֜ ָ̇  ְוùַעל־מִ֨ ְד ה ָיַר֗ yÎָּמה־ùָל 
wù ע∞ ְלָבבֶ֔ י ֶאת־ְזֹדְנ�ù ְוùֵא֙ת ֹר֣ ִ̇ ְע י ָיד.  ֲאנ�

ָ̇ ה ָי̂רְד Qִּמְלָחמùַען ְר֥א˚ת ַה י ְלמ3 ִ֗Ô׃  
אֶמר²⁹ ֹ֣ Ìùדַו   Ëִָו֔

ר ֽהÍא SבËָ ֖ל˚אùה  ֲה ָ̇ יִתי ע( ה ָע‡1   ׃מ|

Eliab & David (28-29)

ב³⁰ ֤ÛֹÌִùר  ַו ̊֙ ֶאל־֣מÍל ַאחֵ֔ ùֶאְצלù אֶמר מ] ֹ֖ Ìùהַו pÎùר ַה gבËָùÔַ  
ר ָהùִראֽ‹˚ן׃ַוùְיִ‹ב� QבËָùÔַ ר   ùהÍ ָהùָע֙ם Ëָבָ֔

³¹Íְ֙מע·̂Ìְùד  ַו zוËָ ר yÊËִ ר d›ים ֲא דÍ ַהËְùָבִר֔ ~ÁÌַùלַוÍי־ָ‹֖א    ִלùְפנ]
ח ָ̃ Ìִù׃ַוÍהù [

אֶמר³² ֹ֤ ÌùלַוÍִו֙ד ֶאל־ָ‹֔אËָ  
ה vÎùי ַה ~̇ ם ִעם־ַהıְùִלְ‹ bִנְלחùְו q יùו  ַעְב�ùËְ ֵילֵ֔ ם ָעל( Qל ֵלב־ָאד ֥ıֹ׃ַאל־ִי  

אֶמר³³ ֹ֨ Ìùדַו   ָ‹֜אÍל ֶאל־Ëִָו֗
˚ùם ִעּ֑מ oִהָּלחùה ְל ֔Îֶùי ַה Ż א תÍַכל֙ ָלùֶלֶ֙כ֙ת ֶאל־ַהıְùִלְ‹ ֹ֤  ל

ה ִמÚְùֻע̂ריùו Qי‹ ִמְלָחמ ה  ְוù֛הÍא א~ ָ̇ ַער אַ֔ י־נ. =Ô׃     ס
אֶמר³⁴ ֹ֤ ÌùלַוÍִו֙ד ֶאל־ָ‹֔אËָ  

אן ֹ֑ ˆùÊַ וùי ה ַעְב�ùËְ ְלùָאב1 Fה ָהי   ֹרעֶ֨
ֶדר ה ֵמùָהùע] d‡ א S‡ָנùב ְו˚Ë֔ùֶאת־ַהùֲאִר֙י ְוùא ̂ה   ׃ùÍב�

³⁵˚ùְזָק֔נùÊִ ֙י ִ̇ ùי ְוùֶהֱחַזְ֙ק ָקם ָעלַ֔ gÌùו  ַוùי zıùי ִמ ִ̇ ְל .̂ יùו ְוùִה יùו ְוùִהÔִת1 אִתי ַאֲחר� Fָיצùְו 
יùו =̇ יùו ַוùֲהִמי   ׃ְוùִהÔִת1

ד³⁶ ל ַהÎֶù֙ה ùÔְַאח. Nָערùי ֶה ִ֨̇ ùָהָיה ַהıְùִלְ‹ wù  ו� pËה ַעְב gÔב ִה˚Ë֖ùם־ַהÁַ י ת־ָהùֲאר� vם א �Á
ים =Ìים ַח ת ֱאלֹה~ ף ַמַעְרֹכ֖ י ֵחֵר֔ ZÔ  ם ׃    סֵמùהֶ֔

  Ëִָו֒דַוÄÌùֶמ֮ר³⁷
ה pÎùי ַה 1̇ ד ַהıְùִלְ‹ kÌùִני ִמù ילֵ֔ ִ̂ ב ֣הÍא ַי ֔Ëֹùד ַה .ÌùִמùÍ ֲאִר֙יùד ̂ה mÌùִני ִמù לַ֜ ִ̂ ר ִה ה ֲא‹ֶ֨ ְיהָו֗

 ס
אֶמר ֹ֨ Ìùִו֙דַוËָל ֶאל־Í֤א›ָ  

qùה ִעּ̂מ ה ִיְהי| Qיהוù jו q ׃לֵ֔

Dialog: David–Saul (32-37)

³⁸› ֵ֨ÊְלÌַùו ַוùי ֔Ëִָו֙ד ַמËָל ֶאת־Íן ָ‹֤א ֶ‹ת ַעל־רù›֑Ä˚ ְוùָנת3 ‹ ֥ק˚ַבע ְנֹח֖ KÊְלÌַùְרֽי˚ן׃ַו›ִ ˚ùֹא֖ת  
ר³⁹ ֣ÁְֹחÌַùו  ַוùי ֜Ëַָמùל ְל ְרùÊ˚ ֵמùעַ֨ ד ֶאת־ַח֠ ZוËָ ֶאל ֣Ìֹùי ַו ZÔ ֶלֶכ֮תù֒ה ָלÛָא־ִנ ֹֽ  ל

אֶמר ֹ֨ ÌùלַוÍד ֶאל־ָ‹֗א   Ëִָו֜
יִתי zÛא ִנ ֹ֣ י ל ZÔ ֶּלה oאùÊָ ֶכת ל ָלùל| א אÍכ3 ֹ֥  ל

ד ֵמùָע̂ליùו׃ַוùְיִסר ùם Ëָו1 K  
ח⁴⁰ ַ֨̃ Ìִùַו  ˚ùָי֗דùÊְ ˚ùְבַחר ַמְק֜לÌִùַחלַו ַ֡Úùים ׀ ִמן־ַה Zי־ֲאָבנ ה ַחֻּלק] g·ֲחִמ ˚ù־֣ל 

ֶ‡ם gÌùַו˚ùָי֑דùְב ˚ùַקְּל֣עùט ְוÍְל֖קÌַùַבùÍ ˚ùים ֲאֶ‹ר־֛ל י ָהùֹרע� ָתùם ùÊְִכלִ֨   ֹא֠
› bÁÌִùי׃ַו =̇    ֶאל־ַהıְùִלְ‹

David arms for battle (38-40
a. Saul’s armor (38-39)

David’s weapons (40)
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דַוÌֵùֶ֙ל�⁴¹ zוËָב ֶאל־ oָקרùְו q Kי ֹהל ִ֔̇   ַהıְùִלְ‹
ה ְלùָפ̂ניùו׃ QÚ ִ̂ ùא ַה K‡י‹ ֹנ   ְוùָהùא�

ט⁴² �ÊÌַùי  ַו �̇ ה ַהıְùִלְ‹ ד  ַוÌִùְרא| ùהÍַוÌִùְבז ֶאת־Ëָו1 r 
ה׃ vה ַמְרא Kי ִעם־ְיפ ַער ְוùַאְדֹמנ1 ה ַנ֔ gי־ָהי =Ô  

אֶמר⁴³ ֹ֤ Ìùדַו ֙י ֶאל־Ëִָו֔ ִ̇   ַהıְùִלְ‹
ùי ùÊַַּמְק֑ל˚ת bה ̂בא־ֵאל Ṡ י־ַא =Ô ִכי ֶלב ָאֹנ֔ yכùֲה 

ל ד ùÊֵאלֹ̂היùו׃ַוùְיַקּל� י ֶאת־Ëָו1 �̇    ַהıְùִלְ‹
אֶמר⁴⁴ ֹ֥ Ìùדַו zוËָי ֶאל־ 1̇   ַהıְùִלְ‹

ה vד‚ָùת ַה kֶבֱהמùְלùÍ ִים bמ·ָù֥ע˚ף ַהùְל �ùְר g‡Êְָנ֙ה ֶאת־ ְ̇ ùי  ְוùֶא ה ֵאלַ֔ g׃     סְלכ
אֶמר⁴⁵ ֹ֤ Ìùיַו ִ֔̇   Ëִָו֙ד ֶאל־ַהıְùִלְ‹

ית ùÍְבùִכי֑ד˚ן ZֲחנùַבùÍ ֶרב dחùÊְ יù א ֵאלַ֔ gÊ ֙ה ָ̇  ַא
ר ל ֲא‹| oי ַמַעְר֥כ˚ת ִיְ‡ָרא iה ְצָב֔א˚ת ֱאלֹה g֙ם ְיהו›ֵùÊְ wùי י ̂בא־ֵאלֶ֗ Zָאֹנכùְו 

ָ̇ ְפ j׃ֵחר  
⁴⁶wùי י ֶאת־ֽרw֙ù›ְÄ ֵמùָעלֶ֔ Pֲהִסֹרתùַו  wù ùי  ְוùִהÔִיתִ֗ ה ùÊְָיִד֜ ה ְיַסÁְֶרw֩ù ְיהָו֨ ֡Îֶùם ַה˚Ì֣ùַה 

ֶרץ ת ָהùא( .ÌַחùְלùÍ ִים bמ·ָù֥ע˚ף ַהùה ְל ֔Îֶùם ַה˚Ì֣ùי֙ם ַה ִ̇ ה ְפִלְ‹ Nֶגר ַמֲחנ yı י ִ֜̇ ַת  ְוùָנ֨
ל ים ְלùִיְ‡ָרא] ‹ ֱאלֹה1 Kי י �Ô ֶרץ ְדעÔָ Í֙ל־ָהùאָ֔   ׃ְוùי]

ה⁴⁷ יע∞ ְיהו( Z›˚ית ְיה ֶרב ùÍַבùֲחנ1 א ùÊְח| ֹ֛ י־ל =Ô ה ֔Îֶùל ַה gה ָ̃ ùל־ַהÔָ Íְ֙דע  ְוùי]
Íנù ם ùÊְָיד] dכùן ֶאְת kָנתùה ְו ùיהָו֙ה ַהùִּמְלָחמָ֔ jי ל PÔ׃

Dialog: Philistine–David

יְוùָהָי֙ה↓⁴⁸ ִ֔̇ ם ַהıְùִלְ‹ gי־ק =Ô  
qֶל KÌùב  ַו bְקרÌִùדַו zוËָ את   ִלùְקר.

ר Oְיַמהùד  ַו ָרץ Ëִָו֔ SÌùי׃ַו =̇ את ַהıְùִלְ‹ kְקרùה ִל Qַּמֲעָרכùַה   
ִלי  ַוÌִùְ‹ַל֩ח⁴⁹ ֶ֗Ôùֶאל־ַה ˚ùד ֶאת־ָי֜ד ח Ëִָו֨ ַ֨̃ Ìִùם ֶאֶ֙ב֙ן  ַו S·ùע ִמ q  ַוùְיַקּלַ֔ kÌùיַו 1̇   ֶאת־ַהıְùִלְ‹

˚ùֶאל־ִמְצ֑ח  
ע mÊְט ִ̇ ùַו  ˚ùִמְצ֔חùÊְ ֶאֶ֙ב֙ןùל ָה ֥ıֹÌִùה׃ַוùו ̂אְרָצùי Qנıַָעל־   

ק⁵⁰ ֶבן  ַוÌֶùֱחַז֨ ַלע ùÍָבùאֶ֔ ỹ ùÊַ ֙י ִ̇ ד ִמן־ַהıְùִלְ‹ PוËָ q kÌùי  ַו 1̇ ùהÍַוùְיִמית ֶאת־ַהıְùִלְ‹ r 
ד ין ùÊְַיד־Ëָו= Kֶרב א dחù׃ְו  

ָרץ⁵¹ gÌùִוד  ַו ֠Ëָ ד י  ַוÌַùֲעֹמ֨ ִ֜̇ ח ֶאל־ַהıְùִלְ‹ .̃ Ìִùַו  ˚ùÊְר Ìִùְ‹ְלפ ֶאת־ַח֠ jוÈ֙ùְעָר ַ̇ ùִמ Èù �  
ְתת ùהÍ  ַוùְיֹמ֣ Èù ֶאת־רÄ֑‹˚ַוÌִùְכָרתֵ֔ QÊ־ 
Íְר֧אÌִùם  ַוù Qר˚ÊÁִ ת Kי־מ =Ô ים �̇ סÍ ַהıְùִלְ‹   ׃ַוÌָùנ£

⁵²Íמ ה  ַוÌָùק� ל ִוùיהÍָד֜ עÍ ַאְנֵ‹֩י ִיְ‡ָראֵ֨   ַוÌָùִר֗
Í֙פËְְרÌִù jי ֶעְק֑ר˚ןו Oד ַ‹ֲער bעùְיא ְו ים ַעד־Ê˚ֲא�ù גַ֔ ִ֔̇   ֶאת־ַהıְùִלְ‹
Í֞לıְÌִù jַעד־ֶעְקֽר˚ן׃וùת ְו bÁַעד־ùִים ְו ֶרq ַ‹ֲעַר֔ yדùÊְ י֙ם ִ̇ י ְפִלְ‹ Nְלל jח   

⁵³Í֙֙ב›ֻÌָùים  ַו ż י ְפִלְ‹ Oק ַאֲחר ֹ֖ ל ִמËְùל י ִיְ‡ָראֵ֔ OנÊְ ÍÛ ֖›ֹÌָùם׃ַו vהùֶאת־ַמֲחֵני   
ח⁵⁴ m̃ Ìִùי  ַו ִ֔̇ א‹ ַהıְùִלְ‹ ֹ֣ ִםַוùְיִבא Ëִָו֙ד ֶאת־ר ùהÍ ְירÍָ‹ל( o 

יùו ↑ QלÔֵֶאת־ùםְו S‡׃     ס˚ùָאֳהֽלùÊְ 
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ד ↓⁵⁵ יֹיֵצ֙אְוùִכùְר֨א˚ת ָ‹֜אÍל ֶאת־Ëִָו֗ ִ֔̇ את ַהıְùִלְ‹    ִלùְקר.
ר אָאמַ֗ בָ֔ ָ̂ ùר ַה   ֶאל־ַאְבֵנ֙ר ‡.

ר rַער ַאְבנ bÚùה ַה  Êֶן־ִמי־ז|
אֶמר ֹ֣ Ìùרַו   ַאְבֵנ֔

י ִ̇ ֶלq ִאם־ָי̂דְע dּמùַה �ù›ְי־ַנְפ   ׃ח]
אֶמר⁵⁶ ֹ֖ Ìùַוqֶל pּמùַה  

ה ָהù̂עֶלם dן־ִמי־זÊֶ ה ָ֔̇ ל ַא ׃     סְ‹א.

Epilogue
1. Before battle

י↓⁵⁷ ִ֔̇ ùַהÔ˚֙ת ֶאת־ַהıְùִלְ‹ ד מ]  ùÍְכÍ›֣ùב Ëִָו֗
ח m̃ Ìִùר  ַו ̊֙ ַאְבֵנ֔ ùְיִבא ֹאתùלַוÍי ָ‹֑א Oְפנùִל Íהù o 
י ùÊְָיֽדù˚׃↑ 1̇ א‹ ַהıְùִלְ‹ ֹ֥   ְוùר

אֶמר⁵⁸ ֹ֤ ÌùלַוÍ֙ו ָ‹֔אùֵאָלי  
ַער )Úùה ַה Q̇ י ַא  Êֶן־מ~

אֶמר ֹ֣ Ìùדַו   Ëִָו֔
י ית ַהùַּלְחמ= KÊ י b›ִי �ùËְן־ַעְב vÊ׃

2. After battle
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 (1 Sam 18)

י¹ ר ֶאל־ָ‹֔אÍלַוùְיהִ֗ OÊַדùְל ֙̊ ùַכּלֹתùÔְ  
ן  הְוùֶנֶ֙פ֙‹ ְי֣ה˚ָנתָ֔ Qדִנְקְ‹ר zוËָ ›ֶפ yנùÊְ  

ן ùÔְַנְפֽ‹ù˚׃ַוÌֶùֱאָהבù˚ [ַוÌֶùֱאָהב Qְיה˚ָנת [Íהù K  
ח² ָ̃ ÌִùאַוÍ֑הùם ַה˚Ì֣ùÊַ לÍ֖א›ָ Íהù K 

˚ùא ְנָת֔נ ֹ֣ יùו׃ְוùל ית ָאב= KÊ בÍ›֖ùָל   
ת³ יתַוÌִùְכֹר֧ zרÊְ ד ן ְוùָדו1   ְיה˚ָנת�

  ùÊְַאֲהָב֥תù˚ ֹא֖תùÔְ ˚ùַנְפֽ‹ù˚׃
ט⁴ O·ıְַתÌִùו  ַוùי ר ָעלָ֔ y›ְּמִעיל֙ ֲאùת־ַה vן א נ ְיה˚ָנתָ֗ ְ̇ Ìִù jדו zָדוùְל Íהù o 

ù˚  ְוùַעד־ֲחֹגֽרù˚׃ ֖̇ יùו  ְוùַעד־ַחְרùÊ֥˚  ְוùַעד־ַקְ‹ ֕ËַָמùÍ  
א⁵ ÍÚù ָ‹אÍל֙  ַוÌֵùצֵ֨ ר ִיְ‹ָלח� ד ùÊְֹכל֩ ֲא‹ֶ֨ יל ָדִו֜ ִ֔Ô‡ְַי 

הַוùְיִ‡מ י ַהùִּמְלָחמ( O›ל ַאְנ bל עÍ֔א›ָ Íהù O 
י ָ‹ֽאÍל׃     פַוÌִùיַט֙ב Kי ַעְבד oֵעינùÊְ ם ם ְוùגַ֕ י ָכל־ָהùעָ֔ OֵעינùÊְ 

David 5×: 1,16,20,22,28 אהב

5,14,15,30 :×4 ‹כל

י↓⁶ Zְיהùיַו ִ֔̇ ùם  Í›֤ùÊְב Ëִָו֙ד ֵמùַהÔ֣˚ת ֶאת־ַהıְùִלְ‹   ùÊְב˚אָ֗
אָנה צֶ֨ ֵ̇ ùלַוÍאת ָ‹֣א bְקרùְּמֹח֔ל˚ת ִלùַהùיר] ְו Z›ùר [ָל˚›ùי ִיְ‡ָרֵאל֙ ָל Nל־ָערÔָùים ִמ ִ֜›Úָùַה  

ים׃ ה ùÍְבùָ‹ִל‹= Qְמח‡ִùÊְ ים ~ıֻתùÊְ qֶל pּמùַה  
יָנה⁷ eֲענ ַ̇ ù jְמַ‡ֲח֖ק˚ת  וù］ים ה ~›Úָùְרָן ַה  ַוÄ˙ùמ�

ד ùÊְִרְבֹב̂תיùו יùו]  ְוùָדו1 ה ָ‹אÍל֙ ùÊֱַאְלפùÊַ] ˚ùֲאָלפָ֔ �Ô׃ִה  
ַחר⁸ ֨Ìִùד  ַו ַרע ְלùָ‹֜אÍל ְמֹא֗ NÌùהַו ֔Îֶùר ַה gבËָù֙ו ַהùֵעיָניùÊְ  

אֶמר ֹ֗ Ìùַו 
q ַהùְּמלÍ̂כה kא ˚ù֥ע˚ד ֖לùים  ְו zֲאָלפùָה Íי ָנְת֖נù   ׃ָנְת֤נÍ ְלùָדִו֙ד ְרָב֔ב˚ת  ְוùל~

י⁹ ן ָ‹֖אÍל ָעֶון [ַוùְיה~ Ôהְלָאה׃     סע˚יùא ָוÍ֖הùם ַה˚Ì֥ùַהùד ֵמ zוËֶָאת־ [

י↓¹⁰ Zְיהùתַו ùָּמֳחָר֗   מ=
ח ְצל. ִ̇ ùל֙  ַוÍה ׀ ֶאל־ָ‹א ים ׀ ָרע� א רÍח֩∞ ֱאלֹהִ֨ OÊְתַנÌִùִיתַו ַ֔Êù־ַהq˚תùְב  

ןְוùָדו�ד ↑ KÁ֑י˚םְמַנùÊְ ֣י˚ם ׀ùÔְ ˚ùָי֖דùÊְ   
ית ùÊְַיד־ָ‹ֽאÍל׃   ְוùַהùֲחנ1

ֶטל¹¹ �Ìùית  ַו ת־ַהùֲחִנ֔ vל֙ אÍאֶמר ָ‹א ֹ֕ Ìùַו 
יר z̃ ùַבùÍ ד ה ְבùָדו1 |Ôַא 

ב ֥ÛֹÌִùֲע̂מִים׃ַוıַ וùי Qנıָùו�ד ִמËָ   
א¹² SרÌִùי־ַו =Ô  ד zי ָדו Oְפנùִּלùל ִמÍה ָ‹֖א ם ָ‹֖אÍל ָהי�   ׃̂סר ְיהָו֙ה ִעּ֔מùÍ  ˚ùֵמùע~
ùִעּ֔מù˚  ַוùְיִסר¹³ ùהÍ ָ‹אÍל֙ מ] Nְיִ‡מùֶלףַו ùהÍ ֖לù˚ ַ‡ר־א( K 

א KצÌֵùא  ַו ֹ֖ י ָהù̂עם׃     פַוÌָùב Kְפנùִל 

with David 3×: 12,14,28 יהוה

י↓¹⁴ ה ִעּֽמù˚׃ַוùְיה~ Qיהוù jיל  ו zÔ‡ְו ַמù QָרכËְָכל־ùָדו�ד ְל   
ְרא¹⁵ .Ìùד  ַו יל ְמֹא֑ ZÔ‡ְא ַמÍל ֲאֶ‹ר־֖הÍָגר ָ‹֔א QÌùו׃ַוù̂ניıָùִמ   
ה ¹⁶ בְוùָכל־ִיְ‡ָרֵאל֙ ִוùיהÍָד֔ oא ֹאהÍי־֛ה =Ô  ד zוËָא ֶאת־ Qבùא ָו Kם׃     פי˚צ vהùְפֵניùִל 
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אֶמר¹⁷ ֹ֨ Ìùדַו   ָ‹֜אÍל ֶאל־Ëִָו֗
ה ן־ְל�ù ְלùִא·ָ֔ ֶ̇ ה ֵמַר֙ב  ֹאָתÈ֙ù ֶא ùי ַהÁְùד˚ל� ִ֨̇  ִהÚֵ֩ה ִב
ה ם ִמְלֲח֣מ˚ת ְיהו( oִהָּלחùִיל  ְו ùי ְלùֶבן־חַ֔ Zֱהֵיה־ּל q  ַא֚

רְוùָ‹֣אÍל ↑  ָאמַ֗
ים =̇ י ָיִדù֙י ùÍ  ˚ùÊְ֔תִהי־֖בù˚ ַיד־ıְִלְ‹ Pה ְ̇ ׃     סַאל־

אֶמר¹⁸ ֹ֨ ÌùלַוÍד ֶאל־ָ‹֗א   Ëִָו֜
qֶל vּמùן ַל Qה ָחת י־ֶאְהי| =Ô  ל rִיְ‡ָראùÊְ יù ַחת ָאב1 kı›ְי ִמ ֔Ìַי ַח ZמùÍ י ̂אֹנִכ֙י P׃מ  

י¹⁹ דַוùְיהִ֗ zָדוùל ְלÍת־ָ‹֖אÊַ ב kת ֶאת־ֵמר i̇ ת  KעùÊְ  
יא  הְוùה� נ� ְ̇ י ְלùִא̂·ה׃ִנ ל ַהùְּמֹחָלת1 Kַעְדִריאùְל 

Saul offers Merab (17-19)

ב²⁰ ֱאה3 ֶ̇ ùדַו zוËָל ֶאת־Íת־ָ‹֖אÊַ ל kִמיכ  
Íד ZÁÌַùל  ַוÍ֔א›ָùר ְל k›Ìִùו׃ַוùֵעי̂ניùÊְ ר QבËָùַה   

אֶמר²¹ ֹ֨ ÌùלַוÍ֜א›ָ  
ים ż ‹  ùÍְתִהי־֖בù˚ ַיד־ıְִלְ‹ ̊֙  ùÍְתִהי־֣לù˚ ְלùמ˚ֵק֔ ùה ּלÚָù נ� ְ̇  ֶא

אֶמר ֹ֤ Ìùִיםַו 3̇ ›ְùÊִ ד   ָ‹אÍל֙ ֶאל־Ëִָו֔
ùי ַהÌֽù˚ם 1Ê ן K̇ ְתַח   ׃ִ̇

ו²² ùוַוùְיצַ֨   ָ‹֜אÍל ֶאת־ֲעָבָד֗
ר ד ùÊַָּל֙ט ֵלùאֹמ֔ PוËֶָאל־ Í֨רÊְËַ 

qֶל vּמùÊַ ן K̇ ה ִהְתַח Q̇ יùו ֲאֵה֑בwùÍ  ְוùַע Qָכל־ֲעָבדùְו qֶל ץ w֙ùÊְ ַהùּמֶ֔ Nה ָחפ ֵ֨Ú׃ִה  
²³Í֞רÊְְיַדù jֶּלהו rאùים ָה ד ֶאת־ַהËְùָבר1 י ָדִו֔ OָאְזנùÊְ ֙לÍי ָ‹א Nַעְבד  

אֶמר ֹ֣ Ìùדַו   Ëִָו֗
ה vִנְקלùְו › Sי‹־ר י א= ֶלq  ְוùָאֹנכ1 ן ùÊַּמֶ֔ Ȯ יֵניùֶכ֙ם ִהְתַח ה ְבùע]   ׃ה［ùְנַקּל�

²⁴Íד ִ֜ÁÌַùרַו י ָ‹֛אÍל ֖לù˚ ֵלùאֹמ֑ Kַעְבד  
ד ר Ëָו= |ÊËִ ֶּלה oאùים ָה ׃     פËְùÔַָבר~

אֶמר²⁵ ֹ֨ ÌùלַוÍ֜א›ָ  
ד ה־תÄְמ֣רÍ ְלùָדִו֗ ֽÔֹ 

ים ִ֔̇ י ùÊְֵמָא֙ה ָעְר֣ל˚ת ıְִלְ‹ ִ֗Ô ַהר ֶפץ ַלùֶּמֶ֙ל� ùÊְֹמ֔ Nין־ח  א]
qֶל pּמùי ַה OֹאְיבùÊְ ם oקÚִָהùְל 

בְוùָ‹֣אÍל ↑ ים׃ָח‹ַ֔ =̇ ד ùÊְַיד־ıְִלְ‹ יל ֶאת־Ëָו1 ~ıַהùְל   
²⁶Íד ִ֨ÁÌַùֶּלהַו ים ָהùאֵ֔ ZָברËְùָדִו֙ד ֶאת־ַהùו ְלùי   ֲעָבד�

ר m›Ìִùַוqֶל pּמùÊַ ן ȯ ד ְלùִהְתַח י ָדִו֔ OֵעינùÊְ ָב֙רËָùַה  
ים א ָמְל֖אÍ ַהÌָùמ= ֹ֥   ׃ְוùל

ָקם²⁷ ֨Ìָùד  ַו ֶלËָ qִו֜ OÌùו  ַוùי q ׀ ֣הÍא ַוùֲאָנ‹ָ֗ .Ìùִים ִאי֒‹ַו י֮ם ָמאת. ִ̇   ıְùÊִַלְ‹
א NבÌָùם  ַו ֵתיùהֶ֔ ֹ֣ ֶלqַוùְיַמְל֣אÍ ָדִו֙ד ֶאת־ָעְרל pּמùÊַ ן ȯ ֶלq ְלùִהְתַח  ùם ַלùּמֶ֔
ן ֶ̇ Ìִùִא̂·ה׃     סַוùְל ˚ù ֖̇ Êִ ל kל ֶאת־ִמיכÍ֛א›ָ ˚ù־֥ל

Saul offers Michal (20-27)

ְרא²⁸ mÌùל֙  ַוÍַדע ָ‹א ֔Ìֵùדַו zוËָה ִעם־ Qי ְיהו ~Ô  
ל Êַת־ָ‹֖אÍל ↑ kִמיכùÍת j׃ֲאֵהבÍהù ְ  

אֶסף²⁹ ֹ֣ Ìùד ֑ע˚דַו י ָדו1 Kנıְùא ִמ ֹ֛   ָ‹֗אÍל ֵלùר
י ים׃  סַוùְיה~ ד Ôָל־ַהÌָùמ= ב ֶאת־Ëָו1 Kל ֹאיÍ֛א›ָ 
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³⁰Íְצ֖אÌֵùיםַו ż י ְפִלְ‹ Oר‡ָ  
י Zְיהùם  ַוù י ֵצאתָ֗ OËùל ׀ ִמ mלָ‡כÍי ָ‹֔א Oל֙ ַעְבדÔֹùִו֙ד ִמËָ  
ר kיקÌִùד׃     סַו  ְ‹֖מù˚ ְמֹאֽ

1 Samuel 1-16
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Saul Tries to Kill David (1 Sam 19)

ר¹ OÊְיַדùדַו zוËָית ֶאת־ יùו ְלùָהמ1 ̊֙ ְוùֶאל־Ôָל־ֲעָבָד֔ ùנÊְ ן   ָ‹֗אÍל ֶאל־י˚ָנת�
ץִוùיֽה˚ָנָת֙ן Êֶן־ָ‹֔אÍל  Kד׃ָחפ ד ְמֹאֽ    ùÊְָדו1

ד² NÁÌַùרַו ד ֵלùאֹמ֔ Zָדוùְיה˚ָנָת֙ן ְל  
wù pֲהִמיתùי ַלù ‹ ָ‹֥אÍל ָאב1 ĩ  ְמַב

אָת [Êַנְחùֶתר  ְו oÛùַב Ṡ ֶקר  ְוùָיַ‹ְב ֔Êֹùא ַב g֙ה ִה̂·ֶמר־נ ָ̇   ׃ְוùַע
ם³ ה ‹ָ֔ ġ ר ַא y›ֶד֙ה ֲא‚ָùÊַ יù י ְלùַיד־ָאבִ֗ Ż א ְוùָעַמְד י ֵאצֵ֜  ַוùֲאִנ֨

qùי ̂ל ִ̇ ְד kÁִהùה ְו Qיִתי מ ùי  ְוùָרא~ zֶאל־ָאב {ùÊְ ר KÊי ֲאַד ׃     סַוùֲאִנ֕

ר⁴ ֵ֨Êְיַדùו  ַוùי zל ָאבÍָדִו֙ד ֔ט˚ב ֶאל־ָ‹֖אùÊְ ן אֶמר ְיה˚ָנת� ֹ֣ Ìùוַוùָלי   ֵא֠
qù י ֤ל˚א ָחָט֙א לָ֔ ZÔ  ד ֶלùÊְ qַעְבùË֣˚ ְבùָדִו֗ א ַהùּמֶ֜  ַאל־ֶיֱחטָ֨

ד יùו ט˚ב־ְל�ù ְמֹאֽ Q‡י ַמֲע י ⁵׃  ְוùכ~ ִ֗̇ q ֶאת־ַהıְùִלְ‹ .Ìùַו  ˚ùıַ֜כùְב ˚ù›֨֩ם ֶאת־ַנְפ‡ֶÌָùַו 
ח ְ‡מ( ִ̇ ùיָת ַו ל  ָרא1 ה ְגד˚ָל֙ה ְלùָכל־ִיְ‡ָראֵ֔ ‹Íע� ְ̇ ה  ַע‡ ְיהָו֜ ֨Ìַùַו 

ד ִחÚ̂ם ית ֶאת־Ëָו1 י ְלùָהמ~ ם ָנִק֔ gדùÊְ ֱחָט֙א vָּמה תù   ׃ְוùל�
ע⁶ kמ›ְÌִùןַו   ָ‹֖אÍל ùÊְ֣ק˚ל ְיה˚ָנת(

ע   ָ‹֔אÍלַוÌִùָ·ב.
ה ִאם־יÍ̂מת Q׃ַחי־ְיהו  

א⁷ ד  ַוÌִùְקר� ֶּלהַוÁֶÌַùד ְיה˚ָנָת֙ן ְלùָדִו֔ rאùים ָה ת Ôָל־ַהËְùָבר1 Kן א ̊֙ ְי֣ה˚ָנתָ֔ ù־ל 
א ן ֶאת־Ëִָו֙ד ֶאל־ָ‹֔אÍלַוÌָùבֵ֨   ְיה˚ָנת�

י יùו ùÔְֶאְת֥מ˚ל ִ‹ְלֽ‹˚ם׃     סַוùְיה~ Qָפנùְל 

˚ֶסף⁸ ֥̇ ùְה֑י˚תַוù ה ל= Qִּמְלָחמùַה  
א ד  ַוÌֵùצֵ֨ ֶחם ָדִו֜ gּלÌִùים  ַו ִ֗̇ ıְùÊַ qִלְ‹ mÌùה  ַו ה ְגד˚לָ֔ gÔֶה֙ם ַמùÊָ Íס 18:5,16 ִמıָù̂ניùו׃ַוÌָùנ�

ִה֩י⁹ ְ̇ ùלַוÍה ׀ ָרָע֙ה ֶאל־ָ‹֔א   ֨רÍח∞ ְיהו�
 ˚ùֵבי֣תùÊְ אÍהùבְו ד י˚‹ֵ֔ ן ַוùֲחִני֖תùÊְ ˚ùָי֑דù˚  ְוùָדו1 KÁ̂יד׃ְמַנùÊְ   

¹⁰› ֨ ֵ̃ יר  ַוùְיַב ִ֔̃ ùַבùÍ ד ZָדוùÊְ ֲחִני֙תù jÊ ת˚Ôַ֤הùל ְלÍְפַט֙ר ָ‹֜אÌִùלַוÍי ָ‹֔א Oנıְùִמ  
q kÌùירַו z̃ ùÊַ ית ת־ַהùֲחנ1 vא  

סְוùָדו�ד  Sט  נ oָּמלÌִùא׃     פַוÍְיָלה ֽה kּלùÊַ 

cf. 18:10-11

17,18 ,11,12 ,10 :×5 מלט

ֶקרַוÌִùְ‹ַל֩ח¹¹ ֑ÊֹùÊַ ˚ùֲהִמי֖תùַלùְו ˚ùְמ֔ר›ָùִו֙ד ְלËָ ית NÊים ֶאל־   ָ‹֨אÍל ַמְלָאכִ֜
ד OÁ ַ̇ ùרַו ̊֙ ֵלùאֹמ֔ ù˙›ְל ִא mד ִמיכ   ְלùָדִו֗

ה מÍ̂מת Ṡ ר ַא Qְיָלה ָמח ת־ַנְפְ‹w֙ù ַהùּלַ֔ vט א Nְמַמּל ¢ùיְנ   ׃ִאם־אֵ֨
ֶרד¹² ֹ֧̇ ùַחּ֑ל˚ןַוùד ַה ד Êְע. ל ֶאת־Ëָו1   ִמיכ3

qֶל KÌùח ַו bְברÌִùט ַו   ׃ַוÌִùָּמל]
ח¹³ ַ֨̃ ִ̇ ùים  ַו ָרפִ֗ ְ̇ ùל ֶאת־ַה ֶ֙‡֙ם ִמיכַ֜ ָ̇ ùהַו ָ֔Ïִּמùֶאל־ַה  

ים  ֔Îִִעùיר ̂ה ZבÔְ ֵא֙תùָמהְו Q‡וùי ֲאֹ‹ת( jְמר  
ס bכ ְ̇ ùֶגד׃     סַוÊ̂ùÊַ 

ַמְל‰ִכים ָ‹אÍל Ìְִ‹ַלח  6×: 
11,14,15, 20,21,21
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ח¹⁴ kל›ְÌִùדַו zוËַָחת ֶאת־ ים ָלùק.   ָ‹֛אÍל ַמְלָאכ1
אֶמר ֹ֖ ˙ùַו 

ה ֽהÍא ׃     פֹחל|
ח¹⁵ mל›ְÌִùרַו ד ֵלùאֹמ֑ ים ִלùְר֥א˚ת ֶאת־Ëָו1   ָ‹אÍל֙ ֶאת־ַהùַּמְלָאכִ֔

˚ùֲהִמֽתùי ַלù bה ֵאל �Ïִּמùַב ˚ùֹא֧ת Íù׃ַהֲע֨ל  
¹⁶Í֙א ֹ֨ יםַוÌָùב   ַהùַּמְלָאכִ֔

ים ְמַרֲאֹ‹̂תיùו׃ 1Îִעùיר ָה ה ùÍְכב~ )Ïִּמùים ֶאל־ַה ָרפ1 ְ̇ ùה ַה KÚִהùְו  
אֶמר¹⁷ ֹ֨ Ìùלַו   ָ‹֜אÍל ֶאל־ִמיכַ֗

ט rָּמלÌִùי ַוù י ֶאת־ֹאְיב1 ַ‹ְּלח~ ְ̇ ùִני ַוù ùָּמה Ôָָ֙כ֙ה ִרִּמיתִ֔  ל�
אֶמר ֹ֤ ˙ùלַוÍִמיַכל֙ ֶאל־ָ‹֔א  

ùי ר ֵאל3 kא־ָאמÍה 
qù ה ֲאִמית] Sמùִני ָלù ׃ַ‹ְּלח1

ד ¹⁸ חְוùָדִו֨  Êַָר֜
ט א ַוÌִùָּמלֵ֗ ֹ֤ ָתùה ַוÌָùב Áֶד ֶאל־ְ‹מÍֵאל֙ ָהùָרמָ֔ ֨ÌַùלַוÍ֑א›ָ ˚ùר ̂עָ‡ה־֖ל ת Ôָל־ֲא‹| iא ˚ù־֔ל 
qֶל NÌùל ַו    ùÊְִנ˚ית [ùÊְ̂ני˚ת]׃ַוÌֵùְ‹֖בÍ הÍ֙א ùÍְ‹מÍאֵ֔

ד¹⁹ kÁÌֻùרַו   ְלùָ‹֖אÍל ֵלùאֹמ֑
ד ùÊְִנ˚ית [ùÊְָנ֖י˚ת] ùÊָָר̂מה ה ָדִו֔ OÚ׃ִה  

ח²⁰ ַחת ֶאת־Ëִָו֒דַוÌִùְ‹לַ֨   ָ‹֣אÍל ַמְלָאִכי֮ם ָלùק.
ְרא ֗Ìַùל ַו ים ùÍְ‹מÍאֵ֕ ת ַהÚְùִביִאי֙ם ִנÊְאִ֔ mת־ַלֲהק vב א Q̂ ד ִנ Kםֹעמ pהùֲעֵלי  

י הִ֞ ְ̇ ùיםַו י ָ‹אÍל֙ ֣רÍח∞ ֱאלֹהִ֔ Nל־ַמְלֲאכ jע  
Í֖אÊְְתַנ =Ìùָּמה׃ַו    Áַם־ה]

²¹Íד ZÁÌַùל ַוÍ֗א›ָùַל֙ח ְל›ְÌִùים ַו ים ֲאֵחִר֔ Zַמְלָאכ Í֖אÊְְתַנ =Ìùָּמהַו rם־הÁַ  
ֶסף ֣Ìֹùל ַוÍַל֙ח ָ‹֗א›ְÌִùים ַו ים ְ‹ִל‹ִ֔ Zַמְלָאכ Í֖אÊְְתַנ =Ìùָּמה׃ַו    Áַם־ה]

²²qֶל ֨Ìֵùה ַוùָת כÍ ַוÌָùבÁַ Ä֙ם־֜הÍא ָהùָרמָ֗ ֶ֔‚ùÊַ ר y›ד˚ל֙ ֲאÁָùר ַה˚Ê֤ל ַעד־ אֶמר ַוÌִùְ‹א. ֹ֔ Ìùַו 
ד zָדוùל ְו oאÍה ְ‹מ  ֵאיֹפ֥

אֶמר ֹ֕ Ìùַו 
ה ùÊְִנ˚ית [ùÊְָנ֥י˚ת] ùÊָָר̂מה oÚ׃ִה  

²³qֶל OÌùהַו ם ֶאל־ִנ˚ית [ָנ֖י˚ת] ùÊָָרמ( ָ֔›  
ִה֩י ְ̇ ùיםַו יùו Áַם־֜הÍא ֣רÍח∞ ֱאלֹהִ֗   ָעלָ֨

qֶל NÌùא ַו ֵ֔ÊְתַנÌִùָר̂מה׃ָהל˚� ַוùÊָ [ָנ֥י˚תùÊְ] ִנ˚יתùÊְ ˚ùÄ֖Êַעד־   
ט²⁴ יùו ַוÌִùְפ‹ַ֨ א Áַם־֜הÍא Êְָגָד֗ NÊְתַנÌִùלַו י ְ‹מÍאֵ֔ Oְפנù֙א ִלÍַגם־ה  

ל ֣ıֹÌִùְיָלהַו ם Ôָל־ַהÌ֥ù˚ם ַהù֖הÍא ְוùָכל־ַהùּל(   ָעֹר֔
 ֽיÄְמ֔רÍַעל־Ôֵ֙ן 

ם ם ָ‹֖אÍל ÚְùÊִַביא= kגù׃     פֲה

 .Áַ 3×: 20,21,21ם־ֵהָּמה

Áַ 4: 22,23,24,24ם־הÍא

cf. 10:11
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Jonathan Warns David (1 Sam 20)

ח¹ הַוÌִùְבר. ד ִמÚִù˚ות [ִמÚָù֖י˚ת] ùÊָָרמ(   Ëִָו֔
א ֹ֞ אֶמר ַוÌָùב ֹ֣ Ìùןַו י ְיה˚ָנתָ֗ Oְפנù׀ ִל  

ùי ‹ ֶאת־ַנְפ‹= õ י ְמַב ~Ô wùי י ָאבִ֔ Oְפנù֙י ִלùאִתÏָה־ַח vמùÍ יù PנWה־ֲע vה ָעִ‡֙יִת֙י מ   ׃מ�
אֶמר² ֹ֨ Ìùַו˚ù֣ל  

ר gבËָ ˚֗ד˚ל ֚אÁָ ר gבËָ יù ה] ָאבִ֜ א־]ָעָ‡ה [ַיֲע‡ֶ֨ ֹֽ ה לù˚ [ל ֵ֡Ú֒ת ִהÍא ָתמ ֹ֣ ָחִליָל֮ה ל
ין Kה א dÎùר ַה SבËָùי ֶאת־ַהÚִù eּמùי ִמù יר ָאב~ ִ֨̇ ùי ùÍַמÍËע֩∞ ַיְס zה ֶאת־ָאְזנ dא ִיְגל ֹ֥ ן ְוùל  ָקֹט֔

  ׃ֽזÄת
ע³ ד ַוÌִùָ·בַ֨  ַוÄÌ֨ùֶמ֙ר ֜ע˚ד Ëִָו֗

אֶמר ֹ֛ Ìùַו wùי אִתי ֵח֙ן ùÊְֵעיֶנ֔ י־ָמצ� =Ô wùי ע ָאבִ֗ ע∞ ָיַד֜  ָיֹד֨
ב rָעצ ן ıֶן־י] Qאת ְיה˚ָנת ֹ֥ ַדע־ז  ַאל־י]

ין ַהùּ̂מֶות KבùÍ יù ַ‡ע Êֵינ1 י ְכùפֶ֔ ZÔ wù י ַנְפ‹ֶ֔ Oחùם ַחי־ְיהָו֙ה ְו   ׃ְוùאÍלָ֗
אֶמר⁴ ֹ֥ Ìùדַו zוËָן ֶאל־ Qְיה˚ָנת  

qùֱעֶ‡ה־ּ̂ל vאùְו {ù›ְר ַנְפ kמÄ˙׃     פַמה־    
אֶמר⁵ ֹ֨ Ìùןַו ד ֶאל־ְיה˚ָנתָ֗   Ëִָו֜

י Ż ְר ַ̇ ùִ֙נ֙י ְוùִנְס ַ̇ ֶלq ֶלùֱא֑כ˚ל ְוùִ‹ַּלְח dּמùב ִעם־ַה K›י ָיֹ‹ב־ֵא ר ְוùָאֹנכ� ֶד֙‹ ָמחָ֔ Úֵה־ֹח֨  ה=
ית ֶרב ַהùְ·ִל‹= ד ָהùע| bה ע ָ̇֗ ⁶׃  ַבùָ‚ֶד֔ יwù ְוùָאַמְר zִני ָאבù oד ִיְפְקד  ִאם־ıָֹק֥

ם Q› ים ַבח ַהÌָùמ� י ז� ZÔ ˚ùֶחם ִעי֔ר yית־ל [Ê ֙ץÍרùי ָדִו֙ד ָלÚִù ל ִמùּמ�  ִנְ‹ֹאל֩ ִנְ‹אַ֨
  ׃ְלùָכל־ַהùִּמְ‹ıָ̂חה

ר⁷ ה יÄמ3 ֥Ôִֹאם־ 
 ֖ט˚ב

˚ùִעּֽמùה ֵמ Qָרעùה ָה Sי־ָכְלת =Ô ע ֕Ëַ ˚ùֱחֶר֙ה ֔ל vה י wù ְוùִאם־ָחֹר֤ pËַעְבù׃ָ‹֣ל˚ם ְל  
⁸qù ת־ַעְבùËְ} ִעּמ( vאָת א Kה ֵהב ית ְיהָו֔ ZְברùÊִ י ֚Ôִ wù ֔Ëֶיָת ֶחֶ֙ס֙ד ַעל־ַעְב P‡ָעùְו 

ùִני ה ְתִביא] |Îָּמה־ùָל wùי ה ְוùַעד־ָאב1 ָ̇ ùִני אַ֔ O֙ן ֲהִמיתWי ָעù PÊִאם־ֶי‹־ù׃     פְו    
אֶמר⁹ ֹ֥ Ìùןַו Qְיה˚ָנת  

wùי ם ָאִבù֙י ָלù֣ב˚א ָעלֶ֔ Pעùה ֵמ ה ָהùָרעָ֜ י־ָכְלתָ֨ =Ô ע ע∞ ֵאַד֗ י ׀ ִאם־ָיֹד֣ ZÔ qù יָלה ּל( Zָחל
qùיד ̂ל ~Áַא Èù Qא ֹאת ֹ֥     ׃     סְוùל

אֶמר¹⁰ ֹ֤ Ìùןַו   Ëִָו֙ד ֶאל־ְי֣ה˚ָנתָ֔
יwù ָק̂‹ה ùי ֛א˚ ַמה־Ìַַעְנ�ù ָאב1 zיד ל ZÁי ַי     ׃     סמ1

אֶמר¹¹ ֹ֤ Ìùדַו   ְיֽה˚ָנָת֙ן ֶאל־Ëִָו֔
ה pד‚ָùא ַה Oֵנצùה ְו Qְלכ 

Íְצ֥אÌֵùה׃     סַו vד‚ָùם ַה dהùֵני›ְ 
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אֶמר¹² ֹ֨ Ìùדַו ן ֶאל־Ëִָו֗   ְיה˚ָנתָ֜
ית ְוùִהÚֵה־֖ט˚ב ת ׀ ָמָח֙ר ַהùְ·ִל‹ִ֔ NעùÔָ יù ר ֶאת־ָאבִ֗ י־ֶאְחֹק֣ =Ô ֙י ִיְ‡ָרֵאל Nה ֱאלֹה ְיהָו֞

wù vיִתי ֶאת־ָאְזנ יwù ְוùָגל1 ח ֵאלֶ֔ א־ָא֙ז ֶאְ‹ל. ֹֽ ד ְוùל zוËָה ¹³׃  ֶאל־ ה־ַיֲעֶ‡֩ה ְיהָו֨ ֽÔֹ 
wù יwù ְוùָגִל֙יִת֙י ֶאת־ָאְזֶנ֔ ùי ֶאת־̂הùָרָע֙ה ָעלֶ֔ Pב ֶאל־ָאב י־ֵייטִ֨ =Ô יף ה ֹיסִ֗ ן ְוùֹכ֣ ùיה˚ָנתָ֜ ל=

ùי ה ִעם־ָאב= Qר ָהי ùÔַ qùֲא‹| י ְיהָו֙ה ִעּמָ֔ Pיהù֑ל˚ם ִו›ָùְל ġ יwù ְוùָהַלְכ 1̇  ¹⁴׃  ְוùִ‹ַּלְח
א ָאֽמÍת ֹ֥ ה ְוùל Qֶסד ְיהו י ח| ה ִעָּמùד� א־ַתֲע‡� ֹֽ י ְוùל Úִùי ח( yא ִאם־ע˚ד ֹ֖  ¹⁵׃  ְוùל

ת ְיהָו֙ה PַהְכרùÊְ א ֹ֗ ם ְוùל ùי ַעד־ע˚ל( ם Êֵית1 ת־ַחְס�ùËְ ֵמùע~ vת א א־ַתְכר� ֹֽ  ְוùל
י ָהùֲאָד̂מה Kנıְ ל bעùי‹ ֵמ ד אִ֕ י ָדִו֔ O׃ֶאת־ֹאְיב  

ת¹⁶ ד׃ַוÌִùְכֹר֥ י ָדו= Kד ֹאְיב bÌùה ִמ ‹ ְיהָו֔ Õ ד ùÍִב zוËָ ית OÊן ִעם־ Qְיה˚ָנת   
ת ַנְפ֖‹ù˚ ֲאֵהֽבù˚׃     סַוÌ֤ù˚ֶסף¹⁷ kי־ַאֲהב =Ô ˚ùֹא֑ת ˚ùַאֲהָב֖תùÊְ ד יע∞ ֶאת־Ëִָו֔ ZÊ›ְַהùְיֽה˚ָנָת֙ן ְל  
ןַוÄÌֽùֶמר¹⁸ Qְיה˚ָנת ˚ù־֥ל 

wù vד מ˚ָ‹ב oקıָי ִי ~Ô ָ̇ ְד ֶד‹ ְוùִנְפַק֕ ר ֹח֑ gָבאָת֙ ¹⁹׃  ָמחùÍ ד ד ְמֹא֔ Oר ֵ̇  ֙ ָ̇  ְוùִ‹ַּלְ‹
ֶבן ָהù̂אֶזל ֶצל ָהùא| oא ָ֔̇ ַ‹ְב gיùה ְו p‡ַּמֲעù］֣י˚ם הùÊְ ם Q· ָ̇ ְר k̇   ׃ֶאל־ַהùָּמ֔ק˚ם ֲאֶ‹ר־ִנְס

ùי ְלùַמÏָ̂רה ²⁰ ח־ל1 jּל j›ùה ְל pה א˚ר gËים ִצ 1̂ ֶ‹ת ַהùִח ֹ֥ י ְ‹ל ח ²¹׃  ַוùֲאִנ֕ ְוùִהÚֵ֙ה ֶאְ‹ל.
ים ׀ Ẑ ה ַהùִח KÚַער ִה ַ֜Úùר ַל ים ִאם־ָאֹמ֩ר ֹאמַ֨ ẑ א ֶאת־ַהùִח gְמצ q oַער ל ַ֔Úùֶאת־ַה 

ר ַחי־ְיה̂וה QבËָ ין Kאùְו �ùי־ָ‹֥ל˚ם ְל =Ô ָאה ÍÚù ׀ ָוùֹב֛ Úָה ָקח� ה ²²׃  ִמùְּמ�ù ָוùהֵ֗ ֤Ôִֹאם־ùְו
ַּלֲחù} ְיה̂וה י ‹= ~Ô q ְלָאה לֵ֕ ים ִמùְּמ�ù ָוùה( 1̂ ה ַהùִח KÚֶלם ִה ר ²³׃  ֹאַמ֙ר ָלùעֶ֔ Ëָùבָ֔ ְוùהַ֨

ùי ùÍֵביְנù} ַעד־ע˚̂לם ה Êֵינ~ ה ְיהו� �Úה ִה ָ̇ י ָוùא( Zֲאנ Íְרנ bÊËִ ר     ׃     סֲא‹|

ר²⁴ KתÛָÌִùהַו pד‚ָùÊַ ד   Ëָו1
י Zְיהùֶד‹ַו   ַהùֹח֔
ֶ‹ב �Ìùֱאֽכ˚ל׃ַוùֶחם ֶל dּלùַעל [ֶאל־]ַה qֶל eּמùַה   

ֶ‹ב²⁵ OÌùירַו ִ֔̃ ùַעם ֶאל־מ˚ַ‹֙ב ַה ַעם ׀ ùÊְפַ֗ ùֶּמֶלq ַעל־֨מ˚ָ‹֜בùÔְ ˚ùפ.   ַה֠
ן ַוÌָùָ֙ק֙ם ֶ‹ב ְי֣ה˚ָנתָ֔ KÌùל ַוÍד ָ‹֑א .̂ ùר ִמ oד ַאְבנ oקıָÌִùד׃ַו    ְמ֥ק˚ם Ëָו=

ר ָ‹֛אÍל ְמ֖אÍָמה²⁶ |Êא־ִד ֹֽ י ְוùל PÔ אÍ֑הùם ַה˚Ì֣ùÊַ ָאַמ֙ר 
א ָטֽה˚ר ֹ֥ י־ל =Ô אÍי ָט֛ה˚ר ֖ה ~̇ ה ֔הÍא Êְִל y׃     סִמְקר

י²⁷ יַוùְיהִ֗ ֶד֙‹ ַהùֵ·ִנ֔ ת ַהùֹח֨ mָּמֳחרù   מ=
ד oקıָÌִùד     סַו zוËָ ְמ֣ק˚ם  
אֶמר ֹ֤ Ìùַו˚ù֔נÊְ ן gל֙ ֶאל־ְיה˚ָנתÍא›ָ  

֥מ˚ל Áַם־ַהÌ֖ù˚ם ֶאל־ַהùּ̂לֶחם ְ̇ י Áַם־ א ֶבן־ִי‹3 F־בÄע∞ לÍË֜׃ַמ  
ַען²⁸ kÌùלַוÍן ֶאת־ָ‹֑א Qְיה˚ָנת  

ית ̂לֶחם KÊי ַעד־ ל Ëָו�ד ֵמùִעָּמùד1 kל ִנְ‹א   ׃ִנְ‹ֹא֨
אֶמר²⁹ ֹ֡ Ìùַו 

ùי יר ְוù֤הÍא ִצÍ̂ה־ִלù֙י ָאחִ֔ ùנùÊָ Íעִ֗ ה לָ֜ י ֶזַב֩ח ִמְ‹ıָחָ֨ ZÔ א ùִני ָנ֡ Oְּלח›ַ 
י ה ֶאת־ֶאח( yֶאְראùא ְו QÚ ְלָטה Sִאּמ wùי אִתי ֵח֙ן ùÊְֵעיֶנ֔ ה ִאם־ָמצ� ָ֗̇  ְוùַע

qֶל vּמùן ַה bא ֶאל־ֻ‹ְלח ן לÄ־בָ֔ OÔ׃     סַעל־
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ַחר³⁰ =Ìùן ַו ף ָ‹אÍל֙ ùÊִי֣ה˚ָנתָ֔ mאֶמר־א ֹ֣ Ìùַו˚ù֔ל  
ֶ‹ת ùÍ �ùְלùֹב֖ ְ̇ ›ְ י ְלùבָ֨ ֙ה ְלùֶבן־ִי‹ַ֔ ָ̇ ר ַא Nי־ֹבח =Ô י ִ̇ ְע ת ַהùַּמְרÍË֑ת ֲהù֣ל˚א ָיַד֗ bן־ַנֲעו vÊ

wù vת ִאּמ kן ³¹׃  ֶעְרו˚Ô֖א ִת ֹ֥ ה ל י ַעל־ָהùֲאָדמָ֔ ר Êֶן־ִיַ‹֙י ח. ים ֲא‹� י ָכל־ַהÌָùמִ֗ ZÔ 
ֶות ֽהÍא Qי ֶבן־מ ~Ô יù ̊֙ ֵאלַ֔ ùח ֹאת mקùח ְו ה ְ‹לַ֨ ָ֗̇ wù ְוùַע pתÍַמְלכùÍ ה ġ ׃     סַא

יùו ַוÌַùַ֙ע֙ן³² zל ָאבÍן ֶאת־ָ‹֖א אֶמר ְי֣ה˚ָנתָ֔ ֹ֧ Ìùוַוùי   ֵאל�
ה ָע̂‡ה ת מ| bמÍָּמה יù S׃ל  

ֶטל³³ ֨Ìָùַו˚ù֑תÔַֹהùו ְלùי Qית ָעל ת־ַהùֲחנ� vל אÍ֧א›ָ  
ד׃     סַוÌֵùַ֙ד֙ע ית ֶאת־Ëָו= יùו ְלùָהמ~ ם ָאב1 יא ֵמùע~ ָלה ה� Sי־כ =Ô ן  ְי֣ה˚ָנתָ֔

ָקם³⁴ FÌùףַו ן ùÊֳָחִרי־א( Qְלח·ֻùם ַה ן ֵמùע~   ְיה˚ָנת�
ל ֶחםְוùלÄ־ָאכַ֞ ֶד‹ ַהùֵ·ִנ֙י לֶ֔   ùÊְי˚ם־ַהùֹח֤

יùו׃     ס י ִהְכִל֖מù˚ ָאב= ~Ô ד י ֶנְעַצ֙ב ֶאל־Ëִָו֔ PÔ

י³⁵ Zְיהùֶקרַו ֔Êֹùַב  
א ן ִעּֽמù˚׃ַוÌֵùצ� ַער ָקֹט֖ kנùד ְו zוËָ ד Oמ˚עùה ְל dד‚ָùן ַה    ְיה˚ָנת�

אֶמר³⁶ ֹ֣ Ìùַו˚ùַנֲע֔רùְל  
ה pי מ˚ר ר ָאֹנכ1 ים ֲא‹| ִ֔̂ ùִח א ָנ֙א ֶאת־ה. Sץ ְמצ  ֻר֗

ַער  .Úùץַה ה ְוùֽהÍא־ָר֔ S׃ָיר˚ùַהֲעִבֽרùִצי ְל oחùַה   
א³⁷ ֹ֤ ןַוÌָùב ה ְיה˚ָנת( Qר ָיר ִצי ֲא‹|   ַהÚַùַ֙ע֙ר ַעד־ְמ֣ק˚ם ַהùחֵ֔

א י ַהÚַùַ֙ע֙ר ַוÌִùְקָר֨ Nן ַאֲחר אֶמר ְיה˚ָנתָ֜ ֹ֔ Ìùַו 
ִצי ִמùְּמ�ù ָוù̂הְלָאה׃ oחù֥ל˚א ַהùֲה  

א³⁸ ַערַוÌִùְקר� ַ֔Úùי ַה Oְיֽה˚ָנָת֙ן ַאֲחר  
ד ֲעֹמ֑ ַ̇ ל־ jה א›ָÍה ֖ח Sְמֵהר 

ט ֵ֞̃ ים] ַוùְיַל ִ֔̂ ùִח ַער ְיֽה˚ָנָת֙ן ֶאת־ַהùֵחִצי [ה. mא נ ֹ֖    ֶאל־ֲאֹד̂ניùו׃ַוÌָùב
ַער ³⁹ bÚùַהùעְו א־ָיד. ֹֽ   ְמ֑אÍָמהל

ד  q ְיֽה˚ָנָת֙ן ְוùָדִו֔ mאÍ̂בר׃ָיְד֖עËָùֶאת־ַה   
⁴⁰ ˚ùַער ֲאֶ‹ר־֑ל bÚùו ֶאל־ַהùי ן ְיֽה˚ָנָת֙ן ֶאת־Ôֵלָ֔ Ṅ Ìִùאֶמרַו ֹ֣ Ìùַו˚ù֔ל  

יר יא ָהùע= Kָהב q o׃ל  
ד Êָ֒אַהÚַùַע֮ר ⁴¹ ם ְוùָדִו֗ ֶגבָק֚ ֶ֔Úùֶצל ַה Oאùֵמ  

ל ֨ıֹÌִùה ַוùְרָצ יùו א3 Sıַאùְל Íח ḃ ›ְÌִùיםַו zָעמıְ › ֹ֣   ָ‹ל
Í֣ק·ְÌִù jו Íהù י‹ ֶאת־ֵרעֵ֗ Z׀ א Í֙ÔְבÌִùיל׃ַו =Ëד ִהְג ùהÍ ַעד־Ëָו1 י‹ ֶאת־ֵרעֵ֔ Zא   

אֶמר⁴² ֹ֧ Ìùדַו ן ְלùָדו1   ְיה˚ָנת�
ר ם ְיהָו֙ה ֵלùאֹמ֔ N›ùÊְ Íְחנ יùנÍ ֲאַנ֗ ְענÍ ְ‹ֵנ֜ ַ֨Ê›ְ֑ל˚ם ֲאֶ‹֩ר ִנ›ָùְל q Oל 

ין ַזְרֲעù} ַעד־ע˚̂לם KבùÍ יù ין ַזְרע� KבùÍ wù ùי ùÍֵביֶנ֗ ZינÊֵ ה ׀ yְהי ה י= ׃     פְיהָו֞
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David Flees to Nob, Gath (1 Sam 21)

ָקם¹ QÌùַו q  ַוÌֵùל�
ן ↑ Qיה˚ָנתùאִו SÊיר׃    ָהùע=

waPC: David
wnSC: Jonathan

א² ֹ֤ ןַוÌָùב rהÔֹùַה qֶל dה ֶאל־ֲאִחימùֶב   ָדִו֙ד ֹנ֔
ד ד ַוÌֶùֱחַר֨ את Ëִָו֗ ֶלq ִלùְקר. אֶמר ֲאִחימֶ֜ ֹ֤ Ìùַ̊֙ו ùל  

qù ^̇ ין ִא Kי‹ א wù ְוùא1 ֔Ëֶַבù֙ה ְל ָ̇   ׃ַמÍË֤ע∞ ַא
אֶמר³ ֹ֨ Ìùןַו ֶלq ַהÔֹùהֵ֗ yֲאִחימùד ַל   Ëִָו֜

ùי אֶמר ֵאלַ֗ ֹ֣ Ìùִני ָדָב֒ר ַוù .Íִצ qֶּ֮מֶלùַה 
wù zיתÍִר ִצ y›ֲאùַו {ùֲח י ֹ‹ל] ר ֲאֶ‹ר־ָאֹנכ~ ַדע ְמ֛אÍָמה ֶאת־ַהËָùב� י‹ ַאל־י� Zא 

י י ַאְלמ˚נ= י ֶאל־ְמ֥ק˚ם ıְלֹנ1 ִ̇ ְע ים י˚ַד֔ ZָערÚְùֶאת־ַהù׃ְו  
ùי ֖א˚ ַהÚִùְמ̂צא⁴ zָידùה ְב gנ ְ̇ ֶחם  dֲחִמָ·ה־ל �ùַחת־ָיְד j̇  › �Ìה ַמה־ ָ֗̇   ׃ְוùַע
ַען⁵ ֨Ìַùִו֙ד ַוËָן ֶאת־ NהÔֹùאֶמר ַה ֹ֔ Ìùַו 

ים ‹ ִאם־ִנְ‹ְמ֥רÍ ַהÚְùָער1 ֶד֙‹ יֵ֔ ֶחם ֹק֨ י־ִאם־ל� =Ô יù zַחת ָיד .̇ ל ֶאל־ ֶחם ֹח֖ ין־ל|  א]
q ֵמùִא̂·ה k׃     פא

ן ַוÌַùַע֩ן⁶ ד ֶאת־ַהÔֹùהֵ֜ אֶמר Ëִָו֨ ֹ֣ Ìùַו˚ù֗ל  
ֶד‹ ים ֹק֑ י־ַהÚְùָער1 ùי ַוÌִùְה֥יÍ ְכל] ם ùÊְֵצאתִ֕ ù֙נùÔִ Íְ֙ת֣מ˚ל ִ‹ְלֹ‹֔ ָרה־ָל ה ֲעצ£ י ִאם־ִא·� ZÔ

ִלי vÔùÊַ › kËם ִיְק˚Ì֖ùי ַה ~Ô ף ל ְוùאַ֕ ֶרq ֹח֔ yË ֙אÍהù׃ְו  
ן⁷ ֶ̇ Ìִùֶד‹ַו ן ֹק֑ oהÔֹùַה ˚ù־֥ל 

ָיהÔִ֩י  ה ָלÍ‡ù֙םלÄ־הָ֨ י ְיהָו֔ Oְפנùִּלùָסִרי֙ם ִמÍּֽמùִני֙ם ַהıָùֶחם ַה י־ִאם־ל� =Ô ֶחם ם לֶ֗ ָ֜›  
ם ùÊְ֖י˚ם ִהָּלְקֽחù˚׃ ֶחם ֹח֔ yל  

David at Nob (21:2-10)
1. Ahimelech gives holy 
bread

י⁸ zֲאֹדמùג ָה OאËֹ ˚ù֖מ›ְùÍ ה י ְיהָו֔ Oְפנùא ֶנְעָצ֙ר ִלÍ֗הùם ַה˚Ì֣ùÊַ לÍי ָ‹֜א ם ִאי֩‹ ֵמùַעְבֵד֨ ָ֡›ùְו 
ר ְלùָ‹ֽאÍל׃ ים ֲא‹| יר ָהùֹרע1 ~Êַא  

Doeg

אֶמר⁹ ֹ֤ Ìùַוqֶל   Ëִָו֙ד ַלùֲאִחימֶ֔
ֶרב ית א˚־ח( Zֲחנ {ùַחת־ָיְד jה ת ֥ıֹין ֶי‹־  ְוùא�

ֶלq ָנֽחÍץ dּמùה ְדַבר־ַה Sי־ָהי =Ô יù י ְבùָיִד֔ ִ̇ ְח א־ָלק. ֹֽ ùי ְוùַגם־Ôֵַל֙י ל PÊי ַגם־ַחְר ZÔ׃   ס
אֶמר¹⁰ ֹ֣ Ìùןַו   ַהÔֹùהֵ֗

ה ֶמק ָהùֵאלָ֗ OעùÊְ יָת ׀ ZÔי ֲאֶ‹ר־ִה ִ֜̇ ת ַהıְùִלְ‹  ֶחֶר֩ב Áְָלָי֨
י ָהùֵאפ˚֒ד Oְמָל֮ה ַאֲחר‚ִùה ַב gטÍיא ל  ִהÚֵה־הִ֞

ה pזùÊָ Èù QָלתÍֶרת ז eין ַאח Kי א ZÔ ח ח־ְלw֙ù ָק֔ ַ̃ =̇  Èù  ִאם־ֹאת�
אֶמר ֹ֧ Ìùדַו   Ëָו�

ùי Úָùה ּל= נ| ְ̇ ין Ôָ֖מ˚ùָה  K׃א

2. Ahimelech gives sword
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ָקם¹¹ gÌùד ַו ח Ëִָו֔ kְברÌִùל ַוÍי ָ‹֑א Oנıְùא ִמÍ֖הùם־ַה˚ÌùÊַ א ֹ֕ ת׃ַוÌָùב jÁ qֶל י‹ מ|    ֶאל־ָאכ1
¹²Íאְמ֜ר ֹ֨ Ìùוַוùי י ָאִכי֙‹ ֵאלָ֔ Nַעְבד  

ֶרץ ֶלq ָהùא( yד מ ה ָדו1  ֲהùל˚א־ז|
ר ה ַיֲע֤נÍ ַבùְּמֹחל˚֙ת ֵלùאֹמ֔  ֲהù֣ל˚א ָלùֶז֗

ד ùÊְִרְבֹבתù˚ [ùÊְִרְבֹב̂תיùו] יùו]  ְוùָדו1 ה ָ‹אÍל֙ ùÊֲַאָלפùÊַ] ˚ùֲאָלפָ֔ �Ô׃ִה  
ֶ‡ם¹³ FÌùַו ˚ùְלָב֑בùÊִ ֶּלה oאùים ָה א Ëָו�ד ֶאת־ַהËְùָבר~ gרÌִùת׃ַו jÁ־qֶל vי‹ מ י ָאכ~ oנıְùד ִמ    ְמֹא֔
¹⁴˚ùÚ֤›ְַיùם ַו יֵניùהֶ֔ OעùÊְ ֙̊ ùל ֶאת־ַטְעמ oְתֹהלÌִùםַוù   ùÊְָיד(

ַער ַוùְיָתי֙וַוùְיַתו [ ַ֔·ùְל֣ת˚ת ַהËֶַרד] ַעל־˚Ì֥ù׃ַו˚ùֶאל־ְזָקֽנ ˚ùִרי֖ר   
אֶמר¹⁵ ֹ֥ Ìùוַוùי י‹ ֶאל־ֲעָבד(   ָאכ1

יאÍ ֹא֖תù˚ ֵא̂לùי ב~ ָ̇ ùָּמה  ע∞ ל� ֵ֔Á ַ̇ י‹ ִמְ‹ Zא Í֙ה ִתְרא NÚ׃ִה  
ה ָי֥ב˚א¹⁶ dזùי ֲהù ע∞ ָעל( oÁ ַ̇ ה ְלùִהְ‹ ם ֶאת־ֶז֔ yי־ֲהֵבאתÔִ ִני ר ְמֻ‹Áִָעי֙ם אָ֔ mֲחס 

ùי ׃     סֶאל־Êֵית=

David Flees to Gath 
(23:11-16)
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 (1 Sam 22)

¹qֶל NÌùם ַו ָ֔·ùִו֙ד ִמËָ ט oָּמלÌִùםַו ת ֲעֻדּל(   ֶאל־ְמָער.
Íְמ֤ע›ְÌִùו ַוùי ית ָאבִ֔ OÊָכל־ù֙ו ְוùֶאָחי Íְר֥דÌֵùה׃ַוùו ̂‹ָּמùי Qֵאל   

²Í֣צÊְְתַק =Ìùֶפ‹ַו י‹ ַמר־ֶנ֔ Zָכל־אùֹנֶ‹֙א ְו ˚ùי‹ ֲאֶ‹ר־֤ל י‹ ָמ֜צ˚ק ְוùָכל־אִ֨ ָליùו Ôָל־אִ֨   ֵא֠
י רַוùְיה~ )‡ùם ְל dהùֲעֵלי  
Íְה֣יÌִùי‹׃ַו ע ֵמ֖א˚ת א= kÊַאְרùÔְ ˚ùִעּ֔מ   

³qֶל �Ìùב ַו ה מ˚א( Oıם ִמְצ Q·ùו�ד ִמËָ אֶמר ֹ֣ Ìùבַו ֶלq מ˚אָ֗ y׀ ֶאל־מ  
ים ùי ֱאלֹה= ֲעֶ‡ה־ּל1 jÌע ַמה־ ר ֵאַד֔ y›ד ֲא ם ַע֚ ùכֶ֔ ְ̇ ùי ְוùִאִּמù֙י ִא Pא ָאב ֵצא־ָנ֞   ׃י]

ùם⁴ ב ַוÌַùְנחֵ֕ ֶלq מ˚א( yי מ oנıְֶאת־ Í֣ב›ְÌֵù̂דה׃     סַוÍְּמצùÊַ ד י ֱהי˚ת־Ëָו1 Kל־ְימÔָ ˚ùִעּ֔מ 

David at Adullam

דַוÄÌùֶמ֩ר⁵ יא ֶאל־Ëִָו֗ ד ַהÚָùבִ֜ ָ֨Á  
ה ֶרץ ְיהÍד( yא {ù̂באָת־ְּלùÍ q Kה ל א ֵתֵ‹֙ב ùÊְַּמצÍָד֔ ֹ֤  ל

qֶל OÌùד ַו א Ëִָו֔ ֹ֖ ַער ̂חֶרת׃     סַוÌָùב kי 

ע⁶ ù˚ַוÌִùְ‹מ. ֑̇ ר ִא y›ים ֲא ד ַוùֲאָנ‹1 ע Ëִָו֔ י נ˚ד. ֚Ôִ לÍ֔א›ָ  
בְוùָ‹אÍל֩  ֶ‹ל ùÊָ̂רָמ֙ה ַוùֲחִני֣תù˚ ְבùָי֔דù˚י˚‹ֵ֨ ַחת־ָהùא� j̇ ה    ÁִùÊְַבעָ֜

יùו  Qָכל־ֲעָבדùיםְו ב~ ָ̂    ָע̂ליùו׃ִנ
אֶמר⁷ ֹ֣ Ìùוַוùי ים ָעלָ֔ Zב ָ̂ Úִù֙ו ַהùֲעָבָדיù jל לÍ֗א›ָ  

י zי ְיִמינ OנÊְ א Q־נÍְמע›ִ 
ים ן Êֶן־ִיַ‹֙י ָ‡֣ד˚ת ùÍְכָרמִ֔ Ṅ ם ִי  Áַם־ְלùֻכְּלùכֶ֗
י ֵמֽא˚ת Kר‡ָùים ְו י ֲאָלפ1 Kים ָ‡ר ם ָי‡ִ֔ yכùֻכְּלù׃ְל  

ùי⁸ ם ָעלַ֗ ם Ôְֻּלùכֶ֜ ֶ֨̇  Ôִ֩י ְקַ‹ְר
י ùי ִעם־Êֶן־ִי‹ַ֔ ZנÊְְכָרת־ùÊִ ֙יùה ֶאת־ָאְזִנ  ְוùֵאין־Áֹל�

ב oֹארùי ְלù ùי ָעל3 ~Ëי ֶאת־ַעְבù י ֵהִקי֩ם Êְִנ֨ ZÔ יù zה ֶאת־ָאְזנ yֹגלùי ְוù bם ָעל eÔùה ִמ ְוùֵאין־ֹחל|
ה vÎùם ַה˚Ì֥ùÔַ׃     ס    

ַען⁹ ֜Ìַùל ַוÍי־ָ‹֖א ב ַעל־ַעְבד] Ŝ י ְוù֛הÍא ִנ ג ָהùֲאֹדמִ֗ OאËֹ ר  ַוÄÌùמ�
ֶלÊֶ qן־ֲאִחֽטÍב dה ֶאל־ֲאִחימùֶב א ֹנ֔ gÊ י   ׃ָרִא֙יִת֙י ֶאת־Êֶן־ִי‹ַ֔

¹⁰˚ùַתן ֽל Sי נ 1̇ ת ַהıְùִלְ‹ SְליÁָ ֶרב eת ח ַתן ֑לù˚ ְוùאֵ֗ gה נ Qֵצידùה ְו ùיהָו֔ jÊ ֙̊ ùַאל־ל›ְÌִù׃ַו

Saul kills priests of Nob
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ח¹¹ יùוַוÌִùְ‹ל. ית ָאב� KÊל־Ôָ ת ן ְוùאֵ֨ ֶלÊֶ qן־ֲאִחי֜טÍב ַהÔֹùהֵ֗ ֶלq ִלùְקרÄ֩ ֶאת־ֲאִחימֶ֨   ַהùּמֶ֡
ב ר ùÊְֹנ֑ y›ים ֲא  ַהÔֹùֲהנ1

Íא ֹ֥ ֶלq׃     סַוÌָùב vּמùם ֶאל־ַהù Qֻכּל     
אֶמר¹² ֹ֣ ÌùלַוÍ֔א›ָ  

א Êֶן־ֲאִחי֑טÍב Qע־נ jמ �› 
אֶמר ֹ֖ Ìùַו 

ùי י ֲאֹדנ=   ׃ִהְנùנ~
אֶמר¹³ ֹ֤ ÌùלַוÍ֔א›ָ [֙וùֵאָלי] ˚ùֵאל  

֙̊ ù֥א˚ל ל›ָùֶרב ְו ֶחם ְוùחֶ֗ yל ˚ù֜ל w֙ù ְ̇ י ùÊְִת ה ùÍֶבן־ִי‹( Q̇ ùי ַא ם ָעלַ֔ ẏ ùָּמה ְקַ‹ְר  ָל֚
ה vÎùם ַה˚Ì֥ùÔַ ב oֹארùי ְלù ים ָלù֥קÍם ֵאל3 ùאלֹהִ֔ [Ê׃     ס    

ַען¹⁴ �Ìùַו qֶל dּמùֶאת־ַה qֶל eר ֲאִחימ  ַוÄÌùמ�
ד SÊִנְכùְו wù ḋ ר ֶאל־ִמְ‹ַמְע Sסùְו qֶל eּמùן ַה kֲחתùן ַו ד ֶנֱאמָ֔ ZָדוùÔְ w֙ùָכל־ֲעָבֶד֙יùי ְב PמùÍ 

wù vֵביתùÊְ  י¹⁵׃ù zיָלה ּל Zים ָחל ִתי ְלùָ‹אÍל [ִלùְ‹ָאל־]֥לù˚ ֵבùאלֹה1 ֹ֛   ַהÌ֧ù˚ם ַהִחּל
w֙ùËְע ַעְב mא־ָיד ֹֽ י ל ֠Ôִ יù ית ָאבִ֔ OÊָכל־ùÊְ ָדָב֙ר ˚ùËַ֤עְבùÊְ qֶל  ַאל־ָיֵ‡֩ם ַהùּמֶ֨

ן ֥א˚ ָגֽד˚ל ר ָקֹט֖ SבËָ את ֹ֔   ׃ùÊְָכל־ז
אֶמר¹⁶ ֹ֣ Ìùַוqֶל   ַהùּמֶ֔

wùי ית ָאב= KÊָכל־ùה ְו Q̇ ֶלq ַא pת ֲאִחימÍ֖מ ָ̇   ׃֥מ˚ת 
אֶמר¹⁷ ֹ֣ Ìùוַוùי ים ָעלָ֜ בִ֨ ָ̂ Úִùָרִצי֩ם ַהùָל qֶל   ַהùּמֶ֡

ח∞ ֔הÍא Oי־ֹבר =Ô Í֙י ̂יְדע Pכùד ְו י ַגם־ָיָדù֙ם ִעם־Ëִָו֔ PÔ ה י ְיהָו֗ OֲהנÔֹ ׀ Íית Zָהמùְו ÍÊ  ֹס֥
ùי] zָאְזנ] ˚ùֶאת־ָאְזנ Íא ָג֖ל ֹ֥  ְוùל

Íא־ָא֞ב ֹֽ י ְיה̂וה׃     סְוùל KֹכֲהנùÊְ ∞ע ùם ִלùְפֹג֖ ח∞ ֶאת־ָיָד֔ ֹ֣ י ַהùֶּמֶ֙ל� ִלùְ‹ל Nַעְבד 

אֶמר¹⁸ ֹ֤ Ìùג]ַו   ַהùֶּמֶ֙ל� ְלùֵד˚יג [ְלùד˚אֵ֔
ים zֲהנÔֹùÊַ ע bְפגùÍ ה ָ֔̇ ב ַא  ֹס֣

ב ֞ÛֹÌִùי ַו ג] ָהùֲאֹדמִ֗ Oא˚Ë] יג˚Ëֵ עÁְַפÌִùיםַו ֲהִנ֔ ֣ÔֹùÊַ ֙אÍ־ה 
ֶמת gÌùד׃ַוÊ̂ א ֵא֥פ˚ד o‡י‹ ֹנ ים ַוùֲחִמָ·֙ה אִ֔ Pא ְ‹ֹמנÍ֗הùם ַה˚Ì֣ùÊַ ׀   

ֲהִני֙ם ¹⁹ ֽÔֹùב ִעיר־ַה ת ֹנ֤ הְוùאֵ֨ gÔקִה rַעד־י˚נùל ְו oע˚לùה ֵמ ֶרב ֵמùִאי֙‹ ְוùַעד־ִא·ָ֔   ְלùִפי־חֶ֔
ה ְלùִפי־̂חֶרב׃ d‡ùֲח֛מ˚ר ָוùר ַו˚›֧ùְו

Doeg kills the priests

ט²⁰ OָּמלÌִùר ַו ד ַלùֲאִחיֶמֶ֙ל� Êֶן־ֲאִח֔טÍב ùÍְ‹֖מù˚ ֶאְבָית( ח Êֵן־ֶאחָ֗ bְברÌִùד׃ַו י ָדו= Kַאֲחר   
ד²¹ KÁÌַùדַו zָדוùר ְל Qֶאְבָית  

י ְיה̂וה KֲהנÔֹ ת oל אÍג ָ‹֔א י ָהר. ֚Ôִ׃  
אֶמר²² ֹ֨ Ìùרַו ד ְלùֶאְבָיתָ֗   Ëִָו֜

יד ְלùָ‹֑אÍל 1Áד ַי KÁי־ַה =Ô י ג] ָהùֲאֹדמִ֔ Oא˚Ë] יג˚Ëֵ י־ָ‹֙ם =Ô ֙אÍהùם ַה˚Ì֤ùÊַ י ִ̇ ְע  ָיַד֜
wùי ית ָאב= KÊ ›ֶפ dָכל־נùÊְ ִתי ֔Êֹי ַס Z׃ָאֹנכ  

²³wù p›ֶאת־ַנְפ › Õ ùי ְיַב ‹ ֶאת־ַנְפ‹1 K̃ י ֲאֶ‹ר־ְיַב �Ô א יָר֔ ִ̇ ù֙י ַאל־ ִ̇ ה ִא  ְ‹ב�
י ה ִעָּמùד= Q̇ ֶרת ַא י־ִמְ‹מ| =Ô׃

Abiathar flees to David
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David Saves Keilah (1 Sam 23)

¹Íד ~ÁÌַùרַו ד ֵלùאֹמ֑   ְלùָדו1
ָרֽנ˚ת Áֳùים ֶאת־ַה ָּמה ֹ‹ס~ oהùה ְו ים ùÊְִקִעילָ֔ Zי֙ם ִנְלָחמ ִ̇ ה ְפִלְ‹ NÚ׃ִה  

ל² רַוÌִùְ‹אַ֨ ùיהָו֙ה ֵלùאֹמ֔ jÊ ד PוËָ  
ֶּלה rאùים ָה 1̇ יִתי ıְùÊִַלְ‹ ֵ֔Ôִהùְו q Oֵאלùסַה     

אֶמר ֹ֨ Ìùדַו ה ֶאל־Ëִָו֗   ְיהָו֜
Q̇ ֶאת־ְקִעי̂לה ים ְוùה˚ַ‹ְע ִ֔̇ יָת ַבıְùִלְ‹ ZÔִהùְו q   ׃ֵל֚

³Íאְמ֜ר ֹ֨ Ìùוַוùי י ָדִו֙ד ֵאלָ֔ N›ַאְנ  
ַעְר֖כ˚ת ה ֶאל־מ� q ְקִעלָ֔ Oי־ֵנל =Ô ַא֙ףùים ְו zה ְיֵרא QדÍיהù =Ê ה ְחנÍ ֹפ֛ kה ֲאנ ֵ֨Úִה 

ים =̇ ׃     סıְִלְ‹
ה     סַוÌ֨ù˚ֶסף⁴ ùיהָו֔ jÊ ל  ֤ע˚ד Ëִָו֙ד ִלùְ‹ֹא֣

Ìַùֲענ jה ו ùהÍ ְיהו( oאֶמר ֹ֗ Ìùַו 
wù vָידùÊְ ים 1̇ ן ֶאת־ıְִלְ‹ iי ֹנת י־ֲאנ~ =Ô ה ד ְקִעילָ֔ Oם רÍ׃֚ק  

⁵qֶל OÌùה ַו יùו] ְקִעילָ֜ ֶחם Ëִָו֩ד ַוùִאְנ‹ù˚ [ַוùֲאָנ‹ָ֨ gּלÌִùים ַו ִ֗̇ ם ַוÌִùְנַה֙ג ıְùÊִַלְ‹ q ֶאת־ִמְקֵניùהֶ֔ kÌùַו 
ה  ה ְגד˚ל( gÔם ַמ dהùÊָע›ַ ֣Ìֹùי ְקִעי̂לה׃     סַו Kת ֹיְ‹ב oד א  Ëִָו֔

י⁶ הַוùְיהִ֗ ד ְקִעיל( ֶלq ֶאל־Ëָו1 eן־ֲאִחימÊֶ ר Fְבֹרח∞ ֶאְבָיתù ֠Êִ  
דֵא֖פ˚ד  k׃ָיר˚ùָיֽדùÊְ   

ד⁷ .ÁÌֻùהַו ד ְקִעיל( א ָדו1 Sי־בÔִ לÍ֔א›ָùְל  
אֶמר ֹ֣ ÌùלַוÍ֗א›ָ  

יח∞ ִים ùÍְבר= kָלתËְ יר ר ָלù֔ב˚א ùÊְע1 .Áי ִנְס ֚Ôִ יù ר ֹא֤תù˚ ֱאלִֹהי֙ם ùÊְָיִד֔ ַ֨Ô׃ִנ  
ע⁸ kְיַ‹ּמùדַו ה ָלù֥צÍר ֶאל־Ëָו1 ֶדת ְקִעילָ֔ yרùה ָל ם ַלùִּמְלָחמ( Qעùל־ָהÔָל ֶאת־Í֛א›ָ  

ְוùֶאל־ֲאָנ̂‹יùו׃
ַדע⁹ OÌùהַו י‹ ָהùָרע( Zל ַמֲחרÍו ָ‹֖אùי י ָעלָ֔ ZÔ ד   Ëִָו֔

ןַוÄÌ֨ùֶמ֙ר ר ַהÔֹùהֵ֔ gֶאל־ֶאְבָית  
יָ‹ה ָהùֵאֽפ˚ד 1Á׃     סַה

The ephod

  Ëִָו֒דַוÄÌùֶמ֮ר¹⁰
‹ ָ‹֖אÍל ָלù֣ב˚א K̃ י־ְמַב =Ô �ùËְע∞ ָ‹ַמ֙ע ַעְב ל ָ‹ֹמ֤ י ִיְ‡ָראֵ֔ Oְיהָו֙ה ֱאלֹה 

ùי יר ÊֲַעבÍר= ת ָלùע1 Kח›ַùה ְל ה ְבùָי֜דù˚ ¹¹׃  ֶאל־ְקִעיל( ùִני ַבֲעֵל֩י ְקִעילָ֨  ֲהùַיְסÁִר�
wù pËַעְבùא ְל Qד־נÁֶל ַה י ִיְ‡ָראֵ֔ Oְיהָו֙ה ֱאלֹה wù ֔Ëֶע ַעְב ùֲאֶ‹֙ר ָ‹מ. jÔ לÍד ָ‹֗א Oֵירùסֲה 

אֶמר ֹ֥ Ìùהַו Qְיהו  
ד   ׃ֵיר]

אֶמר¹² ֹ֣ Ìùדַו   Ëִָו֔
י ùÊְַיד־ָ‹֑אÍל b›ֶאת־ֲאָנùי ְוù ה ֹאת~ י ְקִעיל� רÊַ Íֲעל� ִ֜Áַיְסùֲה 

אֶמר ֹ֥ Ìùהַו Qְיהו  
Íיר =Á׃     סַיְס

David prays
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י‹ ַוÌָָק֩ם¹³ יו Ôְֵ‹‹־ֵמ֣א˚ת אִ֗ ד ַוֲאָנ‹ָ֜ ה ַוÌְֵצאËָ Íִ֙ו֨ ִעלָ֔ ְ̃ ְתַהְּל֖כÍ ִמ =ÌַוÍכ ר ִיְתַהּל( y›ֲאÊַ  
דÍְלָ‹֣אÍל  ַ֗Áהֻה ִעילָ֔ ְ̃ ט Ëִָו֙ד ִמ mי־ִנְמל =Ô  

ל bËְחÌֶאת׃ַו    ָלצ]
ֶ‹ב¹⁴ ֨Ìְֵּמָצ֔ד˚ת ַוÊַ ֙רÊִָּמְדÊַ ד PוËָ ב›ֶ KÌיףַו zר־זÊִַמְדÊְ ר QהÊָ  

Íה N›יםַוְיַבְק   ָ‹אÍל֙ Ôָל־ַהÌָמִ֔
א־ְנָת֥נ↑ ֹֽ ים Êְָיֽד˚׃ְול   ˚ ֱאלֹה1

ְרא¹⁵ .Ìְרָ‹ה׃     סַו יף Êַֹחֽ ד ÊְִמְדÊַר־ז1 ‹ ֶאת־ַנְפ֑‹˚ ְוָדו~ Õ א ָ‹֖אÍל ְלַב Sי־ָיצ =Ô ד  ָדִו֔

ן Êֶן־ָ‹֔אÍל ַוÌָָ֙ק֙ם¹⁶ gְיה˚ָנת qֶל KÌְרָ‹ה ַו ד ֹח֑ ק ֶאל־Ëָו1 KÎים׃ַוְיַח    ֶאת־ָי֖ד˚ Êֵאלֹה=
יו¹⁷ אֶמר ֵאלָ֜ ֹ֨ Ìַו 

ל q ַעל־ִיְ‡ָראֵ֔ ֹ֣ ְמל ִ̇ ֙ה  ָ̇ י ְוַא ד ָ‹֣אÍל ָאבִ֔ ְמָצֲאw֙ ַי֚ א ת= ֹ֤ י ל ֠Ôִ א יָר֗ ִ̇  ַאל־
ן [Ô ∞ע Kי ֹיד ה ְוַגם־ָ‹֥אÍל ָאב1 pְהֶיה־ְּל� ְלִמְ‹נ vי א   ׃ְוָאֹנכ1

¹⁸Íְכְר֧תÌִהַו י ְיהו( Oית ִלְפנ ם Êְר1 eֵניה›ְ  
ֶ‹ב NÌן ַו Qְרָ‹ה  ִויה˚ָנת Ëָ qִו֙ד Êַֹח֔ kְלֵביֽת˚׃     סָהל 

¹⁹Íֲע֤לÌַרַו ָתה ֵלאֹמ֑ QְבעÁִל ַהÍִזִפי֙ם ֶאל־ָ‹֔א  
ר d›ה ֲא ֲחִכילָ֔ jִגְבַע֙ת הÊְ ְרָ‹ה נÍ ַבְּמָצד˚֙ת Êַֹח֔ ר ִעּמ� ֵ֨̇ ַ̇ ִוד ִמְס  ֲה֣ל˚א ָד֠

ין ַהְיִ‹יֽמ˚ן   ׃ִמימ~
²⁰qֶל vד ַהּמ kיÊְ ˚י֖רÁִַהְס Íנ Sד ְול rֶדת ר dָלר qֶל eת ַנְפְ‹� ַהּמ ֨Íַה ְלָכל־ַא ָ̇ ַע   ׃ְו֠
אֶמר²¹ ֹ֣ ÌלַוÍ֔א›ָ  

ם ָע̂לי ḋ י ֲחַמְל ~Ô ה יהו( jם ל ḋ ים ַא   ׃ÊְרÍכ~
²²Íה Qי ָרא ה ַרְג֔ל˚ מ~ yְהי =̇ ר  y›ֲא ֙̊ ינÍ ֗ע˚ד Íְד֤עÍ ÍְראÍ֙ ֶאת־ְמק˚מ Zא ָהכ  ְלכÍ־ָנ֞

ם ֽהÍא י ָע֥ר˚ם ַיְער1 ר ֵאלַ֔ י ָאמ. ֚Ôִ ם   ׃‹(
ם ֵאַל֙י ֶאל־ָנ֔כ˚ן²³ �̇ ם ְוַ‹ְב א ‹ָ֔ OÊר ִיְתַח y›ֲחֹבִאי֙ם ֲא jל ַהּמ ֤Ôִֹמ Íְד֗עÍ Íְר֣אÍ 

י ְיהÍ̂דה Kל ַאְלפ י ֹא֔ת˚ Êְֹכ֖ Ż ‡ְıֶַרץ ְוִח ם ְוָהָי֙ה ִאם־ֶיְ‹֣נ˚ ָבאָ֔ pכ ְ̇ י ִא 1̇  ׃ְוָהַלְכ

Dialog: Ziphites–Saul

²⁴ÍמÍ֛קÌַָו Íְל֥כÌֵלַוÍי ָ‹֑א Oיָפה ִלְפנ   ז1
ין ַהְיִ‹יֽמ˚ן׃ ל ְימ~ dה א ר ָמע˚֙ן Êֲָעָרבָ֔ mÊִמְדÊְ יו ד ַוֲאָנ‹ָ֜   ְוָדִו֨

²⁵qֶל ֨Ìֵַו›֒ ֵ̃   ָ‹֣אÍל ַוֲאָנָ‹י֮ו ְלַב
Íד ZÁד ַוַי ֶרד ְלָדִו֔ OÌַלע ַו ֶ֔Ûב ַה›ֶ oÌר ָמ֑ע˚ןַו .ÊִמְדÊְ  

ע ף ָ‹֔אÍל ַוÌְִ‹מ. ֥ËְֹרÌִר ָמֽע˚ן׃ַו kÊד ִמְד י־ָדו1    ַאֲחר]
²⁶qֶל ֨Ìֵהַו pÎר ִמ Qד ָהה k̂ יו ִמ ד ַוֲאָנ‹� ה ְוָדו� ֔Îֶד ָהָה֙ר ִמ m̂   ָ‹֜אÍל ִמ

י ד ַוְיהִ֨ ז ָדִו֜ �ıלֶנְחÍי ָ‹֔א Oנıְָלֶלֶ֙כ֙ת ִמ  
יו  יםְוָ‹֣אÍל ַוֲאָנ‹ָ֗ ְטר� יו ְלָתְפ̂‡ם׃ֹעֽ Q›ד ְוֶאל־ֲאָנ    ֶאל־Ëָו~

²⁷ q gַמְלאÍא ָ֔Êר   ֶאל־ָ‹֖אÍל ֵלאֹמ֑
ים ַעל־ָה̂אֶרץ 1̇ י־ָפְ‹֥טÍ ְפִלְ‹ =Ô ָכה ה ְולֵ֔ g׃ַמֲהר  

ָ‹ב²⁸ gÌד ַו י ָדִו֔ Oל ִמְרֹד֙ף ַאֲחרÍ֗א›ָ qֶל oÌיםַו ż את ıְִלְ‹   ִלְקר.
ן  ֵ֗Ôַעל־Íַּ֙מְחְלֽק˚ת׃̂קְרא jַלע ה dא סÍַלָּמ֣ק˚ם ַה֔ה 

The Samuel Narrative

56 9/12/17



David Spares Saul’s Life (1 Sam 24)

ַעל¹ kÌם ַו ד ִמ·( ֶ‹ב Ëָו1 oÌִדי׃ַו vÁין־    Êְִמָצ֥ד˚ת ע]
י↓² יםַוְיהִ֗ ż י ıְִלְ‹ oל ֵמַאֲחרÍב ָ‹֔א g› ֲאֶ‹֙ר jÔ  

Íד PÁÌַרַו ̊֙ ֵלאֹמ֔   ל
ִדי vÁ ין Kר ע bÊִמְדÊְ ד ה ָדִו֔ OÚ׃     סִה

ח³ .̃ Ìִלַו rל־ִיְ‡ָראÔָר ִמÍ֖חÊָ ›י ים א~ ֶ‹ת ֲאָלפ� ֹ֧   ָ‹֗אÍל ְ‹ל
qֶל ֗Ìֵים׃ַו י ַהÌְֵעל= KרÍי צ oנıְיו ַעל־ ֲאָנ‹ָ֔ jִו֙ד וËֶָאת־ › Ñ    ְלַב

⁴ÄבÌָ הַו֠ ם ְמָעָר֔ g›ֶ֙ר� ְוËֶאן ַעל־ַה ֹ֤   ֶאל־Áְִד֨ר˚ת ַהˆ
א ֹ֥ יוַוÌָב q ֶאת־ַרְגל( Oל ְלָהסÍ֖א›ָ  

ה  Qי ַהְּמָער KתÔְַיְרÊְ יו יםְוָדִו֙ד ַוֲאָנ‹ָ֔   ׃ֹיְ‹ב=
⁵Íְ֩מרÄÌיוַו ד ֵאלָ֗ י ָדִו֜   ַאְנ‹ֵ֨

wי ה ֵאלֶ֗ gר ְיהו ה ַהÌ֜˚ם א¡ֶ‹ר־ָאמ� ֵ֨Úִה 
w ִיְבÊְ [wָ֙יֶד֔ ן ֶאת־ֹאְיֵביw [ֹאֽ Nי ֹנת ה ָאֹנכִ֜ ֵ֨Úִה 

wי pֵעינÊְ ב ר ִיט. d›ֲאÔַ ˚יָת ּ֔ל Z‡ְוָע 
ָקם gÌד ַו ת Ëִָו֗ יל ֲאֶ‹ר־ְלָ‹֖אÍל Êַּ̂לט׃ַוÌְִכֹר֛ ף־ַהְּמע~ jנÔְֶאת־   

ְיִה֙י⁶ jןו ֲחֵרי־כֵ֔ jא  
q kÌל׃     סַוÍר ְלָ‹ֽא ף ֲא‹| QנÔָת ֶאת־ ר Ôַָר֔ y›ל ֲא ד ֹא֑ת˚ ַע֚  ֵלב־Ëָו1

אֶמר⁷ ֹ֨ Ìיוַו   ַלֲאָנ‹ָ֜
ה יח∞ ְיהָו֔ Z›אֹדִנ֙י ִלְמ jה ל �Îר ַה ה ִאם־ֶאֱעֶ‡֩ה ֶאת־ַהËָבָ֨ יהָו֗ י מ] Zיָלה ּל  ָחל�

ה ֽהÍא Qיח∞ ְיהו י־ְמ‹~ =Ô ˚Ê֑ י ח∞ ָיד1 ֹ֥   ׃ִלְ‹ל
ע⁸ ַ֨Û›ַיםַוְי ד ֶאת־ֲאָנָ‹י֙ו ËְÊַָבִר֔ PוËָ  

ם Qא ְנָתנ ֹ֥   ָל֣קÍם ֶאל־ָ‹֑אÍלְול
םְוָ‹֛אÍל  Sהק Qֵמַהְּמָער  

qֶל KÌ׃     סַוqֶרË̂Êַ 
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ָקם⁹ ֨Ìָה]ַו ַהְּמָעָר֔ ן ַוÌֵֵצ֙א ִמן־ַהְּמָעָרה [מ] ד ַאֲחֵרי־כֵ֗   Ëִָו֜
א FְקרÌִרַו ֲחֵרי־ָ‹֛אÍל ֵלאֹמ֖ jא  

qֶל pי ַהּמ Zֲאֹדנ 
ט NÊÌַיו ַו ֲחָר֔ jל֙ אÍד ָ‹א ֹ֨̃ Ìְִרָצה ַו bִים א 3ıד ַא חËָ Íו~ ^̇ ›ְÌִ׃     סַו

אֶמר¹⁰ ֹ֤ ÌלַוÍִו֙ד ְלָ‹֔אËָ  
ר ם ֵלאֹמ֑ Qי ָאד KְברËִע ֶאת־ ָּמה ִתְ‹מ3 Fל 

w vָרָעת › õ ד ְמַב ה ָדִו֔ OÚ׃ִה  
ה¹¹ ה ׀ ַהÌ֤˚ם ׀ Êְָיִד֙י Êְַּמָעָר֔ ת ֲאֶ‹ר־ְנָתְנw֩ ְיהָו֨ Oא wי ה ָר֣אÍ ֵעיֶנ֗ ֜Îֶם ַה˚Ì֨֩ה ַהÚִֵה 

ר יw ָוֹאמַ֗ pָחס ָעל ġ ר ַלֲהָרֲג} ַו kְוָאמ 
ה ֽהÍא Qיח∞ ְיהו י Ôִי־ְמ‹~ אֹדִנ֔ jÊ ח ָיִד֙י m־ֶאְ‹לÄ׃ל  

יְל¹²¢ ף ְמע= י Êְָכְרִת֩י ֶאת־Ôְַנ֨ ִ֡Ô י zָידÊְ {ף ְמִעיְל kנÔְה ֶאת־ iם ְרא ַ֗Á ה י ְראֵ֔ Zְוָאב 
q אִתי לָ֔ g־ָחטÄ֙ע ְול›ַ ה ָוֶפ֙ י ָרע� ין Êְָיִד֜ ע Íְרֵא֙ה Ôִ֩י אֵ֨ mË wי ִ֗̇ א ֲהַרְג ֹ֣  ְול

È ^̇ י ְלַקְח ה ֶאת־ַנְפ‹1 ה ֹצד| �̇   ׃ְוַא
¹³qÊְ̂הֶיה־ א ת= ֹ֥ י ל Óָ ְוָיד1 pה ִמּמ Qִני ְיהו kְנָקמÍ w י Íֵביֶנ֔ ZינÊֵ ט ְיהָו֙ה ֤ıֹ›ְ׃ִי  
¹⁴qÊְ̂הֶיה־ א ת= ֹ֥ י ל ַ‹ע ְוָיד1 pֵצא ר Oים י י ֵמְרָ‹ע1 ְדֹמִנ֔ ַ̃ ר ְמַ‹ל֙ ַה ר יÄמַ֗ y›ֲאÔַ׃  
י¹⁵ oת ַאֲחר ֶלב מֵ֔ yÔ ֲחֵר֙י jף א rה ֹרד ġ י ַא י מ1 Kל ַאֲחר ֶלq ִיְ‡ָראֵ֔ yי ָיָצ֙א מ Pי מ ַאֲחֵר֨

‹ ֶא̂חד   ׃ıְַרֹע֥
¹⁶w vדÌִָני ִמ oטıְ›ְי ְוִי ב ֶאת־ִריבִ֔ Oְוֵיֶ֙ר֙א ְוָיר w pֵבינÍ י ZינÊֵ ט bן ְוָ‹פ ֔Ìָה ְיהָו֙ה ְלַד ׃ְוָהי�

פ

י¹⁷ ZלַוְיהÍים ָהֵאֶּ֙ל֙ה ֶאל־ָ‹֔א PָברËְר ֶאת־ַה ֵ֞Êד ְלַד   ׀ Ôְַכּ֣ל˚ת Ëִָו֗
אֶמר ֹ֣ ÌלַוÍ֔א›ָ  

ד zי ָדו ZנÊְ ה dֲהֹקְל� ז 
א S‚Ìִ׃  ַוÓְְב [Ìל ֹק֖ל˚ ַוÍֶמ֙ר ¹⁸ ָ‹֛אÄÌ֨דַו   ֶאל־Ëִָו֔

יw ָהָר̂עה ~̇ י Áְַמְל ה ַוֲאנ1 ִני ַהÏ˚בָ֔ .̇ ֙ה Áְַמְל ָ̇ י ַא PÔ יÚִ pה ִמּמ Q̇ יק ַא ~Ë׃ַצ  
ִני¹⁹ ר ִסÁְר� ה ֵא֩ת ֲא‹ֶ֨ י ט˚ב( 1̇ יָתה ִא ת ֲאֶ‹ר־ָע‡~ iם א˚Ìַ֔ה ָ̇ ְד .Á֙ה] ִה ָ̇ ְ̇ [ְוַא  ְוַא

ִני ^̇ א ֲהַרְג ֹ֥ ה Êְָיְד} ְול   ׃ְיהו�
ַחת²⁰ ַ֚̇ ה  יהָו֙ה ְיַ‹ֶּלְמ� ט˚בָ֔ jה ו ֶרq ט˚ב( yדÊְ ˚ְי֔ב˚ ְוִ‹ְּל֖ח א ִאי֙‹ ֶאת־ֹא֣ Sי־ִיְמצ ְוכ=

י יָתה ל= ר ָע‡1 ה ֲא‹| ֔Îֶם ַה˚Ì֣׃ַה  
ל²¹ ֶכת ִיְ‡ָרא] dְד� ַמְמל gיÊְ ְוָקָ֙מ֙ה q˚ְמ֑ל ִ̇  q ֹ֖ י ָמל ~Ô י ִ̇ ְע ה ָיַד֔ OÚ֙ה ִה ָ̇   ׃ְוַע
יד²² ְ‹מ~ ַ̇ י ְוִאם־ ֲחר( jי א ית ֶאת־ַזְרע1 ְכר~ ַ̇ ה ִאם־ יהָו֔ jÊ ְבָעה ִּל֙י ה ִה·� ָ֗̇  ְוַע

י ית ָאב= KÊי ִמ   ׃ֶאת־ְ‹מ1
ע²³ kב·ָÌִלַוÍד ְלָ‹֑א   Ëָו1

qֶל NÌי֔ת˚ַוÊֵל֙ ֶאל־Íא›ָ  
יו ↑ ֲאָנ‹ָ֔ jְוָדִו֙ד וÍ̂דה׃     פָע֖לÍַעל־ַהְּמצ 

Conclusion
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Nabal & Abigail (1 Sam 25)

ָמת¹ gÌל ַו ְב֤צÍ ְ‹מÍאֵ֔ ָ̃ Ìִָכל־ִיְ‡ָרֵאל֙ ַו ÍדıְְסÌִר�־֔ל˚ ַוÊְְקÌִהַו  הÊְ Íֵבי֖ת˚ Êָָרמ(
ָקם gÌד ַו ֶרד Ëִָו֔ oÌא̂רן׃     סַוıָ ר kÊֶאל־ִמְד 

ל² הÍ ַבÔְַרמֶ֗ O‡ַמֲעÍ ָמ֜ע˚ןÊְ ›י  ְואִ֨
ים zÎֶלף ִע yים ְוא ֶ‹ת־ֲאָלפ1 ֹֽ אן ְ‹ל ֹ֥ ד ְו֛ל˚ צ  ְוָהִאי֙‹ Áָ֣ד˚ל ְמֹא֔

י ל׃ַוְיה� vְרמÔַÊַ ˚֖נÄז ֶאת־צ    Êְִגֹז֥
ִיל³ ˚ ֲאִבג( ֖̇ ם ִאְ‹ K›ל ְו ם ָהִאי֙‹ ָנבָ֔ N›ְו 

ַאר ֹ֔̇ יַפת  Zה ֽט˚ַבת־ֶ‡ֶ֙כל֙ ו  ְוָהִא·�
י]׃ =Êא ָכֶלב˚ [ָכִלÍים ְו֥ה ע ַמֲעָלל1 kה ְור e›י‹ ָק ְוָהא~

Nabal & Abigail (2-3)

ע⁴ kמ›ְÌִֽנ˚׃ַוÄל ֶאת־צ Qז ָנב Kי־ֹגז =Ô ר )ÊִּמְדÊַ ד    Ëָו1
ח⁵ kל›ְÌִים ַו zה ְנָער gד ֲעָ‡ר אֶמר Ëָו1 ֹ֨ Ìיםַו ד ַלÚְָעִר֗   Ëִָו֜

י ְלָ‹ֽל˚ם ם־֥ל˚ ִבְ‹מ1 ֶ̇ ל Íְ‹ֶאְל ם ֶאל־ָנבָ֔ yָבאתÍ ַכְרֶמָ֙ל֙ה Í׃ֲע֤ל  
י⁶ ה ֶלח( ֖Ôֹ ם |̇  ַוֲאַמְר

ל ֲאֶ‹ר־ְל} ָ‹ֽל˚ם ה ָ‹ל˚֙ם Íֵביְת� ָ‹֔ל˚ם ְוֹכ֥ �̇   ׃ְוַא
א⁷ ֹ֣ נÍ ל ים ֲאֶ‹ר־ְלw֙ ָה֣יÍ ִעּמָ֔ Pה ָהֹרע ָ֗̇ q ַע ים ל( י ֹגְזז1 ~Ô י ִ̇ ְע ה ָ‹מַ֔ ġ  ְוַע

ל vְרמÔַÊַ ם Sי ֱהי˚ת oל־ְימÔָ ָמהÍד ָלֶה֙ם ְמ֔א mא־ִנְפק ֹֽ   ׃ֶהְכַלְמ֗נÍם ְול
י־ַעל־֥י˚ם⁸ =Ô wי ים ֵח֙ן Êְֵעיֶנ֔ q ְוִיְמְצ֨אÍ ַהÚְָער~ ידÍ לָ֗ ZÁְוַי wי ל ֶאת־ְנָעֶר֜  ְ‹אַ֨

ד יÍ wְלִבְנ} ְלָדו= א ̂יְדw֙ ַלֲעָבֶד֔ ְמצ� ִ̇ ר  א ֵא֩ת ֲא‹ֶ֨ ָ֗Úָנה־ ְ̇  Íנ )Ê ׃֖ט˚ב

⁹Í֙א ֹ֨ ד ַוÌָב י ָדִו֔ Oַנֲער Í֧רÊְד ַוְיַד zוËָ ם O›Êְ ֶּלה oים ָהא ל Ôְָכל־ַהËְָבר~   ׃ַוÌָֽנÍחÍ ֶאל־ָנב�
ַען¹⁰ ֨Ìַי ָדִו֙ד ַו Nל ֶאת־ַעְבד אֶמר ָנבָ֜ ֹ֔ Ìַו 

י ֲאֹד̂ניו Kנıְי‹ ִמ ים א1 ְרצִ֔ gıים ַהִּמְת י ַהÌ˚֙ם ַרÍÊ֣ ֲעָבִד֔ י ֶבן־ִי‹( ZמÍ ד י ָדו1   ׃מ~
֙י¹¹ ִ̇ י ְו̂נַת י ְלֽגְֹזז( ִ̇ ְח bר ָטב י ֲא‹| י ְוֵא֙ת ִטְבָחתִ֔ י ֶאת־ַלְחִמ֙י ְוֶאת־ֵמימַ֔ Ṗ  ְוָלַקְח

ָּמה ה ה] dÎי ִמ Kי א ִ̇ ְע א ָיַד֔ ֹ֣ ים ֲאֶ‹֙ר ל ֲאָנ‹ִ֔ j׃ל  
¹²Íַהְפ֥כÌַם ַו )Ôד ְלַדְר י־ָדו1 אÍ ַוÌָֻ‹֙בÍ֙ ַנֲער] ֹ֔ דÍ ַוÌָב ZÁÌֶַּלה׃ַו ים ָהא] ל ַהËְָבר~    ֔ל˚ Ôְֹכ֖
יוַוÄÌֶמ֩ר¹³ ד ַלֲאָנ‹ָ֜   Ëִָו֨

˚Ê֗י‹ ֶאת־ַחְר Z׀ א Íִחְג֣ר 
Í֙רÁְְחÌַ jו ˚Ê֔י‹ ֶאת־ַחְר Zר א ֥ÁְֹחÌַַו˚Ê֑ד ֶאת־ַחְר   Áַם־Ëָו1
Íֲע֣לÌַ jי‹ו ע ֵמא˚֙ת אִ֔ mÊַאְרÔְ ד י ָדִו֗ O׀ ַאֲחר  
ִים ↑ bָמאתÍÍים׃ָיְ‹֥ב  ַעל־ַהÔֵל=

ל ¹⁴ ֶ‹ת ָנבָ֔ Oידְוַלֲאִביַגִ֙יל֙ א �Áרִה ים ֵלאֹמ֑ ד ֵמַהÚְָער1 ַער־ֶאח� jנ  
ם vהÊָ ַעט SÌַו Íינ oֶאת־ֲאֹדנ q Kר ְלָבר �Êַהִּמְד ים ׀ מ] ד ַמְלָאכ� ה ָ‹ַל֩ח Ëִָו֨ OÚ׃ִה  

ְדנÍ ְמ֔אÍָמה Ôָל־ְיֵמ֙י¹⁵ א־ָפק. ֹֽ א ָהְכַלְ֙מנÍ֙ ְול ֹ֤ ד ְול נÍ ְמֹא֑ Qים ל ים ֹטב~ ֲאָנ‹ִ֔ gְוה 
ה vד‚ָÊַ Íנ oְהי˚ת =Ê ם ָ֔̇ ְכנÍ ִא   ׃ִהְתַהּל.

אן¹⁶ ֹֽ ים ַהˆ ם ֹרע~ Qִעּמ Íנ Kי ֱהי˚ת iל־ְימÔָ ם ְיָלה Áַם־י˚מ( bם־לÁַ Íינ   ׃ח˚ָמ֙ה ָה֣יÍ ָעלֵ֔
ל Ôָל־Êֵי֑ת˚¹⁷ ינÍ ְוע. oה ֶאל־ֲאֹדנ ה ָהָרע� Fי־ָכְלת =Ô י ֲע‡ִ֔ ַ̇ ה־ jְרִא֙י מÍ י PעËְ ה ָ֗̇  ְוַע

ר ֵא̂ליו oÊËַַעל ִמ ֔ÌִַלÊְן־Êֶ ֙אÍ׃ְוה
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ר¹⁸ Oַמה ְ̇ ִיל] ַו ֩ח ֲאב˚ַגִיל [ֲאִביגַ֡ ַ̃ ִ̇ אןַו ֹ֤ ‹ צ ִין ְוָחמֵ֨ ִים ִנְבֵלי־ַי֗ ֶחם Íְ‹נ. ִים לֶ֜   ָמאתַ֨
ים zֵבלËְ ִים ים Íָמאת. ה ִצֻּמק1 SֵמאÍ י ‹ ְסִאי֙ם ָקלִ֔ Nְוָחמ [ֹי֙תÍ‡ֲע] ֲעָ‡ו˚ת 

ֶ‡ם Q̇ ים׃ַו    ַעל־ַהֲחֹמר=
אֶמר¹⁹ ֹ֤   ִלְנָעֶר֙יָהַ֙ו˙

ה ם Êָא( yי ַאֲחֵריכ י ִהְננ1  ִעְב֣רÍ ְלָפַנ֔
ל  Qָנב È S›ְלִאיÍיָדה =Áא ִה ֹ֥   ׃ל

ה²⁰ יא ׀ ְוָהָי֞ Zֶבת ה yל־ַהֲח֗מ˚ר ְוֹרכ jרֹיֶרֶ֙ד֙ת ע ֶתר ָההָ֔ OסÊְ  
יו  ה ָדִו֙ד ַוֲאָנ‹ָ֔ NÚיםְוִה Èֹיְרד1   ִלְקָראת(

› ֖Áְֹפ ִ̇    ֹא̂תם׃ַו
ד ²¹ Zרְוָדו  ָאמַ֗

ד ִמÔָל־ֲאֶ‹ר־֖ל˚ k־ִנְפקÄר ְול ָ֔ÊִּמְדÊַ ר ָלֶז֙ה ת־Ôָל־ֲא‹� vי א ִ̇ ְר ֶקר ָ‹מַ֜ ַאq֩ ַל·ֶ֨
ַחת ט˚̂בה k̇ ה  Qי ָרע   ׃ְמ֑אÍָמה ַוÌֶ̂‹ב־ל~

יר ִמÔָל־ֲאֶ‹ר־֛ל˚²² יף ִאם־ַאְ‹א� zה ֹיס ד ְוֹכ֣ י ָדו1 Kים ְלֹאְיב ה ֱאלֹה�  Ôֹה־ַיֲע‡�
יר ין Êְק= ~̇ ֶקר ַמְ‹ ֖Êֹ׃ַעד־ַה

ֶרא²³ Ṅ ד ַו ר ֲאִביַגִ֙יל֙ ֶאת־Ëִָו֔ ַמהֵ֕ ְ̇ ֶרד ַו ȯ ל ַהֲח֑מ˚ר ַו ל ֵמע. ֞ıֹ ִ̇ י ָדִו֙דַו Nıְלַא  
יָה  חÍַעל־ıֶָנ֔ ḃ ›ְ ִ̇ ıֹל֙ ²⁴ ̂אֶרץ׃  ַו ִ̇ יוַו   ַעל־ַרְגלָ֔

אֶמר ֹ֕  ַו˙
w vי ֲאָמת KְברËִ ת oע א יÍ wְ‹מַ֕ א ֲא̂מְתÊְ wָ֙אְזֶנ֔ ָעW֑ן ÍְֽתַדÊֶר־נ� vי ה י ֲאֹדנ1   ׃Êִי־ֲאנ~

²⁵֙̊ י ִכְ‹מ PÔ ל ה ַעל־ָנבָ֗ ֜Îֶַעל ַה ֨ÌִַלÊְֶאל־ִאי֩‹ ַה ˚Ê֡י ׀ ֶאת־ִל Zים ֲאֹדנ Z‡א ָי gַאל־נ 
י י ֲאֹדנ1 Kיִתי ֶאת־ַנֲער א ָרא� ֹ֥ ְת� ל gֲאִנ֙י ֲאמ ה ִעּ֑מ˚ ו� QְנָבלÍ ˚ל ְ‹֔מ gא ָנבÍן־֔הÔֶ 

ָ̇ ר ָ‹̂לְח   ׃ֲא‹|
ע∞²⁶ K›˚ים ְוה ר ְמָנֲע� ְיהָו֙ה ִמÊ֣˚א ְבָדמִ֔ י־ַנְפְ‹w֙ ֲא‹ֶ֨ ה ְוח] י ַחי־ְיהו� ה ֲאֹדִנ֗ ġ  ְוַע

י ָר̂עה ים ֶאל־ֲאֹדנ1 ְמַבְק‹~ jְוה wי ְה֤יÍ ְכָנָבל֙ ֹאְיבֶ֔ ה י= ָ֗̇ q ְוַע   ׃ָיְד} ל(
ים²⁷ ָנ֙ה ַלÚְָעִר֔ ְ̇ י ְוִנ zאֹדנ jיא ִ‹ְפָחְת} ל את ֲאֶ‹ר־ֵהב~ ֹ֔ Îה ַה gָרכÊְ֙ה ַה ָ̇  ְוַע

י י ֲאֹדנ= KַרְגלÊְ ים ְתַהְּלכ1   ׃ַהּמ=
ן²⁸ ִית ֶנֱאמָ֗ .Ê י אֹדִנ֜ jה ל ה־ַיֲעֶ‡֩ה ְיהָו֨ י ָע‡ֹֽ ZÔ w pע ֲאָמת›ַ yא ְלפ Qא נ S‡ 

wי vמÌָא ְב} ִמ K־ִתָּמצÄה ל ם ְוָרע� י ִנְלחָ֔ Zי־ִמְלֲח֤מ˚ת ְיהָו֙ה ֲאֹדנÔִ׃  
ה ׀²⁹ gרÍי ְצר ֶפ‹ ֲאֹדִנ֜ ָהְיָת֩ה ֶנ֨ w ו� p›ֶאת־ַנְפ › õ ָקם ָאָד֙ם ִלְרָדְפ� Íְלַב �Ìַו 

ף kÔ q˚֖תÊְ הÚָ ֶפ‹ ֹאְיֶב֙יw֙ ְיַקְּלעֶ֔ ת נ� יw ְואֵ֨ ה ֱאלֹהֶ֔ gת ְיהו ים ֵא֚ ֗Ìְִצ֣ר˚ר ַהַחÊִ 
ַלע ^̃   ׃ַה

³⁰�Íְְוִצ wי pה ָעל Qב˚Ïר ֶאת־ַה |ÊËִל ֲאֶ‹ר־ י Ôְֹכ֛ אֹדִנ֔ jה ְיהָו֙ה ל י־ַיֲע‡� =Ô ה  ְוָהָי֗
ל יד ַעל־ִיְ‡ָרא]   ׃ְלָנג1

ם³¹ ָ֔Ú֙ם ִחËָ־qıָ›ְי ְוִל ב ַלאֹדִנ֗ את ׀ ְל¤ ְלפÍָק֩ה Íְלִמְכ֨‹˚ל לֵ֜ ֹ֣ ה ז yא ִתְהי ֹ֣  ְול
w vֶאת־ֲאָמת Q̇ י ְוָזַכְר אֹדִנ֔ jב ְיהָו֙ה ל Pי ֑ל˚ ְוֵהיט יע∞ ֲאֹדנ1 ׃     סÍְלה˚‹~
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אֶמר³² ֹ֥ Ìלַו ד ַלֲאִביג�   Ëָו1
י ה ִלְקָראת= dÎם ַה˚Ìַ֥ה q iר ְ‹ָלח ל ֲא‹� י ִיְ‡ָראֵ֔ Oְיהָו֙ה ֱאלֹה qÍ֤רÊָ׃  

ע∞³³ K›ים ְוֹה ִני ַהÌ֤˚ם ַהÎֶ֙ה ִמÊ֣˚א ְבָדמִ֔ ר Ôְִלתִ֜ ְ̇ ֲא‹ֶ֨ ה א( gכÍְברÍ q oַטְעמ qÍָב֥רÍ 
י י ל=   ׃ָיד1

³⁴q ע ֹאת( bִני ֵמָהר ר ְמָנעַ֔ y›ל ֲא י ִיְ‡ָראֵ֔ Oם ַחי־ְיהָו֙ה ֱאלֹה  ְואÍלָ֗
ל ר ְלָנב� י ִאם־נ˚ת� ZÔ י בÄ֙ת] ִלְקָראתִ֔ ָ̇ בÄִתי [ַו ָ̇ ְ̇ ַו ְר י ִמהַ֗ OלÍי ׀ ל ZÔ 

יר ין Êְק= ~̇ ֶקר ַמְ‹ ֖Êֹ׃ַעד־֥א˚ר ַה  
ח³⁵ m̃ Ìִיָאה ֑ל˚ַו ת ֲאֶ‹ר־ֵהב1 Kא È   Ëִָו֙ד ִמÌָָד֔

 È gרְול  ָאמַ֗
q̂נִיıָ א Q‚ָוֶא q י ְבק˚לֵ֔ ִ̇ ְע q ְרִא֙י ָ‹מ. י ְלָ‹ל˚֙ם ְלֵביתֵ֔ P׃ֲעל

א³⁶ ֹ֣ ב ָ̇ לַו ִיל ׀ ֶאל־ָנבָ֡   ֲאִביג.
 ֩̊ הְוִהÚֵה־ל ֶ֨̇ רִמְ‹ ֖Ôֹ›ִ אÍיו ְו֥ה ב ָנָבל֙ ֣ט˚ב ָעלָ֔ Nְול qֶל ה ַהּמֶ֗ Ȯ   Êְֵבי֜ת˚ Ôְִמְ‹
ד  ַעד־ְמֹא֑

יָדה ZÁא־ִה ֹֽ ֶקר׃ְול ֽÊֹן ְוָג֖ד˚ל ַעד־֥א˚ר ַה ר ָקֹט֛ SבËָ ˚ּ֗ל   
י³⁷ Zלַוְיה את ַהÌִַ֙י֙ן ִמÚָבָ֔ NצÊְ ֶקר ֗Êַֹב  

Áֶד ַ̇ ֶּלהַו rים ָהא ˚ ֶאת־ַהËְָבר1 ֔̇  ־֣ל˚ ִאְ‹
ָמת �Ìא ַוÍְו֖ה ˚Êִ֔קְרÊְ ֙̊ Êה ִל Sְל̂אֶבן׃ָהי   

י³⁸ יםַוְיה1 zמÌֶָרת ַה y‡ֲעÔַ  
ף ֧ÁֹÌִל ַו Qה ֶאת־ָנב ת ְיהו� ׃ַוÌָֹמֽ

ע³⁹ ת ָנָבל֒ ַוÌְִ‹מ. Oי מ ZÔ ִו֮דËָ אֶמר ֹ֡ Ìַו 
ה ָרעָ֔ q מ] ̊֙ ָח‡. Ëל ְוֶאת־ַעְב ד ָנבָ֗ .Ìי ִמ יב ֶחְרıָתִ֜ ר ָר֩ב ֶאת־ִר֨ y›ה ֲא Êָ֣רqÍ ְיהָו֡

˚›֑ÄרÊְ ה Qיב ְיהו ל ֵה‹~ ת ָנבָ֔  ְוֵא֙ת ָרע.
ח mל›ְÌִִו֙ד ַוËָ ר OÊ֖ל˚ ְלִא̂·ה׃ַוְיַד È Ṡ ִיל ְלַקְח    Êֲַאִביגַ֔

⁴⁰Íא ֹ֜ ָלה ַוÌָב pְרמÔִַיל ַה bי ָדו�ד ֶאל־ֲאִביג Kַעְבד Í֤רÊְרַוְיַד   ֵאֶל֙יָה֙ ֵלאֹמ֔
q ֖ל˚ ְלִא̂·ה K̇ ִיq ְלַקְח נÍ ֵאלַ֔ gִו֙ד ְ‹ָלחËָ׃  

ָקם⁴¹ ָ֕̇ חÍ ַו k̇ ›ְ ִ̇ ְרָצה ַו ִים א( bıאֶמר ַא ֹ֗  ַו˙
י י ֲאֹדנ= Kי ַעְבד oץ ַרְגל ה ִלְרֹח֕ ה ֲא̂מְתw֙ ְלִ‹ְפחָ֔ NÚ׃ִה  

ר⁴² ַמהֵ֞ ְ̇ ָקם ַו ġ ִיל ַו ְרÔַ֙ב ֲאִביגַ֗ ִ̇ ל־ַהֲח֔מ˚רַו jע  
יָה  Èַהֹהְל֖כ˚תְוָחֵמ֙‹ ַנֲעֹרתֶ֔   ְלַרְגל(

qֶל ֵ֗̇ ד ַו י ָדִו֔ Oֲחֵר֙י ַמְלֲאכ jִהי א ְ̇   ־֖ל˚ ְלִא̂·ה׃ַו
ַעם ⁴³ חְוֶאת־ֲאִחיֹנ֛ kאלָלק pְזְרעÌִ ד מ=   Ëָו1

יָן eְהי ִ̇ ים׃     סַו ן ֖ל˚ ְלָנ‹= יה| ֵ̇ ם־ְ‹ jÁ 

ןְוָ‹֗אÍל ⁴⁴ ים׃ָנת3 ר ִמÁַּל= ִי‹ ֲא‹| bי ֶבן־ל ד ְלַפְלט~ zוËָ ת›ֶ Oא ˚ ֖̇ Êִ ל kֶאת־ִמיכ 
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David Spares Saul’s Life Again (1 Sam 26)

¹Íא ֹ֤ רַוÌָב ָתה ֵלאֹמ֑ QְבעÁִל ַהÍִפי֙ם ֶאל־ָ‹֔אÎִַה  
ן י ַהְיִ‹יֹמֽ Kנıְ ל bה ע ת ַהֲחִכילָ֔ ֙ר Êְִגְבע. ֵ̇ ַ̇ ד ִמְס P׃ֲה֨ל˚א ָדו  

ָקם² gÌל ַוÍֶ֙ר֙ד ָ‹֗אÌֵלַו rי ִיְ‡ָרא OרÍחÊְ ›י ים א1 ֶ‹ת־ֲאָלפ~ ֹֽ ˚ ְ‹ל ֛̇ יף ְוִא   ֶאל־ִמְדÊַר־ִז֔
יף׃ ד ÊְִמְדÊַר־ז= ‹ ֶאת־Ëָו1 K̃   ְלַב

ַחן³ ֨Ìִַוqֶר )Ëן ַעל־ַה י ַהְיִ‹יֹמ֖ Kנıְר ַעל־ e›ה ֲא ת ַהֲחִכילָ֗   ָ‹֜אÍל Êְִגְבע.
בְוָדִו֙ד  O›רֹי ָ֔ÊִּמְדÊַ  

ְרא ֕Ìַָרה׃ַוÊ̂יו ַהִּמְד Qל ַאֲחרÍא ָ‹֛א Sי ב ZÔ   
ח⁴ kל›ְÌִים ַו zלÁְד ְמַר ַדע Ëָו1 ֕Ìֵל ֶאל־ָנֽכ˚ן׃ַוÍא ָ‹֖א Sי־ב =Ô   
ָקם⁵ gÌד ַו ַ֒וÌָבËָ Äִ֮ו֗ ם ָ‹אÍל g›ר ָחָנה־ y›ל־ַהָּמק˚֮ם ֲא vא  

ְרא .Ìר ַ‡ר־ְצָב֑א˚ַו oן־נÊֶ ר Kל ְוַאְבנÍם ָ‹֔א g›ר ̂‹ַכב־ y›ד ֶאת־ַהָּמק˚֙ם ֲא   Ëִָו֗
בְוָ‹אÍל֙  Oים ְסִביֹבת˚ [ְסִביֹב̂תיו]׃ֹ‹כ ם ֹחנ~ Qל ְוָהע ָ֔ÁַּמְעÊַ   

ַען⁶ ֨Ìַד ַו אֶמר Ëִָו֜ ֹ֣ Ìי י˚ָא֙בַו Pה ֲאח י Êֶן־ְצרÍָי֜ י ְוֶאל־ֲאִבי‹ַ֨ ִ֗̇ ֶלq ַהִח y׀ ֶאל־ֲאִחימ  
ר  ֵלאֹמ֔

ה pַּמֲחנ jל ֶאל־הÍי ֶאל־ָ‹֖א �̇ ד ִא Kי־ֵיר  מ=
אֶמר ֹ֣ Ìיַו   ֲאִבי‹ַ֔

qד ִעּ̂מ Kי ֵאר   ׃ֲאנ1
⁷Ä֩בÌָי ׀ ֶאל־ָהָע֮ם ַלְיָל֒הַו k›ד ַוֲאִבי   ָדִו֨

ה ָ‹֗אÍל  OÚבְוִה Nיו]ֹ‹כ ֶרץ ְמַרֲאֹ‹ת˚ [ְמַרֲאֹ‹ת( Q̂כה־ָבאÍל ַוֲחִני֥ת˚ ְמע ָ֔ÁַּמְעÊַ ָיֵ‹֙ן  
ם  ר ְוָהעָ֔ Oיםְוַאְבנ  ְסִביֹבת˚ [ְסִביֹב̂תיו]׃     סֹ‹ְכב1

אֶמר⁸ ֹ֤ Ìדַו   ֲאִביַ‹֙י ֶאל־Ëִָו֔
w pָידÊְ {ם ֶאת־א˚ִיְב˚Ì֛ים ַה ר ֱאלֹה~ ַ֨Áִס 

ה ֽל˚ dא ֶאְ‹נ ֹ֥ ת ְול ַעם ַאחַ֔ .ı ָבָאֶ֙ר֙ץÍ ית PֲחנÊַ א ÍÚ ָנ֜ ֶ֨Ô֩ה ַא ָ̇   ׃ְוַע
אֶמר⁹ ֹ֧ Ìיַו b›ו�ד ֶאל־ֲאִביËָ  

ה ^̃ ה ְוִנ Qיח∞ ְיהו ח ָי֛ד˚ Êְִמ‹~ kי ָ‹ל Zי מ ֠Ôִ Íה rִחית›ְ ַ̇ ׃     פַאל־
אֶמר¹⁰ ֹ֤ Ìִו֙דַוËָ  

ד oה ֵיר ת ֧א˚ ַבִּמְלָחמ� ÍÚ ֽא˚־י˚֤מ˚ ָיב˚֙א ָומֵ֔ pפÁָה ִי Qי ִאם־ְיהו ~Ô ה  ַחי־ְיהָו֔
  ׃ְוִנְסı̂ה

ה¹¹ יח∞ ְיהו( Z›ְמÊִ י ח∞ ָיד1 ֹ֥ ה ִמְ·ל יהָו֔ יָלה ִּל֙י מ] Pָחל 
ִים bַחת ַהּמ kıיו] ְוֶאת־ַצ ר ְמַרֲאֹ‹ת˚ [ְמַרֲאֹ‹ת� ית ֲא‹� ת־ַהֲחִנ֜ vא א ה ַקח־ָנ֨ ָ̇ ַע  ְו֠

Íֲלָכה ּ̂לנ K׃ְונ  

֩ח¹² ַ̃ Ìִל ַוÍי ָ‹֔א Oַחת ַהַּמִ֙י֙ם ֵמַרֲאֹ‹ת mıית ְוֶאת־ַצ ת־ַהֲחִנ֜ vד א םַוÌְֵל֖כËָ Íִו֨ pָלה  
יץ ין ֵמִק֗ Oע∞ ְוא ין י˚ֵד֜ ין ֹרֶא֩ה ְואֵ֨ Oְוא 

ם׃ vה ֲעֵליה Qה ָנְפל ת ְיהָו֔ ְרËֵמ. ַ̇ י  ֚Ôִ ים י ֻכָּל֙ם ְיֵ‹ִנ֔ PÔ  
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ר¹³ ֶבר ַוÌֲַעֹב֤ ד Ëִָו֙ד ָהעֵ֔ ם׃ַוÌֲַעֹמ֥ vיֵניהÊֵ ב ַהָּמ֖ק˚ם kק ר ָרֹח֑ ר מ] Q־ָהה›Äַעל־ר   
א¹⁴ רַוÌְִקָר֨ ר Êֶן־ֵנ֙ר ֵלאֹמ֔ Nם ְוֶאל־ַאְבנ ד ֶאל־ָהעָ֗   ָדִו֜

ר rה ַאְבנ dֲה֥ל˚א ַתֲענ 
ַען mÌאֶמר ַאְבֵנ֙ר ַו ֹ֔ Ìַו 

qֶל vאָת ֶאל־ַהּמ Sה ָקר Q̇ י ַא ׃     פמ~
רַוÄÌֶמ֩ר¹⁵ ד ֶאל־ַאְבֵנ֜   Ëִָו֨

wי dֶאל־ֲאֹדנ ָ̇ ְר א ָ‹מַ֔ ֹ֣ ל ְוָלָּ֙מ֙ה ל י ָכ֙מ˚Êְ wִ֙יְ‡ָראֵ֔ PמÍ ה ָ֗̇ י‹ ַא Zֲהל˚א־א 
wי vֲאֹדנ qֶל ית ֶאת־ַהּמ| ם ְלַהְ‹ח1 ד ָהעָ֔ ֶלÔִ qי־ָב֙א ַאח. p׃ַהּמ  

ר ָעִ‡יָת¹⁶֒ y›֮ה ֲאÎֶר ַה gבËָ־֞ט˚ב ַהÄל 
יח∞ Z›ם ַעל־ְמ dם ַעל־ֲאֹדֵניכ ė א־ְ‹ַמְר ֹֽ ר ל ם ֲא‹� ֶ֔̇ י ְבֵני־ָמֶ֙ו֙ת ַא PÔ ה  ַחי־ְיהָו֗

ה  ְיהו(
ר ְמַרֲאֹ‹ת˚ ִים ֲא‹| bַחת ַהּמ kıְוֶאת־ַצ qֶל eית ַהּמ י־ֲחנ~ ה א] ה ׀ ְראֵ֗ ġ  ְוַע

׃[ְמַרֲאֹ‹̂תיו]

Dialog: David–Abner

ר¹⁷ NÔÌַד ַו אֶמר ָ‹אÍל֙ ֶאת־֣ק˚ל Ëִָו֔ ֹ֕ Ìַו 
ד zי ָדו ZנÊְ ה dֲהק˚ְל� ז 

אֶמר ֹ֣ Ìדַו   Ëִָו֔
qֶל vי ַהּמ י ֲאֹדנ~   ׃ק˚ל1

אֶמר¹⁸ ֹ֕ Ìַו 
י ָר̂עה יִתי Íַמה־Êְָיד1 ה ָע‡ִ֔ yי מ ֚Ôִ ˚Ë֑י ַעְב Oף ַאֲחר oי ֹרד ה ֲאֹדנ~ eÎ ָּמה S׃ל  

ח¹⁹ יְת� ִב֙י ָיר. ה ֱהס= י ַעְבË֑˚ ִאם־ְיהָו֞ OְברËִ ת oא qֶל י ַהּמֶ֔ Zע־ָנ֙א ֲאֹדנ jמ›ְ ה י= ָ֗̇ ְוַע
י־ֵגְר֣‹Íִני ַהÌ֗˚ם =Ô ה י ְיהָו֔ Oים ֵה֙ם ִלְפנ ם ֲארÍר~ י ָהָאָד֗ OנÊְ ם ׀ Zה ְוא  ִמְנחָ֔

ים ים ֲאֵחר= ד ֱאלֹה~ q ֲעֹב֖ Kר ל ת ְיהָו֙ה ֵלאֹמ֔ mַנֲחלÊְ ∞ח ֵ֜ı ַ̇   ׃ֵמִהְס
²⁰›֙ ֵ̃ ל ְלַב ֶלq ִיְ‡ָראֵ֗ yא מ י־ָיצָ֞ =Ô ה י ְיהו( Oנıְ ֶגד dÚְרָצה ִמ ל Ëִ̂מ֙י אַ֔ ֤ıֹה ַאל־ִי ָ֗̇ ְוַע

ים א Êֶָהר= õֹר ף ַה ֥Ëֹר ִיְר e›ֲאÔַ ד ‹ ֶאחָ֔   ׃ֶאת־ıְַרֹע֣
  ָ‹֨אÍלַוÄÌֶמ֩ר²¹

י ה ַנְפ‹� Sר ָיְקר ַחת ֲא‹ֶ֨ ַ֠̇ ע ְלw֙ ֔ע˚ד  mא־ָאר ֹֽ י ל ֠Ôִ ד י־ָדִו֗ אִתי ֣‹Íב Êְנ=  ָחטָ֜
ד ה ְמֹאֽ KÊה ַהְר dÁ›ְי ָוֶא ִ̇ ְל 3Ôה ִהְס KÚה ִה pÎם ַה˚Ìַ֣ה wי dֵעינÊְ׃  

ַען²² mÌִו֙ד ַוËָ אֶמר ֹ֔ Ìַו 
ָה vח ָ̃ ים ְוִי ַהÚְָער1 ד מ] Sר ֶאח ֶלq ְוַיֲעֹב֛ pית] ַהּמ Zה ַהֲחִנית [ֲחנ oÚ׃ִה  

ד²³ ה ׀ ַהÌ˚֙ם Êְָי֔ י‹ ֶאת־ִצְדָק֖ת˚ ְוֶאת־ֱאֻמָנ֑ת˚ ֲאֶ‹֩ר ְנָתְנw֙ ְיהו� יב ָלאִ֔ Z›יהָו֙ה ָי jו 
יח∞ ְיה̂וה י Êְִמ‹~ ח∞ ָיד1 ֹ֥ יִתי ִלְ‹ל א ָאבִ֔ ֹ֣   ׃ְול

ה²⁴ י ְיהָו֔ OֵעינÊְ ל ַנְפִ‹֙י mËְג ִ̇ ן  OÔ י ה Êְֵעינ( dÎם ַה˚Ì֥ה ַנְפְ‹� ַה FְדלÁָ ר ה Ôֲַא‹ֶ֨ ֵ֗Úְוִה 
ִני ִמÔָל־ָצ̂רה oל ִ̂     ׃     פְוַי

אֶמר²⁵ ֹ֨ Ìדַו   ָ‹֜אÍל ֶאל־Ëִָו֗
ל ל ˙Íכ( ם ָיֹכ֣ bה ְוג ה ַתֲע‡ֶ֔ ם ָע‡ֹ֣ ֚Áַ ד י ָדִו֔ ZנÊְ ֙ה ָ̇  Êָ֤רqÍ ַא

qֶל NÌל ַוÍְוָ‹֖א ˚Ôִ֔ו֙ד ְלַדְרËָ ב S›ִלְמק˚ֽמ˚׃     פ 

Dialog: David–Saul
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David Flees to the Philistines (1 Sam 27)

אֶמר¹ ֹ֤ Ìַו˚Êִ֔ו֙ד ֶאל־ִלËָ  
ד Êְַיד־ָ‹֑אÍל Qה י˚ם־ֶאח ה ֶאÛָפ| �̇  ַע

ים ִ֗̇ ֶרץ ıְִלְ‹ yט ׀ ֶאל־א Oט ִאָּמל Kי ִהָּמל ZÔ י ֜ט˚ב ין־לִ֨  א]
י ִמÌָֽד˚ 1̇ ל ְוִנְמַלְט ִני ע˚֙ד Êְָכל־Áְ֣בÍל ִיְ‡ָראֵ֔ N›ל֙ ְלַבְקÍי ָ‹אÚִ ‹ ִמּמ�   ׃ְונ˚אַ֨

ָקם² gÌד ַו ר Ëִָו֔ ֶלqַוÌֲַעֹב֣ י‹ Êֶן־ָמ֖ע˚q מ| ר ִעּ֑מ˚ ֶאל־ָאכ~ y›י‹ ֲא   ֔הÍא ְוֵ‹‹־ֵמ֥א˚ת א1
ת׃ jÁ  

י‹ Íֵבי֑ת˚ַוÌֵֶ‹֩ב³ Zיו א Q›א ַוֲאָנÍת ֥ה י‹ Êְג3 ד ִעם־ָאכ~   Ëִָו֨
ית׃ Ôְַרְמל= jל ה Qת־ָנב›ֶ ִיל א] kית ַוֲאִביג ַע֙ם ַהÌְִזְרֵעאלִ֔ יו ֲאִחיֹנ֨ י ָנ‹ָ֔ Ȯ ›ְÍ ִו֙דËָ  

ד⁴ .ÁÌֻתַו �Á ד ח Ëָו1 kי־ָבר =Ô לÍְלָ‹֔א  
א־י˚ַסף ֹֽ ף] ֖ע˚ד ְלַבְקֽ‹˚׃     סְול kָיס] 

אֶמר⁵ ֹ֨ Ìי‹ַו ד ֶאל־ָאכִ֗   Ëִָו֜
ם ְ‹ָבה ·( Oה ְוא dי ַהָ‚ד Kת ָער י ָמ֗ק˚ם Êְַאח3 Z־לÍנ ְ̇ ן Êְֵעיֶנ֙יw֙ ִי Nאִתי ח ִאם־ָנ֩א ָמצָ֨

qה ִעּ̂מ Qיר ַהַּמְמָלכ ב ַעְבÊְ �Ëְע~ ָּמה ֵי‹�   ׃ְולָ֨
ן⁶ ֶ̇ Ìִגַו ְקל( י‹ Ì֥Êַ˚ם ַה֖הÍא ֶאת־צ=  ־֥ל˚ ָאכ�

ה׃     פ vÎם ַה˚Ì֥ד ַה bה ע י ְיהÍָד֔ Oְקַל֙ג ְלַמְלכ ה צ= ן ָהְית� ָלכֵ֞

ְיִה֙י⁷ jים׃ו ה ֳחָד‹= SעÊָים ְוַאְר ים ָימ1 ż ה ְפִלְ‹ Oד‡ְÊִ ד ב Ëָו1 k›ים ֲאֶ‹ר־ָי ר ַהÌָמִ֔ .ıִמְס 
ַעל⁸ mÌיו ַו ֲאָנ‹ָ֔ Ìְִפְ‹֛טËָ Íִו֙ד ו� jיו zי] ְוָהֲעָמֵלק י ְוַהÁְִרִזי [ְוַהÁְִזר1   ֶאל־ַהÍ›Áְר~

ֶרץ ִמְצ̂רִים׃ ם Ê˚ֲא� ֖‹Íָרה ְוַעד־א| ע˚לָ֔ ר מ] y›ה ֹיְ‹֤ב˚ת ָהָאֶ֙ר֙ץ ֲאÚָ י הֵ֜ ZÔ  
ה⁹ �Ôֶרץְוִה   ָדִו֙ד ֶאת־ָהאָ֔

ה dÌא ְיַח ֹ֥ הְול י‹ ְוִא·( Zא  
ים  ים Íְגַמִּלי֙ם Íְבָגִד֔ Pר ַוֲחֹמר אן Íָבָק֜ ֹ֨ ָ‹בְוָלַק֩ח צ QÌא ַו ֹ֥ י‹׃ַוÌָב    ֶאל־ָאכ=

אֶמר¹⁰ ֹ֣ Ìי‹ַו   ָאכִ֔
ם ַהÌ֑˚ם ḋ  ַאל־ıְַ‹ְט

אֶמר ֹ֣ Ìדַו   Ëִָו֗
י ינ= ֵ̃ ֶגב ַה dי ְוֶאל־נ ֶגב ַהÌְַרְחְמֵאלִ֔ yָד֙ה ְוַעל־נÍֶגב ְיה   ׃ַעל־נ�

ה ¹¹ י‹ ְוִא·ָ֜ הְואִ֨ yÌא־ְיַח ֹֽ רל יא ַג֙ת ֵלאֹמ֔ ד ְלָהב~   ָדִו֗
ר ינÍ ֵלאֹמ֑ oָעל Íד ~Áן־ַיıֶ 

ה ָדִו֙ד ה־ָע‡� ֽÔֹ 
ים׃ =̇ ה ְפִלְ‹ Kד‡ְÊִ ב b›ר ָי ים ֲא‹| Ìָמִ֔ ה ִמְ‹ıָ֔ט˚ Ôָל־הַ֨   ְוֹכ֣

ן¹² KֲאמÌַרַו ד ֵלאֹמ֑ ZָדוÊְ ›י   ָאכ1
ֶבד ע˚̂לם י ְלע| ָיה ל1 Sל ְוה ‹ ִהְבִאי֙‹ Êְַעּ֣מ˚ ְבִיְ‡ָראֵ֔ N׃     פַהְבא
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Saul & The Witch of Endor (1 Sam 28)

ְיִה֙י¹ jםו ים ָההֵ֔ ZמÌָÊַ  
Í֨צÊְְקÌִלַו rִיְ‡ָראÊְ ם oא ְלִהָּלח בָ֔ ָ̂ ֲחֵניֶה֙ם ַל jים ֶאת־מ Ṗ   ְפִלְ‹
אֶמר ֹ֤ Ìדַו   ָאִכי֙‹ ֶאל־Ëִָו֔

wי v›ה ַוֲאָנ Q̇ ה ַא ַּמֲחֶנ֔ jא ב Oצ ֵ̇ ֙י  ִ̇ י ִא PÔ ע ַד֗ ֵ̇ ע∞    ׃ָיֹד֣
אֶמר² ֹ֤ Ìי‹ַו   Ëִָו֙ד ֶאל־ָאכִ֔

w pËה ַעְב d‡ת ֲאֶ‹ר־ַיֲע Kע א ה ֵתַד֔ ġ  ָלֵכ֙ן ַא
אֶמר ֹ֤ Ìדַו   ָאִכי֙‹ ֶאל־Ëִָו֔

ים יְמ} Ôָל־ַהÌָמ= י ֲא‡= �›Äר ְלר ן ֹ‹מ� ׃     פָלכֵ֗

ל ³ OאÍמ›ְÍת  מֵ֔
ÍדıְְסÌִל ַו ̊֙ Ôָל־ִיְ‡ָראֵ֔ ה Íְבִעי֑ר˚ַוÌְִקÊְר�־ל Qָבָרמ Íה 

ירְוָ‹֗אÍל  ים ֵמָה̂אֶרץ׃ֵהס�    ָהֹא֥ב˚ת ְוֶאת־ַהËְÌִֹענ1
⁴Íְב֣צ ָ̃ Ìִים ַו ִ֔̇ אÍ ְפִלְ‹ ֹ֖ םַוÌֲַח֣נÍ ַוÌָב rנÍ›ְב  

ץ ֤ÊְֹקÌִל ַו Ìֲַח֖נÍ ָ‹אÍל֙ ֶאת־Ôָל־ִיְ‡ָראֵ֔ jע∞׃ו ֽÊְֹלÁִÊַ   
ְרא⁵ kÌים ַו ż ה ְפִלְ‹ Oל ֶאת־ַמֲחנÍא ָ‹֖א ד ַוÌִָר֕ kֱחרÌֶד׃ַו    ִלÊ֖˚ ְמֹאֽ
ל⁶ mא›ְÌִהַו יהָו֔ jÊ ֙לÍא›ָ  

Íה Qא ָענ ֹ֥ ם׃ְול ם ÚְÊִַביא= kÁ ים ם ÊָאÍר1 kÁ ֲחלֹ֛מ˚תÊַ ם �Á ה    ְיהו(
אֶמר⁷ ֹ֨ Ìיוַו   ָ‹֜אÍל ַלֲעָבָד֗

È )Êיָה ְוֶאְדְרָ‹ה־ dֲעַלת־֔א˚ב ְוֵאְלָכה ֵאלÊַ ת›ֶ O־ִל֙י אÍ› ְ̃ Êַ 
Íְמ֤רÄÌיוַו   ֲעָבָדי֙ו ֵאלָ֔

ין Ëֽ˚ר KעÊְ ֲעַלת־֖א˚ב jÊ ת›ֶ Kה א iÚ׃ִה
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⁸‡ OıְתַחÌִל ַוÍ֗א›ָ ›֙ÊְַלÌִיםַו ים ֲאֵחִר֔ ZָגדÊְ  
qֶל OÌי ֲאָנִ‹י֙ם ִעּ֔מ˚ ַו Nנ›ְÍ אÍ֗ה Íא ֹ֥ ְיָלהַוÌָב ה ל( Q·ֶאל־ָהִא  

אֶמר ֹ֗ Ìַו 
qר ֵא̂לִי bת ֲאֶ‹ר־ֹאמ Kי א ֲעִלי לִ֔ א ִל֙י Êָ֔א˚ב ְוה. Sֳסִמי־]נ   ׃ָקס˚ִמי [ק¥

אֶמר⁹ ֹ֨ יוַו˙ ה ֵאלָ֗   ̂הִא·ָ֜
ה ָ‹֔אÍל g‡ת ֲאֶ‹ר־ָע Oא ֙ ָ̇ ה ָיַדְ֙ע �̇ ה ַא ֵ֨Úִה 

ֶרץ י ִמן־ָהא( ית ֶאת־ָהֹא֥ב˚ת ְוֶאת־ַהËְÌִֹענ1 ר ִהְכר�  ֲא‹|
ִני י ַלֲהִמית] ‹ Êְַנְפ‹1 K̃ ה ִמְתַנ �̇ ה ַא S׃ְוָלמ  

ע¹⁰ jב �·Ìִרַו ה ֵלאֹמ֑ Qיהו jל בÍ֔א›ָ Èָ֙ל  
ה vÎר ַה SבËָÊַ ןWָ֖ע q Kר ְ̃ ם־ִי ה א=   ׃ַחי־ְיהָו֕

אֶמ֙ר¹¹ ֹ֨ הַו˙   ̂הִא·ָ֔
q ֲעֶלה־ּל( jי א  ֶאת־מ1

אֶמר ֹ֕ Ìַו 
י ֲעִלי־ל= jל ה oאÍ׃ֶאת־ְ‹מ  

ֶרא¹² Ṅ ל ַו ק ̂הִאָ·֙ה ֶאת־ְ‹מÍאֵ֔ bְזע ִ̇   Êְ֣ק˚ל Áָ֑ד˚לַו
רַו˙Äֶמ֩ר ה ֶאל־ָ‹֧אÍל ֵלאֹמ֛   ָהִא·ָ֨

ה ָ‹ֽאÍל Ṡ ִני ְוַא Qָּמה ִרִּמית S׃ל  
אֶמר¹³ ֹ֨ Ìַוqֶל eַהּמ È Sל  

ית zה ָרא gי מ ZÔ י יְרא1 =̇  ַאל־
אֶמר ֹ֤   ̂הִאָ·֙ה ֶאל־ָ‹֔אÍלַו˙

ים ִמן־ָה̂אֶרץ יִתי ֹעל~ ים ָרא1   ׃ֱאלֹה~
אֶמר¹⁴ ֹ֤ ÌַוÈָ֙ל  

ֳא֔ר˚ ָ̇ ה־ jמ 
אֶמר ֹ֗  ַו˙

יל zה ְמע dא ֹעטÍה ְו֥ה י‹ ָזֵק֙ן ֹעלֶ֔ Pא 
ַדע NÌא ַוÍל ֔ה OאÍי־ְ‹מ =Ô ֙לÍד ָ‹א ֹ֥̃ Ìְִרָצה ַו bִים א 3ıַא Íח ^̇ ›ְÌִ׃     סַו
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אֶמר¹⁵ ֹ֤ ÌלַוÍֵאל֙ ֶאל־ָ‹֔אÍמ›ְ  
י zִני ְלַהֲע֣ל˚ת ֹאת ḃ ָּמה ִהְרÁְַז Sל 

אֶמר ֹ֣ ÌלַוÍא ֠›ָ  
ִני ֗ע˚ד gא־ָענ ֹֽ ָעַל֙י ְול ר מ] ים ס� אלֹהִ֞ י ו] ִ֗Ê ים Zים ׀ ִנְלָחמ Ż ד Íְפִלְ‹ י ְמֹא֜  ַצר־לִ֨

ה v‡ה ֶאֱע Sִני מ oה ְל� ְלה˚ִדיע yֲחלֹ֔מ˚ת ָוֶאְקָרא .Êם־Áַ ִביִא֙םÚְד־ַה jיÊְ ם mÁ׃     ס
אֶמר¹⁶ ֹ֣ Ìלַו   ְ‹מÍאֵ֔

w vי ָער יw ַוְיה~ dר ֵמָעל Sה ס ִני ַויהו� rָאל›ְ ִ̇ ָּמה  Q׃ְול  
¹⁷w ה ֶאת־ַהַּמְמָלָכ֙ה ִמÌֶָד֔ ע ְיהו� י ַוÌְִקַר֨ zָידÊְ ר yÊËִ ר d›ֲאÔַ ˚ַע‡ ְיהָו֙ה ֔ל mÌַו 

ד È ְלֵרֲע� ְלָדו= Qנ ְ̇ Ìִ j׃ו  
ק ַעל־Ôֵ֙ן¹⁸ rֲעָמלÊַ ˚ı֖יָת ֲחר˚ן־ַא א־ָע‡~ ֹֽ ה ְול ֙ Êְ֣ק˚ל ְיהָו֔ ָ̇ א־ָ‹ַמְ֙ע ֹֽ ר ל  Ôֲַא‹�

ה vÎם ַה˚Ì֥ה ַה Qה ָע̂‡ה־ְל� ְיהו ֔Îֶר ַה gבËָ׃ַה  
י¹⁹ zִעּמ wי dָבנÍ ה Ṡ ר ַא ים Íָמחָ֕ ִ֔̇ ל ִעְּמÊְ wַ֙יד־ıְִלְ‹ Nם ֶאת־ִיְ‡ָרא .Á הָוה ן ְי֠ Ȯ  ְוִי

ים =̇ ה Êְַיד־ıְִלְ‹ Qן ְיהו K̇ ל ִי ה ִיְ‡ָראֵ֔ Oם ֶאת־ַמֲחנ ֚Áַ׃  
ר²⁰ Oל ַוְיַמהÍל ָ‹֗א ֤ıֹÌְִרָצה ַו ̊֙ אַ֔ א ְמלÄ־ֽק˚ָמת SרÌִלַו rאÍי ְ‹מ OְברËִד ִמ   ְמֹא֖

ח֙∞  ֨Ôֹם־Áַָיה g־הÄם ְוָכל־ַהּ̂לְיָלה׃ל˚Ì֖ל־ַהÔָ ֶחם א ָאַכל֙ לֶ֔ ֹ֤ י ל ZÔ ˚֔ב 

֤ב˚א²¹ ָ̇ ֶרא ̂הִאָ·֙ה ֶאל־ָ‹֔אÍל ַו ȯ דַו ל ְמֹא֑   Ôִי־ִנְבה.
אֶמר ֹ֣ יוַו˙   ֵאלָ֗

w ה ִ‹ְפ̂חְתÊְ w֙ק˚לֶ֔ ה ָ‹ְמע� ֵ֨Úִה 
ָ̇ ֵא̂לי ְר bÊËִ ר יw ֲא‹| י ̂וֶאְ‹ַמ֙ע ֶאת־Ëְָבֶר֔ ִ֔ıַכÊְ ים ַנְפִ‹֙י P‡׃ָוָא  

²²w ֙ה Êְ֣ק˚ל ִ‹ְפָחתֶ֔ ָ̇ א ַגם־ַא ע־נ� jה ְ‹מ ָ֗̇  ְוַע
qֶרË̂Êַ q oי ֵתל ~Ô ∞ח ֔Ôֹ w֙י ְב Pֶחם ֶוֱא֑כ˚ל ִויה dת־לıַ wי eָמה ְלָפנ   ׃ְוָא‡�

ן²³  ַוÄÌֶ֨מ֙ר ַוְיָמאֵ֗
ל א ֹאכַ֔ ֹ֣  ל

ÍְפְרצÌִה ַו ִא·ָ֔ gע־֤ב˚ ֲעָבָדי֙ו ְוַגם־ה bמ›ְÌִם ַו ֶרץ ַוÌָָ֙ק֙ם ְלֹקל( ָהאָ֔ ֶ‹ב מ] oÌה׃ַוÏֶ̂אל־ַהִּמ  
ִית²⁴ ַ֔ÊÊַ ֙קÊֵֶגל־ַמְר ה ע]  ְוָלִא·�

ר oַמה ְ̇ ְזÊָח ַו ִ̇ הÍ ַו rח ַ̃ ִ̇ ַמח ַו yָל‹־ק ָ֔̇ ֹ̇פ ַו ˚ת׃ַו ֽ̂ הÍ ַמ o  
²⁵› �Á ַ̇ יוַו Qי ֲעָבד Kל ְוִלְפנÍי־ָ‹֛א   ִלְפנ]

Íל rכÄÌַו Íמ ְיָלה ַהֽהÍא׃     פַוÌְֵל֖כÍ ַוÌָק� kּלÊַ 
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Acish Sends David Away (1 Sam 29)

¹Í֧צÊְְקÌִָקהַו rם ֲאפ dל־ַמֲחֵניהÔָים ֶאת־ �̇   ְפִלְ‹
אל׃ vִיְזְרעÊְ ר ִין ֲא‹| bעÊַ ים ל ֹחִנ֔ Oְוִיְ‡ָרא  

י֙ם ² ִ̇ י ְפִלְ‹ Nיםְוַסְרנ ְבִר֔ יםֹעֽ zְלֵמ֖א˚ת ְוַלֲאָלפ  
יו  ד ַוֲאָנ‹ָ֗ Zיםְוָדו ְבר� י‹׃ֹעֽ ה ִעם־ָאכ= QַאֲחֹרנÊָ   

³Íְ֙מרÄÌֽיםַו ִ֔̇ י ְפִלְ‹ Oר‡ָ  
ֶּלה rים ָהא Zה ָהִעְבר Qמ 

אֶמר ֹ֨ Ìיםַו ִ֗̇ י ְפִלְ‹ Oי‹ ֶאל־ָ‡ר   ָאכִ֜
ה yה ָיִמי֙ם א˚־ז ֙י ז� ִ̇ ה ִא ר ָהי� ל ֲא‹ֶ֨ ֶלq־ִיְ‡ָראֵ֗ vל מÍֶבד ׀ ָ‹֣א yד ע ה ָדִו֜ ֲהֽל˚א־ֶז֨

ה׃ vÎם ַה˚Ì֥ם ָנְפ֖ל˚ ַעד־ַה˚Ìָ֥מה ִמÍְמ֔א ֙̊ אִתי ב א־ָמצ� ֹֽ ים ְול      פָ‹ִנ֔
⁴Íְקְצ֨פÌִים ַו ִ֗̇ י ְפִלְ‹ Oיו ָ‡ר אְמרÍ ָעלָ֜ ֹ֣ Ìיםַו ִ֜̇ י ְפִלְ‹ ̊֩ ָ‡ֵר֨   ל

Í֙ד ִעָּמ֙נ Nא־ֵיר ֹֽ ם ְול ָ֔› ˚ ֣̇ ר ִהְפַקְד y›ֲא ֙̊ י‹ ְוָיֹ‹֙ב ֶאל־ְמק˚מ ב ֶאת־ָהאִ֗ O›ָה 
יו ה ֶז֙ה ֶאל־ֲאֹדָנ֔ |̂ ה ִיְתַר ה Íַבּמֶ֗ ן Êִַּמְלָחמ( Qְלָ‡ט Íנ Sְהֶיה־ּל ה ְולÄ־י=  Êִַּמְלָחמָ֔

ם ים ָהה] י ָהֲאָנ‹~ o›ָראÊְ ׃ֲה֕ל˚א  
ר⁵ ר ַיֲענÍ־֛ל˚ Êְַּמֹח֖ל˚ת ֵלאֹמ֑ ד ֲא‹� ה ָדִו֔ yֲהל˚א־ז 

ד Êְִרְבֹבת˚ [Êְִרְבֹב̂תיו] יו  ְוָדו1 ֲאָלפָ֔ jÊ ֙לÍה ָ‹א �Ô׃     סִה

א⁶ ד ַוÌְִקָר֨ י‹ ֶאל־Ëִָו֗ אֶמר ָאכִ֜ ֹ֣ Ìָליוַו   ֵא֠
ה ַּמֲחֶנ֔ jÊ ֙י ִ̇ ֵעיַני ֵצאְתÍ wֹ֙בֲא� ִא ֠Êְ ה ְו֣ט˚ב ָ֗̇ ר ַא g›י־ָיÔִ ה  ַחי־ְיהָו֞

ה pÎם ַה˚Ì֣י ַעד־ַה bֲא� ֵאלÊֹ ם˚Ì֛ה ִמ י ְבw֙ ָרעָ֔ את= א־ָמצ� ֹֽ י ל ֠Ôִ 
ה ָ̇ א־֥ט˚ב ̂א ֹֽ ים ל י ַהÛְָרנ1 KְבֵעינÍ׃  

ים⁷ =̇ י ְפִלְ‹ Kי ַסְרנ oֵעינÊְ ע ה ָר֔ y‡א־ַתֲע ֹֽ Êְ qָ‹֑ל˚ם ְול Oב ְולÍ›֖ ה Ṡ ׃     סְוַע
אֶמר⁸ ֹ֨ Ìי‹ַו ד ֶאל־ָאכִ֗   Ëִָו֜

ד ַהÌ֣˚ם bע wי יִתי ְלָפֶנ֔ Zר ָהי y›֙ם ֲא˚Ìִמ �Ëְאָת ְבַעְב gַמה־ָּמצÍ ה ָעִ‡֙יִת֙י י מ� ZÔ 
qֶל vי ַהּמ י ֲאֹדנ~ oֹאְיבÊְ י ִ̇ ְמ א ָאב˚֙א ְוִנְלחַ֔ ֹ֤ י ל ZÔ ה pÎ׃ַה  

ַען⁹ .Ìאֶמר ָאִכי֮‹ ַו ֹ֣ Ìִו֒דַוËֶָאל־  
ים zֱאלֹה q י Ôְַמְלא. bֵעינÊְ ה �̇ י ֥ט˚ב ַא ZÔ י ִ̇ ְע  ָיַד֕

Íי֙ם ̂אְמ֔ר ִ̇ י ְפִלְ‹ Nר‡ָ q  א.
נÊַ Íִּמְלָח̂מה Qה ִעּמ א־ַיֲעל| ֹֽ   ׃ל

ֶקר¹⁰ ֔ÊֹÊַ ם ẏ q ְוִהְ‹Ôְַמ )̇ אÍ ִא gÊֲאֶ‹ר־ wי dי ֲאֹדנ Kֶקר ְוַעְבד ֔ÊֹÊַ ם OÔ›ְ֙ה ַה ָ̇  ְוַע
Íכ ם ָול] d׃ְו֥א˚ר ָלכ  

ם¹¹ ֵ֨Ô›ְÌַיםַו ż ֶרץ ıְִלְ‹ yב ֶאל־אÍ›ֶ֖קר ָל ֔ÊֹÊַ ֶכת yֲאָנָ‹י֙ו ָלל jא וÍד ֤ה   Ëִָו֜
ים ↑ 1̇ אל׃     סָע֥לÍÍְפִלְ‹ vִיְזְרע 

The Samuel Narrative

68 9/12/17



David Defeats the Amalekites (1 Sam 30)

י¹ יַוְיהִ֞ z›ם ַהְ·ִלי˚Ì֣Êַ ג bְקל יו צ= ד ַוֲאָנ‹� א ָדו� ֹ֨   Êְב
י  ZַוֲעָמֵלקÍג̂פְ‹֗ט ְקלַ֔ Zֶאל־ֶנֶ֙ג֙ב ְוֶאל־צ  

Í֙ÔÌַג ַו ְקלַ֔ Zֶאת־צ Íְר֥פ‡ְÌִ׃ַו› Êָ Èא] Qֹאת  
²ÍÊ֨›ְÌִ֔ד˚לַוÁָן ְוַעד־ ֹט֣ ָ̃ ים ֲאֶ‹ר־È֙Êָ ִמ P›Úֶָאת־ַה  

Íית א ֵהמ1 ֹ֥ י‹ל zא  
Íְנֲה֔ג =Ìַו Íְל֖כÌֵם׃ַוÔְ̂לַדְר  

א³ ֹ֨ ירַוÌָב ֲאָנָ‹י֙ו ֶאל־ָהעִ֔ jד ו Pָדו  
ה  KÚהְוִה QפÍם ְ‡ר dְבֹנֵתיהÍ ם ם Íְבֵניה| eְנֵ‹יהÍ  › rאÊָ ÍÊֽ›ְ׃ִנ 

א⁴ ָ֨‚Ìִם ַו Qֶאת־ק˚ל ˚ ֛̇ ם ֲאֶ‹ר־ִא Fד ְוָהע ח∞ ִלְבÔֽ˚ת׃ַוÌְִבÍÔ֑ ָדִו֜ ֖Ôֹ ם eהÊָר ֵאין־ ד ֲא‹�   ע.
ד ⁵ י־ָדו1 י ְנ‹] K̇ ›ְÍÍÊ֑›ְי׃ִנ Ôְַרְמל= jל ה Sת ָנב›ֶ oִיל א ית ַוֲאִביגַ֕ ַע֙ם ַהÌְִזְרֵעלִ֔   ֲאִחיֹנ֨
ֶצר⁶ ֵ֨̇ דַו ד ְמֹא֗   ְלָדִו֜

ֶפ‹ yי־ָמָ֙ר֙ה נ =Ô ˚ָהָע֙ם ְלָסְק֔ל Íי־ָאְמ֤ר =Ô 
יו יו] ְוַעל־Êְֹנת( gנÊָ] ˚נÊְי‹ ַעל־ ם א1  Ôָל־ָהעָ֔

ק OÎְתַחÌִה ֱאלֹ̂היו׃     סַו QיהוÊַ ד  Ëִָו֔

אֶמר⁷ ֹ֣ Ìַוqֶל ר ַהÔֵֹה֙ן Êֶן־ֲאִחימֶ֔ ד ֶאל־ֶאְבָית�   Ëִָו֗
ד י ָהֵאֹפ֑ א ל1 SÚיָ‹ה־ =Áַה 

› �ÁÌַד׃ַו ד ֶאל־Ëָו= ר ֶאת־ָהֵאֹפ֖   ֶאְבָית�
ל⁸ רַוÌְִ‹אַ֨ יהָו֙ה ֵלאֹמ֔ jÊ ד PוËָ  

ÍÚ pַאִ‚ג jה ה dÎד־ַהÍדÁְי ַה Kף ַאֲחר ֛Ëֶֹאְר 
אֶמר ֹ֤ Ìַ̊֙ו   ל

יל =̂ ַ̇ ל  K̂ יג ְוַה 1‚ ַ̇ ג  K‚י־ַה =Ô ף  ׃ְרֹד֔
⁹qֶל OÌַו ˚ ֔̇ ר ִא y›א ְוֵ‹‹־ֵמ֥א˚ת ִאי֙‹ ֲאÍד ֤ה אËָ Íִו֗ ֹ֖ ַחל ַהÊְ֑‡˚רַוÌָב   ַעד־נ.

ים   ׃ָע̂מדÍְוַהÚֽ˚ָתר1
ף¹⁰ ֣ËְֹרÌִי‹ַו zע־ֵמ֣א˚ת אÊַא ְוַאְרÍד ֖ה   Ëִָו֔

Íַ֙עְמד jÌר׃ַו˚‡ֽÊְַחל ַה kר ֶאת־נ ר Áְıִ֔רÍ ֵמֲעֹב֖ y›י‹ ֲא ִים אִ֔   ָמאת.
¹¹Íְמְצ֤אÌִ jה ו דַוÌְִק֥חÍ ִאי‹־ִמְצִר֙י Êַָ‚ֶד֔ zוËָֹא֖ת˚ ֶאל־  

Íנ ְ̇ Ìִאַכל־֥ל˚ ֶלֶ֙ח֙ם ַו ֹ֔ Ìק� ַו›ְÌַ̂מִים׃ַו Íה 
¹²Íנ ְ̇ Ìִי ִצֻּמִקי֙ם ַו Nנ›ְÍ ה ַלח Ëְֵבלָ֜ ̊֩ פֶ֨ אַכל־ל ֹ֔ Ìב ַו›ָ Ṡ יוַו   רÍ֖ח˚ ֵאל(

ה ֵליֽל˚ת׃     ס S›ֹל›ְÍ ים ה ָימ1 S›ִֹים ְ‹ל ָתה מַ֔ g›־Äַכל ֶלֶ֙ח֙ם ְול א־א� ֹֽ י ל ֠Ôִ
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אֶמר¹³ ֹ֨ Ì֤ל˚ ָדִו֙דַו  
ה ָ̇ ה א( dÎי ִמ Kה ְוא ָ̇ ִמי־אַ֔  ל�

אֶמר ֹ֜ Ìַו 
י י‹ ֲע̂מֵלִק֔ Zֶבד ְלא ִכי ֶע֚ י ָאֹנ֗ Zַער ִמְצר  נ�
יִתי ַהÌ֥˚ם ְ‹לֹ̂‹ה י ָחל1 ~Ô י ִני ֲאֹדנ�  ׃ַוÌַַעְזב�

ב¹⁴ rלÔָ ֶגב yה ְוַעל־נ QדÍיה ר ל= י ְוַעל־ֲא‹| ֶגב ַהÔְֵרת� ְטנÍ נ� ַ֜›ıָ Íְחנ  ֲאַנ֡
› ְפנÍ ָבא] kג ָ‡ר b׃ְוֶאת־ִצְקל 

אֶמר¹⁵ ֹ֤ Ìדַו   ֵאָלי֙ו Ëִָו֔
ה pÎד ַהÍ֣דÁְִני ֶאל־ַה oֲהת˚ִרד 

אֶמר ֹ֡ Ìַו 
י ְסÁִֵרִ֙נ֙י Êְַיד־ֲאֹדִנ֔ ַ̇ ִני ְוִאם־ ִמיתֵ֗ ְ̇ ים ִאם־ אלֹהִ֜ י ב]  ִהָ·ְבָע֩ה ּלִ֨

ה vÎד ַהÍ֥דÁְְד} ֶאל־ַה  ׃ְוא˚ר=
ִרד¹⁶ ֣ÌַֹוÍה ֔ ֵ 

ה  KÚיםְוִה ֶרץ ְנֻט‹1 י ָכל־ָהא( Oנıְים ַעל־ Pים ְוֹ‹ִתי֙ם ֹאְכל ְגגִ֔ ל ַהÁָ֔ד˚לְוֹח֣ gֹכל֙ ַהָ·לÊְ 
ֶרץ ְיהÍ̂דה׃ ים Íֵמא| 1̇ ֶרץ ıְִלְ‹ ר ָלְק֛חÍ ֵמא|  ֲא‹|

¹⁷ÔÌַםַו ֶרב ְל̂מֳחָרת( dף ְוַעד־ָהע›ֶ |Úו�ד ֵמַהËָ ם K 
ט mא־ִנְמל ֹֽ ַער ֲאֶ‹ר־ָרְכ֥בÍְול י‹־נ3 ע ֵמ֧א˚ת א= ַ֨Ê֩י ִאם־ַאְרÔִ ›י   ֵמֶה֙ם אִ֔

סÍ׃ ים ַוÌָנ£  ַעל־ַהÁְַמּל1
ל¹⁸ Ô Ìַיו ַו Q›י ָנ K̇ ק  ְוֶאת־ְ‹ rֲעָמל Íר ָלְק֖ח ת Ôָל־ֲא‹| iד א יל Ëִָו֔ ~̂ ד׃ִה   Ëָו=
א ֶנְעËַר¹⁹ ֹ֣ דְול ל ְוע3 ים Íָבנ˚֙ת Íִמָ·לָ֔ PנÊָ֜ד˚ל ְוַעד־Áָן ְוַעד־ַה ֹט֨ ָ̃ ֶהם ִמן־ַה  ־ָל֠

ם pָלה Íר ָלְק֖ח  Ôָל־ֲא‹|
ל  ֖Ôֹיבַה ד׃ֵה‹~   Ëָו=

ח²⁰ .̃ Ìִא ַוÍה ַה֔ה yִלְפֵנ֙י ַהִּמְקנ Íר ָנֲה֗ג אן ְוַהÊָק( ֹ֖ ד ֶאת־Ôָל־ַהˆ אְמ֔רËָ Íִו֔ ֹ֣ Ìַו 
ד ל Ëָו= kה ְ‹ל d׃ז 

א²¹ ֹ֣ ַחלַוÌָב ד ַוÌִֹֽ‹יֻב֙ם Êְנ. י ָדִו֗ Oֶכת ׀ ַאֲחר y׀ ִמּל Í֣רÁְıִר־ v›ים ֲא ִים ָהֲאָנ‹ִ֜ ד ֶאל־ָמאתַ֨  ָדִו֗
 ַהÊְ֔‡˚ר
Íְ֙צא [Ìַו˚ ֑̇ ם ֲאֶ‹ר־ִא gאת ָהע bד ְוִלְקר את Ëִָו֔   ִלְקר.
› mÁÌִם ַו ל Ëִָו֙ד ֶאת־ָהעָ֔ kא›ְÌִם ְלָ‹ֽל˚ם׃     סַו dָלה 

ַען²² ֜Ìִַו֒ד ַוËִָעם־ Íר ָהְל֣כ y›ָהֲאָנִ‹י֮ם ֲא ַעל מ] ֗ÌְַבִלÍ ע gי‹־ר  ַוÄÌְמ֗רÔָ Íל־א=
Íְלנ �̂ ר ִה y›ל ֲא Qם ֵמַהָ·ל ן ָלהֶ֔ Ȯ א־ִנ ֹֽ י ל א־ָהְל֣כÍ ִעּמִ֔ ֹֽ ר ל y›ַען ֲא  ַי֚

Íכ יו ְוִיְנֲה֖גÍ ְוֵיל] ̊֙ ְוֶאת־Êָָנ֔ י‹ ֶאת־ִאְ‹˙ Pי־ִאם־א =Ô׃     ס
אֶמר²³ ֹ֣ Ìדַו   Ëִָו֔

י ן ֶאח( oכ Í‡֥א־ַתֲע ֹֽ  ל
Íנ ינÊְ Íָיד] oא ָעל SÊד ַהÍ֛דÁְת־ַה vן א ֵ֗̇ Ìִַו Íנ ר ֹאתָ֔ ה ָל֙נÍ֙ ַוÌְִ‹ֹמ֣ Sן ְיהו ת ֲאֶ‹ר־ָנתַ֨ ׃ֵא֠

ה²⁴ pÎר ַה QבËָם ַל ע ָלכֶ֔  Íִמ֙י ִיְ‹מ.
Íק ֹֽ ו ַיֲחל SËים ַיְח ב ַעל־ַהÔֵל1 K›Ìֶֹלק ַה iְכחÍֽ ה ד Êִַּמְלָחמָ֗ OרÌֶֹלק ׀ ַה OחÔְ י ִ֞Ô׃  ס

י²⁵ ה׃ַוְיהִ֕ vÎם ַה˚Ì֥ד ַה bל ע ק Íְלִמְ‹ıָ֙ט ְלִיְ‡ָראֵ֔ ָה ְלֹח֤ ְעָלה ַוְיִ‡מֶ֜ ַהÌ֥˚ם ַה֖הÍא ָומ(   מ]
פ
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ג ²⁶ ְקלַ֔ Zא ָדִו֙ד ֶאל־צ ֹ֤ חַוÌָב רַוְיַ‹ּל� הÍ ֵלאֹמ֑ Oה ְלֵרע QדÍי ְיה Kל ְלִזְקנ ַהָ·ל�   מ]
י ְיה̂וה Kל ֹאְיב bה ִמְ·ל ה ָלֶכ֙ם Êְָרכָ֔ NÚ׃ִה

ל²⁷ iית־א ר Êְב]   ַלֲא‹�
ֶגב dָרֽמ˚ת־נÊְ ר  ְוַלֲא‹|

ר׃ =̇ ר Êְַי ְוַלֲא‹|
ר²⁸ iֲעֹרעÊַ ר  ְוַלֲא‹�

ְפ֖מ˚ת =‡Êְ ר  ְוַלֲא‹|
ע∞׃     ס ֹמֽ ְ̇ ר Êְֶאְ‹ ְוַלֲא‹|

ל²⁹ ר Êְָרכָ֗ y›ְוַלֲא 
י י ַהְיַרְחְמֵאלִ֔ OָערÊְ ֲאֶ‹֙ר jְול 

י׃ ינ= ֵ̃ י ַה KָערÊְ ר d›ְוַלֲא
ה³⁰ ר Êְָחְרמ� d›ְוַלֲא 

ן Q›ב˚ר־ָעÊְ ר  ְוַלֲא‹|
ר ַבֲע̂תq׃  ְוַלֲא‹|

ר Êְֶחְב֑ר˚ן³¹ d›ְוַלֲא 
ד ֥הÍא ַוֲאָנ̂‹יו׃     פ ם Ëָו1 S›־qר־ִהְתַהֶּל v›ְלָכל־ַהְּמֹק֛מ˚ת ֲאÍֽ
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The Death of Saul (1 Sam 31)

ים ¹ 1̇ יםÍְפִלְ‹ Zלִנְלָחמ rִיְ‡ָראÊְ  
Íס ים ַוÌָֻנ֜ ִ֔̇ י ְפִלְ‹ Oנıְי ִיְ‡ָרֵאל֙ ִמ N›ַאְנ Í֥לıְÌִע∞׃ַו ֽÊְֹלÁִר ַה kהÊְ ים   ֲחָלל1

²Í֣קÊְְדÌַיוַו ים ֶאת־ָ‹֖אÍל ְוֶאת־Êָנ( ִ֔̇   ְפִלְ‹
ÍÔ֣Ìַל׃ַוÍי ָ‹ֽא KנÊְ ∞עÍ›֖י־Ôִב ְוֶאת־ַמְל ן ְוֶאת־ֲאִביָנד� Fים ֶאת־ְיה˚ָנת ִ֗̇   ְפִלְ‹

ד³ mÊְכ ִ̇ ֶ‹תַוÌְִמָצא� ַהִּמְלָחָמ֙ה ֶאל־ָ‹֔אÍל ַו )̃ Êַ ים Z›ים ֲאָנ  הÍ ַהּמ˚ר1
ֶחל SÌים׃ַו ד ֵמַהּמ˚ר=   ְמֹא֖

אֶמר⁴ ֹ֣ Ìיוַו א ֵכלָ֜   ָ‹אÍל֩ ְלֹנ‡ֵ֨
È ִני בָ֗ O׀ ְוָדְקר �Êְף ַחְר ֹ֥  ְ‹ל

י ֶּלה Íְדָקֻרִ֙נ֙י ְוִהְתַעְּללÍ־בִ֔ Nים ָהא ב˚אÍ ָהֲעֵרלִ֨  ıֶן־ָי֠
א ָאָב֙ה ֹ֤ דְול א ְמֹא֑ oי ָיר ~Ô יו א ֵכלָ֔ O‡ֹנ  

ח m̃ Ìִיָה׃ַו vל ָעל ֖ıֹÌִֶרב ַו   ָ‹אÍל֙ ֶאת־ַהחֶ֔
ְרא⁵ kÌל ַוÍת ָ‹֑א Oי מ ZÔ יו Qא־ֵכל ל ֹנ‡] ֥ıֹÌִַו ˚Ê֖א ַעל־ַחְרÍם־֛הÁַ ָמת SÌִעּֽמ˚׃ַו  
ָמת⁶ gÌו׃ַוË̂א ַיְחÍם ַה֖ה˚Ì֥Êַ יו ם Ôָל־ֲאָנ‹� �Á יו א ֵכלָ֜ ֶ‹ת Êָָני֩ו ְוֹנ‡ֵ֨ ֹ֣   ָ‹֡אÍל Íְ‹ל
⁷Íְר֣אÌִיַו O›ַאְנ Í֙י־ָנ֙ס =Ô ן ֗ËְֵרÌֶַבר ַה OעÊְ ר ׀ y›ֶמק ַוֲא ֶבר ָהעֵ֜ ְ‡ָרֵאל ֲאֶ‹ר־Êְעֵ֨ י־ִי֠   ַאְנ‹]

יו  תÍ ָ‹֣אÍל Íָבנ( oל ְוִכי־מ ָעִרי֙ם ַוÌַַעְז֤בÍִיְ‡ָראֵ֔ vֶאת־ה Íס  ַוÌָֻנ֔
Íא ֹ֣ ים ַוÌָב ִ֔̇ ְ‹֖בÍ ְפִלְ‹ [Ìן׃     סַו vהÊָ 

ְיִה֙י⁸ jתו ָּמֳחָר֔   מ=
Íא ֹ֣ יםַוÌָב zט ֶאת־ַהֲחָלל o·ים ְלַפ ִ֔̇   ְפִלְ‹

Íְמְצ֤אÌִ ע∞׃ו� ֽÊְֹלÁִר ַה kהÊְ ים יו ֹנְפל1 ֶ‹ת Êָָנ֔ ֹ֣   ֶאת־ָ‹אÍל֙ ְוֶאת־ְ‹ל
⁹Íְ֙כְרתÌִ jיוו יטÍ ֶאת־Ôֵל(   ֶאת־רÄ֔‹˚ ַוÌְַפ‹1

Íם ְוֶאת־ָה̂עם׃ַוְיַ‹ְּל֨ח dיהÊֵית ֲעַצ KÊ ר i‚יב ְלַב ים ָסבִ֗ ִ֜̇ ֶרץ־ıְִלְ‹ vְבא  
¹⁰Í֙֙מ‡ִÌַָו ֙̊ ֑ר˚ת  ְוֶאת־ÁְִוÌָת ָ̇ ית ַעְ‹ oÊ יו ְק֔עÍ ֶאת־Ôֵלָ֔ ית ̂‹ן׃ָ̇ KÊ ת bח˚מÊְ  
ים ְלָ‹ֽאÍל׃¹¹ 1̇ ת ֲאֶ‹ר־ָע֥‡Í ְפִלְ‹ iד א י‹ Áְִלע( Oי ָיב oיו ֹיְ‹ב  ַוÌְִ‹ְמ֣עÍ ֵאלָ֔
¹²ÍמÍ֜קÌָי‹ ַחִיל֮ ַו Zל־אÔָ Íְל֣כÌֵָכל־ַהַּלְיָל֒הַו  

Íְק֞חÌִןַו ית ‹( OÊ ת bיו ֵמח˚מ ת Êָָנ֔ ֣ÌִֹוÁְ ל ְוֵא֙תÍת ָ‹֗א .ÌִוÁְֶאת־  
Íא ֹ֣ ָ‹ה ַוÌָב ם ̂‹ם׃ַוÌְִ‡ְר֥פÍ ָיבֵ֔ Qֹאת  

¹³Íְ֙קחÌִם ַו ֵתיהֶ֔ ָ‹ה ַוÌְִקÊְ֥רÍ ֶאת־ַעְצֹמ֣ rָיבÊְ ל›ֶ dַחת־ָהא jת Íמ ים׃     פַוÌָצ� ת ָימ= kְבע›ִ 
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