שמואל א י א-כז

1 Samuel 10:1-27

1 Samuel 10:1

ת־פְך ַה ֶ ֶּׁ֛ש ֶמן
מּואל ֶא ַ ַּ֥
וַ יִּ ַ ַּ֨קח ְׁש ֵ֜
אשֹו
וַ יִּ ַּ֥צק ַעל־ר ׁ֖
וַ יִּ ש ֵָּׁ֑קהּו
אמר
וַ ֹּ֕י ֶ
י־מש ֲחךָ֧ יְׁ הוֶּׁ֛ה ַעל־נַ ֲחל ׁ֖תֹו ְׁלנ ִּ ִִּֽגי׃
ֲה ֗לֹוא ִּ ִּֽכ ְׁ

1 Samuel 10:2

יֹום מ ִּעמ ִּ ִ֔׃י
ְׁב ֶל ְׁכ ְׁתךָ֤ ַה ֙
ם־ק ֻב ַ ַּ֥רת ר ֶּׁ֛חל ִּבִגְׁ ַּ֥בּול ִּבנְׁ י ִּ ׁ֖מן ְׁב ֶצ ְׁל ַצֵ֑ח
את ְׁש ַּ֨ני ֲאנ ִֵּ֜שים ִּע ְׁ
ּומצ ָ֩
וְׁ א ְׁמ ֣רּו א ֗ ֶליך
שר ה ַל ְׁ֣כת ְׁל ַב ִ֔קש
נֹות ֲא ֶ ֣
נִּ ְׁמ ְׁצ ָ֤אּו ה ֲאת ֙
ת־ד ְׁב ֣רי ה ֲאתנִ֔ ֹות
וְׁ ִּה ַּ֨נה נ ַ ָ֤טש א ִּ֙ב ֙יך ֶא ִּ
אמר
וְׁ ׃ ַ ָ֤אִג ל ֶכ ֙ם ל ִ֔
ַּ֥מה ֶא ֱע ֶ ׁ֖שה ִּל ְׁב ִּנִּֽי

1 Samuel 10:3-4

את ַע׃־א ֣לֹון ת ִ֔בֹור
ּוב ֙
וְׁ ח ַל ְׁפ ַּ֨ת ִּמ ֵ֜שם ו ֗ה ְׁלאה ֙
ית־אל
ֵ֑
ֹלהים ִּֽב
ֹלשה ֲאנ ִִּ֔שים ע ִּ ַּ֥לים ֶאל־ה ֱא ִּ ׁ֖
ּומצ ָ֤אּוך ש ֙ם ְׁש ֣
ְׁ
ֹלשה ִגְׁ ׃ ִּ֗יים
שא ׀ ְׁש ֣
ֶא ָ֞ח׃ נ ֣
וְׁ ֶאח ֙׃ נ ֗שא ְׁש ֹ֙ל ֶש ֙ת ִּכ ְׁכ ֣רֹות ִ֔ ֶל ֶחם
ל־יָֽיִּ ן
וְׁ ֶא ַּ֥ח׃ נ ׁ֖שא נ ִֶּֽב ִּֽ

וְׁ ש ֲא ַּ֥לּו ְׁלךׁ֖ ְׁלש ֵ֑לֹום
י־ל ֶחם
וְׁ נ ְׁתנָ֤ ּו ְׁל ֙ך ְׁשת ִ֔ ֶ
וְׁ ל ַק ְׁח ׁ֖ת ִּמי ִּֽ׃ם

1 Samuel 10:5-6

ר־שם נְׁ ִּצב֣י ְׁפ ִּל ְׁש ִּ ֵ֑תים
ֹלהים ֲא ֶש ׁ֖
בֹוא גִּ ְׁב ַע֣ת ה ֱא ִִּ֔
ַ ֣א ַחר ֗כן ת ֙
יהיָ֩ ְׁכב ֲא ַּ֨ך ֵ֜שם ה ֗ ִּעיר
וִּ ִּ
יא ֙ים י ְׁר ִּ ֣׃ים ִּֽמ ַהב ִ֔מה
ּופִגַ ְׁע ָ֞ת ֶ ָ֤ח ֶבל נְׁ ִּב ִּ
יהם נ ֶָ֤בל וְׁ ת ֙ף וְׁ ח ִּ ֣ליל וְׁ ִּכנִ֔ ֹור וְׁ ׁ֖המה ִּ ִּֽמ ְׁתנַ ְׁב ִּ ִּֽאים
וְׁ ִּל ְׁפנ ֶָ֞
הוה
וְׁ צ ְׁל ָ֤חה ע ֶ ֙ל ֙יך ֣ר ַּוח יְׁ ִ֔
וְׁ ִּה ְׁתנַ ִּ ׁ֖בית ִּע ֵ֑מם
וְׁ נֶ ְׁה ַפ ְׁכ ׁ֖ת ְׁל ִּ ַּ֥איש ַא ִּֽחר

1 Samuel 10:5-6

ר־שם נְׁ ִּצב֣י ְׁפ ִּל ְׁש ִּ ֵ֑תים
ׁ֖ ֹלהים ֲא ֶש
ִִּ֔ בֹוא גִּ ְׁב ַע֣ת ה ֱא
֙ ַ ֣א ַחר ֗כן ת
יהיָ֩ ְׁכב ֲא ַּ֨ך ֵ֜שם ה ֗ ִּעיר
ִּ ִּו
יא ֙ים י ְׁר ִּ ֣׃ים ִּֽמ ַהב ִ֔מה
ִּ ּופִגַ ְׁע ָ֞ת ֶ ָ֤ח ֶבל נְׁ ִּב
יהם נ ֶָ֤בל וְׁ ת ֙ף וְׁ ח ִּ ֣ליל וְׁ ִּכנִ֔ ֹור וְׁ ׁ֖המה ִּ ִּֽמ ְׁתנַ ְׁב ִּ ִּֽאים
ֶָ֞ וְׁ ִּל ְׁפנ

ESV

2 Kings 3:14 And Elisha said, "As the LORD
of hosts lives, before whom I stand, were it not
that I have regard for Jehoshaphat the king of
Judah, I would neither look at you nor see you.
15 But now bring me a musician." And when
the musician played, the hand of the LORD
came upon him. 16 And he said, "Thus says the
LORD, 'I will make this dry streambed full of
pools.'

הוה
ִ֔ ְׁוְׁ צ ְׁל ָ֤חה ע ֶ ֙ל ֙יך ֣ר ַּוח י
וְׁ ִּה ְׁתנַ ִּ ׁ֖בית ִּע ֵ֑מם
וְׁ נֶ ְׁה ַפ ְׁכ ׁ֖ת ְׁל ִּ ַּ֥איש ַא ִּֽחר

1 Samuel 10:5-6

ר־שם נְׁ ִּצב֣י ְׁפ ִּל ְׁש ִּ ֵ֑תים
ֹלהים ֲא ֶש ׁ֖
בֹוא גִּ ְׁב ַע֣ת ה ֱא ִִּ֔
ַ ֣א ַחר ֗כן ת ֙
יהיָ֩ ְׁכב ֲא ַּ֨ך ֵ֜שם ה ֗ ִּעיר
וִּ ִּ
יא ֙ים י ְׁר ִּ ֣׃ים ִּֽמ ַהב ִ֔מה
ּופִגַ ְׁע ָ֞ת ֶ ָ֤ח ֶבל נְׁ ִּב ִּ
יהם נ ֶָ֤בל וְׁ ת ֙ף וְׁ ח ִּ ֣ליל וְׁ ִּכנִ֔ ֹור וְׁ ׁ֖המה ִּ ִּֽמ ְׁתנַ ְׁב ִּ ִּֽאים
וְׁ ִּל ְׁפנ ֶָ֞
1 Samuel 16:13-14

הוה
וְׁ צ ְׁל ָ֤חה ע ֶ ֙ל ֙יך ֣ר ַּוח יְׁ ִ֔
וְׁ ִּה ְׁתנַ ִּ ׁ֖בית ִּע ֵ֑מם
וְׁ נֶ ְׁה ַפ ְׁכ ׁ֖ת ְׁל ִּ ַּ֥איש ַא ִּֽחר

ת־ק ֶרן ַה ֶ֗ש ֶמן
מּואל ֶא ֶ ֣
וַ יִּ ַ ֙קח ְׁש ֵ֜
תֹו ְׁב ֶ ָּׁ֣ק ֶרב ֶאחי ֒ו
וַ יִּ ְׁמ ַ ֣שח א ֹ֮
וַ ִּת ְׁצ ַלָ֤ח ִּֽר ַּוח־יְׁ הו ֙ה ֶאל־ד ִִּ֔ו׃ מ ַהיַּ֥ ֹום ַה ׁ֖הּוא ו ֵ֑מ ְׁעלה
מּואל
וַ יָֽ֣קם ְׁש ִ֔
וַ י ֶׁ֖לְך הר ִּֽמתה ס
וְׁ ָ֧ר ַּוח יְׁ הוֶּׁ֛ה ׁ֖סרה מ ִּ ֣עם ש ֵ֑אּול
ּוב ֲע ַ ַּ֥תתּו ִּֽר ַּוח־ר ׁ֖עה מ ַּ֥את יְׁ הוִּֽה
ִּ ִּֽ

1 Samuel 10:5-6

ר־שם נְׁ ִּצב֣י ְׁפ ִּל ְׁש ִּ ֵ֑תים
ׁ֖ ֹלהים ֲא ֶש
ִִּ֔ בֹוא גִּ ְׁב ַע֣ת ה ֱא
֙ ַ ֣א ַחר ֗כן ת
יהיָ֩ ְׁכב ֲא ַּ֨ך ֵ֜שם ה ֗ ִּעיר
ִּ ִּו
יא ֙ים י ְׁר ִּ ֣׃ים ִּֽמ ַהב ִ֔מה
ִּ ּופִגַ ְׁע ָ֞ת ֶ ָ֤ח ֶבל נְׁ ִּב
יהם נ ֶָ֤בל וְׁ ת ֙ף וְׁ ח ִּ ֣ליל וְׁ ִּכנִ֔ ֹור וְׁ ׁ֖המה ִּ ִּֽמ ְׁתנַ ְׁב ִּ ִּֽאים
ֶָ֞ וְׁ ִּל ְׁפנ

“The spirit is also said to have rushed on the judges
Gideon (Judg 6:34), Jephthah (Judg 11:29), Samson
(Judg 14:6, 19; 15:14), and on David at the time of his
anointing (1 Sam 16:13). Thus Saul is seen as a savior
figure like the judges (cf. 1 Sam 11:6) though the
connection of the spirit with his anointing is not
as”direct as it is with David.
Ralph W. Klein, 1 Samuel (WBC 10; Accordance electronic ed. Grand
Rapids: Zondervan, 1983), 92.

הוה
ִ֔ ְׁוְׁ צ ְׁל ָ֤חה ע ֶ ֙ל ֙יך ֣ר ַּוח י
וְׁ ִּה ְׁתנַ ִּ ׁ֖בית ִּע ֵ֑מם
וְׁ נֶ ְׁה ַפ ְׁכ ׁ֖ת ְׁל ִּ ַּ֥איש ַא ִּֽחר

1 Samuel 10:7-8

וְׁ ה ֗יה ִּ ַּ֥כי תבאינה ת ֶּׁ֛באנה הא ַּ֥תֹות ה ׁ֖א ֶלה ֵ֑לְך
ֹלהים ִּע ִּֽמְך
שר ִּת ְׁמצ֣א י ֶ ִ֔׃ך ִּ ַּ֥כי ה ֱא ִּ ׁ֖
ֲע ָ֤שה ְׁל ֙ך ֲא ֶ ֣
וְׁ י ַר ְׁ׃ ֣ת ְׁלפנַ ֹ֮י ַהגִּ ְׁלגל ֒
וְׁ ִּהנָ֤ה ִּֽאנ ִּ ֙כי י ֣ר׃ א ִ֔ ֶליך ְׁל ַה ֲע ֣לֹות ע ִ֔לֹות ִּלזְׁ ׁ֖ב ַח זִּ ְׁב ֣חי ְׁשל ִּ ֵ֑מים
׃־בֹואי א ִ֔ ֶליך
ִּ ֣
ִּש ְׁב ַּ֨ ַעת י ִּ ָ֤מים תֹוחל֙ ַע
הֹו׃ ְׁע ִּ ֣תי ְׁל ִ֔ך ׁ֖את ֲא ֶ ַּ֥שר ַת ֲע ֶ ִּֽשה
וְׁ ַ

1 Samuel 10:9-10

מּואל
מֹו ל ֶל ֶ֙כ ֙ת מ ִּ ֣עם ְׁש ִ֔
וְׁ ה ֗יה ְׁכ ַה ְׁפנ ָ֤תֹו ִּש ְׁכ ֙
ֹלהים ל֣ב ַא ֵ֑חר
ְך־לֹו ֱא ִּ ׁ֖
וַ יַ ֲהפ ַּ֥
וַ י ֶּׁ֛באּו כל־הא ַּ֥תֹות ה ׁ֖א ֶלה ַביַּ֥ ֹום ַה ִּֽהּוא
וַ י ָ֤באּו ש ֙ם ַהגִּ ְׁב ִ֔עתה
אתֹו
וְׁ ִּהנַּ֥ה ֶ ִּֽח ֶבל־נְׁ ִּב ִּ ׁ֖אים ִּל ְׁקר ֵ֑
ֹלהים
וַ ִּת ְׁצ ַלָ֤ח על ֙יו ֣ר ַּוח ֱא ִִּ֔
תֹוכם
וַ יִּ ְׁתנַ ׁ֖בא ְׁב ִּֽ

1 Samuel 10:11-12

עֹו מ ִּא ְׁת ֣מֹול ִּש ְׁל ִ֔שֹום
וַ יְׁ ִּ֗הי כל־יִּֽ ְֹׁו׃ ֙
וַ יִּ ְׁר ֹּ֕אּו וְׁ ִּהנַּ֥ה ִּעם־נְׁ ִּב ִּ ׁ֖אים נִּ ֵ֑בא
אמר ה ֵ֜עם ִּ ֣איש ֶאל־ר ֗עהּו
וַ ַּ֨י ֶ
ן־קיש
ַמה־זֶ ֙ה הי֣ה ְׁל ֶב ִִּ֔
יאים
ֲה ִַגַּ֥ם ש ׁ֖אּול ַבנְׁ ִּב ִּ ִּֽ

וַ ַַּ֨י ַען ִּ ַּ֥איש ִּמ ֶּׁ֛שם
אמר
וַ ׁ֖י ֶ
יהם
ּומי ֲא ִּב ֶ ֵ֑
ִּ ֣
יְׁתה ְׁלמ ִ֔של
ל־כן ה ֣
ַע ֙
ֲה ִַגַּ֥ם ש ׁ֖אּול ַבנְׁ ִּב ִּ ִּֽאים

1 Samuel 10:13-14

יְׁכל֙ ִּֽמ ִּה ְׁתנַ ִ֔בֹות
וַ ַ
וַ י ׁ֖בא ַהב ִּֽמה
אמרָ֩ ַּ֨דֹו׃ ש ַּ֥אּול אלֶּׁ֛יו וְׁ ֶ ִּֽאל־נַ ֲע ׁ֖רֹו
וַ י ֶ
֣אן ֲה ַל ְׁכ ֶ ֵ֑תם
אמר
וַ ֹּ֕י ֶ
ת־ה ֲאתנִ֔ ֹות
ְׁל ַבק ֙ש ֶא ֣
י־איִּ ן
וַ נִּ ְׁר ֶ ֣אה ִּכ ִַ֔
מּואל
ל־ש ִּֽ
וַ נ ׁ֖בֹוא ֶא ְׁ

1 Samuel 10:13-14

יְׁכל֙ ִּֽמ ִּה ְׁתנַ ִ֔בֹות
ַ ַו
וַ י ׁ֖בא ַהב ִּֽמה
אמרָ֩ ַּ֨דֹו׃ ש ַּ֥אּול אלֶּׁ֛יו וְׁ ֶ ִּֽאל־נַ ֲע ׁ֖רֹו
ֶ וַ י
֣אן ֲה ַל ְׁכ ֶ ֵ֑תם
אמר
ֶ וַ ֹּ֕י
ת־ה ֲאתנִ֔ ֹות
֣ ְׁל ַבק ֙ש ֶא
י־איִּ ן
ִַ֔ וַ נִּ ְׁר ֶ ֣אה ִּכ
מּואל
ִּֽ ל־ש
ְׁ וַ נ ׁ֖בֹוא ֶא
“Samson also hid his special status from his
own family (Judg 14:4, 6).”
Ralph W. Klein, 1 Samuel (WBC 10; Accordance electronic
ed. Grand Rapids: Zondervan, 1983), 93.

1 Samuel 10:15-16

אמר ֣דֹו׃ ש ֵ֑אּול
וַ ׁ֖י ֶ
מּואל
ַה ִּ ִּֽגי׃ה־נ֣א ִ֔ ִּלי ִּֽמה־א ַ ַּ֥מר ל ֶכׁ֖ם ְׁש ִּֽ
ל־דֹו׃ֹו
ִ֔
אמר שאּול֙ ֶא
וַ ָ֤י ֶ
ַהגָ֤׃ ִּהגִּ ֙י׃ ִ֔לנּו ִּ ַּ֥כי נִּ ְׁמ ְׁצ ׁ֖אּו ה ֲאתנֵ֑ ֹות
מּואל
א־ה ִּג֣י׃ ִ֔לֹו ֲא ֶ ׁ֖שר א ַ ַּ֥מר ְׁש ִּֽ
ת־ד ַ ָ֤בר ַה ְׁמלּוכ ֙ה ִּֽל ִּ
וְׁ ֶא ְׁ

1 Samuel 10:15-16

אמר ֣דֹו׃ ש ֵ֑אּול
וַ ׁ֖י ֶ
מּואל
ַה ִּ ִּֽגי׃ה־נ֣א ִ֔ ִּלי ִּֽמה־א ַ ַּ֥מר ל ֶכׁ֖ם ְׁש ִּֽ
ה ֲאתנֹות Saul tells his uncle about the
 (cf v. 9).האתֹות but not about the

ל־דֹו׃ֹו
ִ֔
אמר שאּול֙ ֶא
וַ ָ֤י ֶ
ַהגָ֤׃ ִּהגִּ ֙י׃ ִ֔לנּו ִּ ַּ֥כי נִּ ְׁמ ְׁצ ׁ֖אּו ה ֲאתנֵ֑ ֹות
מּואל
א־ה ִּג֣י׃ ִ֔לֹו ֲא ֶ ׁ֖שר א ַ ַּ֥מר ְׁש ִּֽ
ת־ד ַ ָ֤בר ַה ְׁמלּוכ ֙ה ִּֽל ִּ
וְׁ ֶא ְׁ

1 Samuel 10:17-19

וַ יַ ְׁצעָ֤ק ְׁשמּואל֙ ֶאת־ה ִ֔עם ֶאל־יְׁ הוׁ֖ה ַה ִּמ ְׁצ ִּֽפה
ל־בנ֣י יִּ ְׁשר ֗אל
אמר ׀ ֶא ְׁ
וַ ֣י ֶ
ֹלהי יִּ ְׁשר ִ֔אל
ִּֽכה־א ַ ָ֤מר יְׁ הו ֙ה ֱא ֣
יתי ֶאת־יִּ ְׁשר ׁ֖אל ִּמ ִּמ ְׁצ ֵ֑ריִּם
אנ ִּ ֶּׁ֛כי ֶה ֱע ַּ֥ל ִּ
חֹּח ִּ ׁ֖צים ֶא ְׁת ֶ ִּֽכם
ל־ה ַמ ְׁמל ִ֔כֹות ַה ֲ
ּומיַ ֙׃ כ ַ
ו ַא ִּ ָ֤ציל ֶא ְׁת ֶכ ֙ם ִּמַי֣׃ ִּמ ְׁצ ַ ִ֔ריִּם ִּ
יכם
ת־אֹלה ֶ֗
וְׁ ַא ֶַּ֨תם ַהיֵ֜ ֹום ְׁמ ַא ְׁס ֶ ֣תם ֶא ֱ
ם
יכ ֒
מֹוש ַיע ל ֶכ ֹ֮ם ִּמכל־רעֹות ֶיכ֣ם וְׁ צ ִּֽרת ֶ
ר־הּוא ִּ ֣
ֲא ֶש ֣
י־מ ֶלְך ת ִּ ֣שים עלֵ֑ינּו
אמרּו ִ֔לֹו ִּכ ֶ ׁ֖
וַ ֣ת ְׁ
יכם
ּול ַא ְׁלפ ֶ ִּֽ
הוה ְׁל ִּש ְׁבט ֶיכׁ֖ם ְׁ
בּו ִּל ְׁפנ֣י יְׁ ִ֔
וְׁ ַע ֗תה ִּ ִּֽה ְׁתיַ ְׁצ ֙

1 Samuel 10:20-21

ל־ש ְׁב ֣טי יִּ ְׁשר ֵ֑אל
מּואל ׁ֖את כ ִּ
וַ יַ ְׁק ֣רב ְׁש ִ֔
וַ יִּ לכׁ֖׃ ַּ֥ש ֶבט ִּבנְׁ י ִּ ִּֽמן
מן למשפחתו ְׁל ִּמ ְׁש ְׁפח ִ֔תיו
ת־ש ֶבט ִּבנְׁ י ִּ ֙
וַ יַ ְׁק ָ֞רב ֶא ָ֤
וַ ִּתלכׁ֖׃ ִּמ ְׁש ַ ֣פ ַחת ַה ַמ ְׁט ִּ ֵ֑רי
ן־קיש
וַ יִּ לכ ֙׃ ש ֣אּול ֶב ִִּ֔
וַ ַיְׁב ְׁק ֻ ׁ֖שהּו
וְׁ ַּ֥לא נִּ ְׁמ ִּֽצא

1 Samuel 10:22-23

יהוה
לּו־עֹו׃ ַ ִּֽב ִ֔
֙
וַ יִּ ְׁש ֲא
ֲה ַּ֥בא ׁ֖עֹו׃ ֲה ֹ֣לם ִּ ֵ֑איש
הוה
אמר יְׁ ִ֔
וַ ֣י ֶ
ל־הכ ִּ ִּֽלים
ה־הּוא נֶ ְׁח ׁ֖בא ֶא ַ
ִּהנ ַּ֥
וַ י ֻ ֙ר ֙צּו וַ יִּ ק ֻ ֣חהּו ִּמ ִ֔שם
וַ יִּ ְׁתיַ צׁ֖ב ְׁב ֣תֹוְך ה ֵ֑עם
וַ יִּ ִגְׁ ַב ֙ה ִּמכל־ה ִ֔עם ִּמ ִּש ְׁכ ׁ֖מֹו ו ִּֽמ ְׁעלה

1 Samuel 10:24-25

מּואל ֶאל־כל־ה ֗עם
אמר ְׁש ֵ֜
וַ ַּ֨י ֶ
הוה ִּ ֶּׁ֛כי ַּ֥אין כ ׁ֖מהּו ְׁבכל־ה ֵ֑עם
ר־בֹו יְׁ ִ֔
שר ִּֽב ַח ֣
ית ֙ם ֲא ֶ ֣
ַה ְׁר ִּא ֶ
אמ ׁ֖רּו
וַ י ִּ ָ֧רעּו כל־ה ֶּׁ֛עם וַ י ְׁ
יְׁ ִּ ַּ֥חי ַה ֶ ִּֽמ ֶלְך
מּואל ֶאל־ה ֗עם ֵ֚את ִּמ ְׁש ַ ֣פט ַה ְׁמ ֻל ִ֔כה
וַ יְׁ ַ׃ ַּ֨בר ְׁש ֵ֜
וַ יִּ ְׁכ ֣תב ַב ִ֔ס ֶפר
וַ יַ ַנׁ֖ח ִּל ְׁפנ֣י יְׁ הוֵ֑ה
מּואל ֶאת־כל־ה ׁ֖עם ִּ ַּ֥איש ְׁלבי ִּֽתֹו
וַ יְׁ ַש ַלָ֧ח ְׁש ֶּׁ֛

)Verse 23 (above

1 Samuel 10:24-25

וַ יִּ ִגְׁ ַב ֙ה ִּמכל־ה ִ֔עם ִּמ ִּש ְׁכ ׁ֖מֹו ו ִּֽמ ְׁעלה

מּואל ֶאל־כל־ה ֗עם
אמר ְׁש ֵ֜
וַ ַּ֨י ֶ
הוה ִּ ֶּׁ֛כי ַּ֥אין כ ׁ֖מהּו ְׁבכל־ה ֵ֑עם
ר־בֹו יְׁ ִ֔
שר ִּֽב ַח ֣
ית ֙ם ֲא ֶ ֣
ַה ְׁר ִּא ֶ
אמ ׁ֖רּו
וַ י ִּ ָ֧רעּו כל־ה ֶּׁ֛עם וַ י ְׁ
מּואל
הוה ֶאל־ ְׁש ֗
אמר יְׁ ֵ֜
וַ ֙י ֶ
יְׁ ִּ ַּ֥חי ַה ֶ ִּֽמ ֶלְך
ל־מ ְׁר ֶּׁ֛אהּו וְׁ ֶאל־גְׁ ַּ֥ב ַה קֹומ ׁ֖תֹו
ל־תבָ֧ט ֶא ַ
ַא ַ

1 Samuel 16:7

ִּ ֣כי ְׁמ ַא ְׁס ִּ ֵ֑תיהּו
ִּ ֣כי׀ ֗לא ֲא ֶ ָ֤שר יִּ ְׁר ֶא ֙ה הא ִ֔׃ם
ִּ ָ֤כי ִּֽהא׃ ֙ם יִּ ְׁר ֶ ֣אה ַלע ִ֔ ַיניִּם וַ יהוׁ֖ה יִּ ְׁר ֶ ַּ֥אה ַלל ִּֽבב

)Verse 23 (above

1 Samuel 10:24-25

וַ יִּ ִגְׁ ַב ֙ה ִּמכל־ה ִ֔עם ִּמ ִּש ְׁכ ׁ֖מֹו ו ִּֽמ ְׁעלה

מּואל ֶאל־כל־ה ֗עם
אמר ְׁש ֵ֜
וַ ַּ֨י ֶ
הוה ִּ ֶּׁ֛כי ַּ֥אין כ ׁ֖מהּו ְׁבכל־ה ֵ֑עם
ר־בֹו יְׁ ִ֔
שר ִּֽב ַח ֣
ית ֙ם ֲא ֶ ֣
ַה ְׁר ִּא ֶ
אמ ׁ֖רּו
וַ י ִּ ָ֧רעּו כל־ה ֶּׁ֛עם וַ י ְׁ
מּואל
הוה ֶאל־ ְׁש ֗
אמר יְׁ ֵ֜
וַ ֙י ֶ
יְׁ ִּ ַּ֥חי ַה ֶ ִּֽמ ֶלְך
ל־מ ְׁר ֶּׁ֛אהּו וְׁ ֶאל־גְׁ ַּ֥ב ַה קֹומ ׁ֖תֹו
ל־תבָ֧ט ֶא ַ
ַא ַ

1 Samuel 16:7

ִּ ֣כי ְׁמ ַא ְׁס ִּ ֵ֑תיהּו
ִּ ֣כי׀ ֗לא ֲא ֶ ָ֤שר יִּ ְׁר ֶא ֙ה הא ִ֔׃ם
ִּ ָ֤כי ִּֽהא׃ ֙ם יִּ ְׁר ֶ ֣אה ַלע ִ֔ ַיניִּם וַ יהוׁ֖ה יִּ ְׁר ֶ ַּ֥אה ַלל ִּֽבב

1 Samuel 10:24-25

מּואל ֶאל־כל־ה ֗עם
אמר ְׁש ֵ֜
וַ ַּ֨י ֶ
הוה ִּ ֶּׁ֛כי ַּ֥אין כ ׁ֖מהּו ְׁבכל־ה ֵ֑עם
ר־בֹו יְׁ ִ֔
שר ִּֽב ַח ֣
ית ֙ם ֲא ֶ ֣
ַה ְׁר ִּא ֶ
אמ ׁ֖רּו
וַ י ִּ ָ֧רעּו כל־ה ֶּׁ֛עם וַ י ְׁ
יְׁ ִּ ַּ֥חי ַה ֶ ִּֽמ ֶלְך
מּואל ֶאל־ה ֗עם ֵ֚את ִּמ ְׁש ַ ֣פט ַה ְׁמ ֻל ִ֔כה
וַ יְׁ ַ׃ ַּ֨בר ְׁש ֵ֜
וַ יִּ ְׁכ ֣תב ַב ִ֔ס ֶפר
וַ יַ ַנׁ֖ח ִּל ְׁפנ֣י יְׁ הוֵ֑ה
מּואל ֶאת־כל־ה ׁ֖עם ִּ ַּ֥איש ְׁלבי ִּֽתֹו
וַ יְׁ ַש ַלָ֧ח ְׁש ֶּׁ֛
 seeנוח For a discussion of the two patterns of
• Allen Ross Introducing Biblical Hebrew 38.10 or
• animatedhebrew.com lectures, chapter 38 “Hollow / III-Guttural Verbs: Hiphil”.

1 Samuel 10:26-27

יתֹו גִּ ְׁב ֵ֑עתה
וְׁ ַּ֨ ִַגם־ש ִ֔אּול ה ַ ַּ֥לְך ְׁלב ׁ֖
ֹלהים ְׁב ִּל ִּֽבם
וַ י ְׁל ֣כּו ִּע ִ֔מֹו ַה ַֹּ֕חיִּ ל ֲא ֶשר־נ ִַגַּ֥ע ֱא ִּ ׁ֖
ּובנָ֧י ְׁב ִּל ַי ַ֣על א ְׁמ ֗רּו
ְׁ
ַמה־י ִּש ֙ע ֙נּו ִֶ֔זה
וַ ְׁיִּב ֹֻּ֕זהּו וְׁ ִּֽלא־ה ִּ ַּ֥ביאּו ׁ֖לֹו ִּמנְׁ ֵ֑חה
וַ יְׁ ִּ ׁ֖הי ְׁכ ַמ ֲח ִּ ִּֽריש

1 Samuel 10:9

מּואל
מֹו ל ֶ ֙ל ֶכ ֙ת מ ִּ ֣עם ְׁש ִ֔
וְׁ ה ֗יה ְׁכ ַה ְׁפנ ָ֤תֹו ִּש ְׁכ ֙
ֹלהים ל֣ב ַא ֵ֑חר
וַ יַ ֲהפְך־לַּ֥ ֹו ֱא ִּ ׁ֖
וַ י ֶּׁ֛באּו כל־הא ַּ֥תֹות ה ׁ֖א ֶלה ַביַּ֥ ֹום ַה ִּֽהּוא ס

1 Samuel 10:26-27

יתֹו גִּ ְׁב ֵ֑עתה
וְׁ ַּ֨ ִַגם־ש ִ֔אּול ה ַ ַּ֥לְך ְׁלב ׁ֖
ֹלהים ְׁב ִּל ִּֽבם
וַ י ְׁל ֣כּו ִּע ִ֔מֹו ַה ַֹּ֕חיִּ ל ֲא ֶשר־נ ִַגַּ֥ע ֱא ִּ ׁ֖

1 Samuel 13:14

See also 1 Sam 15:11

וְׁ ַע ׁ֖תה ַמ ְׁמ ַל ְׁכ ְׁתך֣ לא־ת ֵ֑קּום
הוה ֵ֜לֹו ִּ ֣איש ִּכ ְׁלב ֗בֹו
ִּבקשָ֩ יְׁ ֙
ל־ע ִ֔מֹו
וַ יְׁ ַצּ֙והּו יְׁ הוָ֤ה ְׁלנִגִּ ֙י׃ ַע ַ
ִּ ֵ֚כי ֣לא ש ִַ֔מ ְׁרת ַּ֥את ֲא ֶ ִּֽשר־ ִּצּוְׁ ךׁ֖ יְׁ הוִּֽה פ
1 Samuel 16:7

1 Samuel 17:28

וַ יִּ ְׁש ַ ָ֤מע ֱא ִּליא ֙ב א ִּ ֣חיו ַהג ִ֔׃ֹול ְׁב ַ׃ ְׁב ׁ֖רֹו ֶאל־ה ֲאנ ִּ ֵ֑שים
יאב ְׁב׃ ִֵּ֜ו׃
ר־א ָ֩ף ֱא ִּל ֙
וַ ִּי ִַּֽח ַ
אמר׀
וַ ֣י ֶ
ה־ז֣ה י ַ ֗ר ְׁ׃ת
למ ֶ
ל־מי נ ֵַ֜ט ְׁשת ְׁמ ֙ ַעט ַה ָ֤צאן ה ֙הנ ֙ה ַב ִּמ ְׁ׃ ִ֔בר
וְׁ ַע ִּ֙
ֲא ִּנָ֧י י ַ ֣׃ ְׁע ִּתי ֶאת־זְׁ ׃נְׁ ֗ך וְׁ א ֙ת ֣ר ַע ְׁלב ִֶ֔בך
ִּ֗כי ְׁל ַ ֶּׁ֛מ ַען ְׁר ַּ֥אֹות ַה ִּמ ְׁלח ׁ֖מה י ִּֽר ְׁ׃ת

מּואל
ל־ש ֗
הוה ֶא ְׁ
אמר יְׁ ֵ֜
וַ ֙י ֶ
ל־מ ְׁר ֶּׁ֛אהּו וְׁ ֶאל־גְׁ ַּ֥ב ַה קֹומ ׁ֖תֹו
ל־תבָ֧ט ֶא ַ
ַא ַ
ִּ ֣כי ְׁמ ַא ְׁס ִּ ֵ֑תיהּו
ִּ ֣כי׀ ֗לא ֲא ֶ ָ֤שר יִּ ְׁר ֶא ֙ה הא ִ֔׃ם
ִּ ָ֤כי ִּֽהא׃ ֙ם יִּ ְׁר ֶ ֣אה ַלע ִ֔ ַיניִּ ם וַ יהוׁ֖ה יִּ ְׁר ֶ ַּ֥אה ַלל ִּֽבב

1 Samuel 10:26-27

יתֹו גִּ ְׁב ֵ֑עתה
ׁ֖ וְׁ ַּ֨ ִַגם־ש ִ֔אּול ה ַ ַּ֥לְך ְׁלב
ֹלהים ְׁב ִּל ִּֽבם
ׁ֖ ִּ וַ י ְׁל ֣כּו ִּע ִ֔מֹו ַה ַֹּ֕חיִּ ל ֲא ֶשר־נ ִַגַּ֥ע ֱא
ESV 1 Kings 2:1-4
1 When David's time to die drew near, he commanded Solomon his son, saying,
2 "I am about to go the way of all the earth. Be strong, and show yourself a man,
3 and keep the charge of the LORD your God, walking in his ways and keeping ( )שמרhis statutes, his
commandments, his rules, and his testimonies, as it is written in the Law of Moses, that you may prosper in all
that you do and wherever you turn,
4 that the LORD may establish his word that he spoke concerning me, saying,

'If your sons pay close attention to their way,
to walk before me in faithfulness
with all their heart
and with all their soul,

you shall not lack a man on the throne of Israel.’

ת־ד ְׁר ֗כם
ַ ִּאם־יִּ ְׁש ְׁמ ֙רּו ב ֵ֜ ֶניך ֶא
ל ֶל ֶָ֤כת ְׁלפנַ ֙י ֶב ֱא ִֶ֔מת
ְׁבכל־ ְׁלב ׁ֖בם
ּובכל־נַ ְׁפ ֵ֑שם
ְׁ
ִּֽלא־יִּ כ ָ֤רת ְׁל ֙ך ִִּ֔איש מ ַ ׁ֖על ִּכ ַּ֥סא יִּ ְׁשר ִּֽאל

1 Samuel 10:26-27

יתֹו גִּ ְׁב ֵ֑עתה
ׁ֖ וְׁ ַּ֨ ִַגם־ש ִ֔אּול ה ַ ַּ֥לְך ְׁלב
ֹלהים ְׁב ִּל ִּֽבם
ׁ֖ ִּ וַ י ְׁל ֣כּו ִּע ִ֔מֹו ַה ַֹּ֕חיִּ ל ֲא ֶשר־נ ִַגַּ֥ע ֱא
1 Samuel 2:35

And I will raise up for myself a faithful priest,
who according to my heart and in my soul he shall act.
And I will build him a faithful house,
and he shall go in and out before my anointed forever.

1 Samuel 2:35

וַ ֲה ִּקימ ִּ ַּ֥תי ִּ ֙לי כ ֣הן נֶ ֱא ִ֔מן
ּובנַ ְׁפ ִּ ׁ֖שי יַ ֲע ֶ ֵ֑שה
ְׁ ַכ ֲא ֶ ֶּׁ֛שר ִּב ְׁלב ִּ ַּ֥בי
ָ֤יתי ֙לֹו ַב֣יִּ ת נֶ ֱא ִ֔מן
ִּ ּוב ִּנ
ל־הי ִּ ִּֽמים
ַ יחי כ
ׁ֖ ִּ ִּֽי־מ ִּש
ְׁ וְׁ ִּה ְׁת ַה ַּ֥לְך ִּל ְׁפנ

This promise appears to have been fulfilled with the rise of Zadok, who displaced Abiathar as the high priest in Israel (cf.
1 Kgs 2:35; 1 Chr 29:22) ... The story of the downfall of the house of Eli plays an important role in Hebrew narrative
because it is the last non-Zadokite priestly family with an active role in Old Testament narrative. When the Lord cursed
Eli’s line, the way was cleared for Eleazar’s descendants, the promised heirs to the high priesthood, to assume their
proper position. The details would be worked out in good time.
From New American Commentary 1 & 2 Samuel (Vol. 7, p. 84) by R. D. Bergen.
(R. D. Bergen is also the editor of the important work Biblical Hebrew and Discourse Analysis.)

