שמואל א יז א  -יח

1 Samuel 17:1-18:9

1 Samuel 17:1-3

יה ֙ם ַל ִמ ְל מח ממה
ת־מ ֲחנֵ ֶ
וַ יַ ַא ְס ֨פּו ְפ ִל ְש ִ ִּ֤תים ֶא ַ ַֽ
יהּודה
שר ִל מ ָ֑
וַ יֵ מ ָ֣א ְספּו ש ֹׂ ֹ֖כֹׂה ֲא ֶ ָ֣
ין־עזֵ מ ֵֹ֖קה ְב ֶ ֹ֥א ֶפס ַד ִ ַֽמים
ּוב ֲ
ַוַַֽֽיַ ֲחנ֛ ּו ֵבין־שֹו ֹ֥כֹׂה ֵ

וְ מש ִּ֤אּול וְ ִ ַֽאיש־יִ ְש מר ֵאל֙ נֶ ֶא ְספּו
ַוַַֽֽיַ ֲחנֹ֖ ּו ְב ֵע ֶָ֣מק מה ֵא מלָ֑ה
וַ יַ ַע ְר ֹ֥כּו ִמ ְל מח מ ֹ֖מה ִל ְק ַ ֹ֥ראת ְפ ִל ְש ִ ַֽתים
ל־ה מה ֙ר ִמזֶ ה
ּופ ִל ְש ִִּ֞תים ע ְֹׂמ ִ ִּ֤דים ֶא מ
ְ
ל־ה מ ֹ֖הר ִמ ֶזָ֑ה
וְ יִ ְש מר ֵ ֛אל ע ְֹׂמ ִ ֹ֥דים ֶא מ
יהם
וְ ַה ַגַֹֽ֖יְ א ֵבינֵ ֶ ַֽ

1 Samuel 17:4-7

יש־ה ֵבנַ֙ ֙יִם ִמ ַמ ֲחנָ֣ ֹות ְפ ִל ְש ִתים
ַ
וַ יֵ ֵצִּ֤א ִ ַֽא
גמ ְל מיֹ֥ת ְש ֹ֖מֹו ִמ ַגָ֑ת
גמ ְב ֕הֹו ֵ ֹ֥שש ַא ֹ֖מֹות ומ מז ֶַַֽֽרת
ֹובע נְ ֙ח ֹׂ ֶש ֙ת ַעל־רֹׂאשֹו
וְ ִּ֤כ ַ
וְ ִש ְריֹ֥ ֹון ַק ְש ַק ִ ֹ֖שים ָ֣הּוא מל ָ֑בּוש
ת־א מל ִ ֹ֥פים ְש מק ִ ֹ֖לים נְ ַֽחֹׂ ֶ ַֽשת
ּומ ְש ַקל֙ ַה ִש ְריֹון ֲח ֵמ ֶש ֲ
ִ

ל־רגְ מלָ֑יו
ּומ ְצ ַ ֹ֥חת נְ ֹ֖חֹׂ ֶשת ַע ַ
ִ
וְ ִכ ֹ֥ידֹון נְ ֹ֖חֹׂ ֶשת ֵ ֹ֥בין ְכ ֵת מ ַֽפיו
א ְרגִ ים
נֹור ַֽ ֹׂ
וחץ וְ ֵעָ֣ץ ֲחנִ ֗יתֹו ִכ ְמ ֙
ש־מ ֹ֥אֹות ְש מק ִ ֹ֖לים ַב ְר ֶ ָ֑זל
וְ ַל ֶ ָ֣ה ֶבת ֲחנִ יתֹו ֵש ֵ
וְ נ ֵ ֹֹׂ֥שא ַה ִצ מנֹ֖ה ה ֵ ֹֹׂ֥לְך ְל מפ מנַֽיו

1 Samuel 17:8-9

אמר מל ֶהם
ל־מ ַע ְר ָ֣כֹׂת יִ ְש מר ֵאל וַ ָ֣י ֹׂ ֶ
מד וַ יִ ְק מר ֙א ֶא ַ
ַוַַֽֽיַ ֲע ֗ ֹׂ
מל מֹ֥מה ֵת ְצ ֹ֖אּו ַל ֲע ָ֣ר ְֹׂך ִמ ְל מח מ ָ֑מה
ֲה ֧לֹוא מאנ ִ ָֹׂ֣כי ַה ְפ ִל ְש ִ֗תי וְ ַא ֶת ֙ם ֲע מב ִ ָ֣דים ְל משאּול
רּו־ל ֶ ֹ֥כם ִ ֹ֖איש וְ יֵ ֵ ֹ֥רד ֵא מ ַֽלי
ְב מ
תי וְ ִה מכנִ י
ם־יּוכל ְל ִה מל ֵ ִּ֤חם ִא ִ ֙
ִַּ֞
ִא
וְ מהיִ ֹ֥ינּו מל ֶכֹ֖ם ַל ֲע מב ִ ָ֑דים
יתיו
ל־לֹו וְ ִה ִכ ִ
ּוכ ֙
ם־א ִנִּ֤י ַֽא ַ
וְ ִא ֲ
ִּ֤יתם מ ֙ל ֙נּו ַל ֲע מב ִדים
וִ ְהיִ ֶ
וַ ֲע ַב ְד ֶ ֹ֖תם א מ ַֹֽׂתנּו

1 Samuel 17:10-11

אמ ֙ר ַה ְפ ִל ְש ִתי
וַ ֙י ֹׂ ֶ
ת־מ ַע ְר ֹ֥כֹות יִ ְש מר ֵ ֹ֖אל ַהיָ֣ ֹום ַה ֶזָ֑ה
ֲא ִ֗ני ֵח ַ ֛ר ְפ ִתי ֶא ַ
נּו־לי ִאיש וְ ִ ַֽנ מל ֲח מ ֹ֖מה מי ַַֽחד
ְת ִ ָ֣
ת־ד ְב ֵ ֹ֥רי ַה ְפ ִל ְש ִ ֹ֖תי מה ֵ ָ֑א ֶלה
וַ יִ ְש ַ ִּ֤מע משאּול֙ וְ מכל־יִ ְש מר ֵאל ֶא ִ
וַ יֵ ַ ֹ֥חתּו
אד
וַ ִי ְַַֽֽר ֹ֖אּו ְמ ַֽ ֹׂ

1 Samuel 17:12-13

ן־איש ֶא ְפ מר ִִ֜תי ַה ֶ֗זה
וְ מדוִ ד֩ ֶב ִ֨
הּודה
ִמ ֵ ֹ֥בית ֶ ֙ל ֶח ֙ם יְ מ
ּוש ָ֣מֹו יִ ַשי
ְ
וְ ֹ֖לֹו ְשמ מֹׂנָ֣ה מב ִנָ֑ים
ימי משאּול זמ ֵ ֵֹ֖קן מ ֹ֥בא ַב ֲאנמ ִ ַֽשים
יש ִב ֵ ָ֣
וְ מה ִא ֙

י־ש ֹ֖אּול ַל ִמ ְל מח מ ָ֑מה
שי ַהגְ ד ִֹׂלים מה ְל ֹ֥כּו ַא ֲח ֵר מ
וַ ֵ֨י ְל ִ֜כּו ְש ִּ֤ל ֶשת ְב ֵנַֽי־יִ ַ ֙
כּו ַב ִמ ְל מח ממה
שם ׀ ְש ָ֣ל ֶשת מב ֗מניו ֲא ֶ ִּ֤שר מה ְל ֙
וְ ֵ ָ֣
יאב ַה ְב ֗כֹור
ֱא ִל מ ָ֣
הּו ֲא ִ ָ֣בינמ מדב
ּומ ְשנֵ֙ ֙
ִ
וְ ַה ְש ִל ִ ֹ֖שי ַש מ ַֽמה

“Naked Qatal”

1 Samuel 17:12-13

The proposal:
A qatal following a wayyqitol,
- in historical narrative (i.e. narrator speaking, not direct speech),
- with no waw before the qatal
- and no fronted “X” component,
restates or expands on the action described by the wayyiqtol.

ן־איש ֶא ְפ מר ִִ֜תי ַה ֶ֗זה
ִ֨ וְ מדוִ ד֩ ֶב
הּודה
ִמ ֵ ֹ֥בית ֶ ֙ל ֶח ֙ם יְ מ
ּוש ָ֣מֹו יִ ַשי
ְ
וְ ֹ֖לֹו ְשמ מֹׂנָ֣ה מב ִנָ֑ים
ימי משאּול זמ ֵ ֵֹ֖קן מ ֹ֥בא ַב ֲאנמ ִ ַֽשים
ָ֣ ֵ יש ִב
֙ וְ מה ִא

7 other examples in HB
See
http://biblicalhumanities.org/bhebrew/viewtopic.php?f=6&t=744&hilit=grebe

י־ש ֹ֖אּול ַל ִמ ְל מח מ ָ֑מה
שי ַהגְ ד ִֹׂלים מה ְל ֹ֥כּו ַא ֲח ֵר מ
֙ ַ ִוַ ֵ֨י ְל ִ֜כּו ְש ִּ֤ל ֶשת ְב ֵנַֽי־י
כּו ַב ִמ ְל מח ממה
֙ שם ׀ ְש ָ֣ל ֶשת מב ֗מניו ֲא ֶ ִּ֤שר מה ְל
ָ֣ ֵ ְו
יאב ַה ְב ֗כֹור
ָ֣ ֱא ִל מ
הּו ֲא ִ ָ֣בינמ מדב
֙ ֵּ֙ומ ְשנ
ִ
וְ ַה ְש ִל ִ ֹ֖שי ַש מ ַֽמה

1 Samuel 17:14-17

וְ מדִ ֹ֖וד ָ֣הּוא ַה מק מ ָ֑טן
לש ֙ה ַהגְ ד ִֹׂלים מה ְל ֹ֖כּו ַא ֲח ֵ ֹ֥רי מש ַֽאּול
ּוש מ
ְ
ית־ל ֶחם
ת־צ ֹׂאן מא ִ ֹ֖ביו ֵ ַֽב מ ַֽ
וְ מדִו֛ד ה ֵ ֹֹׂ֥לְך ומ מ ֹ֖שב ֵמ ַעָ֣ל מש ָ֑אּול ִל ְר ֛עֹות ֶא ֹ֥
וַ יִ ַגֹ֥ש ַה ְפ ִל ְש ִ ֹ֖תי ַה ְש ֵכָ֣ם וְ ַה ֲע ֵ ָ֑רב
וַ יִ ְתיַ ֵצֹ֖ב ַא ְר מב ִ ֹ֥עים יַֽ ֹום
אמר יִ ִַ֜שי ְל מדִוָ֣ד ְבנ֗ ֹו
וַ ֨י ֹׂ ֶ
יא ַהזֶ ה
יפת ַה מק ִל ֙
ח־נִּ֤א ְל ַא ֶ֙ח ֙יך ֵא ַ ִּ֤
ַק מ
וַ ֲע מש מ ֹ֥רה ֶל ֶֹ֖חם ַה ֶזָ֑ה
וְ מה ֵ ֹ֥רץ ַ ַֽה ַמ ֲח ֶנֹ֖ה ְל ַא ֶ ַֽחיך

1 Samuel 17:18-20

ר־ה מ ָ֑א ֶל
ְו ְֵ֠את ֲע ִֶ֜ש ֶרת ֲח ִר ֵצִּ֤י ֶ ַֽה מח מל ֙ב מה ֵא ֶלה מת ִ ֹ֖ביא ְל ַש מ
ת־ע ֻר מב מ ֹ֖תם ִת מ ַֽקח
ת־א ֶ֙ח ֙יך ִת ְפ ָ֣קֹׂד ְל משלֹום וְ ֶא ֲ
וְ ֶא ַ
ם־פ ִל ְש ִ ַֽתים
ל־איש יִ ְש מר ֵאל ְב ֵ ֹ֖ע ֶמק מ ַֽה ֵא מלָ֑ה נִ ְל מח ִ ֹ֖מים ִע ְ
וְ מש ִּ֤אּול וְ ֵ֙ה ממ ֙ה וְ מכ ִ ָ֣
וַ יַ ְש ֵ֨כם מד ִִ֜וד ַב ֗בֹׂ ֶקר
אן ַעל־ש ֵֹׂמר
ת־הצ ֹׂ ֙
וַ יִ ִּ֤טֹׂש ֶא ַ
וַ יִ מ ָ֣שא וַ יֵ ֶלְך ַכ ֲא ֶ ֹ֥שר ִצמּוֹ֖הּו יִ מ ָ֑שי
וַ ימב ֹׂ ֙א ַה ַמ ְעגמ מלה
ל־ה ַ ָ֣מ ֲע מר מכה
וְ ַה ַ֗חיִ ל ַהי ֵֹׂצ ֙א ֶא ַ
וְ ֵה ֵ ֹ֖רעּו ַב ִמ ְל מח מ ַֽמה

1 Samuel 17:21-23

ּופ ִל ְש ִתים ַמ ֲע מר מ ֹ֖כה ִל ְק ַ ֹ֥ראת ַמ ֲע מר מ ַֽכה
וַ ַת ֲע ִּ֤ר ְֹׂך יִ ְש מר ֵאל֙ ְ
ת־ה ֵכ ִ֜ ִלים ֵמ מע ֗ מליו ַעל־יַ ֙ד שֹו ֵ ָ֣מר ַה ֵכ ִלים
וַ יִ טֹׂש֩ מד ִ֨וד ֶא ַ
וַ מ ֹ֖י מַֽרץ ַה ַמ ֲע מר מ ָ֑כה
וַ ֕ימב ֹׂא וַ יִ ְש ַ ֹ֥אל ְל ֶא מ ֹ֖חיו ְל מש ַֽלֹום

וְ ָ֣הּוא ׀ ְמ ַד ֵבָ֣ר ִע ֗ממם
ימת ַה ְפ ִל ְש ִ֨תי ְש ִּ֤מֹו
עֹולה גמ ְל ֩
וְ ִה ֵנָ֣ה ִ ָ֣איש ַה ֵב ַַ֡ניִם ִּ֞ ֶ
ִמגַ ֙ת ממערות ִמ ַמ ַע ְר ָ֣כֹות ְפ ִל ְש ִתים
וַ יְ ַד ֵ ֹ֖בר ַכ ְד מב ִ ָ֣רים מה ֵ ָ֑א ֶלה
וַ יִ ְש ַ ֹ֖מע מדִ ַֽוד

1 Samuel 17:24-25

ת־ה ִ ָ֑איש
אֹותם ֶא מ
וְ כֹׂל֙ ִ ָ֣איש יִ ְש מר ֵאל ִב ְר מ ֹ֖
אד
סּו ִמ מפנמ יו וַ ִי ְַֽיר ֹ֖אּו ְמ ַֽ ֹׂ
וַ ימ נֻ֙ ֙
אמר ׀ ִ ָ֣איש יִ ְש מר ֵ֗אל
וַ ָ֣י ֹׂ ֶ
ית ֙ם מה ִ ִּ֤איש מ ַֽהע ֶֹׂל ֙ה ַהזֶ ה
ַה ְר ִא ֶ
ִ ֛כי ְל מח ֵ ֹ֥ר ֶאת־יִ ְש מר ֵ ֹ֖אל ע ֶֹׂלָ֑ה
ר־יַכנּו
ְ ַֽו מְ֠הימ ה מה ִ֨איש ֲא ֶש ִֶ֜
יַ ְע ְש ֶ ֹ֥רנּו ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך ׀ ָ֣עֹׂ ֶשר גמ ֗דֹול
יִתן־לֹו
תֹו ֶ
ת־ב ֙
וְ ֶא ִ
וְ ֵא ֙ת ֵבָ֣ית מא ִביו יַ ֲע ֶ ֹ֥שה מח ְפ ִ ֹ֖שי ְביִ ְש מר ֵ ַֽאל

1 Samuel 17:26-27

מֹו ֵלאמֹׂר
ל־ה ֲאנמ ִִּ֞שים מהע ְֹׂמ ִ ָ֣דים ִע ֹ֮
אמר מד ִ֗וד ֶ ַֽא מ
וַ ָ֣י ֹׂ ֶ
ת־ה ְפ ִל ְש ִ ָ֣תי ַה מלז
יַכ ֙ה ֶא ַ
יש ֲא ֶ ִּ֤שר ֶ
ַמה־יֵ מע ֶ֗שה מל ִא ֙
וְ ֵה ִ ֹ֥סיר ֶח ְר מ ֹ֖פה ֵמ ַ ָ֣על יִ ְש מר ֵ ָ֑אל
להים ַח ִיַֽים
ִ ָ֣כי ִ֗מי ַה ְפ ִל ְש ִ ִּ֤תי ֶ ַֽה מע ֵרל֙ ַהזֶ ה ִ ָ֣כי ֵח ֵר ַמ ַע ְר ֹ֖כֹות ֱא ִ ֹ֥
מר
אמר ֙לֹו מה מעם ַכ מד מ ֹ֥בר ַה ֶזֹ֖ה ֵלא ָ֑ ֹׂ
וַ ִּ֤י ֹׂ ֶ
יַכנּו
ָ֣כֹׂה יֵ מע ֶשה מל ִ ֹ֖איש ֲא ֶ ֹ֥שר ֶ ַֽ

1 Samuel 17:28-29

ל־ה ֲאנמ ִ ָ֑שים
יא ֙ב מא ִ ָ֣חיו ַהגמ דֹול ְב ַד ְב ֹ֖רֹו ֶא מ
וַ יִ ְש ַ ִּ֤מע ֱא ִל מ
יאב ְב מד ִִ֜וד
ר־א ֩ ֱא ִל מ֨
וַ ִי ַַֽח ַ
אמר ׀
וַ ָ֣י ֹׂ ֶ
ה־זָ֣ה ימ ַ ֗ר ְד מת
מל ממ ֶ
ל־מי נמ ִַ֜ט ְש מת ְמ ֨ ַעט ַה ִּ֤צ ֹׂאן מה ֵ֙הנמ ֙ה ַב ִמ ְד מבר
וְ ַע ִ֨
ֲא ִנ֧י ימ ַ ָ֣ד ְע ִתי ֶאת־זְ ד ֹׂנְ ֗ך וְ ֵא ֙ת ָ֣ר ֹׂ ַע ְל מב ֶבך
ִ֗כי ְל ַ ֛מ ַען ְר ֹ֥אֹות ַה ִמ ְל מח מ ֹ֖מה ימ מ ַֽר ְד מת
אמר מדוִ ד
וַ ָ֣י ֹׂ ֶ
יתי מ ָ֑ע מתה
ֶ ֹ֥מה מע ִ ֹ֖ש ִ
ֲה ֹ֖לֹוא מד מ ֹ֥בר ַֽהּוא

1 Samuel 17:28-29

ל־ה ֲאנמ ִ ָ֑שים
יא ֙ב מא ִ ָ֣חיו ַהגמ דֹול ְב ַד ְב ֹ֖רֹו ֶא מ
וַ יִ ְש ַ ִּ֤מע ֱא ִל מ
יאב ְב מד ִִ֜וד
ר־א ֩ ֱא ִל מ֨
וַ ִי ַַֽח ַ
אמר ׀
וַ ָ֣י ֹׂ ֶ
ה־זָ֣ה ימ ַ ֗ר ְד מת
מל ממ ֶ
ל־מי נמ ִַ֜ט ְש מת ְמ ֨ ַעט ַה ִּ֤צ ֹׂאן מה ֵ֙הנמ ֙ה ַב ִמ ְד מבר
וְ ַע ִ֨
ֲא ִנ֧י ימ ַ ָ֣ד ְע ִתי ֶאת־זְ ד ֹׂנְ ֗ך וְ ֵא ֙ת ָ֣ר ֹׂ ַע ְל מב ֶבך
ִ֗כי ְל ַ ֛מ ַען ְר ֹ֥אֹות ַה ִמ ְל מח מ ֹ֖מה ימ מ ַֽר ְד מת
אמר מדוִ ד
וַ ָ֣י ֹׂ ֶ
יתי מ ָ֑ע מתה
ֶ ֹ֥מה מע ִ ֹ֖ש ִ
ֲה ֹ֖לֹוא מד מ ֹ֥בר ַֽהּוא

;Joüon, Paul. 1928. "Notes philologiques sur le texte hébreu de Josué 6, 18; 10, 13
23, 13; Juges 7, 8; 7, 14; 12, 5; 14, 17; 18, 31; 1 Samuel 6, 4-5; 12, 8-9; 12, 23; 12,
24; 13, 17; 13, 28." Biblica 9, no. 2: 161-166. ATLA Religion Database with
ATLASerials, EBSCOhost (accessed April 7, 2016).

1 Samuel 17:28

ֲא ִנ֧י ימ ַ ָ֣ד ְע ִתי ֶאת־זְ ד ֹׂנְ ֗ך וְ ֵא ֙ת ָ֣ר ֹׂ ַע ְל מב ֶבך
ִ֗כי ְל ַ ֛מ ַען ְר ֹ֥אֹות ַה ִמ ְל מח מ ֹ֖מה ימ מ ַֽר ְד מת

1 Samuel 17:30-32

ל־מּול ַא ֵחר
וַ יִ ִּ֤סֹׂב ֵ ַֽמ ֶא ְצ ֙לֹו ֶא ָ֣
אמר ַכ מד מ ָ֣בר ַה ֶזָ֑ה
וַ ֹ֖י ֹׂ ֶ
אשֹון
וַ יְ ִש ֻבִּ֤הּו מה מע ֙ם מד מבר ַכ מד מ ֹ֖בר מה ִר ַֽ
עּו ַה ְד מב ִרים ֲא ֶ ֹ֖שר ִד ֶבָ֣ר מדִ ָ֑וד
וַ יְ מ ַֽש ְמ ֙
ַֽי־ש ֹ֖אּול
וַ יַ ִגֹ֥דּו ִל ְפ ֵנ מ
וַ יִ מק ֵ ַֽחהּו
ל־שאּול
אמר מדוִ ֙ד ֶא מ
וַ ִּ֤י ֹׂ ֶ
ב־א מ ֹ֖דם מע מלָ֑יו
ַאל־יִ ֹ֥ ֹׂפל ֵל מ
ם־ה ְפ ִל ְש ִ ֹ֥תי ַה ֶזַֽה
ַע ְב ְדךָ֣ יֵ ֵלְך וְ נִ ְל ַ ֹ֖חם ִע ַ

1 Samuel 17:33-35

ל־ד ִ֗וד
אמר מש ִ֜אּול ֶא מ
וַ ֨י ֹׂ ֶ
ל־ה ְפ ִל ְש ִ ָ֣תי ַהזֶ ה ְל ִה מל ֵ ֹ֖חם ִע ָ֑מֹו
תּוכל֙ מל ֶל ֶ֙כ ֙ת ֶא ַ
ִּ֤ל ֹׂא ַ
י־נ ַָ֣ער ַא מתה וְ ֛הּוא ִ ֹ֥איש ִמ ְל מח מ ֹ֖מה ִמנְ ֻע מ ַֽריו
ִ ַֽכ ַ

ל־שאּול
אמר מדוִ ֙ד ֶא מ
וַ ִּ֤י ֹׂ ֶ
ר ֨ ֶֹׂעה מהמי֧ה ַע ְב ְדך֛ ְל מא ִ ֹ֖ביו ַב ָ֑צ ֹׂאן
ת־הדֹוב וְ נמ מ ֹ֥שא ֶ ֹ֖שה ֵמ מה ֵ ַֽע ֶדר
ּובא מ ַֽה ֲא ִר֙י וְ ֶא ַ
מ ִּ֤
אתי ַא ֲח מ ֛ריו
וְ ימ מ ֧צ ִ
וְ ִה ִכ ִ ֹ֖תיו וְ ִה ַצ ְָ֣ל ִתי ִמ ִ ָ֑פיו
וַ מיָ֣ מַֽקם מע ַלי
יתיו
תי ִבזְ מקנֹו וְ ִה ִכ ִ ֹ֖תיו וַ ֲה ִמ ִ ַֽ
וְ ֶה ֱח ֙ ַז ְק ִ ֙

1 Samuel 17:33-35

ל־ד ִ֗וד
אמר מש ִ֜אּול ֶא מ
וַ ֨י ֹׂ ֶ
ל־ה ְפ ִל ְש ִ ָ֣תי ַהזֶ ה ְל ִה מל ֵ ֹ֖חם ִע ָ֑מֹו
תּוכל֙ מל ֶל ֶ֙כ ֙ת ֶא ַ
ִּ֤ל ֹׂא ַ
י־נ ַָ֣ער ַא מתה וְ ֛הּוא ִ ֹ֥איש ִמ ְל מח מ ֹ֖מה ִמנְ ֻע מ ַֽריו
ִ ַֽכ ַ

ל־שאּול
אמר מדוִ ֙ד ֶא מ
וַ ִּ֤י ֹׂ ֶ
ר ֨ ֶֹׂעה מהמי֧ה ַע ְב ְדך֛ ְל מא ִ ֹ֖ביו ַב ָ֑צ ֹׂאן
־הדֹוב וְ נמ מ ֹ֥שא ֶ ֹ֖שה ֵמ מה ֵ ַֽע ֶדר
ּובא מ ַֽה ֲא ִר֙י וְ ֶאת ַ
מ ִּ֤
!ֶ here marks the subjectאת Note that
Other examples include
Gen 4:18; 21:5; 27:42
Neh 9:19, 34; Judges 20:44; 2 Kings 6:5
See Waltke/O’Connor 10.3.2 (page 182ff) for
discussion and examples.

אתי ַא ֲח מ ֛ריו
וְ ימ מ ֧צ ִ
וְ ִה ִכ ִ ֹ֖תיו וְ ִה ַצ ְָ֣ל ִתי ִמ ִ ָ֑פיו
וַ מיָ֣ מַֽקם מע ַלי
יתיו
תי ִבזְ מקנֹו וְ ִה ִכ ִ ֹ֖תיו וַ ֲה ִמ ִ ַֽ
וְ ֶה ֱח ֙ ַז ְק ִ ֙

1 Samuel 17:36-37

ם־ה ֹ֖דֹוב ִה מכָ֣ה ַע ְב ֶ ָ֑דך
ת־ה ֲא ִ ֛רי גַ ַ
ַג֧ם ֶ ַֽא מ
ְ ַֽו מְ֠הימ ה ַה ְפ ִל ְש ִ֨תי ֶה מע ֵ ִּ֤רל ַהזֶ ֙ה ְכ ַא ַ ָ֣חד ֵמ ֶהם
להים ַח ִיַֽים
ִ ָ֣כי ֵח ֵר ַמ ַע ְר ֹ֖כֹׂת ֱא ִ ֹ֥

אמ ֹ֮ר מדוִ ד
וַ י ֹׂ ֶ
ּומ ַיָ֣ד ַהד ֹׂב
הוה ֲא ֶ֨שר ִה ִצ ִ֜ ַלנִ י ִמַיִּ֤ד מ ַֽה ֲא ִר֙י ִ
יְ מ֗
ָ֣הּוא יַ ִצ ֵילנִ י ִמַיֹ֥ד ַה ְפ ִל ְש ִ ֹ֖תי ַה ֶזָ֑ה
ל־דוִ ֙ד
אמר מש ִּ֤אּול ֶא מ
וַ ֨י ֹׂ ֶ
ַֽיהוֹ֖ה יִ ְהֶיֹ֥ה ִע מ ַֽמְך
ֵלְך ַו מ

1 Samuel 17:33-35

ל־ד ִ֗וד
אמר מש ִ֜אּול ֶא מ
ֶ ֹׂ וַ ֨י
ל־ה ְפ ִל ְש ִ ָ֣תי ַהזֶ ה ְל ִה מל ֵ ֹ֖חם ִע ָ֑מֹו
ַ תּוכל֙ מל ֶל ֶ֙כ ֙ת ֶא
ַ ִּ֤ל ֹׂא
י־נ ַָ֣ער ַא מתה וְ ֛הּוא ִ ֹ֥איש ִמ ְל מח מ ֹ֖מה ִמנְ ֻע מ ַֽריו
ַ ִ ַֽכ

ל־שאּול
אמר מדוִ ֙ד ֶא מ
ֶ ֹׂ וַ ִּ֤י
ר ֨ ֶֹׂעה מהמי֧ה ַע ְב ְדך֛ ְל מא ִ ֹ֖ביו ַב ָ֑צ ֹׂאן
ת־הדֹוב וְ נמ מ ֹ֥שא ֶ ֹ֖שה ֵמ מה ֵ ַֽע ֶדר
ַ ּו מ ִּ֤בא מ ַֽה ֲא ִר֙י וְ ֶא
“A series of weqatals within a Historical Narrative
represent the mainline of an embedded Procedural
Discourse that tells how something was done
repeatedly in the past.” (See Rocine 35)
• Is this Procedural Discourse?
• What do we do with the interrupting wayyiqtol?

אתי ַא ֲח מ ֛ריו
ִ וְ ימ מ ֧צ
וְ ִה ִכ ִ ֹ֖תיו וְ ִה ַצ ְָ֣ל ִתי ִמ ִ ָ֑פיו
וַ מיָ֣ מַֽקם מע ַלי
יתיו
ַֽ ִ תי ִבזְ מקנֹו וְ ִה ִכ ִ ֹ֖תיו וַ ֲה ִמ
֙ ִ וְ ֶה ֱח ֙ ַז ְק

1 Samuel 17:36-37

This is an X-qatal.
•
•

X-qatal is the focalizing structure
used in conjunction with the
wayyiqtol of Historical Narrative
X-yiqtol is the focalizing structure
that corresponds to the we-qatal of
Procedural Discourse (and also the
+projection genres: Predictive,
Instructional, Hortatory)

Is this
•
•

Habitual past action interrupted by
some historical narrative syntax
elements or
Historical narrative with weqatals
carrying the bulk of the mainline
action?

Meaning difference
•
•

One lion/bear
Many lions/bears

ם־ה ֹ֖דֹוב ִה מכָ֣ה ַע ְב ֶ ָ֑דך
ַ ַת־ה ֲא ִ ֛רי ג
ַג֧ם ֶ ַֽא מ
ְ ַֽו מְ֠הימ ה ַה ְפ ִל ְש ִ֨תי ֶה מע ֵ ִּ֤רל ַהזֶ ֙ה ְכ ַא ַ ָ֣חד ֵמ ֶהם
להים ַח ִיַֽים
ֹ֥ ִ ִ ָ֣כי ֵח ֵר ַמ ַע ְר ֹ֖כֹׂת ֱא

אמ ֹ֮ר מדוִ ד
ֶ ֹׂ וַ י
ּומ ַיָ֣ד ַהד ֹׂב
ִ הוה ֲא ֶ֨שר ִה ִצ ִ֜ ַלנִ י ִמַיִּ֤ד מ ַֽה ֲא ִר֙י
֗יְ מ
ָ֣הּוא יַ ִצ ֵילנִ י ִמַיֹ֥ד ַה ְפ ִל ְש ִ ֹ֖תי ַה ֶזָ֑ה
ל־דוִ ֙ד
אמר מש ִּ֤אּול ֶא מ
ֶ ֹׂ וַ ֨י
ַֽיהוֹ֖ה יִ ְהֶיֹ֥ה ִע מ ַֽמְך
ֵלְך ַו מ

1 Samuel 17:38-39

ת־דוִ ֙ד ַמ מדיו
וַ יַ ְל ֵ֨בש מש ִּ֤אּול ֶא מ
אשֹו
ֹובע נְ ֹ֖חֹׂ ֶשת ַעל־ר ֹׂ ָ֑
וְ נמ ַ ֛תן ֹ֥ק ַ
וַ יַ ְל ֵ ֹ֥בש א ֹֹׂ֖תֹו ִש ְריַֽ ֹון

ת־ח ְרבֹו ֵמ ֨ ַעל ְל ַמ מ ִ֜דיו
וַ יַ ְח ָֹׂ֣גר מדִוָ֣ד ֶא ְ֠ ַ
וַ ָֹׂ֣י ֶאל מל ֶל ֶכ ֹ֮ת ִ ָ֣כי ַֽל ֹׂא־נִ מסה
ל־ש ֗אּול
אמר מד ִִ֜וד ֶא מ
וַ ֨י ֹׂ ֶ
יתי
אּוכ֛ל מל ֶל ֶֹ֥כת מב ֵ ֹ֖א ֶלה ִ ָ֣כי ָ֣ל ֹׂא נִ ִ ָ֑ס ִ
ֹ֥ל ֹׂא ַ
וַ יְ ִס ֵ ֹ֥רם מדִ ֹ֖וד ֵמ מע מ ַֽליו

1 Samuel 17:38-39

We-Qatal marking climactic or pivotal event
(see Rocine 37, p. 212ff).
“What is it that makes Saul’s giving his קֹובע
ַ a helmet, a
climactic or pivotal event? Ought not Saul be Israel’s
champion and thereby solidify his position as king?
Instead, it is like he is crowning David. Saul’s giving of
his helmet may well foreshadow the giving of his
crown.” (Rocine p 349)

ת־דוִ ֙ד ַמ מדיו
וַ יַ ְל ֵ֨בש מש ִּ֤אּול ֶא מ
אשֹו
ָ֑ ֹׂ ֹובע נְ ֹ֖חֹׂ ֶשת ַעל־ר
ַ וְ נמ ַ ֛תן ֹ֥ק
וַ יַ ְל ֵ ֹ֥בש א ֹֹׂ֖תֹו ִש ְריַֽ ֹון

ת־ח ְרבֹו ֵמ ֨ ַעל ְל ַמ מ ִ֜דיו
ַ ְ֠ וַ יַ ְח ָֹׂ֣גר מדִוָ֣ד ֶא
וַ ָֹׂ֣י ֶאל מל ֶל ֶכ ֹ֮ת ִ ָ֣כי ַֽל ֹׂא־נִ מסה
ל־ש ֗אּול
אמר מד ִִ֜וד ֶא מ
ֶ ֹׂ וַ ֨י
יתי
ִ אּוכ֛ל מל ֶל ֶֹ֥כת מב ֵ ֹ֖א ֶלה ִ ָ֣כי ָ֣ל ֹׂא נִ ִ ָ֑ס
ַ ֹ֥ל ֹׂא
וַ יְ ִס ֵ ֹ֥רם מדִ ֹ֖וד ֵמ מע מ ַֽליו

1 Samuel 17:40-42

וַ יִ ַ ֨קח ַמ ְק ִ֜לֹו ְבימ ֗דֹו
ן־ה ַַ֡נ ַחל
י־א מב ִנָ֣ים ׀ ִמ ַ
ר־לֹו ֲח ִמ מ ָ֣שה ַח ֻל ֵ ֵַֽק ֲ
וַ ְיִב ַח ָ֣
ּוביַ ְל ֹ֖קּוט וְ ַק ְל ָ֣עֹו ְבימ ָ֑דֹו
ר־לֹו ַ
א מתם ִב ְכ ֨ ִלי מהר ִ ֹׂ֧עים ֲא ֶש ֛
וַ מי ֶָ֣שם ְ֠ ֹׂ
ל־ה ְפ ִל ְש ִ ַֽתי
וַ יִ ַגֹ֖ש ֶא ַ
ל־דִ ָ֑וד וְ מה ִ ֛איש נ ֵ ֹֹׂ֥שא ַה ִצ מנֹ֖ה ְל מפ מנַֽיו
וַ יֵ֙ ֶל ְ֙ך ַה ְפ ִל ְש ִתי ה ֵ ֹֹׂ֥לְך וְ מק ֵ ֹ֖רב ֶא מ
וַ ֵיַב֧ט ַה ְפ ִל ְש ִ ֛תי
ת־דִ ֹ֖וד וַ ְיִב ֵזָ֑הּו
וַ יִ ְר ֶ ֹ֥אה ֶא מ
ם־יְפה ַמ ְר ֶ ַֽאה
י־המיָ֣ה נַ ַער וְ ַא ְדמ ִֹׂנֹ֖י ִע ֵ ֹ֥
ִ ַֽכ מ

1 Samuel 17:43-45

ל־דוִ ד
תי ֶא מ
אמר ַה ְפ ִל ְש ִ ֙
וַ ִּ֤י ֹׂ ֶ
א־א ַלֹ֖י ַב ַמ ְק ָ֑לֹות
י־א מ ֹ֥תה מ ַֽב ֵ
ֲה ֶכ ֶָ֣לב מאנ ֹׂ ִכי ִ ַֽכ ַ
אלהיו
ת־דִ ֹ֖וד ֵב מ ַֽ
וַ יְ ַק ֵל֧ל ַה ְפ ִל ְש ִ ֛תי ֶא מ

ל־דִוָ֑ד
אמר ַה ְפ ִל ְש ִ ֹ֖תי ֶא מ
וַ ֹ֥י ֹׂ ֶ
ּול ֶב ֱה ַ ֹ֥מת ַה מש ֶ ַֽדה
ת־ב מ ָ֣ש ְרך ְל ֹ֥עֹו ַה מש ַ ֹ֖מיִם ְ
ְל מכָ֣ה ֵא ַלי וְ ֶא ְתנמ ֙ה ֶא ְ
ל־ה ְפ ִל ְש ִתי
אמר מדוִ ֙ד ֶא ַ
וַ ִּ֤י ֹׂ ֶ
ּוב ִכ ָ֑ידֹון
ּוב ֲח ִנָ֣ית ְ
ַא מת ֙ה מ ָ֣בא ֵא ַלי ְב ֶ ֹ֖ח ֶרב ַ
להי ַמ ַע ְר ֹ֥כֹות יִ ְש מר ֵ ֹ֖אל
הוָ֣ה ְצ מבאֹות ֱא ֵ ֛
א־א ֗ ֶליך ְב ֵש ֙ם יְ מ
וְ מאנ ִ ָֹׂ֣כי מ ַֽב ֵ
ֲא ֶ ֹ֥שר ֵח ַ ַֽר ְפ מת

1 Samuel 17:46-47

הוה ְבימ ִ ִ֜די
ַהיָ֣ ֹום ַה ֶַ֡זה יְ ַסגֶ ְרך֩ יְ מ֨
יתך
וְ ִה ִכ ִ֗
אש ֙ך ֵמ מע ֶליך
ת־ר ֹׂ ְ
וַ ֲה ִסר ִ ִֹּׂ֤תי ֶא ַֽ
וְ ֨מנ ַת ִִ֜תי ֶפָ֣גֶ ר ַמ ֲח ֵנִּ֤ה ְפ ִל ְש ִת ֙ים ַהיָ֣ ֹום ַהזֶ ה
ּול ַח ַיָ֣ת מה מ ָ֑א ֶרץ
ְל ֹ֥עֹו ַה מש ַ ֹ֖מיִם ְ
להים ְליִ ְש מר ֵ ַֽאל
ל־ה מא ֶרץ ִ ֛כי ֵיֹ֥ש ֱא ִ ֹ֖
עּו מכ מ
וְ ֵ ַֽי ְַֽד ֙
ל־ה מק מ ָ֣הל ַהזֶ ה
עּו מכ ַ
וְ ֵ ַֽי ְַֽד ֙
הוָ֑ה
הֹוש ַיע יְ מ
ּוב ֲח ִנֹ֖ית יְ ִ ָ֣
י־ל ֹׂא ְב ֶ ֹ֥ח ֶרב ַ
ִ ַֽכ ֛
ִ ִּ֤כי ַ ַֽליהומ ֙ה ַה ִמ ְל מח ממה
וְ נמ ַ ֹ֥תן ֶא ְת ֶכֹ֖ם ְבימ ֵ ַֽדנּו

1 Samuel 17:48-49

י־קם ַה ְפ ִל ְש ִתי
וְ מהימ ֙ה ִ ַֽכ מ ָ֣
וַ ֵי ֶֹ֥לְך וַ יִ ְק ַ ֹ֖רב ִל ְק ַ ָ֣ראת מדִוָ֑ד
יְמ ֵ ָ֣הר מדוִ ד
וַ ַ
וַ מ ֹ֥י מַֽרץ ַה ַמ ֲע מר מ ֹ֖כה ִל ְק ַ ֹ֥ראת ַה ְפ ִל ְש ִ ַֽתי
ל־ה ֶ֗כ ִלי
וַ יִ ְש ַל ֩ח מד ִ֨וד ֶאת־ימ ִ֜דֹו ֶא ַ
וַ יִ ַ ֨קח ִמ מ ֹ֥שם ֶ֙א ֶ ֙בן
וַ יְ ַק ַלע
ל־מ ְצ ָ֑חֹו
ת־ה ְפ ִל ְש ִ ֹ֖תי ֶא ִ
וַ ַ ֹ֥יְַֽך ֶא ַ
וַ ִת ְט ַ ִּ֤בע מה ֶ֙א ֶ ֙בן ְב ִמ ְצחֹו
ל־פ מנֹ֖יו מ ַֽא ְר מצה
וַ יִ ֹ֥ ֹׂפל ַע מ

1 Samuel 17:50-51

ּוב ֶא ֶבן
תי ַב ֶ ָ֣ק ַלע מ
ן־ה ְפ ִל ְש ִ ֙
וַ יֶ ֱח ַ֨זק מדִוִּ֤ד ִמ ַ
יתהּו
יְמ ֵ ָ֑
ת־ה ְפ ִל ְש ִ ֹ֖תי וַ ִ
וַ ַ ֹ֥יְַֽך ֶא ַ
ד־דִ ַֽוד
וְ ֶ ֹ֖ח ֶרב ֵ ֹ֥אין ְביַ מ

וַ מיָ֣ מַֽרץ מ ְ֠דוִ ד
ל־ה ְפ ִל ְש ִִ֜תי
מד ֶא ַ
וַ יַ ֲע ֨ ֹׂ
ת־ח ְרבֹו
וַ יִ ַ ָ֣קח ֶא ְ֠ ַ
ַוַַֽֽיִ ְש ְל מ ִּ֤פּה ִמ ַת ְע מר ּ֙ה
מ ְת ֵתהּו
וַ יְ ָ֣ ֹׂ
אשֹו
ת־בּה ֶאת־ר ֹׂ ָ֑
וַ יִ ְכ מר מ ֹ֖
בֹורם
י־מת גִ מ ֹ֖
וַ יִ ְר ֧אּו ַה ְפ ִל ְש ִ ֛תים ִ ַֽכ ֵ ֹ֥
וַ ימ ֻנַֽסּו
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יהּודה
וַ ימ ֻ ֵָ֣קמּו ַאנְ ֵשי֩ יִ ְש מר ֵ֨אל וִ מ ִ֜
וַ ימ ִ ֗רעּו
ד־בֹואךָ֣ גַ יְ א וְ ַ ֹ֖עד ַש ֲע ֵ ָ֣רי ֶע ְק ָ֑רֹון
ֲ
ת־ה ְפ ִל ְש ִתים ַע
פּו ֶא ַ
ַוַַֽֽיִ ְר ְד ֙
ד־ע ְק ַֽרֹון
ד־גֹ֖ת וְ ַע ֶ
ַוַַֽֽיִ ְפ ִּ֞לּו ַ ַֽח ְל ֵלִּ֤י ְפ ִל ְש ִת ֙ים ְב ֶ ָ֣ד ֶרְך ַש ֲע ַריִם וְ ַע ַ
בּו ְב ֵנָ֣י יִ ְש מר ֵאל ִמ ְד ֹ֖לק ַא ֲח ֵ ָ֣רי ְפ ִל ְש ִ ָ֑תים
וַ ימ ֻ֙ש ֙
יהם
ת־מ ֲחנֵ ֶ ַֽ
וַ ימ ֹ֖ש ֹׂסּו ֶא ַ
ת־ר ֹׂאש ַה ְפ ִל ְש ִתי
וַ יִ ַ ִּ֤קח מדוִ ֙ד ֶא ָ֣
רּוש מלָ֑ם
וַ ִיְב ֵ ֹ֖אהּו יְ מ
ת־כ מלֹ֖יו מ ֹ֥שם ְב מא ֳה ַֽלֹו ס
וְ ֶא ֵ
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ת־ד ִ֗וד י ֵֹׂצ ֙א ִל ְק ַ ָ֣ראת ַה ְפ ִל ְש ִתי
וְ ִכ ְר ֨אֹות מש ִ֜אּול ֶא מ
ל־א ְבנֵ ֙ר ַ ָ֣שר ַה מצ מבא
מא ַ֗מר ֶא ַ
י־זֹ֥ה ַה ַנ ַֹ֖ער ַא ְב ֵנָ֑ר
ן־מ ֶ
ֶב ִ
אמר ַא ְבנֵ ר
וַ ָ֣י ֹׂ ֶ
ֵ ַֽחי־נַ ְפ ְשךֹ֥ ַה ֶ ֹ֖מ ֶלְך ִאם־ימ מ ַֽד ְע ִתי
אמר ַה ֶ ָ֑מ ֶלְך
וַ ֹ֖י ֹׂ ֶ
י־זֹ֖ה מה מ ַֽע ֶלם ס
ן־מ ֶ
ְש ַ ָ֣אל ַא מתה ֶב ִ
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ת־ד ִ֗וד י ֵֹׂצ ֙א ִל ְק ַ ָ֣ראת ַה ְפ ִל ְש ִתי
וְ ִכ ְר ֨אֹות מש ִ֜אּול ֶא מ
11 Then Samuel said to Jesse, "Are all your sons here?"
ל־א ְבנֵ ֙ר ַ ָ֣שר ַה מצ מבא
ַ מא ַ֗מר ֶא
And he said, "There remains yet the youngest, but
behold, he is keeping the sheep." And Samuel said to
Jesse, "Send and get him, for we will not sit down till
י־זֹ֥ה ַה ַנ ַֹ֖ער ַא ְב ֵנָ֑ר
ֶ ן־מ
ִ ֶב
he comes here."
אמר ַא ְבנֵ ר
ֶ ֹׂ וַ ָ֣י
12 And he sent and brought him in. Now he was ruddy
and had beautiful eyes and was handsome. And the
ֵ ַֽחי־נַ ְפ ְשךֹ֥ ַה ֶ ֹ֖מ ֶלְך ִאם־ימ מ ַֽד ְע ִתי
LORD said, "Arise, anoint him, for this is he."
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אמר ַה ֶ ָ֑מ ֶלְך
ֶ ֹׂ וַ ֹ֖י
י־זֹ֖ה מה מ ַֽע ֶלם ס
ֶ ן־מ
ִ ְש ַ ָ֣אל ַא מתה ֶב

ינַֽיִם וְ ָ֣טֹוב ָ֑ר ֹׂ ִאי
ֹ֖ ַ הּו וְ ָ֣הּוא ַא ְדמֹונִ י ִעם־יְ ֵ ֹ֥פה ֵע
֙ יא
ֵ֙ וַ יִ ְש ַלִּ֤ח וַ ִיְב

1 Samuel 16:12

י־ה מיָ֣ה נַ ַער וְ ַא ְדמ ִֹׂנֹ֖י ִעם־יְ ֵ ֹ֥פה ַמ ְר ֶ ַֽאה
ת־דִ ֹ֖וד וַ ְיִב ֵ ָ֑זהּו ִ ַֽכ מ
וַ ֵיַב֧ט ַה ְפ ִל ְש ִ ֛תי וַ יִ ְר ֶ ֹ֥אה ֶא מ

1 Samuel 17:42

1 Samuel 17:55-56

ת־ד ִ֗וד י ֵֹׂצ ֙א ִל ְק ַ ָ֣ראת ַה ְפ ִל ְש ִתי
וְ ִכ ְר ֨אֹות מש ִ֜אּול ֶא מ
13 Then Samuel took the horn of oil and anointed him
ל־א ְבנֵ ֙ר ַ ָ֣שר ַה מצ מבא
ַ מא ַ֗מר ֶא
in the midst of his brothers. And the Spirit of the LORD
rushed upon David from that day forward. And Samuel
rose up and went to Ramah.
י־זֹ֥ה ַה ַנ ַֹ֖ער ַא ְב ֵנָ֑ר
ֶ ן־מ
ִ ֶב
14 Now the Spirit of the LORD departed from Saul, and
אמר ַא ְבנֵ ר
ֶ ֹׂ וַ ָ֣י
a harmful spirit from the LORD tormented him.
ֵ ַֽחי־נַ ְפ ְשךֹ֥ ַה ֶ ֹ֖מ ֶלְך ִאם־ימ מ ַֽד ְע ִתי
15 And Saul's servants said to him, "Behold now, a
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harmful spirit from God is tormenting you.
16 Let our lord now command your servants who are
before you to seek out a man who is skillful in playing
the lyre, and when the harmful spirit from God is upon
you, he will play it, and you will be well."

אמר ַה ֶ ָ֑מ ֶלְך
ֶ ֹׂ וַ ֹ֖י
י־זֹ֖ה מה מ ַֽע ֶלם ס
ֶ ן־מ
ִ ְש ַ ָ֣אל ַא מתה ֶב

1 Samuel 17:55-56

ת־ד ִ֗וד י ֵֹׂצ ֙א ִל ְק ַ ָ֣ראת ַה ְפ ִל ְש ִתי
וְ ִכ ְר ֨אֹות מש ִ֜אּול ֶא מ
17 So Saul said to his servants, "Provide for me a man
ל־א ְבנֵ ֙ר ַ ָ֣שר ַה מצ מבא
ַ מא ַ֗מר ֶא
who can play well and bring him to me."
18 One of the young men answered, "Behold, I have
י־זֹ֥ה ַה ַנ ַֹ֖ער ַא ְב ֵנָ֑ר
ֶ ן־מ
ִ ֶב
seen a son of Jesse the Bethlehemite, who is skillful in
playing, a man of valor, a man of war, prudent in
אמר ַא ְבנֵ ר
ֶ ֹׂ וַ ָ֣י
speech, and a man of good presence, and the LORD is
with him."
ֵ ַֽחי־נַ ְפ ְשךֹ֥ ַה ֶ ֹ֖מ ֶלְך ִאם־ימ מ ַֽד ְע ִתי
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אמר ַה ֶ ָ֑מ ֶלְך
ֶ ֹׂ וַ ֹ֖י
י־זֹ֖ה מה מ ַֽע ֶלם ס
ֶ ן־מ
ִ ְש ַ ָ֣אל ַא מתה ֶב
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ת־ד ִ֗וד י ֵֹׂצ ֙א ִל ְק ַ ָ֣ראת ַה ְפ ִל ְש ִתי
וְ ִכ ְר ֨אֹות מש ִ֜אּול ֶא מ
17 So Saul said to his servants, "Provide for me a man
ל־א ְבנֵ ֙ר ַ ָ֣שר ַה מצ מבא
ַ מא ַ֗מר ֶא
who can play well and bring him to me."
18 One of the young men answered, "Behold, I have
י־זֹ֥ה ַה ַנ ַֹ֖ער ַא ְב ֵנָ֑ר
ֶ ן־מ
ִ ֶב
seen a son of Jesse the Bethlehemite, who is skillful in
playing, a man of valor, a man of war, prudent in
אמר ַא ְבנֵ ר
ֶ ֹׂ וַ ָ֣י
speech, and a man of good presence, and the LORD is
with him."
ֵ ַֽחי־נַ ְפ ְשךֹ֥ ַה ֶ ֹ֖מ ֶלְך ִאם־ימ מ ַֽד ְע ִתי
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•
•
•
•
•
•
•

a son of Jesse the Bethlehemite
skillful in playing
a man of valor
a man of war
prudent in speech
a man of good presence
the LORD is with him

אמר ַה ֶ ָ֑מ ֶלְך
ֶ ֹׂ וַ ֹ֖י
י־זֹ֖ה מה מ ַֽע ֶלם ס
ֶ ן־מ
ִ ְש ַ ָ֣אל ַא מתה ֶב
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ת־ד ִ֗וד י ֵֹׂצ ֙א ִל ְק ַ ָ֣ראת ַה ְפ ִל ְש ִתי
וְ ִכ ְר ֨אֹות מש ִ֜אּול ֶא מ
17 So Saul said to his servants, "Provide for me a man
ל־א ְבנֵ ֙ר ַ ָ֣שר ַה מצ מבא
ַ מא ַ֗מר ֶא
who can play well and bring him to me."
18 One of the young men answered, "Behold, I have
י־זֹ֥ה ַה ַנ ַֹ֖ער ַא ְב ֵנָ֑ר
ֶ ן־מ
ִ ֶב
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seen a son of Jesse the Bethlehemite, who is skillful in
playing, a man of valor, a man of war, prudent in
speech, and a man of good presence, and the LORD is
with him."
•
•
•
•
•
•
•

a son of Jesse the Bethlehemite
skillful in playing
a man of valor
a man of war
prudent in speech
a man of good presence
the LORD is with him

Now David was the son of an Ephrathite of Bethlehem in Judah, named
Jesse, who had eight sons. In the days of Saul the man was already old and
advanced in years. (v12)
when there came a lion, or a bear … (v34)
David said to Saul, "Let no man's heart fail because of him. Your servant
will go and fight with this Philistine.” (v32)

“… you are but a youth, and he has been a man of war from his youth.” (v33)
"I cannot go with these, for I have not tested them.” So David put them off. (v39)
Then he took his staff … five smooth stones… his sling (v40)

David said, "The LORD
who delivered me from
the paw of the lion and
from the paw of the bear
will deliver me from the
hand of this Philistine."
And Saul said to David,
"Go, and the LORD be
with you!” (v37)

When the words that David spoke were heard, they repeated them before Saul, and he sent for him. (v31)
David’s speech / “boast” (17:34-37)
All the men of Israel, when they saw the man, fled … (v24)
And David said to the men who stood by him,
"What shall be done …
who is this uncircumcised Philistine, that he should defy the armies of the living God?“ (v26)

1 Samuel 17:55-56

ת־ד ִ֗וד י ֵֹׂצ ֙א ִל ְק ַ ָ֣ראת ַה ְפ ִל ְש ִתי
וְ ִכ ְר ֨אֹות מש ִ֜אּול ֶא מ
17 So Saul said to his servants, "Provide for me a man
ל־א ְבנֵ ֙ר ַ ָ֣שר ַה מצ מבא
ַ מא ַ֗מר ֶא
who can play well and bring him to me."
18 One of the young men answered, "Behold, I have
י־זֹ֥ה ַה ַנ ַֹ֖ער ַא ְב ֵנָ֑ר
ֶ ן־מ
ִ ֶב
seen a son of Jesse the Bethlehemite, who is skillful in
playing, a man of valor, a man of war, prudent in
אמר ַא ְבנֵ ר
ֶ ֹׂ וַ ָ֣י
speech, and a man of good presence, and the LORD is
with him.”
ֵ ַֽחי־נַ ְפ ְשךֹ֥ ַה ֶ ֹ֖מ ֶלְך ִאם־ימ מ ַֽד ְע ִתי
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19 Therefore Saul sent messengers to Jesse and said,
"Send me David your son, who is with the sheep."
20 And Jesse took a donkey laden with bread and a
skin of wine and a young goat and sent them by David
his son to Saul.

21 And David came to Saul and entered his service.
And Saul loved him greatly, and he became his armorbearer.
22 And Saul sent to Jesse, saying, "Let David remain in
my service, for he has found favor in my sight."
23 And whenever the harmful spirit from God was
upon Saul, David took the lyre and played it with his
hand. So Saul was refreshed and was well, and the
harmful spirit departed from him.

אמר ַה ֶ ָ֑מ ֶלְך
ֶ ֹׂ וַ ֹ֖י
י־זֹ֖ה מה מ ַֽע ֶלם ס
ֶ ן־מ
ִ ְש ַ ָ֣אל ַא מתה ֶב
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ת־ד ִ֗וד י ֵֹׂצ ֙א ִל ְק ַ ָ֣ראת ַה ְפ ִל ְש ִתי
וְ ִכ ְר ֨אֹות מש ִ֜אּול ֶא מ
17 So Saul said to his servants, "Provide for me a man
ל־א ְבנֵ ֙ר ַ ָ֣שר ַה מצ מבא
ַ מא ַ֗מר ֶא
who can play well and bring him to me."
18 One of the young men answered, "Behold, I have
י־זֹ֥ה ַה ַנ ַֹ֖ער ַא ְב ֵנָ֑ר
ֶ ן־מ
ִ ֶב
seen a son of Jesse the Bethlehemite, who is skillful in
playing, a man of valor, a man of war, prudent in
אמר ַא ְבנֵ ר
ֶ ֹׂ וַ ָ֣י
speech, and a man of good presence, and the LORD is
with him.”
ֵ ַֽחי־נַ ְפ ְשךֹ֥ ַה ֶ ֹ֖מ ֶלְך ִאם־ימ מ ַֽד ְע ִתי
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19 Therefore Saul sent messengers to Jesse and said,
"Send me David your son, who is with the sheep."
20 And Jesse took a donkey laden with bread and a
skin of wine and a young goat and sent them by David
his son to Saul.

21 And David came to Saul and entered his service.
And Saul loved him greatly, and he became his armorbearer.
22 And Saul sent to Jesse, saying, "Let David remain in
my service, for he has found favor in my sight."
23 And whenever the harmful spirit from God was
upon Saul, David took the lyre and played it with his
hand. So Saul was refreshed and was well, and the
harmful spirit departed from him.

אמר ַה ֶ ָ֑מ ֶלְך
ֶ ֹׂ וַ ֹ֖י
י־זֹ֖ה מה מ ַֽע ֶלם ס
ֶ ן־מ
ִ ְש ַ ָ֣אל ַא מתה ֶב

1 Samuel 17:57-58

ת־ה ְפ ִל ְש ִתי
כֹות ֶא ַ
ּוכ ָ֣שּוב מד ִ֗וד ֵ ַֽמ ַה ֙
ְ
ֹׂתֹו ַא ְבנֵ ר
וַ יִ ַ ִּ֤קח א ֙
וַ ִיְב ֵ ֹ֖אהּו ִל ְפ ֵנָ֣י מש ָ֑אּול וְ ֹ֥ר ֹׂאש ַה ְפ ִל ְש ִ ֹ֖תי ְבימ ַֽדֹו

אמר ֵא מל ֙יו משאּול
וַ ִּ֤י ֹׂ ֶ
ן־מי ַא מ ֹ֖תה ַה מנ ַָ֑ער
ֶב ִ ֹ֥
אמר מדוִ ד
וַ ָ֣י ֹׂ ֶ
ן־ע ְב ְדךֹ֥ יִ ַ ֹ֖שי ֵ ֹ֥בית ַה ַל ְח ִ ַֽמי
ֶ ַֽב ַ

1 Samuel 17:57-58

ת־ה ְפ ִל ְש ִתי
כֹות ֶא ַ
ּוכ ָ֣שּוב מד ִ֗וד ֵ ַֽמ ַה ֙
ְ
ֹׂתֹו ַא ְבנֵ ר
וַ יִ ַ ִּ֤קח א ֙
וַ ִיְב ֵ ֹ֖אהּו ִל ְפ ֵנָ֣י מש ָ֑אּול וְ ֹ֥ר ֹׂאש ַה ְפ ִל ְש ִ ֹ֖תי ְבימ ַֽדֹו

אמר ֵא מל ֙יו משאּול
וַ ִּ֤י ֹׂ ֶ
ן־מי ַא מ ֹ֖תה ַה מנ ַָ֑ער
ֶב ִ ֹ֥
אמר מדוִ ד
וַ ָ֣י ֹׂ ֶ
ן־ע ְב ְדךֹ֥ יִ ַ ֹ֖שי ֵ ֹ֥בית ַה ַל ְח ִ ַֽמי
ֶ ַֽב ַ

?Who is asking here
Contrast v56:
י־זֹ֖ה מה מ ַֽע ֶלם
ן־מ ֶ
ְש ַ ָ֣אל ַא מתה ֶב ִ

1 Samuel 18:1-3

ל־שאּול
ֹּלתֹו ְל ַד ֵבָ֣ר ֶא מ
וַ יְ ִ֗הי ְכ ַכ ֙
וְ נֶ֙ ֶפ ֙ש יְ ָ֣הֹונמ מתן נִ ְק ְש מ ֹ֖רה ְב ֶנ ֶָ֣פש מדִ ָ֑וד
ויאהבו וַ יֶ ֱא מה ֵ ֹ֥בהּו יְ הֹונמ מ ֹ֖תן ְכנַ ְפ ַֽשֹו

וַ יִ מק ֵ ֹ֥חהּו מש ֹ֖אּול ַביָ֣ ֹום ַה ָ֑הּוא וְ ָ֣ל ֹׂא נְ מתנֹו מל ֹ֖שּוב ֵ ֹ֥בית מא ִ ַֽביו
וַ יִ ְכ ֧ר ֹׂת יְ הֹונמ מ ֛תן וְ מדִ ֹ֖וד ְב ִ ָ֑רית ְב ַא ֲה מב ֹ֥תֹו א ֹֹׂ֖תֹו ְכנַ ְפ ַֽשֹו

1 Samuel 18:4-5

שר מע מליו
ת־ה ְמ ִעיל֙ ֲא ֶ ָ֣
שט יְ הֹונמ ֗מתן ֶ ַֽא ַ
וַ יִ ְת ַפ ֵ ָ֣
ַוַַֽֽיִ ְת ֵנֹ֖הּו ְל מדִוָ֑ד
ד־חג ַֹֽׂרֹו
ד־ק ְש ֹ֖תֹו וְ ַע ֲ
ד־ח ְר ֹ֥בֹו וְ ַע ַ
ּומ מ ֕דיו וְ ַע ַ
ַ

וַ יֵ ֵ֨צא מד ִִ֜וד ְבכֹׂ ֩ל ֲא ֶ֨שר יִ ְש מל ֶ ִּ֤חנּו משאּול֙ יַ ְש ִכיל
שי ַה ִמ ְל מח מ ָ֑מה
וַ יְ ִש ֵ ָ֣מהּו משאּול ַ ֹ֖על ַאנְ ֵ ָ֣
ל־ה מעם
יט ֙ב ְב ֵע ֵינָ֣י מכ מ
וַ יִ ַ
וְ ֕ ַגם ְב ֵע ֵינֹ֖י ַע ְב ֵ ֹ֥די מש ַֽאּול פ
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שי ַה ִמ ְל מח מ ָ֑מה
וַ יְ ִש ֵ ָ֣מהּו משאּול ַ ֹ֖על ַאנְ ֵ ָ֣
ל־ה מעם
יט ֙ב ְב ֵע ֵינָ֣י מכ מ
וַ יִ ַ
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Who’s armour will
?David not wear

1 Samuel 18:6-7

ת־ה ְפ ִל ְש ִתי
בֹואם ְב ִּ֤שּוב מדוִ ֙ד ֵמ ַה ָ֣כֹות ֶא ַ
וַ יְ ִ ָ֣הי ְב מ֗
ל־ע ֵ ִּ֤רי יִ ְש מר ֵאל֙
וַ ֵת ֶ֨צאנמ ה ַהנמ ִִ֜שים ִמ מכ מ
לשור מל ִ ָ֣שיר וְ ַה ְמחֹׂלֹות ִל ְק ַ ֹ֖ראת מש ָ֣אּול ַה ֶ ָ֑מ ֶלְך
ּוב מש ִל ִ ַֽשים
ְב ֻת ִ ֹ֥פים ְב ִש ְמ מ ֹ֖חה ְ
אמ ְרן מ
ַו ַַֽת ֲע ֶנ֛ינמ ה ַהנמ ִ ֹ֥שים ַ ַֽה ְמ ַש ֲח ֹ֖קֹות וַ ת ֹׂ ַ ָ֑
ִה מ ִּ֤כה משאּול֙ באלפו ַב ֲא מל מפיו
וְ מדִ ֹ֖וד ְב ִר ְבב מ ַֹֽׂתיו

Woman with Timbrel.
Pottery figurine, height 10.5 cm.
Cyprus 6th century BCE.
Haifa Museum.
http://www.bibarch.com/music/music-ancient-instruments.htm

https://makingmulticulturalmusic.wordpress.com/2012/02/17/the-sistruman-instrument-that-dates-back-to-ancient-egypt/

1 Samuel 18:8-9

אד
וַ ִ֨י ַחר ְל מש ִ֜אּול ְמ ֗ ֹׂ
וַ ֵיִּ֤ ַַֽרע ְב ֵעינמ ֙יו ַה מד מ ָ֣בר ַהזֶ ה
אמר
וַ ֗י ֹׂ ֶ
נמ ְתנִּ֤ ּו ְל מדוִ ֙ד ְר מבבֹות
וְ ִ ֹ֥לי נמ ְתנֹ֖ ּו מה ֲא מל ִ ָ֑פים
לּוכה
וְ ֹ֥עֹוד ֹ֖לֹו ַ ֹ֥אְך ַה ְמ מ ַֽ
ת־דִוָ֑ד
עֹויַָֽ֣ן ֶא מ
וַ יְ ִ ֹ֥הי מש ֹ֖אּול עון ֵ
ֵמ ַהיֹ֥ ֹום ַה ֹ֖הּוא ומ מ ַֽה ְל מאה ס

1 Samuel 18:8-9

Review of 1 Samuel 16
21 And David came to Saul and entered his service.
And Saul loved him greatly, and he became his armorbearer.
22 And Saul sent to Jesse, saying, "Let David remain in
my service, for he has found favor in my sight.“

אד
ֹׂ ֗ וַ ִ֨י ַחר ְל מש ִ֜אּול ְמ
וַ ֵיִּ֤ ַַֽרע ְב ֵעינמ ֙יו ַה מד מ ָ֣בר ַהזֶ ה
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ֶ ֹׂ וַ ֗י
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ַֽ וְ ֹ֥עֹוד ֹ֖לֹו ַ ֹ֥אְך ַה ְמ מ
ת־דִוָ֑ד
עֹויַָֽ֣ן ֶא מ
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אד
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Does it make sense to say the events of chapter 16
could have followed the events of chapter 17?

ת־דִוָ֑ד
עֹויַָֽ֣ן ֶא מ
ֵ וַ יְ ִ ֹ֥הי מש ֹ֖אּול עון
ֵמ ַהיֹ֥ ֹום ַה ֹ֖הּוא ומ מ ַֽה ְל מאה ס

