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Table 1: The Hebrew Verbal System according to Joosten  













ׁש  ַמה־ְּתַבֵּקֽ



ֶמׁש  ח־֣לֹו ַהֶּׁש֔  ְזַרֽ ַוִּיֽ
ל  ר ֶאת־ְּפנּוֵא֑ ר ָעַב֖ ַּכֲאֶׁש֥

















































Table 2 “Time in text“ 

 













ב  ֶר ב ִלְׁשַּכ֤ הּו ַוֵּיֵצ֣א ָבֶע֗  ְיַׁשְּכֵר֑ אַכל ְלָפָנ֛יו ַוֵּיְׁ֖שְּת  ַוֽ ֹ֧ ד ַוּי ַוִּיְקָרא ־֣לֹו ָדִו֗
ד׃ א ָיָרֽ ֹ֥ יו ְוֶאל־ֵּבי֖תֹו ל י ֲאדָֹנ֔  ְּבִמְׁשָּכבֹ֙ו ִעם־ַעְבֵד֣

 

 וַ 





ים ְוָה֖עֹוף  ִי֙ם ַּבַּיִּמ֔ ר ְּפ֣רּו ּוְר֗בּו ּוִמְל֤אּו ֶאת־ַהַּמ֙ ים ֵלאֹמ֑ ִה֖ ם ֱא ֶר ֹאָת֛ ַוְיָב֧
ֶרץ׃  ֶרב ָּבָאֽ  ִי֥

ם ְרָא֑ ֶרץ ְּבִהָּבֽ ִים ְוָהָא֖ ֶּלה תֹוְל֧דֹות ַהָּׁשַמ֛  . ֵא֣



ֶר  ַוְיָב֧

ם  י ַאֲחֵרי֙ ֣מֹות ַאְבָרָה֔ ֶרַוְיִה֗ ק ְּב֑נֹו  ַוְיָב֥ ים ֶאת־ִיְצָח֣ ִה֖ ק  ַוֵּיֶׁ֣שבֱא ִיְצָח֔
י׃  י רִֹאֽ ר ַלַח֖  ִעם־ְּבֵא֥

 
 

ֶר ַוְיָב֥

ַוֵּיֶׁ֣שב

 ישב

אֶמר ֹ֙ ַוּי



ַוֵּיֶׁ֣שב

ם    בַאְבָר֖ ֶרץ־ְּכָנַ֑ען ְו֗לֹוט  ָיַׁש֣ ר  ָיַׁשב֙ ְּבֶאֽ י ַהִּכָּכ֔ לְּבָעֵר֣ ם׃ ַוֶּיֱאַה֖  ַעד־ְסדֹֽ

 

ב  ָיַׁש֣

ל ַוֶּיֱאַה֖



ל ַוֶּיֱאַה֖

ה  ַוַּיֲעׂ֤שּו ָּמ֙ה ְּבָעְרָמ֔ ים ָּבִלי֙ם  ַוֵּיְל֖כּוַגם־ֵה֙ ַוִּיְצַטָּי֑רּו ַוִּיְק֞חּו ַׂשִּק֤
ים׃ ים ּוְמצָֹרִרֽ ים ּוְמֻבָּקִע֖ ִין֙ ָּבִל֔ ם ְונֹא֥דֹות ַי֙  ַלֲח֣מֹוֵריֶה֔

ַוַּיֲעׂ֤שּו



ַוֵּיְל֖כּו

ה ים ִנָּס֖ ִה֔ ֱא   ְוָה֣

ִים  ר ֶאְפָר֑ ל ְּבַה֣ ית־ֵא֖ ין ֵּבֽ ה ּוֵב֥ ין ָהָרָמ֛ ה ֵּב֧ ֶמר ְּדבֹוָר֗ ַחת־ֹּת֜ ֶבת ַּתֽ ִהיא יֹוֶׁש֙ ְו֠
ט׃ ַוַּיֲע֥לּו ל ַלִּמְׁשָּפֽ י ִיְׂשָרֵא֖ יָה ְּבֵנ֥  ֵאֶל֛



ה ַוַּיֲע֙לּו יהָו֔ יו עֹלֹו֙ת ַלֽ  ָעָל֤

 

 ַּיֲע֖לּו יר  ַוֽ ָּמה ָּבִאי֙ם ְּב֣תֹו ָהִע֔ יר ֵה֗  ָהִע֑

  
 

 ַּיֲע֖לּו ַוֽ



 ֣ ַוִּיְמ  



ה  יהָו֗ ילַוֽ ־ְּגדֹוָל֙ה  ֵהִט֤ ַ ה ֽרּו ה ִחְּׁשָב֖ ֳאִנָּי֔ ַער־ָּג֖דֹול ַּבָּי֑ם ְוָה֣ י ַסֽ ם ַוְיִה֥ ֶאל־ַהָּי֔
ר׃  ְלִהָּׁשֵבֽ

 
. 

 



ר  ים ֲאֶׁש֤ לּו ֶאת־ַהֵּכִל֜ ָהי֒ו ַוָּיִט֙ יׁש ֶאל־ֱא  ִּיְזֲעקּ֘ו ִא֣ ים ַוֽ יְר֣אּו ַהַּמָּלִח֗ ַוִּיֽ
ה  ם ְויֹוָנ֗ ֲעֵליֶה֑ ל ֵמֽ ם ְלָה ֵק֖ ֳאִנָּי֙ה ֶאל־ַהָּי֔ ב ֶאל־ַיְר  ָיַרד֙ ָּבֽ ה ַוִּיְׁשַּכ֖ י ַהְּסִפיָנ֔ ְּכֵת֣

ם׃  ַוֵּיָרַדֽ

יְר֣אּו  ַוִּיֽ

ָיַר֙ד 



ם ב ַוֵּיָרַדֽ ַוִּיְׁשַּכ֖



ֶלת  ְתָחה ְוַהֶּד֖ ם ֖לֹוט ַהֶּפ֑ א ֲאֵלֶה֛ רַוֵּיֵצ֧ יו׃ ָסַג֥  ַאֲחָרֽ

 
 

ִים ִּכ֤  ת ַאָּפ֑ ן ָמָנ֥ה ַאַח֖ ה ִיֵּת֛ יהָו֖ה ּוְלַחָּנ֕ ב ַוֽ רי ֶאת־ַחָּנ֙ה ָאֵה֔ ּה׃  ָסַג֥  ַרְחָמֽ

 

ר    ִהי֙ם ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁש֣ הַוַּי֤ ְרא ֱא ד  ָעָׂש֔  ְוִהֵּנה־֖טֹוב ְמֹא֑

 
 



ָּכל־ עׂשה

ֶׂשת  רֶֹמ֡ ַחָּי֣ה׀ ָהֽ ת ָּכל־ֶנֶ֣פׁש ַהֽ ים ְוֵא֣ ם ַהְּגדִֹל֑ ים ֶאת־ַהַּתִּניִנ֖ ִה֔ א ֱא ַוִּיְבָר֣
ם   ָׁשְר֙צּוֲאֶׁש֩ר  יֵנֶה֗ ִים ְלִמֽ  ַהַּמ֜



ר  ל־ַהָּמקֹום֘ ֲאֶׁש֣ ד ַוָּיבֹ֘א ֶאֽ ד ֶאת־ָחָנה ַוָּי֣ ָקם ָּדִו֗ ם ָׁשאּול֒ ַוַּי֣ ְרא ָּדִו֗ ־ָׁש֣
ר ַכב  ַהָּמקֹו֙ם ֲאֶׁש֣ ם ָׁש֔אּול ָׁשֽ  ־ָׁש֣

 



ה  ל ַעל־ְיהָו֖ה ּוָבכֹ֥ ַרת ָנֶ֑פׁש ַוִּתְתַּפֵּל֥ יא ָמ֣ הְוִה֖  ׃ִתְבֶּכֽ
 



יו  ן־ָאִח֖ י ִבְנָיִמֽ ל ַעל־ַצְּואֵר֥ ן  ַוֵּיְ֑בּךְ ַוִּיֹּפ֛ הּוִבְנָיִמ֔ יו׃ ָּבָכ֖  ַעל־ַצָּואָרֽ



אְוָנָהר   ן ּוִמָּׁש֙ם  יֵֹצ֣ ֶדן ְלַהְׁש֖קֹות ֶאת־ַהָּג֑ דֵמֵע֔ ה  ְוָהָי֖ה ִיָּפֵר֔ ְלַאְרָּבָע֥
ים׃   ָראִׁשֽ

 
 

aceyO rh'n"w>

drEP'yI



ֶדם  ע ֖לֹוט ִמֶּק֑ ן ַוִּיַּס֥ ר ַהַּיְרֵּד֔ ת ָּכל־ִּכַּכ֣ ְר֔דּוַוִּיְבַחר־֣לֹו ֗לֹוט ֵא֚ ל  ַוִּיָּפ֣ יׁש ֵמַע֥ ִא֖
יו׃  ָאִחֽ

ֵאֶּלה  ם׃  ִנְפְר֞דּוֵמ֠ ם ְּבגֹוֵיֶהֽ יׁש ִלְלׁשֹ֑נֹו ְלִמְׁשְּפחָֹת֖ ם ִא֖  ִאֵּי֤י ַהּגֹוִי֙ם ְּבַאְרצָֹת֔

ְר֔דּו ַוִּיָּפ֣

ְוָהָי֖ה



ת־ַיֲעקֹ֒ב  י־ֵבַר֣ ִיְצָח֘ק ֶאֽ ו ִּכֽ חַוַּי֣ ְרא ֵעָׂש֗ ַחת־ ְוִׁשַּל֤ ם ָל ַקֽ ה ֲאָר֔ ָנֽ ֹאתֹ֙ו ַּפֶּד֣
ה ְּבָבֲר֣כֹו ֹא֔תֹו ֥לֹו ִמ  ם ִאָּׁש֑ וָּׁש֖ ה ִמְּב֥נֹות  ַוְיַצ֤ ח ִאָּׁש֖ א־ִתַּק֥ ֹֽ ר ל ָעָלי֙ו ֵלאֹמ֔
ַען׃  ְּכָנֽ

י־ֵבַר֣ ִּכֽ

ח ְוִׁשַּל֤ ו ַוְיַצ֤

ו ַוְיַצ֤



ב ֲאחֹ֖תֹו ֵמ  ה ַמה־ ַוֵּתַתַּצ֥ ק ְלֵדָע֕ הָרחֹ֑  ֽלֹו׃  ֵּיָעֶׂש֖







Table 3: The verb in narration 

 





י   י ְוֶאל־מֹוַלְדִּת֖ י ֶאל־ַאְרִצ֛ ק׃  ְוָלַקְחָּת֥  ֵּתֵלִּ֑כ֧ י ְלִיְצָחֽ ה ִלְבִנ֥  ִאָּׁש֖

ַהֵאֵל֗
אִתי ְוָקָר֤

ׁש ּוָבַא֣



ֶפׁש׃   ַחת ָנֽ ה ֶנֶ֖פׁש ַּת֥ ְוִאם־ָא֖סֹון ִיְהֶי֑ה ְוָנַתָּת֥

אֶמר ֲאחֹתֹ֘ו ֶאל־ַּבת־ַּפְרעֹ֒ה    ֹ֣ אִתי ַהֵאֵלַ֗וּת ן  ְוָקָר֤ ֶקת ִמ֖ ה ֵמיֶנ֔ ֙ ִאָּׁש֣ ָל
ת ׃  ָהִעְבִרּיֹ֑

ר    ׁש ָּת֖מּותְוַהָּדָג֧ה ֲאֶׁשר־ַּבְיֹא֛ ר  ּוָבַא֣  ַהְיֹא֑
 

ָּנה׃     יָרֶׁשֽ י ִאֽ ע ִּכ֥ ה ֵאַד֖ ה ַּבָּמ֥ ר ֲאדָֹנ֣י ֱיהִו֔ ַוּיֹאַמ֑



ר  י ֲאֶׁש֙ ר  ֵיְצ֧אּוּוִמָּבֶנ֜ ֛ ֲאֶׁש֥ ידִמְּמ חּו ּתֹוִל֖ ֶל  ְוָהיּו֙  ִיָּק֑ ל ֶמ֥ ים ְּבֵהיַכ֖ ָסִריִס֔
ל׃   ָּבֶבֽ



חּו   ִיָּק֑

יד  ֵיְצ֧אּו ּתֹוִל֖

חּו   ִיָּק֑

י  יםְוֶאת־ְּבִריִת֖ ק ֲאֶׁש֩ר  ָא ִק֣ דֶאת־ִיְצָח֑ ה ַּבָּׁשָנ֖ה  ֵּתֵל֙ ד ַהֶּז֔ ֤ ָׂשָר֙ה ַלּמֹוֵע֣ ְל
ֶרת׃  ָהַאֶחֽ

ַּבָּׁשָנ֖ה 
ֶרת ָהַאֶחֽ ים ָא ִק֣

דֲאֶׁש֩ר  ֵּתֵל֙
ד ֵּתֵל֙

ים ָא ִק֣



ל ֲאֶׁשר־ יָה ּכֹ֛ אֶמר ֵאֶל֑ ֹ֖ יַוּת י  ּתֹאְמִר֥ הֵאַל֖ ֱעֶׂשֽ  ׃ ֶאֽ

י  ּתֹאְמִר֥

ר  ִאָּׁש֙ה ֲאֶׁש֣ ם ָהֽ ָאָד֑ אֶמר ָהֽ ֹ֖ ָּתהַוּי וא  ָנַת֣ י ִה֛ ְתָנה ִעָּמִד֔ ץ ָנֽ י ִמן־ָהֵע֖ ־ִּל֥
ל׃  ָוֹאֵכֽ



ָּתה  ָנַת֣

י  ם ֲאִנ֞ הּ֙ו ֶאל־ָהָע֔ אֶמר ֵאִלָּי֙ ֹ֤ ְרִּתיַוּי יא לַ  נֹוַת֧ י ׃ָנִב֛  יהָו֖ה ְלַבִּד֑

  



ר ִאם־  ד ֲאֶׁש֣ ֔ ַע֚ ֱעָזְב א ֶאֽ ֹ֣ יִתיל ׃  ָעִׂש֔ ְרִּתי ָלֽ ת ֲאֶׁשר־ִּדַּב֖  ֵא֥

 

יִתי ָעִׂש֔
 ֔ ֱעָזְב ֶאֽ

יִתי ָעִׂש֔ ְרִּתי ִּדַּב֖

יִתי ָעִׂש֔ ְרִּתי ִּדַּב֖

יִתי ָעִׂש֔



י  ּנּו ֵאֶלֽ י ֲאִׁשיֶב֥  ַוֲאִנ֖



ח׃ ֽ א ִּתְרָצ֖ ֖ ֹ֥   ל

֖א ֹ֥ ל
 ַאל



ר ְיהָו֖ה  ים ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֥ ָּכל־ַהְּדָבִר֛
ה  ,( ַנֲעֶׂשֽ

י־  ה ְלחְֹת֑נֹו ִּכֽ אֶמר ֹמֶׁש֖ ֹ֥ אַוּי ֹ֥ י ָהָע֖  ָיב ים׃ֵאַל֛ ִהֽ ׁש ֱא  ם ִלְדרֹ֥

ם  ד ְוַג֙ם ָּכל־ָהָע֣ ָכְלָּת֖ ֲעֹמ֑ ים ְוָיֽ ִה֔ ֣ ֱא ה ְוִצְּו ר ַהֶּז֙ה ַּתֲעֶׂש֔ ם ֶאת־ַהָּדָב֤ ִא֣
ה ַעל־ְמקֹ֖מֹו  ֹ֥ ַהֶּז֔  ְבָׁשֽלֹום׃ אָיב

 

ים ֲא  ִה֞ יׁש ָהֱא י ִא֣ י ֲאדֹוָנ֔ ר ִּב֣ ַ ֶאל־ְיהָו֖ה ַוּיֹאַמ֑ ר ָמ֛נֹו ְחָּת ַוֶּיְעַּת֥ ר ָׁשַל֗ ֶׁש֣
ד׃ ָיבֹוא  ַער ַהּיּוָּלֽ ה ַלַּנ֥ ה־ַּנֲעֶׂש֖ נּו ַמֽ ינּו ְויֹוֵר֕  ־ָנ֥א עֹו֙ד ֵאֵל֔



 

ה  ַ ַעָּת֖ אֶמר ָמ֔נֹו ֹ֣ אַוּי ֹ֣ הּו׃ ָיב ְהֶי֥ה ִמְׁשַּפט־ַהַּנַ֖ער ּוַמֲעֵׂשֽ י ַמה־ִּיֽ  ְדָבֶר֑

ר  ֣ ָה֗אֹות ֲאֶׁש֤ ד  ָיבֹ֙א ְוֶזה־ְּל ס ְּב֥יֹום ֶאָח֖ יְנָח֑ י ּוִפֽ י ֶאל־ָחְפִנ֖ ֶאל־ְׁשֵנ֣י ָבֶנ֔
ם׃   ָי֥מּותּו ְׁשֵניֶהֽ



ָנ֥א
עֹוד֙ 

ה ַעָּת֖



Table 4: The verb in discourse 

 





ִים׃ י ַהָּמֽ ֶפת ַעל־ְּפֵנ֥ ים ְמַרֶח֖ ִה֔ ַ ֱא  ְו֣רּו
 

ה ָנְפָל֣ה  ֶמׁ֙ש ָל֔בֹוא ְוַתְרֵּדָמ֖ י ַהֶּׁש֙ ה ַוְיִה֤ ה ֲחֵׁשָכ֥ ם ְוִהֵּנ֥ה ֵאיָמ֛ ַעל־ַאְבָר֑
ה  ֶלתְגדָֹל֖ יו׃  ֹנֶפ֥  ָעָלֽ

 

ֶלת   ֹנֶפ֥



ָנְפָל֣ה ֶפת ְמַרֶח֖
ף  ְיַרֵח֑

א ְו֛הּוא  ֵנ֖י ַמְמֵר֑ ה ְּבֵא א ֵאָלי֙ו ְיהָו֔ בַוֵּיָר֤ ם ַהּֽיֹום׃ יֵֹׁש֥ ֶהל ְּכחֹ֥ ַתח־ָהֹא֖  ֶּפֽ

 

 

ה  ה ִאְׁשֶּת֑ ְוָׂשָר֥ ן ְלָׂשָר֣ ה ְוִהֵּנה־ֵב֖ ֙ ָּכֵע֣ת ַחָּי֔ י אֶמר ׁ֣שֹוב ָאׁ֤שּוב ֵאֶל֙ ֹ֗ ַוּי
ַעת יו׃ ׁשַֹמ֛ ֶהל ְו֥הּוא ַאֲחָרֽ ַתח ָהֹא֖  ֶּפ֥



ל  יׁש ִיְׂשָרֵא֖ יםְוִהֵּנ֛ה ָּכל־ִא֥ ֶל  ָּבִא֣ ֶל  ַוּיֹאְמ֣רּוֶאל־ַהֶּמ֑  ֶאל־ַהֶּמ֡

 … 
 

ע  הֶוֱאִליָׁש֣ א  ְמַצֵע֙ק ְו֤הּוא  רֶֹא֗ ֹ֥ יו ְול ָרָׁש֔ ֶכב ִיְׂשָרֵא֙ל ּוָפ֣ י ֶר֤ י׀ ָאִב֗ הּוָאִב֣  ָרָא֖
 ַּיֲחֵז֙ק ֑עֹוד  יו  ַוֽ םִּבְבָגָד֔ ים׃ ַוִּיְקָרֵע֖  ִים ְקָרִעֽ  ִלְׁשַנ֥

 
 



יו    אֶמר ֵאָל֗ ֹ֣ יםַוּי י ַהר־ֶאְפַרִי֒ם  עְֹבִר֙ ית־ֶלֶ֣חם ְיהּוָד֮ה ַעד־ַיְרְּכֵת֣ ְחנּו ִמֵּבֽ ֲאַנ֜
ִכי וָ  ם ָאנֹ֔ י ִמָּׁש֣ ית ְיהָו֙ה ֲאִנ֣ ה ְוֶאת־ֵּב֤ ֶחם ְיהּוָד֑ ית ֶל֖ ין  הֵֹלֵ֔אֵל֕ ַעד־ֵּב֥ ְוֵא֣

ְיָתה׃ י ַהָּבֽ ף אֹוִת֖ יׁש ְמַאֵּס֥  ִא֔

 
 

ם  ר ֲאֶׁשר־ַאֶּת֣ ר לֹא־֥טֹוב ַהָּדָב֖ יםָואֹוַמ֕ כּו  עִֹׂש֑ ינּ֙ו ֵּתֵל֔ ֵה֙ ת ֱא ֲה֞לֹוא ְּבִיְרַא֤
ינּו׃ ת ַהּגֹוִי֥ם אֹוְיֵבֽ  ֵמֶחְרַּפ֖

 
 



ים   יםִהֵּנ֛ה ָיִמ֥ ה  ָּבִא֖ ית ְיהּוָד֖ ל ְוֶאת־ֵּב֥ ית ִיְׂשָרֵא֛ י ֶאת־ֵּב֧ ְנֻאם־ְיהָו֑ה ְוָכַרִּת֗
ה׃ ית ֲחָדָׁשֽ  ְּבִר֥

 

ץ ָּכל־ָּבָׂש֙ר    ַ ֵק֤ ֹ֗ נ ים ל ְ ִה֜ אֶמר ֱא ֹ֙ אַוּי ס  ָּב֣ ֶרץ ָחָמ֖ ה ָהָא֛ י־ָמְלָא֥ י ִּכֽ ְלָפַנ֔
י  ם ְוִהְנִנ֥ םִמְּפֵניֶה֑ ֶרץ׃ ַמְׁשִחיָת֖  ֶאת־ָהָאֽ

 



י ְוִהְנִנ֥

י    ֵה֣ ה ֱא ר ְיהָו֜ י כֹ֩ה ָאַמ֙ ים ִּכ֣ ה ְקָרִע֑ ֖ ֲעָׂשָר֣ ם ַקח־ְל  ָרְבָע֔ ּיֹאֶמ֙ר ְלָיֽ ַו֙
י  ל ִהְנִנ֙ ַ ִיְׂשָרֵא֗ ה  קֵֹר֤ ת ֲעָׂשָר֥ ֔ ֵא֖ י ְל ה ְוָנַתִּת֣ ֹמ֔ ֶאת־ַהַּמְמָלָכ֙ה ִמַּי֣ד ְׁש
ים׃  ַהְּׁשָבִטֽ



ֹנִכי֙ ְויָ    דַרְדָּת֣ ְלָפַנ֮י ַהִּגְלָּגל֒ ְוִהֵּנ֤ה ָאֽ י  יֵֹר֣ ַ ִזְבֵח֣ י ְלַהֲע֣לֹות עֹ֔לֹות ִלְזּבֹ֖ ֵאֶל֔
ים   ְׁשָלִמ֑
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Text and Time

Frank Matheus

This essay deals with the latest developments concerning the 
research of the Biblical Hebrew Verbal System. As the results of 
recent studies diverge widely, this paper asks for the sustainability 
of the applied methods and the underlying linguistic framework. 
The alternative concept presented in this book is strictly functional, 
based on the redefinition of the most discussed categories of time 
analysis, i.e. tense and aspect. The third member of TAM systems, 
mood, is also included in this treatment.


