שמואל א SAMUEL I
1 1וַ יהי איש ֶא ָּחד מן־ ָּה ָּר ָּמ ַתים צופים מ ַ ָ֣הר ֶאפ ָּ ִ֑רים ושמו ֶאל ָּקנָּ ה
ן־תחו ֶבן־צוף ֶאפ ָּר ָֽתי׃
ן־אליהוא ֶב ֵ֥
ֶבן־יר ָּחם ֶב ֱ
2ולו ש ָ֣תי נָּ שים שם ַא ַחת ַחנָּ ה ו ֵ֥שם ַהשנית פנ ָּנִ֑ה וַ יהי לפננָּ ה י ָּלדים
ול ַח ָּנה ֵ֥אין י ָּל ָֽדים׃
3ו ָּע ָּלה ָּהאיש ַההוא ָֽמעירו מיָּ ָ֣מים׀ יָּ מי ָּמה ל ָֽהש ַתחות ולזב ַח ַליהָּ ֵ֥וה
יהוה׃
צ ָּבאות בשֹלִ֑ ה ו ִָּ֞שם ש ָ֣ני ב ָֽני־עלי ָּחפני ו ָ֣פנ ָּחס כהנים ַל ָּ ָֽ
4וַ י ָ֣הי ַהיום וַ יז ַבח ֶאל ָּק ָּ ִ֑נה ונָּ ִַ֞תן לפנ ָּ ָ֣נה אשתו וָֽ ל ָּכל־ ָּב ֶני ָּה ובנו ֶתי ָּה
ָּמנָֽ ות׃
ָֽיהוה ָּס ַגֵ֥ר ַרח ָּ ָֽמּה׃
ת־חנָּ ה ָּאהב ַו ָּ
5ול ַחנָּ ה יתן ָּמ ָּ ֵ֥נה ַא ַחת ַא ָּ ִ֑פים כי ֶא ַ
הוה ב ַ ֵ֥עד ַרח ָּ ָֽמּה׃
י־ס ַגֵ֥ר י ָּ
6ו ָֽכע ַס ָּתה ָּ ָֽצ ָּר ָּתּה גַ ם־ ַכ ַעס ַבעבור ַהרע ָּ ִ֑מּה ָֽכ ָּ
ֹלתּה בבָ֣ית יהוָּ ה כן ַתכע ֶ ִ֑סנָּ ה וַ תב ֶכה
7וכן יַ ע ֶׂשה ָּש ָּנָ֣ה ב ָּשנָּ ה מדי ע ָּ
אכל׃
ו ֵ֥לא ת ַ ָֽ
8וַ יא ֶמר ָּלּה ֶאל ָּק ָּ ָ֣נה אי ָּשּה ַחנָּ ה ָּ ָ֣ל ֶמה תבכי ו ָּל ֶמה ָ֣לא ָֽתאכלי ו ָּל ֶמה
י ַ ָ֣רע ל ָּב ִ֑בְך הלוא ָּ ָֽאנכי ָ֣טוב ָּלְך מע ָּׂש ָּרה ָּב ָֽנים׃
9וַ ָּ ָ֣ת ָּקם ַחנָּ ה ַאחרי ָּאכ ָּ ֵ֥לה בשֹלה ו ַאח ָ֣רי ָּש ִ֑תה וע ָ֣לי ַהכהן ישב
הוָֽה׃
יכל י ָּ
זוזת ה ַ ֵ֥
ל־הכסא ַעל־מ ַ
ַע ַ
וב ֵ֥כה תב ֶ ָֽכה׃
הוה ָּ
11והיא ָּ ָ֣מ ַרת ָּ ִ֑נ ֶפש וַ תת ַפ ֵ֥לל ַעל־י ָּ
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11וַ תדר נֶ ֶדר וַ תא ַמר יהוָּ ה צ ָּבאות אם־ ָּר ֵ֥אה תר ֶ ָ֣אה׀ ָּב ֳע ָ֣ני א ָּמ ֶתך
וז ַכר ַתני ו ָֽלא־תש ַ ָ֣כח ֶאת־א ָּמ ֶתך ונָּ ַת ָּ ֵ֥תה ַלא ָּמתך ֶזָ֣ ַַֽרע אנָּ ִ֑שים ונ ַתתיו
אשו׃
ַ ָֽליהוָּ ה ָּכל־י ָ֣מי ַחיָּ יו ומו ָּרה לא־יַ ע ֶלֵ֥ה ַעל־ר ָֽ
יה׃
ת־פ ָּ
הוִ֑ה ועלי ש ֵ֥מר ֶא ָֽ
12ו ָּהיָּ ה ָ֣כי הרב ָּתה להת ַפלל לפ ָ֣ני י ָּ
קולּה ָ֣לא י ָּש ִ֑מ ַע
יה נָּ עות ו ָּ
13ו ַחנָּ ה ֵ֚היא מ ַד ֶ ָ֣ב ֶרת ַעל־ל ָּבּה ַ ֵ֚רק ׂש ָּפ ֶ ָ֣ת ָּ
וַ יַ חש ֶ ֵ֥ב ָּה עלי לשכ ָּ ָֽרה׃
14וַ יא ֶמר א ֶלי ָּה עלי ַעד־ ָּמ ַתי תש ַת ָּכ ִ֑רין ָּה ֵ֥סירי ֶאת־יינְַֽך מ ָּע ָּ ָֽליְך׃
15וַ ַת ַען ַח ָּנה וַ תא ֶמר ָ֣לא אדני א ָּשה ק ַשת־ר ַוח ָּאנכי ויַ ֵַֽ֥ין וש ָּכר ָ֣לא
הוָֽה׃
ָּש ִ֑תיתי וָּ ֶאש ֵ֥פְך ֶאת־נַ פשי לפנֵ֥י י ָּ
ַ 16אל־תתן ֶאת־א ָּ ָ֣מתך לפני ַבת־בליָּ ִַ֑על ָֽכי־מ ֵ֥רב ׂשיחי ו ַכעסי ד ַ ֵ֥ברתי
ד־הנָּ ה׃
ַע ָֽ
ת־ש ָּלתְך א ֶ ֵ֥שר
17וַ ַי ַען עלי וַ יא ֶמר ל ָ֣כי ל ָּשלִ֑ ום ואֹל ָ֣הי יׂש ָּראל יתן ֶא ָ֣
ָּש ַאלת מע ָֽמו׃
18וַ תא ֶמר תמ ָּצא שפ ָּחתך חן בעי ֶ ִ֑ניך וַ ת ֶלְך ָּהא ָּשה ל ַדר ָּכּה וַ תא ַכל
יו־לּה ָֽעוד׃
ֵ֥יה לא־ ָּה ָּ
ופ ֶנ ָּ
ָּ
19וַ יַ ש ָ֣כמו ַבב ֶקר וַ ָֽיש ַתחוו לפ ָ֣ני יהוָּ ה וַ יָּ שבו וַ יָּ ֵ֥באו ֶאל־בי ָּתם ָּה ָּר ָּ ִ֑מ ָּתה
הוָֽה׃
ת־ח ָּנָ֣ה אשתו וַ יַָֽֽזכ ֶר ָּה י ָּ
וַ י ַַֽדע ֶאל ָּקנָּ ה ֶא ַ
21וַ יהי לתק ָ֣פות ַהיָּ מים וַ ַ ֵ֥ת ַהר ַח ָּנה וַ ָ֣ת ֶלד ִ֑בן וַ תק ָּרא ֶאת־שמו שמואל
הוה שאל ָֽתיו׃
ֵ֥כי מי ָּ
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21וַ ַי ַעל ָּה ֵ֥איש ֶאל ָּק ָּנה ו ָּכל־בי ִ֑תו לזב ַח ַ ָֽליהָּוה ֶאת־ ֶ ֵ֥ז ַבח ַהיָּ מים
ו ֶאת־נד ָֽרו׃
22ו ַח ָּנה ָ֣לא ָּע ָּ ִ֑ל ָּתה ָֽכי־ ָּאמ ָּ ָ֣רה לאי ָּשּה ַ ָ֣עד יגָּ מל ַהנַ ַער וַ הבאתיו ונר ָּאה
ד־עולם׃
ָּ ָֽ
ֶאת־פנָ֣י יהוָּ ה ו ָּי ֵַ֥שב ָּשם ַע
23וַ ָ֣יא ֶמר ָּלּה ֶאל ָּקנָּ ה אי ָּשּה עׂשי ַה ָ֣טוב בעינַ יְך שבי ַעד־גָּ מ ָ֣לְך אתו
ַאְך יָּ ָ ֵ֥קם יהָּוה ֶאת־ד ָּב ִ֑רו וַ ת ֶשב ָּ ָֽהא ָּשה וַ ָ֣תינֶ ק ֶאת־בנָּ ּה ַעד־גָּ מ ָּלּה
א ָֽתו׃
יפה ַא ַ ֵ֥חת ֶק ַמח ונ ֶָ֣בל
ֹלשה וא ָּ
שר ג ָּמ ַלתו ב ָּפרים ש ָּ
24וַ ַתעלהו ע ָּמּה ַכא ֶ ָ֣
הוה שלִ֑ ו ו ַה ַנ ַער ָּנ ַָֽער׃
יַ ין וַ תב ֵ֥אהו בית־י ָּ
ַ25וַָֽֽישחטו ֶאת־ ַה ָּ ִ֑פר וַ יָּ ֵ֥ביאו ֶאת־ ַה ַנ ַער ֶאל־ע ָֽלי׃
26וַ תא ֶמר ָ֣בי אדני ֵ֥חי נַ פשך אד ִ֑ני א ָ֣ני ָּהא ָּשה ַהנ ֶצ ֶבת עמ ָּכה ָּבזֶ ה
הוה׃
להת ַפלל ֶאל־י ָּ ָֽ
הוֵ֥ה לי ֶאת־ש ָ֣א ָּלתי א ֶ ֵ֥שר ָּש ַאלתי
ל־ה ַנ ֵַ֥ער ַה ֶזה הת ַפ ָּלִ֑לתי וַ יתן י ָּ
ֶ 27א ַ
מע ָֽמו׃
יהוִ֑ה
שר ָּהיָּ ה ֵ֥הוא ָּשאול ַ ָֽל ָּ
28ו ַ ָ֣גם ָּאנכי השאלתהו ַ ָֽליהוָּ ה ָּכל־ ַהיָּ מים א ֶ ָ֣
יהוָֽה׃
וַ יש ַ ֵ֥תחו ָּשם ַל ָּ

פ

יהוִ֑ה ָּר ַחב פי
אמר ָּע ַלץ לבי ַ ָֽביהוָּ ה ָּ ֵ֥ר ָּמה ַקרני ַ ָֽב ָּ
1 2וַ תת ַפלל ַחנָּ ה וַ ת ַ
ישוע ֶ ָֽתך׃
ל־אוי ַבי ֵ֥כי ָּׂש ַמחתי ב ָּ
ַע ָ֣
אֹלהינו׃
יהוה ָ֣כי ָ֣אין בל ֶ ִ֑תך ו ֵ֥אין צור כ ָֽ
ין־ק ֵ֥דוש ַכ ָּ
2א ָּ
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ַ 3אל־ ַתרבו ת ַדברו גב ָּ ָ֣הה גב ָּהה י ֵ֥צא ָּע ָּתק מפ ֶיכִ֑ם ָ֣כי אל דעות יהוָּ ה
ו ֵ֥לא נתכנו על ָֽלות׃
ֵ֥ ֶ 4ק ֶשת גברים ַח ִ֑תים ונכ ָּשלים ָּ ֵ֥אזרו ָּ ָֽחיל׃
ׂ5שבעים ַב ֶל ֶחם נׂש ָּכרו ורעבים ָּח ִ֑דלו ַעד־ע ָּק ָּרה יָּ ל ָּ ָ֣דה שב ָּעה ו ַר ַ ֵ֥בת
ָּבנים אמ ָּ ָֽל ָּלה׃
6יהָּוה מ ָ֣מית ומ ַחיֶ ִ֑ה מו ֵ֥ריד שאול וַ יָּ ָֽ ַעל׃
7יהָּוה מו ָ֣ריש ו ַמע ִ֑שיר ַמשפיל ַאף־מרו ָֽמם׃
8מקים מ ָּע ָּפר ָּדל ָֽמ ַאשפת יָּ ָ֣רים ֶאביון להושיב עם־נדיבים וכ ֵ֥סא
ָּכבוד יַ נחלִ֑ם כי ַ ָֽליהוָּ ה מצָ֣קי ֶא ֶרץ וַ ָּי ֵֶ֥שת על ֶיהם ת ָֽבל׃
ר־איש׃
י־לא בכ ַח יג ַב ָֽ
ַ 9רגלי חס ָּידו ישמר ור ָּשעים ַב ָ֣ח ֶשְך י ָּ ִ֑דמו ָֽכ ֵ֥
ן־עז
י־א ֶרץ וי ֶת ָ֣
הוה יָּ ָ֣דין ַאפס ָּ ִ֑
11יה ִָּ֞וה י ַ ָ֣חתו מר ָּיבו ָּע ָּלו ַב ָּש ַ ָ֣מים יַ רעם י ָּ
יחו׃
ל ַמלכו ויָּ רם ֶ ֵ֥ק ֶרן מש ָֽ

פ

יתו ו ַהנַ ַער ָּה ָּיה מ ָּשרת ֶאת־יהוָּ ה
11וַ י ֶלְך ֶאל ָּק ָּנה ָּה ָּר ָּמ ָּתה ַעל־ב ִ֑
ֶאת־פני ע ֵ֥לי ַהכ ָֽהן׃
12וב ֵ֥ני עלי ב ָ֣ני בליָּ ִ֑ ַעל ֵ֥לא יָּ דעו ֶאת־יהָּ ָֽוה׃
של
ובא ַנ ַער ַהכהן כ ַב ָ֣
ל־איש זב ַָ֣ח זֶ ַבח ָּ
־ה ָּ ִ֑עם ָּכ ִ֞
13ומש ַ ֵ֥פט ַהכהנים ֶאת ָּ
ש־הש ַנַֽים ביָּ ָֽדו׃
ַה ָּב ָּׂשר ו ַה ַמזלג שֹלֵ֥ ַ
שר יַ ע ֶלָ֣ה ַה ַמזלג
14וה ָּכה ַבכיור ָ֣או ַבדוד או ַב ַק ַל ַחת ָ֣או ַב ָּפרור ֵ֚כל א ֶ ָ֣
י ַ ֵ֥קח ַהכהן ִ֑בו ָּ ֵ֚כ ָּכה יַ ע ָׂ֣שו ל ָּכל־יׂש ָּראל ַה ָּב ֵ֥אים ָּשם בש ָֹֽלה׃

654

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

15גַ ם ב ֶט ֶרם יַ קט ָ֣רון ֶאת־ ַהח ֶלב ו ָּ ָ֣בא׀ ַ ָ֣נ ַער ַהכהן ו ָּא ַמר ָּל ָ֣איש ַהזב ַח
ם־חי׃
ת ָּ ָ֣נה ָּב ָּׂשר לצלות ַלכ ִ֑הן ו ָֽלא־י ַקח ממך ָּב ָּ ֵׂ֥שר מב ָּשל ֵ֥כי א ָּ ָֽ
16וַ יא ֶמר א ָּליו ָּהאיש ַקטר יַ קטירון ַכיום ַהח ֶלב ו ַקח־לך ַכא ֶ ֵ֥שר ת ַאֶוה
שך ו ָּא ַ ֵ֥מר׀ לו ֵ֚כי ַע ָּ ָ֣תה תתן ואם־לא ָּל ַ ֵָ֥קחתי ב ָּחז ָּ ָָֽקה׃
נַ פ ֶ ִ֑
17וַ תהי ַח ַטאת ַהנ ָּערים גדו ָּ ֵ֥לה מאד ֶאת־פ ָ֣ני יהָּ ִ֑וה כי ָֽנאצו ָּ ָֽהאנָּ שים
הוָֽה׃
את מנ ַ ֵ֥חת י ָּ
18ושמואל מ ָּשרת ֶאת־פ ָ֣ני יהָּ ִ֑וה נַ ַער ָּחגור א ֵ֥פוד ָּ ָֽבד׃
19ומעיל ָּקטן ַתע ֶׂשה־לָ֣ ו אמו ו ַה ַעל ָּ ֵ֥תה לו מיָּ ָ֣מים׀ יָּ ִ֑מי ָּמה ַ ָֽבעלו ָּתּה
ֶאת־אי ָּשּה לזב ַח ֶאת־ ֶ ֵ֥ז ַבח ַהיָּ ָֽמים׃
21וב ַרְך עלי ֶאת־ ֶאל ָּק ָּ ָ֣נה ו ֶאת־אשתו ו ָּא ַמר יָּ ׂשם יהוָּ ה לךֵ֥ זֶ ַרע
יהוִ֑ה ו ָּהלכו למק ָֽמו׃
ן־הא ָּ ָ֣שה ַהזאת ַ ֵ֚ת ַחת ַהשא ָּלה א ֶ ֵ֥שר ָּש ַאל ַ ָֽל ָּ
מ ָּ
ה־בנים וש ָ֣תי ָּבנִ֑ ות וַ יג ַדל
ֹלש ָּ
ת־חנָּ ה וַ ַת ַהר וַ ֵ֥ת ֶלד ש ָּ ָֽ
י־פ ַָקד יהוָּ ה ֶא ַ
ָֽ 21כ ָּ
הוָֽה׃
ַה ַנ ֵַ֥ער שמואל עם־י ָּ

ס

22ועלי זָּ ָ ָ֣קן מ ִ֑אד ו ָּש ַמע את ָּכל־א ֶשר יַ עׂשון ָּבנָּ יו ל ָּכל־יׂש ָּראל ואת
מועד׃
ת־הנָּ שים ַה ָ֣צבאות ֶפ ַתח ֵ֥א ֶהל ָֽ
א ֶ ָֽשר־ישכבון ֶא ַ
23וַ ָ֣יא ֶמר ָּל ֶהם ָּל ֵָּ֥מה ַתעׂשון ַכד ָּב ָ֣רים ָּה ִ֑א ֶלה א ֶשר ָּאנכי שמ ַע
ל־ה ָּ ֵ֥עם ָֽא ֶלה׃
ֶאת־דבר ֶיכָ֣ם ָּרעים מאת ָּכ ָּ
הוָֽה׃
שר ָּאנ ָ֣כי שמ ַע ַמעברים ַעם־י ָּ
ַ 24אל ָּב ָּ ִ֑ני כי ָֽלוא־טו ָּבה ַהשמ ָּעה א ֶ ָ֣
25אם־יֶ ֱח ָּטא איש לאיש ו ָֽפללָ֣ ו ֱאֹלהים ואם ַ ָֽליהוָּ ה ֶי ֱָֽח ָּטא־איש מי
יתם׃
הוה ַלהמ ָּ ָֽ
י־ח ֵ֥פץ י ָּ
יהם ָֽכ ָּ
ית ַפ ֶלל־לִ֑ ו ולא ישמעו ל ָ֣קול אב ֶ
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26ו ַה ַ ָ֣נ ַער שמואל ה ֵ֥לְך וגָּ דל וָּ ִ֑טוב ַ ֵ֚גם עם־יהוָּ ה ו ַגם עם־אנָּ ָֽשים׃

ס

27וַ יָּ ֵ֥בא איש־ ֱאֹלהים ֶאל־ע ִ֑לי וַ ָ֣יא ֶמר א ָּליו ֵ֚כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה הנגֹלה
יותם במצ ַרים ל ֵ֥בית ַפר ָֽעה׃
נגליתי ֶאל־בָ֣ית ָּאביך ָֽבה ָּ ֵ֥
28ו ָּב ָ֣חר אתו מ ָּכל־שבטי יׂש ָּר ֵ֥אל לי לכהן ַלעלָ֣ ות ַ ָֽעל־מזבחי ל ַהק ֵ֥טיר
ת־כל־אשי בנֵ֥י
קט ֶרת ָּל ֵׂ֥שאת אפוד ל ָּפ ָּנִ֑י ָּו ֶָֽאתנָּ ה לבָ֣ית ָּאביך ֶא ָּ
יׂש ָּר ָֽאל׃
ת־בנֶ יך
ָ֣ ָּ 29ל ָּמה תבעטו בזבחי ובמנ ָּחתי א ֶ ֵ֥שר צויתי ָּמ ִ֑עון וַ ת ַכבד ֶא ָּ
מ ֶמני ל ַהב ָֽריא ֶכם מראשית ָּכל־מנ ַ ֵ֥חת יׂש ָּראל ל ַע ָֽמי׃
ָּ 31לכן נאם־יהוָּ ה ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל ָּא ָ֣מור ָּא ַמרתי ָֽביתך ו ָ֣בית ָּאביך
עולם ו ַע ָּתה נאם־יהוָּ ה ָּח ָ֣ל ָּילה לי ָֽכי־מ ַכב ַ ֵ֥די א ַכבד
ית ַהל ֵ֥כו ל ָּפ ַני ַעד־ ָּ ִ֑
וב ַ ֵ֥זי י ָּ ָָֽקלו׃
31הנה יָּ ָ֣מים ָּבאים ו ָּג ַַָֽֽדעתי ֶאת־ז ָ֣רעך ו ֶאת־זר ַע בָ֣ית ָּא ִ֑ביך ָֽמהיֵ֥ ות זָּ ָקן
יתך׃
בב ֶ ָֽ
32וה ַבט ָּת ַצָ֣ר ָּמעון ב ֵ֥כל א ֶשר־ייטיב ֶאת־יׂש ָּר ִ֑אל ו ָֽלא־יה ֶיֵ֥ה זָּ ָקן בביתך
ל־היָּ ָֽמים׃
ָּכ ַ
33ואיש ָֽלא־ ַאכרית לך מ ָ֣עם מזבחי ל ַכלֵ֥ ות ֶאת־עי ֶניך ו ַלא ָ֣דיב
יָּמותו אנָּ ָֽשים׃
ל־מר ֵ֥בית ביתך ֵ֥
שך ו ָּכ ַ
ֶאת־נַ פ ֶ ִ֑
34וזֶ ה־לךָ֣ ָּהאות א ֶשר יָּ בא ֶאל־שנָ֣י ָּבנֶ יך ֶאל־ ָּחפני ו ָֽפינ ָּ ִ֑חס ביֵ֥ ום ֶא ָּחד
יהם׃
יָּ ֵ֥מותו שנ ֶ ָֽ
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ובניתי לו ַבָ֣ית
ׂשה ָּ
35וַ הקימ ֵ֥תי לי כ ָ֣הן נֶ ֱא ָּמן ַכא ֶשר בל ָּב ֵ֥בי ובנַ פשי יַ ע ֶ ִ֑
יָּמים׃
ל־ה ָֽ
נֶ ֱא ָּמן והת ַהלְֵ֥ך לפנָֽי־משיחי ָּכ ַ
36ו ָּהיָּ ה ָּכל־ ַהנו ָּתר ב ָ֣ביתך יָּ בוא להש ַתחוָ֣ ת לו ַלאגֵ֥ ו ַרת ֶכ ֶסף
ל־א ַ ֵ֥חת ַהכהנות ֶל ֱא ֵ֥כל ַפת־ ָּ ָֽל ֶחם׃
וכ ַכר־ ָּ ִ֑ל ֶחם ו ָּא ַמר ס ָּפ ֵ֥חני ָּנא ֶא ַ

ס

1 3ו ַה ַנ ַער שמואל מ ָּש ֵ֥רת ֶאת־יהָּוה לפ ָ֣ני ע ִ֑לי וד ַבר־יהוָּ ה ָּה ָּיה יָּ ָּקר
ַביָּ ָ֣מים ָּההם ֵ֥אין ָּחזון נפ ָּ ָֽרץ׃

ס

יוכל
ַ2וַָֽֽיהי ַביָ֣ ום ַההוא ועלי ש ָ֣כב במק ִ֑מו ועינָּ ו ה ָ֣חלו כהות ֵ֥לא ַ
לר ָֽאות׃
ר־שם א ֵ֥רון
3ונר ֱאֹלהים ֶ ָ֣ט ֶרם יכ ֶבה ושמואל ש ִ֑כב בהי ַ ָ֣כל יהוָּ ה א ֶש ָּ
ֹלהים׃
ֱא ָֽ

פ

4וַ יק ָּרא יהָּוה ֶאל־שמואל וַ ֵ֥יא ֶמר ה ָֽנני׃
5וַ ָּיַָֽ֣ ָּרץ ֶאל־עלי וַ יא ֶמר הנני ָֽכי־ ָּק ָּ ָ֣רא ָּת לי וַ ֵ֥יא ֶמר ָֽלא־ ָּק ָּראתי ָ֣שוב ש ָּ ִ֑כב
וַ י ֶלְך וַ יש ָּ ָֽכב׃

ס

אמר הנני
6וַ ָ֣י ֶסף יהוָּ ה ק ָ֣רא עוד שמואל וַ ָּי ַָּֽקם שמואל וַ י ֶָ֣לְך ֶאל־עלי וַ ָ֣י ֶ
א־ק ָּ ֵ֥ראתי בני ֵ֥שוב ש ָּ ָֽכב׃
אמר ָֽל ָּ
את ִ֑לי וַ י ֶ
ֵ֥כי ָּק ָּר ָּ
7ושמואל ֶט ֶרם יָּ ַ ָ֣דע ֶאת־יהָּ ִ֑וה ו ֶט ֶרם יגָּ ֶ ֵ֥לה א ָּליו ד ַבר־יהָּ ָֽוה׃
8וַ י ֶסף יהָּ ֵ֥וה קרא־שמואל ַבשלשית וַ יָּ ָּקם וַ י ָ֣ ֶלְך ֶאל־עלי וַ ָ֣יא ֶמר הנני ֵ֥כי
הוה ק ֵ֥רא ַל ָּ ָֽנ ַער׃
את ִ֑לי וַ יָּ ָ֣ ֶבן עלי ֵ֥כי י ָּ
ָּק ָּר ָּ
9וַ יא ֶמר ע ָ֣לי לשמואל ָ֣לְך ש ָּכב ו ָּהיָּ ה אם־יק ָּ ָ֣רא א ֶליך ו ָּ ָֽא ַמר ָּת ַדבָ֣ר
קומו׃
יהוָּ ה ֵ֥כי שמ ַע ַעב ֶ ִ֑דך וַ י ֶָ֣לְך שמואל וַ יש ַכב במ ָֽ
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11וַ יָּ בא יהוָּ ה וַ יתיַ ַצב וַ יק ָּ ֵ֥רא כ ַ ָֽפ ַעם־ב ַפ ַעם שמו ָ֣אל׀ שמו ִ֑אל וַ יא ֶמר
שמואל ַדבר ֵ֥כי שמ ַע ַעב ֶ ָֽדך׃

פ

11וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־שמואל הנה ָּאנכי ע ֶ ֵׂ֥שה ָּד ָּבר ביׂש ָּר ִ֑אל א ֶשר
ָּכל־ ָ֣שמעו תצ ֶלינָּ ה ש ֵ֥תי ָּאז ָּ ָֽניו׃
ַ 12ביום ַההוא ָּאָ ָ֣קים ֶאל־עלי את ָּכל־א ֶ ֵ֥שר ד ַברתי ֶאל־בי ִ֑תו ָּהחל
ו ַכ ָֽלה׃
13וה ַ ָ֣גַֽדתי לו ָֽכי־ש ֵ֥פט אני ֶאת־ביתו ַעד־עו ָּ ִ֑לם ַבעוָ֣ ן א ֶשר־יָּ ַדע
ָֽכי־מָ ַ ָֽקללים ָּל ֶהם ָּבנָּ יו ו ֵ֥לא כ ָּהה ָּ ָֽבם׃
14ו ָּל ֵ֥כן נש ַבעתי ל ָ֣בית ע ִ֑לי ָֽאם־ית ַכ ִ֞פר עון בית־עלי ב ֶ ֵ֥ז ַבח ובמנ ָּחה
ד־עולם׃
ָּ ָֽ
ַע
מואל
הוִ֑ה וש ָ֣
ת־דל ָ֣תות בית־י ָּ
15וַ יש ַכב שמואל ַעד־ ַהב ֶקר וַ יפ ַתח ֶא ַ
ת־ה ַמר ָּאה ֶאל־ע ָֽלי׃
יָּ רא מ ַהגֵ֥יד ֶא ַ
אמר הנָֽני׃
מואל בנִ֑י וַ י ֶ
אמר ש ָ֣
16וַ יק ָּרא עלי ֶאת־שמואל וַ י ֶ
שר ד ֶ ָ֣בר א ֶליך ַאל־ ָּ ֵ֥נא ת ַכחד מ ֶ ִ֑מני ָ֣כה
17וַ יא ֶמר ָּמה ַה ָּד ָּבר א ֶ ָ֣
ל־ה ָּד ָּבר
יַ ע ֶׂשה־לך ֱאֹלהים ו ָ֣כה יוסיף אם־ת ַכחד מ ֶמני ָּד ָּבר מ ָּכ ַ
א ֶשר־ד ֶ ֵ֥בר א ֶ ָֽליך׃
הוָ֣ה הוא
אמר י ָּ
18וַ יַ גֶ ד־לו שמואל ֶאת־ ָּכל־ ַהד ָּברים ו ֵ֥לא כחד מ ֶ ִ֑מנו וַ י ַ
ַה ֵ֥טוב בעינו יַ ע ֶ ָֽׂשה׃

פ

19וַ יג ַדל שמו ִ֑אל ַ ָֽויהוָּ ה ָּה ָּיָ֣ה עמו ו ָֽלא־ה ֵ֥פיל מ ָּכל־ד ָּב ָּריו ָּ ָֽאר ָּצה׃
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21וַ י ַדע ָּכל־יׂש ָּראל מ ָּדן ו ַעד־ב ָ֣אר ָּ ִ֑ש ַבע ֵ֚כי נֶ ֱא ָּ ָ֣מן שמואל לנָּ ביא
יהוה׃
ַל ָּ ָֽ
21וַ ֵ֥י ֶסף יהָּוה לה ָּר ָ֣אה בשֹלִ֑ ה ָֽכי־נג ָּלה יהָּוה ֶאל־שמואל בשלו בד ַ ֵ֥בר
הוָֽה׃
י ָּ

פ

1 4וַ י ֵ֥הי ד ַבר־שמואל ל ָּכל־יׂש ָּר ִ֑אל וַ יצָ֣א יׂש ָּראל לק ַראת פלשתים
ל־ה ֶ ָ֣א ֶבן ָּהעזֶ ר ופלשתים ָּחנֵ֥ ו ַבא ָֽפק׃
ַלמל ָּח ָּמה ַוַָֽֽיַ חנו ַע ָּ
2וַ יַ ַערכו פלשתים לק ַ ָ֣ראת יׂש ָּראל וַ תטש ַהמל ָּח ָּמה וַ י ָּנֵַֽ֥גֶ ף יׂש ָּראל
לפ ָ֣ני פלש ִ֑תים וַ יַ כו ַב ַ ָֽמע ָּר ָּכה ַב ָּש ֶדה כ ַאר ַ ֵ֥ב ַעת א ָּלפים ָֽאיש׃
הוה ַהיום
3וַ יָּ ָ֣בא ָּה ָּעם ֶאל־ ַ ָֽה ַמחנֶ ה וַ ָֽיאמרו זקנָ֣י יׂש ָּראל ָּל ָָּ֣מה נגָּ ָּפנו י ָּ
לפנָ֣י פלש ִ֑תים נק ָּחה אלָ֣ינו משֹלה ֶאת־ארון ב ָ֣רית יהוָּ ה ו ָ֣יָּבא
בקרבנו וישענו מ ַ ֵ֥כף אי ָֽבינו׃
שב
הוה צ ָּבאות י ָ֣
4וַ יש ַלח ָּה ָּעם שֹלה וַ יׂש ָ֣או מ ָּשם ָ֣את ארון ברית־י ָּ
ופינ ָּ ָֽחס׃
ַהכר ִ֑בים ו ִָּ֞שם שנָ֣י בנָֽי־עלי עם־ארון ב ָ֣רית ָּה ֱאֹלהים ָּחפני ָֽ
רועָ֣ה
ל־ה ַמחנֶ ה וַ יָּ ֵ֥רעו ָּכל־יׂש ָּראל ת ָּ
5וַ יהי כבוא ארון ברית־יהוָּ ה ֶא ַ ָֽ
דולִ֑ה וַ תהם ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ג ָּ
6וַ ישמעו פלשתים ֶאת־ ָ֣קול ַהתרו ָּעה וַ ָ֣יאמרו ֶמה ָ֣קול ַהתרו ָּעה
ַהגדו ָּלה ַהזאת ב ַמחנָ֣ה ָּהעב ִ֑רים וַ יַָֽ֣דעו כֵ֚י א ָ֣רון יהוָּ ה ָּבא
ל־ה ַמח ֶנָֽה׃
ֶא ַ ָֽ
ל־ה ַמח ֶנִ֑ה וַ יאמרו ָ֣אוי ָּלנו
7וַ יַָֽֽראו ַהפלשתים ָ֣כי ָּאמרו ָּ ֵ֥בא ֱאֹלהים ֶא ַ ָֽ
ָ֣כי ֵ֥לא ָּהי ָּתה ָּכזאת ֶאת ֵ֥מול של ָֽשם׃
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ָ֣ 8אוי ָּלנו ָ֣מי יַ צילנו מ ַיד ָּה ֱאֹל ֵ֥הים ָּה ַאדירים ָּה ִ֑א ֶלה א ֶלה ָ֣הם ָּה ֱאֹלהים
ַה ַמכים ֶאת־מצ ַרים ב ָּכל־ ַמ ָּכה ַבמד ָּ ָֽבר׃
ָֽ 9הת ַחז ִ֞קו ָֽוהיו ַ ָֽלאנָּ שים פלשתים ֶ ֵ֚פן ַת ַעב ָ֣דו ָּלעברים ַכא ֶ ֵ֥שר ָּעבדו
ָּל ֶ ִ֑כם והיי ֶ ֵ֥תם ַלאנָּ שים ונל ַחמ ֶ ָֽתם׃
11וַ י ָּלח ָ֣מו פלשתים וַ י ָּנַֽגֶ ף יׂש ָּראל וַ יָּ נסו ָ֣איש לא ָּה ָּליו וַ ת ֵ֥הי ַה ַמ ָּכה
ֹלשים ֶא ֶלף ַרג ָֽלי׃
דולָ֣ה מ ִ֑אד וַ יפל מיׂש ָּראל ש ֵ֥
ג ָּ
11וַ א ֵ֥רון ֱאֹלהים נלָ ָּ ִ֑קח ושני ב ָֽני־עלי מתו ָּחפני ו ָֽפינ ָּ ָֽחס׃
12וַ ָּיַֽ ָּרץ איש־בניָּ מן מ ַה ַ ָ֣מע ָּר ָּכה וַ יָּ ֵ֥בא שֹלה ַביָ֣ ום ַה ִ֑הוא ו ַמ ָּ ָ֣דיו קרעים
וַ א ָּד ָּמה ַעל־רא ָֽשו׃
י־ה ָּיה לבו ָּחרד
13וַ יָּ בוא וה ָ֣נה עלי ישב ַ ָֽעל־ ַהכסא ַ ֵ֥יַֽך ֶד ֶרְך מ ַצ ֶפה ָֽכ ָּ
ל־ה ָֽעיר׃
ֹלהים ו ָּהאיש ָּ ֵ֚בא ל ַהגָ֣יד ָּבעיר וַ תז ַעק ָּכ ָּ
ַעל א ָ֣רון ָּה ֱא ִ֑
14וַ יש ַמע עלי ֶאת־ ָ֣קול ַהצ ָּע ָּקה וַ יא ֶמר ֶמה ֵ֥קול ֶה ָּהמון ַה ֶ ִ֑זה ו ָּה ָ֣איש
מ ַהר וַ יָּ בא וַ יַ ֵ֥גד לע ָֽלי׃
15ועלי ֶבן־תש ֵ֥עים ושמ ֶנה ָּש ָּ ִ֑נה ועי ָּ ָ֣ניו ָּק ָּמה ו ֵ֥לא יָּ כול לר ָֽאות׃
ן־ה ַמע ָּר ָּכה
ן־ה ַמע ָּר ָּכה וַ אני מ ַ
אמר ָּהאיש ֶאל־עלי ָּ ָֽאנכי ַה ָּ ָ֣בא מ ַ
16וַ י ֶ
ה־ה ָּיֵ֥ה ַה ָּד ָּבר בנָֽי׃
אמר ֶ ָֽמ ָּ
ַנָ֣סתי ַהיִ֑ ום וַ י ֶ
דולה
17וַ יַ ַען ַ ָֽהמ ַבשר וַ יא ֶמר ָּנס יׂש ָּראל לפ ָ֣ני פלשתים ו ַגם ַמג ָּ ֵ֥פה ג ָּ
ופינ ָּחס וַ א ֵ֥רון ָּה ֱאֹלהים נל ָּ ָָֽק ָּחה׃
ָּהי ָּ ָ֣תה ָּב ָּ ִ֑עם וגַ ם־שני ָּבנֶ יך מתו ָּחפני ָ֣
פ
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ל־הכסא אח ַרנית ב ַעָ֣ד׀
18וַ י ִ֞הי כ ַהזכי ָ֣רו׀ ֶאת־א ָ֣רון ָּה ֱאֹלהים וַ י ָ֣פל ָֽמ ַע ַ
ַיָ֣ד ַה ַש ַער וַ ת ָּשבר ַמפ ַרקתו וַ יָּ מת ָֽכי־זָּ ֵָ֥קן ָּהאיש ו ָּכבִ֑ד והוא ָּש ַ ֵ֥פט
ֶאת־יׂש ָּראל ַאר ָּב ֵ֥עים ָּש ָּנָֽה׃
ת־השמ ָּעה ֶאל־ה ָּל ַקח
19ו ַכ ָּל ָ֣תו ָֽא ֶשת־פינ ָּחס ָּה ָּ ָ֣רה ָּל ַלת וַ תש ַ ָ֣מע ֶא ַ
יה
ישּה וַ תכ ַ ָ֣רע וַ ת ֶלד ָֽכי־נֶ ֶהפ ֵ֥כו ָּע ֶל ָּ
יה וא ָּ ִ֑
ומת ָּחמ ָּ
א ָ֣רון ָּה ֱאֹלהים ֵ֥
יה׃
צ ֶ ָֽר ָּ
ל־תיראי ָ֣כי בָ֣ן יָּ ָּ ִ֑לדת ו ֵ֥לא
יה ַא ָֽ
מותּה וַ ת ַדברנָּ ה ַהנ ָּצ ָ֣בות ָּע ֶל ָּ
21וכ ָ֣עת ָּ
א־ש ָּתה ל ָּ ָֽבּה׃
ָּענ ָּתה ול ָּ ֵ֥
21וַ תק ָּ ָ֣רא ַלנַ ַער ָֽאי־ ָּכבוד לאמר גָּ ָּ ֵ֥לה ָּכבוד מיׂש ָּר ִ֑אל ֶאל־ה ָּל ַקח א ָ֣רון
ישּה׃
יה וא ָּ ָֽ
־חמ ָּ
ָּה ֱאֹלהים ו ֶאל ָּ
22וַ תא ֶמר גָּ ָּ ֵ֥לה ָּכבוד מיׂש ָּר ִ֑אל ֵ֥כי נלָ ַקח א ֵ֥רון ָּה ֱאֹל ָֽהים׃

פ

1 5ופלשתים ָּ ָֽלקחו את א ָ֣רון ָּה ֱאֹל ִ֑הים וַ יבאהו מ ֶ ֵ֥א ֶבן ָּהעזֶ ר ַאש ָֽדו ָּדה׃
2וַ יקחו פלשתים ֶאת־א ָ֣רון ָּה ֱאֹלהים וַ יָּ ֵ֥ביאו אתו ָ֣בית ָּדגִ֑ ון וַ יַ ֵ֥ציגו אתו
ֵ֥א ֶצל ָּדגָֽ ון׃
3וַ יַ שכמו ַאשדודים ָֽמ ָּמ ֳח ָּרת והנָ֣ה ָּדגון נפל ל ָּפנָּ יו ַאר ָּצה לפני א ָ֣רון
קומו׃
ת־דגון וַ יָּ ֵ֥שבו אתו למ ָֽ
הוִ֑ה וַ יקחו ֶא ָּ
י ָּ
הוִ֑ה
4וַ יַ ש ָ֣כמו ַבב ֶקר ָֽמ ָּמ ֳח ָּרת והנָ֣ה ָּדגון נפל ל ָּפנָּ יו ַאר ָּצה לפני א ָ֣רון י ָּ
־המפ ָּתן ַ ֵ֥רק ָּדגון נש ַ ֵ֥אר
וראש ָּדגון וש ָ֣תי׀ ַכ ָ֣פות יָּ ָּדיו כרתות ֶאל ַ
ָּע ָּ ָֽליו׃

661

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

ַ 5על־כן ָֽלא־ידרכו כהני ָּדגון ו ָּ ָֽכל־ ַה ָּבאים בית־ ָּדגון ַעל־מפ ַ ֵ֥תן ָּדגון
ב ַאש ִ֑דוד ַעד ַהיֵ֥ ום ַה ֶ ָֽזה׃

ס

־ה ַאשדודים וַ יש ִ֑מם וַ ַיְַֽך א ָּתם ַבעפלים
6וַ תכ ַבד יַ ד־יהָּוה ֶאל ָּ
יה׃
בול ָּ
ת־אשדוד ו ֶאת־ג ֶ ָֽ
ֶא ַ
7וַ יר ֵ֥או ַאנ ָֽשי־ ַאשדוד ָֽכי־ ִ֑כן ו ָּאמרו ָֽלא־י ִ֞שב ארון ֱאֹלהי יׂש ָּראל ע ָּמנו
י־קש ָּתה יָּ דו ָּעלינו ו ַעל ָּדגֵ֥ ון ֱאֹל ָֽהינו׃
ָֽכ ָּ
8וַ ישלחו וַ יַ ַאספו ֶאת־ ָּכל־ ַסרני פלשתים אלי ֶהם וַ ָֽיאמרו ַ ָֽמה־נַ ע ֶׂשה
ֹלהי יׂש ָּר ִ֑אל וַ יַ סבו
ַ ָֽלארון ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל וַ ָ֣יאמרו ַגָ֣ת יסב ארון ֱא ָ֣
ֹלהי יׂש ָּר ָֽאל׃
ֶאת־ארון ֱא ֵ֥

ס

דולָ֣ה מאד וַ יַ ְך
הומה ג ָּ
הוה׀ ָּבעיר מ ָּ
9וַ י ִ֞הי ַאח ָ֣רי׀ ה ַ ָ֣סבו אתו וַ תהי יַ ד־י ָּ
שי ָּהעיר מ ָּקטן ו ַעד־גָּ ִ֑דול וַ י ָּשת ֵ֥רו ָּל ֶהם עפ ָֽלים׃
ת־אנ ָ֣
ֶא ַ
ַ11וַָֽֽי ַשלחו ֶאת־א ֵ֥רון ָּה ֱאֹלהים ֶעק ִ֑רון וַ יהי כבוא ארון ָּה ֱאֹלהים ֶעקרון
ֹלהי יׂש ָּראל ַלהמיתני
וַ יזעקו ָּ ָֽה ֶעקרנים לאמר ה ַסבו א ַלי ֶאת־ארון ֱא ָ֣
ת־ע ָֽמי׃
ו ֶא ַ
11וַ ישלחו וַ יַ ַאספו ֶאת־ ָּכל־ ַסרנָ֣י פלשתים וַ ָֽיאמרו ַשל ִ֞חו ֶאת־ארון
י־הי ָּתה
ֱאֹלהי יׂש ָּראל ויָּ ָ֣שב למקמו ו ָֽלא־יָּ ֵ֥מית אתי ו ֶאת־ ַע ִ֑מי ָֽכ ָּ
ל־העיר ָּכב ָּ ֵ֥דה מאד ַיֵ֥ד ָּה ֱאֹלהים ָּ ָֽשם׃
ת־מוֶ ת ב ָּכ ָּ
ומ ָּ
מ ָֽה ַ
שר לא־מתו הכו ַבעפ ִ֑לים וַ ַת ַעל ַ ָֽשו ַ ֵ֥עת ָּהעיר ַה ָּש ָּ ָֽמים׃
12ו ָּ ָֽהאנָּ שים א ֶ ָ֣
1 6וַ יהי ארון־יהָּוה בׂש ֵ֥דה פלשתים שב ָּ ֵ֥עה ֳח ָּד ָֽשים׃

662

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

2וַ יקר ָ֣או פלשתים ַלכהנים ו ַל ָֽקסמים לאמר ַ ָֽמה־נַ ע ֶׂשה ַלא ָ֣רון יהָּ ִ֑וה
הודענו ַב ֶמה נ ַשל ֶ ֵ֥חנו למקו ָֽמו׃
3וַ יאמרו ָֽאם־מ ַשל ִ֞חים ֶאת־ארון ֱאֹלהי יׂש ָּראל ַאל־ת ַשלחו אתו ר ָּיקם
א־ת ֵ֥סור יָּ דו
נודע ָּל ֶכם ָּל ָּמה ל ָּ
י־ה ֵ֥שב ָּתשיבו לו ָּא ָּ ִ֑שם ָּאז ת ָּ ָֽרפאו ו ַ ָ֣
ָֽכ ָּ
מ ֶ ָֽכם׃
שר נָּ ָ֣שיב לו וַ יאמרו מס ַפר ַסר ָ֣ני פלשתים
4וַ יאמרו ָּ ָ֣מה ָּה ָּא ָּשם א ֶ ָ֣
י־מג ָּ ֵ֥פה ַא ַחת לכ ָּלם
חמ ָּשה עפ ָ֣לי זָּ ָּהב וַ חמ ָּשה ַעכב ָ֣רי זָּ ָּ ִ֑הב ָֽכ ַ
יכם׃
ול ַסרנ ֶ ָֽ
ת־ה ָּא ֶרץ
יכם ַה ַמשחיתם ֶא ָּ
יכם ו ַצל ָ֣מי ַעכבר ֶ
יתם ַצלמי עפל ֶ
5וַ עׂש ֶ
יכם ומ ַ ֵ֥על
אולי יָּ ָקל ֶאת־יָּ דו ָֽמעל ֶ
אֹלהי יׂש ָּראל ָּכ ִ֑בוד ַ
ונ ַת ֶתם ל ֵ֥
ֱאֹלה ֶיכם ומ ַ ֵ֥על ַארצ ֶ ָֽכם׃
6ו ָּל ָּמה ת ַכבדו ֶאת־ל ַבב ֶכם ַכא ֶשר כבדו מצ ַ ֵ֥רים ו ַפרעה ֶאת־ל ָּ ִ֑בם
שר הת ַע ָ֣לל ָּב ֶהם ַוַָֽֽי ַשלחום וַ ילָֽכו׃
הלוא ַכא ֶ ָ֣
7ו ַע ָּתה קחו וַ עׂשו עגָּ ָּלה ח ָּד ָּשה ֶא ָּחת ושתי ָּפרות ָּעלות א ֶשר
־ה ָּפרות ָּבעגָּ ָּלה וַ השיב ֶתם בנ ֶיהם
לא־ ָּע ָּ ֵ֥לה על ֶיהם ִ֑על וַ א ַסר ֶתם ֶאת ַ
מ ַאחר ֶיהם ַה ָּ ָֽבי ָּתה׃
ל־העגָּ ָּלה ו ָ֣את׀ כלָ֣י ַהזָּ ָּהב
8ול ַקח ִֶ֞תם ֶאת־א ָ֣רון יהוָּ ה ונ ַת ֶתם אתו ֶא ָּ ָ֣
א ֶשר השב ֶ ֵ֥תם לו ָּא ָּשם ָּת ֵׂ֥שימו ָּב ַאר ַגז מצ ִ֑דו וש ַלח ֶ ֵ֥תם אתו ו ָּה ָּ ָֽלְך׃
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9וראי ֶתם אם־ ֶד ֶרְך גבולו יַ ָֽ ע ֶלה ָ֣בית ֶש ֶמש ֵ֚הוא ָּ ָ֣ע ָּׂשה ָּלנו ֶאת־ ָּה ָּר ָּ ֵ֥עה
דולה ַה ִ֑זאת ואם ־לא ויָּ ַדענו ָ֣כי לא יָּ דו ָּ ָ֣נַֽג ָּעה ָּבנו מק ֶ ֵ֥רה הוא ָּ ֵ֥היָּ ה
ַהג ָּ
ָּ ָֽלנו׃
11וַ יַ עׂשו ָּהאנָּ שים כן וַ יקחו שתי ָּפרות ָּעלות וַ יַ ַאסרום ָּבעגָּ ָּ ִ֑לה
ו ֶאת־בנ ֶיהם ָּכלֵ֥ ו ַב ָּ ָֽבית׃
ל־העגָּ ָּלִ֑ה ו ָ֣את ָּה ַארגַ ז ואת ַעכב ָ֣רי ַהזָּ ָּהב
11וַ יָּ ׂשמו ֶאת־א ֵ֥רון יהָּוה ֶא ָּ
יהם ׃
ואת ַצל ֵ֥מי טחר ֶ ָֽ
ל־ד ֶרְך בָ֣ית ֶש ֶמש במס ָּלָ֣ה ַא ַחת ָּהלכו ָּהֹלְך
12וַ י ַשרנָּ ה ַה ָּפרות ַב ֶד ֶרְך ַע ֶ
יהם
יָּמין וׂש ִ֑מאול ו ַסרני פלשתים הל ָ֣כים ַאחר ֶ
א־סרו ָ֣
וגָּ עו ול ָּ
ַעד־גבול ֵ֥בית ָּ ָֽש ֶמש׃
13ו ָ֣בית ֶש ֶמש קצ ֵ֥רים קציר־חטים ָּב ִ֑ע ֶמק וַ יׂש ָ֣או ֶאת־עיני ֶהם וַ יראו
ֶאת־ ָּ ָ֣ה ָּארון ַוַָֽֽיׂשמחו לר ָֽאות׃
14ו ָּהעגָּ ָּלה ָּב ָּאה ֶאל־ׂשדה יהוש ַע ָֽבית־ ַהשמשי וַ ַתע ָ֣מד ָּשם ו ָּשם ֶ ָ֣א ֶבן
יהוה׃
־ה ָּפרות ֶה ֱעלֵ֥ ו ע ָּלה ַל ָּ ָֽ
דולה ַוַָֽֽי ַבקעו ֶאת־ע ָ֣צי ָּהעגָּ ָּלה ו ֶאת ַ
ג ָּ ִ֑

ס

15ו ַהלו ִ֞ים הו ָ֣רידו׀ ֶאת־א ָ֣רון יהוָּ ה ו ֶאת־ ָּה ַאר ַגז א ֶשר־אתו א ֶשר־ ָ֣בו
ית־ש ֶמש ֶה ֱעלו עלות
שי ָֽב ֶ
דולִ֑ה ו ַאנ ָ֣
־ה ֶ ָ֣א ֶבן ַהג ָּ
כ ָֽלי־זָּ ָּהב וַ יָּ ׂשמו ֶאל ָּ
יהוָֽה׃
ַוַָֽֽיזבחו ז ָּבחים ַביֵ֥ ום ַההוא ַ ָֽל ָּ
16וַ חמ ָּ ֵ֥שה ַסר ָֽני־פלשתים ָּר ִ֑או וַ יָּ ֵ֥שבו ֶעקרון ַביֵ֥ ום ַה ָֽהוא׃

ס

יהוִ֑ה ל ַאשדוד
17וא ֶלה טח ָ֣רי ַהזָּ ָּהב א ֶשר השיבו פלשתים ָּא ָּשם ַ ָֽל ָּ
ֶא ָּחד ל ַע ָּזה ֶא ָּחד ל ַאשקלָ֣ ון ֶא ָּחד ל ַגֵ֥ת ֶא ָּחד ל ֶעק ֵ֥רון ֶא ָּ ָֽחד׃
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18ו ַעכב ָ֣רי ַהזָּ ָּהב מס ִ֞ ַפר ָּכל־ ָּערי פלשתים ַלח ָ֣מ ֶשת ַהס ָּרנים מ ָ֣עיר
יה ֵ֚את
דולה א ֶשר הניחו ָּע ֶל ָּ
מב ָּצר ו ַעד ָ֣כ ֶפר ַהפ ָּר ִ֑זי ו ַ ָ֣עד׀ ָּא ָ֣בל ַהג ָּ
ית־השמ ָֽשי׃
א ָ֣רון יהוָּ ה ַ ֵ֚עד ַהיָ֣ ום ַהזֶ ה בׂש ֵ֥דה יהוש ַע ָֽב ַ
ית־ש ֶמש כי ָּראו ַבא ָ֣רון יהוָּ ה וַ ַיְַֽך ָּב ָּעם שב ָ֣עים איש
שי ָֽב ֶ
19וַ ִַ֞יְך ב ַאנ ָ֣
דולה׃
הוה ָּב ָּעם ַמ ָּ ֵ֥כה ג ָּ ָֽ
חמ ֵ֥שים ֶא ֶלף ִ֑איש וַ יָֽת ַאבלָ֣ ו ָּה ָּעם ָֽכי־ה ָּכה י ָּ
הוה ָּה ֱאֹלהים ַה ָּקדוש
שי ָֽבית־ ֶש ֶמש ֵ֚מי יו ַ ָ֣כל ַלעמד לפני י ָּ
21וַ ָֽיאמרו ַאנ ָ֣
ַה ֶזִ֑ה ו ֶאל־מי יַ ע ֶלֵ֥ה מ ָּע ָֽלינו׃

ס

ַ21וַָֽֽישלחו ַמל ָּאכים ֶאל־יוש ֵ֥בי קריַ ת־י ָּערים לא ִ֑מר השבו פלשתים
יכם׃
ֶאת־א ָ֣רון יהוָּ ה רדו ַהעלֵ֥ ו אתו אל ֶ ָֽ
שי׀ קר ַיָ֣ת י ָּערים ַוַָֽֽיַ עלו ֶאת־א ָ֣רון יהוָּ ה וַ יָּ ָ֣באו אתו
1 7וַ יָּ באו ַאנ ָ֣
ת־אל ָּע ָּזר בנו קדשו לשמר ֶאת־א ֵ֥רון
ֶאל־ ֵ֥בית אבינָּ ָּדב ַבגב ָּ ִ֑עה ו ֶא ֶ
הוָֽה׃
י ָּ

פ

2וַ יהי מיִ֞ ום ֶש ֶבת ָּ ָֽה ָּארון בקר ַיָ֣ת י ָּערים וַ ירבו ַהיָּ מים וַ ָֽיהיו ֶעׂש ָ֣רים
הוָֽה׃
ל־בית יׂש ָּראל ַאח ֵ֥רי י ָּ
ָּש ָּ ִ֑נה וַ ינָּ הו ָּכ ֵ֥

ס

3וַ ָ֣יא ֶמר שמואל ֶאל־ ָּכל־ ָ֣בית יׂש ָּראל לאמר אם־ב ָּכל־ל ַבב ֶכם ַא ֶתם
ָּשבים ֶאל־יהוָּ ה ָּהסירו ֶאת־ ֱאֹלהי ַהנ ָּכר מתוכ ֶכם ו ָּה ַעש ָּת ִ֑רות ו ָּהכינו
ל ַבב ֶכם ֶאל־יהוָּ ה ועבדָ֣הו ל ַבדו ויַ ֵ֥צל ֶאת ֶכם מיַ ֵ֥ד פלש ָֽתים׃
4וַ יָּ סירו ב ָ֣ני יׂש ָּראל ֶאת־ ַהב ָּעלים ו ֶאת־ ָּה ַעש ָּת ִ֑רת וַ יַ ַעב ֵ֥דו ֶאת־יהָּוה
ל ַב ָֽדו׃
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5וַ ָ֣יא ֶמר שמואל קב ֵ֥צו ֶאת־ ָּכל־יׂש ָּראל ַהמצ ָּ ִ֑פ ָּתה ו ֶאת ַפ ֵ֥לל ַב ַעד ֶכם
הוָֽה׃
ֶאל־י ָּ
בו־מים ַוַָֽֽישפ ָ֣כו׀ לפנָ֣י יהוָּ ה וַ יָּ צומו ַביָ֣ ום
6וַ י ָּקב ָ֣צו ַהמצ ָּפ ָּתה וַ ָֽישא ַ
יהוִ֑ה וַ ישפט שמואל ֶאת־בנֵ֥י יׂש ָּראל
ַההוא וַ ָ֣יאמרו ָּשם ָּח ָּטאנו ַל ָּ
ַבמצ ָּ ָֽפה׃
7וַ ישמ ָ֣עו פלשתים ָֽכי־הת ַקבצו ב ָֽני־יׂש ָּראל ַהמצ ָּפ ָּתה וַ יַ עלֵ֥ ו
ַסר ָֽני־פלשתים ֶאל־יׂש ָּר ִ֑אל ַוַָֽֽישמעו בנָ֣י יׂש ָּראל וַ יַָֽֽראו מפ ֵ֥ני
פלש ָֽתים׃
8וַ יאמרו ב ָֽני־יׂש ָּראל ֶאל־שמואל ַאל־ ַתח ָ֣רש מ ֶמנו מזעק ֶאל־יהָּ ָ֣וה
ֱאֹל ִ֑הינו וישענו מיַ ֵ֥ד פלש ָֽתים׃
יהוִ֑ה וַ יז ַעק
עולה ָּכליל ַ ָֽל ָּ
9וַ י ַ ָ֣קח שמואל טלה ָּח ָּלב ֶא ָּחד וַ יַ עלה ָּ
הוָֽה׃
שמואל ֶאל־יהוָּ ה ב ַעָ֣ד יׂש ָּראל ַוַָֽֽיַ ענהו י ָּ
11וַ יהי שמואל ַמע ֶ ָ֣לה ָּהעו ָּלה ופלש ָ֣תים נגשו ַלמל ָּח ָּמה ביׂש ָּר ִ֑אל
הוה׀ בקול־גָּ דול ַביום ַההוא ַעל־פלשתים וַ יהמם וַ ינָּ גפו לפ ֵ֥ני
וַ יַ ר ָ֣עם י ָּ ָ֣
יׂש ָּר ָֽאל׃
11וַ יצאו ַאנשי יׂש ָּראל מן־ ַהמצ ָּפה ַוַָֽֽירדפו ֶאת־פלש ִ֑תים וַ יַ כום
ַעד־מ ַת ַחת ל ֵ֥בית ָּ ָֽכר׃
12וַ י ַקח שמואל ֶ ָ֣א ֶבן ַא ַחת וַ יָּ ֶׂשם ָֽבין־ ַהמצ ָּפה ו ָ֣בין ַהשן וַ יק ָּ ֵ֥רא
הוָֽה׃
אמר ַעד־הנָּ ה עזָּ ָּ ֵ֥רנו י ָּ
ֶאת־ש ָּמּה ֶ ָ֣א ֶבן ָּה ָּ ִ֑עזֶ ר וַ י ַ
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13וַ י ָּ ָֽכנעו ַהפלשתים ולא־יָּ ס ָ֣פו עוד ָּלבוא בג ָ֣בול יׂש ָּר ִ֑אל וַ תהי יַ ד־יהוָּ ה
מואל׃
ַבפלשתים כל י ֵ֥מי ש ָֽ
שר ָּ ָֽלקחו־פלשתים מאת יׂש ָּראל׀ ליׂש ָּראל
14וַ ָּת ָ֣שבנָּ ה ֶה ָּערים א ֶ ָ֣
בולן ה ֵ֥ציל יׂש ָּראל מיַ ָ֣ד פלש ִ֑תים וַ י ָ֣הי ָּשלום
מ ֶעק ָ֣רון ו ַעד־גַ ת ו ֶאת־ג ָּ
ֵ֥בין יׂש ָּראל ו ֵ֥בין ָּה ֱאמ ָֽרי׃
15וַ ישפט שמואל ֶאת־יׂש ָּראל כל י ֵ֥מי ַח ָּ ָֽייו׃
16ו ָּה ַלְך מדי ָּשנָּ ה ב ָּשנָּ ה ו ָּס ַבב ָֽבית־אל ו ַהגל ָּגל ו ַהמצ ָּ ִ֑פה ו ָּש ַפט
ֶאת־יׂש ָּראל ֵ֥את ָּכל־ ַהמקומות ָּה ָֽא ֶלה׃
17ותש ָּבתו ָּה ָּר ָּמ ָּתה ָֽכי־ ָּ ָ֣שם ביתו ו ָּשם ָּש ָּ ָ֣פט ֶאת־יׂש ָּר ִ֑אל וַ ָֽי ֶבן־ ָּ ֵ֥שם
יהוה׃
מזב ַח ַ ָֽל ָּ ָֽ

פ

ת־ב ָּניו שפטים ליׂש ָּר ָֽאל׃
מואל וַ ָּי ֶׂשם ֶא ָּ
1 8וַ יהי ַכא ֶ ֵ֥שר זָּ ָקן ש ִ֑
2וַ י ִ֞הי ֶשם־בנו ַהבכור יואל ו ֵ֥שם משנהו אב ָּ ִ֑יה שפטים בב ֵ֥אר ָּ ָֽש ַבע׃
3ו ָֽלא־ ָּהלכו ָּבנָּ יו בד ָּר ָּכו וַ יטו ַאח ָ֣רי ַה ָּ ִ֑ב ַצע וַ יקחו־ש ַחד וַ יַ טו מש ָּ ָֽפט׃

פ

4וַ ָֽית ַקבצו כל זקנָ֣י יׂש ָּר ִ֑אל וַ יָּ ֵ֥באו ֶאל־שמואל ָּה ָּר ָּ ָֽמ ָּתה׃
5וַ יאמ ָ֣רו א ָּליו הנה ַא ָּ ָ֣תה זָּ ַקנ ָּת ו ָּבנֶ יך ֵ֥לא ָּהלכו בד ָּר ֶ ִ֑כיך ַע ָּתה
ל־הגויָֽם׃
ה־לנו ֶמ ֶלְך ל ָּשפטנו כ ָּכ ַ
ימ ָּ ֵ֥
ָֽׂש ָּ
שר ָּאמרו תנָּ ה־ ָּ ֵ֥לנו ֶמ ֶלְך ל ָּשפ ִ֑טנו
6וַ יַֽ ַרע ַה ָּד ָּבר בעינָ֣י שמואל ַכא ֶ ָ֣
הוה׃
וַ ית ַפ ֵ֥לל שמואל ֶאל־י ָּ ָֽ

פ

7וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־שמואל ש ַמע ב ָ֣קול ָּה ָּעם ל ֵ֥כל א ֶשר־יאמרו א ֶ ִ֑ליך
יהם׃
ָ֣כי לא ָֽאתך ָּמ ָּאסו ָֽכי־א ֵ֥תי ָּמאסו ממֹלֵ֥ ְך על ֶ ָֽ
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־היָ֣ ום
8כ ָּ ָֽכל־ ַה ַמע ָׂ֣שים א ֶשר־ ָּעׂשו מיום ַהעֹלתי א ָּתם ממצ ַרים ו ַעד ַ
ם־לְך׃
ֹלהים אח ִ֑רים כן ֵ֥ה ָּמה עׂשים גַ ָּ ָֽ
ַהזֶ ה וַ ַי ַָ֣עזבני וַ יַ ַעבדו ֱא ָ֣
9ו ַע ָּתה ש ַ ָ֣מע בקו ָּ ִ֑לם ַאְך ָֽכי־ ָּהעד ָּתעיד ָּב ֶהם והגַ ד ָּ ָ֣ת ָּל ֶהם מש ַ ָ֣פט
יהם׃
ַה ֶמ ֶלְך א ֶ ֵ֥שר ימֹלְך על ֶ ָֽ

ס

11וַ ָ֣יא ֶמר שמואל את ָּכל־דב ָ֣רי יהָּ ִ֑וה ֶאל־ ָּה ָּעם ַהשא ֵ֥לים מאתו ֶ ָֽמ ֶלְך׃
ס

11וַ יא ֶמר זֶ ה ָֽיהיֶ ה מש ַ ָ֣פט ַה ֶמ ֶלְך א ֶ ֵ֥שר ימֹלְך עלי ֶ ִ֑כם ֶאת־בני ֶ ָ֣כם י ָּקח
ו ָּ ֵׂ֥שם לו ב ֶמר ַכב ָ֣תו וב ָּפ ָּר ָּשיו ו ָּרצו לפ ֵ֥ני ֶמר ַכב ָֽתו׃
12ו ָּל ָׂ֣שום לו ָּׂש ֵ֥רי א ָּלפים ו ָּׂש ָ֣רי חמ ִ֑שים ו ַלחרש חרישו ולק ָ֣צר קצירו
ו ַלע ֵׂ֥שות כ ָֽלי־מל ַחמתו וכ ֵ֥לי רכ ָֽבו׃
13ו ֶאת־בנותי ֶכם י ָּ ִ֑קח ל ַר ָּק ֵ֥חות ול ַט ָּבחות ולא ָֽפות׃
14ו ֶאת־ׂש ָֽדותי ֶכם ו ֶאת־ ַכרמי ֶכם וזיתי ֶכם ַהטובים י ָּ ִ֑קח ונָּ ַתן ַלע ָּב ָּ ָֽדיו׃
15וזַ רעי ֶ ֵ֥כם ו ַכרמי ֶכם יַ ע ִׂ֑שר ונָּ ַ ֵ֥תן ל ָּסרי ָּסיו ו ַלע ָּב ָּ ָֽדיו׃
16ו ֶאת־ ַעבדי ֶכם ָֽו ֶאת־שפחותי ֶכם ו ֶאת־ ַבחורי ֶכם ַהטובים
ו ֶאת־חמור ֶיכם י ָּ ִ֑קח ו ָּע ָּׂשה למ ַלאכ ָֽתו׃
17צאנ ֶכם יַ ע ִׂ֑שר ו ַא ֶתם ָֽתהיו־לֵ֥ ו ַלע ָּב ָֽדים׃
18וז ַעק ֶתם ַביָ֣ ום ַההוא מלפ ָ֣ני ַמלכ ֶכם א ֶ ֵ֥שר ב ַחר ֶתם ָּל ֶ ִ֑כם ו ָֽלא־יַ ע ֶנה
יהָּוה ֶאת ֶכם ַביֵ֥ ום ַה ָֽהוא׃
ם־מ ֶלְך יָֽה ֶיֵ֥ה
19וַ י ָּמאנָ֣ ו ָּה ָּעם לשמ ַע ב ָ֣קול שמו ִ֑אל וַ יאמ ָ֣רו לא ֵ֥כי א ֶ
ָּע ָֽלינו׃
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21ו ָּה ֵ֥יינו גַ ם־א ַנחנו כ ָּכל־ ַהגו ִ֑ים וש ָּפ ָּטנו ַמלכנו ויָּ ָּ ָ֣צא ל ָּפנינו ונל ַחם
ֶאת־מלחמ ָֽתנו׃
21וַ יש ַ ָ֣מע שמואל את ָּכל־דב ָ֣רי ָּה ָּ ִ֑עם ַוַָֽֽי ַדברם ב ָּאז ֵ֥ני יהָּ ָֽוה׃

פ

אמר
22וַ יא ֶמר יהָּוה ֶאל־שמואל ש ַ ָ֣מע בקו ָּלם והמ ַלכ ָּ ֵ֥ת ָּל ֶהם ֶ ִ֑מ ֶלְך וַ י ֶ
שי יׂש ָּראל לכו ֵ֥איש לע ָֽירו׃
ל־אנ ָ֣
שמואל ֶא ַ

פ

כורת
יאל ֶבן־צרור ֶבן־ב ַ
ַ1 9וַָֽֽיהי־ ָ֣איש מבן־יָּ מינ ושמו ָ֣קיש ֶבן־אב ִ֞
־איש ימינִ֑י גבור ָּ ָֽחיל׃
ֶבן־אפ ַיח ֶבן ָ֣
2ולו־ ָּהיָּ ה בן ושמו ָּשאול ָּב ָ֣חור וָּ טוב ו ֵ֥אין איש מב ֵ֥ני יׂש ָּראל ָ֣טוב
ל־ה ָּ ָֽעם׃
מ ֶ ִ֑מנו משכ ָ֣מו וָּ ַמע ָּלה גָּ ב ַה מ ָּכ ָּ
3וַ תא ַבדנָּ ה ָּהאתנות לָקיש א ָ֣בי ָּש ִ֑אול וַ יא ֶמר קיש ֶאל־ ָּש ָ֣אול בנו
ַקח־ ָּנא אתך ֶאת־ ַא ַ ָ֣חד ָֽמ ַהנ ָּערים ו ָ֣קום לְך ַבקש ֶאת־ ָּהאת ָֽנת׃
ץ־של ָּשה ו ָ֣לא ָּמ ָּצִ֑או וַ יַ ַעברו
ר־אפ ַרים וַ יַ ע ֵ֥בר ב ֶ ָֽא ֶר ָּ
4וַ יַ עבר ב ַה ֶ
ץ־שעלים וָּ ַאין וַ יַ ע ֵ֥בר ב ֶ ָֽא ֶרץ־ימיני ו ֵ֥לא ָּמ ָּ ָֽצאו׃
ב ֶ ָֽא ֶר ַ
ובה
5ה ָּמה ָּ ֵ֚באו ב ֶ ָ֣א ֶרץ צוף ו ָּש ֵ֥אול ָּא ַמר לנַ ע ֵ֥רו א ֶשר־עמו ל ָּכָ֣ה ונָּ ִ֑ש ָּ
ן־האתנות ו ָּ ֵ֥ד ַאג ָּ ָֽלנו׃
ֶפן־יֶ ח ַ ֵ֥דל ָּאבי מ ָּ
6וַ ָ֣יא ֶמר לו הנה־ ָּנא איש־ ֱאֹלהים ָּב ָ֣עיר ַהזאת ו ָּה ָ֣איש נכ ָּבד ֵ֥כל
ת־דרכנו
אולי יַ גָ֣יד ָּלנו ֶא ַ
א ֶשר־י ַדבר ָ֣בוא יָּ ִ֑בוא ַע ָּתה נָ֣ל ָּכה ָּשם ַ
יה׃
ר־ה ַלֵ֥כנו ָּע ֶ ָֽל ָּ
א ֶש ָּ
ומה־נָּ ָ֣ביא ָּלאיש כי ַה ֶל ֶחם ָּא ַזָ֣ל
7וַ יא ֶמר ָּשאול לנַ ערו וה ָ֣נה נלְך ַ
ֹלהים ָּמה א ָּ ָֽתנו׃
שורה אין־ל ָּהביא ל ָ֣איש ָּה ֱא ִ֑
מכלינו ות ָּ ֵ֥
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ש ֶקל
8וַ י ֶסף ַהנַ ַער ַלענָ֣ ות ֶאת־ ָּשאול וַ יא ֶמר הנה נמ ָּ ָ֣צא ביָּ די ֶר ַבע ֶ ָ֣
ת־דר ָֽכנו׃
ָּ ִ֑כ ֶסף ו ָּ ָֽנ ַתתי ל ָ֣איש ָּה ֱאֹלהים והגֵ֥יד ָּלנו ֶא ַ
9ל ָּפ ָ֣נים׀ ביׂש ָּראל ָֽכה־ ָּא ַמר ָּהאיש ב ֶלכתו לד ָ֣רוש ֱאֹלהים ל ֵ֥כו ונל ָּכה
־הר ֶ ִ֑אה כי ַלנָּ ביא ַהיום י ָּק ֵ֥רא ל ָּפנים ָּהר ֶ ָֽאה׃
ַעד ָּ
ל־העיר
11וַ יא ֶמר ָּשאול לנַ ערו ֵ֥טוב ד ָּברך ל ָּ ָ֣כה׀ נ ִ֑ל ָּכה וַ יָֽלכו ֶא ָּ
ֹלהים׃
ר־שם ֵ֥איש ָּה ֱא ָֽ
א ֶש ָּ
11ה ָּמה עלים ב ַמע ָ֣לה ָּהעיר וה ָּמה ָּמצ ָ֣או נ ָּערות יצאות לש ָ֣אב ָּ ִ֑מים
וַ יאמ ָ֣רו ָּל ֶהן היֵ֥ש ָּב ֶזה ָּהר ֶ ָֽאה׃
12וַ ַתע ֶנינָּ ה או ָּתם וַ תא ַ ֵ֥מרנָּ ה יש ה ָ֣נה ל ָּפ ֶ ִ֑ניך ַמ ָ֣הר׀ ַע ָּתה כי ַהיום ָּ ָ֣בא
ָּלעיר ָ֣כי ֶז ַבח ַהיום ָּל ָּעם ַב ָּב ָּ ָֽמה׃
13כבא ֶ ָ֣כם ָּה ָ֣עיר כָ֣ן תמצ ָ֣און אתו ב ֶט ֶרם יַ ע ֶלה ַה ָּב ָּמ ָּתה ֶל ֱאכל כי
אכל ָּה ָּעם ַעד־באו ָֽכי־הוא י ָּב ָ֣רְך ַהזֶ ַבח ַאחרי־כן יאכלָ֣ ו
ָֽלא־י ַ
ַהקר ִ֑אים ו ַע ָּ ָ֣תה עלו ָֽכי־א ֵ֥תו כ ַהיום תמצ ֵ֥און א ָֽתו׃
ַ14וַָֽֽיַ עלו ָּה ִ֑עיר ה ָּמה ָּבאים ב ָ֣תוְך ָּהעיר והנה שמואל י ָ֣צא לק ָּרא ָּתם
ַלעלות ַה ָּב ָּ ָֽמה׃

ס

ָֽ ַ15ויהוָּ ה גָּ ָּלה ֶאת־ ָ֣אזֶ ן שמו ִ֑אל יָ֣ ום ֶא ָּחד לפ ֵ֥ני ָֽבוא־ ָּשאול לא ָֽמר׃
ָּ 16כ ָ֣עת׀ ָּמ ָּחר ֶאש ַלח א ֶליך איש מ ֶ ָ֣א ֶרץ בניָּ מן ומ ַשחתו לנָּ גיד ַעל־ ַע ָ֣מי
ת־עמי כי ָּ ֵ֥ב ָּאה
־עמי מיַ ָ֣ד פלש ִ֑תים כי ָּראיתי ֶא ַ
יׂש ָּראל והו ֵ֥שי ַע ֶאת ַ
ַצע ָּקתו א ָּ ָֽלי׃
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שר ָּא ַ ָ֣מרתי
17ושמואל ָּר ָּ ָ֣אה ֶאת־ ָּש ִ֑אול וַ יהָּ ָ֣וה ָּענָּ הו הנה ָּהאיש א ֶ ָ֣
א ֶליך ֶזה יַ ע ֵ֥צר ב ַע ָֽמי׃
י־זה
ה־נָ֣א לי א ֶ
ָֽיד ָּ
אמר ַהג ָּ
18וַ י ַ ֵ֥גש ָּשאול ֶאת־שמואל ב ָ֣תוְך ַה ָּ ִ֑ש ַער וַ י ֶ
ֵ֥בית ָּהר ֶ ָֽאה׃
אמר ָּאנ ָ֣כי ָּהר ֶאה עלה ל ָּפנַ י ַה ָּב ָּמה
־שאול וַ י ֶ
19וַ יַ ַען שמואל ֶאת ָּ
וַ א ַכל ֶ ֵ֥תם עמי ַהיִ֑ ום וש ַלח ָ֣תיך ַבב ֶקר וכל א ֶ ֵ֥שר ָֽבל ָּבבך ַאגֵ֥יד ָּ ָֽלְך׃
ל־ת ֶׂשם ֶ ָֽאת־לבך ָּל ֶהם
21ו ָּלאתנִ֞ ות ָּהאב ָ֣דות לך ַהיום שֹלָ֣ ֶשת ַהיָּ מים ַא ָּ
ָ֣כי נמ ָּ ִ֑צאו ולמי ָּכל־ ֶחמ ַ ָ֣דת יׂש ָּראל הלָ֣ וא לך ולכל ֵ֥בית ָּא ָֽביך׃

ס

21וַ יַ ַען ָּשאול וַ יא ֶמר הלוא ֶבן־ימיני ָּאנכי מ ַק ַטני שב ָ֣טי יׂש ָּראל
יָּמן ו ָּל ָּמה ד ַבָ֣ר ָּת א ַלי
ומש ַפחתי ַהצע ָּרה מ ָּ ָֽכל־משפחות שב ָ֣טי בנ ִ֑
ַכ ָּד ָּבר ַה ֶזָֽה׃

ס

22וַ י ַקח שמואל ֶאת־ ָּש ָ֣אול ו ֶ ָֽאת־נַ ערו וַ יביאם לש ָּ ִ֑כ ָּתה וַ יתן ָּל ֶהם ָּמקום
ב ָ֣ראש ַהקרואים וה ָּמה כשֹל ֵ֥שים ָֽאיש׃
23וַ יא ֶמר שמואל ַל ַט ָּבח תנָּ ה ֶאת־ ַה ָּמנָּ ה א ֶ ֵ֥שר נָּ ַתתי ָּ ִ֑לְך א ֶשר ָּא ַ ָ֣מרתי
א ֶליך ֵׂ֥שים א ָּתּה ע ָּ ָֽמְך׃
אמר הנה
יה וַ יָּ ֶָׂ֣שם׀ לפנָ֣י ָּשאול וַ י ֶ
ת־השוק ו ֶה ָּע ֶל ָּ
24וַ ָּיַָֽ֣ ֶרם ַה ַט ָּבח ֶא ַ
ַהנש ָּאר ׂשים־ל ָּפ ֶנָ֣יך ֱאכל כי ַלמועד ָּ ָֽשמור־לךֵ֥ לאמר ָּה ָּעָ֣ם׀ ָּק ָּ ִ֑ראתי
אכל ָּשאול עם־שמואל ַביֵ֥ ום ַה ָֽהוא׃
וַ י ַ
ל־ה ָּגָֽג׃
ם־שאול ַע ַ
25וַ יר ֵ֥דו מ ַה ָּב ָּמה ָּה ִ֑עיר וַ י ַד ֵ֥בר ע ָּ
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ל־שאול ַה ָּ ָ֣גַֽגָּ לאמר
26וַ יַ שכמו וַ י ִ֞הי ַכעלות ַה ַש ַחר וַ יק ָּרא שמואל ֶא ָּ
וצה׃
ומה וַ א ַשל ֶ ִ֑חךָּ וַ ָּיָ֣ ַָּֽקם ָּשאול וַ יצאו שנ ֶיהם ֵ֥הוא ושמואל ַה ָֽח ָּ
ק ָּ
27ה ָּמה יָֽ ורדים בק ָ֣צה ָּהעיר ושמו ִ֞אל ָּא ַ ָ֣מר ֶאל־ ָּשאול ֱא ֵ֥מר ַל ַנ ַער
ֹלהים׃
ויַ ע ֵ֥בר ל ָּפנינו ַוַָֽֽיַ ע ִ֑בר ו ַא ָּתה ע ָ֣מד ַכיום ו ַאשמיעך ֶאת־ד ַ ֵ֥בר ֱא ָֽ

פ

1 10וַ י ַקח שמואל ֶאת־ ַ ֵ֥פְך ַה ֶש ֶמן וַ י ֵ֥צק ַעל־ראשו וַ י ָּשָ ִ֑קהו וַ יא ֶמר
הלוא ָֽכי־מ ָּשחך יהָּוה ַעל־נַ ח ָּלתו לנָּ ָֽגיד׃
2ב ֶלכתך ַהיום מע ָּמדי ו ָּמ ָּצא ָּת שני אנָּ שים עם־קב ַ ֵ֥רת ָּרחל בג ֵ֥בול
שר ָּה ַלָ֣כ ָּת ל ַבקש
בניָּ מן ב ֶצל ַ ִ֑צח ו ָּאמ ָ֣רו א ֶליך נמצאו ָּהאתנות א ֶ ָ֣
והנה נָּ ַטש ָּאביך ֶאת־דב ָ֣רי ָּהאתנות ו ָּד ַאג ָּל ֶכם לאמר ָּ ֵ֥מה ֶא ֱע ֶׂשה
לבנָֽי׃
ֹלשה
3ו ָּח ַלפ ָּת מ ָּשם וָּ ָּהל ָּאה ו ָּבא ָּת ַעד־אלָ֣ ון ָּתבור ומ ָּצאוך ָּשם ש ָּ ָ֣
ֹלשה ג ָּדיים ו ֶא ָּחד
ׂשא׀ ש ָּ ָ֣
ית־אל ֶא ִָּ֞חד נ ָ֣
ִ֑
ל־ה ֱאֹלהים ָֽב
אנָּ שים ע ֵ֥לים ֶא ָּ
ל־יַֽין׃
נׂשא שֹל ֶשת ככ ָ֣רות ֶל ֶחם ו ֶא ָּ ֵ֥חד נׂשא נ ֶָֽב ָּ ָֽ
־ל ֶחם ו ָּל ַקח ָּת מיָּ ָּ ָֽדם׃
4ו ָּשאלֵ֥ ו לך ל ָּשלִ֑ ום ונָּ תנו לך שתי ֶ
ר־שם נצבָ֣י פלש ִ֑תים ויהי כבאך
ָ֣ ַ 5א ַחר כן ָּתבוא גב ַעָ֣ת ָּה ֱאֹלהים א ֶש ָּ
יהם נ ֶבל ותף
ופגַ ע ִָּ֞ת ֶח ֶבל נביאים יר ָ֣דים ָֽמ ַה ָּב ָּמה ולפנ ִֶ֞
ָּשם ָּהעיר ָּ
ו ָּח ָ֣ליל וכנור וה ָּמה ָֽמתנַ ב ָֽאים׃
6ו ָּצל ָּחה ָּע ֶליך ָ֣רו ַח יהוָּ ה והתנַ בי ָּת ע ָּ ִ֑מם ונֶ ה ַפכ ָּת ל ֵ֥איש ַא ָֽחר׃
שר תמ ָּצָ֣א יָּ ֶדך ֵ֥כי
7ו ָּהיָּ ה ֵ֥כי ָּתבאינָּ ה ָּהא ֵ֥תות ָּהא ֶלה ָּלְִ֑ך עׂשה לך א ֶ ָ֣
ָּה ֱאֹלהים ע ָּ ָֽמְך׃
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8ויָּ ַרד ָּ ָ֣ת ל ָּפנַ י ַהגלגָּ ל והנה ָּ ָֽאנכי י ָ֣רד א ֶליך ל ַהעלָ֣ ות עלות לזב ַח זב ָ֣חי
הודע ָ֣תי לך את א ֶ ֵ֥שר
ד־בואי א ֶליך ו ַ
ָ֣
ש ָּל ִ֑מים שב ַעת יָּמים תוחל ַע
ַתע ֶ ָֽׂשה׃
9ו ָּהיָּ ה כ ַהפנתו שכמו ָּל ֶל ֶכת מ ָ֣עם שמואל וַ יַ ה ָּפְך־לֵ֥ ו ֱאֹלהים לָ֣ב ַא ִ֑חר
ל־הא ֵ֥תות ָּהא ֶלה ַביֵ֥ ום ַה ָֽהוא׃
וַ יָּבאו ָּכ ָּ

ס

אתו וַ תצ ַלח ָּע ָּליו ָ֣ר ַוח
11וַ יָּ באו ָּשם ַהגב ָּע ָּתה והנֵ֥ה ֶ ָֽח ֶבל־נבאים לק ָּר ִ֑
תוכם׃
ֱאֹלהים וַ יתנַ בא ב ָּ ָֽ
אמר
11וַ יהי ָּכל־יָֽ ודעו מאת ָ֣מול שלשום וַ יראו וה ֵ֥נה עם־נבאים נ ָּ ִ֑בא וַ י ֶ
יאים׃
ָּה ָּעם ָ֣איש ֶאל־רעהו ַמה־זֶ ה ָּה ָּיָ֣ה ל ֶבן־קיש ה ַגֵ֥ם ָּשאול ַבנב ָֽ
יהם ַעל־כן ָּהי ָּ ָ֣תה ל ָּמ ָּשל ה ַגֵ֥ם ָּשאול
ומי אב ֶ ִ֑
אמר ָ֣
12וַ יַ ַען ֵ֥איש מ ָּשם וַ י ֶ
ַבנב ָֽאים׃
13וַ י ַכל ָֽמהתנַ בות וַ יָּבא ַה ָּב ָּ ָֽמה׃
14וַ יא ֶמר דוד ָּש ֵ֥אול א ָּליו ו ֶ ָֽאל־נַ ערו ָּ ָ֣אן ה ַלכ ֶ ִ֑תם וַ יא ֶמר ל ַבקש
מואל׃
י־אין וַ נָּ בוא ֶאל־ש ָֽ
ת־האתנות וַ נר ֶ ָ֣אה כ ַ
ֶא ָּ ָ֣
מואל׃
ה־א ַ ֵ֥מר ָּל ֶכם ש ָֽ
ה־נָ֣א לי ָּ ָֽמ ָּ
15וַ יא ֶמר ָ֣דוד ָּש ִ֑אול ַה ָֽג ָּיד ָּ
16וַ יא ֶמר ָּשאול ֶאל־דודו ַהגד הגיד ָּלנו ֵ֥כי נמצאו ָּהאתנִ֑ ות ו ֶאת־ד ַבר
מואל׃
ַהמלו ָּכה ָֽלא־ה ָ֣גיד לו א ֶשר ָּא ַ ֵ֥מר ש ָֽ

פ

17וַ יַ צעק שמואל ֶאת־ ָּה ָּעם ֶאל־יהָּוה ַהמצ ָּ ָֽפה׃
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18וַ ָ֣יא ֶמר׀ ֶאל־ב ָ֣ני יׂש ָּראל

פ

ָֽכה־ ָּא ַמר יהוָּ ה ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל ָּאנכי

ֶה ֱע ֵ֥ליתי ֶאת־יׂש ָּראל ממצ ָּ ִ֑רים וָּ ַאציל ֶאת ֶכם מיַ ָ֣ד מצ ַרים ומיַ ד
ל־ה ַממ ָּלכות ַהלחצים ֶאת ֶ ָֽכם׃
ָּכ ַ
19ו ַא ֶתם ַהיום מ ַאס ֶ ָ֣תם ֶאת־ ֱאֹלהי ֶכם א ֶשר־ ָ֣הוא מו ָ֣שי ַע ָּל ֶכם
י־מ ֶלְך ָּת ָׂ֣שים ָּעלִ֑ינו ו ַע ָּתה
מ ָּכל־ ָּרעותי ֶ ָ֣כם ו ָּצ ָֽרתי ֶכם וַ ָ֣תאמרו לו כ ֶ
יכם׃
ָֽהתיַ צבו לפנָ֣י יהוָּ ה לשבט ֶיכם ול ַאלפ ֶ ָֽ
יָּמן׃
21וַ יַ ק ָ֣רב שמואל את ָּכל־שב ָ֣טי יׂש ָּר ִ֑אל וַ י ָּלכד ֵ֥ש ֶבט בנ ָֽ
21וַ יַ ק ִ֞רב ֶאת־ש ֶבט בניָּ מן למשפח ָּתו וַ ת ָּלכד מש ַפ ַָ֣חת ַה ַמט ִ֑רי וַ י ָּלכד
ָּש ָ֣אול ֶבן־קיש וַ י ַבקשהו ו ֵ֥לא נמ ָּ ָֽצא׃
22וַ ישאלו־עוד ַ ָֽביהוָּ ה ה ָּ ֵ֥בא עוד הֹלָ֣ ם ִ֑איש

ס

ה־הוא
אמר יהוָּ ה הנ ֵ֥
וַ ָ֣י ֶ

ל־הכ ָֽלים׃
נֶ ח ָּבא ֶא ַ
23וַ יָּ רצו וַ י ָּק ָ֣חהו מ ָּשם וַ יתיַ צב ב ָ֣תוְך ָּה ָּ ִ֑עם וַ יג ַבּה מ ָּכל־ ָּה ָּעם משכמו
וָּ ָּ ָֽמע ָּלה׃
שר ָּ ָֽב ַחר־ ָ֣בו יהוָּ ה כי ֵ֥אין
24וַ יא ֶמר שמואל ֶאל־ ָּכל־ ָּה ָּעם ַהראי ֶתם א ֶ ָ֣
ל־ה ָּעם וַ יאמרו י ֵ֥חי ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
ָּכמהו ב ָּכל־ ָּה ָּ ִ֑עם וַ יָּ רעו ָּכ ָּ

פ

25וַ י ַדבר שמואל ֶאל־ ָּה ָּעם ֵ֚את מש ַ ָ֣פט ַהמל ָּכה וַ יכ ָ֣תב ַבס ֶפר וַ יַ ַנח
יתו׃
ל־ה ָּעם ֵ֥איש לב ָֽ
ת־כ ָּ
הוִ֑ה וַ י ַש ַלח שמואל ֶא ָּ
לפנָ֣י י ָּ
26וגַ ם־ ָּשאול ָּה ַ ֵ֥לְך לביתו גב ָּ ִ֑ע ָּתה וַ יל ָ֣כו עמו ַה ַחיל א ֶשר־נָּ ַגֵ֥ע ֱאֹלהים
בל ָּ ָֽבם׃
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27ובני בליַ ָ֣ ַעל ָּאמרו ַמה־ישענו זֶ ה וַ יבזהו ו ָֽלא־ה ֵ֥ביאו לו מנ ָּ ִ֑חה וַ יהי
כ ַמח ָֽריש׃

פ

ל־אנשי יָּביש
1 11וַ יַ ַעל נָּ ָּחש ָּ ָֽה ַעמוני וַ י ַחן ַעל־יָּבָ֣ש גל ָּ ִ֑עד וַ יאמרו ָּכ ַ
ת־לנו ברית ונַ ַעב ֶ ָֽדךָּ ׃
ֶאל־נָּ ָּחש כ ָּר ָּ ֵ֥
2וַ ָ֣יא ֶמר אלי ֶהם נָּ ָּחש ָּה ַעמוני בזאת ֶאכ ָ֣רת ָּל ֶכם בנ ֵ֥קור ָּל ֶכם ָּכל־עָ֣ין
ל־כל־יׂש ָּר ָֽאל׃
יה ֶחר ָּפה ַע ָּ
יָּ ִ֑מין ו ַׂשמ ֵ֥ת ָּ
3וַ יאמרו א ָּליו זק ָ֣ני יָּ ביש ֶה ֶרף ָּלנו שב ַ ָ֣עת יָּ מים ונשל ָּחה ַמל ָּאכים
ם־אין מוש ַיע א ָּתנו ויָּ ָּ ֵ֥צאנו א ֶ ָֽליך׃
בכל ג ָ֣בול יׂש ָּר ִ֑אל וא ֵ֥
4וַ יָּ באו ַה ַמל ָּאכים גב ַ ָ֣עת ָּשאול וַ י ַדב ֵ֥רו ַהד ָּברים ב ָּאזנָ֣י ָּה ָּ ִ֑עם וַ יׂשאו
־קולם וַ יב ָֽכו׃
ל־ה ָּעם ֶאת ָּ
ָּכ ָּ
ה־ל ָּעם ָ֣כי
אמר ָּשאול ַמ ָּ
ן־ה ָּש ֶדה וַ ָ֣י ֶ
5וה ָ֣נה ָּשאול ָּ ָ֣בא ַאחרי ַה ָּב ָּקר מ ַ
יָּביש׃
יב ִ֑כו וַ י ַספרו־לו ֶאת־דברי ַאנ ֵ֥שי ָֽ
ת־הד ָּב ָ֣רים ָּה ִ֑א ֶלה וַ י ֵַ֥חר
ל־שאול ב ָּשמעו ֶא ַ
6וַ תצ ַלח ָֽרו ַח־ ֱאֹלהים ַע ָּ
ַאפו מ ָֽאד׃
7וַ י ַקח ֶצ ֶמד ָּב ָּקר ַוַָֽֽינַ תחהו וַ י ַש ִ֞ ַלח ב ָּכל־ג ָ֣בול יׂש ָּראל ב ַיָ֣ד ַה ַמל ָּא ָ֣כים׀
לאמר א ֶשר אינֶ נו יצא ַאחרי ָּשאול ו ַא ַ ָ֣חר שמואל ֵ֥כה י ָּע ֶׂשה לב ָּק ִ֑רו
־ה ָּעם וַ יצאו כ ֵ֥איש ֶא ָּ ָֽחד׃
וַ יפל ַ ָֽפ ַחד־יהוָּ ה ַעל ָּ
הודה
ַ8וַָֽֽיפקדם ב ָּ ִ֑בזֶ ק וַ יהיו ב ָֽני־יׂש ָּראל שֹלָ֣ ש מ ָ֣אות ֶא ֶלף ו ֵ֥איש י ָּ
ֹלשים ָּ ָֽא ֶלף׃
ש ֵ֥
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9וַ יאמ ִ֞רו ַל ַמל ָּא ָ֣כים ַה ָּבאים כה ָֽתאמרון לאיש יָּבָ֣יש גל ָּעד ָּמ ָּחר
שועה ב ָ֣חם ַה ָּ ִ֑ש ֶמש וַ ָ֣יָּבאו ַה ַמל ָּאכים וַ יַ גידו ל ַאנ ֵ֥שי
ָֽה־ל ֶ ֵ֥כם ת ָּ
תה ֶי ָּ
יָּביש וַ יׂש ָּ ָֽמחו׃
־הטוב
שי יָּ ביש ָּמ ָּחר נ ָ֣צא אלי ֶ ִ֑כם וַ עׂשי ֶ ָ֣תם ָּלנו כ ָּכל ַ
ָֽ ַ11ויאמרו ַאנ ָ֣
יכם׃
בעינ ֶ ָֽ

ס

11וַ י ָ֣הי ָֽמ ָּמ ֳח ָּרת וַ יָּ ֶׂשם ָּש ָ֣אול ֶאת־ ָּה ָּעם שֹל ָּ ָ֣שה ָּראשים וַ יָּ באו
ד־חם ַהיִ֑ ום וַ יהי
ת־עמון ַע ָ֣
תוְך־ה ַמחנֶ ה ב ַאש ָ֣מ ֶרת ַהב ֶקר וַ יַ ֵ֥כו ֶא ַ
ַ ָֽ
ב
ַהנש ָּארים וַ יָּ פצו ו ֵ֥לא נשארו ָּ־בם ש ַנֵַֽ֥ים ָּי ַָֽחד׃
12וַ יא ֶמר ָּה ָּעם ֶאל־שמואל ָ֣מי ָּהאמר ָּשאול ימֹלָ֣ ְך ָּעלִ֑ינו תנֵ֥ ו ָּהאנָּ שים
יתם׃
ונמ ָֽ
שועה
הוֵ֥ה ת ָּ
א־יומת איש ַביָ֣ ום ַה ֶזִ֑ה ֵ֥כי ַהיום ָּע ָּ ָֽׂשה־י ָּ
ַ ֵ֥
13וַ ָ֣יא ֶמר ָּשאול ָֽל
ביׂש ָּר ָֽאל׃

ס

14וַ יא ֶמר שמואל ֶאל־ ָּה ָּעם לכו ונל ָּ ָ֣כה ַהגל ָּ ִ֑גל ונ ַח ֵ֥דש ָּשם ַהמלו ָּ ָֽכה׃
ת־שאול לפני יהוָּ ה ַבגלגָּ ל
15וַ ילכו ָּכל־ ָּה ָּעם ַהגלגָּ ל וַ יַ מלכו ָּשם ֶא ָּ
ל־אנ ֵ֥שי
הוִ֑ה וַ יׂש ַמח ָּ ֵ֥שם ָּשאול ו ָּכ ַ
־שם ז ָּב ֵ֥חים ש ָּלמים לפנָ֣י י ָּ
וַ יזבחו ָּ
יׂש ָּראל ַעד־מ ָֽאד׃

פ

1 12וַ יא ֶמר שמואל ֶאל־ ָּכל־יׂש ָּראל הנה ָּש ַ ָ֣מעתי ב ָֽקל ֶכם ל ֵ֥כל
א ֶשר־א ַמר ֶתם ִ֑לי וָּ ַאמ ֵ֥ליְך עלי ֶכם ֶ ָֽמ ֶלְך׃
2ו ַע ִָּ֞תה ה ֵ֥נה ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך׀ מת ַה ָ֣לְך לפני ֶכם וַ אני זָּ ָ ַ ָ֣קנתי וָּ ַׂשבתי ו ָּב ַני ה ָּ ָ֣נם
־היֵ֥ ום ַה ֶזָֽה׃
את ֶ ִ֑כם וַ אני הת ַה ַ ָ֣לכתי לפני ֶכם מנע ַרי ַעד ַ
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3הנ ָ֣ני ענָ֣ ו בי נֶ גֶ ד יהוָּ ה ו ֶ ָ֣נַֽגֶ ד משיחו ֶאת־שור׀ מי ָּל ַקחתי וַ חמור ָ֣מי
־מי ַרצותי ומיַ ד־מי ָּל ַ ָָ֣קחתי כ ֶפר ו ַאע ֵ֥לים
ָּל ַקחתי ו ֶאת־מי ָּע ַשקתי ֶאת ָ֣
ע ַיני ִ֑בו ו ָּאשיב ָּל ֶ ָֽכם׃
4וַ ָ֣יאמרו ֵ֥לא ע ַשק ָּתנו ו ָ֣לא ַרצו ָּ ִ֑תנו ו ָֽלא־ ָּלָ ַ ֵ֥קח ָּת מיַ ד־איש מ ָֽאו ָּמה׃
5וַ יא ֶמר אלי ֶהם עד יהָּ ָ֣וה ָּב ֶכם ועד משיחו ַהיָ֣ ום ַהזֶ ה ָ֣כי לא מ ָּצא ֶתם
ביָּ די מ ִ֑או ָּמה וַ יא ֶמר ָֽעד׃

פ

ת־אהרן
שה ו ֶ ָֽא ַ
6וַ ֵ֥יא ֶמר שמואל ֶאל־ ָּה ָּ ִ֑עם יהוָּ ה א ֶשר ָּע ָּׂשה ֶאת־מ ֶ ָ֣
וַ א ֶשר ֶה ֱע ָּלה ֶאת־אבת ֶיכם מ ֶ ֵ֥א ֶרץ מצ ָּ ָֽרים׃
7ו ַע ָּתה ָֽהתיַ צבו וא ָּשפ ָּ ֵ֥טה את ֶכם לפ ָ֣ני יהָּ ִ֑וה ֵ֚את ָּכל־צד ָ֣קות יהוָּ ה
א ֶשר־ ָּע ָּ ֵׂ֥שה את ֶכם ו ֶאת־אבותי ֶ ָֽכם׃
יכם ֶאל־יהוָּ ה וַ יש ַלח יהוָּ ה
ָֽ ַ 8כא ֶשר־ ָּ ֵ֥בא יַ עקב מצ ָּ ִ֑רים וַ יזעקו א ָֽבות ֶ
יכם ממצ ַרים וַ ישבום ַב ָּמ ֵ֥קום
ת־אהרן וַ יוציאו ֶאת־א ָֽבת ֶ
שה ו ֶ ָֽא ַ
ֶאת־מ ֶ ָ֣
ַה ֶזָֽה׃
ַ9וַָֽֽישכחו ֶאת־יהָּ ָ֣וה ֱאֹלהי ֶ ִ֑הם וַ ימ ָ֣כר א ָּתם ב ַיָ֣ד ָֽסיס ָּרא ַׂשר־צ ָּבא ָּחצור
וביַ ד־פלשתים וביַ ד ֶ ָ֣מ ֶלְך מו ָּאב וַ ָֽי ָּלחמו ָּ ָֽבם׃
11וַ יזעקו ֶאל־יהוָּ ה וַ יאמ ָ֣ר ָּח ָּטאנו כי ָּעזַ בנו ֶאת־יהוָּ ה וַ נַ ע ֵ֥בד
ת־ה ַעש ָּת ִ֑רות ו ַע ָּתה ַהצילנו מיַ ֵ֥ד איבינו ונַ ַעב ֶ ָֽדךָּ ׃
ת־הב ָּעלים ו ֶא ָּ
ֶא ַ
מואל וַ יַ צל
11וַ יש ַלח יהוָּ ה ֶאת־יר ַ ָ֣ב ַעל ו ֶאת־ב ָּדן ו ֶאת־יפ ָּתח ו ֶאת־ש ִ֑
יכם מ ָּסביב וַ תשבו ֶ ָֽב ַטח׃
ֶאת ֶכם מיַ ד ָֽאיב ֶ
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י־מ ֶלְך
12וַ תראו ָֽכי־נָּ ִָּ֞חש ֶ ָ֣מ ֶלְך ב ָֽני־ ַעמון ָּ ָ֣בא עלי ֶכם וַ ָ֣תאמרו לי לא כ ֶ
יהוֵ֥ה ֱאֹלה ֶיכם ַמלכ ֶ ָֽכם׃
ימֹלָ֣ ְך ָּעלִ֑ינו וַ ָּ
הוה
שר ש ֶאל ֶ ִ֑תם והנה נָּ ַתן י ָּ
13ו ַע ָּתה ה ֵ֥נה ַה ֶמ ֶלְך א ֶ ֵ֥שר ב ַחר ֶתם א ֶ ָ֣
על ֶיכם ֶ ָֽמ ֶלְך׃
14אם־ ָֽתיר ָ֣או ֶאת־יהוָּ ה וַ ע ַבד ֶתם אתו וש ַמע ֶ ָ֣תם בקלו ו ֵ֥לא ַתמרו
שר ָּמ ַ ָ֣לְך עלי ֶכם ַא ַחר
ֶאת־ ָ֣פי יהָּ ִ֑וה והי ֶ ָ֣תם גַ ם־ ַא ֶתם וגַ ם־ ַה ֶמ ֶלְך א ֶ ָ֣
יכם׃
הוֵ֥ה ֱאֹלה ֶ ָֽ
י ָּ
15ואם־לא תשמעו ב ָ֣קול יהוָּ ה ומרי ֶתם ֶאת־ ָ֣פי יהָּ ִ֑וה ו ָּהי ָּתה יַ ד־יהָּוה
ָּב ֶכם ו ַבאבתי ֶ ָֽכם׃
שר יהוָּ ה ע ֶׂשה
16גַ ם־ ַע ָּתה התיַ צ ָ֣בו וראו ֶאת־ ַה ָּד ָּ ֵ֥בר ַהגָּ דול ַה ֶ ִ֑זה א ֶ ָ֣
לעיני ֶ ָֽכם׃
17הלוא קציר־חטים ַהיום ֶאק ָּרא ֶאל־יהוָּ ה וי ֵ֥תן קלות ו ָּמ ָּ ִ֑טר וד ָ֣עו
י־ר ַעת ֶכם ַר ָּבה א ֶשר עׂשי ֶתם בעינָ֣י יהוָּ ה לש ֵ֥אול ָּל ֶכם ֶ ָֽמ ֶלְך׃
וראו ָֽכ ָּ
ס

18וַ יק ָּרא שמואל ֶאל־יהוָּ ה וַ יתן יהָּוה קֹלֵ֥ ת ו ָּמ ָּטר ַביָ֣ ום ַה ִ֑הוא וַ יי ָּרא
מואל׃
הוה ו ֶאת־ש ָֽ
ל־ה ָּ ֵ֥עם מאד ֶאת־י ָּ
ָּכ ָּ
19וַ יאמרו ָּכל־ ָּה ָּעם ֶאל־שמואל הת ַפלל ב ַעד־ע ָּב ֶדיך ֶאל־יהָּ ֵ֥וה ֱאֹל ֶהיך
ל־חטאתינו ָּר ָּעה לש ֵ֥אל ָּלנו ֶ ָֽמ ֶלְך׃
ל־כ ַ
ו ַאל־נָּ ִ֑מות ָֽכי־יָּ ַספנו ַע ָּ

ס

21וַ יא ֶמר שמואל ֶאל־ ָּה ָּעם ַאל־תי ָּראו ַא ֶ ָ֣תם עׂשי ֶתם ֵ֥את ָּכל־ ָּה ָּר ָּעה
הוה ב ָּכל־ל ַבב ֶ ָֽכם׃
ל־תסורו מ ַאח ָ֣רי יהוָּ ה וַ ע ַבד ֶ ֵ֥תם ֶאת־י ָּ
ַה ִ֑זאת ַאְך ַא ָּ
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י־תהו
21ולא ָּת ִ֑סורו ָ֣כי׀ ַאח ָ֣רי ַהתהו א ֶשר ָֽלא־יועילו ו ֵ֥לא יַ צילו כ ֵ֥
ָֽה ָּמה׃
22כי ָֽלא־יטש יהוָּ ה ֶאת־ ַעמו ַבעבור ש ָ֣מו ַהגָּ ִ֑דול ֵ֚כי הו ָ֣איל יהוָּ ה
ַלע ֵׂ֥שות ֶאת ֶכם לו ל ָּ ָֽעם׃
יתי
ָ֣ ַ 23גם ָּאנכי ָּחלי ָּלה לי מח ָ֣טא ַ ָֽליהוָּ ה מחדל להת ַפ ָ֣לל ַב ַעד ֶ ִ֑כם והור ָ֣
טובה ו ַהי ָּש ָּ ָֽרה׃
ֶאת ֶכם ב ֶ ֵ֥ד ֶרְך ַה ָּ
ָ֣ ַ 24אְך׀ י ָ֣ראו ֶאת־יהוָּ ה וַ ע ַבד ֶ ֵ֥תם אתו ֶב ֱא ֶמת ב ָּכל־ל ַבב ֶכִ֑ם ָ֣כי ראו ֵ֥את
א ֶשר־הגדל ע ָּמ ֶ ָֽכם׃
25ואם־ ָּהר ַע ָּת ִ֑רעו גַ ם־ ַא ֶ ֵ֥תם ַ ָֽגם־ ַמלכ ֶכם ת ָּס ָֽפו׃

פ

ן־ש ָּנה ָּש ָ֣אול ב ָּמל ִ֑כו וש ָ֣תי ָּשנים ָּמ ַלְך ַעל־יׂש ָּר ָֽאל׃
ֶ 1 13ב ָּ
2וַ יב ַחר־לו ָּשאול שֹלָ֣ ֶשת א ָּלפים מיׂש ָּראל וַ יהיו עם־ ָּשאול ַאל ַפים
יָּמין ו ֶי ֶָ֣תר ָּה ָּעם
במכ ָּמׂש וב ַ ָ֣הר ָֽבית־אל ו ֶא ֶלף ָּהיו עם־יָ֣ ונָּ ָּתן בגב ַעת בנ ִ֑
ש ַלח ֵ֥איש לא ָּה ָּ ָֽליו׃
שר בגֶ ַבע ַוַָֽֽישמעו פלש ִ֑תים ו ָּשאול
3וַ ַיְַָֽ֣ך יונָּ ָּתן ָ֣את נציב פלשתים א ֶ ָ֣
ל־ה ָּא ֶרץ לאמר ישמעו ָּהעב ָֽרים׃
שופר ב ָּכ ָּ
ָּת ַקע ַב ָּ
4ו ָּכל־יׂש ָּר ִ֞אל ָּשמ ָ֣עו לאמר ה ָּכה ָּשאול ֶאת־נ ָ֣ציב פלשתים וגַ ם־נב ַאש
יׂש ָּראל ַבפלש ִ֑תים וַ י ָּצע ֵ֥קו ָּה ָּעם ַאח ֵ֥רי ָּשאול ַהגל ָּגָֽל׃
5ופלש ִ֞תים נֶ ֶאס ָ֣פו׀ לה ָּל ָ֣חם עם־יׂש ָּראל שֹלשים ֶא ֶלף ֶר ֶכב וש ֶשת
ת־ה ָּים ָּל ִ֑רב ַוַָֽֽיַ עלו וַ יַ חנָ֣ ו
א ָּלפים ָּפ ָּרשים ו ָּעם ַכחול א ֶ ֵ֥שר ַעל־ׂש ַ ָֽפ ַ
במכ ָּמׂש קד ַמת ֵ֥בית ָּ ָֽאוֶ ן׃
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6ואיש יׂש ָּראל ָּראו ָ֣כי ַצר־לו ֵ֥כי נ ַגׂש ָּה ָּ ִ֑עם וַ יָֽת ַחב ָ֣או ָּה ָּעם ַבמ ָּערות
ובב ָֽרות׃
ובצרחים ַ
ובס ָּלעים ַ
ובחוָּ חים ַ
ַ ָֽ
7ועברים ָּ ָֽעברו ֶאת־ ַהיַ רדן ֶ ֵ֥א ֶרץ ָּגד וגל ָּ ִ֑עד ו ָּשאול עו ֶ ָ֣דנו ַבגלגָּ ל
ו ָּכל־ ָּה ָּעם ָּחר ֵ֥דו ַאח ָּ ָֽריו׃
א־בא שמואל ַהגל ָּגִ֑ל
שר שמואל ול ָּ ֵ֥
8וַ ָ֣יי ֶחל׀ שב ַעָ֣ת יָּמים ַלמועד א ֶ ָ֣
וַ ָּי ֵֶ֥פץ ָּה ָּעם מ ָּע ָּ ָֽליו׃
9וַ ָ֣יא ֶמר ָּשאול ַה ָ֣גשו א ַלי ָּהע ָּלה ו ַהש ָּל ִ֑מים וַ ַי ַעל ָּהע ָּ ָֽלה׃
11וַ יהי כ ַכלתו ל ַהעלָ֣ ות ָּהע ָּלה וה ֵ֥נה שמואל ָּ ִ֑בא וַ י ֵ֥צא ָּשאול לק ָּראתו
ל ָּבר ָֽכו׃
11וַ ֵ֥יא ֶמר שמואל ֶ ָ֣מה ָּע ִׂ֑שי ָּת וַ ָ֣יא ֶמר ָּשאול ָֽכי־ ָּראיתי ָֽכי־נָּ ַפץ ָּה ָּעם
מ ָּע ַלי ו ַא ָּתה לא־ ָּבא ָּת למו ָ֣עד ַהיָּ מים ופלשתים נֶ ֱא ָּס ֵ֥פים מכ ָּ ָֽמׂש׃
12וָּ א ַמר ַע ָּתה ירדו פלשתים א ַלי ַהגלגָּ ל ופ ֵ֥ני יהָּוה ָ֣לא ח ִ֑ליתי
ָּ ָֽו ֶאת ַא ַפק וָּ ַאע ֶלה ָּהע ָּ ָֽלה׃

ס

הוה
13וַ יא ֶמר שמואל ֶאל־ ָּשאול נס ָּ ִ֑כל ָּת ָ֣לא ָּש ַמר ָּת ֶאת־מצ ִַ֞ות י ָּ
ת־ממ ַלכתך ֶאל־יׂש ָּראל
הוה ֶא ַ ָֽ
שר צוָּ ְך ָ֣כי ַע ָּתה הכין י ָּ
ֹלהיך א ֶ ָ֣
ֱא ֶ
ד־עולם׃
ָּ ָֽ
ַע
14ו ַע ָּתה ַממ ַלכתךָ֣ לא־ ָּת ִ֑קום בקש יהוָּ ה לו ָ֣איש כל ָּבבו וַ י ַצוהו יהָּוה
הוה׃
לנָּ גיד ַעל־ ַעמו ֵ֚כי ָ֣לא ָּש ַמר ָּת ֵ֥את א ֶ ָֽשר־צוך י ָּ ָֽ

פ

ת־ה ָּעם
יָּמן וַ יפ ָ֣קד ָּשאול ֶא ָּ
15וַ ָּיַָֽ֣ ָּקם שמואל וַ יַ ַעל מן־ ַהגל ָּגל גב ַעָ֣ת בנ ִ֑
ַהנמצ ָ֣אים עמו כ ֵ֥שש מאות ָֽאיש׃
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יָּמן ופלשתים
16ו ָּש ִ֞אול ויונָּ ָּ ָ֣תן בנו ו ָּה ָּעם ַהנמ ָּ ָ֣צא ע ָּמם ישבים ב ֶג ַָ֣בע בנ ִ֑
ָּחנֵ֥ ו במכ ָּ ָֽמׂש׃
17וַ יצא ַה ַמשחית מ ַמח ֵ֥נה פלשתים שֹל ָּ ָ֣שה ָּרא ִ֑שים ָּהראש ֶא ָּ ֵ֥חד יפ ֶנה
שועל׃
־א ֶרץ ָּ ָֽ
ֶאל־ ֶ ֵ֥ד ֶרְך ָּעפ ָּרה ֶאל ֶ ֵ֥
18ו ָּהראש ֶא ָּחד יפנֶ ה ֶד ֶרְך ָ֣בית ח ִ֑רון ו ָּהראש ֶא ָּחד יפנֶ ה ֶ ָ֣ד ֶרְך ַהגבול
ַהנש ָָּקף ַעל־גֵ֥י ַהצבעים ַהמד ָּ ָֽב ָּרה׃

ס

י־אמ ָ֣ר פלשתים ֶ ֵ֚פן יַ ע ָׂ֣שו
19ו ָּח ָּרש ָ֣לא י ָּמצא בכל ֶ ָ֣א ֶרץ יׂש ָּר ִ֑אל ָֽכ ָּ
ָּהעברים ֶח ֶרב ֵ֥או חנָֽית׃
ת־מח ַרשתו ו ֶאת־אתו
21וַ יר ֵ֥דו ָּכל־יׂש ָּראל ַהפלש ִ֑תים ללטוש ָ֣איש ֶא ַ
ת־קרדמו ואת ַמחר ָּש ָֽתו׃
ו ֶא ַ
ָֽ 21ו ָּהי ִָּ֞תה ַהפ ָ֣צי ָּרה פים ַל ַ ָֽמחרשת ו ָּ ָ֣לאתים ולשֹלֵ֥ ש קלשון ול ַה ַקרד ִ֑מים
ול ַהציב ַה ָּדר ָּ ָֽבן׃
ל־ה ָּעם א ֶ ֵ֥שר
22ו ָּהיָּ ה ביָ֣ ום מל ֶח ֶמת ולא נמ ָּצא ֶח ֶרב וַ חנית ב ַיָ֣ד ָּכ ָּ
ת־שאול ו ֶאת־יונָּ ָּ ִ֑תן וַ ת ָּמצָ֣א ל ָּשאול וליונָּ ָּתן בנָֽ ו׃
ֶא ָּ
23וַ יצא ַמ ַ ָ֣צב פלשתים ֶ ָֽאל־ ַמע ַבר מכ ָּ ָֽמׂש׃

ס

ׂשא כ ָּליו ל ָּכה
1 14וַ י ָ֣הי ַהיום וַ יא ֶמר יונָּ ָּתן ֶבן־ ָּשאול ֶאל־ ַהנַ ַער נ ָ֣
ונַ עב ָּרה ֶאל־ ַמ ַ ָ֣צב פלשתים א ֶשר מ ָ֣ע ֶבר ַה ָּלִ֑ז ול ָּאביו ֵ֥לא ה ָֽגיד׃
שר
שר במג ִ֑רון ו ָּה ָּעם א ֶ ָ֣
2ו ָּשאול יושב בק ָ֣צה ַהגב ָּעה ַ ֵ֥ת ַחת ָּהרמון א ֶ ָ֣
עמו כ ֵ֥שש מאות ָֽאיש׃
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3וַ אח ָּיָ֣ה ֶבן־אחטוב אחי אי ָּכ ָ֣בוד׀ ֶבן־פינ ָּחס ֶבן־עלי כהן׀ יהָּוה בשלו
ׂשא א ִ֑פוד ו ָּה ָּעם ָ֣לא יָּ ַדע ֵ֥כי ָּה ַלְך יונָּ ָּ ָֽתן׃
נ ָ֣
־ה ֶס ַלע
־מ ַצָ֣ב פלשתים שן ַ
4ו ָ֣בין ַ ָֽה ַמעברות א ֶשר בקש יָֽ ונָּ ָּתן ַ ָֽלעבר ַעל ַ
ן־ה ֶ ֵ֥ס ַלע מ ָּהע ֶבר מ ֶזִ֑ה ושם ָּ ָֽה ֶא ָּחד בוצץ ו ֵ֥שם ָּה ֶא ָּחד
מ ָּהע ֶבר מזֶ ה וש ַ
ֶ ָֽסנֶ ה׃
ַ 5השן ָּה ֶא ָּחד ָּמ ֵ֥צוק מ ָּצפון ָ֣מול מכ ָּ ִ֑מׂש ו ָּה ֶא ָּ ֵ֥חד מ ֶנַֽגֶ ב ֵ֥מול ָּ ָֽג ַבע׃

ס

ל־מ ַצב ָּהער ָ֣לים
ׂשא כ ָּליו ל ָּכה ונַ עב ָּרה ֶא ַ
6וַ יא ֶמר יהונָּ ָּתן ֶאל־ ַה ַ ָ֣נ ַער׀ נ ָ֣
הוש ַיע ב ַרב ֵ֥או
הוה ָּלִ֑נו ָ֣כי אין ַ ָֽליהוָּ ה ַמעצור ל ֵ֥
אולי יַ ע ֶ ֵׂ֥שה י ָּ
ָּהא ֶלה ַ
במ ָּ ָֽעט׃
שר בל ָּב ֶבִ֑ך נ ָ֣טה ָּלְך הננֵ֥י עמך
ׂשא כ ָּליו עׂשה ָּכל־א ֶ ָ֣
7וַ יא ֶמר לו נ ָ֣
כל ָּב ֶ ָֽבך׃

ס

8וַ יא ֶמר י ָ֣הונָּ ָּתן הנה א ַ ֵ֥נחנו עברים ֶאל־ ָּהאנָּ ִ֑שים ונגלינו אלי ֶ ָֽהם׃
9אם־כה ָֽיאמרו אלינו דמו ַעד־ ַהגיענו אל ֶיכִ֑ם ו ָּע ַ ָ֣מדנו ַתחתינו ו ֵ֥לא
יהם׃
נַ ע ֶלה אל ֶ ָֽ
ה־לנו
הוה ביָּ ִ֑דנו וזֶ ָּ
11ואם־כה יאמרו עלו ָּעלינו ו ָּעלינו ָֽכי־נ ָּת ָּנֵ֥ם י ָּ
ָּה ָֽאות׃
11וַ יגָּ לָ֣ ו שני ֶהם ֶאל־ ַמ ַצב פלש ִ֑תים וַ יאמ ָ֣רו פלשתים הנה עברים
ן־החרים א ֶ ֵ֥שר הת ַחבאו־ ָּ ָֽשם׃
ָֽיצאים מ ַ
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ׂשא כ ָּליו וַ ָֽיאמרו עלָ֣ ו אלינו
12וַ יַ ענו ַאנשי ַה ַמ ָּצ ָּבה ֶאת־יונָּ ָּ ָ֣תן׀ ו ֶאת־נ ָ֣
יעה ֶאת ֶכם ָּד ָּ ִ֑בר
נוד ָּ
ו ֵ֥

פ

אמר יונָּ ָּתן ֶאל־נׂשא כ ָּליו עלָ֣ה ַאח ַרי
וַ י ֶ

הוה ביַ ֵ֥ד יׂש ָּר ָֽאל׃
ָֽכי־נ ָּת ָּנֵ֥ם י ָּ
13וַ ַיָ֣ ַעל יונָּ ָּתן ַעל־יָּ ָּדיו ו ַעל־ ַרג ָּליו ונ ֵׂ֥שא כ ָּליו ַאח ָּ ִ֑ריו ַוַָֽֽיפלו לפנָ֣י יונָּ ָּתן
מותת ַאח ָּ ָֽריו׃
ונ ֵׂ֥שא כ ָּליו מ ֵ֥
14וַ ת ִ֞הי ַה ַמ ָּ ָ֣כה ָּהראשנָּ ה א ֶשר ה ָּכה יונָּ ָּתן ונ ֵׂ֥שא כ ָּליו כ ֶעׂש ָ֣רים ִ֑איש
כ ַבח ֵ֥צי ַמע ָּנה ֶ ֵ֥צ ֶמד ָּׂש ֶ ָֽדה׃
־ה ָּעם ַה ַמ ָּצב ו ַה ַמשחית ָּחרדו
15וַ תהי ח ָּר ָּדה ַב ַמח ֶנה ַב ָּש ֶדה וב ָּכל ָּ
ֹלהים׃
ם־ה ָּמה וַ תר ַגָ֣ז ָּה ָּא ֶרץ וַ תהי ל ֶחר ַ ֵ֥דת ֱא ָֽ
גַ ִ֑
יָּמן והנה ֶה ָּהמון נָּ מוג וַ י ֵֶ֥לְך וַ ה ָֹֽלם׃
16וַ יראו ַהצפים ל ָּשאול בגב ַעת בנ ִ֑
פ

דו־נָ֣א וראו מי ָּה ַלְָ֣ך מע ָּ ִ֑מנו
שר אתו פק ָּ
17וַ ָ֣יא ֶמר ָּשאול ָּל ָּעם א ֶ ָ֣
ַוַָֽֽיפקדו והנה ֵ֥אין יונָּ ָּתן ונ ֵׂ֥שא כ ָּ ָֽליו׃
י־ה ִָּ֞יה ארון ָּה ֱאֹלהים
ֹלהים ָֽכ ָּ
18וַ יא ֶמר ָּשאול ַ ָֽלאחיָּ ה ַהגי ָּשה א ָ֣רון ָּה ֱא ִ֑
ַביֵ֥ ום ַההוא ובנֵ֥י יׂש ָּר ָֽאל׃
19וַ יהי ַ ָ֣עד ד ֶבר ָּשאול ֶאל־ ַהכהן ו ֶה ָּהמון א ֶשר ב ַמחנָ֣ה פלשתים וַ ֵ֥י ֶלְך
ָּהלוְך וָּ ָּ ִ֑רב

פ

ל־הכהן ֱא ֵ֥סף יָּ ֶ ָֽדך׃
אמר ָּשאול ֶא ַ
וַ י ֶ

שר אתו וַ יָּ באו ַעד־ ַהמל ָּח ָּ ִ֑מה והנה ָּהי ָּתה
21וַ יזָּ ָ֣עק ָּשאול ו ָּכל־ ָּה ָּעם א ֶ ָ֣
דולה מ ָֽאד׃
ֶח ֶרב איש ברעהו מהו ָּמה ג ָּ ֵ֥
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21ו ָּהעברים ָּהיו ַלפלשתים כ ֶאת ָ֣מול שלשום א ֶשר ָּעלֵ֥ ו ע ָּמם ַ ָֽב ַמח ֶנה
ם־שאול ויונָּ ָּ ָֽתן׃
ָּס ִ֑ביב וגַ ם־ה ָּמה ָֽלהיות עם־יׂש ָּראל א ֶ ֵ֥שר ע ָּ
22וכל איש יׂש ָּראל ַה ָֽמת ַחבאים ב ַהר־ ֶאפ ַרים ָּ ָֽשמעו ָֽכי־ ָּנסו פלש ִ֑תים
ַוַָֽֽיַ דב ֵ֥קו גַ ם־ה ָּמה ַאחר ֶיהם ַבמל ָּח ָּ ָֽמה׃
23וַ יו ַשע יהָּוה ַביֵ֥ ום ַההוא ֶאת־יׂש ָּר ִ֑אל ו ַהמל ָּח ָּמה ָּעב ָּרה ֶאת־ ֵ֥בית
ָּ ָֽאוֶ ן ׃
ת־ה ָּעם לאמר ָּא ָ֣רור
24ו ָֽאיש־יׂש ָּר ֵ֥אל נ ַגׂש ַביָ֣ ום ַה ִ֑הוא וַ י ֶאל ָּשאול ֶא ָּ
ל־ה ָּעם
ד־ה ֶע ֶרב ונ ַקמתי מ ָ֣אי ַבי ו ָֽלא ָּט ַ ֵ֥עם ָּכ ָּ
אכל ֶל ֶחם ַע ָּ
ָּהאיש א ֶשר־י ַ
ָּ ָֽל ֶחם׃

ס

25ו ָּכל־ ָּה ָּא ֶרץ ָּ ָ֣באו ַב ָּי ִַ֑ער וַ י ֵ֥הי ד ַבש ַעל־פנֵ֥י ַה ָּש ֶ ָֽדה׃
ין־משיג יָּ דו ֶאל־פיו ָֽכי־יָּ ֵ֥רא
26וַ יָּ בא ָּה ָּעם ֶאל־ ַהיַ ַער והנה ָ֣ה ֶלְך ד ָּ ִ֑בש וא ַ
ת־השב ָּ ָֽעה׃
ָּה ָּעם ֶא ַ
27ויונָּ ָּ ָ֣תן ָֽלא־ ָּש ַמע ב ַהש ָ֣בי ַע ָּאביו ֶאת־ ָּה ָּעם וַ יש ַלח ֶאת־קצה ַה ַמ ֶטה
שר ביָּ דו וַ יט ֵ֥בל או ָּתּה ביַ ע ַ ָ֣רת ַהד ָּ ִ֑בש וַ ָּי ֶשב יָּ דו ֶאל־פיו וַ ָּתראנָּ ה
א ֶ ָ֣
ע ָּינָֽיו׃
28וַ יַ ַען איש ָֽמ ָּה ָּעם וַ יא ֶמר ַהשב ַע השבי ַע ָּאביך ֶאת־ ָּה ָּעם לאמר
אכל ֶל ֶחם ַהיִ֑ ום וַ ָּי ַעף ָּה ָּ ָֽעם׃
ָּא ֵ֥רור ָּהאיש א ֶשר־ ֵ֥י ַ
29וַ יא ֶמר יָֽ ונָּ ָּתן ָּע ַ ֵ֥כר ָּאבי ֶאת־ ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ראו־נָּ א ָֽכי־ ָ֣ארו עינַ י ָ֣כי ָּט ַעמתי
מ ַעט ד ַ ֵ֥בש ַה ֶזָֽה׃
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שר ָּמ ָּ ִ֑צא ֵ֥כי ַע ָּתה
ַ 31אף כי לוא ָּאכל ָּא ַכל ַהיום ָּה ָּעם מש ַ ֵ֥לל אי ָּביו א ֶ ָ֣
א־רב ָּ ֵ֥תה ַמ ָּכה ַבפלש ָֽתים׃
ָֽל ָּ
31וַ יַ ִ֞כו ַביום ַההוא ַבפלשתים ממכ ָּמׂש ַאיָּ ֹלִ֑ נָּ ה וַ ָּי ֵַ֥עף ָּה ָּעם מ ָֽאד׃
־אר ָּצה
וב ָָּקר ובנֵ֥י ָּב ָָּקר וַ ישחטו ָּ ִ֑
ל־ְ ָּש ָּלל וַ יקחו צאן ָּ
32וַ ַי ַעׂש ָּה ָּעם ֶא ַ
ל־ה ָּ ָֽדם׃
אכל ָּה ָּעם ַע ַ
וַ ֵ֥י ַ
33וַ יַ גידו ל ָּשאול לאמר ה ֵ֥נה ָּה ָּעם ח ֵ֥טאים ַ ָֽליהָּוה ֶל ֱא ָ֣כל ַעל־ ַה ָּ ִ֑דם
דולה׃
וַ ָ֣יא ֶמר בגַ ד ֶתם ָֽגלו־א ַ ֵ֥לי ַהיום ֶ ֵ֥א ֶבן ג ָּ ָֽ
34וַ ָ֣יא ֶמר ָּש ָ֣אול ָ֣פצו ָּב ָּעם וַ א ַמר ֶ ָ֣תם ָּל ֶהם ַהגָ֣ישו א ַלי איש שורו ו ָ֣איש
־ה ָּ ִ֑דם
יהוה ֶל ֱא ָ֣כל ֶאל ַ
א־ת ֶחט ֵ֥או ַ ָֽל ָּ
ׂשיהו וש ַחט ֶתם ָּבזֶ ה וַ א ַכל ֶתם ו ָֽל ֶ
טו־שם׃
ל־ה ָּעם ָ֣איש שורו ב ָּידו ַה ַלי ָּלה וַ ישח ָּ ָֽ
וַ יַ גשו ָּכ ָּ
35וַ י ֶבן ָּשאול מזב ַח ַ ָֽליהָּ ִ֑וה א ָ֣תו החל לבנֵ֥ ות מזב ַח ַ ָֽליהָּ ָֽוה׃

פ

ד־אור
36וַ ָ֣יא ֶמר ָּשאול נר ָּ ָ֣דה ַאחרי פלשתים׀ ַלי ָּלה ָֽונָּ ֵ֥בזָּ ה ָּב ֶ ָ֣הם׀ ַע ָ֣
ל־ה ֵ֥טוב בע ֶיניך ע ִׂ֑שה
ַהב ֶקר ו ָֽלא־נַ שאר ָּב ֶהם איש וַ ָ֣יאמרו ָּכ ַ

ס

ֹלהים׃
ל־ה ֱא ָֽ
אמר ַהכהן נקר ָּ ֵ֥בה הֹלם ֶא ָּ
וַ י ֶ
37וַ יש ַאל ָּשאול ָֽבאֹלהים ַ ָֽהארד ַאח ָ֣רי פלשתים התתנם ב ַיָ֣ד יׂש ָּר ִ֑אל
ו ֵ֥לא ָּע ָּנהו ַביֵ֥ ום ַה ָֽהוא׃
38וַ ָ֣יא ֶמר ָּשאול ָ֣ג ָֽשו הֹלם כל פנָ֣ ות ָּה ָּ ִ֑עם וד ָ֣עו וראו ַב ָּמה ָּ ָֽהי ָּתה
ַה ַח ָּ ֵ֥טאת ַהזאת ַהיָֽ ום׃
ָ֣ 39כי ַחי־יהוָּ ה ַהמושי ַע ֶאת־יׂש ָּראל כי אם־יֶ שנו ביונָּ ָּ ֵ֥תן בני ָ֣כי ָ֣מות
ל־ה ָּ ָֽעם׃
יָּ ִ֑מות ו ֵ֥אין ענהו מ ָּכ ָּ
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41וַ ָ֣יא ֶמר ֶאל־ ָּכל־יׂש ָּראל ַא ֶתם ָֽתהיו ל ָ֣ע ֶבר ֶא ָּחד ַוָֽאני ויונָּ ָּ ָ֣תן בני נה ֶיה
ל־שאול ַה ֵ֥טוב בע ֶיניך ע ָֽׂשה׃
לע ֶָ֣בר ֶא ָּ ִ֑חד וַ יאמרו ָּה ָּעם ֶא ָּ

ס

41וַ ָ֣יא ֶמר ָּשאול ֶאל־יהָּוה ֱאֹל ֵ֥הי יׂש ָּראל ָּ ָ֣ה ָּבה ָּת ִ֑מים וַ י ָּלכד יונָּ ָּתן
ו ָּשאול ו ָּה ָּ ֵ֥עם יָּ ָּ ָֽצאו׃
42וַ ָ֣יא ֶמר ָּשאול ַהפילו ביני ובין יונָּ ָּ ָ֣תן ב ִ֑ני וַ י ָּלכד יונָּ ָּ ָֽתן׃
43וַ יא ֶמר ָּשאול ֶאל־יָ֣ ונָּ ָּתן ַה ֵ֥גי ָּדה לי ֶ ָ֣מה ָּע ִׂ֑שי ָּתה וַ יַ גֶ ד־לָ֣ ו יונָּ ָּתן וַ יא ֶמר
ָּטעם ָּט ַעמתי בקצה ַה ַמ ֶטה א ֶשר־ביָּ די מ ַ ֵ֥עט ד ַבש הנ ֵ֥ני ָּא ָֽמות׃
י־מות ָּתמות יונָּ ָּ ָֽתן׃
יוסף ָֽכ ֵ֥
44וַ ָ֣יא ֶמר ָּשאול ָֽכה־יַ ע ֶ ֵׂ֥שה ֱאֹלהים ו ָ֣כה ִ֑
דולָ֣ה
שר ָּע ָּׂשה ַהישו ָּעה ַהג ָּ
45וַ יא ֶמר ָּה ָּעם ֶאל־ ָּשאול ָֽהיונָּ ָּתן׀ יָּ מות א ֶ ָ֣
ַהזאת ביׂש ָּראל ָּחל ָּילה ַחי־יהוָּ ה אם־י ִ֞פל מ ַשע ַרת ראשו ַאר ָּצה
א־מת׃
ֹלהים ָּע ָּׂשה ַהיָ֣ ום ַה ֶזִ֑ה וַ יפ ֵ֥דו ָּה ָּעם ֶאת־יונָּ ָּתן ול ָֽ
ם־א ֵ֥
ָֽכי־ע ֱ

ס

46וַ ַיָ֣ ַעל ָּשאול מ ַאחרי פלש ִ֑תים ופלשתים ָּהל ֵ֥כו למקו ָּ ָֽמם׃
47ו ָּשאול ָּל ַ ֵ֥כד ַהמלו ָּכה ַעל־יׂש ָּר ִ֑אל וַ י ָּ ָ֣ל ֶחם ָּס ָ֣ביב׀ ָֽב ָּכל־אי ָּביו במו ָּ ָ֣אב׀
ובפלשתים וב ֵ֥כל א ֶשר־יפ ֶנה
צובה ַ
וב ֱאדום וב ַמלכי ָּ
־עמון ֶ
ובבני ַ
יַ ר ָֽש ַיע׃
48וַ ַיָ֣ ַעׂש ַחיל וַ ַיְַֽך ֶאת־ע ָּמ ִ֑לק וַ יַ ֵ֥צל ֶאת־יׂש ָּראל מיַ ֵ֥ד ש ָֽסהו׃

ס

49וַ ָֽיהיו ב ָ֣ני ָּשאול יונָּ ָּ ֵ֥תן וישוי ו ַמלכי־ ִ֑שו ַע ושם ש ָ֣תי בנ ָּתיו שם
יכל׃
ַהבכ ָּירה מ ַרב ו ֵ֥שם ַהק ַט ָּנה מ ַ ָֽ
51ושם ָ֣א ֶשת ָּשאול אחינ ַעם ַבת־אחי ָּ ִ֑מ ַעץ ושם ַׂשר־צ ָּבאו אבינר
ֶבן־נר ֵ֥דוד ָּש ָֽאול׃
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51וָקיש א ָֽבי־ ָּשאול ו ֵ֥נר א ָֽבי־ ַאבנר ֶבן־אבי ָֽאל׃

ס

52וַ תהי ַהמל ָּח ָּמה חזָּ ָ ָּ ָ֣קה ַעל־פלשתים כל י ָ֣מי ָּש ִ֑אול ו ָּר ָּאה ָּשאול
ן־חיל וַ יַ ַאספהו א ָּ ָֽליו׃
ָּכל־איש גבור ו ָּכל־ ֶב ַ

ס

1 15וַ יא ֶמר שמואל ֶאל־ ָּשאול אתי ָּש ַלח יהוָּ ה למ ָּש ֳחךָ֣ ל ֶמ ֶלְך
הוָֽה׃
ל־עמו ַעל־יׂש ָּר ִ֑אל ו ַע ָּ ָ֣תה ש ַמע לקול דב ֵ֥רי י ָּ
ַע ַ

ס

2כה ָּא ַמר יהָּ ָ֣וה צ ָּבאות ָּפ ַקדתי את א ֶשר־ ָּע ָּ ֵׂ֥שה ע ָּמלק ליׂש ָּר ִ֑אל
א ֶשר־ ָּ ֵׂ֥שם לו ַב ֶד ֶרְך ַבעֹלתו ממצ ָּ ָֽרים׃
־כל־א ֶשר־לו ו ֵ֥לא
יתה ֶאת־ע ָּמלק ו ַ ָֽהח ַרמ ֶתם ֶאת ָּ
ַ 3ע ָּתה לְך וה ָֽכ ָּ
ד־ׂשה
ַתחמל ָּע ָּלִ֑יו וה ַמ ִָּ֞תה מ ָ֣איש ַעד־א ָּשה ָֽמעלל ו ַעד־יונק מ ָ֣שור ו ַע ֶ
מגָּ ָּמל ו ַעד־ח ָֽמור׃

ס

אתים ֶא ֶלף ַרג ִ֑לי וַ ע ֶ ֵׂ֥ש ֶרת
4וַ י ַש ַמע ָּשאול ֶאת־ ָּה ָּעם ַוַָֽֽיפקדם ַבט ָּלאים ָּמ ַ ֵ֥
הודה׃
ת־איש י ָּ ָֽ
א ָּלפים ֶא ֵ֥
5וַ יָּ ֵ֥בא ָּשאול ַעד־ ָ֣עיר ע ָּמלִ֑ק וַ ָּי ֶַֽרב ַב ָּנ ַָֽחל׃
ן־אספך עמו
6וַ ָ֣יא ֶמר ָּש ָ֣אול ֶ ָֽאל־ ַהקיני לכו סרו רדו מ ָ֣תוְך ע ָּמלקי ֶפ ָֽ
לותם ממצ ָּ ִ֑רים וַ יָּ ֵַ֥סר קיני
ם־כל־בנָ֣י יׂש ָּראל ַבע ָּ
יתה ֶח ֶסד ע ָּ
ו ַא ִָּ֞תה ָּעׂש ָּ
מ ֵ֥תוְך ע ָּמ ָֽלק׃
7וַ ַ ֵ֥יְַֽך ָּשאול ֶאת־ע ָּמ ִ֑לק ָֽמחוי ָּלה בואךָ֣ שור א ֶשר ַעל־פנֵ֥י מצ ָּ ָֽרים׃
8וַ יתפׂש ֶאת־א ַ ֵ֥גג ֶ ָֽמ ֶלְך־ע ָּמלק ָּ ִ֑חי ו ֶאת־ ָּכל־ ָּה ָּעם ֶה ֱח ֵ֥רים לפי־ ָּ ָֽח ֶרב׃
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יטב ַהצאן ו ַה ָּב ָּקר ו ַהמשנים
9וַ יַ חמל ָּשאול ו ָּה ָּעם ַעל־אגָּ ג ו ַעל־מ ַ ָ֣
אכה נמב ָּזֵ֥ה
ל־המ ָּל ָּ
ימם ו ָּכ ַ
־הטוב ו ֵ֥לא ָּאבו ַהחר ָּ ִ֑
ל־כל ַ
־ה ָּכרים ו ַע ָּ
ו ַעל ַ
ונָּ מס א ָּ ֵ֥תּה ֶה ֱח ָֽרימו׃

פ

ַ11וַָֽֽיהי ד ַבר־יהוָּ ה ֶאל־שמואל לא ָֽמר׃
11נ ַחמתי ָֽכי־המ ַלכתי ֶאת־ ָּשאול ל ֶמ ֶלְך ָֽכי־ ָּשב מ ַ ָֽאח ַרי ו ֶאת־ד ָּב ַרי ָ֣לא
ל־ה ָּ ָֽלי ָּלה׃
הוה ָּכ ַ
ה ִָ֑קים וַ י ַחר לשמואל וַ יז ַ ֵ֥עק ֶאל־י ָּ
12וַ יַ שכם שמואל לק ַ ֵ֥ראת ָּשאול ַב ִ֑ב ֶקר וַ יגַ ד לשמואל לאמר
ָּ ָֽבא־ ָּשאול ַה ַכר ֶמ ָּלה והנה ַמ ֵ֥ציב לו יָּ ד וַ יסב ַוַָֽֽיַ עבר וַ י ֶַֽרד ַהגל ָּגָֽל׃
אמר לָ֣ ו ָּשאול ָּברוְך ַא ָּתה ַ ָֽליהוָּ ה הקימתי
ל־ש ִ֑אול וַ י ֶ
13וַ יָּ ֵ֥בא שמואל ֶא ָּ
הוָֽה׃
ֶאת־ד ַ ֵ֥בר י ָּ
14וַ ָ֣יא ֶמר שמואל ו ֶמה ָֽקול־ ַה ֵ֥צאן ַה ֶזה ב ָּאז ָּ ִ֑ני ו ָ֣קול ַה ָּב ָּקר א ֶ ֵ֥שר ָּאנכי
ש ָֽמ ַע׃
15וַ יא ֶמר ָּשאול מע ָּמלָ ָ֣קי ֱהביאום א ֶשר ָּח ַמל ָּה ָּעם ַעל־מ ַיטב ַהצאן
ת־היותר ֶה ֱח ַ ָֽרמנו׃
ֹלהיך ו ֶא ַ
יהוָ֣ה ֱא ֶ ִ֑
ו ַה ָּב ָּקר ל ַ ֵ֥מ ַען זב ַח ַל ָּ

ס

16וַ יא ֶמר שמואל ֶאל־ ָּשאול ֶ ֵ֚ה ֶרף ו ַא ָ֣גי ָּדה לך את א ֶשר ד ֶבר יהָּוה א ַלי
אמרו לו ַד ָֽבר׃
ַה ָּלִ֑י ָּלה וַ ֵ֥י ֶ

ס

ם־קטן ַא ָּתה בעינֶ יך ראש שב ֵ֥טי יׂש ָּראל
17וַ ָ֣יא ֶמר שמואל הלוא א ָּ
הוה ל ֶמ ֶלְך ַעל־יׂש ָּר ָֽאל׃
ָּ ִ֑א ָּתה וַ ימ ָּשחך י ָּ
ת־ה ַח ָּטאים ֶאת־ע ָּמלק
18וַ יש ָּלחךֵ֥ יהָּוה ב ָּ ִ֑ד ֶרְך וַ יא ֶמר ָ֣לְך ו ַהח ַרמ ִָּ֞תה ֶא ַ ָֽ
לותם א ָּ ָֽתם׃
ונל ַחמ ָּ ָ֣ת בו ַ ֵ֥עד ַכ ָּ
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־ה ָּש ָּלל וַ ַ ֵ֥ת ַעׂש ָּה ַרע בעינֵ֥י
19ו ָּ ֵ֥ל ָּמה לא־ ָּש ַמע ָּת ב ָ֣קול יהָּ ִ֑וה וַ ַת ַעט ֶאל ַ
הוָֽה׃
י ָּ

ס

21וַ יא ֶמר ָּשאול ֶאל־שמואל א ֶשר ָּש ַמעתי ב ָ֣קול יהוָּ ה וָּ אלְך ַב ֶד ֶרְך
הוה וָּ ָּאביא ֶאת־אגַ ג ֶ ָ֣מ ֶלְך ע ָּמלק ו ֶאת־ע ָּמלק ֶה ֱח ַ ָֽרמתי׃
א ֶשר־ש ָּל ַ ָ֣חני י ָּ ִ֑
21וַ י ַקח ָּה ָּעם מ ַה ָּש ָּלל ֵ֥צאן ו ָּבָ ָּקר רא ָ֣שית ַה ִ֑ח ֶרם לזב ַח ַ ָֽליהָּ ֵ֥וה ֱאֹל ֶהיך
ַבגל ָּגָֽל׃
הוִ֑ה
22וַ ָ֣יא ֶמר שמואל ַהח ֶפץ ַ ָֽליהוָּ ה בעלָ֣ ות וז ָּבחים כשמ ַע ב ָ֣קול י ָּ
ילים׃
הנה שמ ַע מ ֶז ַָ֣בח טוב ל ַהקשיב מ ֵ֥ח ֶלב א ָֽ
23כי ַח ַטאת־ ֶק ֶסם ֶמרי ו ָּ ֵ֥אוֶ ן ות ָּרפים ַהפ ַ ִ֑צר יַ ַען ָּמ ַאס ָּת ֶאת־ד ַ ָ֣בר יהוָּ ה
וַ ימ ָּאסך מ ֶ ָֽמ ֶלְך׃

ס

24וַ יא ֶמר ָּשאול ֶאל־שמואל ָּח ָּטאתי ָֽכי־ ָּע ַ ֵ֥ברתי ֶאת־ ָֽפי־יהָּוה
קולם׃
ת־ה ָּעם וָּ ֶאש ַמע ב ָּ ָֽ
ו ֶאת־ד ָּב ֶ ִ֑ריך כי יָּ ראתי ֶא ָּ
25ו ַע ָּתה ָּ ֵׂ֥שא ָּנא ֶאת־ ַח ָּטא ִ֑תי ו ָ֣שוב עמי ו ֶ ָֽאש ַתחֶוה ַ ָֽליהָּ ָֽוה׃
26וַ יא ֶמר שמואל ֶאל־ ָּשאול ֵ֥לא ָּאשוב ע ָּ ִ֑מְך כי ָּמ ַאס ָּתה ֶאת־ד ַ ָ֣בר
יהוָּ ה וַ ימ ָּאסךָ֣ יהוָּ ה מהיֵ֥ ות ֶמ ֶלְך ַעל־יׂש ָּר ָֽאל׃

ס

27וַ י ֵ֥סב שמואל ָּל ֶ ִ֑ל ֶכת וַ יַ ח ֵ֥זק בכנַ ף־מעילו וַ י ָּק ַ ָֽרע׃
ת־ממלכות יׂש ָּראל מ ָּע ֶליך ַהיִ֑ ום
28וַ יא ֶמר א ָּליו שמואל ָּק ַרע יהוָּ ה ֶ ָֽא ַ
ונ ָּתנָּ ּה לרעך ַה ֵ֥טוב מ ֶ ָֽמךָּ ׃
29וגַ ם ָ֣נ ַצח יׂש ָּראל ֵ֥לא י ַשקר ו ָ֣לא ינָּ ִ֑חם ָ֣כי ֵ֥לא ָּא ָּדם הוא להנָּ ָֽחם׃

689

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

־עמי ו ֶ ָ֣נַֽגֶ ד יׂש ָּר ִ֑אל ו ָ֣שוב
31וַ ָ֣יא ֶמר ָּח ָּטאתי ַע ָּתה ַכב ֵ֥דני ָּנא ֶ ֵ֥נַֽגֶ ד זקנָֽי ַ
ֹלהיך׃
יהוֵ֥ה ֱא ֶ ָֽ
עמי ו ָֽהש ַתחויתי ַ ָֽל ָּ
31וַ ָּ ֵ֥י ָּשב שמואל ַאח ָ֣רי ָּש ִ֑אול וַ יש ַ ֵ֥תחו ָּשאול ַ ָֽליהָּ ָֽוה׃

ס

32וַ ָ֣יא ֶמר שמואל ַהגישו א ַלי ֶאת־אגַ ג ֶ ָ֣מ ֶלְך ע ָּמלק וַ י ָ֣ ֶלְך א ָּליו א ַגג
ר־ה ָּ ָֽמוֶ ת׃
אמר אגָּ ג ָּאכן ָּ ֵ֥סר ַמ ַ
ַמע ַד ִ֑נת וַ ָ֣י ֶ

ס

33וַ ָ֣יא ֶמר שמואל ַכא ֶשר שכ ָּלה נָּ שים ַחר ֶבך כן־תש ַ ֵ֥כל מנָּ שים א ֶ ִ֑מך
הוה ַבגל ָּ ָֽגל׃
וַ י ַשסף שמואל ֶאת־א ָּגג לפ ֵ֥ני י ָּ

ס

34וַ ֵ֥י ֶלְך שמואל ָּה ָּר ָּ ִ֑מ ָּתה ו ָּשאול ָּע ָּ ֵ֥לה ֶאל־ביתו גב ַ ֵ֥עת ָּש ָֽאול׃
35ולא־יָּ ַסף שמואל לראות ֶאת־ ָּשאול ַעד־יָ֣ ום מותו ָֽכי־הת ַא ֵ֥בל
יהוה נ ָּחם ָֽכי־המ ֵ֥ליְך ֶאת־ ָּשאול ַעל־יׂש ָּר ָֽאל׃
שמואל ֶאל־ ָּש ִ֑אול וַ ָּ ָ֣

פ

־שאול וַ אנָ֣י
1 16וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־שמואל ַעד־ ָּמ ַתי ַא ָּתה מת ַא ָ֣בל ֶאל ָּ
מ ַאסתיו ממֹלְך ַעל־יׂש ָּר ִ֑אל ַמלא ַקרנך ֶש ֶמן ולְך ֶ ָֽאש ָּלחך ֶאל־י ַ ָ֣שי
י־ראיתי ב ָּב ָּניו לי ֶ ָֽמ ֶלְך׃
ית־ה ַלחמי ָֽכ ָּ
ָֽב ַ
2וַ יא ֶמר שמואל ָ֣איְך אלְך ו ָּש ַ ֵ֥מע ָּשאול וַ ה ָּר ָּ ִ֑גני

ס

אמר יהוָּ ה ֶעג ַלת
וַ ָ֣י ֶ

יהוה ָּ ָֽבאתי׃
ָּב ָּקר ת ַ ָ֣קח ביָּ ֶדך ו ָּ ָ֣א ַמר ָּת לז ֵ֥ב ַח ַ ָֽל ָּ
ומ ַשח ָּ ָ֣ת לי ֵ֥את
ר־תע ֶׂשה ָּ
אודיעך ָ֣את א ֶ ָֽש ַ
3ו ָּק ָּ ֵ֥רא ָּת לי ַשי ַב ָּ ִ֑ז ַבח ו ָּ ָֽאנכי ָֽ
א ֶשר־א ַמר א ֶ ָֽליך׃
שר ד ֶ ָ֣בר יהוָּ ה וַ יָּ בא ָ֣בית ָּ ִ֑ל ֶחם וַ יֶ ֶחר ִ֞דו זקני ָּהעיר
4וַ ַיָ֣ ַעׂש שמואל ֵ֚את א ֶ ָ֣
בואך׃
לק ָּראתו וַ יא ֶמר ָּשֹלֵ֥ ם ֶ ָֽ
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5וַ ָ֣יא ֶמר׀ ָּשלום לזב ַח ַ ָֽליהוָּ ה ָּבאתי ָֽהת ַקדשו ו ָּבא ֶ ֵ֥תם אתי ַב ָּ ִ֑ז ַבח
ת־בנָּ יו וַ יק ָּ ֵ֥רא ָּל ֶהם ַל ָּז ַָֽבח׃
וַ י ַקדש ֶאת־י ַשי ו ֶא ָּ
6וַ י ָ֣הי בבו ָּאם וַ ַיַֽרא ֶאת־ ֱאלי ָּ ִ֑אב וַ יא ֶמר ַאְך ֶנֵַֽ֥גֶ ד יהָּוה משי ָֽחו׃
7וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־שמואל ַאל־ ַתבט ֶאל־ ַמראהו ו ֶאל־ג ֵ֥ב ַה קו ָּמתו ָ֣כי
יהוה
מ ַאס ִ֑תיהו ָ֣כי׀ לא א ֶשר יר ֶאה ָּה ָּא ָּדם כי ָּ ָֽה ָּא ָּדם יר ֶ ָ֣אה ַלעינַ ים וַ ָּ
יר ֶ ֵ֥אה ַלל ָּ ָֽבב׃
8וַ יק ָּרא י ַשי ֶאל־א ָ֣בינָּ ָּדב וַ יַ עברהו לפנָ֣י שמו ִ֑אל וַ יא ֶמר גַ ם־ ָּב ֶזה
הוה׃
ָֽלא־ ָּב ַ ֵ֥חר י ָּ ָֽ
9וַ יַ ע ֵ֥בר י ַשי ַש ָּ ִ֑מה וַ יא ֶמר גַ ם־ ָּב ֶזה לא־ ָּב ַ ֵ֥חר יהָּ ָֽוה׃
11וַ יַ ע ֵ֥בר י ַשי שב ַ ֵ֥עת ָּב ָּניו לפ ָ֣ני שמו ִ֑אל וַ יא ֶמר שמואל ֶאל־י ַשי
הוה ָּב ָֽא ֶלה׃
לא־ ָּב ַ ֵ֥חר י ָּ
אמר עֵ֚ וד ָּש ַ ָ֣אר ַה ָּק ָּטן
11וַ יא ֶמר שמו ָ֣אל ֶאל־י ַשי ה ַ ָ֣תמו ַהנ ָּערים וַ י ֶ
אמר שמואל ֶאל־י ַשי של ָּ ָ֣חה ו ָּק ֶחנו ֵ֥כי לא־נָּ סב
והנֵ֥ה ר ֶעה ַב ִ֑צאן וַ י ֶ
ַעד־ב ֵ֥או ָֽפה׃
12וַ יש ַלח וַ יביאהו ו ָ֣הוא ַאדמוני עם־י ֵ֥פה עי ַנַֽים ו ָ֣טוב ִ֑ראי

פ

אמר
וַ י ֶ

י־זֵ֥ה ָֽהוא׃
הוה ֵ֥קום מ ָּשחהו ָֽכ ֶ
י ָּ
13וַ י ַקח שמואל ֶאת־ ֶ ָ֣ק ֶרן ַה ֶש ֶמן וַ ימ ַ ָ֣שח אתו בָ ֶ ָ֣ק ֶרב ֶא ָּחיו וַ תצ ַלח
ל־דוד מ ַהיֵ֥ ום ַההוא וָּ ָּ ִ֑מע ָּלה וַ ָּיָ֣ ַָּֽקם שמואל וַ י ֶלְך ָּה ָּר ָּ ָֽמ ָּתה׃
ָֽרו ַח־יהוָּ ה ֶא ָּ
ס

הוָֽה׃
ובע ַ ֵ֥תתו ָֽר ַוח ָּ־ר ָּעה מ ֵ֥את י ָּ
14ורו ַח יהָּוה ָּס ָּרה מ ָ֣עם ָּש ִ֑אול ָֽ
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15וַ יאמ ֵ֥רו ַעב ָֽדי־ ָּשאול א ָּ ִ֑ליו הנה־ ָּנא ָֽרו ַח־ ֱאֹלהים ָּר ָּעה מ ַבע ֶ ָֽתך׃
16יא ַמר־ ָּנא אדננו ע ָּב ֶ ָ֣דיך ל ָּפנֶ יך י ַבקשו איש יד ַע מנַ ָ֣גַֽן ַבכנִ֑ ור ו ָּהיָּ ה
־אֹלהים ָּר ָּעה ונגֵַֽ֥ן ביָּ דו ו ֵ֥טוב ָּ ָֽלְך׃
ָֽבהיות ָּע ֶליך ָֽר ַוח ֱ

פ

17וַ ֵ֥יא ֶמר ָּשאול ֶאל־ע ָּב ָּ ִ֑דיו ראו־ ָּ ָ֣נא לי ֵ֚איש מי ָ֣טיב לנַ גן וַ הביאו ֶתם
א ָּ ָֽלי׃
18וַ יַ ַען ֶא ָּחד מ ַהנ ָּערים וַ יא ֶמר הנה ָּראיתי ָ֣בן לי ַשי ָ֣בית ַה ַלחמי י ָ֣ד ַע
יהוה ע ָֽמו׃
נַ גן וגבור ַחיל ואיש מל ָּח ָּמה ונ ֵ֥בון ָּד ָּבר ו ָ֣איש ִ֑ת ַאר וַ ָּ
19וַ יש ַ ֵ֥לח ָּשאול ַמל ָּאכים ֶאל־י ָּ ִ֑שי וַ יא ֶמר של ָּ ֵ֥חה א ַלי ֶאת־ ָּד ֵ֥וד בנך
א ֶ ֵ֥שר ַב ָֽצאן׃
ד־ד ֵ֥וד בנו
21וַ י ַקח י ַשי ח ֵ֥מור ֶל ֶחם ו ָ֣נאד יַ ין וג ֵ֥די עזים ֶא ָּ ִ֑חד וַ יש ַלח ביַ ָּ
ל־ש ָֽאול׃
ֶא ָּ
21וַ יָּ בא ָּדוד ֶאל־ ָּשאול ַוַָֽֽיַ עמד ל ָּפ ָּ ִ֑ניו וַ יֶ ֱא ָּה ָ֣ב ָֽהו מאד ַוַָֽֽיהי־לו נ ֵׂ֥שא
כ ָֽלים׃
22וַ יש ַ ָ֣לח ָּשאול ֶאל־י ַשי לא ִ֑מר יַ ע ָּמד־ ָּנא ָּדוד ל ָּפנַ י ָֽכי־ ָּ ֵ֥מ ָּצא חן בעי ָּ ָֽני׃
ת־הכנור ונ ָ֣גַֽן ביָּ ִ֑דו
ל־שאול ו ָּל ַ ֵָ֥קח ָּדוד ֶא ַ
23ו ָּהיָּ ה ָֽבהיות ָֽרו ַח־ ֱאֹלהים ֶא ָּ
ו ָּרַוח ל ָּשאול ו ָ֣טוב לו ו ָּ ֵ֥ס ָּרה מ ָּע ָּליו ֵ֥ר ַוח ָּה ָּר ָּ ָֽעה׃

פ

שר
1 17וַ יַ ַאספו פלשתים ֶאת־ ַ ָֽמחני ֶהם ַלמל ָּח ָּמה וַ י ָּ ָ֣אספו ׂשכה א ֶ ָ֣
ליהו ָּ ִ֑דה ַוַָֽֽיַ חנו בין־ׂשו ֵ֥כה ובין־עזָ ָּקה ב ֶ ֵ֥א ֶפס ַד ָֽמים׃
2ו ָּשאול ו ָֽאיש־יׂש ָּראל נֶ ֶאספו ַוַָֽֽיַ חנו ב ָ֣ע ֶמק ָּהא ָּ ִ֑לה וַ יַ ַער ֵ֥כו מל ָּח ָּמה
לק ַ ֵ֥ראת פלש ָֽתים׃
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3ופלש ִ֞תים עמדים ֶאל־ ָּה ָּהר מזֶ ה ויׂש ָּראל עמ ֵ֥דים ֶאל־ ָּה ָּהר מ ֶ ִ֑זה
יהם׃
ו ַה ַגַֽיא בינ ֶ ָֽ
4וַ יצא ָֽאיש־ ַהבנַ ים מ ַמחנָ֣ ות פלשתים גָּ ל ָּיֵ֥ת שמו מ ַגִ֑ת גָּ בהו ֵ֥שש
ַאמות וָּ ָּז ֶַָֽֽרת׃
5וכו ַבע נח ֶשת ַעל־ראשו ושריֵ֥ ון ַקׂש ַקשים ָ֣הוא ָּל ִ֑בוש ומש ַקל
ַהשריון חמ ֶשת־א ָּל ֵ֥פים ש ָּקלים נ ָֽח ֶ ָֽשת׃
ל־רג ָּלִ֑יו וכ ֵ֥ידון נח ֶשת ֵ֥בין כת ָּ ָֽפיו׃
6ומצ ַ ֵ֥חת נח ֶשת ַע ַ
7ו ָ֣חץ חניתו כמנור ָֽארגים ו ַל ֶ ָ֣ה ֶבת חניתו שש־מ ֵ֥אות ש ָּקלים ַבר ֶזִ֑ל
ונ ֵׂ֥שא ַהצ ָּנה ה ֵ֥לְך ל ָּפ ָּנָֽיו׃
ַ8וַָֽֽיַ עמד וַ יק ָּרא ֶאל־ ַמ ַער ָ֣כת יׂש ָּראל וַ ָ֣יא ֶמר ָּל ֶהם ָּ ֵ֥ל ָּמה תצאו ַלע ָ֣רְך
־ל ֶ ֵ֥כם איש
מל ָּח ָּ ִ֑מה הלוא ָּאנ ָ֣כי ַהפלשתי ו ַא ֶתם ע ָּב ָ֣דים ל ָּשאול ברו ָּ
וי ֵ֥רד א ָּ ָֽלי׃
9אם־יו ִַ֞כל לה ָּלחם אתי וה ָּכני ו ָּה ֵ֥יינו ָּל ֶכם ַלע ָּב ִ֑דים ואם־אני ָֽאו ַכל־לו
והכיתיו והיי ֶתם ָּלנו ַלע ָּבדים וַ ע ַבד ֶתם א ָּ ָֽתנו׃
11וַ יא ֶמר ַהפלשתי אני ח ַרפתי ֶאת־ ַמ ַער ֵ֥כות יׂש ָּראל ַהיָ֣ ום ַה ֶ ִ֑זה תנו־ ָ֣לי
איש ו ָֽנ ָּלח ָּמה ָּ ָֽי ַחד׃
11וַ יש ַמע ָּשאול ו ָּכל־יׂש ָּראל ֶאת־דב ֵ֥רי ַהפלשתי ָּה ִ֑א ֶלה וַ י ַ ֵ֥חתו וַ יַָֽֽראו
מ ָֽאד׃

פ

הודה וש ָ֣מו י ַשי ולו שמ ָּנָ֣ה
12ו ָּדוד ֶבן־איש ֶאפ ָּרתי ַהזֶ ה מ ֵ֥בית ֶל ֶחם י ָּ
ָּבנִ֑ים ו ָּהאיש בימָ֣י ָּשאול זָּ ָקן ָּ ֵ֥בא ַבאנָּ ָֽשים׃
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שם׀
13וַ ילכו שֹל ֶשת ב ָֽני־י ַשי ַהגדלים ָּהל ֵ֥כו ַאחרי־ ָּשאול ַלמל ָּח ָּ ִ֑מה ו ָ֣
יאב ַהבכור ומשנהו א ָ֣בינָּ ָּדב
שֹלָ֣ ֶשת ָּבנָּ יו א ֶשר ָּהלכו ַבמל ָּח ָּמה ֱאל ָּ ָ֣
ו ַהשלשי ַש ָּ ָֽמה׃
14ו ָּדוד ָ֣הוא ַה ָּק ָּ ִ֑טן ושֹל ָּשה ַהגדלים ָּהלכו ַאח ֵ֥רי ָּש ָֽאול׃

ס

ית־ל ֶחם׃
ת־צאן ָּאביו ָֽב ָּ ָֽ
15ו ָּדוד ה ֵ֥לְך וָּ ָּשב מ ַ ָ֣על ָּש ִ֑אול לרעות ֶא ֵ֥
16וַ י ַ ֵ֥גש ַהפלשתי ַהש ָ֣כם ו ַהע ִ֑רב וַ יתיַ צב ַאר ָּב ֵ֥עים יָֽ ום׃

פ

17וַ יא ֶמר י ַשי ל ָּד ָ֣וד בנו ַקח־ ָּנא ל ַא ֶחיך אי ַפת ַה ָּקליא ַהזֶ ה וַ ע ָּׂש ָּ ֵ֥רה
ֶל ֶחם ַה ֶזִ֑ה ו ָּה ֵ֥רץ ַ ָֽה ַמח ֶנה ל ַא ֶ ָֽחיך׃
18ואת ע ֶׂש ֶרת חרצי ֶ ָֽה ָּח ָּלב ָּהא ֶלה ָּתביא ל ַׂשר־ ָּה ָּ ִ֑א ֶלף ו ֶאת־ ַא ֶחיך
תפ ָ֣קד ל ָּשלום ו ֶאת־ער ָּב ָּתם ת ָּ ָֽקח׃
ל־איש יׂש ָּראל בע ֶמק ָּ ָֽהא ָּלִ֑ה נל ָּחמים
19ו ָּשאול וה ָּמה ו ָּכ ָ֣
עם־פלש ָֽתים׃
21וַ יַ שכם ָּדוד ַבב ֶקר וַ יטש ֶאת־ ַהצאן ַעל־שמר וַ י ָּ ָ֣שא וַ י ֶלְך ַכא ֶ ֵ֥שר
צָּוהו י ָּ ִ֑שי וַ יָּ בא ַה ַמעגָּ ָּלה ו ַה ַחיל ַהיצא ֶאל־ ַה ַ ָ֣מע ָּר ָּכה והרעו
ַבמל ָּח ָּ ָֽמה׃
21וַ ַתערְך יׂש ָּראל ופלשתים ַמע ָּר ָּכה לק ַ ֵ֥ראת ַמע ָּר ָּ ָֽכה׃
22וַ יטש ָּדוד ֶאת־ ַהכלים מ ָּע ָּליו ַעל־יַ ד שו ָ֣מר ַהכלים וַ יָּ ַֽ ָּרץ ַה ַמע ָּר ָּ ִ֑כה
וַ יָּ בא וַ יש ַ ֵ֥אל ל ֶא ָּחיו ל ָּש ָֽלום׃
עולה גָּ ליָּ ת ַהפלשתי שמו
23ו ָ֣הוא׀ מ ַד ָ֣בר ע ָּמם וה ָ֣נה ָ֣איש ַהבנַ ים ִ֞ ֶ
מגַ ת מ ַמערוָ֣ ת פלשתים וַ י ַדבר ַכד ָּב ָ֣רים ָּה ִ֑א ֶלה וַ יש ַמע ָּד ָֽוד׃
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24וכל ָ֣איש יׂש ָּראל בראו ָּתם ֶאת־ ָּה ִ֑איש וַ יָּ נסו מ ָּפנָּ יו וַ ָֽייראו מ ָֽאד׃
25וַ ָ֣יא ֶמר׀ ָ֣איש יׂש ָּראל ַהראי ֶתם ָּהאיש ָּ ָֽהע ֶלה ַהזֶ ה כי ל ָּח ֵ֥רף
ֶאת־יׂש ָּראל ע ֶלִ֑ה ָֽו ָּהיָּ ה ָּהאיש א ֶשר־יַ ֶכנו יַ עש ֶ ֵ֥רנו ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך׀ ָ֣ע ֶשר גָּ דול
ו ֶאת־בתו י ֶתן־לו ואת בָ֣ית ָּאביו יַ ע ֶ ֵׂ֥שה ָּחפשי ביׂש ָּר ָֽאל׃
26וַ ָ֣יא ֶמר ָּדוד ֶ ָֽאל־ ָּהאנָּ ִ֞שים ָּהעמ ָ֣דים עמו לאמר ַמה־י ָּע ֶׂשה ָּלאיש
־הפלש ָ֣תי ַה ָּלז וה ֵ֥סיר ֶחר ָּפה מ ַ ָ֣על יׂש ָּר ִ֑אל ָ֣כי מי
א ֶשר יַ ֶכה ֶאת ַ
ַהפלשתי ֶ ָֽה ָּערל ַהזֶ ה ָ֣כי חרף ַמ ַערכות ֱאֹל ֵ֥הים ַח ָֽיים׃
27וַ יא ֶמר לו ָּה ָּעם ַכ ָּד ָּ ֵ֥בר ַה ֶזה לא ִ֑מר ָ֣כה י ָּע ֶׂשה ָּלאיש א ֶ ֵ֥שר יַ ֶ ָֽכנו׃
28וַ יש ַמע ֱאלי ָּאב ָּא ָ֣חיו ַהגָּ דול ב ַדברו ֶאל־ ָּהאנָּ ִ֑שים וַ ָֽי ַחר־ ַאף ֱאלי ָּאב
אמר׀ ָּל ָּמה־ ֶ ָ֣זה יָּ ַרד ָּת ו ַעל־מי נָּ ַטש ָּת מ ַעט ַהצאן ָּההנָּ ה
ב ָּדוד וַ ָ֣י ֶ
ַבמד ָּבר אני יָּ ַ ָ֣דעתי ֶאת־זדנך ואת ָ֣ר ַע ל ָּב ֶבך כי ל ַמ ַען ר ֵ֥אות
ַהמל ָּח ָּמה יָּ ָּ ָֽרד ָּת׃
29וַ ָ֣יא ֶמר ָּדוד ֶ ֵ֥מה ָּעׂשיתי ָּ ִ֑ע ָּתה הלוא ָּד ָּ ֵ֥בר ָֽהוא׃
31וַ יסב ָֽמ ֶאצלו ֶאל־ ָ֣מול ַאחר וַ יא ֶמר ַכ ָּד ָּ ָ֣בר ַה ֶ ִ֑זה וַ ישבהו ָּה ָּעם ָּד ָּבר
ַכ ָּד ָּבר ָּהרא ָֽשון׃
ָֽי־שאול וַ י ָּק ָֽחהו׃
31וַ י ָּ ָֽשמעו ַהד ָּברים א ֶשר ד ֶבָ֣ר ָּדוִ֑ד וַ יַ גֵ֥דו לפנ ָּ
ב־א ָּדם ָּע ָּלִ֑יו ַעבדךָ֣ ילְך ונל ַחם
32וַ יא ֶמר ָּדוד ֶאל־ ָּשאול ַאל־י ֵ֥פל ל ָּ
ם־הפלש ֵ֥תי ַה ֶזָֽה׃
ע ַ
33וַ יא ֶמר ָּשאול ֶאל־ ָּדוד לא תו ַכל ָּל ֶל ֶכת ֶאל־ ַהפלש ָ֣תי ַהזֶ ה לה ָּלחם
י־נ ַער ַא ָּתה והוא ֵ֥איש מל ָּח ָּמה מנע ָּ ָֽריו׃
ע ִ֑מו ָֽכ ַ ָ֣
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34וַ יא ֶמר ָּדוד ֶאל־ ָּשאול ר ֶעה ָּה ָּיה ַעבדך ל ָּאביו ַב ִ֑צאן ָּובא ָּ ָֽהארי
־הדוב ונָּ ָּ ֵׂ֥שא ֶׂשה מ ָּה ָֽע ֶדר׃
ו ֶאת ַ
35ויָּ ָּצאתי ַאח ָּריו והכתיו וה ַ ָ֣צלתי מ ִ֑פיו וַ ָּיַָֽ֣ ָּקם ָּע ַלי ו ֶה ֱחזַ קתי בז ָּקנו
יתיו׃
והכתיו וַ המ ָֽ
־הדוב ה ָּכָ֣ה ַעב ֶ ִ֑דך ָֽו ָּהיָּ ה ַהפלשתי ֶה ָּערל ַהזֶ ה
ַ 36גם ֶ ָֽאת־ ָּהארי גַ ם ַ
ֹלהים ַחיָֽים׃
כ ַא ַ ָ֣חד מ ֶהם ָ֣כי חרף ַמ ַערכת ֱא ֵ֥

ס

אמר ָּדוד יהוָּ ה א ֶשר הצ ַלני מיַ ד ָּ ָֽהארי ומיַ ָ֣ד ַהדב ָ֣הוא יַ צילני מ ַיֵ֥ד
37וַ י ֶ
ַהפלשתי ַה ֶזִ֑ה

ס

ָֽיהוה יהיֶ ֵ֥ה ע ָּ ָֽמְך׃
ל־דוד לְך ַו ָּ
אמר ָּשאול ֶא ָּ
וַ י ֶ

אשו וַ יַ ל ֵ֥בש אתו
38וַ יַ לבש ָּשאול ֶאת־ ָּדוד ַמ ָּדיו ונָּ ַתן ֵ֥קו ַבע נח ֶשת ַעל־ר ִ֑
שריָֽ ון׃
אמר ָּדוד
39וַ יַ ח ָ֣גר ָּד ָ֣וד ֶאת־ ַחרבו מ ַעל ל ַמ ָּדיו וַ ָ֣י ֶאל ָּל ֶל ֶכת ָ֣כי ָֽלא־נ ָּסה וַ י ֶ
אוכל ָּל ֶל ֵֶ֥כת ָּבא ֶלה ָ֣כי ָ֣לא נ ִ֑סיתי וַ יס ֵ֥רם ָּדוד מ ָּע ָּ ָֽליו׃
ל־שאול ֵ֥לא ַ
ֶא ָּ
41וַ י ַקח ַמקלו ביָּ דו וַ יב ַחר־לָ֣ ו חמ ָּ ָ֣שה ַחלָ ָֽקי־א ָּב ָ֣נים׀ מן־ ַהנַ ַחל וַ ָּיָ֣ ֶׂשם
ל־הפלש ָֽתי׃
א ָּתם בכלי ָּהרעים א ֶשר־לו ו ַביַ לקוט ו ַקל ָ֣עו ביָּ ִ֑דו וַ י ַגש ֶא ַ
ל־דוִ֑ד ו ָּהאיש נ ֵׂ֥שא ַהצ ָּנה ל ָּפ ָּנָֽיו׃
 41וַ י ֶלְך ַהפלשתי ה ֵ֥לְך ו ָּקרב ֶא ָּ
42וַ יַ בט ַהפלשתי וַ יר ֶ ֵ֥אה ֶאת־ ָּדוד וַ יבזִ֑הו ָֽכי־ ָּה ָּיָ֣ה נַ ַער ו ַאדמני עם־י ֵ֥פה
ַמר ֶ ָֽאה׃
43וַ יא ֶמר ַהפלשתי ֶאל־ ָּדוד ה ֶ ָ֣כ ֶלב ָּאנכי ָֽכי־ ַא ָּ ֵ֥תה ָּ ָֽבא־א ַלי ַב ַמקלִ֑ ות
וַ י ַקלל ַהפלשתי ֶאת ָּ־דוד באֹל ָּ ָֽהיו׃
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44וַ ֵ֥יא ֶמר ַהפלשתי ֶאל־ ָּד ִ֑וד ל ָּ ָ֣כה א ַלי ו ֶאתנָּ ה ֶאת־ב ָּ ָׂ֣שרך ל ֵ֥עוף ַה ָּש ַמים
ול ֶב ֱה ַ ֵ֥מת ַה ָּש ֶ ָֽדה׃

ס

45וַ יא ֶמר ָּדוד ֶאל־ ַהפלשתי ַא ָּתה ָּ ָ֣בא א ַלי ב ֶח ֶרב ו ַבח ָ֣נית ובכי ִ֑דון
הוה צ ָּבאות ֱאֹלהי ַמ ַער ֵ֥כות יׂש ָּראל א ֶ ֵ֥שר
ו ָּאנ ָ֣כי ָּ ָֽבא־א ֶליך בשם י ָּ ָ֣
ח ַ ָֽרפ ָּת׃
ַ 46היָ֣ ום ַהזֶ ה י ַסגֶ רך יהוָּ ה ביָּ די והכיתך וַ הסרתי ֶאת־ ָֽראשך מ ָּע ֶליך
ונָּ ַתתי ֶ ָ֣פגֶ ר ַמחנה פלשתים ַהיָ֣ ום ַהזֶ ה ל ֵ֥עוף ַה ָּש ַמים ול ַח ַיָ֣ת ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ
ל־ה ָּא ֶרץ כי יֵ֥ש ֱאֹלהים ליׂש ָּר ָֽאל׃
ו ָֽיַֽדעו ָּכ ָּ
47ו ָֽיַֽדעו ָּכל־ ַה ָּק ָּ ָ֣הל ַהזֶ ה ָֽכי־לא ב ֶ ֵ֥ח ֶרב ו ַבחנית יהו ָ֣שי ַע יהָּ ִ֑וה כי ַ ָֽליהוָּ ה
ַהמל ָּח ָּמה ונָּ ַ ֵ֥תן ֶאת ֶכם ביָּ ָֽדנו׃
48ו ָּהיָּ ה ָֽכי־ ָּ ָ֣קם ַהפלשתי וַ ֵ֥י ֶלְך וַ יק ַרב לק ַ ָ֣ראת ָּד ִ֑וד וַ י ַמ ָ֣הר ָּדוד וַ ָּ ֵ֥י ַָּֽרץ
ַה ַמע ָּר ָּכה לק ַ ֵ֥ראת ַהפלש ָֽתי׃
49וַ יש ַלח ָּדוד ֶאת־יָּ דו ֶאל־ ַה ֶכלי וַ י ַקח מ ָּ ֵ֥שם ֶא ֶבן וַ י ַק ַלע וַ ַ ֵ֥יְַֽך
ל־פ ָּניו ָּ ָֽאר ָּצה׃
ֶאת־ ַהפלשתי ֶאל־מצ ִ֑חו וַ תט ַבע ָּה ֶא ֶבן במצחו וַ י ֵ֥פל ַע ָּ
יתהו
ת־הפלשתי וַ ימ ִ֑
וב ֶא ֶבן וַ ַ ֵ֥יְַֽך ֶא ַ
ן־הפלשתי ַב ֶ ָ֣ק ַלע ָּ
51וַ יֶ ֱחזַ ק ָּדוד מ ַ
ד־ד ָֽוד׃
ו ֶח ֶרב ֵ֥אין ביַ ָּ
ת־חרבו ַוַָֽֽישל ָּפּה מ ַתע ָּרּה
־הפלשתי וַ י ַ ָ֣קח ֶא ַ
51וַ ָּיַָֽ֣ ָּרץ ָּדוד וַ יַ עמד ֶאל ַ
בורם
י־מת ג ָּ
אשו וַ יראו ַהפלשתים ָֽכ ֵ֥
ת־בּה ֶאת־ר ִ֑
וַ י ָ֣מתתהו וַ יכ ָּר ָּ
וַ יָּ נָֽסו׃
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52וַ יָּ ָ ָ֣קמו ַאנשי יׂש ָּראל ויהו ָּדה וַ יָּ רעו ַוַָֽֽירדפו ֶאת־ ַהפלשתים ַעד־בואךָ֣
ד־גת
גַ יא ו ַעד ַשע ָ֣רי ֶעק ִ֑רון ַוַָֽֽיפ ִ֞לו ַ ָֽחללי פלשתים ב ֶ ָ֣ד ֶרְך ַשע ַרים ו ַע ַ
ד־עק ָֽרון׃
ו ַע ֶ
53וַ יָּ שבו ב ָ֣ני יׂש ָּראל מדֹלק ַאח ָ֣רי פלש ִ֑תים וַ יָּ שסו ֶאת־ ַמחני ֶ ָֽהם׃
54וַ י ַקח ָּדוד ֶאת־ ָ֣ראש ַהפלשתי וַ יבאהו ירו ָּש ָּ ִ֑לם ו ֶאת־כ ָּליו ָּ ֵׂ֥שם
ב ָּא ֳה ָֽלו׃

ס

ל־אבנר ַ ָׂ֣שר
ת־דוד יצא לק ַ ָ֣ראת ַהפלשתי ָּא ַמר ֶא ַ
 55וכראות ָּשאול ֶא ָּ
אמר ַאבנר ָֽחי־נַ פשךֵ֥ ַה ֶמ ֶלְך
י־זֵ֥ה ַה ַנ ַער ַאבנִ֑ר וַ ָ֣י ֶ
ַה ָּצ ָּבא ֶבן־מ ֶ
אם־יָּ ָּ ָֽדעתי׃
56וַ יא ֶמר ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך ש ַ ָ֣אל ַא ָּתה ֶבן־מי־ ֶזה ָּה ָּ ָֽע ֶלם׃

ס

ת־הפלשתי וַ י ַקח אתו ַאבנר וַ יבאהו לפנָ֣י
57וכ ָ֣שוב ָּדוד ָֽמ ַהכות ֶא ַ
ָּש ִ֑אול ו ֵ֥ראש ַהפלשתי ביָּ ָֽדו׃
58וַ יא ֶמר א ָּליו ָּשאול ֶבן־ ֵ֥מי ַא ָּתה ַה ָּ ִ֑נ ַער וַ ָ֣יא ֶמר ָּדוד ֶ ָֽבן־ ַעבדךֵ֥ י ַשי ֵ֥בית
ַה ַלח ָֽמי׃
1 18וַ יהי כ ַכלתו ל ַד ָ֣בר ֶאל־ ָּשאול ונֶ ֶפש י ָ֣הונָּ ָּתן נקש ָּרה ב ֶ ָ֣נ ֶפש ָּד ִ֑וד
וַ יֶ ֱא ָּה ֵ֥בו יהונָּ ָּתן כנַ פ ָֽשו׃
2וַ י ָּק ֵ֥חהו ָּשאול ַביָ֣ ום ַה ִ֑הוא ו ָ֣לא נ ָּתנו ָּלשוב ֵ֥בית ָּא ָֽביו׃
3וַ יכרת יהונָּ ָּתן ו ָּדוד ב ִ֑רית ב ַאה ָּב ֵ֥תו אתו כנַ פ ָֽשו׃
שר ָּע ָּליו ַוַָֽֽיתנהו ל ָּד ִ֑וד ו ַמ ָּדיו
שט יהונָּ ָּתן ֶ ָֽאת־ ַהמעיל א ֶ ָ֣
4וַ ית ַפ ָ֣
ד־קשתו ו ַעד־חג ָֽרו׃
־חר ֵ֥בו ו ַע ַ
ו ַעד ַ
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שי
5וַ יצא ָּדוד בכל א ֶשר יש ָּל ֶחנו ָּשאול יַ ׂשכיל וַ יׂש ָ֣מהו ָּשאול ַעל ַאנ ָ֣
ל־ה ָּעם וגַ ם בעיני ַעב ֵ֥די ָּש ָֽאול׃
יני ָּכ ָּ
יטב בע ָ֣
ַהמל ָּח ָּ ִ֑מה וַ י ַ

פ

ת־הפלשתי וַ ת ֶצאנָּ ה ַהנָּ שים
בואם בשוב ָּדוד מ ַה ָ֣כות ֶא ַ
6וַ י ָ֣הי ב ָּ
ל־ערי יׂש ָּראל ָּל ָ֣שור ו ַהמחלות לק ַראת ָּש ָ֣אול ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך בת ֵ֥פים
מ ָּכ ָּ
בׂשמ ָּחה וב ָּשל ָֽשים׃
ָֽ ַ7ו ַתע ֶנינָּ ה ַהנָּ ֵ֥שים ַ ָֽהמ ַׂשחקות וַ תא ַ ִ֑מרן ָּ ה ָּכה ָּשאול ַבא ָּל ָּפו ו ָּדוד
ברבב ָּ ָֽתיו׃
אמר נָּ תנו ל ָּדוד ר ָּבבות
8וַ י ַחר ל ָּשאול מאד וַ י ַַֽרע בעינָּ יו ַה ָּד ָּ ָ֣בר ַהזֶ ה וַ י ֶ
לוכה׃
ו ֵ֥לי נָּ תנו ָּהא ָּל ִ֑פים ו ֵ֥עוד לו ַ ֵ֥אְך ַהמ ָּ ָֽ
ת־דוִ֑ד מ ַהיֵ֥ ום ַההוא וָּ ָּ ָֽהל ָּאה׃
9וַ י ֵ֥הי ָּשאול ע ָ֣וַֽן ֶא ָּ

ס

ל־שאול וַ יתנַ בָ֣א
רוח ֱאֹלהים׀ ָּר ָּעה׀ ֶא ָּ
11וַ י ָ֣הי ָֽמ ָּמ ֳח ָּרת וַ תצ ַלָ֣ח ַ
ד־ש ָֽאול׃
תוְך־ה ַבית ו ָּדוד מנַ גֵַֽ֥ן ביָּ דו כיָ֣ ום׀ ביִ֑ ום ו ַהחנית ביַ ָּ
ַ
ב
וב ִ֑קיר וַ י ֵ֥סב ָּדוד מ ָּפ ָּניו
אמר ַא ֶ ֵ֥כה ב ָּדוד ַ
ת־החנית וַ י ֶ
11וַ יָּ ֶטל ָּשאול ֶ ָֽא ַ
ַפע ָּ ָֽמים׃
י־ה ָּיה יהוָּ ה עמו ומ ֵ֥עם ָּשאול ָּ ָֽסר׃
12וַ י ָּ ֵ֥רא ָּשאול מלפ ָ֣ני ָּדוִ֑ד ָֽכ ָּ
13וַ יסרהו ָּשאול ָֽמעמו וַ יׂש ֵ֥מהו לו ַׂשר־ ָּ ִ֑א ֶלף וַ י ֵ֥צא וַ יָּ בא לפ ֵ֥ני ָּה ָּ ָֽעם׃

פ

ָֽיהוה ע ָֽמו׃
14וַ י ֵ֥הי ָּדוד ל ָּכל־דרכו ַמׂש ִ֑כיל ַו ָּ
15וַ ַיַָֽ֣רא ָּשאול א ֶשר־הוא ַמׂש ָ֣כיל מ ִ֑אד וַ ָּיַֽגָּ ר מ ָּפ ָּ ָֽניו׃
16ו ָּכל־יׂש ָּראל ויהו ָּדה אהב ֶאת־ ָּד ִ֑וד ָֽכי־הוא יו ֵ֥צא וָּ ָּבא לפני ֶ ָֽהם׃
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דולה מ ַרב א ָּתּה ֶא ֶתן־לךָ֣ לא ָּשה
ל־דוד הנה בתי ַהג ָּ
אמר ָּשאול ֶא ָּ
 17וַ י ֶ
הוִ֑ה ו ָּש ָ֣אול ָּא ַמר ַאל־תהי יָּ די
ן־חיל וה ָּלחם מלח ָ֣מות י ָּ
ה־לי ל ֶב ַ
ַ ֵ֚אְך ֱהי ָ֣
בו ותהי־בו יַ ד־פלש ָֽתים׃

ס

18וַ יא ֶמר ָּדוד ֶאל־ ָּשאול מי ָּ ָֽאנכי ו ָ֣מי ַחיַ י מש ַ ֵ֥פ ַחת ָּאבי ביׂש ָּר ִ֑אל
י־אה ֶיֵ֥ה ָּח ָּתן ַל ֶ ָֽמ ֶלְך׃
ָֽכ ֶ
19וַ יהי ב ֵ֥עת תת ֶאת־מ ַ ֵ֥רב ַבת־ ָּשאול ל ָּד ִ֑וד והיא נת ָּנה ל ַעדרי ֵ֥אל
ַהמח ָּלתי לא ָּ ָֽשה׃
21וַ ֶת ֱא ַהב מי ַ ֵ֥כל ַבת־ ָּשאול ֶאת־ ָּד ִ֑וד וַ יַ ָ֣גדו ל ָּשאול וַ י ַ ֵ֥שר ַה ָּד ָּבר בע ָּינָֽיו׃
21וַ יא ֶמר ָּשאול ֶאת ֶננָּ ה לו ותהי־לָ֣ ו למוקש ותהי־בו יַ ד־פלש ִ֑תים
ל־דוד בש ַתים תת ַח ֵ֥תן בי ַהיָֽ ום׃
אמר ָּשאול ֶא ָּ
וַ י ֶ
ל־דוד ַב ָּלט לאמר הנה ָּחפץ בך
22וַ י ַצו ָּשאול ֶאת־עבדו ַדברו ֶא ָּ
ַה ֶמ ֶלְך ו ָּכל־ע ָּב ָּדיו אה ִ֑בוך ו ַע ָּתה הת ַח ֵ֥תן ַב ֶ ָֽמ ֶלְך׃
ַ23וַָֽֽי ַדב ִ֞רו ַעבדי ָּשאול ב ָּאזנָ֣י ָּדוד ֶאת־ ַהד ָּברים ָּה ִ֑א ֶלה וַ ָ֣יא ֶמר ָּדוד
יש־רש ונק ֶלָֽה׃
יכם הת ַח ָ֣תן ַב ֶמ ֶלְך ו ָּאנכי ָֽא ָּ ֵ֥
ַ ָֽהנ ַק ָּלה ב ָֽעינ ֶ
24וַ יַ גדו ַעב ֵ֥די ָּשאול לו לא ִ֑מר ַכד ָּב ֵ֥רים ָּהא ֶלה ד ֶ ֵ֥בר ָּד ָֽוד׃

פ

25וַ יא ֶמר ָּשאול ָֽכה־תאמ ָ֣רו ל ָּדוד ָֽאין־ח ֶפץ ַל ֶמ ֶלְך במ ַהר כי במ ָּאה
ת־דוד
ָּערלָ֣ ות פלשתים להנָּ ָקם באיבָ֣י ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך ו ָּש ָ֣אול ָּח ַשב ל ַה ֵ֥פיל ֶא ָּ
ביַ ד־פלש ָֽתים׃
26וַ יַ גדו ע ָּב ָּדיו ל ָּדוד ֶאת־ ַהד ָּב ָ֣רים ָּהא ֶלה וַ י ַשר ַה ָּד ָּבר בעי ָ֣ני ָּדוד
להת ַחתן ַב ֶ ִ֑מ ֶלְך ו ֵ֥לא ָּמלאו ַהיָּ ָֽמים׃
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27וַ יָּ ָּקם ָּדוד וַ י ָ֣ ֶלְך׀ ָ֣הוא וַ אנָּ ָּשיו וַ ַיְַָֽ֣ך ַבפלשתים ָּמא ַ ָ֣תים איש וַ יָּבא ָּדוד
יהם וַ י ַמל ָ֣אום ַל ֶמ ֶלְך להת ַחתן ַב ֶ ִ֑מ ֶלְך וַ י ֶתן־לֵ֥ ו ָּשאול
ת־ערֹלָ֣ ת ֶ
ֶא ָּ
יכל בתו לא ָּ ָֽשה׃
ֶאת־מ ַ ֵ֥

ס

ת־שאול אה ַ ָֽבתהו׃
יכל ַב ָּ
ם־דוִ֑ד ומ ַ ֵ֥
הוה ע ָּ
28וַ ַיַֽרא ָּשאול וַ י ַדע ֵ֥כי י ָּ
ת־דוד
29וַ ָ֣יא ֶסף ָּשאול לרא מפנֵ֥י ָּדוד ִ֑עוד וַ י ֵ֥הי ָּשאול איֵ֥ב ֶא ָּ
ל־היָּ ָֽמים׃
ָּכ ַ

ס

אתם ָּׂש ַכל ָּדוד מכל ַעב ָ֣די ָּשאול
 31וַ יצאו ָּׂש ָ֣רי פלש ִ֑תים וַ י ָ֣הי׀ מ ָ֣די צ ָּ
וַ יי ַ ֵָ֥קר שמו מ ָֽאד׃

ס

1 19וַ י ַד ָ֣בר ָּשאול ֶאל־יונָּ ָּתן בנו ו ֶאל־ ָּכל־ע ָּב ָּדיו ל ָּהמית ֶאת־ ָּד ִ֑וד
יהונָּ ָּתן ֶבן־ ָּשאול ָּח ֵ֥פץ ב ָּדוד מ ָֽאד׃
ו ָֽ
2וַ יַ גד יהונָּ ָּתן ל ָּד ָ֣וד לאמר מ ַבקש ָּש ֵ֥אול ָּאבי ַלהמי ֶ ִ֑תך ו ַע ָּתה
את׃
ר־נָ֣א ַבב ֶקר ויָּ ַשב ָּ ֵ֥ת ַבס ֶתר ונַ ח ָֽב ָּ
ה ָּ ָֽש ֶמ ָּ
שר ַא ָּ ָ֣תה ָּשם וַ אני א ַד ֵ֥בר בך
3וַ אני אצא ו ָּע ַמד ָ֣תי ליַ ד־ ָּאבי ַב ָּש ֶדה א ֶ ָ֣
ל־א ִ֑בי ו ָּר ֵ֥איתי ָּמה וה ַגֵַֽ֥דתי ָּ ָֽלְך׃
ֶא ָּ

ס

4וַ י ַדבר יהונָּ ָּתן ב ָּדוד טוב ֶאל־ ָּשאול ָּא ִ֑ביו וַ ָ֣יא ֶמר א ָּליו ַאל־יֶ ֱח ָּטא
ַה ֶמ ֶלְך ב ַעב ָ֣דו ב ָּדוד ָ֣כי לוא ָּח ָּטא ָּלְך ו ֵ֥כי ַמע ָּׂשיו טוב־לךֵ֥ מ ָֽאד׃
5וַ יָּ ֶׂשם ֶאת־נַ פשו ב ַכפו וַ ַיְַָֽ֣ך ֶאת־ ַהפלשתי וַ יַ ַעׂש יהוָּ ה תשו ָּעה גדו ָּלה
ל ָּכל־יׂש ָּראל ָּראי ָּת וַ תׂש ָּ ִ֑מח ו ָּל ָּמה ֶ ָֽת ֱח ָּטא ב ָּ ָ֣דם נָּ קי ל ָּה ֵ֥מית ֶאת ָּ־דוד
ח ָּ ָֽנם׃
6וַ יש ַ ֵ֥מע ָּשאול ב ָ֣קול יהונָּ ָּ ִ֑תן וַ י ָּש ַ ָ֣בע ָּשאול ַחי־יהָּוה אם־יו ָּ ָֽמת׃
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7וַ יק ָּרא יהונָּ ָּתן ל ָּדוד וַ יַ גֶ ד־לו י ָ֣הונָּ ָּתן ֵ֥את ָּכל־ ַהד ָּברים ָּה ִ֑א ֶלה וַ יָּ בא
יהונָּ ָּתן ֶאת־ ָּדוד ֶאל־ ָּשאול וַ י ֵ֥הי ל ָּפ ָּניו כ ֶאת ֵ֥מול של ָֽשום׃

ס

8וַ ֵ֥תו ֶסף ַהמל ָּח ָּמה ָֽלהיִ֑ ות וַ יצא ָּדוד וַ י ָּ ָ֣ל ֶחם ַבפלשתים וַ ַיְַֽך ָּב ֶהם ַמ ָּ ָ֣כה
דולה וַ יָּ נסו מ ָּפ ָּ ָֽניו׃
ג ָּ
יתו יושב וַ חניתו ביָּ ִ֑דו
ל־שאול והוא בב ָ֣
9וַ תהי רו ַח יהָּוה׀ ָּר ָּעה ֶא ָּ
ו ָּדוד מנַ גֵַֽ֥ן ב ָּיָֽד׃
11וַ י ַבקש ָּשאול ל ַהכות ַ ָֽבחנית ב ָּד ָ֣וד ו ַבקיר וַ יפ ַטר מפנָ֣י ָּשאול וַ ַ ֵ֥יְַֽך
ֶ ָֽאת־ ַהחנית ַב ִ֑קיר ו ָּדוד ָּ ֵ֥נס וַ י ָּמלט ַב ַ ֵ֥לי ָּלה ָֽהוא׃

פ

11וַ יש ַלח ָּשאול ַמל ָּאכים ֶאל־בית ָּדוד ל ָּשמרו ו ַלהמיתו ַב ִ֑ב ֶקר וַ ַתגָ֣ד
ל ָּדוד מ ַיכל אשתו לאמר אם־אינך מ ַמלט ֶ ָֽאת־נַ פשך ַה ַלי ָּלה ָּמ ָּחר
מומת׃
ַא ָּ ֵ֥תה ָּ ָֽ
12וַ ת ֶרד מי ַכל ֶאת־ ָּדוד ב ַ ָ֣עד ַה ַחלִ֑ ון וַ ֵ֥י ֶלְך וַ יב ַרח וַ י ָּמ ָֽלט׃
־המ ָּטה ואת כ ָ֣ביר ָּ ָֽהעזים ָּׂש ָּמה
13וַ ת ַקח מי ַכל ֶאת־ ַהת ָּרפים וַ ָּת ֶׂשם ֶאל ַ
מ ַ ָֽראש ָּ ִ֑תיו וַ ת ַכס ַב ָּ ָֽבגֶ ד׃

ס

14וַ יש ַ ֵ֥לח ָּשאול ַמל ָּאכים ָּלָ ַ ָ֣ק ַחת ֶאת־ ָּד ִ֑וד וַ תא ֶמר ח ֶלֵ֥ה ָֽהוא׃

פ

15וַ יש ַלח ָּשאול ֶאת־ ַה ַמל ָּאכים לר ֵ֥אות ֶאת־ ָּדוד לא ִ֑מר ַהעלו אתו
ַבמ ָּטה א ַלי ַלהמ ָֽתו׃
16וַ יָּ באו ַה ַמל ָּאכים וה ֵ֥נה ַהת ָּרפים ֶאל־ ַהמ ָּ ִ֑טה וכ ֵ֥ביר ָּהעזים
מ ַראש ָּ ָֽתיו׃
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17וַ יא ֶמר ָּשאול ֶאל־מי ַכל ָּל ָּמה ָּכ ָּכה רמיתני וַ ת ַשל ֵ֥חי ֶאת־איבי וַ י ָּמ ִ֑לט
יתְך׃
וַ תא ֶמר מי ַכל ֶאל־ ָּשאול הוא־ ָּא ַ ֵ֥מר א ַלי ַשלחני ָּל ָּ ֵ֥מה אמ ָֽ
18ו ָּדוד ָּב ַרח וַ י ָּמלט וַ יָּ בא ֶאל־שמואל ָּה ָּר ָּמ ָּתה וַ יַ גֶ ד־לו את ָּכל־א ֶ ֵ֥שר
ָּ ָֽע ָּׂשה־לו ָּש ִ֑אול וַ י ֶלְך הוא ושמואל וַ ישבו ב ָּ ָֽנוית׃
19וַ י ַ ֵ֥גד ל ָּשאול לא ִ֑מר ה ָ֣נה ָּדוד בנָּ וית ָּב ָּר ָּ ָֽמה׃
ת־לה ַָקת ַהנביאים
21וַ יש ַלח ָּש ָ֣אול ַמל ָּאכים ָּלָ ַ ָ֣ק ַחת ֶאת־ ָּדוד וַ יַ רא ֶ ָֽא ַ
ל־מלאכי ָּשאול ָ֣ר ַוח
יהם וַ ת ִ֞הי ַ ָֽע ַ
נבאים ושמואל ע ֵ֥מד נ ָּצב על ֶ ִ֑
ם־ה ָּמה׃
ֱאֹלהים וַ יָֽתנַ באו גַ ָֽ
21וַ יַ ָ֣גדו ל ָּשאול וַ יש ַלח ַמל ָּא ָ֣כים אחרים וַ ָֽיתנַ באו גַ ם־ ִ֑ה ָּמה וַ ָ֣י ֶסף ָּשאול
ם־ה ָּמה׃
וַ יש ַלח ַמל ָּא ָ֣כים שלשים וַ יָֽתנַ באו גַ ָֽ
שר ַב ֶשכו וַ יש ַ ָ֣אל
22וַ י ֶלְך גַ ם־הוא ָּה ָּר ָּמ ָּתה וַ יָּ בא ַעד־בור ַהגָּ דול א ֶ ָ֣
אמר הנה בנָּ וֵ֥ ית ָּב ָּר ָּ ָֽמה׃
יפה שמואל ו ָּדוִ֑ד וַ י ֶ
אמר א ֵ֥
וַ י ֶ
23וַ י ָ֣ ֶלְך ָּשם ֶאל־נָּ וית ָּב ָּר ָּ ִ֑מה וַ תהי ָּע ָּליו גַ ם־הוא ָ֣ר ַוח ֱאֹלהים וַ י ֶלְך ָּהלוְך
וַ יתנַ בא ַעד־באו בנָּ וֵ֥ ית ָּב ָּר ָּ ָֽמה׃
24וַ יפ ַשט גַ ם־הוא בגָּ ָּדיו וַ יתנַ בא גַ ם־הוא לפ ָ֣ני שמואל וַ י ָ֣פל ָּערם
יאם׃
ל־ה ָּ ִ֑לי ָּלה ַעל־כן ָֽיאמרו ה ַ ֵ֥גם ָּשאול ַבנב ָֽ
ל־היֵ֥ ום ַההוא ו ָּכ ַ
ָּכ ַ

פ

אמר׀ לפנָ֣י יהונָּ ָּתן ֶמה ָּעׂשיתי
1 20וַ יב ַ ָ֣רח ָּדוד מנָּ וות ָּב ָּר ָּ ִ֑מה וַ ִ֞יָּבא וַ ָ֣י ֶ
ה־ח ָּטאתי לפנָ֣י ָּאביך ֵ֥כי מ ַבקש ֶאת־נַ פ ָֽשי׃
ומ ַ
ֶ ָֽמה ־עוני ֶ ָֽ
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2וַ יא ֶמר לָ֣ ו ָּחלי ָּלה ָ֣לא ָּתמות הנה ָֽלו־ ְַע ֶׂשה ָּאבי ָּד ָּ ָ֣בר גָּ דול ֵ֚או ָּד ָּ ָ֣בר
ת־ה ָּד ָּ ֵ֥בר ַה ֶזה ֵ֥אין
דוע יַ סתיר ָּא ֵ֥בי מ ֶמני ֶא ַ
ומ ַ
ת־אזנִ֑י ַ
ָּקטן ו ֵ֥לא יג ֶלה ֶא ָּ
ָֽזאת׃
אמר
י־מ ָּצאתי חן בעינֶ יך וַ י ֶ
אמר יָּ ד ַע יָּ ַדע ָּאביך ָֽכ ָּ
3וַ י ָּש ַבע עוד ָּדוד וַ י ֶ
אולם ַחי־יהוָּ ה ו ָ֣חי נַ פ ֶשך ָ֣כי כ ֶפ ַׂשע
ע־זאת יהונָּ ָּתן ֶפן־י ָָּֽעצִ֑ב ו ָּ
ל־י ַַֽד ֵ֥
ַא ָֽ
ובין ַה ָּ ָֽמוֶ ת׃
ביני ֵ֥
־לְך׃
4וַ ֵ֥יא ֶמר יהונָּ ָּתן ֶאל־ ָּד ִ֑וד ַמה־תא ַ ֵ֥מר נַ פשך ו ֶ ָֽא ֱע ֶׂשה ָּ ָֽ

פ

5וַ יא ֶמר ָּדוד ֶאל־יהונָּ ָּתן ָֽהנה־ח ֶדש ָּמ ָּחר ו ָּאנכי יָּ שב־א ֵ֥שב עם־ ַה ֶמ ֶלְך
ֶל ֱא ִ֑כול וש ַלח ַתני ונס ַתר ָ֣תי ַב ָּש ֶדה ַעד ָּה ֶ ֵ֥ע ֶרב ַהשל ָֽשית׃
6אם־ ָּפ ֵ֥קד יפקדני ָּא ִ֑ביך ו ָּא ַמר ָּת נשאל נש ַאל מ ֶמני ָּדוד ָּלרוץ
ל־המש ָּפ ָּ ָֽחה׃
ית־ל ֶָ֣חם עירו ָ֣כי ֶז ַבח ַהיָּ מים ָּשם ל ָּכ ַ
ָֽב ֶ
י־כל ָּ ֵ֥תה
ם־חרה ֶי ֱָֽח ֶרה לו ַדע ָֽכ ָּ
אמר טוב ָּשלָ֣ ום ל ַעב ֶ ִ֑דך וא ָּ
־כה י ַ
7אם ֵ֥
ָּה ָּר ָּעה מע ָֽמו׃
ת־עבדך ע ָּ ִ֑מְך
את ֶ ָֽא ַ
־עב ֶדך ֵ֚כי בב ָ֣רית יהוָּ ה ה ֵ֥ב ָּ
8ו ָּעׂשי ָּת ֶח ֶסד ַעל ַ
יאני׃
ד־אביך ָּל ָּמה ֶ־זֵ֥ה תב ָֽ
יתני ַא ָּתה ו ַע ָּ
ואם־יֶ ש־בי ָּעון המ ָ֣

פ

9וַ ֵ֥יא ֶמר יהונָּ ָּתן ָּח ָ֣לי ָּלה ָּ ִ֑לְך ָ֣כי׀ אם־יָּ ָ֣ד ַע א ַדע ָֽכי־ ָּכל ָּתה ָּה ָּר ָּעה מעם
ָּאבי ָּל ָ֣בוא ָּע ֶליך ו ֵ֥לא א ָּתּה ַא ֵ֥גיד ָּ ָֽלְך׃

ס

11וַ יא ֶמר ָּדוד ֶאל־י ָ֣הונָּ ָּתן מי יַ ָ֣גיד ִ֑לי או ַמה־יַ ַענךֵ֥ ָּאביך ָּק ָּ ָֽשה׃

ס

11וַ יא ֶמר י ָֽהונָּ ָּתן ֶאל־ ָּדוד ל ָּכה ונ ָ֣צא ַה ָּש ֶ ִ֑דה וַ יצ ֵ֥או שני ֶהם ַה ָּש ֶ ָֽדה׃
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ת־אבי ָּכעת׀
י־אח ָ֣קר ֶא ָּ
12וַ יא ֶמר יהונָּ ָּתן ֶאל־ ָּדוד יה ִָּ֞וה ֱאֹלהי יׂש ָּראל ָֽכ ֶ
א־אז ֶאש ַלָ֣ח א ֶליך וגָּ ליתי
ל־דוִ֑ד ו ָֽל ָּ
ָּמ ָּחר ַהשלשית והנה־טוב ֶא ָּ
ת־אז ֶנַָֽֽך׃
ֶא ָּ
ת־ה ָּר ָּעה
ל־אבי ֶא ָּ ָֽ
ָֽ 13כה־יַ ע ֶׂשה יהוָּ ה ָֽליהונָּ ָּתן ו ָ֣כה יסיף ָֽכי־ייטב ֶא ָּ
ת־אזנֶ ך וש ַלחתיך ו ָּה ַלכ ָּ ָ֣ת ל ָּשלִ֑ ום ויהי יהוָּ ה ע ָּמְך
ָּע ֶליך וגָּ ליתי ֶא ָּ
ם־א ָֽבי׃
ַכא ֶ ֵ֥שר ָּה ָּיה ע ָּ
הוה ו ֵ֥לא ָּא ָֽמות׃
־תע ֶׂשה ע ָּמדי ֶ ֵ֥ח ֶסד י ָּ
ם־עודני ָּ ִ֑חי ו ָֽלא ַ
ֶ ָ֣
14ולא א
ד־עולִ֑ם ולא ב ַהכרת יהוָּ ה
ָּ
ת־חסדך מ ֵ֥עם ביתי ַע
־תכרת ֶ ָֽא ַ
15ו ָֽלא ַ
ֶאת־איבָ֣י ָּדוד איש מ ַעל פנֵ֥י ָּהא ָּד ָּ ָֽמה׃
16וַ יכ ֵ֥רת יהונָּ ָּתן עם־בָ֣ית ָּדוִ֑ד וב ָ֣קש יהוָּ ה מ ַיד אי ֵ֥בי ָּד ָֽוד׃
י־אה ַ ֵ֥בת נַ פשו
17וַ יו ֶסף י ָֽהונָּ ָּתן ל ַהש ָ֣ב ַיע ֶאת ָּ־דוד ב ַאה ָּבתו א ִ֑תו ָֽכ ַ
אה ָֽבו׃

ס

18וַ ָֽיא ֶמר־לֵ֥ ו יהונָּ ָּתן ָּמ ָּ ָ֣חר ִ֑ח ֶדש ונפ ַקד ָּת ֵ֥כי י ָּפָקד מו ָּש ֶ ָֽבך׃
ל־ה ָּמקום א ֶשר־נס ַ ֵ֥תר ָּת ָּשם ביָ֣ ום
את ֶא ַ
וב ָּ
19וש ַלש ָּת ת ָ֣רד מאד ָּ
ַ ָֽה ַמע ֶ ִׂ֑שה ו ָּי ַָ֣שב ָּת א ֶצל ָּה ֶ ֵ֥א ֶבן ָּה ָּ ָֽאזֶ ל׃
אורה ל ַ ָֽש ַ ָֽלח־לי ל ַמ ָּט ָּ ָֽרה׃
21וַ אני שֹלֵ֥ ֶשת ַהחצים צ ָּ ָ֣דה ֶ ִ֑
ם־אמר א ַמר ַלנַ ַער
21והנה ֶאש ַ ָ֣לח ֶאת־ ַהנַ ַער לְך מ ָּ ָ֣צא ֶאת־ ַהח ִ֑צים א ָּ
י־שלֵ֥ ום לך ו ֵ֥אין ָּד ָּבר
הנֵ֥ה ַהח ָ֣צים׀ ממךָ֣ וָּ הנָּ ה ָּק ֶחנו׀ וָּ ב ָּאה ָֽכ ָּ
הוָֽה׃
ַחי־י ָּ
הוָֽה׃
22ואם־כה א ַמר ָּל ֶע ֶלם ה ֵ֥נה ַהחצים ממךָ֣ וָּ ָּ ִ֑הל ָּאה לְך ֵ֥כי ָֽש ַלחך י ָּ
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ד־עולם׃
ָּ ָֽ
23ו ַה ָּד ָּבר א ֶ ֵ֥שר ד ַברנו א ָ֣ני וָּ ָּ ִ֑א ָּתה הנה יהָּוה בי ֵ֥ני ובינך ַע

ס

24וַ י ָּס ֵ֥תר ָּדוד ַב ָּש ֶ ִ֑דה וַ י ָ֣הי ַהח ֶדש וַ י ֶשב ַה ֶמ ֶלְך ֶעל־ ַה ֶל ֶחם ֶל ֱא ָֽכול׃
ל־מושב ַהקיר וַ יָּ ָּקם י ָ֣הונָּ ָּתן
ַ
25וַ י ָ֣ ֶשב ַה ֶמ ֶלְך ַעל־מו ָּשבו כ ַ ָ֣פ ַעם׀ ב ַפ ַעם ֶא
וַ י ֵֶ֥שב ַאבנר מ ַצָ֣ד ָּש ִ֑אול וַ י ָּפָקד מ ֵ֥קום ָּד ָֽוד׃
26ו ָֽלא־ד ֶ ֵ֥בר ָּשאול מאו ָּמה ַביָ֣ ום ַה ִ֑הוא כי ָּא ַמר מק ֶ ָ֣רה הוא בל ֵ֥תי
ָּטהור הוא ָֽכי־ ֵ֥לא ָּט ָֽהור׃

ס

27וַ יהי ָֽמ ָּמ ֳח ַרת ַהח ֶדש ַהשני וַ י ָּפָקד מ ָ֣קום ָּדוִ֑ד

ס

אמר ָּשאול
וַ י ֶ

ל־ה ָּ ָֽל ֶחם׃
ם־היום ֶא ַ
א־בא ֶבן־י ַשי גַ ם־ת ֵ֥מול גַ ַ
ֶאל־יהונָּ ָּ ָ֣תן בנו ַמד ַוע ל ָּ
ד־בית ָּ ָֽל ֶחם׃
־ש ִ֑אול נשאל נש ַ ֵ֥אל ָּדוד מע ָּמדי ַע ֵ֥
28וַ ַ ֵ֥י ַען יהונָּ ָּתן ֶאת ָּ
29וַ יא ֶמר ַשל ָ֣חני נָּ א ָ֣כי זֶ ַבח מש ָּפ ָּחה ָּלנו ָּבעיר והוא צָּ ָֽוה־לי ָּאחי
ל־כן
־א ָּ ִ֑חי ַע ָ֣
ם־מ ָּצאתי חן בעינֶ יך א ָּ ֵ֥מל ָּטה ָּנא ו ֶאר ֶ ָ֣אה ֶאת ֶ
ו ַע ָּתה א ָּ
לא־ ָּבא ֶאל־של ַחן ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃

ס

אמר לו ֶ ָֽבן־נַ עַות ַה ַמר ִ֑דות הלָ֣ וא יָּ ַדעתי
31וַ ָֽי ַחר־ ַאף ָּשאול בי ָ֣הונָּ ָּתן וַ ָ֣י ֶ
ָֽכי־בחר ַא ָּתה ל ֶבן־י ַשי ל ָּבשתך ולב ֶשת ֶערַוֵ֥ת א ֶ ָֽמך׃
ָ֣ 31כי ָּכל־ ַהיָּ מים א ֶשר ֶבן־י ַשי ַ ָ֣חי ַעל־ ָּהא ָּד ָּמה ֵ֥לא תכון ַא ָּ ָ֣תה ו ַמלכו ֶ ִ֑תך
ן־מוֶ ת ָֽהוא׃
ו ַע ָּתה ש ַלח ו ַָקח אתו א ַלי ֵ֥כי ֶב ָּ

ס

יומת ֶ ֵ֥מה ָּע ָּ ָֽׂשה׃
אמר א ָּליו ָּל ֵָּ֥מה ַ
־שאול ָּא ִ֑ביו וַ י ֶ
32וַ יַ ַען י ָ֣הונָּ ָּתן ֶאת ָּ
י־כ ָּלה היא מ ֵ֥עם
ת־החנית ָּע ָּליו ל ַהכ ִ֑תו וַ י ַדע י ָ֣הונָּ ָּתן ָֽכ ָּ ֵ֥
33וַ יָּ ֶטל ָּשאול ֶ ָֽא ַ
ת־ד ָֽוד׃
ָּאביו ל ָּה ֵ֥מית ֶא ָּ
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34וַ ָּיַֽ ָּקם יהונָּ ָּתן מ ֵ֥עם ַהשל ָּחן ָּב ֳחרי־ ָּ ִ֑אף ולא־ ָּא ִַ֞כל ביום־ ַהח ֶדש ַהשני
ל־דוד ֵ֥כי הכלמו ָּא ָֽביו׃
ֶל ֶחם כי נֶ ע ַצב ֶא ָּ

ס

35וַ י ָ֣הי ַבב ֶקר וַ יצא יהונָּ ָּתן ַה ָּש ֶדה למו ָ֣עד ָּד ִ֑וד ו ַ ֵ֥נ ַער ָּקטן ע ָֽמו׃
36וַ ָ֣יא ֶמר לנַ ערו רץ מ ָּ ֵ֥צא נָּ א ֶאת־ ַ ָ֣החצים א ֶ ֵ֥שר ָּאנכי מו ֶ ִ֑רה ַה ַ ָ֣נ ַער ָּרץ
ו ָֽהוא־יָּ ָּ ֵ֥רה ַהחצי ל ַהעב ָֽרו׃
37וַ יָּ בא ַהנַ ַער ַעד־מ ָ֣קום ַהחצי א ֶ ֵ֥שר יָּ ָּרה יהונָּ ָּ ִ֑תן וַ יק ָּרא יהונָּ ָּתן ַאחרי
אמר הלֵ֥ וא ַהחצי ממךֵ֥ וָּ ָּ ָֽהל ָּאה׃
ַהנַ ַער וַ י ֶ
ל־תע ִ֑מד וַ י ַל ִ֞קט ַנ ַער
ושה ַ ָֽא ַ
38וַ יק ָּרא י ָֽהונָּ ָּתן ַאח ָ֣רי ַהנַ ַער מה ָּ ֵ֥רה ח ָּ
ת־החצי וַ יָּבא ֶאל־אד ָּנָֽיו׃
י ָֽהונָּ ָּתן ֶא ַ ָ֣
39ו ַה ַנ ַער ָֽלא־יָּ ַ ָ֣דע מ ִ֑או ָּמה ַאְך י ָֽהונָּ ָּתן ו ָּדוד יָּ דעו ֶאת־ ַה ָּד ָּ ָֽבר׃
41וַ יתן י ָֽהונָּ ָּתן ֶאת־כ ָּליו ֶאל־ ַה ַנ ַער א ֶשר־לִ֑ ו וַ ָ֣יא ֶמר לו לְך ָּה ֵ֥ביא ָּה ָֽעיר׃
ַ 41הנַ ַער ָּבא ו ָּדוד ָּ ֵ֚קם מ ָ֣א ֶצל ַהנֶ גֶ ב וַ יפל ל ַא ָּ ֵ֥פיו ַאר ָּצה וַ יש ַתחו ָּשֹלָ֣ ש
פ ָּע ִ֑מים ַוַָֽֽיש ָ֣קו׀ ָ֣איש ֶאת־רעהו וַ יבכו ָ֣איש ֶאת־רעהו ַעד ָּ־דוד הג ָֽדיל׃
42וַ יא ֶמר יהונָּ ָּתן ל ָּדוד ָ֣לְך ל ָּשלִ֑ ום א ֶשר נש ַבענו שנינו אנַ חנו בשם
עולם׃
יני ובינֶ ך ו ֵ֥בין זַ רעי ו ֵ֥בין זַ רעך ַעד־ ָּ ָֽ
הוה ָֽיה ֶי ָ֣ה׀ ב ָ֣
יהוָּ ה לאמר י ִָּ֞

פ

1 21וַ ָּיַֽ ָּקם וַ י ַ ִ֑לְך ויהונָּ ָּתן ָּ ֵ֥בא ָּה ָֽעיר׃
2וַ יָּ בא ָּדוד נ ֶבה ֶאל־אחי ֶמ ֶלְך ַהכ ִ֑הן וַ יֶ ֱח ַרד אחי ֶמ ֶלְך לק ַ ָ֣ראת ָּדוד
אמר לו ַמד ַוע ַא ָּתה ל ַב ֶדך ואיש ֵ֥אין א ָּ ָֽתְך׃
וַ י ֶ
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3וַ יא ֶמר ָּדוד ַלאחי ֶ ָ֣מ ֶלְך ַהכהן ַה ֶמ ֶלְך צַ ָ֣וני ָּד ָּבר וַ ָ֣יא ֶמר א ַלי ָ֣איש
שר צוי ִ֑תך
ר־אנ ֵ֥כי ש ָֽלחך וַ א ֶ ָ֣
־ה ָּד ָּבר א ֶש ָּ
ַאל־י ַַֽדע מאו ָּמה ֶאת ַ
ו ֶאת־ ַהנ ָּע ָ֣רים יו ַדעתי ֶאל־מ ֵ֥קום פֹלני ַאלמונָֽי׃
ה־ל ֶחם ת ָּנָ֣ה ביָּ ִ֑די או ַהנמ ָּ ָֽצא׃
4ו ַע ָּתה ַמה־יש ַ ָֽת ַחת־יָּ דך חמ ָּש ֶ
ם־ל ֶחם
־ת ַחת יָּ ִ֑די ָֽכי־א ֶ
5וַ יַ ַען ַהכהן ֶאת־ ָּדוד וַ יא ֶמר ָֽאין־ ֶ ֵ֥ל ֶחם חל ֶאל ַ ָ֣
ק ֶדש יש אם־נשמ ֵ֥רו ַהנ ָּערים ַ ֵ֥אְך מא ָּ ָֽשה׃

פ

ה־לנו כת ָ֣מול
6וַ יַ ַען ָּדוד ֶאת־ ַהכהן וַ ָ֣יא ֶמר לו ָ֣כי אם־א ָּשה ע ָֽצ ָּר ָּ
י־הנ ָּערים ִ֑ק ֶדש והוא ֶ ָ֣ד ֶרְך חל ו ַאף ֵ֥כי ַהיום
שלשם בצאתי וַ יהיֵ֥ ו כ ָֽל ַ
יק ַ ֵ֥דש ַב ֶ ָֽכלי׃
7וַ י ֶתן־לֵ֥ ו ַהכהן ִ֑ק ֶדש כי לא־ ָּהיָּ ה ָּשם ֶל ֶחם ָֽכי־אם־ ֶל ֶחם ַה ָּפנים
ַה ָֽמו ָּסרים מלפנָ֣י יהוָּ ה ָּלׂשום ֶל ֶָ֣חם חם ביום ה ָּלק ָֽחו׃
8ו ָּשם איש מ ַעבדי ָּשאול ַביָ֣ ום ַההוא נֶ ע ָּצר לפ ָ֣ני יהוָּ ה ושמו ד ָ֣אג
ָּהאד ִ֑מי ַא ֵ֥ביר ָּהרעים א ֶ ֵ֥שר ל ָּש ָֽאול׃
או־ח ֶרב ָ֣כי
ָּ ִ֑
ש־פה ַ ָֽת ַחת־יָּ דך חנָ֣ית
9וַ יא ֶמר ָּדוד ַלאחי ֶמ ֶלְך ואין יֶ ֵ֥
ר־ה ֶמ ֶלְך נָּ ָֽחוץ׃
י־ה ָּיֵ֥ה ד ַב ַ
א־ל ַ ָָ֣קחתי ביָּ די ָֽכ ָּ
ם־חרבי וגַ ם ־כ ַלי ָֽל ָּ
גַ ַ

ס

11וַ ָ֣יא ֶמר ַהכהן ֶח ֶרב גָּ ליָּ ת ַהפלשתי א ֶשר־ה ָ֣כי ָּת׀ ב ָ֣ע ֶמק ָּהא ָּלה
הנה־ ִ֞היא לו ָּ ָ֣טה ַבשמ ָּלה ַאח ָ֣רי ָּהאפוד אם־א ָּתּה ָֽת ַקח־לך ָּקח ָ֣כי
וה ת ֶנֵ֥נָּ ה ָֽלי׃
אמר ָּדוד ֵ֥אין ָּכמ ָּ
זול ָּתּה ָּב ֶזִ֑ה וַ י ֶ
ֵ֥אין ַא ֶח ֶרת ָּ
11וַ ָּיַָֽ֣ ָּקם ָּדוד וַ יב ַ ֵ֥רח ַביום־ ַההוא מפ ָ֣ני ָּש ִ֑אול וַ יָּ בא ֶאל־ ָּאכיש ֶ ֵ֥מ ֶלְך ַ ָֽגת׃
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12וַ יאמרו ַעבדי ָּאכיש א ָּליו הלוא־ ֶ ֵ֥זה ָּדוד ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ הלָ֣ וא ָּלזֶ ה יַ ענו
ַבמחלות לאמר ה ָּכה ָּשאול ַבא ָּל ָּפו ו ָּדוד ברבב ָּ ָֽתו׃
13וַ ָּי ֶׂשם ָּדוד ֶאת־ ַהד ָּב ֵ֥רים ָּהא ֶלה בל ָּב ִ֑בו וַ י ָּ ָ֣רא מאד מפני ָּא ֵ֥כיש
ְך־גת׃
ֶ ָֽמ ֶל ַ ָֽ
ל־דל ָ֣תות ַה ַש ַער
14וַ י ַשנו ֶאת־ ַטעמו ב ָ֣עיני ֶהם וַ יתהלל ביָּ ָּ ִ֑דם וַ י ָּתו ַע ַ
וַ יֵ֥ ֶורד רירו ֶאל־ז ָּקנָֽ ו׃
15וַ ֵ֥יא ֶמר ָּאכיש ֶאל־ע ָּב ָּ ִ֑דיו הנה תראו ָ֣איש מש ַתג ַע ָּל ָּמה ָּת ֵ֥ביאו אתו
א ָּ ָֽלי׃
16ח ַסר משגָּ עים ָּאני כי־הבא ֶ ָ֣תם ֶאת־זֶ ה להש ַתג ַע ָּע ָּ ִ֑לי ה ֶזה יָּ ֵ֥בוא
ֶאל־בי ָֽתי׃

ס

1 22וַ י ֶלְך ָּדוד מ ָּשם וַ י ָּמלט ֶאל־מ ָּע ַ ָ֣רת עד ָּ ִ֑לם וַ ישמעו ֶא ָּחיו ו ָּכל־בָ֣ית
ָּאביו וַ יר ֵ֥דו א ָּליו ָּ ָֽש ָּמה׃
ל־איש
2וַ ָֽית ַקב ָ֣צו א ָּליו ָּכל־איש ָּמצוק ו ָּכל־איש א ֶשר־לו נ ֶשא ו ָּכ ָ֣
ַמר־נֶ ֶפש וַ י ֵ֥הי על ֶיהם ל ָּ ִׂ֑שר וַ יהיָ֣ ו עמו כ ַאר ַ ֵ֥בע מאות ָֽאיש׃
־נא ָּאבי
3וַ י ֶלְך ָּדוד מ ָּשם מצ ָ֣פה מו ָּ ִ֑אב וַ ָ֣יא ֶמר׀ ֶאל־ ֶ ָ֣מ ֶלְך מו ָּאב ָֽיצא ִ֞ ָּ
ֹלהים׃
ה־יָֽע ֶׂשה־לי ֱא ָֽ
שר א ַדע ַמ ַ
ואמי את ֶכם ַ ֵ֚עד א ֶ ָ֣
צודה׃
יות־דוד ַבמ ָּ ָֽ
ָּ
מואב וַ יש ָ֣בו עמו ָּכל־י ֵ֥מי ֱה
4וַ יַ נחם ֶאת־פני ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּ ִ֑

ס

5וַ יא ֶמר גָּ ד ַהנָּ ביא ֶאל־ ָּדוד לא תשב ַבמצו ָּדה ֵ֥לְך ו ָּ ָֽבא ָּת־לך ֶ ָ֣א ֶרץ
הודה וַ י ֶָ֣לְך ָּדוד וַ יָּבא ַי ֵַ֥ער ָּ ָֽח ֶרת׃
י ָּ ִ֑
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שר א ִ֑תו ו ָּשאול יושב ַבגב ָּעה
6וַ יש ַ ָ֣מע ָּשאול ֵ֚כי נו ַ ָ֣דע ָּדוד וַ אנָּ שים א ֶ ָ֣
יתו ביָּ דו ו ָּכל־ע ָּב ָּדיו נ ָּצ ֵ֥בים ָּע ָּ ָֽליו׃
ת־ה ֶא ֶשל ָּ ָֽב ָּר ָּמה וַ חנ ָ֣
ַ ָֽת ַח ָּ
7וַ ָ֣יא ֶמר ָּשאול ַ ָֽלע ָּב ָּדיו ַהנ ָּצ ָ֣בים ָּע ָּליו שמעו־ ָּנא ב ָ֣ני ימי ִ֑ני גַ ם־לכל ֶכם
יתן ֶבן־י ַשי ָּׂש ָ֣דות וכ ָּרמים לכל ֶ ָ֣כם יָּ ׂשים ָּׂש ֵ֥רי א ָּלפים ו ָּׂש ֵ֥רי מ ָֽאות׃
8כי ק ַשר ֶתם כל ֶכם ָּע ַלי ואין־ג ֶלה ֶאת־ ָּאזני בכ ָּרת־ב ָ֣ני עם־ ֶבן־י ַשי
ואין־ח ֶ ֵ֥לה מ ֶכם ָּע ַלי וג ֶ ָ֣לה ֶאת־ ָּאז ִ֑ני ָ֣כי הקים בני ֶאת־ ַעב ֵ֥די ָּע ַלי לארב
ַכיֵ֥ ום ַה ֶזָֽה׃

ס

9וַ יַ ַען ד ָ֣אג ָּהאדמי והוא נ ָּ ֵ֥צב ַעל־ ַעב ָֽדי־ ָּשאול וַ יא ַ ִ֑מר ָּראיתי
ֶאת־ ֶבן־י ַשי ָּ ָ֣בא נ ֶבה ֶאל־אחי ֶמ ֶלְך ֶבן־אח ָֽטוב׃
11וַ יש ַאל־לו ַ ָֽביהוָּ ה וצ ָּידה ָּנ ַָ֣תן לִ֑ ו ואת ֶח ֶרב גָּ ליָּ ֵ֥ת ַהפלשתי ָּנ ֵַ֥תן ָֽלו׃
11וַ יש ַ ָ֣לח ַה ֶמ ֶלְך לקרא ֶאת־אחי ֶמ ֶלְך ֶבן־אחיטוב ַהכהן ואת ָּכל־ ֵ֥בית
ל־ה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
שר ב ִ֑נב וַ יָּ ֵ֥באו כ ָּלם ֶא ַ
ָּאביו ַהכהנים א ֶ ָ֣

ס

12וַ ָ֣יא ֶמר ָּשאול ָֽש ַ ָֽמע־ ָּנא ֶבן־אחי ִ֑טוב וַ יא ֶמר הנ ֵ֥ני אד ָֽני׃
ובן־י ָּ ִ֑שי בתתך לו ֶל ֶָ֣חם
13וַ יא ֶמר א ָּלו ָּשאול ָּ ֵ֚ל ָּמה ק ַשר ֶ ָ֣תם ָּע ַלי ַא ָּתה ֶ
ו ֶח ֶרב ו ָּש ֵ֥אול לו ָֽבאֹלהים ָּל ֵ֥קום א ַלי לארב ַכיֵ֥ ום ַה ֶזָֽה׃

ס

14וַ ַי ַען אחי ֶמ ֶלְך ֶאת־ ַה ֶמ ֶלְך וַ יא ַ ִ֑מר ומי ב ָּכל־ע ָּב ֶדיך כ ָּד ָ֣וד נֶ ֱא ָּמן וַ ח ַ ֵ֥תן
יתך׃
ַה ֶמ ֶלְך ו ָּ ֵ֥סר ֶאל־מש ַמע ֶתך ונכ ָּ ֵ֥בד בב ֶ ָֽ
ַ 15היום ַהחלתי לש ָּאול־ לֵ֥ ו באֹלהים ָּח ָ֣ל ָּילה ִ֑לי ַאל־יָּ ׂשם ַה ֶמ ֶלְך ב ַעבדו
ָּד ָּבר ב ָּכל־בָ֣ית ָּאבי כי ָֽלא־יָּ ַדע ַעבדך ב ָּכל־זאת ָּד ָּ ֵ֥בר ָּקטן ֵ֥או גָּ ָֽדול׃
16וַ ָ֣יא ֶמר ַה ֶמ ֶלְך ֵ֥מות ָּתמות אחי ֶ ִ֑מ ֶלְך ַא ָּתה ו ָּכל־ ֵ֥בית ָּא ָֽביך׃
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17וַ ָ֣יא ֶמר ַה ֶמ ֶלְך ָּל ָּרצים ַהנ ָּצבים ָּע ָּליו ֵ֥סבו ו ָּה ָ֣מיתו׀ כה ָ֣ני יהוָּ ה כי
א־א ִ֞בו
ת־אזנִ֑ו ו ָֽל ָּ
ם־דוד וכי ָּ ָֽיַֽדעו ָֽכי־ב ָ֣ר ַח הוא ו ֵ֥לא גָּ לו ֶא ָּ
גַ ם ־יָּ ָּדם ע ָּ
הוָֽה׃
ַעבדי ַה ֶמ ֶלְך לשֹלָ֣ ַח ֶאת־יָּ ָּדם לפג ַע בכהנֵ֥י י ָּ

ס

18וַ יא ֶמר ַה ֶמ ֶלְך לדויג ָ֣סב ַא ָּתה ופ ַגע ַבכהנִ֑ים וַ י ִ֞סב דוי ָ֣ג ָּהאדמי
וַ יפגַ ע־הוא ַב ָ֣כהנים וַ ָּי ֶָ֣מת׀ ַביָ֣ ום ַההוא שמנים וַ חמ ָּשה איש נׂשא
א ֵ֥פוד ָּ ָֽבד׃
19ואת נב עיר־ ַה ָֽכהנים ה ָּ ָ֣כה לפי־ ֶח ֶרב מאיש ו ַעד־א ָּשה מעולל
י־ח ֶרב׃
יונק ושור וַ חמור וָּ ֶׂשה לפ ָּ ָֽ
ו ַעד־ ִ֑
21וַ י ָּמ ָ֣לט בן־ ֶא ָּחד ַלאחי ֶמ ֶלְך ֶבן־אחטוב ושמו ֶאביָּ ָּ ִ֑תר וַ יב ַרח ַאח ֵ֥רי
ָּד ָֽוד׃
21וַ יַ ֵ֥גד ֶאביָּ ָּתר ל ָּד ִ֑וד ֵ֚כי ָּה ַ ָ֣רג ָּשאול את כה ֵ֥ני יהָּ ָֽוה׃
י־הגֵ֥ד
22וַ יא ֶמר ָּדוד ל ֶאביָּ ָּתר יָּ ַדעתי ַביום ַההוא ָֽכי־ ָּשם דוי ָ֣ג ָּהאדמי ָֽכ ַ
ל־נ ֶפש ֵ֥בית ָּא ָֽביך׃
יַ גיד ל ָּש ִ֑אול ָּאנ ָ֣כי ַסבתי ב ָּכ ֶ
שך
23ש ָּבה אתי ַאל־תי ָּרא כי א ֶשר־י ַב ֵ֥קש ֶאת־נַ פשי י ַב ָ֣קש ֶאת־נַ פ ֶ ִ֑
ָֽכי־מש ֶ ֵ֥מ ֶרת ַא ָּתה ע ָּמ ָֽדי׃
1 23וַ יַ ֵ֥גדו ל ָּדוד לא ִ֑מר הנה פלשתים נל ָּח ָ֣מים בקעי ָּלה וה ָּמה ש ֵ֥סים
־הגֳ ָּרנָֽ ות׃
ֶאת ַ
2וַ יש ַאל ָּדוד ַ ָֽביהוָּ ה לאמר ַהא ָ֣לְך והכיתי ַבפלשתים ָּה ִ֑א ֶלה

ס

אמר
וַ י ֶ

ילה׃
הושע ָּת ֶאת־קע ָּ ָֽ
ית ַבפלשתים ו ַ
ל־דוד ֵ֚לְך וה ָ֣כ ָּ
יהוָּ ה ֶא ָּ
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3וַ יאמרו ַאנשי ָּדוד א ָּליו הנה א ַ ֵ֥נחנו פה ָֽביהו ָּדה יר ִ֑אים ו ַאף ָֽכי־נ ָ֣לְך
ל־מ ַערכות פלש ָֽתים׃
קע ָּלה ֶא ַ ָֽ
4וַ יו ֶסף עוד ָּדוד לש ָ֣אל ַ ָֽביהוָּ ה

ס
ס

אמר קֵ֚ ום ָ֣רד קע ָּילה
הוִ֑ה וַ י ֶ
ַוַָֽֽיַ ענהו י ָּ

ָֽכי־אנֵ֥י נתן ֶאת־פלשתים ביָּ ֶ ָֽדך׃
יהם וַ ַ ֵ֥יְַֽך
5וַ י ָ֣ ֶלְך ָּדוד וַ אנָּ ָּשו קע ָּילה וַ י ָּל ֶָ֣חם ַבפלשתים וַ ינ ַהג ֶאת־מקנ ֶ
ילה׃
דולִ֑ה וַ ָ֣י ַשע ָּדוד את יש ֵ֥בי קע ָּ ָֽ
ָּב ֶהם ַמ ָּכָ֣ה ג ָּ

ס

6וַ יהי בבר ַח ֶאביָּ ָּתר ֶבן־אחי ֶמ ֶלְך ֶאל־ ָּדוד קעי ָּ ִ֑לה אפוד יָּ ַ ֵ֥רד ביָּ ָֽדו׃
7וַ י ַ ָ֣גד ל ָּשאול כי־ ָּ ֵ֥בא ָּדוד קעי ָּ ִ֑לה וַ ָ֣יא ֶמר ָּשאול נ ַכר אתו ֱאֹלהים ביָּ די
ֵ֚כי נס ַגָ֣ר ָּלבוא בעיר ד ָּל ַ ֵ֥תים וב ָֽר ַיח׃
ל־דוד
8וַ י ַש ַ ֵ֥מע ָּשאול ֶאת־ ָּכל־ ָּה ָּעם ַלמל ָּח ָּ ִ֑מה ָּל ֶ ָ֣ר ֶדת קעי ָּלה ָּל ֵ֥צור ֶא ָּ
ו ֶאל־אנָּ ָּ ָֽשיו׃
9וַ יַָֽ֣ ַדע ָּדוד ָ֣כי ָּע ָּליו ָּשאול ַמח ָ֣ריש ָּה ָּר ָּ ִ֑עה וַ יא ֶמר ֶאל־ ֶאביָּ ָּ ָ֣תר ַהכהן
ישה ָּהא ָֽפוד׃
ַהג ָּ

ס

11וַ יא ֶמר ָּדוד יהוָּ ה ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל ָּשמ ַע ָּש ַמע ַעבדך ָֽכי־מ ַב ֵ֥קש ָּשאול
בורי׃
ָּל ָ֣בוא ֶאל־קעי ָּ ִ֑לה ל ַש ֵ֥חת ָּלעיר ַבע ָֽ
11היַ סג ָ֣רני ַבעלי קעי ָּלה ביָּ דו הי ָ֣רד ָּשאול ַ ָֽכא ֶשר ָּש ַ ָ֣מע ַעב ֶדך יהוָּ ה
ד־נא ל ַעב ֶ ִ֑דך
ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל ַהגֶ ָּ

ס

הוה י ָֽרד׃
אמר י ָּ
וַ ֵ֥י ֶ

אמר
12וַ ָ֣יא ֶמר ָּדוד היַ סגרו ַבעלי קעי ָּלה א ֵ֥תי ו ֶאת־אנָּ ַשי ביַ ד־ ָּש ִ֑אול וַ ֵ֥י ֶ
הוה יַ ס ָֽגירו׃
י ָּ
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שר
13וַ יָּ ָּקם ָּדוד וַ אנָּ ָּשיו כשש־מ ָ֣אות איש וַ יצאו מקע ָּלה וַ יָֽת ַהלכו ַבא ֶ ָ֣
ית ַה ָּלִ֑כו ול ָּש ָ֣אול הגַ ד ָֽכי־נמ ַלט ָּדוד מקע ָּילה וַ יֶ ח ַדל ָּל ָֽצאת׃
14וַ י ֶשב ָּדוד ַבמד ָּבר ַבמ ָּצדות וַ ֵ֥י ֶשב ָּב ָּהר במד ַבר־ ִ֑זיף וַ י ַבקשהו ָּשאול
ָּכל־ ַהיָּ מים ו ָֽלא־נ ָּתנֵ֥ ו ֱאֹלהים ביָּ ָֽדו׃
15וַ ַיַָֽ֣רא ָּדוד ָֽכי־יָּ ָּ ֵ֥צא ָּשאול ל ַב ָ֣קש ֶאת־נַ פ ִ֑שו ו ָּד ֵ֥וד במד ַבר־זיף
ַב ָֽחר ָּשה׃

ס

16וַ יָּ ָּקם יהונָּ ָּ ָ֣תן ֶבן־ ָּשאול וַ ֵ֥י ֶלְך ֶאל־ ָּדוד ִ֑חר ָּשה וַ י ַח ֵ֥זק ֶאת־יָּ דו באֹל ָֽהים׃
17וַ יא ֶמר א ָּליו ַאל־תי ָּרא כי לא ָֽתמ ָּצאך ַ ֵ֚יד ָּש ָ֣אול ָּאבי ו ַא ָּתה תמֹלָ֣ ְך
ַעל־יׂש ָּראל ו ָּאנכי ֶ ָֽאהיֶ ה־לךָ֣ למש ֶ ִ֑נה וגַ ם־ ָּש ֵ֥אול ָּאבי י ֵ֥ד ַע ָֽכן׃
הוִ֑ה וַ י ֶשב ָּדוד ַבחר ָּשה ויהונָּ ָּתן ָּה ַ ֵ֥לְך
18וַ יכרתו שני ֶהם ברית לפנָ֣י י ָּ
יתו׃
לב ָֽ

ס

אמר הלָ֣ וא ָּדוד מס ַתתר ע ָּמנו
ל־שאול ַהגב ָּע ָּתה ל ִ֑
19וַ יַ עלו זפים ֶא ָּ
ימון׃
ימין ַהיש ָֽ
ַבמ ָּצדות ַבחר ָּשה בגב ַעת ַ ָֽהחכ ָּילה א ֶשר מ ֵ֥
21ו ַע ָּתה ל ָּכל־ ַאוַ ת נַ פשךֵ֥ ַה ֶמ ֶלְך ָּל ֶר ֶדת ִ֑רד ו ָּ ֵ֥לנו ַהסגירו ב ַ ֵ֥יד ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
21וַ ָ֣יא ֶמר ָּשאול ברו ֵ֥כים ַא ֶתם ַ ָֽליהָּ ִ֑וה ֵ֥כי ח ַמל ֶתם ָּע ָּ ָֽלי׃
שר ָֽתהיֶ ָ֣ה ַרגלו ֵ֥מי ָּר ָּאהו
22לכו־ ִ֞ ָּנא ָּה ָ֣כינו עוד ודעו וראו ֶאת־מקומו א ֶ ָ֣
ָּ ִ֑שם ֵ֚כי ָּא ַ ָ֣מר א ַלי ָּע ֵ֥רום יַ ערם ָֽהוא׃
שר ית ַחבָ֣א ָּשם ו ַשב ֶתם א ַלי ֶאל־נָּ כון
23ור ָ֣או ודעו מכל ַה ַ ָֽמחבאים א ֶ ָ֣
ו ָּה ַלכתי את ֶכִ֑ם ו ָּהיָּ ה אם־יֶ שנָ֣ ו ָּב ָּא ֶרץ וח ַפׂש ָ֣תי אתו בכל ַאל ֵ֥פי
הודה׃
י ָּ ָֽ
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24וַ יָּ קומו וַ יל ֵ֥כו זי ָּפה לפ ָ֣ני ָּש ִ֑אול ו ָּדוד וַ אנָּ ָּשיו במד ַבר ָּמעון ָּבע ָּר ָּבה
ֶאל י ֵ֥מין ַהישי ָֽמון׃
25וַ י ֶלְך ָּש ָ֣אול וַ אנָּ ָּשיו ל ַבקש וַ יַ גָ֣דו ל ָּדוד וַ י ָ֣ ֶַֽרד ַה ֶס ַלע וַ י ֶשב במד ַ ָ֣בר
י־דוד מד ַ ֵ֥בר ָּמ ָֽעון׃
ָּמ ִ֑עון וַ יש ַ ָ֣מע ָּשאול וַ יר ֵ֥דף ַאח ָֽר ָּ
26וַ י ֶלְך ָּשאול מ ַצד ָּה ָּהר מזֶ ה ו ָּדוד וַ אנָּ ָּשיו מ ַ ֵ֥צד ָּה ָּהר מ ֶ ִ֑זה וַ יהי ָּדוד
ל־ד ֵ֥וד ו ֶאל־אנָּ ָּשיו
נֶ ח ָּפז ָּל ֶל ֶכת מפנָ֣י ָּשאול ו ָּש ָ֣אול וַ אנָּ ָּשיו ָֽעטרים ֶא ָּ
ל ָּתפ ָּ ָֽׂשם׃
27ו ַמל ָּ ָ֣אְך ָּבא ֶאל־ ָּשאול לא ִ֑מר ַמה ָּ ָ֣רה ול ָּכה ָֽכי־ ָּפש ֵ֥טו פלשתים
ל־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ַע ָּ
28וַ ָּיָ֣ ָּשב ָּשאול מרדף ַאח ָ֣רי ָּדוד וַ י ֶלְך לק ַ ָ֣ראת פלש ִ֑תים ַעל־כן ָּ ָֽקראו
ַל ָּמ ָ֣קום ַההוא ֶס ַלע ַ ָֽה ַמחל ָֽקות׃
1 24וַ ַ ֵ֥י ַעל ָּדוד מ ָּ ִ֑שם וַ י ֶשב במ ָּצ ֵ֥דות ָֽעין־ ֶגַָֽֽדי׃
שב ָּשאול מ ַאחרי פלש ִ֑תים וַ יַ גדו לו לאמר ה ָ֣נה ָּדוד
2וַ יהי ַ ָֽכא ֶשר ָּ ָ֣
במד ַבר ֵ֥עין ֶגַָֽֽדי׃

ס

3וַ י ַ ָ֣קח ָּשאול שֹל ֶשת א ָּלפים ֵ֥איש ָּבחור מ ָּכל־יׂש ָּר ִ֑אל וַ י ֶלְך ל ַבקש
צורי ַהיע ָֽלים׃
ֶאת ָּ־דוד ַ ָֽואנָּ ָּשיו ַעל־פני ֵ֥
־ה ֶד ֶרְך ו ָּ ָ֣שם מ ָּע ָּרה וַ ֵ֥יָּבא ָּשאול ל ָּה ָ֣סְך
4וַ יָּ בא ֶאל־גדרות ַהצאן ַעל ַ
ת־רג ָּלִ֑יו ו ָּדוד וַ אנָּ ָּשיו ביַ רכ ֵ֥תי ַהמ ָּע ָּרה יש ָֽבים׃
ֶא ַ
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5וַ יאמרו ַאנשי ָּדוד א ָּליו הנה ַהיום ָֽא ֶשר־ ָּא ַמר יהָּ ָ֣וה א ֶליך הנה ָּאנכי
ית לו ַכא ֶשר י ַ ָ֣טב בע ֶינִ֑יך וַ יָּ ָ֣ ַָּֽקם ָּדוד וַ יכרת
נתן ֶאת־ ָֽאיביך ביָּ ֶדך ו ָּע ָׂ֣ש ָּ
ַָֽֽף־המ ֵ֥עיל א ֶשר־ל ָּשאול ַב ָּ ָֽלט׃
ֶאת־כ ַנ ַ
שר ָּכ ַרת ֶאת־ ָּכ ָּנַֽף א ֶ ֵ֥שר
ַ6וַָֽֽיהי ַ ָֽאחרי־כן וַ ַ ֵ֥יְַֽך לב־ ָּדוד א ִ֑תו ַ ֵ֚על א ֶ ָ֣
ל ָּש ָֽאול׃

ס

ת־ה ָּד ָּבר ַה ֶזה ַ ָֽלאדני
ם־א ֱע ֶׂשה ֶא ַ
7וַ יא ֶמר ַלאנָּ ָּשיו ָּחל ָּילה ָ֣לי ָֽמיהוָּ ה א ֶ
הוה ָֽהוא׃
למ ָ֣ש ַיח יהוָּ ה לשֹלֵ֥ ַח יָּ די ִ֑בו ָֽכי־מ ֵ֥ש ַיח י ָּ
ל־ש ִ֑אול ו ָּשאול
8וַ י ַש ַסע ָּדוד ֶאת־אנָּ ָּשיו ַבד ָּברים ו ֵ֥לא נ ָּת ָּנם ָּל ָ֣קום ֶא ָּ
ָּ ֵ֥קם מ ַהמ ָּע ָּרה וַ י ֵֶ֥לְך ַב ָּ ָֽד ֶרְך׃

ס

י־שאול לאמר
ן־המ ָּע ָּרה וַ יק ָּרא ַ ָֽאחר ָּ
9וַ יָּ ָּקם ָּדוד ַאחרי־כן וַ יצא ָֽמ ַ
אדנָ֣י ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך וַ יַבט ָּשאול ַ ָֽאח ָּריו וַ יקד ָּד ֵ֥וד ַא ַפים ַאר ָּצה וַ יש ָּ ָֽתחו׃

ס

11וַ יא ֶמר ָּדוד ל ָּשאול ָּל ָּמה תש ַמע ֶאת־דב ֵ֥רי ָּא ָּדם לא ִ֑מר ה ָ֣נה ָּדוד
מ ַבקש ָּר ָּע ֶ ָֽתך׃
11הנה ַהיום ַהזֶ ה ָּר ָ֣או עינֶ יך ָ֣את א ֶשר־נ ָּתנך יהוָּ ה׀ ַהיום׀ ביָּ די
א־אש ַלח יָּ די ַ ָֽבאדני
ַבמ ָּע ָּרה ו ָּא ַ ֵ֥מר ַלה ָּרגך וַ ָּ ָ֣ת ָּחס ָּע ֶלִ֑יך וָּ א ַמר ל ֶ
הוה ָֽהוא׃
כי־מ ֵ֥ש ַיח י ָּ
12ו ָּא ָ֣בי ראה גַ ם ראה ֶאת־כ ַנֵַֽ֥ף מעילך ביָּ ִ֑די כי ב ָּכרתי ֶאת־כנַ ף
א־ח ָּ ָ֣טאתי
מ ָֽעילך ו ָ֣לא ה ַרגתיך ַדע וראה כי אין ביָּ די ָּר ָּעה וָּ ֶפ ַשע ול ָּ
ָּלְך ו ַא ָּתה צ ֶ ֵ֥דה ֶאת־נַ פשי ל ַקח ָּ ָֽתּה׃
13ישפט יהוָּ ה בי ָ֣ני ובינֶ ך ונ ָּק ַ ֵ֥מני יהָּוה מ ֶ ִ֑מךָּ ויָּ די ֵ֥לא ָֽתהיֶ ה־ ָּ ָֽבְך׃

715

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

ה־בְך׃
שר יא ַמר מ ַשל ַה ַקדמני מר ָּשעים י ָ֣צא ֶ ִ֑ר ַשע ויָּ די ֵ֥לא ָֽתהיֶ ָּ ָֽ
ַ 14כא ֶ ָ֣
ַ 15אחרי מי יָּ ָּצא ֶ ָ֣מ ֶלְך יׂש ָּראל ַאח ֵ֥רי מי ַא ָּ ָ֣תה ר ִ֑דף ַ ָֽאחרי ֶ ָ֣כ ֶלב מת
ַאחרי ַפר ֵ֥עש ֶא ָּ ָֽחד׃
16ו ָּה ָּיה יהוָּ ה ל ַדיָּ ן ו ָּש ַפט בי ָ֣ני ובי ֶ ִ֑נַֽך וי ֶרא ויָּ ָ֣רב ֶאת־ריבי וישפטני
מיָּ ֶ ָֽדך׃

פ

17וַ י ָ֣הי׀ כ ַכלָ֣ ות ָּדוד ל ַד ִ֞בר ֶאת־ ַהד ָּברים ָּהא ֶלה ֶאל־ ָּשאול וַ ָ֣יא ֶמר
ָּשאול הקלךֵ֥ ֶזה ב ָ֣ני ָּד ִ֑וד וַ י ָּ ֵ֥שא ָּשאול קלו וַ יָֽבך׃
18וַ יא ֶמר ֶאל־ ָּדוד ַצ ֵ֥דיק ַא ָּתה מ ֶ ִ֑מני כי ַא ָּתה ג ַמל ַ ָ֣תני ַהטו ָּבה וַ אני
ג ַמל ֵ֥תיך ָּה ָּר ָּ ָֽעה׃
טובה את א ֶשר סג ַרני
יתה אתי ָּ ִ֑
ר־ע ֵׂ֥ש ָּ
19ו ַא ָּת ה ַ ָ֣גַֽד ָּת ַהיום את א ֶש ָּ
הוה ביָּ דך ו ֵ֥לא ה ַרג ָּ ָֽתני׃
י ָּ
21ו ָֽכי־ימ ָּ ֵ֥צא איש ֶאת־ ָ֣איבו ושלחו ב ֶ ָ֣ד ֶרְך טו ָּ ִ֑בה ַ ָֽויהוָּ ה י ַש ֶלמךָ֣ טו ָּבה
ַ ֵ֚ת ַחת ַהיָ֣ ום ַהזֶ ה א ֶ ֵ֥שר ָּעׂשי ָּתה ָֽלי׃
21ו ַע ָּתה ה ָ֣נה יָּ ַדעתי ֵ֥כי ָּמֹלְך תמלִ֑ וְך ו ָּק ָּמה ב ָּיַָֽ֣דך ַממ ֶל ֶכת יׂש ָּר ָֽאל׃
22ו ַע ָּתה ה ָּשב ָּעה לי ַ ָֽביהוָּ ה אם־ ַתכ ֵ֥רית ֶאת־זַ רעי ַ ָֽאח ָּ ִ֑רי ואם־ ַתש ֵ֥מיד
ֶאת־שמי מ ֵ֥בית ָּא ָֽבי׃
23וַ י ָּש ַ ֵ֥בע ָּדוד ל ָּש ִ֑אול וַ י ֶלְך ָּשאול ֶאל־ביתו ו ָּדוד ַ ָֽואנָּ ָּשיו ָּעלו
צודה׃
־המ ָּ ָֽ
ַעל ַ

פ

1 25וַ ָּיָ֣ ָּמת שמואל וַ י ָּקבצו ָּכל־יׂש ָּראל וַ יספדו־לו וַ יקב ֵ֥רהו בביתו
ארן׃
ָּב ָּר ָּ ִ֑מה וַ ָּיַָֽ֣ ָּקם ָּדוד וַ יַֽ ֶרד ֶאל־מד ַ ֵ֥בר ָּפ ָּ ָֽ
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ׂשהו ַב ַכר ֶמל ו ָּהאיש גָּ ָ֣דול מאד ולו ֵ֥צאן
2ואיש ב ָּמעון ו ַמע ָ֣
ש ָֹֽל ֶשת־א ָּלפים ו ֶ ָ֣א ֶלף ע ִ֑זים וַ יהי בג ֵ֥זז ֶאת־צאנו ַב ַכר ֶ ָֽמל׃
3ושם ָּהאיש נָּ ָּבל ו ֵ֥שם אשתו אב ָּ ִ֑גַֽיל ו ָּהא ָּשה ָֽטו ַבת־ ֶׂש ֶכל ָ֣וי ַפת ת ַאר
ו ָּה ֵ֥איש ָּק ֶשה ו ַ ֵ֥רע ַמע ָּללים ו ֵ֥הוא ָּכל ָֽבו׃
4וַ יש ַ ֵ֥מע ָּדוד ַבמד ָּ ִ֑בר ָֽכי־ג ֵ֥זז נָּ ָּבל ֶאת־צאנָֽ ו׃
אתם
וב ֶ ָ֣
5וַ יש ַ ֵ֥לח ָּדוד ע ָּׂש ָּ ָ֣רה נ ָּע ִ֑רים וַ יא ֶמר ָּדוד ַלנ ָּערים עלו ַכר ֶמ ָּלה ָּ
ֶאל־נָּ ָּבל וש ֶאל ֶתם־לֵ֥ ו בשמי ל ָּש ָֽלום׃
6וַ א ַמר ֶ ֵ֥תם כה ֶל ָּ ִ֑חי ו ַא ָּתה ָּשלום וביתךָ֣ ָּשלום ו ֵ֥כל א ֶשר־לך ָּש ָֽלום׃
7ו ַע ָּ ָ֣תה ָּש ַמעתי ֵ֥כי גזזים ָּ ִ֑לְך ַע ָּתה ָּהרעים א ֶשר־לך ָּהיָ֣ ו ע ָּמנו ָ֣לא
יותם ַב ַכר ֶ ָֽמל׃
ומה ָּכל־ימי ֱה ָּ ֵ֥
ֶהכ ַלמנום ו ָֽלא־נפ ַָקד ָּל ֶהם מא ָּ
י־על־יֵ֥ ום
8ש ַאל ֶאת־נ ָּע ֶריך ויַ ָ֣גידו ָּלְך וימצאו ַהנ ָּע ֵ֥רים חן בעינֶ יך ָֽכ ַ
טוב ָּ ִ֑בנו תנָּ ה־נָּ א את א ֶשר תמ ָּצא ָּ ָֽיַֽדך ַלע ָּב ֶדיך ולבנך ל ָּד ָֽוד׃
שם ָּדוִ֑ד
־הד ָּב ֵ֥רים ָּהא ֶלה ב ָ֣
9וַ יָּ באו נַ ע ָ֣רי ָּדוד וַ י ַדברו ֶאל־נָּ ָּבל כ ָּכל ַ
וַ יָּ נָֽ וחו׃
11וַ יַ ַען נָּ ָּבל ֶאת־ ַעבדי ָּדוד וַ יא ֶמר ֵ֥מי ָּדוד ו ָ֣מי ֶבן־י ָּ ִ֑שי ַהיום ַר ָ֣בו ע ָּבדים
ַהמת ָּ ָ֣פרצים איש מפ ֵ֥ני אד ָּ ָֽניו׃
11ו ָּל ַקחתי ֶאת־ ַלחמי ו ֶאת־מי ַמי ואת טב ָּחתי א ֶ ֵ֥שר ָּט ַבחתי ל ָֽגז ָּזִ֑י
ו ָּנ ַָֽתתי ַ ָֽלאנָּ שים א ֶשר ָ֣לא יָּ ַדעתי ֵ֥אי מ ֶזה ָֽה ָּמה׃
12וַ יַ ַהפ ֵ֥כו נַ ע ָֽרי־ ָּדוד ל ַדר ָּ ִ֑כם וַ יָּ שבו וַ יָּ באו וַ יַ ָ֣גדו לו ככל ַהד ָּב ֵ֥רים
ָּה ָֽא ֶלה׃
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ת־חרבו
13וַ יא ֶמר ָּדוד ַלאנָּ ָּשיו חג ָ֣רו׀ ָ֣איש ֶאת־ ַחרבו ַוַָֽֽיַ חגרו ָ֣איש ֶא ַ
ת־חר ִ֑בו ַוַָֽֽיַ עלָ֣ ו׀ ַאח ָ֣רי ָּדוד כ ַאר ַבע מאות איש
ם־דוד ֶא ַ
וַ יַ ח ֵ֥גר גַ ָּ
ל־הכ ָֽלים׃
אתים יָּ ש ֵ֥בו ַע ַ
ומ ַ
ָּ
אמר הנָ֣ה ָּש ַלח
־א ָּחד מ ַהנ ָּערים ל ִ֑
14ו ַלאביגַ יל ָ֣א ֶשת נָּ ָּבל הגיד ַ ָֽנ ַער ֶ
ָּדוד ַמל ָּאכים׀ ָֽמ ַהמד ָּבר ל ָּב ֵ֥רְך ֶאת־אדנינו וַ ָּי ֵַ֥עט ָּב ֶ ָֽהם׃
ומה ָּכל־ימי
א־פ ַ ָָ֣קדנו מא ָּ
15ו ָּ ָ֣האנָּ שים ט ֵ֥בים ָּלנו מ ִ֑אד ולא ָּהכ ַלמנו ו ָֽל ָּ
הת ַה ַלָ֣כנו א ָּתם ָֽבהיותנו ַב ָּש ֶ ָֽדה׃
16חו ָּמה ָּהיָ֣ ו ָּעלינו גַ ם־ ַלי ָּלה גַ ם־יו ָּ ִ֑מם ָּכל־ימי ֱהיו ֵ֥תנו ע ָּמם ר ֵ֥עים
ַה ָֽצאן׃
17ו ַע ָּתה דעי וראי ַ ָֽמה־ ַתעׂשי ָֽכי־ ָּכל ָּתה ָּה ָּר ָּעה ֶאל־אדנינו ו ַעָ֣ל
יתו והוא ֶבן־בליַ ַעל מ ַדבר א ָּ ָֽליו׃
ָּכל־ב ִ֑
אתים ֶל ֶחם וש ַ ָ֣נַֽים נבלי־יַ ין ו ָּחמש צאן
18וַ ת ַמ ָ֣הר אבוגַ יל וַ ת ַקח ָּמ ַ
אתים דב ִ֑לים וַ ָּת ֶׂשם
ומ ַ ָ֣
עׂשוות ו ָּחמש סאים ָּקלי ומ ָּ ֵ֥אה צמָקים ָּ
ל־החמ ָֽרים׃
ַע ַ
19וַ תא ֶמר לנ ָּע ֶרי ָּה עב ָ֣רו ל ָּפנַ י הנני ַאחרי ֶ ָ֣כם ָּב ָּ ִ֑אה ולאי ָּ ֵ֥שּה נָּ ָּבל ֵ֥לא
ה ָֽג ָּידה׃
21ו ָּה ִָּ֞יה ָ֣היא׀ ר ֶ ָ֣כ ֶבת ַ ָֽעל־ ַהחמור וי ֶר ֶדת ב ָ֣ס ֶתר ָּה ָּהר והנה ָּדוד וַ אנָּ ָּשיו
אתּה וַ תפגש א ָּ ָֽתם׃
ירדים לק ָּר ָּ ִ֑
21ו ָּד ָ֣וד ָּא ַמר ַאְך ַל ֶש ֶקר ָּש ַמרתי ֶ ָֽאת־ ָּכל־א ֶשר ָּלזֶ ה ַבמד ָּבר ולא־נפָ ַ ֵ֥קד
מ ָּכל־א ֶשר־לו מ ִ֑או ָּמה וַ ָּ ָֽי ֶשב־ ֵ֥לי ָּר ָּעה ַ ֵ֥ת ַחת טו ָּ ָֽבה׃
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ם־אשאיר מ ָּכל־א ֶשר־לו
22כה־יַ ע ֶׂשה ֱאֹלהים לאי ֵ֥בי ָּדוד ו ָ֣כה י ִ֑סיף א ַ
ד־הב ֶקר ַמש ֵ֥תין ב ָָֽקיר׃
ַע ַ
23וַ ת ֶרא אביגַ יל ֶאת־ ָּדוד וַ ת ַמהר וַ ת ֶרד מ ַ ָ֣על ַהח ִ֑מור וַ ת ִ֞פל ל ַאפי ָּדוד
יה וַ תש ַתחו ָּ ָֽא ֶרץ׃
ל־פנֶ ָּ
ַע ָּ
ר־נא א ָּ ָֽמתך ב ָּאזנֶ יך
24וַ תפל ַעל־ ַרג ָּליו וַ תא ֶמר בי־א ֵ֥ני אדני ֶ ָֽה ָּעוִ֑ ן וָֽ ת ַד ֶב ָּ
וש ַמע את דב ֵ֥רי א ָּמ ֶ ָֽתך׃
ַ 25אל־ ָּ ָ֣נא יָּ ָׂ֣שים אד ָ֣ני׀ ֶאת־לבו ֶאל־איש ַהבליַ ַעל ַהזֶ ה ַעל־נָּ ָּבל כי
כשמו ֶכן־הוא נָּ ָּבָ֣ל שמו ונ ָּב ָּלה ע ִ֑מו ַוָֽאני א ָּ ָ֣מתך ֵ֥לא ָּראיתי ֶאת־נַ ע ֵ֥רי
אדני א ֶ ֵ֥שר ָּש ָּ ָֽלח ָּת׃
26ו ַע ָּ ָ֣תה אדני ַחי־יהָּוה ו ָֽחי־נַ פשך א ֶשר מנָּ עך יהוָּ ה מ ָ֣בוא ב ָּדמים
הוש ַע יָּ דך ָּ ִ֑לְך ו ַע ָּתה ָֽיהיו כנָּ ָּבל אי ֶביך ו ַ ָֽהמ ַבק ֵ֥שים ֶאל־אדני ָּר ָּ ָֽעה׃
ו ֵ֥
27ו ַע ָּתה ַהב ָּר ָּ ָ֣כה ַהזאת א ֶשר־ה ֵ֥ביא שפ ָּחתך ַ ָֽלאדנִ֑י ונתנָּ ה ַלנ ָּערים
ַה ָֽמת ַהלכים ב ַרג ֵ֥לי אדנָֽי׃
ֵׂ֥ ָּ 28שא ָּנא ל ֶ ָ֣פ ַשע א ָּמ ֶ ִ֑תך ָ֣כי ָּע ָֽׂשה־יַ ע ֶׂשה יהוָּ ה ַ ָֽלאדני ַ ָ֣בית נֶ ֱא ָּמן
כי־מלחמות יהוָּ ה אד ָ֣ני נל ָּחם ו ָּר ָּעה לא־ת ָּמ ֵ֥צא בך מיָּ ֶ ָֽמיך׃
29וַ ָּיַֽ ָּקם ָּא ָּדם לר ָּדפך ול ַבקש ֶאת־נַ פ ֶ ִ֑שך ָֽו ָּהי ָּתה נֶ ֶפש אדני צרו ָּ ָ֣רה׀
הוה ֱאֹל ֶהיך ואת ֶנ ֶפש אי ֶביך י ַקל ֶענָּ ה בתוְך ַ ֵ֥כף
בצ ָ֣רור ַה ַחיים ֵ֚את י ָּ ָ֣
ַה ָּ ָֽק ַלע׃
31ו ָּהיָּ ה ָֽכי־יַ ע ֶׂשה יהוָּ ה ַ ָֽלאדני ככל א ֶשר־ד ֶ ֵ֥בר ֶאת־ ַהטו ָּבה ָּע ֶ ִ֑ליך וצוךֵ֥
לנָּ גיד ַעל־יׂש ָּר ָֽאל׃
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31ו ָ֣לא תה ֶי ָ֣ה ָ֣זאת׀ לך לפו ָּקה ולמכשול לב ַלאדני ולש ָּפְך ָּ־דם חנָּ ם
הוש ַיע אדני לִ֑ ו והיטב יהוָּ ה ַ ָֽלאדני וזָּ ַכר ָּת ֶאת־א ָּמ ֶ ָֽתך׃
ול ֵ֥

ס

32וַ ֵ֥יא ֶמר ָּדוד ַלאבי ַ ִ֑גל ָּברוְך יהוָּ ה ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל א ֶשר ש ָּלחְך ַהיֵ֥ ום
אתי׃
ַה ֶזה לק ָּר ָֽ
33ו ָּב ֵ֥רוְך ַטעמְך וברו ָּ ָ֣כה ָּ ִ֑את א ֶשר כלתני ַהיום ַהזֶ ה מ ָ֣בוא ב ָּדמים
וה ֵ֥ש ַע יָּ די ָֽלי׃
שר מנָּ ַעני מ ָּה ַרע א ָּ ִ֑תְך ָ֣כי׀ לו ָ֣לי
34ואו ָּלם ַחי־יהוָּ ה ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל א ֶ ָ֣
ד־אור ַהב ֶקר ַמש ֵ֥תין
ם־נותר לנָּ ָּבל ַע ֵ֥
ַ
מ ַהרת וַ ָּתבאתי לק ָּראתי ָ֣כי א
ב ָָֽקיר׃
35וַ י ַקח ָּדוד מיָּ ָּדּה ֵ֥את א ֶשר־הבי ָּאה לִ֑ ו ו ָּ ָ֣לּה ָּא ַמר עלי ל ָּשלום לביתְך
ראי ָּש ַ ָ֣מעתי בקולְך וָּ ֶא ָּשא ָּפ ָּנַָֽֽיְך׃
36וַ ָּת ָ֣בא אבי ַ ָ֣גַֽיל׀ ֶאל־נָּ ָּבל והנה־לו מש ֶתה בביתו כמש ָ֣תה ַה ֶמ ֶלְך ולב
נָּ ָּבל ָ֣טוב ָּע ָּליו ו ֵ֥הוא שכר ַעד־מ ִ֑אד ו ָֽלא־ה ָ֣גי ָּדה לו ָּד ָּ ֵ֥בר ָּקטן וגָּ דול
ד־אור ַה ָֽב ֶקר׃
ַע ֵ֥
37וַ י ָ֣הי ַבב ֶקר בצאת ַהיַ ין מנָּ ָּבל וַ ַתגֶ ד־לָ֣ ו אשתו ֶאת־ ַהד ָּברים ָּה ִ֑א ֶלה
וַ ָּי ָּמת לבו בקרבו והוא ָּה ָּיֵ֥ה ל ָּ ָֽא ֶבן׃
יָּמת׃
הוה ֶאת־נָּ ָּבל וַ ָֽ
ׂש ֶרת ַהיָּ ִ֑מים וַ יגף י ָּ
38וַ יהי ַכע ֶ ָ֣
שר ָּרב ֶאת־ריב ֶחר ָּפתי
39וַ יש ַ ָ֣מע ָּדוד ָ֣כי ָ֣מת נָּ ָּבל וַ יא ֶמר ָּב ָ֣רוְך יהוָּ ה א ֶ ָ֣
הוה ברא ִ֑שו
מ ַיָ֣ד נָּ ָּבל ו ֶאת־ ַעבדו ָּח ַ ָׂ֣שְך ָֽמ ָּר ָּעה ואת ָּר ַ ָ֣עת נָּ ָּבל ה ֵ֥שיב י ָּ
וַ יש ַלח ָּדוד וַ י ַד ָ֣בר ַבאביגַ יל ל ַקח ָּ ֵ֥תּה לו לא ָּ ָֽשה׃
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41וַ יָּ באו ַעב ֵ֥די ָּדוד ֶאל־אבי ַגַֽיל ַה ַכר ֶ ִ֑מ ָּלה וַ י ַדברו א ֶלי ָּה לאמר ָּדוד
ש ָּל ָּ ָ֣חנו א ַליְך ל ַקח ֵ֥תְך לו לא ָּ ָֽשה׃
41וַ ָּת ָּקם וַ תש ַ ֵ֥תחו ַא ַפים ָּ ִ֑אר ָּצה וַ תא ֶמר הנה א ָּ ָֽמתך לשפ ָּחה לרחץ
ַרגלי ַעב ֵ֥די אד ָֽני׃
42וַ ת ַמ ִ֞הר וַ ָּ ָ֣ת ָּקם אביגַ יל וַ תר ַכב ַ ָֽעל־ ַהחמור ו ָּחמש נַ ער ֶתי ָּה ַההלכות
ל ַרג ָּ ִ֑לּה וַ ת ֶלְך ַ ָֽאחרי ַמלא ָ֣כי ָּדוד וַ תהי־לו לא ָּ ָֽשה׃
43ו ֶאת־אחינ ַעם ָּלָ ַ ֵ֥קח ָּדוד ָֽמיזר ֶ ִ֑עאל וַ תה ֶיין ָּ ַ ָֽגם־שתי ֶ ֵ֥הן לו לנָּ ָֽשים׃

ס

44ו ָּשאול נָּ ַתן ֶאת־מי ַ ֵ֥כל בתו ָ֣א ֶשת ָּד ִ֑וד ל ַפל ֵ֥טי ֶבן־ ַליש א ֶ ֵ֥שר מגַ ָֽלים׃
1 26וַ יָּ באו ַהזפים ֶאל־ ָּשאול ַהגב ָּע ָּתה לא ִ֑מר הלוא ָּדוד מס ַתתר
ימן׃
בגב ַעָ֣ת ַהחכ ָּילה ַעל פנֵ֥י ַהיש ָֽ
חורי
2וַ ָּיַָֽ֣ ָּקם ָּשאול וַ י ֶרד ֶאל־מד ַבר־זיף ואתו ש ָֹֽל ֶשת־א ָּל ֵ֥פים איש ב ָ֣
ר־זיף׃
ת־דוד במד ַב ָֽ
יׂש ָּר ִ֑אל ל ַב ֵ֥קש ֶא ָּ
ל־ה ָּ ִ֑ד ֶרְך ו ָּדוד
3וַ י ַחן ָּשאול בגב ַ ָ֣עת ַהחכי ָּלה א ֶשר ַעל־פנֵ֥י ַהישימן ַע ַ
שב ַבמד ָּבר וַ יַ רא ָ֣כי ָּ ֵ֥בא ָּשאול ַאח ָּריו ַהמד ָּ ָֽב ָּרה׃
י ָ֣
4וַ יש ַ ֵ֥לח ָּדוד מ ַרג ִ֑לים וַ י ַדע ָֽכי־ ָּ ֵ֥בא ָּשאול ֶאל־נָּ ָֽכון׃
שר ָּחנָּ ה־ ָּ ָ֣שם ָּשאול וַ ַיַָֽ֣רא ָּדוד
5וַ ָּיַָֽ֣ ָּקם ָּדוד וַ יָּ בא ֶ ָֽאל־ ַה ָּמקום א ֶ ָ֣
ב־שם ָּשאול ו ַאבנֵ֥ר ֶבן־נר ַׂשר־צ ָּב ִ֑או ו ָּשאול
שר ָּ ָֽש ַכ ָּ ָ֣
ת־ה ָּמקום א ֶ ָ֣
ֶא ַ
שכָ֣ב ַב ַמעגָּ ל ו ָּה ָּעם חנֵ֥ים סביב ָּ ָֽתו׃
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6וַ יַ ַען ָּדוד וַ ָ֣יא ֶמר׀ ֶאל־אחי ֶ ָ֣מ ֶלְך ַהחתי ו ֶאל־אבי ַשי ֶבן־צרויָּ ה אחי
אמר אבי ַשי אני
ל־ה ַמח ֶ ִ֑נה וַ ָ֣י ֶ
יואב לאמר ָֽמי־י ֵ֥רד אתי ֶאל־ ָּשאול ֶא ַ ָֽ
ָּ
א ֵ֥רד ע ָּ ָֽמְך׃
7וַ יָּ בא ָּדוד וַ אבי ַ ֵ֥שי׀ ֶאל־ ָּה ָּעם ַלי ָּלה וה ָ֣נה ָּשאול שכב יָּ שן ַב ַמעגָּ ל
וַ חני ֵ֥תו מעו ָּ ָֽכה־ ָּב ָּא ֶרץ מ ַראש ָּ ִ֑תו ו ַאבנָ֣ר ו ָּה ָּעם שכבים סביב ָּ ָֽתו׃
8וַ יא ֶמר אבי ַשי ֶאל־ ָּדוד סגַ ר ֱאֹל ֵ֥הים ַהיום ֶאת־אויבך ביָּ ֶ ִ֑דך ו ַע ָּתה
וב ָּא ֶרץ ַ ָ֣פ ַעם ַא ַחת ו ֵ֥לא ֶאש ֶנה ָֽלו׃
ַא ֶכנו נָּ א ַבחנית ָּ
9וַ יא ֶמר ָּדוד ֶאל־אבי ַשי ַאל־ ַתשחי ִ֑תהו כי ָ֣מי ָּש ַ ֵ֥לח יָּ דו במ ֵ֥שי ַח יהָּוה
ונָּ ָֽקה׃

פ

11וַ יא ֶמר ָּדוד ַחי־יהוָּ ה ֵ֥כי אם־יהָּוה יגָּ ֶ ִ֑פנו ָֽאו־יומו יָּבוא וָּ מת או
ַבמל ָּח ָּמה ירד ונס ָּ ָֽפה׃
ָּ 11חלי ָּלה לי ָֽמיהוָּ ה משֹלֵ֥ ַח יָּ די במ ָ֣שי ַח יהָּ ִ֑וה ו ַע ָּתה ַקח־נָּ א ֶ ָֽאת־ ַהחנית
ת־צ ַ ֵ֥פ ַחת ַה ַמים ונֵ֥ל ָּכה ָּ ָֽלנו׃
א ֶשר מ ַראש ָּתו ו ֶא ַ
12וַ י ַקח ָּדוד ֶ ָֽאת־ ַהחנית ו ֶאת־ ַצ ַפ ַחת ַה ַמים מ ַראש ָ֣תי ָּשאול וַ ילכו ָּל ֶ ִ֑הם
ו ָ֣אין ר ֶאה ואין יוד ַע ו ָ֣אין מקיץ כי כ ָּלם ישנים ֵ֚כי ַתרד ַ ָ֣מת יהוָּ ה נָּ פ ָּלה
יהם׃
על ֶ ָֽ
13וַ יַ עבר ָּדוד ָּהע ֶבר וַ יַ ע ֵ֥מד ַעל־ראש־ ָּה ָּהר ָֽמ ָּר ִ֑חק ַ ֵ֥רב ַה ָּמקום ביני ֶ ָֽהם׃
14וַ יק ָּרא ָּדוד ֶאל־ ָּה ָּעם ו ֶאל־ ַאבנר ֶבן־נר לאמר הלֵ֥ וא ַתע ֶנה ַאב ִ֑נר
ל־ה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
את ֶא ַ
אמר ֵ֥מי ַא ָּתה ָּק ָּ ֵ֥ר ָּ
וַ ַי ַען ַאבנר וַ י ֶ
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15וַ יא ֶמר ָּדוד ֶאל־ ַאבנר הלוא־ ָ֣איש ַא ָּתה ומי ָּכמוך ביׂש ָּראל ו ָּל ָּמה
ת־ה ֶ ֵ֥מ ֶלְך
י־בא ַא ַ ָ֣חד ָּה ָּעם ל ַהשחית ֶא ַ
ָ֣לא ָּש ַמר ָּת ֶאל־אד ֶניך ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך כ ָּ
אד ֶנָֽיך׃
שר ָּעׂשי ָּת ַחי־יהוָּ ה כי בני־ ָּמוֶ ת ַא ֶתם א ֶשר
16לא־ ִ֞טוב ַה ָּד ָּ ָ֣בר ַהזֶ ה א ֶ ָ֣
הוה ו ַע ָּ ָ֣תה׀ ראה ָֽאי־ח ֵ֥נית
ָֽלא־ש ַמר ֶתם ַעל־אדני ֶכם ַעל־מ ָ֣ש ַיח י ָּ ִ֑
ַה ֶמ ֶלְך ו ֶאת־ ַצ ַ ֵ֥פ ַחת ַה ַמים א ֶ ֵ֥שר מ ַראש ָּ ָֽתו׃
17וַ יַ כר ָּשאול ֶאת־ ָ֣קול ָּדוד וַ יא ֶמר הקולךֵ֥ ֶזה ב ָ֣ני ָּד ִ֑וד וַ ָ֣יא ֶמר ָּדוד קולי
אד ֵ֥ני ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
18וַ יא ֶמר ָּ ֵ֥ל ָּמה ֶזה אד ֵ֥ני רדף ַאח ָ֣רי ַעב ִ֑דו ֵ֚כי ֶ ָ֣מה ָּעׂשיתי ו ַמה־ביָּ די
ָּר ָּ ָֽעה׃
19ו ַע ָּתה ָֽיש ַ ָֽמע־נָּ א אד ָ֣ני ַה ֶמ ֶלְך את דב ָ֣רי ַעב ִ֑דו אם־יה ִָּ֞וה ֱה ָֽסיתךֵ֥ בי
רורים הם לפנָ֣י יהוָּ ה ָֽכי־גר ָ֣שוני ַהיום
יָּ ַ ָ֣רח מנ ָּחה ו ָ֣אם׀ ב ָ֣ני ָּה ָּא ָּדם א ֵ֥
מהס ַתפ ַח בנַ ח ַלת יהוָּ ה לאמר ֵ֥לְך עבד ֱאֹל ֵ֥הים אח ָֽרים׃
21ו ַע ָּתה ַאל־יפל ָּ ָֽדמי ַאר ָּצה מ ֶנַֽגֶ ד פ ָ֣ני יהָּ ִ֑וה ָֽכי־יָּ ִָּ֞צא ֶ ָ֣מ ֶלְך יׂש ָּראל
ל ַבקש ֶאת־ ַפר ָ֣עש ֶא ָּחד ַכא ֶשר יר ֵ֥דף ַהקרא ֶב ָּה ָֽרים׃
א־א ַרע לך עוד ַת ַחת א ֶשר
ָֽי־דוד כי ָֽל ָּ
21וַ יא ֶמר ָּשאול ָּח ָּטאתי ָ֣שוב בנ ָּ
יָּ ק ָּ ֵ֥רה נַ פשי בע ֶיניך ַהיָ֣ ום ַה ֶזִ֑ה הנֵ֥ה הס ַכלתי וָּ ֶאש ֶגה ַהר ֵ֥בה מ ָֽאד׃
22וַ ַי ַען ָּדוד וַ יא ֶמר הנה הח ָ֣נית ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך ויַ עבר ֶא ָּ ֵ֥חד ָֽמ ַהנ ָּערים וי ָּק ֶ ָֽח ָּה׃
ָֽ ַ23ויהוָּ ה יָּ ָ֣שיב ָּלאיש ֶאת־צד ָּקתו ו ֶאת־ ֱאמנָּ ִ֑תו א ֶשר נ ָּתנך יהָּוה׀ ַהיום
הוָֽה׃
ביָּ ד ו ָ֣לא ָּאביתי לשֹלֵ֥ ַח יָּ די במ ֵ֥ש ַיח י ָּ
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24והנה ַכא ֶשר גָּ ד ָּלה נַ פשך ַהיֵ֥ ום ַה ֶזה בעי ָּ ִ֑ני ָ֣כן תג ַדל נַ פשי בעינָ֣י
יהוָּ ה ויַ צלני מ ָּכל־ ָּצ ָּ ָֽרה׃

פ

25וַ יא ֶמר ָּשאול ֶאל־ ָּדוד ָּברוְך ַא ָּתה ב ָ֣ני ָּדוד ַ ֵ֚גם ָּע ָׂ֣שה ַתע ֶׂשה ו ַגם יָּ ָ֣כל
תו ָּ ִ֑כל וַ י ֶלְך ָּדוד ל ַדרכו ו ָּשאול ָּ ֵ֥שב למקו ָֽמו׃

פ

1 27וַ יא ֶמר ָּדוד ֶאל־לבו ַע ָּתה ֶא ָּס ֶ ֵ֥פה יום־ ֶא ָּחד ביַ ד־ ָּש ִ֑אול ָֽאין־לי
נואש מ ֶמני ָּשאול ל ַבקשני
ל־א ֶרץ פלשתים ו ַ
טוב ָ֣כי ה ָּמלֵ֥ט א ָּמלָ֣ט׀ ֶא ֶ ָ֣
עוד ב ָּכל־ג ָ֣בול יׂש ָּראל ונמ ַלטתי מיָּ ָֽדו׃
ל־א ֵ֥כיש
שר ע ִ֑מו ֶא ָּ
2וַ ָּיַָֽ֣ ָּקם ָּדוד וַ יַ ע ָ֣בר הוא ושש־מ ֵ֥אות איש א ֶ ָ֣
ן־מעוְך ֶ ֵ֥מ ֶלְך ַגָֽת׃
ֶב ָּ
יתו ָּדוד וש ָ֣תי נָּ ָּשיו
3וַ י ֶשב ָּדוד עם־ ָּא ֵ֥כיש ב ַגת ֵ֥הוא וַ אנָּ ָּשיו ָ֣איש וב ִ֑
אחינ ַעם ַהיזרעאלית וַ אב ַיגֵַֽ֥יל ָֽא ֶשת־נָּ ָּבל ַ ָֽה ַכרמ ָֽלית׃
4וַ י ַ ָ֣גד ל ָּשאול ָֽכי־ ָּב ַ ֵ֥רח ָּדוד ַ ִ֑גת ו ָֽלא־יָּ ו ַ ֵ֥סף עוד ל ַבק ָֽשו׃

ס

5וַ יא ֶמר ָּדוד ֶאל־ ָּאכיש אם־נָּ א ָּמ ָּצאתי חן בעינֶ יך יתנו־ ָ֣לי ָּמקום
ב ַא ַחת ָּע ֵ֥רי ַה ָּש ֶדה ו ָ֣אש ָּבה ָּ ִ֑שם ו ָּל ָּמה ישב ַעבדך ב ֵ֥עיר ַה ַממ ָּל ָּכה
ע ָּ ָֽמְך׃
הודה
6וַ י ֶתן־לֵ֥ ו ָּאכיש ַביֵ֥ ום ַההוא ֶאת־ ָֽצק ָּ ִ֑לג ָּל ִ֞כן ָּהי ָּתה ָֽצק ַלג ל ַמלכָ֣י י ָּ
ַעד ַהיֵ֥ ום ַה ֶזָֽה׃

פ

ַ7וַָֽֽיהי מס ַ ָ֣פר ַהיָּ מים א ֶשר־יָּ ַ ֵ֥שב ָּדוד בׂש ָ֣דה פלש ִ֑תים יָּמים ו ַאר ָּב ָּ ֵ֥עה
ֳח ָּד ָֽשים׃
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8וַ ַי ַעל ָּדוד ַ ָֽואנָּ ָּשיו ַוַָֽֽיפשטו ֶאל־ ַהגשו ֵ֥רי ו ַהגרזי ו ָּהע ָּמל ִָ֑קי ָ֣כי הנָּ ה
ד־א ֶרץ מצ ָּ ָֽרים׃
עולם בואךֵ֥ ש ָּורה ו ַע ֶ ֵ֥
שר ָֽמ ָּ
ישבות ָּה ָּא ֶרץ א ֶ ָ֣
9וה ָּכה ָּדוד ֶאת־ ָּה ָּא ֶרץ ו ֵ֥לא י ַח ֶיה ָ֣איש וא ָּ ִ֑שה ו ָּל ַקח צאן ו ָּב ָּקר
ל־א ָֽכיש׃
וַ חמרים וג ַמלים ובגָּ דים וַ ָּי ָּשב וַ יָּ ֵ֥בא ֶא ָּ
הודה
אמר ָּדוד ַעל ֶ־נַֽגֶ ב י ָּ
11וַ ָ֣יא ֶמר ָּאכיש ַאל־פ ַשט ֶתם ַהיִ֑ ום וַ ָ֣י ֶ
־נַֽגֶ ב ַהיַ רחמאלי ו ֶאל ֶ־נַֽגֶ ב ַהקינָֽי׃
ו ַעל ֶ ָ֣
11ואיש וא ָּשה ָֽלא־י ַח ֶי ָ֣ה ָּדוד ל ָּה ֵ֥ביא גַ ת לאמר ֶפן־יַ ֵ֥גדו ָּעלינו לא ִ֑מר
ָֽכה־ ָּע ָּׂשה ָּדוד ו ָ֣כה מש ָּפטו ָּכל־ ַהיָּ מים א ֶ ֵ֥שר יָּ ַשב בׂש ֵ֥דה פלש ָֽתים׃
12וַ יַ א ֵ֥מן ָּאכיש ב ָּד ָ֣וד לא ִ֑מר ַהבאש הבאיש ב ַע ָ֣מו ביׂש ָּראל ו ָּ ֵ֥היָּ ה לי
עולם׃
ל ֶ ֵ֥ע ֶבד ָּ ָֽ

פ

ַ1 28וַָֽֽיהי ַביָּ ָ֣מים ָּההם וַ יקבצו פלשתים ֶאת־ ַ ָֽמחני ֶהם ַל ָּצ ָּבא לה ָּלחם
ביׂש ָּר ִ֑אל וַ יא ֶמר ָּאכיש ֶאל־ ָּדוד יָּ ָ֣ד ַע ת ַדע כי אתי ת ָ֣צא ַ ָֽב ַמחנֶ ה ַא ָּתה
וַ אנָּ ֶ ָֽשיך׃
אמר
2וַ יא ֶמר ָּדוד ֶאל־ ָּאכיש ָּלכן ַא ָּ ָ֣תה ת ַדע ֵ֥את א ֶשר־יַ ע ֶׂשה ַעב ֶ ִ֑דך וַ י ֶ
ל־היָּ ָֽמים׃
ל־דוד ָּלכן שמר לראשי א ָֽׂשימך ָּכ ַ
ָּאכיש ֶא ָּ

פ

3ושמו ָ֣אל מת וַ יספדו־לו ָּכל־יׂש ָּראל וַ יקב ֵ֥רהו ָּב ָּר ָּמה ובעי ִ֑רו ו ָּשאול
ת־הידענים מ ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
הסיר ָּהא ֵ֥בות ו ֶא ַ
4וַ י ָּקב ָ֣צו פלשתים וַ יָּ באו וַ יַ חנָ֣ ו בשו ִ֑נם וַ יקבץ ָּשאול ֶאת־ ָּכל־יׂש ָּראל
ַוַָֽֽיַ חנו ַבגל ָֽב ַע׃
5וַ ַ ֵ֥יַֽרא ָּשאול ֶאת־ ַמח ָ֣נה פלש ִ֑תים וַ י ָּרא וַ יֶ ֱח ַ ֵ֥רד לבו מ ָֽאד׃
725

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

6וַ יש ַאל ָּשאול ַ ָֽביהוָּ ה ו ֵ֥לא ָּע ָּנהו יהָּ ִ֑וה ַגם ַבחֹלמות ַ ֵ֥גם ָּבאורים ַ ֵ֥גם
יאם׃
ַבנב ָֽ
7וַ יא ֶמר ָּשאול ַלע ָּב ָּדיו ַבקשו־לי ָ֣א ֶשת ַבע ַלת־אוב ואל ָּ ֵ֥כה א ֶלי ָּה
ו ֶאדר ָּשה־ ָּ ִ֑בּה וַ יאמרו ע ָּב ָּדיו א ָּליו הנה ֵ֥א ֶשת ַ ָֽבע ַלת־אוב ב ֵ֥עין ָֽדור׃
8וַ ית ַח ָ֣פׂש ָּשאול וַ יל ַבש בגָּ ָ֣דים אחרים וַ י ָ֣ ֶלְך הוא ושני אנָּ שים עמו
וַ יָּ ֵ֥באו ֶאל־ ָּהא ָּשה ָּ ִ֑לי ָּלה וַ יא ֶמר ָּ ָֽק ֳסומי־ ָּנֵ֥א לי ָּבאוב ו ַ ָ֣העלי לי ֵ֥את
א ֶשר־א ַמר א ָּ ָֽליְך׃
ׂשה ָּשאול א ֶ ֵ֥שר
9וַ תא ֶמר ָּ ָֽהא ָּשה א ָּליו הנה ַא ָּתה יָּ ַדע ָּת ָ֣את א ֶשר־ ָּע ָּ ָ֣
ן־ה ָּ ִ֑א ֶרץ ו ָּל ָּ ֵ֥מה ַא ָּתה מתנַ ֵ֥קש
הכרית ֶאת־ ָּהא ֵ֥בות ו ֶאת־ ַהידעני מ ָּ
יתני׃
בנַ פשי ַלהמ ָֽ
11וַ י ָּש ַ ָֽבע ָּלּה ָּשאול ַ ָֽביהָּוה לא ִ֑מר ַחי־יהוָּ ה ָֽאם־יק ֵ֥רְך ָּעון ַב ָּד ָּ ֵ֥בר ַה ֶזָֽה׃
11וַ תא ֶמר ָּ ָֽהא ָּשה ֶאת־מי ַ ָֽאע ֶלה־ ָּ ִ֑לְך וַ יא ֶמר ֶאת־שמואל ַ ָֽהעלי־ ָֽלי׃
12וַ ת ֶרא ָּ ָֽהא ָּשה ֶאת־שמואל וַ תז ַעק ב ָ֣קול גָּ ִ֑דול וַ תא ֶמר ָּהא ָּשה
ֶאל־ ָּשאול לאמר ָּל ֵָּ֥מה רמ ָּיתני ו ַא ָּ ֵ֥תה ָּש ָֽאול׃
אמר ָּ ָֽהא ָּשה
13וַ יא ֶמר ָּ ֵ֥לּה ַה ֶמ ֶלְך ַאל־ ָֽתיראי ָ֣כי ָּ ָ֣מה ָּר ִ֑אית וַ ת ֶ
ן־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ֹלהים ָּראיתי ע ֵ֥לים מ ָּ
ל־שאול ֱא ֵ֥
ֶא ָּ
14וַ יא ֶמר ָּלּה ַ ָֽמה־ ָּת ֳארו וַ תא ֶמר איש זָּ קן ע ֶלה ו ֵ֥הוא ע ֶטה מ ִ֑עיל וַ יַֽ ַדע
מואל הוא וַ י ֵ֥קד ַא ַפים ַאר ָּצה וַ יש ָּ ָֽתחו׃
ָּשאול ָֽכי־ש ָ֣
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15וַ יא ֶמר שמואל ֶאל־ ָּשאול ָּ ֵ֥ל ָּמה הרגַ ז ַתני ל ַהעלָ֣ ות א ִ֑תי וַ ָ֣יא ֶמר ָּשאול
ַצר־לי מאד ופלש ָ֣תים׀ נל ָּח ָ֣מים בי ָֽואֹל ִ֞הים ָּסר ָֽמ ָּע ַלי ו ָֽלא־ ָּע ָּ ָ֣נני עוד
ם־בָ֣חֹלמות וָּ ֶאק ָּר ֶ ָ֣אה לך להודיעני ָּ ֵ֥מה ֶא ֱע ֶ ָֽׂשה׃
ַגם ב ַ ָֽיד־ ַהנביאם גַ ַ

ס

יהוה ָּ ֵ֥סר מ ָּע ֶליך וַ י ֵ֥הי ָּע ֶ ָֽרך׃
16וַ ָ֣יא ֶמר שמואל ו ָּל ָּמה תש ָּאלִ֑ני וַ ָּ
ת־ה ַממ ָּל ָּכה מיָּ ֶדך
הוה ֶא ַ
17וַ ַי ַעׂש יהוָּ ה לו ַכא ֶשר ד ֶבָ֣ר ביָּ ִ֑די וַ יק ַרע י ָּ
ַוַָֽֽית ָּנּה לרעךֵ֥ ל ָּד ָֽוד׃
ַ 18כא ֶשר ָֽלא־ ָּש ַמע ָּת ב ָ֣קול יהוָּ ה ו ָֽלא־ ָּע ֵׂ֥שי ָּת חרון־ ַאפו ַבע ָּמ ִ֑לק ַעל־כן
הוה ַהיֵ֥ ום ַה ֶ ָֽזה׃
ַה ָּד ָּ ָ֣בר ַהזֶ ה ָּע ָּ ָֽׂשה־לךֵ֥ י ָּ
וב ֶניך
19וי ָ֣תן יהוָּ ה ַ ָ֣גם ֶאת־יׂש ָּראל עמך ביַ ד־פלשתים ו ָּמ ָּחר ַא ָּ ֵ֥תה ָּ
הוה ביַ ד־פלש ָֽתים׃
ת־מחנָ֣ה יׂש ָּראל י ֵ֥תן י ָּ
ע ִ֑מי ַ ֵ֚גם ֶא ַ
21וַ י ַמ ָ֣הר ָּשאול וַ יפל מלא־ ָֽקו ָּמתו ַאר ָּצה וַ י ָּ ֵ֥רא מאד מדב ָ֣רי שמו ִ֑אל
ל־ה ָּ ָֽלי ָּלה׃
גַ ם־כ ַח לא־ ָּ ָ֣היָּ ה בו ָ֣כי לא ָּא ַכל ֶל ֶחם ָּכל־ ַהיום ו ָּכ ַ
21וַ ָּתבוא ָּ ָֽהא ָּשה ֶאל־ ָּשאול וַ ת ֶרא כי־נב ַ ָ֣הל מ ִ֑אד וַ ָ֣תא ֶמר א ָּליו הנה
קולך וָּ ָּאׂשים נַ פשי ב ַכפי ָּ ָֽו ֶאש ַמע ֶאת־ד ָּב ֶריך א ֶ ֵ֥שר
ָּשמ ָּעה שפ ָּ ָֽחתך ב ֶ
ד ַבר ָּת א ָּ ָֽלי׃
22ו ַע ָּתה ש ַ ָֽמע־ ָּנא גַ ם־ ַא ָּתה ב ָ֣קול שפ ָּח ֶתך ו ָּאׂש ָּמה ל ָּפ ֶניך ַפת־ ֶל ֶחם
וֶ ֱא ִ֑כול ויהי בך כ ַח ֵ֥כי תלְך ַב ָּ ָֽד ֶרְך׃
ם־הא ָּשה וַ יש ַמע לק ָּלִ֑ם
23וַ י ָּמאן וַ יא ֶמר ָ֣לא א ַכל וַ יפרצו־בו ע ָּב ָּדיו וגַ ָּ ָ֣
־המ ָּ ָֽטה׃
וַ יָּ ָּקם ָֽמ ָּה ָּא ֶרץ וַ י ֶשב ֶאל ַ
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24ו ָּלא ָּשה ָֽעגֶ ל־ ַמרבק ַב ַבית וַ ת ַמהר וַ תז ָּב ִ֑חהו וַ ת ַקח־ ֶ ָ֣ק ַמח וַ ָּת ָּלש
וַ תפהו ַמ ָֽצות׃
25וַ ַתגש לפ ָֽני־ ָּשאול ולפ ֵ֥ני ע ָּב ָּדיו וַ יא ִ֑כלו וַ יָּ ָ ֵ֥קמו וַ ילכו ַב ַ ֵ֥לי ָּלה ַה ָֽהוא׃

פ

1 29וַ יקבצו פלשתים ֶאת־ ָּכל־ ַמחני ֶהם א ִ֑פ ָּקה ויׂש ָּר ָ֣אל חנים ַב ַעין
א ֶ ֵ֥שר ביזר ֶ ָֽעאל׃
2ו ַסרני פלשתים ָֽעברים למאות ו ַלא ָּל ִ֑פים ו ָּד ָ֣וד וַ אנָּ ָּשיו ָֽעברים
ם־א ָֽכיש׃
ָּב ַאחר ָּנה ע ָּ
3וַ ָֽיאמרו ָּׂש ָ֣רי פלשתים ָּמה ָּהעב ָ֣רים ָּה ִ֑א ֶלה וַ יא ֶמר ָּאכיש ֶאל־ ָּׂש ָ֣רי
פלשתים ה ָֽלוא־זֶ ה ָּדוד ֶ ָ֣ע ֶבד׀ ָּש ָ֣אול ֶ ָֽמ ֶלְך־יׂש ָּראל א ֶשר ָּה ָּיה אתי ֶזה
ד־היֵ֥ ום ַה ֶזָֽה׃
יָּ מים או־ ֶזָ֣ה ָּשנים ו ָֽלא־ ָּמ ָּצאתי בו מאו ָּמה מיֵ֥ ום נָּ פלו ַע ַ
פ

שב
4וַ יקצפו ָּע ָּליו ָּׂש ָ֣רי פלשתים וַ ָ֣יאמרו לו ָּׂשרי פלשתים ָּה ָ֣
שר הפ ַקד ָ֣תו ָּשם ו ָֽלא־ירד ע ָּמנו
ת־האיש ויָּ שב ֶאל־מקומו א ֶ ָ֣
ֶא ָּ
וב ֶמה ית ַר ֶ ֵ֥צה זֶ ה ֶאל־אדנָּ יו
ה־לנו ל ָּׂש ָּטן ַבמל ָּח ָּ ִ֑מה ַ
ַבמל ָּח ָּמה ולא־יָֽהיֶ ָּ ֵ֥
הלוא ב ָּראשי ָּהאנָּ ֵ֥שים ָּה ָֽהם׃
5הלוא־ ֶזָ֣ה ָּדוד א ֶשר יַ ענו־לו ַבמחלות לא ִ֑מר ה ָּכה ָּשאול ַ ָֽבא ָּל ָּפיו
ו ָּדוד ברבב ָּ ָֽתו׃
שר ַא ָּתה ו ָ֣טוב
6וַ יק ָּרא ָּאכיש ֶאל־ ָּדוד וַ ָ֣יא ֶמר א ָּליו ַחי־יה ִָּ֞וה כי־יָּ ָּ ָ֣
אתי בך ָּר ָּעה מיום באךֵ֥
־מ ָּצ ָֽ
בעינַ י צאתך ובאך אתי ַ ָֽב ַמחנֶ ה כי ָֽלא ָּ
־טוב ָּ ָֽא ָּתה׃
יני ַהס ָּרנים ָֽלא ֵ֥
ד־היָ֣ ום ַה ֶ ִ֑זה ובע ֵ֥
א ַלי ַע ַ
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ׂשה ָּרע בעיני ַסרנֵ֥י פלש ָֽתים׃
א־תע ֶ ָ֣
7ו ַע ָּ ֵ֥תה שוב ו ָ֣לְך ב ָּשלִ֑ ום ו ָֽל ַ

ס

שר
8וַ יא ֶמר ָּדוד ֶאל־ ָּאכיש ָ֣כי ֶמה ָּעׂשיתי ו ַמה־ ָּמ ָּ ָ֣צא ָּת ב ַעבדך מיום א ֶ ָ֣
ָּה ָ֣ייתי ל ָּפנֶ יך ַעד ַהיָ֣ ום ַה ֶ ִ֑זה ָ֣כי לא ָּאבוא ונל ַחמתי באיבי אד ֵ֥ני
ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
9וַ ַיָ֣ ַען ָּאכיש וַ ָ֣יא ֶמר ֶאל־ ָּדוד יָּ ַדעתי ָ֣כי ֵ֥טוב ַא ָּתה בעי ַני כ ַמל ַ ָ֣אְך
ֱאֹל ִ֑הים ַ ָ֣אְך ָּׂשרי פלשתים ָּ ָֽאמרו ָֽלא־יַ ע ֶ ֵ֥לה ע ָּמנו ַבמל ָּח ָּ ָֽמה׃
ר־באו א ָּ ִ֑תְך והש ַכמ ֶ ָ֣תם
11ו ַע ָּתה ַהש ָ֣כם ַבב ֶקר ו ַעב ֵ֥די אד ֶניך א ֶש ָּ ָ֣
ַבב ֶקר ו ֵ֥אור ָּל ֶכם וָּ לָֽכו׃
ל־א ֶרץ פלש ִ֑תים
11וַ יַ שכם ָּדוד הוא ַ ָֽואנָּ ָּשיו ָּל ֶ ָ֣ל ֶכת ַבב ֶקר ָּלשוב ֶא ֶ ָ֣
ופלשתים ָּעלֵ֥ ו יזר ֶ ָֽעאל׃

ס

ישי וַ ע ָּמל ָָ֣קי ָּ ָֽפשטו
1 30וַ י ִ֞הי בבא ָּדוד וַ אנָּ ָּשיו ָֽצק ַלג ַביָ֣ ום ַהשל ִ֑
ת־צק ַלג וַ יׂשר ֵ֥פו א ָּתּה ָּב ָֽאש׃
ל־צק ַלג וַ יַ כו ֶא ָ֣
ֶאל־נֶ גֶ ב ו ֶא ָ֣
2וַ ישבו ֶאת־ ַהנָּ שים א ֶשר־ ָּבּה מ ָּק ָ֣טן ו ַעד־גָּ דול ֵ֥לא המיתו ִ֑איש וַ יָֽנהגו
וַ ילכו ל ַדר ָּ ָֽכם׃
3וַ יָּ בא ָּדוד ַ ָֽואנָּ ָּשיו ֶאל־ ָּהעיר וה ֵ֥נה ׂשרו ָּפה ָּב ִ֑אש ונשי ֶהם ובני ֶ ֵ֥הם
ובנת ֶיהם נש ָֽבו׃
4וַ י ָּשא ָּדוד ו ָּה ָּעם א ֶשר־אתו ֶאת־קו ָּלם וַ יב ִ֑כו ַ ָ֣עד א ֶשר אין־ ָּב ֶהם כ ַח
לב ָֽכות׃
5וש ֵ֥תי נ ָֽשי־ ָּדוד נש ִ֑בו אחינ ַעם ַהיזרעלית וַ אביגַ יל א ֶשת נָּ ָּ ֵ֥בל
ַ ָֽה ַכרמ ָֽלי׃
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6וַ ת ֶצר ל ָּדוד מאד ָֽכי־ ָּאמרו ָּה ָּעם ל ָּסקלו ָֽכי־ ָּמ ָּרה ֶנָ֣ ֶפש ָּכל־ ָּה ָּעם איש
ֹלהיו׃
יהוה ֱא ָּ ָֽ
ַעל־ ָּב ָּ ָ֣נו ו ַעל־בנ ָּ ִ֑תיו וַ ית ַחזָ֣ק ָּדוד ַב ָּ

ס

7וַ ָ֣יא ֶמר ָּדוד ֶאל־ ֶאביָּ ָּתר ַהכהן ֶבן־אחי ֶמ ֶלְך ַה ָֽגי ָּשה־ ָּ ֵ֥נא לי ָּהא ִ֑פד וַ יַ גש
ל־ד ָֽוד׃
ת־האפד ֶא ָּ
ֶאב ָּיָּתר ֶא ָּ
אמר
דוד־ה ֶזה ַ ָֽה ַאש ֶ ִ֑גנו וַ י ֶ
ַ
8וַ יש ַאל ָּדוד ַ ָֽביהוָּ ה לאמר ֶארדף ַאח ֵ֥רי ַהג
י־ה ֵ֥שג ַתשיג ו ַה ֵ֥צל ַת ָֽציל׃
לו רדף ָֽכ ַ
ד־נ ַָ֣חל ַהב ִׂ֑שור
שר אתו וַ יָּבאו ַע ַ
9וַ י ָ֣ ֶלְך ָּדוד הוא ושש־מ ֵ֥אות איש א ֶ ָ֣
ותרים ָּע ָּ ָֽמדו׃
ו ַהנָֽ ָּ
שר פגרו
11וַ יר ָ֣דף ָּדוד הוא ו ַאר ַבע־מ ָ֣אות ִ֑איש וַ ַ ָֽי ַעמדו ָּמא ַ ָ֣תים איש א ֶ ָ֣
־נ ַחל ַהב ָֽׂשור׃
מעבר ֶאת ַ ֵ֥
ַ11וַָֽֽימצאו איש־מצרי ַב ָּש ֶדה וַ יק ֵ֥חו אתו ֶאל־ ָּד ִ֑וד וַ יתנו־לֵ֥ ו ֶל ֶחם וַ יא ַכל
וַ יַ שָקהו ָּ ָֽמים׃
12וַ יתנו־לו ֶפ ַלח דב ָּלה ושני צמקים וַ יא ַכל וַ ָּ ֵ֥ת ָּשב רוחו א ָּ ִ֑ליו כי
ֹלשה ל ָֽילות׃
ֹלשה יָּ מים וש ָּ ֵ֥
־א ַכל ֶל ֶחם ולא־ ָּ ָ֣ש ָּתה ַמים ש ָּ ֵ֥
ָֽלא ָּ

ס

13וַ יא ֶמר לו ָּדוד ָֽלמי־ ַא ָּתה ו ֵ֥אי מ ֶזה ָּ ִ֑א ָּתה וַ יא ֶמר ַנ ַער מצ ָ֣רי ָּאנכי ֶ ֵ֚ע ֶבד
ל ָ֣איש ע ָּ ָֽמלקי וַ יַ ַעזבני אדני ֵ֥כי ָּחליתי ַהיֵ֥ ום שֹל ָּ ָֽשה׃
ל־נַֽגֶ ב ָּכלִ֑ב
יהודה ו ַע ֶ ָ֣
14אנַ חנו ָּפ ַשטנו ֶנַֽגֶ ב ַהכרתי ו ַעל־א ֶ ֵ֥שר ָֽל ָּ
ו ֶאת־צק ַלג ָּׂש ַ ֵ֥רפנו ָּב ָֽאש׃
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15וַ יא ֶמר א ָּליו ָּדוד התורדני ֶאל־ ַהג ָ֣דוד ַה ֶ ִ֑זה וַ יא ֶמר ה ָּשב ָּעה לי
ל־הג ֵ֥דוד
אורדך ֶא ַ
ם־תסגרני ביַ ד־אדני ו ָֽ
ָֽבאֹלהים אם־תמיתני וא ַ
ַה ֶ ָֽזה׃
16וַ ָ֣ירדהו וה ֵ֥נה נטשים ַעל־פ ָ֣ני ָּכל־ ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ אכלים ושתים ו ָ֣חגגים בכל
הודה׃
ַה ָּש ָּ ָ֣לל ַהגָּ דול א ֶ ֵ֥שר ָּלקחו מ ֶ ֵ֥א ֶרץ פלשתים ומ ֶ ֵ֥א ֶרץ י ָּ ָֽ
17וַ יַ ֵ֥כם ָּדוד מ ַה ֶ ֵ֥נ ֶשף ו ַעד־ ָּה ֶע ֶרב ל ָּ ָֽמ ֳח ָּר ָּ ִ֑תם ו ָֽלא־נמ ַלט מ ֶהם איש כי
ל־הג ַמלים וַ יָּ ָֽנסו׃
ר־רכ ֵ֥בו ַע ַ
ש־נ ַער א ֶש ָּ
ם־אר ַבע מאות ָֽאי ַ
א ַ
18וַ יַ ָ֣צל ָּדוד את ָּכל־א ֶ ֵ֥שר ָּלקחו ע ָּמ ִ֑לק ו ֶאת־ש ֵ֥תי נָּ ָּשיו ה ֵ֥ציל ָּד ָֽוד׃
19ו ָ֣לא נֶ ע ַדר־ ָּל ֶהם מן־ ַה ָּקטן ו ַעד־ ַהגָּ דול ו ַעד־ ָּבנים ו ָּבנות ומ ָּש ָּלל ו ַעד
ָּכל־א ֶ ֵ֥שר ָּלקחו ָּל ֶ ִ֑הם ַהכל ה ֵ֥שיב ָּד ָֽוד׃
21וַ י ַ ָ֣קח ָּדוד ֶאת־ ָּכל־ ַהצאן ו ַה ָּבָ ָּ ִ֑קר נָּ הגו לפני ַהמק ֶ ָ֣נה ַההוא וַ ָ֣יאמרו
ֶזה ש ַ ֵ֥לל ָּד ָֽוד׃
21וַ יָּ ָ֣בא ָּדוד ֶאל־ ָּמא ַתים ָּהאנָּ שים א ֶ ָֽשר־פג ָ֣רו׀ מ ֶ ָ֣ל ֶכת׀ ַאח ָ֣רי ָּדוד
וַ ָֽישיבם ב ַנ ַָ֣חל ַהבׂשור וַ יָֽצאו לק ַ ָ֣ראת ָּדוד ולק ַראת ָּה ָּעָ֣ם א ֶשר־א ִ֑תו
־ה ָּעם וַ יש ַ ֵ֥אל ָּל ֶהם ל ָּש ָֽלום׃
וַ י ַגש ָּדוד ֶאת ָּ

ס

שר ָּהל ָ֣כו עם־ ָּדוד וַ יאמרו ַ ֵ֚י ַען
22וַ יַ ַען ָּכל־ ָֽאיש־ ָּ ָ֣רע ובליַ ַעל ָֽמ ָּהאנָּ שים א ֶ ָ֣
שר ה ַצִ֑לנו ָֽכי־אם־איש
שר ָֽלא־ ָּהל ָ֣כו עמי ָֽלא־נ ָ֣תן ָּל ֶהם מ ַה ָּש ָּלל א ֶ ָ֣
א ֶ ָ֣
ת־בנָּ יו וינהגו וילָֽכו׃
ֶאת־אשתו ו ֶא ָּ

ס

הוֵ֥ה ָּלנו וַ יש ָ֣מר א ָּתנו
23וַ ָ֣יא ֶמר ָּדוד ָֽלא־ ַתע ֵׂ֥שו כן ֶא ָּ ִ֑חי את א ֶשר־נָּ ַתן י ָּ
ת־הגדוד ַה ָּ ֵ֥בא ָּעלינו ביָּ ָֽדנו׃
וַ יתן ֶ ָֽא ַ
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24ומי יש ַ ָ֣מע ָּל ֶכם ַל ָּד ָּבר ַה ֶ ִ֑זה ִ֞כי כ ָ֣ח ֶלק׀ ַהי ָ֣רד ַבמל ָּח ָּמה וָֽ כח ֶלק ַהי ֵ֥שב
ל־הכלים יַ ח ָּ ֵ֥דו יַ ח ָֹֽלקו׃
ַע ַ

ס

25וַ יהי ָֽמ ַהיֵ֥ ום ַההוא וָּ ָּ ִ֑מע ָּלה וַ יׂש ֶמ ָּה לחק ולמש ָּפט ליׂש ָּראל ַעד ַהיֵ֥ ום
ַה ֶזָֽה׃

פ

אמר
26וַ יָּ בא ָּדוד ֶאל־ ָ֣צק ַלג וַ י ַש ַלח ָֽמ ַה ָּש ָּלל לזק ֵ֥ני יהו ָּדה לר ָ֣עהו ל ִ֑
הוָֽה׃
הנה ָּל ֶכם ב ָּר ָּכה מש ַלל אי ֵ֥בי י ָּ
יַתר׃
ות־נַֽגֶ ב ו ַלא ֶ ֵ֥שר ב ָֽ
ַ 27לא ֶשר ב ָֽבית־אל ו ַלא ֶ ֵ֥שר ב ָּר ָֽמ ֶ
28ו ַלא ֶשר ַבערער ו ַלא ֶ ֵ֥שר ב ָֽׂשפמות ו ַלא ֶ ֵ֥שר ב ֶאשת ָֽמ ַע׃

ס

שר ב ָּר ָּכל ו ַ ָֽלא ֶשר ב ָּע ָ֣רי ַהי ַרחמאלי ו ַלא ֶשר ב ָּע ֵ֥רי ַהקינָֽי׃
 29ו ַלא ֶ ָ֣
31ו ַלא ֶשר ב ָּחר ָּמה ו ַלא ֶ ֵ֥שר בבור־ ָּע ָּשן ו ַלא ֶ ֵ֥שר ַבע ָּ ָֽתְך׃
31ו ַלא ֶשר ב ֶחב ִ֑רון וָֽ ל ָּכל־ ַהמקמות א ֶ ָֽשר־הת ַה ֶלְך־ ָּ ֵ֥שם ָּדוד ֵ֥הוא
וַ אנָּ ָּ ָֽשיו׃

פ

1 31ופלשתים נל ָּח ָ֣מים ביׂש ָּר ִ֑אל וַ יָּ נסו ַאנשי יׂש ָּראל מפנָ֣י פלשתים
וַ יפלֵ֥ ו ח ָּללים ב ַ ֵ֥הר ַהגל ָֽב ַע׃
2וַ יַ דב ָ֣קו פלשתים ֶאת־ ָּשאול ו ֶאת־ ָּב ָּ ִ֑ניו וַ יַ ָ֣כו פלשתים ֶאת־יהונָּ ָּתן
־מלכי־ש ַוע ב ֵ֥ני ָּש ָֽאול׃
ו ֶאת־אבינָּ ָּדב ו ֶאת ַ
־שאול וַ ימ ָּצ ֵ֥אהו ַהמורים אנָּ ָ֣שים ַב ָּ ִ֑ק ֶשת וַ ָּי ֵֶ֥חל
3וַ תכ ַבד ַהמל ָּח ָּמה ֶאל ָּ
מורים׃
מאד מ ַה ָֽ
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4וַ ָ֣יא ֶמר ָּשאול לנׂשא כ ָּליו שֹלֵ֥ ף ַחרבךָ֣ ׀ ו ָּדק ָ֣רני ָּבּה ֶפן־יָּ בואו ָּהערלים
ׂשא כ ָּליו ֵ֥כי יָּ רא מ ִ֑אד וַ י ַקח
ָּהא ֶלה וד ָּקרני והת ַעללו־בי ולא ָּא ָּבה נ ָ֣
יה׃
־ה ֶח ֶרב וַ יפל ָּע ֶ ָֽל ָּ
ָּשאול ֶאת ַ
5וַ ַ ֵ֥יַֽרא נ ָֽׂשא־כ ָּליו ָ֣כי ָ֣מת ָּש ִ֑אול וַ י ֵ֥פל גַ ם־הוא ַעל־ ַחרבו וַ ָּ ֵ֥י ָּמת ע ָֽמו׃
6וַ ָּיָ֣ ָּמת ָּשאול ושֹלָ֣ ֶשת ָּבנָּ יו ונׂשא כ ָּליו ַגם ָּכל־אנָּ ָּשיו ַביֵ֥ ום ַההוא יַ ח ָּ ָֽדו׃
שר׀ ב ָ֣ע ֶבר ַהיַ רדן ָֽכי־נָּ סו
7וַ יר ָ֣או ַאנ ָֽשי־יׂש ָּראל א ֶשר־בע ֶבר ָּהע ֶמק וַ א ֶ ָ֣
שי יׂש ָּראל וכי־מתו ָּש ָ֣אול ו ָּב ָּ ִ֑ניו וַ יַ ַעזבו ֶאת־ ֶ ָֽה ָּערים וַ יָּ נסו וַ ָ֣יָּבאו
ַאנ ָ֣
פלשתים וַ יָֽשבו ָּב ֶ ָֽהן׃

ס

ַ8וַָֽֽיהי ָֽמ ָּמ ֳח ָּרת וַ יָּ ָ֣באו פלשתים ל ַפשט ֶאת־ ַהח ָּל ִ֑לים ַוַָֽֽימצאו
ֶאת־ ָּשאול ו ֶאת־שֹלָ֣ ֶשת ָּבנָּ יו נפלים ב ַ ֵ֥הר ַהגל ָֽב ַע׃
ַ9וַָֽֽיכרתו ֶאת־ראשו וַ יַ פשיטו ֶאת־כ ָּ ִ֑ליו וַ י ַשלחו ב ֶ ָֽא ֶרץ־פלשתים ָּסביב
ת־ה ָּ ָֽעם׃
ל ַבשר ֵ֥בית ע ַצב ֶיהם ו ֶא ָּ
11וַ יָּ ׂשמו ֶאת־כ ָּליו בית ַעש ָּת ִ֑רות ו ֶאת־גויָּ תו ָּתקעו בחו ַמת ֵ֥בית ָּ ָֽשן׃
ר־ע ֵׂ֥שו פלשתים ל ָּש ָֽאול׃
11וַ ישמ ָ֣עו א ָּליו ישבי יָּבָ֣יש גל ָּ ִ֑עד את א ֶש ָּ
12וַ יָּ קומו ָּכל־ ָ֣איש ַחיל וַ יל ָ֣כו ָּכל־ ַה ַלי ָּלה וַ יק ִ֞חו ֶאת־גויַ ָ֣ת ָּשאול ואת
גו ָ֣ית ָּבנָּ יו מחו ַמת ָ֣בית ָּ ִ֑שן וַ ָ֣יָּבאו יָּב ָּשה וַ יׂשר ֵ֥פו א ָּתם ָּ ָֽשם׃
13וַ יקחו ֶאת־ ַעצ ָ֣מתי ֶהם וַ יקב ֵ֥רו ַ ָֽת ַחת־ ָּה ֶא ֶשל ביָּ ִ֑ב ָּשה וַ יָּ צמו שב ַ ֵ֥עת
יָּ ָֽמים׃
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