שמואל ב SAMUEL II
1 1וַ יהי ַ ָֽאחרי ָ֣מות ָּשאול ו ָּד ָ֣וד ָּשב מ ַהכות ֶאת־ ָּהע ָּמ ִ֑לק וַ י ֶשב ָּדוד
יָּמים ש ָּנַָֽֽים׃
בצק ָּלג ֵ֥
2וַ י ָ֣הי׀ ַביָ֣ ום ַהשלישי והנה איש ָּבא מן־ ַ ָֽה ַמחנֶ ה מ ָ֣עם ָּשאול ובגָּ ָּ ָ֣דיו
קרעים וַ א ָּד ָּמה ַעל־רא ִ֑שו וַ יהי בב ָ֣או ֶאל־ ָּדוד וַ י ֵ֥פל ַאר ָּצה וַ יש ָּ ָֽתחו׃
3וַ יא ֶמר לו ָּדוד ֵ֥אי מ ֶזה ָּת ִ֑בוא וַ ָ֣יא ֶמר א ָּליו מ ַמח ֵ֥נה יׂש ָּראל נמ ָּ ָֽלטתי׃
4וַ יא ֶמר א ָּ ֵ֥ליו ָּדוד ֶמה־ ָּה ָּ ֵ֥יה ַה ָּד ָּבר ַהגֶ ד־ ָּ ָ֣נא ִ֑לי וַ יא ֶמר א ֶשר־נָּ ס ָּה ָּעם
ן־ה ָּעם וַ יָּ מתו וגַ ם ָּשאול ויהונָּ ָּ ֵ֥תן בנו
־הר ִ֞בה נָּ ַפל מ ָּ
ן־המל ָּח ָּמה וגַ ם ַ
מ ַ
ָֽמתו׃
יהונָּ ָּ ֵ֥תן
י־מת ָּשאול ו ָֽ
5וַ ָ֣יא ֶמר ָּדוד ֶאל־ ַה ַנ ַער ַה ַמגָ֣יד לִ֑ ו ָ֣איְך יָּ ַדע ָּת כ ֵ֥
בנָֽ ו׃
6וַ יא ֶמר ַה ַ ָ֣נ ַער׀ ַה ַמגָ֣יד לו נקרא נקריתי ב ַ ָ֣הר ַהגלב ַע והנֵ֥ה ָּשאול
ובע ֵ֥לי ַה ָּפ ָּרשים הדב ָָֽקהו׃
יתו והנֵ֥ה ָּה ֶר ֶכב ַ
נש ָּעָ֣ן ַעל־חנ ִ֑
7וַ ֵ֥י ֶפן ַאח ָּריו וַ יר ִ֑אני וַ יק ָּ ָ֣רא א ָּלי וָּ א ַמר הנָֽני׃
8וַ ֵ֥יא ֶמר לי מי־ ָּ ִ֑א ָּתה וָּ יא ַ ָ֣מר א ָּליו ע ָּמלָקי ָּא ָֽנכי׃
־עוד נַ פשי
9וַ ָ֣יא ֶמר א ַלי ע ָּמד־ ָּנא ָּע ַלי ו ָ֣מתתני ֵ֥כי א ָּח ַזני ַה ָּש ָּ ִ֑בץ ָֽכי־ ָּכל ֵ֥
ָֽבי׃
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11וָּ ֶא ֱעמד ָּע ָּליו וַ א ָ֣מתתהו ָ֣כי יָּ ַדעתי כי ֵ֥לא ָֽיח ֶיה ַאח ָ֣רי נפלִ֑ ו וָּ ֶא ַ ִ֞קח
יאם ֶאל־אדני
שר ַעל־זרעו וָּ אב ֵ֥
שר ַעל־ראשו ו ֶאצ ָּע ָּדה א ֶ ָ֣
ַה ָ֣נַֽזֶ ר׀ א ֶ ָ֣
ָֽהנָּ ה׃
ל־האנָּ שים א ֶ ֵ֥שר א ָֽתו׃
11וַ יַ ח ֵ֥זק ָּדוד בבגָּ ָּדו וַ יק ָּרעִ֑ם ו ַגֵ֥ם ָּכ ָּ
ַ12וַָֽֽיספדו וַ יבכו וַ יָּ צמו ַעד־ ָּה ָּ ִ֑ע ֶרב ַעל־ ָּש ִ֞אול ו ַעל־יהונָּ ָּ ָ֣תן בנו ו ַעל־ ַעם
יהוָּ ה ו ַעל־בָ֣ית יׂש ָּראל ֵ֥כי נָּ פלו ֶב ָּ ָֽח ֶרב׃

ס

13וַ ָ֣יא ֶמר ָּדוד ֶאל־ ַהנַ ַער ַה ַמ ָ֣גיד לו ֵ֥אי מ ֶזה ָּ ִ֑א ָּתה וַ יא ֶמר ֶבן־איש ֵ֥גר
ע ָּמלָקי ָּא ָֽנכי׃
14וַ ֵ֥יא ֶמר א ָּליו ָּד ִ֑וד ֵ֚איְך ָ֣לא יָּ רא ָּת לשֹל ַח ָּ ָֽיַֽדך ל ַשחת ֶאת־מ ֵ֥שי ַח
הוה׃
י ָּ ָֽ
15וַ יק ָּ ָ֣רא ָּדוד ל ַא ַחד ָֽמ ַהנ ָּערים וַ יא ֶמר ַ ָ֣גש פגַ ע־ ִ֑בו וַ יַ כהו וַ יָּ ָֽמת׃
אשך ָ֣כי פיך ָּע ָּנה בך לאמר ָּאנ ֵ֥כי
16וַ יא ֶמר א ָּליו ָּדוד ָּדמיך ַעל־ר ֶ ִ֑
הוָֽה׃
מ ַתתי ֶאת־מ ֵ֥ש ַיח י ָּ

ס

17וַ יק ָ֣נַֽן ָּדוד ֶאת־ ַהקי ָּנה ַה ִ֑זאת ַעל־ ָּשאול ו ַעל־יהונָּ ָּ ֵ֥תן בנָֽ ו׃
ל־ס ֶפר ַהיָּ ָּ ָֽשר׃
תובה ַע ֵ֥
18וַ יא ֶמר ל ַל ֵ֥מד ב ָֽני־יהו ָּדה ָּ ִ֑ק ֶשת הנֵ֥ה כ ָּ
ַ 19הצבי יׂש ָּראל ַעל־ ָּבמו ֶתיך ָּח ָּ ִ֑לל איְך נָּ פלֵ֥ ו גבו ָֽרים׃
חוצת ַאשקלִ֑ ון ֶפן־תׂש ַמחנָּ ה בנָ֣ ות
ַ 21אל־ ַת ָ֣גידו בגַ ת ַ ָֽאל־ת ַבשרו ב ָ֣
־תעֹלזנָּ ה בנֵ֥ ות ָּהער ָֽלים׃
פלשתים ֶ ָֽפן ַ
רומת ָ֣כי ָּשם נג ַעל
ָּ 21ה ָ֣רי ַבגלב ַע ַאל־ ַטל ו ַאל־ ָּמ ָּטר עלי ֶכם וׂש ָ֣די ת ִ֑
ָּמ ָ֣גַֽן גבורים ָּמ ָ֣גַֽן ָּשאול בלי ָּמ ֵ֥ש ַיח ַב ָּ ָֽש ֶמן׃
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22מ ַ ָ֣דם ח ָּללים מח ֶלב גבורים ֶ ֵ֚ק ֶשת י ָ֣הונָּ ָּתן ֵ֥לא נָּ ׂשוג ָּא ִ֑חור ו ֶ ָ֣ח ֶרב
ָּשאול ֵ֥לא ָּתשוב רי ָּ ָָֽקם׃
ָּ 23ש ָ֣אול ויהונָּ ָּתן ַהנֶ ֱא ָּהבים ו ַהנעימם ב ַחיי ֶהם ובמו ָּתם ָ֣לא נפ ָּ ִ֑רדו
מנ ָּש ָ֣רים ַקלו מא ָּריות גָּ ָֽברו׃
־שאול ב ֶכִ֑ינָּ ה ַה ַמל ָֽבש ֶכם ָּשני עם־ע ָּדנים ַ ָֽה ַמע ֶלה
24בנות יׂש ָּראל ֶאל ָּ
ע ָ֣די זָּ ָּהב ַעל לבוש ֶ ָֽכן׃
מותיך ָּח ָּ ָֽלל׃
ל־ב ֶ
ֵ֚ 25איְך נָּ פלָ֣ ו גברים בתוְך ַהמל ָּח ָּ ִ֑מה י ָ֣הונָּ ָּתן ַע ָּ
ַ 26צר־ ָ֣לי ָּע ֶליך ָּאחי י ָ֣הונָּ ָּתן נָּ ַ ֵ֥עמ ָּת לי מ ִ֑אד נפל ַא ָּתה ַאה ָּ ָֽבתך לי
מ ַאה ַבת נָּ ָֽשים׃
ֵ֚ 27איְך נָּ פלָ֣ ו גבורים וַ יאבדו כ ֵ֥לי מל ָּח ָּ ָֽמה׃

פ

1 2וַ י ָ֣הי ַ ָֽאחרי־כן וַ יש ַאל ָּדוד ַ ָֽביהָּוה׀ לאמר ַה ֶא ֱע ֶלה ב ַא ַחת ָּע ָ֣רי
אמר
אמר ָּדוד ָּ ֵ֥אנָּ ה ֶא ֱע ֶלה וַ ֵ֥י ֶ
הוה א ָּליו ע ִ֑לה וַ י ֶ
אמר י ָּ
הודה וַ י ֶ
י ָּ
ֶחב ָֽרנָּ ה׃
2וַ ַי ַעל ָּשם ָּדוד ו ַגם ש ָ֣תי נָּ ָּ ִ֑שיו אחינ ַעם ַהיזרעלית וַ אביגַ יל א ֶשת נָּ ָּ ֵ֥בל
ַ ָֽה ַכרמ ָֽלי׃
יתו וַ ישבו ב ָּע ֵ֥רי ֶחב ָֽרון׃
3וַ אנָּ ָּשיו א ֶשר־עמו ֶה ֱע ָּ ֵ֥לה ָּדוד ָ֣איש וב ִ֑
הודה וַ יַ גדו
שי יהו ָּדה וַ ימשחו־ ָּשם ֶאת־ ָּדוד ל ֶמ ֶלְך ַעל־בָ֣ית י ָּ ִ֑
4וַ יָּ באו ַאנ ָ֣
ת־ש ָֽאול׃
ל ָּדוד לאמר ַאנשי יָּבָ֣יש גל ָּעד א ֶ ֵ֥שר ָּקברו ֶא ָּ
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5וַ יש ַלח ָּדוד ַמל ָּאכים ֶאל־ ַאנשי יָּ ָ֣ביש גל ָּ ִ֑עד וַ ָ֣יא ֶמר אלי ֶהם ברכים
ם־שאול
יכם ע ָּ
ַא ֶתם ַ ָֽליהוָּ ה א ֶשר עׂשי ֶתם ַה ֶ ָ֣ח ֶסד ַהזֶ ה עם־א ָֽדנ ֶ
ַוָֽתקברו א ָֽתו׃
6ו ַע ָּתה ַ ָֽי ַעׂש־יהָּ ֵ֥וה ע ָּמ ֶכם ֶ ָ֣ח ֶסד וֶ ֱא ֶ ִ֑מת ו ַ ָ֣גם ָּאנכי ֶא ֱע ֶׂשה את ֶכם
ַהטו ָּ ָ֣בה ַהזאת א ֶ ֵ֥שר עׂש ֶיתם ַה ָּד ָּ ֵ֥בר ַה ֶזָֽה׃
7ו ַע ָּ ָ֣תה׀ ֶת ֱח ַ ָ֣זַֽקנָּ ה ידי ֶכם ָֽוהיו לבני־ ַחיל כי־מת אדני ֶ ָ֣כם ָּש ִ֑אול
יהם׃
וגַ ם־אתי ָּמשחו בית־יהו ָּדה ל ֶמ ֶלְך על ֶ ָֽ

פ

ן־שאול
שר ל ָּש ִ֑אול ָּל ַקח ֶאת־ ֵ֥איש ב ֶשת ֶב ָּ
8ו ַאב ָ֣נר ֶבן־נר ַׂשר־ ָּצ ָּבא א ֶ ָ֣
וַ יַ עברהו ַמח ָּנַָֽֽים׃
ל־אפ ַרים
9וַ יַ מלכהו ֶאל־ ַהגל ָּעד ו ֶאל־ ָּהאשורי ו ֶ ָֽאל־יזר ֶעִ֑אל ו ַע ֶ
ו ַעל־בניָּ מן ו ַעל־יׂש ָּראל כ ָֽלה׃

פ

ן־שאול ב ָּמלכו ַעל־יׂש ָּראל וש ַ ֵ֥תים
יש־ב ֶשת ֶב ָּ
ֶ 11בן־ ַאר ָּבעים ָּשנָּ ה ָֽא ָ֣
הודה ָּהיו ַאח ֵ֥רי ָּד ָֽוד׃
ָּשנים ָּמ ָּלְִ֑ך ַ ֵ֚אְך בָ֣ית י ָּ
ַ11וַָֽֽיהי מס ַ ָ֣פר ַהיָּ מים א ֶשר ָּהיָּ ה ָּד ֵ֥וד ֶמ ֶלְך ב ֶחברון ַעל־ ָ֣בית יהו ָּ ִ֑דה
ֶ ֵ֥ש ַבע ָּשנים וש ָּ ֵ֥שה ֳח ָּד ָֽשים׃

ס

ן־ש ִ֑אול ָֽמ ַמח ַנַֽים גב ָֽעונָּ ה׃
יש־ב ֶשת ֶב ָּ
12וַ יצא ַאב ָ֣נר ֶבן־נר ו ַעבדי ָֽא ָ֣
13ויו ָּאב ֶבן־צרויָּ ה ו ַעבדי ָּדוד ָּ ָֽיצאו ַוַָֽֽיפגשום ַעל־בר ַ ֵ֥כת גבעון יַ ח ָּ ִ֑דו
ל־הבר ָּכה מ ֶ ָֽזה׃
ל־הבר ָּכה מזֶ ה ו ֵ֥א ֶלה ַע ַ
וַ ישבו א ֶלה ַע ַ
14וַ יא ֶמר ַאבנר ֶאל־יו ָּאב יָּ קומו נָּ א ַהנ ָּערים ָֽוי ַׂשחקו ל ָּפ ִ֑נינו וַ ֵ֥יא ֶמר
יואב יָּ ָָֽקמו׃
ָּ
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ן־שאול
15וַ יָּ ָקמו וַ יַ ַעב ָ֣רו במס ָּ ִ֑פר שנים ָּע ָּ ָׂ֣שר לבניָּ מן ול ֵ֥איש ב ֶשת ֶב ָּ
ושנֵ֥ים ָּע ָּׂשר מ ַעב ֵ֥די ָּד ָֽוד׃
ַ16וַָֽֽיַ חזקו ָ֣איש׀ ב ָ֣ראש רעהו ו ַחרבו ב ַ ָ֣צד רעהו ַוַָֽֽיפלו יַ ח ָּ ִ֑דו וַ יק ָּרא
ַל ָּמ ָ֣קום ַההוא ֶחל ַ ֵָ֥קת ַהצרים א ֶ ֵ֥שר בגב ָֽעון׃
שי
17וַ תהי ַהמל ָּח ָּמה ָּק ָּ ֵ֥שה ַעד־מאד ַביָ֣ ום ַה ִ֑הוא וַ י ָּנַֽגֶ ף ַאבנר ו ַאנ ָ֣
יׂש ָּראל לפני ַעב ֵ֥די ָּד ָֽוד׃
האל וַ ע ָּׂשהאל ַ ָ֣קל
ישי וַ ע ָּׂש ִ֑
יואב וַ אב ַ
ֹלשה בנָ֣י צרויָּ ה ָּ ֵ֥
18וַ ָֽיהיו־ ָּשם ש ָּ
ב ַרג ָּליו כ ַא ַ ֵ֥חד ַהצ ָּבים א ֶ ֵ֥שר ַב ָּש ֶ ָֽדה׃
19וַ יר ֵ֥דף ע ָּׂשהאל ַאח ָ֣רי ַאב ִ֑נר ו ָֽלא־נָּ ָּ ָ֣טה ָּל ֶל ֶכת ַעל־ ַהיָּ מין
ו ַ ָֽעל־ ַהשמאול מ ַאחרי ַאבנָֽר׃
21וַ י ֶפן ַאבנר ַ ָֽאח ָּריו וַ יא ֶמר ַה ַא ָּ ֵ֥תה ֶזה ע ָּׂשה ִ֑אל וַ יא ֶמר ָּא ָֽנכי׃
21וַ יא ֶמר לָ֣ ו ַאבנר נטה לך ַעל־י ָֽמינך ָ֣או ַעל־ׂשמא ֶלך וֶ ֱא ָ֣חז לך ֶא ָּחד
־א ָּ ָ֣בה ע ָּׂשהאל ָּלסור מ ַאח ָּ ָֽריו׃
ָֽמ ַהנ ָּערים ו ַקח־לך ֶאת־חל ָּצ ִ֑תו ו ָֽלא ָּ
22וַ י ֶסף ָ֣עוד ַאבנר לאמר ֶאל־ע ָּׂשהאל ֵ֥סור לך מ ַ ָֽאח ָּ ִ֑רי ָּל ָּמה ַא ֶכ ָּכה
יואב ָּא ָֽחיך׃
ַאר ָּצה ואיְך ֶא ָּ ָ֣שא ָּפנַ י ֶאל־ ָּ
23וַ י ָּמ ָ֣אן ָּלסור וַ יַ ָ֣כהו ַאבנר ב ַאחרי ַהחנית ֶאל־ ַהח ֶמש וַ תצא ַ ָֽהחנית
ל־ה ָּמקום א ֶשר־נָּ ַפל
ל־ה ָּבָ֣א ֶ ָֽא ַ
מ ַאח ָּריו וַ י ָּפל־ ָּשם וַ ָּיָ֣ ָּמת ַתח ָּ ִ֑תו וַ יהי ָּכ ַ
ָּשם ע ָּׂשהאל וַ יָּ מת ַוַָֽֽיַ ע ָֽמדו׃
ש ֶמש ָּב ָּאה וה ָּמה ָּ ֵ֚באו
ַ24וַָֽֽירדפו יו ָּ ֵ֥אב וַ אבי ַשי ַאח ָ֣רי ַאב ִ֑נר ו ַה ֶ ָ֣
ַעד־גב ַ ָ֣עת ַא ָּמה א ֶשר ַעל־פני־ג ַיח ֶד ֶרְך מד ַ ֵ֥בר גב ָֽעון׃
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25וַ ָֽית ַקבצו ב ָֽני־בניָּ מן ַאח ָ֣רי ַאבנר וַ יהיו ַלאג ָּ ָ֣דה ֶא ָּ ִ֑חת וַ ַיָ֣ ַעמדו ַ ֵ֥על
ראש־גב ָּעה ֶא ָּ ָֽחת׃
26וַ יק ָּרא ַאבנר ֶאל־יו ָּאב וַ יא ֶמר ה ָּלנֶ ַצח ָ֣תא ַכל ֶח ֶרב הלָ֣ וא יָּ ַדע ָּתה
אמר ָּל ָּעם ָּלשוב מ ַאח ֵ֥רי
ד־מ ַתי ָֽלא־ת ַ ָ֣
רונה ו ַע ָּ
י־מ ָּ ֵ֥רה תה ֶיה ָּב ַאח ָּ ִ֑
ָֽכ ָּ
יהם׃
אח ֶ ָֽ
27וַ ָ֣יא ֶמר יו ָּאב ַ ֵ֚חי ָּ ָֽה ֱאֹלהים ֵ֥כי לולא ד ַ ִ֑בר ָּת ָ֣כי ָּאז ָֽמ ַהב ֶקר נַ ע ָּלָ֣ה ָּה ָּעם
איש מ ַאח ֵ֥רי ָּא ָֽחיו׃
28וַ יתָ ַקע יו ָּאב ַבשו ָּפר וַ ַ ָֽי ַעמדו ָּכל־ ָּה ָּעם ו ָֽלא־ירד ֵ֥פו עוד ַאח ָ֣רי יׂש ָּר ִ֑אל
ו ָֽלא־יָּ ס ֵ֥פו עוד לה ָּל ָֽחם׃
29ו ַאבנָ֣ר ַ ָֽואנָּ ָּשיו ָּ ָֽהלכו ָּ ָֽבע ָּר ָּבה כל ַה ַ ָ֣לי ָּלה ַה ִ֑הוא וַ יַ ַעב ָ֣רו ֶאת־ ַהיַ רדן
ל־הבתרון וַ יָּ באו ַמח ָּנַָֽֽים׃
וַ ָֽילכו ָּכ ַ
31ויו ָּאב ָּ ֵ֚שב מ ַאח ָ֣רי ַאבנר וַ יקבץ ֶאת־ ָּכל־ ָּה ָּ ִ֑עם וַ י ָּפקדו מ ַעב ֵ֥די ָּדוד
־אל׃
תש ָּ ָֽעה־ ָּע ָּ ֵׂ֥שר איש וַ ע ָּׂשה ָֽ
31ו ַעב ָ֣די ָּדוד הכו מבניָּ מן וב ַאנשי ַאבנִ֑ר שֹלש־מאות וששים איש
ָֽמתו׃
32וַ יׂשאו ֶאת־ע ָּׂשהאל ַוַָֽֽיקברהו בָ ֶ ָ֣ק ֶבר ָּאביו א ֶשר ָ֣בית ָּ ִ֑ל ֶחם וַ יל ָ֣כו
יואב ַוָֽאנָּ ָּשיו וַ י ֵ֥אר ָּל ֶהם ב ֶחב ָֽרון׃
ל־ה ַלי ָּלה ָּ
ָּכ ַ
1 3וַ תהי ַהמל ָּח ָּמה אר ָּכה ֵ֚בין בָ֣ית ָּשאול ובין בָ֣ית ָּדוִ֑ד ו ָּדוד הלְָ֣ך
ובית ָּשאול הל ֵ֥כים ו ַד ָֽלים׃
ו ָּחזק ֵ֥

ס

אלת׃
2וַ ָּילדו ל ָּדוד ָּבנים ב ֶחב ִ֑רון וַ יהי בכורו ַאמנון ַלאחינ ַעם ַהיזרע ָֽ
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3ומש ָ֣נהו כל ָּאב ַלאביגַ ל א ֶשת נָּ ָּבָ֣ל ַ ָֽה ַכרמ ִ֑לי ו ַהשלשי ַאב ָּשלָ֣ ום
ת־תל ַמי ֶ ֵ֥מ ֶלְך ג ָֽשור׃
ן־מע ָּכה ַב ַ
ֶ ָֽב ַ
יטל׃
4ו ָּהרביעי אדנָּיָ֣ה ֶבן־ ַח ִ֑גית ו ַהחמישי ש ַפט ָּ ֵ֥יה ֶבן־אב ָּ ָֽ
5ו ַהש ָ֣שי יתר ָּעם ל ֶעג ָּלה ָ֣א ֶשת ָּד ִ֑וד א ֶלה יל ֵ֥דו ל ָּדוד ב ֶחב ָֽרון׃

פ

6וַ יהי ָֽבהיות ַהמל ָּח ָּמה ֵ֚בין ָ֣בית ָּשאול ובין ָ֣בית ָּד ִ֑וד ו ַאבנר ָּה ָּ ֵ֥יה
מת ַחזק ב ֵ֥בית ָּש ָֽאול׃
ל־אבנר ַמ ֵ֥ד ַוע
אמר ֶא ַ
־אָּיִ֑ה וַ י ֶ
7ול ָּש ָ֣אול פ ֶלגֶ ש וש ָּמּה רצ ָּפָ֣ה ַבת ַ
ילגֶ ש ָּא ָֽבי׃
אתה ֶאל־פ ֶ ֵ֥
ָּב ָּ
אמר הראש ֶ ֵ֥כ ֶלב ָּא ֹ֘נכי
8וַ י ַחר ל ַאבנר מאד ַעל־דב ָ֣רי ָֽאיש־ב ֶשת וַ י ֶ
־א ָּחיו
ה־ח ֶסד עם־בָ֣ית׀ ָּש ָ֣אול ָּאביך ֶאל ֶ
יהודה ַהיום ֶ ָֽא ֱע ֶׂש ֶ
שר ָֽל ָּ
א ֶ ָ֣
ד־דוִ֑ד וַ תפ ֵ֥קד ָּע ַלי עוֵ֥ ן ָּהא ָּשה ַהיָֽ ום׃
ל־מרעהו ו ֵ֥לא המציתך ביַ ָּ
ו ֶא ָ֣
ָֽ 9כה־יַ ע ֶׂשה ֱאֹלהים ל ַאבנר וכה י ָ֣סיף לִ֑ ו כי ַכא ֶשר נש ַבע יהוָּ ה ל ָּדוד
ָֽכי־כן ֶ ָֽא ֱע ֶׂשה־ ָֽלו׃
11ל ַ ָֽהע ֵ֥ביר ַה ַממ ָּל ָּכה מ ָ֣בית ָּש ִ֑אול ול ָּה ִ֞קים ֶאת־כ ָ֣סא ָּדוד ַעל־יׂש ָּראל
הודה מ ָּדן ו ַעד־ב ֵ֥אר ָּ ָֽש ַבע׃
ו ַעל־י ָּ
־אבנר ָּד ָּ ִ֑בר מיר ָּאתו א ָֽתו׃
11ו ָֽלא־יָּ ָ֣כל עוד ל ָּה ֵ֥שיב ֶאת ַ

ס

י־א ֶרץ לאמר
12וַ יש ַלח ַאבנר ַמל ָּאכים׀ ֶאל־ ָּדוד ַתח ָּ ֵ֥תו לאמר למ ָּ ִ֑
ת־כל־יׂש ָּר ָֽאל׃
ָּכר ָּתה ב ָֽריתך אתי והנה יָּ ָ֣די ע ָּמְך ל ָּה ֵ֥סב א ֶליך ֶא ָּ
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13וַ ָ֣יא ֶמר טוב אני ֶאכ ֵ֥רת אתך ב ִ֑רית ַ ָ֣אְך ָּד ָּ ָ֣בר ֶא ָּחד ָּאנכי שאל מאתך
ת־שאול
לאמר לא־תר ֶ ָ֣אה ֶאת־ ָּפנַ י ָ֣כי׀ אם־לפנָ֣י ֱהביאך ֵ֚את מ ַיכָ֣ל ַב ָּ
ת־פ ָּנָֽי׃
בבאך לר ֵ֥אות ֶא ָּ

ס

14וַ יש ַלח ָּדוד ַמל ָּאכים ֶאל־ ָֽאיש־ ֵ֥ב ֶשת ֶבן־ ָּשאול לא ִ֑מר ת ָּנה
ֶאת־אשתי ֶאת־מי ַכל א ֶשר א ַ ָ֣רׂשתי לי במ ָּאה ָּערלֵ֥ ות פלש ָֽתים׃
ן־לוש׃
יאל ֶב ָּ ָֽ
15וַ יש ַלח ָ֣איש ב ֶשת וַ י ָּק ֶח ָּה ָ֣מ ָֽעם ִ֑איש מעם ַפלט ֵ֥
אמר א ָּ ֵ֥ליו ַאבנר
ד־בח ִ֑רים וַ י ֶ
יה ַע ַ ָֽ
16וַ י ֶלְך א ָּתּה אי ָּשּה ָּהלוְך ו ָּבכה ַאח ֶר ָּ
ֵ֥לְך שוב וַ יָּ ָֽשב׃
17וד ַבר־ ַאב ָ֣נר ָּהיָּ ה עם־זק ֵ֥ני יׂש ָּראל לא ִ֑מר גַ ם־תמול גַ ם־שלשם
יכם׃
ֱהיי ִֶ֞תם מ ַבקשים ֶאת־ ָּדוד ל ֶמ ֶלְך על ֶ ָֽ
18ו ַע ָּתה ע ִׂ֑שו ָ֣כי יהוָּ ה ָּא ַמר ֶאל־ ָּדוד לאמר ביַ ָ֣ד׀ ָּד ָ֣וד ַעבדי הושי ַע
יהם׃
ת־עמי יׂש ָּראל מ ַיָ֣ד פלשתים ומיַ ד ָּכל־איב ֶ ָֽ
ֶא ַ
19וַ י ַד ֵ֥בר גַ ם־ ַאבנר ב ָּאז ָ֣ני בניָּ ִ֑מין וַ י ָ֣ ֶלְך גַ ם־ ַאבנר ל ַד ִ֞בר ב ָּאזני ָּדוד
יני יׂש ָּראל ובעיני ָּכל־ ֵ֥בית בניָּ ָֽמן׃
ב ֶחברון את ָּכל־א ֶשר־טוב בע ָ֣
21וַ יָּ בא ַאבנר ֶאל־ ָּדוד ֶחברון ואתו ֶעׂש ָ֣רים אנָּ ִ֑שים וַ יַ ַעׂש ָּדוד ל ַאבנר
ו ַלאנָּ ֵ֥שים א ֶשר־אתו מש ֶ ָֽתה׃
21וַ ָ֣יא ֶמר ַאב ָ֣נר ֶאל־ ָּדוד ָּא ָ֣קו ָּמה׀ ָֽואל ָּכה ו ֶאקב ָּצה ֶאל־אדני ַה ֶמ ֶלְך
שך
־כל־יׂש ָּראל ויכרתו אתך ברית ו ָּ ָ֣מ ַלכ ָּת ב ֵ֥כל א ֶשר־ת ַאֶוה נַ פ ֶ ִ֑
ֶאת ָּ
ת־אבנר וַ י ֵֶ֥לְך ב ָּש ָֽלום׃
וַ י ַש ַ ֵ֥לח ָּדוד ֶא ַ
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22והנה ַעבדי ָּדוד ויו ָּאב ָּ ָ֣בא ָֽמ ַהגדוד ו ָּש ָּ ֵ֥לל ָּרב ע ָּ ָ֣מם ה ִ֑ביאו ו ַאבנר
ם־דוד ב ֶחברון ֵ֥כי שלחו וַ י ֵֶ֥לְך ב ָּש ָֽלום׃
א ֶיננו ע ָּ
א־אבנר
יואב לאמר ָּ ָֽב ַ
23ויו ָּאב ו ָּכל־ ַה ָּצ ָּ ֵ֥בא א ֶשר־אתו ָּ ִ֑באו וַ יַ גדו ל ָּ
ל־ה ֶמ ֶלְך ַוַָֽֽי ַשלחהו וַ י ֵֶ֥לְך ב ָּש ָֽלום׃
ֶבן־נר ֶא ַ
24וַ יָּ בא יו ָּאב ֶאל־ ַה ֶמ ֶלְך וַ יא ֶמר ֶ ָ֣מה ָּע ִׂ֑שי ָּתה הנה ָּ־בא ַאבנר א ֶליך
ה־זֵ֥ה ש ַלחתו וַ י ֵֶ֥לְך ָּה ָֽלוְך׃
ָּל ָּמ ֶ
25יָּ ַדע ָּת ֶאת־ ַאב ָ֣נר ֶבן־נר ֵ֥כי ל ַפתתך ָּ ִ֑בא ו ָּל ַד ַעת ֶאת־מו ָּ ָֽצאך
ו ֶאת־ ָ֣מ ָּבו ֶאך ו ָּל ַד ַעת את ָּכל־א ֶ ֵ֥שר ַא ָּתה ע ֶ ָֽׂשה׃
26וַ יצא יו ָּאב מ ָ֣עם ָּדוד וַ יש ַלח ַמל ָּאכים ַאח ָ֣רי ַאבנר וַ יָּ ֵ֥שבו אתו מ ָ֣בור
ַהס ָּ ִ֑רה ו ָּדוד ֵ֥לא יָּ ָּ ָֽדע׃
ל־תוְך ַה ַש ַער ל ַד ֵ֥בר אתו ַב ֶ ִ֑שלי
יואב ֶא ָ֣
27וַ ָּי ָּשב ַאבנר ֶחברון וַ יַ טהו ָּ
ה־אל ָּא ָֽחיו׃
וַ יַ כהו ָּשם ַהח ֶמש וַ יָּ ָּמת ב ַדם ע ָּׂש ֵ֥
28וַ יש ַמע ָּדוד מ ַ ָ֣אחרי כן וַ יא ֶמר נָּ קי ָּאנכי ו ַממ ַלכתי מ ֵ֥עם יהָּוה
ַעד־עו ָּ ִ֑לם מדמי ַאבנֵ֥ר ֶבן־נָֽר׃
יואב זָּ ב
יואב ו ֶאל ָּכל־בָ֣ית ָּא ִ֑ביו ָֽו ַאל־י ָּכ ָ֣רת מבָ֣ית ָּ
ל־ראש ָּ
29יָּ חלו ַע ָ֣
ר־ל ֶחם׃
ומח ֵ֥זיק ַב ֶפ ֶלְך ונ ֵ֥פל ַב ֶח ֶרב וַ ח ַס ָּ ָֽ
ומצ ָּ ִ֞רע ַ
שי ָּאחיו ָּהרגו ל ַאב ִ֑נר ַעל א ֶשר המית ֶאת־ע ָּׂשהאל
31ויו ָּאב וַ אבי ַ ָ֣
אח ֶיהם בגבעון ַבמל ָּח ָּ ָֽמה׃

פ

31וַ יא ֶמר ָּדוד ֶאל־יו ָּאב ו ֶאל־ ָּכל־ ָּה ָּ ָ֣עם א ֶשר־אתו קרעו בגדי ֶכם וחג ָ֣רו
ַׂשקים וספדו לפנָ֣י ַאב ִ֑נר ו ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּדוד הלְך ַאח ֵ֥רי ַהמ ָּ ָֽטה׃
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־ק ֶבר
32וַ יקב ֵ֥רו ֶאת־ ַאבנר ב ֶחב ִ֑רון וַ י ָּשא ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך ֶאת־קולו וַ יבך ֶאל ֶ ָ֣
ל־ה ָּ ָֽעם׃
ַאבנר וַ יבכו ָּכ ָּ

פ

יָּמות ַאבנָֽר׃
אמר ַהכ ֵ֥מות נָּ ָּבל ֵ֥
־אבנר וַ י ַ ִ֑
33וַ יק ֵ֥נַֽן ַה ֶמ ֶלְך ֶאל ַ
ָֽי־עו ָּלה
34יָּ ֶ ָ֣דך ָֽלא־אסרות ו ַרג ֶליך לא־לנחש ַ ָ֣תים הגָּ שו כנפול לפנֵ֥י בנ ַ
ל־ה ָּעם לב ֵ֥כות ָּע ָּ ָֽליו׃
נָּ ָּ ִ֑פל ָּת וַ י ֵ֥ספו ָּכ ָּ
ת־דוד ֶל ֶחם ב ָ֣עוד ַהיִ֑ ום וַ י ָּש ַבע ָּדוד לאמר
ל־ה ָּעם ל ַהברות ֶא ָּ
35וַ יָּ ָ֣בא ָּכ ָּ
ם־ל ֶחם
וא־ה ֶש ֶמש ֶאט ַע ֶ
ָ֣כה יַ ע ֶׂשה־לי ֱאֹלהים ו ָ֣כה יסיף ָ֣כי אם־לפני ָֽב ַ
ומה׃
ֵ֥או ָּכל־מ ָֽא ָּ
שר ָּע ָּ ָׂ֣שה ַה ֶמ ֶלְך בעינֵ֥י
36ו ָּכל־ ָּה ָּ ָ֣עם הכירו וַ יי ַטב ב ָֽעיני ֶ ִ֑הם ככל א ֶ ָ֣
־ה ָּעם ָֽטוב׃
ָּכל ָּ
37וַ ידעו ָּכל־ ָּה ָּעם ו ָּכל־יׂש ָּראל ַביָ֣ ום ַה ִ֑הוא ָ֣כי לא ָּהי ָּתה ָֽמ ַה ֶמ ֶלְך
ן־נר׃
־אב ֵ֥נר ֶב ָֽ
ל ָּהמית ֶאת ַ

פ

38וַ ֵ֥יא ֶמר ַה ֶמ ֶלְך ֶאל־ע ָּב ָּ ִ֑דיו הלָ֣ וא תדעו כי־ ַ ָׂ֣שר וגָּ דול נָּ ַפל ַהיֵ֥ ום ַה ֶזה
ביׂש ָּר ָֽאל׃
רויה ָּק ָ֣שים
ומ ָ֣ש ַוח ֶמ ֶלְך ו ָּהאנָּ ֵ֥שים ָּהא ֶלה בנֵ֥י צ ָּ
39ו ָּאנכי ַהיֵ֥ ום ַרְך ָּ
הוה לע ֵׂ֥שה ָּה ָּר ָּעה כ ָּר ָּע ָֽתו׃
מ ֶ ִ֑מני י ַשלם י ָּ

פ

־שאול ָ֣כי מת ַאבנר ב ֶחברון וַ ירפו יָּ ָּ ִ֑דיו ו ָּכל־יׂש ָּראל
1 4וַ יש ַ ָ֣מע ֶבן ָּ
נב ָּ ָֽהלו׃
־שאול שם ָּה ֶא ָּחד ַ ָֽבענָּ ה ושם ַהשנָ֣י
2וש ָ֣ני אנָּ ָ֣שים ָּׂש ָֽרי־גדו ָ֣דים ָּהיו ֶבן ָּ
יָּמן ֵ֚כי גַ ם־בארות ת ָּחשב ַעל־בניָּ ָֽמן׃
ר ָּכב בני ר ֵ֥מון ַהב ֶ ָֽארתי מבנָ֣י בנ ִ֑
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שם גָּ רים ַעד ַהיֵ֥ ום ַה ֶ ָֽזה׃
3וַ יבר ֵ֥חו ַהבארתים ג ָּ ִ֑תי ָּמה ַוַָֽֽיהיו־ ָּ ָ֣

ס

4ולי ָֽהונָּ ָּתן ֶבן־ ָּשאול בן נ ָ֣כה ַרג ָּ ִ֑לים ֶבן־ ָּח ָ֣מש ָּש ָ֣נים ָּהיָּ ה ב ָ֣בא שמ ַעת
יהונָּ ָּתן ָֽמיזר ֶעאל וַ ת ָּשאהו ָֽא ַמנתו וַ ָּתנס וַ י ִ֞הי ב ָּחפ ָּזֵּ֥ה ָּלנוס
ָּשאול ו ָֽ
וַ י ֵ֥פל וַ י ָּפס ַח וש ֵ֥מו מפ ָֽיב ֶשת׃
5וַ ילכו ב ָֽני־רמון ַהב ָֽארתי ר ָּ ָ֣כב ו ַבענָּ ה וַ יָּ באו כ ָ֣חם ַהיום ֶאל־בית ָ֣איש
ִ֑ב ֶשת ו ָ֣הוא שכב את מש ַ ֵ֥כב ַ ָֽה ָּצ ֳה ָּ ָֽרים׃
ל־ה ִ֑ח ֶמש ור ָּכב
6והנָּ ה ָּבאו ַעד־תוְך ַה ַבית ֹלק ָ֣חי חטים וַ יַ כהו ֶא ַ
ובע ָּנֵ֥ה ָּאחיו נמ ָּ ָֽלטו׃
ַ
7וַ יָּ ָ֣באו ַה ַבית ו ָֽהוא־שכב ַעל־מ ָּטתו ַבח ַ ָ֣דר מש ָּכבו וַ יַ כהו וַ ימתהו
ל־ה ָּ ָֽלי ָּלה׃
אשו וַ יקחו ֶאת־ראשו וַ יָֽלכו ֶ ֵ֥ד ֶרְך ָּהע ָּר ָּבה ָּכ ַ
וַ יָּ סירו ֶאת־ר ִ֑
ל־ה ֶמ ֶלְך
8וַ יָּ באו ֶאת־ראש ָֽאיש־ ֵ֥ב ֶשת ֶאל־ ָּדוד ֶחברון וַ ָֽיאמרו ֶא ַ
שך וַ י ָ֣תן
ן־שאול ָֽאיבך א ֶ ֵ֥שר בקש ֶאת־נַ פ ֶ ִ֑
ָֽה־ראש ָֽאיש־ב ֶשת ֶב ָּ
הנ ָ֣
יהוָּ ה ַ ָֽלאדני ַה ֶמ ֶלְך נ ָּקמות ַהיָ֣ ום ַהזֶ ה מ ָּשאול ומזַ ר ָֽעו׃

ס

9וַ יַ ַען ָּדוד ֶאת־ר ָּ ָ֣כב׀ ו ֶאת־ ַבע ָּ ָ֣נה ָּאחיו בני ר ֵ֥מון ַהב ָֽארתי וַ ָ֣יא ֶמר ָּל ֶ ִ֑הם
ר־פ ָּ ֵ֥דה ֶאת־נַ פשי מ ָּכל־ ָּצ ָּ ָֽרה׃
ַחי־יהוָּ ה א ֶש ָּ
ָ֣ 11כי ַה ַמגיד לי לאמר הנה־ ָ֣מת ָּשאול ו ָֽהוא־ ָּה ָּיה כמ ַבשר בעינָּ יו
וָּ אח ָּזָ֣ה בו וָּ ֶאהרגהו ב ָֽצק ָּלִ֑ג א ֶ ֵ֥שר לתתי־לו בׂש ָּ ָֽרה׃
ִַ֞ 11אף ָֽכי־אנָּ ָ֣שים ר ָּשעים ָּהרגו ֶאת־איש־ ַצדיק בביתו ַעל־מש ָּכ ִ֑בו
ן־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ו ַע ָּתה הלוא א ַבקש ֶאת ָּ־דמו מיֶ ד ֶכם וב ַער ֵ֥תי ֶאת ֶכם מ ָּ
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12וַ י ַצו ָּדוד ֶאת־ ַהנ ָּערים וַ יַ ַהרגום ַוַָֽֽי ַקצצו ֶאת־ידי ֶהם ו ֶאת־ ַרגלי ֶהם
וַ יתלֵ֥ ו ַעל־ ַהבר ָּכה ב ֶחב ִ֑רון ואת ראש ָֽאיש־ב ֶשת ָּל ָּקחו וַ יקב ֵ֥רו
ר־אבנר ב ֶחב ָֽרון׃
ב ֶ ָָֽק ֶב ַ

פ

1 5וַ יָּ באו ָּכל־שבטי יׂש ָּראל ֶאל־ ָּדוד ֶחב ִ֑רונָּ ה וַ יאמ ָ֣רו לאמר הננו
ַעצמךֵ֥ וָֽ ב ָּׂשרך א ָּנָֽחנו׃
יתה ְַ
2גַ ם־ ֶאת ָ֣מול גַ ם־שלשום בהיות ָּש ֵ֥אול ֶמ ֶלְך ָּעלינו ַא ָּתה ָּהי ָּ
ת־עמי
אמר יהוָּ ה לך ַא ָּתה תר ֶעה ֶא ַ
מוציא ו ַהמבי ֶאת־יׂש ָּר ִ֑אל וַ י ֶ
ֵ֥
ֶאת־יׂש ָּראל ו ַא ָּתה תה ֶיֵ֥ה לנָּ גיד ַעל־יׂש ָּר ָֽאל׃
3וַ יָּ באו ָּכל־זקני יׂש ָּראל ֶאל־ ַה ֶמ ֶלְך ֶחברונָּ ה וַ יכ ָ֣רת ָּל ֶהם ַה ֶמ ֶלְך ָּד ֵ֥וד
ת־דוד ל ֶמ ֶלְך ַעל־יׂש ָּר ָֽאל׃
הוִ֑ה וַ ימשחו ֶא ָּ
ברית ב ֶחברון לפנָ֣י י ָּ

פ

ֶ 4בן־שֹל ֵ֥שים ָּש ָּנה ָּדוד ב ָּמל ִ֑כו ַאר ָּב ֵ֥עים ָּש ָּנה ָּמ ָּ ָֽלְך׃
5ב ֶחברון ָּמ ַ ָ֣לְך ַעל־יהו ָּדה ֶ ֵ֥ש ַבע ָּשנים וש ָּ ָ֣שה ֳח ָּד ִ֑שים ובירו ָּש ַ ָ֣לם ָּמ ַלְך
יהודה׃
שֹלשים ו ָּשֹלש ָּשנָּ ה ַ ֵ֥על ָּכל־יׂש ָּראל ו ָּ ָֽ
אמר ל ָּדוד
יושב ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ וַ י ֶ
ל־היבסי ָ֣
וש ַלם ֶא ַ
6וַ י ֶלְך ַה ֶמ ֶלְך ַוָֽאנָּ ָּשיו י ָ֣ר ָּ
ם־ה ָֽסירך ַהעורים ו ַהפסחים לאמר
א־ת ָ֣בוא הנָּ ה ָ֣כי א ֱ
לאמר ל ָּ
א־יָּבוא ָּדוד ָֽהנָּ ה׃
ָֽל ֵ֥
7וַ יל ָ֣כד ָּדוד את מצ ַ ָ֣דת ציִ֑ ון היא ֵ֥עיר ָּד ָֽוד׃
ת־הפסחים
8וַ יא ֶמר ָּדוד ַביָ֣ ום ַההוא ָּכל־ ַמכה יבסי וי ַ ָ֣גע ַבצנור ו ֶא ַ
ת־העורים ׂשנאו ֶנ ֶָ֣פש ָּדוִ֑ד ַעל־כן ָֽיאמרו עוָ֣ר ופס ַח ֵ֥לא יָּבוא
ו ֶא ַ ָ֣
ל־ה ָּ ָֽבית׃
ֶא ַ
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ן־המלוא
9וַ י ֶשב ָּדוד ַבמצ ָּדה וַ יק ָּרא־ ָּלּה ָ֣עיר ָּד ִ֑וד וַ י ֶבן ָּדוד ָּסביב מ ַ
וָּ ָּ ָֽבי ָּתה׃
11וַ ֵ֥י ֶלְך ָּדוד ָּהלָ֣ וְך וגָּ ִ֑דול וַ יהָּוה ֱאֹל ֵ֥הי צ ָּבאות ע ָֽמו׃

פ

שי עץ
ל־דוד וַ עצָ֣י א ָּרזים ו ָּח ָּר ָ֣
11וַ יש ַלח חי ָּרם ֶ ָֽמ ֶלְך־ ֵ֥צר ַמל ָּאכים ֶא ָּ
ו־בית ל ָּד ָֽוד׃
ו ָּ ָֽח ָּרשי ֶ ָ֣א ֶבן ִ֑קיר וַ יבנָֽ ַ
שא ַממ ַלכתו
12וַ יַָֽ֣ ַדע ָּדוד ָֽכי־ ֱהכינו יהָּוה ל ֶמ ֶלְך ַעל־יׂש ָּר ִ֑אל וכי נ ָ֣
ַבעבור ַע ֵ֥מו יׂש ָּר ָֽאל׃

ס

13וַ י ַקח ָּדוד עוד ָֽפ ַלגשים ונָּ שים מי ָ֣רו ָּש ַלם ַאחרי ב ָ֣או מ ֶחב ִ֑רון וַ יָּוֵ֥לדו
ובנָֽ ות׃
עוד ל ָּדוד ָּבנֵ֥ים ָּ
14וא ֶלה שמות ַהיל ֵ֥דים לו בירו ָּש ָּ ִ֑לם ַש ָ֣מו ַע ושו ָּבב ונָּ ָּתן ושֹל ָֽמה׃
15ויב ָּ ֵ֥חר וֶ ֱאלישו ַע ו ֶ ֵ֥נ ֶפג ויָּ ָֽפי ַע׃
16וֶ ֱאלי ָּש ָּ ֵ֥מע ו ֶאליָּ ָּדע וֶ ֱאלי ָּ ָֽפ ֶלט׃

פ

17וַ ישמ ָ֣עו פלשתים כי־ ָּמשחו ֶאת־ ָּדוד ל ֶמ ֶלְך ַעל־יׂש ָּראל וַ יַ עלֵ֥ ו
צודה׃
ל־המ ָּ ָֽ
ת־דוִ֑ד וַ יש ַ ָ֣מע ָּדוד וַ י ֶַֽרד ֶא ַ
ָּכל־פלשתים ל ַב ָ֣קש ֶא ָּ
18ופלשתים ָּ ִ֑באו וַ ינָּ טשו ב ֵ֥ע ֶמק ר ָּפ ָֽאים׃
19וַ יש ַאל ָּדוד ַ ָֽביהוָּ ה לאמר ַה ֶ ָֽא ֱע ֶלה ֶאל־פלשתים התתנם ביָּ ִ֑די
ת־הפלשתים ביָּ ֶ ָֽדך׃
ל־דוד עלה ָֽכי־נָּ ֵ֥תן ֶאתן ֶא ַ
הוה ֶא ָּ
אמר י ָּ
וַ י ֶ
הוה ֶאת־אי ַבי
אמר ָּפ ַרץ י ָּ
21וַ יָּ בא ָּד ֵ֥וד ב ַ ָֽב ַעל־פ ָּרצים וַ יַ כָ֣ם ָּ ָ֣שם ָּדוד וַ י ֶ
ם־ה ָּמ ֵ֥קום ַההוא ַ ֵ֥ב ַעל פ ָּר ָֽצים׃
ל ָּפ ַני כ ֶפ ֶָ֣רץ ָּ ִ֑מים ַעל־כן ָּק ָּרא ָֽש ַ
21וַ יַ ַעזבו־ ָּשם ֶאת־ע ַצבי ֶ ִ֑הם וַ י ָּש ֵ֥אם ָּדוד וַ אנָּ ָּ ָֽשיו׃
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22וַ י ֵ֥ספו עוד פלשתים ַ ָֽלעלִ֑ ות וַ י ָּ ָֽנטשו ב ֵ֥ע ֶמק ר ָּפ ָֽאים׃
את ָּל ֶהם
וב ָּ
יהם ָּ ֵ֥
ל־אחר ֶ
23וַ יש ַאל ָּדוד ַ ָֽביהוָּ ה וַ יא ֶמר ָ֣לא ַתע ֶ ִ֑לה ָּהסב ֶא ַ ָ֣
מ ֵ֥מול ב ָּכ ָֽאים׃
אשי ַהב ָּכאים ָּ ָ֣אז ֶת ֱח ָּ ִ֑רץ ָ֣כי ָּאז יָּ ָּצא
24ויהי ָֽב ָּשמע ִ֞ך ֶאת־קול צ ָּע ָּדה ב ָּר ֵ֥
יהוָּ ה ל ָּפנֶ יך ל ַהכות ב ַמחנֵ֥ה פלש ָֽתים׃
הוִ֑ה וַ יַ ְך ֶאת־פלשתים מ ֶג ַבע ַעד־באךֵ֥
25וַ ַי ַעׂש ָּדוד כן ַכא ֶ ֵ֥שר צָּוהו י ָּ
ָּגַָֽֽזֶ ר׃

פ

ֹלשים ָּ ָֽא ֶלף׃
1 6וַ י ֶסף ֵ֥עוד ָּדוד ֶאת־ ָּכל־ ָּב ֵ֥חור ביׂש ָּראל ש ֵ֥
שר אתו ָֽמ ַבעלי יהו ָּ ִ֑דה ל ַהעלָ֣ ות מ ָּשם
2וַ ָּיַָֽ֣ ָּקם׀ וַ י ָ֣ ֶלְך ָּדוד ו ָּכל־ ָּה ָּעם א ֶ ָ֣
הוה צ ָּבאות י ֵ֥שב ַהכרבים
שם י ָּ
ֵ֚את א ָ֣רון ָּה ֱאֹלהים א ֶשר־נק ָּ ָ֣רא שם ָ֣
ָּע ָּ ָֽליו׃
3וַ יַ רכבו ֶאת־ארון ָּ ָֽה ֱאֹלהים ֶאל־עגָּ ָּלָ֣ה ח ָּד ָּשה וַ י ָּשאהו מ ֵ֥בית אבינָּ ָּדב
ת־העגָּ ָּ ֵ֥לה ח ָּד ָּ ָֽשה׃
שר ַבגב ָּ ִ֑עה וע ָּזָ֣א ו ַאחיו בני א ָ֣בינָּ ָּדב נהגים ֶא ָּ
א ֶ ָ֣
ֹלהים ו ַאחיו הלְך
שר ַבגב ָּעה עם א ָ֣רון ָּה ֱא ִ֑
4וַ י ָּשאהו מבית א ָֽבינָּ ָּדב א ֶ ָ֣
לפנֵ֥י ָּה ָּא ָֽרון׃
5ו ָּד ָ֣וד׀ ו ָּכל־ ָ֣בית יׂש ָּראל מ ַ ָֽׂשחקים לפ ָ֣ני יהוָּ ה בכל ע ָ֣צי ברו ִ֑שים
ובכנרות ובנ ָּבלים ובתפים ובמ ַנ ַָֽענעים וָֽ ב ֶצל ֶצ ָֽלים׃
אחז בו ֵ֥כי
6וַ יָּ באו ַעד־ ָ֣ג ֶרן נָּ ִ֑כון וַ יש ַלח עזָּ א ֶאל־ארון ָּ ָֽה ֱאֹלהים וַ ָ֣י ֶ
ָּשמטו ַה ָּב ָּ ָָֽקר׃
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ל־ה ַ ִ֑של וַ ָּי ָָּ֣מת ָּשם עם
7וַ ָֽי ַחר־ ַאף יהוָּ ה בעזָּ ה וַ יַ ֵ֥כהו ָּשם ָּה ֱאֹלהים ַע ַ
ֹלהים׃
א ֵ֥רון ָּה ֱא ָֽ
8וַ ָ֣י ַחר ל ָּדוד ַעל א ֶשר ָּפ ַרץ יהָּוה ֶפ ֶרץ בע ָּ ִ֑זה וַ יק ָּ ִ֞רא ַל ָּמקום ַההוא
ֶפ ֶָ֣רץ עזָּ ה ַעד ַהיֵ֥ ום ַה ֶזָֽה׃
9וַ י ָּ ֵ֥רא ָּדוד ֶאת־יהָּוה ַביָ֣ ום ַה ִ֑הוא וַ יא ֶמר איְך יָּ ֵ֥בוא א ַלי א ֵ֥רון יהָּ ָֽוה׃
־עיר ָּדוִ֑ד וַ יַ ָ֣טהו ָּדוד
11ו ָֽלא־ ָּא ָּ ָ֣בה ָּדוד ל ָּה ֵ֥סיר א ָּליו ֶאת־א ֵ֥רון יהָּוה ַעל ָ֣
ד־אדום ַהג ָֽתי׃
ֵ֥בית ע ָֽב ֱ
11וַ י ֶשב ארון יהוָּ ה ָ֣בית ע ֵ֥בד ֱאדם ַהגתי שֹל ָּ ָ֣שה ֳח ָּד ִ֑שים וַ י ָּב ֶרְך יהָּוה
יתו׃
ת־כל־ב ָֽ
ֶאת־ע ֵ֥בד ֱאדם ו ֶא ָּ
12וַ יגַ ד ַל ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּדוד לאמר ב ַ ָ֣רְך יהוָּ ה ֶאת־בית עבד ֱאדם
ו ֶאת־ ָּכל־א ֶשר־לו ַבעבור א ָ֣רון ָּה ֱאֹל ִ֑הים וַ י ֶָ֣לְך ָּדוד וַ יַ ַעל ֶאת־ארון
ָּה ֱאֹלהים מבית ע ֵ֥בד ֱאדם ֵ֥עיר ָּדוד בׂשמ ָּ ָֽחה׃
13וַ יהי כי ָּצעדו נׂש ֵ֥אי ארון־יהָּוה ש ָּ ָ֣שה צ ָּע ִ֑דים וַ יז ַ ֵ֥בח שור ומ ָֽריא׃
14ו ָּדוד מ ַכר ֵ֥כר ב ָּכל־עז לפ ָ֣ני יהָּ ִ֑וה ו ָּדוד ָּחגור א ֵ֥פוד ָּ ָֽבד׃
רועה וב ֵ֥קול
הוִ֑ה בת ָּ
15ו ָּדוד ו ָּכל־ ָ֣בית יׂש ָּראל ַמעלים ֶאת־א ָ֣רון י ָּ
שופר׃
ָּ ָֽ
ת־שאול נשק ָּפָ֣ה׀ ב ַעָ֣ד ַה ַחלון
יכל ַב ָּ
16ו ָּהיָּ ה א ָ֣רון יהוָּ ה ָּבא ָ֣עיר ָּדוִ֑ד ומ ַ
ת־ה ֶמ ֶלְך ָּדוד מ ַפזז ומ ַכרכר לפנָ֣י יהוָּ ה וַ ֵ֥ת ֶבז לו בל ָּ ָֽבּה׃
וַ ת ֶרא ֶא ַ
17וַ יָּ באו ֶאת־א ָ֣רון יהוָּ ה וַ יַ צגו אתו במקומו ב ָ֣תוְך ָּהא ֶהל א ֶ ֵ֥שר נָּ ָּטה־לו
הוה וש ָּל ָֽמים׃
ָּדוִ֑ד וַ יַ ַעל ָּד ֵ֥וד עלות לפנֵ֥י י ָּ
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18וַ י ַ ָ֣כל ָּדוד מ ַהעלֵ֥ ות ָּהעו ָּלה ו ַהש ָּל ִ֑מים וַ י ָּ ָ֣ב ֶרְך ֶאת־ ָּה ָּעם בשם יהָּ ֵ֥וה
צ ָּב ָֽאות׃
19וַ י ַחלק ל ָּכל־ ָּה ָּעם ל ָּכל־ה ָ֣מון יׂש ָּראל למ ָ֣איש ו ַעד־א ָּשה לאיש ַח ַ ֵ֥לת
יתו׃
ל־ה ָּעם ֵ֥איש לב ָֽ
ישה ֶא ָּ ִ֑חת וַ י ֵֶ֥לְך ָּכ ָּ
ֶל ֶחם ַא ַחת ו ֶאש ָּפָ֣ר ֶא ָּחד וַ אש ָּ
ת־שאול לק ַ ָ֣ראת ָּדוד
יתו וַ ת ִ֞צא מ ַיכל ַב ָּ
21וַ ָּ ֵ֥י ָּשב ָּדוד ל ָּב ָ֣רְך ֶאת־ב ִ֑
אמר ַמה־נכ ַבד ַהיום ֶ ָ֣מ ֶלְך יׂש ָּראל א ֶשר נג ָּלה ַהיום לעיני ַאמ ָ֣הות
וַ ת ֶ
ע ָּב ָּדיו כהגָּ לֵ֥ ות נגלות ַא ַ ֵ֥חד ָּהר ָָֽקים׃
21וַ ָ֣יא ֶמר ָּדוד ֶאל־מי ַכל לפנָ֣י יהוָּ ה א ֶשר ָּ ָֽב ַחר־בי ָֽמ ָּאביְך ומ ָּכל־ביתו
הוָֽה׃
הוה ַעל־יׂש ָּר ִ֑אל וׂש ַחקתי לפנֵ֥י י ָּ
ל־עם י ָּ
ל ַצות א ֵ֥תי נָּ גיד ַע ַ ֵ֥
שר ָּא ַמרת
ם־הא ָּמהות א ֶ ָ֣
22ונ ַקלתי עוד מזאת ו ָּה ֵ֥ייתי ָּש ָּפל בעי ָּ ִ֑ני וע ָּ ָֽ
ע ָּמם א ָּכ ָֽב ָּדה׃
מותּה׃
23ולמי ַכל ַבת־ ָּשאול ָֽלא־ ָּ ֵ֥היָּ ה ָּלּה ָּ ִ֑י ֶלד ַעד יֵ֥ ום ָּ ָֽ

פ

1 7וַ יהי כי־יָּ ַ ֵ֥שב ַה ֶמ ֶלְך בבי ִ֑תו וַ יהָּוה הנ ַָֽיח־לֵ֥ ו מ ָּסביב מ ָּכל־אי ָּ ָֽביו׃
2וַ יא ֶמר ַה ֶמ ֶלְך ֶאל־נָּ ָּ ָ֣תן ַהנָּ ביא ר ָ֣אה נָּ א ָּאנ ֵ֥כי יושב ב ָ֣בית א ָּר ִ֑זים
יעה׃
ַ ָֽוארון ָּ ָֽה ֱאֹלהים ישב ב ֵ֥תוְך ַהיר ָּ ָֽ
הוה ע ָּ ָֽמְך׃
3וַ יא ֶמר נָּ ָּתן ֶאל־ ַה ֶמ ֶלְך כל א ֶ ֵ֥שר ָֽבל ָּבבך ָ֣לְך ע ִׂ֑שה ֵ֥כי י ָּ

ס

אמר׃
4וַ יהי ַב ַ ָ֣לי ָּלה ַה ִ֑הוא ַוַָֽֽיהי ד ַבר־יהוָּ ה ֶאל־נָּ ָּתן ל ָֽ
ה־לי ַבית
הוִ֑ה ַה ַא ָּתה תבנֶ ֵ֥
5לְך ו ָּ ָֽא ַמר ָּת ֶאל־ ַעב ָ֣די ֶאל ָּ־דוד כה ָּא ַ ָ֣מר י ָּ
לשב ָֽתי׃
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ָ֣ 6כי לא יָּ ַשבתי ב ַבית למיום ַהעֹל ִ֞תי ֶאת־בני יׂש ָּראל ממצ ַרים ו ַעד
ַהיָ֣ ום ַה ֶזִ֑ה וָּ ֶ ָֽאהיֶ ה מת ַהלְך בא ֶהל ובמש ָּ ָֽכן׃
ת־א ַחד
7ב ֵ֥כל א ֶ ָֽשר־הת ַה ַלכתי ב ָּכל־בנָ֣י יׂש ָּראל ה ָּד ָּ ָ֣בר ד ַברתי ֶא ַ
אמר ָּל ָּמה
ת־ע ֵ֥מי ֶאת־יׂש ָּראל ל ִ֑
שר צויתי לרעות ֶא ַ
שב ָ֣טי יׂש ָּראל א ֶ ָ֣
יתם לי ֵ֥בית א ָּר ָֽזים׃
ָֽלא־בנ ֶ ֵ֥
הוָ֣ה צ ָּבאות אני ל ַקחתיך
8ו ַע ָּתה ָֽכה־תא ִַ֞מר ל ַעב ָ֣די ל ָּדוד כה ָּא ַמר י ָּ
ל־עמי ַעל־יׂש ָּר ָֽאל׃
ן־הנָּ וֶ ה מ ַא ַחר ַה ִ֑צאן ָֽלהיָ֣ ות נָּ גיד ַע ַ
מ ַ
שר ָּה ַלכ ָּת וָּ ַאכ ֵ֥ר ָּתה ֶאת־ ָּכל־אי ֶביך מ ָּפ ֶ ִ֑ניך ו ָּעׂש ָֽתי
9וָּ ֶאה ֶי ָ֣ה עמך בכל א ֶ ָ֣
שם גָּ דול כ ֵ֥שם ַהגדלים א ֶ ֵ֥שר ָּב ָּ ָֽא ֶרץ׃
לך ָ֣
11ו ַׂשמ ָ֣תי ָּמקום ל ַעמי ליׂש ָּראל ונ ַטעתיו ו ָּש ַכָ֣ן ַתח ָּתיו ו ֵ֥לא יר ַגז ִ֑עוד
אשונָֽה׃
ָּ
ָֽי־עו ָּלה ל ַענותו ַכא ֶשר ָּבר
ו ָֽלא־יסיפו בנ ַ
יחתי לך
ל־ע ָ֣מי יׂש ָּראל וַ הנ ֵ֥
־היום א ֶשר צויתי ָֽשפטים ַע ַ
11ולמן ַ
הוָֽה׃
י־בית יַ ע ֶׂשה־לךֵ֥ י ָּ
מ ָּכל־אי ֶבִ֑יך והגיד לך יהוָּ ה כ ַ
ָ֣ 12כי׀ ימל ָ֣או יָּ ֶמיך ו ָּ ָֽש ַכב ָּת ֶאת־אב ֶתיך וַ הקימתי ֶ ָֽאת־זַ רעך ַאח ֶריך
ת־ממ ַלכ ָֽתו׃
א ֶ ֵ֥שר יצא ממ ֶעִ֑יך וַ הכינתי ֶא ַ
ד־עולם׃
ָּ ָֽ
ה־בית לש ִ֑מי וכנַ נתי ֶאת־כ ֵ֥סא ַממ ַלכתו ַע
ֵ֥ 13הוא יבנֶ ַ
14אני ֶאהיֶ ה־לָ֣ ו ל ָּאב והוא יהיֶ ה־ ָ֣לי ל ִ֑בן א ֶשר ב ַ ָ֣העותו ו ָֽה ַכחתיו
ש ֶבט אנָּ שים ובנגעי בנֵ֥י ָּא ָּ ָֽדם׃
ב ָ֣
15ו ַחסדי לא־יָּ ָ֣סור מ ֶ ִ֑מנו ַכא ֶשר הסרתי מ ָ֣עם ָּשאול א ֶ ֵ֥שר הסרתי
מל ָּפ ֶנָֽיך ׃
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ד־עולם׃
ָּ ָֽ
16ונֶ א ַמן ביתך ו ַ ָֽממ ַלכתך ַעד־עו ָּלם ל ָּפ ֶ ִ֑ניך ָֽכסאך יה ֶיֵ֥ה נָּ כון ַע
17ככל ַהד ָּב ָ֣רים ָּהא ֶלה וככל ַהחזָּ יָ֣ ון ַה ֶ ִ֑זה כן ד ֶ ֵ֥בר נָּ ָּתן ֶאל־ ָּד ָֽוד׃

ס

18וַ יָּ בא ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּדוד וַ י ֶשב לפ ָ֣ני יהָּ ִ֑וה וַ יא ֶמר ָ֣מי ָּאנ ִ֞כי אד ָּני יהוה ו ָ֣מי
ביתי ֵ֥כי הביא ַתני ַעד־ה ָֹֽלם׃
ית־עבדך
ל־ב ַ
19וַ תק ַטן עוד זאת בעינֶ יך אד ָּנָ֣י יהוה וַ ת ַדבר ַגֵ֥ם ֶא ָֽ
הוה׃
תורת ָּה ָּא ָּדם אד ָּנֵ֥י י ָֽ
ל ָֽמ ָּר ִ֑חוק וזאת ַ ֵ֥
הוה׃
ת־עבדך אד ָּנֵ֥י י ָֽ
21ו ַמה־יו ֵ֥סיף ָּדוד עוד ל ַדבָ֣ר א ֶלִ֑יך ו ַא ָּתה יָּ ַ ֵ֥דע ָּת ֶ ָֽא ַ
דולה ַה ִ֑זאת להוד ַיע
ל־הג ָּ
ית ֵ֥את ָּכ ַ
ַ 21בעבור ד ָּ ָֽברך וָֽ כלבך ָּעׂש ָּ
ת־עב ֶ ָֽדך׃
ֶא ַ
ול ֶתך ב ֵ֥כל
י־אין ָּכמוך ואין ֱאֹלהים זָֽ ָּ
ַ 22על־ ֵ֥כן גָּ ַדל ָּת אד ָּנָ֣י יהוִ֑ה ָֽכ ָ֣
ר־ש ַמענו ב ָּאזנָֽינו׃
א ֶש ָּ
־אֹלהים לפ ָֽדות־לו
שר ָּהל ָֽכו ֱ
23ומי כ ַעמך כיׂש ָּראל גֵ֥ וי ֶא ָּחד ָּב ָּ ִ֑א ֶרץ א ֶ ָ֣
דולה ו ָֽנ ָּראות ל ַאר ֶצך מפנָ֣י ַעמך
ל ָּעם ו ָּלׂשום לָ֣ ו שם ו ַלעׂשות ָּל ֶכם ַהג ָּ
אֹלהיו׃
ית לך ממצ ַרים גוים ו ָּ ָֽ
א ֶשר ָּפד ָּ
ֵ֥ית
ד־עולִ֑ם ו ַא ָּ ָ֣תה יהוָּ ה ָּהי ָּ
ָּ
24וַ ת ָ֣כונַָֽֽן לך ֶאת־ ַעמך יׂש ָּראל׀ לך ל ָּעם ַע
אֹלהים׃
ָּל ֶהם ל ָֽ

ס

ל־עבדך ו ַעל־ביתו ָּהָקם
הוָ֣ה ֱאֹלהים ַה ָּד ָּבר א ֶשר ד ַבר ָּת ַ ָֽע ַ
25ו ַע ָּתה י ָּ
ד־עולִ֑ם וַ עׂשה ַכא ֶ ֵ֥שר ד ַ ָֽבר ָּת׃
ָּ
ַע
26ויג ַדל שמך ַעד־עו ָּלם לאמר יהָּ ָ֣וה צ ָּבאות ֱאֹלהים ַעל־יׂש ָּר ִ֑אל ובית
ַעבדךָ֣ ָּדוד יה ֶיֵ֥ה נָּ כון ל ָּפ ֶנָֽיך׃
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ָֽ 27כי־ ַא ָּתה יהוָּ ה צ ָּבאות ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל גָּ לי ָּתה ֶאת־אזֶ ן ַעבדך לאמר
ַבית ֶאבנֶ ה־ ָּ ִ֑לְך ַעל־כן ָּמ ָּצא ַעבדך ֶאת־לבו להת ַפ ָ֣לל א ֶליך
ת־התפ ָּלה ַה ָֽזאת׃
ֶא ַ
28ו ַע ָּ ָ֣תה׀ אד ָּנָ֣י יהוה ַא ָּתה־הוא ָּ ָֽה ֱאֹלהים וד ָּב ֶריך יהיָ֣ ו ֱא ֶ ִ֑מת וַ ת ַדבר
טובה ַה ָֽזאת׃
ת־ה ָּ
ל־עבדך ֶא ַ
ֶ ָֽא ַ
29ו ַע ָּתה הואל ו ָּברְך ֶאת־ ָ֣בית ַעבדך להיֵ֥ ות לעו ָּלם ל ָּפ ֶ ִ֑ניך ָֽכי־ ַא ִָּ֞תה
עולם׃
ית־עבדך ל ָּ ָֽ
אד ָּני יהוה ד ַבר ָּת ומבר ָּכָ֣תך יב ַ ֵ֥רְך ָֽב ַ

פ

ַ1 8וַָֽֽיהי ַ ָֽאחרי־כן וַ ַ ֵ֥יְַֽך ָּדוד ֶאת־פלשתים וַ יַ כני ִ֑עם וַ י ַ ֵ֥קח ָּדוד ֶאת־ ֶ ֵ֥מ ֶתג
ָּה ַא ָּמה מ ַ ֵ֥יד פלש ָֽתים׃
2וַ ַיְַָֽ֣ך ֶאת־מו ָּאב ַוַָֽֽי ַמדדם ַב ֶח ֶבל ַהש ָ֣כב או ָּ ָ֣תם ַאר ָּצה וַ י ַמדד
ש ָֽני־ח ָּבלים ל ָּהמית ומ ֵ֥לא ַה ֶח ֶבל ל ַהחיִ֑ ות וַ תהי מו ָּאב ל ָּדוד ַלע ָּבדים
נׂש ֵ֥אי מנ ָּ ָֽחה׃
צובה ב ֶלכתו ל ָּה ֵ֥שיב יָּ דו
3וַ ַיְַָֽ֣ך ָּדוד ֶאת־ה ַדד ֶ ֵ֥עזֶ ר ֶבן־רחב ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּ ִ֑
ר־ְ ְָֽ׃
ָֽבנ ַה ֳ
4וַ ילכד ָּדוד מ ֶמנו ֶא ֶלף וש ַבע־מאות ָּפ ָּרשים ו ֶעׂש ֵ֥רים ֶא ֶלף ָ֣איש ַרג ִ֑לי
יותר מ ֶמנו ֵ֥מ ָּאה ָּ ָֽר ֶכב׃
ל־ה ֶר ֶכב וַ ֵ֥
ת־כ ָּ
וַ י ַעקר ָּדוד ֶא ָּ
צובה וַ ַיְַֽך ָּדוד ַ ָֽבא ָּרם
5וַ ָּתבא א ַ ָ֣רם ַד ֶמ ֶׂשק ַלעזר ַלה ַדד ֶעזֶ ר ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּ ִ֑
ֶעׂש ָֽרים־וש ַנֵַֽ֥ים ֶא ֶלף ָֽאיש׃
6וַ יָּ ֶׂשם ָּדוד נצבים ַבא ַ ָ֣רם ַד ֶמ ֶׂשק וַ תהי א ָּרם ל ָּדוד ַלע ָּבדים נוׂש ָ֣אי
מנ ָּ ִ֑חה וַ י ַשע יהוָּ ה ֶאת ָּ־דוד בכל א ֶ ֵ֥שר ָּה ָּ ָֽלְך׃
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שר ָּהיו ֶאל ַעב ָ֣די ה ַדד ָּ ִ֑עזֶ ר וַ יביאם
7וַ י ַ ָ֣קח ָּדוד ֵ֚את של ָ֣טי ַהזָּ ָּהב א ֶ ָ֣
רוש ָּ ָֽלם׃
י ָּ
8ומ ֶ ֵ֥ב ַטח ומ ָֽבר ַתי ָּע ָ֣רי ה ַדד ָּ ִ֑עזֶ ר ָּל ַ ִ֞קח ַה ֶמ ֶלְך ָּדוד נח ֶשת ַהר ֵ֥בה מ ָֽאד׃
ס

ל־חיל ה ַדד ָּ ָֽעזֶ ר׃
9וַ יש ַמע תעי ֶ ָ֣מ ֶלְך ח ָּ ִ֑מת ֵ֚כי ה ָּכָ֣ה ָּדוד את ָּכ ֵ֥
ְך־דוד לש ָּאל־לו ל ָּשלום וָֽ ל ָּברכו
ל־ה ֶ ָֽמ ֶל ָּ
11וַ יש ַ ָ֣לח ָ֣תעי ֶאת־יָֽ ָּורם־בנָ֣ ו ֶא ַ
ַעל א ֶשר נל ַחם ַבה ַדד ֶעזֶ ר וַ יַ כהו כי־איש מלח ֵ֥מות תעי ָּה ָּיָ֣ה ה ַדד ָּ ִ֑עזֶ ר
י־כ ֵֶ֥סף וכ ָֽלי־זָּ ָּהב וכ ֵ֥לי נ ָֽח ֶשת׃
וביָּ דו ָּהיו כ ָֽל ֶ
שר הקדיש
11גַ ם־א ָּתם הקדיש ַה ֶ ֵ֥מ ֶלְך ָּדוד ַ ָֽליהָּ ִ֑וה עם־ ַה ֶכ ֶסף ו ַהזָּ ָּהב א ֶ ָ֣
מ ָּכל־ ַהגוים א ֶ ֵ֥שר כ ָֽבש׃
ומע ָּמלִ֑ק ומש ַלל ה ַדד ֶ ֵ֥עזֶ ר
מואב ומבנָ֣י ַעמון ומפלשתים ָֽ
12מא ָּרם ומ ָּ
צובה׃
ֶבן־רחב ֶ ֵ֥מ ֶלְך ָּ ָֽ
מונֵ֥ה ָּע ָּׂשר
יא־מ ַלח ש ָּ
כותו ֶאת־א ָּרם בג ֶ ִ֑
13וַ ַי ַעׂש ָּדוד שם בשבו מ ַה ֵ֥
ָּ ָֽא ֶלף׃
ל־אדום ע ָּב ָ֣דים
ל־אדום ָּ ָׂ֣שם נצבים וַ י ֵ֥הי ָּכ ֱ
14וַ יָּ ֶׂשם ֶב ֱאדום נצבים ב ָּכ ֱ
ושע יהוָּ ה ֶאת ָּ־דוד בכל א ֶ ֵ֥שר ָּה ָּ ָֽלְך׃
ל ָּדוִ֑ד וַ י ַ
ל־ע ָֽמו׃
15וַ ימֹלֵ֥ ְך ָּדוד ַעל־ ָּכל־יׂש ָּר ִ֑אל וַ י ָ֣הי ָּדוד ע ֶׂשה מש ָּ ֵ֥פט וצ ָּד ָָּקה ל ָּכ ַ
יהוש ָּ ֵ֥פט ֶבן־אחילוד ַמז ָֽכיר׃
16ויו ָּ ֵ֥אב ֶבן־צרו ָּיה ַעל־ ַה ָּצ ָּ ִ֑בא ו ָּ
סופר׃
ן־אב ָּיָּתר כהנִ֑ים וׂש ָּר ָּיה ָֽ
ימ ֶלְך ֶב ֶ
17ו ָּצדוק ֶבן־אחיטוב וַ אח ֶ ֵ֥
18ובנָּ יָּ הו ֶבן־י ָ֣הויָּ ָּדע ו ַהכרתי ו ַהפל ִ֑תי ובנֵ֥י ָּדוד כהנֵ֥ים ָּהיָֽ ו׃
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1 9וַ ָ֣יא ֶמר ָּדוד ה ָ֣כי יֶ ש־עוד א ֶ ֵ֥שר נו ַתר ל ָ֣בית ָּש ִ֑אול ו ֶא ֱע ֶׂשה עמו
ֶח ֶסד ַבעבור יהונָּ ָּ ָֽתן׃
2ולבית ָּש ֵ֥אול ֶע ֶבד וש ָ֣מו צי ָּבא וַ יקראו־לו ֶאל־ ָּד ִ֑וד וַ יא ֶמר ַה ֶמ ֶלְך
אמר ַעב ֶ ָֽדך׃
א ָּליו ַה ַא ָּ ֵ֥תה צי ָּבא וַ ֵ֥י ֶ
3וַ ָ֣יא ֶמר ַה ֶמ ֶלְך ַה ֶא ֶפס ֵ֥עוד איש ל ָ֣בית ָּשאול ו ֶא ֱע ֶ ֵׂ֥שה עמו ֶ ָ֣ח ֶסד
ל־ה ֶמ ֶלְך עוד ֵ֥בן ליהונָּ ָּתן נ ֵ֥כה ַרג ָּ ָֽלים׃
אמר צי ָּבא ֶא ַ
ֱאֹל ִ֑הים וַ י ֶ
4וַ ָֽיא ֶמר־לֵ֥ ו ַה ֶמ ֶלְך אי ָ֣פה ִ֑הוא וַ יא ֶמר צי ָּבא ֶאל־ ַה ֶמ ֶלְך הנה־הוא בית
ָּמ ֵ֥כיר ֶבן־ ַעמיאל בלֵ֥ ו ד ָּ ָֽבר׃
5וַ יש ַלח ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּד ִ֑וד וַ י ָּקחהו מבית ָּמ ֵ֥כיר ֶבן־ ַעמיאל מלֵ֥ ו ד ָּ ָֽבר׃
6וַ יָּ בא מפיב ֶשת ֶבן־יהונָּ ָּתן ֶבן־ ָּשאול ֶאל־ ָּדוד וַ י ֵ֥פל ַעל־ ָּפ ָּניו וַ יש ָּ ִ֑תחו
אמר ה ֵ֥נה ַעב ֶ ָֽדך׃
אמר ָּדוד מפיב ֶשת וַ י ֶ
וַ י ֶ
7וַ יא ֶמר לו ָּדוד ַאל־תי ָּרא ָ֣כי ָּעׂשה ֶא ֱע ֶׂשה עמךֵ֥ ֶח ֶסד ַ ָֽבעבור יהונָּ ָּ ָ֣תן
אכל ֶל ֶחם
־כל־ׂשדה ָּש ָ֣אול ָּא ִ֑ביך ו ַא ָּתה ֵ֥ת ַ
ָּאביך וַ השב ָ֣תי לך ֶ ָֽאת ָּ
ַעל־של ָּחני ָּת ָֽמיד׃
8וַ יש ַתחו וַ יא ֶמר ֶ ָ֣מה ַעב ֶ ִ֑דך ָ֣כי ָּפני ָּת ֶאל־ ַה ֶ ֵ֥כ ֶלב ַהמת א ֶ ֵ֥שר ָּכ ָֽמוני׃
אמר א ָּלִ֑יו כל א ֶשר ָּה ָּיה
9וַ יק ָּ ָ֣רא ַה ֶמ ֶלְך ֶאל־צי ָּבא ַנ ֵַ֥ער ָּשאול וַ ָ֣י ֶ
ל ָּשאול ול ָּכל־ביתו נָּ ַתתי ל ֶבן־אד ֶנָֽיך׃
11ו ָּע ַ ָ֣בד ָּת לָ֣ ו ֶ ָֽאת־ ָּהא ָּד ָּמה ַא ָּתה ו ָּבנֶ יך וַ ע ָּב ֶדיך והבא ָּת ו ָּהיָּ ה
אכל ָּתמיד ֶל ֶחם
ל ֶבן־אד ֶניך ֶל ֶחם וַ א ָּכלו ומפיב ֶשת ֶבן־אדנֶ יך י ַ ֵ֥
ַעל־של ָּחנִ֑י ולצ ָּיבא חמ ָּ ֵ֥שה ָּע ָּׂשר ָּבנים ו ֶעׂש ֵ֥רים ע ָּב ָֽדים׃
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ת־עבדו כן
11וַ יא ֶמר צי ָּבא ֶאל־ ַה ֶמ ֶלְך ככל א ֶשר י ַצוֶ ה אדני ַה ֶמ ֶלְך ֶא ַ
ׂשה ַעב ֶ ִ֑דך ומפיב ֶשת אכל ַעל־של ָּחני כ ַא ַחד מבנֵ֥י ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
יַ ע ֶ ָ֣
מושב בית־צ ָּיבא ע ָּבדים
12ולמפי ֵ֥ב ֶשת בן־ ָּק ָּטן וש ָ֣מו מי ָּ ִ֑כא וכל ַ ָ֣
למפ ָֽיב ֶשת׃
13ומפיב ֶשת ישב בי ָ֣רו ָּש ַלם ָ֣כי ַעל־של ַ ֵ֥חן ַה ֶמ ֶלְך ָּתמיד ָ֣הוא א ִ֑כל ו ֵ֥הוא
פס ַח ש ֵ֥תי ַרג ָּ ָֽליו׃

פ

ַ1 10וַָֽֽיהי ַ ָֽאחרי־כן וַ יָּ ָּמת ֶמ ֶלְך ב ָ֣ני ַע ִ֑מון וַ ימֹלְך ָּחנֵ֥ ון בנו ַתח ָּ ָֽתיו׃
2וַ יא ֶמר ָּדוד ֶא ֱע ֶׂשה־ ֶ ָ֣ח ֶסד׀ עם־ ָּחנָ֣ ון ֶבן־נָּ ָּחש ַכא ֶשר ָּע ָּׂשה ָּאביו ע ָּמדי
ֶח ֶסד וַ יש ַלח ָּדוד לנַ חמו ביַ ד־ע ָּב ָּדיו ֶאל־ ָּא ִ֑ביו וַ יָּ באו ַעב ָ֣די ָּדוד ֶא ֶרץ
בנֵ֥י ַע ָֽמון׃
3וַ יאמרו ָּׂשרי ב ָֽני־ ַעמון ֶאל־ ָּחנָ֣ ון א ָֽדני ֶהם ַ ָֽהמ ַכבד ָּדוד ֶאת־ ָּאביך
בעינֶ יך ָֽכי־ ָּש ַ ֵ֥לח לך מ ַ ָֽנח ִ֑מים הלוא ַבע ִ֞בור חקור ֶאת־ ָּהעיר ול ַרג ָּלָּ֣ה
ול ָּהפ ָּכּה ָּש ַ ֵ֥לח ָּדוד ֶאת־ע ָּב ָּדיו א ֶ ָֽליך׃
ת־מדו ֶיהם
4וַ י ַקח ָּחנון ֶאת־ ַעב ָ֣די ָּדוד וַ יגַ ַלח ֶאת־ח ָ֣צי ז ָּקנָּ ם וַ יכרת ֶא ַ
יהם ַוַָֽֽי ַשל ָֽחם׃
ַבחצי ַעָ֣ד ש ָֽתות ֶ ִ֑
אמר
י־היֵ֥ ו ָּהאנָּ שים נכ ָּל ָ֣מים מ ִ֑אד וַ י ֶ
אתם ָֽכ ָּ
5וַ יַ גדו ל ָּדוד וַ יש ַלָ֣ח לק ָּר ָּ
ַה ֶמ ֶלְך ש ָ֣בו ָֽבירחו ַעד־י ַצ ַ ֵ֥מח ז ַקנ ֶכם ו ַשב ֶ ָֽתם׃
ָֽי־עמון וַ יׂשכרו ֶאת־א ַרם
 6וַ יראו בנָ֣י ַעמון ֵ֥כי נבאשו ב ָּדוִ֑ד וַ ישל ָ֣חו בנ ַ
ת־מ ֶלְך ַ ָֽמע ָּכה ֶ ָ֣א ֶלף
צובא ֶעׂש ֵ֥רים ֶא ֶלף ַרגלי ו ֶא ֶ
בית־רחוב ו ֶאת־א ַ ָ֣רם ָּ
ים־ע ָּ ֵׂ֥שר ֶא ֶלף ָֽאיש׃
איש ו ָ֣איש טוב שנ ָּ
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7וַ יש ַמע ָּד ִ֑וד וַ יש ַלח ֶאת־יו ָּאב ו ֵ֥את ָּכל־ ַה ָּצ ָּבא ַהגב ָֽרים׃
צובא ורחוב
8וַ ָֽיצאו ב ָ֣ני ַעמון וַ יַ ַער ֵ֥כו מל ָּח ָּמה ֶ ָ֣פ ַתח ַה ָּ ִ֑ש ַער וַ א ַרם ָּ
ומע ָּכה ל ַב ָּדם ַב ָּש ֶ ָֽדה׃
יש־טוב ַ ָֽ
ָ֣
ו ָֽא
ומ ָּא ִ֑חור וַ יב ַחר מכל
9וַ ַיַָֽ֣רא יו ָּאב ָֽכי־ ָּהי ָּתה א ָּליו פ ָ֣ני ַהמל ָּח ָּמה מ ָּפנים ָֽ
חורי ביׂש ָּראל ַוַָֽֽיַ ערְך לק ַ ֵ֥ראת א ָּ ָֽרם׃
ב ָ֣
11ואת יֶ ָ֣ ֶתר ָּה ָּעם נָּ ַתן ב ַיד ַאב ַ ָ֣שי ָּא ִ֑חיו ַוַָֽֽיַ ערְך לק ַראת בנֵ֥י ַע ָֽמון׃
11וַ יא ֶמר אם־ ֶת ֱח ַזק א ָּרם מ ֶמני ו ָּה ֵ֥י ָּתה לי ָֽלישו ָּ ִ֑עה ואם־בני ַעמון
יע ָּ ָֽלְך׃
הוש ַ ָֽ
יֶ ֱחז ָ֣קו ממך ו ָּה ַלכתי ל ֵ֥
12ח ַזק ונת ַחזַ ק ב ַעד־ ַעמנו וב ַעד ָּע ָ֣רי ֱאֹל ִ֑הינו ַ ָֽויהוָּ ה יַ ע ֶ ֵׂ֥שה ַהטוב
יניו׃
בע ָּ ָֽ
שר עמו ַלמל ָּח ָּמה ַ ָֽבא ָּ ִ֑רם וַ יָּ נסו מ ָּפ ָּ ָֽניו׃
13וַ י ַ ָ֣גש יו ָּאב ו ָּה ָּעם א ֶ ָ֣
ישי וַ יָּבאו ָּה ִ֑עיר וַ ָּי ָָּ֣שב
14ובני ַעמון ָּראו כי־ ָּ ָ֣נס א ָּרם וַ יָּ נסו מפנָ֣י אב ַ
רוש ָּ ָֽלם׃
יואב מ ַעל בנָ֣י ַעמון וַ יָּבא י ָּ
ָּ
15וַ ַיַָֽ֣רא א ָּרם ֵ֥כי נ ַגַֽף לפנָ֣י יׂש ָּר ִ֑אל וַ י ָּאספו ָּ ָֽי ַחד׃
16וַ יש ַ ָ֣לח ה ַדד ֶעזֶ ר וַ יצא ֶאת־א ָּרם א ֶשר מע ֶָ֣בר ַהנָּ ָּהר וַ יָּבאו ח ָּילִ֑ם
יהם׃
שובְך ַׂשר־צ ָּ ֵ֥בא ה ַדד ֶעזֶ ר לפנ ֶ ָֽ
ו ַ
17וַ י ַ ָ֣גד ל ָּדוד

ס

ִ֑אמה
ת־היַ רדן וַ יָּבא ח ָּל ָּ
ת־כל־יׂש ָּראל וַ יַ ע ָ֣בר ֶא ַ
וַ יֶ ֱאסף ֶא ָּ

וַ יַ ַערכו א ָּרם לק ַ ָ֣ראת ָּדוד וַ י ָּלחמו ע ָֽמו׃
18וַ ָּיָ֣נָּ ס א ָּרם מפ ָ֣ני יׂש ָּראל וַ יַ הרג ָּדוד מא ָּרם ש ַבע מאות ֶר ֶכב
שובְך ַׂשר־צ ָּבאו ה ָּכה וַ יָּ ֵָּ֥מת ָּ ָֽשם׃
ו ַאר ָּב ֵ֥עים ֶא ֶלף ָּפ ָּר ִ֑שים ואת ַ
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19וַ יראו ָּ ָֽכל־ ַהמ ָּלכים ַעב ָ֣די ה ַדד ֶעזֶ ר כי נגפו לפנָ֣י יׂש ָּראל וַ יַ ש ֵ֥למו
הוש ַיע עוד ֶאת־בנֵ֥י ַע ָֽמון׃
ֶאת־יׂש ָּראל וַ ַי ַָֽעב ִ֑דום וַ יַָֽֽר ָ֣או א ָּרם ל ֵ֥

פ

1 11וַ יהי לתשו ַבת ַה ָּשנָּ ה ל ָ֣עת׀ ָ֣צאת ַה ַמלאכים וַ יש ַלָ֣ח ָּדוד
ת־כל־יׂש ָּראל וַ יַ שחתו ֶאת־בנָ֣י ַעמון
ת־יואב ו ֶאת־ע ָּב ָּדיו עמו ו ֶא ָּ
ָּ
ֶא
ירוש ָּ ָֽלם׃
יושב ב ָּ
ל־ר ָּ ִ֑בה ו ָּדוד ֵ֥
וַ יָּ צרו ַע ַ

ס

2וַ י ָ֣הי׀ ל ָ֣עת ָּה ֶע ֶרב וַ יָּ ָּקם ָּדוד מ ַעל מש ָּכבו וַ ית ַהלְך ַעל־ ַ ָ֣גג בית־ ַה ֶמ ֶלְך
טובת ַמר ֶאה מ ָֽאד׃
וַ ַ ֵ֥יַֽרא א ָּשה ר ֶח ֶצת מ ַעָ֣ל ַה ָּגִ֑ג ו ָּ ָ֣הא ָּשה ַ ֵ֥
ש ַבע ַבת־ ֱאלי ָּעם
3וַ יש ַ ָ֣לח ָּדוד וַ ידרש ָּ ָֽלא ָּ ִ֑שה וַ יא ֶמר הלוא־זאת ַבת־ ֶ ָ֣
א ֶשת אור ָּ ֵ֥יה ַהח ָֽתי׃
4וַ יש ַלח ָּדוד ַמל ָּאכים וַ י ָּק ֶח ָּה וַ ָּתבוא א ָּליו וַ יש ַכָ֣ב ע ָּמּה ו ֵ֥היא
יתּה׃
מת ַק ֶד ֶשת מטמ ָּא ָּ ִ֑תּה וַ ָּת ָּשב ֶאל־ב ָּ ָֽ
5וַ ַת ַהר ָּ ָֽהא ָּ ִ֑שה וַ תש ַלח וַ ַת ָ֣גד ל ָּדוד וַ תא ֶמר ָּה ָּ ֵ֥רה ָּא ָֽנכי׃
יואב
ת־אור ָּיה ַהח ִ֑תי וַ יש ַ ֵ֥לח ָּ
6וַ יש ַלח ָּדוד ֶאל־יו ָּאב ש ַ ָ֣לח א ַלי ֶא ָֽ
ל־ד ָֽוד׃
ת־אור ָּיה ֶא ָּ
ֶא ָֽ
יואב ולשלָ֣ ום ָּה ָּעם ולשלום
7וַ יָּ ֵ֥בא אור ָּיה א ָּ ִ֑ליו וַ יש ַ ָ֣אל ָּדוד לשלום ָּ
ַהמל ָּח ָּ ָֽמה׃
8וַ יא ֶמר ָּדוד ל ָ֣אוריָּ ה ֵ֥רד לביתך ור ַ ָ֣חץ ַרג ֶ ִ֑ליך וַ יצא ָֽאוריָּ ה מ ָ֣בית
ַה ֶמ ֶלְך וַ ת ֵ֥צא ַאח ָּריו ַמׂש ַ ֵ֥את ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
־עב ָ֣די אד ָּנִ֑יו ו ֵ֥לא יָּ ַרד
9וַ יש ַ ָ֣כב אוריָּ ה ֶ ֵ֚פ ַתח ָ֣בית ַה ֶמ ֶלְך את ָּכל ַ
יתו׃
ֶאל־ב ָֽ
757

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

11וַ יַ גדו ל ָּדוד לאמר ָֽלא־יָּ ַ ֵ֥רד אור ָּיה ֶאל־בי ִ֑תו וַ יא ֶמר ָּדוד ֶאל־אוריָּ ה
יתך׃
הלוא מ ֶד ֶרְך ַא ָּ ָ֣תה ָּבא ַמדו ַע ָֽלא־יָּ ַ ֵ֥רד ָּת ֶאל־ב ֶ ָֽ
11וַ יא ֶמר אוריָּ ה ֶאל־ ָּדוד ָּה ָּארון ויׂש ָּראל ָֽויהו ָּדה יש ָ֣בים ַבסכות וַ אדני
יואב ו ַעבדי אדני ַעל־פני ַה ָּש ֶדה חנים וַ א ִ֞ני ָּאבוא ֶאל־ביתי ֶל ֱא ֵ֥כל
ָּ
־ה ָּד ָּ ֵ֥בר
ולשתות ולש ַ ָ֣כב עם־אש ִ֑תי ַחיֶ ך ו ָ֣חי נַ פ ֶשך ָֽאם־ ֶא ֱע ֶׂשה ֶאת ַ
ַה ֶזָֽה׃
12וַ יא ֶמר ָּדוד ֶאל־אוריָּ ה ֵ֥שב ָּב ֶזה גַ ם־ ַהיום ו ָּמ ָּ ָ֣חר א ַשל ֶ ִ֑חךָּ וַ י ֶשב
אור ָּיה בירו ָּש ַלם ַביֵ֥ ום ַההוא ו ָֽמ ָּמ ֳח ָּ ָֽרת׃
13וַ יק ָּרא־לָ֣ ו ָּדוד וַ יא ַכל ל ָּפ ָּניו וַ ישת ַוַָֽֽי ַשכ ִ֑רהו וַ י ָ֣צא ָּב ֶע ֶרב לש ַכב
במש ָּכבו עם־ ַעב ָ֣די אדנָּ יו ו ֶאל־ביתו ֵ֥לא יָּ ָּ ָֽרד׃
14וַ י ָ֣הי ַבב ֶקר וַ יכ ֵ֥תב ָּדוד ס ֶפר ֶאל־יו ָּ ִ֑אב וַ יש ַלח ביַ ֵ֥ד אור ָּ ָֽיה׃
ת־אוריָּ ה ֶאל־מול פני ַהמל ָּח ָּמה ַ ָֽהחזָּ ָּקה
15וַ יכ ֵ֥תב ַבס ֶפר לא ִ֑מר ָּה ָ֣בו ֶא ָֽ
ו ַשב ֶ ֵ֥תם מ ַאח ָּריו ונ ָּ ֵ֥כה וָּ ָֽמת׃

ס

שר יָּ ַדע
ל־ה ָּמקום א ֶ ָ֣
ת־אוריָּ ה ֶא ַ
־ה ִ֑עיר וַ יתן ֶא ָ֣
יואב ֶאל ָּ
16וַ יהי בש ֵ֥מור ָּ
י־חיל ָּ ָֽשם׃
ֵ֥כי ַאנש ַ
17וַ יצאו ַאנשי ָּהעיר וַ י ָּלח ָ֣מו ֶאת־יו ָּאב וַ י ֵ֥פל מן־ ָּה ָּעם מ ַעב ָ֣די ָּד ִ֑וד וַ יָּ ָּמת
ַגם אור ָּ ֵ֥יה ַהח ָֽתי׃
18וַ יש ַלח יו ָּ ִ֑אב וַ יַ ָ֣גד ל ָּדוד ֶאת־ ָּכל־דברי ַהמל ָּח ָּ ָֽמה׃
19וַ י ַ ֵ֥צו ֶאת־ ַה ַמל ָּאְך לא ִ֑מר כ ַכלותך את ָּכל־דב ֵ֥רי ַהמל ָּח ָּמה ל ַד ֵ֥בר
ל־ה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
ֶא ַ
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21ו ָּהיָּ ה ָֽאם־ ַתע ֶלה ח ַ ָ֣מת ַה ֶמ ֶלְך ו ָּא ַ ָ֣מר לך ַמדו ַע נגַ ש ֶ ֵ֥תם ֶאל־ ָּהעיר
לה ָּל ִ֑חם הלָ֣ וא י ַדע ֶתם ֵ֥את א ֶשר־ירו מ ַ ֵ֥על ַהחו ָּ ָֽמה׃
יכה ָּע ָּליו ֶפ ַלח
ָֽ 21מי־ה ִָּ֞כה ֶאת־אבי ֶ ָ֣מ ֶלְך ֶבן־יר ֶב ֶשת ה ָֽלוא־א ָּשה הש ָ֣ל ָּ
חומה ו ָּ ָ֣א ַמר ָּת גַ ם
ל־ה ָּ ִ֑
חומה וַ ָּי ָָּ֣מת בתבץ ָּל ֵָּ֥מה נגַ ש ֶתם ֶא ַ ָֽ
ֶר ֶכב מ ַעל ַ ָֽה ָּ
ַעבדך אור ָּיֵ֥ה ַהחתי ָֽמת׃
יואב׃
22וַ י ֶלְך ַה ַמל ָּ ִ֑אְך וַ יָּ בא וַ יַ גָ֣ד ל ָּדוד את ָּכל־א ֶ ֵ֥שר ש ָּלחו ָּ ָֽ
ל־דוד ָֽכי־גָּ ברו ָּעלינו ָּ ָֽהאנָּ שים וַ יצ ֵ֥או אלינו ַה ָּש ֶ ִ֑דה
23וַ יא ֶמר ַה ַמל ָּאְך ֶא ָּ
ד־פ ַתח ַה ָּ ָֽש ַער׃
וַ נה ֶיֵ֥ה על ֶיהם ַע ֶ ֵ֥
חומה וַ יָּ מותו מ ַעב ָ֣די ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך וגַ ם
24וַ יראו ַהמוראים ֶאל־ע ָּב ֶדך מ ַעָ֣ל ַה ָּ
ַעבדך אור ָּיֵ֥ה ַהחתי ָֽמת׃

ס

25וַ יא ֶמר ָּדוד ֶאל־ ַה ַמל ָּאְך ָֽכה־תא ַמר ֶאל־יו ָּאב ַאל־י ַרע בעינֶ יך
אכָ֣ל ֶה ָּ ִ֑ח ֶרב ַהחזק מל ַחמתך
י־כ ֵ֥זה ו ָּכ ֶזה ת ַ
־ה ָּד ָּ ָ֣בר ַהזֶ ה ָֽכ ָּ
ֶאת ַ
ל־העיר ו ָּהר ָּסּה ו ַחז ָָֽקהו׃
ֶא ָּ
26וַ תש ַמע ָ֣א ֶשת ָֽאוריָּ ה כי־מת אוריָּ ָ֣ה אי ָּ ִ֑שּה וַ תספד ַעל־ ַבע ָּ ָֽלּה׃
27וַ יַ ע ָ֣בר ָּהא ֶבל וַ יש ַלח ָּדוד וַ יַ ַאס ָּפּה ֶאל־ביתו וַ תהי־לָ֣ ו לא ָּשה וַ ֵ֥ת ֶלד
הוה׃
יני י ָּ ָֽ
לו ִ֑בן וַ י ַַֽרע ַה ָּד ָּבר א ֶשר־ ָּע ָּ ֵׂ֥שה ָּדוד בע ֵ֥

פ

אמר לו שנָ֣י אנָּ שים
ל־דוִ֑ד וַ ָ֣יָּבא א ָּליו וַ י ֶ
1 12וַ יש ַלח יהָּוה ֶאת־נָּ ָּתן ֶא ָּ
ָּהיו ב ָ֣עיר ֶא ָּחת ֶא ָּ ֵ֥חד ָּעשיר ו ֶא ָּ ֵ֥חד ָּ ָֽראש׃
2ל ָּעשיר ָּה ָּיה ֵ֥צאן ו ָּבָ ָּקר ַהר ֵ֥בה מ ָֽאד׃
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שר ָּקנָּ ה וַ י ַחיֶ ָּה וַ תג ַ ֵ֥דל
3ו ָּל ָּ ָ֣רש ָֽאין־כל כי אם־כב ָּׂשה ַא ַחת ק ַטנָּ ה א ֶ ָ֣
אכל ומכסו תש ֶתה ובח ָ֣יקו תש ָּכב
עמו ועם־ ָּב ָּניו יַ ח ָּ ִ֑דו מפתו ת ַ
וַ תהי־לו כ ַ ָֽבת׃
4וַ ָּיָ֣בא ה ֶלְך ל ָ֣איש ֶ ָֽה ָּעשיר וַ יַ חמל ָּלָ ַק ַחת מצאנו ומב ָּקרו ַלעׂשות
ָּלאר ַח ַה ָּבא־לִ֑ ו וַ י ַקח ֶאת־כב ַׂשת ָּה ָ֣איש ָּה ָּראש ַוַָֽֽיַ ע ֶׂש ָּה ָּלאיש ַה ָּ ֵ֥בא
א ָּ ָֽליו׃
5וַ ָֽי ַחר־ ַ ֵ֥אף ָּדוד ָּבאיש מ ִ֑אד וַ יא ֶמר ֶאל־נָּ ָּתן ַחי־יהוָּ ה ָ֣כי ֶבן־ ָּמוֶ ת ָּהאיש
ָּהע ֶ ֵׂ֥שה ָֽזאת׃
ת־ה ָּד ָּ ָ֣בר ַהזֶ ה ו ַעל
6ו ֶאת־ ַהכב ָּׂשה י ַש ָ֣לם ַאר ַבע ָּ ִ֑תים ע ֶקב א ֶשר ָּע ָּׂשה ֶא ַ
א־ח ָּ ָֽמל׃
א ֶ ֵ֥שר ָֽל ָּ
ֹלהי יׂש ָּראל ָּאנ ִ֞כי
ה־א ַמר יהוָּ ה ֱא ָ֣
7וַ יא ֶמר נָּ ָּתן ֶאל־ ָּדוד ַא ָּ ָ֣תה ָּה ִ֑איש כ ָּ
מ ַשחתיךָֽ ל ֶמ ֶלְך ַעל־יׂש ָּראל ו ָּאנ ֵ֥כי ה ַצלתיך מ ַיֵ֥ד ָּש ָֽאול׃
8וָּ ֶאתנָּ ה לך ֶאת־ ָ֣בית אדנֶ יך ו ֶאת־נשי אדנֶ יך בחי ֶקך וָּ ֶאת ָּ ָ֣נה לך
יהודה ואם־מ ָּעט וא ֵ֥ס ָּפה לך ָּכ ֵ֥הנָּ ה ו ָּכ ָֽהנָּ ה׃
ֶאת־ ֵ֥בית יׂש ָּראל ָֽו ָּ ִ֑
ַ 9מדו ַע ָּב ָ֣זי ָּת׀ ֶאת־ד ַ ָ֣בר יהוָּ ה ַלע ָׂ֣שות ָּה ַרע בעינַ ו ָ֣את אור ָּיה ַ ָֽהחתי
ית ַב ֶח ֶרב ו ֶאת־אשתו ָּל ַ ֵָ֥קח ָּת לך לא ָּ ִ֑שה וא ָ֣תו ָּה ַרג ָּת ב ֶח ֶרב בנֵ֥י
ה ָ֣כ ָּ
ַע ָֽמון׃
11ו ַע ָּתה לא־ ָּת ֵ֥סור ֶח ֶרב מביתך ַעד־עו ָּ ִ֑לם ֵ֚ע ֶקב ָ֣כי בז ָּתני וַ ת ַקח
ֶאת־א ֶשת אור ָּיָ֣ה ַהחתי להיֵ֥ ות לך לא ָּ ָֽשה׃
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ָ֣ 11כה׀ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה הנני מקים ָּע ֶליך ָּר ָּעה מבי ֶתך ו ָּל ַקחתי ֶאת־נָּ ֶשיך
לעינֶ יך ונָּ ַתתי לר ֶ ִ֑עיך ו ָּש ַכב עם־נָּ ֶשיך לעיני ַה ֶ ֵ֥ש ֶמש ַה ָֽזאת׃
ֵ֥ 12כי ַא ָּתה ָּע ָׂ֣שי ָּת ַב ָּ ִ֑ס ֶתר וַ אני ֶא ֱע ֶׂשה ֶאת־ ַה ָּד ָּ ָ֣בר ַהזֶ ה ֶנֵַֽ֥גֶ ד ָּכל־יׂש ָּראל
ו ֶנֵַֽ֥גֶ ד ַה ָּ ָֽש ֶמש׃

ס

13וַ יא ֶמר ָּדוד ֶאל־נָּ ָּתן ָּח ָּטאתי ַ ָֽליהָּ ִ֑וה

ס

הוה
ל־דוד גַ ם־י ָּ
אמר נָּ ָּתן ֶא ָּ
וַ י ֶ

ֶה ֱע ֵ֥ביר ַח ָּטאתך ֵ֥לא ָּת ָֽמות׃
ֶ 14א ֶפס ָֽכי־נאץ נ ַאצ ָּת ֶאת־איבָ֣י יהוָּ ה ַב ָּד ָּבר ַה ֶזִ֑ה גַ ם ַהבן ַהילֵ֥ וד לך
יָּמות׃
ֵ֥מות ָֽ
ת־היֶ ֶלד א ֶשר יָּ ל ָּדה ָֽא ֶשת־אור ָּיה
15וַ ֵ֥י ֶלְך נָּ ָּתן ֶאל־בי ִ֑תו וַ י ָ֣גף יהוָּ ה ֶא ַ
ל ָּדוד וַ י ָּא ַנָֽש׃
ובא ו ָּלן ו ָּש ַ ֵ֥כב
־ה ֱאֹלהים ב ַעָ֣ד ַה ָּנ ִַ֑ער וַ ָּי ָּצם ָּדוד צום ָּ ֵ֥
16וַ י ַב ֵ֥קש ָּדוד ֶאת ָּ
ָּ ָֽאר ָּצה׃
א־ב ָּ ֵ֥רא א ָּתם
ן־ה ָּ ִ֑א ֶרץ ו ָ֣לא ָּא ָּבה ו ָֽל ָּ
17וַ יָּ קמו זקני ביתו ָּע ָּליו ַלהקימו מ ָּ
ָּ ָֽל ֶחם׃
18וַ יהי ַביֵ֥ ום ַהשביעי וַ ָּיָ֣ ָּמת ַהיָּ ִ֑ ֶלד וַ יַָֽֽראו ַעבדי ָּדוד ל ַה ֵ֥גיד לָ֣ ו׀ כי־ ָ֣מת
ַהיֶ ֶלד כי ָּ ָֽאמרו הנה בהיות ַהיֶ ֶלד ַחי ד ַברנו א ָּליו ולא־ ָּש ַ ָ֣מע בקולנו
אמר א ָּליו ֵ֥מת ַה ֶי ֶלד ו ָּע ָּ ֵׂ֥שה ָּר ָּ ָֽעה׃
ואיְך נ ַ ֵ֥
19וַ ַיַָֽ֣רא ָּדוד כי ע ָּב ָּדיו ָֽמת ַלחשים וַ יָּ ֵ֥ ֶבן ָּדוד ָ֣כי ָ֣מת ַהיָּ ִ֑ ֶלד וַ יא ֶמר ָּדוד
ֶאל־ע ָּב ָּדיו ה ֵ֥מת ַה ֶי ֶלד וַ ֵ֥יאמרו ָֽמת׃

761

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

הוה
21וַ יָּ ָּקם ָּדוד מ ָּה ָּא ֶרץ וַ יר ַ ָ֣חץ וַ יָּ ֶסְך וַ י ַחלף ׂשמֹל ָּתו וַ ֵ֥יָּבא בית־י ָּ
אכל׃
וַ יש ָּ ִ֑תחו וַ יָּבא ֶאל־ביתו וַ יש ַאל וַ יָּ ֵׂ֥שימו לו ֶל ֶחם וַ י ַ ָֽ
שר ָּע ִׂ֑שי ָּתה ַבע ִ֞בור ַה ֶי ֶלד ַחי
21וַ יאמרו ע ָּב ָּדיו א ָּליו ָּ ָֽמה־ ַה ָּד ָּ ֵ֥בר ַה ֶזה א ֶ ָ֣
אכל ָּ ָֽל ֶחם׃
ַצָ֣מ ָּת וַ תבך ו ַ ָֽכא ֶשר ָ֣מת ַהיֶ ֶלד ַקמ ָּת וַ ֵ֥ת ַ
הוה
22וַ יא ֶמר בעוד ַהיֶ ָ֣ ֶלד ַחי ַצמתי ָּ ָֽו ֶאב ֶ ִ֑כה כי ָּא ַמרתי ָ֣מי יוד ַע י ַח ַ ֵ֥נני י ָּ
ו ַ ֵ֥חי ַה ָּי ֶָֽלד׃
אוכל ַלהשיבו ִ֑עוד אני הלְָ֣ך א ָּליו
23ו ַע ָּ ָ֣תה׀ מת ָּל ָּמה זֶ ה אנָ֣י ָּצם ַה ַ ֵ֥
והוא ָֽלא־יָּ ֵ֥שוב א ָּ ָֽלי׃
ש ַבע אשתו וַ יָּ ֵ֥בא א ֶלי ָּה וַ יש ַ ָ֣כב ע ָּ ִ֑מּה וַ ָ֣ת ֶלד בן
24וַ ינַ ָ֣חם ָּדוד ֵ֚את ַבת־ ֶ ָ֣
יהוה אה ָֽבו׃
וַ יק ָּרא ֶאת־שמו שֹלמה וַ ָּ
הוָֽה׃
25וַ יש ַלח ביַ ד נָּ ָּ ָ֣תן ַהנָּ ביא וַ יק ָּ ֵ֥רא ֶאת־שמו י ָ֣דיד ָּ ִ֑יּה ַבעבור י ָּ

פ

26וַ י ָּ ָ֣ל ֶחם יו ָּאב ב ַר ַבת ב ָ֣ני ַע ִ֑מון וַ ילכד ֶאת־ ֵ֥עיר ַהמלו ָּ ָֽכה׃
־ל ַכדתי
27וַ יש ַ ֵ֥לח יו ָּאב ַמל ָּאכים ֶאל־ ָּד ִ֑וד וַ יא ֶמר נל ַ ָ֣חמתי ב ַר ָּבה גַ ם ָּ
ת־עיר ַה ָּ ָֽמים׃
ֶא ֵ֥
28ו ַע ָּתה ֱאסף ֶאת־יֶ ָ֣ ֶתר ָּה ָּעם וַ ח ֵ֥נה ַעל־ ָּהעיר ו ָּלכ ָּ ִ֑דּה ֶפן־ ֶאלכד אני
יה׃
־העיר ונק ָּ ֵ֥רא שמי ָּע ֶ ָֽל ָּ
ֶאת ָּ
29וַ יֶ ֱא ֵ֥סף ָּדוד ֶאת־ ָּכל־ ָּה ָּעם וַ י ָ֣ ֶלְך ַר ָּ ִ֑ב ָּתה וַ י ָּ ֵ֥ל ֶחם ָּבּה ַוַָֽֽילכ ָּ ָֽדּה׃
31וַ י ַ ָ֣קח ֶאת־ע ֶ ָֽט ֶרת־ ַמל ָּכם מ ַעל ראשו ומש ָּק ָּלּה כ ַכר זָּ ָּהב ו ֶ ָ֣א ֶבן י ָּק ָּרה
ל־ראש ָּדוִ֑ד וש ַ ֵ֥לל ָּהעיר הוציא ַהר ֵ֥בה מ ָֽאד׃
וַ תהי ַע ָ֣
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31ו ֶאת־ ָּה ָּעם א ֶשר־ ָּבּה הוציא וַ ָּיָ֣ ֶׂשם ַבמג ָּרה ו ַבחרצי ַה ַברזֶ ל וָֽ ב ַמגז ָ֣רת
ָֽי־ע ִ֑מון וַ יָּ ָּשב ָּדוד
אותם ַב ַמלכן וכָ֣ן יַ ע ֶׂשה לכל ָּע ָ֣רי בנ ַ
ַה ַברזֶ ל ו ֶה ֱעביר ָּ
רוש ָּ ָֽלם׃
ל־ה ָּעם י ָּ
ו ָּכ ָּ

פ

1 13וַ י ָ֣הי ַ ָֽאחרי־כן ול ַאב ָּשלום ֶבן־ ָּדוד ָּא ֵ֥חות יָּ ָּפה וש ָּ ָ֣מּה ָּת ָּ ִ֑מר
ן־ד ָֽוד׃
וַ יֶ ֱא ָּה ֶב ָּה ַאמנֵ֥ ון ֶב ָּ
2וַ י ֶצר ל ַאמנון להת ַחלות ַ ָֽבעבור ָּת ָּ ָ֣מר אחתו ֵ֥כי בתו ָּלה ִ֑היא וַ י ָּפלא
יני ַאמנון ַלע ֵׂ֥שות ָּלּה מ ָֽאו ָּמה׃
בע ָ֣
3ול ַאמנָ֣ ון ר ַע ושמו יָֽ ונָּ ָּדב ֶבן־שמ ָּעה א ָ֣חי ָּדוִ֑ד ויָ֣ ונָּ ָּדב ֵ֥איש ָּח ָּכם מ ָֽאד׃
4וַ ָ֣יא ֶמר לו ַמ ָ֣דו ַע ַא ָּתה ָּ ָ֣כ ָּכה ַדל ֶבן־ ַה ֶמ ֶלְך ַב ָ֣ב ֶקר ַבב ֶקר הלוא ַת ָ֣גיד
־ת ָּמר אחות ַאב ָּשֹלֵ֥ ם ָּאחי א ֵ֥ני א ָֽהב׃
אמר לו ַאמנון ֶאת ָּ
ִ֑לי וַ י ֶ
5וַ יא ֶמר לו י ָ֣הונָּ ָּדב ש ַ ֵ֥כב ַעל־מש ָּכבך והת ָּ ִ֑חל ו ָּבא ָּא ָ֣ביך לראו ֶתך
ו ָּא ַמר ָּ ָ֣ת א ָּליו ָּ ָ֣תבא נָּ א ָּת ָּמר אחותי ו ַתב ָ֣רני ֶל ֶחם ו ָּעׂש ָּתה לעינַ י
שר ֶאר ֶאה ו ָּא ַכלתי מיָּ ָּ ָֽדּה׃
ת־הבריָּ ה ל ַמ ַען א ֶ ָ֣
ֶא ַ
6וַ יש ַ ֵ֥כב ַאמנון וַ ית ָּ ִ֑חל וַ יָּ בא ַה ֶמ ֶלְך לראתו וַ יא ֶמר ַאמנון ֶאל־ ַה ֶמ ֶלְך
ָּ ָֽתבוא־ ִ֞ ָּנא ָּת ָּ ָ֣מר אחתי ות ַלבב לעינַ י ש ָ֣תי לבבות ו ֶאב ֶרה מיָּ ָּ ָֽדּה׃
7וַ יש ַ ֵ֥לח ָּדוד ֶאל־ ָּת ָּמר ַה ַ ָ֣בי ָּתה לא ִ֑מר ל ָ֣כי נָּ א ֵ֚בית ַאמנָ֣ ון ָּאחיְך
וַ עׂשי־לו ַהבר ָּ ָֽיה׃
8וַ ָ֣ת ֶלְך ָּת ָּמר בית ַאמנֵ֥ ון ָּאחי ָּה ו ָ֣הוא ש ִ֑כב וַ ת ַקח ֶאת־ ַה ָּבצק וַ ָּת ָּלוש
ת־הלב ָֽבות׃
וַ ת ַלבָ֣ב לעינָּ יו וַ ת ַבשל ֶא ַ
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9וַ ת ַקח ֶאת־ ַה ַמׂשרת וַ ת ָ֣צק ל ָּפנָּ יו וַ י ָּמאן ֶל ֱא ִ֑כול וַ ָ֣יא ֶמר ַאמנון הוציאו
ָּכל־איש ָֽמ ָּע ַלי וַ יצ ֵ֥או ָּכל־איש מ ָּע ָּ ָֽליו׃
11וַ יא ֶמר ַאמנון ֶאל־ ָּת ָּמר ָּהביאי ַהבריָּ ה ַה ֶח ֶדר ו ֶאב ֶרה מיָּ ִ֑דְך וַ ת ַ ָ֣קח
יה ֶה ָּ ָֽחד ָּרה׃
שר ָּע ָּׂש ָּתה וַ ָּתבא ל ַאמנֵ֥ ון ָּאח ָּ
ת־הלבבות א ֶ ָ֣
ָּת ָּמר ֶא ַ
חותי׃
אמר ָּלּה בואי שכ ֵ֥בי עמי א ָֽ
11וַ ַת ֵ֥גש א ָּליו ֶ ָֽל ֱא ִ֑כל וַ ַ ָֽיחזֶ ק־ ָּבּה וַ ָ֣י ֶ
12וַ ָ֣תא ֶמר לו ַאל־ ָּאחי ַאל־ת ַענני כי לא־ ָֽי ָּע ֶ ֵׂ֥שה כן ביׂש ָּר ִ֑אל ַ ָֽאל־ ַתעׂשה
־הנ ָּב ָּ ֵ֥לה ַה ָֽזאת׃
ֶאת ַ
13וַ אני ָּאנָּ ה אוליְך ֶאת־ ֶחר ָּפתי ו ַא ָּתה תה ֶיה כ ַא ַ ֵ֥חד ַהנ ָּבלים ביׂש ָּר ִ֑אל
ל־ה ֶמ ֶלְך כי ֵ֥לא ימנָּ עני מ ֶ ָֽמךָּ ׃
ר־נָ֣א ֶא ַ
ו ַע ָּתה ַד ֶב ָּ
14ו ֵ֥לא ָּא ָּבה לש ָ֣מ ַע בקו ָּ ִ֑לּה וַ יֶ ֱח ַזק מ ֶמנָּ ה וַ י ַענֶ ָּה וַ יש ַכב א ָּ ָֽתּה׃
שר ׂשנ ָּאּה
15וַ יׂשנָּ ֶ ָ֣א ָּה ַאמנון ׂשנ ָּאה גדו ָּ ָ֣לה מאד ָ֣כי גדו ָּלה ַהשנ ָּאה א ֶ ָ֣
אמר־ ָּ ֵ֥לּה ַאמנון ֵ֥קומי ָֽלכי׃
שר אה ָּ ִ֑בּה ַ ָֽוי ֶ
מ ַאה ָּבה א ֶ ָ֣
ית
ר־ע ֵׂ֥ש ָּ
דולה ַהזאת מ ַא ֶח ֶרת א ֶש ָּ
־אודת ָּה ָּר ָּעה ַהג ָּ
16וַ ָ֣תא ֶמר לו ַאל ִ֞
עמי ל ַשל ִ֑חני ו ֵ֥לא ָּא ָּבה לש ֵ֥מ ַ ָֽע ָּ ָֽלּה׃
17וַ יק ָּרא ֶ ָֽאת־נַ ערו מ ָּ ָ֣שרתו וַ יא ֶמר שלחו־ ָּ ֵ֥נא ֶאת־זאת מ ָּע ַלי ַה ִ֑חו ָּצה
יה׃
ונ ֵ֥על ַה ֶד ֶלת ַאח ֶ ָֽר ָּ
18ו ָּע ֶלי ָּה כ ָ֣תנֶ ת ַפסים כי כן תל ַבשן ָּ בנות־ ַה ֶמ ֶלְך ַהבתוֹלת מעי ִ֑לים
יה׃
אותּה מ ָּ ָֽשרתו ַהחוץ ונָּ ַ ֵ֥על ַה ֶד ֶלת ַאח ֶ ָֽר ָּ
וַ יצא ָּ
19וַ ת ַקח ָּת ָּ ֵ֥מר א ֶפר ַעל־רא ָּשּה וכתנֶ ת ַה ַפסים א ֶ ֵ֥שר ָּע ֶלי ָּה ָּק ָּ ִ֑ר ָּעה
אשּה וַ ֵ֥ת ֶלְך ָּהלוְך וזָּ ָּ ָֽע ָּקה׃
וַ ָּת ֶׂשם יָּ ָּדּה ַעל־ר ָּ
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21וַ יא ֶמר א ֶלי ָּה ַאב ָּשלָ֣ ום ָּאחי ָּה ַהאמינָ֣ ון ָּאחיְך ָּה ָּיָ֣ה ע ָּמְך ו ַע ִָּ֞תה
ל־ת ֵ֥שיתי ֶאת־לבְך ַל ָּד ָּ ָ֣בר ַה ֶזִ֑ה וַ ת ֶשב
אחותי ַהחרישי ָּא ָ֣חיְך הוא ַא ָּ
יה׃
ָּת ָּמר ו ָ֣שמ ָּמה בית ַאב ָּשלֵ֥ ום ָּא ָֽח ָּ
21ו ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּדוד ָּש ַמע ֵ֥את ָּכל־ ַהד ָּברים ָּה ִ֑א ֶלה וַ ֵ֥י ַחר לו מ ָֽאד׃
22ו ָֽלא־ד ֶבר ַאב ָּשלום עם־ ַאמנון למ ָּ ָ֣רע ו ַעד־ ִ֑טוב ָֽכי־ ָּׂשנא ַאב ָּשלום
שר ענָּ ה את ָּת ָּ ֵ֥מר אח ָֽתו׃
־אמנון ַעל־ד ַבר א ֶ ָ֣
ֶאת ַ

פ

שר
ַ23וַָֽֽיהי לשנָּ ַ ָ֣תים יָּמים וַ יהיו ָֽגזזים ל ַאב ָּשלום ב ַ ֵ֥ב ַעל ָּחצור א ֶ ָ֣
ם־אפ ָּ ִ֑רים וַ יק ָּ ֵ֥רא ַאב ָּשלום ל ָּכל־בנֵ֥י ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
ע ֶ
24וַ יָּ בא ַאב ָּשלום ֶאל־ ַה ֶמ ֶלְך וַ יא ֶמר הנה־ ָּ ֵ֥נא גזזים ל ַעב ֶ ִ֑דך ָֽי ֶלְך־ ָּ ֵ֥נא
־עב ֶ ָֽדך׃
ַה ֶמ ֶלְך וַ ע ָּב ָּדיו עם ַ
25וַ יא ֶמר ַה ֶמ ֶלְך ֶאל־ ַאב ָּשלום ַאל־בני ַאל־ ָּנא נלְך כ ָּלנו ו ֵ֥לא נכ ַבד
א־א ָּ ֵ֥בה ָּל ֶל ֶכת ַוַָֽֽי ָּבר ָֽכהו׃
ָּע ֶ ִ֑ליך וַ יפ ָּרץ־בו ו ָֽל ָּ
אמר לו ַה ֶמ ֶלְך
ְך־נֵ֥א א ָּתנו ַאמנָ֣ ון ָּא ִ֑חי וַ י ֶ
26וַ יא ֶמר ַאב ָּשלום וָּ לא י ֶָֽל ָּ
ָּל ֵָּ֥מה ילְך ע ָּ ָֽמְך׃
ת־אמנון ואת ָּכל־בנֵ֥י ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
27וַ יפ ָּרץ ־בו ַאב ָּשלִ֑ ום וַ יש ַלח אתו ֶא ַ

ס

28וַ י ַצו ַאב ָּשלום ֶאת־נ ָּע ָּריו לאמר ר ָ֣או נָּ א כטוב לב־ ַאמנון ַביַ ין
יראו הלוא כי
ו ָּא ַמר ָ֣תי אלי ֶכם ַהכו ֶאת־ ַאמנון וַ המ ֶ ֵ֥תם אתו ַאל־ת ָּ ִ֑
י־חיל׃
ָּ ָֽאנכי צוָ֣יתי ֶאת ֶכם חזקו והיֵ֥ ו לבנ ָּ ָֽ
ַ29וַָֽֽיַ ע ִׂ֞שו נַ ערי ַאב ָּשלום ל ַאמנון ַכא ֶ ֵ֥שר צָּוה ַאב ָּשלִ֑ ום וַ יָּ ָָ֣קמו׀ ָּכל־בנָ֣י
ַה ֶמ ֶלְך ַוַָֽֽירכבו ֵ֥איש ַעל־פרדו וַ יָּ נָֽסו׃
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ַ31וַָֽֽיהי ָ֣ה ָּמה ַב ֶד ֶרְך ו ַהשמ ָּ ָ֣עה ָּב ָּאה ֶאל־ ָּדוד לא ִ֑מר ה ָּכה ַאב ָּשלום
א־נותר מ ֶהם ֶא ָּ ָֽחד׃
ַ ֵ֥
ֶאת־ ָּכל־בנָ֣י ַה ֶמ ֶלְך ו ָֽל

ס

31וַ ָּיַֽ ָּקם ַה ֶמ ֶלְך וַ יק ַ ֵ֥רע ֶאת־בגָּ ָּדיו וַ יש ַ ָ֣כב ָּ ִ֑אר ָּצה ו ָּכל־ע ָּב ָּ ֵ֥דיו נ ָּצבים קר ֵ֥עי
בגָּ ָֽדים׃

ס

אמר אדני ָ֣את
אמר ַאל־י ַ
י־דוד וַ י ֶ
32וַ יַ ַען יונָּ ָּ ָ֣דב׀ ֶבן־שמ ָּעה א ָֽח ָּ
י־על־פי
־אמנֵ֥ ון ל ַבדו ִ֑מת ָֽכ ַ
ָֽי־ה ֶמ ֶלְך המיתו ָֽכי ַ
ל־הנ ָּערים בנ ַ
ָּכ ַ
ׂשומה מיום ַענתו את ָּת ָּ ֵ֥מר אח ָֽתו׃
ַאב ָּשלום ָּהי ָּ ָ֣תה ָּ
33ו ַע ָּתה ַאל־יָּ ׂשם אדני ַה ֶמ ֶלְך ֶאל־לבו ָּד ָּ ָ֣בר לאמר ָּכל־ב ֵ֥ני ַה ֶמ ֶלְך ִ֑מתו
־אמנֵ֥ ון ל ַבדו ָֽמת׃
ָֽכי־אם ַ

פ

ם־רב
34וַ יב ַרח ַאב ָּשלִ֑ ום וַ י ִָּ֞שא ַה ַנ ַער ַהצ ֶפה ֶאת־עינָּ ו וַ יַ רא והנה ַע ַ
הל ֵ֥כים מ ֶד ֶרְך ַאח ָּריו מ ַ ֵ֥צד ָּה ָּ ָֽהר׃
35וַ יא ֶמר יָֽ ונָּ ָּדב ֶאל־ ַה ֶמ ֶלְך ה ֵ֥נה ב ָֽני־ ַה ֶמ ֶלְך ָּ ִ֑באו כד ַ ֵ֥בר ַעבדך ֵ֥כן ָּה ָּ ָֽיה׃
36וַ י ָ֣הי׀ כ ַכל ָ֣תו ל ַדבר והנה ב ָֽני־ ַה ֶמ ֶלְך ָּבאו וַ יׂש ֵ֥או קו ָּלם וַ יב ִ֑כו
ם־ה ֶמ ֶלְך ו ָּכל־ע ָּב ָּדיו ָּבכו בכי גָּ ֵ֥דול מ ָֽאד׃
וגַ ַ
37ו ַאב ָּשלָ֣ ום ָּב ַרח וַ י ֶלְך ֶאל־ ַתל ַ ֵ֥מי ֶבן־ ַעמיחור ֶ ָ֣מ ֶלְך ג ִ֑שור וַ ית ַא ֵ֥בל
ל־היָּ ָֽמים׃
ַעל־בנו ָּכ ַ
י־שם ָּשֹלֵ֥ ש ָּשנָֽים׃
38ו ַאב ָּשלֵ֥ ום ָּב ַרח וַ י ָ֣ ֶלְך ג ִ֑שור וַ יה ָּ
י־מת׃
ל־אמנון ָֽכ ָֽ
־אב ָּשלִ֑ ום ָֽכי־נ ַ ֵ֥חם ַע ַ
39וַ ת ַכל ָּדוָ֣ד ַה ֶמ ֶלְך ָּלצאת ֶאל ַ

ס

ל־אב ָּש ָֽלום׃
1 14וַ יַֽ ַדע יו ָּ ָ֣אב ֶבן־צר ָּ ִ֑יה ָֽכי־ ֵ֥לב ַה ֶמ ֶלְך ַע ַ

766

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

2וַ יש ַלח יו ָּאב תקו ָּעה וַ י ַ ֵ֥קח מ ָּשם א ָּ ָ֣שה ח ָּכ ָּ ִ֑מה וַ ָ֣יא ֶמר א ֶלי ָּה
ל־תסוכי ֶש ֶמן ו ָּהיית כא ָּשה ֶ ֵ֚זה
י־נָ֣א בגדי־א ֶבל ו ַא ָּ
י־נא ולבש ָּ
ָֽהת ַאבל ִ֞ ָּ
ל־מת׃
יָּ ָ֣מים ַרבים מת ַא ֶב ֶלת ַע ָֽ
3ו ָּבאת ֶאל־ ַה ֶמ ֶלְך וד ַ ֵ֥ברת א ָּליו ַכ ָּד ָּ ָ֣בר ַה ֶ ִ֑זה וַ ָּי ֶׂשם יו ָּאב ֶאת־ ַהד ָּברים
יה׃
ב ָֽפ ָּ
יה ַאר ָּצה וַ תש ָּ ִ֑תחו
ל־א ֶפ ָּ
ל־ה ֶמ ֶלְך וַ תפל ַע ַ
4וַ תא ֶמר ָּהא ָּשה ַהתקעית ֶא ַ
הוש ָּעה ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
אמר ֵ֥
וַ ת ֶ

ס

5וַ ָֽיא ֶמר־ ָּ ֵ֥לּה ַה ֶמ ֶלְך ַמה־ ָּ ִ֑לְך וַ תא ֶמר א ָּבל א ָּ ָֽשה־ ַאל ָּמ ָּ ֵ֥נה ָּאני וַ ָּ ֵ֥י ָּמת
אי ָֽשי׃
6ולשפ ָּ ָֽחתך ש ָ֣ני ָּבנים וַ ינָּ צו שני ֶהם ַב ָּש ֶדה ו ֵ֥אין ַמציל ָֽביני ֶ ִ֑הם וַ יַ כו
־ה ֶא ָּחד וַ ָּ ֵ֥י ֶמת א ָֽתו׃
ָּה ֶא ָּחד ֶאת ָּ
ת־מכָ֣ה ָּאחיו
7והנה ָּק ָּמה ָּ ָֽכל־ ַהמש ָּפ ָּחה ַעל־שפ ָּח ֶתך וַ ָֽיאמרו תנָ֣י׀ ֶא ַ
יורש וכבו
ת־ה ִ֑
שר ָּה ָּרג ונַ שמ ָּידה ַגָ֣ם ֶא ַ
ונמתהו ב ֶנ ֶפש ָּאחיו א ֶ ָ֣
שר נש ָּא ָּרה לבלתי ׂשום־ לאישי ֵ֥שם ושארית ַעל־פנֵ֥י
ת־ג ַָֽחלתי א ֶ ָ֣
ֶא ַ
ָּהא ָּד ָּ ָֽמה׃

פ

8וַ יא ֶמר ַה ֶמ ֶלְך ֶאל־ ָּהא ָּשה ל ָ֣כי לבי ִ֑תְך וַ אני א ַצֶ ֵ֥וה ָּע ָּ ָֽליְך׃
9וַ תא ֶמר ָּהא ָּשה ַהתקועית ֶאל־ ַה ֶמ ֶלְך ָּע ִ֞ ַלי אד ֵ֥ני ַה ֶמ ֶלְך ֶה ָּעון ו ַעל־ ָ֣בית
ָּא ִ֑בי ו ַה ֶ ֵ֥מ ֶלְך וכסאו נָּ ָָֽקי׃

ס

11וַ יא ֶמר ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך ַ ָֽהמ ַדבר א ַליְך ַ ָֽוהבא ָ֣תו א ַלי ו ָֽלא־י ֵ֥סיף עוד ָּל ַ ֵ֥ג ַעת ָּ ָֽבְך׃
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ֹלהיך מ ַהר ִַ֞בית גאל ַה ָּדם ל ַשחת
הוָ֣ה ֱא ֶ
11וַ תא ֶמר יז ָּכר־נָּ א ַה ֶמ ֶלְך ֶאת־י ָּ
אמר ַחי־יהוָּ ה אם־יפל מ ַשע ַ ֵ֥רת בנְַֽך ָּ ָֽאר ָּצה׃
ו ֵ֥לא יַ שמידו ֶאת־בנִ֑י וַ י ֶ
12וַ תא ֶמר ָּ ָֽהא ָּשה ת ַד ֶבר־ ָּנא שפ ָּחתך ֶאל־אד ֵ֥ני ַה ֶמ ֶלְך ָּד ָּ ִ֑בר וַ יא ֶמר
ַד ָֽברי׃

ס

13וַ תא ֶמר ָּ ָֽהא ָּשה ו ָּל ָּמה ָּח ַשב ָּתה ָּכזאת ַעל־ ַ ָ֣עם ֱאֹל ִ֑הים ומ ַדבר ַה ֶמ ֶלְך
ַה ָּד ָּבר ַהזֶ ה כ ָּאשם לבלתי ָּה ֵ֥שיב ַה ֶמ ֶלְך ֶ ָֽאת־נד ָֽחו׃
14כי־ ָ֣מות נָּ מות ו ַכ ַמים ַהנגָּ ָ֣רים ַאר ָּצה א ֶשר ָ֣לא י ָּא ִ֑ספו ו ָֽלא־י ָּשא
ֱאֹלהים נֶ ֶפש ו ָּח ַשב ַ ָֽמח ָּשבות לבלתי י ַ ֵ֥דח מ ֶמנו נ ָּ ָֽדח׃
ת־ה ָּד ָּבָ֣ר ַהזֶ ה ֵ֥כי ָֽיַֽראני
ל־ה ֶמ ֶלְך אדני ֶא ַ
־באתי ל ַדבר ֶא ַ
15ו ַע ָּתה א ֶשר ָּ
אולי יַ ע ֶ ֵׂ֥שה ַה ֶמ ֶלְך
ל־ה ֶמ ֶלְך ַ
ה־נָ֣א ֶא ַ
אמר שפ ָּ ָֽחתך א ַדב ָּר ָּ
ָּה ָּ ִ֑עם וַ ת ֶ
ֶאת־ד ַ ֵ֥בר א ָּמ ָֽתו׃
ֵ֚ 16כי יש ַ ָ֣מע ַה ֶמ ֶלְך ל ַה ֵ֥ציל ֶאת־א ָּמתו מ ַ ָ֣כף ָּה ִ֑איש ל ַהשמיד אתי
ֹלהים׃
ו ֶאת־בני יַ ַחד ָֽמנַ ח ַלת ֱא ָֽ
נוחה ָ֣כי׀ כ ַמל ַ ָ֣אְך
17וַ תא ֶמר שפ ָּ ָ֣חתך ָֽיהיֶ ה ָּ־נא ד ַבר־אדנֵ֥י ַה ֶמ ֶלְך למ ָּ ִ֑
ֹלהיך י ֵ֥הי ע ָּ ָֽמְך׃
ָֽיהוֵ֥ה ֱא ֶ
ָּה ֱאֹלהים כָ֣ן אדני ַה ֶמ ֶלְך לשמ ַע ַה ָ֣טוב ו ָּה ָּרע ַו ָּ
פ

18וַ ַיָ֣ ַען ַה ֶמ ֶלְך וַ יא ֶמר ֶאל־ ָּ ָ֣הא ָּשה ַאל־נָּ א ת ַכחדי מ ֶמני ָּד ָּבר א ֶ ֵ֥שר ָּאנכי
ר־נא אד ֵ֥ני ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
אמר ָּ ָֽהא ָּשה י ַד ֶב ָּ
ש ָ֣אל א ָּ ִ֑תְך וַ ת ֶ
שה וַ תא ֶמר
19וַ ָ֣יא ֶמר ַה ֶמ ֶלְך היַ ֵ֥ד יו ָּאב א ָּתְך ב ָּכל־ ִ֑זאת וַ ַ ָ֣ת ַען ָּהא ָּ ָ֣
ָֽחי־נַ פשך אדני ַה ֶמ ֶלְך אם־ ָ֣אש׀ לה ָ֣מין ול ַהׂשמיל מכל א ֶשר־ד ֶבר
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יואב ָ֣הוא צוָּ ני והוא ָּ ֵׂ֚שם ב ָ֣פי שפ ָּ ָֽחתך ֵ֥את
י־עבדך ָּ
אדנָ֣י ַה ֶמ ֶלְך ָֽכ ַ
ל־הד ָּברים ָּה ָֽא ֶלה׃
ָּכ ַ
21ל ַבעבור ַסבב ֶאת־פ ָ֣ני ַה ָּד ָּבר ָּע ָּׂשה ַעבדךֵ֥ יו ָּאב ֶאת־ ַה ָּד ָּ ָ֣בר ַה ֶ ִ֑זה
־כל־א ֶ ֵ֥שר ָּב ָּ ָֽא ֶרץ׃
וַ אד ָ֣ני ָּח ָּכם כ ָּחכ ַמת ַמל ַ ָ֣אְך ָּה ֱאֹלהים ָּל ַד ַעת ֶ ָֽאת ָּ

ס

ת־ה ָּד ָּ ָ֣בר ַה ֶזִ֑ה ולְך ָּה ֵ֥שב
21וַ יא ֶמר ַה ֶמ ֶלְך ֶאל־יו ָּאב הנה־ ָּ ֵ֥נא ָּעׂשיתי ֶא ַ
ת־אב ָּש ָֽלום׃
ת־ה ַנ ַער ֶא ַ
ֶא ַ
יואב
אמר ָּ
ת־ה ֶ ִ֑מ ֶלְך וַ ָ֣י ֶ
־פ ָּנֵ֥יו ַאר ָּצה וַ יש ַתחו וַ י ָּ ָ֣ב ֶרְך ֶא ַ
22וַ יפל יו ָּאב ֶאל ָּ
־ע ָּ ֵׂ֥שה ַה ֶמ ֶלְך
י־מ ָּצאתי חן בעינֶ יך אדנָ֣י ַה ֶמ ֶלְך א ֶשר ָּ
ַהיום יָּ ַדע ַעבדך כ ָּ
ֶאת־ד ַ ֵ֥בר ַעב ֶ ָֽדוָּ ׃
23וַ ָּ ֵ֥יַֽ ָּקם יו ָּאב וַ י ָ֣ ֶלְך ג ִ֑שו ָּרה וַ יָּ ֵ֥בא ֶאת־ ַאב ָּשלום ירו ָּש ָּ ָֽלם׃

פ

24וַ יא ֶמר ַה ֶמ ֶלְך י ָ֣סב ֶאל־ביתו ו ָּפ ַני ָ֣לא יר ֶ ִ֑אה וַ יסב ַאב ָּשלום ֶאל־ביתו
ופ ֵ֥ני ַה ֶמ ֶלְך ֵ֥לא ָּר ָּ ָֽאה׃

ס

25וכ ַאב ָּשלום לא־ ָּה ָּיה איש־יָּ ֶפה ב ָּכל־יׂש ָּראל ל ַה ָ֣לל מ ִ֑אד מ ַכף ַרגלו
־היָּ ה בו ָֽמום׃
ו ַ ָ֣עד ָּקד ֳקדו לא ָּ ֵ֥
שר יגַ ל ַח ָֽכי־ ָּכ ֵ֥בד ָּע ָּליו
26וָֽ בגַ לחו ֶאת־ראשו ָֽו ָּהיָּ ה מקץ יָּ מים׀ ַליָּ מים א ֶ ָ֣
וגל ִ֑חו ו ָּש ַקל ֶאת־ׂש ַ ָ֣ער ראשו ָּמא ַ ֵ֥תים ש ָּקלים ב ֶ ֵ֥א ֶבן ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
27וַ יַָֽֽוָּ לדו ל ַאב ָּשלום שלו ָּ ָ֣שה ָּבנים ו ַ ֵ֥בת ַא ַחת וש ָּ ָ֣מּה ָּת ָּ ִ֑מר ָ֣היא ָּהי ָּתה
א ָּשה י ַ ֵ֥פת ַמר ֶ ָֽאה׃

פ

28וַ י ֶשב ַאב ָּשלום בירו ָּש ַלם שנָּ ַ ָ֣תים יָּ ִ֑מים ופ ֵ֥ני ַה ֶמ ֶלְך ֵ֥לא ָּר ָּ ָֽאה׃
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29וַ יש ַלח ַאב ָּשלום ֶאל־יו ָּאב לשֹל ַח אתו ֶאל־ ַה ֶמ ֶלְך ו ֵ֥לא ָּא ָּבה ָּל ָ֣בוא
א ָּ ִ֑ליו וַ יש ַ ֵ֥לח עוד שנית ו ֵ֥לא ָּא ָּבה ָּל ָֽבוא׃
־שם ׂשערים לכו
31וַ יא ֶמר ֶאל־ע ָּב ָּדיו ראו ֶחל ַקת יו ָּאב ֶאל־יָּ די ולו ָּ ָ֣
ת־ה ֶחל ָָּקה ָּב ָֽאש׃
יה ָּב ִ֑אש וַ יַ צתו ַעבדי ַאב ָּשלום ֶא ַ
ו ַהוצ ָ֣ת ָּ

פ

31וַ ָּיַָֽ֣ ָּקם יו ָּאב וַ יָּ ֵ֥בא ֶאל־ ַאב ָּשלום ַה ָּ ִ֑בי ָּתה וַ ָ֣יא ֶמר א ָּליו ָּ ָ֣ל ָּמה הציתו
ת־ה ֶחל ָּ ֵָ֥קה א ֶשר־לי ָּב ָֽאש׃
ע ָּב ֶדך ֶא ַ
32וַ ָ֣יא ֶמר ַאב ָּשלָ֣ ום ֶאל־יו ָּאב ה ָ֣נה ָּש ַ ָ֣לחתי א ֶ ָ֣ליך׀ לאמר ָ֣בא הנָּ ה
ל־ה ֶמ ֶלְך לאמר ָּל ָּמה ָּבאתי מגשור ֵ֥טוב לי ָ֣עד
ו ֶאשל ָּחה אתך ֶא ַ
ש־בי ָּעון וֶ ֱהמ ָּ ָֽתני׃
אני־ ָּ ִ֑שם ו ַע ָּתה ֶאר ֶאה פנָ֣י ַה ֶמ ֶלְך ואם־יֶ ֵ֥
33וַ יָּ בא יו ָּ ָ֣אב ֶאל־ ַה ֶמ ֶלְך וַ יַ גֶ ד־לו וַ יק ָּרא ֶאל־ ַאב ָּשלום וַ יָּ ָ֣בא ֶאל־ ַה ֶמ ֶלְך
ל־א ָּפיו ַאר ָּצה לפנָ֣י ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך וַ י ַ ֵ֥שק ַה ֶמ ֶלְך ל ַאב ָּש ָֽלום׃
וַ יש ַתחו לו ַע ַ

פ

ַ1 15וַָֽֽיהי מ ַ ָ֣אחרי כן וַ יַ ַעׂש לו ַאב ָּשלום ֶמר ָּכ ָּבה וס ִ֑סים וַ חמ ֵ֥שים איש
ָּר ֵ֥צים ל ָּפ ָּ ָֽניו׃
ל־ה ָ֣איש
2והשכים ַאב ָּשלום ו ָּע ַמד ַעל־ ַיד ֶ ָ֣ד ֶרְך ַה ָּ ִ֑ש ַער וַ יהי ָּכ ָּ
ל־ה ֶמ ֶלְך ַלמש ָּפט וַ יק ָּרא ַאב ָּשלום א ָּליו
א ֶ ָֽשר־יהיֶ ה־לו־ריב ָּלבוא ֶא ַ
אמר מ ַא ַ ֵ֥חד שב ָֽטי־יׂש ָּראל ַעב ֶ ָֽדך׃
אמר ָֽאי־מ ֶזֵ֥ה עיר ַא ָּתה וַ י ֶ
וַ י ֶ
טובים ונכ ִ֑חים וש ֵ֥מ ַע אין־לך
3וַ יא ֶמר א ָּליו ַאב ָּשלום ר ֵ֥אה ד ָּב ֶרך ָ֣
מ ֵ֥את ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
4וַ יא ֶמר ַאב ָּשלום מי־יׂש ֵ֥מני שפט ָּב ָּ ִ֑א ֶרץ ו ָּע ַלי יָּ ֵ֥בוא ָּכל־איש
א ֶ ָֽשר־יהיֶ ה־לו־ ֵ֥ריב ומש ָּפט והצ ַדק ָֽתיו׃
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5ו ָּהיָּ ה בק ָּרב־איש להש ַתחות לִ֑ ו ו ָּש ַלח ֶאת־יָּ דו ו ֶה ֱח ֵ֥זיק לו ו ָּנ ֵַ֥שק ָֽלו׃
6וַ יַ ַעׂש ַאב ָּשלום ַכ ָּד ָּבר ַהזֶ ה ל ָּכל־יׂש ָּראל א ֶשר־יָּ ֵ֥באו ַלמש ָּפט
ֶאל־ ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך וַ יגַ נב ַאב ָּשלום ֶאת־לב ַאנ ֵ֥שי יׂש ָּר ָֽאל׃

פ

ל־ה ֶמ ֶלְך ָ֣אל ָּכה נָּ א
אמר ַאב ָּשלום ֶא ַ
7וַ יהי מקץ ַאר ָּב ָ֣עים ָּש ָּנִ֑ה וַ י ֶ
יהוה ב ֶחב ָֽרון׃
וַ א ַשלם ֶאת־נדרי א ֶשר־נָּ ַ ֵ֥דרתי ַ ָֽל ָּ
8כי־נ ֶדר נָּ ַ ָ֣דר ַעבדך בשב ֵ֥תי בגשור ַבא ָּרם לא ִ֑מר אם־יָּ שיב ישיבני
הוָֽה׃
וש ַלם ו ָּע ַבדתי ֶאת־י ָּ
יהוָּ ה י ָ֣ר ָּ
9וַ ָֽיא ֶמר־לֵ֥ ו ַה ֶמ ֶלְך ָ֣לְך ב ָּשלִ֑ ום וַ ָּיַֽ ָּקם וַ ֵ֥י ֶלְך ֶחב ָֽרונָּ ה׃

פ

11וַ יש ַלח ַאב ָּשלום מ ַרגלים ב ָּכל־שב ֵ֥טי יׂש ָּראל לא ִ֑מר כ ָּשמע ֶכם
ת־קול ַהש ָּפר וַ א ַמר ֶתם ָּמ ַ ֵ֥לְך ַאב ָּשלום ב ֶחב ָֽרון׃
ֶא ָ֣
11ו ֶאת־ ַאב ָּשלום ָּהל ִ֞כו ָּמא ַתים איש מי ָ֣רו ָּש ַלם קראים והל ָ֣כים לת ָּ ִ֑מם
ל־ד ָּ ָֽבר׃
ו ֵ֥לא יָּ דעו ָּכ ָּ
12וַ יש ַ ָ֣לח ַאב ָּשלום ֶאת־אחית ֶפל ַהגָֽיֹלני יועָ֣ץ ָּדוד ָֽמעירו מגֹלה בזָּ בחו
ת־אב ָּש ָֽלום׃
הולְך וָּ ָּרב ֶא ַ
ת־הז ָּב ִ֑חים וַ יהי ַה ֶק ֶשר ַאמץ ו ָּה ָּעם ֵ֥
ֶא ַ
־איש יׂש ָּראל ַאח ֵ֥רי ַאב ָּש ָֽלום׃
13וַ יָּ בא ַה ַמגיד ֶאל־ ָּדוד לא ִ֑מר ָּה ָּיה ֶלב ֵ֥
14וַ ָ֣יא ֶמר ָּדוד ל ָּכל־ע ָּב ָּדיו א ֶשר־אתו בירו ָּש ַלם ָ֣קומו ונב ָּר ָּחה כי
־תהיֶ ה־ ָּ ֵ֥לנו פל ָּיטה מפ ָ֣ני ַאב ָּשלִ֑ ום ַמה ָ֣רו ָּל ֶל ֶכת ֶפן־י ַמהר והשגָּ נו
לא ָֽ
י־ח ֶרב׃
־ה ָּר ָּעה וה ָּ ֵ֥כה ָּהעיר לפ ָּ ָֽ
והד ַיח ָּעלינו ֶאת ָּ ָ֣
15וַ יאמ ֵ֥רו ַעב ָֽדי־ ַה ֶמ ֶלְך ֶאל־ ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך ככל א ֶשר־יב ַחר אדנֵ֥י ַה ֶמ ֶלְך הנֵ֥ה
ע ָּב ֶ ָֽדיך׃
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16וַ י ֵ֥צא ַה ֶמ ֶלְך ו ָּכל־ביתו ב ַרג ָּ ִ֑ליו וַ יַ ע ָ֣זב ַה ֶמ ֶלְך ָ֣את ֶע ֶׂשר נָּ שים ָֽפ ַלגשים
לש ֵ֥מר ַה ָּ ָֽבית׃
17וַ י ֵ֥צא ַה ֶמ ֶלְך ו ָּכל־ ָּה ָּעם ב ַרג ָּלִ֑יו וַ יַ ַעמדו ֵ֥בית ַה ֶמר ָּ ָֽחק׃
ל־הג ִ֞תים
ל־הפל ִ֑תי ו ָּ ָֽכ ַ
ל־הכרתי ו ָּכ ַ
18ו ָּכל־ע ָּב ָּדיו עב ָ֣רים ַעל־יָּ דו ו ָּכ ַ
ר־באו ב ַרגלו מגַ ת עברים ַעל־פנֵ֥י ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
שש־מ ָ֣אות איש א ֶש ָּ
19וַ יא ֶמר ַה ֶמ ֶלְך ֶאל־א ַ ָ֣תי ַהגתי ָּל ָּמה תלְך גַ ם־ ַא ָּתה א ָּ ִ֑תנו ָ֣שוב ושב
קומך׃
ם־ה ֶמ ֶלְך ָֽכי־נָּ כ ָ֣רי ַא ָּתה וגַ ם־ג ֶלֵ֥ה ַא ָּתה למ ֶ ָֽ
ע ַ
בואך ו ַהיִ֞ ום א ָֽנועך ע ָּמנו ָּל ֶל ֶכת וַ אנָ֣י הולְך ַ ֵ֥על א ֶשר־אני
21ת ָ֣מול׀ ֶ
ת־א ֶחיך ע ָּמְך ֶ ֵ֥ח ֶסד וֶ ֱא ֶ ָֽמת׃
הולְִ֑ך ָ֣שוב ו ָּהשב ֶא ַ
21וַ ַי ַען א ַתי ֶאת־ ַה ֶמ ֶלְך וַ יא ַ ִ֑מר ַחי־יהוָּ ה וחי אד ָ֣ני ַה ֶמ ֶלְך כי אם־במ ִ֞קום
י־שם יה ֶיֵ֥ה
ה־שם׀ אדנָ֣י ַה ֶמ ֶלְך אם־ל ָּמוֶ ת אם־ל ַחיים כ ָּ
א ֶ ֵ֥שר יָֽהיֶ ָּ ָ֣
ַעב ֶ ָֽדך׃
22וַ יא ֶמר ָּדוד ֶאל־א ַתי לְָ֣ך וַ ע ִ֑בר ַוַָֽֽיַ ע ִ֞בר א ַתי ַהגתי ו ָּכל־אנָּ ָּשיו
ל־ה ַטף א ֶ ֵ֥שר א ָֽתו׃
ו ָּכ ַ
ל־ה ָּעם ָֽעב ִ֑רים ו ַה ֶמ ֶלְך עבר ב ַנ ַָ֣חל
23ו ָּכל־ ָּה ָּא ֶרץ בוכים ָ֣קול גָּ דול ו ָּכ ָּ
־המד ָּ ָֽבר׃
י־ד ֶרְך ֶאת ַ
ל־ה ָּעם עברים ַעל־פנ ֶ
קדרון ו ָּכ ָּ
24והנה גַ ם־ ָּצדוק ו ָּ ָֽכל־ ַהלו ָ֣ים אתו ָֽנׂשאים ֶאת־ארון ב ָ֣רית ָּה ֱאֹלהים
ל־ה ָּעם ַלע ֵ֥בור
ד־תם ָּכ ָּ
יָּתר ַע ֵ֥
וַ יַ צקו ֶאת־א ָ֣רון ָּה ֱאֹלהים וַ ַי ַעל ֶאב ָּ ִ֑
ן־ה ָֽעיר׃
מ ָּ
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25וַ יא ֶמר ַה ֶמ ֶלְך ל ָּצדוק ָּהשב ֶאת־א ֵ֥רון ָּה ֱאֹלהים ָּה ִ֑עיר אם־ ֶאמ ָּ ֵ֥צא חן
יני יהוָּ ה וֶ ֱהש ַבני והר ַ ֵ֥אני אתו ו ֶאת־נָּ ָֽוהו׃
בע ָ֣
26ואם ָ֣כה יא ַמר ֵ֥לא ָּח ַפצתי ָּ ִ֑בְך הנני ַ ָֽיע ֶׂשה־לי ַכא ֶ ֵ֥שר טוב בעי ָּ ָֽניו׃

ס

27וַ יא ֶמר ַה ֶמ ֶלְך ֶאל־ ָּצ ָ֣דוק ַהכהן הרו ֶ ָ֣אה ַא ָּתה ֵ֥ש ָּבה ָּהעיר ב ָּשלִ֑ ום
ן־אב ָּיָּתר שנֵ֥י בנ ֶיכם את ֶ ָֽכם׃
ימ ַעץ בנך ויהונָּ ָּתן ֶב ֶ
וַ אח ַ
28ראו ָּאנ ָ֣כי מת ַמהמ ַה ב ַ ָֽעברות ַהמד ָּ ִ֑בר ַעָ֣ד ֵ֥בוא ָּד ָּבר מע ָּמ ֶכם ל ַהגֵ֥יד
ָֽלי׃
29וַ יָּ ֶשב ָּצדוק ו ֶאביָּ ָּתר ֶאת־א ֵ֥רון ָּה ֱאֹלהים ירו ָּש ָּ ִ֑לם וַ ישבו ָּ ָֽשם׃
31ו ָּדוד ע ֶלה ב ַמעלה ַהזיתים ע ֶ ָ֣לה׀ ובו ֶכה ו ֵ֥ראש לו ָּחפוי והוא ה ָ֣לְך
וב ָֽכה׃
יָּ ִ֑חף ו ָּכל־ ָּה ָּ ָ֣עם א ֶשר־אתו ָּחפו ָ֣איש ראשו ו ָּעלֵ֥ ו ָּעֹלה ָּ
אמר ָּדוד
ם־אב ָּשלִ֑ ום וַ ָ֣י ֶ
ית ֶפל ַבקשרים ע ַ
31ו ָּדוד הגָ֣יד לאמר אח ֵ֥
הוָֽה׃
ל־נא ֶאת־ע ַ ֵ֥צת אחית ֶפל י ָּ
ַס ֶכ ָּ
32וַ יהי ָּדוד ָּ ָ֣בא ַעד־ ָּהראש א ֶ ָֽשר־יש ַתחֶ ֵ֥וה ָּשם לאֹל ִ֑הים והנה
חושי ָּה ַארכי ָּקר ַוע כ ָּתנתו וַ א ָּד ָּמה ַעל־רא ָֽשו׃
לק ָּראתו ַ ָ֣
33וַ ֵ֥יא ֶמר לו ָּד ִ֑וד ֵ֚אם ָּע ַ ָ֣בר ָּת אתי ו ָּה ֵ֥י ָּת ָּע ַלי ל ַמ ָּ ָֽשא׃
34ואם־ ָּה ָ֣עיר ָּתשוב ו ָּא ַמר ָּת ל ַאב ָּשלום ַעבדך אני ַה ֶמ ֶלְך ֶ ָֽאהיֶ ה ֶע ֶָ֣בד
ית ֶפל׃
ָּאביך ַוָֽאני מ ָּאז ו ַע ָּתה וַ אנָ֣י ַעב ֶ ִ֑דך וה ַפר ָּ ָ֣תה לי את ע ַ ֵ֥צת אח ָֽ
35וַ הלוא עמך ָּשם ָּצ ֵ֥דוק ו ֶאביָּ ָּתר ַהכה ִ֑נים ו ָּהיָּ ה ָּכל־ ַה ָּד ָּבר א ֶשר
תש ַמע מ ָ֣בית ַה ֶמ ֶלְך ַתגיד ל ָּצ ֵ֥דוק ול ֶאביָּ ָּתר ַהכה ָֽנים׃
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יָּתר
ימ ַעץ ל ָּצדוק ויהונָּ ָּתן ל ֶאב ָּ ִ֑
יהם אח ַ ָ֣
־שם ע ָּמם שנָ֣י בנ ֶ
36הנה ָּ
ל־ד ָּבר א ֶ ֵ֥שר תש ָּ ָֽמעו׃
וש ַלח ֶתם ביָּ ָּדם א ַלי ָּכ ָּ
37וַ יָּ ֵ֥בא חו ַשי ר ֶ ֵ֥עה ָּדוד ָּה ִ֑עיר ו ַאב ָּשֹלם יָּ בא ירו ָּש ָּ ָֽלם׃
אתו
1 16ו ָּדוד ָּע ַבר מ ַעט ָֽמ ָּהראש וה ֵ֥נה צי ָּבא ַ ֵ֥נ ַער מפי־ב ֶשת לק ָּר ִ֑
ומ ָּאה
אתים ֶל ֶחם ומ ָּאה צמוָקים ֵ֥
יהם ָּמ ַ
ו ֶצ ֶמד חמרים חבשים וַ על ֶ
ַקיץ ונ ֵֶ֥בל ָּ ָֽיַֽין׃
2וַ יא ֶמר ַה ֶמ ֶלְך ֶאל־צי ָּבא ָּמה־ ָ֣א ֶלה ָּ ִ֑לְך וַ ָ֣יא ֶמר צי ָּבא ַהחמורים
לבית־ ַה ֶמ ֶלְך לרכב ול ַה ֶל ֶחם ו ַה ַקיץ ֶל ֱא ָ֣כול ַהנ ָּערים ו ַהיַ ין לש ֵ֥תות
ַהיָּ עף ַבמד ָּ ָֽבר׃
שב
3וַ ָ֣יא ֶמר ַה ֶמ ֶלְך ו ַאיה ֶבן־אד ֶ ִ֑ניך וַ יא ֶמר צי ָּבא ֶאל־ ַה ֶמ ֶלְך הנה יו ָ֣
בירו ָּש ַלם ָ֣כי ָּא ַמר ַהיום יָּ שיבו לי ָ֣בית יׂש ָּראל את ַממל ֵ֥כות ָּא ָֽבי׃
אמר צ ָּיבא
שר למפי־ ִ֑ב ֶשת וַ י ֶ
4וַ יא ֶמר ַה ֶמ ֶלְך לצ ָּבא ה ָ֣נה לך כל א ֶ ָ֣
א־חן בע ֶיניך אדנֵ֥י ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
ָֽהש ַתחויתי ֶאמ ָּצ ֵ֥
5ו ָּבא ַה ֶ ֵ֥מ ֶלְך ָּדוד ַעד־ ַ ָֽבחו ִ֑רים וה ָ֣נה מ ָּשם איש יוצא ממש ַ ָ֣פ ַחת
בית־ ָּשאול ושמו שמ ָ֣עי ֶבן־ג ָּרא י ֵ֥צא יָּ צוא ומ ַק ָֽלל׃
6וַ י ַסקל ָּ ָֽבא ָּבנים ֶאת־ ָּדוד ו ֶאת־ ָּכל־ ַעבדי ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּד ִ֑וד ו ָּכל־ ָּה ָּעם
ל־הגברים מימינו ומשמא ָֽלו׃
ו ָּכ ַ
7ו ָֽכה־ ָּא ַ ֵ֥מר שמעי בָ ַ ָֽקללִ֑ ו ֵ֥צא צא ֵ֥איש ַה ָּדמים ו ֵ֥איש ַהבליָּ ָֽ ַעל׃
8השיב ָּע ֶליך יהוָּ ה ָ֣כל׀ ד ָ֣מי בית־ ָּשאול א ֶשר ָּמ ַלכ ָּת ַתח ָּתו וַ יתן יהוָּ ה
לוכה ב ַיד ַאב ָּשלָ֣ ום ב ֶ ִ֑נַֽך והנך ב ָּ ָ֣ר ָּע ֶתך כי ֵ֥איש ָּדמים ָּ ָֽא ָּתה׃
ת־המ ָּ
ֶא ַ
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9וַ יא ֶמר אבי ַשי ֶבן־צרויָּ ה ֶאל־ ַה ֶמ ֶלְך ָּ ָ֣ל ָּמה י ַק ִ֞לל ַה ֶכ ֶלב ַהמת ַהזֶ ה
ֶאת־אדני ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך ֶאעב ָּרה ָּ־נא ו ָּא ֵ֥ס ָּירה ֶאת־רא ָֽשו׃

ס

11וַ ָ֣יא ֶמר ַה ֶמ ֶלְך ַמה־ ֵ֥לי ו ָּל ֶכם ב ָ֣ני צר ָּ ִ֑יה ָ֣כי י ַקלל וכי יהוָּ ה ָּא ַמר לו ַקלָ֣ל
יתה ָֽכן׃
אמר ַמד ַוע ָּע ֵׂ֥ש ָּ
ומי י ַ
ת־דוד ָ֣
ֶא ָּ

ס

11וַ יא ֶמר ָּדוד ֶאל־אבי ַשי ו ֶאל־ ָּכל־ע ָּב ָּדיו ה ֵ֥נה בני א ֶשר־יָּ ָּ ֵ֥צא ממ ַעי
ן־הימיני ַהנחו לו ָֽו ַיקלל ֵ֥כי ָּ ָֽא ַמר־לו
מ ַב ָ֣קש ֶאת־נַ פ ִ֑שי ו ַאף ָֽכי־ ַע ָּתה ֶב ַ
הוה׃
י ָּ ָֽ
טובה ַ ֵ֥ת ַחת קל ָּלתו ַהיֵ֥ ום
הוֵ֥ה לי ָּ
12או ַלי יר ֶ ֵ֥אה יהָּוה בעו ִ֑ני והשיב י ָּ
ַה ֶזָֽה׃
13וַ י ֶלְך ָּדוד וַ אנָּ ָּשיו ַב ָּ ִ֑ד ֶרְך

ס

ושמעי הלְך בצ ַלע ָּה ָּהר לע ָּמתו ָּהלוְך

וַ י ַקלל וַ י ַסקל ָּ ָֽבא ָּבנים לע ָּמתו וע ַפר ֶב ָּע ָּ ָֽפר׃

פ

14וַ יָּ ֵ֥בא ַה ֶמ ֶלְך ו ָּכל־ ָּה ָּ ֵ֥עם א ֶשר־אתו עי ִ֑פים וַ ינָּ פש ָּ ָֽשם׃
15ו ַאב ָּשלום ו ָּכל־ ָּה ָּעם ָ֣איש יׂש ָּראל ָּבאו ירו ָּש ָּ ִ֑לם וַ אחית ֶפל א ָֽתו׃
16וַ יהי ַ ָֽכא ֶשר־ ִָּ֞בא חו ַשי ָּה ַארכי ר ֶ ֵ֥עה ָּדוד ֶאל־ ַאב ָּשלִ֑ ום וַ יא ֶמר חו ַשי
ֶאל־ ַאב ָּשֹלם י ֵ֥חי ַה ֶמ ֶלְך י ֵ֥חי ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
א־ה ַלכ ָּת
17וַ יא ֶמר ַאב ָּשלום ֶאל־חו ַשי ֶ ֵ֥זה ַחסדך ֶאת־ר ֶ ִ֑עך ָּ ֵ֥ל ָּמה ָֽל ָּ
ֶאת־ר ֶ ָֽעך׃
הוה ו ָּה ָּ ֵ֥עם ַה ֶזה
18וַ ָ֣יא ֶמר חו ַשי ֶאל־ ַאב ָּשֹלם לא כי א ֶשר ָּב ַחר י ָּ
ל־איש יׂש ָּר ִ֑אל ֵ֥לא ֶאה ֶיה וא ֵ֥תו א ָֽשב׃
ו ָּכ ָ֣
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19ו ַהשנית למי א ָ֣ני ֶ ָֽא ֱעבד הלוא לפנָ֣י בנִ֑ ו ַכא ֶשר ָּע ַבדתי לפנָ֣י ָּאביך כן
ֶאה ֶיֵ֥ה ל ָּפ ֶנָֽיך׃

פ

21וַ ֵ֥יא ֶמר ַאב ָּשלום ֶאל־אחי ִ֑ת ֶפל ָּה ֵ֥בו ָּל ֶכם ע ָּצה ַ ָֽמה־נַ ע ֶ ָֽׂשה׃
שי ָּאביך א ֶ ֵ֥שר הני ַח
21וַ יא ֶמר אחית ֶפל ֶאל־ ַאב ָּשֹלם ֵ֚בוא ֶאל־פ ַלג ָ֣
־אביך ו ָּ ָ֣חזקו ידי
לש ָ֣מור ַה ָּ ִ֑בית ו ָּש ַמע ָּכל־יׂש ָּראל ָֽכי־נב ַ ָ֣אש ָּת ֶאת ָּ
ָּכל־א ֶ ֵ֥שר א ָּ ָֽתְך׃
שי ָּאביו
22וַ יַ טו ל ַאב ָּשלום ָּהא ֶהל ַעל־ ַה ָּ ִ֑גג וַ יָּ בא ַאב ָּשלום ֶאל־ ָֽפ ַלג ָ֣
לעיני ָּכל־יׂש ָּר ָֽאל׃
23וַ ע ַ ָ֣צת אחית ֶפל א ֶשר יָּ ַעץ ַביָּ ָ֣מים ָּההם ַכא ֶ ֵ֥שר יש ַאל־ְְ בד ַ ָ֣בר
ֹלהים ֵ֚כן ָּכל־ע ַצָ֣ת אחית ֶפל גַ ם־ל ָּדוד ַגֵ֥ם ל ַאב ָּש ָֹֽלם׃
ָּה ֱא ִ֑

ס

ים־ע ָּ ֵׂ֥שר ֶא ֶלף איש
־אב ָּשֹלִ֑ ם ֶאבח ָּ ָ֣רה נָּ א שנ ָּ
1 17וַ ֵ֥יא ֶמר אחית ֶפל ֶאל ַ
י־דוד ַה ָּ ָֽלי ָּלה׃
ומה ו ֶארד ָּ ֵ֥פה ַאחר ָּ
ו ָּאק ָּ
2ו ָּא ָ֣בוא ָּע ָּליו והוא יָּ ג ַע ור ָ֣פה יָּ ַדים ו ַ ָֽהח ַרד ָ֣תי אתו ו ָּנס ָּכל־ ָּה ָּ ָ֣עם
־ה ֶמ ֶלְך ל ַב ָֽדו׃
א ֶשר־א ִ֑תו והכי ֵ֥תי ֶאת ַ
שר ַא ָּ ָ֣תה מ ַבקש
3ו ָּא ֵ֥שי ָּבה ָּכל־ ָּה ָּעם א ֶ ִ֑ליך כ ָ֣שוב ַהכל ָּהאיש א ֶ ָ֣
־ה ָּעם יה ֶיֵ֥ה ָּש ָֽלום׃
ָּכל ָּ
4וַ יי ַ ֵ֥שר ַה ָּד ָּבר בעי ָ֣ני ַאב ָּשֹלִ֑ ם ובעיני ָּכל־זקנֵ֥י יׂש ָּר ָֽאל׃

ס

חושי ָּה ַאר ִ֑כי ונשמ ָּ ֵ֥עה ַמה־בפיו
5וַ יא ֶמר ַאב ָּשלום ק ָּ ָ֣רא נָּ א ַגם ל ַ ָ֣
ם־הוא׃
גַ ָֽ
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6וַ יָּ ָ֣בא חו ַשי ֶאל־ ַאב ָּשלום וַ יא ֶמר ַאב ָּשלום א ָּליו לאמר ַכ ָּד ָּבר ַהזֶ ה
־אין ַא ָּ ֵ֥תה ַד ָֽבר׃
ד ֶבָ֣ר אחית ֶפל הנַ ע ֶׂשה ֶאת־ד ָּב ִ֑רו אם ַ

ס

7וַ ֵ֥יא ֶמר חו ַשי ֶאל־ ַאב ָּשלִ֑ ום ָֽלא־טו ָּבה ָּהע ָּצה א ֶשר־יָּ ַ ֵ֥עץ אחית ֶפל
ַב ַ ֵ֥פ ַעם ַה ָֽזאת׃
8וַ ָ֣יא ֶמר חו ַשי ַא ָּ ָ֣תה יָּ ַדע ָּת ֶאת־ ָּאביך ו ֶאת־אנָּ ָּשיו כי גב ָ֣רים ה ָּמה ו ָּמ ֵ֥רי
נֶ ֶפש ה ָּמה כ ֵ֥דב ַשכול ַב ָּש ֶ ִ֑דה ו ָּאביך ָ֣איש מל ָּח ָּמה ו ֵ֥לא יָּ לין
ת־ה ָּ ָֽעם׃
ֶא ָּ
קומת ו ָּהיָּ ה
9הנה ַע ָּתה ָֽהוא־נֶ ח ָּבא ב ַא ַ ָ֣חת ַהפ ָּחתים או ב ַא ַ ָ֣חד ַהמ ִ֑
כנפל ָּב ֶהם ַבתח ָּלה ו ָּש ַמע ַהשמ ַע ו ָּא ַמר ָּ ָֽהי ָּתה ַמג ָּפה ָּב ָּעם א ֶשר
ַאח ֵ֥רי ַאב ָּש ָֹֽלם׃
11ו ָ֣הוא גַ ם־ ֶבן־ ַחיל א ֶ ֵ֥שר לבו כ ֵ֥לב ָּה ַאריה ה ָ֣מס י ָּ ִ֑מס ָֽכי־יד ַע
י־חיל א ֶ ֵ֥שר א ָֽתו׃
ָּכל־יׂש ָּראל כי־ג ָ֣בור ָּאביך ובנ ַ
ָ֣ 11כי יָּ ַעצתי ה ָּאסף י ָּאסף ָּע ֶליך ָּכל־יׂש ָּראל מ ָּדן ו ַעד־ב ָ֣אר ֶש ַבע ַכ ֵ֥חול
ופ ֶנֵ֥יך הלכים ַבק ָּ ָֽרב׃
א ֶשר־ ַעל־ ַה ָּים ָּל ִ֑רב ָּ
שר נמ ָּצָ֣א ָּשם ו ַנָ֣חנו ָּע ָּליו ַכא ֶשר
12ו ָּ ָ֣באנו א ָּליו ב ַא ַחת ַהמקומת א ֶ ָ֣
ל־האנָּ ֵ֥שים א ֶשר־אתו
ותר בו וב ָּכ ָּ
־הא ָּד ָּ ִ֑מה ו ָֽלא־נֵ֥ ַ
י ֵ֥פל ַה ַטל ַעל ָּ
־א ָּ ָֽחד׃
גַ ם ֶ
13ואם־ ֶאל־עיר ָֽי ָּאסף והשיאו ָּ ָֽכל־יׂש ָּראל ֶאל־ ָּה ֵ֥עיר ַההיא ח ָּב ִ֑לים
ד־הנַ ַחל ַעד א ֶ ָֽשר־לא־נמ ָּ ֵ֥צא ָּשם גַ ם־צ ָֽרור׃
ו ָּס ַחבנו אתו ַע ַ
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שי ָּה ַארכי מע ַצת
14וַ יא ֶמר ַאב ָּשלום ו ָּכל־ ָ֣איש יׂש ָּראל טו ָּבה ע ַצת חו ַ ָ֣
טובה ל ַבעבור ָּהביא
יהוָ֣ה צוָּ ה ל ָּה ִ֞פר ֶאת־ע ַצת אחית ֶפל ַה ָּ
אחי ִ֑ת ֶפל וַ ָּ
ת־ה ָּר ָּ ָֽעה׃
־אב ָּשלום ֶא ָּ
הוה ֶאל ַ
י ָּ

ס

15וַ ָ֣יא ֶמר חו ַשי ֶאל־ ָּצדוק ו ֶאל־ ֶאביָּ ָּתר ַה ָ֣כהנים ָּכ ָ֣זאת ו ָּכזאת יָּ ַעץ
אחית ֶפל ֶאת־ ַאב ָּשֹלם ואת זקנָ֣י יׂש ָּר ִ֑אל ו ָּכ ֵ֥זאת ו ָּכזאת יָּ ַ ֵ֥עצתי ָּ ָֽאני׃
16ו ַע ָּתה של ָ֣חו מה ָּרה ו ַהגידו ל ָּדוד לאמר ַאל־ ָּת ֶלן ַה ַלי ָּלה ב ַ ָֽער ָ֣בות
ל־ה ָּעם א ֶ ֵ֥שר א ָֽתו׃
ַהמד ָּבר ו ַגם ָּע ָ֣בור ַתע ִ֑בור ֶ ֵ֚פן יב ַלָ֣ע ַל ֶמ ֶלְך ול ָּכ ָּ
17ויהונָּ ָּתן וַ אחי ַמ ַעץ עמ ָ֣דים בעין־רגל ו ָּהל ָּכה ַהשפ ָּחה וה ָ֣גי ָּדה ָּל ֶהם
והם ָֽילכו והגידו ַל ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּד ִ֑וד ָ֣כי ֵ֥לא יוכלו לה ָּראות ָּל ֵ֥בוא ָּה ָֽע ָּירה׃
18וַ ַיַֽרא א ָּתם נַ ַער וַ יַ גד ל ַאב ָּשֹלִ֑ ם וַ ילכו שני ֶהם מה ָּרה וַ יָּ ָ֣באו׀
־איש ב ַבחורים ולֵ֥ ו באר ַבחצרו וַ ֵ֥יַֽרדו ָּ ָֽשם׃
ֶאל־ ָֽבית ָ֣
19וַ ת ַ ָ֣קח ָּהא ָּשה וַ תפרׂש ֶאת־ ַה ָּמ ָּסְך ַעל־פ ָ֣ני ַהבאר וַ תש ַ ֵ֥טח ָּע ָּליו
נודע ָּד ָּ ָֽבר׃
ָּ ָֽהר ִ֑פות ו ֵ֥לא ַ
21וַ יָּ ָ֣באו ַעבדי ַאב ָּשלום ֶ ָֽאל־ ָּהא ָּשה ַה ַבי ָּתה וַ ָֽיאמרו ַאיה אחי ַמ ַעץ
וי ָ֣הונָּ ָּתן וַ תא ֶמר ָּל ֶהם ָּ ָֽהא ָּשה ָּעברו מי ַ ָ֣כל ַה ָּ ִ֑מים וַ י ַבקשו ו ָ֣לא ָּמ ָּצאו
רוש ָּ ָֽלם׃
וַ יָּ שבו י ָּ

ס

21וַ י ָ֣הי׀ ַאח ָ֣רי ֶלכ ָּתם ַוַָֽֽיַ עלו ָֽמ ַהבאר וַ י ָ֣לכו וַ יַ גדו ַל ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּד ִ֑וד וַ יאמ ָ֣רו
י־כ ָּכה יָּ ַ ֵ֥עץ עלי ֶכם אחי ָֽת ֶפל׃
־ה ַמים כ ָּ
ל־דוד ָ֣קומו ועברו מה ָּרה ֶאת ַ
ֶא ָּ
שר אתו וַ יַ ַעברו ֶאת־ ַהיַ ר ִ֑דן ַעד־ ָ֣אור ַהב ֶקר
22וַ ָּיַָֽ֣ ָּקם ָּדוד ו ָּכל־ ָּה ָּעם א ֶ ָ֣
ת־היַ ר ָֽדן׃
א־ע ַבר ֶא ַ
ד־א ַחד ָ֣לא נֶ ע ָּדר א ֶ ֵ֥שר ל ָּ
ַע ַ
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23וַ אחי ָ֣ת ֶפל ָּר ָּאה ָ֣כי ָ֣לא נֶ ֶעׂש ָּתה ע ָּצתו וַ יַ ח ָ֣בש ֶ ָֽאת־ ַהחמור וַ יָּ ָּקם וַ י ֶלְך
ֶאל־ביתו ֶאל־עירו וַ י ַ ֵ֥צו ֶאל־ביתו וַ י ָּח ַנִ֑ק וַ יָּ ָּמת וַ י ָּקבר ב ֶ ֵָ֥ק ֶבר ָּא ָֽביו׃

ס

24ו ָּדוד ָּ ָ֣בא ַמח ָּ ִ֑נַֽי ָּמה ו ַאב ָּשֹלם ָּע ַבר ֶאת־ ַהיַ רדן הוא ו ָּכל־ ֵ֥איש יׂש ָּראל
ע ָֽמו׃
25ו ֶאת־ע ָּמ ָּׂשא ָּׂשם ַאב ָּשֹלם ַ ֵ֥ת ַחת יו ָּאב ַעל־ ַה ָּצ ָּ ִ֑בא וַ ע ָּמ ָּ ָׂ֣שא ֶבן־איש
רויה
ר־בא ֶאל־אב ַיגָ֣ל ַבת־נָּ ָּחש א ֵ֥חות צ ָּ
ושמו ית ָּ ָ֣רא ַהיׂשראלי א ֶש ָּ
יואב׃
ֵ֥אם ָּ ָֽ
26וַ י ַחן יׂש ָּראל ו ַאב ָּשֹלם ֶא ֶרץ ַהגל ָּ ָֽעד׃

ס

27וַ יהי כ ֵ֥בוא ָּדוד ַמח ָּ ִ֑נַֽי ָּמה ושבי ֶבן־נָּ ָּחש מ ַר ַ ָ֣בת ב ָֽני־ ַעמון ו ָּמכיר
וברז ַ ֵ֥לי ַהגל ָּעדי מרג ָֽלים׃
ֶבן־ ַעמיאל מ ָ֣לא ד ָּבר ַ
ופול וַ ע ָּדשים
28מש ָּכב ו ַספות וכ ָ֣לי יוצר וח ֵ֥טים וׂשערים ו ֶ ָָ֣ק ַמח ו ָּק ִ֑לי ֵ֥
ו ָּק ָֽלי׃
29וד ַ ָ֣בש ו ֶחמ ָּאה וצאן וש ָ֣פות ָּב ָּקר הגישו ל ָּדוד ו ָּל ָּ ֵ֥עם א ֶשר־אתו
ֶל ֱא ִ֑כול ָ֣כי ָּאמרו ָּה ָּעם ָּרעב ו ָּע ֵ֥יַֽף ו ָּצמא ַבמד ָּ ָֽבר׃
שר א ִ֑תו וַ ָּיָ֣ ֶׂשם עלי ֶהם ָּׂש ֵ֥רי א ָּלפים ו ָּׂש ֵ֥רי
1 18וַ יפ ָ֣קד ָּדוד ֶאת־ ָּה ָּעם א ֶ ָ֣
מ ָֽאות׃
2וַ י ַש ַלח ָּדוד ֶאת־ ָּה ָּעם ַהשלשית ביַ ד־יו ָּאב ו ַהשלשית ביַ ד אבי ַשי
ֶבן־צרויָּ ה א ָ֣חי יו ָּאב ו ַהשלשת ביַ ד א ַ ָ֣תי ַהג ִ֑תי

ס

אמר ַה ֶמ ֶלְך
וַ י ֶ

ל־ה ָּעם יָּ ֵ֥צא אצא גַ ם־אני ע ָּמ ֶ ָֽכם׃
ֶא ָּ
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3וַ יא ֶמר ָּה ָּעם ָ֣לא תצא כי אם־נס נָּ נוס לא־יָּ ׂשימו א ָ֣לינו לב
י־ע ָּ ֵ֥תה ָּכמנו ע ָּׂש ָּ ָ֣רה א ָּל ִ֑פים
ואם־יָּ מתו ֶחצינו ָֽלא־יָּ ׂשימו אלינו לב ָֽכ ַ
ה־לנו מעיר ַלע ָֽזיר׃
י־תהיֶ ָּ ֵ֥
ו ַע ָּ ָ֣תה טוב כ ָֽ
4וַ יא ֶמר אלי ֶהם ַה ֶמ ֶלְך א ֶשר־יי ַ ֵ֥טב בעיני ֶכם ֶא ֱע ֶ ִׂ֑שה וַ יַ עמד ַה ֶמ ֶלְך
ל־ה ָּעם ָּיָֽצאו למאות ו ַלא ָּל ָֽפים׃
ֶאל ַ־יָ֣ד ַה ַש ַער ו ָּכ ָּ
5וַ י ַ ָ֣צו ַה ֶמ ֶלְך ֶאת־יו ָּאב ו ֶאת־אבי ַשי ו ֶאת־א ַתי לאמר ל ַאט־לי ַל ַ ָ֣נ ַער
ל־ה ָּשרים ַעל־ד ַ ֵ֥בר
ת־כ ַ
ל ַאב ָּשלִ֑ ום ו ָּכל־ ָּה ָּ ָ֣עם ָּשמעו ב ַצ ֵ֥ות ַה ֶמ ֶלְך ֶא ָּ
ַאב ָּש ָֽלום׃
6וַ י ֵ֥צא ָּה ָּעם ַה ָּש ֶדה לק ַ ָ֣ראת יׂש ָּר ִ֑אל וַ ת ֵ֥הי ַהמל ָּח ָּמה ב ַ ֵ֥י ַער ֶאפ ָּ ָֽרים׃
7וַ י ָּנַֽגפו ָּשם ַ ָ֣עם יׂש ָּראל לפני ַעב ָ֣די ָּד ִ֑וד וַ תהי־ ִָּ֞שם ַה ַמג ָּפה גדו ָּלה
ַביֵ֥ ום ַההוא ֶעׂש ֵ֥רים ָּ ָֽא ֶלף׃
ל־ה ָּ ִ֑א ֶרץ וַ ֶי ֶַֽרב ַהיַ ַער ֶל ֱא ָ֣כל
8וַ תהי־ ָּשם ַהמל ָּח ָּמה נָּ פ ֶצית ַעל־פנָ֣י ָּכ ָּ
ָּב ָּעם מא ֶ ֵ֥שר ָּאכ ָּלה ַה ֶח ֶרב ַביֵ֥ ום ַה ָֽהוא׃
9וַ י ָּקרא ַאב ָּשלום לפני ַעב ָ֣די ָּד ִ֑וד ו ַאב ָּש ִ֞לום ר ָ֣כב ַעל־ ַה ֶפ ֶרד וַ יָּ ָ֣בא
ַה ֶפ ֶרד ַ ָ֣ת ַחת ׂשו ֶבְך ָּהא ָּלה ַהגדו ָּלה וַ יֶ ֱח ַזק רא ָ֣שו ָּבא ָּלה וַ י ַתן בין
ר־תח ָּתיו ָּע ָּ ָֽבר׃
ַה ָּש ַמים ובָ֣ין ָּה ָּא ֶרץ ו ַה ֶ ֵ֥פ ֶרד א ֶש ַ
ת־אב ָּשֹלם ָּתלוי
אמר הנה ָּר ָ֣איתי ֶא ַ
יואב וַ י ֶ
11וַ יַ רא ָ֣איש ֶא ָּחד וַ יַ גד ל ָּ ִ֑
ָּבא ָּ ָֽלה׃
יתו ָּשם
ומד ַוע ָֽלא־הכ ֵ֥
ית ַ
11וַ ָ֣יא ֶמר יו ָּאב ָּלאיש ַה ַמ ָ֣גיד לו והנָ֣ה ָּרא ָּ
ׂש ָּרה ֶכ ֶסף וַ חג ָּרה ֶא ָּ ָֽחת׃
ָּ ִ֑אר ָּצה ו ָּע ַלי ָּל ֶתת לך ע ָּ ָ֣
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ל־כ ַפי ֶ ָ֣א ֶלף ֶכ ֶסף
12וַ יא ֶמר ָּהאיש ֶאל־יו ָּאב ולא ָּאנכי שקל ַע ַ
ן־ה ֶ ִ֑מ ֶלְך ָ֣כי ב ָּאזנינו צָּוָ֣ה ַה ֶמ ֶלְך אתך
־ב ַ
־אש ַ ֵ֥לח יָּ די ֶאל ֶ
ָֽלא ֶ
ישי ו ֶאת־א ַתי לאמר שמרו־מי ַב ַנ ַער ב ַאב ָּש ָֽלום׃
ו ֶאת־אב ַ
ן־ה ֶ ִ֑מ ֶלְך ו ַא ָּתה
ל־ד ָּבר לא־י ָּכ ָ֣חד מ ַ
ָֽ 13או־ ָּעׂשיתי בנַ פשו ֶש ֶקר ו ָּכ ָּ
תתיַ ֵ֥צב מ ֶנַָֽֽגֶ ד׃
ֹלשה ש ָּבטים ב ַכפו
14וַ ָ֣יא ֶמר יו ָּאב לא־כן א ָ֣ח ָּילה ל ָּפ ֶנִ֑יך וַ י ַקח ש ָּ
עודנו ַחי בלֵ֥ב ָּהא ָּ ָֽלה׃
וַ ית ָּקעם בלָ֣ב ַאב ָּשלום ֶ ֵ֥
15וַ יָּ סבו ע ָּׂש ָּ ָ֣רה נ ָּערים נׂשאי כ ָ֣לי יו ָּ ִ֑אב וַ יַ ֵ֥כו ֶאת־ ַאב ָּשלום וַ ימי ָֽתהו׃
16וַ יתָ ַקע יו ָּאב ַבש ָּפר וַ יָּ ָ֣ ָּשב ָּה ָּעם מרדף ַאח ָ֣רי יׂש ָּר ִ֑אל ָֽכי־ ָּח ַ ֵׂ֥שְך יו ָּאב
־ה ָּ ָֽעם׃
ֶאת ָּ
17וַ יק ָ֣חו ֶאת־ ַאב ָּשלום וַ יַ שליכו אתו ַביַ ַער ֶאל־ ַה ַ ָ֣פ ַחת ַהגָּ דול וַ יַ צבו
ָּע ָּליו גַ ל־א ָּבנים גָּ ָ֣דול מ ִ֑אד ו ָּכל־יׂש ָּראל ָּנסו ֵ֥איש לא ָּה ָּ ָֽלו׃
ק־ה ֶמ ֶלְך כי
שר ב ָֽע ֶמ ַ
ת־מ ֶצ ֶבת א ֶ ָ֣
18ו ַאב ָּשֹלָ֣ ם ָּל ַקח וַ יַ ֶצב־לו ב ַחיָּ ו ֶא ַ
ין־לי בן ַבעבור ַהז ָ֣כיר ש ִ֑מי וַ יק ָּרא ַל ַמ ֶצ ֶבת ַעל־שמו וַ י ָּקרא
ָּא ַמר ָֽא ָ֣
ָּלּה ַיָ֣ד ַאב ָּשֹלם ַעד ַהיֵ֥ ום ַה ֶזָֽה׃

ס

19וַ אחי ַמ ַעץ ֶבן־ ָּצדוק ָּא ַמר ָּא ָ֣רו ָּצה נָּ א וַ א ַבש ָּרה ֶאת־ ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך כי־ש ָּפ ֵ֥טו
הוה מ ַ ֵ֥יד אי ָּ ָֽביו׃
י ָּ
21וַ יא ֶמר לָ֣ ו יו ָּאב לא איש בׂש ָּרה ַא ָּתה ַהיָ֣ ום ַהזֶ ה וב ַשר ָּת ביָ֣ ום ַא ִ֑חר
ן־ה ֶמ ֶלְך ָֽמת׃
ו ַהיום ַהזֶ ה ָ֣לא ת ַבשר ָֽכי־ ַ ֵ֥ע ֶב ַ
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יתה וַ יש ַתחו כושי
שר ָּר ִ֑א ָּ
21וַ יא ֶמר יו ָּאב ַלכושי לְך ַה ֵ֥גד ַל ֶמ ֶלְך א ֶ ָ֣
יואב וַ יָּ ָֽרץ׃
ל ָּ
22וַ י ֶסף עוד אחי ַמ ַעץ ֶבן־ ָּצדוק וַ ָ֣יא ֶמר ֶאל־יו ָּאב ָ֣ויהי ָּמה ָּא ָֽר ָּצה־ ָּ ֵ֥נא
יואב ָּ ָֽל ָּמה־ ִֶ֞זה ַא ָּ ֵ֥תה ָּרץ בני ול ָּכה
אמר ָּ
כושי וַ ָ֣י ֶ
ם־אני ַאח ָ֣רי ַה ִ֑
גַ ָּ
ׂשורה מ ָֽצאת׃
אין־ב ָּ ֵ֥
ימ ַעץ ֶ ָ֣ד ֶרְך ַהכ ָּכר ַוַָֽֽיַ עבר
אמר לו ִ֑רוץ וַ ָּי ַָּֽרץ אח ַ
־מה ָּארוץ וַ ֵ֥י ֶ
23ויהי ָּ ָ֣
כושי׃
ת־ה ָֽ
ֶא ַ
24ו ָּד ֵ֥וד יושב בין־ש ָ֣ני ַהש ָּע ִ֑רים וַ י ֶלְך ַהצ ֶפה ֶאל־ ַגג ַה ַש ַער ֶאל־ ַ ָ֣החו ָּמה
וַ י ָּשא ֶאת־עינָּ יו וַ יַ רא והנה־איש ָּ ֵ֥רץ ל ַב ָֽדו׃
25וַ יק ָּרא ַהצ ֶפה וַ יַ ָ֣גד ַל ֶמ ֶלְך וַ ָ֣יא ֶמר ַה ֶמ ֶלְך אם־ל ַבדו בׂשו ָּ ָ֣רה ב ִ֑פיו וַ ֵ֥י ֶלְך
ָּהלוְך ו ָּק ָֽרב׃
אמר
ל־השער וַ י ֶ
26וַ ַיַָֽ֣רא ַהצ ֶפה איש־ ַא ָ֣חר ָּרץ וַ יק ָּרא ַהצ ֶפה ֶא ַ
ם־זֵ֥ה מ ַב ָֽשר׃
אמר ַה ֶמ ֶלְך גַ ֶ
הנה־איש ָּ ָ֣רץ ל ַב ִ֑דו וַ ֵ֥י ֶ
27וַ יא ֶמר ַהצ ֶפה אני ר ֶאה ֶאת־מרו ַ ָ֣צת ָּהראשון כמר ַצת אחי ַ ָ֣מ ַעץ
ׂשורה טו ָּבה יָּ ָֽבוא׃
ש־טוב זֶ ה ו ֶאל־ב ָּ ֵ֥
אמר ַה ֶמ ֶלְך ָֽאי ָ֣
ֶבן־ ָּצ ִ֑דוק וַ י ֶ
28וַ יק ָּ ָ֣רא אחי ַמ ַעץ וַ יא ֶמר ֶאל־ ַה ֶמ ֶלְך ָּשלום וַ יש ַתחו ַל ֶמ ֶלְך ל ַא ָּפיו
ָּ ִ֑אר ָּצה

ס

ת־האנָּ שים
ֹלהיך א ֶשר סגַ ר ֶא ָּ ָ֣
הוָ֣ה ֱא ֶ
אמר ָּברוְך י ָּ
וַ י ֶ

א ֶשר־נָּ ׂש ֵ֥או ֶאת־יָּ ָּדם ַ ָֽבאדנֵ֥י ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
ימ ַעץ ָּראיתי ֶה ָּהמון
אמר אח ַ
29וַ ָ֣יא ֶמר ַה ֶמ ֶלְך ָּשלֵ֥ ום ַל ַנ ַער ל ַאב ָּשלִ֑ ום וַ ָ֣י ֶ
־עב ֶדך ו ֵ֥לא יָּ ַדעתי ָּ ָֽמה׃
יואב ו ֶאת ַ
ת־ע ֶבד ַה ֶמ ֶלְך ָּ
ֹלח ֶא ֶ
ַהגָּ דול לש ַ
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31וַ ָ֣יא ֶמר ַה ֶמ ֶלְך סב התיַ צָ֣ב ִ֑כה וַ יסב ַוַָֽֽיַ ע ָֽמד׃
אמר ַהכושי ית ַבשר אדנָ֣י ַה ֶמ ֶלְך ָֽכי־ש ָּפטך יהוָּ ה
31וה ֵ֥נה ַהכושי ָּ ִ֑בא וַ ָ֣י ֶ
ל־ה ָּק ֵ֥מים ָּע ֶ ָֽליך׃
ַהיום מיַ ד ָּכ ַ

ס

32וַ יא ֶמר ַה ֶמ ֶלְך ֶאל־ ַהכושי ה ָּשלֵ֥ ום ַל ַנ ַער ל ַאב ָּשלִ֑ ום וַ ָ֣יא ֶמר ַהכושי
יהיו ַכנַ ַער ָֽאיבי אד ָ֣ני ַה ֶמ ֶלְך וכל א ֶשר־ ָּ ֵ֥קמו ָּע ֶליך ל ָּר ָּ ָֽעה׃

ס

1 19וַ יר ַ ָ֣גז ַה ֶמ ֶלְך וַ ַי ַעל ַעל־על ַ ֵ֥ית ַה ַש ַער וַ יִ֑בך ו ָ֣כה׀ ָּא ַ ָ֣מר ב ֶלכתו בני
ַאב ָּשלום בנָ֣י בנָ֣י ַאב ָּשלום ָֽמי־יתן מותי אנָ֣י ַתח ֶתיך ַאב ָּשלום בנֵ֥י
בנָֽי׃
ל־אב ָּש ָֹֽלם׃
2וַ י ַגד ליו ָּ ִ֑אב הנה ַה ֶמ ֶלְך ב ֶכה וַ ית ַאבל ַע ַ
3וַ תהי ַהתש ָּעה ַביֵ֥ ום ַההוא לא ֶבל ל ָּכל־ ָּה ָּ ִ֑עם ָֽכי־ ָּש ַ ָ֣מע ָּה ָּעם ַביום
ַההוא לאמר נֶ ֱע ַ ֵ֥צב ַה ֶמ ֶלְך ַעל־בנָֽ ו׃
שר יתגַ נב ָּה ָּעם ַהנכ ָּלמים
4וַ יתגַ ֵ֥נב ָּה ָּעם ַביֵ֥ ום ַההוא ָּל ָ֣בוא ָּה ִ֑עיר ַכא ֶ ָ֣
בנו ָּסם ַבמל ָּח ָּ ָֽמה׃
5ו ַה ֶמ ֶלְך ָּל ַ ָ֣אט ֶאת־ ָּפנָּ יו וַ יז ַ ֵ֥עק ַה ֶמ ֶלְך ָ֣קול גָּ ִ֑דול בני ַאב ָּשלום ַאב ָּשלום
בנֵ֥י בנָֽי׃

ס

אמר ה ַבש ָּת ַהיום ֶאת־פנָ֣י ָּכל־ע ָּב ֶדיך
6וַ יָּ ֵ֥בא יו ָּאב ֶאל־ ַה ֶמ ֶלְך ַה ָּ ִ֑בית וַ י ֶ
ַ ָֽהמ ַמלטים ֶ ָֽאת־נַ פשך ַהיום ואת ֶנ ֶפש ָּבנֶ יך ובנ ֶתיך ו ֶנ ֶָ֣פש נָּ ֶשיך ו ֶנ ֶפש
פ ַלג ֶ ָֽשיך׃
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7ל ַ ָֽאה ָּבה ֶאת־ ָׂ֣שנ ֶאיך ולׂשנא ֶאת־אה ֶ ִ֑ביך ָ֣כי׀ ה ַ ָ֣גַֽד ָּת ַהיום ָ֣כי אין לך
ָּׂש ָ֣רים וַ ע ָּבדים ָ֣כי׀ יָּ ַ ָ֣דעתי ַהיום כי ָ֣לא ַאב ָּשלֵ֥ ום ַחי וכ ָּלנו ַהיום מתים
י־אז יָּ ָּ ֵ֥שר בע ֶינָֽיך׃
כ ָּ
8ו ַע ָּתה ָ֣קום צא ו ַדבר ַעל־ ָ֣לב ע ָּב ֶ ִ֑דיך כי ַביהוָּ ה נש ַבעתי כי־אינךָ֣ יוצא
ר־ב ָּאה
ל־ה ָּר ָּעה א ֶש ָּ ָ֣
אם־יָּ לין איש אתך ַה ַלי ָּלה ו ָּר ָּעה לךָ֣ זאת מ ָּכ ָּ
־ע ָּתה׃
ָּע ֶליך מנע ֶריך ַעד ָּ ָֽ

ס

יושב
־ה ִ֞ ָּעם הגָ֣ידו לאמר הנה ַה ֶמ ֶלְך ָ֣
9וַ ָּ ֵ֥יַֽ ָּקם ַה ֶמ ֶלְך וַ י ָ֣ ֶשב ַב ָּ ִ֑ש ַער וָֽ ל ָּכל ָּ
ל־ה ָּעם לפנָ֣י ַה ֶמ ֶלְך ויׂש ָּראל ָּנס ֵ֥איש לא ָּה ָּ ָֽליו׃
ַב ַש ַער וַ יָּבא ָּכ ָּ

ס

אמר ַה ֶמ ֶלְך הצ ָּילָ֣נו׀ מ ַכָ֣ף
11וַ יהי ָּכל־ ָּה ָּעם נָּ דון ב ָּכל־שב ֵ֥טי יׂש ָּראל ל ִ֑
ן־ה ָּא ֶרץ מ ַ ֵ֥על
איבינו והוא מל ָּטנו מ ַכָ֣ף פלשתים ו ַע ָּתה ָּב ַ ֵ֥רח מ ָּ
ַאב ָּש ָֽלום׃
שר ָּמ ַ ָ֣שחנו ָּעלינו מת ַבמל ָּח ָּ ִ֑מה ו ַע ָּתה ָּל ָּ ֵ֥מה ַא ֶתם
11ו ַאב ָּשלום א ֶ ָ֣
ת־ה ֶ ָֽמ ֶלְך ׃
ַמחרשים ל ָּה ֵ֥שיב ֶא ַ

ס

יָּתר ַהכהנים לאמר ַדב ִ֞רו
ל־אב ָּ ֵ֥
ל־צדוק ו ֶא ֶ
 12ו ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּדוד ָּש ַלח ֶא ָּ
ת־ה ֶמ ֶלְך
הודה לאמר ָּל ָּמה ָֽתהיו ַ ָֽאחרנים ל ָּה ֵ֥שיב ֶא ַ
ֶאל־זקני י ָּ
יתו׃
ל־ה ֶמ ֶלְך ֶאל־ב ָֽ
יתו וד ַבר ָּכל־יׂש ָּראל ָּ ֵ֥בא ֶא ַ
ֶאל־ב ִ֑
ַ 13א ַ ָ֣חי ַא ֶתם ַעצ ֵ֥מי וב ָּׂשרי ַא ֶ ִ֑תם ו ָּל ָּמה תהיו ַאחרנים ל ָּה ֵ֥שיב
ת־ה ֶ ָֽמ ֶלְך ׃
ֶא ַ
14ו ַ ָֽלע ָּמ ָּׂשא ָֽתמרו הלוא ַעצ ֵ֥מי וב ָּׂשרי ָּ ִ֑א ָּתה ָ֣כה ַיָֽע ֶׂשה־לי ֱאֹלהים ו ָ֣כה
יואב׃
ל־היָּ מים ַ ֵ֥ת ַחת ָּ ָֽ
ר־צ ִָּ֞בא תה ֶיה ל ָּפ ַני ָּכ ַ
יוסיף אם־לא ַׂש ָּ
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ל־ה ֶמ ֶלְך ֵ֥שוב
הודה כ ָ֣איש ֶא ָּ ִ֑חד ַוַָֽֽישלחו ֶא ַ
15וַ יַ ט ֶאת־ל ַ ֵ֥בב ָּכל־איש־י ָּ
ַא ָּתה ו ָּכל־ע ָּב ֶ ָֽדיך׃
16וַ ָּיָ֣ ָּשב ַה ֶמ ֶלְך וַ יָּ בא ַעד־ ַהיַ ר ִ֑דן ויהו ָּ ִ֞דה ָּ ָ֣בא ַהגלגָּ ָּלה ָּל ֶל ֶכת לק ַ ָ֣ראת
ת־היַ ר ָֽדן׃
ת־ה ֶמ ֶלְך ֶא ַ
ַה ֶמ ֶלְך ל ַהע ֵ֥ביר ֶא ַ
17וַ י ַמהר שמעי ֶבן־ג ָּרא ֶבן־ ַהימיני א ֶשר מ ַ ָֽבחו ִ֑רים וַ י ֶרד עם־ ָ֣איש
הודה לק ַראת ַה ֶ ֵ֥מ ֶלְך ָּד ָֽוד׃
י ָּ
18ו ֶא ֶלף ָ֣איש עמו מבניָּ מן וצי ָּבא ַ ֵ֚נ ַער ָ֣בית ָּשאול וַ חמ ֶשת ָּע ָּ ֵׂ֥שר ָּב ָּניו
ו ֶעׂש ֵ֥רים ע ָּב ָּדיו א ִ֑תו ו ָּצל ֵ֥חו ַהיַ רדן לפנֵ֥י ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
19ו ָּעב ָּ ָ֣רה ָּהע ָּב ָּרה ַ ָֽלעביר ֶאת־בָ֣ית ַה ֶמ ֶלְך ו ַלע ֵׂ֥שות ַהטוב בע ָּינִ֑ו ושמ ָ֣עי
ֶבן־ג ָּרא נָּ ַפל לפנָ֣י ַה ֶמ ֶלְך ב ָּעברו ַביַ ר ָֽדן׃
שר ֶה ֱעָּ ָ֣וה
21וַ ָ֣יא ֶמר ֶאל־ ַה ֶמ ֶלְך ַאל־יַ ח ָּשב־ ָ֣לי אדני ָּעון ו ַאל־תזכר ֵ֚את א ֶ ָ֣
וש ָּלִ֑ם ָּל ֵׂ֥שום ַה ֶמ ֶלְך ֶאל־ל ָֽבו׃
ָֽי־ה ֶמ ֶלְך מ ָֽיר ָּ
ַעבדך ַביום א ֶשר־יָּ ָּ ֵ֥צא אדנ ַ
ֵ֚ 21כי יָּ ַ ָ֣דע ַעבדך כי א ָ֣ני ָּח ָּ ִ֑טאתי וה ָֽנה־ ָּ ָ֣באתי ַהיום ראשון ל ָּכל־ ָ֣בית
יוסף ָּל ֶר ֶדת לק ַראת אד ֵ֥ני ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃

ס

22וַ יַ ַען אבי ַשי ֶבן־צרויָּ ה וַ יא ֶמר ה ַ ָ֣ת ַחת זאת ֵ֥לא יו ַמת שמ ִ֑עי ֵ֥כי קלל
הוָֽה׃
ֶאת־מ ֵ֥ש ַיח י ָּ

ס

23וַ ָ֣יא ֶמר ָּדוד ַמה־לי ו ָּל ֶכם ב ָ֣ני צרויָּ ה כי־ ָֽתהיו־ ֵ֥לי ַהיום ל ָּׂש ָּ ִ֑טן ַהיום
י־מ ֶלְך ַעל־יׂש ָּר ָֽאל׃
ומת איש ביׂש ָּראל ֵ֚כי הלָ֣ וא יָּ ַדעתי ֵ֥כי ַהיום אנ ֶ ֵ֥
י ַ
24וַ יא ֶמר ַה ֶמ ֶלְך ֶאל־שמעי ָ֣לא ָּת ִ֑מות וַ י ָּ ֵ֥ש ַ ָֽבע לו ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
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א־ע ָּ ָׂ֣שה
־ע ָּׂשה ַרג ָּליו ול ָּ
־שאול יָּ ַרד לק ַ ָ֣ראת ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך ולא ָּ
25ומפב ֶשת ֶבן ָּ
ר־בא
ד־היום א ֶש ָּ ֵ֥
ן־היום ֶל ֶָ֣כת ַה ֶמ ֶלְך ַע ַ
ׂש ָּפמו ו ֶאת־בגָּ ָּדיו ָ֣לא כבס למ ַ
ב ָּש ָֽלום׃
אמר לו ַה ֶמ ֶלְך ָּל ָּמה
רוש ַלם לק ַ ָ֣ראת ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך וַ י ֶ
־בא י ָּ
26וַ יהי כי ָּ ֵ֥
א־ה ַלֵ֥כ ָּת עמי מפ ָֽיב ֶשת׃
ל ָּ
27וַ יא ַמר אד ֵ֥ני ַה ֶמ ֶלְך ַעב ָ֣די ר ָּ ִ֑מני ָֽכי־ ָּא ַמר ַעבדך ֶאחב ָּשה־לי ַהחמור
־ה ֶמ ֶלְך ֵ֥כי פס ַח ַעב ֶ ָֽדך׃
יה ואלְָ֣ך ֶאת ַ
ו ֶאר ַכב ָּע ֶל ָּ
28וַ י ַר ָ֣גל ב ַעבדך ֶאל־אדני ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך וַ אדני ַה ֶמ ֶלְך כ ַמל ַ ָ֣אְך ָּה ֱאֹלהים וַ ע ֵׂ֥שה
יניך׃
ַהטוב בע ֶ ָֽ
י־מוֶ ת ַלאדנָ֣י ַה ֶמ ֶלְך וַ ָּת ֶשת
ם־אנש ָּ
29כי לא ָּהיָּ ה ָּכל־בָ֣ית ָּאבי כי א ַ
ש־לי עוד צ ָּד ָּקה ולז ֵ֥עק עוד
ומה־יֶ ֵ֥
ת־עבדך באכלי של ָּח ֶ ִ֑נַֽך ַ
ֶ ָֽא ַ
ל־ה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
ֶא ַ

פ

31וַ יא ֶמר לו ַה ֶמ ֶלְך ָּל ָּמה ת ַד ֵ֥בר עוד ד ָּב ֶ ִ֑ריך ָּא ַמרתי ַא ָּ ָ֣תה וצי ָּבא
־ה ָּש ֶ ָֽדה׃
ַתחלקו ֶאת ַ
ר־בא אדנֵ֥י
ת־הכל י ָּ ִ֑קח ַאחרי א ֶש ִָּ֞
ל־ה ֶמ ֶלְך ַגֵ֥ם ֶא ַ
31וַ יא ֶמר מפיב ֶשת ֶא ַ
יתו׃
ַה ֶמ ֶלך ב ָּשלום ֶאל־ב ָֽ

ס

־ה ֶמ ֶלְך ַהיַ רדן ל ַשלחו
32ו ַברז ַלי ַהגל ָּעדי יָּ ַרד מרג ִ֑לים וַ יַ עבר ֶאת ַ
־ביַ ר ָֽדן׃
ֶאת ַ
33ו ַברז ַלי זָּ ָ ָ֣קן מאד ֶבן־שמנים ָּש ָּ ִ֑נה ו ָֽהוא־כל ַכל ֶאת־ ַה ֶמ ֶלְך בשי ָּב ָ֣תו
ב ַמחנַ ים ָֽכי־איש גָּ ֵ֥דול הוא מ ָֽאד׃
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34וַ ֵ֥יא ֶמר ַה ֶמ ֶלְך ֶאל־ ַברז ָּ ִ֑לי ַא ָּתה ע ָ֣בר אתי וכל ַכל ֵ֥תי אתך ע ָּמדי
ירוש ָּ ָֽלם׃
ב ָּ
־ה ֶמ ֶלְך
35וַ ֵ֥יא ֶמר ַברז ַלי ֶאל־ ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך ַכ ָּמה ימי ש ָ֣ני ַחיַ י כי־ ֶא ֱע ֶ ֵ֥לה ֶאת ַ
רוש ָּ ָֽלם׃
י ָּ
ֶ 36בן־שמ ָ֣נים ָּשנָּ ה ָּאנכי ַהיום ַהא ַ ָ֣דע׀ בין־ ָ֣טוב ל ָּרע אם־יט ַעם ַעבדך
־אש ַ ָ֣מע עוד בקול ָּש ָ֣רים
שר ֶאש ֶתה אם ֶ
ֶאת־א ֶשר א ַכל ו ֶאת־א ֶ ָ֣
ו ָּש ִ֑רות ו ָּל ָּמה יָֽהיֶ ה ַעבדךֵ֥ עוד ל ַמ ָּשא ֶאל־אדני ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
־ה ֶ ִ֑מ ֶלְך ו ָּל ָּמה יגמלָ֣ני ַה ֶמ ֶלְך
ת־היַ רדן ֶאת ַ
37כמ ִ֞ ַעט יַ עבר ַעבדך ֶא ַ
מולה ַה ָֽזאת׃
ַהג ָּ
ָֽ ָּ 38י ָּשב ָּ־נא ַעבדך ו ָּא ָ֣מת בעירי עם ֶ ֵ֥ק ֶבר ָּאבי וא ִ֑מי והנָ֣ה׀ ַעבדךָ֣
כמ ָּהם ַיָֽעבר עם־אדנָ֣י ַה ֶמ ֶלְך וַ עׂשה־לו ֵ֥את א ֶשר־טוב בע ֶינָֽיך׃

ס

39וַ ָ֣יא ֶמר ַה ֶמ ֶלְך אתי יַ ע ָ֣בר כמ ָּהם וַ אני ֶא ֱע ֶׂשה־לו ֶאת־ ַהטוב בעי ֶ ִ֑ניך
וכל א ֶשר־תב ַ ֵ֥חר ָּע ַלי ֶ ָֽא ֱע ֶׂשה־ ָּ ָֽלְך׃
41וַ יַ עבר ָּכל־ ָּה ָּעם ֶאת־ ַהיַ רדן ו ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּע ָּ ִ֑בר וַ י ַשק ַה ֶמ ֶלְך ל ַברז ַלי
וַ י ָּ ָ֣ברכהו וַ ָּי ָּשב למק ָֽמו׃

ס

יע ָ֣ברו
הודה וֶ ֱ
ל־עם י ָּ
41וַ יַ עבר ַה ֶמ ֶלְך ַהגלגָּ ָּלה וכמ ָּהן ָּע ַ ָ֣בר ע ִ֑מו ו ָּכ ַ
ת־ה ֶמ ֶלְך וגַ ם חצי ַ ֵ֥עם יׂש ָּר ָֽאל׃
ֶא ַ
דוע
42והנה ָּכל־ ֵ֥איש יׂש ָּראל ָּב ָ֣אים ֶאל־ ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך וַ יאמ ָ֣רו ֶאל־ ַה ֶמ ֶלְך ַמ ַ
ת־היַ רדן
ת־ה ֶמ ֶלְך ו ֶאת־ביתו ֶא ַ
הודה וַ יַ עברו ֶא ַ
גנָּ בוך ַאחינו ָ֣איש י ָּ
ל־אנ ֵ֥שי ָּדוד ע ָֽמו׃
ו ָּכ ַ
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43וַ יַ ַען ָּכל־איש יהו ָּדה ַעל־ ָ֣איש יׂש ָּראל ָֽכי־ ָּקרוב ַה ֶמ ֶלְך א ַלי ו ָּל ָּמה זֶ ה
ָּח ָּ ָ֣רה לך ַעל־ ַה ָּד ָּבר ַה ֶ ִ֑זה ֶה ָּאכול ָּא ַכלנו מן־ ַה ֶמ ֶלְך אם־נ ֵ֥שאת נ ָּשא
ָּ ָֽלנו׃

ס

44וַ ַיָ֣ ַען ָֽאיש־יׂש ָּראל ֶאת־איש יהו ָּדה וַ יא ֶמר ֶ ָֽע ֶׂשר־יָּ דות ָ֣לי ַב ֶמ ֶלְך
א־היָּ ה ד ָּב ֵ֥רי ראשון לי ל ָּה ָ֣שיב
לתני ול ָּ
ומד ַוע ֱהק ַ
וגַ ם־ב ָּדוד אנָ֣י ממך ַ
הודה מד ַבר ֵ֥איש יׂש ָּר ָֽאל׃
ר־איש י ָּ
ת־מל ִ֑כי וַ י ֶקש ד ַב ָ֣
ֶא ַ

ס

1 20ו ָּשם נק ָּרא ָ֣איש בליַ ַעל ושמו ֶ ֵ֥ש ַבע ֶבן־בכרי ָ֣איש ימי ִ֑ני וַ יתָ ַ ָ֣קע
ַבש ָּפר וַ יא ֶמר ָֽאין־ ָּלנו ח ֶלק ב ָּדוד ולא ַ ָֽנח ָּלה־ ָּלנו ב ֶבן־י ַשי ֵ֥איש
לא ָּה ָּליו יׂש ָּר ָֽאל׃
ש ַבע ֶבן־בכ ִ֑רי ואיש יהו ָּדה
2וַ יַ ַעל ָּכל־איש יׂש ָּראל מ ַאח ָ֣רי ָּדוד ַאחרי ֶ ָ֣
רוש ָּ ָֽלם׃
ן־היַ רדן ו ַעד־י ָּ
ָּדב ָ֣קו ב ַמל ָּכם מ ַ
3וַ יָּ בא ָּד ָ֣וד ֶאל־ביתו י ָֽרו ָּש ַלם וַ י ַ ָ֣קח ַה ֶמ ֶלְך ָ֣את ֶ ָֽע ֶׂשר־נָּ ָ֣שים׀ פ ַלגשים
שר הני ַח לשמר ַה ַבית ַוַָֽֽיתנם בית־מש ֶמ ֶרת ַוַָֽֽי ַכלכלם וַ אלי ֶהם
א ֶ ָ֣
א־בא וַ תה ֶיינָּ ה צררות ַעד־יֵ֥ ום מ ָּתן ַאלמנֵ֥ ות ַחיָֽ ות׃
ל ָּ ִ֑

ס

הודה שֹלָ֣ ֶשת יָּ ִ֑מים
ק־לי ֶאת־איש־י ָּ
4וַ יא ֶמר ַה ֶמ ֶלְך ֶאל־ע ָּמ ָּׂשא ַהז ֶע ֵ֥
ו ַא ָּתה ֵ֥פה ע ָֽמד׃
ן־המועד א ֶ ֵ֥שר י ָּע ָֽדו׃
5וַ ֵ֥י ֶלְך ע ָּמ ָּׂשא ל ַהז ָ֣עיק ֶאת־יהו ָּ ִ֑דה וַ יי ֶחר מ ַ

ס

ן־אב ָּשלִ֑ ום
6וַ יא ֶמר ָּדוד ֶאל־אבי ַשי ַע ָּתה י ַ ַָֽֽרע ָּלנו ֶ ֵ֥ש ַבע ֶבן־בכרי מ ַ
ן־מ ָּצא לו ָּע ֵ֥רים בצרות
ת־עבדי אדנֶ יך ור ָ֣דף ַאח ָּריו ֶפ ָּ ֵ֥
ַא ָּתה ַ ִ֞קח ֶא ַ
וה ֵ֥ציל עינָֽנו׃
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ל־הגב ִ֑רים וַ יָֽצאו
יואב ו ַהכר ֵ֥תי ו ַהפלתי ו ָּכ ַ
שי ָּ
7וַ יצאו ַ ָֽאח ָּריו ַאנ ָ֣
וש ַלם לרדף ַאחרי ֶ ֵ֥ש ַבע ֶבן־בכ ָֽרי׃
מ ָ֣יר ָּ
שר בגבעון וַ ע ָּמ ָּׂשא ָּ ָ֣בא לפני ֶ ִ֑הם ויו ִָּ֞אב
8הם עם־ ָּה ֶא ֶבן ַהגדו ָּלה א ֶ ָ֣
ל־מתנָּ יו ב ַתע ָּרּה ו ֵ֥הוא
ָּחגָ֣ ור׀ מ ָ֣דו לבשו ו ָּע ִ֞ ָּלו חגֵ֥ ור ֶח ֶרב מצ ֶמ ֶדת ַע ָּ
יָּ ָּצא וַ ת ָֽפל׃

ס

יואב בז ַ ֵָ֥קן
9וַ יא ֶמר יו ָּאב ַלע ָּמ ָּׂשא ה ָּשלֵ֥ ום ַא ָּתה ָּא ִ֑חי וַ ת ֶחז יַ ד־י ֵ֥מין ָּ
ק־לו׃
ע ָּמ ָּׂשא לנ ָּש ָֽ
־הח ֶמש
שר ביַ ד־יו ָּאב וַ יַ כהו ָּבּה ֶאל ַ
11וַ ע ָּמ ָּׂשא ָֽלא־נש ַמר ַב ֶ ָ֣ח ֶרב׀ א ֶ ָ֣
א־שנָּ ה לו וַ יָּ ִ֑מת
וַ ישפְך מ ָּ ֵ֥עיו ַאר ָּצה ול ָּ ֵ֥

ס

ישי ָּאחיו ָּר ַדף
יואב וַ אב ַ ָ֣
ו ָּ

ַאחרי ֶ ֵ֥ש ַבע ֶבן־בכ ָֽרי׃
11ואיש ָּע ַ ָ֣מד ָּע ָּליו ָֽמנַ ערי יו ָּ ִ֑אב וַ יא ֶמר מי א ֶשר ָּחפץ ביו ָּאב ו ֵ֥מי
יואב׃
א ֶשר־ל ָּדוד ַאח ֵ֥רי ָּ ָֽ
12וַ ע ָּמ ָּׂשא מתג ֵ֥לל ַב ָּדם ב ָ֣תוְך ַ ָֽהמס ָּ ִ֑לה וַ יַ רא ָּהאיש ָֽכי־ ָּע ַ ָ֣מד ָּכל־ ָּה ָּעם
שר ָּר ָּאה
ן־המס ָּלה ַה ָּש ֶדה וַ יַ שלְך ָּע ָּליו ֶבגֶ ד ַכא ֶ ָ֣
וַ יַ סב ֶאת־ע ָּמ ָּׂשא מ ַ ָֽ
ל־ה ָּ ֵ֥בא ָּע ָּליו ו ָּע ָּ ָֽמד׃
ָּכ ַ
ַ 13כא ֶ ֵ֥שר ה ָּגה מן־ ַ ָֽהמס ָּ ִ֑לה ָּע ַבר ָּכל־איש ַאח ָ֣רי יו ָּאב לרדף ַאחרי
ֶ ֵ֥ש ַבע ֶבן־בכ ָֽרי׃
ַ14וַָֽֽיַ ע ִ֞בר ב ָּכל־שב ָ֣טי יׂש ָּראל ָּאב ָּלה ו ֵ֥בית ַמע ָּכה ו ָּכל־ ַהב ִ֑רים

ס

־אח ָּ ָֽריו׃
וַ י ָּ ָ֣קלהו וַ יָּבאו ַאף ַ
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ל־העיר
15וַ יָּ באו וַ יָּ ָ֣צרו ָּע ָּליו ב ָּאב ָּלה ָ֣בית ַ ָֽה ַמע ָּכה וַ ישפכו ָֽסל ָּלה ֶא ָּ
חומה׃
ת־יואב ַמשחיתם ל ַה ֵ֥פיל ַה ָּ ָֽ
ָּ
שר ֶא
ל־ה ָּעם א ֶ ָ֣
ַו ַָֽתעמד ַב ִ֑חל ו ָּכ ָּ
16וַ תק ָּרא א ָּ ֵ֥שה ח ָּכ ָּמה מן־ ָּה ִ֑עיר שמעו שמעו אמרו־ ָּ ָ֣נא ֶאל־יו ָּאב
ק ַ ָ֣רב ַעד־הנָּ ה וַ א ַדב ָּרה א ֶ ָֽליך׃
17וַ יק ַ ָ֣רב א ֶלי ָּה וַ תא ֶמר ָּהא ָּשה ַה ַא ָּ ֵ֥תה יו ָּאב וַ ָ֣יא ֶמר ָּ ִ֑אני וַ ָ֣תא ֶמר לו
אמר ש ֵ֥מ ַע ָּא ָֽנכי׃
ש ַמע דב ָ֣רי א ָּמ ֶתך וַ י ֶ
18וַ תא ֶמר לא ִ֑מר ַדבר י ַדברו ָּב ָֽראשנָּ ה לאמר ָּשאל י ָּשאלו ב ָּאבל ו ֵ֥כן
ה ַ ָֽתמו׃
ָּ 19אנכי שלמי ֱאמו ָ֣ני יׂש ָּר ִ֑אל ַא ָּ ָ֣תה מ ַבקש ל ָּהמית עיר ואם ביׂש ָּראל
הוָֽה׃
ָּל ֵָּ֥מה ת ַב ַלע נַ ח ַלֵ֥ת י ָּ

פ

ם־אש ָֽחית׃
21וַ ַ ֵ֥י ַען יו ָּאב וַ יא ַ ִ֑מר ָּחלי ָּלה ָּחלי ָּלה לי אם־א ַב ַלע וא ַ
21לא־ ָ֣כן ַה ָּד ָּבר כי איש מ ַהר ֶאפ ַרים ֶש ַבע ֶבן־בכ ָ֣רי שמו נָּ ָּׂשא יָּ דו
אמר ָּ ָֽהא ָּשה
ַב ֶ ָ֣מ ֶלְך ב ָּדוד תנָֽ ו־א ָ֣תו ל ַבדו ואל ָּכה מ ַעָ֣ל ָּה ִ֑עיר וַ ת ֶ
חומה׃
ל־יואב הנֵ֥ה ראשו מש ָּ ֵ֥לְך א ֶליך ב ַ ֵ֥עד ַה ָּ ָֽ
ָּ
ֶא
22וַ ָּתבוא ָּהא ָּשה ֶאל־ ָּכל־ ָּה ָּעם ב ָּחכ ָּמ ָּתּה ַוַָֽֽיכר ִ֞תו ֶאת־ראש ֶש ַבע
ל־העיר ָ֣איש
שופר וַ יָּ ֵ֥פצו ָֽמ ַע ָּ
ל־יואב וַ ית ַקע ַב ָּ
ָּ
ֶבן־בכרי וַ יַ שלָ֣כו ֶא
ל־ה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
רוש ַלם ֶא ַ
יואב ָּ ֵ֥שב י ָּ
לא ָּה ָּלִ֑יו ו ָּ

ס

ל־הכרי
ל־ה ָּצ ָּבא יׂש ָּר ִ֑אל ובנָּ יָּ ה ֶבן־י ָ֣הויָּ ָּדע ַע ַ
23ויו ָּאב ֶ ֵ֥אל ָּכ ַ
ל־הפל ָֽתי׃
ו ַע ַ
יהוש ָּ ֵ֥פט ֶבן־אחילוד ַה ַמז ָֽכיר׃
ל־ה ַ ִ֑מס ו ָּ
24וַ אד ָּרם ַע ַ
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25וש ָּיא ס ִ֑פר ו ָּצ ֵ֥דוק ו ֶאביָּ ָּתר כהנָֽים׃
26וגַ ם עי ָּרא ַה ָּיָ֣ארי ָּה ָּיֵ֥ה כהן ל ָּד ָֽוד׃

ס

1 21וַ י ָ֣הי ָּר ָּעב בימי ָּדוד ָּשֹלָ֣ ש ָּשנים ָּשנָּ ה ַאח ָ֣רי ָּשנָּ ה וַ י ַב ֵ֥קש ָּדוד
ֶאת־פ ָ֣ני יהָּ ִ֑וה

ס

־שאול ו ֶאל־בָ֣ית ַה ָּדמים
אמר יהוָּ ה ֶאל ָּ
וַ ָ֣י ֶ

ת־הגבענָֽים׃
ַעל־א ֶשר־המית ֶא ַ
2וַ יק ָּ ֵ֥רא ַה ֶמ ֶלְך ַלגבענים וַ ָ֣יא ֶמר אלי ֶ ִ֑הם ו ַהגבע ִ֞נים ָ֣לא מבני יׂש ָּר ָ֣אל
ה ָּמה ֵ֚כי אם־מ ֶי ָ֣ ֶתר ָּה ֱאמרי ובני יׂש ָּראל נשב ָ֣עו ָּל ֶהם וַ י ַבקש ָּשאול
יהודה׃
אתו לב ָֽני־יׂש ָּראל ו ָּ ָֽ
ל ַהכ ָּתם ב ַקנ ֵ֥
3וַ יא ֶמר ָּדוד ֶאל־ ַהגבענים ָּ ֵ֥מה ֶא ֱע ֶׂשה ָּל ֶ ִ֑כם ו ַב ָּ ָ֣מה א ַכפר ו ָּברכו
הוה׃
ֶאת־נַ ח ַ ֵ֥לת י ָּ ָֽ
ין־לנו
ם־ש ָ֣אול ועם־ביתו ו ָֽא ָּ ֵ֥
4וַ יאמרו לָ֣ ו ַהגבענים ָֽאין־ ָּלי ֶכ ֶסף וזָּ ָּהב ע ָּ
ה־א ֶ ֵ֥תם אמרים ֶא ֱע ֶ ֵׂ֥שה ָּל ֶ ָֽכם׃
אמר ָּ ָֽמ ַ
איש ל ָּה ָ֣מית ביׂש ָּר ִ֑אל וַ י ֶ
שר כ ָּלנו וַ א ֶשר ד ָּמה־ ָּ ִ֑לנו נש ַמדנו
5וַ ָֽיאמרו ֶאל־ ַה ֶמ ֶלְך ָּהאיש א ֶ ָ֣
ָֽמהתיַ צב ב ָּכל־ג ֵ֥בל יׂש ָּר ָֽאל׃
6ינ ַתן־ ָּלנו שב ָּעה אנָּ שים מ ָּבנָּ יו והו ַ ָָֽקענום ַ ָֽליהוָּ ה בגב ַ ֵ֥עת ָּשאול
הוִ֑ה
ב ָ֣חיר י ָּ

ס

אמר ַה ֶמ ֶלְך אנֵ֥י ֶא ָֽתן׃
וַ ֵ֥י ֶ

ן־ש ִ֑אול ַעל־שב ַעת יהוָּ ה
7וַ יַ ח ָ֣מל ַה ֶמ ֶלְך ַעל־מפי־ב ֶשת ֶבן־יהונָּ ָּ ָ֣תן ֶב ָּ
ן־ש ָֽאול׃
שר ָֽבינ ָּתם בָ֣ין ָּדוד ובין יהונָּ ָּ ֵ֥תן ֶב ָּ
א ֶ ָ֣
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שר יָּ ל ָּ ָ֣דה ל ָּשאול
8וַ י ַ ָ֣קח ַה ֶמ ֶלְך ֶאת־שני בני רצ ָּפה ַבת־ ַאיָּ ה א ֶ ָ֣
ת־שאול א ֶ ֵ֥שר
ֶאת־ ַארמני ו ֶאת־מפ ִ֑ב ֶשת ו ֶאת־חמ ֶשת בני מ ַיכָ֣ל ַב ָּ
ן־ברז ַלי ַהמח ָּל ָֽתי׃
יאל ֶב ַ
יָּ ל ָּדה ל ַעדר ֵ֥
ַ9וַָֽֽית ִ֞נם ב ַיָ֣ד ַהגבענים וַ יקיעם ָּב ָּהר לפ ָ֣ני יהוָּ ה וַ יפלֵ֥ ו ש ַבע ָּתים ָּי ִַ֑חד
וה ָּם המתו בימי ָּקציר ָּב ָ֣ראשנים ְתח ַלת ק ֵ֥ציר ׂשע ָֽרים׃
־הצור מתח ַלָ֣ת
11וַ ת ַ ָ֣קח רצ ָּפה ַבת־ ַאיָּ ה ֶאת־ ַה ַשק וַ ַתטהו ָּלּה ֶאל ַ
ן־ה ָּש ָּ ִ֑מים ו ָֽלא־נָּ תנָּ ה עוף ַה ָּש ַמים ָּלנ ַוח
ְך־מים על ֶיהם מ ַ
ָּקציר ַעד נ ַת ַ ֵ֥
ת־ח ַיֵ֥ת ַה ָּש ֶדה ָּ ָֽלי ָּלה׃
יומם ו ֶא ַ
יהם ָּ
על ֶ
ת־אָּיה פ ֶ ֵ֥לגֶ ש ָּש ָֽאול׃
ר־עׂש ָּתה רצ ָּ ֵ֥פה ַב ַ
11וַ י ַגד ל ָּדוִ֑ד את א ֶש ָּ
12וַ י ָ֣ ֶלְך ָּדוד וַ י ַ ִ֞קח ֶאת־ ַעצמות ָּשאול ו ֶאת־ ַעצמות יהונָּ ָּ ָ֣תן בנו מאת
ית־שן א ֶשר ת ָּלוֵ֥ ם ָּש ָּם
ַבעלי יָּ ָ֣ביש גל ָּ ִ֑עד א ֶשר גָּ נבו א ָּתם מר ָ֣חב ָֽב ַ
ת־שאול ַבגל ָֽב ַע׃
הפלשתים ביום ַהכות פלשתים ֶא ָּ
13וַ ַי ַעל מ ָּשם ֶאת־ ַעצ ָ֣מות ָּשאול ו ֶאת־ ַעצמות יהונָּ ָּ ָ֣תן בנִ֑ ו וַ יַ ָ֣ ַאספו
מוק ָֽעים׃
ֶאת־ ַעצמות ַה ָּ
14וַ יקב ָ֣רו ֶאת־ ַעצמות־ ָּש ָ֣אול ויהו ָּ ָֽנ ָּתן־בנו ב ֶא ֶרץ בניָּמן בצ ָּלע ב ֶק ֶבר
ָ֣קיש ָּאביו ַוַָֽֽיַ עׂשו ֵ֥כל א ֶשר־צָּוה ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך וַ י ָּעתר ֱאֹלהים ָּל ָּא ֶרץ
י־כן׃
ַ ָֽאחר ָֽ

פ

15וַ תהי־עוד מל ָּח ָּמה ַלפלשתים ֶאת־יׂש ָּר ִ֑אל וַ י ֶרד ָּדוד וַ ע ָּב ָּ ֵ֥דיו עמו
וַ י ָּלח ֵ֥מו ֶאת־פלשתים וַ יָּ ֵ֥ ַעף ָּד ָֽוד׃
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ידי ָּה ָּר ָּפה ומש ַָקל קינו שֹלש מאות מש ַ ָָ֣קל
שר׀ ביל ָ֣
16וישבו בנב א ֶ ָ֣
ת־ד ָֽוד׃
אמר ל ַה ֵ֥כות ֶא ָּ
נח ֶשת והוא ָּחגָ֣ ור ח ָּד ָּ ִ֑שה וַ י ֶ
17וַ ַ ָֽיעזָּ ר־לו אבי ַ ָ֣שי ֶבן־צרויָּ ה וַ ַ ֵ֥יְַֽך ֶאת־ ַהפלשתי וַ ימי ִ֑תהו ָּ ָ֣אז נשבעו
ַאנשי־ ָּדוד לו לאמר לא־תצא עוד א ָּתנו ַלמל ָּח ָּמה ו ֵ֥לא ת ַכ ֶבה
ֶאת־נֵ֥ר יׂש ָּר ָֽאל׃

פ

ַ18וַָֽֽיהי ַ ָֽאחרי־כן וַ תהי־עוד ַהמל ָּח ָּמה בגוב עם־פלש ִ֑תים ָּ ָ֣אז ה ָּכה
ת־סף א ֶשר ביל ֵ֥די ָּה ָּר ָּ ָֽפה׃
סב ַכי ַה ָ֣ח ָּשתי ֶא ַ

פ

19וַ תהי־עוד ַהמל ָּח ָּמה בגוב עם־פלש ִ֑תים וַ יַ ְך ֶאל ָּחנָּ ן ֶבן־יַ ערי ארגים
בָ֣ית ַה ַלחמי ֵ֚את גָּ ל ָּיָ֣ת ַהגתי ועָ֣ץ חניתו כמנור ארגָֽים׃

ס

21וַ תהי־ ֵ֥עוד מל ָּח ָּמה ב ַ ִ֑גת וַ י ָ֣הי׀ ָ֣איש ָּמדין ו ֶאצב ָ֣עת יָּ ָּדיו ו ֶאצבעת
שש וָּ שש ֶעׂשרים ו ַאר ַבע מס ָּפר וגַ ם־הוא י ַ ֵ֥לד ל ָּה ָּר ָּ ָֽפה׃
ַרג ָּליו ָ֣
21וַ י ָּחרף ֶאת־יׂש ָּר ִ֑אל וַ יַ כהו י ָ֣הונָּ ָּתן ֶבן־שמ ָּעי א ֵ֥חי ָּד ָֽוד׃
ֶ 22את־ ַאר ַ ֵ֥ב ַעת א ֶלה יל ֵ֥דו ל ָּה ָּר ָּפה ב ַ ִ֑גת וַ יפלֵ֥ ו ביַ ד־ ָּדוד וב ַ ֵ֥יד ע ָּב ָּ ָֽדיו׃

פ

1 22וַ י ַדבר ָּדוד ַ ָֽליהוָּ ה ֶאת־דברי ַהשי ָּ ָ֣רה ַה ִ֑זאת ביום הציל יהָּ ֵ֥וה אתו
מ ַ ֵ֥כף ָּכל־אי ָּביו ומ ַ ֵ֥כף ָּש ָֽאול׃
י־לי׃
הוה ַ ָֽסל ֵ֥עי ומצ ָּדתי ומ ַפלט ָֽ
2וַ יא ַ ִ֑מר י ָּ
ה־בו ָּמג ִ֞ני ו ֶ ָָ֣ק ֶרן ישעי מׂשגַ בי ומנוסי משעי מ ָּח ָּמס
ֱ 3אֹל ֵ֥הי צורי ֶא ֱח ֶס ִ֑
תש ָֽעני׃
4מה ָּלל ֶאק ָּ ָ֣רא יהָּ ִ֑וה ומאי ַבי אוָּ ָֽש ַע׃
־מוֶ ת נַ ח ֵ֥לי בל ַי ַעל י ַבע ָֽתני׃
ֵ֥ 5כי א ָּפפני משברי ָּ ִ֑
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ֶ 6חב ֵ֥לי שאול ַס ִ֑בני קדמני ָֽמקשי־ ָּ ָֽמוֶ ת׃
ַ 7ב ַצר־לי ֶאק ָּ ָ֣רא יהוָּ ה ו ֶאל־ ֱאֹל ַהי ֶאק ָּ ִ֑רא וַ יש ַמע מ ָֽהי ָּכלו קולי ו ַשו ָּעתי
ב ָּאז ָּנָֽיו׃
י־ח ָּרה ָֽלו׃
8וַ תגָּ ַעש וַ תר ַעש ָּה ָּא ֶרץ מוס ֵ֥דות ַה ָּש ַמים יר ָּגִ֑זו וַ יָֽתגָּ עשו ָֽכ ָּ ֵ֥
ָּ 9ע ָּלה ָּע ָּשן ב ַאפו ו ֵ֥אש מפיו תא ִ֑כל גֶ ָּחלים ָּבע ֵ֥רו מ ֶ ָֽמנו׃
11וַ ֵ֥יט ָּש ַמים וַ י ַ ִ֑רד וַ ע ָּר ֶפל ַ ֵ֥ת ַחת ַרג ָּ ָֽליו׃
י־ר ַוח׃
ל־כנפ ָֽ
11וַ יר ַ ֵ֥כב ַעל־כרוב וַ יָּ ִ֑עף וַ י ָּרא ַע ַ
־מים ָּע ֵ֥בי ש ָּח ָָֽקים׃
12וַ ָּ ֵ֥י ֶשת ח ֶשְך סביב ָּתיו ס ִ֑כות ַ ָֽחש ַרת ַ
13מנגַ ּה נֶ ג ִ֑דו ָּבערו גַ חלי־ ָֽאש׃
קולו׃
הוִ֑ה ו ֶעליון י ֵ֥תן ָֽ
ן־ש ַמים י ָּ
14יַ ר ֵ֥עם מ ָּ
15וַ יש ַ ֵ֥לח חצים וַ יפיצִ֑ם ָּב ָּרק וַ יָּ ָֽהמם׃
16וַ ָֽיַֽ ָּראו א ָ֣פקי יָּ ם יגָּ לו מס ָ֣דות תבִ֑ל בגַ ע ַ ָ֣רת יהוָּ ה מנש ַמת ֵ֥ר ַוח ַא ָֽפו׃
17יש ַ ֵ֥לח מ ָּמרום י ָּק ִ֑חני ַיָֽמשני מ ַ ֵ֥מים ַר ָֽבים׃
18יַ צילני מאיבי ָּ ִ֑עז מ ָ֣שנ ַאי ֵ֥כי ָּאמצו מ ֶ ָֽמני׃
19י ַקדמני ביָ֣ ום אי ִ֑די וַ יהי יהָּוה מש ָּען ָֽלי׃
י־ח ָֽפץ ָֽבי׃
21וַ י ֵ֥צא ַל ֶמר ָּחב א ִ֑תי י ַחלצני כ ָּ ֵ֥
21יגמ ֵ֥לני יהָּוה כצד ָּק ִ֑תי כ ֵ֥בר יָּ ַדי יָּ ֵ֥שיב ָֽלי׃
ֵ֥ 22כי ָּש ַמרתי ַדר ָ֣כי יהָּ ִ֑וה ו ֵ֥לא ָּר ַשעתי מ ֱאֹל ָּ ָֽהי׃
־א ֵ֥סור מ ֶ ָֽמנָּ ה׃
ֵ֥ 23כי ָּכל־מש ָּפ ָּטו לנֶ ג ִ֑די וחק ָּתיו לא ָּ
24וָּ ֶאה ֶ ֵ֥יה ָּתמים לִ֑ ו וָּ ֶאש ַתמ ָּרה מעונָֽי׃
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25וַ ָּי ֶשב יהָּוה לי כצד ָּק ִ֑תי כברי ל ֶ ֵ֥נַֽגֶ ד ע ָּינָֽיו׃
26עם־ ָּחסיד תת ַח ָּ ִ֑סד עם־ג ֵ֥בור ָּתמים ת ַת ָּ ָֽמם׃
27עם־נָּ ָּבר ת ָּת ָּ ִ֑בר ועם־עקש ת ַת ָּ ָֽפל׃
תוש ַיע וע ֶיניך ַעל ָּ־ר ֵ֥מים ַתש ָֽפיל׃
ִ֑
־עם ָּעני
28ו ֶאת ַ ֵ֥
יהוה יַ ג ֵַ֥יה ָּחש ָֽכי׃
הוִ֑ה וַ ָּ
ָֽ 29כי־ ַא ָּ ֵ֥תה נירי י ָּ
ג־שור׃
ֵ֥ 31כי ב ָּכה ָּא ָ֣רוץ ג ִ֑דוד באֹל ַהי א ַד ֶל ָֽ
ָּ 31האל ָּת ָ֣מים ַדר ִ֑כו אמ ַרת יהוָּ ה צרו ָּפה ָּמ ָ֣גַֽן הוא לכל ַהח ֵ֥סים ָֽבו׃
ֵ֥ 32כי מי־אל מ ַבלע ָ֣די יהָּ ִ֑וה ו ֵ֥מי צור ָֽמ ַבלע ֵ֥די ֱאֹל ָֽהינו׃
ָּ 33ה ֵ֥אל ָּמעוזי ָּ ִ֑חיל וַ יַ ֵ֥תר ָּתמים ַדר ָֽכו׃
מותי יַ עמ ָֽדני׃
34מ ַשֶ ֵ֥וה ַרג ַליו ָּכ ַאיָּ לִ֑ ות ו ַ ֵ֥על ָּב ַ
חושה זרע ָּ ָֽתי׃
35מ ַל ֵ֥מד יָּ ַדי ַלמל ָּח ָּ ִ֑מה ונ ַ ֵ֥חת ֶ ָֽק ֶשת־נ ָּ
36וַ ת ֶתן־לי ָּמ ָ֣גַֽן יש ֶ ִ֑עך וַ ענתך ַתר ָֽבני׃
ַ 37תר ֵ֥חיב ַצעדי ַתח ִ֑תני ו ֵ֥לא ָּמעדו ַקרס ָּ ָֽלי׃
ֶ 38ארד ָּ ֵ֥פה אי ַבי וָּ ַאשמי ִ֑דם ו ֵ֥לא ָּאשוב ַעד־ ַכלו ָּ ָֽתם׃
קומון ַוַָֽֽיפלו ַ ֵ֥ת ַחת ַרג ָּ ָֽלי׃
39וָּ א ַכלֵ֥ם וָּ ֶאמ ָּחצם ו ָ֣לא י ִ֑
41וַ ַתז ֵ֥רני ַחיל ַלמל ָּח ָּ ִ֑מה ַתכ ֵ֥ר ַיע ָּק ַמי ַתח ָֽתני׃
יתם ׃
41ו ָ֣אי ַבי ַ ֵ֥ת ָּתה לי ִ֑ע ֶרף מ ַׂשנ ַאי וָּ ַאצמ ָֽ
הוה ו ֵ֥לא ָּע ָּנָֽם׃
42ישעו ו ָ֣אין מ ִ֑ש ַיע ֶאל־י ָּ
יט־חוצות אדקם ֶאר ָּק ָֽעם׃
ֵ֥
43ו ֶאש ָּחָקם ַכע ַפר־ ָּ ִ֑א ֶרץ כט
ָֽ ַ44ות ַפלטני מריבי ַע ִ֑מי תשמרני ל ָ֣ראש גוים ַ ֵ֥עם לא־יָּ ַדעתי יַ ַעב ָֽדני׃
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־לי לש ֵ֥מ ַוע אזֶ ן י ָּ ֵ֥שמעו ָֽלי׃
45בנֵ֥י נ ָּכר ית ַ ָֽכחשו ִ֑
רותם׃
46בנֵ֥י נ ָּכר י ִ֑בלו ויַ חגרו ממסג ָּ ָֽ
ַ 47חי־יהָּוה ו ָּב ָ֣רוְך צו ִ֑רי ויָּ רם ֱאֹלהי ֵ֥צור יש ָֽעי׃
ָּ 48האל ַהנ ֵ֥תן נ ָּקמת ִ֑לי ומו ֵ֥ריד ַעמים ַתח ָֽתני׃
ילני׃
49ומוציאי מ ָֽאי ָּ ִ֑בי ומ ָּק ַמי ת ָ֣רוממני מ ֵ֥איש ח ָּמסים ַתצ ָֽ
הוה ַבגויִ֑ם ולשמך אזַ ָֽמר׃
ַ 51על־כן אודךֵ֥ י ָּ
ד־עולם׃
ָּ ָֽ
ה־ח ֶסד למשיחו ל ָּד ֵ֥וד ולזַ רעו ַע
שועות ַמל ִ֑כו ו ָֽע ֶׂש ֶ
51מגדיל י ָ֣
פ

1 23וא ֶלה דב ֵ֥רי ָּדוד ָּה ַ ָֽאחר ִ֑נים נאם ָּד ָ֣וד ֶבן־י ַשי ונאם ַהגֶ ֶבר ה ַָ֣קם
ֹלהי יַ ָֽעקב ונעים זמ ֵ֥רות יׂש ָּר ָֽאל׃
ָּעל מש ַיח ֱא ָ֣
ֵ֥ 2רו ַח יהָּוה ד ֶבר־ ִ֑בי ומ ָּלתו ַעל־לשו ָֽני׃
ָּ 3א ַמר ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל ֵ֥לי ד ֶבר ָ֣צור יׂש ָּר ִ֑אל מושל ָּב ָּא ָּדם ַצדיק מושל
ֹלהים׃
יר ַ ֵ֥את ֱא ָֽ
ח־ש ֶמש ֵ֚ב ֶקר ָ֣לא ָּעבות מ ֵ֥נגַ ּה מ ָּמ ָּטר ֶ ֵ֥ד ֶשא מ ָּ ָֽא ֶרץ׃
4וכ ֵ֥אור ב ֶקר יז ַר ָּ ִ֑
רוכה ַבכל ושמ ָּרה
ָֽ 5כי־לא־ ֵ֥כן ביתי עם־ ִ֑אל כי ברית עו ָּלם ָּ ָׂ֣שם לי ע ָּ
־לא יַ צ ָֽמ ַיח׃
י־כל־יש ֵ֥עי ו ָּכל־ח ֶפץ ָֽכי ֵ֥
ָֽכ ָּ
6ובליַ ַעל כ ֵ֥קוץ מ ָּנד כ ָּ ִ֑ל ַהם ָֽכי־ ֵ֥לא ב ָּיד י ָּ ָֽקחו׃
ובאש ָּׂש ֵ֥רוף י ָּשרפו ַב ָּ ָֽש ֶבת׃
7ואיש י ַ ָ֣גע ָּב ֶהם י ָּמ ֵ֥לא ַבר ֶזל ועָ֣ץ חנִ֑ית ָּ

פ

שר ל ָּדוִ֑ד ישב ַב ֶש ֶבת ַתחכמנָ֣י׀ ָ֣ראש
8א ֶלה ש ֵ֥מות ַהגברים א ֶ ָ֣
ַה ָּשלשי ֵ֚הוא עדינָ֣ ו ָּ ָֽה ֶעצנו ַעל־שמ ֶנֵ֥ה מאות ָּח ָּלל ב ַ ֵ֥פ ַעם ֶא ָּ ָֽחד׃
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ם־דוד ב ָּ ָֽחר ָּפם
ֹלשה ְַגברים ע ָּ
9ו ַאח ָּרו ֶאל ָּע ָּזֵ֥ר ֶבן־דדי ֶבן־אח ִ֑חי בש ָּ
־שם ַלמל ָּח ָּמה ַוַָֽֽיַ עלו ֵ֥איש יׂש ָּר ָֽאל׃
ַבפלשתים נֶ ֶאספו ָּ ָ֣
ל־ה ֶח ֶרב
ָ֣ 11הוא ָּקם וַ יַ ְך ַבפלשתים ַעָ֣ד׀ ָֽכי־יָּ ג ָּעָ֣ה יָּ דו וַ תד ַבק יָּ דו ֶא ַ
דולה ַביָ֣ ום ַה ִ֑הוא ו ָּה ָּעם יָּ ֵ֥שבו ַאח ָּריו
שועה ג ָּ
הוה ת ָּ ֵ֥
וַ ַי ַעׂש י ָּ
ַאְך־ל ַפ ָֽשט׃

ס

י־שם
ן־אגא ָּה ָּר ִ֑רי וַ י ָּאספו פלשתים ַל ַחיָּ ה וַ תה ִָּ֞
11ו ַאח ָּריו ַש ָּ ֵ֥מא ֶב ָּ
ֶחל ַָקת ַה ָּש ֶדה מל ָּ ָ֣אה ע ָּדשים ו ָּה ָּ ֵ֥עם ָּנס מפנֵ֥י פלש ָֽתים׃
12וַ יתיַ צב בתוְך־ ַ ָֽה ֶחל ָּקה וַ יַ צי ֶל ָּה וַ ַיְַֽך ֶאת־פלש ִ֑תים וַ ַ ֵ֥י ַעׂש יהָּוה תשו ָּ ֵ֥עה
דולה׃
ג ָּ ָֽ

ס

ל־דוד ֶאל־מ ָּע ַרת
ל־קציר ֶא ָּ
ֹלשים ראש וַ יָּבאו ֶא ָּ
13וַ ירדו שֹל ָּשים מ ַהש ָ֣
עד ָּלִ֑ם ו ַחיַ ָ֣ת פלשתים ח ָּנה ב ֵ֥ע ֶמק ר ָּפ ָֽאים׃
14ו ָּדוד ָּ ָ֣אז ַבמצו ָּ ִ֑דה ו ַמ ַ ָ֣צב פלשתים ָּאז ֵ֥בית ָּ ָֽל ֶחם׃
ית־ל ֶחם א ֶ ֵ֥שר ַב ָּ ָֽש ַער׃
15וַ ית ַאֶ ֵ֥וה ָּדוד וַ יא ַ ִ֑מר ֵ֚מי יַ שָ ָ֣קני ַמים מ ֵ֥באר ָֽב ֶ
16וַ יבקעו שֹל ֶשת ַהגברים ב ַמח ָ֣נה פלשתים וַ ָֽישאבו־ ַמים מבאר
תותם
ל־דוִ֑ד ולא ָּא ָּבה לש ָּ
יָּבאו ֶא ָּ
שר ַב ַש ַער וַ יׂשאו וַ ָ֣
ית־ל ֶחם א ֶ ָ֣
ָֽב ֶ
יהוָֽה׃
וַ יַ ֵ֥סְך א ָּתם ַ ָֽל ָּ
17וַ יא ֶמר ָּחלי ָּלה לי יהוָּ ה מע ָׂ֣שתי זאת ה ַדם ָּ ָֽהאנָּ שים ַההל ָ֣כים
תותם ָ֣א ֶלה ָּעׂשו שֹל ֶשת ַהגב ָֽרים׃
שותם ו ֵ֥לא ָּא ָּבה לש ָּ ִ֑
בנַ פ ָּ

ס

עורר
18וַ אבי ִַ֞שי א ָ֣חי׀ יו ָּ ָ֣אב ֶבן־צרויָּ ה ֵ֚הוא ָ֣ראש ַהשֹל ָּשי והוא ָ֣
ֹלשה׃
ֶאת־חניתו ַעל־שֹלֵ֥ ש מאות ָּח ָּלִ֑ל ולו־שם ַבש ָּ ָֽ
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א־בא׃
ֹלשה ל ָּ ָֽ
ד־הש ָּ
19מן־ ַהשֹל ָּשה ה ָ֣כי נכ ָּבד וַ י ֵ֥הי ָּל ֶהם ל ָּ ִׂ֑שר ו ַע ַ

ס

יש־חי ַרב־פ ָּעלים ָֽמ ַקבצ ִ֑אל ָ֣הוא ה ָּכה ָ֣את
־א ַ
21ובנָּ יָּ הו ֶבן־יהויָּ ָּדע ֶבן ָֽ
ת־האריה ב ֵ֥תוְך ַהבאר ביֵ֥ ום
מואב והוא יָּ ַ ִ֞רד וה ָּכה ֶ ָֽא ָּ
שני אראל ָּ
ַה ָּ ָֽש ֶלג׃
21והוא־ה ָּכה ֶאת־איש מצרי ָ֣אשר ַמר ֶאה וביַ ד ַהמצרי חנית וַ ֵ֥י ֶַֽרד
יתו׃
ת־החנית מ ַיָ֣ד ַהמצרי וַ יַ ַהרגהו ַבחנ ָֽ
א ָּליו ַב ָּ ִ֑ש ֶבט וַ יגזל ֶ ָֽא ַ
ֹלשה ַהגב ָֽרים׃
ָ֣ 22א ֶלה ָּע ָּׂשה בנָּ ָּיהו ֶבן־יהויָּ ָּ ִ֑דע ולו־שם בש ָּ ֵ֥
א־בא וַ יׂש ֵ֥מהו ָּדוד
ֹלשה ל ָּ ִ֑
ל־הש ָּ
ֹלשים נכ ָּבד ו ֶא ַ
ן־הש ָ֣
23מ ַ
ֶאל־מש ַמע ָֽתו׃

ס

ֹלשים ֶאל ָּח ָּנֵַֽ֥ן ֶבן־דדו ֵ֥בית ָּ ָֽל ֶחם ׃
י־יואב ַבש ִ֑
ה־אל א ָֽח ָּ
24ע ָּׂש ֵ֥
ַ 25ש ָּמה ַ ָֽהחרדי ֱאלי ָָּקא ַהחר ָֽדי ׃

ס

ֵ֚ ֶ 26ח ֶלץ ַה ַפלטי עי ָּ ֵ֥רא ֶבן־עקש ַהתקו ָֽעי׃
27אבי ֶעזֶ ר ָּ ָֽה ַענתתי מב ַני ַהח ָּש ָֽתי׃
ַ 28צלמון ָּ ָֽהאחחי ַמה ַרי ַהנט ָּפ ָֽתי׃
ן־בע ָּנה ַהנט ָּפ ִ֑תי
ֵ֥ 29ח ֶלב ֶ ָֽב ַ

ס

ס

ס

ס

יָּמן׃
א ַתי ֶבן־ר ַיבי מגב ַעת בנֵ֥י בנ ָֽ

31בנָּ יָּ הו פר ָּ ָ֣עתני ה ַדי מ ַנֵ֥חלי ָּג ַָֽעש׃

ס

31א ָֽבי־ ַעלבון ָּ ָֽה ַער ָּבתי ַעז ָּמוֶ ת ַה ַברח ָֽמי׃
ֶ 32אליַ ח ָּבא ַה ַ ָ֣ש ַעלבני בנֵ֥י יָּ שן יהונָּ ָּ ָֽתן׃
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ס

ס

ס

אר ָֽרי׃
ן־ש ָּרר ָּה ָּ
יאם ֶב ָּ
ַ 33ש ָּמה ַ ָֽהה ָּררי אח ָּ ֵ֥
־ה ַ ָֽמע ָּכ ִ֑תי
ֱ 34אלי ֶ ֵ֥פ ֶלט ֶבן־א ַחס ַבי ֶבן ַ

ס

ס

יעם ֶבן־אחית ֶפל ַהגֹלנָֽי׃
ֱאל ָּ ֵ֥

ס
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ֶ 35חצ ַרו ַ ָֽה ַכרמלי ַפע ַרי ָּה ַאר ָֽבי׃
36יג ָּאל ֶבן־נָּ ָּתן מצ ָּבה
ֶ 37צ ֶלק ָּה ַעמ ִ֑ני

ס

ס

ס

ָּבני ַהגָּ ָֽדי׃

ס

יואב ֶבן־צר ָּיָֽה׃
נַ ח ַרי ַהב ָ֣ארתי נׂשאי כלי ָּ ֵ֥

38עי ָּרא ַהיתרי גָּ רב ַהית ָֽרי׃

ס

ס

ָֽ 39אוריָּ ה ַ ָֽהחתי כל שֹל ֵ֥שים ושב ָּ ָֽעה׃

פ

1 24וַ י ֶסף ַאף־יהוָּ ה ַלחרות ביׂש ָּר ִ֑אל וַ יָּ ֶסת ֶאת־ ָּדוד ָּב ֶהם לאמר לְך
הודה׃
מ ֵ֥נה ֶאת־יׂש ָּראל ו ֶאת־י ָּ ָֽ
וט־נא ב ָּכל־שבטי
־ה ַ ָ֣חיל א ֶשר־אתו ָֽש ִ֞ ָּ
2וַ יא ֶמר ַה ֶמ ֶלְך ֶאל־יו ָּ ָ֣אב׀ ַׂשר ַ
ת־ה ָּ ִ֑עם ו ָּיָ֣ ַַֽדעתי את מס ַ ֵ֥פר
יׂש ָּראל מ ָּדן ו ַעד־ב ָ֣אר ֶש ַבע ופקדו ֶא ָּ
ָּה ָּ ָֽעם׃

ס

־ה ָּעם ָּכהם׀ ו ָּכהם
ֹלהיך ֶאל ָּ
3וַ יא ֶמר יו ָּאב ֶאל־ ַה ֶמ ֶלְך ויו ָ֣סף יהוָּ ה ֱא ֶ
ָֽי־ה ֶמ ֶלְך ר ִ֑אות וַ אדנָ֣י ַה ֶמ ֶלְך ָּל ֵָּ֥מה ָּחפץ ַב ָּד ָּ ֵ֥בר
מ ָּ ָ֣אה פ ָּעמים ועינֵ֥י אדנ ַ
ַה ֶזָֽה׃
יואב ו ָּׂשרי ַה ַחיל
־יואב ו ַעל ָּׂש ָ֣רי ֶה ָּ ִ֑חיל וַ יצא ָּ
4וַ יֶ ֱח ַזק ד ַבר־ ַה ֶמ ֶלְך ֶאל ָּ
ת־ה ָּעם ֶאת־יׂש ָּר ָֽאל׃
לפנָ֣י ַה ֶמ ֶלְך לפ ֵ֥קד ֶא ָּ
תוְך־ה ַנ ֵַ֥חל ַה ָּגד
ַ
5וַ יַ ַעברו ֶאת־ ַהיַ ר ִ֑דן וַ יַ חנָ֣ ו ַבערוער י ֵ֥מין ָּהעיר א ֶשר ב
ו ֶאל־יַ עזָֽר׃
6וַ יָּ באו ַהגל ָּע ָּדה ו ֶאל־ ֶ ֵ֥א ֶרץ ַתחתים ָּחד ִ֑שי וַ יָּ באו ָּ ָ֣דנָּ ה יַ ַען ו ָּסביב
ֶאל־צ ָֽידון׃
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7וַ יָּ באו מב ַצר־צר ו ָּכל־ ָּע ֵ֥רי ַהחוי ו ַ ָֽהכנַ ע ִ֑ני וַ ָֽיצאו ֶאל־ ֶנֵַֽ֥גֶ ב יהו ָּדה ב ֵ֥אר
ָּ ָֽש ַבע׃
8וַ יָּ שטו ב ָּכל־ ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ וַ יָּ באו מקצה תש ָּעה ֳח ָּדשים ו ֶעׂש ֵ֥רים יום
רוש ָּ ָֽלם׃
י ָּ
9וַ י ֵ֥תן יו ָּאב ֶאת־מס ַ ֵ֥פר מפ ַקד־ ָּה ָּעם ֶאל־ ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך וַ ת ָ֣הי יׂש ָּראל שמנֶ ה
הודה חמש־מ ֵ֥אות ֶא ֶלף ָֽאיש׃
מאות ֶא ֶלף ָֽאיש־ ַחיל ָ֣שלָֽף ֶח ֶרב ו ָ֣איש י ָּ
ת־ה ָּ ִ֑עם
11וַ ַיְַֽך לב־ ָּדוד אתו ַאחרי־כן ָּס ַ ָ֣פר ֶא ָּ

ס

אמר ָּדוד ֶאל־יהוָּ ה
וַ י ֶ

שר ָּעׂשיתי ו ַע ָּ ָ֣תה יהוָּ ה ַ ָֽהע ֶבר־נָּ א ֶאת־עוָ֣ ן ַעבדך ֵ֥כי
ָּח ָּטאתי מאד א ֶ ָ֣
נס ַכלתי מ ָֽאד׃
11וַ ָּ ֵ֥יַֽ ָּקם ָּדוד ַב ִ֑ב ֶקר

פ

אמר׃
ל־גָ֣ד ַהנָּ ביא חזֵ֥ה ָּדוד ל ָֽ
וד ַבר־יהוָּ ה ָּהיָּ ה ֶא ָּ

ָּ 12ה ִ֞לוְך וד ַבר ָּ ָ֣ת ֶאל־ ָּדוד ֵ֚כה ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ָּשֹלש ָּאנכי נו ָ֣טל ָּע ֶ ִ֑ליך
ב ַחר־לךֵ֥ ַ ָֽא ַחת־מ ֶהם ו ֶ ָֽא ֱע ֶׂשה־ ָּ ָֽלְך׃
13וַ יָּ בא־ ָּ ֵ֥גד ֶאל־ ָּדוד וַ יַ גֶ ד־לִ֑ ו וַ ָ֣יא ֶמר לו ה ָּת ָ֣בוא לךָ֣ ֶ ָֽש ַבע ָּשנָ֣ים׀ ָּר ָּעָ֣ב׀
ם־היות
ָֽי־צ ֶריך ו ָ֣הוא רד ֶפך וא ֱ
ֹלשה ֳח ָּדשים נסך לפנ ָּ
ב ַאר ֶצך אם־ש ָּ ָ֣
ה־א ֵ֥שיב שלחי ָּד ָּ ָֽבר׃
יָּמים ֶד ֶבר ב ַאר ֶצך ַע ָּתה ַ ָ֣דע וראה ָּמ ָּ
שֹל ֶשת ֵ֥

ס

14וַ יא ֶמר ָּדוד ֶאל־ ָּגד ַצר־ ָ֣לי מ ִ֑אד נפ ָּלה־ ָּנא ביַ ד־יהוָּ ה ָֽכי־ ַר ָ֣בים ַ ָֽרח ָּמו
ל־א ָֽפ ָּלה׃
ד־א ָּדם ַא ֶ
וביַ ָּ
ן־ה ָּעם מ ָּדן
הוֵ֥ה ֶד ֶבר ביׂש ָּראל מ ַהב ֶקר ו ַעד־עָ֣ת מועִ֑ד וַ ָּי ָָּ֣מת מ ָּ
15וַ יתן י ָּ
ו ַעד־ב ָ֣אר ֶש ַבע שב ֵ֥עים ֶא ֶלף ָֽאיש׃
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־ה ָּר ָּעה
16וַ יש ַלח יָּ דו ַה ַמל ָּ ֵ֥אְך׀ י ָֽרו ָּש ַלם ל ַשח ָּתּה וַ י ָּנ ֶחם יהוָּ ה ֶאל ָּ ָ֣
ומל ַאְך יהוָּ ה ָּהיָּ ה
אמר ַל ַמל ִָּ֞אְך ַה ַמשחית ָּב ָּעם ַרב ַע ָּתה ֶ ָ֣ה ֶרף יָּ ֶ ִ֑דך ַ
וַ י ֶ
עם־ג ֶרן ָּהאַוֵַֽ֥רנָּ ה ַהיב ָֽסי ׃

ס

17וַ יא ֶמר ָּדוד ֶאל־יהוָּ ה ברא ָ֣תו׀ ֶ ָֽאת־ ַה ַמל ָּ ָ֣אְך׀ ַה ַמ ֶ ָ֣כה ָּב ָּעם וַ יא ֶמר הנה
ָּאנכי ָּח ָּטאתי ו ָּאנ ָ֣כי ֶה ֱעויתי ו ֵ֥א ֶלה ַהצאן ֶ ָ֣מה ָּע ִׂ֑שו תהי ָּנֵ֥א יָּ דך בי
וב ֵ֥בית ָּא ָֽבי׃

פ

18וַ יָּ בא־ ָּ ֵ֥גד ֶאל־ ָּדוד ַביָ֣ ום ַה ִ֑הוא וַ ָ֣יא ֶמר לו עלה ָּהָקם ַ ָֽליהוָּ ה מזב ַח
בג ֶרן א ַ ֵ֥רניָּ ה ַהיב ָֽסי׃
הוָֽה׃
19וַ ַי ַעל ָּדוד כד ַבר־גָּ ד ַכא ֶשר צָּוֵ֥ה י ָּ
21וַ יַ שָ ָ֣קף א ַרונָּ ה וַ ַיַֽרא ֶאת־ ַה ֶמ ֶלְך ו ֶאת־ע ָּב ָּדיו עברים ָּע ָּלִ֑יו וַ יצָ֣א
א ַרונָּ ה וַ יש ַתחו ַל ֶמ ֶלְך ַא ָּפיו ָּ ָֽאר ָּצה׃
21וַ ָ֣יא ֶמר א ַרונָּ ה ַמדו ַע ָּ ֵ֥בא אד ָֽני־ ַה ֶמ ֶלְך ֶאל־ ַעב ִ֑דו וַ יא ֶמר ָּדוד לקנות
־הג ֶרן לבנות מזב ַח ַ ָֽליהוָּ ה ות ָּע ַ ֵ֥צר ַה ַמג ָּפה מ ַ ֵ֥על ָּה ָּ ָֽעם׃
מעמךָ֣ ֶאת ַ
22וַ יא ֶמר א ַרונָּ ה ֶאל־ ָּדוד י ַ ֵ֥קח ויַ ַעל אד ֵ֥ני ַה ֶמ ֶלְך ַה ָ֣טוב בעי ָּ ִ֑נו ראה
ַה ָּב ָּ ָָ֣קר ָּלע ָּלה ו ַהמרגים וכ ֵ֥לי ַה ָּב ָָּקר ָּלע ָֽצים׃
ַ 23הכל נָּ ַתן א ַ ֵ֥רונָּ ה ַה ֶמ ֶלְך ַל ֶ ִ֑מ ֶלְך

ס

הוֵ֥ה
ל־ה ֶמ ֶלְך י ָּ
אמר א ַרונָּ ה ֶא ַ
וַ י ֶ

ֹלהיך יר ֶ ָֽצך׃
ֱא ֶ
24וַ יא ֶמר ַה ֶמ ֶלְך ֶאל־א ַרונָּ ה לא ָֽכי־ ָּקנו ֶאק ֶנה מ ָֽאותך במחיר ולא
ת־ה ָּב ָּקר ב ֶכ ֶסף
ת־הג ֶרן ו ֶא ַ
ֹלהי עלָ֣ ות ח ָּנִ֑ם וַ י ֶקן ָּדוד ֶא ַ
יהוֵ֥ה ֱא ַ
ַאע ֶלה ַל ָּ
ש ָּק ֵ֥לים חמ ָֽשים׃
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וַ י ֶבן ָּשם ָּדוד מזב ַח ַ ָֽליהוָּ ה וַ יַ ֵ֥ ַעל עלות וש ָּל ִ֑מים וַ י ָּעתר יהוָּ ה ָּל ָּא ֶרץ25
וַ ת ָּע ַ ֵ֥צר ַה ַמג ָּפה מ ַ ֵ֥על יׂש ָּר ָֽאל׃
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