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  יג-:זיב 'שמואל ב .1

ִאיש  ה הָׁ ִוד ַאתָׁ ן ֶאל־דָׁ תָׁ ַמר ה' א  )ז( ַוּיֹאֶמר נָׁ ֹנִכי ֵק ֹל-ֹכה־אָׁ ֵאל ְואָׁ ֹנִכי ְמַשְחִתיָך ְלֶמֶלְך ַעל־ִיְשרָׁ ֵאל אָׁ י ִיְשרָׁ
אּול: ֵאל  ִהַצְלִתיָך ִמַּיד שָׁ ה ְלָך ֶאת־ֵבית ִיְשרָׁ ֶאְתנָׁ ה ְלָך ֶאת־ֵבית ֲאֹדֶניָך ְוֶאת־ְנֵשי ֲאֹדֶניָך ְבֵחיֶקָך וָׁ ֶאְתנָׁ )ח( וָׁ
ט וְ  ה ְוִאם־ ְמעָׁ ה:ִויהּודָׁ ֵהנָׁ ה ְוכָׁ ֵהנָׁ ה ְלָך כָׁ ַרע בעינו ְבֵעיַני ֵאת  ֹאִספָׁ ִזיתָׁ ֶאת־ְדַבר ה' ַלֲעשֹות הָׁ )ט( ַמדּוַע בָׁ

ַרְגתָׁ ְבֶחֶרב ְבֵני ַעמֹון: ה ְוֹאתֹו הָׁ ַקְחתָׁ ְלָך ְלִאשָׁ סּור  אּוִרּיָׁה ַהִחִתי ִהִכיתָׁ ַבֶחֶרב ְוֶאת־ ִאְשתֹו לָׁ ה לֹא־תָׁ )י( ְוַעתָׁ
מַ חֶ  ה: )יא( ֹכה אָׁ ִני ַוִתַקח ֶאת־ֵאֶשת אּוִרּיָׁה ַהִחִתי ִלְהיֹות ְלָך ְלִאשָׁ ם ֵעֶקב ִכי ְבִזתָׁ ר ה' ֶרב ִמֵביְתָך ַעד־עֹולָׁ

ֶשיָך ְלֵעי ַכב ִעם־נָׁ ַתִתי ְלֵרֶעיָך ְושָׁ ֶשיָך ְלֵעיֶניָך ְונָׁ ַקְחִתי ֶאת־נָׁ ה ִמֵביֶתָך ְולָׁ עָׁ ֶליָך רָׁ  ֵני ַהֶשֶמש ַהזֹאת:ִהְנִני ֵמִקים עָׁ
ֵאל  ל־ִיְשרָׁ ר ַהֶזה ֶנֶגד כָׁ בָׁ ֶתר ַוֲאִני ֶאע ֶשה ֶאת־ַהדָׁ ִשיתָׁ ַבסָׁ ה עָׁ ֶמש: )יב( ִכי ַאתָׁ ן ְוֶנֶגד ַהשָׁ תָׁ ִוד ֶאל־נָׁ )יג( ַוּיֹאֶמר דָׁ
מּות: אְתָך לֹא תָׁ ִביר ַחטָׁ ִוד ַּגם־ה' ֶהע  ן ֶאל־דָׁ תָׁ אִתי ַלה' ס ַוּיֹאֶמר נָׁ טָׁ  חָׁ

 
  :כאיג 'שמואל ב .2

ֵאֶלה ַוִּיַחר לֹו ְמֹאד: ִרים הָׁ ל־ַהְדבָׁ ַמע ֵאת כָׁ ִוד שָׁ  ְוַהֶמֶלְך דָׁ
 
  ו-:הא 'מלכים א .3

ִצים ְלפָׁ  ִשים ַוֲחִמִשים ִאיש רָׁ רָׁ יו:)ה( ַוֲאֹדִנּיָׁה ֶבן־ַחִּגית ִמְתַנֵשא ֵלאֹמר ֲאִני ֶאְמֹלְך ַוַּיַעש לֹו ֶרֶכב ּופָׁ )ו(  נָׁ
בֹו לֹום:ְולֹא־ֲעצָׁ ה ַאֲחֵרי ַאְבשָׁ ְלדָׁ ִשיתָׁ ְוַגם־הּוא טֹוב־ֹתַאר ְמֹאד ְוֹאתֹו יָׁ ה עָׁ כָׁ יו ֵלאֹמר ַמדּוַע כָׁ ִביו ִמּיָׁמָׁ   אָׁ

 
  :היח 'שמואל ב .4

ְמעּו ְבצַ  ם שָׁ עָׁ ל־הָׁ לֹום ְוכָׁ ב ְוֶאת־ֲאִביַשי ְוֶאת־ִאַתי ֵלאֹמר ְלַאט־ִלי ַלַנַער ְלַאְבשָׁ ֹּות ַהֶמֶלְך ַוְיַצו ַהֶמֶלְך ֶאת־יֹואָׁ
לֹום: ִרים ַעל־ְדַבר ַאְבשָׁ ל־ַהשָׁ  ֶאת־כָׁ

 
  לט-:לחיג 'שמואל ב .5

ִנים: ֹלש שָׁ ם שָׁ ַרח ַוֵּיֶלְך ְּגשּור ַוְיִהי־שָׁ לֹום בָׁ לֹום כִ  )לח( ְוַאְבשָׁ ֵצאת ֶאל־ַאְבשָׁ ִוד ַהֶמֶלְך לָׁ י־ִנַחם )לט( ַוְתַכל דָׁ
 ַעל־ַאְמנֹון ִכי־ֵמת: 

 
  כד-:כאיד 'שמואל ב .6

לֹום: ֵשב ֶאת־ַהַנַער ֶאת־ַאְבשָׁ ר ַהֶזה ְוֵלְך הָׁ בָׁ ִשיִתי ֶאת־ַהדָׁ א עָׁ ב ִהֵנה־נָׁ )כד( ...)כא( ַוּיֹאֶמר ַהֶמֶלְך ֶאל־יֹואָׁ
ה אָׁ לֹום ֶאל־ֵביתֹו ּוְפֵני ַהֶמֶלְך לֹא רָׁ ַני לֹא ִיְרֶאה ַוִּיֹסב ַאְבשָׁ  :ַוּיֹאֶמר ַהֶמֶלְך ִיֹסב ֶאל־ֵביתֹו ּופָׁ

 
  לג-:לביד 'שמואל ב .7

ה ֹאְתָך ֶאל־ַהֶמֶלְך ֵלאֹמר  ה ְוֶאְשְלחָׁ ַלְחִתי ֵאֶליָך ֵלאֹמר בֹא ֵהנָׁ ב ִהֵנה שָׁ לֹום ֶאל־יֹואָׁ ה )לב( ַוּיֹאֶמר ַאְבשָׁ מָׁ לָׁ
ֹון  ה ֶאְרֶאה ְפֵני ַהֶמֶלְך ְוִאם־ֶיש־ִבי עָׁ ם ְוַעתָׁ אִתי ִמְּגשּור טֹוב ִלי ֹעד ֲאִני־שָׁ ִני:בָׁ ִמתָׁ ב  ֶוה  )לג( ַוּיָׁבֹא יֹואָׁ

ְךֶאל־ לֶּ לֹום ַוּיָׁבֹא ֶאל־ ַהמֶּ א ֶאל־ַאְבשָׁ ְךַוַּיֶּגד־לֹו ַוִּיְקרָׁ לֶּ ה ִלְפֵני  ַהמֶּ יו ַאְרצָׁ ְךַוִּיְשַתחּו לֹו ַעל־ַאפָׁ לֶּ ְךַשק ַוּיִ  ַהמֶּ לֶּ  ַהמֶּ
לֹום:   ְלַאְבשָׁ

 
 ד-:אטו 'שמואל ב .8

יו:ַוְיִהי ֵמַאֲחֵרי ֵכן )א(  נָׁ ִצים ְלפָׁ ה ְוֻסִסים ַוֲחִמִשים ִאיש רָׁ בָׁ לֹום ֶמְרכָׁ לֹום  ַוַּיַעש לֹו ַאְבשָׁ )ב( ְוִהְשִכים ַאְבשָׁ
א  ט ַוִּיְקרָׁ בֹוא ֶאל־ַהֶמֶלְך ַלִמְשפָׁ ִאיש ֲאֶשר־ִיְהֶיה־לֹו־ִריב לָׁ ל־הָׁ ַער ַוְיִהי כָׁ ַמד ַעל־ַיד ֶדֶרְך ַהשָׁ יו ְועָׁ לֹום ֵאלָׁ ַאְבשָׁ

ֵאל ַעְבֶדָך:וַ  ה ַוּיֹאֶמר ֵמַאַחד ִשְבֵטי־ִיְשרָׁ ֶרָך טֹוִבים  ּיֹאֶמר ֵאי־ִמֶזה ִעיר ַאתָׁ לֹום ְרֵאה ְדבָׁ יו ַאְבשָׁ )ג( ַוּיֹאֶמר ֵאלָׁ
ַלי יָׁבֹוא ּוְנֹכִחים ְוֹשֵמַע ֵאין־ְלָך ֵמֵאת ַהֶמֶלְך: ֶרץ ְועָׁ אָׁ לֹום ִמי־ְיִשֵמִני ֹשֵפט בָׁ ל־ִאיש  )ד( ַוּיֹאֶמר ַאְבשָׁ כָׁ
ט ְוִהְצַדְקִתיו:  ֲאֶשר־ִיְהֶיה־לֹו־ִריב ּוִמְשפָׁ
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א   ל־ַהְלִוִּים ִאתֹו ֹנְשִאים ֶאת־ֲארֹון ְבִרית הָׁ דֹוק ְוכָׁ א         ים ַוַּיִצקּו ֶאת־ֲארֹוןִק ֹל-)כד( ְוִהֵנה ַגם־צָׁ ים ַוַּיַעל ִק ֹל-הָׁ
ם עָׁ ל־הָׁ ר ַעד־ֹתם כָׁ ִעיר: ֶאְביָׁתָׁ א   ַלֲעבֹור ִמן־הָׁ ֵשב ֶאת־ֲארֹון הָׁ דֹוק הָׁ ִעיר ִק ֹל-)כה( ַוּיֹאֶמר ַהֶמֶלְך ְלצָׁ ים הָׁ

ֵוהּו: ִשַבִני ְוִהְרַאִני ֹאתֹו ְוֶאת־נָׁ א ֵחן ְבֵעיֵני ה' ֶוה  ְך ִהְנִני ַיֲעֶשה־לִ  ִאם־ֶאְמצָׁ ַפְצִתי בָׁ י )כו( ְוִאם ֹכה יֹאַמר לֹא חָׁ
לֹום ַוֲאִחיַמַעץ ִבְנָך יו: ַכֲאֶשר טֹוב ְבֵעינָׁ  ִעיר ְבשָׁ ה הָׁ ה ֻשבָׁ דֹוק ַהֹכֵהן ֲהרֹוֶאה ַאתָׁ )כז( ַוּיֹאֶמר ַהֶמֶלְך ֶאל־צָׁ

ר ְשֵני ְבֵניֶכם ִאְתֶכם: ן ֶבן־ ֶאְביָׁתָׁ תָׁ  ִויהֹונָׁ
 

  לה-:לבטו 'שמואל ב .10
ם ֵלא רֹאש ֲאֶשר־ִיְשַתֲחֶוה שָׁ א ַעד־הָׁ ִוד בָׁ ְנתֹו ִק ֹל-)לב( ַוְיִהי דָׁ רּוַע ֻכתָׁ ַאְרִכי קָׁ אתֹו חּוַשי הָׁ ים ְוִהֵנה ִלְקרָׁ

ה ַעל־רֹאשֹו: מָׁ א: ַוֲאדָׁ ַלי ְלַמשָׁ ִיתָׁ עָׁ ַבְרתָׁ ִאִתי ְוהָׁ ִוד ִאם עָׁ ַמְרתָׁ  )לג( ַוּיֹאֶמר לֹו דָׁ שּוב ְואָׁ ִעיר תָׁ )לד( ְוִאם־הָׁ
בִ  לֹום ַעְבְדָך ֲאִני ַהֶמֶלְך ֶאְהֶיה ֶעֶבד אָׁ ה ִלי ֵאת ֲעַצת ֲאִחיֹתֶפל:ְלַאְבשָׁ ה ַוֲאִני ַעְבֶדָך ְוֵהַפְרתָׁ ז ְוַעתָׁ  יָך ַוֲאִני ֵמאָׁ

ר ֲאֶשר ִתְשַמע ִמֵבית ַהֶמֶלְך ַתִּגיד לְ  בָׁ ל־ַהדָׁ יָׁה כָׁ ר ַהֹכֲהִנים ְוהָׁ דֹוק ְוֶאְביָׁתָׁ ם צָׁ דֹוק )לה( ַוֲהלֹוא ִעְמָך שָׁ צָׁ
ר ַהֹכֲהִנים:  ּוְלֶאְביָׁתָׁ

 
 ד-א:טז 'שמואל ב .11

אַתִים )א(  אתֹו ְוֶצֶמד ֲחֹמִרים ֲחֻבִשים ַוֲעֵליֶהם מָׁ א ַנַער ְמִפי־ֹבֶשת ִלְקרָׁ רֹאש ְוִהֵנה ִציבָׁ ַבר ְמַעט ֵמהָׁ ִוד עָׁ ְודָׁ
ִין: ה ַקִיץ ְוֵנֶבל יָׁ ה ִצמּוִקים ּוֵמאָׁ ְך ַוּיֹאֶמר ִציבָׁ  ֶלֶחם ּוֵמאָׁ ה־ֵאֶלה לָׁ א מָׁ א ַהֲחמֹוִרים )ב( ַוּיֹאֶמר ַהֶמֶלְך ֶאל־ִציבָׁ

ר: ֵעף ַבִמְדבָׁ ִרים ְוַהַּיִין ִלְשתֹות ַהּיָׁ כֹול ַהְנעָׁ )ג( ַוּיֹאֶמר ַהֶמֶלְך  ְלֵבית־ַהֶמֶלְך ִלְרֹכב ולהלחם ְוַהֶלֶחם ְוַהַקִיץ ֶלא 
ַמר הַ  ַלִם ִכי אָׁ א ֶאל־ַהֶמֶלְך ִהֵנה יֹוֵשב ִבירּושָׁ ֵאל ֵאת ְוַאֵּיה ֶבן־ֲאֹדֶניָך ַוּיֹאֶמר ִציבָׁ ּיֹום יִָׁשיבּו ִלי ֵבית ִיְשרָׁ

ִבי: א־ֵחן  ַמְמְלכּות אָׁ א ִהְשַתֲחֵויִתי ֶאְמצָׁ א ִהֵנה ְלָך ֹכל ֲאֶשר ִלְמִפי־ֹבֶשת ַוּיֹאֶמר ִציבָׁ )ד( ַוּיֹאֶמר ַהֶמֶלְך ְלִצבָׁ
 ְבֵעיֶניָך ֲאֹדִני ַהֶמֶלְך:
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א ַהֶמֶלְך ֶאל־צִ  ַתִתי ְלֶבן־ ֲאֹדֶניָך:)ט( ַוִּיְקרָׁ ל־ֵביתֹו נָׁ אּול ּוְלכָׁ יָׁה ְלשָׁ יו ֹכל ֲאֶשר הָׁ אּול ַוּיֹאֶמר ֵאלָׁ א ַנַער שָׁ )י(  יבָׁ
לֹו ּוְמִפיֹבֶשת  יָׁה ְלֶבן־ֲאֹדֶניָך ֶלֶחם ַוֲאכָׁ ֶדיָך ְוֵהֵבאתָׁ ְוהָׁ ֶניָך ַוֲעבָׁ ה ּובָׁ ה ַאתָׁ מָׁ ֲאדָׁ ַבְדתָׁ לֹו ֶאת־הָׁ ַכל ֶבן־ ֲאֹדֶניָך יֹאְועָׁ

ִדים: ִנים ְוֶעְשִרים ֲעבָׁ ר בָׁ שָׁ ה עָׁ א ֲחִמשָׁ ִני ּוְלִציבָׁ ִמיד ֶלֶחם ַעל־ֻשְלחָׁ א ֶאל־ַהֶמֶלְך ְכֹכל ֲאֶשר  תָׁ )יא( ַוּיֹאֶמר ִציבָׁ
ִני ְכַאַחד ִמְבנֵ   י ַהֶמֶלְך:ְיַצֶּוה ֲאֹדִני ַהֶמֶלְך ֶאת־ַעְבדֹו ֵכן ַיֲעֶשה ַעְבֶדָך ּוְמִפיֹבֶשת ֹאֵכל ַעל־ֻשְלחָׁ
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לֹום ְבִני ְבִני ַאבְ )א(  ַמר ְבֶלְכתֹו ְבִני ַאְבשָׁ לֹום ִמי־ ִיֵתן מּוִתי ַוִּיְרַּגז ַהֶמֶלְך ַוַּיַעל ַעל־ֲעִלַּית ַהַשַער ַוֵּיְבְך ְוֹכה אָׁ שָׁ
לֹום ְבִני ְבִני: ב ...ֲאִני ַתְחֶתיָך ַאְבשָׁ ֶדיָך )ו( ַוּיָׁבֹא יֹואָׁ ל־ֲעבָׁ ִית ַוּיֹאֶמר ֹהַבְשתָׁ ַהּיֹום ֶאת־ְפֵני כָׁ ֶאל־ַהֶמֶלְך ַהבָׁ

ֶשיָך ְוֶנֶפש ִפַלְגֶשיָך: ֶניָך ּוְבֹנֶתיָך ְוֶנֶפש נָׁ ה ֶאת־ֹשְנֶאיָך ְוִלְשנֹא  ַהְמַמְלִטים ֶאת־ַנְפְשָך ַהּיֹום ְוֵאת ֶנֶפש בָׁ )ז( ְלַאֲהבָׁ
נּו ַהּיֹום ֶאת־ֹאֲהֶביָך ִכי ִהַּגְדתָׁ  לֹום ַחי ְוֻכלָׁ ַדְעִתי ַהּיֹום ִכי לא לּו ַאְבשָׁ ִדים ִכי יָׁ ִרים ַוֲעבָׁ  ַהּיֹום ִכי ֵאין ְלָך שָׁ

ר ְבֵעיֶניָך: ז יָׁשָׁ ִלין ֵמִתים ִכי־אָׁ ֶדיָך ִכי ַבה' ִנְשַבְעִתי ִכי־ֵאיְנָך יֹוֵצא ִאם־יָׁ ה קּום ֵצא ְוַדֵבר ַעל־ֵלב ֲעבָׁ  )ח( ְוַעתָׁ
ה עָׁ  אָׁ ה ֲאֶשר־בָׁ עָׁ רָׁ ל־הָׁ ה ְלָך זֹאת ִמכָׁ עָׁ ה ְורָׁ ה: ִאיש ִאְתָך ַהַלְילָׁ תָׁ ם ַהֶמֶלְך ַוֵּיֶשב ֶליָך ִמְנֻעֶריָך ַעד־עָׁ )ט( ַוּיָׁקָׁ

ם ִלְפֵני ַהֶמֶלְך וְ  עָׁ ל־הָׁ ם ִהִּגידּו ֵלאֹמר ִהֵנה ַהֶמֶלְך יֹוֵשב ַבַשַער ַוּיָׁבֹא כָׁ עָׁ ל־הָׁ ַער ּוְלכָׁ יו: יִ ַבשָׁ לָׁ ס ִאיש ְלֹאהָׁ ֵאל נָׁ  ְשרָׁ
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יו לֹא ִכבֵ  דָׁ מֹו ְוֶאת־ְבגָׁ ה ְשפָׁ שָׁ יו ְולֹא־עָׁ ה ַרְגלָׁ שָׁ ַרד ִלְקַראת ַהֶמֶלְך ְולֹא־עָׁ אּול יָׁ ס ְלִמן־ַהּיֹום )כה( ּוְמִפֹבֶשת ֶבן־שָׁ

לֹום: א ְבשָׁ ה )כו(  ֶלֶכת ַהֶמֶלְך ַעד־ַהּיֹום ֲאֶשר־בָׁ מָׁ ַלִם ִלְקַראת ַהֶמֶלְך ַוּיֹאֶמר לֹו ַהֶמֶלְך לָׁ א ְירּושָׁ ַוְיִהי ִכי־בָׁ
ַלְכתָׁ ִעִמי ְמִפיֹבֶשת: ה־ִלי ַהֲחמֹור ְוֶאְרַכב  לֹא־הָׁ ַמר ַעְבְדָך ֶאְחְבשָׁ ִני ִכי־אָׁ )כז( ַוּיֹאַמר ֲאֹדִני ַהֶמֶלְך ַעְבִדי ִרמָׁ
ֶליהָׁ ְוֵאֵלְך ֶאת־ ַהֶמֶלְך כִ  א   י ִפֵסַח ַעְבֶדָך:עָׁ ים ִק ֹל-)כח( ַוְיַרֵּגל ְבַעְבְדָך ֶאל־ֲאֹדִני ַהֶמֶלְך ַואֹדִני ַהֶמֶלְך ְכַמְלַאְך הָׁ

ֶשת ֶאת־ַעְבְדָך ְבאֹ  ַוֲעֵשה ַהטֹוב ְבֵעיֶניָך: ֶות ַלאֹדִני ַהֶמֶלְך ַותָׁ ִבי ִכי ִאם־ַאְנֵשי־מָׁ ל־ֵבית אָׁ יָׁה כָׁ ְכֵלי )כט( ִכי לֹא הָׁ
ה ְתַדֵבר עֹוד ְדבָׁ  מָׁ ה ְוִלְזֹעק עֹוד ֶאל־ַהֶמֶלְך: )ל( ַוּיֹאֶמר לֹו ַהֶמֶלְך לָׁ קָׁ ֶנָך ּוַמה־ֶּיש־ִלי עֹוד ְצדָׁ ַמְרִתי ֻשְלחָׁ ֶריָך אָׁ

ֶדה: א ַתְחְלקּו ֶאת־ַהשָׁ ה ְוִציבָׁ ח ַא  ַאתָׁ א ֲאֹדִני )לא( ַוּיֹאֶמר ְמִפיֹבֶשת ֶאל־ַהֶמֶלְך ַּגם ֶאת־ַהֹכל ִיקָׁ ֲחֵרי ֲאֶשר־בָׁ
לֹום ֶאל־ֵביתֹו:ַהמֶ   ֶלְך ְבשָׁ
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