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 .1שמואל א' טז:כא
וַ יָב ֹׁא דָ וִ ד ֶאל שָ אּול וַ ַי ֲעמֹׁד לְ פָ נָיו וַ יֶאֱ הָ בֵ הּו ְמאֹׁד וַ יְ ִהי לֹו נֹׁשֵ א כֵ לִ ים:
 .2שמואל א' כד:י-יז
(י) ִהנֵה הַ יֹום הַ זֶ ה ָראּו עֵ ינֶיָך ֵאת אֲ שֶ ר נְ ָתנְ ָך ה' הַ יֹום בְ י ִָדי בַ ְמעָ ָרה וְ ָאמַ ר לַ הֲ ָרגֲָך וַ ָתחָ ס עָ לֶ יָך
וָ אֹׁמַ ר ל ֹׁא ֶא ְשלַ ח י ִָדי בַ אדֹׁנִ י כִ י ְמ ִשיחַ ה' הּוא( :יא) וְ ָאבִ י ְר ֵאה גַם ְר ֵאה ֶאת כְ נַף ְמעִ ילְ ָך בְ י ִָדי
אתי לְָך
כִ י בְ כָ ְר ִתי ֶאת כְ נַף ְמעִ ילְָך וְ ל ֹׁא הֲ ַרגְ ִתיָך דַ ע ְּור ֵאה כִ י ֵאין בְ י ִָדי ָרעָ ה וָ פֶ שַ ע וְ ל ֹׁא חָ טָ ִ
וְ ַא ָתה צֹׁדֶ ה ֶאת נַפְ ִשי לְ ַק ְח ָתּה(...:י ז) וַ יְ ִהי כְ כַ לֹות דָ וִ ד לְ דַ בֵ ר ֶאת הַ ְדבָ ִרים הָ ֵאלֶה ֶאל שָ אּול
וַ י ֹׁאמֶ ר שָ אּול הֲ קֹׁלְ ָך זֶ ה בְ נִ י דָ וִ ד וַ יִ שָ א שָ אּול קֹׁלֹו וַ יֵבְ ךְ :
שמואל א' יח:א-ד
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(א) וַ יְ ִהי כְ כַ ֹּלתֹו לְ דַ בֵ ר ֶאל שָ אּול וְ נֶפֶ ש יְ הֹונ ָָתן נִ ְק ְש ָרה בְ נֶפֶ ש דָ וִ ד ויאהבו וַ יֶאֱ הָ בֵ הּו יְהֹונ ָָתן
כְ נַפְ שֹו(...:ג) וַ יִ כְ רֹׁת יְ הֹונ ָָתן וְ דָ וִ ד בְ ִרית בְ ַאהֲ בָ תֹו אֹׁתֹו כְ נַפְ שֹו( :ד) וַ יִ ְתפַ שֵ ט יְ הֹונ ָָתן ֶאת הַ ְמעִ יל אֲ שֶ ר
עָ לָ יו וַ יִ ְתנֵהּו לְ דָ וִ ד ּומַ דָ יו וְ עַ ד חַ ְרבֹו וְ עַ ד ַק ְשתֹו וְ עַ ד חֲ גֹׁרֹו:
שמואל א' יט:ב-ג
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יתָך וְ עַ ָתה ִהשָ מֶ ר נָא בַ ב ֶֹׁקר וְ יָשַ בְ ָת בַ ּסֵ ֶתר
(ב) וַ ַיגֵד יְ הֹונ ָָתן לְ דָ וִ ד לֵ אמֹׁר ְמבַ ֵקש שָ אּול ָאבִ י לַ הֲ ִמ ֶ
את( :ג) וַ אֲ נִ י ֵאצֵ א וְ עָ מַ ְד ִתי לְ יַד ָאבִ י בַ שָ דֶ ה אֲ שֶ ר ַא ָתה שָ ם וַ אֲ נִ י אֲ דַ בֵ ר בְ ָך ֶאל ָאבִ י
וְ נ ְַחבֵ ָ
יתי מָ ה וְ ִהג ְַד ִתי לָ ְך:
וְ ָר ִא ִ
שמואל א' כ:א-ג
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אתי
יתי מֶ ה עֲֹונִ י ּומֶ ה חַ טָ ִ
(א) וַ יִ בְ ַרח דָ וִ ד מנוות ִמנָיֹות בָ ָרמָ ה וַ יָב ֹׁא וַ י ֹׁאמֶ ר לִ פְ נֵי יְ הֹונ ָָתן מֶ ה עָ ִש ִ
לִ פְ נֵי ָאבִ יָך כִ י ְמבַ ֵקש ֶאת נַפְ ִשי( :ב) וַ י ֹׁאמֶ ר לֹו חָ לִ ילָה ל ֹׁא ָתמּות ִהנֵה לו ל ֹׁא עשה ַיעֲשֶ ה ָאבִ י
דָ בָ ר גָדֹול אֹו דָ בָ ר ָקטֹׁן וְ ל ֹׁא יִ גְ לֶ ה ֶאת ָאזְ נִי ּומַ דּועַ י ְַס ִתיר ָאבִ י ִממֶ נִ י ֶאת הַ דָ בָ ר הַ זֶה ֵאין ז ֹׁאת:
אתי חֵ ן בְ עֵ ינֶיָך וַ י ֹׁאמֶ ר ַאל יֵדַ ע ז ֹׁאת יְ הֹונ ָָתן פֶ ן
(ג) וַ יִ שָ בַ ע עֹוד דָ וִ ד וַ י ֹׁא מֶ ר ָידֹׁעַ יָדַ ע ָאבִ יָך כִ י מָ צָ ִ
יֵעָ צֵ ב וְ אּולָ ם חַ י ה' וְ חֵ י נַפְ שֶ ָך כִ י כְ פֶ שַ ע בֵ ינִ י ּובֵ ין הַ מָ וֶת:
שמואל א' כ:מא
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יִש ַתחּו שָ ֹלש פְ עָ ִמים וַ יִ ְשקּו ִאיש ֶאת ֵרעֵ הּו
הַ נַעַ ר בָ א וְ דָ וִ ד ָקם מֵ ֵאצֶ ל הַ ֶנגֶב וַ יִ פֹׁל לְ ַאפָ יו ַא ְרצָ ה וַ ְ
וַ יִ בְ כּו ִאיש ֶאת ֵרעֵ הּו עַ ד דָ וִ ד ִהגְ ִדיל:
 .7שמואל ב' א:כו
צַ ר לִ י עָ לֶ יָך ָא ִחי יְ הֹונ ָָתן נָעַ ְמ ָת לִ י ְמאֹׁד נִ פְ לְ ַא ָתה ַאהֲ בָ ְתָך לִ י מֵ ַאהֲ בַ ת נ ִָשים:
 .8משנה אבות ה:טז
כל אהבה ש היא תלויה בדבר בטל דבר בטלה אהבה ושאינה תלויה בדבר אינה בטלה
לעולם איזו היא אהבה התלויה בדבר זו אהבת אמנון ותמר ושאינה תלויה בדבר זו אהבת
דוד ויהונתן.

שמואל א' כג:יז
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ירא כִ י ל ֹׁא ִת ְמצָ אֲ ָך יַד שָ אּול ָאבִ י וְ ַא ָתה ִת ְמֹלְך עַ ל יִ ְש ָר ֵאל וְ ָאנֹׁכִ י ֶא ְהיֶה לְָך
וַ י ֹׁאמֶ ר ֵאלָ יו ַאל ִת ָ
לְ ִמ ְשנֶה וְ גַם שָ אּול ָאבִ י יֹׁדֵ עַ כֵ ן:
 .10בבא מציעא פד-:פה.
דאמר רבי :שלשה ענוותנין הן ,ואלו הן(...פה ).יונתן בן שאול  -דקאמר ליה לדוד ואתה
תמלך על ישראל ואני אהיה לך למשנה .ממאי? דלמא יונתן בן שאול  -דחזא דגריר עלמא
בתר דוד.
שמואל א' כ:יד-יז
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(יד) וְ ל ֹׁא ִאם עֹודֶ נִ י חָ י וְ ל ֹׁא ַתעֲשֶ ה עִ מָ ִדי חֶ סֶ ד ה' וְ ל ֹׁא ָאמּות( :טו) וְ ל ֹׁא ַתכְ ִרית ֶאת חַ ְס ְדָך מֵ עִ ם
יתי עַ ד עֹולָ ם וְ ל ֹׁא בְ הַ כְ ִרת ה' ֶאת אֹׁיְ בֵ י דָ וִ ד ִאיש מֵ עַ ל פְ נֵי הָ אֲ דָ מָ ה( :טז) וַ יִ כְ רֹׁת יְ הֹונ ָָתן עִ ם
בֵ ִ
בֵ ית דָ וִ ד ּובִ ֵקש ה' ִמיַד אֹׁיְבֵ י דָ וִ ד( :יז) וַ יֹוסֶ ף יְ הֹונ ָָתן לְהַ ְשבִ יעַ ֶאת דָ וִ ד בְ ַאהֲ בָ תֹו אֹׁתֹו כִ י ַאהֲ בַ ת
נַפְ שֹו אֲ הֵ בֹו:
שמואל א' יח:כ
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וַ ֶתאֱ הַ ב ִמיכַ ל בַ ת שָ אּול ֶאת דָ וִ ד וַ יַגִ דּו לְ שָ אּול וַ יִ שַ ר הַ דָ בָ ר בְ עֵ ינָיו:
 .13שמואל ב' ג:יג-יד
(יג) וַ י ֹׁאמֶ ר טֹוב אֲ נִ י ֶאכְ רֹׁת ִא ְתָך בְ ִרית ַאְך דָ בָ ר ֶאחָ ד ָאנֹׁכִ י ש ֵֹׁאל מֵ ִא ְתָך לֵ אמֹׁר ל ֹׁא ִת ְר ֶאה ֶאת
לִראֹות ֶאת פָ נָי( :יד) וַ יִ ְשלַח דָ וִ ד מַ לְ ָאכִ ים
פָ נַי כִ י ִאם לִפְ נֵי הֱ בִ יאֲ ָך ֵאת ִמיכַ ל בַ ת שָ אּול בְ בֹׁאֲ ָך ְ
ֶאל ִאיש בֹׁשֶ ת בֶ ן שָ אּול לֵאמֹׁר ְתנָה ֶאת ִא ְש ִתי ֶאת ִמיכַ ל אֲ שֶ ר ֵא ַר ְש ִתי לִי בְ מֵ ָאה עָ ְרלֹות
פְ לִ ְש ִתים:
 .14שמואל ב' ו:טז-כג
נִש ְקפָ ה בְ עַ ד הַ חַ לֹון וַ ֵת ֶרא ֶאת הַ מֶ לֶ ְך דָ וִ ד
ּומיכַ ל בַ ת שָ אּול ְ
(טז) וְ הָ יָה אֲ רֹון ה' בָ א עִ יר דָ וִ ד ִ
ּומכַ ְרכֵ ר לִ פְ נֵי ה' וַ ִתבֶ ז לֹו בְ לִ בָ ּה( ...:כ) וַ יָשָ ב דָ וִ ד לְ בָ ֵרְך ֶאת בֵ יתֹו וַ ֵתצֵ א ִמיכַל בַ ת שָ אּול
ְמפַ זֵ ז ְ
לִ ְק ַראת דָ וִ ד וַ ת ֹׁאמֶ ר מַ ה נִ כְ בַ ד הַ יֹום מֶ לֶ ְך יִ ְש ָר ֵאל אֲ שֶ ר נִ גְ לָ ה הַ יֹום לְ עֵ ינֵי ַא ְמהֹות עֲבָ דָ יו
ּומכָ ל
כְ ִהגָלֹות נִ גְ לֹות ַאחַ ד הָ ֵר ִקים( :כא) וַ י ֹׁאמֶ ר דָ וִ ד ֶאל ִמיכַ ל לִ פְ נֵי ה' אֲ שֶ ר בָ חַ ר בִ י מֵ ָאבִ יְך ִ
יתי
ֹּלתי עֹוד ִמז ֹׁאת וְ הָ יִ ִ
בֵ יתֹו לְ צַ ּוֹׁת א ִֹׁתי נָגִ יד עַ ל עַ ם ה' עַ ל יִ ְש ָר ֵאל וְ ִשחַ ְק ִתי לִ פְ נֵי ה'( :כב) ּונְ ַק ִ
שָ פָ ל בְ עֵ ינָי וְ עִ ם הָ אֲ מָ הֹות אֲ שֶ ר ָאמַ ְר ְת עִ מָ ם ִאכָ בֵ דָ ה( :כג) ּולְ ִמיכַ ל בַ ת שָ אּול ל ֹׁא הָ יָה לָ ּה יָלֶ ד
מֹותּה:
עַ ד יֹום ָ

