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 כא :טז 'שמואל א .1
ֹׁא   ָדִוד ֶאל ָשאּול ַוַיֲעמֹׁד ְלָפָניו ַוֶיֱאָהֵבהּו ְמאֹׁד ַוְיִהי לֹו נֵֹׁשא ֵכִלים:ַוָיב

 
 זי-יכד: 'שמואל א .2

ַהיֹום ְבָיִדי ַבְמָעָרה ְוָאַמר ַלֲהָרגֲָך ַוָתָחס ָעֶליָך  ה')י( ִהֵנה ַהיֹום ַהֶזה ָראּו ֵעיֶניָך ֵאת ֲאֶשר ְנָתְנָך 
ִני ִכי ְמִשיַח  ֹׁא ֶאְשַלח ָיִדי ַבאדֹׁ )יא( ְוָאִבי ְרֵאה ַגם ְרֵאה ֶאת ְכַנף ְמִעיְלָך ְבָיִדי  הּוא: ה'ָואַֹׁמר ל

ֹׁא ָחָטאִתי ָלְך  ֹׁא ֲהַרְגִתיָך ַדע ּוְרֵאה ִכי ֵאין ְבָיִדי ָרָעה ָוֶפַשע ְול ִכי ְבָכְרִתי ֶאת ְכַנף ְמִעיְלָך ְול
ז( ַוְיִהי ְכַכלֹות ָדִוד ְלַדֵבר ֶאת ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ֶאל ָשאּול י)...ְוַאָתה צֶֹׁדה ֶאת ַנְפִשי ְלַקְחָתּה:

ֹׁאֶמר שָ    אּול ֲהקְֹׁלָך ֶזה ְבִני ָדִוד ַוִיָשא ָשאּול קֹׁלֹו ַוֵיְבְך:ַוי
 

  ד-:איח 'שמואל א .3
ַוְיִהי ְכַכֹּלתֹו ְלַדֵבר ֶאל ָשאּול ְוֶנֶפש ְיהֹוָנָתן ִנְקְשָרה ְבֶנֶפש ָדִוד ויאהבו ַוֶיֱאָהֵבהּו ְיהֹוָנָתן )א( 

)ד( ַוִיְתַפֵשט ְיהֹוָנָתן ֶאת ַהְמִעיל ֲאֶשר  ְכַנְפשֹו:)ג( ַוִיְכרֹׁת ְיהֹוָנָתן ְוָדִוד ְבִרית ְבַאֲהָבתֹו אֹׁתֹו ...ְכַנְפשֹו:
 ָעָליו ַוִיְתֵנהּו ְלָדִוד ּוַמָדיו ְוַעד ַחְרבֹו ְוַעד ַקְשתֹו ְוַעד ֲחגֹׁרֹו:

 

  ג-יט:ב 'שמואל א .4
 ַוַיֵגד ְיהֹוָנָתן ְלָדִוד ֵלאמֹׁר ְמַבֵקש ָשאּול ָאִבי ַלֲהִמיֶתָך ְוַעָתה ִהָשֶמר ָנא ַבבֶֹׁקר ְוָיַשְבָת ַבֵּסֶתר)ב( 

)ג( ַוֲאִני ֵאֵצא ְוָעַמְדִתי ְלַיד ָאִבי ַבָשֶדה ֲאֶשר ַאָתה ָשם ַוֲאִני ֲאַדֵבר ְבָך ֶאל ָאִבי  ְוַנְחֵבאָת:
 ָמה ְוִהַגְדִתי ָלְך:  ְוָרִאיִתי

 

 ג-כ:א 'שמואל א .5
ֹׁאֶמר ִלְפֵני ְיהֹוָנָתן ֶמה ָעִשיִתי ֶמה ֲעֹוִני ּוֶמה ַחָטאִתי )א(  ֹׁא ַוי ַוִיְבַרח ָדִוד מנוות ִמָניֹות ָבָרָמה ַוָיב

ֹׁא עשה ַיֲעֶשה ָאִבי  ְמַבֵקש ֶאת ַנְפִשי:ִלְפֵני ָאִביָך ִכי  ֹׁא ָתמּות ִהֵנה לו ל ֹׁאֶמר לֹו ָחִליָלה ל )ב( ַוי
ֹׁאת: ֹׁא ִיְגֶלה ֶאת ָאְזִני ּוַמדּוַע ַיְסִתיר ָאִבי ִמֶמִני ֶאת ַהָדָבר ַהֶזה ֵאין ז  ָדָבר ָגדֹול אֹו ָדָבר ָקטֹׁן ְול

ֹׁא ֹׁאת ְיהֹוָנָתן ֶפן )ג( ַוִיָשַבע עֹוד ָדִוד ַוי ֹׁאֶמר ַאל ֵיַדע ז ַע ָיַדע ָאִביָך ִכי ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעיֶניָך ַוי ֶמר ָידֹׁ
  ְוֵחי ַנְפֶשָך ִכי ְכֶפַשע ֵביִני ּוֵבין ַהָמֶות: ה'ֵיָעֵצב ְואּוָלם ַחי 

 

  כ:מא 'שמואל א .6
ת ֵרֵעהּו ַהַנַער ָבא ְוָדִוד ָקם ֵמֵאֶצל ַהֶנֶגב ַוִיפֹׁל ְלַאָפיו ַאְרָצה ַוִיְשַתחּו ָשֹלש ְפָעִמים ַוִיְשקּו ִאיש ֶא 

 ִדיל:ַוִיְבכּו ִאיש ֶאת ֵרֵעהּו ַעד ָדִוד ִהגְ 
 

 כו :א 'שמואל ב .7
 ָעֶליָך ָאִחי ְיהֹוָנָתן ָנַעְמָת ִלי ְמאֹׁד ִנְפְלַאָתה ַאֲהָבְתָך ִלי ֵמַאֲהַבת ָנִשים:ַצר ִלי 

 

 טז :משנה אבות ה .8
היא תלויה בדבר בטל דבר בטלה אהבה ושאינה תלויה בדבר אינה בטלה כל אהבה ש

תלויה בדבר זו אהבת  לעולם איזו היא אהבה התלויה בדבר זו אהבת אמנון ותמר ושאינה
 .דוד ויהונתן

 
 



  כג:יז 'שמואל א .9
ֹׁא ִתְמָצֲאָך ַיד ָשאּול ָאִבי ְוַאָתה ִתְמֹלְך ַעל ִיְשָרֵאל ְוָאנִֹׁכי ֶאְהֶיה ְלָך  ֹׁאֶמר ֵאָליו ַאל ִתיָרא ִכי ל ַוי

ֵדַע ֵכן:  ְלִמְשֶנה ְוַגם ָשאּול ָאִבי יֹׁ

 

  פה.-:בבא מציעא פד .10
דקאמר ליה לדוד ואתה  - יונתן בן שאול ...)פה.(דאמר רבי: שלשה ענוותנין הן, ואלו הן

דחזא דגריר עלמא  -שאול  תמלך על ישראל ואני אהיה לך למשנה. ממאי? דלמא יונתן בן
 .בתר דוד

 
  יז-כ:יד 'שמואל א .11

ֹׁא ַתֲעֶשה ִעָמִדי ֶחסֶ  ֹׁא ִאם עֹוֶדִני ָחי ְול ֹׁא ָאמּות: ה'ד )יד( ְול ֹׁא ַתְכִרית ֶאת ַחְסְדָך ֵמִעם  ְול )טו( ְול
ֹׁא ְבַהְכִרת  ְיֵבי ָדִוד ִאיש ֵמַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה: ה'ֵביִתי ַעד עֹוָלם ְול )טז( ַוִיְכרֹׁת ְיהֹוָנָתן ִעם  ֶאת אֹׁ

ְיֵבי ָדִוד: ה'ֵבית ָדִוד ּוִבֵקש  ִכי ַאֲהַבת ְשִביַע ֶאת ָדִוד ְבַאֲהָבתֹו אֹׁתֹו )יז( ַויֹוֶסף ְיהֹוָנָתן ְלהַ  ִמַיד אֹׁ
 ַנְפשֹו ֲאֵהבֹו:

 

  יח:כ 'שמואל א .12
 ַוֶתֱאַהב ִמיַכל ַבת ָשאּול ֶאת ָדִוד ַוַיִגדּו ְלָשאּול ַוִיַשר ַהָדָבר ְבֵעיָניו:

 

  יד-יג:ג 'שמואל ב .13
ֹׁא ִתְרֶאה ֶאת  ֹׁאֶמר טֹוב ֲאִני ֶאְכרֹׁת ִאְתָך ְבִרית ַאְך ָדָבר ֶאָחד ָאנִֹׁכי שֵֹׁאל ֵמִאְתָך ֵלאמֹׁר ל )יג( ַוי

ָשאּול ְבבֲֹׁאָך ִלְראֹות ֶאת ָפָני: )יד( ַוִיְשַלח ָדִוד ַמְלָאִכים ָפַני ִכי ִאם ִלְפֵני ֱהִביֲאָך ֵאת ִמיַכל ַבת 
ֶאל ִאיש בֶֹׁשת ֶבן ָשאּול ֵלאמֹׁר ְתָנה ֶאת ִאְשִתי ֶאת ִמיַכל ֲאֶשר ֵאַרְשִתי ִלי ְבֵמָאה ָעְרלֹות 

 ְפִלְשִתים:
 

  כג-טז:ו 'שמואל ב .14
ָבא ִעיר ָדִוד ּוִמיַכל ַבת ָשאּול ִנְשְקָפה ְבַעד ַהַחלֹון ַוֵתֶרא ֶאת ַהֶמֶלְך ָדִוד  ה')טז( ְוָהָיה ֲארֹון 

)כ( ַוָיָשב ָדִוד ְלָבֵרְך ֶאת ֵביתֹו ַוֵתֵצא ִמיַכל ַבת ָשאּול ...ַוִתֶבז לֹו ְבִלָבּה: ה'ְמַפֵזז ּוְמַכְרֵכר ִלְפֵני 
ֹׁאֶמר ַמה ִנְכַבד ַהיֹום ֶמֶלְך ִיְשָרֵאל ֲאֶשר ִנְגָלה ַהיֹום ְלֵעיֵני ַאְמהֹות ֲעָבָדיו  ִלְקַראת ָדִוד ַות

ֹׁאֶמר ָדִוד ֶאל ִמיַכל ִלְפֵני )כא ְכִהָגלֹות ִנְגלֹות ַאַחד ָהֵרִקים: ֲאֶשר ָבַחר ִבי ֵמָאִביְך ּוִמָכל  ה'( ַוי
ֹׁאת ְוָהִייִתי  :ה'ַעל ִיְשָרֵאל ְוִשַחְקִתי ִלְפֵני  ה'ֵביתֹו ְלַצּוֹׁת אִֹׁתי ָנִגיד ַעל ַעם  )כב( ּוְנַקֹּלִתי עֹוד ִמז

ֹׁא ָהָיה ָלּה ָיֶלד  ָמם ִאָכֵבָדה:ָשָפל ְבֵעיָני ְוִעם ָהֲאָמהֹות ֲאֶשר ָאַמְרְת עִ  )כג( ּוְלִמיַכל ַבת ָשאּול ל
 ַעד יֹום מֹוָתּה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




