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  פרק יט- "שמואל א"ספר 
ל־ֲעָבָדיו  ְלָהִמית  ֶאת־ָדִוד  א נֹו  ְוֶאל־ּכָ אול  ֶאל־יֹוָנָתן  ּבְ ר  ׁשָ ַּוְיַדּבֵ ּ

ָדִוד  ְמֹאד אול  ָחֵפץ  ּבְ ן־ׁשָ ַּוַיֵגד  ְיהֹוָנָתן  ְל ב:  ִּויהֹוָנָתן  ּבֶ ָדִוד  ֵלאֹמר ּ
ְבָת  ֶמר־ָנא  ַבּבֶֹקר  ְוָיׁשַ אול  ָאִבי  ַלֲהִמיֶתך  ְוַעָתה  ִהׁשָ ׁש  ׁשָ ְּמַבּקֵ ּ ּ ָ ּ

אָת ֶתר  ְוַנְחּבֵ ר  ג:  ַבּסֵ ֶדה  ֲאׁשֶ ׂשָ ַּוֲאִני  ֵאֵצא  ְוָעַמְדִתי  ְלַיד־ָאִבי  ּבַ ּ
ך  ֶאל־ָאִבי  ְוָרִאיִתי  ָמה  ְוִהַגְדִתי  ָלך ר  ּבְ ם  ַוֲאִני  ֲאַדּבֵ ְַאָתה  ׁשָ ָּ ּ ּ :

אול  ָאִביו  ַויֹאֶמר  ֵאָליו  ד ָדִוד  טֹוב  ֶאל־ׁשָ ר  ְיהֹוָנָתן  ּבְ ַּוְיַדּבֵ ּ
יו  י  לֹוא  ָחָטא  ָלך  ְוִכי  ַמֲעׂשָ ַעְבדֹו  ְבָדִוד  ּכִ ְַאל־ֶיֱחָטא  ַהֶמֶלך  ּבְ ְּ ּ

ִתי  ַוַיַעׂש  ה:  ָטֹוב־ְלך  ְמֹאד ם  ֶאת־ַנְפׁשֹו  ְבַכפֹו  ַוַיך  ֶאת־ַהְפִלׁשְ ַּוָיׂשֶ ּ ּּ ּ ְּ

ְּיהָוׁה  ְתׁשו ָמח  ְוָלָמה  ֶתֱחָטא ּ ָרֵאל  ָרִאיָת  ַוִתׂשְ ָּעה  ְגדֹוָלה  ְלָכל־ִיׂשְ ּ
ם ָדם  ָנִקי  ְלָהִמית  ֶאת־ָדִוד  ִחּנָ קֹול  ְיהֹוָנָתן  ו:  ּבְ אול  ּבְ ַמע  ׁשָ ַּוִיׁשְ ּ

אול  ַחי־ְיהָוׁה  ִאם־יוָמת ַבע  ׁשָ ַּוִיׁשָ ּ ּ ַּוִיְקָרא  ְיהֹוָנָתן  לָדִוד  ז:  ּ
ַּוַיֶגד־לֹו  ְיהֹוָנָתן  ֵאת  ּכָ ּל־ַהְדָבִרים  ָהֵאֶלה  ַוָיֵבא  ְיהֹוָנָתן  ֶאת־ָדִוד ּ ּּ ּ
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ְלׁשֹום ֶאְתמֹול  ׁשִ אול  ַוְיִהי  ְלָפָניו  ּכְ ַּותֹוֶסף  ַהִמְלָחָמה  ח:  ֶּאל־ׁשָ ּ
ה  ְגדֹוָלה  ַוָיֻנסו  ֶהם  ַמּכָ ִתים  ַוַיך  ּבָ ְפִלׁשְ ִּלְהיֹות  ַוֵיֵצא  ָדִוד  ַוִיָלֶחם  ּבַ ּ ּ ּ ְּ ּ ּ ּ

ַּוְתִהי  רוַח  ְי ט:  ִּמָפָניו ב |  הָוׁה  ּ ֵביתֹו  יֹוׁשֵ אול  ְוהוא  ּבְ ָּרָעה  ֶאל־ׁשָ ּ
ָיד ָידֹו  ְוָדִוד  ְמַנֵגן  ּבְ ֲחִנית  י:  ַּוֲחִניתֹו  ּבְ אול  ְלַהּכֹות  ּבַ ׁש  ׁשָ ַּוְיַבּקֵ

יר  ְוָדִוד  ָנס  ּקִ אול  ַוַיך  ֶאת־ַהֲחִנית  ּבַ יר  ַוִיְפַטר  ִמְפֵני  ׁשָ ָדִוד  וַבּקִ ְּבְ ּ ּּ ּּ
ַלְיָלה  הוא ַּוִיָמֵלט  ּבַ ּ ּ ית  ָדִוד  יא:  ּ אול  ַמְלָאִכים  ֶאל־ּבֵ ַלח  ׁשָ ַּוִיׁשְ ּ ּ

תֹו  ֵלאֹמר  ּבֶֹקר  ַוַתֵגד  ְלָדִוד  ִמיַכל  ִאׁשְ ְמרֹו  ְוַלֲהִמיתֹו  ּבַ ְּלׁשָ ּ ּ
ך  ַהַלְיָלה  ָמָחר  ַאָתה  מוָמת ִּאם־ֵאיְנך  ְמַמֵלט  ֶאת־ַנְפׁשְ ּ ּ ָּ ַּוֹתֶרד  יב:  ָ

ַעד  ַהַחלֹון  ַוֵיֶלך  ַוִי ִּמיַכל  ֶאת־ָדִוד  ּבְ ְּ ּ ְּבַרח  ַוִיָמֵלטּ ח  ִמיַכל  יג:  ּ ַּוִתּקַ
ָמה  ִביר  ָהִעִזים  ׂשָ ם  ֶאל־ַהִמָטה  ְוֵאת  ּכְ ֶּאת־ַהְתָרִפים  ַוָתׂשֶ ּ ּ ּ ּ

ֶגד ּבָ אול  ַמְלָאִכים  ָלַקַחת  יד:  ְּמַרֲאׁשָֹתיו  ַוְתַכס  ּבַ ַלח  ׁשָ ַּוִיׁשְ ּ
ֶּאת־ָדִוד  ַוֹתאֶמר  ֹחֶלה  הוא אול  ֶאת־ַהַמְלָא טו:  ּּ ַלח  ׁשָ ַּוִיׁשְ ּ ִכים ּ

ִּלְראֹות  ֶאת־ָדִוד  ֵלאֹמר  ַהֲעלו  ֹאתֹו  ַבִמָטה  ֵאַלי  ַלֲהִמתֹו ּ ּּ :
ה  ַהְתָרִפים  ֶאל־ַהִמָטה  וְכִביר  ָהִעִזים  טז ַּוָיֹבאו  ַהַמְלָאִכים  ְוִהּנֵ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ

ָכה  ִרִמיִתִני  יז:  ְמַרֲאׁשָֹתיו אול  ֶאל־ִמיַכל  ָלָמה  ּכָ ַּויֹאֶמר  ׁשָ ּ ּ ּ
ְלִחי  ֶאת־ֹאְיִבי   ַּוְתׁשַ אול  הוא־ָאַמר ּ ַּוִיָמֵלט  ַוֹתאֶמר  ִמיַכל  ֶאל־ׁשָ ּ ּ ּ ּ

ְלִחִני  ָלָמה  ֲאִמיֵתך ְֵאַלי  ׁשַ ַרח  ַוִיָמֵלט  ַוָיֹבא  יח:  ּ ְּוָדִוד  ּבָ ּּ
אול  ה־לֹו  ׁשָ ר  ָעׂשָ ל־ֲאׁשֶ מוֵאל  ָהָרָמָתה  ַוַיֶגד־לֹו  ֵאת  ּכָ ֶּאל־ׁשְ ּּ ּ
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בו   מוֵאל  ַוֵיׁשְ ַּוֵיֶלך  הוא  וׁשְ ּ ּ ּּ ָנוֹיתְּ ָניֹוּבְ אול  ֵלאֹמר  יט:  ת  ּבְ ַּוֻיַגד  ְלׁשָ ּ ּ
ה  ָדִוד   ָנוֹיתִהּנֵ ָרָמהּבְ ָניֹות  ּבָ אול  ַמְלָאִכים  ָלַקַחת  כ:    ּבְ ַלח  ׁשָ ַּוִיׁשְ ּ

מוֵאל  ֹעֵמד  ִנָצב  ִאים  וׁשְ ִביִאים  ִנּבְ ֶּאת־ָדִוד  ַוַיְרא  ֶאת־ַלֲהַקת  ַהּנְ ּ ּ ּּ
אול  רוַח  ֱאֹלִהים  ַוִי ֲּעֵליֶהם  ַוְתִהי  ַעל־ַמְלֲאֵכי  ׁשָ ּ ּ או  ַגם־ֵהָמהּ ְּתַנּבְ ּ ּ :

או  ַגם־ֵהָמה  כא ַלח  ַמְלָאִכים  ֲאֵחִרים  ַוִיְתַנּבְ אול  ַוִיׁשְ ַּוַיִגדו  ְלׁשָ ּ ּּ ּ ּּ ּ ּ
או  ַגם־ֵהָמה ים  ַוִיְתַנּבְ ִלׁשִ ַלח  ַמְלָאִכים  ׁשְ אול  ַויׁשְ ַּויֶֹסף  ׁשָ ּ ּ ּּ ּ ּ :

ַּוֵיֶלך  ַגם־הוא  ָהָרָמָתה  ַוָיֹבא  ַעד־ּבֹור  ַהָגדֹול  ֲאׁשֶ כב ּּ ּּ כו ְ ׂשֶ ּר  ּבַ ּ
ה   מוֵאל  ְוָדִוד  ַויֹאֶמר  ִהּנֵ ַאל  ַויֹאֶמר  ֵאיֹפה  ׁשְ ַּוִיׁשְ ּ ָנֹויתּּ ָניֹות ּבְ   ּבְ

ָרָמה ם  ֶאל־   כג:  ּבָ ְַוֵיֶלך  ׁשָ ָרָמה  ַוְתִהי  ָעָליו  ַגם־הוא ָנֹויתּ ּ  ָניֹות  ּבָ ּ ּ
א  ַעד־ּבֹאֹו   ּרוַח  ֱאֹלִהים  ַוֵיֶלך  ָהלֹוך  ַוִיְתַנּבֵ ְּ ְ ָנֹויתּ ָניֹותּבְ ָרָמה  ּבְ :   ּבָ

מוֵאל  ַוִיפֹל  כד א  ַגם־הוא  ִלְפֵני  ׁשְ ָגָדיו  ַוִיְתַנּבֵ ט  ַגם־הוא  ּבְ ַּוִיְפׁשַ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ
אול  ן  ֹיאְמרו  ֲהַגם  ׁשָ ל־ַהיֹום  ַההוא  ְוָכל־ַהָלְיָלה  ַעל־ּכֵ ָּעֹרם  ּכָ ּ ּּ ּ

ִביִאם ּנְ  :ּבַ

  פרק כ- "שמואל א"ספר 
ַּוִיְבַרח  ָדִוד   א ָרָמהִמּנָוֹותּ יֹות  ּבָ ּ  ַוָיֹבא  ַויֹאֶמר    ִמּנָ ִלְפֵני  ְיהֹוָנָתן  ֶמה |  ּ

י ׁש  ֶאת־ַנְפׁשִ י  ְמַבּקֵ יִתי  ֶמה־ֲעֹוִני  וֶמה־ַחָטאִתי  ִלְפֵני  ָאִביך  ּכִ ָָעׂשִ ּ ּ :
ה   ב ַּויֹאֶמר  לֹו  ָחִליָלה  ֹלא  ָתמות  ִהּנֵ הּ ה  ָאִבי  ָדָבר לֹו־ֲעׂשֶ ּ  ֹלא  ַיֲעׂשֶ



––329 

ָּגדֹול  אֹו  ָדָבר  ָקֹטן  ְוֹלא  ִיְגֶלה  ֶאת־ָאְזִנ ּי  וַמדוַע  ַיְסִתיר  ָאִבי ּ ּ ּ ּ
י  ֶאת־ַהָדָבר  ַהֶזה  ֵאין  ֹזאת ִּמֶמּנִ ּ ַבע  עֹוד  ָדִוד  ַויֹאֶמר  ָיֹדַע  ג:  ּ ַּוִיׁשָ ּּ ּ

ֵעיֶניך  ַויֹאֶמר  ַאל־ֵיַדע־ֹזאת  ְיהֹוָנָתן  י־ָמָצאִתי  ֵחן  ּבְ ָּיַדע  ָאִביך  ּכִ ָ ָ

י  ְכֶפׂשַ ך  ּכִ ֶָפן־ֵיָעֵצב  ְואוָלם  ַחי־ְיהָוׁה  ְוֵחי  ַנְפׁשֶ ּ יִני  וֵבין  ַהָמֶותּ ּע  ּבֵ ּ :
ה־ָלך ד ך  ְוֶאֱעׂשֶ ְַויֹאֶמר  ְיהֹוָנָתן  ֶאל־ָדִוד  ַמה־ֹתאַמר  ַנְפׁשְ ָּ ּ ּ ּ :
ב  ה ה־ֹחֶדׁש  ָמָחר  ְוָאֹנִכי  ָיׁשֹב־ֵאׁשֵ ַּויֹאֶמר  ָדִוד  ֶאל־ְיהֹוָנָתן  ִהּנֵ ּ

ֶדה  ַעד  ָהֶעֶר ַלְחַתִני  ְוִנְסַתְרִתי  ַבׂשָ ִּעם־ַהֶמֶלך  ֶלֱאכֹול  ְוׁשִ ּ ּ ּ ּּ ב ְ
ית ִלׁשִ ַאל  ו:  ַּהׁשְ ֹאל  ִנׁשְ ִּאם־ָפֹקד  ִיְפְקֵדִני  ָאִביך  ְוָאַמְרָת  ִנׁשְ ָ ּ

ם  י  ֶזַבח  ַהָיִמים  ׁשָ ית־ֶלֶחם  ִעירֹו  ּכִ י  ָדִוד  ָלרוץ  ּבֵ ִּמֶמּנִ ּ ּ
ָפָחה ְּלָכל־ַהִמׁשְ לֹום  ְלַעְבֶדך  ְוִאם־ָחֹרה  ז:  ּ ִָאם־ּכֹה  ֹיאַמר  טֹוב  ׁשָ ּ

י־ָכְלָתה  ָה יָת  ֶחֶסד  ַעל־ַעְבֶדך  ח:  ָּרָעה  ֵמִעמֹוֶּיֱחֶרה  לֹו  ַדע  ּכִ ְָוָעׂשִ ּ
י  ָעֹון  ְבִרית  ְיהָוׁה  ֵהֵבאָת  ֶאת־ַעְבְדך  ִעָמך  ְוִאם־ֶיׁש־ּבִ י  ּבִ ְּכִ ָּ ּ

ֲּהִמיֵתִני  ַאָתה  ְוַעד־ָאִביך  ָלָמה־ֶזה  ְתִביֵאִני ּ ַּויֹאֶמר  ְיהֹוָנָתן  ט:  ָּ
י   ְָחִליָלה  ָלך  ּכִ י־ָכְלָתה | ּ ָהָרָעה ֵמִעם ָאִבי ָלבֹוא ִאם־ָיֹדַע ֵאַדע ּכִ

ְָעֶליך  ְוֹלא  ֹאָתה  ַאִגיד  ָלך ָּ ַּויֹאֶמר  ָדִוד  ֶאל־ְיהֹוָנָתן  ִמי  ַיִגיד  י:  ּ ּ ּ
ה ִָלי  אֹו  ַמה־ַיַעְנך  ָאִביך  ָקׁשָ ָ ַּויֹאֶמר  ְיהֹוָנָתן  ֶאל־ָדִוד  ְלָכה  יא:  ּ ּ

ֶדה ֵניֶהם  ַהׂשָ ֶדה  ַוֵיְצאו  ׁשְ ְּוֵנֵצא  ַהׂשָ ּּ ָּתן  ֶאל־ָדִוד ַּויֹאֶמר  ְיהֹוָנ יב:  ּ
ֵעת   י־ֶאְחֹקר  ֶאת־ָאִבי  ּכָ ָרֵאל  ּכִ ית |  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ִלׁשִ ָּמָחר  ַהׁשְ



––330 

ַלח  ֵאֶליך  ְוָגִליִתי  ֶאת־ָאְזֶנך ְָוִהּנֵה־טֹוב  ֶאל־ָדִוד  ְוֹלא־ָאז  ֶאׁשְ ָ ּ :
י־ֵייִטב  ֶאל־ָאִבי  יג ה  ְיהָוׁה  ִליהֹוָנָתן  ְוֹכה  ֹיִסיף  ּכִ ּכֹה־ַיֲעׂשֶ

לֹום ֶאת־ָהָרָעה   ַלְחִתיך  ְוָהַלְכָת  ְלׁשָ ָּעֶליך  ְוָגִליִתי  ֶאת־ָאְזֶנך  ְוׁשִ ָּ ָ ָּ
ר  ָהָיה  ִעם־ָאִבי ֲאׁשֶ ְִויִהי  ְיהָוׁה  ִעָמך  ּכַ י  ָחי  יד:  ּ ְוֹלא  ִאם־עֹוֶדּנִ

ה  ִעָמִדי  ֶחֶסד  ְיהָוׁה  ְוֹלא  ָאמות ְּוֹלא־ַתֲעׂשֶ ְוֹלא־ַתְכִרת  טו:  ּ
יִתי  ַעד־עֹוָלם   ֶָאת־ַחְסְדך  ֵמִעם  ּבֵ ַהְכִרת  ְיהָוׁה  ֶאת־ֹאְיֵבי ּ ְוֹלא  ּבְ

ית  ָדִוד  טז:  ָּדִוד  ִאיׁש  ֵמַעל  ְפֵני  ָהֲאָדָמה ַּוִיְכֹרת  ְיהֹוָנָתן  ִעם־ּבֵ ּ
ׁש  ְיהָוׁה  ִמַיד  ֹאְיֵבי  ָדִוד ּוִבּקֵ יַע  ֶאת־ָדִוד  יז:  ּ ּבִ ַּויֹוֶסף  ְיהֹוָנָתן  ְלַהׁשְ ּ

י־ַאֲהַבת  ַנְפׁשֹו  ֲאֵהבֹו ַאֲהָבתֹו  ֹאתֹו  ּכִ ַּויֹאֶמר־לֹו  ְיהֹוָנָתן  ָמָחר  יח:  ּבְ
ֶבך י  ִיָפֵקד  מֹוׁשָ ָֹחֶדׁש  ְוִנְפַקְדָת  ּכִ ּ ָת  ֵתֵרד  ְמֹאד  וָבאָת  יט:  ּ ַלׁשְ ְּוׁשִ ּ ּ ּ

ְבָת ֵאֶצל ָהֶאֶבן  ה ְוָיׁשַ יֹום  ַהַמֲעׂשֶ ם  ּבְ ר־ִנְסַתְרָת  ׁשָ ֶּאל־ַהָמקֹום  ֲאׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ
ת  ַהִחִצים  ִצָדה  אֹוֶר כ:  ָהָאֶזל לׁשֶ ַּוֲאִני  ׁשְ ַלח־ִלי  ְלַמָטָרהּ ּה  ְלׁשַ ּ :

ַער  ֵלך  ְמָצא  ֶאת־ַהִחִצים  ִאם־ָאֹמר  ֹאַמר  כא ַלח  ֶאת־ַהּנַ ה  ֶאׁשְ ְּוֹהּנֵ ְ

ה  ַהִחִצים   ַער  ִהּנֵ ה  ָקֶחּנו  |  ַּלּנַ ִּמְמך  ָוֵהּנָ ָ לֹום  ְלך  ְוֵאין |  ּ י־ׁשָ ָָוֹבָאה  ּכִ

ה  ַהִחִצים כב:  ָּדָבר  ַחי־ְיהָוׁה ָ  ִמְמך ְּוִאם־ּכֹה  ֹאַמר  ָלֶעֶלם  ִהּנֵ ּ
ַלֲחך  ְיהָוׁה י  ׁשִ ָָוָהְלָאה  ֵלך  ּכִ ְרנו  ֲאִני  ָוָאָתה  כג:  ְּ ר  ִדּבַ ְּוַהָדָבר  ֲאׁשֶ ּ ּ ּ

יִני  וֵביְנך  ַעד־עֹוָלם ה  ְיהָוׁה  ּבֵ ִָהּנֵ ֶדה  ַוְיִהי  כד:  ּ ׂשָ ֵתר  ָדִוד  ּבַ ַּוִיּסָ ּ ּ
ב  ַהֶמֶלך   ְַהֹחֶדׁש  ַוֵיׁשֶ ּ ב  ַהֶמ כה:  ּ  ֶאל  ־ַהֶלֶחם  ֶלֱאכֹולֶעלּ ַּוֵיׁשֶ ְֶלך ּ
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ַפַעם   בֹו  ּכְ ב |  ַעל־מֹוׁשָ יר  ַוָיָקם  ְיהֹוָנָתן  ַוֵיׁשֶ ב  ַהּקִ ַפַעם  ֶאל־מֹוׁשַ ּּבְ ּ
אול  ַוִיָפֵקד  ְמקֹום  ָדִוד ַּאְבֵנר  ִמַצד  ׁשָ ּּ ּ אול  כו:  ּ ר  ׁשָ ְּוֹלא־ִדּבֶ

ְלִתי  ָטהֹור  הוא  י  ָאַמר  ִמְקֶרה  הוא  ּבִ יֹום  ַההוא  ּכִ ְּמאוָמה  ּבַ ּ ּ ּּ ּ
י־ֹלא  ָטהֹור ִני  ַוִיָפֵקד  ְמקֹום  ָדִוד  כז:  ּכִ ַּוְיִהי  ִמָמֳחַרת  ַהֹחֶדׁש  ַהׁשֵ ּ ּ ּ ּ

י  ַגם־ְתמֹול  נֹו  ַמדוַע  ֹלא־ָבא  ֶבן־ִיׁשַ אול  ֶאל־ְיהֹוָנָתן  ּבְ ַּויֹאֶמר  ׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ
ַּגם־ַהיֹום  ֶאל־ַהָלֶחם ּ ַאל  כח:  ּ ֹאל  ִנׁשְ אול  ִנׁשְ ַּוַיַען  ְיהֹוָנָתן  ֶאת־ׁשָ ּ

ית  ָלֶח ָּדִוד  ֵמִעָמִדי  ַעד־ּבֵ י  ֶזַבח  כט:  םּ ְלֵחִני  ָנא  ּכִ ַּויֹאֶמר  ׁשַ ּ
ִעיר  ְוהוא  ִצָוה־ִלי  ָאִחי  ְוַעָתה  ִאם־ָמָצאִתי  ֵחן  ָפָחה  ָלנו  ּבָ ִּמׁשְ ּ ּ ּ ּ
ְלַחן  ן  ֹלא־ָבא  ֶאל־ׁשֻ א  ְוֶאְרֶאה  ֶאת־ֶאָחי  ַעל־ּכֵ ֵעיֶניך  ִאָמְלָטה  ּנָ ּּבְ ָ

ְַהֶמֶלך יהֹוָנָתן  ַויֹאֶמר  ל ל:  ּ אול  ּבִ ַּוִיַחר־ַאף  ׁשָ ן־ַנֲעַות  ַהַמְרדות ּּ ֹּו  ּבֶ ּ ּ
ת  ֶעְרַות  ְתך  וְלֹבׁשֶ י  ְלָבׁשְ י־ֹבֵחר  ַאָתה  ְלֶבן־ִיׁשַ ֲּהלֹוא  ָיַדְעִתי  ּכִ ָ ּ ּ ּ

ִָאֶמך י  ַחי  ַעל־ָהֲאָדָמה  ֹלא  ִתּכֹון  לא:  ּ ן־ִיׁשַ ר  ּבֶ י  ָכל־ַהָיִמים  ֲאׁשֶ ּּכִ
י  ֶבן־ָמ ַלח  ְוַקח  ֹאתֹו  ֵאַלי  ּכִ ַּאָתה  וַמְלכוֶתך  ְוַעָתה  ׁשְ ָּ ּ : ֶּות  הואּ

אול  ָאִביו  ַויֹאֶמר  ֵאָליו  ָלָמה  יוַמת  ֶמה  לב ַּוַיַען  ְיהֹוָנָתן  ֶאת־ׁשָ ּּ ּ ּ
ה אול  ֶאת־ַהֲחִנית  ָעָליו  ְלַהּכֹתֹו  ַוֵיַדע  ְיהֹוָנָתן  לג:  ָעׂשָ ַּוָיֶטל  ׁשָ ּּ

י־ָכָלה  ִהיא  ֵמִעם  ָאִביו  ְלָהִמית  ֶאת־ָדִוד ַּוָיָקם  ְיהֹוָנָתן  ֵמִעם  לד:  ּּכִ
ְלָחן י  ֶנְעַצב ַּהׁשֻ ִני  ֶלֶחם  ּכִ יֹום־ַהֹחֶדׁש  ַהׁשֵ ֳחִרי־ָאף  ְוֹלא־ָאַכל  ּבְ ּ  ּבָ

י  ִהְכִלמֹו  ָאִביו ֶדה  לה:  ֶּאל־ָדִוד  ּכִ ַּוְיִהי  ַבּבֶֹקר  ַוֵיֵצא  ְיהֹוָנָתן  ַהׂשָ ּ
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ְּלמֹוֵעד  ָדִוד  ְוַנַער  ָקֹטן  ִעמֹו ַּויֹאֶמר  ְלַנֲערֹו  ֻרץ  ְמָצא  ָנא  לו:  ּ
ר  ָאֹנ ַער  ָרץ  ְוהוא־ָיָרה  ַהֵחִצי ֶּאת־ַהִחִצים  ֲאׁשֶ ִּכי  מֹוֶרה  ַהּנַ

ר  ָיָרה  ְיהֹוָנָתן  לז:  ְלַהֲעִברֹו ַער  ַעד־ְמקֹום  ַהֵחִצי  ֲאׁשֶ ַּוָיֹבא  ַהּנַ
ַער  ַויֹאֶמר  ֲהלֹוא  ַהֵחִצי  ִמְמך  ָוָהְלָאה ַָוִיְקָרא  ְיהֹוָנָתן  ַאֲחֵרי  ַהּנַ ּ ּ ּ :

ַער  ְמֵהָרה  ח לח ט ַּוִיְקָרא  ְיהֹוָנָתן  ַאֲחֵרי  ַהּנַ ה  ַאל־ַתֲעֹמד  ַוְיַלּקֵ ּוׁשָ ּ
ּ  ַהִחִצים  ַוָיֹבא  ֶאל־ֲאֹדָניוַּהִחִציַנַער  ְיהֹוָנָתן  ֶאת־   ַער  לט:  ּ ְוַהּנַ

ֹּלא־ָיַדע  ְמאוָמה  ַאך  ְיהֹוָנָתן  ְוָדִוד  ָיְדעו  ֶאת־ַהָדָבר ּ ַּוִיֵתן  מ:  ְּ ּ
ר־לֹו  ַויֹאֶמר  לֹו  ֵלך  ָהֵב ַער  ֲאׁשֶ ָליו  ֶאל־ַהּנַ ְְיהֹוָנָתן  ֶאת־ּכֵ יא ּ

ֶגב  ַוִיפֹל  ְלַאָפיו  ַאְרָצה  מא:  ָהִעיר א  ְוָדִוד  ָקם  ֵמֵאֶצל  ַהּנֶ ַער  ּבָ ַּהּנַ ּ ּ
קו   לׁש  ְפָעִמים  ַוִיׁשְ ַתחו  ׁשָ ַּוִיׁשְ ּּ ּּ ִּאיׁש  ֶאת־ֵרֵעהו  ַוִיְבּכו  ִאיׁש |  ּּ ּּ

ֶּאת־ֵרֵעהו  ַעד־ָדִוד  ִהְגִדיל ּ לֹום  מב:  ּ ְַויֹאֶמר  ְיהֹוָנָתן  ְלָדִוד  ֵלך  ְלׁשָ ּ
ר   ם  ְיהָוׁה  ֵלאֹמר  ְיהָוׁה ִיְהֶיה ֲאׁשֶ ׁשֵ ֵנינו  ֲאַנְחנו  ּבְ ְענו  ׁשְ ּבַ ִּנׁשְ ּ יִני | ּ ּבֵ

ָוֵביֶנך וֵבין ַזְרִעי וֵבין ַזְרֲעך ַעד־עֹוָלם ָּ ּ ּ: 
gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים,  בכל תפוצות ישראלך המחולק"לימוד ספרי נ 
                                      

ן וח, ד ספרי המקרא הם עליו מליצי יושר"כ ננו ח'ו' נוטרי, י"כמני  )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'יתבו
ן מסמרות לומר לך מה משמרות כהונה כ"רות נטועים אוכמשמ ד "ד אף ספרי תורה כ"ר ברכיה הכהן ברבי כמשמרות כתיב ואנו קורי

ן אותך"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורי

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  נה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנהה
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, בנים צדיקיםוכל המזכה את הרבים זוכה ל, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"לימוד ספרי נ 
                                      

ן וח, ד ספרי המקרא הם עליו מליצי יושר"כ ננו ח'ו' נוטרי, י"כמני  )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'יתבו
ן מסמרות לומר לך מה משמרות כהונה כר ברכיה הכהן ברבי כמשמרות כתיב "וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"ואנו קורי

ן אותך"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורי


