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  פרק ה- "שמואל ב"ספר 
ָרֵאל  ֶאל־ָדִוד  ֶחְברֹוָנה  ַויֹאְמרו  ֵלאֹמר  א ְבֵטי  ִיׂשְ ל־ׁשִ ַּוָיֹבאו  ּכָ ּ ּּ ּ

ְרך  ֲאָנְחנו ִּהְננו  ַעְצְמך  וְבׂשָ ּ ָּ ְל ב:  ָ ַּגם־ֶאְתמֹול  ַגם־ׁשִ ְהיֹות ּ ׁשֹום  ּבִ
אול  ֶמֶלך  ָעֵלינו  ַאָתה   ּׁשָ ּ ּ  ְוַהֵמִביא ְּוַהֵמִביּ  ַהמֹוִציא  ּמֹוִציא ָהִייתָהִייָתהְּ

ָרֵאל  ָרֵאל  ַויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ְלך  ַאָתה  ִתְרֶעה  ֶאת־ַעִמי  ֶאת־ִיׂשְ ֶּאת־ִיׂשְ ּ ָ ּ
ָרֵאל ְּוַאָתה  ִתְהֶיה  ְלָנִגיד  ַעל־ִיׂשְ ל־ִזְקֵני  ִיׂשְ ג:  ּ ַּוָיֹבאו  ּכָ ָרֵאל ּ

ֶחְברֹון  ִלְפֵני  ִרית  ּבְ ֶּאל־ַהֶמֶלך  ֶחְברֹוָנה  ַוִיְכֹרת  ָלֶהם  ַהֶמֶלך  ָדִוד  ּבְ ְ ְּ ּּ
ָרֵאל חו  ֶאת־ָדִוד  ְלֶמֶלך  ַעל־ִיׂשְ ְְיהָוׁה  ַוִיְמׁשְ ּ ּ ָנה  ד:  ּ ים  ׁשָ לׁשִ ן־ׁשְ ּבֶ

ָנה  ָמָלך ִעים  ׁשָ ָמְלכֹו  ַאְרּבָ ְָדִוד  ּבְ ֶחְברֹון  ָמַלך  ַעל־ְיהוָדה  ה:  ּ ּּבְ ְ

לׁש  ים  ְוׁשָ לׁשִ ַלם  ָמַלך  ׁשְ ים  וִבירוׁשָ ה  ֳחָדׁשִ ׁשָ ִנים  ְוׁשִ ַבע  ׁשָ ְׁשֶ ּ ּ ּ
ָרֵאל  ִויהוָדה ל־ִיׂשְ ָנה  ַעל  ּכָ ַלם  ו:  ּׁשָ יו  ְירוׁשָ ַּוֵיֶלך  ַהֶמֶלך  ַוֲאָנׁשָ ְ ְּ ּ

י  ה  ּכִ ב  ָהָאֶרץ  ַויֹאֶמר  ְלָדִוד  ֵלאֹמר  ֹלא־ָתבֹוא  ֵהּנָ ֶּאל־ַהְיֻבִסי  יֹוׁשֵ
הִָאם־ֱהִסיְרך  ַהִע : ְּוִרים  ְוַהִפְסִחים  ֵלאֹמר  ֹלא־ָיבֹוא  ָדִוד  ֵהּנָ
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ַּוִיְלּכֹד  ָדִוד  ֵאת  ְמֻצַדת  ִציֹון  ִהיא  ִעיר  ָדִוד ז ּּ יֹום  ח:  ּ ַּויֹאֶמר  ָדִוד  ּבַ ּּ
ִצּנֹור  ְוֶאת־ַהִפְסִחים  ְוֶאת־ַהִעְוִרים  ה  ְיֻבִסי  ְוִיַגע  ּבַ ל־ַמּכֵ ַּההוא  ּכָ ּ ּ ּ

נֵֻאו ֻנֵאי  ֶנֶפׁש  ָדִוד  ׂשְ ַח  ֹלא  ָיבֹוא ּ  ׂשְ ן  ֹיאְמרו  ִעֵור  וִפּסֵ ַּעל־ּכֵ ּ ּ
ִית ְמֻצָדה  ַוִיְקָרא־ָלה  ִעיר  ָדִוד  ַוִיֶבן  ָדִוד  ט:  ֶאל־ַהּבָ ב  ָדִוד  ּבַ ַּוֵיׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּּ

ָּסִביב  ִמן־ַהִמלֹוא  ָוָבְיָתה ְַוֵיֶלך  ָדִוד  ָהלֹוך  ְוָגדֹול  ַויהָוׁה  ֱאֹלֵהי  י:  ּ ְּ ּ
ַלח  ִחי יא:  ְּצָבאֹות  ִעמֹו ָּרם  ֶמֶלך־ֹצר  ַמְלָאִכים  ֶאל־ָדִוד  ַוֲעֵצי ַּוִיׁשְ ְ

י  ֶאֶבן  ִקיר  ַוִיְבנו־ַבִית  ְלָדִוד י  ֵעץ  ְוָחָרׁשֵ ֲּאָרִזים  ְוָחָרׁשֵ ַּוֵיַדע  יב:  ּ
א  ַמְמַלְכתֹו  ָרֵאל  ְוִכי  ִנׂשֵ י־ֱהִכינֹו  ְיהָוׁה  ְלֶמֶלך  ַעל־ִיׂשְ ָּדִוד  ּכִ ּ ְ ּ

ָרֵאל ֲעבור  ַעמֹו  ִיׂשְ ּּבַ ח  ָדִו יג:  ּ ַּוִיּקַ ים ּ ים  ְוָנׁשִ ּד  עֹוד  ִפַלְגׁשִ
ִנים  וָבנֹות ַלם  ַאֲחֵרי  ּבֹאֹו  ֵמֶחְברֹון  ַוִיָוְלדו  עֹוד  ְלָדִוד  ּבָ ִּמירוׁשָ ּ ּ ּּ :

מוַע  ְוׁשֹוָבב  ְוָנָתן  יד ָלם  ׁשַ ירוׁשָ מֹות  ַהִילִֹדים  לֹו  ּבִ ְּוֵאֶלה  ׁשְ ּּ ּ ּּ
ֹלֹמה ָמע  ְוֶאְלָיָדע ֶו טז:  ְּוִיְבָחר  ֶוֱאִליׁשוַע  ְוֶנֶפג  ְוָיִפיַע טו:  ּוׁשְ ֱאִליׁשָ

חו  ֶאת־ָדִוד  ְלֶמֶלך  יז:  ֶוֱאִליָפֶלט י־ָמׁשְ ִתים  ּכִ ְמעו  ְפִלׁשְ ְַוִיׁשְ ּ ּ ּּ ּ
ַמע  ָדִוד  ׁש  ֶאת־ָדִוד  ַוִיׁשְ ִתים  ְלַבּקֵ ָרֵאל  ַוַיֲעלו  ָכל־ְפִלׁשְ ַּעל־ִיׂשְ ּ ּּ ּּ ּ

ַּוֵיֶרד  ֶאל־ַהְמצוָדה ּ ֵע יח:  ּ ְטׁשו  ּבְ או  ַוִיּנָ ִתים  ּבָ ּוְפִלׁשְ ּ ּּ : ֶמק  ְרָפִאיםּ
ִתים  ֲהִתְתֵנם  יט יהָוׁה  ֵלאֹמר  ַהֶאֱעֶלה  ֶאל־ְפִלׁשְ ַאל  ָדִוד  ּבַ ַּוִיׁשְ ּ ּ ּ ּ

ִתים  י־ָנֹתן  ֶאֵתן  ֶאת־ַהְפִלׁשְ ָיִדי  ַויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֶאל־ָדִוד  ֲעֵלה  ּכִ ּּבְ ּּ ּ ּ
ָיֶדך ם  ָדִוד  ַויֹאֶמר  ָפ כ:  ָּבְ ם  ׁשָ ַבַעל־ְפָרִצים  ַוַיּכֵ ַּוָיֹבא  ָדִוד  ּבְ ּּ ַרץ ּּ
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ם־ַהָמקֹום  ן  ָקָרא  ׁשֵ ֶפֶרץ  ָמִים  ַעל־ּכֵ ְּיהָוׁה  ֶאת־ֹאְיַבי  ְלָפַני  ּכְ
ַעל  ְפָרִצים ַּההוא  ּבַ ֵאם  ָדִוד  כא:  ּ יֶהם  ַוִיׂשָ ם  ֶאת־ֲעַצּבֵ ַּוַיַעְזבו־ׁשָ ּּ ּ ּ

יו ֵעֶמק  ְרָפִאים כב:  ַוֲאָנׁשָ ְטׁשו  ּבְ ִתים  ַלֲעלֹות  ַוִיּנָ ַּויִֹספו  עֹוד  ְפִלׁשְ ּּ ּּ ּ :
יהָוׁה  ַויֹאֶמר  ֹלא  ַתֲעֶלה  ָהֵסב  ֶאל־ַאֲחֵריֶהם ַּוִי כג ַאל  ָדִוד  ּבַ ּׁשְ ּ

ָכִאים ּוָבאָת  ָלֶהם  ִממול  ּבְ ְמֲעךִויִהי   כד:  ּּ ׁשָ ְמֲעך  ֶאת־קֹול ָּבְ ׁשָ ָ  ּכְ

י  ָאז  ָיָצא  ְיהָוׁה  ְלָפֶניך  ָכִאים  ָאז  ֶתֱחָרץ  ּכִ י  ַהּבְ ָראׁשֵ ְָצָעָדה  ּבְ ּ
ִתים ַמֲחֵנה  ְפִלׁשְ ר  ִצָוהו  ְיהָוׁה  כה  :ְּלַהּכֹות  ּבְ ֲאׁשֶ ן  ּכַ ַּוַיַעׂש  ָדִוד  ּכֵ ּ ּ ּ

ִתים ִמֶגַבע ַעד־ּבֲֹאך ָגֶזר ַָוַיך ֶאת־ְפִלׁשְ ְּ ּ ּ ּ: 

  פרק ו- "שמואל ב"ספר 
ים  ָאֶלף א לׁשִ ָרֵאל  ׁשְ ִיׂשְ חור  ּבְ ל־ּבָ ַּויֶֹסף  עֹוד  ָדִוד  ֶאת־ּכָ ּ ַּוָיָקם  ב:  ּ
ר  ִאתֹו  |   ַּוֵיֶלך  ָדִוד  ְוָכל־ָהָעם  ֲאׁשֶ ּ ְ ם ּ ֲעֵלי  ְיהוָדה  ְלַהֲעלֹות  ִמׁשָ ִּמּבַ ּ

ב  ם  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  יׁשֵ ם  ׁשֵ ר־ִנְקָרא  ׁשֵ ֵאת  ֲארֹון  ָהֱאֹלִהים  ֲאׁשֶ
ֻרִבים  ָעָליו ה  ג:  ַהּכְ בו  ֶאת־ֲארֹון  ָהֱאֹלִהים  ֶאל־ֲעָגָלה  ֲחָדׁשָ ַּוַיְרּכִ ּ

ִגְבָעה  ְוֻעָזא  ְוַאְח ר  ּבַ ית  ֲאִביָנָדב  ֲאׁשֶ ֻאהו  ִמּבֵ ַּוִיׂשָ ּ ּּ ֵני  ֲאִביָנָדב ּ יֹו  ּבְ
ה ר  ד:  ֹנֲהִגים  ֶאת־ָהֲעָגָלה  ֲחָדׁשָ ית  ֲאִביָנָדב  ֲאׁשֶ ֻאהו  ִמּבֵ ַּוִיׂשָ ּ ּ

ִגְבָעה  ִעם  ֲארֹון  ָהֱאֹלִהים  ְוַאְחיֹו  ֹהֵלך  ִלְפֵני  ָהָארֹון ְּבַ | ְוָדִוד   ה:  ּ
ים  ֹכל  ֲעֵצי  ְברֹוׁשִ ֲחִקים  ִלְפֵני  ְיהָוׁה  ּבְ ָרֵאל  ְמׂשַ ית  ִיׂשְ ְוָכל־ּבֵ
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ְּבִכּנֹרֹות  וִבְנָבִלים  וְבֻתִפים  וִבְמַנַעְנִעים  וְבֶצְלֶצִליםּו ּ ּ ַּוָיֹבאו  ו:  ּּ ּ
י  ַלח  ֻעָזה  ֶאל־ֲארֹון  ָהֱאֹלִהים  ַויֹאֶחז  ּבֹו  ּכִ ַּעד־ֹגֶרן  ָנכֹון  ַוִיׁשְ ּּ ּ

ָקר ְמטו  ַהּבָ ם  ָהֱאֹלִהים  ז:  ּׁשָ הו  ׁשָ ֻעָזה  ַוַיּכֵ ַּוִיַחר־ַאף  ְיהָוׁה  ּבְ ּ ּּ
ל  ַו ם  ִעם  ֲארֹון  ָהֱאֹלִהיםַּעל־ַהׁשַ ר  ח:  ָּיָמת  ׁשָ ַּוִיַחר  ְלָדִוד  ַעל  ֲאׁשֶ

ֻעָזה  ַוִיְקָרא  ַלָמקֹום  ַההוא  ֶפֶרץ  ֻעָזה  ַעד  ַהיֹום  ָּפַרץ  ְיהָוׁה  ֶפֶרץ  ּבְ ּּ ּּ ּ ּּ ּ
יֹום  ַההוא  ַויֹאֶמר  ֵאיך  ָיבֹוא  ֵאַלי  ט:  ַּהֶזה ְַוִיָרא  ָדִוד  ֶאת־ְיהָוׁה  ּבַ ּ ּ ּּ ּ

א־ָאָבה  ָדִוד  ְלָהִסיר  ֵאָליו  ֶאת־ֲארֹון  ְיהָוׁה ְוֹל י:  ֲארֹון  ְיהָוׁה
ית  ֹעֵבד־ֱאדֹום  ַהִגִתי ַּעל־ִעיר  ָדִוד  ַוַיֵטהו  ָדִוד  ּבֵ ּ ּ ּ ב  ֲארֹון  יא:  ּּ ַּוֵיׁשֶ

ים  ַוְיָבֶרך  ְיהָוׁה  ה  ֳחָדׁשִ לׁשָ ית  ֹעֵבד  ֱאֹדם  ַהִגִתי  ׁשְ ְְיהָוׁה  ּבֵ ּ ּ
יתֹו ל־ּבֵ ַּוֻיַגד   יב:  ֶאת־ֹעֵבד  ֱאֹדם  ְוֶאת־ּכָ ַרך ּ ְַלֶמֶלך  ָדִוד  ֵלאֹמר  ּבֵ ְּ ּ

ֲעבור  ֲארֹון  ר־לֹו  ּבַ ל־ֲאׁשֶ ית  ֹעֵבד  ֱאֹדם  ְוֶאת־ּכָ ְּיהָוׁה  ֶאת־ּבֵ
ית  ֹעֵבד  ֱאֹדם  ָּהֱאֹלִהים  ַוֵיֶלך  ָדִוד  ַוַיַעל  ֶאת־ֲארֹון  ָהֱאֹלִהים  ִמּבֵ ּּ ְ

ְמָחה ׂשִ ֵאי  ֲארֹון־ְיהָוׁה  ׁשִ יג:  ִּעיר  ָדִוד  ּבְ י  ָצֲעדו  ֹנׂשְ ה ַּוְיִהי  ּכִ ּׁשָ
ח  ׁשֹור  וְמִריא ְּצָעִדים  ַוִיְזּבַ ָכל־ֹעז  ִלְפֵני  ְיהָוׁה  יד:  ּ ר  ּבְ ְוָדִוד  ְמַכְרּכֵ
ד ָרֵאל  ַמֲעִלים  טו:  ְּוָדִוד  ָחגור  ֵאפֹוד  ּבָ ית  ִיׂשְ ְוָדִוד  ְוָכל־ּבֵ

ְתרוָעה  וְבקֹול  ׁשֹוָפר ֶּאת־ֲארֹון  ְיהָוׁה  ּבִ א  טז:  ּ ְוָהָיה  ֲארֹון  ְיהָוׁה  ּבָ
ִּעיר  ָדִוד  ו ְקָפה  ּ אול  ִנׁשְ ת־ׁשָ ַעד  ַהַחלֹון  ַוֵתֶרא |  ִּמיַכל  ּבַ ּּבְ ּ

ה ִלּבָ ר  ִלְפֵני  ְיהָוׁה  ַוִתֶבז  לֹו  ּבְ ֶּאת־ַהֶמֶלך  ָדִוד  ְמַפֵזז  וְמַכְרּכֵ ּ ּּ ּּ ְ :



––380 

ר  יז תֹוך  ָהֹאֶהל  ֲאׁשֶ ְמקֹומֹו  ּבְ ְַוָיִבאו  ֶאת־ֲארֹון  ְיהָוׁה  ַוַיִצגו  ֹאתֹו  ּבִ ּ ּּ ּ ּ
ָּנָטה־לֹו  ָדִוד  ַוַיַעל ָלִמיםּ ּ  ָדִוד  ֹעלֹות  ִלְפֵני  ְיהָוׁה  וׁשְ ַּוְיַכל  ָדִוד  יח:  ּ

ם  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות ׁשֵ ָלִמים  ַוְיָבֶרך  ֶאת־ָהָעם  ּבְ ְֵמַהֲעלֹות  ָהעֹוָלה  ְוַהׁשְ ּ :
ה  יט ָרֵאל  ְלֵמִאיׁש  ְוַעד־ִאׁשָ ַּוְיַחֵלק  ְלָכל־ָהָעם  ְלָכל־ֲהמֹון  ִיׂשְ ּ

ָפר ְּלִאיׁש  ַחַלת  ֶלֶחם  ַאַחת  ְוֶאׁשְ ה  ֶאָחת  ַוֵיֶלך ּ יׁשָ ְ  ֶאָחד  ַוֲאׁשִ ּ
ל־ָהָעם  ִאיׁש  ְלֵביתֹו יתֹו  ַוֵתֵצא  כ:  ּכָ ב  ָדִוד  ְלָבֵרך  ֶאת־ּבֵ ַּוָיׁשָ ְ ּ ּ

ד  ַהיֹום  ֶמֶלך  ְכּבַ אול  ִלְקַראת  ָדִוד  ַוֹתאֶמר  ַמה־ּנִ ת־ׁשָ ְִמיַכל  ּבַ ּ ּ ּ ּ
ִהָג ר  ִנְגָלה  ַהיֹום  ְלֵעיֵני  ַאְמהֹות  ֲעָבָדיו  ּכְ ָרֵאל  ֲאׁשֶ ִּיׂשְ לֹות  ִנְגלֹות ּ

ר  כא:  ַאַחד  ָהֵרִקים ַּויֹאֶמר  ָדִוד  ֶאל־ִמיַכל  ִלְפֵני  ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ ּ
יתֹו  ְלַצוֹת  ֹאִתי  ָנִגיד  ַעל־ַעם  ְיהָוׁה  ל־ּבֵ י  ֵמָאִביך  וִמּכָ ַחר־ּבִ ּּבָ ּ ְ

ַחְקִתי  ִלְפֵני  ְיהָוׁה ָרֵאל  ְוׂשִ ּוְנַקלִֹתי  עֹוד  ִמזֹאת  ְוָהִייִתי  כב:  ַּעל־ִיׂשְ ּ ּ
ָפל  ּבְ ֵבָדהׁשָ ר  ָאַמְרְת  ִעָמם  ִאּכָ ֵּעיָני  ְוִעם־ָהֲאָמהֹות  ֲאׁשֶ ּ :

אול ֹלא־ָהָיה ָלה ָיֶלד ַעד יֹום מֹוָתה כג ת־ׁשָ ּוְלִמיַכל ּבַ ּ ּ ּ: 
gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  
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, 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 כ"וכמשמרות נטועים א 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,  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, 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 כ"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"ר ברכיה הכהן ברבי כמשמרות כתיב ואנו קורי

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


