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  פרק יט- "שמואל ב"ספר 
ַער  ַוֵיְבְך  ְוֹכה   א ַּוִיְרַגז  ַהֶמֶלך  ַוַיַעל  ַעל־ֲעִלַית  ַהׁשַ ּ ּ ּ ּּ ּ ֶלְכתֹו |  ְּ ָּאַמר  ּבְ

לֹום  ִמי־ִיֵתן  מוִתי  ֲאִני  ַתְחֶתיך ִני  ְבִני  ַאְבׁשָ לֹום  ּבְ ִני  ַאְבׁשָ ָּבְ ּ ּּ 
ִני  ְבִני לֹום  ּבְ ל  ב:  ַאְבׁשָ ה  ַהֶמֶלך  ּבֶֹכה  ַוִיְתַאּבֵ ַּוֻיַגד  ְליֹוָאב  ִהּנֵ ְּ ּ ּ

לֹום יֹום  ַההוא  ְלֵאֶבל  ְלָכל־ָהָעם  ג:  ַעל־ַאְבׁשָ ָעה  ּבַ ַּוְתִהי  ַהְתׁשֻ ּ ּ ּ
נֹו יֹום  ַההוא  ֵלאֹמר  ֶנֱעַצב  ַהֶמֶלך  ַעל־ּבְ ַמע  ָהָעם  ּבַ י־ׁשָ ְּכִ ּ ּ ּ :

ב  ָהָעם   ד ַּוִיְתַגּנֵ ב  ָהָעם ּ ר  ִיְתַגּנֵ ֲאׁשֶ יֹום  ַההוא  ָלבֹוא  ָהִעיר  ּכַ ּּבַ ּ ּ
ִמְלָחָמה נוָסם  ּבַ ְכָלִמים  ּבְ ַּהּנִ ְּוַהֶמֶלך  ָלַאט  ֶאת־ָפָניו  ַוִיְזַעק  ה:  ּ ּ ְ ּ

ִני  ְבִני לֹום  ּבְ לֹום  ַאְבׁשָ ִני  ַאְבׁשָ ַּהֶמֶלך  קֹול  ָגדֹול  ּבְ ַּוָיֹבא  יֹוָאב  ו:  ְּ
ִית  ַויֹאֶמ ֶּאל־ַהֶמֶלך  ַהּבָ ְ ָת  ַהיֹום  ֶאת־ְפֵני  ָכל־ֲעָבֶדיך ּ ָר  ֹהַבׁשְ ּ ּ ּ

ֶניך  וְבֹנֶתיך  ְוֶנֶפׁש  ך  ַהיֹום  ְוֵאת  ֶנֶפׁש  ּבָ ַָהְמַמְלִטים  ֶאת־ַנְפׁשְ ָ ָּ ּ ּ
יך יך  ְוֶנֶפׁש  ִפַלְגׁשֶ ָָנׁשֶ ֹנא  ז:  ָּ ְָלַאֲהָבה  ֶאת־ׂשְֹנֶאיך  ְוִלׂשְ

י   ִר|  ֶָאת־ֹאֲהֶביך  ּכִ י  ֵאין  ְלך  ׂשָ ִָהַגְדָת  ַהיֹום  ּכִ ּ ּ י  ּ | ים  ַוֲעָבִדים  ּכִ
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י   ָּיַדְעִתי  ַהיֹום  ּכִ י־ָאז ֻלאּ לֹום  ַחי  ְוֻכָלנו  ַהיֹום  ֵמִתים  ּכִ ּ  לו  ַאְבׁשָ ּ ּּ
ֵעיֶניך ר  ּבְ י  ַביהָוׁה  ח:  ָָיׁשָ ר  ַעל־ֵלב  ֲעָבֶדיך  ּכִ ְָוַעָתה  קום  ֵצא  ְוַדּבֵ ּ ּ

י־ֵאיְנך  יֹוֵצא  ִאם־ָיִלין  ִאיׁש  ִאְתך  ַהַלְיָלה ְעִתי  ּכִ ּבַ ִּנׁשְ ָ ָּ ָ  ְוָרָעה  ְלך ּ

ֻעֶריך  ַעד־ָעָתה ָאה  ָעֶליך  ִמּנְ ר־ּבָ ל־ָהָרָעה  ֲאׁשֶ ֹּזאת  ִמּכָ ָ ַּוָיָקם  ט:  ָ
ב  ה  ַהֶמֶלך  יֹוׁשֵ ַער  וְלָכל־ָהָעם  ִהִגידו  ֵלאֹמר  ִהּנֵ ׁשָ ב  ּבַ ְַהֶמֶלך  ַוֵיׁשֶ ְּ ּ ּ ּּ ּ ּ

ָרֵאל  ָנס  ִאיׁש  ְלֹאָה ַער  ַוָיֹבא  ָכל־ָהָעם  ִלְפֵני  ַהֶמֶלך  ְוִיׂשְ ׁשַ ְּבַ ּ : ָליוּּ
ָרֵאל  ֵלאֹמר  ַהֶמֶלך  ִהִציָלנו  י ְבֵטי  ִיׂשְ ָכל־ׁשִ ַּוְיִהי  ָכל־ָהָעם  ָנדֹון  ּבְ ּ ְּ

ַרח |   ִתים  ְוַעָתה  ּבָ ף  ְפִלׁשְ ף  ֹאְיֵבינו  ְוהוא  ִמְלָטנו  ִמּכַ ִּמּכַ ּ ּ ּ ּ ּּ
לֹום ְחנו  ָעֵלינו  ֵמת  יא:  ִמן־ָהָאֶרץ  ֵמַעל  ַאְבׁשָ ר  ָמׁשַ לֹום  ֲאׁשֶ ְּוַאְבׁשָ ּ

ִמְלָחָמה יב  ֶאת־ַהֶמֶלךּּבַ ים  ְלָהׁשִ ְ  ְוַעָתה  ָלָמה  ַאֶתם  ַמֲחִרׁשִ ּ ּ ּ :
ַלח  ֶאל־ָצדֹוק  ְוֶאל־ֶאְבָיָתר  ַהּכֲֹהִנים  ֵלאֹמר  יב ְּוַהֶמֶלך  ָדִוד  ׁשָ ְ ּ

יב  רו  ֶאל־ִזְקֵני  ְיהוָדה  ֵלאֹמר  ָלָמה  ִתְהיו  ַאֲחֹרִנים  ְלָהׁשִ ַּדּבְ ּ ּ ּּ
ָרֵא ל־ִיׂשְ יתֹו  וְדַבר  ּכָ ֶּאת־ַהֶמֶלך  ֶאל־ּבֵ ְ א  ֶאל־ַהֶמֶלך ּ ְל  ּבָ ּ

יתֹו ִרי  ַאֶתם  ְוָלָמה  ִתְהיו  ַאֲחֹרִנים  יג:  ֶאל־ּבֵ ַּאַחי  ַאֶתם  ַעְצִמי  וְבׂשָ ּּ ּ ּ
יב  ֶאת־ַהֶמֶלך ְְלָהׁשִ ִרי ָאָתה  יד:  ּ א  ֹתְמרו  ֲהלֹוא  ַעְצִמי  וְבׂשָ ְּוַלֲעָמׂשָ ּּ ּ

ר־ָצָבא  ִתְהֶי ה־ִלי  ֱאֹלִהים  ְוֹכה  יֹוִסיף  ִאם־ֹלא  ׂשַ ּּכֹה  ַיֲעׂשֶ ה  ְלָפַני ּ
ל־ַהָיִמים  ַתַחת  יֹוָאב ּּכָ ִאיׁש  טו:  ּ ל־ִאיׁש־ְיהוָדה  ּכְ ַּוַיט  ֶאת־ְלַבב  ּכָ ּ

ְלחו  ֶאל־ַהֶמֶלך  ׁשוב  ַאָתה  ְוָכל־ֲעָבֶדיך ֶָאָחד  ַוִיׁשְ ְּ ּּ ּ ב  ַהֶמֶלך  טז:  ּ ְַוָיׁשָ ּ ּ
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א  ַהִגְלָגָלה  ָלֶלֶכת  ִלְקַראת  ַהֶמֶלך ְַוָיֹבא  ַעד־ַהַיְרֵדן  ִויהוָדה  ּבָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ 
ְּלַהֲעִביר  ֶאת־ַהֶמֶלך  ֶאת־ַהַיְרֵדן ּ ְ ְמִעי  ֶבן־ֵגָרא  יז:  ּ ַּוְיַמֵהר  ׁשִ

חוִרים  ַוֵיֶרד  ִעם־ִאיׁש  ְיהוָדה  ִלְקַראת  ַהֶמֶלך  ר  ִמּבַ ן־ַהְיִמיִני  ֲאׁשֶ ְּבֶ ּ ּ ּּ
אול  יח:  ָּדִוד ית  ׁשָ ְנָיִמן  ְוִציָבא  ַנַער  ּבֵ ְּוֶאֶלף  ִאיׁש  ִעמֹו  ִמּבִ ּ

ָנ ר  ּבָ ת  ָעׂשָ ִרים  ֲעָבָדיו  ִאתֹו  ְוָצְלחו  ַהַיְרֵדן  ִלְפֵני ַוֲחֵמׁשֶ ּיו  ְוֶעׂשְ ּּ ּ
ְַהֶמֶלך ית  ַהֶמֶלך  ְוַלֲעׂשֹות  יט:  ּ ְְוָעְבָרה  ָהֲעָבָרה  ַלֲעִביר  ֶאת־ּבֵ ּ
ֵעיָנוַּהטֹוב   ָעְברֹו ּבְ ְמִעי  ֶבן־ֵגָרא  ָנַפל  ִלְפֵני  ַהֶמֶלך  ּבְ ֵעיָניו  ְוׁשִ ְ  ּבְ ּ ּ
ַיְרֵדן ּּבַ ַּויֹאֶמר  ֶאל־ַהֶמ כ:  ּ ב־ִלי  ֲאֹדִני  ָעֹון  ְוַאל־ִתְזּכֹר ּ ֶּלך  ַאל־ַיֲחׁשָ ְ

ָלם  ר־ָיָצא  ֲאֹדִני־ַהֶמֶלך  ִמירוׁשָ יֹום  ֲאׁשֶ ר  ֶהֱעָוה  ַעְבְדך  ּבַ ֵּאת  ֲאׁשֶ ְּ ָּ ּ
ְָלׂשום  ַהֶמֶלך  ֶאל־ִלּבֹו ּ י  ֲאִני  ָחָטאִתי  כא:  ּ י  ָיַדע  ַעְבְדך  ּכִ ָּכִ ּ

ית  יֹו ה־ָבאִתי  ַהיֹום  ִראׁשֹון  ְלָכל־ּבֵ ֵסף  ָלֶרֶדת  ִלְקַראת  ֲאֹדִני ְּוִהּנֵ
ְַהֶמֶלך ן־ְצרוָיה  ַויֹאֶמר  ֲהַתַחת  ֹזאת  ֹלא  יוַמת  כב:  ּ י  ּבֶ ַּוַיַען  ֲאִביׁשַ ּּ ּ

יַח  ְיהָוׁה י  ִקֵלל  ֶאת־ְמׁשִ ְמִעי  ּכִ ַּויֹאֶמר  ָדִוד  ַמה־ִלי  ְוָלֶכם  כג:  ּׁשִ ּ ּ
ָטן  ַהיֹום  יוַמת   י־ִתְהיו־ִלי  ַהיֹום  ְלׂשָ ֵני  ְצרוָיה  ּכִ ּּבְ ּ ּּ ָרֵאל ּ ִיׂשְ ִאיׁש  ּבְ

ָרֵאל י  ַהיֹום  ֲאִני־ֶמֶלך  ַעל־ִיׂשְ י  ֲהלֹוא  ָיַדְעִתי  ּכִ ְּכִ ּ ַּויֹאֶמר  כד:  ּ
ַבע  לֹו  ַהֶמֶלך ְמִעי  ֹלא  ָתמות  ַוִיׁשָ ְַהֶמֶלך  ֶאל־ׁשִ ְּ ּ ּּ ת  כה:  ּ ּוְמִפֹבׁשֶ

ה  ה  ַרְגָליו  ְוֹלא־ָעׂשָ אול  ָיַרד  ִלְקַראת  ַהֶמֶלך  ְוֹלא־ָעׂשָ ן־ׁשָ ְּבֶ ּ ּ
ָפמֹו ס  ְלִמן־ַהיֹום  ֶלֶכת  ַהֶמֶלך  ַעד־ַהיֹום ׂשְ ָגָדיו  ֹלא  ִכּבֵ ּ  ְוֶאת־ּבְ ְּ ּ
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לֹום א  ְבׁשָ ר־ּבָ ַלם  ִלְקַראת  ַהֶמֶלך  כו:  ֲאׁשֶ י־ָבא  ְירוׁשָ ְַוְיִהי  ּכִ ּ ּ
ת ַּויֹאֶמר  לֹו  ַהֶמֶלך  ָלָמה  ֹלא־ָהַלְכָת  ִעִמי  ְמִפיֹבׁשֶ ּ ּ ְּ ַּויֹאַמר  כז:  ּ

ֲּאֹדִני  ַהֶמֶלך  ַעְבִדי  ִרָמִנ ּּ ה־ִלי  ַהֲחמֹור ְ ׁשָ י־ָאַמר  ַעְבְדך  ֶאְחּבְ ּי  ּכִ ָ ּ
ַח  ַעְבֶדך י  ִפּסֵ ב  ָעֶליָה  ְוֵאֵלך  ֶאת־ַהֶמֶלך  ּכִ ְָוֶאְרּכַ ְ ְּ ַּוְיַרֵגל  כח:  ּ

ה  ַמְלַאך  ָהֱאֹלִהים  ַוֲעׂשֵ ַעְבְדך  ֶאל־ֲאֹדִני  ַהֶמֶלך  ַואֹדִני  ַהֶמֶלך  ּכְ ְּבְ ְ ְ ָּ ּ ּ
ֵעיֶניך ַָהטֹוב  ּבְ י  ֹלא  ָהָיה  ּכָ כט:  ּ י־ָמֶות ּכִ י  ִאם־ַאְנׁשֵ ית  ָאִבי  ּכִ ל־ּבֵ

ְלָחֶנך  וַמה־ֶיׁש־ִלי  ֹאְכֵלי  ׁשֻ ת  ֶאת־ַעְבְדך  ּבְ ַּלאֹדִני  ַהֶמֶלך  ַוָתׁשֶ ּ ָּ ָ ְּ ּ
ְעֹוד  ְצָדָקה  ְוִלְזֹעק  עֹוד  ֶאל־ַהֶמֶלך ַּויֹאֶמר  לֹו  ַהֶמֶלך  ָלָמה  ל:  ּ ְּ ּ

ר  עֹוד  ְדָבֶריך  ָאַמְרִתי  ַאָתה  ְוִציָבא  ַתְח ְּתַדּבֵ ּ ּ ָּ ֶדהּ ְּלקו  ֶאת־ַהׂשָ ּ :
ח  ַאֲחֵרי  לא ת  ֶאל־ַהֶמֶלך  ַגם  ֶאת־ַהּכֹל  ִיּקָ ַּויֹאֶמר  ְמִפיֹבׁשֶ ְּ ּ

יתֹו לֹום  ֶאל־ּבֵ ׁשָ א  ֲאֹדִני  ַהֶמֶלך  ּבְ ר־ּבָ ְֲאׁשֶ ּוַבְרִזַלי  ַהִגְלָעִדי  לב:  ּ ּ ּ
ְלחֹו  ֶאת־   ָּיַרד  ֵמֹרְגִלים  ַוַיֲעֹבר  ֶאת־ַהֶמֶלך  ַהַיְרֵדן  ְלׁשַ ּ ּ ְּ ַּבַיְרֵדןּ ּ 

ַּהַיְרֵדן ל  לג:  ּ ָנה  ְוהוא־ִכְלּכַ ֹמִנים  ׁשָ ן־ׁשְ ּוַבְרִזַלי  ָזֵקן  ְמֹאד  ּבֶ ּּ
י־ִאיׁש  ָגדֹול  הוא  ְמֹאד יָבתֹו  ְבַמֲחַנִים  ּכִ ׁשִ ֶּאת־ַהֶמֶלך  ּבְ ּ ְּ :

ְלִתי  ֹאְתך  לד ְרִזָלי  ַאָתה  ֲעֹבר  ִאִתי  ְוִכְלּכַ ַָויֹאֶמר  ַהֶמֶלך  ֶאל־ּבַ ְּ ּ ּ ּּ ּ
ָלם ירוׁשָ ִּעָמִדי  ּבִ ֵני  ַחַיי  לה:  ּ ָמה  ְיֵמי  ׁשְ ְרִזַלי  ֶאל־ַהֶמֶלך  ּכַ ַּויֹאֶמר  ּבַ ּּ ְּ ּ

ָלם י־ֶאֱעֶלה  ֶאת־ַהֶמֶלך  ְירוׁשָ ּּכִ ְ ָנה  ָאֹנִכי  ַהיֹום  לו:  ּ ֹמִנים  ׁשָ ן־ׁשְ ּּבֶ
ר  ֹאַכל |  ַהֵאַדע   ין־טֹוב  ְלָרע  ִאם־ִיְטַעם  ַעְבְדך  ֶאת־ֲאׁשֶ ָּבֵ ּ
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ַמע  עֹוד  ּבְ ֶתה  ִאם־ֶאׁשְ ר  ֶאׁשְ רֹות  ְוָלָמה ְּוֶאת־ֲאׁשֶ ִרים  ְוׁשָ ּקֹול  ׁשָ
א  ֶאל־ֲאֹדִני  ַהֶמֶלך ְִיְהֶיה  ַעְבְדך  עֹוד  ְלַמׂשָ ָּ ּ ְמַעט  ַיֲעֹבר  לז:  ּ ּכִ

ַּעְבְדך  ֶאת־ַהַיְרֵדן  ֶאת־ַהֶמֶלך  ְוָלָמה  ִיְגְמֵלִני  ַהֶמֶלך  ַהְגמוָלה  ּ ּּ ּ ּ ְּ ְ ָּ
ִעיִרי  ִעם  ֶקֶבר  ָא לח:  ַּהזֹאת ב־ָנא  ַעְבְדך  ְוָאֻמת  ּבְ ָָיׁשָ ִּבי  ְוִאִמי ּ

ה   ה־לֹו  ֵאת |  ְוִהּנֵ ְַעְבְדך  ִכְמָהם  ַיֲעֹבר  ִעם־ֲאֹדִני  ַהֶמֶלך  ַוֲעׂשֵ ָּ ּ
ֵעיֶניך ר־טֹוב  ּבְ ְמָהם  ַוֲאִני  לט:  ֲָאׁשֶ ַּויֹאֶמר  ַהֶמֶלך  ִאִתי  ַיֲעֹבר  ּכִ ְּ ּ

ה־ָלך ר־ִתְבַחר ָעַלי ֶאֱעׂשֶ ֵעיֶניך  ְוֹכל ֲאׁשֶ ה־לֹו  ֶאת־ַהטֹוב  ּבְ ְֶאֱעׂשֶ ָּ ּּ ּ :
ק  ַהֶמֶלך  ְלַבְרִזַלי ַּוַי מ ל־ָהָעם  ֶאת־ַהַיְרֵדן  ְוַהֶמֶלך  ָעָבר  ַוִיׁשַ ֲּעֹבר  ּכָ ְ ְּ ּ ּּ ּּ

ב  ִלְמֹקמֹו ַּוְיָבֲרֵכהו  ַוָיׁשָ ַּוַיֲעֹבר  ַהֶמֶלך  ַהִגְלָגָלה  ְוִכְמָהן  ָעַבר  מא:  ּ ּ ְּ ּ
ִּעמֹו  ְוָכל־ַעם  ְיהוָדה   ְ  ֶהֱעִבירו  ֶאת־ַהֶמֶלך  ְוַגם  ֲחִצי  ַעם ֶּויֱעִברוּ ּ ּ

ָרֵאלִי ִאים  ֶאל־ַהֶמֶלך  ַויֹאְמרו  מב:  ׂשְ ָרֵאל  ּבָ ל־ִאיׁש  ִיׂשְ ה  ּכָ ְּוִהּנֵ ּ ְ ּ
ְֶאל־ַהֶמֶלך  ַמדוַע  ְגָנבוך  ַאֵחינו  ִאיׁש  ְיהוָדה  ַוַיֲעִברו  ֶאת־ַהֶמֶלך  ָ ְּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ּּ

י  ָדִוד  ִעמֹו יתֹו  ֶאת־ַהַיְרֵדן  ְוָכל־ַאְנׁשֵ ְּוֶאת־ּבֵ ּ ל־ִאיׁש  מג:  ּ ַּוַיַען  ּכָ
י־ָקרֹוב  ַהֶמֶלך  ֵאַלי  ְוָלָמה  ֶזה  ָחָרה  ְלך ְּיהוָדה  ַע ָרֵאל  ּכִ ָל־ִאיׁש  ִיׂשְ ְּ ּ ּ

א  ָלנו את  ִנׂשָ ַּעל־ַהָדָבר  ַהֶזה  ֶהָאכֹול  ָאַכְלנו  ִמן־ַהֶמֶלך  ִאם־ִנׂשֵ ּ ּּ ּ ְּ ּ :
ר־ָידֹות  ִלי  מד ָרֵאל  ֶאת־ִאיׁש  ְיהוָדה  ַויֹאֶמר  ֶעׂשֶ ַּוַיַען  ִאיׁש־ִיׂשְ ּּ

ָדִוד  ֲא ְַבֶמֶלך  ְוַגם־ּבְ ִּני  ִמְמך  וַמדוַע  ֲהִקלַֹתִני  ְוֹלא־ָהָיה  ְדָבִרי ּ ּ ּ ּ ָ ּ
י  ַוִיֶקׁש  ְדַבר־ִאיׁש  ְיהוָדה  ִמְדַבר  יב  ֶאת־ַמְלּכִ ִּראׁשֹון  ִלי  ְלָהׁשִ ּ ּ ּ
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ָרֵאל  :ִאיׁש ִיׂשְ

  פרק כ- "שמואל ב"ספר 
ְכִרי  ִאיׁש  ְיִמיִני  א ן־ּבִ ַבע  ּבֶ מֹו  ׁשֶ ִלַיַעל  וׁשְ ם  ִנְקָרא  ִאיׁש  ּבְ ְּוׁשָ ּ
ָדִוד  ְוֹלא  ַנֲחָלה־ָלנו ַּוִי ׁשֹוָפר  ַויֹאֶמר  ֵאין־ָלנו  ֵחֶלק  ּבְ ְּתַקע  ּבַ ּ ּ ּ

ָרֵאל י  ִאיׁש  ְלֹאָהָליו  ִיׂשְ ֶבן־ִיׁשַ ָרֵאל  ב:  ּבְ ל־ִאיׁש  ִיׂשְ ַּוַיַעל  ּכָ
ם  ְכִרי  ְוִאיׁש  ְיהוָדה  ָדְבקו  ְבַמְלּכָ ן־ּבִ ַבע  ּבֶ ֵּמַאֲחֵרי  ָדִוד  ַאֲחֵרי  ׁשֶ ּ ּ

ִּמן־ַהַיְרֵדן  ְוַעד־ ָלםּ ח  ג:  ְּירוׁשָ ַלם  ַוִיּקַ יתֹו  ְירוׁשָ ַּוָיֹבא  ָדִוד  ֶאל־ּבֵ ּּ
ים   ר־ָנׁשִ ְַהֶמֶלך  ֵאת  ֶעׂשֶ ִית |  ּ ֹמר  ַהּבַ יַח  ִלׁשְ ר  ִהּנִ ים  ֲאׁשֶ ִּפַלְגׁשִ

ֵלם  ַוֲאֵליֶהם  ֹלא־ָבא  ַוִתְהֶייָנה  ְצֻררֹות  ֶמֶרת  ַוְיַכְלּכְ ית־ִמׁשְ ַּוִיְתֵנם  ּבֵ ּ ּ
ּיותַּעד־יֹום  ֻמָתן  ַאְלְמנות  ַח א  ד:  ּ ְַויֹאֶמר  ַהֶמֶלך  ֶאל־ֲעָמׂשָ ּ ּ

ת ָיִמים ְוַאָתה פֹה ֲעֹמד לׁשֶ ַּהְזֶעק־ִלי  ֶאת־ִאיׁש־ְיהוָדה  ׁשְ ּ ְַוֵיֶלך  ה: ּ ּ
א  ְלַהְזִעיק  ֶאת־ְיהוָדה   ר  ְיָעדֹוַּויֹיֶחרֲּעָמׂשָ ּ  ַויֹוֶחר  ִמן־ַהמֹוֵעד  ֲאׁשֶ ּ :

י  ַעָתה  ֵיַרע  ָלנו ו ַּויֹאֶמר  ָדִוד  ֶאל־ֲאִביׁשַ ּּ ְכִרי ּ ן־ּבִ ַבע  ּבֶ   ׁשֶ
לֹום  ַאָתה  ַקח  ֶאת־ַעְבֵדי  ֲאֹדֶניך  וְרֹדף  ַאֲחָריו  ֶפן־ָמָצא  ִּמן־ַאְבׁשָ ּ ָ ּ

ֻצרֹות  ְוִהִציל  ֵעיֵננו ּלֹו  ָעִרים  ּבְ י  יֹוָאב  ז:  ּ ַּוֵיְצאו  ַאֲחָריו  ַאְנׁשֵ ּ
ַלם  ִלְרדֹף   ֵרִתי  ְוַהְפֵלִתי  ְוָכל־ַהִגּבִֹרים  ַוֵיְצאו  ִמירוׁשָ ְּוַהּכְ ּ ּ ּ ּ ַאֲחֵרי ּ

ְכִרי ן־ּבִ ַבע  ּבֶ א  ח:  ׁשֶ ִגְבעֹון  ַוֲעָמׂשָ ר  ּבְ ֵּהם  ִעם־ָהֶאֶבן  ַהְגדֹוָלה  ֲאׁשֶ
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א  ִלְפֵניֶהם  ְויֹוָאב  ָחגור     ְוָעָליו  ֲחגֹור  ֶחֶרב ְוָעָלוִּמדֹו  ְלֻבׁשֹו  |  ּּבָ
ַתְעָרה  ְוהוא  ָיָצא  ַוִתפֹל ְּמֻצֶמֶדת  ַעל־ָמְתָניו  ּבְ ּ ּּ ַּויֹאֶמר  יֹוָאב  ט:  ּ

א ַלֲעָמׂשָ ְזַקן  ֲעָמׂשָ לֹום  ַאָתה  ָאִחי  ַוֹתֶחז  ַיד־ְיִמין  יֹוָאב  ּבִ ּא  ֲהׁשָ ּ
ק־לֹו ֶחֶרב   י:  ִלְנׁשָ ַמר  ּבַ א  ֹלא־ִנׁשְ הו |  ַוֲעָמׂשָ ַיד־יֹוָאב  ַוַיּכֵ ר  ּבְ ֲּאׁשֶ ּ

ָנה  לֹו  ַוָיֹמת  ס  ְויֹוָאב  פֹך  ֵמָעיו  ַאְרָצה  ְוֹלא־ׁשָ ָּבה  ֶאל־ַהֹחֶמׁש  ַוִיׁשְ ְּ ּ ּ
י  ָאִח ְכִריַוֲאִביׁשַ ן־ּבִ ַבע  ּבֶ ְוִאיׁש  ָעַמד  ָעָליו  יא:  יו  ָרַדף  ַאֲחֵרי  ׁשֶ

ר־ְלָדִוד  יֹוָאב  וִמי  ֲאׁשֶ ר  ָחֵפץ  ּבְ ֲעֵרי  יֹוָאב  ַויֹאֶמר  ִמי  ֲאׁשֶ ִּמּנַ ּ
תֹוך  ַהְמִסָלה  ַוַיְרא  ָהִאיׁש  יב:  ַאֲחֵרי  יֹוָאב ָדם  ּבְ א  ִמְתֹגֵלל  ּבַ ַּוֲעָמׂשָ ּ ּ ְּ ּ

ל־ָהָעם  ַוַיּסֵ י־ָעַמד  ּכָ ֵלך ּּכִ ֶדה  ַוַיׁשְ א  ִמן־ַהְמִסָלה  ַהׂשָ ְב  ֶאת־ֲעָמׂשָ ּ ּ ּ
א  ָעָליו  ְוָעָמד ל־ַהּבָ ר  ָרָאה  ּכָ ֲאׁשֶ ֶגד  ּכַ ר  ֹהָגה  יג:  ָעָליו  ּבֶ ֲאׁשֶ ּּכַ

ַבע  ל־ִאיׁש  ַאֲחֵרי  יֹוָאב  ִלְרדֹף  ַאֲחֵרי  ׁשֶ ִּמן־ַהְמִסָלה  ָעַבר  ּכָ ּ
ְכִרי ן־ּבִ ָרֵא יד:  ּבֶ ְבֵטי  ִיׂשְ ָכל־ׁשִ ּל  ָאֵבָלה  וֵבית  ַמֲעָכה ַּוַיֲעֹבר  ּבְ

ִרים   ַּוִיָקהוְוָכל־ַהּבֵ ּ ֲהלו  ַוָיֹבאו  ַאף־ַאֲחָריוּ ּ  ַוִיּקָ ּּ ַּוָיֹבאו  ַוָיֻצרו  טו:  ּ ּּ ּ
ְפכו  ֹסְלָלה  ֶאל־ָהִעיר  ַוַתֲעֹמד  ית  ַהַמֲעָכה  ַוִיׁשְ ָאֵבָלה  ּבֵ ָּעָליו  ּבְ ּּ ּ ּ

ִחיִתם  ְלַהִפיל   ר  ֶאת־יֹוָאב  ַמׁשְ ֵחל  ְוָכל־ָהָעם  ֲאׁשֶ : ַהחֹוָמהּּבַ
ְמעו  ִאְמרו־ָנא  טז ְמעו  ׁשִ ה  ֲחָכָמה  ִמן־ָהִעיר  ׁשִ ַּוִתְקָרא  ִאׁשָ ּ ּ ּ ּ

ָרה  ֵאֶליך ה  ַוֲאַדּבְ ַּוִיְקַרב  ֵאֶליָה  ַוֹתאֶמר  יז:  ֶָאל־יֹוָאב  ְקַרב  ַעד־ֵהּנָ ּ
ַמע  ִדְבֵרי  ֲאָמֶתך  ה  ַהַאָתה  יֹוָאב  ַויֹאֶמר  ָאִני  ַוֹתאֶמר  לֹו  ׁשְ ָָהִאׁשָ ּ ּ ּ ּּ
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רו  ָבִראׁשָֹנה  יח:  ֵמַע  ָאֹנִכיַּויֹאֶמר  ׁשֹ ר  ְיַדּבְ ַּוֹתאֶמר  ֵלאֹמר  ַדּבֵ ּ ּ
ָאֵבל  ְוֵכן  ֵהַתמו ֲאלו  ּבְ אֹול  ְיׁשָ ֵּלאֹמר  ׁשָ ֻלֵמי  ֱאמוֵני  יט:  ּ ָּאֹנִכי  ׁשְ

ָרֵאל  ָלָמה  ְתַבַלע  ִיׂשְ ׁש  ְלָהִמית  ִעיר  ְוֵאם  ּבְ ָרֵאל  ַאָתה  ְמַבּקֵ ִּיׂשְ ּ ּ
ּב  ַויֹאַמר  ָחִליָלה  ָחִליָלה  ִלי  ִאם־ֲאַבַלע ַּוַיַען  יֹוָא כ:  ַנֲחַלת  ְיהָוׁה ּ

ִחית ַבע  כא:  ְוִאם־ַאׁשְ י  ִאיׁש  ֵמַהר  ֶאְפַרִים  ׁשֶ ֹּלא־ֵכן  ַהָדָבר  ּכִ
ָדִוד  ְתנו־ֹאתֹו  ְלַבדֹו  ְוֵאְלָכה  ֶמֶלך  ּבְ א  ָידֹו  ּבַ מֹו  ָנׂשָ ְכִרי  ׁשְ ן־ּבִ ּּבֶ ּ ּ ְּ

ה  ֹר ה  ֶאל־יֹוָאב  ִהּנֵ ֵּמַעל  ָהִעיר  ַוֹתאֶמר  ָהִאׁשָ ָלך  ֵאֶליך ּ ָאׁשֹו  ֻמׁשְ ְ

ַעד  ַהחֹוָמה ָחְכָמָתה  ַוִיְכְרתו  כב:  ּבְ ל־ָהָעם  ּבְ ה  ֶאל־ּכָ ַּוָתבֹוא  ָהִאׁשָ ּּ ּ ּ
ׁשָֹפר  ִלכו  ֶאל־יֹוָאב  ַוִיְתַקע  ּבַ ְכִרי  ַוַיׁשְ ן־ּבִ ַבע  ּבֶ ֶּאת־ֹראׁש  ׁשֶ ּ ּּ

ַלם  ֶאל־ ב  ְירוׁשָ ַּוָיֻפצו  ֵמַעל־ָהִעיר  ִאיׁש  ְלֹאָהָליו  ְויֹוָאב  ׁשָ ּ ְַהֶמֶלךּ ּ :
ן־ְיהֹוָיָדע  ַעל־   כג ָרֵאל  וְבָנָיה  ּבֶ ל־ַהָצָבא  ִיׂשְ ְּויֹוָאב  ֶאל  ּכָ  ַּהְכֵרִיּ

ֵרִתי  ְוַעל־ַהְפֵלִתי ן־ֲאִחילוד  כד:  ַּהּכְ ָפט  ּבֶ ַּוֲאֹדָרם  ַעל־ַהַמס  ִויהֹוׁשָ ּ
יר ָיא כה:  ַּהַמְזּכִ ָוא  ֹסֵפר  ְוָצדֹוק  ְוֶאְבָיָתר  ּכֲֹהִניםּוׁשְ ְוַגם  כו:  ּ  וׁשְ

 :ִּעיָרא ַהָיִאִרי ָהָיה ֹכֵהן ְלָדִוד
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, כה את הרבים זוכה לבנים צדיקיםוכל המז, 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 "וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"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,  אים  וכתובים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נבי
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ל ידוואין חטא בא ע, 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 "וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"מה משמרות כהונה כר 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


