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  פרק יז- "שמואל ב"ספר 
ר  ֶאֶלף  א ֵנים־ָעׂשָ א  ׁשְ ֹלם  ֶאְבֲחָרה  ּנָ ַּויֹאֶמר  ֲאִחיֹתֶפל  ֶאל־ַאְבׁשָ

ִּאיׁש  ְוָאקוָמה  ְוֶאְרְדָפה  ַאֲחֵרי־ָדִוד  ַהָלְיָלה ּ ְוָאבֹוא  ָעָליו  ב:  ּ
ר־ִאתֹו ְּוהו ל־ָהָעם  ֲאׁשֶ ּא  ָיֵגַע  וְרֵפה  ָיַדִים  ְוַהֲחַרְדִתי  ֹאתֹו  ְוָנס  ּכָ ּ ּ

יִתי  ֶאת־ַהֶמֶלך  ְלַבדֹו ְּוִהּכֵ ְ ׁשוב  ג:  ּ יָבה  ָכל־ָהָעם  ֵאֶליך  ּכְ ְּוָאׁשִ ָ

לֹום ל־ָהָעם  ִיְהֶיה  ׁשָ ׁש  ּכָ ר  ַאָתה  ְמַבּקֵ ר  ד:  ַּהּכֹל  ָהִאיׁש  ֲאׁשֶ ַּוִייׁשַ
ֵעיֵני  ַאְב ָרֵאלַּהָדָבר  ּבְ ל־ִזְקֵני  ִיׂשְ ֹלם  וְבֵעיֵני  ּכָ ַּוֹיאֶמר  ה:  ּׁשָ

ִפיו  ְמָעה  ַמה־ּבְ י  ְוִנׁשְ י  ָהַאְרּכִ לֹום  ְקָרא  ָנא  ַגם  ְלחוׁשַ ַּאְבׁשָ ּ
ַּגם־הוא לֹום  ֵאָליו  ו:  ּ לֹום  ַויֹאֶמר  ַאְבׁשָ י  ֶאל־ַאְבׁשָ ַּוָיֹבא  חוׁשַ ּּ

ר  ֲאִחיֹתֶפל  ֲהַנֲעׂשֶ ָדָבר  ַהֶזה  ִדּבֶ ֵּלאֹמר  ּכַ ּה  ֶאת־ְדָברֹו  ִאם־ַאִין ּּ
ר לֹום  ֹלא־טֹוָבה  ָהֵעָצה  ז:  ַּאָתה  ַדּבֵ י  ֶאל־ַאְבׁשָ ַּויֹאֶמר  חוׁשַ ּ

ַפַעם  ַהזֹאת ר־ָיַעץ  ֲאִחיֹתֶפל  ּבַ ֲּאׁשֶ י  ַאָתה  ָיַדְעָת  ח:  ּ ַּויֹאֶמר  חוׁשַ ּ ּ ּ
ֹדב  י  ִגּבִֹרים  ֵהָמה  וָמֵרי  ֶנֶפׁש  ֵהָמה  ּכְ יו  ּכִ ֶּאת־ָאִביך  ְוֶאת־ֲאָנׁשָ ּּ ָ
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ֶדה  ְוָאִביך  ִאיׁש  ִמְלָחָמה  ְוֹלא  ָיִלין  ֶאת־ָהָעםׁשַ ׂשָ ָּכול  ּבַ ּ ה  ט:  ּ ִהּנֵ
ַאַחד  ַהְמקֹוֹמת  ְוָהָיה  ַאַחת  ַהְפָחִתים  אֹו  ּבְ א  ּבְ ַּעָתה  הוא־ֶנְחּבָ ּּ ּ
ָעם  ַמע  ַהׁשֵֹמַע  ְוָאַמר  ָהְיָתה  ַמֵגָפה  ּבָ ְתִחָלה  ְוׁשָ ֶהם  ּבַ ְנֹפל  ּבָ ּּכִ ּ ּּ

ֹל ר  ַאֲחֵרי  ַאְבׁשָ ֵלב  י:  םֲאׁשֶ ר  ִלּבֹו  ּכְ ן־ַחִיל  ֲאׁשֶ ְּוהוא  ַגם־ּבֶ
י־ִגּבֹור  ָאִביך  ָרֵאל  ּכִ ל־ִיׂשְ י־ֹיֵדַע  ּכָ ָָהַאְרֵיה  ִהֵמס  ִיָמס  ּכִ ּ ּ

ר  ִאתֹו ּוְבֵני־ַחִיל  ֲאׁשֶ י  ָיַעְצִתי  ֵהָאֹסף  ֵיָאֵסף  ָעֶליך  יא:  ּ ָּכִ ּ
ר־ַעל־ַה חֹול  ֲאׁשֶ ַבע  ּכַ ֵאר  ׁשֶ ָרֵאל  ִמָדן  ְוַעד־ּבְ ָּים  ָלֹרב ָּכל־ִיׂשְ

ְקָרב ָוָפֶניך  ֹהְלִכים  ּבַ ּוָבאנו  ֵאָליו   יב:  ּ ַאַחתּ ַאַחד  ַהְמקֹוֹמת ּבְ ּ  ּבְ
ר  ִיפֹל  ַהַטל  ַעל־ָהֲאָדָמה  ֲאׁשֶ ם  ְוַנְחנו  ָעָליו  ּכַ ר  ִנְמָצא  ׁשָ ֲּאׁשֶ ּּ
ר־ִאתֹו  ַגם־ֶאָחד ים  ֲאׁשֶ ְּוֹלא־נֹוַתר  ּבֹו  וְבָכל־ָהֲאָנׁשִ ּ ּ :

ָרֵאל  ֶאל־ָהִעיר  ַהִהיא ְוִאם־ֶאל־ִעיר  ֵיָאֵסף  ְו יג יאו  ָכל־ִיׂשְ ִּהׂשִ ּ
ם  ר־ֹלא־ִנְמָצא  ׁשָ ַחל  ַעד  ֲאׁשֶ ֲּחָבִלים  ְוָסַחְבנו  ֹאתֹו  ַעד־ַהּנַ

ָרֵאל  טֹוָבה  ֲעַצת  יד:  ַּגם־ְצרֹור לֹום  ְוָכל־ִאיׁש  ִיׂשְ ַּויֹאֶמר  ַאְבׁשָ
י  ֵמֲעַצת  ֲאִחיֹתֶפל  ַויהָוׁה  ִצָוה  ְלָהֵפר  ֶאת־ֲעַצ י  ָהַאְרּכִ ּחוׁשַ ת ּ

לֹום  ֲּאִחיֹתֶפל  ַהטֹוָבה  ְלַבֲעבור  ָהִביא  ְיהָוׁה  ֶאל־ַאְבׁשָ ּ
י  ֶאל־ָצדֹוק  ְוֶאל־ֶאְבָיָתר  ַהּכֲֹהִנים  טו:  ֶאת־ָהָרָעה ַּויֹאֶמר  חוׁשַ ּ

ָרֵאל  ֹלם  ְוֵאת  ִזְקֵני  ִיׂשְ ֹזאת  ְוָכֹזאת  ָיַעץ  ֲאִחיֹתֶפל  ֶאת־ַאְבׁשָ ּכָ
ְלחו  ְמֵהָרה  ְוַהִגידו ְוַע טז:  ְּוָכֹזאת  ְוָכֹזאת  ָיַעְצִתי  ָאִני ָּתה  ׁשִ ּּ ּ
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ר  ְוַגם  ָעבֹור  ַעְרבֹות  ַהִמְדּבָ ְּלָדִוד  ֵלאֹמר  ַאל־ָתֶלן  ַהַלְיָלה  ּבְ ּּ
ר  ִאתֹו ַּתֲעבֹור  ֶפן  ְיֻבַלע  ַלֶמֶלך  וְלָכל־ָהָעם  ֲאׁשֶ ּ ּּ ְ ּ ִויהֹוָנָתן  יז:  ּ

ְפָחה  ְוִהִגיָדה   ֵעין־ֹרֵגל  ְוָהְלָכה  ַהׁשִ ַּוֲאִחיַמַעץ  ֹעְמִדים  ּבְ ָלֶהם ּ
י  ֹלא  יוְכלו  ְלֵהָראֹות  ָלבֹוא  ְּוֵהם  ֵיְלכו  ְוִהִגידו  ַלֶמֶלך  ָדִוד  ּכִ ּ ּ ּ ְּ ּ ּ

ֵניֶהם  יח:  ָהִעיָרה ֹלם  ַוֵיְלכו  ׁשְ ַּוַיְרא  ֹאָתם  ַנַער  ַוַיֵגד  ְלַאְבׁשָ ּ ּ ּּ
ְּמֵהָרה  ַוָיֹבאו   ֲחֵצרֹו  ַוֵיְרדו |  ּ ַבֻחִרים  ְולֹו  ְבֵאר  ּבַ ית־ִאיׁש  ּבְ ֶּאל־ּבֵ ּ

ם ֵאר ַו יט:  ׁשָ ה  ַוִתְפֹרׂש  ֶאת־ַהָמָסך  ַעל־ְפֵני  ַהּבְ ח  ָהִאׁשָ ִּתּקַ ְ ּ ּ ּ ּ
ַטח  ָעָליו  ָהִרפֹות  ְוֹלא  נֹוַדע  ָדָבר ַּוִתׁשְ ַּוָיֹבאו  ַעְבֵדי  כ:  ּ ּ

ְיָתה  ַויֹאְמרו  ַאֵיה  ֲאִחיַמַעץ  ִויהֹוָנָתן  ה  ַהּבַ לֹום  ֶאל־ָהִאׁשָ ַּאְבׁשָ ּּ ּ
ה  ָעְברו  ִמיַכל  ַה ַּוֹתאֶמר  ָלֶהם  ָהִאׁשָ ּ ָּמִים  ַוְיַבְקׁשו  ְוֹלא  ָמָצאו ּ ּ ּ

ָלם בו  ְירוׁשָ ַּוָיׁשֻ ּ ֵאר  ַוֵיְלכו |  ַוְיִהי   כא:  ּ ַּאֲחֵרי  ֶלְכָתם  ַוַיֲעלו  ֵמַהּבְ ּּ ּ ּ
ַּוַיִגדו  ַלֶמֶלך  ָדִוד  ַויֹאְמרו  ֶאל־ָדִוד  קומו  ְוִעְברו  ְמֵהָרה  ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ְּ ּ ּ

י־ָכָכה  ָיַעץ  ֲעֵליֶכם  ֲאִחיֹתֶפל ָּיָקם  ָדִוד ַו כב:  ֶּאת־ַהַמִים  ּכִ ּ
ר  ִאתֹו  ַוַיַעְברו  ֶאת־ַהַיְרֵדן  ַעד־אֹור  ַהּבֶֹקר  ְּוָכל־ָהָעם  ֲאׁשֶ ּּ ּ ּ

ר  ֹלא־ָעַבר  ֶאת־ַהַיְרֵדן ַּעד־ַאַחד  ֹלא  ֶנְעָדר  ֲאׁשֶ ַוֲאִחיֹתֶפל  כג:  ּּ
ָתה  ֲעָצתֹו  ַוַיֲחֹבׁש  ֶאת־ַהֲחמֹור  ַוָיָקם  ַוֵיֶלך  י  ֹלא־ֶנֶעׂשְ ְָרָאה  ּכִ ּ ּ ּ

יתֹו  ֶאל־ִע ֶקֶבר ֶאל־ּבֵ ֵבר  ּבְ יתֹו  ַוֵיָחַנק  ַוָיָמת  ַוִיּקָ ּירֹו  ַוְיַצו  ֶאל־ּבֵ ּ ּ
ֹלם  ָעַבר  ֶאת־ַהַיְרֵדן  הוא  כד:  ָאִביו א  ַמֲחָנְיָמה  ְוַאְבׁשָ ְּוָדִוד  ּבָ ּ ּ
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ָרֵאל  ִעמֹו ֹלם  ַתַחת  כה:  ְּוָכל־ִאיׁש  ִיׂשְ ם  ַאְבׁשָ א  ׂשָ ְּוֶאת־ֲעָמׂשָ
א  ֶבן־ִאיׁש  ו ּיֹוָאב  ַעל־ַהָצָבא  ַוֲעָמׂשָ ְרֵאִלי ּ מֹו  ִיְתָרא  ַהִיׂשְ ּׁשְ

ת־ָנָחׁש  ֲאחֹות  ְצרוָיה  ֵאם  יֹוָאב א  ֶאל־ֲאִביַגל  ּבַ ר־ּבָ : ֲּאׁשֶ
ֹלם  ֶאֶרץ  ַהִגְלָעד כו ָרֵאל  ְוַאְבׁשָ ַּוִיַחן  ִיׂשְ בֹוא  ָדִוד  כז:  ּ ַוְיִהי  ּכְ

ן־ַעִמיֵאל  ֵני־ַעמֹון  וָמִכיר  ּבֶ ת  ּבְ ַּמֲחָנְיָמה  ְוׁשִֹבי  ֶבן־ָנָחׁש  ֵמַרּבַ ּּ
ִּמלֹא  ְדָבר  וַבְרִזַלי  ַהִגְלָעִדי  ֵמֹרְגִלים ּ ב  ְוַספֹות  וְכִלי  כח:  ּּ ּכָ ִּמׁשְ ּ

ים  ְוָקִלי ֹעִרים  ְוֶקַמח  ְוָקִלי  ופֹול  ַוֲעָדׁשִ ּיֹוֵצר  ְוִחִטים  וׂשְ ּ ּ :
ָקר  ִהִגיׁשו  ְלָדִוד  ְוָלָעם  כט פֹות  ּבָ ּוְדַבׁש  ְוֶחְמָאה  ְוֹצאן  וׁשְ ּ ּּ

י  ר־ִאתֹו ֶלֱאכֹול ּכִ רֲּאׁשֶ ִמְדּבָ ָּאְמרו ָהָעם ָרֵעב ְוָעֵיף ְוָצֵמא ּבַ ּ: 

  פרק יח- "שמואל ב"ספר 
ֵרי  ֲאָלִפים  א ם  ֲעֵליֶהם  ׂשָ ר  ִאתֹו  ַוָיׂשֶ ַּוִיְפֹקד  ָדִוד  ֶאת־ָהָעם  ֲאׁשֶ ּּ ּ

ֵרי  ֵמאֹות ַיד־יֹוָאב  ב:  ְוׂשָ ית  ּבְ ִלׁשִ ַלח  ָדִוד  ֶאת־ָהָעם  ַהׁשְ ַּוְיׁשַ ּ ּ
ַיד  ֲאִבי ית  ּבְ ִלׁשִ ַיד ְּוַהׁשְ ת  ּבְ ִלׁשִ ן־ְצרוָיה  ֲאִחי  יֹוָאב  ְוַהׁשְ י  ּבֶ ּׁשַ ּ

ִּאַתי  ַהִגִתי  ס  ַויֹאֶמר  ַהֶמֶלך  ֶאל־ָהָעם  ָיֹצא  ֵאֵצא  ַגם־ֲאִני  ּ ּ ּ ְּ ּ
ימו  ג:  ִּעָמֶכם י  ִאם־ֹנס  ָננוס  ֹלא־ָיׂשִ ַּויֹאֶמר  ָהָעם  ֹלא  ֵתֵצא  ּכִ ּ ּ

ימו  ֵאֵלינו ֵּאֵלינו  ֵלב  ְוִאם־ָיֻמתו  ֶחְצֵינו  ֹלא־ָיׂשִ ּ ּ ּ י־ַעָתה ּ ּ  ֵלב  ּכִ
י־ִתְהֶיה־ָלנו  ֵמִעיר   ָרה  ֲאָלִפים  ְוַעָתה  טֹוב  ּכִ ָּכֹמנו  ֲעׂשָ ּּ  ַלְעֹזירּ
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ה  ד:  ַלְעזֹור ֵעיֵניֶכם  ֶאֱעׂשֶ ר־ִייַטב  ּבְ ְַויֹאֶמר  ֲאֵליֶהם  ַהֶמֶלך  ֲאׁשֶ ּ ּ
ַער  ְוָכל־ָהָעם  ָיְצאו  ְלֵמאֹות  ַּוַיֲעֹמד  ַהֶמֶלך  ֶאל־ַיד  ַהׁשַ ּ ְּ ּ

י  ְוֶאת־ִאַתי ַו ה:  ְוַלֲאָלִפים ְּיַצו  ַהֶמֶלך  ֶאת־יֹוָאב  ְוֶאת־ֲאִביׁשַ ְּ

ַצוֹת  ְמעו  ּבְ לֹום  ְוָכל־ָהָעם  ׁשָ ַער  ְלַאְבׁשָ ֵּלאֹמר  ְלַאט־ִלי  ַלּנַ ּ
לֹום ִרים  ַעל־ְדַבר  ַאְבׁשָ ל־ַהׂשָ ַּהֶמֶלך  ֶאת־ּכָ ּ ַּוֵיֵצא  ָהָעם  ו:  ְּ

ַי ָרֵאל  ַוְתִהי  ַהִמְלָחָמה  ּבְ ֶדה  ִלְקַראת  ִיׂשְ ַּהׂשָ ּ : ַער  ֶאְפָרִיםּ
ם  ַהַמֵגָפה  ז ָרֵאל  ִלְפֵני  ַעְבֵדי  ָדִוד  ַוְתִהי־ׁשָ ם  ַעם  ִיׂשְ ְגפו  ׁשָ ַּוִיּנָ ּ ּ ּ ּ

ִרים  ָאֶלף יֹום  ַההוא  ֶעׂשְ ְּגדֹוָלה  ּבַ ם  ַהִמְלָחָמה   ח:  ּ ַּוְתִהי־ׁשָ  ָנֹפֶצותּ
ר  ָעם  ֵמֲאׁשֶ ָּנפֹוֶצת  ַעל־ְפֵני  ָכל־ָהָאֶרץ  ַוֶיֶרב  ַהַיַער  ֶלֱאֹכל  ּבָ ּ ּ

יֹום  ַההואָאְכ ָּלה  ַהֶחֶרב  ּבַ לֹום  ִלְפֵני  ַעְבֵדי  ָדִוד  ט:  ּ ֵרא  ַאְבׁשָ ַּוִיּקָ
לֹום  ֹרֵכב  ַעל־ַהֶפֶרד  ַוָיֹבא  ַהֶפֶרד  ַתַחת  ׂשֹוֶבך  ָהֵאָלה  ְְוַאְבׁשָ ּ ּ ּּ
ַמִים  וֵבין  ָהָאֶרץ  ין  ַהׁשָ ַּהְגדֹוָלה  ַוֶיֱחַזק  ֹראׁשֹו  ָבֵאָלה  ַוֻיַתן  ּבֵ ּ ּ ּּ ּ

ר־ַת ְּוַהֶפֶרד  ֲאׁשֶ ַּוַיְרא  ִאיׁש  ֶאָחד  ַוַיֵגד  ְליֹוָאב  י:  ְּחָתיו  ָעָברּ ּ ּ
ֵאָלה ֹלם  ָתלוי  ּבָ ה  ָרִאיִתי  ֶאת־ַאְבׁשָ ַּויֹאֶמר  ִהּנֵ ּ ַּויֹאֶמר  יֹוָאב  יא:  ּ

ם  ָאְרָצה  יתֹו  ׁשָ ה  ָרִאיָת  וַמדוַע  ֹלא־ִהּכִ ָּלִאיׁש  ַהַמִגיד  לֹו  ְוִהּנֵ ּ ּ ּ ּ
ָרה  ֶכֶסף  ַוֲחֹגָר ַּויֹאֶמר  ָהִאיׁש  יב:  ה  ֶאָחתְָוָעַלי  ָלֶתת  ְלך  ֲעׂשָ

ַלח ְוֻלאֶאל־יֹוָאב   ֶסף  ֹלא־ֶאׁשְ ַפי  ֶאֶלף  ּכֶ ּ  ְולו  ָאֹנִכי  ׁשֵֹקל  ַעל־ּכַ ּ
י  י  ְבָאְזֵנינו  ִצָוה  ַהֶמֶלך  ֹאְתך  ְוֶאת־ֲאִביׁשַ ן־ַהֶמֶלך  ּכִ ָָיִדי  ֶאל־ּבֶ ְ ְּ ּּ ּ
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לֹום ַאְבׁשָ ַער  ּבְ ּנַ ְמרו־ִמי  ּבַ ְּוֶאת־ִאַתי  ֵלאֹמר  ׁשִ יִתי אֹו־ָע יג:  ּ ׂשִ
ו ֵחד  ִמן־ַהֶמֶלך  ְוַאָתה ְבַנְפׁשִ ֶקר  ְוָכל־ָדָבר  ֹלא־ִיּכָ י  ׁשֶ ּ  ְבַנְפׁשִ ְּ ּ

ֶגד ִּתְתַיֵצב  ִמּנֶ ח  יד:  ּ ַּויֹאֶמר  יֹוָאב  ֹלא־ֵכן  ֹאִחיָלה  ְלָפֶניך  ַוִיּקַ ָּ

ֵלב  לֹום  עֹוֶדּנו  ַחי  ּבְ ֵלב  ַאְבׁשָ ַכפֹו  ַוִיְתָקֵעם  ּבְ ָבִטים  ּבְ ה  ׁשְ לׁשָ ּׁשְ ּ ּ
ֵלי  יֹוָאב  ַוַיּכו  טו  :ָהֵאָלה ֵאי  ּכְ ָרה  ְנָעִרים  ֹנׂשְ ַּוָיֹסּבו  ֲעׂשָ ּּ ּ

לֹום  ַוְיִמיֻתהו ב  ָהָעם  טז:  ֶּאת־ַאְבׁשָ ׁשָֹפר  ַוָיׁשָ ַּוִיְתַקע  יֹוָאב  ּבַ ּּ
ך  יֹוָאב  ֶאת־ָהָעם י־ָחׂשַ ָרֵאל  ּכִ ַּוִיְקחו  יז:  ְִמְרֹדף  ַאֲחֵרי  ִיׂשְ ּ

ִליכו  ֹאתֹו  ַב לֹום  ַוַיׁשְ ֶּאת־ַאְבׁשָ ַּיַער  ֶאל־ַהַפַחת  ַהָגדֹול  ַוַיִצבו ּ ּ ּּ ּּ
ָרֵאל  ָנסו  ִאיׁש   ָּעָליו  ַגל־ֲאָבִנים  ָגדֹול  ְמֹאד  ְוָכל־ִיׂשְ ּ  ְלֹאָהָלוּ

ֹלם  ָלַקח  ַוַיֶצב־לֹו   יח:  ְלֹאָהָליו ְּוַאְבׁשָ ּ  ְבַחָייו  ֶאת־ַמֶצֶבת ְּבַחָיוּ ּ
ֲעבור   י  ָאַמר  ֵאין־ִלי  ֵבן  ּבַ ֵעֶמק־ַהֶמֶלך  ּכִ ר  ּבְ ֲּאׁשֶ ְ ִמי ּ יר  ׁשְ ַהְזּכִ

ֹלם  ַעד  ַהיֹום  ֵרא  ָלה  ַיד  ַאְבׁשָ מֹו  ַוִיּקָ ַּוִיְקָרא  ַלַמֶצֶבת  ַעל־ׁשְ ּ ּּ ּ ּ
ָרה  יט:  ַּהֶזה א  ַוֲאַבׂשְ ן־ָצדֹוק  ָאַמר  ָארוָצה  ּנָ ַּוֲאִחיַמַעץ  ּבֶ ּ

ָפטֹו  ְיהָוׁה  ִמַיד  ֹאְיָביו י־ׁשְ ֶּאת־ַהֶמֶלך  ּכִ ְ ַּויֹאֶמר  לֹו  יֹוָאב  ֹלא  כ:  ּ
ׂשֹ יֹום  ַאֵחר  ְוַהיֹום  ַהֶזה ִאיׁש  ּבְ ְרָת  ּבְ ָּרה  ַאָתה  ַהיֹום  ַהֶזה  וִבׂשַ ּּ ּּ ּ ּּ

י־ַעל־   ר  ּכִ ן־ַהֶמֶלך  ֵמת:)קרי  ולא  כתיב(ֹּלא  ְתַבׂשֵ ן  ּבֶ ְ  ּכֵ ּ :
ַתחו  כא ר  ָרִאיָתה  ַוִיׁשְ י  ֵלך  ַהֵגד  ַלֶמֶלך  ֲאׁשֶ ַּויֹאֶמר  יֹוָאב  ַלּכוׁשִ ּּ ּ ּּ ְּ ְ

י  ְליֹוָאב  ַוָיֹרץ ּכוׁשִ ן־ָצדֹוק  ַוֹיאֶמר ַּויֹ כב:  ּ ֶּסף  עֹוד  ֲאִחיַמַעץ  ּבֶ
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י  ַוֹיאֶמר  א  ַגם־ָאִני  ַאֲחֵרי  ַהּכוׁשִ ֶּאל־יֹוָאב  ִויִהי  ָמה  ָאֻרָצה־ּנָ ּ
ׂשֹוָרה  ֹמֵצאת ִני  וְלָכה  ֵאין־ּבְ ּיֹוָאב  ָלָמה  ֶזה  ַאָתה  ָרץ  ּבְ ּ ּּ :

ְִויִהי־ָמה  ָארוץ  ַויֹאֶמר  לֹו  רוץ  ַוָיָרץ  ֲאִחיַמַעץ  ֶדֶרך  ַהּכִ כג ּ ּ ּּ ר ּ ּכָ
י ַּוַיֲעֹבר  ֶאת־ַהּכוׁשִ ָעִרים  ַוֵיֶלך  כד:  ּ ֵני  ַהׁשְ ין־ׁשְ ב  ּבֵ ְְוָדִוד  יֹוׁשֵ ּ ּ

א  ֶאת־ֵעיָניו  ַוַיְרא  ַער  ֶאל־ַהחֹוָמה  ַוִיׂשָ ַּהצֶֹפה  ֶאל־ַגג  ַהׁשַ ּּ ּ ּ ּ
ה־ִאיׁש  ָרץ  ְלַבדֹו ַּוִיְקָרא  ַהצֶֹפה  ַוַיֵגד  ַלֶמֶלך  ַוֹיאֶמר  כה:  ְּוִהּנֵ ּ ְּ ּ ּ ּ

ְַהֶמֶלך  ִא ִפיו  ַוֵיֶלך  ָהלֹוך  ְוָקֵרבּ ׂשֹוָרה  ּבְ ְם־ְלַבדֹו  ּבְ ְ ּ ַּוַיְרא  כו:  ּ
ַּהצֶֹפה  ִאיׁש־ַאֵחר  ָרץ  ַוִיְקָרא  ַהצֶֹפה  ֶאל־ַהׁשֵֹער  ַוֹיאֶמר  ּּ ּ ּ

ר ה־ִאיׁש  ָרץ  ְלַבדֹו  ַויֹאֶמר  ַהֶמֶלך  ַגם־ֶזה  ְמַבׂשֵ ִּהּנֵ ּ ְּ ּ ַּוֹיאֶמר  כז:  ּ
ַּהצֶֹפה  ֲאִני  ֹרֶאה  ֶאת־ְמרוַצת  ָהִרא ְמֻרַצת  ֲאִחיַמַעץ ּ ׁשֹון  ּכִ

ׂשֹוָרה  טֹוָבה  ן־ָצדֹוק  ַויֹאֶמר  ַהֶמֶלך  ִאיׁש־טֹוב  ֶזה  ְוֶאל־ּבְ ְּבֶ ּ ּ
ַתחו  כח:  ָיבֹוא לֹום  ַוִיׁשְ ַּוִיְקָרא  ֲאִחיַמַעץ  ַויֹאֶמר  ֶאל־ַהֶמֶלך  ׁשָ ּ ּּ ּ ְּ

ר  ִסַג רוך  ְיהָוׁה  ֱאֹלֶהיך  ֲאׁשֶ ַּלֶמֶלך  ְלַאָפיו  ָאְרָצה  ס  ַויֹאֶמר  ּבָ ָּ ְ ְּ ּ ר ּ
אֹדִני  ַהֶמֶלך או  ֶאת־ָיָדם  ּבַ ר־ָנׂשְ ים  ֲאׁשֶ ְֶאת־ָהֲאָנׁשִ ּ ַּוֹיאֶמר  כט:  ּ

לֹום  ַויֹאֶמר  ֲאִחיַמַעץ  ָרִאיִתי  ֶהָהמֹון  ַער  ְלַאְבׁשָ לֹום  ַלּנַ ַּהֶמֶלך  ׁשָ ְ ּ
ֹלַח  ֶאת־ֶעֶבד  ַהֶמֶלך  יֹוָאב  ְוֶאת־ַעְבֶדך  ְוֹלא  ָיַדְעִתי  ַּהָגדֹול  ִלׁשְ ּ ָּ ְּ

ּ  ַהֶמֶלך  ֹסב  ִהְתַיֵצב  ּכֹה  ַוִיּסֹב  ַוַיֲעֹמדַּויֹאֶמר ל:  ָמה ּ ּ ה  לא:  ְּ ְוִהּנֵ
ָפְטך  י־ׁשְ ר  ֲאֹדִני  ַהֶמֶלך  ּכִ ׂשֵ י  ִיְתּבַ א  ַויֹאֶמר  ַהּכוׁשִ י  ּבָ ַָהּכוׁשִ ְ ּ ּ ּ ּּ
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ִמים  ָעֶליך ל־ַהּקָ ְָיהָוׁה  ַהיֹום  ִמַיד  ּכָ ּ ְַויֹאֶמר  ַהֶמֶלך  לב:  ּ ּ ּ
ַער  ְלַא לֹום  ַלּנַ י  ֲהׁשָ י  ִיְהיו ֶּאל־ַהּכוׁשִ לֹום  ַויֹאֶמר  ַהּכוׁשִ ְּבׁשָ ּ ּ

ר־ָקמו ָעֶליך ְלָרָעה ַער ֹאְיֵבי ֲאֹדִני ַהֶמֶלך ְוֹכל ֲאׁשֶ ַָכּנַ ְּ ּ: 
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,  ידיםולכל  החברים  ויד,  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' וטרינ, 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 )בהעלותך  פרק  טומדרש  תנחומא  (. 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, מחולק בכל תפוצות ישראלך ה"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


