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אמרוּ
מוּאל וַ יּ ֹ ְ
ימי ְשׁ ֵ
וַ יְ ִהי ִבּ ֵ
מוּאל
ל־שׁ ֵ
ל־יִשׂ ָר ֵאל ֶא ְ
ָכּ ְ
ים־לּנוּ ֶ֫מ ֶל� ִל ְשׁפֹּט
ִשׂ ֫ ָ
אמר
ל־הגּוֹיִם׃ וַ ֫יּ ֹ ֶ
א ָֹ֫תנוּ ְכּ ָכ ַ
מוּאל ְשׁ ַמע
ל־שׁ ֵ
יְ הוָ ה ֶא ְ
ְבּקוֹל ָה ָﬠם׃ וַ ְיִּב ַחר יְ הוָ ה
ן־קישׁ
ת־שׁאוּל ֶבּ ִ
ֶא ָ
ל־ה ָﬠם׃
וַ יַּ ְמ ֫ ִליכוּ אֹתוֹ ָכ ָ
1

וְ לֹא ָשׁ ַמר ָשׁאוּל
ת־מ ְצוַ ת יְ הוָ ה ֲא ֶשׁר
ֶא ִ
אמר ֵא ָליו
ִצוָּ ה אֹתוֹ׃ וַ ֫יּ ֹ ֶ
א־שׁ ַ֫מ ְﬠ ָתּ
מוּאל ֫ ָל ָמּה ל ֹ ָ
ְשׁ ֵ
ְבּקוֹל יְ הוָ ה וְ ַﬠ ָתּה
א־תקוּם ִבּ ֵקּשׁ
ַמ ְמ ַל ְכ ְתּ� ל ֹ ָ
יְ הוָ ה ִאישׁ ִכּ ְל ָבבוֹ׃ וְ ֫ר ַוּ�
יְ הוָ ה ָ֫ס ָרה ֵמ ִﬠם ָשׁאוּל׃
2

מוּאל
ל־שׁ ֵ
אמר יְ הוָ ה ֶא ְ
וַ ֫יּ ֹ ֶ
ית־ה ַלּ ְח ִמי
ל־יִשׁי ֵבּ ַ
ֵל� ֶא ַ
יתי ְבּ ָבנָ יו ִלי ֶ֫מ ֶל�׃
י־ר ִ֫א ִ
ִכּ ָ
ן־יִשׁי ַה ָקּ ָטן
וַ יְ ִהי ָדּוִ ד ֶבּ ַ
מוּאל
ר ֶֹﬠה ַבּצֹּאן׃ וַ יִּ ַקּח ְשׁ ֵ
ת־ק ֶרן ַה ֶ֫שּׁ ֶמן וַ יִּ ְמ ַשׁח
ֶא ֶ ֫
ל־דּוִ ד
אֹתוֹ׃ וַ ְתּ ִהי ַﬠ ָ
֫ר ַוּ�־יְ הוָ ה ֵמ ַהיּוֹם ַההוּא׃
3

אַספוּ ְפ ִל ְשׁ ִתּים
ַויַּ ְ
יהם ַל ִמּ ְל ָח ָמה׃
ת־מ ֲחנֵ ֶ
ֶא ַ
ל־יִשׂ ָר ֵאל
וַ יִּ ְק ָרא גָּ ְליָת ֶא ְ
נוּ־לי ִאישׁ
אמר ְתּ ִ
וַ ֫יּ ֹ ֶ
וְ נִ ָלּ ֲח ָמה ַ֫י ַחד׃ וַ יִּ ְראוּ ְמאֹד
ל־יִשׂ ָר ֵאל׃ וַ ָ֫יּ ָרץ ָדּוִ ד
ָכּ ְ
ִל ְק ָראתוֹ וַ יִּ ַקּח ֶ֫א ֶבן וַ יַּ �
ת־ה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי וַ ָ֫יּ ֶמת אֹתוֹ׃
ֶא ַ
4

ל־יִשׂ ָר ֵאל א ֵֹהב
וְ ָכ ְ
ת־דּוִ ד וַ יִּ ָרא ָשׁאוּל
ֶא ָ
י־היָ ה יְ הוָ ה
ִמ ִלּ ְפנֵ י ָדוִ ד ִכּ ָ
ִﬠמּוֹ׃

5

י־בּ ֵקּשׁ ָשׁאוּל
וַ יַּ ְרא ָדוִ ד ִכּ ִ
ֶאת־נַ ְפשׁוֹ וַ ַ֫יּ ַﬠל וַ ֵ֫יּ ֶשׁב
ין־גּ ִדי׃ וַ יַּ ֫ ִגּידוּ
ְבּ ִמ ְד ַבּר ֵﬠ ֫ ֶ
ְל ָשׁאוּל ֵלאמֹר ִהנֵּ ה ָדוִ ד
ְבּ ִמ ְד ַבּר ֵﬠין ֫ ֶגּ ִדי׃ וַ יִּ ַקּח
ָשׁאוּל ְשׁ ֫� ֶשׁת ֲא ָל ִפים
ִאישׁ וַ ֵ֫יּ ֶל� ְל ַב ֵקּשׁ
ת־דּוִ ד׃
ֶא ָ
6

ל־מ ָﬠ ָרה
וַ יָּבֹא ָשׁאוּל ֶא ְ
וְ ָדוִ ד וַ ֲאנָ ָשׁיו ְבּיַ ְר ְכּ ֵתי
אמרוּ
ַה ְמּ ָﬠ ָרה י ְֹשׁ ִבים׃ וַ יּ ֹ ְ
אַנְ ֵשׁי ָדוִ ד ֵא ָליו ִהנֵּ ה נָ ַתן
יְ הוָ ה ֶאת־א ְֹיִב� ְבּיָ ְד�׃
ת־כּנַ ף
וַ יִּ ְכר ֹת ָדּוִ ד ֶא ְ
ר־ל ָשׁאוּל וְ לֹא
ַה ֶ֫בּגֶ ד ֲא ֶשׁ ְ
ָה ַרג אֹתוֹ׃
7

וַ ָ֫יּ ָמת ָשׁאוּל ַבּ ִמּ ְל ָח ָמה׃
ל־ה ֲאנָ ִשׁים
וַ ְיֵּבךְּ ָדוִ ד וְ ָכ ָ
ל־שׁאוּל וְ ַﬠל
ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ ַﬠ ָ
יְ הוֹנָ ָתן ְבּנוֹ׃ וַ יָּ ֫בֹאוּ
ל־דּוִ ד
יִשׂ ָר ֵאל ֶא ָ
ָכּל־זִ ְקנֵ י ְ
וַ יִּ ְמ ְשׁחוּ אֹתוֹ ְל ֶ֫מ ֶל�
ל־יִשׂ ָר ֵאל וַ יִּ ְכר ֹת ָל ֶהם
ַﬠ ְ
ַה ֶ֫מּ ֶל� ְבּ ִרית ִל ְפנֵ י יְ הוָ ה׃
8

אמר ַה ֶ֫מּ ֶל� ֶאל־נָ ָתן
וַ ֫יּ ֹ ֶ
יוֹשׁב ְבּ ַ֫בית
ַהנָּ ִביא אָנ ִֹכי ֵ
יוֹשׁב
�הים ֵ
וַ ֲארוֹן ָה ֱא ִ
א ֶהל׃ וַ יְ ִהי ְדּ ַבר־יְ הוָ ה
ְבּ ֫ ֹ
ֶאל־נָ ָתן ֵלאמֹר ֱאמֹר
ל־דּוִ ד ֲאנִ י ָל ַ ֫ק ְח ִתּי א ְֹת�
ֶא ָ
אַחר ַהצֹּאן ִל ְהיוֹת ֶ֫מ ֶל�
ֵמ ַ
ל־יִשׂ ָר ֵאל׃
ל־ﬠ ִמּי ַﬠ ְ
ַﬠ ַ
9

אַתּה לֹא ִת ְבנֶ ה ַה ַ֫בּיִת ִכּי
ָ
הוּא־יִבנֶ ה ַה ַ֫בּיִת
ְ
ם־בּנְ �
ִא ִ
ִל ְשׁ ִמי׃ ֲאנִ י ֶא ְהיֶ ה־לּוֹ ְלאָב
ה־לּי ְל ֵבן׃
יִהיֶ ִ
וְ הוּא ְ
ת־כּ ֵסא
וַ ֲה ִכינ ִֹתי ֶא ִ
ד־עוֹלם׃ ַ֫בּיִת
ָ
ַמ ְמ ַל ְכתּוֹ ַﬠ
ה־לּ� יְ הוָ ה׃
יַ ֲﬠ ֶשׂ ְ
10

אמר ַה ֶ֫מּ ֶל� ָדּוִ ד ִל ְפנֵ י
וַ ֫יּ ֹ ֶ
י־אין
יְ הוָ ה גָּ ַ ֫ד ְל ָתּ ֲאד ֹנָ י ִכּ ֵ
יִהיוּ ֱא ֶמת
ָכּ ֫מוֹ�׃ ְד ָב ֶ ֫רי� ְ
ל־ﬠ ְב ְדּ�
וַ ְתּ ַד ֵבּר ֶא ַ
טּוֹבה ַהזֹּאת ֵלאמֹר
ת־ה ָ
ֶא ַ
ה־ל�׃ וְ ַﬠ ָתּה
ַ֫בּיִת ֶא ְבנֶ ְ
ת־בּית ַﬠ ְב ְדּ�
ָב ֵר� ֶא ֵ
עוֹלם ְל ָפ ֶ֫ני�׃
ִל ְהיוֹת ְל ָ
11

אַחר ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵ֫א ֶלּה
וַ יְ ִהי ַ
וַ יִּ ְשׁ ַלח ָדּוִ ד ֶאת־יוֹאָב ַשׂר
ל־יִשׂ ָר ֵאל
ת־כּ ְ
ַה ָצּ ָבא וְ ֶא ָ
וַ יִּ ָלּ ֲחמוּ ִבּ ְבנֵ י ַﬠמּוֹן וְ ָדוִ ד
ירוּשׁ ַל�׃
יוֹשׁב ִבּ ָ
ֵ

12

וַ יְ ִהי ְל ֵﬠת ָה ֫ ֶﬠ ֶרב וַ יִּ ְת ַה ֵלּ�
ית־ה ֶ֫מּ ֶל�
ָדּוִ ד ַﬠל־גַּ ג ֵבּ ַ
וַ יַּ ְרא ִא ָשּׁה ר ֶֹ֫ח ֶצת ֵמ ַﬠל
טוֹבת
ַהגָּ ג וְ ָה ִא ָשּׁה ַ
ַמ ְר ֶאה ְמאֹד׃
ת־שׁ ַבע ֵ֫א ֶשׁת
זֹאת ַבּ ֶ֫
אוּריָּ ה ַה ִח ִתּי׃
ִ
13

אָכים
וַ יִּ ְשׁ ַלח ָדּוִ ד ַמ ְל ִ
וַ יִּ ְקחוּ א ָֹתהּ וַ ָתּבוֹא ֵא ָליו
וַ יִּ ְשׁ ַכּב ִﬠ ָמּהּ וַ ָ֫תּ ָשׁב
יתהּ׃ וַ ַ֫תּ ַהר ָה ִא ָשּׁה
ל־בּ ָ
ֶא ֵ
וַ ִתּ ְשׁ ַלח וַ ַתּגֵּ ד ְל ָדוִ ד
אמר ָה ָרה אָנ ִֹכי׃
וַ ֫תּ ֹ ֶ
14

וַ יִּ ְכתֹּב ָדּוִ ד ֵ֫ס ֶפר ֶאל־יוֹאָב
ת־אוּריָּ ה
ִ
ֵלאמֹר ִשׂים ֶא
ַבּ ִמּ ְל ָח ָמה ַה ֲחזָ ָקה
אַח ָריו וָ ֵמת׃
וְ ַשׁ ְב ֶתּם ֵמ ֲ
ת־אוּריָּ ה
ִ
וַ יִּ ֵתּן יוֹאָב ֶא
ל־ה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר יָ ַדע ִכּי
ֶא ַ
י־חיִל ָשׁם׃ וַ ָ֫יּ ָמת
אַנְ ֵשׁ ַ֫
אוּריָּ ה ַה ִח ִתּי׃
ִ
15

וַ ֵ֫יּ ַרע ַה ָדּ ָבר ְבּ ֵﬠינֵ י יְ הוָ ה׃
ל־דּוִ ד
אמר נָ ָתן ֶא ָ
וַ ֫יּ ֹ ֶ
אוּריָּ ה
ית ֵאת ִ ֫
֫ ָלּ ָמה ִה ִ֫כּ ָ
ת־א ְשׁתּוֹ
ַה ִח ִתּי ַב ֶ֫ח ֶרב וְ ֶא ִ
ָל ַ ֫ק ְח ָתּ ְלּ� ְל ִא ָשּׁה׃ וְ ַﬠ ָתּה
ית�
א־תסוּר ֶ֫ח ֶרב ִמ ֵבּ ְ
לֹ ָ
אמר ָדּוִ ד
ד־עוֹלם׃ וַ ֫יּ ֹ ֶ
ָ
ַﬠ
אתי ַליהוָ ה׃
ָח ָ֫ט ִ
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אמר נָ ָתן ַה ֶ֫יּ ֶלד ֲא ֶשׁר
וַ ֫יּ ֹ ֶ
ת־אוּריָּ ה
ִ
יָ ְל ָדה ְל� ֵ֫א ֶשׁ
מוֹת יָמוּת׃ וַ יְ ִהי ַבּיּוֹם
יﬠי וַ ָ֫יּ ָמת ַה ֶ֫יּ ֶלד׃
ַה ְשּׁ ִב ִ
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ת־שׁ ַבע
וַ יְ נַ ֵחם ָדּוִ ד ֵאת ַבּ ֶ֫
ִא ְשׁתּוֹ וַ יִּ ְשׁ ַכּב ִﬠ ָמּהּ וַ ֵ֫תּ ֶלד
ת־שׁמוֹ
ֵבּן וַ ִתּ ְק ָרא ֶא ְ
ְשׁ�מֹה וַ יהוָ ה א ֵֹהב אֹתוֹ׃
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Glossary

19

small

ָק ָטּן

horn

ֶ ֫ק ֶרן

anoint

ָמ ַשׁח

cave

ְמ ָﬠ ָרה

innermost part

יַ ְר ָכּה

roof

גָּ ג

wash

ָר ַחץ

pregnant

ָה ָרה
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