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  כא פרק|  א שמואלא. 

ם( א)  קָּ ַלְך ַויָּ ן ַויֵּ תָּ א ִויהֹונָּ ִעיר בָּ בֹא( ב: )הָּ ִוד ַויָּ ן ֲאִחיֶמֶלְך ֶאל נֶֹבה דָּ  ַהכֹהֵּ

ִוד ִלְקַראת ֲאִחיֶמֶלְך ַוֶיֱחַרד ה ַמדּוַע  לֹו ַויֹאֶמר דָּ ין ְוִאיׁש ְלַבֶדָך ַאתָּ ְך אֵּ : ִאתָּ

ִוד ַויֹאֶמר( ג) ן ַלֲאִחיֶמֶלְך דָּ ר ִצַּוִני ַהֶמֶלְך ַהכֹהֵּ בָּ ַלי ַויֹאֶמר דָּ ַדע ַאל ִאיׁש אֵּ  יֵּ

ה ר ֶאת ְמאּומָּ בָּ נִֹכי ֲאֶׁשר ַהדָּ ֲחָך אָּ ִרים ְוֶאת ִצִּויִתָך ַוֲאֶׁשר ׁשֹלֵּ  יֹוַדְעִתי ַהְנעָּ

ה( ד: )ַאְלמֹוִני ְפֹלִני ְמקֹום ֶאל ׁש ַמה ְוַעתָּ ְדָך ַתַחת יֵּ ה יָּ ה ֶלֶחם ֲחִמשָּ  ְתנָּ

ִדי א אֹו ְביָּ ן ַוַיַען( ה: )ַהִנְמצָּ ִוד ֶאת ַהכֹהֵּ ין ַויֹאֶמר דָּ ִדי ַתַחת ֶאל חֹל ֶלֶחם אֵּ  יָּ

ׁש ֹקֶדׁש ֶלֶחם ִאם ִכי ִרים ִנְׁשְמרּו ִאם יֵּ ה ַאְך ַהְנעָּ ִאשָּ  ַוַיַען( ו)           פ     : מֵּ

ִוד ן ֶאת דָּ ה ִאם ִכי לֹו ַויֹאֶמר ַהכֹהֵּ ה ִאשָּ נּו ֲעֻצרָּ אִתי ִׁשְלׁשֹם ִכְתמֹול לָּ  ְבצֵּ

י ַוִיְהיּו ִרים ְכלֵּ  לֹו ַוִיֶתן( ז: )ַבֶכִלי ִיְקַדׁש ַהיֹום ִכי ְוַאף חֹל ֶדֶרְך ְוהּוא קֶֹדׁש ַהְנעָּ

ן ה ֹלא ִכי קֶֹדׁש ַהכֹהֵּ יָּ ם הָּ ִנים ֶלֶחם ִאם ִכי ֶלֶחם ׁשָּ ִרים ַהפָּ י ַהמּוסָּ ' ה ִמִלְפנֵּ

ׂשּום ְקחֹו יֹוםְב  ֹחם ֶלֶחם לָּ ם( ח: )ִהלָּ י ִאיׁש ְוׁשָּ ַעְבדֵּ אּול מֵּ  ַההּוא ַביֹום ׁשָּ

ר י ֶנְעצָּ ג ּוְׁשמֹו' ה ִלְפנֵּ ֲאדִֹמי דֹאֵּ רִֹעים ַאִביר הָּ אּול ֲאֶׁשר הָּ  ַויֹאֶמר( ט: )ְלׁשָּ

ִוד ְדָך ַתַחת פֹה ֶיׁש ְוִאין ַלֲאִחיֶמֶלְך דָּ ֶרב אֹו ֲחִנית יָּ ַלי ְוַגם ַחְרִבי ַגם ִכי חָּ  כֵּ

ַקְחִתי ֹלא ִדי לָּ ה ִכי ְביָּ יָּ חּוץ ַהֶמֶלְך ְדַבר הָּ ן ַויֹאֶמר( י)       ס      : נָּ  ֶחֶרב ַהכֹהֵּ

ת ְליָּ ֶמק ִהִכיתָּ  ֲאֶׁשר ַהְפִלְׁשִתי גָּ ה ְבעֵּ לָּ אֵּ ה הָּ ה ִהיא ִהנֵּ ה לּוטָּ י ַבִשְמלָּ  ַאֲחרֵּ

פֹוד אֵּ ּה ִאם הָּ ח ְלָך ִתַקח ֹאתָּ ין ִכי קָּ ּה ַאֶחֶרת אֵּ תָּ ֶזה זּולָּ  ַויֹאֶמר             בָּ

ִוד ין דָּ מֹוהָּ  אֵּ ה כָּ ם( יא: )ִלי ְתֶננָּ קָּ ִוד ַויָּ י ַההּוא ַביֹום ַוִיְבַרח דָּ אּול ִמְפנֵּ בֹא ׁשָּ  ַויָּ

ִכיׁש ֶאל י ַויֹאְמרּו( יב: )ַגת ֶמֶלְך אָּ ִכיׁש ַעְבדֵּ יו אָּ לָּ ִוד ֶזה ֲהלֹוא אֵּ  ֶמֶלְך דָּ

ֶרץ אָּ ֶזה ֲהלֹוא הָּ אמֹר ַבְמחֹלֹות ַיֲענּו לָּ ה לֵּ אּול ִהכָּ יו באלפו ׁשָּ פָּ ִוד ַבֲאלָּ  ְודָּ

יו ברבבתו ֶׂשם( יג: )ְבִרְבֹבתָּ ִוד ַויָּ ִרים ֶאת דָּ ֶלה ַהְדבָּ אֵּ בֹו הָּ א ִבְלבָּ  ְמאֹד ַוִירָּ

י ִכיׁש ִמְפנֵּ יֶהם ַטְעמֹו ֶאת ַוְיַׁשנֹו( יד: )ַגת ֶמֶלְך אָּ ינֵּ ל ְבעֵּ ם ַוִיְתהֹלֵּ דָּ  ויתו ְביָּ

יווַ  נֹו ֶאל ִרירֹו ַויֹוֶרד ַהַשַער ַדְלתֹות ַעל ְיתָּ ִכיׁש ַויֹאֶמר( טו: )ְזקָּ יו ֶאל אָּ דָּ  ֲעבָּ

ה ַע  ִאיׁש ִתְראּו ִהנֵּ ה ִמְׁשַתגֵּ מָּ ִביאּו לָּ י אֹתֹו תָּ לָּ ִעים ֲחַסר( טז: )אֵּ ִני ְמֻׁשגָּ  אָּ

אֶתם ִכי ַע  ֶזה ֶאת ֲהבֵּ י ְלִהְׁשַתגֵּ לָּ בֹוא ֲהֶזה עָּ יִתי ֶאל יָּ  ס: בֵּ
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ֶלְך( א)  ִוד ַויֵּ ם דָּ ט ִמשָּ לֵּ ַרת ֶאל ַוִימָּ ם ְמעָּ יו ַוִיְׁשְמעּו ֲעֻדלָּ ל ֶאחָּ ית ְוכָּ ִביו בֵּ ְרדּו אָּ יו ַויֵּ לָּ ה אֵּ מָּ  ַוִיְתַקְבצּו( ב: )ׁשָּ

יו לָּ ל אֵּ צֹוק ִאיׁש כָּ ל מָּ ל נֶֹׁשא לֹו ֲאֶׁשר ִאיׁש ְוכָּ יֶהם ַוְיִהי ֶנֶפׁש ַמר ִאיׁש ְוכָּ ר ֲעלֵּ אֹות ְכַאְרַבע ִעמֹו ַוִיְהיּו ְלׂשָּ  מֵּ

ֶלְך( ג: )ִאיׁש ִוד ַויֵּ ם דָּ ה ִמשָּ ב ִמְצפֵּ ב ֶמֶלְך ֶאל ַויֹאֶמר מֹואָּ א מֹואָּ צֵּ א יֵּ ִבי נָּ ַדע ֲאֶׁשר ַעד ִאְתֶכם ְוִאִמי אָּ  ַמה אֵּ

ם( ד: )ִהיםֱאֹל ִלי ַיֲעֶׂשה י ֶאת ַוַיְנחֵּ ב ֶמֶלְך ְפנֵּ ְׁשבּו מֹואָּ ל ִעמֹו ַויֵּ י כָּ ִוד ֱהיֹות ְימֵּ ה דָּ ד ַויֹאֶמר( ה) ס: ַבְמצּודָּ  גָּ

ִביא ִוד ֶאל ַהנָּ ב ֹלא דָּ ׁשֵּ ה תֵּ ְך ַבְמצּודָּ אתָּ  לֵּ ה ֶאֶרץ ְלָך ּובָּ ֶלְך ְיהּודָּ ִוד ַויֵּ בֹא דָּ ֶרת ַיַער ַויָּ אּול ַוִיְׁשַמע( ו) ס: חָּ  ִכי ׁשָּ

ִוד נֹוַדע ִׁשים דָּ אּול ִאתֹו ֲאֶׁשר ַוֲאנָּ ב ְוׁשָּ ה יֹוׁשֵּ ֶאֶׁשל ַתַחת ַבִגְבעָּ ה הָּ מָּ רָּ דֹו ַוֲחִניתֹו בָּ ל ְביָּ יו ְוכָּ דָּ ִבים ֲעבָּ יו ִנצָּ לָּ : עָּ

אּול ַויֹאֶמר( ז) יו ׁשָּ דָּ ִבים ַלֲעבָּ יו ַהִנצָּ לָּ א ִׁשְמעּו עָּ י נָּ ן ְלֻכְלֶכם ַגם ְיִמיִני ְבנֵּ דֹות ִיַׁשי ֶבן ִיתֵּ ִמים ׂשָּ  ְלֻכְלֶכם ּוְכרָּ

ִׂשים י יָּ רֵּ ִפים ׂשָּ י ֲאלָּ רֵּ אֹות ְוׂשָּ ַלי ֻכְלֶכם ְקַׁשְרֶתם ִכי( ח: )מֵּ ין עָּ ְזִני ֶאת גֶֹלה ְואֵּ ת אָּ ין ִיַׁשי ֶבן ִעם ְבִני ִבְכרָּ  חֶֹלה ְואֵּ

ַלי ִמֶכם ְזִני ֶאת ְוגֶֹלה עָּ ִקים ִכי אָּ ַלי ַעְבִדי ֶאת ְבִני הֵּ ב עָּ ג ַוַיַען( ט)       ס       :ַהֶזה ַכיֹום ְלאֹרֵּ ֲאדִֹמי דֹאֵּ  ְוהּוא הָּ

ב י ַעל ִנצָּ אּול ַעְבדֵּ ִאיִתי ַויֹאַמר ׁשָּ א ִיַׁשי ֶבן ֶאת רָּ ה' ַבה לֹו ַוִיְׁשַאל( י: )ֲאִחטּוב ֶבן ֲאִחיֶמֶלְך ֶאל נֶֹבה בָּ ידָּ ַתן ְוצֵּ  נָּ

ת לֹו ת בֶחֶר  ְואֵּ ְליָּ ַתן ַהְפִלְׁשִתי גָּ ן ֲאִחיטּוב ֶבן ֲאִחיֶמֶלְך ֶאת ִלְקרֹא ַהֶמֶלְך ַוִיְׁשַלח( יא: )לֹו נָּ ת ַהכֹהֵּ ל ְואֵּ ית כָּ  בֵּ

ִביו בֹאּו ְבנֹב ֲאֶׁשר ַהכֲֹהִנים אָּ ם ַויָּ אּול ַויֹאֶמר( יב)      ס      : ַהֶמֶלְך ֶאל ֻכלָּ א ְׁשַמע ׁשָּ  ִהְנִני ַויֹאֶמר ֲאִחיטּוב ֶבן נָּ

יו אלו ַויֹאֶמר( יג: )ֲאדִֹני לָּ אּול אֵּ ה ׁשָּ מָּ ַלי ְקַׁשְרֶתם לָּ ה עָּ י ּוֶבן ַאתָּ אֹול ְוֶחֶרב ֶלֶחם לֹו ְבִתְתָך ִיׁשָּ אֹלִהים לֹו ְוׁשָּ  בֵּ

קּום ַלי לָּ ב אֵּ ל ּוִמי ַויֹאַמר ַהֶמֶלְך ֶאת ֲאִחיֶמֶלְך ַוַיַען( יד)      ס      :ַהֶזה ַכיֹום ְלאֹרֵּ ֶדיָך ְבכָּ ִוד ֲעבָּ ן ְכדָּ  ַוֲחַתן ֶנֱאמָּ

ר ַהֶמֶלְך ד ִמְׁשַמְעֶתָך ֶאל ְוסָּ יֶתָך ְוִנְכבָּ ל לשאול ַהִחֹּלִתי ַהיֹום( טו: )ְבבֵּ אֹלִהים לֹו ִלְׁשאָּ ה בֵּ ִלילָּ ם ַאל ִלי חָּ ׂשֵּ  יָּ

ר ְבַעְבדֹו ַהֶמֶלְך בָּ ל דָּ ית ְבכָּ ִבי בֵּ ַדע ֹלא ִכי אָּ ל ַעְבְדָך יָּ רדָּ  זֹאת ְבכָּ טֹן בָּ דֹול אֹו קָּ מּות מֹות ַהֶמֶלְך ַויֹאֶמר( טז: )גָּ  תָּ

ה ֲאִחיֶמֶלְך ל ַאתָּ ית ְוכָּ ִביָך בֵּ ִצים ַהֶמֶלְך ַויֹאֶמר( יז: )אָּ רָּ ִבים לָּ יו ַהִנצָּ לָּ ִמיתּו סֹבּו עָּ י ְוהָּ ם ַגם ִכי' ה כֲֹהנֵּ דָּ  ִעם יָּ

ִוד ְדעּו ְוִכי דָּ ַח  ִכי יָּ לּו ְוֹלא הּוא בֹרֵּ ְזִני אזנו ֶאת גָּ בּו ְוֹלא אָּ י אָּ ם ֶאת ִלְׁשֹלַח  ַהֶמֶלְך ַעְבדֵּ דָּ י ִלְפגַֹע  יָּ  ס      ':ה ְבכֲֹהנֵּ

ג לדויג ַהֶמֶלְך ַויֹאֶמר( יח) ה סֹב ְלדֹואֵּ ג דויג ַוִיסֹב ַבכֲֹהִנים ּוְפַגע ַאתָּ ֲאדִֹמי דֹואֵּ ֶמת ַבכֲֹהִנים הּוא ַוִיְפַגע הָּ  ַויָּ

ה ְׁשמִֹנים ַההּוא ַביֹום א ִאיׁש ַוֲחִמשָּ פֹוד נֹׂשֵּ ד אֵּ ת( יט: )בָּ ה ַהכֲֹהִנים ִעיר נֹב ְואֵּ ִאיׁש ֶחֶרב ְלִפי ִהכָּ ה ְוַעד מֵּ  ִאשָּ

ל עֹולֵּ ק ְוַעד מֵּ ֶׂשה ַוֲחמֹור ְוׁשֹור יֹונֵּ ֶרב ְלִפי וָּ ט( כ: )חָּ לֵּ ן ַוִימָּ ד בֵּ ר ּוְׁשמֹו ֲאִחטּוב ֶבן ַלֲאִחיֶמֶלְך ֶאחָּ תָּ  ַוִיְבַרח ֶאְביָּ

י ִוד ַאֲחרֵּ ד( כא: )דָּ ר ַוַיגֵּ תָּ ִוד ֶאְביָּ ַרג ִכי ְלדָּ אּול הָּ ת ׁשָּ י אֵּ ִוד ַויֹאֶמר( כב': )ה כֲֹהנֵּ ר דָּ תָּ ַדְעִתי ְלֶאְביָּ  ַההּוא ַביֹום יָּ

ם ִכי ג דויג ׁשָּ ֲאדִֹמי דֹואֵּ ד ִכי הָּ אּול ַיִגיד ַהגֵּ נִֹכי ְלׁשָּ ל ַסֹבִתי אָּ ית ֶנֶפׁש ְבכָּ ִביָך בֵּ ה( כג: )אָּ א ַאל ִאִתי ְׁשבָּ  ִכי ִתירָּ

ׁש ֲאֶׁשר ׁש ַנְפִׁשי ֶאת ְיַבקֵּ ה ִמְׁשֶמֶרת ִכי ַנְפֶׁשָך ֶאת ְיַבקֵּ ִדי ַאתָּ  :ִעמָּ

 

 שפט נב עיר הכהניםמ
 


