
 שמואל ב פרק יח 

ד, ֶאת א   וִּ ְפֹקד דָּ ֵרי ֵמאֹות.   -ַויִּ ים ְושָּ פִּ ֵרי ֲאלָּ ּתֹו; ַויֶָּשם ֲעֵליֶהם, שָּ ם ֲאֶשר אִּ עָּ הָּ
ד ֶאת  וִּ ית ְבַיד-ב ַוְיַשַלח דָּ שִּ ם, ַהְשלִּ עָּ יַשי ֶבן-הָּ ית ְבַיד ֲאבִּ שִּ ב ְוַהְשלִּ ְצרּויָּה  -יֹואָּ

ּתִּ  ַּתי ַהגִּ ת, ְבַיד אִּ שִּ ב, ְוַהְשלִּ י יֹואָּ ם, יָּצֹא  -י;  }ס{  ַויֹאֶמר ַהֶמֶלְך ֶאלֲאחִּ עָּ הָּ
ם-ֵאֵצא ַגם  י אִּ ם לֹא ֵתֵצא, כִּ עָּ ֶכם.  ג ַויֹאֶמר הָּ מָּ י עִּ נּוס לֹא -ֲאנִּ ימּו  -ֹנס נָּ יָּשִּ

ם ימּו ֵאֵלינּו ֵלב- יָֻּמתּו ֶחְצֵינּו לֹא- ֵאֵלינּו ֵלב ְואִּ י--יָּשִּ ה -כִּ רָּ ֹמנּו, ֲעשָּ ה כָּ ַעּתָּ
ה טֹוב ים; ְוַעּתָּ פִּ יֲאלָּ ְהֶיה-, כִּ יר לעזיר )ַלְעזֹור(.  }ס{  ד ַויֹאֶמר  -תִּ נּו ֵמעִּ לָּ

יַטב ְבֵעיֵניֶכם ֶאֱעֶשה; ַוַיֲעֹמד ַהֶמֶלְך, ֶאל-ֲאֵליֶהם ַהֶמֶלְך, ֲאֶשר ַיד ַהַשַער, - יִּ
ל ים.  ה ַוְיַצו ַהֶמֶלְך ֶאת-ְוכָּ פִּ ם יְָּצאּו, ְלֵמאֹות ְוַלֲאלָּ עָּ ב ְוֶאת - הָּ יַשי  -יֹואָּ ֲאבִּ

ַּתי, ֵלאֹמר, ְלַאט-ֶאתוְ  ל-אִּ לֹום; ְוכָּ י, ַלַנַער ְלַאְבשָּ ְמעּו, ְבַצֹּות ַהֶמֶלְך  -לִּ ם שָּ עָּ הָּ
ל-ֶאת ים-כָּ רִּ ֵאל;  -ַעל --ַהשָּ ְשרָּ ְקַראת יִּ ֶדה, לִּ ם ַהשָּ עָּ לֹום.  ו ַוֵיֵצא הָּ ְדַבר ַאְבשָּ

ְגפּו שָּ  נָּ ם.  ז ַויִּ יִּ ה, ְבַיַער ֶאְפרָּ מָּ ְלחָּ י ַהמִּ ד;  ַוְּתהִּ וִּ ְפֵני ַעְבֵדי דָּ ֵאל, לִּ ְשרָּ ם ַעם יִּ
י  ה, ַביֹום ַההּוא-ַוְּתהִּ ה ְגדֹולָּ ם ַהַמֵגפָּ י --שָּ ֶלף.  ח ַוְּתהִּ ים אָּ ה  -ֶעְשרִּ מָּ ְלחָּ ם ַהמִּ שָּ

פֹוֶצת(, ַעל ל-נפצות )נָּ ה -ְפֵני כָּ ְכלָּ ם, ֵמֲאֶשר אָּ עָּ ֶרץ; ַוֶיֶרב ַהַיַער ֶלֱאֹכל בָּ אָּ הָּ
לֹום ֹרֵכב ַהֶחֶרב ַביֹום ַההּו  ד; ְוַאְבשָּ וִּ ְפֵני, ַעְבֵדי דָּ לֹום, לִּ ֵרא, ַאְבשָּ קָּ א.  ט ַויִּ

ה ַויַֻּתן  -ַעל ֵאלָּ ה ַוֶיֱחַזק רֹאשֹו בָּ ה ַהְגדֹולָּ ֵאלָּ ַהֶפֶרד, ַויָּבֹא ַהֶפֶרד ַּתַחת שֹוֶבְך הָּ
ֶרץ, ְוַהֶפֶרד ֲאֶשר אָּ ם ּוֵבין הָּ ַמיִּ ר.  י וַ -ֵבין ַהשָּ בָּ יו, עָּ ד, ַוַיֵגד  ַּתְחּתָּ יש ֶאחָּ ַיְרא אִּ

י ֶאת יתִּ אִּ ֵנה רָּ ב; ַויֹאֶמר, הִּ ב,  -ְליֹואָּ ה.  יא ַויֹאֶמר יֹואָּ ֵאלָּ לּוי, בָּ ֹלם, ּתָּ ַאְבשָּ
, ּוַמדּוַע לֹא יתָּ אִּ ֵנה רָּ יד לֹו, ְוהִּ יש ַהַמגִּ אִּ ֶתת ְלָך  -לָּ ַלי, לָּ ה; ְועָּ ְרצָּ ם אָּ יתֹו שָּ כִּ הִּ

ה, ֶאחָּ  ה ֶכֶסף, ַוֲחֹגרָּ רָּ יש, ֶאלֲעשָּ אִּ י  - ת.  יב ַויֹאֶמר הָּ ֹנכִּ ב, ולא )ְולּוא( אָּ יֹואָּ
י ֶאל- ַכַפי ֶאֶלף ֶכֶסף, לֹא-ֹשֵקל ַעל  דִּ ה  -ֶבן- ֶאְשַלח יָּ ּוָּ ְזֵנינּו צִּ י ְבאָּ ַהֶמֶלְך:  כִּ

יַשי ְוֶאת-ַהֶמֶלְך, ֹאְתָך ְוֶאת  ְמרּו- ֲאבִּ ַּתי ֵלאֹמר, שִּ לֹום.  יג - אִּ י, ַבַנַער ְבַאְבשָּ   מִּ
ל-אֹו י( ֶשֶקר, ְוכָּ י בנפשו )ְבַנְפשִּ יתִּ שִּ ר לֹא-עָּ בָּ ן-דָּ ֵחד מִּ כָּ ה,  -יִּ ַהֶמֶלְך; ְוַאּתָּ

ב, לֹא ֶנֶגד.  יד ַויֹאֶמר יֹואָּ ְתַיֵצב מִּ ים  -ּתִּ טִּ ה ְשבָּ ַקח ְשֹלשָּ ֶניָך; ַויִּ ה ְלפָּ ילָּ ֵכן ֹאחִּ
לֹום ֵעם ְבֵלב ַאְבשָּ ְתקָּ ה עֹוֶדנּו ַחי, בְ --ְבַכפֹו, ַויִּ רָּ ה.  טו ַויָֹּסבּו ֲעשָּ ֵאלָּ ֵלב הָּ

ב; ַוַיכּו ֶאת ים, ֹנְשֵאי ְכֵלי יֹואָּ רִּ ב,  -ְנעָּ ְתַקע יֹואָּ ֻתהּו.  טז ַויִּ לֹום, ַוְימִּ ַאְבשָּ
י ֵאל:  כִּ ְשרָּ ְרֹדף ַאֲחֵרי יִּ ם, מִּ עָּ ב הָּ ר, ַויָּשָּ ב, ֶאת- ַבֹשפָּ ַשְך יֹואָּ ְקחּו  -חָּ ם.  יז ַויִּ עָּ הָּ

לֹום - ֶאת כּו ֹאתֹו ַבַיַער ֶאלַאְבשָּ יו ַגל -, ַוַיְשלִּ לָּ בּו עָּ דֹול, ַוַיצִּ ים,  - ַהַפַחת ַהגָּ נִּ ֲאבָּ
ל דֹול ְמֹאד; ְוכָּ ֵאל- גָּ ְשרָּ ַקח, ַוַיֶצב--יִּ ֹלם לָּ ו.  יח ְוַאְבשָּ לָּ יש ְלֹאהָּ סּו, אִּ ו  -נָּ לֹו ְבַחיָּ

ַמר ֵאין --ַהֶמֶלְך-ַמֶצֶבת ֲאֶשר ְבֵעֶמק- ֶאת י אָּ י ֵבן-כִּ י;  לִּ יר ְשמִּ , ַבֲעבּור ַהְזכִּ
א ַלַמֶצֶבת, ַעל ְקרָּ לֹום, ַעד ַהיֹום ַהֶזה.  }ס{  יט  - ַויִּ ּה ַיד ַאְבשָּ ֵרא לָּ קָּ ְשמֹו, ַויִּ

יַמַעץ ֶבן ה ֶאת-ַוֲאחִּ א, ַוֲאַבְשרָּ ה נָּ רּוצָּ ַמר, אָּ דֹוק, אָּ י-צָּ ה,  - ַהֶמֶלְך:  כִּ טֹו ְיהוָּ ְשפָּ
יו.  כ ַויֹאמֶ  ַיד ֹאְיבָּ ,  מִּ ַשְרּתָּ ה ַהיֹום ַהֶזה, ּובִּ ה ַאּתָּ יש ְבֹשרָּ ב, לֹא אִּ ר לֹו יֹואָּ

י  ַהֶמֶלְך ֵמת.  כא ַויֹאֶמר  -)ֵכן( ֶבן     -ַעל-ְביֹום ַאֵחר; ְוַהיֹום ַהֶזה לֹא ְתַבֵשר, כִּ
י לְ  ְשַּתחּו כּושִּ ה; ַויִּ יתָּ אִּ י, ֵלְך ַהֵגד ַלֶמֶלְך ֲאֶשר רָּ ב ַלכּושִּ ֹרץ.  כב  יֹואָּ ב, ַויָּ יֹואָּ

יַמַעץ ֶבן דֹוק, ַויֹאֶמר ֶאל- ַוֹיֶסף עֹוד ֲאחִּ ה- צָּ ֻרצָּ ה, אָּ י מָּ יהִּ ב, וִּ א ַגם-יֹואָּ י  - נָּ נִּ אָּ
ה מָּ ב, לָּ י; ַויֹאֶמר יֹואָּ ה, ֵאין -ַאֲחֵרי ַהכּושִּ י, ּוְלכָּ ץ ְבנִּ ה רָּ ה -ֶזה ַאּתָּ ְבשֹורָּ

י יהִּ רּוץ, ַויֹאֶמר לֹו - ֹמֵצאת.  כג וִּ ה אָּ ר, ַוַיֲעֹבר  מָּ כָּ יַמַעץ ֶדֶרְך ַהכִּ ץ ֲאחִּ רּוץ; ַויָּרָּ
ד יֹוֵשב, ֵבין-ֶאת וִּ י.  כד ְודָּ ים; ַוֵיֶלְך ַהֹצֶפה ֶאל-ַהכּושִּ רִּ ַגג ַהַשַער, -ְשֵני ַהְשעָּ
א ֶאת -ֶאל שָּ ה, ַויִּ ֵנה-ַהחֹומָּ יו ַוַיְרא, ְוהִּ א ַהֹצפֶ -ֵעינָּ ְקרָּ ץ ְלַבדֹו.  כה ַויִּ יש רָּ ה,  אִּ



ם ֵרב.  כו  -ַוַיֵגד ַלֶמֶלְך, ַויֹאֶמר ַהֶמֶלְך, אִּ לֹוְך, ְוקָּ יו; ַוֵיֶלְך הָּ ה ְבפִּ ְלַבדֹו ְבשֹורָּ
יש א ַהֹצֶפה ֶאל-ַוַיְרא ַהֹצֶפה, אִּ ְקרָּ ץ, ַויִּ ֵנה-ַאֵחר רָּ ץ  - ַהֹשֵער, ַויֹאֶמר הִּ יש רָּ אִּ

י ֹרֶאה ֶאתֶזה ְמַבשֵ -ְלַבדֹו; ַויֹאֶמר ַהֶמֶלְך, ַגם ְמרּוַצת  - ר.  כז ַויֹאֶמר, ַהֹצֶפה, ֲאנִּ
יַמַעץ ֶבן  ְמֻרַצת ֲאחִּ אשֹון, כִּ רִּ יש -הָּ דֹוק; ַויֹאֶמר ַהֶמֶלְך אִּ - טֹוב ֶזה, ְוֶאל-צָּ

יַמַעץ, ַויֹאֶמר ֶאל א ֲאחִּ ְקרָּ ה יָּבֹוא.  כח ַויִּ ה טֹובָּ ְשַּתחּו  -ְבשֹורָּ לֹום, ַויִּ ַהֶמֶלְך שָּ
ַגר ֶאתַלֶמֶלְך לְ  ה ֱאֹלֶהיָך, ֲאֶשר סִּ רּוְך ְיהוָּ ה;  }ס{  ַויֹאֶמר, בָּ ְרצָּ יו, אָּ - ַאפָּ

ים, ֲאֶשר שִּ ֲאנָּ ְשאּו ֶאת- הָּ לֹום  - נָּ י ַהֶמֶלְך.  }ס{  כט ַויֹאֶמר ַהֶמֶלְך, שָּ ם ַבאֹדנִּ יָּדָּ
ְש  דֹול לִּ מֹון ַהגָּ י ֶההָּ יתִּ אִּ יַמַעץ רָּ לֹום; ַויֹאֶמר ֲאחִּ ֶעֶבד  -ֹלַח ֶאתַלַנַער ְלַאְבשָּ

ב, ְוֶאת ְתַיֵצב ֹכה;  -ַהֶמֶלְך יֹואָּ ה.  ל ַויֹאֶמר ַהֶמֶלְך, ֹסב הִּ י, מָּ ַדְעּתִּ ַעְבֶדָך, ְולֹא יָּ
י ַהֶמֶלְך ְתַבֵשר ֲאֹדנִּ י, יִּ א; ַויֹאֶמר ַהכּושִּ י, בָּ ֵנה ַהכּושִּ ֹסב, ַוַיֲעֹמד.  לא ְוהִּ -- ַויִּ

י ה ַהיֹום,-כִּ ְטָך ְיהוָּ ל  ְשפָּ ַיד כָּ ֶליָך.  }ס{  לב ַויֹאֶמר ַהֶמֶלְך ֶאל-מִּ ים עָּ מִּ - ַהקָּ
י   ְהיּו ַכַנַער ֹאְיֵבי ֲאֹדנִּ י, יִּ לֹום; ַויֹאֶמר ַהכּושִּ לֹום ַלַנַער ְלַאְבשָּ י, ֲהשָּ ַהכּושִּ

ה.  }ס{ - ַהֶמֶלְך, ְוֹכל ֲאֶשר עָּ ֶליָך, ְלרָּ מּו עָּ  קָּ


