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    Yehuda and Tamarבראשית פרק לח 1
וא ) ת ַהִה֔  ְיִה֙י ָּבֵע֣ ה ַוֵּי֥ ֶרדא) ַוֽ י ּוְׁש֥מֹו ִחיָרֽ יׁש ֲעֻדָּלִמ֖ יו ַוֵּי֛ט ַעד־ִא֥ ת ֶאָח֑ ה ֵמֵא֣ י ):ְיהּוָד֖ יׁש ְּכַנֲעִנ֖ ה ַּבת־ִא֥ ם ְיהּוָד֛ ב) ַוַּיְרא־ָׁש֧

א  ֹ֥ ָה ַוָּיב יהָ ּוְׁש֣מֹו ׁ֑שּוַע ַוִּיָּקֶח֖ ר):ֵאֶלֽ א ֶאת־ְׁש֖מֹו ֵעֽ ן ַוִּיְקָר֥ ֶלד ֵּב֑ ַהר ַוֵּת֣  ן):ג) ַוַּת֖ א ֶאת־ְׁש֖מֹו אֹוָנֽ ן ַוִּתְקָר֥ ֶלד ֵּב֑ ַהר ֖עֹוד ַוֵּת֣  :ד) ַוַּת֥
ּה ֹאֽתֹו) ה ְוָהָי֥ה ִבְכִז֖יב ְּבִלְדָּת֥ א ֶאת־ְׁש֖מֹו ֵׁשָל֑ ן ַוִּתְקָר֥ ֶלד ֵּב֔ ֶסף עֹו֙ד ַוֵּת֣ ּה  ַוִּיַּק֧ ו) ):ה) ַוֹּת֤ ר ְּבכֹו֑רֹו ּוְׁשָמ֖ ה ְלֵע֣ ה ִאָּׁש֖ ח ְיהּוָד֛

ר ק):ָּתָמֽ הּו ְיֹקָוֽ ע ְּבֵעיֵנ֣י ְיֹקָו֑ק ַוְיִמֵת֖ ה ַר֖ ר ְּב֣כֹור ְיהּוָד֔ י ֵע֚ ם  ):ז) ַוְיִה֗ י� ְוַיֵּב֣ ֶׁשת ָאִח֖ א ֶאל־ֵא֥ ֹ֛ ן ּב אֶמר ְיהּוָד֙ה ְלאֹוָנ֔ ֹ֤ ח) ַוּי
י� ם ֶז֖ ַרע ְלָאִחֽ ּה ְוָהֵק֥ ְרָצה ט) וַ ):ֹאָת֑ ת ַא֔ ֶׁשת ָאִחי֙ו ְוִׁשֵח֣ א ֶאל־ֵא֤ ה ִאם־ָּב֨ א ֖לֹו ִיְהֶי֣ה ַהָּז֑ ַרע ְוָהָי֞ ֹ֥ י ּל ן ִּכ֛ ֵּי֣ ַדע אֹוָנ֔
יו י ְנָתן־ֶז֖ ַרע ְלָאִחֽ ה ַוָּיֶ֖מת ַּגם־ֹאֽתֹו):ְלִבְלִּת֥ ר ָעָׂש֑ ר ּכַ ):י) ַוֵּי֛ ַרע ְּבֵעיֵנ֥י ְיֹקָו֖ק ֲאֶׁש֣ אֶמר ְיהּוָד֩ה ְלָתָמ֨ ֹ֣ י  יא) ַוּי ָּל֜תֹו ְׁשִב֧

ר ַוֵּת֖  ֶל� ָּתָמ֔ יו ַוֵּת֣ ר ֶּפן־ָי֥מּות ַּגם־֖הּוא ְּכֶאָח֑ י ָאַמ֔ י ִּכ֣ ה ְבִנ֔ י� ַעד־ִיְגַּד֙ל ֵׁשָל֣ יהָ ַאְלָמָנ֣ה ֵבית־ָאִב֗ ית ָאִבֽ יב) ַוִּיְרּבּ֙ו ):ֶׁשב ֵּב֥
ה ה ַוִּיָּנֶ֣חם ְיהּוָד֗ ֶׁשת־ְיהּוָד֑ ָמת ַּבת־ׁ֣שּוַע ֵאֽ ים ַוָּת֖ ָתה ַהָּיִמ֔ י ִּתְמָנֽ הּו ָהֲעֻדָּלִמ֖ ה ֵרֵע֥ זֲֵז֤י צֹאנֹ֙ו ֗הּוא ְוִחיָר֛ ַעל ַעל־ֹּגֽ יג) ):ַוַּי֜

ז צֹאֽנֹו ה ִתְמָנָ֖תה ָלֹג֥ י� ֹעֶל֥ ר ִהֵּנ֥ה ָחִמ֛ ר ֵלאֹמ֑ ף):ַוּיַֻּג֥ד ְלָתָמ֖ ס ַּבָּצִעי֙ף ַוִּתְתַעָּל֔ יָה ַוְּתַכ֤ ָעֶל֗ ּה ֵמֽ י ַאְלְמנּוָת֜   יד) ַוָּתַס֩ר ִּבְגֵד֨
א־ִנְּתָנ֥ה ל֖  ֹֽ וא ל ה ְוִה֕ ל ֵׁשָל֔ י־ָגַד֣ י ָרֲאָת֙ה ִּכֽ ֶר� ִּתְמָנָ֑תה ִּכ֤ ר ַעל־ֶּד֣ ִים ֲאֶׁש֖ ַתח ֵעיַנ֔ ֶׁש֙ב ְּבֶפ֣ הַוֵּת֙  ):ֹו ְלִאָּׁשֽ

� ְוַג֛ם ִהּנֵ֥ ): ר ַּכָּלֶת֔ ְנָת֙ה ָּתָמ֣ אֹמ֙ר ָזֽ ה ֵלֽ יהּוָד֤ ד ִלֽ ים ַוּיַֻּג֨ י׀ ְּכִמְׁש֣�ׁש ֳחָדִׁש֗ ה הֹוִצי֖אּוָה  כד) ַוְיִה֣ אֶמר ְיהּוָד֔ ֹ֣ ים ַוּי ה ִלְזנּוִנ֑ ה ָהָר֖
ף אֶמ֙ר ַהֶּכר־נָ֔ ):ְוִתָּׂשֵרֽ ֹ֙ ה ַוּת י ָהָר֑ ֶּלה ּ֔לֹו ָאֹנִכ֖ ר ְלִאיׁ֙ש ֲאֶׁשר־ֵא֣ יָה֙ ֵלאֹמ֔ ה ֶאל־ָחִמ֙ יא ָׁשְלָח֤ את ְוִה֨ וא מּוֵצ֗ ֶמת  כה) ִה֣ י ַהֹחֶת֧ א ְלִמ֞

ים  ֶּלהְוַהְּפִתיִל֛ ה ָהֵאֽ י כו):ְוַהַּמֶּט֖ ה ְבִנ֑ יָה ְלֵׁשָל֣ ן לֹא־ְנַתִּת֖ י־ַעל־ֵּכ֥ ִּני ִּכֽ ה ִמֶּמ֔ ְדָק֣ אֶמ֙ר ָצֽ ֹ֙ ה ַוּי ר ְיהּוָד֗ ף ֖עֹוד  ) ַוַּיֵּכ֣ א־ָיַס֥ ֹֽ ְול
ּה ים ְּבִבְטָנּֽה):ְלַדְעָּתֽ ּה ְוִהֵּנ֥ה ְתאֹוִמ֖ ת ִלְדָּת֑ י ְּבֵע֣ ּה):כז) ַוְיִה֖ י ְבִלְדָּת֖ ר ַעל־ָי֤דֹו ָׁשִנ֙י כח) ַוְיִה֥ ֶדת ַוִּתְקֹׁש֨ ח ַהְמַיֶּל֗  ַוִּיֶּתן־ָי֑ד ַוִּתַּק֣

ה א ִראֹׁשָנֽ ר ֶז֖ה ָיָצ֥ א ְׁש֖מֹו):ֵלאֹמ֔ ֶרץ ַוִּיְקָר֥ י� ָּפ֑ ְצָּת ָעֶל֣ אֶמר ַמה־ָּפַר֖ ֹ֕ יו ַוּת א ָאִח֔ יב ָי֗דֹו ְוִהֵּנ֙ה ָיָצ֣ י׀ ְּכֵמִׁש֣ ֶרץ כט) ַוְיִה֣  :ָּפֽ
א)  ַרח: ס  ל) ְוַאַח֙ר ָיָצ֣ א ְׁש֖מֹו ָזֽ י ַוִּיְקָר֥ ר ַעל־ָי֖דֹו ַהָּׁשִנ֑ יו ֲאֶׁש֥  ָאִח֔
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ִני וְ   י֙� ְלַהִּכיֵר֔ ן ְּבֵעיֶנ֙ אִתי ֵח֤ יו ַמּדּוַע֩ ָמָצ֨ אֶמר ֵאָל֗ ֹ֣ ְרָצה ַוּת חּו ָא֑ יָה ַוִּתְׁשַּת֖ י ָנְכִרָּיֽהַוִּתֹּפ֙ל ַעל־ָּפֶנ֔ ד  ):ָאֹנִכ֖ ּה ֻהֵּג֨ אֶמר ָל֔ ֹ֣ ַע֙ז ַוּי יא) ַוַּיַ֤ען ֹּב֨

ֶר֙ץ ֽמֹולַ  � ְוֶא֙ י� ְוִאֵּמ֗ י ָאִב֣ ַעְזִב֞ � ַוַּתֽ י ֣מֹות ִאיֵׁש֑ � ַאֲחֵר֖ ל ֲאֶׁשר־ָעִׂשי֙ת ֶאת־ֲחמֹוֵת֔ י ֹּכ֤ ד ִל֗ ר לֹא־ ֻהַּג֜ ם ֲאֶׁש֥ י ֶאל־ַע֕ ְלִכ֔ � ַוֵּת֣ ְדֵּת֔
ַעְּת ְּת֥מֹול ִׁשְלֽׁשֹום את ַלֲח֥סֹותיְ יב) :)ָיַד֖ ל ֲאֶׁשר־ָּב֖ י ִיְׂשָרֵא֔ ם ְיֹקָו֙ק ֱא�ֵה֣ ה ֵמִע֤ � ְׁשֵלָמ֗ י ַמְׂשֻּכְרֵּת֜ � ּוְתִה֨ ם ְיֹקָו֖ק ָּפֳעֵל֑   ַׁשֵּל֥

יו ַחת־ְּכָנָפֽ �:ַּתֽ ב ִׁשְפָחֶת֑ ְרָּת ַעל־ֵל֣ י ִדַּב֖ ִני ְוִכ֥ ַחְמָּת֔ י ִנֽ ן ְּבֵעיֶנ֤י� ֲאֹדִנ֙י ִּכ֣ ּתֹאֶמר ֶאְמָצא־ֵח֨ ת (יג) ַו֠ ה ְּכַאַח֖ ְהֶי֔ א ֶאֽ ֹ֣  ְוָאֹנִכ֙י ל
י�:  ִׁשְפֹחֶתֽ

    Rut Naomi and Boazרות פרק ג 3
� יַטב־ָלֽ ר ִיֽ � ָמ֖נֹוַח ֲאֶׁש֥ א ֲאַבֶּקׁש־ָל֛ ֹ֧ י ֲהל ּה ִּבִּת֞ י ֲחמֹוָת֑ ּה ָנֳעִמ֣ אֶמר ָל֖ ֹ֥ ית ):א) ַוּת ר ָהִי֖ נּו ֲאֶׁש֥ ַדְעָּת֔ ַע֙ז ֹמֽ א ֹב֨ ֹ֥ ה ֲהל יו ב) ְוַעָּת֗ ֶאת־ַנֲערֹוָת֑

ְיָלה ים ַהָּלֽ ֶרן ַהְּׂשֹעִר֖ ה ֶאת־ֹּג֥ י  ):ִהֵּנה־֗הּוא ֹזֶר֛ ֶרן ַאל־ִּתָּוְדִע֣ ְדְּת ַהֹּג֑ ִי� וירדתי ְוָיַר֣ ִי� ָעַל֖ ְמְּת שמלתך ִׂשְמ�ַת֛ ְכְּת ְוַׂש֧ ְצְּת׀ ָוַס֗ ג) ְוָרַח֣
ל ְוִלְׁשּֽתֹות ד ַּכ�֖תֹו ֶלֱאֹכ֥ יׁש ַע֥ י בְ ):ָלִא֔ ְבְּת  ד) ִויִה֣ יו ושכבתי ְוָׁשָכ֑ ית ַמְרְּג�ָת֖ את ְוִגִּל֥ ם ּוָב֛ ר ִיְׁשַּכב־ָׁש֔ ַעְּת֙ ֶאת־ַהָּמקֹו֙ם ֲאֶׁש֣ ָׁשְכ֗בֹו ְוָיַד֙
ין ר ַּתֲעִׂשֽ ת ֲאֶׁש֥ � ֵא֖ יד ָל֔ ה):ְוהּו֙א ַיִּג֣ ֱעֶׂשֽ י ֶאֽ י ֵאַל֖ ל ֲאֶׁשר־ּתֹאְמִר֥ יָה ֹּכ֛ אֶמר ֵאֶל֑ ֹ֖ ֶרן ):ה) ַוּת ֶרד ַהֹּג֑ ל ֲאֶׁשר־ִצַּוָּ֖תה ו) ַוֵּת֖ ַעׂש ְּכֹכ֥ ַוַּת֕

ּה ט ַוְּתַג֥ל מַ ):ֲחמֹוָתֽ א ַבָּל֔ ֹ֣ ה ַוָּתב ה ָהֲעֵרָמ֑ ב ִּבְקֵצ֣ א ִלְׁשַּכ֖ ֹ֕ ב ִלּ֔בֹו ַוָּיב ַעז ַוֵּיְׁשְּת֙ ַוִּייַט֣ אַכל ֹּב֤ ֹ֨ בז) ַוּי יו ַוִּתְׁשָּכֽ י  ):ְרְּג�ָת֖ ח) ַוְיִה֙י ַּבֲחִצ֣
יׁש ד ָהִא֖ ְיָלה ַוֶּיֱחַר֥ יוַהַּל֔ ֶבת ַמְרְּג�ָתֽ ה ֹׁשֶכ֖ ת ְוִהֵּנ֣ה ִאָּׁש֔ ֙� ַעל־ ט) :) ַוִּיָּלֵפ֑ � ּוָפַרְׂשָּת֤ ְכָנֶפ֙ אֶמר ָאֹנִכ֙י ֣רּות ֲאָמֶת֔ ְּת ַוּתֹ֗ אֶמר ִמי־ָא֑ ֹ֖ ַוּי
ָּתה ל ָאֽ י ֹגֵא֖ ְת֔� ִּכ֥ �:ֲאָמ֣ ְבְּת ַחְסֵּד֥ י ֵהיַט֛ יֹקָו֙ק ִּבִּת֔ ְּת ַלֽ ה ַא֤ אֶמר ְּברּוָכ֨ ֹ֗ ֶכת ַאֲחֵר֙י (י) ַוּי  ָהַאֲח֖רֹון ִמן־ָהִראׁ֑שֹון ְלִבְלִּתי־ֶל֗

יר: ל ְוִאם־ָעִׁשֽ ים ִאם־ַּד֖ חּוִר֔  ַהַּב֣
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ה ֶאל־ֵּביֶת֗  ה ַהָּבָא֣ ת־ָהִאָּׁש֜ ק ֶאֽ ים ִיֵּת֩ן ְיֹקָו֨ ים ֵעִד֑ ַער ְוַהְּזֵקִנ֖ ם ֲאֶׁשר־ַּבַּׁש֛ אְמ֜רּו ָּכל־ָהָע֧ ֹ֨ ל׀ ּוְכֵלָאה֙ � יא) ַוּי ר ָּב֤נּו ְׁשֵּתיֶה֙ם   ְּכָרֵח֤ ֲאֶׁש֨
ֶחם ית ָלֽ ם ְּבֵב֥ ָתה ּוְקָרא־ֵׁש֖ ִיל ְּבֶאְפָר֔ ל ַוֲעֵׂשה־ַח֣ ית ִיְׂשָרֵא֔ ה ִמן־יב) :)ֶאת־ֵּב֣ יהּוָד֑ ר ִלֽ ה ָתָמ֖ ֶרץ ֲאֶׁשר־ָיְלָד֥ ית ֶּפ֔ יְת֙� ְּכֵב֣ י ֵבֽ ִויִה֤

ַרע א ַהֶּז֗ ֹֽ ה ַהּז ַּנֲעָר֖ ן ְיֹקָו֙ק ְל֔� ִמן־ַהֽ ר ִיֵּת֤ ֶלד :)תֲאֶׁש֨ ּה ֵהָר֖יֹון ַוֵּת֥ ן ְיֹקָו֥ק ָל֛ יָה ַוִּיֵּת֨ א ֵאֶל֑ ֹ֖ ה ַוָּיב ַעז ֶאת־רּו֙ת ַוְּתִהי־֣לֹו ְלִאָּׁש֔ ח ֹּב֤ יג) ַוִּיַּק֨
ן  :ֵּבֽ
ֶנת)  ּה ַוְּתִהי־֖לֹו ְלֹאֶמֽ הּו ְבֵחיָק֔ ֶל֙ד ַוְּתִׁשֵת֣ י ֶאת־ַהֶּי֙ ח ָנֳעִמ֤ י יז) ַוִּתְקֶראָנ֩ה ֨לֹו ַהְּׁש ):טז) ַוִּתַּק֨ ן ְלָנֳעִמ֑ ר יַֻּלד־ֵּב֖ ֵכ֥נֹות ֵׁש֙ם ֵלאֹמ֔

ד: פ י ָדִוֽ י ֲאִב֥ ד ֥הּוא ֲאִבי־ִיַׁש֖ ה ְׁשמֹ֙ו עֹוֵב֔ אָנֽ יד ֶאת־ֶחְצֽרֹון)ַוִּתְקֶר֤ ֶרץ הֹוִל֥ ֶרץ ֶּפ֖ ֶּל֙ה ּתֹוְל֣דֹות ָּפ֔ ם  ):יח) ְוֵא֙ יד ֶאת־ָר֔ יט) ְוֶחְצרֹו֙ן הֹוִל֣
ב יָנָדֽ יד ֶאת־ַעִּמֽ ם הֹוִל֥ הכ) וְ ):ְוָר֖ יד ֶאת־ַׂשְלָמֽ יד ֶאת־ַנְחׁ֔שֹון ְוַנְחׁ֖שֹון הֹוִל֥ יָנָד֙ב הֹוִל֣ יד  ):ַעִּמֽ ַעז הֹוִל֥ ַעז ּוֹב֖ יד ֶאת־ֹּב֔ כא) ְוַׂשְלמֹו֙ן הֹוִל֣

ד ד: :ֶאת־עֹוֵבֽ יד ֶאת־ָּדִוֽ י הֹוִל֥ י ְוִיַׁש֖ יד ֶאת־ִיָׁש֔  (כב) ְוֹעֵב֙ד הֹוִל֣
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תרין נשין הוו דמנייהו אתבני זרעא דיהודה ואתו מנייהו דוד מלכא ושלמה מלכא ומלכא משיחא, ואלין תרין נשין דא 
כגוונא דדא, תמר ורות דמיתו בעלייהו בקדמיתא ואינון אשתדלו לעובדא דא, תמר אשתדלת לגבי חמוה דאיהו קריב  
יתיר לבנוי דמיתו מאי טעמא איהי אשתדלת לגביה דכתיב כי ראתה כי גדל שלה והיא לא נתנה לו לאשה, ובגין דא  
אשתדלת בעובדא דא לגבי חמוה, רות מית בעלה ולבתר אשתדלת בעובדא דא לגביה דבעז דכתיב (רות ג') ותגל 

אמאי לא נפיק עובד מאתתא אחרא אלא ודאי   מרגלותיו ותשכב ואשתדלת בהדיה ולבתר אולידת ליה לעובד, ואי תימא
היא אצטריכת ולא אתתא אחרא, ומתרין אלין אתבני ואשתכלל זרעא דיהודה ותרווייהו בכשרות עבדו למעבד טיבו עם  
אינון מיתייא לאתתקנא עלמא לבתר, ודא הוא כמה דאתמר (קהלת ד') ושבח אני את המתים שכבר מתו דהא כד הוו 

ה בהו שבחא (ז"ח ולבתר הוה בהו שבחא) ותרווייהו אשתדלו למעבד טיבו וקשוט עם אנון מיתייא  חיין בקדמיתא לא הו
 וקודשא בריך הוא סייע בההוא עובדא וכלא הוה כדקא יאות,
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אֶמר ֚עֹוד ָׁשַא֣  ֹ֗ ּמּו ַהְּנָעִרי֒ם ַוּי ל ֶאל־ִיַׁש֘י ֲהַת֣ אֶמר ְׁשמּוֵא֣ ֹ֨ ל ֶאל־ִיַׁש֙י יא) ַוּי אֶמר ְׁשמּוֵא֤ ֹ֨ אן ַוּי ֹ֑ ה ַּבּצ ן ְוִהֵּנ֥ה ֹרֶע֖ ר ַהָּקָט֔
ה ב ַעד־ֹּב֥אֹו ֹפֽ י לֹא־ָנֹס֖ ּנּו ִּכ֥ ה ְוָקֶח֔ ִאי יב)ִׁשְלָח֣  ִים ְו֣טֹוב ֹר֑ ה ֵעיַנ֖ י ִעם־ְיֵפ֥ הּ֙ו ְו֣הּוא ַאְדמֹוִנ֔ ח ַוְיִביֵא֙ אֶמר ) ַוִּיְׁשַל֤ ֹ֧ פ ַוּי

י־ֶז֥ה ֽהּואְיֹקָו֛ק ֥קּום  הּו ִּכֽ ח ֽרּוַח־ְיֹקָו֙ק  (:ְמָׁשֵח֖ ֶרב ֶאָחי֒ו ַוִּתְצַל֤ ח ֹאתֹ֘ו ְּבֶק֣ ֶמן ַוִּיְמַׁש֣ ֶרן ַהֶּׁש֗ ל ֶאת־ֶק֣ ח ְׁשמּוֵא֜ יג) ַוִּיַּק֨
ָתה: ס ל ַוֵּיֶ֖ל� ָהָרָמֽ ְעָלה ַוָּי֣ ָקם ְׁשמּוֵא֔ ֹום ַה֖הּוא ָוָמ֑ ד ֵמַהּי֥  ֶאל־ָּדִו֔

   David’s  dualing qualities   יט מדרש שמואל (בובר) פרשה 7
] וישלח ויביאהו והוא אדמוני וגו' (ש"א =שמואל א'= ט"ז י"ב), כיון שראה שמואל את דוד התחיל מתכת  [ו

ועולה, אמר אף זה שופך דמים, כמה דאת אמר ויצא הראשון אדמוני (בראשית כ"ה כ"ה), א"ל הקב"ה עם יפה  
ויאמר ה' קום משחהו כי (הוא זה) [זה  , אבל עשו מדעת עצמו [הוא הורג].עינים, דוד מדעת סנהדרין הוא הורג

 הוא],
 8  מלבי"ם שמואל א פרק ט

והוא אדמוני. פה הראה לו אמיתת מ"ש תחלה כי לא כאשר יראה האדם, כי דוד היה אדמוני שגברה בו האדומה,  
והוא בטבעו מוכן לשפיכת דם, ומצד אחר נראה בו ג"כ רושמים טובים כי היה יפה עינים וטוב רואי, שזה מורה  

 על שהוא חד העיון וטוב המזג  
 

  h  David and Goliatשמואל א פרק יז 9
ה:( ה ַמְרֶאֽ י ִעם־ְיֵפ֥ ַער ְוַאְדֹמִנ֖ י־ָהָי֣ה ַנ֔ ד ַוִּיְבֵז֑הּו ִּכֽ ה ֶאת־ָּדִו֖ י ַוִּיְרֶא֥ ט ַהְּפִלְׁשִּת֛  מב) ַוַּיֵּב֧

יֹקָו֙ק מז)  י ַלֽ יַע ְיֹקָו֑ק ִּכ֤ ית ְיהֹוִׁש֣ ֶרב ּוַבֲחִנ֖ א ְּבֶח֥ ֹ֛ י־ל ה ִּכֽ ל ַהֶּז֔  ְדעּ֙ו ָּכל־ַהָּקָה֣ נּוְוֵיֽ ם ְּבָיֵדֽ ן ֶאְתֶכ֖ ה ְוָנַת֥ ם  ):ַהִּמְלָחָמ֔ י־ָק֣ מח) ְוָהָי֙ה ִּכֽ
י את ַהְּפִלְׁשִּתֽ ד ַוָּי֥ ָרץ ַהַּמֲעָרָכ֖ה ִלְקַר֥ ר ָּדִו֔ ד ַוְיַמֵה֣ את ָּדִו֑ ב ִלְקַר֣ י ַוֵּיֶ֥ל� ַוִּיְקַר֖ ח):ַהְּפִלְׁשִּת֔ ִלי ַוִּיַּק֨ ד ֶאת־ָי֜דֹו ֶאל־ַהֶּכ֗   מט) ַוִּיְׁשַל֩ח ָּדִו֨
ל ַעל־ָּפָנ֖ ֶב֙ן ְּבִמְצ֔חֹו ַוִּיֹּפ֥ ע ָהֶא֙ י ֶאל־ִמְצ֑חֹו ַוִּתְטַּב֤ ע ַוַּי֥ � ֶאת־ַהְּפִלְׁשִּת֖ ֶב֙ן ַוְיַקַּל֔ ם ֶא֙ ְרָצהִמָּׁש֥ ַלע :יו ָאֽ ד ִמן־ַהְּפִלְׁשִּת֙י ַּבֶּק֣ ק ָּדִו֤ (נ) ַוֶּיֱחַז֨

ֶבן  ֶר ּוָבֶא֔ הּו ְוֶח֖ י ַוְיִמיֵת֑ ד:ַוַּי֥ � ֶאת־ַהְּפִלְׁשִּת֖ ין ְּבַיד־ָּדִוֽ ָקם ַהְּפִלְׁשִּתי, ַוֵּיֶל� ַוִּיְקַרב ִלְקַראת ָּדִוד; ַוְיַמֵהר ָּדִוד,  -מח  ְוָהָיה ִּכי ב ֵא֥
ִמְצחֹו; -ַהְּפִלְׁשִּתי, ֶאל-תַהֶּכִלי, ַוִּיַּקח ִמָּׁשם ֶאֶבן ַוְיַקַּלע, ַוַּי� אֶ -ָידֹו ֶאל-ַוָּיָרץ ַהַּמֲעָרָכה ִלְקַראת ַהְּפִלְׁשִּתי.מט  ַוִּיְׁשַלח ָּדִוד ֶאת

 ָּפָניו ָאְרָצה.-ַוִּתְטַּבע ָהֶאֶבן ְּבִמְצחֹו, ַוִּיֹּפל ַעל
 

   Yonatan and Davidשמואל א פרק יח 10
ר ֶאל־ָׁש֔אּול ) י ְּכַכ�תֹ֙ו ְלַדֵּב֣ ד ויאהבו א) ַוְיִה֗ ה ְּבֶנֶ֣פׁש ָּדִו֑ ן ִנְקְׁשָר֖ ֶפׁ֙ש ְי֣הֹוָנָת֔ ן ְּכַנְפֽׁשֹוְוֶנ֙ הּו ְיהֹוָנָת֖ הּו ָׁש֖אּול  :)ַוֶּיֱאָהֵב֥ ב) ַוִּיָּקֵח֥

יו ית ָאִבֽ א ְנָת֔נֹו ָלׁ֖שּוב ֵּב֥ ֹ֣ ית ְּבַאֲהָב֥תֹו ֹא֖תֹו ְּכַנְפֽׁשֹו):ַּבּ֣יֹום ַה֑הּוא ְול ֑ ד ְּברִ ן ְוָדִו֖ ת ְיהֹוָנָת֛ ת־ד) ):ג) ַוִּיְכֹר֧ ן ֶאֽ ט ְיהֹוָנָת֗ ַוִּיְתַּפֵּׁש֣
יו ְוַעד־ַחְרּ֥בֹו ְוַעד־ַקְׁשּ֖תֹו ְוַעד־ֲחגֹ ַהְּמִעי֙ל  ד ּוַמָּד֕  ִּיְּתֵנ֖הּו ְלָדִו֑ יו ַוֽ ר ָעָל֔ יל ):ֽרֹו\ֲאֶׁש֣ ּנּו ָׁשאּו֙ל ַיְׂשִּכ֔ ר ִיְׁשָלֶח֤ ד ְּבֹכל֩ ֲאֶׁש֨ א ָדִו֜ ה) ַוֵּיֵצ֨

ה ַוִּייַט֙ב ְּבֵעיֵנ֣י ָכל־ָהעָ֔  י ַהִּמְלָחָמ֑ ל ַאְנֵׁש֣ הּו ָׁש֔אּול ַע֖ י ָׁשֽאּול: פַוְיִׂשֵמ֣ ם ְּבֵעיֵנ֖י ַעְבֵד֥  ם ְוַג֕
David’s Success in Battle PraisingThe Women Sing  

י ִיְׂשָרֵא֙ל לש) ים ִמָּכל־ָעֵר֤ אָנה ַהָּנִׁש֜ י ַוֵּתֶצ֨ ם ְּבׁ֤שּוב ָּדִו֙ד ֵמַהּ֣כֹות ֶאת־ַהְּפִלְׁשִּת֔ י ְּבבֹוָא֗ יר ו) ַוְיִה֣ את  ור ָלִׁש֣ ְוַהְּמֹח֔לֹות ִלְקַר֖
ים ה ּוְבָׁשִלִׁשֽ ים ְּבִׂשְמָח֖ ֶל� ְּבֻתִּפ֥ ד  ז) :)ָׁש֣אּול ַהֶּמ֑ יו ְוָדִו֖ ה ָׁשאּו֙ל באלפו ַּבֲאָלָפ֔ ְרןָ ִהָּכ֤ ְמַׂשֲח֖קֹות ַוּתֹאַמ֑ ים ַהֽ ַּתֲעֶנ֛יָנה ַהָּנִׁש֥ ַוֽ
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יו ד ַוֵּי֤ ַרע ְּבֵעי:)ְּבִרְבֹבָתֽ ַחר ְלָׁש֜אּול ְמֹא֗ �  ח) ַוִּי֨ ים ְו֥עֹוד ֖לֹו ַא֥ י ָנְת֖נּו ָהֲאָלִפ֑ אֶמר ָנְת֤נּו ְלָדִו֙ד ְרָב֔בֹות ְוִל֥ ֹ֗ ה ַוּי ר ַהֶּז֔ ָני֙ו ַהָּדָב֣
ה ְלָאה: ס:ַהְּמלּוָכֽ ד ֵמַהּ֥יֹום ַה֖הּוא ָוָהֽ י ָׁש֖אּול עון עֹוֵי֣ ן ֶאת־ָּדִו֑  (ט) ַוְיִה֥

 
   Shaul and Davidשמואל א פרק טז 11

ים: (כא)  א ֵכִלֽ  ְיִהי־֖לֹו ֹנֵׂש֥ ד ַוֽ ֽהּו ְמֹא֔ ד ְלָפָנ֑יו ַוֶּיֱאָהֵב֣  ַּיֲעֹמ֖ א ָדִו֙ד ֶאל־ָׁש֔אּול ַוֽ ֹ֤  ַוָּיב
 

    Bnei Yisrael and Davidשמואל א פרק יח 12
ם: פ א ִלְפֵניֶהֽ א ָוָב֖ י־֛הּוא יֹוֵצ֥ ד ִּכֽ ב ֶאת־ָּדִו֑ ה ֹאֵה֖  טז) ְוָכל־ִיְׂשָרֵא֙ל ִויהּוָד֔

 
    Michal Loves Davidא פרק יחשמואל  13

יו ר ְּבֵעיָנֽ ר ַהָּדָב֖ דּו ְלָׁש֔אּול ַוִּיַׁש֥ ד ַוַּיִּג֣ ל ַּבת־ָׁש֖אּול ֶאת־ָּדִו֑ ב ִמיַכ֥  :כ) ַוֶּתֱאַה֛
אֶמר ָׁשאּול֙  ֹ֤ ים ַוּי ׁש ּוְתִהי־֖בֹו ַיד־ְּפִלְׁשִּת֑ אֶמר ָׁש֜אּול ֶאְּתֶנָּ֤נה ּלֹ֙ו ּוְתִהי־֣לֹו ְלמֹוֵק֔ ֹ֨ י ַהּֽיֹום:  (כא) ַוּי ן ִּב֖ ִים ִּתְתַחֵּת֥ ד ִּבְׁשַּת֛  ֶאל־ָּדִו֔

 
      Michal and David Marryשמואל א פרק יח 14
א ָדִו֙ד ֶאת־ָעְר֣�תֵ כז ִים ִאיׁ֒ש ַוָּיֵב֤ יו ַוַּי֣ � ַּבְּפִלְׁשִּתי֘ם ָמאַת֣ ד ַוֵּיֶ֣ל�׀ ֣הּוא ַוֲאָנָׁש֗ ָקם ָּדִו֜ לֶ ) ַוָּי֨ ם ַוְיַמְל֣אּום ַלֶּמ֔ ֶל�יֶה֔ ן ַּבֶּמ֑ ַוִיֶּתן־  � ְלִהְתַחֵּת֖

ה: ס ל ִּבּ֖תֹו ְלִאָּׁשֽ ְתהּו)֥לֹו ָׁש֛אּול ֶאת־ִמיַכ֥ ל ַּבת־ָׁש֖אּול ֲאֵהַבֽ ד ּוִמיַכ֥ י ְיֹקָו֖ק ִעם־ָּדִו֑ ַדע ִּכ֥  :כח) ַוַּי֤ ְרא ָׁשאּו֙ל ַוֵּי֔
ד ֑עֹוד  א ִמְּפֵנ֥י ָדִו֖ ֹ֛ אֶסף ָׁש֗אּול ֵלר ֹ֣ ים: ס(כט) ַוּי ד ָּכל־ַהָּיִמֽ י ָׁש֛אּול ֹאֵי֥ב ֶאת־ָדִו֖  ַוְיִה֥
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ץ ְּבדָ א)  ד ִויֽהֹוָנָת֙ן ֶּבן־ָׁש֔אּול ָחֵפ֥ ית ֶאת־ָּדִו֑ יו ְלָהִמ֖ ן ְּבנֹ֙ו ְוֶאל־ָּכל־ֲעָבָד֔ ר ָׁש֗אּול ֶאל־יֹוָנָת֤ דַוְיַדֵּב֣ ד ְמֹאֽ  :ִו֖

ֶקר ְוָיַׁשבְ ב) ) ֶמר־ָנ֣א ַבֹּב֔ � ְוַעָּת֙ה ִהָּׁשֽ י ַלֲהִמיֶת֑ ׁש ָׁש֥אּול ָאִב֖ ר ְמַבֵּק֛ ד ֵלאֹמ֔ אתָ ַוַּיֵּג֤ד ְיהֹוָנָת֙ן ְלָדִו֣ ֶתר ְוַנְחֵּבֽ  :ָּת֥ ַבֵּס֖
ר ּבְ ) י ֲאַדֵּב֥ ם ַוֲאִנ֕ ה ָׁש֔ ר ַאָּת֣ י ַּבָּׂשֶד֙ה ֲאֶׁש֣ י ְלַיד־ָאִב֗ א ְוָעַמְדִּת֣ י ֵאֵצ֜ �: ס ג) ַוֲאִנ֨  ְדִּתי ָלֽ ה ְוִהַּג֥ יִתי ָמ֖ י ְוָרִא֥  ֖� ֶאל־ָאִב֑
ן ְּבָדִו֙ד ֔טֹוב ) ר ְיהֹוָנָת֤ יוד) ַוְיַדֵּב֨ יו טֹוב־  ֶאל־ָׁש֖אּול ָאִב֑ י ַמֲעָׂש֖ � ְוִכ֥ י ֤לֹוא ָחָט֙א ָל֔ ד ִּכ֣ ֶל� ְּבַעְבּ֣דֹו ְבָדִו֗ א ַהֶּמ֜ ָליו ַאל־ֶיֱחָט֨ אֶמר ֵא֠ ֹ֣ ַוּי

ד ל ָרִא֖ (ה) ַוּיָ :ְל֥� ְמֹאֽ ה ְגדֹוָל֙ה ְלָכל־ִיְׂשָרֵא֔ ק ְּתׁשּוָע֤ ַעׂש ְיֹקָו֜ י ַוַּי֨ ֱחָט֙א  ֶׂש֩ם ֶאת־ַנְפׁ֨שֹו ְבַכּ֜פֹו ַוַּי֣ � ֶאת־ַהְּפִלְׁשִּת֗ ָּמה ֶתֽ ח ְוָל֤ יָת ַוִּתְׂשָמ֑
ם: ד ִחָּנֽ ית ֶאת־ָדִו֖ י ְלָהִמ֥ ם ָנִק֔  ְּבָד֣
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אחר טובים השנים. זו מיכל בת שאול ויהונתן, שהיו שניהם אוהבים לדוד, במיכל כתיב ומיכל בת שאול אהבתהו  דבר 
(ש"א =שמואל א'= יח כח), וביונתן כתיב ויאהבו יהונתן כנפשו (שם שם /שמואל א' י"ח/ א), מיכל ממלטת אותו מן 

שולש. אלו ישראל ויהודה, שנאמר וכל ישראל ויהודה הבית, ויהונתן מן החוץ, הוי טובים השנים מן האחד. והחוט המ
 (אוהבים) [אוהב] את דוד (שם שם /שמואל א' י"ח/ טז), הוי למנצח אל תשחת [וגו'].
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ב   ן ְּבָיֽדט) ַוְּתִה֩י ֨רּוַח ְיֹקָו֤ק׀ ָרָע֙ה ֶאל־ָׁש֔אּול ְוהּו֙א ְּבֵבי֣תֹו יֹוֵׁש֔ ד ְמַנֵּג֥  :ַוֲחִני֖תֹו ְּבָי֑דֹו ְוָדִו֖
ית ּבַ ) ת־ַהֲחִנ֖ יר ַוִּיְפַט֙ר ִמְּפֵנ֣י ָׁש֔אּול ַוַּי֥ � ֶאֽ ד ּוַבִּק֔ ֲחִני֙ת ְּבָדִו֣ ׁש ָׁש֜אּול ְלַהּ֤כֹות ַּבֽ ְיָלה ֽהּוא: פ י) ַוְיַבֵּק֨ ט ַּבַּל֥ ד ָנ֥ס ַוִּיָּמֵל֖ יר ְוָדִו֛  ִּק֑
ֶקר יא) ַוִּיְׁשַל֩ח ָׁשא֨ ) ית ָּדִו֙ד ְלָׁשְמ֔רֹו ְוַלֲהִמי֖תֹו ַּבֹּב֑ ים ֶאל־ֵּב֤ ל ִאְׁשּתֹו֙ ּול ַמְלָאִכ֜ ד ִמיַכ֤ ד ְלָדִו֗ ת־  ַוַּתֵּג֣ ט ֶאֽ יְנ֜� ְמַמֵּל֤ ר ִאם־ֵא֨ ֵלאֹמ֔

ת ה מּוָמֽ ר ַאָּת֥ ְיָלה ָמָח֖  :ַנְפְׁש֙� ַהַּל֔
ל) ֶרד ִמיַכ֛ ד  יב) ַוֹּת֧ ד ַהַחּ֑לֹון ֶאת־ָּדִו֖ טַוֵּיְּ֥בַע֣ ח ַוִּיָּמֵלֽ  :ֶל� ַוִּיְבַר֖
יו ַוְּתכַ֖ ) ֲאֹׁשָת֑ ָמה ְמַרֽ ים ָׂש֖ ִעִּז֔ יר ָהֽ ה ְוֵא֙ת ְּכִב֣ ֶׂש֙ם ֶאל־ַהִּמָּט֔ ים ַוָּת֙ ל ֶאת־ַהְּתָרִפ֗ ח ִמיַכ֜ ֶגד: סיג) ַוִּתַּק֨  ס ַּבָּבֽ
ה ֽהּו) אֶמר ֹחֶל֥ ֹ֖ ד ַוּת ַחת ֶאת־ָּדִו֑ ים ָלַק֣ ח ָׁש֛אּול ַמְלָאִכ֖ ר  )א: פיד) ַוִּיְׁשַל֥ ד ֵלאֹמ֑ ים ִלְר֥אֹות ֶאת־ָּדִו֖ ח ָׁשאּו֙ל ֶאת־ַהַּמְלָאִכ֔ טו) ַוִּיְׁשַל֤

י ַלֲהִמֽתֹו ה ֵאַל֖ ים ְוִהֵּנ֥ה :)ַהֲע֨לּו ֹא֧תֹו ַבִּמָּט֛ אּ֙ו ַהַּמְלָאִכ֔ יםטז) ַוָּיֹב֨ יו ַהְּתָרִפ֖ ים ְמַרֲאֹׁשָתֽ יר ָהִעִּז֖ ה ּוְכִב֥  :ֶאל־ַהִּמָּט֑
אֶמר  ֹ֤ ט ַוּת י ַוִּיָּמֵל֑ י ֶאת־ֹאְיִב֖ ִני ַוְּתַׁשְּלִח֥ ָכ֙ה ִרִּמיִת֔ ָּמה ָּכ֙ ל ָל֤ אֶמר ָׁש֜אּול ֶאל־ִמיַכ֗ ֹ֨ ִני  (יז) ַוּי י ַׁשְּלִח֖ ר ֵאַל֛ ִמיַכ֙ל ֶאל־ָׁש֔אּול הּוא־ָאַמ֥

:� ה ֲאִמיֵתֽ   ָלָמ֥
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 וב]. זו מיכל בת שאול שהיתה אוהבת לדוד בעלה יותר מאביה, שמילטה נפשו מאביה,דבר אחר [מצא אשה מצא ט 
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ר ְּתָנ֤ה ֶאת־ִאְׁשִּת֙י  ֶׁשת ֶּבן־ָׁש֖אּול ֵלאֹמ֑ יׁש־ֹּב֥ ים ֶאל־ִאֽ ח ָּדִו֙ד ַמְלָאִכ֔ ל ֲאֶׁש֙ר יד) ַוִּיְׁשַל֤ ה ָעְר֥לֹות  ֶאת־ִמיַכ֔ י ְּבֵמָא֖ ְׂשִּתי ִל֔ ֵאַר֣

ים ִיׁש:)ְּפִלְׁשִּתֽ ל ֶּבן־לוש ָלֽ ם ַּפְלִטיֵא֥ יׁש ֵמִע֖ ם ִא֑ ִעֽ ָה ֵמ֣ ֶׁשת ַוִּיָּקֶח֖ יׁש ֹּב֔ יָה :טו) ַוִּיְׁשַל֙ח ִא֣ ה ַאֲחֶר֖ ּה ָה֧לֹו� ּוָבֹכ֛ ּה ִאיָׁש֗ ֶל� ִאָּת֜ (טז) ַוֵּי֨
יו ַאבְ  אֶמר ֵאָל֥ ֹ֨ ים ַוּי ֻחִר֑ ב: ַעד־ַּבֽ � ׁ֖שּוב ַוָּיֹׁשֽ  ֵנ֛ר ֵל֥
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Masses  
ד ֱאֹד֙ם ְוֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר־֔לֹו ַּבֲע֖בּור ֲא֣רֹו ית ֹעֵב֤ ק ֶאת־ֵּב֨ � ְיֹקָו֗ ֶל� ָּדִו֘ד ֵלאֹמ֒ר ֵּבַר֣ ד ַלֶּמ֣ ד ַוַּיַעל֩ ֶאת־ֲא֨רֹון ן יב) ַוּיַֻּג֗ ים ַוֵּיֶ֣ל� ָּדִו֗ ָהֱא�ִה֑

ה ד ְּבִׂשְמָחֽ יר ָּדִו֖ ם ִע֥ ד ֱאֹד֛ ית ֹעֵב֥ ים ִמֵּב֨ יא):ָהֱא�ִה֜ ח ׁ֖שֹור ּוְמִרֽ ים ַוִּיְזַּב֥ ה ְצָעִד֑ י ֲארֹון־ְיֹקָו֖ק ִׁשָּׁש֣ י ָצֲע֛דּו ֹנְׂשֵא֥ י ִּכ֧  :יג) ַוְיִה֗
ד ) דיד) ְוָדִו֛ ד ָח֖גּור ֵא֥פֹוד ָּבֽ ז ִלְפֵנ֣י ְיֹקָו֑ק ְוָדִו֕ ר ְּבָכל־ֹע֖ ה ):ְמַכְרֵּכ֥ ים ֶאת־ֲא֣רֹון ְיֹקָו֑ק ִּבְתרּוָע֖ ל ַמֲעִל֖ ית ִיְׂשָרֵא֔ טו) ְוָדִו֙ד ְוָכל־ֵּב֣

ר  :ּוְב֥קֹול ׁשֹוָפֽ
Michal Confronts David  

ד יר ָּדִו֑ א ִע֣ ק ָּב֖ ד ַהַחּ֗לֹון ּוִמיכַ֨  טז) ְוָהָי֙ה ֲא֣רֹון ְיֹקָו֔ ה׀ ְּבַע֣ ֶל� ָּדִו֙ד ְמַפֵּז֤ז ּוְמַכְרֵּכ֙ר ִלְפֵנ֣י ל ַּבת־ָׁש֜אּול ִנְׁשְקָפ֣ ֶרא ֶאת־ַהֶּמ֤ ַוֵּת֨
ק  ּהְיֹקָו֔ ֶבז ֖לֹו ְּבִלָּבֽ  :ַוִּת֥

ר ָנָטה) ֶהל ֲאֶׁש֥ גּו ֹאתֹ֙ו ִּבְמקֹו֔מֹו ְּב֣תֹו� ָהֹא֔ ק ַוַּיִּצ֤ אּו ֶאת־ֲא֣רֹון ְיֹקָו֗ יםיז) ַוָּיִב֜ ד ֹע֛לֹות ִלְפֵנ֥י ְיֹקָו֖ק ּוְׁשָלִמֽ ַעל ָּדִו֥ ד ַוַּי֨  :־֖לֹו ָּדִו֑
ם ְיֹקָו֥ק ְצָבֽאֹות) ם ְּבֵׁש֖ ֶר� ֶאת־ָהָע֔ ים ַוְיָב֣ ה ְוַהְּׁשָלִמ֑ ד ֵמַהֲע֥לֹות ָהעֹוָל֖ ם ְלָכל־ֲה֣מֹון ִיְׂשָרֵא֘ל ):יח) ַוְיַכ֣ל ָּדִו֔ ק ְלָכל־ָהָע֜ יט) ַוְיַחֵּל֨

ם ִא֥  ת ַוֵּיֶ֥ל� ָּכל־ָהָע֖ ה ֶאָח֑ ד ַוֲאִׁשיָׁש֖ ר ֶאָח֔ ת ְוֶאְׁשָּפ֣ ֶח֙ם ַאַח֔ ת ֶל֨ יׁש ַחַּל֥ יׁש ְוַעד־ִאָּׁש֒ה ְלִא֗  :יׁש ְלֵביֽתֹוְלֵמִא֣
� ֶאת־ֵּבי֑תֹו ) ד ְלָבֵר֣ אֶמר ַמה־ִּנכְ כ) ַוָּיָׁ֥שב ָּדִו֖ ד ַוּתֹ֗ את ָּדִו֔ ל ַּבת־ָׁשאּו֙ל ִלְקַר֣ א ִמיַכ֤ ה ַוֵּתֵצ֞ ר ִנְגָל֤ ל ֲאֶׁש֨ ֶל� ִיְׂשָרֵא֗ ד ַהּ֜יֹום ֶמ֣ ַּב֨

ים ד ָהֵרִקֽ יו ְּכִהָּג֥לֹות ִנְג֖לֹות ַאַח֥ י ַאְמ֣הֹות ֲעָבָד֔  :ַהּיֹו֙ם ְלֵעיֵנ֨
י כא) ) ת ֹאִת֥ ָאִבי֙� ּוִמָּכל־ֵּבי֔תֹו ְלַצֹּו֨ י ֵמֽ ַחר־ִּב֤ ר ָּבֽ ק ֲאֶׁש֨ אֶמר ָּדִו֘ד ֶאל־ִמיַכל֒ ִלְפֵנ֣י ְיֹקָו֗ ֹ֣ ל ַוּי ם ְיֹקָו֖ק ַעל־ִיְׂשָרֵא֑ יד ַעל־ַע֥ ָנִג֛

ק י ִלְפֵנ֥י ְיֹקָוֽ  :ְוִׂשַחְקִּת֖
ָדה) ם ִאָּכֵבֽ ְרְּת ִעָּמ֖ ר ָאַמ֔ ֲאָמהֹו֙ת ֲאֶׁש֣ ל ְּבֵעיָנ֑י ְוִעם־ָהֽ יִתי ָׁשָפ֖ את ְוָהִי֥ ֹ֔  :כב) ּוְנַק֤�ִתי עֹו֙ד ִמּז

ּה ָיֶ֑לד (כג)  ָיה ָל֖ א־ָה֥ ֹֽ ּהּוְלִמיַכ֙ל ַּבת־ָׁש֔אּול ל ד ֥יֹום מֹוָתֽ  : פַע֖
 שמואל ב פרק ג 

ד ְּבֶחְבֽרֹון: פ ֶּלה יְֻּל֥דּו ְלָדִו֖ ד ֵא֛ ֶׁשת ָּדִו֑ ה ֵא֣ ם ְלֶעְגָל֖ י ִיְתְרָע֔  ה) ְוַהִּׁשִּׁש֣
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ל ְוָהִאיׁ֙ש ָּג֣דֹול  הּו ַבַּכְרֶמ֗ יׁש ְּבָמ֜עֹון ּוַמֲעֵׂש֣ לב) ְוִא֨ ז ֶאת־צֹא֖נֹו ַּבַּכְרֶמֽ י ִּבְגֹז֥ ים ַוְיִה֛ ֶלף ִעִּז֑ ים ְוֶא֣ אן ְׁשֽ�ֶׁשת־ֲאָלִפ֖ ֹ֥ ד ְו֛לֹו צ  :ְמֹא֔

עג) ) ה ְוַר֥ יׁש ָקֶׁש֛ ַאר ְוָהִא֥ יַפת ֹּת֔ ֶכ֙ל ִו֣ ה ֽטֹוַבת־ֶׂש֨  ִיל ְוָהִאָּׁש֤ ם ִאְׁשּ֖תֹו ֲאִבָג֑ ל ְוֵׁש֥ ם ָהִאיׁ֙ש ָנָב֔ ים  ְוֵׁש֤ יַמֲעָלִל֖  :ְו֥הּוא כלבו ָכִלִּבֽ
ל ֶאת־צֹאֽנֹו: ( י־ֹגֵז֥ז ָנָב֖ ר ִּכֽ ד ַּבִּמְדָּב֑ ע ָּדִו֖   ד) ַוִּיְׁשַמ֥
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ּה וַ  ים ִלְקָראָת֑ יו ֹיְרִד֖ ר ְוִהֵּנ֤ה ָדִו֙ד ַוֲאָנָׁש֔ ֶתר ָהָה֔ ֶד֙ת ְּבֵס֣ ֶבת ַעל־ַהֲח֗מֹור ְוֹיֶר֙ יא׀ ֹרֶכ֣ ה ִה֣ םכ) ְוָהָי֞ ׁש ֹאָתֽ  :ִּתְפֹּג֖
ֶקר כא) ) ר ַא֩� ַלֶּׁש֨ ד ָאַמ֗ חַ ְוָדִו֣ ה ַּת֥ י ָרָע֖ ֶׁשב־ִל֥ ד ִמָּכל־ֲאֶׁשר־֖לֹו ְמ֑אּוָמה ַוָּיֽ ר ְולֹא־ִנְפַק֥ ר ָלֶז֙ה ַּבִּמְדָּב֔ ת־ָּכל־ֲאֶׁש֤ ְרִּתי ֶאֽ ת ָׁשַמ֜

ה יכב) :)טֹוָבֽ ֶקר ַמְׁשִּת֥ יר ִמָּכל־ֲאֶׁשר־֛לֹו ַעד־ַהֹּב֖ יף ִאם־ַאְׁשִא֧ ה ֹיִס֑ ד ְוֹכ֣ י ָדִו֖ ים ְלֹאְיֵב֥ ה ֱא�ִה֛ ירֹּכה־ַיֲעֶׂש֧  :ן ְּבִקֽ
ר) ד ַוְּתַמֵה֕ ִי֙ל ֶאת־ָּדִו֔ ֶרא ֲאִביַג֙ ֶרץ כג) ַוֵּת֤ חּו ָאֽ יָה ַוִּתְׁשַּת֖ י ָדִו֙ד ַעל־ָּפֶנ֔ ל ְלַאֵּפ֤ ל ַהֲח֑מֹור ַוִּתֹּפ֞ ֶרד ֵמַע֣  :ַוֵּת֖
ָעֹ֑ון) י ֶהֽ י ֲאֹדִנ֖ אֶמר ִּבי־ֲאִנ֥ יו ַוּתֹ֕ י�  ּֽוְתַדֶּבר־ָנ֤א כד) ַוִּתֹּפ֙ל ַעל־ַרְגָל֔ ְת֙� ְּבָאְזֶנ֔ �ֲאָמֽ י ֲאָמֶתֽ ת ִּדְבֵר֥ ע ֵא֖  :ּוְׁשַמ֕
ל ׁשְ ) י ִכְׁשמֹ֙ו ֶּכן־֔הּוא ָנָב֣ ל ִּכ֤ ה ַעל־ָנָב֗ ַעל ַהֶּז֜ י׀ ֶאת־ִלּ֡בֹו ֶאל־ִאיׁ֩ש ַהְּבִלַּי֨ ים ֲאֹדִנ֣ א כה) ַאל־ָנ֣א ָיִׂש֣ ֹ֥ ְת֔� ל ֲאִנ֙י ֲאָמ֣ ה ִעּ֑מֹו ַוֽ ֔מֹו ּוְנָבָל֖

יִתי ֶאת־ַנעֲ  ְחּתָ ָרִא֛ ר ָׁשָלֽ י ֲאֶׁש֥ י ֲאֹדִנ֖ ַע ָיְד֖� ָל֑�):ֵר֥ ים ְוהֹוֵׁש֥ ר ְמָנֲע֤� ְיֹקָו֙ק ִמּ֣בֹוא ְבָדִמ֔ י־ַנְפְׁש֙� ֲאֶׁש֨ י ַחי־ְיֹקָו֤ק ְוֵחֽ ה ֲאֹדִנ֗  כו) ְוַעָּת֣
ה י ָרָעֽ ים ֶאל־ֲאֹדִנ֖ ְמַבְקִׁש֥ י� ְוַהֽ ְה֤יּו ְכָנָב֙ל ֹאְיֶב֔ ה ִיֽ ים ְוַעָּת֙ה הַ כז) :)ְוַעָּת֗ י ְוִנְּתָנ֙ה ַלְּנָעִר֔ אֹדִנ֑ יא ִׁשְפָחְת֖� ַלֽ את ֲאֶׁשר־ֵהִב֥ ֹ֔ ה ַהּז ְּבָרָכ֣

י י ֲאֹדִנֽ ים ְּבַרְגֵל֥ ְתַהְּלִכ֖ ן ִּכי־ִמְלֲח֤מֹות ְיֹקָו֙ק ֲאדֹ :)ַהִּמֽ ִית ֶנֱאָמ֗ י ַּב֣ אֹדִנ֜ ק ַלֽ ה־ַיֲעֶׂש֩ה ְיֹקָו֨ י ָעֹׂשֽ � ִּכ֣ ַׁשע ֲאָמֶת֑ א ָנ֖א ְלֶפ֣ י כח) ָׂש֥ ִנ֣
י� א ְב֖� ִמָּיֶמֽ ה לֹא־ִתָּמֵצ֥ ם ְוָרָע֛ ה׀ ִּבְצ֣רֹור :)ִנְלָח֔ י ְצרּוָר֣ ֶפׁש ֲאֹדִנ֜ ָהְיָת֩ה ֶנ֨ � ְוֽ ׁש ֶאת־ַנְפֶׁש֑ כט) ַוָּי֤ ָקם ָאָד֙ם ִלְרָדְפ֔� ּוְלַבֵּק֖
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ָּנה ְּב֖תֹו� ַּכ֥ף י֙� ְיַקְּלֶע֔ ת ֶנֶ֤פׁש ֹאְיֶב֙ י� ְוֵא֨ ת ְיֹקָו֣ק ֱא�ֶה֔ ים ֵא֚ ַלע ַהַחִּי֗ ר :)ַהָּקֽ ל ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֥ י ְּכֹכ֛ אֹדִנ֔ ה ְיֹקָו֙ק ַלֽ י־ַיֲעֶׂש֤ ה ִּכֽ ל) ְוָהָי֗
ל יד ַעל־ִיְׂשָרֵאֽ י� ְוִצְּו֥� ְלָנִג֖ ה ָעֶל֑ ם :)ֶאת־ַהּטֹוָב֖ י ְוִלְׁשָּפ�־ָּד֙ם ִחָּנ֔ ב ַלאֹדִנ֗ את׀ ְל֡� ְלפּוָק֩ה ּוְלִמְכׁ֨שֹול ֵל֜ ֹ֣ א ִתְהֶי֣ה ז ֹ֣ לא) ְול

�: ּוְלהֹוִׁש֥  י ְוָזַכְרָּת֖ ֶאת־ֲאָמֶתֽ אֹדִנ֔ ב ְיֹקָו֙ק ַלֽ י ֑לֹו ְוֵהיִט֤ ד ַלֲאִביַג֑ל )סיַע ֲאֹדִנ֖ אֶמר ָּדִו֖ ֹ֥ ר  לב) ַוּי ל ֲאֶׁש֧ י ִיְׂשָרֵא֔ ָּב֤רּו� ְיֹקָו֙ק ֱא�ֵה֣
י � ַהּ֥יֹום ַהֶּז֖ה ִלְקָראִתֽ ר ּכְ :)ְׁשָלֵח֛ ְּת ֲאֶׁש֨ ה ָא֑ � ּוְברּוָכ֣ ילג) ּוָב֥רּו� ַטְעֵמ֖ י ִלֽ ַע ָיִד֖ ים ְוֹהֵׁש֥ ִני ַהּ֤יֹום ַהֶּז֙ה ִמּ֣בֹוא ְבָדִמ֔ לד) :)ִלִת֜

ְרְּת ותבאתי ַוָּתבֹא֙ת לִ  י ִמַה֗ י׀ לּוֵל֣ � ִּכ֣ ע ֹאָת֑ ִני ֵמָהַר֖ ר ְמָנַע֔ ל ֲאֶׁש֣ י ִיְׂשָרֵא֔ ם ַחי־ְיֹקָו֙ק ֱא�ֵה֣ ל ַעד־֥אֹור ְואּוָל֗ ר ְלָנָב֛ י ִאם־נֹוַת֧ י ִּכ֣ ְקָראִת֔
קֶ  ירַהֹּב֖ ין ְּבִקֽ � ):ר ַמְׁשִּת֥ י ְלָׁשלֹו֙ם ְלֵביֵת֔ ר ֲעִל֤ ּה ָאַמ֗ יָאה ֑לֹו ְוָל֣ ת ֲאֶׁשר־ֵהִב֖ ּה ֵא֥ ח ָּדִו֙ד ִמָּיָד֔ אלה) ַוִּיַּק֤ � ָוֶאָּׂש֖ ְעִּתי ְבקֹוֵל֔   ְרִא֙י ָׁשַמ֣
 ִי� ה ְּבֵבי֜תֹו):ָּפָנֽ ל ְוִהֵּנה־לֹ֩ו ִמְׁשֶּת֨  ִיל׀ ֶאל־ָנָב֡ א ֲאִביַג֣ ֹ֣ א־ לו) ַוָּתב ֹֽ ד ְול ר ַעד־ְמֹא֑ יו ְו֥הּוא ִׁשֹּכ֖ ב ָנָב֙ל ֣טֹוב ָעָל֔ ֶל� ְוֵל֤ ה ַהֶּמ֗ ְּכִמְׁשֵּת֣

ֶקר ן ְוָג֖דֹול ַעד־֥אֹור ַהֹּבֽ ר ָקֹט֛ יָדה ּ֗לֹו ָּדָב֥ ל ַוַּתֶּגד־֣לֹו ִאְׁשּ֔תֹו ):ִהִּג֣ ִי֙ן ִמָּנָב֔ את ַהַּי֙ ֶקר ְּבֵצ֤ י ַבֹּב֗ ֶּלה ַוָּיָ֤מת ִלּבֹ֙ו  לז) ַוְיִה֣ ים ָהֵא֑ ֶאת־ַהְּדָבִר֖
ֶבן תלח) :)ְּבִקְרּ֔בֹו ְו֖הּוא ָהָי֥ה ְלָאֽ ל ַוָּיֹמֽ ף ְיֹקָו֛ק ֶאת־ָנָב֖ ים ַוִּיֹּג֧ ֶרת ַהָּיִמ֑ י ַּכֲעֶׂש֣  :ַוְיִה֖

ר ָר֩ב ֶאת־ִר֨ ) ק ֲאֶׁש֣ אֶמר ָּב֣רּו� ְיֹקָו֡ ֹ֡ ת ָנָבל֒ ַוּי י ֵמ֣ ע ָּדִו֘ד ִּכ֣ ת לט) ַוִּיְׁשַמ֣ ה ְוֵא֙ת ָרַע֣ ָרָע֔ � ֵמֽ ל ְוֶאת־ַעְבּדֹ֙ו ָחַׂש֣ י ִמַּי֣ד ָנָב֗ יב ֶחְרָּפִת֜
ה ּה ֖לֹו ְלִאָּׁשֽ ִיל ְלַקְחָּת֥ ר ַּבֲאִביַג֔ ח ָּדִו֙ד ַוְיַדֵּב֣ יב ְיֹקָו֖ק ְּברֹאׁ֑שֹו ַוִּיְׁשַל֤ ל ֵהִׁש֥ ָלה  :)ָנָב֔  ִיל ַהַּכְרֶמ֑ ד ֶאל־ֲאִביַג֖ י ָדִו֛ אּו ַעְבֵד֥ מ) ַוָּיֹב֜

הוַ  � ֖לֹו ְלִאָּׁשֽ ִי� ְלַקְחֵּת֥ נּו ֵאַל֔ ר ָּדִו֙ד ְׁשָלָח֣ יָה֙ ֵלאֹמ֔ ה ):ְיַדְּב֤רּו ֵאֶל֨ ְת֙� ְלִׁשְפָח֔ אֶמר ִהֵּנ֤ה ֲאָמֽ ֹ֗ ְרָצה ַוּת ִים ָא֑ חּו ַאַּפ֖ ָקם ַוִּתְׁשַּת֥ מא) ַוָּת֕
י י ֲאֹדִנֽ י ַעְבֵד֥ ץ ַרְגֵל֖ ִיל):ִלְרֹח֕ ָקם ֲאִביַג֗ ר ַוָּת֣ י   מב) ַוְּתַמֵה֞ ֲחֵר֙י ַמְלֲאֵכ֣ ֶל� ַאֽ ּה ַוֵּת֗ יָה ַהֹהְל֖כֹות ְלַרְגָל֑ ל־ַהֲח֔מֹור ְוָחֵמׁ֙ש ַנֲעֹרֶת֔ ַוִּתְרַּכ֙ב ַעֽ

ה ד ַוְּתִהי־֖לֹו ְלִאָּׁשֽ ים: ס ):ָדִו֔ ן ֖לֹו ְלָנִׁשֽ ם־ְׁשֵּתיֶה֥ ִּיְזְרֶע֑אל ַוִּתְהֶי֛יןָ ַּגֽ ד ִמֽ ח ָּדִו֖ ַעם ָלַק֥  מג) ְוֶאת־ֲאִחיֹנ֛
ים:ְוָׁשא֗ מד) ( ר ִמַּגִּלֽ ִיׁש ֲאֶׁש֥ י ֶבן־ַל֖ ד ְלַפְלִט֥ ֶׁשת ָּדִו֑ ל ִּבּ֖תֹו ֵא֣ ן ֶאת־ִמיַכ֥  ּול ָנַת֛
 

  תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יד עמוד א23
 אמר לה: -אמרה לו: וכי דנין דיני נפשות בלילה? 

 תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יד עמוד ב
 .אמרה לו: עדיין שאול קיים, ולא יצא טבעך בעולם -למידייניה. מורד במלכות הוא, ולא צריך 

+ לא תהיה זאת  …אמר לה: +שמואל א' כ"ה+ וברוך טעמך וברוכה את אשר כלתני [היום הזה] מבוא בדמים. 
  מעשה דבת שבע, ומסקנא הכי הואי. + -מכלל דאיכא אחריתי, ומאי ניהו  -לך לפוקה, זאת 
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אמר ר'  …] למנצח על מחלת משכיל לדוד. זהו שאמר הכתוב מצא אשה מצא טוב (משלי יח כב), אין סוף לאשה טובה
שאילו עשה אותו מעשה שחשב לעשות לנבל, אילו היה   שמואל טובה היתה אביגיל לדוד מכל הקרבנות שבעולם,

ים לו, והיא באתה אליו ומלטתהו, הוי למנצח על מחלת, שמחלה לו כשם  מקריב כל קרבנות שבעולם, לא היו מכפר
שהקרבנות מוחלין, אמר הקב"ה תבוא הטובה ותהיה לטוב, וילך הרע ברעתו, שנאמר ויהי כעשרת הימים ויגוף ה' את 

 נבל וימת דוד ותהי לו לאשה: 
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בא הדין הזה אליך מה אתה עושה, אם ילך עני ויאמר לבעל עשה עמי צדקה, תן אמרה לו אביגיל לדוד אדוני המלך אם 
לי פת אחד, ואינו נזקק לו, והעני נופל עליו והורגו, אם הם באין אצלך לדין, מה אתה עושה, ואתה מפקפק בדבר, ואין  

 לאתה יכול להוציאו, והן אומרים לא עשה כן לנב
 

 שמואל ב פרק ג  26
ֶל�ג) ּוִמְׁשֵנ֣הּו כִ  י ֶמ֥ ה ַּבת־ַּתְלַמ֖ ן־ַמֲעָכ֔ י ְוַהְּׁשִלִׁש֙י ַאְבָׁש֣לֹום ֶּבֽ ַּכְרְמִל֑ ל ַהֽ ֶׁשת ָנָב֣ ִיל ֵא֖ ב לאביגל ַלֲאִביַג֕  ְּגֽׁשּור: ְלָא֔
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ים א)  את ַהְּמָלאִכ֗ ת׀ ֵצ֣ ה ְלֵע֣ ת ַהָּׁשָנ֜ תּ֙ו ֶאת־ַוְיִה֩י ִלְתׁשּוַב֨ ל ַוַּיְׁשִח֙ יו ִעּ֜מֹו ְוֶאת־ָּכל־ ִיְׂשָרֵא֗ ד ֶאת־יֹוָא֩ב ְוֶאת־ֲעָבָד֨ ח ָּדִו֡ ַוִּיְׁשַל֣

 ם: ס  ב ִּבירּוָׁשָלִֽ ד יֹוֵׁש֥ ה ְוָדִו֖  ְּבֵנ֣י ַעּ֔מֹון ַוָּיֻצ֖רּו ַעל־ַרָּב֑
ל ִמְׁשָּכבֹ֙ו ַוִּיְתהַ ) ד ֵמַע֤ ָקם ָּדִו֜ ֶרב ַוָּי֨ ת ָהֶע֗ י׀ ְלֵע֣ ת  ב) ַוְיִה֣ ה טֹוַב֥ ִאָּׁש֔ ג ְוָה֣ ל ַהָּג֑ ֶצת ֵמַע֣ ה ֹרֶח֖ ֶל� ַוַּי֥ ְרא ִאָּׁש֛ ג ֵּבית־ַהֶּמ֔ ֵּל֙� ַעל־ַּג֣

ד ה ְמֹאֽ  :ַמְרֶא֖
ֶׁשת אּוִרָּי֥ה ַהִחִּתֽ ) ם ֵא֖ ַבע ַּבת־ֱאִליָע֔ אֶמר ֲהלֹוא־זֹא֙ת ַּבת־ֶׁש֣ ֹ֗ ה ַוּי ִאָּׁש֑ ׁש ָלֽ ד ַוִּיְדֹר֖ ח ָּדִו֔  :יג) ַוִּיְׁשַל֣

ּה וַ (ד) ַוּיִ  ֶׁשת ִמֻּטְמָאָת֑ יא ִמְתַקֶּד֖ ּה ְוִה֥ ב ִעָּמ֗ ָה ַוָּת֤בֹוא ֵאָלי֙ו ַוִּיְׁשַּכ֣ ים ַוִּיָּקֶח֗ ד ַמְלָאִכ֜ ּה:ְׁשַל֩ח ָּדִו֨ ָׁשב ֶאל־ ֵּביָתֽ  ָּת֖
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 ֹ֣ ד ַוָּיב ן ֶאל־ָּדִו֑ ח ְיֹקָו֛ק ֶאת־ָנָת֖ אׁשא) ַוִּיְׁשַל֧ ד ָרֽ יר ְוֶאָח֥ ד ָעִׁש֖ ת ֶאָח֥ יר ֶאָח֔ ים ָהיּ֙ו ְּבִע֣ אֶמר לֹ֙ו ְׁשֵנ֣י ֲאָנִׁש֗ ֹ֤ יו ַוּי  :א ֵאָל֗
ד) ה ְמֹאֽ ר ַהְרֵּב֥ אן ּוָבָק֖ ֹ֥ יר ָהָי֛ה צ ה ):ב) ְלָעִׁש֗ ר ָקָנ֔ ת ְקַטָּנ֙ה ֲאֶׁש֣ ה ַאַח֤ ל ִּכ֩י ִאם־ִּכְבָׂש֨ ין־ֹּכ֗ ׁש ֵאֽ ל ִעּ֛מֹו ְוִעם־ָּבָנ֖יו  ג) ְוָלָר֣ ָה ַוִּתְגַּד֥ ַוְיַחֶּי֕

ת ב ַוְּתִהי־֖לֹו ְּכַבֽ ל ּוִמֹּכ֤סֹו ִתְׁשֶּת֙ה ּוְבֵחי֣קֹו ִתְׁשָּכ֔ ו ִמִּפּ֨תֹו תֹאַכ֜ ַחת ִמּצֹאנֹ֙ו ּוִמְּבָק֔רֹו  ):ַיְחָּד֑ ל ָלַק֤ ָעִׁשי֒ר ַוַּיְחֹמ֗ יׁש ֶהֽ ד) ַוָּי֣בֹא ֵהֶל֘� ְלִא֣
ַח  יוַלֲעׂ֕שֹות ָלֹאֵר֖ א ֵאָלֽ יׁש ַהָּב֥ ָה ָלִא֖  ַּיֲעֶׂש֔ אׁש ַוֽ יׁש ָהָר֔ ח ֶאת־ ִּכְבַׂש֙ת ָהִא֣  :ַהָּבא־֑לֹו ַוִּיַּק֗

אתה) ) ֹֽ ה ז יׁש ָהֹעֶׂש֥ ֶות ָהִא֖ י ֶבן־ָמ֔ ק ִּכ֣ ן ַחי־ְיֹקָו֕ אֶמ֙ר ֶאל־ָנָת֔ ֹ֙ ד ַוּי יׁש ְמֹא֑ ד ָּבִא֖ ף ָּדִו֛ ַחר־ַא֥  :ַוִּיֽ
לו) ) א־ָחָמֽ ֹֽ ר ל ל ֲאֶׁש֥ ה ְוַע֖ ר ַהֶּז֔ ר ָעָׂש֙ה ֶאת־ַהָּדָב֣ ֶקב ֲאֶׁש֤ ִים ֵע֗ ם ַאְרַּבְעָּת֑ ה ְיַׁשֵּל֣  :ְוֶאת־ַהִּכְבָׂש֖
ֶל�֙ ) יֽ� ְלֶמ֙ י ְמַׁשְחִּת֤ ל ָאֹנִכ֞ י ִיְׂשָרֵא֗ ק ֱא�ֵה֣ ר ְיֹקָו֜ יׁש ֹּכה־ָאַמ֨ ה ָהִא֑ ד ַאָּת֣ ן ֶאל־ָּדִו֖ אֶמר ָנָת֛ ֹ֧ י�   ַעל־ יִ ז) ַוּי י ִהַּצְלִּת֖ ל ְוָאֹנִכ֥ ְׂשָרֵא֔

 :ִמַּי֥ד ָׁשֽאּול
ל וִֽ ) ית ִיְׂשָרֵא֖ � ָוֶאְּתָנ֣ה ְל֔� ֶאת־ֵּב֥ י֙� ְּבֵחיֶק֔ י ֲאֹדֶנ֙ י� ְוֶאת־ְנֵׁש֤ ית ֲאֹדֶנ֗ ה ְל֜� ֶאת־ֵּב֣ ָּנה ח) ָוֶאְּתָנ֨ ָפה ְּל֖� ָּכֵה֥ ט ְוֹאִס֥ ם־ ְמָע֔ ה ְוִא֨ יהּוָד֑

ָּנה ק ַמּ֜דּוט) ):ְוָכֵהֽ ר ְיֹקָו֗ ְחּתָ ַע ָּבִז֣יָת׀ ֶאת־ְּדַב֣ ת־ ִאְׁשּ֔תֹו ָלַק֥ ֶרב ְוֶא֨ יָת ַבֶח֔ ִחִּת֙י ִהִּכ֣ ת אּוִרָּי֤ה ַהֽ ְּל֖�   ַלֲעׂ֣שֹות ָהַר֘ע בעינו ְּבֵעיַנ֒י ֵא֣
ֶרב ְּבֵנ֥י ַעּֽמֹון ְגָּת ְּבֶח֖ ה ְוֹא֣תֹו ָהַר֔ ֶרב ִמֵּביְת֖� ):ְלִאָּׁש֑ ה לֹא־ָת֥סּור ֶח֛ ֶׁש֙ת אּוִרָּי֣ה י) ְוַעָּת֗ ח ֶאת־ֵא֙ ִני ַוִּתַּק֗ י ְבִזָת֔ ֶקב ִּכ֣ ם ֵע֚ ַעד־עֹוָל֑

ה: י ִלְה֥יֹות ְל֖� ְלִאָּׁשֽ י )ס ַהִחִּת֔ י� ְוָנַתִּת֖ י֙� ְלֵעיֶנ֔ י ֶאת־ָנֶׁש֙ � ְוָלַקְחִּת֤ י� ָרָע֙ה ִמֵּביֶת֔ ים ָעֶל֤ ק ִהְנִנ֩י ֵמִק֨ ר ְיֹקָו֗ ה׀ ָאַמ֣ י� ְוָׁשַכב֙ יא) ֹּכ֣  ְלֵרֶע֑
את ֹֽ ֶמׁש ַהּז י� ְלֵעיֵנ֖י ַהֶּׁש֥ ֶמׁש: ):ִעם־ָנֶׁש֔ ל ְוֶנ֥ ֶגד ַהָּׁשֽ ה ֶנ֥ ֶגד ָּכל־ִיְׂשָרֵא֖ ר ַהֶּז֔ י ֶאֱעֶׂש֙ה ֶאת־ַהָּדָב֣ ֶתר ַוֲאִנ֗ יָת ַבָּס֑ ה ָעִׂש֣ י ַאָּת֖  ס יב) ִּכ֥

ן ֶאל־ּדָ  (יג) אֶמר ָנָת֜ ֹ֨ יֹקָו֑ק ס ַוּי אִתי ַלֽ ן ָחָט֖ אֶמר ָּדִו֙ד ֶאל־ָנָת֔ ֹ֤ א ָתֽמּות:ַוּי ֹ֥ יר ַחָּטאְת֖� ל ד ַּגם־ְיֹקָו֛ק ֶהֱעִב֥  ִו֗
 

 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קז עמוד א29
 ראויה היתה בת שבע בת אליעם לדוד מששת ימי בראשית, אלא שבאה אליו במכאוב. 

 
   Natan and Batsheva Confront David About Annointing Shlomoמלכים א פרק א 30

ית ַוֲאֹדנֵ֥ יא)  � ֲאֹדִנָּי֣הּו ֶבן־ַחִּג֑ י ָמַל֖ ַעְּת ִּכ֥ ר ֲה֣לֹוא ָׁשַמ֔ ַבע ֵאם־ְׁש�ֹמ֙ה ֵלאֹמ֔ ן ֶאל־ַבת־ֶׁש֤ אֶמר ָנָת֗ ֹ֣ עַוּי א ָיָדֽ ֹ֥ ד ל י ):ינּו ָדִו֖ ה ְלִכ֛ יב) ְוַעָּת֕
ה � ְוֶאת־ֶנֶ֥פׁש ְּבֵנ֖ � ְׁש�ֹמֽ ה ּוַמְּלִט֙י ֶאת־ַנְפֵׁש֔ � ָנ֖א ֵעָצ֑ ֶל� ):ִאיָעֵצ֥ י ַהֶּמ֗ ה ֲאֹדִנ֣ א־ַאָּת֞ ֹֽ ְרְּת ֵאָלי֙ו ֲהל ד ְוָאַמ֤ ֶל� ָּדִו֗ ִאי׀ ֶאל־ַהֶּמ֣ י ּוֹב֣ יג) ְלִכ֞

י ּוַמּ֖דּוַע ָמלַ֥  ב ַעל־ִּכְסִא֑ י ְו֖הּוא ֵיֵׁש֣ ה ְבֵנ֙� ִיְמ֣�� ַאֲחַר֔ י־ ְׁש�ֹמ֤ ר ִּכֽ ְת֙� ֵלאֹמ֔ ְעָּת ַלֲאָמֽ ה):� ֲאֹדִנָּיֽהּוִנְׁשַּב֤ ם  יד) ִהֵּנ֗ ֶרת ָׁש֖ � ְמַדֶּב֥ עֹוָד֛
ִי� י ֶאת־ְּדָבָרֽ ִי� ּוִמֵּלאִת֖ ֶל� ַוֲאִנ֙י ָא֣בֹוא ַאֲחַר֔  :ִעם־ַהֶּמ֑

ת ֶאת־) ית ְמָׁשַר֖ ֲאִביַׁש֙ג ַהּׁ֣שּוַנִּמ֔ ד ַוֽ ן ְמֹא֑ ֶל� ָזֵק֣ ְדָרה ְוַהֶּמ֖ ֶל֙� ַהַח֔ ַבע ֶאל־ַהֶּמ֙ א ַבת־ֶׁש֤ ֹ֨ ֶל�טו) ַוָּתב  :ַהֶּמֽ
�טז) ) ֶל� ַמה־ָּלֽ אֶמר ַהֶּמ֖ ֹ֥ ֶל� ַוּי חּו ַלֶּמ֑ ַבע ַוִּתְׁשַּת֖ ד ַּבת־ֶׁש֔  :ַוִּתֹּק֣
ה ְבֵנ֖ � ִיְמ֣�� אַ ) י־ְׁש�ֹמ֥ � ִּכֽ ֲאָמֶת֔ י֙� ַלֽ יֹקָו֤ק ֱא�ֶה֙ ְעָּת ַּבֽ ה ִנְׁשַּב֜ אֶמר ֗לֹו ֲאֹדִנ֙י ַאָּת֨ ייז) ַוּתֹ֣ ב ַעל־ִּכְסִאֽ י ְו֖הּוא ֵיֵׁש֥  :ֲחָר֑
ְעּתָ יח) וְ ) א ָיָדֽ ֹ֥ ֶל� ל י ַהֶּמ֖ ה ֲאֹדִנ֥ � ְוַעָּת֛ ה ִהֵּנ֥ה ֲאֹדִנָּי֖ה ָמָל֑  :ַעָּת֕
ב ַׂש֣ ) ן ּוְלֹיָא֖ ֶל� ּוְלֶאְבָיָת֙ר ַהֹּכֵה֔ ִּיְזַּבח ׁ֥שֹור ּֽוְמִריא־ְוצֹא֘ן ָלֹר֒ב ַוִּיְקָר֙א ְלָכל־ְּבֵנ֣י ַהֶּמ֔ א ָקָרֽ יט) ַו֠ ֹ֥ ה ַעְבְּד֖� ל א ְוִלְׁש�ֹמ֥  :אר ַהָּצָב֑
י־ַהֶּמ֖ ) א ֲאֹדִנֽ ב ַעל־ִּכֵּס֥ י ֵיֵׁש֛ ם ִמ֗ יד ָלֶה֔ י� ְלַהִּג֣ ל ָעֶל֑ ֶל� ֵעיֵנ֥י ָכל־ִיְׂשָרֵא֖ י ַהֶּמ֔ יוכ) ְוַאָּת֙ה ֲאֹדִנ֣  :ֶל� ַאֲחָרֽ
ים) ה ַחָּטִאֽ י ְׁש�ֹמ֖ י ּוְבִנ֥ יִתי ֲאִנ֛ יו ְוָהִי֗ ֶל� ִעם־ֲאֹבָת֑ י־ַהֶּמ֖ ב ֲאֹדִנֽ ה ִּכְׁשַכ֥  :כא) ְוָהָי֕
א: ( יא ָּבֽ ן ַהָּנִב֖ ֶל� ְוָנָת֥ ֶרת ִעם־ַהֶּמ֑ ָּנה ְמַדֶּב֖  כב) ְוִהֵּנ֛ה עֹוֶד֥
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ַבע ַוָּתבֹ֙א ִלְפֵנ֣י כח)  י ְלַבת־ָׁש֑ אֶמר ִקְראּו־ִל֖ ֹ֔ ֶל� ָּדִו֙ד ַוּי ַען ַהֶּמ֤ ֶל�ַוַּי֨ ד ִלְפֵנ֥י ַהֶּמֽ ַּתֲעֹמ֖ ֶל� ַוֽ  :ַהֶּמ֔

ה) י ִמָּכל־ָצָרֽ ה ֶאת־ַנְפִׁש֖ ק ֲאֶׁשר־ָּפָד֥ ר ַחי־ְיֹקָו֕ ֶל� ַוּיֹאַמ֑ ע ַהֶּמ֖  :כט) ַוִּיָּׁשַב֥
ה ְבֵנ֙� ) י־ְׁש�ֹמ֤ ר ִּכֽ י ִיְׂשָרֵא֙ל ֵלאֹמ֔ ק ֱא�ֵה֤ � ַּביֹקָו֨ ְעִּתי ָל֜ י ַּכֲאֶׁש֩ר ִנְׁשַּב֨ ן  ל) ִּכ֡ י ֵּכ֥ י ִּכ֛ י ַּתְחָּת֑ ב ַעל־ ִּכְסִא֖ י ְו֛הּוא ֵיֵׁש֥ ִיְמ֣�� ַאֲחַר֔

ה ה ַהּ֥יֹום ַהֶּזֽ  :ֶאֱעֶׂש֖
ד ְלֹעלָֽ ) ֶל� ָּדִו֖ י ַהֶּמ֥ י ֲאֹדִנ֛ אֶמר ְיִח֗ ֶל� ַוּתֹ֕ חּו ַלֶּמ֑ ֶרץ ַוִּתְׁשַּת֖ ִי֙ם ֶא֔ ַבע ַאַּפ֙ ד ַּבת־ֶׁש֤  ם: פ לא) ַוִּתֹּק֨
ע ַוָּיבֹ֖ לב) ) יא ְוִלְבָנָי֖הּו ֶּבן־ְיהֹוָיָד֑ ן ַהָּנִב֔ י ְלָצ֤דֹוק ַהֹּכֵה֙ן ּוְלָנָת֣ ד ִקְראּו־ִל֞ ֶל� ָּדִו֗ אֶמר׀ ַהֶּמ֣ ֹ֣ ֶל�ַוּי  :אּו ִלְפֵנ֥י ַהֶּמֽ
ם ְוִהְרַּכְבֶּת֙ם ֶאת־ְׁש�מֹ֣ ) י ֲאֹדֵניֶכ֔ ם ְק֤חּו ִעָּמֶכ֙ם ֶאת־ַעְבֵד֣ ֶל� ָלֶה֗ אֶמר ַהֶּמ֜ ֹ֨ ם ֹא֖תֹו ֶאל־ לג) ַוּי י ְוהֹוַרְדֶּת֥ ה ֲאֶׁשר־ִל֑ י ַעל־ַהִּפְרָּד֖ ה ְבִנ֔

ל ּוְתַקְעֶּתם֙ לד) :)ִּגֽחֹון ֶל� ַעל־ִיְׂשָרֵא֑ יא ְלֶמ֖ ן ַהָּנִב֛ ן ְוָנָת֧ ם ָצ֨דֹוק ַהֹּכֵה֜ ח ֹא֣תֹו ָׁש֠ ה ּוָמַׁש֣ ֶל� ְׁש�ֹמֽ י ַהֶּמ֥ ם ְיִח֖ ר ַוֲאַמְרֶּת֕  :ַּבּׁשֹוָפ֔
ם ַאחֲ  ל ְועַ (לה) ַוֲעִליֶת֣ יד ַעל־ִיְׂשָרֵא֖ ְה֣יֹות ָנִג֔ יִת֙י ִלֽ י ְוֹא֤תֹו ִצִּו֙ י ְו֥הּוא ִיְמ֖�� ַּתְחָּת֑ ב ַעל־ִּכְסִא֔ יו ּוָב֙א ְוָיַׁש֣ ה:ָר֗  ל־ְיהּוָדֽ

 


