
 

 מי אמר למי? שמואל ב'

ְך קֹול ָגדֹול )יט:ה(. המלך הוא?   1 לֶּ ְזַעק ַהמֶּ ת ָפָניו ַויִּ ְך ָלַאט אֶּ לֶּ  דוד, לאחר מות אבשלום ְוַהמֶּ

כֹּל    2 ְבַחר מִּ ים ּוֵמָאחֹור ַויִּ ָפנִּ ְלָחָמה מִּ י ָהְיָתה ֵאָליו ְפֵני ַהמִּ ַוַיְרא כִּ
ְשָרֵאל )י:ט(. מי האיש?  ְבחּוֵרי  יִּ

 ם ועמוןיואב, במלחמה מול אר

ָך ְוָלַדַעת    3 ת מֹוָבאֶּ ת מֹוָצֲאָך ְואֶּ י ְלַפתְֹּתָך ָבא ְוָלַדַעת אֶּ ת  כִּ ָיַדְעָת אֶּ
ה )ג:כה(, הם דברי? ר ַאָתה עֹּשֶּ  ֵאת ָכל ֲאשֶּ

 יואב לדוד על אבנר

ה )יח:ד(, הם דברי?  4 ֱעשֶּ ם אֶּ יַטב ְבֵעיֵניכֶּ ר יִּ  דוד, שמקבל על עצמו לא לצאת עוד למלחמה ֲאשֶּ
יש ָחָכם ְמאֹּד )יג:ג(, האיש הוא?  5  יהונדב בן שמעה חברו של אמנון אִּ
ל ְבשֹוָרה טֹוָבה ָיבֹוא  6 ה ְואֶּ יש טֹוב זֶּ  דברי דוד על אחימעץ אִּ
ָת ָעַלי ְלַמָשא  7 י ְוָהיִּ תִּ ם ָעַבְרָת אִּ  י אבשלוםדברי דוד לחושי הארכי בברחו מפנ אִּ
י   8 ְמָך ְוָהַלְכתִּ ֱחְזקּו מִּ ם  יֶּ ישּוָעה ְואִּ י לִּ ָתה לִּ י ְוָהיִּ נִּ מֶּ ֱחַזק  מִּ ם תֶּ אִּ

יַע ָלְך  ְלהֹושִּ
 דברי יואב לאבישי אחיו 

 דוד, לאחר מות עוזא שנגע בארון ה' ֵאיְך ָיבֹוא ֵאַלי ֲארֹון ְיהָוה )ו:ט(   9
ְלָחָמה )א:כז(  10 ֹּאְבדּו ְכֵלי מִּ ים ַוי בֹורִּ  דוד בקינתו על שאול ויונתן ֵאיְך ָנְפלּו גִּ
ְשָרֵאל   11 ָהָליו יִּ יש ְלאֹּ ַשי אִּ ן יִּ ֹּא ַנֲחָלה ָלנּו ְבבֶּ ד ְול ק ְבָדוִּ ֵאין ָלנּו ֵחלֶּ

 )כ:ב(
 דברי שבע בן בכרי כשמרד בדוד

ת אְֹּיבֵ   12 ַאְצָת אֶּ ֵאץ נִּ י נִּ ס כִּ פֶּ האֶּ  נתן לדוד י ְיהָוה ַבָדָבר ַהזֶּ
ם )יט:יג(   13 י ַאתֶּ י ּוְבָשרִּ ם ַעְצמִּ  דוד לאנשי יהודה לאחר שהסתיים המרד ַאַחי ַאתֶּ
י  14 י ְלַשְלֵחנִּ מִּ יָת עִּ ר ָעשִּ ת ֲאשֶּ רֶּ ֹּאת ֵמַאחֶּ  תמר לאמנון  ַאל אֹודֹּת ָהָרָעה ַהְגדֹוָלה ַהז
ת   15 יָך אֶּ ב )יא:כה(ַאל ֵיַרע ְבֵעינֶּ ָחרֶּ ה תֹּאַכל הֶּ ה ְוָכזֶּ י ָכזֹּ ה כִּ  דוד לשליח יואב ַהָדָבר ַהזֶּ
ֱעָוה ַעְבְדָך  16 ר הֶּ ְזכֹּר ֵאת ֲאשֶּ י ָעֹון ְוַאל תִּ נִּ י ֲאדֹּ  שמעי בן גרא לדוד ַאל ַיֲחָשב לִּ
יָך   17 ְכַבד ָעלֶּ ֹּא נִּ  דוד לאבשלום  ַאל ָנא ֵנֵלְך כָֻּלנּו ְול
ֹּאת  18 ת ַהְנָבָלה ַהז ְשָרֵאל ַאל ַתֲעֵשה אֶּ ה ֵכן ְביִּ ֹּא ֵיָעשֶּ י ל י כִּ  תמר לאמנון  ַאל ְתַעֵננִּ
ד )ט:ז(  19 סֶּ ְמָך חֶּ ה עִּ ֱעשֶּ י ָעשֹּה אֶּ יָרא כִּ  דוד למפיבושת בן יונתן ַאל תִּ
ְהיּו לִּ   20 ְזקּו וִּ ם חִּ ְתכֶּ י אֶּ יתִּ ּוִּ י צִּ י ָאנֹּכִּ יָראּו ֲהלֹוא כִּ ל ַאל תִּ ְבֵני ָחיִּ

 )יג:כח(
 אבשלום לאנשיו

ְשָכבֹו    21 יק ְבֵביתֹו ַעל מִּ יש ַצדִּ ת אִּ ים ָהְרגּו אֶּ ים ְרָשעִּ י ֲאָנשִּ ַאף כִּ
 )ד:יא(

 דוד לרכב ובענא רוצחי איש בושת

ְשָרֵאל ָלָמה ְתַבַלע ַנֲחַלת ְיהָוה   22 יר ְוֵאם ְביִּ ית עִּ ַאָתה ְמַבֵקש ְלָהמִּ
 )כ:יט(

 האשה החכמה מאבל בית מעכה ליואב

ְכְרתּו   23 ְשָרֵאל ְויִּ ת ָכל יִּ ְך אֶּ לֶּ י ַהמֶּ נִּ ל ֲאדֹּ ְקְבָצה אֶּ ָאקּוָמה ְוֵאֵלָכה ְואֶּ
ָך )ג:כא( ה ַנְפשֶּ ר ְתַאּוֶּ ית ּוָמַלְכָת ְבכֹּל ֲאשֶּ ְתָך ְברִּ  אִּ

 אבנר לדוד

ד ַהזֶּ   24 סֶּ ם ַהחֶּ יתֶּ ר ֲעשִּ ם ַליהָוה ֲאשֶּ ים ַאתֶּ כִּ ם )ב:ה(ְברֻּ ם ֲאדֵֹּניכֶּ  דוד לאנשי יבש גלעד שקברו את שאול ויונתן ה עִּ
ת ָיָדם   25 ר ָנְשאּו אֶּ ים ֲאשֶּ ת ָהֲאָנשִּ ַגר אֶּ ר סִּ יָך ֲאשֶּ ָברּוְך ה' ֱאֹלהֶּ

ְך: )יח:לא( לֶּ י ַהמֶּ נִּ  ַבאדֹּ
 אחימעץ לדוד

ֹּא ָתמּות  26 יר ַחָטאְתָך ל ֱעבִּ  נתן הנביא לדוד ַגם ה' הֶּ
ָך )יא:י(ֲהל  27 ל ֵביתֶּ ֹּא ָיַרְדָת אֶּ ְך ַאָתה ָבא ַמדּוַע ל רֶּ דֶּ  דוד לאוריה החתי ֹוא מִּ
ְשָרֵאל )ג:לח(  28 ה ְביִּ י ַשר ְוָגדֹול ָנַפל ַהיֹום ַהזֶּ  דוד לעמו, לאחר מות אבנר ֲהלֹוא ֵתְדעּו כִּ
י )כ:ט(  29  יואב לעמשא בערמה ֲהָשלֹום ַאָתה ָאחִּ
ָך )יב:יא(  30 ֵביתֶּ יָך ָרָעה מִּ ים ָעלֶּ י ֵמקִּ ְננִּ  נתן הנביא ב ה' לדוד הִּ
ְננּו ַעְצְמָך ּוְבָשְרָך ֲאָנְחנּו )ה:א(  31  אנשי יהודה לדוד הִּ
י ָנא   32 ה ָעשּו ְתהִּ ֹּאן מֶּ ה ַהצ י ְוֵאלֶּ ֱעֵויתִּ י הֶּ י ְוָאנֹּכִּ י ָחָטאתִּ ֵנה ָאנֹּכִּ הִּ

י )כד( י ּוְבֵבית ָאבִּ  ָיְדָך בִּ
 דוד לה' עקב העונש על מניית העם

ָך  33 ם ַעְבדֶּ ְך ַוֲעָבָדיו עִּ לֶּ ְך ָנא ַהמֶּ ָך ֵילֶּ ים ְלַעְבדֶּ ְזזִּ ֵנה ָנא גֹּ  אבשלום לדוד הִּ
ן )יד:ב(  34 מֶּ י שֶּ ל ְוַאל ָתסּוכִּ ְגֵדי ֵאבֶּ י ָנא בִּ ְבשִּ י ָנא ְולִּ ְתַאְבלִּ  יואב לאשה מתקוע הִּ
ר   35 ת ֲאשֶּ ר אַֹּכל ְואֶּ ת ֲאשֶּ ְטַעם ַעְבְדָך אֶּ ם יִּ ַהֵאַדע ֵבין טֹוב ְלָרע אִּ

ה ְשתֶּ  אֶּ
 ברזילי הגלעדי לדוד

ר ָעָשה   36 ְך ֲאשֶּ לֶּ י ַהמֶּ נִּ יָך ֲאדֹּ י ֵחן ְבֵעינֶּ י ָמָצאתִּ ַהיֹום ָיַדע ַעְבְדָך כִּ
ָך )יד:כב( ת ְדַבר  ַעְבדֶּ ְך אֶּ לֶּ  ַהמֶּ

 רת אבשלוםיואב לדוד על החז

ְך ַעל   37 לֶּ י מֶּ י ַהיֹום ֲאנִּ י כִּ י ֲהלֹוא ָיַדְעתִּ ְשָרֵאל כִּ יש ְביִּ ַהיֹום יּוַמת אִּ
ְשָרֵאל  יִּ

 דוד לבני צרויה שדורשים להרוג את שמעי

ְתרֹון 38 ת ַהַיְרֵדן ַוֵיְלכּו ָכל ַהבִּ  בנר ואנשיוא ָהְלכּו ָבֲעָרָבה כֹּל ַהַלְיָלה ַההּוא ַוַיַעְברּו אֶּ
יש ֵמָעָליו: )יג:ט(  39 יש ֵמָעַלי ַוֵיְצאּו ָכל אִּ יאּו ָכל אִּ  אמנון. השווה יוסף  הֹוצִּ
ם   40 ֹּאַמר ָלָעם ָלשּוב ֵמַאֲחֵרי ֲאֵחיהֶּ ֹּא ת הלנצח תאכל חרב, ַעד ָמַתי ל

 )ב:כו(
 אבנר ליואב בחלקת הצורחם אשר בגבעון



דֹו  41 ת ַעל ָמְתָניו ְבַתְעָרּהָחגּור מִּ דֶּ מֶּ ב ְמצֻּ רֶּ  יואב  ְלבֻּשּו ְוָעָליו ֲחגֹור חֶּ
ב ַוֲחַסר   42 רֶּ ְך ְונֵֹּפל ַבחֶּ לֶּ יק ַבפֶּ ֵבית... ָזב ּוְמצָֹּרע ּוַמֲחזִּ ָכֵרת מִּ ְוַאל יִּ

ם)ג:כט(  ָלחֶּ
 יואב, כך מקללו דבר על שהרג את אבנר

י ָת   43 ְלָחנִּ ם ַעל שֻּ חֶּ ֹּאַכל לֶּ יד )ט:ז(ְוַאָתה ת  דוד למפיבושת.  מִּ
ְך )ג:לט(  44 לֶּ י ַהיֹום ַרְך ּוָמשּוַח מֶּ דוד, כשבא להסביר מדוע אינו יכול לפעול נגד  ְוָאנֹּכִּ

 בני צרויה
ש )ד:ו(  45 ל ַהחֹּמֶּ ים ַוַיכֻּהּו אֶּ טִּ ת ֹלְקֵחי חִּ  שתרכב ובענא שהתחפשו והרגו את מפיבו ְוֵהָנה ָבאּו ַעד תֹוְך ַהַביִּ
ה ְמאֹּד )יא:ב(. מי האשה?  46 ָשה טֹוַבת ַמְראֶּ  בת שבע ְוָהאִּ
בּו ַאֲחָריו ַאְך ְלַפֵשט  47  אלעזר בן דדו אחחי ְוָהָעם ָישֻּ
 ישבי בנוב  ְוהּוא ָחגּור ֲחָדָשה )כא:טז(  48
ָטתֹו ַבֲחַדר   49 ת ְוהּוא שֵֹּכב ַעל מִּ ירּו אֶּ הּו ַוָיסִּ תֻּ ְשָכבֹו ַוַיכֻּהּו ַוְימִּ מִּ

ֹּאשֹו )ד:ז(  ר
 מפיבושת בן שאול לפני שנרצח

ְשָרֵאל )ז:כו(  50 ים ַעל יִּ ְמָך ַעד עֹוָלם ֵלאמֹּר ה' ְצָבאֹות ֱאֹלהִּ ְגַדל שִּ  נתן לדוד בנבואה  ְויִּ
ל ָהָעם ָכֵהם ְוָכֵהם ֵמָאה  51 יָך אֶּ י  ְויֹוֵסף ְיהָוה ֱאֹלהֶּ נִּ ים ְוֵעיֵני ֲאדֹּ ְפָעמִּ

ְך רֹּאֹות לֶּ  ַהמֶּ
 יואב לדוד כשביקש למנות את העם

ְך ְבֵעיֵני ָכל   52 לֶּ ר ָעָשה ַהמֶּ ם ְככֹּל  ֲאשֶּ יַטב ְבֵעיֵניהֶּ ירּו ַויִּ כִּ ְוָכל ָהָעם הִּ
 ָהָעם טֹוב:

נאמר על דוד, לאחר שהלך אחרי מיטתו של 
 אבנר 

ה ָלְך  53 ֱעשֶּ ְבַחר ָעַלי אֶּ ר תִּ  דוד לברזילי הגלעדי  ְוכֹּל ֲאשֶּ
ְרָאתֹו אֹּתֹו )ג:יא(  54 יִּ ת  ָדָבר מִּ יב אֶּ ֹּא ָיכֹּל עֹוד ְלָהשִּ  איש בושת לא יכל להשיב לאבנר ְול
ְך  55 לֶּ ן ַהמֶּ ל בֶּ י אֶּ ְשַלח ָידִּ ֹּא אֶּ ף ל סֶּ ף כֶּ לֶּ ֵקל ַעל ַכַפי אֶּ י שֹּ  ד מנערי יואב שהתבקש לפגוע באבשלוםאח ְולּוא ָאנֹּכִּ
ְהיֶּה ָנכֹון ַעד עֹוָלם   56 ְסֲאָך יִּ יָך כִּ ְאַמן ֵביְתָך ּוַמְמַלְכְתָך ַעד עֹוָלם ְלָפנֶּ ְונֶּ

 )ז:טז(
 נתן הנביא בנבואה לדוד

ים   57 ְרגִּ ְמנֹור אֹּ יתֹו כִּ  גלית הגתי ְוֵעץ ֲחנִּ
ים ּו  58 ת )ז:כח(ְוַעָתה ֲאדָֹּני ה' ַאָתה הּוא ָהֱאֹלהִּ ְהיּו ֱאמֶּ יָך יִּ  דוד לה' ְדָברֶּ
י )יד:לב( 59 ָתנִּ ֱהמִּ י ָעֹון וֶּ ם יֶּש בִּ ְך ְואִּ לֶּ ה ְפֵני ַהמֶּ ְראֶּ  אבשלום ליואב ְוַעָתה אֶּ
יָך    60 ְהיֹות ְלעֹוָלם ְלָפנֶּ ת ֵבית ַעְבְדָך לִּ ְרָכְתָך ְוַעָתה הֹוֵאל ּוָבֵרְך אֶּ בִּ ּומִּ

 ְיבַֹּרְך ֵבית ַעְבְדָך ְלעֹוָלם: )ז:כט(
 דוד לה' 

ם   61 ְתכֶּ ה אִּ ֱעשֶּ י אֶּ ת ְוַגם ָאנֹּכִּ ֱאמֶּ ד וֶּ סֶּ ם חֶּ ָמכֶּ ְוַעָתה ַיַעש ְיהָוה עִּ
ה)ב:ו( ם ַהָדָבר ַהזֶּ יתֶּ ר ֲעשִּ ֹּאת ֲאשֶּ  ַהטֹוָבה ַהז

 דוד לאנשי יבש גלעד שקברו את שאול ויונתן

י )יב:י( ְוַעָת   62 ָתנִּ י ְבזִּ ב כִּ ֵביְתָך ַעד עֹוָלם ֵעקֶּ ב מִּ רֶּ ֹּא ָתסּור חֶּ  נתן בנבואה קשה לדוד ה ל
ל )ב:ז(   63 ְבֵני ַחיִּ ְהיּו לִּ ם וִּ ֱחַזְקָנה ְיֵדיכֶּ  דוד לאנשי יבש גלעד שקברו את שאול ויונתן ְוַעָתה תֶּ
ים ֲאשֶּ   64 י ְלָך ֵשם ָגדֹול ְכֵשם ַהְגדֹּלִּ תִּ ץ: )ז:ט(ְוָעשִּ  נתן בנבואה  לדוד ר ָבָארֶּ
ְרַגז עֹוד   65 ֹּא יִּ יו ְוָשַכן ַתְחָתיו ְול ְשָרֵאל ּוְנַטְעתִּ י ְליִּ י ָמקֹום ְלַעמִּ ְוַשְמתִּ

אשֹוָנה: )ז:י( ר ָברִּ יפּו ְבֵני ַעְוָלה ְלַענֹותֹו ַכֲאשֶּ ֹּא יֹּסִּ  ְול
 נתן ב ה' בדבריו לדוד

ְשָרֵאל  66 ים ְביִּ ְהיֶּה ְכַאַחד ַהְנָבלִּ י ְוַאָתה תִּ ְרָפתִּ ת חֶּ יְך אֶּ י ָאָנה אֹולִּ  תמר לאמנון  ַוֲאנִּ
יָך  67 ים ַוֲעֵשה ַהטֹוב ְבֵעינֶּ ְך ְכַמְלַאְך ָהֱאֹלהִּ לֶּ י ַהמֶּ נִּ  מפיבושת לדוד ַואדֹּ
ת כָ   68 ים ָלַדַעת אֶּ י ָחָכם ְכָחְכַמת ַמְלַאְך הֱאֹלהִּ נִּ ץ ַואדֹּ ר ָבָארֶּ  האשה התקועית לדוד ל ֲאשֶּ
ְשָפט ּוְצָדָקה ְלָכל ַעמֹו )ח:טו(  69 ה מִּ י ... עֹּשֶּ  דוד ַוְיהִּ
ת ָהָעם ְבֵשם ְיהָוה ְצָבאֹות   70 ְך אֶּ ים ַוְיָברֶּ ַוְיַכל  ֵמַהֲעלֹות ָהעֹוָלה ְוַהְשָלמִּ

 )ו:יח( 
 דוד בהעלאת ארון ה' לירושלים

ָשא ַהמֶּ   71 ְבכּו ָכל ָהָעם )ג:לב(ַויִּ ר....  ַויִּ בֶּ ל קֶּ ת קֹולֹו ַוֵיְבְך אֶּ ְך אֶּ  דוד והעם בוכים לאחר מות אבנר לֶּ
ה )ד:ג(  72 ים ַעד ַהיֹום ַהזֶּ ְהיּו ָשם ָגרִּ ָתְיָמה ַויִּ ְבְרחּו  גִּ  רכב ובענא בני רימון הבארותי ַויִּ
ְזֵבַח ה' ַוַיַעל עֹּלֹות  73 ן ָשם מִּ בֶּ ים )כד:כה( ַויִּ  דוד לאחר המגפה של הדבר בעם ּוְשָלמִּ
ְפֵני ְיהָוה   74 ְברֹון לִּ ית ְבחֶּ ְך ְברִּ לֶּ ם ַהמֶּ ְכרֹּת ָלהֶּ  דוד בהמלכתו על ידי זקני ישראל בחברון ַויִּ
ב )א:יב(  75 מּו ַעד ָהָערֶּ ְבכּו ַוָיצֻּ ְסְפדּו ַויִּ דוד ואנשיו לאחר הבשורה המרה על מות  ַויִּ

 ויונתן שאול
ים  76 ֵעי ְבָגדִּ ים ְקרֻּ ָצבִּ ְשַכב ָאְרָצה ְוָכל ֲעָבָדיו נִּ ת ְבָגָדיו ַויִּ ְקַרע אֶּ  דוד לאחר שחשב שאמנון הרג את יתר אחיו ַויִּ
ַית ַהַשַער ַוֵיְבךְ   77 ְך ַוַיַעל ַעל ֲעלִּ לֶּ ְרַגז ַהמֶּ  דוד לאחר מות אבשלום ַויִּ
ְרדֹו ַוָינֻּסּו   78 יש ַעל פִּ ְרְכבּו אִּ  בני המלך לאחר הריגת אמנון ַויִּ
ים ְמאֹּד )י:ה(  79 ְכָלמִּ ים נִּ י ָהיּו ָהֲאָנשִּ ְקָראָתם כִּ ְשַלח לִּ דוד שלח אל עבדיו לאחר שהושפלו בידי חנון  ַויִּ

 בן נחש
יש ְלאֹּהָ   80 יר אִּ ְתַקע ַבשֹוָפר ַוָיפֻּצּו ֵמַעל ָהעִּ  יואב מפזר את המרד של שבע בן בכרי  ָליו ַויִּ
ֵשא ַמְמַלְכתֹו ַבֲעבּור   81 י נִּ ְשָרֵאל ְוכִּ ְך ַעל יִּ לֶּ ינֹו ְיהָוה ְלמֶּ י ֱהכִּ ַוֵיַדע... כִּ

ְשָרֵאל )ה:יב(  ַעמֹו יִּ
 דוד 

מֹו )ה:י(  82 ְך ָהלֹוְך ְוָגדֹול ַויהָוה ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות עִּ  דוד ַוֵילֶּ
תֹו:)א:יא(ַוַיחֲ   83 ר אִּ ים ֲאשֶּ ְקָרֵעם ְוַגם ָכל ָהֲאָנשִּ ְבָגָדיו ַויִּ דוד ואנשיו לאחר הבשורה המרה על מות  ֵזק  בִּ

 שאול ויונתן



ש ַוָיָמת   84 י ַוַיֵכהּו ָשם ַהחֹּמֶּ לִּ תֹו ַבשֶּ ל תֹוְך ַהַשַער ְלַדֵבר אִּ ַוַיֵטהּו אֶּ
 )ג:כז(

 יואב רוצח את אבנר בדם קר

ית ֵמַאֲחָריו ויפל    85 ש ַוֵתֵצא ַהֲחנִּ ל ַהחֹּמֶּ ית אֶּ ַוַיֵכהּו  ְבַאֲחֵרי ַהֲחנִּ
 וימת תחתיו)ב:כג(

 אבנר הורג את עשהאל אחי יואב

ֹּא ָשָנה לֹו )כ:י(  86 ְשפְֹּך ֵמָעיו ַאְרָצה ְול ש ַויִּ ל ַהחֹּמֶּ  יואב מכה את עמשא ַוַיֵכהּו ָבּה אֶּ
ל   87 ֵכהּו אֶּ ם ְוַעל ַוַיְמלִּ ְפַריִּ אל ְוַעל אֶּ ְזְרעֶּ ל יִּ י ְואֶּ ל ָהֲאשּורִּ ְלָעד ְואֶּ ַהגִּ

ְשָרֵאל כֹֻּּלה ן ְוַעל יִּ ְנָימִּ  בִּ
 אבנר ממליך את איש בושת בן שאול

ָקֲהלּו   88 ים ַויִּ ְשָרֵאל ָאֵבָלה ּוֵבית ַמֲעָכה ְוָכל ַהֵברִּ ְבֵטי יִּ ַוַיֲעבֹּר ְבָכל שִּ
 )כ:יד(ַוָיבֹּאּו ַאף ַאֲחָריו  

 שבע בן בכרי ממריד את העם

ים ְלָפָניו  89 יש ָרצִּ ים אִּ שִּ ים ַוֲחמִּ סִּ ְרָכָבה ְוסֻּ אבשלום נוהג בטכסיסי מלכות. השווה  ַוַיַעש לֹו  מֶּ
 אדוניה 

ַצד ָהָהר: )יג:לד(  90 ְך ַאֲחָריו מִּ רֶּ דֶּ ים מִּ ֵנה ַעם ַרב הְֹּלכִּ הצופה שמחפש אות חיים מבניו של דוד  ַוַיְרא ְוהִּ
 לאחר שאבשלום הרג את אמנון

ם ְבעֹוד ַהיֹום   91 חֶּ ת .... לֶּ ֹּא ָכל ָהָעם ְלַהְברֹות אֶּ  דוד לאחר מות אבנר ַוָיב
 דוד מתפלל על בנו מבת שבע שלא ימות ַוָיָצם  צֹום ּוָבא ְוָלן ְוָשַכב ָאְרָצה: )יב:טז(  92
ְקנֵ   93 מּו זִּ ָתם ַוָיקֻּ ֹּא ָבָרא אִּ ֹּא ָאָבה ְול ץ ְול ן ָהָארֶּ ימֹו מִּ י ֵביתֹו ָעָליו ַלֲהקִּ

ם:  ָלחֶּ
 את דוד, לאחר הגזירה על בנו

ר ָהָלְך )ח:ו(  94 ת .... ְבכֹּל ֲאשֶּ  דוד ַויַֹּשע ְיהָוה אֶּ
ץ )יח:ט(  95 ם ּוֵבין ָהָארֶּ  אבשלום, ששערו נתקע בסבך האלה ַויַֻּתן ֵבין ַהָשַמיִּ
ר ְיָעדֹו )כ:ה(וַ   96 ן ַהמֹוֵעד ֲאשֶּ ר מִּ  עמשא יֹוחֶּ
 את שלמה הבן החדש של דוד מבת שבע וה' ֲאֵהבֹו   97
ָתן ַאְלְמנּות ַחיּות  98 רֹות ַעד יֹום מֻּ ְהיֶּיָנה ְצרֻּ  פילגשי דוד לאחר שאבשלום בא עליהן ַותִּ
יָה ַאְרָצה   99 פֹּל ַעל ַאפֶּ ְךַותִּ לֶּ ָעה ַהמֶּ ר הֹושִּ ֹּאמֶּ ְשָתחּו ַות  האשה התקועית לדוד ַותִּ

ם   100 יָה ָקָרָעה ַוָתשֶּ ר ָעלֶּ ים ֲאשֶּ ת ַהַפסִּ נֶּ ֹּאָשּה ּוְכתֹּ ר ַעל ר ַקח  ֵאפֶּ ַותִּ
ְך ָהלֹוְך ְוָזָעָקה ֹּאָשּה ַוֵתלֶּ  ָיָדּה ַעל ר

 תמר מתאבלת לאחר האונס

ָפֵסַח )ד:ד(  101 פֹּל ַויִּ י ְבָחְפָזּה ָלנּוס ַויִּ ָשֵאהּו אַֹּמְנתֹו ַוָתנֹּס ַוְיהִּ  מפיבושת בן יונתן, שנשאר נכה רגליים ַותִּ
ֹּאשֹו )א:ב(  102 ים ַוֲאָדָמה ַעל ר עִּ  הנער העמלקי שבא לבשר על מות שאול ּוְבָגָדיו ְקרֻּ
ה ְבָכל  103 יש ָיפֶּ ֹּא ָהָיה אִּ ַכף ַרְגלֹו ְוַעד  ּוְכ ....ל ְשָרֵאל ְלַהֵלל ְמאֹּד מִּ יִּ

ֹּא ָהָיה בֹו מּום   ָקְדֳקדֹו ל
 אבשלום

ים )ט:י(  104 ים ֲעָבדִּ ְשרִּ ים ְועֶּ ָשה ָעָשר ָבנִּ  ציבא ּוְל ....ֲחמִּ
ְפדֹות לֹו   105 ים לִּ ר ָהְלכּו ֱאֹלהִּ ץ ֲאשֶּ ָחד ָבָארֶּ ְשָרֵאל גֹוי אֶּ י ְכַעְמָך ְכיִּ ּומִּ

 ם )ז:כג(ְלעָ 
 דוד לאחר נבואת נתן על נצחיות מלכותו 

ן ְיָקָרה   106 בֶּ ַכר ָזָהב ְואֶּ ְשָקָלּה כִּ  עטרת מלכם שקוץ מואב ּומִּ
י   107 ת ַמְלכִּ יב אֶּ י ְלָהשִּ אשֹון לִּ י רִּ ֹּא ָהָיה ְדָברִּ י ְול ֹּלַתנִּ ּוַמדּוַע ֱהקִּ

 )יט:מד(
 אנשי יהודה לאנשי ישראל

י   108 ְךּוַמה יֶּש לִּ לֶּ ל ַהמֶּ ְזעֹּק עֹוד אֶּ  מפיבושת לדוד עֹוד ְצָדָקה ְולִּ
י ָשָפל ְבֵעיָני)ו:כב(  109 יתִּ ֹּאת ְוָהיִּ ז י עֹוד מִּ  דוד מוכיח את מיכל על שלעגה לו ּוְנַקֹּלתִּ
ים ָשָנה  110 ן ְשמֹּנִּ  ברזילי הגלעדי  ָזֵקן ְמאֹּד בֶּ
ש   111 ם אִּ ְך אִּ לֶּ י ַהמֶּ נִּ ר ֵחי ַנְפְשָך ֲאדֹּ בֶּ ר דִּ כֹּל ֲאשֶּ יל מִּ ין ּוְלַהְשמִּ ְלֵהמִּ

ְך )יד:יט( לֶּ י ַהמֶּ נִּ  ֲאדֹּ
 האשה התקועית לדוד

ה )יא:יא(  112 ת ַהָדָבר ַהזֶּ ה אֶּ ֱעשֶּ ם אֶּ ָך אִּ  אוריה החתי לדוד ַחיֶָּך ְוֵחי ַנְפשֶּ
ר ַנֲעָלה ָהָעם אִּ   113 י ָאז ֵמַהבֹּקֶּ ַבְרָת כִּ י לּוֵלא דִּ ים כִּ יש ַחי ָהֱאֹלהִּ

יו)ב:כז(  ֵמַאֲחֵרי ָאחִּ
 יואב לאבנר

ָכל ָצָרה  )ד:ט(  114 י מִּ ת ַנְפשִּ ר ָפָדה אֶּ  דוד לאחר רצח איש בושת ַחי ה' ֲאשֶּ
ַשֲעַרת ְבֵנְך ָאְרָצה  115 פֹּל מִּ ם יִּ  דוד מבטיח לאשה התקועית  ַחי ה' אִּ
ם   116 י אִּ ְך כִּ לֶּ י ַהמֶּ נִּ ְך ַחי ה' ְוֵחי ֲאדֹּ לֶּ י ַהמֶּ נִּ ְהיֶּה ָשם ֲאדֹּ ר יִּ ְמקֹום ֲאשֶּ בִּ

ָך ְהיֶּה ַעְבדֶּ י ָשם יִּ ים כִּ ם ְלַחיִּ ת אִּ ם ְלָמוֶּ  אִּ
 איתי הגיתי לדוד

ֹּאת )יב:ה(  117 ה ז יש ָהעֹּשֶּ ת ָהאִּ ן ָמוֶּ י בֶּ  דוד לנתן אחרי כבשת הרש ַחי ה' כִּ
י ְוַעָתה ְיהָוה ַהעֲ   118 יתִּ ר ָעשִּ י ְמאֹּד ֲאשֶּ י ָחָטאתִּ ת ֲעֹון ַעְבְדָך כִּ ר ָנא אֶּ בֶּ

י ְמאֹּד ְסַכְלתִּ  נִּ
 דוד לאחר חטא מניית העם. השווה שאול

ית )כ:כ(  119 ם ַאְשחִּ ם ֲאַבַלע ְואִּ י אִּ יָלה לִּ יָלה ָחלִּ  יואב חאשה החכמה ָחלִּ
ים ְבַנְפשֹוָתם  120 ְלכִּ ים ַההֹּ ֹּאת ֲהַדם ָהֲאָנשִּ י ז תִּ י ה' ֵמֲעשֹּ יָלה לִּ וד שלא רצה לשתות את המים שאנשיו ד ָחלִּ

 הביאו בסיכון חייהם
ָך )כד:כג( 121 ְרצֶּ יָך יִּ  ארונה היבוסי לדוד ה' ֱאֹלהֶּ
יָך ְלָרָעה   122 ר ָקמּו ָעלֶּ ְך ְוכֹּל ֲאשֶּ לֶּ י ַהמֶּ נִּ ְיֵבי ֲאדֹּ ְהיּו ַכַנַער אֹּ  הכושי לדוד יִּ
ְך ַהטֹוב   123 לֶּ י ַהמֶּ נִּ ַקח ְוַיַעל ֲאדֹּ  ארונה לדוד ְבֵעיָניו )כד;כב(יִּ
יָך   124 ים ָעלֶּ ַיד ָכל ַהָקמִּ י ְשָפְטָך ְיהָוה ַהיֹום מִּ ְך כִּ לֶּ י ַהמֶּ נִּ ְתַבֵשר ֲאדֹּ יִּ

 )יח:לב(
 הכושי לדוד



ְפֵני ְבֵני ַעְוָלה   125 ְנפֹול לִּ ָגשּו כִּ ם הֻּ ְשַתיִּ ְנחֻּ ֹּא לִּ יָך ל רֹות ְוַרְגלֶּ ֹּא ֲאסֻּ ָך ל ָידֶּ
 ג:לד(ָנָפְלָת)

 דוד בקינתו על אבנר

י  126 מִּ י ְואִּ ר ָאבִּ בֶּ ם קֶּ י עִּ ירִּ ת ְבעִּ  ברזילי לדוד  ָיָשב ָנא ַעְבְדָך ְוָאמֻּ
י  127 שִּ י רֹּאש ַהָשלִּ נִּ ת ַתְחְכמֹּ בֶּ  עדינו העצני, מגיבורי דוד יֵֹּשב ַבשֶּ
ת   128 ְך אֶּ לֶּ י ַהמֶּ נִּ ה ֲאדֹּ ר ְיַצּוֶּ ָך )ט:יא(ְככֹּל ֲאשֶּ ה ַעְבדֶּ  ציבא לדוד ַעְבדֹו ֵכן ַיֲעשֶּ
יָך  129 ֵנה ֲעָבדֶּ ְך הִּ לֶּ י ַהמֶּ נִּ ְבַחר ֲאדֹּ ר יִּ  יונתן ואחימעץ לדוד ְככֹּל ֲאשֶּ
ְדַבר ַעְבְדָך ֵכן ָהָיה   130  יונדב בן שמעה לדוד כִּ
יש ָגדֹול הּוא ְמאֹּד  131 י אִּ  ברזילי הגלעדי  כִּ
ר ָשַמְענּו ְבָאְזֵנינּו )ז:כב(  132 ָך ְבכֹּל ֲאשֶּ ים זּוָלתֶּ י ֵאין ָכמֹוָך ְוֵאין ֱאֹלהִּ  דוד מודה לה' על הבטחתו כִּ
ְשָרֵאל   133 ד ָכל יִּ גֶּ ה נֶּ ת ַהָדָבר ַהזֶּ ה אֶּ ֱעשֶּ י אֶּ ר ַוֲאנִּ יָת ַבָסתֶּ י ַאָתה ָעשִּ  נתן לדוד כעונש על מעשה בת שבע כִּ
י ָאַמר  134 י )יח:יח( כִּ יר ְשמִּ י ֵבן ַבֲעבּור ַהְזכִּ  אבשלום, שהקים לו יד בעמק המלך ֵאין לִּ
י  135 י ָחָטאתִּ י ֲאנִּ י ָיַדע ַעְבְדָך כִּ  שמעי בן גרא לדוד כִּ
ים   136 ָגרִּ ם ַהנִּ י מֹות ָנמּות ְוַכַמיִּ ֹּא ֵיָאֵספּו ְוָחַשב כִּ ר ל ַאְרָצה ֲאשֶּ

ָדח נּו נִּ מֶּ ַדח מִּ י יִּ ְלתִּ  ַמֲחָשבֹות ְלבִּ
 האשה התקועית לדוד

יר ַלְעזֹור   137 ְהיֶּה ָלנּו ֵמעִּ י תִּ ים ְוַעָתה טֹוב כִּ י ַעָתה ָכמֹּנּו ֲעָשָרה ֲאָלפִּ כִּ
 )יח:ג(

 אנשי דוד אליו

נֵ   138 י ְוהִּ תִּ יְתָך אִּ ְשָרֵאל ָכְרָתה ְברִּ ת ָכל יִּ יָך אֶּ ָמְך ְלָהֵסב ֵאלֶּ י עִּ ה ָידִּ
 )ג:יב(

 אבנר לדוד

ָמְך )ז:ג(  139 י ְיהָוה עִּ ְלָבְבָך ֵלְך ֲעֵשה כִּ ר בִּ  נתן לדוד כֹּל ֲאשֶּ
י ּוְלָכה ֵאין ְבשֹוָרה מֵֹּצאת:   140 ה ַאָתה ָרץ ְבנִּ  יואב לאחימעץ  ָלָמה זֶּ
י ַאָתה ְוַגם   141 י ָנְכרִּ ְך כִּ לֶּ ם ַהמֶּ ָתנּו שּוב ְוֵשב עִּ ָלָמה ֵתֵלְך ַגם ַאָתה אִּ

ָך ְמקֹומֶּ ה ַאָתה לִּ  גֹּלֶּ
 דוד לאיתי הגתי

יָך  142 יָלה ְלָפנֶּ ֹּא ֵכן אֹּחִּ  יואב לאחימעץ  ל
י ַעד ֲהֹלם: )ז:יח  143 ַתנִּ יאֹּ י ֲהבִּ י כִּ י ֵביתִּ ה ּומִּ ָני ְיהוִּ י ֲאדֹּ י ָאנֹּכִּ  דוד לה' (מִּ
יב   144 ְהיֶּה לֹו רִּ ר יִּ יש ֲאשֶּ ץ ְוָעַלי ָיבֹוא ָכל אִּ י שֵֹּפט ָבָארֶּ ֵמנִּ י ְישִּ מִּ

יו ְצַדְקתִּ ְשָפט ְוהִּ  ּומִּ
 אבשלום

ֹּא ָבא  145 ל ַהְשֹלָשה ל ְכָבד ְואֶּ ים נִּ ן ַהְשֹלשִּ  בניהו בן יהוידע מִּ
י   146 ְכָבד ַוְיהִּ י נִּ ן ַהְשֹלָשה ֲהכִּ ם ְלָשרמִּ  אבישי בן צרויה  ָלהֶּ
י )יג:ד(  146 יד לִּ ר ֲהלֹוא ַתגִּ ר ַבבֹּקֶּ ְך ַבבֹּקֶּ לֶּ ן ַהמֶּ  יונדב בן שמעה לאבשלום ַמדּוַע ַאָתה ָכָכה ַדל בֶּ
ת ַנֲחַלת ְיהָוה )כא:ג(  147 ם ּוַבָמה ֲאַכֵפר ּוָבְרכּו אֶּ ה ָלכֶּ ֱעשֶּ  דוד לגבעונים ָמה אֶּ
ם )כא:ד(  148 ה ָלכֶּ ֱעשֶּ ים אֶּ ם אְֹּמרִּ  דוד לגבעונים ָמה ַאתֶּ
ְדֵמי.... )ג:כח(  149 ם ְיהָוה ַעד עֹוָלם מִּ י ֵמעִּ י ּוַמְמַלְכתִּ כִּ י ָאנֹּ  דוד מנקה עצמו מרצח אבנר ָנקִּ
י )א: ט(  150 י בִּ י ָכל עֹוד ַנְפשִּ י ַהָשָבץ כִּ י ֲאָחַזנִּ י כִּ  שאול, על פי גרסתו של הנער העמלקי ֲעָמד ָנא ָעַלי ּומְֹּתֵתנִּ
י ָדָבר )כה:יג(  151 ְלחִּ יב שֹּ  גד החוזה לדוד ַעָתה ַדע ּוְרֵאה ָמה ָאשִּ
י   152 ְסאֹו ָנקִּ ְך ְוכִּ לֶּ י ְוַהמֶּ ָעֹון ְוַעל ֵבית ָאבִּ ְך הֶּ לֶּ י ַהמֶּ נִּ האשה התקועית לדוד אחרי שתרמיתה  ָעַלי ֲאדֹּ

 נחשפה
ֹּאש לֹו ָחפּוי ְוהּוא הֵֹּלְך ָיֵחף )טו:ל(   153 ה ְור ה ּובֹוכֶּ  דוד עֹּלֶּ
ם )ה:כ(  154 ץ ָמיִּ רֶּ ְיַבי ְלָפַני ְכפֶּ ת אֹּ  דוד, שקרא לכן למקום בעל פרצים ָפַרץ ה' אֶּ
ים ַרֲחָמיו ּוְבַיד ָאָדם ַאל   155 י ַרבִּ ְפָלה ָנא ְבַיד ְיהָוה כִּ י ְמאֹּד נִּ ַצר לִּ

פָֹּלה   אֶּ
 ד שבוחר בעונש הדברדו

ים)ג:לא(  156 ְגרּו ַשקִּ ם ְוחִּ ְגֵדיכֶּ ְרעּו בִּ  דוד מורה לאנשיו להתאבל על אבשלום קִּ
יל   157 צִּ רֹות ְוהִּ ים ְבצֻּ ן ָמָצא לֹו ָערִּ יָך ּוְרדֹּף ַאֲחָריו פֶּ ת ַעְבֵדי ֲאדֹּנֶּ ַקח אֶּ

 ֵעיֵננּו )כ:ז(
 דוד מורה לאבישי לרדוף אחרי שבע בן בכרי 

ָנםָקנֹו   158 ה ַלה' ֱאֹלַהי עֹּלֹות חִּ ֹּא ַאֲעלֶּ יר ְול ְמחִּ ה ֵמאֹוְתָך בִּ ְקנֶּ  דוד לארונה היבוסי אֶּ
 חושי הארכי ָקרּוַע כָֻּתְנתֹו ַוֲאָדָמה ַעל רֹּאשֹו )טו:לב(  159
ְך  160 לֶּ ים ְושֵֹּמַע ֵאין ְלָך ֵמֵאת ַהמֶּ ים ּוְנכֹּחִּ ָך טֹובִּ  אבשלום לכל באי שער העיר ְרֵאה ְדָברֶּ
יָך  161  דוד לאוריה החתי ֵרד ְלֵביְתָך ּוְרַחץ ַרְגלֶּ
ָך )כה;טז(  162 ף ָידֶּ רֶּ  ה' מורה למלאך המשחית להפסיק  ַרב ַעָתה הֶּ
ְתָחל  163 ְשָכְבָך ְוהִּ  יהונדב בן שמעה מציע לאמנון ְשַכב ַעל מִּ
ה ַגם ַהיֹום ּוָמָחר   164 ָך ֵשב ָבזֶּ  דוד לאוריה החתי ֲאַשְלחֶּ
ה ָלְך   165 ֱעשֶּ ם ְואֶּ יָך ְבַחר ְלָך ַאַחת ֵמהֶּ י נֹוֵטל ָעלֶּ כִּ  גד הנביא לדוד ב ה' ָשֹלש ָאנֹּ
ת:  166 ֱאמֶּ ד וֶּ סֶּ ָמְך חֶּ יָך עִּ ת ַאחֶּ  דוד לאיתי הגתי שּוב ְוָהֵשב אֶּ
ָדן   167 ְשָרֵאל מִּ ְבֵטי יִּ ת שּוט ָנא ְבָכל שִּ ְקדּו אֶּ ַבע ּופִּ ְוַעד ְבֵאר שֶּ

 ָהָעם)כד:ב(
 דוד ליואב 

י ָאָתה 168 י ּוְבָשרִּ  דוד לעמשא ֲהלֹוא ַעְצמִּ
ץ  169 ן ָהָארֶּ ם מִּ ְתכֶּ י אֶּ ַעְרתִּ ם ּובִּ ְדכֶּ יֶּ ת ָדמֹו מִּ  דוד לרכב ובענא רוצחי איש בושת ְוַעָתה ֲהלֹוא ֲאַבֵקש אֶּ



ְפלּו ְשַבְעָתם ָיַחד 170  שבעת בני שאול שנהרגו עקב בקשת הגבעונים  ַויִּ
ְך ָהֲעָרָבה ָכל ַהָלְיָלה   171 רֶּ ֹּאשֹו ַוֵיְלכּו דֶּ ת ר ְקחּו אֶּ  רכב ובענא ַויִּ
ה ַהטֹוב  172 ְתַחַזק ְבַעד ַעֵמנּו ּוְבַעד ָעֵרי ֱאֹלֵהינּו ַויהָוה ַיֲעשֶּ ֲחַזק ְונִּ

 ְבֵעיָניו )י:יב(
 יואב לאבישי

 דוד לאחר מות אבנר ְיַשֵלם ה' ְלעֵֹּשה ָהָרָעה ְכָרָעתֹו  173
יָך  174 ְשמַֹּע ַהטֹוב ְוָהָרע ַויהָוה ֱאֹלהֶּ ְך לִּ לֶּ י ַהמֶּ נִּ ים ֵכן ֲאדֹּ ְכַמְלַאְך ָהֱאֹלהִּ

ָמְך י עִּ  ְיהִּ
 האשה התקועית לדוד 

ל ַעְבדֹו )כד;כא( 175 ְך אֶּ לֶּ י ַהמֶּ נִּ  היבוסי לדודארונה  ַמדּוַע ָבא ֲאדֹּ
ת ְדַבר ה' ַלֲעשֹות ָהַרע ְבֵעיַני )יב:ט( 176 יָת אֶּ  נתן הנביא מוכיח את דוד ַמדּוַע ָבזִּ

 


