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ספר שמואל ב'

פרק ח
(א) ַוי ְִהי ַאחֲ ֵרי כֵן
ִש ִתים ַויַכְּ נִיעֵ ם ַוי ִַקח דָּ וִ ד ֶאת מֶ ֶתג הָּ ַאמָּ ה ִמיַד פְ ל ְִש ִתים:
• ַויְַך דָּ וִ ד ֶאת פְּ ל ְּ
ּומל ֹא הַ חֶ בֶ ל
אֹותם ַא ְרצָּ ה ַויְמַ דֵ ד ְשנֵי חֲ בָּ לִים לְהָּ ִמית ְ
ָּ
מֹואב ַויְמַ ְדדֵ ם בַ חֶ בֶ ל הַ ְשכֵב
• ַויְַך ֶאת ָ
מֹואב לְדָּ וִ ד ַלעֲבָּ ִדים נ ְֹש ֵאי ִמנְחָּ ה:
לְהַ חֲ יֹות ו ְַת ִהי ָ
• ַויְַך דָּ וִ ד ֶאת הֲ דַ ְּדעֶ זֶר בֶ ן ְּרחֹב מֶ לְֶך צֹובָ ה בְ לֶכְ תֹו לְהָּ ִשיב יָּדֹו בִ נְהַ ר [פְ ָּרת]( :ד) ַו ִי ְּלכֹד דָּ וִ ד
ַיֹותר ִממֶ ּנּו
ּושבַ ע מֵ אֹות פ ָָּּר ִשים וְ עֶ ְש ִרים ֶאלֶף ִאיש ַרגְ לִי ַויְעַ ֵקר דָּ וִ ד ֶאת כָּל הָּ ֶרכֶב ו ֵ
ִממֶ ּנּו ֶאלֶף ְ
מֵ ָּאה ָּרכֶב( :ה) ו ַָּתב ֹא אֲ ַרם דַ מֶ שֶ ק לַעְ זֹר לַהֲ דַ ְדעֶ זֶר מֶ לְֶך צֹובָ ה
ּוש ַניִם ֶאלֶף ִאיש( :ו) ַויָּשֶ ם דָּ וִ ד נְצִ בִ ים בַ אֲ ַרם דַ מֶ שֶ ק ו ְַת ִהי אֲ ָּרם לְדָּ וִ ד
• ַויְַך דָּ וִ ד בַ אֲ ָרם עֶ ְש ִרים ְ
נֹוש ֵאי ִמנְחָּ ה
ַלעֲבָּ ִדים ְ

ַויֹשַ ע יְּקֹוָק ֶאת דָ וִ ד ְּבכֹל אֲ שֶ ר הָ לְָך:
ּומבֶ טַ ח
יאם יְרּושָּ ָּל ִם( :ח) ִ
(ז) ַוי ִַקח דָּ וִ ד ֵאת ִשלְטֵ י הַ זָּהָּ ב אֲ שֶ ר הָּ יּו ֶאל עַ בְ דֵ י הֲ דַ ְדעָּ זֶר ַויְבִ ֵ
ּומבֵ ר ַֹתי עָ ֵרי הֲ דַ ְּדעָ זֶר ל ַָּקח הַ מֶ לְֶך דָּ וִ ד ְנחֹשֶ ת הַ ְרבֵ ה ְמאֹד :ס
ִ
יֹורם בְ נֹו
(ט) ַוי ְִשמַ ע תֹעִ י מֶ לְֶך חֲ מָ ת כִ י ִהכָה דָּ וִ ד ֵאת כָּל חֵ יל הֲ דַ ְדעָּ זֶר( :י) ַוי ְִשלַח תֹעִ י ֶאת ָּ
ֶאל הַ מֶ לְֶך דָּ וִ ד ל ְִש ָּאל לֹו לְשָּ לֹום ּולְבָּ רֲ כֹו עַ ל אֲ שֶ ר ִנלְחַ ם בַ הֲ דַ ְדעֶ זֶר ַו ַיכֵהּו כִ י ִאיש ִמלְחֲ מֹות
תֹעִ י הָּ יָּה הֲ דַ ְדעָּ זֶר ּובְ יָּדֹו הָּ יּו כְ לֵי כֶסֶ ף ּוכְ לֵי ָּזהָּ ב ּוכְ לֵי ְנחֹשֶ ת( :יא) גַם א ָֹּתם ִה ְק ִדיש הַ מֶ לְֶך
דָּ וִ ד לַיקֹוָּק עִ ם הַ כֶסֶ ף וְ הַ זָּהָּ ב אֲ שֶ ר ִה ְק ִדיש ִמכָּל הַ גֹויִם אֲ שֶ ר כִ בֵ ש:
ּומ ְשלַל הֲ דַ ְדעֶ זֶר בֶ ן ְרחֹב מֶ לְֶך צֹובָ ה:
ִש ִתים ּומֵ עֲמָ לֵק ִ
ּומפְּ ל ְּ
ּומבְ נֵי עַ מֹון ִ
מֹואב ִ
ּומ ָ
(יב) מֵ אֲ ָרם ִ
(יג) ַויַעַ ש דָּ וִ ד שֵ ם בְ שֻׁ בֹו מֵ הַ כֹותֹו ֶאת אֲ ָרם [=אדום] בְּ גֵיא מֶ לַח ְשמֹונָּה עָּ שָּ ר ָּאלֶף( :יד) ַויָּשֶ ם בֶ אֱ דֹום
נְצִ בִ ים בְ כָּל אֱ דֹום שָּ ם נְצִ בִ ים ַוי ְִהי כָּל אֱ דֹום עֲבָּ ִדים לְדָּ וִ ד

וַיֹושַ ע יְּקֹוָק ֶאת דָ וִ ד בְּ כֹל אֲ שֶ ר הָ לְָך:
יֹואב בֶ ן צְ רּויָּה
ִש ָר ֵאל ַוי ְִּהי דָ וִ ד עֹשֶ ה ִמ ְּשפָט ּוצְּ דָ ָקה ְּלכָל עַ מוֹ( :טז) וְ ָּ
(טו) ַוי ְִּמֹלְך דָ וִ ד עַ ל כָל י ְּ
עַ ל הַ צָּ בָּ א וִ יהֹושָּ פָּט בֶ ן אֲ ִחילּוד מַ זְ כִ יר( :יז) וְ צָּ דֹוק בֶ ן אֲ ִחיטּוב וַאֲ ִחימֶ לְֶך בֶ ן ֶאבְ י ָָּּתר כֹהֲ נִים
ּוש ָּריָּה סֹופֵר( :יח) ּובְ ָּניָּהּו בֶ ן יְהֹויָּדָּ ע וְ הַ כְ ֵר ִתי וְ הַ פְ ל ִֵתי ּובְ נֵי דָּ וִ ד כֹהֲ נִים הָּ יּו :פ
ְ
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