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Chapter 1

א 1 Samuel /

] 9ותקם[ ]חנה[ ]אחרי[ ]אכלה[ ]בשיל[ה וא]חרי[ ]שתה[ ]ועלי[ ]הכהן[ ]ישב[ ]על[ ]הכסא[ ]על[
]מזוזת[ ]היכל[ ]יהוה[׃
] 11ותדר[ ]נדר[ ]ותאמר[ ]יהוה[ ]צבאות[ ]אם[ ]ראה[ ]תראה[ ]בעני[ ]אמת[ך ]וזכרתני[ ]ולוא[ ]תשכח[
]את[ ]אמתך[ ]ונתתה[ ]לאמתך[ ]זרע[ ]אנשי[ם ונתתיהו ל]פניך[ ]נזיר[ ]עד[ ]יום[ ]מותו[ ]ויין[ ]ושכר[
]לוא[ ]ישתה[ ]ו[מורה לא יעבור ע]ל[ ]ראשו[׃
 12ו]היה[ ]כי[ ]הרבתה[ ]להתפלל[ ]לפני[ ]יהוה[ ]וע[ל י שמר את פיה׃
 13והיא מדברת ]על[ ]לבה[ ]רק[ ]שפתיה[ ]נעות[ ]וקולה[ ]לא[ ]ישמ[ע ויח]שבה[ ]ע[לי ל]שכרה[׃
] 17ויען[ ]עלי[ ]ויאמ[ר ]לכי[ ]לשלום[ ]אלהי[ ]ישראל[ ]יתן[ ]לך[ ]את[ ]שאלתך[ ]אשר[ ]שאלת[
]מעמו[׃
] 18ות[אמר ]תמצא[ ]שפחתך[ ]חן[ ]בעיניך[ ]ותלך[ ]האשה[ ]לדרכה[ ]ותבוא[ ]הלשכתה[ ]ותאכ[ל
]ופניה[ ]לא[ ]היו[ ]לה[ ]עוד[׃
] 22וחנה[ ]לוא[ ]עלתה[ ]עמו[ ]כי[ ]אמ[רה לאישה עד אשר ]יעלה[ ]הנער[ ]עד[ ]גמלתיהו[ ]ונראה[ את
פנ]י[ יהוה וישב לפני ]יהוה[ ]וישב[ ]שם[ ]עד[ ]עולם[ ]ונת[תיהו נזיר עד עולם כול ימי ]חייו[׃
] 23ויאמר[ ]לה[ ]אלקנה[ ]אישה[ עשי הטוב בעיניך שבי עד ]גמלך[ ]אותו[ ]אך[ ]יקם[ ]יהו[ה היוצא
מפיך ותשב האשה ]ותינק[ ]את[ ]בנה[ ]עד[ ]גמלה[ ]א[ותו׃

 24ותעל אותו שילה כאשר ]יעלה[ ]אלקנה[ ]לזבח[ ]ליהוה[ ]בפר[ ]בן[ בקר משלש ולחם ]ואיפה[ ]אחת[
]קמח[ ]ונבל[ ]יין[ ]ותביאהו[ ]בי[ת יהוה שילה והנער ]עמם[ ]ויביאוהו[ ]לפני[ ]יהוה[ ]וישחט[ ]אביהו[
]את[ הזבח ]כ[אשר ]יעשה[ ]מימים[ ]ימימה[ ]ליהוה[׃
] 25והביא[ ]הנער[ ]וי[שחט ]את[ ]הפר[ ]ותבוא[ ]חנה[ ]אם[ ]הנער[ ]אל[ ]עלי[׃
] 26ותאמר[ ]ב[י אדני ]חי[ ]נפשך[ ]אדני[ ]אני[ ]האשה[ ]הנצבת[ ]עמכה[ ]בזה[ ]להתפלל[ ]אל[ יהוה׃
] 28וגם[ ]אנכי[ ]השאלתיהו[ ]ליה[וה כול הימ]י[ם ]אשר[ ]חי[ ]הוא[ ]שאול[ ]ליהוה[ ]ותעזב[הו שם
ותשתח]ו[ ]ליהוה[׃
Chapter 2

] 1ותתפלל[ ]חנה[ ]ותאמר[ ]עלץ[ ]לבי[ ]ביהוה[ רמה קרני בי]הו[ה ]רחב[ ]פי[ ]על[ ]אויבי[ ]שמחתי[
]בישועתך[׃
] 2כ[יא אין קדוש כיה]וה[ ]ואין[ ]צדיק[ ]כאלוהינו[ ]ואין[ ]בלת[ך ואין צור כאלוהינו׃
] 3אל[ ]תרבו[ ]תדברו[ ]גבהה[ ]גבהה[ ]יצא[ ]ע[תק מפיכם כי אל דעת ]יהוה[ ]ואל[ ]תוכן[ ]עללותיו[׃
] 4קשת[ ]גבורי[ם חתה ונ]כ[שלים אז]רו[ ]חיל[׃
] 5שבעים[ ]בלחם[ ]נשכרו[ ]ורעבים[ ]חד[ל]ו[ ]עד[ ]ע[קרה ילדה ]שבעה[ ]ורבת[ ]בנים[ ]אמללה[׃
] 6יהוה[ ]ממית[ ]ומח[יה מוריד ]שאול[ ]ויעל[׃
] 7יהוה[ ]מוריש[ ]ומעשיר[ ]משפיל[ אף ]מרומם[׃
] 8מקים[ ]מעפר[ ]דל[ ]ומאשפות[ ]ירים[ ]אביון[ ]להושיב[ ]עם[ נדיב]ים[ ]וכסא[ ]כבוד[ ]ינחלם[ ]כי[
]ליהוה[ ]מצוקי[ ]ארץ[ ]וישת[ עליהם תב]ל[׃

 9ודרך ח]סידיו[ ]ישמור[ ]ורשעים[ ]בחשך[ ]ידמו[ נתן נד]ר[ ]ל]נוד[ר ויברך ש]נות[ ]צדיק[ ]כי[ ]לוא[
]בכח[ ]יגבר[ ]איש[׃
 10יהוה יחת מר]י[בו מי ק]דוש[ ]כיהוה[ ]יהוה[ ]יהיה[ ]קדוש[ ]??????[ תם בשלמ ]??????????????[
]אל[ ]יתהלל[ ]חכם[ ואל ית]ה[ל]ל[ ]הגבור[ ]בגבורתו[ ]ואל[ ]יתהלל[ ]עשיר[ ]בעשרו[ ]כי[ ]בזאת[
]יתהלל[ ]המתהלל[ ]השכל[ ]וידע[ ]את[ ]יהוה[ ]ולעשו[ת מש]פט[ ]וצדקה[ ]בתוך[ ]הארץ[ ]יהוה[
]עלה[ ]בשמים[ וירעם ]יהוה[ ]ידין[ ]אפסי[ ]ארץ[ ]ויתן[ ]עז[ ]למלכנו[ ]וירם[ ]קרן[ משיחו׃
 16וענה האיש וא]מ[ר אל נער הכוהן יקטר הכוהן כיום ה]חלב[ וקח לך מכול אשר תאוה נפשך ואמר לא כי
עתה תתן ולק]חתי[ בחזק כבשלת ]ה[בשר יקח את מזלג שלוש השנים ]בידו[ ]והכה[ בסיר או בפרור
]כו[ל אשר יעלה המזלג יקח אם ]רע[ ]הוא[ ]ואם[ טוב לבד מח]זה[ ]התנופה[ ]ושו[ק הימין׃
 17ותהי חטא]ת[ ]הנערים[ גדלה מאד ]לפני[ ]י[הוה כי נאצו את מנחת יהוה׃
 18ושמואל מש]רת[ ]את[ ]פני[ ]י[הוה נער חוגר אפוד בד׃
] 19ומעיל[ ]קטן[ תעשה ]לו[ ]אמו[ ]והע[לתה לו מימים ימימה בעל]ותה[ ]את[ ]אישה[ לזבוח את זב]ח[
]הימי[ם׃
 20וברך על]י[ את א]לקנה[ ]ואת[ ]אשתו[ לאמר ישלם י]הוה[ לך זרע מן האשה הזאת תח]ת[ ]השאלה[
אשר השאיל]ת[ ]לי[הוה וילך האיש למקומו׃
 21ויפקד יה]וה[ ]את[ חנה ותלד עוד ש]ל[שה בנים ושתי בנות ויגדל שם ]שמואל[ עם יהוה׃
 22ועלי זקן מאד בן תשעים שנה ]ושמונה[ ]שנים[ וישמע ]את[ ]אשר ]עו[שים בניו לבני ישראל׃
 23ו]יאמר[ ]להם[ ]למה[ תעשו]ן[ ]כדברים[ ]האל[ה א]ש[ר אני ]שו[מ]ע[ מדברי]ם[ ]בכם[ ]מפי[ ]עם[
]יהוה[׃

] 24אל[ ]בני[ ]כי[ ]לוא[ ]טובה[ ]הש[מועה אשר אנכי שומ]ע[ ]אל[ ]תעשון[ ]כן[ ]כי[ ]לו[א טוב]ות[
]השמועות[ אשר אני שומע מעבר]ים[ ]עם[ ]יהוה[׃
] 25אם[ חטוא ]יחטא[ ]איש[ ]לאיש[ ]ופללו[ ל]ו[ אל יהוה ו]אם[ ]ליהוה[ ]יחטא[ ]איש[ ]מי[ ]יתפלל[
]לו[ ]ולוא[ ]ישמעו[ ]ל[קול כיא ]חפ[ץ ]יחפץ[ ]יהוה[ ]להמיתם[׃
] 26והנער[ ]שמואל[ ]הולך[ ]וגדל[ ]וטוב[ ]גם[ ]ע[ם יה]וה[ וגם עם ]אנשים[׃
] 27ויבוא[ ]איש[ ]אלוהים[ ]אל[ ]עלי[ ]ו[יאמר כה אמר יהוה ]הנגלה[ ]נגליתי[ ]אל[ ]בית[ ]אביך[
]בהיותם[ ]במצ[רים עבדים לבית ]פרעה[׃
] 28ובחור[ ]את[ ]בית[ ]אביך[ ]מכול[ שבטי ישראל לי לכוהן ]לעלות[ ]על[ ]מזבחי[ ]ולהקטיר[ ]קטרת[
]ו[לשאת אפוד ואתנה לבית ]אביך[ ]את[ ]כול[ ]אשי[ ]בני[ ]ישראל[ ]לאכ[ל׃
 29ולמה תביט בזבחי ובמנחתי ]צרת[ ]עין[ ]ותכבד[ ]את[ ]בניך[ ]ממני[ להבריך מראש כול מנחות
]ישראל[ ]לפני[׃
] 30על[ ]כן[ ]כה[ ]אמר[ ]יהוה[ ]א[ל]הי[ ]ישרא[ל אמרתי ב]יתך[ ]ובית[ ]אביך[ ]יתהלכו[ ]לפני[ ]עד[
]עולם[ ]ועתה[ לכן נ]א[ם יה]וה[ ]ח[ל]ילה[ ]לי[ ]כי[ ]מכבדי[ ]אכבד[ ]ובוזי[ ]יקלו[׃
] 31הנה[ ]י[מ]י[ם באים וגדעת]י[ ]את[ ]זרעך[ ]וזרע[ ]בית[ ]אביך[׃
] 32ולוא[ יהיה לך זקן בביתי כול ]הימים[׃
] 33ואיש[ ]לוא[ ]אכרית[ ]לך[ ]מעם[ מזבחי לכלות א]ת[ עיניו ו]להדיב[ ]את[ ]נפשו[ ]וכול[ ]מרבית[
]ביתך[ יפולו בחרב אנשים׃
 34ו]זה[ ]לך[ ]האות[ ]אשר[ ]יבוא[ ]על[ ]שני[ ]בניך[ ]הא[ל]ה[ ]ח[פני ופינח]ס[ ]ביום[ ]אחד[ ]ימותו[
]שניהם[ ]בחרב[ ]אנשים[׃

] 35והקי[מו]תי[ ל]י[ ]כוהן[ ]נאמן[ ]אשר[ ]כול[ ]אשר[ ]בלבבי[ ]ובנפשי[ ]יעש[ה ובניתי ל]ו[ ]בית[
]נאמן[ ]והתהלך[ ]לפני[ ]משיחי[ ]כול[ ]הימים[׃
] 36והי[ה ]כו[ל הנותר ]בביתך[ ]יבוא[ ]להשתחות[ ]לו[ ]לאגורת[ ]כסף[ ]וככר[ ]לח[ם לאמור ]ספחני[
]נא[ ]אל[ ]אחת[ ]הכהנות[ ]לאכול[ ]פת[ ]לחם[׃
Chapter 3

] 1והנער[ ]שמואל[ ]משרת[ ]את[ ]יהוה[ ]לפני[ ]עלי[ ]ו[דבר יהו]ה[ ]היה[ ]יקר[ ]בימים[ ]ההם[ ]אין[
]חזון[ ]נפרץ[׃
] 2ויהי[ ]ב[יום ההוא ועל]י[ ]שוכב[ ]במקומו[ ]ועיניו[ ]החלו[ ]כהות[ ]ולוא[ ]יוכל[ ]לר[אות׃
 3ונר ]אלוהים[ ]טרם[ ]יכבה[ ]ושמואל[ ]שכב[ ]בהיכל[׃
] 4ויקרא[ ]יהו[ה שמ]ואל[ ]ויאמר[ ]הנני[׃
] 18ויגד[ ]לו[ ]שמואל[ ]את[ כול הדבר]י[ם ]ולוא[ ]כחד[ ]ממנו[ ]ויאמר[ ]עלי[ ]יהוה[ ]הוא[ ]הטוב[
]לפניו[ יעשה׃
 19ויגד]ל[ ]שמואל[ ]ויהוה[ ]היה[ ]עמו[ ]ולוא[ ]הפיל[ ]מכול[ ]דבריו[ ארצה׃
 20וידע ]כול[ ]ישראל[ ]מדן[ ]ועד[ ]באר[ ]שבע[ ]כי[ ]נאמן[ שמואל ל]נביא[ ל]יהוה[׃
] 21ויוסף[ ]יהוה[ ]להראה[ ]בשילה[ ]כי[ ]נגלה[ ]יהוה[ ]א[ל שמ]ואל[ ]בשלו[ ]בדבר[ ]יהוה[׃
Chapter 4

] 3ויבא[ ]העם[ ]אל[ ]המחנה[ ]ויאמרו[ ]זקני[ ]ישראל[ ]למה[ ]נגפנו[ ]יהוה[ ]היום[ ]לפני[ ]פלשתים[
]נקחה[ ]אלינו[ ]מ[שיל]ה[ ]את[ ]ארון[ ]ברית[ ]יהוה[ ]ויצא[ ]בקרבנו[ ]ויושיענו[ ]מכף[ ]אויבינו[׃

 4ויש]לח[ ]העם[ ]שילה[ ]וישאו[ ]משם[ ]ארון[ ]יהוה[ ]יושב[ ]הכרובים[ ]ושני[ ]בני[ ]עלי ]עם[
]ארון[ ]ברית[ ]האלהים[ ]חפני[ ]ופינחס[׃
] 9התחזקו[ ]והיו[ ]ל[אנשים פלשתיים פ]ן[ ]תעבדו[ ]לעברים[ ]כאשר[ ]עבדו[ ]לכם[ ]והי[יתם לאנשים
ונלח]מתם[׃
] 10וילחמו[ ]וינגף[ ]איש[ ]ישראל[ ]לפני[ ]הפלשתיים[ ]ו[ינוסו איש לאהליו ות]הי[ ]המכה[ ]גדולה[
]מאד[ ]ויפל[ ]מישראל[ ]ש[ל]ו[ש]ים[ ]א[לף רגלי׃
 12ו]יר[וץ איש ]בנימין[ ]מהמערכה[ ]ויבוא[ ]שילה[ ]ביום[ ]ההוא[ ]ומד[יו קרוע]י[ם ]ואדמה[ ]על[
]ראשו[׃
Chapter 5

] 8וישלחו[ ]ויא[ס]פו[ ]את[ ]סרני[ ]פלשתיים[ ]אליהם[ ]ויאמרו[ ]מה[ ]נעשה[ לארון ]אלוהי[ ]ישראל[
]ויאמרו[ ]הגתיים[ ]י[סבו א]ת[ ]ארון[ ]א[לוהי ישר]אל[ ]אלינו[ ]ויסבו[ ]את[ ]ארון[ ]אלוהי[ ישראל
ג]תה[׃
] 9ויהי[ ]אחרי[ ]סבו[ ]גתה[ ]ותהי[ ]יד[ ]י[הוה ]בעיר[ ]מהומה[ גדולה מאד ויך את אנשי העיר מקטן
ועד ג]דול[ ]ויך[ ]אותם[ ]ב[עפלים
 10וישלחו ]א[ת ארון אלוהי ישראל עקרו]ן[ ]ויהי[ ]כבוא[ ]ארון האלוהים[ ]עקרון[ ]ויזעקו[ ]העקרונ[ים
לא]מור[ למה הסבות]ם[ ]אלי את[ ]ארון[ ]אלוהי[ ]ישראל[ ]להמית[ני וא]ת[ ]ע[מי
 11וישל]חו[ ]ויאס[פו ]את[ ]סרני[ ]פלשתיים[ ]ויאמרו[ ]שלחו[ ]את[ ]ארון[ אלוהי י]שר[א]ל[ ]ו[ישב
]למקומו[ ]ולוא[ ]ימית[ ]אתי[ ]ואת[ ]עמי[ ]כי[ ]היתה[ ]מ[המת יהוה בכל ]העיר[ ]כבדה[ ]מאד[
]כבוא[ ]ארון[ ]האלוהים[ ]ש[מה׃

 12וה]אנשי[ם אשר לא ]מתו[ ]הכו[ ]בעפלים[ ]ותעל[ ]שועת[ ]העי[ר ה]שמי[ם׃
Chapter 6

] 1ויהי[ ]הארון[ ]בשדה[ ]פלשתיים[ ]ש[בעה חודשים׃
 2וי]ק[ראו פלשתי]ים[ ]לכוהנים[ ]ולקוסמים[ ]ולחרטמים[ ולמעונ]ני[ם לאמור מה נעשה ]לארון[ ]יהוה[
]הודיעונו[ ]במה[ ]נ[שלחנו אל מקומו׃
תשל]חו[ ]אותו[ ]ריקם[ ]כי[
̇
 3ויאמרו א]ם[ ]משלחים[ ]אתם[ ]את[ ]ארון[ ברית יהוה אלוהי ישראל אל
]השב[ ]ת[שיב]ו[ לו א]ש[ם אז תרפא]ו[ ]ו[נכפר ל]כם[ ]הלוא[ ]תסור[ ]ידו[ ]מכם[׃
] 4ויאמרו[ ]מ[ה האשם ]א[שר נש]י[ב ל]ו[ ]ויאמרו[ ]כמספר[ ]סרני[ ]פלשתיים[ ]חמשה[ עפלי זהב כי
מגפה אחת ל]כם[ ]ולסרניכם[׃
] 5ועשיתם[ ]צלמי[ ]העפ[ל]י[ם וצלמי העכברים ה]משחיתים[ ]את[ ]הארץ[ ]ונתתם[ ]ליהוה[ ]כבוד[
וא]ו[לי יקל את י]דו[ ]מעליכם[ ]ומעל[ ]אלוהיכם[ ]ומעל[ ]ארצכם[׃
] 6ולמה[ ]תכבדו[ ]את[ לבב]כם[ ]כאשר[ ]כבדו[ ]מצרים[ ]ופרעה[ ]את[ ]לבם[ ]הלוא[ כאשר התעל]ל[
]בהם[ ]וישלחום[ ]וילכו[׃
] 7ועתה[ ]קחו[ ]ועשו[ ]עגלה[ ]חדשה[ ]אחת[ וש]תי[ פרות עלות א]שר[ ]לא[ ]עלה[ ]עליהם[ ]על[
]ואסרתם[ ]את[ ]הפרו[ת בעגלה ]והשיבותם[ ]בניהם[ ]מאחריהם[ ]הביתה[׃
] 8ולקחתם[ ]את[ ]ארון[ ]י[ה]וה[ ]ונתתם[ ]אותו[ ]אל[ ]העגלה[ ]ואת[ ]כלי[ ]הזהב[ ]אשר[ ]השיבותם[
]לו[ ]א[שם תש]ימו[ ]בארגז[ ]מצדו[ ]ושלחתם[ ]אתו[ ]והלך[ ]הלכתם[׃

] 9וראיתם[ ]אם[ ]דרך[ ]גבו[לו י]עלה[ ]בית[ ]שמש[ ]הוא[ ]עשה[ ]לנו[ ]את[ ]הרעה[ ]הגדולה[
]הזאת[ ]ואם[ ]לא[ ]וידענו[ ]כי[ ]לא[ ]ידו[ ]נגעה[ ]בנו[ ]מקרה[ ]הוא[ ]היה[ ]לנו[׃
] 10ויעשו[ ]האנשים[ ]כן[ ]ויקחו[ ]שתי[ ]פרות[ ]עלות[ ]ויאסרום[ ]בעגלה[ ]ואת[ ]בניהם[ ]כלו[
]ב[בית׃
] 11וישימו[ ]את[ ]ארון[ ]יהוה[ ]אל[ ]העגלה[ ]ואת[ ]הארגז[ ]ואת[ ]עכבר[י הזה]ב[ ]ואת[ ]צלמי[
]טחריהם[׃
] 12וישרנה[ ]הפרות[ ]בדרך[ ]על[ ]דרך[ ]בית[ ]שמש[ ]במסלה[ ]אחת[ ]הלכו[ ]הלך[ ]וגעו[ ]ולוא[
]סרו[ ]י[מין ]ולוא[ ]שמאול[ ]וסרני[ ]פלשתיים[ ]הולכים[ ]אחריה[ ]עד[ ]גבו[ל בית ש]מש[׃
] 13ובית[ ]שמש[ ]קוצרים[ ]קציר[ ]חטים[ ]בעמק[ ]וישאו[ ]את[ ]עי[ניהם ]ויראו[ ]את[ ]הארון[
]וישמחו[ ]לראות[׃
] 16וחמשה[ ]סרני[ ]פלשתיים[ ]ראו[ ויש]ובו עקרון[ ]ביום[ ]ההוא[׃
] 17ואלה[ ]עפלי[ ]הזהב[ ]אשר[ ]השי[בו פלשת]יים אשם[ ]ליהוה[ ]לאשדוד[ ]אחד[ ]לעזה[ ]אחד[
]לאשקלון[ ]אח[ד לגת ]אחד[ ]לעקרון[ ]אח[ד׃
 18ועכבר]י[ ]הזהב[ ]כמספר[ ]ערי[ ]פל[שת]יי[ם ]לחמשת[ ]הסרני[ם מעיר מבצר ]ועד[ ]כפר[ ]הפרזי[
]ועד[ ]האבן[ ]הגדולה[ ]אשר[ ]ה[ניחו עליה ]את[ ]ארון[ ]יהוה[ ]בשדה[ ]יהושע[ ]בית[ ]השמשי[׃
] 20ויאמרו[ ]אנשי[ ]בית[ ]שמש[ ]מי[ ]יוכל[ ]לעבור[ ]לפני[ יהוה הקדוש הזה ואל מי ]יעלה[ ]ארון[
]יהוה[ ]מעלינו[׃

] 21וישלחו[ ]מלאכים[ אל יושבי קרי]ת[ ]י[ערים לאמור ]השיבו[ ]פלשתיים[ ]את[ ]ארון[ ]יהוה[ ]רדו[
]והעלו[ אותו אליכם׃
Chapter 7

] 1ויבא[ו אנשי קרי]ת יערים[ ]ויעלו[ ]את[ ]ארון[ ]ברית[ ]יהוה[ ]ויביאו[ ]אותו[ ]א[ל ]בית[ ]אבי[נדב
]א[שר ]בגבעה[ ]ואת[ ]אלעזר[ ]בנו[ ]קדשו[ ]לשמר[ ]את[ ]ארון[ ]יהוה[׃
Chapter 8

] 7ויאמר[ ]יהוה[ ]אל[ ]ש[מואל ]שמע[ ]בקול[ ]העם[ ]כאשר[ ]יאמרו[ ]לך[ ]כי[ ]לוא[ ]אותך[ ]מאסו[
]כי[ ]אותי[ ]מאסו[ ]ממ[לך ע]ליהם[׃
] 9ועתה[ ]שמע[ ]בקולם[ ]אך[ ]כי[ ]העד[ ]תעיד[ ]בהם[ ]והגדת[ להם את משפט המלך אש]ר[ ]ימלך[
]עליהם[׃
] 10ויאמר[ ]שמואל[ ]את[ ]כול[ ]דברי[ ]יהוה[ אל העם השו]א[לים מאתו מלך׃
] 11וי[אמר זה ]יהיה[ ]משפט[ ]המ[לך א]שר[ ]ימלוך[ ]עליכם[ ]את[ ]בניכם[ ]יקח[ ]ושם[ ]לו ברכב[ו
ובפרש]יו[ ]ורצי[ם לפני מר]כבתו[׃
] 12ולשום[ ]לו[ ]שרי[ ]אלפים[ ]ושרי[ ]מאות[ ]ולחר[ש חר]ישו[ ]ולקצר[ ]קצירו[ ]ולעשת[ ]כלי[
]מלחמתו[ ]וכלי[ ]רכבו[׃
] 13ואת[ ]בנותיכם[ ]יק[ח לר]קחות[ ]ולטבחות[ ]ולאפות[׃
] 14ואת[ ]שדותיכם[ ]ואת[ ]כרמיכם[ ]וזיתיכם[ הטובים יק]ח[ ]ונתן[ ]ל[עבד]יו[׃

 16ואת עבדיכם ואת אמהתיכם ]ואת[ ]בקרכם[ ]הטובים[ ]ואת[ ]חמוריכם[ ]יקח[ ועשו למלאכתו׃
 17וצאנכם יע]שר[ ]ואתם[ ]תהיו[ ]לו[ ]לעבדים[׃
] 18וזעקתם[ ]ביום[ ההוא ]מ[לפני מל]כ[כם אש]ר[ ]בחרתם[ ]לכם[ ]ולוא[ ]יענה[ ]יהוה[ ]אתכם[
]בימים[ ההם ]כי[ ]אתם[ ]בחרתם[ ]לכם[ ]מלך[׃
] 19וימאנו[ ]העם[ ]לשמע[ ]בקול[ ]שמואל[ ]ויאמרו[ ]לא[ ]כי[ ]אם[ מלך ]י[היה ]עלינו[׃
] 20והיינו[ ]גם[ ]אנחנו[ ]ככול[ ]הגוים[ ]ושפטנו[ ]מלכינו[ ]ויצא[ ]לפנינו[ ]ו[נל]חם[ את מ]לחמותינו[׃
Chapter 9

] 6ויאמר[ ]לו[ ]הנה[ ]נא[ ]איש[ ]אלוהי[ם ]בעיר[ ]הזאת[ ]והאיש[ ]גדל[ ]ונכבד[ ]כול[ ]אשר[ ]ידבר[
]בוא[ ]יבוא[ ]ועתה[ ]נלכה[ ]נא[ ]אלי[ו אול]י[ ]יבגיד[ ]איש[ ]האלוהים[ ]לנו[ ]את[ ]דרכנו[ ]אשר[
]הלכנו[ ]עליה[׃
] 7ויאמר[ ]ש[אול וה]נה[ ]נלך[ ]ומה[ ]נביא[ ]לאיש[ ]כי[ ]הלחם[ ]אזל[ ]מכלינו[ ]ותשורה[ ]אין[ ]לנו[
]לה[ביא לא]יש[ ]האלוהים[ ]מה[ ]אתנו[׃
] 8ויוסף[ ]הנער[ ]לענות[ ]את[ ]שאול[ ]ויאמר[ ]הנ[ה נמצ]א[ ]בידי[ ]רבע[ ]שקל[ ]כסף[ ]ונתתי[
]לאיש[ ]האלוהים[ ]והגיד[ ]לנו[ ]את[ ]דרכנו[׃
] 10ויאמר[ ]שאול[ ]לנערו[ ]טוב[ ]דברך[ ]לכה[ נ]לכה[ ]וילכו[ ]אל[ ]העיר[ ]אשר[ ]שם[ ]איש[
]האלוהים[׃

 11המה ]עולים[ ]במעלה[ ]העיר[ ]והנה[ ]המה[ ]מצאו[ ]נערות[ ]יוצאות[ ]לשאוב[ ]מים[ ויאמ]רו[ ]להן[
]היש[ ]בזה[ ]הרואה[׃
] 12ותענינה[ ]הנערות[ ]אותם[ ]ותאמרנה[ ]להם[ ]יש[ הנה ]לפניך[ ]מהר[ ]עתה[ ]כי[ ]היום[ ]בא[
]לעיר[ ]כי[ ]זבח[ ]היום[ ]לעם[ ]בבמה[׃
] 16כעת[ ]מחר[ ]אשלח[ ]אליך[ ]איש[ ]מארץ[ ]בנימן[ ]ומשחתו[ ]לנגיד[ ]על[ ]עמי[ ]ישראל[
]והושיע[ את עמי מיד ]פלש[תיים כי ראיתי ]את[ ]עני[ ]עמי[ ]כי[ ]באה[ ]צעקתו[ ]אלי[׃
] 17ושמואל[ ]רא[ה ]א[ת שאו]ל[ ]ויהו[ה ענהו הנה הא]יש[ ]אשר[ ]אמרתי[ ]אליך[ ]זה[ ]יעצר[ ]בעמי[׃
] 18ויגש[ ]שאול[ ]א[ל ]שמואל[ ]בתוך[ ]הע[יר ויאמ]ר[ ]הגידה[ ]נא[ ]אי[ ]זה[ ]בית[ ]הרואה[׃
] 19ויען[ ]שמואל[ ]את[ ]שאול[ ]ויאמר[ ]לו[ ]אנוכי[ ]ה[וא עלה ]לפני[ ]הבמה[ ]ואכל[ ]עמי[ ]היום[
]ושלחתיך[ ]בבקר[ ]וכול[ ]אשר[ ]בלבבך[ ]אגיד[ ל]ך[׃
 20ולאתנ]ות[ ]האובדות[ ]לך[ ]היום[ ]שלושת[ ]הימים[ ]אל[ ]תשים[ ]את[ ]לבך[ ]להם[ ]כי[ ]נמצ[או
]ולמי[ ]חמדת[ ]ישראל[ ]הלוא[ ]לך[ ]ולבי[ת א]ביך[ ]עלה[ ]לפני[׃
] 21ויען[ ]שאול[ ]ויאמר[ ]לשמואל[ ]הלוא[ ]איש[ ]בן[ ]ימיני[ ]אנוכי[ מק]טן[ ]שבטי[ ]ישראל[
]ומשפחה[ ]הצעירה[ ]מכול[ ]משפחות[ ]בנימין[ ]ולמה[ ]דברת[ ]אלי[ כדבר ]הזה[׃
] 22ויקח[ ]שמואל[ ]את[ ]שאול[ ]ואת[ ]נערו[ ]ויביאם[ ]לשכתה[ ]ויתן[ ]להם[ ]שם[ ]מקום[ ]ב[ראש
הק]רואים[ ]והמה[ ]כשבעים[ ]איש[׃

] 23ויאמר[ ]שמואל[ ]לטבח[ ]תנה[ ]לי[ ]את[ ]המנה[ אשר נתתי ]לך[ ]אשר[ ]אמרתי[ ]לך[ ]שים[
]אותה[ ]עמך[׃
] 24וירם[ ]הטבח[ ]את[ ]השוק[ ]ה[עלינה ויש]ם[ ]אותה[ ]לפני[ ]שאול[ ]ויאמר[ ]הנה[ ]הנשאר[ ]שים[
]לפניך[ ]אכול[ ]כי[ ]למועד[ ]ש[ים לך לא]מר[ ]העם[ ]קראתי[ ]ויאכל[ ]שאול[ ]עם[ ]שמואל[ ]ביום[
]ההוא[׃
Chapter 10

] 3וחלפת[ ]משם[ ]והלאה[ ]ובאת[ ]עד[ ]אלון[ ]תבור[ ]ומצאוך[ ]שם[ ]שלשה[ ]אנשים[ עלים אל
]האלהים[ ]בית[ ]אל[ ]אחד[ ]נשא[ ]שלשה[ ]גדיים[ ]ואחד[ ]נשא[ שלוש ת כלובי ככרות ]לחם[ ]ואחד[
]נושא[ ]נבל[ ]יין[׃
] 4ושאלו[ ]לך[ ]לשלום[ ]ונתנו[ ]לך[ ]ת[נופות לחם ולקחת ]מידם[׃
] 5ואחר[ ]כן[ ]תבוא[ ]גבעת[ ]האלוהים[ ]אשר[ ]שם[ ]נציב[ ]פלש[תי והיה ]כבואך[ ]שם[ ]העיר[
]ופגעת[ ]חבל[ ]נ[באים ירדים ]מהבמה[ ]ולפני[הם נבל ותוף ]וכנור[ ]והמה[ ]מתנבאים[׃
 6וצלחה עליך ר]וח[ ]יהוה[ ]והתנבאת[ ]עמם[ ונהפכ]ת[ ]ל[איש ]אחר[׃
] 7והיה[ ]כי[ ]תבאנ[ה האתות ]האלה[ ]לך[ ]עשה[ ]כול[ ]א[שר תמצא ידך כי ]האלוהים[ ]עמך[׃
] 8וירדת[ ]לפני[ ]הגלגלה[ ]והנה[ ]אנוכי[ ]יו[רד אליך לעלות ]עו[ל]ות[ ]לזבח[ ]זבחי[ ]שלמים[
]שבעת[ ]ימים[ ]תוחל[ ]עד[ ]בואי[ ]אליך[ והדע]תי לך[ ]את[ ]אשר[ ]תעשה[׃

] 9והיה[ ]כהפנות[ ]ל[ל]כת[ ]מעם[ ]שמואל[ ]ויהפך[ ]לו[ האלוהים ]לב[ ]אחר[ ]ויבואו[ ]כול[
]האותות[ ]ביום[ ]ה[הוא׃
] 10ויבוא[ ]משם[ ]הגבעתה[ ]והנ[ה חבל ]נביאים[ ]לקראתו[ ]ותצלח[ ]עליו[ ]רו[ח אלהי]ם[ ]ויתנבא[׃
] 11ויהי[ ]כול[ ]יוד[עו מתמול ]שלשם[ ]ויראו[ ]והנה[ ]הוא[ ]בתוך[ ]נביא[ים מת]נבא[ ]ויאמר[ ]העם[
]איש[ ]אל[ ]רעהו מה ]זה[ ]היה[ ]לבן[ ]קיש[ ]הגם[ ]שאול[ ]בנביאים[׃
] 12ויען[ ]איש[ ]מהם[ ]ויאמר[ ]ומי[ אביהם על ]כן[ ]היתה[ ]למשל[ ]הגם[ ]שאול[ ]בנביאים[׃
 14ויאמר דוד ]שאול[ ]אליו[ ]ואל[ ]נערו[ ]אן[ ]הלכתם[ ]ויאמר[ ]לבקש[ ]את[ ]האתנות[ ]ונראה[ ]כי[
]א[ין ונבואה ]אל[ ]שמואל[׃
] 16ויאמר[ שאול אל ]דודו[ ]הגד[ ]הגיד[ ]לי[ ]כי[ ]נמצאו[ ]האתונות[ ]ואת[ ]דבר[ ]המלוכה[ ]לוא[
]הגיד[ ]לו[ אשר אמר ]שמואל[׃
] 18ויאמר[ ]אל[ כול ב]ני[ ]ישראל[ ]כה[ ]אמר[ ]יהוה[ ]אלהי[ ]ישראל[ ]אנכי[ ]העליתי[ ]את[ ]ישראל[
]ממצרים[ ]ואציל[ ]אתכם[ ]מיד[ ]מצרים[ ]ומיד[ ]כל[ ]הממלכות[ ]הלחצים[ ]אתכם[׃
] 24ויאמר[ ]שמואל[ ]אל[ ]כל[ ]העם[ ]הראיתם[ ]אשר[ ]בחר[ ]בו[ ]יהוה[ ]כי[ ]אין[ ]כמוהו[ ]בכלכ[ם
]ויריעו[ ]כול[ ]העם[ ]ויאמרו[ ]יחי[ ]המלך[׃
] 25וידבר[ ]שמואל[ ]אל[ ]העם[ ]את[ משפט ה]מלך[ ]ויכתב[ ]בספר[ ]וינח[ ]לפני[ ]יהוה[ ]וישלח[
]שמואל[ ]את[ כו]ל[ ]ה[עם וילכו איש למקומ]ו[׃
] 26וג[ם ]ש[אול ה]לך[ ]לביתו[ ]גבעתה[ ]וילכו[ בני החיל אשר נגע יה]ו[ה בלבבם׃

 27ובני הבליעל א]מרו[ ]מ]ה[ ]יושיענו[ ]זה[ ]וי[בזוהו ולוא הביאו לו מנחה ]ונ[חש מלך בני עמון הוא
לחץ את בני גד ואת בני ראובן בחזקה ונקר להם כ]ול[ ]ע[ין ימין ונתן אין ]מושי[ע ל]י[שראל ולוא נשאר
איש בבני ישראל אשר בע]בר[ ]הירדן[ ]אש[ר ל]וא[ ]נ[קר לו נח]ש[ ]מלך[ בני ]ע[מון כול עין ימין
ו]ה[ן שבעת אלפים איש ]נצלו[ ]מיד[ בני עמון ויבאו אל ]י[בש גלעד ויהי כמו חדש׃
Chapter 11

 1ויעל נחש העמוני ויחן על יביש ויאמרו כול אנשי יביש אל נחש מ]לך[ ]בני[ ]עמון[ ]כרת[ ל]נו[ ]ברית[
]ונעבדך[׃
] 2ויאמר[ ]א[ל]יה[ם נחש ]העמוני[ ]בזאת[ ]אכרת[ ]לכם[ ]בנקור[ ]לכם[ ]כל[ ]עין[ ]ימין[ ]ושמתיה[
]חרפה[ ]על[ ]כל[ ]ישראל[׃
] 7ויקח[ ]צמד[ בק]ר[ ]וינתחהו[ ]וישלח[ ]בכל[ ]גבול[ ]ישראל[ ]ביד[ ]מלאכים[ ]לאמר[ ]אשר[
]איננו[ ]יצא[ ]אחרי[ שאול וא]חרי[ ]שמואל[ ]כה[ ]יעשה[ ]לבקרו[ ]ויפול[ ]פחד[ ]יהוה[ ]על[ ]עם[
]ישראל[ ]ויצעקו[ כאיש אחד׃
] 8ויפקדם[ ]בבזק[ ]בבמה[ ]כול[ ]איש[ ]ישראל[ ]שש[ ]מאות[ ]אלף[ ]ואיש[ ]יהודה[ שבעים אלף׃
] 9ויאמר[ ]שאול[ ]למלאכים[ ]הבאים[ ]כה[ ]תאמרון[ ]לאיש[ ]יביש[ ]מחר[ ]לכם[ מיהוה התש]ועה[
]בחם[ ]השמש[ ]ויבאו[ ]המלאכים[ ]ויגידו[ ]לאנשי[ ]יביש[ ]וישמחו[ ]ויאמרו[ לכם פתחו הש]ער[׃
 10ויאמר]ו[ אנש]י[ ]יביש[ ]גלעד[ מ]חר[ ]נצא[ ]אליכם[ ]ועשיתם[ ]לנו[ ]ככול[ ]הטוב[ ]בעיניכם[׃

] 11ויהי[ ]ממ[חרת וי]שים[ ]שאול[ ]את[ ]העם[ ]שלושה[ ]ראשים[ ]ויבאו[ ]בתוך[ ]המחנה[ ]באשמרת[
]ה[בקר ]ויכו[ ]את[ ]בני[ ]עמון[ ]עד[ ]חם[ ]היום[ ]ויהיו[ ]הנשארים[ ויפוצו לוא נשא]רו[ ]בם[ ]שנים[
]יחד[׃
] 12ויאמר[ ]העם[ ]אל[ ]שמואל[ ]מי ה[אומר ]שאול[ ]ימלך[ ]עלינו[ ]תנו[ ]האנשים[ ]ונמיתם[׃
Chapter 12

] 7ועתה[ ]התיצבו[ ]ואשפטה[ ]אתכם[ ]לפני[ ]יהוה[ ]את[ ]כל[ ]צדקות[ ]יהוה[ ]אשר[ ]עשה[ ]אתכם[
]ואת[ ]א[בותיכם׃
 8כאש]ר[ ]בא[ ]יעקוב[ ]ובניוּ[ ]מצרים[ ]ויענם[ ]מצרים[ ]ויזעקו[ ]אבו[תיכם אל יה]וה[ ]ויש[לח
יה]וה[ ]את[ ]משה[ ]ואת[ ]אהרון[ ]ויוציאו[ ]את[ ]אבתיכם[ ]ממצרים[ ]וישבום[ ]במקום[ ]הזה[׃
] 10ויזעקו[ ]אל[ ]יהוה[ ]ויאמר[ ]חטאנו[ ]כי[ ]עזבנו[ ]את[ ]יהוה[ ]ונעבד[ ]את[ ]הבעלים[ ]ואת[
]העש[ת]רות[ ]ועתה[ ]הצילנו[ ]מיד[ ]אויבינו[ ]ונעבדך[׃
] 11וישלח[ ]יהוה[ ]את[ ]ירבעל ]ואת[ ]בדן[ ]ואת[ ]יפתח[ ]ואת[ ]שמואל[ ]ויצל[ ]אתכם[ ]מיד[
]איביכם[ ]מסביב[ ]ותשבו[ ]בטח[׃
] 12ותראו[ ]כי[ ]נחש[ ]מלך[ ]בני[ ]עמון[ ]בא[ ]עליכם[ ]ותאמרו[ ]לי[ ]לא[ ]כי[ ]מלך[ ]ימלך[ ]עלינו[
]ויהוה[ ]אלהיכם[ ]מ[לככ]ם[׃
] 13ועתה[ ]הנה[ ]המלך[ ]אשר בחרתם[ ]והנה[ ]נתן[ ]יהוה[ ]עליכם[ מלך׃

] 14אם[ ]תיראו[ ]את[ ]יהוה[ ]ועבדתם[ ]אתו[ ]ושמ[עתם ]בקולו[ ]ולא[ ]תמרו[ ]פי[ ]יהוה[ ]והיתם[
]גם[ ]אתם[ ]וגם[ ]המלך[ ]אשר[ מלך על]יכם[ ]אחר[ ]יהוה[ ]אל[והיכ]ם[ ]והצלכם[׃
] 15ואם[ ]לא[ ]תשמעו[ ]בקול[ יהוה ומ]ריתם[ ]את[ ]פי[ ]י[הוה והית]ה[ ]יד[ ]יהוה[ ]בכם[ ]ובמלככ[ם׃
] 16גם[ עת]ה[ ה]תיצבו[ ]וראו[ ]את[ הדבר ה]גדול[ ]הזה[ ]אשר[ ]יהוה[ ]עש[ה ]לעיניכם[׃
] 17הלא[ ]קציר[ ]חטים[ ]היום[ ]אקרא[ ]אל[ ]יהוה[ ]ויתן[ ]קולו[ת ]ומטר[ ]וברד[ ]ודעו[ ]וראו[ ]כי[
]רעתכם[ ]רבה[ ]אשר[ ]עשיתם[ ]בעיני[ ]יהו[ה ]לשאול[ ]לכם[ מלך׃
 18ויקרא שמ]ואל[ ]אל[ ]יהוה[ ]ויתן[ ]יהוה[ ]קולות[ ]ומ[טר ]ביום[ ]ההוא[ ]ויי[ראו כול ה]ע[ם מ]אד[
]את[ ]יהוה[ ]ואת[ ]שמואל[׃
] 19ויאמרו[ ]העם[ ]אל[ ]שמוא[ל ]התפ[לל ]בעד[ ]עבדיך[ ]אל[ ]יהוה[ ]אלהיך[ ]ואל[ ]נמוּת[ ]כי[
]יספנו[ ]על[ ]כל[ ]חטאתינו[ ]רעה[ ]לשאל[ ]לנו[ ]מלך[׃
Chapter 14

] 24ו[שא]ול[ ]שגג[ ]שגגה[ ]גדולה[ ]ביום[ ]ההו[א ו]יואל[ ]שאול[ ]את[ ]העם[ ]לאמור[ ארור ה]איש[
]אשר[ ]יאכל[ ]לחם[ ]עד[ ]ה[ערב ונ]קמתי[ ]מאויבי[ ]ולוא[ ]טעם[ ]כול[ ]העם[ ]לחם[׃
] 25וכל[ ]העם[ ]בא[ ]ביער[ ]ויה]י[ ]דבש[ ]על[ ]פני[ ]השדה[׃
] 28ויען[ ]אי[ש ]מהעם[ ]ויאמר[ ]השבע[ ]השביע[ ]אביך[ ]את[ ]העם[ ]לא[מ]ר[ ]ארור[ ]האי[ ֯ש אשר
יאכל ל]חם[ ]היום[ ]ויעף[ ]העם[׃
] 29וידע[ ויאמר יהונתן עכור אבי את הארץ ]ראו[ ]כי[ ]ארו[ ]עיני[ ]כי[ ]טעמתי[ מעט הדבש הזה׃

 30אף ]כי[ ]לוא[ ]אכול[ אכל הע]ם[ ]משלל[ ]אויביו[ ]אשר[ מצא ]כי[ ]עתה[ רבה המכה ]בפלשתי[ים׃
 31ויך ביום ]ההוא[ ]בפלשתיים[ ]ממכמש[ ]אילונה[ ]ויעף[ ]העם[ ]מאד[׃
] 32ויעט[ העם על ]השלל[ ]ויקחו[ ]העם[ ]צאן[ ]ובקרּ[ ]ופרים[ ]בני[ ]בקר[ ]וישחטו[ ארצה וי]אכל[
]העם[ ]על[ ]הדם[׃
] 33ויגידו[ ]לשאול[ ]לאמר[ ]חטאים[ ]העם[ ]ליהוה[ לאכול ]על[ ]הדם[ ]ויאמר[ ]בגדתם[ ]גלו[ ]נא[
]אלי[ ]הלם[ ]אב[ן ]גדו[לה׃
 34ויאמר שאול נפצו בעם וא]מרתם[ ]להם[ ]הגישו[ ]אלי[ ]איש[ ]שורו[ ]ואיש[ ]שיהו[ ]ושחטתם[
]בזה[ ]ואכלתם[ ]ולא[ ]תחטאו[ ]ליהוה[ ]לאכל[ ]אל[ ]הדם[ ]ויגשו[ ]כל[ ]העם[ ]איש[ ]שורו[ ]בידו[
]הלילה[ ]וישחטו[ ]שם[׃
] 47ושאול[ ]לכד[ ]המלוכה[ על ישר]אל[ ]וילחם[ ]סביב[ ]ב[כול איביו במוא]ב[ ]ובבני[ ]עמון[
]ובאדום[ ובמלך צובה ובפלשתיים ובכול אשר יפנה ]יושיע[׃
] 48ויעש[ ]חיל[ ]ויך[ ]את[ עמלק ויצל את ישראל מיד ]ש[סיו׃
 49ויה]י[ו בני שאול יהונתן וא]ישבשת[ ]ו[מלכישע ו]שם[ ]שתי[ ]בנתיו[ ]שם[ ]הבכרה[ מרוב ושם
הקטנה מכל׃
] 50ושם[ ]אשת[ ש]אול[ ]אחינעם[ ]בת[ ]אחימעץ[ ]ושם[ שר הצבא ]אבינר[ בן נר ]דוד[ ]שאול[׃
] 51וקיש[ ]אבי[ ]שאול[ ]ונר[ ]אבי[ ]אבנר[ בן אביאל׃

Chapter 15

] 20ויאמר[ ]שאול[ ]אל[ ]שמואל[ ]בקול[ ]יהוה[ ]ואלך[ ]בדרך[ ]אשר של[חני ]יהוה[ ]אביא[ ]את[
]אגג[ ]מלך[ ]עמלק[ ]ואת[ ]עמלק[ ]החרמתי[׃
] 21ויקח[ ]העם[ ]מהשלל[ צאן ]ובקר[ ]ראשית[ ]החרם[ ]לזבח[ ]ליהוה[ ]אלהיך[ ]בגלגל[׃
] 24ויאמר[ ]שאול[ ]אל[ ]שמואל[ ]חטאתי[ כי ]עברתי[ ]את[ ]פי[ ]יהוה[ ]ואת[ ]דברך[ ]כי[ ]יראתי[
]את[ ]הע[ם ]ואשמע[ ]בקולם[׃
 25ועתה ]שא[ ]נא[ ]את[ ]חטאתי[ ]ושוב[ ]עמי[ ]ואשתחוה[ ל]י[הוה׃
] 26ויאמר[ ]שמואל[ ]אל[ ]שאול[ ]לוא[ ]אשוב[ ]עמך[ ]כי[ ]מאסתה[ ]את[ ]דב[ר יהוה ]וימאסך[ ]יהוה[
]מהיות[ ]מלך[ ]על[ י]שראל[׃
] 27ויסב[ ]שמואל[ ]ללכת[ ]ו[יחזק שאול ]בכנף[ ]מעילו[ ]ויעצר[ ]ויקרעהו[׃
] 28ויא[מר א]ליו[ ]שמואל[ ]קרע[ ]יהוה[ מלכות ישרא]ל[ ]מעליך[ ]ונתנה[ ]לרעך[ ]הטוב[ ]ממך[׃
] 29ו[גם ]יחצה[ ]ישראל[ ]לשנים[ ]ולו[א ישוב ]ולוא[ ינחם כ]י[ ]לוא[ ]אדם[ ]ה[וא לה]נחם[׃
] 30ויאמר[ ]שאול[ ]חטאתי[ ]ו[כבד]ני[ ]נא[ ]נ[גד זקני עמ]י[ ]ונגד[ ]יש[ראל שו]ב[ ]עמי[ ]והשתחויתי[
]ליהוה[ ]אלוהיך[׃
] 31וי[שוב שמ]וא[ל ]אח[רי ]שאול[ ]וישת[חו ליהוה׃
] 32ו[יאמר שמ]ואל[ ]הגישו[ ]אלי[ ]את[ ]אג[וג מל]ך[ ]עמלק[ ]וילך[ ]אליו[ ]אגג[ ]מעדנת[ ]ויאמר[
]אגג[ ]אכן[ ]סר[ ]מר[ ]המות[׃

Chapter 17

] 3ופלשתיים[ ]עו[מ]דים[ ]א[ל ]ההר[ ]מזה[ ]וישראל[ ]עומדים[ ]אל[ ]ההר[ ]מזה[ ]והגיא[ ]ביניה[ם׃
] 4ו[יצא איש ]הבנים[ ]ממערכות[ ]פלשתיים[ ]גלית[ ]שמו[ ]מגת[ ]גבהו[ ארבע ]א[מות וזרת׃
] 5וכובע[ ]נחשת[ ]על[ ]ראשו[ ]ושר[ין ]קשקשים[ ]הוא[ ]לבוש[ ]ו[משקל השרין ]חמשת[ ]אלפים[
]שקלים[ ]נחש[ת׃
 6ו]מצחת[ ]נחשת[ ]על[ ]רגליו[ ]וכדון[ בין כתפיו׃
] 7ועץ[ ]חניתו[ ]כמנור[ ]ארגים[ ]ול[הב]ת[ ]חניתו[ ]שש[ ]מאות[ ]שקלים[ ]ברזל[ ]ונשא[ ]צנתו[
]הלך[ ]לפניו[׃
] 8ו[יעמד ו]יקרא[ ]אל[ ]מערכת[ ]ישראל[ ]ויאמר[ ]להם[ ]למה[ ]תצאו[ ]לערוך[ ]מלחמ[ה הל]וא[
]אנוכי[ ]הפלשתי[ ]ואתם[ ]עבדים[ ]לשאול[ ]ברו[ ]לכם[ ]איש[ ]וירד[ ]אלי[׃
] 40ויקח[ ]מקלו[ ]בידו[ ]ויבחר[ ]לו[ ]חמשה[ ]חלקי[ ]אבנים[ ]מן[ ]הנחל[ ]וישי[ם ]אתם[ ]בכלי[
]הרועים[ ]אשר[ ]לו[ ]בילקוט[ ]וקלעו[ ]בידו[ ]ויגש[ ]אל[ ]הפלש]תי[׃
] 41וילך[ ]הפלשתי[ ]הולך[ ]וקרב[ ]אל[ ]דויד[ ]והאיש[ ]נושא[ ]הצנ[ה לפ]ניו[׃
Chapter 18

] 4ויתפשט[ ]יהונתן[ ]את[ ]המעיל[ ]אשר[ ]עליו[ ]ויתנהו[ ]לדוד[ ]ומדיו ו[עד ח]רבו[ ]ועד[ ]קשתו[
]ועד[ ]חגרו[׃

] 5ויצא דוד[ ]בכל[ ]אשר[ ]ישלחנו[ ]שא[ול וישכ]יל[ ]וישמהו[ ]שאול[ ]על[ ]אנשי[ ]המלחמה[ ]וייטב[
]בעיני[ ]כל[ ]העם[ ]וגם[ ]בעיני[ ]עבדי[ ]שאול[׃
Chapter 20

] 37ויבא[ ]הנער[ ]עד[ ]מקום[ ]החצי[ ]אשר[ ]ירה[ ]יהונתן[ ]ויקרא[ ]יהונתן[ ]אחרי[ ]הנער[ ]ויאמר[
]הלוא[ ]החץ[ ]ממך[ ו]הלאה[׃
] 38ויקרא[ ]יהונתן[ ]אחר[ ]הנער[ ]מהרה[ ]חוש[ה א]ל[ ]תעמוד[ ]וי[לק]ט[ ]נער ]יהונתן[ ]את[ ]החץ[
]ויביא[ ]אל[ ]אדוניו[׃
] 39וה[נער ]לוא[ ]ידע[ ]מאומה[ ]אך[ ]יהונתן[ ]ודויד[ ]ידעו[׃
] 40ויתן[ ]יהונתן[ ]את[ ]כ[לי]ו[ ]אל[ ]הנער[ ]אשר[ ]לו[ ]ויאמר[ ]לו[ ]לך[ ]הביא[ ]העיר[׃
Chapter 22

] 10וישאל[ ]לו[ באלו]הים[ ]וצידה[ ]נתן[ ]לו[ ]ואת[ ]חרב[ ]גלית[ ]הפלשתי[ ]נתן[ ]לו[׃
] 11וישלח[ ]המלך[ ]ל[קרוא לא]בימלך[ ]בן[ ]אחיטוב[ ]הכוהן[ ]ולבני[ ]אביו[ ]הכוהנים[ ]אשר[ ]בנוב[
]ויבאו[ ]כ[ולם ]אל[ ]המלך[׃
Chapter 24

] 3ויקח[ ]שאול[ ]שלשת[ ]אלפים[ ]איש[ ]בחור[ ]מכל[ ]ישראל[ ]וילך[ לבקש ]את[ ]דויד[ ]ואנשיו[
]על[ ]פני[ ]צורי[ ]היעלים[׃

 4וי]בא[ו א]ל[ ]גדרות[ ]הצאן[ ]על[ ]הדר[ך ]וש[ם ]מערה[ ]ויבא[ ]שאול[ ]להסך[ ]את[ ]רגליו[
]ודויד[ ]ו[אנשיו בירכתי ]המערה[׃
] 5ויאמרו[ ]אנשי[ ]דויד[ ]אליו[ ]הנה[ ]היום[ אשר אמר ]יהוה[ ]אליך[ ]הנה[ ]אנכי[ ]נתן[ ]את[
]איביך[ ]בידך[ ]ועשית[ ]לו[ ]כאשר[ ]יטב[ ]בעיניך[ ]ויקם[ ]דוד[ ]ויכרת[ ]את[ ]כנף[ ]המעיל[ ]אשר[
]לשאול[ ]בלט[׃
] 8וישסע[ ]דוד[ ]את[ ]אנשיו[ ]בדברים[ ]ולא[ ]נתנם[ ]לקום[ ]אל[ ]שאול[ ]וש[א]ול[ ]קם[ ]ויצא[
]בדרך[ ]מן[ ]המערה[׃
] 9ויצא[ ]דויד[ ]אחרי[ ]שאול[ ]מן[ ]המערה[ ויקרא ]אחרי[ ]שאול[ ]לאמור[ ]אדני[ המלך ]ויבט[
]שאול[ ]אחריו[ ]ויקד[ ]דויד[ ]אפים[ ארצ]ה[ ]וישתחו[׃
] 10וי[אמר ]דּוד[ ]לשאול[ ]למה[ ]תשמע[ ]את[ ]דברי[ ]אדם[ ]לאמר[ ]הנה דוד[ ]מבקש[ ]רעתך[׃
] 14כאשר[ יאמר מ]של[ ]הקד[מניים ]מרשעים[ ]יצא[ ]רשע[ ]וידי[ ]לוא[ ]תהיה[ ]בך[׃
] 15אחרי[ מי אתה ]יוצא[ ]מ[לך ]ישראל[ ]ועתה[ ]אחרי[ ]מי[ ]אתה[ ]רודף[ ]אחרי[ ]כלב[ ]מ[ת או
אח]רי[ הפרעש ]והאחד[׃
] 16והיה[ ]יהוה[ ]לדין[ ]ושפט[ ]ביני[ ]ובינך[ ]וירא[ ]וירב[ ]את[ ]ריב[י וישפטני ]מידך[׃
] 17ויהי[ ]ככלות[ ]דויד[ ]לדבר[ ]את[ ]הדברים[ ]האלה[ ]א[ל שאול ]ויאמר[ ]שאול[ ]הקולך[ ]זה[
]בני[ ]דויד[ ]וישא[ ]שאול[ ]קלו[ ]וי[בך׃
 18ויאמר אל ]דויד[ ]צדיק[ ]אתה[ ]ממני[ ]כי[ ]אתה[ ]גמלתני[ הט]ובה[ ]ו[אני גמלתיך הרעה׃
] 19ואתה[ ]הגדת[ ]היום[ ]את[ ]אשר[ ]עשי[תה א]תי[ ]ט[ובה אשר סגרני ]יהוה[ ]בידך[ ]ולוא[
]הרגתני[׃

] 20וכי[ ]ימצא[ ]א[יש את ]או[יבו ]וש[לחו בדרך ]טובה[ ]ויהוה[ ]ישלמך[ ]טובה[ ]כאשר[ ]עשיתה[
א]ת[ה היום ]הז[ה׃
 21ועתה ]הנה[ ]ידעתי[ ]כי[ ]מלך[ ]תמלך[ ]וקמה[ ]בידך[ ]ממלכת[ ]ישראל[ ]וקמה[ בידך ]ממל[כת
]ישראל[׃
] 22ועתה[ ]השבעה[ ]לי[ ]ביהוה[ ]אם[ ]תכרית[ ]את[ זרעי ]א[חרי וא]ם[ ]תשמיד[ ]את[ ]שמי[ ]מבית[
]אבי[׃
] 23וישבע[ ]דויד[ ]לשאול וי[לך ]שאול[ ]אל[ ]ביתו[ ]ודוד[ ]ואנשיו[ ]עלו[ ]על[ ]המצודה[׃
Chapter 25

] 3ושם[ ]האיש[ ]נבל[ ]ושם[ ]אשתו[ ]אבגיל[ ]והאשה[ ]טובת[ ]שכל[ ]ויפת[ ]תאר[ ]והאיש[ ]קשה[
]ורע[ מעללים והאיש כלב]י[׃
] 4וישמע[ דויד במדבר כי ג]וז[ז ]נבל[ ]הכרמלי[ ]את[ ]צאנו[׃
] 5ו[ישלח ]דויד[ עשרה נ]ערים[ ]ו[יאמר דויד אל הנערים ע]לו[ ]כרמלה[ ]ובאתם[ ]אל[ ]נבל[
]ושאלתם[ ]לו[ בשמי ]לשלום[׃
] 6ואמרתם[ ]כה[ ]ל[חי וא]תה[ ]ש[לום ]ו[ביתך ]שלום[ ]וכול[ ]אשר[ ]לך[ ]שלום[׃
] 7וע[תה שמע]תי[ ]כי[ ]גוזזים[ ]לך[ ]עתה[ ]הרועי[ם ]אשר[ ]לך[ ]היו[ ]עמנו[ ]ולוא[ ]הכלמנום[
]ולוא[ ]נפקד[ להם ]מאומה[ ]כול[ ]ימי[ ]היותם[ ]ב[כרמל׃
] 8שאל[ ]את[ ]נעריך[ ]ויגידו[ ]לך[ ]וימצאו[ ]חן[ בעיניך כ]י[ ]על[ ]יום[ ]טוב[ ]באנו[ ]תנה[ ]נא[
]את[ ]אשר[ ]תמצא[ ]ידך[ ]לעבדים[ ]לבנך[ ]דויד[׃

] 9ו[יבאו נ]ערים[ ]וידברו[ ]הדברים[ ]האלה[ ]אל[ ]נבל[ ]וכול[ ]הדברים[ ]האלה[ ]בשם[ ]דויד[
]וי[פ]ח[ז ]נ[בל׃
] 10ויען[ ]נבל[ ]את[ ]עבדי[ ]דויד[ ]ויאמר[ מי דו]יד[ ]ומי[ ]בן[ ]ישי[ ]היום[ ]רבו[ ]עבדים[
]המתפר[שים ]איש[ ]מפני[ ]אדניו[׃
] 11ולקחתי[ ]את[ לחמי ו]את[ ]מימי[ ]ואת[ ]טבחתי[ ]אשר[ ]טבחתי[ ]לגוז[זי ונתתי ]לאנשים[ ]אשר[
]לוא[ ]ידעתי[ אי ]מזה[ ]המה[׃
] 12ויהפכו[ ]נערי[ ]דויד[ ]לדרכם[ ]וישבו[ ]ויבאו[ ]ויגידו ]לדויד[ ]הדברים[ ]האלה[׃
] 20והיה[ ]היא[ ]רו[כ]בת[ ]על[ ]הח[מ]ור[ ]ויורדת[ ]בסתר[ ]ההר[ ]והנה[ ]דויד[ ]ואנשיו[ ]עולי[ם
לקראת]ה[ ]ותפגו[ש אתם׃
] 21ודויד[ ]אמר[ ]א[ך לשקר ]שמרתי[ ]את[ ]כול[ ]אשר[ ]לזה[ ]במדבר[ ]ולא[ ]נפקד[ ]מכל[ ]אשר[
ל]ו[ מא]ומה[ ]וישיב[ ]לי[ ]רעה[ ]תחת[ ]טובה[׃
] 25אל[ ]נא[ ]ישים[ ]אדני[ ]את[ ]לבו[ ]אל[ ]איש[ ]הבליעל[ ]הזה[ ]על[ ]נבל[ ]כי[ ]כשמו[ ]כן[ ]הוא[
]נבל[ ]שמו[ ]ונב[לה עמו וא]ני[ ]אמתך[ ]לוא[ ]ראיתי[ ]את[ ]נערי[ ]אדני[ ]אשר[ ]שלחת[׃
] 26ועתה[ ]אדני[ ]חי[ ]יה[וה וחי נפש]ך[ ]אשר[ ]מנעך[ ]יהוה[ ]מבוא[ ]בדם[ ]נקי[ ]והושע[ ]ידך[ ]לך[
]ועתה[ ]יהיו[ ]כנבל[ ]א[יביך והמ]בקשים[ ]אל[ ]אדני[ ]רעה[׃
] 27ועתה[ ]קח[ ]הברכה[ ]אשר[ ]הביאה[ ]שפחתך[ ]לאדוני[ ]ונ[תת]ה[ ]לנערים[ ]המתהלכים[ ]ברגלי[
]אדני[׃
] 38ויהי[ ]כעשרת[ ה]י[מים ]ויגוף[ ]יהוה[ ]את[ ]נבל[ ]וימות[׃

] 39ושמע[ ]דויד[ ]ויאמר[ ]ברוך[ ]יהוה[ ]אשר[ ]רב[ ]א[ת ריב חרפ]תי[ ]מיד[ ]נבל[ ]ואת[ ]עבדו[
]השך[ ]מרעה[ ]ואת[ ]רעת[ ]נבל[ ]השיב[ ]יהוה[ ]בראשו וישלח[ ]דויד[ ]וידבר[ ]באביגיל[ ]לקחתה[
]לו[ ]לאשה[׃
] 40ויבאו[ ]עבד[י דויד ]אל[ ]אביגיל[ ]הכרמלה[ ]וידברו[ ]אליה[ ]לאמור[ ]דויד[ ]שלחנו[ ]אליך[
]לקחתך[ ]לו[ לא]שה[׃
Chapter 26

] 9ויאמר[ ]דוד[ ]אל[ ]אבישי[ ]אל[ ]תשחיתהו[ ]כ[י מ]י[ ]ישלח[ ]ידו[ ]במשיח[ ]יהוה[ ]ונקה[׃
] 10ויאמר[ ]דויד[ ]חי[ ]יהוה[ ]כי[ ]אם י[הוה ]יגפנו[ ]או[ ]יומו[ ]יבוא[ ]ומת[ ]או[ ]במל[חמה ]ירד[
]ונספה[׃
] 11חלילה[ ]לי[ ]מיהוה מ[שלח ]ידי[ ]במשיח[ ]יהוה[ ]ועתה[ ]קח[ ]נא[ את חניתו ]ממראשתיו[ ]ואת[
]צפחת[ ]המים ונ[לכה ]לנו[׃
] 12ויקח[ ]דויד[ ]את[ ]החנית[ ]וא[ת צפחת המ]ים[ ]אשר[ ]מראשתי[ ]שאול[ ]וילכו[ ]להם[ ]ואין[
]רואה[ ]ואין[ ]יודע[ ]ואין[ ]מקי[ץ כל]ם[ ]ישנים[ ]כי[ ]תרדמת[ ]יהוה[ ]נפלה[ ]עליהם[׃
] 21ויאמר[ ]שאול[ ]חטאתי[ ]שוב[ ]בני[ ]דוד[ ]כי[ ]לא[ ]ארע[ ]לך[ ]עוד[ ]תחת[ ]אשר[ ]יקרה[
]נפשי[ ]בעיניך[ ]היום[ ]הזה[ ]הנה[ ]הסכלתי[ ]ו[אשגה הר]בה[ ]מאד[׃
] 22ויען[ ]דויד[ ]ויאמ[ר הנה חנ]ית[ ]המלך[ ]יעבור[ ]אחד[ ]מהנערים[ ]ויקחה[׃
] 23ויהוה[ ]ישיב[ ]לאי[ש את צד]קתו[ ]ואת[ ]אמונתו[ ]אשר[ ]נתנך[ ]יהוה[ ]היום[ ]בידי[ ]ולוא[
]אביתי[ ]לשל]ח[ ]יד]י[ ]במשיח[ ]יהוה[׃

] 24והנה[ ]כאשר[ ]גדלה[ ]נפשך[ ]היום[ ]הזה[ ]ב[עיני ]כן[ ]תגדל[ ]נפשי[ ]בעיני[ ]יהוה[ ]ויצלני[
]מכל[ ]צרה[׃
Chapter 27

] 1ויאמר[ ]דויד א]ל[ ]לבו[ ]עתה[ ]אספה[ ]יום[ ]אחד[ ]ביד[ ]שאול[ ]אין[ ]לי[ ]טו[ב כי ]המ[ל]ט[
]אמלט[ ]אל[ ]ארץ[ ]פלשתיים[ ]ונואש[ ]ממני[ ]שאול[ לבקש]ני[ ]בכול[ ]גבול[ ]ישראל[ ]ונמלטתי[
]מידו[׃
] 2ויקום[ ]דויד[ ]ויעבור[ ]הוא[ ]ו[א]רבע[ ]מאות[ ]איש[ ]אשר[ ]עמו[ ]אל[ ]אכיש[ ]בן[ ]מעוך[ ]מלך[
]גת[׃
] 8ויעל[ ]דוד[ ]ואנשיו[ ]ויפשטו[ ]אל[ ]הגשורי[ ]והגרזי[ ]והעמלקי[ ]כי[ ]הנה[ ]ישבות[ ]הארץ[
]אשר[ ]מעולם[ ]בואך[ ]שורה[ ]ועד[ ]אר[ץ מצרים׃
] 9והכה[ ]דויד[ ]את[ ]הארץ[ ]ולוא[ ]יחיה[ ]איש[ ]ואשה[ ]ולקח[ ]צא[ן ובקר וחמו]רים[ ]וגמלים[
]ובגדים[ ]וישוב[ ]דויד[ ]ויבוא[ ]אל[ ]אכיש[׃
] 10וי[אמר אכיש על מ]י[ ]פשטתם[ ]היום[ ]ויאמר[ ]דויד[ ]על[ ]נגב[ ]יהודה[ ואל נגב ירח]מ[אל ועל
נגב ]הקנזי[׃
] 11ואיש[ ]ואשה[ ]לא[ ]יחיה[ ]דויד[ ]להבי[א גתה לאמר פן יגי]דו[ ]עלינו[ ]לאמור[ ]כה[ ]עשה[ ]דויד[
]וכה[ ]משפטו[ כול הימים אשר ישב ]דויד[ ]בשדה[ ]פלשתיים[׃
] 12ויאמן[ ]אכיש[ ]בדוי[ד לאמור ]ה[באש ]הבאיש[ ]בעמו[ ]בישראל[ ]והיה[ ]לי[ ]עבד[ ]עולם[׃

Chapter 28

] 1ויהי[ ]בימים[ ]ההם[ ]ו[יקבצו פלשתיים ]את[ ]מחניהם[ ]לצאת[ ]להלחם[ ]בישראל[ ]ויאמר[ אכיש
אל דויד ידוע ת]דע[ ]כי[ ]אתי[ ]תצא[ ]אתה[ ]ואנשיך[ ]למ[לחמה יזרעאל]ה[׃
] 2וי[אמר דו]יד[ ]תדע[ ]את[ ]אשר[ ]יעשה[ ]עבדך[ ]ויאמר[ אכי]ש[ ]ל]דויד[ לכן ש]ומר[ ]לראשי[
]אשימך[ ]כול[ ]הימים[׃
] 3ושמואל[ ]מת[ ]ויספדו[ ]לו[ ]כול[ ]ישרא[ל ]ויקברהו[ ]ברמה[ ]ובעירו[ ]ושאול[ ]הסיר[ ]האבות[
]ואת[ ]הידענים[ ]מהארץ[׃
] 22ועתה[ ]שמע[ נא ]גם[ ]אתה[ ]בקול[ ]שפחתך[ ]ואשימה[ ]לפניך[ ]פת[ ]לחם[ ]ואכול[ ]ויהי[ ]בך[
]כח[ ]כי תל]ך[ בד]רך[׃
] 23ולא[ ]אבה[ ]לאכול[ ]ויפצרו[ ]בו[ ]עבדיו[ ]והאשה[ ]וישמע[ ]לקולם וי[קום מן ]הא[רץ ו]ישב[
]על[ ]המטה[׃
] 24ולאשה[ ]עגל[ ]מרבק[ ]בבית[ ]ותמהר[ ]ותזבחהו[ ]ו[תקח קמח ]ו[תלוש ו]תאף[ ]מצות[׃
] 25ותגש[ ]לפני[ ]שאול[ ]ולפני[ ]עבדיו[ ]ויאכלו[ ]ויקומו[ ]ו[ילכו הלילה ה]הוא[׃
Chapter 29

] 1ויקבצו[ ]פ[לש]תיים[ ]את[ ]כל[ ]מחניהם[ ]אפקה[ ]וישראל[ ]חנים[ ]בעין[ ]אשר[ ]ביזרעאל[׃
Chapter 30

] 22ויען[ ]כל[ ]איש[ ]רע[ ]ובליעל[ ]מהאנשים[ ]אשר[ ]הלכו[ ]עם[ ]דוד[ ]ויאמרו יען[ ]אשר[ ]לוא[
]הלכו[ ]עם[ ]דויד[ ]לא[ ]נתן[ ]ל[ה]ם[ מ]השלל[ ]אשר[ ]הצלנו[ ]כי אם[ ]איש[ ]את[ ]אשתו[ ]ואת[
]בניו[ ]ינהגו[ ]וישבו[׃

 23ויאמר ]דויד[ ]לוא[ ]תעשו[ ]כן[ ]אחרי[ ]אשר[ ]נתן[ ]יהוה[ ]לנו[ ]וישמור[ ]אתנו[ ]ויתן[ את
הג]דוד[ ]הבא[ ]עלינו[ ]בידנו[׃
] 24ומי[ ]ישמע[ ]לדברים[ ]האלה[ ]כחלק[ ]הירד[ ]במ[ל]חמ[ה וכ]חלק[ ]היושב[ ]על הכלים[ ]יחדו[
]יהלוקו[׃
] 25ויהי[ ]מהיום[ ]ההוא[ ]ומע[לה ]ו[י]שימה[ ]לחק[ ]ולמשפט[ ]לישראל[ ]עד[ ]היום[ ]הזה[׃
] 26ויבוא[ ]דויד[ ]אל[ ]צק[לג ו]ישלח[ ]מהשלל[ ]לזקני[ ]יהודה[ ]ולעריהם[ ]מהשלל[ ]לאמור[ ]הנה[
]לכם[ ]בר]כה[ ]משלל[ ]אויבי[ ]יהוה[׃
] 27לא[ש]ר[ ]בבית[ ]אל[ ]ולאשר[ ]בבית[ ]צור[ ]ולא[שר ברמ]ת[ ]נגב[ ולאשר ]ביתיר[׃
] 28ולאשר[ ]בערער[ ]ולאשר[ ]בשפמות[ ]ולאשר[ באשתמע׃
 29ולאש]ר[ ]בכרמל[ ]ולאשר[ ]בערי[ ]הירחמאלי[ ]ולאשר[ ]בע[רי הקנזי׃
 30ולאש]ר[ ]בחרמה[ ]ולאשר[ ]בבור[ ]עשן[ ]ולאשר[ ]בעתך[׃
] 31ולאשר[ בחברון ]ולכול[ ]המקומות[ ]אשר[ ]התהלך[ ]שם[ ]דויד[ ]הוא[ ]ואנשיו[׃
Chapter 31

] 1ופלשתיים[ ]נלחמו[ ]בישראל[ ]וינוס[ו א]נשי[ ]ישראל[ ]מפני[ ]פלשתיים[ ]ויפלו[ ]חללים[ ]בהר[
]גלבע[׃
] 2ו[ידב]קו[ ]פלשתיים[ ]אחרי[ ]שאול[ ]ואחרי[ ]בניו[ ]ויכו[ ]פלשתיים[ ]את[ ]י[הונתן וא]ת[ ]אבינדב[
]ואת[ ]מלכישע[ ]בני[ ]שאול[׃
] 3ותכבד[ ]המלחמה[ על שאול ]וי[מצ]אוהו[ ]המורים[ ]בקשת[ ]ויחלו[ ]אתו[ ]אל[ ]המתנים[׃

] 4ויא[מר שא]ו[ל אל ]נושא[ ]כ[ליו ש]לוף[ ]חרבך[ ]ודקרני[ ]בה[ ]פן[ ]יבאו[ ]הערלים[ ]הא[ל]ה[
]ודקר[ ]וה[תעלל ב]י[ ]ולוא[ ]אבה[ ]נשא[ ]כליו[ ]כי[ ]ירא[ ]מאד[ ]ויקח[ ]שאול[ ]את[ ]החרב[
]ויפל[ ]עליה[׃

 - According to 4Q51 Samuela (4QSama) - Direct Transcriptionשמואל
Column 1: Fragment a
1

]1:8בנים 9ותקם חנה אחרי אכלה בשיל[ה וא]חרי שתה ועלי הכהן ישב[

Column 1: Fragment b
1
2
3
4
5
6

]1:11יהוה צבאות אם ראה תראה בעני אמת[ך ]וזכרתני ולוא תשכח[
]את אמתך ונתתה לאמתך זרע אנשי[ם ונתתיהו ל]פניך נזיר[
]עד יום מותו ויין ושכר לוא ישתה ו[מורה לא יעבור ע]ל ראשו[
12ו]היה[
[
]
]כי הרבתה להתפלל לפני יהוה וע[ל י שמר את פיה 13והיא מדברת
]על לבה רק שפתיה נעות וקולה לא ישמ[ע ויח]שבה ע[לי ל]שכרה[

Column 1: Fragment c
1
2
3

]1:16לפני בת בליעל כי מרב שיחי וכעסי דברתי עד הנה 17ויען עלי ויאמ[ר
]לכי לשלום אלהי ישראל יתן לך את שאלתך אשר שאלת מעמו 18ות[אמר
]תמצא שפחתך חן בעיניך ותלך האשה לדרכה ותבוא הלשכתה ותאכ[ל

א 1 Samuel /

Column 2: Fragments a - d
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

]1:22וחנה לוא עלתה עמו כי אמ[רה לאישה עד אשר
]יעלה הנער עד גמלתיהו ונראה[ את פנ]י[ יהוה וישב לפני
]יהוה וישב שם עד עולם ונת[תיהו נזיר עד עולם כול ימי
]חייו 23ויאמר לה אלקנה אישה[ עשי הטוב בעיניך שבי עד
]גמלך אותו אך יקם יהו[ה היוצא מפיך ותשב האשה
]ותינק את בנה עד גמלה א[ותו 24ותעל אותו שילה כאשר
]יעלה אלקנה לזבח ליהוה בפר בן[ בקר משלש ולחם
]ואיפה אחת קמח ונבל יין ותביאהו בי[ת יהוה שילה והנער
]עמם ויביאוהו לפני יהוה וישחט אביהו את[ הזבח ]כ[אשר
25והביא הנער וי[שחט
]יעשה מימים ימימה ליהוה
]את הפר ותבוא חנה אם הנער אל עלי 26ותאמר ב[י אדני
]חי נפשך אדני אני האשה הנצבת עמכה בזה להתפלל אל[ יהוה
]27על הנער הזה התפללתי ויתן יהוה לי את שאלתי אשר[
]שאלתי מעמו 28וגם אנכי השאלתיהו ליה[וה כול הימ]י[ם
ותעזב[הו שם ותשתח]ו[
]אשר חי הוא שאול ליהוה
2:1ותתפלל[
]
[
]ליהוה
]חנה ותאמר עלץ לבי ביהוה[ רמה קרני בי]הו[ה ]רחב[

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

]פי על אויבי שמחתי בישועתך 2כ[יא אין קדוש כיה]וה[
]ואין צדיק כאלוהינו ואין בלת[ך ואין צור כאלוהינו
]3אל תרבו תדברו גבהה גבהה יצא ע[תק מפיכם כי אל דעת
]יהוה ואל תוכן עללותיו 4קשת גבורי[ם חתה ונ]כ[שלים אז]רו[
]חיל 5שבעים בלחם נשכרו ורעבים חד[ל]ו עד ע[קרה ילדה
]שבעה ורבת בנים אמללה 6יהוה ממית ומח[יה מוריד
]שאול ויעל 7יהוה מוריש ומעשיר משפיל[ אף ]מרומם[
]8מקים מעפר דל ומאשפות ירים אביון להושיב עם[
נדיב]ים וכסא כבוד ינחלם כי ליהוה מצוקי ארץ וישת[
עליהם תב]ל[ 9ודרך ח]סידיו ישמור ורשעים בחשך ידמו[
נתן נד]ר[ ל]נוד[ר ויברך ש]נות צדיק כי לוא בכח יגבר איש[
10יהוה יחת מר]י[בו מי ק]דוש כיהוה יהוה יהיה קדוש[
]??????[ תם בשלמ ]?????????????? אל יתהלל חכם[
]בחכמתו[ ואל ית]ה[ל]ל הגבור בגבורתו ואל יתהלל עשיר[
]בעשרו כי בזאת יתהלל המתהלל השכל וידע את יהוה[
]ולעשו[ת מש]פט וצדקה בתוך הארץ יהוה עלה בשמים[
וירעם ]יהוה ידין אפסי ארץ ויתן עז למלכנו וירם קרן[
משיחו ]11וילך אלקנה הרמתה על ביתו והנער היה משרת[
]את יהוה את פני עלי הכהן 12ובני עלי בני בליעל לא ידעו[

37

]את יהוה 13ומשפט הכהנים את העם כל איש זבח זבח ובא[

Column 3: Fragments a - e
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2:16וענה האיש וא]מ[ר אל נער הכוהן יקטר הכוהן כיום ה]חלב[
וקח לך מכול אשר תאוה נפשך ואמר לא כי עתה תתן ולק]חתי[
בחזק כבשלת ]ה[בשר יקח את מזלג שלוש השנים ]בידו והכה[
בסיר או בפרור ]כו[ל אשר יעלה המזלג יקח אם ]רע הוא ואם[
טוב לבד מח]זה התנופה ושו[ק הימין 17ותהי חטא]ת הנערים[
[
גדלה מאד ]לפני י[הוה כי נאצו את מנחת יהוה ]
18ושמואל מש]רת את פני י[הוה נער חוגר אפוד בד ]19ומעיל קטן[
תעשה ]לו אמו והע[לתה לו מימים ימימה בעל]ותה את אישה[
לזבוח את זב]ח הימי[ם 20וברך על]י[ את א]לקנה ואת אשתו[
לאמר ישלם י]הוה[ לך זרע מן האשה הזאת תח]ת השאלה[
אשר השאיל]ת לי[הוה וילך האיש למקומו 21ויפקד יה]וה את[
חנה ותלד עוד ש]ל[שה בנים ושתי בנות ויגדל שם ]שמואל[
עם יהוה 22ועלי זקן מאד בן תשעים שנה ]ושמונה שנים[
וישמע ]את[ אשר ]עו[שים בניו לבני ישראל 23ו]יאמר להם למה[
תעשו]ן כדברים האל[ה א]ש[ר אני ]שו[מ]ע[ מדברי]ם בכם מפי[
]עם יהוה 24אל בני כי לוא טובה הש[מועה אשר אנכי שומ]ע אל[

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

]תעשון כן כי לו[א טוב]ות השמועות[ אשר אני שומע מעבר]ים[
]עם יהוה 25אם[ חטוא ]יחטא איש לאיש ופללו[ ל]ו[ אל יהוה ו]אם[
]ליהוה יחטא איש מי יתפלל לו ולוא ישמעו ל[קול כיא ]חפ[ץ
[
]יחפץ יהוה להמיתם
] 26והנער שמואל הולך וגדל וטוב גם ע[ם יה]וה[ וגם עם
]אנשים 27ויבוא איש אלוהים אל עלי ו[יאמר כה אמר יהוה
]הנגלה נגליתי אל בית אביך בהיותם במצ[רים עבדים לבית
]פרעה 28ובחור את בית אביך מכול[ שבטי ישראל לי לכוהן
]לעלות על מזבחי ולהקטיר קטרת ו[לשאת אפוד ואתנה לבית
]אביך את כול אשי בני ישראל לאכ[ל 29ולמה תביט בזבחי ובמנחתי
]צרת עין ותכבד את בניך ממני[ להבריך מראש כול מנחות
]ישראל לפני 30על כן כה אמר יהוה א[ל]הי ישרא[ל אמרתי ב]יתך[
]ובית אביך יתהלכו לפני עד עולם ועתה[ לכן נ]א[ם יה]וה ח[ל]ילה[
]לי כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו 31הנה י[מ]י[ם באים וגדעת]י את[
]זרעך וזרע בית אביך 32ולוא[ יהיה לך זקן בביתי כול ]הימים[
]33ואיש לוא אכרית לך מעם[ מזבחי לכלות א]ת[ עיניו ו]להדיב[
]את נפשו וכול מרבית ביתך[ יפולו בחרב אנשים 34ו]זה לך[
ופינח]ס ביום[
֯
]האות אשר יבוא על שני בניך הא[ל]ה ח[פני
]אחד ימותו שניהם בחרב אנשים 35והקי[מו]תי[ ל]י כוהן נאמן[

36
37
38
39
40
41
42
43

]אשר כול אשר בלבבי ובנפשי יעש[ה ובניתי ל]ו בית נאמן[
]והתהלך לפני משיחי כול הימים 36והי[ה ]כו[ל הנותר ]בביתך[
]יבוא להשתחות לו לאגורת כסף וככר לח[ם לאמור ]ספחני נא[
[
]
[
]אל אחת הכהנות לאכול פת לחם
]3:1והנער שמואל משרת את יהוה לפני עלי ו[דבר יהו]ה היה[
]יקר בימים ההם אין חזון נפרץ 2ויהי ב[יום ההוא ועל]י שוכב[
]במקומו ועיניו החלו כהות ולוא יוכל לר[אות 3ונר ]אלוהים[
]טרם יכבה ושמואל שכב בהיכל 4ויקרא יהו[ה שמ]ואל ויאמר הנני[

Column 4: Fragments a - b
1
2
3
4

3:18כול הדבר]י[ם ]ולוא כחד ממנו ויאמר עלי יהוה הוא הטוב לפניו[
יעשה 19ויגד]ל שמואל ויהוה היה עמו ולוא הפיל מכול דבריו[
ארצה 20וידע ]כול ישראל מדן ועד באר שבע כי נאמן[ שמואל
ל]נביא[ ̇ל]יהוה 21ויוסף יהוה להראה בשילה כי נגלה יהוה א[ל שמ]ואל[

Column 4: Fragment c
1
2

]4:3יהוה היום לפני פלשתים נקחה אלינו מ[שיל]ה את ארון ברית יהוה[
]ויצא בקרבנו ויושיענו מכף אויבינו[ 4ויש]לח העם שילה וישאו משם[

3

]ארון יהוה יושב הכרובים ושני בני[ עלי ]עם ארון ברית האלהים חפני[

Column 5: Fragment a
0
1
2
3
4
5
6

]4:9התחזקו והיו ל[אנשים פלשתיים פ]ן תעבדו לעברים כאשר[
]עבדו לכם והי[יתם לאנשים ונלח]מתם 10וילחמו וינגף איש ישראל[
]לפני הפלשתיים ו[ינוסו איש לאהליו ות]הי המכה גדולה מאד[
]ויפל מישראל ש[ל]ו[ש]ים א[לף רגלי ]11וארון אלוהים נלקח[
]ושני בני עלי מתו[ 12ו]יר[וץ איש ]בנימין מהמערכה ויבוא שילה[
[
]ביום ההוא ומד[יו קרוע]י[ם ]ואדמה על ראשו

Column 5: Fragments b - c
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]5:7אלהינו 8וישלחו ויא[ס]פו את סרני פלשתיים אליהם[
]ויאמרו מה נעשה[ לארון ]אלוהי ישראל ויאמרו הגתיים[
]י[סבו א]ת ארון א[לוהי ישר]אל אלינו ויסבו את ארון אלוהי[
[
]
[
ישראל ג]תה
9ויהי אחרי סבו גתה ותהי ]יד י[הוה ]בעיר מהומה[ גדולה
מאד ויך את אנשי העיר מקטן ועד ג]דול ויך אותם ב[עפלים

7

10וישלחו ]א[ת ארון אלוהי ישראל עקרו]ן ויהי כבוא ארון[

0

Column 6: Fragments a - b
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]האלוהים עקרון ויזעקו העקרונ[ים לא]מור[ למה הסבות]ם אלי[
]את ארון אלוהי ישראל להמית[ני וא]ת ע[מי 5:11וישל]חו ויאס[פו
]את סרני פלשתיים ויאמרו שלחו את ארון[ אלוהי י]שר[א]ל ו[ישב
]למקומו ולוא ימית אתי ואת עמי כי היתה מ[המת יהוה בכל
]העיר כבדה מאד כבוא ארון האלוהים ש[מה 12וה]אנשי[ם אשר לא
]מתו הכו בעפלים ותעל שועת העי[ר ה]שמי[ם
]6:1ויהי הארון בשדה פלשתיים ש[בעה חודשים 2וי]ק[ראו פלשתי]ים[
]לכוהנים ולקוסמים ולחרטמים[ ולמעונ]ני[ם לאמור מה נעשה
]לארון יהוה הודיעונו במה נ[שלחנו אל מקומו 3ויאמרו א]ם[
תשל]חו[
̇
]משלחים אתם את ארון[ ברית יהוה אלוהי ישראל אל
]אותו ריקם כי השב ת[שיב]ו[ לו א]ש[ם אז תרפא]ו ו[נכפר ל]כם[
]הלוא תסור ידו מכם 4ויאמרו מ[ה האשם ]א[שר נש]י[ב ל]ו ויאמרו[
]כמספר סרני פלשתיים חמשה[ עפלי זהב כי מגפה אחת ל]כם[
]ולסרניכם 5ועשיתם צלמי העפ[ל]י[ם וצלמי העכברים ה]משחיתים[
]את הארץ ונתתם ליהוה כבוד[ וא]ו[לי יקל את י]דו מעליכם ומעל[

16
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]אלוהיכם ומעל ארצכם 6ולמה תכבדו את[ לבב]כם כאשר כבדו[
]מצרים ופרעה את לבם הלוא[ כאשר התעל]ל בהם וישלחום וילכו[
]7ועתה קחו ועשו עגלה חדשה אחת[ וש]תי[ פרות עלות א]שר[
]לא עלה עליהם על ואסרתם את הפרו[ת בעגלה ]והשיבותם בניהם[
]מאחריהם הביתה 8ולקחתם את ארון י[ה]וה ונתתם אותו אל העגלה[
]ואת כלי הזהב אשר השיבותם לו א[שם תש]ימו בארגז מצדו ושלחתם[
]אתו והלך הלכתם 9וראיתם אם דרך גבו[לו י]עלה בית שמש הוא[

Column 6: Fragment c
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]6:10ואת בניהם כלו ב[בית ]11וישימו את ארון יהוה אל העגלה[
[
]ואת הארגז ואת עכבר[י הזה]ב ואת צלמי טחריהם

Column 6: Fragment d
1
2
3

]6:12במסלה אחת הלכו הלך וגעו ולוא סרו י[מין ]ולוא שמאול[
]וסרני פלשתיים הולכים אחריה עד גבו[ל בית ש]מש 13ובית[
]שמש קוצרים קציר חטים בעמק וישאו את עי[ניהם ]ויראו[

Column 6: Fragments e - f
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]6:15ביום ההוא ליהוה 16וחמשה סרני פלשתיים ראו[ ויש]ובו[
]עקרון ביום ההוא 17ואלה עפלי הזהב אשר השי[בו פלשת]יים[
]אשם ליהוה לאשדוד אחד לעזה אחד לאשקלון אח[ד לגת
]אחד לעקרון אח[ד 18ועכבר]י הזהב כמספר ערי פל[שת]יי[ם
]לחמשת הסרני[ם מעיר מבצר ]ועד כפר הפרזי ועד האבן[
]הגדולה אשר ה[ניחו עליה ]את ארון יהוה בשדה יהושע בית[

Column 7: Fragment a
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]6:20ויאמרו אנשי בית שמש מי יוכל לעבור לפני[ יהוה הקדוש הזה ואל מי
]יעלה ארון יהוה מעלינו 21וישלחו מלאכים[ אל יושבי קרי]ת י[ערים לאמור
]השיבו פלשתיים את ארון יהוה רדו והעלו[ אותו אליכם ]7:1ויבא[ו אנשי קרי]ת[
]יערים ויעלו את ארון ברית יהוה ויביאו אותו א[ל ]בית אבי[נדב ]א[שר

Column 7: Fragment b
1

]8:7ויאמר יהוה אל ש[מואל ]שמע בקול העם כאשר יאמרו לך כי לוא אותך[

2

]מאסו כי אותי מאסו ממ[לך ע]ליהם 8ככל המעשים אשר עשו מיום העלתי[

Column 8: Fragments a - b
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8:9להם את משפט המלך אש]ר ימלך עליהם 10ויאמר שמואל את כול דברי יהוה[
[
אל העם השו]א[לים מאתו מלך ]
]11וי[אמר זה ]יהיה משפט המ[לך א]שר ימלוך עליכם את בניכם יקח ושם לו[
]ברכב[ו ובפרש]יו ורצי[ם לפני מר]כבתו 12ולשום לו שרי אלפים ושרי מאות[
]ולחר[ש חר]ישו ולקצר קצירו ולעשת כלי מלחמתו וכלי רכבו 13ואת בנותיכם[
]יק[ח לר]קחות ולטבחות ולאפות 14ואת שדותיכם ואת כרמיכם וזיתיכם[
הטובים יק]ח ונתן ל[עבד]יו 15וזרעיכם וכרמיכם יעשר ונתן לסריסיו ולעבדיו[
16ואת עבדיכם ואת אמהתיכם ]ואת בקרכם הטובים ואת חמוריכם יקח[
ועשו למלאכתו 17וצאנכם יע]שר ואתם תהיו לו לעבדים 18וזעקתם ביום[
ההוא ]מ[לפני מל]כ[כם אש]ר בחרתם לכם ולוא יענה יהוה אתכם בימים[
ההם ]כי אתם בחרתם לכם מלך 19וימאנו העם לשמע בקול שמואל ויאמרו לא כי אם[
מלך ]י[היה ]עלינו 20והיינו גם אנחנו ככול הגוים ושפטנו מלכינו ויצא לפנינו[
]ו[נל]חם[ את מ]לחמותינו 21וישמע שמואל את כל דברי העם וידברם באזני[

Column 8: Fragment c
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]9:6איש אלוהי[ם ]בעיר הזאת והאיש גדל ונכבד כול אשר ידבר בוא יבוא ועתה[
]נלכה נא אלי[ו אול]י יבגיד איש האלוהים לנו את דרכנו אשר הלכנו עליה[
]7ויאמר ש[אול וה]נה נלך ומה נביא לאיש כי הלחם אזל מכלינו ותשורה[
]אין לנו לה[ביא לא]יש האלוהים מה אתנו 8ויוסף הנער לענות את שאול[
]ויאמר הנ[ה נמצ]א בידי רבע שקל כסף ונתתי לאיש האלוהים והגיד לנו[

Column 8: Fragment d
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[
]9:10לכה[ נ]לכה וילכו אל העיר אשר שם איש האלוהים
11המה ]עולים במעלה העיר והנה המה מצאו נערות יוצאות לשאוב מים[
ויאמ]רו להן היש בזה הרואה 12ותענינה הנערות אותם ותאמרנה להם יש[
הנה ]לפניך מהר עתה כי היום בא לעיר כי זבח היום לעם בבמה 13כבאכם[

Column 9: Fragments a - d
0
1
2

]9:16על עמי ישראל והושיע[ את עמי מיד ]פלש[תיים כי ראיתי ]את עני עמי כי באה[
]צעקתו אלי 17ושמואל רא[ה ]א[ת שאו]ל ויהו[ה ענהו הנה הא]יש אשר אמרתי אליך[
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]זה יעצר בעמי 18ויגש שאול א[ל ]שמואל בתוך הע[יר ויאמ]ר הגידה נא אי זה בית[
]הרואה 19ויען שמואל את שאול ויאמר לו אנוכי ה[וא עלה ]לפני הבמה ואכל[
]עמי היום ושלחתיך בבקר וכול אשר בלבבך אגיד[ ל]ך[ 20ולאתנ]ות האובדות לך[
[
]היום שלושת הימים אל תשים את לבך להם כי נמצ[או ]
ולמי חמדת ישראל הלוא לך ולבי[ת א]ביך עלה לפני 21ויען[
]
]שאול ויאמר לשמואל הלוא איש בן ימיני אנוכי[ מק]טן שבטי ישראל ומשפחה[
]הצעירה מכול משפחות בנימין ולמה דברת אלי[ כדבר ]הזה 22ויקח שמואל[
]את שאול ואת נערו ויביאם לשכתה ויתן להם שם מקום ב[ראש הק]רואים והמה[
]כשבעים איש 23ויאמר שמואל לטבח תנה לי את המנה[ אשר נתתי ]לך אשר[
]אמרתי לך שים אותה עמך 24וירם הטבח את השוק ה[עלינה ויש]ם אותה לפני[
]שאול ויאמר הנה הנשאר שים לפניך אכול כי למועד ש[ים לך לא]מר העם[

Column 9: Fragments e - i
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]10:3והלאה ובאת עד אלון תבור ומצאוך שם שלשה אנשים[ עלים אל
]האלהים בית אל אחד נשא שלשה גדיים ואחד נשא[ שלוש ת כלובי ככרות
]לחם ואחד נושא נבל יין 4ושאלו לך לשלום ונתנו לך ת[נופות לחם ולקחת
]מידם 5ואחר כן תבוא גבעת האלוהים אשר שם נציב פלש[תי והיה
]כבואך שם העיר ופגעת חבל נ[באים ירדים ]מהבמה ולפני[הם נבל
ותוף ]וכנור והמה מתנבאים[ 6וצלחה עליך ר]וח יהוה והתנבאת עמם[
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ונהפכ]ת ל[איש ]אחר 7והיה כי תבאנ[ה האתות ]האלה לך עשה כול א[שר
תמצא ידך כי ]האלוהים עמך 8וירדת לפני הגלגלה והנה אנוכי יו[רד אליך
לעלות ]עו[ל]ות לזבח זבחי שלמים שבעת ימים תוחל עד בואי אליך[ והדע]תי[
]לך את אשר תעשה 9והיה כהפנות ל[ל]כת מעם שמואל ויהפך לו[ האלוהים
]לב אחר ויבואו כול האותות ביום ה[הוא ]10ויבוא משם הגבעתה והנ[ה חבל
]נביאים לקראתו ותצלח עליו רו[ח אלהי]ם ויתנבא 11ויהי כול יוד[עו מתמול
]שלשם ויראו והנה הוא בתוך נביא[ים מת]נבא ויאמר העם איש אל[ רעהו מה
]זה היה לבן קיש הגם שאול בנביאים 12ויען איש מהם ויאמר ומי[ אביהם על
]כן היתה למשל הגם שאול בנביאים 13ויכל מהתנבא ויבא הביתה[ 14ויאמר דוד
]שאול אליו ואל נערו אן הלכתם ויאמר לבקש את האתנות ונראה כי א[ין ונבואה
]אל שמואל 15ויאמר דוד שאול הגידה נא לי מה אמר לך שמואל 16ויאמר[ שאול אל
]דודו הגד הגיד לי כי נמצאו האתונות ואת דבר המלוכה לוא הגיד לו[ אשר אמר
[
]שמואל
]17ויצעק שמואל את כול העם אל יהוה המצפה 18ויאמר אל[ כול ב]ני[

Column 10: Fragment a
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]10:24אשר בחר בו יהוה כי אין כמוהו בכלכ[ם ]ויריעו כול העם ויאמרו יחי המלך[
25וידבר שמואל אל העם את[ משפט ה]מלך ויכתב בספר וינח לפני יהוה[
]
]וישלח שמואל את[ כו]ל ה[עם וילכו איש למקומ]ו 26וג[ם ]ש[אול ה]לך לביתו גבעתה[
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27ובני הבליעל א]מרו[ מ]ה יושיענו[

]וילכו[ בני החיל אשר נגע יה]ו[ה בלבבם
]זה וי[בזוהו ולוא הביאו לו מנחה
]ונ[חש מלך בני עמון הוא לחץ את בני גד ואת בני ראובן בחזקה ונקר להם כ]ול[
]ע[ין ימין ונתן אין ]מושי[ע ל]י[שראל ולוא נשאר איש בבני ישראל אשר בע]בר הירדן[
]אש[ר ל]וא נ[קר לו נח]ש מלך[ בני ]ע[מון כול עין ימין ו]ה[ן שבעת אלפים איש

9a
9
10

ויהי כמו חדש 11:1ויעל נחש העמוני ויחן על יביש

]נצלו מיד[ בני עמון ויבאו אל ]י[בש גלעד ויאמרו כול אנשי יביש אל נחש מ]לך[
]בני עמון כרת[ ל]נו ברית ונעבדך 2ויאמר א[ל]יה[ם נחש ]העמוני בזאת אכרת לכם[

Column 10: Fragments b - c
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11:7בק]ר וינתחהו וישלח בכל גבול ישראל ביד מלאכים לאמר אשר איננו יצא אחרי[
שאול וא]חרי שמואל כה יעשה לבקרו ויפול פחד יהוה על עם ישראל ויצעקו[
כאיש אחד ]8ויפקדם בבזק בבמה כול איש ישראל שש מאות אלף ואיש יהודה[
שבעים אלף ]9ויאמר שאול למלאכים הבאים כה תאמרון לאיש יביש מחר לכם[
מיהוה התש]ועה בחם השמש ויבאו המלאכים ויגידו לאנשי יביש וישמחו ויאמרו[
[
לכם פתחו הש]ער
10ויאמר]ו[ אנש]י יביש גלעד[ מ]חר נצא אליכם ועשיתם לנו ככול הטוב בעיניכם[
11ויהי ממ[חרת וי]שים שאול את העם שלושה ראשים ויבאו[
]
]בתוך המחנה באשמרת ה[בקר ]ויכו את בני עמון עד חם היום ויהיו הנשארים[

Column 11: Fragment a
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11:11ויפוצו לוא נשא]רו בם שנים יחד 12ויאמר העם אל שמואל מי[
]ה[אומר ]שאול ימלך עלינו תנו האנשים ונמיתם 13ויאמר שאול[

Column 11: Fragments b - c
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]12:7ואת א[בותיכם 8כאש]ר בא יעקוב ובניוּ מצרים ויענם מצרים ויזעקו[
]אבו[תיכם אל יה]וה ויש[לח יה]וה את משה ואת אהרון ויוציאו את[

Column 11: Fragment d
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]12:10הבעלים ואת העש[ת]רות ועתה הצילנו מיד אויבינו ונעבדך[
]11וישלח יהוה את[ ירבעל ]ואת בדן ואת יפתח ואת שמואל ויצל[
]אתכם מיד איביכם[ ]מסביב ותשבו בטח 12ותראו כי נחש מלך[

Column 11: Fragments e - i
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]12:12ימלך עלינו ויהוה אלהיכם מ[לככ]ם 13ועתה הנה המלך אשר[
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]בחרתם והנה נתן יהוה עליכם[ מלך ]14אם תיראו את יהוה ועבדתם[
]אתו ושמ[עתם ]בקולו ולא תמרו פי יהוה והיתם גם אתם וגם המלך[
]אשר[ מלך על]יכם אחר יהוה אל[והיכ]ם והצלכם 15ואם לא תשמעו[
]בקול[ יהוה ומ]ריתם את פי י[הוה והית]ה יד יהוה בכם ובמלככ[ם
]16גם[ עת]ה[ ה]תיצבו וראו את[ הדבר ה]גדול הזה אשר יהוה עש[ה
17הלא קציר חטים היום אקרא אל יהוה ויתן קולו[ת
]לעיניכם
]ומטר וברד ודעו וראו כי רעתכם רבה אשר עשיתם בעיני יהו[ה
]לשאול לכם[ מלך 18ויקרא שמ]ואל אל יהוה ויתן יהוה קולות ומ[טר
]ביום ההוא ויי[ראו כול ה]ע[ם מ]אד את יהוה ואת שמואל 19ויאמרו[
]העם אל שמוא[ל ]התפ[לל ]בעד עבדיך אל יהוה אלהיך ואל נמוּת[

Fragments 1 - 2
1
2
3
4

]14:23את ישראל והמלחמה עברה את בית און 24ו[שא]ול שגג שגגה[
]גדולה ביום ההו[א ו]יואל שאול את העם לאמור[ ארור ה]איש אשר[
]יאכל לחם עד ה[ערב ונ]קמתי מאויבי ולוא טעם כול העם לחם[
]25וכל העם בא ביער[ ויה]י דבש על פני השדה 26ויבא העם אל היער[

Fragments 3 - 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9

]14:27אל פיו ותראנה עיניו 28ויען אי[ש ]מהעם ויאמר השבע השביע אביך[
]את העם לא[מ]ר ארור האי[ ֯ש אשר יאכל ל]חם היום ויעף העם 29וידע[
אבי את הארץ ]ראו כי ארו עיני כי טעמתי[
ויאמר יהונתן עכור
מעט הדבש הזה 30אף ]כי לוא אכול[ אכל הע]ם משלל אויביו אשר[
מצא ]כי עתה[ רבה המכה ]בפלשתי[ים 31ויך ביום ]ההוא בפלשתיים[
32ויעט[ העם על ]השלל ויקחו[
]ממכמש אילונה ויעף העם מאד
]העם צאן ובקרּ ופרים בני בקר וישחטו[ ארצה וי]אכל העם על הדם[
]33ויגידו לשאול לאמר חטאים העם ליהוה[ לאכול ]על הדם ויאמר בגדתם[
]גלו נא אלי הלם אב[ן ]גדו[לה 34ויאמר שאול נפצו בעם וא]מרתם להם[

0

Fragment 6
1
2
3
4

14:47על ישר]אל וילחם סביב ב[כול איביו במוא]ב ובבני עמון ובאדום[
ובמלך צובה ובפלשתיים ובכול אשר יפנה ]יושיע 48ויעש חיל ויך את[
[
]
עמלק ויצל את ישראל מיד ]ש[סיו
49ויה]י[ו בני שאול יהונתן וא]ישבשת ו[מלכישע ו]שם שתי בנתיו שם הבכרה[

5
6
7

מרוב ושם הקטנה מכל ]50ושם אשת[ ש]אול אחינעם בת אחימעץ ושם[
שר הצבא ]אבינר[ בן נר ]דוד שאול 51וקיש אבי שאול ונר אבי אבנר[
בן אביאל ]52ותהי המלחמה חזקה על פלשתים כל ימי שאול וראה שאול[

Fragment 7
1
2

]15:20בקול יהוה ואלך בדרך אשר של[חני ]יהוה אביא את אגג מלך עמלק ואת[
]עמלק החרמתי 21ויקח העם מהשלל[ צאן ]ובקר ראשית החרם לזבח ליהוה[

Fragments 8 - 10a, 10b, 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9

]15:24ויאמר שאול אל שמואל חטאתי[ כי ]עברתי את פי יהוה ואת דברך כי[
]יראתי את הע[ם ]ואשמע בקולם[ 25ועתה ]שא נא את חטאתי ושוב עמי[
]ואשתחוה[ ל]י[הוה ]26ויאמר שמואל אל שאול לוא אשוב עמך כי מאסתה[
]את דב[ר יהוה ]וימאסך יהוה מהיות מלך על[ י]שראל 27ויסב שמואל ללכת[
]ו[יחזק שאול ]בכנף מעילו ויעצר ויקרעהו 28ויא[מר א]ליו שמואל קרע יהוה[
מלכות ישרא]ל מעליך ונתנה לרעך הטוב ממך 29ו[גם ]יחצה ישראל לשנים[
]ולו[א ישוב ]ולוא[ ינחם כ]י לוא אדם ה[וא לה]נחם 30ויאמר שאול חטאתי[
]ו[כבד]ני נא נ[גד זקני עמ]י ונגד יש[ראל שו]ב עמי והשתחויתי ליהוה אלוהיך[
[
]31וי[שוב שמ]וא[ל ]אח[רי ]שאול וישת[חו ליהוה ]

10

]32ו[יאמר שמ]ואל הגישו אלי את אג[וג מל]ך עמלק וילך אליו אגג

Fragments 12 - 14
1
2
3
4
5
6
7
8

פלשתים 3ופלשתיים עו[מ]דים א[ל
ֽ
]17:2האלה ויערכו מלחמה לקראת
]ההר מזה וישראל עומדים אל ההר מזה והגיא ביניה[ם ]4ו[יצא איש
]הבנים ממערכות פלשתיים גלית שמו מגת גבהו[ ארבע ]א[מות וזרת
]5וכובע נחשת על ראשו ושר[ין ]קשקשים הוא לבוש ו[משקל השרין
]חמשת אלפים שקלים נחש[ת 6ו]מצחת נחשת על רגליו וכדון[ בין כתפיו
]7ועץ חניתו כמנור ארגים ול[הב]ת חניתו שש מאות שקלים ברזל ונשא[
]צנתו הלך לפניו 8ו[יעמד ו]יקרא אל מערכת ישראל ויאמר להם למה[
]תצאו לערוך מלחמ[ה הל]וא אנוכי הפלשתי ואתם עבדים לשאול ברו[

Fragment 16
1
2
3

]17:40בידו ויבחר לו חמשה חלקי אבנים מן הנחל וישי[ם ]אתם בכלי[
]הרועים אשר לו בילקוט וקלעו בידו ויגש אל[ הפלש]תי 41וילך[
]הפלשתי הולך וקרב אל דויד והאיש נושא הצנ[ה לפ]ניו 42ויבט[

[

Fragment 17
1
2

]18:4ויתנהו לדוד ומדיו ו[עד ח]רבו ועד קשתו ועד חגרו 5ויצא[
]דוד בכל אשר ישלחנו שא[ול וישכ]יל וישמהו שאול על אנשי[

Fragments 18 - 19
1
2
3

]20:37החץ ממך[ ו]הלאה 38ויקרא יהונתן אחר הנער מהרה חוש[ה א]ל[
]תעמוד וי[לק]ט[ נער ]יהונתן את החץ ויביא אל אדוניו 39וה[נער
]לוא ידע מאומה אך יהונתן ודויד ידעו 40ויתן יהונתן את כ[לי]ו[

Fragment 20
1
2
3

]22:9נבה אל אחימלך בן אחטוב 10וישאל לו[ באלו]הים וצידה נתן לו ואת[
]חרב גלית הפלשתי נתן לו 11וישלח המלך ל[קרוא לא]בימלך בן אחיטוב[
]הכוהן ולבני אביו הכוהנים אשר בנוב ויבאו כ[ולם ]אל המלך 12ויאמר[

Fragments 22 - 23
1

]24:3ישראל וילך[ לבקש ]את דויד ואנשיו על פני צורי[

2
3
4

]היעלים[ 4וי]בא[ו א]ל גדרות הצאן על הדר[ך ]וש[ם
]מערה ויבא שאול להסך את רגליו ודויד ו[אנשיו בירכתי
]המערה 5ויאמרו אנשי דויד אליו הנה היום[ אשר אמר

Fragments 24 - 25
1
2
3
4

]24:7למשיח יהוה לשלח ידי בו כי משיח יהוה הוא 8וש[א]ול קם ויצא[
]בדרך מן המערה 9ויצא דויד אחרי שאול מן המערה[ ויקרא ]אחרי שאול[
]לאמור אדני[ המלך ]ויבט שאול אחריו ויקד דויד אפים[ ארצ]ה[
]וישתחו 10וי[אמר ]דּוד לשאול למה תשמע את דברי אדם לאמר הנה[

Fragments 26 - 27
1
2
3
4
5
6
7

]24:13יהוה ממך וידי לא תהיה בך 14כאשר[ יאמר מ]של הקד[מניים
]מרשעים יצא רשע וידי לוא תהיה בך 15אחרי[ מי אתה ]יוצא מ[לך
]ישראל ועתה אחרי מי אתה רודף אחרי כלב מ[ת או אח]רי[ הפרעש
]והאחד 16והיה יהוה לדין ושפט ביני ובינך וירא וירב את ריב[י וישפטני
]מידך 17ויהי ככלות דויד לדבר את הדברים האלה א[ל שאול
]ויאמר שאול הקולך זה בני דויד וישא שאול קלו וי[בך 18ויאמר אל
]דויד צדיק אתה ממני כי אתה גמלתני[ הט]ובה ו[אני גמלתיך הרעה

8
9
10
11
12
13
14

19ואתה הגדת היום את אשר עשי[תה א]תי ט[ובה אשר סגרני
]
]יהוה בידך ולוא הרגתני 20וכי ימצא א[יש את ]או[יבו ]וש[לחו בדרך
]טובה ויהוה ישלמך טובה כאשר עשיתה[ א]ת[ה היום ]הז[ה 21ועתה
]הנה ידעתי כי מלך תמלך וקמה בידך ממלכת ישראל וקמה[ בידך
22ועתה השבעה לי ביהוה אם תכרית את[ זרעי
]ממל[כת ]ישראל
]א[חרי וא]ם תשמיד את שמי מבית אבי 23וישבע דויד לשאול[
]וי[לך ]שאול אל ביתו ודוד ואנשיו עלו על המצודה[

Fragments 29 - 33
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

[
25:3מעללים והאיש כלב]י 4וישמע[ דויד במדבר כי ג]וז[ז ]נבל הכרמלי את צאנו
]5ו[ישלח ]דויד[ עשרה נ]ערים ו[יאמר דויד אל הנערים ע]לו כרמלה ובאתם אל נבל ושאלתם[
]לו[ בשמי ]לשלום 6ואמרתם כה ל[חי וא]תה ש[לום ]ו[ביתך ]שלום וכול אשר לך שלום[
]7וע[תה שמע]תי כי גוזזים לך עתה הרועי[ם ]אשר לך היו עמנו ולוא הכלמנום ולוא[
]נפקד[ להם ]מאומה כול ימי היותם ב[כרמל ]8שאל את נעריך ויגידו לך וימצאו חן[
בעיניך כ]י על יום טוב באנו תנה נא את אשר תמצא ידך לעבדים לבנך דויד[
]9ו[יבאו נ]ערים וידברו הדברים האלה אל נבל וכול הדברים האלה בשם דויד וי[פ]ח[ז ]נ[בל
]10ויען נבל את עבדי דויד ויאמר[ מי דו]יד ומי בן ישי היום רבו עבדים המתפר[שים
]איש מפני אדניו 11ולקחתי את[ לחמי ו]את מימי ואת טבחתי אשר טבחתי לגוז[זי ונתתי

10
11

]לאנשים אשר לוא ידעתי[ אי ]מזה המה 12ויהפכו נערי דויד לדרכם וישבו ויבאו[ ויגידו
]לדויד הדברים האלה 13ויאמר דוד לאנשיו חגרו איש את חרבו ויחגרו איש את חרבו[

Fragments 34 - 35
1
2
3
4

]25:19נבל לא הגידה 20והיה היא רו[כ]בת על הח[מ]ור ויורדת[
]בסתר ההר והנה דויד ואנשיו עולי[ם לקראת]ה ותפגו[ש אתם
21ודויד אמר א[ך לשקר ]שמרתי את כול אשר[
]
]לזה במדבר ולא נפקד מכל אשר[ ל]ו[ מא]ומה וישיב לי רעה תחת[

Fragment 36
1
2
3
4

]25:25שמו ונב[לה עמו וא]ני אמתך לוא ראיתי את נערי אדני אשר שלחת 26ועתה אדני[
]חי יה[וה וחי נפש]ך אשר מנעך יהוה מבוא בדם נקי והושע ידך לך ועתה יהיו[
]כנבל א[יביך והמ]בקשים אל אדני רעה 27ועתה קח הברכה אשר הביאה שפחתך[
]לאדוני ונ[תת]ה לנערים המתהלכים ברגלי אדני 28שא נא לפשע אמתך כי[

Fragments 38 - 39
1
2

]25:38כעשרת[ ה]י[מים ]ויגוף יהוה את נבל וימות 39ושמע דויד ויאמר ברוך יהוה אשר[
]רב א[ת ריב חרפ]תי מיד נבל ואת עבדו השך מרעה ואת רעת נבל השיב יהוה בראשו[

3
4
5

וישלח דויד וידבר באביגיל לקחתה לו לאשה 40ויבאו[
]
[
]
]עבד[י דויד ]אל אביגיל הכרמלה וידברו אליה לאמור דויד שלחנו אליך לקחתך[
]לו[ לא]שה 41ותקם ותשתחו אפים ארצה ותאמר הנה אמתך לשפחה לרחץ רגלי[

Fragments 40 - 41
1
2
3
4
5

]26:9כ[י מ]י ישלח ידו במשיח יהוה ונקה[ ]10ויאמר דויד חי יהוה כי אם[
]י[הוה ]יגפנו או יומו יבוא ומת או במל[חמה ]ירד ונספה 11חלילה לי מיהוה[
]מ[שלח ]ידי במשיח יהוה ועתה קח נא[ את חניתו ]ממראשתיו ואת צפחת המים[
]ונ[לכה ]לנו 12ויקח דויד את החנית וא[ת צפחת המ]ים אשר מראשתי שאול[
]וילכו להם ואין רואה ואין יודע ואין מקי[ץ כל]ם ישנים כי תרדמת יהוה[

Fragment 42a
1
2
3
4
5

[
]26:21הנה הסכלתי ו[אשגה הר]בה מאד
]22ויען דויד ויאמ[ר הנה חנ]ית המלך יעבור אחד מהנערים ויקחה[
]23ויהוה ישיב לאי[ש את צד]קתו ואת אמונתו אשר נתנך יהוה היום[
]בידי ולוא אביתי[ לשל]ח[ יד]י במשיח יהוה 24והנה כאשר גדלה[
]נפשך היום הזה ב[עיני ]כן תגדל נפשי בעיני יהוה ויצלני מכל צרה[

Fragments 42b - 42c
1
2
3
4

]27:1ויאמר[ דויד א]ל לבו עתה אספה יום אחד ביד שאול אין לי[
]טו[ב כי ]המ[ל]ט אמלט אל ארץ פלשתיים ונואש ממני שאול[
]ל[בקש]ני בכול גבול ישראל ונמלטתי מידו 2ויקום דויד ויעבור[
]הוא ו[א]רבע מאות איש אשר עמו אל אכיש בן מעוך מלך גת[

Fragment 43
1
2
3
4
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6
7
8
9
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]27:8מעולם בואך שורה ועד אר[ץ מצרים ]9והכה דויד את הארץ ולוא[
]יחיה איש ואשה ולקח צא[ן ובקר וחמו]רים וגמלים ובגדים וישוב[
]דויד ויבוא אל אכיש 10וי[אמר אכיש על מ]י פשטתם היום ויאמר[
]דויד על נגב יהודה[ ואל נגב ירח]מ[אל ועל נגב ]הקנזי 11ואיש ואשה לא[
]יחיה דויד להבי[א גתה לאמר פן יגי]דו עלינו לאמור כה עשה[
]דויד וכה משפטו[ כול הימים אשר ישב ]דויד בשדה פלשתיים[
]12ויאמן אכיש בדוי[ד לאמור ]ה[באש ]הבאיש בעמו בישראל והיה[
[
]
[
]לי עבד עולם
]28:1ויהי בימים ההם ו[יקבצו פלשתיים ]את מחניהם לצאת[
]להלחם בישראל ויאמר[ אכיש אל דויד ידוע ת]דע כי אתי[
]תצא אתה ואנשיך למ[לחמה יזרעאל]ה 2וי[אמר דו]יד תדע את[

12
13
14

]אשר יעשה עבדך ויאמר[ אכי]ש[ ל]דויד[ לכן ש]ומר לראשי[
[
]
[
]אשימך כול הימים
]3ושמואל מת ויספדו לו כול ישרא[ל ]ויקברהו ברמה ובעירו ושאול[

Fragment 44
1
2
3
4
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6

]28:22שמע[ נא ]גם אתה בקול שפחתך ואשימה לפניך פת לחם ואכול ויהי בך[
]כח[ כי תל]ך[ בד]רך 23ולא אבה לאכול ויפצרו בו עבדיו והאשה וישמע לקולם[
]וי[קום מן ]הא[רץ ו]ישב על המטה 24ולאשה עגל מרבק בבית ותמהר ותזבחהו[
]ו[תקח קמח ]ו[תלוש ו]תאף מצות 25ותגש לפני שאול ולפני עבדיו ויאכלו[
[
]ויקומו ו[ילכו הלילה ה]הוא
]29:1ויקבצו פ[לש]תיים את כל מחניהם אפקה וישראל חנים בעין אשר[

Fragments 45 - 46
1
2
3
4
5

]30:22יען אשר לוא הלכו עם דויד לא נתן ל[ה]ם[ מ]השלל אשר הצלנו כי[
]אם איש את אשתו ואת בניו ינהגו וישבו[ 23ויאמר ]דויד לוא תעשו כן[
]אחרי אשר נתן יהוה לנו וישמור אתנו ויתן[ את הג]דוד הבא עלינו בידנו[
]24ומי ישמע לדברים האלה כחלק הירד במ[ל]חמ[ה וכ]חלק היושב על[
]הכלים יחדו יהלוקו 25ויהי מהיום ההוא ומע[לה ]ו[י]שימה לחק ולמשפט[

6
7

]לישראל עד היום הזה 26ויבוא דויד אל צק[לג ו]ישלח מהשלל לזקני[
]יהודה ולעריהם מהשלל לאמור הנה לכם[ בר]כה משלל אויבי יהוה[

Fragment 47
1
2
3
4
5

27לא[ש]ר בבית אל ולאשר בבית צור[
]
]ולא[שר ברמ]ת נגב[ ולאשר ]ביתיר 28ולאשר בערער ולאשר בשפמות[
]ולאשר[ באשתמע 29ולאש]ר בכרמל ולאשר בערי הירחמאלי[
]ולאשר בע[רי הקנזי 30ולאש]ר בחרמה ולאשר בבור עשן ולאשר[
]בעתך 31ולאשר[ בחברון ]ולכול המקומות אשר התהלך שם דויד[

Fragments 48 - 49
1
2
3
4
5
6
7

31:1ופלשתיים[
]30:31הוא ואנשיו
]נלחמו בישראל וינוס[ו א]נשי ישראל מפני פלשתיים ויפלו[
]חללים בהר גלבע 2ו[ידב]קו פלשתיים אחרי שאול ואחרי בניו[
]ויכו פלשתיים את י[הונתן וא]ת אבינדב ואת מלכישע בני שאול[
]3ותכבד המלחמה[ על שאול ]וי[מצ]אוהו המורים בקשת ויחלו[
]אתו אל המתנים 4ויא[מר ][שא]ו[ל אל ]נושא כ[ליו ש]לוף חרבך[
]ודקרני בה פן יבאו הערלים הא[ל]ה ודקר וה[תעלל ב]י ולוא[

)Hebrew Comparison of the Text of 1 Samuel – Masoretic against 4Q51 Samuela (4QSama
Chapter 1
9

ַל־מזוּזַ ֖ת
ו ָ ַ֣תּקָ ם חַ ָ֔נּה אַ ח ֵ ֲ֛רי אָ כְ לָ ֥ה בְ ִשׁ�֖ ה וְ אַ ח ֵ ֲ֣רי שָׁ תֹ֑ ה וְ ﬠ ִ ֵ֣לי הַ כֹּ הֵ֗ ן יֹ שֵׁ ב֙ ﬠַל־הַ כִּ ֔ ֵסּא ﬠ ְ
הוֽה
הֵ יכַ ֥ל יְ ָ
]ותקם חנה אחרי אכלה בשיל[ה וא]חרי שתה ועלי הכהן ישב על הכסא על מזוזת[
]היכל יהוה[
None Extant

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

11

א־ת ְשׁכַּ ֣ח
ם־ראֹ֥ ה ִת ְר ֶ ֣אה בָּ ﬠֳנִ ֣י אֲמָ ֗ ֶת� וּ ְזכ ְַר ַ֙תּנִ י֙ וְ ֽל ֹ ִ
ֹאמר יְ ה ֨ ָוה צְ בָ ֜אוֹת ִא ָ
ו ִַתּ ֨ ֹדּר ֶ֜נדֶ ר ַותּ ֗ ַ
אֶ ת־אֲמָ ֔ ֶת� וְ נָתַ ָ ֥תּה ַלאֲמָ ְת�֖ זֶ ֣ ַרע ֲאנ ִ ָ֑שׁים וּנְתַ ִ ֤תּיו ַ ֽליהוָה֙ כָּל־יְ ֵ ֣מי חַ ָ֔יּיו
ֹאשׁוֹ
וּמוֹרה ל ֹא־ ַיﬠֲלֶ ֥ה ﬠַל־ר ֽ
ָ֖
]ותדר נדר ותאמר יהוה צבאות אם ראה תראה בעני אמת[ך ]וזכרתני ולוא תשכח[
]את אמתך ונתתה לאמתך זרע אנשי[ם ונתתיהו ל]פניך נזיר עד יום מותו ויין ושכר[
]לוא ישתה ו[מורה לא יעבור ע]ל ראשו[
ותדר נדר ותאמר יהוה צבאות אם ראה תראה בעני אמתך וזכרתני ול+ו+א תשכח
את אמתך ונתתה לאמתך זרע אנשים ונתתיהו ל*פניך* +נזיר עד יום מותו ויין ושכר
לוא ישתה- +כל ימי חייו -ומורה לא יע*בו*+ר +על ראשו

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama

Highlighted Diff.

12

ת־פּיהָ
וְ הָ יָה֙ ִ ֣כּי הִ ְרבְּ ֔ ָתה לְ הִ ְתפַּלֵּ ֖ל לִ פְ נֵ ֣י יְ הוָ ֑ה וְ ﬠ ִ ֵ֖לי שֹׁ ֵ ֥מר אֶ ִ ֽ
ו]היה כי הרבתה להתפלל לפני יהוה וע[לי שמר את פיה
None Extant

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

13

וְ חַ ָ֗נּה ֚ ִהיא ְמדַ ֶבּ ֶ֣רת ﬠַל־לִ ֔ ָבּהּ ַ֚רק ְשׂפ ֶ ָ֣תיהָ נּ ָ֔עוֹת וְ קוֹלָ ֖הּ ֣ל ֹא יִ שָּׁ ֵ ֑מ ַﬠ ַויַּחְ ְשׁ ֶב֥הָ ﬠ ִ ֵ֖לי לְ ִשׁכֹּ ָ ֽרה
והיא מדברת ]על לבה רק שפתיה נעות וקולה לא ישמ[ע ויח]שבה ע[לי ל]שכרה[
ו-חנה -היא מדברת על לבה רק שפתיה נעות וקולה לא ישמע ויחשבה עלי לשכרה

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

17

ֲשׁר שָׁ ַ ֖אלְ ְתּ מֵ ﬠִ ֽמּוֹ
ת־שׁל ֔ ֵָת� א ֶ ֥
ֵא�ה֣י יִ ְשׂ ָר ֗ ֵאל יִ תֵּ ן֙ אֶ ֵ ֣
וַיַּ ֧ﬠַן ﬠ ִ ֵ֛לי ַו ֖יּ ֹאמֶ ר לְ ִ ֣כי לְ שָׁ ל֑ וֹם ו ֵ
]ויען עלי ויאמ[ר ]לכי לשלום אלהי ישראל יתן לך את שאלתך אשר שאלת מעמו[
None Extant

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

18

ֵח֖ן

בְּ ﬠֵינֶ ֑י�

ו ֨ ֵַתּלֶ�

הָ ִא ָ ֤שּׁה

לְ דַ ְרכָּהּ֙

ַותּ ֹא ַ֔כל

ִשׁפְ חָ ְת�֛
ִתּ ְמ ָצ֧א
ַו ֕תּ ֹאמֶ ר
וּפָנֶ ֥יהָ ל ֹא־הָ יוּ־לָ ֖הּ ﬠֽ וֹד
]ות[אמר ]תמצא שפחתך חן בעיניך ותלך האשה לדרכה ותבוא הלשכתה ותאכ[ל
]ופניה לא היו לה עוד[
ותאמר תמצא שפחתך חן בעיניך ותלך האשה לדרכה +ותבוא הלשכתה +ותאכל
ופניה לא היו לה עוד

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama

Highlighted Diff.

22

לְ ִאישָׁ֗ הּ

ﬠַ ֣ד

יִ גּ ֵ ָ֤מל

הַ ַ֙נּﬠַר֙

ַוהֲבִ אֹ ֗ ִתיו

ִ ֽכּי־אָ ְמ ָ ֣רה
֣ל ֹא ﬠָלָ ֑תָ ה
וְ חַ נָּ ֖ה
ַד־עוֹלם
ָֽ
וְ נִ ְראָ ה֙ אֶ ת־פְּ נֵ ֣י יְ ה ֔ ָוה וְ יָ ֥שַׁ ב ָ ֖שׁם ﬠ
]וחנה לוא עלתה עמו כי אמ[רה לאישה עד אשר ]יעלה הנער עד גמלתיהו[
]ונראה[ את פנ]י[ יהוה וישב לפני ]יהוה וישב שם עד עולם ונת[תיהו נזיר עד עולם
כול ימי ]חייו[
*
וחנה ל+ו+א עלתה +עמו +כי אמרה לאישה עד +אשר* +יעלה* הנער +עד* +גמלתיהו
ונראה את פני +יהוה וישב לפני +יהוה וישב שם עד עולם +ונתתיהו נזיר עד עולם
+
כול ימי חייו

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama

Highlighted Diff.

23

ַו ֣יּ ֹאמֶ ר ָל ֩הּ אֶ לְ קָ ָ֨נה ִאישָׁ֜ הּ ﬠ ִ ֲ֧שׂי הַ ֣טּוֹב בְּ ﬠֵי ַ֗ניִ � ְשׁבִ י֙ ﬠַד־גּ ְָמלֵ ֣� אֹ ֔תוֹ ַ ֛א� י ֵ ָ֥קם יְ הוָ ֖ה
ת־דּבָ ֑רוֹ ו ֵ ַ֤תּשֶׁ ב ָ ֽה ִאשָּׁ ה֙ ו ֵ ַ֣תּינֶק אֶ ת־בְּ ָ֔נהּ ﬠַד־ג ְָמלָ ֖הּ אֹ ֽתוֹ
אֶ ְ
]ויאמר לה אלקנה אישה[ עשי הטוב בעיניך שבי עד ]גמלך אותו אך יקם יהו[ה
היוצא מפיך ותשב האשה ]ותינק את בנה עד גמלה א[ותו
ויאמר לה אלקנה אישה עשי הטוב בעיניך שבי עד גמלך א+ו+תו אך יקם יהוה
*היוצא מפיך* ותשב האשה ותינק את בנה עד גמלה א+ו+תו

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama

Highlighted Diff.

24

בְּ פ ִ ָ֤רים

ְשׁ�שָׁ ה֙

גְּ מָ ַ֗לתּוּ
ֲשׁר
ַכּא ֶ ֣
ﬠִ ֜ ָמּהּ
וַתַּ ֲﬠ ֵ֨להוּ
וְ אֵ י ָ֨פה אַ ַח֥ת ֶ֙קמַ ח֙ וְ נֵ ֣בֶ ל ַ֔ייִ ן ו ְַתּבִ ֵ ֥אהוּ בֵ ית־יְ הוָ ֖ה ִשׁל֑ וֹ וְ הַ נַּ ֖ﬠַר ָ ֽנﬠַר
ותעל אותו שילה כאשר ]יעלה אלקנה לזבח ליהוה בפר בן[ בקר משלש ולחם
]ואיפה אחת קמח ונבל יין ותביאהו בי[ת יהוה שילה והנער ]עמם ויביאוהו לפני[
]יהוה וישחט אביהו את[ הזבח ]כ[אשר ]יעשה מימים ימימה ליהוה[
*
*ותעל* +אותו* +שילה* כאשר +יעלה אלקנה לזבח ליהוה בפר בן* +בקר משלש ולחם
ואיפה אחת קמח ונבל יין ותב+י+אהו בית יהוה *שילה* והנער *עמם* +ויביאוהו לפני
+
יהוה וישחט אביהו את הזבח כאשר יעשה מימים ימימה ליהוה

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama

Highlighted Diff.

25

ַ ֽו יִּ ְשׁח ֲ֖טוּ אֶ ת־הַ פָּ ֑ר ַויּ ִ ָ֥ביאוּ אֶ ת־הַ נַּ ֖ﬠַר אֶ ל־ﬠ ִ ֵֽלי
]והביא הנער וי[שחט ]את הפר ותבוא חנה אם הנער אל עלי[
+והביא הנער +וישחט-ו -את הפר *ותבוא* +חנה* +אם* הנער אל עלי

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

26

הוֽה
ַו ֙תּ ֹאמֶ ר֙ ִ ֣בּי אֲדֹ ֔ ִני ֵח֥י נַפְ ְשׁ�֖ אֲדֹ ִנ֑י אֲנִ ֣י הָ ִאשָּׁ֗ ה הַ נִּ ֶצּ֤בֶ ת ﬠִ ְמּכָה֙ בָּ ֶ֔זה לְ הִ ְתפַּלֵּ ֖ל אֶ ל־יְ ָ
]ותאמר ב[י אדני ]חי נפשך אדני אני האשה הנצבת עמכה בזה להתפלל אל[ יהוה
None Extant

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

28

ֲשׁר הָ ָ֔יה ֥הוּא שָׁ ֖אוּל ַ ֽליהוָ ֑ה וַיִּ ְשׁ ַ ֥תּחוּ
וְ גַ ֣ם אָ נֹ ֗ ִכי הִ ְשׁ ִאלְ ִ ֙תּהוּ֙ ַ ֽליה ֔ ָוה כָּל־הַ יּ ִָמים֙ א ֶ ֣
ַיהוֽה
ָ ֖שׁם ל ָ
]וגם אנכי השאלתיהו ליה[וה כול הימ]י[ם ]אשר חי הוא שאול ליהוה ותעזב[הו
שם ותשתח]ו ליהוה[
*
וגם אנכי השאלת+י+הו ליהוה כ+ו+ל הימים אשר חי-ה -הוא שאול ליהוה *ותעזבהו
שם +ותשתחו +ליהוה

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama

Highlighted Diff.

Chapter 2
1

ַל־אוֹיְ ֔ ַבי ִ ֥כּי
ֹאמר ﬠָלַ ֤ץ לִ בִּ י֙ ַ ֽבּיה ֔ ָוה ָ ֥רמָ ה קַ ְרנִ ֖י ַ ֽבּיהוָ ֑ה ָ ֤רחַ ב פִּ י֙ ﬠ ֣
ו ִַתּ ְתפַּלֵּ ֤ל חַ נָּה֙ וַתּ ֔ ַ
שָׂ ַ ֖מחְ ִתּי בִּ ישׁוּﬠ ֶ ָֽת�
]ותתפלל חנה ותאמר עלץ לבי ביהוה[ רמה קרני בי]הו[ה ]רחב פי על אויבי[
]שמחתי בישועתך[
None Extant

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

2

ֵא�הינוּ
אֵ ין־קָ ֥דוֹשׁ כַּיהוָ ֖ה ִ ֣כּי ֵ ֣אין בִּ לְ ֶ ֑תּ� וְ ֵ ֥אין ֖צוּר כּ ֵ ֽ
]כ[יא אין קדוש כיה]וה ואין צדיק כאלוהינו ואין בלת[ך ואין צור כאלוהינו
+כיא +אין קדוש כיהוה -כי+ -ואין צדיק כאלוהינו+ +ו+אין בלתך ואין צור כאל+ו+הינו

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

3

אַ ל־תַּ ְר ֤בּוּ ְתדַ בְּ רוּ֙ גְּ בֹ ָה֣ה גְ בֹ הָ֔ ה י ֵֵצ֥א ﬠ ָ ָ֖תק ִמפִּ יכֶ ֑ם ִ ֣כּי ֵ ֤אל דֵּ עוֹת֙ יְ ה ֔ ָוה וְ ֯ ֥ל ֹא נִ ְתכְּ נ֖ וּ
ﬠֲלִ לֽ וֹת
]אל תרבו תדברו גבהה גבהה יצא ע[תק מפיכם כי אל דעת ]יהוה ואל תוכן[
]עללותיו[
None Extant

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

4

ֶ ֥קשֶׁ ת גִּ בֹּ ִ ֖רים חַ ִ ֑תּים וְ נִ כְ שָׁ ִ ֖לים ָ ֥אזְרוּ ָ ֽחיִ ל
]קשת גבורי[ם חתה ונ]כ[שלים אז]רו חיל[
קשת גב+ו+רים חת*ה* ונכשלים אזרו חיל

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

5

ְשׂבֵ ִ ֤ﬠים בַּ ֶ֨לּחֶ ם֙ נִ ְשׂ ָ֔כּרוּ ְוּרﬠ ִ ֵ֖בים חָ ֵ ֑דלּוּ ﬠַד־ﬠֲקָ ָרה֙ יָלְ ָ ֣דה ִשׁבְ ָ֔ﬠה וְ ַר ַבּ֥ת בָּ נִ ֖ים א ְֻמ ָ ֽללָה
]שבעים בלחם נשכרו ורעבים חד[ל]ו עד ע[קרה ילדה ]שבעה ורבת בנים אמללה[
None Extant

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

6

מוֹריד ְשׁ ֖אוֹל ו ָ ַֽיּﬠַל
וּמחַ יֶּ ֑ה ִ ֥
יְ הוָ ֖ה מֵ ִ ֣מית ְ
]יהוה ממית ומח[יה מוריד ]שאול ויעל[
None Extant

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

7

רוֹמם
ף־מ ֵ ֽ
מוֹרישׁ וּמַ ﬠ ִ ֲ֑שׁיר מַ ְשׁ ִ ֖פּיל אַ ְ
יְ הוָ ֖ה ִ ֣
]יהוה מוריש ומעשיר משפיל[ אף ]מרומם[
None Extant

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

8

יבים וְ כִ ֵ ֥סּא כ ָ֖בוֹד יַנְ חִ לֵ ֑ם ִ ֤כּי
הוֹשׁיב֙ ﬠִ ם־נְ ִד ִ֔
מֵ ֨ ִקים מֵ ָﬠ ָ֜פר ֗ ָדּל ֵ ֽמאַ ְשׁפֹּ ת֙ י ִ ָ֣רים אֶ בְ י֔ וֹן לְ ִ
ֵיה֖ם תֵּ ֵ ֽבל
ַ ֽליהוָה֙ ְמצֻ ֣קֵ י ֔ ֶא ֶרץ וַיָּ ֥שֶׁ ת ֲﬠל ֶ
]מקים מעפר דל ומאשפות ירים אביון להושיב עם[ נדיב]ים וכסא כבוד ינחלם כי[
]ליהוה מצוקי ארץ וישת[ עליהם תב]ל[

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

None Extant
9

יִ ְשׁמֹ֔ ר

ְוּרשָׁ ִ ֖ﬠים

בַּ חֹ֣ שֶׁ �

יִ ָ ֑דּמּוּ

ה ֲִסי֯ דָ ו֮
ַרגְ לֵ ֤י
ר־אישׁ
ִ ֽכּי־ ֥ל ֹא בְ ֖ ֹכחַ יִ גְ בַּ ִ ֽ
ודרך ח]סידיו ישמור ורשעים בחשך ידמו[ נתן נד]ר[ ל]נוד[ר ויברך ש]נות צדיק[
]כי לוא בכח יגבר איש[
+
*ודרך* חסיד+י+ו ישמ+ו+ר ורשעים בחשך ידמו +נתן נדר לנודר ויברך שנות צדיק
כי ל+ו+א בכח יגבר איש
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ן־ﬠז לְ מַ לְ כּ֔ וֹ וְ י ֵ ָ֖רם
י־א ֶרץ וְ יִ תֶּ ֣ ֹ
יבו ָﬠ ָ֯לו֮ בַּ שָּׁ ַ ֣מיִ ם י ְַר ֵ֔ﬠם יְ הוָ ֖ה י ִ ָ֣דין אַ פְ סֵ ָ ֑
יְ ה ֞ ָוה י ֵַח֣תּוּ ְמ ִ ֯ר ֗ ָ
יחוֹ
ֶ ֥ק ֶרן ְמ ִשׁ ֽ
יהוה יחת מר]י[בו מי ק]דוש כיהוה יהוה יהיה קדוש ??????[ תם בשלמ
]?????????????? אל יתהלל חכם[ ואל ית]ה[ל]ל הגבור בגבורתו ואל יתהלל
עשיר בעשרו כי בזאת יתהלל המתהלל השכל וידע את יהוה ולעשו[ת מש]פט
וצדקה בתוך הארץ יהוה עלה בשמים[ וירעם ]יהוה ידין אפסי ארץ ויתן עז למלכנו
וירם קרן[ משיחו
+
יהוה יחת-ו -מריבו +מי קדוש כיהוה יהוה יהיה קדוש+ <unknown words> +תם
+
+בשלמ+ <unknown words> +אל יתהלל חכם ואל יתהלל הגבור בגבורתו ואל יתהלל
+
+עשיר בעשרו כי בזאת יתהלל המתהלל השכל וידע את יהוה ולעשות משפט וצדקה
+בתוך הארץ יהוה על*ה* בשמים +ו+ירעם יהוה ידין אפסי ארץ ויתן עז למלכנו וירם
קרן משיחו
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הַ חֵ֔ לֶב

וְ קַ֨ ח־לְ ֔�

כַּיּוֹם֙
יַקְ ִט ֤ירוּן
קַ ֨ ֵטּר
הָ ִ֗אישׁ
אֵ ָ֜ליו
ַו ֨יּ ֹאמֶ ר
ֲשׁר ְתּאַ וֶּ ֖ה נַפְ ֶ ֑שׁ� וְ אָ ַ ֥מר ֯ל ֮וֹ ֚ ִכּי ﬠ ָ ַ֣תּה ִת ֔ ֵתּן וְ ִאם־ ֖ל ֹא ל ַ ָ֥קחְ ִתּי בְ חָ ז ָ ְֽקה
ַכּא ֶ ֥
וענה האיש וא]מ[ר אל נער הכוהן יקטר הכוהן כיום ה]חלב[ וקח לך
מכול אשר תאוה נפשך ואמר לא כי עתה תתן ולק]חתי[ בחזק
כבשלת ]ה[בשר יקח את מזלג שלוש השנים ]בידו והכה[ בסיר או בפרור ]כו[ל
אשר יעלה המזלג יקח אם ]רע הוא ואם[ טוב לבד מח]זה התנופה ושו[ק הימין
*וענה* -אליו -האיש +ואמר אל נער הכוהן+ +י+קטר *הכוהן* כיום החלב וקח לך
*מכול* +אשר +תאוה נפשך ואמר ל*א* כי עתה תתן -ואם לא+ -ו+לקחתי בחזק-ה-
+כבשלת הבשר יקח את מזלג שלוש השנים בידו והכה בסיר או בפרור כול אשר
+
יעלה המזלג יקח אם רע הוא ואם טוב לבד מחזה התנופה ושוק הימין
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הוֽה
ו ְַתּ ִ֨הי חַ ַטּ֧את הַ נְּ ﬠ ִ ָ֛רים גְּ דוֹלָ ֥ה ְמאֹ֖ ד אֶ ת־פְּ נֵ ֣י יְ הוָ ֑ה ִ ֤כּי ִ ֽנאֲצוּ֙ ָ ֽה ֲאנ ֔ ִָשׁים ֵ ֖את ִמנְ ַח֥ת יְ ָ
ותהי חטא]ת הנערים[ גדלה מאד ]לפני י[הוה כי נאצו את מנחת יהוה
ותהי חטאת הנערים גדלה מאד -את+ -ל+פני יהוה כי נאצו -האנשים -את מנחת יהוה
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מוּאל ְמשָׁ ֵ ֖רת אֶ ת־פְּ נֵ ֣י יְ הוָ ֑ה ַ֕נﬠַר חָ ג֖ וּר אֵ ֥פוֹד ָ ֽבּד
וּשׁ ֕ ֵ
ְ
ושמואל מש]רת את פני י[הוה נער חוגר אפוד בד
None Extant
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ת־אישָׁ֔ הּ לִ זְבֹּ֖ חַ
וּמ ִ ֤ﬠיל קָ טֹ ן֙ תַּ ﬠֲשֶׂ ה־לּ֣ וֹ ִא ֔מּוֹ וְ הַ ﬠַלְ ָ ֥תה ל֖ וֹ ִמיּ ִ ָ֣מים י ִ ָ֑מימָ ה ַ ֽבּﬠֲלוֹתָ הּ֙ אֶ ִ
ְ
אֶ ת־זֶ ֥בַ ח הַ יּ ִ ָֽמים
]ומעיל קטן[ תעשה ]לו אמו והע[לתה לו מימים ימימה בעל]ותה את אישה[ לזבוח
את זב]ח הימי[ם
ומעיל קטן תעשה לו אמו והעלתה לו מימים ימימה בעלותה את אישה לזב+ו+ח
את זבח הימים
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ת־א ְשׁ ֗תּוֹ וְ אָ מַ ר֙ יָשֵׂ ֩ם יְ ה ֨ ָוה לְ �֥ ֶ֙ז ַרע֙ ִמן־הָ ִא ָ ֣שּׁה הַ ֔זּ ֹאת
וּבֵ ַ ֨ר� ﬠֵלִ֜ י אֶ ת־אֶ לְ קָ נָ ֣ה וְ אֶ ִ
ֲשׁר שָׁ ַ ֖אל ַ ֽליהוָ ֑ה וְ הָ לְ כ֖ וּ לִ ְמקֹ ֽמוֹ
תַּ֚ חַ ת הַ ְשּׁאֵ ָ֔לה א ֶ ֥
וברך על]י[ את א]לקנה ואת אשתו[ לאמר ישלם י]הוה[ לך זרע מן האשה הזאת
תח]ת השאלה[ אשר השאיל]ת לי[הוה וילך האיש למקומו
וברך עלי את אלקנה ואת אשתו *ל*אמר יש+ל+ם יהוה לך זרע מן האשה הזאת
תחת השאלה אשר +ה+שא+י+ל+ת +ליהוה *וילך* +האיש +למק+ו+מו
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וּשׁ ֵ ֣תּי בָ נ֑ וֹת וַיִּ גְ ַ ֛דּל הַ נַּ ֥ﬠַר
�שׁה־בָ ִנ֖ים ְ
ִ ֽכּי־פ ַ ָ֤קד יְ הוָה֙ אֶ ת־חַ ָ֔נּה ו ַ ַ֛תּהַ ר ו ֵ ַ֥תּלֶד ְשׁ ָ ֽ
הוֽה
מוּאל ﬠִ ם־יְ ָ
ְשׁ ֵ ֖
ויפקד יה]וה את[ חנה ותלד עוד ש]ל[שה בנים ושתי בנות ויגדל שם
]שמואל[ עם יהוה
*
כי+ -וי+פקד יהוה את חנה -ותהר -ותלד +עוד +שלשה בנים ושתי בנות ויגדל *שםשמואל עם יהוה
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ַיﬠ ֲ֤שׂוּן

בָּ נָיו֙

כָּל־אֲשֶׁ֨ ר
אֵ ֩ת
וְ שָׁ ֗ ַמע
ְמאֹ֑ ד
ז ֵ ָ֣קן
וְ ﬠ ִ ֵ֖לי
מוֹﬠד
ֲשׁר־יִ ְשׁכְּ בוּן֙ אֶ ת־הַ נּ ֔ ִָשׁים הַ צֹּ֣ בְ ֔אוֹת פֶּ ֖תַ ח אֹ֥ הֶ ל ֵ ֽ
לְ כָל־יִ ְשׂ ָר ֔ ֵאל וְ ֵ ֤את א ֶ ֽ
ועלי זקן מאד בן תשעים שנה ]ושמונה שנים[ וישמע ]את[ אשר ]עו[שים בניו
לבני ישראל
ועלי זקן מאד +בן תשעים שנה ושמונה שנים +ו+י+שמע את -כל -אשר *עושים* בניו
*לבני* ישראל -ואת אשר ישכבון את הנשים הצבאות פתח אהל מועד-
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ת־דּבְ ֵריכֶ ֣ם ָר ֔ ִﬠים
ַו ֣יּ ֹאמֶ ר לָהֶ֔ ם לָ ֥מָּ ה תַ ﬠ ֲ֖שׂוּן כּ ְַדּבָ ִ ֣רים הָ ֵ ֑אלֶּה אֲשֶׁ֨ ר אָ נֹ ִ ֤כי שֹׁ ֵ֙מ ֙ ַﬠ אֶ ִ
מֵ ֵ ֖את כָּל־הָ ﬠָ ֥ם ֵ ֽאלֶּה
ו]יאמר להם למה[ תעשו]ן כדברים האל[ה א]ש[ר אני ]שו[מ]ע[ מדברי]ם[
]בכם מפי עם יהוה[
ויאמר להם למה תעשון כדברים האלה אשר אנ-כ-י ש+ו+מע -את* -מדברים* -רעים-
*
*בכם מפי עם יהוה
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כִּ֠ י

וֹא־טוֹב֤ה
ָ
לֽ

הַ ְשּׁ ֻמﬠָה֙

ֲשׁר
א ֶ֣

אָ נֹ ִ ֣כי

שֹׁ ֔ ֵמ ַﬠ

בָּ נָ ֑י
ַ ֖אל
הוֽה
מַ ﬠֲבִ ִ ֖רים ﬠַם־יְ ָ
]אל בני כי לוא טובה הש[מועה אשר אנכי שומ]ע אל תעשון כן כי לו[א טוב]ות[
]השמועות[ אשר אני שומע מעבר]ים עם יהוה[
אל בני כי לוא טובה השמ+ו+עה אשר אנכי ש+ו+מע +אל תעשון כן כי לוא טובות
השמועות אשר אני שומע +מעברים עם יהוה
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ַ ֽליהוָה֙

א־אישׁ
ֽ ֶיחֱטָ ִ֔

ִ ֖מי

ֱ�הים וְ ִ ֤אם
וּפלְ ל֣ וֹ א ִ֔
ִֽ
ִאם־ ֶיח ֨ ֱָטא ִ ֤אישׁ לְ ִאישׁ֙
יתם
יִ ְת ַפּלֶּל־ל֑ וֹ וְ ֤ל ֹא יִ ְשׁ ְמעוּ֙ לְ ֣קוֹל אֲבִ יהֶ֔ ם ִ ֽכּי־חָ פֵ ֥ץ יְ הוָ ֖ה ַלה ֲִמ ָ ֽ
]אם[ חטוא ]יחטא איש לאיש ופללו[ ל]ו[ אל יהוה ו]אם ליהוה יחטא איש מי[
]יתפלל לו ולוא ישמעו ל[קול כיא ]חפ[ץ ]יחפץ יהוה להמיתם[
אם +חטוא +יחטא איש לאיש ופללו +לו אל* +יהוה* ואם ליהוה יחטא איש מי
יתפלל לו ול+ו+א ישמעו לקול -אביהם -כי+א +חפץ +יחפץ +יהוה להמיתם

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama

Highlighted Diff.

26

מוּאל הֹ לֵ ֥� וְ ג ֵ ָ֖דל ו ָ֑טוֹב ַ֚גּם ﬠִ ם־יְ ה ֔ ָוה וְ גַ ֖ם ﬠִ ם־ ֲאנ ִ ָֽשׁים
וְ הַ נַּ ֣ﬠַר ְשׁ ֔ ֵ
]והנער שמואל הולך וגדל וטוב גם ע[ם יה]וה[ וגם עם ]אנשים[
None Extant
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ל־בּ֣ית
יתי֙ אֶ ֵ
ֱ�הים אֶ ל־ﬠ ִ ֵ֑לי ַו ֣יּ ֹאמֶ ר אֵ ָ֗ליו כֹּ֚ ה אָ ַ ֣מר יְ ה ֔ ָוה הֲנִ גְ �֤ ה נִ גְ ֵ֨ל ִ
ַו ָיּ ֥ב ֹא ִאישׁ־א ִ ֖
יוֹתם בְּ ִמצְ ַ ֖ריִ ם לְ ֵב֥ית פּ ְַר ֽ ֹﬠה
אָ ִ֔בי� ִ ֽבּהְ ָ ֥
]ויבוא איש אלוהים אל עלי ו[יאמר כה אמר יהוה ]הנגלה נגליתי אל בית[
]אביך בהיותם במצ[רים עבדים לבית ]פרעה[
ויב+ו+א איש אל+ו+הים אל עלי ויאמר -אליו -כה אמר יהוה הנגלה נגליתי אל בית
אביך בהיותם במצרים +עבדים +לבית פרעה
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ל־מזְבְּ ִ֗חי
ַ ֽﬠ ִ
ַלﬠֲל֣ וֹת
לְ כֹ הֵ֔ ן
לִ י֙
יִ ְשׂ ָר ֵ ֥אל
ָל־שׁבְ ֨ ֵטי
ִמכּ ִ
֠אֹ תוֹ
וּבָ חֹ֣ ר
ָל־א ֵ ֖שּׁי בְּ נֵ ֥י
ָשׂאת אֵ פ֖ וֹד לְ פָנָ ֑י ָוֽאֶ ְתּנָה֙ לְ ֵ ֣בית אָ ִ֔בי� אֶ ת־כּ ִ
לְ הַ קְ ִ ֥טיר קְ טֹ֛ ֶרת ל ֵ ֥
יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל
]ובחור את בית אביך מכול[ שבטי ישראל לי לכוהן ]לעלות על מזבחי[
]ולהקטיר קטרת ו[לשאת אפוד ואתנה לבית ]אביך את כול אשי בני[
]ישראל לאכ[ל
ובח+ו+ר את-ו+ -בית אביך +מכ+ו+ל שבטי ישראל לי לכ+ו+הן לעלות על מזבחי
+ו+להקטיר קטרת +ו+לשאת אפוד -לפני -ואתנה לבית אביך את כ+ו+ל אשי בני
+
ישראל +לאכל

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama

Highlighted Diff.

29

֖יתי מָ ﬠ֑ וֹן ו ְַתּכ ֵַבּ֤ד אֶ ת־בָּ ֶ֙ני�֙ ִמ ֔ ֶמּנִּ י לְ הַ בְ ִ ֽרי ֲא ֶ֗כם
ֲשׁר צִ ִוּ ִ
לָ ֣מָּ ה ִתבְ ﬠ ֲ֗טוּ בְּ זִבְ חִ י֙ וּבְ ִמנְ חָ ֔ ִתי א ֶ ֥
ָל־מנְ ַח֥ת יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל לְ ﬠ ִ ַֽמּי
אשׁית כּ ִ
מֵ ֵר ִ ֛
ולמה תביט בזבחי ובמנחתי ]צרת עין ותכבד את בניך ממני[ להבריך
מראש כול מנחות ]ישראל לפני[
* *
+ו+למה תב*י*ט-ו -בזבחי ובמנחתי -אשר* -צרת עין* ותכבד את בניך ממני להברי ך
*
*מראש* כ+ו+ל מנח+ו+ת ישראל *לפני
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יִתהַ לְּ כ֥ וּ
וּב֣ית אָ ִ֔בי� ְ
ֵ
ית�֙
ֱ�הי יִ ְשׂ ָראֵ ל ֒ אָ ֣מוֹר אָ ֔ ַמ ְר ִתּי ֵ ֽבּ ְ
ָל ֵ֗כן נְ אֻם־יְ הוָה֮ א ֵ ֣
י־מכַבְּ ַ ֥די ֲאכ ֵ ַ֖בּד וּבֹ זַ ֥י י ָ ֵֽקלּוּ
לְ פָנַ ֖י ﬠַד־עוֹלָ ֑ם וְ ﬠ ָ ַ֤תּה נְ אֻם־יְ הוָה֙ חָ ִ ֣לילָה לִּ֔ י ִ ֽכּ ְ
]על כן כה אמר יהוה א[ל]הי ישרא[ל אמרתי ב]יתך ובית אביך יתהלכו[
]לפני עד עולם ועתה[ לכן נ]א[ם יה]וה ח[ל]ילה לי כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו[
+על* +כן* +כה* +אמר* יהוה אלהי ישראל -אמור -אמרתי ביתך ובית אביך יתהלכו
לפני עד עולם ועתה +לכן +נאם יהוה חלילה לי כי מכבדי אכבד וב+ו+זי יקלו
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ית�
הִ נֵּה֙ י ִ ָ֣מים בָּ ִ֔אים וְ ָ ֽג דַ ﬠְ ִתּי֙ אֶ ת־ז ְ֣רֹ ﬠ ֲ֔� וְ אֶ ת־ז ְ֖רֹ ַﬠ ֵבּ֣ית אָ ִ ֑בי� ִ ֽמהְ י֥ וֹת ז ֵ ָ֖קן בְּ בֵ ֶ ֽ
]הנה י[מ]י[ם באים וגדעת]י את זרעך וזרע בית אביך[
הנה ימים באים וגדעתי את זרעך ו-את-זרע בית אביך -מהיות זקן בביתך-

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.
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וְ הִ בַּ טְ ָ֙תּ ַצ֣ר
כָּל־הַ יּ ִ ָֽמים

מָ ֔עוֹן

בְּ ֥ ֹכל

ֵיטיב
אֲשֶׁ ר־י ִ ֖

אֶ ת־יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל

וְ ֽל ֹא־יִ הְ יֶ ֥ה

ז ֵ ָ֛קן

ית�֖
בְּ בֵ ְ

]ולוא[ יהיה לך זקן בביתי

כול ]הימים[
והבטת צר מעון בכל אשר ייטיב את ישראל -ול+ו+א יהיה +לך +זקן בביתיכ+ו+ל הימים
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וְ ִ֗אישׁ ֽל ֹא־אַ כְ ִ ֤רית לְ �֙ מֵ ִ ֣ﬠם ִמזְבְּ ִ֔חי לְ כַלּ֥ וֹת אֶ ת־ﬠֵינֶ ֖י� וְ ַלא ִ ֲ֣דיב אֶ ת־נַפְ ֶ ֑שׁ�
ית�֖ י ָ֥מוּתוּ ֲאנ ִ ָֽשׁים
וְ כָל־מַ ְר ִ ֥בּית בֵּ ְ
]ואיש לוא אכרית לך מעם[ מזבחי לכלות א]ת[ עיניו ו]להדיב את נפשו[
]וכול מרבית ביתך[ יפולו בחרב אנשים
* *
ואיש ל+ו+א אכרית לך מעם מזבחי לכלות את עיני*ו* ול*ה*דיב את נפש ו
וכ+ו+ל מרבית ביתך י*פ*ו*ל*ו +בחרב +אנשים
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וּפינְ ָח֑ס בְּ י֥ וֹם אֶ ָח֖ד י ָ֥מוּתוּ
ל־שׁנֵ ֣י בָ ֶ֔ני� אֶ ל־חָ פְ ִנ֖י ִ ֽ
ֲשׁר ָיב ֹא֙ אֶ ְ
וְ זֶה־לְּ �֣ הָ ֗אוֹת א ֶ ֤
ֵיהם
ְשׁנ ֶ ֽ
ופינח]ס ביום אחד ימותו[
֯
ו]זה לך האות אשר יבוא על שני בניך הא[ל]ה ח[פני
]שניהם בחרב אנשים[
ופינחס ביום אחד ימותו
֯
וזה לך האות אשר יב+ו+א *ע*ל שני בניך +ה+אל+ה +חפני
+
שניהם +בחרב אנשים
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ַבּ֣יִ ת

֤יתי לוֹ֙
ֲשׁר בִּ לְ בָ ִ ֥בי וּבְ נַפְ ִ ֖שׁי ַיﬠ ֶ ֲ֑שׂה וּבָ ִנ ִ
ַוהֲקִ ימֹ ִ ֥תי לִ י֙ כֹּ ֵ ֣הן ֶנא ֔ ֱָמן ַכּא ֶ ֛
יחי כָּל־הַ יּ ִ ָֽמים
ֽי־מ ִשׁ ִ ֖
התהַ לֵּ ֥� לִ פְ ֵנ ְ
ֶנא ֔ ֱָמן וְ ְ
]והקי[מו]תי[ ל]י כוהן נאמן אשר כול אשר בלבבי ובנפשי יעש[ה ובניתי ל]ו בית[
]נאמן והתהלך לפני משיחי כול הימים[
והקימ+ו+תי לי כ+ו+הן נאמן +אשר +כ+ול +אשר בלבבי ובנפשי יעשה ובניתי לו בית
נאמן והתהלך לפני משיחי כ+ו+ל הימים
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֣ית ֔� יָבוֹא֙ לְ הִ ְשׁתַּ חֲוֹ֣ ת ֔לוֹ ַלאֲג֥ ַוֹרת כֶּ ֖סֶ ף וְ כִ כַּר־לָ ֑חֶ ם וְ אָ ֗ ַמר
וְ הָ ָ֗יה כָּל־הַ נּוֹתָ ר֙ בְּ ֵב ְ
ַת־לחֶ ם
ְספ ֵָח֥נִ י נָ ֛א אֶ ל־אַ ַח֥ת הַ כְּ הֻנּ֖ וֹת ֶלא ֥ ֱֹכל פּ ָ ֽ
]והי[ה ]כו[ל הנותר ]בביתך יבוא להשתחות לו לאגורת כסף וככר לח[ם לאמור
]ספחני נא אל אחת הכהנות לאכול פת לחם[
והיה כ+ו+ל הנותר בביתך יבוא להשתחות לו לאגורת כסף וככר לחם *ל*אמ+ו+ר
ספחני נא אל אחת הכהנות לאכ+ו+ל פת לחם
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Chapter 3
1

מוּאל ְמשָׁ ֵ ֥רת אֶ ת־יְ הוָ ֖ה לִ פְ נֵ ֣י ﬠ ִ ֵ֑לי ְוּדבַ ר־יְ ה ֗ ָוה הָ יָ ֤ה יָקָ ר֙ בַּ יּ ִ ָ֣מים הָ הֵ֔ ם ֵ ֥אין חָ ז֖ וֹן
וְ הַ נַּ ֧ﬠַר ְשׁ ֵ ֛
נִ פְ ָ ֽרץ
]והנער שמואל משרת את יהוה לפני עלי ו[דבר יהו]ה היה יקר בימים ההם אין חזון[
]נפרץ[
None Extant
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2

ַ ֽו יְ הִ י֙ בַּ יּ֣ וֹם הַ ֔הוּא וְ ﬠ ִ ֵ֖לי שֹׁ כֵ ֣ב בִּ ְמקֹ ֑מוֹ וְ ֵ֯ﬠינָו֮ הֵ ֵח֣לּוּ כ ֵ֔הוֹת ֥ל ֹא יוּכַ ֖ל לִ ְר ֽאוֹת
]ויהי ב[יום ההוא ועל]י שוכב במקומו ועיניו החלו כהות ולוא יוכל לר[אות
None Extant
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ֱ�הים
ר־שׁם א ֲ֥רוֹן א ִ ֽ
מוּאל שֹׁ כֵ ֑ב בְּ הֵ יכַ ֣ל יְ ה ֔ ָוה אֲשֶׁ ָ ֖
וּשׁ ֵ ֖
וְ נֵ ֤ר אֱ�הִ ים֙ ֶט ֶ֣רם יִכְ ֔ ֶבּה ְ
ונר ]אלוהים טרם יכבה ושמואל שכב בהיכל[
ונר אל+ו+הים טרם יכבה ושמואל שכב בהיכל -יהוה אשר שם ארון אלהים-
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Highlighted Diff.

4

מוּאל ַו ֥יּ ֹאמֶ ר הִ ֵנּֽנִ י
ל־שׁ ֵ ֖
וַיִּ קְ ָ ֧רא יְ הוָ ֛ה אֶ ְ
]ויקרא יהו[ה שמ]ואל ויאמר הנני[
ויקרא יהוה -אל -שמואל ויאמר הנני

Masoretic
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Highlighted Diff.

18

ֹאמר יְ הוָ ֣ה ֔הוּא הַ ֥טּוֹב
ַו ַיּגֶּד־ל֤ וֹ ְשׁמוּאֵ ֙ל אֶ ת־כָּל־הַ ְדּבָ ִ ֔רים וְ ֥ל ֹא כִ ֵ ֖חד ִמ ֶ ֑מּנּוּ ַויּ ֕ ַ
בְּ ﬠֵינָ ֖ו ַיﬠ ֶ ֲֽשׂה
]ויגד לו שמואל את[ כול הדבר]י[ם ]ולוא כחד ממנו ויאמר עלי יהוה הוא הטוב[
]לפניו[ יעשה
ויגד לו שמואל את כ+ו+ל הדברים ול+ו+א כחד ממנו ויאמר +עלי +יהוה הוא הטוב
*לפניו* יעשה
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ָל־דּבָ ָ ֖ריו ָ ֽא ְרצָ ה
מוּאל ַוֽיהוָה֙ הָ יָ ֣ה ﬠִ ֔מּוֹ וְ ֽל ֹא־הִ ִ ֥פּיל ִמכּ ְ
וַיִּ גְ ַ ֖דּל ְשׁ ֵ ֑
ויגד]ל שמואל ויהוה היה עמו ולוא הפיל מכול דבריו[ ארצה
None Extant
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ַיהוֽה
מוּאל לְ נ ִ ָ֖ביא ל ָ
ַו ֵ֙יּדַ ע֙ כָּל־יִ ְשׂ ָר ֔ ֵאל ִמ ָ ֖דּן וְ ﬠַד־בְּ ֵ ֣אר ָ ֑שׁבַ ע ֚ ִכּי ֶנא ָ ֱ֣מן ְשׁ ֔ ֵ
וידע ]כול ישראל מדן ועד באר שבע כי נאמן[ שמואל ל]נביא[ ̇ל]יהוה[
None Extant
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הוֽה
מוּאל בְּ ִשׁל֖ וֹ בִּ ְד ַב֥ר יְ ָ
ל־שׁ ֵ ֛
ו ַֹ֥יּסֶ ף יְ הוָ ֖ה לְ הֵ ָראֹ֣ ה בְ ִשׁ�֑ ה ִ ֽכּי־נִ גְ ָ֨לה יְ הוָ ֧ה אֶ ְ
]ויוסף יהוה להראה בשילה כי נגלה יהוה א[ל שמ]ואל בשלו בדבר יהוה[
None Extant

Masoretic
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Chapter 4
3

אמרוּ֙ זִקְ נֵ ֣י יִ ְשׂ ָר ֔ ֵאל לָ ֣מָּ ה נְ גָפָ ֧נוּ יְ הוָ ֛ה הַ יּ֖ וֹם לִ פְ נֵ ֣י פְ לִ ְשׁ ִ ֑תּים
ל־המַּ ֲח ֶנ ֒ה ַו ֽיּ ֹ ְ
ַו ָיּ ֣ב ֹא הָ ﬠָם֮ אֶ ַ ֽ
נִ קְ ָח֧ה אֵ לֵ ֣ינוּ ִמ ִשּׁ ֗�ה אֶ ת־אֲרוֹן֙ בְּ ִ ֣רית יְה ֔ ָוה וְ ָי ֣ב ֹא בְ קִ ְר ֔ ֵבּנוּ וְ יֹ ִשׁﬠֵ ֖נוּ ִמכַּ ֥ף אֹ יְ ֵ ֽבינוּ
]ויבא העם אל המחנה ויאמרו זקני ישראל למה נגפנו יהוה היום לפני פלשתים[
]נקחה אלינו מ[שיל]ה את ארון ברית יהוה ויצא בקרבנו ויושיענו מכף אויבינו[
ויבא העם אל המחנה ויאמרו זקני ישראל למה נגפנו יהוה היום לפני פלשתים
נקחה אלינו מש+י+לה את ארון ברית יהוה ויצא בקרבנו ויושיענו מכף אויבינו
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4

וַיִּ ְשׁלַ ֤ח הָ ﬠָם֙ ִשׁ ֔�ה וַיִּ ְשׂ ֣אוּ ִמשָּׁ֗ ם ֵ ֣את א ֲ֧רוֹן בְּ ִרית־יְ הוָ ֛ה צְ בָ ֖אוֹת יֹ ֵ ֣שׁב הַ כְּ רֻ ִ ֑בים וְ שָׁ֞ ם ְשׁנֵ ֣י
וּפינְ ָ ֽחס
ֱ�הים חָ פְ נִ ֖י ִ ֽ
בְ ֵנֽי־ﬠֵלִ֗ י ﬠִ ם־אֲרוֹן֙ בְּ ִ ֣רית הָ א ִ֔
ויש]לח העם שילה וישאו משם ארון יהוה יושב הכרובים ושני[
]בני[ עלי ]עם ארון ברית האלהים חפני ופינחס[
None Extant
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9

יתם
ֲשׁר ﬠָבְ ֖דוּ לָכֶ ֑ם וִ הְ יִ ֶ ֥
ִ ֽה ְתחַ זּ ְ֞קוּ ִ ֽוהְ י֤ וּ ֽ ַל ֲאנ ִָשׁים֙ פְּ לִ ְשׁ ֔ ִתּים ֶ֚פּן תַּ ﬠַבְ ֣דוּ לָﬠִ בְ ִ ֔רים ַכּא ֶ ֥
ַל ֲאנ ִ ָ֖שׁים וְ נִ לְ חַ ְמ ֶ ֽתּם
]התחזקו והיו ל[אנשים פלשתיים פ]ן תעבדו לעברים כאשר עבדו לכם והי[יתם
לאנשים ונלח]מתם[
התחזקו והיו לאנשים פלשת+י+ים פן תעבדו לעברים כאשר עבדו לכם והייתם
לאנשים ונלחמתם
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ַו ָיּ ֻ֙נסוּ֙
יִ ְשׂ ָראֵ ֙ל
וַיִּ נָּ ֤ גֶף
פְ לִ ְשׁ ֗ ִתּים
וַיִּ ָלּח ֲ֣מוּ
�שׁים ֶ ֖אלֶף ַרגְ ִ ֽלי
הַ מַּ כָּ ֖ה גְּ דוֹלָ ֣ה ְמאֹ֑ ד וַיִּ פֹּ ֙ל ִמיִּ ְשׂ ָר ֔ ֵאל ְשׁ ִ ֥
]וילחמו וינגף איש ישראל לפני הפלשתיים ו[ינוסו איש לאהליו ות]הי[
]המכה גדולה מאד ויפל מישראל ש[ל]ו[ש]ים א[לף רגלי
וילחמו -פלשתים -וינגף +איש +ישראל +לפני הפלשתיים +וינ+ו+סו איש לאהליו ותהי
המכה גדולה מאד ויפל מישראל של+ו+שים אלף רגלי
ִ ֣אישׁ

לְ אֹ הָ ָ֔ליו

ו ְַתּ ִ ֥הי
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וַיָּ ֤ ָרץ ִאישׁ־בִּ נְ י ִָמן֙ מֵ הַ ַ ֣מּﬠ ֲָר ָ֔כה ַויּ ָ֥ב ֹא ִשׁ�֖ ה בַּ יּ֣ וֹם הַ ֑הוּא וּמַ ָ ֣דּיו קְ רֻ ֔ ִﬠים ַואֲדָ ָ ֖מה
ֹאשׁוֹ
ﬠַל־ר ֽ
ו]יר[וץ איש ]בנימין מהמערכה ויבוא שילה ביום ההוא ומד[יו קרוע]י[ם ]ואדמה[
]על ראשו[
ויר+ו+ץ איש בנימין מהמערכה ויב+ו+א ש+י+לה ביום ההוא ומדיו קר+ו+עים ואדמה
על ראשו
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Chapter 5
8

ֱ�ה֣י
אמרוּ֙ ַ ֽמה־ ַנּﬠֲשֶׂ֗ ה ַ ֽלאֲרוֹן֙ א ֵ
וַיִּ ְשׁלְ ֡חוּ ַויַּאַ ְספ ֩וּ אֶ ת־כָּל־סַ ְר ֵ֨ני פְ לִ ְשׁ ֜ ִתּים ֲאלֵיהֶ֗ ם ו ַֽיּ ֹ ְ
ַויּ ֕ ֵַסּבּוּ אֶ ת־א ֲ֖רוֹן
ֱ�ה֣י יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל
אמ ֔רוּ גַּ ֣ת יִ סֹּ֔ ב א ֲ֖רוֹן א ֵ
ַו ֣יּ ֹ ְ
יִ ְשׂ ָר ֔ ֵאל
ֱ�הי יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל
א ֵ֥
]וישלחו ויא[ס]פו את סרני פלשתיים אליהם ויאמרו מה נעשה[ לארון ]אלוהי[
]ישראל ויאמרו הגתיים י[סבו א]ת ארון א[לוהי ישר]אל אלינו ויסבו את ארון[
]אלוהי[ ישראל ג]תה[
וישלחו ויאספו את -כל -סרני פלשת+י+ים אליהם ויאמרו מה נעשה לארון אל+ו+הי
ישראל ויאמרו +ה+גת+יים +יסב+ו+ +את +ארון אל+ו+הי ישראל +אלינו +ויסבו את ארון
+
אל+ו+הי ישראל +גתה
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וַיְ ִ֞הי אַ ח ֵ ֲ֣רי הֵ ַס֣בּוּ אֹ ֗תוֹ ו ְַתּ ִ֨הי יַד־יְ הוָ ֤ה בָּ ﬠִ יר֙ ְמהוּמָ ה֙ גְּ דוֹלָ ֣ה ְמאֹ֔ ד ַויַּ�֙ אֶ ת־אַ נְ ֵ ֣שׁי הָ ֔ ִﬠיר
ִמקָּ טֹ֖ ן וְ ﬠַד־גּ ָ֑דוֹל וַיִּ שָּׂ ְת ֥רוּ ל ֶָה֖ם ﬠְ פֹ ִ֯ ֽלים
]ויהי אחרי סבו גתה ותהי ]יד י[הוה ]בעיר מהומה[ גדולה מאד ויך את אנשי העיר
מקטן ועד ג]דול ויך אותם ב[עפלים
None Extant
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ֱ�הים ﬠֶקְ ֑רוֹן וַיְ ִ֗הי כְּ ב֨ וֹא א ֲ֤רוֹן הָ אֱ�הִ ים֙ ﬠֶקְ ֔רוֹן וַיִּ ְזﬠ ֲ֨קוּ
ַ ֽו יְ שַׁ לְּ ֛חוּ אֶ ת־א ֲ֥רוֹן הָ א ִ ֖
יתנִי
ַלה ֲִמ ֵ ֖
ֱ�הי יִ ְשׂ ָר ֔ ֵאל
א ֵ֣
אֶ ת־אֲרוֹן֙
ָ ֽהﬠֶקְ רֹ ֜ ִנים לֵאמֹ֗ ר הֵ ַ ֤סבּוּ אֵ לַי֙
וְ אֶ ת־ﬠ ִ ַֽמּי
וישלחו ]א[ת ארון אלוהי ישראל עקרו]ן ויהי כבוא ארון האלוהים עקרון ויזעקו[
]העקרונ[ים לא]מור[ למה הסבות]ם אלי את ארון אלוהי ישראל להמית[ני
וא]ת ע[מי
וישלחו את ארון *אלוהי* +ישראל +עקרון ויהי כבוא ארון האל+ו+הים עקרון ויזעקו
העקר+ו+נים לאמ+ו+ר +למה +הסבו+תם +אלי את ארון אל+ו+הי ישראל להמיתני
ואת עמי
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ֱ�ה֤י יִ ְשׂ ָראֵ ֙ל
אמרוּ֙ שַׁ לְּ ֞חוּ אֶ ת־א ֲ֨רוֹן א ֵ
וַיִּ ְשׁלְ ֨חוּ ַויַּאַ ְס ֜פוּ אֶ ת־כָּל־סַ ְרנֵ ֣י פְ לִ ְשׁ ֗ ִתּים ַו ֽיּ ֹ ְ
ת־מוֶת֙ בְּ כָל־הָ ֔ ִﬠיר כָּבְ ָד֥ה
וְ יָשֹׁ֣ ב לִ ְמקֹ ֔מוֹ וְ ֽל ֹא־י ִ ָ֥מית אֹ ִ ֖תי וְ אֶ ת־ﬠ ִ ַ֑מּי ִ ֽכּי־הָ יְ ָ ֤תה ְמ ֽהוּמַ ָ֙
ֱ�הים ָ ֽשׁם
ְמאֹ֛ ד יַ ֥ד הָ א ִ ֖
וישל]חו ויאס[פו ]את סרני פלשתיים ויאמרו שלחו את ארון[ אלוהי י]שר[א]ל[
]ו[ישב ]למקומו ולוא ימית אתי ואת עמי כי היתה מ[המת יהוה בכל ]העיר כבדה[
]מאד כבוא ארון האלוהים ש[מה
וישלחו ויאספו את -כל -סרני פלשת+י+ים ויאמרו שלחו את ארון אל+ו+הי ישראל
וישב למק+ו+מו ול+ו+א ימית אתי ואת עמי כי היתה מה-ו-מת *יהוה* בכל העיר כבדה
*
מאד +כבוא* +ארון* האל+ו+הים *שמה
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ֹא־מתוּ הֻכּ֖ וּ בַּ ﬠְ ֯ ֹפ ִ ֑לים ו ַ ַ֛תּﬠַל ַ ֽשׁוְ ﬠַ ֥ת הָ ִ ֖ﬠיר הַ שָּׁ ָ ֽמיִם
ֲשׁר ל ֔ ֵ
וְ ָ ֽה ֲאנ ִָשׁים֙ א ֶ ֣
וה]אנשי[ם אשר לא ]מתו הכו בעפלים ותעל שועת העי[ר ה]שמי[ם
None Extant

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
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Chapter 6
1

וַיְ ִ ֧הי אֲרוֹן־יְ הוָ ֛ה בִּ ְשׂ ֵ ֥דה פְ לִ ְשׁ ִ ֖תּים ִשׁבְ ﬠָ ֥ה חֳדָ ִ ֽשׁים
]ויהי הארון בשדה פלשתיים ש[בעה חודשים
ויהי +ה+ארון -יהוה -בשדה פלשת+י+ים שבעה ח+ו+דשים

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

2

לַכֹּ הֲנִ ֤ים
פְ לִ ְשׁ ֗ ִתּים
וַיִּ קְ ְר ֣אוּ
הוֹד ֻ֕ﬠנוּ בַּ ֶ ֖מּה נְ שַׁ לְּ ֶח֥נּוּ לִ ְמקוֹמֹֽ ו
ַלא ֲ֣רוֹן יְ הוָ ֑ה ִ
וי]ק[ראו פלשתי]ים לכוהנים ולקוסמים ולחרטמים[ ולמעונ]ני[ם לאמור מה נעשה
]לארון יהוה הודיעונו במה נ[שלחנו אל מקומו
ויקראו פלשת+י+ים לכ+ו+הנים ולק+ו+סמים +ולחרטמים ולמעוננים +לאמ+ו+ר מה נעשה
לארון יהוה הודיע+ו+נו במה נשלחנו +א+ל מקומו
וְ לַקֹּֽ ְס ִמים֙

לֵאמֹ֔ ר

ַ ֽמה־ ַנּﬠ ֶ ֲ֖שׂה
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אֹ תוֹ֙

ל־תּשַׁ לְּ ֤חוּ
אַ ְ
יִ ְשׂ ָראֵ ֙ל
ֱ�הי
א ֵ֤
אֶ ת־א ֲ֨רוֹן
ם־משַׁ לְּ ִ֞חים
ִ ֽא ְ
ֹאמ ֗רוּ
ַויּ ְ
נוֹדע ָל ֶ֔כם לָ ֛מָּ ה ל ֹא־תָ ֥סוּר י ָ֖דוֹ ִמ ֶ ֽכּם
ֵריקָ֔ ם ִ ֽכּי־הָ ֵ ֥שׁב תָּ ִ ֛שׁיבוּ ל֖ וֹ אָ ָ ֑שׁם ָ ֤אז תֵּ ָ ֽרפְ אוּ֙ וְ ַ ֣
תשל]חו אותו[
̇
ויאמרו א]ם משלחים אתם את ארון[ ברית יהוה אלוהי ישראל אל
]ריקם כי השב ת[שיב]ו[ לו א]ש[ם אז תרפא]ו ו[נכפר ל]כם הלוא תסור ידו מכם[
תשלחו א+ו+תו
̇
ויאמרו אם משלחים +אתם +את ארון +ברית יהוה +אל+ו+הי ישראל אל
ריקם כי השב תשיבו לו אשם אז תרפאו ונ*כפר* לכם -למ -הל+ו+א תסור ידו מכם
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ֹאמ ֗רוּ ִמ ְספַּר֙ סַ ְרנֵ ֣י פְ לִ ְשׁ ֔ ִתּים ח ֲִמשָּׁ ה֙ ﬠְ ֯ ֹפלֵ ֣י
ֲשׁר נ ִ ָ֣שׁיב ל ֒וֹ ַויּ ְ
ֹאמ ֗רוּ ָ ֣מה הָ אָ שָׁ ם֮ א ֶ ֣
ַויּ ְ
ֵיכם
זָהָ֔ ב ַוח ֲִמ ָ ֖שּׁה ﬠַכְ בְּ ֵ ֣רי ז ָָה֑ב ִ ֽכּי־מַ גֵּפָ ֥ה אַ ַח֛ת לְ כֻלָּ ֖ם וּלְ סַ ְרנ ֶ ֽ
]ויאמרו מ[ה האשם ]א[שר נש]י[ב ל]ו ויאמרו כמספר סרני פלשתיים חמשה[ עפלי
זהב כי מגפה אחת ל]כם ולסרניכם[
ויאמרו מה האשם אשר נשיב לו ויאמרו +כ+מספר סרני פלשת+י+ים חמשה עפלי
-זהב וחמשה עכברי -זהב כי מגפה אחת לכ-ל-ם ולסרניכם
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וּנְ תַ ֶ ֛תּם

יתם֙ אֶ ת־הָ ֔ ָא ֶרץ
ַוﬠ ֲִשׂיתֶ ֩ם צַ לְ ֨ ֵמי ﬠְ פֹ ֵ֯לי ֶ֜כם וְ צַ לְ ֵ ֣מי ﬠַכְ בְּ ֵרי ֶ֗כם הַ מַּ ְשׁחִ ִ
ֵא�הי יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל כּ ָ֑בוֹד אוּ ַ֗לי י ֵ ָ֤קל אֶ ת־יָדוֹ֙ ֵ ֽמ ֲﬠלֵי ֶ֔כם וּמֵ ﬠַ ֥ל אֱ�הֵ יכֶ ֖ם וּמֵ ﬠַ ֥ל אַ ְרצְ ֶ ֽכם
ל ֵ֥
]ועשיתם צלמי העפ[ל]י[ם וצלמי העכברים ה]משחיתים את הארץ ונתתם[
]ליהוה כבוד[ וא]ו[לי יקל את י]דו מעליכם ומעל אלוהיכם ומעל ארצכם[
ועשיתם צלמי +ה+עפלי-כ-ם וצלמי +ה+עכברי-כ-ם המשחית+י+ם את הארץ ונתתם
ל*יהוה* -ישראל -כבוד +ו+אולי יקל את ידו מעליכם ומעל אל+ו+היכם ומעל ארצכם
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ֲשׁר
ֲשׁר כִּ בְּ ֛דוּ ִמצְ ַ ֥ריִ ם וּפ ְַר ֖ ֹﬠה אֶ ת־לִ ָבּ֑ם הֲלוֹא֙ ַכּא ֶ ֣
וְ לָ ֤מָּ ה ְתכַבְּ דוּ֙ אֶ ת־לְ בַ בְ ֶ֔כם ַכּא ֶ ֧
הִ ְתﬠַלֵּ ֣ל בָּ הֶ֔ ם ֽ וַיְ שַׁ לְּ ֖חוּם ַויּ ֵ ֵֽלכוּ
]ולמה תכבדו את[ לבב]כם כאשר כבדו מצרים ופרעה את לבם הלוא[ כאשר
התעל]ל בהם וישלחום וילכו[
None Extant
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ֵיה֖ם ֑ ֹﬠל
ֲשׁר ל ֹא־ﬠָלָ ֥ה ֲﬠל ֶ
וּשׁ ֵ ֤תּי פָרוֹת֙ ﬠ ָ֔לוֹת א ֶ ֛
וְ ﬠ ֗ ַָתּה קְ ֨חוּ ַוﬠ ֲ֜שׂוּ ֲﬠגָלָ ֤ה חֲדָ שָׁ ה֙ אֶ חָ֔ ת ְ
יה֖ם הַ ָ ֽבּיְ תָ ה
ֵיה֛ם מֵ אַ ח ֲֵר ֶ
ַואֲסַ ְר ֶ ֤תּם אֶ ת־הַ פָּרוֹת֙ בָּ ֲﬠ ָג ָ֔לה ַוהֲשֵׁ יבֹ ֶ ֧תם בְּ נ ֶ
]ועתה קחו ועשו עגלה חדשה אחת[ וש]תי[ פרות עלות א]שר לא עלה עליהם על[
]ואסרתם את הפרו[ת בעגלה ]והשיבותם בניהם מאחריהם הביתה[
None Extant
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ל־ה ֲﬠ ָג ָ֔לה וְ ֵ ֣את כְּ לֵ ֣י הַ זָּהָ֗ ב אֲשֶׁ֨ ר הֲשֵׁ בֹ ֶ ֥תם לוֹ֙
וּלְ קַ חְ ֞ ֶתּם אֶ ת־א ֲ֣רוֹן יְ ה ֗ ָוה וּנְ תַ ֶ ֤תּם אֹ תוֹ֙ אֶ ָ ֣
אָ שָׁ֔ ם תָּ ִ ֥שׂימוּ בָ אַ ְרגַּ ֖ז ִמצִּ ֑דּוֹ וְ ִשׁלַּחְ ֶ ֥תּם אֹ ֖תוֹ וְ הָ ָ ֽל�
]ולקחתם את ארון י[ה]וה ונתתם אותו אל העגלה ואת כלי הזהב אשר השיבותם לו[
]א[שם תש]ימו בארגז מצדו ושלחתם אתו והלך הלכתם[
None Extant
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ם־דּ ֶר� גְּ בוּל֤ וֹ ַ ֽי ֲﬠלֶה֙ ֵבּ֣ית שֶׁ֔ מֶ שׁ ֚הוּא ﬠָ ֣שָׂ ה ָ֔לנוּ אֶ ת־הָ ָרﬠָ ֥ה הַ גְּ דוֹלָ ֖ה הַ ֑זּ ֹאת
יתם ִא ֨ ֶ
ְוּר ִא ֗ ֶ
וְ ִאם־ ֗ל ֹא וְ י ַָ֙דﬠְ נוּ֙ ִ ֣כּי ֤ל ֹא יָדוֹ֙ נָ ֣ גְ ﬠָה ֔ ָבּנוּ ִמקְ ֶ ֥רה ֖הוּא ָ ֥היָה ָ ֽלנוּ
]וראיתם אם דרך גבו[לו י]עלה בית שמש הוא עשה לנו את הרעה הגדולה הזאת[
]ואם לא וידענו כי לא ידו נגעה בנו מקרה הוא היה לנו[
None Extant
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ֵיה֖ם כָּל֥ וּ בַ ָ ֽבּיִ ת
ַו ַיּﬠ ֲ֤שׂוּ הָ ֲאנ ִָשׁים֙ ֵ֔כּן וַיִּ קְ ֗חוּ ְשׁ ֵ ֤תּי פָרוֹת֙ ﬠ ָ֔לוֹת ַויַּאַ ְס ֖רוּם בָּ ֲﬠגָלָ ֑ה וְ אֶ ת־בְּ נ ֶ
]ויעשו האנשים כן ויקחו שתי פרות עלות ויאסרום בעגלה ואת בניהם כלו ב[בית
None Extant
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ַויּ ִ ָ֛שׂמוּ אֶ ת־א ֲ֥רוֹן יְ הוָ ֖ה אֶ ל־הָ ֲﬠגָלָ ֑ה וְ ֵ ֣את הָ אַ ְר ֗ ַגּז וְ אֵ ת֙ ﬠַכְ בְּ ֵ ֣רי הַ זָּהָ֔ ב וְ ֵ ֖את צַ לְ ֵ ֥מי
יהם
ְטחֹ ֵר ֶ ֽ
]וישימו את ארון יהוה אל העגלה ואת הארגז ואת עכבר[י הזה]ב ואת צלמי[
]טחריהם[
None Extant
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ֹא־ס֖רוּ
ַל־דּ ֶר�֙ ֵבּ֣ית שֶׁ֔ מֶ שׁ בִּ ְמ ִסלָּ ֣ה אַ חַ֗ ת הָ לְ כ֤ וּ הָ ��֙ וְ ג ָ֔עוֹ וְ ל ָ
וַיִ שַּׁ֨ ְרנָה הַ פּ ָ֜רוֹת בַּ ֗ ֶדּ ֶר� ﬠ ֶ֙
וּשׂ ֑מ ֹאול וְ סַ ְרנֵ ֤י פְ לִ ְשׁ ִתּים֙ הֹ לְ ִ ֣כים אַ ח ֲֵריהֶ֔ ם ﬠַד־גְּ ֖בוּל ֵ ֥בּית ָ ֽשׁמֶ שׁ
י ִ ָ֣מין ְ
]וישרנה הפרות בדרך על דרך בית שמש במסלה אחת הלכו הלך וגעו ולוא סרו[
]י[מין ]ולוא שמאול וסרני פלשתיים הולכים אחריה עד גבו[ל בית ש]מש[
None Extant
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ת־ה֣אָ ֔רוֹן
וּב֣ית שֶׁ֔ מֶ שׁ קֹ צְ ִ ֥רים קְ צִ יר־חִ ִ ֖טּים בָּ ﬠֵ ֑מֶ ק וַיִּ ְשׂ ֣אוּ אֶ ת־ﬠֵינֵיהֶ֗ ם וַיִּ ְראוּ֙ אֶ ָ
ֵ
ַ ֽו יִּ ְשׂ ְמ ֖חוּ לִ ְר ֽאוֹת
]ובית שמש קוצרים קציר חטים בעמק וישאו את עי[ניהם ]ויראו את הארון[
]וישמחו לראות[
None Extant
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Highlighted Diff.

16

ַוח ֲִמ ָ ֥שּׁה סַ ְר ֵנֽי־פְ לִ ְשׁ ִ ֖תּים ָר ֑אוּ ַויּ ָֻשׁ֥בוּ ﬠֶקְ ֖רוֹן בַּ יּ֥ וֹם הַ ֽהוּא
]וחמשה סרני פלשתיים ראו[ ויש]ובו עקרון ביום ההוא[
None Extant

Masoretic
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וְ ֵ֙אלֶּה֙ טְ חֹ ֵ ֣רי הַ זָּהָ֔ ב אֲשֶׁ֨ ר הֵ ִ ֧שׁיבוּ פְ לִ ְשׁ ִ ֛תּים אָ ָ ֖שׁם ַ ֽליהוָ ֑ה לְ אַ ְשׁדּ֨ וֹד אֶ חָ֔ ד לְ ﬠַזָּ ֤ה אֶ חָ ד֙
לְ אַ ְשׁקְ ל֣ וֹן אֶ חָ֔ ד לְ גַ ֥ת אֶ ָח֖ד לְ ﬠֶקְ ֥רוֹן אֶ ָ ֽחד
]ואלה עפלי הזהב אשר השי[בו פלשת]יים אשם ליהוה לאשדוד אחד לעזה אחד[
]לאשקלון אח[ד לגת ]אחד לעקרון אח[ד
None Extant
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וְ ﬠַכְ בְּ ֵ ֣רי הַ זָּהָ֗ ב ִמ ְס ַ֞פּר כָּל־ﬠ ֵ ָ֤רי פְ לִ ְשׁ ִתּים֙ ַלח ֵ ֲ֣משֶׁ ת הַ ְסּ ָר ֔ ִנים מֵ ִ ֣ﬠיר ִמבְ צָ֔ ר וְ ﬠַ ֖ד ֣ ֹכּפֶר
וֹשׁ ַﬠ
יה אֵ֚ ת א ֲ֣רוֹן יְ ה ֔ ָוה ַ֚ﬠד הַ יּ֣ וֹם הַ ֶ֔זּה בִּ ְשׂ ֵ ֥דה יְ ה ֻ ֖
הַ פְּ ָרזִ ֑י וְ ﬠַ ֣ד אָ ֵ ֣בל הַ גְּ דוֹ ָ֗לה אֲשֶׁ֨ ר הִ ִנּ֤יחוּ ָﬠ ֶ֨ל ָ֙
ֵ ֽבּית־הַ ִשּׁ ְמ ִ ֽשׁי
ועכבר]י הזהב כמספר ערי פל[שת]יי[ם ]לחמשת הסרני[ם מעיר מבצר ]ועד כפר[
]הפרזי ועד האבן הגדולה אשר ה[ניחו עליה ]את ארון יהוה בשדה יהושע[
]בית השמשי[
None Extant
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ל־מי
ֱ�הים הַ קָּ ֖דוֹשׁ הַ זֶּ ֑ה וְ אֶ ִ ֖
אמרוּ֙ אַ נְ ֵ ֣שׁי ֵ ֽבית־שֶׁ֔ מֶ שׁ ֚ ִמי יוּכַ ֣ל ַלﬠֲמֹ֔ ד לִ פְ ֵ֨ני יְ הוָ ֧ה הָ א ִ ֛
ַו ֽיּ ֹ ְ
ַיﬠֲלֶ ֥ה מֵ ﬠ ֵ ָֽלינוּ
]ויאמרו אנשי בית שמש מי יוכל לעבור לפני[ יהוה הקדוש הזה ואל מי
]יעלה ארון יהוה מעלינו[
ויאמרו אנשי בית שמש מי יוכל לעבור לפני יהוה -האלהים -הקדוש הזה ואל מי
יעלה +ארון יהוה +מעלינו
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ל־יוֹשׁ ֵ ֥בי קִ ְריַת־יְ ﬠ ִ ָ֖רים לֵאמֹ֑ ר הֵ ִ ֤שׁבוּ פְ לִ ְשׁ ִתּים֙ אֶ ת־א ֲ֣רוֹן יְ ה ֔ ָוה
ְ
ַ ֽו יִּ ְשׁלְ חוּ֙ מַ לְ אָ ֔ ִכים אֶ
ֵיכם
ְרד֕ וּ הַ ﬠֲל֥ וּ אֹ ֖תוֹ ֲאל ֶ ֽ
]וישלחו מלאכים[ אל יושבי קרי]ת י[ערים לאמור ]השיבו פלשתיים את ארון יהוה[
]רדו והעלו[ אותו אליכם
וישלחו מלאכים אל יושבי קרית יערים לאמ+ו+ר הש+י+בו פלשת+י+ים את ארון יהוה
רדו +ו+העלו א+ו+תו אליכם

Masoretic
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Highlighted Diff.

Chapter 7
1

ל־בּ֥ית
ַויּ ֜ ָֹבאוּ אַ נְ ֵ ֣שׁי קִ ְריַ ֣ת יְ ﬠ ִ ָ֗רים ֽ ַו ַיּﬠֲלוּ֙ אֶ ת־א ֲ֣רוֹן יְ ה ֔ ָוה ַויּ ִ ָ֣באוּ אֹ ֔תוֹ אֶ ֵ
הוֽה
אֲבִ ינ ָ ָ֖דב בַּ גִּ בְ ﬠָ ֑ה וְ אֶ ת־אֶ לְ ﬠָזָ ֤ר בְּ נוֹ֙ קִ ְדּ ֔שׁוּ לִ ְשׁמֹ֖ ר אֶ ת־א ֲ֥רוֹן יְ ָ
]ויבא[ו אנשי קרי]ת יערים ויעלו את ארון ברית יהוה ויביאו אותו א[ל ]בית[
]אבי[נדב ]א[שר ]בגבעה ואת אלעזר בנו קדשו לשמר את ארון יהוה[
ויבאו אנשי קרית יערים ויעלו את ארון +ברית +יהוה ויב+י+או א+ו+תו אל בית
אבינדב +אשר +בגבעה ואת אלעזר בנו קדשו לשמר את ארון יהוה

Masoretic
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Highlighted Diff.

Chapter 8
7

ֹאמ ֖רוּ אֵ לֶ ֑י� ִ ֣כּי ֤ל ֹא אֹֽ ְת�֙ מָ ֔ ָאסוּ
מוּאל ְשׁמַ ע֙ בְּ ֣קוֹל הָ ָ֔ﬠם לְ ֥ ֹכל אֲשֶׁ ר־י ְ
ל־שׁ ֔ ֵ
ַו ֤יּ ֹאמֶ ר יְ הוָה֙ אֶ ְ
ֵיהם
ִ ֽכּי־אֹ ִ ֥תי מָ א ֲ֖סוּ ִמ ְמּ�֥ � ֲﬠל ֶ ֽ
]ויאמר יהוה אל ש[מואל ]שמע בקול העם כאשר יאמרו לך כי לוא אותך מאסו[
]כי אותי מאסו ממ[לך ע]ליהם[
None Extant
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ֲשׁר
וְ ﬠ ָ ַ֖תּה ְשׁ ַ ֣מע בְּ קוֹלָ ֑ם ֗ ַא� ִ ֽכּי־הָ ﬠֵ ֤ד תָּ ﬠִ יד֙ בָּ הֶ֔ ם וְ הִ גּ ְַד ָ ֣תּ לָהֶ֔ ם ִמ ְשׁפַּ ֣ט הַ ֔ ֶמּלֶ� א ֶ ֥
ֵיהם
יִ ְמ�֖ � ֲﬠל ֶ ֽ
]ועתה שמע בקולם אך כי העד תעיד בהם והגדת[ להם את משפט המלך אש]ר[
]ימלך עליהם[
ועתה שמע בקולם אך כי העד תעיד בהם והגדת להם +את +משפט המלך אשר
ימלך עליהם
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ָל־דּבְ ֵ ֣רי יְ הוָ ֑ה אֶ ל־הָ ָ֕ﬠם הַ שֹּׁ א ִ ֲ֥לים מֵ ִא ֖תּוֹ ֶ ֽמלֶ�
מוּאל ֵ ֖את כּ ִ
ַו ֣יּ ֹאמֶ ר ְשׁ ֔ ֵ
]ויאמר שמואל את כול דברי יהוה[ אל העם השו]א[לים מאתו מלך
ויאמר שמואל את כ+ו+ל דברי יהוה אל העם הש+ו+אלים מאתו מלך

Masoretic
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Highlighted Diff.
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ֲשׁר יִ ְמ�֖ � ֲﬠלֵיכֶ ֑ם אֶ ת־בְּ נֵיכֶ ֣ם יִ קָּ֗ ח וְ ָ ֥שׂם לוֹ֙
ַו ֕יּ ֹאמֶ ר ֶ֗זה ִ ֽיהְ יֶה֙ ִמ ְשׁפַּ ֣ט הַ ֔ ֶמּלֶ� א ֶ ֥
בְּ מֶ ְרכַּבְ ֣תּוֹ וּבְ פ ָָרשָׁ֔ יו וְ ָר ֖צוּ לִ פְ נֵ ֥י מֶ ְרכַּבְ ֽתּוֹ
]וי[אמר זה ]יהיה משפט המ[לך א]שר ימלוך עליכם את בניכם יקח ושם לו[
]ברכב[ו ובפרש]יו ורצי[ם לפני מר]כבתו[
ויאמר זה יהיה משפט המלך אשר ימל+ו+ך עליכם את בניכם יקח ושם לו ב-מ-רכב-
ת-ו ובפרשיו ורצי+ם +לפני מרכבתו
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ירוֹ וְ ַלﬠ ֲ֥שׂוֹת
וְ ל ָ֣שׂוּם ֔לוֹ שָׂ ֵ ֥רי ֲאל ִ ָ֖פים וְ שָׂ ֵ ֣רי ח ֲִמ ִ ֑שּׁים וְ ַלח ֲ֤רֹ שׁ ח ֲִרישׁוֹ֙ וְ לִ קְ צֹ֣ ר קְ צִ ֔
י־מלְ חַ ְמ ֖תּוֹ וּכְ לֵ ֥י ִרכְ ֽבּוֹ
כְּ ֵ ֽל ִ
]ולשום לו שרי אלפים ושרי מאות ולחר[ש חר]ישו ולקצר קצירו ולעשת[
]כלי מלחמתו וכלי רכבו[
None Extant
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וְ אֶ ת־בְּ נוֹתֵ יכֶ ֖ם יִ ָ ֑קּח לְ ַרקָּ ֥חוֹת וּלְ טַ בָּ ֖חוֹת וּלְ אֹ ֽפוֹת
]ואת בנותיכם יק[ח לר]קחות ולטבחות ולאפות[
None Extant
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טּוֹבים יִ ָ ֑קּח וְ נ ַ ָ֖תן ַלﬠֲבָ ָ ֽדיו
ת־שׂ ֽדוֹתֵ יכֶם וְ אֶ ת־כּ ְַרמֵ יכֶ ֧ם וְ זֵיתֵ יכֶ ֛ם הַ ִ ֖
וְ אֶ ֠ ְ
]ואת שדותיכם ואת כרמיכם וזיתיכם[ הטובים יק]ח ונתן ל[עבד]יו[
None Extant
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ָשׂה
ֲמוֹריכֶ ֖ם יִ ָ ֑קּח וְ ﬠ ָ ֖
טּוֹבים וְ אֶ ת־ח ֵ
חוּריכֶ ֧ם הַ ִ ֛
ת־שׁפְ ֨חוֹתֵ י ֶ֜כם וְ אֶ ת־בַּ ֵ
וְ אֶ ת־ﬠַבְ דֵ י ֶכ ֩ם ְ ֽואֶ ִ
לִ ְמלַאכְ ֽתּוֹ
ואת עבדיכם ואת אמהתיכם ]ואת בקרכם הטובים ואת חמוריכם יקח[ ועשו
למלאכתו
* *
ואת עבדיכם ואת *אמה*תיכם ואת *בקרכם* הטובים ואת חמוריכם יקח ועש ו
למלאכתו
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שׂר וְ אַ ֶ ֖תּם ִ ֽתּהְ יוּ־ל֥ וֹ ַלﬠֲבָ ִ ֽדים
צ ֹאנְ כֶ ֖ם יַﬠְ ֑ ֹ
וצאנכם יע]שר ואתם תהיו לו לעבדים[
+ו+צאנכם יעשר ואתם תהיו לו לעבדים

Masoretic
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Highlighted Diff.
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ֲשׁר בְּ חַ ְר ֶ ֖תּם לָכֶ ֑ם וְ ֽל ֹא־ ַיﬠֲנֶ ֧ה יְ הוָ ֛ה אֶ ְתכֶ ֖ם
וּ ְזﬠַקְ תֶּ ם֙ בַּ יּ֣ וֹם הַ ֔הוּא ִמלִּ פְ נֵ ֣י מַ לְ כְּ ֶ֔כם א ֶ ֥
בַּ יּ֥ וֹם הַ ֽהוּא
]וזעקתם ביום[ ההוא ]מ[לפני מל]כ[כם אש]ר בחרתם לכם ולוא יענה יהוה אתכם[
]בימים[ ההם ]כי אתם בחרתם לכם מלך[
וזעקתם ביום ההוא מלפני מלככם אשר בחרתם לכם ול+ו+א יענה יהוה אתכם
+
בימים הה*ם* +כי אתם בחרתם לכם מלך
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ם־מלֶ� ִ ֽיהְ יֶ ֥ה ﬠ ֵ ָֽלינוּ
ֹאמ ֣רוּ ֔לּ ֹא ִ ֥כּי ִא ֶ ֖
מוּאל ַויּ ְ
וַיְ מָ אֲנ֣ וּ הָ ָ֔ﬠם לִ ְשׁמֹ֖ ַﬠ בְּ ֣קוֹל ְשׁ ֵ ֑
]וימאנו העם לשמע בקול שמואל ויאמרו לא כי אם[ מלך ]י[היה ]עלינו[
None Extant
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ת־מלְ חֲמֹ ֵ ֽתנוּ
וּשׁפ ָָט֤נוּ מַ לְ ֙ ֵכּנוּ֙ וְ י ָָצ֣א לְ ָפ ֵ֔נינוּ וְ נִ לְ ַח֖ם אֶ ִ
וְ הָ ִי֥ינוּ גַם־אֲנַ ֖חְ נוּ כְּ כָל־הַ גּוֹיִ ֑ם ְ
]והיינו גם אנחנו ככול הגוים ושפטנו מלכינו ויצא לפנינו ו[נל]חם[ את מ]לחמותינו[
None Extant

Masoretic
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Chapter 9
6

ַו ֣יּ ֹאמֶ ר ֗לוֹ הִ נֵּה־נָ ֤א ִאישׁ־אֱ�הִ ים֙ בָּ ִ ֣ﬠיר הַ ֔זּ ֹאת וְ הָ ִ ֣אישׁ נִ כְ ֔ ָבּד ֥ ֹכּל אֲשֶׁ ר־יְ דַ ֵבּ֖ר
אֶ ת־דַּ ְרכֵּ ֖נוּ
ָ֔לנוּ
י ִַגּ֣יד
אוּלַי֙
שָּׁ֔ ם
נֵ ֣ ֲלכָה
ﬠַתָּ ה֙
י ָ֑בוֹא
֣בּוֹא
אֲשֶׁ ר־הָ לַ ֥כְ נוּ ﬠ ֶ ָֽליהָ
]ויאמר לו הנה נא איש אלוהי[ם ]בעיר הזאת והאיש גדל ונכבד כול אשר ידבר[
]בוא יבוא ועתה נלכה נא אלי[ו אול]י יבגיד איש האלוהים לנו את דרכנו[
]אשר הלכנו עליה[
ויאמר לו הנה נא איש אל+ו+הים בעיר הזאת והאיש +גדל+ +ו+נכבד כ+ו+ל אשר ידבר
בוא יבוא +ו+עתה נלכה *נא* +אליו +אולי י+ב+גיד +איש האלוהים +לנו את דרכנו
אשר הלכנו עליה
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שׁוּרה
וּת ָ ֥
שׁ ִ ֤כּי הַ ֶ֨לּחֶ ם֙ אָ זַ ֣ל ִמ ֵכּ ֵ֔לינוּ ְ
ַו ֨יּ ֹאמֶ ר שָׁ ֜אוּל לְ ַנﬠ ֲ֗רוֹ וְ הִ נֵּ ֣ה ֵנלֵ�֮ וּמַ ה־נּ ִ ָ֣ביא ל ִָאי ֒
ֱ�הים ָ ֖מה ִא ָ ֽתּנוּ
אֵ ין־לְ הָ ִ ֖ביא לְ ִ ֣אישׁ הָ א ִ ֑
]ויאמר ש[אול וה]נה נלך ומה נביא לאיש כי הלחם אזל מכלינו ותשורה[
]אין לנו לה[ביא לא]יש האלוהים מה אתנו[
ויאמר שאול -לנערו -והנה נלך ומה נביא לאיש כי הלחם אזל מכלינו ותשורה
אין +לנו +להביא לאיש האל+ו+הים מה אתנו
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ו ַֹ֤יּסֶ ף הַ ַ֙נּﬠַר֙ ַלﬠֲנ֣ וֹת אֶ ת־שָׁ ֔אוּל ַו ֕יּ ֹאמֶ ר הִ נֵּה֙ נִ ְמ ָצ֣א בְ י ִָ֔די ֶ ֖רבַ ע ֶ ֣שׁקֶ ל כָּ ֑סֶ ף וְ ָנֽתַ ִתּי֙ לְ ִ ֣אישׁ
ֱ�הים וְ הִ ִגּ֥יד לָ ֖נוּ אֶ ת־דַּ ְר ֵ ֽכּנוּ
הָ א ִ֔
]ויוסף הנער לענות את שאול ויאמר הנ[ה נמצ]א בידי רבע שקל כסף ונתתי לאיש[
]האלוהים והגיד לנו את דרכנו[
None Extant
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ֱ�הים
ר־שׁם ִ ֥אישׁ הָ א ִ ֽ
ַו ֨יּ ֹאמֶ ר שָׁ ֧אוּל לְ ַנﬠ ֲ֛רוֹ ֥טוֹב ְדּבָ ְר�֖ לְ כָ ֣ה נֵלֵ ֑ כָה ו ֵַיּֽלְ כוּ֙ אֶ ל־הָ ֔ ִﬠיר אֲשֶׁ ָ ֖
]ויאמר שאול לנערו טוב דברך לכה[ נ]לכה וילכו אל העיר אשר שם איש האלוהים[
None Extant
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Highlighted Diff.

11

ֹאמ ֣רוּ
הֵ֗ מָּ ה עֹ לִ ים֙ בְּ מַ ﬠֲלֵ ֣ה הָ ֔ ִﬠיר וְ ֵ֙המָּ ה֙ מָ צְ ֣אוּ נְ ﬠ ָ֔רוֹת יֹ צְ ֖אוֹת לִ ְשׁאֹ֣ ב ָ ֑מיִ ם ַויּ ְ
לָהֶ֔ ן הֲיֵ ֥שׁ בָּ זֶ ֖ה הָ רֹ ֶ ֽאה
המה ]עולים במעלה העיר והנה המה מצאו נערות יוצאות לשאוב מים[ ויאמ]רו[
]להן היש בזה הרואה[
None Extant
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ֹאמ ְרנָה יֵּ ֖שׁ הִ נֵּ ֣ה לְ פָנֶ ֑י� מַ ֵה֣ר ﬠ ֗ ַָתּה ִ ֤כּי הַ יּוֹם֙ ָבּ֣א ל ֔ ִָﬠיר
אוֹתם ַותּ ַ ֥
ָ֛
וַתַּ ﬠֲנֶ ֧ינָה
ִ ֣כּי זֶ ֧בַ ח הַ יּ֛ וֹם לָﬠָ ֖ם בַּ בָּ ָ ֽמה
]ותענינה הנערות אותם ותאמרנה להם יש[ הנה ]לפניך מהר עתה כי היום בא לעיר[
]כי זבח היום לעם בבמה[
ותענינה +הנערות +אותם ותאמרנה +להם +יש הנה לפניך מהר עתה כי היום בא לעיר
כי זבח היום לעם בבמה
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הוֹשׁי ַﬠ
וּמשַׁ חְ ֤תּוֹ לְ נָגִ יד֙ ﬠַל־ﬠ ִ ַ֣מּי יִ ְשׂ ָר ֔ ֵאל וְ ִ ֥
כָּﬠֵ ֣ת מָ חָ֡ ר אֶ ְשׁ ַל ֩ח אֵ ֶ֨לי� ִ֜אישׁ מֵ ֶ ֣א ֶרץ בִּ נְ י ִָ֗מן ְ
יתי֙ אֶ ת־ﬠ ִַ֔מּי ִ ֛כּי ָבּ֥אָ ה צַ ﬠֲקָ ֖תוֹ אֵ ָ ֽלי
אֶ ת־ﬠ ִ ַ֖מּי ִמיַּ ֣ד פְּ לִ ְשׁ ִ ֑תּים ִ ֤כּי ָר ִ ֙א ִ
]כעת מחר אשלח אליך איש מארץ בנימן ומשחתו לנגיד על עמי ישראל והושיע[
את עמי מיד ]פלש[תיים כי ראיתי ]את עני עמי כי באה צעקתו אלי[
כעת מחר אשלח אליך איש מארץ בנימן ומשחתו לנגיד על עמי ישראל והושיע
את עמי מיד פלשת+י+ים כי ראיתי את +עני +עמי כי באה צעקתו אלי
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ֲשׁר אָ ַ ֣מ ְר ִתּי אֵ ֶ֔לי� זֶ ֖ה יַﬠְ צֹ֥ ר
מוּאל ָר ָ ֣אה אֶ ת־שָׁ ֑אוּל וַיהוָ ֣ה ָﬠ ָ֔נהוּ הִ נֵּ ֤ה הָ ִאישׁ֙ א ֶ ֣
וּשׁ ֵ ֖
ְ
בְּ ﬠ ִ ַֽמּי
]ושמואל רא[ה ]א[ת שאו]ל ויהו[ה ענהו הנה הא]יש אשר אמרתי אליך זה יעצר[
]בעמי[
None Extant
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מוּאל בְּ ֣תוֹ� הַ ָ ֑שּׁﬠַר ַו ֙יּ ֹאמֶ ר֙ הַ ִ ֽגּידָ ה־נָּ ֣א לִ֔ י אֵ י־זֶ ֖ה ֵבּ֥ית הָ רֹ ֶ ֽאה
ת־שׁ ֵ ֖
וַיִּ גַּ ֥שׁ שָׁ ֛אוּל אֶ ְ
]ויגש שאול א[ל ]שמואל בתוך הע[יר ויאמ]ר הגידה נא אי זה בית הרואה[
ויגש שאול א*ל* שמואל בתוך *העיר* ויאמר הגידה נא -לי -אי זה בית הר+ו+אה

Masoretic
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Highlighted Diff.
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מוּאל אֶ ת־שָׁ ֗אוּל ַו ֙יּ ֹאמֶ ר֙ אָ נֹ ִ ֣כי הָ רֹ ֔ ֶאה ﬠֲלֵ ֤ה לְ ָפנַי֙ הַ בָּ ֔ ָמה ַו ֲאכַלְ ֶ ֥תּם ﬠִ ִ ֖מּי
ַו ַ֨יּﬠַן ְשׁ ֜ ֵ
ֲשׁר ִ ֽבּלְ בָ בְ �֖ אַ ִגּ֥יד ָ ֽל�
הַ יּ֑ וֹם וְ ִשׁלַּחְ ִ ֣תּי� בַ ֔ ֹבּקֶ ר וְ ֛ ֹכל א ֶ ֥
]ויען שמואל את שאול ויאמר לו אנוכי ה[וא עלה ]לפני הבמה ואכל עמי[
]היום ושלחתיך בבקר וכול אשר בלבבך אגיד[ ל]ך[
ויען שמואל את שאול ויאמר +לו +אנ+ו+כי *הוא* עלה לפני הבמה ואכל-תם -עמי
היום ושלחתיך בבקר וכ+ו+ל אשר בלבבך אגיד לך
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ל־תּשֶׂ ם ֶ ֽאת־לִ בְּ �֛ ל ֶָה֖ם ִ ֣כּי נִ ְמ ָצ֑אוּ
וְ ָלאֲתֹ נ֞ וֹת הָ אֹ בְ ֣דוֹת לְ ֗� הַ יּוֹם֙ ְשׁ�֣ שֶׁ ת הַ יּ ִָ֔מים אַ ָ ֧
וּלְ ִמי֙ כָּל־חֶ ְמ ַ ֣דּת יִ ְשׂ ָר ֔ ֵאל הֲל֣ וֹא לְ ֔� וּלְ ֖ ֹכל ֵבּ֥ית אָ ִ ֽבי�
ולאתנ]ות האובדות לך היום שלושת הימים אל תשים את לבך להם כי נמצ[או
]ולמי חמדת ישראל הלוא לך ולבי[ת א]ביך עלה לפני[
ולאתנות הא+ו+בדות לך היום של+ו+שת הימים אל תש+י+ם את לבך להם כי נמצאו
+
ולמי -כל -חמדת ישראל הלוא לך ול-כל-בית אביך +עלה לפני
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יִ ְשׂ ָר ֔ ֵאל

ִשׁבְ ֵ ֣טי
ִמקַּ טַ נֵּי֙
ָ֙אנֹ כִ י֙
ַו ֗יּ ֹאמֶ ר ה ֲ֨לוֹא בֶ ן־יְ ִמ ִינ֤י
ַו ַ֨יּﬠַן שָׁ ֜אוּל
ל־מ ְשׁפְּ ֖חוֹת ִשׁבְ ֵ ֣טי בִ נְ י ִ ָ֑מן וְ ָ֨למָּ ה֙ ִדּ ַבּ ְ֣רתָּ אֵ ַ֔לי כַּדָּ ָב֖ר הַ ֶזּֽה
וּמ ְשׁפַּחְ ִתּי֙ הַ צְּ ﬠִ ָ֔רה ִמ ָ ֽכּ ִ
ִ
]ויען שאול ויאמר לשמואל הלוא איש בן ימיני אנוכי[ מק]טן שבטי ישראל[
]ומשפחה הצעירה מכול משפחות בנימין ולמה דברת אלי[ כדבר ]הזה[
ויען שאול ויאמר +לשמואל +הלוא +איש +בן ימיני אנ+ו+כי *מקטן* שבטי ישראל
*ומשפחה* הצע+י+רה מכ+ו+ל משפחות -שבטי* -בנימין* ולמה דברת אלי כדבר הזה
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יאם לִ ְשׁכָּ ֑תָ ה וַיִּ ֨ ֵתּן ל ֶָה֤ם מָ קוֹם֙ בְּ ֣ר ֹאשׁ
וַיִּ ַ ֤קּח ְשׁמוּאֵ ֙ל אֶ ת־שָׁ ֣אוּל וְ ֶ ֽאת־ ַנﬠ ֲ֔רוֹ וַיְ בִ ֵ ֖
�שׁים ִ ֽאישׁ
רוּאים וְ ֵה֖מָּ ה כִּ ְשׁ ִ ֥
הַ קְּ ִ֔
]ויקח שמואל את שאול ואת נערו ויביאם לשכתה ויתן להם שם מקום ב[ראש
הק]רואים והמה כשבעים איש[
None Extant
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ֲשׁר נ ַ ָ֖ת ִתּי לָ ֑� אֲשֶׁ ר֙ אָ ַ ֣מ ְר ִתּי אֵ ֶ֔לי� ִ ֥שׂים אֹ ָ ֖תהּ
ַו ֤יּ ֹאמֶ ר ְשׁמוּאֵ ֙ל לַטַּ ֔ ָבּח ְתּנָה֙ אֶ ת־הַ מָּ ָ֔נה א ֶ ֥
ﬠִ ָ ֽמּ�
]ויאמר שמואל לטבח תנה לי את המנה[ אשר נתתי ]לך אשר אמרתי לך שים אותה[
]עמך[
None Extant
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וַיָּ ֣ ֶרם ֠הַ טַּ בָּ ח אֶ ת־הַ ֨שּׁוֹק וְ הֶ ָﬠ ֶ֜ליהָ וַיָּ ֣שֶׂ ם לִ פְ נֵ ֣י שָׁ ֗אוּל ַו ֙יּ ֹאמֶ ר֙ הִ נֵּ ֤ה הַ נִּ ְשׁאָ ר֙
מוּאל
ם־שׁ ֵ ֖
אתי ַו ֧יּ ֹאכַל שָׁ ֛אוּל ﬠִ ְ
ִשׂים־לְ פָנֶ ֣י� א ֔ ֱֹכל ִ ֧כּי לַמּוֹﬠֵ ֛ד ָ ֽשׁמוּר־לְ �֥ לֵאמֹ֖ ר הָ ﬠָ ֣ם קָ ָ ֑ר ִ
בַּ יּ֥ וֹם הַ ֽהוּא
]וירם הטבח את השוק ה[עלינה ויש]ם אותה לפני שאול ויאמר הנה הנשאר[
]שים לפניך אכול כי למועד ש[ים לך לא]מר העם קראתי ויאכל שאול עם שמואל[
]ביום ההוא[
וירם הטבח את השוק -ו-העלי+נ+ה וישם +אותה +לפני שאול ויאמר הנה הנשאר
שים לפניך אכ+ו+ל כי למועד *שים* לך לאמר העם קראתי ויאכל שאול עם שמואל
ביום ההוא
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Chapter 10
3

�שׁה ֲאנ ֔ ִָשׁים עֹ ִ ֥לים
וּמצָ ֤אוּ� שָּׁ ם֙ ְשׁ ָ ֣
את ﬠַד־אֵ ל֣ וֹן תָּ ֔בוֹר ְ
וּב ָ֙
וְ חָ לַפְ ֨ ָתּ ִמשָּׁ֜ ם וָהָ֗ לְ אָ ה ָ֙
�שׁה גְ דָ ֗ ִיים וְ אֶ חָ ד֙ נֹ שֵׂ֗ א ְשׁ ֨�שֶׁ ת֙ כִּ כְּ ֣רוֹת
ית־אל אֶ חָ֞ ד נֹ ֵ ֣שׂא ְשׁ ָ ֣
ֱ�הים ֵ ֽבּ ֵ ֑
אֶ ל־הָ א ִ ֖
ל־י יִ ן
ֶ֔לחֶ ם וְ אֶ ָח֥ד נֹ ֵ ֖שׂא ֵנֽבֶ ָ ֽ
]וחלפת משם והלאה ובאת עד אלון תבור ומצאוך שם שלשה אנשים[ עלים
אל ]האלהים בית אל אחד נשא שלשה גדיים ואחד נשא[ שלושת כלובי ככרות
]לחם ואחד נושא נבל יין[
וחלפת משם והלאה ובאת עד אלון תבור ומצאוך שם שלשה אנשים עלים
אל האלהים בית אל אחד נשא שלשה גדיים ואחד נשא של+ו+שת +כלובי +ככרות
לחם ואחד נושא נבל יין
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וְ שָׁ אֲל֥ וּ לְ �֖ לְ שָׁ ל֑ וֹם וְ נ ְָתנ֤ וּ לְ �֙ ְשׁתֵּ י־ ֶ֔לחֶ ם וְ לָקַ חְ ָ ֖תּ ִמיּ ָ ָֽדם
]ושאלו לך לשלום ונתנו לך ת[נופות לחם ולקחת ]מידם[
ושאלו לך לשלום ונתנו לך *תנופות* לחם ולקחת מידם
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ר־שׁם נְ צִ ֵב֣י פְ לִ ְשׁ ִ ֑תּים וִ יהִ ֩י כְ בֹ א ֲ֨� שָׁ֜ ם
ֱ�הים אֲשֶׁ ָ ֖
ַ ֣אחַ ר ֵ֗כּן תָּ בוֹא֙ גִּ בְ ﬠַ ֣ת הָ א ִ֔
יאים֙ יֹ ְר ִ ֣דים ֵ ֽמהַ בָּ ֔ ָמה וְ לִ פְ נֵיהֶ֞ ם נֵ ֤בֶ ל וְ תֹ ף֙ וְ חָ ִ ֣ליל וְ כִ נּ֔ וֹר וְ ֵ ֖המָּ ה
הָ ֗ ִﬠיר וּ ָפגַﬠְ ֞ ָתּ ֶח֤בֶ ל נְ בִ ִ
ִ ֽמ ְתנַבְּ ִ ֽאים
]ואחר כן תבוא גבעת האלוהים אשר שם נציב פלש[תי והיה ]כבואך שם[
]העיר ופגעת חבל נ[באים ירדים ]מהבמה ולפני[הם נבל ותוף ]וכנור והמה[
]מתנבאים[
+ו+אחר כן תבוא גבעת האל+ו+הים אשר שם *נציב* פלשתי-ם -ו*היה* כב+ו+אך שם
העיר ופגעת חבל נב-י-אים ירדים מהבמה ולפניהם נבל ות+ו+ף -וחליל -וכנור והמה
מתנבאים
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וְ צָ לְ ָח֤ה ָﬠ ֶ֨לי�֙ ֣רוּחַ יְ ה ֔ ָוה וְ הִ ְתנ ִ ַ֖בּיתָ ﬠִ ָ ֑מּם וְ נֶהְ פַּכְ ָ ֖תּ לְ ִ ֥אישׁ אַ ֵ ֽחר
וצלחה עליך ר]וח יהוה והתנבאת עמם[ ונהפכ]ת ל[איש ]אחר[
None Extant
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ֱ�הים ﬠִ ָ ֽמּ�
ֲשׁר ִתּ ְמ ָצ֣א י ֔ ֶָד� ִ ֥כּי הָ א ִ ֖
וְ הָ ָ֗יה ִ ֥כּי תָ ֛ב ֹ ֯אינָה הָ אֹ ֥תוֹת הָ ֵ ֖אלֶּה לָ ֑� ﬠ ֵ ֲ֤שׂה לְ �֙ א ֶ ֣
]והיה כי תבאנ[ה האתות ]האלה לך עשה כול א[שר תמצא ידך כי ]האלוהים עמך[
None Extant
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וְ י ַָר ְד ָ ֣תּ לְ ָפנַי֮ הַ גִּ לְ ָגּל ֒ וְ הִ נֵּ ֤ה ָ ֽאנֹ כִ י֙ יֹ ֵ ֣רד אֵ ֶ֔לי� לְ הַ ﬠֲל֣ וֹת עֹ ֔לוֹת לִ זְבֹּ֖ חַ זִבְ ֵח֣י ְשׁל ִ ָ֑מים
ֲשׁר תַּ ﬠ ֶ ֲֽשׂה
ַד־בּוֹאי אֵ ֶ֔לי� וְ הוֹדַ ﬠְ ִ ֣תּי לְ ֔� ֵ ֖את א ֶ ֥
ִ֣
ִשׁבְ ַ֨ﬠת י ִ ָ֤מים תּוֹחֵ ֙ל ﬠ
]וירדת לפני הגלגלה והנה אנוכי יו[רד אליך לעלות ]עו[ל]ות לזבח זבחי שלמים[
]שבעת ימים תוחל עד בואי אליך[ והדע]תי לך את אשר תעשה[
וירדת לפני הגלגל+ה +והנה אנ+ו+כי יורד אליך ל-ה-עלות ע+ו+לות לזבח זבחי שלמים
שבעת ימים תוחל עד בואי אליך וה-ו-דעתי לך את אשר תעשה

Masoretic
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Highlighted Diff.
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ֱ�הים לֵ ֣ב אַ ֵח֑ר ַויָּבֹ֛ אוּ
מוּאל ַו ַיּ ֲהפָ�־ל֥ וֹ א ִ ֖
וְ הָ ָ֗יה כְּ הַ פְ נֹ ֤תוֹ ִשׁכְ מוֹ֙ ָל ֶ֨לכֶת֙ מֵ ִ ֣ﬠם ְשׁ ֔ ֵ
כָּל־הָ אֹ ֥תוֹת הָ ֵ ֖אלֶּה בַּ יּ֥ וֹם הַ ֽהוּא
]והיה כהפנות ל[ל]כת מעם שמואל ויהפך לו[ האלוהים ]לב אחר ויבואו[
]כול האותות ביום ה[הוא
והיה כהפנות -שכמו -ללכת מעם שמואל ויהפך לו +ה+אל+ו+הים לב אחר ויב+ו+או
כ+ו+ל הא+ו+תות -האלה -ביום ההוא

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama
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ֱ�הים
אתוֹ ו ִַתּצְ לַ ֤ח ָﬠלָיו֙ ֣רוּחַ א ִ֔
ַויָּבֹ֤ אוּ שָׁ ם֙ הַ גִּ בְ ָ֔ﬠתָ ה וְ הִ נֵּ ֥ה ֶ ֽחבֶ ל־נְ בִ ִ ֖אים לִ קְ ָר ֑
תוֹכם
וַיִּ ְתנ ֵַבּ֖א בְּ ָ ֽ
]ויבוא משם הגבעתה והנ[ה חבל ]נביאים לקראתו ותצלח עליו רו[ח אלהי]ם[
]ויתנבא[
ויב*וא* +מ+שם הגבעתה והנה חבל נב+י+אים לקראתו ותצלח עליו רוח אלהים
ויתנבא -בתוכם-

Masoretic
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ִשׁלְ ֔שׁוֹם וַיִּ ְר ֕אוּ וְ הִ נֵּ ֥ה ﬠִ ם־נְ בִ ִ ֖אים
מֵ ִא ְתּ ֣מוֹל
וַיְ ִ֗הי כָּל־יֽ ְוֹדעוֹ֙
ן־קישׁ הֲגַ ֥ם שָׁ ֖אוּל בַּ נְּ בִ ִ ֽיאים
ל־ר ֵ֗ﬠהוּ מַ ה־זֶּה֙ הָ יָ ֣ה לְ בֶ ֔ ִ
ַו ֨יּ ֹאמֶ ר הָ ָ֜ﬠם ִ ֣אישׁ אֶ ֵ
]ויהי כול יוד[עו מתמול ]שלשם ויראו והנה הוא בתוך נביא[ים מת]נבא[
]ויאמר העם איש אל[ רעהו מה ]זה היה לבן קיש הגם שאול בנביאים[
ויהי כ+ו+ל יודעו מ-א-תמול שלש-ו-ם ויראו והנה +הוא* +בתוך* נביאים +מת+נבא
ויאמר העם איש אל רעהו מה זה היה לבן קיש הגם שאול בנביאים
נִ ָבּ֑א

Masoretic
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יה֑ם ﬠַל־כֵּן֙ הָ יְ ָ ֣תה לְ מָ שָׁ֔ ל הֲגַ ֥ם שָׁ ֖אוּל בַּ נְּ בִ ִ ֽאים
וּמי אֲבִ ֶ
ַו ַ֨יּﬠַן ִ ֥אישׁ ִמ ָ ֛שּׁם ַו ֖יּ ֹאמֶ ר ִ ֣
]ויען איש מהם ויאמר ומי[ אביהם על ]כן היתה למשל הגם שאול בנביאים[
None Extant
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י־איִן
ת־האֲתֹ נ֔ וֹת ו ְַנִּר ֶ ֣אה כִ ֔ ַ
ַויּ ֹאמֶ ֩ר דּ֨ וֹד שָׁ ֥אוּל אֵ לָ ֛יו וְ ֶ ֽאל־ ַנﬠ ֲ֖רוֹ ָ ֣אן ֲהלַכְ ֶ ֑תּם ַו ֕יּ ֹאמֶ ר לְ בַ קֵּ שׁ֙ אֶ ָ ֣
מוּאל
ל־שׁ ֵ ֽ
ַונּ ָ֖בוֹא אֶ ְ
ויאמר דוד ]שאול אליו ואל נערו אן הלכתם ויאמר לבקש את האתנות ונראה כי א[ין
ונבואה ]אל שמואל[
ויאמר דוד שאול אליו ואל נערו אן הלכתם ויאמר לבקש את האתנות ונראה כי אין
ונבוא+ה +אל שמואל
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ת־דּ ַב֤ר הַ ְמּלוּכָה֙
ל־דּוֹדו הַ גֵּ ֤ד הִ גִּ יד֙ ָ֔לנוּ ִ ֥כּי נִ ְמצְ ֖אוּ הָ אֲתֹ נ֑ וֹת וְ אֶ ְ
ֹ֔
ַו ֤יּ ֹאמֶ ר שָׁ אוּ ֙ל אֶ
מוּאל
ֲשׁר אָ ַ ֥מר ְשׁ ֵ ֽ
ֽל ֹא־הִ ִגּ֣יד ֔לוֹ א ֶ ֖
]ויאמר[ שאול אל ]דודו הגד הגיד לי כי נמצאו האתונות ואת דבר המלוכה[
]לוא הגיד לו[ אשר אמר ]שמואל[
None Extant
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֥יתי אֶ ת־יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל
ֱ�הי יִ ְשׂ ָר ֔ ֵאל אָ נֹ ִ ֛כי הֶ ﬠֱלֵ ִ
ַו ֣יּ ֹאמֶ ר אֶ ל־בְּ נֵ ֣י יִ ְשׂ ָר ֗ ֵאל ֽ ֹכּה־אָ ַ ֤מר יְ הוָה֙ א ֵ ֣
וּמיַּד֙ כָּל־הַ מַּ ְמלָכ֔ וֹת הַ �ח ִ ֲ֖צים אֶ ְת ֶ ֽכם
ִמ ִמּצְ ָ ֑ריִ ם וָאַ ִ ֤צּיל אֶ ְתכֶם֙ ִמיַּ ֣ד ִמצְ ַ֔ריִ ם ִ
]ויאמר אל[ כול ב]ני ישראל כה אמר יהוה אלהי ישראל אנכי העליתי את ישראל[
]ממצרים ואציל אתכם מיד מצרים ומיד כל הממלכות הלחצים אתכם[
ויאמר אל +כול +בני ישראל כה אמר יהוה אלהי ישראל אנכי העליתי את ישראל
ממצרים ואציל אתכם מיד מצרים ומיד כל הממלכות הלחצים אתכם
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ר־בּוֹ יְ ה ֔ ָוה ִ ֛כּי ֵ ֥אין כָּמֹ֖ הוּ בְּ כָל־הָ ﬠָ ֑ם
ֲשׁר ָ ֽבּחַ ֣
מוּאל אֶ ל־כָּל־הָ ָ֗ﬠם הַ ְרּ ִאיתֶ ם֙ א ֶ ֣
ַו ֨יּ ֹאמֶ ר ְשׁ ֜ ֵ
יְחי הַ ֶ ֽמּלֶ�
ֹאמ ֖רוּ ִ ֥
ַויּ ִ ָ֧רעוּ כָל־הָ ﬠָ ֛ם ַויּ ְ
]ויאמר שמואל אל כל העם הראיתם אשר בחר בו יהוה כי אין כמוהו בכלכ[ם
]ויריעו כול העם ויאמרו יחי המלך[
None Extant
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מוּאל אֶ ל־הָ ָ֗ﬠם אֵ֚ ת ִמ ְשׁפַּ ֣ט הַ ְמּ ֻל ָ֔כה וַיִּ כְ תֹּ֣ ב בַּ ֔ ֵסּפֶר ַויַּנַּ ֖ח לִ פְ נֵ ֣י יְ הוָ ֑ה וַיְ שַׁ לַּ ֧ח
וַיְ דַ ֨ ֵבּר ְשׁ ֜ ֵ
יתוֹ
מוּאל אֶ ת־כָּל־הָ ﬠָ ֖ם ִ ֥אישׁ לְ בֵ ֽ
ְשׁ ֵ ֛
]וידבר שמואל אל העם את[ משפט ה]מלך ויכתב בספר וינח לפני יהוה וישלח[
]שמואל את[ כו]ל ה[עם וילכו איש למקומ]ו[
וידבר שמואל אל העם את משפט המל*ך* ויכתב בספר וינח לפני יהוה וישלח
*
שמואל את כ+ו+ל העם +וילכו +איש *למקומו
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ֱ�הים בְּ לִ ָ ֽבּם
יתוֹ גִּ בְ ﬠָ ֑תָ ה ַויֵּלְ כ֣ וּ ﬠִ ֔מּוֹ הַ חַ֕ יִ ל אֲשֶׁ ר־נָגַ ֥ע א ִ ֖
וְ ֨ ַגם־שָׁ ֔אוּל הָ לַ ֥� לְ בֵ ֖
]וג[ם ]ש[אול ה]לך לביתו גבעתה וילכו[ בני החיל אשר נגע יה]ו[ה בלבבם
וגם שאול הלך לביתו גבעתה וילכו *בני* החיל אשר נגע *יהוה* בל+ב+בם

Masoretic
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אָ ְמ ֗רוּ

מַ ה־יֹּ ִשׁ ֙ ֵﬠנוּ֙

ֶ֔זה

וַיִּ בְ ֻ֕זהוּ

וְ ֽל ֹא־הֵ ִ ֥ביאוּ

ל֖ וֹ

ִמנְ ָח֑ה

וּבְ נֵ ֧י בְ לִ יַּ ֣ﬠַל
וַיְ ִ ֖הי כְּ מַ ח ִ ֲֽרישׁ
ובני הבליעל א]מרו[ מ]ה יושיענו זה וי[בזוהו ולוא הביאו לו מנחה
]ונ[חש מלך בני עמון הוא לחץ את בני גד ואת בני ראובן בחזקה ונקר להם כ]ול[
]ע[ין ימין ונתן אין ]מושי[ע ל]י[שראל ולוא נשאר איש בבני ישראל אשר בע]בר[
]הירדן[ ]אש[ר ל]וא נ[קר לו נח]ש מלך[ בני ]ע[מון כול עין ימין ו]ה[ן שבעת
אלפים איש ]נצלו מיד[ בני עמון ויבאו אל ]י[בש גלעד ויהי כמו חדש
ובני +ה+בליעל אמרו מה י+ו+ש+י+ענו זה ויבזוהו ול+ו+א הביאו לו מנחה
+ונחש מלך בני עמון הוא לחץ את בני גד ואת בני ראובן בחזקה ונקר להם כול
עין ימין ונתן אין מושיע לישראל ולוא נשאר איש בבני ישראל אשר בעבר
הירדן אשר לוא נקר לו נחש מלך בני עמון כול עין ימין והן שבעת
אלפים איש נצלו מיד בני עמון ויבאו אל יבש גלעד +ויהי כמ+ו +ח*ד*-י-ש
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Chapter 11
1

אמ ֜רוּ כָּל־אַ נְ ֵ ֤שׁי יָבֵ ישׁ֙ אֶ ל־נָחָ֔ שׁ
ַמּוֹני ו ִַיּ֖חַ ן ﬠַל־י ֵָב֣שׁ גִּ לְ ﬠָ ֑ד ַו ֨יּ ֹ ְ
ַו ַ֗יּﬠַל נָחָ שׁ֙ ָ ֽהﬠ ֔ ִ
כְּ ָרת־לָ ֥נוּ בְ ִ ֖רית וְ ַנﬠַבְ ֶ ֽד ָךּ
ויעל נחש העמוני ויחן על יביש ויאמרו כול אנשי יביש אל נחש מ]לך[
]בני עמון כרת[ ל]נו ברית ונעבדך[
+
ויעל נחש העמוני ויחן על יב+י+ש -גלעד -ויאמרו כ+ו+ל אנשי יביש אל נחש +מלך
+בני עמון +כרת לנו ברית ונעבדך
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ַמּוֹני בְּ ז ֹאת֙ אֶ כְ ֣רֹ ת ָל ֶ֔כם בִּ נְ ֥קוֹר לָכֶ ֖ם כָּל־ﬠֵ ֣ין י ִ ָ֑מין וְ שַׂ ְמ ִ ֥תּיהָ
ַו ֣יּ ֹאמֶ ר ֲאלֵיהֶ֗ ם נָחָ שׁ֙ הָ ﬠ ֔ ִ
חֶ ְרפָּ ֖ה ﬠַל־כָּל־יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל
]ויאמר א[ל]יה[ם נחש ]העמוני בזאת אכרת לכם בנקור לכם כל עין ימין ושמתיה[
]חרפה על כל ישראל[
None Extant
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וַיִּ קַּ ֩ח צֶ֨ מֶ ד בָּ קָ֜ ר ַ ֽו יְ נ ְַתּחֵ֗ הוּ וַיְ שַׁ ַ֞לּח בְּ כָל־גְּ ֣בוּל יִ ְשׂ ָראֵ ל ֮ בְּ יַ ֣ד הַ מַּ לְ אָ ִ ֣כים לֵאמֹ ֒ר אֲשֶׁ ֩ר אֵ י ֶ֨ננּוּ
ָשׂה לִ בְ קָ ֑רוֹ וַיִּ ֤ ֹפּל ַ ֽפּחַ ד־יְ הוָה֙ ﬠַל־הָ ָ֔ﬠם
מוּאל ֥ ֹכּה ֵיﬠ ֶ ֖
יֹ צֵ֜ א אַ ח ֵ ֲ֤רי שָׁ אוּ ֙ל וְ אַ ַח֣ר ְשׁ ֔ ֵ
ַויֵּצְ ֖אוּ כְּ ִ ֥אישׁ אֶ ָ ֽחד
]ויקח צמד[ בק]ר וינתחהו וישלח בכל גבול ישראל ביד מלאכים לאמר אשר איננו[
]יצא אחרי[ שאול וא]חרי שמואל כה יעשה לבקרו ויפול פחד יהוה על עם ישראל[
]ויצעקו[ כאיש אחד
None Extant
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�שׁים
הוּדה ְשׁ ִ ֥
ַ ֽו יִּ פְ קְ ֵ ֖דם בְּ ָ ֑בזֶק וַיִּ הְ י֤ וּ בְ ֵנֽי־יִ ְשׂ ָראֵ ֙ל ְשׁ�֣ שׁ מֵ ֣אוֹת ֔ ֶאלֶף וְ ִ ֥אישׁ יְ ָ ֖
ָ ֽאלֶף
]ויפקדם בבזק בבמה כול איש ישראל שש מאות אלף ואיש יהודה[ שבעים
אלף
*
ויפקדם בבזק *בבמה* *כול* +איש +ישראל *שש* מאות אלף ואיש יהודה *שבעים
אלף
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אמרוּן֙ לְ ִאישׁ֙ י ֵָב֣ישׁ גִּ לְ ָ֔ﬠד מָ ָח֛ר ִתּהְ ֶיֽה־לָכֶ ֥ם
ֹאמ ֞רוּ לַמַּ לְ אָ ִ ֣כים הַ בָּ ִ֗אים ֤ ֹכּה ֽת ֹ ְ
ַויּ ְ
ְתּשׁוּﬠָ ֖ה בְּ ֣֯חֹ ם הַ ָ ֑שּׁמֶ שׁ ַויָּבֹ֣ אוּ הַ מַּ לְ אָ ֗ ִכים ַויּ ִַגּ֛ידוּ לְ אַ נְ ֵ ֥שׁי י ֵָב֖ישׁ וַיִּ ְשׂ ָ ֽמחוּ
]ויאמר שאול למלאכים הבאים כה תאמרון לאיש יביש מחר לכם[
מיהוה התש]ועה[ ]בחם השמש ויבאו המלאכים ויגידו לאנשי יביש וישמחו ויאמרו[
לכם פתחו הש]ער[
ויאמר-ו+ -שאול +למלאכים הבאים כה תאמרון לאיש יביש -גלעד -מחר -תהיה -לכם
+מיהוה+ +ה+תשועה בחם השמש ויבאו המלאכים ויגידו לאנשי יביש וישמחו +ויאמרו
+
לכם פתחו השער
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ֵיכם
יתם ָ֔לּנוּ כְּ כָל־הַ ֖טּוֹב בְּ ﬠֵינ ֶ ֽ
ֹאמרוּ֙ אַ נְ ֵ ֣שׁי י ֔ ֵָבישׁ מָ ָח֖ר נ ֵֵצ֣א ֲאלֵיכֶ ֑ם ַוﬠ ֲִשׂ ֶ ֣
ַ ֽויּ ְ
ויאמר]ו[ אנש]י יביש גלעד[ מ]חר נצא אליכם ועשיתם לנו ככול הטוב בעיניכם[
ויאמרו אנשי יביש +גלעד +מחר נצא אליכם ועשיתם לנו ככ+ו+ל הטוב בעיניכם

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.
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תוֹ�־המַּ ֲחנֶה֙ בְּ אַ ְשׁמֹ֣ ֶרת
ַֽ
אשׁי ֒ם ַויָּבֹ֤ אוּ בְ
�שׁה ָר ִ
וַיְ ִ ֣הי ִ ֽממָּ ח ֳָ֗רת ַו ָ֨יּשֶׂ ם שָׁ ֣אוּל אֶ ת־הָ ﬠָם֮ ְשׁ ָ ֣
ֲרוּ־ב֖ם
הַ ֔ ֹבּקֶ ר ַויַּכּ֥ וּ אֶ ת־ﬠ ַ֖מּוֹן ﬠַד־חֹ֣ ם הַ יּ֑ וֹם וַיְ ִ ֤הי הַ נִּ ְשׁאָ ִרים֙ ַו ָיּ ֻ֔פצוּ וְ ֥ל ֹא נִ ְשׁא ָ
ְשׁנַ ֥ יִ ם ָיֽחַ ד
]ויהי ממ[חרת וי]שים שאול את העם שלושה ראשים ויבאו בתוך המחנה באשמרת[
]ה[בקר ]ויכו את בני עמון עד חם היום ויהיו הנשארים[ ויפוצו לוא נשא]רו בם[
]שנים יחד[
ויהי ממחרת ויש+י+ם שאול את העם של+ו+שה ראשים ויבאו בתוך המחנה באשמרת
הבקר ויכו את +בני +עמון עד חם היום ויהי+ו +הנשארים ויפ+ו+צו *לוא* נשארו בם
שנים יחד

Masoretic
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Highlighted Diff.
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יתם
מוּאל ִ ֣מי הָ אֹ ֔ ֵמר שָׁ ֖אוּל יִ ְמ�֣ � ﬠָלֵ ֑ינוּ ְתּנ֥ וּ הָ ֲאנ ִ ָ֖שׁים וּנְ ִמ ֵ ֽ
ל־שׁ ֔ ֵ
ַו ֤יּ ֹאמֶ ר הָ ﬠָם֙ אֶ ְ
]ויאמר העם אל שמואל מי ה[אומר ]שאול ימלך עלינו תנו האנשים ונמיתם[
ויאמר העם אל שמואל מי הא+ו+מר שאול ימלך עלינו תנו האנשים ונמיתם

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

Chapter 12
7

ָשׂה ִא ְתּכֶ ֖ם
וְ ﬠ ֗ ַָתּה ִ ֽה ְתיַצְּ ֛בוּ וְ ִאשָּׁ פְ ָ ֥טה ִא ְתּכֶ ֖ם לִ פְ נֵ ֣י יְ הוָ ֑ה אֵ֚ ת כָּל־צִ ְד ֣קוֹת יְ ה ֔ ָוה אֲשֶׁ ר־ﬠ ָ ֥
יכם
וְ אֶ ת־אֲבוֹתֵ ֶ ֽ
]ועתה התיצבו ואשפטה אתכם לפני יהוה את כל צדקות יהוה אשר עשה אתכם[
]ואת א[בותיכם
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Highlighted Diff.

None Extant
8

וַיִּ ְשׁ ַ֨לח

אֶ ל־יְ ה ֔ ָוה
א ֲֽבוֹתֵ יכֶם֙
וַיִּ ְזﬠ ֲ֤קוּ
ִמצְ ָ ֑ריִ ם
ַיﬠֲקֹ֖ ב
ר־בּ֥א
ַ ֽכּאֲשֶׁ ָ
ַיּוֹציאוּ אֶ ת־אֲבֹֽ תֵ יכֶם֙ ִמ ִמּצְ ַ֔ריִ ם וַיֹּ ִשׁ ֖בוּם בַּ מָּ ֥קוֹם הַ ֶזּֽה
יְ ה ֜ ָוה אֶ ת־מֹ ֶ ֣שׁה וְ ֶ ֽאת־אַ הֲרֹ֗ ן ו ִ ֤
כאש]ר בא יעקוב ובניו מצרים ויענם מצרים ויזעקו אבו[תיכם אל יה]וה ויש[לח
יה]וה את משה ואת אהרון ויוציאו את אבתיכם ממצרים וישבום במקום הזה[
כאשר בא יעק+ו+ב +ובניו +מצרים +ויענם מצרים +ויזעקו אבותיכם אל יהוה וישלח
יהוה את משה ואת אהר+ו+ן ויוציאו את אבתיכם ממצרים וישבום במקום הזה
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Highlighted Diff.
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וַיִּ ְזﬠ ֲ֤קוּ אֶ ל־יְ הוָה֙ ַויּ ֹ֯א ְמ ֻ ֣ר חָ ֔ ָטאנוּ ִ ֤כּי ָﬠ ַ֙זבְ נוּ֙
וְ אֶ ת־הָ ﬠ ְַשׁתָּ ֑רוֹת וְ ﬠ ֗ ַָתּה הַ צִּ ילֵ ֛נוּ ִמיַּ ֥ד אֹ יְ ֵ ֖בינוּ וְ ַנﬠַבְ ֶ ֽד ָךּ
]ויזעקו אל יהוה ויאמר חטאנו כי עזבנו את יהוה ונעבד את הבעלים[
]ואת העש[ת]רות ועתה הצילנו מיד אויבינו ונעבדך[
אֶ ת־יְ ה ֔ ָוה ַו ַנּﬠֲבֹ֥ ד אֶ ת־הַ בְּ ﬠ ִ ָ֖לים

None Extant
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מוּאל ַויַּצֵּ֨ ל אֶ ְת ֶ֜כם ִמיַּ ֤ד אֹֽ יְ בֵ יכֶם֙
ת־שׁ ֵ ֑
וַיִּ ְשׁלַ ֤ח יְ הוָה֙ אֶ ת־יְרֻ ַ ֣בּﬠַל וְ אֶ ת־בְּ ֔ ָדן וְ אֶ ת־יִ פְ ָ ֖תּח וְ אֶ ְ
ִמסָּ ִ֔ביב וַתֵּ ְשׁ ֖בוּ ֶ ֽבּטַ ח
]וישלח יהוה את[ ירבעל ]ואת בדן ואת יפתח ואת שמואל ויצל אתכם מיד איביכם[
]מסביב ותשבו בטח[
None Extant
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י־מלֶ� יִ ְמ�֣ � ﬠָלֵ ֑ינוּ ַויהוָ ֥ה
אמרוּ לִ֔ י ֕ל ֹא כִּ ֶ ֖
ו ִַתּ ְר ֗אוּ ִ ֽכּי־נָחָ֞ שׁ ֶ ֣מלֶ� בְּ ֵנֽי־ﬠַמּוֹן֮ ָבּ֣א ֲﬠלֵי ֶכ ֒ם ַו ֣תּ ֹ ְ
אֱ�הֵ יכֶ ֖ם מַ לְ כְּ ֶ ֽכם
]ותראו כי נחש מלך בני עמון בא עליכם ותאמרו לי לא כי מלך ימלך עלינו ויהוה[
]אלהיכם מ[לככ]ם[
None Extant
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ֲשׁר ְשׁאֶ לְ ֶ ֑תּם וְ הִ ֵ֨נּה נ ַ ָ֧תן יְ הוָ ֛ה ֲﬠלֵיכֶ ֖ם ֶ ֽמלֶ�
ֲשׁר בְּ חַ ְר ֶ ֖תּם א ֶ ֣
וְ ﬠ ֗ ַָתּה הִ נֵּ ֥ה הַ ֶ ֛מּלֶ� א ֶ ֥
]ועתה הנה המלך אשר בחרתם והנה נתן יהוה עליכם[ מלך
ועתה הנה המלך אשר בחרתם -אשר שאלתם -והנה נתן יהוה עליכם מלך
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ת־פּי יְ הוָ ֑ה וִ הְ יִ ֶ ֣תם
וּשׁמַ ﬠְ ֶ ֣תּם בְּ קֹ ֔לוֹ וְ ֥ל ֹא תַ ְמ ֖רוּ אֶ ִ ֣
ם־תּ ְיר ֣אוּ אֶ ת־יְה ֗ ָוה ַוﬠֲבַ ְד ֶ ֤תּם אֹ תוֹ֙ ְ
ִא ִ ֽ
יכם
ֲשׁר מָ לַ ֣� ֲﬠלֵי ֶ֔כם אַ ַח֖ר יְ הוָ ֥ה אֱ�הֵ ֶ ֽ
גַּם־אַ ֗ ֶתּם וְ גַם־הַ ֶ֙מּלֶ�֙ א ֶ ֣
]אם תיראו את יהוה ועבדתם אתו ושמ[עתם ]בקולו ולא תמרו פי יהוה והיתם[
]גם אתם וגם המלך אשר[ מלך על]יכם אחר יהוה אל[והיכ]ם והצלכם[
אם תיראו את יהוה ועבדתם אתו ושמעתם בקולו ולא תמרו -את -פי יהוה והיתם
+
גם אתם וגם המלך אשר מלך עליכם אחר יהוה אל+ו+היכם +והצלכם
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יכם
יְתה יַד־יְ הוָ ֛ה בָּ כֶ ֖ם וּבַ אֲבֹ תֵ ֶ ֽ
ת־פּי יְ הוָ ֑ה וְ הָ ָ ֧
יתם אֶ ִ ֣
וּמ ִר ֶ ֖
וְ ִאם־ ֤ל ֹא ִת ְשׁ ְמעוּ֙ בְּ ֣קוֹל יְ ה ֔ ָוה ְ
]ואם לא תשמעו בקול[ יהוה ומ]ריתם את פי י[הוה והית]ה יד יהוה בכם ובמלככ[ם
None Extant
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ֵיכם
ֲשׁר יְ ה ֔ ָוה עֹ ֶ ֖שׂה לְ ﬠֵינ ֶ ֽ
גַּם־ﬠַתָּ ה֙ הִ ְתיַצְּ ֣בוּ ְוּר ֔אוּ אֶ ת־הַ דָּ ָב֥ר הַ גּ ָ֖דוֹל הַ זֶּ ֑ה א ֶ ֣
]גם[ עת]ה[ ה]תיצבו וראו את[ הדבר ה]גדול הזה אשר יהוה עש[ה ]לעיניכם[
None Extant
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הֲל֤ וֹא קְ צִ יר־חִ טִּ ים֙ הַ יּ֔ וֹם אֶ קְ ָרא֙ אֶ ל־יְ ה ֔ ָוה וְ יִ ֵ ֥תּן קֹ ל֖ וֹת וּמָ ָט֑ר ְוּדﬠ֣ וּ ְוּר ֗אוּ
ֲשׁר ﬠ ֲִשׂיתֶ ם֙ בְּ ﬠֵינֵ ֣י יְ ה ֔ ָוה לִ ְשׁ ֥אוֹל לָכֶ ֖ם ֶ ֽמלֶ�
י־רﬠ ְַתכֶ ֤ם ַרבָּ ה֙ א ֶ ֤
ִ ֽכּ ָ
]הלא קציר חטים היום אקרא אל יהוה ויתן קולו[ת ]ומטר וברד ודעו וראו[
]כי רעתכם רבה אשר עשיתם בעיני יהו[ה ]לשאול לכם[ מלך
None Extant
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ירא כָל־הָ ﬠָ ֥ם
וַיִּ קְ ָ ֤רא ְשׁמוּאֵ ֙ל אֶ ל־יְ ה ֔ ָוה וַיִּ ֵ ֧תּן יְ הוָ ֛ה קֹ �֥ ת וּמָ ָט֖ר בַּ יּ֣ וֹם הַ ֑הוּא וַיִּ ָ ֨
מוּאל
ת־שׁ ֵ ֽ
ְמאֹ֛ ד אֶ ת־יְ הוָ ֖ה וְ אֶ ְ
ויקרא שמ]ואל אל יהוה ויתן יהוה קולות ומ[טר ]ביום ההוא ויי[ראו כול ה]ע[ם
מ]אד את יהוה ואת שמואל[
ויקרא שמואל אל יהוה ויתן יהוה ק+ו+ל+ו+ת ומטר ביום ההוא ויירא+ו +כ+ו+ל העם
מאד את יהוה ואת שמואל
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ֱ�ה֖י� וְ אַ ל־נ ָ֑מוּת ִ ֽכּי־י ַָס֤פְ נוּ
מוּאל הִ ְתפַּלֵּ ֧ל בְּ ﬠַד־ﬠֲבָ ֶ ֛די� אֶ ל־יְ הוָ ֥ה א ֶ
ל־שׁ ֗ ֵ
ֹאמ ֨רוּ כָל־הָ ָ֜ﬠם אֶ ְ
ַויּ ְ
ֹאתינוּ֙ ָר ָ֔ﬠה לִ ְשׁאֹ֥ ל לָ ֖נוּ ֶ ֽמלֶ�
ﬠַל־כָּל־חַ טּ ֵ֙
]ויאמרו העם אל שמוא[ל ]התפ[לל ]בעד עבדיך אל יהוה אלהיך ואל נמוּת כי יספנו[
]על כל חטאתינו רעה לשאל לנו מלך[
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Chapter 14
24

אָ ֣רוּר

וְ ִ ֽאישׁ־יִ ְשׂ ָר ֵ ֥אל נִ גַּ ֖שׂ בַּ יּ֣ וֹם הַ ֑הוּא וַיֹּ אֶ ל ֩ שָׁ ֨אוּל אֶ ת־הָ ָ֜ﬠם לֵאמֹ֗ ר
֠הָ ִאישׁ אֲשֶׁ ר־ ֨י ֹאכַל ֶ֜לחֶ ם ﬠַד־הָ ֶ֗ﬠ ֶרב וְ נִ קַּ ְמ ִתּי֙ מֵ אֹ֣ יְ ֔ ַבי וְ ֽל ֹא טָ ﬠַ ֥ם כָּל־הָ ﬠָ ֖ם ָ ֽלחֶ ם
]ו[שא]ול שגג שגגה גדולה ביום ההו[א ו]יואל שאול את העם לאמור[ ארור
ה]איש אשר יאכל לחם עד ה[ערב ונ]קמתי מאויבי ולוא טעם כול העם לחם[
*ושאול* *שגג* +שגגה* +גדולה* ביום ההוא וי+ו+אל שאול את העם לאמ+ו+ר ארור
האיש אשר יאכל לחם עד הערב ונקמתי מא+ו+יבי ול+ו+א טעם כ+ו+ל העם לחם
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וְ כָל־הָ ָ ֖א ֶרץ ָבּ֣אוּ בַ יָּ ֑ﬠַר וַיְ ִ ֥הי ְד ַב֖שׁ ﬠַל־פְּ נֵ ֥י הַ שָּׂ ֶ ֽדה
]וכל העם בא ביער[ ויה]י דבש על פני השדה[
None Extant
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ַו ַיּ ַﬠ ֩ן ִ֨אישׁ ֵ ֽמהָ ָ֜ﬠם ַו ֗יּ ֹאמֶ ר הַ ְשׁבֵּ ַ֩ﬠ הִ ְשׁ ִ֨בּי ַﬠ אָ ִ ֤בי� אֶ ת־הָ ﬠָם֙ לֵאמֹ֔ ר אָ ֥רוּר הָ ִ ֛אישׁ
אֲשֶׁ ר־ ֥י ֹאכַל לֶ ֖חֶ ם הַ יּ֑ וֹם וַיָּ ֖ﬠַף הָ ָ ֽﬠם
]ויען אי[ש ]מהעם ויאמר השבע השביע אביך את העם לא[מ]ר ארור האי[ ֯ש
אשר יאכל ל]חם היום ויעף העם[
None Extant
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ַו ֙יּ ֹאמֶ ר֙ יֽ וֹנ ֔ ָָתן ﬠָכַ ֥ר אָ ִ ֖בי אֶ ת־הָ ָ ֑א ֶרץ ְראוּ־נָא֙ ִ ֽכּי־אֹ֣ רוּ ﬠֵי ַ֔ני ִ ֣כּי טָ ַ֔ﬠ ְמ ִתּי ְמﬠַ ֖ט
ְדּ ַב֥שׁ הַ ֶזּֽה
]וידע[ ויאמר יהונתן עכור אבי את הארץ ]ראו כי ארו עיני כי טעמתי[ מעט
הדבש הזה
+וידע +ויאמר י+ה+ונתן עכ+ו+ר אבי את הארץ ראו -נא -כי ארו עיני כי טעמתי מעט
+ה+דבש הזה
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א־רבְ ָ ֥תה
ֲשׁר מָ ָצ֑א ִ ֥כּי ﬠ ָ ַ֛תּה ֽל ֹ ָ
֗ ַאף ֡ ִכּי לוּ ֩א אָ ֨ ֹכל אָ כַ ֤ל הַ יּוֹם֙ הָ ָ֔ﬠם ִמ ְשּׁלַ ֥ל אֹ יְ ָב֖יו א ֶ ֣
מַ כָּ ֖ה בַּ פְּ לִ ְשׁ ִ ֽתּים
אף ]כי לוא אכול[ אכל הע]ם משלל אויביו אשר[ מצא ]כי עתה[ רבה
המכה ]בפלשתי[ים
אף כי לוא אכ+ו+ל אכל -היום -העם משלל א+ו+יביו אשר מצא כי עתה -לא -רב-ת-ה
+ה+מכה בפלשת+י+ים

Masoretic
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Highlighted Diff.
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ַויַּכּ֞ וּ בַּ יּ֤ וֹם הַ הוּא֙ בַּ פְּ לִ ְשׁ ֔ ִתּים ִמ ִמּכְ ָ ֖משׂ אַ יָּ�֑ נָה וַיָּ ֥ﬠַף הָ ﬠָ ֖ם ְמאֹֽ ד
ויך ביום ]ההוא בפלשתיים ממכמש אילונה ויעף העם מאד[
ו*יך* ביום ההוא בפלשת+י+ים ממכמש איל+ו+נה ויעף העם מאד

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.
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שָּׁ֯ ָ֔לל

וַיִּ קְ ֨חוּ

֧צ ֹאן

וּבָ ָ ֛קר

וּבְ נֵ ֥י

בָ ָ ֖קר

ֲטוּ־א ְרצָ ה
וַיִּ ְשׁח ָ ֑

וַיַּ ֤ ַ֯ﬠשׂ הָ ﬠָם֙ אֶ ל־
ַו ֥יּ ֹאכַל הָ ﬠָ ֖ם ﬠַל־הַ ָ ֽדּם
]ויעט[ העם על ]השלל ויקחו העם צאן ובקרּ ופרים בני בקר וישחטו[ ארצה
וי]אכל העם על הדם[
ויע*ט* העם *ע*ל +ה+שלל ויקחו +העם +צאן ובקרּ ו+פרים +בני בקר וישחטו ארצה
ויאכל העם על הדם

Masoretic
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Highlighted Diff.
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ַויּ ִַגּ֤ידוּ לְ שָׁ אוּ ֙ל לֵאמֹ֔ ר הִ נֵּ ֥ה הָ ﬠָ ֛ם חֹ ִ ֥טאים ַ ֽליהוָ ֖ה ֶלא ֣ ֱֹכל ﬠַל־הַ ָ ֑דּם ו ַ֣יּ ֹאמֶ ר בְּ ג ְַד ֔ ֶתּם
דוֹלה
ֽ ֹגּלּוּ־אֵ לַ ֥י הַ יּ֖ וֹם ֶ ֥אבֶ ן גְּ ָ ֽ
]ויגידו לשאול לאמר חטאים העם ליהוה[ לאכול ]על הדם ויאמר בגדתם[
]גלו נא אלי הלם אב[ן ]גדו[לה
ויגידו לשאול לאמר -הנה* -חטאים העם* ליהוה לאכ+ו+ל על הדם ויאמר בגדתם
גלו +נא +אלי הלם אבן גדולה

Masoretic
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Highlighted Diff.
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וּשׁחַ ְט ֶ ֤תּם
ַו ֣יּ ֹאמֶ ר שָׁ ֣אוּל פֻּ ֣צוּ בָ ָ֡ﬠם ַואֲמַ ְר ֶ ֣תּם לָהֶ֡ ם הַ ִגּ֣ישׁוּ אֵ ַל ֩י ִ֨אישׁ שׁוֹרֹ֜ ו וְ ִ ֣אישׁ ְשׂ ֵ֗יהוּ ְ
שׁוֹרֹ ו בְ יָ ֛דוֹ
בָּ זֶה֙ ַו ֲאכַלְ ֔ ֶתּם וְ ֽל ֹא־תֶ חֶ ְט ֥אוּ ַ ֽליהוָ ֖ה ֶלא ֣ ֱֹכל אֶ ל־הַ ָ ֑דּם ַויּ ִַ֨גּשׁוּ כָל־הָ ָ֜ﬠם ִ ֣אישׁ ֧
ֲטוּ־שׁם
הַ לַּ ֖יְ ָלה וַיִּ ְשׁח ָ ֽ
ויאמר שאול נפצו בעם וא]מרתם להם הגישו אלי איש שורו ואיש שיהו ושחטתם[
]בזה ואכלתם ולא תחטאו ליהוה לאכל אל הדם ויגשו כל העם איש שורו בידו[
]הלילה וישחטו שם[
ויאמר שאול +נ+פצו בעם ואמרתם להם הגישו אלי איש שורו ואיש שיהו ושחטתם
בזה ואכלתם ולא תחטאו ליהוה לאכל אל הדם ויגשו כל העם איש שורו בידו
הלילה וישחטו שם

Masoretic
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מוֹאב וּבִ בְ נֵי־ﬠ ַ֨מּוֹן
וְ שָׁ ֛אוּל לָכַ ֥ד הַ ְמּלוּכָ ֖ה ﬠַל־יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל וַיִּ לָּ ֣חֶ ם סָ ִ ֣ביב ְ ֽבּכָל־אֹ יְ ֡ ָביו בְּ ָ ֣
וּבֶ אֱד֜ וֹם וּבְ מַ לְ כֵ ֤י צוֹבָ ה֙ וּבַ פְּ לִ ְשׁ ֔ ִתּים וּבְ ֥ ֹכל אֲשֶׁ ר־יִ פְ נֶ ֖ה י ְַר ִ ֽשׁי ַﬠ
]ושאול לכד המלוכה[ על ישר]אל וילחם סביב ב[כול איביו במוא]ב ובבני עמון[
]ובאדום[ ובמלך צובה ובפלשתיים ובכול אשר יפנה ]יושיע[
ושאול לכד המלוכה על ישראל וילחם סביב בכ+ו+ל איביו במואב ובבני עמון
ובאדום ובמל*ך* צובה ובפלשת+י+ים ובכ+ו+ל אשר יפנה יושיע

Masoretic
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ת־יִשׂ ָר ֵ ֖אל ִמיַּ ֥ד שֹׁ ֵ ֽסהוּ
ְ
וַיַּ ֣ﬠַשׂ חַ֔ יִ ל וַיַּ ֖ � אֶ ת־ﬠֲמָ לֵ ֑ק ַויּ ֵַצּ֥ל אֶ
]ויעש חיל ויך את[ עמלק ויצל את ישראל מיד ]ש[סיו
ויעש חיל ויך את עמלק ויצל את ישראל מיד שס*י*ו

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.
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י־שׁוּ ַﬠ וְ שֵׁ ם֙ ְשׁ ֵ ֣תּי בְ נֹ ֔ ָתיו ֵ ֤שׁם הַ בְּ כִ ָירה֙
ו ִ ַֽיּהְ יוּ֙ בְּ נֵ ֣י שָׁ ֔אוּל יוֹנ ָ ָ֥תן וְ יִ ְשׁ ִו֖י וּמַ לְ כִּ ֑
יכל
מֵ ַ֔רב וְ ֵ ֥שׁם הַ קְּ טַ נָּ ֖ה ִמ ַ ֽ
ויה]י[ו בני שאול יהונתן וא]ישבשת ו[מלכישע ו]שם שתי בנתיו שם הבכרה[
מרוב ושם הקטנה מכל
ויהיו בני שאול י+ה+ונתן ו*אישבשת* ומלכיש-ו-ע ושם שתי בנתיו שם הבכ-י-רה
מר+ו+ב ושם הקטנה מ-י-כל
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ימﬠַץ וְ ֵ ֤שׁם שַׂ ר־צְ בָ אוֹ֙ אֲבִ י ֵ֔נר בֶּ ן־נֵ ֖ר ֥דּוֹד שָׁ ֽאוּל
וְ שֵׁ ם֙ ֵ ֣אשֶׁ ת שָׁ ֔אוּל אֲחִ ֹ֖ינﬠַם בַּ ת־אֲחִ ָ ֑
]ושם אשת[ ש]אול אחינעם בת אחימעץ ושם[ שר הצבא ]אבינר[ בן נר ]דוד שאול[
ושם אשת שאול אחינעם בת אחימעץ ושם שר *הצבא* אבינר בן נר דוד שאול
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יאל
וְ ִ ֧קישׁ א ִ ֲֽבי־שָׁ ֛אוּל וְ נֵ ֥ר א ִ ֲֽבי־אַ בְ נֵ ֖ר בֶּ ן־אֲבִ ֵ ֽ
]וקיש אבי שאול ונר אבי אבנר[ בן אביאל
None Extant

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

Chapter 15
20

ר־שׁל ַָח֣נִ י יְ הוָ ֑ה
ֲשׁר שָׁ ַ֙מﬠְ ִתּי֙ בְּ ֣קוֹל יְ ה ֔ ָוה וָאֵ ֵ֕ל� בַּ ֶ ֖דּ ֶר� אֲשֶׁ ְ
מוּאל א ֶ ֤
ל־שׁ ֗ ֵ
ַו ֨יּ ֹאמֶ ר שָׁ ֜אוּל אֶ ְ
וָאָ ִ֗ביא אֶ ת־ ֲאגַג֙ ֶ ֣מלֶ� ﬠֲמָ ֵ֔לק וְ אֶ ת־ﬠֲמָ לֵ ֖ק הֶ ח ַ ֱֽר ְמ ִתּי
]ויאמר שאול אל שמואל בקול יהוה ואלך בדרך אשר של[חני ]יהוה[
]אביא את אגג מלך עמלק ואת עמלק החרמתי[
None Extant
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ֱ�ה֖י� בַּ גִּ לְ ָגּֽל
אשׁית הַ ֵח ֶ֑רם לִ זְבֹּ֛ חַ ַ ֽליהוָ ֥ה א ֶ
וַיִּ קַּ֨ ח הָ ﬠָ ֧ם מֵ הַ שָּׁ לָ ֛ל ֥צ ֹאן וּבָ ָ ֖קר ֵר ִ ֣
]ויקח העם מהשלל[ צאן ]ובקר ראשית החרם לזבח ליהוה אלהיך בגלגל[
None Extant
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)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

24

אתי֙
ת־דּבָ ֶ ֑רי� ִ ֤כּי י ֵ ָ֙ר ִ
ת־פּי־יְ הוָ ֖ה וְ אֶ ְ
אתי ִ ֽכּי־ﬠ ַָב ְ֥ר ִתּי אֶ ִ ֽ
ל־שׁמוּאֵ ֙ל חָ ֔ ָט ִ
ַו ֨יּ ֹאמֶ ר שָׁ ֤אוּל אֶ ְ
קוֹלם
אֶ ת־הָ ָ֔ﬠם וָאֶ ְשׁ ַ ֖מע בְּ ָ ֽ
]ויאמר שאול אל שמואל חטאתי[ כי ]עברתי את פי יהוה ואת דברך כי יראתי[
]את הע[ם ]ואשמע בקולם[
None Extant
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יהוֽה
אתי וְ ֣שׁוּב ﬠִ ִ֔מּי וְ ֶ ֽא ְשׁתַּ חֲוֶ ֖ה ַ ֽל ָ
וְ ﬠ ֕ ַָתּה ָ ֥שׂא נָ ֖א אֶ ת־חַ טָּ ִ ֑
ועתה ]שא נא את חטאתי ושוב עמי ואשתחוה[ ל]י[הוה
None Extant
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ת־דּ ַב֣ר יְ ה ֔ ָוה וַיִּ ְמאָ ְס�֣ יְ ה ֔ ָוה
ַו ֤יּ ֹאמֶ ר ְשׁמוּאֵ ֙ל אֶ ל־שָׁ ֔אוּל ֥ל ֹא אָ ֖שׁוּב ﬠִ ָ ֑מּ� ִ ֤כּי מָ ַ֙א ְסתָּ ה֙ אֶ ְ
ַל־יִשׂ ָר ֵ ֽאל
ִמהְ י֥ וֹת ֶ ֖מלֶ� ﬠ ְ
]ויאמר שמואל אל שאול לוא אשוב עמך כי מאסתה את דב[ר יהוה ]וימאסך יהוה[
]מהיות מלך על[ י]שראל[
None Extant
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ַף־מﬠִ יל֖ וֹ וַיִּ קָּ ַ ֽרע
מוּאל לָלֶ ֑ כֶת ַו ַיּחֲזֵ ֥ק בִּ כְ נ ְ
וַיִּ סֹּ֥ ב ְשׁ ֵ ֖
]ויסב שמואל ללכת ו[יחזק שאול ]בכנף מעילו ויעצר ויקרעהו[
+
ויסב שמואל ללכת ויחזק +שאול +בכנף מעילו ויעצר +ויקרעהו
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מוּאל קָ ַ֨רע יְ ה ֜ ָוה ֶ ֽאת־מַ ְמלְ כ֧ וּת יִ ְשׂ ָר ֵ ֛אל מֵ ﬠָלֶ ֖י� הַ יּ֑ וֹם וּנְ תָ ָ֕נהּ לְ ֵרﬠֲ�֖
ַו ֤יּ ֹאמֶ ר אֵ לָיו֙ ְשׁ ֔ ֵ
הַ ֥טּוֹב ִמ ֶ ֽמּ ָךּ
]ויא[מר א]ליו שמואל קרע יהוה[ מלכות ישרא]ל מעליך ונתנה לרעך[
]הטוב ממך[
ויאמר אליו שמואל קרע יהוה -את- -מ-מלכות ישראל מעליך -היום -ונתנה לרעך
הטוב ממך
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וְ גַם֙ נֵ ֣צַ ח יִ ְשׂ ָר ֔ ֵאל ֥ל ֹא יְ שַׁ ֵ ֖קּר וְ ֣ל ֹא יִ נּ ֵָח֑ם ִ ֣כּי ֥ל ֹא אָ ָ ֛דם ֖הוּא לְ הִ נּ ֵ ָֽחם
]ו[גם ]יחצה ישראל לשנים ולו[א ישוב ]ולוא[ ינחם כ]י לוא אדם ה[וא לה]נחם[
וגם *יחצה* ישראל +לשנים* +ולוא* *ישוב* ול+ו+א ינחם כי ל+ו+א אדם הוא להנחם
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אתי ﬠ ֗ ַָתּה כַּבְּ ֵ ֥דנִי נָ ֛א נֶ ֥ גֶד זִקְ ֵנֽי־ﬠ ִ ַ֖מּי וְ נֶ ֣ גֶד יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל וְ ֣שׁוּב ﬠִ ִ֔מּי
ַו ֣יּ ֹאמֶ ר חָ ֔ ָט ִ
ֱ�הי�
֖יתי ַ ֽליהוָ ֥ה א ֶ ֽ
וְ ִ ֽה ְשׁתַּ חֲוֵ ִ
]ויאמר שאול חטאתי ו[כבד]ני נא נ[גד זקני עמ]י ונגד יש[ראל שו]ב עמי[
]והשתחויתי ליהוה אלוהיך[
ויאמר +שאול +חטאתי -עתה+ -ו+כבדני נא נגד זקני עמי ונגד ישראל -ו-שוב עמי
והשתחויתי ליהוה אל+ו+היך
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יהוֽה
מוּאל אַ ח ֵ ֲ֣רי שָׁ ֑אוּל וַיִּ ְשׁ ַ ֥תּחוּ שָׁ ֖אוּל ַ ֽל ָ
וַיָּ ֥שָׁ ב ְשׁ ֵ ֖
]וי[שוב שמ]וא[ל ]אח[רי ]שאול וישת[חו ליהוה
ויש+ו+ב שמואל אחרי שאול וישתחו -שאול -ליהוה
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מוּאל הַ ִגּ֤ישׁוּ אֵ לַי֙ אֶ ת־ ֲאגַג֙ ֶ ֣מלֶ� ﬠֲמָ ֵ֔לק וַיֵּ ֣לֶ� אֵ ָ֔ליו אֲגַ ֖ג מַ ﬠֲדַ ֹ֑נּת ַו ֣יּ ֹאמֶ ר
ַו ֣יּ ֹאמֶ ר ְשׁ ֗ ֵ
ֲא ֔ ָגג אָ כֵ ֖ן ָס֥ר מַ ר־הַ ָ ֽמּוֶת
]ו[יאמר שמ]ואל הגישו אלי את אג[וג מל]ך עמלק וילך אליו אגג מעדנת ויאמר[
]אגג אכן סר מר המות[
ויאמר שמואל הגישו אלי את אג+ו+ג מלך עמלק וילך אליו אגג מעדנת ויאמר
אגג אכן סר מר המות

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama

Highlighted Diff.

Chapter 17
3

ֵיהם
וּפְ לִ ְשׁ ֞ ִתּים עֹ ְמ ִ ֤דים אֶ ל־הָ הָ ר֙ ִמ ֶ֔זּה וְ יִ ְשׂ ָר ֵ ֛אל עֹ ְמ ִ ֥דים אֶ ל־הָ ָה֖ר ִמזֶּ ֑ה וְ הַ גַּ ֖ יְ א בֵּ ינ ֶ ֽ
]ופלשתיים עו[מ]דים א[ל ]ההר מזה וישראל עומדים אל ההר מזה והגיא ביניה[ם
None Extant
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ַויּ ֵֵצ֤א ִ ֽאישׁ־הַ בֵּ ַ֙ניִ ם֙ ִממַּ חֲנ֣ וֹת פְּ לִ ְשׁ ֔ ִתּים גָּלְ יָ ֥ת ְשׁ ֖מוֹ ִמגַּ ֑ת גָּבְ ֕הוֹ ֵ ֥שׁשׁ אַ ֖מּוֹת ו ָ ָֽז ֶרת
]ו[יצא איש ]הבנים ממערכות פלשתיים גלית שמו מגת גבהו[ ארבע ]א[מות וזרת
ויצא איש הבנים ממ+ע+רכות פלשת+י+ים גלית שמו מגת גבהו *ארבע* אמות וזרת

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

5

וּמ ְשׁקַ ֙ל הַ ִשּׁ ְרי֔ וֹן
ִ
ֹאשׁוֹ וְ ִשׁ ְרי֥ וֹן קַ ְשׂקַ ִ ֖שּׂים ֣הוּא ל ָ֑בוּשׁ
וְ כ֤ וֹבַ ע נְ חֹ֨ שֶׁ ת֙ ﬠַל־ר ֔
חֲמֵ שֶׁ ת־ ֲאל ִ ָ֥פים ְשׁקָ ִ ֖לים נְ חֹֽ ֶ ֽשׁת
]וכובע נחשת על ראשו ושר[ין ]קשקשים הוא לבוש ו[משקל השרין
]חמשת אלפים שקלים נחש[ת
וכובע נחשת על ראשו ושרי-ו-ן קשקשים הוא לבוש ומשקל השרי-ו-ן
חמשת אלפים שקלים נחשת

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama

Highlighted Diff.

6

ַל־רגְ לָ ֑יו וְ כִ ֥ידוֹן נְ חֹ֖ שֶׁ ת ֵ ֥בּין כְּ תֵ ָ ֽפיו
וּמצְ ַח֥ת נְ חֹ֖ שֶׁ ת ﬠ ַ
ִ
ו]מצחת נחשת על רגליו וכדון[ בין כתפיו
ומצחת נחשת על רגליו וכ-י-דון -נחשת -בין כתפיו

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

7

יתוֹ שֵׁ שׁ־מֵ ֥אוֹת ְשׁקָ ִ ֖לים בַּ ְרזֶ ֑ל וְ נֹ ֵ ֥שׂא הַ צִּ נָּ ֖ה הֹ לֵ ֥�
ֲנִיתוֹ כִּ ְמנוֹר֙ אֹֽ ְר ִ֔גים וְ ל ֶַה֣בֶ ת חֲנִ ֔
וְ ֵ ֣֯חץ ח ֗
לְ פ ָָנֽיו
]ועץ חניתו כמנור ארגים ול[הב]ת חניתו שש מאות שקלים ברזל ונשא צנתו הלך[
]לפניו[
None Extant

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.
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ַ ֽו ַיּﬠֲמֹ֗ ד וַיִּ קְ ָרא֙ אֶ ל־מַ ﬠ ְַר ֣ ֹכת יִ ְשׂ ָר ֔ ֵאל ַו ֣יּ ֹאמֶ ר לָהֶ֔ ם לָ ֥מָּ ה תֵ צְ ֖אוּ ַלﬠ ֲ֣רֹ � ִמלְ חָ ָ ֑מה הֲל֧ וֹא
אָ נֹ ִ ֣כי הַ פְּ לִ ְשׁ ֗ ִתּי וְ אַ תֶּ ם֙ ﬠֲבָ ִ ֣דים לְ שָׁ ֔אוּל בְּ רוּ־לָכֶ ֥ם ִ ֖אישׁ וְ י ֵ ֵ֥רד אֵ ָ ֽלי
]ו[יעמד ו]יקרא אל מערכת ישראל ויאמר להם למה תצאו לערוך מלחמ[ה הל]וא[
]אנוכי הפלשתי ואתם עבדים לשאול ברו לכם איש וירד אלי[
None Extant
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וַיִּ קַּ֨ ח מַ קְ ֜לוֹ בְּ יָד֗ וֹ וַיִּ בְ חַ ר־ל֣ וֹ ח ֲִמ ָ ֣שּׁה חַ לּ ֵ ֻֽקי־אֲבָ ִנ֣ים ִמן־הַ ַ֡נּחַ ל וַיָּ ֣שֶׂ ם ֠אֹ תָ ם בִּ כְ לִ֨ י הָ רֹ ִ ֧ﬠים
אֲשֶׁ ר־ל֛ וֹ וּבַ יַּלְ ֖קוּט וְ קַ לְּ ﬠ֣ וֹ בְ י ָ֑דוֹ וַיִּ גַּ ֖שׁ אֶ ל־הַ פְּ לִ ְשׁ ִ ֽתּי
]ויקח מקלו בידו ויבחר לו חמשה חלקי אבנים מן הנחל וישי[ם ]אתם בכלי הרועים[
]אשר לו בילקוט וקלעו בידו ויגש אל[ הפלש]תי[
None Extant
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ַו ֵ֙יּלֶ�֙ הַ פְּ לִ ְשׁ ֔ ִתּי הֹ לֵ ֥� וְ קָ ֵ ֖רב אֶ ל־דָּ ִו֑ד וְ הָ ִ ֛אישׁ נֹ ֵ ֥שׂא הַ צִּ נָּ ֖ה לְ פ ָָנֽיו
]וילך הפלשתי הולך וקרב אל דויד והאיש נושא הצנ[ה לפ]ניו[
None Extant

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

Chapter 18
4

ֲשׁר ָﬠ ָ֔ליו ַ ֽו יִּ ְתּנֵ ֖הוּ לְ דָ ִו֑ד וּמַ ֕ ָדּיו וְ ﬠַד־חַ ְר ֥בּוֹ וְ ﬠַד־קַ ְשׁ ֖תּוֹ
ַשּׁט יְ הוֹנ ֗ ָָתן ֶ ֽאת־הַ ְמּﬠִ י ֙ל א ֶ ֣
וַיִּ ְתפּ ֵ ֣
וְ ﬠַד־חֲגֹ ֽרוֹ
]ויתפשט יהונתן את המעיל אשר עליו ויתנהו לדוד ומדיו ו[עד ח]רבו ועד קשתו[
]ועד חגרו[
None Extant
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Highlighted Diff.
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ַויֵּצֵ֨ א דָ ִ֜וד בְּ כֹ ל ֩ אֲשֶׁ֨ ר יִ ְשׁל ֶָח֤נּוּ שָׁ אוּ ֙ל י ְַשׂ ֔ ִכּיל וַיְ ִשׂ ֵ ֣מהוּ שָׁ ֔אוּל ﬠַ ֖ל אַ נְ ֵ ֣שׁי הַ ִמּלְ חָ ָ ֑מה
וַיִּ יטַ ב֙ בְּ ﬠֵינֵ ֣י כָל־הָ ָ֔ﬠם וְ ֕ ַגם בְּ ﬠֵינֵ ֖י ﬠַבְ ֵ ֥די שָׁ ֽאוּל
]ויצא דוד בכל אשר ישלחנו שא[ול וישכ]יל וישמהו שאול על אנשי המלחמה[
]וייטב בעיני כל העם וגם בעיני עבדי שאול[
ויצא דוד בכל אשר ישלחנו שאול +ו+ישכיל וישמהו שאול על אנשי המלחמה
וייטב בעיני כל העם וגם בעיני עבדי שאול

Masoretic
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Highlighted Diff.

Chapter 20
37

ֲשׁר י ָ ָ֖רה יְ הוֹנ ָ ָ֑תן וַיִּ קְ ָ֨רא יְ הוֹנ ֜ ָָתן אַ ח ֵ ֲ֤רי הַ ַ֙נּﬠַר֙ ַו ֔יּ ֹאמֶ ר הֲל֥ וֹא
ַד־מ ֣קוֹם הַ חֵ֔ צִ י א ֶ ֥
ַו ָיּ ֤ב ֹא הַ ַ֙נּﬠַר֙ ﬠ ְ
הַ ֵח֖צִ י ִמ ְמּ�֥ ו ָ ָֽהלְ אָ ה
]ויבא הנער עד מקום החצי אשר ירה יהונתן ויקרא יהונתן אחרי הנער ויאמר הלוא[
]החץ ממך[ ו]הלאה[
None Extant
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וַיִּ קְ ָ ֤רא יְ ֽהוֹנָתָ ן֙ אַ ח ֵ ֲ֣רי הַ ַ֔נּﬠַר ְמהֵ ָ ֥רה ֖חוּשָׁ ה ַ ֽאל־תַּ ﬠֲמֹ֑ ד וַיְ לַקֵּ֞ ט נַ ֤ﬠַר יְ ֽהוֹנָתָ ן֙ אֶ ת־ ַה ִ֣֯ח ֔ ִצּ
ַו ָיּ ֖ב ֹא אֶ ל־אֲדֹ ָנֽיו
]ויקרא יהונתן אחר הנער מהרה חוש[ה א]ל תעמוד וי[לק]ט[ נער ]יהונתן את החץ[
]ויביא אל אדוניו[
None Extant
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וְ הַ נַּ ֖ﬠַר ֽל ֹא־י ַ ָ֣דע ְמ ֑אוּמָ ה ַ ֤א� יְ ֽהוֹנָתָ ן֙ וְ דָ ִ֔וד י ְָדﬠ֖ וּ אֶ ת־הַ דָּ ָ ֽבר
]וה[נער ]לוא ידע מאומה אך יהונתן ודויד ידעו[
None Extant
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וַיִּ ֵ ֤תּן יְ ֽהוֹנָתָ ן֙ אֶ ת־ ֵכּ ָ֔ליו אֶ ל־הַ נַּ ֖ﬠַר אֲשֶׁ ר־ל֑ וֹ ַו ֣יּ ֹאמֶ ר ֔לוֹ לֵ ֖� הָ ֵ ֥ביא הָ ִ ֽﬠיר
]ויתן יהונתן את כ[לי]ו אל הנער אשר לו ויאמר לו לך הביא העיר[
None Extant

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

Chapter 22
10

ידה נָ ֣תַ ן ל֑ וֹ וְ ֗ ֵאת ֶח ֶ֛רב גָּלְ יָ ֥ת הַ פְּ לִ ְשׁ ִ ֖תּי נָ ֥תַ ן לֽ וֹ
וַיִּ ְשׁאַ ל־לוֹ֙ ַ ֽבּיה ֔ ָוה וְ צֵ ָ ֖
]וישאל לו[ באלו]הים וצידה נתן לו ואת חרב גלית הפלשתי נתן לו[
וישאל לו ב*אלוהים* וצידה נתן לו ואת חרב גלית הפלשתי נתן לו

Masoretic
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Highlighted Diff.
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ָל־בּית אָ ִ ֛ביו
יטוּב הַ כֹּ הֵ֗ ן וְ ֨ ֵאת כּ ֵ ֥
ימלֶ� בֶּ ן־אֲחִ ֜
וַיִּ ְשׁלַ ֣ח הַ ֡ ֶמּלֶ� לִ קְ ר ֹ ֩א אֶ ת־אֲחִ ֨ ֶ
ֲשׁר בְּ ֹ֑נב ַו ָיּבֹ֥ אוּ כֻלָּ ֖ם אֶ ל־הַ ֶ ֽמּלֶ�
הַ כֹּ הֲנִ ֖ים א ֶ ֣
]וישלח המלך ל[קרוא לא]בימלך בן אחיטוב הכוהן ולבני אביו[
]הכוהנים אשר בנוב ויבאו כ[ולם ]אל המלך[
וישלח המלך לקר+ו+א -את* -לאבימלך* בן אחיטוב הכ+ו+הן  -ואת כל* -ולבני* אביו
הכ+ו+הנים אשר בנ+ו+ב ויבאו כ+ו+לם אל המלך

Masoretic
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Highlighted Diff.

Chapter 24
3

וַיִּ ַ ֣קּח שָׁ ֗אוּל ְשׁ�֧ שֶׁ ת ֲאל ִ ָ֛פים ִ ֥אישׁ בָּ ֖חוּר ִמכָּל־יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ֵ֗יּלֶ� לְ בַ ֵ ֤קּשׁ אֶ ת־דָּ וִ ד֙ ַ ֽו ֲאנָשָׁ֔ יו
צוּרי הַ יְּ ﬠ ִ ֵֽלים
ﬠַל־פְּ נֵ ֖י ֵ ֥
]ויקח שאול שלשת אלפים איש בחור מכל ישראל וילך[ לבקש ]את דויד ואנשיו[
]על פני צורי היעלים[
None Extant
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ת־רגְ לָ ֑יו
ַ֠ו ָיּב ֹא אֶ ל־גִּ ְד ֨רוֹת הַ ֤צּ ֹאן ﬠַל־הַ ֶ֙דּ ֶר�֙ וְ ָ ֣שׁם ְמﬠ ָָ֔רה ַו ָיּ ֥ב ֹא שָׁ ֖אוּל לְ הָ ֵ ֣ס� אֶ ַ
וְ דָ וִ ד֙ ַו ֲאנָשָׁ֔ יו בְּ י ְַרכְּ ֵ ֥תי הַ ְמּﬠ ָ ָ֖רה יֹ ְשׁ ִ ֽבים
וי]בא[ו א]ל גדרות הצאן על הדר[ך ]וש[ם ]מערה ויבא שאול להסך את רגליו[
]ודויד ו[אנשיו בירכתי ]המערה[
ויבא+ו +אל גדרות הצאן על הדרך ושם מערה ויבא שאול להסך את רגליו
ודו+י+ד ואנשיו בירכתי המערה -ישבים-
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ֹאמר ֩וּ אַ נְ שֵׁ֨ י דָ ִ֜וד אֵ ָ֗ליו הִ ֵ֨נּה הַ יּ֜ וֹם �אשֶׁ ר־אָ ַ ֧מר יְ הוָ ֣ה אֵ ֶ֗לי� הִ ֵ֨נּה אָ נֹ ֜ ִכי נֹ ֵ ֤תן אֶ ת־ אֹֽ יִ ְ֯בי�
ַויּ ְ
ֲשׁר יִ ַ ֣טב בְּ ﬠֵינֶ ֑י� וַיָּ ֣ קָ ם דָּ ִ֗וד וַיִּ כְ ֛רֹ ת אֶ ת־כְּ ַ ֽנ ף־הַ ְמּ ִ ֥ﬠיל אֲשֶׁ ר־לְ שָׁ ֖אוּל
בְּ י ֔ ֶָד� וְ ﬠ ִ ָ֣שׂיתָ ֔לּוֹ ַכּא ֶ ֖
בַּ ָ ֽלּט
]ויאמרו אנשי דויד אליו הנה היום[ אשר אמר ]יהוה אליך הנה אנכי נתן את איביך[
]בידך ועשית לו כאשר יטב בעיניך ויקם דוד ויכרת את כנף המעיל אשר לשאול[
]בלט[
None Extant
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)4Q51 Samuela (4QSama

Highlighted Diff.

8

וַיְ שַׁ ֨ ַסּע דָּ ִ ֤וד אֶ ת־ ֲאנָשָׁ יו֙ בַּ ְדּבָ ִ ֔רים וְ ֥ל ֹא נְ תָ נָ ֖ם ל ָ֣קוּם אֶ ל־שָׁ ֑אוּל וְ שָׁ ֛אוּל ָ ֥קם מֵ הַ ְמּﬠ ָ ָ֖רה
וַיֵּ ֥לֶ� בַּ ָ ֽדּ ֶר�
]וישסע דוד את אנשיו בדברים ולא נתנם לקום אל שאול וש[א]ול קם ויצא בדרך[
]מן המערה[
None Extant
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ַו ָ֨יּקָ ם דָּ ִ֜וד אַ ח ֲֵרי־ ֵ֗כן ַויֵּצֵ א֙ ֵ ֽמן־הַ ְמּﬠ ָ֔רה וַיִּ קְ ָ ֧רא ַ ֽאח ֲֵרי־שָׁ ֛אוּל לֵאמֹ֖ ר אֲדֹ נִ ֣י הַ ֶ ֑מּלֶ� ַויּ ֵַבּ֤ט
שָׁ אוּ ֙ל ַ ֽאח ָ ֲ֔ריו וַיִּ קֹּ֨ ד דָּ ִ ֥וד אַ פַּ ֛יִ ם ַ ֖א ְרצָ ה וַיִּ ְשׁ ָ ֽתּחוּ
]ויצא דויד אחרי שאול מן המערה[ ויקרא ]אחרי שאול לאמור אדני[ המלך ]ויבט[
]שאול אחריו ויקד דויד אפים[ ארצ]ה וישתחו[
None Extant
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ת־דּבְ ֵ ֥רי אָ ָ ֖דם לֵאמֹ֑ ר הִ נֵּ ֣ה דָ ִ֔וד ְמבַ ֵ ֖קּשׁ ָרﬠ ֶ ָֽת�
ַו ֤יּ ֹאמֶ ר דָּ וִ ד֙ לְ שָׁ ֔אוּל לָ ֧מָּ ה ִת ְשׁ ַ ֛מע אֶ ִ
]וי[אמר ]דּוד לשאול למה תשמע את דברי אדם לאמר הנה דוד מבקש רעתך[
None Extant
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ֶה־בּ�
ֹאמר ְמשַׁ ֙ל הַ קַּ ְדמֹ ֔ ִני מֵ ְרשָׁ ִ ֖ﬠים יֵ ֣צֵ א ֶ ֑רשַׁ ע וְ י ִ ָ֖די ֥ל ֹא ִ ֽתהְ י ָ ֽ
ֲשׁר י ֗ ַ
ַכּא ֶ ֣
]כאשר[ יאמר מ]של הקד[מניים ]מרשעים יצא רשע וידי לוא תהיה בך[
כאשר יאמר משל הקדמני+ים +מרשעים יצא רשע וידי ל+ו+א תהיה בך

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
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ֶ ֣מלֶ� יִ ְשׂ ָר ֔ ֵאל אַ ח ֵ ֲ֥רי

ִ ֖מי אַ ָ ֣תּה רֹ ֵ ֑דף ַ ֽאח ֲֵרי֙

כֶּ ֣ לֶב

֔ ֵמת

אַ ח ֲֵ֨רי ִ ֤מי יָצָ א֙
אַ ח ֵ ֲ֖רי פּ ְַר ֥ ֹﬠשׁ אֶ ָ ֽחד
]אחרי[ מי אתה ]יוצא מ[לך ]ישראל ועתה אחרי מי אתה רודף אחרי כלב מ[ת או
אח]רי[ הפרעש ]והאחד[
+
אחרי מי +אתה +י+ו+צא מלך ישראל +ועתה +אחרי מי אתה ר+ו+דף אחרי כלב מת +או
אחרי +ה+פרעש +וה+אחד

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama

Highlighted Diff.
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יבי וְ יִ ְשׁפְּ ֵ ֖טנִ י ִמיּ ֶ ָֽד�
ת־ר ִ֔
וְ הָ יָ ֤ה יְ הוָה֙ לְ דַ ָ֔יּן וְ שָׁ פַ ֖ט בֵּ ִינ֣י וּבֵ ינֶ ֑ � וְ ֵ֙י ֶרא֙ וְ י ֵ ָ֣רב אֶ ִ
]והיה יהוה לדין ושפט ביני ובינך וירא וירב את ריב[י וישפטני ]מידך[
None Extant

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.
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וַיְ ִ ֣הי כְּ כַלּ֣ וֹת דָּ ִ֗וד לְ דַ ֞ ֵבּר אֶ ת־הַ ְדּבָ ִ ֤רים הָ ֵ֙אלֶּה֙ אֶ ל־שָׁ ֔אוּל ַו ֣יּ ֹאמֶ ר שָׁ ֔אוּל הֲקֹ לְ �֥ זֶ ֖ה בְּ נִ ֣י
דָ ִ ֑וד וַיִּ ָ ֥שּׂא שָׁ ֛אוּל קֹ ל֖ וֹ ו ֵַיּֽבְ ךְּ
]ויהי ככלות דויד לדבר את הדברים האלה א[ל שאול ]ויאמר שאול הקולך זה בני[
]דויד וישא שאול קלו וי[בך
None Extant

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

18

טּוֹבה ַוא ֲִנ֖י גְּ מַ לְ ִ ֥תּי� הָ ָר ָ ֽﬠה
ַו ֙יּ ֹאמֶ ר֙ אֶ ל־דָּ ִ֔וד צַ ִ ֥דּיק אַ ָ ֖תּה ִמ ֶ ֑מּנִּ י ִ ֤כּי אַ תָּ ה֙ גְּ מַ לְ ַ ֣תּנִ י הַ ֔ ָ
ויאמר אל ]דויד צדיק אתה ממני כי אתה גמלתני[ הט]ובה ו[אני גמלתיך הרעה
None Extant

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.
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טוֹב֑ה אֵ ֩ת אֲשֶׁ֨ ר ִסגְּ ַ ֧רנִ י יְ הוָ ֛ה בְּ י ְָד�֖ וְ ֥ל ֹא
ָ
וְ ֯ ַא ָ֮תּ הִ גַּ ֣ ְדתָּ הַ יּ֔ וֹם ֵ ֛את אֲשֶׁ ר־ﬠ ִ ָ֥שׂיתָ ה ִא ִ ֖תּי
ה ֲַרגְ ָ ֽתּנִי
]ואתה הגדת היום את אשר עשי[תה א]תי ט[ובה אשר סגרני ]יהוה בידך ולוא[
]הרגתני[
ואת+ה +הגדת היום את אשר עשיתה אתי טובה -את -אשר סגרני יהוה בידך ול+ו+א
הרגתני

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama

Highlighted Diff.
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טוֹבה תַּ֚ חַ ת הַ יּ֣ וֹם הַ ֶ֔זּה
ָ֔
טוֹב֑ה ַוֽיהוָה֙ יְ שַׁ לּ ְֶמ�֣
וְ ִ ֽכי־יִ ְמ ָצ֥א ִאישׁ֙ אֶ ת־אֹ֣ יְ ֔בוֹ וְ ִשׁלְּ ֖חוֹ בְּ ֶ ֣ד ֶר� ָ
ֲשׁר ﬠ ִ ָ֖שׂיתָ ה ִ ֽלי
א ֶ֥
]וכי ימצא א[יש את ]או[יבו ]וש[לחו בדרך ]טובה ויהוה ישלמך טובה[
]כאשר עשיתה[ א]ת[ה היום ]הז[ה
וכי ימצא איש את א+ו+יבו ושלחו בדרך טובה ויהוה ישלמך טובה -תחת היום הזה-
+
+כ+אשר עשיתה *אתה* +היום הזה

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama

Highlighted Diff.
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יִשׂ ָר ֵ ֽאל
וְ ﬠַתָּ ה֙ הִ נֵּ ֣ה י ֔ ַָדﬠְ ִתּי ִ ֥כּי מָ �֖ � ִתּ ְמל֑ וֹ� וְ ָ֙קמָ ה֙ בְּ יָ ֣ ְד ֔� מַ ְמלֶ ֖ כֶת ְ
ועתה ]הנה ידעתי כי מלך תמלך וקמה בידך ממלכת ישראל וקמה[ בידך ]ממל[כת
]ישראל[
+
ועתה הנה ידעתי כי מלך תמלך וקמה בידך ממלכת ישראל +וקמה בידך ממלכת
+
+ישראל

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama

Highlighted Diff.

22

ת־שׁ ִ ֖מי ִמ ֵבּ֥ית
וְ ﬠ ֗ ַָתּה הִ ָ ֤שּׁבְ ﬠָה לִּ י֙ ַ ֽבּיה ֔ ָוה ִאם־תַּ כְ ִ ֥רית אֶ ת־ז ְַר ִ ֖ﬠי ַ ֽאח ָ ֲ֑רי וְ ִאם־תַּ ְשׁ ִ ֥מיד אֶ ְ
אָ ִ ֽבי
]ועתה השבעה לי ביהוה אם תכרית את[ זרעי ]א[חרי וא]ם תשמיד את שמי מבית[
]אבי[
None Extant

Masoretic
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Highlighted Diff.
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צוּדה
יתוֹ וְ דָ וִ ד֙ ַ ֽו ֲאנָשָׁ֔ יו ﬠָל֖ וּ ﬠַל־הַ ְמּ ָ ֽ
וַיִּ שָּׁ ַב֥ע דָּ ִ ֖וד לְ שָׁ ֑אוּל וַיֵּ ֤לֶ� שָׁ אוּ ֙ל אֶ ל־בֵּ ֔
]וישבע דויד לשאול וי[לך ]שאול אל ביתו ודוד ואנשיו עלו על המצודה[
None Extant

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

Chapter 25
3

וְ ֵ ֤שׁם הָ ִאישׁ֙ נ ֔ ָָבל וְ ֵ ֥שׁם ִא ְשׁ ֖תּוֹ אֲבִ גָ ֑ יִ ל וְ הָ ִא ָ ֤שּׁה ֽטוֹבַ ת־שֶׂ֨ ֶכ ֙ל ִו֣יפַת תֹּ֔ אַ ר וְ הָ ִ ֥אישׁ קָ ֶ ֛שׁה וְ ַ ֥רע
מַ ֲﬠל ִ ָ֖לים וְ ֥הוּא כָלִ֯ ָ ֽבּו
]ושם האיש נבל ושם אשתו אבגיל והאשה טובת שכל ויפת תאר והאיש קשה ורע[
מעללים והאיש כלב]י[
ושם האיש נבל ושם אשתו אבגיל והאשה טובת שכל ויפת תאר והאיש קשה ורע
מעללים *והאיש* כלבי

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama

Highlighted Diff.

4

וַיִּ ְשׁ ַ ֥מע דָּ ִ ֖וד בַּ ִמּ ְד ָבּ֑ר ִ ֽכּי־גֹ זֵ ֥ז נ ָָב֖ל אֶ ת־צ ֹאנֽ וֹ
]וישמע[ דויד במדבר כי ג]וז[ז ]נבל הכרמלי את צאנו[
וישמע דו+י+ד במדבר כי ג+ו+זז נבל +הכרמלי +את צאנו

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

5

וַיִּ ְשׁלַ ֥ח דָּ ִו֖ד ﬠֲשָׂ ָ ֣רה נְ ﬠ ִ ָ֑רים
וּשׁאֶ לְ תֶּ ם־ל֥ וֹ בִ ְשׁ ִ ֖מי לְ שָׁ לֽ וֹם
אֶ ל־נ ֔ ָָבל ְ
]ו[ישלח ]דויד[ עשרה נ]ערים ו[יאמר דויד אל הנערים ע]לו כרמלה ובאתם[
]אל נבל ושאלתם לו[ בשמי ]לשלום[
וישלח דו+י+ד עשרה נערים ויאמר דו+י+ד +אל* +ה*נערים עלו כרמלה ובאתם
אל נבל ושאלתם לו בשמי לשלום
ו ַ֨יּ ֹאמֶ ר

דָּ ִ֜וד

לַנְּ ﬠ ִ ָ֗רים

ﬠֲל֤ וּ

כ ְַר ֶ֙מלָה֙

אתם
וּבָ ֶ ֣

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama

Highlighted Diff.
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ית�֣ שָׁ ֔לוֹם וְ ֥ ֹכל אֲשֶׁ ר־לְ �֖ שָׁ לֽ וֹם
ַואֲמַ ְר ֶ ֥תּם ֖ ֹכּה ל ֶָח֑י וְ אַ ָ ֤תּה שָׁ לוֹם֙ וּבֵ ְ
]ואמרתם כה ל[חי וא]תה ש[לום ]ו[ביתך ]שלום וכול אשר לך שלום[
None Extant

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

7

וְ ﬠ ָ ַ֣תּה שָׁ ֔ ַמﬠְ ִתּי ִ ֥כּי גֹ זְזִ ֖ים לָ ֑� ﬠ ֗ ַָתּה הָ רֹ ִ ֤ﬠים אֲשֶׁ ר־לְ �֙ הָ י֣ וּ ﬠִ ֔ ָמּנוּ ֣ל ֹא הֶ כְ ל ְַמנ֗ וּם
ֱיוֹתם בַּ כּ ְַר ֶ ֽמל
וְ ֽל ֹא־נִ פְ ַ ֤קד לָהֶ ם֙ ְמ ֔אוּמָ ה כָּל־יְ ֵ ֖מי ה ָ ֥
]וע[תה שמע]תי כי גוזזים לך עתה הרועי[ם ]אשר לך היו עמנו ולוא הכלמנום[
]ולוא נפקד[ להם ]מאומה כול ימי היותם ב[כרמל
None Extant

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

8

ְשׁ ֨ ַאל אֶ ת־נְ ﬠ ֶ ָ֜רי� וְ י ִַגּ֣ידוּ ָ֗ל� וְ יִ ְמצְ ֨אוּ הַ נְּ ﬠ ִ ָ֥רים חֵ ן֙ בְּ ﬠֵי ֶ֔ני� ִ ֽכּי־ﬠַל־י֥ וֹם ֖טוֹב ָבּ֑נוּ ְתּנָה־ ָ֗נּא אֵ ֩ת
אֲשֶׁ֨ ר ִתּ ְמ ָצ֤א ָ ֽי ְד�֙ ַלﬠֲבָ ֔ ֶדי� וּלְ בִ נְ �֖ לְ דָ ִ ֽוד
]שאל את נעריך ויגידו לך וימצאו חן[ בעיניך כ]י על יום טוב באנו תנה נא את[
]אשר תמצא ידך לעבדים לבנך דויד[

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

None Extant
9

ַנﬠ ֵ ֲ֣רי

דָ ִ֔וד

וַיְ דַ בְּ ֧רוּ

אֶ ל־נ ָָב֛ל

כְּ כָל־הַ ְדּבָ ִ ֥רים

הָ ֵ ֖אלֶּה

בְּ ֵ ֣שׁם

ַויּ ֨ ָֹבאוּ֙
דָּ ִ ֑וד ַויָּנֽ וּחוּ
]ו[יבאו נ]ערים וידברו הדברים האלה אל נבל וכול הדברים האלה בשם[
]דויד וי[פ]ח[ז ]נ[בל
ויבאו נערי+ם- +דוד -וידברו +הדברים האלה +אל נבל *וכול* הדברים האלה בשם
+
דו+י+ד *ויפחז* +נבל

Masoretic
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Highlighted Diff.
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וּמי בֶ ן־יִ ָ ֑שׁי הַ יּוֹם֙ ַר ֣בּוּ ﬠֲבָ ִ֔דים הַ ִמּ ְתפָּ ְ֣ר ֔ ִצים
ַו ַ֨יּﬠַן נ ֜ ָָבל אֶ ת־ﬠַבְ ֵ ֤די דָ וִ ד֙ ַו ֔יּ ֹאמֶ ר ִ ֥מי דָ ִו֖ד ִ ֣
ִ ֖אישׁ ִמפְּ נֵ ֥י אֲדֹ ָנֽיו
]ויען נבל את עבדי דויד ויאמר[ מי דו]יד ומי בן ישי היום רבו עבדים המתפר[שים
]איש מפני אדניו[
None Extant

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

11

ֲשׁר טָ ַב֖חְ ִתּי לְ ֽ ֹגזְזָ ֑י וְ ָנֽתַ ִתּי֙ ַ ֽל ֲאנ ֔ ִָשׁים
ימי וְ אֵ ת֙ ִטבְ חָ ֔ ִתי א ֶ ֥
וְ לָקַ חְ ִ ֤תּי אֶ ת־לַחְ ִמי֙ וְ אֶ ת־מֵ ֔ ַ
אֲשֶׁ ר֙ ֣ל ֹא י ֔ ַָדﬠְ ִתּי ֵ ֥אי ִמזֶּ ֖ה ֵ ֽהמָּ ה
]ולקחתי את[ לחמי ו]את מימי ואת טבחתי אשר טבחתי לגוז[זי ונתתי ]לאנשים[
]אשר לוא ידעתי[ אי ]מזה המה[
None Extant

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.
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ָשׁבוּ֙ ַויּ ֔ ָֹבאוּ ַויּ ִַגּ֣דוּ ֔לוֹ כְּ ֖ ֹכל הַ ְדּבָ ִ ֥רים הָ ֵ ֽאלֶּה
ַויַּהַ פְ כ֥ וּ ַנﬠ ֵ ֲֽרי־דָ ִו֖ד לְ דַ ְרכָּ ֑ם ַויּ ֙ ֻ
]ויהפכו נערי דויד לדרכם וישבו ויבאו[ ויגידו ]לדויד הדברים האלה[
ויהפכו נערי דו+י+ד לדרכם וישבו ויבאו ויג+י+דו ל*דויד* הדברים האלה

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.
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וְ הָ ָ֞יה ִ ֣היא רֹ כֶ ֣בֶ ת ַ ֽﬠל־הַ ח ֲ֗מוֹר וְ יֹ ֶ ֙רדֶ ת֙ בְּ ֵ ֣סתֶ ר הָ הָ֔ ר וְ הִ נֵּ ֤ה דָ וִ ד֙ ַו ֲאנָשָׁ֔ יו יֹ ְר ִ ֖דים
אתהּ ו ִַתּפְ ֖ ֹגּשׁ אֹ ָ ֽתם
לִ קְ ָר ָ ֑
]והיה היא רו[כ]בת על הח[מ]ור ויורדת בסתר ההר והנה דויד ואנשיו עולי[ם
לקראת]ה ותפגו[ש אתם
None Extant

Masoretic
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ֲשׁר ָלזֶה֙ בַּ ִמּ ְד ֔ ָבּר וְ ל ֹא־נִ פְ ַ ֥קד ִמכָּל־אֲשֶׁ ר־ל֖ וֹ
וְ דָ ִו֣ד אָ ֗ ַמר אַ ֩� לַשֶּׁ֨ קֶ ר שָׁ ֜ ַמ ְר ִתּי ֶ ֽאת־כָּל־א ֶ ֤
טוֹבה
ב־לי ָרﬠָ ֖ה ַ ֥תּחַ ת ָ ֽ
ְמ ֑אוּמָ ה ו ַָיּֽשֶׁ ִ ֥
]ודויד אמר א[ך לשקר ]שמרתי את כול אשר לזה במדבר ולא נפקד מכל אשר[ ל]ו[
מא]ומה וישיב לי רעה תחת טובה[
None Extant

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.
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ֶן־הוּא נ ָָב֣ל ְשׁ ֔מוֹ
שׁ הַ בְּ לִ ַ֨יּﬠַל הַ ֶ֜זּה ﬠַל־נ ֗ ָָבל ִ ֤כּי כִ ְשׁמוֹ֙ כּ ֔
ל־אי ֩
אַ ל־נָ ֣א י ִ ָ֣שׂים אֲדֹ נִ ֣י אֶ ת־לִ ֡בּוֹ אֶ ִ
ֲשׁר שָׁ ָ ֽלחְ תָּ
יתי אֶ ת־ ַנﬠ ֵ ֲ֥רי אֲדֹ נִ ֖י א ֶ ֥
וּנְ בָ לָ ֖ה ﬠִ ֑מּוֹ ֽ ַואֲנִ י֙ א ָ ֲ֣מ ְת ֔� ֥ל ֹא ָר ִ ֛א ִ
]אל נא ישים אדני את לבו אל איש הבליעל הזה על נבל כי כשמו כן הוא נבל שמו[
]ונב[לה עמו וא]ני אמתך לוא ראיתי את נערי אדני אשר שלחת[
None Extant
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הוֹשׁ ַﬠ י ְָד�֖ לָ ֑�
וְ ﬠ ָ ַ֣תּה אֲדֹ ֗ ִני חַ י־יְהוָ ֤ה וְ ֵ ֽחי־נַפְ ְשׁ�֙ אֲשֶׁ֨ ר ְמ ָנﬠֲ�֤ יְ הוָה֙ ִמ ֣בּוֹא בְ דָ ִ֔מים וְ ֵ ֥
וְ ﬠ ֗ ַָתּה ִ ֽיהְ י֤ וּ כְ נָבָ ֙ל אֹ יְ ֔ ֶבי� וְ ַ ֽה ְמבַ קְ ִ ֥שׁים אֶ ל־אֲדֹ ִנ֖י ָר ָ ֽﬠה
]ועתה אדני חי יה[וה וחי נפש]ך אשר מנעך יהוה מבוא בדם נקי והושע ידך לך[
]ועתה יהיו כנבל א[יביך והמ]בקשים אל אדני רעה[

Masoretic
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Highlighted Diff.

None Extant
27

אֲשֶׁ ר־הֵ ִ ֥ביא

ִשׁפְ חָ ְת�֖

ַ ֽלאדֹ ִנ֑י

וְ נִ ְתּנָה֙

לַנְּ ﬠ ִ ָ֔רים

וְ ﬠַתָּ ה֙ הַ בְּ ָרכָ ֣ה הַ ֔זּ ֹאת
הַ ִ ֽמּ ְתהַ לְּ ִ ֖כים בְּ ַרגְ לֵ ֥י אֲדֹ ִ ֽני
]ועתה קח הברכה אשר הביאה שפחתך לאדוני ונ[תת]ה לנערים[
]המתהלכים ברגלי אדני[
ועתה +קח +הברכה -הזאת -אשר הביא+ה +שפחתך לאד+ו+ני ונת*ת*ה לנערים
המתהלכים ברגלי אדני

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama

Highlighted Diff.
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וַיְ ִ ֖הי ַכּﬠ ֶ ֲ֣שׂ ֶרת הַ יּ ִ ָ֑מים וַיִּ ֧ ֹגּף יְ הוָ ֛ה אֶ ת־נ ָָב֖ל ַויָּמֹֽ ת
]ויהי כעשרת[ ה]י[מים ]ויגוף יהוה את נבל וימות[
None Extant

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.
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ת־ריב חֶ ְרפּ ֜ ִָתי ִמיַּ ֣ד נ ֗ ָָבל וְ אֶ ת־ ַﬠבְ דּוֹ֙
ֲשׁר ָר ֩ב אֶ ִ ֨
וַיִּ ְשׁ ַ ֣מע דָּ וִ ד֮ ִ ֣כּי ֵ ֣מת נָבָ ל ֒ ַו ֡יּ ֹאמֶ ר בָּ ֣רוּ� יְ ה ֡ ָוה א ֶ ֣
ֹאשׁוֹ וַיִּ ְשׁלַ ֤ח דָּ וִ ד֙ וַיְ דַ ֵבּ֣ר בַּ אֲבִ י ֔ ַגיִ ל לְ קַ חְ ָ ֥תּהּ
חָ ַ ֣שׂ� ֵ ֽמ ָר ָ֔ﬠה וְ אֵ ת֙ ָרﬠַ ֣ת נ ֔ ָָבל הֵ ִ ֥שׁיב יְ הוָ ֖ה בְּ ר ֑
ל֖ וֹ לְ ִא ָ ֽשּׁה
]ושמע דויד ויאמר ברוך יהוה אשר רב א[ת ריב חרפ]תי מיד נבל ואת עבדו[
]השך מרעה ואת רעת נבל השיב יהוה בראשו וישלח דויד וידבר באביגיל לקחתה[
]לו לאשה[
None Extant
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יה לֵאמֹ֔ ר דָּ וִ ד֙ ְשׁל ָָח֣נוּ אֵ ַ֔ליִ�
ַויּ ֜ ָֹבאוּ ﬠַבְ ֵ ֥די דָ ִו֛ד אֶ ל־אֲבִ יגַ ֖ יִ ל הַ כּ ְַר ֶ ֑מלָה וַיְ דַ בְּ ֤רוּ אֵ ֶ֨ל ָ֙
לְ קַ חְ ֵ ֥תּ� ל֖ וֹ לְ ִא ָ ֽשּׁה
]ויבאו עבד[י דויד ]אל אביגיל הכרמלה וידברו אליה לאמור דויד שלחנו אליך[
]לקחתך לו[ לא]שה[
ויבאו עבדי דו+י+ד אל אביגיל הכרמלה וידברו אליה לאמ+ו+ר דו+י+ד שלחנו אליך
לקחתך לו לאשה
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Chapter 26
9

יתהוּ כִּ֠ י ִ ֣מי שָׁ לַ ֥ח י ָ֛דוֹ בִּ ְמ ִ ֥שׁיחַ יְ הוָ ֖ה וְ נִ ָ ֽקּה
ישׁי אַ ל־תַּ ְשׁחִ ֵ ֑
ַו ֧יּ ֹאמֶ ר דָּ ִ ֛וד אֶ ל־אֲבִ ַ ֖
]ויאמר דוד אל אבישי אל תשחיתהו כ[י מ]י ישלח ידו במשיח יהוה ונקה[
None Extant

Masoretic
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Highlighted Diff.
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ַו ֤יּ ֹאמֶ ר דָּ וִ ד֙ חַ י־יְ ה ֔ ָוה ִ ֥כּי ִאם־יְ הוָ ֖ה יִ גָּפֶ ֑נּוּ אֹֽ ו־יוֹמֹ֤ ו יָבוֹא֙ ו ֔ ֵָמת ֧אוֹ בַ ִמּלְ חָ ָ ֛מה י ֵ ֵ֖רד
וְ נִ ְס ָ ֽפּה
]ויאמר דויד חי יהוה כי אם י[הוה ]יגפנו או יומו יבוא ומת או במל[חמה ]ירד[
]ונספה[
None Extant
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ֲשׁר ְמ ַר ֲ֯אשֹׁ ָ ֛תו
חָ ִ ֤לילָה לִּ י֙ ֵ ֽמיה ֔ ָוה ִמ ְשּׁ�֥ חַ י ִ ָ֖די בִּ ְמ ִ ֣שׁיחַ יְ הוָ ֑ה ֠ ְוﬠַתָּ ה קַ ח־ ָ֨נא ֶ ֽאת־הַ ח ֜ ֲִנית א ֶ ֧
וְ אֶ ת־צַ פַּ ֥חַ ת הַ ַ ֖מּיִ ם וְ נֵ ֥ ֲלכָה ָ ֽלּנוּ
]חלילה לי מיהוה מ[שלח ]ידי במשיח יהוה ועתה קח נא[ את חניתו ]ממראשתיו[
]ואת צפחת המים ונ[לכה ]לנו[
חלילה לי מיהוה משלח ידי במשיח יהוה ועתה קח נא את -ה-חנית+ו +ממראשתיו ואת
צפחת המים ונלכה לנו
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וַיִּ קַּ ֩ח דָּ ִ֨וד ֶ ֽאת־הַ ח ֜ ֲִנית וְ אֶ ת־צַ פַּ ֤חַ ת הַ ַ֙מּיִ ם֙ מֵ ַראֲשֹׁ ֵ ֣תי שָׁ ֔אוּל ַויֵּלְ כ֖ וּ ל ֶָה֑ם וְ ֵ ֣אין
ֵיהם
יוֹד ַﬠ וְ ֵ ֣אין מֵ ֗ ִקיץ ִ ֤כּי ֻכלָּם֙ יְשֵׁ ֔ ִנים ֚ ִכּי תַּ ְרדֵּ ַ ֣מת יְ ה ֔ ָוה נָפְ לָ ֖ה ֲﬠל ֶ ֽ
רֹ אֶ ֩ה וְ ֨ ֵאין ֜ ֵ
]ויקח דויד את החנית וא[ת צפחת המ]ים אשר מראשתי שאול וילכו להם ואין[
]רואה ואין יודע ואין מקי[ץ כל]ם ישנים כי תרדמת יהוה נפלה עליהם[
ויקח דו+י+ד את החנית ואת צפחת המים +אשר +מראשתי שאול וילכו להם ואין
ר+ו+אה ואין יודע ואין מקיץ -כי -כלם ישנים כי תרדמת יהוה נפלה עליהם
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אתי ֣שׁוּב בְּ ִ ֽני־דָ ִ֗וד כִּ֠ י ֽל ֹא־אָ ַ ֤רע לְ �֙ ֔עוֹד ֠תַּ חַ ת אֲשֶׁ֨ ר יָקְ ָ ֥רה נַפְ ִ ֛שׁי בְּ ﬠֵינֶ ֖י�
ַויּ ֹאמֶ ֩ר שָׁ ֨אוּל חָ ֜ ָט ִ
הַ יּ֣ וֹם הַ זֶּ ֑ה הִ נֵּ ֥ה הִ ְסכַּ ֛לְ ִתּי וָאֶ ְשׁגֶּ ֖ה הַ ְר ֵבּ֥ה ְמאֹֽ ד
]ויאמר שאול חטאתי שוב בני דוד כי לא ארע לך עוד תחת אשר יקרה נפשי בעיניך[
]היום הזה הנה הסכלתי ו[אשגה הר]בה מאד[
None Extant
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)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

22

וַיַּ ֤ﬠַן דָּ וִ ד֙ ַו ֔יּ ֹאמֶ ר הִ נֵּ ֖ה ה ֲ֯חנִ ֣ית הַ ֶ ֑מּלֶ� וְ ַיﬠֲבֹ֛ ר אֶ ָח֥ד ֵ ֽמהַ נְּ ﬠ ִ ָ֖רים וְ יִ קָּ ֶ ֽחהָ
]ויען דויד ויאמ[ר הנה חנ]ית המלך יעבור אחד מהנערים ויקחה[
ויען דו+י+ד ויאמר הנה -ה-חנית המלך -ו-יעב+ו+ר אחד מהנערים ויקחה

Masoretic
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Highlighted Diff.

23

יתי
ַוֽיהוָה֙ י ִ ָ֣שׁיב ל ִָ֔אישׁ אֶ ת־צִ ְדקָ ֖תוֹ וְ אֶ ת־ ֱא ֻמנ ָ֑תוֹ אֲשֶׁ ֩ר נְ תָ נְ�֙ יְ הוָ ֤ה הַ יּוֹם֙ בְּ ָ֔יד וְ ֣ל ֹא אָ ִ֔ב ִ
הוֽה
לִ ְשׁ�֥ חַ י ִ ָ֖די בִּ ְמ ִ ֥שׁיחַ יְ ָ
]ויהוה ישיב לאי[ש את צד]קתו ואת אמונתו אשר נתנך יהוה היום בידי ולוא אביתי[
לשל]ח[ יד]י במשיח יהוה[
None Extant
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וְ הִ ֵ֗נּה ַכּאֲשֶׁ֨ ר גּ ְָדלָ ֧ה נַפְ ְשׁ�֛ הַ יּ֥ וֹם הַ זֶּ ֖ה בְּ ﬠֵינָ ֑י כֵּ ֣ן ִתּגְ ַ ֤דּל נַפְ ִשׁי֙ בְּ ﬠֵינֵ ֣י יְ ה ֔ ָוה וְ יַצִּ לֵ ֖ נִי
ִמכָּל־צָ ָ ֽרה
]והנה כאשר גדלה נפשך היום הזה ב[עיני ]כן תגדל נפשי בעיני יהוה ויצלני[
]מכל צרה[
None Extant
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Chapter 27
1

ַו ֤יּ ֹאמֶ ר דָּ וִ ד֙ אֶ ל־לִ ֔בּוֹ ﬠ ָ ַ֛תּה אֶ סָּ פֶ ֥ה יוֹם־אֶ ָח֖ד בְּ יַד־שָׁ ֑אוּל ֵ ֽאין־לִ֨ י ֜טוֹב ִ ֣כּי הִ מָּ לֵ ֥ט ִאמָּ לֵ ֣ט
נוֹאשׁ ִמ ֶ ֤מּנִּ י שָׁ אוּ ֙ל לְ בַ קְ ֵ ֤שׁנִ י עוֹד֙ בְּ כָל־גְּ ֣בוּל יִ ְשׂ ָר ֔ ֵאל וְ נִ ְמל ְַט ִ ֖תּי
ל־א ֶרץ פְּ לִ ְשׁ ֗ ִתּים וְ ֨ ַ
אֶ ֶ ֣
ִמיּ ָֽדוֹ
]ויאמר[ דויד א]ל לבו עתה אספה יום אחד ביד שאול אין לי טו[ב כי ]המ[ל]ט[
]אמלט אל ארץ פלשתיים ונואש ממני שאול[ לבקש]ני בכול גבול ישראל ונמלטתי[
]מידו[
ויאמר דו+י+ד אל לבו עתה אספה יום אחד ביד שאול אין לי טוב כי המלט אמלט
אל ארץ פלשת+י+ים ונואש ממני שאול לבקשני -עוד -בכ+ו+ל גבול ישראל ונמלטתי
מידו
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ֲשׁר ﬠִ ֑מּוֹ אֶ ל־אָ ִ ֥כישׁ בֶּ ן־מָ ﬠ֖ וֹ� ֶ ֥מלֶ�
וַיָּ ֣ קָ ם דָּ ִ֔וד ַו ַיּﬠֲבֹ֣ ר ֔הוּא וְ שֵׁ שׁ־מֵ ֥אוֹת ִ ֖אישׁ א ֶ ֣
ַגּֽת
]ויקום דויד ויעבור הוא ו[א]רבע מאות איש אשר עמו אל אכיש בן מעוך מלך[
]גת[
ויק+ו+ם דו+י+ד ויעב+ו+ר הוא *וארבע* מאות איש אשר עמו אל אכיש בן מעוך מלך
גת

Masoretic
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ֲשׁר
שׁוּרי וְ הַ ִ֯גּ ְרזִ ֖י וְ הָ ﬠֲמָ ל ִ ֵ֑קי ִ ֣כּי הֵ֜ נָּה יֹ ְשׁ ֤בוֹת הָ ָ֙א ֶרץ֙ א ֶ ֣
וַיַּ ֤ﬠַל דָּ וִ ד֙ ֽ ַו ֲאנָשָׁ֔ יו ַ ֽו יִּ פְ ְשׁ ֛טוּ אֶ ל־הַ גְּ ִ ֥
ַד־א ֶרץ ִמצְ ָ ֽריִ ם
ֵ ֽמעוֹ ָ֔לם בּוֹאֲ�֥ ֖שׁ ָוּרה וְ ﬠ ֶ ֥
]ויעל דוד ואנשיו ויפשטו אל הגשורי והגרזי והעמלקי כי הנה ישבות הארץ אשר[
]מעולם בואך שורה ועד אר[ץ מצרים
None Extant
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וְ הִ כָּ ֤ה דָ וִ ד֙ אֶ ת־הָ ֔ ָא ֶרץ וְ ֥ל ֹא יְ חַ יֶּ ֖ה ִ ֣אישׁ וְ ִא ָ ֑שּׁה וְ לָקַ ֩ח ֨צ ֹאן וּבָ קָ֜ ר ַוחֲמֹ ִ ֤רים וּגְ מַ לִּ ים֙
וּבְ ג ִָ֔דים וַיָּ ֖שָׁ ב ַו ָיּ ֥ב ֹא אֶ ל־אָ ִ ֽכישׁ
]והכה דויד את הארץ ולוא יחיה איש ואשה ולקח צא[ן ובקר וחמו]רים[
]וגמלים ובגדים וישוב דויד ויבוא אל אכיש[
והכה דו+י+ד את הארץ ול+ו+א יחיה איש ואשה ולקח צאן ובקר וחמ+ו+רים וגמלים
ובגדים ויש+ו+ב +דויד +ויב+ו+א אל אכיש
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ַו ֣יּ ֹאמֶ ר אָ ֔ ִכישׁ אַ ל־פְּ שַׁ ְט ֶ ֖תּם הַ יּ֑ וֹם ו ַ֣יּ ֹאמֶ ר דָּ ִ֗וד ﬠַל־נֶ ֤ גֶב יְ הוּדָ ה֙ וְ ﬠַל־נֶ ֣ גֶב הַ יּ ְַרחְ ְמאֵ לִ֔ י
וְ אֶ ל־נֶ ֖ גֶב הַ קֵּ ִ ֽיני
]וי[אמר אכיש על מ]י פשטתם היום ויאמר דויד על נגב יהודה[ ואל נגב ירח]מ[אל
ועל נגב ]הקנזי[
*
ויאמר אכיש +על* +מי* פשטתם היום ויאמר דו+י+ד על נגב יהודה *ואל* נגב *ירחמאל
*
*ועל* נגב *הקנזי
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ָשׂה
וְ ִ֨אישׁ וְ ִאשָּׁ֜ ה ֽל ֹא־יְ חַ יֶּ ֣ה דָ ִ֗וד לְ הָ ִ ֥ביא גַת֙ לֵאמֹ֔ ר פֶּן־י ִַגּ֥דוּ ﬠָלֵ ֖ינוּ לֵאמֹ֑ ר ֽ ֹכּה־ﬠ ָ ֤
ֲשׁר י ַ ָ֖שׁב בִּ ְשׂ ֵ ֥דה פְ לִ ְשׁ ִ ֽתּים
דָ וִ ד֙ וְ ֣ ֹכה ִמ ְשׁפּ ָ֔טוֹ כָּל־הַ֨ יּ ִָ֔מים א ֶ ֥
]ואיש ואשה לא יחיה דויד להבי[א גתה לאמר פן יגי]דו עלינו לאמור כה עשה[
]דויד וכה משפטו[ כול הימים אשר ישב ]דויד בשדה פלשתיים[
ואיש ואשה לא יחיה דו+י+ד להביא גת+ה +לאמר פן יג+י+דו עלינו לאמ+ו+ר כה עשה
דו+י+ד וכה משפטו כ+ו+ל הימים אשר ישב דו+י+ד בשדה פלשת+י+ים

Masoretic
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עוֹלם
ַו ַיּא ֵ ֲ֥מן אָ ִ ֖כישׁ בְּ דָ ִו֣ד לֵאמֹ֑ ר הַ בְ ֵ ֤אשׁ הִ בְ ִאישׁ֙ בְּ ﬠ ַ֣מּוֹ בְ יִ ְשׂ ָר ֔ ֵאל וְ ָ ֥היָה ִ ֖לי לְ ﬠֶ ֥בֶ ד ָ ֽ
]ויאמן אכיש בדוי[ד לאמור ]ה[באש ]הבאיש בעמו בישראל והיה לי עבד עולם[
ויאמן אכיש בדו+י+ד לאמ+ו+ר הבאש הבאיש בעמו בישראל והיה לי -ל-עבד עולם

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

Chapter 28
1

ת־מ ֲחנֵיהֶ ם֙ לַצָּ ֔ ָבא לְ הִ לּ ֵ ָ֖חם בְּ יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ֤יּ ֹאמֶ ר
ַ ֽו יְ הִ י֙ בַּ יּ ִ ָ֣מים הָ הֵ֔ ם וַיִּ קְ בְּ ֨צוּ פְ לִ ְשׁ ִ ֤תּים אֶ ַ ֽ
אָ כִ ישׁ֙ אֶ ל־דָּ ִ֔וד יָדֹ֣ ַﬠ תֵּ ֗ ַדע ִ ֤כּי ִא ִתּי֙ תֵּ ֵצ֣א ַ ֽבמַּ ֲח ֶ֔נה אַ ָ ֖תּה ַו ֲאנ ֶ ָֽשׁי�
]ויהי בימים ההם ו[יקבצו פלשתיים ]את מחניהם לצאת להלחם בישראל ויאמר[
אכיש אל דויד ידוע ת]דע כי אתי תצא אתה ואנשיך למ[לחמה יזרעאל]ה[
ויהי בימים ההם ויקבצו פלשת+י+ים את מחניהם *לצאת* להלחם בישראל ויאמר
+
אכיש אל דו+י+ד יד+ו+ע תדע כי אתי תצא -במחנה -אתה ואנשיך +למלחמה יזרעאלה
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2

ַו ֤יּ ֹאמֶ ר דָּ וִ ד֙ אֶ ל־אָ ֔ ִכישׁ ָלכֵן֙ אַ ָ ֣תּה תֵ ֔ ַדע ֵ ֥את אֲשֶׁ ר־ ַיﬠ ֶ ֲ֖שׂה ﬠַבְ ֶ ֑דּ� ו ַ֤יּ ֹאמֶ ר אָ כִ ישׁ֙
ימ�֖ כָּל־הַ יּ ִ ָֽמים
ֹאשׁי א ִ ֲֽשׂ ְ
אֶ ל־דָּ ִ֔וד ָל ֵ֗כן שֹׁ ֵ ֧מר לְ ר ִ ֛
]וי[אמר דו]יד תדע את אשר יעשה עבדך ויאמר[ אכי]ש[
ל]דויד[ לכן ש]ומר לראשי אשימך כול הימים[
ויאמר דו+י+ד -אל אכיש לכן אתה -תדע את אשר יעשה עבדך ויאמר אכיש
-א-לדו+י+ד לכן ש+ו+מר לראשי אשימך כ+ו+ל הימים
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ַיִּספְּ דוּ־לוֹ֙ כָּל־יִ ְשׂ ָר ֔ ֵאל וַיִּ קְ בְּ ֻ ֥רהוּ בָ ָר ָ ֖מה וּבְ ﬠִ ֑ירוֹ וְ שָׁ ֗אוּל הֵ ִ ֛סיר הָ אֹ ֥בוֹת
מוּאל ֔ ֵמת ו ְ
וּשׁ ֵ ֣
ְ
וְ אֶ ת־הַ יִּ ְדּעֹ נִ ֖ים מֵ הָ ָ ֽא ֶרץ
]ושמואל מת ויספדו לו כול ישרא[ל ]ויקברהו ברמה ובעירו ושאול הסיר האבות[
]ואת הידענים מהארץ[
None Extant
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יהי בְ �֙ ֔ ֹכּחַ
וְ ﬠ ֗ ַָתּה ְשׁ ַ ֽמע־נָ ֤א גַם־אַ תָּ ה֙ בְּ ֣קוֹל ִשׁפְ חָ ֔ ֶת� וְ אָ ִ ֧שׂמָ ה לְ פָנֶ ֛י� פַּת־לֶ ֖חֶ ם ֶואֱכ֑ וֹל וִ ִ ֤
ִ ֥כּי תֵ לֵ ֖� בַּ ָ ֽדּ ֶר�
]ועתה שמע[ נא ]גם אתה בקול שפחתך ואשימה לפניך פת לחם ואכול ויהי בך כח[
כי תל]ך[ בד]רך[
None Extant
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ַם־ה ִ֣אשָּׁ֔ ה וַיִּ ְשׁ ַ ֖מע לְ קֹ לָ ֑ם ַו ָ֙יּקָ ם֙
צוּ־בוֹ ﬠֲבָ דָ יו֙ וְ ג ָ
וַיְ מָ ֗ ֵאן ַו ֙יּ ֹאמֶ ר֙ ֣ל ֹא אֹ ַ֔כל וַיִּ פְ ְר ֤
ֵ ֽמהָ ֔ ָא ֶרץ וַיֵּ ֖שֶׁ ב אֶ ל־הַ ִמּ ָ ֽטּה
]ולא אבה לאכול ויפצרו בו עבדיו והאשה וישמע לקולם וי[קום
מן ]הא[רץ ו]ישב על המטה[
*ולא* *אבה* ל-א-אכ+ו+ל ויפצרו בו עבדיו ו-גם-האשה וישמע לק+ו+לם ויק+ו+ם
מ+ן +הארץ וישב *ע*ל המטה
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ח־קמַ ח ו ֔ ַָתּלָשׁ וַתֹּ פֵ ֖הוּ מַ ֽצּוֹת
וְ ל ִָא ָ ֤שּׁה ֵ ֽﬠגֶל־מַ ְרבֵּ ק֙ בַּ ֔ ַבּיִ ת ו ְַתּמַ ֵה֖ר ו ִַתּזְבָּ ֵח֑הוּ ו ִַתּקַּ ֶ ֣
]ולאשה עגל מרבק בבית ותמהר ותזבחהו ו[תקח קמח ]ו[תלוש ו]תאף מצות[
ולאשה עגל מרבק בבית ותמהר ותזבחהו ותקח קמח ותל+ו+ש *ותאף* מצות
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וַתַּ גֵּ ֧שׁ לִ פְ ֵנֽי־שָׁ ֛אוּל וְ לִ פְ נֵ ֥י ﬠֲבָ ָ ֖דיו ַויּ ֹאכֵ ֑לוּ ַויּ ֻ ָ֥קמוּ ַויֵּלְ כ֖ וּ בַּ לַּ ֥יְ לָה הַ ֽהוּא
]ותגש לפני שאול ולפני עבדיו ויאכלו ויקומו ו[ילכו הלילה ה]הוא[
ותגש לפני שאול ולפני עבדיו ויאכלו ויק+ו+מו וילכו *ה*לילה ההוא

Masoretic
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Chapter 29
1

ֲשׁר בְּ יִ ז ְְר ֶ ֽﬠאל
ֵיה֖ם אֲפֵ ֑קָ ה וְ יִ ְשׂ ָר ֵ ֣אל חֹ ֔ ִנים בַּ ﬠַ ֖יִ ן א ֶ ֥
וַיִּ קְ בְּ ֧צוּ פְ לִ ְשׁ ִ ֛תּים אֶ ת־כָּל־מַ ֲחנ ֶ
]ויקבצו פ[לש]תיים את כל מחניהם אפקה וישראל חנים בעין אשר ביזרעאל[
None Extant
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Chapter 30
22

ֲשׁר ֽל ֹא־הָ לְ כ֣ וּ
ֹאמ ֗רוּ ַ֚יﬠַן א ֶ ֣
ֲשׁר הָ לְ כ֣ וּ ﬠִ ם־דָּ וִ ֒ד ַויּ ְ
ישׁ־רע וּבְ לִ ַ֗יּﬠַל ֵ ֽמהָ ֲאנ ִָשׁים֮ א ֶ ֣
ָל־א ָ ֣
ַו ַ֜יּﬠַן כּ ִ ֽ
ת־א ְשׁתּוֹ֙ וְ אֶ ת־בָּ ָ֔ניו
ם־אישׁ אֶ ִ
י־א ִ ֤
ֲשׁר הִ ַצּ֑לְ נוּ ִ ֽכּ ִ
ﬠִ ִ֔מּי ֽל ֹא־נִ ֵ ֣תּן לָהֶ֔ ם מֵ הַ שָּׁ לָ ֖ל א ֶ ֣
וְ יִ נְ הֲג֖ וּ וְ י ֵ ֵֽלכוּ
]ויען כל איש רע ובליעל מהאנשים אשר הלכו עם דוד ויאמרו יען אשר לוא הלכו[
]עם דויד לא נתן ל[ה]ם[ מ]השלל אשר הצלנו כי אם איש את אשתו ואת בניו[
]ינהגו וישבו[
None Extant
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ַיִּתּן ֶ ֽאת־הַ גְּ ֛דוּד
ַו ֣יּ ֹאמֶ ר דָּ ִ֔וד ֽל ֹא־תַ ﬠ ֲ֥שׂוּ כֵ ֖ן אֶ ָח֑י ֠אֵ ת אֲשֶׁ ר־נ ֨ ַָתן יְ הוָ ֥ה ָ֨לנוּ֙ וַיִּ ְשׁמֹ֣ ר אֹ ֔ ָתנוּ ו ֗ ֵ
הַ ָבּ֥א ﬠָלֵ ֖ינוּ בְּ י ֵ ָֽדנוּ
ויאמר ]דויד לוא תעשו כן אחרי אשר נתן יהוה לנו וישמור אתנו ויתן[ את הג]דוד[
]הבא עלינו בידנו[
None Extant
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וּמי֙ יִ ְשׁ ַ ֣מע ָל ֶ֔כם לַדָּ ָב֖ר הַ זֶּ ֑ה ֞ ִכּי כְּ ֵ ֣חלֶק הַ יֹּ ֵ ֣רד בַּ ִמּלְ חָ ֗ ָמה וּֽ כְ ֵ ֛חלֶק הַ יֹּ ֵ ֥שׁב ﬠַל־הַ כּ ִ ֵ֖לים יַחְ ָ ֥דּו
ִ
ַיחֲ�ֽ קוּ
]ומי ישמע לדברים האלה כחלק הירד במ[ל]חמ[ה וכ]חלק היושב על הכלים יחדו[
]יהלוקו[
None Extant
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וַיְ ִ֕הי ֵ ֽמהַ יּ֥ וֹם הַ ֖הוּא ו ָ ָ֑מﬠְ לָה וַיְ ִשׂ ֜ ֶמהָ לְ חֹ֤ ק וּלְ ִמ ְשׁפָּט֙ לְ יִ ְשׂ ָר ֔ ֵאל ﬠַ ֖ד הַ יּ֥ וֹם הַ ֶזּֽה
]ויהי מהיום ההוא ומע[לה ]ו[י]שימה לחק ולמשפט לישראל עד היום הזה[
None Extant
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הוּדה לְ ֵרﬠֵ ֣הוּ לֵאמֹ֑ ר הִ נֵּ ֤ה
ל־צקְ ַ֔לג וַיְ שַׁ לַּ ֧ח ֵ ֽמהַ שָּׁ לָ ֛ל לְ זִקְ נֵ ֥י יְ ָ ֖
ַו ָיּ ֤ב ֹא דָ וִ ד֙ אֶ ִ ֣
הוֽה
ָלכֶם֙ בְּ ָר ָ֔כה ִמ ְשּׁלַ ֖ל אֹ יְ ֵ ֥בי יְ ָ
]ויבוא דויד אל צק[לג ו]ישלח מהשלל לזקני יהודה ולעריהם מהשלל לאמור הנה[
]לכם[ בר]כה משלל אויבי יהוה[
ויבוא דו+י+ד אל צקלג וישלח מהשלל לזקני יהודה *ולעריהם* +מהשלל +לאמור הנה
לכם ברכה משלל א+ו+יבי יהוה
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ֲשׁר בְּ י ִ ַֽתּר
ֲשׁר בְּ ָר ֽמוֹת־נֶ ֖ גֶב וְ ַלא ֶ ֥
ית־אל וְ ַלא ֶ ֥
ֲשׁר בְּ ֵ ֽב ֵ ֛
ַלא ֶ ֧
]לא[ש]ר בבית אל ולאשר בבית צור ולא[שר ברמ]ת נגב[ ולאשר ]ביתיר[
לאשר בבית אל ולאשר +בבית צור ולאשר +ברמ-ו-ת נגב ולאשר בית+י+ר
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ֲשׁר בְּ אֶ ְשׁ ְתּמֹֽ ַﬠ
ֲשׁר בְּ ִ ֽשׂפְ ֖מוֹת וְ ַלא ֶ ֥
ֲשׁר בַּ ﬠֲרֹ ﬠֵ ֛ר וְ ַלא ֶ ֥
וְ ַלא ֶ ֧
]ולאשר בערער ולאשר בשפמות ולאשר[ באשתמע
None Extant
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ֲשׁר בְּ ﬠ ֵ ָ֥רי הַ קֵּ ִ ֽיני
ֲשׁר בְּ ָר ָ֗כל וְ ַ ֽלאֲשֶׁ ר֙ בְּ ﬠ ֵ ָ֣רי הַ יְּ ַרחְ ְמאֵ לִ֔ י וְ ַלא ֶ ֖
וְ ַלא ֶ ֣
ולאש]ר בכרמל ולאשר בערי הירחמאלי ולאשר בע[רי הקנזי
ולאשר ב+כ+רמל ולאשר בערי הירחמאלי ולאשר בערי הק*נ*זי
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ֲשׁר בַּ ﬠ ָ ֲֽת�
ָשׁן וְ ַלא ֶ ֥
ֲשׁר בְּ בוֹר־ﬠ ָ ֖
ֲשׁר בְּ חָ ְר ָ ֛מה וְ ַלא ֶ ֥
וְ ַלא ֶ ֧
ולאש]ר בחרמה ולאשר בבור עשן ולאשר בעתך[
None Extant
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ֶ�־שׁם דָּ ִ ֖וד ֥הוּא ַו ֲאנ ָ ָֽשׁיו
ֲשׁר־הִ ְתהַ לּ ָ ֥
ֲשׁר בְּ חֶ בְ ֑רוֹן וּֽ לְ כָל־הַ ְמּקֹ ֛מוֹת א ֶ ֽ
וְ ַלא ֶ ֖
]ולאשר[ בחברון ]ולכול המקומות אשר התהלך שם דויד הוא ואנשיו[
None Extant
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Chapter 31
1

וּפְ לִ ְשׁ ִ ֖תּים נִ לְ חָ ִ ֣מים בְּ יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ָיּ ֻ֜נסוּ אַ נְ ֵ ֤שׁי יִ ְשׂ ָראֵ ֙ל ִמפְּ נֵ ֣י פְ לִ ְשׁ ֔ ִתּים וַיִּ פְּ ל֥ וּ ֲחל ִ ָ֖לים בְּ ַה֥ר
הַ גִּ לְ בֹּֽ ַﬠ
]ופלשתיים נלחמו בישראל וינוס[ו א]נשי ישראל מפני פלשתיים ויפלו חללים בהר[
]גלבע[
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2

וְ אֶ ת־בָּ נָ ֑יו

אֶ ת־שָׁ ֖אוּל
פְ לִ ְשׁ ֔ ִתּים
ַויּ ְַדבְּ ֣קוּ
י־שׁוּ ַﬠ בְּ נֵ ֥י שָׁ ֽאוּל
וְ אֶ ת־אֲבִ ינ ָ ָ֛דב וְ אֶ ת־מַ לְ כִּ ֖
]ו[ידב]קו פלשתיים אחרי שאול ואחרי בניו ויכו פלשתיים את י[הונתן
וא]ת אבינדב ואת מלכישע בני שאול[
None Extant

ַויַּכּ֣ וּ

פְ לִ ְשׁ ֗ ִתּים

אֶ ת־יְ הוֹנ ָ ָ֧תן
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מּוֹרים ֲאנ ִ ָ֣שׁים בַּ ָ ֑קּשֶׁ ת וַיָּ ֥חֶ ל ְמאֹ֖ ד
ַיִּמצָ אֻ ֥הוּ הַ ִ ֖
אֶ ל־שָׁ ֔אוּל ו ְ

ו ִַתּכְ ַבּ֤ד הַ ִמּלְ חָ מָ ה֙
מּוֹרים
מֵ הַ ִ ֽ
]ותכבד המלחמה[ על שאול ]וי[מצ]אוהו המורים בקשת ויחלו אתו אל[
]המתנים[
+
ותכבד המלחמה *ע*ל שאול וימצא+ו+הו המורים -אנשים -בקשת ויחל+ו* +אתו* +אל
-מ-המתנים
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ַו ֣יּ ֹאמֶ ר שָׁ אוּל ֩ לְ נֹ שֵׂ֨ א ֵכ ָ֜ליו ְשׁ�֥ ף חַ ְרבְּ �֣ וְ דָ קְ ֵ ֣רנִ י ֗ ָבהּ פֶּן־ ָ֠יבוֹאוּ הָ ﬠ ֲֵרלִ֨ ים הָ ֵ ֤אלֶּה
לוּ־בי וְ ֤ל ֹא אָ בָ ה֙ נֹ ֵ ֣שׂא ֵכ ָ֔ליו ִ ֥כּי י ֵ ָ֖רא ְמאֹ֑ ד וַיִּ ַ ֤קּח שָׁ אוּ ֙ל אֶ ת־הַ חֶ֔ ֶרב
ְוּדקָ ֻ֙רנִ י֙ וְ הִ ְתﬠַלְּ ִ֔
וַיִּ ֖ ֹפּל ﬠ ֶ ָֽליהָ
]ויא[מר שא]ו[ל אל ]נושא כ[ליו ש]לוף חרבך ודקרני בה פן יבאו הערלים הא[ל]ה[
]ודקר וה[תעלל ב]י ולוא אבה נשא כליו כי ירא מאד ויקח שאול את החרב[
]ויפל עליה[
ויאמר שאול +א+ל נ+ו+שא כליו של+ו+ף חרבך ודקרני בה פן יב-ו-או הערלים האלה
ודקר-ני -והתעלל-ו -בי ול+ו+א אבה נשא כליו כי ירא מאד ויקח שאול את החרב
ויפל עליה
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