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Chapter 1

] 4ויאמר[ ]אליו[ ]דוד[ ]מה[ ]היה[ ]הדבר[ ]הג[ד נ]א[ ]לי[ ]ויאמר[ ]אשר[ ]נס[ ]העם[ ]מן[ ]המלחמה[
]וגם[ ]הרבה[ ]נפל[ מן העם ו]ימתו[ ]וגם[ ]שאול[ ]ויהונתן[ ]בנו[ ]מתו[׃
] 5ויאמר[ ]דויד[ ]אל[ הנ]ער[ ]המגיד[ ]לו[ ]איך[ ]ידעת[ ]כי[ ]מת[ ]שאול[ ]ויהונתן[ ]בנו[׃
] 10ואעמד[ ]עליו[ ]ואמתתהו[ ]כי[ ]ידעתי[ ]כי[ ]לא[ ]יחיה[ ]אחרי[ ]נפלו[ ]ואקח[ ]הנזר[ ]אשר[ ]על[
]ראשו[ ]ואצעדה[ ]אשר[ ]על[ ]זרעו[ ואב]יאם[ ]אל[ ]אדני[ ]הנה[׃
] 11ויחזק[ ]דויד[ ]בבגדיו[ ]ויקרע[ם וגם ]כול[ ]האנשים[ ]אשר[ ]אתו[׃
] 12ויספדו[ ]ויבכו[ ]ויצו[מו עד ]הע[רב ]על[ ]שאול[ ]ועל[ ]יהונתן[ ]ועל[ ]עם[ ]יהוה[ ]ועל[ ]בית[
]י[שר]א[ל כי נכו בחר]ב[׃
] 13ויאמר[ ]דוי[ד אל הנ]ע[ר המג]יד[ ]לו[ ]אי[ ]מזה[ ]אתה[ ]ויאמר[ ]בן[ ]איש[ ]גר[ ]עמ[ל]קי[
]אנכי[׃
Chapter 2

] 5וישלח[ ]דוד[ ]מלאכים[ ]אל[ ]אנשי[ ]יביש[ ]גלעד[ ]ויאמר[ ]אלי[הם ברוכים ]אתם[ ]ליהוה[ ]אשר[
]עשיתם[ ]חסד[ ]האלוהים[ ]הז[ה על אדניכ]ם[ ]עם[ ]שאול[ ]משיח[ ]יהוה[ ]ותקברו[ ]אתו[׃
] 6ועתה[ ]יעש[ ]י[הוה אתכם ח]סד[ ]ואמת[ ]וגם[ ]אנכי[ ]אעשה[ ]אתכם[ ]הטובה[ הזאת אשר
]עשיתם[ ]את[ ]הדבר[ ]הזה[׃

] 7ועתה[ ]תחזקה[ ]ידיכם[ ]ו[היו לבני חיל ]כי[ ]מת[ ]אדניכם[ ]שאול[ ]וגם[ ]אתי[ ]משחו[ ]בית[
]יהודה[ עליהם ל]מלך[׃
] 8ואבנר[ ]בן[ ]נר[ שר הצבא א]שר[ ]לשאול[ ]לקח[ ]את[ ]איש[ ]בשת[ ]בן[ ]שאול[ ]וי[עב]רה[ו
מחנ]ים[׃
] 9וימלכהו[ ]על[ ]הגלעד[ ]ועל[ ]גשר[ ]ועל[ ]יזרעאל[ ]ועל[ ]אפ[רים ]ועל[ ]בנימין[ ]ועל[ ]ישראל[
]כלה[׃
] 10אך[ ]בית[ ]יהודה[ ]היו[ ]א[חר]י[ ]דויד[׃
] 11ויהי[ ]מספר[ ]הימים[ ]אשר[ ]היה[ ]דוי[ד מל]ך[ ]בחברון[ ]על[ ]בית[ ]יהודה[ ]שבע[ ]שנים[
]וששה[ ]ח[דשים׃
 12ויצא אבנר ]בן[ ]נר[ ]ועבדי[ ]איש[ ]בשת[ ]בן[ ]שאול[ ]ממחנים[ ]ג[בעונה׃
 13ויואב בן צרוי]ה[ ]ועבדי[ ]דויד[ ]יצאו[ ]מחברון[ ]ויפגשום[ על ברכת גבעון ]י[חדו ]וישבו[ ]אלה[
]על[ ]הברכה[ ]מזה[ ]ואלה[ ]על[ הברכה ]מזה[׃
] 14ויא[מר א]בנר[ ]אל[ ]יואב[ ]יקומו[ ]נא[ ]הנערים[ ]וישחקו[ לפ]נינו[ ויאמ]ר[ ]י[ואב יקומ]ו[׃
] 15ויקומו[ ]ויעברו[ ]במספר[ ]שנים[ עשר לבני בנימין איש ]לאיש[ ]בשת[ ]בן[ ]שאול[ ]ושנים[ ]עשר[
]מעבדי[ דויד׃
 16ויחזיקו איש ]בראש[ ]רעהו[ ]וחרבו[ ]בצד[ ]רעהו[ ]ויפלו[ ]יחד[ו ויקרא למק]ום[ ]ההוא[ ]חלקת[
]הצרים[ ]אשר[ ]בגבעון[׃
] 25ויתקבצו[ ]בני[ ]בנימן[ ]אח[רי א]ב[נר ו]יהיו[ ]לאגדה[ ]אחת[ ]ויעמדו[ ]על[ ]ראש[ ]גבעה[ אחת׃

] 26ויקרא[ א]בנר[ ]אל[ ]יואב[ ]ויאמר[ ]הלנצח[ ]תאכל[ ]חרב[ ]ה[לוא ידעתה כי ]מרה[ ]תהיה[
]באחרונה[ ]ועד[ ]מתי[ ]לוא[ ]תאמר[ לעם לשוב מאחר]י[ ]אחינו[׃
] 27ויאמר[ ]יואב[ ]חי[ ]יהוה[ ]כי[ ]לולא[ ]ד[ברת כי אז מן ]הבקר[ ]נעלה[ ]העם[ ]איש[ ]מאחרי[
]אחיו[׃
] 29ואבנר[ ]ואנשיו[ ]הלכו[ ]בערבה[ ]כל[ ]הלילה[ ]ההוא[ ]ויעברו[ ]את[ ]הירדן[ ]וילכו[ ]כל[
]הבתרון[ ]ויבאו[ ]מח[נימה׃
 30ויוא]ב[ ]שב[ ]מאחרי[ ]אבנר[ ]ויקבץ[ ]את[ ]כול[ ]העם[ ]ויפקדו[ ]מ[עבדי דויד ת]שעה[ ]עשר[
]איש[ ]ועשהאל[׃
] 31ועבדי[ ]דויד[ ]הכו[ ]מבני[ בנימין מאנשי ]אבנר[ ]שלש[ ]מאות[ ]וששים[ ]איש[ ]מתו[׃
] 32וישאו[ ]את[ ]עשהאל[ ויקברהו בקבר ]אבי[ו ]א[שר ב]ית[ ]לחם[ ]וילכו[ ]כול[ ]הלילה[ ]יואב[
ואנשיו ויאור להם בחברון׃
Chapter 3

 1ותה]י[ ]המלחמה[ ]ארכה[ ]בין[ ב]ית[ שאול ובין בית דויד ודויד הולך ]וחזק[ ]ובית[ ]שאול[ הולך
וד]ל[׃
 2ויולד לדויד בנים בחברון ו]יהי[ ]בכורו[ ]א[מנן ]לא[חינעם היזרעלית׃
 3ומשנהו דלי]ה[ לאביגיל ה]כרמלית[ ]ו[השלישי אבשלום בן מעכה בת תלמי מלך גשור׃
 4והרביעי ]אדניה[ ]בן[ חגית והחמ]י[שי שפטיה לא]ב[יטל׃
 5והששי יתרעם לע]גלה[ ]אשת[ ]דויד[ ]אלה[ ]יו[ל]דו[ לדויד ]בח[ברון׃
 6ויהי בהיות המלחמה בין בית שאו]ל[ ]ובין[ ]בית[ ]דויד[ ]ואבנר[ ]היה[ ]מתחזק[ בבית שאול׃

 7ולשאול פילגש רצפה ]בת[ ]איה[ ]ויאמר[ ]מפיבשת[ ]בן[ שאול אל אבנר מדוע באתה אל פי]לגש[
]אבי[׃
] 8ויחר[ ]לאבנר[ ]מאד[ ]על[ ]דבר[ ]מפיבשת[ ויאמר לו ה]ראש[ ]כלב[ ]אנכי[ ]אשר[ ]ליהודה[ ]היום[
]אעשה[ ]חסד[ ]עם[ ]בית[ ]שאול[ ]אביך[ ]אל[ ]אחיו[ ]ואל[ ]מרעהו[ ]ולוא[ ]המציתך[ ]ביד[ ]דויד[
]ותפקד[ ]עלי[ ]עון[ ]האשה[ ]היום[׃
] 9כה[ ]יעשה[ ]אלוהים[ ]לאבנר[ ]ו[כה ]יסיף[ ]לו[ ]כי[ ]כאשר[ ]נשבע[ ]יהוה[ ]לדויד[ ]כי[ ]כן[
]אעשה[ ]לו[׃
] 10להעבי[ר ]הממלכה[ ]מבית[ ]שאול[ ]ולהקים[ ]את[ ]כסא[ ]דויד[ ]על[ ]ישראל[ ויהודה ]מדך[ ]ועד[
]באר[ ]שבע[׃
] 11ולוא[ ]יכל[ ]עוד[ ]מפיבשת[ ]להשיב[ ]את[ אבנר ]דבר[ ]מיראות[ ]אותו[׃
] 12וישלח[ ]אבנר[ ]מלאכים[ ]אל[ ]דויד[ ]אל[ ]חברון[ ]לאמור[ ]כרות[ בריתך ]אתי[ ]והנה[ ]ידי[
]עמך[ ]להסב[ ]אליך[ ]את[ ]כול[ ]בית[ ]ישראל[׃
] 13ויאמ[ר טוב ]אני[ ]אכרות[ ]אתך[ ]ברית[ ]אך[ ]דבר[ ]אחד[ ]אנוכי[ ]שואל[ ]מאתך[ ל]אמור[ ]לוא[
]תראה[ ]את[ ]פני[ ]כי[ ]אם[ ]הביאך[ ]את[ ]מיכל[ ]בת[ ]שאול[ ]עמך[ ]בבואך[ ]לראות[ ]את[ ]פני[׃
] 14וישלח[ ]דויד[ ]מלאכים[ ]אל[ ]מפיבשת[ ]בן[ ]שאול[ ]לאמור[ ]תנה[ ]לי[ ]את[ ]אשתי[ ]את[ מיכל
]אשר[ ]ארשתי[ ]לי[ ]במאה[ ]ערלות[ ]פלשתיים[׃
] 15וישלח[ ]מפיב[שת ]ויקחה[ ]מעם[ ]איש[ ]מעם[ ]פלטיאל[ ]בן[ ]לוש[׃
] 17ו[יאמר ]אבנר[ ]היה[ ]עם[ ]זקני[ ]ישראל[ ]לאמר[ ]גם[ ]תמול[ ]גם[ ]שלשם[ ]ה[ייתם ]מבקשים[
]את[ ]דוד[ ]למלך[ ]עליכם[׃

] 21ויאמ[ר אב]נר[ ]אל[ ]דוד[ ]אקומה[ ]ואלכה[ ]ואקבצה[ ]אל[ ]אדני[ ]המלך[ ]את[ ]כל[ ]ישראל
ויכ[רתו ]אתך[ ]ברית[ ]ומלכת[ ]בכל[ ]אשר[ ]תאוה[ ]נפשך[ ]וישלח[ ]דוד[ ]את[ ]אבנר[ ]וילך[
]בשלום[׃
] 23ויואב[ ]וכל[ ]הצבא[ ]אשר[ ]אתו[ ]באו[ ]ויגדו[ ]ליואב[ ]לאמר[ ]בא[ ]אבנר[ בן נר אל דויד
וישלחהו וילך ]בשלום[׃
] 24ויבוא[ ]יואב[ ]אל[ ]המלך[ ]ויאמר[ ]מה[ עשיתה הן בא אבנר אליך למה זה ]שלחתו[ ]וילך[ ]הלוא[׃
] 25ידעת[ ]את[ ]א[בנר כי הלפתותך ]בא[ ]ולדעת[ ]את[ ]מוצאך[ ]ואת[ ]מבואך[ ]ולדעת[ ]את[ כול
אשר אתה עושה ויצא יואב מעם דויד וישלח מ]לאכים[ אחר]י[ ]א[ב]נר[ וי]שיבו[ ]אתו[ ]מבור[ ]הסי[רה
ודויד ]לוא[ ידע׃
 27ויש]ב[ ]אבנ[ר ]חבר[ונה ויטה]ו[ ]יואב[ ]על[ ]ירך[ ]ה[שער לדבר אתו בשלי ]ויכהו[ ]ש[ם עד החמש
]וי[מות ]בדם[ עשאל אחיהו׃
 28וישמע ]דויד[ ]מאחרי[ כן ]ויא[מר נקי א]נכ[י וממ]לכתי[ מעם יהוה עד עולם ודם ]אבנר[׃
] 29י[חול על ]ר[אש יואב ועל כ]ול[ בית יואב ולוא יכרת מבית יואב זב ומצרע ומחז]יק[ ]ב[פלך ונופל
בחרב וחסר לחם׃
 30ויוא]ב[ ואבי]שי[ ]אחיו[ ]נג[עו לאבנר ע]ל[ אשר המ]ית[ את ]עשהא[ל אחיהם בגב]עון[ ]ב[מלחמה׃
 31ויאמר ]דויד[ ]א[ל יואב ]ואל[ ]כול[ העם א]שר[ ]אתו[ קר]עו[ בגדיכ]ם[ ]וחג[ורו ]שקי[ם וספדו לפני
א]ב[נר והמ]לך[ ]דויד[ הולך אחר]י[ ]ה[מטה׃
] 32ו[יקברו את אבנר ]בח[בר]ון[ ]ויש[א המלך קולו ויבך ]על[ ]קבר[ ]א[בנר ויבכו כל העם׃
] 33ויקנן[ ]המלך[ על אבנר ויאמר הכמו]ת[ ]נ[בל ימות אבנר׃

 34א]סרות[ ]ידיך[ ]לוא[ בזקים ורגליך בנחש]תי[ם לא הגש כנפל ]ב[ני ע]ולה[ ]נפלת[ ]ו[יספו כל
לבכ]ות[ עליו׃
] 35וי[בוא כל העם לה]ב[רות ]את[ ]דויד[ ]לחם[ ]בע[וד היום ויש]ב[ע דויד ]לאמ[ור כה יע]ש[ה אלוהים
]וכה[ ]יוסף[ ]כי[ ]אם[ לפי בא השמש ]אטעם[ ]לח[ם או כל מ]אומה[׃
] 36וכו[ל ]העם[ ]הכירו[ ]וייטב[ בעיניהם ]כול[ ]אשר[ ]ע[שה ה]מלך[ ]בעיני[ ]כול[ ]הע[ם׃
 37וי]דעו[ ]כול[ ]הע[ם וכול ]ישראל[ ]ביום[ ]ההוא[ ]כי[ ]לו[א היה מ]ן[ ]המל[ך להמית את אבנר ]בן[
]נר[׃
] 38ויאמר[ ]המלך[ ]אל[ ]ע[בדיו הל]ו[א תדעו כי שר וגדול נפל ]היו[ם הזה ביש]רא[ל׃
] 39ואנ[כי היו]ם[ ]רך[ ]ומשוח[ מלך ]ו[האנשים ]האל[ה בני צרויה י]שלם[ ]יהוה[ ל]עושה[ ]הרעה[
]כרעתו[׃
Chapter 4

] 1וי[שמע מפיב]ש[ת ב]ן[ ]שאול[ ]כי[ ]מ[ת א]ב[נר בחברון וירפו ידיו ]וכו[ל יש]ראל[ ]נבהלו[׃
] 2ושני[ ]אנשים[ ]שרי[ ]גדודי[ם למפיבשת בן שאול ש]ם[ ]הא[חד ]בענה[ ]ושם[ ]השני[ ]רכב[ בני
רמון הבארתי מבני בנימ]ין[ כי גם ]בארות[ ]תחשב[ על בנימי]ן[׃
] 3ו[יברחו הברתים גת]י[ם ]ויה[יו שם ]גרים[ ]עד[ היום הזה׃
 4וליהונתן ]בן[ ]שאול[ ]בן[ ]נכה[ ]רגלים[ ]בן[ ]חמש[ ]שני[ם ויהי ב]ב[וא שמ]ועת[ ]שאול[ ]ויהונתן[
]בן[ ]שאול[ ]מיזרעאל[ ותשאהו ]אמנתו[ ]ותנס[ ]ויהי[ ]בחפזה[ ]לנוס[ ]ויפל[ ]ויפסח[ ]ושמו[
]מפיבשת[׃

] 9ויען[ ]דוד[ ]את[ ]רכב[ ]ואת[ ]בענה[ ]א[חיו בני ]רמון[ ]הבאר[תי ]ויא[מר ]להם[ ]חי[ ]יהוה[ ]אשר[
]פדה[ ]את[ ]נפשי[ מכול צר]ה[׃
 10כי המגיד לי לאמ]ור[ ]מת[ ]שאול[ ]והוא[ ]היה[ ]כמבשר[ ב]עיני[ ואחזה בו ואהרגהו בצקל]ג[ ]אשר[
]לתתי[ ]לו[ ]בשורה[׃
] 11אף[ ]כי[ ]אנ[שים רש]עי[ם אתם הרג איש ]צ[דיק בביתו ע]ל[ ]משכבו[ ועת]ה[ הל]וא[ ]א[בקש את
דמו מידכם ]ו[בערתי אתכם מן ]הארץ[׃
 12וי]צו[ ]דויד[ ]את[ הנערים ]ויהרגום[ ]ויק[צצו את ידיהם ואת ]רגליהם[ ]ויתלום[ ]על[ ]הב[רכה
בחב]רון[ ]ואת[ ]ר[אש מפיבשת לקח ו]יקבר[ ]בקבר[ ]אבנר[ ]בן[ נר בח]ברון[׃
Chapter 5

] 1ויבאו[ ]כול[ ]שב[טי יש]ראל[ ]אל[ ]דוי[ד חברונה לאמור ה]ננ[ו ע]צמך[ ]ובשרך[ ]אנחנו[׃
] 2גם[ ]א[תמול ג]ם[ ]של[שום בהיו]ת[ ]ש[אול ]מלך[ ]עלינו[ ]אתה[ ]היית[ ]המוציא[ ]והמביא[ ]את[
יש]רא[ל ]ויאמר[ ]יהוה[ ]לך[ ]אתה[ ]תרעה[ ]את[ ]עמי[ ]את[ ]ישראל[ ]ואתה[ ]תהיה[ ]לנגיד[ ]על[
]ישראל[׃
] 3ויבאו[ ]כול[ ]זקני[ ]ישראל[ ]אל[ ]המלך[ ]חברונה[ ]ויכרת[ ]להם[ ]המלך[ ]דויד[ ]ברית[ בחברון
]לפני[ ]יהוה[ ]וימשחו[ ]את[ ]דויד[ ]למלך[ ]על[ ]ישראל[׃
] 6וילך[ ]דויד[ ואנשיו ]ירושלים[ ]אל[ ]היבוסי[ ]יושב[ ]הארץ[ ]ויאמר[ ]לדויד[ ]לאמור[ לוא ת]ב[וא
הנה כי הסית]וך[ ]ה[עור]י[ם וה]פסחים[ ]לאמור[ ]לוא[ ]יבוא[ דויד ה]נ[ה׃
 7וילכוד דויד את מצדת ציון היא ע]יר[ ]דויד[׃

] 8ויאמר[ ד]ויד[ ביום ההוא כול ]מ[כה ]י[בוסי יגע בצנור ואת הע]ורים[ ]ואת[ ה]פסחי[ם שנאה נפש
דויד ]על[ כן יאמרו עור ופסח לוא ]יבוא[ ]אל[ ]הבית[׃
 9וישב דויד במצדה ויקר]א[ לה עיר דויד ויבנה עיר ]סביב[ ]מן[ המלוא וביתה׃
] 10ו[ילך דויד ]הלוך[ ]וג[דל ויהוה צבאות עמו׃
 11וישלח חיר]ם[ מלך צור ]מלאכים[ ]אל[ דויד וע]צי[ ]ארזים[ ]ו[חרשי עץ וחרשי קיר ]וי[בנו בית
]לדויד[׃
] 12וידע[ ]דויד[ ]כי[ ]הכינו[ ]יהוה[ ]ל[מלך על ישראל ]וכי[ ]נשא[ ]ממלכתו[ ]בעבור[ ]עמו[ ]ישראל[׃
] 13ויקח[ ]ד[ויד עוד פיל]ג[שים ו]נשים[ ]מירושלים[ ]אחרי[ ]באו[ ]מחברון[ ]ויולד[ו לדויד עוד ]בני[ם
ובנות׃
 14ואלה ]שמות[ ]הילדים[ ]לו[ ]בירושלם[ ]שמע[א ושובב ]ונתן[ ]ו[שלומ]ה[׃
 15ויב]חר[ ]ואלישוע[ ]ואליפלט[ ]ונפג[ ]ויפיע[׃
] 16וא[לישמע ]ובעלידע[ ]ואליפלט[׃
 18ופלשתיים ]באו[ ]ויפשטו[ ]בעמק[ ]רפאים[׃
] 19וישאל[ ]דויד[ ]ביהוה[ ]על[ ]פ[לשת]יי[ם האע]לה[ ]התתנם[ ]בידי[ ]ויאמר[ ]יהוה[ ]עלה[ ]נתון[
]אתן[ את ה]פלשתיים[ ]בידך[׃
Chapter 6

] 2ויקם[ ]וילך[ ]דוד[ ]וכול[ ]העם[ ]אשר[ אתו בעלה היא קרי]ת[ ]יערים[ ]אשר[ ליהו ד ה להעלו]ת[
]משם[ ]את[ ]ארון[ ]הא[ל]וה[ים את אשר נ]קרא[ ]שם[ ]שם[ ]יהוה[ ]יו[שב הכרובי]ם[ ]עליו[׃

] 3וירכבו[ ]את[ ]ארון[ ]יהו[ה על עג]לה[ ]חדשה[ ]וישאוהו[ מבית א]בינדב[ ]אשר[ ]בגבעת[ ]קרית[
]יערים[ ]ועזא[ ]ואחיו[ ]בני[ ]אבינדב[ נהגים א]ת[ העגלה׃
] 4עם[ ]ארון[ ]יהוה[ ]ואחיו[ ]הלך[ ]לפני[ ארון ]יהוה[׃
] 5ודויד[ ]ו[בני ישראל מש]חקים[ ל]פני[ ]יהוה[ ]ב[כול עז ]ו[בשירים ובכנורות ו]בחללים[ ובתפים
ובמ]נענ[עים ]ובנבלי[ם׃
 6ויבאו עד ג]רן[ נודן וישלח עזא ]את[ ידו אל ארון האל]וה[ים ]לאחז[ ]בו[ כ]י[ ]ש[מטו הבקר׃
 7ויחר אף יהוה בע]זא[ ]ו[יכהו שם האלוהי]ם[ ]על[ אש]ר[ ]שלח[ ]ידו[ על ]ה[ארון וימות ל]פני[
]הא[ל]והים[׃
 8ויחר לד]ויד[ ]על[ ]אשר[ פרץ ]יהו[ה פרץ בעזא וי]קר[א למקו]ם[ ]ההוא[ ]פר[ץ עזא ]עד[ ]היום[
]הזה[׃
 9ויירא דויד א]ת[ ]יהוה[ ]ביום[ ]ההוא[ לאמור ]איך[ ]יבוא[ ]אלי[ ]הארון[ ]ויבוא[ ארון יהו]ה[׃
] 10ולוא[ ]אבה[ ]דויד[ ]להסיר[ ]א[ל]יו[ ]את[ ]ארון[ ]ברית[ ]יהוה[ ]אל[ ]עיר[ ]דויד[ ]ויטהו[ ]דויד[
]לבית[ ]עובד[ אד]ום[ ]הגתי[׃
] 11וישב[ ]ארון[ ]יהוה[ ]בית[ ]עובד[ ]אדום[ ]הגתי[ ]שלשה[ ]חדשים[ ויבר]ך[ ]יהוה[ ]את[ ]עובד[
]אדום[ ]ואת[ ]כול[ ]ביתו[׃
] 12ויגד[ ]למלך[ ]דויד[ ]ברך[ ]יהו[ה א]ת[ ]בית[ ]עובד[ ]אדום[ ]ואת[ ]כול[ ]אשר[ ]לו[ ]בעבור[
]ארון[ ]האלוהים[ ]ויאמר[ ]דויד[ ]אשיב[ ]את[ ]הברכה[ ]אל[ ]ביתי[ ]וילך[ ]דויד[ ]ויעל[ ]את[ ]ארון[
]האלוהים[ ]מבית[ ]עובד[ ]אדום[ ]עיר[ ]דויד[ ]בש[מחה׃

 13והיה ]כי[ ]צעדו[ ]נושאי[ ]ארון[ ]יהוה[ ]שבעה[ ]חבלים[ ]ויזבח[ ]דויד[ שב]עה[ פרים ושבע]ה[
]אילים[׃
] 14ודויד[ ]מכרכר[ ]בכול[ ]עז[ ]לפני[ ]יהוה[ ]ודו[יד חגור אפוד בד׃
 15ודו]יד[ ]וכול[ ]בית[ ]ישראל[ ]מעלים[ ]את[ ]ארון[ ]יהוה[ ]בתרועה[ ]ובקו[ל שופר׃
 16ויהי ]ארון[ ]יהוה[ ]בא[ ]עד[ ]עיר[ ]דויד[ ]ומיכל[ ]בת[ ]שאול[ ]נשקפה[ ]בעד[ ]הח[ל]ון[ ]ות[רא
]את[ ]המלך[ ]דויד[ ]מפזז[ ]ומכרכר[ ]לפני[ ]יהוה[ ]ותבז[ ]לו[ ]בלבב[׃
] 17ו[יביאו את ]ארון[ ]יהוה[ ]ויצגו[ ]אתו[ ]במקומו[ ]בתוך[ ]האהל[ ]אשר[ ]נטה[ ]לו[ ]דו[יד ויעל דויד
עו]לות[ ]לפני[ ]יהוה[ ]ושלמים[׃
] 18ויכל[ ]דויד[ ]מהעלות[ ]העולות[ ]ויבר[ך את הע]ם[ ]בשם[ ]יהוה[ ]צבאות[׃
Chapter 7

] 6כי[ ]לוא[ ]ישבתי[ ]בבית[ ]למיום[ ]העלתי[ ]את[ ]בני[ ]ישראל[ ]מארץ[ ]מצרי[ם ]ועד[ ]היום[
]הזה[ ]ואהיה[ ]מתהלך[ ]באהל[ ]ובמשכן[׃
] 7בכול[ ]אשר[ ]התה[לכתי ]בכול[ ]בני[ ]ישראל[ ]הדבר[ ]דברתי[ ]את[ ]אחד[ ]שבטי[ ]ישרא[ל
]אשר[ ]צויתי[ ]לרעות[ ]את[ ]עמי[ ]את[ ]ישראל[ ]לאמר[ ]למה[ ]לא[ ]בניתם[ ]ל[י ]בית[ ]ארזים[׃
] 22על[ ]כן[ ]גדלת[ ]אדני[ ]יהוה[ ]כי[ ]אין[ ]כמוך[ ]ואין[ ]אלהים[ ]זולתך[ ]בכל[ ]אשר[ ש]מענו[
]באזנינו[׃
] 23ומי[ ]כעמך[ ]כישראל[ ]גוי[ ]אחר[ ]בארץ[ ]אשר[ ]הוליך[ ]אתו[ אלו]הים[ ]לפדות[ ]לו[ ]לעם[
]לשום[ ]לך[ ]שם[ ]ולע[שות ג]דלות[ ]ונוראות[ ]לגרש[ מפנ]י[ ]עמך[ ]אשר[ ]פדית[ ]לך[ ]ממצרים[
]גוים[ ואהלים׃

 24ות]כונן[ ]את[ ]עמך[ ]ישראל[ לך ]לעם[ ]עד[ ]עולם[ ]ואתה[ ]יהוה[ ]היית[ ]להם[ לאלוהים׃
 25וע]תה[ ]אדני[ ]יהוה[ הדבר ]אשר[ ]דברת[ ]על[ ]עבדך[ ]ועל[ ]ביתו[ ]יאמן[ עד עו]לם[ ]ועשה[
]כאשר[ ]דברת[׃
] 26ויגדל[ ]שמך[ ]עד[ ]עולם[ ]לאמור[ ]יהוה[ ]צבא[ות אלוהים על יש]ראל[ ]ובית[ ]עבדך[ ]דויד[
]יהיה[ ]נכון[ ]לפניך[׃
] 27כי[ ]אתה[ ]יהוה[ צבאות אלוהי יש]ראל[ ]גליתה[ ]את[ ]אזן[ ]עבדך[ ]לבנות[ ]לו[ ]בית[ ]על[ ]כן[
]מצ[א עבדך את לבו להת]פלל[ ]אליך[ ]את[ ]התפלה[ ]הזאת[׃
] 28ועתה[ ]אדני[ ]יהוה[ ]אתה[ הוא האלוהים ודברך ]יהיה[ ]אמת[ ]ותדבר[ ]אל[ ]עבדך[ ]את[ ]הטובה[
]הזאת[׃
 29ועתה הואל וברך ]את[ ]בית[ ]עבדך[ ]להיות[ ]לעולם[ ]לפניך[ ]כי[ ]אתה[ ]אדני[ ]יהוה[ ]דברת[
]ומ[ברכתך ]יברך[ ]בית[ ]עבדך[ ]לעולם[׃
Chapter 8

] 1ויהי[ ]אחרי[ ]כן[ ]ויך[ ]דוד[ ]את[ ]פלשתיים[ ]ויכניעם[ ]ויקח[ ]דויד[ ]את[ ]מ[תג האמה ]מיד[
]פלשתיים[׃
] 2ויך[ ]את[ ]מואב[ ]וימדדם[ ]בחבל[ ]השכב[ ]או[תם ]א[רץ ומדד ]שני[ ]חבלים[ ]להמית[ ]ומלא[
]החבל[ ]השלישי[ ]להחיו[ת ויה]יו[ ]מואב[ ל]דויד[ ]לעבדים[ ]נושאי[ ]מנחה[׃
] 3ויך[ ]דויד[ ]את[ ]הדדעזר[ בן רחב ]מלך[ ]צובה[ ]בלכתו[ ]להשיב[ ]ידו[ ]בנהר[ ]פרת[׃
] 4וילכד[ ]ממנו[ דויד אלף ר]כב[ ]ושבעת[ ]אלפים[ ]פרשים[ ]ועשרים[ ]אלף[ ]איש[ ]רגלי[ ]ויעקר[
]דויד[ ]את[ ]כול[ ]הרכב[ ]ויותר[ ]לו[ ]ממנו[ ]מאה[ ]רכב[׃

] 5ותבוא[ ]ארם[ ]דמשק[ ]לעזור[ ]להדדעזר[ ]מלך[ ]צובה[ ]ויך[ ]דויד[ ]בארם[ ]עשרים[ ]ושנים[ אלף
]איש[׃
] 6וישם[ ]דויד[ ]נצבים[ ]בארם[ ]דמשק[ ]ותהי[ ]ארם[ ]לדו[יד עבדים ]נושאי[ ]מנחה[ ]וישע[ ]יהוה[
]את[ ]דויד[ ]בכול[ ]אשר[ ]הלך[׃
] 7וי[קח דויד א]ת[ ]שלטי[ ]הזהב[ ]אשר[ ]היו[ ]על[ ]עבדי[ ]הדדעזר[ ]ויביאם[ ]ירוש[ל]י[ם גם אותם
ל]קח[ ]אחר[ ]שושק[ ]מלך[ ]מצרים[ ]ב[עלותו אל יר]ושלים[ בימי רחבעם בן שלו]מה[׃
] 8ומבטח[ ]ומברות[ ]ערי[ הדדעזר לקח המלך דויד נחושת רבה מא]ד[׃
Chapter 9

] 8וישתחו[ ]ויאמר[ ]מה[ ]עבדך[ ]כי[ ]פנית[ ]אל[ ]הכלב[ ]ה[מת ]אשר[ ]כמוני[׃
] 9ויקרא[ ]המלך[ ]אל[ ]ציבא[ ]ויאמר[ ]אליו[ ]כל[ ]אשר[ ]היה[ ]לש[אול ]ולכל[ ]ביתו[ ]נתתי[ ]לבן[
]אדניך[׃
] 10ועבדת[ ]לו[ ]את[ ]האדמה[ ]אתה[ ]ו[בניך ]ועבדיך[ ]והבאת[ ]והיה[ ]לבן[ ]אדניך[ ]לחם[ ]ואכלו[
]ומפיבשת[ ]בן[ ]אדניך[ ]יאכל[ ]תמיד[ ]לחם[ ]על[ ]שלחני[ ]ולציבא[ ]חמשה[ ]עשר[ ]בנים[
]ועשרים[ ]עבדים[׃
Chapter 10

] 4ויקח[ ]חנון[ ]את[ ]עבדי[ ]דוד[ ]ויגלח[ ]את[ ]זקנם[ ]ויכ[רות ]א[ת מ]דויהם[ ]בחצי[ ]עד[
]שתותיהם[ ]וישלחם[׃
] 5ויגדו[ ]לדויד[ ]על[ האנשים ו]ישלח[ ]לקראתם[ ]כי[ ]היו[ ]האנשים[ ]נכלמים[ מאד ]ויאמר[ ]המלך[
שבו ירחו ]עד[ יצמח ]זקנכם[ ]ושבתם[׃

] 6בני[ ]עמון[ ]כי[ ]התבאשו[ ]עם[ ]דויד[ ]וישלח[ ]חנון[ ]ובני[ ]עמון[ אלף ככר כסף ]לשכור[ ]להם[
]מן[ ]ארם[ ]רחב[ ]ומן[ ]ארם[ ]מ[עכה ]ומן[ ]ארם[ ]צוב[ה רכב ופרשים ]וישכרו[ ]להם[ ]שנים[
]ושלושי[ם אלף רכב ]ואת[ ]מלך[ ]מעכה[ ]ואת[ ]א[ישטוב ]ויבאו[ ]ויחנו[ ]לפני[ ]מידבא[ ]ובני[ עמון
נאספו מן ה]ערים[ ]ויבאו[ ]להלח[ם׃
] 7וישמע[ ]המלך[ ]דויד[ ]ויש[לח ]א[ת יוא]ב[ ]ואת[ ]כול[ ]צבא[ ]הגבורים[׃
] 18וינס[ ]ארם[ ]מפני[ ]ישראל[ ]ויהרג[ ]דוד[ ]מאר[ם שב]ע[ ]מאות[ ]רכב[ ]וארבעים[ ]אלף[
]פרשים[ ]ואת[ ]שובך[ ]שר[ ]צבאו[ הכה וימות ]שם[׃
] 19ויראו[ ]כל[ ]המלכים[ ]עבדי[ ]הדדעזר[ ]כי[ ]נגפו[ ]לפני[ ]ישר[אל וישלימ]ו[ ]את[ ]ישראל[
]ויעבדום[ ]ויראו[ ]ארם[ ]להושיע[ ]עוד[ ]את[ ]בני[ ]עמון[׃
Chapter 11

] 2ויהי[ ]לעת[ ]הערב[ ]ויקם[ ]דוד[ ]מעל[ ]משכבו[ ]ו[יתהלך ]על[ ]גג[ ]בית[ ]המלך[ ]וירא[ ]מעל[
]גג[ ]בית[ ]המלך[ ]אשה[ ]רוחצת[ והאשה ]טובת[ ]מראה[ ]מאד[׃
] 3וישלח[ ]דויד[ ]וידרוש[ ]לאשה[ ]ויאמר[ ]הלוא[ ]זא[ת בתשבע ]בת[ ]אליעם[ אש]ת[ ]אוריה[
]החתי[ ]נ[ושא כלי יואב׃
] 4וישלח[ ]דוי[ד מלאכים ]ויקח[ה ותבוא אליו וי]שכב[ ]עמה[ ]ו[היא מתקדשת ותב]וא[ ]אל[ ביתה׃
 5ותה]ר[ ]האש[ה ותשלח ותגד לדוי]ד[ ]ותאמר[ הנ]ה[ אנוכי הרה׃
 6ו]ישלח[ ]ד[ויד ]אל[ ]יואב[ ]ויאמ[ר שלחה אלי א]ת[ ]אוריה[ ]החתי[ ]ויש[ל]ח[ יואב א]ת[ ]אוריה[
]א[ל]יו[׃
] 7ויבוא[ ]אור[יה אל]י[ו וישאל ]דויד[ ]לשלום[ ]יואב[ ]ולש[ל]ום[ ]העם[ ]ולשלום[ ]המלחמ[ה׃

 8ו]יאמ[ר דויד אל ]אוריה[ ]רד[ ]לביתך[ ]ורחץ[ ]רגליך[ ]ושכב[ ]עם[ ]אשתך[ ]ויצא[ אוריה מ]פני[
]המלך[ ]ותצא[ ]אחריו[ ]משרת[ ]המלך[׃
] 9וישכב[ ]אוריה[ ]פתח[ ]בית[ ]המ[ל]ך[ ]את[ ]עבדי[ ]אדניו[ ]ולוא[ ]ירד[ ]אל[ ]ביתו[׃
] 10ו[יגד ]לדויד[ ]לאמור[ ]לוא[ ]ירד[ ]אוריה[ ]אל[ ]ביתו[ ]ויאמר[ ]דויד[ ]אל[ ]אוריה[ הלוא ]מדרך[
]אתה[ ]בא[ ]מדוע[ ]לוא[ ]ירדת[ ]אל[ ]ביתך[׃
] 11ויאמר[ ]אוריה[ אל דויד הארון ]וישראל[ ]ויהודה[ ]יושבים[ ]בסוכות[ ]ועוד[ ]עבדי[ ]יואב[ ]אדנ[י
ועבדי אדני ]על[ ]פני[ ]השדה[ ]חונים[ ]ואני[ ]אבוא[ ]אל[ ]ביתי[ ]לאכול[ ]ולשתות[ ולשכוב עם
]אשתי[ ]חי[ ]יהוה[ ]וחי[ ]נפשך[ ]אם[ ]אעשה[ ]את[ ]הדבר[ ]הזה[׃
] 12ויאמ[ר דויד אל ]אוריה[ ]שב[ ]בזה[ ]גם[ ]היום[ ]ומחר[ ]אשלחך[ ]וישב[ ]אוריה[ ]בירושלם[
]ביום[ ]ההוא[ ]וממחרת[׃
] 15ויכתב[ ]בספר[ ]לאמר[ ]הבו[ ]את[ ]אוריה[ ]אל[ ]מול[ ]פני[ ]המלחמה[ ]החזקה[ ]ושבתם[
]מאחריו[ ]ונכה[ ]ומ[ת׃
 16ו]י[הי בשור ]יואב[ ]על[ ]העיר[ ]ויתן[ ]את[ ]אוריה[ ]אל[ ]המקום[ ]אשר[ ]ידע[ ]כי[ ]אנ[שי ]ח[יל
שם׃
 17ויצאו אנ]שי[ ה]עיר[ ]וילחמו[ ]את[ ]יואב[ ]ויפלו[ ]מן[ ]העם[ ]מעבדי[ ]ד[ויד וימות גם אוריה החתי׃
] 18וישלח[ ]יואב[ ]ויגד[ ]לדויד[ ]את[ כל דברי המלחמה׃
] 19וי[צו את ]המלאך[ ]לאמור[ ]ככלותך[ ]את[ ]כל[ ]דברי[ ]המלחמה[ לדב]ר[ אל המל]ך[׃
] 20והיה[ ]אם[ ]תעלה[ ]חמת[ ]מלך[ ]ואמר[ ]לך[ ]מדוע[ ]נגשתם[ ]אל[ ]העי[ר ל]הלחם[ ]הלוא[
]ידעתם[ ]את[ ]אשר[ ]תירו[ ]מעל[ החומ]ה[׃

Chapter 12

] 1וישלח[ ]יהוה[ ]את[ נ]תן[ ]אל[ ]דוד[ ]ויבא[ ]אליו[ ]ויאמר[ ]לו[ ]שני[ ]אנשים[ ]היו[ ]בעיר[ ]אחת[
]אחד[ ]עשיר[ ]ואחד[ רא]ש[׃
] 3ולרש[ ]אין[ ]כל[ ]כי[ ]אם[ כבשה ]אחת[ ]קטנה[ ]אשר[ ]קנה[ ]ויחיה[ ]ותגדל[ ]עמו[ ]ועם[ ]בניו[
]יחדו[ ]מפתו[ ]תאכל[ ]ומכסו[ ]תשתה[ ]ובחיקו[ ]תשכב[ ]ותהי[ ]לו[ ]כבת[׃
] 4ויבא[ ]הלך[ ]לאיש[ ]העשיר[ ]ויחמל[ ]לקחת[ ]מצאנו[ ]ומבקרו[ ]לעשות[ ]לארח[ ]הבא[ ]לו[
]ויקח[ ]את[ ]כבשת[ ]האיש[ ]הראש[ ]ויעשה[ ]לאיש[ הבא ]אליו[׃
] 5ויחר[ ]אף[ ]דוד[ ]באיש[ ]מאד[ ]ויאמר[ ]אל[ ]נתן[ ]חי[ ]יהוה[ ]כי[ ]בן[ ]מות[ האיש ]העשה[
]זאת[׃
] 8ואתנה[ ]לך[ ]את[ ]בית[ ]אדני[ך ואת ]נשי[ ]אדניך[ ]בחיקך[ ]ואתנה[ ]לך[ ]את[ ]בית[ ]ישראל[
]ויהוד[ה ואם מ]עט[ ]ואספה[ ]לך[ ]כהנה[ ]וכהנה[׃
] 9מדוע[ ]בזית[ ]את[ ]דבר[ ]י[הוה לעש]ות[ ]הרע[ ]בעינו[ ]את[ ]אוריה[ ]החתי[ ]הכית[ ]בחרב[
]ואת[ ]א[שתו ל]קחת[ ]לך[ ]לאשה[ ]ואתו[ ]הרגת[ ]בחרב[ ]בני[ ]עמון[׃
] 13ויאמר[ ]דוד[ ]אל[ ]נתן[ ]חטאתי[ ]ליהוה[ ]ויאמר[ ]נתן[ ]אל[ ]דוד[ ]גם[ ]יהוה[ ]העביר[ חטאתכ]ה[
]לו[א תמ]ו[ת׃
 14אפס ]כי[ ]נ[אץ נאצ]ת[ את דבר יהוה בדב]ר[ ]הזה[ ]ג[ם ה]בן[ ]הילוד[ לך מות יומת׃
 15וילך ]נתן[ אל ביתו ויגוף אלוהים את ]הילד[ ]א[שר ילד]ה[ ]אש[ת אוריה לדויד׃
 16ויבקש ]דוי[ד מן האלוהים בעד הנער וי]צם[ ]דוי[ד ויב]ו[א וישכב בשק ארצה׃
 17ויקומ]ו[ ]זקנ[י ביתו אליו להק]ימו[ מן האר]ץ[ ]ולוא[ ]א[בה ו]לו[א ברה אותם לחם׃

 18וי]הי[ ]ב[יום השביעי וימ]ות[ ]הילד[ ]וייראו[ ]עבדי[ ]דוי[ד ]ל[הגיד לו כי מת הילד ]כי[ ]אמרו[
]הנה[ ]בהיות[ ]הילד[ ]חי[ ]דברנו[ ]אליו[ ]ולוא[ ]שמע[ בקולנו ואי]כ[ה נאמר אליו מ]ת[ ]הילד[
]ועשה[ ]רעה[׃
] 19וירא[ ]דויד[ ]כי[ ]עבדיו[ ]מתלחשים[ ויבן ד]ויד[ ]כי[ מת הילד ]ויאמר[ ]דויד[ ]אל[ ]עבדיו[ ]המת[
]הילד[ ]ויאמרו[ ]מת[׃
] 20ויקום[ ]דויד[ ]מהארץ[ ]וירח[ץ ויס]ך[ ]ויחלף[ ]שמלתו[ ]ויבא[ ]בית[ ]יהוה[ ]וישתחו[ ]ויבא[ ]אל[
]ביתו[ ]וישאל[ ]וישימו[ ]לו[ ]לחם[ ]ויאכל[׃
] 29ויא[סוף ]דויד[ ]את[ ]העם[ ]וילך[ ]רבתה[ ]וילחם[ ]בה[ ]וילכדה[׃
] 30ויקח[ ]את[ ]עטרת[ ]מלכ[ם ]מעל[ ]ראשו[ ]ומשקלה[ ]ככר[ ]זהב[ ]ובה[ ]אבן[ ]יקרה[ ]ותהי[ ]על[
]ראש[ ]דויד[ ]ו[שלל ]העיר[ ]הוציא[ ]הרבה[ ]מאד[׃
] 31ואת[ ]העם[ ]אשר[ ]בה[ ]הוציא[ ]וישר[ ]במגרה[ ]ובח[רץ ]הברזל[ ]ובמגזרה[ ]והעביר[ ]אותם[
]במלבן[ ]וכן[ ]יעשה[ ]לכול[ ]ערי[ ]בני[ עמו]ן[ ]וישב[ ]דויד[ ]וכול[ ]העם[ ]ירושלים[׃
Chapter 13

] 1ויהי[ ]אחרי[ ]כן[ ]ולאבשלום[ ]בן[ ]דויד[ ]אחות[ ]יפת[ ]מראה[ ]ושמה[ ]ת[מר ו]י[אהבה ]אמנון[
]בן[ ]דויד[׃
] 2ויצר[ ]לאמנון[ ]להתחלות[ ]בעבור[ ]תמר[ ]אחתו[ כי בתולה היא ]ויפלא[ ]בעיני[ ]עמנון[ ]לעשות[
]לה[ ]מאומה[׃
] 3ולאמנו[ן רע ]ושמו[ ]י[הונתן בן שמעיה ]אחי[ ]דויד[ ]ויהונתן[ ]איש[ ]חכם[ ]מאד[׃

] 4ויאמר[ ]לו[ ]מ[דוע ]אתה[ ככה דל בן המלך ]בבקר[ ]בבקר[ ]הלוא[ ]תגיד[ ]לי[ ]ויאמר[ ]לו[ ]אמנון[
את ת]מר[ אחות אבשלום אחי ]אני[ ]אוהב[׃
] 5ויאמר[ ]לו[ ]יהונתן[ ]שכב[ ]על[ ]משכבך[ והתחל ו]ב[א ]א[ביך לראותך ]ואמרת[ ]אליו[ ]תבוא[
]נא[ ]תמר[ ]אחותי[ ]ותנצב[ ]עלי[ ]ותבריני[ ]לחם[ ועש]תה[ ]לעיני[ ]את[ ]הבריה[ ]למען[ ]אשר[
]אראה[ ]ואכלתי[ ]מידה[׃
] 6וישכב[ ]אמנו[ן וית]חל[ ]ויבוא[ ]המלך[ ]לראותו[ ]ויאמר[ ]אמנון[ ]אל[ ]המלך[ ]תבוא[ ]נא[ ]לי[
]אחותי[ תמר ]אחתי[ ]ותלבב[ ]לעיני[ ]שתי[ ]לבבות[ ]ואברה[ ]מידה[׃
] 13ואני[ ]אנה[ ]אוליך[ ]את[ ]חרפתי[ ]ואתה[ ]תהיה[ ]כאחד[ ]הנבלים[ ]בישראל[ ]ו[עתה ]דבר[ ]נא[
]א[ל המלך ]כי[ ]לוא[ ]ימנעני[ ]ממך[׃
] 14ולוא[ ]אבה[ ]לשמוע[ ]בקולה[ ]ויחז[ק ממנה ]ויענה[ ]ו[ישכב אתה׃
] 15וישנאה[ ]אמנון[ ]שנאה[ ]גדולה[ ]מאד[ ]כי[ ]גדולה[ השנא]ה[ ]אשר[ ]שנ[אה מן האהב]ה[ ]אשר[
]אהבה[ ]ויואמר[ ]לה[ ]אמנון[ ]קומי[ ]לכי[׃
] 16ו[תואמר ]לו[ ת]מר[ ]אל[ אח]י[ ]כי[ ]גדולה[ ]הרעה[ ]האחרונה[ ]מן[ ]ראשונה[ ]אשר[ ]עשית[
]עמי[ ]ל[שלח]ני[ ו]לוא[ ]אבה[ ]אמנון[ ]לשמוע[ ]בקולה[׃
] 17ויקרא[ ]את[ ]נערו[ ]משרת[ ]ביתו[ ]ויואמר[ ]לו[ ש]לח[ ]נא[ ]את[ ]זאת[ ]מעלי[ ]החוצה[ ]ונעל[
]הדלת[ ]אחריה[׃
] 18ועליה[ ]כתונת[ ]פסים[ ]כי[ ]כן[ ת]לבשנה[ ]בנות[ ]המלך[ ]הבתולות[ ]מעולם[ ]ויוצא[ ]אותה[
]משרתו[ ]החוץ[ ]ונעל[ ]הדלת[ אחרי]ה[׃

] 19ותקח[ ]תמר[ ]אפר[ ]ותשם[ ]על[ ]ראשה[ ]וכתונת[ ]הפסים[ ]אשר[ ]עליה[ ]קרעה[ ותש]ם[ ]ידיה[
]על[ ]ראשה[ ]ותלך[ ]תמר[ ]הלוך[ ]וזעק[׃
] 20ויואמר[ ]אליה[ ]אבשלים[ ]אחיה[ הא]מנון[ ]אחיך[ ]היה[ ]עמך[ ]ועתה[ ]אחותי[ ]החרישי[ ]אחיך[
]הוא[ ]אל[ ]תשיתי[ ]את[ ]לבך[ ]לדבר[ ]הזה[ ]ותשב[ ]תמר[ ]שוממה[ ]בית[ ]אבשלום[ ]אחיה[׃
] 21והמלך[ ]דויד[ שמע את ]כול[ ]הדברים[ ]האלה[ ]ויחר[ ]לו[ ]מאד[ ]ולוא[ ]עצב[ ]את[ ]רוח[
]אמנון[ ]בנו[ ]כי[ ]אה[בו כי בכור]ו[ ]הוא[׃
] 22ולוא[ ]דבר[ ]אבשלום[ ]עם[ אמנו]ן[ ]למרע[ ]ועד[ ]טוב[ ]כי[ ]שנא[ אבשלום ]את[ ]אמנון[ ]על[
]דבר[ ]אשר[ ענה את ]תמר[ ]אחותו[׃
] 23ויהי[ ]לש[נתים ]ימים[ ]ויהיו[ ]גוזזים[ ]לאבשל[ום בב]על[ ]ח[צור אשר ]ע[ם ]אפרים[ ]וי[קרא
]אב[שלום לבנ]י[ ]המלך[׃
 24ויבוא אבש]ל[ום אל המלך ויואמר ]הנה[ ]נא[ גוזזים לעבדך ילך נ]א[ ]המ[לך ועבדיו אל עבדך׃
] 25ו[יאמר המלך ]אל[ ]אב[שלום אל ]נא[ נלך כל]נו[ ]ול[וא נכביד עליך ויפצר בו ולוא א]בה[ ]ללכת[
]ויברכהו[׃
] 26ויואמר[ ]אבש[ל]ום[ ]ולוא[ יל]ך[ ]נ[א אמנון אחי ]ויו[אמר לו המלך ]למה[ ]ילך[ ]עמך[׃
] 27ויפצר[ ]בו[ ]אבשלום[ ]וי[של]ח[ את אמנון ואת ]כו[ל בני המלך ]ויעש[ ]אבשלום[ ]משתה[
]כמשתה[ ]ה[מ]ל[ך׃
] 28וי[צו אבשלום את נעריו לאמור ר]או[ ]נא[ ]כטוב[ ]לב[ ]אמנון[ ]ביין[ ]וא[מרתי אליכם הכו את
אמנון ומתתם את]ו[ ]אל[ ]תיראו[ ]כי[ ]אנוכי[ ]צויתי[ ]אתכם[ ]ח[זקו והיו לבני חיל׃

 29ויעשו ]נע[ר]י[ אבשל]ום[ ]לאמנון[ ]כאשר[ ]צוה[ ]להם[ ]ויקמו[ ]כו[ל ]בני[ ]המ[ל]ך[ ]וירכבו[
]איש[ ]ע[ל פרדו וינוס]ו[׃
] 30ויהי[ ]המה[ ]בדרך[ ]והשמועה[ ]באה[ ]אל[ ]דויד[ ]לאמור[ ]הכה[ אבשלו]ם[ ]את[ ]כול[ ]בני[
]המלך[ ]ולוא[ ]נותר[ ]מהם[ ]עד[ ]אחד[׃
 31ויקום המ]לך[ ]ויקרע[ ]את[ ]בגדיו[ ]וישכב[ ]ארצה[ ]וכול[ ]עבדיו[ ]קרעו[ ]איש[ בגדיו׃
 32ויען ]יהונתן[ ]בן[ ]שמעיה[ ]אחי[ ]דויד[ ]לאמור[ ]אל[ ]יאמר[ ]אדני[ ]המלך[ ]כי[ הנערים כול בני
המל]ך[ ]המיתו[ ]כי[ ]אמנון[ ]לבדו[ ]מת[ ]כי[ ]על[ ]אף[ ]אבשלום[ היה ]מיום[ ע]נ[תו א]ת[ ]תמר[
]אחותו[׃
] 33ועתה[ ]אל[ ]ישם[ ]אדני[ ]המלך[ ]אל[ ]לבו[ דב]ר[ ]לאמור[ ]כול[ בנ]י[ ]המלך[ ]מתו[ ]כי[ ]אם[
]אמנון[ ]לבדו[ ]מת[׃
] 34ויברח[ ]אבשלום[ ]ויש[א הנער ה]צופה[ ]את[ ]עיניו[ ]וירא[ ]והנה[ ]עם[ ]רב[ ]הולכים[ ]בדרך[
]חורנים[ ]מצד[ ]ההר[ ]במורד[ ]ויבוא[ ]הצופה[ ]ויגד[ ]למלך[ ]ויאמר[ ]אנשים[ ]ראיתי[ ]בדרך[
]חורנים[ ]מצד[ ]ההר[׃
] 36ויהי[ ]כ[כלותו לד]ברי[ ]והנה[ ]בני[ ]המלך[ ]באו[ ]וישאו[ ]קולם[ ]ויבכו[ ]וגם[ ]המלך[ ]וכול[
עבדיו בכו בכי ]גדול[ ]מאוד[׃
] 37ואבשלום[ ]ברח[ ]וילך[ ]א[ל תלמ]י[ ]בן[ ]עמיחוד[ ]מ[לך גשור בא]רץ[ ]חי[ל]ם[ ]ויתאבל[ ]המלך[
]על[ ]בנו[ ]כול[ הימים׃
] 38ואבשלום[ ברח וילך גש]ו[ר ויהי ]שם[ ]שלש[ ]שנים[׃
] 39ותכל[ ]רו[ח המלך לצ]את[ ]אל[ ]אב[שלום כי ]נ[חם א]ל[ ]אמנון[ ]בנו[ ]כי[ ]מת[׃

Chapter 14

] 1וידע[ ]יוא[ב בן צר]ויה[ ]כי[ ]לב[ ]המלך[ ]על[ ]אבש[ל]ום[׃
] 2וישלח[ ]יואב[ ]תקועה[ ]ויקח[ ]מ[שם אשה ]חכמה[ ]ויאמר[ ]יואב[ ]אליה[ ]התאבלי[ ]נא[ ]ולבשי[
]נא[ ]בגדי[ ]אבל[ ואל תסוכ]י[ ]שמן[ ]ו[היית כא]שה[ ]זה[ ]ימים[ רבים מת]אבלת[ ]על[ ]מת[׃
] 3ובא[ת אל המל]ך[ ]ודברת[ אליו כ]דבר[ ]הזה[ ]וישם[ ]יוא[ב את הדבר]ים[ ]בפיה[׃
] 14כי[ ]מות[ ]נמות[ ]וכ[מ]י[ם ]הנגרים[ ]ארצה[ ]אשר[ ]לא[ ]יאספו[ ]ולא[ ]ישא[ ]אלהים[ ]נפש[
]וחשב[ ]מח[שבות בל]תי[ ]ידח[ ]ממנו[ ]נדח[׃
] 18ויען[ ה]אשה[ ]התקועית[ ]ויאמר[ ]אל[ ]נא[ ]תכחדי[ ]ממני[ ]דבר[ ]אשר[ ]אנכי[ ]שאול[ ]אתך[
ותאמר ]האשה[ ]ידבר[ ]נא[ ]אדני[ ]המלך[׃
] 19ויאמר[ ]המלך[ ]היד[ ]יואב[ ]אתך[ ]בכול[ זאת ות]ען[ ]האשה[ ]ותאמר[ ]אל[ ]המלך[ ]חי[ ]נפשך[
]אדני[ ]המלך[ ]אם[ ]אש[ ]להמין[ ולהשמאל ]מכול[ ]אשר[ ]דבר[ ]אדני[ ]המלך[ ]כי[ ]עבדך[ ]יואב[
]הוא[ ]צוני[ ]והוא[ ]שם[ בפי אמתך ]את[ ]כל[ ]הדברים[ ]האלה[׃
] 33וי[בא ]יואב[ ]אל[ ]המלך[ ]ויגד[ ]לו[ ]ויקרא[ ]אל[ ]אבשלום[ ]ויבא[ ]אל[ ]המלך[ וישת]חו[ ]לו[
]על[ ]אפיו[ ]ארצה[ ]לפני[ ]המלך[ ]וישק[ ]המלך[ ]לאבשלום[׃
Chapter 15

] 1ויהי[ ]אחרי[ ]כ[ן ויעש ]לו[ ]אבשלום[ ]מרכ[בה וס]וסים[ ]וחמשים[ ]איש[ ]רצים[ ]לפניו[׃
] 2ואבש[לום ה]שכם[ ]ועמד[ על יד הדרך וה]יה[ ]כ[ול איש ]אשר[ ]יהיה[ ]לו[ ]ריב[ ]לבוא[ ]אל[
]המלך[ ]א[ל המשפט וקרא לו אבשל]ו[ם ]ואמר[ ]אי[ ]מזה[ ]עיר[ ]אתה[ ]וענה[ ]האיש[ ואמר מא]ח[ד
שבטי ישראל ]עבדך[׃

] 3ואמר[ ]אליו[ ]אבשלום[ ]ראה[ ]דבריך[ ]טובים[ ונכוח]ים[ ]ושומע[ ]אין[ ]לך[ ]מאת[ ]המלך[׃
] 4ואמר[ ]אבשלום[ ]מי[ ]ישמני[ ]שופט[ ]בארץ[ ]ו[ע]ל[י יב]וא[ ]כול[ ]איש[ ]אשר[ ]יהיה[ ]לו[
]ריב[ ]ומשפט[ ]והצדקתיו[׃
] 5והיה[ ]בקרוב[ איש להש]תח[וות ]לו[ ]ושלח[ ]את[ ]ידו[ ]והחזיק[ ]לו[ ]ו[נשק ]לו[׃
] 6ועשה[ ]אבש[לו]ם[ כדבר הז]ה[ לכול ]אנשי[ ]ישראל[ ]אשר[ ]באים[ ]למ[שפט ]אל[ ]המלך[ ו]גנ[ב
אבשלום את ל]ב[ ]כול[ ]אנשי[ ]ישראל[׃
] 7ויהי[ ]מקץ[ ]ארבע[ ]שנים[ ]ויאמר[ ]אבשלום[ ]אל[ ]ה[מלך ]אלכה[ ]נא[ ]ואשלם[ ]את[ ]נדרי
אשר[ ]נדרתי[ ]ליהוה[ ]בחברון[׃
] 20תמול[ ]בואך[ ]והיום[ ]אנו[ ]עך[ ]עמנו[ ]ללכת[ ]ואני[ ]הולך[ ]על[ ]אשר[ אנ]י[ ]הולך[ ]שוב[
]והשב[ ]את[ ]אחיך[ ]עמך[ ]חסד[ ]ואמת[׃
] 21ויען[ ]אתי[ ]את[ ]ה[מלך ]ויאמר[ ]חי[ ]יהוה[ ]וחי[ ]אדני[ ]המלך[ ]אם[ ]למות[ ]אם[ ]לחיים[ ]כי[
]אם[ ]במקום[ ]א[שר ]יהיה[ ]שם[ ]אדני[ ]המלך[ ]כי[ ]שם[ ]יהיה[ ]עבדך[׃
] 23וכל[ ]האר[ץ ]בוכים[ ]קול[ ]גדול[ ]וכל[ ]העם[ ]עברים[ ]והמלך[ ]עבר[ ]בנחל[ ]קדרון[ ]וכל[
]העם[ ]עברים[ ]על[ ]פני[ ]דרך[ ]את[ ]המדבר[׃
] 26ואם[ ]כה[ ]יאמר[ ]לא[ ]חפצתי[ ]בך[ ]הנני[ ]יעשה[ ]לי[ ]כאשר[ טוב ]לפניו[׃
] 27ויאמר[ ]המל[ך אל צדוק הכו]הן[ ]ראה[ ]אתה[ ]שובה[ ]העירה[ ]בשלום[ ]ואחימעץ[ ]בנך[
]וי[הונתן בן א]בי[תר ]שני[ ]בניכם[ ]אתכם[׃
] 28ראו[ ]אנכי[ ]מתמהמה[ ]בערבות[ ]המדבר[ ע]ד[ בוא מ]עמכם[ ]דבר[ ]להגיד[ ]לי[׃
] 29וישב[ ]צדוק[ ]ואביתר[ ]את[ ]ארון[ ]האלוהים[ ]ירו[שלימה ]וישבו[ ]שם[׃

] 30ודויד[ ]עולה[ ]במעלה[ ]הזיתים[ ]וראש[ ]לו[ ]חפוי[ ]והוא[ הולך ]יחף[ ]וכול[ ]העם[ ]אשר[ ]אתו[
]חפו[ ]איש[ ]ראשו[ ]ועלו[ ]עלוה[ ]ובכוה[׃
] 31ו[לדוי]ד[ ]הוגד[ ]לאמור[ ]אחיתפל[ ]בקושרים[ ]עם[ ]אבשלום[ ]ויאמר[ ]דויד[ ]סכל[ ]נא[ ]את[
]עצת[ ]אחיתפל[ ]יהוה[׃
] 37ויבא[ ]חושי[ ]רעה[ ]דויד[ ]העירה[ ]ואבשלום[ ]יבו[א ]ירו[ש]לימה[׃
Chapter 16

] 1ודויד[ ]עבר[ מעט ]מהראש[ ]והנה[ ]ציבא[ ]נער[ ]מפיבשת[ לקראתו ו]צמד[ ]ח[מורים חבוש]ים[
]ועליהם[ ]מאתים[ ]לחם[ ]ומאה[ ]צמוקי[ם ואיפה ]קיץ[ ]ונ[בל יין׃
] 2ויאמר[ ]המלך[ ]אל[ ]ציבא[ ]מה[ ]אלה[ ל]ך[ ]ויאמר[ ]ציבא[ ]החמו[רים ]לבית[ ]המלך[ ]לרכב[
]ולהלחם[ ]והקיץ[ ]לאכול[ ]הנערים[ ]והיין[ ]לשתות[ ]היעף[ ]במדבר[׃
] 6וסקל[ ]בא[בנים ]את[ ]דויד[ ]ואת[ ]כול[ ]עבדי[ ]המלך[ ]דויד[ ]וכול[ ]העם[ ]וכול[ ]הגברים[
]מ[ימינו ומשמ]אלו[׃
] 7וכה[ ]אמר[ ]שמעי[ ]בקללו[ ]צא[ ]צא[ ]איש[ ]הדמים[ ]ואיש[ ]הבליע[ל׃
 8השיב ע]ליך[ ]יהוה[ ]כל[ ]דמי[ ]בית[ ]שאול[ ]אשר[ ]מלכת[ ]תחתי[ ]ויתן[ ]יהוה[ ]את[ ]המלוכה[
]ביד[ ]אבשלום[ ]בנך[ ]והנך[ ]ברעתך[ ]כי[ ]איש[ ]דמים[ ]אתה[׃
] 10ויאמר[ ]המלך[ ]מה[ ]לי[ ]ולכם[ ]בני[ ]צריה[ ]כי[ ]יקלל[ ]וכי[ ]יהוה[ ]אמר[ ]לו[ ]קלל[ ]את[
]דויד[ ]ו[מי י]אמר[ ]מדוע[ ]עשיתה[ ]כן[׃
] 11ויאמר[ ]דויד[ ]אל[ ]אבישי[ ]ואל[ ]כול[ ]עבדיו[ ]הנ[ה בני א]שר[ ]יצא[ ]ממעי[ ]מבקש[ ]את[
]נפשי[ ]ואף[ ]כי[ ]עתה[ ]בן[ ]הימיני[ ]הניחו[ ]לו[ ]וי[קלל כי אמ]ר[ ]לו[ ]יהוה[׃

] 12אולי[ ]יראה[ ]יהוה[ ]בעניי[ ]והשיב[ ]לי[ ]טובה[ ]תחת[ ]קללת[ו היום הזה׃
 13וי]לך[ ]דויד[ ]וכול[ ]אנשיו[ ]עמו[ ]בדרך[ ]ושמעי[ ]הולך[ ]בצלע[ ]ההר[ ]לעמתו[ ]ה[ל]וך[ ]וק[לל
]וסקל[ ]באבנים[ ]עליו[ ]ועפר[ ]בעפר[׃
] 17ויאמר[ ]אבשלום[ ]אל[ ]חושי[ ]זה[ ]חסדך[ ]את[ ]רעך[ ]ל[מה ל]וא[ ]הלכת[ ]את[ ]רעך[׃
] 18ויאמר[ ]חושי[ ]אל[ ]אבשלום[ ]לוא[ ]כי[ ]אשר[ ]בחר[ ]יהו[ה והעם הזה ]וכל[ ]איש[ ]ישראל[
]לא[ ]אהיה[ ]ואתו[ ]אשב[׃
] 20ויאמר[ ]אבשלום[ ]אל[ ]אחיתפל[ הבו ]לכם[ ]עצה[ ]מה[ ]נעשה[׃
] 21ויאמר[ ]אחיתפל[ ]אל[ ]אבשלום[ ]ב[וא א]ל[ ]פלגשי[ ]אביך[ ]אשר[ ]הניח[ ]לשמור[ ]הבי[ת ושמע
כו]ל[ ]ישראל[ ]כי[ ]נבאשת[ה את ]אביך[ ]וחזקו[ ]ידיך[ ]וידי[ ]כול[ ]אשר[ ]אתך[׃
] 22ויטו[ ]אהל[ לאבשל]ום[ ]על[ ]הגג[ ]ויבו[א אב]שלום[ ]אל[ ]פלגשי[ ]אביו[ לעיני כול י]שראל[׃
Chapter 17

] 2ואבו[א ]עליו[ ]והוא[ ]יגע[ ]ורפה[ ]ידים[ ]והחרדתי[ ]אתו[ ]ונס[ ]כול[ ]העם[ ]אשר[ ]אתו[ והכתי
את ]המלך[ ]לבדו[׃
] 3וישוב[ ]כול[ ]העם[ ]אליך[ ]כשוב[ ]הכלה[ ]אל[ ]אישה[ ]ר[ק ]נפ[ש ]איש[ ]אחד[ ]כל[ ]העם[
]יהיה[ ]שלום[׃
] 23ואחיתפל[ ]ראה[ ]כי[ ]לוא[ ]נעשתה[ ]עצתו[ ]ו[יחבש ]את[ ]חמורו[ ]ויקם[ ]וילך[ ]אל[ ]ביתו[ ]אל[
]עירו[ ]ויצו[ ]אל[ ]ביתו[ ]ויחנק[ ]וימת[ ]ויקב[ר בק]בר[ ]אביו[׃
] 24ודויד[ ]בא[ ]מחנימה[ ]ואבשלום[ ]עבר[ א]ת[ ]הירדן[ ]הוא[ ]וכול[ ]איש[ ]ישראל[ ]עמו[׃

] 25ואת[ ]עמשא[ ]שם[ ]אבשלום[ ]תח[ת יואב ע]ל[ ]הצבא[ ]ועמשא[ ]בן[ ]יתרא[ ]הישמעאלי[ ]אשר[
]בא[ ]אל[ ]אביגיל[ ]בת[ ]י[שי א]חות[ ]צרויה[ ]אם[ ]יואב[׃
] 29ודבש[ וחמאה ]וצאן[ ]ושפות[ ]בקר[ ]והגישו[ ]לדויד[ ]ולעם[ ]אשר[ ]אתו[ ]לאכול[ ]כי[ ]אמרו[
העם רעב ]ועיף[ ]וצמא[ ]במדבר[׃
Chapter 18

] 1ויפקוד[ ]דויד[ ]את[ ]העם[ ]אשר[ ]אתו[ ]וישם[ ]ע[ל]יהם[ ]שרי[ ]אלפים[ ]ושרי[ ]מאות[׃
] 2וישלש[ ]דויד[ ]את[ ]העם[ ]השלשית[ ]ביד[ ]יוא[ב ]ו[ה]שלשית[ ]ביד[ ]אבישי[ ]בן[ ]צרויה[ ]אחי[
]יואב[ ]והש[ל]שית[ ]ביד[ ]אתי[ הגתי ו]יאמר[ ]המלך[ ]אל[ ]העם[ ]יצוא[ ]אצא[ ]גם[ ]אני[ ]עמכם[׃
] 3ויאמר[ העם ]ל[א תצא אם נ]וס[ ]ננוס[ ]לא[ ]ישים[ ]לנו[ ]לב[ ]ואם[ ]ימותו[ ]חצינו[ ]לא[ ]י[ש]י[ם
לנו לב כי עתה ]יכרת[ ]ממנו[ ]הארץ[ ]עשרה[ ]אלפים[ ]ועתה[ ]טוב[ ]כי[ תהיה לנו ]בעיר[ לעזר ]לנו[׃
] 4ויאמר[ ]להם[ ]המלך[ ]אשר[ ]ייטב[ ]לפניכם[ ]אעשה[ ]וי[שמ]ור[ המ]לך[ ]ע[ל ]יד[ ]השער[ ]וכול[
]העם[ ]יצאו[ ]למאות[ ]ולאלפים[׃
] 5ויצו[ ]המ[ל]ך[ ]א[ת יואב ]ואת[ ]אבישי[ ]ואת[ ]אתי[ ]לאמור[ ]לאט[ ]לי[ ]לנער[ ]לאבשלום[
]וכול[ הע]ם[ שמעים ]בצות[ ]המלך[ ]את[ ]השרים[ ]על[ ]דבר[ ]אבשלום[׃
] 6ויצא[ ]העם[ ]ה[שדה ]ל[ק]רא[ת ]ישראל[ ]ותהי[ ]המלחמה[ ]ביער[ ]אפרים[׃
] 7וינגפו[ ]שם[ ]עם[ ]י[שראל לפנ]י[ ]עבדי[ ]דויד[ ]ותהי[ ]שם[ ]המגפה[ ]גדולה[ ]ביום[ ]ההוא[
]עשרים[ ]אל[ף איש׃
 8ותה]י[ ]המלחמה[ ]נפוצת[ ]על[ ]פני[ ]כול[ ]היער[ ]וירב[ ]היער[ ]לאכול[ ]מן[ ה]ע[ם מאש]ר[
]אכלה[ ]החרב[ ]ביום[ ]ההוא[׃

] 9ויגדל[ ]אבשלום[ ]לפני[ ]עבדי[ ]דוי[ד והוא ר]וכב[ ]על[ ]פרדו[ ]ויבוא[ ]הפרד[ ]תחת[ ]שובך[
]האלה[ ]הגדולה[ ]ויחזק[ ]ראשו[ באלה ויתל ]באל[ה ]בין[ ]השמים[ ]ובין[ ]הארץ[ ]והפרד[ ]אשר[
]תחתיו[ ]עבר[ ]וילך[׃
] 10וי[רא איש ויגד ]ליואב[ ]ויאמר[ ]הנה[ ]ראיתי[ ]את[ ]אבשלום[ ]תלוי[ ]באלה[׃
] 11ויאמ[ר יואב לאיש ]המגיד[ ]לו[ ]והנה[ ]ראית[ ]ומדוע[ ]לוא[ ]הכיתו[ ]שם[ ]ארצה[ ]ועלי[ ל]תת[
לך ]חמ[שים ]כסף[ ]וחגרה[ ]אחת[׃
] 28ויקרא[ ]אחימעץ[ ]ויאמר[ ]אל[ ]המלך[ ]שלום[ ]וישתחו[ ]למלך[ ]לאפיו[ ]ארצה[ ויא]מר[ ]ברוך[
]יהוה[ ]אלהיך[ ]אשר[ ]סגר[ ]את[ ]האנשים[ ]אשר[ ]נשאו[ ]את[ ]ידם[ ]באדני[ ]המלך[׃
] 29ויאמר[ ]המלך[ ]שלום[ ]לנער[ ]לאבשלום[ ]ויאמר[ ]אחימעץ[ ]ראיתי[ ]ההמון[ ]הגדוֹל[ ]ל[שלח את
]עבד[ ]המלך[ ]יואב[ ]ואת[ ]עבדך[ ]ולא[ ]ידעתי[ ]מה[׃
Chapter 19

] 6ויבא[ ]יואב[ ]אל[ ]המלך[ ]הבית[ ]ויאמר[ ]הבשת[ ]היום[ ]את[ ]פני[ ]כל[ ]עבדיך[ ]הממלטים[ את
]נפשך[ ]ואת[ ]נפש[ ]בניך[ ]ובנתיך[ ]ונפש[ ]נשיך[ ]ופלגשיך[׃
] 7לאהבה[ ]את[ ]שונאיך[ ולש]נוא[ ]את[ ]אוהביך[ ]כי[ ]הגדת[ ]היום[ כי א]ין[ ]לך[ ]שרים[ ]ועבדים[
]כי[ ]ידעת[ היו]ם[ ]כי[ לו אבש]לום[ ]חי[ ]כלנו[ ]מת[ים כי אז יש]ר[ ]לפניך[׃
] 8ועתה[ ]קום[ ]צא[ ודב]ר[ ]על[ לב עב]דיך[ ]כי[ ]ביהוה[ ]נש[בעתי כי אם אי]נך[ ]יוצא[ ]אם[ ]ילין[
]איש[ את]ך[ ]ה[לילה ודע]ה[ ]לך[ ]זאת[ מכו]ל[ ]הרע[ה א]שר[ ]באה[ ]עליך[ ]מנעריך[ ]עד[ ]עתה[׃
] 9ויקום[ ]המ[ל]ך[ ]וישב[ ]על[ ]שע[ר ולכ]ול[ ]העם[ ]הגידו[ ]לאמור[ ]הנה[ ]המלך[ ]יושב[ ]על[
]שער[ ]ויבוא[ ]כול[ ]העם[ ]לפני[ ]המלך[ ]על[ ]שער[ וישראל נח איש ]לאהלו[׃

] 10ויהי[ ]כול[ ]העם[ ]נדון[ ]בכול[ ]שבטי[ ]ישראל[ ]לא[מור המלך דוי]ד[ ה]צילנו[ ]מכף[ ]אויבינו[
]והוא[ ]מלטנו[ ]מכף[ ]פלשתיים[ ]ועתה[ ]ברח[ ]מ[ן האר]ץ[ ומ]ן[ ]ממלכתו[׃
] 11ואבשלום[ ]אשר[ ]משחנו[ ]עלינו[ ]מת[ ]במלחמה[ ]ועתה[ ]למה[ ]אתם[ ]מחר[שים ]לשוב[ ]אל[
]המלך[׃
] 12והמלך[ ]דויד[ ]שלח[ ]אל[ ]צדוק[ ]ואל[ ]אביתר[ ]הכוהני[ם לאמ]ור[ ]דברו[ ]אל[ ]זקני[ ]יהודה[
]לאמור[ ]ועתה[ ]למה[ ]תהיו[ ]אחרונים[ ]להשיב[ ]א[ת ה]מלך[ ]אל[ ]ביתו[ ]ודבר[ ]כול[ ]ישראל[
]בא[ ]אל[ ]המלך[ ]אל[ ]ביתו[׃
] 14ולעמש[א תאמרו ה]לוא[ ]עצמי[ ]ובשרי[ ]אתה[ ]ועתה[ ]כה[ ]יעשה[ ]לי[ ]יהוה[ ]וכה[ ]יוס[יף אם
לא ש]ר[ ]צבא[ ]תהיה[ ]לפני[ ]כל[ ]הימים[ ]תחת[ ]יואב[׃
] 15ויט[ ]לבב[ ]יהודה[ ]כאיש[ ]אחד[ וישלח]ו אל[ ]המלך[ ]שוב[ ]אתה[ ]וכל[ ]עבדיך[׃
] 16וישוב[ ]המלך[ ]ויבא[ ]עד[ ]הירדן[ ויהו]דה[ ]בא[ ]הגלגלה[ ]לרדת[ ]לקראת[ ]המלך[ ]להעביר[
]את[ ]המלך[ ]את[ ]הירדן[׃
] 25ומפיבשת[ ]בן[ ]שאול[ ]ירד[ ]לקראת[ ]המלך[ ]ולוא[ ]עשה[ ]רגליו[ ]ולוא[ ]עשה[ ]ידיו[ ]ולוא[
]עשה[ ]שפמו[ ]ואת[ ]בגדיו[ ]לוא[ ]כבס[ ]למן[ היו]ם[ ]לכת[ ]המלך[ ]עד[ ]היום[ ]אשר[ ]בא[
]בשלום[׃
] 27ויאמר[ ]אדני[ ]המלך[ ]עבדי[ ]רמני[ ]כי[ ]אמר[ ]עבדך[ ]חבש[ ]ל[י החמור ]וארכב[ ]עליה[ ]ואלך[
]את[ ]אדוני[ ]המלך[ ]כי[ ]פסח[ ]עבדך[׃
] 28ירגל[ ]בע[בדך אל א]דני[ ]המלך[ ]והמלך[ ]כמלאך[ ]אלוהים[ ]עשה[ ]הטוב[ ]לפני[׃

] 29כי[ ]לוא[ ]היה[ ]כו[ל ]בי[ת אב]י[ ]כי[ ]אם[ ]אנשי[ ]מות[ ]לאדני[ ]המלך[ ]ותשת[ ]את[ ]עבדך[
]באכלי[ ]שלחנך[ ]ומה[ ]יש[ ]לי[ ]עוד[ ]צדקה[ ]ולזעק[ ]עוד[ ]אל[ ]המלך[׃
] 38י[שוב ]נא[ ]עבדך[ ]ואמות[ ]בעירי[ ]ואקבר[ ]בקבר[ ]אבי[ ]ואמי[ ]והנ[ה עבד]ך[ ]כמהם[ ]יעבור[
]עם[ ]אדוני[ ]המלך[ ]ועשה[ ]לו[ ]את[ ]הטוב[ ]ב[עי]ניך[׃
Chapter 20

] 1ושם[ ]נקרא[ ]איש[ ]בליעל[ ]ושמו[ ]שבע[ ]בן[ ]בכרי[ ]איש[ ]ימיני[ ]ויתקע[ ]בשפר[ ]ויאמר[
]אין[ ]לנו[ ]חלק[ ]בד[ויד ]ולוא[ ]נחלה[ ]לנו[ ]בבן[ ]ישי[ ]איש[ ]לאהליו[ ]ישראל[׃
] 2ויעל[ ]כל[ ]איש[ ]ישראל[ ]מ[אחר]י[ ]דויד[ ]אחרי[ ]שבע[ ]בן[ ]בכרי[ ]ואיש[ ]יהודה[ ]ד[בקו
]במלכם[ ]מן[ ]הירדן[ ]ועד[ ]ירושלים[׃
] 4ויאמר[ ]המלך[ ]אל[ ]עמשא[ ]הזעק[ ]לי[ ]את[ ]איש[ ]י[הודה ]שלושת[ ]ימים[ ]ואתה[ ]פה[
]עמוד[׃
] 9ויאמר[ ]יו[אב ]לעמשא[ ]השלום[ ]אתה[ ]אחי[ ות]אחז[ ]יד[ ימין יואב בזקנ]ו[ ]לנשוק[ ]לו[׃
] 10ועמ[שא לא ]נשמר[ ]בחרב[ ]אשר[ ]ביד[ יואב ויכהו בה על החמש ]וישפך[ ]מעיו[ ]ארצ[ה ולוא
]שנה[ ]לו[ ]וימות[ ]ויואב[ ]ואבישי[ אחיו רדפו אחרי ש]ב[ע בן ב]כרי[׃
] 11ואיש[ ]עמד[ ]ע[ל ]עמשא[ ]מנערי[ ]יואב[ ]ויאמר[ מי א]שר[ חפץ ביואב ומי לד]ויד[ ]אחרי[ ]יואב[׃
] 12וע[משא ]מת[גולל ב]דם[ ]בתוך[ ]המסלה[ וירא ]ה[איש כי עמד כול הע]ם[ ]לראות[ ]ויסב[ ]עמ[שא
מ]ן[ ]המ[סלה ]השדה[ ]וישלך[ עליו ]ב[גד כאשר ראה כול ]הבא[ ]עליו[ ]ועמד[׃
] 13כ[אש]ר[ ]הגה[ ]את[ ]עמשא[ ]מן[ ]המסלה[ עבר כ]ו[ל העם אחרי יואב ]לרדוף[ ]אחרי[ ]שבע[ ]בן[
]בכרי[׃

] 14ויעבור[ ]בכול[ ]שבטי[ ]ישראל[ ]אב[ל]ה[ ]ובי[ת מעכ]ה[ ]וכל[ ]הברים[ ]ויקלהו[ ]ויבאו[ ]אף[
]אחריו[׃
] 19אנכי[ ]שלמי[ ]אמוני[ ]ישראל[ ]אתה[ ]מבקש[ ]להמית[ ]עיר[ ]ואם[ ]בישראל[ ]למה[ ]תבלע[
]נחלת[ ]אלוהי[ם׃
] 21לא[ ]כן[ ]הדבר[ כי איש מ]הר[ ]אפרים[ ]שבע[ ]בן[ ]בכרי[ ]נשא[ ]ידו[ ]על[ ]המלך[ ]דויד[ ]תנו[
]לי[ ]אתו[ ]לב[דו ואל]כה[ ]מעל[ ]העיר[ ]ותאמר[ ]האשה[ ]אל[ ]יואב[ ]הנה[ ]ראשו[ ]משלך[ ]אליך[
]בעד[ ]החומה[׃
] 22ותבוא[ ]האשה[ ]אל[ ]כול[ ]העם[ ]ותאמר[ ]אל[ ]כול[ ]העיר[ ]בחכמתה[ ]ויכרתו[ ]את[ ]ראש[
]שבע[ ]בן[ ]בכרי[ ]וישלכו[ ]אל[ ]יואב[ ]ויתקע[ ]בשופר[ ]ויפוצו[ ]העם[ ]מעל[ ]העיר[ ]איש[
]לאהלו[ ]ויואב[ ]שב[ ]ירו[של]י[ם א]ל[ ]המלך[׃
] 23ויואב[ ]על[ ]כול[ ]הצבא[ ]ובניה[ ]בן[ ]יהוידע[ ]על[ ]הכרתי[ ]ועל[ הפלתי׃
 24וא]דרם[ ]על[ ]המס[ ]ושפן[ ]בן[ ]אחילוד[ ]המזכיר[׃
] 25ושושא[ ]סופר[ ]וצדוק[ ]ואבית[ר כוהנים׃
Chapter 21

] 1ויהי[ ]רעב[ ]בימי[ ]ד[ויד שלש ]שנים[ ]שנה[ ]אחרי[ ]שנה[ ]ויבקש[ ]דוי[ד א]ת[ ]פני[ ]יהוה[
]ויאמר[ ]יהוה[ ]על[ ]שאול[ ]ועל[ ]ביתו[ ]דמים[ ]על[ ]אשר[ ]המית[ את ]הגבעונים[׃
] 3ויאמר[ ]דויד[ ]אל[ ]הגבעונים[ ]מה[ ]אעשה[ ]לכם[ ]ובמה[ ]אכ[פר וב]רכתם[ ]את[ ]נחלת[ ]יהוה[׃
] 4ויאמרו[ ]לו[ ]הגבעונים[ ]אין[ ]לנו[ ]כסף[ ]וזהב[ ]ע[ם ש]אול[ ]ועם[ ]ביתו[ ]ואין[ ]לנו[ ]איש[
להמ]י[ת מ]כול[ ]ישראל[ ]ויאמר[ ]מה[ ]אתם[ ]אויבים[ ]אעשה[ ]לכם[׃

] 5ויאמרו[ ]אל[ ]המלך[ ]ה[איש אש]ר[ ]כלה[ ]עלינו[ ]וירדפנו[ ]ודמה[ ]להשמידנו[ ]מהתיצב[ ]בכול[
]גבול[ ]ישרא[ל׃
 6ונתתם לנ]ו[ ]שבעה[ ]אנשים[ ]מבניו[ ]והוקענום[ ]ליהוה[ ]בגבעת[ ]שאול[ ]בחיר[ ]יהוה[ ]ויאמר[
]המלך[ ]אני[ ]אתן[ ]לכם[׃
] 8ויקח[ ]המלך[ ]את[ ]שני[ ]בני[ ]רצפה[ ]בת[ ]איה[ ]אשר[ ]ילדה[ ]לשאול[ ]את[ ]ארמוני[ ]ואת[
]מפיבשת[ ]ואת[ ]חמ[שת בני ]מרב[ ]בת[ ]שאול[ ]אשר[ ]ילדה[ ]לעדריאל[ ]בן[ ]ברזלי[ ]המחלתי[׃
] 9ויתנם[ ]ב[יד הג]בעונים[ ]ויקיעם[ ]בהר[ ]לפני[ ]יהוה[ ]ויפלו[ ]שבעתים[ ]יחד[ ]והם[ ]המתו[
]בימי[ ]קציר[ ]בראשנים[ ]תחלת[ ]קציר[ ]שערים[׃
] 12וילך[ ]דוד[ ]ויקח[ ]את[ ]עצמות[ ]שאול[ ]ואת[ ]עצמות[ ]יהונתן[ ]בנו[ ]מאת[ בעלי ]יביש[ ]גלעד[
]אשר[ ]גנבו[ ]אתם[ ]מרחב[ ]בית[ ]שן[ ]אשר[ ]תלום[ ]שם[ ]הפלשתי[ים ביו]ם[ ]הכות[ ]פלשתים[
]את[ ]שאול[ ]בגלבע[׃
] 15ותהי[ ]עוד[ ]מלחמה[ ]לפלשתיים[ ]את[ ]ישראל[ ]וירד[ ]דויד[ ]ו[עבדיו עמו ]וילחמו[ ]את[
]פלשתיים[ ]ויעף[ ]דויד[׃
] 16וישבי[ ]בנב[ ]אשר[ ]מן[ ילדי ]הרפ[ה ]ומשקל[ ]קנו[ ]שלש[ ]מאות[ ]שקלים[ ]משקל[ ]נחשת[
]והוא[ ]חגור[ חורה ויאמר ]להכות[ ]את[ ]דויד[׃
] 17ויעזר[ ]לו[ ]אבישי[ ]בן[ ]צרויה[ ]ויך[ ]את[ ]הפלשתי[ ]וימית[הו ]אז[ ]נשבעו[ ]אנשי[ ]דוד[ ]לו[
]לאמר[ ]לא[ ]תצא[ ]עוד[ ]אתנו[ ]למלחמה[ ]ולא[ ]תכבה[ ]את[ ]נר[ ]ישראל[׃
Chapter 22

] 17ישלח[ ]ממרום[ יק]חני[ ]ימשני[ ]ממים[ ]רבים[׃

] 19יקדמונ[י בי]ום[ ]אידי[ ]ויהי[ ]יהוה[ ]משען[ ]לי[׃
] 21יגמלני[ ]י[הו]ה[ ]כצדקתי[ ]כבר[ ]ידי[ ]ישיב[ ]לי[׃
] 24ואהי[ ]תמי[ם ]עמו[ וא]שתמרה[ ]מעוני[׃
] 26עם[ ]חסי[ד תתחסד ו]עם[ ]גבר[ ]תמים[ ]תתמם[׃
] 27עם[ ]נ[בר תת]בר[ ]ועם[ ]עקש[ ]תתפתל[׃
] 28כי[ ]אתה[ ]ע[ם ]עני[ ]תושיע[ ]ועינים[ ]על[ ]רמים[ ]תשפיל[׃
] 30כי[ ]בכ[ה אר]ו[ץ ]גדוד[ ]ובאלוהי[ ]אדלג[ ]שור[׃
] 31האל[ ]תמים[ ]דרכו[ ]אמרת[ ]יהוה[ ]צרופ[ה מגן הוא ]לכל[ ]חוסים[ ]בו[׃
] 33ה[אל מאזרני ח]יל[ ]ויתן[ ]תמים[ ]דרכי[׃
] 34משוה[ ]רגלי[ ]כאילות[ ]ועל[ ]ב[מותי יעמדני׃
 35מלמד ידי למ]ל[חמה ונ]חת[ ]קשת[ ]נחשה[ ]זרעותי[׃
] 36ותתן[ ]לי[ ]מגן[ ישעך ועזרתך תרבני׃
 37תר]חי[ב צעדי ולא מ]עדו[ ]קרסלי[ ול]א[ ]עמדו[ ]קמי[׃
] 38ארדף[ ]אויבי[ ואשמידם ולוא אשוב עד כלותם׃
 39אמח]צם[ ]ולוא[ ]יקומון[ ]ויפלו[ ]תחת[ ]רגלי[׃
] 40ו[תאזרני חיל למלחמה ותכרע קמי תח]תני[׃
] 41ואויבי[ ]נתתה[ ]לי[ ]ערף[ ]משנאי[ אצמית]ם[׃
 42י]שועו[ ]ו[אין מושיע אל יהוה ו]לוא[ ]ענם[׃
] 43ואשחקם[ ]כעפר[ ]על[ פני ארח ]כ[טיט חוצ]ו[ת ארקעם׃

 44ותפלט]ני[ ]מריבי[ ]עמים[ ]תשימני[ ]לראש[ גויים עם לא ידעתי ]י[עבדני׃
 45לשמ]ע[ ]אזן[ ]ישמעו[ ]לי[׃
] 46בני[ ]נכר[ ]יכחשו[ ]לי[ לא יחגרו ממסרותם׃
 47חי יהוה וב]רוך[ ]צורי[ ]וירום[ ]אלוהי[ ]ישעי[׃
] 48האל[ נתן נקמות לי ומרדד עמים תחתנ]י[׃
] 49ומוציאי[ ]מאויבי[ ]ומקמי[ ]ותרוממני[ מאיש חמ]סים[ תצרני׃
 50על כן אודך ]בגויים[ ]יהוה[ ]ולשמך[ ]אזמר[׃
] 51מגדיל[ ישועת מלכו ועושה חסד למשיחו לד]ויד[ ]ולזרעו[ ]עד[ ]עולם[׃
Chapter 23

 1ואלה דברי דויד האחר]ונים[ ]נאם[ ]דויד[ ]בן[ ]ישי[ ]ונאם[ הגבר הקים אל משיח ]אלו[הי יע]קב[
]ונעים[ ]זמרות[ ]ישראל[׃
] 2רוח[ ]יהוה[ דבר בי ומלתו על לשונ]י[׃
] 3אמר[ ]אלוהי[ ]יעקב[ ]לי[ ]דבר[ ]צור[ ]ישראל[ ]משל[ באדם ]צדי[ק משל ]ביראת[ ]אלוהים[׃
] 4כאור[ ]בקר[ ]יזרח[ ]שמש[ ]בקר[ ]לוא[ ]עבות[ ]מנגה[ ]ממ[טר כד]שא[ ]מארץ[׃
] 5כי[ ]לא[ ]כן[ ]ביתי[ ]עם[ ]אל[ ]כי[ ]ברית[ ]עולם[ ]שם[ ]לי[ ]ערוכ[ה בכול ו]שמורה[ ]כי[ ]כול[
]ישעי[ ]וכול[ ]חפץ[ ]כי[ ]לוא[ ]יצמיח[׃
 6ובליע]ל[ ]כקוץ[ ]מנד[ ]כלהם[ ]כי[ ]לוא[ ]ביד[ ]יקחו[׃
] 14ודויד[ אז ]במצודה[ ]ומצב[ ]פלשתים[ ]אז[ ]בי[ת לח]ם[׃
] 15ויתאוה[ ]דויד[ ]ויאמר[ ]מי[ ]י[שק]ני[ ]מים[ ]מבאר[ ]בית[ ]לחם[ ]אשר[ בשער׃

] 16ויבקעו[ ]שלשת[ ]הגבורים[ ]במחנה[ ]פלשתיים[ ]וי[שאבו מ]ים[ ]מבאר[ ב]ית[ ]לחם[ ]אשר[
]בשער[ ]וישאו[ ]ויבאו[ ]אל[ ]דויד[ ]ולא[ ]אבה[ ל]ש[תו]תם[ ]ויסך[ ]אתם[ ]ליהוה[׃
] 21והוא[ ]הכה[ ]את[ ]איש[ ]מצרי[ ]אער[ ]מראה[ ]וביד[ ]המצרי[ ]חנית[ ]וירד[ ]אליו[ ]בשבט[
]ויגזל[ ]את[ ]החנית[ מיד ]המצרי[ ]ויהרגהו[ ]בחניתו[׃
] 22אלה[ ]עשה[ ]בניהו[ ]בן[ ]יהוידע[ ]ולו[ ]שם[ ]בשלשה[ ]הג[בורים׃
] 38עירא[ ]היתר[י גרב ]היתרי[׃
] 39אוריה[ ]החתי[ ]כל[ ]שלו[שים ]ושבעה[׃
Chapter 24

] 16בעם[ ]רב[ ]עתה[ ]הרף[ ]ידך[ ]ומלאך[ ]י[הוה עומד עם ]גרן[ ]אר[נא הי]ב[וסי וישא ]דו[יד ]את[
]עיניו[ ]וירא[ ]את[ ]מלאך[ ]יהוה[ ]עומד[ ]בין[ הארץ ובין ה]ש[מ]י[ם וחר]ב[ו שלופה בידו נטוא]ה[
]על[ ]ירושלים[ ]ויפלו[ ]הזקנים[ ]ע[ל ]פנ[יהם מתכ]סים[ ]ב[שקים׃
 17ו]י[אמר דויד אל יהוה בראת]ו[ ]את[ ]המלאך[ ]המכה[ ]בעם[ ]ויאמר[ ]הנה[ ]אנכי[ ]חטאתי[ ]וא[נכי
הרעה הרעתי ואלה ה]צ[אן מה ]עשו[ ]תהי[ ]ידך[ ]בי[ ]ובבית[ ]אבי[׃
] 18ויבוא[ ]גד[ ]אל[ ]דויד[ ]ביו[ם ההוא ויאמר עלה ו]הקם[ ]ליהוה[ ]מזבח[ ]בגרן[ ]ארנא[ ]היבסי[׃
] 19ויעל[ ]דויד[ ]כדבר[ ]גד[ ]כא[שר צוה יהוה׃
 20וישקף ]ארנא[ ]וירא[ ]את[ ]המלך[ ]דויד[ ]ואת[ ]ארבעת[ ]בניו[ ]עמו[ ]מתחבאים[ בשקים וארנא דש
חטים ]ויבא[ ]דויד[ ]עד[ ]ארנא[ וירא א]ת[ ]המלך[ ]ועבדיו[ ]עברים[ ]אליו[ ]מתכ[סים בשקים בא]ים[
]אליו[ ]ויצא[ ]ארנא[ ]וישתחו[ לדוי]ד[ ]על[ ]אפיו[ ]ארצה[׃

] 21ויאמר[ ]ארנא[ ]אל[ ה]מ[ל]ך[ ]מדוע[ ]בא[ ]אדני[ ]המלך[ ]אל[ ]עבדו[ ויאמר ]דויד[ ]לקנות[
]מעמך[ ]את[ ]הגרן[ ]לבנות[ ]מזבח[ ]ליהוה[ ]ותעצר[ ]המגפה[ ]מעל[ ]העם[׃
] 22ויא[מ]ר[ ]ארנא[ ]אל[ ]דויד[ ]יקח[ ]ויעל[ ]אדני[ ]המלך[ ]הטוב[ ]בעינו[ ]ראה[ ]הבקר[ ]לעלה[
]והמרגים[ ]וכלי[ ]הבקר[ ]לעצים[׃

 - According to 4Q51 Samuela (4QSama) - Direct Transcriptionשמואל
Fragment 50
1
2
3

]1:4היה הדבר הג[ד נ]א לי ויאמר אשר נס העם מן המלחמה וגם[
]הרבה נפל[ מן העם ו]ימתו וגם שאול ויהונתן בנו מתו 5ויאמר[
]דויד אל[ הנ]ער המגיד לו איך ידעת כי מת שאול ויהונתן בנו[

Fragment 51
1
2
3
4
5
6

]1:10על זרעו[ ואב]יאם אל אדני הנה 11ויחזק דויד בבגדיו[
]ויקרע[ם וגם ]כול האנשים אשר אתו 12ויספדו ויבכו[
]ויצו[מו עד ]הע[רב ]על שאול ועל יהונתן ועל עם יהוה ועל[
[
]בית י[שר]א[ל כי נכו בחר]ב
]13ויאמר דוי[ד אל הנ]ע[ר המג]יד לו אי מזה אתה ויאמר[
]בן איש גר עמ[ל]קי אנכי 14ויאמר אליו דוד איך לא יראת[

Fragments 52-53
1
2

]2:5אנשי יביש גלעד ויאמר אלי[הם ברוכים ]אתם ליהוה אשר[
]עשיתם חסד האלוהים הז[ה על אדניכ]ם עם שאול משיח יהוה[

ב 2 Samuel /

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

]ותקברו אתו 6ועתה יעש י[הוה אתכם ח]סד ואמת וגם אנכי[
]אעשה אתכם הטובה[ הזאת אשר ]עשיתם את הדבר הזה[
]7ועתה תחזקה ידיכם ו[היו לבני חיל ]כי מת אדניכם שאול[
[
]וגם אתי משחו בית יהודה[ עליהם ל]מלך
8ואבנר בן נר[ שר הצבא א]שר לשאול לקח את[
]
]איש בשת בן שאול וי[עב]רה[ו מחנ]ים 9וימלכהו על הגלעד[
]ועל גשר ועל יזרעאל ועל אפ[רים ]ועל בנימין ועל ישראל[
]כלה 10אך בית יהודה היו א[חר]י דויד 11ויהי מספר הימים[
]אשר היה דוי[ד מל]ך בחברון על בית יהודה שבע שנים וששה[
]ח[דשים 12ויצא אבנר ]בן נר ועבדי איש בשת בן שאול ממחנים[
]ג[בעונה 13ויואב בן צרוי]ה ועבדי דויד יצאו מחברון ויפגשום[
על ברכת גבעון ]י[חדו ]וישבו אלה על הברכה מזה ואלה על[
הברכה ]מזה 14ויא[מר א]בנר אל יואב יקומו נא הנערים וישחקו[
לפ]נינו[ ויאמ]ר י[ואב יקומ]ו 15ויקומו ויעברו במספר שנים[
עשר לבני בנימין איש ]לאיש בשת בן שאול ושנים עשר מעבדי[
דויד 16ויחזיקו איש ]בראש רעהו וחרבו בצד רעהו ויפלו[
]יחד[ו ויקרא למק]ום ההוא חלקת הצרים אשר בגבעון[

Fragment 54
1
2
3
4
5
6

]2:25אח[רי א]ב[נר ו]יהיו לאגדה אחת ויעמדו על ראש גבעה[
] [ אחת 26ויקרא א]בנר אל יואב ויאמר הלנצח תאכל חרב[
]ה[לוא ידעתה כי ]מרה תהיה באחרונה ועד מתי לוא תאמר[
][ לעם לשוב מאחר]י אחינו 27ויאמר יואב חי יהוה כי לולא[
]ד[ברת כי אז מן ]הבקר נעלה העם איש מאחרי אחיו[
]28ויתקע יואב בשופר ויעמדו כל העם ולא ירדפו עוד אחרי[

Fragments 55-58
1
2
3
4
5
6
7
8
9

]2:29מח[נימה 30ויוא]ב שב מאחרי אבנר ויקבץ את כול העם ויפקדו[
]מ[עבדי דויד ת]שעה עשר איש ועשהאל 31ועבדי דויד הכו מבני[
בנימין מאנשי ]אבנר שלש מאות וששים איש מתו 32וישאו את עשהאל[
ויקברהו בקבר ]אבי[ו ]א[שר ב]ית לחם וילכו כול הלילה יואב[
ואנשיו ויאור להם בחברון 3:1ותה]י המלחמה ארכה בין[ ב]ית[
שאול ובין בית דויד ודויד הולך ]וחזק ובית שאול[ הולך וד]ל[
2ויולד לדויד בנים בחברון ו]יהי בכורו א[מנן ]לא[חינעם
היזרעלית 3ומשנהו דלי]ה[ לאביגיל ה]כרמלית ו[השלישי אבשלום
בן מעכה בת תלמי מלך גשור 4והרביעי ]אדניה בן[ חגית והחמ]י[שי

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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24
25
26
27
28

שפטיה לא]ב[יטל 5והששי יתרעם לע]גלה אשת דויד אלה יו[ל]דו[
[
]
לדויד ]בח[ברון
6ויהי בהיות המלחמה בין בית שאו]ל ובין בית דויד ואבנר היה מתחזק[
בבית שאול 7ולשאול פילגש רצפה ]בת איה ויאמר מפיבשת בן[
שאול אל אבנר מדוע באתה אל פי]לגש אבי 8ויחר לאבנר מאד על דבר[
]מפיבשת[ ויאמר לו ה]ראש כלב אנכי אשר ליהודה היום אעשה[
]חסד עם בית שאול אביך אל אחיו ואל מרעהו ולוא המציתך ביד[
]דויד ותפקד עלי עון האשה היום 9כה יעשה אלוהים לאבנר ו[כה
]יסיף לו כי כאשר נשבע יהוה לדויד כי כן אעשה לו 10להעבי[ר
]הממלכה מבית שאול ולהקים את כסא דויד על ישראל ועל[ ויהודה
]מדך ועד באר שבע 11ולוא יכל עוד מפיבשת להשיב את[ אבנר
[
]דבר מיראות אותו
]12וישלח אבנר מלאכים אל דויד אל חברון לאמור כרות[ בריתך
]אתי והנה ידי עמך להסב אליך את כול בית ישראל 13ויאמ[ר טוב
]אני אכרות אתך ברית אך דבר אחד אנוכי שואל מאתך[ ל]אמור[
]לוא תראה את פני כי אם הביאך את מיכל בת שאול עמך[
14וישלח דויד מלאכים[
]בבואך לראות את פני
]אל מפיבשת בן שאול לאמור תנה לי את אשתי את[ מיכל
]אשר ארשתי לי במאה ערלות פלשתיים 15וישלח מפיב[שת

Fragment 59
1
2

]3:16אבנר לך שוב וישב 17ו[יאמר ]אבנר היה עם זקני ישראל לאמר[
]גם תמול גם שלשם ה[ייתם ]מבקשים את דוד למלך עליכם[

Fragments 60
1
2

]3:20ולאנשים אשר אתו משתה 21ויאמ[ר אב]נר אל דוד אקומה ואלכה ואקבצה[
]אל אדני המלך את כל ישראל ויכ[רתו ]אתך ברית ומלכת בכל אשר תאוה[

Fragment 61 Column 1 - 62
1
2
3
4
5
6
7
8
9

3:23בן נר אל דויד וישלחהו וילך ]בשלום 24ויבוא יואב אל המלך ויאמר מה[
עשיתה הן בא אבנר אליך למה זה ]שלחתו וילך הלוא 25ידעת את[
]א[בנר כי הלפתותך ]בא ולדעת את מוצאך ואת מבואך ולדעת את[
[
כול אשר אתה עושה ]
26ויצא יואב מעם דויד וישלח מ]לאכים[ אחר]י א[ב]נר[ וי]שיבו אתו[
]מבור הסי[רה ודויד ]לוא[ ידע 27ויש]ב אבנ[ר ]חבר[ונה ויטה]ו יואב[
]על ירך ה[שער לדבר אתו בשלי ]ויכהו ש[ם עד החמש ]וי[מות ]בדם[
עשאל אחיהו 28וישמע ]דויד מאחרי[ כן ]ויא[מר נקי א]נכ[י וממ]לכתי[
מעם יהוה עד עולם ודם ]אבנר 29י[חול על ]ר[אש יואב ועל כ]ול[

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

בית יואב ולוא יכרת מבית יואב זב ומצרע ומחז]יק ב[פלך ונופל
בחרב וחסר לחם 30ויוא]ב[ ואבי]שי אחיו נג[עו לאבנר ע]ל[ אשר המ]ית[
את ]עשהא[ל אחיהם בגב]עון ב[מלחמה ] [
31ויאמר ]דויד א[ל יואב ]ואל כול[ העם א]שר אתו[ קר]עו[ בגדיכ]ם[
]וחג[ורו ]שקי[ם וספדו לפני א]ב[נר והמ]לך דויד[ הולך אחר]י ה[מטה
32ו[יקברו את אבנר ]בח[בר]ון ויש[א המלך קולו ויבך
]
]על קבר א[בנר ויבכו כל העם ]33ויקנן המלך[ על אבנר ויאמר
הכמו]ת נ[בל ימות אבנר 34א]סרות ידיך לוא[ בזקים ורגליך
בנחש]תי[ם לא הגש כנפל ]ב[ני ע]ולה נפלת ו[יספו כל לבכ]ות[
עליו ]35וי[בוא כל העם לה]ב[רות ]את דויד לחם בע[וד היום ויש]ב[ע
דויד ]לאמ[ור כה יע]ש[ה אלוהים ]וכה יוסף כי אם[ לפי בא השמש
]אטעם לח[ם או כל מ]אומה 36וכו[ל ]העם הכירו וייטב[ בעיניהם
]כול אשר ע[שה ה]מלך בעיני כול הע[ם 37וי]דעו כול הע[ם וכול
]ישראל ביום ההוא כי לו[א היה מ]ן המל[ך להמית את אבנר
]בן נר 38ויאמר המלך אל ע[בדיו הל]ו[א תדעו כי שר וגדול נפל
]היו[ם הזה ביש]רא[ל ]39ואנ[כי היו]ם רך ומשוח[ מלך ]ו[האנשים
]האל[ה בני צרויה י]שלם יהוה[ ל]עושה הרעה כרעתו[
]4:1וי[שמע מפיב]ש[ת ב]ן שאול כי מ[ת א]ב[נר בחברון וירפו ידיו
[
]וכו[ל יש]ראל נבהלו

29
30
31
32
33
34

]2ושני אנשים שרי גדודי[ם למפיבשת בן שאול ש]ם הא[חד
]בענה ושם השני רכב[ בני רמון הבארתי מבני בנימ]ין[ כי גם
]בארות תחשב[ על בנימי]ן 3ו[יברחו הברתים גת]י[ם ]ויה[יו שם
]גרים עד[ היום הזה 4וליהונתן ]בן שאול בן נכה רגלים בן[
]חמש שני[ם ויהי ב]ב[וא שמ]ועת שאול ויהונתן בן שאול[
]מיזרעאל[ ותשאהו ]אמנתו ותנס ויהי בחפזה לנוס ויפל ויפסח[

Fragments 61 Column 2, 63-67
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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]4:9א[חיו בני ]רמון הבאר[תי ]ויא[מר ]להם חי יהוה אשר פדה את[
]נפשי[ מכול צר]ה[ 10כי המגיד לי לאמ]ור מת שאול והוא היה כמבשר[
ב]עיני[ ואחזה בו ואהרגהו בצקל]ג אשר לתתי לו בשורה 11אף[
]כי אנ[שים רש]עי[ם אתם הרג איש ]צ[דיק בביתו ע]ל משכבו[
ועת]ה[ הל]וא א[בקש את דמו מידכם ]ו[בערתי אתכם מן ]הארץ[
12וי]צו דויד את[ הנערים ]ויהרגום ויק[צצו את ידיהם ואת ]רגליהם[
]ויתלום על הב[רכה בחב]רון ואת ר[אש מפיבשת לקח ו]יקבר[
] [
[
]בקבר אבנר בן[ נר בח]ברון
]5:1ויבאו כול שב[טי יש]ראל אל דוי[ד חברונה לאמור ה]ננ[ו ע]צמך[
]ובשרך אנחנו 2גם א[תמול ג]ם של[שום בהיו]ת ש[אול ]מלך עלינו[
]אתה היית המוציא והמביא את[ יש]רא[ל ]ויאמר יהוה לך אתה[

12
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]תרעה את עמי את ישראל ואתה תהיה לנגיד על ישראל 3ויבאו[
]כול זקני ישראל אל המלך חברונה ויכרת להם המלך דויד ברית[
בחברון ]לפני יהוה וימשחו את דויד למלך על ישראל 6וילך דויד[
ואנשיו ]ירושלים אל היבוסי יושב הארץ ויאמר לדויד לאמור[
לוא ת]ב[וא הנה כי הסית]וך ה[עור]י[ם וה]פסחים לאמור לוא יבוא[
דויד ה]נ[ה 7וילכוד דויד את מצדת ציון היא ע]יר דויד 8ויאמר[
ד]ויד[ ביום ההוא כול ]מ[כה ]י[בוסי יגע בצנור ואת הע]ורים ואת[
ה]פסחי[ם שנאה נפש דויד ]על[ כן יאמרו עור ופסח לוא ]יבוא אל הבית[
9וישב דויד במצדה ויקר]א[ לה עיר דויד ויבנה עיר ]סביב מן[
[
המלוא וביתה ]10ו[ילך דויד ]הלוך וג[דל ויהוה צבאות עמו ]
11וישלח חיר]ם[ מלך צור ]מלאכים אל[ דויד וע]צי ארזים ו[חרשי עץ
וחרשי קיר ]וי[בנו בית ]לדויד 12וידע דויד כי הכינו יהוה ל[מלך
על ישראל ]וכי נשא ממלכתו בעבור עמו ישראל 13ויקח ד[ויד עוד
פיל]ג[שים ו]נשים מירושלים אחרי באו מחברון ויולד[ו לדויד עוד
]בני[ם ובנות 14ואלה ]שמות הילדים לו בירושלם שמע[א ושובב
]ונתן ו[שלומ]ה[ 15ויב]חר ואלישוע ואליפלט ונפג ויפיע 16וא[לישמע
17וישמעו פלשתיים כי[
]ובעלידע ואליפלט
]נמשח דויד למלך על ישראל ויעלו כול הפלשתיים לבקש את[
]דויד וישמע דויד וירד אל המצודה[ 18ופלשתיים ]באו ויפשטו[

31
32

]בעמק רפאים 19וישאל דויד ביהוה על פ[לשת]יי[ם האע]לה[
]התתנם בידי ויאמר יהוה עלה נתון אתן[ את ה]פלשתיים בידך[

Fragments 68-76
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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]6:2וכול העם אשר[ אתו בעלה היא קרי]ת יערים אשר[ ליהודה להעלו]ת[
]משם את ארון הא[ל]וה[ים את אשר נ]קרא שם שם יהוה יו[שב הכרובי]ם[
]עליו 3וירכבו את ארון יהו[ה על עג]לה חדשה וישאוהו[ מבית א]בינדב אשר[
]בגבעת קרית יערים ועזא ואחיו בני אבינדב[ נהגים א]ת[ העגלה ]4עם ארון[
]יהוה ואחיו הלך לפני[ ארון ]יהוה 5ודויד ו[בני ישראל מש]חקים[ ל]פני[
]יהוה ב[כול עז ]ו[בשירים ובכנורות ו]בחללים[ ובתפים ובמ]נענ[עים
]ובנבלי[ם 6ויבאו עד ג]רן[ נודן וישלח עזא ]את[ ידו אל ארון האל]וה[ים ]לאחז[
]בו[ כ]י ש[מטו הבקר 7ויחר אף יהוה בע]זא ו[יכהו שם האלוהי]ם על[
אש]ר שלח ידו[ על ]ה[ארון וימות ל]פני הא[ל]והים[ 8ויחר לד]ויד על אשר[
פרץ ]יהו[ה פרץ בעזא וי]קר[א למקו]ם ההוא פר[ץ עזא ]עד היום הזה[
[ 9ויירא דויד א]ת יהוה ביום ההוא[ לאמור ]איך יבוא אלי[
]
]הארון ויבוא[ ארון יהו]ה 10ולוא אבה דויד להסיר א[ל]יו את ארון ברית[
]יהוה אל עיר דויד ויטהו דויד לבית עובד[ אד]ום הגתי 11וישב ארון[
]יהוה בית עובד אדום הגתי שלשה חדשים[ ויבר]ך יהוה את עובד אדום[
]ואת כול ביתו 12ויגד למלך דויד ברך יהו[ה א]ת בית עובד אדום ואת[

16
17
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]כול אשר לו בעבור ארון האלוהים ויאמר דויד אשיב את הברכה[
]אל ביתי וילך דויד ויעל את ארון האלוהים מבית עובד אדום[
]עיר דויד בש[מחה 13והיה ]כי צעדו נושאי ארון יהוה שבעה חבלים ויזבח[
]דויד[ שב]עה[ פרים ושבע]ה אילים 14ודויד מכרכר בכול עז לפני יהוה[
]ודו[יד חגור אפוד בד 15ודו]יד וכול בית ישראל מעלים את ארון יהוה[
]בתרועה ובקו[ל שופר 16ויהי ]ארון יהוה בא עד עיר דויד ומיכל בת שאול[
]נשקפה בעד הח[ל]ון ות[רא ]את המלך דויד מפזז ומכרכר לפני יהוה ותבז[
]לו בלבב 17ו[יביאו את ]ארון יהוה ויצגו אתו במקומו בתוך האהל אשר נטה[
]לו דו[יד ויעל דויד עו]לות לפני יהוה ושלמים 18ויכל דויד מהעלות[
]העולות ויבר[ך את הע]ם בשם יהוה צבאות 19ויחלק לכל העם לכל המון[

Fragment 77
1
2
3
4

]7:6כי לוא ישבתי בבית למיום העלתי את בני ישראל מארץ מצרי[ם
]ועד היום הזה ואהיה מתהלך באהל ובמשכן 7בכול אשר התה[לכתי
הדבר דברתי את אחד שבטי ישרא[ל
]בכול בני ישראל
]אשר צויתי לרעות את עמי את ישראל לאמר למה לא בניתם ל[י

Fragments 78-79
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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7:22ש]מענו באזנינו 23ומי כעמך כישראל גוי אחר בארץ אשר הוליך אתו[
אלו]הים לפדות לו לעם לשום לך שם ולע[שות ג]דלות ונוראות לגרש[
מפנ]י עמך אשר פדית לך ממצרים גוים[ ואהלים 24ות]כונן את עמך ישראל[
לך ]לעם עד עולם ואתה יהוה היית להם[ לאלוהים 25וע]תה אדני יהוה[
הדבר ]אשר דברת על עבדך ועל ביתו יאמן[ עד עו]לם ועשה כאשר דברת[
]26ויגדל שמך עד עולם לאמור יהוה צבא[ות אלוהים על יש]ראל ובית[
]עבדך דויד יהיה נכון לפניך 27כי אתה יהוה[ צבאות אלוהי יש]ראל[
]גליתה את אזן עבדך לבנות לו בית על כן מצ[א עבדך את לבו להת]פלל[
]אליך את התפלה הזאת 28ועתה אדני יהוה אתה[ הוא האלוהים ודברך
]יהיה אמת ותדבר אל עבדך את הטובה הזאת[ 29ועתה הואל וברך
]את בית עבדך להיות לעולם לפניך כי אתה אדני יהוה דברת ומ[ברכתך

Fragments 80-83
1
2
3
4

]8:1פלשתיים ויכניעם ויקח דויד את מ[תג האמה ]מיד פלשתיים 2ויך את[
]מואב וימדדם בחבל השכב או[תם ]א[רץ ומדד ]שני חבלים להמית[
]ומלא החבל השלישי להחיו[ת ויה]יו מואב[ ל]דויד לעבדים נושאי[
]מנחה 3ויך דויד את הדדעזר[ בן רחב ]מלך צובה בלכתו להשיב ידו[

5
6
7
8
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]בנהר פרת 4וילכד ממנו[ דויד אלף ר]כב ושבעת אלפים פרשים[
]ועשרים אלף איש רגלי ויעקר דויד את כול הרכב ויותר לו[
]ממנו מאה רכב 5ותבוא ארם דמשק לעזור להדדעזר מלך צובה[
]ויך דויד בארם עשרים ושנים[ אלף ]איש 6וישם דויד נצבים[
]בארם דמשק ותהי ארם לדו[יד עבדים ]נושאי מנחה וישע יהוה[
]את דויד בכול אשר הלך 7וי[קח דויד א]ת שלטי הזהב אשר היו[
]על עבדי הדדעזר ויביאם ירוש[ל]י[ם גם][ אותם ל]קח אחר שושק[
]מלך מצרים ב[עלותו אל יר]ושלים[ בימי רחבעם בן שלו]מה 8ומבטח[
]ומברות ערי[ הדדעזר לקח המלך דויד נחושת רבה מא]ד 9וישמע תעי[

Fragment 84
1
2
3

]9:7תמיד 8וישתחו ויאמר מה עבדך כי פנית אל הכלב ה[מת
]אשר כמוני 9ויקרא המלך אל ציבא ויאמר אליו כל אשר היה לש[אול
]ולכל ביתו נתתי לבן אדניך 10ועבדת לו את האדמה אתה ו[בניך

Fragment 85
1
2

]10:4ויגלח את זקנם ויכ[רות ]א[ת מ]דויהם בחצי עד שתותיהם וישלחם[
]5ויגדו לדויד על[ האנשים ו]ישלח לקראתם כי היו האנשים נכלמים[

3

מאד ]ויאמר המלך[ שבו ירחו ]עד[ יצמח ]זקנכם ושבתם 6ויראו בני[

Fragments 86-87
1
2
3
4
5

]10:6בני עמון כי התבאשו עם דויד וישלח חנון ובני עמון[ אלף ככר כסף
]לשכור להם מן ארם רחב ומן ארם מ[עכה ]ומן ארם צוב[ה רכב ופרשים
]וישכרו להם שנים ושלושי[ם אלף רכב ]ואת מלך מעכה ואת א[ישטוב
]ויבאו ויחנו לפני מידבא ובני[ עמון נאספו מן ה]ערים ויבאו להלח[ם
]7וישמע המלך דויד ויש[לח ]א[ת יוא]ב ואת כול צבא הגבורים [

Fragment 88
1
2
3
4

]10:17עמו 18וינס ארם מפני ישראל ויהרג דוד מאר[ם שב]ע מאות רכב[
]וארבעים אלף פרשים ואת שובך שר צבאו[ הכה וימות ]שם 19ויראו[
]כל המלכים עבדי הדדעזר כי נגפו לפני ישר[אל וישלימ]ו את ישראל[
]11:1ויהי לתשובת[
]ויעבדום ויראו ארם להושיע עוד את בני עמון[

Fragments 89-92
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]11:1בירושלם 2ויהי לעת הערב ויקם דוד מעל משכבו ו[יתהלך
]על גג בית המלך וירא מעל גג בית המלך אשה רוחצת[ והאשה
]טובת מראה מאד 3וישלח דויד וידרוש לאשה ויאמר הלוא זא[ת בתשבע
]בת אליעם[ אש]ת אוריה החתי נ[ושא כלי יואב ]4וישלח דוי[ד מלאכים
]ויקח[ה ותבוא אליו וי]שכב עמה ו[היא מתקדשת ותב]וא אל[ ביתה 5ותה]ר[
]האש[ה ותשלח ותגד לדוי]ד ותאמר[ הנ]ה[ אנוכי הרה 6ו]ישלח ד[ויד ]אל[
]יואב ויאמ[ר שלחה אלי א]ת אוריה החתי ויש[ל]ח[ יואב א]ת אוריה א[ל]יו[
]7ויבוא אור[יה אל]י[ו וישאל ]דויד לשלום יואב ולש[ל]ום העם ולשלום[
]המלחמ[ה 8ו]יאמ[ר דויד אל ]אוריה רד לביתך ורחץ רגליך ושכב עם[
]אשתך ויצא[ אוריה מ]פני המלך ותצא אחריו משרת המלך 9וישכב[
]אוריה פתח בית המ[ל]ך את עבדי אדניו ולוא ירד אל ביתו 10ו[יגד
]לדויד לאמור לוא ירד אוריה אל ביתו ויאמר דויד אל אוריה[ הלוא
]מדרך אתה בא מדוע לוא ירדת אל ביתך 11ויאמר אוריה[ אל דויד הארון
]וישראל ויהודה יושבים בסוכות ועוד עבדי יואב אדנ[י ועבדי אדני
]על פני השדה חונים ואני אבוא אל ביתי לאכול ולשתות[ ולשכוב עם
]אשתי חי יהוה וחי נפשך אם אעשה את הדבר הזה 12ויאמ[ר דויד אל

Fragments 93-94
1
2
3
4
5
6

]11:15מאחריו ונכה ומ[ת 16ו]י[הי בשור ]יואב על העיר ויתן את אוריה אל המקום[
]אשר ידע כי אנ[שי ]ח[יל שם 17ויצאו אנ]שי[ ה]עיר וילחמו את יואב ויפלו[
18וישלח יואב[
]מן העם מעבדי ד[ויד וימות גם אוריה החתי ]
]ויגד לדויד את[ כל דברי המלחמה ]19וי[צו את ]המלאך לאמור ככלותך את[
]כל דברי המלחמה[ לדב]ר[ אל המל]ך 20והיה אם תעלה חמת מלך ואמר[
]לך מדוע נגשתם אל העי[ר ל]הלחם הלוא ידעתם את אשר תירו מעל[ החומ]ה[

Fragment 96
1
2
3

] 12:1וישלח יהוה את[ נ]תן אל דוד ויבא אליו ויאמר לו שני אנשים היו בעיר[
[
]אחת אחד עשיר ואחד[ רא]ש 2לעשיר היה צאן ובקר הרבה מאד
]3ולרש אין כל כי אם[ כבשה ]אחת קטנה אשר קנה ויחיה ותגדל עמו ועם בניו[

Fragment 97
1
2
3

12:4הבא ]אליו 5ויחר אף דוד באיש מאד ויאמר אל נתן חי יהוה כי בן מות[
האיש ]העשה זאת 6ואת הכבשה ישלם ארבעתים עקב אשר עשה את הדבר[
]הזה ועל אשר לא חמל 7ויאמר נתן אל דוד אתה האיש כה אמר יהוה אלהי[

Fragment 98
1
2
3
4

]12:8ואתנה לך את בית אדני[ך ואת ]נשי אדניך בחיקך ואתנה[
]לך את בית ישראל ויהוד[ה ואם מ]עט ואספה לך כהנה וכהנה[
]9מדוע בזית את דבר י[הוה לעש]ות ות הרע בעינו את אוריה[
]החתי הכית בחרב ואת א[שתו ל]קחת לך לאשה ואתו הרגת בחרב[

Fragment 99
1

]12:13חטאתי ליהוה ויאמר נתן אל דוד גם יהוה העביר[ חטאתכ]ה לו[א תמ]ו[ת 14אפס

Fragments 100-101
1
2
3
4
5
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8

]כי נ[אץ נאצ]ת[ את דבר יהוה בדב]ר הזה ג[ם ה]בן הילוד[ לך מות יומת 12:15וילך
]נתן[ אל ביתו ויגוף אלוהים את ]הילד א[שר ילד]ה אש[ת אוריה לדויד 16ויבקש
]דוי[ד מן האלוהים בעד הנער וי]צם דוי[ד ויב]ו[א וישכב בשק ארצה 17ויקומ]ו[
]זקנ[י ביתו אליו להק]ימו[ מן האר]ץ ולוא א[בה ו]לו[א ברה אותם לחם 18וי]הי[
]ב[יום השביעי וימ]ות הילד וייראו עבדי דוי[ד ]ל[הגיד לו כי מת הילד ]כי אמרו[
]הנה בהיות הילד חי דברנו אליו ולוא שמע[ בקולנו ואי]כ[ה נאמר אליו מ]ת[
]הילד ועשה רעה 19וירא דויד כי עבדיו מתלחשים[ ויבן ד]ויד כי[ מת הילד
]ויאמר דויד אל עבדיו המת הילד ויאמרו מת 20ויקום דויד מהארץ וירח[ץ ויס]ך[
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]12:28על העיר ולכדה פן אלכד אני את העיר ונקרא שמי עליה 29ויא[סוף
]דויד את העם וילך רבתה וילחם בה וילכדה 30ויקח את עטרת מלכ[ם
]מעל ראשו ומשקלה ככר זהב ובה אבן יקרה ותהי על ראש דויד ו[שלל
]העיר הוציא הרבה מאד 31ואת העם אשר בה הוציא וישר במגרה ובח[רץ
]הברזל ובמגזרה והעביר אותם במלבן וכן יעשה לכול ערי בני[ עמו]ן[
[
]וישב דויד וכול העם ירושלים
]13:1ויהי אחרי כן ולאבשלום בן דויד אחות יפת מראה ושמה ת[מר ו]י[אהבה
]אמנון בן דויד 2ויצר לאמנון להתחלות בעבור תמר אחתו[ כי בתולה היא
]ויפלא בעיני עמנון לעשות לה מאומה 3ולאמנו[ן רע ]ושמו י[הונתן בן שמעיה
]אחי דויד ויהונתן איש חכם מאד 4ויאמר לו מ[דוע ]אתה[ ככה דל בן המלך
]בבקר בבקר הלוא תגיד לי ויאמר לו אמנון[ את ת]מר[ אחות אבשלום אחי
]אני אוהב 5ויאמר לו יהונתן שכב על משכבך[ והתחל ו]ב[א ]א[ביך לראותך
]ואמרת אליו תבוא נא תמר אחותי ותנצב עלי ותבריני לחם[ ועש]תה[
]לעיני את הבריה למען אשר אראה ואכלתי מידה 6וישכב אמנו[ן וית]חל[
]ויבוא המלך לראותו ויאמר אמנון אל המלך תבוא נא לי אחותי[ תמר

Fragments 102 Column 2 - 106 Column 1, 107-109
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]13:13ואני אנה אוליך את חרפתי ואתה תהיה כאחד הנבלים בישראל ו[עתה
]דבר נא א[ל המלך ]כי לוא ימנעני ממך 14ולוא אבה לשמוע בקולה ויחז[ק ממנה
]ויענה ו[ישכב אתה ]15וישנאה אמנון שנאה גדולה מאד כי גדולה[ השנא]ה[
]אשר שנ[אה מן האהב]ה אשר אהבה ויואמר לה אמנון קומי לכי 16ו[תואמר ]לו[
ת]מר אל[ אח]י כי גדולה הרעה האחרונה מן ראשונה אשר עשית עמי ל[שלח]ני[
ו]לוא אבה אמנון לשמוע בקולה 17ויקרא את נערו משרת ביתו ויואמר לו[
ש]לח נא את זאת מעלי החוצה ונעל הדלת אחריה 18ועליה כתונת פסים כי כן[
ת]לבשנה בנות המלך הבתולות מעולם ויוצא אותה משרתו החוץ ונעל הדלת[
אחרי]ה 19ותקח תמר אפר ותשם על ראשה וכתונת הפסים אשר עליה קרעה[
ותש]ם ידיה על ראשה ותלך תמר הלוך וזעק 20ויואמר אליה אבשלים אחיה[
הא]מנון אחיך היה עמך ועתה אחותי החרישי אחיך הוא אל תשיתי את לבך[
]לדבר הזה ותשב תמר שוממה בית אבשלום אחיה 21והמלך דויד[ שמע את ]כול[
]הדברים האלה ויחר לו מאד ולוא עצב את רוח אמנון בנו כי אה[בו כי בכור]ו[
]הוא 22ולוא דבר אבשלום עם[ אמנו]ן למרע ועד טוב כי שנא[ אבשלום ]את[
[
]אמנון על דבר אשר[ ענה את ]תמר אחותו
]23ויהי לש[נתים ]ימים ויהיו גוזזים לאבשל[ום בב]על ח[צור אשר ]ע[ם
]אפרים וי[קרא א]ב[שלום לבנ]י המלך[ 24ויבוא אבש]ל[ום אל המלך ויואמר
]הנה נא[ גוזזים לעבדך ילך נ]א המ[לך ועבדיו אל עבדך ]25ו[יאמר המלך
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]אל אב[שלום אל ]נא[ נלך כל]נו ול[וא נכביד עליך ויפצר בו ולוא א]בה[
]ללכת ויברכ[ה]ו 26ויאמר[ ל]מלך ולו[א יל]ך נ[א אמנון אחי ]ויו[אמר לו המלך
]למה ילך עמך 27ויפצר בו אבשלום וי[של]ח[ את אמנון ואת ]כו[ל בני המלך
]ויעש אבשלום משתה כמשתה ה[מ]ל[ך ]28וי[צו אבשלום את נעריו לאמור
ר]או נא כטוב לב אמנון ביין וא[מרתי אליכם הכו את אמנון ומתתם
את]ו אל תיראו כי אנוכי צויתי אתכם ח[זקו והיו לבני חיל 29ויעשו ]נע[ר]י[
אבשל]ום לאמנון כאשר צוה להם ויקמו כו[ל ]בני המ[ל]ך וירכבו איש ע[ל
פרדו וינוס]ו 30ויהי המה בדרך והשמועה באה אל דויד לאמור הכה[
[
אבשלו]ם את כול בני המלך ולוא נותר מהם עד אחד
31ויקום המ]לך ויקרע את בגדיו וישכב ארצה וכול עבדיו קרעו איש[
בגדיו 32ויען ]יהונתן בן שמעיה אחי דויד לאמור אל יאמר אדני המלך כי[
הנערים כול בני המל]ך המיתו כי אמנון לבדו מת כי על אף אבשלום[
היה ]מיום[ ע]נ[תו א]ת תמר אחותו 33ועתה אל ישם אדני המלך אל לבו[
34ויברח[
דב]ר לאמור כול[ בנ]י המלך מתו כי אם אמנון לבדו מת
]אבשלום ויש[א הנער ה]צופה את עיניו וירא והנה עם רב הולכים בדרך[
]חורנים מצד ההר במורד ויבוא הצופה ויגד למלך ויאמר אנשים ראיתי[
]בדרך חורנים מצד ההר 35ויאמר יהונתן אל המלך הנה בני המלך באו[
]כדבר עבדך כן היה 36ויהי כ[כלותו לד]ברי והנה בני המלך באו וישאו[
]קולם ויבכו וגם המלך וכול[ עבדיו בכו בכי ]גדול מאוד 37ואבשלום ברח[
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]וילך א[ל תלמ]י בן עמיחוד מ[לך גשור בא]רץ חי[ל]ם ויתאבל המלך על[
]בנו כול[ הימים ]38ואבשלום[ ברח וילך גש]ו[ר ויהי ]שם שלש שנים[
]39ותכל רו[ח המלך לצ]את אל אב[שלום כי ]נ[חם א]ל אמנון בנו כי מת[
]14:1וידע יוא[ב בן צר]ויה כי לב המלך על אבש[ל]ום 2וישלח יואב תקועה[
]ויקח מ[שם אשה ]חכמה ויאמר יואב אליה התאבלי נא ולבשי נא בגדי[
]אבל[ ואל תסוכ]י שמן ו[היית כא]שה זה ימים[ רבים מת]אבלת על מת[
]3ובא[ת אל המל]ך ודברת[ אליו כ]דבר הזה וישם יוא[ב את הדבר]ים[

Fragment 110
1
2

] 14:14כי מות נמות וכ[מ]י[ם ]הנגרים ארצה אשר לא יאספו ולא ישא[
]אלהים נפש וחשב מח[שבות בל]תי ידח ממנו נדח 15ועתה אשר באתי[

Fragment 106 Column 2
1
2
3
4
5

14:18ה]אשה התקועית ויאמר אל נא תכחדי ממני דבר אשר אנכי שאול אתך[
ותאמר ]האשה ידבר נא אדני המלך 19ויאמר המלך היד יואב אתך בכול[
זאת ות]ען האשה ותאמר אל המלך חי נפשך אדני המלך אם אש להמין[
ולהשמאל ]מכול אשר דבר אדני המלך כי עבדך יואב הוא צוני והוא שם[
בפי אמתך ]את כל הדברים האלה 20לבעבור סבב את פני הדבר עשה עבדך[

Fragment 111
1
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]14:32ואם יש בי עון והמתני 33וי[בא ]יואב אל המלך ויגד לו ויקרא[
]אל אבשלום ויבא אל המלך[ וישת]חו לו על אפיו ארצה לפני המלך[

Fragments 112-114
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]15:1ויהי אחרי כ[ן ויעש ]לו אבשלום מרכ[בה וס]וסים וחמשים איש[
]רצים לפניו 2ואבש[לום ה]שכם ועמד[ על יד הדרך וה]יה כ[ול איש
]אשר יהיה לו ריב לבוא אל המלך א[ל המשפט וקרא לו אבשל]ו[ם
]ואמר אי מזה עיר אתה וענה האיש[ ואמר מא]ח[ד שבטי ישראל
]עבדך 3ואמר אליו אבשלום ראה דבריך טובים[ ונכוח]ים ושומע אין[
]לך מאת המלך 4ואמר אבשלום מי ישמני שופט בארץ ו[ע]ל[י יב]וא כול[
]איש אשר יהיה לו ריב ומשפט והצדקתיו 5והיה בקרוב[ איש להש]תח[וות
]לו ושלח את ידו והחזיק לו ו[נשק ]לו 6ועשה אבש[לו]ם[ כדבר הז]ה[ לכול
]אנשי ישראל אשר באים למ[שפט ]אל המלך[ ו]גנ[ב אבשלום את ל]ב[
[
]כול אנשי ישראל
]7ויהי מקץ ארבע שנים ויאמר אבשלום אל ה[מלך ]אלכה נא ואשלם[

Fragment 115
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]15:20תמול בואך והיום אנו עך עמנו ללכת ואני הולך על אשר[ אנ]י הולך[
21ויען אתי את ה[מלך ]ויאמר[
]שוב והשב את אחיך עמך חסד ואמת
]חי יהוה וחי אדני המלך אם למות אם לחיים כי אם במקום א[שר ]יהיה[
]לך[
22ויאמר דוד אל אתי[
]שם אדני המלך כי שם יהיה עבדך
]ועבר ויעבר אתי הגתי וכל אנשיו וכל הטף אשר אתו 23וכל האר[ץ ]בוכים[

Fragment 116
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[
]15:26הנני יעשה לי כאשר[ טוב ]לפניו
]27ויאמר המל[ך אל צדוק הכו]הן ראה אתה שובה העירה בשלום ואחימעץ[
]בנך וי[הונתן בן א]בי[תר ]שני בניכם אתכם 28ראו אנכי מתמהמה בערבות[
]המדבר[ ע]ד[ בוא מ]עמכם דבר להגיד לי 29וישב צדוק ואביתר את ארון[
]האלוהים ירו[שלימה ]וישבו שם 30ודויד עולה במעלה הזיתים וראש לו[
]חפוי והוא[ הולך ]יחף וכול העם אשר אתו חפו איש ראשו ועלו עלוה[
]ובכוה 31ו[לדוי]ד הוגד לאמור אחיתפל בקושרים עם אבשלום ויאמר דויד[

Fragments 117-118
1

]15:37דויד העירה ואבשלום יבו[א ]ירו[ש]לימה 16:1ודויד עבר[ מעט ]מהראש[
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]והנה ציבא נער מפיבשת[ לקראתו ו]צמד ח[מורים חבוש]ים[
]ועליהם מאתים לחם ומאה צמוקי[ם ואיפה ]קיץ ונ[בל יין
]2ויאמר המלך אל ציבא מה אלה[ ל]ך ויאמר ציבא החמו[רים ]לבית המלך[

Fragment 119
1
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]16:6וסקל בא[בנים ]את דויד ואת כול עבדי המלך דויד וכול העם וכול[
]הגברים מ[ימינו ומשמ]אלו 7וכה אמר שמעי בקללו צא צא איש הדמים[
]ואיש הבליע[ל 8השיב ע]ליך יהוה כל דמי בית שאול אשר מלכת תחתי[

Fragment 120
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]16:10יהוה אמר לו קלל את דויד ו[מי י]אמר מדוע עשיתה כן 11ויאמר דויד אל[
]אבישי ואל כול עבדיו הנ[ה בני א]שר יצא ממעי מבקש את נפשי ואף כי עתה[
]בן הימיני הניחו לו וי[קלל כי אמ]ר לו יהוה 12אולי יראה יהוה בעניי והשיב[
]לי טובה תחת קללת[ו היום הזה 13וי]לך דויד וכול אנשיו עמו בדרך ושמעי[
]הולך בצלע ההר לעמתו ה[ל]וך וק[לל ]וסקל באבנים עליו ועפר בעפר[

Fragment 121
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]16:16אל אבשלום יחי המלך 17ויאמר אבשלום אל חושי זה חסדך את רעך ל[מה ל]וא[
18ויאמר חושי אל אבשלום לוא כי אשר בחר יהו[ה והעם הזה
]הלכת את רעך

Fragments 122-124
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[
]16:20ויאמר אבשלום אל אחיתפל[ הבו ]לכם עצה מה נעשה
]21ויאמר אחיתפל אל אבשלום ב[וא א]ל פלגשי אביך אשר הניח לשמור[
]הבי[ת ושמע כו]ל ישראל כי נבאשת[ה את ]אביך וחזקו ידיך וידי כול אשר אתך[
]22ויטו אהל[ לאבשל]ום על הגג ויבו[א אב]שלום אל פלגשי אביו[ לעיני כול י]שראל[
]23ועצת אחיתפל אשר יעץ בימים ההם כאשר ישאל בדבר האלהים כן כל עצת אחיתפל[

Fragment 125
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]17:1עשו אלף איש ואקומה וארדפה אחרי דויד הלילה 2ואבו[א ]עליו והוא[
]יגע ורפה ידים והחרדתי אתו ונס כול העם אשר אתו[ והכתי את ]המלך[
]לבדו 3וישוב כול העם אליך כשוב הכלה אל אישה ר[ק ]נפ[ש ]איש אחד[

Fragments 126-127
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17:23ואחיתפל ראה כי לוא נעשתה עצתו ו[יחבש ]את חמורו ויקם[
]
]וילך אל ביתו אל עירו ויצו אל ביתו ויחנק וימת ויקב[ר בק]בר אביו[
24ודויד בא מחנימה ואבשלום עבר[ א]ת הירדן הוא[
]
]וכול איש ישראל עמו 25ואת עמשא שם אבשלום תח[ת יואב ע]ל הצבא[
]ועמשא בן יתרא הישמעאלי אשר בא אל אביגיל בת י[שי א]חות צרויה[

Fragments 128-132
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]17:27בן עמיאל מלא דבר וברזלי הגלעדי מרגלים 28משכב וספות וכלי יוצר[
]וחטים ושערים וקמח וקלי ופול ועדשים וקלי 29ודבש[ וחמאה ]וצאן[
]ושפות בקר והגישו לדויד ולעם אשר אתו לאכול כי אמרו[ העם רעב
]ועיף וצמא במדבר 18:1ויפקוד דויד את העם אשר אתו וישם ע[ל]יהם[
]שרי אלפים ושרי מאות 2וישלש דויד את העם השלשית ביד יוא[ב
]ו[ה]שלשית ביד אבישי בן צרויה אחי יואב והש[ל]שית ביד אתי[ הגתי
ו]יאמר המלך אל העם יצוא אצא גם אני עמכם 3ויאמר[ העם ]ל[א תצא
אם נ]וס ננוס לא ישים לנו לב ואם ימותו חצינו לא י[ש]י[ם לנו לב כי
עתה ]יכרת ממנו הארץ עשרה אלפים ועתה טוב כי[ תהיה לנו ]בעיר[
לעזר ]לנו 4ויאמר להם המלך אשר ייטב לפניכם אעשה וי[שמ]ור[ המ]לך[
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]ע[ל ]יד השער וכול העם יצאו למאות ולאלפים 5ויצו המ[ל]ך א[ת יואב
]ואת אבישי ואת אתי לאמור לאט לי לנער לאבשלום וכול[ הע]ם[ שמעים
]בצות המלך את השרים על דבר אבשלום 6ויצא העם ה[שדה ]ל[ק]רא[ת
]ישראל ותהי המלחמה ביער אפרים 7וינגפו שם עם י[שראל לפנ]י עבדי[
]דויד ותהי שם המגפה גדולה ביום ההוא עשרים אל[ף איש 8ותה]י המלחמה[
]נפוצת על פני כול היער וירב היער לאכול מן[ ה]ע[ם מאש]ר אכלה החרב[
9ויגדל אבשלום לפני עבדי דוי[ד והוא ר]וכב על[
]ביום ההוא
]פרדו ויבוא הפרד תחת שובך האלה הגדולה ויחזק ראשו[ באלה ויתל ]באל[ה
]בין השמים ובין הארץ והפרד אשר תחתיו עבר וילך  1וי[רא איש ויגד
]ליואב ויאמר הנה ראיתי את אבשלום תלוי באלה 11ויאמ[ר יואב לאיש
]המגיד לו והנה ראית ומדוע לוא הכיתו שם ארצה ועלי[ ל]תת[ לך ]חמ[שים

Fragment 133
1
2
3

]18:28אחימעץ[ ויא]מר ברוך יהוה אלהיך אשר סגר את האנשים אשר נשאו[
]את ידם באדני המלך 29ויאמר המלך שלום לנער לאבשלום ויאמר אחימעץ[
]ראיתי ההמון הגדול ל[שלח את ]עבד המלך יואב ואת עבדך ולא ידעתי מה[

Fragments 134-139
1
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19:6את ]נפשך ואת נפש בניך ובנתיך ונפש נשיך ופלגשיך 7לאהבה את שונאיך[
ולש]נוא את אוהביך כי הגדת היום[ כי א]ין לך שרים ועבדים כי ידעת[
היו]ם כי[ לו אבש]לום חי כלנו מת[ים כי אז יש]ר לפניך 8ועתה קום צא[
ודב]ר על[ לב עב]דיך כי ביהוה נש[בעתי כי אם אי]נך יוצא אם ילין איש[
את]ך ה[לילה ודע]ה לך זאת[ מכו]ל הרע[ה א]שר באה עליך מנעריך עד עתה[
]9ויקום המ[ל]ך וישב על שע[ר ולכ]ול העם הגידו לאמור הנה המלך יושב[
]על שער ויבוא כול העם לפני המלך על שער[ וישראל נח איש ]לאהלו[
]10ויהי כול העם נדון בכול שבטי ישראל לא[מור המלך דוי]ד[ ה]צילנו מכף[
]אויבינו והוא מלטנו מכף פלשתיים ועתה ברח מ[ן האר]ץ[ ומ]ן ממלכתו[
]11ואבשלום אשר משחנו עלינו מת במלחמה ועתה למה אתם מחר[שים ][
]לשוב אל המלך 12והמלך דויד שלח אל צדוק ואל אביתר הכוהני[ם לאמ]ור[
]דברו אל זקני יהודה לאמור ועתה למה תהיו אחרונים להשיב א[ת ה]מלך[
]אל ביתו ודבר כול ישראל בא אל המלך אל ביתו 13אחי אתם עצמי ובשרי[
]אתם ולמה תהיו אחרונים להשיב את המלך 14ולעמש[א תאמרו ה]לוא עצמי[
]ובשרי אתה ועתה כה יעשה לי יהוה וכה יוס[יף אם לא ש]ר צבא תהיה לפני[
]כל הימים תחת יואב 15ויט לבב יהודה כאיש אחד[ וישלח]ו אל המלך שוב[
]אתה וכל עבדיך 16וישוב המלך ויבא עד הירדן[ ויהו]דה בא הגלגלה לרדת[

Fragment 140
1
2

] 19:25ומפיבשת בן שאול ירד לקראת המלך ולוא עשה רגליו[
]ולוא עשה ידיו ולוא עשה שפמו ואת בגדיו לוא כבס למן[ היו]ם[

Fragment 141
1
2
3

]19:27ויאמר אדני המלך עבדי רמני כי אמר עבדך חבש ל[י החמור ]וארכב[
]עליה ואלך את אדוני המלך כי פסח עבדך 28ירגל בע[בדך אל א]דני המלך[
]והמלך כמלאך אלוהים עשה הטוב לפני 29כי לוא היה כו[ל ]בי[ת אב]י כי אם[

Fragment 142
1
2
3

]19:37את המלך ולמה יגמלני המלך הגמולה הזאת 38י[שוב ]נא[
]עבדך ואמות בעירי ואקבר בקבר אבי ואמי והנ[ה עבד]ך[
]כמהם יעבור עם אדוני המלך ועשה לו את הטוב ב[עי]ניך[

Fragment 143
1
2

]20:1ויאמר אין לנו חלק בד[ויד ]ולוא נחלה לנו בבן ישי איש לאהליו ישראל[
[
]2ויעל כל איש ישראל מ[אחר]י דויד אחרי שבע בן בכרי

3
4

ואיש יהודה ד[בקו ]במלכם מן הירדן ועד ירושלים 20:4ויאמר המלך אל[
]
]עמשא הזעק לי את איש י[הודה ]שלושת ימים ואתה פה עמוד 5וילך עמשא להזעיק[

Fragments 142-146
1
2
3
4
5
6
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9

20:9ויאמר יו[אב ]לעמשא השלום אתה אחי[
]
ות]אחז יד[ ימין יואב בזקנ]ו לנשוק לו 10ועמ[שא לא ]נשמר בחרב אשר ביד[
יואב ויכהו בה על החמש ]וישפך מעיו ארצ[ה ולוא ]שנה לו וימות ויואב ואבישי[
אחיו רדפו אחרי ש]ב[ע בן ב]כרי 11ואיש עמד ע[ל ]עמשא מנערי יואב ויאמר[
מי א]שר[ חפץ ביואב ומי לד]ויד אחרי יואב 12וע[משא ]מת[גולל ב]דם בתוך המסלה[
וירא ]ה[איש כי עמד כול הע]ם לראות ויסב עמ[שא מ]ן המ[סלה ]השדה וישלך[
עליו ]ב[גד כאשר ראה כול ]הבא עליו ועמד 13כ[אש]ר הגה את עמשא מן המסלה[
עבר כ]ו[ל העם אחרי יואב ]לרדוף אחרי שבע בן בכרי 14ויעבור בכול שבטי[
]ישראל אב[ל]ה ובי[ת מעכ]ה וכל הברים ויקלהו ויבאו אף אחריו 15ויבאו[

Fragments 147-148
1
2
3

]20:19נחלת אלוהי[ם ]20ויען יואב ויאמר חלילה לי אם אבלע ואם אשחית 21לא כן[
]הדבר[ כי איש מ]הר אפרים שבע בן בכרי נשא ידו על המלך דויד תנו לי[
]אתו לב[דו ואל]כה מעל העיר ותאמר האשה אל יואב הנה ראשו משלך אליך[
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]בעד החומה 22ותבוא האשה אל כול העם ותאמר אל כול העיר בחכמתה[
]ויכרתו את ראש שבע בן בכרי וישלכו אל יואב ויתקע בשופר ויפוצו העם[
]מעל העיר איש לאהלו ויואב שב ירו[של]י[ם א]ל המלך 23ויואב על כול הצבא[
]ובניה בן יהוידע על הכרתי ועל[ הפלתי 24וא]דרם על המס ושפן בן אחילוד[
]המזכיר 25ושושא סופר וצדוק ואבית[ר כוהנים ]26וגם עירא היאירי היה כוהן[
21:1ויהי רעב בימי ד[ויד שלש ]שנים שנה אחרי שנה[
]לדויד
ויבקש דוי[ד א]ת פני יהוה ויאמר יהוה על[
]
]שאול ועל ביתו דמים על אשר המית[ את ]הגבעונים 2ויקרא המלך לגבענים[

Fragments 149-151
1
2
3
4
5
6

]21:2ויהודה 3ויאמר דויד אל הגבעונים מה אעשה לכם ובמה אכ[פר וב]רכתם[
]את נחלת יהוה 4ויאמרו לו הגבעונים אין לנו כסף וזהב ע[ם ש]אול ועם[
]ביתו ואין לנו איש[ להמ]י[ת מ]כול ישראל ויאמר מה אתם אויבים אעשה לכם[
]5ויאמרו אל המלך ה[איש אש]ר כלה עלינו וירדפנו ודמה להשמידנו מהתיצב[
]בכול גבול ישרא[ל 6ונתתם לנ]ו שבעה אנשים מבניו והוקענום ליהוה בגבעת[
]שאול בחיר יהוה ויאמר המלך אני אתן לכם 7ויחמל המלך על מפי בשת[

Fragment 152
1
2

]21:8ילדה לשאול את ארמוני ואת מפיבשת ואת חמ[שת בני ]מרב בת שאול[
]אשר ילדה לעדריאל בן ברזלי המחלתי 9ויתנם ב[יד הג]בעונים ויקיעם בהר[

Fragment 153
1
2
3

]21:11ויגד לדוד את אשר עשתה רצפה בת איה פלגש שאול 12וילך דוד ויקח[
]את עצמות שאול ואת עצמות יהונתן בנו מאת[ בעלי ]יביש גלעד אשר גנבו[
]אתם מרחב בית שן אשר תלום שם הפלשתי[ים ביו]ם הכות פלשתים[

Fragment 154
1
2
3
4
5

]21:14כל אשר צוה המלך ויעתר אלהים לארץ אחרי כן[
]15ותהי עוד מלחמה לפלשתיים את ישראל וירד דויד ו[עבדיו עמו
]וילחמו את פלשתיים ויעף דויד 16וישבי בנב אשר מן[ ילדי ]הרפ[ה
]ומשקל קנו שלש מאות שקלים משקל נחשת והוא חגור[ חורה ויאמר
]להכות את דויד 17ויעזר לו אבישי בן צרויה ויך את הפלשתי וימית[הו

Fragments 155-158
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]22:16ים יגלו מסדות תבל בגערת יהוה מנשמת רוח אפו 17ישלח ממרום[ יק]חני[
]ימשני ממים רבים 18יצילני מאויבי עז משונאי כי אמצו ממני 19יקדמונ[י בי]ום[
]אידי ויהי יהוה משען לי 20ויוציאני למרחב יחלצני כי חפץ בי 21יגמלני י[הו]ה[
]כצדקתי כבר ידי ישיב לי 22כי שמרתי דרכי יהוה ולוא רשעתי לפני אלוהי[
]23כי כל משפטיו לנגדי וחקותיו לא אסור ממני 24ואהי תמי[ם ]עמו[ וא]שתמרה[
]מעוני 25וישב יהוה לי כצדקתי כבר ידי לנגד עיניו 26עם חסי[ד תתחסד ו]עם[
]גבר תמים תתמם 27עם נ[בר תת]בר ועם עקש תתפתל 28כי אתה ע[ם ]עני[
]תושיע ועינים על רמים תשפיל 29כי אתה תאיר נירי יהוה אלוהי תגיה לי[
]בחושכי 30כי בכ[ה אר]ו[ץ ]גדוד ובאלוהי אדלג שור 31האל תמים דרכו[
]אמרת יהוה צרופ[ה מגן הוא ]לכל חוסים בו 32מי אל מבלעדי יהוה ומי צור[
]זלתי אלהינו 33ה[אל מאזרני ח]יל ויתן תמים דרכי 34משוה רגלי כאילות ועל[
]ב[מותי יעמדני 35מלמד ידי למ]ל[חמה ונ]חת קשת נחשה זרעותי 36ותתן לי מגן[
ישעך ועזרתך תרבני 37תר]חי[ב צעדי ולא מ]עדו קרסלי[ ול]א עמדו קמי 38ארדף אויבי[
ואשמידם ולוא אשוב עד כלותם 39אמח]צם ולוא יקומון ויפלו תחת רגלי[
]40ו[תאזרני חיל למלחמה ותכרע קמי תח]תני 41ואויבי נתתה לי ערף משנאי[
אצמית]ם[ 42י]שועו ו[אין מושיע אל יהוה ו]לוא ענם 43ואשחקם כעפר על[
פני ארח ]כ[טיט חוצ]ו[ת ארקעם 44ותפלט]ני מריבי עמים תשימני לראש[
גויים עם לא ידעתי ]י[עבדני 45לשמ]ע אזן ישמעו לי 46בני נכר יכחשו לי[
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לא יחגרו ממסרותם 47חי יהוה וב]רוך צורי וירום אלוהי ישעי 48האל[
נתן נקמות לי ומרדד עמים תחתנ]י 49ומוציאי מאויבי ומקמי ותרוממני[
מאיש חמ]סים[ תצרני 50על כן אודך ]בגויים יהוה ולשמך אזמר 51מגדיל[
[
ישועת מלכו ועושה חסד למשיחו לד]ויד ולזרעו עד עולם
23:1ואלה דברי דויד האחר]ונים נאם דויד בן ישי ונאם[
הגבר הקים אל משיח ]אלו[הי יע]קב ונעים זמרות ישראל 2רוח יהוה[
דבר בי ומלתו על לשונ]י 3אמר אלוהי יעקב לי דבר צור ישראל משל[
באדם ]צדי[ק משל ]ביראת אלוהים 4כאור בקר יזרח שמש בקר לוא[
]עבות מנגה ממ[טר כד]שא מארץ 5כי לא כן ביתי עם אל כי ברית עולם[
]שם לי ערוכ[ה בכול ו]שמורה כי כול ישעי וכול חפץ כי לוא יצמיח[
[ 6ובליע]ל כקוץ מנד כלהם כי לוא ביד יקחו[
]

Fragments 159-161
1
2
3
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]23:13חנה בעמק רפאים 14ודויד[ אז ]במצודה ומצב פלשתים אז בי[ת לח]ם[
]15ויתאוה דויד ויאמר מי י[שק]ני מים מבאר בית לחם אשר[ בשער
]16ויבקעו שלשת הגבורים במחנה פלשתיים וי[שאבו מ]ים מבאר[ ב]ית לחם[
]אשר בשער וישאו ויבאו אל דויד ולא אבה[ ל]ש[תו]תם ויסך אתם ליהוה[

Fragment 162
1
2

]23:21מצרי אער מראה וביד המצרי חנית וירד אליו בשבט ויגזל את החנית[ מיד
]המצרי ויהרגהו בחניתו 22אלה עשה בניהו בן יהוידע ולו שם בשלשה הג[בורים

Fragment 163
1
2
3

]23:37צלק העמני נחרי הבארתי נשאי כלי יואב בן צריה[
[
]38עירא היתר[י גרב ]היתרי
[
]39אוריה החתי כל שלו[שים ]ושבעה

Fragments 164-165
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]24:16בעם רב עתה הרף ידך ומלאך י[הוה עומד עם ]גרן אר[נא הי]ב[וסי וישא ]דו[יד ]את[
]עיניו וירא את מלאך יהוה עומד בין[ הארץ ובין ה]ש[מ]י[ם וחר]ב[ו שלופה בידו נטוא]ה[
]על ירושלים ויפלו הזקנים ע[ל ]פנ[יהם מתכ]סים ב[שקים 17ו]י[אמר דויד אל יהוה בראת]ו[
]את המלאך המכה בעם ויאמר הנה אנכי חטאתי וא[נכי הרעה הרעתי ואלה ה]צ[אן מה
]עשו תהי ידך בי ובבית אבי 18ויבוא גד אל דויד ביו[ם ההוא ויאמר עלה ו]הקם ליהוה[
]מזבח בגרן ארנא היבסי 19ויעל דויד כדבר גד כא[שר צוה יהוה 20וישקף ]ארנא וירא[
]את המלך דויד ואת ארבעת בניו עמו מתחבאים[ בשקים וארנא דש חטים ]ויבא דויד עד[
]ארנא[ וירא א]ת המלך ועבדיו עברים אליו מתכ[סים בשקים בא]ים אליו ויצא ארנא[
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]וישתחו[ לדוי]ד על אפיו ארצה 21ויאמר ארנא אל[ ה]מ[ל]ך מדוע בא אדני המלך אל[
]עבדו[ ויאמר ]דויד לקנות מעמך את הגרן לבנות מזבח ליהוה ותעצר המגפה מעל[
]העם 22ויא[מ]ר ארנא אל דויד יקח ויעל אדני המלך הטוב בעינו ראה הבקר לעלה[

) – Masoretic against 4Q51 Samuela (4QSamaשמואל

ב Hebrew Comparison of the Text of 2 Samuel /

Chapter 1
4

ַו ֨יּ ֹאמֶ ר אֵ לָ ֥יו דָּ ִו֛ד מֶ ה־הָ יָ ֥ה הַ דָּ ָב֖ר הַ גֶּד־נָ ֣א ִ ֑לי ַ֠ויּ ֹאמֶ ר אֲשֶׁ ר־ ָ֨נס הָ ָ֜ﬠם ִמן־הַ ִמּלְ חָ ֗ ָמה
וְ גַם־הַ ְר ֞ ֵבּה נָפַ ֤ל ִמן־הָ ﬠָם֙ ַו ָיּ ֻ֔מתוּ וְ ֗ ַגם שָׁ ֛אוּל וִ יהוֹנ ָ ָ֥תן בְּ נ֖ וֹ ֵ ֽמתוּ
]ויאמר אליו דוד מה היה הדבר הג[ד נ]א לי ויאמר אשר נס העם מן המלחמה[
]וגם הרבה נפל[ מן העם ו]ימתו וגם שאול ויהונתן בנו מתו[
None Extant

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

5

יהוֹנ ָ ָ֥תן בְּ נֽ וֹ
י־מת שָׁ ֖אוּל וִ ֽ
ַו ֣יּ ֹאמֶ ר דָּ ִ֔וד אֶ ל־הַ נַּ ֖ﬠַר הַ מַּ ִגּ֣יד ל֑ וֹ ֵ ֣אי� י ֔ ַָדﬠְ תָּ כִּ ֵ ֥
]ויאמר דויד אל[ הנ]ער המגיד לו איך ידעת כי מת שאול ויהונתן בנו[
None Extant

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

10

אשׁוֹ
ֲשׁר ﬠַל־ר ֹ ֗
וָאֶ ﬠֱמֹ֤ ד ָﬠלָיו֙ ַואֲמֹ֣ ְת ֔ ֵתהוּ ִ ֣כּי י ֔ ַָדﬠְ ִתּי ִ ֛כּי ֥ל ֹא ִ ֽיחְ יֶ ֖ה אַ ח ֵ ֲ֣רי נִפְ ל֑ וֹ וָאֶ קַּ֞ ח הַ נֵּ ֣ זֶר א ֶ ֣
יאם אֶ ל־אֲדֹ ִנ֖י ֵ ֽהנָּה
ֲשׁר ﬠַל־זְרֹ ֔עוֹ ָואֲבִ ֵ ֥
וְ אֶ צְ ﬠָדָ ה֙ א ֶ ֣
]ואעמד עליו ואמתתהו כי ידעתי כי לא יחיה אחרי נפלו ואקח הנזר אשר על ראשו[
]ואצעדה אשר על זרעו[ ואב]יאם אל אדני הנה[
None Extant

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

11

ֲשׁר ִא ֽתּוֹ
ַו ַיּחֲזֵ ֥ק דָּ ִו֛ד בִּ בְ ג ָ ָ֖דו וַיִּ קְ ָרﬠֵ ֑ם וְ גַ ֥ם כָּל־הָ ֲאנ ִ ָ֖שׁים א ֶ ֥
]ויחזק דויד בבגדיו ויקרע[ם וגם ]כול האנשים אשר אתו[
None Extant

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

12

ַל־בּ֣ית
ַ ֽו יִּ ְספְּ דוּ֙ וַיִּ בְ כּ֔ וּ ַויָּצֻ ֖מוּ ﬠַד־הָ ﬠָ ֶ֑רב ﬠַל־שָׁ ֞אוּל וְ ﬠַל־יְ הוֹנ ָ ָ֣תן בְּ נ֗ וֹ וְ ﬠַל־ﬠַ ֤ם יְ הוָה֙ וְ ﬠ ֵ
יִ ְשׂ ָר ֔ ֵאל ִ ֥כּי נָפְ ל֖ וּ בֶּ ָ ֽח ֶרב
]ויספדו ויבכו ויצו[מו עד ]הע[רב ]על שאול ועל יהונתן ועל עם יהוה ועל בית[
]י[שר]א[ל כי נכו בחר]ב[
ויספדו ויבכו ויצ+ו+מו עד הערב על שאול ועל יהונתן -בנו -ועל עם יהוה ועל בית
ישראל כי נ*כ*ו בחרב

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama

Highlighted Diff.

13

ן־אישׁ גֵּ ֥ר ﬠֲמָ ל ִ ֵ֖קי אָ ֹֽנכִ י
ַו ֣יּ ֹאמֶ ר דָּ ִ֗וד אֶ ל־הַ ַ֙נּﬠַר֙ הַ מַּ ִגּ֣יד ֔לוֹ ֵ ֥אי ִמזֶּ ֖ה ָ ֑אתָּ ה ַו ֕יּ ֹאמֶ ר בֶּ ִ ֛
]ויאמר דוי[ד אל הנ]ע[ר המג]יד לו אי מזה אתה ויאמר בן איש גר עמ[ל]קי אנכי[
None Extant

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

Chapter 2
5

וַיִּ ְשׁלַ ֤ח דָּ וִ ד֙ מַ לְ אָ ֔ ִכים אֶ ל־אַ נְ ֵ ֖שׁי י ֵָב֣ישׁ גִּ לְ ﬠָ ֑ד ַו ֣יּ ֹאמֶ ר ֲאלֵיהֶ֗ ם בְּ רֻ ִ ֤כים אַ תֶּ ם֙ ַ ֽליה ֔ ָוה אֲשֶׁ֨ ר
יתם הַ ֶח֣סֶ ד הַ ֶ֗זּה ﬠִ ם־אֲדֹֽ נֵיכֶם֙ ﬠִ ם־שָׁ ֔אוּל ַו ִֽתּקְ בְּ ֖רוּ אֹ ֽתוֹ
ﬠ ֲִשׂ ֜ ֶ
]וישלח דוד מלאכים אל אנשי יביש גלעד ויאמר אלי[הם ברוכים ]אתם ליהוה אשר[
]עשיתם חסד האלוהים הז[ה על אדניכ]ם עם שאול משיח יהוה ותקברו אתו[
וישלח דוד מלאכים אל אנשי יביש גלעד ויאמר אליהם בר+ו+כים אתם ליהוה אשר
עשיתם -ה-חסד +האלוהים +הזה ע*ל* אדניכם עם שאול +משיח יהוה +ותקברו אתו

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama

Highlighted Diff.

6

ֲשׁר
טּוֹב֣ה הַ ֔זּ ֹאת א ֶ ֥
וְ ﬠ ֕ ַָתּה ַ ֽיﬠַשׂ־יְ הוָ ֥ה ﬠִ מָּ כֶ ֖ם ֶח֣סֶ ד ֶוא ֶ ֱ֑מת וְ גַ ֣ם אָ נֹ ֗ ִכי אֶ ﬠ ֶ ֱ֤שׂה ִא ְתּכֶם֙ הַ ָ
יתם הַ דָּ ָב֥ר הַ ֶזּֽה
ﬠ ֲִשׂ ֶ ֖
]ועתה יעש י[הוה אתכם ח]סד ואמת וגם אנכי אעשה אתכם הטובה[ הזאת אשר
]עשיתם את הדבר הזה[
ועתה יעש יהוה *את*כם חסד ואמת וגם אנכי אעשה אתכם הטובה הזאת אשר
עשיתם +את +הדבר הזה

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama

Highlighted Diff.

7

י־מת אֲדֹ נֵיכֶ ֣ם שָׁ ֑אוּל וְ גַם־אֹ ֗ ִתי מָ ְשׁ ֧חוּ
וְ ﬠ ָ ַ֣תּה תֶּ חֱזַ ֣ קְ נָה יְ דֵ י ֶ֗כם ִ ֽוהְ יוּ֙ לִ בְ נֵי־חַ֔ יִ ל כִּ ֵ ֖
ֵיהם
הוּדה לְ ֶ ֖מלֶ� ֲﬠל ֶ ֽ
בֵ ית־יְ ָ ֛
]ועתה תחזקה ידיכם ו[היו לבני חיל ]כי מת אדניכם שאול וגם אתי משחו[
]בית יהודה[ עליהם ל]מלך[
ועתה תחזק-נ-ה ידיכם והיו לבני חיל כי מת אדניכם שאול וגם אתי משחו
*
בית יהודה *עליהם למלך

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama

Highlighted Diff.

8

ת־אישׁ ֨ ֹבּשֶׁ ת֙ בֶּ ן־שָׁ ֔אוּל ַו ַיּﬠֲבִ ֵ ֖רהוּ
ֲשׁר לְ שָׁ ֑אוּל לָקַ֗ ח אֶ ִ ֥
וְ אַ בְ נֵ ֣ר בֶּ ן־ ֵ֔נר שַׂ ר־צָ ָב֖א א ֶ ֣
מַ ח ָ ֲֽנ יִ ם
]ואבנר בן נר[ שר הצבא א]שר לשאול לקח את איש בשת בן שאול וי[עב]רה[ו
מחנ]ים[
ואבנר בן נר שר +ה+צבא אשר לשאול לקח את איש בשת בן שאול ויעברהו
מחנים

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama

Highlighted Diff.

9

ֲשׁוּרי וְ ֶ ֽאל־יִ ז ְְרﬠֶ ֑אל וְ ﬠַל־אֶ פְ ַ ֙ריִ ם֙ וְ ﬠַל־בִּ נְ י ִָ֔מן וְ ﬠַל־יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל
ַויּ ְַמלִ ֙ ֵכהוּ֙ אֶ ל־הַ גִּ לְ ָ֔ﬠד וְ אֶ ל־הָ א ִ ֖
כֻּ�ֽ ה
]וימלכהו על הגלעד ועל גשר ועל יזרעאל ועל אפ[רים ]ועל בנימין ועל ישראל[
]כלה[
None Extant

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

10

וּשׁ ַ ֥תּיִ ם שָׁ ִנ֖ים מָ לָ ֑� אַ֚ � ֵבּ֣ית
בֶּ ן־אַ ְרבָּ ֨ ִﬠים שָׁ ָ֜נה ִ ֽאישׁ־בֹּ֣ שֶׁ ת בֶּ ן־שָׁ ֗אוּל בְּ מָ לְ כוֹ֙ ﬠַל־יִ ְשׂ ָר ֔ ֵאל ְ
הוּדה הָ י֖ וּ אַ ח ֵ ֲ֥רי דָ ִ ֽוד
יְ ֔ ָ
]אך בית יהודה היו א[חר]י דויד[
בן ארבעים שנה איש בשת בן שאול במלכו על ישראל ושתים שנים מלך -אך ביתיהודה היו אחרי דו+י+ד

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

11

הוּדה ֶ ֥שׁבַ ע שָׁ נִ ֖ים וְ ִשׁ ָ ֥שּׁה
ַל־בּ֣ית יְ ָ ֑
ַ ֽו יְ הִ י֙ ִמ ְספַּ ֣ר הַ יּ ִָ֔מים אֲשֶׁ ֩ר הָ ָ֨יה דָ ִו֥ד ֶ ֛מלֶ� בְּ חֶ בְ ֖רוֹן ﬠ ֵ
חֳדָ ִ ֽשׁים
]ויהי מספר הימים אשר היה דוי[ד מל]ך בחברון על בית יהודה שבע שנים וששה[
]ח[דשים
None Extant

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

12

ַויֵּצֵ א֙ אַ בְ נֵ ֣ר בֶּ ן־ ֵ֔נר וְ ﬠַבְ ֵ ֖די ִ ֽאישׁ־בֹּ֣ שֶׁ ת בֶּ ן־שָׁ ֑אוּל ִ ֽממַּ חֲנַ ֖ יִ ם גִּ בְ ﬠֽ וֹנָה
ויצא אבנר ]בן נר ועבדי איש בשת בן שאול ממחנים ג[בעונה
None Extant

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

13

יוֹאב בֶּ ן־צְ רוּ ָ֜יה וְ ﬠַבְ ֵ ֤די דָ וִ ד֙ ָיֽצְ ֔אוּ ַ ֽו יִּ פְ גְּ ֛שׁוּם ﬠַל־בְּ ֵרכַ ֥ת גִּ בְ ﬠ֖ וֹן יַחְ ָ ֑דּו ַו ֵ֨יּ ְשׁ ֜בוּ
וְ ֨ ָ
ֵ ֤אלֶּה ﬠַל־הַ בְּ ֵרכָה֙ ִמ ֶ֔זּה וְ ֵ ֥אלֶּה ﬠַל־הַ בְּ ֵרכָ ֖ה ִמ ֶזּֽה
ויואב בן צרוי]ה ועבדי דויד יצאו מחברון ויפגשום[ על ברכת גבעון ]י[חדו ]וישבו[
]אלה על הברכה מזה ואלה על[ הברכה ]מזה[

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

None Extant
14

יוֹאב י ֻ ָֽקמוּ
ל־יוֹאב י ָ֤קוּמוּ נָא֙ הַ נְּ ﬠ ִ ָ֔רים ִ ֽוישַׂ ח ֲ֖קוּ לְ פָנֵ ֑ינוּ ַו ֥יּ ֹאמֶ ר ָ ֖
ָ֔
ַו ֤יּ ֹאמֶ ר אַ בְ נֵר֙ אֶ
]ויא[מר א]בנר אל יואב יקומו נא הנערים וישחקו[ לפ]נינו[ ויאמ]ר י[ואב יקומ]ו[
ויאמר אבנר אל יואב יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו ויאמר יואב יק+ו+מו

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

15

ְשׁנֵ ֧ים

ָשׂר
ﬠ ָ֣

לְ בִ נְ י ִָ֗מן

וּלְ ִ ֥אישׁ

֨ ֹבּשֶׁ ת֙

בֶּ ן־שָׁ ֔אוּל

ַויּ ֻ ָ֖קמוּ ַו ַיּﬠַבְ ֣רוּ בְ ִמ ְספָּ ֑ר
ָשׂר מֵ ﬠַבְ ֵ ֥די דָ ִ ֽוד
וּשׁנֵ ֥ים ﬠ ָ ֖
ְ
]ויקומו ויעברו במספר שנים[ עשר לבני בנימין איש ]לאיש בשת בן שאול[
]ושנים עשר מעבדי[ דויד
ויק+ו+מו ויעברו במספר שנים עשר +לבני- +ל-בנימין +איש- +ו-לאיש בשת בן שאול
ושנים עשר מעבדי דו+י+ד

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama

Highlighted Diff.

16

ַ ֽו ַיּ ֲח ֜ ִזקוּ ִ ֣אישׁ בְּ ֣ר ֹאשׁ ֵר ֵ֗ﬠהוּ וְ חַ ְרבּוֹ֙ בְּ ַצ֣ד ֵר ֵ֔ﬠהוּ ַ ֽו יִּ פְּ ל֖ וּ יַחְ ָ ֑דּו וַיִּ קְ ָרא֙ לַמָּ ֣קוֹם הַ ֔הוּא
ֲשׁר בְּ גִ בְ ﬠֽ וֹן
חֶ לְ ַ ֥קת הַ צּ ִ ֻ֖רים א ֶ ֥
ויחזיקו איש ]בראש רעהו וחרבו בצד רעהו ויפלו יחד[ו ויקרא למק]ום ההוא[
]חלקת הצרים אשר בגבעון[
ויחז+י+קו איש בראש רעהו וחרבו בצד רעהו ויפלו יחדו ויקרא למקום ההוא
חלקת הצרים אשר בגבעון

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama

Highlighted Diff.

25

ו ִ ַֽיּ ְתקַ בְּ ֤צוּ בְ ֵנֽי־בִ נְ י ִָמן֙ אַ ח ֵ ֲ֣רי אַ בְ ֵ֔נר וַיִּ הְ י֖ וּ ַל ֲאג ָ ֻ֣דּה אֶ ָח֑ת וַיַּ ֣ﬠ ְַמד֔ וּ ﬠַ ֥ל ר ֹאשׁ־גִּ בְ ﬠָ ֖ה אֶ ָ ֽחת
]ויתקבצו בני בנימן אח[רי א]ב[נר ו]יהיו לאגדה אחת ויעמדו על ראש גבעה[ אחת
None Extant

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

26

ל־יוֹאב ַו ֙יּ ֹאמֶ ר֙ ֲה ָל ֶ֙נצַ ח֙ ֣תּ ֹאכַל חֶ֔ ֶרב הֲל֣ וֹא י ֔ ַָדﬠְ תָּ ה ִ ֽכּי־מָ ָ ֥רה ִתהְ יֶ ֖ה
ָ֗
וַיִּ קְ ָ֨רא אַ בְ ֵ֜נר אֶ
יהם
ֹאמר ָל ָ֔ﬠם ל ָ֖שׁוּב מֵ אַ ח ֵ ֲ֥רי אֲחֵ ֶ ֽ
בָּ אַ חֲרוֹנָ ֑ה וְ ﬠַד־מָ תַ י֙ ֽל ֹא־ת ַ ֣
]ויקרא[ א]בנר אל יואב ויאמר הלנצח תאכל חרב ה[לוא ידעתה כי ]מרה תהיה[
]באחרונה ועד מתי לוא תאמר[ לעם לשוב מאחר]י אחינו[
None Extant

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

27

ֱ�הים ִ ֥כּי לוּלֵ ֖א ִדּ ַבּ ְ֑רתָּ ִ ֣כּי ָ ֤אז ֵ ֽמהַ ֨ ֹבּקֶ ר֙ ַנﬠֲלָ ֣ה הָ ָ֔ﬠם ִ ֖אישׁ מֵ אַ ח ֵ ֲ֥רי אָ ִ ֽחיו
יוֹאב חַ֚ י ָ ֽהא ִ֔
ַו ֣יּ ֹאמֶ ר ֔ ָ
]ויאמר יואב חי יהוה כי לולא ד[ברת כי אז מן ]הבקר נעלה העם איש מאחרי אחיו[
ויאמר יואב חי *יהוה* כי לולא דברת כי אז מ+ן +הבקר נעלה העם איש מאחרי אחיו

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

29

וְ אַ בְ נֵ ֣ר ַ ֽו ֲאנָשָׁ֗ יו ָ ֽהלְ כוּ֙ ָ ֽבּﬠ ֲָר ֔ ָבה ֖ ֹכּל הַ לַּ ֣יְ לָה הַ ֑הוּא ַו ַיּﬠַבְ ֣רוּ אֶ ת־הַ יּ ְַר ֗ ֵדּן ו ֵַיּֽלְ כוּ֙ כָּל־הַ בִּ ְת ֔רוֹן
ַויָּבֹ֖ אוּ מַ ח ָ ֲֽנ יִם
]ואבנר ואנשיו הלכו בערבה כל הלילה ההוא ויעברו את הירדן וילכו כל הבתרון[
]ויבאו מח[נימה
ואבנר ואנשיו הלכו בערבה כל הלילה ההוא ויעברו את הירדן וילכו כל הבתרון
* *+ +
ויבאו מחני מ ה

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama

Highlighted Diff.

30

ָשׂר ִ ֖אישׁ
יוֹאב שָׁ֚ ב מֵ אַ ח ֵ ֲ֣רי אַ בְ ֵ֔נר וַיִּ קְ בֹּ֖ ץ אֶ ת־כָּל־הָ ﬠָ ֑ם וַיִּ ָ֨פּקְ ד֜ וּ מֵ ﬠַבְ ֵ ֥די דָ ִו֛ד ִתּ ְשׁ ָ ֽﬠה־ﬠ ָ ֥
וְ ֗ ָ
ה־אל
ַוﬠֲשָׂ ֵ ֽ
ויוא]ב שב מאחרי אבנר ויקבץ את כול העם ויפקדו מ[עבדי דויד ת]שעה עשר איש[
]ועשהאל[
ויואב שב מאחרי אבנר ויקבץ את כ+ו+ל העם ויפקדו מעבדי דו+י+ד תשעה עשר איש
ועשהאל
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וְ ﬠַבְ ֵ ֣די דָ ִ֗וד הִ כּוּ֙ ִמבִּ נְ י ִָ֔מן וּבְ אַ נְ ֵ ֖שׁי אַ בְ נֵ ֑ר ְשׁ�שׁ־מֵ ֧אוֹת וְ ִשׁ ִ ֛שּׁים ִ ֖אישׁ ֵ ֽמתוּ
]ועבדי דויד הכו מבני[ בנימין מאנשי ]אבנר שלש מאות וששים איש מתו[
ועבדי דו+י+ד הכו +מבני- +מ-בנימ+י+ן -ו*-מ*אנשי אבנר שלש מאות וששים איש מתו

Masoretic
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ֲשׁר ֵ ֣בּית לָ ֑חֶ ם ַויֵּלְ כ֣ וּ כָל־הַ ַ֗לּיְ לָה
האל ַ ֽו יִּ קְ בְּ ֻ֙רהוּ֙ בְּ ֶ ֣קבֶ ר אָ ִ֔ביו א ֶ ֖
וַיִּ ְשׂאוּ֙ אֶ ת־ﬠֲשָׂ ֔ ֵ
יוֹאָ ב֙ ַ ֽו ֲאנָשָׁ֔ יו ַויֵּאֹ֥ ר ל ֶָה֖ם בְּ חֶ בְ ֽרוֹן
]וישאו את עשהאל[ ויקברהו בקבר ]אבי[ו ]א[שר ב]ית לחם וילכו כול הלילה[
]יואב[ ואנשיו ויאור להם בחברון
וישאו את עשהאל ויקברהו בקבר אביו אשר בבית לחם וילכו כ+ו+ל הלילה
יואב ואנשיו ו+י+א+ו+ר להם בחברון

Masoretic
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Highlighted Diff.

Chapter 3
1

וּב֥ית שָׁ ֖אוּל
וּבין ֵבּ֣ית דָּ ִו֑ד וְ דָ וִ ד֙ הֹ לֵ ֣� וְ חָ ֵ֔זק ֵ
ו ְַתּ ִ ֤הי הַ ִמּלְ חָ מָ ה֙ אֲרֻ ָ֔כּה בֵּ֚ ין ֵבּ֣ית שָׁ ֔אוּל ֵ ֖
הֹ לְ ִ ֥כים וְ דַ ִ ֽלּים
ותה]י המלחמה ארכה בין[ ב]ית[ שאול ובין בית דויד ודויד הולך ]וחזק ובית שאול[
הולך וד]ל[
ותהי המלחמה ארכה בין בית שאול ובין בית דו+י+ד ודו+י+ד ה+ו+לך וחזק ובית שאול
ה*ולך* ודל-ים-
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2

ֵאלת
ו ִַיָּלְ ֧דוּ לְ דָ ִ ֛וד בָּ ִנ֖ים בְּ חֶ בְ ֑רוֹן וַיְ ִ ֤הי בְ כוֹרֹ ו֙ אַ ְמנ֔ וֹן ַלאֲחִ ֹ֖ינﬠַם הַ יִּ ז ְְרﬠ ִ ֽ
ויולד לדויד בנים בחברון ו]יהי בכורו א[מנן ]לא[חינעם היזרעלית
ויולד לדו+י+ד בנים בחברון ויהי בכורו אמנ-ו-ן לאחינעם היזרעלית

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

3

ֵ ֖אשֶׁ ת נ ָָב֣ל ַ ֽהכּ ְַר ְמ ִ ֑לי וְ הַ ְשּׁלִ ִשׁי֙

אַ בְ שָׁ ל֣ וֹם ֶ ֽבּן־מַ ֲﬠ ָ֔כה

וּמ ְשׁנֵ ֣הוּ כִ לְ ֔ ָאב ַלאֲבִ י ֕ ַגלִ
ִ
בַּ ת־תַּ לְ ַ ֖מי ֶ ֥מלֶ� גְּ ֽשׁוּר
ומשנהו דלי]ה[ לאביגיל ה]כרמלית ו[השלישי אבשלום בן מעכה
בת תלמי מלך גשור
ומשנהו *דליה* לאביג+י+ל -אשת נבל -הכרמלי+ת +והשל+י+שי אבשלום בן מעכה
בת תלמי מלך גשור
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יטל
ישׁי ְשׁפ ְַטיָ ֥ה בֶ ן־אֲבִ ָ ֽ
יﬠי אֲדֹ נִ יָּ ֣ה בֶ ן־חַ ִגּ֑ית וְ הַ ח ֲִמ ִ ֖
וְ הָ ְרבִ ִ ֖
והרביעי ]אדניה בן[ חגית והחמ]י[שי שפטיה לא]ב[יטל
והרביעי אדניה בן חגית והחמישי שפטיה -בן+ -ל+אביטל
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וְ הַ ִשּׁ ִ ֣שּׁי יִ ְת ְר ָ֔ﬠם לְ ﬠֶגְ לָ ֖ה ֵ ֣אשֶׁ ת דָּ ִ ֑וד ֵ ֛אלֶּה יֻלְּ ֥דוּ לְ דָ ִ ֖וד בְּ חֶ בְ ֽרוֹן
והששי יתרעם לע]גלה אשת דויד אלה יו[ל]דו[ לדויד ]בח[ברון
והששי יתרעם לעגלה אשת דו+י+ד אלה י+ו+לדו לדו+י+ד בחברון
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וּבין ֵבּ֣ית דָּ ִ ֑וד וְ אַ בְ נֵ ֛ר הָ יָ ֥ה ִמ ְתחַ זֵּ ֖ק בְּ ֵב֥ית שָׁ ֽאוּל
וַיְ ִ֗הי ִ ֽבּהְ יוֹת֙ הַ ִמּלְ חָ ֔ ָמה בֵּ֚ ין ֵבּ֣ית שָׁ ֔אוּל ֵ ֖
ויהי בהיות המלחמה בין בית שאו]ל ובין בית דויד ואבנר היה מתחזק[ בבית שאול

Masoretic
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Highlighted Diff.

None Extant
7

ִרצְ פָּ ֣ה

בַ ת־אַ יָּ ֑ה

ַו ֙יּ ֹאמֶ ר֙

וּשׁ ָ ֖מהּ
ְ
פִּ ֶ֔לגֶשׁ
וּלְ שָׁ ֣אוּל
אֶ ל־אַ בְ ֵ֔נר מַ ֥דּוּ ַﬠ ָבּ֖אתָ ה אֶ ל־פִּ ילֶ ֥ גֶשׁ אָ ִ ֽבי
ולשאול פילגש רצפה ]בת איה ויאמר מפיבשת בן[ שאול
אל אבנר מדוע באתה אל פי]לגש אבי[
+
ולשאול פ+י+לגש -ושמה -רצפה בת איה ויאמר +מפיבשת בן שאול
אל אבנר מדוע באתה אל פילגש אבי
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ֲשׁר ִ ֽליהוּדָ ֒ה
ישׁ־בּשֶׁ ת ַו ֙יּ ֹאמֶ ר֙ ֲה ֨ר ֹאשׁ כֶּ ֥ לֶב אָ ֹ֘נכִ י֮ א ֶ ֣
ַל־דּבְ ֵ ֣רי ִ ֽא ֗ ֹ
וַיִּ חַ ֩ר לְ אַ בְ ֵ֨נר ְמאֹ֜ ד ﬠ ִ
ית� בְּ יַד־דָּ ִ ֑וד
ל־מ ֵר ֵ֔ﬠהוּ וְ ֥ל ֹא הִ ְמצִ ִ ֖
ם־בּ֣ית שָׁ ֣אוּל אָ ִ֗בי� אֶ ל־אֶ חָ יו֙ וְ אֶ ֵ ֣
הַ יּ֨ וֹם ֶ ֽאﬠֱשֶׂ ה־חֶ֜ סֶ ד ﬠִ ֵ
ו ִַתּפְ קֹ֥ ד ﬠָלַ ֛י ﬠֲוֹ֥ ן הָ ִא ָ ֖שּׁה הַ יּֽ וֹם
]ויחר לאבנר מאד על דבר מפיבשת[ ויאמר לו ה]ראש כלב אנכי אשר ליהודה[
]היום אעשה חסד עם בית שאול אביך אל אחיו ואל מרעהו ולוא המציתך ביד דויד[
]ותפקד עלי עון האשה היום[
ויחר לאבנר מאד על דבר-י* -מפי*בשת ויאמר +לו +הראש כלב אנכי אשר ליהודה
היום אעשה חסד עם בית שאול אביך אל אחיו ואל מרעהו ול+ו+א המציתך ביד דו+י+ד
ותפקד עלי עון האשה היום
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ֽ ֹכּה־ ַיﬠ ֶ ֲ֤שׂה אֱ�הִ ים֙ לְ אַ בְ ֵ֔נר וְ ֖ ֹכה יֹ ִ ֣סיף ל֑ וֹ ֗ ִכּי ַכּאֲשֶׁ֨ ר נִ ְשׁ ַבּ֤ע יְ הוָה֙ לְ דָ ִ֔וד ִ ֽכּי־כֵ ֖ן
ֶ ֽאﬠֱשֶׂ ה־לּֽ וֹ
]כה יעשה אלוהים לאבנר ו[כה ]יסיף לו כי כאשר נשבע יהוה לדויד כי כן[
]אעשה לו[
None Extant
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הוּדה
לְ ַ ֽהﬠ ִ ֲ֥ביר הַ מַּ ְמלָכָ ֖ה ִמ ֵבּ֣ית שָׁ ֑אוּל וּלְ הָ ֞ ִקים אֶ ת־כִּ ֵ ֣סּא דָ ִ֗וד ﬠַל־יִ ְשׂ ָראֵ ֙ל וְ ﬠַל־יְ ֔ ָ
ִמ ָ ֖דּן וְ ﬠַד־בְּ ֵ ֥אר ָ ֽשׁבַ ע
]להעבי[ר ]הממלכה מבית שאול ולהקים את כסא דויד על ישראל ועל[ ויהודה
]מדך ועד באר שבע[
None Extant
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וְ ֽל ֹא־י ֣ ָֹכל ֔עוֹד לְ הָ ִ ֥שׁיב אֶ ת־אַ בְ נֵ ֖ר דָּ ָב֑ר ִמיִּ ְראָ ֖תוֹ אֹ ֽתוֹ
]ולוא יכל עוד מפיבשת להשיב את[ אבנר ]דבר מיראות אותו[
None Extant
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ית�֙ ִא ֔ ִתּי וְ הִ נֵּה֙
י־א ֶרץ לֵאמֹ֗ ר כּ ְָר ָ ֤תה בְ ִ ֽר ְ
וַיִּ ְשׁ ַל ֩ח אַ בְ ֵ֨נר מַ לְ אָ ִ ֧כים אֶ ל־דָּ ִו֛ד תַּ חְ ָ ֥תּו לֵאמֹ֖ ר לְ ִמ ָ ֑
י ִ ָ֣די ﬠִ ֔ ָמּ� לְ הָ ֵ ֥סב אֵ לֶ ֖י� אֶ ת־כָּל־יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל
]וישלח אבנר מלאכים אל דויד אל חברון לאמור כרות[ בריתך ]אתי והנה[
]ידי עמך להסב אליך את כול בית ישראל[
None Extant
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ַו ֣יּ ֹאמֶ ר ֔טוֹב א ֕ ֲִני אֶ כְ ֥רֹ ת ִא ְתּ�֖ בְּ ִ ֑רית ַ ֣א� דָּ ָב֣ר אֶ חָ֡ ד אָ נֹ כִ ֩י שֹׁ ֨ ֵאל מֵ ִא ְתּ�֤ לֵאמֹ ר֙
ֹא־ת ְר ֶ ֣אה אֶ ת־ ָפּ ַ֔ני ִ ֣כּי ִאם־לִ פְ נֵ ֣י הֱבִ יא ֲ֗� אֵ֚ ת ִמיכַ ֣ל בַּ ת־שָׁ ֔אוּל בְּ בֹ אֲ�֖ לִ ְר ֥אוֹת אֶ ת־פּ ָָנֽי
ל ִ
]ויאמ[ר טוב ]אני אכרות אתך ברית אך דבר אחד אנוכי שואל מאתך[ ל]אמור[
]לוא תראה את פני כי אם הביאך את מיכל בת שאול עמך בבואך לראות את פני[
None Extant
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ת־מי ַ֔כל
ת־א ְשׁ ִתּי֙ אֶ ִ
ל־אישׁ־בֹּ֥ שֶׁ ת בֶּ ן־שָׁ ֖אוּל לֵאמֹ֑ ר ְתּנָ ֤ה אֶ ִ
וַיִּ ְשׁלַ ֤ח דָּ וִ ד֙ מַ לְ אָ ֔ ִכים אֶ ִ ֽ
אֲשֶׁ ר֙ אֵ ַ ֣ר ְשׂ ִתּי לִ֔ י בְּ מֵ ָ ֖אה ﬠ ְָרל֥ וֹת פְּ לִ ְשׁ ִ ֽתּים
]וישלח דויד מלאכים אל מפיבשת בן שאול לאמור תנה לי את אשתי את[ מיכל
]אשר ארשתי לי במאה ערלות פלשתיים[
None Extant
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יאל בֶּ ן־ ָ ֽלוִ שׁ
וַיִּ ְשׁלַח֙ ִ ֣אישׁ ֔ ֹבּשֶׁ ת וַיִּ קָּ ֶח֖הָ ֵ ֣מ ִ ֽﬠם ִ ֑אישׁ מֵ ִ ֖ﬠם פַּלְ ִט ֵ ֥
]וישלח מפיב[שת ]ויקחה מעם איש מעם פלטיאל בן לוש[
None Extant
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יתם ְמבַ קְ ִ ֧שׁים
ַם־שׁלְ שֹׁ֔ ם הֱיִ ֞ ֶ
ַם־תּמוֹ ֙ל גּ ִ
ְוּדבַ ר־אַ בְ נֵ ֣ר הָ ָ֔יה ﬠִ ם־זִקְ נֵ ֥י יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל לֵאמֹ֑ ר גּ ְ
ֵיכם
אֶ ת־דָּ ִו֛ד לְ ֶ ֖מלֶ� ֲﬠל ֶ ֽ
]ו[יאמר ]אבנר היה עם זקני ישראל לאמר גם תמול גם שלשם ה[ייתם ]מבקשים[
]את דוד למלך עליכם[
ו*יאמר* אבנר היה עם זקני ישראל לאמר גם תמול גם שלשם הייתם מבקשים
את דוד למלך עליכם
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ַו ֣יּ ֹאמֶ ר אַ בְ נֵ ֣ר אֶ ל־דָּ ִ֡וד אָ ֣קוּמָ ה ְ ֽואֵ ֵ֡לכָה וְ אֶ קְ בְּ צָ ֩ה אֶ ל־אֲדֹ ֨ ִני הַ ֜ ֶמּלֶ� אֶ ת־כָּל־יִ ְשׂ ָר ֗ ֵאל
ר־תּאַ וֶּ ֖ה נַפְ ֶ ֑שׁ� וַיְּ שַׁ לַּ ֥ח דָּ ִ ֛וד אֶ ת־אַ בְ נֵ ֖ר וַיֵּ ֥לֶ�
וּמלַכְ ֔ ָתּ בְּ ֥ ֹכל אֲשֶׁ ְ
וְ יִ כְ ְר ֤תוּ ִא ְתּ�֙ בְּ ִ ֔רית ָ ֣
בְּ שָׁ לֽ וֹם
]ויאמ[ר אב]נר אל דוד אקומה ואלכה ואקבצה אל אדני המלך את כל ישראל[
]ויכ[רתו ]אתך ברית ומלכת בכל אשר תאוה נפשך וישלח דוד את אבנר וילך[
]בשלום[
None Extant
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ר־א ֖תּוֹ ָבּ֑אוּ ַויּ ִַגּ֤דוּ לְ יוֹאָ ב֙ לֵאמֹ֔ ר ָ ֽבּא־אַ בְ נֵ ֤ר בֶּ ן־נֵר֙ אֶ ל־הַ ֔ ֶמּלֶ�
יוֹאב וְ כָל־הַ צָּ ָב֥א אֲשֶׁ ִ
וְ ָ ֛
ַ ֽו יְ שַׁ לְּ ֵח֖הוּ וַיֵּ ֥לֶ� בְּ שָׁ לֽ וֹם
]ויואב וכל הצבא אשר אתו באו ויגדו ליואב לאמר בא אבנר[ בן נר אל דויד
וישלחהו וילך ]בשלום[
*
ויואב וכל הצבא אשר אתו באו ויגדו ליואב לאמר בא אבנר בן נר אל *דויד
וישלחהו וילך בשלום
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ֵה־ב֤א אַ בְ נֵר֙ אֵ ֶ֔לי� לָמָּ ה־זֶּ ֥ה ִשׁלַּחְ ֖תּוֹ וַיֵּ ֥ ֶל�
ַו ָיּ ֤ב ֹא יוֹאָ ב֙ אֶ ל־הַ ֔ ֶמּלֶ� ַו ֖יּ ֹאמֶ ר ֶ ֣מה ﬠ ִ ָ֑שׂיתָ ה הִ נּ ָ
הָ לֽ וֹ�
]ויבוא יואב אל המלך ויאמר מה[ עשיתה הן בא אבנר אליך למה זה ]שלחתו וילך[
]הלוא[
ויב+ו+א יואב אל המלך ויאמר מה עשיתה ה*ן* בא אבנר אליך למה זה שלחתו וילך
* *
הלו א
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וא� וְ ל ֕ ַָדﬠַת ֵ ֛את
ת־מוֹצאֲ�֙ וְ אֶ ת־מֹ֣ בָ ֔ ֶ
ָֽ
י ַָ֙דﬠְ ָ֙תּ אֶ ת־אַ בְ נֵ ֣ר בֶּ ן־ ֵ֔נר ִ ֥כּי לְ פַתֹּ ְת�֖ ָבּ֑א וְ ל ֜ ַָדﬠַת אֶ
ֲשׁר אַ ָ ֖תּה עֹ ֶ ֽשׂה
כָּל־א ֶ ֥
]ידעת את א[בנר כי הלפתותך ]בא ולדעת את מוצאך ואת מבואך ולדעת את[
כול אשר אתה עושה ויצא יואב מעם דויד וישלח מ]לאכים[ אחר]י א[ב]נר[
וי]שיבו אתו מבור הסי[רה ודויד ]לוא[ ידע
ידעת את אבנר -בן נר -כי +ה+לפת+ו+תך בא ולדעת את מוצאך ואת מבואך ולדעת את
+
כ+ו+ל אשר אתה ע+ו+שה +ויצא יואב מעם דויד וישלח מלאכים אחרי אבנר
+
+וישיבו אתו מבור הסירה ודויד לוא ידע
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ל־תּוֹ� הַ שַּׁ֔ ﬠַר לְ דַּ ֵבּ֥ר ִא ֖תּוֹ בַּ ֶ ֑שּׁלִ י ַויַּכֵּ ֤הוּ שָׁ ם֙
וַיָּ ֤שָׁ ב אַ בְ נֵר֙ חֶ בְ ֔רוֹן ַויּ ֵ ַ֤טּהוּ יוֹאָ ב֙ אֶ ֣
ה־אל אָ ִ ֽחיו
הַ חֹ֔ מֶ שׁ ַו ָ֕יּמָ ת בְּ ַ ֖דם ﬠֲשָׂ ֵ ֥
ויש]ב אבנ[ר ]חבר[ונה ויטה]ו יואב על ירך ה[שער לדבר אתו בשלי ]ויכהו ש[ם
עד החמש ]וי[מות ]בדם[ עשאל אחיהו
וישב אבנר חברו*נה* ויטהו יואב *ע*ל *יר*ך השער לדבר אתו בשלי ויכהו שם
+עד +החמש וימ+ו+ת בדם עש-ה-אל אחי+ה+ו
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וַיִּ ְשׁ ַ ֤מע דָּ וִ ד֙ מֵ ַ ֣אח ֲֵרי ֵ֔כן ַו ֗יּ ֹאמֶ ר נ ֨ ִָקי אָ נֹ ִ ֧כי וּמַ ְמלַכְ ִ ֛תּי מֵ ִ ֥ﬠם יְ הוָ ֖ה ﬠַד־עוֹלָ ֑ם ִמ ְדּ ֵ ֖מי
ן־נֽר
אַ בְ נֵ ֥ר בֶּ ֵ
וישמע ]דויד מאחרי[ כן ]ויא[מר נקי א]נכ[י וממ]לכתי[ מעם יהוה עד עולם ודם
]אבנר[
*
וישמע דו+י+ד מאחרי כן ויאמר נקי אנכי וממלכתי מעם יהוה עד עולם *ודם
אבנר -בן נר-
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וּמצֹ ָ֞רע
יוֹאב ֠ ָזב ְ
ָ֡
ָל־בּ֣ית אָ ִ ֑ביו ְ ֽואַ ל־יִ כּ ֵ ָ֣רת ִמ ֵבּ֣ית
יוֹאב וְ ֶ ֖אל כּ ֵ
ָ֔
ָי ֙ ֻחלוּ֙ ﬠַל־ ֣ר ֹאשׁ
ר־לחֶ ם
וּמַ חֲזִ ֥יק בַּ פֶּ ֛ לֶ� וְ נֹ פֵ ֥ל בַּ ֶח ֶ֖רב ַוחֲסַ ָ ֽ
]י[חול על ]ר[אש יואב ועל כ]ול[ בית יואב ולוא יכרת מבית יואב זב ומצרע
ומחז]יק ב[פלך ונופל בחרב וחסר לחם
יח*ול* על ראש יואב ו*ע*ל כ+ו+ל בית *יואב* *ולוא* יכרת מבית יואב זב ומצרע
ומחזיק בפלך ונ+ו+פל בחרב וחסר לחם
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יה֛ם
האל אֲחִ ֶ
ישׁי אָ ִ֔חיו הָ ְרג֖ וּ לְ אַ בְ נֵ ֑ר ַﬠל ֩ אֲשֶׁ֨ ר הֵ ִ֜מית אֶ ת־ﬠֲשָׂ ֵ ֧
וְ יוֹאָ ב֙ ַואֲבִ ַ ֣
בְּ גִ בְ ﬠ֖ וֹן בַּ ִמּלְ חָ ָ ֽמה
ויוא]ב[ ואבי]שי אחיו נג[עו לאבנר ע]ל[ אשר המ]ית[ את ]עשהא[ל אחיהם
בגב]עון ב[מלחמה
ויואב ואבישי אחיו *נגע*ו לאבנר על אשר המית את עשהאל אחיהם
בגבעון במלחמה
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ר־א ֗תּוֹ קִ ְרﬠ֤ וּ בִ גְ דֵ יכֶם֙ וְ חִ גְ ֣רוּ שַׂ ֔ ִקּים
ל־יוֹאב וְ אֶ ל־כָּל־הָ ﬠָ ֣ם אֲשֶׁ ִ
ָ֜
ַויּ ֹאמֶ ֩ר דָּ ִ֨וד אֶ
וְ ִספְ ֖דוּ לִ פְ נֵ ֣י אַ בְ נֵ ֑ר וְ הַ ֶ ֣מּלֶ� דָּ ִ֔וד הֹ לֵ ֖� אַ ח ֵ ֲ֥רי הַ ִמּ ָ ֽטּה
ויאמר ]דויד א[ל יואב ]ואל כול[ העם א]שר אתו[ קר]עו[ בגדיכ]ם וחג[ורו ]שקי[ם
וספדו לפני א]ב[נר והמ]לך דויד[ הולך אחר]י ה[מטה
ויאמר דו+י+ד אל יואב ואל כ+ו+ל העם אשר אתו קרעו בגדיכם וחג+ו+רו שקים
וספדו לפני אבנר והמלך דו+י+ד ה+ו+לך אחרי המטה
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ל־קבֶ ר אַ בְ ֵ֔נר וַיִּ בְ כּ֖ וּ
ת־קוֹ�ו ַויֵּבְ ְ֙ךּ אֶ ֶ ֣
֗
וַיִּ קְ בְּ ֥רוּ אֶ ת־אַ בְ נֵ ֖ר בְּ חֶ בְ ֑רוֹן וַיִ ָ ֧שּׂא הַ ֶ ֣מּלֶ� אֶ
כָּל־הָ ָ ֽﬠם׃
]ו[יקברו את אבנר ]בח[בר]ון ויש[א המלך קולו ויבך ]על קבר א[בנר ויבכו
כל העם
ויקברו את אבנר בחברון וישא המלך -את -קולו ויבך *ע*ל קבר אבנר ויבכו
כל העם
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ֹאמר הַ כְּ ֥מוֹת נ ָָב֖ל י ָ֥מוּת אַ בְ ֵנֽר
וַיְ קֹ נֵ ֥ ן הַ ֶ ֛מּלֶ� אֶ ל־אַ בְ נֵ ֖ר ַויּ ַ ֑
]ויקנן המלך[ על אבנר ויאמר הכמו]ת נ[בל ימות אבנר
ויקנן המלך *ע*ל אבנר ויאמר הכמות נבל ימות אבנר
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ֻה ֔ ָגּשׁוּ

כִּ נְ ֛פוֹל

לִ פְ נֵ ֥י

ל ֹא־לִ נְ ח ְֻשׁ ַ ֣תּיִ ם
וְ ַרגְ ֶ֨לי�֙
ֽל ֹא־ ֲאס ֻ֗רוֹת
י ֶ ָ֣ד�
בְ ֵנֽי־ﬠַוְ לָ ֖ה נָפָ ֑לְ תָּ וַיֹּ ִ ֥ספוּ כָל־הָ ﬠָ ֖ם לִ בְ כּ֥ וֹת ﬠ ָ ָֽליו
א]סרות ידיך לוא[ בזקים ורגליך בנחש]תי[ם לא הגש כנפל
]ב[ני ע]ולה נפלת ו[יספו כל לבכ]ות[ עליו
*אסרות יד+י+ך ל+ו+א* +בזקים +ורגליך -לא* -ב*נחשתים +לא +הגש-ו -כנפ-ו-ל -לפני-
בני עולה נפלת ויספו כל -העם -לבכות עליו
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ַו ָיּ ֣ב ֹא כָל־הָ ָ֗ﬠם לְ הַ בְ ֧רוֹת אֶ ת־דָּ ִו֛ד לֶ ֖חֶ ם בְּ ﬠ֣ וֹד הַ יּ֑ וֹם וַיִּ שָּׁ ֨ ַבע דָּ ִ֜וד לֵאמֹ֗ ר ֣ ֹכּה
ה־לּי אֱ�הִ ים֙ וְ ֣ ֹכה יֹ ִ֔סיף ִ ֣כּי ִאם־לִ פְ נֵ ֧י ֽבוֹא־הַ ֶ ֛שּׁמֶ שׁ אֶ ְטﬠַם־לֶ ֖חֶ ם ֥אוֹ
ַיﬠֲשֶׂ ִ ֤
ָל־מ ֽאוּמָ ה
כ ְ
]וי[בוא כל העם לה]ב[רות ]את דויד לחם בע[וד היום ויש]ב[ע דויד ]לאמ[ור כה
יע]ש[ה אלוהים ]וכה יוסף כי אם[ לפי בא השמש ]אטעם לח[ם או
כל מ]אומה[
ויב+ו+א כל העם להברות את דו+י+ד לחם בעוד היום וישבע דו+י+ד לאמ+ו+ר כה
יעשה -לי -אל+ו+הים וכה י+ו+ס-י-ף כי אם לפ-נ-י ב-ו-א השמש אטעם לחם או
כל מאומה
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ָשׂה הַ ֔ ֶמּלֶ� בְּ ﬠֵינֵ ֥י כָל־הָ ﬠָ ֖ם ֽטוֹב
ֲשׁר ﬠ ָ ֣
ֵיה֑ם כְּ כֹ ֙ל א ֶ ֣
יטב בְּ ֵ ֽﬠינ ֶ
וְ כָל־הָ ﬠָ ֣ם הִ ֔ ִכּירוּ וַיִּ ַ ֖
]וכו[ל ]העם הכירו וייטב[ בעיניהם ]כול אשר ע[שה ה]מלך בעיני כול הע[ם
וכ+ו+ל העם הכירו וייטב בעיניהם כ*ו*ל אשר עשה המלך בעיני כ+ו+ל העם -טוב-
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ֵ ֽמהַ ֔ ֶמּלֶ� לְ הָ ִ ֖מית

ַויּ ְֵדﬠ֧ וּ כָל־הָ ﬠָ ֛ם וְ כָל־יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל בַּ יּ֣ וֹם הַ ֑הוּא ִ ֣כּי ֤ל ֹא הָ יְ תָ ה֙
ן־נֽר
אֶ ת־אַ בְ נֵ ֥ר בֶּ ֵ
וי]דעו כול הע[ם וכול ]ישראל ביום ההוא כי לו[א היה מ]ן המל[ך להמית
את אבנר ]בן נר[
וידעו כ+ו+ל העם וכ+ו+ל ישראל ביום ההוא כי ל+ו+א הי-ת-ה מ+ן +המלך להמית
את אבנר בן נר
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י־שׂר וְ גָד֗ וֹל נָפַ ֛ל הַ יּ֥ וֹם הַ זֶּ ֖ה בְּ יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל
ַו ֥יּ ֹאמֶ ר הַ ֶ ֖מּלֶ� אֶ ל־ﬠֲבָ ָ ֑דיו הֲל֣ וֹא תֵ ְד ֔עוּ כִּ ַ ֣
]ויאמר המלך אל ע[בדיו הל]ו[א תדעו כי שר וגדול נפל ]היו[ם הזה ביש]רא[ל
None Extant
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וְ אָ נֹ ֨ ִכי הַ יּ֥ וֹם ַר�֙ וּמָ ֣שׁוּחַ ֔ ֶמלֶ� וְ הָ ֲאנ ִ ָ֥שׁים הָ ֵ ֛אלֶּה בְּ נֵ ֥י צְ רוּיָ ֖ה קָ ִ ֣שׁים ִמ ֶ ֑מּנִּ י יְ שַׁ לֵּ ֧ם יְ הוָ ֛ה
לְ עֹ ֵ ֥שׂה הָ ָרﬠָ ֖ה כְּ ָרﬠ ָֽתוֹ
]ואנ[כי היו]ם רך ומשוח[ מלך ]ו[האנשים ]האל[ה בני צרויה י]שלם יהוה[
ל]עושה הרעה כרעתו[
ואנכי היום רך ומשוח מלך והאנשים האלה בני צרויה -קשים ממני -ישלם יהוה
לע+ו+שה הרעה כרעתו
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Chapter 4
1

וַיִּ ְשׁ ַ ֣מע
נִ בְ ָ ֽהלוּ
]וי[שמע מפיב]ש[ת ב]ן שאול כי מ[ת א]ב[נר בחברון וירפו ידיו ]וכו[ל יש]ראל[
]נבהלו[
וישמע +מפיבשת +בן שאול כי מת אבנר בחברון וירפו ידיו וכ+ו+ל ישראל
נבהלו
בֶּ ן־שָׁ ֗אוּל

ִ ֣כּי

ֵ ֤מת

אַ בְ נֵר֙

בְּ חֶ בְ ֔רוֹן

ו ְַיִּר ֖פּוּ

י ָ ָ֑דיו

וְ כָל־יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל
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דוּדים הָ י֪ וּ בֶ ן־שָׁ ֟אוּל שֵׁ ֩ם הָ אֶ חָ֨ ד ַ ֽבּ ֲﬠ ָ֜נה וְ ֵ ֧שׁם הַ שֵּׁ ִנ֣י ֵר ָ֗כב
וּשׁנֵ ֣י ֲאנ ִ ָ֣שׁים שָׂ ֵ ֽרי־גְ ִ ֣
ְ
בְּ נֵ ֛י ִר ֥מּוֹן הַ בְּ ֶ ֽארֹ ִ ֖תי ִמבְּ נֵ ֣י בִ נְ י ִ ָ֑מן ֚ ִכּי גַּם־בְּ אֵ ֔רוֹת תֵּ חָ ֵ ֖שׁב ﬠַל־בִּ נְ י ִ ָֽמן
]ושני אנשים שרי גדודי[ם למפיבשת בן שאול ש]ם הא[חד ]בענה ושם השני רכב[
בני רמון הבארתי מבני בנימ]ין[ כי גם ]בארות תחשב[ על בנימי]ן[
ושני אנשים שרי גדודים +למפיבשת- +היו -בן שאול שם האחד בענה ושם השני רכב
בני רמון הבארתי מבני בנימ+י+ן כי גם בארות תחשב על בנימ+י+ן
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יוּ־שׁם גּ ִ ָ֔רים ﬠַ ֖ד הַ יּ֥ וֹם הַ ֶזּֽה
וַיִּ בְ ְר ֥חוּ הַ בְּ אֵ רֹ ִ ֖תים גִּ ָ ֑תּיְ מָ ה ַ ֽו יִּ הְ ָ ֣
]ו[יברחו הברתים גת]י[ם ]ויה[יו שם ]גרים עד[ היום הזה
ויברחו הב-א-רתים גתי*ם*-ה -ויהיו שם גרים עד היום הזה
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4

יהוֹנָתָ ן֙ בֶּ ן־שָׁ ֔אוּל ֵבּ֖ן נְכֵ ֣ה ַרגְ לָ ֑יִ ם בֶּ ן־חָ ֵ ֣משׁ שָׁ נִ ֣ים הָ ָ֡יה בְּ ֣ב ֹא ְשׁ ֻמ ַﬠ ֩ת שָׁ ֨אוּל
וְ לִ ֽ
יהוֹנ ֜ ָָתן ִ ֽמיִּ ז ְְר ֶ֗ﬠאל ו ִַתּשָּׂ ֵ ֤אהוּ אֹֽ מַ נְ תּוֹ֙ וַתָּ ֹ֔נס וַיְ ִ֞הי בְּ חָ פְ זָ ֥הּ לָנ֛ וּס וַיִּ ֥ ֹפּל וַיִּ פּ ֵ ָ֖סחַ
וִ ֽ
וּשׁ ֥מוֹ ְמפִ יבֹֽ שֶׁ ת
ְ
וליהונתן ]בן שאול בן נכה רגלים בן חמש שני[ם ויהי ב]ב[וא שמ]ועת שאול[
]ויהונתן בן שאול מיזרעאל[ ותשאהו ]אמנתו ותנס ויהי בחפזה לנוס ויפל ויפסח[
]ושמו מפיבשת[
וליהונתן בן שאול בן נכה רגלים בן חמש שנים *ויהי* בב+ו+א שמ+ו+עת שאול
ויהונתן +בן שאול +מיזרעאל ותשאהו אמנתו ותנס ויהי בחפזה לנוס ויפל ויפסח
ושמו מפיבשת

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama

Highlighted Diff.

9

ת־רכָ ֣ב וְ אֶ ת־בַּ ﬠֲנָ ֣ה אָ ִ֗חיו בְּ נֵ ֛י ִר ֥מּוֹן הַ בְּ ֵ ֽארֹ ִ ֖תי ַו ֣יּ ֹאמֶ ר ל ֶָה֑ם חַ י־יְ ה ֕ ָוה
ַו ַ֨יּﬠַן דָּ ִ֜וד אֶ ֵ
אֲשֶׁ ר־פּ ָ ָ֥דה אֶ ת־נַפְ ִ ֖שׁי ִמכָּל־צָ ָ ֽרה
]ויען דוד את רכב ואת בענה א[חיו בני ]רמון הבאר[תי ]ויא[מר ]להם חי יהוה[
]אשר פדה את נפשי[ מכול צר]ה[
ויען דוד את רכב ואת בענה אחיו בני רמון הבארתי ויאמר להם חי יהוה
אשר פדה את נפשי מכ+ו+ל צרה

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama

Highlighted Diff.

10

ֵה־מת שָׁ ֗אוּל וְ ֽהוּא־הָ יָ ֤ה כִ ְמבַ שֵּׂ ר֙ בְּ ﬠֵי ָ֔ניו וָאֹ חֲזָ ֣ה ֔בוֹ וָאֶ הְ ְרגֵ ֖הוּ
ִ ֣כּי הַ מַּ גִּ י ֩ד לִ֨ י לֵאמֹ֜ ר הִ נּ ֵ ֣
ֲשׁר לְ ִת ִתּי־ל֖ וֹ בְּ שׂ ָ ֹֽרה
בְּ ִ ֽצקְ לָ ֑ג א ֶ ֥
כי המגיד לי לאמ]ור מת שאול והוא היה כמבשר[ ב]עיני[ ואחזה בו ואהרגהו
בצקל]ג אשר לתתי לו בשורה[
None Extant

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

11

ַל־מ ְשׁכּ ָ֑בוֹ וְ ﬠ ֗ ַָתּה ה ֲ֨לוֹא
יתוֹ ﬠ ִ
ת־אישׁ־צַ ִ ֛דּיק בְּ בֵ ֖
֞ ַאף ִ ֽכּי־ ֲאנ ִ ָ֣שׁים ְרשָׁ ֗ ִﬠים הָ ְרג֧ וּ אֶ ִ
אֲבַ ֵ ֤קּשׁ אֶ ת־דָּ מוֹ֙ ִמיּ ְֶד ֶ֔כם וּבִ ﬠ ְַר ִ ֥תּי אֶ ְתכֶ ֖ם ִמן־הָ ָ ֽא ֶרץ
]אף כי אנ[שים רש]עי[ם אתם הרג איש ]צ[דיק בביתו ע]ל משכבו[ ועת]ה[ הל]וא[
]א[בקש את דמו מידכם ]ו[בערתי אתכם מן ]הארץ[
אף כי אנשים רשעים +אתם +הרג-ו- -את -איש צדיק בביתו על משכבו ועתה הלוא
אבקש את דמו מידכם ובערתי אתכם מן הארץ

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama

Highlighted Diff.
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ת־רגְ לֵיהֶ֔ ם וַיִּ ְתל֥ וּ
וַיְ צַ ֩ו דָּ ִ֨וד אֶ ת־הַ נְּ ﬠ ִ ָ֜רים ַויַּהַ ְרג֗ וּם ַ ֽו יְ קַ צְּ ֤צוּ אֶ ת־יְ דֵ יהֶ ם֙ וְ אֶ ַ
ישׁ־בּשֶׁ ת֙ לָקָ֔ חוּ וַיִּ קְ בְּ ֥רוּ בְ ֶ ֽקבֶ ר־אַ בְ נֵ ֖ר
ﬠַל־הַ בְּ ֵרכָ ֖ה בְּ חֶ בְ ֑רוֹן וְ ֨ ֵאת ֤ר ֹאשׁ ִ ֽא ֨ ֹ
בְּ חֶ בְ ֽרוֹן
וי]צו דויד את[ הנערים ]ויהרגום ויק[צצו את ידיהם ואת ]רגליהם ויתלום[
]על הב[רכה בחב]רון ואת ר[אש מפיבשת לקח ו]יקבר בקבר אבנר בן[ נר
בח]ברון[
+ +
ויצו דו+י+ד את הנערים ויהרגום ויקצצו את ידיהם ואת רגליהם ויתלו ם
+
על הברכה בחברון ואת ראש *מפי*בשת לקח-ו -ויקבר-ו -בקבר אבנר +בן נר
בחברון

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama

Highlighted Diff.

Chapter 5
1

ֹאמ ֣רוּ לֵאמֹ֔ ר הִ נְ נ֛ וּ ﬠַצְ ְמ�֥ וּֽ בְ שָׂ ְר�֖
ָל־שׁבְ ֵ ֧טי יִ ְשׂ ָר ֵ ֛אל אֶ ל־דָּ ִ ֖וד חֶ בְ ֑רוֹנָה ַויּ ְ
ַויּ ֜ ָֹבאוּ כּ ִ
א ֲָנֽחְ נוּ
]ויבאו כול שב[טי יש]ראל אל דוי[ד חברונה לאמור ה]ננ[ו ע]צמך ובשרך[
]אנחנו[
ויבאו כ+ו+ל שבטי ישראל אל דו+י+ד חברונה -ויאמרו -לאמ+ו+ר הננו עצמך ובשרך
אנחנו

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama

Highlighted Diff.

2

וֹציא וְ הַ מֵּ ָב֖י
ַם־שׁלְ ֗שׁוֹם בִּ הְ י֨ וֹת שָׁ ֥אוּל ֶ֙מלֶ�֙ ָﬠ ֵ֔לינוּ אַ ֗ ָתּה הָ יִ י֛ תָ ה הַ מּ ִ ֥
גַּם־אֶ ְת ֣מוֹל גּ ִ
אֶ ת־יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ֨יּ ֹאמֶ ר יְ ה ֜ ָוה לְ ֗� אַ ֨ ָתּה ִת ְרﬠֶ ֤ה אֶ ת־ﬠ ִַמּי֙ אֶ ת־יִ ְשׂ ָר ֔ ֵאל וְ אַ ָ ֛תּה ִתּהְ יֶ ֥ה לְ נ ִָג֖יד
ﬠַל־יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל
]גם א[תמול ג]ם של[שום בהיו]ת ש[אול ]מלך עלינו אתה היית המוציא והמביא[
]את[ יש]רא[ל ]ויאמר יהוה לך אתה תרעה את עמי את ישראל ואתה תהיה לנגיד[
]על ישראל[
None Extant

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama

Highlighted Diff.

3

ַ֠ויָּבֹ אוּ כָּל־זִקְ ֵ֨ני יִ ְשׂ ָר ֵ ֤אל אֶ ל־הַ ֶ֙מּלֶ�֙ חֶ בְ ֔רוֹנָה וַיִּ כְ ֣רֹ ת לָהֶ ֩ם הַ ֨ ֶמּלֶ� דָּ ִ ֥וד בְּ ִ ֛רית בְּ חֶ בְ ֖רוֹן
לִ פְ נֵ ֣י יְ הוָ ֑ה וַיִּ ְמ ְשׁ ֧חוּ אֶ ת־דָּ ִ ֛וד לְ ֶ ֖מלֶ� ﬠַל־יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל
]ויבאו כול זקני ישראל אל המלך חברונה ויכרת להם המלך דויד ברית[ בחברון
]לפני יהוה וימשחו את דויד למלך על ישראל[
None Extant

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

6

יוֹשׁב הָ ָ ֑א ֶרץ ַו ֨יּ ֹאמֶ ר לְ דָ ִ ֤וד לֵאמֹ ר֙
ֵ֣
ַו ֵ֨יּלֶ� הַ ֶ ֤מּלֶ� ַ ֽו ֲאנָשָׁ יו֙ ֣יְרוּשָׁ ֔ ַל ִם אֶ ל־הַ יְ ב ִ ֻ֖סי
ל ֹא־תָ ֣בוֹא הֵ֔ נָּה ִ ֣כּי ִאם־ה ִ ֱֽס ְיר ֗� הַ ﬠִ וְ ִ ֤רים וְ הַ פִּ ְסחִ ים֙ לֵאמֹ֔ ר ֽל ֹא־י ָ֥בוֹא דָ ִו֖ד ֵ ֽהנָּה
]וילך דויד[ ואנשיו ]ירושלים אל היבוסי יושב הארץ ויאמר לדויד לאמור[
לוא ת]ב[וא הנה כי הסית]וך ה[עור]י[ם וה]פסחים לאמור לוא יבוא[ דויד ה]נ[ה
וילך *דויד* ואנשיו ירושל+י+ם אל היב+ו+סי יושב הארץ ויאמר לדו+י+ד לאמ+ו+ר
ל+ו+א תבוא הנה כי -אם -הסית+ו+ך העורים והפסחים לאמ+ו+ר ל+ו+א יבוא דו+י+ד הנה

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama

Highlighted Diff.
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וַיִּ לְ ֣ ֹכּד דָּ ִ֔וד ֵ ֖את ְמצ ַ ֻ֣דת צִ יּ֑ וֹן ִ ֖היא ִ ֥ﬠיר דָּ ִ ֽוד
וילכוד דויד את מצדת ציון היא ע]יר דויד[
וילכ+ו+ד דו+י+ד את מצדת ציון היא עיר דו+י+ד

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.
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וְ אֶ ת־הַ פִּ ְסחִ ים֙

ַו ֨יּ ֹאמֶ ר דָּ ִ֜וד בַּ יּ֣ וֹם הַ ֗הוּא כָּל־מַ כֵּ ֤ה יְ ב ִֻסי֙ וְ יִ גַּ ֣ע בַּ צִּ נּ֔ וֹר
אמ ֔רוּ ﬠִ וֵּ ֣ר וּפִ ֔ ֵסּחַ ֥ל ֹא י ָ֖בוֹא אֶ ל־הַ ָ ֽבּיִת
ת־ה֣ﬠִ וְ ִ ֔רים ְשׂנ ֵ ֻ֖או נֶ ֣פֶשׁ דָּ ִו֑ד ﬠַל־כֵּן֙ ֽי ֹ ְ
וְ אֶ ַ
]ויאמר[ ד]ויד[ ביום ההוא כול ]מ[כה ]י[בוסי יגע בצנור ואת הע]ורים[
]ואת[ ה]פסחי[ם שנאה נפש דויד ]על[ כן יאמרו עור ופסח לוא ]יבוא אל הבית[
*
ויאמר דו+י+ד ביום ההוא כ+ו+ל מכה יב+ו+סי -ו-יגע בצנור ואת *העורים
ואת *הפסחים* שנא*ה* נפש דו+י+ד על כן יאמרו עור ופסח ל+ו+א יבוא אל הבית

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama

Highlighted Diff.
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וַיֵּ ֤שֶׁ ב דָּ וִ ד֙ בַּ ְמּצ ֔ ָֻדה וַיִּ קְ ָרא־לָ ֖הּ ִ ֣ﬠיר דָּ ִ ֑וד ו ִַיּ֤בֶ ן דָּ וִ ד֙ סָ ִ֔ביב ִמן־הַ ִמּלּ֖ וֹא ו ָ ָֽביְתָ ה
וישב דויד במצדה ויקר]א[ לה עיר דויד ויבנה עיר ]סביב מן[ המלוא וביתה
וישב דו+י+ד במצדה ויקרא לה עיר דו+י+ד ו*יבנה* *עיר* סביב מן המלוא וביתה

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.
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ֱ�ה֥י צְ בָ ֖אוֹת ﬠִ ֽמּוֹ
וַיֵּ ֥לֶ� דָּ ִ ֖וד הָ ל֣ וֹ� וְ ג ָ֑דוֹל וַיהוָ ֛ה א ֵ
]ו[ילך דויד ]הלוך וג[דל ויהוה צבאות עמו
וילך דו+י+ד הלוך וגד-ו-ל ויהוה -אלהי -צבאות עמו

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.
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ירם ֶ ֽמלֶ�־צֹ֥ ר מַ לְ אָ כִ ים֮ אֶ ל־דָּ וִ ֒ד ַוﬠ ֲֵצ֣י א ֲָר ֔ ִזים וְ חָ ָר ֵ ֣שׁי ֵ֔ﬠץ וְ ָ ֽח ָר ֵ ֖שׁי ֶ ֣אבֶ ן ִ ֑קיר
ַ֠ויִּ ְשׁלַח חִ ָ֨
וּ־ב֖יִ ת לְ דָ ִ ֽוד
וַיִּ בְ נֽ ַ
וישלח חיר]ם[ מלך צור ]מלאכים אל[ דויד וע]צי ארזים ו[חרשי עץ וחרשי קיר
]וי[בנו בית ]לדויד[
וישלח חירם מלך צ+ו+ר מלאכים אל דו+י+ד ועצי ארזים וחרשי עץ וחרשי -אבן -קיר
ויבנו בית לדו+י+ד

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama

Highlighted Diff.

12

וַיֵּ ֣ דַ ע דָּ ִ֔וד ִ ֽכּי־הֱכִ ינ֧ וֹ יְ הוָ ֛ה לְ ֶ ֖מלֶ� ﬠַל־יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל וְ כִ י֙ נִ ֵ ֣שּׂא מַ ְמלַכְ ֔תּוֹ בַּ ﬠ ֲ֖בוּר ﬠ ַ֥מּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל
]וידע דויד כי הכינו יהוה ל[מלך על ישראל ]וכי נשא ממלכתו בעבור עמו ישראל[

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

None Extant
13

ִמ ֣ירוּשָׁ ֔ ַל ִם אַ ח ֵ ֲ֖רי בֹּ ֣אוֹ מֵ חֶ בְ ֑רוֹן וַיִּ וָּ ֥לְ דוּ

וַיִּ קַּ ֩ח דָּ ִ֨וד ֜עוֹד ִ ֽפּלַגְ ִ ֤שׁים וְ נ ִָשׁים֙
ﬠ֛ וֹד לְ דָ ִו֖ד בָּ ִנ֥ים וּבָ נֽ וֹת
]ויקח ד[ויד עוד פיל]ג[שים ו]נשים מירושלים אחרי באו מחברון ויולד[ו
לדויד עוד ]בני[ם ובנות
ויקח דו+י+ד עוד פ+י+לגשים ונשים מירושל+י+ם אחרי באו מחברון ויולדו
*לדו+י+ד עוד* בנים ובנות

Masoretic
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Highlighted Diff.
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וּשׁ�מֹֽ ה
שׁוֹבב וְ נ ָ ָ֖תן ְ
�דים ל֖ וֹ בִּ ירוּשָׁ לָ ֑ ִם שַׁ ֣מּוּ ַﬠ וְ ֔ ָ
וְ ֗ ֵאלֶּה ְשׁ ֛מוֹת הַ יִּ ִ ֥
ואלה ]שמות הילדים לו בירושלם שמע[א ושובב ]ונתן ו[שלומ]ה[
ואלה שמות הילדים לו בירושלם שמ*עא* ושובב ונתן ושל+ו+מה

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.
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ישׁוּ ַﬠ וְ נֶ ֥פֶג וְ י ִ ָֽפי ַﬠ
וְ יִ בְ ָח֥ר ֶואֱלִ ֖
ויב]חר ואלישוע ואליפלט ונפג ויפיע[
None Extant

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.
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יפלֶט
ֶואֱלִ ישָׁ ָ ֥מע וְ אֶ לְ י ָ ָ֖דע ֶואֱלִ ָ ֽ
]וא[לישמע ]ובעלידע ואליפלט[
None Extant

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.
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וּפְ לִ ְשׁ ִ ֖תּים ָבּ֑אוּ וַיִּ נָּטְ ֖שׁוּ בְּ ﬠֵ ֥מֶ ק ְרפ ִ ָֽאים
ופלשתיים ]באו ויפשטו בעמק רפאים[
ופלשת+י+ים באו ויפשטו בעמק רפאים

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.
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וַיִּ ְשׁ ֨ ַאל דָּ ִ ֤וד ַ ֽבּיהוָה֙ לֵאמֹ֔ ר הַ ֶ ֽא ֱﬠלֶה֙ אֶ ל־פְּ לִ ְשׁ ֔ ִתּים
יְ הוָ ֤ה אֶ ל־דָּ וִ ד֙ ֲﬠ ֵ֔לה ִ ֽכּי־נָתֹ֥ ן אֶ ֵ ֛תּן אֶ ת־הַ פְּ לִ ְשׁ ִ ֖תּים בְּ י ֶ ָֽד�
]וישאל דויד ביהוה על פ[לשת]יי[ם האע]לה התתנם בידי ויאמר[
]יהוה עלה נתון אתן[ את ה]פלשתיים בידך[
וישאל דו+י+ד ביהוה -לאמר^ -האעלה^ *ע*ל פלשת+י+ים ˅האעלה˅ התתנם בידי ויאמר
יהוה -אל דוד -עלה -כי -נת+ו+ן אתן את הפלשת+י+ים בידך
ה ֲִת ְתּנֵ ֖ם

בְּ י ִ ָ֑די

ַו ֨יּ ֹאמֶ ר

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama

Highlighted Diff.

Chapter 6
2

הוּדה
יְ ָ ֑
ִ ֽמבַּ ﬠֲלֵ ֖י
ִא ֔תּוֹ
ֵ ֣שׁם יְ הוָ ֧ה צְ בָ ֛אוֹת יֹ ֵ ֥שׁב

ֲשׁר
א ֶ֣
וְ כָל־הָ ﬠָם֙
דָּ ִ֗וד
וַיֵּ ֣לֶ�
וַיָּ ֣ קָ ם
ֱ�הים אֲשֶׁ ר־נִ קְ ָ ֣רא שֵׁ֗ ם
לְ הַ ﬠֲל֣ וֹת ִמשָּׁ֗ ם אֵ֚ ת א ֲ֣רוֹן הָ א ִ֔
הַ כְּ רֻ ִ ֖בים ﬠ ָ ָֽליו
]ויקם וילך דוד וכול העם אשר[ אתו בעלה היא קרי]ת יערים אשר[ ליהודה
להעלו]ת משם את ארון הא[ל]וה[ים את אשר נ]קרא שם שם יהוה יו[שב
הכרובי]ם עליו[
ויקם וילך דוד וכ+ו+ל העם אשר אתו -מ-בעל*ה* +היא קרית יערים אשר+ +ל+יהודה
להעלות משם את ארון האל+ו+הים +את +אשר נקרא שם שם יהוה -צבאות -י+ו+שב
הכר+ו+בים עליו

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama

Highlighted Diff.

3

ֲשׁר בַּ גִּ בְ ﬠָ ֑ה
ַויּ ְַר ֜ ִכּבוּ אֶ ת־א ֲ֤רוֹן ָ ֽהאֱ�הִ ים֙ אֶ ל־ ֲﬠגָלָ ֣ה חֲדָ שָׁ֔ ה וַיִּ שָּׂ ֻ֔אהוּ ִמ ֵ ֥בּית אֲבִ ינ ָ ָ֖דב א ֶ ֣
וְ ﬠֻזָּ ֣א וְ אַ חְ י֗ וֹ בְּ נֵי֙ א ִ ֲ֣בינ ֔ ָָדב נֹ ה ֲִג֖ים אֶ ת־הָ ֲﬠגָלָ ֥ה חֲדָ ָ ֽשׁה
]וירכבו את ארון יהו[ה על עג]לה חדשה וישאוהו[ מבית א]בינדב אשר בגבעת[
]קרית יערים ועזא ואחיו בני אבינדב[ נהגים א]ת[ העגלה
וירכבו את ארון *יהוה* *ע*ל עגלה חדשה וישא+ו+הו מבית אבינדב אשר בגבעת
+קרית יערים +ועזא ואחיו בני אבינדב נהגים את העגלה -חדשה-

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama

Highlighted Diff.

4

ֱ�הים וְ אַ חְ י֕ וֹ הֹ לֵ ֖� לִ פְ נֵ ֥י הָ אָ ֽרוֹן
ֲשׁר בַּ גִּ בְ ָ֔ﬠה ִ ֖ﬠם א ֲ֣רוֹן הָ א ִ ֑
וַיִּ שָּׂ ֻ֗אהוּ ִמ ֵבּ֤ית א ִ ֲֽבינָדָ ב֙ א ֶ ֣
ארון
לפני[
הלך
ואחיו
יהוה
ארון
]עם
]יהוה[
וישאהו מבית אבינדב אשר בגבעה -עם ארון *יהוה* ואחיו הלך לפני -ה-ארון+
+יהוה

Masoretic
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Highlighted Diff.

5

יְ ה ֔ ָוה

בְּ ֖ ֹכל

ﬠ ֲֵצ֣י

רוֹשׁים
בְ ִ ֑

ְמ ַ ֽשׂחֲקִ ים֙ לִ פְ נֵ ֣י
ָל־בּ֣ית יִ ְשׂ ָר ֗ ֵאל
וְ דָ ִ ֣וד וְ כ ֵ
וּבְ כִ נֹּ ֤רוֹת וּבִ נְ בָ לִ ים֙ וּבְ תֻ ֔ ִפּים וּבִ ְמ ַ ֽנﬠַנְ ִ ֖ﬠים וּֽ בְ צֶ לְ צֶ ִ ֽלים
]ודויד ו[בני ישראל מש]חקים[ ל]פני יהוה ב[כול עז ]ו[בשירים
ובכנורות ו]בחללים[ ובתפים ובמ]נענ[עים ]ובנבלי[ם
*
ודו+י+ד וב*נ*+י- +בית -ישראל משחקים לפני יהוה בכ+ו+ל ע*ז*-י* -ובשירים
*
ובכנ+ו+רות ו*בחל*לים ובתפים ובמנענעים *ובנבלים

Masoretic
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Highlighted Diff.

6

ַד־גּ ֶרן נָכ֑ וֹן וַיִּ ְשׁ ַ֨לח ֻﬠ ָ֜זּא אֶ ל־א ֲ֤רוֹן ָ ֽהאֱ�הִ ים֙ ַו ֣יּ ֹאחֶ ז ֔בּוֹ ִ ֥כּי שָׁ ְמ ֖טוּ
ַויָּבֹ֖ אוּ ﬠ ֣ ֹ
הַ בָּ ָ ֽקר
ויבאו עד ג]רן[ נודן וישלח עזא ]את[ ידו אל ארון האל]וה[ים ]לאחז בו[ כ]י ש[מטו
הבקר
ויבאו עד גרן נ*וד*ן וישלח עזא +את ידו +אל ארון האל+ו+הים *לאחז* בו כי שמטו
הבקר

Masoretic
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ר־אף יְ הוָה֙
ו ִ ַֽיּחַ ַ ֤
ֱ�הים
א ֲ֥רוֹן הָ א ִ ֽ
ויחר אף יהוה בע]זא ו[יכהו שם האלוהי]ם על[ אש]ר שלח ידו[ על ]ה[ארון וימות
ל]פני הא[ל]והים[
*
ויחר אף יהוה בעז*א* ויכהו שם האל+ו+הים על *אשר* +שלח ידו* +על הארון וימות
*לפני* האל+ו+הים
בְּ ֻﬠ ָ֔זּה

ַויַּכֵּ ֥הוּ

ָ ֛שׁם

ֱ�הים
הָ א ִ ֖

ﬠַל־הַ ַ ֑שּׁל

וַיָּ ֣מָ ת

שָׁ֔ ם

ִ ֖ﬠם

Masoretic
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וַיִּ ֣חַ ר לְ דָ ִ֔וד ַﬠל ֩ אֲשֶׁ֨ ר פּ ַ ָ֧רץ יְ הוָ ֛ה פֶּ ֶ֖רץ בְּ ﬠֻזָּ ֑ה וַיִּ קְ ָ ֞רא לַמָּ ֤קוֹם הַ הוּא֙ פֶּ ֶ֣רץ ֻﬠ ָ֔זּה
ﬠַ ֖ד הַ יּ֥ וֹם הַ ֶזּֽה
ויחר לד]ויד על אשר[ פרץ ]יהו[ה פרץ בעזא וי]קר[א למקו]ם ההוא פר[ץ עזא
]עד היום הזה[
* *
ויחר לדו+י+ד על אשר פרץ יהוה פרץ בעז*א* ויקרא למקום ההוא פרץ עז א
עד היום הזה
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הוֽה
וַיִּ ָ ֥רא דָ ִ ֛וד אֶ ת־יְ הוָ ֖ה בַּ יּ֣ וֹם הַ ֑הוּא ַו ֕יּ ֹאמֶ ר ֵ ֛אי� י ָ֥בוֹא אֵ לַ ֖י א ֲ֥רוֹן יְ ָ
ויירא דויד א]ת יהוה ביום ההוא[ לאמור ]איך יבוא אלי הארון ויבוא[ ארון יהו]ה[
ו+י+ירא דו+י+ד את יהוה ביום ההוא *לאמ+ו+ר* איך יבוא אלי +הארון ויבוא +ארון יהוה

Masoretic
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Highlighted Diff.
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ַל־ﬠיר דָּ ִ ֑וד ַויּ ֵ ַ֣טּהוּ דָ ִ֔וד ֵבּ֥ית
וְ ֽל ֹא־אָ ָב֣ה דָ ִ֗וד לְ הָ ִ ֥סיר אֵ לָ ֛יו אֶ ת־א ֲ֥רוֹן יְ הוָ ֖ה ﬠ ִ ֣
עֹ ֵ ֽבד־א ֱ֖דוֹם הַ גִּ ִ ֽתּי
]ולוא אבה דויד להסיר א[ל]יו את ארון ברית יהוה אל עיר דויד ויטהו דויד לבית[
]עובד[ אד]ום הגתי[
None Extant
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Highlighted Diff.
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�שׁה חֳדָ ִ ֑שׁים וַיְ ָב ֶ֧ר� יְ הוָ ֛ה אֶ ת־עֹ ֵ ֥בד אֱדֹ֖ ם
ַויֵּשֶׁ ֩ב א ֲ֨רוֹן יְ ה ֜ ָוה ֵ ֣בּית עֹ ֵב֥ד אֱדֹ֛ ם הַ גִּ ִ ֖תּי ְשׁ ָ ֣
יתוֹ
וְ אֶ ת־כָּל־בֵּ ֽ
]וישב ארון יהוה בית עובד אדום הגתי שלשה חדשים[ ויבר]ך יהוה את עובד אדום[
]ואת כול ביתו[
None Extant
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Highlighted Diff.
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ר־לוֹ
ת־בּית עֹ ֵ ֤בד אֱדֹ ם֙ וְ אֶ ת־כָּל־אֲשֶׁ ֔
ַויֻּ ֗ ַגּד ל ֶ ַ֣מּלֶ� דָּ וִ ד֮ לֵאמֹ ֒ר בֵּ ַ ֣ר� יְ ה ֗ ָוה אֶ ֨ ֵ
ַו ַיּ ַﬠל ֩
דָּ ִ֗וד
וַיֵּ ֣לֶ�
ֱ�הים
הָ א ִ ֑
א ֲ֣רוֹן
בַּ ﬠ ֲ֖בוּר
ֱ�הים ִמ ֨ ֵבּית עֹ ֵב֥ד אֱדֹ֛ ם ִ ֥ﬠיר דָּ ִ ֖וד בְּ ִשׂ ְמ ָ ֽחה
אֶ ת־א ֲ֨רוֹן הָ א ִ֜
]ויגד למלך דויד ברך יהו[ה א]ת בית עובד אדום ואת כול אשר לו[
]בעבור ארון האלוהים ויאמר דויד אשיב את הברכה אל ביתי וילך דויד ויעל[
]את ארון האלוהים מבית עובד אדום עיר דויד בש[מחה
ויגד למלך דו+י+ד -לאמר -ברך יהוה את בית ע+ו+בד אד+ו+ם ואת כ+ו+ל אשר לו
בעבור ארון האל+ו+הים +ויאמר דויד אשיב את הברכה אל ביתי +וילך דו+י+ד ויעל
את ארון האל+ו+הים מבית ע+ו+בד אד+ו+ם עיר דו+י+ד בשמחה

Masoretic
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צָ ﬠ ֲ֛דוּ

נֹ ְשׂ ֵ ֥אי

אֲרוֹן־יְ הוָ ֖ה

ִשׁ ָ ֣שּׁה

צְ ﬠ ִ ָ֑דים

וַיִּ ז ְַבּ֥ח

ִ ֧כּי
וַיְ ִ֗הי
וּמ ִ ֽריא
֖שׁוֹר ְ
והיה ]כי צעדו נושאי ארון יהוה שבעה חבלים ויזבח דויד[ שב]עה[ פרים
ושבע]ה אילים[
+
ו*היה* כי צעדו נ+ו+שאי ארון יהוה *שבעה* *חבל*ים ויזבח +דויד שבעה פרים
*
*ושבעה אילים
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ָל־ﬠז לִ פְ נֵ ֣י יְ הוָ ֑ה וְ דָ ִ֕וד חָ ג֖ וּר אֵ ֥פוֹד ָ ֽבּד
וְ דָ ִו֛ד ְמכ ְַרכֵּ ֥ר בְּ כ ֖ ֹ
]ודויד מכרכר בכול עז לפני יהוה ודו[יד חגור אפוד בד
ודו+י+ד מכרכר בכ+ו+ל עז לפני יהוה ודו+י+ד חגור אפוד בד

Masoretic
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שׁוֹפר
ָל־בּ֣ית יִ ְשׂ ָר ֔ ֵאל מַ ﬠ ִ ֲ֖לים אֶ ת־א ֲ֣רוֹן יְ הוָ ֑ה בִּ ְתרוּﬠָ ֖ה וּבְ ֥קוֹל ָ ֽ
וְ דָ וִ ד֙ וְ כ ֵ
ודו]יד וכול בית ישראל מעלים את ארון יהוה בתרועה ובקו[ל שופר
None Extant

Masoretic
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וּמי ַ֨כל בַּ ת־שָׁ ֜אוּל נִ ְשׁקְ פָ ֣ה בְּ ﬠַ ֣ד הַ חַ ֗לּוֹן ו ֨ ֵַתּ ֶרא
וְ הָ יָה֙ א ֲ֣רוֹן יְ ה ֔ ָוה ָבּ֖א ִ ֣ﬠיר דָּ ִ ֑וד ִ
וּמכ ְַרכֵּר֙ לִ פְ נֵ ֣י יְ ה ֔ ָוה ו ִ ַ֥תּבֶ ז ל֖ וֹ בְּ לִ ָ ֽבּהּ
אֶ ת־הַ ֶ ֤מּלֶ� דָּ וִ ד֙ ְמפַזֵּ ֤ז ְ
ויהי ]ארון יהוה בא עד עיר דויד ומיכל בת שאול נשקפה בעד הח[ל]ון ות[רא
]את המלך דויד מפזז ומכרכר לפני יהוה ותבז לו בלבב[
ו*יהי* ארון יהוה בא +עד +עיר דו+י+ד ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלון ותרא
* *
את המלך דו+י+ד מפזז ומכרכר לפני יהוה ותבז לו בלב ב

Masoretic
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ֲשׁר נָטָ ה־ל֖ וֹ דָּ ִ ֑וד ַו ַ֨יּﬠַל
ַויּ ִָ֜באוּ אֶ ת־א ֲ֣רוֹן יְ ה ֗ ָוה ַויּ ִ ַ֤צּגוּ אֹ תוֹ֙ בִּ ְמקוֹמֹ֔ ו בְּ ֣תוֹ� הָ אֹ֔ הֶ ל א ֶ ֥
וּשׁל ִ ָֽמים
דָּ ִו֥ד עֹ ל֛ וֹת לִ פְ נֵ ֥י יְ הוָ ֖ה ְ
]ו[יביאו את ]ארון יהוה ויצגו אתו במקומו בתוך האהל אשר נטה לו דו[יד ויעל
דויד עו]לות לפני יהוה ושלמים[
ויב+י+או את ארון יהוה ויצגו אתו במקומו בתוך האהל אשר נטה לו דו+י+ד ויעל
דו+י+ד ע+ו+לות לפני יהוה ושלמים
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וַיְ כַ ֣ל דָּ ִ֔וד מֵ הַ ﬠֲל֥ וֹת הָ עוֹלָ ֖ה וְ הַ ְשּׁל ִ ָ֑מים וַיְ ָב ֶ֣ר� אֶ ת־הָ ָ֔ﬠם בְּ ֵ ֖שׁם יְ הוָ ֥ה צְ בָ ֽאוֹת
]ויכל דויד מהעלות העולות ויבר[ך את הע]ם בשם יהוה צבאות[
ויכל דו+י+ד מהעלות העול+ו*+ת* -והשלמים -ויברך את העם בשם יהוה צבאות

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

Chapter 7
6

ֲ�תי אֶ ת־בְּ נֵ ֤י יִ ְשׂ ָראֵ ֙ל ִמ ִמּצְ ַ ֔ריִ ם וְ ﬠַ ֖ד הַ יּ֣ וֹם הַ זֶּ ֑ה
ִ ֣כּי ֤ל ֹא י ַָ֙שׁבְ ִתּי֙ בְּ ֔ ַביִ ת ֠לְ ִמיּוֹם הַ ﬠ ֞ ִ
ו ֶ ָֽאהְ יֶה֙ ִמ ְתהַ ֵ֔לּ� בְּ אֹ֖ הֶ ל וּבְ ִמ ְשׁ ָ ֽכּן
]כי לוא ישבתי בבית למיום העלתי את בני ישראל מארץ מצרי[ם ]ועד היום הזה[
]ואהיה מתהלך באהל ובמשכן[
None Extant
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ֲשׁר־הִ ְתהַ לַּכְ ִתּי֮ בְּ כָל־בְּ נֵ ֣י יִ ְשׂ ָראֵ ל ֒ הֲדָ ָב֣ר ִדּ ֗ ַבּ ְר ִתּי אֶ ת־אַ חַ ד֙ ִשׁבְ ֵ ֣טי יִ ְשׂ ָר ֔ ֵאל
בְּ ֥ ֹכל א ֶ ֽ
יתם ִ ֖לי ֵבּ֥ית א ֲָר ִ ֽזים
יתי לִ ְרﬠ֛ וֹת אֶ ת־ﬠ ִ ַ֥מּי אֶ ת־יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל לֵאמֹ֑ ר לָ ֛מָּ ה ֽל ֹא־בְ נִ ֶ ֥
ֲשׁר צִ ִ֗וּ ִ
א ֶ֣
]בכול אשר התה[לכתי ]בכול בני ישראל הדבר דברתי את אחד שבטי ישרא[ל
]אשר צויתי לרעות את עמי את ישראל לאמר למה לא בניתם ל[י ]בית ארזים[
None Extant

Masoretic
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י־אין כּ ָ֗מוֹ� וְ ֵ ֤אין אֱ�הִ ים֙ זֽ וּל ֔ ֶָת� בְּ ֥ ֹכל אֲשֶׁ ר־שָׁ ַ ֖מﬠְ נוּ בְּ אָ ז ְֵנֽינוּ
הו֑ה ִ ֽכּ ֵ ֣
ﬠַל־כֵּ ֥ן גּ ַ ָ֖דלְ תָּ אֲדֹ נָ ֣י יְ ִ
]על כן גדלת אדני יהוה כי אין כמוך ואין אלהים זולתך בכל אשר[ ש]מענו באזנינו[
None Extant

Masoretic
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וֹת־לוֹ לְ ָ֜ﬠם
ֲשׁר הָ לְ כֽ וּ־ ֠ ֱא�הִ ים לִ פְ ֽדּ ֨
וּמי כְ ﬠ ְַמּ�֙ כְּ יִ ְשׂ ָר ֔ ֵאל גּ֥ וֹי אֶ ָח֖ד בָּ ָ ֑א ֶרץ א ֶ ֣
ִ֤
וְ ל ָ֧שׂוּם ל֣ וֹ שֵׁ֗ ם וְ ַלﬠ ֲ֨שׂוֹת ָל ֶ֜כם הַ גְּ דוּלָּ ֤ה וְ ֹֽנ ָראוֹת֙ לְ אַ ְרצֶ֔ � ִמפְּ נֵ ֣י ﬠ ְַמּ ֗� אֲשֶׁ֨ ר פּ ִ ָ֤דיתָ לְּ �֙
ֵא�היו
גּוֹי֖ם ו ָ ֽ
ִמ ִמּצְ ַ֔ריִ ם ִ
]ומי כעמך כישראל גוי אחר בארץ אשר הוליך אתו[ אלו]הים לפדות לו לעם[
]לשום לך שם ולע[שות ג]דלות ונוראות לגרש[ מפנ]י עמך אשר פדית לך[
]ממצרים גוים[ ואהלים
ומי כעמך כישראל גוי אח*ר* בארץ אשר ה*וליך* +אתו +אל+ו+הים לפדות לו לעם
ו-לשום לך שם ולעשות -לכם* -גדלות* ונ+ו+ראות *לגרש* מפני עמך אשר פדית לך*
ממצרים גוים וא*הלים
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ֵא�הים
וֹנ ן ֠לְ � אֶ ת־ﬠ ְַמּ�֙ יִ ְשׂ ָר ֵ ֧אל לְ �֛ לְ ﬠָ ֖ם ﬠַד־עוֹלָ ֑ם וְ אַ ָ ֣תּה יְה ֔ ָוה הָ יִ ֥יתָ ל ֶָה֖ם ל ִ ֽ
ו ְַתּכ֣ ֵ ֽ
ות]כונן את עמך ישראל[ לך ]לעם עד עולם ואתה יהוה היית להם[ לאלוהים
ותכונן -לך -את עמך ישראל לך לעם עד עולם ואתה יהוה היית להם לאל+ו+הים
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יתוֹ הָ ֵ ֖קם ﬠַד־עוֹלָ ֑ם ַוﬠ ֵ ֲ֖שׂה
ֱ�הים הַ דָּ ֗ ָבר אֲשֶׁ֨ ר ִדּ ַבּ ְ֤רתָּ ַ ֽﬠל־ﬠַבְ ְדּ�֙ וְ ﬠַל־בֵּ ֔
וְ ﬠַתָּ ה֙ יְ הוָ ֣ה א ִ֔
ֲשׁר ִדּ ַ ֽבּ ְרתָּ
ַכּא ֶ ֥
וע]תה אדני יהוה[ הדבר ]אשר דברת על עבדך ועל ביתו יאמן[ עד עו]לם ועשה[
]כאשר דברת[
None Extant
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ֱ�הים ﬠַל־יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל וּבֵ ית֙ ﬠַבְ ְדּ�֣ דָ ִ֔וד
וְ יִ גְ ֨ ַדּל ִשׁ ְמ�֤ ﬠַד־עוֹלָם֙ לֵאמֹ֔ ר יְ הוָ ֣ה צְ בָ ֔אוֹת א ִ ֖
יִ הְ יֶ ֥ה נָכ֖ וֹן לְ פ ֶָנֽי�
]ויגדל שמך עד עולם לאמור יהוה צבא[ות אלוהים על יש]ראל ובית עבדך דויד[
]יהיה נכון לפניך[
ויגדל שמך עד עולם לאמ+ו+ר יהוה צבאות אל+ו+הים על ישראל ובית עבדך דו+י+ד
יהיה נכון לפניך
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לֵאמֹ֔ ר ַבּ֖יִ ת

ֱ�הי יִ ְשׂ ָר ֗ ֵאל גָּלִ֜ יתָ ה אֶ ת־אֹ֤ זֶן ﬠַבְ ְדּ�֙
ִ ֽכּי־אַ תָּ ֩ה יְ ה ֨ ָוה צְ בָ ֜אוֹת א ֵ ֣
אֶ בְ נֶה־לָּ ֑� ﬠַל־ ֵ֗כּן מָ ָצ֤א ﬠַבְ ְדּ�֙ אֶ ת־לִ בּ֔ וֹ לְ הִ ְתפַּלֵּ ֣ל אֵ ֶ֔לי� אֶ ת־הַ ְתּפִ לָּ ֖ה הַ ֽזּ ֹאת
]כי אתה יהוה[ צבאות אלוהי יש]ראל גליתה את אזן עבדך לבנות לו בית[
]על כן מצ[א עבדך את לבו להת]פלל אליך את התפלה הזאת[
כי אתה יהוה צבאות אל+ו+הי ישראל גליתה את אזן עבדך *לבנות* +לו +בית
-אבנה לך -על כן מצא עבדך את לבו להתפלל אליך את התפלה הזאת
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ֱ�הים ְוּדבָ ֶ ֖רי� יִ הְ י֣ וּ א ֶ ֱ֑מת ו ְַתּדַ בֵּ ר֙ ֶ ֽאל־ﬠַבְ ְדּ ֔�
הוה אַ תָּ ה־הוּא֙ ָ ֽהא ִ֔
וְ ﬠ ָ ַ֣תּה אֲדֹ נָ ֣י יְ ִ֗
טּוֹב֖ה הַ ֽזּ ֹאת
אֶ ת־הַ ָ
]ועתה אדני יהוה אתה[ הוא האלוהים ודברך ]יהיה אמת ותדבר אל עבדך[
]את הטובה הזאת[
ועתה אדני יהוה אתה הוא האל+ו+הים ודבר-י-ך י*היה* אמת ותדבר אל עבדך
את הטובה הזאת
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ת־בּ֣ית ﬠַבְ ְדּ ֔� לִ הְ י֥ וֹת לְ עוֹלָ ֖ם לְ פָנֶ ֑י� ִ ֽכּי־אַ ֞ ָתּה אֲדֹ נָ ֤י יְ הוִ ה֙ ִדּ ֔ ַבּ ְרתָּ
וְ ﬠ ֗ ַָתּה הוֹאֵ ֙ל וּבָ ֵר�֙ אֶ ֵ
עוֹלם
וּמבִּ ְרכָ ְ֣ת ֔� יְ בֹ ַ ֥ר� ֵ ֽבּית־ﬠַבְ ְדּ�֖ לְ ָ ֽ
ִ
ועתה הואל וברך ]את בית עבדך להיות לעולם לפניך כי אתה אדני יהוה דברת[
]ומ[ברכתך ]יברך בית עבדך לעולם[
None Extant
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Chapter 8
1

ת־מתֶ ג הָ אַ ָ ֖מּה ִמיַּ ֥ד
ַיִּקּח דָּ ִו֛ד אֶ ֶ ֥
ַ ֽו יְ הִ י֙ ַ ֽאח ֲֵרי־ ֵ֔כן וַיַּ ֥ � דָּ ִו֛ד אֶ ת־פְּ לִ ְשׁ ִ ֖תּים ַויַּכְ נִ יﬠֵ ֑ם ו ַ ֥
פְּ לִ ְשׁ ִ ֽתּים
]ויהי אחרי כן ויך דוד את פלשתיים ויכניעם ויקח דויד את מ[תג האמה ]מיד[
]פלשתיים[
None Extant
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וּמ ֥ל ֹא
אוֹתם ֔ ַא ְרצָ ה וַיְ מַ ֵ ֤דּד ְשׁ ֵנֽי־חֲבָ לִ ים֙ לְ הָ ִ֔מית ְ
ת־מוֹאב ַ ֽו יְמַ ְדּ ֵ ֤דם בַּ ֶ֙חבֶ ֙ל הַ ְשׁכֵּ ֣ב ָ ֣
ָ֗
וַיַּ ֣ � אֶ
הַ ֶח֖בֶ ל לְ הַ חֲי֑ וֹת ו ְַתּ ִ ֤הי מוֹאָ ב֙ לְ דָ ִ֔וד ַלﬠֲבָ ִ ֖דים נֹ ְשׂ ֵ ֥אי ִמנְ ָ ֽחה
]ויך את מואב וימדדם בחבל השכב או[תם ]א[רץ ומדד ]שני חבלים להמית ומלא[
]החבל השלישי להחיו[ת ויה]יו מואב[ ל]דויד לעבדים נושאי מנחה[
ויך את מואב וימדדם בחבל השכב אותם אר*ץ*-ה -ו-י-מדד שני חבלים להמית ומלא
החבל +השלישי +להחיות ו*יהיו* מואב לדו+י+ד לעבדים נ+ו+שאי מנחה
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צוֹב֑ה בְּ לֶכְ ֕תּוֹ לְ הָ ִ ֥שׁיב י ָ֖דוֹ ִ ֽבּנְ הַ ר־פְּ ָרת
ן־רחֹ֖ ב ֶ ֣מלֶ� ָ
וַיַּ ֣ � דָּ ִ֔וד אֶ ת־הֲדַ ְדﬠֶ ֥ זֶר בֶּ ְ
]ויך דויד את הדדעזר[ בן רחב ]מלך צובה בלכתו להשיב ידו בנהר פרת[
None Extant
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וּשׁבַ ע־מֵ אוֹת֙ פּ ָָר ֔ ִשׁים וְ ﬠ ְֶשׂ ִ ֥רים ֶ ֖אלֶף ִ ֣אישׁ ַרגְ ִ ֑לי
ְ
וַיִּ לְ ֨ ֹכּד דָּ ִ֜וד ִמ ֗ ֶמּנּוּ ֶ ֤אלֶף
ַיּוֹתר ִמ ֶ ֖מּנּוּ ֵ ֥מאָ ה ָ ֽרכֶב
וַיְ ﬠ ֵ ַ֤קּר דָּ וִ ד֙ אֶ ת־כָּל־הָ ֶ ֔רכֶב ו ֵ ֥
]וילכד ממנו[ דויד אלף ר]כב ושבעת אלפים פרשים ועשרים אלף איש רגלי[
]ויעקר דויד את כול הרכב ויותר לו ממנו מאה רכב[
וילכד ^ממנו˅ ˅דו+י+ד^ אלף +רכב +ושבע+ת* +אלפים* פרשים ועשרים אלף איש רגלי
ויעקר דו+י+ד את כ+ו+ל הרכב ויותר +לו +ממנו מאה רכב

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama

Highlighted Diff.

5

ים־וּשׁנַ ֥ יִ ם ֶ ֖אלֶף
ְ
צוֹב֑ה וַיַּ ֤ � דָּ וִ ד֙ ַ ֽבּא ָ ֲ֔רם ﬠ ְֶשׂ ִ ֽר
וַתָּ ב ֹא֙ א ַ ֲ֣רם דַּ ֔ ֶמּשֶׂ ק לַﬠְ ֹ֕זר ַלהֲדַ ְדﬠֶ ֖ זֶר ֶ ֣מלֶ� ָ
ִ ֽאישׁ
]ותבוא ארם דמשק לעזור להדדעזר מלך צובה ויך דויד בארם עשרים ושנים[ אלף
]איש[
None Extant
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נוֹשׂ ֵ ֣אי ִמנְ ָח֑ה ו ַֹ֤יּשַׁ ע
ְ
ַו ָ֨יּשֶׂ ם דָּ ִ ֤וד נְ צִ בִ ים֙ בַּ א ַ ֲ֣רם דַּ ֔ ֶמּשֶׂ ק ו ְַתּ ִ ֤הי א ֲָרם֙ לְ דָ ִ֔וד ַלﬠֲבָ ִ ֖דים
ֲשׁר הָ ָ ֽל�
יְ הוָה֙ אֶ ת־דָּ ִ֔וד בְּ ֖ ֹכל א ֶ ֥
]וישם דויד נצבים בארם דמשק ותהי ארם לדו[יד עבדים ]נושאי מנחה וישע[
]יהוה את דויד בכול אשר הלך[
וישם דו+י+ד נצבים בארם דמשק ותהי ארם לדו+י+ד -ל-עבדים נושאי מנחה וישע
יהוה את דו+י+ד בכ+ו+ל אשר הלך
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יאם יְ רוּשָׁ ָ ֽל ִם
ֲשׁר הָ י֔ וּ ֶ ֖אל ﬠַבְ ֵ ֣די הֲדַ ְדﬠָ ֑ זֶר וַיְ בִ ֵ ֖
וַיִּ ַ ֣קּח דָּ ִ֗וד אֵ֚ ת ִשׁלְ ֵ ֣טי הַ זָּהָ֔ ב א ֶ ֣
]וי[קח דויד א]ת שלטי הזהב אשר היו על עבדי הדדעזר ויביאם ירוש[ל]י[ם גם
אותם ל]קח אחר שושק מלך מצרים ב[עלותו אל יר]ושלים[ בימי רחבעם בן
שלו]מה[
+
ויקח דו+י+ד את שלטי הזהב אשר היו *על* עבדי הדדעזר ויביאם ירושל+י+ם +גם
+
+אותם לקח אחר שושק מלך מצרים בעלותו אל ירושלים בימי רחבעם בן שלומה
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וּמ ֵ ֽבּרֹ ַ ֖תי ﬠ ֵ ָ֣רי הֲדַ ְדﬠָ ֑ זֶר לָקַ֞ ח הַ ֶ ֧מּלֶ� דָּ ִ ֛וד נְ חֹ֖ שֶׁ ת הַ ְר ֵבּ֥ה ְמאֹֽ ד
וּמ ֶבּ֥טַ ח ִ
ִ
]ומבטח ומברות ערי[ הדדעזר לקח המלך דויד נחושת רבה מא]ד[
ומבטח ומבר+ו+ת-י -ערי הדדעזר לקח המלך דו+י+ד נח+ו+שת -ה-רבה מאד

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

Chapter 9
8

ֲשׁר כּ ָֽמוֹנִ י
וַיִּ ְשׁ ֕ ַתּחוּ ַו ֖יּ ֹאמֶ ר ֶ ֣מה ﬠַבְ ֶ ֑דּ� ִ ֣כּי פ ֔ ִָניתָ אֶ ל־הַ כֶּ ֥ לֶב הַ ֵ ֖מּת א ֶ ֥
]וישתחו ויאמר מה עבדך כי פנית אל הכלב ה[מת ]אשר כמוני[
None Extant
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יתוֹ נ ַ ָ֖ת ִתּי
יב֛א נַ ֥ﬠַר שָׁ ֖אוּל ַו ֣יּ ֹאמֶ ר אֵ לָ ֑יו כֹּ ל ֩ אֲשֶׁ֨ ר הָ יָ ֤ה לְ שָׁ אוּ ֙ל וּלְ כָל־בֵּ ֔
וַיִּ קְ ָ ֣רא הַ ֗ ֶמּלֶ� אֶ ל־צִ ָ
לְ בֶ ן־אֲדֹ ֶנֽי�
]ויקרא המלך אל ציבא ויאמר אליו כל אשר היה לש[אול ]ולכל ביתו נתתי[
]לבן אדניך[
None Extant

Masoretic
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10

וְ ﬠ ַָב ְ֣דתָּ לּ֣ וֹ ֶ ֽאת־הָ אֲדָ ֡ ָמה אַ תָּ ֩ה וּבָ ֶ֨ני� ַוﬠֲבָ ֜ ֶדי� וְ הֵ ֗ ֵבאתָ וְ הָ ָ֨יה לְ בֶ ן־אֲדֹ נֶ ֤י� ֶ֨לּחֶ ם֙ ַו ֲאכ ָ֔לוֹ
ָשׂר בָּ ִנ֖ים וְ ﬠ ְֶשׂ ִ ֥רים
יבא ח ֲִמ ָ ֥שּׁה ﬠ ָ ֛
יבשֶׁ ת֙ בֶּ ן־אֲדֹ ֶ֔ני� י ֹאכַ ֥ל תָּ ִ ֛מיד לֶ ֖חֶ ם ﬠַל־שֻׁ לְ חָ נִ ֑י וּלְ צִ ֗ ָ
וּמפִ ֨ ֹ
ְ
ﬠֲבָ ִ ֽדים
]ועבדת לו את האדמה אתה ו[בניך ]ועבדיך והבאת והיה לבן אדניך לחם ואכלו[
]ומפיבשת בן אדניך יאכל תמיד לחם על שלחני ולציבא חמשה עשר בנים ועשרים[
]עבדים[
None Extant

Masoretic
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Highlighted Diff.

Chapter 10
4

ֵיה֛ם בַּ ֵח֖צִ י ﬠַ ֣ד
וַיִּקַּ֨ ח חָ נ֜ וּן אֶ ת־ﬠַבְ ֵ ֣די דָ ִ֗וד וַיְ ַגלַּח֙ אֶ ת־ח ִ ֲ֣צי זְקָ ָ֔נם וַיִּכְ ֧רֹ ת אֶ ת־מַ ְדו ֶ
יה֑ם ַ ֽו יְ שַׁ לְּ ֵ ֽחם
ְשׁ ֽתוֹתֵ ֶ
]ויקח חנון את עבדי דוד ויגלח את זקנם ויכ[רות ]א[ת מ]דויהם בחצי עד[
]שתותיהם וישלחם[
ויקח חנון את עבדי דוד ויגלח את -חצי -זקנם ויכר+ו+ת את מדויהם בחצי עד
שתותיהם וישלחם

Masoretic
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Highlighted Diff.
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אתם ִ ֽכּי־הָ י֥ וּ
ַויּ ִַגּ֤דוּ לְ דָ וִ ד֙ וַיִּ ְשׁלַ ֣ח לִ קְ ָר ֔ ָ
הַ ֶ֙מּלֶ�֙ ְשׁ ֣בוּ ִ ֽב ֵיר ֔חוֹ ﬠַד־יְ צַ ַ ֥מּח זְקַ נְ כֶ ֖ם וְ שַׁ בְ ֶ ֽתּם
]ויגדו לדויד על[ האנשים ו]ישלח לקראתם כי היו האנשים נכלמים[ מאד ]ויאמר[
]המלך[ שבו ירחו ]עד[ יצמח ]זקנכם ושבתם[
ויגדו לדו+י+ד +על האנשים +וישלח לקראתם כי היו האנשים נכלמים מאד ויאמר
המלך שבו -ב-ירחו עד יצמח זקנכם ושבתם
הָ ֲאנ ִ ָ֖שׁים

נִ כְ ל ִ ָ֣מים

ְמאֹ֑ ד

ַו ֤יּ ֹאמֶ ר

Masoretic
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ִ ֥כּי נִ בְ א ֲ֖שׁוּ בְּ דָ ִו֑ד וַיִּ ְשׁלְ ֣חוּ בְ ֵנֽי־ﬠ ַ֡מּוֹן וַיִּ ְשׂכְּ ר ֩וּ
בְּ נֵ ֣י ﬠ ַ֔מּוֹן
וַיִּ ְראוּ֙
ית־ר ֜חוֹב
בֵּ ְ
אֶ ת־א ַ ֲ֨רם
ת־מלֶ� ַ ֽמ ֲﬠכָה֙ ֶ ֣אלֶף ִ֔אישׁ וְ ִ ֣אישׁ ֔טוֹב
צוֹבא ﬠ ְֶשׂ ִ ֥רים ֶ֙אלֶף֙ ַרגְ לִ֔ י וְ אֶ ֶ ֤
ָ֗
וְ אֶ ת־א ַ ֲ֣רם
ָשׂר ֶ ֖אלֶף ִ ֽאישׁ
ְשׁנֵים־ﬠ ָ ֥
]בני עמון כי התבאשו עם דויד וישלח חנון ובני עמון[ אלף ככר כסף ]לשכור להם[
]מן ארם רחב ומן ארם מ[עכה ]ומן ארם צוב[ה רכב ופרשים ]וישכרו להם שנים[
]ושלושי[ם אלף רכב ]ואת מלך מעכה ואת א[ישטוב ]ויבאו ויחנו לפני מידבא ובני[
עמון נאספו מן ה]ערים ויבאו להלח[ם
*
ויראו -בני עמון כי +ה*+ת*באשו +עם* +דויד* וישלח-ו+ -חנון+ +ו+בני עמון *אלף*
*ככר כסף* +לשכור להם מן ארם רחב ומן ארם מעכה ומן ארם צובה* +רכב ופרשים
*
*וישכרו להם שנים ושלושים* אלף *רכב* ואת מלך מעכה *ואת אישטוב ויבאו ויחנו
*
+לפני מידבא ובני עמון נאספו* +מן הערים ויבאו להלחם
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ת־יוֹאב וְ ֵ ֥את כָּל־הַ צָּ ָב֖א הַ גִּ בֹּ ִ ֽרים
ָ֔
וַיִּ ְשׁ ַ ֖מע דָּ ִ ֑וד וַיִּ ְשׁלַח֙ אֶ
]וישמע המלך דויד ויש[לח ]א[ת יוא]ב ואת כול צבא הגבורים[
None Extant

Masoretic
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Highlighted Diff.

18

וַיָּ ֣נָס א ֲָרם֮ ִמפְּ נֵ ֣י יִ ְשׂ ָראֵ ל ֒ ַו ַיּהֲרֹ֨ ג דָּ ִ֜וד מֵ א ָ ֲ֗רם ְשׁ ַב֤ע מֵ אוֹת֙ ֶ֔רכֶב וְ אַ ְרבָּ ִ ֥ﬠים ֶ ֖אלֶף פּ ָָר ִ ֑שׁים
שׁוֹב֧� שַׂ ר־צְ בָ ֛אוֹ הִ כָּ ֖ה וַיָּ ֥מָ ת ָ ֽשׁם
וְ ֨ ֵאת ַ
]וינס ארם מפני ישראל ויהרג דוד מאר[ם שב]ע מאות רכב וארבעים אלף פרשים[
]ואת שובך שר צבאו[ הכה וימ+ו+ת ]שם[
None Extant
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וַיִּ ְר ֨אוּ ָ ֽכל־הַ ְמּל ֜ ִָכים ﬠַבְ ֵ ֣די הֲדַ ְד ֶ֗ﬠזֶר ִ ֤כּי נִ גְּ פוּ֙ לִ פְ נֵ ֣י יִ ְשׂ ָר ֔ ֵאל ַויּ ְַשׁ ִ ֥למוּ אֶ ת־יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל
הוֹשׁי ַﬠ ﬠ֖ וֹד אֶ ת־בְּ נֵ ֥י ﬠ ַֽמּוֹן
ו ַ ַֽיּﬠַבְ ֑דוּם ו ִ ַֽיּ ְר ֣אוּ א ָ ֲ֔רם לְ ִ ֥
]ויראו כל המלכים עבדי הדדעזר כי נגפו לפני ישר[אל וישלימ]ו את ישראל[
]ויעבדום ויראו ארם להושיע עוד את בני עמון[
ויראו כל המלכים עבדי הדדעזר כי נגפו לפני ישראל וישל+י+מו את ישראל
ויעבדום ויראו ארם להושיע עוד את בני עמון

Masoretic
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Highlighted Diff.

Chapter 11
2

וַיְ ִ ֣הי לְ ﬠֵ ֣ת הָ ֶ֗ﬠ ֶרב ַו ָ֨יּקָ ם דָּ ִ֜וד מֵ ﬠַ ֤ל ִמ ְשׁכָּבוֹ֙ וַיִּ ְתהַ לֵּ�֙ ﬠַל־גַּ ֣ג בֵּ ית־הַ ֔ ֶמּלֶ� וַיַּ ֥ ְרא ִא ָ ֛שּׁה
טוֹב֥ת מַ ְר ֶ ֖אה ְמאֹֽ ד
רֹ ֶח֖צֶ ת מֵ ﬠַ ֣ל הַ גָּ ֑ג וְ ָה ִ֣אשָּׁ֔ ה ַ
]ויהי לעת הערב ויקם דוד מעל משכבו ו[יתהלך ]על גג בית המלך וירא מעל גג[
]בית המלך אשה רוחצת[ והאשה ]טובת מראה מאד[
None Extant
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אוּריָּ ֥ה
ת־שׁבַ ע בַּ ת־אֱלִ י ָ֔ﬠם ֵ ֖אשֶׁ ת ִ
וַיִּ ְשׁלַ ֣ח דָּ ִ֔וד וַיִּ ְד ֖רֹ שׁ ָ ֽל ִא ָ ֑שּׁה ַו ֗יּ ֹאמֶ ר הֲלוֹא־ז ֹאת֙ בַּ ֶ ֣
הַ חִ ִ ֽתּי
]וישלח דויד וידרוש לאשה ויאמר הלוא זא[ת בתשבע ]בת אליעם[ אש]ת אוריה[
]החתי נ[ושא כלי יואב
וישלח דו+י+ד וידר+ו+ש לאשה ויאמר הלוא זאת בת שבע בת אליעם אשת אוריה
+
החתי +נושא כלי יואב
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וַיִּ ְשׁ ַל ֩ח דָּ ִ֨וד מַ לְ אָ ֜ ִכים וַיִּ קָּ חֶ֗ הָ וַתָּ ֤בוֹא אֵ לָיו֙ וַיִּ ְשׁכַּ ֣ב ﬠִ ֗ ָמּהּ וְ ִ ֥היא ִמ ְתקַ ֶ ֖דּשֶׁ ת ִמטּ ְֻמאָ ָ ֑תהּ
יתהּ
ו ָ ַ֖תּשָׁ ב אֶ ל־בֵּ ָ ֽ
]וישלח דוי[ד מלאכים ]ויקח[ה ותבוא אליו וי]שכב עמה ו[היא מתקדשת
ותב]וא[ ]אל[ ביתה
וישלח דו+י+ד מלאכים ויקחה ותבוא אליו וישכב עמה והיא מתקדשת -מטמאתה-
ו*תבו*+א +אל ביתה
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ו ַ ַ֖תּהַ ר ָ ֽה ִא ָ ֑שּׁה ו ִַתּ ְשׁלַח֙ וַתַּ גֵּ ֣ד לְ דָ ִ֔וד ַו ֖תּ ֹאמֶ ר הָ ָ ֥רה אָ ֹֽנכִ י
ותה]ר האש[ה ותשלח ותגד לדוי]ד ותאמר[ הנ]ה[ אנוכי הרה
+
ותהר האשה ותשלח ותגד לדו+י+ד ותאמר ה*נ*ה אנ+ו+כי +הרה
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Highlighted Diff.

6

ל־יוֹאב
ָ֔
וַיִּ ְשׁלַ ֤ח דָּ וִ ד֙ אֶ
ת־א ִוּריָּ ֖ה אֶ ל־דָּ ִ ֽוד
אֶ ֽ
ו]ישלח ד[ויד ]אל יואב ויאמ[ר שלחה אלי א]ת אוריה החתי ויש[ל]ח[ יואב
א]ת אוריה א[ל]יו[
וישלח דו+י+ד אל יואב +ויאמר +שלח+ה +אלי את אוריה החתי וישלח יואב
את אוריה אל+יו- +דוד-
ְשׁלַ ֣ח

אֵ ַ֔לי

ת־א ִוּריָּ ֖ה
אֶ ֽ

הַ חִ ִ ֑תּי

וַיִּ ְשׁלַ ֥ח

יוֹאב
ָ֛
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אוּריָּ ֖ה אֵ לָ ֑יו וַיִּ ְשׁ ַ ֣אל דָּ ִ֗וד לִ ְשׁל֤ וֹם יוֹאָ ב֙ וְ לִ ְשׁל֣ וֹם הָ ָ֔ﬠם וְ לִ ְשׁל֖ וֹם הַ ִמּלְ חָ ָ ֽמה
ַו ָיּ ֥ב ֹא ִ
]ויבוא אור[יה אל]י[ו וישאל ]דויד לשלום יואב ולש[ל]ום העם ולשלום המלחמ[ה

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

None Extant
8

ְוּר ַח֣ץ

ַרגְ לֶ ֑י�

ַויּ ֵֵצ֤א

ֽא ִוּריָּה֙

ית�֖
ֵ ֥רד לְ בֵ ְ
לְ ֣א ִוּר ָ֗יּה
ַו ֤יּ ֹאמֶ ר דָּ וִ ד֙
ִמ ֵ ֣בּית הַ ֔ ֶמּלֶ� וַתֵּ ֵצ֥א אַ ח ָ ֲ֖ריו מַ ְשׂ ַ ֥את הַ ֶ ֽמּלֶ�
ו]יאמ[ר דויד אל ]אוריה רד לביתך ורחץ רגליך ושכב עם אשתך ויצא[ אוריה
מ]פני המלך ותצא אחריו משרת המלך[
ויאמר דו+י+ד +א+ל אוריה רד לביתך ורחץ רגליך +ושכב עם אשתך +ויצא אוריה
מ*פני* המלך ותצא אחריו משרת המלך
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יתוֹ
אוּר ָ֗יּה ֶ֚פּתַ ח ֵבּ֣ית הַ ֔ ֶמּלֶ� ֵ ֖את כָּל־ﬠַבְ ֵ ֣די אֲדֹ נָ ֑יו וְ ֥ל ֹא י ַ ָ֖רד אֶ ל־בֵּ ֽ
וַיִּ ְשׁכַּ ֣ב ִ
]וישכב אוריה פתח בית המ[ל]ך את עבדי אדניו ולוא ירד אל ביתו[
None Extant
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ל־אוּר ָ֗יּה הֲל֤ וֹא
ִ
יתוֹ ַו ֨יּ ֹאמֶ ר דָּ ִ֜וד אֶ
אוּריָּ ֖ה אֶ ל־בֵּ ֑
ִ
ַויּ ִַגּ֤דוּ לְ דָ וִ ד֙ לֵאמֹ֔ ר ֽל ֹא־י ַ ָ֥רד
ית�
ִמ ֶ֙דּ ֶר�֙ אַ ָ ֣תּה ֔ ָבא מַ ֖דּוּ ַﬠ ֽל ֹא־י ַ ָ֥ר ְדתָּ אֶ ל־בֵּ ֶ ֽ
]ו[יגד ]לדויד לאמור לוא ירד אוריה אל ביתו ויאמר דויד אל אוריה[ הלוא
]מדרך אתה בא מדוע לוא ירדת אל ביתך[
ויגד-ו -לדו+י+ד לאמ+ו+ר ל+ו+א ירד אוריה אל ביתו ויאמר דו+י+ד אל אוריה הלוא
מדרך אתה בא מדוע ל+ו+א ירדת אל ביתך
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יהוּדה יֹ ְשׁ ִ ֣בים בַּ סֻּכּ֗ וֹת וַאדֹ ֨ ִני
אוּר ָ֜יּה אֶ ל־דָּ ִ֗וד ֠הָ אָ רוֹן וְ יִ ְשׂ ָר ֨ ֵאל ִ ֽו ֜ ָ
ִ
ַו ֨יּ ֹאמֶ ר
יתי ֶלא ֥ ֱֹכל וְ לִ ְשׁ ֖תּוֹת
יוֹאב וְ ﬠַבְ ֵ ֤די אֲדֹ ֨ ִני ﬠַל־פְּ נֵ ֤י הַ שָּׂ דֶ ה֙ חֹ ֔ ִנים ַוא ֞ ֲִני אָ ֧בוֹא אֶ ל־בֵּ ִ ֛
ָ֜
ם־א ְשׁ ִ ֑תּי חַ ֶ֙יּ�֙ וְ ֵח֣י נַפְ שֶׁ֔ � ִ ֽאם־אֶ ﬠ ֶ ֱ֖שׂה אֶ ת־הַ דָּ ָב֥ר הַ ֶזּֽה
וְ לִ ְשׁכַּ ֣ב ﬠִ ִ
]ויאמר אוריה[ אל דויד הארון ]וישראל ויהודה יושבים בסוכות ועוד עבדי[
]יואב אדנ[י ועבדי אדני ]על פני השדה חונים ואני אבוא אל ביתי לאכול ולשתות[
ולשכוב עם ]אשתי חי יהוה וחי נפשך אם אעשה את הדבר הזה[
*
ויאמר אוריה אל דו+י+ד הארון וישראל ויהודה י+ו+שבים בס+ו+כות +ועוד* +עבדי
יואב +אדני +ועבדי אדני על פני השדה ח+ו+נים ואני אבוא אל ביתי לאכ+ו+ל ולשתות
ולשכ+ו+ב עם אשתי חי-ך+ -יהוה +וחי נפשך אם אעשה את הדבר הזה

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama

Highlighted Diff.
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אוּריָּ ֧ה בִ ירוּשָׁ לַ ֛ ִם
ל־אוּר ָ֗יּה ֵ ֥שׁב בָּ זֶ ֛ה גַּם־הַ יּ֖ וֹם וּמָ ָח֣ר אֲשַׁ לְּ ֶ ֑ח ָךּ ַו ֵ֨יּשֶׁ ב ִ
ִ
ַו ֨יּ ֹאמֶ ר דָּ ִ֜וד אֶ
וּממָּ ח ָ ֳֽרת
בַּ יּ֥ וֹם הַ ֖הוּא ִ ֽ
]ויאמ[ר דויד אל ]אוריה שב בזה גם היום ומחר אשלחך וישב אוריה בירושלם[
]ביום ההוא וממחרת[
ויאמר דו+י+ד אל אוריה שב בזה גם היום ומחר אשלחך וישב אוריה בירושלם
ביום ההוא וממחרת

Masoretic
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Highlighted Diff.

15

ת־א ִוּר ָ֗יּה אֶ ל־מוּ ֙ל פְּ נֵ ֤י הַ ִמּלְ חָ מָ ה֙ ַ ֽה ֲחזָקָ֔ ה וְ שַׁ בְ ֶ ֥תּם מֵ אַ ח ָ ֲ֖ריו
וַיִּכְ תֹּ֥ ב בַּ ֵ ֖סּפֶר לֵאמֹ֑ ר הָ ֣בוּ אֶ ֽ
וְ נִ כָּ ֥ה ו ֵ ָֽמת
]ויכתב בספר לאמר הבו את אוריה אל מול פני המלחמה החזקה ושבתם מאחריו[
]ונכה ומ[ת
None Extant
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י־ח֖יִ ל
ֲשׁר י ֔ ַָדע ִ ֥כּי אַ נְ שֵׁ ַ
ת־א ִוּר ָ֔יּה אֶ ל־הַ מָּ קוֹם֙ א ֶ ֣
יוֹאב אֶ ל־הָ ִ ֑ﬠיר וַיִּ תֵּ ן֙ אֶ ֣
וַיְ ִ֕הי בִּ ְשׁ ֥מוֹר ָ ֖
ָ ֽשׁם
ו]י[הי בשור ]יואב על העיר ויתן את אוריה אל המקום אשר ידע כי אנ[שי ]ח[יל
שם
ויהי בש-מ-ור יואב *ע*ל העיר ויתן את אוריה אל המקום אשר ידע כי אנשי חיל
שם

Masoretic
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אוּריָּ ֥ה
ת־יוֹאב וַיִּ ֥ ֹפּל ִמן־הָ ﬠָ ֖ם מֵ ﬠַבְ ֵ ֣די דָ ִ ֑וד ַו ָ֕יּמָ ת גַּ ֖ם ִ
ָ֔
ַו ֵ֨יּצְ ֜אוּ אַ נְ ֵ ֤שׁי הָ ﬠִ יר֙ וַיִּ ָלּח ֲ֣מוּ אֶ
הַ חִ ִ ֽתּי
ויצאו אנ]שי[ ה]עיר וילחמו את יואב ויפלו מן העם מעבדי ד[ויד וימות גם אוריה
החתי
ויצאו אנשי העיר וילחמו את יואב ויפל+ו +מן העם מעבדי דו+י+ד וימות גם אוריה
החתי

Masoretic
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ָל־דּבְ ֵ ֖רי הַ ִמּלְ חָ ָ ֽמה
יוֹאב ַויַּגֵּ ֣ד לְ דָ ִ֔וד אֶ ת־כּ ִ
וַיִּ ְשׁלַ ֖ח ָ ֑
]וישלח יואב ויגד לדויד את[ כל דברי המלחמה
None Extant
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ָל־דּבְ ֵ ֥רי הַ ִמּלְ חָ ָ ֖מה לְ דַ ֵבּ֥ר אֶ ל־הַ ֶ ֽמּלֶ�
ַלּוֹת ֗� ֵ ֛את כּ ִ
וַיְ ַצ֥ו אֶ ת־הַ מַּ לְ ָ ֖א� לֵאמֹ֑ ר כְּ כ ְ
]וי[צו את ]המלאך לאמור ככלותך את כל דברי המלחמה[ לדב]ר[ אל המל]ך[
None Extant
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וְ הָ ָ֗יה ִ ֽאם־תַּ ֲﬠלֶה֙ ח ַ ֲ֣מת הַ ֔ ֶמּלֶ� וְ אָ ַ ֣מר לְ ֔� מַ ֛דּוּ ַﬠ נִ גּ ְַשׁ ֶ ֥תּם אֶ ל־הָ ִ ֖ﬠיר לְ הִ לּ ֵָח֑ם הֲל֣ וֹא יְ דַ ﬠְ ֔ ֶתּם
חוֹמה
ֵ ֥את אֲשֶׁ ר־יֹ ֖רוּ מֵ ﬠַ ֥ל הַ ָ ֽ
]והיה אם תעלה חמת מלך ואמר לך מדוע נגשתם אל העי[ר ל]הלחם הלוא ידעתם[
]את אשר תירו מעל[ החומ]ה[
None Extant

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

Chapter 12
1

וַיִּ ְשׁלַ ֧ח יְ הוָ ֛ה אֶ ת־נ ָ ָ֖תן אֶ ל־דָּ ִו֑ד ַו ָיּ ֣ב ֹא אֵ ָ֗ליו ַו ֤יּ ֹאמֶ ר לוֹ֙ ְשׁנֵ ֣י ֲאנ ֗ ִָשׁים הָ יוּ֙ בְּ ִ ֣ﬠיר אֶ חָ֔ ת אֶ ָח֥ד
ﬠ ִ ָ֖שׁיר וְ אֶ ָח֥ד ָ ֽראשׁ
]וישלח יהוה את[ נ]תן אל דוד ויבא אליו ויאמר לו שני אנשים היו בעיר אחת אחד[
]עשיר ואחד[ רא]ש[
None Extant
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ֲשׁר קָ ָ֔נה וַיְ חַ ֶ֕יּהָ ו ִַתּגְ ַ ֥דּל ﬠִ ֛מּוֹ וְ ﬠִ ם־בָּ נָ ֖יו ַיחְ ָ ֑דּו
ין־כּל כִּ ֩י ִאם־כִּ בְ שָׂ֨ ה אַ ַח֤ת קְ טַ נָּה֙ א ֶ ֣
וְ ל ָ ָ֣רשׁ ֵ ֽא ֗ ֹ
וּמכֹּ ֤סוֹ ִת ְשׁתֶּ ה֙ וּבְ חֵ ֣יקוֹ ִת ְשׁ ָ֔כּב ו ְַתּהִ י־ל֖ וֹ כְּ ַ ֽבת
ִמפִּ ֨תּוֹ ת ֹא ַ֜כל ִ
]ולרש אין כל כי אם[ כבשה ]אחת קטנה אשר קנה ויחיה ותגדל עמו ועם בניו יחדו[
]מפתו תאכל ומכסו תשתה ובחיקו תשכב ותהי לו כבת[
None Extant
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וּמבְּ קָ ֔רוֹ ַלﬠ ֲ֕שׂוֹת לָאֹ ֵ ֖רחַ הַ בָּ א־ל֑ וֹ וַיִּ קַּ֗ ח
וַיָּ ֣ב ֹא הֵ לֶ�֮ לְ ִ ֣אישׁ ֽ ֶהﬠ ִָשׁי ֒ר ַויַּחְ מֹ֗ ל ל ַ ָ֤קחַ ת ִמצּ ֹאנוֹ֙ ִ
אֶ ת־כִּ בְ שַׂ ת֙ הָ ִ ֣אישׁ הָ ָ֔ראשׁ ַ ֽו ַיּﬠֲשֶׂ֔ הָ ל ִ ָ֖אישׁ הַ ָבּ֥א אֵ ָ ֽליו
]ויבא הלך לאיש העשיר ויחמל לקחת מצאנו ומבקרו לעשות לארח הבא לו ויקח[
]את כבשת האיש הראש ויעשה לאיש[ הבא ]אליו[
None Extant
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ן־מוֶת הָ ִ ֖אישׁ הָ עֹ ֶ ֥שׂה ֽז ֹאת
ר־אף דָּ ִו֛ד בָּ ִ ֖אישׁ ְמאֹ֑ ד ַו ֙יּ ֹאמֶ ר֙ אֶ ל־נ ֔ ָָתן חַ י־יְ ה ֕ ָוה ִ ֣כּי בֶ ֔ ָ
ו ִ ַֽיּחַ ַ ֥
]ויחר אף דוד באיש מאד ויאמר אל נתן חי יהוה כי בן מות[ האיש ]העשה זאת[
None Extant
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ת־בּ֥ית יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל
ת־בּ֣ית אֲדֹ ֶ֗ני� וְ אֶ ת־נְ ֵ ֤שׁי אֲדֹ ֶ֙ני�֙ בְּ חֵ יקֶ֔ � וָאֶ ְתּנָ ֣ה לְ ֔� אֶ ֵ
וָאֶ ְתּ ָ֨נה לְ ֜� אֶ ֵ
ם־מ ָ֔ﬠט וְ אֹ ִ ֥ספָה לְּ �֖ כּ ֵ ָ֥הנָּה וְ כ ֵ ָֽהנָּה
יהוּדה וְ ִ֨א ְ
ִ ֽו ָ ֑
]ואתנה לך את בית אדני[ך ואת ]נשי אדניך בחיקך ואתנה לך את בית ישראל[
]ויהוד[ה ואם מ]עט ואספה לך כהנה וכהנה[
None Extant
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אוּריָּ ֤ה ַ ֽהחִ ִתּי֙ הִ ִ ֣כּיתָ בַ חֶ֔ ֶרב
ת־דּ ַב֣ר יְ ה ֗ ָוה ַלﬠ ֲ֣שׂוֹת הָ ַרע֮ בְּ ﬠֵי ַנ ֒ו ֵ ֣את ִ
מַ דּ֜ וּ ַﬠ בָּ זִ ֣יתָ אֶ ְ
ת־א ְשׁ ֔תּוֹ ל ַ ָ֥קחְ תָּ לְּ �֖ לְ ִא ָ ֑שּׁה וְ אֹ ֣תוֹ הָ ַ֔רגְ תָּ בְּ ֶח ֶ֖רב בְּ נֵ ֥י ﬠ ַֽמּוֹן
וְ ֨ ֶא ִ
]מדוע בזית את דבר י[הוה לעש]ות הרע בעינו את אוריה החתי הכית בחרב[
]ואת א[שתו ל]קחת לך לאשה ואתו הרגת בחרב בני עמון[
None Extant
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את�֖
֖אתי ַ ֽליהוָ ֑ה ַו ֨יּ ֹאמֶ ר נ ֜ ָָתן אֶ ל־דָּ ִ֗וד גַּם־יְ הוָ ֛ה הֶ ﬠ ִ ֱ֥ביר חַ טָּ ְ
ַו ֤יּ ֹאמֶ ר דָּ וִ ד֙ אֶ ל־נ ֔ ָָתן חָ ָט ִ
֥ל ֹא תָ ֽמוּת
]ויאמר דוד אל נתן חטאתי ליהוה ויאמר נתן אל דוד גם יהוה העביר[ חטאתכ]ה[
]לו[א תמ]ו[ת
* *+ +
ויאמר דוד אל נתן חטאתי ליהוה ויאמר נתן אל דוד גם יהוה העביר חטאת כ ה
ל+ו+א תמות
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֗ ֶאפֶס ִ ֽכּי־נִ ֵ ֤אץ נִ ַ֙אצְ ָ֙תּ אֶ ת־אֹ יְ ֵב֣י יְ ה ֔ ָוה בַּ דָּ ָב֖ר הַ זֶּ ֑ה ֗ ַגּם הַ ֵ ֛בּן הַ יִּ לּ֥ וֹד לְ �֖ ֥מוֹת י ָֽמוּת
אפס ]כי נ[אץ נאצ]ת[ את דבר יהוה בדב]ר הזה ג[ם ה]בן הילוד[ לך מות יומת
*
אפס כי נאץ נאצת את *דבר* יהוה בדבר הזה גם הבן הילוד לך מות *יומת
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)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

15

ת־אוּריָּ ֛ה לְ דָ ִ ֖וד ַויֵּאָ ַנֽשׁ
ִ
יתוֹ וַיִּ ֣ ֹגּף יְ ה ֗ ָוה אֶ ת־הַ ֶ֜יּלֶד אֲשֶׁ֨ ר יָלְ ָ ֧דה ֵ ֽאשֶׁ
וַיֵּ ֥לֶ� נ ָ ָ֖תן אֶ ל־בֵּ ֑
וילך ]נתן[ אל ביתו ויגוף אלוהים את ]הילד א[שר ילד]ה אש[ת אוריה לדויד
וילך נתן אל ביתו ויג+ו+ף *אלוהים* את הילד אשר ילדה אשת אוריה לדו+י+ד -ויאנש-
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וּב֥א וְ לָ ֖ן וְ שָׁ כַ ֥ב
֔צוֹם ָ

ֱ�הים בְּ ﬠַ ֣ד הַ נָּ ֑ﬠַר וַיָּ ֤צָ ם דָּ וִ ד֙
וַיְ בַ ֵ ֥קּשׁ דָּ ִ ֛וד אֶ ת־הָ א ִ ֖
ָ ֽא ְרצָ ה
ויבקש ]דוי[ד מן האלוהים בעד הנער וי]צם דוי[ד ויב]ו[א וישכב
בשק ארצה
ויבקש דו+י+ד *מן* האל+ו+הים בעד הנער ויצם דו+י+ד -צום -ו+י+ב+ו+א ו+י+שכב -ולן-
+בשק +ארצה
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ימוֹ ִמן־הָ ָ ֑א ֶרץ וְ ֣ל ֹא אָ ֔ ָבה וְ ֽל ֹא־בָ ָ ֥רא ִא ָ ֖תּם ָ ֽלחֶ ם
ַויּ ֜ ָֻקמוּ זִקְ נֵ ֤י בֵ יתוֹ֙ ָﬠ ָ֔ליו ַלהֲקִ ֖
ויקומ]ו זקנ[י ביתו אליו להק]ימו[ מן האר]ץ ולוא א[בה ו]לו[א ברה אותם לחם
ויק+ו+מו זקני ביתו *א*ליו להקימו מן הארץ ול+ו+א אבה ול+ו+א בר*ה* א+ו+תם לחם

Masoretic
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י־מת הַ ֶ֗יּלֶד ִ ֤כּי
יﬠי וַיָּ ֣מָ ת הַ יָּ ֑לֶד ו ִ ַֽיּ ְרא ֩וּ ﬠַבְ ֨ ֵדי דָ ִ֜וד לְ הַ ִגּ֥יד ל֣ וֹ כִּ ֵ ֣
וַיְ ִ ֛הי בַּ יּ֥ וֹם הַ ְשּׁבִ ִ ֖
ֹאמר אֵ לָ ֛יו ֵ ֥מת
ָ ֽא ְמרוּ֙ הִ ֵנּ ֩ה בִ הְ י֨ וֹת הַ ֶ֜יּלֶד חַ֗ י ִדּ ַבּ ְ֤רנוּ אֵ לָיו֙ וְ ל ֹא־שָׁ ַ ֣מע בְּ קוֹ ֵ֔לנוּ וְ ֨ ֵאי� נ ַ ֥
ָשׂה ָר ָ ֽﬠה
הַ יֶּ ֖לֶד וְ ﬠ ָ ֥
וי]הי ב[יום השביעי וימ]ות הילד וייראו עבדי דוי[ד ]ל[הגיד לו כי מת הילד ]כי[
]אמרו הנה בהיות הילד חי דברנו אליו ולוא שמע[ בקולנו ואי]כ[ה נאמר אליו מ]ת[
]הילד ועשה רעה[
ויהי ביום השביעי וימ+ו+ת הילד ו+י+יראו עבדי דו+י+ד להגיד לו כי מת הילד כי
אמרו הנה בהיות הילד חי דברנו אליו ול+ו+א שמע בקולנו ואי*כ*+ה +נאמר אליו מת
הילד ועשה רעה
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וַיַּ ֣ ְרא דָּ ִ֗וד ִ ֤כּי ﬠֲבָ דָ יו֙ ִ ֽמ ְת ַלח ֔ ֲִשׁים וַיָּ ֥בֶ ן דָּ ִ ֖וד ִ ֣כּי ֵ ֣מת הַ יָּ ֑לֶד ַו ֨יּ ֹאמֶ ר דָּ ִו֧ד אֶ ל־ﬠֲבָ ָ ֛דיו
אמרוּ ֵ ֽמת
ה ֵ ֲ֥מת הַ יֶּ ֖לֶד ַו ֥יּ ֹ ְ
]וירא דויד כי עבדיו מתלחשים[ ויבן ד]ויד כי[ מת הילד ]ויאמר דויד אל עבדיו[
]המת הילד ויאמרו מת[
None Extant
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�תו ַו ָיּ ֥ב ֹא בֵ ית־יְ הוָ ֖ה וַיִּ ְשׁ ָ ֑תּחוּ ַו ָיּב ֹא֙
ַויָּקָ ֩ם דָּ ִ֨וד מֵ הָ ֜ ָא ֶרץ וַיִּ ְר ַח֣ץ ַו ָ֗יּסֶ � וַיְ חַ לֵּף֙ ִשׂ ְמ ֔ ָ
ֹאכל
יתוֹ וַיִּ ְשׁ ֕ ַאל ַויּ ִ ָ֥שׂימוּ ל֛ וֹ לֶ ֖חֶ ם ַויּ ַ ֽ
אֶ ל־בֵּ ֔
]ויקום דויד מהארץ וירח[ץ ויס]ך ויחלף שמלתו ויבא בית יהוה וישתחו ויבא[
]אל ביתו וישאל וישימו לו לחם ויאכל[
None Extant
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ַו ֶיּאֱסֹ֥ ף דָּ ִ ֛וד אֶ ת־כָּל־הָ ﬠָ ֖ם וַיֵּ ֣לֶ� ַר ָבּ֑תָ ה וַיִּ לָּ ֥חֶ ם ָבּ֖הּ ַ ֽו יִּ לְ כְּ ָ ֽדהּ
]ויא[סוף ]דויד את העם וילך רבתה וילחם בה וילכדה[
ויאס+ו+ף דו+י+ד את -כל -העם וילך רבתה וילחם בה וילכדה

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.
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וּמ ְשׁקָ ָ֨להּ כִּ כַּ ֤ר זָהָ ב֙ וְ ֶ ֣אבֶ ן יְ קָ ָ֔רה ו ְַתּ ִ ֖הי
ֹאשׁוֹ ִ
וַיִּ ַ ֣קּח אֶ ת־ﬠ ֶ ֲֽט ֶרת־מַ לְ ָכּ ֩ם מֵ ַ֨ﬠל ר ֜
הוֹציא הַ ְר ֵ ֥בּה ְמאֹֽ ד
וּשׁלַ ֥ל הָ ִ ֛ﬠיר ִ ֖
ﬠַל־ ֣ר ֹאשׁ דָּ ִו֑ד ְ
]ויקח את עטרת מלכ[ם ]מעל ראשו ומשקלה ככר זהב ובה אבן יקרה ותהי[
]על ראש דויד ו[שלל ]העיר הוציא הרבה מאד[
None Extant
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הוֹציא וַיָּ ֣שֶׂ ם ֠בַּ ְמּג ֵָרה וּבַ ח ֲִרצֵ֨ י הַ בַּ ְר ֶ֜זל וּֽ בְ מַ גְ ז ְ֣רֹ ת הַ בַּ ְר ֶ֗זל
ִ֗
ר־בּהּ
וְ אֶ ת־הָ ָ֨ﬠם אֲשֶׁ ֜ ָ
וְ הֶ ﬠ ִ ֱ֤ביר אוֹתָ ם֙ בַּ מַּ לְ ֵ֔כּן וְ כֵ ֣ן ַיﬠֲשֶׂ֔ ה לְ ֖ ֹכל ﬠ ֵ ָ֣רי בְ ֵנֽי־ﬠ ַ֑מּוֹן וַיָּ ֧שָׁ ב דָּ ִו֛ד וְ כָל־הָ ﬠָ ֖ם
יְ רוּשָׁ ָ ֽל ִם
]ואת העם אשר בה הוציא וישר במגרה ובח[רץ ]הברזל ובמגזרה[
]והעביר אותם במלבן וכן יעשה לכול ערי בני[ עמו]ן וישב דויד וכול העם[
]ירושלים[
ואת העם אשר בה הוציא ויש*ר* במגרה ובחר*ץ*-י -הברזל ובמגזרה -הברזל-
והעביר אותם במלבן וכן יעשה לכ+ו+ל ערי בני עמון וישב דו+י+ד וכ+ו+ל העם
ירושל+י+ם

Masoretic
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Highlighted Diff.

Chapter 13
1

וּשׁ ָ ֣מהּ תָּ ָ ֑מר ַו ֶיּאֱהָ ֶב֖הָ אַ ְמנ֥ וֹן
וַיְ ִ ֣הי ֽ ַאח ֲֵרי־ ֵ֗כן וּלְ אַ בְ שָׁ ל֧ וֹם בֶּ ן־דָּ ִו֛ד אָ ֥חוֹת יָפָ ֖ה ְ
בֶּ ן־דָּ ִ ֽוד
]ויהי אחרי כן ולאבשלום בן דויד אחות יפת מראה ושמה ת[מר ו]י[אהבה ]אמנון[
]בן דויד[
None Extant
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ַו ֵ֨יּצֶ ר לְ אַ ְמנ֜ וֹן לְ הִ ְתחַ ֗לּוֹת ַ ֽבּﬠֲבוּר֙ תָּ ָ ֣מר אֲחֹ ֔תוֹ ִ ֥כּי בְ תוּלָ ֖ה ִ ֑היא וַיִּ ָפּלֵא֙ בְּ ﬠֵינֵ ֣י אַ ְמנ֔ וֹן
ַלﬠ ֲ֥שׂוֹת לָ ֖הּ ְמ ֽאוּמָ ה
]ויצר לאמנון להתחלות בעבור תמר אחתו[ כי בתולה היא ]ויפלא בעיני עמנון[
]לעשות לה מאומה[
None Extant
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ן־שׁ ְמﬠָ ֖ה א ִ ֲ֣חי דָ ִ ֑וד וְ י֣ וֹנ ֔ ָָדב ִ ֥אישׁ חָ כָ ֖ם ְמאֹֽ ד
וּשׁמוֹ֙ יֽ וֹנ ֔ ָָדב בֶּ ִ
וּלְ אַ ְמנ֣ וֹן ֵ֗ר ַﬠ ְ
]ולאמנו[ן רע ]ושמו י[הונתן בן שמעיה ]אחי דויד ויהונתן איש חכם מאד[
ולאמנון רע ושמו *יהונתן* בן שמע+י+ה אחי דו+י+ד ו*יהונתן* איש חכם מאד
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Highlighted Diff.
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ַו ֣יּ ֹאמֶ ר ֗לוֹ מַ ֣דּוּ ַﬠ ֠אַ תָּ ה כָּ ֣ כָה ַ ֤דּל בֶּ ן־הַ ֶ֙מּלֶ�֙ בַּ בֹּ֣ קֶ ר בַּ ֔ ֹבּקֶ ר הֲל֖ וֹא תַּ ִגּ֣יד ִ ֑לי ַו ֤יּ ֹאמֶ ר לוֹ֙
אַ ְמנ֔ וֹן אֶ ת־תָּ ֗ ָמר א ֲ֛חוֹת אַ בְ שָׁ �֥ ם אָ ִ ֖חי אֲנִ ֥י אֹ ֵ ֽהב
]ויאמר לו מ[דוע ]אתה[ ככה דל בן המלך ]בבקר בבקר הלוא תגיד לי ויאמר לו[
]אמנון[ את ת]מר[ אחות אבשלום אחי ]אני אוהב[
ויאמר לו מדוע אתה ככה דל בן המלך בבקר בבקר הלוא תגיד לי ויאמר לו
אמנון את תמר אחות אבשל+ו+ם אחי אני א+ו+הב
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אוֹת� וְ אָ מַ ְר ָ ֣תּ אֵ ָ֡ליו
וּב֧א אָ ִ ֣בי� לִ ְר ֗ ֶ
ַל־מ ְשׁכָּבְ �֖ וְ הִ ְת ָח֑ל ָ
ַו ֤יּ ֹאמֶ ר לוֹ֙ יְ ֣הוֹנ ֔ ָָדב ְשׁכַ ֥ב ﬠ ִ
ֶ֗לחֶ ם וְ ﬠ ְָשׂ ָ ֤תה לְ ﬠֵינַי֙ אֶ ת־הַ בִּ ְר ָ֔יה לְ ַ֙מﬠַן֙
ֲחוֹתי וְ תַ בְ ֵ ֣רנִי
ָ ֣תּב ֹא ָנ ֩א תָ ֨ ָמר א ֜ ִ
ֲשׁר אֶ ְר ֔ ֶאה וְ אָ כַלְ ִ ֖תּי ִמיּ ָ ָֽדהּ
א ֶ֣
]ויאמר לו יהונתן שכב על משכבך[ והתחל ו]ב[א ]א[ביך לראותך ]ואמרת אליו[
]תבוא נא תמר אחותי ותנצב עלי ותבריני לחם[ ועש]תה לעיני את הבריה למען[
]אשר אראה ואכלתי מידה[
None Extant
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וַיִּ ְשׁכַּ ֥ב אַ ְמנ֖ וֹן וַיִּ ְת ָח֑ל ַו ָיּ ֨ב ֹא הַ ֜ ֶמּלֶ� לִ ְראֹ ֗תוֹ ַו ֨יּ ֹאמֶ ר אַ ְמנ֤ וֹן אֶ ל־הַ ֶ֙מּלֶ�֙ ָ ֽתּבוֹא־ ָ֞נא
וּתל ֵַבּ֤ב לְ ﬠֵינַי֙ ְשׁ ֵ ֣תּי לְ בִ ב֔ וֹת וְ אֶ בְ ֶ ֖רה ִמיּ ָ ָֽדהּ
תָּ ָ ֣מר אֲחֹ ֗ ִתי ְ
]וישכב אמנו[ן וית]חל ויבוא המלך לראותו ויאמר אמנון אל המלך תבוא נא לי[
]אחותי[ תמר ]אחתי ותלבב לעיני שתי לבבות ואברה מידה[
None Extant
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ַוא ֗ ֲִני ָ ֤אנָה אוֹלִ י�֙ אֶ ת־חֶ ְרפּ ֔ ִָתי וְ אַ ֗ ָתּה ִתּהְ יֶ ֛ה כְּ אַ ַח֥ד הַ נְּ בָ ִ ֖לים בְּ יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל וְ ﬠַתָּ ה֙ דַּ בֶּ ר־נָ ֣א
אֶ ל־הַ ֔ ֶמּלֶ� ִ ֛כּי ֥ל ֹא יִ ְמנָﬠֵ ֖נִ י ִמ ֶ ֽמּ ָךּ
]ואני אנה אוליך את חרפתי ואתה תהיה כאחד הנבלים בישראל ו[עתה ]דבר נא[
]א[ל המלך ]כי לוא ימנעני ממך[
None Extant
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וְ ֥ל ֹא אָ ָב֖ה לִ ְשׁמֹ֣ ַﬠ בְּ קוֹלָ ֑הּ ַו ֶיּחֱזַ ֤ק ִמ ֶ֙מּנָּה֙ וַיְ ַﬠ ֶ֔נּהָ וַיִּ ְשׁכַּ ֖ב אֹ ָ ֽתהּ
]ולוא אבה לשמוע בקולה ויחז[ק ממנה ]ויענה ו[ישכב אתה
None Extant
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ֲשׁר
ֲשׁר ְשׂנ ֔ ֵָאהּ מֵ אַ ה ֲָב֖ה א ֶ ֣
וַיִּ ְשׂנ ֶ ָ֣אהָ אַ ְמנ֗ וֹן ִשׂנְ אָ ה֙ גְּ דוֹלָ ֣ה ְמאֹ֔ ד ִ ֣כּי גְ דוֹ ָ֗לה הַ ִשּׂנְאָ ה֙ א ֶ ֣
וּמי ֵ ֽלכִ י
אֲהֵ ָב֑הּ ַ ֽויּ ֹאמֶ ר־לָ ֥הּ אַ ְמנ֖ וֹן ֥ק ִ
]וישנאה אמנון שנאה גדולה מאד כי גדולה[ השנא]ה אשר שנ[אה מן האהב]ה אשר[
]אהבה ויואמר לה אמנון קומי לכי[
וישנאה אמנון שנאה גדולה מאד כי גדולה השנאה אשר שנאה +מן +האהבה אשר
אהבה וי+ו+אמר לה אמנון קומי לכי
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הַ גְּ דוֹלָה֙

הַ ֔זּ ֹאת

מֵ אַ ֶח ֶ֛רת

אֲשֶׁ ר־ﬠ ִ ָ֥שׂיתָ

ל־אוֹדת הָ ָרﬠָ ֤ה
ֹ֞
֗לוֹ אַ
ַו ֣תּ ֹאמֶ ר
ﬠִ ִ ֖מּי לְ שַׁ לְּ ֵח֑נִי וְ ֥ל ֹא אָ ָב֖ה לִ ְשׁמֹ֥ ַ ֽﬠ ָ ֽלהּ
]ו[תואמר ]לו[ ת]מר אל[ אח]י כי גדולה הרעה האחרונה מן ראשונה אשר עשית[
]עמי ל[שלח]ני[ ו]לוא אבה אמנון לשמוע בקולה[
ות+ו+אמר לו +תמר +אל +אחי כי* +גדולה* הרעה *האחרונה מן ראשונה* אשר עשית
עמי לשלחני ול+ו+א אבה +אמנון +לשמ+ו+ע +בקו+לה
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וַיִּ קְ ָ֗רא ֶ ֽאת־ ַנﬠֲרוֹ֙ ְמ ָ ֣שׁ ְר ֔תוֹ ַו ֕יּ ֹאמֶ ר ִשׁלְ חוּ־נָ ֥א אֶ ת־ ֛ז ֹאת מֵ ﬠָלַ ֖י הַ ֑חוּצָ ה וּנְ ֥ ֹﬠל הַ ֶ ֖דּלֶת
אַ ח ֶ ֲֽריהָ
]ויקרא את נערו משרת ביתו ויואמר לו[ ש]לח נא את זאת מעלי החוצה ונעל הדלת[
]אחריה[
None Extant
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אוֹתהּ
ָ֤
ילים וַיֹּ צֵ֨ א
יה כְּ תֹ֣ נֶת פּ ִַ֔סּים כִּ ֩י ֵ֨כן ִתּלְ ַבּ ְ֧שׁן ָ בְ נוֹת־הַ ֶ ֛מּלֶ� הַ בְּ תוּ�֖ ת ְמﬠִ ִ ֑
וְ ָﬠ ֶ֨ל ָ֙
ְמ ָ ֽשׁ ְרתוֹ֙ הַ ֔חוּץ וְ נָﬠַ ֥ל הַ ֶ ֖דּלֶת אַ ח ֶ ֲֽריהָ
]ועליה כתונת פסים כי כן[ ת]לבשנה בנות המלך הבתולות מעולם ויוצא אותה[
]משרתו החוץ ונעל הדלת[ אחרי]ה[
None Extant
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ֲשׁר ﬠָלֶ ֖יהָ קָ ָ ֑רﬠָה ו ָ ַ֤תּשֶׂ ם יָדָ הּ֙
ו ִַתּקַּ֨ ח תָּ ָ ֥מר ֵ֙אפֶר֙ ﬠַל־ר ֹאשָׁ֔ הּ וּכְ תֹ֧ נֶת הַ פּ ִ ַ֛סּים א ֶ ֥
ﬠַל־ר ֹאשָׁ֔ הּ ו ֵ ַ֥תּלֶ� הָ ל֖ וֹ� וְ ז ָ ָֽﬠקָ ה
]ותקח תמר אפר ותשם על ראשה וכתונת הפסים אשר עליה קרעה[ ותש]ם ידיה[
]על ראשה ותלך תמר הלוך וזעק[
None Extant
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ישׁי֙ אָ ִ ֣חי�
ֲחוֹתי הַ ח ִ ֲ֙ר ִ
ַו ֨יּ ֹאמֶ ר אֵ ֶ֜ליהָ אַ בְ שָׁ ל֣ וֹם אָ ִ֗חיהָ הַ א ֲִמינ֣ וֹן אָ חִ י�֮ הָ יָ ֣ה ﬠִ מָּ ֒� וְ ﬠ ֞ ַָתּה א ִ ֤
יתי אֶ ת־לִ ֵ ֖בּ� לַדָּ ָב֣ר הַ זֶּ ֑ה ו ֵ ַ֤תּשֶׁ ב תָּ מָ ר֙ וְ שֹׁ֣ מֵ ֔ ָמה ֵ ֖בּית אַ בְ שָׁ ל֥ וֹם אָ ִ ֽחיהָ
֔הוּא אַ ל־תָּ ִ ֥שׁ ִ
]ויואמר אליה אבשלים אחיה[ הא]מנון אחיך היה עמך ועתה אחותי החרישי אחיך[
]הוא אל תשיתי את לבך לדבר הזה ותשב תמר שוממה בית אבשלום אחיה[
None Extant
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וְ הַ ֶ ֣מּלֶ� דָּ ִ֔וד שָׁ ֕ ַמע ֵ ֥את כָּל־הַ ְדּבָ ִ ֖רים הָ ֵ ֑אלֶּה וַיִּ ֥חַ ר ל֖ וֹ ְמאֹֽ ד
]והמלך דויד[ שמע את ]כול הדברים האלה ויחר לו מאד ולוא עצב את רוח אמנון[
]בנו כי אה[בו כי בכור]ו הוא[
+
והמלך דו+י+ד שמע את כ+ו+ל הדברים האלה ויחר לו מאד +ולוא עצב את רוח אמנון
+
+בנו כי אהבו כי בכורו הוא
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ַד־טוֹב ִ ֽכּי־שָׂ נֵ ֤א אַ בְ שָׁ לוֹם֙ אֶ ת־אַ ְמנ֔ וֹן
א־ד ֶבּ֧ר אַ בְ שָׁ ל֛ וֹם ﬠִ ם־אַ ְמנ֖ וֹן לְ מֵ ָ ֣רע וְ ﬠ ֑
וְ ֽל ֹ ִ
ֲשׁר ﬠִ ָ֔נּה ֵ ֖את תָּ ָ ֥מר אֲחֹ ֽתוֹ
ַל־דּבַ ר֙ א ֶ ֣
ﬠ ְ
]ולוא דבר אבשלום עם[ אמנו]ן למרע ועד טוב כי שנא[ אבשלום ]את אמנון[
]על דבר אשר[ ענה את ]תמר אחותו[
None Extant
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ֲשׁר ﬠִ ם־אֶ פְ ָ ֑ריִם
ַ ֽו יְ הִ י֙ לִ ְשׁנ ַ ָ֣תיִ ם י ִָ֔מים וַיִּ הְ י֤ וּ ֽ ֹג ְזזִים֙ לְ אַ בְ שָׁ ֔לוֹם בְּ ַ ֥בﬠַל חָ ֖צוֹר א ֶ ֣
וַיִּ קְ ָ ֥רא אַ בְ שָׁ ל֖ וֹם לְ כָל־בְּ נֵ ֥י הַ ֶ ֽמּלֶ�
]ויהי לש[נתים ]ימים ויהיו גוזזים לאבשל[ום בב]על ח[צור אשר ]ע[ם ]אפרים[
]וי[קרא ]אב[שלום לבנ]י המלך[
ויהי לשנתים ימים ויהיו ג+ו+זזים לאבשלום בבעל חצור אשר עם אפרים
ויקרא אבשלום ל-כל-בני המלך
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ַו ָיּ ֤ב ֹא אַ בְ שָׁ לוֹם֙ אֶ ל־הַ ֔ ֶמּלֶ� ַו ֕יּ ֹאמֶ ר הִ נֵּה־נָ ֥א גֹ זְזִ ֖ים לְ ﬠַבְ ֶ ֑דּ� ֵ ֽילֶ�־נָ ֥א הַ ֶ ֛מּלֶ� ַוﬠֲבָ ָ ֖דיו
ﬠִ ם־ﬠַבְ ֶ ֽדּ�
ויבוא אבש]ל[ום אל המלך ויואמר ]הנה נא[ גוזזים לעבדך ילך נ]א המ[לך ועבדיו
אל עבדך
ויב+ו+א אבשלום אל המלך וי+ו+אמר הנה נא ג+ו+זזים לעבדך ילך נא המלך ועבדיו
*א*ל עבדך
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ץ־בּוֹ
ַו ֨יּ ֹאמֶ ר הַ ֜ ֶמּלֶ� אֶ ל־אַ בְ שָׁ ֗לוֹם אַ ל־בְּ נִי֙ אַ ל־נָ ֤א ֵנלֵ�֙ ֻכּ ָ֔לּנוּ וְ ֥ל ֹא נִ כְ ַבּ֖ד ﬠָלֶ ֑י� וַיִּ פְ ָר ֛
וְ ֽל ֹא־אָ ָב֥ה לָלֶ ֖ כֶת ַ ֽו יְ בָ רֲ ֵ ֽכהוּ
]ו[יאמר המלך ]אל אב[שלום אל ]נא[ נלך כל]נו ול[וא נכביד עליך ויפצר בו
ולוא א]בה ללכת ויברכהו[
ויאמר המלך אל אבשלום -אל בני -אל נא נלך כלנו ול+ו+א נכב+י+ד עליך ויפ*צר* בו
ול+ו+א אבה ללכת ויברכהו
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ַו ֙יּ ֹאמֶ ר֙ אַ בְ שָׁ ֔לוֹם ו ָ֕ל ֹא ֵ ֽילֶ�־נָ ֥א ִא ָ ֖תּנוּ אַ ְמנ֣ וֹן אָ ִ ֑חי ַו ֤יּ ֹאמֶ ר לוֹ֙ הַ ֔ ֶמּלֶ� לָ ֥מָּ ה יֵלֵ ֖� ﬠִ ָ ֽמּ�
]ויואמר אבש[ל]ום ולוא[ יל]ך נ[א אמנון אחי ]ויו[אמר לו המלך ]למה ילך עמך[
וי+ו+אמר אבשלום ול+ו+א ילך נא -אתנו -אמנון אחי וי+ו+אמר לו המלך למה ילך עמך
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ץ־בּוֹ אַ בְ שָׁ ל֑ וֹם וַיִּ ְשׁלַ ֤ח ִאתּוֹ֙ אֶ ת־אַ ְמנ֔ וֹן וְ ֵ ֖את כָּל־בְּ נֵ ֥י הַ ֶ ֽמּלֶ�
וַיִּ פְ ָר ֖
]ויפצר בו אבשלום וי[של]ח[ את אמנון ואת ]כו[ל בני המלך ]ויעש אבשלום[
]משתה כמשתה ה[מ]ל[ך
+
ויפצר בו אבשלום וישלח -אתו -את אמנון ואת כ+ו+ל בני המלך +ויעש אבשלום
+
+משתה כמשתה המלך
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וַיְ צַ ֩ו אַ בְ שָׁ ֨לוֹם אֶ ת־נְ ﬠ ָ ָ֜ריו לֵאמֹ֗ ר ְר ֣אוּ ֠ ָנא כְּ ֨טוֹב לֵב־אַ ְמנ֤ וֹן בַּ ַ֙יּיִ ן֙ וְ אָ מַ ְר ִ ֣תּי ֲאלֵי ֶ֔כם הַ כּ֧ וּ
ֵי־חיִ ל
֣יתי אֶ ְת ֶ֔כם חִ ז ְ֖קוּ וִ הְ י֥ וּ לִ בְ נ ָ ֽ
יראוּ ה ֲ֗לוֹא ִ ֤כּי ָ ֽאנֹ כִ י֙ צִ ִוּ ִ
ל־תּ ָ ֑
אֶ ת־אַ ְמנ֛ וֹן ַוה ֲִמ ֶ ֥תּם אֹ ֖תוֹ אַ ִ
]וי[צו אבשלום את נעריו לאמור ר]או נא כטוב לב אמנון ביין וא[מרתי אליכם הכו
את אמנון ומתתם את]ו אל תיראו כי אנוכי צויתי אתכם ח[זקו והיו לבני חיל
ויצו אבשלום את נעריו לאמ+ו+ר ראו נא כטוב לב אמנון ביין ואמרתי אליכם הכו
את אמנון ומתתם אתו אל תיראו -הלוא -כי אנ+ו+כי צויתי אתכם חזקו והיו לבני חיל
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ֲשׁר צִ וָּ ֖ה אַ בְ שָׁ ל֑ וֹם ַויּ ֻ ָ֣קמוּ כָּל־בְּ נֵ ֣י הַ ֗ ֶמּלֶ� ַ ֽו יִּ ְרכְּ ֛בוּ
ַ ֽו ַיּﬠ ֲ֞שׂוּ ַנﬠ ֵ ֲ֤רי אַ בְ שָׁ לוֹם֙ לְ אַ ְמנ֔ וֹן ַכּא ֶ ֥
ִ ֥אישׁ ﬠַל־פִּ ְר ֖דּוֹ ַו ָיּ ֻנֽסוּ
ויעשו ]נע[ר]י[ אבשל]ום לאמנון כאשר צוה להם ויקמו כו[ל ]בני המ[ל]ך וירכבו[
]איש ע[ל פרדו וינוס]ו[
ויעשו נערי אבשלום לאמנון כאשר צוה *להם* ויקמו כ+ו+ל בני המלך וירכבו
איש על פרדו וינ+ו+סו
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ַ ֽו יְ הִ י֙ ֵה֣מָּ ה בַ ֔ ֶדּ ֶר� וְ הַ ְשּׁמֻﬠָ ֣ה ֔ ָבאָ ה אֶ ל־דָּ ִ ֖וד לֵאמֹ֑ ר הִ כָּ ֤ה אַ בְ שָׁ לוֹם֙ אֶ ת־כָּל־בְּ נֵ ֣י הַ ֔ ֶמּלֶ�
א־נוֹתר מֵ ֶה֖ם אֶ ָ ֽחד
ַ֥
וְ ֽל ֹ
]ויהי המה בדרך והשמועה באה אל דויד לאמור הכה[ אבשלו]ם את כול בני המלך[
]ולוא נותר מהם עד אחד[
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הַ ֶ ֛מּלֶ�

וַיִּ קְ ַ ֥רע

אֶ ת־בְּ ג ָ ָ֖דיו

וַיִּ ְשׁכַּ ֣ב

ָ ֑א ְרצָ ה

וְ כָל־ﬠֲבָ ָ ֥דיו

נִ צָּ ִ ֖בים

קְ רֻ ﬠֵ ֥י

וַיָּ ֧ קָ ם
בְ ג ִ ָֽדים
ויקום המ]לך ויקרע את בגדיו וישכב ארצה וכול עבדיו קרעו איש[
בגדיו
+
ויק+ו+ם המלך ויקרע את בגדיו וישכב ארצה וכ+ו+ל עבדיו -נצבים -קרעו +איש
* *
בגדי ו
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ֹאמר אֲדֹ נִ י֙ ֵ ֣את כָּל־הַ נְּ ﬠ ִ ָ֤רים
ן־שׁ ְמ ָ֨ﬠה א ִ ֲֽחי־דָ ִ֜וד ַו ֗יּ ֹאמֶ ר אַ ל־י ַ ֤
ַו ַ֡יּﬠַן יוֹנ ָ ָ֣דב בֶּ ִ
שׂוּמה ִמיּוֹם֙ ﬠַנֹּ ֔תוֹ
ָ֔
ַל־פּי אַ בְ שָׁ לוֹם֙ הָ יְ ָ ֣תה
בְּ ֵנֽי־הַ ֶ֙מּלֶ�֙ הֵ ִ֔מיתוּ ִ ֽכּי־אַ ְמנ֥ וֹן לְ בַ ֖דּוֹ ֵ ֑מת ִ ֽכּי־ﬠ ִ ֤
ֵ ֖את תָּ ָ ֥מר אֲחֹ ֽתוֹ
ויען ]יהונתן בן שמעיה אחי דויד לאמור אל יאמר אדני המלך כי[ הנערים כול
בני המל]ך המיתו כי אמנון לבדו מת כי על אף אבשלום[ היה ]מיום[ ע]נ[תו
א]ת תמר אחותו[
+
ויען *יהונתן* בן שמעיה אחי דו+י+ד לאמ+ו+ר אל יאמר אדני *המלך* כי הנערים +כול
בני המלך המיתו כי אמנון לבדו מת כי על *אף* אבשלום *היה* -שומה -מיום ענתו
את תמר אח+ו+תו

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama

Highlighted Diff.

33

י־אם־אַ ְמנ֥ וֹן
וְ ﬠ ֡ ַָתּה אַ ל־יָשֵׂ ֩ם אֲדֹ ֨ ִני הַ ֶ ֤מּלֶ� אֶ ל־לִ בּוֹ֙ דָּ ָב֣ר לֵאמֹ֔ ר כָּל־בְּ נֵ ֥י הַ ֶ ֖מּלֶ� ֵ ֑מתוּ ִ ֽכּ ִ
לְ בַ ֖דּוֹ ֵ ֽמת
]ועתה אל ישם אדני המלך אל לבו[ דב]ר לאמור כול[ בנ]י המלך מתו כי אם אמנון[
]לבדו מת[
None Extant
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ַם־רב הֹ לְ ִ ֥כים ִמ ֶ ֛דּ ֶר�
וַיִּ בְ ַ ֖רח אַ בְ שָׁ ל֑ וֹם וַיִּ שָּׂ֞ א הַ נַּ ֤ﬠַר הַ צֹּ פֶה֙ אֶ ת־ﬠֵי ָ֔נו ַו ַ֗יּ ְרא וְ הִ ֵ֨נּה ﬠ ַ ֜
אַ ח ָ ֲ֖ריו ִמ ַצּ֥ד הָ ָ ֽהר
]ויברח אבשלום ויש[א הנער ה]צופה את עיניו וירא והנה עם רב הולכים בדרך[
]חורנים מצד ההר במורד ויבוא הצופה ויגד למלך ויאמר אנשים ראיתי בדרך[
]חורנים מצד ההר[
ויברח אבשלום וישא הנער הצ+ו+פה את עינ+י+ו וירא והנה עם רב ה+ו+לכים בדרך
+
*חורנים* מצד ההר +במורד ויבוא הצופה ויגד למלך ויאמר אנשים ראיתי בדרך
+
+חורנים מצד ההר
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֔ ָבּאוּ וַיִּ ְשׂ ֥אוּ קוֹלָ ֖ם וַיִּ בְ כּ֑ וּ וְ גַם־הַ ֶ֙מּלֶ�֙

ַ�תוֹ לְ דַ ֗ ֵבּר וְ הִ נֵּ ֤ה בְ ֵנֽי־הַ ֶ֙מּלֶ�֙
וַיְ ִ ֣הי כְּ כ ֣
וְ כָל־ﬠֲבָ ֔ ָדיו בָּ כ֕ וּ בְּ ִ ֖כי גּ ָ֥דוֹל ְמאֹֽ ד
]ויהי כ[כלותו לד]ברי והנה בני המלך באו וישאו קולם ויבכו וגם המלך[
]וכול[ עבדיו בכו בכי ]גדול מאוד[
ויהי ככל+ו+תו לדבר+י +והנה בני המלך באו וישאו קולם ויבכו וגם המלך
וכ+ו+ל עבדיו בכו בכי גדול מא+ו+ד
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וַיֵּ ֛לֶ�

אֶ ל־תַּ לְ ַ ֥מי

יחוּר
בֶּ ן־ﬠ ִַמּ ֖

ֶ ֣מלֶ�

גְּ ֑שׁוּר

וַיִּ ְתאַ ֵבּ֥ל

וְ אַ בְ שָׁ ל֣ וֹם בָּ ַ֔רח
ﬠַל־בְּ נ֖ וֹ כָּל־הַ יּ ִ ָֽמים
]ואבשלום ברח וילך א[ל תלמ]י בן עמיחוד מ[לך גשור בא]רץ חי[ל]ם ויתאבל[
]המלך על בנו כול[ הימים
ואבשלום ברח וילך אל תלמי בן עמיחוד מלך גשור +בארץ חילם +ויתאבל
+המלך +על בנו כ+ו+ל הימים
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י־שׁם שָׁ �֥ שׁ שָׁ ִ ֽנים
וְ אַ בְ שָׁ ל֥ וֹם בָּ ַ ֖רח וַיֵּ ֣לֶ� גְּ ֑שׁוּר וַיְ הִ ָ ֖
]ואבשלום[ ברח וילך גש]ו[ר ויהי ]שם שלש שנים[
None Extant
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י־מת
ו ְַתּ ַכ ֙ל דָּ ִו֣ד הַ ֔ ֶמּלֶ� ל ֵָצ֖את אֶ ל־אַ בְ שָׁ ל֑ וֹם ִ ֽכּי־נִ ַח֥ם ﬠַל־אַ ְמנ֖ וֹן ִ ֽכּ ֵ ֽ
]ותכל רו[ח המלך לצ]את אל אב[שלום כי ]נ[חם א]ל אמנון בנו כי מת[
ותכל *רוח* המלך לצאת אל אבשלום כי נחם *א*ל אמנון +בנו +כי מת
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Chapter 14
1

יוֹאב בֶּ ן־צְ רֻ יָ ֑ה ִ ֽכּי־לֵ ֥ב הַ ֶ ֖מּלֶ� ﬠַל־אַ בְ שָׁ לֽ וֹם
וַיֵּ ֖ דַ ע ָ ֣
]וידע יוא[ב בן צר]ויה כי לב המלך על אבש[ל]ום[
None Extant
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וַיִּ ְשׁלַ ֤ח יוֹאָ ב֙ ְתּ ֔קוֹﬠָה וַיִּ ַ ֥קּח ִמ ָ ֖שּׁם ִא ָ ֣שּׁה ֲחכ ָ ָ֑מה ַו ֣יּ ֹאמֶ ר ֠אֵ לֶיהָ ִ ֽה ְתאַ בְּ לִ י־ ָ֞נא
י־אבֶ ל וְ אַ ל־תָּ ס֙ וּכִ י֙ שֶׁ֔ מֶ ן וְ הָ ֕ ִיית כְּ ִאשָּׁ֗ ה ֶ֚זה י ִ ָ֣מים ַר ִ֔בּים ִמ ְתאַ ֶ ֖בּלֶת
וְ לִ בְ ִשׁי־נָ ֣א בִ גְ דֵ ֗ ֵ
ַל־מת
ﬠ ֵֽ
]וישלח יואב תקועה ויקח מ[שם אשה ]חכמה ויאמר יואב אליה התאבלי נא[
]ולבשי נא בגדי אבל[ ואל תסוכ]י שמן ו[היית כא]שה זה ימים[ רבים מת]אבלת[
]על מת[
None Extant
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יוֹאב אֶ ת־הַ ְדּבָ ִ ֖רים בְּ ִ ֽפיהָ
וּבָ את֙ אֶ ל־הַ ֔ ֶמּלֶ� וְ ִד ַבּ ְ֥ר ְתּ אֵ לָ ֖יו כַּדָּ ָב֣ר הַ זֶּ ֑ה וַיָּ ֧שֶׂ ם ָ ֛
]ובא[ת אל המל]ך ודברת[ אליו כ]דבר הזה וישם יוא[ב את הדבר]ים בפיה[
None Extant
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ֲשׁר ֣ל ֹא יֵאָ ֵ ֑ספוּ וְ ֽל ֹא־יִ ָ ֤שּׂא אֱ�הִ ים֙ ֶ֔נפֶשׁ וְ חָ שַׁ ב֙
י־מוֹת נ ָ֔מוּת וְ כ ַַ֙מּיִ ם֙ הַ נִּ גּ ִ ָ֣רים ֔ ַא ְרצָ ה א ֶ ֖
כִּ ֣
ַ ֽמחֲשָׁ ב֔ וֹת לְ בִ לְ ִ ֛תּי יִ ַ ֥דּח ִמ ֶ ֖מּנּוּ נִ ָ ֽדּח
]כי מות נמות וכ[מ]י[ם ]הנגרים ארצה אשר לא יאספו ולא ישא אלהים נפש וחשב[
]מח[שבות בל]תי ידח ממנו נדח[
כי מות נמות וכמים הנגרים ארצה אשר לא יאספו ולא ישא אלהים נפש וחשב
מחשבות -ל-בלתי ידח ממנו נדח
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ֲשׁר אָ נֹ ִ ֖כי שֹׁ ֵ ֣אל אֹ ָ ֑ת�
ל־ה ִ֣אשָּׁ֔ ה אַ ל־ ָ֨נא ְת ַכח ִ ֲ֤די ִמ ֶ֙מּנִּי֙ דָּ ֔ ָבר א ֶ ֥
וַיַּ ֣ﬠַן הַ ֗ ֶמּלֶ� ַו ֙יּ ֹאמֶ ר֙ אֶ ָ
ַו ֙תּ ֹאמֶ ר֙ ָ ֽה ִאשָּׁ֔ ה יְ דַ בֶּ ר־נָ ֖א אֲדֹ ִנ֥י הַ ֶ ֽמּלֶ�
]ויען[ ה]אשה התקועית ויאמר אל נא תכחדי ממני דבר אשר אנכי שאול אתך[
ותאמר ]האשה ידבר נא אדני המלך[
None Extant
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יוֹאב ִא ָ ֖תּ� בְּ כָל־ ֑ז ֹאת ו ַ ַ֣תּﬠַן הָ ִא ָ ֣שּׁה ַו ֡תּ ֹאמֶ ר ֵ ֽחי־נַפְ ְשׁ ֩�
ָ֛
ַו ֣יּ ֹאמֶ ר הַ ֔ ֶמּלֶ� הֲיַ ֥ד
ר־דּבֶּ ר֙ אֲדֹ ִנ֣י הַ ֔ ֶמּלֶ� ִ ֽכּי־ﬠַבְ ְדּ�֤ יוֹאָ ב֙
ם־אשׁ לְ הֵ ִ ֣מין וּלְ הַ ְשׂ ִ֗מיל ִמ ֤ ֹכּל אֲשֶׁ ִ
אֲדֹ ֨ ִני הַ ֜ ֶמּלֶ� ִא ִ ֣
֣הוּא צִ ֔ ָוּנִ י וְ ֗הוּא שָׂ֚ ם בְּ ִ ֣פי ִשׁפְ ָ ֽח ְת ֔� ֵ ֥את כָּל־הַ ְדּבָ ִ ֖רים הָ ֵ ֽאלֶּה
]ויאמר המלך היד יואב אתך בכול[ זאת ות]ען האשה ותאמר אל המלך חי נפשך[
]אדני המלך אם אש להמין[ ולהשמאל ]מכול אשר דבר אדני המלך כי עבדך יואב[
]הוא צוני והוא שם[ בפי אמתך ]את כל הדברים האלה[
ויאמר המלך היד יואב אתך בכ+ו+ל זאת ותען האשה ותאמר +אל המלך +חי נפשך
אדני המלך אם אש להמין ולהשמ*א*ל מכ+ו+ל אשר דבר אדני המלך כי עבדך יואב
הוא צוני והוא שם בפי *אמתך* את כל הדברים האלה
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יוֹאב אֶ ל־הַ מֶּ לֶ�֮ ַו ַיּגֶּד־ל ֒וֹ וַיִּ קְ ָ ֤רא אֶ ל־אַ בְ שָׁ לוֹם֙ ַו ָיּ ֣ב ֹא אֶ ל־הַ ֔ ֶמּלֶ� וַיִּ ְשׁ ֨ ַתּחוּ ל֧ וֹ
ַו ָיּ ֨ב ֹא ָ ֣
ﬠַל־אַ פָּ ֛יו ַ ֖א ְרצָ ה לִ פְ נֵ ֣י הַ ֶ ֑מּלֶ� וַיִּ ַ ֥שּׁק הַ ֶ ֖מּלֶ� לְ אַ בְ שָׁ לֽ וֹם
]וי[בא ]יואב אל המלך ויגד לו ויקרא אל אבשלום ויבא אל המלך[ וישת]חו לו[
]על אפיו ארצה לפני המלך וישק המלך לאבשלום[
None Extant
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Chapter 15
1

ַ ֽו יְ הִ י֙ מֵ ַ ֣אח ֲֵרי ֵ֔כן וַיַּ ֤ﬠַשׂ לוֹ֙ אַ בְ שָׁ ֔לוֹם מֶ ְרכּ ָָב֖ה וְ ס ִ ֻ֑סים ַוח ֲִמ ִ ֥שּׁים ִ ֖אישׁ ָר ִ ֥צים לְ פ ָָנֽיו
]ויהי אחרי כ[ן ויעש ]לו אבשלום מרכ[בה וס]וסים וחמשים איש רצים לפניו[
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None Extant
2

כָּל־הָ ִ ֣אישׁ
אַ בְ שָׁ ל֤ וֹם

וַיְ ִ֡הי
הַ ָ ֑שּׁﬠַר
ֶ ֣דּ ֶר�
ﬠַל־יַ ֖ד
וְ ﬠ ֕ ַָמד
אַ בְ שָׁ ֔לוֹם
וְ הִ ְשׁכִּ ים֙
וַיִּ קְ ָ ֨רא
ל ִַמּ ְשׁ ָ֗פּט
אֶ ל־הַ ֜ ֶמּלֶ�
ל ָ֨בוֹא
ֶה־�ו־רי ֩ב
ִ
ֲשׁר־יִ הְ י
א ֶֽ
י־מזֶּ ֥ה ﬠִ יר֙ ֔ ַאתָּ ה ַו ֕יּ ֹאמֶ ר מֵ אַ ַח֥ד ִשׁבְ ֵ ֽטי־יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל ﬠַבְ ֶ ֽדּ�
אֵ לָיו֙ ַו ֗יּ ֹאמֶ ר ֵ ֽא ִ
]ואבש[לום ה]שכם ועמד[ על יד הדרך וה]יה כ[ול איש
]אשר יהיה לו ריב לבוא אל המלך א[ל המשפט וקרא לו אבשל]ו[ם
]ואמר אי מזה עיר אתה וענה האיש[ ואמר מא]ח[ד שבטי ישראל ]עבדך[
ו-השכים-אבשלום +השכם +ועמד על יד +ה+דרך -השער -ו*היה* כ+ו+ל -ה-איש
אשר יהיה לו ריב לבוא אל המלך +א+ל +ה+משפט ו-י-קרא +לו +אבשלום
-אליו -ו-י-אמר אי מזה עיר אתה +וענה האיש +ו-י-אמר מאחד שבטי ישראל עבדך
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3

טוֹבים וּנְכֹ ִ ֑חים וְ שֹׁ ֵ ֥מ ַﬠ אֵ ין־לְ �֖ מֵ ֵ ֥את הַ ֶ ֽמּלֶ�
ַו ֤יּ ֹאמֶ ר אֵ לָיו֙ אַ בְ שָׁ ֔לוֹם ְר ֵ ֥אה ְדבָ ֶ ֖ר� ִ ֣
]ואמר אליו אבשלום ראה דבריך טובים[ ונכוח]ים ושומע אין לך מאת המלך[
ו-י-אמר אליו אבשלום ראה דבר+י+ך טובים ונכ+ו+חים וש+ו+מע אין לך מאת המלך
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4

ֶה־�ו־ריב
ִ֥
ֲשׁר־יִ הְ י
ָל־אישׁ א ֶ ֽ
ַו ֙יּ ֹאמֶ ר֙ אַ בְ שָׁ ֔לוֹם ִמי־יְ ִשׂ ֵ ֥מנִ י שֹׁ פֵ ֖ט בָּ ָ ֑א ֶרץ וְ ָﬠ ַ֗לי י ָ֥בוֹא כּ ִ ֛
וּמ ְשׁפָּ ֖ט וְ הִ צְ דַּ קְ ִ ֽתּיו
ִ
]ואמר אבשלום מי ישמני שופט בארץ ו[ע]ל[י יב]וא כול איש אשר יהיה לו ריב[
]ומשפט והצדקתיו[
None Extant
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5

ב־אישׁ לְ הִ ְשׁתַּ חֲוֹ֖ ת ל֑ וֹ וְ שָׁ לַ ֧ח אֶ ת־י ָ֛דוֹ וְ הֶ חֱזִ ֥יק ל֖ וֹ וְ נָ ֥שַׁ ק לֽ וֹ
וְ הָ יָה֙ בִּ קְ ָר ִ֔
]והיה בקרוב[ איש להש]תח[וות ]לו ושלח את ידו והחזיק לו ו[נשק ]לו[
והיה בקר+ו+ב איש להשתח+ו+ות לו ושלח את ידו והחזיק לו ונשק לו
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אֲשֶׁ ר־יָבֹ֥ אוּ

ל ִַמּ ְשׁפָּ ֖ט

לְ כָל־יִ ְשׂ ָר ֔ ֵאל
הַ זֶּה֙
כַּדָּ ָב֤ר
אַ בְ שָׁ ֜לוֹם
ַו ַ֨יּﬠַשׂ
אֶ ל־הַ ֶ ֑מּלֶ� וַיְ ַגנֵּב֙ אַ בְ שָׁ ֔לוֹם אֶ ת־לֵ ֖ב אַ נְ ֵ ֥שׁי יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל
]ועשה אבש[לו]ם[ כדבר הז]ה[ לכול ]אנשי ישראל אשר באים למ[שפט
]אל המלך[ ו]גנ[ב אבשלום את ל]ב כול אנשי ישראל[
ו-י-עש+ה +אבשלום כדבר הזה לכ+ו+ל +אנשי +ישראל אשר -י-בא*י*+ם +למשפט
אל המלך ו-י-גנב אבשלום את לב +כול +אנשי ישראל
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וַיְ ִ֕הי ִמ ֵ ֖קּץ אַ ְרבָּ ִ ֣ﬠים שָׁ נָ ֑ה ַו ֤יּ ֹאמֶ ר אַ בְ שָׁ לוֹם֙ אֶ ל־הַ ֔ ֶמּלֶ� ֵ ֣א ֲלכָה ָ֗נּא ַואֲשַׁ לֵּ ֛ם אֶ ת־נִ ְד ִ ֛רי
אֲשֶׁ ר־נ ַ ָ֥ד ְר ִתּי ַ ֽליהוָ ֖ה בְּ חֶ בְ ֽרוֹן
]ויהי מקץ ארבע שנים ויאמר אבשלום אל ה[מלך ]אלכה נא ואשלם את נדרי[
]אשר נדרתי ליהוה בחברון[
None Extant
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בּוֹא� וְ הַ יּ֞ וֹם א ִ ֲֽנו ﬠֲ�֤ ﬠִ ָ֙מּנוּ֙ ָל ֶ֔לכֶת ַואֲנִ ֣י הוֹ ֵ֔ל� ﬠַ ֥ל אֲשֶׁ ר־א ֲִנ֖י הוֹלֵ ֑� ֣שׁוּב וְ הָ ֵ ֧שׁב
ְתּ ֣מוֹל ֗ ֶ
אֶ ת־אַ ֶח֛י� ﬠִ ָ ֖מּ� ֶח֥סֶ ד ֶוא ֶ ֱֽמת
]תמול בואך והיום אנו עך עמנו ללכת ואני הולך על אשר[ אנ]י הולך שוב והשב[
]את אחיך עמך חסד ואמת[
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21

כִּ֠ י

הַ ֔ ֶמּלֶ�
אֲדֹ ִנ֣י
וְ חֵ י֙
חַ י־יְ ה ֗ ָוה
ֹאמר
ַויּ ַ ֑
אֶ ת־הַ ֶ ֖מּלֶ�
ִא ַ ֛תּי
וַיַּ ֧ﬠַן
י־שׁם יִ הְ יֶ ֥ה ﬠַבְ ֶ ֽדּ�
ֶה־שּׁם אֲדֹ ִנ֣י הַ ֗ ֶמּלֶ� ִאם־לְ ָ֙מוֶת֙ ִאם־לְ חַ ִ֔יּים כִּ ָ ֖
ֲשׁר ִ ֽיהְ י ָ ֣
ִאם־בִּ ְמ ֞קוֹם א ֶ ֥
]ויען אתי את ה[מלך ]ויאמר חי יהוה וחי אדני המלך אם למות אם לחיים כי[
]אם במקום א[שר ]יהיה שם אדני המלך כי שם יהיה עבדך[
None Extant
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וְ כָל־הָ ֗ ָא ֶרץ בּוֹכִ ים֙ ֣קוֹל גָּד֔ וֹל וְ כָל־הָ ﬠָ ֖ם ֽ ֹﬠבְ ִ ֑רים וְ הַ ֗ ֶמּלֶ� עֹ בֵ ר֙ בְּ נַ ֣חַ ל קִ ְד ֔רוֹן וְ כָל־הָ ﬠָם֙
ֵי־ד ֶר� אֶ ת־הַ ִמּ ְד ָ ֽבּר
עֹ בְ ִ ֔רים ﬠַל־פְּ נ ֶ ֖
]וכל האר[ץ ]בוכים קול גדול וכל העם עברים והמלך עבר בנחל קדרון וכל העם[
]עברים על פני דרך את המדבר[
None Extant
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ֵינֽיו
ֲשׁר ֖טוֹב בְּ ﬠ ָ
ֹאמר ֥ל ֹא חָ פַ ֖צְ ִתּי ָבּ֑� הִ נְ ֕ ִני ַ ֽיﬠֲשֶׂ ה־לִּ֕ י ַכּא ֶ ֥
וְ ִאם֙ ֣ ֹכּה י ֔ ַ
]ואם כה יאמר לא חפצתי בך הנני יעשה לי כאשר[ טוב ]לפניו[
None Extant
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ימﬠַץ
ֲרוֹאה אַ ֔ ָתּה ֻשׁ֥בָ ה הָ ִ ֖ﬠיר בְּ שָׁ ל֑ וֹם ַואֲחִ ֨ ַ
ַו ֤יּ ֹאמֶ ר הַ ֶ֙מּלֶ�֙ אֶ ל־צָ ֣דוֹק הַ כֹּ הֵ֔ ן ה ֶ ֣
בִּ נְ ֜� וִ יהוֹנ ָ ָ֧תן בֶּ ן־אֶ בְ י ָ ָ֛תר ְשׁנֵ ֥י בְ נֵיכֶ ֖ם ִא ְתּ ֶ ֽכם
]ויאמר המל[ך אל צדוק הכו]הן ראה אתה שובה העירה בשלום ואחימעץ[
]בנך וי[הונתן בן א]בי[תר ]שני בניכם אתכם[
ויאמר המלך אל צדוק הכ+ו+הן -ה-ר-ו-אה אתה ש+ו+בה העיר-ה -בשלום ואחימעץ
בנך ויהונתן בן אביתר שני בניכם אתכם
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ְראוּ֙ אָ נֹ ִ ֣כי ִמ ְתמַ הְ ֔ ֵמהַּ בְּ ַ ֽﬠבְ ֭רוֹת הַ ִמּ ְד ָבּ֑ר ﬠַ ֣ד ֥בּוֹא דָ ָב֛ר מֵ ﬠִ מָּ כֶ ֖ם לְ הַ ִגּ֥יד ִ ֽלי
]ראו אנכי מתמהמה בערבות המדבר[ ע]ד[ בוא מ]עמכם דבר להגיד לי[
ראו אנכי מתמהמה בע*רב*ות המדבר עד בוא ^דבר^ מעמכם ˅דבר˅ להגיד לי
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ֱ�הים יְרוּשָׁ לָ ֑ ִם ַויּ ְֵשׁ ֖בוּ ָ ֽשׁם
ַו ָ֨יּשֶׁ ב צָ ֧דוֹק וְ אֶ בְ י ָ ָ֛תר אֶ ת־א ֲ֥רוֹן הָ א ִ ֖
]וישב צדוק ואביתר את ארון האלוהים ירו[שלימה ]וישבו שם[
וישב צדוק ואביתר את ארון האל+ו+הים ירושל*י*+מה +וישבו שם
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ֵיתים עֹ לֶ ֣ה וּבוֹ ֶ֗כה וְ ֥ר ֹאשׁ לוֹ֙ חָ ֔פוּי וְ ֖הוּא הֹ לֵ ֣� י ֵָח֑ף
וְ דָ ִ֡וד עֹ ֶל ֩ה בְ מַ ֲﬠ ֵ֨לה הַ זּ ֜ ִ
ֹאשׁוֹ וְ ﬠָל֥ וּ ﬠָ�֖ ה וּבָ ֽ ֹכה
ר־א ֗תּוֹ חָ פוּ֙ ִ ֣אישׁ ר ֔
וְ כָל־הָ ﬠָ ֣ם אֲשֶׁ ִ
]ודויד עולה במעלה הזיתים וראש לו חפוי והוא[ הולך ]יחף[
]וכול העם אשר אתו חפו איש ראשו ועלו עלוה ובכוה[
ודו+י+ד ע+ו+לה במעלה הזיתים -עלה ובוכה -וראש לו חפוי והוא ה+ו+לך יחף
וכ+ו+ל העם אשר אתו חפו איש ראשו ועלו על+ו+ה ובכ+ו+ה

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama

Highlighted Diff.
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וְ דָ וִ ד֙ הִ ִגּ֣יד לֵאמֹ֔ ר אֲחִ יתֹ֥ פֶל בַּ קֹּ ְשׁ ִ ֖רים ﬠִ ם־אַ בְ שָׁ ל֑ וֹם ַו ֣יּ ֹאמֶ ר דָּ ִ֔וד סַ כֶּל־נָ ֛א
הוֽה
אֶ ת־ﬠ ֲַצ֥ת אֲחִ יתֹ֖ פֶל יְ ָ
]ו[לדוי]ד הוגד לאמור אחיתפל בקושרים עם אבשלום ויאמר דויד סכל נא[
]את עצת אחיתפל יהוה[
ו+ל+דו+י+ד ה+ו+ג-י-ד לאמ+ו+ר אחיתפל בק+ו+שרים עם אבשלום ויאמר דו+י+ד סכל נא
את עצת אחיתפל יהוה

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama

Highlighted Diff.
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חוּשׁי ֵרﬠֶ ֥ה דָ ִו֖ד הָ ִ ֑ﬠיר וְ אַ בְ שָׁ ֔�ם ָי ֖ב ֹא יְ רוּשָׁ ָ ֽל ִם
ַו ָיּ ֥ב ֹא ַ ֛
]ויבא חושי רעה דויד העירה ואבשלום יבו[א ]ירו[ש]לימה[
None Extant

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

Chapter 16
1

אתוֹ וְ צֶ֨ מֶ ד חֲמֹ ִ ֜רים
יב֛א נַ ֥ﬠַר ְמפִ י־בֹ֖ שֶׁ ת לִ קְ ָר ֑
וְ דָ ִ֗וד ﬠ ַָב֤ר ְמﬠַט֙ ֵ ֽמהָ ֔ר ֹאשׁ וְ הִ נֵּ ֥ה צִ ָ
וּמאָ ה ַ ֖קיִ ץ וְ נֵ ֥בֶ ל ָ ֽי יִ ן
מּוּקים ֵ ֥
אתיִ ם ֶ֜לחֶ ם וּמֵ ָ ֧אה צִ ִ ֛
ֲחב ֗ ִֻשׁים ַו ֲﬠלֵיהֶ ֩ם מָ ֨ ַ
]ודויד עבר[ מעט ]מהראש והנה ציבא נער מפיבשת[ לקראתו ו]צמד ח[מורים
חבוש]ים ועליהם מאתים לחם ומאה צמוקי[ם ואיפה ]קיץ ונ[בל יין
ודו+י+ד עבר מעט מהראש והנה ציבא נער מפיבשת לקראתו וצמד חמ+ו+רים
חב+ו+שים ועליהם מאתים לחם ומאה צמוקים ו*א*+י*+פ*ה קיץ ונבל יין

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama

Highlighted Diff.

2

ֲמוֹרים לְ בֵ ית־הַ ֜ ֶמּלֶ� לִ ְר ֗ ֹכּב
ה־אלֶּה לָּ ֑� ַו ֣יּ ֹאמֶ ר ֠צִ יבָ א הַ ח ִ ֨
יב֖א מָ ֵ ֣
ַו ֧יּ ֹאמֶ ר הַ ֶ ֛מּלֶ� אֶ ל־צִ ָ
וְ להַ לֶּ ֤חֶ ם וְ הַ ַ֙קּיִ ץ֙ ֶלאֱכ֣ וֹל הַ נְּ ﬠ ִ ָ֔רים וְ הַ ַ֕יּיִ ן לִ ְשׁ ֥תּוֹת הַ יָּﬠֵ ֖ף בַּ ִמּ ְד ָ ֽבּר
]ויאמר המלך אל ציבא מה אלה[ ל]ך ויאמר ציבא החמו[רים ]לבית המלך לרכב[
]ולהלחם והקיץ לאכול הנערים והיין לשתות היעף במדבר[
None Extant

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

6

ימינ֖ וֹ
וַיְ סַ ֵ ֤קּל ָ ֽבּאֲבָ נִ ים֙ אֶ ת־דָּ ִ֔וד וְ אֶ ת־כָּל־ﬠַבְ ֵ ֖די הַ ֶ ֣מּלֶ� דָּ ִ ֑וד וְ כָל־הָ ﬠָם֙ וְ כָל־הַ גִּ בֹּ ִ ֔רים ִמ ִ
וּמ ְשּׂמ ֹאלֽ וֹ
ִ
]וסקל בא[בנים ]את דויד ואת כול עבדי המלך דויד וכול העם וכול הגברים מ[ימינו
ומשמ]אלו[
None Extant

Masoretic
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Highlighted Diff.

7

וְ ֽ ֹכה־אָ ַ ֥מר ִשׁ ְמ ִ ֖ﬠי בְּ ַ ֽקלְ ל֑ וֹ ֵצ֥א ֵצ֛א ִ ֥אישׁ הַ דָּ ִ ֖מים וְ ִ ֥אישׁ הַ בְּ לִ ָ ֽיּﬠַל
]וכה אמר שמעי בקללו צא צא איש הדמים ואיש הבליע[ל
None Extant

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

8

ֲשׁר מָ ַ֨לכְ ָ֙תּ תַּ חְ ֔ ָתּי וַיִּ ֵ ֤תּן יְ הוָה֙ אֶ ת־הַ ְמּלוּ ָ֔כה בְּ יַ ֖ד
הֵ ִשׁי ֩ב ָﬠ ֶ֨לי� יְ ה ֜ ָוה ֣ ֹכּל ְדּ ֵ ֣מי בֵ ית־שָׁ ֗אוּל א ֶ ֤
אַ בְ שָׁ ל֣ וֹם בְּ נֶ ֑ � וְ הִ נְּ�֙ בְּ ָ ֣רﬠ ֔ ֶָת� ִ ֛כּי ִ ֥אישׁ דָּ ִ ֖מים ָ ֽאתָּ ה
השיב ע]ליך יהוה כל דמי בית שאול אשר מלכת תחתי ויתן יהוה את המלוכה ביד[
]אבשלום בנך והנך ברעתך כי איש דמים אתה[
None Extant

Masoretic
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וּמי
וכּי יְהוָה֙ ָ ֤אמַ ר לוֹ֙ קַ לֵּ ֣ל אֶ ת־דָּ ִ֔וד ִ ֣
ה־לּי וְ לָכֶ ֖ם בְּ נֵ ֣י צְ רֻ יָ ֑ה ֣ ֹכּי יְ קַ ֵ֗לּל ִ ֤
ַו ֣יּ ֹאמֶ ר הַ ֔ ֶמּלֶ� מַ ִ ֥
ֹאמר מַ ֖דּוּ ַﬠ ﬠ ִ ָ֥שׂיתָ ה ֵ ֽכּן
י ַ֔
]ויאמר המלך מה לי ולכם בני צריה כי יקלל וכי יהוה אמר לו קלל את דויד ו[מי
י]אמר מדוע עשיתה כן[
None Extant
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ַו ֨יּ ֹאמֶ ר דָּ ִ ֤וד אֶ ל־אֲבִ ישַׁ י֙ וְ אֶ ל־כָּל־ﬠֲבָ ֔ ָדיו הִ נֵּ ֥ה בְ ִנ֛י אֲשֶׁ ר־י ָָצ֥א ִממֵּ ﬠַ ֖י ְמבַ ֵ ֣קּשׁ אֶ ת־נַפְ ִ ֑שׁי
הוֽה
וְ ֨ ַאף ִ ֽכּי־ﬠ ֜ ַָתּה בֶּ ן־הַ יְ ִמ ֗ ִיני הַ נִּ ֤חוּ לוֹ֙ ִ ֽויקַ ֵ֔לּל ִ ֥כּי ָ ֽאמַ ר־ל֖ וֹ יְ ָ
]ויאמר דויד אל אבישי ואל כול עבדיו הנ[ה בני א]שר יצא ממעי מבקש את נפשי[
]ואף כי עתה בן הימיני הניחו לו וי[קלל כי אמ]ר לו יהוה[
None Extant
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טוֹבה ַ ֥תּחַ ת קִ לְ ל ָ֖תוֹ הַ יּ֥ וֹם הַ ֶזּֽה
אוּלַ ֛י יִ ְר ֶ ֥אה יְ הוָ ֖ה בְּ ﬠֵונִ ֑י וְ הֵ ֨ ִשׁיב יְ הוָ ֥ה לִ י֙ ֔ ָ
]אולי יראה יהוה בעניי והשיב לי טובה תחת קללת[ו היום הזה
None Extant
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וַיְ קַ ֵ֔לּל

ָשׁיו בַּ ָ ֑דּ ֶר� וְ ִשׁ ְמ ֡ ִﬠי הֹ ֵל ֩� בְּ צֵ֨ לַע הָ הָ֜ ר לְ ﬠֻמָּ ֗תוֹ הָ לוֹ�֙
וַיֵּ ֧לֶ� דָּ ִו֛ד ַו ֲאנ ָ ֖
וַיְ סַ ֵ ֤קּל ָ ֽבּאֲבָ נִ ים֙ לְ ﬠֻמָּ ֔תוֹ וְ ﬠִ פַּ ֖ר בֶּ ﬠ ָ ָֽפר
וי]לך דויד וכול אנשיו עמו בדרך ושמעי הולך בצלע ההר לעמתו ה[ל]וך וק[לל
]וסקל באבנים עליו ועפר בעפר[
None Extant
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ת־ר ֶ ֽﬠ�
ת־רﬠֶ ֑� לָ ֥מָּ ה ֽל ֹא־הָ לַ ֖כְ תָּ אֶ ֵ
ַו ֤יּ ֹאמֶ ר אַ בְ שָׁ לוֹם֙ אֶ ל־חוּשַׁ֔ י זֶ ֥ה חַ ְס ְדּ�֖ אֶ ֵ
]ויאמר אבשלום אל חושי זה חסדך את רעך ל[מה ל]וא הלכת את רעך[
None Extant

Masoretic
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Highlighted Diff.
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ָל־אישׁ יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל ֥ל ֹא
ַו ֣יּ ֹאמֶ ר חוּשַׁ י֮ אֶ ל־אַ בְ שָׁ � ֒ם ֕ל ֹא כִּ ֩י אֲשֶׁ֨ ר בָּ ַח֧ר יְ הוָ ֛ה וְ הָ ﬠָ ֥ם הַ זֶּ ֖ה וְ כ ִ ֣
אֶ הְ יֶ ֖ה וְ ִא ֥תּוֹ אֵ ֵ ֽשׁב
]ויאמר חושי אל אבשלום לוא כי אשר בחר יהו[ה והעם הזה ]וכל איש ישראל לא[
]אהיה ואתו אשב[
None Extant
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ַו ֥יּ ֹאמֶ ר אַ בְ שָׁ ל֖ וֹם אֶ ל־אֲחִ יתֹ֑ פֶל הָ ֥בוּ לָכֶ ֛ם ﬠ ֵָצ֖ה ַ ֽמה־ ַנּﬠ ֶ ֲֽשׂה
]ויאמר אבשלום אל אחיתפל[ הבו ]לכם עצה מה נעשה[

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

None Extant
21

ֲשׁר הִ נִּ ֖יחַ לִ ְשׁ ֣מוֹר הַ ָבּ֑יִ ת וְ שָׁ ַ ֤מע
ַו ֤יּ ֹאמֶ ר אֲחִ יתֹ֨ ֶפ ֙ל אֶ ל־אַ בְ שָׁ ֔�ם ֚בּוֹא אֶ ל־פִּ לַגְ ֵ ֣שׁי אָ ִ֔בי� א ֶ ֥
ֲשׁר ִא ָ ֽתּ�
כָּל־יִ ְשׂ ָראֵ ֙ל ִ ֽכּי־נִ בְ ַ ֣א ְשׁתָּ אֶ ת־אָ ִ֔בי� וְ ָ ֣חז ְ֔קוּ יְ ֵ ֖די כָּל־א ֶ ֥
]ויאמר אחיתפל אל אבשלום ב[וא א]ל פלגשי אביך אשר הניח לשמור הבי[ת ושמע
כו]ל ישראל כי נבאשת[ה את ]אביך וחזקו ידיך וידי כול אשר אתך[
ויאמר אחיתפל אל אבשל+ו+ם בוא אל פלגשי אביך אשר הניח לשמור הבית ושמע
כ+ו+ל ישראל כי נבאשת+ה +את אביך וחזקו ידי+ך+ +וידי +כ+ו+ל אשר אתך

Masoretic
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Highlighted Diff.
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הָ אֹ֖ הֶ ל

ﬠַל־הַ גָּ ֑ג ַו ָיּ ֤ב ֹא אַ בְ שָׁ לוֹם֙

ל־פּלַגְ ֵ ֣שׁי אָ ִ֔ביו לְ ﬠֵינֵ ֖י
אֶ ִ ֽ

ַויּ ַ֧טּוּ לְ אַ בְ שָׁ ל֛ וֹם
כָּל־יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל
]ויטו אהל[ לאבשל]ום על הגג ויבו[א אב]שלום אל פלגשי אביו[ לעיני
כול י]שראל[
ויטו +אהל +לאבשלום -האהל -על הגג ויב+ו+א אבשלום אל פלגשי אביו לעיני
כ+ו+ל ישראל

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama

Highlighted Diff.

Chapter 17
2

ֵיתי
ר־א ֑תּוֹ וְ הִ כּ ִ ֥
וְ אָ ֣בוֹא ָﬠ ָ֗ליו וְ ֤הוּא ָי ֙ ֵג ֙ ַﬠ ְוּרפֵ ֣ה י ֔ ַָדיִ ם וְ ַ ֽהח ֲַר ְד ִ ֣תּי אֹ ֔תוֹ וְ נָ ֖ס כָּל־הָ ﬠָ ֣ם אֲשֶׁ ִ
אֶ ת־הַ ֶ ֖מּלֶ� לְ בַ ֽדּוֹ
]ואבו[א ]עליו והוא יגע ורפה ידים והחרדתי אתו ונס כול העם אשר אתו[ והכתי
את ]המלך לבדו[
ואבוא עליו והוא יגע ורפה ידים והחרדתי אתו ונס כ+ו+ל העם אשר אתו והכ-י-תי
את המלך לבדו
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אֵ לֶ ֑י�

כְּ ֣שׁוּב

הַ ֔ ֹכּל

הָ ִאישׁ֙

ֲשׁר
א ֶ֣

אַ ָ ֣תּה

ְמבַ קֵּ֔ שׁ

וְ אָ ִ ֥שׁיבָ ה כָל־הָ ﬠָ ֖ם
כָּל־הָ ﬠָ ֖ם יִ הְ יֶ ֥ה שָׁ לֽ וֹם
]וישוב כול העם אליך כשוב הכלה אל אישה ר[ק ]נפ[ש ]איש אחד[
]כל העם יהיה שלום[
*
ו*י*ש*ו*ב-ה -כ+ו+ל העם אליך כשוב הכל+ה+ +אל- +ה-איש+ה+ +רק* +נפש איש אחד
כל העם יהיה שלום
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ַואֲחִ יתֹ֣ פֶל ָר ֗ ָאה ִ ֣כּי ֣ל ֹא ֶנﬠ ְֶשׂתָ ה֮ ﬠֲצָ ת ֒וֹ ַו ַיּחֲבֹ֣ שׁ ֶ ֽאת־הַ ח ֲ֗מוֹר ַו ָ֜יּקָ ם וַיֵּ ֤לֶ� אֶ ל־בֵּ יתוֹ֙
יתוֹ ַויֵּחָ נַ ֑ק ַו ָ֕יּמָ ת וַיִּ קָּ ֵב֖ר בְּ ֶ ֥קבֶ ר אָ ִ ֽביו
ירוֹ וַיְ ַצ֥ו אֶ ל־בֵּ ֖
אֶ ל־ﬠִ ֔
]ואחיתפל ראה כי לוא נעשתה עצתו ו[יחבש ]את חמורו ויקם וילך אל ביתו[
]אל עירו ויצו אל ביתו ויחנק וימת ויקב[ר בק]בר אביו[
None Extant

Masoretic
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ָל־אישׁ יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל ﬠִ ֽמּוֹ
וְ דָ ִו֖ד ָבּ֣א מַ חֲנָ ֑ יְ מָ ה וְ אַ בְ שָׁ ֗�ם ﬠָבַ ר֙ אֶ ת־הַ יּ ְַר ֔ ֵדּן ֕הוּא וְ כ ִ ֥
]ודויד בא מחנימה ואבשלום עבר[ א]ת הירדן הוא וכול איש ישראל עמו[
None Extant
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וּשׁמוֹ֙ יִ ְת ָ ֣רא
ן־אישׁ ְ
יוֹאב ﬠַל־הַ צָּ ָב֑א ַוﬠֲמָ ָ ֣שׂא בֶ ִ֗
וְ אֶ ת־ﬠֲמָ שָׂ֗ א ָ ֧שׂם אַ בְ שָׁ �֛ ם ַ ֥תּחַ ת ָ ֖
יוֹאב
הַ יִּ ְשׂ ְראֵ לִ֔ י אֲשֶׁ ר־בָּ א֙ אֶ ל־אֲבִ יגַ ֣ל בַּ ת־נָחָ֔ שׁ א ֲ֥חוֹת צְ רוּיָ ֖ה ֵ ֥אם ָ ֽ
]ואת עמשא שם אבשלום תח[ת יואב ע]ל הצבא ועמשא בן יתרא[
]הישמעאלי אשר בא אל אביגיל בת י[שי א]חות צרויה אם יואב[
ואת עמשא שם אבשל+ו+ם תחת יואב על הצבא ועמשא בן -איש ושמו -יתרא
היש*מ*+ע+אלי אשר בא אל אביג+י+ל בת *ישי* אחות צרויה אם יואב
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ר־א ֖תּוֹ ֶלאֱכ֑ וֹל ִ ֣כּי אָ ְמ ֔רוּ
וּשׁפ֣ וֹת בָּ קָ֔ ר הִ ִגּ֧ישׁוּ לְ דָ ִ ֛וד וְ לָﬠָ ֥ם אֲשֶׁ ִ
ְוּד ַב֣שׁ וְ חֶ ְמ ֗ ָאה וְ צ ֹאן֙ ְ
הָ ָ֗ﬠם ָרﬠֵ ֛ב וְ ﬠָיֵ ֥ ף וְ צָ ֵ ֖מא בַּ ִמּ ְד ָ ֽבּר
]ודבש[ וחמאה ]וצאן ושפות בקר והגישו לדויד ולעם אשר אתו לאכול כי אמרו[
העם רעב ]ועיף וצמא במדבר[
None Extant
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Chapter 18
1

ֲשׁר ִא ֑תּוֹ וַיָּ ֣שֶׂ ם ֲﬠלֵיהֶ֔ ם שָׂ ֵ ֥רי ֲאל ִ ָ֖פים וְ שָׂ ֵ ֥רי מֵ ֽאוֹת
וַיִּ פְ קֹ֣ ד דָּ ִ֔וד אֶ ת־הָ ﬠָ ֖ם א ֶ ֣
]ויפקוד דויד את העם אשר אתו וישם ע[ל]יהם שרי אלפים ושרי מאות[
None Extant

Masoretic
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2

ישׁי בֶּ ן־צְ רוּיָה֙ א ִ ֲ֣חי
וַיְ שַׁ ַ֨לּח דָּ ִ֜וד אֶ ת־הָ ָ֗ﬠם הַ ְשּׁלִ ִ ֤שׁית בְּ יַד־יוֹאָ ב֙ ֠ ְוהַ ְשּׁלִ ִשׁית בְּ ַ֨יד אֲבִ ַ ֤
יוֹאב וְ הַ֨ ְשּׁלִ ֔ ִשׁת בְּ יַ ֖ד ִא ַ ֣תּי הַ גִּ ִ ֑תּי ַו ֤יּ ֹאמֶ ר הַ ֶ֙מּלֶ�֙ אֶ ל־הָ ָ֔ﬠם י ָ֥צ ֹא אֵ ֵצ֛א גַּם־א ֲִנ֖י ﬠִ מָּ ֶ ֽכם
ָ֔
]וישלש דויד את העם השלשית ביד יוא[ב ]ו[ה]שלשית ביד אבישי בן צרויה אחי[
]יואב והש[ל]שית ביד אתי[ הגתי ו]יאמר המלך אל העם יצוא אצא גם אני עמכם[
None Extant
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ַו ֨יּ ֹאמֶ ר הָ ָ֜ﬠם ֣ל ֹא תֵ צֵ֗ א כִּ ֩י ִאם־ ֹ֨נס נָנ֜ וּס ל ֹא־י ִ ָ֧שׂימוּ אֵ לֵ ֣ינוּ ֵ֗לב וְ ִאם־יָמֻ ֤תוּ חֶ צְ ֵ֙ינוּ֙
֔טוֹב
ֲאל ִ ָ֑פים וְ ﬠ ָ ַ֣תּה
ִ ֽכּי־ﬠ ָ ַ֥תּה כָמֹ֖ נוּ ﬠֲשָׂ ָ ֣רה
ֵ֔לב
ֽל ֹא־י ִ ָ֤שׂימוּ אֵ ֵ֨לינוּ֙
י־תהְ יֶה־לָּ ֥נוּ מֵ ִ ֖ﬠיר לַﬠְ ֽקיֹ ר
כִּ ִ ֽ
]ויאמר[ העם ]ל[א תצא אם נ]וס ננוס לא ישים לנו לב ואם ימותו חצינו[
]לא י[ש]י[ם לנו לב כי עתה ]יכרת ממנו הארץ עשרה אלפים ועתה טוב[
]כי[ תהיה לנו ]בעיר[ לעזר ]לנו[
ויאמר העם לא תצא -כי -אם נ+ו+ס ננוס לא ישי*ם* +לנ+ו לב ואם ימ+ו+תו חצינו
לא ישי*ם* +לנ+ו -אלינו -לב כי עתה +יכרת* +מ*מנו +הארץ +עשרה אלפים ועתה טוב
+
כי תהיה לנו *ב*עיר לע*ז*+י+ר +לנו
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אֶ ל־יַ ֣ד

יט֥ב בְּ ﬠֵינֵיכֶ ֖ם אֶ ﬠ ֶ ֱ֑שׂה ַו ַיּﬠֲמֹ֤ ד הַ ֶ֙מּלֶ�֙
ַו ֤יּ ֹאמֶ ר ֲאלֵיהֶ ם֙ הַ ֔ ֶמּלֶ� אֲשֶׁ ר־יִ ַ
הַ שַּׁ֔ ﬠַר וְ כָל־הָ ﬠָם֙ ָיֽצְ ֔אוּ לְ מֵ ֖אוֹת וְ ַל ֲאל ִ ָֽפים
]ויאמר להם המלך אשר ייטב לפניכם אעשה וי[שמ]ור[ המ]לך ע[ל ]יד[
]השער וכול העם יצאו למאות ולאלפים[
ויאמר -א-ל-י-הם המלך אשר ייטב *לפ*-י-ניכם אעשה וי*ש*מ-ו-ר המלך *ע*ל יד
השער וכ+ו+ל העם יצאו למאות ולאלפים
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ט־לי לַנַּ ֣ﬠַר לְ אַ בְ שָׁ ל֑ וֹם
ת־אתַּ י֙ לֵאמֹ֔ ר לְ אַ ִ ֖
ישׁי וְ אֶ ִ
ת־יוֹאָ ב וְ אֶ ת־אֲבִ ַ ֤
וַיְ ַצ֣ו הַ ֡ ֶמּלֶ� אֶ ֠
ַל־דּ ַב֥ר אַ בְ שָׁ לֽ וֹם
וְ כָל־הָ ﬠָ ֣ם שָׁ ְמ ֗עוּ בְּ צַ ֥ ֹוּת הַ ֶ ֛מּלֶ� אֶ ת־כָּל־הַ שָּׂ ִ ֖רים ﬠ ְ
]ויצו המ[ל]ך א[ת יואב ]ואת אבישי ואת אתי לאמור לאט לי לנער לאבשלום[
]וכול[ הע]ם[ שמעים ]בצות המלך את השרים על דבר אבשלום[
ויצו המלך את יואב ואת אבישי ואת אתי לאמ+ו+ר לאט לי לנער לאבשלום
וכ+ו+ל העם שמע*י*+ם +בצות המלך את -כל -השרים על דבר אבשלום
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ַויּ ֵֵצ֥א הָ ﬠָ ֛ם הַ שָּׂ ֶ ֖דה לִ קְ ַ ֣ראת יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל ו ְַתּ ִ ֥הי הַ ִמּלְ חָ ָ ֖מה בְּ יַ ֥ﬠַר אֶ פְ ָ ֽריִ ם
]ויצא העם ה[שדה ]ל[ק]רא[ת ]ישראל ותהי המלחמה ביער אפרים[
None Extant
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וַיִּ נָּ ֤ גְ פוּ שָׁ ם֙ ﬠַ ֣ם יִ ְשׂ ָר ֔ ֵאל לִ פְ נֵ ֖י ﬠַבְ ֵ ֣די דָ ִ ֑וד ו ְַתּהִ י־שָׁ֞ ם הַ מַּ גֵּפָ ֧ה גְ דוֹלָ ֛ה בַּ יּ֥ וֹם הַ ֖הוּא
ﬠ ְֶשׂ ִ ֥רים ָ ֽאלֶף
]וינגפו שם עם י[שראל לפנ]י עבדי דויד ותהי שם המגפה גדולה ביום ההוא[
]עשרים אל[ף איש
וינגפו שם עם ישראל לפני עבדי דויד ותהי שם המגפה גדולה ביום ההוא עשרים
+
אלף +איש
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ֶלא ֣ ֱֹכל בָּ ָ֔ﬠם

י־שׁם הַ ִמּלְ חָ ָ ֛מה נ ֖ ָֹפצֶ ית ﬠַל־פְּ נֵ ֣י כָל־הָ ָ ֑א ֶרץ וַיֶּ ֤ ֶרב הַ ַ֙יּﬠַר֙
ו ְַתּהִ ָ ֧
ֲשׁר אָ כְ לָ ֛ה הַ ֶח ֶ֖רב בַּ יּ֥ וֹם הַ ֽהוּא
מֵ א ֶ ֥
ותה]י המלחמה נפוצת על פני כול היער וירב היער לאכול מן[ ה]ע[ם
מאש]ר אכלה החרב ביום ההוא[
ותהי -שם -המלחמה נפ*וצת* על פני כ+ו+ל ה*יער* וירב היער לאכ+ו+ל +מן* +ה*עם
מאשר אכלה החרב ביום ההוא
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וַיִּ קָּ ֵרא֙ אַ בְ שָׁ ֔לוֹם לִ פְ נֵ ֖י ﬠַבְ ֵ ֣די דָ ִו֑ד וְ אַ בְ שָׁ ֞לוֹם רֹ כֵ ֣ב ﬠַל־הַ ֶ֗פּ ֶרד ַו ָיּ ֣ב ֹא הַ ֶ֡פּ ֶרד ַ ֣תּחַ ת שׂוֹבֶ ֩�
וּב֣ין הָ ֔ ָא ֶרץ וְ הַ פֶּ ֶ֥רד
ֹאשׁוֹ בָ אֵ ָ֗לה ַויֻּתַּ ן֙ ֵבּ֤ין הַ שָּׁ ַ֙מיִ ם֙ ֵ
הָ אֵ ָ֨לה הַ גְּ דוֹ ָ֜לה ַו ֶיּחֱזַ ֧ק ר ֣
אֲשֶׁ ר־תַּ חְ ָ ֖תּיו ﬠ ָ ָֽבר
]ויגדל אבשלום לפני עבדי דוי[ד והוא ר]וכב על פרדו ויבוא הפרד תחת שובך[
]האלה הגדולה ויחזק ראשו[ באלה ויתל ]באל[ה ]בין השמים ובין הארץ והפרד[
]אשר תחתיו עבר וילך[
ו*יגדל* אבשלום לפני עבדי דו+י+ד ו*הוא* ר+ו+כב על *פרדו* ויב+ו+א הפרד תחת שובך
האלה הגדולה ויחזק ראשו באלה ויתל +באלה +בין השמים ובין הארץ והפרד
אשר תחתיו עבר וילך
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יתי אֶ ת־אַ בְ שָׁ ֔�ם תָּ ל֖ וּי בָּ אֵ ָ ֽלה
יוֹאב ַו ֗יּ ֹאמֶ ר הִ נֵּה֙ ָר ִ ֣א ִ
ַויּ ְַרא֙ ִ ֣אישׁ אֶ חָ֔ ד ַויַּגֵּ ֖ד לְ ָ ֑
]וי[רא איש ויגד ]ליואב ויאמר הנה ראיתי את אבשלום תלוי באלה[
וירא איש -אחד -ויגד ליואב ויאמר הנה ראיתי את אבשל+ו+ם תלוי באלה
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יתוֹ ָ ֖שׁם ָ ֑א ְרצָ ה וְ ָﬠ ַ֗לי לָ ֤תֶ ת
יוֹאב ל ִָאישׁ֙ הַ מַּ ִגּ֣יד ֔לוֹ וְ הִ נֵּ ֣ה ָר ִ֔איתָ וּמַ ֛דּוּ ַﬠ ֽל ֹא־הִ כִּ ֥
ַו ֣יּ ֹאמֶ ר ֗ ָ
לְ �֙ ﬠ ָ ֲ֣שׂ ָרה ֶ֔כסֶ ף ַוחֲגֹ ָ ֖רה אֶ ָ ֽחת
]ויאמ[ר יואב לאיש ]המגיד לו והנה ראית ומדוע לוא הכיתו שם ארצה ועלי[ ל]תת[
לך ]חמ[שים ]כסף וחגרה אחת[
ויאמר יואב לאיש המגיד לו והנה ראית ומדוע ל+ו+א הכיתו שם ארצה ועלי לתת
לך *חמשים* כסף וחגרה אחת
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ימﬠַץ ו ַ֤יּ ֹאמֶ ר אֶ ל־הַ ֶ֙מּלֶ�֙ שָׁ ֔לוֹם וַיִּ ְשׁ ַ ֧תּחוּ ל ֶ ַ֛מּלֶ� לְ אַ פָּ ֖יו ָ ֑א ְרצָ ה ו ַ֗יּ ֹאמֶ ר בָּ רוּ�֙
וַיִּ קְ ָ ֣רא אֲחִ ֗ ַ
ת־ה ֲאנ ֔ ִָשׁים אֲשֶׁ ר־נ ְָשׂ ֥אוּ אֶ ת־י ָ ָ֖דם ַ ֽבּאדֹ נִ ֥י הַ ֶ ֽמּלֶ�
ֲשׁר ִסגַּר֙ אֶ ָ ֣
יְ הוָ ֣ה אֱ�הֶ֔ י� א ֶ ֤
]ויקרא אחימעץ ויאמר אל המלך שלום וישתחו למלך לאפיו ארצה[ ויא]מר ברוך[
]יהוה אלהיך אשר סגר את האנשים אשר נשאו את ידם באדני המלך[
None Extant
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ית ֩י הֶ הָ ֨מוֹן הַ גָּד֜ וֹל ֠לִ ְשׁ�חַ
ימﬠַץ ָר ִא ִ
ַו ֣יּ ֹאמֶ ר הַ ֔ ֶמּלֶ� שָׁ ל֥ וֹם לַנַּ ֖ﬠַר לְ אַ בְ שָׁ ל֑ וֹם ַו ֣יּ ֹאמֶ ר אֲחִ ֡ ַ
אֶ ת־ ֶ֨ﬠבֶ ד הַ ֶ ֤מּלֶ� יוֹאָ ב֙ וְ אֶ ת־ﬠַבְ ֔ ֶדּ� וְ ֥ל ֹא י ַ ָ֖דﬠְ ִתּי ָ ֽמה
]ויאמר המלך שלום לנער לאבשלום ויאמר אחימעץ ראיתי ההמון הגדוֹל ל[שלח
את ]עבד המלך יואב ואת עבדך ולא ידעתי מה[
None Extant
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Chapter 19
6

יוֹאב אֶ ל־הַ ֶ ֖מּלֶ� הַ ָבּ֑יִ ת ַויּ ֹאמֶ ֩ר הֹ ֨ ַב ְשׁתָּ הַ יּ֜ וֹם אֶ ת־פְּ נֵ ֣י כָל־ﬠֲבָ ֗ ֶדי� ַ ֽה ְממַ לְּ ִ ֤טים
ַו ָיּ ֥ב ֹא ָ ֛
ֶ ֽאת־נַפְ ְשׁ�֙ הַ יּ֔ וֹם וְ ֨ ֵאת נֶ ֤פֶשׁ בָּ ֶ֙ני�֙ וּבְ נֹ ֔ ֶתי� וְ נֶ ֣פֶשׁ נָשֶׁ֔ י� וְ נֶ ֖פֶשׁ פִּ לַגְ ֶ ֽשׁי�
]ויבא יואב אל המלך הבית ויאמר הבשת היום את פני כל עבדיך הממלטים[
את ]נפשך ואת נפש בניך ובנתיך ונפש נשיך ופלגשיך[
None Extant
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שׂנְ ֔ ֶאי� וְ לִ ְשׂ ֖נ ֹא אֶ ת־אֹ ה ֲֶב֑י� ִ ֣כּי הִ גַּ ֣ ְדתָּ הַ יּ֗ וֹם ִ ֣כּי ֵ ֤אין לְ �֙ שָׂ ִ ֣רים ַוﬠֲבָ ִ֔דים
לְ ַ ֽאהֲבָ ה֙ אֶ ת־ ֣ ֹ
ֵינֽי�
י־אז י ָ ָ֥שׁר בְּ ﬠ ֶ
ִ ֣כּי י ַ ָ֣דﬠְ ִתּי הַ יּ֗ וֹם כִּ֠ י לֻ ֣א אַ בְ שָׁ ל֥ וֹם חַ י֙ וְ כֻלָּ ֤נוּ הַ יּוֹם֙ מֵ ֔ ִתים כִּ ָ ֖
]לאהבה את שונאיך[ ולש]נוא את אוהביך כי הגדת היום[ כי א]ין לך שרים ועבדים[
]כי ידעת[ היו]ם כי[ לו אבש]לום חי כלנו מת[ים כי אז יש]ר לפניך[
לאהבה את ש+ו+נאיך ולשנ+ו+א את א+ו+הביך כי הגדת היום כי אין לך שרים ועבדים
*
כי ידעת-י -היום כי ל*ו* אבשלום חי -ו-כלנו -היום -מתים כי אז ישר *לפניך
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וְ ﬠַתָּ ה֙ ֣קוּם צֵ֔ א וְ דַ ֵבּ֖ר ﬠַל־לֵ ֣ב ﬠֲבָ ֶ ֑די� כִּ ֩י בַ יה ֨ ָוה נִ ְשׁ ֜ ַבּﬠְ ִתּי כִּ י־אֵ ינְ �֣ יוֹצֵ֗ א
ר־בּ֣אָ ה ָﬠ ֶ֔לי�
ִאם־יָלִ֨ ין ִ ֤אישׁ ִא ְתּ�֙ הַ ַ֔לּיְ לָה וְ ָרﬠָ ֧ה לְ �֣ ֗ז ֹאת ִמכָּל־הָ ָרﬠָה֙ אֲשֶׁ ָ
ַד־ﬠתָּ ה
ִמנְּ ﬠ ֶ ֻ֖רי� ﬠ ָ ֽ
]ועתה קום צא[ ודב]ר על[ לב עב]דיך כי ביהוה נש[בעתי כי אם אי]נך יוצא[
]אם ילין איש[ את]ך ה[לילה ודע]ה לך זאת[ מכו]ל הרע[ה א]שר באה עליך[
]מנעריך עד עתה[
ועתה קום צא ודבר על לב עבדיך כי ביהוה נשבעתי כי +אם +אינך יוצא
אם ילין איש אתך הלילה ודעה לך זאת מכ+ו+ל הרעה אשר באה עליך
מנעריך עד עתה

Masoretic
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יוֹשׁב
ֵ֣

וַיָּ ֥ קָ ם הַ ֶ ֖מּלֶ� וַיֵּ ֣שֶׁ ב בַּ ָ ֑שּׁﬠַר וּֽ לְ כָל־הָ ָ֞ﬠם הִ ִגּ֣ידוּ לֵאמֹ֗ ר הִ נֵּ ֤ה הַ ֶ֙מּלֶ�֙
בַּ שַּׁ֔ ﬠַר ַו ָיּ ֤ב ֹא כָל־הָ ﬠָם֙ לִ פְ נֵ ֣י הַ ֔ ֶמּלֶ� וְ יִ ְשׂ ָר ֔ ֵאל נָ ֖ס ִ ֥אישׁ לְ אֹ הָ ָ ֽליו
]ויקום המ[ל]ך וישב על שע[ר ולכ]ול העם הגידו לאמור הנה המלך יושב[
]על שער ויבוא כול העם לפני המלך על שער[ וישראל נח איש ]לאהלו[
ויק+ו+ם המלך וישב +ע*+ל* שער ולכ+ו+ל העם הגידו לאמ+ו+ר הנה המלך יושב
+ע*+ל* שער ויב+ו+א כ+ו+ל העם לפני המלך +על שער +וישראל נ*ח* איש לאהלו

Masoretic
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הִ צִּ ילָ ֣נוּ

ִמכַּ ֣ף

ָל־שׁבְ ֵ ֥טי יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל לֵאמֹ֑ ר הַ ֜ ֶמּלֶ�
וַיְ ִ ֤הי כָל־הָ ﬠָם֙ נָד֔ וֹן בְּ כ ִ
אֹ יְ ֗ ֵבינוּ וְ ֤הוּא ִמלְּ ָ֙טנוּ֙ ִמכַּ ֣ף פְּ לִ ְשׁ ֔ ִתּים וְ ﬠ ָ ַ֛תּה בָּ ַ ֥רח ִמן־הָ ָ ֖א ֶרץ מֵ ﬠַ ֥ל אַ בְ שָׁ לֽ וֹם
]ויהי כול העם נדון בכול שבטי ישראל לא[מור המלך דוי]ד[ ה]צילנו מכף[
]אויבינו והוא מלטנו מכף פלשתיים ועתה ברח מ[ן האר]ץ[ ומ]ן ממלכתו[
ויהי כ+ו+ל העם נדון בכ+ו+ל שבטי ישראל לאמ+ו+ר המלך +דויד +הצילנו מכף
*
א+ו+יבינו והוא מלטנו מכף פלשתיים ועתה ברח מן הארץ *ומן ממלכתו
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ֲשׁר מָ ַ ֣שׁחְ נוּ ָﬠ ֵ֔לינוּ ֵ ֖מת בַּ ִמּלְ חָ ָ ֑מה וְ ﬠ ֗ ַָתּה ל ָ ָ֥מה אַ ֶ ֛תּם מַ ח ֲִר ִ ֖שׁים לְ הָ ִ ֥שׁיב
וְ אַ בְ שָׁ לוֹם֙ א ֶ ֣
אֶ ת־הַ ֶ ֽמּלֶ�
]ואבשלום אשר משחנו עלינו מת במלחמה ועתה למה אתם מחר[שים ]לשוב[
]אל המלך[
None Extant
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וְ הַ ֶ ֣מּלֶ� דָּ ִ֗וד ֠ שָׁ לַח אֶ ל־צָ ד֨ וֹק וְ אֶ ל־אֶ בְ י ָ ָ֥תר הַ כֹּ הֲנִ ים֮ לֵאמֹ ֒ר דַּ בְּ ֞רוּ אֶ ל־זִקְ נֵ ֤י יְ הוּדָ ה֙
יתוֹ ְוּדבַ ר֙ כָּל־יִ ְשׂ ָר ֔ ֵאל
לֵאמֹ֔ ר לָ ֤מָּ ה ִ ֽתהְ יוּ֙ ַ ֽאחֲרֹ ֔ ִנים לְ הָ ִ ֥שׁיב אֶ ת־הַ ֶ ֖מּלֶ� אֶ ל־בֵּ ֑
יתוֹ
ָבּ֥א אֶ ל־הַ ֶ ֖מּלֶ� אֶ ל־בֵּ ֽ
]והמלך דויד שלח אל צדוק ואל אביתר הכוהני[ם לאמ]ור דברו אל זקני יהודה[
]לאמור ועתה למה תהיו אחרונים להשיב א[ת ה]מלך אל ביתו ודבר כול ישראל[
]בא אל המלך אל ביתו[
None Extant
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יוֹסיף
ִ֔
ה־לּי אֱ�הִ ים֙ וְ ֣ ֹכה
וְ ַ ֽלﬠֲמָ שָׂ א֙ תֹּֽ ְמ ֔רוּ הֲל֛ וֹא ﬠַצְ ִ ֥מי וּבְ שָׂ ִ ֖רי ָ ֑אתָּ ה ֣ ֹכּה ַ ֽיﬠֲשֶׂ ִ ֤
יוֹאב
ִאם־ ֠ל ֹא שַׂ ר־צָ ֞ ָבא ִתּהְ יֶ ֧ה לְ פָנַ ֛י כָּל־הַ יּ ִ ָ֖מים ַ ֥תּחַ ת ָ ֽ
]ולעמש[א תאמרו ה]לוא עצמי ובשרי אתה ועתה כה יעשה לי יהוה וכה יוס[יף
אם לא ש]ר צבא תהיה לפני כל הימים תחת יואב[
ולעמשא ת+א+מרו הלוא עצמי ובשרי אתה +ועתה +כה יעשה לי *יהוה* וכה יוסיף
אם לא שר צבא תהיה לפני כל הימים תחת יואב
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הוּדה כְּ ִ ֣אישׁ אֶ ָח֑ד ַ ֽו יִּ ְשׁלְ חוּ֙ אֶ ל־הַ ֔ ֶמּלֶ� ֥שׁוּב אַ ָ ֖תּה וְ כָל־ﬠֲבָ ֶ ֽדי�
ָל־אישׁ־יְ ָ ֖
וַיַּ ֛ט אֶ ת־לְ ַב֥ב כּ ִ
]ויט לבב יהודה כאיש אחד[ וישלח]ו אל המלך שוב אתה וכל עבדיך[
None Extant
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יהוּדה ָבּ֣א הַ גִּ לְ ֗ ָגּלָה ָל ֶ֨לכֶת֙ לִ קְ ַ ֣ראת הַ ֔ ֶמּלֶ� לְ הַ ﬠ ִ ֲ֥ביר
וַיָּ ֣שָׁ ב הַ ֔ ֶמּלֶ� ַו ָיּ ֖ב ֹא ﬠַד־הַ יּ ְַר ֵ ֑דּן וִ ֞ ָ
אֶ ת־הַ ֶ ֖מּלֶ� אֶ ת־הַ יּ ְַר ֵ ֽדּן
]וישוב המלך ויבא עד הירדן[ ויהו]דה בא הגלגלה לרדת לקראת המלך להעביר[
]את המלך את הירדן[
None Extant
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ָשׂה
וְ ל ֹא־ﬠ ָ ֣

וּמפִ ֨ ֹבשֶׁ ת֙ בֶּ ן־שָׁ ֔אוּל י ַ ָ֖רד לִ קְ ַ ֣ראת הַ ֶ ֑מּלֶ� וְ ל ֹא־ﬠָשָׂ֨ ה ַרגְ ָ֜ליו
ְ
ר־בּ֥א בְ שָׁ לֽ וֹם
ְשׂפ ָ֗מוֹ וְ אֶ ת־בְּ גָדָ יו֙ ֣ל ֹא כִ ֔ ֵבּס לְ ִמן־הַ יּוֹם֙ לֶ ֣ כֶת הַ ֔ ֶמּלֶ� ﬠַד־הַ יּ֖ וֹם אֲשֶׁ ָ
]ומפיבשת בן שאול ירד לקראת המלך ולוא עשה רגליו ולוא עשה ידיו ולוא עשה[
]שפמו ואת בגדיו לוא כבס למן[ היו]ם לכת המלך עד היום אשר בא בשלום[
None Extant
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יה וְ אֵ לֵ ֣�
ֹאמר אֲדֹ נִ ֥י הַ ֶ ֖מּלֶ� ﬠַבְ ִ ֣דּי ִר ָ ֑מּנִ י ִ ֽכּי־אָ ֨ ַמר ﬠַבְ ְדּ ֜� אֶ חְ בְּ שָׁ ה־לִּ ֩י הַ ח ֲ֨מוֹר וְ אֶ ְרכַּ ֤ב ָﬠ ֶ֨ל ָ֙
ַויּ ֕ ַ
אֶ ת־הַ ֔ ֶמּלֶ� ִ ֥כּי פִ ֵ ֖סּחַ ﬠַבְ ֶ ֽדּ�
]ויאמר אדני המלך עבדי רמני כי אמר עבדך חבש ל[י החמור ]וארכב עליה ואלך[
]את אדוני המלך כי פסח עבדך[
None Extant
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ֵינֽי�
ֱ�הים ַוﬠ ֵ ֲ֥שׂה הַ ֖טּוֹב בְּ ﬠ ֶ
וַיְ ַרגֵּ ֣ל בְּ ﬠַבְ ְדּ ֔� אֶ ל־אֲדֹ ִנ֖י הַ ֶ ֑מּלֶ� וַאדֹ נִ ֤י הַ ֶ֙מּלֶ�֙ כְּ מַ לְ ַ ֣א� הָ א ִ֔
]ירגל בע[בדך אל א]דני המלך והמלך כמלאך אלוהים עשה הטוב לפני[
None Extant
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י־מוֶת֙ לַאדֹ נִ ֣י הַ ֔ ֶמּלֶ� ו ַָ֙תּשֶׁ ת֙ ֶ ֽאת־ﬠַבְ ְדּ ֔� בְּ אֹ כְ לֵ ֖י
ָל־בּ֣ית אָ ִ֗בי ִ ֤כּי ִאם־אַ נְ שֵׁ ָ֙
כִּ ֩י ֨ל ֹא הָ ָ֜יה כּ ֵ
ֶשׁ־לי עוֹד֙ צְ דָ קָ֔ ה וְ לִ ז ֥ ְֹﬠק ﬠ֖ וֹד אֶ ל־הַ ֶ ֽמּלֶ�
שֻׁ לְ חָ נֶ ֑ � וּמַ ה־יּ ִ ֥
]כי לוא היה כו[ל ]בי[ת אב]י כי אם אנשי מות לאדני המלך ותשת את עבדך באכלי[
]שלחנך ומה יש לי עוד צדקה ולזעק עוד אל המלך[
None Extant
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ירי ִ ֛ﬠם ֶ ֥קבֶ ר אָ ִ ֖בי וְ ִא ִ ֑מּי וְ הִ נֵּ ֣ה ﬠַבְ ְדּ�֣ כִ ְמהָ֗ ם ַ ֽיﬠֲבֹ ר֙
ָיֽשָׁ ב־נָ ֤א ﬠַבְ ְדּ�֙ וְ אָ מֻ ֣ת בְּ ﬠִ ִ ֔
ֵינֽי�
ר־טוֹב בְּ ﬠ ֶ
ה־לוֹ ֵ ֥את אֲשֶׁ ֖
ﬠִ ם־אֲדֹ ִנ֣י הַ ֔ ֶמּלֶ� ַוﬠֲשֵׂ ֕
]י[שוב ]נא עבדך ואמות בעירי ואקבר בקבר אבי ואמי והנ[ה עבד]ך כמהם יעבור[
]עם אדוני המלך ועשה לו את הטוב ב[עי]ניך[
None Extant
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Chapter 20
1

וּשׁ ֛מוֹ ֶ ֥שׁבַ ע בֶּ ן־בִּ כְ ִ ֖רי ִ ֣אישׁ יְ ִמינִ ֑י וַיִּ ְת ַ ֣קע בַּ שֹּׁ ָ֗פר ַ֠ויּ ֹאמֶ ר ֵ ֽאין־ ָ֨לנוּ
וְ שָׁ֨ ם נִ קְ ָ ֜רא ִ ֣אישׁ בְּ לִ ַ֗יּﬠַל ְ
חֵ֜ לֶק בְּ דָ ִ֗וד וְ ֤ל ֹא ֽ ַנ ֲחלָה־ ָ֨לנוּ֙ בְּ בֶ ן־יִ שַׁ֔ י ִ ֥אישׁ לְ אֹ הָ לָ ֖יו יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל
]ושם נקרא איש בליעל ושמו שבע בן בכרי איש ימיני ויתקע בשפר ויאמר אין לנו[
]חלק בד[ויד ]ולוא נחלה לנו בבן ישי איש לאהליו ישראל[
ושם נקרא איש בליעל ושמו שבע בן בכרי איש ימיני ויתקע בשפר ויאמר אין לנו
חלק בדו+י+ד ול+ו+א נחלה לנו בבן ישי איש לאהליו ישראל
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ָל־אישׁ יִ ְשׂ ָראֵ ֙ל מֵ אַ ח ֵ ֲ֣רי דָ ִ֔וד אַ ח ֵ ֲ֖רי ֶ ֣שׁבַ ע בֶּ ן־בִּ כְ ִ ֑רי וְ ִ ֤אישׁ יְ הוּדָ ה֙ דָּ בְ ֣קוּ
ַו ַ֜יּﬠַל כּ ִ ֤
בְ מַ לְ ָ֔כּם ִמן־הַ יּ ְַר ֵ ֖דּן וְ ﬠַד־יְ רוּשָׁ ָ ֽל ִם
]ויעל כל איש ישראל מ[אחר]י דויד אחרי שבע בן בכרי ואיש יהודה ד[בקו
]במלכם מן הירדן ועד ירושלים[
None Extant
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)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

4

הוּדה ְשׁ�֣ שֶׁ ת י ִ ָ֑מים וְ אַ ָ ֖תּה ֥ ֹפּה ﬠֲמֹֽ ד
ת־אישׁ־יְ ָ ֖
ֶק־לי אֶ ִ
ַו ֤יּ ֹאמֶ ר הַ ֶ֙מּלֶ�֙ אֶ ל־ﬠֲמָ שָׂ֔ א הַ ְזﬠ ִ ֥
]ויאמר המלך אל עמשא הזעק לי את איש י[הודה ]שלושת ימים ואתה פה עמוד[
None Extant
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יוֹאב בִּ ז ַ ְ֥קן ﬠֲמָ ָ ֖שׂא
ָ֛
ַו ֤יּ ֹאמֶ ר יוֹאָ ב֙ ַלﬠֲמָ שָׂ֔ א הֲשָׁ ל֥ וֹם אַ ָ ֖תּה אָ ִ ֑חי וַתֹּ֜ חֶ ז יַד־יְ ִ ֥מין
לִ נְ שָׁ ק־לֽ וֹ
]ויאמר יו[אב ]לעמשא השלום אתה אחי[ ות]אחז יד[ ימין יואב בזקנ]ו[
]לנשוק לו[
ויאמר יואב לעמשא השלום אתה אחי ות+א+חז יד ימין יואב בזק*נו* -עמשא-
לנשוק לו
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ַד־יוֹאב ַו ַיּכֵּה ֩וּ ֨ ָבהּ אֶ ל־הַ חֹ֜ מֶ שׁ וַיִּ ְשׁ ֨ ֹפּ� מֵ ﬠָ ֥יו ַ ֛א ְרצָ ה
ָ֗
ֲשׁר בְּ י
ַוﬠֲמָ שָׂ֨ א ֽל ֹא־נִ ְשׁ ֜ ַמר בַּ ֶח ֶ֣רב א ֶ ֣
ישׁי אָ ִ֔חיו ָר ֕ ַדף אַ ח ֵ ֲ֖רי ֶ ֥שׁבַ ע בֶּ ן־בִּ כְ ִ ֽרי
ֹא־שׁנָה ל֖ וֹ ַויָּמֹ֑ ת וְ יוֹאָ ב֙ ַואֲבִ ַ ֣
וְ ל ָ ֥
]ועמ[שא לא ]נשמר בחרב אשר ביד[ יואב ויכהו בה על החמש ]וישפך מעיו ארצ[ה
ולוא ]שנה לו וימות ויואב ואבישי[ אחיו רדפו אחרי ש]ב[ע בן ב]כרי[
ועמשא לא נשמר בחרב אשר ביד יואב ויכהו בה *ע*ל החמש וישפך מעיו ארצה
ול+ו+א שנה לו וימ+ו+ת ויואב ואבישי אחיו רד*פו* אחרי שבע בן בכרי

Masoretic
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וּמי אֲשֶׁ ר־לְ דָ ִו֖ד
יוֹאב ִ ֥
יוֹאב ו ַ֗יּ ֹאמֶ ר ִמ ֩י אֲשֶׁ֨ ר חָ פֵ ֧ץ בְּ ָ ֛
וְ ִאישׁ֙ ﬠ ַ ָ֣מד ָﬠ ָ֔ליו ִ ֽמ ַנּﬠ ֵ ֲ֖רי ָ ֑
יוֹאב
אַ ח ֵ ֲ֥רי ָ ֽ
]ואיש עמד ע[ל ]עמשא מנערי יואב ויאמר[ מי א]שר[ חפץ ביואב ומי לד]ויד[
]אחרי יואב[
ואיש עמד על *עמשא* מנערי יואב ויאמר מי אשר חפץ ביואב ומי -אשר -לדו+י+ד
אחרי יואב
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ַוﬠֲמָ ָ ֛שׂא ִמ ְתגֹּ לֵ ֥ל בַּ ָ ֖דּם בְּ ֣תוֹ� ַ ֽה ְמּ ִסלָּ ֑ה ַו ַ֨יּ ְרא הָ ִ֜אישׁ ִ ֽכּי־ﬠ ַ ָ֣מד כָּל־הָ ָ֗ﬠם
ֲשׁר ָר ֔ ָאה כָּל־הַ ָבּ֥א ﬠָלָ ֖יו
ן־ה ְמ ִסלָּ ֤ה הַ שָּׂ דֶ ה֙ ַויּ ְַשׁלֵ ֤� ָﬠלָיו֙ ֔ ֶבּגֶד ַכּא ֶ ֣
ַויַּסֵּ ֩ב אֶ ת־ﬠֲמָ שָׂ֨ א ִמ ַ ֽ
וְ ﬠ ָ ָֽמד
]וע[משא ]מת[גולל ב]דם בתוך המסלה[ וירא ]ה[איש כי עמד כול הע]ם לראות[
]ויסב עמ[שא מ]ן המ[סלה ]השדה וישלך[ עליו ]ב[גד כאשר ראה כול ]הבא עליו[
]ועמד[
+
ועמשא מתג+ו+לל בדם בתוך המסלה וירא האיש כי עמד כ+ו+ל העם +לראות
ויסב -את -עמשא מן המסלה השדה וישלך עליו בגד כאשר ראה כ+ו+ל הבא עליו
ועמד

Masoretic
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ן־ה ְמ ִסלָּ ֑ה
ִמ ַ ֽ

ﬠ ַָב֤ר

ָל־אישׁ֙
כּ ִ

אַ ח ֵ ֲ֣רי

יוֹאב
ָ֔

לִ ְר ֕ ֹדּף

אַ ח ֵ ֲ֖רי

ֲשׁר הֹ גָ ֖ה
ַכּא ֶ ֥
ֶ ֥שׁבַ ע בֶּ ן־בִּ כְ ִ ֽרי
]כ[אש]ר הגה את עמשא מן המסלה[ עבר כ]ו[ל העם אחרי יואב ]לרדוף אחרי[
]שבע בן בכרי[
כאשר הגה +את עמשא +מן המסלה עבר כ+ו+ל *העם* אחרי יואב לרד+ו+ף אחרי
שבע בן בכרי
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וּב֥ית מַ ﬠֲכָ ֖ה וְ כָל־הַ בֵּ ִ ֑רים וַיִּ ָ ֣קּל ֲ֔הוּ ַויָּבֹ֖ אוּ
ָל־שׁבְ ֵ ֣טי יִ ְשׂ ָר ֗ ֵאל אָ ֵ ֛בלָה ֵ
ַ ֽו ַיּﬠ ֞ ֲֹבר בְּ כ ִ
אַ ף־אַ ח ָ ֲֽריו
]ויעבור בכול שבטי ישראל אב[ל]ה ובי[ת מעכ]ה וכל הברים ויקלהו ויבאו[
]אף אחריו[
None Extant
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אָ נֹ ֕ ִכי ְשׁל ֵ ֻ֖מי אֱמוּנֵ ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל אַ ָ ֣תּה ְמבַ קֵּ֗ שׁ לְ הָ ִ֨מית ִ ֤ﬠיר וְ אֵ ם֙ בְּ יִ ְשׂ ָר ֔ ֵאל לָ ֥מָּ ה ְתבַ לַּ ֖ע ַנחֲלַ ֥ת
הוֽה
יְ ָ
]אנכי שלמי אמוני ישראל אתה מבקש להמית עיר ואם בישראל למה תבלע נחלת[
]אלוהי[ם
אנכי שלמי אמוני ישראל אתה מבקש להמית עיר ואם בישראל למה תבלע נחלת
*
*אלוהים

Masoretic
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ָשׂא יָדוֹ֙ בַּ ֶ ֣מּלֶ� בְּ דָ ִ֔וד
שׁ מֵ הַ֨ ר אֶ פְ ַ֜ריִ ם ֶ ֧שׁבַ ע בֶּ ן־בִּ כְ ִ ֣רי ְשׁ ֗מוֹ נ ָ ֤
ל ֹא־כֵ ֣ן הַ דָּ ֗ ָבר ֡ ִכּי ִאי ֩
ֹאשׁוֹ מ ְֻשׁלָ ֥�
ל־יוֹאב הִ נֵּ ֥ה ר ֛
ָ֔
ְתּנֽ וּ־אֹ ֣תוֹ לְ בַ דּ֔ וֹ וְ אֵ לְ כָ ֖ה מֵ ﬠַ ֣ל הָ ִ ֑ﬠיר ַו ֤תּ ֹאמֶ ר ָ ֽה ִאשָּׁ ה֙ אֶ
חוֹמה
אֵ לֶ ֖י� בְּ ﬠַ ֥ד הַ ָ ֽ
]לא כן הדבר[ כי איש מ]הר אפרים שבע בן בכרי נשא ידו על המלך דויד[
]תנו לי אתו לב[דו ואל]כה מעל העיר ותאמר האשה אל יואב הנה ראשו משלך[
]אליך בעד החומה[
None Extant
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ֶ ֤שׁבַ ע
אֶ ת־ ֨ר ֹאשׁ
ַ ֽו יִּ כְ ְר ֞תוּ
בְּ חָ כְ מָ ֗ ָתהּ
אֶ ל־כָּל־הָ ָ֜ﬠם
הָ ִאשָּׁ֨ ה
וַתָּ בוֹ ֩א
יוֹאב
ל־יוֹאב וַיִּ ְתקַ ע֙ בַּ שּׁוֹ ָ֔פר ַויָּפֻ ֥צוּ ֵ ֽמﬠַל־הָ ִ ֖ﬠיר ִ ֣אישׁ לְ אֹ הָ לָ ֑יו וְ ָ ֛
ָ֔
בֶּ ן־בִּ כְ ִרי֙ ַויּ ְַשׁ ִ ֣לכוּ אֶ
ָ ֥שׁב יְרוּשָׁ לַ ֖ ִם אֶ ל־הַ ֶ ֽמּלֶ�
]ותבוא האשה אל כול העם ותאמר אל כול העיר בחכמתה ויכרתו את ראש שבע[
]בן בכרי וישלכו אל יואב ויתקע בשופר ויפוצו העם מעל העיר איש לאהלו ויואב[
]שב ירו[של]י[ם א]ל המלך[
None Extant
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יוֹאב ֶ ֥אל כָּל־הַ צָּ ָב֖א יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל וּבְ ָניָה֙ בֶּ ן־יְ ֣הוֹי ֔ ָָדע ﬠַל־ הַ כְּ ֵריִ ֖ וְ ﬠַל־הַ פְּ ל ִ ֵֽתי
וְ ֕ ָ
]ויואב על כול הצבא ובניה בן יהוידע על הכרתי ועל[ הפלתי
None Extant
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ַואֲדֹ ָ ֖רם ﬠַל־הַ ַ ֑מּס וִ יהוֹשָׁ פָ ֥ט בֶּ ן־אֲחִ יל֖ וּד הַ מַּ ז ִ ְֽכּיר
וא]דרם על המס ושפן בן אחילוד המזכיר[
None Extant
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וּשׁיָ ֖א סֹ פֵ ֑ר וְ צָ ֥דוֹק וְ אֶ בְ י ָ ָ֖תר כֹּ ה ִ ֲֽנים
ְ
]ושושא סופר וצדוק ואבית[ר כוהנים
וש*ו*+ש+א ס+ו+פר וצדוק ואביתר כ+ו+הנים

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

Chapter 21
1

ימי דָ ִ֜וד שָׁ �֣ שׁ שָׁ ֗ ִנים שָׁ נָה֙ אַ ח ֵ ֲ֣רי שָׁ ָ֔נה וַיְ בַ ֵ ֥קּשׁ דָּ ִו֖ד אֶ ת־פְּ נֵ ֣י יְ הוָ ֑ה
וַיְ ִ ֣הי ָר ָﬠ ֩ב בִּ ֨ ֵ
ל־בּ֣ית הַ דָּ ִ֔מים ﬠַל־אֲשֶׁ ר־הֵ ִ ֖מית אֶ ת־הַ גִּ בְ עֹ ִ ֽנים
ַו ֣יּ ֹאמֶ ר יְ ה ֗ ָוה אֶ ל־שָׁ אוּ ֙ל וְ אֶ ֵ
]ויהי רעב בימי ד[ויד שלש ]שנים שנה אחרי שנה ויבקש דוי[ד א]ת פני יהוה[
]ויאמר יהוה על שאול ועל ביתו דמים על אשר המית[ את ]הגבעונים[
ויהי רעב בימי דו+י+ד שלש שנים שנה אחרי שנה ויבקש דו+י+ד את פני יהוה
ויאמר יהוה *ע*ל שאול ו*ע*ל בית+ו- +ה-דמים על אשר המית את הגבע+ו+נים
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הוֽה
ַו ֤יּ ֹאמֶ ר דָּ וִ ד֙ אֶ ל־הַ גִּ בְ עֹ ֔ ִנים ָ ֥מה אֶ ﬠ ֶ ֱ֖שׂה לָכֶ ֑ם וּבַ ָ ֣מּה ֲא ַכ ֵ֔פּר וּבָ ְרכ֖ וּ אֶ ת־ ַנחֲלַ ֥ת יְ ָ
]ויאמר דויד אל הגבעונים מה אעשה לכם ובמה אכ[פר וב]רכתם את נחלת יהוה[
None Extant
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יתוֹ וְ ֵ ֽאין־לָ ֥נוּ ִ ֖אישׁ
אמרוּ ל֣ וֹ הַ גִּ בְ עֹ ֗ ִנים ֵ ֽאין־ ָ֜ליּ כֶּ ֤סֶ ף וְ זָהָ ב֙ ﬠִ ם־שָׁ ֣אוּל וְ ﬠִ ם־בֵּ ֔
ַו ֧יּ ֹ ְ
לְ הָ ִ ֣מית בְּ יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל ו ַ֛יּ ֹאמֶ ר ָ ֽמה־אַ ֶ ֥תּם אֹ ְמ ִ ֖רים אֶ ﬠ ֶ ֱ֥שׂה ל ֶ ָֽכם
]ויאמרו לו הגבעונים אין לנו כסף וזהב ע[ם ש]אול ועם ביתו ואין לנו איש[
להמ]י[ת מ]כול ישראל ויאמר מה אתם אויבים אעשה לכם[
ויאמרו לו הגבע+ו+נים אין ל*נ*+ו +כסף וזהב עם שאול ועם ביתו ואין לנו איש
להמית *מ*+כול +ישראל ויאמר מה אתם א+ו*+יב*ים אעשה לכם
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ֲשׁר ִדּמָּ ה־לָ ֑נוּ נִ ְשׁ ֕ ַמ ְדנוּ ֵ ֽמהִ ְתי ֵ ַ֖צּב
ֲשׁר כִּ ָ֔לּנוּ ַוא ֶ ֖
א ֶ֣

אמרוּ֙ אֶ ל־הַ ֔ ֶמּלֶ� הָ ִאישׁ֙
ַו ֽיּ ֹ ְ
בְּ כָל־גְּ בֻ ֥ל יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל
]ויאמרו אל המלך ה[איש אש]ר כלה עלינו וירדפנו ודמה להשמידנו מהתיצב[
]בכול גבול ישרא[ל
None Extant
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הוֹקﬠֲנוּם֙ ַ ֽליה ֔ ָוה בְּ גִ בְ ﬠַ ֥ת שָׁ ֖אוּל בְּ ִ ֣חיר יְ הוָ ֑ה ַו ֥יּ ֹאמֶ ר
יֻנתַּ ן־ ָ֜לנוּ ִשׁבְ ﬠָ ֤ה ֲאנ ִָשׁים֙ ִמבָּ ָ֔ניו וְ ֽ ַ
הַ ֶ ֖מּלֶ� א ֲִנ֥י אֶ ֵ ֽתּן
ונתתם לנ]ו שבעה אנשים מבניו והוקענום ליהוה בגבעת שאול בחיר יהוה ויאמר[
]המלך אני אתן לכם[
*ו*נת*ת*+ם +לנו שבעה אנשים מבניו והוקענום ליהוה בגבעת שאול בחיר יהוה ויאמר
המלך אני אתן לכם
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ת־מפִ בֹ֑ שֶׁ ת
ֲשׁר יָלְ ָ ֣דה לְ שָׁ ֔אוּל אֶ ת־אַ ְרמֹ ִנ֖י וְ אֶ ְ
ת־שׁנֵי בְּ ֵ֨ני ִרצְ פָּ ֤ה בַ ת־אַ יָּה֙ א ֶ ֣
וַיִּ ַ ֣קּח הַ ֡ ֶמּלֶ� אֶ ֠ ְ
יאל בֶּ ן־בַּ ְרזִלַּ ֖י הַ ְמּחֹ ל ִ ָֽתי
ֲשׁר יָלְ ָ ֛דה לְ ﬠ ְַד ִר ֵ ֥
וְ אֶ ת־ח ֗ ֲֵמשֶׁ ת בְּ נֵי֙ ִמיכַ ֣ל בַּ ת־שָׁ ֔אוּל א ֶ ֥
]ויקח המלך את שני בני רצפה בת איה אשר ילדה לשאול את ארמוני ואת מפיבשת[
]ואת חמ[שת בני ]מרב בת שאול אשר ילדה לעדריאל בן ברזלי המחלתי[
None Extant
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ימי
ַ ֽו יִּ ְתּ ֵ֞נם בְּ יַ ֣ד הַ גִּ בְ עֹ ֗ ִנים וַיֹּ קִ יﬠֻ ֤ם בָּ הָ ר֙ לִ פְ נֵ ֣י יְ ה ֔ ָוה וַיִּ פְּ ל֥ וּ ְשׁבַ ﬠְ ָ ֖תּים יָ ֑חַ ד וְ הֵ֨ ָ ּם ה ְֻמ ֜תוּ בִּ ֵ ֤
קָ צִ יר֙ בָּ ִ ֣ראשֹׁ ֔ ִנים בִּ ְתחִ לַּ ֖ת קְ ִ ֥ציר ְשׂעֹ ִ ֽרים
]ויתנם ב[יד הג]בעונים ויקיעם בהר לפני יהוה ויפלו שבעתים יחד והם המתו בימי[
]קציר בראשנים תחלת קציר שערים[
None Extant
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וַיֵּ ֣לֶ� דָּ ִ֗וד וַיִּ קַּ֞ ח אֶ ת־ﬠַצְ ֤מוֹת שָׁ אוּ ֙ל וְ אֶ ת־ﬠַצְ מוֹת֙ יְ הוֹנ ָ ָ֣תן בְּ נ֔ וֹ מֵ ֕ ֵאת בַּ ﬠֲלֵ ֖י י ֵָב֣ישׁ גִּ לְ ﬠָ ֑ד
אֲשֶׁ ֩ר גָּנְ ֨בוּ אֹ ֜ ָתם מֵ ְרחֹ֣ ב ֵ ֽבּית־שַׁ֗ ן אֲשֶׁ֨ ר ְתּלָוּ֥ ם ָ ֮שׁ ָ֮ ּם הפְּ לִ ְשׁ ֔ ִתּים בְּ י֨ וֹם הַ כּ֧ וֹת פְּ לִ ְשׁ ִ ֛תּים
אֶ ת־שָׁ ֖אוּל בַּ גִּ לְ בֹּֽ ַﬠ
]וילך דוד ויקח את עצמות שאול ואת עצמות יהונתן בנו מאת[ בעלי ]יביש גלעד[
]אשר גנבו אתם מרחב בית שן אשר תלום שם הפלשתי[ים ביו]ם הכות פלשתים[
]את שאול בגלבע[
None Extant
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ו ְַתּהִ י־ﬠ֧ וֹד ִמלְ חָ ָ ֛מה לַפְּ לִ ְשׁ ִ ֖תּים אֶ ת־יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ֵ֨יּ ֶרד דָּ ִ֜וד ַוﬠֲבָ ָ ֥דיו ﬠִ ֛מּוֹ וַיִּ ָלּח ֲ֥מוּ
אֶ ת־פְּ לִ ְשׁ ִ ֖תּים וַיָּ ֥ﬠַף דָּ ִ ֽוד
]ותהי עוד מלחמה לפלשתיים את ישראל וירד דויד ו[עבדיו עמו ]וילחמו[
]את פלשתיים ויעף דויד[

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

None Extant
16

קֵ ינוֹ֙

ְשׁ�֤ שׁ

מֵ אוֹת֙

ִמ ְשׁ ַ ֣קל

וּמ ְשׁ ַ ֤קל
ִ
ידי הָ ָר ָ֗פה
ֲשׁר בִּ ילִ ֵ ֣
וְ יִ ְשׁ ִ֨בּו א ֶ ֣
נְ חֹ֔ שֶׁ ת וְ ֖הוּא חָ ג֣ וּר חֲדָ ָ ֑שׁה ַו ֖יּ ֹאמֶ ר לְ הַ כּ֥ וֹת אֶ ת־דָּ ִ ֽוד
]וישבי בנב אשר מן[ ילדי ]הרפ[ה ]ומשקל קנו שלש מאות שקלים משקל[
]נחשת והוא חגור[ חורה ויאמר ]להכות את דויד[
וישבי +בנב +אשר *מ*+ן +יל-י-די הרפה ומשקל ק-י-נו שלש מאות +שקלים +משקל
נחשת והוא חגור ח*ור*ה ויאמר להכות את דו+י+ד

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama

Highlighted Diff.

17

יתהוּ ָ ֣אז נִ ְשׁבְּ ע ֩וּ אַ נְ שֵׁ י־דָ ִ֨וד ֜לוֹ לֵאמֹ֗ ר
ישׁי בֶּ ן־צְ רוּ ָ֔יה וַיַּ ֥ � אֶ ת־הַ פְּ לִ ְשׁ ִ ֖תּי וַיְ ִמ ֵ ֑
ו ַ ַֽיּ ֲﬠזָר־לוֹ֙ אֲבִ ַ ֣
ל ֹא־תֵ צֵ֨ א ﬠ֤ וֹד ִא ָ֙תּנוּ֙ ל ִַמּלְ חָ ֔ ָמה וְ ֥ל ֹא ְתכ ֶַבּ֖ה אֶ ת־נֵ ֥ר יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל
]ויעזר לו אבישי בן צרויה ויך את הפלשתי וימית[הו ]אז נשבעו אנשי דוד לו לאמר[
]לא תצא עוד אתנו למלחמה ולא תכבה את נר ישראל[
None Extant

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

Chapter 22
17

יִ ְשׁלַ ֥ח ִממָּ ֖רוֹם יִ קָּ ֵח֑נִ י ַי ְֽמ ֵ ֖שׁנִ י ִמ ַ ֥מּיִ ם ַר ִ ֽבּים
]ישלח ממרום[ יק]חני ימשני ממים רבים[
None Extant

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

19

ידי וַיְ ִ ֧הי יְ הוָ ֛ה ִמ ְשׁﬠָ ֖ן ִ ֽלי
יְ קַ ְדּמֻ ֖נִ י בְּ י֣ וֹם אֵ ִ ֑
]יקדמונ[י בי]ום אידי ויהי יהוה משען לי[
None Extant

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

21

יִ גְ ְמלֵ ֥נִ י יְ הוָ ֖ה כְּ צִ ְדקָ ִ ֑תי כְּ בֹ֥ ר י ַ ָ֖די י ִ ָ֥שׁיב ִ ֽלי
]יגמלני י[הו]ה כצדקתי כבר ידי ישיב לי[
None Extant

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

24

וָאֶ הְ יֶ ֥ה תָ ִ ֖מים ל֑ וֹ וָאֶ ְשׁתַּ ְמּ ָ ֖רה מֵ ﬠ ִ ֲֽוֹני
]ואהי תמי[ם ]עמו[ וא]שתמרה מעוני[
None Extant

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

26

ﬠִ ם־חָ ִ ֖סיד ִתּ ְתחַ ָ ֑סּד ﬠִ ם־גִּ ֥בּוֹר תָּ ִ ֖מים ִתּתַּ ָ ֽמּם
]עם חסי[ד תתחסד ו]עם גבר תמים תתמם[
None Extant

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

27

ﬠִ ם־נ ָָב֖ר ִתּתָּ ָב֑ר וְ ﬠִ ם־ﬠִ ֵ ֖קּשׁ ִתּתַּ ָ ֽפּל
]עם נ[בר תת]בר ועם עקש תתפתל[
None Extant

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

28

ַל־ר ִ ֥מים תַּ ְשׁ ִ ֽפּיל
תּוֹשׁי ַﬠ וְ ﬠֵינֶ ֖י� ﬠ ָ
וְ אֶ ת־ﬠַ ֥ם ﬠָנִ ֖י ִ ֑
]כי אתה ע[ם ]עני תושיע ועינים על רמים תשפיל[
None Extant

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

30

ֶג־שׁוּר
א�ה֖י אֲדַ לּ ֽ
ִ ֥כּי בְ כָ ֖ה אָ ֣רוּץ גְּ ֑דוּד בֵּ ַ
]כי בכ[ה אר]ו[ץ ]גדוד ובאלוהי אדלג שור[
None Extant

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

31

הָ ֵ ֖אל תָּ ִ ֣מים דַּ ְרכּ֑ וֹ ִא ְמ ַ ֤רת יְ הוָה֙ צְ רוּ ָ֔פה מָ גֵ ֣ ן ֔הוּא לְ ֖ ֹכל הַ חֹ ִ ֥סים ֽבּוֹ
]האל תמים דרכו אמרת יהוה צרופ[ה מגן הוא ]לכל חוסים בו[
None Extant

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

33

הָ ֵ ֥אל מָ עוּזִּ ֖י ָח֑יִ ל ַויּ ֵ ַ֥תּר תָּ ִ ֖מים דַּ ְר ִ ֽכּו
]ה[אל מאזרני ח]יל ויתן תמים דרכי[
האל מ*אזרנ*י חיל וית*ן* תמים דרכי

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

34

מוֹתי ַיﬠ ֲִמ ֵ ֽדנִ י
ְמשַׁ וֶּ ֥ה ַרגְ לַ ֖יו כָּאַ יָּל֑ וֹת וְ ﬠַ ֥ל בָּ ַ ֖
]משוה רגלי כאילות ועל ב[מותי יעמדני
None Extant

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

35

חוּשׁה זְרֹ עֹ ָ ֽתי
ְמל ֵ ַ֥מּד י ַ ָ֖די ל ִַמּלְ חָ ָ ֑מה וְ נִ ַח֥ת ֶ ֽקשֶׁ ת־נְ ָ ֖
מלמד ידי למ]ל[חמה ונ]חת קשת נחשה זרעותי[
None Extant

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

36

ן־לי מָ גֵ ֣ ן יִ ְשׁﬠֶ ֑� ַוﬠֲנֹ ְת�֖ תַּ ְר ֵ ֽבּנִ י
ו ִַתּתֶּ ִ ֖
]ותתן לי מגן[ ישעך ועזרתך תרבני
ותתן לי מגן ישעך וע+ז*+ר*תך תרבני

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

37

תַּ ְר ִ ֥חיב צַ ﬠ ִ ֲ֖די תַּ חְ ֵ ֑תּנִ י וְ ֥ל ֹא מָ ﬠ ֲ֖דוּ קַ ְרס ָ ֻֽלּי
תר]חי[ב צעדי ולא מ]עדו קרסלי[ ול]א עמדו קמי[
+
תרחיב צעדי -תחתני -ולא מעדו קרסלי +ולא עמדו קמי

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

38

ַלּוֹתם
ידם וְ ֥ל ֹא אָ ֖שׁוּב ﬠַד־כּ ָ ֽ
אֶ ְר ְדּפָ ֥ה אֹ יְ ַב֖י וָאַ ְשׁ ִמ ֵ ֑
]ארדף אויבי[ ואשמידם ולוא אשוב עד כלותם
ארד*ף* א+ו+יבי ואשמידם ול+ו+א אשוב עד כלותם

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

39

קוּמוּן ַ ֽו יִּ פְּ ל֖ וּ ַ ֥תּחַ ת ַרגְ ָ ֽלי
ָו ֲאכַלֵּ ֥ם וָאֶ ְמחָ ֵצ֖ם וְ ֣ל ֹא יְ ֑
אמח]צם ולוא יקומון ויפלו תחת רגלי[
-ואכלם- -ו-אמחצם ול+ו+א יקומון ויפלו תחת רגלי

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

40

וַתַּ ז ֵ ְ֥רנִ י ַח֖יִ ל ל ִַמּלְ חָ ָ ֑מה תַּ כְ ִ ֥רי ַﬠ קָ ַ ֖מי תַּ חְ ֵ ֽתּנִ י
]ו[תאזרני חיל למלחמה ותכרע קמי תח]תני[
ות+א+זרני חיל למלחמה +ו+תכר-י-ע קמי תחתני

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

41

יתם
וְ אֹ֣ יְ ֔ ַבי ַ ֥תּתָּ ה ִ ֖לּי ֑ ֹﬠ ֶרף ְמשַׂ נְ ַ ֖אי וָאַ צְ ִמ ֵ ֽ
]ואויבי נתתה לי ערף משנאי[ אצמית]ם[
וא+ו+יבי +נ+תתה לי ערף משנאי -ו-אצמיתם

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

42

יִ ְשׁﬠ֖ וּ וְ ֵ ֣אין מֹ ִ ֑שׁי ַﬠ אֶ ל־יְ הוָ ֖ה וְ ֥ל ֹא ﬠ ָָנֽם
י]שועו ו[אין מושיע אל יהוה ו]לוא ענם[
יש+ו+עו ואין מ+ו+שיע אל יהוה ול+ו+א ענם

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

43

יט־חוּצוֹת א ֲִד ֵ ֖קּם אֶ ְרקָ ֵ ֽﬠם
֥
ַר־א ֶרץ כְּ ִט
וְ אֶ ְשׁחָ ֵ ֖קם ַכּ ֲﬠפ ָ ֑
]ואשחקם כעפר על[ פני ארח ]כ[טיט חוצ]ו[ת ארקעם
ואשחקם כעפר +על פני +אר*ח* כטיט חוצות -אדקם -ארקעם

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

44

גּוֹים ﬠַ ֥ם ל ֹא־י ַ ָ֖דﬠְ ִתּי ַיﬠַבְ ֻדֽנִי
יב֖י ﬠ ִ ַ֑מּי ִתּ ְשׁ ְמ ֵ ֙רנִ י֙ לְ ֣ר ֹאשׁ ֔ ִ
ַו ְֽתּפַלְּ ֔ ֵטנִ י מֵ ִר ֵ
ותפלט]ני מריבי עמים תשימני לראש[ גויים עם לא ידעתי ]י[עבדני
ותפלטני מריבי עמי+ם +תש+י+מ-ר-ני לראש גו+י+ים עם לא ידעתי יעבדני

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

45

ֲשׁוּ־לי לִ ְשׁ ֥מוֹ ַﬠ אֹ֖ זֶן יִ ָ ֥שּׁ ְמעוּ ִ ֽלי
בְּ נֵ ֥י נֵכָ ֖ר יִ ְת ַ ֽכּח ִ ֑
לשמ]ע אזן ישמעו לי[
-בני נכר יתכחשו לי -לשמע אזן ישמעו לי

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

46

רוֹתם
בְּ נֵ ֥י נֵכָ ֖ר יִ בֹּ֑ לוּ וְ יַחְ גְּ ֖רוּ ִמ ִמּ ְסגְּ ָ ֽ
]בני נכר יכחשו לי[ לא יחגרו ממסרותם
בני נכר *יכחשו* +לי לא- +ו-יחגרו ממס-ג-רותם

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

47

ֱ�ה֖י ֥צוּר יִ ְשׁ ִ ֽﬠי
צוּרי וְ י ֕ ָֻרם א ֵ
חַ י־יְ הוָ ֖ה וּבָ ֣רוּ� ִ ֑
חי יהוה וב]רוך צורי וירום אלוהי ישעי[
None Extant

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

48

וּמוֹריד ﬠ ִ ַ֖מּים תַּ חְ ֵ ֽתּנִ י
הָ ֕ ֵאל הַ נֹּ ֵ ֥תן נְ קָ מֹ֖ ת ִ ֑לי ִ ֥
]האל[ נתן נקמות לי ומרדד עמים תחתנ]י[
האל -ה-נתן נקמ+ו+ת לי ומ-ו-ר*ד*ד עמים תחתני

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

49

ילנִי
וֹמ ֔ ֵמנִ י מֵ ִ ֥אישׁ חֲמָ ִ ֖סים תַּ צִּ ֵ ֽ
וּמקָּ מַ י֙ ְתּ ֣ר ְ
יאי מֵ אֹֽ יְ ָב֑י ִ
וּמוֹצִ ִ ֖
]ומוציאי מאויבי ומקמי ותרוממני[ מאיש חמ]סים[ תצרני
ומוציאי מאויבי ומקמי ותרוממני מאיש חמסים תצ-י-רני

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

50

אוֹד�֥ יְ הוָ ֖ה בַּ גּוֹיִ ֑ם וּלְ ִשׁ ְמ�֖ ֲאז ֵ ַֽמּר
ﬠַל־כֵּ ֛ן ְ
על כן אודך ]בגויים יהוה ולשמך אזמר[
None Extant

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

51

ַד־עוֹלם
ָֽ
יחוֹ לְ דָ ִו֥ד וּלְ ז ְַרﬠ֖ וֹ ﬠ
ה־ח֧סֶ ד לִ ְמ ִשׁ ֛
ִמגְ ֖דּיֹ ל יְ שׁוּﬠ֣ וֹת מַ לְ כּ֑ וֹ וְ ֽ ֹﬠשֶׂ ֶ
]מגדיל[ ישועת מלכו ועושה חסד למשיחו לד]ויד ולזרעו עד עולם[
מגדיל ישוע-ו-ת מלכו וע+ו+שה חסד למשיחו לדו+י+ד ולזרעו עד עולם

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

Chapter 23
1

יח
וְ ֵ ֛אלֶּה ִדּבְ ֵ ֥רי דָ ִו֖ד הָ ַ ֽאחֲרֹ ִנ֑ים נְ אֻ ֧ם דָּ ִ ֣וד בֶּ ן־יִ שַׁ֗ י וּנְאֻ ֤ם הַ ֙ ֶגּבֶ ר֙ הֻ ֣קַ ם ָ֔ﬠל ְמ ִ ֙שׁ ַ֙
ֱ�הי ַ ֽיﬠֲקֹ֔ ב וּנְ ִ ֖ﬠים ז ְִמ ֥רוֹת יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל
א ֵ֣
ואלה דברי דויד האחר]ונים נאם דויד בן ישי ונאם[ הגבר הקים אל משיח
]אלו[הי יע]קב ונעים זמרות ישראל[
ואלה דברי דו+י+ד האחר+ו+נים נאם דו+י+ד בן ישי ונאם הגבר הק+י+ם אל משיח
אל+ו+הי יעקב ונעים זמרות ישראל

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama

Highlighted Diff.

2

שׁוֹני
וּמלּ ָ֖תוֹ ﬠַל־לְ ִ ֽ
ר־בּי ִ
֥רוּחַ יְ הוָ ֖ה ִדּבֶּ ִ ֑
]רוח יהוה[ דבר בי ומלתו על לשונ]י[
None Extant

Masoretic
)4Q51 Samuela (4QSama
Highlighted Diff.

3

מוֹשׁל יִ ְר ַ ֥את
ֵ֖
ֱ�ה֣י יִ ְשׂ ָר ֔ ֵאל ִ ֥לי ִד ֶבּ֖ר ֣צוּר יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל מוֹשֵׁ ֙ל בָּ אָ ֔ ָדם צַ ִ֕דּיק
אָ מַ ר֙ א ֵ
ֱ�הים
א ִֽ
]אמר אלוהי יעקב לי דבר צור ישראל משל[ באדם ]צדי[ק משל ]ביראת[
]אלוהים[
אמר אל+ו+הי *יעקב* לי דבר צור ישראל מ-ו-של באדם צדיק מ-ו-של +ב+יראת
אל+ו+הים

Masoretic

)4Q51 Samuela (4QSama

Highlighted Diff.

4

ח־שׁמֶ שׁ ֚בֹּ קֶ ר ֣ל ֹא ﬠ ָ֔בוֹת ִמ ֥ ֹנּגַהּ ִממָּ ָט֖ר ֶ ֥דּשֶׁ א מֵ ָ ֽא ֶרץ
וּכְ ֥אוֹר בֹּ֖ קֶ ר יִ ז ְַר ָ ֑
]כאור בקר יזרח שמש בקר לוא עבות מנגה ממ[טר כד]שא מארץ[
-ו-כאור בקר יזרח שמש בקר ל+ו+א עבות מנגה ממטר +כ+דשא מארץ
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וּשׁמ ָ ֻ֔רה ִ ֽכּי־כָל־יִ ְשׁ ִ ֥ﬠי
ם־אל כִּ ֩י בְ ִ ֨רית עוֹ ָ֜לם ָ ֣שׂם לִ֗ י ﬠֲרוּכָ ֤ה בַ כֹּ ֙ל ְ
יתי ﬠִ ֵ ֑
ִ ֽכּי־ל ֹא־כֵ ֥ן בֵּ ִ ֖
ָל־חפֶץ ִ ֽכּי־ ֥ל ֹא יַצְ ִ ֽמיחַ
וְ כ ֵ ֖
]כי לא כן ביתי עם אל כי ברית עולם שם לי ערוכ[ה בכול ו]שמורה כי כול ישעי[
]וכול חפץ כי לוא יצמיח[
כי לא כן ביתי עם אל כי ברית עולם שם לי ערוכה בכ+ו+ל ושמ+ו+רה כי כ+ו+ל ישעי
וכ+ו+ל חפץ כי ל+ו+א יצמיח
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וּבְ לִ ַ֕יּﬠַל כְּ ֥קוֹץ מֻנָ ֖ד כֻּלָּ ֑הַ ם ִ ֽכּי־ ֥ל ֹא בְ יָ ֖ד יִ ָ ֽקּחוּ
ובליע]ל כקוץ מנד כלהם כי לוא ביד יקחו[
None Extant
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צוּדה וּמַ ַצּ֣ב פְּ לִ ְשׁ ֔ ִתּים ָ ֖אז ֵבּ֥ית ָ ֽלחֶ ם
וְ דָ ִו֖ד ָ ֣אז בַּ ְמּ ָ ֑
]ודויד[ אז ]במצודה ומצב פלשתים אז בי[ת לח]ם[
None Extant
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ֲשׁר בַּ ָ ֽשּׁﬠַר
ֹאמר ֚ ִמי י ְַשׁ ֵ ֣קנִ י ֔ ַמיִ ם ִמ ֥בּ ֹאר ֵ ֽבּית־לֶ ֖חֶ ם א ֶ ֥
וַיִּ ְתאַ וֶּ ֥ה דָ ִ ֖וד ַויּ ַ ֑
]ויתאוה דויד ויאמר מי י[שק]ני מים מבאר בית לחם אשר[ בשער
None Extant
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ֲשׁר בַּ שַּׁ֔ ﬠַר
ֲבוּ־מיִ ם֙ ִמ ֤בּ ֹאר ֵ ֽבּית־ ֶ֨לחֶ ם֙ א ֶ ֣
וַיִּ בְ קְ ע ֩וּ ְשׁ ֨�שֶׁ ת הַ גִּ בֹּ ִ ֜רים בְּ מַ חֲנֵ ֣ה פְ לִ ְשׁ ֗ ִתּים ו ִ ַֽיּ ְשׁא ַ֙
יהוֽה
תּוֹתם ַויּ ֵ ַ֥סּ� אֹ ָ ֖תם ַ ֽל ָ
וַיִּ ְשׂ ֖אוּ ַויּ ִ ָ֣באוּ אֶ ל־דָּ ִ ֑וד וְ ֤ל ֹא אָ בָ ה֙ לִ ְשׁ ֔ ָ
]ויבקעו שלשת הגבורים במחנה פלשתיים וי[שאבו מ]ים מבאר[ ב]ית לחם אשר
בשער וישאו ויבאו אל דויד ולא אבה[ ל]ש[תו]תם ויסך אתם ליהוה[
None Extant
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ת־אישׁ ִמצְ ִ ֜רי ִ ֣אער מַ ְר ֗ ֶאה וּבְ יַ ֤ד הַ ִמּצְ ִרי֙ ח ֔ ֲִנית וַיֵּ ֥ ֶרד אֵ לָ ֖יו בַּ ָ ֑שּׁבֶ ט וַיִּ גְ ֹ֤זל
וְ הוּא־הִ ָכּ ֩ה אֶ ִ֨
יתוֹ
ֶ ֽאת־הַ חֲנִית֙ ִמיַּ ֣ד הַ ִמּצְ ִ ֔רי ַויַּהַ ְרגֵ ֖הוּ בַּ חֲנִ ֽ
]והוא הכה את איש מצרי אער מראה וביד המצרי חנית וירד אליו בשבט ויגזל[
]את החנית[ מיד ]המצרי ויהרגהו בחניתו[
None Extant
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�שׁה הַ גִּ בֹּ ִ ֽרים
�ו־שׁם בִּ ְשׁ ָ ֥
ֵ֖
ֵ ֣אלֶּה ﬠָשָׂ֔ ה בְּ נָיָ ֖הוּ בֶּ ן־יְ הוֹי ָ ָ֑דע וְ
]אלה עשה בניהו בן יהוידע ולו שם בשלשה הג[בורים
אלה עשה בניהו בן יהוידע ולו שם בשלשה הגב+ו+רים
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38

ﬠִ ָירא֙ הַ יִּ ְת ִ ֔רי גּ ֵ ָ֖רב הַ יִּ ְת ִ ֽרי
]עירא היתר[י גרב ]היתרי[
None Extant
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�שׁים וְ ִשׁבְ ָ ֽﬠה
ֽא ִוּריָּה֙ ַ ֽהחִ ֔ ִתּי ֖ ֹכּל ְשׁ ִ ֥
]אוריה החתי כל שלו[שים ]ושבעה[
None Extant
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16

ל־ה ָ֣ר ָ֔ﬠה ַ֠ויּ ֹאמֶ ר
וַיִּ ְשׁ ַל ֩ח יָד֨ וֹ הַ מַּ לְ ָ ֥א� יְ ֽרוּשָׁ ַל ִם֮ לְ שַׁ חֲתָ ֒הּ וַיִּ נָּ ֤חֶ ם יְ הוָה֙ אֶ ָ
ם־גּ ֶרן הָ אֲוַ ֥ ְרנָה הַ יְ ב ִ ֻֽסי
לַמַּ לְ ֞ ָא� הַ מַּ ְשׁ ִ ֤חית בָּ ﬠָם֙ ַ֔רב ﬠ ָ ַ֖תּה ֶה ֶ֣רף י ֶ ָ֑ד� וּמַ לְ ַ ֤א� יְ הוָה֙ הָ ָ֔יה ﬠִ ֖ ֹ
]בעם רב עתה הרף ידך ומלאך י[הוה עומד עם ]גרן אר[נא הי]ב[וסי וישא ]דו[יד
]את עיניו וירא את מלאך יהוה עומד בין[ הארץ ובין ה]ש[מ]י[ם וחר]ב[ו שלופה
בידו נטוא]ה על ירושלים ויפלו הזקנים ע[ל ]פנ[יהם מתכ]סים ב[שקים
*
+בעם רב עתה* +הרף* יד*ך* *ו*מלאך -ירושלם לשחתה וינחם -יהוה *עומד עם גרן
*
*ארנא היבוסי וישא דויד את עיניו וירא את* -ו-מלאך יהוה *עומד בין הארץ ובין
+
*השמים* +וחרבו שלופה בידו נטואה על ירושלים ויפלו הזקנים על פניהם מתכסים
+
+בשקים
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אתי֙
ַויּ ֹאמֶ ֩ר דָּ ִ֨וד אֶ ל־יְ ה ֜ ָוה בִּ ְראֹ ֣תוֹ ֶ ֽאת־הַ מַּ לְ ָ ֣א� הַ מַּ כֶּ ֣ה בָ ָ֗ﬠם ַו ֙יּ ֹאמֶ ר֙ הִ ֵ֨נּה אָ נֹ ִ ֤כי חָ ָ֙ט ִ
יתי וְ ֵ ֥אלֶּה הַ ֖צּ ֹאן ֶ ֣מה ﬠ ָ֑שׂוּ ְתּ ִ֨הי נָ ֥א י ְָד�֛ ִ ֖בּי וּבְ ֵב֥ית אָ ִ ֽבי
וְ אָ נֹ ִ ֣כי הֶ ֱﬠ ֔ ֵו ִ
ו]י[אמר דויד אל יהוה בראת]ו את המלאך המכה בעם ויאמר הנה אנכי חטאתי[
]וא[נכי הרעה הרעתי ואלה ה]צ[אן מה ]עשו תהי ידך בי ובבית אבי[
ויאמר דו+י+ד אל יהוה בראתו את המלאך המכה בעם ויאמר הנה אנכי חטאתי
ואנכי +הרעה +ה*רע*תי ואלה הצאן מה עשו תהי -נא -ידך בי ובבית אבי
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ַו ָיּב ֹא־גָ ֥ד אֶ ל־דָּ ִו֖ד בַּ יּ֣ וֹם הַ ֑הוּא ַו ֣יּ ֹאמֶ ר ֗לוֹ ֲﬠלֵה֙ הָ ֵ ֤קם ַ ֽליהוָה֙ ִמז ֔ ְֵבּחַ בְּ ֖ ֹג ֶרן א ַ ֲ֥רנְ יָה
הַ יְ ב ִ ֻֽסי
]ויבוא גד אל דויד ביו[ם ההוא ויאמר עלה ו]הקם ליהוה מזבח בגרן ארנא[
]היבסי[
* *
ויב+ו+א גד אל דו+י+ד ביום ההוא ויאמר -לו -עלה +ו+הקם ליהוה מזבח בגרן ארנ א
היבסי
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הוֽה
ֲשׁר צִ וָּ ֥ה יְ ָ
וַיַּ ֤ﬠַל דָּ וִ ד֙ כִּ ְדבַ ר־ ֔ ָגּד ַכּא ֶ ֖
]ויעל דויד כדבר גד כא[שר צוה יהוה
None Extant
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ַויּ ְַשׁ ֵ ֣קף א ֲַ֗רוְ נָה וַיַּ ֤ ְרא אֶ ת־הַ ֶ֙מּלֶ�֙ וְ אֶ ת־ﬠֲבָ ֔ ָדיו עֹ בְ ִ ֖רים ﬠָלָ ֑יו ַויּ ֵֵצ֣א א ַ ֲ֔רוְ נָה וַיִּ ְשׁ ַ ֧תּחוּ ל ֶ ַ֛מּלֶ�
אַ פָּ ֖יו ָ ֽא ְרצָ ה
וישקף ]ארנא וירא את המלך דויד ואת ארבעת בניו עמו מתחבאים[ בשקים וארנא
דש חטים ]ויבא דויד עד ארנא[ וירא א]ת המלך ועבדיו עברים אליו[
]מתכ[סים בשקים בא]ים אליו ויצא ארנא וישתחו[ לדוי]ד על אפיו ארצה[
+
וישקף אר-ו-נ*א* וירא את המלך +דויד +ואת *ארבעת* +בניו עמו מתחבאים בשקים
+וארנא דש חטים ויבא דויד עד ארנא וירא את המלך+ +ו+עבדיו עברים *א*ליו
+מתכסים בשקים באים אליו +ויצא אר-ו-נ*א* וישתחו ל*דויד* +על +אפיו ארצה
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ַו ֨יּ ֹאמֶ ר

דָּ ִ֜וד

לִ קְ נ֧ וֹת

ַו ֣יּ ֹאמֶ ר א ֲַ֔רוְ נָה מַ ֛דּוּ ַﬠ ָבּ֥א אֲדֹ ִ ֽני־הַ ֶ ֖מּלֶ� אֶ ל־ﬠַבְ ֑דּוֹ
מֵ ﬠִ ְמּ�֣ אֶ ת־הַ ֹ֗גּ ֶרן לִ בְ נ֤ וֹת ִמז ְֵ֙בּ ַ֙ח ַ ֽליה ֔ ָוה וְ תֵ ﬠ ַָצ֥ר הַ מַּ גֵּפָ ֖ה מֵ ﬠַ ֥ל הָ ָ ֽﬠם
]ויאמר ארנא אל[ ה]מ[ל]ך מדוע בא אדני המלך אל עבדו[ ויאמר ]דויד לקנות[
]מעמך את הגרן לבנות מזבח ליהוה ותעצר המגפה מעל העם[
ויאמר +ארנא אל* +המלך* מדוע בא אדני המלך אל עבדו ויאמר דו+י+ד לקנות
מעמך את הגרן לבנות מזבח ליהוה ותעצר המגפה מעל העם
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ַו ֤יּ ֹאמֶ ר א ַ ֲ֙רוְ נָה֙ אֶ ל־דָּ ִ֔וד יִ ַ ֥קּח וְ יַ ֛ﬠַל אֲדֹ ִנ֥י הַ ֶ ֖מּלֶ� הַ ֣טּוֹב בְּ ﬠֵינָ ֑ו ְראֵ ה֙ הַ בָּ ָ ֣קר לָעֹ ָ֔לה
וְ הַ מֹּ ִר ִגּ֛ים וּכְ לֵ ֥י הַ בָּ ָ ֖קר ָלﬠ ִ ֵֽצים
]ויא[מ]ר ארנא אל דויד יקח ויעל אדני המלך הטוב בעינו ראה הבקר לעלה[
]והמרגים וכלי הבקר לעצים[
None Extant
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