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Chapter 1 
] על] [הכסא] [על] [ישב] [הכהן] [ועלי] [שתה] [חרי[ה וא]בשיל] [אכלה] [אחרי] [חנה] [ותקם[ 9
 ׃]יהוה] [היכל] [מזוזת[

] תשכח] [ולוא] [וזכרתני[ך ]אמת[] בעני] [תראה] [ראה] [אם] [צבאות] [יהוה] [ותאמר] [נדר] [ותדר[ 11
] ושכר] [ויין] [מותו] [יום] [עד] [נזיר] [פניך[ם ונתתיהו ל]אנשי] [זרע] [לאמתך] [ונתתה] [אמתך] [את[
 ׃]ראשו] [ל[מורה לא יעבור ע]ו] [ישתה] [לוא[

 ׃פיה את שמר י ל]וע] [יהוה] [לפני] [להתפלל] [הרבתה] [כי] [היה[ו 12
 ׃]שכרה[לי ל]ע] [שבה[ע ויח]ישמ] [לא] [וקולה] [נעות] [שפתיה] [רק] [לבה[] על[והיא מדברת  13
] שאלת] [אשר] [שאלתך] [את] [לך] [יתן] [ישראל] [אלהי] [לשלום] [לכי[ר ]ויאמ] [עלי] [ויען[ 17
 ׃]מעמו[

 ל]ותאכ] [הלשכתה] [ותבוא] [לדרכה] [האשה] [ותלך] [בעיניך] [חן] [שפחתך] [תמצא[ אמר]ות[ 18
 ׃]עוד] [לה] [היו] [לא] [ופניה[

את  ]ונראה] [גמלתיהו] [עד] [הנער] [יעלה[רה לאישה עד אשר ]אמ] [כי] [עמו] [עלתה] [לוא] [וחנה[ 22
 ׃]חייו[תיהו נזיר עד עולם כול ימי ]ונת] [עולם] [עד] [שם] [וישב] [יהוה[יהוה וישב לפני  ]י[פנ

ה היוצא ]יהו] [יקם] [אך] [אותו] [גמלך[עשי הטוב בעיניך שבי עד  ]אישה] [אלקנה] [לה] [ויאמר[ 23
 ׃ותו]א] [גמלה] [עד] [בנה] [את] [ותינק[מפיך ותשב האשה 



] אחת] [ואיפה[בקר משלש ולחם  ]בן] [בפר] [ליהוה] [לזבח] [אלקנה] [יעלה[ותעל אותו שילה כאשר  24
] אביהו] [וישחט] [יהוה] [לפני] [ויביאוהו] [עמם[ת יהוה שילה והנער ]בי] [ותביאהו] [יין] [ונבל] [קמח[
 ׃]ליהוה] [ימימה] [מימים] [יעשה[אשר ]כ[הזבח  ]את[

 ׃]עלי] [אל] [הנער] [אם] [חנה] [ותבוא] [הפר] [את[שחט ]וי] [הנער] [והביא[ 25
 ׃יהוה ]אל] [להתפלל] [בזה[ ]עמכה] [הנצבת] [האשה] [אני] [אדני] [נפשך] [חי[י אדני ]ב] [ותאמר[ 26
הו שם ]ותעזב] [ליהוה] [שאול] [הוא] [חי] [אשר[ם ]י[וה כול הימ]ליה] [השאלתיהו] [אנכי] [וגם[ 28

 ׃]ליהוה] [ו[ותשתח
Chapter 2 

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



] לוא] [כי] [צדיק] [נות[ר ויברך ש]נוד[ל] [ר[נתן נד ]ידמו] [בחשך] [ורשעים] [ישמור] [סידיו[ודרך ח 9
 ׃]איש] [יגבר] [בכח[

] ??????????????[ תם בשלמ] ??????] [קדוש] [יהיה] [יהוה] [כיהוה] [דוש[בו מי ק]י[יהוה יחת מר 10
] בזאת] [כי] [בעשרו] [עשיר] [יתהלל] [ואל] [בגבורתו] [הגבור] [ל[ל]ה[ואל ית ]חכם] [יתהלל] [אל[
] יהוה] [הארץ] [בתוך] [וצדקה] [פט[ת מש]ולעשו] [יהוה] [את] [וידע] [השכל] [המתהלל] [יתהלל[
 ׃משיחו ]קרן] [וירם] [למלכנו] [עז] [ויתן] [ארץ] [אפסי] [ידין] [יהוה[וירעם  ]בשמים] [עלה[

וקח לך מכול אשר תאוה נפשך ואמר לא כי  ]חלב[ר אל נער הכוהן יקטר הכוהן כיום ה]מ[האיש וא וענה 16
בסיר או בפרור  ]והכה] [בידו[ בשר יקח את מזלג שלוש השנים]ה[ בחזק כבשלת ]חתי[עתה תתן ולק

 ׃ק הימין]ושו] [התנופה] [זה[טוב לבד מח ]ואם] [הוא] [רע[ל אשר יעלה המזלג יקח אם ]כו[
 ׃הוה כי נאצו את מנחת יהוה]י] [לפני[ גדלה מאד ]הנערים] [ת[ותהי חטא 17
 ׃הוה נער חוגר אפוד בד]י] [פני] [את] [רת[ושמואל מש 18
] ח[לזבוח את זב ]אישה] [את] [ותה[לתה לו מימים ימימה בעל]והע] [אמו] [לו[תעשה  ]קטן] [ומעיל[ 19
 ׃ם]הימי[

 ]השאלה] [ת[לך זרע מן האשה הזאת תח ]הוה[לאמר ישלם י ]אשתו] [ואת] [לקנה[את א ]י[וברך על 20
 ׃הוה וילך האיש למקומו]לי] [ת[אשר השאיל

 ׃עם יהוה ]שמואל[ שםשה בנים ושתי בנות ויגדל ]ל[חנה ותלד עוד ש ]את] [וה[ויפקד יה 21
 ׃ישראל שים בניו לבני]עו[אשר ] [את[ וישמע ]שנים] [ושמונה[ועלי זקן מאד בן תשעים שנה  22
] עם] [מפי] [בכם] [ם[מדברי ]ע[מ]שו[ר אני ]ש[ה א]האל] [כדברים] [ן[תעשו ]למה] [להם] [יאמר[ו 23
 ׃]יהוה[



] ות[א טוב]לו] [כי] [כן] [תעשון] [אל] [ע[מועה אשר אנכי שומ]הש] [טובה] [לוא] [כי] [בני] [אל[ 24
 ׃]יהוה] [עם] [ים[אשר אני שומע מעבר] השמועות[

] יתפלל] [מי] [איש] [יחטא] [ליהוה] [אם[אל יהוה ו ]ו[ל ]ופללו] [לאיש] [איש] [יחטא[ חטוא] אם[ 25
 ׃]להמיתם] [יהוה] [יחפץ[ץ ]חפ[קול כיא ]ל] [ישמעו] [ולוא] [לו[

 ׃]אנשים[וגם עם  ]וה[ם יה]ע] [גם] [וטוב] [וגדל] [הולך] [שמואל] [והנער[ 26
] אביך] [בית] [אל] [נגליתי] [נגלהה[יאמר כה אמר יהוה ]ו[ ]עלי] [אל] [אלוהים] [איש] [ויבוא[ 27
 ׃]פרעה[רים עבדים לבית ]במצ] [בהיותם[

] קטרת] [ולהקטיר] [מזבחי] [על] [לעלות[שבטי ישראל לי לכוהן  ]מכול] [אביך] [בית] [את] [ובחור[ 28
 ׃ל]לאכ] [ישראל] [בני] [אשי] [כול] [את] [אביך[לשאת אפוד ואתנה לבית ]ו[

להבריך מראש כול מנחות  ]ממני] [בניך] [את] [ותכבד] [עין] [צרת[ולמה תביט בזבחי ובמנחתי  29
 ׃]לפני] [ישראל[

] עד] [לפני] [יתהלכו] [אביך] [ובית] [יתך[ב אמרתיל ]ישרא] [הי[ל]א] [יהוה] [אמר] [כה] [כן] [על[ 30
 ׃]יקלו] [ובוזי] [אכבד] [מכבדי] [כי] [לי] [ילה[ל]ח] [וה[ם יה]א[לכן נ ]ועתה] [עולם[

 ׃]אביך] [בית] [וזרע] [זרעך] [את] [י[ם באים וגדעת]י[מ]י] [הנה[ 31
 ׃]הימים[יהיה לך זקן בביתי כול  ]ולוא[ 32
] מרבית] [וכול] [נפשו] [את] [להדיב[עיניו ו ]ת[מזבחי לכלות א ]מעם] [לך] [אכרית] [לוא] [ואיש[ 33
 ׃יפולו בחרב אנשים ]ביתך[

] ימותו] [אחד] [ביום] [ס[פני ופינח]ח] [ה[ל]הא] [בניך] [שני] [על] [יבוא] [אשר] [האות] [לך] [זה[ו 34
 ׃]אנשים] [בחרב] [שניהם[



] בית] [ו[ה ובניתי ל]יעש] [ובנפשי] [בלבבי] [אשר] [כול] [אשר] [נאמן] [כוהן] [י[ל ]תי[מו]והקי[ 35
 ׃]הימים] [כול] [משיחי] [לפני] [והתהלך] [נאמן[

] ספחני[ם לאמור ]לח] [וככר] [כסף] [לאגורת] [לו] [להשתחות] [יבוא] [בביתך[ל הנותר ]כו[ה ]והי[ 36
 ׃]לחם] [פת] [לאכול] [הכהנות] [אחת] [אל] [נא[

Chapter 3 
] אין] [ההם] [בימים] [יקר] [היה] [ה[דבר יהו]ו] [עלי] [לפני] [יהוה] [את] [משרת] [שמואל] [והנער[ 1
 ׃]נפרץ] [חזון[
 ׃אות]לר] [יוכל] [ולוא] [כהות] [החלו] [ועיניו] [במקומו[ ]שוכב] [י[יום ההוא ועל]ב] [ויהי[ 2
 ׃]בהיכל] [שכב] [ושמואל] [יכבה] [טרם] [אלוהים[ ונר 3
 ׃]הנני] [ויאמר] [ואל[ה שמ]יהו] [ויקרא[ 4

] הטוב] [הוא] [יהוה] [עלי] [ויאמר] [ממנו] [כחד] [ולוא[ ם]י[כול הדבר ]את] [שמואל] [לו] [ויגד[ 18
 ׃יעשה ]לפניו[

 ׃ארצה ]דבריו] [מכול] [הפיל] [ולוא] [עמו] [היה] [ויהוה] [שמואל] [ל[ויגד 19
 ׃]יהוה[ל] נביא[שמואל ל ]נאמן] [כי] [שבע] [באר] [ועד] [מדן] [ישראל] [כול[ וידע 20
 ׃]יהוה] [בדבר] [בשלו] [ואל[שמל ]א] [יהוה] [נגלה] [כי] [בשילה] [להראה] [יהוה] [ויוסף[ 21

Chapter 4 
] פלשתים] [לפני] [היום] [יהוה] [נגפנו] [למה] [ישראל] [זקני] [ויאמרו] [המחנה] [אל] [העם] [ויבא[ 3
 ׃]אויבינו] [מכף] [ויושיענו] [בקרבנו] [ויצא] [יהוה] [ברית] [ארון] [את] [ה[שיל]מ] [אלינו] [נקחה[



] עם[ עלי] [בני] [ושני] [הכרובים] [יושב] [יהוה] [ארון] [משם] [וישאו] [שילה] [העם] [לח[ויש 4
 ׃]ופינחס] [חפני] [האלהים] [ברית] [ארון[
יתם לאנשים ]והי] [לכם] [עבדו] [כאשר] [לעברים] [תעבדו] [ן[אנשים פלשתיים פ]ל] [והיו] [התחזקו[ 9

 ׃]מתם[ונלח
] גדולה] [המכה] [הי[ינוסו איש לאהליו ות]ו] [הפלשתיים] [לפני] [ישראל] [איש] [וינגף] [וילחמו[ 10
 ׃לף רגלי]א] [ים[ש]ו[ל]ש] [מישראל] [ויפל] [מאד[

] על] [דמהוא[ ם]י[יו קרוע]ומד] [ההוא] [ביום] [שילה] [ויבוא] [מהמערכה] [בנימין[וץ איש ]יר[ו 12
 ׃]ראשו[

Chapter 5 
] ישראל] [אלוהי[לארון  ]נעשה] [מה] [ויאמרו] [אליהם] [פלשתיים] [סרני] [את] [פו[ס]ויא] [וישלחו[ 8
ישראל  ]אלוהי] [ארון] [את] [ויסבו] [אלינו] [אל[לוהי ישר]א] [ארון] [ת[סבו א]י] [הגתיים] [ויאמרו[
 ׃]תה[ג
גדולה מאד ויך את אנשי העיר מקטן  ]מהומה] [בעיר[הוה ]י] [יד[] ותהי] [גתה] [סבו] [אחרי] [ויהי[ 9

 עפלים]ב] [אותם] [ויך] [דול[ועד ג
ים ]העקרונ] [ויזעקו] [עקרון] [האלוהים ארון] [כבוא] [ויהי] [ן[עקרות ארון אלוהי ישראל ]א[וישלחו  10

 מי]ע] [ת[ני וא]להמית] [ישראל] [אלוהי] [ארון] [את אלי] [ם[למה הסבות ]מור[לא
ישב ]ו] [ל[א]שר[אלוהי י ]ארון] [את] [שלחו] [ויאמרו] [פלשתיים] [סרני] [את[ פו]ויאס] [חו[וישל 11
] מאד] [כבדה] [העיר[המת יהוה בכל ]מ] [היתה] [כי] [עמי] [ואת] [אתי] [ימית] [ולוא] [למקומו[
 ׃מה]ש] [האלוהים] [ארון] [כבוא[



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

 ׃בעה חודשים]ש] [פלשתיים] [בשדה] [הארון] [ויהי[ 1
] יהוה] [לארון[ם לאמור מה נעשה ]ני[ולמעונ ]ולחרטמים] [ולקוסמים] [לכוהנים] [ים[ראו פלשתי]ק[וי 2
 ׃שלחנו אל מקומו]נ] [במה] [הודיעונו[
] כי] [ריקם] [אותו] [חו[ברית יהוה אלוהי ישראל אל תשל̇  ]ארון] [את] [אתם] [משלחים] [ם[ויאמרו א 3
 ׃]מכם] [ידו] [תסור] [הלוא] [כם[נכפר ל]ו] [ו[ם אז תרפא]ש[לו א ]ו[שיב]ת] [השב[
עפלי זהב כי  ]חמשה] [פלשתיים] [סרני] [כמספר] [ויאמרו] [ו[ב ל]י[שר נש]א[ה האשם ]מ] [ויאמרו[ 4

 ׃]ולסרניכם] [כם[מגפה אחת ל
 ]כבוד] [ליהוה] [ונתתם] [הארץ] [את] [משחיתים[ם וצלמי העכברים ה]י[ל]העפ] [צלמי] [ועשיתם[ 5

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



] הגדולה] [הרעה] [את] [לנו] [עשה] [הוא] [שמש] [בית] [עלה[לו י]גבו] [דרך] [אם] [וראיתם[ 9
 ׃]לנו] [היה] [הוא] [מקרה] [בנו] [נגעה] [ידו] [לא] [כי] [וידענו] [לא] [ואם] [הזאת[

] כלו] [בניהם] [ואת] [בעגלה] [ויאסרום] [עלות] [פרות] [שתי] [ויקחו] [כן] [האנשים] [ויעשו[ 10
 ׃בית]ב[

] צלמי] [ואת] [ב[י הזה]עכבר] [ואת] [הארגז] [ואת] [העגלה] [אל] [יהוה] [ארון] [את] [וישימו[ 11
 ׃]טחריהם[

] ולוא] [וגעו] [הלך] [הלכו] [אחת] [במסלה] [שמש] [בית] [דרך] [על] [בדרך] [הפרות] [וישרנה[ 12
 ׃]מש[ש ביתל ]גבו] [עד] [אחריה] [הולכים] [פלשתיים] [וסרני] [שמאול] [ולוא[מין ]י] [סרו[

] הארון] [את] [ויראו[ניהם ]עי] [את] [וישאו] [בעמק] [חטים] [קציר] [קוצרים] [שמש] [ובית[ 13
 ׃]לראות] [וישמחו[

 ׃]ההוא] [ביום] [עקרון ובו[ויש ]ראו] [פלשתיים] [סרני] [וחמשה[ 16
] אחד] [לעזה] [אחד] [לאשדוד] [ליהוה] [אשם יים[בו פלשת]השי] [אשר] [הזהב] [עפלי] [ואלה[ 17
 ׃ד]אח] [לעקרון] [אחד[ ד לגת]אח] [לאשקלון[

] הפרזי] [כפר] [ועד[ם מעיר מבצר ]הסרני] [לחמשת[ם ]יי[שת]פל] [ערי] [כמספר] [הזהב] [י[ועכבר 18
 ׃]השמשי] [בית] [יהושע] [בשדה] [יהוה] [ארון] [את[ניחו עליה ]ה] [אשר] [הגדולה] [האבן] [ועד[

] ארון] [יעלה[יהוה הקדוש הזה ואל מי  ]לפני] [לעבור] [יוכל] [מי] [שמש] [בית] [אנשי] [ויאמרו[ 20
 ׃]מעלינו] [יהוה[



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

Chapter 7 
 נדב]אבי] [בית[ ל]א] [אותו] [ויביאו] [יהוה] [ברית] [ארון] [את] [ויעלו] [יערים ת[ו אנשי קרי]ויבא[ 1
 ׃]יהוה] [ארון] [את] [לשמר] [קדשו] [בנו] [אלעזר] [ואת] [בגבעה[ שר]א[

Chapter 8 
] מאסו] [אותך] [לוא] [כי] [לך] [יאמרו] [כאשר] [העם] [בקול] [שמע[ מואל]ש] [אל] [יהוה] [ויאמר[ 7
 ׃]ליהם[לך ע]ממ] [מאסו] [אותי] [כי[
] ימלך] [ר[להם את משפט המלך אש ]והגדת] [בהם] [תעיד] [העד] [כי] [אך] [בקולם] [שמע] [ועתה[ 9
 ׃]עליהם[

 ׃לים מאתו מלך]א[אל העם השו ]יהוה] [דברי] [כול] [את] [שמואל] [ויאמר[ 10
ו ]ברכב לו] [ושם] [יקח] [בניכם] [את] [עליכם] [ימלוך] [שר[לך א]המ] [משפט] [יהיה[אמר זה ]וי[ 11

 ׃]כבתו[ם לפני מר]ורצי] [יו[ובפרש
] כלי] [ולעשת] [קצירו] [ולקצר] [ישו[ש חר]ולחר] [מאות] [ושרי] [אלפים] [שרי] [לו] [ולשום[ 12
 ׃]רכבו] [וכלי] [מלחמתו[

 ׃]ולאפות] [ולטבחות] [קחות[ח לר]יק] [בנותיכם] [ואת[ 13
 ׃]יו[עבד]ל] [ונתן] [ח[הטובים יק ]וזיתיכם] [כרמיכם] [ואת] [שדותיכם] [ואת[ 14



 ׃ועשו למלאכתו ]יקח] [חמוריכם] [ואת] [הטובים] [בקרכם] [ואת[ואת עבדיכם ואת אמהתיכם  16
 ׃]לעבדים] [לו] [תהיו] [ואתם] [שר[וצאנכם יע 17
] אתכם] [יהוה] [יענה] [ולוא] [לכם] [בחרתם] [ר[כם אש]כ[לפני מל]מ[ההוא  ]ביום] [וזעקתם[ 18
 ׃]מלך] [לכם] [בחרתם] [אתם] [כי[ההם  ]בימים[

 ׃]עלינו[היה ]י[מלך  ]אם] [כי] [לא] [ויאמרו] [שמואל] [בקול] [לשמע] [העם] [וימאנו[ 19
 ׃]לחמותינו[את מ ]חם[נל]ו] [לפנינו] [ויצא] [מלכינו] [ושפטנו] [הגוים] [ככול] [אנחנו] [גם] [והיינו[ 20

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

] איש] [שם] [אשר] [העיר] [אל] [וילכו] [לכה[נ ]לכה] [דברך] [טוב] [לנערו] [שאול] [ויאמר[ 10
 ׃]האלוהים[



] להן] [רו[ויאמ ]מים] [לשאוב] [יוצאות] [נערות] [מצאו] [המה] [והנה] [העיר] [במעלה] [עולים[ המה 11
 ׃]הרואה] [בזה] [היש[

] בא] [היום] [כי] [עתה] [מהר] [לפניך[ הנה ]יש] [להם] [ותאמרנה] [אותם] [הנערות] [ותענינה[ 12
 ׃]בבמה] [לעם] [היום] [זבח] [כי] [לעיר[

] ישראל] [עמי] [על] [לנגיד] [ומשחתו] [בנימן] [מארץ] [איש] [אליך] [אשלח] [מחר] [כעת[ 16
 ׃]אלי] [צעקתו] [באה] [כי] [עמי] [עני] [את[תיים כי ראיתי ]פלש[את עמי מיד  ]והושיע[

 ׃]בעמי] [יעצר] [זה] [אליך] [אמרתי] [אשר] [יש[ה ענהו הנה הא]ויהו] [ל[ת שאו]א[ה ]רא] [ושמואל[ 17
 ׃]הרואה] [בית] [זה] [אי] [נא] [הגידה] [ר[ויאמ יר]הע] [בתוך] [שמואל[ ל]א] [שאול] [ויגש[ 18
] היום] [עמי] [ואכל] [הבמה] [לפני[וא עלה ]ה] [אנוכי] [לו] [ויאמר] [שאול] [את] [שמואל[ ]ויען[ 19
 ׃]ך[ל ]אגיד] [בלבבך] [אשר] [וכול] [בבקר] [ושלחתיך[
 או]נמצ] [כי] [להם] [לבך] [את] [תשים] [אל] [הימים] [שלושת] [היום] [לך] [האובדות] [ות[ולאתנ 02
 ׃]לפני] [עלה] [ביך[ת א]ולבי] [לך] [הלוא] [ישראל] [חמדת] [ולמי[

] ישראל] [שבטי] [טן[מק ]אנוכי] [ימיני] [בן] [איש] [הלוא] [לשמואל] [ויאמר] [שאול] [ויען[ 21
 ׃]הזה[כדבר  ]אלי] [דברת] [ולמה] [בנימין] [משפחות] [מכול] [הצעירה] [ומשפחה[

ראש ]ב] [מקום] [שם] [להם] [ויתן] [לשכתה[ ]ויביאם] [נערו] [ואת] [שאול] [את] [שמואל] [ויקח[ 22
 ׃]איש] [כשבעים] [והמה] [רואים[הק



] שים] [לך] [אמרתי] [אשר] [לך[אשר נתתי  ]המנה] [את] [לי] [תנה] [לטבח] [שמואל] [ויאמר[ 23
 ׃]עמך] [אותה[

] שים] [הנשאר[] הנה] [ויאמר] [שאול] [לפני] [אותה] [ם[עלינה ויש]ה] [השוק] [את] [הטבח] [וירם[ 24
] ביום] [שמואל] [עם] [שאול] [ויאכל] [קראתי] [העם] [מר[ים לך לא]ש] [למועד] [כי] [אכול] [לפניך[
 ׃]ההוא[

Chapter 10 
עלים אל  ]אנשים] [שלשה] [שם] [ומצאוך] [תבור] [אלון] [עד] [ובאת] [והלאה] [משם] [וחלפת[ 3
] ואחד] [לחם[ככרות  ת כלובי שלוש] נשא] [ואחד] [גדיים] [שלשה] [נשא] [אחד] [אל] [בית] [האלהים[
 ׃]יין] [נבל] [נושא[
 ׃]מידם[נופות לחם ולקחת ]ת] [לך] [ונתנו] [לשלום] [לך] [ושאלו[ 4
] העיר] [שם] [כבואך[תי והיה ]פלש] [נציב] [שם] [אשר] [האלוהים] [גבעת] [תבוא] [כן] [ואחר[ 5
 ׃]מתנבאים] [והמה] [וכנור[הם נבל ותוף ]ולפני] [מהבמה[באים ירדים ]נ] [חבל] [ופגעת[
 ׃]אחר[ איש]ל] [ת[ונהפכ ]עמם] [והתנבאת] [יהוה] [וח[וצלחה עליך ר 6
 ׃]עמך] [האלוהים[ שר תמצא ידך כי]א] [כול] [עשה] [לך] [האלה[ה האתות ]תבאנ] [כי] [והיה[ 7
] שלמים] [זבחי] [לזבח] [ות[ל]עו[רד אליך לעלות ]יו] [אנוכי] [והנה] [הגלגלה] [לפני] [וירדת[ 8
 ׃]תעשה] [אשר] [את] [לך תי[והדע ]אליך] [בואי] [עד] [תוחל] [ימים] [שבעת[



] כול] [ויבואו] [אחר] [לב[האלוהים ] לו] [ויהפך] [שמואל] [מעם] [כת[ל]ל] [כהפנות] [והיה[ 9
 ׃הוא]ה] [ביום] [האותות[

 ׃]ויתנבא] [ם[ח אלהי]רו] [עליו] [ותצלח] [לקראתו] [נביאים[ה חבל ]והנ] [הגבעתה] [משם] [ויבוא[ 10
] העם] [ויאמר] [נבא[ים מת]נביא] [בתוך] [הוא] [והנה] [ויראו] [שלשם[עו מתמול ]יוד] [כול] [ויהי[ 11
 ׃]בנביאים] [שאול] [הגם] [קיש] [לבן] [היה] [זה[רעהו מה ] [אל] [איש[

 ׃]בנביאים] [שאול] [הגם] [למשל] [היתה] [כן[אביהם על  ]ומי] [ויאמר] [מהם] [איש] [ויען[ 12
] כי] [ונראה] [האתנות] [את] [לבקש] [ויאמר] [הלכתם] [אן] [נערו] [ואל] [אליו] [שאול[ויאמר דוד  14
 ׃]שמואל] [אל[ין ונבואה ]א[

] לוא] [המלוכה] [דבר] [ואת] [האתונות] [נמצאו] [כי] [לי] [הגיד] [הגד] [דודו[שאול אל  ]ויאמר[ 16
 ׃]שמואל[ אשר אמר ]לו] [הגיד[

] ישראל] [את] [העליתי] [אנכי] [ישראל] [אלהי] [יהוה] [אמר] [כה] [ישראל] [ני[כול ב ]אל] [ויאמר[ 18
 ׃]אתכם] [הלחצים] [הממלכות] [כל] [ומיד] [מצרים] [מיד] [אתכם] [ואציל] [ממצרים[

ם ]בכלכ] [כמוהו] [אין] [כי] [יהוה] [בו] [בחר] [אשר] [הראיתם] [העם[ ]כל] [אל] [שמואל] [ויאמר[ 24
 ׃]המלך] [יחי] [ויאמרו] [העם] [כול] [ויריעו[

] וישלח] [יהוה] [לפני] [וינח] [בספר] [ויכתב] [מלך[משפט ה ]את] [העם] [אל] [שמואל] [וידבר[ 25
 ׃]ו[עם וילכו איש למקומ]ה] [ל[כו ]את] [שמואל[

 ׃ה בלבבם]ו[בני החיל אשר נגע יה] וילכו] [גבעתה] [לביתו] [לך[ה אול]ש[ם ]וג[ 26



חש מלך בני עמון הוא ]ונ[ הבזוהו ולוא הביאו לו מנח]וי] [זה] [יושיענו] [ה[מ] [מרו[ובני הבליעל א 27
נשאר שראל ולוא ]י[ע ל]מושי[ין ימין ונתן אין ]ע[ ]ול[לחץ את בני גד ואת בני ראובן בחזקה ונקר להם כ

מון כול עין ימין ]ע[ בני ]מלך] [ש[קר לו נח]נ] [וא[ר ל]אש[ ]הירדן] [בר[איש בבני ישראל אשר בע
 ׃ויהי כמו חדש בש גלעד]י[ בני עמון ויבאו אל ]מיד] [נצלו[ ן שבעת אלפים איש]ה[ו

Chapter 11 
] ברית] [נו[ל ]כרת] [עמון] [בני] [לך[מ נחש אל יביש אנשי כול ויאמרו ויעל נחש העמוני ויחן על יביש 1
 ׃]ונעבדך[
] ושמתיה] [ימין] [עין] [כל] [לכם] [בנקור] [לכם] [אכרת] [בזאת] [העמוני[ם נחש ]יה[ל]א] [ויאמר[ 2
 ׃]ישראל] [כל] [על] [חרפה[
] אשר] [לאמר] [מלאכים] [ביד] [ישראל] [גבול] [בכל] [וישלח] [וינתחהו] [ר[בק ]צמד] [ויקח[ 7
] עם] [על] [יהוה] [פחד] [ויפול] [לבקרו] [יעשה] [כה] [שמואל] [חרי[שאול וא ]אחרי[ ]יצא] [איננו[
 ׃כאיש אחד ]ויצעקו] [ישראל[
 ׃שבעים אלף ]יהודה] [ואיש] [אלף] [מאות] [שש] [ישראל] [איש] [כול] [בבמה] [בבזק] [ויפקדם[ 8
] ועה[מיהוה התש ]לכם] [מחר] [יביש] [לאיש] [תאמרון] [כה] [הבאים] [למלאכים] [שאול] [ויאמר[ 9
 ׃]ער[לכם פתחו הש ]ויאמרו] [וישמחו] [יביש] [לאנשי] [ויגידו] [המלאכים] [ויבאו] [השמש] [בחם[

 ׃]בעיניכם] [הטוב] [ככול] [לנו] [ועשיתם] [אליכם] [נצא] [חר[מ ]גלעד] [יביש] [י[אנש ]ו[ויאמר 10



] באשמרת] [המחנה] [בתוך] [ויבאו] [ראשים] [שלושה] [העם] [את] [שאול] [שים[חרת וי]ממ] [ויהי[ 11
] שנים] [בם] [רו[ויפוצו לוא נשא ]הנשארים] [ויהיו] [היום] [חם] [עד] [עמון] [בני] [את] [ויכו[ בקר]ה[
 ׃]יחד[

 ׃]ונמיתם] [האנשים] [תנו] [עלינו] [ימלך] [שאול[ אומר]ה מי] [שמואל] [אל] [העם] [ויאמר[ 12
Chapter 12 

] אתכם] [עשה] [אשר] [יהוה] [צדקות] [כל] [את] [יהוה] [לפני] [אתכם] [ואשפטה] [התיצבו] [ועתה[ 7
 ׃בותיכם]א] [ואת[
לח ]ויש] [וה[תיכם אל יה]אבו] [ויזעקו] [מצרים] [ויענם] [מצרים] [ובניּו] [יעקוב] [בא] [ר[כאש 8

 ׃]הזה] [במקום] [וישבום] [ממצרים] [אבתיכם] [את] [ויוציאו] [אהרון] [ואת] [משה] [את] [וה[יה
] ואת] [הבעלים] [את] [ונעבד] [יהוה] [את] [עזבנו] [כי] [חטאנו] [ויאמר] [יהוה] [אל] [ויזעקו[ 10
 ׃]ונעבדך] [אויבינו] [מיד] [הצילנו] [ועתה] [רות[ת]העש[

] מיד] [אתכם] [ויצל] [שמואל] [ואת] [יפתח] [ואת] [בדן] [ואת[ ירבעל] [את] [יהוה] [וישלח[ 11
 ׃]בטח] [ותשבו] [מסביב[] איביכם[

] עלינו] [ימלך] [מלך] [כי] [לא] [לי] [ותאמרו] [עליכם] [בא] [עמון] [בני] [מלך] [נחש] [כי] [ותראו[ 12
 ׃]ם[לככ]מ] [אלהיכם] [ויהוה[

 ׃מלך] עליכם] [יהוה] [נתן] [והנה] [בחרתם אשר] [המלך] [הנה] [ועתה[ 13



] והיתם] [יהוה] [פי] [תמרו] [ולא] [בקולו[ עתם]ושמ] [אתו] [ועבדתם] [יהוה] [את] [תיראו] [אם[ 14
 ׃]והצלכם] [ם[והיכ]אל] [יהוה] [אחר] [יכם[מלך על] אשר] [המלך] [וגם] [אתם] [גם[

 ׃ם]ובמלככ] [בכם] [יהוה] [יד] [ה[הוה והית]י] [פי] [את] [ריתם[יהוה ומ] בקול] [תשמעו] [לא] [ואם[ 15
 ׃]לעיניכם[ה ]עש] [יהוה] [אשר] [הזה] [גדול[הדבר ה] את] [וראו] [תיצבו[ה ]ה[עת ]גם[ 16
] כי] [וראו] [ודעו] [וברד] [ומטר[ת ]קולו] [ויתן] [יהוה] [אל] [אקרא] [היום] [חטים] [קציר] [הלא[ 17
 ׃מלך ]לכם] [לשאול[ה ]יהו] [בעיני] [עשיתם] [אשר] [רבה] [רעתכם[

] אד[ם מ]ע[ראו כול ה]ויי] [ההוא] [ביום[טר ]ומ] [קולות] [יהוה] [ויתן] [יהוה] [אל[ ]ואל[ויקרא שמ 18
 ׃]שמואל] [ואת] [יהוה] [את[

] כי] [נמּות] [ואל] [אלהיך] [יהוה] [אל] [עבדיך] [בעד[ לל]התפ[ ל]שמוא] [אל] [העם] [ויאמרו[ 19
 ׃]מלך] [לנו] [לשאל] [רעה] [חטאתינו] [כל] [על] [יספנו[

Chapter 14 
] איש[ארור ה] לאמור] [העם] [את] [שאול] [יואל[א ו]ההו] [ביום] [גדולה] [שגגה] [שגג] [ול[שא]ו[ 24
 ׃]לחם] [העם] [כול] [טעם] [ולוא] [מאויבי] [קמתי[ערב ונ]ה] [עד] [לחם] [יאכל] [אשר[

 ׃]השדה] [פני] [על] [דבש] [י[ויה] [ביער] [בא] [העם] [וכל[ 25
֯ש אשר ]האי] [ארור] [ר[מ]לא] [העם] [את] [אביך] [השביע] [השבע] [ויאמר] [מהעם[ ש]אי[] ויען[ 28

 ׃]העם] [ויעף] [היום] [חם[יאכל ל
 ׃מעט הדבש הזה ]טעמתי] [כי] [עיני] [ארו] [כי] [ראו[אבי את הארץ  ויאמר יהונתן עכור ]וידע[ 29



 ׃ים]בפלשתי[רבה המכה ] עתה] [כי[ מצא ]אשר] [אויביו] [משלל] [ם[אכל הע] אכול] [לוא] [כי[אף  30
 ׃]מאד] [העם] [ויעף] [אילונה] [ממכמש] [בפלשתיים] [ההוא[ ויך ביום 31
] אכל[ארצה וי] וישחטו] [בקר] [בני] [ופרים] [ובקּר] [צאן] [העם] [ויקחו] [השלל[ העם על] ויעט[ 32
 ׃]הדם] [על] [העם[

] נא] [גלו] [בגדתם] [ויאמר] [הדם] [על[ לאכול] ליהוה] [העם] [חטאים] [לאמר] [לשאול] [ויגידו[ 33
 ׃לה]גדו[ן ]אב] [הלם] [אלי[

] ושחטתם] [שיהו] [ואיש] [שורו] [איש] [אלי] [הגישו] [להם] [מרתם[ויאמר שאול נפצו בעם וא 34
] בידו] [שורו] [איש] [העם] [כל] [ויגשו] [הדם] [אל] [לאכל] [ליהוה] [תחטאו] [ולא] [ואכלתם] [בזה[
 ׃]שם] [וישחטו] [הלילה[

] עמון] [ובבני] [ב[כול איביו במוא]ב] [סביב] [וילחם] [אל[על ישר ]המלוכה] [לכד] [ושאול[ 47
 ׃]יושיע[ובמלך צובה ובפלשתיים ובכול אשר יפנה  ]ובאדום[

 ׃סיו]ש[ עמלק ויצל את ישראל מיד ]את] [ויך] [חיל] [ויעש[ 48
מרוב ושם  ]הבכרה] [שם] [בנתיו] [שתי] [שם[מלכישע ו]ו] [ישבשת[יהונתן ואו בני שאול ]י[ויה 49

 ׃הקטנה מכל
 ׃]שאול] [דוד[ בן נר] אבינר[ שר הצבא ]ושם] [אחימעץ] [בת] [אחינעם] [אול[ש] אשת] [ושם[ 50
 ׃בן אביאל ]אבנר] [אבי] [ונר] [שאול] [אבי] [וקיש[ 51



Chapter 15 
] את] [אביא] [יהוה[חני ]של אשר] [בדרך] [ואלך] [יהוה] [בקול] [שמואל] [אל] [שאול] [ויאמר[ 20
 ׃]החרמתי] [עמלק] [ואת] [עמלק] [מלך] [אגג[

 ׃]בגלגל] [אלהיך] [ליהוה] [לזבח] [החרם] [ראשית] [ובקר[ צאן ]מהשלל] [העם] [ויקח[ 21
] יראתי] [כי] [דברך] [ואת[ ]יהוה] [פי] [את] [עברתי[כי  ]חטאתי] [שמואל] [אל] [שאול] [ויאמר[ 24
 ׃]בקולם] [ואשמע[ ם]הע] [את[

 ׃הוה]י[ל] ואשתחוה] [עמי] [ושוב] [חטאתי] [את] [נא] [שא[ ועתה 25
] יהוה] [וימאסך[ר יהוה ]דב] [את] [מאסתה] [כי] [עמך] [אשוב] [לוא] [שאול] [אל] [שמואל] [ויאמר[ 26
 ׃]שראל[י ]על] [מלך] [מהיות[

 ׃]ויקרעהו] [ויעצר] [מעילו] [בכנף[יחזק שאול ]ו] [ללכת] [שמואל] [ויסב[ 27
 ׃]ממך] [הטוב] [לרעך] [ונתנה] [מעליך] [ל[מלכות ישרא ]יהוה] [קרע] [שמואל] [ליו[מר א]ויא[ 28
 ׃]נחם[וא לה]ה] [אדם] [לוא] [י[ינחם כ ]ולוא[א ישוב ]ולו] [לשנים] [ישראל] [יחצה[גם ]ו[ 29
] והשתחויתי] [עמי] [ב[ראל שו]יש] [ונגד] [י[גד זקני עמ]נ] [נא] [ני[כבד]ו] [חטאתי[ ]שאול] [ויאמר[ 30
 ׃]אלוהיך] [ליהוה[

 ׃חו ליהוה]וישת] [שאול[ רי]אח[ל ]וא[שוב שמ]וי[ 31
] ויאמר] [מעדנת] [אגג] [אליו] [וילך] [עמלק] [ך[וג מל]אג] [את] [אלי] [הגישו] [ואל[יאמר שמ]ו[ 32
 ׃]המות] [מר] [סר] [אכן] [אגג[



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

] בכלי] [אתם[ ם]וישי] [הנחל] [מן] [אבנים] [חלקי] [חמשה] [לו] [ויבחר] [בידו] [מקלו] [ויקח[ 40
 ׃]תי[הפלש] [אל] [ויגש[ ]בידו] [וקלעו] [בילקוט] [לו] [אשר] [הרועים[

 ׃]ניו[ה לפ]הצנ] [נושא] [והאיש] [דויד] [אל] [וקרב] [הולך] [הפלשתי] [וילך[ 41
Chapter 18 

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



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

Chapter 20 
] ויאמר] [הנער] [אחרי] [יהונתן] [ויקרא] [יהונתן] [ירה] [אשר] [החצי] [מקום] [עד] [הנער] [ויבא[ 37
 ׃]הלאה[ו ]ממך] [החץ] [הלוא[

] החץ] [את] [יהונתן[ נער] [ט[לק]וי] [תעמוד] [ל[ה א]חוש] [מהרה] [הנער] [אחר] [יהונתן] [ויקרא[ 38
 ׃]אדוניו] [אל] [ויביא[

 ׃]ידעו] [ודויד] [יהונתן] [אך] [מאומה] [ידע] [לוא[נער ]וה[ 39
 ׃]העיר] [הביא] [לך] [לו] [ויאמר] [לו] [אשר] [הנער] [אל] [ו[לי]כ] [את] [יהונתן] [ויתן[ 40

Chapter 22 
 ׃]לו] [נתן] [הפלשתי] [גלית] [חרב] [ואת] [לו] [נתן] [וצידה] [הים[באלו ]לו] [וישאל[ 10
] בנוב] [אשר] [הכוהנים] [אביו] [ולבני] [הכוהן] [אחיטוב] [בן] [בימלך[קרוא לא]ל] [המלך] [וישלח[ 11
 ׃]המלך] [אל[ ולם]כ] [ויבאו[

Chapter 24 
] ואנשיו] [דויד] [את[ לבקש] וילך] [ישראל] [מכל] [בחור] [איש] [אלפים] [שלשת] [שאול] [ויקח[ 3
 ׃]היעלים] [צורי] [פני] [על[



] רגליו] [את] [להסך] [שאול] [ויבא] [מערה[ם ]וש[ ך]הדר] [על] [הצאן] [גדרות] [ל[ו א]בא[וי 4
 ׃]המערה[אנשיו בירכתי ]ו] [ודויד[
] את] [נתן] [אנכי] [הנה] [אליך] [יהוה[ אשר אמר ]היום] [הנה] [אליו] [דויד] [אנשי] [ויאמרו[ 5
] אשר] [המעיל] [כנף] [את] [ויכרת] [דוד] [ויקם] [בעיניך] [יטב] [כאשר] [לו] [ועשית] [בידך] [איביך[
 ׃]בלט] [לשאול[
] ויצא] [קם] [ול[א]וש] [שאול] [אל] [לקום] [נתנם] [ולא] [בדברים] [אנשיו] [את] [דוד] [וישסע[ 8
 ׃]המערה] [מן] [בדרך[
] ויבט[ המלך] אדני] [לאמור] [שאול] [אחרי[ויקרא  ]המערה] [מן] [שאול] [אחרי] [דויד] [ויצא[ 9
 ׃]וישתחו] [ה[ארצ ]אפים] [דויד] [ויקד] [אחריו] [שאול[

 ׃]רעתך] [מבקש] [דוד הנה] [לאמר] [אדם] [דברי] [את] [תשמע] [למה] [לשאול] [ּדוד[ אמר]וי[ 10
 ׃]בך] [תהיה] [לוא] [וידי] [רשע] [יצא] [מרשעים[מניים ]הקד] [של[יאמר מ ]כאשר[ 14
ת או ]מ] [כלב] [אחרי] [רודף] [אתה] [מי] [אחרי] [ועתה] [ישראל[לך ]מ] [יוצא[ מי אתה ]אחרי[ 15

 ׃]והאחד[הפרעש  ]רי[אח
 ׃]מידך[י וישפטני ]ריב] [את] [וירב] [וירא] [ובינך] [ביני] [ושפט] [לדין] [יהוה] [והיה[ 16
] זה] [הקולך] [שאול] [ויאמר[ ל שאול]א] [האלה] [הדברים] [את] [לדבר] [דויד] [ככלות] [ויהי[ 17
 ׃בך]וי] [קלו] [שאול] [וישא] [דויד] [בני[

 ׃אני גמלתיך הרעה]ו] [ובה[הט ]גמלתני] [אתה] [כי] [ממני] [אתה] [צדיק] [דויד[ויאמר אל  18
] ולוא] [בידך] [יהוה[ובה אשר סגרני ]ט] [תי[תה א]עשי] [אשר] [את] [היום] [הגדת] [ואתה[ 19
 ׃]הרגתני[



 ]עשיתה] [כאשר] [טובה] [ישלמך] [ויהוה] [טובה[לחו בדרך ]וש[יבו ]או[ יש את]א] [ימצא] [וכי[ 20
 ׃ה]הז[ה היום ]ת[א
 כת]ממל[בידך  ]וקמה] [ישראל] [ממלכת] [בידך] [וקמה] [תמלך] [מלך] [כי] [ידעתי] [הנה[ועתה  21
 ׃]ישראל[

] מבית] [שמי] [את] [תשמיד] [ם[חרי וא]א[זרעי  ]את] [תכרית] [אם] [ביהוה] [לי] [השבעה] [ועתה[ 22
 ׃]אבי[

 ׃]המצודה] [על] [עלו] [ואנשיו] [ודוד] [ביתו] [אל] [שאול[ לך]וי לשאול] [דויד] [וישבע[ 23
Chapter 25 

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



] דויד] [בשם] [האלה] [הדברים] [וכול] [נבל] [אל] [האלה] [הדברים] [וידברו] [ערים[יבאו נ]ו[ 9
 ׃בל]נ[ז ]ח[פ]וי[

] עבדים] [רבו] [היום] [ישי] [בן] [ומי] [יד[מי דו ]ויאמר] [דויד] [עבדי] [את] [נבל] [ויען[ 10
 ׃]אדניו] [מפני] [איש[ שים]המתפר[

] אשר] [לאנשים[זי ונתתי ]לגוז] [טבחתי] [אשר] [טבחתי] [ואת] [מימי] [את[לחמי ו ]את] [ולקחתי[ 11
 ׃]המה] [מזה[ אי ]ידעתי] [לוא[

 ׃]האלה] [הדברים] [לדויד[ויגידו ] [ויבאו] [וישבו] [לדרכם] [דויד] [נערי] [ויהפכו[ 12
ם ]עולי] [ואנשיו] [דויד] [והנה] [ההר] [בסתר] [ויורדת] [ור[מ]הח] [על] [בת[כ]רו] [היא] [והיה[ 20

 ׃ש אתם]ותפגו] [ה[לקראת
] אשר] [מכל] [נפקד] [ולא] [במדבר] [לזה] [אשר] [כול] [את] [שמרתי[ ך לשקר]א] [אמר] [ודויד[ 21
 ׃]טובה] [תחת] [רעה] [לי] [וישיב] [ומה[מא ]ו[ל
] הוא] [כן] [כשמו] [כי] [נבל] [על] [הזה] [הבליעל] [איש] [אל] [לבו] [את] [אדני] [ישים] [נא] [אל[ 25
 ׃]שלחת] [אשר] [אדני] [נערי] [את] [ראיתי] [לוא] [אמתך] [ני[לה עמו וא]ונב] [שמו] [נבל[

] לך] [ידך] [והושע] [נקי] [בדם] [מבוא] [יהוה] [מנעך] [אשר] [ך[וה וחי נפש]יה] [חי] [אדני] [ועתה[ 26
 ׃]רעה] [אדני] [אל] [בקשים[יביך והמ]א] [כנבל] [יהיו] [ועתה[

] ברגלי] [המתהלכים] [לנערים] [ה[תת]ונ] [לאדוני] [שפחתך] [הביאה] [אשר] [הברכה] [קח] [ועתה[ 27
 ׃]אדני[

 ׃]וימות] [נבל] [את] [יהוה] [ויגוף[ מים]י[ה ]כעשרת] [ויהי[ 38



] עבדו] [ואת] [נבל] [מיד] [תי[ת ריב חרפ]א] [רב] [אשר] [יהוה] [ברוך] [ויאמר] [דויד] [ושמע[ 39
] לקחתה] [באביגיל] [וידבר] [דויד] [וישלח בראשו] [יהוה] [השיב] [נבל] [רעת] [ואת] [מרעה] [השך[
 ׃]לאשה] [לו[

] אליך] [שלחנו] [דויד] [לאמור] [אליה] [וידברו] [הכרמלה] [אביגיל] [אל[ י דויד]עבד] [ויבאו[ 40
 ׃]שה[לא ]לו] [לקחתך[

Chapter 26 
 ׃]ונקה] [יהוה] [במשיח] [ידו] [ישלח] [י[י מ]כ] [תשחיתהו] [אל] [אבישי] [אל] [דוד] [ויאמר[ 9

] ירד[חמה ]במל] [או] [ומת] [יבוא] [יומו[ ]או] [יגפנו[ הוה]י אם] [כי] [יהוה] [חי] [דויד] [ויאמר[ 10
 ׃]ונספה[

] ואת] [ממראשתיו[את חניתו ] נא] [קח] [ועתה] [יהוה] [במשיח] [ידי[ שלח]מ מיהוה] [לי] [חלילה[ 11
 ׃]לנו[ לכה]ונ המים] [צפחת[

] ואין] [להם] [וילכו] [שאול] [מראשתי] [אשר] [ים[ת צפחת המ]וא] [החנית] [את] [דויד] [ויקח[ 12
 ׃]עליהם] [נפלה] [יהוה] [תרדמת] [כי] [ישנים] [ם[ץ כל]מקי] [ואין] [יודע] [ואין] [רואה[

] יקרה] [אשר] [תחת] [עוד] [לך] [ארע] [לא] [כי] [דוד] [בני] [שוב] [חטאתי] [שאול] [ויאמר[ 21
 ׃]מאד] [בה[אשגה הר]ו] [הסכלתי] [הנה] [הזה] [היום] [בעיניך] [נפשי[

 ׃]ויקחה] [מהנערים] [אחד] [יעבור] [המלך] [ית[ר הנה חנ]ויאמ] [דויד[ ]ויען[ 22
] ולוא] [בידי] [היום] [יהוה] [נתנך] [אשר] [אמונתו] [ואת] [קתו[ש את צד]לאי] [ישיב] [ויהוה[ 23
 ׃]יהוה] [במשיח] [י[יד] [ח[לשל] [אביתי[



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

Chapter 27 
] ט[ל]המ[ב כי ]טו] [לי] [אין] [שאול] [ביד] [אחד] [יום] [אספה] [עתה] [לבו] [ל[דויד א] [ויאמר[ 1
] ונמלטתי] [ישראל] [גבול] [בכול] [ני[לבקש ]שאול] [ממני] [ונואש] [פלשתיים] [ארץ] [אל] [אמלט[
 ׃]מידו[
] מלך] [מעוך] [בן] [אכיש] [אל] [עמו] [אשר] [איש] [מאות] [רבע[א]ו] [הוא] [ויעבור] [דויד] [ויקום[ 2
 ׃]גת[
] הארץ] [ישבות] [הנה] [כי] [והעמלקי] [והגרזי] [הגשורי] [אל] [ויפשטו] [ואנשיו] [דוד] [ויעל[ 8
 ׃ץ מצרים]אר] [ועד] [שורה] [בואך] [מעולם] [אשר[
] וגמלים] [רים[ן ובקר וחמו]צא] [ולקח] [ואשה] [איש] [יחיה] [ולוא] [הארץ] [את[] דויד] [והכה[ 9
 ׃]אכיש] [אל] [ויבוא] [דויד] [וישוב] [ובגדים[

 ועל אל]מ[ואל נגב ירח ]יהודה] [נגב] [על] [דויד] [ויאמר] [היום] [פשטתם] [י[אמר אכיש על מ]וי[ 10
 ׃]הקנזי[ נגב

] דויד] [עשה] [כה] [לאמור] [עלינו] [דו[א גתה לאמר פן יגי]להבי] [דויד[ ]יחיה] [לא] [ואשה] [ואיש[ 11
 ׃]פלשתיים] [בשדה] [דויד[ כול הימים אשר ישב] משפטו] [וכה[

 ׃]עולם] [עבד] [לי] [והיה] [בישראל] [בעמו] [הבאיש[ באש]ה[ ד לאמור]בדוי] [אכיש] [ויאמן[ 12



Chapter 28 
אכיש ] ויאמר] [בישראל] [להלחם] [לצאת] [מחניהם] [את[ יקבצו פלשתיים]ו] [ההם] [בימים] [ויהי[ 1

 ׃]ה[לחמה יזרעאל]למ] [ואנשיך] [אתה] [תצא] [אתי] [כי] [דע[אל דויד ידוע ת
] לראשי] [ומר[לכן ש ]דויד[ל] [ש[אכי] ויאמר] [עבדך] [יעשה] [אשר] [את] [תדע] [יד[אמר דו]וי[ 2
 ׃]הימים] [כול] [אשימך[
] האבות] [הסיר] [ושאול] [ובעירו] [ברמה] [ויקברהו[ ל]ישרא] [כול] [לו] [ויספדו] [מת] [ושמואל[ 3
 ׃]מהארץ] [הידענים] [ואת[

] בך] [ויהי] [ואכול] [לחם] [פת] [לפניך] [ואשימה] [שפחתך] [בקול] [אתה] [גם[ נא] שמע] [ועתה[ 22
 ׃]רך[בד ]ך[כי תל] [כח[

] ישב[רץ ו]הא[קום מן ]וי לקולם] [וישמע] [והאשה] [עבדיו] [בו] [ויפצרו] [לאכול] [אבה] [ולא[ 23
 ׃]המטה] [על[

 ׃]מצות] [תאף[תלוש ו]ו[תקח קמח ]ו] [ותזבחהו] [ותמהר] [בבית] [מרבק] [עגל] [ולאשה[ 24
 ׃]הוא[ילכו הלילה ה]ו] [ויקומו] [ויאכלו] [עבדיו] [ולפני] [שאול] [לפני] [ותגש[ 25

Chapter 29 
 ׃]ביזרעאל] [אשר] [בעין] [חנים] [וישראל] [אפקה] [מחניהם] [כל] [את] [תיים[לש]פ] [ויקבצו[ 1

Chapter 30 
] לוא] [אשר] [יען ויאמרו] [דוד] [עם] [הלכו] [אשר] [מהאנשים] [ובליעל] [רע] [איש] [כל] [ויען[ 22
] ואת] [אשתו] [את] [איש] [אם כי] [הצלנו] [אשר] [השלל[מ ]ם[ה]ל] [נתן] [לא] [דויד] [עם] [הלכו[
 ׃]וישבו] [ינהגו] [בניו[



את  ]ויתן] [אתנו] [וישמור] [לנו] [יהוה] [נתן] [אשר] [אחרי] [כן] [תעשו] [לוא] [דויד[ ויאמר 23
 ׃]בידנו] [עלינו] [הבא] [דוד[הג

] יחדו] [הכלים על] [היושב] [חלק[ה וכ]חמ[ל]במ] [הירד] [כחלק] [האלה] [לדברים] [ישמע] [ומי[ 24
 ׃]יהלוקו[

 ׃]הזה] [היום] [עד] [לישראל] [ולמשפט] [לחק] [שימה[י]ו[לה ]ומע] [ההוא] [מהיום] [ויהי[ 25
] הנה] [לאמור] [מהשלל] [ולעריהם] [יהודה] [לזקני] [מהשלל] [ישלח[לג ו]צק] [אל] [דויד] [ויבוא[ 26
 ׃]יהוה] [אויבי] [משלל] [כה[בר] [לכם[

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

Chapter 31 
] בהר] [חללים] [ויפלו] [פלשתיים] [מפני] [ישראל] [נשי[ו א]וינוס] [בישראל] [נלחמו] [ופלשתיים[ 1
 ׃]גלבע[
] אבינדב] [ת[הונתן וא]י] [את] [פלשתיים] [ויכו] [בניו] [ואחרי] [שאול] [אחרי] [פלשתיים] [קו[ידב]ו[ 2
 ׃]שאול] [בני] [מלכישע] [ואת[
 ׃]המתנים] [אל] [אתו] [ויחלו] [בקשת] [המורים] [אוהו[מצ]וי[ שאול על] המלחמה] [ותכבד[ 3



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

  



1 Samuel / שמואל א - According to 4Q51 Samuela (4QSama) - Direct Transcription 

Column 1: Fragment a 

 ]שתה ועלי הכהן ישבחרי [ה וא]בשיל ותקם חנה אחרי אכלה9 בנים1:8[ 1
 

Column 1: Fragment b 

 ]וזכרתני ולוא תשכח[ך ]יהוה צבאות אם ראה תראה בעני אמת1:11[ 1
 ]פניך נזיר[ם ונתתיהו ל]את אמתך ונתתה לאמתך זרע אנשי[ 2
 ]ל ראשו[מורה לא יעבור ע]עד יום מותו ויין ושכר לוא ישתה ו[ 3
 ]היה[ו12                                ]                                       [ 4
 והיא מדברת13 פיה את שמר  י ל]כי הרבתה להתפלל לפני יהוה וע[ 5
 ]שכרה[לי ל]שבה ע[ע ויח]על לבה רק שפתיה נעות וקולה לא ישמ[ 6

 

Column 1: Fragment c 

 ר]ויען עלי ויאמ17 הנה מרב שיחי וכעסי דברתי עד כי בליעל לפני בת1:16[ 1
 אמר]ות18 ישראל יתן לך את שאלתך אשר שאלת מעמולכי לשלום אלהי [ 2
 ל]תמצא שפחתך חן בעיניך ותלך האשה לדרכה ותבוא הלשכתה ותאכ[ 3

 



Column 2: Fragments a - d 

  
 ה עד אשררה לאיש]וחנה לוא עלתה עמו כי אמ1:22[ 1
 יהוה וישב לפני ]י[את פנ ]יעלה הנער עד גמלתיהו ונראה[ 2
 תיהו נזיר עד עולם כול ימי]שם עד עולם ונתיהוה וישב [ 3
 עשי הטוב בעיניך שבי עד ]ויאמר לה אלקנה אישה23 חייו[ 4
 ה היוצא מפיך ותשב האשה]גמלך אותו אך יקם יהו[ 5
 ותעל אותו שילה כאשר24ותו ]ותינק את בנה עד גמלה א[ 6
 בקר משלש ולחם ]יעלה אלקנה לזבח ליהוה בפר בן[ 7
 ת יהוה שילה והנער]אחת קמח ונבל יין ותביאהו ביואיפה [ 8
 אשר]כ[הזבח  ]עמם ויביאוהו לפני יהוה וישחט אביהו את[ 9

 שחט]וי והביא הנער25        יעשה מימים ימימה ליהוה[ 10
 י אדני]ותאמר ב26את הפר ותבוא חנה אם הנער אל עלי [ 11
 יהוה ]אני האשה הנצבת עמכה בזה להתפלל אל אדני חי נפשך[ 12
 ]על הנער הזה התפללתי ויתן יהוה לי את שאלתי אשר27[ 13
 ם]י[וה כול הימ]וגם אנכי השאלתיהו ליה28 שאלתי מעמו[ 14
 ]ו[הו שם ותשתח]ותעזב               אשר חי הוא שאול ליהוה[ 15
  ]ותתפלל2:1         [                          ]                 ליהוה[ 16
 ]רחב[ה ]הו[רמה קרני בי ]עלץ לבי ביהוה ותאמר חנה[ 17



 ]וה[יא אין קדוש כיה]כ2 פי על אויבי שמחתי בישועתך[ 18
 לוהינוך ואין צור כא]ואין צדיק כאלוהינו ואין בלת[ 19
 דעתתק מפיכם כי אל ]אל תרבו תדברו גבהה גבהה יצא ע3[ 20
 ]רו[שלים אז]כ[ם חתה ונ]קשת גבורי4 יהוה ואל תוכן עללותיו[ 21
 קרה ילדה]ו עד ע[ל]שבעים בלחם נשכרו ורעבים חד5חיל [ 22
 יה מוריד]יהוה ממית ומח6 שבעה ורבת בנים אמללה[ 23
 ]מרומם[אף  ]יהוה מוריש ומעשיר משפיל7 שאול ויעל[ 24
 ]עם אביון להושיבמקים מעפר דל ומאשפות ירים 8[ 25
 ]ים וכסא כבוד ינחלם כי ליהוה מצוקי ארץ וישת[נדיב 26
 ]סידיו ישמור ורשעים בחשך ידמו[ודרך ח9 ]ל[עליהם תב 27
 ]נות צדיק כי לוא בכח יגבר איש[ר ויברך ש]נוד[ל ]ר[נתן נד 28
 ]קדוש יהיה יהוהדוש כיהוה [בו מי ק]י[יהוה יחת מר10 29
 ]אל יתהלל חכם ??????????????[ בשלמתם  ]??????[ 30
 ]ל הגבור בגבורתו ואל יתהלל עשיר[ל]ה[ואל ית ]בחכמתו[ 31
 ]בעשרו כי בזאת יתהלל המתהלל השכל וידע את יהוה[ 32
 ]פט וצדקה בתוך הארץ יהוה עלה בשמים[ת מש]ולעשו[ 33
 ]יהוה ידין אפסי ארץ ויתן עז למלכנו וירם קרן[וירעם  34
 ]ביתו והנער היה משרת וילך אלקנה הרמתה על11[ משיחו 35
 ]ובני עלי בני בליעל לא ידעו12 פני עלי הכהן יהוה את את[ 36



 ]איש זבח זבח ובא העם כל ומשפט הכהנים את13 יהוה את[ 37
 

Column 3: Fragments a - e 

 ]חלב[ר אל נער הכוהן יקטר הכוהן כיום ה]מ[וענה האיש וא2:16 1
 ]חתי[וקח לך מכול אשר תאוה נפשך ואמר לא כי עתה תתן ולק 2
 ]בידו והכה[ בשר יקח את מזלג שלוש השנים]ה[ בחזק כבשלת 3
 ]רע הוא ואם[ל אשר יעלה המזלג יקח אם ]כו[בסיר או בפרור  4
 ]ת הנערים[ותהי חטא17ק הימין ]זה התנופה ושו[טוב לבד מח 5
 ]              [ הוה כי נאצו את מנחת יהוה ]לפני י[ גדלה מאד 6
 ]ומעיל קטן19[ הוה נער חוגר אפוד בד]רת את פני י[ושמואל מש18 7
 ]ותה את אישה[לתה לו מימים ימימה בעל]לו אמו והע[תעשה  8
 ]לקנה ואת אשתו[את א ]י[וברך על20ם ]ח הימי[לזבוח את זב 9

 ]ת השאלה[לך זרע מן האשה הזאת תח ]הוה[לאמר ישלם י 10
 ]וה את[ויפקד יה21הוה וילך האיש למקומו ]ת לי[אשר השאיל 11
 ]שמואל[ שםשה בנים ושתי בנות ויגדל ]ל[חנה ותלד עוד ש 12
 ]ושמונה שנים[ועלי זקן מאד בן תשעים שנה 22עם יהוה  13
 ]למה יאמר להם[ו23שים בניו לבני ישראל ]עו[אשר  ]את[ וישמע 14
 ]ם בכם מפי[מדברי ]ע[מ]שו[ר אני ]ש[ה א]ן כדברים האל[תעשו 15
 ]ע אל[מועה אשר אנכי שומ]אל בני כי לוא טובה הש24עם יהוה [ 16



 ]ים[אשר אני שומע מעבר ]ות השמועות[א טוב]תעשון כן כי לו[ 17
 ]אם[אל יהוה ו ]ו[ל ]יחטא איש לאיש ופללו[ חטוא ]אם25עם יהוה [ 18
 ץ]חפ[קול כיא ]ליהוה יחטא איש מי יתפלל לו ולוא ישמעו ל[ 19
 ]                        יחפץ יהוה להמיתם[ 20
 וגם עם ]וה[ם יה]והנער שמואל הולך וגדל וטוב גם ע26 [ 21
 יאמר כה אמר יהוה]ויבוא איש אלוהים אל עלי ו27אנשים [ 22
 רים עבדים לבית]הנגלה נגליתי אל בית אביך בהיותם במצ[ 23
 שבטי ישראל לי לכוהן ]ובחור את בית אביך מכול28 פרעה[ 24
 לשאת אפוד ואתנה לבית]ו לעלות על מזבחי ולהקטיר קטרת[ 25
 ולמה תביט בזבחי ובמנחתי29ל ]אביך את כול אשי בני ישראל לאכ[ 26
 להבריך מראש כול מנחות ]צרת עין ותכבד את בניך ממני[ 27
 ]יתך[ב אמרתיל ]הי ישרא[ל]על כן כה אמר יהוה א30 לפניישראל [ 28
 ]ילה[ל]וה ח[ם יה]א[לכן נ ]ובית אביך יתהלכו לפני עד עולם ועתה[ 29
 ]י את[ם באים וגדעת]י[מ]הנה י31לי כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו [ 30
 ]הימים[יהיה לך זקן בביתי כול  ]ולוא32זרעך וזרע בית אביך [ 31
 ]להדיב[עיניו ו ]ת[מזבחי לכלות א ]לוא אכרית לך מעםואיש 33[ 32
 ]זה לך[ו34יפולו בחרב אנשים  ]את נפשו וכול מרבית ביתך[ 33
 ]ס ביום[פני ופינח֯ ]ה ח[ל]האות אשר יבוא על שני בניך הא[ 34
 ]י כוהן נאמן[ל ]תי[מו]והקי35אחד ימותו שניהם בחרב אנשים [ 35



 ]ו בית נאמן[ה ובניתי ל]ובנפשי יעשאשר כול אשר בלבבי [ 36
 ]בביתך[ל הנותר ]כו[ה ]והי36והתהלך לפני משיחי כול הימים [ 37
 ]ספחני נא[ם לאמור ]לח יבוא להשתחות לו לאגורת כסף וככר[ 38
 ]        [           ]              אל אחת הכהנות לאכול פת לחם[ 39
 ]ה היה[דבר יהו]לפני עלי ו והנער שמואל משרת את יהוה1:3[ 40
 ]י שוכב[יום ההוא ועל]ויהי ב2יקר בימים ההם אין חזון נפרץ [ 41
 ]אלוהים[ ונר3אות ]במקומו ועיניו החלו כהות ולוא יוכל לר[ 42
 ]ויאמר הנניואל [ה שמ]ויקרא יהו4טרם יכבה ושמואל שכב בהיכל [ 43

 

Column 4: Fragments a - b 

 ]ולוא כחד ממנו ויאמר עלי יהוה הוא הטוב לפניו[ ם]י[הדברכול 3:18 1
 ]ל שמואל ויהוה היה עמו ולוא הפיל מכול דבריו[ויגד19יעשה  2
 שמואל ]כול ישראל מדן ועד באר שבע כי נאמן[ וידע20ארצה  3
 ]ואל[שמל ]ויוסף יהוה להראה בשילה כי נגלה יהוה א21 יהוה[ל̇  ]נביא[ל 4

 

Column 4: Fragment c 

 ]ה את ארון ברית יהוה[שיל]מ יהוה היום לפני פלשתים נקחה אלינו4:3[ 1
 ]לח העם שילה וישאו משם[ויש4 ]ויצא בקרבנו ויושיענו מכף אויבינו[ 2



 ]חפני האלהים ברית ארון עם[ עלי ]ארון יהוה יושב הכרובים ושני בני[ 3
 

Column 5: Fragment a 

0  
 ]ן תעבדו לעברים כאשר[אנשים פלשתיים פ]והיו להתחזקו 4:9[ 1
 ]וילחמו וינגף איש ישראל10מתם [יתם לאנשים ונלח]עבדו לכם והי[ 2
 ]הי המכה גדולה מאד[ינוסו איש לאהליו ות]לפני הפלשתיים ו[ 3
 ]וארון אלוהים נלקח11[ לף רגלי]ים א[ש]ו[ל]ויפל מישראל ש[ 4
 ]בנימין מהמערכה ויבוא שילה[וץ איש ]יר[ו12 ]ושני בני עלי מתו[ 5
 ]ואדמה על ראשו                     [ ם]י[יו קרוע]ביום ההוא ומד[ 6

 

Column 5: Fragments b - c 

 ]פו את סרני פלשתיים אליהם[ס]וישלחו ויא8 אלהינו7:5[ 1
 ]אלוהי ישראל ויאמרו הגתיים[לארון  ]ויאמרו מה נעשה[ 2
 ]אל אלינו ויסבו את ארון אלוהי[לוהי ישר]א ת ארון[סבו א]י[ 3
 ]                              [                  ]תה         [ישראל ג 4
 גדולה ]בעיר מהומה[הוה ]יד י[ויהי אחרי סבו גתה ותהי 9 5
 עפלים]דול ויך אותם ב[מאד ויך את אנשי העיר מקטן ועד ג 6



 ]ארון כבוא ויהי ן[עקרות ארון אלוהי ישראל ]א[וישלחו 10 7
0  

 

Column 6: Fragments a - b 

 ]ם אלי[למה הסבות ]מור[ים לא]האלוהים עקרון ויזעקו העקרונ[ 14
 פו]חו ויאס[וישל5:11מי ]ת ע[ני וא]את ארון אלוהי ישראל להמית[ 2
 ישב]ל ו[א]שר[אלוהי י ]את סרני פלשתיים ויאמרו שלחו את ארון[ 3
 המת יהוה בכל]למקומו ולוא ימית אתי ואת עמי כי היתה מ[ 4
 ם אשר לא]אנשי[וה12מה ]העיר כבדה מאד כבוא ארון האלוהים ש[ 5
 ם]שמי[ר ה]מתו הכו בעפלים ותעל שועת העי[ 6
  ]ים[ראו פלשתי]ק[וי2בעה חודשים ]ויהי הארון בשדה פלשתיים ש1:6[ 7
 ם לאמור מה נעשה]ני[ולמעונ ]ולקוסמים ולחרטמיםלכוהנים [ 8
 ]ם[ויאמרו א3שלחנו אל מקומו ]לארון יהוה הודיעונו במה נ[ 9

 ]חו[ברית יהוה אלוהי ישראל אל תשל̇  ]משלחים אתם את ארון[ 10
 ]כם[נכפר ל]ו ו[ם אז תרפא]ש[לו א ]ו[שיב]אותו ריקם כי השב ת[ 11
 ]ו ויאמרו[ב ל]י[שר נש]א[ה האשם ]מויאמרו 4הלוא תסור ידו מכם [ 12
 ]כם[עפלי זהב כי מגפה אחת ל ]כמספר סרני פלשתיים חמשה[ 13
 ]משחיתים[ם וצלמי העכברים ה]י[ל]ועשיתם צלמי העפ5ולסרניכם [ 14
 ]דו מעליכם ומעל[לי יקל את י]ו[וא ]את הארץ ונתתם ליהוה כבוד[ 15



 ]כם כאשר כבדו[לבב ]ולמה תכבדו את6אלוהיכם ומעל ארצכם [ 16
 ]ל בהם וישלחום וילכו[כאשר התעל ]מצרים ופרעה את לבם הלוא[ 17
 ]שר[פרות עלות א ]תי[וש ]אחת ועתה קחו ועשו עגלה חדשה7[ 18
 ]והשיבותם בניהם[ת בעגלה ]לא עלה עליהם על ואסרתם את הפרו[ 19
 ]העגלהוה ונתתם אותו אל [ה]ולקחתם את ארון י8 מאחריהם הביתה[ 20
 ]ימו בארגז מצדו ושלחתם[שם תש]ואת כלי הזהב אשר השיבותם לו א[ 21
 ]עלה בית שמש הוא[לו י]וראיתם אם דרך גבו9אתו והלך הלכתם [ 22

 

Column 6: Fragment c 

 ]אל העגלה יהוהוישימו את ארון 11[ בית]ב בניהם כלו ואת6:10[ 1
 ]             טחריהםואת צלמי ב [י הזה]ואת הארגז ואת עכבר[ 2

 

Column 6: Fragment d 

 ]ולוא שמאול[מין ]ולוא סרו י וגעו הלך הלכו אחת במסלה6:12[ 1
 ]ובית13 מש[ש ביתל ]וסרני פלשתיים הולכים אחריה עד גבו[ 2
 ]ויראו[ניהם ]שמש קוצרים קציר חטים בעמק וישאו את עי[ 3

  



 

Column 6: Fragments e - f 

 ]ובו[ויש ]וחמשה סרני פלשתיים ראו16 ליהוה ביום ההוא15:6[ 1
 ]יים[בו פלשת]ואלה עפלי הזהב אשר השי17עקרון ביום ההוא [ 2
 ד לגת]אשם ליהוה לאשדוד אחד לעזה אחד לאשקלון אח[ 3
 ם]יי[שת]י הזהב כמספר ערי פל[ועכבר18ד ]אחד לעקרון אח[ 4
 ]הפרזי ועד האבןועד כפר [ם מעיר מבצר ]לחמשת הסרני[ 5
 ]את ארון יהוה בשדה יהושע בית[ניחו עליה ]הגדולה אשר ה[ 6

 

Column 7: Fragment a 

0  
 יהוה הקדוש הזה ואל מי ]ויאמרו אנשי בית שמש מי יוכל לעבור לפני6:20[ 1
 ערים לאמור]ת י[אל יושבי קרי ]וישלחו מלאכים21 יעלה ארון יהוה מעלינו[ 2
  ]ת[ו אנשי קרי]ויבא1:7[ אותו אליכם  ]פלשתיים את ארון יהוה רדו והעלוהשיבו [ 3
 שר]א[נדב ]בית אבי[ ל]יערים ויעלו את ארון ברית יהוה ויביאו אותו א[ 4

 

Column 7: Fragment b 

 ]שמע בקול העם כאשר יאמרו לך כי לוא אותך[ מואל]ויאמר יהוה אל ש8:7[ 1



 ]עשו מיום העלתי המעשים אשר ככל8ליהם [לך ע]אותי מאסו מממאסו כי [ 2
 

Column 8: Fragments a - b 

 ]ויאמר שמואל את כול דברי יהוה10ר ימלך עליהם [להם את משפט המלך אש8:9 1
 ]                                                  [לים מאתו מלך ]א[אל העם השו 2
 ]שר ימלוך עליכם את בניכם יקח ושם לו[לך א]יהיה משפט המ[אמר זה ]וי11[ 3
 ]ולשום לו שרי אלפים ושרי מאות12כבתו [ם לפני מר]יו ורצי[ו ובפרש]ברכב[ 4
 ]ואת בנותיכם13ישו ולקצר קצירו ולעשת כלי מלחמתו וכלי רכבו [ש חר]ולחר[ 5
 ]וזיתיכםואת שדותיכם ואת כרמיכם 14קחות ולטבחות ולאפות [ח לר]יק[ 6
 ]וזרעיכם וכרמיכם יעשר ונתן לסריסיו ולעבדיו15יו [עבד]ח ונתן ל[הטובים יק 7
 ]ואת בקרכם הטובים ואת חמוריכם יקח[ואת עבדיכם ואת אמהתיכם 16 8
 ]וזעקתם ביום18שר ואתם תהיו לו לעבדים [וצאנכם יע17ועשו למלאכתו  9

 ]יענה יהוה אתכם בימים ר בחרתם לכם ולוא[כם אש]כ[לפני מל]מ[ההוא  10
 ]שמואל ויאמרו לא כי אם בקול וימאנו העם לשמע19כי אתם בחרתם לכם מלך [ההם  11
 ]והיינו גם אנחנו ככול הגוים ושפטנו מלכינו ויצא לפנינו20 עלינו[היה ]י[מלך  12
 ]דברי העם וידברם באזני וישמע שמואל את כל21לחמותינו [את מ ]חם[נל]ו[ 13

  



 

Column 8: Fragment c 

 ]בעיר הזאת והאיש גדל ונכבד כול אשר ידבר בוא יבוא ועתה[ם ]איש אלוהי9:6[ 1
 ]י יבגיד איש האלוהים לנו את דרכנו אשר הלכנו עליה[ו אול]נלכה נא אלי[ 2
 ]נה נלך ומה נביא לאיש כי הלחם אזל מכלינו ותשורה[אול וה]ויאמר ש7[ 3
 ]ויוסף הנער לענות את שאול8יש האלוהים מה אתנו [ביא לא]אין לנו לה[ 4
 ]א בידי רבע שקל כסף ונתתי לאיש האלוהים והגיד לנו[ה נמצ]ויאמר הנ[ 5

 

Column 8: Fragment d 

 ]לכה וילכו אל העיר אשר שם איש האלוהים                [נ ]לכה9:10[ 1
 ]יוצאות לשאוב מיםעולים במעלה העיר והנה המה מצאו נערות [ המה11 2
 ]ותענינה הנערות אותם ותאמרנה להם יש12רו להן היש בזה הרואה [ויאמ 3
 ]כבאכם13 לפניך מהר עתה כי היום בא לעיר כי זבח היום לעם בבמה[ הנה 4

 

Column 9: Fragments a - d 

0  
 ]כי באהאת עני עמי [תיים כי ראיתי ]פלש[את עמי מיד  ]על עמי ישראל והושיע9:16[ 1
 ]יש אשר אמרתי אליך[ה ענהו הנה הא]ל ויהו[ת שאו]א[ה ]ושמואל רא17 צעקתו אלי[ 2



 ]בית זה אי נא הגידה ר[ויאמ יר]הע בתוך שמואל[  ל]ויגש שאול א18זה יעצר בעמי [ 3
 ]לפני הבמה ואכל[וא עלה ]ויען שמואל את שאול ויאמר לו אנוכי ה19הרואה [ 4
 ]ות האובדות לך[ולאתנ20 ]ך[ל ]בבקר וכול אשר בלבבך אגיד עמי היום ושלחתיך[ 5
 ]                    [ או ]היום שלושת הימים אל תשים את לבך להם כי נמצ[ 6
 ]ויען21ביך עלה לפני [ת א]ולמי חמדת ישראל הלוא לך ולבי                [ 7
 ]שבטי ישראל ומשפחהטן [מק ]שאול ויאמר לשמואל הלוא איש בן ימיני אנוכי[ 8
 ]ויקח שמואל22הזה [כדבר  ]הצעירה מכול משפחות בנימין ולמה דברת אלי[ 9

 ]רואים והמה[ראש הק]את שאול ואת נערו ויביאם לשכתה ויתן להם שם מקום ב[ 10
 ]לך אשר[אשר נתתי  ]ויאמר שמואל לטבח תנה לי את המנה23כשבעים איש [ 11
 ]ם אותה לפני[עלינה ויש]וירם הטבח את השוק ה24אמרתי לך שים אותה עמך [ 12
 ]מר העם[ים לך לא]שאול ויאמר הנה הנשאר שים לפניך אכול כי למועד ש[ 13

 

Column 9: Fragments e - i 

 עלים אל ]אנשים שלשה שם ומצאוך תבור אלון עד ובאת והלאה10:3[ 1
 ככרות ובילת כ שלוש ]גדיים ואחד נשא האלהים בית אל אחד נשא שלשה[ 2
 נופות לחם ולקחת]ושאלו לך לשלום ונתנו לך ת4 לחם ואחד נושא נבל יין[ 3
 תי והיה]ואחר כן תבוא גבעת האלוהים אשר שם נציב פלש5 מידם[ 4
 הם נבל]מהבמה ולפני[באים ירדים ]כבואך שם העיר ופגעת חבל נ[ 5
 ]וח יהוה והתנבאת עמם[וצלחה עליך ר6 ]וכנור והמה מתנבאים[ותוף  6



 שר]האלה לך עשה כול א[ה האתות ]והיה כי תבאנ7אחר [ איש]ת ל[ונהפכ 7
 רד אליך]וירדת לפני הגלגלה והנה אנוכי יו8האלוהים עמך [ תמצא ידך כי 8
 ]תי[והדע ]ות לזבח זבחי שלמים שבעת ימים תוחל עד בואי אליך[ל]עו[לעלות  9

 האלוהים ]כת מעם שמואל ויהפך לו[ל]והיה כהפנות ל9לך את אשר תעשה [ 10
 ה חבל]ויבוא משם הגבעתה והנ10[ הוא]לב אחר ויבואו כול האותות ביום ה[ 11
 עו מתמול]ויהי כול יוד11ם ויתנבא [ח אלהי]נביאים לקראתו ותצלח עליו רו[ 12
 רעהו מה ]ויאמר העם איש אלנבא [ים מת]שלשם ויראו והנה הוא בתוך נביא[ 13
 אביהם על ]ויען איש מהם ויאמר ומי12 זה היה לבן קיש הגם שאול בנביאים[ 14
 ויאמר דוד14 ]ויכל מהתנבא ויבא הביתה13 כן היתה למשל הגם שאול בנביאים[ 15
 ין ונבואה]שאול אליו ואל נערו אן הלכתם ויאמר לבקש את האתנות ונראה כי א[ 16
 שאול אל ]ויאמר16 ויאמר דוד שאול הגידה נא לי מה אמר לך שמואל15 שמואלאל [ 17
 אשר אמר ]דודו הגד הגיד לי כי נמצאו האתונות ואת דבר המלוכה לוא הגיד לו[ 18
 ]שמואל                                                                     [ 19
 ]ני[כול ב ]ויאמר אל18     יהוה המצפה ויצעק שמואל את כול העם אל17[ 20

 

Column 10: Fragment a 

 ]ויריעו כול העם ויאמרו יחי המלך[ם ]אשר בחר בו יהוה כי אין כמוהו בכלכ10:24[ 14
 ]מלך ויכתב בספר וינח לפני יהוה[משפט ה ]וידבר שמואל אל העם את25               [ 2
 ]גבעתה לביתו לך[ה  אול]ש[ם ]וג26ו [וילכו איש למקומעם ]ל ה[כו ]וישלח שמואל את[ 3



 ]ה יושיענו[מ ]מרו[ובני הבליעל א27               ה בלבבם]ו[בני החיל אשר נגע יה ]וילכו[ 4
 הבזוהו ולוא הביאו לו מנח]זה וי[ 5
 ]ול[חש מלך בני עמון הוא לחץ את בני גד ואת בני ראובן בחזקה ונקר להם כ]ונ[ 6
 ]בר הירדן[שראל ולוא נשאר איש בבני ישראל אשר בע]י[ע ל]מושי[ין ימין ונתן אין ]ע[ 7
 ן שבעת אלפים איש]ה[מון כול עין ימין ו]ע[ בני ]ש מלך[קר לו נח]וא נ[ר ל]אש[ 8

9a                ויעל נחש העמוני ויחן על יביש11:1 חדש כמו ויהי 
 ]לך[מ נחש אל יביש אנשי כול ויאמרובש גלעד ]י[בני עמון ויבאו אל  ]נצלו מיד[ 9

 ]העמוני בזאת אכרת לכם[ם נחש ]יה[ל]ויאמר א2נו ברית ונעבדך [ל ]בני עמון כרת[ 10
 

Column 10: Fragments b - c 

 ]ר וינתחהו וישלח בכל גבול ישראל ביד מלאכים לאמר אשר איננו יצא אחרי[בק11:7 1
 ]לבקרו ויפול פחד יהוה על עם ישראל ויצעקוחרי שמואל כה יעשה [שאול וא 2
 ]ויפקדם בבזק בבמה כול איש ישראל שש מאות אלף ואיש יהודה8[ כאיש אחד 3
 ]ויאמר שאול למלאכים הבאים כה תאמרון לאיש יביש מחר לכם9[ שבעים אלף  4
 ]ועה בחם השמש ויבאו המלאכים ויגידו לאנשי יביש וישמחו ויאמרו[מיהוה התש 5
 ]ער                                                                       [לכם פתחו הש 6
 ]חר נצא אליכם ועשיתם לנו ככול הטוב בעיניכם[מ] י יביש גלעד[אנש ]ו[ויאמר10 7
 ]שים שאול את העם שלושה ראשים ויבאו[חרת וי]ויהי ממ11              [ 8
 ]ויכו את בני עמון עד חם היום ויהיו הנשארים[ בקר]בתוך המחנה באשמרת ה[ 9



 

Column 11: Fragment a 

0  
 ]ויאמר העם אל שמואל מי12רו בם שנים יחד [ויפוצו לוא נשא11:11 1
 ]ויאמר שאול13 ימלך עלינו תנו האנשים ונמיתםשאול [ אומר]ה[ 2

 

Column 11: Fragments b - c 

 ]בא יעקוב ובניּו מצרים ויענם מצרים ויזעקו ר[כאש8בותיכם ]ואת א12:7[ 1
 ]ויוציאו אתוה את משה ואת אהרון [לח יה]וה ויש[תיכם אל יה]אבו[ 2

 

Column 11: Fragment d 

 ]רות ועתה הצילנו מיד אויבינו ונעבדך[ת]הבעלים ואת העש12:10[ 1
 ]שמואל ויצל יפתח ואת בדן ואת ואת[ ירבעל ]וישלח יהוה את11[ 2
 ]נחש מלך ותראו כי12 מסביב ותשבו בטח[ ]אתכם מיד איביכם[ 3

 

Column 11: Fragments e - i 

 ]ועתה הנה המלך אשר13ם [לככ]ימלך עלינו ויהוה אלהיכם מ12:12[ 1



 ]אם תיראו את יהוה ועבדתם14[ מלך ]בחרתם והנה נתן יהוה עליכם[ 2
 ]גם אתם וגם המלךבקולו ולא תמרו פי יהוה והיתם [ עתם]אתו ושמ[ 3
 ]ואם לא תשמעו15ם והצלכם [והיכ]יכם אחר יהוה אל[מלך על ]אשר[ 4
 ם]ה יד יהוה בכם ובמלככ[הוה והית]ריתם את פי י[יהוה ומ ]בקול[ 5
 ה]גדול הזה אשר יהוה עש[הדבר ה ]תיצבו וראו את[ה ]ה[עת ]גם16[ 6
 ת]יהוה ויתן קולוהלא קציר חטים היום אקרא אל 17        לעיניכם[ 7
 ה]ומטר וברד ודעו וראו כי רעתכם רבה אשר עשיתם בעיני יהו[ 8
 טר]ואל אל יהוה ויתן יהוה קולות ומ[ויקרא שמ18מלך  ]לשאול לכם[ 9

 ]ויאמרו19אד את יהוה ואת שמואל [ם מ]ע[ראו כול ה]ביום ההוא ויי[ 10
 ]נמּות אלהיך ואליהוה  אל בעד עבדיך[ לל]התפ[ ל]העם אל שמוא[ 11

 

Fragments 1 - 2 

 ]ול שגג שגגה[שא]ו24 בית און ישראל והמלחמה עברה את את14:23[ 1
 ]איש אשר[ארור ה ]יואל שאול את העם לאמור[א ו]גדולה ביום ההו[ 2
 ]קמתי מאויבי ולוא טעם כול העם לחם[ערב ונ]יאכל לחם עד ה[ 3
 ]היער ויבא העם אל26י דבש על פני השדה [ויה ]וכל העם בא ביער25[ 4

  



 

Fragments 3 - 5 

 ]מהעם ויאמר השבע השביע אביך[ ש]ויען אי28 פיו ותראנה עיניו אל14:27[ 1
 ]וידע29חם היום ויעף העם [֯ש אשר יאכל ל]ר ארור האי[מ]את העם לא[ 2
 ]כי טעמתיראו כי ארו עיני [אבי את הארץ             ויאמר יהונתן עכור  3
 ]ם משלל אויביו אשר[אכל הע ]כי לוא אכול[אף 30מעט הדבש הזה  4
 ]ההוא בפלשתיים[ ויך ביום31ים ]בפלשתי[רבה המכה  ]כי עתה[ מצא 5
 ]השלל ויקחו[ העם על ]ויעט32               ממכמש אילונה ויעף העם מאד[ 6
 ]אכל העם על הדם[ארצה וי ]העם צאן ובקּר ופרים בני בקר וישחטו[ 7
 ]על הדם ויאמר בגדתם[ לאכול ]ויגידו לשאול לאמר חטאים העם ליהוה33[ 8
 ]מרתם להם[ויאמר שאול נפצו בעם וא34לה ]גדו[ן ]גלו נא אלי הלם אב[ 9
0  

 

Fragment 6 
 ]ב ובבני עמון ובאדום[כול איביו במוא]אל וילחם סביב ב[על ישר14:47 1
 ]ויעש חיל ויך את48יושיע [ובמלך צובה ובפלשתיים ובכול אשר יפנה  2
 ]                        [                סיו]ש[ עמלק ויצל את ישראל מיד 3
 ]שם שתי בנתיו שם הבכרה[מלכישע ו]ישבשת ו[ו בני שאול יהונתן וא]י[ויה49 4



 ]בת אחימעץ ושםאול אחינעם [ש ]ושם אשת50[ מרוב ושם הקטנה מכל 5
 ]וקיש אבי שאול ונר אבי אבנר51דוד שאול [ בן נר ]אבינר[ שר הצבא 6
 ]פלשתים כל ימי שאול וראה שאול ותהי המלחמה חזקה על52[ בן אביאל 7

 

Fragment 7 
 ]יהוה אביא את אגג מלך עמלק ואת[חני ]של אשר בקול יהוה ואלך בדרך15:20[ 1
 ]ובקר ראשית החרם לזבח ליהוה[ צאן  ]מהשלל ויקח העם21 עמלק החרמתי[ 2

 

Fragments 8 - 10a, 10b, 11 
 ]עברתי את פי יהוה ואת דברך כי[כי  ]ויאמר שאול אל שמואל חטאתי15:24[ 1
 ]שא נא את חטאתי ושוב עמי[ ועתה25 ]ואשמע בקולם[ ם]יראתי את הע[ 2
 ]אשוב עמך כי מאסתהויאמר שמואל אל שאול לוא 26[ הוה]י[ל ]ואשתחוה[ 3
 ]ויסב שמואל ללכת27שראל [י ]וימאסך יהוה מהיות מלך על[ר יהוה ]את דב[ 4
 ]ליו שמואל קרע יהוה[מר א]ויא28 בכנף מעילו ויעצר ויקרעהו[יחזק שאול ]ו[ 5
 ]יחצה ישראל לשנים[גם ]ו29ל מעליך ונתנה לרעך הטוב ממך [מלכות ישרא 6
 ]ויאמר שאול חטאתי30נחם [וא לה]י לוא אדם ה[ינחם כ ]ולוא[א ישוב ]ולו[ 7
 ]ב עמי והשתחויתי ליהוה אלוהיך[ראל שו]י ונגד יש[גד זקני עמ]ני נא נ[כבד]ו[ 8
 ]                            [ חו ליהוה]שאול וישת[ רי]אח[ל ]וא[שוב שמ]וי31[ 9



 ]ך עמלק וילך אליו אגג         [וג מל]ואל הגישו אלי את אג[יאמר שמ]ו32[ 10
 

Fragments 12 - 14 
 ל]דים א[מ]ופלשתיים עו3 האלה ויערכו מלחמה לקראת פלשֽתים17:2[ 1
 יצא איש]ו4[ ם]ההר מזה וישראל עומדים אל ההר מזה והגיא ביניה[ 2
 מות וזרת]א[ ארבע ]הבנים ממערכות פלשתיים גלית שמו מגת גבהו[ 3
 משקל השרין]קשקשים הוא לבוש ו[ ין]על ראשו ושרוכובע נחשת 5[ 4
 בין כתפיו ]מצחת נחשת על רגליו וכדון[ו6ת ]חמשת אלפים שקלים נחש[ 5
 ]שש מאות שקלים ברזל ונשא ת חניתו[הב]ועץ חניתו כמנור ארגים ול7[ 6
 ]יקרא אל מערכת ישראל ויאמר להם למה[יעמד ו]ו8צנתו הלך לפניו [ 7
 ]הפלשתי ואתם עבדים לשאול ברו וא אנוכי[ה הל]מלחמתצאו לערוך [ 8

 

Fragment 16 
 ]אתם בכלי[ ם]בידו ויבחר לו חמשה חלקי אבנים מן הנחל וישי17:40[ 1
 ]וילך41תי [הפלש ]הרועים אשר לו בילקוט וקלעו בידו ויגש אל[ 2
 ]ויבט42ניו [ה לפ]הפלשתי הולך וקרב אל דויד והאיש נושא הצנ[ 3

  



 

Fragment 17 
 ]ויצא5 חגרו קשתו ועד ועדרבו [עד ח]ו ויתנהו לדוד ומדיו18:4[ 1
 ]וישמהו שאול על אנשייל [ול וישכ]שא דוד בכל אשר ישלחנו[ 2

 

Fragments 18 - 19 
 ]ל[ה א]ויקרא יהונתן אחר הנער מהרה חוש38הלאה [ו ]החץ ממך20:37[ 1
 נער]וה39יהונתן את החץ ויביא אל אדוניו [ נער ]ט[לק]תעמוד וי[ 2
 ]ו[לי]ויתן יהונתן את כ40 לוא ידע מאומה אך יהונתן ודויד ידעו[ 3

 

Fragment 20 
 ]הים וצידה נתן לו ואת[באלו ]וישאל לו10 אחטוב אחימלך בן נבה אל9:22[ 1
 ]בימלך בן אחיטוב[קרוא לא]וישלח המלך ל11חרב גלית הפלשתי נתן לו [ 2
 ]ויאמר12אל המלך [ ולם]הכוהן ולבני אביו הכוהנים אשר בנוב ויבאו כ[ 3

 

Fragments 22 - 23 
 ]את דויד ואנשיו על פני צורי[ לבקש ]ישראל וילך24:3[ 1



 ם]וש[ ך]ל גדרות הצאן על הדר[ו א]בא[וי4    ]היעלים[ 2
 אנשיו בירכתי]ו מערה ויבא שאול להסך את רגליו ודויד[ 3
 אשר אמר ]ויאמרו אנשי דויד אליו הנה היום5 המערה[ 4

 

Fragments 24 - 25 
 ]ול קם ויצא[א]וש8 משיח יהוה הוא למשיח יהוה לשלח ידי בו כי7:24[ 1
 ]אחרי שאול[ויקרא  ]ויצא דויד אחרי שאול מן המערה9בדרך מן המערה [ 2
 ]ה[ארצ ]ויבט שאול אחריו ויקד דויד אפים[ המלך ]לאמור אדני[ 3
 ]דברי אדם לאמר הנה ּדוד לשאול למה תשמע את[ אמר]וי10   וישתחו[ 4

 

Fragments 26 - 27 
 מניים]של הקד[יאמר מ ]כאשר14 בך יהוה ממך וידי לא תהיה13:24[ 1
 לך]יוצא מ[ מי אתה ]אחרי15 מרשעים יצא רשע וידי לוא תהיה בך[ 2
 הפרעש ]רי[ת או אח]כלב מישראל ועתה אחרי מי אתה רודף אחרי [ 3
 י וישפטני]והיה יהוה לדין ושפט ביני ובינך וירא וירב את ריב16והאחד [ 4
 ל שאול]ויהי ככלות דויד לדבר את הדברים האלה א17 מידך[ 5
 ויאמר אל18בך ]ויאמר שאול הקולך זה בני דויד וישא שאול קלו וי[ 6
 אני גמלתיך הרעה]ובה ו[הט ]דויד צדיק אתה ממני כי אתה גמלתני[ 7



 ובה אשר סגרני]תי ט[תה א]ואתה הגדת היום את אשר עשי19               [ 8
 לחו בדרך]וש[יבו ]או[ יש את]וכי ימצא א20יהוה בידך ולוא הרגתני [ 9

 ועתה21ה ]הז[ה היום ]ת[א ]טובה ויהוה ישלמך טובה כאשר עשיתה[ 10
 בידך ]בידך ממלכת ישראל וקמההנה ידעתי כי מלך תמלך וקמה [ 11
 זרעי ]ועתה השבעה לי ביהוה אם תכרית את22               ישראל[ כת]ממל[ 12
 ]וישבע דויד לשאול23ם תשמיד את שמי מבית אבי [חרי וא]א[ 13
 ]המצודה על עלו ואנשיו ודוד ביתושאול אל [ לך]וי[ 14

 

Fragments 29 - 33 
0  
 ]              נבל הכרמלי את צאנו[ז ]וז[דויד במדבר כי ג ]וישמע4י [כלבמעללים והאיש 25:3 1
 ]לו כרמלה ובאתם אל נבל ושאלתם[יאמר דויד אל הנערים ע]ערים ו[עשרה נ ]דויד[ישלח ]ו5[ 2
 ]שלום וכול אשר לך שלום[ביתך ]ו[לום ]תה ש[חי וא]ואמרתם כה ל6לשלום [בשמי  ]לו[ 3
 ]אשר לך היו עמנו ולוא הכלמנום ולוא[ ם]גוזזים  לך עתה הרועיתי כי [תה שמע]וע7[ 4
 ]שאל את נעריך ויגידו לך וימצאו חן8[ כרמל ]מאומה כול ימי היותם ב[ להם ]נפקד[ 5
 ]י על יום טוב באנו תנה נא את אשר תמצא ידך לעבדים לבנך דויד[בעיניך כ 6
 בל]נ[ז ]ח[פ]וכול הדברים האלה בשם דויד ויערים וידברו הדברים האלה אל נבל [יבאו נ]ו9[ 7
 שים]יד ומי בן ישי היום רבו עבדים המתפר[מי דו ]ויען נבל את עבדי דויד ויאמר10[ 8
 זי ונתתי]את מימי ואת טבחתי אשר טבחתי לגוז[לחמי ו ]ולקחתי את11 איש מפני אדניו[ 9



 ויגידו ]דויד לדרכם וישבו ויבאוויהפכו נערי 12מזה המה [ אי ]לאנשים אשר לוא ידעתי[ 10
 ]חרבו חרבו ויחגרו איש את ויאמר דוד לאנשיו חגרו איש את13 הדברים האלה לדויד[ 11

 

Fragments 34 - 35 
 ]ור ויורדת[מ]בת על הח[כ]והיה היא רו20 נבל לא הגידה19:25[ 1
 ש אתם]ה ותפגו[ם לקראת]בסתר ההר והנה דויד ואנשיו עולי[ 2
 ]שמרתי את כול אשר[ ך לשקר]ודויד אמר א21                    [ 3
 ]ומה וישיב לי רעה תחת[מא ]ו[ל ]לזה במדבר ולא נפקד מכל אשר[ 4

 

Fragment 36 
 ]ועתה אדני26ני אמתך לוא ראיתי את נערי אדני אשר שלחת [לה עמו וא]שמו ונב25:25[ 1
 ]מבוא בדם נקי והושע ידך לך ועתה יהיוך אשר מנעך יהוה [וה וחי נפש]חי יה[ 2
 ]ועתה קח הברכה אשר הביאה שפחתך27בקשים אל אדני רעה [יביך והמ]כנבל א[ 3
 ]שא נא לפשע אמתך כי28 לנערים המתהלכים ברגלי אדניה [תת]לאדוני ונ[ 4

 

Fragments 38 - 39 
 ]ויאמר ברוך יהוה אשר ושמע דויד39ויגוף יהוה את נבל וימות [ מים]י[ה ]כעשרת25:38[ 1
 ]תי מיד נבל ואת עבדו השך מרעה ואת רעת נבל השיב יהוה בראשו[ת ריב חרפ]רב א[ 2



 ]ויבאו40וישלח דויד וידבר באביגיל לקחתה לו לאשה                 [              ]       [ 3
 ]לקחתך אל אביגיל הכרמלה וידברו אליה לאמור דויד שלחנו אליך[ י דויד]עבד[ 4
 ]ותקם ותשתחו אפים ארצה ותאמר הנה אמתך לשפחה לרחץ רגלי41שה [לא ]לו[ 5

 

Fragments 40 - 41 
 ]ויאמר דויד חי יהוה כי אם10[      ]י ישלח ידו במשיח יהוה ונקה[י מ]כ26:9[ 1
 ]חלילה לי מיהוה11 ירד ונספה[חמה ]יגפנו או יומו יבוא ומת או במל[ הוה]י[ 2
 ]ממראשתיו ואת צפחת המים[את חניתו  ]ידי במשיח יהוה ועתה קח נא[ שלח]מ[ 3
 ]ים אשר מראשתי שאול[ת צפחת המ]ויקח דויד את החנית וא12לנו [ לכה]ונ[ 4
 ]ם ישנים כי תרדמת יהוה[ץ כל]וילכו להם ואין רואה ואין יודע ואין מקי[ 5

 

Fragment 42a 
 ]בה מאד                               [אשגה הר]הנה הסכלתי ו26:21[ 1
 ]ית המלך יעבור אחד מהנערים ויקחה[ר הנה חנ]ויען דויד ויאמ22[ 2
 ]קתו ואת אמונתו אשר נתנך יהוה היום[ש את צד]ויהוה ישיב לאי23[ 3
 ]והנה כאשר גדלה24י במשיח יהוה [יד ]ח[לשל ]בידי ולוא אביתי[ 4
 ]צרה תגדל נפשי בעיני יהוה ויצלני מכלכן [ עיני]נפשך היום הזה ב[ 5

 



Fragments 42b - 42c 
 ]ל לבו עתה אספה יום אחד ביד שאול אין לי[דויד א ]ויאמר27:1[ 1
 ]ט אמלט אל ארץ פלשתיים ונואש ממני שאול[ל]המ[ב כי ]טו[ 2
 ]ויקום דויד ויעבור2ני בכול גבול ישראל ונמלטתי מידו [בקש]ל[ 3
 ]מעוך מלך גת אכיש בן איש אשר עמו אלרבע מאות [א]הוא ו[ 4

 

Fragment 43 
 ]והכה דויד את הארץ ולוא9[ ץ מצרים ]ועד ארמעולם בואך שורה 27:8[ 1
 ]רים וגמלים ובגדים וישוב[ן ובקר וחמו]יחיה איש ואשה ולקח צא[ 2
 ]י פשטתם היום ויאמר[אמר אכיש על מ]וי10דויד ויבוא אל אכיש [ 3
 ]ואיש ואשה לא11 הקנזי[ נגב ועל  אל]מ[ואל נגב ירח ]דויד על נגב יהודה[ 4
 ]דו עלינו לאמור כה עשה[א גתה לאמר פן יגי]יחיה דויד להבי[ 5
 ]דויד בשדה פלשתיים[ כול הימים אשר ישב ]דויד וכה משפטו[ 6
 ]הבאיש בעמו בישראל והיה[ באש]ה[ ד לאמור]ויאמן אכיש בדוי12[ 7
 ]                               [                 ]לי עבד עולם       [ 8
 ]את מחניהם לצאת[ יקבצו פלשתיים]ויהי בימים ההם ו1:82[ 9

 ]דע כי אתי[אכיש אל דויד ידוע ת ]להלחם בישראל ויאמר[ 10
 ]תדע את יד[אמר דו]וי2 ה[לחמה יזרעאל]תצא אתה ואנשיך למ[ 11



 ]ומר לראשי[לכן ש ]דויד[ל ]ש[אכי ]אשר יעשה עבדך ויאמר[ 12
 ]                  [                            ]אשימך כול הימים       [ 13
 ]ויקברהו ברמה ובעירו ושאול[ ל]ושמואל מת ויספדו לו כול ישרא3[ 14

 

Fragment 44 
 ]לפניך פת לחם ואכול ויהי בךגם אתה בקול שפחתך ואשימה [ נא ]שמע28:22[ 1
 ]ולא אבה לאכול ויפצרו בו עבדיו והאשה וישמע לקולם23רך [בד ]ך[כי תל ]כח[ 2
 ]ולאשה עגל מרבק בבית ותמהר ותזבחהו24ישב על המטה [רץ ו]הא[קום מן ]וי[ 3
 ]ותגש לפני שאול ולפני עבדיו ויאכלו25תאף מצות [תלוש ו]ו[תקח קמח ]ו[ 4
 ]הוא                                                  [ילכו הלילה ה]ויקומו ו[ 5
 ]מחניהם אפקה וישראל חנים בעין אשר כל אתתיים [לש]ויקבצו פ1:92[ 6

 

Fragments 45 - 46 
 ]השלל אשר הצלנו כי[מ ]ם[ה]יען אשר לוא הלכו עם דויד לא נתן ל30:22[ 1
 ]דויד לוא תעשו כן[ ויאמר23 ]ינהגו וישבואם איש את אשתו ואת בניו [ 2
 ]דוד הבא עלינו בידנו[את הג ]אחרי אשר נתן יהוה לנו וישמור אתנו ויתן[ 3
 ]חלק היושב על[ה וכ]חמ[ל]ומי ישמע לדברים האלה כחלק הירד במ24[ 4
 ]שימה לחק ולמשפט[י]ו[לה ]ויהי מהיום ההוא ומע25הכלים יחדו יהלוקו [ 5



 ]ישלח מהשלל לזקני[לג ו]ויבוא דויד אל צק26לישראל עד היום הזה [ 6
 ]כה משלל אויבי יהוה[בר ]יהודה ולעריהם מהשלל לאמור הנה לכם[ 7

 

Fragment 47 
 ]ולאשר בבית צור ר בבית אל[ש]לא27                             [ 1
 ]ולאשר בשפמותולאשר בערער 28ביתיר [ ולאשר ]ת נגב[שר ברמ]ולא[ 2
 ]ר בכרמל ולאשר בערי הירחמאלי[ולאש29באשתמע  ]ולאשר[ 3
 ]ר בחרמה ולאשר בבור עשן ולאשר[ולאש30רי הקנזי ]ולאשר בע[ 4
 ]ולכול המקומות אשר התהלך שם דויד[ בחברון ]ולאשר31בעתך [ 5

 

Fragments 48 - 49 
 ]ופלשתיים131:                                   הוא ואנשיו30:31[ 1
 ]נשי ישראל מפני פלשתיים ויפלו[ו א]נלחמו בישראל וינוס[ 2
 ]קו פלשתיים אחרי שאול ואחרי בניו[ידב]ו2חללים בהר גלבע [ 3
 ]ת אבינדב ואת מלכישע בני שאול[הונתן וא]ויכו פלשתיים את י[ 4
 ]ויחלו בקשת המורים אוהו[מצ]וי[ שאול  על ]ותכבד המלחמה3[ 5
 ]חרבך לוף[ש ליו]כ נושא[ אל  ל]ו[שא[] מר]ויא4אתו אל המתנים [ 6
 ]י ולוא[תעלל ב]ה ודקר וה[ל]ודקרני בה פן יבאו הערלים הא[ 7



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

Chapter 1 

9 

א ַעל־ְמזּוַז֖ת ן ֹיֵׁש֙ב ַעל־ַהִּכֵּס֔ י ַהֹּכֵה֗ ה ְוֵעִל֣ י ָׁשֹת֑ ה ְבִׁש֖�ה ְוַאֲחֵר֣ י ָאְכָל֥ ה ַאֲחֵר֛ ָקם ַחָּנ֔  ַוָּת֣
ה ל ְיהָוֽ  ֵהיַכ֥

Masoretic 

 ]מזוזת הכסא על על חרי שתה ועלי הכהן ישב[ה וא]ותקם חנה אחרי אכלה בשיל[
 ]היכל יהוה[

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

11 

א־ִתְׁשַּכ֣ח  ֹֽ ִנ֙י ְול � ּוְזַכְרַּת֙ י ֲאָמֶת֗ ה ָּבֳעִנ֣ ה ִתְרֶא֣ ה ְצָב֜אֹות ִאם־ָרֹא֥ ר ְיהָו֨ ֶדר ַוּתֹאַמ֗ ר ֶנ֜ ַוִּתֹּד֨
יו י ַחָּי֔ יהָו֙ה ָּכל־ְיֵמ֣ יו ַלֽ ים ּוְנַתִּת֤ ה ַלֲאָמְת֖� ֶז֣ ַרע ֲאָנִׁש֑ � ְוָנַתָּת֥  ֶאת־ֲאָמֶת֔

ה ַעל־רֹאֽׁשֹו ה לֹא־ַיֲעֶל֥  ּומֹוָר֖
Masoretic 

] וזכרתני ולוא תשכח[ך ]יהוה צבאות אם ראה תראה בעני אמת ותדר נדר ותאמר[
 ]עד יום מותו ויין ושכר פניך נזיר[ם ונתתיהו ל]את אמתך ונתתה לאמתך זרע אנשי[
 ]ל ראשו[מורה לא יעבור ע]לוא ישתה ו[

4Q51 Samuela (4QSama) 

 א תשכח+ו+יהוה צבאות אם ראה תראה בעני אמתך וזכרתני ול נדר ותאמרותדר 
נזיר עד יום מותו ויין ושכר + *פניך*את אמתך ונתתה לאמתך זרע אנשים ונתתיהו ל

 על ראשו +ר+*בו*ומורה לא יע -ימי חייו כל- +לוא ישתה
Highlighted Diff. 



12 

ל  ה ְלִהְתַּפֵּל֖ י ִהְרְּבָת֔ יהָ ְוָהָי֙ה ִּכ֣ ר ֶאת־ִּפֽ י ֹׁשֵמ֥  Masoretic ִלְפֵנ֣י ְיהָו֑ה ְוֵעִל֖

 4Q51 Samuela (4QSama) פיה את שמר יל]כי הרבתה להתפלל לפני יהוה וע היה[ו

None Extant Highlighted Diff. 

13 

א  ֹ֣ ּה ל יָה ָּנ֔עֹות ְוקֹוָל֖ ק ְׂשָפֶת֣ ּה ַר֚ ֶרת ַעל־ִלָּב֔ יא ְמַדֶּב֣ ה ִה֚ הְוַחָּנ֗ י ְלִׁשֹּכָרֽ ָה ֵעִל֖ ַע ַוַּיְחְׁשֶב֥  Masoretic ִיָּׁשֵמ֑

 4Q51 Samuela (4QSama) ]שכרה[לי ל]שבה ע[ע ויח]על לבה רק שפתיה נעות וקולה לא ישמ[והיא מדברת 

 .Highlighted Diff היא מדברת על לבה רק שפתיה נעות וקולה לא ישמע ויחשבה עלי לשכרה -חנה-ו

17 

ְלְּת ֵמִעּֽמֹוַוַּיַ֧ען  ר ָׁשַא֖ � ֲאֶׁש֥ ָלֵת֔ ל ִיֵּת֙ן ֶאת־ֵׁש֣ י ִיְׂשָרֵא֗ י ְלָׁש֑לֹום ֵוא�ֵה֣ אֶמר ְלִכ֣ ֹ֖ י ַוּי  Masoretic ֵעִל֛

 4Q51 Samuela (4QSama) ]לכי לשלום אלהי ישראל יתן לך את שאלתך אשר שאלת מעמו[ר ]ויען עלי ויאמ[

None Extant Highlighted Diff. 
  



18 

ל ה ְלַדְרָּכּ֙ה ַוּתֹאַכ֔ ֶל� ָהִאָּׁש֤ ן ְּבֵעיֶנ֑י� ַוֵּת֨ א ִׁשְפָחְת֛� ֵח֖ אֶמר ִּתְמָצ֧ ֹ֕  ַוּת
ּה ֽעֹוד  ּוָפֶנ֥יָה לֹא־ָהיּו־ָל֖

Masoretic 

 ל]תמצא שפחתך חן בעיניך ותלך האשה לדרכה ותבוא הלשכתה ותאכ[אמר ]ות[
 ]לה עוד היו ופניה לא[

4Q51 Samuela (4QSama) 

 ותאכל +ותבוא הלשכתה+ותאמר תמצא שפחתך חן בעיניך ותלך האשה לדרכה 
 לה עוד היו ופניה לא

Highlighted Diff. 

22 

יו ַע֙ר ַוֲהִבֹאִת֗ ל ַהַּנ֙ ד ִיָּגֵמ֤ ּה ַע֣ ה ְלִאיָׁש֗ י־ָאְמָר֣ ָתה ִּכֽ א ָעָל֑ ֹ֣  ְוַחָּנ֖ה ל
ם ם ַעד־עֹוָלֽ ה ְוָיַׁ֥שב ָׁש֖  ְוִנְרָא֙ה ֶאת־ְּפֵנ֣י ְיהָו֔

Masoretic 

 ]יעלה הנער עד גמלתיהו[רה לאישה עד אשר ]וחנה לוא עלתה עמו כי אמ[
תיהו נזיר עד עולם ]יהוה וישב שם עד עולם ונת[יהוה וישב לפני  ]י[את פנ ]ונראה[

 ]חייו[כול ימי 
4Q51 Samuela (4QSama) 

 *גמלתיהו* +עד+הנער  *יעלה* +אשר+כי אמרה לאישה עד  +עמו+א עלתה +ו+וחנה ל
 ונתתיהו נזיר עד עולם+יהוה וישב שם עד עולם  +יהוה וישב לפני+ונראה את פני 

 +כול ימי חייו
Highlighted Diff. 

  



23 

ם ְיהָו֖ה � ָיֵק֥ � ֹא֔תֹו ַא֛ ִי� ְׁשִב֙י ַעד־ָּגְמֵל֣ י ַהּ֣טֹוב ְּבֵעיַנ֗ ּה ֲעִׂש֧ ה ִאיָׁש֜ אֶמר ָלּ֩ה ֶאְלָקָנ֨ ֹ֣  ַוּי
ּה ֹאֽתֹוֶאת־ְּדָב֑רֹו  ּה ַעד־ָגְמָל֖ יֶנק ֶאת־ְּבָנ֔ ִאָּׁש֙ה ַוֵּת֣ ֶׁשב ָהֽ  ַוֵּת֤

Masoretic 

ה ]גמלך אותו אך יקם יהו[עשי הטוב בעיניך שבי עד  ]ויאמר לה אלקנה אישה[
 ותו]ותינק את בנה עד גמלה א[היוצא מפיך ותשב האשה 

4Q51 Samuela (4QSama) 

 תו אך יקם יהוה+ו+שבי עד גמלך אויאמר לה אלקנה אישה עשי הטוב בעיניך 
 תו+ו+ותשב האשה ותינק את בנה עד גמלה א *מפיך היוצא*

Highlighted Diff. 

24 

ים ְׁש�ָׁשה֙  ּתּו ְּבָפִר֤ ר ְּגָמַל֗ ּה ַּכֲאֶׁש֣ הּו ִעָּמ֜  ַוַּתֲעֵל֨
הּו ֵבית־ְיהָו֖ה ִׁש֑לֹו  ִין ַוְּתִבֵא֥ ַמ֙ח ְוֵנֶ֣בל ַי֔ ת ֶק֙ ה ַאַח֥ ַערְוֵאיָפ֨  ְוַהַּנַ֖ער ָנֽ

Masoretic 

בקר משלש ולחם  ]יעלה אלקנה לזבח ליהוה בפר בן[ותעל אותו שילה כאשר 
 ]עמם ויביאוהו לפני[ת יהוה שילה והנער ]ואיפה אחת קמח ונבל יין ותביאהו בי[
 ]יעשה מימים ימימה ליהוה[אשר ]כ[הזבח  ]יהוה וישחט אביהו את[

4Q51 Samuela (4QSama) 

 *בקר משלש ולחם* +יעלה אלקנה לזבח ליהוה בפר בן+כאשר  *שילה* +אותו+ *ותעל*
ויביאוהו לפני + *עמם*והנער  *שילה*אהו בית יהוה +י+ואיפה אחת קמח ונבל יין ותב

 +יהוה וישחט אביהו את הזבח כאשר יעשה מימים ימימה ליהוה
Highlighted Diff. 

  



25 

ר   ִּיְׁשֲח֖טּו ֶאת־ַהָּפ֑ יַוֽ יאּו ֶאת־ַהַּנַ֖ער ֶאל־ֵעִלֽ  Masoretic ַוָּיִב֥

 4Q51 Samuela (4QSama) ]את הפר ותבוא חנה אם הנער אל עלי[שחט ]וי והביא הנער[

 .Highlighted Diff הנער אל עלי *אם* +חנה+ *ותבוא*את הפר  -ו-וישחט +והביא הנער+

26 

י ַנְפְׁש֖�  י ֵח֥ י ֲאֹדִנ֔ אֶמ֙ר ִּב֣ ֹ֙ הַוּת ל ֶאל־ְיהָוֽ ה ְלִהְתַּפֵּל֖ ֶבת ִעְּמָכ֙ה ָּבֶז֔ ה ַהִּנֶּצ֤ י ָהִאָּׁש֗ י ֲאִנ֣  Masoretic ֲאֹדִנ֑

 4Q51 Samuela (4QSama) יהוה ]אני האשה הנצבת עמכה בזה להתפלל אל אדני חי נפשך[י אדני ]ותאמר ב[

None Extant Highlighted Diff. 

28 

הּו֙  י ִהְׁשִאְלִּת֙ חּו ְוַג֣ם ָאֹנִכ֗ יהָו֑ה ַוִּיְׁשַּת֥ ה ֥הּוא ָׁש֖אּול ַלֽ ר ָהָי֔ ה ָּכל־ַהָּיִמי֙ם ֲאֶׁש֣ יהָו֔  ַלֽ
ה ם ַליהָוֽ  ָׁש֖

Masoretic 

 הו]ותעזב אשר חי הוא שאול ליהוה[ם ]י[וה כול הימ]וגם אנכי השאלתיהו ליה[
 ]ליהוה ו[שם ותשתח

4Q51 Samuela (4QSama) 

 *ותעזבהו* הוא שאול ליהוה -ה-הימים אשר חיל +ו+הו ליהוה כ+י+וגם אנכי השאלת
 ליהוה +ותשתחו+שם 

Highlighted Diff. 



Chapter 2 

1 

י י ִּכ֥ ַחב ִּפ֙י ַעל־֣אֹוְיַב֔ יהָו֑ה ָר֤ י ַּבֽ ָמה ַקְרִנ֖ ה ָר֥ יהָו֔ ץ ִלִּב֙י ַּבֽ ר ָעַל֤ ל ַחָּנ֙ה ַוּתֹאַמ֔  ַוִּתְתַּפֵּל֤
� ְחִּתי ִּביׁשּוָעֶתֽ  ָׂשַמ֖

Masoretic 

 ]פי על אויבי רחב[ה ]הו[רמה קרני בי ]עלץ לבי ביהוה ותאמר ותתפלל חנה[
 ]בישועתך שמחתי[

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

2 

ינּו ין ֖צּור ֵּכא�ֵהֽ � ְוֵא֥ ין ִּבְלֶּת֑ י ֵא֣  Masoretic ֵאין־ָק֥דֹוׁש ַּכיהָו֖ה ִּכ֣

 4Q51 Samuela (4QSama) ך ואין צור כאלוהינו]צדיק כאלוהינו ואין בלתואין  וה[יא אין קדוש כיה]כ[

 .Highlighted Diff הינו+ו+אין בלתך ואין צור כאל+ו+ +ואין צדיק כאלוהינו+ -כי- אין קדוש כיהוה +כיא+

3 

ל ֵּדעֹות֙  י ֵא֤ ק ִמִּפיֶכ֑ם ִּכ֣ א ָעָת֖ ה ֵיֵצ֥ ה ְגֹבָה֔ א ִנְתְּכ֖נּו ַאל־ַּתְרּ֤בּו ְתַדְּברּ֙ו ְּגֹבָה֣ ֹ֥֯ ה ְול  ְיהָו֔
 ֲעִלֽלֹות

Masoretic 

 ]יהוה ואל תוכן[תק מפיכם כי אל דעת ]יצא ע גבהה אל תרבו תדברו גבהה[
 ]עללותיו[

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 



4 

ִיל ְזרּו ָחֽ ים ָא֥ ים ְוִנְכָׁשִל֖ ים ַחִּת֑ ֶׁשת ִּגֹּבִר֖  Masoretic ֶק֥

 4Q51 Samuela (4QSama) ]חיל רו[שלים אז]כ[ם חתה ונ]קשת גבורי[

 .Highlighted Diff ונכשלים אזרו חיל *ה*רים חת+ו+קשת גב

5 

ָלה ים ֻאְמָלֽ ת ָּבִנ֖ ה ְוַרַּב֥ ה ִׁשְבָע֔ ּלּו ַעד־ֲעָקָר֙ה ָיְלָד֣ ים ָחֵד֑ רּו ּוְרֵעִב֖ ֶח֙ם ִנְׂשָּכ֔ ים ַּבֶּל֨  Masoretic ְׂשֵבִע֤

 4Q51 Samuela (4QSama) ]שבעה ורבת בנים אמללה[קרה ילדה ]ו עד ע[ל]בלחם נשכרו ורעבים חדשבעים [

None Extant Highlighted Diff. 

6 

ַעל יד ְׁש֖אֹול ַוָּיֽ ית ּוְמַחֶּי֑ה מֹוִר֥  Masoretic ְיהָו֖ה ֵמִמ֣

 4Q51 Samuela (4QSama) ]שאול ויעל[יה מוריד ]יהוה ממית ומח[

None Extant Highlighted Diff. 

7 

ם יל ַאף־ְמרֹוֵמֽ יר ַמְׁשִּפ֖ יׁש ּוַמֲעִׁש֑  Masoretic ְיהָו֖ה מֹוִר֣

 4Q51 Samuela (4QSama) ]מרומם[אף  ]יהוה מוריש ומעשיר משפיל[

None Extant Highlighted Diff. 
  



8 

ים ֶאְב֔יֹון ְלהֹוִׁשי֙ב  ַאְׁשֹּפ֙ת ָיִר֣ ל ֵמֽ ר ָּד֗ ים ֵמָעָפ֜ יֵמִק֨ ם ִּכ֤ א ָכ֖בֹוד ַיְנִחֵל֑ ים ְוִכֵּס֥  ִעם־ְנִדיִב֔
ל ם ֵּתֵבֽ ֶרץ ַוָּיֶׁ֥שת ֲעֵליֶה֖ ֵקי ֶא֔ יהָו֙ה ְמֻצ֣  ַלֽ

Masoretic 

 ]ים וכסא כבוד ינחלם כי[נדיב ]עם מקים מעפר דל ומאשפות ירים אביון להושיב[
 ]ל[עליהם תב ]ליהוה מצוקי ארץ וישת[

4Q51 Samuela (4QSama) 

ExtantNone  Highlighted Diff. 

9 

ּמּו ֶׁש� ִיָּד֑ ים ַּבֹח֣ ר ּוְרָׁשִע֖ י ֲהִס֯יָד֮ו ִיְׁשֹמ֔  ַרְגֵל֤
יׁש ַח ִיְגַּבר־ִאֽ א ְבֹכ֖ ֹ֥ י־ל  ִּכֽ

Masoretic 

 ]נות צדיק[ר ויברך ש]נוד[ל ]ר[נתן נד ]סידיו ישמור ורשעים בחשך ידמו[ודרך ח
 ]כי לוא בכח יגבר איש[

4Q51 Samuela (4QSama) 

 +נתן נדר לנודר ויברך שנות צדיק+ר ורשעים בחשך ידמו +ו+ו ישמ+י+חסיד *ודרך*
 א בכח יגבר איש+ו+כי ל

Highlighted Diff. 
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ם ז ְלַמְלּ֔כֹו ְוָיֵר֖ ֶרץ ְוִיֶּתן־ֹע֣ ין ַאְפֵסי־ָא֑ ם ְיהָו֖ה ָיִד֣ ִים ַיְרֵע֔ ֮ו ַּבָּׁשַמ֣ ו ָעָל֯ יָב֗ ּתּו ְמִר֯ ה ֵיַח֣  ְיהָו֞
ֶרן   ְמִׁשיֽחֹוֶק֥

Masoretic 

 תם בשלמ ]?????? קדוש יהיה יהוהדוש כיהוה [בו מי ק]י[יהוה יחת מר
ל הגבור בגבורתו ואל יתהלל [ל]ה[ואל ית  ]אל יתהלל חכם ??????????????[

פט [ת מש]ולעשו בעשרו כי בזאת יתהלל המתהלל השכל וידע את יהוה עשיר
יהוה ידין אפסי ארץ ויתן עז למלכנו [וירעם  ]וצדקה בתוך הארץ יהוה עלה בשמים

 משיחו ]וירם קרן

4Q51 Samuela (4QSama) 

 +תם+ <unknown words> +קדוש יהיה יהוהקדוש כיהוה  מי+מריבו  -ו-יהוה יחת
 +אל יתהלל חכם  ואל יתהלל הגבור בגבורתו ואל יתהלל+ <unknown words> +בשלמ+
 +ולעשות משפט וצדקה וידע את יהוהעשיר בעשרו כי בזאת יתהלל המתהלל השכל +
ירעם יהוה ידין אפסי ארץ ויתן עז למלכנו וירם +ו+בשמים  *ה*עלבתוך הארץ יהוה +

 קרן משיחו

Highlighted Diff. 
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ח־ְל�֔  ֶלב ְוַק֨ ר ַיְקִטי֤רּון ַּכּיֹו֙ם ַהֵח֔ יׁש ַקֵּט֨ יו ָהִא֗ אֶמר ֵאָל֜ ֹ֨  ַוּי
ר �  ַּכֲאֶׁש֥ הְּתַאֶּו֖ה ַנְפֶׁש֑ ְחִּתי ְבָחְזָקֽ א ָלַק֥ ֹ֖ ן ְוִאם־ל ה ִתֵּת֔ י ַעָּת֣ ר ֯לֹ֮ו ִּכ֚  ְוָאַמ֥

Masoretic 

 וקח לך ]חלב[ר אל נער הכוהן יקטר הכוהן כיום ה]מ[וענה האיש וא
 בחזק ]חתי[מכול אשר תאוה נפשך ואמר לא כי עתה תתן ולק

ל ]כו[בסיר או בפרור  ]בידו והכה[ בשר יקח את מזלג שלוש השנים]ה[ כבשלת
 ק הימין]זה התנופה ושו[טוב לבד מח ]רע הוא ואם[אשר יעלה המזלג יקח אם 

4Q51 Samuela (4QSama) 

כיום החלב וקח לך  *הכוהן*קטר +י+ +ואמר אל נער הכוהן+האיש  -אליו- *וענה*
 -ה-לקחתי בחזק+ו+ -לא ואם- כי עתה תתן *א*תאוה נפשך ואמר ל +אשר+ *מכול*
מזלג שלוש השנים בידו והכה בסיר או בפרור כול אשר  כבשלת הבשר יקח את+

 +יעלה המזלג יקח אם רע הוא ואם טוב לבד מחזה התנופה ושוק הימין

Highlighted Diff. 

17 

ה ת ְיהָוֽ ת ִמְנַח֥ ים ֵא֖ ֲאָנִׁש֔ ֲאצּ֙ו ָהֽ י ִנֽ ד ֶאת־ְּפֵנ֣י ְיהָו֑ה ִּכ֤ ה ְמֹא֖ ים ְּגדֹוָל֥ את ַהְּנָעִר֛ י ַחַּט֧  Masoretic ַוְּתִה֨

 4Q51 Samuela (4QSama) הוה כי נאצו את מנחת יהוה]לפני י[ גדלה מאד ]ת הנערים[ותהי חטא

 .Highlighted Diff את מנחת יהוה -האנשים- פני יהוה כי נאצו+ל+ -את- ותהי חטאת הנערים גדלה מאד
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ַער ָח֖גּור  ת ֶאת־ְּפֵנ֣י ְיהָו֑ה ַנ֕ ל ְמָׁשֵר֖ דּוְׁשמּוֵא֕  Masoretic ֵא֥פֹוד ָּבֽ

 4Q51 Samuela (4QSama) הוה נער חוגר אפוד בד]רת את פני י[ושמואל מש

None Extant Highlighted Diff. 

19 

חַ  ּה ִלְזֹּב֖ ֲעלֹוָתּ֙ה ֶאת־ִאיָׁש֔ יָמה ַּבֽ ים ָיִמ֑ ה ֖לֹו ִמָּיִמ֣ יל ָקֹט֙ן ַּתֲעֶׂשה־ּ֣לֹו ִאּ֔מֹו ְוַהַעְלָת֥  ּוְמִע֤
יםֶאת־ֶזַ֥בח   ַהָּיִמֽ

Masoretic 

לזבוח  ]ותה את אישה[לתה לו מימים ימימה בעל]לו אמו והע[תעשה  ]ומעיל קטן[
 ם]ח הימי[את זב

4Q51 Samuela (4QSama) 

 ח+ו+ומעיל קטן תעשה לו אמו והעלתה לו מימים ימימה בעלותה את אישה לזב
 את זבח הימים

Highlighted Diff. 

20 

י  � ֵעִל֜ אתּוֵבַר֨ ֹ֔ ה ַהּז ַר֙ע ִמן־ָהִאָּׁש֣ ה ְל֥� ֶז֙  ֶאת־ֶאְלָקָנ֣ה ְוֶאת־ִאְׁשּ֗תֹו ְוָאַמ֙ר ָיֵׂש֩ם ְיהָו֨
יהָו֑ה ְוָהְל֖כּו ִלְמֹקֽמֹו ל ַלֽ ר ָׁשַא֖ ה ֲאֶׁש֥ ַחת ַהְּׁשֵאָל֔  ַּת֚

Masoretic 

לך זרע מן האשה הזאת  ]הוה[לאמר ישלם י ]לקנה ואת אשתו[את א ]י[וברך על
 הוה וילך האיש למקומו]ת לי[אשר השאיל ]ת השאלה[תח

4Q51 Samuela (4QSama) 

 ם יהוה לך זרע מן האשה הזאת+ל+אמר יש*ל*וברך עלי את אלקנה ואת אשתו 
 מו+ו+למק +האיש+ *וילך*ליהוה  +ת+ל+י+שא+ה+תחת השאלה אשר 

Highlighted Diff. 
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ֶלד ַהר ַוֵּת֥ ה ַוַּת֛ ד ְיהָו֙ה ֶאת־ַחָּנ֔ י־ָפַק֤ ל ַהַּנַ֥ער ִּכֽ י ָב֑נֹות ַוִּיְגַּד֛ ים ּוְׁשֵּת֣ ה־ָבִנ֖  ְׁש�ָׁשֽ
ה ל ִעם־ְיהָוֽ  ְׁשמּוֵא֖

Masoretic 

 שםשה בנים ושתי בנות ויגדל ]ל[חנה ותלד עוד ש ]וה את[ויפקד יה
 עם יהוה ]שמואל[

4Q51 Samuela (4QSama) 

 *שם*שלשה בנים ושתי בנות ויגדל  +עוד+ותלד  -ותהר- פקד יהוה את חנה+וי+ -כי-
 עם יהוה שמואל

Highlighted Diff. 

22 

ר ַיֲעׂ֤שּון ָּבָניו֙  ע ֵא֩ת ָּכל־ֲאֶׁש֨ ד ְוָׁשַמ֗ ן ְמֹא֑ י ָזֵק֣  ְוֵעִל֖
ד ֶהל מֹוֵעֽ ַתח ֹא֥ ְב֔אֹות ֶּפ֖ ים ַהֹּצ֣ ר־ִיְׁשְּכבּו֙ן ֶאת־ַהָּנִׁש֔ ת ֲאֶׁשֽ ל ְוֵא֤  ְלָכל־ִיְׂשָרֵא֔

Masoretic 

 שים בניו]עו[אשר  ]את[ וישמע ]ושמונה שנים[ועלי זקן מאד בן תשעים שנה 
 לבני ישראל

4Q51 Samuela (4QSama) 

בניו  *עושים*אשר  -כל- שמע את+י+ו +בן תשעים שנה ושמונה שנים+ועלי זקן מאד 
 -הנשים הצבאות פתח אהל מועד ישכבון את ואת אשר- ישראל *לבני*

Highlighted Diff. 
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ים ם ָרִע֔ ַע֙ ֶאת־ִּדְבֵריֶכ֣ י ֹׁשֵמ֙ ר ָאֹנִכ֤ ֶּלה ֲאֶׁש֨ ים ָהֵא֑ ָּמה ַתֲעׂ֖שּון ַּכְּדָבִר֣ ם ָל֥ אֶמר ָלֶה֔ ֹ֣  ַוּי
ֶּלה ם ֵאֽ ת ָּכל־ָהָע֥  ֵמֵא֖

Masoretic 

 ]ם[מדברי ]ע[מ]שו[ר אני ]ש[ה א]ן כדברים האל[תעשו ]יאמר להם למה[ו
 ]עם יהוה בכם מפי[

4Q51 Samuela (4QSama) 

 -רעים- *מדברים* -את-מע +ו+י ש-כ-ויאמר להם למה תעשון כדברים האלה אשר אנ
 *בכם מפי עם יהוה*

Highlighted Diff. 

24 

עַ  י ֹׁשֵמ֔ ר ָאֹנִכ֣ ה ַהְּׁשֻמָע֙ה ֲאֶׁש֣ י ֽלֹוא־טֹוָב֤ ל ָּבָנ֑י ִּכ֠  ַא֖
ה ים ַעם־ְיהָוֽ  ַמֲעִבִר֖

Masoretic 

 ]ות[א טוב]תעשון כן כי לו ע אל[אנכי שוממועה אשר ]אל בני כי לוא טובה הש[
 ]עם יהוה ים[אשר אני שומע מעבר ]השמועות[

4Q51 Samuela (4QSama) 

אל תעשון כן כי לוא טובות +מע +ו+עה אשר אנכי ש+ו+אל בני כי לוא טובה השמ
 מעברים עם יהוה +השמועות אשר אני שומע

Highlighted Diff. 
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יׁש  א ִא֤ יִאם־ֶיֱחָט֨ יׁש ִמ֖ ֱֶחָטא־ִא֔ יהָו֙ה יֽ ם ַלֽ ים ְוִא֤ ְל֣לֹו ֱא�ִה֔  ְלִאיׁ֙ש ּוִפֽ
ם ץ ְיהָו֖ה ַלֲהִמיָתֽ י־ָחֵפ֥ ם ִּכֽ א ִיְׁשְמעּ֙ו ְל֣קֹול ֲאִביֶה֔ ֹ֤  ִיְתַּפֶּלל־֑לֹו ְול

Masoretic 

 ]ליהוה יחטא איש מי אם[אל יהוה ו ]ו[ל ]יחטא איש לאיש ופללו[ חטוא ]אם[
 ]יחפץ יהוה להמיתם[ץ ]חפ[קול כיא ]ל יתפלל לו ולוא ישמעו[

4Q51 Samuela (4QSama) 

 ואם ליהוה יחטא איש מי *יהוה* +לו אל+יחטא איש לאיש ופללו  +חטוא+אם 
 יהוה להמיתם +יחפץ+חפץ  +א+כי -אביהם- א ישמעו לקול+ו+יתפלל לו ול

Highlighted Diff. 

26 

ל  � ְוָגֵד֖ ל ֹהֵל֥ יםְוַהַּנַ֣ער ְׁשמּוֵא֔ ה ְוַג֖ם ִעם־ֲאָנִׁשֽ ם ִעם־ְיהָו֔  Masoretic ָו֑טֹוב ַּג֚

 4Q51 Samuela (4QSama) ]אנשים[וגם עם  ]וה[ם יה]והנער שמואל הולך וגדל וטוב גם ע[

None Extant Highlighted Diff. 

27 

ה  ר ְיהָו֔ ה ָאַמ֣ יו ֹּכ֚ אֶמר ֵאָל֗ ֹ֣ י ַוּי ים ֶאל־ֵעִל֑ א ִאיׁש־ֱא�ִה֖ ֹ֥ יתַוָּיב יִת֙י ֶאל־ֵּב֣  ֲהִנְג֤�ה ִנְגֵל֨
ה ית ַּפְרֹעֽ ִים ְלֵב֥ ם ְּבִמְצַר֖ ְהיֹוָת֥ י� ִּבֽ  ָאִב֔

Masoretic 

 ]הנגלה נגליתי אל בית[יאמר כה אמר יהוה ]ויבוא איש אלוהים אל עלי ו[
 ]פרעה[רים עבדים לבית ]בהיותם במצ אביך[

4Q51 Samuela (4QSama) 

כה אמר יהוה הנגלה נגליתי אל בית  -אליו- ויאמר הים אל עלי+ו+א איש אל+ו+ויב
 לבית פרעה +עבדים+אביך בהיותם במצרים 

Highlighted Diff. 
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י ל־ִמְזְּבִח֗ ן ַלֲע֣לֹות ַעֽ ל ִל֙י ְלֹכֵה֔ י ִיְׂשָרֵא֥ תֹו ִמָּכל־ִׁשְבֵט֨ ר ֹא֠  ּוָבֹח֣
יר ֶאְּתָנ֙ה  ְלַהְקִט֥ את ֵא֖פֹוד ְלָפָנ֑י ָוֽ ֶרת ָלֵׂש֥ י ְּבֵנ֥יְקֹט֛ י� ֶאת־ָּכל־ִאֵּׁש֖ ית ָאִב֔  ְלֵב֣
ל  ִיְׂשָרֵאֽ

Masoretic 

 ]לעלות על מזבחי[שבטי ישראל לי לכוהן  ]ובחור את בית אביך מכול[
 ]אביך את כול אשי בני[לשאת אפוד ואתנה לבית ]ו קטרת ולהקטיר[
 ל]ישראל לאכ[

4Q51 Samuela (4QSama) 

הן לעלות על מזבחי +ו+שבטי ישראל לי לכל +ו+מכ +בית אביך+ -ו-ר את+ו+ובח
ל אשי בני +ו+ואתנה לבית אביך את כ -לפני- לשאת אפוד+ו+להקטיר קטרת +ו+

 +לאכל+ישראל 
Highlighted Diff. 

29 

ִּני  י֙� ִמֶּמ֔ ד ֶאת־ָּבֶנ֙ יִתי ָמ֑עֹון ַוְּתַכֵּב֤ ר ִצִּו֖ י ֲאֶׁש֥ ָּמה ִתְבֲע֗טּו ְּבִזְבִח֙י ּוְבִמְנָחִת֔ ם ָל֣ יֲאֶכ֗ ְלַהְבִרֽ
י ל ְלַעִּמֽ ת ִיְׂשָרֵא֖ ית ָּכל־ִמְנַח֥  ֵמֵראִׁש֛

Masoretic 

 להבריך ]צרת עין ותכבד את בניך ממני[ולמה תביט בזבחי ובמנחתי 
 ]ישראל לפני[מראש כול מנחות 

4Q51 Samuela (4QSama) 

 *ך*ותכבד את בניך ממני להברי *צרת עין* -אשר- בזבחי ובמנחתי -ו-ט*י*למה תב+ו+
 *לפני*ת ישראל +ו+ל מנח+ו+כ *מראש*

Highlighted Diff. 
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י� ִיְתַהְּל֥כּו ית ָאִב֔ יְת֙� ּוֵב֣ ְרִּתי ֵּבֽ י ִיְׂשָרֵאל֒ ָא֣מֹור ָאַמ֔ ן ְנֻאם־ְיהָו֮ה ֱא�ֵה֣  ָלֵכ֗
י  ְלָפַנ֖י יָלה ִּל֔ ה ְנֻאם־ְיהָו֙ה ָחִל֣ ם ְוַעָּת֤ ּלּוַעד־עֹוָל֑ ד ּוֹבַז֥י ֵיָקֽ י ֲאַכֵּב֖ י־ְמַכְּבַד֥  ִּכֽ

Masoretic 

 ]ובית אביך יתהלכו יתך[ב אמרתיל ]הי ישרא[ל]על כן כה אמר יהוה א[
 ]לי כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו ילה[ל]וה ח[ם יה]א[לכן נ ]עד עולם ועתה לפני[

4Q51 Samuela (4QSama) 

ובית אביך יתהלכו  ביתך אמרתי -אמור- יהוה אלהי ישראל *אמר* +כה+ *כן* +על+
 זי יקלו+ו+נאם יהוה חלילה לי כי מכבדי אכבד וב +לכן+עד עולם ועתה  לפני

Highlighted Diff. 
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� ן ְּבֵביֶתֽ ְה֥יֹות ָזֵק֖ י� ִמֽ ית ָאִב֑ ַע ֵּב֣ ֲע֔� ְוֶאת־ְזֹר֖  ַדְעִּת֙י ֶאת־ְזֹר֣ ים ְוָגֽ ים ָּבִא֔  Masoretic ִהֵּנ֙ה ָיִמ֣

 4Q51 Samuela (4QSama) ]זרעך וזרע בית אביך י את[ם באים וגדעת]י[מ]יהנה [

 .Highlighted Diff -מהיות זקן בביתך- זרע בית אביך-את-הנה ימים באים וגדעתי את זרעך ו

32 

ן ְּבֵביְת�֖  א־ִיְהֶי֥ה ָזֵק֛ ֹֽ ל ְול יב ֶאת־ִיְׂשָרֵא֑ ל ֲאֶׁשר־ֵייִט֖ ר ָמ֔עֹון ְּבֹכ֥  ְוִהַּבְטָּת֙ ַצ֣
ים  ָּכל־ַהָּיִמֽ

Masoretic 

 יהיה לך זקן בביתי ]ולוא[                                                                     
 ]הימים[כול 

4Q51 Samuela (4QSama) 

 זקן בביתי +לך+א יהיה +ו+ול -ישראל ייטיב את והבטת צר מעון בכל אשר-
 ל הימים+ו+כ

Highlighted Diff. 



33 

� יב ֶאת־ַנְפֶׁש֑ י ְלַכּ֥לֹות ֶאת־ֵעיֶנ֖י� ְוַלֲאִד֣ ם ִמְזְּבִח֔ ית ְל֙� ֵמִע֣ א־ַאְכִר֤ ֹֽ יׁש ל  ְוִא֗
ים ית ֵּביְת֖� ָי֥מּותּו ֲאָנִׁשֽ  ְוָכל־ַמְרִּב֥

Masoretic 

 ]את נפשו להדיב[עיניו ו ]ת[מזבחי לכלות א ]ואיש לוא אכרית לך מעם[
 יפולו בחרב אנשים ]וכול מרבית ביתך[

4Q51 Samuela (4QSama) 

 *ו*דיב את נפש*ה*ול *ו*א אכרית לך מעם מזבחי לכלות את עיני+ו+ואיש ל
 אנשים +בחרב+ו *ל*ו*פ*ל מרבית ביתך י+ו+וכ

Highlighted Diff. 

34 

ס  יְנָח֑ י ּוִפֽ י� ֶאל־ָחְפִנ֖ ר ָיבֹ֙א ֶאל־ְׁשֵנ֣י ָבֶנ֔ ד ָי֥מּותּוְוֶזה־ְּל֣� ָה֗אֹות ֲאֶׁש֤  ְּב֥יֹום ֶאָח֖
ם  ְׁשֵניֶהֽ

Masoretic 

 ]אחד ימותו ס ביום[פני ופינח֯ ]ה ח[ל]האות אשר יבוא על שני בניך הא זה לך[ו
 ]שניהם בחרב אנשים[

4Q51 Samuela (4QSama) 

חפני ופינ֯חס ביום אחד ימותו  +ה+אל+ה+ל שני בניך *ע*א +ו+וזה לך האות אשר יב
 +בחרב אנשים+שניהם 

Highlighted Diff. 

  



35 

ִית יִתי לֹ֙ו ַּב֣ ה ּוָבִנ֤ י ַיֲעֶׂש֑ י ּוְבַנְפִׁש֖ ר ִּבְלָבִב֥ ן ַּכֲאֶׁש֛ ן ֶנֱאָמ֔ י ִל֙י ֹּכֵה֣  ַוֲהִקיֹמִת֥
ים י ָּכל־ַהָּיִמֽ י־ְמִׁשיִח֖ � ִלְפֵנֽ ן ְוהְתַהֵּל֥  ֶנֱאָמ֔

Masoretic 

 ]ו בית[ה ובניתי ל]יעשאשר כול אשר בלבבי ובנפשי  י כוהן נאמן[ל ]תי[מו]והקי[
 ]והתהלך לפני משיחי כול הימים נאמן[

4Q51 Samuela (4QSama) 

אשר בלבבי ובנפשי יעשה ובניתי לו בית  +ול+כ +אשר+הן נאמן +ו+תי לי כ+ו+והקימ
 ל הימים+ו+נאמן והתהלך לפני משיחי כ

Highlighted Diff. 

36 

יְת֔� ָיבֹוא֙  ה ָּכל־ַהּנֹוָת֙ר ְּבֵב֣ ר ְוָהָי֗ ֶחם ְוָאַמ֗ ֶסף ְוִכַּכר־ָל֑  ְלִהְׁשַּתֲחֹ֣ות ֔לֹו ַלֲא֥גֹוַרת ֶּכ֖
ֶחם ל ַּפת־ָלֽ ת ַהְּכֻהּ֖נֹות ֶלֱאֹכ֥ ִני ָנ֛א ֶאל־ַאַח֥  ְסָפֵח֥

Masoretic 

ם לאמור ]לח יבוא להשתחות לו לאגורת כסף וככר בביתך[ל הנותר ]כו[ה ]והי[
 ]אל אחת הכהנות לאכול פת לחם ספחני נא[

4Q51 Samuela (4QSama) 

ר +ו+אמ*ל*ל הנותר בביתך יבוא להשתחות לו לאגורת כסף וככר לחם +ו+והיה כ
 ל פת לחם+ו+ספחני נא אל אחת הכהנות לאכ

Highlighted Diff. 

  



Chapter 3 

1 

ה ָהָי֤ה ָיָק֙ר  י ּוְדַבר־ְיהָו֗ ת ֶאת־ְיהָו֖ה ִלְפֵנ֣י ֵעִל֑ ל ְמָׁשֵר֥ ין ָח֖זֹון ְוַהַּנַ֧ער ְׁשמּוֵא֛ ם ֵא֥ ים ָהֵה֔ ַּבָּיִמ֣
ץ  ִנְפָרֽ

Masoretic 

 ]יקר בימים ההם אין חזון ה היה[דבר יהו]והנער שמואל משרת את יהוה לפני עלי ו[
 ]נפרץ[

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

2 

ב ִּבְמֹק֑מֹו  י ֹׁשֵכ֣  ְיִה֙י ַּבּ֣יֹום ַה֔הּוא ְוֵעִל֖ ל ִלְרֽאֹותַוֽ א יּוַכ֖ ֹ֥ ּלּו ֵכ֔הֹות ל יָנ֮ו ֵהֵח֣  Masoretic ְוֵע֯

 4Q51 Samuela (4QSama) אות]במקומו ועיניו החלו כהות ולוא יוכל לר י שוכב[יום ההוא ועל]ויהי ב[

None Extant Highlighted Diff. 

3 

ל  ב ְּבֵהיַכ֣ ל ֹׁשֵכ֑ ה ּוְׁשמּוֵא֖ ֶרם ִיְכֶּב֔ יםְוֵנ֤ר ֱא�ִהי֙ם ֶט֣ ם ֲא֥רֹון ֱא�ִהֽ ה ֲאֶׁשר־ָׁש֖  Masoretic ְיהָו֔

 4Q51 Samuela (4QSama) ]טרם יכבה ושמואל שכב בהיכל אלוהים[ ונר

 .Highlighted Diff -שם ארון אלהים יהוה אשר- הים טרם יכבה ושמואל שכב בהיכל+ו+ונר אל

  



4 

ִני אֶמר ִהֵּנֽ ֹ֥ ל ַוּי א ְיהָו֛ה ֶאל־ְׁשמּוֵא֖  Masoretic ַוִּיְקָר֧

 4Q51 Samuela (4QSama) ]ויאמר הנניואל [ה שמ]ויקרא יהו[

 .Highlighted Diff שמואל ויאמר הנני -אל-ויקרא יהוה 

18 

ר ְיהָו֣ה ֔הּוא ַהּ֥טֹוב ּנּו ַוּיֹאַמ֕ ד ִמֶּמ֑ א ִכֵח֖ ֹ֥ ים ְול  ַוַּיֶּגד־֤לֹו ְׁשמּוֵא֙ל ֶאת־ָּכל־ַהְּדָבִר֔
ה  ְּבֵעיָנ֖ו ַיֲעֶׂשֽ

Masoretic 

 ]ולוא כחד ממנו ויאמר עלי יהוה הוא הטוב[ ם]י[כול הדבר ]לו שמואל את ויגד[
 יעשה ]לפניו[

4Q51 Samuela (4QSama) 

יהוה הוא הטוב  +עלי+א כחד ממנו ויאמר +ו+ל הדברים ול+ו+כ לו שמואל את ויגד
 יעשה *לפניו*

Highlighted Diff. 

19 

ל  ל ְׁשמּוֵא֑ ְרָצהַוִּיְגַּד֖ יו ָאֽ יל ִמָּכל־ְּדָבָר֖ א־ִהִּפ֥ ֹֽ יהָו֙ה ָהָי֣ה ִעּ֔מֹו ְול  Masoretic ַוֽ

 4Q51 Samuela (4QSama) ארצה ]ל שמואל ויהוה היה עמו ולוא הפיל מכול דבריו[ויגד

None Extant Highlighted Diff. 
  



20 

י  ַבע ִּכ֚ ר ָׁש֑ ן ְוַעד־ְּבֵא֣ ל ִמָּד֖ ַד֙ע ָּכל־ִיְׂשָרֵא֔ הַוֵּי֙ יא ַליהָוֽ ל ְלָנִב֖ ן ְׁשמּוֵא֔  Masoretic ֶנֱאָמ֣

 4Q51 Samuela (4QSama) ]יהוה[ל̇  ]נביא[שמואל ל ]כול ישראל מדן ועד באר שבע כי נאמן[ וידע

None Extant Highlighted Diff. 

21 

ל  ה ְיהָו֧ה ֶאל־ְׁשמּוֵא֛ י־ִנְגָל֨ ה ְבִׁש֑�ה ִּכֽ ֶסף ְיהָו֖ה ְלֵהָרֹא֣ הַוֹּי֥ ר ְיהָוֽ  Masoretic ְּבִׁש֖לֹו ִּבְדַב֥

 4Q51 Samuela (4QSama) ]בשלו בדבר יהוה ואל[שמל ]ויוסף יהוה להראה בשילה כי נגלה יהוה א[

None Extant Highlighted Diff. 

Chapter 4 

3 

ָּמה  ל ָל֣ אְמרּ֙ו ִזְקֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ ֹֽ ַּמֲחֶנ֒ה ַוּי א ָהָע֮ם ֶאל־ַהֽ ֹ֣ יםַוָּיב נּו ְיהָו֛ה ַהּ֖יֹום ִלְפֵנ֣י ְפִלְׁשִּת֑  ְנָגָפ֧
ינּו ף ֹאְיֵבֽ נּו ִמַּכ֥ נּו ְוֹיִׁשֵע֖ א ְבִקְרֵּב֔ ֹ֣ ה ְוָיב ית ְיהָו֔ ינּו ִמִּׁש֗�ה ֶאת־ֲארֹו֙ן ְּבִר֣ ה ֵאֵל֣  ִנְקָח֧

Masoretic 

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

4Q51 Samuela (4QSama) 

 יהוה היום לפני פלשתים המחנה ויאמרו זקני ישראל למה נגפנו ויבא העם אל
 ויצא בקרבנו ויושיענו מכף אויבינו לה את ארון ברית יהוה+י+מש אלינו נקחה

Highlighted Diff. 

  



4 

ם ְׁשֵנ֣י ים ְוָׁש֞ ב ַהְּכֻרִב֑ ת ֲא֧רֹון ְּבִרית־ְיהָו֛ה ְצָב֖אֹות ֹיֵׁש֣ ם ֵא֣ ח ָהָע֙ם ִׁש֔�ה ַוִּיְׂש֣אּו ִמָּׁש֗  ַוִּיְׁשַל֤
ס יְנָחֽ י ּוִפֽ ים ָחְפִנ֖ ית ָהֱא�ִה֔ י ִעם־ֲארֹו֙ן ְּבִר֣ י־ֵעִל֗  ְבֵנֽ

Masoretic 

 ]ושניארון יהוה יושב הכרובים  לח העם שילה וישאו משם[ויש
 ]ופינחס חפני האלהים ברית ארון עם[ עלי ]בני[

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

9 

ם ם ִוְהִייֶת֥ ר ָעְב֖דּו ָלֶכ֑ ים ַּכֲאֶׁש֥ ן ַּתַעְב֣דּו ָלִעְבִר֔ ים ֶּפ֚ ֲאָנִׁשי֙ם ְּפִלְׁשִּת֔ ְה֤יּו ֽלַ ְתַחְּז֞קּו ִוֽ  ִהֽ
ים  םַלֲאָנִׁש֖  ְוִנְלַחְמֶּתֽ

Masoretic 

יתם ]עבדו לכם והי ן תעבדו לעברים כאשר[אנשים פלשתיים פ]התחזקו והיו ל[
 ]מתם[לאנשים ונלח

4Q51 Samuela (4QSama) 

עבדו לכם והייתם  ים פן תעבדו לעברים כאשר+י+התחזקו והיו לאנשים פלשת
 לאנשים ונלחמתם

Highlighted Diff. 

  



10 

יַוִּיָּלֲח֣מּו  יו ַוְּתִה֥ יׁש ְלֹאָהָל֔ סּ֙ו ִא֣ ים ַוִּיָּנ֤ ֶגף ִיְׂשָרֵא֙ל ַוָּינֻ֙  ְפִלְׁשִּת֗
ה ְּגדֹוָל֣ה י ַהַּמָּכ֖ ֶלף ַרְגִלֽ ים ֶא֖ ל ְׁש�ִׁש֥ ד ַוִּיֹּפ֙ל ִמִּיְׂשָרֵא֔  ְמֹא֑

Masoretic 

 ]הי[ינוסו איש לאהליו ות]לפני הפלשתיים ו וילחמו וינגף איש ישראל[
 לף רגלי]ים א[ש]ו[ל]ויפל מישראל ש מאד המכה גדולה[

4Q51 Samuela (4QSama) 

סו איש לאהליו ותהי +ו+וינ +לפני הפלשתיים+ ישראל +איש+וינגף  -פלשתים- וילחמו
 שים אלף רגלי+ו+ויפל מישראל של המכה גדולה מאד

Highlighted Diff. 

12 

א  ֹ֥ ה ַוָּיב ֲעָרָכ֔ הַוָּי֤ ָרץ ִאיׁש־ִּבְנָיִמ֙ן ֵמַהַּמ֣ ים ַוֲאָדָמ֖ יו ְקֻרִע֔  ִׁש֖�ה ַּבּ֣יֹום ַה֑הּוא ּוַמָּד֣
 ַעל־רֹאֽׁשֹו

Masoretic 

 ]דמהוא[ ם]י[יו קרוע]ביום ההוא ומד בנימין מהמערכה ויבוא שילה[וץ איש ]יר[ו
 ]על ראשו[

4Q51 Samuela (4QSama) 

 ואדמהעים +ו+ביום ההוא ומדיו קר לה+י+א ש+ו+ץ איש בנימין מהמערכה ויב+ו+ויר
 על ראשו

Highlighted Diff. 

  



Chapter 5 

8 

י ֲארֹו֙ן ֱא�ֵה֣ ה ַלֽ ה־ַּנֲעֶׂש֗ אְמרּ֙ו ַמֽ ֹֽ ם ַוּי ים ֲאֵליֶה֗ י ְפִלְׁשִּת֜  ַוִּיְׁשְל֡חּו ַוַּיַאְספּ֩ו ֶאת־ָּכל־ַסְרֵנ֨
ּבּו  ל ַוַּיֵּס֕ י ִיְׂשָרֵא֑ ב ֲא֖רֹון ֱא�ֵה֣ אְמ֔רּו ַּג֣ת ִיֹּס֔ ֹ֣ ל ַוּי  ֶאת־ֲא֖רֹוןִיְׂשָרֵא֔

ל י ִיְׂשָרֵאֽ  ֱא�ֵה֥
Masoretic 

 ]אלוהי[לארון  ]ויאמרו מה נעשה פו את סרני פלשתיים אליהם[ס]וישלחו ויא[
 ]אל אלינו ויסבו את ארון[לוהי ישר]ת ארון א[סבו א]י ישראל ויאמרו הגתיים[
 ]תה[ישראל ג ]אלוהי[

4Q51 Samuela (4QSama) 

הי +ו+ויאמרו מה נעשה לארון אל ים אליהם+י+סרני פלשת -כל- וישלחו ויאספו את
ויסבו את ארון  +אלינו+הי ישראל +ו+ארון אל +את+ +ו+יסב +יים+גת+ה+ישראל ויאמרו 

 +גתה+הי ישראל +ו+אל
Highlighted Diff. 

9 

ה  י ַיד־ְיהָו֤ה ָּבִעי֙ר ְמהּוָמ֙ה ְּגדֹוָל֣ ּבּו ֹא֗תֹו ַוְּתִה֨ י ֵהַס֣ י ַאֲחֵר֣ יר ַוְיִה֞ י ָהִע֔ ד ַוַּי֙� ֶאת־ַאְנֵׁש֣ ְמֹא֔
ים ם ְעֹפִלֽ֯ ן ְוַעד־ָּג֑דֹול ַוִּיָּׂשְת֥רּו ָלֶה֖  ִמָּקֹט֖

Masoretic 

גדולה מאד ויך את אנשי העיר  ]בעיר מהומה[הוה ]יד י[ויהי אחרי סבו גתה ותהי [
 עפלים]דול ויך אותם ב[מקטן ועד ג

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 



10 

י ְּכ֨בֹוא ֲא֤רֹון ָהֱא�ִהי֙ם ֶעְק֔רֹון ַוִּיְזֲע֨קּו ים ֶעְק֑רֹון ַוְיִה֗  ְיַׁשְּל֛חּו ֶאת־ֲא֥רֹון ָהֱא�ִה֖  ַוֽ
ִני ל ַלֲהִמיֵת֖ י ִיְׂשָרֵא֔ ּבּו ֵאַל֙י ֶאת־ֲארֹו֙ן ֱא�ֵה֣ ר ֵהַס֤ ים ֵלאֹמ֗ ֶעְקֹרִנ֜  ָהֽ

י  ְוֶאת־ַעִּמֽ
Masoretic 

 ]האלוהים עקרון ויזעקו ארון כבוא ויהי ן[עקרות ארון אלוהי ישראל ]א[וישלחו 
 ני]את ארון אלוהי ישראל להמית ם אלי[למה הסבות ]מור[ים לא]העקרונ[

 מי]ת ע[וא
4Q51 Samuela (4QSama) 

הים עקרון ויזעקו +ו+האל ארון כבוא ויהי עקרון +ישראל+ *אלוהי*וישלחו את ארון 
 הי ישראל להמיתני+ו+את ארון אל אלי +תם+הסבו +למה+ ר+ו+נים לאמ+ו+העקר

 ואת עמי
Highlighted Diff. 

  



11 

י ִיְׂשָרֵאל֙  אְמרּ֙ו ַׁשְּל֞חּו ֶאת־ֲא֨רֹון ֱא�ֵה֤ ֹֽ ים ַוּי  ַוִּיְׁשְל֨חּו ַוַּיַאְס֜פּו ֶאת־ָּכל־ַסְרֵנ֣י ְפִלְׁשִּת֗
י  י ְוֶאת־ַעִּמ֑ ית ֹאִת֖ א־ָיִמ֥ ֹֽ ב ִלְמֹק֔מֹו ְול הְוָיֹׁש֣ יר ָּכְבָד֥ ֶו֙ת ְּבָכל־ָהִע֔ ה ְמֽהּוַמת־ָמ֙ י־ָהְיָת֤  ִּכֽ

ם ים ָׁשֽ ד ַי֥ד ָהֱא�ִה֖  ְמֹא֛
Masoretic 

 ]ל[א]שר[אלוהי י ]את סרני פלשתיים ויאמרו שלחו את ארון[ פו]חו ויאס[וישל
 ]העיר כבדה[המת יהוה בכל ]למקומו ולוא ימית אתי ואת עמי כי היתה מ[ישב ]ו[
 מה]האלוהים שמאד כבוא ארון [

4Q51 Samuela (4QSama) 

הי ישראל +ו+ים ויאמרו שלחו את ארון אל+י+סרני פלשת -כל- את וישלחו ויאספו
בכל העיר כבדה  *יהוה*מת -ו-א ימית אתי ואת עמי כי היתה מה+ו+מו ול+ו+וישב למק

 *שמה*הים +ו+האל *ארון* +כבוא+מאד 
Highlighted Diff. 

12 

ֲאָנִׁשי֙ם  ִיםְוָהֽ יר ַהָּׁשָמֽ ת ָהִע֖ ְוַע֥ ַעל ַׁשֽ ים ַוַּת֛ ִל֑ תּו ֻהּ֖כּו ַּבְעֹפ֯ ר לֹא־ֵמ֔  Masoretic ֲאֶׁש֣

 4Q51 Samuela (4QSama) ם]שמי[ר ה]מתו הכו בעפלים ותעל שועת העי[ם אשר לא ]אנשי[וה

None Extant Highlighted Diff. 

  



Chapter 6 

1 

ים  ה ֳחָדִׁשֽ ים ִׁשְבָע֥ ה ְפִלְׁשִּת֖ י ֲארֹון־ְיהָו֛ה ִּבְׂשֵד֥  Masoretic ַוְיִה֧

 4Q51 Samuela (4QSama) בעה חודשים]ויהי הארון בשדה פלשתיים ש[

 .Highlighted Diff דשים+ו+ים שבעה ח+י+בשדה פלשת -יהוה- ארון+ה+ויהי 

2 

ים  ים ַלֹּכֲהִנ֤ הַוִּיְקְר֣אּו ְפִלְׁשִּת֗ ה־ַּנֲעֶׂש֖ ר ַמֽ ְסִמי֙ם ֵלאֹמ֔  ְוַלֹּקֽ
ו ּנּו ִלְמקֹוֹמֽ ה ְנַׁשְּלֶח֥ נּו ַּבֶּמ֖  ַלֲא֣רֹון ְיהָו֑ה הֹוִדֻע֕

Masoretic 

ם לאמור מה נעשה ]ני[ולמעונ ]לכוהנים ולקוסמים ולחרטמים ים[ראו פלשתי]ק[וי
 שלחנו אל מקומו]לארון יהוה הודיעונו במה נ[

4Q51 Samuela (4QSama) 

ר מה נעשה +ו+לאמ +ולחרטמים ולמעוננים+סמים +ו+הנים ולק+ו+לכ ים+י+ויקראו פלשת
 ל מקומו+א+נו במה נשלחנו +ו+לארון יהוה הודיע

Highlighted Diff. 

  



3 

י ִיְׂשָרֵא֙ל ַאל־ְּתַׁשְּל֤חּו ֹאתֹו֙  ים ֶאת־ֲא֨רֹון ֱא�ֵה֤ ם־ְמַׁשְּלִח֞  ַוּיֹאְמ֗רּו ִאֽ
ב  י־ָהֵׁש֥ ם ִּכֽ םֵריָק֔ ָּמה לֹא־ָת֥סּור ָי֖דֹו ִמֶּכֽ ם ָל֛ ע ָלֶכ֔ ְפאּ֙ו ְונֹוַד֣ ז ֵּתָרֽ ם ָא֤ יבּו ֖לֹו ָאָׁש֑  ָּתִׁש֛

Masoretic 

 ]אותו חו[ברית יהוה אלוהי ישראל אל תשל̇  ]משלחים אתם את ארון ם[ויאמרו א
 ]הלוא תסור ידו מכם כם[נכפר ל]ו ו[ם אז תרפא]ש[לו א ]ו[שיב]ריקם כי השב ת[

4Q51 Samuela (4QSama) 

תו +ו+א הי ישראל אל תש̇לחו+ו+אל +ברית יהוה+את ארון  +אתם+משלחים  ויאמרו אם
 א תסור ידו מכם+ו+הל -למ- לכם *כפר*ריקם כי השב תשיבו לו אשם אז תרפאו ונ

Highlighted Diff. 

4 

יב לֹ֒ו ַוּיֹאְמ֗רּו ִמְסַּפר֙  ר ָנִׁש֣ ה ָהָאָׁש֮ם ֲאֶׁש֣ י ַוּיֹאְמ֗רּו ָמ֣ ֵל֣ ים ֲחִמָּׁש֙ה ְעֹפ֯  ַסְרֵנ֣י ְפִלְׁשִּת֔
ם ם ּוְלַסְרֵניֶכֽ ת ְלֻכָּל֖ ה ַאַח֛ י־ַמֵּגָפ֥ ב ִּכֽ י ָזָה֑ ה ַעְכְּבֵר֣ ב ַוֲחִמָּׁש֖  ָזָה֔

Masoretic 

עפלי  ]כמספר סרני פלשתיים חמשה ו ויאמרו[ב ל]י[שר נש]א[ה האשם ]ויאמרו מ[
 ]ולסרניכם כם[זהב כי מגפה אחת ל

4Q51 Samuela (4QSama) 

 ים חמשה עפלי+י+מספר סרני פלשת+כ+ ויאמרו מה האשם אשר נשיב לו ויאמרו
 ולסרניכם ם-ל-זהב כי מגפה אחת לכ -זהב וחמשה עכברי-

Highlighted Diff. 

  



5 

ֶרץ  ם ַהַּמְׁשִחיִת֙ם ֶאת־ָהָא֔ י ַעְכְּבֵריֶכ֗ ם ְוַצְלֵמ֣ יֶכ֜ י ְעֹפֵל֯ םַוֲעִׂשיֶת֩ם ַצְלֵמ֨  ּוְנַתֶּת֛
ם ל ַאְרְצֶכֽ ל ֱא�ֵהיֶכ֖ם ּוֵמַע֥ ם ּוֵמַע֥ ֲעֵליֶכ֔ ל ֶאת־ָידֹ֙ו ֵמֽ י ָיֵק֤ ל ָּכ֑בֹוד אּוַל֗ י ִיְׂשָרֵא֖  ֵלא�ֵה֥

Masoretic 

 ]את הארץ ונתתם משחיתים[ם וצלמי העכברים ה]י[ל]ועשיתם צלמי העפ[
 ]ארצכםאלוהיכם ומעל  דו מעליכם ומעל[לי יקל את י]ו[וא ]ליהוה כבוד[

4Q51 Samuela (4QSama) 

את הארץ ונתתם  ם+י+ם המשחית-כ-עכברי+ה+ם וצלמי -כ-עפלי+ה+ועשיתם צלמי 
 היכם ומעל ארצכם+ו+אל אולי יקל את ידו מעליכם ומעל+ו+כבוד  -ישראל- *יהוה*ל

Highlighted Diff. 

6 

ר ִּכְּב֛דּו  ם ַּכֲאֶׁש֧ ָּמה ְתַכְּבדּ֙ו ֶאת־ְלַבְבֶכ֔ רְוָל֤ ם ֲהלֹו֙א ַּכֲאֶׁש֣ ה ֶאת־ִלָּב֑ ִים ּוַפְרֹע֖  ִמְצַר֥
כּו ְיַׁשְּל֖חּום ַוֵּיֵלֽ ַ ם וֽ ל ָּבֶה֔  ִהְתַעֵּל֣

Masoretic 

כאשר  ]מצרים ופרעה את לבם הלוא כם כאשר כבדו[לבב ]ולמה תכבדו את[
 ]ל בהם וישלחום וילכו[התעל

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



7 

ר לֹא־ָעָל֥ה י ָפרֹו֙ת ָע֔לֹות ֲאֶׁש֛ ת ּוְׁשֵּת֤ ה ֲחָדָׁש֙ה ֶאָח֔ ה ְק֨חּו ַוֲעׂ֜שּו ֲעָגָל֤ ל  ְוַעָּת֗ ם ֹע֑ ֲעֵליֶה֖
ְיָתה ם ַהָּבֽ ם ֵמַאֲחֵריֶה֖ ם ְּבֵניֶה֛ ה ַוֲהֵׁשיֹבֶת֧ ם ֶאת־ַהָּפרֹו֙ת ָּבֲעָגָל֔  ַוֲאַסְרֶּת֤

Masoretic 

 ]עליהם על לא עלה שר[פרות עלות א ]תי[וש ]אחת ועתה קחו ועשו עגלה חדשה[
 ]מאחריהם הביתה והשיבותם בניהם[ת בעגלה ]ואסרתם את הפרו[

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

8 

ר  ב ֲאֶׁש֨ י ַהָּזָה֗ ת ְּכֵל֣ ה ְוֵא֣ ֲעָגָל֔ ם ֹאתֹ֙ו ֶאל־ָה֣ ה ּוְנַתֶּת֤ ם ֶאת־ֲא֣רֹון ְיהָו֗ ם לֹו֙ ּוְלַקְחֶּת֞  ֲהֵׁשֹבֶת֥
� ם ֹא֖תֹו ְוָהָלֽ ימּו ָבַאְרַּג֖ז ִמִּצּ֑דֹו ְוִׁשַּלְחֶּת֥ ם ָּתִׂש֥  ָאָׁש֔

Masoretic 

 ]ואת כלי הזהב אשר השיבותם לו וה ונתתם אותו אל העגלה[ה]ולקחתם את ארון י[
 ]אתו והלך הלכתם ימו בארגז מצדו ושלחתם[שם תש]א[

4Q51 Samuela (4QSama) 

ExtantNone  Highlighted Diff. 

9 

את  ֹ֑ ה ַהּז ה ַהְּגדֹוָל֖ נּו ֶאת־ָהָרָע֥ ָׂשה ָל֔ ֶמׁש ֚הּוא ָע֣ ית ֶׁש֔ ֲעֶל֙ה ֵּב֣ ֶר� ְּגבּו֤לֹו ַיֽ ם ִאם־ֶּד֨ ּוְרִאיֶת֗
נּו ָיה ָלֽ ה ֖הּוא ָה֥ נּו ִמְקֶר֥ א ָידֹ֙ו ָנ֣ ְגָעה ָּב֔ ֹ֤ י ל ְענּ֙ו ִּכ֣ א ְוָיַד֙ ֹ֗  ְוִאם־ל

Masoretic 

 ]הרעה הגדולה הזאת עשה לנו את עלה בית שמש הוא[לו י]דרך גבו וראיתם אם[
 ]לא וידענו כי לא ידו נגעה בנו מקרה הוא היה לנו ואם[

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 



10 

י ָפרֹו֙ת ָע֔לֹות ַוַּיַאְס֖רּום  ן ַוִּיְק֗חּו ְׁשֵּת֤ ִיתַוַּיֲעׂ֤שּו ָהֲאָנִׁשי֙ם ֵּכ֔ ם ָּכ֥לּו ַבָּבֽ ה ְוֶאת־ְּבֵניֶה֖  Masoretic ָּבֲעָגָל֑

 4Q51 Samuela (4QSama) בית]ב בניהם כלו ויעשו האנשים כן ויקחו שתי פרות עלות ויאסרום בעגלה ואת[

None Extant Highlighted Diff. 

11 

ז  ת ָהַאְרַּג֗ ה ְוֵא֣ מּו ֶאת־ֲא֥רֹון ְיהָו֖ה ֶאל־ָהֲעָגָל֑ יַוָּיִׂש֛ ת ַצְלֵמ֥ ב ְוֵא֖ י ַהָּזָה֔  ְוֵא֙ת ַעְכְּבֵר֣
ם  ְטֹחֵריֶהֽ

Masoretic 

 ]ואת צלמי ב[י הזה]ואת הארגז ואת עכבר אל העגלה יהוהוישימו את ארון [
 ]טחריהם[

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

12 

ֶר֙�  ֶר� ַעל־ֶּד֙ ְרָנה ַהָּפ֜רֹות ַּבֶּד֗ רּוַוִיַּׁש֨ ת ָהְל֤כּו ָה�֙� ְוָג֔עֹו ְולֹא־ָס֖ ה ַאַח֗ ֶמׁש ִּבְמִסָּל֣ ית ֶׁש֔  ֵּב֣
ֶמׁש ית ָׁשֽ ם ַעד־ְּג֖בּול ֵּב֥ ים ַאֲחֵריֶה֔ אול ְוַסְרֵנ֤י ְפִלְׁשִּתי֙ם ֹהְלִכ֣ ֹ֑ ין ּוְׂשמ  ָיִמ֣

Masoretic 

 ]ולוא סרו וגעו הלך הלכו אחת במסלה דרך בית שמש הפרות בדרך על וישרנה[
 ]מש[ש ביתל ]וסרני פלשתיים הולכים אחריה עד גבו ולוא שמאול[מין ]י[

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



13 

ָא֔רֹון ם ַוִּיְראּ֙ו ֶאת־ָה֣ ֶמק ַוִּיְׂש֣אּו ֶאת־ֵעיֵניֶה֗ ים ָּבֵע֑ ים ְקִציר־ִחִּט֖ ֶמׁש ֹקְצִר֥ ית ֶׁש֔  ּוֵב֣
 ִּיְׂשְמ֖חּו ִלְרֽאֹות  ַוֽ

Masoretic 

 ]הארון את ויראו[ניהם ]שמש קוצרים קציר חטים בעמק וישאו את עי ובית[
 ]לראות וישמחו[

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

16 

בּו ֶעְק֖רֹון ַּבּ֥יֹום ַהֽהּוא ים ָר֑אּו ַוָּיֻׁש֥ י־ְפִלְׁשִּת֖ ה ַסְרֵנֽ  Masoretic ַוֲחִמָּׁש֥

 4Q51 Samuela (4QSama) ]עקרון ביום ההוא ובו[ויש ]פלשתיים ראווחמשה סרני [

None Extant Highlighted Diff. 

17 

ד ְלַעָּז֤ה ֶאָח֙ד  יהָו֑ה ְלַאְׁשּ֨דֹוד ֶאָח֔ ם ַלֽ ים ָאָׁש֖ יבּו ְפִלְׁשִּת֛ ר ֵהִׁש֧ ב ֲאֶׁש֨ י ַהָּזָה֔ ֶּל֙ה ְטֹחֵר֣ ְוֵא֙
ד  ד ְלַג֥ת ֶאָח֖ דְלַאְׁשְק֣לֹון ֶאָח֔  ְלֶעְק֥רֹון ֶאָחֽ

Masoretic 

 ]אשם ליהוה לאשדוד אחד לעזה אחד יים[בו פלשת]ואלה עפלי הזהב אשר השי[
 ד]אחד לעקרון אח[ ד לגת]לאשקלון אח[

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



18 

י ְפִלְׁשִּתי֙ם  ר ָּכל־ָעֵר֤ ב ִמְסַּפ֞ י ַהָּזָה֗ ֶפרְוַעְכְּבֵר֣ ד ֹּכ֣ ר ְוַע֖ יר ִמְבָצ֔ ים ֵמִע֣ ֶׁשת ַהְּסָרִנ֔  ַלֲחֵמ֣
ה ְיה ה ִּבְׂשֵד֥ ד ַהּ֣יֹום ַהֶּז֔ ה ַע֚ ת ֲא֣רֹון ְיהָו֔ יָה֙ ֵא֚ יחּו ָעֶל֨ ר ִהִּנ֤ ה ֲאֶׁש֨ ל ַהְּגדֹוָל֗ ד ָאֵב֣ י ְוַע֣ ַע ַהְּפָרִז֑ ֹוֻׁש֖

י ית־ַהִּׁשְמִׁשֽ  ֵּבֽ
Masoretic 

 ]ועד כפר[ם מעיר מבצר ]לחמשת הסרני[ם ]יי[שת]י הזהב כמספר ערי פל[ועכבר
 ]את ארון יהוה בשדה יהושע[ניחו עליה ]הגדולה אשר ה הפרזי ועד האבן[
 ]השמשי בית[

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

20 

י ְיהָו֧ה  ד ִלְפֵנ֨ ל ַלֲעֹמ֔ י יּוַכ֣ ֶמׁש ִמ֚ ית־ֶׁש֔ י ֵבֽ אְמרּ֙ו ַאְנֵׁש֣ ֹֽ יַוּי ים ַהָּק֖דֹוׁש ַהֶּז֑ה ְוֶאל־ִמ֖  ָהֱא�ִה֛
ינּו ה ֵמָעֵלֽ  ַיֲעֶל֥

Masoretic 

 יהוה הקדוש הזה ואל מי ]ויאמרו אנשי בית שמש מי יוכל לעבור לפני[
 ]ארון יהוה מעלינו יעלה[

4Q51 Samuela (4QSama) 

הקדוש הזה ואל מי  -האלהים- ויאמרו אנשי בית שמש מי יוכל לעבור לפני יהוה
 מעלינו +ארון יהוה+יעלה 

Highlighted Diff. 

  



21 

ה בּו ְפִלְׁשִּתי֙ם ֶאת־ֲא֣רֹון ְיהָו֔ ר ֵהִׁש֤ ים ֵלאֹמ֑ י ִקְרַית־ְיָעִר֖ ים ֶאל־יֹוְׁשֵב֥  ִּיְׁשְלחּ֙ו ַמְלָאִכ֔  ַוֽ
ם  ְר֕דּו ַהֲע֥לּו ֹא֖תֹו ֲאֵליֶכֽ

Masoretic 

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

4Q51 Samuela (4QSama) 

ים את ארון יהוה +י+בו פלשת+י+ר הש+ו+וישלחו מלאכים אל יושבי קרית יערים לאמ
 תו אליכם+ו+העלו א+ו+רדו 

Highlighted Diff. 

Chapter 7 

1 

ים י ִקְרַי֣ת ְיָעִר֗ אּו ַאְנֵׁש֣ ית ַוָּיֹב֜ אּו ֹא֔תֹו ֶאל־ֵּב֥ ה ַוָּיִב֣ ַּיֲעלּ֙ו ֶאת־ֲא֣רֹון ְיהָו֔ ַ  וֽ
ה ר ֶאת־ֲא֥רֹון ְיהָוֽ ה ְוֶאת־ֶאְלָעָז֤ר ְּבנֹ֙ו ִקְּדׁ֔שּו ִלְׁשֹמ֖ ב ַּבִּגְבָע֑  ֲאִביָנָד֖

Masoretic 

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

4Q51 Samuela (4QSama) 

 בית תו אל+ו+או א+י+יהוה ויב +ברית+יערים ויעלו את ארון  ויבאו אנשי קרית
 ארון יהוה אלעזר בנו קדשו לשמר את בגבעה ואת +אשר+ אבינדב

Highlighted Diff. 

  



Chapter 8 

7 

אֶמר ְיהָו֙ה  ֹ֤ סּו ַוּי ְת֙� ָמָא֔ א ֹאֽ ֹ֤ י ל י� ִּכ֣ ל ֲאֶׁשר־יֹאְמ֖רּו ֵאֶל֑ ם ְלֹכ֥ ל ְׁשַמ֙ע ְּב֣קֹול ָהָע֔ ֶאל־ְׁשמּוֵא֔
ם י ָמֲא֖סּו ִמְּמ֥�� ֲעֵליֶהֽ י־ֹאִת֥  ִּכֽ

Masoretic 

 ]מאסו שמע בקול העם כאשר יאמרו לך כי לוא אותך[ מואל]ויאמר יהוה אל ש[
 ]ליהם[לך ע]כי אותי מאסו ממ[

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

9 

ר ֶל� ֲאֶׁש֥ ט ַהֶּמ֔ ם ִמְׁשַּפ֣ ם ְוִהַּגְדָּת֣ ָלֶה֔ ד ָּתִעי֙ד ָּבֶה֔ י־ָהֵע֤ � ִּכֽ ם ַא֗ ע ְּבקֹוָל֑ ה ְׁשַמ֣  ְוַעָּת֖
ם  ִיְמ֖�� ֲעֵליֶהֽ

Masoretic 

 ]ר[אש להם את משפט המלך ]העד תעיד בהם והגדת ועתה שמע בקולם אך כי[
 ]ימלך עליהם[

4Q51 Samuela (4QSama) 

 משפט המלך אשר +את+להם  העד תעיד בהם והגדת ועתה שמע בקולם אך כי
 ימלך עליהם

Highlighted Diff. 

10 

ֶל� ים ֵמִאּ֖תֹו ֶמֽ ם ַהֹּׁשֲאִל֥ י ְיהָו֑ה ֶאל־ָהָע֕ ת ָּכל־ִּדְבֵר֣ ל ֵא֖ אֶמר ְׁשמּוֵא֔ ֹ֣  Masoretic ַוּי

 4Q51 Samuela (4QSama) לים מאתו מלך]א[אל העם השו ]את כול דברי יהוהויאמר שמואל [

 .Highlighted Diff אלים מאתו מלך+ו+ל דברי יהוה אל העם הש+ו+ויאמר שמואל את כ



11 

ם  ח ְוָׂש֥ ר ִיְמ֖�� ֲעֵליֶכ֑ם ֶאת־ְּבֵניֶכ֣ם ִיָּק֗ ֶל� ֲאֶׁש֥ ט ַהֶּמ֔ ְהֶי֙ה ִמְׁשַּפ֣ ה ִיֽ אֶמר ֶז֗ ֹ֕  לֹו֙ ַוּי
יו ְוָר֖צּו ִלְפֵנ֥י ֶמְרַּכְבּֽתֹו  ְּבֶמְרַּכְבּ֣תֹו ּוְבָפָרָׁש֔

Masoretic 

 ]שר ימלוך עליכם את בניכם יקח ושם לו[לך א]יהיה משפט המ[אמר זה ]וי[
 ]כבתו[ם לפני מר]יו ורצי[ו ובפרש]ברכב[

4Q51 Samuela (4QSama) 

-רכב-מ-ב בניכם יקח ושם לוך עליכם את +ו+ויאמר זה יהיה משפט המלך אשר ימל
 לפני מרכבתו +ם+ו ובפרשיו ורצי-ת

Highlighted Diff. 

12 

ר ְקִצי֔רֹו ְוַלֲעׂ֥שֹות  ׁש ֲחִריׁשֹ֙ו ְוִלְקֹצ֣ ים ְוַלֲחֹר֤ י ֲחִמִּׁש֑ ים ְוָׂשֵר֣ י ֲאָלִפ֖ ְוָלׂ֣שּום ֔לֹו ָׂשֵר֥
י ִרְכּֽבֹו י־ִמְלַחְמּ֖תֹו ּוְכֵל֥  ְּכֵלֽ

Masoretic 

 ]ישו ולקצר קצירו ולעשת[ש חר]ולחר שרי אלפים ושרי מאותולשום לו [
 ]כלי מלחמתו וכלי רכבו[

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

13 

ח ְלַרָּק֥חֹות ּוְלַטָּב֖חֹות ּוְלֹאֽפֹות ם ִיָּק֑  Masoretic ְוֶאת־ְּבנֹוֵתיֶכ֖

 4Q51 Samuela (4QSama) ]קחות ולטבחות ולאפות[ח לר]יק ואת בנותיכם[

None Extant Highlighted Diff. 



14 

יו ן ַלֲעָבָדֽ ח ְוָנַת֖ ים ִיָּק֑ ם ְוֵזיֵתיֶכ֛ם ַהּטֹוִב֖ ֽדֹוֵתיֶכם ְוֶאת־ַּכְרֵמיֶכ֧  Masoretic ְוֶאת־ְׂש֠

 4Q51 Samuela (4QSama) ]יו[עבד]ח ונתן ל[הטובים יק ]ואת שדותיכם ואת כרמיכם וזיתיכם[

None Extant Highlighted Diff. 

16 

ה  ח ְוָעָׂש֖ ים ְוֶאת־ֲחמֹוֵריֶכ֖ם ִיָּק֑ ם ְוֶאת־ַּבחּוֵריֶכ֧ם ַהּטֹוִב֛ ֶאת־ִׁשְפ֨חֹוֵתיֶכ֜ ְוֶאת־ַעְבֵדיֶכ֩ם ְוֽ
 ִלְמַלאְכּֽתֹו

Masoretic 

ועשו  ]ואת בקרכם הטובים ואת חמוריכם יקח[ואת עבדיכם ואת אמהתיכם 
 למלאכתו

4Q51 Samuela (4QSama) 

 *ו*הטובים ואת חמוריכם יקח ועש *בקרכם*תיכם ואת *אמה*ואת עבדיכם ואת 
 למלאכתו

Highlighted Diff. 

17 

ים ְהיּו־֥לֹו ַלֲעָבִדֽ ם ִּתֽ ר ְוַאֶּת֖ ם ַיְעֹׂש֑  Masoretic צֹאְנֶכ֖

 4Q51 Samuela (4QSama) ]שר ואתם תהיו לו לעבדים[וצאנכם יע

 .Highlighted Diff צאנכם יעשר ואתם תהיו לו לעבדים+ו+

  



18 

א־ַיֲעֶנ֧ה ְיהָו֛ה ֶאְתֶכ֖ם ֹֽ ם ְול ם ָלֶכ֑ ר ְּבַחְרֶּת֖ ם ֲאֶׁש֥  ּוְזַעְקֶּת֙ם ַּבּ֣יֹום ַה֔הּוא ִמִּלְפֵנ֣י ַמְלְּכֶכ֔
 ַּבּ֥יֹום ַהֽהּוא

Masoretic 

 ]ר בחרתם לכם ולוא יענה יהוה אתכם[כם אש]כ[לפני מל]מ[ההוא  ]וזעקתם ביום[
 ]אתם בחרתם לכם מלך כי[ההם  ]בימים[

4Q51 Samuela (4QSama) 

 א יענה יהוה אתכם+ו+וזעקתם ביום ההוא מלפני מלככם אשר בחרתם לכם ול
 +כי אתם בחרתם לכם מלך+ *ם*בימים הה

Highlighted Diff. 

19 

ֶל�  י ִאם־ֶמ֖ א ִּכ֥ ֹ֔ ל ַוּיֹאְמ֣רּו ּל ַע ְּב֣קֹול ְׁשמּוֵא֑ ם ִלְׁשֹמ֖ ינּוַוְיָמֲא֣נּו ָהָע֔ ְהֶי֥ה ָעֵלֽ  Masoretic ִיֽ

 4Q51 Samuela (4QSama) ]עלינו[היה ]י[מלך  ]שמואל ויאמרו לא כי אם בקול וימאנו העם לשמע[

None Extant Highlighted Diff. 

20 

ם  ינּו ְוִנְלַח֖ א ְלָפֵנ֔ נּ֙ו ְוָיָצ֣ נּו ַמְלֵּכ֙ ם ּוְׁשָפָט֤ ינּו ַגם־ֲאַנְ֖חנּו ְּכָכל־ַהּגֹוִי֑ נּוְוָהִי֥  Masoretic ֶאת־ִמְלֲחֹמֵתֽ

 4Q51 Samuela (4QSama) ]לחמותינו[את מ ]חם[נל]ו והיינו גם אנחנו ככול הגוים ושפטנו מלכינו ויצא לפנינו[

None Extant Highlighted Diff. 

  



Chapter 9 

6 

יׁש  את ְוָהִא֣ ֹ֔ יר ַהּז אֶמר ֗לֹו ִהֵּנה־ָנ֤א ִאיׁש־ֱא�ִהי֙ם ָּבִע֣ ֹ֣ רַוּי ל ֲאֶׁשר־ְיַדֵּב֖ ד ֹּכ֥  ִנְכָּב֔
נּו ּ֣בֹוא נּו ֶאת־ַּדְרֵּכ֖ יד ָל֔ ם אּוַל֙י ַיִּג֣  ָי֑בֹוא ַעָּת֙ה ֵנֲ֣לָכה ָּׁש֔

ְכנּו יהָ  ֲאֶׁשר־ָהַל֥  ָעֶלֽ
Masoretic 

 ]בעיר הזאת והאיש גדל ונכבד כול אשר ידבר[ם ]איש אלוהי נא ויאמר לו הנה[
 ]יבגיד איש האלוהים לנו את דרכנוי [ו אול]נלכה נא אלי בוא יבוא ועתה[
 ]עליה הלכנו אשר[

4Q51 Samuela (4QSama) 

ל אשר ידבר +ו+נכבד כ+ו+ +גדל+הים בעיר הזאת והאיש +ו+איש אל נא ויאמר לו הנה
 לנו את דרכנו +איש האלוהים+גיד +ב+אולי י +אליו+ *נא*נלכה  עתה+ו+בוא יבוא 

 אשר הלכנו עליה
Highlighted Diff. 

7 

ה  ינּו ּוְתׁשּוָר֥ ֶח֙ם ָאַז֣ל ִמֵּכֵל֔ י ַהֶּל֨ יא ָלִאיׁ֒ש ִּכ֤ אֶמר ָׁש֜אּול ְלַנֲע֗רֹו ְוִהֵּנ֣ה ֵנֵל֮� ּוַמה־ָּנִב֣ ֹ֨ ַוּי
נּו ה ִאָּתֽ ים ָמ֖ יׁש ָהֱא�ִה֑ יא ְלִא֣  ֵאין־ְלָהִב֖

Masoretic 

 ]נה נלך ומה נביא לאיש כי הלחם אזל מכלינו ותשורה[אול וה]ויאמר ש[
 ]יש האלוהים מה אתנו[ביא לא]לנו להאין [

4Q51 Samuela (4QSama) 

 והנה נלך ומה נביא לאיש כי הלחם אזל מכלינו ותשורה -לנערו- ויאמר שאול
 הים מה אתנו+ו+להביא לאיש האל +לנו+אין 

Highlighted Diff. 



8 

א אֶמר ִהֵּנ֙ה ִנְמָצ֣ ֹ֕ ַע֙ר ַלֲע֣נֹות ֶאת־ָׁש֔אּול ַוּי ֶסף ַהַּנ֙ יׁש  ַוֹּי֤ ַתִּת֙י ְלִא֣ ֶסף ְוָנֽ ֶקל ָּכ֑ ַבע ֶׁש֣ י ֶר֖ ְבָיִד֔
נּו נּו ֶאת־ַּדְרֵּכֽ יד ָל֖ ים ְוִהִּג֥  ָהֱא�ִה֔

Masoretic 

 ]א בידי רבע שקל כסף ונתתי לאיש[ה נמצ]ויאמר הנ ויוסף הנער לענות את שאול[
 ]דרכנו את האלוהים והגיד לנו[

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

10 

אֶמר ָׁש֧אּול ְלנַ  ֹ֨ הַוּי ים ֲע֛רֹו ֥טֹוב ְּדָבְר֖� ְלָכ֣ יׁש ָהֱא�ִהֽ ם ִא֥ יר ֲאֶׁשר־ָׁש֖ ְלכּ֙ו ֶאל־ָהִע֔ ָכה ַוֵּיֽ  Masoretic ֵנֵל֑

 4Q51 Samuela (4QSama) ]לכה וילכו אל העיר אשר שם איש האלוהים[נ ]לכה ויאמר שאול לנערו טוב דברך[

ExtantNone  Highlighted Diff. 

11 

ִים ַוּיֹאְמ֣רּו ב ָמ֑ ָּמ֙ה ָמְצ֣אּו ְנָע֔רֹות ֹיְצ֖אֹות ִלְׁשֹא֣ יר ְוֵה֙ ה ָהִע֔ ָּמה ֹעִלי֙ם ְּבַמֲעֵל֣  ֵה֗
ה ן ֲהֵיׁ֥ש ָּבֶז֖ה ָהֹרֶאֽ  ָלֶה֔

Masoretic 

 ]רו[ויאמ ]עולים במעלה העיר והנה המה מצאו נערות יוצאות לשאוב מים[ המה
 ]בזה הרואהלהן היש [

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



12 

יר א ָלִע֔ י ַהּיֹו֙ם ָּב֣ ה ִּכ֤ ר ַעָּת֗ ְרָנה ֵּיׁ֖ש ִהֵּנ֣ה ְלָפֶנ֑י� ַמֵה֣ ם ַוּתֹאַמ֥  ַוַּתֲעֶנ֧יָנה אֹוָת֛
ה ם ַּבָּבָמֽ י ֶזַ֧בח ַהּ֛יֹום ָלָע֖  ִּכ֣

Masoretic 

 ]לפניך מהר עתה כי היום בא לעיר[ הנה ]ותאמרנה להם ישותענינה הנערות אותם [
 ]כי זבח היום לעם בבמה[

4Q51 Samuela (4QSama) 

לפניך מהר עתה כי היום בא לעיר יש הנה  +להם+אותם ותאמרנה  +הנערות+ותענינה 
 כי זבח היום לעם בבמה

Highlighted Diff. 

16 

יׁש  י� ִא֜ ר ֶאְׁשַל֩ח ֵאֶל֨ ת ָמָח֡ יַע ָּכֵע֣ ל ְוהֹוִׁש֥ י ִיְׂשָרֵא֔ ן ּוְמַׁשְחּ֤תֹו ְלָנִגי֙ד ַעל־ַעִּמ֣ ֶרץ ִּבְנָיִמ֗ ֵמֶא֣
י ָאה ַצֲעָק֖תֹו ֵאָלֽ י ָּב֥ י ִּכ֛ יִת֙י ֶאת־ַעִּמ֔ י ָרִא֙ ים ִּכ֤ י ִמַּי֣ד ְּפִלְׁשִּת֑  ֶאת־ַעִּמ֖

Masoretic 

 ]על עמי ישראל והושיע כעת מחר אשלח אליך איש מארץ בנימן ומשחתו לנגיד[
 ]צעקתו אלי את עני עמי כי באה[תיים כי ראיתי ]פלש[את עמי מיד 

4Q51 Samuela (4QSama) 

 על עמי ישראל והושיעכעת מחר אשלח אליך איש מארץ בנימן ומשחתו לנגיד 
 צעקתו אלי עמי כי באה +עני+ים כי ראיתי את +י+את עמי מיד פלשת

Highlighted Diff. 
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ה  ל ָרָא֣ רּוְׁשמּוֵא֖ י� ֶז֖ה ַיְעֹצ֥ ְרִּתי ֵאֶל֔ ר ָאַמ֣ הּו ִהֵּנ֤ה ָהִאיׁ֙ש ֲאֶׁש֣  ֶאת־ָׁש֑אּול ַויהָו֣ה ָעָנ֔
י  ְּבַעִּמֽ

Masoretic 

 ]זה יעצר יש אשר אמרתי אליך[ה ענהו הנה הא]ל ויהו[ת שאו]א[ה ]ושמואל רא[
 ]בעמי[

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
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ה ית ָהֹרֶאֽ י ֵאי־ֶז֖ה ֵּב֥ יָדה־ָּנ֣א ִל֔ אֶמ֙ר ַהִּגֽ ֹ֙ ַער ַוּי ל ְּב֣תֹו� ַהָּׁש֑  Masoretic ַוִּיַּגׁ֥ש ָׁש֛אּול ֶאת־ְׁשמּוֵא֖

 4Q51 Samuela (4QSama) ]הרואה בית זה אי נא הגידה ר[ויאמ יר]הע בתוך שמואל[ ל]ויגש שאול א[

 .Highlighted Diff אה+ו+הר בית זה אי -לי- נא הגידה ויאמר *העיר* בתוך שמואל *ל*ויגש שאול א

19 

י ם ִעִּמ֖ ה ַוֲאַכְלֶּת֥ ה ְלָפַנ֙י ַהָּבָמ֔ ה ֲעֵל֤ י ָהֹרֶא֔ אֶמ֙ר ָאֹנִכ֣ ֹ֙ ל ֶאת־ָׁש֗אּול ַוּי ַען ְׁשמּוֵא֜  ַוַּי֨
� יד ָלֽ ְלָבְב֖� ַאִּג֥ ר ִּבֽ ל ֲאֶׁש֥ ֶקר ְוֹכ֛ י� ַבֹּב֔  ַהּ֑יֹום ְוִׁשַּלְחִּת֣

Masoretic 

 ]עמי לפני הבמה ואכל[וא עלה ]ויען שמואל את שאול ויאמר לו אנוכי ה[
 ]ך[ל ]ושלחתיך בבקר וכול אשר בלבבך אגיד היום[

4Q51 Samuela (4QSama) 

עמי  -תם-עלה לפני הבמה ואכל *הוא*כי +ו+אנ +לו+ויען שמואל את שאול ויאמר 
 ל אשר בלבבך אגיד לך+ו+היום ושלחתיך בבקר וכ

Highlighted Diff. 



20 

אּו י ִנְמָצ֑ ם ִּכ֣ ת־ִלְּב֛� ָלֶה֖ ֶׂשם ֶאֽ ים ַאל־ָּת֧  ְוָלֲאֹת֞נֹות ָהֹאְב֣דֹות ְל֗� ַהּיֹו֙ם ְׁש֣�ֶׁשת ַהָּיִמ֔
י� ית ָאִבֽ ל ֵּב֥ ל ֲה֣לֹוא ְל֔� ּוְלֹכ֖ ת ִיְׂשָרֵא֔  ּוְלִמ֙י ָּכל־ֶחְמַּד֣

Masoretic 

 או]הימים אל תשים את לבך להם כי נמצהיום שלושת  ות האובדות לך[ולאתנ
 ]ביך עלה לפני[ת א]ולמי חמדת ישראל הלוא לך ולבי[

4Q51 Samuela (4QSama) 

 ם את לבך להם כי נמצאו+י+שת הימים אל תש+ו+היום של בדות לך+ו+ולאתנות הא
 +עלה לפני+בית אביך -כל-חמדת ישראל הלוא לך ול -כל- ולמי

Highlighted Diff. 
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ל י ִיְׂשָרֵא֔ ֹנִכ֙י ִמַּקַטֵּנ֙י ִׁשְבֵט֣ י ָא֙ אֶמר ֲה֨לֹוא ֶבן־ְיִמיִנ֤ ֹ֗ ַען ָׁש֜אּול ַוּי  ַוַּי֨
ה ר ַהֶּזֽ י ַּכָּדָב֖ ְרָּת ֵאַל֔ ָּמ֙ה ִּדַּב֣ ן ְוָל֨ י ִבְנָיִמ֑ ל־ִמְׁשְּפ֖חֹות ִׁשְבֵט֣ ה ִמָּכֽ  ּוִמְׁשַּפְחִּת֙י ַהְּצִעָר֔

Masoretic 

 ]טן שבטי ישראל[מק ]הלוא איש בן ימיני אנוכישאול ויאמר לשמואל  ויען[
 ]הזה[כדבר  ]הצעירה מכול משפחות בנימין ולמה דברת אלי ומשפחה[

4Q51 Samuela (4QSama) 

 שבטי ישראל *מקטן*כי +ו+בן ימיני אנ +איש+הלוא  +לשמואל+שאול ויאמר  ויען
 ולמה דברת אלי כדבר הזה *בנימין* -שבטי- ל משפחות+ו+רה מכ+י+הצע *ומשפחה*

Highlighted Diff. 

  



22 

אׁש ֹ֣ ם ָמקֹו֙ם ְּבר ן ָלֶה֤ ָתה ַוִּיֵּת֨ ם ִלְׁשָּכ֑ ת־ַנֲע֔רֹו ַוְיִביֵא֖ ח ְׁשמּוֵא֙ל ֶאת־ָׁש֣אּול ְוֶאֽ  ַוִּיַּק֤
יׁש ים ִאֽ ָּמה ִּכְׁש�ִׁש֥ ים ְוֵה֖  ַהְּקרּוִא֔

Masoretic 

ראש ]לשכתה ויתן להם שם מקום באת שאול ואת נערו ויביאם  ויקח שמואל[
 ]כשבעים איש רואים והמה[הק

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
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ּה ים ֹאָת֖ י� ִׂש֥ ְרִּתי ֵאֶל֔ � ֲאֶׁש֙ר ָאַמ֣ ִּתי ָל֑ ר ָנַת֖ ה ֲאֶׁש֥ ח ְּתָנ֙ה ֶאת־ַהָּמָנ֔ אֶמר ְׁשמּוֵא֙ל ַלַּטָּב֔ ֹ֤  ַוּי
�  ִעָּמֽ

Masoretic 

 ]אמרתי לך שים אותה לך אשר[אשר נתתי  ]ויאמר שמואל לטבח תנה לי את המנה[
 ]עמך[

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



24 

אֶמ֙ר ִהֵּנ֤ה ַהִּנְׁשָאר֙  ֹ֙ יָה ַוָּיֶׂ֣שם ִלְפֵנ֣י ָׁש֗אּול ַוּי ַּטָּבח ֶאת־ַהּׁ֨שֹוק ְוֶהָעֶל֜  ַוָּי֣ ֶרם ַה֠
ל  אַכל ָׁש֛אּול ִעם־ְׁשמּוֵא֖ ֹ֧ אִתי ַוּי ם ָקָר֑ ר ָהָע֣ מּור־ְל֥� ֵלאֹמ֖ ד ָׁשֽ י ַלּמֹוֵע֛ ל ִּכ֧ ִׂשים־ְלָפֶנ֣י� ֱאֹכ֔

 ַּבּ֥יֹום ַהֽהּוא
Masoretic 

 ]שאול ויאמר הנה הנשאר ם אותה לפני[עלינה ויש]וירם הטבח את השוק ה[
 ]שמואל קראתי ויאכל שאול עםמר העם [ים לך לא]שים לפניך אכול כי למועד ש[
 ]ביום ההוא[

4Q51 Samuela (4QSama) 

 שאול ויאמר הנה הנשאר לפני +אותה+ה וישם +נ+העלי-ו-וירם הטבח את השוק 
שמואל  מר העם קראתי ויאכל שאול עםלך לא *שים*ל כי למועד +ו+שים לפניך אכ

 ביום ההוא
Highlighted Diff. 

  



Chapter 10 

3 

ים  ְוָחַלְפָּת֨  ים ֹעִל֥ ה ֲאָנִׁש֔ אָת֙ ַעד־ֵא֣לֹון ָּת֔בֹור ּוְמָצ֤אּו� ָּׁש֙ם ְׁש�ָׁש֣ ְלָאה ּוָב֙ ם ָוָה֗ ִמָּׁש֜
א ְׁש֨�ֶׁש֙ת ִּכְּכ֣רֹות ים ְוֶאָח֙ד ֹנֵׂש֗ ה ְגָדִי֗ א ְׁש�ָׁש֣ ד ֹנֵׂש֣ ל ֶאָח֞ ית־ֵא֑ ים ֵּבֽ  ֶאל־ָהֱא�ִה֖

ֶחם  ִין ֶל֔ ֶבל־ָיֽ א ֵנֽ ד ֹנֵׂש֖  ְוֶאָח֥
Masoretic 

 עלים ]אנשים שלשה שם ומצאוך תבור אלון עד ובאת והלאה וחלפת משם[
 ככרות ת כלובישלוש ]האלהים בית אל אחד נשא שלשה גדיים ואחד נשא[אל 

 ]ואחד נושא נבל יין לחם[
4Q51 Samuela (4QSama) 

 אנשים עלים שלשה שם ומצאוך תבור עד אלון ובאת והלאה וחלפת משם
 ככרות +כלובי+שת +ו+נשא שלשה גדיים ואחד נשא שלאל האלהים בית אל אחד 

 ואחד נושא נבל יין לחם
Highlighted Diff. 

4 

ם ֶחם ְוָלַקְחָּת֖ ִמָּיָדֽ  Masoretic ְוָׁשֲא֥לּו ְל֖� ְלָׁש֑לֹום ְוָנְת֤נּו ְל֙� ְׁשֵּתי־ֶל֔

 4Q51 Samuela (4QSama) ]מידם[נופות לחם ולקחת ]ושאלו לך לשלום ונתנו לך ת[

 .Highlighted Diff לחם ולקחת מידם *תנופות*ושאלו לך לשלום ונתנו לך 

  



5 

ם ים ִויִה֩י ְכֹבֲא֨� ָׁש֜ י ְפִלְׁשִּת֑ ם ְנִצֵב֣ ים ֲאֶׁשר־ָׁש֖ ת ָהֱא�ִה֔ ן ָּתבֹו֙א ִּגְבַע֣ ַחר ֵּכ֗  ַא֣
יר ם  ָהִע֗ ה ְוִלְפֵניֶה֞ ַהָּבָמ֔ ים ֵמֽ ֶבל ְנִביִאי֙ם ֹיְרִד֣ ָּמה ּוָפַגְעָּת֞ ֶח֤ יל ְוִכּ֔נֹור ְוֵה֖ ֵנֶ֤בל ְוֹת֙ף ְוָחִל֣

ים ְתַנְּבִאֽ  ִמֽ
Masoretic 

 ]כבואך שם[תי והיה ]ואחר כן תבוא גבעת האלוהים אשר שם נציב פלש[
 ]וכנור והמה[הם נבל ותוף ]מהבמה ולפני[באים ירדים ]ופגעת חבל נ העיר[
 ]מתנבאים[

4Q51 Samuela (4QSama) 

אך שם +ו+כב *היה*ו -ם-פלשתי *נציב*הים אשר שם +ו+האלאחר כן תבוא גבעת +ו+
וכנור והמה  -וחליל- ף+ו+אים ירדים מהבמה ולפניהם נבל ות-י-העיר ופגעת חבל נב

 מתנבאים
Highlighted Diff. 

6 

ר יׁש ַאֵחֽ ם ְוֶנְהַּפְכָּת֖ ְלִא֥ יָת ִעָּמ֑ ה ְוִהְתַנִּב֖ י֙� ֣רּוַח ְיהָו֔ ה ָעֶל֨  Masoretic ְוָצְלָח֤

 4Q51 Samuela (4QSama) ]אחר[ איש]ת ל[ונהפכ ]וח יהוה והתנבאת עמם[וצלחה עליך ר

None Extant Highlighted Diff. 

7 

� ים ִעָּמֽ י ָהֱא�ִה֖ � ִּכ֥ א ָיֶד֔ ר ִּתְמָצ֣ ה ְל֙� ֲאֶׁש֣ � ֲעֵׂש֤ ֶּלה ָל֑ ֯איָנה ָהֹא֥תֹות ָהֵא֖ ֹ֛ י ָתב ה ִּכ֥  Masoretic ְוָהָי֗

 4Q51 Samuela (4QSama) ]האלוהים עמך[ שר תמצא ידך כי]האלה לך עשה כול א[ה האתות ]והיה כי תבאנ[

None Extant Highlighted Diff. 
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ים י ְׁשָלִמ֑ ַח ִזְבֵח֣ י� ְלַהֲע֣לֹות ֹע֔לֹות ִלְזֹּב֖ ד ֵאֶל֔ ֹנִכ֙י ֹיֵר֣  ְוָיַרְדָּת֣ ְלָפַנ֮י ַהִּגְלָּגל֒ ְוִהֵּנ֤ה ָאֽ
ים  ת ָיִמ֤ הִׁשְבַע֨ ר ַּתֲעֶׂשֽ ת ֲאֶׁש֥ י ְל֔� ֵא֖ י� ְוהֹוַדְעִּת֣ י ֵאֶל֔  ּתֹוֵח֙ל ַעד־ּבֹוִא֣

Masoretic 

 ]ות לזבח זבחי שלמים[ל]עו[רד אליך לעלות ]וירדת לפני הגלגלה והנה אנוכי יו[
 ]לך את אשר תעשה תי[והדע ]שבעת ימים תוחל עד בואי אליך[

4Q51 Samuela (4QSama) 

לות לזבח זבחי שלמים +ו+עלות ע-ה-כי יורד אליך ל+ו+והנה אנ +ה+וירדת לפני הגלגל
 לך את אשר תעשה דעתי-ו-שבעת ימים תוחל עד בואי אליך וה

Highlighted Diff. 
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אּו ר ַוָּיֹב֛ ב ַאֵח֑ ים ֵל֣ ל ַוַּיֲהָפ�־֥לֹו ֱא�ִה֖ ם ְׁשמּוֵא֔ ֶכ֙ת ֵמִע֣ ה ְּכַהְפֹנ֤תֹו ִׁשְכמֹ֙ו ָלֶל֨  ְוָהָי֗
ֶּלה ַּבּ֥יֹום ַהֽהּוא  ָּכל־ָהֹא֥תֹות ָהֵא֖

Masoretic 

 ]לב אחר ויבואו[האלוהים  ]כת מעם שמואל ויהפך לו[ל]והיה כהפנות ל[
 הוא]כול האותות ביום ה[

4Q51 Samuela (4QSama) 

 או+ו+הים לב אחר ויב+ו+אל+ה+ללכת מעם שמואל ויהפך לו  -שכמו- והיה כהפנות
 ביום ההוא -האלה- תות+ו+ל הא+ו+כ

Highlighted Diff. 
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ים ח ָעָלי֙ו ֣רּוַח ֱא�ִה֔ ים ִלְקָרא֑תֹו ַוִּתְצַל֤ ֶבל־ְנִבִא֖ ָתה ְוִהֵּנ֥ה ֶחֽ אּו ָׁש֙ם ַהִּגְבָע֔  ַוָּיֹב֤
ם א ְּבתֹוָכֽ  ַוִּיְתַנֵּב֖

Masoretic 

 ]ם[ח אלהי]נביאים לקראתו ותצלח עליו רו[ה חבל ]ויבוא משם הגבעתה והנ[
 ]ויתנבא[

4Q51 Samuela (4QSama) 

 אים לקראתו ותצלח עליו רוח אלהים+י+שם הגבעתה והנה חבל נב+מ+ *וא*ויב
 -בתוכם- ויתנבא

Highlighted Diff. 

11 

א ים ִנָּב֑ י ָּכל־ֽיֹוְדעֹ֙ו ֵמִאְּת֣מֹול ִׁשְלׁ֔שֹום ַוִּיְר֕אּו ְוִהֵּנ֥ה ִעם־ְנִבִא֖  ַוְיִה֗
אֶמר ֹ֨ יׁש  ַוּי ם ִא֣ יםָהָע֜ יׁש ֲהַג֥ם ָׁש֖אּול ַּבְּנִביִאֽ הּו ַמה־ֶּז֙ה ָהָי֣ה ְלֶבן־ִק֔  ֶאל־ֵרֵע֗

Masoretic 

 ]נבא[ים מת]שלשם ויראו והנה הוא בתוך נביא[עו מתמול ]ויהי כול יוד[
 ]זה היה לבן קיש הגם שאול בנביאים[רעהו מה  ]ויאמר העם איש אל[

4Q51 Samuela (4QSama) 

נבא +מת+נביאים  *בתוך* +הוא+ם ויראו והנה -ו-תמול שלש-א-ל יודעו מ+ו+ויהי כ
 ויאמר העם איש אל רעהו מה זה היה לבן קיש הגם שאול בנביאים

Highlighted Diff. 

12 

ים ל ֲהַג֥ם ָׁש֖אּול ַּבְּנִבִאֽ ה ְלָמָׁש֔ ם ַעל־ֵּכ֙ן ָהְיָת֣ י ֲאִביֶה֑ אֶמר ּוִמ֣ ֹ֖ ם ַוּי יׁש ִמָּׁש֛ ַען ִא֥  Masoretic ַוַּי֨

 4Q51 Samuela (4QSama) ]כן היתה למשל הגם שאול בנביאים[אביהם על  ]ויען איש מהם ויאמר ומי[

None Extant Highlighted Diff. 



14 

ה ִכי־אַ֔  ֲאֹת֔נֹות ַוִּנְרֶא֣ אֶמר ְלַבֵּקׁ֙ש ֶאת־ָה֣ ֹ֕ ם ַוּי ן ֲהַלְכֶּת֑ ל־ַנֲע֖רֹו ָא֣ יו ְוֶאֽ ִין ַוּיֹאֶמ֩ר ּ֨דֹוד ָׁש֥אּול ֵאָל֛
ל  ַוָּנ֖בֹוא ֶאל־ְׁשמּוֵאֽ

Masoretic 

ין ]שאול אליו ואל נערו אן הלכתם ויאמר לבקש את האתנות ונראה כי א[ויאמר דוד 
 ]אל שמואל[ונבואה 

4Q51 Samuela (4QSama) 

ויאמר דוד שאול אליו ואל נערו אן הלכתם ויאמר לבקש את האתנות ונראה כי אין 
 אל שמואל +ה+ונבוא

Highlighted Diff. 

16 

ר ַהְּמלּוָכה֙  י ִנְמְצ֖אּו ָהֲאֹת֑נֹות ְוֶאת־ְּדַב֤ נּו ִּכ֥ ו ַהֵּג֤ד ִהִּגי֙ד ָל֔ אֶמר ָׁשאּו֙ל ֶאל־ּדֹוֹד֔ ֹ֤  ַוּי
ל ר ְׁשמּוֵאֽ ר ָאַמ֥ יד ֔לֹו ֲאֶׁש֖ א־ִהִּג֣ ֹֽ  ל

Masoretic 

 ]דודו הגד הגיד לי כי נמצאו האתונות ואת דבר המלוכה[שאול אל  ]ויאמר[
 ]שמואל[ אשר אמר ]לוהגיד  לוא[

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



18 

ל יִתי ֶאת־ִיְׂשָרֵא֖ י ֶהֱעֵל֥ ל ָאֹנִכ֛ י ִיְׂשָרֵא֔ ר ְיהָו֙ה ֱא�ֵה֣ ה־ָאַמ֤ ל ֹּכֽ אֶמר ֶאל־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֗ ֹ֣  ַוּי
ִים ּוִמַּי֙ד  יל ֶאְתֶכ֙ם ִמַּי֣ד ִמְצַר֔ ִים ָוַאִּצ֤ םִמִּמְצָר֑ ים ֶאְתֶכֽ  ָּכל־ַהַּמְמָל֔כֹות ַה�ֲחִצ֖

Masoretic 

 ]ישראל אמר יהוה אלהי ישראל אנכי העליתי את ישראל כה ני[כול ב ]ויאמר אל[
 ]הממלכות הלחצים אתכם ממצרים ואציל אתכם מיד מצרים ומיד כל[

4Q51 Samuela (4QSama) 

ישראל  אנכי העליתי אתאמר יהוה אלהי ישראל  ישראל כה בני +כול+ויאמר אל 
 הממלכות הלחצים אתכם ממצרים ואציל אתכם מיד מצרים ומיד כל

Highlighted Diff. 

24 

הּו ְּבָכל־ָהָע֑ם ין ָּכֹמ֖ י ֵא֥ ה ִּכ֛ ַחר־ּ֣בֹו ְיהָו֔ ר ָּבֽ ם ַהְּרִאיֶת֙ם ֲאֶׁש֣ ל ֶאל־ָּכל־ָהָע֗ אֶמר ְׁשמּוֵא֜ ֹ֨  ַוּי
ם ַוּיֹאְמ֖רּו  עּו ָכל־ָהָע֛ ֶל�ַוָּיִר֧ י ַהֶּמֽ  ְיִח֥

Masoretic 

ם ]אשר בחר בו יהוה כי אין כמוהו בכלכ העם הראיתם כל אל ויאמר שמואל[
 ]ויריעו כול העם ויאמרו יחי המלך[

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



25 

ה  ט ַהְּמֻלָכ֔ ת ִמְׁשַּפ֣ ם ֵא֚ ל ֶאל־ָהָע֗ ר ְׁשמּוֵא֜ ח ַוְיַדֵּב֨ ֶפר ַוַּיַּנ֖ח ִלְפֵנ֣י ְיהָו֑ה ַוְיַׁשַּל֧ ב ַּבֵּס֔ ַוִּיְכֹּת֣
יׁש ְלֵביֽתֹו ם ִא֥ ל ֶאת־ָּכל־ָהָע֖  ְׁשמּוֵא֛

Masoretic 

 ]וישלח מלך ויכתב בספר וינח לפני יהוה[משפט ה ]וידבר שמואל אל העם את[
 ]ו[עם וילכו איש למקומ]ל ה[כו ]שמואל את[

4Q51 Samuela (4QSama) 

 וישלח ויכתב בספר וינח לפני יהוה *ך*שמואל אל העם את משפט המל וידבר
 *למקומו*איש  +וילכו+ל העם +ו+שמואל את כ

Highlighted Diff. 

26 

ם ים ְּבִלָּבֽ ִיל ֲאֶׁשר־ָנַג֥ע ֱא�ִה֖ ָתה ַוֵּיְל֣כּו ִעּ֔מֹו ַהַח֕ � ְלֵבי֖תֹו ִּגְבָע֑ ם־ָׁש֔אּול ָהַל֥  Masoretic ְוַג֨

 4Q51 Samuela (4QSama) ה בלבבם]ו[בני החיל אשר נגע יה ]וילכו גבעתה לביתו לך[ה אול]ש[ם ]וג[

 .Highlighted Diff בם+ב+בל *יהוה*החיל אשר נגע  *בני*וילכו  גבעתה לביתו הלך וגם שאול

  



27 

יאּו ֖לֹו  א־ֵהִב֥ ֹֽ הּו ְול ה ַוִּיְבזֻ֕ נּ֙ו ֶז֔ הּוְבֵנ֧י ְבִלַּיַ֣על ָאְמ֗רּו ַמה־ֹּיִׁשֵע֙  ִמְנָח֑
י יׁש ַוְיִה֖  ְּכַמֲחִרֽ

Masoretic 

 הבזוהו ולוא הביאו לו מנח]זה וי ה יושיענו[מ ]מרו[ובני הבליעל א
 ]ול[בני עמון הוא לחץ את בני גד ואת בני ראובן בחזקה ונקר להם כ חש מלך]ונ[
 ]בר[שראל ולוא נשאר איש בבני ישראל אשר בע]י[ע ל]מושי[ין ימין ונתן אין ]ע[
ן שבעת ]ה[מון כול עין ימין ו]ע[ בני ]ש מלך[קר לו נח]וא נ[ר ל]אש[ ]הירדן[

 ויהי כמו חדש בש גלעד]י[ בני עמון ויבאו אל ]נצלו מיד[ אלפים איש

4Q51 Samuela (4QSama) 

 א הביאו לו מנחה+ו+זה ויבזוהו ול ענו+י+ש+ו+בליעל אמרו מה י+ה+ובני 
 לחץ את בני גד ואת בני ראובן בחזקה ונקר להם כולונחש מלך בני עמון הוא +

 אין מושיע לישראל ולוא נשאר איש בבני ישראל אשר בעבר ונתן עין ימין
 לוא נקר לו נחש מלך בני עמון כול עין ימין והן שבעת הירדן אשר
 ש-י-*ד*ח +ו+ויהי כמ +יבש גלעד בני עמון ויבאו אל נצלו מיד אלפים איש

Highlighted Diff. 

  



Chapter 11 

1 

ׁש י ָיֵביׁ֙ש ֶאל־ָנָח֔ אְמ֜רּו ָּכל־ַאְנֵׁש֤ ֹ֨ ד ַוּי ׁש ִּגְלָע֑ ַחן ַעל־ָיֵב֣ י ַוִּי֖ ַעּמֹוִנ֔ ַעל ָנָחׁ֙ש ָהֽ  ַוַּי֗
ּךָ  ית ְוַנַעְבֶדֽ נּו ְבִר֖  ְּכָרת־ָל֥

Masoretic 

 ]לך[מ נחש אל יביש אנשי כול ויאמרו ויעל נחש העמוני ויחן על יביש
 ]ברית ונעבדךנו [ל ]כרת בני עמון[

4Q51 Samuela (4QSama) 

 +מלך+ נחש אל יביש אנשי ל+ו+כ ויאמרו -גלעד- ש+י+ויעל נחש העמוני ויחן על יב
 כרת לנו ברית ונעבדך +בני עמון+

Highlighted Diff. 

2 

ם ִּבְנ֥קֹור ָלֶכ֖ם  ת ָלֶכ֔ י ְּבזֹא֙ת ֶאְכֹר֣ ם ָנָחׁ֙ש ָהַעּמֹוִנ֔ אֶמר ֲאֵליֶה֗ ֹ֣ יהָ ַוּי ין ְוַׂשְמִּת֥ ין ָיִמ֑  ָּכל־ֵע֣
ל ה ַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאֽ  ֶחְרָּפ֖

Masoretic 

 ]עין ימין ושמתיה בנקור לכם כל העמוני בזאת אכרת לכם[ם נחש ]יה[ל]ויאמר א[
 ]ישראל כל חרפה על[

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



7 

ר  ֶמד ָּבָק֜ ּנּו ַוִּיַּק֩ח ֶצ֨ ים ֵלאֹמ֒ר ֲאֶׁש֩ר ֵאיֶנ֨ ח ְּבָכל־ְּג֣בּול ִיְׂשָרֵאל֮ ְּבַי֣ד ַהַּמְלָאִכ֣ הּו ַוְיַׁשַּל֞  ְיַנְּתֵח֗ ַוֽ
ם ַחד־ְיהָו֙ה ַעל־ָהָע֔ ל ַּפֽ ה ִלְבָק֑רֹו ַוִּיֹּפ֤ ה ֵיָעֶׂש֖ ל ֹּכ֥ ר ְׁשמּוֵא֔ י ָׁשאּו֙ל ְוַאַח֣ א ַאֲחֵר֤  ֹיֵצ֜

ד יׁש ֶאָחֽ  ַוֵּיְצ֖אּו ְּכִא֥
Masoretic 

 ]ר וינתחהו וישלח בכל גבול ישראל ביד מלאכים לאמר אשר איננו[בק ]ויקח צמד[
 ]חרי שמואל כה יעשה לבקרו ויפול פחד יהוה על עם ישראל[שאול וא ]יצא אחרי[
 כאיש אחד ]ויצעקו[

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

8 

ֶזק ַוִּיְה֤יּו  ם ְּבָב֑  ִּיְפְקֵד֖ יםַוֽ ה ְׁש�ִׁש֥ יׁש ְיהּוָד֖ ֶלף ְוִא֥ י־ִיְׂשָרֵא֙ל ְׁש֣�ׁש ֵמ֣אֹות ֶא֔  ְבֵנֽ
ֶלף  ָאֽ

Masoretic 

 שבעים ]ויפקדם בבזק בבמה כול איש ישראל שש מאות אלף ואיש יהודה[
 אלף

4Q51 Samuela (4QSama) 

 *שבעים*מאות אלף ואיש יהודה  *שש*ישראל  +איש+ *כול* *בבמה*ויפקדם בבזק 
 אלף

Highlighted Diff. 

  



9 

ר ִּתְהֶיֽה־ָלֶכ֥ם ד ָמָח֛ יׁש ִּגְלָע֔ אְמרּו֙ן ְלִאיׁ֙ש ָיֵב֣ ֹֽ ה ת ים ֹּכ֤ ים ַהָּבִא֗  ַוּיֹאְמ֞רּו ַלַּמְלָאִכ֣
חּו ְּתׁשּוָע֖ה יׁש ַוִּיְׂשָמֽ י ָיֵב֖ ידּו ְלַאְנֵׁש֥ ים ַוַּיִּג֛ אּו ַהַּמְלָאִכ֗ ֶמׁש ַוָּיֹב֣ ם ַהָּׁש֑  ְּבֹח֣֯

Masoretic 

 ]ויאמר שאול למלאכים הבאים כה תאמרון לאיש יביש מחר לכם[
 ]בחם השמש ויבאו המלאכים ויגידו לאנשי יביש וישמחו ויאמרו[ ]ועה[מיהוה התש

 ]ער[לכם פתחו הש
4Q51 Samuela (4QSama) 

לכם  -תהיה- מחר -גלעד- למלאכים הבאים כה תאמרון לאיש יביש +שאול+ -ו-ויאמר
ויאמרו +תשועה בחם השמש ויבאו המלאכים ויגידו לאנשי יביש וישמחו +ה+ +מיהוה+

 +לכם פתחו השער
Highlighted Diff. 

10 

ם נּו ְּכָכל־ַהּ֖טֹוב ְּבֵעיֵניֶכֽ ם ָּל֔ א ֲאֵליֶכ֑ם ַוֲעִׂשיֶת֣ ר ֵנֵצ֣ יׁש ָמָח֖ י ָיֵב֔ ּיֹאְמרּ֙ו ַאְנֵׁש֣  Masoretic ַוֽ

 4Q51 Samuela (4QSama) ]אליכם ועשיתם לנו ככול הטוב בעיניכםחר נצא [מ ]י יביש גלעד[אנש ]ו[ויאמר

 .Highlighted Diff ל הטוב בעיניכם+ו+מחר נצא אליכם ועשיתם לנו ככ +גלעד+ויאמרו אנשי יביש 

  



11 

אּו  ה ָראִׁשי֒ם ַוָּיֹב֤ ֶׂשם ָׁש֣אּול ֶאת־ָהָע֮ם ְׁש�ָׁש֣ ת ַוָּי֨ ָּמֳחָר֗ י ִמֽ ֶרת ַוְיִה֣ ַּמֲחֶנ֙ה ְּבַאְׁשֹמ֣ ְבתֹו�־ַהֽ
ם א ִנְׁשֲארּו־ָב֖ ֹ֥ צּו ְול י ַהִּנְׁשָאִרי֙ם ַוָּיֻפ֔ ם ַהּ֑יֹום ַוְיִה֤ ֶקר ַוַּיּ֥כּו ֶאת־ַעּ֖מֹון ַעד־ֹח֣  ַהֹּב֔

ַחד  ְׁשַנ֥ ִים ָיֽ
Masoretic 

 ]בתוך המחנה באשמרת שים שאול את העם שלושה ראשים ויבאו[חרת וי]ויהי ממ[
 ]רו בם[ויפוצו לוא נשא ]ויכו את בני עמון עד חם היום ויהיו הנשארים[ בקר]ה[
 ]שנים יחד[

4Q51 Samuela (4QSama) 

בתוך המחנה באשמרת  שה ראשים ויבאו+ו+ם שאול את העם של+י+ויהי ממחרת ויש
נשארו בם  *לוא*צו +ו+הנשארים ויפ +ו+עמון עד חם היום ויהי +בני+הבקר ויכו את 

 שנים יחד
Highlighted Diff. 

12 

ם ים ּוְנִמיֵתֽ ינּו ְּת֥נּו ָהֲאָנִׁש֖ ר ָׁש֖אּול ִיְמ֣�� ָעֵל֑ י ָהֹאֵמ֔ ל ִמ֣ אֶמר ָהָע֙ם ֶאל־ְׁשמּוֵא֔ ֹ֤  Masoretic ַוּי

 4Q51 Samuela (4QSama) ]שאול ימלך עלינו תנו האנשים ונמיתם[ אומר]ה ויאמר העם אל שמואל מי[

 .Highlighted Diff שאול ימלך עלינו תנו האנשים ונמיתם מר+ו+הא ויאמר העם אל שמואל מי

  



Chapter 12 

7 

ה ִאְּתֶכ֖ם  ה ֲאֶׁשר־ָעָׂש֥ ת ָּכל־ִצְד֣קֹות ְיהָו֔ ם ִלְפֵנ֣י ְיהָו֑ה ֵא֚ ה ִאְּתֶכ֖ ְתַיְּצ֛בּו ְוִאָּׁשְפָט֥ ה ִהֽ ְוַעָּת֗
ם  ְוֶאת־ֲאבֹוֵתיֶכֽ

Masoretic 

 ]עשה אתכם צדקות יהוה אשר יהוה את כלועתה התיצבו ואשפטה אתכם לפני [
 בותיכם]ואת א[

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

8 

ח ה ַוִּיְׁשַל֨ ִים ַוִּיְזֲע֤קּו ֲאֽבֹוֵתיֶכ֙ם ֶאל־ְיהָו֔ ב ִמְצָר֑ א ַיֲעֹק֖ ֲאֶׁשר־ָּב֥  ַּכֽ
יאּו  ן ַוּיֹוִצ֤ ת־ַאֲהֹר֗ ה ְוֶאֽ ה ֶאת־ֹמֶׁש֣ הְיהָו֜ ִים ַוֹּיִׁש֖בּום ַּבָּמ֥קֹום ַהֶּזֽ ֵתיֶכ֙ם ִמִּמְצַר֔  ֶאת־ֲאֹבֽ

Masoretic 

לח ]וה ויש[תיכם אל יה]אבו ר בא יעקוב ובניו מצרים ויענם מצרים ויזעקו[כאש
 ]אבתיכם ממצרים וישבום במקום הזה ויוציאו אתוה את משה ואת אהרון [יה

4Q51 Samuela (4QSama) 

אבותיכם אל יהוה וישלח  ויזעקו +ויענם מצרים+מצרים  +ובניו+ב +ו+כאשר בא יעק
 אבתיכם ממצרים וישבום במקום הזה ויוציאו אתן +ו+יהוה את משה ואת אהר

Highlighted Diff. 

  



10 

ים ד ֶאת־ַהְּבָעִל֖ ה ַוַּנֲעֹב֥ ְבנּ֙ו ֶאת־ְיהָו֔ י ָעַז֙ אנּו ִּכ֤  ַוִּיְזֲע֤קּו ֶאל־ְיהָו֙ה ַוּיֹ֯אְמֻר֣ ָחָט֔
ּךָ  ינּו ְוַנַעְבֶדֽ נּו ִמַּי֥ד ֹאְיֵב֖ ה ַהִּציֵל֛  ְוֶאת־ָהַעְׁשָּת֑רֹות ְוַעָּת֗

Masoretic 

 ]הבעלים יהוה ונעבד את יהוה ויאמר חטאנו כי עזבנו את ויזעקו אל[
 ]רות ועתה הצילנו מיד אויבינו ונעבדך[ת]ואת העש[

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

11 

ְיֵביֶכ֙ם  ם ִמַּי֤ד ֹאֽ ל ֶאְתֶכ֜ ל ַוַּיֵּצ֨ ח ְוֶאת־ְׁשמּוֵא֑ ן ְוֶאת־ִיְפָּת֖ ַעל ְוֶאת־ְּבָד֔ ח ְיהָו֙ה ֶאת־ְיֻרַּב֣ ַוִּיְׁשַל֤
ַטח יב ַוֵּתְׁש֖בּו ֶּבֽ  ִמָּסִב֔

Masoretic 

 ]אתכם מיד איביכם שמואל ויצל יפתח ואת בדן ואת ואת[ ירבעל ]וישלח יהוה את[
 ]בטחמסביב ותשבו [

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

12 

ינּו וַ  ֶל� ִיְמ֣�� ָעֵל֑ א ִּכי־ֶמ֖ ֹ֕ י ל אְמרּו ִל֔ ֹ֣ א ֲעֵליֶכ֒ם ַוּת י־ַעּמֹו֮ן ָּב֣ ֶל� ְּבֵנֽ ׁש ֶמ֣ י־ָנָח֞ יהָו֥ה ַוִּתְר֗אּו ִּכֽ
ם  ֱא�ֵהיֶכ֖ם ַמְלְּכֶכֽ

Masoretic 

 ]ימלך עלינו ויהוה מלך ותאמרו לי לא כי בא עליכםעמון  נחש מלך בני ותראו כי[
 ]ם[לככ]אלהיכם מ[

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 



13 

ֶל� ן ְיהָו֛ה ֲעֵליֶכ֖ם ֶמֽ ה ָנַת֧ ם ְוִהֵּנ֨ ר ְׁשֶאְלֶּת֑ ם ֲאֶׁש֣ ר ְּבַחְרֶּת֖ ֶל� ֲאֶׁש֥ ה ִהֵּנ֥ה ַהֶּמ֛  Masoretic ְוַעָּת֗

 4Q51 Samuela (4QSama) מלך ]בחרתם והנה נתן יהוה עליכם המלך אשרועתה הנה [

 .Highlighted Diff והנה נתן יהוה עליכם מלך -אשר שאלתם- בחרתם ועתה הנה המלך אשר

14 

י ְיהָו֑ה  א ַתְמ֖רּו ֶאת־ִּפ֣ ֹ֥ ם ְּבֹק֔לֹו ְול ם ֹאתֹ֙ו ּוְׁשַמְעֶּת֣ ה ַוֲעַבְדֶּת֤ יְר֣אּו ֶאת־ְיהָו֗ ם ִאם־ִּתֽ ִוְהִיֶת֣
ם ר ְיהָו֥ה ֱא�ֵהיֶכֽ ם ַאַח֖ � ֲעֵליֶכ֔ ר ָמַל֣ ֶל֙� ֲאֶׁש֣ ם ְוַגם־ַהֶּמ֙  ַּגם־ַאֶּת֗

Masoretic 

 ]בקולו ולא תמרו פי יהוה והיתם[ עתם]אתו ושמ אם תיראו את יהוה ועבדתם[
 ]ם והצלכם[והיכ]יכם אחר יהוה אל[מלך על ]אשר גם אתם וגם המלך[

4Q51 Samuela (4QSama) 

 פי יהוה והיתם -את- אתו ושמעתם בקולו ולא תמרו אם תיראו את יהוה ועבדתם
 +והצלכם+היכם +ו+אשר מלך עליכם אחר יהוה אל גם אתם וגם המלך

Highlighted Diff. 

15 

ה ַיד־ְיהָו֛ה ָּבֶכ֖ם  י ְיהָו֑ה ְוָהְיָת֧ ם ֶאת־ִּפ֣ ה ּוְמִריֶת֖ א ִתְׁשְמעּ֙ו ְּב֣קֹול ְיהָו֔ ֹ֤ םְוִאם־ל  Masoretic ּוַבֲאֹבֵתיֶכֽ

 4Q51 Samuela (4QSama) ם]ה יד יהוה בכם ובמלככ[הוה והית]ריתם את פי י[יהוה ומ ]בקול ואם לא תשמעו[

None Extant Highlighted Diff. 
  



16 

ה  ה ֹעֶׂש֖ ר ְיהָו֔ ר ַהָּג֖דֹול ַהֶּז֑ה ֲאֶׁש֣ םַּגם־ַעָּת֙ה ִהְתַיְּצ֣בּו ּוְר֔אּו ֶאת־ַהָּדָב֥  Masoretic ְלֵעיֵניֶכֽ

 4Q51 Samuela (4QSama) ]לעיניכם[ה ]גדול הזה אשר יהוה עש[הדבר ה ]תיצבו וראו את[ה ]ה[עת ]גם[

None Extant Highlighted Diff. 

17 

ר ּוְד֣עּו ּוְר֗אּו ן ֹק֖לֹות ּוָמָט֑ ה ְוִיֵּת֥  ֲה֤לֹוא ְקִציר־ִחִּטי֙ם ַהּ֔יֹום ֶאְקָר֙א ֶאל־ְיהָו֔
ֶל� ה ִלְׁש֥אֹול ָלֶכ֖ם ֶמֽ ר ֲעִׂשיֶת֙ם ְּבֵעיֵנ֣י ְיהָו֔ י־ָרַעְתֶכ֤ם ַרָּב֙ה ֲאֶׁש֤  ִּכֽ

Masoretic 

 ]ומטר וברד ודעו וראו[ת ]הלא קציר חטים היום אקרא אל יהוה ויתן קולו[
 מלך ]לשאול לכם[ה ]כי רעתכם רבה אשר עשיתם בעיני יהו[

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

18 

א ָכל־ָהָע֥ם ר ַּבּ֣יֹום ַה֑הּוא ַוִּייָר֨ ן ְיהָו֛ה ֹק֥�ת ּוָמָט֖ ה ַוִּיֵּת֧ א ְׁשמּוֵא֙ל ֶאל־ְיהָו֔  ַוִּיְקָר֤
ל ד ֶאת־ְיהָו֖ה ְוֶאת־ְׁשמּוֵאֽ  ְמֹא֛

Masoretic 

ם ]ע[ראו כול ה]ביום ההוא ויי[טר ]ואל אל יהוה ויתן יהוה קולות ומ[ויקרא שמ
 ]את יהוה ואת שמואלאד [מ

4Q51 Samuela (4QSama) 

 ל העם+ו+כ +ו+ת ומטר ביום ההוא ויירא+ו+ל+ו+ויקרא שמואל אל יהוה ויתן יהוה ק
 מאד את יהוה ואת שמואל

Highlighted Diff. 



19 

י�  י� ֶאל־ְיהָו֥ה ֱא�ֶה֖ ל ְּבַעד־ֲעָבֶד֛ ל ִהְתַּפֵּל֧ ם ֶאל־ְׁשמּוֵא֗ ְפנּו ַוּיֹאְמ֨רּו ָכל־ָהָע֜ י־ָיַס֤ ְוַאל־ָנ֑מּות ִּכֽ
ֶל� נּו ֶמֽ ל ָל֖ ה ִלְׁשֹא֥ ינּ֙ו ָרָע֔  ַעל־ָּכל־ַחּטֹאֵת֙

Masoretic 

 ]יספנו כי בעד עבדיך אל יהוה אלהיך ואל נמּות[ לל]התפ[ ל]העם אל שמוא ויאמרו[
 ]חטאתינו רעה לשאל לנו מלך כל על[

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

Chapter 14 

24 

ר ָא֣רּור ם ֵלאֹמ֗ ל ִנַּגׂ֖ש ַּבּ֣יֹום ַה֑הּוא ַוֹּיֶאל֩ ָׁש֨אּול ֶאת־ָהָע֜ יׁש־ִיְׂשָרֵא֥  ְוִאֽ
ֶחם ם ָלֽ ם ָּכל־ָהָע֖ א ָטַע֥ ֹֽ י ְול ְיַב֔ ֶרב ְוִנַּקְמִּת֙י ֵמֹא֣ ֶחם ַעד־ָהֶע֗ אַכל ֶל֜ ֹ֨ ִאיׁש ֲאֶׁשר־י  ָה֠

Masoretic 

 ארור ]יואל שאול את העם לאמור[א ו]ביום ההוגדולה  ול שגג שגגה[שא]ו[
 ]קמתי מאויבי ולוא טעם כול העם לחם[ערב ונ]יאכל לחם עד ה איש אשר[ה

4Q51 Samuela (4QSama) 

 ר ארור+ו+אל שאול את העם לאמ+ו+ביום ההוא וי *גדולה* +שגגה+ *שגג* *ושאול*
 ל העם לחם+ו+א טעם כ+ו+יבי ול+ו+יאכל לחם עד הערב ונקמתי מא האיש אשר

Highlighted Diff. 

25 

ה ׁש ַעל־ְּפֵנ֥י ַהָּׂשֶדֽ י ְדַב֖ אּו ַבָּיַ֑ער ַוְיִה֥ ֶרץ ָּב֣  Masoretic ְוָכל־ָהָא֖

 4Q51 Samuela (4QSama) ]י דבש על פני השדה[ויה ]וכל העם בא ביער[

None Extant Highlighted Diff. 



28 

אֶמר  ֹ֗ ם ַוּי ָהָע֜ יׁש ֵמֽ יׁשַוַּיַע֩ן ִא֨ ר ָא֥רּור ָהִא֛ י� ֶאת־ָהָע֙ם ֵלאֹמ֔ יַע ָאִב֤  ַהְׁשֵּבַע֩ ִהְׁשִּב֨
ם ֶחם ַהּ֑יֹום ַוָּיַ֖עף ָהָעֽ אַכל ֶל֖ ֹ֥  ֲאֶׁשר־י

Masoretic 

 ֯ש ]ר ארור האי[מ]את העם לא מהעם ויאמר השבע השביע אביך[ ש]ויען אי[
 ]חם היום ויעף העם[אשר יאכל ל

4Q51 Samuela (4QSama) 

ExtantNone  Highlighted Diff. 

29 

ְמִּתי ְמַע֖ט י ָטַע֔ י ִּכ֣ רּו ֵעיַנ֔ י־ֹא֣ ֶרץ ְראּו־ָנ֙א ִּכֽ י ֶאת־ָהָא֑ ן ָעַכ֥ר ָאִב֖ אֶמ֙ר ֽיֹוָנָת֔ ֹ֙  ַוּי
ה ְּדַבׁ֥ש  ַהֶּזֽ

Masoretic 

 מעט ]ראו כי ארו עיני כי טעמתי[אבי את הארץ  ויאמר יהונתן עכור ]וידע[
 הדבש הזה

4Q51 Samuela (4QSama) 

כי ארו עיני כי טעמתי מעט  -נא- אבי את הארץ ראו ר+ו+ונתן עכ+ה+ויאמר י +וידע+
 דבש הזה+ה+

Highlighted Diff. 

  



30 

ה א־ָרְבָת֥ ֹֽ ה ל י ַעָּת֛ א ִּכ֥ ר ָמָצ֑ יו ֲאֶׁש֣ ל ֹאְיָב֖ ם ִמְּׁשַל֥ ל ַהּיֹו֙ם ָהָע֔ ל ָאַכ֤ י לּו֩א ָאֹכ֨ ף ִּכ֡  ַא֗
ה  יםַמָּכ֖  ַּבְּפִלְׁשִּתֽ

Masoretic 

 רבה ]כי עתה[ מצא ]ם משלל אויביו אשר[אכל הע ]כי לוא אכול[אף 
 ים]בפלשתי[המכה 

4Q51 Samuela (4QSama) 

ה -ת-רב -לא- יביו אשר מצא כי עתה+ו+העם משלל א -היום- ל אכל+ו+אף כי לוא אכ
 ים+י+מכה בפלשת+ה+

Highlighted Diff. 

31 

דַוַּיּ֞כּו  ם ְמֹאֽ ׂש ַאָּי֑�ָנה ַוָּיַ֥עף ָהָע֖ ים ִמִּמְכָמ֖  Masoretic ַּבּ֤יֹום ַההּו֙א ַּבְּפִלְׁשִּת֔

 4Q51 Samuela (4QSama) ]ממכמש אילונה ויעף העם מאד ההוא בפלשתיים[ ויך ביום

 .Highlighted Diff נה ויעף העם מאד+ו+ממכמש איל ים+י+ביום ההוא בפלשת *יך*ו

32 

ְרָצה ר ַוִּיְׁשֲחטּו־ָא֑ ר ּוְבֵנ֥י ָבָק֖ אן ּוָבָק֛ ֹ֧ ל ַוִּיְק֨חּו צ ָל֔ ׂש ָהָע֙ם ֶאל־ ָּׁש֯  ַוַּיַ֤ע֯
ם ם ַעל־ַהָּדֽ אַכל ָהָע֖ ֹ֥  ַוּי

Masoretic 

 ארצה ]העם צאן ובקּר ופרים בני בקר וישחטו השלל ויקחו[ העם על ]ויעט[
 ]אכל העם על הדם[וי

4Q51 Samuela (4QSama) 

 בני בקר וישחטו ארצה +פרים+צאן ובקּר ו +העם+ שלל ויקחו+ה+ל *ע*העם  *ט*ויע
 ויאכל העם על הדם

Highlighted Diff. 



33 

ם אֶמר ְּבַגְדֶּת֔ ֹ֣ ם ַוּי ל ַעל־ַהָּד֑ יהָו֖ה ֶלֱאֹכ֣ אים ַלֽ ם ֹחִט֥ ר ִהֵּנ֥ה ָהָע֛ ידּו ְלָׁשאּו֙ל ֵלאֹמ֔  ַוַּיִּג֤
ֶבן  י ַהּ֖יֹום ֶא֥ ּלּו־ֵאַל֥ הֹּגֽ  ְּגדֹוָלֽ

Masoretic 

 ]על הדם ויאמר בגדתם[ לאכול ]ויגידו לשאול לאמר חטאים העם ליהוה[
 לה]גדו[ן ]גלו נא אלי הלם אב[

4Q51 Samuela (4QSama) 

 ל על הדם ויאמר בגדתם+ו+ליהוה לאכ *חטאים העם* -הנה- ויגידו לשאול לאמר
 אלי הלם אבן גדולה +נא+גלו 

Highlighted Diff. 

34 

ם הּו ּוְׁשַחְטֶּת֤ יׁש ְׂשֵי֗ ו ְוִא֣ יׁש ׁשֹוֹר֜ יׁשּו ֵאַל֩י ִא֨ ם ַהִּג֣ ם ָלֶה֡ ם ַוֲאַמְרֶּת֣ אֶמר ָׁש֣אּול ֻּפ֣צּו ָבָע֡ ֹ֣  ַוּי
ו ְבָי֛דֹו  יׁש ׁשֹוֹר֧ ם ִא֣ ׁשּו ָכל־ָהָע֜ ם ַוַּיִּג֨ ל ֶאל־ַהָּד֑ יהָו֖ה ֶלֱאֹכ֣ א־ֶתֶחְט֥אּו ַלֽ ֹֽ ם ְול ָּבֶז֙ה ַוֲאַכְלֶּת֔

ְילָ  םַהַּל֖  ה ַוִּיְׁשֲחטּו־ָׁשֽ
Masoretic 

 ]הגישו אלי איש שורו ואיש שיהו ושחטתם מרתם להם[ויאמר שאול נפצו בעם וא
 ]העם איש שורו בידו הדם ויגשו כל תחטאו ליהוה לאכל אל בזה ואכלתם ולא[
 ]שם הלילה וישחטו[

4Q51 Samuela (4QSama) 

איש שורו ואיש שיהו ושחטתם הגישו אלי  פצו בעם ואמרתם להם+נ+ויאמר שאול 
 תחטאו ליהוה לאכל אל הדם ויגשו כל העם איש שורו בידו בזה ואכלתם ולא
 הלילה וישחטו שם

Highlighted Diff. 



47 

ב ּוִבְבֵני־ַעּ֨מֹון יו ְּבמֹוָא֣ ָכל־ֹאְיָב֡ יב ְּבֽ ֶחם ָסִב֣ ל ַוִּיָּל֣ ה ַעל־ִיְׂשָרֵא֑ ד ַהְּמלּוָכ֖  ְוָׁש֛אּול ָלַכ֥
יעַ  ל ֲאֶׁשר־ִיְפֶנ֖ה ַיְרִׁשֽ ים ּוְבֹכ֥ י צֹוָב֙ה ּוַבְּפִלְׁשִּת֔  ּוֶבֱא֜דֹום ּוְבַמְלֵכ֤

Masoretic 

 ]ב ובבני עמון[כול איביו במוא]אל וילחם סביב ב[על ישר ]ושאול לכד המלוכה[
 ]יושיע[ובמלך צובה ובפלשתיים ובכול אשר יפנה  ]ובאדום[

4Q51 Samuela (4QSama) 

 ל איביו במואב ובבני עמון+ו+על ישראל וילחם סביב בכ המלוכה ושאול לכד
 ל אשר יפנה יושיע+ו+ים ובכ+י+צובה ובפלשת *ך*ובאדום ובמל

Highlighted Diff. 

48 

הּו ל ִמַּי֥ד ֹׁשֵסֽ ל ֶאת־ִיְׂשָרֵא֖ ק ַוַּיֵּצ֥ ִיל ַוַּי֖ � ֶאת־ֲעָמֵל֑  Masoretic ַוַּיַ֣עׂש ַח֔

 4Q51 Samuela (4QSama) סיו]ש[ עמלק ויצל את ישראל מיד ]ויעש חיל ויך את[

 .Highlighted Diff ו*י*ויעש חיל ויך את עמלק ויצל את ישראל מיד שס

49 

ם ַהְּבִכיָרה֙  יו ֵׁש֤ י ְבֹנָת֔ י ּוַמְלִּכי־ׁ֑שּוַע ְוֵׁש֙ם ְׁשֵּת֣ ן ְוִיְׁשִו֖ ְהיּ֙ו ְּבֵנ֣י ָׁש֔אּול יֹוָנָת֥  ַוִּיֽ
ב ם  ֵמַר֔ לְוֵׁש֥  ַהְּקַטָּנ֖ה ִמיַכֽ

Masoretic 

 ]שם שתי בנתיו שם הבכרה[מלכישע ו]ישבשת ו[ו בני שאול יהונתן וא]י[ויה
 מרוב ושם הקטנה מכל

4Q51 Samuela (4QSama) 

רה -י-ע ושם שתי בנתיו שם הבכ-ו-ומלכיש *אישבשת*ונתן ו+ה+ויהיו בני שאול י
 כל-י-ב ושם הקטנה מ+ו+מר

Highlighted Diff. 



50 

ר ֶּבן־ֵנ֖ר ּ֥דֹוד ָׁשֽאּול ם ַׂשר־ְצָבאֹ֙ו ֲאִביֵנ֔ ַעץ ְוֵׁש֤ ַעם ַּבת־ֲאִחיָמ֑ ֶׁשת ָׁש֔אּול ֲאִחיֹנ֖  Masoretic ְוֵׁש֙ם ֵא֣

 4Q51 Samuela (4QSama) ]דוד שאול[ בן נר ]אבינר[ שר הצבא ]אול אחינעם בת אחימעץ ושם[ש ]ושם אשת[

 .Highlighted Diff אבינר בן נר דוד שאול *הצבא*ושם אשת שאול אחינעם בת אחימעץ ושם שר 

51 

ל י־ַאְבֵנ֖ר ֶּבן־ֲאִביֵאֽ י־ָׁש֛אּול ְוֵנ֥ר ֲאִבֽ יׁש ֲאִבֽ  Masoretic ְוִק֧

 4Q51 Samuela (4QSama) בן אביאל ]וקיש אבי שאול ונר אבי אבנר[

None Extant Highlighted Diff. 

Chapter 15 

20 

ִני ְיהָו֑ה  ֶר� ֲאֶׁשר־ְׁשָלַח֣ � ַּבֶּד֖ ה ָוֵאֵל֕ ְעִּת֙י ְּב֣קֹול ְיהָו֔ ר ָׁשַמ֙ ל ֲאֶׁש֤ אֶמר ָׁש֜אּול ֶאל־ְׁשמּוֵא֗ ֹ֨ ַוּי
ְמִּתי ק ֶהֱחַרֽ ק ְוֶאת־ֲעָמֵל֖ ֶל� ֲעָמֵל֔ יא ֶאת־ֲאַג֙ג ֶמ֣  ָוָאִב֗

Masoretic 

 ]יהוה[חני ]של אשר בקול יהוה ואלך בדרך שמואל ויאמר שאול אל[
 ]עמלק החרמתי אביא את אגג מלך עמלק ואת[

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



21 

ל י� ַּבִּגְלָּגֽ יהָו֥ה ֱא�ֶה֖ ַח ַלֽ ֶרם ִלְזֹּב֛ ית ַהֵח֑ ר ֵראִׁש֣ אן ּוָבָק֖ ֹ֥ ל צ ם ֵמַהָּׁשָל֛ ח ָהָע֧  Masoretic ַוִּיַּק֨

 4Q51 Samuela (4QSama) ]אלהיך בגלגל ובקר ראשית החרם לזבח ליהוה[ צאן ]ויקח העם מהשלל[

None Extant Highlighted Diff. 

24 

אִת֙י  י ָיֵר֙ י� ִּכ֤ י־ְיהָו֖ה ְוֶאת־ְּדָבֶר֑ ְרִּתי ֶאת־ִּפֽ י־ָעַב֥ אִתי ִּכֽ אֶמר ָׁש֤אּול ֶאל־ְׁשמּוֵא֙ל ָחָט֔ ֹ֨ ַוּי
ם ע ְּבקֹוָלֽ ם ָוֶאְׁשַמ֖  ֶאת־ָהָע֔

Masoretic 

 ]יראתי עברתי את פי יהוה ואת דברך כי[כי  ]ויאמר שאול אל שמואל חטאתי[
 ]ואשמע בקולם[ ם]את הע[

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

25 

ה יהָוֽ ְׁשַּתֲחֶו֖ה ַלֽ י ְוֶאֽ י ְוׁ֣שּוב ִעִּמ֔ א ָנ֖א ֶאת־ַחָּטאִת֑ ה ָׂש֥  Masoretic ְוַעָּת֕

 4Q51 Samuela (4QSama) הוה]י[ל ]ואשתחוה שא נא את חטאתי ושוב עמי[ ועתה

None Extant Highlighted Diff. 
  



26 

ה  ה ַוִּיְמָאְס֣� ְיהָו֔ ר ְיהָו֔ ְסָּת֙ה ֶאת־ְּדַב֣ י ָמַא֙ � ִּכ֤ א ָאׁ֖שּוב ִעָּמ֑ ֹ֥ אֶמר ְׁשמּוֵא֙ל ֶאל־ָׁש֔אּול ל ֹ֤ ַוּי
ל ֶל� ַעל־ִיְׂשָרֵאֽ  ִמְה֥יֹות ֶמ֖

Masoretic 

 ]וימאסך יהוה[ר יהוה ]את דב ויאמר שמואל אל שאול לוא אשוב עמך כי מאסתה[
 ]שראל[י ]מהיות מלך על[

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

27 

ע ֶכת ַוַּיֲחֵז֥ק ִּבְכַנף־ְמִעי֖לֹו ַוִּיָּקַרֽ ל ָלֶל֑ ב ְׁשמּוֵא֖  Masoretic ַוִּיֹּס֥

 4Q51 Samuela (4QSama) ]בכנף מעילו ויעצר ויקרעהו[יחזק שאול ]ו שמואל ללכתויסב [

 .Highlighted Diff +ויקרעהו+בכנף מעילו ויעצר  +שאול+ויחזק  ויסב שמואל ללכת

28 

ּה י� ַהּ֑יֹום ּוְנָתָנ֕ ל ֵמָעֶל֖ ת־ַמְמְל֧כּות ִיְׂשָרֵא֛ ה ֶאֽ ע ְיהָו֜ ל ָקַר֨ אֶמר ֵאָלי֙ו ְׁשמּוֵא֔ ֹ֤  ְלֵרֲע�֖  ַוּי
ּךָ   ַהּ֥טֹוב ִמֶּמֽ

Masoretic 

 ]ל מעליך ונתנה לרעך[מלכות ישרא ]ליו שמואל קרע יהוה[מר א]ויא[
 ]ממך הטוב[

4Q51 Samuela (4QSama) 

ונתנה לרעך  -היום- מלכות ישראל מעליך-מ- -את- ויאמר אליו שמואל קרע יהוה
 ממך הטוב

Highlighted Diff. 



29 

םְוַג֙ם ֵנַ֣צח  ם ֖הּוא ְלִהָּנֵחֽ א ָאָד֛ ֹ֥ י ל ם ִּכ֣ א ִיָּנֵח֑ ֹ֣ ר ְול א ְיַׁשֵּק֖ ֹ֥ ל ל  Masoretic ִיְׂשָרֵא֔

 4Q51 Samuela (4QSama) ]נחם[וא לה]י לוא אדם ה[ינחם כ ]ולוא[א ישוב ]ולו יחצה ישראל לשנים[גם ]ו[

 .Highlighted Diff להנחםא אדם הוא +ו+א ינחם כי ל+ו+ול *ישוב* *ולוא* +לשנים+ישראל  *יחצה*וגם 

30 

י ל ְוׁ֣שּוב ִעִּמ֔ י ְוֶנ֣ ֶגד ִיְׂשָרֵא֑ י־ַעִּמ֖ ִני ָנ֛א ֶנ֥ ֶגד ִזְקֵנֽ ה ַּכְּבֵד֥ אִתי ַעָּת֗ אֶמר ָחָט֔ ֹ֣  ַוּי
י� יהָו֥ה ֱא�ֶהֽ ְׁשַּתֲחֵו֖יִתי ַלֽ  ְוִהֽ

Masoretic 

 ]ב עמי[ראל שו]י ונגד יש[גד זקני עמ]ני נא נ[כבד]ו ויאמר שאול חטאתי[
 ]והשתחויתי ליהוה אלוהיך[

4Q51 Samuela (4QSama) 

שוב עמי -ו-כבדני נא נגד זקני עמי ונגד ישראל +ו+ -עתה- חטאתי +שאול+ויאמר 
 היך+ו+והשתחויתי ליהוה אל

Highlighted Diff. 

31 

ה יהָוֽ חּו ָׁש֖אּול ַלֽ י ָׁש֑אּול ַוִּיְׁשַּת֥ ל ַאֲחֵר֣  Masoretic ַוָּיָׁ֥שב ְׁשמּוֵא֖

 4Q51 Samuela (4QSama) חו ליהוה]שאול וישת[ רי]אח[ל ]וא[שוב שמ]וי[

 .Highlighted Diff ליהוה -שאול- ב שמואל אחרי שאול וישתחו+ו+ויש

  



32 

אֶמר ֹ֣ ת ַוּי יו ֲאַג֖ג ַמֲעַדֹּנ֑ ק ַוֵּיֶ֣ל� ֵאָל֔ ֶל� ֲעָמֵל֔ יׁשּו ֵאַל֙י ֶאת־ֲאַג֙ג ֶמ֣ ל ַהִּג֤ אֶמר ְׁשמּוֵא֗ ֹ֣  ַוּי
ֶות ר ַמר־ַהָּמֽ ן ָס֥ ג ָאֵכ֖  ֲאָג֔

Masoretic 

 ]מעדנת ויאמר ך עמלק וילך אליו אגג[וג מל]ואל הגישו אלי את אג[יאמר שמ]ו[
 ]המות אגג אכן סר מר[

4Q51 Samuela (4QSama) 

 מעדנת ויאמר ג מלך עמלק וילך אליו אגג+ו+ויאמר שמואל הגישו אלי את אג
 המות אגג אכן סר מר

Highlighted Diff. 

Chapter 17 

3 

ם  ְיא ֵּביֵניֶהֽ ר ִמֶּז֑ה ְוַהַּג֖ ים ֶאל־ָהָה֖ ל ֹעְמִד֥ ה ְוִיְׂשָרֵא֛ ים ֶאל־ָהָה֙ר ִמֶּז֔ ים ֹעְמִד֤  Masoretic ּוְפִלְׁשִּת֞

 4Q51 Samuela (4QSama) ם]ההר מזה וישראל עומדים אל ההר מזה והגיא ביניה[ל ]דים א[מ]ופלשתיים עו[

None Extant Highlighted Diff. 

4 

 ֶרת ׁש ַאּ֖מֹות ָוָזֽ ים ָּגְלָי֥ת ְׁש֖מֹו ִמַּג֑ת ָּגְב֕הֹו ֵׁש֥ ִי֙ם ִמַּמֲח֣נֹות ְּפִלְׁשִּת֔ יׁש־ַהֵּבַנ֙ א ִאֽ  Masoretic ַוֵּיֵצ֤

 4Q51 Samuela (4QSama) מות וזרת]א[ ארבע ]הבנים ממערכות פלשתיים גלית שמו מגת גבהו[יצא איש ]ו[

 .Highlighted Diff אמות וזרת *ארבע*ים גלית שמו מגת גבהו +י+רכות פלשת+ע+הבנים ממויצא איש 



5 

ים ֣הּוא ָל֑בּוׁש ּוִמְׁשַק֙ל ַהִּׁשְר֔יֹון ֶׁש֙ת ַעל־רֹאׁ֔שֹו ְוִׁשְר֥יֹון ַקְׂשַקִּׂש֖  ְו֤כֹוַבע ְנֹח֨
ת ֶׁשֽ ים ְנֹחֽ ים ְׁשָקִל֖  ֲחֵמֶׁשת־ֲאָלִפ֥

Masoretic 

 משקל השרין]קשקשים הוא לבוש ו[ ין]ושר וכובע נחשת על ראשו[
 ת]חמשת אלפים שקלים נחש[

4Q51 Samuela (4QSama) 

 ן-ו-ן קשקשים הוא לבוש ומשקל השרי-ו-וכובע נחשת על ראשו ושרי
 חמשת אלפים שקלים נחשת

Highlighted Diff. 

6 

ין  ֶׁשת ֵּב֥ יו ְוִכי֥דֹון ְנֹח֖ ֶׁשת ַעל־ַרְגָל֑ ת ְנֹח֖ יוּוִמְצַח֥  Masoretic ְּכֵתָפֽ

 4Q51 Samuela (4QSama) כתפיובין  ]מצחת נחשת על רגליו וכדון[ו

 .Highlighted Diff בין כתפיו -נחשת- דון-י-ומצחת נחשת על רגליו וכ

7 

א  ים ַּבְרֶז֑ל ְוֹנֵׂש֥ ֶבת ֲחִני֔תֹו ֵׁשׁש־ֵמ֥אֹות ְׁשָקִל֖ ים ְוַלֶה֣ ְרִג֔ ץ ֲחִני֗תֹו ִּכְמנֹו֙ר ֹאֽ � ְוֵח֣֯ ַהִּצָּנ֖ה ֹהֵל֥
יו  ְלָפָנֽ

Masoretic 

 ]הלך שש מאות שקלים ברזל ונשא צנתו ת חניתו[הב]ועץ חניתו כמנור ארגים ול[
 ]לפניו[

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 



8 

ָּמה  ם ָל֥ אֶמר ָלֶה֔ ֹ֣ ל ַוּי ת ִיְׂשָרֵא֔ ד ַוִּיְקָר֙א ֶאל־ַמַעְרֹכ֣  ַּיֲעֹמ֗ ה ֲה֧לֹואַוֽ � ִמְלָחָמ֑  ֵתְצ֖אּו ַלֲעֹר֣
י ד ֵאָלֽ יׁש ְוֵיֵר֥ ם ִא֖ ים ְלָׁש֔אּול ְּברּו־ָלֶכ֥ י ְוַאֶּת֙ם ֲעָבִד֣ י ַהְּפִלְׁשִּת֗  ָאֹנִכ֣

Masoretic 

 ]וא[ה הל]לערוך מלחמ יקרא אל מערכת ישראל ויאמר להם למה תצאו[יעמד ו]ו[
 ]וירד אליאיש  לכם הפלשתי ואתם עבדים לשאול ברו אנוכי[

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

40 

י ָהֹרִע֧  ָתם ִּבְכִל֨ ַחל ַוָּיֶׂ֣שם ֹא֠ ים ִמן־ַהַּנ֡ י־ֲאָבִנ֣ ה ַחֻּלֵקֽ ח ַמְק֜לֹו ְּבָי֗דֹו ַוִּיְבַחר־֣לֹו ֲחִמָּׁש֣ ים ַוִּיַּק֨
יֲאֶׁשר־֛לֹו ּוַבַּיְל֖קּוט ְוַקְּל֣עֹו ְבָי֑דֹו ַוִּיַּגׁ֖ש   ֶאל־ַהְּפִלְׁשִּתֽ

Masoretic 

 ]הרועים אתם בכלי[ ם]בידו ויבחר לו חמשה חלקי אבנים מן הנחל וישי ויקח מקלו[
 ]תי[הפלש ]אשר לו בילקוט וקלעו בידו ויגש אל[

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

41 

ב  � ְוָקֵר֖ י ֹהֵל֥ ֶל֙� ַהְּפִלְׁשִּת֔ יוַוֵּי֙ א ַהִּצָּנ֖ה ְלָפָנֽ יׁש ֹנֵׂש֥ ד ְוָהִא֛  Masoretic ֶאל־ָּדִו֑

 4Q51 Samuela (4QSama) ]ניו[ה לפ]הפלשתי הולך וקרב אל דויד והאיש נושא הצנ וילך[

None Extant Highlighted Diff. 



Chapter 18 

4 

יו  ר ָעָל֔ ת־ַהְּמִעי֙ל ֲאֶׁש֣ ן ֶאֽ ט ְיהֹוָנָת֗ יו ְוַעד־ַחְרּ֥בֹו ְוַעד־ַקְׁשּ֖תֹו ַוִּיְתַּפֵּׁש֣ ד ּוַמָּד֕  ִּיְּתֵנ֖הּו ְלָדִו֑ ַוֽ
 ְוַעד־ֲחֹגֽרֹו

Masoretic 

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

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

5 

ד  א ָדִו֜ הַוֵּיֵצ֨ י ַהִּמְלָחָמ֑ ל ַאְנֵׁש֣ הּו ָׁש֔אּול ַע֖ יל ַוְיִׂשֵמ֣ ּנּו ָׁשאּו֙ל ַיְׂשִּכ֔ ר ִיְׁשָלֶח֤  ְּבֹכל֩ ֲאֶׁש֨
ם ם ְוַג֕ י ָׁשֽאּול ַוִּייַט֙ב ְּבֵעיֵנ֣י ָכל־ָהָע֔  ְּבֵעיֵנ֖י ַעְבֵד֥

Masoretic 

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

4Q51 Samuela (4QSama) 

 המלחמה ישכיל וישמהו שאול על אנשי+ו+דוד בכל אשר ישלחנו שאול  ויצא
 העם וגם בעיני עבדי שאול וייטב בעיני כל

Highlighted Diff. 

  



Chapter 20 

37 

ר  ִצי ֲאֶׁש֥ ַע֙ר ַעד־ְמ֣קֹום ַהֵח֔ א ַהַּנ֙ ֹ֤ אֶמר ֲה֥לֹוא ַוָּיב ֹ֔ ַע֙ר ַוּי י ַהַּנ֙ ן ַאֲחֵר֤ א ְיהֹוָנָת֜ ן ַוִּיְקָר֨ ה ְיהֹוָנָת֑ ָיָר֖
ְלָאה ִצי ִמְּמ֥� ָוָהֽ  ַהֵח֖

Masoretic 

 ]מקום החצי אשר ירה יהונתן ויקרא יהונתן אחרי הנער ויאמר הלוא ויבא הנער עד[
 ]הלאה[ו ]החץ ממך[

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

38 

ּצִ֔  ִח֯ ט ַנַ֤ער ְיֽהֹוָנָת֙ן ֶאת־ ַה֣ ד ַוְיַלֵּק֞ ל־ַּתֲעֹמ֑ ה ֖חּוָׁשה ַאֽ ַער ְמֵהָר֥ י ַהַּנ֔ א ְיֽהֹוָנָת֙ן ַאֲחֵר֣  ַוִּיְקָר֤
יו א ֶאל־ֲאֹדָנֽ ֹ֖  ַוָּיב

Masoretic 

 ]יהונתן את החץ[ נער ]ט[לק]תעמוד וי ל[ה א]ויקרא יהונתן אחר הנער מהרה חוש[
 ]ויביא אל אדוניו[

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

39 

ר ד ָיְד֖עּו ֶאת־ַהָּדָבֽ � ְיֽהֹוָנָת֙ן ְוָדִו֔ ע ְמ֑אּוָמה ַא֤ א־ָיַד֣ ֹֽ  Masoretic ְוַהַּנַ֖ער ל

 4Q51 Samuela (4QSama) ]לוא ידע מאומה אך יהונתן ודויד ידעו[נער ]וה[

None Extant Highlighted Diff. 



40 

יר יא ָהִעֽ � ָהֵב֥ אֶמר ֔לֹו ֵל֖ ֹ֣ יו ֶאל־ַהַּנַ֖ער ֲאֶׁשר־֑לֹו ַוּי ן ְיֽהֹוָנָת֙ן ֶאת־ֵּכָל֔  Masoretic ַוִּיֵּת֤

 4Q51 Samuela (4QSama) ]לו ויאמר לו לך הביא העיר הנער אשר אל ו[לי]ויתן יהונתן את כ[

None Extant Highlighted Diff. 

Chapter 22 

10 

י ָנַ֥תן ֽלֹו ֶרב ָּגְלָי֥ת ַהְּפִלְׁשִּת֖ ת ֶח֛ ה ָנַ֣תן ֑לֹו ְוֵא֗ ה ְוֵציָד֖ יהָו֔  Masoretic ַוִּיְׁשַאל־לֹ֙ו ַּבֽ

 4Q51 Samuela (4QSama) ]חרב גלית הפלשתי נתן לו הים וצידה נתן לו ואת[באלו ]וישאל לו[

 .Highlighted Diff נתן לוחרב גלית הפלשתי  וצידה נתן לו ואת *אלוהים*וישאל לו ב

11 

יו ית ָאִב֛ ת ָּכל־ֵּב֥ ן ְוֵא֨ ֶל� ֶּבן־ֲאִחי֜טּוב ַהֹּכֵה֗ ֶל� ִלְקרֹ֩א ֶאת־ֲאִחיֶמ֨ ח ַהֶּמ֡  ַוִּיְׁשַל֣
ב ַוּיָ  ר ְּבֹנ֑ ים ֲאֶׁש֣ ֶל�ַהֹּכֲהִנ֖ ם ֶאל־ַהֶּמֽ אּו ֻכָּל֖  ֹב֥

Masoretic 

 ]אביו הכוהן ולבני בימלך בן אחיטוב[קרוא לא]וישלח המלך ל[
 ]אל המלך[ ולם]בנוב ויבאו כ הכוהנים אשר[

4Q51 Samuela (4QSama) 

אביו  *ולבני* -כל ואת - הן+ו+הכ בן אחיטוב *לאבימלך* -את-א +ו+וישלח המלך לקר
 לם אל המלך+ו+ב ויבאו כ+ו+הנים אשר בנ+ו+הכ

Highlighted Diff. 



Chapter 24 

3 

ח ָׁש֗אּול ְׁש֧�ֶׁשת  יו ַוִּיַּק֣ ֲאָנָׁש֔ ׁש ֶאת־ָּדִו֙ד ַוֽ ֶל� ְלַבֵּק֤ ל ַוֵּי֗ יׁש ָּב֖חּור ִמָּכל־ִיְׂשָרֵא֑ ים ִא֥ ֲאָלִפ֛
ים י ַהְּיֵעִלֽ  ַעל־ְּפֵנ֖י צּוֵר֥

Masoretic 

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

4Q51 Samuela (4QSama) 

ExtantNone  Highlighted Diff. 

4 

יו � ֶאת־ַרְגָל֑ א ָׁש֖אּול ְלָהֵס֣ ֹ֥ ה ַוָּיב ם ְמָעָר֔ ֶר֙� ְוָׁש֣ אן ַעל־ַהֶּד֙ ֹ֤ ָּיבֹא ֶאל־ִּגְד֨רֹות ַהּצ  ַו֠
ים ה ֹיְׁשִבֽ י ַהְּמָעָר֖ יו ְּבַיְרְּכֵת֥  ְוָדִו֙ד ַוֲאָנָׁש֔

Masoretic 

 ]ויבא שאול להסך את רגליומערה [ם ]וש[ ך]ל גדרות הצאן על הדר[ו א]בא[וי
 ]המערה[אנשיו בירכתי ]ו ודויד[

4Q51 Samuela (4QSama) 

 אל גדרות הצאן על הדרך ושם מערה ויבא שאול להסך את רגליו +ו+ויבא
 -ישבים- ד ואנשיו בירכתי המערה+י+ודו

Highlighted Diff. 

  



5 

ה ַהּ֜יֹום  יו ִהֵּנ֨ ד ֵאָל֗ י ָדִו֜ י� א� ַוּיֹאְמרּ֩ו ַאְנֵׁש֨ ִיְב֯ ן ֶאת־ ֹאֽ י ֹנֵת֤ ה ָאֹנִכ֜ י� ִהֵּנ֨ ר ְיהָו֣ה ֵאֶל֗ ֶׁשר־ָאַמ֧
יל ֲאֶׁשר־ְלׁשָ   ף־ַהְּמִע֥ ת ֶאת־ְּכַנֽ ד ַוִּיְכֹר֛ ב ְּבֵעיֶנ֑י� ַוָּי֣ ָקם ָּדִו֗ ר ִיַט֣ יָת ּ֔לֹו ַּכֲאֶׁש֖ � ְוָעִׂש֣ ֖אּול ְּבָיֶד֔

ט  ַּבָּלֽ
Masoretic 

 ]איביך יהוה אליך הנה אנכי נתן את[ אשר אמר ]ויאמרו אנשי דויד אליו הנה היום[
 ]לשאול המעיל אשר כנף בידך ועשית לו כאשר יטב בעיניך ויקם דוד ויכרת את[
 ]בלט[

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

8 

א ְנָתָנ֖ם ָל֣קּום  ֹ֥ ים ְול ד ֶאת־ֲאָנָׁשי֙ו ַּבְּדָבִר֔ ע ָּדִו֤ הַוְיַׁשַּס֨ ם ֵמַהְּמָעָר֖  ֶאל־ָׁש֑אּול ְוָׁש֛אּול ָק֥
ֶר�  ַוֵּיֶ֥ל� ַּבָּדֽ

Masoretic 

 ]בדרך ול קם ויצא[א]וש שאול אנשיו בדברים ולא נתנם לקום אל וישסע דוד את[
 ]מן המערה[

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



9 

ן  ד ַאֲחֵרי־ֵכ֗ ָקם ָּדִו֜ טַוָּי֨ ֶל� ַוַּיֵּב֤ י ַהֶּמ֑ ר ֲאֹדִנ֣ ֲחֵרי־ָׁש֛אּול ֵלאֹמ֖ א ַאֽ ן־ַהְּמָע֔רה ַוִּיְקָר֧  ַוֵּיֵצ֙א ֵמֽ
חּו ְרָצה ַוִּיְׁשָּתֽ ִים ַא֖ ד ַאַּפ֛ ד ָּדִו֥ יו ַוִּיֹּק֨ ֲחָר֔  ָׁשאּו֙ל ַאֽ

Masoretic 

 ]ויבט[ המלך ]לאמור אדני אחרי שאול[ויקרא  ]ויצא דויד אחרי שאול מן המערה[
 ]וישתחו ה[ארצ ]שאול אחריו ויקד דויד אפים[

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

10 

� ׁש ָרָעֶתֽ ד ְמַבֵּק֖ ר ִהֵּנ֣ה ָדִו֔ ם ֵלאֹמ֑ י ָאָד֖ ע ֶאת־ִּדְבֵר֥ ָּמה ִתְׁשַמ֛ אֶמר ָּדִו֙ד ְלָׁש֔אּול ָל֧ ֹ֤  Masoretic ַוּי

 4Q51 Samuela (4QSama) ]דוד מבקש רעתך דברי אדם לאמר הנה ּדוד לשאול למה תשמע את[ אמר]וי[

None Extant Highlighted Diff. 

14 

� ְהֶיה־ָּבֽ א ִתֽ ֹ֥ י ל ַׁשע ְוָיִד֖ ים ֵיֵ֣צא ֶר֑ י ֵמְרָׁשִע֖ ר ְמַׁש֙ל ַהַּקְדֹמִנ֔ ר יֹאַמ֗  Masoretic ַּכֲאֶׁש֣

 4Q51 Samuela (4QSama) ]בך מרשעים יצא רשע וידי לוא תהיה[מניים ]של הקד[יאמר מ ]כאשר[

 .Highlighted Diff א תהיה בך+ו+מרשעים יצא רשע וידי ל +ים+כאשר יאמר משל הקדמני

  



15 

ת ֶלב ֵמ֔ ֲחֵר֙י ֶּכ֣ ף ַאֽ ה ֹרֵד֑ י ַאָּת֣ י ִמ֖ ל ַאֲחֵר֥ ֶל� ִיְׂשָרֵא֔ י ָיָצ֙א ֶמ֣ י ִמ֤  ַאֲחֵר֨
ד ׁש ֶאָחֽ י ַּפְרֹע֥  ַאֲחֵר֖

Masoretic 

ת או ]ישראל ועתה אחרי מי אתה רודף אחרי כלב מ[לך ]יוצא מ[ מי אתה ]אחרי[
 ]והאחד[הפרעש  ]רי[אח

4Q51 Samuela (4QSama) 

 +או+דף אחרי כלב מת +ו+אחרי מי אתה ר +ועתה+צא מלך ישראל +ו+י +אתה+אחרי מי 
 אחד+וה+פרעש +ה+אחרי 

Highlighted Diff. 

16 

ט  ן ְוָׁשַפ֖ �ְוָהָי֤ה ְיהָו֙ה ְלַדָּי֔ ִני ִמָּיֶדֽ י ְוִיְׁשְּפֵט֖ ב ֶאת־ִריִב֔ ֶר֙א ְוָיֵר֣ י ּוֵביֶנ֑ � ְוֵי֙  Masoretic ֵּביִנ֣

 4Q51 Samuela (4QSama) ]מידך[י וישפטני ]והיה יהוה לדין ושפט ביני ובינך וירא וירב את ריב[

None Extant Highlighted Diff. 

17 

ר  ד ְלַדֵּב֞ י ְּכַכּ֣לֹות ָּדִו֗ יַוְיִה֣ אֶמר ָׁש֔אּול ֲהֹקְל֥� ֶז֖ה ְּבִנ֣ ֹ֣ ֶּל֙ה ֶאל־ָׁש֔אּול ַוּי ים ָהֵא֙  ֶאת־ַהְּדָבִר֤
ְבּךְ  א ָׁש֛אּול ֹק֖לֹו ַוֵּיֽ ד ַוִּיָּׂש֥  ָדִו֑

Masoretic 

 ]ויאמר שאול הקולך זה בני[ ל שאול]ויהי ככלות דויד לדבר את הדברים האלה א[
 בך]דויד וישא שאול קלו וי[

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 



18 

ה י� ָהָרָעֽ י ְּגַמְלִּת֥ ה ַוֲאִנ֖ ִני ַהּטֹוָב֔ י ַאָּת֙ה ְּגַמְלַּת֣ ִּני ִּכ֤ ה ִמֶּמ֑ יק ַאָּת֖ ד ַצִּד֥ אֶמ֙ר ֶאל־ָּדִו֔ ֹ֙  Masoretic ַוּי

 4Q51 Samuela (4QSama) אני גמלתיך הרעה]ובה ו[הט ]דויד צדיק אתה ממני כי אתה גמלתני[ויאמר אל 

None Extant Highlighted Diff. 

19 

א ֹ֥ ִני ְיהָו֛ה ְּבָיְד֖� ְול ר ִסְּגַר֧ ה ֵא֩ת ֲאֶׁש֨ י טֹוָב֑ יָתה ִאִּת֖ ת ֲאֶׁשר־ָעִׂש֥  ְדָּת ַהּ֔יֹום ֵא֛ ָּת֮ ִהַּג֣  ְוַא֯
ִני  ֲהַרְגָּתֽ

Masoretic 

 ]בידך ולואיהוה [ובה אשר סגרני ]תי ט[תה א]ואתה הגדת היום את אשר עשי[
 ]הרגתני[

4Q51 Samuela (4QSama) 

א +ו+אשר סגרני יהוה בידך ול -את- הגדת היום את אשר עשיתה אתי טובה +ה+ואת
 הרגתני

Highlighted Diff. 

20 

ַחת  ה ַּת֚ יהָו֙ה ְיַׁשֶּלְמ֣� טֹוָב֔ ה ַוֽ ֶר� טֹוָב֑ ְי֔בֹו ְוִׁשְּל֖חֹו ְּבֶד֣ א ִאיׁ֙ש ֶאת־ֹא֣ י־ִיְמָצ֥ הְוִכֽ  ַהּ֣יֹום ַהֶּז֔
י יָתה ִלֽ ר ָעִׂש֖  ֲאֶׁש֥

Masoretic 

 ]טובה ויהוה ישלמך טובה[לחו בדרך ]וש[יבו ]או[ יש את]וכי ימצא א[
 ה]הז[ה היום ]ת[א ]כאשר עשיתה[

4Q51 Samuela (4QSama) 

 -תחת היום הזה- יבו ושלחו בדרך טובה ויהוה ישלמך טובה+ו+וכי ימצא איש את א
 +היום הזה+ *אתה*עשיתה  אשר+כ+

Highlighted Diff. 



21 

ל ֶכת ִיְׂשָרֵאֽ ָמ֙ה ְּבָי֣ ְד֔� ַמְמֶל֖ י ָמ֖�� ִּתְמ֑לֹו� ְוָק֙ ְעִּתי ִּכ֥  Masoretic ְוַעָּת֙ה ִהֵּנ֣ה ָיַד֔

 כת]ממל[בידך  ]הנה ידעתי כי מלך תמלך וקמה בידך ממלכת ישראל וקמה[ועתה 
 ]ישראל[

4Q51 Samuela (4QSama) 

 +וקמה בידך ממלכת+ועתה הנה ידעתי כי מלך תמלך וקמה בידך ממלכת ישראל 
 +ישראל+

Highlighted Diff. 

22 

ית י ִמֵּב֥ יד ֶאת־ְׁשִמ֖ י ְוִאם־ַּתְׁשִמ֥ ֲחָר֑ י ַאֽ ית ֶאת־ַזְרִע֖ ה ִאם־ַּתְכִר֥ יהָו֔ ְבָעה ִּל֙י ַּבֽ ה ִהָּׁש֤  ְוַעָּת֗
י  ָאִבֽ

Masoretic 

 ]ם תשמיד את שמי מבית[חרי וא]א[זרעי  ]תכרית אתועתה השבעה לי ביהוה אם [
 ]אבי[

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

23 

ה יו ָע֖לּו ַעל־ַהְּמצּוָדֽ ֲאָנָׁש֔ ד ְלָׁש֑אּול ַוֵּיֶ֤ל� ָׁשאּו֙ל ֶאל־ֵּבי֔תֹו ְוָדִו֙ד ַוֽ ע ָּדִו֖  Masoretic ַוִּיָּׁשַב֥

 4Q51 Samuela (4QSama) ]שאול אל ביתו ודוד ואנשיו עלו על המצודה[ לך]וי וישבע דויד לשאול[

None Extant Highlighted Diff. 



Chapter 25 

3 

ע ה ְוַר֥ יׁש ָקֶׁש֛ ַאר ְוָהִא֥ יַפת ֹּת֔ ֶכ֙ל ִו֣ ה ֽטֹוַבת־ֶׂש֨  ִיל ְוָהִאָּׁש֤ ם ִאְׁשּ֖תֹו ֲאִבָג֑ ל ְוֵׁש֥ ם ָהִאיׁ֙ש ָנָב֔  ְוֵׁש֤
ים ְו֥הּוא  וַמֲעָלִל֖ ָּבֽ  ָכִל֯

Masoretic 

 ]שכל ויפת תאר והאיש קשה ורע ושם האיש נבל ושם אשתו אבגיל והאשה טובת[
 ]י[מעללים והאיש כלב

4Q51 Samuela (4QSama) 

 שכל ויפת תאר והאיש קשה ורע ושם האיש נבל ושם אשתו אבגיל והאשה טובת
 כלבי *והאיש*מעללים 

Highlighted Diff. 

4 

ע  ל ֶאת־צֹאֽנֹוַוִּיְׁשַמ֥ י־ֹגֵז֥ז ָנָב֖ ר ִּכֽ ד ַּבִּמְדָּב֑  Masoretic ָּדִו֖

 4Q51 Samuela (4QSama) ]נבל הכרמלי את צאנו[ז ]וז[דויד במדבר כי ג ]וישמע[

 .Highlighted Diff את צאנו +הכרמלי+זז נבל +ו+ד במדבר כי ג+י+וישמע דו

  



5 

ים  ה ְנָעִר֑ ד ֲעָׂשָר֣ ח ָּדִו֖ םַוִּיְׁשַל֥ ָל֙ה ּוָבאֶת֣ ים ֲע֤לּו ַכְרֶמ֙ ד ַלְּנָעִר֗ אֶמר ָּדִו֜ ֹ֨  ַוּי
ל י ְלָׁשֽלֹום ֶאל־ָנָב֔  ּוְׁשֶאְלֶּתם־֥לֹו ִבְׁשִמ֖

Masoretic 

 ]לו כרמלה ובאתם[יאמר דויד אל הנערים ע]ערים ו[עשרה נ ]דויד[ישלח ]ו[
 ]לשלום[בשמי  ]לו אל נבל ושאלתם[

4Q51 Samuela (4QSama) 

 נערים עלו כרמלה ובאתם*ה* +אל+ד +י+ד עשרה נערים ויאמר דו+י+וישלח דו
 לו בשמי לשלום אל נבל ושאלתם

Highlighted Diff. 

6 

ל ֲאֶׁשר־ְל֖� ָׁשֽלֹום ה ָׁשלֹו֙ם ּוֵביְת֣� ָׁש֔לֹום ְוֹכ֥ י ְוַאָּת֤ ה ֶלָח֑ ם ֹּכ֖  Masoretic ַוֲאַמְרֶּת֥

 4Q51 Samuela (4QSama) ]וכול אשר לך שלוםשלום [ביתך ]ו[לום ]תה ש[חי וא]ואמרתם כה ל[

None Extant Highlighted Diff. 

7 

א ֶהְכַלְמ֗נּום ֹ֣ נּו ל ים ֲאֶׁשר־ְל֙� ָה֣יּו ִעָּמ֔ ה ָהֹרִע֤ � ַעָּת֗ י ֹגְזִז֖ים ָל֑ ְעִּתי ִּכ֥ ה ָׁשַמ֔  ְוַעָּת֣
ל ם ַּבַּכְרֶמֽ י ֱהיֹוָת֥ ד ָלֶה֙ם ְמ֔אּוָמה ָּכל־ְיֵמ֖ א־ִנְפַק֤ ֹֽ  ְול

Masoretic 

 ]אשר לך היו עמנו ולוא הכלמנום[ ם]לך עתה הרועי תי כי גוזזים[תה שמע]וע[
 כרמל]מאומה כול ימי היותם ב[ להם ]נפקד ולוא[

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 



8 

ים ֵח֙ן  � ְוִיְמְצ֨אּו ַהְּנָעִר֥ ידּו ָל֗ י� ְוַיִּג֣ ל ֶאת־ְנָעֶר֜ א ֵא֩ת ְׁשַא֨ נּו ְּתָנה־ָּנ֗ י־ַעל־֥יֹום ֖טֹוב ָּב֑ י� ִּכֽ ְּבֵעיֶנ֔
ד י� ּוְלִבְנ֖� ְלָדִוֽ  ְד֙� ַלֲעָבֶד֔ א ָיֽ ר ִּתְמָצ֤  ֲאֶׁש֨

Masoretic 

 ]י על יום טוב באנו תנה נא את[בעיניך כ ]שאל את נעריך ויגידו לך וימצאו חן[
 ]אשר תמצא ידך לעבדים לבנך דויד[

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

9 

ם ֶּלה ְּבֵׁש֣ ים ָהֵא֖ ל ְּכָכל־ַהְּדָבִר֥ ד ַוְיַדְּב֧רּו ֶאל־ָנָב֛ י ָדִו֔ אּ֙ו ַנֲעֵר֣  ַוָּיֹב֨
ד  ַוָּיֽנּוחּו ָּדִו֑

Masoretic 

 ]ערים וידברו הדברים האלה אל נבל וכול הדברים האלה בשם[יבאו נ]ו[
 בל]נ[ז ]ח[פ]וי דויד[

4Q51 Samuela (4QSama) 

 הדברים האלה בשם *וכול*אל נבל  +הדברים האלה+וידברו  -דוד- +ם+ויבאו נערי
 +נבל+ *ויפחז* ד+י+דו

Highlighted Diff. 

  



10 

ים  י ַהּיֹו֙ם ַרּ֣בּו ֲעָבִד֔ י ֶבן־ִיָׁש֑ ד ּוִמ֣ י ָדִו֖ אֶמר ִמ֥ ֹ֔ י ָדִו֙ד ַוּי ל ֶאת־ַעְבֵד֤ ַען ָנָב֜ יםַוַּי֨ ְרִצ֔  ַהִּמְתָּפ֣
יו יׁש ִמְּפֵנ֥י ֲאֹדָנֽ  ִא֖

Masoretic 

 שים]יד ומי בן ישי היום רבו עבדים המתפר[מי דו ]ויען נבל את עבדי דויד ויאמר[
 ]איש מפני אדניו[

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

11 

י ְוֵא֙ת  י ֶאת־ַלְחִמ֙י ְוֶאת־ֵמיַמ֔ יםְוָלַקְחִּת֤ ֲאָנִׁש֔ ַתִּת֙י ַלֽ ְזָז֑י ְוָנֽ ְחִּתי ְלֹגֽ ר ָטַב֖ י ֲאֶׁש֥  ִטְבָחִת֔
ָּמה י ִמֶּז֖ה ֵהֽ ְעִּתי ֵא֥ א ָיַד֔ ֹ֣  ֲאֶׁש֙ר ל

Masoretic 

 ]לאנשים[זי ונתתי ]את מימי ואת טבחתי אשר טבחתי לגוז[לחמי ו ]ולקחתי את[
 ]מזה המה[ אי ]אשר לוא ידעתי[

4Q51 Samuela (4QSama) 

ExtantNone  Highlighted Diff. 

12 

ֶּלה ים ָהֵאֽ ל ַהְּדָבִר֥ דּו ֔לֹו ְּכֹכ֖ אּו ַוַּיִּג֣ בּ֙ו ַוָּיֹב֔ ם ַוָּיֻׁש֙ ד ְלַדְרָּכ֑ י־ָדִו֖  Masoretic ַוַּיַהְפ֥כּו ַנֲעֵרֽ

 4Q51 Samuela (4QSama) ]הדברים האלה לדויד[ויגידו  ]ויהפכו נערי דויד לדרכם וישבו ויבאו[

 .Highlighted Diff הדברים האלה *דויד*דו ל+י+ד לדרכם וישבו ויבאו ויג+י+דוויהפכו נערי 

  



20 

ים יו ֹיְרִד֖ ר ְוִהֵּנ֤ה ָדִו֙ד ַוֲאָנָׁש֔ ֶתר ָהָה֔ ֶד֙ת ְּבֵס֣ ל־ַהֲח֗מֹור ְוֹיֶר֙ ֶבת ַעֽ יא ֹרֶכ֣ ה ִה֣  ְוָהָי֞
ם ׁש ֹאָתֽ ּה ַוִּתְפֹּג֖  ִלְקָראָת֑

Masoretic 

ם ]בסתר ההר והנה דויד ואנשיו עולי ור ויורדת[מ]בת על הח[כ]והיה היא רו[
 ש אתם]ה ותפגו[לקראת

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

21 

ד ִמָּכל־ֲאֶׁשר־֖לֹו  ר ְולֹא־ִנְפַק֥ ר ָלֶז֙ה ַּבִּמְדָּב֔ ת־ָּכל־ֲאֶׁש֤ ְרִּתי ֶאֽ ֶקר ָׁשַמ֜ ר ַא֩� ַלֶּׁש֨ ד ָאַמ֗ ְוָדִו֣
הְמ֑אּוָמה  ַחת טֹוָבֽ ה ַּת֥ י ָרָע֖  ַוָּיֶֽׁשב־ִל֥

Masoretic 

 ]ו[ל ]לזה במדבר ולא נפקד מכל אשר שמרתי את כול אשר[ ך לשקר]ודויד אמר א[
 ]טובה ומה וישיב לי רעה תחת[מא

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

25 

י ֶאת־ִלּ֡בֹו  ים ֲאֹדִנ֣ ל ְׁש֔מֹו ַאל־ָנ֣א ָיִׂש֣ י ִכְׁשמֹ֙ו ֶּכן־֔הּוא ָנָב֣ ל ִּכ֤ ה ַעל־ָנָב֗ ַעל ַהֶּז֜ ֶאל־ִאיׁ֩ש ַהְּבִלַּי֨
ְחּתָ  ר ָׁשָלֽ י ֲאֶׁש֥ י ֲאֹדִנ֖ יִתי ֶאת־ַנֲעֵר֥ א ָרִא֛ ֹ֥ ְת֔� ל ֲאִנ֙י ֲאָמ֣ ַ ה ִעּ֑מֹו וֽ  ּוְנָבָל֖

Masoretic 

 ]שמו הוא נבל נבל כי כשמו כן איש הבליעל הזה על לבו אל נא ישים אדני את אל[
 ]ני אמתך לוא ראיתי את נערי אדני אשר שלחת[לה עמו וא]ונב[

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 



26 

ַע ָיְד֖� ָל֑� ים ְוהֹוֵׁש֥ ר ְמָנֲע֤� ְיהָו֙ה ִמּ֣בֹוא ְבָדִמ֔ י־ַנְפְׁש֙� ֲאֶׁש֨ י ַחי־ְיהָו֤ה ְוֵחֽ ה ֲאֹדִנ֗  ְוַעָּת֣
ה  הְוַעָּת֗ י ָרָעֽ ים ֶאל־ֲאֹדִנ֖ ְמַבְקִׁש֥ י� ְוַהֽ ְה֤יּו ְכָנָב֙ל ֹאְיֶב֔  ִיֽ

Masoretic 

 ]ך אשר מנעך יהוה מבוא בדם נקי והושע ידך לך[וה וחי נפש]חי יה ועתה אדני[
 ]בקשים אל אדני רעה[יביך והמ]כנבל א ועתה יהיו[

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

27 

ים י ְוִנְּתָנ֙ה ַלְּנָעִר֔ אֹדִנ֑ יא ִׁשְפָחְת֖� ַלֽ את ֲאֶׁשר־ֵהִב֥ ֹ֔  ְוַעָּת֙ה ַהְּבָרָכ֣ה ַהּז
ים ְתַהְּלִכ֖ י ַהִּמֽ י ְּבַרְגֵל֥  ֲאֹדִנֽ

Masoretic 

 ]לנעריםה [תת]לאדוני ונ ועתה קח הברכה אשר הביאה שפחתך[
 ]אדני המתהלכים ברגלי[

4Q51 Samuela (4QSama) 

לנערים ה *ת*ני ונת+ו+לאד שפחתך +ה+אשר הביא -הזאת- הברכה +קח+ועתה 
 המתהלכים ברגלי אדני

Highlighted Diff. 

38 

ת ל ַוָּיֹמֽ ף ְיהָו֛ה ֶאת־ָנָב֖ ים ַוִּיֹּג֧ ֶרת ַהָּיִמ֑ י ַּכֲעֶׂש֣  Masoretic ַוְיִה֖

 4Q51 Samuela (4QSama) ]ויגוף יהוה את נבל וימות[ מים]י[ה ]כעשרת ויהי[

Extant None Highlighted Diff. 



39 

ל ְוֶאת־עַ  י ִמַּי֣ד ָנָב֗ יב ֶחְרָּפִת֜ ר ָר֩ב ֶאת־ִר֨ ה ֲאֶׁש֣ אֶמר ָּב֣רּו� ְיהָו֡ ֹ֡ ת ָנָבל֒ ַוּי י ֵמ֣ ע ָּדִו֮ד ִּכ֣ ְבּדֹ֙ו ַוִּיְׁשַמ֣
ח ָּדִו֙ד  יב ְיהָו֖ה ְּברֹאׁ֑שֹו ַוִּיְׁשַל֤ ל ֵהִׁש֥ ת ָנָב֔ ה ְוֵא֙ת ָרַע֣ ָרָע֔ � ֵמֽ ּהָחַׂש֣ ִיל ְלַקְחָּת֥ ר ַּבֲאִביַג֔  ַוְיַדֵּב֣

ה  ֖לֹו ְלִאָּׁשֽ
Masoretic 

 ]תי מיד נבל ואת עבדו[ת ריב חרפ]רב א ושמע דויד ויאמר ברוך יהוה אשר[
 ]וישלח דויד וידבר באביגיל לקחתה השך מרעה ואת רעת נבל השיב יהוה בראשו[
 ]לו לאשה[

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

40 

ִי� נּו ֵאַל֔ ר ָּדִו֙ד ְׁשָלָח֣ יָה֙ ֵלאֹמ֔ ָלה ַוְיַדְּב֤רּו ֵאֶל֨  ִיל ַהַּכְרֶמ֑ ד ֶאל־ֲאִביַג֖ י ָדִו֛ אּו ַעְבֵד֥  ַוָּיֹב֜
ה � ֖לֹו ְלִאָּׁשֽ  ְלַקְחֵּת֥

Masoretic 

 ]אל אביגיל הכרמלה וידברו אליה לאמור דויד שלחנו אליך[ י דויד]עבד ויבאו[
 ]שה[לא ]לו לקחתך[

4Q51 Samuela (4QSama) 

ד שלחנו אליך +י+ר דו+ו+ד אל אביגיל הכרמלה וידברו אליה לאמ+י+עבדי דו ויבאו
 לו לאשה לקחתך

Highlighted Diff. 

  



Chapter 26 

9 

יַח  ח ָי֛דֹו ִּבְמִׁש֥ י ָׁשַל֥ י ִמ֣ הּו ִּכ֠ י ַאל־ַּתְׁשִחיֵת֑ ד ֶאל־ֲאִביַׁש֖ אֶמר ָּדִו֛ ֹ֧ הַוּי  Masoretic ְיהָו֖ה ְוִנָּקֽ

 4Q51 Samuela (4QSama) ]י ישלח ידו במשיח יהוה ונקה[י מ]כ תשחיתהו אבישי אל ויאמר דוד אל[

None Extant Highlighted Diff. 

10 

ת ֧אֹו  ו ָיבֹו֙א ָוֵמ֔ ו־יֹוֹמ֤ ּנּו ֹאֽ י ִאם־ְיהָו֖ה ִיָּגֶפ֑ ה ִּכ֥ אֶמר ָּדִו֙ד ַחי־ְיהָו֔ ֹ֤ דַוּי ה ֵיֵר֖  ַבִּמְלָחָמ֛
ה  ְוִנְסָּפֽ

Masoretic 

 ]ירד[חמה ]יגפנו או יומו יבוא ומת או במל[ הוה]י ויאמר דויד חי יהוה כי אם[
 ]ונספה[

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

11 

יַח ְיהָו֑ה  י ִּבְמִׁש֣ ה ִמְּׁש֥�ַח ָיִד֖ יהָו֔ יָלה ִּל֙י ֵמֽ ו ָחִל֤ ֹׁשָת֛ ר ְמַרֲא֯ ית ֲאֶׁש֧ ת־ַהֲחִנ֜ א ֶאֽ ַעָּתה ַקח־ָנ֨ ְו֠
נּו ִים ְוֵנֲ֥לָכה ָּלֽ ַחת ַהַּמ֖  ְוֶאת־ַצַּפ֥

Masoretic 

 ]ממראשתיו[את חניתו  ]ידי במשיח יהוה ועתה קח נא[ שלח]מ חלילה לי מיהוה[
 ]לנו[ לכה]ונ ואת צפחת המים[

4Q51 Samuela (4QSama) 

ממראשתיו ואת  +ו+חנית-ה-משלח ידי במשיח יהוה ועתה קח נא את  חלילה לי מיהוה
 ונלכה לנו צפחת המים

Highlighted Diff. 



12 

ין ם ְוֵא֣ י ָׁש֔אּול ַוֵּיְל֖כּו ָלֶה֑ ִי֙ם ֵמַרֲאֹׁשֵת֣ ַחת ַהַּמ֙ ית ְוֶאת־ַצַּפ֤ ת־ַהֲחִנ֜ ד ֶאֽ  ַוִּיַּק֩ח ָּדִו֨
י יץ ִּכ֤ ין ֵמִק֗ ַע ְוֵא֣ ין יֹוֵד֜ ם ֹרֶא֩ה ְוֵא֨ ה ֲעֵליֶהֽ ה ָנְפָל֖ ת ְיהָו֔ י ַּתְרֵּדַמ֣ ים ִּכ֚  ֻכָּל֙ם ְיֵׁשִנ֔

Masoretic 

 ]וילכו להם ואין ים אשר מראשתי שאול[ת צפחת המ]ויקח דויד את החנית וא[
 ]נפלה עליהם ם ישנים כי תרדמת יהוה[ץ כל]רואה ואין יודע ואין מקי[

4Q51 Samuela (4QSama) 

 וילכו להם ואין מראשתי שאול +אשר+ד את החנית ואת צפחת המים +י+ויקח דו
 נפלה עליהם כלם ישנים כי תרדמת יהוה -כי- אה ואין יודע ואין מקיץ+ו+ר

Highlighted Diff. 

21 

ה  ר ָיְקָר֥ ַחת ֲאֶׁש֨ ע ְל֙� ֔עֹוד ַּת֠ א־ָאַר֤ ֹֽ י ל ד ִּכ֠ י־ָדִו֗ אִתי ׁ֣שּוב ְּבִנֽ י ְּבֵעיֶנ֖י� ַוּיֹאֶמ֩ר ָׁש֨אּול ָחָט֜ ַנְפִׁש֛
ד ה ְמֹאֽ ְלִּתי ָוֶאְׁשֶּג֖ה ַהְרֵּב֥  ַהּ֣יֹום ַהֶּז֑ה ִהֵּנ֥ה ִהְסַּכ֛

Masoretic 

 ]ארע לך עוד תחת אשר יקרה נפשי בעיניך דוד כי לא ויאמר שאול חטאתי שוב בני[
 ]בה מאד[אשגה הר]הנה הסכלתי ו היום הזה[

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

22 

הָ  ים ְוִיָּקֶחֽ ַהְּנָעִר֖ ד ֵמֽ ר ֶאָח֥ ֶל� ְוַיֲעֹב֛ ית ַהֶּמ֑ ִנ֣ אֶמר ִהֵּנ֖ה הֲח֯ ֹ֔  Masoretic ַוַּיַ֤ען ָּדִו֙ד ַוּי

 4Q51 Samuela (4QSama) ]ית המלך יעבור אחד מהנערים ויקחה[ר הנה חנ]ויען דויד ויאמ[

 .Highlighted Diff ר אחד מהנערים ויקחה+ו+יעב-ו-חנית המלך -ה-ד ויאמר הנה +י+ויען דו



23 

יִתי  א ָאִב֔ ֹ֣ ד ְול יׁש ֶאת־ִצְדָק֖תֹו ְוֶאת־ֱאֻמָנ֑תֹו ֲאֶׁש֩ר ְנָתְנ֙� ְיהָו֤ה ַהּיֹו֙ם ְּבָי֔ יב ָלִא֔ יהָו֙ה ָיִׁש֣ ַוֽ
ה יַח ְיהָוֽ י ִּבְמִׁש֥  ִלְׁש֥�ַח ָיִד֖

Masoretic 

 ]בידי ולוא אביתי אמונתו אשר נתנך יהוה היוםקתו ואת [ש את צד]ויהוה ישיב לאי[
 ]י במשיח יהוה[יד ]ח[לשל

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

24 

ה ְוַיִּצלֵ֖  ל ַנְפִׁש֙י ְּבֵעיֵנ֣י ְיהָו֔ ן ִּתְגַּד֤ ה ַנְפְׁש֛� ַהּ֥יֹום ַהֶּז֖ה ְּבֵעיָנ֑י ֵּכ֣ ר ָּגְדָל֧ ה ַּכֲאֶׁש֨  ִניְוִהֵּנ֗
ה  ִמָּכל־ָצָרֽ

Masoretic 

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

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

  



Chapter 27 

1 

ד ְּבַיד־ָׁש֑אּול  ה יֹום־ֶאָח֖ ה ֶאָּסֶפ֥ אֶמר ָּדִו֙ד ֶאל־ִלּ֔בֹו ַעָּת֛ ֹ֤ ט ַוּי ט ִאָּמֵל֣ י ִהָּמֵל֥ י ֜טֹוב ִּכ֣ ין־ִל֨ ֵאֽ
י ל ְוִנְמַלְטִּת֖ ִני עֹו֙ד ְּבָכל־ְּג֣בּול ִיְׂשָרֵא֔ ִּני ָׁשאּו֙ל ְלַבְקֵׁש֤ ׁש ִמֶּמ֤ ים ְונֹוַא֨ ֶרץ ְּפִלְׁשִּת֗  ֶאל־ֶא֣

 ִמָּיֽדֹו
Masoretic 

 ]ט[ל]המ[ב כי ]טו ל לבו עתה אספה יום אחד ביד שאול אין לי[דויד א ]ויאמר[
 ]ני בכול גבול ישראל ונמלטתי[לבקש ]אמלט אל ארץ פלשתיים ונואש ממני שאול[
 ]מידו[

4Q51 Samuela (4QSama) 

 טוב כי המלט אמלט ד אל לבו עתה אספה יום אחד ביד שאול אין לי+י+ויאמר דו
ל גבול ישראל ונמלטתי +ו+בכ -עוד- לבקשני ים ונואש ממני שאול+י+אל ארץ פלשת

 מידו
Highlighted Diff. 

2 

ֶל� יׁש ֶּבן־ָמ֖עֹו� ֶמ֥ ר ִעּ֑מֹו ֶאל־ָאִכ֥ יׁש ֲאֶׁש֣ ר ֔הּוא ְוֵׁשׁש־ֵמ֥אֹות ִא֖ ד ַוַּיֲעֹב֣  ַוָּי֣ ָקם ָּדִו֔
ת  ַּגֽ

Masoretic 

 ]מעוך מלך אכיש בן איש אשר עמו אלרבע מאות [א]הוא ו ויקום דויד ויעבור[
 ]גת[

4Q51 Samuela (4QSama) 

מעוך מלך  אכיש בן מאות איש אשר עמו אל *וארבע*הוא  ר+ו+ד ויעב+י+ם דו+ו+ויק
 גת

Highlighted Diff. 



8 

ָּנה ֹיְׁש֤בֹות ָהאָ֙  י ֵה֜ י ִּכ֣ י ְוָהֲעָמֵלִק֑ ְרִז֖ י ְוַהִּג֯  ִּיְפְׁש֛טּו ֶאל־ַהְּגׁשּוִר֥ יו ַוֽ ֲאָנָׁש֔ ַ ר ַוַּיַ֤על ָּדִו֙ד וֽ ֶר֙ץ ֲאֶׁש֣
ם ּבֹוֲא֥� ׁ֖שּוָרה  עֹוָל֔ ִיםֵמֽ ֶרץ ִמְצָרֽ  ְוַעד־ֶא֥

Masoretic 

 ]הגשורי והגרזי והעמלקי כי הנה ישבות הארץ אשר ויעל דוד ואנשיו ויפשטו אל[
 ץ מצרים]ועד ארמעולם בואך שורה [

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

9 

יׁש  א ְיַחֶּי֖ה ִא֣ ֹ֥ ֶרץ ְול ים ּוְגַמִּלים֙ ְוִהָּכ֤ה ָדִו֙ד ֶאת־ָהָא֔ ר ַוֲחֹמִר֤ אן ּוָבָק֜ ֹ֨ ה ְוָלַק֩ח צ  ְוִאָּׁש֑
יׁש א ֶאל־ָאִכֽ ֹ֥ ים ַוָּיָׁ֖שב ַוָּיב  ּוְבָגִד֔

Masoretic 

 ]רים[ן ובקר וחמו]יחיה איש ואשה ולקח צא והכה דויד את הארץ ולוא[
 ]דויד ויבוא אל אכיש וגמלים ובגדים וישוב[

4Q51 Samuela (4QSama) 

רים וגמלים +ו+יחיה איש ואשה ולקח צאן ובקר וחמ א+ו+את הארץ ולד +י+והכה דו
 א אל אכיש+ו+ויב +דויד+ ב+ו+ובגדים ויש

Highlighted Diff. 

  



10 

י  ד ַעל־ֶנ֤ ֶגב ְיהּוָד֙ה ְוַעל־ֶנ֣ ֶגב ַהַּיְרְחְמֵאִל֔ אֶמר ָּדִו֗ ֹ֣ ם ַהּ֑יֹום ַוּי יׁש ַאל־ְּפַׁשְטֶּת֖ אֶמר ָאִכ֔ ֹ֣ ַוּי
יְוֶאל־ֶנ֖ ֶגב   ַהֵּקיִנֽ

Masoretic 

 אל]מ[ואל נגב ירח ]דויד על נגב יהודה י פשטתם היום ויאמר[אמר אכיש על מ]וי[
 ]הקנזי[ נגב ועל

4Q51 Samuela (4QSama) 

 *ירחמאל*נגב  *ואל*ד על נגב יהודה +י+דו פשטתם היום ויאמר *מי* +על+ויאמר אכיש 
 *הקנזי* נגב *ועל*

Highlighted Diff. 

11 

ה ה־ָעָׂש֤ ר ֹּכֽ ינּו ֵלאֹמ֑ דּו ָעֵל֖ ר ֶּפן־ַיִּג֥ יא ַג֙ת ֵלאֹמ֔ ד ְלָהִב֥ א־ְיַחֶּי֣ה ָדִו֗ ֹֽ ה ל יׁש ְוִאָּׁש֜  ְוִא֨
ים ה ְפִלְׁשִּתֽ ב ִּבְׂשֵד֥ ר ָיַׁש֖ ים ֲאֶׁש֥ ָּיִמ֔ ה ִמְׁשָּפ֔טֹו ָּכל־ַה֨  ָדִו֙ד ְוֹכ֣

Masoretic 

 ]דו עלינו לאמור כה עשה[א גתה לאמר פן יגי]יחיה דויד להבי ואיש ואשה לא[
 ]דויד בשדה פלשתיים[ כול הימים אשר ישב ]דויד וכה משפטו[

4Q51 Samuela (4QSama) 

 ר כה עשה+ו+דו עלינו לאמ+י+לאמר פן יג +ה+ד להביא גת+י+יחיה דו ואיש ואשה לא
 ים+י+ד בשדה פלשת+י+ל הימים אשר ישב דו+ו+ד וכה משפטו כ+י+דו

Highlighted Diff. 

12 

ם ֶבד עֹוָלֽ י ְלֶע֥ ָיה ִל֖ ל ְוָה֥ ׁש ִהְבִאיׁ֙ש ְּבַעּ֣מֹו ְבִיְׂשָרֵא֔ ר ַהְבֵא֤ ד ֵלאֹמ֑ יׁש ְּבָדִו֣ ן ָאִכ֖  Masoretic ַוַּיֲאֵמ֥

 4Q51 Samuela (4QSama) ]לי עבד עולם הבאיש בעמו בישראל והיה[ באש]ה[ ד לאמור]ויאמן אכיש בדוי[

 .Highlighted Diff עבד עולם-ל-לי  בעמו בישראל והיה הבאש הבאיש ר+ו+ד לאמ+י+ויאמן אכיש בדו



Chapter 28 

1 

אֶמר ֹ֤ ל ַוּי ם ְּבִיְׂשָרֵא֑ א ְלִהָּלֵח֖ ֲחֵניֶה֙ם ַלָּצָב֔ ים ֶאת־ַמֽ ם ַוִּיְקְּב֨צּו ְפִלְׁשִּת֤ ים ָהֵה֔  ְיִה֙י ַּבָּיִמ֣  ַוֽ
א  י ִאִּת֙י ֵּתֵצ֣ ע ִּכ֤ ַע ֵּתַד֗ ד ָיֹד֣ י�ָאִכיׁ֙ש ֶאל־ָּדִו֔ ה ַוֲאָנֶׁשֽ ה ַאָּת֖ ַּמֲחֶנ֔  ַבֽ

Masoretic 

 ]להלחם בישראל ויאמר את מחניהם לצאת[ יקבצו פלשתיים]ויהי בימים ההם ו[
 ]ה[לחמה יזרעאל]תצא אתה ואנשיך למ דע כי אתי[אכיש אל דויד ידוע ת

4Q51 Samuela (4QSama) 

בישראל ויאמר להלחם  *לצאת*ים את מחניהם +י+ויהי בימים ההם ויקבצו פלשת
 +למלחמה יזרעאלה+אתה ואנשיך  -במחנה- תצא ע תדע כי אתי+ו+ד יד+י+אכיש אל דו

Highlighted Diff. 

2 

אֶמר ָאִכיׁש֙  ֹ֤ � ַוּי ה ַעְבֶּד֑ ת ֲאֶׁשר־ַיֲעֶׂש֖ ע ֵא֥ ה ֵתַד֔ יׁש ָלֵכ֙ן ַאָּת֣ אֶמר ָּדִו֙ד ֶאל־ָאִכ֔ ֹ֤  ַוּי
י  ר ְלרֹאִׁש֛ ן ֹׁשֵמ֧ ד ָלֵכ֗ יםֶאל־ָּדִו֔ יְמ֖� ָּכל־ַהָּיִמֽ  ֲאִׂשֽ

Masoretic 

 ]ש[אכי ]אשר יעשה עבדך ויאמר תדע את יד[אמר דו]וי[
 ]אשימך כול הימים לראשי ומר[ש לכן ]דויד[ל

4Q51 Samuela (4QSama) 

אשר יעשה עבדך ויאמר אכיש  תדע את -אכיש לכן אתה אל- ד+י+ויאמר דו
 הימיםל +ו+אשימך כ מר לראשי+ו+ש ד לכן+י+לדו-א-

Highlighted Diff. 

  



3 

יר ָהֹא֥בֹות  ה ּוְבִעי֑רֹו ְוָׁש֗אּול ֵהִס֛ הּו ָבָרָמ֖ ל ַוִּיְקְּבֻר֥ ת ַוִּיְסְּפדּו־לֹ֙ו ָּכל־ִיְׂשָרֵא֔ ל ֵמ֔ ּוְׁשמּוֵא֣
ֶרץ ים ֵמָהָאֽ  ְוֶאת־ַהִּיְּדֹעִנ֖

Masoretic 

 ]הסיר האבות ויקברהו ברמה ובעירו ושאול[ ל]ושמואל מת ויספדו לו כול ישרא[
 ]הידענים מהארץ ואת[

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

22 

חַ  י ְב֙� ֹּכ֔ ֶחם ֶוֱא֑כֹול ִויִה֤ ָמה ְלָפֶנ֛י� ַּפת־ֶל֖ � ְוָאִׂש֧ ע־ָנ֤א ַגם־ַאָּת֙ה ְּב֣קֹול ִׁשְפָחֶת֔ ה ְׁשַמֽ  ְוַעָּת֗
ֶר� � ַּבָּדֽ י ֵתֵל֖  ִּכ֥

Masoretic 

 ]כח גם אתה בקול שפחתך ואשימה לפניך פת לחם ואכול ויהי בך[ נא ]שמעועתה [
 ]רך[בד ]ך[כי תל

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



23 

ָקם֙  ם ַוָּי֙ ע ְלֹקָל֑ ה ַוִּיְׁשַמ֖ ִאָּׁש֔ ל ַוִּיְפְרצּו־֤בֹו ֲעָבָדי֙ו ְוַגם־ָה֣ א ֹאַכ֔ ֹ֣ אֶמ֙ר ל ֹ֙ ן ַוּי  ַוְיָמֵא֗
ה ֶרץ ַוֵּיֶׁ֖שב ֶאל־ַהִּמָּטֽ ָהָא֔  ֵמֽ

Masoretic 

 קום]וי ולא אבה לאכול ויפצרו בו עבדיו והאשה וישמע לקולם[
 ]על המטה ישב[רץ ו]הא[מן 

4Q51 Samuela (4QSama) 

 ם+ו+ויק לם+ו+האשה וישמע לק-גם-ל ויפצרו בו עבדיו ו+ו+אכ-א-ל *אבה* *ולא*
 ל המטה*ע*הארץ וישב  +ן+מ

Highlighted Diff. 

24 

הּו ַמּֽצֹות ָלׁש ַוֹּתֵפ֖ ַמח ַוָּת֔ הּו ַוִּתַּקח־ֶק֣ ר ַוִּתְזָּבֵח֑ ִית ַוְּתַמֵה֖ ֶגל־ַמְרֵּב֙ק ַּבַּב֔ ה ֵעֽ  Masoretic ְוָלִאָּׁש֤

 4Q51 Samuela (4QSama) ]תאף מצות[תלוש ו]ו[תקח קמח ]ו ולאשה עגל מרבק בבית ותמהר ותזבחהו[

 .Highlighted Diff מצות *ותאף*ש +ו+ותקח קמח ותל בבית ותמהר ותזבחהוולאשה עגל מרבק 

25 

ְיָלה ַהֽהּוא מּו ַוֵּיְל֖כּו ַּבַּל֥ לּו ַוָּיֻק֥ יו ַוּיֹאֵכ֑ י־ָׁש֛אּול ְוִלְפֵנ֥י ֲעָבָד֖  Masoretic ַוַּתֵּגׁ֧ש ִלְפֵנֽ

 4Q51 Samuela (4QSama) ]הוא[ילכו הלילה ה]ויקומו ו ותגש לפני שאול ולפני עבדיו ויאכלו[

 .Highlighted Diff לילה ההוא*ה*מו וילכו +ו+ויק ותגש לפני שאול ולפני עבדיו ויאכלו



Chapter 29 

1 

אל ר ְּבִיְזְרֶעֽ ִין ֲאֶׁש֥ ים ַּבַע֖ ל ֹחִנ֔ ָקה ְוִיְׂשָרֵא֣ ם ֲאֵפ֑ ים ֶאת־ָּכל־ַמֲחֵניֶה֖  Masoretic ַוִּיְקְּב֧צּו ְפִלְׁשִּת֛

 4Q51 Samuela (4QSama) ]ביזרעאל מחניהם אפקה וישראל חנים בעין אשר כל אתתיים [לש]ויקבצו פ[

None Extant Highlighted Diff. 

Chapter 30 

22 

א־ָהְלכ֣  ֹֽ ר ל ַען ֲאֶׁש֣ ר ָהְל֣כּו ִעם־ָּדִו֒ד ַוּיֹאְמ֗רּו ַי֚ ָהֲאָנִׁשי֮ם ֲאֶׁש֣ ַעל ֵמֽ ע ּוְבִלַּי֗ יׁש־ָר֣ ַען ָּכל־ִאֽ ּו ַוַּי֜
י  יוִעִּמ֔ יׁש ֶאת־ִאְׁשּתֹ֙ו ְוֶאת־ָּבָנ֔ י־ִאם־ִא֤ ְלנּו ִּכֽ ר ִהַּצ֑ ל ֲאֶׁש֣ ם ֵמַהָּׁשָל֖ ן ָלֶה֔ א־ִנֵּת֣ ֹֽ  ל

כּו  ְוִיְנֲה֖גּו ְוֵיֵלֽ
Masoretic 

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

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



23 

ת־ַהְּג֛ד  ן ֶאֽ נּו ַוִּיֵּת֗ ר ֹאָת֔ נּ֙ו ַוִּיְׁשֹמ֣ ן ְיהָו֥ה ָל֨ ת ֲאֶׁשר־ָנַת֨ י ֵא֠ ן ֶאָח֑ א־ַתֲעׂ֥שּו ֵכ֖ ֹֽ ד ל אֶמר ָּדִו֔ ֹ֣  ּודַוּי
נּו ינּו ְּבָיֵדֽ א ָעֵל֖  ַהָּב֥

Masoretic 

 ]דוד[את הג ]אחרי אשר נתן יהוה לנו וישמור אתנו ויתן דויד לוא תעשו כן[ ויאמר
 ]הבא עלינו בידנו[

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

24 

ֶלק  ה ּֽוְכֵח֛ ד ַּבִּמְלָחָמ֗ ֶלק ַהֹּיֵר֣ י ְּכֵח֣ ר ַהֶּז֑ה ִּכ֞ ם ַלָּדָב֖ ע ָלֶכ֔ ו ּוִמ֙י ִיְׁשַמ֣ ים ַיְחָּד֥ ב ַעל־ַהֵּכִל֖ ַהֹּיֵׁש֥
 ַיֲחֽ�קּו

Masoretic 

 ]הכלים יחדו חלק היושב על[ה וכ]חמ[ל]ומי ישמע לדברים האלה כחלק הירד במ[
 ]יהלוקו[

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

25 

ק  ָה ְלֹח֤ ְעָלה ַוְיִׂשֶמ֜ ַהּ֥יֹום ַה֖הּוא ָוָמ֑ י ֵמֽ הַוְיִה֕ ד ַהּ֥יֹום ַהֶּזֽ ל ַע֖  Masoretic ּוְלִמְׁשָּפ֙ט ְלִיְׂשָרֵא֔

 4Q51 Samuela (4QSama) ]לישראל עד היום הזה שימה לחק ולמשפט[י]ו[לה ]ויהי מהיום ההוא ומע[

None Extant Highlighted Diff. 
  



26 

ל ְלִזְקֵנ֥י  ַהָּׁשָל֛ ח ֵמֽ ג ַוְיַׁשַּל֧ ְקַל֔ א ָדִו֙ד ֶאל־ִצ֣ ֹ֤ ר ִהֵּנ֤הַוָּיב הּו ֵלאֹמ֑ ה ְלֵרֵע֣  ְיהּוָד֖
ה י ְיהָוֽ ל ֹאְיֵב֥ ה ִמְּׁשַל֖  ָלֶכ֙ם ְּבָרָכ֔

Masoretic 

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

4Q51 Samuela (4QSama) 

לאמור הנה  +מהשלל+ *ולעריהם*יהודה  ד אל צקלג וישלח מהשלל לזקני+י+ויבוא דו
 יבי יהוה+ו+לכם ברכה משלל א

Highlighted Diff. 

27 

ר ר ְּבַיִּתֽ ר ְּבָרֽמֹות־ֶנ֖ ֶגב ְוַלֲאֶׁש֥ ל ְוַלֲאֶׁש֥ ית־ֵא֛ ר ְּבֵבֽ  Masoretic ַלֲאֶׁש֧

 4Q51 Samuela (4QSama) ]ביתיר[ ולאשר ]ת נגב[שר ברמ]ולא ולאשר בבית צור ר בבית אל[ש]לא[

 .Highlighted Diff ר+י+ת נגב ולאשר בית-ו-ברמ +ולאשר בבית צור+ולאשר  לאשר בבית אל

28 

עַ  ר ְּבֶאְׁשְּתֹמֽ ְפ֖מֹות ְוַלֲאֶׁש֥ ר ְּבִׂשֽ ר ְוַלֲאֶׁש֥ ר ַּבֲעֹרֵע֛  Masoretic ְוַלֲאֶׁש֧

 4Q51 Samuela (4QSama) באשתמע ]ולאשר ולאשר בערער ולאשר בשפמות[

None Extant Highlighted Diff. 
  



29 

י י ַהֵּקיִנֽ ר ְּבָעֵר֥ י ְוַלֲאֶׁש֖ י ַהְּיַרְחְמֵאִל֔ ֲאֶׁש֙ר ְּבָעֵר֣ ל ְוַלֽ ר ְּבָרָכ֗  Masoretic ְוַלֲאֶׁש֣

 4Q51 Samuela (4QSama) רי הקנזי]ולאשר בע ר בכרמל ולאשר בערי הירחמאלי[ולאש

 .Highlighted Diff זי*נ*ולאשר בערי הק רמל ולאשר בערי הירחמאלי+כ+ולאשר ב

30 

� ר ַּבֲעָתֽ ן ְוַלֲאֶׁש֥ ר ְּבבֹור־ָעָׁש֖ ה ְוַלֲאֶׁש֥ ר ְּבָחְרָמ֛  Masoretic ְוַלֲאֶׁש֧

 4Q51 Samuela (4QSama) ]בעתך ר בחרמה ולאשר בבור עשן ולאשר[ולאש

None Extant Highlighted Diff. 

31 

ר ְּבֶחְב֑רֹון ּֽוְלָכל־ַהְּמֹק֛מֹות  יוְוַלֲאֶׁש֖ ד ֥הּוא ַוֲאָנָׁשֽ ם ָּדִו֖ ר־ִהְתַהֶּל�־ָׁש֥  Masoretic ֲאֶׁשֽ

 4Q51 Samuela (4QSama) ]ולכול המקומות אשר התהלך שם דויד הוא ואנשיו[ בחברון ]ולאשר[

None Extant Highlighted Diff. 

  



Chapter 31 

1 

סּו  ל ַוָּינֻ֜ ים ְּבִיְׂשָרֵא֑ ים ִנְלָחִמ֣ ר ּוְפִלְׁשִּת֖ ים ְּבַה֥ ים ַוִּיְּפ֥לּו ֲחָלִל֖ י ִיְׂשָרֵא֙ל ִמְּפֵנ֣י ְפִלְׁשִּת֔ ַאְנֵׁש֤
עַ   ַהִּגְלֹּבֽ

Masoretic 

 ]חללים בהר נשי ישראל מפני פלשתיים ויפלו[ו א]נלחמו בישראל וינוס ופלשתיים[
 ]גלבע[

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

2 

ןַוַּיְדְּב֣קּו  ים ֶאת־ְיהֹוָנָת֧ ים ֶאת־ָׁש֖אּול ְוֶאת־ָּבָנ֑יו ַוַּיּ֣כּו ְפִלְׁשִּת֗  ְפִלְׁשִּת֔
ב ְוֶאת־ַמְלִּכי־ׁ֖שּוַע ְּבֵנ֥י ָׁשֽאּול  ְוֶאת־ֲאִביָנָד֛

Masoretic 

 הונתן]ויכו פלשתיים את י קו פלשתיים אחרי שאול ואחרי בניו[ידב]ו[
 ]ת אבינדב ואת מלכישע בני שאול[וא

4Q51 Samuela (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



3 

ד ֶׁשת ַוָּיֶ֥חל ְמֹא֖ ים ַּבָּק֑ ים ֲאָנִׁש֣ הּו ַהּמֹוִר֖ ד ַהִּמְלָחָמ֙ה ֶאל־ָׁש֔אּול ַוִּיְמָצֻא֥  ַוִּתְכַּב֤
ים  ֵמַהּמֹוִרֽ

Masoretic 

 ]אתו אל ויחלו בקשת המורים אוהו[מצ]וי[ שאול על ]ותכבד המלחמה[
 ]המתנים[

4Q51 Samuela (4QSama) 

 +אל+ *אתו* +ו+ויחל בקשת -אנשים- המורים הו+ו+וימצא שאול ל*ע*ותכבד המלחמה 
 המתנים-מ-

Highlighted Diff. 

4 

ֶּלה ים ָהֵא֤ בֹואּו ָהֲעֵרִל֨ ּה ֶּפן־ָי֠ ִני ָב֗ יו ְׁש֥�ף ַחְרְּב֣� ְוָדְקֵר֣ א ֵכָל֜ אֶמר ָׁשאּול֩ ְלֹנֵׂש֨ ֹ֣  ַוּי
ִנ֙י  ֶרבּוְדָקֻר֙ ח ָׁשאּו֙ל ֶאת־ַהֶח֔ ד ַוִּיַּק֤ א ְמֹא֑ י ָיֵר֖ יו ִּכ֥ א ֵכָל֔ א ָאָב֙ה ֹנֵׂש֣ ֹ֤ י ְול  ְוִהְתַעְּללּו־ִב֔

יהָ  ל ָעֶלֽ  ַוִּיֹּפ֖
Masoretic 

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

4Q51 Samuela (4QSama) 

או הערלים האלה -ו-ודקרני בה פן יב חרבך ף+ו+של כליו שא+ו+נ ל+א+ ויאמר שאול
החרב  אבה נשא כליו כי ירא מאד ויקח שאול את א+ו+בי ול -ו-והתעלל -ני-ודקר

 ויפל עליה
Highlighted Diff. 
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