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

 ]על[ ]אשר[ ]הנזר[ ]ואקח[ ]נפלו[ ]אחרי[ ]יחיה[ ]לא[ ]כי[ ]ידעתי[ ]כי[ ]ואמתתהו[ ]עליו[ ]ואעמד[ 10
 ׃]הנה[ ]אדני[ ]אל[ ]יאם[ואב ]זרעו[ ]על[ ]אשר[ ]ואצעדה[ ]ראשו[

 ׃]אתו[ ]אשר[ ]האנשים[ ]כול[ם וגם ]ויקרע[ ]בבגדיו[ ]דויד[ ]ויחזק[ 11
 ]בית[ ]ועל[ ]יהוה[ ]עם[ ]ועל[ ]יהונתן[ ]ועל[ ]שאול[ ]על[רב ]הע[מו עד ]ויצו[ ]ויבכו[ ]ויספדו[ 12
 ׃]ב[ל כי נכו בחר]א[שר]י[

 ]קי[ל]עמ[ ]גר[ ]איש[ ]בן[ ]ויאמר[ ]אתה[ ]מזה[ ]אי[ ]לו[ ]יד[ר המג]ע[ד אל הנ]דוי[ ]ויאמר[ 13
 ׃]אנכי[

Chapter 2 
 ]אשר[ ]ליהוה[ ]אתם[ הם ברוכים]אלי[ ]ויאמר[ ]גלעד[ ]יביש[ ]אנשי[ ]אל[ ]מלאכים[ ]דוד[ ]וישלח[ 5
 ׃]אתו[ ]ותקברו[ ]יהוה[ ]משיח[ ]שאול[ ]עם[ ]ם[ה על אדניכ]הז[ ]האלוהים[ ]חסד[ ]עשיתם[
הזאת אשר  ]הטובה[ ]אתכם[ ]אעשה[ ]אנכי[ ]וגם[ ]ואמת[ ]סד[הוה אתכם ח]י[ ]יעש[ ]ועתה[ 6
 ׃]הזה[ ]הדבר[ ]את[ ]עשיתם[



 ]בית[ ]משחו[ ]אתי[ ]וגם[ ]שאול[ ]אדניכם[ ]מת[ ]כי[היו לבני חיל ]ו[ ]ידיכם[ ]תחזקה[ ]ועתה[ 7
 ׃]מלך[עליהם ל ]יהודה[
ו ]רה[עב]וי[ ]שאול[ ]בן[ ]בשת[ ]איש[ ]את[ ]לקח[ ]לשאול[ ]שר[שר הצבא א ]נר[ ]בן[ ]ואבנר[ 8

 ׃]ים[מחנ
 ]ישראל[ ]ועל[ ]בנימין[ ]ועל[רים ]אפ[ ]ועל[ ]יזרעאל[ ]ועל[ ]גשר[ ]ועל[ ]הגלעד[ ]על[ ]וימלכהו[ 9
 ׃]כלה[

 ׃]דויד[ ]י[חר]א[ ]היו[ ]יהודה[ ]בית[ ]אך[ 10
 ]שנים[ ]שבע[ ]יהודה[ ]בית[ ]על[ ]בחברון[ ]ך[ד מל]דוי[ ]היה[ ]אשר[ ]הימים[ ]מספר[ ]ויהי[ 11
 ׃דשים]ח[ ]וששה[

 ׃בעונה]ג[ ]ממחנים[ ]שאול[ ]בן[ ]בשת[ ]איש[ ]ועבדי[ ]נר[ ]בן[ויצא אבנר  12
 ]אלה[ ]וישבו[חדו ]י[על ברכת גבעון  ]ויפגשום[ ]מחברון[ ]יצאו[ ]דויד[ ]ועבדי[ ]ה[ויואב בן צרוי 13
 ׃]מזה[הברכה  ]על[ ]ואלה[ ]מזה[ ]הברכה[ ]על[

 ׃]ו[ואב יקומ]י[ ]ר[ויאמ ]נינו[לפ ]וישחקו[ ]הנערים[ ]נא[ ]יקומו[ ]יואב[ ]אל[ ]בנר[מר א]ויא[ 14
 ]עשר[ ]ושנים[ ]שאול[ ]בן[ ]בשת[ ]לאיש[עשר לבני בנימין איש  ]שנים[ ]במספר[ ]ויעברו[ ]ויקומו[ 15
 ׃דויד ]מעבדי[

 ]חלקת[ ]ההוא[ ]ום[למקו ויקרא ]יחד[ ]ויפלו[ ]רעהו[ ]בצד[ ]וחרבו[ ]רעהו[ ]בראש[ויחזיקו איש  16
 ׃]בגבעון[ ]אשר[ ]הצרים[

 ׃אחת] גבעה[ ]ראש[ ]על[ ]ויעמדו[ ]אחת[ ]לאגדה[ ]יהיו[נר ו]ב[רי א]אח[ ]בנימן[ ]בני[ ]ויתקבצו[ 25



 ]תהיה[ ]מרה[לוא ידעתה כי ]ה[ ]חרב[ ]תאכל[ ]הלנצח[ ]ויאמר[ ]יואב[ ]אל[ ]בנר[א] ויקרא[ 26
 ׃]אחינו[ ]י[לעם לשוב מאחר ]תאמר[ ]לוא[ ]מתי[ ]ועד[ ]באחרונה[

 ]מאחרי[ ]איש[ ]העם[ ]נעלה[ ]הבקר[ברת כי אז מן ]ד[ ]לולא[ ]כי[ ]יהוה[ ]חי[ ]יואב[ ]ויאמר[ 27
 ׃]אחיו[

 ]כל[ ]וילכו[ ]הירדן[ ]את[ ]ויעברו[ ]ההוא[ ]הלילה[ ]כל[ ]בערבה[ ]הלכו[ ]ואנשיו[ ]ואבנר[ 29
 ׃נימה]מח[ ]ויבאו[ ]הבתרון[

 ]עשר[ ]שעה[עבדי דויד ת]מ[ ]ויפקדו[ ]העם[ ]כול[ ]את[ ]ויקבץ[ ]אבנר[ ]מאחרי[ ]שב[ ]ב[ויוא 30
 ׃]ועשהאל[ ]איש[

 ׃]מתו[ ]איש[ ]וששים[ ]מאות[ ]שלש[ ]אבנר[בנימין מאנשי  ]מבני[ ]הכו[ ]דויד[ ]ועבדי[ 31
 ]יואב[ ]הלילה[ ]כול[ ]וילכו[ ]לחם[ ]ית[שר ב]א[ו ]אבי[ויקברהו בקבר  ]עשהאל[ ]את[ ]וישאו[ 32

 ׃ואנשיו ויאור להם בחברון
Chapter 3 

הולך  ]שאול[ ]ובית[ ]וחזק[שאול ובין בית דויד ודויד הולך  ]ית[ב ]בין[ ]ארכה[ ]המלחמה[ ]י[ותה 1
 ׃]ל[וד

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



 ]לגש[פי אל באתה מדוע אבנר שאול אל ]בן[ ]מפיבשת[ ]ויאמר[ ]איה[ ]בת[ולשאול פילגש רצפה  7
 ׃]אבי[
 ]היום[ ]ליהודה[ ]אשר[ ]אנכי[ ]כלב[ ]ראש[ויאמר לו ה ]מפיבשת[ ]דבר[ ]על[ ]מאד[ ]לאבנר[ ]ויחר[ 8
 ]דויד[ ]ביד[ ]המציתך[ ]ולוא[ ]מרעהו[ ]ואל[ ]אחיו[ ]אל[ ]אביך[ ]שאול[ ]בית[ ]עם[ ]חסד[ ]אעשה[
 ׃]היום[ ]האשה[ ]עון[ ]עלי[ ]ותפקד[
 ]כן[ ]כי[ ]לדויד[ ]יהוה[ ]נשבע[ ]כאשר[ ]כי[ ]לו[ ]יסיף[כה ]ו[ ]לאבנר[ ]אלוהים[ ]יעשה[ ]כה[ 9
 ׃]לו[ ]אעשה[

 ]ועד[ ]מדך[ויהודה  ]ישראל[ ]על[ ]דויד[ ]כסא[ ]את[ ]ולהקים[ ]שאול[ ]מבית[ ]הממלכה[ר ]להעבי[ 10
 ׃]שבע[ ]באר[

 ׃]אותו[ ]מיראות[ ]דבר[אבנר  ]את[ ]להשיב[ ]מפיבשת[ ]עוד[ ]יכל[ ]ולוא[ 11
 ]ידי[ ]והנה[ ]אתי[בריתך  ]כרות[ ]לאמור[ ]חברון[ ]אל[ ]דויד[ ]אל[ ]מלאכים[ ]אבנר[ ]וישלח[ 12
 ׃]ישראל[ ]בית[ ]כול[ ]את[ ]אליך[ ]להסב[ ]עמך[

 ]לוא[ ]אמור[ל ]מאתך[ ]שואל[ ]אנוכי[ ]אחד[ ]דבר[ ]אך[ ]ברית[ ]אתך[ ]אכרות[ ]אני[ר טוב ]ויאמ[ 13
 ׃]פני[ ]את[ ]לראות[ ]בבואך[ ]עמך[ ]שאול[ ]בת[ ]מיכל[ ]את[ ]הביאך[ ]אם[ ]כי[ ]פני[ ]את[ ]תראה[

מיכל  ]את[ ]אשתי[ ]את[ ]לי[ ]תנה[ ]לאמור[ ]שאול[ ]בן[ ]מפיבשת[ ]אל[ ]מלאכים[ ]דויד[ ]וישלח[ 14
 ׃]פלשתיים[ ]ערלות[ ]במאה[ ]לי[ ]ארשתי[ ]אשר[

 ׃]לוש[ ]בן[ ]פלטיאל[ ]מעם[ ]איש[ ]מעם[ ]ויקחה[ שת]מפיב[ ]וישלח[ 15
 ]מבקשים[ייתם ]ה[ ]שלשם[ ]גם[ ]תמול[ ]גם[ ]לאמר[ ]ישראל[ ]זקני[ ]עם[ ]היה[ ]אבנר[יאמר ]ו[ 17
 ׃]עליכם[ ]למלך[ ]דוד[ ]את[



 ישראל[ ]כל[ ]את[ ]המלך[ ]אדני[ ]אל[ ]ואקבצה[ ]ואלכה[ ]אקומה[ ]דוד[ ]אל[ ]נר[ר אב]ויאמ[ 21
 ]וילך[ ]אבנר[ ]את[ ]דוד[ ]וישלח[ ]נפשך[ ]תאוה[ ]אשר[ ]בכל[ ]ומלכת[ ]ברית[ ]אתך[רתו ]ויכ

 ׃]בשלום[
בן נר אל דויד  ]אבנר[ ]בא[ ]לאמר[ ]ליואב[ ]ויגדו[ ]באו[ ]אתו[ ]אשר[ ]הצבא[ ]וכל[ ]ויואב[ 23

 ׃]בשלום[וישלחהו וילך 
 ׃]הלוא[ ]וילך[ ]שלחתו[עשיתה הן בא אבנר אליך למה זה  ]מה[ ]ויאמר[ ]המלך[ ]אל[ ]יואב[ ]ויבוא[ 24
כול  ]את[ ]ולדעת[ ]מבואך[ ]ואת[ ]מוצאך[ ]את[ ]ולדעת[ ]בא[בנר כי הלפתותך ]א[ ]את[ ]ידעת[ 25

רה ]הסי[ ]מבור[ ]אתו[ ]שיבו[וי ]נר[ב]א[ ]י[אחר ]לאכים[דויד וישלח מויצא יואב מעם  אשר אתה עושה
 ׃ידע ]לוא[ודויד 

ם עד החמש ]ש[ ]ויכהו[שער לדבר אתו בשלי ]ה[ ]ירך[ ]על[ ]יואב[ ]ו[ונה ויטה]חבר[ר ]אבנ[ ]ב[ויש 27
 ׃עשאל אחיהו ]בדם[מות ]וי[

 ׃]אבנר[מעם יהוה עד עולם ודם  ]לכתי[י וממ]נכ[מר נקי א]ויא[כן  ]מאחרי[ ]דויד[וישמע  28
 פלך ונופל]ב[ ]יק[בית יואב ולוא יכרת מבית יואב זב ומצרע ומחז ]ול[אש יואב ועל כ]ר[חול על ]י[ 29

 ׃בחרב וחסר לחם
 ׃מלחמה]ב[ ]עון[ל אחיהם בגב]עשהא[את  ]ית[אשר המ ]ל[עו לאבנר ע]נג[ ]אחיו[ ]שי[ואבי ]ב[ויוא 30
ם וספדו לפני ]שקי[ורו ]וחג[ ]ם[בגדיכ ]עו[קר ]אתו[ ]שר[העם א ]כול[ ]ואל[ל יואב ]א[ ]דויד[ויאמר  31
 ׃מטה]ה[ ]י[הולך אחר ]דויד[ ]לך[נר והמ]ב[א
 ׃בנר ויבכו כל העם]א[ ]קבר[ ]על[א המלך קולו ויבך ]ויש[ ]ון[בר]בח[יקברו את אבנר ]ו[ 32
 ׃אבנרבל ימות ]נ[ ]ת[על אבנר ויאמר הכמו ]המלך[ ]ויקנן[ 33



יספו כל ]ו[ ]נפלת[ ]ולה[ני ע]ב[ם לא הגש כנפל ]תי[בזקים ורגליך בנחש ]לוא[ ]ידיך[ ]סרות[א 34
 ׃עליו ]ות[לבכ

ה אלוהים ]ש[ור כה יע]לאמ[ע דויד ]ב[וד היום ויש]בע[ ]לחם[ ]דויד[ ]את[רות ]ב[בוא כל העם לה]וי[ 35
 ׃]אומה[כל מ ם או]לח[ ]אטעם[לפי בא השמש  ]אם[ ]כי[ ]יוסף[ ]וכה[

 ׃ם]הע[ ]כול[ ]בעיני[ ]מלך[שה ה]ע[ ]אשר[ ]כול[בעיניהם  ]וייטב[ ]הכירו[ ]העם[ל ]וכו[ 36
 ]בן[ ך להמית את אבנר]המל[ ]ן[א היה מ]לו[ ]כי[ ]ההוא[ ]ביום[ ]ישראל[ם וכול ]הע[ ]כול[ ]דעו[וי 37
 ׃]נר[

 ׃ל]רא[ם הזה ביש]היו[א תדעו כי שר וגדול נפל ]ו[בדיו הל]ע[ ]אל[ ]המלך[ ]ויאמר[ 38
 ]הרעה[ ]עושה[ל ]יהוה[ ]שלם[ה בני צרויה י]האל[האנשים ]ו[מלך  ]ומשוח[ ]רך[ ]ם[כי היו]ואנ[ 39
 ׃]כרעתו[

Chapter 4 
 ׃]נבהלו[ ]ראל[ל יש]וכו[נר בחברון וירפו ידיו ]ב[ת א]מ[ ]כי[ ]שאול[ ]ן[ת ב]ש[שמע מפיב]וי[ 1
בני  ]רכב[ ]השני[ ]ושם[ ]בענה[חד ]הא[ ]ם[ם למפיבשת בן שאול ש]גדודי[ ]שרי[ ]אנשים[ ]ושני[ 2

 ׃]ן[על בנימי ]תחשב[ ]בארות[כי גם  ]ין[רמון הבארתי מבני בנימ
 ׃היום הזה ]עד[ ]גרים[יו שם ]ויה[ם ]י[יברחו הברתים גת]ו[ 3
 ]ויהונתן[ ]שאול[ ]ועת[וא שמ]ב[ם ויהי ב]שני[ ]חמש[ ]בן[ ]רגלים[ ]נכה[ ]בן[ ]שאול[ ]בן[וליהונתן  4
 ]ושמו[ ]ויפסח[ ]ויפל[ ]לנוס[ ]בחפזה[ ]ויהי[ ]ותנס[ ]אמנתו[ותשאהו  ]מיזרעאל[ ]שאול[ ]בן[
 ׃]מפיבשת[



 ]אשר[ ]יהוה[ ]חי[ ]להם[מר ]ויא[תי ]הבאר[ ]רמון[חיו בני ]א[ ]בענה[ ]ואת[ ]רכב[ ]את[ ]דוד[ ]ויען[ 9
 ׃]ה[מכול צר ]נפשי[ ]את[ ]פדה[

 ]אשר[ ]ג[ואחזה בו ואהרגהו בצקל ]עיני[ב ]כמבשר[ ]היה[ ]והוא[ ]שאול[ ]מת[ ]ור[כי המגיד לי לאמ 10
 ׃]בשורה[ ]לו[ ]לתתי[

בקש את ]א[ ]וא[הל ]ה[ועת ]משכבו[ ]ל[דיק בביתו ע]צ[ם אתם הרג איש ]עי[שים רש]אנ[ ]כי[ ]אף[ 11
 ׃]הארץ[בערתי אתכם מן ]ו[דמו מידכם 

רכה ]הב[ ]על[ ]ויתלום[ ]רגליהם[צצו את ידיהם ואת ]ויק[ ]ויהרגום[הנערים  ]את[ ]דויד[ ]צו[וי 12
 ׃]ברון[נר בח ]בן[ ]אבנר[ ]בקבר[ ]יקבר[אש מפיבשת לקח ו]ר[ ]ואת[ ]רון[בחב

Chapter 5 
 ׃]אנחנו[ ]ובשרך[ ]צמך[ו ע]ננ[ד חברונה לאמור ה]דוי[ ]אל[ ]ראל[טי יש]שב[ ]כול[ ]ויבאו[ 1
 ]את[ ]והמביא[ ]המוציא[ ]היית[ ]אתה[ ]עלינו[ ]מלך[אול ]ש[ ]ת[שום בהיו]של[ ]ם[תמול ג]א[ ]גם[ 2

 ]על[ ]לנגיד[ ]תהיה[ ]ואתה[ ]ישראל[ ]את[ ]עמי[ ]את[ ]תרעה[ ]אתה[ ]לך[ ]יהוה[ ]ויאמר[ל ]רא[יש
 ׃]ישראל[
בחברון  ]ברית[ ]דויד[ ]המלך[ ]להם[ ]ויכרת[ ]חברונה[ ]המלך[ ]אל[ ]ישראל[ ]זקני[ ]כול[ ]ויבאו[ 3
 ׃]ישראל[ ]על[ ]למלך[ ]דויד[ ]את[ ]וימשחו[ ]יהוה[ ]לפני[
וא ]ב[לוא ת ]לאמור[ ]לדויד[ ]ויאמר[ ]הארץ[ ]יושב[ ]היבוסי[ ]אל[ ]ירושלים[ואנשיו  ]דויד[ ]וילך[ 6

 ׃ה]נ[דויד ה ]יבוא[ ]לוא[ ]לאמור[ ]פסחים[ם וה]י[עור]ה[ ]וך[הנה כי הסית
 ׃]דויד[ ]יר[וילכוד דויד את מצדת ציון היא ע 7



ם שנאה נפש ]פסחי[ה ]ואת[ ]ורים[בוסי יגע בצנור ואת הע]י[כה ]מ[ביום ההוא כול  ]ויד[ד ]ויאמר[ 8
 ׃]הבית[ ]אל[ ]יבוא[כן יאמרו עור ופסח לוא  ]על[דויד 

 ׃המלוא וביתה ]מן[ ]סביב[לה עיר דויד ויבנה עיר  ]א[וישב דויד במצדה ויקר 9
 ׃דל ויהוה צבאות עמו]וג[ ]הלוך[ילך דויד ]ו[ 10
בנו בית ]וי[חרשי עץ וחרשי קיר ]ו[ ]ארזים[ ]צי[דויד וע ]אל[ ]מלאכים[מלך צור  ]ם[וישלח חיר 11
 ׃]לדויד[

 ׃]ישראל[ ]עמו[ ]בעבור[ ]ממלכתו[ ]נשא[ ]וכי[ על ישראל מלך]ל[ ]יהוה[ ]הכינו[ ]כי[ ]דויד[ ]וידע[ 12
ם ]בני[ו לדויד עוד ]ויולד[ ]מחברון[ ]באו[ ]אחרי[ ]מירושלים[ ]נשים[שים ו]ג[ויד עוד פיל]ד[ ]ויקח[ 13

 ׃ובנות
 ׃]ה[שלומ]ו[ ]ונתן[א ושובב ]שמע[ ]בירושלם[ ]לו[ ]הילדים[ ]שמות[ואלה  14
 ׃]ויפיע[ ]ונפג[ ]ואליפלט[ ]ואלישוע[ ]חר[ויב 15
 ׃]ואליפלט[ ]ובעלידע[לישמע ]וא[ 16
 ׃]רפאים[ ]בעמק[ ]ויפשטו[ ]באו[ופלשתיים  18
 ]נתון[ ]עלה[ ]יהוה[ ]ויאמר[ ]בידי[ ]התתנם[ ]לה[ם האע]יי[לשת]פ[ ]על[ ]ביהוה[ ]דויד[ ]וישאל[ 19
 ׃]בידך[ ]פלשתיים[את ה ]אתן[

Chapter 6 
 ]ת[להעלו ה ד ליהו ]אשר[ ]יערים[ ]ת[אתו בעלה היא קרי ]אשר[ ]העם[ ]וכול[ ]דוד[ ]וילך[ ]ויקם[ 2
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 ׃]ויאכל[ ]לחם[ ]לו[ ]וישימו[ ]וישאל[ ]ביתו[
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 ׃]מאד[ ]הרבה[ ]הוציא[ ]העיר[ שלל]ו[ ]דויד[ ]ראש[

 ]אותם[ ]והעביר[ ]ובמגזרה[ ]הברזל[ רץ]ובח[ ]במגרה[ ]וישר[ ]הוציא[ ]בה[ ]אשר[ ]העם[ ]ואת[ 31
 ׃]ירושלים[ ]העם[ ]וכול[ ]דויד[ ]וישב[ ]ן[עמו ]בני[ ]ערי[ ]לכול[ ]יעשה[ ]וכן[ ]במלבן[

Chapter 13 
 ]אמנון[ אהבה]י[מר ו]ת[ ]ושמה[ ]מראה[ ]יפת[ ]אחות[ ]דויד[ ]בן[ ]ולאבשלום[ ]כן[ ]אחרי[ ]ויהי[ 1
 ׃]דויד[ ]בן[
 ]לעשות[ ]עמנון[ ]בעיני[ ]ויפלא[ כי בתולה היא ]אחתו[ ]תמר[ ]בעבור[ ]להתחלות[ ]לאמנון[ ]ויצר[ 2
 ׃]מאומה[ ]לה[
 ׃]מאד[ ]חכם[ ]איש[ ]ויהונתן[ ]דויד[ ]אחי[ הונתן בן שמעיה]י[ ]ושמו[ן רע ]ולאמנו[ 3



 ]אמנון[ ]לו[ ]ויאמר[ ]לי[ ]תגיד[ ]הלוא[ ]בבקר[ ]בבקר[ ככה דל בן המלך ]אתה[דוע ]מ[ ]לו[ ]ויאמר[ 4
 ׃]אוהב[ ]אני[ אחות אבשלום אחי ]מר[את ת

 ]תבוא[ ]אליו[ ]ואמרת[ ביך לראותך]א[א ]ב[והתחל ו ]משכבך[ ]על[ ]שכב[ ]יהונתן[ ]לו[ ]ויאמר[ 5
 ]אשר[ ]למען[ ]הבריה[ ]את[ ]לעיני[ ]תה[ועש ]לחם[ ]ותבריני[ ]עלי[ ]ותנצב[ ]אחותי[ ]תמר[ ]נא[
 ׃]מידה[ ]ואכלתי[ ]אראה[
 ]לי[ ]נא[ ]תבוא[ ]המלך[ ]אל[ ]אמנון[ ]ויאמר[ ]לראותו[ ]המלך[ ]ויבוא[ ]חל[ן וית]אמנו[ ]וישכב[ 6
 ׃]מידה[ ]ואברה[ ]לבבות[ ]שתי[ ]לעיני[ ]ותלבב[ ]אחתי[ תמר ]אחותי[

 ]נא[ ]דבר[ עתה]ו[ ]בישראל[ ]הנבלים[ ]כאחד[ ]תהיה[ ]ואתה[ ]חרפתי[ ]את[ ]אוליך[ ]אנה[ ]ואני[ 13
 ׃]ממך[ ]ימנעני[ ]לוא[ ]כי[ל המלך ]א[

 ׃ישכב אתה]ו[ ]ויענה[ ק ממנה]ויחז[ ]בקולה[ ]לשמוע[ ]אבה[ ]ולוא[ 14
 ]אשר[ ]ה[אה מן האהב]שנ[ ]אשר[ ]ה[השנא ]גדולה[ ]כי[ ]מאד[ ]גדולה[ ]שנאה[ ]אמנון[ ]וישנאה[ 15
 ׃]לכי[ ]קומי[ ]אמנון[ ]לה[ ]ויואמר[ ]אהבה[

 ]עשית[ ]אשר[ ]ראשונה[ ]מן[ ]האחרונה[ ]הרעה[ ]גדולה[ ]כי[ ]י[אח ]אל[ ]מר[ת ]לו[תואמר ]ו[ 16
 ׃]בקולה[ ]לשמוע[ ]אמנון[ ]אבה[ ]לוא[ו ]ני[שלח]ל[ ]עמי[

 ]ונעל[ ]החוצה[ ]מעלי[ ]זאת[ ]את[ ]נא[ ]לח[ש ]לו[ ]ויואמר[ ]ביתו[ ]משרת[ ]נערו[ ]את[ ]ויקרא[ 17
 ׃]אחריה[ ]הדלת[

 ]אותה[ ]ויוצא[ ]מעולם[ ]הבתולות[ ]המלך[ ]בנות[ ]לבשנה[ת ]כן[ ]כי[ ]פסים[ ]כתונת[ ]ועליה[ 18
 ׃]ה[אחרי ]הדלת[ ]ונעל[ ]החוץ[ ]משרתו[



 ]ידיה[ ]ם[ותש ]קרעה[ ]עליה[ ]אשר[ ]הפסים[ ]וכתונת[ ]ראשה[ ]על[ ]ותשם[ ]אפר[ ]תמר[ ]ותקח[ 19
 ׃]וזעק[ ]הלוך[ ]תמר[ ]ותלך[ ]ראשה[ ]על[

 ]אחיך[ ]החרישי[ ]אחותי[ ]ועתה[ ]עמך[ ]היה[ ]אחיך[ ]מנון[הא ]אחיה[ ]אבשלים[ ]אליה[ ]ויואמר[ 20
 ׃]אחיה[ ]אבשלום[ ]בית[ ]שוממה[ ]תמר[ ]ותשב[ ]הזה[ ]לדבר[ ]לבך[ ]את[ ]תשיתי[ ]אל[ ]הוא[

 ]רוח[ ]את[ ]עצב[ ]ולוא[ ]מאד[ ]לו[ ]ויחר[ ]האלה[ ]הדברים[ ]כול[שמע את  ]דויד[ ]והמלך[ 21
 ׃]הוא[ ]ו[בו כי בכור]אה[ ]כי[ ]בנו[ ]אמנון[

 ]על[ ]אמנון[ ]את[אבשלום  ]שנא[ ]כי[ ]טוב[ ]ועד[ ]למרע[ ]ן[אמנו ]עם[ ]אבשלום[ ]דבר[ ]ולוא[ 22
 ׃]אחותו[ ]תמר[ענה את  ]אשר[ ]דבר[

קרא ]וי[ ]אפרים[ ם]ע[צור אשר ]ח[ ]על[ום בב]לאבשל[ ]גוזזים[ ]ויהיו[ ]ימים[ נתים]לש[ ]ויהי[ 23
 ׃]המלך[ ]י[שלום לבנ]אב[

 ׃לך ועבדיו אל עבדך]המ[ ]א[לעבדך ילך נ גוזזים ]נא[ ]הנה[ ום אל המלך ויואמר]ל[ויבוא אבש 24
 ]ללכת[ ]בה[וא נכביד עליך ויפצר בו ולוא א]ול[ ]נו[נלך כל ]נא[ אל שלום]אב[ ]אל[ יאמר המלך]ו[ 25
 ׃]ויברכהו[

 ׃]עמך[ ]ילך[ ]למה[ אמר לו המלך]ויו[א אמנון אחי ]נ[ ]ך[יל ]ולוא[ ]ום[ל]אבש[ ]ויואמר[ 26
 ]משתה[ ]אבשלום[ ]ויעש[ ל בני המלך]כו[את אמנון ואת  ]ח[של]וי[ ]אבשלום[ ]בו[ ]ויפצר[ 27
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 ׃זקו והיו לבני חיל]ח[ ]אתכם[ ]צויתי[ ]אנוכי[ ]כי[ ]תיראו[ ]אל[ ]ו[את אמנון ומתתם



 ]וירכבו[ ]ך[ל]המ[ ]בני[ל ]כו[ ]ויקמו[ ]להם[ ]צוה[ ]כאשר[ ]לאמנון[ ]ום[אבשל ]י[ר]נע[ויעשו  29
 ׃]ו[פרדו וינוס ל]ע[ ]איש[

 ]בני[ ]כול[ ]את[ ]ם[אבשלו ]הכה[ ]לאמור[ ]דויד[ ]אל[ ]באה[ ]והשמועה[ ]בדרך[ ]המה[ ]ויהי[ 30
 ׃]אחד[ ]עד[ ]מהם[ ]נותר[ ]ולוא[ ]המלך[

 ׃בגדיו ]איש[ ]קרעו[ ]עבדיו[ ]וכול[ ]ארצה[ ]וישכב[ ]בגדיו[ ]את[ ]ויקרע[ ]לך[ויקום המ 31
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 ]תמר[ ]ת[תו א]נ[ע ]מיום[היה  ]אבשלום[ ]אף[ ]על[ ]כי[ ]מת[ ]לבדו[ ]אמנון[ ]כי[ ]המיתו[ ]ך[המל
 ׃]אחותו[

 ]אם[ ]כי[ ]מתו[ ]המלך[ ]י[בנ ]כול[ ]לאמור[ ]ר[דב ]לבו[ ]אל[ ]המלך[ ]אדני[ ]ישם[ ]אל[ ]ועתה[ 33
 ׃]מת[ ]לבדו[ ]אמנון[

 ]בדרך[ ]הולכים[ ]רב[ ]עם[ ]והנה[ ]וירא[ ]עיניו[ ]את[ ]צופה[א הנער ה]ויש[ ]אבשלום[ ]ויברח[ 34
 ]בדרך[ ]ראיתי[ ]אנשים[ ]ויאמר[ ]למלך[ ]ויגד[ ]הצופה[ ]ויבוא[ ]במורד[ ]ההר[ ]מצד[ ]חורנים[
 ׃]ההר[ ]מצד[ ]חורנים[

 ]וכול[ ]המלך[ ]וגם[ ]ויבכו[ ]קולם[ ]וישאו[ ]באו[ ]המלך[ ]בני[ ]והנה[ ]ברי[כלותו לד]כ[ ]ויהי[ 36
 ׃]מאוד[ ]גדול[עבדיו בכו בכי 

 ]המלך[ ]ויתאבל[ ]ם[ל]חי[ ]רץ[לך גשור בא]מ[ ]עמיחוד[ ]בן[ ]י[ל תלמ]א[ ]וילך[ ]ברח[ ]ואבשלום[ 37
 ׃הימים ]כול[ ]בנו[ ]על[

 ׃]שנים[ ]שלש[ ]שם[ר ויהי ]ו[ברח וילך גש ]ואבשלום[ 38
 ׃]מת[ ]כי[ ]בנו[ ]אמנון[ ]ל[חם א]נ[שלום כי ]אב[ ]אל[ ]את[לצח המלך ]רו[ ]ותכל[ 39
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Chapter 15 
 ׃]לפניו[ ]רצים[ ]איש[ ]וחמשים[ ]וסים[בה וס]מרכ[ ]אבשלום[ ]לו[ן ויעש ]כ[ ]אחרי[ ]ויהי[ 1
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 ׃]עבדך[שבטי ישראל 
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 ׃]עבדך[ ]יהיה[ ]שם[ ]כי[ ]המלך[ ]אדני[ ]שם[ ]יהיה[ שר]א[ ]במקום[ ]אם[
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 ]אתו[ ]אשר[ ]העם[ ]וכול[ ]יחף[הולך  ]והוא[ ]חפוי[ ]לו[ ]וראש[ ]הזיתים[ ]במעלה[ ]עולה[ ]ודויד[ 30
 ׃]ובכוה[ ]עלוה[ ]ועלו[ ]ראשו[ ]איש[ ]חפו[
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 ׃]יהוה[ ]אחיתפל[ ]עצת[

 ׃]לימה[ש]ירו[א ]יבו[ ]ואבשלום[ ]העירה[ ]דויד[ ]רעה[ ]חושי[ ]ויבא[ 37
Chapter 16 

 ]ים[מורים חבוש]ח[ ]צמד[לקראתו ו ]מפיבשת[ ]נער[ ]ציבא[ ]והנה[ ]מהראש[מעט  ]עבר[ ]ודויד[ 1
 ׃בל יין]ונ[ ]קיץ[ם ואיפה ]צמוקי[ ]ומאה[ ]לחם[ ]מאתים[ ]ועליהם[
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 ׃]כן[ ]עשיתה[ ]מדוע[ ]אמר[מי י]ו[ ]דויד[

 ]את[ ]מבקש[ ]ממעי[ ]יצא[ ]שר[ה בני א]הנ[ ]עבדיו[ ]כול[ ]ואל[ ]אבישי[ ]אל[ ]דויד[ ]ויאמר[ 11
 ׃]יהוה[ ]לו[ ]ר[קלל כי אמ]וי[ ]לו[ ]הניחו[ ]הימיני[ ]בן[ ]עתה[ ]כי[ ]ואף[ ]נפשי[



 ׃ו היום הזה]קללת[ ]תחת[ ]טובה[ ]לי[ ]והשיב[ ]בעניי[ ]יהוה[ ]יראה[ ]אולי[ 12
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 ׃]בעפר[ ]ועפר[ ]עליו[ ]באבנים[ ]וסקל[

 ׃]רעך[ ]את[ ]הלכת[ ]וא[מה ל]ל[ ]רעך[ ]את[ ]חסדך[ ]זה[ ]חושי[ ]אל[ ]אבשלום[ ]ויאמר[ 17
 ]ישראל[ ]איש[ ]וכל[ ה והעם הזה]יהו[ ]בחר[ ]אשר[ ]כי[ ]לוא[ ]אבשלום[ ]אל[ ]חושי[ ]ויאמר[ 18
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 ׃]דרכי[ ]תמים[ ]ויתן[ ]יל[אל מאזרני ח]ה[ 33
 ׃מותי יעמדני]ב[ ]ועל[ ]כאילות[ ]רגלי[ ]משוה[ 34
 ׃]זרעותי[ ]נחשה[ ]קשת[ ]חת[חמה ונ]ל[מלמד ידי למ 35
 ׃ישעך ועזרתך תרבני ]מגן[ ]לי[ ]ותתן[ 36
 ׃]קמי[ ]עמדו[ ]א[ול ]קרסלי[ ]עדו[מ ולא ב צעדי]חי[תר 37
 ׃ואשמידם ולוא אשוב עד כלותם ]אויבי[ ]ארדף[ 38
 ׃]רגלי[ ]תחת[ ]ויפלו[ ]יקומון[ ]ולוא[ ]צם[אמח 39
 ׃]תני[תאזרני חיל למלחמה ותכרע קמי תח]ו[ 40
 ׃]ם[אצמית ]משנאי[ ]ערף[ ]לי[ ]נתתה[ ]ואויבי[ 41
 ׃]ענם[ ]לוא[אין מושיע אל יהוה ו]ו[ ]שועו[י 42
 ׃ת ארקעם]ו[טיט חוצ]כ[פני ארח  ]על[ ]כעפר[ ]ואשחקם[ 43



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

Chapter 23 
 ]קב[הי יע]אלו[הגבר הקים אל משיח  ]ונאם[ ]ישי[ ]בן[ ]דויד[ ]נאם[ ]ונים[ואלה דברי דויד האחר 1
 ׃]ישראל[ ]זמרות[ ]ונעים[
 ׃]י[דבר בי ומלתו על לשונ ]יהוה[ ]רוח[ 2
 ׃]אלוהים[ ]ביראת[ק משל ]צדי[באדם  ]משל[ ]ישראל[ ]צור[ ]דבר[ ]לי[ ]יעקב[ ]אלוהי[ ]אמר[ 3
 ׃]מארץ[ ]שא[טר כד]ממ[ ]מנגה[ ]עבות[ ]לוא[ ]בקר[ ]שמש[ ]יזרח[ ]בקר[ ]כאור[ 4
 ]כול[ ]כי[ ]שמורה[ה בכול ו]ערוכ[ ]לי[ ]שם[ ]עולם[ ]ברית[ ]כי[ ]אל[ ]עם[ ]ביתי[ ]כן[ ]לא[ ]כי[ 5
 ׃]יצמיח[ ]לוא[ ]כי[ ]חפץ[ ]וכול[ ]ישעי[
 ׃]יקחו[ ]ביד[ ]לוא[ ]כי[ ]כלהם[ ]מנד[ ]כקוץ[ ]ל[ובליע 6

 ׃]ם[ת לח]בי[ ]אז[ ]פלשתים[ ]ומצב[ ]במצודה[אז  ]ודויד[ 14
 ׃בשער ]אשר[ ]לחם[ ]בית[ ]מבאר[ ]מים[ ]ני[שק]י[ ]מי[ ]ויאמר[ ]דויד[ ]ויתאוה[ 15



 ]אשר[ ]לחם[ ]ית[ב ]מבאר[ ]ים[שאבו מ]וי[ ]פלשתיים[ ]במחנה[ ]הגבורים[ ]שלשת[ ]ויבקעו[ 16
 ׃]ליהוה[ ]אתם[ ]ויסך[ ]תם[תו]ש[ל ]אבה[ ]ולא[ ]דויד[ ]אל[ ]ויבאו[ ]וישאו[ ]בשער[

 ]בשבט[ ]אליו[ ]וירד[ ]חנית[ ]המצרי[ ]וביד[ ]מראה[ ]אער[ ]מצרי[ ]איש[ ]את[ ]הכה[ ]והוא[ 21
 ׃]בחניתו[ ]ויהרגהו[ ]המצרי[ מיד ]החנית[ ]את[ ]ויגזל[

 ׃בורים]הג[ ]בשלשה[ ]שם[ ]ולו[ ]יהוידע[ ]בן[ ]בניהו[ ]עשה[ ]אלה[ 22
 ׃]היתרי[י גרב ]היתר[ ]עירא[ 38
 ׃]ושבעה[שים ]שלו[ ]כל[ ]החתי[ ]אוריה[ 39

Chapter 24 
 ]את[יד ]דו[וסי וישא ]ב[נא הי]אר[ ]גרן[הוה עומד עם ]י[ ]ומלאך[ ]ידך[ ]הרף[ ]עתה[ ]רב[ ]בעם[ 16
 ]ה[שלופה בידו נטוא ו]ב[ם וחר]י[מ]ש[הארץ ובין ה ]בין[ ]עומד[ ]יהוה[ ]מלאך[ ]את[ ]וירא[ ]עיניו[
 ׃שקים]ב[ ]סים[יהם מתכ]פנ[ל ]ע[ ]הזקנים[ ]ויפלו[ ]ירושלים[ ]על[

נכי ]וא[ ]חטאתי[ ]אנכי[ ]הנה[ ]ויאמר[ ]בעם[ ]המכה[ ]המלאך[ ]את[ ]ו[אמר דויד אל יהוה בראת]י[ו 17
 ׃]אבי[ ]ובבית[ ]בי[ ]ידך[ ]תהי[ ]עשו[ אן מה]צ[הרעה הרעתי ואלה ה

 ׃]היבסי[ ]ארנא[ ]בגרן[ ]מזבח[ ]ליהוה[ ]הקם[ם ההוא ויאמר עלה ו]ביו[ ]דויד[ ]אל[ ]גד[ ]ויבוא[ 18
 ׃שר צוה יהוה]כא[ ]גד[ ]כדבר[ ]דויד[ ]ויעל[ 19
בשקים וארנא דש  ]מתחבאים[ ]עמו[ ]בניו[ ]ארבעת[ ]ואת[ ]דויד[ ]המלך[ ]את[ ]וירא[ ]ארנא[וישקף  20

 ]ים[סים בשקים בא]מתכ[ ]אליו[ ]עברים[ ]ועבדיו[ ]המלך[ ]ת[וירא א ]ארנא[ ]עד[ ]דויד[ ]ויבא[חטים 
 ׃]ארצה[ ]אפיו[ ]על[ ]ד[לדוי ]וישתחו[ ]ארנא[ ]ויצא[ ]אליו[



 ]לקנות[ ]דויד[ויאמר  ]עבדו[ ]אל[ ]המלך[ ]אדני[ ]בא[ ]מדוע[ ]ך[ל]מ[ה ]אל[ ]ארנא[ ]ויאמר[ 21
 ׃]העם[ ]מעל[ ]המגפה[ ]ותעצר[ ]ליהוה[ ]מזבח[ ]לבנות[ ]הגרן[ ]את[ ]מעמך[

 ]לעלה[ ]הבקר[ ]ראה[ ]בעינו[ ]הטוב[ ]המלך[ ]אדני[ ]ויעל[ ]יקח[ ]דויד[ ]אל[ ]ארנא[ ]ר[מ]ויא[ 22
 ׃]לעצים[ ]הבקר[ ]וכלי[ ]והמרגים[

  



2 Samuel / שמואל ב - According to 4Q51 Samuel 

a (4QSam 

a) - Direct Transcription 

Fragment 50 

 ]א לי ויאמר אשר נס העם מן המלחמה וגם[ד נ]הג היה הדבר4:1[ 1
 ]ויאמר5ימתו וגם שאול ויהונתן בנו מתו [מן העם ו ]הרבה נפל[ 2
 ]ער המגיד לו איך ידעת כי מת שאול ויהונתן בנו[הנ ]דויד אל[ 3

 

Fragment 51 

 ]ויחזק דויד בבגדיו11יאם אל אדני הנה [ואב ]על זרעו1:10[ 1
 ]ויספדו ויבכו12כול האנשים אשר אתו [ם וגם ]ויקרע[ 2
 ]על שאול ועל יהונתן ועל עם יהוה ועל[רב ]הע[מו עד ]ויצו[ 3
 ]                         ב               [ל כי נכו בחר]א[שר]בית י[ 4
 ]יד לו אי מזה אתה ויאמר[ר המג]ע[ד אל הנ]ויאמר דוי13[ 5
 ]ויאמר אליו דוד איך לא יראת14 קי אנכי[ל]בן איש גר עמ[ 6

 

Fragments 52-53 

 ]אתם ליהוה אשר[הם ברוכים ]אנשי יביש גלעד ויאמר אלי2:5[ 1
 ]ם עם שאול משיח יהוה[ה על אדניכ]עשיתם חסד האלוהים הז[ 2



 ]סד ואמת וגם אנכי[הוה אתכם ח]ועתה יעש י6ותקברו אתו [ 3
 ]עשיתם את הדבר הזה[הזאת אשר  ]אעשה אתכם הטובה[ 4
 ]כי מת אדניכם שאול[היו לבני חיל ]ועתה תחזקה ידיכם ו7[ 5
 ]                    מלך[עליהם ל ]וגם אתי משחו בית יהודה[ 6
 ]שר לשאול לקח את[שר הצבא א ]ואבנר בן נר8           [ 7
 ]וימלכהו על הגלעד9ים [ו מחנ]רה[עב]איש בשת בן שאול וי[ 8
 ]ועל בנימין ועל ישראל[רים ]ועל גשר ועל יזרעאל ועל אפ[ 9

 ]ויהי מספר הימים11י דויד [חר]אך בית יהודה היו א10כלה [ 10
 ]בחברון על בית יהודה שבע שנים וששהך [ד מל]אשר היה דוי[ 11
 ]בן נר ועבדי איש בשת בן שאול ממחנים[ויצא אבנר 12דשים ]ח[ 12
 ]ה ועבדי דויד יצאו מחברון ויפגשום[ויואב בן צרוי13בעונה ]ג[ 13
 ]וישבו אלה על הברכה מזה ואלה על[חדו ]י[על ברכת גבעון  14
 ]יקומו נא הנערים וישחקובנר אל יואב [מר א]ויא14מזה [הברכה  15
 ]ויקומו ויעברו במספר שנים15ו [ואב יקומ]ר י[ויאמ ]נינו[לפ 16
 ]לאיש בשת בן שאול ושנים עשר מעבדי[עשר לבני בנימין איש  17
 ]בראש רעהו וחרבו בצד רעהו ויפלו[ויחזיקו איש 16דויד  18
 ]ההוא חלקת הצרים אשר בגבעוןום [ו ויקרא למק]יחד[ 19

  



Fragment 54 

 ]יהיו לאגדה אחת ויעמדו על ראש גבעה[נר ו]ב[רי א]אח2:25[ 1
 ]בנר אל יואב ויאמר הלנצח תאכל חרב[ויקרא א26אחת  [ ] 2
 ]מרה תהיה באחרונה ועד מתי לוא תאמר[לוא ידעתה כי ]ה[ 3
 ]ויאמר יואב חי יהוה כי לולא27י אחינו [לעם לשוב מאחר [] 4
 ]הבקר נעלה העם איש מאחרי אחיו[ברת כי אז מן ]ד[ 5
 ]ויתקע יואב בשופר ויעמדו כל העם ולא ירדפו עוד אחרי28[ 6

 

Fragments 55-58 

 ]ב שב מאחרי אבנר ויקבץ את כול העם ויפקדו[ויוא30נימה ]מח2:29[ 1
 ]ועבדי דויד הכו מבני31שעה עשר איש ועשהאל [עבדי דויד ת]מ[ 2
 ]וישאו את עשהאל32מתו  אבנר שלש מאות וששים איש[בנימין מאנשי  3
 ]ית לחם וילכו כול הלילה יואב[שר ב]א[ו ]אבי[ויקברהו בקבר  4
  ]ית[ב ]י המלחמה ארכה בין[ותה1:3ואנשיו ויאור להם בחברון  5
 ]ל[הולך וד ]וחזק ובית שאול[שאול ובין בית דויד ודויד הולך  6
 חינעם]לא[מנן ]יהי בכורו א[ויולד לדויד בנים בחברון ו2            7
 השלישי אבשלום]כרמלית ו[לאביגיל ה ]ה[ומשנהו דלי3היזרעלית  8
 שי]י[חגית והחמ ]אדניה בן[והרביעי 4בן מעכה בת תלמי מלך גשור  9



 ]דו[ל]גלה אשת דויד אלה יו[והששי יתרעם לע5יטל ]ב[שפטיה לא 10
 ]                                      [                    ברון      ]בח[לדויד  11
 ]ל ובין בית דויד ואבנר היה מתחזק[ויהי בהיות המלחמה בין בית שאו6 12
 ]בת איה ויאמר מפיבשת בן[ולשאול פילגש רצפה 7בבית שאול  13
 ]לאבנר מאד על דבר ויחר8 אבי לגש[פי אל באתה מדוע אבנר שאול אל 14
 ]ראש כלב אנכי אשר ליהודה היום אעשה[ויאמר לו ה ]מפיבשת[ 15
 ]חסד עם בית שאול אביך אל אחיו ואל מרעהו ולוא המציתך ביד[ 16
 כה]כה יעשה אלוהים לאבנר ו9דויד ותפקד עלי עון האשה היום [ 17
 ר]להעבי10יסיף לו כי כאשר נשבע יהוה לדויד כי כן אעשה לו [ 18
 ויהודה ]הממלכה מבית שאול ולהקים את כסא דויד על ישראל ועל[ 19
 אבנר ]ולוא יכל עוד מפיבשת להשיב את11מדך ועד באר שבע [ 20
 ]                                                 דבר מיראות אותו[ 21
 בריתך ]וישלח אבנר מלאכים אל דויד אל חברון לאמור כרות12[ 22
 ר טוב]ויאמ13אתי והנה ידי עמך להסב אליך את כול בית ישראל [ 23
 ]אמור[ל ]אני אכרות אתך ברית אך דבר אחד אנוכי שואל מאתך[ 24
 ]לוא תראה את פני כי אם הביאך את מיכל בת שאול עמך[ 25
 ]וישלח דויד מלאכים14                  בבואך לראות את פני[ 26
 מיכל ]מפיבשת בן שאול לאמור תנה לי את אשתי אתאל [ 27
 שת]וישלח מפיב15אשר ארשתי לי במאה ערלות פלשתיים [ 28

 



Fragment 59 

 ]לאמר ישראל עם זקני היה אבנר[יאמר ]ו17 אבנר לך שוב וישב3:16[ 1
 ]דוד למלך עליכם מבקשים את[ייתם ]ה שלשם תמול גם גם[ 2

 

Fragments 60 

 ]דוד אקומה ואלכה ואקבצה אל נר[ר אב]ויאמ21 אתו משתה ולאנשים אשר3:20[ 1
 ]תאוה אתך ברית ומלכת בכל אשר[רתו ]ויכ ישראל כל אדני המלך את אל[ 2

 

Fragment 61 Column 1 - 62 

 ]ויבוא יואב אל המלך ויאמר מה24בשלום [בן נר אל דויד וישלחהו וילך 3:23 1
 ]ידעת את25שלחתו וילך הלוא [עשיתה הן בא אבנר אליך למה זה  2
 ]בא ולדעת את מוצאך ואת מבואך ולדעת את[בנר כי הלפתותך ]א[ 3
 ]                                                          [  כול אשר אתה עושה 4
 ]שיבו אתו[וי ]נר[ב]י א[אחר ]לאכים[ויצא יואב מעם דויד וישלח מ26 5
 ]ו יואב[ונה ויטה]חבר[ר ]ב אבנ[ויש27ידע  ]לוא[רה ודויד ]מבור הסי[ 6
 ]בדם[מות ]וי[ם עד החמש ]ויכהו ש[שער לדבר אתו בשלי ]על ירך ה[ 7
 ]לכתי[י וממ]נכ[מר נקי א]ויא[כן  ]דויד מאחרי[וישמע 28עשאל אחיהו  8
 ]ול[יואב ועל כאש ]ר[חול על ]י29אבנר [מעם יהוה עד עולם ודם  9



 פלך ונופל]יק ב[בית יואב ולוא יכרת מבית יואב זב ומצרע ומחז 10
 ]ית[אשר המ ]ל[עו לאבנר ע]שי אחיו נג[ואבי ]ב[ויוא30בחרב וחסר לחם  11
 ]      [מלחמה ]עון ב[ל אחיהם בגב]עשהא[את  12
 ]ם[בגדיכ ]עו[קר ]שר אתו[העם א ]ואל כול[ל יואב ]דויד א[ויאמר 31 13
 מטה]י ה[הולך אחר ]לך דויד[נר והמ]ב[ם וספדו לפני א]שקי[ורו ]וחג[ 14
 א המלך קולו ויבך]ון ויש[בר]בח[יקברו את אבנר ]ו32          [ 15
 על אבנר ויאמר ]ויקנן המלך33[בנר ויבכו כל העם  ]על קבר א[ 16
 בזקים ורגליך ]סרות ידיך לוא[א34בל ימות אבנר ]ת נ[הכמו 17
 ]ות[יספו כל לבכ]ולה נפלת ו[ני ע]ב[ם לא הגש כנפל ]תי[בנחש 18
 ע]ב[וד היום ויש]את דויד לחם בע[רות ]ב[בוא כל העם לה]וי35[ עליו 19
 לפי בא השמש ]וכה יוסף כי אם[ה אלוהים ]ש[ור כה יע]לאמ[דויד  20
 בעיניהם ]העם הכירו וייטב[ל ]וכו36אומה [כל מ ם או]אטעם לח[ 21
 ם וכול]דעו כול הע[וי37ם ]מלך בעיני כול הע[שה ה]כול אשר ע[ 22
 ך להמית את אבנר]ן המל[א היה מ]ישראל ביום ההוא כי לו[ 23
 א תדעו כי שר וגדול נפל]ו[בדיו הל]ויאמר המלך אל ע38בן נר [ 24
 האנשים]ו[מלך  ]ם רך ומשוח[כי היו]ואנ39[ל  ]רא[ם הזה ביש]היו[ 25
 ]עושה הרעה כרעתו[ל ]שלם יהוה[צרויה י ה בני]האל[ 26
 נר בחברון וירפו ידיו]ב[ת א]ן שאול כי מ[ת ב]ש[שמע מפיב]וי1:4[ 27
 ]                    ראל נבהלו[ל יש]וכו[ 28



 חד]ם הא[ם למפיבשת בן שאול ש]ושני אנשים שרי גדודי2[ 29
 כי גם ]ין[בני רמון הבארתי מבני בנימ ]בענה ושם השני רכב[ 30
 יו שם]ויה[ם ]י[יברחו הברתים גת]ו3ן [על בנימי ]בארות תחשב[ 31
 ]בן שאול בן נכה רגלים בן[וליהונתן 4היום הזה  ]גרים עד[ 32
 ]ועת שאול ויהונתן בן שאול[וא שמ]ב[ם ויהי ב]חמש שני[ 33
 ]בחפזה לנוס ויפל ויפסחויהי  אמנתו ותנס[ותשאהו  ]מיזרעאל[ 34

 

Fragments 61 Column 2, 63-67 

 ]להם חי יהוה אשר פדה את[מר ]ויא[תי ]רמון הבאר[חיו בני ]א4:9[ 1
 ]ור מת שאול והוא היה כמבשר[כי המגיד לי לאמ10 ]ה[מכול צר ]נפשי[ 2
 ]אף11ג אשר לתתי לו בשורה [ואחזה בו ואהרגהו בצקל ]עיני[ב 3
 ]ל משכבו[דיק בביתו ע]צ[ם אתם הרג איש ]עי[רש שים]כי אנ[ 4
 ]הארץ[בערתי אתכם מן ]ו[בקש את דמו מידכם ]וא א[הל ]ה[ועת 5
 ]רגליהם[צצו את ידיהם ואת ]ויהרגום ויק[הנערים  ]צו דויד את[וי12 6
 ]יקבר[אש מפיבשת לקח ו]רון ואת ר[רכה בחב]ויתלום על הב[ 7
 ]     [                           ]        ברון[נר בח ]בקבר אבנר בן[ 8
 ]צמך[ו ע]ננ[ד חברונה לאמור ה]ראל אל דוי[טי יש]ויבאו כול שב1:5[ 9

 ]מלך עלינו[אול ]ת ש[שום בהיו]ם של[תמול ג]גם א2ובשרך אנחנו [ 10
 ]ויאמר יהוה לך אתה[ל ]רא[יש ]אתה היית המוציא והמביא את[ 11



 ]ויבאו3תרעה את עמי את ישראל ואתה תהיה לנגיד על ישראל [ 12
 ]כול זקני ישראל אל המלך חברונה ויכרת להם המלך דויד ברית[ 13
  ]וילך דויד6לפני יהוה וימשחו את דויד למלך על ישראל [בחברון  14
 ]ירושלים אל היבוסי יושב הארץ ויאמר לדויד לאמור[ואנשיו  15
 ]פסחים לאמור לוא יבוא[ם וה]י[עור]וך ה[וא הנה כי הסית]ב[לוא ת 16
 ]ויאמר8יר דויד [וילכוד דויד את מצדת ציון היא ע7ה ]נ[דויד ה 17
 ]ורים ואת[בוסי יגע בצנור ואת הע]י[כה ]מ[ביום ההוא כול  ]ויד[ד 18
 ]הבית יבוא אל[כן יאמרו עור ופסח לוא  ]על[ם שנאה נפש דויד ]פסחי[ה 19
 ]סביב מן[לה עיר דויד ויבנה עיר  ]א[וישב דויד במצדה ויקר9 20
 ]        [  דל ויהוה צבאות עמו]הלוך וג[ילך דויד ]ו10[ המלוא וביתה 21
 חרשי עץ]צי ארזים ו[דויד וע ]מלאכים אל[מלך צור  ]ם[וישלח חיר11 22
 מלך]הכינו יהוה לוידע דויד כי 12לדויד [בנו בית ]וי[וחרשי קיר  23
 ויד עוד]ויקח ד13 ישראל עמו בעבור ממלכתו נשא וכי[  על ישראל 24
 ו לדויד עוד]נשים מירושלים אחרי באו מחברון ויולד[שים ו]ג[פיל 25
 א ושובב]שמות הילדים לו בירושלם שמע[ואלה 14ם ובנות ]בני[ 26
 לישמע]וא16חר ואלישוע ואליפלט ונפג ויפיע [ויב15 ]ה[שלומ]ונתן ו[ 27
 ]וישמעו פלשתיים כי17                            ובעלידע ואליפלט[ 28
 ]נמשח דויד למלך על ישראל ויעלו כול הפלשתיים לבקש את[ 29
 ]באו ויפשטו[ופלשתיים 18  ]דויד וישמע דויד וירד אל המצודה[ 30



 ]לה[ם האע]יי[לשת]דויד ביהוה על פוישאל 19בעמק רפאים [ 31
 ]פלשתיים בידך[את ה ]התתנם בידי ויאמר יהוה עלה נתון אתן[ 32

 

Fragments 68-76 

 ]ת[להעלו הדליהו ]ת יערים אשר[אתו בעלה היא קרי ]וכול העם אשר6:2[ 1
 ]ם[שב הכרובי]קרא שם שם יהוה יו[ים את אשר נ]וה[ל]משם את ארון הא[ 2
 ]בינדב אשר[מבית א ]לה חדשה וישאוהו[ה על עג]וירכבו את ארון יהו3עליו [ 3
 ]עם ארון4[העגלה  ]ת[נהגים א ]בגבעת קרית יערים ועזא ואחיו בני אבינדב[ 4
 ]פני[ל ]חקים[בני ישראל מש]ודויד ו5יהוה [ארון  ]יהוה ואחיו הלך לפני[ 5
 עים]נענ[ובתפים ובמ ]בחללים[בשירים ובכנורות ו]ו[כול עז ]יהוה ב[ 6
 ]לאחז[ים ]וה[ידו אל ארון האל ]את[נודן וישלח עזא  ]רן[ויבאו עד ג6ם ]ובנבלי[ 7
 ]ם על[יכהו שם האלוהי]זא ו[ויחר אף יהוה בע7מטו הבקר ]י ש[כ ]בו[ 8
 ]ויד על אשר[ויחר לד8  ]והים[ל]פני הא[ארון וימות ל]ה[על  ]ר שלח ידו[אש 9

 ]עד היום הזה[ץ עזא ]ם ההוא פר[א למקו]קר[בעזא ויה פרץ ]יהו[פרץ  10
 ]איך יבוא אלי[לאמור  ]ת יהוה ביום ההוא[ויירא דויד א9 ]     [      11
 ]יו את ארון ברית[ל]ולוא אבה דויד להסיר א10ה [ארון יהו ]הארון ויבוא[ 12
 ]וישב ארון11ום הגתי [אד ]יהוה אל עיר דויד ויטהו דויד לבית עובד[ 13
 ]ך יהוה את עובד אדום[ויבר ]יהוה בית עובד אדום הגתי שלשה חדשים[ 14
 ]ת בית עובד אדום ואת[ה א]ויגד למלך דויד ברך יהו12ואת כול ביתו [ 15



 ]כול אשר לו בעבור ארון האלוהים ויאמר דויד אשיב את הברכה[ 16
 ]אל ביתי וילך דויד ויעל את ארון האלוהים מבית עובד אדום[ 17
 ]כי צעדו נושאי ארון יהוה שבעה חבלים ויזבח[והיה 13מחה ]עיר דויד בש[ 18
 ]ודויד מכרכר בכול עז לפני יהוה14ה אילים [פרים ושבע ]עה[שב ]דויד[ 19
 ]יד וכול בית ישראל מעלים את ארון יהוה[ודו15יד חגור אפוד בד ]ודו[ 20
 ]עד עיר דויד ומיכל בת שאול ארון יהוה בא[ויהי 16 שופר  ל]בתרועה ובקו[ 21
 ]את המלך דויד מפזז ומכרכר לפני יהוה ותבז[רא ]ון ות[ל]נשקפה בעד הח[ 22
 ]ארון יהוה ויצגו אתו במקומו בתוך האהל אשר נטה[יביאו את ]ו17לו בלבב [ 23
 ]ויכל דויד מהעלות18לות לפני יהוה ושלמים [יד ויעל דויד עו]לו דו[ 24
 ]המון העם לכל ויחלק לכל19 צבאות ם בשם יהוה[ך את הע]העולות ויבר[ 25

 

Fragment 77 

 ם]כי לוא ישבתי בבית למיום העלתי את בני ישראל מארץ מצרי7:6[ 1
 לכתי]בכול אשר התה7ועד היום הזה ואהיה מתהלך באהל ובמשכן [ 2
 ל]הדבר דברתי את אחד שבטי ישרא            בכול בני ישראל [ 3
 י]בניתם ל ישראל לאמר למה לא עמי את צויתי לרעות את אשר[ 4

 

  



Fragments 78-79 

 ]ומי כעמך כישראל גוי אחר בארץ אשר הוליך אתו23מענו באזנינו [ש7:22 1
 ]דלות ונוראות לגרש[שות ג]הים לפדות לו לעם לשום לך שם ולע[אלו 2
 ]כונן את עמך ישראל[ות24ואהלים  ]י עמך אשר פדית לך ממצרים גוים[מפנ 3
 ]תה אדני יהוה[וע25לאלוהים  ]לעם עד עולם ואתה יהוה היית להם[לך  4
 ]לם ועשה כאשר דברת[עד עו ]אשר דברת על עבדך ועל ביתו יאמן[הדבר  5
 ]ראל ובית[ות אלוהים על יש]ויגדל שמך עד עולם לאמור יהוה צבא26[ 6
 ]ראל[צבאות אלוהי יש ]יהוהכי אתה 27עבדך דויד יהיה נכון לפניך [ 7
 ]פלל[א עבדך את לבו להת]גליתה את אזן עבדך לבנות לו בית על כן מצ[ 8
 הוא האלוהים ודברך ]ועתה אדני יהוה אתה28אליך את התפלה הזאת [ 9

 ועתה הואל וברך29 ]יהיה אמת ותדבר אל עבדך את הטובה הזאת[ 10
 ברכתך]אתה אדני יהוה דברת ומאת בית עבדך להיות לעולם לפניך כי [ 11

 

Fragments 80-83 

 ]ויך את2מיד פלשתיים [תג האמה ]פלשתיים ויכניעם ויקח דויד את מ8:1[ 1
 ]שני חבלים להמית[רץ ומדד ]א[תם ]מואב וימדדם בחבל השכב או[ 2
 ]דויד לעבדים נושאי[ל ]יו מואב[ת ויה]ומלא החבל השלישי להחיו[ 3
 ]מלך צובה בלכתו להשיב ידו[בן רחב  ]את הדדעזר ויך דויד3מנחה [ 4



 ]כב ושבעת אלפים פרשים[דויד אלף ר ]וילכד ממנו4בנהר פרת [ 5
 ]ועשרים אלף איש רגלי ויעקר דויד את כול הרכב ויותר לו[ 6
 ]ותבוא ארם דמשק לעזור להדדעזר מלך צובה5ממנו מאה רכב [ 7
 ]וישם דויד נצבים6איש [אלף  ]ויך דויד בארם עשרים ושנים[ 8
 ]נושאי מנחה וישע יהוה[יד עבדים ]בארם דמשק ותהי ארם לדו[ 9

 ]ת שלטי הזהב אשר היו[קח דויד א]וי7את דויד בכול אשר הלך [ 10
 ]קח אחר שושק[אותם ל []ם גם]י[ל]על עבדי הדדעזר ויביאם ירוש[ 11
 ]ומבטח8מה [בימי רחבעם בן שלו ]ושלים[עלותו אל יר]מלך מצרים ב[ 12
 ]וישמע תעי9 ד[הדדעזר לקח המלך דויד נחושת רבה מא ]ומברות ערי[ 13

 

Fragment 84 

 מת]ה הכלב וישתחו ויאמר מה עבדך כי פנית אל8      תמיד7:9[ 1
 אול]לש ציבא ויאמר אליו כל אשר היה ויקרא המלך אל9 אשר כמוני[ 2
 בניך]האדמה אתה ו ועבדת לו את10 אדניך ביתו נתתי לבן ולכל[ 3

 

Fragment 85 

 ]דויהם בחצי עד שתותיהם וישלחם[ת מ]א[רות ]ויגלח את זקנם ויכ10:4[ 1
 ]ישלח לקראתם כי היו האנשים נכלמים[האנשים ו ]ויגדו לדויד על5[ 2



 ]ויראו בני6 זקנכם ושבתם[יצמח  ]עד[שבו ירחו  ]ויאמר המלך[מאד  3
 

Fragments 86-87 

 אלף ככר כסף ]בני עמון כי התבאשו עם דויד וישלח חנון ובני עמון10:6[ 1
 ה רכב ופרשים]ומן ארם צוב[עכה ]לשכור להם מן ארם רחב ומן ארם מ[ 2
 ישטוב]ואת מלך מעכה ואת א[ם אלף רכב ]וישכרו להם שנים ושלושי[ 3
 ם]ערים ויבאו להלח[עמון נאספו מן ה ]ויבאו ויחנו לפני מידבא ובני[ 4
 ]ב ואת כול צבא הגבורים     [ת יוא]א[לח ]וישמע המלך דויד ויש7[ 5

 

Fragment 88 

 ]מאות רכב ע[ם שב]מאר וינס ארם מפני ישראל ויהרג דוד18 עמו17:10[ 1
 ]ויראו19שם [הכה וימות  ]צבאו וארבעים אלף פרשים ואת שובך שר[ 2
 ]ישראל את ו[אל וישלימ]ישר עבדי הדדעזר כי נגפו לפני המלכים כל[ 3
 ]ויהי לתשובת1:11[            ]בני עמון ויעבדום ויראו ארם להושיע עוד את[ 4

  



Fragments 89-92 

 יתהלך]ויהי לעת הערב ויקם דוד מעל משכבו ו2 בירושלם1:11[ 1
 והאשה ]על גג בית המלך וירא מעל גג בית המלך אשה רוחצת[ 2
 ת בתשבע]וישלח דויד וידרוש לאשה ויאמר הלוא זא3טובת מראה מאד [ 3
 ד מלאכים]וישלח דוי4[ושא כלי יואב  ]ת אוריה החתי נ[אש ]בת אליעם[ 4
 ]ר[ותה5ביתה  ]וא אל[היא מתקדשת ותב]שכב עמה ו[ה ותבוא אליו וי]ויקח[ 5
 ]אל[ויד ]ישלח ד[ו6אנוכי הרה  ]ה[הנ ]ד ותאמר[ה ותשלח ותגד לדוי]האש[ 6
 ]יו[ל]ת אוריה א[יואב א ]ח[ל]ת אוריה החתי ויש[ר שלחה אלי א]יואב ויאמ[ 7
 ]ום העם ולשלום[ל]דויד לשלום יואב ולש[ו וישאל ]י[יה אל]ויבוא אור7[ 8
 ]אוריה רד לביתך ורחץ רגליך ושכב עם[ר דויד אל ]יאמ[ו8ה ]המלחמ[ 9

 ]וישכב9פני המלך ותצא אחריו משרת המלך [אוריה מ ]אשתך ויצא[ 10
 יגד]ו10ך את עבדי אדניו ולוא ירד אל ביתו [ל]אוריה פתח בית המ[ 11
 הלוא ]לדויד לאמור לוא ירד אוריה אל ביתו ויאמר דויד אל אוריה[ 12
 הארון דויד  אל ]ויאמר אוריה11מדרך אתה בא מדוע לוא ירדת אל ביתך [ 13
 י ועבדי אדני]וישראל ויהודה יושבים בסוכות ועוד עבדי יואב אדנ[ 14
 ולשכוב עם ]על פני השדה חונים ואני אבוא אל ביתי לאכול ולשתות[ 15
 ר דויד אל]ויאמ12אשתי חי יהוה וחי נפשך אם אעשה את הדבר הזה [ 16

 



Fragments 93-94 

 ]העיר ויתן את אוריה אל המקוםיואב על [הי בשור ]י[ו16ת ]מאחריו ונכה ומ11:15[ 1
 ]עיר וילחמו את יואב ויפלו[ה ]שי[ויצאו אנ17יל שם ]ח[שי ]אשר ידע כי אנ[ 2
 ]וישלח יואב18                     [ויד וימות גם אוריה החתי ]מן העם מעבדי ד[ 3
 ]המלאך לאמור ככלותך את[צו את ]וי19[כל דברי המלחמה  ]ויגד לדויד את[ 4
 ]והיה אם תעלה חמת מלך ואמר20ך [אל המל ]ר[לדב ]כל דברי המלחמה[ 5
 ]ה[החומ ]הלחם הלוא ידעתם את אשר תירו מעל[ר ל]לך מדוע נגשתם אל העי[ 6

 

Fragment 96 

 ]דוד ויבא אליו ויאמר לו שני אנשים היו בעיר אל תן[נ ]וישלח יהוה את12:1     [ 1
 ]                  לעשיר היה צאן ובקר הרבה מאד2ש [רא ]אחת אחד עשיר ואחד[ 2
 ]בניו אחת קטנה אשר קנה ויחיה ותגדל עמו ועם[כבשה  ]כל כי אם ולרש אין3[ 3

 

Fragment 97 

 ]מות יהוה כי בן נתן חי אף דוד באיש מאד ויאמר אל ויחר5 אליו[הבא 12:4 1
 ]הדבר עשה אתהכבשה ישלם ארבעתים עקב אשר  ואת6 העשה זאת[האיש  2
 ]אמר יהוה אלהי דוד אתה האיש כה ויאמר נתן אל7 חמל הזה ועל אשר לא[ 3

 



Fragment 98 

 ]נשי אדניך בחיקך ואתנה[ך ואת ]בית אדני ואתנה לך את12:8[ 1
 ]ואספה לך כהנה וכהנה עט[ה ואם מ]ויהוד בית ישראל לך את[ 2
 ]את אוריה בעינוות הרע  ות[הוה לעש]דבר י מדוע בזית את9[ 3
 ]לך לאשה ואתו הרגת בחרב קחת[שתו ל]א החתי הכית בחרב ואת[ 4

 

Fragment 99 

 אפס14ת ]ו[א תמ]ה לו[חטאתכ ]יהוה העביר דוד גם חטאתי ליהוה ויאמר נתן אל12:13[ 1
 

Fragments 100-101 

 וילך12:15לך מות יומת  ]בן הילוד[ם ה]ר הזה ג[את דבר יהוה בדב ]ת[אץ נאצ]כי נ[ 1
 ויבקש16ת אוריה לדויד ]ה אש[שר ילד]הילד א[אל ביתו ויגוף אלוהים את  ]נתן[ 2
 ]ו[ויקומ17א וישכב בשק ארצה ]ו[ד ויב]צם דוי[ד מן האלוהים בעד הנער וי]דוי[ 3
 ]הי[וי18א ברה אותם לחם ]לו[בה ו]ץ ולוא א[מן האר ]ימו[י ביתו אליו להק]זקנ[ 4
 ]כי אמרו[הגיד לו כי מת הילד ]ל[ד ]ות הילד וייראו עבדי דוי[יום השביעי וימ]ב[ 5
 ]ת[ה נאמר אליו מ]כ[בקולנו ואי ]הנה בהיות הילד חי דברנו אליו ולוא שמע[ 6
 מת הילד ]ויד כי[ויבן ד ]וירא דויד כי עבדיו מתלחשים19הילד ועשה רעה [ 7
 ]ך[ץ ויס]ויקום דויד מהארץ וירח20ויאמר דויד אל עבדיו המת הילד ויאמרו מת [ 8



 

Fragment 102 Column 1 

 סוף]ויא29 העיר ונקרא שמי עליה אלכד אני את העיר ולכדה פן על12:28[ 1
 ם]ויקח את עטרת מלכ30דויד את העם וילך רבתה וילחם בה וילכדה [ 2
 שלל]ובה אבן יקרה ותהי על ראש דויד ומעל ראשו ומשקלה ככר זהב [ 3
 רץ]ואת העם אשר בה הוציא וישר במגרה ובח31העיר הוציא הרבה מאד [ 4
 ]ן[עמו ]הברזל ובמגזרה והעביר אותם במלבן וכן יעשה לכול ערי בני[ 5
 ]                                                   וישב דויד וכול העם ירושלים[ 6
 אהבה]י[מר ו]ויהי אחרי כן ולאבשלום בן דויד אחות יפת מראה ושמה ת1:31[ 7
 כי בתולה היא ]ויצר לאמנון להתחלות בעבור תמר אחתו2אמנון בן דויד [ 8
 הונתן בן שמעיה]ושמו י[ן רע ]ולאמנו3ויפלא בעיני עמנון לעשות לה מאומה [ 9

 ככה דל בן המלך ]אתה[דוע ]ויאמר לו מ4אחי דויד ויהונתן איש חכם מאד [ 10
 אחות אבשלום אחי ]מר[את ת ]בבקר בבקר הלוא תגיד לי ויאמר לו אמנון[ 11
 ביך לראותך]א[א ]ב[והתחל ו ]ויאמר לו יהונתן שכב על משכבך5אני אוהב [ 12
 ]תה[ועש ]ותבריני לחםואמרת אליו תבוא נא תמר אחותי ותנצב עלי [ 13
 ]חל[ן וית]וישכב אמנו6לעיני את הבריה למען אשר אראה ואכלתי מידה [ 14
 תמר ]ויבוא המלך לראותו ויאמר אמנון אל המלך תבוא נא לי אחותי[ 15

  



Fragments 102 Column 2 - 106 Column 1, 107-109 

 עתה]הנבלים בישראל וחרפתי ואתה תהיה כאחד  ואני אנה אוליך את13:13[ 1
 ק ממנה]ולוא אבה לשמוע בקולה ויחז14כי לוא ימנעני ממך [ל המלך ]דבר נא א[ 2
 ]ה[השנא ]וישנאה אמנון שנאה גדולה מאד כי גדולה15[ישכב אתה  ]ויענה ו[ 3
 ]לו[תואמר ]ו16ה אשר אהבה ויואמר לה אמנון קומי לכי [אה מן האהב]אשר שנ[ 4
 ]ני[שלח]כי גדולה הרעה האחרונה מן ראשונה אשר עשית עמי לי [אח ]מר אל[ת 5
 ]ויקרא את נערו משרת ביתו ויואמר לו17לוא אבה אמנון לשמוע בקולה [ו 6
 ]ועליה כתונת פסים כי כן18לח נא את זאת מעלי החוצה ונעל הדלת אחריה [ש 7
 ]הדלתלבשנה בנות המלך הבתולות מעולם ויוצא אותה משרתו החוץ ונעל [ת 8
 ]ותקח תמר אפר ותשם על ראשה וכתונת הפסים אשר עליה קרעה19ה [אחרי 9

 ]ויואמר אליה אבשלים אחיה20ם ידיה על ראשה ותלך תמר הלוך וזעק [ותש 10
 ]מנון אחיך היה עמך ועתה אחותי החרישי אחיך הוא אל תשיתי את לבך[הא 11
 ]כול[שמע את  ]והמלך דויד21לדבר הזה ותשב תמר שוממה בית אבשלום אחיה [ 12
 ]ו[בו כי בכור]הדברים האלה ויחר לו מאד ולוא עצב את רוח אמנון בנו כי אה[ 13
 ]את[אבשלום  ]ן למרע ועד טוב כי שנא[אמנו ]ולוא דבר אבשלום עם22הוא [ 14
 ]                          תמר אחותו[ענה את  ]אמנון על דבר אשר[ 15
 ם]ע[צור אשר ]על ח[ום בב]ימים ויהיו גוזזים לאבשל[תים נ]ויהי לש23[ 16
 ום אל המלך ויואמר]ל[ויבוא אבש24  ]י המלך[שלום לבנ]ב[אקרא ]אפרים וי[ 17
 יאמר המלך]ו25[לך ועבדיו אל עבדך  ]א המ[לעבדך ילך נ גוזזים ]הנה נא[ 18



 ]בה[ולוא א וא נכביד עליך ויפצר בו]נו ול[נלך כל ]נא[ שלום אל]אב לא[ 19
 אמר לו המלך]ויו[א אמנון אחי ]ך נ[לא י]ולו ךלמ[ל ]ויאמר26 ו[ה]ויברכת ללכ[ 20
 ל בני המלך]כו[את אמנון ואת  ]ח[של]ויפצר בו אבשלום וי27למה ילך עמך [ 21
 צו אבשלום את נעריו לאמור]וי28[ ך]ל[מ]ויעש אבשלום משתה כמשתה ה[ 22
 מרתי אליכם הכו את אמנון ומתתם]ביין ואאו נא כטוב לב אמנון [ר 23
 ]י[ר]נע[ויעשו 29זקו והיו לבני חיל ]ו אל תיראו כי אנוכי צויתי אתכם ח[את 24
 ל]ך וירכבו איש ע[ל]בני המ[ל ]ום לאמנון כאשר צוה להם ויקמו כו[אבשל 25
 ]ויהי המה בדרך והשמועה באה אל דויד לאמור הכה30ו [פרדו וינוס 26
 ]                   ם את כול בני המלך ולוא נותר מהם עד אחד[אבשלו 27
 ]לך ויקרע את בגדיו וישכב ארצה וכול עבדיו קרעו איש[ויקום המ31 28
 ]יהונתן בן שמעיה אחי דויד לאמור אל יאמר אדני המלך כי[ויען 32בגדיו  29
 ]אבשלוםך המיתו כי אמנון לבדו מת כי על אף [הנערים כול בני המל 30
 ]ועתה אל ישם אדני המלך אל לבו33ת תמר אחותו [תו א]נ[ע ]מיום[היה  31
 ]ויברח34           י המלך מתו כי אם אמנון לבדו מת[בנ ]ר לאמור כול[דב 32
 ]צופה את עיניו וירא והנה עם רב הולכים בדרך[א הנער ה]אבשלום ויש[ 33
 ]ויגד למלך ויאמר אנשים ראיתיחורנים מצד ההר במורד ויבוא הצופה [ 34
 ]ויאמר יהונתן אל המלך הנה בני המלך באו35בדרך חורנים מצד ההר [ 35
 ]ברי והנה בני המלך באו וישאו[כלותו לד]ויהי כ36כדבר עבדך כן היה [ 36
 ]ואבשלום ברח37גדול מאוד [עבדיו בכו בכי  ]קולם ויבכו וגם המלך וכול[ 37



 ]ם ויתאבל המלך על[ל]רץ חי[לך גשור בא]בן עמיחוד מי [ל תלמ]וילך א[ 38
 ]שם שלש שנים[ר ויהי ]ו[ברח וילך גש ]ואבשלום38[ הימים ]בנו כול[ 39
 ]ל אמנון בנו כי מת[חם א]נ[שלום כי ]את אל אב[ח המלך לצ]ותכל רו39[ 40
 ]תקועהוישלח יואב 2ום [ל]ויה כי לב המלך על אבש[ב בן צר]וידע יוא1:41[ 41
 ]חכמה ויאמר יואב אליה התאבלי נא ולבשי נא בגדי[שם אשה ]ויקח מ[ 42
 ]אבלת על מת[רבים מת ]שה זה ימים[היית כא]י שמן ו[ואל תסוכ ]אבל[ 43
 ]ים[ב את הדבר]דבר הזה וישם יוא[אליו כ ]ך ודברת[ת אל המל]ובא3[ 44

 

Fragment 110 

 ]הנגרים ארצה אשר לא יאספו ולא ישא[ם ]י[מ]כי מות נמות וכ 14:14[ 1
 ]באתי ועתה אשר15 ידח ממנו נדח תי[שבות בל]מח אלהים נפש וחשב[ 2

 

Fragment 106 Column 2 

 ]אשה התקועית ויאמר אל נא תכחדי ממני דבר אשר אנכי שאול אתך[ה14:18 1
 ]בכולויאמר המלך היד יואב אתך 19האשה ידבר נא אדני המלך [ותאמר  2
 ]ען  האשה ותאמר אל המלך חי נפשך אדני המלך אם אש להמין[זאת ות 3
 ]מכול אשר דבר אדני המלך כי עבדך יואב הוא צוני והוא שם[ולהשמאל  4
 ]פני הדבר עשה עבדך לבעבור סבב את20 הדברים האלה את כל[בפי אמתך  5



 

Fragment 111 

 ]יואב אל המלך ויגד לו ויקרא[בא ]וי33 בי עון והמתני יש ואם14:32[ 1
 ]לו על אפיו ארצה לפני המלך חו[וישת ]אל אבשלום ויבא אל המלך[ 2

 

Fragments 112-114 

 ]וסים וחמשים איש[בה וס]לו אבשלום מרכ[ן ויעש ]ויהי אחרי כ15:1[ 1
 ול איש]יה כ[על יד הדרך וה ]שכם ועמד[לום ה]ואבש2רצים לפניו [ 2
 ם]ו[ל המשפט וקרא לו אבשל]ריב לבוא אל המלך אאשר יהיה לו [ 3
 ד שבטי ישראל]ח[ואמר מא ]ואמר אי מזה עיר אתה וענה האיש[ 4
 ]ים ושומע אין[ונכוח ]ואמר אליו אבשלום ראה דבריך טובים3עבדך [ 5
 ]וא כול[י יב]ל[ע]ואמר אבשלום מי ישמני שופט בארץ ו4לך מאת המלך [ 6
 וות]תח[איש להש ]והיה בקרוב5איש אשר יהיה לו ריב ומשפט והצדקתיו [ 7
 לכול ]ה[כדבר הז ]ם[לו]ועשה אבש6לו [נשק ]לו ושלח את ידו והחזיק לו ו[ 8
 ]ב[ב אבשלום את ל]גנ[ו ]אל המלך[שפט ]אנשי ישראל אשר באים למ[ 9

 ]                                            כול אנשי ישראל[ 10
 ]אלכה נא ואשלם[מלך ]ויהי מקץ ארבע שנים ויאמר אבשלום אל ה7[ 11

 



Fragment 115 

 ]הולך י[אנ ]תמול בואך והיום אנו עך עמנו ללכת ואני הולך על אשר15:20[ 1
 ]ויאמר[מלך ]ה ויען אתי את21            את אחיך עמך חסד ואמת והשבשוב [ 2
 ]יהיה[שר ]א במקום אםכי אם למות אם לחיים יהוה וחי אדני המלך חי [ 3
 ]לך[       ]אתי ויאמר דוד אל22        כי שם יהיה עבדך אדני המלךשם [ 4
 ]בוכים[ץ ]וכל האר23 אתו הטף אשר אנשיו וכל הגתי וכלאתי  ועבר ויעבר[ 5

 

Fragment 116 

 ]                                                 לפניו[טוב  ]הנני יעשה לי כאשר15:26[ 1
 ]הן ראה אתה שובה העירה בשלום ואחימעץ[ך אל צדוק הכו]ויאמר המל27[ 2
 ]ראו אנכי מתמהמה בערבות28שני בניכם אתכם [תר ]בי[הונתן בן א]בנך וי[ 3
 ]וישב צדוק ואביתר את ארון29עמכם דבר להגיד לי [בוא מ ]ד[ע ]המדבר[ 4
 ]ודויד עולה במעלה הזיתים וראש לו30וישבו שם [שלימה ]האלוהים ירו[ 5
 ]יחף וכול העם אשר אתו חפו איש ראשו ועלו עלוה[הולך  ]חפוי והוא[ 6
 ]ד הוגד לאמור אחיתפל בקושרים עם אבשלום ויאמר דויד[לדוי]ו31ובכוה [ 7

 

Fragments 117-118 

 ]מהראש[מעט  ]ודויד עבר1:61לימה [ש]ירו[א ]דויד העירה ואבשלום יבו15:37[ 1



 ]ים[מורים חבוש]צמד ח[לקראתו ו ]והנה ציבא נער מפיבשת[ 2
 בל יין]קיץ ונ[ם ואיפה ]ועליהם מאתים לחם ומאה צמוקי[ 3
 ]לבית המלך[רים ]ך ויאמר ציבא החמו[ל ]ויאמר המלך אל ציבא מה אלה2[ 4

 

Fragment 119 

 ]את דויד ואת כול עבדי המלך דויד וכול העם וכול[בנים ]וסקל בא16:6[ 1
 ]וכה אמר שמעי בקללו צא צא איש הדמים7אלו [ימינו ומשמ]הגברים מ[ 2
 ]יהוה כל דמי בית שאול אשר מלכת תחתי ליך[השיב ע8ל ]ואיש הבליע[ 3

 

Fragment 120 

 ]ויאמר דויד אל11אמר מדוע עשיתה כן [מי י]יהוה אמר לו קלל את דויד ו16:10[ 1
 ]שר יצא ממעי מבקש את נפשי ואף כי עתה[ה בני א]אבישי ואל כול עבדיו הנ[ 2
 ]אולי יראה יהוה בעניי והשיב12ר לו יהוה [קלל כי אמ]בן הימיני הניחו לו וי[ 3
 ]לך דויד וכול אנשיו עמו בדרך ושמעי[וי13ו היום הזה ]לי טובה תחת קללת[ 4
 ]וסקל באבנים עליו ועפר בעפר[לל ]וך וק[ל]הולך בצלע ההר לעמתו ה[ 5

  



Fragment 121 

 ]וא[מה ל]ויאמר אבשלום אל חושי זה חסדך את רעך ל17אל אבשלום יחי המלך 16:16[ 1
 ה והעם הזה]ויאמר חושי אל אבשלום לוא כי אשר בחר יהו18          הלכת את רעך[ 2

 

Fragments 122-124 

 ]                 לכם עצה מה נעשה[הבו  ]ויאמר אבשלום אל אחיתפל16:20[ 1
 ]ל פלגשי אביך אשר הניח לשמור[וא א]ויאמר אחיתפל אל אבשלום ב21[ 2
 ]אביך וחזקו ידיך וידי כול אשר אתך[ה את ]ל ישראל כי נבאשת[ת ושמע כו]הבי[ 3
 ]שראל[לעיני כול י ]שלום אל פלגשי אביו[א אב]ום על הגג ויבו[לאבשל ]ויטו אהל22[ 4
 ]עצת אחיתפל בדבר האלהים כן כל ועצת אחיתפל אשר יעץ בימים ההם כאשר ישאל23[ 5

 

Fragment 125 

 ]עליו והוא[א ]ואבו2עשו אלף איש ואקומה וארדפה אחרי דויד הלילה 17:1[ 1
 ]המלך[והכתי את  ]יגע ורפה ידים והחרדתי אתו ונס כול העם אשר אתו[ 2
 ]איש אחד[ש ]נפ[ק ]וישוב כול העם אליך כשוב הכלה אל אישה ר3לבדו [ 3

  



Fragments 126-127 

 ]את חמורו ויקם[יחבש ]ואחיתפל ראה כי לוא נעשתה עצתו ו17:23               [ 1
 ]בר אביו[ר בק]וילך אל ביתו אל עירו ויצו אל ביתו ויחנק וימת ויקב[ 2
 ]ת הירדן הוא[א ]ודויד בא מחנימה ואבשלום עבר24                        [ 3
 ]ל הצבא[ת יואב ע]ואת עמשא שם אבשלום תח25וכול איש ישראל עמו [ 4
 ]חות צרויה[שי א]ועמשא בן יתרא הישמעאלי אשר בא אל אביגיל בת י[ 5

 

Fragments 128-132 

 ]משכב וספות וכלי יוצר28 הגלעדי מרגליםעמיאל מלא דבר וברזלי  בן17:27[ 1
 ]וצאן[וחמאה  ]ודבש29 וחטים ושערים וקמח וקלי ופול ועדשים וקלי[ 2
 העם רעב ]ושפות בקר והגישו לדויד ולעם אשר אתו לאכול כי אמרו[ 3
 ]יהם[ל]ויפקוד דויד את העם אשר אתו וישם ע1:81ועיף וצמא במדבר [ 4
 ב]וישלש דויד את העם השלשית ביד יוא2שרי אלפים ושרי מאות [ 5
 הגתי ]שית ביד אתי[ל]שלשית ביד אבישי בן צרויה אחי יואב והש[ה]ו[ 6
 א תצא]ל[העם  ]ויאמר3יאמר המלך אל העם יצוא אצא גם אני עמכם [ו 7
 ם לנו לב כי]י[ש]וס ננוס לא ישים לנו לב ואם ימותו חצינו לא י[אם נ 8
 ]בעיר[תהיה לנו  ]יכרת ממנו הארץ עשרה אלפים ועתה טוב כי[עתה  9

 ]לך[המ ]ור[שמ]ויאמר להם המלך אשר ייטב לפניכם אעשה וי4לנו [לעזר  10



 ת יואב]ך א[ל]ויצו המ5יד השער וכול העם יצאו למאות ולאלפים [ל ]ע[ 11
 שמעים ]ם[הע ]ואת אבישי ואת אתי לאמור לאט לי לנער לאבשלום וכול[ 12
 ת]רא[ק]ל[שדה ]ויצא העם ה6בצות המלך את השרים על דבר אבשלום [ 13
 ]י עבדי[שראל לפנ]וינגפו שם עם י7ישראל ותהי המלחמה ביער אפרים [ 14
 ]י המלחמה[ותה8ף איש ]דויד ותהי שם המגפה גדולה ביום ההוא עשרים אל[ 15
 ]ר אכלה החרב[ם מאש]ע[ה ]נפוצת על פני כול היער וירב היער לאכול מן[ 16
 ]וכב על[ד והוא ר]ויגדל אבשלום לפני עבדי דוי9                     ביום ההוא[ 17
 ה]באל[באלה ויתל  ]פרדו ויבוא הפרד תחת שובך האלה הגדולה ויחזק ראשו[ 18
 רא איש ויגד]וי 1בין השמים ובין הארץ והפרד אשר תחתיו עבר וילך [ 19
 ר יואב לאיש]ויאמ11ליואב ויאמר הנה ראיתי את אבשלום תלוי באלה [ 20
 שים]חמ[לך  ]תת[ל ]המגיד לו והנה ראית ומדוע לוא הכיתו שם ארצה ועלי[ 21

 

Fragment 133 

 ]מר ברוך יהוה אלהיך אשר סגר את האנשים אשר נשאו[ויא ]אחימעץ18:28[ 1
 ]לנער לאבשלום ויאמר אחימעץויאמר המלך שלום 29  את ידם באדני המלך[ 2
 ]עבד המלך יואב ואת עבדך ולא ידעתי מה[שלח את ]ל ראיתי ההמון הגדול[ 3

  



Fragments 134-139 

 ]לאהבה את שונאיך7נפשך ואת נפש בניך ובנתיך ונפש נשיך ופלגשיך [את 19:6 1
 ]ין לך שרים ועבדים כי ידעת[כי א ]נוא את אוהביך כי הגדת היום[ולש 2
 ]ועתה קום צא8ר לפניך [ים כי אז יש]לום חי כלנו מת[לו אבש ]ם כי[היו 3
 ]נך יוצא אם ילין איש[בעתי כי אם אי]דיך כי ביהוה נש[לב עב ]ר על[ודב 4
 ]שר באה עליך מנעריך עד עתה[ה א]ל הרע[מכו ]ה לך זאת[לילה ודע]ך ה[את 5
 ]לאמור הנה המלך יושב ול העם הגידו[ר ולכ]ך וישב על שע[ל]ויקום המ9[ 6
 ]לאהלו[וישראל נח איש  ]על שער ויבוא כול העם לפני המלך על שער[ 7
 ]צילנו מכף[ה ]ד[מור המלך דוי]ויהי כול העם נדון בכול שבטי ישראל לא10[ 8
 ]ן ממלכתו[ומ ]ץ[ן האר]אויבינו והוא מלטנו מכף פלשתיים ועתה ברח מ[ 9

 []שים ]עלינו מת במלחמה ועתה למה אתם מחרואבשלום אשר משחנו 11[ 10
 ]ור[ם לאמ]והמלך דויד שלח אל צדוק ואל אביתר הכוהני12לשוב אל המלך [ 11
 ]מלך[ת ה]דברו אל זקני יהודה לאמור ועתה למה תהיו אחרונים להשיב א[ 12
 ]אחי אתם עצמי ובשרי13אל ביתו ודבר כול ישראל בא אל המלך אל ביתו [ 13
 ]לוא עצמי[א תאמרו ה]ולעמש14אתם ולמה תהיו אחרונים להשיב את המלך [ 14
 ]ר צבא תהיה לפני[יף אם לא ש]ובשרי אתה ועתה כה יעשה לי יהוה וכה יוס[ 15
 ]אל המלך שוב ו[וישלח ]ויט לבב יהודה כאיש אחד15כל הימים תחת יואב [ 16
 ]דה בא הגלגלה לרדת[ויהו ]וישוב המלך ויבא עד הירדן16 אתה וכל עבדיך[ 17

 



Fragment 140 

 ]ומפיבשת בן שאול ירד לקראת המלך ולוא עשה רגליו19:25   [ 1
 ]ם[היו ]ולוא עשה ידיו ולוא עשה שפמו ואת בגדיו לוא כבס למן[ 2

 

Fragment 141 

 ]וארכב[י החמור ]ויאמר אדני המלך עבדי רמני כי אמר עבדך חבש ל19:27[ 1
 ]דני המלך[בדך אל א]ירגל בע28עליה ואלך את אדוני המלך כי פסח עבדך [ 2
 ]י כי אם[ת אב]בי[ל ]כי לוא היה כו29והמלך כמלאך אלוהים עשה הטוב לפני [ 3

 

Fragment 142 

 ]נא[שוב ]י38 המלך ולמה יגמלני המלך הגמולה הזאת את19:37[ 1
 ]ך[ה עבד]עבדך ואמות בעירי ואקבר בקבר אבי ואמי והנ[ 2
 ]ניך[עי]כמהם יעבור עם אדוני המלך ועשה לו את הטוב ב[ 3

 

Fragment 143 

 ]ולוא נחלה לנו בבן ישי איש לאהליו ישראל[ויד ]ויאמר אין לנו חלק בד20:1[ 1
 ]                        י דויד אחרי שבע בן בכרי[אחר]ויעל כל איש ישראל מ2[ 2



 ]ויאמר המלך אל4:02במלכם מן הירדן ועד ירושלים [בקו ]יהודה דואיש              [ 3
 ]וילך עמשא להזעיק5 שלושת ימים ואתה פה עמוד[הודה ]עמשא הזעק לי את איש י[ 4

 

Fragments 142-146 

 ]לעמשא השלום אתה אחי[אב ]ויאמר יו20:9                                   [ 1
 ]נשמר בחרב אשר ביד[שא לא ]ועמ10ו לנשוק לו [ימין יואב בזקנ ]אחז יד[ות 2
 ]שנה לו וימות ויואב ואבישי[ה ולוא ]וישפך מעיו ארצ[יואב ויכהו בה על החמש  3
 ]עמשא מנערי יואב ויאמר[ל ]ואיש עמד ע11כרי [ע בן ב]ב[אחיו רדפו אחרי ש 4
 ]דם בתוך המסלה[גולל ב]מת[משא ]וע12ויד אחרי יואב [חפץ ביואב ומי לד ]שר[מי א 5
 ]השדה וישלך[סלה ]ן המ[שא מ]ם לראות ויסב עמ[איש כי עמד כול הע]ה[וירא  6
 ]ר הגה את עמשא מן המסלה[אש]כ13הבא עליו ועמד [גד כאשר ראה כול ]ב[עליו  7
 ]בכול שבטיויעבור 14לרדוף אחרי שבע בן בכרי [ל העם אחרי יואב ]ו[עבר כ 8
 ]ויבאו15 אחריו הברים ויקלהו ויבאו אף וכל ה[ת מעכ]ה ובי[ל]ישראל אב[ 9

 

Fragments 147-148 

 ]לא כן21ויען יואב ויאמר חלילה לי אם אבלע ואם אשחית 20[ם ]נחלת אלוהי20:19[ 1
 ]הר אפרים שבע בן בכרי נשא ידו על המלך דויד תנו לי[כי איש מ ]הדבר[ 2
 ]כה מעל העיר ותאמר האשה אל יואב הנה ראשו משלך אליך[דו ואל]לבאתו [ 3



 ]ותבוא האשה אל כול העם ותאמר אל כול העיר בחכמתה22בעד החומה [ 4
 ]ויכרתו את ראש שבע בן בכרי וישלכו אל יואב ויתקע בשופר ויפוצו העם[ 5
 ]כול הצבא ויואב על23ל המלך [ם א]י[של]מעל העיר איש לאהלו ויואב שב ירו[ 6
 ]דרם על המס ושפן בן אחילוד[וא24הפלתי  ]ובניה בן יהוידע על הכרתי ועל[ 7
 ]וגם עירא היאירי היה כוהן26[ר כוהנים  ]ושושא סופר וצדוק ואבית25המזכיר [ 8
 ]שנים שנה אחרי שנה[ויד שלש ]ויהי רעב בימי ד1:12              לדויד [ 9

 ]ת פני יהוה ויאמר יהוה על[ד א]ויבקש דוי                                   [ 10
 ]ויקרא המלך לגבענים2 הגבעונים[את  ]שאול ועל ביתו דמים על אשר המית[ 11

 

Fragments 149-151 

 ]רכתם[פר וב]ויאמר דויד אל הגבעונים מה אעשה לכם ובמה אכ3ויהודה 21:2[ 1
 ]אול ועם[ם ש]ויאמרו לו הגבעונים אין לנו כסף וזהב ע4את נחלת יהוה [ 2
 ]כול ישראל ויאמר מה אתם אויבים אעשה לכם[ת מ]י[להמ ]ביתו ואין לנו איש[ 3
 ]ר כלה עלינו וירדפנו ודמה להשמידנו מהתיצב[איש אש]ויאמרו אל המלך ה5[ 4
 ]ליהוה בגבעתו שבעה אנשים מבניו והוקענום [ונתתם לנ6ל ]בכול גבול ישרא[ 5
 ]בשת מפי ויחמל המלך על7 ויאמר המלך אני אתן לכם שאול בחיר יהוה[ 6

  



Fragment 152 

 ]מרב בת שאול[שת בני ]ילדה לשאול את ארמוני ואת מפיבשת ואת חמ21:8[ 1
 ]ויקיעם בהר בעונים[יד הג]ויתנם ב9אשר ילדה לעדריאל בן ברזלי המחלתי [ 2

 

Fragment 153 

 ]ויקח דוד וילך12 איה פלגש שאול עשתה רצפה בת ויגד לדוד את אשר21:11[ 1
 ]גנבו יביש גלעד אשר[בעלי  ]עצמות יהונתן בנו מאת ואת עצמות שאול את[ 2
 ]הכות פלשתים ם[ים ביו]הפלשתי שן אשר תלום שם אתם מרחב בית[ 3

 

Fragment 154 

 ]כן אחריצוה המלך ויעתר אלהים לארץ  כל אשר14:21[ 1
 עבדיו עמו]ותהי עוד מלחמה לפלשתיים את ישראל וירד דויד ו15[ 2
 ה]הרפ[ילדי  ]וישבי בנב אשר מן16וילחמו את פלשתיים ויעף דויד [ 3
 חורה ויאמר ]ומשקל קנו שלש מאות שקלים משקל נחשת והוא חגור[ 4
 הו]וימיתויעזר לו אבישי בן צרויה ויך את הפלשתי 17להכות את דויד [ 5

  



Fragments 155-158 

 ]חני[יק ]ישלח ממרום17 ים יגלו מסדות תבל בגערת יהוה מנשמת רוח אפו22:16[ 1
 ]ום[י בי]יקדמונ19יצילני מאויבי עז משונאי כי אמצו ממני 18ימשני ממים רבים [ 2
 ]ה[הו]יגמלני י21ויוציאני למרחב יחלצני כי חפץ בי 20אידי ויהי יהוה משען לי [ 3
 ]כי שמרתי דרכי יהוה ולוא רשעתי לפני אלוהי22כצדקתי כבר ידי ישיב לי [ 4
 ]שתמרה[וא ]עמו[ם ]ואהי תמי24כי כל משפטיו לנגדי וחקותיו לא אסור ממני 23[ 5
 ]עם[ד תתחסד ו]עם חסי26וישב יהוה לי כצדקתי כבר ידי לנגד עיניו 25מעוני [ 6
 ]עני[ם ]כי אתה ע28בר ועם עקש תתפתל [בר תת]עם נ27גבר תמים תתמם [ 7
 ]כי אתה תאיר נירי יהוה אלוהי תגיה לי29תושיע ועינים על רמים תשפיל [ 8
 ]האל תמים דרכו31גדוד ובאלוהי אדלג שור [ץ ]ו[ה אר]כי בכ30בחושכי [ 9

 ]מי אל מבלעדי יהוה ומי צור32לכל חוסים בו [ה מגן הוא ]אמרת יהוה צרופ[ 10
 ]משוה רגלי כאילות ועל34יל ויתן תמים דרכי [אל מאזרני ח]ה33זלתי אלהינו [ 11
 ]ותתן לי מגן36חת קשת נחשה זרעותי [חמה ונ]ל[מלמד ידי למ35מותי יעמדני ]ב[ 12
 ]ארדף אויבי38 קמי עמדו א[ול ]קרסלי עדו[מ ולא ב צעדי]חי[תר37ישעך ועזרתך תרבני  13
 ]צם ולוא יקומון ויפלו תחת רגלי[אמח39ואשמידם ולוא אשוב עד כלותם  14
 ]ואויבי נתתה לי ערף משנאי41תני [תאזרני חיל למלחמה ותכרע קמי תח]ו40[ 15
 ]ואשחקם כעפר על43לוא ענם [אין מושיע אל יהוה ו]שועו ו[י42 ]ם[אצמית 16
 ]עמים תשימני לראשני מריבי [ותפלט44ת ארקעם ]ו[טיט חוצ]כ[פני ארח  17
 ]בני נכר יכחשו לי46ע אזן ישמעו לי [לשמ45עבדני ]י[גויים עם לא ידעתי  18



 ]האל48רוך צורי וירום אלוהי ישעי [חי יהוה וב47לא יחגרו ממסרותם  19
 ]ומוציאי מאויבי ומקמי ותרוממני49י [נתן נקמות לי ומרדד עמים תחתנ 20
 ]מגדיל51בגויים יהוה ולשמך אזמר [על כן אודך 50תצרני  ]סים[מאיש חמ 21
 ]                    ויד ולזרעו עד עולם[ישועת מלכו ועושה חסד למשיחו לד 22
 ]ונים נאם דויד בן ישי ונאם[ואלה דברי דויד האחר1:32               23
 ]רוח יהוה2קב ונעים זמרות ישראל [הי יע]אלו[הגבר הקים אל משיח  24
 ]אמר אלוהי יעקב לי דבר צור ישראל משל3י [דבר בי ומלתו על לשונ 25
 ]כאור בקר יזרח שמש בקר לוא4ביראת אלוהים [ק משל ]צדי[באדם  26
 ]כי לא כן ביתי עם אל כי ברית עולם5שא מארץ [טר כד]עבות מנגה ממ[ 27
 ]כי כול ישעי וכול חפץ כי לוא יצמיח שמורה[ה בכול ו]שם לי ערוכ[ 28
 ]ל כקוץ מנד כלהם כי לוא ביד יקחו[ובליע6  ]                [ 29

 

Fragments 159-161 

 ]ם[ת לח]במצודה ומצב פלשתים אז בי[אז  ]ודויד14חנה בעמק רפאים 23:13[ 1
 בשער ]ני מים מבאר בית לחם אשר[שק]ויתאוה דויד ויאמר מי י15[ 2
 ]ית לחם[ב ]ים מבאר[שאבו מ]ויבקעו שלשת הגבורים במחנה פלשתיים וי16[ 3
 ]תם ויסך אתם ליהוה[תו]ש[ל ]אשר בשער וישאו ויבאו אל דויד ולא אבה[ 4

  



Fragment 162 

 מיד ]מצרי אער מראה וביד המצרי חנית וירד אליו בשבט ויגזל את החנית23:21[ 1
 בורים]עשה בניהו בן יהוידע ולו שם בשלשה הגאלה 22המצרי ויהרגהו בחניתו [ 2

 

Fragment 163 

 ]צריה צלק העמני נחרי הבארתי נשאי כלי יואב בן23:37[ 1
 ]                               היתרי[י גרב ]עירא היתר38[ 2
 ]                    ושבעה[שים ]שלו אוריה החתי כל39[ 3

 

Fragments 164-165 

 ]את[יד ]דו[וסי וישא ]ב[נא הי]גרן אר[הוה עומד עם ]בעם רב עתה הרף ידך ומלאך י24:16[ 1
 ]ה[ו שלופה בידו נטוא]ב[ם וחר]י[מ]ש[הארץ ובין ה ]עיניו וירא את מלאך יהוה עומד בין[ 2
 ]ו[אמר דויד אל יהוה בראת]י[ו17שקים ]סים ב[יהם מתכ]פנ[ל ]על ירושלים ויפלו הזקנים ע[ 3
 אן מה]צ[נכי הרעה הרעתי ואלה ה]את המלאך המכה בעם ויאמר הנה אנכי חטאתי וא[ 4
 ]הקם ליהוה[ם ההוא ויאמר עלה ו]ויבוא גד אל דויד ביו18עשו תהי ידך בי ובבית אבי [ 5
 ]ארנא וירא[וישקף 20שר צוה יהוה ]ויעל דויד כדבר גד כא19מזבח בגרן ארנא היבסי [ 6
 ]ויבא דויד עד[בשקים וארנא דש חטים  ]ארבעת בניו עמו מתחבאיםאת המלך דויד ואת [ 7
 ]ים אליו ויצא ארנא[סים בשקים בא]ת המלך ועבדיו עברים אליו מתכ[וירא א ]ארנא[ 8



 ]ך מדוע בא אדני המלך אל[ל]מ[ה ]ויאמר ארנא אל21ד על אפיו ארצה [לדוי ]וישתחו[ 9
 ]הגרן לבנות מזבח ליהוה ותעצר המגפה מעלדויד לקנות מעמך את [ויאמר  ]עבדו[ 10
 ]יקח ויעל אדני המלך הטוב בעינו ראה הבקר לעלה ר ארנא אל דויד[מ]ויא22העם [ 11

  



Hebrew Comparison of the Text of 2 Samuel / שמואל ב – Masoretic against 4Q51 Samuel 

a (4QSam 

a) 

Chapter 1 

4 

ד  יו ָּדִו֛ אֶמר ֵאָל֥ ֹ֨ ה ַוּי ם ִמן־ַהִּמְלָחָמ֗ ס ָהָע֜ ּיֹאֶמר ֲאֶׁשר־ָנ֨ י ַו֠ ר ַהֶּגד־ָנ֣א ִל֑ ֶמה־ָהָי֥ה ַהָּדָב֖
תּו ן ְּב֖נֹו ֵמֽ ם ָׁש֛אּול ִויהֹוָנָת֥ תּו ְוַג֗ ל ִמן־ָהָע֙ם ַוָּיֻמ֔ ה ָנַפ֤  ְוַגם־ַהְרֵּב֞

Masoretic 

 ]א לי ויאמר אשר נס העם מן המלחמה[ד נ]הג היה הדבר ויאמר אליו דוד מה[
 ]ימתו וגם שאול ויהונתן בנו מתו[מן העם ו ]הרבה נפל וגם[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

5 

ן ְּבֽנֹו ת ָׁש֖אּול ִויֽהֹוָנָת֥ ְעָּת ִּכי־ֵמ֥ י� ָיַד֔ יד ֑לֹו ֵא֣ ד ֶאל־ַהַּנַ֖ער ַהַּמִּג֣ אֶמר ָּדִו֔ ֹ֣  Masoretic ַוּי

 4Q51 Samuel ]המגיד לו איך ידעת כי מת שאול ויהונתן בנוער [הנ ]ויאמר דויד אל[

a (4QSam 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



10 

 ֹ ר ַעל־ר ח ַהֵּנ֣ ֶזר ֲאֶׁש֣ י ִנְפ֑לֹו ָוֶאַּק֞ ְחֶי֖ה ַאֲחֵר֣ א ִיֽ ֹ֥ י ל ְעִּתי ִּכ֛ י ָיַד֔ הּו ִּכ֣ ְתֵת֔ ד ָעָלי֙ו ַוֲאֹמ֣ אׁ֗שֹו ָוֶאֱעֹמ֤
ר ָּנה ְוֶאְצָעָד֙ה ֲאֶׁש֣ י ֵהֽ ם ֶאל־ֲאֹדִנ֖  ַעל־ְזֹר֔עֹו ָוֲאִביֵא֥

Masoretic 

 ]ראשו ואעמד עליו ואמתתהו כי ידעתי כי לא יחיה אחרי נפלו ואקח הנזר אשר על[
 ]יאם אל אדני הנה[ואב ]על זרעו ואצעדה אשר[

4Q51 Samuel 

a (4QSam 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

11 

ד  ר ִאּֽתֹוַוַּיֲחֵז֥ק ָּדִו֛ ים ֲאֶׁש֥ ם ְוַג֥ם ָּכל־ָהֲאָנִׁש֖ ו ַוִּיְקָרֵע֑  Masoretic ִּבְבָגָד֖

 4Q51 Samuel ]כול האנשים אשר אתו[ם וגם ]ויחזק דויד בבגדיו ויקרע[

a (4QSam 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

12 

ֶרב ַעל־ָׁש֞אּול   ִּיְסְּפדּ֙ו ַוִּיְבּ֔כּו ַוָּיֻצ֖מּו ַעד־ָהָע֑ ית ַוֽ ם ְיהָו֙ה ְוַעל־ֵּב֣ ן ְּב֗נֹו ְוַעל־ַע֤ ְוַעל־ְיהֹוָנָת֣
ֶרב י ָנְפ֖לּו ֶּבָחֽ ל ִּכ֥  ִיְׂשָרֵא֔

Masoretic 

 ]על שאול ועל יהונתן ועל עם יהוה ועל בית[רב ]הע[מו עד ]ויספדו ויבכו ויצו[
 ]ב[ל כי נכו בחר]א[שר]י[

4Q51 Samuel 

a (4QSam 

a) 

ועל עם יהוה ועל בית  -בנו-מו עד הערב על שאול ועל יהונתן +ו+ויספדו ויבכו ויצ
 ו בחרב*כ*ישראל כי נ

Highlighted Diff. 



13 

ִכי י ָאֹנֽ יׁש ֵּג֥ר ֲעָמֵלִק֖ אֶמר ֶּבן־ִא֛ ֹ֕ ָּתה ַוּי י ִמֶּז֖ה ָא֑ יד ֔לֹו ֵא֥ ַע֙ר ַהַּמִּג֣ ד ֶאל־ַהַּנ֙ אֶמר ָּדִו֗ ֹ֣  Masoretic ַוּי

 4Q51 Samuel ]קי אנכי[ל]יד לו אי מזה אתה ויאמר בן איש גר עמ[ר המג]ע[ד אל הנ]ויאמר דוי[

a (4QSam 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

Chapter 2 

5 

ר  ה ֲאֶׁש֨ יהָו֔ ים ַאֶּת֙ם ַלֽ ם ְּבֻרִכ֤ אֶמר ֲאֵליֶה֗ ֹ֣ ד ַוּי יׁש ִּגְלָע֑ י ָיֵב֣ ים ֶאל־ַאְנֵׁש֖ ח ָּדִו֙ד ַמְלָאִכ֔ ַוִּיְׁשַל֤
ם  ִּתְקְּב֖רּו ֹאֽתֹוֲעִׂשיֶת֜ ֵניֶכ֙ם ִעם־ָׁש֔אּול ַוֽ ה ִעם־ֲאֹדֽ ֶסד ַהֶּז֗  ַהֶח֣

Masoretic 

 ]אתם ליהוה אשר[ הם ברוכים]אנשי יביש גלעד ויאמר אלי מלאכים אל וישלח דוד[
 ]ותקברו אתו ם עם שאול משיח יהוה[ה על אדניכ]עשיתם חסד האלוהים הז[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

 אתם ליהוה אשר כים+ו+אנשי יביש גלעד ויאמר אליהם בר מלאכים אל וישלח דוד
 ותקברו אתו +משיח יהוה+אדניכם עם שאול  *ל*הזה ע +האלוהים+חסד -ה-עשיתם 

Highlighted Diff. 

  



6 

ה  ה ִאְּתֶכ֙ם ַהּטֹוָב֣ י ֶאֱעֶׂש֤ ת ְוַג֣ם ָאֹנִכ֗ ֶסד ֶוֱאֶמ֑ ם ֶח֣ ה ַיַֽעׂש־ְיהָו֥ה ִעָּמֶכ֖ רְוַעָּת֕ את ֲאֶׁש֥ ֹ֔  ַהּז
ר ַהֶּזֽה ם ַהָּדָב֥  ֲעִׂשיֶת֖

Masoretic 

הזאת אשר  ]אעשה אתכם הטובה סד ואמת וגם אנכי[הוה אתכם ח]ועתה יעש י[
 ]עשיתם את הדבר הזה[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

אעשה אתכם הטובה הזאת אשר  כם חסד ואמת וגם אנכי*את*ועתה יעש יהוה 
 הדבר הזה +את+עשיתם 

Highlighted Diff. 

7 

י ָמְׁש֧חּו  ת ֲאֹדֵניֶכ֣ם ָׁש֑אּול ְוַגם־ֹאִת֗ ִיל ִּכי־ֵמ֖ ְהיּ֙ו ִלְבֵני־ַח֔ ם ִוֽ ה ֶּתֱחַז֣ ְקָנה ְיֵדיֶכ֗ ְוַעָּת֣
ה ם ֵבית־ְיהּוָד֛ ֶל� ֲעֵליֶהֽ  ְלֶמ֖

Masoretic 

 ]וגם אתי משחו כי מת אדניכם שאול[היו לבני חיל ]ועתה תחזקה ידיכם ו[
 ]מלך[עליהם ל ]יהודה בית[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

וגם אתי משחו  ה ידיכם והיו לבני חיל כי מת אדניכם שאול-נ-ועתה תחזק
 *עליהם למלך* יהודה בית

Highlighted Diff. 

  



8 

ֶׁש֙ת ֶּבן־ָׁש֔אּול  יׁש ֹּב֨ ח ֶאת־ִא֥ ר ְלָׁש֑אּול ָלַק֗ א ֲאֶׁש֣ ר ַׂשר־ָצָב֖ הּוְוַאְבֵנ֣ר ֶּבן־ֵנ֔  ַוַּיֲעִבֵר֖
 ִים   ַמֲחָנֽ

Masoretic 

ו ]רה[עב]איש בשת בן שאול וי שר לשאול לקח את[שר הצבא א ]ואבנר בן נר[
 ]ים[מחנ

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

 איש בשת בן שאול ויעברהו צבא אשר לשאול לקח את+ה+ואבנר בן נר שר 
 מחנים

Highlighted Diff. 

9 

הּ֙ו  ל ַוַּיְמִלֵכ֙ ן ְוַעל־ִיְׂשָרֵא֖ ִי֙ם ְוַעל־ִּבְנָיִמ֔ אל ְוַעל־ֶאְפַר֙ ל־ִיְזְרֶע֑ י ְוֶאֽ ד ְוֶאל־ָהֲאׁשּוִר֖ ֶאל־ַהִּגְלָע֔
 ֻּכֽ�ה

Masoretic 

 ]ועל בנימין ועל ישראל[רים ]ועל גשר ועל יזרעאל ועל אפ וימלכהו על הגלעד[
 ]כלה[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



01 

י � ֵּב֣ � ַא֚ ים ָמָל֑ ִים ָׁשִנ֖ ל ּוְׁשַּת֥ ֶׁשת ֶּבן־ָׁש֗אּול ְּבָמְלכֹ֙ו ַעל־ִיְׂשָרֵא֔ יׁש־ֹּב֣ ה ִאֽ ים ָׁשָנ֜ ת ֶּבן־ַאְרָּבִע֨
ד י ָדִוֽ ה ָה֖יּו ַאֲחֵר֥  ְיהּוָד֔

Masoretic 

 4Q51 Samuel ]י דויד[חר]אך בית יהודה היו א[

a (4QSama) 

אך בית  -ישראל ושתים שנים מלך שאול במלכו על בשת בן ארבעים שנה איש בן-
 ד+י+יהודה היו אחרי דו

Highlighted Diff. 

11 

ה  ים ְוִׁשָּׁש֥ ַבע ָׁשִנ֖ ה ֶׁש֥ ית ְיהּוָד֑ ֶל� ְּבֶחְב֖רֹון ַעל־ֵּב֣ ד ֶמ֛ ה ָדִו֥ ים ֲאֶׁש֩ר ָהָי֨ ר ַהָּיִמ֔  ְיִה֙י ִמְסַּפ֣ ַוֽ
ים  ֳחָדִׁשֽ

Masoretic 

 ]ך בחברון על בית יהודה שבע שנים וששה[ד מל]אשר היה דוי הימיםויהי מספר [
 דשים]ח[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

21 

ַּמֲחַנ֖ ִים ִּגְבֽעֹוָנה ֶׁשת ֶּבן־ָׁש֑אּול ִמֽ יׁש־ֹּב֣ י ִאֽ ר ְוַעְבֵד֖  Masoretic ַוֵּיֵצ֙א ַאְבֵנ֣ר ֶּבן־ֵנ֔

 4Q51 Samuel בעונה]ג ועבדי איש בשת בן שאול ממחניםבן נר [ויצא אבנר 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



31 

ְׁש֜בּו  ו ַוֵּי֨ ת ִּגְב֖עֹון ַיְחָּד֑  ִּיְפְּגׁ֛שּום ַעל־ְּבֵרַכ֥ ְצ֔אּו ַוֽ י ָדִו֙ד ָיֽ ה ְוַעְבֵד֤ ב ֶּבן־ְצרּוָי֜ ְויֹוָא֨
ֶּלה ה  ֵא֤ הַעל־ַהְּבֵרָכ֙ה ִמֶּז֔ ֶּלה ַעל־ַהְּבֵרָכ֖ה ִמֶּזֽ  ְוֵא֥

Masoretic 

 ]וישבו[חדו ]י[על ברכת גבעון  ]ה ועבדי דויד יצאו מחברון ויפגשום[ויואב בן צרוי
 ]מזה[הברכה  ]אלה על הברכה מזה ואלה על[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

41 

ב  אֶמר ַאְבֵנ֙ר ֶאל־יֹוָא֔ ֹ֤ מּוַוּי ב ָיֻקֽ אֶמר יֹוָא֖ ֹ֥ יַׂשֲח֖קּו ְלָפֵנ֑ינּו ַוּי ים ִוֽ  Masoretic ָי֤קּומּו ָנ֙א ַהְּנָעִר֔

 4Q51 Samuel ]ו[ואב יקומ]ר י[ויאמ ]נינו[לפ ]בנר אל יואב יקומו נא הנערים וישחקו[מר א]ויא[

a (4QSama) 

 .Highlighted Diff מו+ו+ויאמר אבנר אל יואב יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו ויאמר יואב יק

51 

ֶׁש֙ת ֶּבן־ָׁש֔אּול  יׁש ֹּב֨ ן ּוְלִא֥ ר ְלִבְנָיִמ֗ ר ְׁשֵנ֧ים ָעָׂש֣ מּו ַוַּיַעְב֣רּו ְבִמְסָּפ֑ ַוָּיֻק֖
ר ּוְׁשֵנ֥ים י ָעָׂש֖ ד ֵמַעְבֵד֥  ָדִוֽ

Masoretic 

 ]לאיש בשת בן שאול[עשר לבני בנימין איש  ]ויקומו ויעברו במספר שנים[
 דויד ]מעבדיעשר  ושנים[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

לאיש בשת בן שאול -ו- +איש+בנימין -ל- +לבני+מו ויעברו במספר שנים עשר +ו+ויק
 ד+י+ושנים עשר מעבדי דו

Highlighted Diff. 



61 

ו   ִּיְּפ֖לּו ַיְחָּד֑ הּו ַוֽ ד ֵרֵע֔ הּו ְוַחְרּבֹ֙ו ְּבַצ֣ אׁש ֵרֵע֗ ֹ֣ יׁש ְּבר קּו ִא֣  ַּיֲחִז֜ ַוִּיְקָר֙א ַלָּמ֣קֹום ַה֔הּוא ַוֽ
ת ר ְּבִגְבֽעֹון ֶחְלַק֥ ים ֲאֶׁש֥  ַהֻּצִר֖

Masoretic 

 ]ההוא ום[ו ויקרא למק]יחד בראש רעהו וחרבו בצד רעהו ויפלו[ויחזיקו איש 
 ]חלקת הצרים אשר בגבעון[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

ההוא  למקוםיחדו ויקרא  קו איש בראש רעהו וחרבו בצד רעהו ויפלו+י+ויחז
 הצרים אשר בגבעון חלקת

Highlighted Diff. 

25 

ה ֶאחָֽ  ל רֹאׁש־ִּגְבָע֖ ת ַוַּיַ֣עְמ֔דּו ַע֥ ה ֶאָח֑ ר ַוִּיְה֖יּו ַלֲאֻגָּד֣ י ַאְבֵנ֔ י־ִבְנָיִמ֙ן ַאֲחֵר֣ ְתַקְּב֤צּו ְבֵנֽ  Masoretic תַוִּיֽ

 4Q51 Samuel אחת ]גבעה יהיו לאגדה אחת ויעמדו על ראש[נר ו]ב[רי א]בנימן אח ויתקבצו בני[

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

26 

ה ִתְהֶי֖ה  י־ָמָר֥ ְעָּתה ִּכֽ ֶרב ֲה֣לֹוא ָיַד֔ אַכל ֶח֔ ֹ֣ ַצ֙ח ּת אֶמ֙ר ֲהָלֶנ֙ ֹ֙ ב ַוּי ר ֶאל־יֹוָא֗ א ַאְבֵנ֜ ַוִּיְקָר֨
י  ָּבַאֲחרֹוָנ֑ה ם ָלׁ֖שּוב ֵמַאֲחֵר֥ ר ָלָע֔ א־תֹאַמ֣ ֹֽ םְוַעד־ָמַת֙י ל  ֲאֵחיֶהֽ

Masoretic 

 ]מרה תהיה[לוא ידעתה כי ]ה בנר אל יואב ויאמר הלנצח תאכל חרב[א ]ויקרא[
 ]י אחינו[לעם לשוב מאחר ]באחרונה ועד מתי לוא תאמר[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 



27 

א  י לּוֵל֖ ים ִּכ֥ ֱא�ִה֔ י ָהֽ ב ַח֚ אֶמר יֹוָא֔ ֹ֣ יוַוּי י ָאִחֽ יׁש ֵמַאֲחֵר֥ ם ִא֖ ה ָהָע֔ ֶק֙ר ַנֲעָל֣ ַהֹּב֨ ז ֵמֽ י ָא֤ ְרָּת ִּכ֣  Masoretic ִּדַּב֑

 4Q51 Samuel ]הבקר נעלה העם איש מאחרי אחיו[ברת כי אז מן ]ד ויאמר יואב חי יהוה כי לולא[

a (4QSama) 

 .Highlighted Diff הבקר נעלה העם איש מאחרי אחיו +ן+דברת כי אז מ כי לולא *יהוה*ויאמר יואב חי 

29 

ְלכּ֙ו ָּכל־הַ  ן ַוֵּיֽ ְיָלה ַה֑הּוא ַוַּיַעְב֣רּו ֶאת־ַהַּיְרֵּד֗ ל ַהַּל֣ ה ֹּכ֖ ֲעָרָב֔ ְלכּ֙ו ָּבֽ יו ָהֽ ֲאָנָׁש֗ ִּבְת֔רֹון ְוַאְבֵנ֣ר ַוֽ
 ִים אּו ַמֲחָנֽ  ַוָּיֹב֖

Masoretic 

 ]הבתרון הירדן וילכו כל ההוא ויעברו אתואבנר ואנשיו הלכו בערבה כל הלילה [
 נימה]מח ויבאו[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

הבתרון  הירדן וילכו כל ואבנר ואנשיו הלכו בערבה כל הלילה ההוא ויעברו את
 +ה+*מ*מחני ויבאו

Highlighted Diff. 

30 

ם  ץ ֶאת־ָּכל־ָהָע֑ ר ַוִּיְקֹּב֖ י ַאְבֵנ֔ ב ֵמַאֲחֵר֣ ב ָׁש֚ יׁש ְויֹוָא֗ ר ִא֖ ה־ָעָׂש֥ ד ִּתְׁשָעֽ י ָדִו֛ ְק֜דּו ֵמַעְבֵד֥ ַוִּיָּפ֨
ל  ַוֲעָׂשה־ֵאֽ

Masoretic 

 ]שעה עשר איש[עבדי דויד ת]מ ב שב מאחרי אבנר ויקבץ את כול העם ויפקדו[ויוא
 ]ועשהאל[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

עשר איש ד תשעה +י+מעבדי דו ל העם ויפקדו+ו+ויואב שב מאחרי אבנר ויקבץ את כ
 ועשהאל

Highlighted Diff. 



31 

תּו יׁש ֵמֽ ים ִא֖ י ַאְבֵנ֑ר ְׁש�ׁש־ֵמ֧אֹות ְוִׁשִּׁש֛ ן ּוְבַאְנֵׁש֖ ד ִהּכּ֙ו ִמִּבְנָיִמ֔ י ָדִו֗  Masoretic ְוַעְבֵד֣

 4Q51 Samuel ]מתו אבנר שלש מאות וששים איש[בנימין מאנשי  ]ועבדי דויד הכו מבני[

a (4QSama) 

 .Highlighted Diff מתו אנשי אבנר שלש מאות וששים איש*מ*-ו-ן +י+בנימ-מ- +מבני+ד הכו +י+ועבדי דו

32 

ְיָלה  ֶחם ַוֵּיְל֣כּו ָכל־ַהַּל֗ ית ָל֑ ר ֵּב֣ יו ֲאֶׁש֖ ֶבר ָאִב֔ הּ֙ו ְּבֶק֣  ִּיְקְּבֻר֙ ל ַוֽ ַוִּיְׂשאּ֙ו ֶאת־ֲעָׂשהֵא֔
יו יֹוָאב֙  ֲאָנָׁש֔ ם ְּבֶחְבֽרֹון ַוֽ ר ָלֶה֖  ַוֵּיֹא֥

Masoretic 

 ]ית לחם וילכו כול הלילה[שר ב]א[ו ]אבי[ויקברהו בקבר  ]וישאו את עשהאל[
 ואנשיו ויאור להם בחברון ]יואב[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

ל הלילה +ו+וישאו את עשהאל ויקברהו בקבר אביו אשר בבית לחם וילכו כ
 ר להם בחברון+ו+א+י+ואנשיו ו יואב

Highlighted Diff. 

  



Chapter 3 

1 

ית ָׁש֖אּול  ק ּוֵב֥ � ְוָחֵז֔ ד ְוָדִו֙ד ֹהֵל֣ ית ָּדִו֑ ין ֵּב֣ ית ָׁש֔אּול ּוֵב֖ ין ֵּב֣ ה ֵּב֚ י ַהִּמְלָחָמ֙ה ֲאֻרָּכ֔ ַוְּתִה֤
ים ים ֹהְלִכ֥  ְוַדִּלֽ

Masoretic 

 ]וחזק ובית שאול[שאול ובין בית דויד ודויד הולך  ]ית[ב ]י המלחמה ארכה בין[ותה
 ]ל[הולך וד

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

לך וחזק ובית שאול +ו+ד ה+י+ד ודו+י+ותהי המלחמה ארכה בין בית שאול ובין בית דו
 -ים-ודל *ולך*ה

Highlighted Diff. 

2 

ת ַעם ַהִּיְזְרֵעאִלֽ י ְבכֹוֹר֙ו ַאְמ֔נֹון ַלֲאִחיֹנ֖ ים ְּבֶחְב֑רֹון ַוְיִה֤ ד ָּבִנ֖  Masoretic ַוִּיְָל֧דּו ְלָדִו֛

 4Q51 Samuel חינעם היזרעלית]לא[מנן ]יהי בכורו א[לדויד בנים בחברון ו ויולד

a (4QSama) 

 .Highlighted Diff ן לאחינעם היזרעלית-ו-ד בנים בחברון ויהי בכורו אמנ+י+ויולד לדו

  



3 

י ְוַהְּׁשִלִׁש֙י  ַּכְרְמִל֑ ל ַהֽ ֶׁשת ָנָב֣ ִל ֵא֖ ב ַלֲאִביַג֕ ה ּוִמְׁשֵנ֣הּו ִכְלָא֔ ן־ַמֲעָכ֔ ַאְבָׁש֣לֹום ֶּבֽ
י ֶל� ַּבת־ַּתְלַמ֖  ְּגֽׁשּור ֶמ֥

Masoretic 

השלישי אבשלום בן מעכה ]כרמלית ו[לאביגיל ה ]ה[ומשנהו דלי
 גשור מלך תלמי בת

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

שי אבשלום בן מעכה +י+והשל +ת+הכרמלי -אשת נבל-ל +י+לאביג *דליה*ומשנהו 
 תלמי מלך גשור בת

Highlighted Diff. 

4 

ל י ְׁשַפְטָי֥ה ֶבן־ֲאִביָטֽ ית ְוַהֲחִמיִׁש֖ י ֲאֹדִנָּי֣ה ֶבן־ַחִּג֑  Masoretic ְוָהְרִביִע֖

 4Q51 Samuel יטל]ב[שי שפטיה לא]י[חגית והחמ ]אדניה בן[והרביעי 

a (4QSama) 

 .Highlighted Diff אביטל+ל+ -בן-והרביעי אדניה בן חגית והחמישי שפטיה 

5 

ד ְּבֶחְבֽרֹון ֶּלה יְֻּל֥דּו ְלָדִו֖ ד ֵא֛ ֶׁשת ָּדִו֑ ה ֵא֣ ם ְלֶעְגָל֖ י ִיְתְרָע֔  Masoretic ְוַהִּׁשִּׁש֣

 4Q51 Samuel ברון]בח[לדויד  ]דו[ל]גלה אשת דויד אלה יו[והששי יתרעם לע

a (4QSama) 

 .Highlighted Diff ד בחברון+י+לדו לדו+ו+ד אלה י+י+והששי יתרעם לעגלה אשת דו

  



6 

ית ָׁשֽא  ד ְוַאְבֵנ֛ר ָהָי֥ה ִמְתַחֵּז֖ק ְּבֵב֥ ית ָּדִו֑ ין ֵּב֣ ית ָׁש֔אּול ּוֵב֖ ין ֵּב֣ ה ֵּב֚ ְהיֹו֙ת ַהִּמְלָחָמ֔ י ִּבֽ  Masoretic ּולַוְיִה֗

 4Q51 Samuel בבית שאול ]ל ובין בית דויד ואבנר היה מתחזק[ויהי בהיות המלחמה בין בית שאו

a (4QSama) 

ExtantNone  Highlighted Diff. 

7 

אֶמר֙  ֹ֙ ה ַבת־ַאָּי֑ה ַוּי ּה ִרְצָּפ֣ ֶגׁש ּוְׁשָמ֖  ּוְלָׁש֣אּול ִּפֶל֔
אָתה ר ַמּ֥דּוַע ָּב֖ י ֶאל־ַאְבֵנ֔ ֶגׁש ָאִבֽ  ֶאל־ִּפיֶל֥

Masoretic 

שאול  ]בת איה ויאמר מפיבשת בן[ולשאול פילגש רצפה 
 ]אבי לגש[פי אל באתה מדוע אבנר אל

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

 +מפיבשת בן שאול+רצפה בת איה ויאמר  -ושמה-לגש +י+ולשאול פ
 אבי לגשפי אל באתה מדוע אבנר אל

Highlighted Diff. 

  



8 

יהּוָד֒ה  ר ִלֽ ִכ֮י ֲאֶׁש֣ ֶלב ָאֹנ֘ אׁש ֶּכ֥ ֹ֨ אֶמ֙ר ֲהר ֹ֙ ֶׁשת ַוּי יׁש־ֹּב֗ י ִאֽ ד ַעל־ִּדְבֵר֣ ר ְמֹא֜ ַוִּיַח֩ר ְלַאְבֵנ֨
ד  ַהּ֨יֹום � ְּבַיד־ָּדִו֑ א ִהְמִציִת֖ ֹ֥ הּו ְול ֵרֵע֔ י� ֶאל־ֶאָחי֙ו ְוֶאל־ֵמ֣ ית ָׁש֣אּול ָאִב֗ ֶסד ִעם־ֵּב֣ ֱעֶׂשה־ֶח֜ ֶאֽ

ה ַהּֽיֹום י ֲעֹ֥ון ָהִאָּׁש֖ ד ָעַל֛  ַוִּתְפֹק֥

Masoretic 

 ]ראש כלב אנכי אשר ליהודה[ויאמר לו ה ]מפיבשת ויחר לאבנר מאד על דבר[
 ]דויד שאול אביך אל אחיו ואל מרעהו ולוא המציתך ביד חסד עם בית היום אעשה[
 ]ותפקד עלי עון האשה היום[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

הראש כלב אנכי אשר ליהודה  +לו+בשת ויאמר *מפי* -י-ויחר לאבנר מאד על דבר
ד +י+דו א המציתך ביד+ו+חסד עם בית שאול אביך אל אחיו ואל מרעהו ול היום אעשה
 עון האשה היוםותפקד עלי 

Highlighted Diff. 

9 

ן י־ֵכ֖ ד ִּכֽ ע ְיהָו֙ה ְלָדִו֔ ר ִנְׁשַּב֤ י ַּכֲאֶׁש֨ יף ֑לֹו ִּכ֗ ה ֹיִס֣ ר ְוֹכ֖ ה ֱא�ִהי֙ם ְלַאְבֵנ֔ ה־ַיֲעֶׂש֤  ֹּכֽ
ֱעֶׂשה־ּֽלֹו  ֶאֽ

Masoretic 

 ]יסיף לו כי כאשר נשבע יהוה לדויד כי כן[כה ]כה יעשה אלוהים לאבנר ו[
 ]לו אעשה[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



01 

ה  ד ַעל־ִיְׂשָרֵא֙ל ְוַעל־ְיהּוָד֔ א ָדִו֗ ים ֶאת־ִּכֵּס֣ ית ָׁש֑אּול ּוְלָהִק֞ יר ַהַּמְמָלָכ֖ה ִמֵּב֣ ֲעִב֥ ְלַהֽ
ן ַבע ִמָּד֖ ר ָׁשֽ  ְוַעד־ְּבֵא֥

Masoretic 

ויהודה  ]ועל ישראלהממלכה מבית שאול ולהקים את כסא דויד על [ר ]להעבי[
 ]ועד באר שבע מדך[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

11 

ר ִמִּיְרָא֖תֹו ֹאֽתֹו יב ֶאת־ַאְבֵנ֖ר ָּדָב֑ ל ֔עֹוד ְלָהִׁש֥ א־ָיֹכ֣ ֹֽ  Masoretic ְול

 4Q51 Samuel ]דבר מיראות אותו[אבנר  ]ולוא יכל עוד מפיבשת להשיב את[

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

21 

י ְוִהֵּנה֙  יְת֙� ִאִּת֔ ה ְבִרֽ ר ָּכְרָת֤ ֶרץ ֵלאֹמ֗ ר ְלִמי־ָא֑ ו ֵלאֹמ֖ ד ַּתְחָּת֥ ים ֶאל־ָּדִו֛ ר ַמְלָאִכ֧  ַוִּיְׁשַל֩ח ַאְבֵנ֨
ל י� ֶאת־ָּכל־ִיְׂשָרֵאֽ ב ֵאֶל֖ � ְלָהֵס֥ י ִעָּמ֔  ָיִד֣

Masoretic 

 ]אתי והנה[בריתך  ]חברון לאמור כרותוישלח אבנר מלאכים אל דויד אל [
 ]להסב אליך את כול בית ישראל עמך ידי[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



31 

ל ֵמִאְּת֤� ֵלאֹמ֙ר  ד ָאֹנִכ֩י ֹׁשֵא֨ ר ֶאָח֡ � ָּדָב֣ ית ַא֣ ת ִאְּת֖� ְּבִר֑ י ֶאְכֹר֥ אֶמר ֔טֹוב ֲאִנ֕ ֹ֣ ַוּי
ה י לֹא־ִתְרֶא֣ ת ִמיַכ֣ל ַּבת־ָׁש֔אּול ְּבֹבֲא֖� ִלְר֥אֹות ֶאת־ָּפָנֽ י ִאם־ִלְפֵנ֣י ֱהִביֲא֗� ֵא֚ י ִּכ֣  ֶאת־ָּפַנ֔

Masoretic 

 ]אמור[ל ]אני אכרות אתך ברית אך דבר אחד אנוכי שואל מאתך[ר טוב ]ויאמ[
 ]בבואך לראות את פני תראה את פני כי אם הביאך את מיכל בת שאול עמך לוא[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

41 

ל  ר ְּתָנ֤ה ֶאת־ִאְׁשִּת֙י ֶאת־ִמיַכ֔ ֶׁשת ֶּבן־ָׁש֖אּול ֵלאֹמ֑ יׁש־ֹּב֥ ים ֶאל־ִאֽ ח ָּדִו֙ד ַמְלָאִכ֔ ַוִּיְׁשַל֤
ים ֲאֶׁשר֙  ה ָעְר֥לֹות ְּפִלְׁשִּתֽ י ְּבֵמָא֖ ְׂשִּתי ִל֔  ֵאַר֣

Masoretic 

מיכל  ]מפיבשת בן שאול לאמור תנה לי את אשתי את אל וישלח דויד מלאכים[
 ]אשר ארשתי לי במאה ערלות פלשתיים[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

51 

ִוׁש ל ֶּבן־ ָלֽ ם ַּפְלִטיֵא֥ יׁש ֵמִע֖ ם ִא֑ ִעֽ ָה ֵמ֣ ֶׁשת ַוִּיָּקֶח֖ יׁש ֹּב֔  Masoretic ַוִּיְׁשַל֙ח ִא֣

 4Q51 Samuel ]ויקחה מעם איש מעם פלטיאל בן לוש[ שת]וישלח מפיב[

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



71 

ים  ם ְמַבְקִׁש֧ ם ֱהִייֶת֞ ר ַּגם־ְּתמֹו֙ל ַּגם־ִׁשְלֹׁש֔ ל ֵלאֹמ֑ ה ִעם־ִזְקֵנ֥י ִיְׂשָרֵא֖ ּוְדַבר־ַאְבֵנ֣ר ָהָי֔
ד ם ֶאת־ָּדִו֛ ֶל� ֲעֵליֶכֽ  ְלֶמ֖

Masoretic 

 ]מבקשים[ייתם ]ה שלשם תמול גם לאמר גםישראל  עם זקני היה אבנר[יאמר ]ו[
 ]דוד למלך עליכם את[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

הייתם מבקשים  שלשם תמול גם לאמר גםישראל  עם זקני היה אבנר *יאמר*ו
 דוד למלך עליכם את

Highlighted Diff. 

21 

ד ָא֣קּוָמה  אֶמר ַאְבֵנ֣ר ֶאל־ָּדִו֡ ֹ֣ ל ַוּי ֶל� ֶאת־ָּכל־ִיְׂשָרֵא֗ י ַהֶּמ֜ ָכה ְוֶאְקְּבָצ֩ה ֶאל־ֲאֹדִנ֨ ֵאֵל֡ ְוֽ
ד ֶאת־ַאְבֵנ֖ר ַוֵּיֶ֥ל� ְוִיְכְר֤תּו ח ָּדִו֛ � ַוְּיַׁשַּל֥ ל ֲאֶׁשר־ְּתַאֶּו֖ה ַנְפֶׁש֑ ַלְכָּת֔ ְּבֹכ֥ ית ּוָמ֣  ִאְּת֙� ְּבִר֔
 ְּבָׁשֽלֹום

Masoretic 

 ]ישראל כל אדני המלך את ואקבצה אלדוד אקומה ואלכה  אלנר [ר אב]ויאמ[
 ]אבנר וילך תאוה נפשך וישלח דוד את אתך ברית ומלכת בכל אשר[רתו ]ויכ[
 ]בשלום[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



23 

ר  דּו ְליֹוָא֙ב ֵלאֹמ֔ אּו ַוַּיִּג֤ א ֲאֶׁשר־ִאּ֖תֹו ָּב֑ ב ְוָכל־ַהָּצָב֥ ֶל� ְויֹוָא֛ א־ַאְבֵנ֤ר ֶּבן־ֵנ֙ר ֶאל־ַהֶּמ֔ ָּבֽ
הּו ַוֵּיֶ֥ל� ְּבָׁשֽלֹום  ְיַׁשְּלֵח֖  ַוֽ

Masoretic 

בן נר אל דויד  ]אבנר אתו באו ויגדו ליואב לאמר בא הצבא אשר ויואב וכל[
 ]בשלום[וישלחהו וילך 

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

 *דויד*בן נר אל  אבנר אתו באו ויגדו ליואב לאמר בא הצבא אשר ויואב וכל
 וישלחהו וילך בשלום

Highlighted Diff. 

24 

י� ָלָּמה־ֶּז֥ה ִׁשַּלְחּ֖תֹו ַוֵּי֥לֶ  א ַאְבֵנ֙ר ֵאֶל֔ יָתה ִהֵּנה־ָב֤ ה ָעִׂש֑ אֶמר ֶמ֣ ֹ֖ ֶל� ַוּי א יֹוָא֙ב ֶאל־ַהֶּמ֔ ֹ֤ � ַוָּיב
 ָהֽלֹו�

Masoretic 

 ]שלחתו וילך[עשיתה הן בא אבנר אליך למה זה  ]ויבוא יואב אל המלך ויאמר מה[
 ]הלוא[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

בא אבנר אליך למה זה שלחתו וילך  *ן*א יואב אל המלך ויאמר מה עשיתה ה+ו+ויב
 *א*הלו

Highlighted Diff. 

  



25 

ַעת  א ְוָלַד֜ י ְלַפֹּתְת֖� ָּב֑ ר ִּכ֥ ְעָּת֙ ֶאת־ַאְבֵנ֣ר ֶּבן־ֵנ֔ ת ָיַד֙ ַעת ֵא֛ � ְוָלַד֕ ָבוֶא֔ ֲא֙� ְוֶאת־ֹמ֣ ֶאת־מֹוָצֽ
ה ה ֹעֶׂשֽ ר ַאָּת֖  ָּכל־ֲאֶׁש֥

Masoretic 

 ]בא ולדעת את מוצאך ואת מבואך ולדעת את[בנר כי הלפתותך ]א ידעת את[
 ]נר[ב]י א[אחר ]לאכים[ויצא יואב מעם דויד וישלח מ אשר אתה עושה כול

 ידע ]לוא[רה ודויד ]מבור הסי אתו שיבו[וי

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

תך בא ולדעת את מוצאך ואת מבואך ולדעת את +ו+לפת+ה+כי  -נר בן-אבנר  ידעת את
 +ויצא יואב מעם דויד וישלח מלאכים אחרי אבנר+ שה+ו+אשר אתה ע ל+ו+כ
 +מבור הסירה ודויד לוא ידע אתו וישיבו+

Highlighted Diff. 

27 

הּו ָׁש֙ם  ַוָּיָׁ֤שב ַאְבֵנ֙ר ֶחְב֔רֹון ִלי ַוַּיֵּכ֤ ר ִאּ֖תֹו ַּבֶּׁש֑ ַער ְלַּדֵּב֥ הּו יֹוָא֙ב ֶאל־ּ֣תֹו� ַהַּׁש֔ ַוַּיֵּט֤
ֶמׁש ָמת ַהֹח֔ יו ַוָּי֕ ל ָאִחֽ ם ֲעָׂשה־ֵא֥  ְּבַד֖

Masoretic 

ם ]ויכהו ש[שער לדבר אתו בשלי ]על ירך ה ו יואב[ונה ויטה]חבר[ר ]ב אבנ[ויש
 עשאל אחיהו ]בדם[מות ]וי[עד החמש 

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

ך השער לדבר אתו בשלי ויכהו שם *יר*ל *ע* ויטהו יואב *נה*וישב אבנר חברו
 ו+ה+אל אחי-ה-ת בדם עש+ו+החמש וימ +עד+

Highlighted Diff. 

  



28 

ם  י ֵמִע֥ י ּוַמְמַלְכִּת֛ י ָאֹנִכ֧ אֶמר ָנִק֨ ֹ֗ ן ַוּי ֲחֵרי ֵכ֔ ע ָּדִו֙ד ֵמַא֣ י ַוִּיְׁשַמ֤ ם ִמְּדֵמ֖ ְיהָו֖ה ַעד־עֹוָל֑
 ֶּבן־ֵנֽר ַאְבֵנ֥ר

Masoretic 

מעם יהוה עד עולם ודם  ]לכתי[י וממ]נכ[מר נקי א]ויא[כן  ]דויד מאחרי[וישמע 
 ]אבנר[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

 *ודם*ד מאחרי כן ויאמר נקי אנכי וממלכתי מעם יהוה עד עולם +י+וישמע דו
 -נר בן- אבנר

Highlighted Diff. 

29 

ע  ב ּוְמֹצָר֞ ב ָז֠ ית יֹוָא֡ ת ִמֵּב֣ ַאל־ִיָּכֵר֣ יו ְוֽ ית ָאִב֑ ל ָּכל־ֵּב֣ ב ְוֶא֖ אׁש יֹוָא֔ ֹ֣ לּ֙ו ַעל־ר ָיֻח֙
יק ֶל� ּוַמֲחִז֥ ֶחם ַּבֶּפ֛ ֶרב ַוֲחַסר־ָלֽ ל ַּבֶח֖  ְוֹנֵפ֥

Masoretic 

בית יואב ולוא יכרת מבית יואב זב ומצרע  ]ול[אש יואב ועל כ]ר[חול על ]י[
 בחרב וחסר לחם פלך ונופל]יק ב[ומחז

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

יכרת מבית יואב זב ומצרע  *ולוא* *יואב*ל בית +ו+ל כ*ע*על ראש יואב ו *ול*יח
 בחרב וחסר לחם פל+ו+ומחזיק בפלך ונ

Highlighted Diff. 

  



30 

י  םְויֹוָא֙ב ַוֲאִביַׁש֣ ל ֲאִחיֶה֛ ית ֶאת־ֲעָׂשהֵא֧ ר ֵהִמ֜ יו ָהְר֖גּו ְלַאְבֵנ֑ר ַעל֩ ֲאֶׁש֨  ָאִח֔
ה  ְּבִגְב֖עֹון ַּבִּמְלָחָמֽ

Masoretic 

ל אחיהם ]עשהא[את  ]ית[אשר המ ]ל[עו לאבנר ע]שי אחיו נג[ואבי ]ב[ויוא
 מלחמה]עון ב[בגב

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

 המית את עשהאל אחיהם ו לאבנר על אשר*נגע*ויואב ואבישי אחיו 
 בגבעון במלחמה

Highlighted Diff. 

31 

ים ם ֲאֶׁשר־ִאּ֗תֹו ִקְר֤עּו ִבְגֵדיֶכ֙ם ְוִחְג֣רּו ַׂשִּק֔ ב ְוֶאל־ָּכל־ָהָע֣ ד ֶאל־יֹוָא֜  ַוּיֹאֶמ֩ר ָּדִו֨
ה ִלְפֵנ֣י ְוִסְפ֖דּו י ַהִּמָּטֽ � ַאֲחֵר֥ ד ֹהֵל֖ ֶל� ָּדִו֔  ַאְבֵנ֑ר ְוַהֶּמ֣

Masoretic 

 ם]שקי[ורו ]וחג ם[בגדיכ ]עו[קר ]שר אתו[העם א ]ואל כול[ל יואב ]דויד א[ויאמר 
 מטה]י ה[הולך אחר ]לך דויד[נר והמ]ב[וספדו לפני א

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

רו שקים +ו+וחג ל העם אשר אתו קרעו בגדיכם+ו+ד אל יואב ואל כ+י+ויאמר דו
 המטה לך אחרי+ו+ד ה+י+לפני אבנר והמלך דו וספדו

Highlighted Diff. 

  



32 

ר ַוִּיְבּ֖כּו ֶבר ַאְבֵנ֔ ֶל� ֶאת־קֹו֗�ו ַוֵּיְבְּך֙ ֶאל־ֶק֣ א ַהֶּמ֣  ַוִּיְקְּב֥רּו ֶאת־ַאְבֵנ֖ר ְּבֶחְב֑רֹון ַוִיָּׂש֧
ם׃  ָּכל־ָהָעֽ

Masoretic 

בנר ויבכו ]על קבר א[א המלך קולו ויבך ]ון ויש[בר]בח[יקברו את אבנר ]ו[
 העם כל

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

 ל קבר אבנר ויבכו*ע*קולו ויבך  -את- ויקברו את אבנר בחברון וישא המלך
 העם כל

Highlighted Diff. 

33 

ל ָי֥מּות ַאְבֵנֽר ר ַהְּכ֥מֹות ָנָב֖ ֶל� ֶאל־ַאְבֵנ֖ר ַוּיֹאַמ֑  Masoretic ַוְיֹקֵנ֥ ן ַהֶּמ֛

 4Q51 Samuel בל ימות אבנר]ת נ[על אבנר ויאמר הכמו ]ויקנן המלך[

a (4QSama) 

 .Highlighted Diff ל אבנר ויאמר הכמות נבל ימות אבנר*ע*ויקנן המלך 

34 

ׁשּו ִּכְנ֛פֹול ִלְפֵנ֥י ִים ֻהָּג֔ י֙� לֹא־ִלְנֻחְׁשַּת֣ א־ֲאֻס֗רֹות ְוַרְגֶל֨ ֹֽ � ל  ָיֶד֣
יו ם ִלְבּ֥כֹות ָעָלֽ פּו ָכל־ָהָע֖ ְלָּת ַוֹּיִס֥ ה ָנָפ֑ י־ַעְוָל֖  ְבֵנֽ

Masoretic 

 ם לא הגש כנפל]תי[בזקים ורגליך בנחש ]סרות ידיך לוא[א
 עליו ]ות[יספו כל לבכ]ולה נפלת ו[ני ע]ב[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

 -לפני- ל-ו-כנפ -ו-הגש +לא+נחשתים *ב* -לא-ורגליך  +בזקים+ *א+ו+ך ל+י+אסרות יד*
 לבכות עליו -העם- בני עולה נפלת ויספו כל

Highlighted Diff. 



35 

ה ר ֹּכ֣ ד ֵלאֹמ֗ ע ָּדִו֜ ֶחם ְּב֣עֹוד ַהּ֑יֹום ַוִּיָּׁשַב֨ ד ֶל֖ ם ְלַהְב֧רֹות ֶאת־ָּדִו֛ א ָכל־ָהָע֗ ֹ֣  ַוָּיב
ֶחם ֥אֹו ֶמׁש ֶאְטַעם־ֶל֖ י ִאם־ִלְפֵנ֧י ֽבֹוא־ַהֶּׁש֛ יף ִּכ֣ ה ֹיִס֔ י ֱא�ִהי֙ם ְוֹכ֣  ַיֲעֶׂשה־ִּל֤

 ָכל־ְמֽאּוָמה

Masoretic 

ור כה ]לאמ[ע דויד ]ב[וד היום ויש]את דויד לחם בע[רות ]ב[בוא כל העם לה]וי[
 ם או]אטעם לח[לפי בא השמש  ]וכה יוסף כי אם[ה אלוהים ]ש[יע

 ]אומה[כל מ
4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

 ר כה+ו+ד לאמ+י+ד לחם בעוד היום וישבע דו+י+א כל העם להברות את דו+ו+ויב
 א השמש אטעם לחם או-ו-י ב-נ-לפף כי אם -י-ס+ו+הים וכה י+ו+אל -לי- יעשה

 מאומה כל

Highlighted Diff. 

36 

ם ֽטֹוב ֶל� ְּבֵעיֵנ֥י ָכל־ָהָע֖ ה ַהֶּמ֔ ר ָעָׂש֣ ם ְּכֹכ֙ל ֲאֶׁש֣ יֵניֶה֑ ב ְּבֵעֽ ירּו ַוִּייַט֖ ם ִהִּכ֔  Masoretic ְוָכל־ָהָע֣

 4Q51 Samuel ם]מלך בעיני כול הע[שה ה]כול אשר ע[בעיניהם  ]העם הכירו וייטב[ל ]וכו[

a (4QSama) 

 .Highlighted Diff -טוב- ל העם+ו+ל אשר עשה המלך בעיני כ*ו*ל העם הכירו וייטב בעיניהם כ+ו+וכ

  



37 

ית ֶל� ְלָהִמ֖ ַהֶּמ֔ א ָהְיָת֙ה ֵמֽ ֹ֤ י ל ל ַּבּ֣יֹום ַה֑הּוא ִּכ֣ ם ְוָכל־ִיְׂשָרֵא֖  ַוֵּיְד֧עּו ָכל־ָהָע֛
 ֶּבן־ֵנֽר ֶאת־ַאְבֵנ֥ר

Masoretic 

ך להמית ]ן המל[א היה מ]ישראל ביום ההוא כי לו[ם וכול ]דעו כול הע[וי
 ]בן נר[ אבנר את

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

המלך להמית  +ן+ה מ-ת-א הי+ו+ל ישראל ביום ההוא כי ל+ו+ל העם וכ+ו+וידעו כ
 בן נר אבנר את

Highlighted Diff. 

38 

יו  ֶל� ֶאל־ֲעָבָד֑ אֶמר ַהֶּמ֖ ֹ֥ לַוּי ל ַהּ֥יֹום ַהֶּז֖ה ְּבִיְׂשָרֵאֽ ר ְוָג֗דֹול ָנַפ֛  Masoretic ֲה֣לֹוא ֵתְד֔עּו ִּכי־ַׂש֣

 4Q51 Samuel ל]רא[ם הזה ביש]היו[א תדעו כי שר וגדול נפל ]ו[בדיו הל]ויאמר המלך אל ע[

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

39 

י ַהּ֥יֹום ַר֙� ּוָמׁ֣שּוַח  ם ְיהָו֛ה ְוָאֹנִכ֨ ִּני ְיַׁשֵּל֧ ים ִמֶּמ֑ ֶּלה ְּבֵנ֥י ְצרּוָי֖ה ָקִׁש֣ ים ָהֵא֛ ֶל� ְוָהֲאָנִׁש֥ ֶמ֔
ה ה ְּכָרָעֽתֹו ְלֹעֵׂש֥  ָהָרָע֖

Masoretic 

 ]שלם יהוה[ה בני צרויה י]האל[האנשים ]ו[מלך  ]ם רך ומשוח[כי היו]ואנ[
 ]הרעה כרעתו עושה[ל

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

ישלם יהוה  -קשים ממני- ומשוח מלך והאנשים האלה בני צרויהואנכי היום רך 
 הרעה כרעתו שה+ו+לע

Highlighted Diff. 



Chapter 4 

1 

ל יו ְוָכל־ִיְׂשָרֵא֖ ת ַאְבֵנ֙ר ְּבֶחְב֔רֹון ַוִּיְרּ֖פּו ָיָד֑ י ֵמ֤ ע ֶּבן־ָׁש֗אּול ִּכ֣  ַוִּיְׁשַמ֣
לּו  ִנְבָהֽ

Masoretic 

 ]ראל[ל יש]וכו[נר בחברון וירפו ידיו ]ב[ת א]ן שאול כי מ[ת ב]ש[שמע מפיב]וי[
 ]נבהלו[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

 ל ישראל+ו+בן שאול כי מת אבנר בחברון וירפו ידיו וכ +מפיבשת+וישמע 
 נבהלו

Highlighted Diff. 

2 

ה  ֲעָנ֜ ד ַּבֽ ים ָה֪יּו ֶבן־ָׁש֟אּול ֵׁש֩ם ָהֶאָח֨ י־ְגדּוִד֣ ים ָׂשֵרֽ ב ּוְׁשֵנ֣י ֲאָנִׁש֣ י ֵרָכ֗ ם ַהֵּׁשִנ֣ ְוֵׁש֧
ן ִרּ֥מֹון ְּבֵנ֛י ב ַעל־ִּבְנָיִמֽ י ַּגם־ְּבֵא֔רֹות ֵּתָחֵׁש֖ ן ִּכ֚ י ִמְּבֵנ֣י ִבְנָיִמ֑ ֹרִת֖  ַהְּבֶאֽ

Masoretic 

 ]בענה ושם השני רכב[חד ]ם הא[ם למפיבשת בן שאול ש]ושני אנשים שרי גדודי[
 ]ן[על בנימי ]בארות תחשב[כי גם  ]ין[בני רמון הבארתי מבני בנימ

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

בן שאול שם האחד בענה ושם השני רכב  -היו- +למפיבשת+ושני אנשים שרי גדודים 
 ן+י+ן כי גם בארות תחשב על בנימ+י+בני רמון הבארתי מבני בנימ

Highlighted Diff. 

  



3 

ם   ִּיְהיּו־ָׁש֣ ְיָמה ַוֽ ים ִּגָּת֑ הַוִּיְבְר֥חּו ַהְּבֵאֹרִת֖ ד ַהּ֥יֹום ַהֶּזֽ ים ַע֖  Masoretic ָּגִר֔

 4Q51 Samuel היום הזה ]גרים עד[יו שם ]ויה[ם ]י[יברחו הברתים גת]ו[

a (4QSama) 

 .Highlighted Diff ויהיו שם גרים עד היום הזה -ה-*ם*רתים גתי-א-ויברחו הב

4 

ִים  ה ַרְגָל֑ ן ְנֵכ֣ א ְׁשֻמַע֩ת ָׁש֨אּול ְוִליֽהֹוָנָת֙ן ֶּבן־ָׁש֔אּול ֵּב֖ ֹ֣ ה ְּבב ים ָהָי֡ ׁש ָׁשִנ֣ ֶּבן־ָחֵמ֣
ן חַ  ִויֽהֹוָנָת֜ ל ַוִּיָּפֵס֖ י ְּבָחְפָזּ֥ה ָל֛נּוס ַוִּיֹּפ֥ ס ַוְיִה֞ ַמְנּתֹ֙ו ַוָּתֹנ֔ הּו ֹאֽ אל ַוִּתָּׂשֵא֤ ִּיְזְרֶע֗  ִמֽ

ֶׁשת  ּוְׁש֥מֹו ְמִפיֹבֽ

Masoretic 

 ]ועת שאול[וא שמ]ב[ם ויהי ב]חמש שני בן שאול בן נכה רגלים בן[וליהונתן 
 ]אמנתו ותנס ויהי בחפזה לנוס ויפל ויפסח[ותשאהו  ]מיזרעאל ויהונתן בן שאול[
 ]ושמו מפיבשת[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

עת שאול +ו+א שמ+ו+בב *ויהי*חמש שנים  וליהונתן בן שאול בן נכה רגלים בן
בחפזה לנוס ויפל ויפסח מיזרעאל ותשאהו אמנתו ותנס ויהי  +בן שאול+ויהונתן 

 מפיבשת ושמו

Highlighted Diff. 

  



9 

ה  ם ַחי־ְיהָו֕ אֶמר ָלֶה֑ ֹ֣ י ַוּי ֹרִת֖ יו ְּבֵנ֛י ִרּ֥מֹון ַהְּבֵאֽ ב ְוֶאת־ַּבֲעָנ֣ה ָאִח֗ ד ֶאת־ֵרָכ֣ ַען ָּדִו֜ ַוַּי֨
ה ה ֲאֶׁשר־ָּפָד֥ י ִמָּכל־ָצָרֽ  ֶאת־ַנְפִׁש֖

Masoretic 

 ]להם חי יהוה[מר ]ויא[תי ]רמון הבאר[חיו בני ]בענה א רכב ואת ויען דוד את[
 ]ה[מכול צר ]נפשי אשר פדה את[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

בענה אחיו בני רמון הבארתי ויאמר להם חי יהוה  רכב ואת ויען דוד את
 ל צרה+ו+נפשי מכ את פדה אשר

Highlighted Diff. 

01 

ת  ר ִהֵּנה־ֵמ֣ י ֵלאֹמ֜ י ַהַּמִּגי֩ד ִל֨ יו ָוֹאֲחָז֣ה ֔בֹו ָוֶאְהְרֵג֖הּו ִּכ֣ ָׁש֗אּול ְוֽהּוא־ָהָי֤ה ִכְמַבֵּׂש֙ר ְּבֵעיָנ֔
ה ר ְלִתִּתי־֖לֹו ְּבֹׂשָרֽ ג ֲאֶׁש֥ ְקָל֑  ְּבִצֽ

Masoretic 

ואחזה בו ואהרגהו  ]עיני[ב ]ור מת שאול והוא היה כמבשר[כי המגיד לי לאמ
 ]ג אשר לתתי לו בשורה[בצקל

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



11 

ה ֲה֨לֹוא  יק ְּבֵבי֖תֹו ַעל־ִמְׁשָּכ֑בֹו ְוַעָּת֗ ים ָהְר֧גּו ֶאת־ִאיׁש־ַצִּד֛ ים ְרָׁשִע֗ י־ֲאָנִׁש֣ ף ִּכֽ ַא֞
ׁש ֶרץ ֲאַבֵּק֤ י ֶאְתֶכ֖ם ִמן־ָהָאֽ ם ּוִבַעְרִּת֥  ֶאת־ָּדמֹ֙ו ִמֶּיְדֶכ֔

Masoretic 

 ]וא[הל ]ה[ועת ]ל משכבו[דיק בביתו ע]צ[ם אתם הרג איש ]עי[שים רש]כי אנ אף[
 ]הארץ[בערתי אתכם מן ]ו[בקש את דמו מידכם ]א[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

איש צדיק בביתו על משכבו ועתה הלוא  -את- -ו-הרג +אתם+כי אנשים רשעים  אף
 אבקש את דמו מידכם ובערתי אתכם מן הארץ

Highlighted Diff. 

21 

ם ַוִּיְת֥לּו   ְיַקְּצ֤צּו ֶאת־ְיֵדיֶה֙ם ְוֶאת־ַרְגֵליֶה֔ ים ַוַּיַהְר֗גּום ַוֽ ד ֶאת־ַהְּנָעִר֜ ַוְיַצ֩ו ָּדִו֨
ה ֶבר־ַאְבֵנ֖ר ַעל־ַהְּבֵרָכ֖ חּו ַוִּיְקְּב֥רּו ְבֶקֽ ֶׁש֙ת ָלָק֔ יׁש־ֹּב֨ אׁש ִאֽ ֹ֤ ת ר  ְּבֶחְב֑רֹון ְוֵא֨

 ְּבֶחְבֽרֹון

Masoretic 

 ]ויתלום רגליהם[צצו את ידיהם ואת ]ויהרגום ויק[הנערים  ]צו דויד את[וי
נר  ]בקבר אבנר בן יקבר[אש מפיבשת לקח ו]רון ואת ר[רכה בחב]הב על[

 ]ברון[בח
4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

 +ם+ויתלו ד את הנערים ויהרגום ויקצצו את ידיהם ואת רגליהם+י+ויצו דו
 +בן נר+בקבר אבנר  -ו-ויקבר -ו-בשת לקח*מפי*בחברון ואת ראש  הברכה על

 בחברון

Highlighted Diff. 



Chapter 5 

1 

ר ִהְנ֛נּו ַעְצְמ֥� ּֽוְבָׂשְר�֖  ד ֶחְב֑רֹוָנה ַוּיֹאְמ֣רּו ֵלאֹמ֔ ל ֶאל־ָּדִו֖ י ִיְׂשָרֵא֛ אּו ָּכל־ִׁשְבֵט֧  ַוָּיֹב֜
ְחנּו  ֲאָנֽ

Masoretic 

 ]ובשרך צמך[ו ע]ננ[ד חברונה לאמור ה]ראל אל דוי[טי יש]ויבאו כול שב[
 ]אנחנו[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

ובשרך  ר הננו עצמך+ו+לאמ -ויאמרו- ד חברונה+י+ל שבטי ישראל אל דו+ו+ויבאו כ
 אנחנו

Highlighted Diff. 

2 

ה ָהִי֛יָתה ינּו ַאָּת֗ ֶל֙� ָעֵל֔ י  יאֹוִצ֥ ַהּמ ַּגם־ֶאְת֣מֹול ַּגם־ִׁשְלׁ֗שֹום ִּבְה֨יֹות ָׁש֥אּול ֶמ֙ ְוַהֵּמָב֖
יד  ה ִּתְהֶי֥ה ְלָנִג֖ ל ְוַאָּת֛ ה ֶאת־ַעִּמ֙י ֶאת־ִיְׂשָרֵא֔ ה ִתְרֶע֤ ה ְל֗� ַאָּת֨ אֶמר ְיהָו֜ ֹ֨ ל ַוּי ֶאת־ִיְׂשָרֵא֑

ל  ַעל־ִיְׂשָרֵאֽ

Masoretic 

 ]אתה היית המוציא והמביא מלך עלינו[אול ]ת ש[שום בהיו]ם של[תמול ג]גם א[
 ]תרעה את עמי את ישראל ואתה תהיה לנגיד אתהויאמר יהוה לך [ל ]רא[יש ]את[
 ]על ישראל[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



3 

ית ְּבֶחְב֖רֹון ד ְּבִר֛ ֶל� ָּדִו֥ ת ָלֶה֩ם ַהֶּמ֨ ֶל֙� ֶחְב֔רֹוָנה ַוִּיְכֹר֣ ל ֶאל־ַהֶּמ֙ י ִיְׂשָרֵא֤ ָּיֹבאּו ָּכל־ִזְקֵנ֨  ַו֠
לַוִּיְמְׁש֧חּו ֶאת־ָּדוִ֛ ְיהָו֑ה  ִלְפֵנ֣י ֶל� ַעל־ִיְׂשָרֵאֽ  ד ְלֶמ֖

Masoretic 

בחברון  ]כול זקני ישראל אל המלך חברונה ויכרת להם המלך דויד ברית ויבאו[
 ]לפני יהוה וימשחו את דויד למלך על ישראל[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

6 

ֶל�  ֶל� ַהֶּמ֤ ד ֵלאֹמ֙ר ַוֵּי֨ אֶמר ְלָדִו֤ ֹ֨ ֶרץ ַוּי ב ָהָא֑ י יֹוֵׁש֣ ם ֶאל־ַהְיֻבִס֖ ִ֔ ֲאָנָׁשי֙ו ְי֣רּוָׁשַל ַוֽ
ָּנה לֹא־ָת֣בֹוא ָּנה ֵה֔ ד ֵהֽ א־ָי֥בֹוא ָדִו֖ ֹֽ ר ל ים ְוַהִּפְסִחי֙ם ֵלאֹמ֔ יְר֗� ַהִעְוִר֤ י ִאם־ֱהִסֽ  ִּכ֣

Masoretic 

 ]ויאמר לדויד לאמורירושלים אל היבוסי יושב הארץ [ואנשיו  ]וילך דויד[
 ה]נ[דויד ה ]פסחים לאמור לוא יבוא[ם וה]י[עור]וך ה[וא הנה כי הסית]ב[ת לוא

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

ר +ו+ד לאמ+י+סי יושב הארץ ויאמר לדו+ו+ם אל היב+י+ואנשיו ירושל *דויד*וילך 
 ד הנה+י+א יבוא דו+ו+ר ל+ו+ך העורים והפסחים לאמ+ו+הסית -אם- תבוא הנה כי א+ו+ל

Highlighted Diff. 

7 

ד יר ָּדִוֽ יא ִע֥ ת ִצּ֑יֹון ִה֖ ת ְמֻצַד֣ ד ֵא֖ ד ָּדִו֔  Masoretic ַוִּיְלֹּכ֣

 4Q51 Samuel ]יר דויד[וילכוד דויד את מצדת ציון היא ע

a (4QSama) 

 .Highlighted Diff ד+י+ד את מצדת ציון היא עיר דו+י+ד דו+ו+וילכ



8 

ד  אֶמר ָּדִו֜ ֹ֨ ה ְיֻבִס֙י ְוִיַּג֣ע ַּבִּצּ֔נֹור ְוֶאת־ַהִּפְסִחי֙ם ַוּי ַּבּ֣יֹום ַה֗הּוא ָּכל־ַמֵּכ֤
ים ִעְוִר֔ ו ְוֶאת־ַה֣ ִית ְׂשנֵֻא֖ א ָי֖בֹוא ֶאל־ַהָּבֽ ֹ֥ ַח ל אְמ֔רּו ִעֵּו֣ר ּוִפֵּס֔ ֹֽ ד ַעל־ֵּכ֙ן י  ֶנֶ֣פׁש ָּדִו֑

Masoretic 

 ]ורים[בצנור ואת העבוסי יגע ]י[כה ]מ[ביום ההוא כול  ]ויד[ד ]ויאמר[
 ]יבוא אל הבית[כן יאמרו עור ופסח לוא  ]על[ם שנאה נפש דויד ]פסחי[ה ]ואת[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

 *העורים*יגע בצנור ואת -ו-סי +ו+ל מכה יב+ו+ד ביום ההוא כ+י+דו ויאמר
 א יבוא אל הבית+ו+ד על כן יאמרו עור ופסח ל+י+נפש דו *ה*שנא *הפסחים* ואת

Highlighted Diff. 

9 

ְיָתה יב ִמן־ַהִּמּ֖לֹוא ָוָבֽ ֶבן ָּדִו֙ד ָסִב֔ ד ַוִּי֤ יר ָּדִו֑ ּה ִע֣ ה ַוִּיְקָרא־ָל֖  Masoretic ַוֵּיֶׁ֤שב ָּדִו֙ד ַּבְּמֻצָד֔

 4Q51 Samuel המלוא וביתה ]סביב מן[לה עיר דויד ויבנה עיר  ]א[וישב דויד במצדה ויקר

a (4QSama) 

 .Highlighted Diff סביב מן המלוא וביתה *עיר* *יבנה*ד ו+י+במצדה ויקרא לה עיר דוד +י+וישב דו

01 

ד ָה֣לֹו� ְוָג֑דֹול ַויהוָ֛  י ְצָב֖אֹות ִעּֽמֹוַוֵּיֶ֥ל� ָּדִו֖  Masoretic ה ֱא�ֵה֥

 4Q51 Samuel דל ויהוה צבאות עמו]הלוך וג[ילך דויד ]ו[

a (4QSama) 

 .Highlighted Diff צבאות עמו -אלהי- ויהוהל -ו-ד הלוך וגד+י+וילך דו

  



11 

יר  ֶבן ִק֑ י ֶא֣ ָרֵׁש֖ ץ ְוָחֽ י ֵע֔ ים ְוָחָרֵׁש֣ י ֲאָרִז֔ ר ַמְלָאִכי֮ם ֶאל־ָּדִו֒ד ַוֲעֵצ֣ ֶל�־ֹצ֥ ם ֶמֽ ִּיְׁשַלח ִחיָר֨ ַו֠
ד ִית ְלָדִוֽ  ַוִּיְבֽנּו־ַב֖

Masoretic 

חרשי עץ וחרשי קיר ]וצי ארזים [דויד וע ]מלאכים אל[מלך צור  ]ם[וישלח חיר
 ]לדויד[בנו בית ]וי[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

קיר  -אבן- ד ועצי ארזים וחרשי עץ וחרשי+י+ר מלאכים אל דו+ו+וישלח חירם מלך צ
 ד+י+לדו בית ויבנו

Highlighted Diff. 

21 

ל ְוִכ֙י  ֶל� ַעל־ִיְׂשָרֵא֑ י־ֱהִכי֧נֹו ְיהָו֛ה ְלֶמ֖ ד ִּכֽ א ַמְמַלְכּ֔תֹו ּבַ ַוֵּי֣ ַדע ָּדִו֔ לִנֵּׂש֣  Masoretic ֲע֖בּור ַעּ֥מֹו ִיְׂשָרֵאֽ

 4Q51 Samuel ]ישראל עמו בעבור ממלכתו נשא וכי[ על ישראל מלך]וידע דויד כי הכינו יהוה ל[

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

31 

ים ְוָנִׁשי֙ם  ַלְגִׁש֤ ד ֜עֹוד ִּפֽ י ֹּב֣אֹו ֵמֶחְב֑רֹון ַוִּיָּוְ֥לדּו ַוִּיַּק֩ח ָּדִו֨ ם ַאֲחֵר֖ ִ֔ ִמי֣רּוָׁשַל
ד ֛עֹוד ים ְלָדִו֖  ּוָבֽנֹות ָּבִנ֥

Masoretic 

ו ]נשים מירושלים אחרי באו מחברון ויולד[שים ו]ג[ויד עוד פיל]ויקח ד[
 ם ובנות]בני[ עוד לדויד

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

ם אחרי באו מחברון ויולדו +י+לגשים ונשים מירושל+י+ד עוד פ+י+ויקח דו
 בנים ובנות *עוד ד+י+לדו*

Highlighted Diff. 



41 

ה ן ּוְׁש�ֹמֽ ב ְוָנָת֖ ִם ַׁשּ֣מּוַע ְוׁשֹוָב֔ ים ֖לֹו ִּבירּוָׁשָל֑ ֶּלה ְׁש֛מֹות ַהִּי�ִד֥  Masoretic ְוֵא֗

 4Q51 Samuel ]ה[שלומ]ונתן ו[א ושובב ]שמות הילדים לו בירושלם שמע[ואלה 

a (4QSama) 

 .Highlighted Diff מה+ו+ושובב ונתן ושל *עא*ואלה שמות הילדים לו בירושלם שמ

51 

יעַ  ר ֶוֱאִליׁ֖שּוַע ְוֶנֶ֥פג ְוָיִפֽ  Masoretic ְוִיְבָח֥

 4Q51 Samuel ]חר ואלישוע ואליפלט ונפג ויפיע[ויב

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

61 

ֶלטע ֶוֱאִליָׁשמָ֥  ע ֶוֱאִליָפֽ  Masoretic ְוֶאְלָיָד֖

 4Q51 Samuel ]ובעלידע ואליפלט[לישמע ]וא[

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

81 

ים ֶמק ְרָפִאֽ אּו ַוִּיָּנְטׁ֖שּו ְּבֵע֥ ים ָּב֑  Masoretic ּוְפִלְׁשִּת֖

 4Q51 Samuel ]בעמק רפאים באו ויפשטו[ופלשתיים 

a (4QSama) 

 .Highlighted Diff בעמק רפאים ים באו ויפשטו+י+ופלשת



91 

אֶמר  ֹ֨ י ַוּי ים ֲהִתְּתֵנ֖ם ְּבָיִד֑ ֱעֶל֙ה ֶאל־ְּפִלְׁשִּת֔ ר ַהֶאֽ יהָו֙ה ֵלאֹמ֔ ד ַּבֽ ל ָּדִו֤ ַוִּיְׁשַא֨
ה ֶאל־ָּדִוד֙  ְיהָו֤ה � ֲעֵל֔ ים ְּבָיֶדֽ ן ֶאת־ַהְּפִלְׁשִּת֖ ן ֶאֵּת֛ י־ָנֹת֥  ִּכֽ

Masoretic 

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

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

התתנם בידי ויאמר  ˅האעלה˅ ים+י+פלשת ל*ע* ^האעלה^ -לאמר- ד ביהוה+י+וישאל דו
 ים בידך+י+אתן את הפלשת ן+ו+נת -כי- עלה -דוד אל- יהוה

Highlighted Diff. 

Chapter 6 

2 

ה  י ְיהּוָד֑ ַּבֲעֵל֖ ר ִאּ֔תֹו ִמֽ ד ְוָכל־ָהָע֙ם ֲאֶׁש֣ ַוָּי֣ ָקם ַוֵּיֶ֣ל� ָּדִו֗
ם ְלַהֲע֣לֹות ת ִמָּׁש֗ ים ֲא֣רֹון ֵא֚ א ָהֱא�ִה֔ ם ֲאֶׁשר־ִנְקָר֣ ם ֵׁש֗ ב ְצָב֛אֹות ְיהָו֧ה ֵׁש֣  ֹיֵׁש֥

יו ים ָעָלֽ  ַהְּכֻרִב֖

Masoretic 

 דהליהו ]ת יערים אשר[אתו בעלה היא קרי ]אשרוכול העם ויקם וילך דוד [
שב ]קרא שם שם יהוה יו[ים את אשר נ]וה[ל]משם את ארון הא ת[להעלו

 ]עליו ם[הכרובי
4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

 דהיהו+ל+ +היא קרית יערים אשר+ *ה*בעל-מ-ל העם אשר אתו +ו+וכויקם וילך דוד 
שב +ו+י -צבאות- אשר נקרא שם שם יהוה +את+הים +ו+משם את ארון האל תלהעלו

 עליו בים+ו+הכר

Highlighted Diff. 



3 

ה  ר ַּבִּגְבָע֑ ב ֲאֶׁש֣ ית ֲאִביָנָד֖ הּו ִמֵּב֥ ה ַוִּיָּׂשֻא֔ ה ֲחָדָׁש֔ ֱא�ִהי֙ם ֶאל־ֲעָגָל֣ בּו ֶאת־ֲא֤רֹון ָהֽ ַוַּיְרִּכ֜
ים  ְוֻעָּז֣א ב ֹנֲהִג֖ יָנָד֔ הְוַאְח֗יֹו ְּבֵנ֙י ֲאִב֣ ה ֲחָדָׁשֽ  ֶאת־ָהֲעָגָל֥

Masoretic 

 ]בגבעת בינדב אשר[מבית א ]לה חדשה וישאוהו[ה על עג]וירכבו את ארון יהו[
 העגלה ]ת[נהגים א ]קרית יערים ועזא ואחיו בני אבינדב[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

בגבעת  הו מבית אבינדב אשר+ו+ל עגלה חדשה וישא*ע* *יהוה*וירכבו את ארון 
 -חדשה- ועזא ואחיו בני אבינדב נהגים את העגלה +יערים קרית+

Highlighted Diff. 

4 

� ִלְפֵנ֥י ָהָאֽרֹון ים ְוַאְח֕יֹו ֹהֵל֖ ם ֲא֣רֹון ָהֱא�ִה֑ ה ִע֖ ר ַּבִּגְבָע֔ יָנָד֙ב ֲאֶׁש֣ ית ֲאִבֽ הּו ִמֵּב֤  Masoretic ַוִּיָּׂשֻא֗

 ארון ]יהוה ואחיו הלך לפני עם ארון[
 ]יהוה[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

ארון -ה-ואחיו הלך לפני  *יהוה* עם ארון -וישאהו מבית אבינדב אשר בגבעה-
 +יהוה+

Highlighted Diff. 

  



5 

ים  י ְברֹוִׁש֑ ל ֲעֵצ֣ ה ְּבֹכ֖ ֲחִקי֙ם ִלְפֵנ֣י ְיהָו֔ ל ְמַׂשֽ ית ִיְׂשָרֵא֗ ד ְוָכל־ֵּב֣ ְוָדִו֣
ים  ּוִבְנָבִלים֙  ּוְבִכֹּנ֤רֹות יםּוְבֻתִּפ֔ ים ּֽוְבֶצְלֶצִלֽ ַעְנִע֖  ּוִבְמַנֽ

Masoretic 

בשירים ]ו[כול עז ]יהוה ב פני[ל ]חקים[בני ישראל מש]ודויד ו[
 ם]ובנבלי[עים ]נענ[ובתפים ובמ ]בחללים[ו ובכנורות

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

 *ובשירים* -י-*ז*ל ע+ו+יהוה בכ ישראל משחקים לפני -בית- +י+*נ*ד וב+י+ודו
 *ובנבלים*לים ובתפים ובמנענעים *בחל*רות ו+ו+ובכנ

Highlighted Diff. 

6 

י ָׁשְמ֖טּו אֶחז ּ֔בֹו ִּכ֥ ֹ֣ ֱא�ִהי֙ם ַוּי א ֶאל־ֲא֤רֹון ָהֽ ח ֻעָּז֜ ֶרן ָנ֑כֹון ַוִּיְׁשַל֨ אּו ַעד־ֹּג֣  ַוָּיֹב֖
ר  ַהָּבָקֽ

Masoretic 

מטו ]י ש[כ ]בו לאחז[ים ]וה[ידו אל ארון האל ]את[נודן וישלח עזא  ]רן[ויבאו עד ג
 הבקר

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

בו כי שמטו  *לאחז*הים +ו+אל ארון האל +את ידו+ן וישלח עזא *וד*ויבאו עד גרן נ
 הבקר

Highlighted Diff. 

  



7 

ם ם ִע֖ ל ַוָּיָ֣מת ָׁש֔ ים ַעל־ַהַּׁש֑ ם ָהֱא�ִה֖ הּו ָׁש֛ ה ַוַּיֵּכ֥ ף ְיהָו֙ה ְּבֻעָּז֔ ַחר־ַא֤  ַוִּיֽ
יםֲא֥רֹון   ָהֱא�ִהֽ

Masoretic 

ארון וימות ]ה[על  ]ר שלח ידו[אש ]ם על[יכהו שם האלוהי]זא ו[ויחר אף יהוה בע
 ]והים[ל]פני הא[ל

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

 *וימות הארון על* +שלח ידו+ *אשר*הים על +ו+ויכהו שם האל *א*ויחר אף יהוה בעז
 הים+ו+האל *לפני*

Highlighted Diff. 

8 

ה ֶרץ ֻעָּז֔ א ַלָּמ֤קֹום ַההּו֙א ֶּפ֣ ֶרץ ְּבֻעָּז֑ה ַוִּיְקָר֞ ץ ְיהָו֛ה ֶּפ֖ ר ָּפַר֧ ד ַעל֩ ֲאֶׁש֨ ַחר ְלָדִו֔  ַוִּי֣
ד ַהּ֥יֹום ַהֶּזֽה  ַע֖

Masoretic 

ץ עזא ]ם ההוא פר[א למקו]קר[ה פרץ בעזא וי]יהו[פרץ  ]ויד על אשר[ויחר לד
 ]היום הזה עד[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

 *א*ויקרא למקום ההוא פרץ עז *א*ד על אשר פרץ יהוה פרץ בעז+י+ויחר לדו
 היום הזה עד

Highlighted Diff. 

9 

ה י ֲא֥רֹון ְיהָוֽ י� ָי֥בֹוא ֵאַל֖ אֶמר ֵא֛ ֹ֕ ד ֶאת־ְיהָו֖ה ַּבּ֣יֹום ַה֑הּוא ַוּי א ָדִו֛  Masoretic ַוִּיָר֥

 4Q51 Samuel ]ה[ארון יהו ]הארון ויבוא אליאיך יבוא [לאמור  ]ת יהוה ביום ההוא[ויירא דויד א

a (4QSama) 

 .Highlighted Diff ארון יהוה +הארון ויבוא+ איך יבוא אלי *ר+ו+לאמ*ד את יהוה ביום ההוא +י+ירא דו+י+ו



01 

ד  הּו ָדִו֔ ד ַוַּיֵּט֣ יר ָּדִו֑ יו ֶאת־ֲא֥רֹון ְיהָו֖ה ַעל־ִע֣ יר ֵאָל֛ ד ְלָהִס֥ ה ָדִו֗ א־ָאָב֣ ֹֽ ית ְול ֵּב֥
ד־ֱא֖דֹום י ֹעֵבֽ  ַהִּגִּתֽ

Masoretic 

 ]יהוה אל עיר דויד ויטהו דויד לבית יו את ארון ברית[ל]ולוא אבה דויד להסיר א[
 ]ום הגתי[אד ]עובד[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

11 

י  ם ַהִּגִּת֖ ד ֱאֹד֛ ית ֹעֵב֥ ה ֵּב֣ ם ַוֵּיֶׁש֩ב ֲא֨רֹון ְיהָו֜ ד ֱאֹד֖ ֶר� ְיהָו֛ה ֶאת־ֹעֵב֥ ים ַוְיָב֧ ה ֳחָדִׁש֑ ְׁש�ָׁש֣
 ְוֶאת־ָּכל־ֵּביֽתֹו

Masoretic 

 ]ך יהוה את עובד אדום[ויבר ]יהוה בית עובד אדום הגתי שלשה חדשים וישב ארון[
 ]ואת כול ביתו[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



21 

ד  ד ֱאֹד֙ם ְוֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר־֔לֹוַוּיַֻּג֗ ית ֹעֵב֤ ה ֶאת־ֵּב֨ � ְיהָו֗ ֶל� ָּדִו֮ד ֵלאֹמ֒ר ֵּבַר֣  ַלֶּמ֣
ים ֲא֣רֹון ַּבֲע֖בּור ד ַוֵּיֶ֣ל� ָהֱא�ִה֑  ַוַּיַעל֩  ָּדִו֗

ים ֶאת־ֲא֨רֹון ה ָהֱא�ִה֜ ד ְּבִׂשְמָחֽ יר ָּדִו֖ ם ִע֥ ד ֱאֹד֛ ית ֹעֵב֥  ִמֵּב֨

Masoretic 

 ]כול אשר לו ת בית עובד אדום ואת[ה א]יהו ויגד למלך דויד ברך[
 ]אל ביתי וילך דויד ויעל האלוהים ויאמר דויד אשיב את הברכה ארון בעבור[
 מחה]עיר דויד בש מבית עובד אדום ארון האלוהים את[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

ל אשר לו +ו+כ ם ואת+ו+בד אד+ו+ברך יהוה את בית ע -לאמר- ד+י+ויגד למלך דו
ד ויעל +י+וילך דו +אל ביתי ויאמר דויד אשיב את הברכה+הים +ו+בעבור ארון האל

 ד בשמחה+י+עיר דו ם+ו+בד אד+ו+הים מבית ע+ו+ארון האל את

Highlighted Diff. 

31 

ח ים ַוִּיְזַּב֥ ה ְצָעִד֑ י ֲארֹון־ְיהָו֖ה ִׁשָּׁש֣ י ָצֲע֛דּו ֹנְׂשֵא֥ י ִּכ֧  ַוְיִה֗
יא  ׁ֖שֹור ּוְמִרֽ

Masoretic 

פרים  ]עה[שב ]דויד כי צעדו נושאי ארון יהוה שבעה חבלים ויזבח[והיה 
 ]אילים ה[ושבע

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

 +דויד שבעה פרים+ ים ויזבח*חבל* *שבעה*שאי ארון יהוה +ו+כי צעדו נ *היה*ו
 *ושבעה אילים*

Highlighted Diff. 



41 

ז  ר ְּבָכל־ֹע֖ ד ְמַכְרֵּכ֥ דְוָדִו֛ ד ָח֖גּור ֵא֥פֹוד ָּבֽ  Masoretic ִלְפֵנ֣י ְיהָו֑ה ְוָדִו֕

 4Q51 Samuel יד חגור אפוד בד]ודו ודויד מכרכר בכול עז לפני יהוה[

a (4QSama) 

 .Highlighted Diff ד חגור אפוד בד+י+ודו ל עז לפני יהוה+ו+ד מכרכר בכ+י+ודו

51 

ים  ל ַמֲעִל֖ ית ִיְׂשָרֵא֔ רְוָדִו֙ד ְוָכל־ֵּב֣ ה ּוְב֥קֹול ׁשֹוָפֽ  Masoretic ֶאת־ֲא֣רֹון ְיהָו֑ה ִּבְתרּוָע֖

 4Q51 Samuel שופר ל]בתרועה ובקו יד וכול בית ישראל מעלים את ארון יהוה[ודו

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

61 

ל ַּבת־ָׁש֜אּול  ד ּוִמיַכ֨ יר ָּדִו֑ א ִע֣ ה ָּב֖ ֶרא ְוָהָי֙ה ֲא֣רֹון ְיהָו֔ ד ַהַחּ֗לֹון ַוֵּת֨ ה ְּבַע֣ ִנְׁשְקָפ֣
ֶל� ּה ֶאת־ַהֶּמ֤ ֶבז ֖לֹו ְּבִלָּבֽ ה ַוִּת֥  ָּדִו֙ד ְמַפֵּז֤ז ּוְמַכְרֵּכ֙ר ִלְפֵנ֣י ְיהָו֔

Masoretic 

רא ]ון ות[ל]נשקפה בעד הח ארון יהוה בא עד עיר דויד ומיכל בת שאול[ויהי 
 ]בלבבלו  המלך דויד מפזז ומכרכר לפני יהוה ותבז את[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

נשקפה בעד החלון ותרא  ד ומיכל בת שאול+י+עיר דו +עד+ארון יהוה בא  *יהי*ו
 *ב*לו בלב ד מפזז ומכרכר לפני יהוה ותבז+י+המלך דו את

Highlighted Diff. 

  



71 

ו ְּב֣תֹו�  גּו ֹאתֹ֙ו ִּבְמקֹוֹמ֔ ה ַוַּיִּצ֤ אּו ֶאת־ֲא֣רֹון ְיהָו֗ ַעל ַוָּיִב֜ ד ַוַּי֨ ר ָנָטה־֖לֹו ָּדִו֑ ֶהל ֲאֶׁש֥ ָהֹא֔
ד ים ֹע֛לֹות ָּדִו֥  ִלְפֵנ֥י ְיהָו֖ה ּוְׁשָלִמֽ

Masoretic 

יד ויעל ]לו דו ארון יהוה ויצגו אתו במקומו בתוך האהל אשר נטה[יביאו את ]ו[
 ]לות לפני יהוה ושלמים[עו דויד

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

ד ויעל +י+לו דו אתו במקומו בתוך האהל אשר נטה או את ארון יהוה ויצגו+י+ויב
 לות לפני יהוה ושלמים+ו+ד ע+י+דו

Highlighted Diff. 

81 

ם ְיהָו֥ה ְצָבֽאֹות ם ְּבֵׁש֖ ֶר� ֶאת־ָהָע֔ ים ַוְיָב֣ ה ְוַהְּׁשָלִמ֑ ד ֵמַהֲע֥לֹות ָהעֹוָל֖ ל ָּדִו֔  Masoretic ַוְיַכ֣

 4Q51 Samuel ]צבאותם בשם יהוה [ך את הע]העולות ויבר ויכל דויד מהעלות[

a (4QSama) 

 .Highlighted Diff צבאותויברך את העם בשם יהוה  -והשלמים- *ת*+ו+העול ד מהעלות+י+ויכל דו

Chapter 7 

6 

ד ַהּ֣יֹום  ִים ְוַע֖ י ֶאת־ְּבֵנ֤י ִיְׂשָרֵא֙ל ִמִּמְצַר֔ ִמּיֹום ַהֲע�ִת֞ ִית ְל֠ ְבִּת֙י ְּבַב֔ א ָיַׁש֙ ֹ֤ י ל ַהֶּז֑ה ִּכ֣
ְהֶיה֙  ן ָוֶאֽ ֶהל ּוְבִמְׁשָּכֽ � ְּבֹא֖  ִמְתַהֵּל֔

Masoretic 

 ]ועד היום הזה[ם ]כי לוא ישבתי בבית למיום העלתי את בני ישראל מארץ מצרי[
 ]ואהיה מתהלך באהל ובמשכן[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 



7 

ר־ִהְתַהַּלְכִּת֮י  ל ֲאֶׁשֽ ל ְּבֹכ֥ י ִיְׂשָרֵא֔ ְרִּתי ֶאת־ַאַח֙ד ִׁשְבֵט֣ ר ִּדַּב֗ ְּבָכל־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵאל֒ ֲהָדָב֣
ר ים ֲאֶׁש֣ ית ֲאָרִזֽ י ֵּב֥ ם ִל֖ א־ְבִניֶת֥ ֹֽ ָּמה ל ר ָל֛ ל ֵלאֹמ֑ י ֶאת־ִיְׂשָרֵא֖ יִתי ִלְר֛עֹות ֶאת־ַעִּמ֥  ִצִּו֗

Masoretic 

ל ]שבטי ישרא הדבר דברתי את אחד בכול בני ישראל[לכתי ]בכול אשר התה[
 ]בית ארזים[ י]בניתם ל ישראל לאמר למה לא עמי את אשר צויתי לרעות את[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

22 

ְענּו  ל ֲאֶׁשר־ָׁשַמ֖ � ְּבֹכ֥ ין ֱא�ִהי֙ם ֽזּוָלֶת֔ ין ָּכ֗מֹו� ְוֵא֤ י־ֵא֣ ה ִּכֽ ְלָּת ֲאֹדָנ֣י ְיהִו֑ ן ָּגַד֖ ינּוַעל־ֵּכ֥  Masoretic ְּבָאְזֵנֽ

 4Q51 Samuel ]מענו באזנינו[ש ]אין כמוך ואין אלהים זולתך בכל אשר כן גדלת אדני יהוה כי על[

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



23 

�ִהים  ר ָהְלֽכּו־ֱא֠ ֶרץ ֲאֶׁש֣ ד ָּבָא֑ ל ּ֥גֹוי ֶאָח֖ י ְכַעְּמ֙� ְּכִיְׂשָרֵא֔ ם ּוִמ֤ ִלְפּֽדֹות־֨לֹו ְלָע֜
ם ֣לֹו ְוָלׂ֧שּום יָת ְּל֙�  ֵׁש֗ ר ָּפִד֤ � ִמְּפֵנ֣י ַעְּמ֗� ֲאֶׁש֨ ָראֹו֙ת ְלַאְרֶצ֔ ה ְוֹנֽ ם ַהְּגדּוָּל֤ ְוַלֲעׂ֨שֹות ָלֶכ֜

ם ִים ּגֹוִי֖ יו ִמִּמְצַר֔  ֵוא�ָהֽ

Masoretic 

 ]לעםהים לפדות לו [אלו ]ומי כעמך כישראל גוי אחר בארץ אשר הוליך אתו[
 ]י עמך אשר פדית לך[מפנ ]דלות ונוראות לגרש[שות ג]לך שם ולע לשום[
 ואהלים ]גוים ממצרים[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

הים לפדות לו לעם +ו+אל +אתו+ *וליך*בארץ אשר ה *ר*ומי כעמך כישראל גוי אח
מפני עמך אשר פדית לך  *לגרש*ראות +ו+ונ *גדלות* -לכם- לשום לך שם ולעשות-ו-

 *הלים*ממצרים גוים וא

Highlighted Diff. 

24 

ה ְיהוָ֔  ם ְוַאָּת֣ ם ַעד־עֹוָל֑ ל ְל֛� ְלָע֖ � ֶאת־ַעְּמ֙� ִיְׂשָרֵא֧  ן ְל֠ יםַוְּת֣כֹוֵנֽ ם ֵלא�ִהֽ יָת ָלֶה֖  Masoretic ה ָהִי֥

 4Q51 Samuel לאלוהים ]לעם עד עולם ואתה יהוה היית להם[לך  ]כונן את עמך ישראל[ות

a (4QSama) 

 .Highlighted Diff הים+ו+את עמך ישראל לך לעם עד עולם ואתה יהוה היית להם לאל -לך- ותכונן

  



25 

ה  ם ַוֲעֵׂש֖ ם ַעד־עֹוָל֑ ל־ַעְבְּד֙� ְוַעל־ֵּבי֔תֹו ָהֵק֖ ְרָּת ַעֽ ר ִּדַּב֤ ר ֲאֶׁש֨ ים ַהָּדָב֗ ְוַעָּת֙ה ְיהָו֣ה ֱא�ִה֔
ר ְרּתָ  ַּכֲאֶׁש֥  ִּדַּבֽ

Masoretic 

 ]לם ועשה[עד עו ]אשר דברת על עבדך ועל ביתו יאמן[הדבר  ]תה אדני יהוה[וע
 ]כאשר דברת[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

26 

ל ּוֵבית֙  ים ַעל־ִיְׂשָרֵא֑ ר ְיהָו֣ה ְצָב֔אֹות ֱא�ִה֖ ל ִׁשְמ֤� ַעד־עֹוָל֙ם ֵלאֹמ֔ ד  ְוִיְגַּד֨ ַעְבְּד֣� ָדִו֔
י� ָנ֖כֹון ִיְהֶי֥ה  ְלָפֶנֽ

Masoretic 

 ]עבדך דויד ראל ובית[ות אלוהים על יש]ויגדל שמך עד עולם לאמור יהוה צבא[
 ]יהיה נכון לפניך[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

ד +י+עבדך דו הים על ישראל ובית+ו+ר יהוה צבאות אל+ו+ויגדל שמך עד עולם לאמ
 לפניךנכון  יהיה

Highlighted Diff. 

  



27 

ִית  ר ַּב֖ ֶזן ַעְבְּד֙� ֵלאֹמ֔ יָתה ֶאת־ֹא֤ ל ָּגִל֜ י ִיְׂשָרֵא֗ ה ְצָב֜אֹות ֱא�ֵה֣ י־ַאָּת֩ה ְיהָו֨ ִּכֽ
� ן ֶאְבֶנה־ָּל֑ את ַעל־ֵּכ֗ ֹֽ ה ַהּז י� ֶאת־ַהְּתִפָּל֖ ל ֵאֶל֔ א ַעְבְּד֙� ֶאת־ִלּ֔בֹו ְלִהְתַּפֵּל֣  ָמָצ֤

Masoretic 

 ]גליתה את אזן עבדך לבנות לו בית ראל[צבאות אלוהי יש ]יהוהכי אתה [
 ]אליך את התפלה הזאת פלל[א עבדך את לבו להת]מצ כן על[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

 בית +לו+ *לבנות*גליתה את אזן עבדך  הי ישראל+ו+כי אתה יהוה צבאות אל
 הזאתאליך את התפלה  על כן מצא עבדך את לבו להתפלל -לך אבנה-

Highlighted Diff. 

28 

ל־ַעְבְּד֔�  ת ַוְּתַדֵּב֙ר ֶאֽ י� ִיְה֣יּו ֱאֶמ֑ ים ּוְדָבֶר֖ ֱא�ִה֔ ה ַאָּתה־הּו֙א ָהֽ ה ֲאֹדָנ֣י ְיהִו֗ ְוַעָּת֣
ה את ֶאת־ַהּטֹוָב֖ ֹֽ  ַהּז

Masoretic 

 ]יהיה אמת ותדבר אל עבדך[הוא האלוהים ודברך  ]ועתה אדני יהוה אתה[
 ]הטובה הזאת את[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

אמת ותדבר אל עבדך  *היה*ך י-י-הים ודבר+ו+הוא האל ועתה אדני יהוה אתה
 הטובה הזאת את

Highlighted Diff. 

  



29 

ְרָּת  ה ֲאֹדָנ֤י ְיהִו֙ה ִּדַּב֔ י־ַאָּת֞ ם ְלָפֶנ֑י� ִּכֽ ית ַעְבְּד֔� ִלְה֥יֹות ְלעֹוָל֖ ה הֹוֵא֙ל ּוָבֵר֙� ֶאת־ֵּב֣ ְוַעָּת֗
ם ית־ַעְבְּד֖� ְלעֹוָלֽ � ֵּבֽ ְת֔� ְיֹבַר֥  ּוִמִּבְרָכ֣

Masoretic 

 ]את בית עבדך להיות לעולם לפניך כי אתה אדני יהוה דברת[ועתה הואל וברך 
 ]עבדך לעולם יברך בית[ברכתך ]ומ[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

Chapter 8 

1 

 ְיִה֙י  ה ִמַּי֥דַוֽ ֶתג ָהַאָּמ֖ ד ֶאת־ֶמ֥ ח ָּדִו֛ ם ַוִּיַּק֥ ים ַוַּיְכִניֵע֑ ד ֶאת־ְּפִלְׁשִּת֖ ן ַוַּי֥ � ָּדִו֛ ֲחֵרי־ֵכ֔  ַאֽ
ים  ְּפִלְׁשִּתֽ

Masoretic 

 ]מיד[תג האמה ]פלשתיים ויכניעם ויקח דויד את מ כן ויך דוד את ויהי אחרי[
 ]פלשתיים[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



2 

א  ֹ֥ ית ּוְמל י־ֲחָבִלי֙ם ְלָהִמ֔ ד ְׁשֵנֽ ְרָצה ַוְיַמֵּד֤ ם ַא֔ ב אֹוָת֣ ֶב֙ל ַהְׁשֵּכ֣ ם ַּבֶח֙  ְיַמְּדֵד֤ ב ַוֽ ַוַּי֣ � ֶאת־מֹוָא֗
ה י ִמְנָחֽ ים ֹנְׂשֵא֥ ד ַלֲעָבִד֖ י מֹוָא֙ב ְלָדִו֔ ֶבל ְלַהֲח֑יֹות ַוְּתִה֤  ַהֶח֖

Masoretic 

 ]ומלא שני חבלים להמית[רץ ומדד ]א[תם ]בחבל השכב או מואב וימדדם ויך את[
 ]מנחה דויד לעבדים נושאי[ל ]יו מואב[ת ויה]החבל השלישי להחיו[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

ומלא  מדד שני חבלים להמית-י-ו -ה-*ץ*מואב וימדדם בחבל השכב אותם אר ויך את
 מנחה שאי+ו+נד לעבדים +י+מואב לדו *יהיו*להחיות ו +השלישי+החבל 

Highlighted Diff. 

3 

ְנַהר־ יב ָי֖דֹו ִּבֽ ה ְּבֶלְכּ֕תֹו ְלָהִׁש֥ ֶל� צֹוָב֑ ב ֶמ֣ ֶזר ֶּבן־ְרֹח֖ ד ֶאת־ֲהַדְדֶע֥  Masoretic ְּפָרתַוַּי֣ � ָּדִו֔

 4Q51 Samuel ]בנהר פרת מלך צובה בלכתו להשיב ידו[בן רחב  ]ויך דויד את הדדעזר[

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

4 

י  יׁש ַרְגִל֑ ֶלף ִא֣ ים ֶא֖ ים ְוֶעְׂשִר֥ ֶלף ּוְׁשַבע־ֵמאֹו֙ת ָּפָרִׁש֔ ּנּו ֶא֤ ד ִמֶּמ֗ ד ָּדִו֜ ַוִּיְלֹּכ֨
ר ֶכב ָּדִוד֙  ַוְיַעֵּק֤ ָאה ָרֽ ּנּו ֵמ֥ ר ִמֶּמ֖ ֶכב ַוּיֹוֵת֥  ֶאת־ָּכל־ָהֶר֔

Masoretic 

 ]ועשרים אלף איש רגלי כב ושבעת אלפים פרשים[דויד אלף ר ]וילכד ממנו[
 ]ממנו מאה רכב ויעקר דויד את כול הרכב ויותר לו[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

ועשרים אלף איש רגלי  פרשים *אלפים* +ת+ושבע +רכב+ אלף ^ד+י+דו˅ ˅ממנו^ וילכד
 ממנו מאה רכב +לו+ל הרכב ויותר +ו+ד את כ+י+ויעקר דו

Highlighted Diff. 



5 

ם  ֶלףַוָּתבֹ֙א ֲאַר֣ ים־ּוְׁשַנ֥ ִים ֶא֖ ם ֶעְׂשִרֽ ֲאָר֔ ה ַוַּי֤ � ָּדִו֙ד ַּבֽ ֶל� צֹוָב֑ ֶזר ֶמ֣ ר ַלֲהַדְדֶע֖ ֶׂשק ַלְעֹז֕  ַּדֶּמ֔
יׁש  ִאֽ

Masoretic 

אלף  ]ויך דויד בארם עשרים ושנים ותבוא ארם דמשק לעזור להדדעזר מלך צובה[
 ]איש[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

6 

ַׁשע  ה ַוֹּי֤ י ִמְנָח֑ ים נֹוְׂשֵא֣ ד ַלֲעָבִד֖ י ֲאָר֙ם ְלָדִו֔ ֶׂשק ַוְּתִה֤ ם ַּדֶּמ֔ ד ְנִצִבי֙ם ַּבֲאַר֣ ֶׂשם ָּדִו֤ ַוָּי֨
� ְיהָוה֙  ר ָהָלֽ ל ֲאֶׁש֥ ד ְּבֹכ֖  ֶאת־ָּדִו֔

Masoretic 

 ]נושאי מנחה וישע[יד עבדים ]בארם דמשק ותהי ארם לדו וישם דויד נצבים[
 ]את דויד בכול אשר הלך יהוה[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

עבדים נושאי מנחה וישע -ל-ד +י+בארם דמשק ותהי ארם לדו ד נצבים+י+וישם דו
 ל אשר הלך+ו+ד בכ+י+את דו יהוה

Highlighted Diff. 

  



7 

ֶזר  י ֲהַדְדָע֑ ל ַעְבֵד֣ ר ָה֔יּו ֶא֖ ב ֲאֶׁש֣ י ַהָּזָה֔ ת ִׁשְלֵט֣ ד ֵא֚ ח ָּדִו֗ ִםַוִּיַּק֣ ם ְירּוָׁשָלֽ  Masoretic ַוְיִביֵא֖

ם גם ]י[ל]על עבדי הדדעזר ויביאם ירוש ת שלטי הזהב אשר היו[קח דויד א]וי[
בימי רחבעם בן  ]ושלים[עלותו אל יר]מלך מצרים ב קח אחר שושק[אותם ל

 ]מה[שלו
4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

 +גם+ם +י+עבדי הדדעזר ויביאם ירושל *על* ד את שלטי הזהב אשר היו+י+ויקח דו
 +מלך מצרים בעלותו אל ירושלים בימי רחבעם בן שלומה אותם לקח אחר שושק+

Highlighted Diff. 

8 

ֶל� ָּדוִ֛  ח ַהֶּמ֧ ֶזר ָלַק֞ י ֲהַדְדָע֑ י ָעֵר֣ ֹרַת֖ ַטח ּוִמֵּבֽ דּוִמֶּב֥ ה ְמֹאֽ ֶׁשת ַהְרֵּב֥  Masoretic ד ְנֹח֖

 4Q51 Samuel ]ד[הדדעזר לקח המלך דויד נחושת רבה מא ]ומברות ערי ומבטח[

a (4QSama) 

 .Highlighted Diff רבה מאד-ה-שת +ו+ד נח+י+ערי הדדעזר לקח המלך דו -י-ת+ו+ומבר ומבטח

Chapter 9 

8 

ר ָּכֽמֹוִני ת ֲאֶׁש֥ ֶלב ַהֵּמ֖ יָת ֶאל־ַהֶּכ֥ י ָפִנ֔ � ִּכ֣ ה ַעְבֶּד֑ אֶמר ֶמ֣ ֹ֖ חּו ַוּי  Masoretic ַוִּיְׁשַּת֕

 4Q51 Samuel ]אשר כמוני[ מת]ה הכלב וישתחו ויאמר מה עבדך כי פנית אל[

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



9 

ּתִ  ר ָהָי֤ה ְלָׁשאּו֙ל ּוְלָכל־ֵּבי֔תֹו ָנַת֖ יו ֹּכל֩ ֲאֶׁש֨ אֶמר ֵאָל֑ ֹ֣ א ַנַ֥ער ָׁש֖אּול ַוּי ֶל� ֶאל־ִציָב֛ א ַהֶּמ֗ י ַוִּיְקָר֣
י�  ְלֶבן־ֲאֹדֶנֽ

Masoretic 

 ]ביתו נתתי ולכל[ אול]לש ציבא ויאמר אליו כל אשר היה ויקרא המלך אל[
 ]אדניך לבן[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

01 

ה  אָת ְוָהָי֨ י� ְוֵהֵב֗ י� ַוֲעָבֶד֜ ה ַאָּת֩ה ּוָבֶנ֨ ת־ָהֲאָדָמ֡ ְדָּת ּ֣לֹו ֶאֽ ֶח֙ם ַוֲאָכ֔לֹו ְוָעַב֣ ְלֶבן־ֲאֹדֶנ֤י� ֶּל֨
ים  ים ְוֶעְׂשִר֥ ר ָּבִנ֖ ה ָעָׂש֛ א ֲחִמָּׁש֥ י ּוְלִציָב֗ ֶחם ַעל־ֻׁשְלָחִנ֑ יד ֶל֖ ל ָּתִמ֛ י� יֹאַכ֥ ֶׁש֙ת ֶּבן־ֲאֹדֶנ֔ ּוְמִפיֹב֨

ים  ֲעָבִדֽ

Masoretic 

 ]אדניך לחם ואכלו ועבדיך והבאת והיה לבן[ בניך]האדמה אתה ו ועבדת לו את[
 ]שלחני ולציבא חמשה עשר בנים ועשרים אדניך יאכל תמיד לחם על ומפיבשת בן[
 ]עבדים[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

  



Chapter 10 

4 

ִצי  ם ַּבֵח֖ ת ֶאת־ַמְדֵויֶה֛ ם ַוִּיְכֹר֧ י ְזָקָנ֔ ד ַוְיַגַּל֙ח ֶאת־ֲחִצ֣ י ָדִו֗ ח ָח֜נּון ֶאת־ַעְבֵד֣ ד ַוִּיַּק֨ ַע֣
ם ם ְׁשֽתֹוֵתיֶה֑  ְיַׁשְּלֵחֽ  ַוֽ

Masoretic 

 ]דויהם בחצי עד[ת מ]א[רות ]ויגלח את זקנם ויכעבדי דוד  ויקח חנון את[
 ]וישלחם שתותיהם[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

ת את מדויהם בחצי עד +ו+זקנם ויכר -חצי- ויגלח אתעבדי דוד  ויקח חנון את
 שתותיהם וישלחם

Highlighted Diff. 

5 

אֶמר  ֹ֤ ד ַוּי ים ְמֹא֑ ים ִנְכָלִמ֣ י־ָה֥יּו ָהֲאָנִׁש֖ ם ִּכֽ ח ִלְקָראָת֔ דּו ְלָדִו֙ד ַוִּיְׁשַל֣ ַוַּיִּג֤
ֶל�֙  יֵר֔חֹו ְׁש֣בּו ַהֶּמ֙ ם ִבֽ ם ְוַׁשְבֶּתֽ ח ְזַקְנֶכ֖  ַעד־ְיַצַּמ֥

Masoretic 

 ]ויאמר[מאד  ]ישלח לקראתם כי היו האנשים נכלמים[האנשים ו ]ויגדו לדויד על[
 ]זקנכם ושבתם[יצמח  ]עד[שבו ירחו  ]המלך[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

וישלח לקראתם כי היו האנשים נכלמים מאד ויאמר  +על האנשים+ד +י+ויגדו לדו
 ירחו עד יצמח זקנכם ושבתם-ב-המלך שבו 

Highlighted Diff. 

  



6 

י ִנְבֲאׁ֖שּו  י־ַעּ֡מֹוןַוִּיְראּ֙ו ְּבֵנ֣י ַעּ֔מֹון ִּכ֥ ד ַוִּיְׁשְל֣חּו ְבֵנֽ  ַוִּיְׂשְּכרּו֩  ְּבָדִו֑
ם  ֵּבית־ְר֜חֹוב ֶאת־ֲאַר֨

ם א ְוֶאת־ֲאַר֣ ים צֹוָב֗ ֶלף֙  ֶעְׂשִר֥ י ֶא֙ ֶל� ַרְגִל֔ ֲעָכה֙  ְוֶאת־ֶמ֤ ֶלף ַמֽ יׁש ֶא֣ יׁש ִא֔ ֔טֹוב  ְוִא֣
ר יׁש ְׁשֵנים־ָעָׂש֥ ֶלף ִאֽ  ֶא֖

Masoretic 

 ]לשכור להם[אלף ככר כסף  ]וישלח חנון ובני עמוןבני עמון כי התבאשו עם דויד [
 ]וישכרו להם שנים[ה רכב ופרשים ]ומן ארם צוב[עכה ]מן ארם רחב ומן ארם מ[
 ]ויבאו ויחנו לפני מידבא ובני[ישטוב ]ואת מלך מעכה ואת א[ם אלף רכב ]ושלושי[

 ם]ערים ויבאו להלח[עמון נאספו מן ה
4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

 *אלף* עמוןבני +ו+ +חנון+ -ו-וישלח *דויד* +עם+באשו *ת*+ה+בני עמון כי  -ויראו-
 *רכב ופרשים* +ארם צובה לשכור להם מן ארם רחב ומן ארם מעכה ומן+ *כסף ככר*
 *ואת אישטוב ויבאו ויחנו* מעכה מלך ואת *רכב* אלף *להם שנים ושלושים וישכרו*
 *ויבאו להלחםמן הערים * +מידבא ובני עמון נאספו לפני+

Highlighted Diff. 

7 

ים א ַהִּגֹּבִרֽ ת ָּכל־ַהָּצָב֖ ב ְוֵא֥ ד ַוִּיְׁשַל֙ח ֶאת־יֹוָא֔ ע ָּדִו֑  Masoretic ַוִּיְׁשַמ֖

 4Q51 Samuel ]ב ואת כול צבא הגבורים[ת יוא]א[לח ]וישמע המלך דויד ויש[

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 



81 

ים ַוָּיָ֣נס  ֶלף ָּפָרִׁש֑ ים ֶא֖ ֶכב ְוַאְרָּבִע֥ ע ֵמאֹו֙ת ֶר֔ ם ְׁשַב֤ ד ֵמֲאָר֗ ג ָּדִו֜ ֲאָר֮ם ִמְּפֵנ֣י ִיְׂשָרֵאל֒ ַוַּיֲהֹר֨
ת ם ְוֵא֨ � ַׂשר־ְצָב֛אֹו ִהָּכ֖ה ַוָּיָ֥מת ָׁשֽ  ׁשֹוַב֧

Masoretic 

 ]מאות רכב וארבעים אלף פרשיםע [ם שב]מאר וינס ארם מפני ישראל ויהרג דוד[
 ]שם[ת +ו+הכה וימ ]צבאו שובך שרואת [

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

91 

ל  מּו ֶאת־ִיְׂשָרֵא֖ ל ַוַּיְׁשִל֥ י ִנְּגפּ֙ו ִלְפֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ ֶזר ִּכ֤ י ֲהַדְדֶע֗ ים ַעְבֵד֣ ל־ַהְּמָלִכ֜ ַוִּיְר֨אּו ָכֽ
ַעְב֑דּום ם  ַוַּיֽ ְר֣אּו ֲאָר֔ יַע ֖עֹוד ֶאת־ְּבֵנ֥י ַעּֽמֹוןַוִּיֽ  ְלהֹוִׁש֥

Masoretic 

 ]ישראל אתו [אל וישלימ]המלכים עבדי הדדעזר כי נגפו לפני ישר ויראו כל[
 ]בני עמון ויעבדום ויראו ארם להושיע עוד את[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

ישראל  אתמו +י+המלכים עבדי הדדעזר כי נגפו לפני ישראל וישל ויראו כל
 בני עמון ויראו ארם להושיע עוד את ויעבדום

Highlighted Diff. 

  



Chapter 11 

2 

ל ִמְׁשָּכבֹ֙ו ַוִּיְתַהֵּל֙� ַעל־ַּג֣ג ד ֵמַע֤ ָקם ָּדִו֜ ֶרב ַוָּי֨ ת ָהֶע֗ י ְלֵע֣ ה  ַוְיִה֣ ֶל� ַוַּי֥ ְרא ִאָּׁש֛ ֵּבית־ַהֶּמ֔
ֶצת ה  ֹרֶח֖ ת ַמְרֶא֖ ה טֹוַב֥ ִאָּׁש֔ ל ַהָּג֑ג ְוָה֣ דֵמַע֣  ְמֹאֽ

Masoretic 

 ]על גג בית המלך וירא מעל גג[ יתהלך]ויהי לעת הערב ויקם דוד מעל משכבו ו[
 ]טובת מראה מאד[והאשה  ]בית המלך אשה רוחצת[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

3 

אֶמר  ֹ֗ ה ַוּי ִאָּׁש֑ ׁש ָלֽ ד ַוִּיְדֹר֖ ח ָּדִו֔ ֶׁשת אּוִרָּי֥הַוִּיְׁשַל֣ ם ֵא֖ ַבע ַּבת־ֱאִליָע֔  ֲהלֹוא־זֹא֙ת ַּבת־ֶׁש֣
י  ַהִחִּתֽ

Masoretic 

 ]ת אוריה[אש ]בת אליעם[ת בתשבע ]וישלח דויד וידרוש לאשה ויאמר הלוא זא[
 ושא כלי יואב]החתי נ[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

שבע בת אליעם אשת אוריה  ש לאשה ויאמר הלוא זאת בת+ו+ד וידר+י+וישלח דו
 +נושא כלי יואב+החתי 

Highlighted Diff. 

  



4 

ּה ֶׁשת ִמֻּטְמָאָת֑ יא ִמְתַקֶּד֖ ּה ְוִה֥ ָה ַוָּת֤בֹוא ֵאָלי֙ו ַוִּיְׁשַּכ֣ב ִעָּמ֗ ים ַוִּיָּקֶח֗ ד ַמְלָאִכ֜  ַוִּיְׁשַל֩ח ָּדִו֨
ָׁשב ּה ַוָּת֖  ֶאל־ֵּביָתֽ

Masoretic 

היא מתקדשת ]שכב עמה ו[ה ותבוא אליו וי]ויקח[ד מלאכים ]וישלח דוי[
 ביתה ]אל[ ]וא[ותב

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

 -מטמאתה- ד מלאכים ויקחה ותבוא אליו וישכב עמה והיא מתקדשת+י+וישלח דו
 אל ביתה +א+*תבו*ו

Highlighted Diff. 

5 

אֶמר  ֹ֖ ד ַוּת ה ַוִּתְׁשַל֙ח ַוַּתֵּג֣ד ְלָדִו֔ ִאָּׁש֑ ַהר ָהֽ ִכיַוַּת֖ ה ָאֹנֽ  Masoretic ָהָר֥

 4Q51 Samuel אנוכי הרה ]ה[הנ ]ד ותאמר[ה ותשלח ותגד לדוי]האש ר[ותה

a (4QSama) 

 .Highlighted Diff +הרה+כי +ו+ה אנ*נ*ד ותאמר ה+י+האשה ותשלח ותגד לדו ותהר

6 

י  י ֶאת־ֽאּוִרָּי֖ה ַהִחִּת֑ ח ֵאַל֔ ב ְׁשַל֣ ח ָּדִו֙ד ֶאל־יֹוָא֔ בַוִּיְׁשַל֤ ח יֹוָא֛  ַוִּיְׁשַל֥
ד  ֶאת־ֽאּוִרָּי֖ה ֶאל־ָּדִוֽ

Masoretic 

יואב  ]ח[ל]ת אוריה החתי ויש[ר שלחה אלי א]יואב ויאמ אל[ויד ]ישלח ד[ו
 ]יו[ל]אוריה א ת[א

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

אלי את אוריה החתי וישלח יואב  +ה+שלח +ויאמר+יואב  ד אל+י+וישלח דו
 -דוד- +יו+אל אוריה את

Highlighted Diff. 



7 

ה ם ְוִלְׁש֖לֹום ַהִּמְלָחָמֽ ד ִלְׁש֤לֹום יֹוָא֙ב ְוִלְׁש֣לֹום ָהָע֔ ל ָּדִו֗ יו ַוִּיְׁשַא֣ א אּוִרָּי֖ה ֵאָל֑ ֹ֥  Masoretic ַוָּיב

 4Q51 Samuel ה]המלחמ ום העם ולשלום[ל]דויד לשלום יואב ולש[ו וישאל ]י[יה אל]ויבוא אור[

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

8 

א ֽאּוִרָּי֙ה  י� ַוֵּיֵצ֤ ץ ַרְגֶל֑ ד ְלֵביְת֖� ּוְרַח֣ ה ֵר֥ אֶמר ָּדִו֙ד ְל֣אּוִרָּי֗ ֹ֤ ַוּי
ית ֶל� ִמֵּב֣ א ַהֶּמ֔ יו ַוֵּתֵצ֥ ֶל� ַאֲחָר֖ ת ַהֶּמֽ  ַמְׂשַא֥

Masoretic 

אוריה  ]אשתך ויצא אוריה רד לביתך ורחץ רגליך ושכב עם[ר דויד אל ]יאמ[ו
 ]פני המלך ותצא אחריו משרת המלך[מ

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

ויצא אוריה  +אשתך ושכב עם+ל אוריה רד לביתך ורחץ רגליך +א+ד +י+ויאמר דו
 המלך ותצא אחריו משרת המלך *פני*מ

Highlighted Diff. 

9 

י  ת ָּכל־ַעְבֵד֣ ֶל� ֵא֖ ית ַהֶּמ֔ ַתח ֵּב֣ ה ֶּפ֚ ד ֶאל־ֵּביֽתֹוַוִּיְׁשַּכ֣ב אּוִרָּי֗ א ָיַר֖ ֹ֥  Masoretic ֲאֹדָנ֑יו ְול

 4Q51 Samuel ]ך את עבדי אדניו ולוא ירד אל ביתו[ל]אוריה פתח בית המ וישכב[

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



10 

ד  אֶמר ָּדִו֜ ֹ֨ ד אּוִרָּי֖ה ֶאל־ֵּבי֑תֹו ַוּי א־ָיַר֥ ֹֽ ר ל דּו ְלָדִו֙ד ֵלאֹמ֔ ה ֲה֤לֹוא ַוַּיִּג֤ ֶאל־אּוִרָּי֗
ֶר�֙  ה ִמֶּד֙ א ַאָּת֣ � ָב֔ ְדָּת ֶאל־ֵּביֶתֽ א־ָיַר֥ ֹֽ  ַמּ֖דּוַע ל

Masoretic 

הלוא  ]לדויד לאמור לוא ירד אוריה אל ביתו ויאמר דויד אל אוריה[יגד ]ו[
 ]אתה בא מדוע לוא ירדת אל ביתך מדרך[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

ד אל אוריה הלוא +י+ירד אוריה אל ביתו ויאמר דו א+ו+ר ל+ו+ד לאמ+י+לדו -ו-ויגד
 א ירדת אל ביתך+ו+מדרך אתה בא מדוע ל

Highlighted Diff. 

11 

י  ים ַּבֻּסּ֗כֹות ַואֹדִנ֨ ה ֹיְׁשִב֣ יהּוָד֜ ל ִוֽ ָארֹון ְוִיְׂשָרֵא֨ ד ָה֠ ה ֶאל־ָּדִו֗ אֶמר אּוִרָּי֜ ֹ֨ ַוּי
ב י יֹוָא֜ י ְוַעְבֵד֤ ל ְוִלְׁשּ֖תֹות ַעל־ְּפֵנ֤י  ֲאֹדִנ֨ י ֶלֱאֹכ֥ י ָא֧בֹוא ֶאל־ֵּביִת֛ ים ַוֲאִנ֞ ַהָּׂשֶד֙ה ֹחִנ֔

י ְוִלְׁשַּכ֣ב ה ִעם־ִאְׁשִּת֑ ר ַהֶּזֽ ה ֶאת־ַהָּדָב֥ ם־ֶאֱעֶׂש֖ � ִאֽ י ַנְפֶׁש֔ ֙� ְוֵח֣  ַחֶּי֙

Masoretic 

 ]וישראל ויהודה יושבים בסוכות ועוד עבדי[ הארון דויד אל ]ויאמר אוריה[
 ]על פני השדה חונים ואני אבוא אל ביתי לאכול ולשתות[י ועבדי אדני ]אדנ יואב[

 ]אשתי חי יהוה וחי נפשך אם אעשה את הדבר הזה[ולשכוב עם 
4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

 *עבדי* +ועוד+כות +ו+שבים בס+ו+וישראל ויהודה י הארון ד+י+דו ויאמר אוריה אל
ל ולשתות +ו+נים ואני אבוא אל ביתי לאכ+ו+ועבדי אדני על פני השדה ח +אדני+יואב 
 וחי נפשך אם אעשה את הדבר הזה +יהוה+ -ך-ב עם אשתי חי+ו+ולשכ

Highlighted Diff. 



21 

ִם  ֶׁשב אּוִרָּי֧ה ִבירּוָׁשַל֛ ָּך ַוֵּי֨ ר ֲאַׁשְּלֶח֑ ב ָּבֶז֛ה ַּגם־ַהּ֖יֹום ּוָמָח֣ ה ֵׁש֥ ד ֶאל־אּוִרָּי֗ אֶמר ָּדִו֜ ֹ֨ ַוּי
ת ַּבּ֥יֹום ָּמֳחָרֽ  ַה֖הּוא ּוִמֽ

Masoretic 

 ]היום ומחר אשלחך וישב אוריה בירושלם אוריה שב בזה גם[ ר דויד אל]ויאמ[
 ]ביום ההוא וממחרת[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

 היום ומחר אשלחך וישב אוריה בירושלם אוריה שב בזה גם ד אל+י+ויאמר דו
 ההוא וממחרת ביום

Highlighted Diff. 

51 

יו  ם ֵמַאֲחָר֖ ה ְוַׁשְבֶּת֥ ֲחָזָק֔ ה ֶאל־מּו֙ל ְּפֵנ֤י ַהִּמְלָחָמ֙ה ַהֽ ר ָה֣בּו ֶאת־ֽאּוִרָּי֗ ֶפר ֵלאֹמ֑ ב ַּבֵּס֖ ַוִּיְכֹּת֥
ת ה ָוֵמֽ  ְוִנָּכ֥

Masoretic 

 ]מול פני המלחמה החזקה ושבתם מאחריו אוריה אל ויכתב בספר לאמר הבו את[
 ת]ונכה ומ[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



61 

ִיל י ַאְנֵׁשי־ַח֖ ע ִּכ֥ ר ָיַד֔ ה ֶאל־ַהָּמקֹו֙ם ֲאֶׁש֣ יר ַוִּיֵּת֙ן ֶאת־֣אּוִרָּי֔ ב ֶאל־ָהִע֑ י ִּבְׁש֥מֹור יֹוָא֖  ַוְיִה֕
ם  ָׁשֽ

Masoretic 

יל ]ח[שי ]אשר ידע כי אנ יואב על העיר ויתן את אוריה אל המקום[הי בשור ]י[ו
 שם

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

 אשר ידע כי אנשי חיל ל העיר ויתן את אוריה אל המקום*ע*ור יואב -מ-ויהי בש
 שם

Highlighted Diff. 

71 

ָמת ַּג֖ם אּוִרָּי֥ה ד ַוָּי֕ י ָדִו֑ ם ֵמַעְבֵד֣ ל ִמן־ָהָע֖ ב ַוִּיֹּפ֥ י ָהִעי֙ר ַוִּיָּלֲח֣מּו ֶאת־יֹוָא֔ ְצ֜אּו ַאְנֵׁש֤  ַוֵּי֨
י  ַהִחִּתֽ

Masoretic 

ויד וימות גם אוריה ]מן העם מעבדי ד עיר וילחמו את יואב ויפלו[ה ]שי[ויצאו אנ
 החתי

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

ד וימות גם אוריה +י+מן העם מעבדי דו +ו+ויצאו אנשי העיר וילחמו את יואב ויפל
 החתי

Highlighted Diff. 

81 

ד  ב ַוַּיֵּג֣ד ְלָדִו֔ ח יֹוָא֑ הַוִּיְׁשַל֖ י ַהִּמְלָחָמֽ  Masoretic ֶאת־ָּכל־ִּדְבֵר֖

 4Q51 Samuel כל דברי המלחמה ]ויגד לדויד את וישלח יואב[

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 



91 

ֶל� ר ֶאל־ַהֶּמֽ ה ְלַדֵּב֥ י ַהִּמְלָחָמ֖ ת ָּכל־ִּדְבֵר֥ ר ְּכַכּלֹוְת֗� ֵא֛ � ֵלאֹמ֑ ו ֶאת־ַהַּמְלָא֖  Masoretic ַוְיַצ֥

 4Q51 Samuel ]ך[אל המל ]ר[לדב ]כל דברי המלחמה המלאך לאמור ככלותך את[צו את ]וי[

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

20 

ם ֲה֣לֹוא  יר ְלִהָּלֵח֑ ם ֶאל־ָהִע֖ ר ְל֔� ַמּ֛דּוַע ִנַּגְׁשֶּת֥ ֶל� ְוָאַמ֣ ת ַהֶּמ֔ ם־ַּתֲעֶל֙ה ֲחַמ֣ ה ִאֽ ם ְוָהָי֗ ְיַדְעֶּת֔
ת ה ֵא֥ ל ַהחֹוָמֽ  ֲאֶׁשר־ֹי֖רּו ֵמַע֥

Masoretic 

 ]הלחם הלוא ידעתם[ר ל]לך מדוע נגשתם אל העי והיה אם תעלה חמת מלך ואמר[
 ]ה[החומ ]את אשר תירו מעל[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

Chapter 12 

1 

ן  ח ְיהָו֛ה ֶאת־ָנָת֖ ד ַוִּיְׁשַל֧ ת ֶאָח֥ יר ֶאָח֔ ים ָהיּ֙ו ְּבִע֣ אֶמר לֹ֙ו ְׁשֵנ֣י ֲאָנִׁש֗ ֹ֤ יו ַוּי א ֵאָל֗ ֹ֣ ד ַוָּיב ֶאל־ָּדִו֑
אׁש ד ָרֽ יר ְוֶאָח֥  ָעִׁש֖

Masoretic 

 ]דוד ויבא אליו ויאמר לו שני אנשים היו בעיר אחת אחד אלתן [נ ]וישלח יהוה את[
 ]ש[רא ]עשיר ואחד[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

ExtantNone  Highlighted Diff. 



3 

ל ִעּ֛מֹו ְוִעם־ָּבָנ֖יו יַ  ָה ַוִּתְגַּד֥ ה ַוְיַחֶּי֕ ר ָקָנ֔ ת ְקַטָּנ֙ה ֲאֶׁש֣ ה ַאַח֤ ל ִּכ֩י ִאם־ִּכְבָׂש֨ ין־ֹּכ֗ ׁש ֵאֽ ו ְוָלָר֣ ְחָּד֑
ת ב ַוְּתִהי־֖לֹו ְּכַבֽ ל ּוִמֹּכ֤סֹו ִתְׁשֶּת֙ה ּוְבֵחי֣קֹו ִתְׁשָּכ֔  ִמִּפּ֨תֹו תֹאַכ֜

Masoretic 

 ]בניו יחדו אחת קטנה אשר קנה ויחיה ותגדל עמו ועם[כבשה  ]כל כי אם ולרש אין[
 ]לו כבת מפתו תאכל ומכסו תשתה ובחיקו תשכב ותהי[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

4 

ַחת ִמּצֹאנֹ֙ו  ל ָלַק֤ ָעִׁשי֒ר ַוַּיְחֹמ֗ יׁש ֽהֶ ח ַוָּי֣בֹא ֵהֶל֮� ְלִא֣ ַח ַהָּבא־֑לֹו ַוִּיַּק֗ ּוִמְּבָק֔רֹו ַלֲעׂ֕שֹות ָלֹאֵר֖
יו א ֵאָלֽ יׁש ַהָּב֥ ָה ָלִא֖  ַּיֲעֶׂש֔ אׁש ַוֽ יׁש ָהָר֔  ֶאת־ִּכְבַׂש֙ת ָהִא֣

Masoretic 

 ]הבא לו ויקח ויבא הלך לאיש העשיר ויחמל לקחת מצאנו ומבקרו לעשות לארח[
 ]אליו[ הבא ]לאישכבשת האיש הראש ויעשה  את[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

5 

את ֹֽ ה ז יׁש ָהֹעֶׂש֥ ֶות ָהִא֖ י ֶבן־ָמ֔ ה ִּכ֣ ן ַחי־ְיהָו֕ אֶמ֙ר ֶאל־ָנָת֔ ֹ֙ ד ַוּי יׁש ְמֹא֑ ד ָּבִא֖ ף ָּדִו֛ ַחר־ַא֥  Masoretic ַוִּיֽ

 4Q51 Samuel ]העשה זאת[האיש  ]מות יהוה כי בן נתן חי אף דוד באיש מאד ויאמר אל ויחר[

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



8 

ל  ית ִיְׂשָרֵא֖ � ָוֶאְּתָנ֣ה ְל֔� ֶאת־ֵּב֥ י֙� ְּבֵחיֶק֔ י ֲאֹדֶנ֙ י� ְוֶאת־ְנֵׁש֤ ית ֲאֹדֶנ֗ ה ְל֜� ֶאת־ֵּב֣ ָוֶאְּתָנ֨
ה יהּוָד֑ ָּנה ִוֽ ָּנה ְוָכֵהֽ ָפה ְּל֖� ָּכֵה֥ ט ְוֹאִס֥ ם־ְמָע֔  ְוִא֨

Masoretic 

 ]בית ישראל נשי אדניך בחיקך ואתנה לך את[ך ואת ]בית אדני ואתנה לך את[
 ]ואספה לך כהנה וכהנה עט[ה ואם מ]ויהוד[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

9 

ת אּוִרָּי֤ה  ה ַלֲעׂ֣שֹות ָהַר֮ע ְּבֵעיַנ֒ו ֵא֣ ר ְיהָו֗ ֶרב ַמּ֜דּוַע ָּבִז֣יָת ֶאת־ְּדַב֣ יָת ַבֶח֔ ִחִּת֙י ִהִּכ֣ ַהֽ
ת־ִאְׁשּ֔תֹו ֶרב ְּבֵנ֥י ַעּֽמֹון ְוֶא֨ ְגָּת ְּבֶח֖ ה ְוֹא֣תֹו ָהַר֔ ְחָּת ְּל֖� ְלִאָּׁש֑  ָלַק֥

Masoretic 

 ]את אוריה החתי הכית בחרב ות הרע בעינו[הוה לעש]דבר י מדוע בזית את[
 ]לך לאשה ואתו הרגת בחרב בני עמון קחת[שתו ל]א ואת[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



31 

יר ַחָּטאְת֖�  ד ַּגם־ְיהָו֛ה ֶהֱעִב֥ ן ֶאל־ָּדִו֗ אֶמר ָנָת֜ ֹ֨ יהָו֑ה ַוּי אִתי ַלֽ ן ָחָט֖ אֶמר ָּדִו֙ד ֶאל־ָנָת֔ ֹ֤ ַוּי
א ֹ֥  ָתֽמּות ל

Masoretic 

 ]ה[חטאתכ ]יהוה העביר דוד גם נתן חטאתי ליהוה ויאמר נתן אל ויאמר דוד אל[
 ת]ו[א תמ]לו[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

 +ה+*כ*יהוה העביר חטאת דוד גם נתן חטאתי ליהוה ויאמר נתן אל ויאמר דוד אל
 א תמות+ו+ל

Highlighted Diff. 

41 

ן ַהִּיּ֥לֹוד ְל֖�  ם ַהֵּב֛ ר ַהֶּז֑ה ַּג֗ ה ַּבָּדָב֖ י ְיהָו֔ ְצָּת֙ ֶאת־ֹאְיֵב֣ ץ ִנַא֙ י־ִנֵא֤ ֶפס ִּכֽ  Masoretic ֥מֹות ָיֽמּותֶא֗

 4Q51 Samuel לך מות יומת ]בן הילוד[ם ה]ר הזה ג[את דבר יהוה בדב ]ת[אץ נאצ]כי נ[ אפס

a (4QSama) 

 .Highlighted Diff *יומת*יהוה בדבר הזה גם הבן הילוד לך מות  *דבר*כי נאץ נאצת את  אפס

51 

ה ף ְיהָו֗ ן ֶאל־ֵּבי֑תֹו ַוִּיֹּג֣ ד ַוֵּיָאַנֽׁש ַוֵּיֶ֥ל� ָנָת֖ ֶׁשת־אּוִרָּי֛ה ְלָדִו֖ ה ֵאֽ ר ָיְלָד֧ ֶלד ֲאֶׁש֨  Masoretic ֶאת־ַהֶּי֜

 4Q51 Samuel ת אוריה לדויד]ה אש[שר ילד]הילד א[אל ביתו ויגוף אלוהים את  ]נתן[וילך 

a (4QSama) 

 .Highlighted Diff -ויאנש- ד+י+את הילד אשר ילדה אשת אוריה לדו *אלוהים*ף +ו+וילך נתן אל ביתו ויג

  



61 

ן ְוָׁשַכ֥ב א ְוָל֖ ד ַהָּנַ֑ער ַוָּיָ֤צם ָּדִו֙ד ֔צֹום ּוָב֥ ים ְּבַע֣ ד ֶאת־ָהֱא�ִה֖ ׁש ָּדִו֛  ַוְיַבֵּק֥
ְרָצה  ָאֽ

Masoretic 

 א וישכב]ו[ד ויב]צם דוי[ד מן האלוהים בעד הנער וי]דוי[ויבקש 
 בשק ארצה

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

 -ולן- שכב+י+א ו+ו+ב+י+ו -צום- ד+י+הים בעד הנער ויצם דו+ו+האל *מן*ד +י+ויבקש דו
 ארצה +בשק+

Highlighted Diff. 

71 

ֶחם ם ָלֽ א ִאָּת֖ א־ָבָר֥ ֹֽ ה ְול א ָאָב֔ ֹ֣ ֶרץ ְול יו ַלֲהִקי֖מֹו ִמן־ָהָא֑ מּו ִזְקֵנ֤י ֵביתֹ֙ו ָעָל֔  Masoretic ַוָּיֻק֜

 4Q51 Samuel א ברה אותם לחם]לו[בה ו]ולוא אץ [מן האר ]ימו[י ביתו אליו להק]זקנ ו[ויקומ

a (4QSama) 

 .Highlighted Diff תם לחם+ו+א *ה*א בר+ו+א אבה ול+ו+ליו להקימו מן הארץ ול*א*זקני ביתו  מו+ו+ויק

  



81 

יד ֣לֹו  ד ְלַהִּג֥ י ָדִו֜ ְראּ֩ו ַעְבֵד֨ י ַוָּיָ֣מת ַהָּיֶ֑לד ַוִּיֽ י ַּבּ֥יֹום ַהְּׁשִביִע֖ י ַוְיִה֛ ֶלד ִּכ֤ ת ַהֶּי֗ ִּכי־ֵמ֣
ְמרּו֙  ת  ִהֵּנה֩  ָאֽ יו ֵמ֥ ר ֵאָל֛ י� נֹאַמ֥ נּו ְוֵא֨ ע ְּבקֹוֵל֔ ְרנּו ֵאָלי֙ו ְולֹא־ָׁשַמ֣ י ִּדַּב֤ ֶלד ַח֗ ִבְה֨יֹות ַהֶּי֜
ה ַהֶּיֶ֖לד ה ָרָעֽ  ְוָעָׂש֥

Masoretic 

 ]כי[הגיד לו כי מת הילד ]ל[ד ]ות הילד וייראו עבדי דוי[יום השביעי וימ]ב הי[וי
 ]ת[ה נאמר אליו מ]כ[בקולנו ואי ]הנה בהיות הילד חי דברנו אליו ולוא שמע אמרו[
 ]הילד ועשה רעה[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

ד להגיד לו כי מת הילד כי +י+יראו עבדי דו+י+ת הילד ו+ו+ביום השביעי וימ ויהי
 נאמר אליו מת +ה+*כ*א שמע בקולנו ואי+ו+הנה בהיות הילד חי דברנו אליו ול אמרו

 הילד ועשה רעה

Highlighted Diff. 

91 

יו  ד ֶאל־ֲעָבָד֛ אֶמר ָּדִו֧ ֹ֨ ת ַהָּיֶ֑לד ַוּי י ֵמ֣ ד ִּכ֣ ים ַוָּיֶ֥בן ָּדִו֖ ְתַלֲחִׁש֔ י ֲעָבָדי֙ו ִמֽ ד ִּכ֤ ַוַּי֣ ְרא ָּדִו֗
ת ת ַהֶּיֶ֖לד ֲהֵמ֥ אְמרּו ֵמֽ ֹ֥  ַוּי

Masoretic 

 ]ויאמר דויד אל עבדיו[מת הילד  ]ויד כי[ויבן ד ]וירא דויד כי עבדיו מתלחשים[
 ]המת הילד ויאמרו מת[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



20 

חּו ַוָּיבֹ֙א  א ֵבית־ְיהָו֖ה ַוִּיְׁשָּת֑ ֹ֥ ו ַוָּיב ֶס� ַוְיַחֵּל֙ף ִׂשְמ�ָת֔ ץ ַוָּי֗ ֶרץ ַוִּיְרַח֣ ד ֵמָהָא֜ ַוָּיָק֩ם ָּדִו֨
ל ֶאל־ֵּבי֔תֹו ֶחם ַוּיֹאַכֽ ימּו ֛לֹו ֶל֖ ל ַוָּיִׂש֥  ַוִּיְׁשַא֕

Masoretic 

 ]יהוה וישתחו ויבא ויחלף שמלתו ויבא בית ך[ץ ויס]ויקום דויד מהארץ וירח[
 ]ביתו וישאל וישימו לו לחם ויאכל אל[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

29 

ד  ף ָּדִו֛ ּהַוֶּיֱאֹס֥  ִּיְלְּכָדֽ ּה ַוֽ ֶחם ָּב֖ ָתה ַוִּיָּל֥ ם ַוֵּיֶ֣ל� ַרָּב֑  Masoretic ֶאת־ָּכל־ָהָע֖

 4Q51 Samuel ]דויד את העם וילך רבתה וילחם בה וילכדה[ סוף]ויא[

a (4QSama) 

 .Highlighted Diff העם וילך רבתה וילחם בה וילכדה -כל- ד את+י+דו ף+ו+ויאס

30 

ח  י ַוִּיַּק֣ ה ַוְּתִה֖ ֶבן ְיָקָר֔ ר ָזָה֙ב ְוֶא֣ ּה ִּכַּכ֤ ל רֹאׁ֜שֹו ּוִמְׁשָקָל֨ ֶרת־ַמְלָּכ֩ם ֵמַע֨ ֶאת־ֲעֶטֽ
אׁש ֹ֣ ד ַעל־ר ד ָּדִו֑ ה ְמֹאֽ יא ַהְרֵּב֥ יר הֹוִצ֖ ל ָהִע֛  ּוְׁשַל֥

Masoretic 

 ]מעל ראשו ומשקלה ככר זהב ובה אבן יקרה ותהי[ ם]ויקח את עטרת מלכ[
 ]העיר הוציא הרבה מאד[ שלל]ראש דויד ו על[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



13 

ל  ת ַהַּבְרֶז֗ ל ּֽוְבַמְגְזֹר֣ י ַהַּבְרֶז֜ ְּמֵגָרה ּוַבֲחִרֵצ֨ יא ַוָּיֶׂ֣שם ַּב֠ ּה הֹוִצ֗ ם ֲאֶׁשר־ָּב֜ ְוֶאת־ָהָע֨
יר ל  ְוֶהֱעִב֤ ה ְלֹכ֖ ן ַיֲעֶׂש֔ ן ְוֵכ֣ םאֹוָת֙ם ַּבַּמְלֵּכ֔ ד ְוָכל־ָהָע֖ י־ַעּ֑מֹון ַוָּיָׁ֧שב ָּדִו֛ י ְבֵנֽ  ָעֵר֣
ִם  ְירּוָׁשָלֽ

Masoretic 

 ]הברזל ובמגזרה[ רץ]ואת העם אשר בה הוציא וישר במגרה ובח[
 ]וישב דויד וכול העם ן[עמו ]במלבן וכן יעשה לכול ערי בני אותם והעביר[
 ]ירושלים[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

 -הברזל- הברזל ובמגזרה -י-*ץ*במגרה ובחר *ר*הוציא וישואת העם אשר בה 
ל העם +ו+ד וכ+י+וישב דו ל ערי בני עמון+ו+במלבן וכן יעשה לכ והעביר אותם

 ם+י+ירושל
Highlighted Diff. 

Chapter 13 

1 

ר  ּה ָּתָמ֑ ה ּוְׁשָמ֣ ד ָא֥חֹות ָיָפ֖ ן ּוְלַאְבָׁש֧לֹום ֶּבן־ָּדִו֛ ֲחֵרי־ֵכ֗ י ֽאַ ָה ַאְמ֥נֹוןַוְיִה֣  ַוֶּיֱאָהֶב֖
ד  ֶּבן־ָּדִוֽ

Masoretic 

 ]אמנון[ אהבה]י[מר ו]ויהי אחרי כן ולאבשלום בן דויד אחות יפת מראה ושמה ת[
 ]בן דויד[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 



2 

ר ֲאֹח֔תֹו  ֲעבּו֙ר ָּתָמ֣ ֶצר ְלַאְמ֜נֹון ְלִהְתַחּ֗לֹות ַּבֽ יא ַוִּיָּפֵל֙א ְּבֵעיֵנ֣י ַאְמ֔נֹון ַוֵּי֨ ה ִה֑ י ְבתּוָל֖ ִּכ֥
ּה ְמֽאּוָמה ַלֲעׂ֥שֹות  ָל֖

Masoretic 

 ]ויפלא בעיני עמנון[ כי בתולה היא ]ויצר לאמנון להתחלות בעבור תמר אחתו[
 ]לעשות לה מאומה[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

3 

דּוְלַאְמ֣נֹון  ם ְמֹאֽ יׁש ָחָכ֖ ב ִא֥ ד ְו֣יֹוָנָד֔ י ָדִו֑ ה ֲאִח֣ ב ֶּבן־ִׁשְמָע֖ ַע ּוְׁשמֹ֙ו ֽיֹוָנָד֔  Masoretic ֵר֗

 4Q51 Samuel ]אחי דויד ויהונתן איש חכם מאד[ הונתן בן שמעיה]ושמו י[ן רע ]ולאמנו[

a (4QSama) 

 .Highlighted Diff איש חכם מאד *יהונתן*ד ו+י+אחי דו ה+י+בן שמע *יהונתן*ולאמנון רע ושמו 

4 

אֶמר לֹו֙  ֹ֤ י ַוּי יד ִל֑ ֶקר ֲה֖לֹוא ַּתִּג֣ ֶקר ַּבֹּב֔ ֶל֙� ַּבֹּב֣ ל ֶּבן־ַהֶּמ֙ ָכה ַּד֤ ָּתה ָּכ֣ אֶמר ֗לֹו ַמּ֣דּוַע ַא֠ ֹ֣  ַוּי
ב ַאְמ֔נֹון י ֹאֵהֽ י ֲאִנ֥ ר ֲא֛חֹות ַאְבָׁש֥�ם ָאִח֖  ֶאת־ָּתָמ֗

Masoretic 

 ]בבקר בבקר הלוא תגיד לי ויאמר לו[ ככה דל בן המלך ]אתה[דוע ]ויאמר לו מ[
 ]אני אוהב[ אחות אבשלום אחי ]מר[את ת ]אמנון[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

בבקר בבקר הלוא תגיד לי ויאמר לו  ויאמר לו מדוע אתה ככה דל בן המלך
 הב+ו+אני א ם אחי+ו+את תמר אחות אבשל אמנון

Highlighted Diff. 



5 

אֶמר ֹ֤ יו  ַוּי � ְוָאַמְרָּת֣ ֵאָל֡ י� ִלְראֹוֶת֗ א ָאִב֣ ל ּוָב֧ ב ְׁשַכ֥ב ַעל־ִמְׁשָּכְב֖� ְוִהְתָח֑ לֹ֙ו ְי֣הֹוָנָד֔
בֹא ַע֙ן  ָנא֩  ָּת֣ ה ְלַמ֙ ה ְלֵעיַנ֙י ֶאת־ַהִּבְרָי֔ ֶחם ְוָעְׂשָת֤ ִני ֶל֗ י ְוַתְבֵר֣ ר ֲאחֹוִת֜ ָתָמ֨
ר ה ֲאֶׁש֣ י ֶאְרֶא֔ ּה ְוָאַכְלִּת֖  ִמָּיָדֽ

Masoretic 

 ]ואמרת אליו[ ביך לראותך]א[א ]ב[והתחל ו ]ויאמר לו יהונתן שכב על משכבך[
 ]לעיני את הבריה למען תה[ועש ]תבוא נא תמר אחותי ותנצב עלי ותבריני לחם[
 ]אשר אראה ואכלתי מידה[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

6 

ל א  ַוִּיְׁשַּכ֥ב ַאְמ֖נֹון ַוִּיְתָח֑ בֹוא־ָנ֞ ֶל֙� ָּתֽ אֶמר ַאְמ֤נֹון ֶאל־ַהֶּמ֙ ֹ֨ ֶל� ִלְרֹא֗תֹו ַוּי א ַהֶּמ֜ ֹ֨ ַוָּיב
ר י ָּתָמ֣ ּה ֲאֹחִת֗ ה ִמָּיָדֽ י ְלִב֔בֹות ְוֶאְבֶר֖ ב ְלֵעיַנ֙י ְׁשֵּת֣  ּוְתַלֵּב֤

Masoretic 

 ]ויבוא המלך לראותו ויאמר אמנון אל המלך תבוא נא לי חל[ן וית]וישכב אמנו[
 ]אחתי ותלבב לעיני שתי לבבות ואברה מידה[ תמר ]אחותי[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



13 

ל ְוַעָּת֙ה ַּדֶּבר־ָנ֣א  ים ְּבִיְׂשָרֵא֑ ד ַהְּנָבִל֖ ה ִּתְהֶי֛ה ְּכַאַח֥ י ְוַאָּת֗ ָנה אֹוִלי֙� ֶאת־ֶחְרָּפִת֔ י ָא֤ ַוֲאִנ֗
א  ֹ֥ י ל ֶל� ִּכ֛ ּךָ ֶאל־ַהֶּמ֔ ִני ִמֶּמֽ  ִיְמָנֵע֖

Masoretic 

 ]דבר נא[ עתה]ו חרפתי ואתה תהיה כאחד הנבלים בישראל ואני אנה אוליך את[
 ]כי לוא ימנעני ממך[ל המלך ]א[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

41 

ָּנ֙ה  ּה ַוֶּיֱחַז֤ק ִמֶּמ֙ ַע ְּבקֹוָל֑ ה ִלְׁשֹמ֣ א ָאָב֖ ֹ֥ ּהְול ב ֹאָתֽ ָה ַוִּיְׁשַּכ֖  Masoretic ַוְיַעֶּנ֔

 4Q51 Samuel ישכב אתה]ויענה ו[ ק ממנה]ולוא אבה לשמוע בקולה ויחז[

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

51 

ר  ה ַהִּׂשְנָא֙ה ֲאֶׁש֣ י ְגדֹוָל֗ ד ִּכ֣ ה ְמֹא֔ ָה ַאְמ֗נֹון ִׂשְנָא֙ה ְּגדֹוָל֣ ר ַוִּיְׂשָנֶא֣ ה ֲאֶׁש֣ ּה ֵמַאֲהָב֖ ְׂשֵנָא֔
ּה ִכי ֲאֵהָב֑ ּה ַאְמ֖נֹון ֥קּוִמי ֵלֽ ּיֹאֶמר־ָל֥  ַוֽ

Masoretic 

 ]ה אשר[אה מן האהב]אשר שנ ה[השנא ]וישנאה אמנון שנאה גדולה מאד כי גדולה[
 ]אהבה ויואמר לה אמנון קומי לכי[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

האהבה אשר  +מן+אשר שנאה  השנאה וישנאה אמנון שנאה גדולה מאד כי גדולה
 אמר לה אמנון קומי לכי+ו+אהבה וי

Highlighted Diff. 



61 

יָת  ֶרת ֲאֶׁשר־ָעִׂש֥ את ֵמַאֶח֛ ֹ֔ ה ַהְּגדֹוָל֙ה ַהּז ת ָהָרָע֤ אֶמר ֗לֹו ַאל־אֹוֹד֞ ֹ֣ ַוּת
י ִני ִעִּמ֖ א ְלַׁשְּלֵח֑ ֹ֥ ה ְול ּה ָאָב֖ ַעֽ ָלֽ  ִלְׁשֹמ֥

Masoretic 

 ]י כי גדולה הרעה האחרונה מן ראשונה אשר עשית[אח ]אל מר[ת ]לו[תואמר ]ו[
 ]לוא אבה אמנון לשמוע בקולה[ו ]ני[שלח]עמי ל[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

אשר עשית  *האחרונה מן ראשונה*הרעה  *גדולה* +אחי כי+אל  +תמר+ אמר לו+ו+ות
 לה+בקו+ע +ו+לשמ +אמנון+א אבה +ו+ול עמי לשלחני

Highlighted Diff. 

71 

ֶלת ל ַהֶּד֖ י ַה֑חּוָצה ּוְנֹע֥ את ֵמָעַל֖ ֹ֛ אֶמר ִׁשְלחּו־ָנ֥א ֶאת־ז ֹ֕ ְר֔תֹו ַוּי ת־ַנֲערֹ֙ו ְמָׁש֣ א ֶאֽ  ַוִּיְקָר֗
יהָ   ַאֲחֶרֽ

Masoretic 

 ]לח נא את זאת מעלי החוצה ונעל הדלת[ש ]ויקרא את נערו משרת ביתו ויואמר לו[
 ]אחריה[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



81 

ּה  א אֹוָת֤ ים ַוֹּיֵצ֨ ֶל� ַהְּבתּו֖�ת ְמִעיִל֑ ָ ְבנֹות־ַהֶּמ֛ ְׁשן ן ִּתְלַּב֧ ים ִּכ֩י ֵכ֨ ֶנת ַּפִּס֔ יָה֙ ְּכֹת֣ ְוָעֶל֨
ְרתֹו֙  יהָ  ְמָׁשֽ ֶלת ַאֲחֶרֽ ל ַהֶּד֖  ַה֔חּוץ ְוָנַע֥

Masoretic 

 ]מעולם ויוצא אותהלבשנה בנות המלך הבתולות [ת ]ועליה כתונת פסים כי כן[
 ]ה[אחרי ]משרתו החוץ ונעל הדלת[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

91 

ֶׂשם ָיָדּ֙ה  ָעה ַוָּת֤ יָה ָקָר֑ ר ָעֶל֖ ים ֲאֶׁש֥ ֶנת ַהַּפִּס֛ ּה ּוְכֹת֧ ֶפ֙ר ַעל־רֹאָׁש֔ ר ֵא֙ ח ָּתָמ֥ ַוִּתַּק֨
ּה ֶל� ָה֖לֹו�  ַעל־רֹאָׁש֔ ָקהַוֵּת֥  ְוָזָעֽ

Masoretic 

 ]ם ידיה[ותש ]ותקח תמר אפר ותשם על ראשה וכתונת הפסים אשר עליה קרעה[
 ]על ראשה ותלך תמר הלוך וזעק[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

20 

יָה ַהֲאִמי֣נֹון ָאִחי֮� ָהָי֣ה ִעָּמ֒�  יָה ַאְבָׁש֣לֹום ָאִח֗ אֶמר ֵאֶל֜ ֹ֨ י� ַוּי יִׁש֙י ָאִח֣ י ַהֲחִר֙ ה ֲאחֹוִת֤ ְוַעָּת֞
יהָ  ֔הּוא ית ַאְבָׁש֥לֹום ָאִחֽ ה ֵּב֖ ֵמָמ֔ ֶׁשב ָּתָמ֙ר ְוֹׁש֣ ר ַהֶּז֑ה ַוֵּת֤ � ַלָּדָב֣ יִתי ֶאת־ִלֵּב֖  ַאל־ָּתִׁש֥

Masoretic 

 ]מנון אחיך היה עמך ועתה אחותי החרישי אחיך[הא ]ויואמר אליה אבשלים אחיה[
 ]לדבר הזה ותשב תמר שוממה בית אבשלום אחיה לבךהוא אל תשיתי את [

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 



21 

ד ַחר ֖לֹו ְמֹאֽ ֶּלה ַוִּי֥ ים ָהֵא֑ ת ָּכל־ַהְּדָבִר֖ ע ֵא֥ ד ָׁשַמ֕ ֶל� ָּדִו֔  Masoretic ְוַהֶּמ֣

 ]את רוח אמנוןהדברים האלה ויחר לו מאד ולוא עצב  כול[שמע את  ]והמלך דויד[
 ]הוא ו[בו כי בכור]בנו כי אה[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

 +ולוא עצב את רוח אמנון+הדברים האלה ויחר לו מאד  ל+ו+ד שמע את כ+י+והמלך דו
 +הוא בנו כי אהבו כי בכורו+

Highlighted Diff. 

22 

ע ְוַעד־֑טֹוב  ר ַאְבָׁש֛לֹום ִעם־ַאְמ֖נֹון ְלֵמָר֣ א־ִדֶּב֧ ֹֽ י־ָׂשֵנ֤א ַאְבָׁשלֹו֙ם ֶאת־ַאְמ֔נֹון ְול ִּכֽ
ר ֲאֹחֽתֹו ַעל־ְּדַבר֙  ת ָּתָמ֥ ה ֵא֖ ר ִעָּנ֔  ֲאֶׁש֣

Masoretic 

 ]אמנון את[אבשלום  ]ן למרע ועד טוב כי שנא[אמנו ]ולוא דבר אבשלום עם[
 ]תמר אחותו[ענה את  ]דבר אשר על[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



23 

ִים  ר ִעם־ֶאְפָר֑ ַעל ָח֖צֹור ֲאֶׁש֣ ְזִזי֙ם ְלַאְבָׁש֔לֹום ְּבַב֥ ים ַוִּיְה֤יּו ֹגֽ ִים ָיִמ֔  ְיִה֙י ִלְׁשָנַת֣ ַוֽ
א ֶל� ַוִּיְקָר֥  ַאְבָׁש֖לֹום ְלָכל־ְּבֵנ֥י ַהֶּמֽ

Masoretic 

 ]אפרים[ ם]ע[צור אשר ]על ח[ום בב]ימים ויהיו גוזזים לאבשל[ נתים]ויהי לש[
 ]י המלך[שלום לבנ]אב[קרא ]וי[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

אפרים  זזים לאבשלום בבעל חצור אשר עם+ו+ויהי לשנתים ימים ויהיו ג
 בני המלך-כל-אבשלום ל ויקרא

Highlighted Diff. 

24 

ֶל�־ָנ֥א  � ֵיֽ אֶמר ִהֵּנה־ָנ֥א ֹגְזִז֖ים ְלַעְבֶּד֑ ֹ֕ ֶל� ַוּי א ַאְבָׁשלֹו֙ם ֶאל־ַהֶּמ֔ ֹ֤ יוַוָּיב ֶל� ַוֲעָבָד֖  ַהֶּמ֛
�  ִעם־ַעְבֶּדֽ

Masoretic 

לך ועבדיו ]א המ[לעבדך ילך נ גוזזים ]הנה נא[ ום אל המלך ויואמר]ל[ויבוא אבש
 אל עבדך

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

זזים לעבדך ילך נא המלך ועבדיו +ו+הנה נא ג אמר+ו+א אבשלום אל המלך וי+ו+ויב
 ל עבדך*א*

Highlighted Diff. 

  



25 

י� ַוִּיְפָרץ־ּ֛בֹו  ד ָעֶל֑ א ִנְכַּב֖ ֹ֥ נּו ְול ֶל� ֶאל־ַאְבָׁש֗לֹום ַאל־ְּבִנ֙י ַאל־ָנ֤א ֵנֵל֙� ֻּכָּל֔ אֶמר ַהֶּמ֜ ֹ֨ ַוּי
הּו  ְיָבֲרֵכֽ ֶכת ַוֽ ה ָלֶל֖ א־ָאָב֥ ֹֽ  ְול

Masoretic 

וא נכביד עליך ויפצר בו ]נו ול[נלך כל ]נא[ שלום אל]אל אב[ יאמר המלך]ו[
 ]ללכת ויברכהו בה[א ולוא

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

בו  *צר*ד עליך ויפ+י+א נכב+ו+אל נא נלך כלנו ול -בני אל- אל אבשלום ויאמר המלך
 ללכת ויברכהו אבה א+ו+ול

Highlighted Diff. 

26 

אֶמר לֹ֙ו  ֹ֤ י ַוּי נּו ַאְמ֣נֹון ָאִח֑ ֶל�־ָנ֥א ִאָּת֖ א ֵיֽ ֹ֕ אֶמ֙ר ַאְבָׁש֔לֹום ָול ֹ֙ �ַוּי � ִעָּמֽ ָּמה ֵיֵל֖ ֶל� ָל֥  Masoretic ַהֶּמ֔

 4Q51 Samuel ]למה ילך עמך[ אמר לו המלך]ויו[א אמנון אחי ]ך נ[יל ]ום ולוא[ל]ויואמר אבש[

a (4QSama) 

 .Highlighted Diff למה ילך עמך אמר לו המלך+ו+אמנון אחי וי -אתנו- א ילך נא+ו+אמר אבשלום ול+ו+וי

27 

ֶל� ת ָּכל־ְּבֵנ֥י ַהֶּמֽ ח ִאּתֹ֙ו ֶאת־ַאְמ֔נֹון ְוֵא֖  Masoretic ַוִּיְפָרץ־ּ֖בֹו ַאְבָׁש֑לֹום ַוִּיְׁשַל֤

 ]ויעש אבשלום[ ל בני המלך]כו[את אמנון ואת  ]ח[של]ויפצר בו אבשלום וי[
 ך]ל[מ]משתה כמשתה ה[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

 +ויעש אבשלום+ ל בני המלך+ו+את אמנון ואת כ -אתו- ויפצר בו אבשלום וישלח
 +משתה כמשתה המלך+

Highlighted Diff. 



28 

ם ַהּ֧כּו  י ֲאֵליֶכ֔ ִי֙ן ְוָאַמְרִּת֣ א ְּכ֨טֹוב ֵלב־ַאְמ֤נֹון ַּבַּי֙ ר ְר֣אּו ָנ֠ יו ֵלאֹמ֗ ַוְיַצ֩ו ַאְבָׁש֨לֹום ֶאת־ְנָעָר֜
אּו  ם ֹא֖תֹו ַאל־ִּתיָר֑ ִילֶאת־ַאְמ֛נֹון ַוֲהִמֶּת֥ ם ִחְז֖קּו ִוְה֥יּו ִלְבֵני־ָחֽ יִתי ֶאְתֶכ֔ ֹנִכ֙י ִצִּו֣ י ָאֽ  ֲה֗לֹוא ִּכ֤

Masoretic 

מרתי אליכם הכו ]או נא כטוב לב אמנון ביין וא[ר צו אבשלום את נעריו לאמור]וי[
 זקו והיו לבני חיל]ו אל תיראו כי אנוכי צויתי אתכם ח[את את אמנון ומתתם

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

ראו נא כטוב לב אמנון ביין ואמרתי אליכם הכו  ר+ו+ויצו אבשלום את נעריו לאמ
 כי צויתי אתכם חזקו והיו לבני חיל+ו+כי אנ -הלוא- אתו אל תיראו אמנון ומתתם את

Highlighted Diff. 

29 

ר ִצָּו֖ה ַאְבָׁש֑לֹום  י ַאְבָׁשלֹו֙ם ְלַאְמ֔נֹון ַּכֲאֶׁש֥  ַּיֲעׂ֞שּו ַנֲעֵר֤  ִּיְרְּכ֛בּו ַוֽ ֶל� ַוֽ מּו ָּכל־ְּבֵנ֣י ַהֶּמ֗ ַוָּיֻק֣
יׁש  ַעל־ִּפְרּ֖דֹו ַוָּיֻנֽסּו ִא֥

Masoretic 

 ]ך וירכבו[ל]בני המ[ל ]ום לאמנון כאשר צוה להם ויקמו כו[אבשל ]י[ר]נע[ויעשו 
 ]ו[פרדו וינוס ל]איש ע[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

ל בני המלך וירכבו +ו+ויקמו כ *להם*אבשלום לאמנון כאשר צוה  ויעשו נערי
 סו+ו+פרדו וינ על איש

Highlighted Diff. 

  



30 

ֶל�  ר ִהָּכ֤ה ַאְבָׁשלֹו֙ם ֶאת־ָּכל־ְּבֵנ֣י ַהֶּמ֔ ד ֵלאֹמ֑ ָאה ֶאל־ָּדִו֖ ה ָב֔ ֶר� ְוַהְּׁשֻמָע֣ ָּמה ַבֶּד֔  ְיִה֙י ֵה֣ ַוֽ
ד ם ֶאָחֽ ר ֵמֶה֖ א־נֹוַת֥ ֹֽ  ְול

Masoretic 

 ]ם את כול בני המלך[אבשלו ]והשמועה באה אל דויד לאמור הכהויהי המה בדרך [
 ]ולוא נותר מהם עד אחד[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

31 

י ים ְקֻרֵע֥ יו ִנָּצִב֖ ְרָצה ְוָכל־ֲעָבָד֥ ב ָא֑ יו ַוִּיְׁשַּכ֣ ע ֶאת־ְּבָגָד֖ ֶל� ַוִּיְקַר֥  ַוָּי֧ ָקם ַהֶּמ֛
ים  ְבָגִדֽ

Masoretic 

 ]לך ויקרע את בגדיו וישכב ארצה וכול עבדיו קרעו איש[ויקום המ
 בגדיו

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

 +איש+קרעו  -נצבים- ל עבדיו+ו+ם המלך ויקרע את בגדיו וישכב ארצה וכ+ו+ויק
 *ו*בגדי

Highlighted Diff. 

  



32 

ד  י־ָדִו֜ ה ֲאִחֽ ב ֶּבן־ִׁשְמָע֨ ַען יֹוָנָד֣ יםַוַּי֡ ת ָּכל־ַהְּנָעִר֤ ר ֲאֹדִנ֙י ֵא֣ אֶמר ַאל־יֹאַמ֤ ֹ֗  ַוּי
ה ִמּיֹו֙ם ַעֹּנ֔תֹו ה ׂשּוָמ֔ י ַאְבָׁשלֹו֙ם ָהְיָת֣ י־ַעל־ִּפ֤ ת ִּכֽ י־ַאְמ֥נֹון ְלַבּ֖דֹו ֵמ֑ יתּו ִּכֽ ֶל֙� ֵהִמ֔ י־ַהֶּמ֙  ְּבֵנֽ

ת ר ֵא֖  ֲאֹחֽתֹו ָּתָמ֥

Masoretic 

 הנערים כול ]יאמר אדני המלך כייהונתן בן שמעיה אחי דויד לאמור אל [ויען 
תו ]נ[ע ]מיום[היה  ]ך המיתו כי אמנון לבדו מת כי על אף אבשלום[בני המל

 ]אחותו תמר ת[א
4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

 +כול+כי הנערים  *המלך*ר אל יאמר אדני +ו+ד לאמ+י+בן שמעיה אחי דו *יהונתן*ויען 
מיום ענתו  -שומה- *היה*אבשלום  *אף*בני המלך המיתו כי אמנון לבדו מת כי על 

 תו+ו+אח את תמר

Highlighted Diff. 

33 

י־ִאם־ַאְמ֥נֹון  תּו ִּכֽ ֶל� ֵמ֑ ר ָּכל־ְּבֵנ֥י ַהֶּמ֖ ר ֵלאֹמ֔ ֶל� ֶאל־ִלּבֹ֙ו ָּדָב֣ י ַהֶּמ֤ ה ַאל־ָיֵׂש֩ם ֲאֹדִנ֨ ְוַעָּת֡
ת ְלַבּ֖דֹו  ֵמֽ

Masoretic 

 ]י המלך מתו כי אם אמנון[בנ ]לאמור כולר [דב ]ועתה אל ישם אדני המלך אל לבו[
 ]לבדו מת[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



34 

ֶר�  ים ִמֶּד֛ ב ֹהְלִכ֥ ה ַעם־ַר֜ ְרא ְוִהֵּנ֨ ו ַוַּי֗ א ַהַּנַ֤ער ַהֹּצֶפ֙ה ֶאת־ֵעיָנ֔ ח ַאְבָׁש֑לֹום ַוִּיָּׂש֞ ַוִּיְבַר֖
יו ר ַאֲחָר֖ ד ָהָהֽ  ִמַּצ֥

Masoretic 

 ]צופה את עיניו וירא והנה עם רב הולכים בדרך[א הנער ה]אבשלום ויש ויברח[
 ]בדרך חורנים מצד ההר במורד ויבוא הצופה ויגד למלך ויאמר אנשים ראיתי[
 ]חורנים מצד ההר[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

 בדרךלכים +ו+ו וירא והנה עם רב ה+י+פה את עינ+ו+אבשלום וישא הנער הצ ויברח
 +בדרך במורד ויבוא הצופה ויגד למלך ויאמר אנשים ראיתי+מצד ההר  *חורנים*
 +חורנים מצד ההר+

Highlighted Diff. 

36 

ֶל֙�  ם ַוִּיְבּ֑כּו ְוַגם־ַהֶּמ֙ אּו ַוִּיְׂש֥אּו קֹוָל֖ ֶל֙� ָּב֔ י־ַהֶּמ֙ ר ְוִהֵּנ֤ה ְבֵנֽ י ְּכַכ�֣תֹו ְלַדֵּב֗ ַוְיִה֣
יו ד ָּב֕כּו ְוָכל־ֲעָבָד֔ י ָּג֥דֹול ְמֹאֽ  ְּבִכ֖

Masoretic 

 ]קולם ויבכו וגם המלך ברי והנה בני המלך באו וישאו[כלותו לד]ויהי כ[
 ]גדול מאוד[עבדיו בכו בכי  ]וכול[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

קולם ויבכו וגם המלך  והנה בני המלך באו וישאו +י+תו לדבר+ו+ויהי ככל
 ד+ו+גדול מאעבדיו בכו בכי  ל+ו+וכ

Highlighted Diff. 

  



37 

ל ֶל� ְּגׁ֑שּור ַוִּיְתַאֵּב֥ י ֶּבן־ַעִּמי֖חּור ֶמ֣ ח ַוֵּיֶ֛ל� ֶאל־ַּתְלַמ֥  ְוַאְבָׁש֣לֹום ָּבַר֔
ים  ַעל־ְּב֖נֹו ָּכל־ַהָּיִמֽ

Masoretic 

 ]ם ויתאבל[ל]רץ חי[לך גשור בא]י בן עמיחוד מ[ל תלמ]וילך א ואבשלום ברח[
 הימים ]כולבנו  המלך על[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

ויתאבל  +בארץ חילם+וילך אל תלמי בן עמיחוד מלך גשור  ואבשלום ברח
 ל הימים+ו+בנו כ על +המלך+

Highlighted Diff. 

38 

ים ם ָׁש֥�ׁש ָׁשִנֽ ח ַוֵּיֶ֣ל� ְּגׁ֑שּור ַוְיִהי־ָׁש֖  Masoretic ְוַאְבָׁש֥לֹום ָּבַר֖

 4Q51 Samuel ]שם שלש שנים[ר ויהי ]ו[ברח וילך גש ]ואבשלום[

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

39 

י־ את ֶאל־ַאְבָׁש֑לֹום ִּכֽ ֶל� ָלֵצ֖ ד ַהֶּמ֔ תַוְּתַכ֙ל ָּדִו֣ י־ֵמֽ ם ַעל־ַאְמ֖נֹון ִּכֽ  Masoretic ִנַח֥

 4Q51 Samuel ]ל אמנון בנו כי מת[חם א]נ[שלום כי ]את אל אב[ח המלך לצ]ותכל רו[

a (4QSama) 

 .Highlighted Diff כי מת +בנו+ל אמנון *א*המלך לצאת אל אבשלום כי נחם  *רוח*ותכל 

  



Chapter 14 

1 

ֶל� ַעל־ַאְבָׁשֽלֹום ב ַהֶּמ֖ י־ֵל֥ ב ֶּבן־ְצֻרָי֑ה ִּכֽ  Masoretic ַוֵּי֖ ַדע יֹוָא֣

 4Q51 Samuel ]ום[ל]ויה כי לב המלך על אבש[ב בן צר]וידע יוא[

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

2 

ֶליהָ  אֶמר ֵא֠ ֹ֣ ה ַוּי ה ֲחָכָמ֑ ם ִאָּׁש֣ ח ִמָּׁש֖ ח יֹוָא֙ב ְּת֔קֹוָעה ַוִּיַּק֥ א ַוִּיְׁשַל֤ ְתַאְּבִלי־ָנ֞  ִהֽ
ים  ְוִלְבִׁשי־ָנ֣א ים ַרִּב֔ ה ָיִמ֣ ה ֶז֚ ית ְּכִאָּׁש֗ ֶמן ְוָהִי֕ ֶבל ְוַאל־ָּת֙סּוִכ֙י ֶׁש֔ ֶלתִבְגֵדי־ֵא֗  ִמְתַאֶּב֖

ת  ַעל־ֵמֽ

Masoretic 

 ]חכמה ויאמר יואב אליה התאבלי נא[שם אשה ]ויקח מ וישלח יואב תקועה[
 ]אבלת[רבים מת ]שה זה ימים[היית כא]י שמן ו[ואל תסוכ ]אבל נא בגדי ולבשי[
 ]על מת[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

3 

יהָ ּוָבא֙ת  ים ְּבִפֽ ב ֶאת־ַהְּדָבִר֖ ר ַהֶּז֑ה ַוָּיֶׂ֧שם יֹוָא֛ יו ַּכָּדָב֣ ְרְּת ֵאָל֖ ֶל� ְוִדַּב֥  Masoretic ֶאל־ַהֶּמ֔

 4Q51 Samuel ]בפיה ים[ב את הדבר]דבר הזה וישם יוא[אליו כ ]ך ודברת[ת אל המל]ובא[

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 



41 

ֶפׁש ְוָחַׁש֙ב ִּכי־֣מֹות ָנ֔מּות  א ֱא�ִהי֙ם ֶנ֔ א־ִיָּׂש֤ ֹֽ פּו ְול א ֵיָאֵס֑ ֹ֣ ר ל ְרָצה ֲאֶׁש֖ ים ַא֔ ִי֙ם ַהִּנָּגִר֣ ְוַכַּמ֙
ח ּנּו ִנָּדֽ ח ִמֶּמ֖ י ִיַּד֥ ֲחָׁש֔בֹות ְלִבְלִּת֛  ַמֽ

Masoretic 

 ]ישא אלהים נפש וחשב הנגרים ארצה אשר לא יאספו ולא[ם ]י[מ]מות נמות וכ כי[
 ]ידח ממנו נדחתי [שבות בל]מח[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

ישא אלהים נפש וחשב  מות נמות וכמים הנגרים ארצה אשר לא יאספו ולא כי
 ידח ממנו נדחבלתי -ל-מחשבות 

Highlighted Diff. 

81 

ר  ר ֲאֶׁש֥ ִּנ֙י ָּדָב֔ י ִמֶּמ֙ א ְתַכֲחִד֤ ה ַאל־ָנ֨ ִאָּׁש֔ אֶמ֙ר ֶאל־ָה֣ ֹ֙ ֶל� ַוּי � ַוַּיַ֣ען ַהֶּמ֗ ל ֹאָת֑ י ֹׁשֵא֣ ָאֹנִכ֖
אֶמר֙  ֹ֙ ֶל� ַוּת י ַהֶּמֽ ה ְיַדֶּבר־ָנ֖א ֲאֹדִנ֥ ִאָּׁש֔  ָהֽ

Masoretic 

 ]אשה התקועית ויאמר אל נא תכחדי ממני דבר אשר אנכי שאול אתך[ה ]ויען[
 ]האשה ידבר נא אדני המלך[ותאמר 

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



91 

י־ַנְפְׁש֩�  אֶמר ֵחֽ ֹ֡ ה ַוּת ַען ָהִאָּׁש֣ את ַוַּת֣ ֹ֑ � ְּבָכל־ז ב ִאָּת֖ ֶל� ֲהַי֥ד יֹוָא֛ אֶמר ַהֶּמ֔ ֹ֣ ַוּי
י ֶל� ֲאֹדִנ֨ י־ַעְבְּד֤� יֹוָא֙ב  ַהֶּמ֜ ֶל� ִּכֽ י ַהֶּמ֔ ל ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֙ר ֲאֹדִנ֣ יל ִמֹּכ֤ ין ּוְלַהְׂשִמ֗ ׁש ְלֵהִמ֣ ִאם־ִא֣
ִני ְו֗הּוא ָׂש֚  ֣הּוא ֶּלהִצָּו֔ ים ָהֵאֽ ת ָּכל־ַהְּדָבִר֖ ְת֔� ֵא֥ י ִׁשְפָחֽ  ם ְּבִפ֣

Masoretic 

 ]האשה ותאמר אל המלך חי נפשך ען[זאת ות ]ויאמר המלך היד יואב אתך בכול[
 ]מכול אשר דבר אדני המלך כי עבדך יואב[ולהשמאל  ]אדני המלך אם אש להמין[
 ]את כל הדברים האלה[בפי אמתך  ]הוא צוני והוא שם[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

חי נפשך  +אל המלך+זאת ותען האשה ותאמר  ל+ו+ויאמר המלך היד יואב אתך בכ
ל אשר דבר אדני המלך כי עבדך יואב +ו+ל מכ*א*ולהשמ אדני המלך אם אש להמין

 את כל הדברים האלה *אמתך*בפי  הוא צוני והוא שם

Highlighted Diff. 

33 

ב  א יֹוָא֣ ֹ֨ חּו ֧לֹו ַוָּיב ֶל� ַוִּיְׁשַּת֨ א ֶאל־ַהֶּמ֔ ֹ֣ א ֶאל־ַאְבָׁשלֹו֙ם ַוָּיב ֶאל־ַהֶּמֶל֮� ַוַּיֶּגד־לֹ֒ו ַוִּיְקָר֤
יו ֶל� ְלַאְבָׁשֽלֹום ַעל־ַאָּפ֛ ק ַהֶּמ֖ ֶל� ַוִּיַּׁש֥ ְרָצה ִלְפֵנ֣י ַהֶּמ֑  ַא֖

Masoretic 

 ]חו לו[וישת ]המלך אבשלום ויבא אל לו ויקרא אל המלך ויגד יואב אל[בא ]וי[
 ]אפיו ארצה לפני המלך וישק המלך לאבשלום על[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 



Chapter 15 

1 

יו ים ְלָפָנֽ יׁש ָרִצ֥ ים ִא֖ ים ַוֲחִמִּׁש֥ ה ְוֻסִס֑ ן ַוַּיַ֤עׂש לֹ֙ו ַאְבָׁש֔לֹום ֶמְרָּכָב֖ ֲחֵרי ֵכ֔  ְיִה֙י ֵמַא֣  Masoretic ַוֽ

 4Q51 Samuel ]רצים לפניו וסים וחמשים איש[בה וס]לו אבשלום מרכ[ן ויעש ]אחרי כ ויהי[

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

2 

יׁש י ָּכל־ָהִא֣ ַער ַוְיִה֡ ֶר� ַהָּׁש֑ ד ַעל־ַי֖ד ֶּד֣   ְוִהְׁשִּכי֙ם ַאְבָׁש֔לֹום ְוָעַמ֕
ר־ִיְהֶיה־�ו־ִריב֩  א ַאְבָׁש֤לֹום ָל֨בֹוא ֲאֶׁשֽ ט ַוִּיְקָר֨ ֶל� ַלִּמְׁשָּפ֗  ֶאל־ַהֶּמ֜

אֶמר ֹ֕ ָּתה ַוּי י־ִמֶּז֥ה ִעי֙ר ַא֔ אֶמר ֵאֽ ֹ֗ ד ֵאָלי֙ו ַוּי � ֵמַאַח֥ ל ַעְבֶּדֽ י־ִיְׂשָרֵא֖  ִׁשְבֵטֽ

Masoretic 

 ול איש]יה כ[על יד הדרך וה ]שכם ועמד[לום ה]ואבש[
ם ]ו[לו אבשל ל המשפט וקרא]א המלך אל לבוא ריב לו יהיה אשר[
 ]עבדך[ד שבטי ישראל ]ח[ואמר מא ]עיר אתה וענה האיש מזה אי ואמר[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

איש -ה-ל +ו+כ *היה*ו -השער- דרך+ה+ועמד על יד  +השכם+אבשלום -השכים-ו
 אבשלום +לו+קרא -י-משפט ו+ה+ל +א+יהיה לו ריב לבוא אל המלך  אשר

 אמר מאחד שבטי ישראל עבדך-י-ו +וענה האיש+אמר אי מזה עיר אתה -י-ו -אליו-

Highlighted Diff. 

  



3 

ֶל� ת ַהֶּמֽ ַע ֵאין־ְל֖� ֵמֵא֥ ים ְוֹׁשֵמ֥ ים ּוְנֹכִח֑ � טֹוִב֣ ה ְדָבֶר֖ אֶמר ֵאָלי֙ו ַאְבָׁש֔לֹום ְרֵא֥ ֹ֤  Masoretic ַוּי

 4Q51 Samuel ]לך מאת המלך איןים ושומע [ונכוח ]ואמר אליו אבשלום ראה דבריך טובים[

a (4QSama) 

 .Highlighted Diff לך מאת המלך מע אין+ו+חים וש+ו+ך טובים ונכ+י+אמר אליו אבשלום ראה דבר-י-ו

4 

יב  ר־ִיְהֶיה־�ו־ִר֥ יׁש ֲאֶׁשֽ י ָי֥בֹוא ָּכל־ִא֛ ֶרץ ְוָעַל֗ ט ָּבָא֑ ִני ֹׁשֵפ֖ אֶמ֙ר ַאְבָׁש֔לֹום ִמי־ְיִׂשֵמ֥ ֹ֙ ַוּי
ט יו ּוִמְׁשָּפ֖  ְוִהְצַּדְקִּתֽ

Masoretic 

 ]איש אשר יהיה לו ריב וא כול[י יב]ל[ע]ואמר אבשלום מי ישמני שופט בארץ ו[
 ]ומשפט והצדקתיו[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

5 

ח ֶאת־ָי֛דֹו  יׁש ְלִהְׁשַּתֲחֹ֖ות ֑לֹו ְוָׁשַל֧  Masoretic ְוֶהֱחִז֥יק ֖לֹו ְוָנַׁ֥שק ֽלֹוְוָהָי֙ה ִּבְקָרב־ִא֔

 4Q51 Samuel ]לו[נשק ]לו ושלח את ידו והחזיק לו ו[וות ]תח[איש להש ]והיה בקרוב[

a (4QSama) 

 .Highlighted Diff ות לו ושלח את ידו והחזיק לו ונשק לו+ו+ב איש להשתח+ו+והיה בקר

  



6 

ר  ַעׂש ַאְבָׁש֜לֹום ַּכָּדָב֤ טַוַּי֨ אּו ַלִּמְׁשָּפ֖ ל ֲאֶׁשר־ָיֹב֥  ַהֶּז֙ה ְלָכל־ִיְׂשָרֵא֔
ל י ִיְׂשָרֵאֽ ב ַאְנֵׁש֥ ֶל� ַוְיַגֵּנ֙ב ַאְבָׁש֔לֹום ֶאת־ֵל֖  ֶאל־ַהֶּמ֑

Masoretic 

שפט ]אנשי ישראל אשר באים למ[ לכול ]ה[כדבר הז ]ם[לו]ועשה אבש[
 ]כול אנשי ישראל ב[ב אבשלום את ל]גנ[ו ]המלך אל[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

למשפט  +ם+*י*בא-י-ישראל אשר  +אנשי+ ל+ו+אבשלום כדבר הזה לכ +ה+עש-י-ו
 אנשי ישראל +כול+ גנב אבשלום את לב-י-המלך ו אל

Highlighted Diff. 

7 

ם  א ַוֲאַׁשֵּל֛ ֲלָכה ָּנ֗ ֶל� ֵא֣ אֶמר ַאְבָׁשלֹו֙ם ֶאל־ַהֶּמ֔ ֹ֤ ים ָׁשָנ֑ה ַוּי ץ ַאְרָּבִע֣ י ִמֵּק֖ י ַוְיִה֕ ֶאת־ִנְדִר֛
יהָו֖ה ְּבֶחְבֽרֹון ְרִּתי ַלֽ  ֲאֶׁשר־ָנַד֥

Masoretic 

 ]נדרי את אלכה נא ואשלם[מלך ]ויהי מקץ ארבע שנים ויאמר אבשלום אל ה[
 ]בחברון ליהוה נדרתי אשר[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



20 

ו � ְוַהּ֞יֹום ֲאִנֽ ב  ְּת֣מֹול ּבֹוֶא֗ � ׁ֣שּוב ְוָהֵׁש֧ י הֹוֵל֑ ל ֲאֶׁשר־ֲאִנ֖ � ַע֥ י הֹוֵל֔ ֶכת ַוֲאִנ֣ נּ֙ו ָלֶל֔ ֲע֤� ִעָּמ֙
ת ֶסד ֶוֱאֶמֽ � ֶח֥ י� ִעָּמ֖  ֶאת־ַאֶח֛

Masoretic 

 ]הולך שוב והשבי [אנ ]עך עמנו ללכת ואני הולך על אשר תמול בואך והיום אנו[
 ]אחיך עמך חסד ואמת את[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

21 

י ֶל� ִּכ֠ י ַהֶּמ֔ ה ְוֵח֙י ֲאֹדִנ֣ ר ַחי־ְיהָו֗ ֶל� ַוּיֹאַמ֑ י ֶאת־ַהֶּמ֖  ַוַּיַ֧ען ִאַּת֛
ם ְהֶיה־ָּׁש֣ ר ִיֽ � ִאם־ִּבְמ֞קֹום ֲאֶׁש֥ ם ִיְהֶי֥ה ַעְבֶּדֽ ים ִּכי־ָׁש֖ ֶו֙ת ִאם־ְלַחִּי֔ ֶל� ִאם־ְלָמ֙ י ַהֶּמ֗  ֲאֹדִנ֣

Masoretic 

 ]כילחיים  למות אם אםיהוה וחי אדני המלך  ויאמר חי[מלך ]הויען אתי את [
 ]שם יהיה עבדך אדני המלך כי שם יהיה[ שר]א במקום אם[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

23 

ֶל�  ים ְוַהֶּמ֗ ְבִר֑ ם ֹעֽ ֶרץ ּבֹוִכי֙ם ֣קֹול ָּג֔דֹול ְוָכל־ָהָע֖ ֹעֵב֙ר ְּבַנַ֣חל ִקְד֔רֹון ְוָכל־ָהָע֙ם ְוָכל־ָהָא֗
ר ֶר� ֶאת־ַהִּמְדָּבֽ ים ַעל־ְּפֵני־ֶד֖  ֹעְבִר֔

Masoretic 

 ]העם העם עברים והמלך עבר בנחל קדרון וכל בוכים קול גדול וכל[ץ ]וכל האר[
 ]המדבר דרך את פני עברים על[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 



26 

יו ר ֖טֹוב ְּבֵעיָנֽ י ַּכֲאֶׁש֥ ֲעֶׂשה־ִּל֕ י ַיֽ � ִהְנִנ֕ ְצִּתי ָּב֑ א ָחַפ֖ ֹ֥ ר ל ה יֹאַמ֔  Masoretic ְוִא֙ם ֹּכ֣

 4Q51 Samuel ]לפניו[טוב  ]הנני יעשה לי כאשרואם כה יאמר לא חפצתי בך [

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

27 

ֶל֙�  אֶמר ַהֶּמ֙ ֹ֤ ַעץ ַוּי יר ְּבָׁש֑לֹום ַוֲאִחיַמ֨ ָבה ָהִע֖ ה ֻׁש֥ ה ַאָּת֔ ן ֲהרֹוֶא֣ ֶאל־ָצ֣דֹוק ַהֹּכֵה֔
ן ִּבְנ�֜  ם ִויהֹוָנָת֧ ר ְׁשֵנ֥י ְבֵניֶכ֖ם ִאְּתֶכֽ  ֶּבן־ֶאְבָיָת֛

Masoretic 

 ]הן ראה אתה שובה העירה בשלום ואחימעץ[ך אל צדוק הכו]ויאמר המל[
 ]אתכם שני בניכם[תר ]בי[הונתן בן א]וי בנך[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

 בשלום ואחימעץ -ה-בה העיר+ו+אה אתה ש-ו-ר-ה-הן +ו+ויאמר המלך אל צדוק הכ
 בנך ויהונתן בן אביתר שני בניכם אתכם

Highlighted Diff. 

28 

ר ֵמִעָּמֶכ֖ם  ד ּ֥בֹוא ָדָב֛ ר ַע֣ ְב֭רֹות ַהִּמְדָּב֑ ַּה ְּבַעֽ י ִמְתַמְהֵמ֔ יְראּ֙ו ָאֹנִכ֣ יד ִלֽ  Masoretic ְלַהִּג֥

 4Q51 Samuel ]עמכם דבר להגיד לי[בוא מ ]ד[ע ]המדבר ראו אנכי מתמהמה בערבות[

a (4QSama) 

 .Highlighted Diff להגיד לי ˅דבר˅מעמכם  ^דבר^ המדבר עד בוא ות*רב*ראו אנכי מתמהמה בע

  



29 

ים ר ֶאת־ֲא֥רֹון ָהֱא�ִה֖ ֶׁשב ָצ֧דֹוק ְוֶאְבָיָת֛ ם ַוָּי֨ ִם ַוֵּיְׁש֖בּו ָׁשֽ  Masoretic ְירּוָׁשָל֑

 4Q51 Samuel ]וישבו שם[שלימה ]האלוהים ירו וישב צדוק ואביתר את ארון[

a (4QSama) 

 .Highlighted Diff וישבו שם +מה+*י*הים ירושל+ו+האל וישב צדוק ואביתר את ארון

30 

ה  ים ֹעֶל֣ ה ַהֵּזיִת֜ ד ֹעֶל֩ה ְבַמֲעֵל֨ ףְוָדִו֡ � ָיֵח֑ אׁש לֹ֙ו ָח֔פּוי ְו֖הּוא ֹהֵל֣ ֹ֥ ה ְור  ּובֹוֶכ֗
ה יׁש רֹאׁ֔שֹו ְוָע֥לּו ָע֖�ה ּוָבֹכֽ ם ֲאֶׁשר־ִאּ֗תֹו ָחפּ֙ו ִא֣  ְוָכל־ָהָע֣

Masoretic 

 ]יחף[הולך  ]חפוי והוא ודויד עולה במעלה הזיתים וראש לו[
 ]ובכוה וכול העם אשר אתו חפו איש ראשו ועלו עלוה[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

לך יחף +ו+חפוי והוא ה וראש לו -עלה ובוכה- לה במעלה הזיתים+ו+ד ע+י+ודו
 ה+ו+ובכ ה+ו+אשר אתו חפו איש ראשו ועלו על העם ל+ו+וכ

Highlighted Diff. 

31 

ד ַסֶּכל־ָנ֛א אֶמר ָּדִו֔ ֹ֣ ים ִעם־ַאְבָׁש֑לֹום ַוּי ֶפל ַּבֹּקְׁשִר֖ ר ֲאִחיֹת֥ יד ֵלאֹמ֔  ְוָדִו֙ד ִהִּג֣
ה ֶפל ְיהָוֽ ת ֲאִחיֹת֖  ֶאת־ֲעַצ֥

Masoretic 

 ]נא סכל ד הוגד לאמור אחיתפל בקושרים עם אבשלום ויאמר דויד[לדוי]ו[
 ]אחיתפל יהוה עצת את[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

נא  סכל ד+י+שרים עם אבשלום ויאמר דו+ו+ר אחיתפל בק+ו+ד לאמ-י-ג+ו+ד ה+י+דו+ל+ו
 עצת אחיתפל יהוה את

Highlighted Diff. 



37 

ִם א ְירּוָׁשָלֽ ֹ֖ יר ְוַאְבָׁש֔�ם ָיב ד ָהִע֑ ה ָדִו֖ י ֵרֶע֥ א חּוַׁש֛ ֹ֥  Masoretic ַוָּיב

 4Q51 Samuel ]לימה[ש]ירו[א ]ויבא חושי רעה דויד העירה ואבשלום יבו[

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

Chapter 16 

1 

ר ְמַע֙ט  ד ָעַב֤ ים ְוָדִו֗ ֶמד ֲחֹמִר֜ ֶׁשת ִלְקָרא֑תֹו ְוֶצ֨ א ַנַ֥ער ְמִפי־ֹב֖ אׁש ְוִהֵּנ֥ה ִציָב֛ ֹ֔ ָהר ֵמֽ
ים  ִין ֲחֻבִׁש֗ ִיץ ְוֵנֶ֥בל ָיֽ ָאה ַק֖ ים ּוֵמ֥ ה ִצּמּוִק֛ ֶחם ּוֵמָא֧ ִים ֶל֜  ַוֲעֵליֶה֩ם ָמאַת֨

Masoretic 

מורים ]צמד ח[לקראתו ו ]והנה ציבא נער מפיבשת מהראש[מעט  ]ודויד עבר[
 בל יין]קיץ ונ[ם ואיפה ]ועליהם מאתים לחם ומאה צמוקי ים[חבוש

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

רים +ו+והנה ציבא נער מפיבשת לקראתו וצמד חמ ד עבר מעט מהראש+י+ודו
 ה קיץ ונבל יין*פ*+י+*א*ועליהם מאתים לחם ומאה צמוקים ו שים+ו+חב

Highlighted Diff. 

2 

ֶל�  אֶמר ַהֶּמ֛ ֹ֧ ב ַוּי ֶל� ִלְרֹּכ֗ ים ְלֵבית־ַהֶּמ֜ יָבא ַהֲחמֹוִר֨ אֶמר ִצ֠ ֹ֣ � ַוּי ֶּלה ָּל֑ א ָמה־ֵא֣ ֶאל־ִציָב֖
ר ף ַּבִּמְדָּבֽ ִין ִלְׁשּ֥תֹות ַהָּיֵע֖ ים ְוַהַּי֕ ִי֙ץ ֶלֱא֣כֹול ַהְּנָעִר֔ ֶחם ְוַהַּק֙  ְולַהֶּל֤

Masoretic 

 ]המלך לרכב לבית[ רים]ך ויאמר ציבא החמו[ל ]ויאמר המלך אל ציבא מה אלה[
 ]ולהלחם והקיץ לאכול הנערים והיין לשתות היעף במדבר[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 



6 

ים ִמיִמי֖נֹו  ד ְוָכל־ָהָע֙ם ְוָכל־ַהִּגֹּבִר֔ ֶל� ָּדִו֑ י ַהֶּמ֣ ד ְוֶאת־ָּכל־ַעְבֵד֖ ֲאָבִני֙ם ֶאת־ָּדִו֔ ל ָּבֽ ַוְיַסֵּק֤
 ּוִמְּׂשמֹאֽלֹו

Masoretic 

ימינו ]הגברים מ את דויד ואת כול עבדי המלך דויד וכול העם וכול[בנים ]וסקל בא[
 ]אלו[ומשמ

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

7 

יׁש ַהְּבִלָּיַֽעל ים ְוִא֥ יׁש ַהָּדִמ֖ א ִא֥ א ֵצ֛ ְל֑לֹו ֵצ֥ י ְּבַקֽ ר ִׁשְמִע֖ ה־ָאַמ֥  Masoretic ְוֹכֽ

 4Q51 Samuel ל]ואיש הבליע וכה אמר שמעי בקללו צא צא איש הדמים[

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

8 

ה ְּבַי֖  ן ְיהָו֙ה ֶאת־ַהְּמלּוָכ֔ י ַוִּיֵּת֤ ְכָּת֙ ַּתְחָּת֔ ר ָמַל֨ י ֵבית־ָׁש֗אּול ֲאֶׁש֤ ל ְּדֵמ֣ ה ֹּכ֣ י� ְיהָו֜ ד ֵהִׁשי֩ב ָעֶל֨
ָּתהַאְבָׁש֣לֹום ְּבֶנ֑ �  ים ָאֽ יׁש ָּדִמ֖ י ִא֥ � ִּכ֛ ָעֶת֔  ְוִהְּנ֙� ְּבָר֣

Masoretic 

 ]המלוכה ביד שאול אשר מלכת תחתי ויתן יהוה את ליך יהוה כל דמי בית[השיב ע
 ]אבשלום בנך והנך ברעתך כי איש דמים אתה[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



01 

אֶמר  ֹ֣ י ַוּי ד ּוִמ֣ ל ֶאת־ָּדִו֔ ַמר לֹ֙ו ַקֵּל֣ י ְיהָו֙ה ָא֤ ל וִּכ֤ י ְיַקֵּל֗ י ְוָלֶכ֖ם ְּבֵנ֣י ְצֻרָי֑ה ֹּכ֣ ֶל� ַמה־ִּל֥ ַהֶּמ֔
ר ן יֹאַמ֔ יָתה ֵּכֽ  ַמּ֖דּוַע ָעִׂש֥

Masoretic 

מי ]לי ולכם בני צריה כי יקלל וכי יהוה אמר לו קלל את דויד ו ויאמר המלך מה[
 ]אמר מדוע עשיתה כן[י

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

11 

י  ׁש ֶאת־ַנְפִׁש֑ י ְמַבֵּק֣ א ִמֵּמַע֖ י ֲאֶׁשר־ָיָצ֥ יו ִהֵּנ֥ה ְבִנ֛ ד ֶאל־ֲאִביַׁש֙י ְוֶאל־ָּכל־ֲעָבָד֔ אֶמר ָּדִו֤ ֹ֨ ַוּי
ף י  ְוַא֨ ל ִּכ֥ יַקֵּל֔ חּו לֹ֙ו ִוֽ י ַהִּנ֤ ה ֶּבן־ַהְיִמיִנ֗ י־ַעָּת֜ הִּכֽ ַמר־֖לֹו ְיהָוֽ  ָאֽ

Masoretic 

 ]שר יצא ממעי מבקש את נפשי[ה בני א]אבישי ואל כול עבדיו הנ ויאמר דויד אל[
 ]ר לו יהוה[קלל כי אמ]בן הימיני הניחו לו וי ואף כי עתה[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

21 

י  ה ְיהָו֖ה ְּבֵעוִנ֑ י ִיְרֶא֥ האּוַל֛ ַחת ִקְלָל֖תֹו ַהּ֥יֹום ַהֶּזֽ ה ַּת֥ יב ְיהָו֥ה ִל֙י טֹוָב֔  Masoretic ְוֵהִׁש֨

 4Q51 Samuel ו היום הזה]לי טובה תחת קללת אולי יראה יהוה בעניי והשיב[

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



31 

י  ֶר� ְוִׁשְמִע֡ יו ַּבָּד֑ ד ַוֲאָנָׁש֖ ל ַוֵּיֶ֧ל� ָּדִו֛ ר ְלֻעָּמ֗תֹו ָהלֹו֙� ַוְיַקֵּל֔ ַלע ָהָה֜ ֹהֵל֩� ְּבֵצ֨
ל ֲאָבִנים֙  ַוְיַסֵּק֤ ר ָּבֽ ר ֶּבָעָפֽ  ְלֻעָּמ֔תֹו ְוִעַּפ֖

Masoretic 

לל ]וך וק[ל]הולך בצלע ההר לעמתו ה לך דויד וכול אנשיו עמו בדרך ושמעי[וי
 ]וסקל באבנים עליו ועפר בעפר[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

ExtantNone  Highlighted Diff. 

71 

� ְכָּת ֶאת־ֵרֶעֽ א־ָהַל֖ ֹֽ ָּמה ל � ָל֥ י ֶז֥ה ַחְסְּד֖� ֶאת־ֵרֶע֑ אֶמר ַאְבָׁשלֹו֙ם ֶאל־חּוַׁש֔ ֹ֤  Masoretic ַוּי

 4Q51 Samuel ]הלכת את רעך וא[מה ל]ויאמר אבשלום אל חושי זה חסדך את רעך ל[

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

81 

ם ַהֶּז֖ה ר ְיהָו֛ה ְוָהָע֥ ר ָּבַח֧ א ִּכ֩י ֲאֶׁש֨ ֹ֕ אֶמר חּוַׁש֮י ֶאל־ַאְבָׁש�֒ם ל ֹ֣ א  ַוּי ֹ֥ ל ל יׁש ִיְׂשָרֵא֑ ְוָכל־ִא֣
ב ֶאְהֶי֖ה  ְוִאּ֥תֹו ֵאֵׁשֽ

Masoretic 

 ]איש ישראל לא וכל[ ה והעם הזה]ויאמר חושי אל אבשלום לוא כי אשר בחר יהו[
 ]אהיה ואתו אשב[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



20 

ה ה־ַּנֲעֶׂשֽ ה ַמֽ ֶפל ָה֥בּו ָלֶכ֛ם ֵעָצ֖ אֶמר ַאְבָׁש֖לֹום ֶאל־ֲאִחיֹת֑ ֹ֥  Masoretic ַוּי

 4Q51 Samuel ]לכם עצה מה נעשה[הבו  ]ויאמר אבשלום אל אחיתפל[

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

21 

אֶמר  ֹ֤ ע ַוּי ִית ְוָׁשַמ֤ יַח ִלְׁש֣מֹור ַהָּב֑ ר ִהִּנ֖ י� ֲאֶׁש֥ י ָאִב֔ ֶפ֙ל ֶאל־ַאְבָׁש֔�ם ּ֚בֹוא ֶאל־ִּפַלְגֵׁש֣ ֲאִחיֹת֨
� ר ִאָּתֽ י ָּכל־ֲאֶׁש֥ ְז֔קּו ְיֵד֖ י� ְוָח֣ ְׁשָּת ֶאת־ָאִב֔ י־ִנְבַא֣  ָּכל־ִיְׂשָרֵא֙ל ִּכֽ

Masoretic 

ת ושמע ]הבי אשר הניח לשמור ל פלגשי אביך[וא א]ויאמר אחיתפל אל אבשלום ב[
 ]אביך וחזקו ידיך וידי כול אשר אתך[ה את ]ל ישראל כי נבאשת[כו

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

הבית ושמע  ם בוא אל פלגשי אביך אשר הניח לשמור+ו+ויאמר אחיתפל אל אבשל
 ל אשר אתך+ו+כ +וידי+ +ך+את אביך וחזקו ידי +ה+ל ישראל כי נבאשת+ו+כ

Highlighted Diff. 

22 

יו ְלֵעיֵנ֖י י ָאִב֔ ַלְגֵׁש֣ א ַאְבָׁשלֹו֙ם ֶאל־ִּפֽ ֹ֤ ֶהל ַעל־ַהָּג֑ג ַוָּיב  ַוַּיּ֧טּו ְלַאְבָׁש֛לֹום ָהֹא֖
ל  ָּכל־ִיְׂשָרֵאֽ

Masoretic 

לעיני  ]שלום אל פלגשי אביו[א אב]ום על הגג ויבו[לאבשל ]ויטו אהל[
 ]שראל[י כול

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

א אבשלום אל פלגשי אביו לעיני +ו+על הגג ויב -האהל- לאבשלום +אהל+ויטו 
 ישראל ל+ו+כ

Highlighted Diff. 



Chapter 17 

2 

י  ם ֲאֶׁשר־ִאּ֑תֹו ְוִהֵּכיִת֥ י ֹא֔תֹו ְוָנ֖ס ָּכל־ָהָע֣ ֲחַרְדִּת֣ ִים ְוַהֽ ה ָיַד֔ ַע֙ ּוְרֵפ֣ יו ְו֤הּוא ָיֵג֙ ְוָא֣בֹוא ָעָל֗
ֶל� ְלַבּֽדֹו  ֶאת־ַהֶּמ֖

Masoretic 

והכתי  ]יגע ורפה ידים והחרדתי אתו ונס כול העם אשר אתו עליו והוא[א ]ואבו[
 ]לבדו המלך[ את

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

תי -י-ל העם אשר אתו והכ+ו+יגע ורפה ידים והחרדתי אתו ונס כ ואבוא עליו והוא
 לבדו המלך את

Highlighted Diff. 

3 

ם  יָבה ָכל־ָהָע֖ ׁשְוָאִׁש֥ ה ְמַבֵּק֔ ר ַאָּת֣ ל ָהִאיׁ֙ש ֲאֶׁש֣ י� ְּכׁ֣שּוב ַהֹּכ֔  ֵאֶל֑
ם ִיְהֶי֥ה  ָׁשֽלֹום ָּכל־ָהָע֖

Masoretic 

 ]איש אחד[ש ]נפ[ק ]וישוב כול העם אליך כשוב הכלה אל אישה ר[
 ]שלום העם יהיה כל[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

 *נפש איש אחד* +רק+ +ה+איש-ה- +אל+ +ה+ל העם אליך כשוב הכל+ו+כ -ה-ב*ו*ש*י*ו
 העם יהיה שלום כל

Highlighted Diff. 

  



23 

ָקם ַוֵּיֶ֤ל� ֶאל־ֵּביתֹ֙ו  ת־ַהֲח֗מֹור ַוָּי֜ ׁש ֶאֽ א ֶנֶעְׂשָת֮ה ֲעָצתֹ֒ו ַוַּיֲחֹב֣ ֹ֣ י ל ה ִּכ֣ ֶפל ָרָא֗ ַוֲאִחיֹת֣
ר  ֶאל־ִעי֔רֹו ָמת ַוִּיָּקֵב֖ ו ֶאל־ֵּבי֖תֹו ַוֵּיָחַנ֑ק ַוָּי֕ יוַוְיַצ֥ ֶבר ָאִבֽ  ְּבֶק֥

Masoretic 

 ]וילך אל ביתו את חמורו ויקם[יחבש ]ואחיתפל ראה כי לוא נעשתה עצתו ו[
 ]בר אביו[ר בק]עירו ויצו אל ביתו ויחנק וימת ויקב אל[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

24 

א ַמֲחָנ֑ ְיָמה ְוַאְבָׁש֗�ם ָעַב֙ר  ד ָּב֣ ל ִעּֽמֹוְוָדִו֖ יׁש ִיְׂשָרֵא֖ ן ֕הּוא ְוָכל־ִא֥  Masoretic ֶאת־ַהַּיְרֵּד֔

 4Q51 Samuel ]וכול איש ישראל עמו ת הירדן הוא[א ]ודויד בא מחנימה ואבשלום עבר[

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

25 

א  ב ַעל־ַהָּצָב֑ ַחת יֹוָא֖ ם ַאְבָׁש֛�ם ַּת֥ א ָׂש֧ א ְוֶאת־ֲעָמָׂש֗ יׁש ּוְׁשמֹ֙ו ִיְתָר֣ א ֶבן־ִא֗ ַוֲעָמָׂש֣
י ב ַהִּיְׂשְרֵאִל֔ ם יֹוָאֽ ׁש ֲא֥חֹות ְצרּוָי֖ה ֵא֥  ֲאֶׁשר־ָּב֙א ֶאל־ֲאִביַג֣ל ַּבת־ָנָח֔

Masoretic 

 ]ועמשא בן יתרא ל הצבא[ת יואב ע]ואת עמשא שם אבשלום תח[
 ]אם יואב חות צרויה[שי א]בא אל אביגיל בת י אשר הישמעאלי[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

יתרא  -איש ושמו- ועמשא בן ם תחת יואב על הצבא+ו+ואת עמשא שם אבשל
 אם יואב אחות צרויה *ישי*ל בת +י+בא אל אביג אלי אשר+ע+*מ*היש

Highlighted Diff. 



29 

ם ֲאֶׁשר־ִאּ֖תֹו ד ְוָלָע֥ יׁשּו ְלָדִו֛ ר ִהִּג֧ ה ְוצֹא֙ן ּוְׁש֣פֹות ָּבָק֔ ׁש ְוֶחְמָא֗ י ָאְמ֔רּו  ּוְדַב֣ ֶלֱא֑כֹול ִּכ֣
ם ר ָהָע֗ א ַּבִּמְדָּבֽ ב ְוָעֵי֥ ף ְוָצֵמ֖  ָרֵע֛

Masoretic 

 ]ושפות בקר והגישו לדויד ולעם אשר אתו לאכול כי אמרו וצאן[וחמאה  ]ודבש[
 ]ועיף וצמא במדבר[העם רעב 

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

Chapter 18 

1 

י ֵמֽאֹות ים ְוָׂשֵר֥ י ֲאָלִפ֖ ם ָׂשֵר֥ ר ִאּ֑תֹו ַוָּיֶׂ֣שם ֲעֵליֶה֔ ם ֲאֶׁש֣ ד ֶאת־ָהָע֖ ד ָּדִו֔  Masoretic ַוִּיְפֹק֣

 4Q51 Samuel ]שרי אלפים ושרי מאות יהם[ל]ויפקוד דויד את העם אשר אתו וישם ע[

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

2 

ד  ח ָּדִו֜ י ַוְיַׁשַּל֨ י ֶּבן־ְצרּוָי֙ה ֲאִח֣ ד ֲאִביַׁש֤ ַהְּׁשִלִׁשית ְּבַי֨ ית ְּבַיד־יֹוָא֙ב ְו֠ ם ַהְּׁשִלִׁש֤ ֶאת־ָהָע֗
ב ם יֹוָא֔ י ִעָּמֶכֽ א ַּגם־ֲאִנ֖ א ֵאֵצ֛ ֹ֥ ם ָיצ ֶל֙� ֶאל־ָהָע֔ אֶמר ַהֶּמ֙ ֹ֤ י ַוּי י ַהִּגִּת֑ ת ְּבַי֖ד ִאַּת֣ ְּׁשִלִׁש֔  ְוַה֨

Masoretic 

 ]שלשית ביד אבישי בן צרויה אחי[ה]ו[ב ]השלשית ביד יואוישלש דויד את העם [
 ]יאמר המלך אל העם יצוא אצא גם אני עמכם[הגתי ו ]שית ביד אתי[ל]יואב והש[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 



3 

ימּו  ס ָנ֜נּוס לֹא־ָיִׂש֧ א ִּכ֩י ִאם־ֹנ֨ א ֵתֵצ֗ ֹ֣ ם ל אֶמר ָהָע֜ ֹ֨ נּ֙ו ַוּי תּו ֶחְצֵי֙ ב ְוִאם־ָיֻמ֤ ינּו ֵל֗ ֵאֵל֣
ימּו א־ָיִׂש֤ ֹֽ ה ֔טֹוב ל ים ְוַעָּת֣ ה ֲאָלִפ֑ נּו ֲעָׂשָר֣ ה ָכֹמ֖ י־ַעָּת֥ ב ִּכֽ ינּ֙ו ֵל֔  ֵאֵל֨

יר נּו ֵמִע֖ ְהֶיה־ָּל֥  ַלְעֽקֹיר ִּכי־ִתֽ

Masoretic 

 ]וס ננוס לא ישים לנו לב ואם ימותו חצינו[א תצא אם נ]ל[העם  ]ויאמר[
 ]יכרת ממנו הארץ עשרה אלפים ועתה טוב[ם לנו לב כי עתה ]י[ש]י לא[
 ]לנו[לעזר  ]בעיר[לנו  תהיה ]כי[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

תו חצינו +ו+ו לב ואם ימ+לנ+ *ם*ס ננוס לא ישי+ו+אם נ -כי- ויאמר העם לא תצא
עשרה אלפים ועתה טוב  +הארץ+מנו *מ* +יכרת+לב כי עתה  -אלינו-ו +לנ+ *ם*ישי לא

 +לנו+ר +י+*ז*עיר לע*ב*כי תהיה לנו 

Highlighted Diff. 

4 

ֶל֙� ֶאל־ַי֣ד  ד ַהֶּמ֙ ה ַוַּיֲעֹמ֤ ב ְּבֵעיֵניֶכ֖ם ֶאֱעֶׂש֑ ֶל� ֲאֶׁשר־ִייַט֥ אֶמר ֲאֵליֶה֙ם ַהֶּמ֔ ֹ֤ ַוּי
ַער ים ְוָכל־ָהָעם֙  ַהַּׁש֔ ְצ֔אּו ְלֵמ֖אֹות ְוַלֲאָלִפֽ  ָיֽ

Masoretic 

 ]יד[ ל]ע לך[המ ]ור[שמ]להם המלך אשר ייטב לפניכם אעשה וי ויאמר[
 ]וכול העם יצאו למאות ולאלפים השער[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

ל יד *ע* ר המלך-ו-מ*ש*ניכם אעשה וי-י-*לפ*הם המלך אשר ייטב -י-ל-א-ויאמר 
 ל העם יצאו למאות ולאלפים+ו+השער וכ

Highlighted Diff. 



5 

ו  י ַלַּנַ֣ער ְלַאְבָׁש֑לֹום ַוְיַצ֣ ר ְלַאט־ִל֖ י ְוֶאת־ִאַּת֙י ֵלאֹמ֔ ֶל� ֶאת־֠יֹוָאב ְוֶאת־ֲאִביַׁש֤ ַהֶּמ֡
ם ר ַאְבָׁשֽלֹום ְוָכל־ָהָע֣ ים ַעל־ְּדַב֥ ֶל� ֶאת־ָּכל־ַהָּׂשִר֖ ת ַהֶּמ֛  ָׁשְמ֗עּו ְּבַצֹּו֥

Masoretic 

 ]לנער לאבשלוםואת אבישי ואת אתי לאמור לאט לי [ת יואב ]ך א[ל]ויצו המ[
 ]בצות המלך את השרים על דבר אבשלום[ שמעים ]ם[הע ]וכול[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

ר לאט לי לנער לאבשלום +ו+ויצו המלך את יואב ואת אבישי ואת אתי לאמ
 השרים על דבר אבשלום -כל- בצות המלך את +ם+*י*העם שמע ל+ו+וכ

Highlighted Diff. 

6 

ם  א ָהָע֛ ִיםַוֵּיֵצ֥ ה ְּבַיַ֥ער ֶאְפָרֽ י ַהִּמְלָחָמ֖ ל ַוְּתִה֥ את ִיְׂשָרֵא֑ ה ִלְקַר֣  Masoretic ַהָּׂשֶד֖

 4Q51 Samuel ]ישראל ותהי המלחמה ביער אפרים[ת ]רא[ק]ל[שדה ]ויצא העם ה[

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

7 

ל ִלְפֵנ֖י  ם ִיְׂשָרֵא֔ ה ַּבּ֥יֹום ַה֖הּוא ַוִּיָּנ֤ ְגפּו ָׁש֙ם ַע֣ ה ְגדֹוָל֛ ם ַהַּמֵּגָפ֧ ד ַוְּתִהי־ָׁש֞ י ָדִו֑ ַעְבֵד֣
ים ֶלף ֶעְׂשִר֥  ָאֽ

Masoretic 

 ]דויד ותהי שם המגפה גדולה ביום ההוא י עבדי[שראל לפנ]וינגפו שם עם י[
 ף איש]עשרים אל[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

דויד ותהי שם המגפה גדולה ביום ההוא עשרים  וינגפו שם עם ישראל לפני עבדי
 +איש+אלף 

Highlighted Diff. 



8 

ם  ל ָּבָע֔ ַע֙ר ֶלֱאֹכ֣ ֶרץ ַוֶּי֤ ֶרב ַהַּי֙ ֶצית ַעל־ְּפֵנ֣י ָכל־ָהָא֑ ה ָנֹפ֖ ם ַהִּמְלָחָמ֛ ַוְּתִהי־ָׁש֧
ר ֶרב ַּבּ֥יֹום ַהֽהּוא ָאְכָל֛ה ֵמֲאֶׁש֥  ַהֶח֖

Masoretic 

ם ]ע[ה ]כול היער וירב היער לאכול מן נפוצת על פני י המלחמה[ותה
 ]ביום ההוא החרב אכלה ר[מאש

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

עם *ה* +מן+ל +ו+וירב היער לאכ *יער*ל ה+ו+על פני כ *וצת*נפ המלחמה -שם- ותהי
 ביום ההוא מאשר אכלה החרב

Highlighted Diff. 

9 

י  ַחת ׂשֹוֶב֩� ַוִּיָּקֵר֙א ַאְבָׁש֔לֹום ִלְפֵנ֖י ַעְבֵד֣ ֶרד ַּת֣ א ַהֶּפ֡ ֹ֣ ֶרד ַוָּיב ב ַעל־ַהֶּפ֗ ד ְוַאְבָׁש֞לֹום ֹרֵכ֣ ָדִו֑
ֶרד  ֶרץ ְוַהֶּפ֥ ין ָהָא֔ ִי֙ם ּוֵב֣ ין ַהָּׁשַמ֙ ה ַוּיַֻּת֙ן ֵּב֤ ה ַוֶּיֱחַז֧ק רֹאׁ֣שֹו ָבֵאָל֗ ה ַהְּגדֹוָל֜ ָהֵאָל֨

יו ר ֲאֶׁשר־ַּתְחָּת֖  ָעָבֽ

Masoretic 

 ]פרדו ויבוא הפרד תחת שובך וכב על[ד והוא ר]דויויגדל אבשלום לפני עבדי [
 ]בין השמים ובין הארץ והפרד[ה ]באל[באלה ויתל  ]האלה הגדולה ויחזק ראשו[
 ]אשר תחתיו עבר וילך[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

א הפרד תחת שובך +ו+ויב *פרדו* כב על+ו+ר *הוא*ד ו+י+אבשלום לפני עבדי דו *יגדל*ו
בין השמים ובין הארץ והפרד  +באלה+האלה הגדולה ויחזק ראשו באלה ויתל 

 תחתיו עבר וילך אשר

Highlighted Diff. 



01 

ה יִתי ֶאת־ַאְבָׁש֔�ם ָּת֖לּוי ָּבֵאָלֽ אֶמר ִהֵּנ֙ה ָרִא֣ ֹ֗ ב ַוּי ד ַוַּיֵּג֖ד ְליֹוָא֑ יׁש ֶאָח֔  Masoretic ַוַּיְר֙א ִא֣

 4Q51 Samuel ]ליואב ויאמר הנה ראיתי את אבשלום תלוי באלה[רא איש ויגד ]וי[

a (4QSama) 

 .Highlighted Diff ם תלוי באלה+ו+ויגד ליואב ויאמר הנה ראיתי את אבשל -אחד-וירא איש 

11 

יָת ּוַמּ֛דּוַע  יד ֔לֹו ְוִהֵּנ֣ה ָרִא֔ ב ָלִאיׁ֙ש ַהַּמִּג֣ אֶמר יֹוָא֗ ֹ֣ ֶתתַוּי י ָל֤ ְרָצה ְוָעַל֗ ם ָא֑ א־ִהִּכי֥תֹו ָׁש֖ ֹֽ  ל
ת ְל�֙  ה ֶאָחֽ ֶסף ַוֲחֹגָר֖ ָרה ֶכ֔  ֲעָׂש֣

Masoretic 

 ]תת[ל ]המגיד לו והנה ראית ומדוע לוא הכיתו שם ארצה ועלי[ר יואב לאיש ]ויאמ[
 ]כסף וחגרה אחת[ שים]חמ[לך 

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

 א הכיתו שם ארצה ועלי לתת+ו+ראית ומדוע לויאמר יואב לאיש המגיד לו והנה 
 כסף וחגרה אחת *חמשים* לך

Highlighted Diff. 

28 

אֶמר ָּברּו�֙  ֹ֗ ְרָצה ַוּי יו ָא֑ ֶל� ְלַאָּפ֖ חּו ַלֶּמ֛ ֶל֙� ָׁש֔לֹום ַוִּיְׁשַּת֧ אֶמר ֶאל־ַהֶּמ֙ ֹ֤ ַעץ ַוּי א ֲאִחיַמ֗  ַוִּיְקָר֣
ר ִסַּג֙ר  ְיהָו֣ה י� ֲאֶׁש֤ ֶל�ֱא�ֶה֔ י ַהֶּמֽ אֹדִנ֥ ם ַּבֽ ים ֲאֶׁשר־ָנְׂש֥אּו ֶאת־ָיָד֖ ֲאָנִׁש֔  ֶאת־ָה֣

Masoretic 

 ]ברוךמר [ויא ]לאפיו ארצה המלך שלום וישתחו למלך אלויאמר  ויקרא אחימעץ[
 ]ידם באדני המלך נשאו את האנשים אשר יהוה אלהיך אשר סגר את[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 



29 

ְׁש�ַח  ַעץ ָרִאיִת֩י ֶהָה֨מֹון ַהָּג֜דֹול ִל֠ אֶמר ֲאִחיַמ֡ ֹ֣ ֶל� ָׁש֥לֹום ַלַּנַ֖ער ְלַאְבָׁש֑לֹום ַוּי אֶמר ַהֶּמ֔ ֹ֣ ַוּי
ה ְעִּתי ָמֽ א ָיַד֖ ֹ֥ � ְול ֶל� יֹוָא֙ב ְוֶאת־ַעְבֶּד֔ ֶבד ַהֶּמ֤  ֶאת־ֶע֨

Masoretic 

 שלח]ל ראיתי ההמון הגדֹולויאמר המלך שלום לנער לאבשלום ויאמר אחימעץ [
 ]עבדך ולא ידעתי מה עבד המלך יואב ואת[ את

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

Chapter 19 

6 

ים  ְמַמְּלִט֤ י� ַהֽ ְׁשָּת ַהּ֜יֹום ֶאת־ְּפֵנ֣י ָכל־ֲעָבֶד֗ ִית ַוּיֹאֶמ֩ר ֹהַב֨ ֶל� ַהָּב֑ ב ֶאל־ַהֶּמ֖ א יֹוָא֛ ֹ֥ ַוָּיב
י� י� ְוֶנֶ֖פׁש ִּפַלְגֶׁשֽ י� ְוֶנֶ֣פׁש ָנֶׁש֔ י֙� ּוְבֹנֶת֔ ת ֶנֶ֤פׁש ָּבֶנ֙ ת־ַנְפְׁש֙� ַהּ֔יֹום ְוֵא֨  ֶאֽ

Masoretic 

 ]עבדיך הממלטים פני כל המלך הבית ויאמר הבשת היום את ויבא יואב אל[
 ]נפשך ואת נפש בניך ובנתיך ונפש נשיך ופלגשיך[ את

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



7 

ים ים ַוֲעָבִד֔ ין ְל֙� ָׂשִר֣ י ֵא֤  ְדָּת ַהּ֗יֹום ִּכ֣ י ִהַּג֣ י� ִּכ֣ א ֶאת־ֹאֲהֶב֑ ֹ֖ י� ְוִלְׂשנ ְנֶא֔ ֲהָב֙ה ֶאת־ֹׂש֣  ְלַאֽ
י ז  ִּכ֣ ים ִּכי־ָא֖ נּו ַהּיֹו֙ם ֵמִת֔ י ֻל֣א ַאְבָׁש֥לֹום ַח֙י ְוֻכָּל֤ ְעִּתי ַהּ֗יֹום ִּכ֠ י�ָיַד֣ ר ְּבֵעיֶנֽ  ָיָׁש֥

Masoretic 

 ]ין לך שרים ועבדים[כי א ]נוא את אוהביך כי הגדת היום[ולש ]לאהבה את שונאיך[
 ]ר לפניך[ים כי אז יש]לום חי כלנו מת[לו אבש ]ם כי[היו ]כי ידעת[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

שרים ועבדים הביך כי הגדת היום כי אין לך +ו+א את א+ו+ולשנ נאיך+ו+לאהבה את ש
 *לפניך*מתים כי אז ישר  -היום- כלנו-ו-אבשלום חי  *ו*היום כי ל -י-כי ידעת

Highlighted Diff. 

8 

א ְעִּתי ִּכי־ֵאיְנ֣� יֹוֵצ֗ ה ִנְׁשַּב֜ י� ִּכ֩י ַביהָו֨ ב ֲעָבֶד֑ ר ַעל־ֵל֣ א ְוַדֵּב֖  ְוַעָּת֙ה ֣קּום ֵצ֔
ין יׁש ִאם־ָיִל֨ ְיָלה  ִא֤ י�ִאְּת֙� ַהַּל֔ ָאה ָעֶל֔ את ִמָּכל־ָהָרָע֙ה ֲאֶׁשר־ָּב֣ ֹ֗ ה ְל֣� ז  ְוָרָע֧

ָּתה י� ַעד־ָעֽ  ִמְּנֻעֶר֖

Masoretic 

 ]נך יוצא[בעתי כי אם אי]דיך כי ביהוה נש[לב עב ]ר על[ודב ]ועתה קום צא[
 ]שר באה עליך[ה א]ל הרע[מכו ]ה לך זאת[לילה ודע]ך ה[את ]ילין איש אם[
 ]מנעריך עד עתה[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

 אינך יוצא +אם+ודבר על לב עבדיך כי ביהוה נשבעתי כי  ועתה קום צא
 ל הרעה אשר באה עליך+ו+אתך הלילה ודעה לך זאת מכ איש ילין אם

 עתה עד מנעריך

Highlighted Diff. 



9 

ר  ידּו ֵלאֹמ֗ ם ִהִּג֣ ַער ּֽוְלָכל־ָהָע֞ ֶל� ַוֵּיֶׁ֣שב ַּבָּׁש֑ בַוָּי֥ ָקם ַהֶּמ֖ ֶל֙� יֹוֵׁש֣  ִהֵּנ֤ה ַהֶּמ֙
ַער א ַּבַּׁש֔ ֹ֤ יו ַוָּיב יׁש ְלֹאָהָלֽ ל ָנ֖ס ִא֥ ֶל� ְוִיְׂשָרֵא֔  ָכל־ָהָע֙ם ִלְפֵנ֣י ַהֶּמ֔

Masoretic 

 ]ול העם הגידו לאמור הנה המלך יושב[ר ולכ]ך וישב על שע[ל]ויקום המ[
 ]לאהלו[וישראל נח איש  ]ויבוא כול העם לפני המלך על שער שער על[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

 ר הנה המלך יושב+ו+ל העם הגידו לאמ+ו+שער ולכ *ל*+ע+ם המלך וישב +ו+ויק
 איש לאהלו *ח*וישראל נ +על שער+ל העם לפני המלך +ו+א כ+ו+שער ויב *ל*+ע+

Highlighted Diff. 

01 

ר  ל ֵלאֹמ֑ י ִיְׂשָרֵא֖ י ָכל־ָהָע֙ם ָנ֔דֹון ְּבָכל־ִׁשְבֵט֥ ףַוְיִה֤ נּו ִמַּכ֣ ֶל� ִהִּציָל֣  ַהֶּמ֜
ינּו נּו֙  ְו֤הּוא ֹאְיֵב֗ ל ַאְבָׁשֽלֹום ִמְּלָט֙ ֶרץ ֵמַע֥ ח ִמן־ָהָא֖ ה ָּבַר֥ ים ְוַעָּת֛ ף ְּפִלְׁשִּת֔  ִמַּכ֣

Masoretic 

 ]צילנו מכף[ה ]ד[מור המלך דוי]ויהי כול העם נדון בכול שבטי ישראל לא[
 ]ן ממלכתו[ומ ]ץ[ן האר]ברח מוהוא מלטנו מכף פלשתיים ועתה  אויבינו[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

 הצילנו מכף +דויד+ר המלך +ו+ל שבטי ישראל לאמ+ו+ל העם נדון בכ+ו+ויהי כ
 *ומן ממלכתו*יבינו והוא מלטנו מכף פלשתיים ועתה ברח מן הארץ +ו+א

Highlighted Diff. 

  



11 

ינּו  ְחנּו ָעֵל֔ ר ָמַׁש֣ יב ְוַאְבָׁשלֹו֙ם ֲאֶׁש֣ ים ְלָהִׁש֥ ם ַמֲחִרִׁש֖ ה ַאֶּת֛ ה ָלָמ֥ ה ְוַעָּת֗ ת ַּבִּמְלָחָמ֑ ֵמ֖
ֶל�  ֶאת־ַהֶּמֽ

Masoretic 

 ]לשוב[שים ]ואבשלום אשר משחנו עלינו מת במלחמה ועתה למה אתם מחר[
 ]המלך אל[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

21 

ַלח  ד ָׁש֠ ֶל� ָּדִו֗ ר ַהֹּכֲהִני֮ם ֵלאֹמ֒ר ַּדְּב֞רּו ֶאל־ִזְקֵנ֤י ְיהּוָדה֙ ְוַהֶּמ֣  ֶאל־ָצ֨דֹוק ְוֶאל־ֶאְבָיָת֥
ר ל ֵלאֹמ֔ ֶל� ֶאל־ֵּבי֑תֹו ּוְדַב֙ר ָּכל־ִיְׂשָרֵא֔ יב ֶאת־ַהֶּמ֖ ים ְלָהִׁש֥ ֲחֹרִנ֔ ְהיּ֙ו ַאֽ ָּמה ִתֽ  ָל֤

א ֶל� ָּב֥  ֶאל־ֵּביֽתֹו ֶאל־ַהֶּמ֖

Masoretic 

 ]דברו אל זקני יהודה ור[ם לאמ]ואל אביתר הכוהני והמלך דויד שלח אל צדוק[
 ]אל ביתו ודבר כול ישראל מלך[ת ה]לאמור ועתה למה תהיו אחרונים להשיב א[
 ]אל ביתו בא אל המלך[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



41 

י  י ּוְבָׂשִר֖ ְמ֔רּו ֲה֛לֹוא ַעְצִמ֥ ֲעָמָׂש֙א ֹּתֽ יףְוַלֽ ה יֹוִס֔ י ֱא�ִהי֙ם ְוֹכ֣ ֲעֶׂשה־ִּל֤ ה ַיֽ ָּתה ֹּכ֣  ָא֑
א ֹ֠ ב ִאם־ל ַחת יֹוָאֽ ים ַּת֥ א ִּתְהֶי֧ה ְלָפַנ֛י ָּכל־ַהָּיִמ֖  ַׂשר־ָצָב֞

Masoretic 

 יף]ובשרי אתה ועתה כה יעשה לי יהוה וכה יוס לוא עצמי[א תאמרו ה]ולעמש[
 ]כל הימים תחת יואב ר צבא תהיה לפני[לא ש אם

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

 וכה יוסיף *יהוה*כה יעשה לי  +ועתה+ובשרי אתה  מרו הלוא עצמי+א+ולעמשא ת
 כל הימים תחת יואב לא שר צבא תהיה לפני אם

Highlighted Diff. 

51 

ה  ֶל� ׁ֥שּוב ַאָּת֖  ִּיְׁשְלחּ֙ו ֶאל־ַהֶּמ֔ ד ַוֽ יׁש ֶאָח֑ ה ְּכִא֣ ב ָּכל־ִאיׁש־ְיהּוָד֖ י�ַוַּי֛ט ֶאת־ְלַב֥  Masoretic ְוָכל־ֲעָבֶדֽ

 4Q51 Samuel ]אתה וכל עבדיך אל המלך שוב ו[וישלח ]ויט לבב יהודה כאיש אחד[

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

61 

את  ֶכ֙ת ִלְקַר֣ ָלה ָלֶל֨ א ַהִּגְלָּג֗ ה ָּב֣ ן ִויהּוָד֞ א ַעד־ַהַּיְרֵּד֑ ֹ֖ ֶל� ַוָּיב יר ַוָּיָׁ֣שב ַהֶּמ֔ ֶל� ְלַהֲעִב֥ ַהֶּמ֔
ן ֶל� ֶאת־ַהַּיְרֵּדֽ  ֶאת־ַהֶּמ֖

Masoretic 

 ]דה בא הגלגלה לרדת לקראת המלך להעביר[ויהו ]וישוב המלך ויבא עד הירדן[
 ]את המלך את הירדן[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 



25 

ד  ֶׁש֙ת ֶּבן־ָׁש֔אּול ָיַר֖ הּוְמִפֹב֨ יו ְולֹא־ָעָׂש֣ ה ַרְגָל֜ ֶל� ְולֹא־ָעָׂש֨ את ַהֶּמ֑  ִלְקַר֣
א ְבָׁשֽלֹום ְוֶאת־ְּבָגָדיו֙  ְׂשָפ֗מֹו ֶל� ַעד־ַהּ֖יֹום ֲאֶׁשר־ָּב֥ ֶכת ַהֶּמ֔ ס ְלִמן־ַהּיֹו֙ם ֶל֣ א ִכֵּב֔ ֹ֣  ל

Masoretic 

 ]ולוא עשה ידיו ולוא עשה ומפיבשת בן שאול ירד לקראת המלך ולוא עשה רגליו[
 ]ם לכת המלך עד היום אשר בא בשלום[היו ]ואת בגדיו לוא כבס למן שפמו[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

27 

יָה֙  ר ַעְבְּד֜� ֶאְחְּבָׁשה־ִּל֩י ַהֲח֨מֹור ְוֶאְרַּכ֤ב ָעֶל֨ י־ָאַמ֨ ִני ִּכֽ י ִרָּמ֑ ֶל� ַעְבִּד֣ י ַהֶּמ֖ ר ֲאֹדִנ֥ � ַוּיֹאַמ֕ ְוֵאֵל֣
� ַח ַעְבֶּדֽ י ִפֵּס֖ ֶל� ִּכ֥  ֶאת־ַהֶּמ֔

Masoretic 

 ]עליה ואלך וארכב[י החמור ]ויאמר אדני המלך עבדי רמני כי אמר עבדך חבש ל[
 ]את אדוני המלך כי פסח עבדך[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

28 

י  י�ַוְיַרֵּג֣ל ְּבַעְבְּד֔� ֶאל־ֲאֹדִנ֖ ה ַהּ֖טֹוב ְּבֵעיֶנֽ ים ַוֲעֵׂש֥ � ָהֱא�ִה֔ ֶל֙� ְּכַמְלַא֣ י ַהֶּמ֙ ֶל� ַואֹדִנ֤  Masoretic ַהֶּמ֑

 4Q51 Samuel ]והמלך כמלאך אלוהים עשה הטוב לפני דני המלך[בדך אל א]ירגל בע[

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



29 

ית  ה ָּכל־ֵּב֣ א ָהָי֜ ֹ֨ י ִּכ֩י ל ת־ַעְבְּד֔� ְּבֹאְכֵל֖ ֶׁש֙ת ֶאֽ ֶל� ַוָּת֙ י ַהֶּמ֔ ֶו֙ת ַלאֹדִנ֣ י ִאם־ַאְנֵׁשי־ָמ֙ י ִּכ֤ ָאִב֗
ֶל� ק ֖עֹוד ֶאל־ַהֶּמֽ ה ְוִלְזֹע֥ י עֹו֙ד ְצָדָק֔  ֻׁשְלָחֶנ֑ � ּוַמה־ֶּיׁש־ִל֥

Masoretic 

 ]עבדך באכלי מות לאדני המלך ותשת את אנשי י כי אם[ת אב]בי[ל ]כי לוא היה כו[
 ]המלך לי עוד צדקה ולזעק עוד אל יש שלחנך ומה[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

38 

ֲעֹבר֙  ם ַיֽ י ְוִהֵּנ֣ה ַעְבְּד֣� ִכְמָה֗ י ְוִאִּמ֑ ֶבר ָאִב֖ ם ֶק֥ י ִע֛ ת ְּבִעיִר֔ ָׁשב־ָנ֤א ַעְבְּד֙� ְוָאֻמ֣  ָיֽ
י ֶל� ַוֲעֵׂשה־֕לֹו  ִעם־ֲאֹדִנ֣ י�ַהֶּמ֔ ת ֲאֶׁשר־֖טֹוב ְּבֵעיֶנֽ  ֵא֥

Masoretic 

 ]כמהם יעבור ך[ה עבד]עבדך ואמות בעירי ואקבר בקבר אבי ואמי והנ נא[שוב ]י[
 ]ניך[עי]עם אדוני המלך ועשה לו את הטוב ב[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

  



Chapter 20 

1 

יׁש  א ִא֣ ם ִנְקָר֜ נּו ְוָׁש֨ ין־ָל֨ ּיֹאֶמר ֵאֽ ר ַו֠ ע ַּבֹּׁשָפ֗ י ַוִּיְתַק֣ יׁש ְיִמיִנ֑ י ִא֣ ַבע ֶּבן־ִּבְכִר֖ ַעל ּוְׁש֛מֹו ֶׁש֥ ְּבִלַּי֗
ל יו ִיְׂשָרֵאֽ יׁש ְלֹאָהָל֖ י ִא֥ נּ֙ו ְּבֶבן־ִיַׁש֔ א ֽנֲַחָלה־ָל֨ ֹ֤ ד ְול ֶלק ְּבָדִו֗  ֵח֜

Masoretic 

 ]ויתקע בשפר ויאמר אין לנובכרי איש ימיני  ושם נקרא איש בליעל ושמו שבע בן[
 ]ולוא נחלה לנו בבן ישי איש לאהליו ישראל[ויד ]חלק בד[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

בכרי איש ימיני ויתקע בשפר ויאמר אין לנו  ושם נקרא איש בליעל ושמו שבע בן
 א נחלה לנו בבן ישי איש לאהליו ישראל+ו+ד ול+י+חלק בדו

Highlighted Diff. 

2 

יׁש ְיהּוָד֙ה ָּדְב֣קּו י ְוִא֤ ַבע ֶּבן־ִּבְכִר֑ י ֶׁש֣ ד ַאֲחֵר֖ י ָדִו֔ יׁש ִיְׂשָרֵא֙ל ֵמַאֲחֵר֣ ַעל ָּכל־ִא֤  ַוַּי֜
ם ִם ְבַמְלָּכ֔ ן ְוַעד־ְירּוָׁשָלֽ  ִמן־ַהַּיְרֵּד֖

Masoretic 

 בקו]ואיש יהודה ד י דויד אחרי שבע בן בכרי[אחר]ויעל כל איש ישראל מ[
 ]ועד ירושליםמן הירדן  במלכם[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

4 

ד ה ֲעֹמֽ ה ֹּפ֥ ים ְוַאָּת֖ ה ְׁש֣�ֶׁשת ָיִמ֑ י ֶאת־ִאיׁש־ְיהּוָד֖ א ַהְזֶעק־ִל֥ ֶל֙� ֶאל־ֲעָמָׂש֔ אֶמר ַהֶּמ֙ ֹ֤  Masoretic ַוּי

 4Q51 Samuel ]עמודשלושת ימים ואתה פה [הודה ]עמשא הזעק לי את איש י ויאמר המלך אל[

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 



9 

א ן ֲעָמָׂש֖ ב ִּבְזַק֥ ין יֹוָא֛ ֶחז ַיד־ְיִמ֥ י ַוֹּת֜ ה ָאִח֑ א ֲהָׁש֥לֹום ַאָּת֖ אֶמר יֹוָא֙ב ַלֲעָמָׂש֔ ֹ֤  ַוּי
 ִלְנָׁשק־ֽלֹו

Masoretic 

 ]ו[ימין יואב בזקנ ]אחז יד[ות ]לעמשא השלום אתה אחי[אב ]ויאמר יו[
 ]לנשוק לו[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

 -עמשא- *נו*חז יד ימין יואב בזק+א+ות ויאמר יואב לעמשא השלום אתה אחי
 לו לנשוק

Highlighted Diff. 

01 

יו  � ֵמָע֥ ֶמׁש ַוִּיְׁשֹּפ֨ ּה ֶאל־ַהֹח֜ ב ַוַּיֵּכהּ֩ו ָב֨ ר ְּבַיד־יֹוָא֗ ֶרב ֲאֶׁש֣ ר ַּבֶח֣ א־ִנְׁשַמ֜ ֹֽ א ל ְרָצה ַוֲעָמָׂש֨ ַא֛
י ַבע ֶּבן־ִּבְכִרֽ י ֶׁש֥ ף ַאֲחֵר֖ יו ָרַד֕ י ָאִח֔ ת ְויֹוָא֙ב ַוֲאִביַׁש֣ ָנה ֖לֹו ַוָּיֹמ֑  ְולֹא־ָׁש֥

Masoretic 

ה ]וישפך מעיו ארצ[יואב ויכהו בה על החמש  ]נשמר בחרב אשר ביד[שא לא ]ועמ[
 ]כרי[ע בן ב]ב[אחיו רדפו אחרי ש ]שנה לו וימות ויואב ואבישי[ולוא 

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

ל החמש וישפך מעיו ארצה *ע*יואב ויכהו בה  ועמשא לא נשמר בחרב אשר ביד
 אחרי שבע בן בכרי *פו*אחיו רד ת ויואב ואבישי+ו+א שנה לו וימ+ו+ול

Highlighted Diff. 

  



11 

ץ  ר ָחֵפ֧ אֶמר ִמ֩י ֲאֶׁש֨ ֹ֗ ב ַוּי י יֹוָא֑ ַּנֲעֵר֖ יו ִמֽ ד ָעָל֔ דְוִאיׁ֙ש ָעַמ֣ י ֲאֶׁשר־ְלָדִו֖ ב ּוִמ֥  ְּביֹוָא֛
י ב ַאֲחֵר֥  יֹוָאֽ

Masoretic 

 ]ויד[חפץ ביואב ומי לד ]שר[מי א ]עמשא מנערי יואב ויאמר[ל ]ואיש עמד ע[
 ]יואב אחרי[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

ד +י+לדו -אשר-מי אשר חפץ ביואב ומי  מנערי יואב ויאמר *עמשא*ואיש עמד על 
 אחרי יואב

Highlighted Diff. 

21 

ם ד ָּכל־ָהָע֗ י־ָעַמ֣ יׁש ִּכֽ ְרא ָהִא֜ ה ַוַּי֨ ְּמִסָּל֑ ם ְּב֣תֹו� ַהֽ ל ַּבָּד֖ א ִמְתֹּגֵל֥  ַוֲעָמָׂש֛
א ַוַּיֵּסב֩  יו ֶאת־ֲעָמָׂש֨ א ָעָל֖ ה ָּכל־ַהָּב֥ ר ָרָא֔ ֶגד ַּכֲאֶׁש֣ � ָעָלי֙ו ֶּב֔ ה ַהָּׂשֶד֙ה ַוַּיְׁשֵל֤ ְמִסָּל֤  ִמן־ַהֽ
ד  ְוָעָמֽ

Masoretic 

 ]ם לראות[איש כי עמד כול הע]ה[וירא  ]דם בתוך המסלה[גולל ב]מת[משא ]וע[
 ]הבא עליו[גד כאשר ראה כול ]ב[עליו  ]השדה וישלך[סלה ]ן המ[שא מ]ויסב עמ[
 ]ועמד[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

 +לראות+ל העם +ו+וירא האיש כי עמד כ לל בדם בתוך המסלה+ו+ועמשא מתג
ל הבא עליו +ו+עליו בגד כאשר ראה כ עמשא מן המסלה השדה וישלך -את- ויסב
 ועמד

Highlighted Diff. 



31 

י ף ַאֲחֵר֖ ב ִלְרֹּד֕ י יֹוָא֔ ר ָּכל־ִאיׁ֙ש ַאֲחֵר֣ ה ָעַב֤ ְמִסָּל֑ ר ֹהָג֖ה ִמן־ַהֽ  ַּכֲאֶׁש֥
י ַבע ֶּבן־ִּבְכִרֽ  ֶׁש֥

Masoretic 

 ]לרדוף אחרי[ל העם אחרי יואב ]ו[עבר כ ]ר הגה את עמשא מן המסלה[אש]כ[
 ]שבע בן בכרי[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

 ף אחרי+ו+אחרי יואב לרד *העם*ל +ו+עבר כ מן המסלה +את עמשא+כאשר הגה 
 בן בכרי שבע

Highlighted Diff. 

41 

ים  ית ַמֲעָכ֖ה ְוָכל־ַהֵּבִר֑ ָלה ּוֵב֥ ל ָאֵב֛ י ִיְׂשָרֵא֗ ר ְּבָכל־ִׁשְבֵט֣  ַּיֲעֹב֞ אּוַוֽ ֲל֔הּו ַוָּיֹב֖  ַוִּיָּק֣
יו  ַאף־ַאֲחָרֽ

Masoretic 

 ]הברים ויקלהו ויבאו וכל ה[ת מעכ]ה ובי[ל]ישראל אב ויעבור בכול שבטי[
 ]אחריו אף[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



91 

ׁש  ה ְמַבֵּק֗ ל ַאָּת֣ י ֱאמּוֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑ י ְׁשֻלֵמ֖ ת ָאֹנִכ֕ ע ַנֲחַל֥ ָּמה ְתַבַּל֖ ל ָל֥ יר ְוֵא֙ם ְּבִיְׂשָרֵא֔ ית ִע֤ ְלָהִמ֨
ה  ְיהָוֽ

Masoretic 

 ]אנכי שלמי אמוני ישראל אתה מבקש להמית עיר ואם בישראל למה תבלע נחלת[
 ם]אלוהי[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

אנכי שלמי אמוני ישראל אתה מבקש להמית עיר ואם בישראל למה תבלע נחלת 
 *אלוהים*

Highlighted Diff. 

21 

ד ֶל� ְּבָדִו֔ א ָידֹ֙ו ַּבֶּמ֣ י ְׁש֗מֹו ָנָׂש֤ ַבע ֶּבן־ִּבְכִר֣ ִים ֶׁש֧ ר ֶאְפַר֜ י ִאיׁ֩ש ֵמַה֨ ר ִּכ֡ ן ַהָּדָב֗  לֹא־ֵכ֣
ב ִהֵּנ֥ה רֹאׁ֛שֹו  ְּתֽנּו־ֹא֣תֹו ִאָּׁש֙ה ֶאל־יֹוָא֔ אֶמר ָהֽ ֹ֤ יר ַוּת ל ָהִע֑ ה ֵמַע֣ �ְלַבּ֔דֹו ְוֵאְלָכ֖  ֻמְׁשָל֥

י� ד ֵאֶל֖ ה ְּבַע֥  ַהחֹוָמֽ

Masoretic 

 ]הר אפרים שבע בן בכרי נשא ידו על המלך דויד[כי איש מ ]הדבר לא כן[
 ]כה מעל העיר ותאמר האשה אל יואב הנה ראשו משלך[דו ואל]אתו לב לי תנו[
 ]בעד החומה אליך[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



22 

ַבע אׁש ֶׁש֤ ֹ֨  ִּיְכְר֞תּו ֶאת־ר ּה ַוֽ ם ְּבָחְכָמָת֗ ה ֶאל־ָּכל־ָהָע֜  ַוָּתבֹו֩א ָהִאָּׁש֨
כּו ֶּבן־ִּבְכִרי֙  ב ַוַּיְׁשִל֣ ב ֶאל־יֹוָא֔ יו ְויֹוָא֛ יׁש ְלֹאָהָל֑ יר ִא֣ ַעל־ָהִע֖ ר ַוָּיֻפ֥צּו ֵמֽ  ַוִּיְתַק֙ע ַּבּׁשֹוָפ֔

ב ֶל� ָׁש֥ ִם ֶאל־ַהֶּמֽ  ְירּוָׁשַל֖

Masoretic 

 ]ויכרתו את ראש שבע ותבוא האשה אל כול העם ותאמר אל כול העיר בחכמתה[
 ]מעל העיר איש לאהלו ויואב בן בכרי וישלכו אל יואב ויתקע בשופר ויפוצו העם[
 ]ל המלך[ם א]י[של]שב ירו[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

23 

ל  ב ֶא֥ יְויֹוָא֕ ע ַעל־ ַהְּכֵרִי֖ ְוַעל־ַהְּפֵלִתֽ ל ּוְבָנָי֙ה ֶּבן־ְי֣הֹוָיָד֔ א ִיְׂשָרֵא֑  Masoretic ָּכל־ַהָּצָב֖

 4Q51 Samuel הפלתי ]ובניה בן יהוידע על הכרתי ועל ויואב על כול הצבא[

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

24 

ט  ס ִויהֹוָׁשָפ֥ ם ַעל־ַהַּמ֑ ירַוֲאֹדָר֖  Masoretic ֶּבן־ֲאִחי֖לּוד ַהַּמְזִּכֽ

 4Q51 Samuel ]המזכיר דרם על המס ושפן בן אחילוד[וא

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



25 

ים ר ֹּכֲהִנֽ ר ְוָצ֥דֹוק ְוֶאְבָיָת֖  Masoretic ּוְׁשָי֖א ֹסֵפ֑

 4Q51 Samuel ר כוהנים]ושושא סופר וצדוק ואבית[

a (4QSama) 

 .Highlighted Diff הנים+ו+פר וצדוק ואביתר כ+ו+א ס+ש+*ו*וש

Chapter 21 

1 

ד ֶאת־ְּפֵנ֣י ְיהָו֑ה ׁש ָּדִו֖ ה ַוְיַבֵּק֥ י ָׁשָנ֔ ים ָׁשָנ֙ה ַאֲחֵר֣ ד ָׁש֣�ׁש ָׁשִנ֗ י ָדִו֜ י ָרָע֩ב ִּביֵמ֨  ַוְיִה֣
אֶמר ֹ֣ ה ַוּי ים  ְיהָו֗ ית ַהָּדִמ֔ יםֶאל־ָׁשאּו֙ל ְוֶאל־ֵּב֣ ית ֶאת־ַהִּגְבֹעִנֽ  ַעל־ֲאֶׁשר־ֵהִמ֖

Masoretic 

 ]ת פני יהוה[ד א]ויבקש דוי שנים שנה אחרי שנה[ויד שלש ]ויהי רעב בימי ד[
 ]הגבעונים[את  ]שאול ועל ביתו דמים על אשר המית ויאמר יהוה על[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

 ד את פני יהוה+י+ויבקש דו ד שלש שנים שנה אחרי שנה+י+ויהי רעב בימי דו
 נים+ו+דמים על אשר המית את הגבע-ה- +ו+ל בית*ע*שאול ו ל*ע*יהוה  ויאמר

Highlighted Diff. 

3 

ה ת ְיהָוֽ ר ּוָבְר֖כּו ֶאת־ַנֲחַל֥ ה ֲאַכֵּפ֔ ה ָלֶכ֑ם ּוַבָּמ֣ ה ֶאֱעֶׂש֖ ים ָמ֥ אֶמר ָּדִו֙ד ֶאל־ַהִּגְבֹעִנ֔ ֹ֤  Masoretic ַוּי

 4Q51 Samuel ]את נחלת יהוה רכתם[פר וב]אעשה לכם ובמה אכויאמר דויד אל הגבעונים מה [

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



4 

יׁש נּו ִא֖ ין־ָל֥ ֶסף ְוָזָה֙ב ִעם־ָׁש֣אּול ְוִעם־ֵּבי֔תֹו ְוֵאֽ ּי ֶּכ֤ ין־ָל֜ ים ֵאֽ אְמרּו ֣לֹו ַהִּגְבֹעִנ֗ ֹ֧  ַוּי
ית אֶמר  ְלָהִמ֣ ֹ֛ ל ַוּי םְּבִיְׂשָרֵא֑ ה ָלֶכֽ ים ֶאֱעֶׂש֥ ם ֹאְמִר֖ ה־ַאֶּת֥  ָמֽ

Masoretic 

 ]ביתו ואין לנו איש אול ועם[ם ש]ויאמרו לו הגבעונים אין לנו כסף וזהב ע[
 ]כול ישראל ויאמר מה אתם אויבים אעשה לכם[ת מ]י[להמ

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

 ואין לנו אישביתו  כסף וזהב עם שאול ועם +ו+*נ*נים אין ל+ו+ויאמרו לו הגבע
 ים אעשה לכם*יב*+ו+ישראל ויאמר מה אתם א +כול+*מ* להמית

Highlighted Diff. 

5 

ב ִהְתַיֵּצ֖ ְדנּו ֵמֽ נּו ִנְׁשַמ֕ ר ִּדָּמה־ָל֑ נּו ַוֲאֶׁש֖ ר ִּכָּל֔ ֶל� ָהִאיׁ֙ש ֲאֶׁש֣ אְמרּ֙ו ֶאל־ַהֶּמ֔ ֹֽ  ַוּי
ל ל ִיְׂשָרֵאֽ  ְּבָכל־ְּגֻב֥

Masoretic 

 ]ר כלה עלינו וירדפנו ודמה להשמידנו מהתיצב[איש אש]ויאמרו אל המלך ה[
 ל]גבול ישרא בכול[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



6 

אֶמר ֹ֥ יר ְיהָו֑ה ַוּי ת ָׁש֖אּול ְּבִח֣ ה ְּבִגְבַע֥ יהָו֔ ֲענּו֙ם ַלֽ יו ְוהֹוֽקַ ה ֲאָנִׁשי֙ם ִמָּבָנ֔ נּו ִׁשְבָע֤  יֻנַּתן־ָל֜
ֶל� ן ַהֶּמ֖ י ֶאֵּתֽ  ֲאִנ֥

Masoretic 

 ]ויאמר שאול בחיר יהוה ו שבעה אנשים מבניו והוקענום ליהוה בגבעת[ונתתם לנ
 ]המלך אני אתן לכם[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

ויאמר  שאול בחיר יהוה לנו שבעה אנשים מבניו והוקענום ליהוה בגבעת +ם+*ת*נת*ו*
 המלך אני אתן לכם

Highlighted Diff. 

8 

ֶׁשת  י ְוֶאת־ְמִפֹב֑ ה ְלָׁש֔אּול ֶאת־ַאְרֹמִנ֖ ר ָיְלָד֣ ה ַבת־ַאָּי֙ה ֲאֶׁש֣ י ִרְצָּפ֤ ֵני ְּבֵנ֨ ֶל� ֶאת־ְׁש֠ ח ַהֶּמ֡ ַוִּיַּק֣
י י ַהְּמֹחָלִתֽ ל ֶּבן־ַּבְרִזַּל֖ ה ְלַעְדִריֵא֥ ר ָיְלָד֛ ֶׁשת ְּבֵנ֙י ִמיַכ֣ל ַּבת־ָׁש֔אּול ֲאֶׁש֥  ְוֶאת־ֲחֵמ֗

Masoretic 

 ]איה אשר ילדה לשאול את ארמוני ואת מפיבשת שני בני רצפה בת ויקח המלך את[
 ]אשר ילדה לעדריאל בן ברזלי המחלתי מרב בת שאול[שת בני ]ואת חמ[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



9 

ים ַוֹּיִקיֻע֤ם ָּבָה֙ר  ם ְּבַי֣ד ַהִּגְבֹעִנ֗  ִּיְּתֵנ֞ יַוֽ ּםָ ֻהְמ֜תּו ִּביֵמ֤ ים ָיַ֑חד ְוֵה֨ ה ַוִּיְּפ֥לּו ְׁשַבְעָּת֖  ִלְפֵנ֣י ְיהָו֔
ים  ָקִציר֙  אֹׁשִנ֔ תָּבִר֣ ים ִּבְתִחַּל֖ יר ְׂשֹעִרֽ  ְקִצ֥

Masoretic 

 ]ויקיעם בהר לפני יהוה ויפלו שבעתים יחד והם המתו בימי בעונים[יד הג]ויתנם ב[
 ]קציר בראשנים תחלת קציר שערים[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

21 

יׁש ִּגְלָע֑ד י ָיֵב֣ ת ַּבֲעֵל֖ ן ְּב֔נֹו ֵמֵא֕ ח ֶאת־ַעְצ֤מֹות ָׁשאּו֙ל ְוֶאת־ַעְצמֹו֙ת ְיהֹוָנָת֣ ד ַוִּיַּק֞  ַוֵּיֶ֣ל� ָּדִו֗
ּםָ֮  ֲאֶׁשר֩  ר ְּתָלּ֥ום ָׁש֮ ן ֲאֶׁש֨ ית־ַׁש֗ ב ֵּבֽ ם ֵמְרֹח֣ יםָּגְנ֨בּו ֹאָת֜ ים ְּב֨יֹום ַהּ֧כֹות ְּפִלְׁשִּת֛  הְּפִלְׁשִּת֔

עַ  ֶאת־ָׁש֖אּול  ַּבִּגְלֹּבֽ

Masoretic 

 ]יביש גלעד[בעלי  ]עצמות יהונתן בנו מאת ואת עצמות שאול וילך דוד ויקח את[
 ]ם הכות פלשתים[ים ביו]שן אשר תלום שם הפלשתי אשר גנבו אתם מרחב בית[
 ]שאול בגלבע את[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



51 

יו ִעּ֛מֹו ַוִּיָּלֲח֥מּו ד ַוֲעָבָד֥ ֶרד ָּדִו֜ ל ַוֵּי֨ ים ֶאת־ִיְׂשָרֵא֑ ה ַלְּפִלְׁשִּת֖  ַוְּתִהי־֧עֹוד ִמְלָחָמ֛
ים ד ֶאת־ְּפִלְׁשִּת֖  ַוָּיַ֥עף ָּדִוֽ

Masoretic 

 ]וילחמו[ עבדיו עמו]ותהי עוד מלחמה לפלשתיים את ישראל וירד דויד ו[
 ]פלשתיים ויעף דויד את[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

61 

ל ל ֵקינֹ֙ו ְׁש֤�ׁש ֵמאֹו֙ת ִמְׁשַק֣ ה ּוִמְׁשַק֤ י ָהָרָפ֗ ר ִּביִליֵד֣ ו ֲאֶׁש֣  ְוִיְׁשִּב֨
ֶׁשת ה ָח֣גּור ְו֖הּוא ְנֹח֔ אֶמר ְלַהּ֥כֹות  ֲחָדָׁש֑ ֹ֖ דַוּי  ֶאת־ָּדִוֽ

Masoretic 

 ]ומשקל קנו שלש מאות שקלים משקל[ ה]הרפ[ ילדי ]וישבי בנב אשר מן[
 ]להכות את דויד[ חורה ויאמר ]והוא חגור נחשת[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

משקל  +שקלים+נו שלש מאות -י-ומשקל ק הרפה די-י-יל +ן+*מ*אשר  +בנב+וישבי 
 ד+י+להכות את דו ה ויאמר*ור*נחשת והוא חגור ח

Highlighted Diff. 

  



71 

ד ֜לֹו  ז ִנְׁשְּבעּ֩ו ַאְנֵׁשי־ָדִו֨ הּו ָא֣ י ַוְיִמיֵת֑ ה ַוַּי֥ � ֶאת־ַהְּפִלְׁשִּת֖ י ֶּבן־ְצרּוָי֔ ֲעָזר־לֹ֙ו ֲאִביַׁש֣ ר ַוַּיֽ ֵלאֹמ֗
ל ה ֶאת־ֵנ֥ר ִיְׂשָרֵאֽ א ְתַכֶּב֖ ֹ֥ ה ְול נּ֙ו ַלִּמְלָחָמ֔ א ֤עֹוד ִאָּת֙  לֹא־ֵתֵצ֨

Masoretic 

 ]דוד לו לאמר אז נשבעו אנשי[ הו]ויעזר לו אבישי בן צרויה ויך את הפלשתי וימית[
 ]נר ישראל תצא עוד אתנו למלחמה ולא תכבה את לא[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

Chapter 22 

17 

ִים ִני ִמַּמ֥ ְמֵׁש֖ ִני ַיֽ ח ִמָּמ֖רֹום ִיָּקֵח֑ ים ִיְׁשַל֥  Masoretic ַרִּבֽ

 4Q51 Samuel ]ימשני ממים רבים חני[יק ]ישלח ממרום[

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

19 

י ן ִלֽ י ְיהָו֛ה ִמְׁשָע֖ י ַוְיִה֧ ִני ְּב֣יֹום ֵאיִד֑  Masoretic ְיַקְּדֻמ֖

 4Q51 Samuel ]אידי ויהי יהוה משען לי ום[י בי]יקדמונ[

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



21 

י יב ִלֽ י ָיִׁש֥ ר ָיַד֖ י ְּכֹב֥ ִני ְיהָו֖ה ְּכִצְדָקִת֑  Masoretic ִיְגְמֵל֥

 4Q51 Samuel ]כצדקתי כבר ידי ישיב לי ה[הו]יגמלני י[

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

24 

ה  ים ֑לֹו ָוֶאְׁשַּתְּמָר֖ יָוֶאְהֶי֥ה ָתִמ֖  Masoretic ֵמֲעֹוִנֽ

 4Q51 Samuel ]מעוני שתמרה[וא ]עמו[ם ]ואהי תמי[

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

26 

ם ים ִּתַּתָּמֽ ד ִעם־ִּגּ֥בֹור ָּתִמ֖ יד ִּתְתַחָּס֑  Masoretic ִעם־ָחִס֖

 4Q51 Samuel ]גבר תמים תתמם עם[ד תתחסד ו]עם חסי[

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

27 

ל ׁש ִּתַּתָּפֽ ר ְוִעם־ִעֵּק֖ ר ִּתָּתָב֑  Masoretic ִעם־ָנָב֖

 4Q51 Samuel ]בר ועם עקש תתפתל[בר תת]עם נ[

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



28 

יל ים ַּתְׁשִּפֽ יַע ְוֵעיֶנ֖י� ַעל־ָרִמ֥ י ּתֹוִׁש֑ ם ָעִנ֖  Masoretic ְוֶאת־ַע֥

 4Q51 Samuel ]תושיע ועינים על רמים תשפיל עני[ם ]אתה עכי [

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

30 

י ֲאַדֶּלג־ֽׁשּור י ְבָכ֖ה ָא֣רּוץ ְּג֑דּוד ֵּבא�ַה֖  Masoretic ִּכ֥

 4Q51 Samuel ]גדוד ובאלוהי אדלג שור[ץ ]ו[ה אר]כי בכ[

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

31 

ים ּֽבֹו ל ַהֹחִס֥  ן ֔הּוא ְלֹכ֖ ה ָמֵג֣ ת ְיהָו֙ה ְצרּוָפ֔ ים ַּדְרּ֑כֹו ִאְמַר֤ ל ָּתִמ֣  Masoretic ָהֵא֖

 4Q51 Samuel ]לכל חוסים בו[ה מגן הוא ]אמרת יהוה צרופ האל תמים דרכו[

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

33 

ִיל  י ָח֑ ל ָמעּוִּז֖ וָהֵא֥ ים ַּדְרִּכֽ ר ָּתִמ֖  Masoretic ַוַּיֵּת֥

 4Q51 Samuel ]יל ויתן תמים דרכי[אל מאזרני ח]ה[

a (4QSama) 

 .Highlighted Diff תמים דרכי *ן*י חיל וית*אזרנ*האל מ

  



34 

ִני י ַיֲעִמֵדֽ ל ָּבמֹוַת֖ יו ָּכַאָּי֑לֹות ְוַע֥  Masoretic ְמַׁשֶּו֥ה ַרְגַל֖

 4Q51 Samuel מותי יעמדני]ב משוה רגלי כאילות ועל[

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

35 

י ה ְזֹרֹעָתֽ ֶׁשת־ְנחּוָׁש֖ ת ֶקֽ ה ְוִנַח֥ י ַלִּמְלָחָמ֑ ד ָיַד֖  Masoretic ְמַלֵּמ֥

 4Q51 Samuel ]חת קשת נחשה זרעותי[חמה ונ]ל[מלמד ידי למ

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

36 

ִני � ַוֲעֹנְת֖� ַּתְרֵּבֽ  ן ִיְׁשֶע֑ י ָמֵג֣  Masoretic ַוִּתֶּתן־ִל֖

 4Q51 Samuel ישעך ועזרתך תרבני ]ותתן לי מגן[

a (4QSama) 

 .Highlighted Diff תך תרבני*ר*+ז+ישעך וע ותתן לי מגן

37 

י א ָמֲע֖דּו ַקְרֻסָּלֽ ֹ֥ ִני ְול י ַּתְחֵּת֑ יב ַצֲעִד֖  Masoretic ַּתְרִח֥

 4Q51 Samuel ]קמי עמדו א[ול ]קרסלי עדו[מ ולאב צעדי ]חי[תר

a (4QSama) 

 .Highlighted Diff +קמי עמדו אול+ קרסלי עדומ ולא -תחתני- תרחיב צעדי



38 

ם א ָאׁ֖שּוב ַעד־ַּכּלֹוָתֽ ֹ֥ ם ְול י ָוַאְׁשִמיֵד֑ ה ֹאְיַב֖  Masoretic ֶאְרְּדָפ֥

 4Q51 Samuel ואשמידם ולוא אשוב עד כלותם ]ארדף אויבי[

a (4QSama) 

 .Highlighted Diff א אשוב עד כלותם+ו+ואשמידם ול יבי+ו+א *ף*ארד

39 

י ַחת ַרְגָלֽ  ִּיְּפ֖לּו ַּת֥ א ְיקּו֑מּון ַוֽ ֹ֣ ם ְול ם ָוֶאְמָחֵצ֖  Masoretic ָוֲאַכֵּל֥

 4Q51 Samuel ]צם ולוא יקומון ויפלו תחת רגלי[אמח

a (4QSama) 

 .Highlighted Diff א יקומון ויפלו תחת רגלי+ו+אמחצם ול-ו- -ואכלם-

40 

ִני י ַּתְחֵּתֽ יַע ָקַמ֖ ה ַּתְכִר֥ ִיל ַלִּמְלָחָמ֑ ִני ַח֖  Masoretic ַוַּתְזֵר֥

 4Q51 Samuel ]תני[תאזרני חיל למלחמה ותכרע קמי תח]ו[

a (4QSama) 

 .Highlighted Diff ע קמי תחתני-י-תכר+ו+זרני חיל למלחמה +א+ות

41 

ם י ָוַאְצִמיֵתֽ ֶרף ְמַׂשְנַא֖ י ֹע֑ ָּתה ִּל֖ י ַּת֥ ְיַב֔  Masoretic ְוֹא֣

 4Q51 Samuel ]ם[אצמית ]ואויבי נתתה לי ערף משנאי[

a (4QSama) 

 .Highlighted Diff אצמיתם-ו- תתה לי ערף משנאי+נ+יבי +ו+וא



42 

א ָעָנֽם ֹ֥ יַע ֶאל־ְיהָו֖ה ְול ין ֹמִׁש֑  Masoretic ִיְׁש֖עּו ְוֵא֣

 4Q51 Samuel ]לוא ענם[אין מושיע אל יהוה ו]שועו ו[י

a (4QSama) 

 .Highlighted Diff א ענם+ו+שיע אל יהוה ול+ו+עו ואין מ+ו+יש

43 

ם ם ֶאְרָקֵעֽ ֶרץ ְּכִטיט־חּו֥צֹות ֲאִדֵּק֖ ם ַּכֲעַפר־ָא֑  Masoretic ְוֶאְׁשָחֵק֖

 4Q51 Samuel ת ארקעם]ו[טיט חוצ]כ[פני ארח  ]ואשחקם כעפר על[

a (4QSama) 

 .Highlighted Diff ארקעם -אדקם- כטיט חוצות *ח*אר +פני על+ואשחקם כעפר 

44 

ִני ְעִּתי ַיַעְבֻדֽ ם לֹא־ָיַד֖ ם ַע֥ אׁש ּגֹוִי֔ ֹ֣ ִנ֙י ְלר י ִּתְׁשְמֵר֙ י ַעִּמ֑ ִני ֵמִריֵב֖ ְּתַפְּלֵט֔  Masoretic ַוֽ

 4Q51 Samuel עבדני]י[גויים עם לא ידעתי  ]ני מריבי עמים תשימני לראש[ותפלט

a (4QSama) 

 .Highlighted Diff ים עם לא ידעתי יעבדני+י+גו ני לראש-ר-מ+י+תש +ם+ותפלטני מריבי עמי

45 

י ְמעּו ִלֽ ֶזן ִיָּׁש֥ י ִלְׁש֥מֹוַע ֹא֖ ֲחׁשּו־ִל֑  Masoretic ְּבֵנ֥י ֵנָכ֖ר ִיְתַּכֽ

 4Q51 Samuel ]ע אזן ישמעו לי[לשמ

a (4QSama) 

 .Highlighted Diff לשמע אזן ישמעו לי -לי בני נכר יתכחשו-



46 

ם לּו ְוַיְחְּג֖רּו ִמִּמְסְּגרֹוָתֽ  Masoretic ְּבֵנ֥י ֵנָכ֖ר ִיֹּב֑

 4Q51 Samuel לא יחגרו ממסרותם ]בני נכר יכחשו לי[

a (4QSama) 

 .Highlighted Diff רותם-ג-יחגרו ממס-ו- +לא לי+ *יכחשו*בני נכר 

47 

י י ֥צּור ִיְׁשִעֽ ם ֱא�ֵה֖ י ְוָיֻר֕  Masoretic ַחי־ְיהָו֖ה ּוָב֣רּו� צּוִר֑

 4Q51 Samuel ]רוך צורי וירום אלוהי ישעי[חי יהוה וב

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

48 

ִני ים ַּתְחֵּתֽ יד ַעִּמ֖ י ּומֹוִר֥ ת ִל֑ ן ְנָקֹמ֖ ל ַהֹּנֵת֥  Masoretic ָהֵא֕

 4Q51 Samuel ]י[נתן נקמות לי ומרדד עמים תחתנ ]האל[

a (4QSama) 

 .Highlighted Diff ד עמים תחתני*ד*ר-ו-ת לי ומ+ו+נתן נקמ-ה- האל

49 

ִני ים ַּתִּציֵלֽ יׁש ֲחָמִס֖ ִני ֵמִא֥ י ּוִמָּקַמ֙י ְּת֣רֹוְמֵמ֔ ְיָב֑ י ֵמֹאֽ  Masoretic ּומֹוִציִא֖

 4Q51 Samuel תצרני ]סים[מאיש חמ ]ומוציאי מאויבי ומקמי ותרוממני[

a (4QSama) 

 .Highlighted Diff רני-י-מאיש חמסים תצ ומוציאי מאויבי ומקמי ותרוממני



50 

ר ם ּוְלִׁשְמ֖� ֲאַזֵּמֽ ן אֹוְד֥� ְיהָו֖ה ַּבּגֹוִי֑  Masoretic ַעל־ֵּכ֛

 4Q51 Samuel ]בגויים יהוה ולשמך אזמר[על כן אודך 

a (4QSama) 

ExtantNone  Highlighted Diff. 

51 

ם ד ּוְלַזְר֖עֹו ַעד־עֹוָלֽ ֶסד ִלְמִׁשי֛חֹו ְלָדִו֥ ֶׂשה־ֶח֧  Masoretic ִמְגּ֖דֹיל ְיׁשּו֣עֹות ַמְלּ֑כֹו ְוֹעֽ

 4Q51 Samuel ]ויד ולזרעו עד עולם[ישועת מלכו ועושה חסד למשיחו לד ]מגדיל[

a (4QSama) 

 .Highlighted Diff ד ולזרעו עד עולם+י+למשיחו לדושה חסד +ו+ת מלכו וע-ו-ישוע מגדיל

Chapter 23 

1 

יחַ֙  ל ְמִׁש֙ ַקם ָע֔ ֶב֙ר ֻה֣ ם ַהֶּג֙ י ּוְנֻא֤ ד ֶּבן־ִיַׁש֗ ם ָּדִו֣ ים ְנֻא֧ ֲחֹרִנ֑ ד ָהַאֽ י ָדִו֖ ֶּלה ִּדְבֵר֥  ְוֵא֛
י ב ֱא�ֵה֣ ֲעֹק֔ ל ַיֽ ים ְזִמ֥רֹות ִיְׂשָרֵאֽ  ּוְנִע֖

Masoretic 

 הגבר הקים אל משיח ]ונים נאם דויד בן ישי ונאם[ואלה דברי דויד האחר
 ]קב ונעים זמרות ישראל[יע הי]אלו[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

ם אל משיח +י+הגבר הק ד בן ישי ונאם+י+נים נאם דו+ו+ד האחר+י+ואלה דברי דו
 הי יעקב ונעים זמרות ישראל+ו+אל

Highlighted Diff. 

  



2 

י י ֥רּוַח ְיהָו֖ה ִּדֶּבר־ִּב֑  Masoretic ּוִמָּל֖תֹו ַעל־ְלׁשֹוִנֽ

 4Q51 Samuel ]י[דבר בי ומלתו על לשונ ]רוח יהוה[

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

3 

ת ל ִיְרַא֥ יק מֹוֵׁש֖ ם ַצִּד֕ ל מֹוֵׁש֙ל ָּבָאָד֔ ר ֣צּור ִיְׂשָרֵא֑ י ִדֶּב֖ ל ִל֥ י ִיְׂשָרֵא֔  ָאַמ֙ר ֱא�ֵה֣
ים  ֱא�ִהֽ

Masoretic 

 ]ביראת[ק משל ]צדי[באדם  ]אמר אלוהי יעקב לי דבר צור ישראל משל[
 ]אלוהים[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

יראת +ב+של -ו-באדם צדיק מ של-ו-לי דבר צור ישראל מ *יעקב*הי +ו+אמר אל
 הים+ו+אל

Highlighted Diff. 

4 

א ָע֔בֹות  ֹ֣ ֶקר ל ֶמׁש ֹּב֚ ֶקר ִיְזַרח־ָׁש֑ ֶרץּוְכ֥אֹור ֹּב֖ ֶׁשא ֵמָאֽ ר ֶּד֥ ַגּה ִמָּמָט֖  Masoretic ִמֹּנ֥

 4Q51 Samuel ]שא מארץ[טר כד]עבות מנגה ממ כאור בקר יזרח שמש בקר לוא[

a (4QSama) 

 .Highlighted Diff דשא מארץ+כ+עבות מנגה ממטר  א+ו+כאור בקר יזרח שמש בקר ל-ו-

  



5 

ית ל ִּכ֩י ְבִר֨ י ִעם־ֵא֑ ן ֵּביִת֖ י־לֹא־ֵכ֥ י  ִּכֽ י־ָכל־ִיְׁשִע֥ ה ִּכֽ י ֲערּוָכ֤ה ַבֹּכ֙ל ּוְׁשֻמָר֔ ם ִל֗ ם ָׂש֣ עֹוָל֜
יחַ  א ַיְצִמֽ ֹ֥ י־ל ֶפץ ִּכֽ  ְוָכל־ֵח֖

Masoretic 

 ]שמורה כי כול ישעי[ה בכול ו]שם לי ערוכ כי לא כן ביתי עם אל כי ברית עולם[
 ]וכול חפץ כי לוא יצמיח[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

ל ישעי +ו+רה כי כ+ו+ל ושמ+ו+שם לי ערוכה בכ כי ברית עולם כי לא כן ביתי עם אל
 א יצמיח+ו+ל חפץ כי ל+ו+וכ

Highlighted Diff. 

6 

חּו א ְבָי֖ד ִיָּקֽ ֹ֥ י־ל ַהם ִּכֽ ַעל ְּכ֥קֹוץ ֻמָנ֖ד ֻּכָּל֑  Masoretic ּוְבִלַּי֕

 4Q51 Samuel ]ל כקוץ מנד כלהם כי לוא ביד יקחו[ובליע

a (4QSama) 

ExtantNone  Highlighted Diff. 

41 

ֶחם ית ָלֽ ז ֵּב֥ ים ָא֖ ב ְּפִלְׁשִּת֔ ה ּוַמַּצ֣ ז ַּבְּמצּוָד֑ ד ָא֣  Masoretic ְוָדִו֖

 4Q51 Samuel ]ם[ת לח]במצודה ומצב פלשתים אז בי[אז  ]ודויד[

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



51 

י  ר ִמ֚ ד ַוּיֹאַמ֑ ַערַוִּיְתַאֶּו֥ה ָדִו֖ ר ַּבָּׁשֽ ֶחם ֲאֶׁש֥ ית־ֶל֖ אר ֵּבֽ ֹ֥ ִים ִמּב ִני ַמ֔  Masoretic ַיְׁשֵק֣

 4Q51 Samuel בשער ]ני מים מבאר בית לחם אשר[שק]ויתאוה דויד ויאמר מי י[

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

61 

ים  ים ְּבַמֲחֵנ֣ה ְפִלְׁשִּת֗ ַער ַוִּיְבְקעּ֩ו ְׁש֨�ֶׁשת ַהִּגֹּבִר֜ ר ַּבַּׁש֔ ֶח֙ם ֲאֶׁש֣ ית־ֶל֨ אר ֵּבֽ ֹ֤ ִי֙ם ִמּב ְׁשֲאבּו־ַמ֙ ַוִּיֽ
ה יהָוֽ ם ַלֽ � ֹאָת֖ ם ַוַּיֵּס֥ א ָאָב֙ה ִלְׁשּתֹוָת֔ ֹ֤ ד ְול אּו ֶאל־ָּדִו֑  ַוִּיְׂש֖אּו ַוָּיִב֣

Masoretic 

אשר  ית לחם[ב ]ים מבאר[שאבו מ]ויבקעו שלשת הגבורים במחנה פלשתיים וי[
 ]תם ויסך אתם ליהוה[תו]ש[ל ]אל דויד ולא אבהבשער וישאו ויבאו 

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

21 

ל  ֶבט ַוִּיְגֹז֤ יו ַּבָּׁש֑ ית ַוֵּי֥ ֶרד ֵאָל֖ ה ּוְבַי֤ד ַהִּמְצִר֙י ֲחִנ֔ ער ַמְרֶא֗ י ִא֣ יׁש ִמְצִר֜ ְוהּוא־ִהָּכ֩ה ֶאת־ִא֨
י ת־ַהֲחִני֙ת ִמַּי֣ד ַהִּמְצִר֔  ַוַּיַהְרֵג֖הּו ַּבֲחִניֽתֹו ֶאֽ

Masoretic 

 ]וביד המצרי חנית וירד אליו בשבט ויגזלאיש מצרי אער מראה  הכה את והוא[
 ]המצרי ויהרגהו בחניתו[ מיד ]החנית את[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



22 

ע  ה ְּבָנָי֖הּו ֶּבן־ְיהֹוָיָד֑ ֶּלה ָעָׂש֔ יםֵא֣ ה ַהִּגֹּבִרֽ ם ִּבְׁש�ָׁש֥  Masoretic ְו�ו־ֵׁש֖

 4Q51 Samuel בורים]אלה עשה בניהו בן יהוידע ולו שם בשלשה הג[

a (4QSama) 

 .Highlighted Diff רים+ו+אלה עשה בניהו בן יהוידע ולו שם בשלשה הגב

38 

י ב ַהִּיְתִרֽ י ָּגֵר֖  Masoretic ִעיָר֙א ַהִּיְתִר֔

 4Q51 Samuel ]היתרי[ גרבי ]עירא היתר[

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

39 

ה ים ְוִׁשְבָעֽ ל ְׁש�ִׁש֥ י ֹּכ֖ ִחִּת֔  Masoretic ֽאּוִרָּי֙ה ַהֽ

 4Q51 Samuel ]ושבעה[שים ]אוריה החתי כל שלו[

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 

  



Chapter 24 

61 

ּיֹאֶמרַוִּיְׁשַל֩ח ָי֨דֹו  ה ַו֠ ָרָע֔ � ְיֽרּוָׁשַלִ֮ם ְלַׁשֲחָתּ֒ה ַוִּיָּנֶ֤חם ְיהָו֙ה ֶאל־ָה֣  ַהַּמְלָא֥
י  ְרָנה ַהְיֻבִסֽ ֶרן ָהֲאַו֥ ה ִעם־ֹּג֖ � ְיהָו֙ה ָהָי֔ � ּוַמְלַא֤ ֶרף ָיֶד֑ ה ֶה֣ ב ַעָּת֖ ית ָּבָע֙ם ַר֔ � ַהַּמְׁשִח֤  ַלַּמְלָא֞

Masoretic 

יד ]דו[וסי וישא ]ב[נא הי]גרן אר[עומד עם הוה ]בעם רב עתה הרף ידך ומלאך י[
ו שלופה ]ב[ם וחר]י[מ]ש[הארץ ובין ה ]עיניו וירא את מלאך יהוה עומד בין את[

 שקים]סים ב[יהם מתכ]פנ[ל ]על ירושלים ויפלו הזקנים ע ה[בידו נטוא

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

 *גרן עם עומד*יהוה  -ירושלם לשחתה וינחם- מלאך*ו* *ך*יד *הרף* +בעם רב עתה+
 *ובין הארץ בין עומד*מלאך יהוה -ו- *את וירא עיניו את דויד וישא היבוסי ארנא*
 +על ירושלים ויפלו הזקנים על פניהם מתכסים וחרבו שלופה בידו נטואה+ *השמים*
 +בשקים+

Highlighted Diff. 

71 

ה ִּבְרֹא֣תֹו  ד ֶאל־ְיהָו֜ אִתי֙ ַוּיֹאֶמ֩ר ָּדִו֨ י ָחָט֙ ה ָאֹנִכ֤ אֶמ֙ר ִהֵּנ֨ ֹ֙ ם ַוּי � ַהַּמֶּכ֣ה ָבָע֗ ת־ַהַּמְלָא֣  ֶאֽ
י י ְוָאֹנִכ֣ ית ָאִבֽ י ּוְבֵב֥ י ָנ֥א ָיְד֛� ִּב֖ ה ָעׂ֑שּו ְּתִה֨ אן ֶמ֣ ֹ֖ ֶּלה ַהּצ יִתי ְוֵא֥  ֶהֱעֵו֔

Masoretic 

 ]את המלאך המכה בעם ויאמר הנה אנכי חטאתי ו[אמר דויד אל יהוה בראת]י[ו
 ]עשו תהי ידך בי ובבית אבי[ אן מה]צ[נכי הרעה הרעתי ואלה ה]וא[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

 את המלאך המכה בעם ויאמר הנה אנכי חטאתי ד אל יהוה בראתו+י+ויאמר דו
 ידך בי ובבית אבי -נא- עשו תהי תי ואלה הצאן מה*רע*ה +הרעה+ואנכי 

Highlighted Diff. 



81 

ְנָיהַוָּיבֹא־ָג֥ד  ֶרן ֲאַר֥ ַח ְּבֹג֖ יהָו֙ה ִמְזֵּב֔ ם ַלֽ אֶמר ֗לֹו ֲעֵל֙ה ָהֵק֤ ֹ֣ ד ַּבּ֣יֹום ַה֑הּוא ַוּי  ֶאל־ָּדִו֖
י  ַהְיֻבִסֽ

Masoretic 

 ]מזבח בגרן ארנא הקם ליהוה[ם ההוא ויאמר עלה ו]ויבוא גד אל דויד ביו[
 ]היבסי[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

 *א*מזבח בגרן ארנ הקם ליהוה+ו+עלה  -לו- ויאמרד ביום ההוא +י+א גד אל דו+ו+ויב
 היבסי

Highlighted Diff. 

91 

ה ר ִצָּו֥ה ְיהָוֽ ד ַּכֲאֶׁש֖  Masoretic ַוַּיַ֤על ָּדִו֙ד ִּכְדַבר־ָּג֔

 4Q51 Samuel שר צוה יהוה]ויעל דויד כדבר גד כא[

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



20 

ף  ֶל� ַוַּיְׁשֵק֣ חּו ַלֶּמ֛ ְוָנה ַוִּיְׁשַּת֧ א ֲאַר֔ יו ַוֵּיֵצ֣ ים ָעָל֑ יו ֹעְבִר֖ ֶל֙� ְוֶאת־ֲעָבָד֔ ְוָנה ַוַּי֤ ְרא ֶאת־ַהֶּמ֙ ֲאַר֗
ְרָצה יו ָאֽ  ַאָּפ֖

Masoretic 

בשקים וארנא  ]את המלך דויד ואת ארבעת בניו עמו מתחבאים ארנא וירא[וישקף 
 ]המלך ועבדיו עברים אליות [וירא א ]ארנא ויבא דויד עד[דש חטים 

 ]ד על אפיו ארצה[לדוי ]וישתחו ים אליו ויצא ארנא[בשקים בא סים]מתכ[
4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

 +בניו עמו מתחבאים בשקים+ *ארבעת*ואת  +דויד+את המלך  וירא *א*נ-ו-וישקף אר
ליו *א*עבדיו עברים +ו+ +ארנא וירא את המלך וארנא דש חטים ויבא דויד עד+
 אפיו ארצה +על+ *דויד*וישתחו ל *א*נ-ו-ויצא אר +מתכסים בשקים באים אליו+

Highlighted Diff. 

21 

ד ִלְק֧נֹות אֶמר ָּדִו֜ ֹ֨ ֶל� ֶאל־ַעְבּ֑דֹו ַוּי י־ַהֶּמ֖ א ֲאֹדִנֽ ְוָנה ַמּ֛דּוַע ָּב֥ אֶמר ֲאַר֔ ֹ֣  ַוּי
ֶרן ֵמִעְּמ�֣  ה   ֶאת־ַהֹּג֗ יהָו֔ ַח֙ ַלֽ םִלְב֤נֹות ִמְזֵּב֙ ל ָהָעֽ ה ֵמַע֥ ר ַהַּמֵּגָפ֖  ְוֵתָעַצ֥

Masoretic 

 ]דויד לקנות[ויאמר  ]עבדו ך מדוע בא אדני המלך אל[ל]מ[ה ]ויאמר ארנא אל[
 ]העם מעמך את הגרן לבנות מזבח ליהוה ותעצר המגפה מעל[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

 לקנות ד+י+עבדו ויאמר דו מדוע בא אדני המלך אל *המלך* +ארנא אל+ויאמר 
 העם את הגרן לבנות מזבח ליהוה ותעצר המגפה מעל מעמך

Highlighted Diff. 

  



22 

ה  ר ָלֹעָל֔ ֶל� ַהּ֣טֹוב ְּבֵעיָנ֑ו ְרֵא֙ה ַהָּבָק֣ י ַהֶּמ֖ ח ְוַיַ֛על ֲאֹדִנ֥ ד ִיַּק֥ ְוָנ֙ה ֶאל־ָּדִו֔ אֶמר ֲאַר֙ ֹ֤ ַוּי
ים ים ְוַהֹּמִרִּג֛ ר ָלֵעִצֽ י ַהָּבָק֖  ּוְכֵל֥

Masoretic 

 ]יקח ויעל אדני המלך הטוב בעינו ראה הבקר לעלה ר ארנא אל דויד[מ]ויא[
 ]והמרגים וכלי הבקר לעצים[

4Q51 Samuel 

a (4QSama) 

None Extant Highlighted Diff. 
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