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  דכ קרפ א לאומש .1
 :םיִלֵעְּיַה יֵרּוצ יֵנְּפ לַע ויָׁשָנֲאַו דִוָּד תֶא ׁשֵּקַבְל <ֶלֵּיַו לֵאָרְׂשִי לָּכִמ רּוחָּב ׁשיִא םיִפָלֲא תֶׁש1ְׁש לּואָׁש חַּקִּיַו )ב(
 :םיִבְׁשֹי הָרָעְּמַה יֵתְּכְרַיְּב ויָׁשָנֲאַו דִוָדְו ויָלְגַר תֶא <ֵסָהְל לּואָׁש ֹאבָּיַו הָרָעְמ םָׁשְו <ֶרֶּדַה לַע ןֹאּצַה תֹורְדִּג לֶא ֹאבָּיַו )ג(
 רֶׁשֲאַּכ ֹוּל ָתיִׂשָעְו Qֶדָיְּב Qְבִיֹא ךיביא תֶא ןֵתֹנ יִכֹנָא הֵּנִה Qיֶלֵא קָֹוקְי רַמָא רֶׁשֲא םֹוּיַה הֵּנִה ויָלֵא דִוָד יֵׁשְנַא ּורְמֹאּיַו )ד(
 :טָּלַּב לּואָׁשְל רֶׁשֲא ליִעְּמַה ףַנְּכ תֶא תֹרְכִּיַו דִוָּד םָקָּיַו Qיֶניֵעְּב בַטִי
 ס :לּואָׁשְל רֶׁשֲא ףָנָּכ תֶא תַרָּכ רֶׁשֲא לַע ֹותֹא דִוָּד בֵל <ַּיַו ןֵכ יֵרֲחַא יִהְיַו )ה(
 :אּוה קָֹוקְי ַחיִׁשְמ יִּכ ֹוּב יִדָי ַח1ְׁשִל קָֹוקְי ַחיִׁשְמִל יִנֹדאַל הֶּזַה רָבָּדַה תֶא הֶׂשֱעֶא םִא קָֹוקיֵמ יִּל הָליִלָח ויָׁשָנֲאַל רֶמֹאּיַו )ו(
 ס :<ֶרָּדַּב <ֶלֵּיַו הָרָעְּמַהֵמ םָק לּואָׁשְו לּואָׁש לֶא םּוקָל םָנָתְנ ֹאלְו םיִרָבְּדַּב ויָׁשָנֲא תֶא דִוָּד עַּסַׁשְיַו )ז(
 

  וכ קרפ א לאומש .2
 רַׂש רֵנ ןֶּב רֵנְבַאְו לּואָׁש םָׁש בַכָׁש רֶׁשֲא םֹוקָּמַה תֶא דִוָּד אְרַּיַו לּואָׁש םָׁש הָנָח רֶׁשֲא םֹוקָּמַה לֶא ֹאבָּיַו דִוָּד םָקָּיַו )ה(

 :ויָתֹביִבְס ותביבס םיִנֹח םָעָהְו לָּגְעַּמַּב בֵכֹׁש לּואָׁשְו ֹואָבְצ
 הֶנֲחַּמַה לֶא לּואָׁש לֶא יִּתִא דֵרֵי יִמ רֹמאֵל בָאֹוי יִחֲא הָיּורְצ ןֶּב יַׁשיִבֲא לֶאְו יִּתִחַה <ֶלֶמיִחֲא לֶא רֶמֹאּיַו דִוָּד ןַעַּיַו )ו(
 :<ָּמִע דֵרֵא יִנֲא יַׁשיִבֲא רֶמֹאּיַו
 רֵנְבַאְו ויָתֹׁשֲאַרְמ ותשארמ ץֶרָאָב הָכּועְמ ֹותיִנֲחַו לָּגְעַּמַּב ןֵׁשָי בֵכֹׁש לּואָׁש הֵּנִהְו הָלְיַל םָעָה לֶא יַׁשיִבֲאַו דִוָד ֹאבָּיַו )ז(
 ס :ויָתֹביִבְס ותביבס םיִבְכֹׁש םָעָהְו
 :ֹול הֶנְׁשֶא ֹאלְו תַחַא םַעַּפ ץֶרָאָבּו תיִנֲחַּב אָנ ּוּנֶּכַא הָּתַעְו Qֶדָיְּב Qְבִיֹוא תֶא םֹוּיַה םיִה1ֱא רַּגִס דִוָּד לֶא יַׁשיִבֲא רֶמֹאּיַו )ח(
 פ :הָּקִנְו קָֹוקְי ַחיִׁשְמִּב ֹודָי חַלָׁש יִמ יִּכ ּוהֵתיִחְׁשַּת לַא יַׁשיִבֲא לֶא דִוָּד רֶמֹאּיַו )ט(
 :הָּפְסִנְו דֵרֵי הָמָחְלִּמַב ֹוא תֵמָו אֹובָי ֹומֹוי ֹוא ּוּנֶפָּגִי קָֹוקְי םִא יִּכ קָֹוקְי יַח דִוָּד רֶמֹאּיַו )י(
 םִיַּמַה תַחַּפַצ תֶאְו ויָתֹׁשֲאַרְמ ותשארמ רֶׁשֲא תיִנֲחַה תֶא אָנ חַק הָּתַעְו קָֹוקְי ַחיִׁשְמִּב יִדָי ַח1ְּׁשִמ קָֹוקיֵמ יִּל הָליִלָח )אי(
 :ּונָּל הָכֲלֵנְו
 םָּלֻכ יִּכ ץיִקֵמ ןיֵאְו ַעֵדֹוי ןיֵאְו הֶאֹר ןיֵאְו םֶהָל ּוכְלֵּיַו לּואָׁש יֵתֹׁשֲאַרֵמ םִיַּמַה תַחַּפַצ תֶאְו תיִנֲחַה תֶא דִוָּד חַּקִּיַו )בי(
 :םֶהיֵלֲע הָלְפָנ קָֹוקְי תַמֵּדְרַּת יִּכ םיִנֵׁשְי
 

  זט קרפ ב לאומש .3
 :לֵּלַקְמּו אֹוצָי אֵצֹי אָרֵּג ןֶב יִעְמִׁש ֹומְׁשּו לּואָׁש תיֵּב תַחַּפְׁשִּמִמ אֵצֹוי ׁשיִא םָּׁשִמ הֵּנִהְו םיִרּוחַּב דַע דִוָּד <ֶלֶּמַה אָבּו )ה(
 :ֹולֹאמְּׂשִמּו ֹוניִמיִמ םיִרֹּבִּגַה לָכְו םָעָה לָכְו דִוָּד <ֶלֶּמַה יֵדְבַע לָּכ תֶאְו דִוָּד תֶא םיִנָבֲאָּב לֵּקַסְיַו )ו(
 :לַעָּיִלְּבַה ׁשיִאְו םיִמָּדַה ׁשיִא אֵצ אֵצ ֹולְלַקְּב יִעְמִׁש רַמָא הֹכְו )ז(
 Qְּנִהְו Qֶנְּב םֹולָׁשְבַא דַיְּב הָכּולְּמַה תֶא קָֹוקְי ןֵּתִּיַו ויָּתְחַּת ותחת ָּתְכַלָמ רֶׁשֲא לּואָׁש תיֵב יֵמְּד לָּכ קָֹוקְי Qיֶלָע ביִׁשֵה )ח(

 :הָּתָא םיִמָּד ׁשיִא יִּכ Qֶתָעָרְּב
 ס :ֹוׁשֹאר תֶא הָריִסָאְו אָּנ הָרְּבְעֶא <ֶלֶּמַה יִנֹדֲא תֶא הֶּזַה תֵּמַה בֶלֶּכַה לֵּלַקְי הָּמָל <ֶלֶּמַה לֶא הָיּורְצ ןֶּב יַׁשיִבֲא רֶמֹאּיַו )ט(
 ס :ןֵּכ הָתיִׂשָע ַעּוּדַמ רַמֹאי יִמּו דִוָּד תֶא לֵּלַק ֹול רַמָא קָֹוקְי יִּכ יכו לֵּלַקְי הֹּכ יכ הָיֻרְצ יֵנְּב םֶכָלְו יִּל הַמ <ֶלֶּמַה רֶמֹאּיַו )י(
 ֹול ּוחִּנַה יִניִמְיַה ןֶּב הָּתַע יִּכ ףַאְו יִׁשְפַנ תֶא ׁשֵּקַבְמ יַעֵּמִמ אָצָי רֶׁשֲא יִנְב הֵּנִה ויָדָבֲע לָּכ לֶאְו יַׁשיִבֲא לֶא דִוָּד רֶמֹאּיַו )אי(
 :קָֹוקְי ֹול רַמָא יִּכ לֵּלַקיִו
 :הֶּזַה םֹוּיַה ֹותָלְלִק תַחַּת הָבֹוט יִל קָֹוקְי ביִׁשֵהְו יִניֵעְּב ינועב קָֹוקְי הֶאְרִי יַלּוא )בי(
 פ :רָפָעֶּב רַּפִעְו ֹותָּמֻעְל םיִנָבֲאָּב לֵּקַסְיַו לֵּלַקְיַו <ֹולָה ֹותָּמֻעְל רָהָה עַלֵצְּב <ֵלֹה יִעְמִׁשְו ס <ֶרָּדַּב ויָׁשָנֲאַו דִוָּד <ֶלֵּיַו )גי(
 
 



 

 

  טי קרפ ב לאומש .4
 :ןֵּדְרַּיַה תֶא <ֶלֶּמַה תֶא ריִבֲעַהְל <ֶלֶּמַה תאַרְקִל תֶכֶלָל הָלָּגְלִּגַה אָּב הָדּוהיִו ןֵּדְרַּיַה דַע ֹאבָּיַו <ֶלֶּמַה בָׁשָּיַו )זט(
 :דִוָּד <ֶלֶּמַה תאַרְקִל הָדּוהְי ׁשיִא םִע דֶרֵּיַו םיִרּוחַּבִמ רֶׁשֲא יִניִמְיַה ןֶּב אָרֵּג ןֶב יִעְמִׁש רֵהַמְיַו )זי(
 :<ֶלֶּמַה יֵנְפִל ןֵּדְרַּיַה ּוחְלָצְו ֹוּתִא ויָדָבֲע םיִרְׂשֶעְו ויָנָּב רָׂשָע תֶׁשֵמֲחַו לּואָׁש תיֵּב רַעַנ אָביִצְו ןִמָיְנִּבִמ ֹוּמִע ׁשיִא ףֶלֶאְו )חי(
 :ןֵּדְרַּיַּב ֹורְבָעְּב <ֶלֶּמַה יֵנְפִל לַפָנ אָרֵּג ןֶב יִעְמִׁשְו ויָניֵעְּב בֹוּטַה תֹוׂשֲעַלְו <ֶלֶּמַה תיֵּב תֶא ריִבֲעַל הָרָבֲעָה הָרְבָעְו )טי(
 ִםָלָׁשּוריִמ <ֶלֶּמַה יִנֹדֲא אָצָי רֶׁשֲא םֹוּיַּב Qְּדְבַע הָוֱעֶה רֶׁשֲא תֵא רֹּכְזִּת לַאְו ןֹוָע יִנֹדֲא יִל בָׁשֲחַי לַא <ֶלֶּמַה לֶא רֶמֹאּיַו )כ(
 :ֹוּבִל לֶא <ֶלֶּמַה םּוׂשָל
 ס :<ֶלֶּמַה יִנֹדֲא תאַרְקִל תֶדֶרָל ףֵסֹוי תיֵּב לָכְל ןֹוׁשאִר םֹוּיַה יִתאָב הֵּנִהְו יִתאָטָח יִנֲא יִּכ Qְּדְבַע עַדָי יִּכ )אכ(
 :קָֹוקְי ַחיִׁשְמ תֶא לֵּלִק יִּכ יִעְמִׁש תַמּוי ֹאל תֹאז תַחַתֲה רֶמֹאּיַו הָיּורְצ ןֶּב יַׁשיִבֲא ןַעַּיַו )בכ(
 יִנֲא םֹוּיַה יִּכ יִּתְעַדָי אֹולֲה יִּכ לֵאָרְׂשִיְּב ׁשיִא תַמּוי םֹוּיַה ןָטָׂשְל םֹוּיַה יִל ּויְהִת יִּכ הָיּורְצ יֵנְּב םֶכָלְו יִּל הַמ דִוָּד רֶמֹאּיַו )גכ(

 :לֵאָרְׂשִי לַע <ֶלֶמ
 ס :<ֶלֶּמַה ֹול עַבָּׁשִּיַו תּומָת ֹאל יִעְמִׁש לֶא <ֶלֶּמַה רֶמֹאּיַו )דכ(
 

  ה קרפ ב לאומש .5
 :<ָלָמ הָנָׁש םיִעָּבְרַא ֹוכְלָמְּב דִוָּד הָנָׁש םיִׁש1ְׁש ןֶּב )ד(
 :הָדּוהיִו לֵאָרְׂשִי לָּכ לַע הָנָׁש ׁש1ָׁשְו םיִׁש1ְׁש <ַלָמ ִםַלָׁשּוריִבּו םיִׁשָדֳח הָּׁשִׁשְו םיִנָׁש עַבֶׁש הָדּוהְי לַע <ַלָמ ןֹורְבֶחְּב )ה(
 

 א הכלה א קרפ הנשה שאר תכסמ ימלשורי דומלת .6
 יב ןדוי ר"א .טוידהכ רפכתמ היה הריעשב ונב םולשבא ינפמ חרוב דוד היהש 'ישדח השש ןתוא לכ רמא אנוח בר
 יתרמא ינא אוה ךורב שודקה ול רמא לארשי לכו באוי םש בשי םישדח תשש יכ ]זט אי א םיכלמ[ ביתכ םולש 'ר
 ךל ןינמינ ןניאש ךייח םב תורגתהל תשקיבו םב ורגתת לא ]ה ב םירבד[ ךל
 

 א דומע זק ףד ןירדהנס תכסמ ילבב דומלת .7
 ביתכד - ערטצנ .ןירדהנס ונממ ושריפו ,הניכש ונמיה הקלתסנו ,דוד ערטצנ םישדח השש :בר רמא הדוהי בר רמא
 הבידנ חורו ךעשי ןושש יל הבישה ביתכד - הניכש ונמיה הקלתסנ ,ןיבלא גלשמו ינסבכת רהטאו בוזאב ינאטחת
 לע דוד ךלמ רשא םימיהו ביתכד - ןלנמ םישדח השש .'וגו ךיארי יל ובושי ביתכד - ןירדהנס ונממ ושרפו ,ינכמסת
 הדוהי לע ךלמ ןורבחב ביתכו ,םינש שלשו םישלש ךלמ םילשוריבו םינש עבש ךלמ ןורבחב ,הנש םיעברא לארשי

 .ערטצנ הנימ עמש ,בישחק אל - םישדח השש ינהו 'וגו םישדח הששו םינש עבש
 

 ב דומע בי ףד הליגמ תכסמ ילבב דומלת .8
 אלא !ןימינב דע ליזאו היסחיל - יתאק אסוחיל יא ?רמאק יאמ .ינימי שיא ...'וגו הריבה ןשושב היה ידוהי שיא
 לא עמשש ןב - יעמש ןב ,ותלפתב לארשי לש םהיניע ריאהש ןב - ריאי ןב ;וארקנ ומש לע ןלוכ :אנת ?ינה אנש יאמ
 - ינימי היל ירקו ,יתאק הדוהימ אמלא - ידוהי היל ירק .ול וחתפנו םימחר ירעש לע שיקהש - שיק ןב ,ותלפת
 :יול ןב עשוהי יבר רמא הנח רב רב הבר רמא .היה וסומינב רתכומ יכדרמ :ןמחנ בר רמא - !יתאק ןימינבמ אמלא
 דיליתמד םירג אנא :תרמוא הדוהי תחפשמ ,וזב וז תורגתמ תוחפשמ :ירמא ןנברו .הדוהימ ומאו ןימינבמ ויבא
 הרמא לארשי תסנכ :רמא אבר .יתאק יאנימ :הרמא ןימינב תחפשמו .ארג ןב יעמשל דוד הילטק אלד ,יכדרמ
 דיליתיאד ,יעמשל דוד הילטק אלד - ידוהי יל השע המ ,ינימי יל םליש המו ידוהי יל השע המ ואר :אסיג ךדיאל
 רעצמד ,ןמה הינימ דיליתיאד ,גגאל לואש הילטק אלד - ינימי יל םליש המו .ןמה היב ינקימד ,יכדרמ הינימ
 רפוכה לכש .הרז הדובעב רפכש םוש לע - ידוהי היל ירק יאמאו ,יתאק ןימינבמ םלועל :רמא ןנחוי יבר .לארשיל
 .'וגו ןיאדוהי ןירבג יתיא ביתכדכ ,ידוהי ארקנ הרז הדובעב


