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 שמואל א פרק כ 

ָנָתן  ֶדש )יח( ַויֹּאֶמר לוֹּ ְיהוֹּ ָשֶבָך: ָמָחר חֹּ ם  ְוִנְפַקְדָת ִכי ִיָפֵקד מוֹּ ד ּוָבאָת ֶאל ַהָמקוֹּ )יט( ְוִשַלְשָת ֵתֵרד ְמאֹּ
ֶרה ְלַשַלח   ֶאֶבן ָהָאֶזל:ֲאֶשר ִנְסַתְרָת ָשם ְביוֹּם ַהַמֲעֶשה ְוָיַשְבָת ֵאֶצל הָ  )כ( ַוֲאִני ְשֹלֶשת ַהִחִצים ִצָדה אוֹּ

ַמר ַלַנַער ִהֵנה ַהִחִצים ִמְמָך  ִלי ְלַמָטָרה: ר אֹּ )כא( ְוִהֵנה ֶאְשַלח ֶאת ַהַנַער ֵלְך ְמָצא ֶאת ַהִחִצים ִאם ָאמֹּ
ָאה ִכי ָשלוֹּ  ַמר ָלֶעֶלם ִהֵנה ַהִחִצים ִמְמָך ָוָהלְ  :ה'ַחי  ם ְלָך ְוֵאין ָדָברָוֵהָנה ָקֶחנּו ָובֹּ ה אֹּ ָאה ֵלְך )כב( ְוִאם כֹּ

ָלם: ס  ה'ּו ֲאִני ָוָאָתה ִהֵנה )כג( ְוַהָדָבר ֲאֶשר ִדַבְרנ :ה'ִכי ִשַלֲחָך   ֵביִני ּוֵביְנָך ַעד עוֹּ
ֶדש ַוֵיֶשב ַהמֶ  ל:)כד( ַוִיָסֵתר ָדִוד ַבָשֶדה ַוְיִהי ַהחֹּ ָשבוֹּ  ֶלְך על ֶאל ַהֶלֶחם ֶלֱאכוֹּ )כה( ַוֵיֶשב ַהֶמֶלְך ַעל מוֹּ

ָנָתן ַוֵיֶשב ַאְבֵנר ִמַצד ָשאּול ַוִיָפֵקד ְמקוֹּם ָדִוד: ַשב ַהִקיר ַוָיָקם ְיהוֹּ )כו( ְוֹלא ִדֶבר   ְכַפַעם ְבַפַעם ֶאל מוֹּ
   ֶרה הּוא ִבְלִתי ָטהוֹּר הּוא ִכי ֹלא ָטהוֹּר: סָשאּול ְמאּוָמה ַביוֹּם ַההּוא ִכי ָאַמר ִמקְ 

ֶדש ַהֵשִני )כז(  ָנָתן ְבנוֹּ ַמדּוַע ֹלא ָבא ֶבן ִיַשי   ַוִיָפֵקד ְמקוֹּם ָדִוד  ַוְיִהי ִמָמֳחַרת ַהחֹּ ַויֹּאֶמר ָשאּול ֶאל ְיהוֹּ
ל ַגם ַהיוֹּם ֶאל ַהָלֶחם:  ָנָתן אֶ  ַגם ְתמוֹּ ל ִנְשַאל ָדִוד ֵמִעָמִדי ַעד ֵבית ָלֶחם: )כח( ַוַיַען ְיהוֹּ   ת ָשאּול ִנְשאֹּ

יָך  )כט( ַויֹּאֶמר ַשְלֵחִני ָנא ִכי ֶזַבח ִמְשָפָחה ָלנּו ָבִעיר ְוהּוא ִצָּוה ִלי ָאִחי ְוַעָתה ִאם ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעינֶ 
ְלחַ   ן ַהֶמֶלְך: סִאָמְלָטה ָנא ְוֶאְרֶאה ֶאת ֶאָחי ַעל ֵכן ֹלא ָבא ֶאל שֻׁ

ֵחר ַאָתה ְלֶבן ִישַ  א ָיַדְעִתי ִכי בֹּ ָנָתן ַויֹּאֶמר לוֹּ ֶבן ַנֲעַות ַהַמְרדּות ֲהלוֹּ י ְלָבְשְתָך )ל( ַוִיַחר ַאף ָשאּול ִביהוֹּ
ֶשת ֶעְרַות ִאֶמָך: ן ּוְלבֹּ ַאָתה ּוַמְלכּוֶתָך ְוַעָתה  )לא( ִכי ָכל ַהָיִמים ֲאֶשר ֶבן ִיַשי ַחי ַעל ָהֲאָדָמה ֹלא ִתכוֹּ

תוֹּ ֵאַלי ִכי ֶבן ָמֶות הּוא: ס   ְשַלח ְוַקח אֹּ
ָנָתן ֶאת ָשאּול ָאִביו ַויֹּאֶמר ֵאָליו ָלָמה יּוַמת ֶמה ָעָשה: )לג( ַוָיֶטל ָשאּול ֶאת ַהֲחִנית ָעָליו  )לב( ַוַיַען ְיהוֹּ

ָנָתן ִכי ָכָלה ִהיא מֵ   ִעם ָאִביו ְלָהִמית ֶאת ָדִוד: ס ְלַהכֹּתוֹּ ַוֵיַדע ְיהוֹּ
ְלָחן ָבֳחִרי ָאף ְוֹלא ָאַכל  ָנָתן ֵמִעם ַהשֻׁ ֶדש ַהֵשִני )לד( ַוָיָקם ְיהוֹּ ם ַהחֹּ ֶלֶחם ִכי ֶנְעַצב ֶאל ָדִוד ִכי   ְביוֹּ

 ִהְכִלמוֹּ ָאִביו: ס 
ֵעד ָדִוד ְונַ  ָנָתן ַהָשֶדה ְלמוֹּ ֶקר ַוֵיֵצא ְיהוֹּ :)לה( ַוְיִהי ַבבֹּ ן ִעמוֹּ ץ ְמָצא ָנא ֶאת   ַער ָקטֹּ אֶמר ְלַנֲערוֹּ רֻׁ )לו( ַויֹּ

: ֶרה ַהַנַער ָרץ ְוהּוא ָיָרה ַהֵחִצי ְלַהֲעִברוֹּ ִכי מוֹּ א ַהַנַער ַעד ְמקוֹּם ַהֵחִצי ֲאֶשר  ַהִחִצים ֲאֶשר ָאנֹּ   )לז( ַוָיבֹּ
א ַהֵחִצי ִמְמָך ָוָהְלָאה: ָנָתן ַאֲחֵרי ַהַנַער ַויֹּאֶמר ֲהלוֹּ ָנָתן ַוִיְקָרא ְיהוֹּ ָנָתן ַאֲחֵרי  ָיָרה ְיהוֹּ )לח( ַוִיְקָרא ְיהוֹּ

ד ַוְילַ  ָנָתן ֶאת ַהַנַער ְמֵהָרה חּוָשה ַאל ַתֲעמֹּ ָניו:ֵקט ַנַער ְיהוֹּ א ֶאל ֲאדֹּ א ָיַדע )לט( ְוַהַנַער ֹל ַהִחִצים ַוָיבֹּ
ָנָתן ְוָדִוד ָיְדעּו ֶאת ַהָדָבר:  ָנָתן ֶאת ֵכָליו ֶאל ַהַנַער ֲאֶשר לוֹּ ַויֹּאֶמר לוֹּ ֵלְך  ְמאּוָמה ַאְך ְיהוֹּ )מ( ַוִיֵתן ְיהוֹּ

ל ְלַאָפיו ַאְרָצה ַוִיְשַתחּו ָשֹלש ָהֵביא ָהִעיר:  ְפָעִמים ַוִיְשקּו  )מא( ַהַנַער ָבא ְוָדִוד ָקם ֵמֵאֶצל ַהֶנֶגב ַוִיפֹּ
ָנָתן ְלָדִוד ֵלְך ְלָשלוֹּם ֲאֶשר   ִאיש ֶאת ֵרֵעהּו ַוִיְבכּו ִאיש ֶאת ֵרֵעהּו ַעד ָדִוד ִהְגִדיל: )מב( ַויֹּאֶמר ְיהוֹּ

ר  ה' ְבֵשם ִנְשַבְענּו ְשֵנינּו ֲאַנְחנּו ָלם: פ ִיְהֶיה ֵביִני ּוֵביֶנָך ּוֵבין ַזְרִעי ּוֵבין זַ  ה'ֵלאמֹּ  ְרֲעָך ַעד עוֹּ
 

 במדבר פרק י 
ֲעֵדיֶכם  ְצרֹּת ַעל עֹֹּלֵתיֶכם ְוַעל ִזְבֵחי ַשְלֵמיֶכם   ּוְבָראֵשי ָחְדֵשיֶכם)י( ּוְביוֹּם ִשְמַחְתֶכם ּוְבמוֹּ ּוְתַקְעֶתם ַבֲחצֹּ

ן   ֹלֵהיֶכם: פ -אֱ  ה'ִלְפֵני ֱאֹלֵהיֶכם ֲאִני ְוָהיּו ָלֶכם ְלִזָכרוֹּ
 

 משנה טז ,   ה משנה מסכת אבות פרק  
כל אהבה שהיא תלויה בדבר בטל דבר בטלה אהבה ושאינה תלויה בדבר אינה בטלה לעולם איזו 

 : זו אהבת דוד ויהונתן היא אהבה התלויה בדבר זו אהבת אמנון ותמר ושאינה תלויה בדבר 
 

 שמות פרק יג 
ר ַמה זֹּאת ְוָאַמְרתָ  ָמָחר  )יד( ְוָהָיה ִכי ִיְשָאְלָך ִבְנָך  ִציָאנּו ֵאָליו  ֵלאמֹּ ֶזק ָיד הוֹּ ִמִמְצַרִים ִמֵבית   ה' ְבחֹּ

 ֲעָבִדים: 
 

 דברים פרק ו 
ִקים ְוַהמִ  ָמָחר )כ( ִכי ִיְשָאְלָך ִבְנָך  ר ָמה ָהֵעדֹּת ְוַהחֻׁ  ֹלֵהינּו ֶאְתֶכם: -אֱ  ה'ְשָפִטים ֲאֶשר ִצָּוה ֵלאמֹּ

 
 שמות פרק יח 

ֶשה לִ  ִמָמֳחָרת  )יג( ַוְיִהי ֶקר ַעד ָהָעֶרב: ַוֵיֶשב מֹּ ֶשה ִמן ַהבֹּ ד ָהָעם ַעל מֹּ ט ֶאת ָהָעם ַוַיֲעמֹּ  ְשפֹּ
 

 ויקרא פרק כג
ת ִתְהֶייָנה:   ִמָמֳחַרת ַהַשָבת)טו( ּוְסַפְרֶתם ָלֶכם  ֶמר ַהְתנּוָפה ֶשַבע ַשָבתוֹּת ְתִמימֹּ  ִמיוֹּם ֲהִביֲאֶכם ֶאת עֹּ

 
 יהושע פרק ה 

:)י( ַוַיֲחנּו ְבֵני ִיְשרָ  ֶדש ָבֶעֶרב ְבַעְרבוֹּת ְיִריחוֹּ )יא(   ֵאל ַבִגְלָגל ַוַיֲעשּו ֶאת ַהֶפַסח ְבַאְרָבָעה ָעָשר יוֹּם ַלחֹּ
אְכלּו ֵמֲעבּור ָהָאֶרץ ִמָמֳחַרת ַהֶפַסח ַמצוֹּת ְוָקלּוי ְבֶעֶצם ַהיוֹּם ַהֶזה: ת ַהָמן  ַויֹּ ְבָאְכָלם   ִמָמֳחָרת)יב( ַוִיְשבֹּ

אְכלּו ִמְתבּוַאת ֶאֶרץ ְכַנַען ַבָשָנה ַהִהיא: ס ֵמֲעב ד ִלְבֵני ִיְשָרֵאל ָמן ַויֹּ  ּור ָהָאֶרץ ְוֹלא ָהָיה עוֹּ


