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מדרי לקריאת ספר שמואל
)(1506
חלק ראשו .חיי שמואל )שמ"א פרקי אז(
א .נדר וקיומו )א/אב/כא(
)(49
ב .נבואת פורענות )ב/כבלו(; התגלות )ג/אכא(; יו פקודה )ד/אכב(
)(58
החזרה )ו/אז/א(; סיכו :שופט ומנהיג )ז/ביז(
ג .יד ה' )ה/איב(; ְ
)(50
חלק שני .מלכות שאול )שמ"א פרקי חיד(
כינון מלוכה
ד .בקשת מל( )ח/אכב(; משיחת מל( )ט/אי/טז(
)(65
ה .בחירת מל( )י/יזכז(; תשועת מל( )יא(; מנביא למל( )יב(
)(51
תשועת מלוכה
ו .מל( ובנו לוחמי )יג/איד/מה(
)(68
) (7/65ז .1סיכו :מלחמות המל( ובני המל( )יד/מונב(
חלק שלישי .עליית דוד וירידת שאול )שמ"א פרק טו עד שמ"ב פרק ח(
עליית דוד וקנאת שאול
) (58/65ז .2הדחה )טו/אלה(; משיחה חדשה )טז/איג(; נג* המל( )טז/ידכג(
ח .גבורת הרועה )יז/איח/ה(
)(63
ט .קנאה )יח/ול(; הימלטות )יט/אכד(
)(49
י .ידידות )כ/אמב(
)(42
נדודי דוד בגלותו עד מות שאול
יא .סיוע קדוש )כא/אי(; תחבולה )כא/יאטז(; עדול )כב/אה(; טבח )כב/וכג(
)(39
יב .קעילה )כג/איג(; חיזוק ידיי )כג/ידיח(; בעור שיניו )כג/יטכט(; אצילות נפש במערה )כד(
)(51
יג .אביגיל אשת חיל )כה(
)(44
ֲר ָמה )כז/אכח/ב(; נבואת מוות )כח/גכה(
יד .עצילות נפש במחנה )כו(; ַהע ָ
)(62
טו .פתרו* גואל )כט/איא(; מתבוסה לניצחו* )ל/אלא(
)(42
טז .סו 0הדר( )שמ"א לא(; בשורת מוות )שמ"ב א/אטז(; קינה )שמ"ב א/יזכז(
)(40
דוד המלך
יז .מל( יהודה בחברו* )ב/איא(; מלחמת אחי )ב/יבג/א(; ריבוי בני בחברו* )ג/בה(
)(37
יח .סופו של איש חזק )ג/ולט(; סופו של איש חלש )ד/איב(
)(46
יט .מל( ישראל בירושלי )ה/אטז(; ניצחו* סופי )ה/יזכה(; אל עיר הקודש )ו/אכג(
)(48
כ .בית כנגד בית )ז/אכט(; התפשטות )ח/איד(; סיכו :מל( ועוזריו )ח/טויח(
)(47
חלק רביעי .נפילת דוד משיא כוחו )שמ"ב פרקי טכ(
חטא ועונשו
כא .חסד )ט/איג(; מחסד למלחמה )י/איט(; חטא )יא/אכז(
)(59
כב .חרטה )יב/אכה(; כיבוש )יב/כולא(; אונס )יג/אכב(
)(53
כג .נק )יג/כגלז(; פיוס )יג/לחיד/לג(
)(50
עונשו של חטא :מרד
כד .הכנות )טו/איב(; בריחה )טו/יגטז/יד(
)(51
כה .מלחמת יועצי )טז/טויז/יד(; אל עבר הירד* )יז/טוכט(; סופו של מורד )יח/איח(
)(56
כו .מניצחו* לאבל )יח/יטיט/ט(; שיבה )יט/ימד(
)(56
) (26/48כז .1מרד חדש )כ/אכב(; סיכו :עוזרי המל( )כ/כגכו(
חלק חמישי .שאר דברי דוד )שמ"ב פרקי כאכד(
)(22/48
)(51
)(64

כז .2נקמה מול חסד )כא/איד(; מעשי גבורה )כא/טוכב(
כח .שירת דוד )כב(
פקד ועונשו )כד(
המ ַ
הגב1רי אשר לדוד )כג/חלט(; ִ
כט .דברי דוד האחרוני )כג/אז(; ִ

