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שמואל א פרק כב ←  	

א וַּיֵלֶךְ ָּדוִד ִמָּׁשם, וַּיִָּמלֵט ֶאל-ְמָעַרת ֲעֻדּלָם; וַּיְִׁשְמעּו ֶאָחיו וְכָל-ּבֵית ָאבִיו, וַּיְֵרדּו ֵאלָיו ָׁשָּמה.  ב וַּיְִתַקּבְצּו 
ֵאלָיו ּכָל-ִאיׁש ָמצֹוק וְכָל-ִאיׁש ֲאֶׁשר-לֹו נֶֹׁשא, וְכָל-ִאיׁש ַמר-נֶֶפׁש, וַיְִהי ֲעלֵיֶהם, לְָׂשר; וַּיְִהיּו ִעּמֹו, ּכְַאְרּבַע ֵמאֹות 

ִאיׁש.  ג וַּיֵלֶךְ ָּדוִד ִמָּׁשם, ִמצְֵּפה מֹוָאב; וַּיֹאֶמר ֶאל-ֶמלֶךְ מֹוָאב, יֵצֵא-נָא ָאבִי וְִאִּמי ִאְּתכֶם, ַעד ֲאֶׁשר ֵאַדע, 
ַמה-ּיַעֲֶׂשה-ּלִי ֱאלִֹהים.  ד וַּיַנְֵחם, ֶאת-ְּפנֵי ֶמלֶךְ מֹוָאב; וַּיְֵׁשבּו ִעּמֹו, ּכָל-יְֵמי ֱהיֹות-ָּדוִד ּבְַּמצּוָדה.  }ס{  ה וַּיֹאֶמר 

ָ, ֶאֶרץ יְהּוָדה; וַּיֵלֶךְ ָּדוִד, וַּיָבֹא יַַער ָחֶרת.  }ס{  ו וַּיְִׁשַמע  ּגָד ַהּנָבִיא ֶאל-ָּדוִד, לֹא ֵתֵׁשב ּבְַּמצּוָדה--לֵךְ ּובָאָת-ּלְך
ָׁשאּול--ּכִי נֹוַדע ָּדוִד, וֲַאנִָׁשים ֲאֶׁשר ִאּתֹו; וְָׁשאּול יֹוֵׁשב ּבַּגִבְָעה ַּתַחת-ָהֶאֶׁשל ּבָָרָמה, וֲַחנִיתֹו בְיָדֹו, וְכָל-ֲעבָָדיו, 

נִּצָבִים ָעלָיו.  ז וַּיֹאֶמר ָׁשאּול, לֲַעבָָדיו ַהּנִּצָבִים ָעלָיו, ִׁשְמעּו-נָא, ּבְנֵי יְִמינִי:  ּגַם-לְכֻּלְכֶם, יִֵּתן ּבֶן-יִַׁשי ָׂשדֹות 
ּוכְָרִמים--לְכֻּלְכֶם יִָׂשים, ָׂשֵרי ֲאלִָפים וְָׂשֵרי ֵמאֹות.  ח ּכִי ְקַׁשְרֶּתם ּכֻּלְכֶם ָעלַי, וְֵאין-ּגֹלֶה ֶאת-ָאזְנִי ּבִכְָרת-ּבְנִי 

ִעם-ּבֶן-יִַׁשי, וְֵאין-חֹלֶה ִמּכֶם ָעלַי, וְגֹלֶה ֶאת-ָאזְנִי:  ּכִי ֵהִקים ּבְנִי ֶאת-ַעבְִּדי ָעלַי לְאֵֹרב, ּכַּיֹום ַהּזֶה.  }ס{  ט וַּיַעַן 
ּדֵֹאג ָהֲאדִֹמי, וְהּוא נִּצָב ַעל-ַעבְֵדי-ָׁשאּול--וַּיֹאַמר:  ָרִאיִתי, ֶאת-ּבֶן-יִַׁשי, ּבָא נֹבֶה, ֶאל-ֲאִחיֶמלֶךְ ּבֶן-ֲאִחטּוב.  י 
וַּיְִׁשַאל-לֹו, ּבַיהוָה, וְצֵיָדה, נַָתן לֹו; וְֵאת, ֶחֶרב ּגָלְיָת ַהְּפלְִׁשִּתי--נַָתן לֹו.  יא וַּיְִׁשלַח ַהֶּמלֶךְ לְִקרֹא ֶאת-ֲאִחיֶמלֶךְ 

ְ.  }ס{  יב וַּיֹאֶמר ָׁשאּול,  ּבֶן-ֲאִחיטּוב ַהּכֵֹהן, וְֵאת ּכָל-ּבֵית ָאבִיו ַהּכֲֹהנִים--ֲאֶׁשר ּבְנֹב; וַּיָבֹאּו כֻּלָם, ֶאל-ַהֶּמלֶך
ְׁשַמע-נָא ּבֶן-ֲאִחיטּוב; וַּיֹאֶמר, ִהנְנִי ֲאדֹנִי.  יג וַּיֹאֶמר ֵאלָו, ָׁשאּול, לָָּמה ְקַׁשְרֶּתם ָעלַי, ַאָּתה ּובֶן-יִָׁשי--ּבְִתְּתךָ לֹו 
ְ, וַּיֹאַמר:  ּוִמי  לֶֶחם וְֶחֶרב, וְָׁשאֹול לֹו ּבֵאלִֹהים, לָקּום ֵאלַי לְאֵֹרב, ּכַּיֹום ַהּזֶה.  }ס{  יד וַּיַעַן ֲאִחיֶמלֶךְ ֶאת-ַהֶּמלֶך
ָ.  טו ַהּיֹום ַהִחּלִֹתי לשאול- )לְִׁשָאל-(  בְכָל-ֲעבֶָדיךָ ּכְָדוִד נֱֶאָמן, וֲַחַתן ַהֶּמלֶךְ וְָסר ֶאל-ִמְׁשַמְעֶּתךָ וְנִכְּבָד ּבְבֵיֶתך
ֹן  לֹו בֵאלִֹהים, ָחלִילָה ּלִי:  ַאל-יֵָׂשם ַהֶּמלֶךְ ּבְַעבְּדֹו ָדבָר, ּבְכָל-ּבֵית ָאבִי--ּכִי לֹא-יַָדע ַעבְְּדךָ ּבְכָל-זֹאת, ָּדבָר ָקט

ָ.  יז וַּיֹאֶמר ַהֶּמלֶךְ לָָרצִים ַהּנִּצָבִים  ְ, מֹות ָּתמּות ֲאִחיֶמלֶךְ:  ַאָּתה, וְכָל-ּבֵית ָאבִיך אֹו גָדֹול.  טז וַּיֹאֶמר ַהֶּמלֶך
ָעלָיו סֹּבּו וְָהִמיתּו ּכֲֹהנֵי יְהוָה, ּכִי גַם-יָָדם ִעם-ָּדוִד, וְכִי יְָדעּו ּכִי-בֵֹרַח הּוא, וְלֹא גָלּו ֶאת-אזנו )ָאזְנִי(; וְלֹא-ָאבּו 

ְ, לדויג )לְדֹוֵאג(, סֹב ַאָּתה, ּוְפגַע  ְ, לְִׁשלַֹח ֶאת-יָָדם, לְִפגַֹע, ּבְכֲֹהנֵי יְהוָה.  }ס{  יח וַּיֹאֶמר ַהֶּמלֶך ַעבְֵדי ַהֶּמלֶך
ּבַּכֲֹהנִים; וַּיִּסֹב דויג )ּדֹוֵאג( ָהֲאדִֹמי, וַּיְִפּגַע-הּוא ּבַּכֲֹהנִים, וַּיֶָמת ּבַּיֹום ַההּוא ְׁשמֹנִים וֲַחִמָּׁשה ִאיׁש, נֵֹׂשא ֵאפֹוד 

ּבָד.  יט וְֵאת נֹב עִיר-ַהּכֲֹהנִים, ִהּכָה לְִפי-ֶחֶרב, ֵמִאיׁש וְַעד-ִאָּׁשה, ֵמעֹולֵל וְַעד-יֹונֵק; וְׁשֹור וֲַחמֹור וֶָׂשה, לְִפי-
ָחֶרב.  כ וַּיִָּמלֵט ּבֵן-ֶאָחד, לֲַאִחיֶמלֶךְ ּבֶן-ֲאִחטּוב, ּוְׁשמֹו, ֶאבְיָָתר; וַּיִבְַרח, ַאֲחֵרי ָדוִד.  כא וַּיַּגֵד ֶאבְיָָתר, לְָדוִד:  ּכִי 
ָהַרג ָׁשאּול, ֵאת ּכֲֹהנֵי יְהוָה.  כב וַּיֹאֶמר ָּדוִד לְֶאבְיָָתר, יַָדְעִּתי ּבַּיֹום ַההּוא ּכִי-ָׁשם דויג )ּדֹוֵאג( ָהֲאדִֹמי, ּכִי-ַהּגֵד 

ָ.  כג ְׁשבָה ִאִּתי ַאל-ִּתיָרא, ּכִי ֲאֶׁשר-יְבֵַּקׁש ֶאת-נְַפִׁשי יְבֵַּקׁש  יַּגִיד, לְָׁשאּול:  ָאנֹכִי ַסּבִֹתי, ּבְכָל-נֶֶפׁש ּבֵית ָאבִיך
ֶאת-נְַפֶׁשךָ:  ּכִי-ִמְׁשֶמֶרת ַאָּתה, ִעָּמִדי.  }ס{

)שמואל א, כב(



שמואל א פרק כח         ←  	

א וַיְִהי, ּבַּיִָמים ָהֵהם, וַּיְִקּבְצּו ְפלְִׁשִּתים ֶאת-ַמֲחנֵיֶהם לַּצָבָא, לְִהּלֵָחם ּבְיְִׂשָרֵאל; וַּיֹאֶמר ָאכִיׁש, ֶאל-ָּדוִד, יָדַֹע 
ָ.  ב וַּיֹאֶמר ָּדוִד, ֶאל-ָאכִיׁש, לָכֵן ַאָּתה ֵתַדע, ֵאת ֲאֶׁשר-יַעֲֶׂשה ַעבְֶּדךָ;  ֵּתַדע ּכִי ִאִּתי ֵּתצֵא בַַּמֲחנֶה, ַאָּתה וֲַאנֶָׁשיך

ָ, ּכָל-ַהּיִָמים.  }פ{ וַּיֹאֶמר ָאכִיׁש, ֶאל-ָּדוִד, לָכֵן ׁשֵֹמר לְרֹאִׁשי ֲאִׂשיְמך

ג ּוְׁשמּוֵאל ֵמת--וַּיְִסְּפדּו-לֹו ּכָל-יְִׂשָרֵאל, וַּיְִקּבְֻרהּו בָָרָמה ּובְעִירֹו; וְָׁשאּול, ֵהִסיר ָהאֹבֹות וְֶאת-ַהּיְִּדעֹנִים--
ֵמָהָאֶרץ.  ד וַּיִָּקבְצּו ְפלְִׁשִּתים, וַּיָבֹאּו וַּיֲַחנּו בְׁשּונֵם; וַּיְִקּבֹץ ָׁשאּול ֶאת-ּכָל-יְִׂשָרֵאל, וַּיֲַחנּו ּבַּגִלְּבַֹע.  ה וַּיְַרא 

ָׁשאּול, ֶאת-ַמֲחנֵה ְפלְִׁשִּתים; וַּיִָרא, וַּיֱֶחַרד לִּבֹו ְמאֹד.  ו וַּיְִׁשַאל ָׁשאּול ּבַיהוָה, וְלֹא עָנָהּו יְהוָה--ּגַם ּבֲַחלֹמֹות 
ּגַם ּבָאּוִרים, ּגַם ּבַּנְבִיִאם.  ז וַּיֹאֶמר ָׁשאּול לֲַעבָָדיו, ּבְַּקׁשּו-לִי ֵאֶׁשת ּבֲַעלַת-אֹוב, וְֵאלְכָה ֵאלֶיָה, וְֶאְדְרָׁשה-ּבָּה; 

וַּיֹאְמרּו ֲעבָָדיו ֵאלָיו, ִהּנֵה ֵאֶׁשת ּבֲַעלַת-אֹוב ּבְעֵין ּדֹור.  ח וַּיְִתַחֵּפׂש ָׁשאּול, וַּיִלְּבַׁש ּבְגִָדים ֲאֵחִרים, וַּיֵלֶךְ הּוא 
ּוְׁשנֵי ֲאנִָׁשים ִעּמֹו, וַּיָבֹאּו ֶאל-ָהִאָּׁשה לָיְלָה; וַּיֹאֶמר, קסומי- )ָקֳסִמי-( נָא לִי ּבָאֹוב, וְַהֲעלִי לִי, ֵאת ֲאֶׁשר-אַֹמר 

ְ.  ט וַּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה ֵאלָיו, ִהּנֵה ַאָּתה יַָדְעָּת ֵאת ֲאֶׁשר-עָָׂשה ָׁשאּול, ֲאֶׁשר ִהכְִרית ֶאת-ָהאֹבֹות וְֶאת- ֵאלָיִך
ַהּיְִּדעֹנִי, ִמן-ָהָאֶרץ; וְלָָמה ַאָּתה ִמְתנֵַּקׁש ּבְנְַפִׁשי, לֲַהִמיֵתנִי.  י וַּיִָּׁשבַע לָּה ָׁשאּול, ּבַיהוָה לֵאמֹר:  ַחי-יְהוָה, 

ִאם-יְִּקֵרךְ עָוֺן ּבַָּדבָר ַהּזֶה.  יא וַּתֹאֶמר, ָהִאָּׁשה, ֶאת-ִמי, ַאֲעלֶה-ּלָךְ; וַּיֹאֶמר, ֶאת-ְׁשמּוֵאל ַהֲעלִי-לִי.  יב וֵַּתֶרא 
ָהִאָּׁשה ֶאת-ְׁשמּוֵאל, וִַּתזְעַק ּבְקֹול ּגָדֹול; וַּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה ֶאל-ָׁשאּול לֵאמֹר לָָּמה ִרִּמיָתנִי, וְַאָּתה ָׁשאּול.  יג 

וַּיֹאֶמר לָּה ַהֶּמלֶךְ ַאל-ִּתיְרִאי, ּכִי ָמה ָרִאית; וַּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה ֶאל-ָׁשאּול, ֱאלִֹהים ָרִאיִתי עֹלִים ִמן-ָהָאֶרץ.  יד 
וַּיֹאֶמר לָּה, ַמה-ָּתֳארֹו, וַּתֹאֶמר ִאיׁש זֵָקן עֹלֶה, וְהּוא עֶֹטה ְמעִיל; וַּיֵַדע ָׁשאּול ּכִי-ְׁשמּוֵאל הּוא, וַּיִּקֹד ַאַּפיִם 

ַאְרצָה וַּיְִׁשָּתחּו.  }ס{  טו וַּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל-ָׁשאּול, לָָּמה ִהְרּגַזְַּתנִי לְַהֲעלֹות אִֹתי; וַּיֹאֶמר ָׁשאּול צַר-לִי ְמאֹד 
 ,ָ ּוְפלְִׁשִּתים נִלְָחִמים ּבִי, וֵאלִֹהים ָסר ֵמָעלַי וְלֹא-עָנָנִי עֹוד ּגַם ּבְיַד-ַהּנְבִיִאים ּגַם-ּבֲַחלֹמֹות, וֶָאְקָרֶאה לְך

ָ.  יז וַּיַעַׂש יְהוָה  ָ, וַיְִהי ָעֶרך לְהֹוִדיעֵנִי ָמה ֶאעֱֶׂשה.  }ס{  טז וַּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל, וְלָָּמה ִּתְׁשָאלֵנִי:  וַיהוָה ָסר ֵמָעלֶיך
ָ, וַּיְִּתנָּה לְֵרֲעךָ לְָדוִד.  יח ּכֲַאֶׁשר לֹא-ָׁשַמְעָּת ּבְקֹול יְהוָה,  לֹו, ּכֲַאֶׁשר ִּדּבֶר ּבְיִָדי; וַּיְִקַרע יְהוָה ֶאת-ַהַּמְמלָכָה ִמּיֶָדך
וְלֹא-עִָׂשיָת ֲחרֹון-ַאּפֹו ּבֲַעָמלֵק; ַעל-ּכֵן ַהָּדבָר ַהּזֶה, עָָׂשה-לְךָ יְהוָה ַהּיֹום ַהּזֶה.  יט וְיִֵּתן יְהוָה ּגַם ֶאת-יְִׂשָרֵאל 

ָ, ּבְיַד-ְּפלְִׁשִּתים, ּוָמָחר, ַאָּתה ּובָנֶיךָ ִעִּמי; ּגַם ֶאת-ַמֲחנֵה יְִׂשָרֵאל, יִֵּתן יְהוָה ּבְיַד-ְּפלְִׁשִּתים.  כ וַיְַמֵהר  ִעְּמך
ָׁשאּול, וַּיִּפֹל ְמלֹא-קֹוָמתֹו ַאְרצָה, וַּיִָרא ְמאֹד, ִמִּדבְֵרי ְׁשמּוֵאל; ּגַם-ּכַֹח, לֹא-ָהיָה בֹו--ּכִי לֹא ָאכַל לֶֶחם, ּכָל-

ַהּיֹום וְכָל-ַהּלָיְלָה.  כא וַָּתבֹוא ָהִאָּׁשה ֶאל-ָׁשאּול, וֵַּתֶרא ּכִי-נִבְַהל ְמאֹד; וַּתֹאֶמר ֵאלָיו, ִהּנֵה ָׁשְמָעה ִׁשְפָחְתךָ 
ָ, וָָאִׂשים נְַפִׁשי ּבְכִַּפי, וֶָאְׁשַמע ֶאת-ְּדבֶָריךָ ֲאֶׁשר ִּדּבְַרָּת ֵאלָי.  כב וְַעָּתה, ְׁשַמע-נָא גַם-ַאָּתה ּבְקֹול  ּבְקֹולֶך

ְ.  כג וַיְָמֵאן, וַּיֹאֶמר לֹא אֹכַל, וַּיְִפְרצּו-בֹו  ָ, וְָאִׂשָמה לְָפנֶיךָ ַּפת-לֶֶחם, וֱֶאכֹול; וִיִהי בְךָ ּכַֹח, ּכִי ֵתלֵךְ ּבַָּדֶרך ִׁשְפָחֶתך
ֲעבָָדיו וְגַם-ָהִאָּׁשה, וַּיְִׁשַמע לְקֹלָם; וַּיָָקם, ֵמָהָאֶרץ, וַּיֵֶׁשב, ֶאל-ַהִּמָּטה.  כד וְלִָאָּׁשה ֵעגֶל-ַמְרּבֵק ּבַּבַיִת, וְַּתַמֵהר 

וִַּתזְּבֵָחהּו; וִַּתַּקח-ֶקַמח וַָּתלָׁש, וַּתֵֹפהּו ַמּצֹות.  כה וַַּתּגֵׁש לְִפנֵי-ָׁשאּול וְלְִפנֵי ֲעבָָדיו, וַּיֹאכֵלּו; וַּיָֻקמּו וַּיֵלְכּו, 
ּבַּלַיְלָה ַההּוא.  }פ{

)שמואל א, כח(


