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1 Samuel Chapter 21 ְׁשמּוֵאל א 
א ַוּיָָקם, ַוּיֵַלְך; ִויהֹונָָתן, ָּבא ָהִעיר.     1 And he arose and departed; and Jonathan went 

into the city.  

ב -ַוּיָבֹא ָדִוד נֶֹבה, ֶאל   ֲאִחיֶמֶלְך ַהּכֵֹהן; ַוּיֱֶחַרד ֲאִחיֶמֶלְך 
ּוַע ַאָּתה ְלַבֶּדָך, ְוִאיׁש, ֵאין ִאָּתְך. ִלְקַראת ָּדִוד, ַוּיֹאֶמר לֹו ַמּד  

2 Then came David to Nob to Ahimelech the 
priest; and Ahimelech came to meet David 
trembling, and said unto him: 'Why art thou 
alone, and no man with thee?'  

ג ְך ִצַּונִי ָדָבר, ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ַלֲאִחיֶמֶלְך ַהּכֵֹהן, ַהֶּמלֶ   
-ִאיׁש ַאל -יֵַדע ְמאּוָמה ֶאת -ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ׁשֵֹלֲחָך, ַוֲאֶׁשר 

-ִצִּויִתָך; ְוֶאת -ַהּנְָעִרים יֹוַדְעִּתי, ֶאל ְמקֹום ְּפֹלנִי ַאְלמֹונִי.   

3 And David said unto Ahimelech the priest: 
'The king hath commanded me a business, and 
hath said unto me: Let no man know any thing 
of the business whereabout I send thee, and what 
I have commanded thee; and the young men 
have I appointed to such and such a place.  

ד -ְוַעָּתה, ַמה   -ּיֵׁש ַּתַחת -יְָדָך ֲחִמָּׁשה ֶלֶחם ה ְביִָדי; אֹו, ְּתנָ --
ַהּנְִמָצא.   

4 Now therefore what is under thy hand? five 
loaves of bread? give them in my hand, or 
whatsoever there is present.'  

ה -ַוּיַַען ַהּכֵֹהן ֶאת   -ָּדִוד ַוּיֹאֶמר, ֵאין -ֶלֶחם חֹל ֶאל   ַּתַחת יִָדי:
-ִּכי -ִאם -ֶלֶחם קֶֹדׁש יֵׁש, ִאם   נְִׁשְמרּו ַהּנְָעִרים ַאְך ֵמִאָּׁשה.

{פ}   

5 And the priest answered David, and said: 
'There is no common bread under my hand, but 
there is holy bread; if only the young men have 
kept themselves from women.' {P}  

ו -ַוּיַַען ָּדִוד ֶאת   -ר לֹו, ִּכי ִאםַהּכֵֹהן ַוּיֹאמֶ  -ִאָּׁשה ֲעֻצָרה ָלנּו 
-ִּכְתמֹול ִׁשְלׁשֹם, ְּבֵצאִתי, ַוּיְִהיּו ְכֵלי ְוהּוא,   ַהּנְָעִרים קֶֹדׁש:

ֶּדֶרְך חֹל ְוַאף, ִּכי ַהּיֹום יְִקַּדׁש ַּבֶּכִלי. --  

6 And David answered the priest, and said unto 
him: 'Of a truth women have been kept from us 
about these three days; when I came out, the 
vessels of the young men were holy, though it 
was but a common journey; how much more 
then to-day, when there shall be holy bread in 
their vessels?'  

ז -ַוּיִֶּתן   -ִּכי ֹלא  לֹו ַהּכֵֹהן, קֶֹדׁש: -ָׁשם ֶלֶחם, ִּכיָהיָה  -ִאם ֶלֶחם 
ַהָּפנִים ַהּמּוָסִרים ִמִּלְפנֵי  ה', ָלׂשּום ֶלֶחם חֹם, ְּביֹום ִהָּלְקחֹו.   

7 So the priest gave him holy bread; for there 
was no bread there but the showbread, that was 
taken from before the LORD, to put hot bread in 
the day when it was taken away.--  

ח ְוָׁשם ִאיׁש ֵמַעְבֵדי ָׁשאּול ַּבּיֹום ַההּוא, נְֶעָצר ִלְפנֵי ה',   
ּוְׁשמֹו, ּדֵֹאג ָהֲאדִֹמי ַאִּביר ָהרִֹעים, ֲאֶׁשר ְלָׁשאּול. --  

8 Now a certain man of the servants of Saul was 
there that day, detained before the LORD; and 
his name was Doeg the Edomite, the chiefest of 
the herdmen that belonged to Saul.--  

ט -ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ַלֲאִחיֶמֶלְך, ְוִאין יֶׁש   -ּפֹה ַתַחת -יְָדָך ֲחנִית אֹו
-ִּכי גַם  ָחֶרב: -ַחְרִּבי ְוגַם -ֵּכַלי ֹלא -ָלַקְחִּתי ְביִָדי, ִּכי -ָהיָה ְדַבר

{ס}   חּוץ.ַהֶּמֶלְך נָ   

9 And David said unto Ahimelech: 'And is there 
peradventure here under thy hand spear or 
sword? for I have neither brought my sword nor 
my weapons with me, because the king's 
business required haste.' {S}  

י -ַהְּפִלְׁשִּתי ֲאֶׁשר ַוּיֹאֶמר ַהּכֵֹהן, ֶחֶרב ָּגְליָת   ִהִּכיָת ְּבֵעֶמק  10 And the priest said: 'The sword of Goliath the 
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-ָהֵאָלה ִהּנֵה ִהיא לּוָטה ַבִּׂשְמָלה ַאֲחֵרי ָהֵאפֹוד -ִאם-- אָֹתּה 
-ִּתַּקח ָּדִוד ַוּיֹאֶמר   {ס}  ְלָך ָקח, ִּכי ֵאין ַאֶחֶרת זּוָלָתּה ָּבזֶה;

ֵאין ָּכמֹוָה, ְּתנֶּנָה ִּלי.   

Philistine, whom thou slewest in the vale of 
Elah, behold, it is here wrapped in a cloth 
behind the ephod; if thou wilt take that, take it; 
for there is no other save that here.' {S} And 
David said: 'There is none like that; give it me.'  
 
 

אי -ַוּיָָקם ָּדִוד, ַוּיְִבַרח ַּבּיֹום   -ַההּוא ִמְּפנֵי ָׁשאּול; ַוּיָבֹא, ֶאל
ָאִכיׁש ֶמֶלְך ַּגת.   

11 And David arose, and fled that day for fear of 
Saul, and went to Achish the king of Gath.  

יב -ַוּיֹאְמרּו ַעְבֵדי ָאִכיׁש, ֵאָליו, ֲהלֹוא   ֶלְך ָהָאֶרץ; זֶה ָדִוד, מֶ 
ֲהלֹוא ָלזֶה, יֲַענּו ַבְּמחֹלֹות ֵלאמֹר, ִהָּכה ָׁשאּול ַּבֲאָלָפו, ְוָדִוד 

ְּבִרְבבָֹתו.   

12 And the servants of Achish said unto him: 'Is 
not this David the king of the land? Did they not 
sing one to another of him in dances, saying: 
Saul hath slain his thousands, and David his ten 
thousands?'  

יג -ַוּיֶָׂשם ָּדִוד ֶאת   ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה, ִּבְלָבבֹו; ַוּיִָרא ְמאֹד, ִמְּפנֵי 
-ָאִכיׁש ֶמֶלְך ַּגת.   

13 And David laid up these words in his heart, 
and was sore afraid of Achish the king of Gath.  

יד -ַויְַׁשּנֹו ֶאת   -ַטְעמֹו ְּבֵעינֵיֶהם, ַוּיְִתהֵֹלל ְּביָָדם; ַויְָתו ַעל
-ַּדְלתֹות ַהַּׁשַער, ַוּיֹוֶרד ִרירֹו ֶאל {ס}   זְָקנֹו.  

14 And he changed his demeanour before them, 
and feigned himself mad in their hands, and 
scrabbled on the doors of the gate, and let his 
spittle fall down upon his beard. {S}  

טו -ַוּיֹאֶמר ָאִכיׁש, ֶאל   ִהּנֵה ִתְראּו ִאיׁש ִמְׁשַּתֵּגַע,   ֲעָבָדיו:
ָלָּמה ָּתִביאּו אֹתֹו ֵאָלי.   

15 Then said Achish unto his servants: 'Lo, 
when ye see a man that is mad, wherefore do ye 
bring him to me?  

טז -ֲחַסר ְמֻׁשָּגִעים, ָאנִי, ִּכי   -ֲהֵבאֶתם ֶאת זֶה, ְלִהְׁשַּתֵּגַע ָעָלי; 
-ֲהזֶה, יָבֹוא ֶאל {פ}   ֵּביִתי.  

16 Do I lack madmen, that ye have brought this 
fellow to play the madman in my presence? shall 
this fellow come into my house?' {P} 

יא פסוק כא פרק א שמואל ק"רד 	  
- שאול מפני) יא(  שלא אכיש אל לו ובא ישראל מארץ לו ברח ההוא היום כי ל"ר אלא ברח תמול והלא 

:שאול מפני זהו שאול ימצאהו 	  
- אכיש אל ויבא  לכל כנוי שם אבימלך או רבים וכמוהו לו היו שמות ושני אבימלך קראו תהלים ובספר 
:יצחק ובימי אברהם בימי אבימלך קרוי מצאנוהו וכן מצרים מלך פרעה כמו פלשתים מלכי 	  
	 דוד מצודת   	  

- ההוא ביום) יא( :ברח לא וכאלו שאול ברשות היה עדיין י"בא היותו בעוד כי  	  
- הארץ מלך :העם לפני במלחמה ובא יוצא היותו על כמלך חשוב ל"ר  	  
- יענו לזה הלא :ברבבותיו ודוד' וכו הכה לאמר במחולות לזמר השבח היה עליו הלא ל"ר  	  
	 ם"מלבי   	  

:י"א מגבול יצא כי, לגמרי ברח עתה. ויברח) יא( 	  
	  

יב פסוק כא פרק א שמואל י"רש 	  
- הארץ מלך דוד זה הלא) יב(  לכם והיינו והכני אתי להלחם יוכל אם בינינו היה תנאי לאכיש לו אמרו 

:הזאת הארץ מלך ויהיה מכסאך שתרד אלא לך אין לעבדים 	  
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יב פסוק כא פרק א שמואל ציון מצודת 	  
- יענו) יב( ):ז"כ דברים( רם קול הלוים וענו כמו קול הרמת ענין  	  

- במחולות =:זמר כלי= ז"כ שם  	  
	 ם"מלבי   	  

 כי, שאול מפני שיברח א"וא. הארץ מלך הוא הלא שברח א"א כי, כמרגל שבא חשדוהו. דוד זה הלא) יב(
 גם. במחלות יענו לזה הלא כי, גבורתו מצד אם, אצלם מלךכ שנחשב העם אצל אם, משאול הוא גדול
 למנצח עבדים אנחנו גלית שהתנה התנאי שכפי, פלשתים של הזאת הארץ מלך דוד זה הלא אמרו

 בא כי, ברבבותיו דוד הכה לאמר במחולות שנית יענו לזה הלא, הארץ את ללכוד בא והוא, הפלשתי
:חללים אותנו להכות 	  

	  
	 יג פסוק כא פרק א שמואל ק"רד  
- וירא) יג(  גבורם הרג הוא כי יהרגהו שלא מפניו וירא המכתב מן נגרעה השרש ד"ויו לבד איתן ד"ביו 

:מהם וכמה 	  
	    

יד פסוק כא פרק א שמואל י"רש 	  
- טעמו את) יד( :דבריו את  	  

- ויתהולל :נשתטה  	  
- ויתו :ויכתוב  	  
- רירו '):ג ו"ט ויקרא( בשרו רר וכן') ו' ו איוב( חלמות בריר וכן ריר קרוי הנוטף דבר רוקו  	  
	 ק"רד   	  
- טעמו את וישנו) יד(  כדי או דוד שהוא עליו יחשבו ולא להם שיתנכר כדי בעיניהם ודעתו דברו את שינה 

 מטעם הוא טעמו ופירוש לו וילך המלך מהיכל ויגרשוהו עליו יחושו ולא בעיניהם שוטה עצמו להראות
 האחד ויכו הילד את ותראהו וכמוהו הפעול זכר קודם כנוי וישנו ו"וי 'מדעי ית ושני י"ות טעמך וברוך המלך
:לפניהם כמו בעיניהם' ופי האחד את 	  

- בידם ויתהלל  שהיו ידיהם בין שהיה בעוד כלומר לפניהם בידם ופירוש והוללות סכלות מעשה עשה 
:עושה שהיה הוללות מעשה וזה אליו ומביטים אותו סובבים 	  
- השער דלתות על ויתו  י"וכת תו נקראה כן גם השריטה כי שריטות משרט או השער בדלתות כותב שהיה 

':תרע דשי על ומסרט 	  
- זקנו אל רירו ויורד :מהפה היוצא הרוק ריר הוא  	  
	 ג"רלב   	  
- טעמו את וישנו) יד(  דעת בבלי כי נראה שהיה באופן דבריו ששנה והרצון יקח זקנים וטעם מענין הוא 

:הולל עצמו ועשה דבר 	  
- השער דלתות על תווי  פיו ריר מוריד והיה השטות צד על השער דלתות על ורושם תו מתוה שהיה ל"ר 
:זקנו על 	  

	 דוד מצודת   	  
- טעמו את וישנו) יד(  ושריטות סימנים ועשה בידם בהיותו סכלות מעשה ועשה לפניהם דבריו את שינה 
:דוד זה שאין יחשבו למען עשה ז"וכ' וכו והוריד הדלתות על 	  
	 ם"ימלב   	  
 בדברי. ויתהולל: אחר טעם ונתן שינה עתה. מאדוניו ברח כי, שבא טעם נתן תחלה. טעמו את וישנו) יד(

 ויורד, מתנועותיו וכן. השער דלתות על ויתו, ממעשיו וכן. משוגע איש שהוא מדבריו שנראה עד, שגעון
:זקנו אל רירו 	  

	   	  
טו פסוק כא פרק א שמואל דוד מצודת 	  

- תראו הנה) טו( :אלי תביאון ולמה דוד זה אין כ"א משכיל הוא הלא ודוד משוגע איש שהוא ראיתם לאה  	  
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	 ם"מלבי   	  
 איש שהוא ידעתם שלא או] א, תירוצים' מג אחד תאמרו בהכרח ל"ר'. וכו תראו הנה אכיש ויאמר) טו(

:לכל נראה זה הלא, משתגע איש תראו הנה משיב ז"ע, משוגע 	  
	  

טז פסוק כא פרק א שמואל י"רש 	  
- ביתי אל יבא הזה) טז( :ורפי פתח חטף נקוד ולכך תמיהה לשון  	  
	 ק"רד   	  
- אני משוגעים חסר) טז(  כי ובדרש, אלי הבאתם זה כי אליהם וצריך משוגעים חסר הייתי וכי בתמיהה 

 אכיש להם אמר מבחוץ ומשטה צועק ודוד מבפנים ומשטות וצועקות משוגעות היו ובתו אכיש של אשתו
:אני' משוגעי שחסר בי אתם יודעים וכי 	  
	 ג"רלב   	  
- אני משוגעים חסר) טז(  ועוד, להשתגע זה אלי שתביאו עד אליהם ומצטרך משוגעים חסר האני ל"ר 

 מלך אכיש מיד דוד נמלט התחבולה בזאת והנה, ביתי אל לבא ראוי והוא השגעון בתכלית שהוא זה האם
:גת 	  

	 דוד מצודת   	  
- משוגעים חסר) טז(  לי די אין וכי ל"ר' וכו חסר וכי אמר ולזה משוגעות ובתו אשתו שהיתה במדרש אמרו 

:אצלי להשתגע זה את גם שהבאתם עד בביתי אשר במשוגעות 	  
-' וכו הזה  השרים יתענגו לפעמים כי עם ביתי אל לבוא הוא ראוי וכי השגעון בתכלית שהוא זה האם ועוד 

:השגעון בתכלית שהוא מי מדברי לא אולם משוגע דברי בשמוע 	  
	 ם"מלבי   	  

 פה יש הלא, אני משוגעים חסר א"עז, לצחוק משוגע שמביאים כדרך אותו שהבאתם תאמרו או] ב) טז(
 אותו הבאתם אתם שלא תאמרו או] ג. משוגעים ובתו אשתו שהיו אמרו ל"וחז. בלעדיו הרבה משוגעים

:לבוא שיניחוהו ראוי וכי, מעצמו ביתי אל יבוא הזה כי א"א וזה, מעצמו בא רק 	  
	  


