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        Rabbi Ya’akov Trump    

David and Goliath 
Shmuel Alef 17 

ַמֲחֵניֶהם, ַלִמְלָחָמה, ַוֵיָאְספּו, -ַוַיַאְספּו ְפִלְשִתים ֶאת  א
ה ֲאֶשר ִליהּוָדה; ַוַיֲחנּו ֵבין ה ּוֵבין-שֹׂכֹׂ כֹׂ ֲעֵזָקה, ְבֶאֶפס -שוֹׂ

 ַדִמים. 

1 Now the Philistines gathered together their armies to 
battle, and they were gathered together at Socoh, which 
belongeth to Judah, and pitched between Socoh and Azekah, 
in Ephes-dammim.  

ִיְשָרֵאל ֶנֶאְספּו, ַוַיֲחנּו ְבֵעֶמק ָהֵאָלה; -ְוָשאּול ְוִאיש  ב
 ַוַיַעְרכּו ִמְלָחָמה, ִלְקַראת ְפִלְשִתים. 

2 And Saul and the men of Israel were gathered together, 
and pitched in the vale of Elah, and set the battle in array 
against the Philistines.  

ְמִדים ֶאל  ג ְמִדים -ּוְפִלְשִתים עֹׂ ָהָהר, ִמֶזה, ְוִיְשָרֵאל עֹׂ
 ָהָהר, ִמֶזה; ְוַהַגְיא, ֵביֵניֶהם. -ֶאל

3 And the Philistines stood on the mountain on the one side, 
and Israel stood on the mountain on the other side; and 
there was a valley between them.  

ת ְפִלְשִתים, ָגְלָית ְשמוֹׂ -ַוֵיֵצא ִאיש  ד ַהֵבַנִים ִמַמֲחנוֹׂ
ת ָוָזֶרת.   ִמַגת: , ֵשש ַאמוֹׂ  ָגְבהוֹׂ

4 And there went out a champion from the camp of the 
Philistines, named Goliath, of Gath, whose height was six 
cubits and a span.  

בַ   ה ֶשת ַעלְוכוֹׂ ן ַקְשַקִשים הּוא -ע ְנחֹׂ , ְוִשְריוֹׂ רֹׂאשוֹׂ
ן ֲאָלִפים ְשָקִלים, -ֲחֵמֶשת--ָלבּוש; ּוִמְשַקל, ַהִשְריוֹׂ

ֶשת.   ְנחֹׂ

5 And he had a helmet of brass upon his head, and he was 
clad with a coat of mail; and the weight of the coat was five 
thousand shekels of brass.  

ֶשת, ַעל  ו ֶשת, ֵבין ְכֵתָפיו. -ּוִמְצַחת ְנחֹׂ ן ְנחֹׂ  And he had greaves of brass upon his legs, and a javelin of 6 ַרְגָליו; ְוִכידוֹׂ
brass between his shoulders.  

,   ז ְרִגים, ְוַלֶהֶבת ֲחִניתוֹׂ ר אֹׂ , ִכְמנוֹׂ וחץ )ְוֵעץ( ֲחִניתוֹׂ
ֵלְך ְלָפָניו. -ששֵ  ֵשא ַהִצָנה, הֹׂ ת ְשָקִלים ַבְרֶזל; ְונֹׂ  ֵמאוֹׂ

7 And the shaft of his spear was like a weaver's beam; and 
his spear's head weighed six hundred shekels of iron; and his 
shield-bearer went before him.  

ד, ַוִיְקָרא ֶאל  ח אֶמר ָלֶהם, מַ -ַוַיֲעמֹׂ ת ִיְשָרֵאל, ַויֹׂ ַעְרכֹׂ
ְך ִמְלָחָמה: ִכי ַהְפִלְשִתי,   ָלָמה ֵתְצאּו ַלֲערֹׂ א ָאנֹׂ ֲהלוֹׂ

 ָלֶכם ִאיש, ְוֵיֵרד ֵאָלי. -ְברּו--ְוַאֶתם ֲעָבִדים ְלָשאּול

8 And he stood and cried unto the armies of Israel, and said 
unto them: 'Why do ye come out to set your battle in array? 
am not I a Philistine, and ye servants to Saul? choose you a 
man for you, and let him come down to me.  

ְוָהִיינּו ָלֶכם, --יּוַכל ְלִהָלֵחם ִאִתי, ְוִהָכִני-ִאם  ט
, ְוִהִכיִתיו-ֲאִני אּוַכל-ַלֲעָבִדים; ְוִאם ִייֶתם ָלנּו ִוהְ --לוֹׂ

ָתנּו.   ַלֲעָבִדים, ַוֲעַבְדֶתם אֹׂ

9 If he be able to fight with me, and kill me, then will we be 
your servants; but if I prevail against him, and kill him, then 
shall ye be our servants, and serve us.'  

אֶמר, ַהְפִלְשִתי, ֲאִני ֵחַרְפִתי ֶאת  י ת ִיְשָרֵאל, -ַויֹׂ ַמַעְרכוֹׂ
ם ַהֶזה; ְתנּו  ִלי ִאיש, ְוִנָלֲחָמה ָיַחד. -ַהיוֹׂ

10 And the Philistine said: 'I do taunt the armies of Israel this 
day; give me a man, that we may fight together.'  

ִדְבֵרי ַהְפִלְשִתי -ִיְשָרֵאל, ֶאת-ַמע ָשאּול ְוָכלַוִישְ   יא
ד.  }פ{   ָהֵאֶלה; ַוֵיַחתּו ַוִיְראּו, ְמאֹׂ

11 And when Saul and all Israel heard those words of the 
Philistine, they were dismayed, and greatly afraid. {P}  

ֶזה, ִמֵבית ֶלֶחם ְיהּוָדה, ִאיש ֶאְפָרִתי הַ -ְוָדִוד ֶבן  יב
ָנה ָבִנים; ְוָהִאיש ִביֵמי ָשאּול, ָזֵקן  ּוְשמוֹׂ ִיַשי, ְולוֹׂ ְשמֹׂ

 ָבא ַבֲאָנִשים. 

12 Now David was the son of that Ephrathite of Beth-lehem 
in Judah, whose name was Jesse; and he had eight sons; and 
the man was an old man in the days of Saul, stricken in years 
among men.  

ִלים-ַוֵיְלכּו ְשֹלֶשת ְבֵני  יג ָשאּול, -ָהְלכּו ַאֲחֵרי--ִיַשי, ַהְגדֹׂ
--ַלִמְלָחָמה; ְוֵשם ְשֹלֶשת ָבָניו, ֲאֶשר ָהְלכּו ַבִמְלָחָמה

ר ּוִמְשֵנהּו ֲאִביָנָדב, ְוַהְשִלִשי ַשָמה.   ֱאִליָאב ַהְבכוֹׂ

13 And the three eldest sons of Jesse had gone after Saul to 
the battle; and the names of his three sons that went to the 
battle were Eliab the first-born, and next unto him 
Abinadab, and the third Shammah.  

ִלים, ָהְלכּו, ַאֲחֵרי   יד ְוָדִוד, הּוא ַהָקָטן; ּוְשֹלָשה, ַהְגדֹׂ
 }ס{   ָשאּול.

14 And David was the youngest; and the three eldest 
followed Saul.-- {S}  

ת ֶאת  טו ֵלְך ָוָשב, ֵמַעל ָשאּול, ִלְרעוֹׂ אן ָאִביו, -ְוָדִוד הֹׂ צֹׂ
 ָלֶחם. -ֵבית

15 Now David went to and fro from Saul to feed his father's 
sheep at Beth-lehem.--  

ַוִיַגש ַהְפִלְשִתי, ַהְשֵכם ְוַהֲעֵרב; ַוִיְתַיֵצב, ַאְרָבִעים   טז
ם.  }פ{   יוֹׂ

16 And the Philistine drew near morning and evening, and 
presented himself forty days. {P}  

, ַקח  יז אֶמר ִיַשי ְלָדִוד ְבנוֹׂ ָנא ְלַאֶחיָך ֵאיַפת ַהָקִליא -ַויֹׂ
 ֶזה, ַוֲעָשָרה ֶלֶחם, ַהֶזה; ְוָהֵרץ ַהַמֲחֶנה, ְלַאֶחיָך. הַ 

17 And Jesse said unto David his son: 'Take now for thy 
brethren an ephah of this parched corn, and these ten loaves, 
and carry them quickly to the camp to thy brethren.  
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-ְוֵאת ֲעֶשֶרת ֲחִרֵצי ֶהָחָלב, ָהֵאֶלה, ָתִביא, ְלַשר  יח
ד ְלָשלוֹׂם, ְוֶאת-ָהָאֶלף; ְוֶאת  ֲעֻרָבָתם ִתָקח. -ַאֶחיָך ִתְפקֹׂ

18 And bring these ten cheeses unto the captain of their 
thousand, and to thy brethren shalt thou bring greetings, and 
take their pledge;  

ִאיש ִיְשָרֵאל, ְבֵעֶמק ָהֵאָלה; -ְוָשאּול ְוֵהָמה ְוָכל  יט
 }ס{   ְפִלְשִתים.-ִנְלָחִמים, ִעם

19 now Saul, and they, and all the men of Israel, are in the 
vale of Elah, fighting with the Philistines.' {S}  

ש ֶאתַוַיְשֵכם ָדִוד ַבבֹׂ   כ אן ַעל-ֶקר, ַוִיטֹׂ ֵמר, ַוִיָשא -ַהצֹׂ שֹׂ
ֵצא  א, ַהַמְעָגָלה, ְוַהַחִיל ַהיֹׂ ַוֵיֶלְך, ַכֲאֶשר ִצָּוהּו ִיָשי; ַוָיבֹׂ

 ַהַמֲעָרָכה, ְוֵהֵרעּו ַבִמְלָחָמה. -ֶאל

20 And David rose up early in the morning, and left the 
sheep with a keeper, and took, and went, as Jesse had 
commanded him; and he came to the barricade, as the host 
which was going forth to the fight shouted for the battle.  

ְך ִיְשָרֵאל ּוְפִלְשִתים, ַמֲעָרָכה ִלְקַראת   כא ַוַתֲערֹׂ
 ַמֲעָרָכה. 

21 And Israel and the Philistines put the battle in array, army 
against army.  

ש ָדִוד ֶאת  כב ֵמר ַהֵכִלים, -ַהֵכִלים ֵמָעָליו, ַעל-ַוִיטֹׂ ַיד שוֹׂ
ם.  א, ַוִיְשַאל ְלֶאָחיו ְלָשלוֹׂ  ַוָיָרץ, ַהַמֲעָרָכה; ַוָיבֹׂ

22 And David left his baggage in the hand of the keeper of 
the baggage, and ran to the army, and came and greeted his 
brethren.  

ֶלה ָגְלָית   כג ְוהּוא ְמַדֵבר ִעָמם, ְוִהֵנה ִאיש ַהֵבַנִים עוֹׂ
ת( ְפִלְשִתים,  ַהְפִלְשִתי ְשמוֹׂ ִמַגת ממערות )ִמַמַעְרכוֹׂ

 ֵאֶלה; ַוִיְשַמע, ָדִוד. ַוְיַדֵבר, ַכְדָבִרים הָ 

23 And as he talked with them, behold, there came up the 
champion, the Philistine of Gath, Goliath by name, out of 
the ranks of the Philistines, and spoke according to the same 
words; and David heard them.  

ל ִאיש יִ   כד ָתם ֶאתְוכֹׂ ָהִאיש; ַוָיֻנסּו, -ְשָרֵאל, ִבְראוֹׂ
ד.   ִמָפָניו, ַוִייְראּו, ְמאֹׂ

24 And all the men of Israel, when they saw the man, fled 
from him, and were sore afraid.  

ֶלה ַהֶזה  כה אֶמר ִאיש ִיְשָרֵאל, ַהְרִאיֶתם ָהִאיש ָהעֹׂ --ַויֹׂ
ֶלה; ְוָהָיה ָהִאיש ֲאֶשר-ִכי ְלָחֵרף ֶאת ַיֶכנּו -ִיְשָרֵאל, עֹׂ

ל, ְוֶאת ֶשר ָגדוֹׂ , ְוֵאת ֵבית -ִבתוֹׂ ִיֶתן-ַיְעְשֶרנּו ַהֶמֶלְך עֹׂ לוֹׂ
 }פ{   ָאִביו, ַיֲעֶשה ָחְפִשי ְבִיְשָרֵאל.

25 And the men of Israel said: 'Have ye seen this man that is 
come up? surely to taunt Israel is he come up; and it shall be, 
that the man who killeth him, the king will enrich him with 
great riches, and will give him his daughter, and make his 
father's house free in Israel.' {P}  

אֶמר ָדִוד, ֶאל  כו ר, ַמה-ַויֹׂ ְמִדים ִעמוֹׂ ֵלאמֹׂ -ָהֲאָנִשים ָהעֹׂ
ַהְפִלְשִתי ַהָלז, ְוֵהִסיר ֶחְרָפה -ֵיָעֶשה ָלִאיש ֲאֶשר ַיֶכה ֶאת

ִכי ִמי, ַהְפִלְשִתי ֶהָעֵרל ַהֶזה, ִכי ֵחֵרף,   ֵמַעל ִיְשָרֵאל:
ת   ם ַחִיים. יאלקַמַעְרכוֹׂ

26 And David spoke to the men that stood by him, saying: 
'What shall be done to the man that killeth this Philistine, 
and taketh away the taunt from Israel? for who is this 
uncircumcised Philistine, that he should have taunted the 
armies of the living God?'  

ר:  כז אֶמר לוֹׂ ָהָעם, ַכָדָבר ַהֶזה ֵלאמֹׂ ה ֵיָעֶשה,   ַויֹׂ כֹׂ
 ָלִאיש ֲאֶשר ַיֶכנּו. 

27 And the people answered him after this manner, saying: 
'So shall it be done to the man that killeth him.'  

ל, ְבַדְברוֹׂ ֶאל  כח ָהֲאָנִשים; -ַוִיְשַמע ֱאִליָאב ָאִחיו ַהָגדוֹׂ
אֶמר ָלָמה-ַוִיַחר ִמי -ֶזה ָיַרְדָת, ְוַעל-ַאף ֱאִליָאב ְבָדִוד ַויֹׂ

אן ָהֵהָנה ַבִמְדָבר ְנָך -ֲאִני ָיַדְעִתי ֶאת--ָנַטְשָת ְמַעט ַהצֹׂ ְזדֹׂ
ַע ְלָבֶבָך, ִכי ְלַמַען  ת ַהִמְלָחָמה ָיָרְדָת. ְוֵאת רֹׂ  ְראוֹׂ

28 And Eliab his eldest brother heard when he spoke unto 
the men; and Eliab's anger was kindled against David, and he 
said: 'Why art thou come down? and with whom hast thou 
left those few sheep in the wilderness? I know thy 
presumptuousness, and the naughtiness of thy heart; for 
thou art come down that thou mightest see the battle.'  

א, ָדָבר הּוא.   כט אֶמר ָדִוד, ֶמה ָעִשיִתי ָעָתה; ֲהלוֹׂ  And David said: 'What have I now done? Was it not but a 29 ַויֹׂ
word?'  

אֶמר ַכָדָבר ַהֶזה; -ב ֵמֶאְצלוֹׂ ֶאלַוִיסֹׂ   ל מּול ַאֵחר, ַויֹׂ
ן.   ַוְיִשֻבהּו ָהָעם ָדָבר, ַכָדָבר ָהִראשוֹׂ

30 And he turned away from him toward another, and spoke 
after the same manner; and the people answered him after 
the former manner.  

-ְמעּו, ַהְדָבִרים, ֲאֶשר, ִדֶבר ָדִוד; ַוַיִגדּו ִלְפֵניַוִישָ   לא
 ָשאּול, ַוִיָקֵחהּו. 

31 And when the words were heard which David spoke, they 
rehearsed them before Saul; and he was taken to him.  

אֶמר ָדִוד ֶאל  לב ל ֵלב-ָשאּול, ַאל-ַויֹׂ ָאָדם ָעָליו; -ִיפֹׂ
 ַהְפִלְשִתי ַהֶזה. -ַעְבְדָך ֵיֵלְך, ְוִנְלַחם ִעם

32 And David said to Saul: 'Let no man's heart fail within 
him; thy servant will go and fight with this Philistine.'  

אֶמר ָשאּול ֶאל  לג ַהְפִלְשִתי -ָדִוד, ֹלא תּוַכל ָלֶלֶכת ֶאל-ַויֹׂ
: ַנַער ַאָתה, ְוהּוא ִאיש ִמְלָחָמה -ִכי  ַהֶזה, ְלִהָלֵחם, ִעמוֹׂ

 }ס{   ִמְנֻעָריו.

33 And Saul said to David: 'Thou art not able to go against 
this Philistine to fight with him; for thou art but a youth, and 
he a man of war from his youth.' {S}  

אֶמר ָדִוד ֶאל  לד ֶעה ָהָיה ַעְבְדָך ְלָאִביו -ַויֹׂ ָשאּול, רֹׂ
אן; ּוָבא ָהֲאִרי ְוֶאת ב, ְוָנָשא ֶשה ֵמָהֵעֶדר. -ַבצֹׂ  ַהדוֹׂ

34 And David said unto Saul: 'Thy servant kept his father's 
sheep; and when there came a lion, or a bear, and took a 
lamb out of the flock,  

--ְוָיָצאִתי ַאֲחָריו ְוִהִכִתיו, ְוִהַצְלִתי ִמִפיו; ַוָיָקם ָעַלי  לה
, ְוִהִכִתיו ַוֲהִמיִתיו.   ְוֶהֱחַזְקִתי ִבְזָקנוֹׂ

35 I went out after him, and smote him, and delivered it out 
of his mouth; and when he arose against me, I caught him by 
his beard, and smote him, and slew him.  
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ַהדֹׂב, ִהָכה ַעְבֶדָך; ְוָהָיה ַהְפִלְשִתי -ָהֲאִרי ַגם-ַגם ֶאת  לו
ת  ם אלקיֶהָעֵרל ַהֶזה, ְכַאַחד ֵמֶהם, ִכי ֵחֵרף, ַמַעְרכֹׂ

 }ס{   ַחִיים.

36 Thy servant smote both the lion and the bear; and this 
uncircumcised Philistine shall be as one of them, seeing he 
hath taunted the armies of the living God.' {S}  

אֶמר, ָדִוד,   לז ֲאֶשר ִהִצַלִני ִמַיד ָהֲאִרי ּוִמַיד ַהדֹׂב,  ’הַויֹׂ
אֶמר ָשאּול   }ס{  הּוא ַיִציֵלִני ִמַיד ַהְפִלְשִתי ַהֶזה; ַויֹׂ

 ִיְהֶיה ִעָמְך.  ’הָדִוד ֵלְך, וַ -ֶאל

37 And David said: 'The LORD that delivered me out of the 
paw of the lion, and out of the paw of the bear, He will 
deliver me out of the hand of this Philistine.' {S} And Saul 
said unto David: 'Go, and the LORD shall be with thee.'  

ֶשת ַעל-ַוַיְלֵבש ָשאּול ֶאת  לח ַבע ְנחֹׂ -ָדִוד ַמָדיו, ְוָנַתן קוֹׂ
ן.  , ִשְריוֹׂ תוֹׂ ; ַוַיְלֵבש אֹׂ  רֹׂאשוֹׂ

38 And Saul clad David with his apparel, and he put a helmet 
of brass upon his head, and he clad him with a coat of mail.  

ר ָדִוד ֶאת  לט ֶאל ָלֶלֶכת, ִכי -ַוַיְחגֹׂ ַחְרבוֹׂ ֵמַעל ְלַמָדיו ַויֹׂ
אֶמר ָדִוד ֶאל-ֹלא ָבֵאֶלה,  ָשאּול ֹלא אּוַכל ָלֶלֶכת-ִנָסה, ַויֹׂ

 ִכי ֹלא ִנִסיִתי; ַוְיִסֵרם ָדִוד, ֵמָעָליו. 

39 And David girded his sword upon his apparel, and he 
essayed to go[, but could not]; for he had not tried it. And 
David said unto Saul: 'I cannot go with these; for I have not 
tried them.' And David put them off him.  

, ַוִיְבַחר  מ ֲאָבִנים -לוֹׂ ֲחִמָשה ַחֻלֵקי-ַוִיַקח ַמְקלוֹׂ ְבָידוֹׂ
ִעים ֲאֶשר-ִמן ָתם ִבְכִלי ָהרֹׂ --לוֹׂ ּוַבַיְלקּוט-ַהַנַחל ַוָיֶשם אֹׂ

; ַוִיַגש, ֶאל  ַהְפִלְשִתי. -ְוַקְלעוֹׂ ְבָידוֹׂ

40 And he took his staff in his hand, and chose him five 
smooth stones out of the brook, and put them in the 
shepherd's bag which he had, even in his scrip; and his sling 
was in his hand; and he drew near to the Philistine.  

ֵלְך ְוָקֵרב, ֶאל  מא ֵשא -ַוֵיֶלְך, ַהְפִלְשִתי, הֹׂ ָדִוד; ְוָהִאיש נֹׂ
 ַהִצָנה, ְלָפָניו. 

41 And the Philistine came nearer and nearer unto David; 
and the man that bore the shield went before him.  

ָהָיה -ִכי  ַוִיְבֵזהּו: ָדִוד,-ַוַיֵבט ַהְפִלְשִתי ַוִיְרֶאה ֶאת  מב
ִני ִעם  ְיֵפה ַמְרֶאה. -ַנַער, ְוַאְדמֹׂ

42 And when the Philistine looked about, and saw David, he 
disdained him; for he was but a youth, and ruddy, and withal 
of a fair countenance.  

אֶמר ַהְפִלְשִתי, ֶאל  מג ִכי, ִכיָדִוד, ֲהכֶ -ַויֹׂ ַאָתה -ֶלב ָאנֹׂ
ת; ַוְיַקֵלל ַהְפִלְשִתי ֶאת-ָבא  ו. אלקיָדִוד, בֵ -ֵאַלי ַבַמְקלוֹׂ

43 And the Philistine said unto David: 'Am I a dog, that 
thou comest to me with staves?' And the Philistine cursed 
David by his god.  

אֶמר ַהְפִלשְ   מד -ְוֶאְתָנה ֶאת--ְלָכה ֵאַלי  ָדִוד:-ִתי, ֶאלַויֹׂ
ף ַהָשַמִים ּוְלֶבֱהַמת ַהָשֶדה.  }ס{   ְבָשְרָך, ְלעוֹׂ

44 And the Philistine said to David: 'Come to me, and I will 
give thy flesh unto the fowls of the air, and to the beasts of 
the field.' {S}  

אֶמר ָדִוד, ֶאל  מה ַהְפִלְשִתי, ַאָתה ָבא ֵאַלי, ְבֶחֶרב -ַויֹׂ
ִכי ָבא ן; ְוָאנֹׂ ת,  ’הֵאֶליָך, ְבֵשם -ּוַבֲחִנית ּוְבִכידוֹׂ ְצָבאוֹׂ

ת ִיְשָרֵאל, ֲאֶשר ֵחַרְפָת.  אלקי  ַמַעְרכוֹׂ

45 Then said David to the Philistine: 'Thou comest to me 
with a sword, and with a spear, and with a javelin; but I 
come to thee in the name of the LORD of hosts, the God of 
the armies of Israel, whom thou hast taunted.  

ם ַהֶזה ְיַסֶגְרָך   מו ִתי ֶאתבְ  ’הַהיוֹׂ -ָיִדי ְוִהִכיִתָך, ַוֲהִסרֹׂ
ם ַהֶזה,  רֹׂאְשָך ֵמָעֶליָך, ְוָנַתִתי ֶפֶגר ַמֲחֵנה ְפִלְשִתים ַהיוֹׂ

ף ַהָשַמִים ּוְלַחַית ָהָאֶרץ; ְוֵיְדעּו, ָכל ָהָאֶרץ, ִכי ֵיש -ְלעוֹׂ
 ם, ְלִיְשָרֵאל. אלקי

46 This day will the LORD deliver thee into my hand; and I 
will smite thee, and take thy head from off thee; and I will 
give the carcasses of the host of the Philistines this day unto 
the fowls of the air, and to the wild beasts of the earth; that 
all the earth may know that there is a God in Israel;  

ֹלא ְבֶחֶרב ּוַבֲחִנית -ַהָקָהל ַהֶזה, ִכי-ְוֵיְדעּו ָכל  זמ
ִשיַע  ַהִמְלָחָמה, ְוָנַתן ֶאְתֶכם  ’הִכי לַ   :’הְיהוֹׂ

 }ס{   ְבָיֵדנּו.

47 and that all this assembly may know that the LORD 
saveth not with sword and spear; for the battle is the 
LORD'S, and He will give you into our hand.' {S}  

ָקם ַהְפִלְשִתי, ַוֵיֶלְך ַוִיְקַרב ִלְקַראת ָדִוד; -ְוָהָיה ִכי  מח
 ַוְיַמֵהר ָדִוד, ַוָיָרץ ַהַמֲעָרָכה ִלְקַראת ַהְפִלְשִתי. 

48 And it came to pass, when the Philistine arose, and came 
and drew nigh to meet David, that David hastened, and ran 
toward the army to meet the Philistine.  

ַהֶכִלי, ַוִיַקח ִמָשם ֶאֶבן -ָידוֹׂ ֶאל-ַוִיְשַלח ָדִוד ֶאת  מט
; ַוִתְטַבע ָהֶאֶבן -ַהְפִלְשִתי, ֶאל-ַוְיַקַלע, ַוַיְך ֶאת ִמְצחוֹׂ

ל ַעל , ַוִיפֹׂ  ָפָניו ָאְרָצה. -ְבִמְצחוֹׂ

49 And David put his hand in his bag, and took thence a 
stone, and slung it, and smote the Philistine in his forehead; 
and the stone sank into his forehead, and he fell upon his 
face to the earth.  

-ַהְפִלְשִתי ַבֶקַלע ּוָבֶאֶבן, ַוַיְך ֶאת-ַוֶיֱחַזק ָדִוד ִמן  נ
 ד. ָדוִ -ַהְפִלְשִתי ַוְיִמֵתהּו; ְוֶחֶרב, ֵאין ְבַיד

50 So David prevailed over the Philistine with a sling and 
with a stone, and smote the Philistine, and slew him; but 
there was no sword in the hand of David.  

ד ֶאל  נא ַחְרבוֹׂ -ַהְפִלְשִתי ַוִיַקח ֶאת-ַוָיָרץ ָדִוד ַוַיֲעמֹׂ
ְתֵתהּו, ַוִיְכָרתַוִיְשְלָפּה ִמתַ  ; -ָבּה, ֶאת-ְעָרּה, ַוְימֹׂ רֹׂאשוֹׂ

ָרם, ַוָיֻנסּו. -ַוִיְראּו ַהְפִלְשִתים ִכי  ֵמת ִגבוֹׂ

51 And David ran, and stood over the Philistine, and took 
his sword, and drew it out of the sheath thereof, and slew 
him, and cut off his head therewith. And when the 
Philistines saw that their mighty man was dead, they fled.  
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-ַוָיֻקמּו ַאְנֵשי ִיְשָרֵאל ִויהּוָדה ַוָיִרעּו, ַוִיְרְדפּו ֶאת  נב
ן; ַוִיְפלּו -ַהְפִלְשִתים, ַעד ֲאָך ַגְיא, ְוַעד ַשֲעֵרי ֶעְקרוֹׂ בוֹׂ

ן. -ַגת, ְוַעד-ם, ְבֶדֶרְך ַשֲעַרִים, ְוַעדַחְלֵלי ְפִלְשִתי  ֶעְקרוֹׂ

52 And the men of Israel and of Judah arose, and shouted, 
and pursued the Philistines, until thou comest to Gai, and to 
the gates of Ekron. And the wounded of the Philistines fell 
down by the way to Shaaraim, even unto Gath, and unto 
Ekron.  

ַוָיֻשבּו ְבֵני ִיְשָרֵאל, ִמְדֹלק ַאֲחֵרי ְפִלְשִתים; ַוָישֹׂסּו,   נג
 ַמֲחֵניֶהם. -ֶאת

53 And the children of Israel returned from chasing after the 
Philistines, and they spoiled their camp.  

ם; -ַוִיַקח ָדִוד ֶאת  נד רֹׂאש ַהְפִלְשִתי, ַוְיִבֵאהּו ְירּוָשָלִ
.-ְוֶאת  }ס{   ֵכָליו, ָשם ְבָאֳהלוֹׂ

54 And David took the head of the philistine, and brought it 
to Jerusalem; but he put his armour in his tent. {S}  

ת ָשאּול ֶאת  נה ֵצא ִלְקַראת ַהְפִלְשִתי, ָדוִ -ְוִכְראוֹׂ ד, יֹׂ
ֶזה ַהַנַער ַאְבֵנר; -ִמי-ַאְבֵנר ַשר ַהָצָבא, ֶבן-ָאַמר ֶאל

אֶמר ַאְבֵנר, ֵחי  ָיָדְעִתי. -ַנְפְשָך ַהֶמֶלְך ִאם-ַויֹׂ

55 And when Saul saw David go forth against the Philistine, 
he said unto Abner, the captain of the host: 'Abner, whose 
son is this youth?' And Abner said: 'As thy soul liveth, O 
king, I cannot tell.'  

אֶמר, ַהֶמֶלְך:  נו  And the king said: 'Inquire thou whose son the stripling 56 }ס{   ֶזה ָהָעֶלם.-ִמי-ְשַאל ַאָתה, ֶבן  ַויֹׂ
is.' {S}  

ת ֶאת  נז תוֹׂ ַאְבֵנר, -ּוְכשּוב ָדִוד, ֵמַהכוֹׂ ַהְפִלְשִתי, ַוִיַקח אֹׂ
 .  ַוְיִבֵאהּו ִלְפֵני ָשאּול; ְורֹׂאש ַהְפִלְשִתי, ְבָידוֹׂ

57 And as David returned from the slaughter of the 
Philistine, Abner took him, and brought him before Saul 
with the head of the Philistine in his hand.  

אֶמר ֵאָליו ָשאּול, ֶבן  נח אֶמר ָדִוד, -ַויֹׂ ִמי ַאָתה ַהָנַער; ַויֹׂ
 ַעְבְדָך ִיַשי ֵבית ַהַלְחִמי. -ֶבן

58 And Saul said to him: 'Whose son art thou, thou young 
man?' And David answered: 'I am the son of thy servant 
Jesse the Beth-lehemite.'  

Meeting the Giant 

 

Why now? 

1. Malbim, I Shmuel 17:1  

ויאספו פלשתים. מספר כי בסור רוח ה' מראש מלכם, נשתה גבורת ישראל וגבר אויב הפלשתים אשר זה מקרוב נפלו 
 לפני יונתן לבדו, עתה ערב לבם ללחום בישראל

What does the description ‘Ish Habeinayim’ mean? 
2. Rashi, I Shmuel 17:4  

 גבור ליצא ממערכתו לעמוד בין שתי המערכות: -)ד( איש הבנים  

3. Radak, I Shmuel 17:23 

ודעת הדרש בכתוב ובאיש הבינים רחוקה שדרשו כי נקרא איש הבינים שהיה מכמה אנשים וכן דרשו 

 ממערת פלשתים ממאה ערלות שהערו באמו
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What is his game? 
4. Rashi, I Shmuel 17:4  

איני לא שר מאה ולא שר אלף אלא פלשתי כאחד מן האחרים ואעפ"י שנלחמתי להם כמה מלחמות אני  -הלא אנכי הפלשתי 

 הרגתי חפני ופנחס ושביתי את הארון ואתם נעשיתם עבדים לשאול ולא הושיע אתכם מימיו בגבורתו:

 את שאול וירד אלי: -איש 

David’s Involvement in the War 

 

Why are we reintroduced to David? Didn’t we just meet him? 
5. Malbim, I Shmuel 17 

הקדים להשיב על שתי שאלות שישאל המעיין פה, א[ איך במלחמה הזאת לא נמצא דוד בין אנשי החיל, הלא מטבע 
נפקד דוד מלבא אל המערכה. ב[ אחר שדוד עמד הגבור להמציא את עצמו אל מקום ששם יוכל להראות גבורתו, ומדוע 

 בתמידות לפני שאול ויהי לו נושא כלים איך לא שמע ענין הפלשתי ולא התעורר על דבריו עד אחר ארבעים יום?

 

What is the army of Shaul doing in the meantime? 

Why morning and night? 
6. Radak, I Shmuel 17:16  

 וערב כדי להבהילם, ובדרש כדי לבטל מהם קרית שמע שחרית וערבית: בקר -)טז( השכם והערב 

What is the significance of 40 days? 
7. Radak, I Shmuel 17:16  

התיצב לפני מחנה ישראל לחרפם ובדרש ארבעים יום כנגד ארבעים יום שנתנה בהם  -ויתיצב ארבעים יום 

עד סוף ארבעים כי בסוף ארבעים יום שירד משה מן  תורה כלומר שלא היה להם כח לישראל על גלית אלא

 ההר קבלו התורה

David Hears the Giant 

What is this war effort? 
8. Malbim, I Shmuel 17:23  
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ופה היו בצאתו ב' שנוים, א[ בתחלה כתיב ויצא איש הבנים )פסוק ד( שיצא חוץ מן המחנה שהיה בהר אל הגיא 
הבנים עולה, שכבר ערב לבו לעלות אל ההר שעליו מחנה ישראל. ב[ תחלה כתיב שביניהם, ופה כתיב והנה איש 

ממחנות פלשתים, ופה כתיב ממערכות פלשתים, כי עתה כבר ערכו מערכה ורצו להתחיל במלחמה, כמ"ש )פסוק כא( 
 ותערך ישראל ופלשתים, ולכן עתה נסו לפניו, כי התקרב אליהם עד מקומם וינוסו:

Was Shaul correct in such a reward? 
9. Talmud Bavli, Taanis 4a 

שלשה שאלו שלא כהוגן; לשנים השיבוהו כהוגן לאחד השיבוהו שלא כהוגן,  אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן

 :אליעזר עבד אברהם ושאול בן קיש ויפתח הגלעדי :ואלו הן

… 

יתם האיש העלה הזה כי לחרף את ישראל עלה[ והיה דכתיב ]שמואל א' יז,כה: ויאמר איש ישראל הרא -שאול בן קיש 

יכול אפילו עבד,  -האיש אשר יכנו יעשרנו המלך עשר גדול ואת בתו יתן לו ]ואת בית אביו יעשה חפשי בישראל[ 

 .אפילו ממזר! השיבו כהוגן ונזדמן לו דוד

David Take Umbrage  

Didn’t David already hear what he reward for the job is?  
10. Malbim, I Shmuel 17:26   

כי דוד אמר זאת כמתמיה על האיש ישראל ההמוני, שחשב שע"י העושר ובת המלך שיעד להמנצח ימצא איש יתעורר 
ם חיים ועם ה' צבאות, הוא יותר אלקילהלחם עם הפלשתי, ודוד השיב כי הפעולה הגדולה הזאת בעצמה להנקם ממחרף 

עצמו השכר היותר גדול מי שיצליח לעשות פעולה מאושרה כזו, וא"א להעלות על הדעת יקר מכל רכוש ומכל מתן, וזה 
 שיקבל שכר בעד דבר טוב ומאושר אשר יעשה, שהדבר בעצמו הוא השכר היותר גדול.

11. Ralbag, I Shmuel 17:26  

 שכבר נשען בזה על מה שייעדו שמואל מן המלוכה וכאלו חשב שזה יהיה כלי להשלים רצון השם י"ת

 עם היותו חתן המלך יתכן שתגיע לו ההצלחה במלוכה: בצמיח' מלכותו כי

Was Eliav correct in his criticism?  
12. Malbim, I Shmuel 17:20 

נגד שאליאב חרה אפו בדוד ויאמר )לקמן פסוק כח( למה זה ירדת ועל מי נטשת מעט הצאן ההנה במדבר, ספר פה, נגד 
 צאן על יד שומר. ונגד למה זה ירדת, אמר וישא וילך כאשר צוהו ישי.על מי נטשת מעט הצאן, כי נטש ה

What is David implicitly suggesting to do about the problem? 
13. Metzudas David, I Shmuel 17:26, 31 

 אף שכבר שמע חזר ושאל להכניס בדברים ולומר שהוא ילך: -)כו( מה יעשה לאיש 

 בורת הפלשתי באמרו מי הפלשתי וכו' והרי הוא כאומר שהוא ילחם בו:לבזות ג -לא( אשר דבר דוד (

David Volunteers for the Duel 

What is David really saying to Shaul? 
14. Malbim, I Shmuel 17:32  

כי הגם שלפי חמרו הוא רב הכח, הוא חלוש מצד צורתו השוכנת בלב, ולב אדם שהוא אדם באמת לפי צורתו הוא רב כח 
 ממנו
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Why couldn’t David walk?    
15. Rashi, I Shmuel 17:38 

נהפכו להיות כמדת דוד משנמשח בשמן המשחה אף שהיו של שאול שהיה גבוה מכל העם משכמו ומעלה  -)לח( את דוד מדיו 

 :וכיון שראה שאול כן הכניס בו עין הרע והרגיש דוד בדבר

16. Radak. I Shmuel 17:39 

ללכת בכלי המלחמה כאלה וכן אמ' לא אוכל ללכת באלה כי לא נסיתי וי"ת כי לא ולא יכול כי לא נסה 

 נסיתי ארי לית בהון נסא כלומ' לא יכירו הנס שיעש' לי האל אם אלך בכלי המלחמ'

Psychological War 

 

Why is Golias so insulted? 
17. Radak, I Shmuel 17:42  

ל לצאת למלחמה לא יעמוד בו יופיו מפני היגיע' והטורח כי לא יתכן שיהיה איש מלחמה כי מי שהו' רגי

 והיותו בחוץ בעתות המלחמה לקרח ולמטר ולשרב:

18. Metzudos David, I Shmuel 17:40  

 להטעו' את הפלשתי לחשו' שיגש אליו להכותו עם המקל ולא יהיה נשמר מן הקלע: -)מ( ויקח מקלו 

19. Malbim, I Shmuel 17:42  

נער בשנים ויפה מראה שמורה שהוא רך וענוג ולא נסה במלחמות קשות, רק מצד היותו אדמוני בראותו אותו שהוא 
 רתיחת הדם תנשאהו אל אשר למעלה מטבעו:
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The Unconventional Battle 

 

How did he die? 
20. Radak, I Shmuel 17:50  

 :קלע בלא יד באבן אליו כשקרב בקלע ממנו רחוק כשהיה - ובאבן בקלע

Why did David go to Yerushalayim? Wasn’t the war effort right there? 
21. Radak, I Shmuel 17:54  

 בערי בידו הביאהו כך ואחר בידו הפלשתי וראש שכתוב כמו שאול לפני שהביאהו אחר - ירושלים ויביאהו

 נוב כי כתב ל"ז אבי ואדוני ירושלים עד שהביאו עד במלחמה היו שלא ואותם והטף הנשים לבשר ישראל

 :שהפורש /שמפורש/ כמו הפלשתי חרב היתה שם כי ירושלים כנה' הכהני עיר

 אותה רואה היה להתפלל או לזבוח לנוב מועד אהל אל הבא כל והיה הזה הגדול הנס לזכרון שם והיתה

 :בו בטחונו ומגדיל אליו לבבו ומישר' ית לאל ומודה הנס וזוכר
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Mixed Reviews 

 

What is Shaul asking? Doesn’t he know who his own musician is? 
22. Metzudos David, I Shmuel 17:55  

 :אביו שם שכח הרעה הרוח מפני - הנער זה מי בן

23. Ralbag, I Shmuel 17:55  

 לו דוד מתשובת ויתבאר בפרט מהם אחד כל להכיר יוכל לא לפניו הבאים ולרוב עסקיו לרוב המלך כי

 לו שיתן הבטיחהו כבר כי הוא משפחה זו מאי לו שיתבאר כדי הוא מי לדעת רק היתה לא שאול ששאלת

 לאשה בתו

24. Rashi, I Shmuel 17:55 

 ראהו אלא( א"כ ז"ט'/ א שמואל/ לעיל) כליו נושא לו ויהי מאד ויאהבהו כתיב והלא מכירו היה לא וכי - הנער זה מי בן( נה)

 ואם בידו ממחין ואין דרך לו לעשות גדר פורץ שהמלך יהיה מלך פרץ ממשפחת בא אם שאול אמר מלכות בטכסיסי מתנהג

 לבא ראוי אם שאל לאו אם למלכות הגון הוא שיהא ממשפחה בא אם שואל שאתה עד דואג לו אמר יהיה חשוב בא זרח ממשפחת

 לו אמר ממזרת ולא ממזר כן אם דואג לו אמר עמונית ולא עמוני שנינו אבנר לו אמר בא המואביה מרות שהרי לאו אם בקהל

 לקראת אנשים לקדם להם היה ל"א בכך אשה דרך ואין'( ה ג"כ דברים) ובמים בלחם אתכם קדמו לא אשר דבר על נאמר כאן

 :שאול לו אמר, אבנר נשתתק נשים לקראת ונשים אנשים
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Was David really the underdog? 
“David and Goliath” - Malcolm Gladwell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Understanding History in 
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Listening to the Text 
Tone 

1. I Shmuel 17:45 

ִוד, ֶאל יז,מה א ֹּאֶמר דָּ א-ַוי ִכי בָּ נֹּ אָּ ִכידֹון; וְּ ֶחֶרב ּוַבֲחִנית ּובְּ א ֵאַלי, בְּ ה בָּ ִתי, ַאתָּ ִלשְּ ֵשם ה-ַהפְּ אֹות, אלקי ’ ֵאֶליָך, בְּ בָּ צְּ
כֹות ִישְּ  .ַמַערְּ תָּ ֵאל, ֲאֶשר ֵחַרפְּ  רָּ

2. I Shmuel 17:50 

ִוד ִמן יז,נ א ֶאֶבן, ַוַיְך ֶאת-ַוֶיֱחַזק דָּ ִתי ַבֶקַלע ּובָּ ִלשְּ ַיד-ַהפְּ ֶחֶרב, ֵאין בְּ ִמֵתהּו; וְּ ִתי ַויְּ ִלשְּ ִוד.-ַהפְּ  דָּ

The Mefarshim 
3. Metzudos David, I Shmuel 17:50 

 ולא היה בידו כ"א הקלע והאבן:נתגבר על הפלשתי המזוין  -ויחזק )נ(  

4. Ralbag, I Shmuel 17:40 

וכבר התפרסם בזה הפרסום מעוצם נפלאות השם שנצח נער אחד בלא חרב וחנית איש גבור כגלי' היה כגובה ארזים גבהו 
 עם עוצם כלי מלחמתו:

5. Malbim, I Shmuel 17:49 

 היה ואם. מצחו אל שכיון במה אם, הראשון בפעם למטרה שקלע במה אם', ה השגחת אליו ונלוה. וישלח

 :פניו על נפל לכן, החולשה מחמת ונפל במצחו נטבע האבן אבל, לאחוריו נופל היה ההכאה מסבת נופל

6. Radak, I Shmuel 13:19 

יש לתמוה איך לא היו חרשי ברזל בישראל רבים ויש לפרש לפי שפלשתים משלו בישראל שנים  -)יט( וחרש לא ימצא 
רבות כי אף בימי שמשון מושיע ישראל אמרו הלא ידעת כי מושלים בנו פלשתים ואעפ"י שבימי שמואל נכנעו פלשתים 

שר זקן שמואל תחת ממשלתם היו והיו להם נציבים ושבו הערים אשר לקחו פלשתים מישראל לישראל אעפ"י כן מעת א
בארץ ישראל אף בימי שמואל כמו שכתוב ובעת משלם והיתה ידם תקיפה עליהם הורידו פלשתים כל חרשי ברזל מן 
העברים לארץ פלשתים ולא השאירו בארץ ישראל חרש ברזל אף לתקן כלי אומנות וכלי חרישה כי אמרו פלשתים פן 

ו חנית וימרדו בנו מנהג כל ישראל בימים ההם לרדת ארץ פלשתים לתקן כלי אומנות וכלי חרישה יעשו העברים חרב א
ואפשר כי היו בארץ ישראל חרבות ורמחים וחניתות מאותם אשר נעשו קודם הזמן ההוא אבל מעטים היו ובמלחמה 

נתן כמו שאמר אשר את הזאת לא נמצא חרב וחנית ביד השש מאות אשר נשארו עם שאול וביד האלף אשר עם יהו
ובלתי כלי זיין לא יתכן להם אבל היו בידם קשתות ומקלי יד וקלעים ורוב הגבורים ואנשי חיל באותו שאול ואת יהונתן 

הזמן בחצים ובאבנים היתה מלחמתם כמו שנאמר בספור גבורי דוד מימינים ומשמאילים באבנים ובקשת ונאמר 
מר בדוד וקלעו בידו ואעפ"י כן חסרון גדול היה אצלם כשלא היו נמצאים במלחמת מואב ויסובו הקלעים ויכוה ונא

אצלם חרבות וחניתות והיה הספור הנה כי לא נמצא חרב וחנית ביד כל העם כי אם ביד שאול ויהונתן להודיע כי לא 
איש ופלשתים כי ישראל היו בלא חרב וחנית ולא היו אלא אלף ושש מאות  בחרב וחנית יושיע ה' ולה' לבדו התשועה

היו שלשים אלף רכב וששת אלפים פרשים עם כחול הים והיתה תשועה גדולה ביום ההוא עד כי נסו פלשתים מפני 
 ישראל והכום ישראל מכה גדולה:

Attitude to Understanding What Happened 
7. Radak, I Shmuel 17:49 

שו מכסה מצחו ואי אפשר שלא היה על מצחו מגן היאך טבעה האבן במצחו והלא קובע נחשת שהיה על רא יש שואלין
כי כאשר אמר ואתנ' את בשרך לעוף השמים הביט כלפי מעלה בזכרו עוף  ואומריםשהרי על כל גופו היה לו דבר מגין, 

ש ואחרי אשר היתה מלחמת דוד וזהו דרך דרהשמים ונשמט מה שהיה על מצחו לאחור ואז קלע דוד והכהו על מצחו 
איך היה כי לא יבצר מהאל סבה ואפשר  אין לשאולמאת ה' והכתוב או' שהכה את הפלשתי אל מצחו  עם הפלשתי סבה

כי האבן עברה המגן אשר על מצחו וטבעה במצחו וכן אמר בדרש כיון שהשליך דוד את האבן בברזל שעל מצחו נטבעה 
 וזה אחד מן הדברי' שהשליט הקדוש ברוך הוא את הרך בקשהבמצחו 
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Sword of the Enemy 

 

8. I Shmuel 21:9-10 

ִאין ֶיש  ט ִוד ַלֲאִחיֶמֶלְך, וְּ ֹּאֶמר דָּ ָך -פֹּה ַתַחת-ַוי יָּדְּ
ֶרב:-ֲחִנית אֹו ַגם-ִכי ַגם  חָּ ִבי וְּ ֹּא-ַחרְּ ִתי -ֵכַלי ל ַקחְּ לָּ
ִדי, ִכי יָּ ַבר-בְּ יָּה דְּ חּוץ.-הָּ  }ס{   ַהֶמֶלְך נָּ

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}  

ִתי ֲאֶשר  י ִלשְּ יָּת ַהפְּ לְּ ֵהן, ֶחֶרב גָּ ֹּאֶמר ַהכֹּ ִהִכיתָּ -ַוי
ה ִהֵנה ֵאלָּ ֵעֶמק הָּ ה ַאֲחֵרי -בְּ לָּ ה ַבִשמְּ ִהיא לּוטָּ

ֵאפֹוד ּה ִתַקח-ִאם--הָּ ח, ִכי ֵאין ַאֶחֶרת -אֹּתָּ ָך קָּ לְּ
ֶזה; ּה בָּ תָּ ה   }ס{  זּולָּ ֶננָּ , תְּ מֹוהָּ ִוד ֵאין כָּ ֹּאֶמר דָּ ַוי

 ִלי. 

10 And the priest said: 'The sword of Goliath the 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.'  

 

9. Sefer Oz Melech – Yigal Ariel 
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David’s Feelings 
 

10. Tehillim 22 

 
ר ְלָדִוד.    ַאֶיֶלת ַהַשַחר; -ַלְמַנֵצַח, ַעל  א  .For the Leader; upon Aijeleth ha-Shahar. A Psalm of David 1 ִמְזמוֹׂ
ק ִמישּוָעִתי, ִדְבֵרי ַשֲאָגִתי.    ֵאִלי ֵאִלי, ָלָמה ֲעַזְבָתִני;   ב  ?My God, my God, why hast Thou forsaken me, and art far from my help at the words of my cry 2 ָרחוֹׂ
ָמם, ְוֹלא ַתֲעֶנה; --אלקי  ג  .O my God, I call by day, but Thou answerest not; and at night, and there is no surcease for me 3 ֻדִמָיה ִלי. -ְוַלְיָלה, ְוֹלא   ֶאְקָרא יוֹׂ
ש  ד ת ִיְשָרֵאל.     --ְוַאָתה ָקדוֹׂ ֵשב, ְתִהלוֹׂ  .Yet Thou art holy, O Thou that art enthroned upon the praises of Israel 4 יוֹׂ
תֵ   ה .    ינּו; ְבָך, ָבְטחּו ֲאבֹׂ  .In Thee did our fathers trust; they trusted, and Thou didst deliver them 5 ָבְטחּו, ַוְתַפְלֵטמוֹׂ
שּו. -ְבָך ָבְטחּו ְוֹלא   ֵאֶליָך ָזֲעקּו ְוִנְמָלטּו;   ו  .Unto Thee they cried, and escaped; in Thee did they trust, and were not ashamed 6 בוֹׂ
ַלַעת ְוֹלא  ז ִכי תוֹׂ  .But I am a worm, and no man; a reproach of men, and despised of the people 7 ֶחְרַפת ָאָדם, ּוְבזּוי ָעם.    ִאיש; -ְוָאנֹׂ
 :All they that see me laugh me to scorn; they shoot out the lip, they shake the head 8 ַיְפִטירּו ְבָשָפה, ָיִניעּו רֹׂאש.    ִלי; רַֹׂאי, ַיְלִעגּו -ָכל  ח
ל ֶאל  ט .    ְיַפְלֵטהּו;  ’ה-גֹׂ  '.Let him commit himself unto the LORD! let Him rescue him; let Him deliver him, seeing He delighteth in him' 9 ַיִציֵלהּו, ִכי ָחֵפץ בוֹׂ
ִחי ִמָבֶטן; -ִכי  י  .For Thou art He that took me out of the womb; Thou madest me trust when I was upon my mother's breasts 10 ְשֵדי ִאִמי. -ַמְבִטיִחי, ַעל   ַאָתה גֹׂ

 .Upon Thee I have been cast from my birth; Thou art my God from my mother's womb 11 ִמֶבֶטן ִאִמי, ֵאִלי ָאָתה.    ָעֶליָך, ָהְשַלְכִתי ֵמָרֶחם;   יא
ָבה: -ִתְרַחק ִמֶמִני, ִכי-ַאל  יב ֵזר. -ִכי   ָצָרה ְקרוֹׂ  .Be not far from me; for trouble is near; for there is none to help 12 ֵאין עוֹׂ
 .Many bulls have encompassed me; strong bulls of Bashan have beset me round 13 ַאִביֵרי ָבָשן ִכְתרּוִני.    ְסָבבּוִני, ָפִרים ַרִבים;   יג
ֵאג.    ָפצּו ָעַלי ִפיֶהם;   יד ֵרף ְושֹׂ  .They open wide their mouth against me, as a ravening and a roaring lion 14 ַאְרֵיה, טֹׂ
ָתי:-ְוִהְתָפְרדּו, ָכל    --ַכַמִים ִנְשַפְכִתי  טו  ַעְצמוֹׂ

ָנג;  ְך ֵמָעי.    ָהָיה ִלִבי, ַכדוֹׂ  ָנֵמס, ְבתוֹׂ
15 I am poured out like water, and all my bones are out of joint; {N} 

my heart is become like wax; it is melted in mine inmost parts. 
ָחי;   טז ִני, ֻמְדָבק ַמְלקוֹׂ ִחי, ּוְלשוֹׂ ָמֶות -ְוַלֲעַפר   ָיֵבש ַכֶחֶרש, כֹׂ

 ִתְשְפֵתִני. 
16 My strength is dried up like a potsherd; and my tongue cleaveth to my throat; and Thou layest me in the dust of 

death. 
ֲעַדת ְמֵרִעים, ִהִקיפּוִני; ָכֲאִרי, ָיַדי    ִכי ְסָבבּוִני, ְכָלִבים:   יז

 ְוַרְגָלי. 
17 For dogs have encompassed me; a company of evil-doers have inclosed me; like a lion, they are at my hands and my 

feet. 
ָתי; -ֲאַסֵפר ָכל  יח  .I may count all my bones; they look and gloat over me 18 ִבי. -ֵהָמה ַיִביטּו, ִיְראּו   ַעְצמוֹׂ
ָרל. -ְוַעל   ְיַחְלקּו ְבָגַדי ָלֶהם;   יט  .They part my garments among them, and for my vesture do they cast lots 19 ְלבּוִשי, ַיִפילּו גוֹׂ
 .But Thou, O LORD, be not far off; O Thou my strength, hasten to help me 20 ֱאָילּוִתי, ְלֶעְזָרִתי חּוָשה.    ִתְרָחק; -ַאל, ’הְוַאָתה   כ

 .Deliver my soul from the sword; mine only one from the power of the dog 21 ֶכֶלב, ְיִחיָדִתי. -ִמַיד   ַהִציָלה ֵמֶחֶרב ַנְפִשי;   כא
ִשיֵעִני, ִמִפי ַאְרֵיה;   כב  .Save me from the lion's mouth; yea, from the horns of the wild-oxen do Thou answer me 22 ּוִמַקְרֵני ֵרִמים ֲעִניָתִני.    הוֹׂ
ְך ָקָהל ֲאַהְלֶלָך.    ֲאַסְפָרה ִשְמָך ְלֶאָחי;   כג  .I will declare Thy name unto my brethren; in the midst of the congregation will I praise Thee 23 ְבתוֹׂ
ב ַכְבדּוהּו;-ָכל    --ַהְללּוהּו, ’הִיְרֵאי   כד  ֶזַרע ַיֲעקֹׂ

 ֶזַרע ִיְשָרֵאל. -ָכל   ְוגּורּו ִמֶמנּו, 
24 'Ye that fear the LORD, praise Him; all ye the seed of Jacob, glorify Him; {N} 

and stand in awe of Him, all ye the seed of Israel. 
ִהְסִתיר ָפָניו -ְוֹלא    --ָבָזה ְוֹלא ִשַקץ, ֱענּות ָעִני-ֹלאִכי   כה

 ִמֶמנּו;
 ָשֵמַע.    ּוְבַשְּועוֹׂ ֵאָליו 

25 For He hath not despised nor abhorred the lowliness of the poor; neither hath He hid His face from him; {N} 

but when he cried unto Him, He heard.' 

 .From Thee cometh my praise in the great congregation; I will pay my vows before them that fear Him 26 ְנָדַרי ֲאַשֵלם, ֶנֶגד ְיֵרָאיו. --ְבָקָהל ָרב   ֵמִאְתָך, ְתִהָלִתי:   כו
אְכלּו ֲעָנִוים, ְוִיְשָבעּו  כז ְרָשיו;, ’הְיַהְללּו     --יֹׂ  דֹׂ

 ָלַעד.    ְיִחי ְלַבְבֶכם 
27 Let the humble eat and be satisfied; let them praise the LORD that seek after Him; {N} 

may your heart be quickened for ever! 
 ָאֶרץ;-ַאְפֵסי-ָכל    --’ה-ִיְזְכרּו, ְוָיֻשבּו ֶאל  כח

ִים. -ָכל   ְוִיְשַתֲחוּו ְלָפֶניָך,  ת גוֹׂ  ִמְשְפחוֹׂ
28 All the ends of the earth shall remember and turn unto the LORD; {N} 

and all the kindreds of the nations shall worship before Thee. 
ִים.    ַהְמלּוָכה; , ’הִכי לַ   כט ֵשל, ַבגוֹׂ  .For the kingdom is the LORD'S; and He is the ruler over the nations 29 ּומֹׂ

ְרֵדי -ְלָפָניו ִיְכְרעּו, ָכל    --ֶאֶרץ-ִדְשֵני-ָאְכלּו ַוִיְשַתֲחוּו, ָכל  ל יוֹׂ
,  ָעָפר;  ֹלא ִחָיה.    ְוַנְפשוֹׂ

30 All the fat ones of the earth shall eat and worship; all they that go down to the dust shall kneel before Him, 

even he that cannot keep his soul alive. 
ר.    ֶזַרע ַיַעְבֶדנּו;   לא ָני ַלדוֹׂ  .A seed shall serve him; it shall be told of the Lord unto the next generation 31 ְיֻסַפר ַלאדֹׂ
:   לב אּו, ְוַיִגידּו ִצְדָקתוֹׂ ָלד, ִכי ָעָשה.    ָיבֹׂ   .They shall come and shall declare His righteousness unto a people that shall be born, that He hath done it 32 ְלַעם נוֹׂ


