
Psalms Chapter 52 ִהִלים  תְּ

ד  א יל ְלָדוִּ ַח, ַמְשכִּ  ;For the Leader. Maschil of David 1  .ַלְמַנצֵּ

י  ב ג ָהֲאֹדמִּ ד ְלָשאּול    --ְבבֹוא, ּדֹואֵּ  :ַוַיגֵּ
ד, ֶאל    --ַויֹאֶמר לֹו יֶמֶלְך-ָבא ָדוִּ ית ֲאחִּ   i. iiבֵּ

2 when Doeg the Edomite came and told Saul, {N} 
and said unto him: 'David is come to the house of 
Ahimelech.' 

בֹור; -ַמה  ג ל ְבָרָעה, ַהגִּ ְתַהלֵּ   .ַהיֹום-ל, ָכלקֶחֶסד    תִּ
3 Why boastest thou thyself of evil, O mighty 
man? The mercy of God endureth continually. 

ָיה   ַהּוֹות, ַתְחֹשב ְלשֹוֶנָך;   ד ה ְרמִּ   .ְכַתַער ְמֻלָטש, ֹעשֵּ
4 Thy tongue deviseth destruction; like a sharp 
razor, working deceitfully. 

טֹוב;   ה ר ֶצֶדק ֶסָלה   ָאַהְבָת ָרע מִּ ַּדבֵּ   .ֶשֶקר, מִּ
5 Thou lovest evil more than good; falsehood 
rather than speaking righteousness. Selah 

י-ָאַהְבָת ָכל  ו ְברֵּ ְרָמה   ָבַלע; -ּדִּ   .ְלשֹון מִּ
6 Thou lovest all devouring words, the deceitful 
tongue. 

ָתְצָך ָלֶנַצח   ל, ק-ַגם  ז  :יִּ
ָסֲחָך מֵּ  ים ֶסָלה   ֹאֶהל; ַיְחְתָך ְויִּ ֶאֶרץ ַחיִּ ֶרְשָך מֵּ   .ְושֵּ

7 God will likewise break thee for ever, {N} 
He will take thee up, and pluck thee out of thy 
tent, and root thee out of the land of the living. 
Selah 

ְשָחקּו  ח יָראּו; ְוָעָליו יִּ ים ְויִּ יקִּ ְראּו ַצּדִּ   .ְויִּ
8 The righteous also shall see, and fear, and shall 
laugh at him: 

נֵּה ַהֶגֶבר  ט ים ֱאֹל    --הִּ  :ים, ָמעּוּזֹוקלֹא ָישִּ
ְבַטח, ְבֹרב ָעְשרֹו;    .ָיֹעז, ְבַהָּותֹו   ַויִּ

9 'Lo, this is the man that made not God his 
stronghold; {N} 
but trusted in the abundance of his riches, and 
strengthened himself in his wickedness.' 

ת ַרֲעָנן  י י, ְכַזיִּ ים    --ַוֲאנִּ ית ֱאֹלהִּ  ;ְבבֵּ
י ְבֶחֶסד   .עֹוָלם ָוֶעד   ים, קֱאֹל-ָבַטְחתִּ

10 But as for me, I am like a leafy olive-tree in the 
house of God; {N} 
I trust in the mercy of God for ever and ever. 

יָת;   יא י ָעשִּ י   אֹוְדָך ְלעֹוָלם, כִּ ְמָך כִּ טֹוב, ֶנֶגד -ַוֲאַקֶּוה שִּ
יֶדיָך   .ֲחסִּ

11 I will give Thee thanks for ever, because Thou 
hast done it; and I will wait for Thy name, for it is 
good, in the presence of Thy saints. {P} 

 

 א פסוק נב פרק תהלים עזרא אבן
  :רעה רשע אחרית כי להגיד והטעם משכיל תחלתו פיוט טעם - משכיל למנצח( א)

   דוד מצודת
  :הרע מלשון להזהיר העם את ישכל בו - משכיל( א)
 

 ב פסוק נב פרק תהלים עזרא אבן
 :הוא ידוע כי המעשה לספר הכתוב קיצר - בבוא( ב)

   ק"רד



. בגת שהתגורר, הגתי אדום עובד(: י, ו ב"ש) כמו, אדום בארץ שהתגורר, אדומי נקרא. האדומי דואג בבוא( ב)

; ז, טו) יהושע בספר נזכר המקום וזה. כן נקרא עירו שם ועל היה אדומים למעלה מנוכח(: ד, נב ת"מדר) ובדרש

, הוא ידוע כי הענין מן יותר סיפר ולא, אחימלך בית אל דוד בא. בנימין מטה ובגורל יהודה מטה בגורל( יז, יח

 :שמואל בספר וכתוב
   ציון מצודת

 :באדום היה מתגורר - האדומי( ב)
   ם"מלבי

 דוד בא באמת כי המלשינות עיקר תלוי היה שבזה( ב"כ' א שמואל' בפי) בארתי כבר, אחימלך בית אל דוד בא( ב)

, בולמוס שאחזו רעב ושהוא, המלך בשליחות שהולך אמר שדוד שמע ודואג, אחימלך בית אל לא' ה בית אל

 חרב בקש ולא, הדבר להעלים צוהו שהמלך באמרו, שאלתו עקר להכהן הודיע ולא סתמי דבר באורים לו וששאל

 זאת עשה שהכהן מבואר ז"מכ, גלית חרב לקח אחרת חרב בידו היה שלא מפני ורק, סתם חרב רק כלל גלית

 לא ז"וע, לביתו שבא שמשמע, אחימלך בית אל דוד בא ואמר, הדברים שינה דואג ורק, כפו ובנקיון לבבו בתום

 הוציא זה יסוד ועל, בקושרים עמו שהוא מצד רק כהונתו מצד אליו בא שלא אמר כי, הכהן אחימלך בית אל אמר

 ממה הדברים סדר שינה גם, הוא בורח כי סתרו לו גלה דואג בפני שלא בביתו שבהיותו לשאול שנדמה, דבתו כל

 :ש"עי, להריגה הכהנים נתפסו כ"ועי( הענין אמתת את דברים בששה ששינה שם שבארתי כמו) שהיה
 

 ג פסוק נב פרק תהלים י"רש
 :בתורה הגבור אתה עושה שאתה ברעה ותתפאר - תתהלל מה( ג)

 אתה מדומה לחם אחימלך לי נתן לא אילו היום כל אל חסד א"ד, ידך על הנרדף את להציל - היום כל אל חסד

 :אחרים לי יתנו לי נתן לא ואם היום כל ישראל על ה"בהקב חסד יש, בערב שאמות
   עזרא אבן

 אל חסד להלל יש רק היום כל אל חסד וטעם רע לעשות הגבור אתה ברעה תתהלל מה דואג לנוכח אומר - מה( ג)

 עולם יםקאל בחסד בטחתי באחרונה שאמר והעד היום כל עמי' ה חסד כי ידעת הלא טעמו או אותנו כולל שהוא

 ':ה כחסד ף"כ חסר שהוא אומרים ויש ועד
   ק"רד

 ראו אתם הדור(, טו, טו במדבר) אחת חקה הקהל א"כה, הקריאה א"ה הגבור א"ה. הגבור ברעה תתהלל מה( ג)

, הרשע דרך כן כי ברעתו מתהלל והיה היה הרועים אביר כי, הגבור אתה תתהלל מה ואמר(. לא, ב ירמיה' )ה דבר

 שחשבת רכילותך לי תזיק מה, כלומר, היום כל אל חסד. נפשו תאות על רשע הלל כי(: ג, י מזמור) שאמר כמו

 עתה יצילני כן, להרגני שחשב מידו הצילני פעמים כמה הלא, עמי הוא היום כל לקה וחסד שאול ביד אותי להפיל

  :מידו
   דוד מצודת

 לי מלתת ימנעו הכל שמעתה בחושבך לי שעשית בהרע עצמך תשתבח מה בתורה הגבור דואג אתה - הגבור( ג)

 :שאול ביד נלכד ואהיה צידה
 :מרחמים לי וימצאו עת בכל הוא אל שחסד ידעת לא וכי - חסד
   ם"מלבי

 שעשית השם בחילול, היום כל אל וחרפת בחסד תתהלל מה, שעשית ברעה תתהלל מה! הגבור אתה מה( ג)

 ':ה כהני את להרוג
 

 ד פסוק נב פרק תהלים עזרא אבן
 ההווים דברים הוות וטעם המחשבה תראה ידו ועל מליץ כמו הלשון כי בעבור תחשוב הלשון על אמר - הוות( ד)

 ':א השורש כי מרמה מגזרת א"וי בים רמה מן רמיה כי א"י, מחשבותיך כפי
   ק"רד

, עח שם) וכן, חושב הלשון כאילו, לשונך תחשב אמר הלב מחשבת מספרת שהלשון לפי. לשונך תחשב הוות( ד)

ין שהכפיים כיון, בלב שהתבונה י"אעפ, ינחם כפיו ובתבונות(: עב . לכפיים התבונה נותן הלב תבונת כפי הצאן ַמְנחִּ

 התער כמו. לשונך היא כן, רמיה עושה מלוטש כתער. במחשבה בין במעשה בין, רע וענין שבר, ַהּוֹות ופירוש

 דברים דיברה לשונך כן מרמה עושה התער כאילו, רמיה וזהו, הרבה וחותך מעט בו לחתוך אדם שיחשוב המחודד

 :הטף לבד כהנים וחמשה שמונים שנהרגו, גדול היה מהם הבא והמעשה הדברים היו ומעט רעים



   דוד מצודת
 :לשונך תחשוב אמר הלב מחשבת תגלה שהלשון לפי - לשונך תחשוב( ד)

 :נוב לכהני האבדת משנאתך כי אתה וכן השער עם הבשר שחותך - רמיה עשה
   ם"מלבי

 עושה שהיא מלוטש כתער שהיא עד, ושבר הוות לעשות מחשבות חשבה שלך הלשון, לשונך תחשב הוות( ד)

 שאול מבית מכשלה להסיר שרצית תחת כן, הראש את בו חותך והנוול השער בו להסיר שיחשוב שתחת, רמיה

 :נקים דם שפכת
 

 ה פסוק נב פרק תהלים עזרא אבן
 :מצאנו לא הזה בלשון רק תחת א"וי יותר - אהבת( ה)

 :רע אהבת אתה הטעם אהבת נהרג כן על דוד היה בורח כי אחימלך שידע שדבר - שקר
   ק"רד

 לו ושאל לחם לו שנתן, אחימלך ועזרהו בורח היה דוד כי ידע אחימלך כי, שאמר והשקר הרע. רע אהבת( ה)

 דואג רצה וזה, בורח דוד כי ידע לא הוא כי שקר היה זה הוא בורח כי אחימלך ידע כי שאמר מה אבל, יםקבאל

  :וכך כך לו שעשה מהם הוא אחימלך כי אמר ידו הסומכים על שאול בהתרעם כי בפירוש כתוב שאין י"אעפ לומר
   דוד מצודת

 :טוב מלעשות - מטוב( ה)
 :לעולם המתקיים דבר שהוא צדק מלדבר שקר לדבר אהבת לומר אהבת מלת על מוסב - שקר
   ם"מלבי

? הטוב מן הרע את אהבת למה כי, בדבר אשם שאחימלך וחשבת באמת שטעית לאמר נוכל לא כי, אהבת( ה)

 לו שאל וששם ביתו אל שבא שקרים ספרת למה, צדק מדבר השקר את אהבת ולמה? הטוב את ספרת לא למה

 שבארתי' העניני ויתר, בולמוס אחזו ושדוד, דבר ידע לא שאחימלך ששמעת הטוב את ספרת לא ולמה, יםקבאל

 :הכהנים את מאשים היה לא שבזה, שם שמואל' בפי

 

 ו פסוק נב פרק תהלים עזרא אבן
 :אחריו כן על מרמה לשון אתה וישחיתוך שיבלעוך - בלע דברי, אהבת( ו)

   ק"רד
 לשון כן גם ואהבת, מרמה לשון. ומשפחתו אחימלך השחיתו דבריו כי, השחתה דברי. בלע דברי כל אהבת( ו)

 מודיעו והיה, הדבר בראותו אחימלך מונע היה אם כי, הדבר ראותו מיום היה במרמה שאמר הרע לשון כי, מרמה

  :עליו שילשין כדי במרמה לשונו צפן אבל, אחימלך נמנע היה וחרב לחם לי בתתו שאול בעיני רע עושה היה כי
   דוד מצודת

 :ובחשאי בבליעה הנאמר הרע לשון הם - בלע דברי( ו)
   ם"מלבי

 בארתי וכבר, האדומי דואג היה, הרגו ושהוא שאול ממיתת לדוד שהגיד העמלקי הגר ל"חז דברי לפי, אהבת( ו)

 כן אמר והוא( חרבו על בעצמו נפל ששאול ד"למ א"ש ש"כמש) שאול את דואג הרג לא שבאמת'( א ב"ש) בפירושי

 ל"ר', ה משיח את מותתי אנכי לאמר בך ענה פיך כי בראשך דמך לו אמר ודוד, דוד בעיני חן ימצא כ"שעי שחשב

' ה משיח את הרג כבר ז"שבכ, לו ורמז, פיך דברי י"ע עצמך על מיתה חרצת אתה פ"עכ, שקר דברת שעתה הגם

 דברי כל אהבת אתה! מרמה לשון אתה ש"וז, י"ע ונהרג המשחה בשמן משוח שהיה הגדול הכהן אחימלך שהוא

 :בעצמך בלשונך תכשל כ"ועי, בלע
 

 ז פסוק נב פרק תהלים י"רש
 :נתיצה' ל - יתצך( ז)

 :שבירה לשון - יחתך
 :ויעקרך - ויסחך

 :בלעז ר"דיראריצינע השרשים כל לעקור אחריך ישרש - ושרשך
   עזרא אבן

 :מאהלו ויסחך השם יחתך אמר כן על השם לפני נעצר היותו בעבור - לק גם( ז)



 :הקודש ברוח או תפלה דרך באמת סלה - אחימלך משפחת שרשת כאשר סלה חיים מארץ ושרשך
   ק"רד

ֶכר לך ישאר שלא, מאהלך ויסחך לקה יתצך כן', ה מאהל הכהנים משפחות נתצת שאתה כמו. יתצך לק גם( ז)  זֵּ

ֶרְשָך וזהו. בו  מהעולם, פירושו או. ימותו כולם כי, חיים מארץ זהו. שריד ובביתך בך ישאר שלא ָשְרְשָך ַיֲעֹקר, שֵּ

ָסֲחָך. בחיקו אש איש ֲהַיְחֶתה( כז, ו משלי) מן, יקחך, יחתך. הבא  גאים בית( כה, טו שם) מן, ונתיצה הריסה ענין, יִּ

( כב, כה שם) חותה אתה גחלים כי, איש היחתה פירש וכן. ויבעירך ישרפך, יחתך פירש ל"ז אבי ואדוני'. ה יסח

  :מבעיר
   דוד מצודת

 :לקה יתצך אותך גם כן נוב כהני שאול נתץ ידך שעל כמו - קל גם( ז)
 :מביתך - מאהל

 :חזרה מבלי עולם ועד - חיים מארץ ושרשך
   ם"מלבי

 בין היה עתה שעד, כבודו איבוד הוא, מאהל ויסחך יחתך, גופו בנין ונתץ שנהרג מה הוא, לנצח יתצך לק גם( ז)

 נשמתו אבוד הוא, חיים מארץ ושרשך, קברו רשעים את נתן ועתה, ל"חז ש"כמ הסנהדרין בין שהוא' ה אהל יושבי

 :הענין סיום, סלה, העליונה החיים מארץ ושרשו
 

 ח פסוק נב פרק תהלים י"רש
 :בו עלתה מה ראו ה"בהקב מבטחו שם לא אשר הגבר זה הנה עליו שיאמרו השחוק וזה - ישחקו ועליו( ח)

   עזרא אבן
 :השם ליראה ויוסיפו - צדיקים ויראו( ח)

   ק"רד
 ויאמרו וביתו דואג על וישחקו, לקמה ליראה ויוסיפו הכהנים דם על ממך לקה שיקח הנקמה יראו. צדיקים ויראו( ח)

   דוד מצודת
 ':ה יראת יוסיפו - וייראו( ח)

 :ילעגו דואג על - ועליו
   ם"מלבי

' ה בכהני לפגוע שאול של השליח שהיה שדואג, מדה כנגד מדה השגחיי עונש בזה שהיה אחר, צדיקים ויראו( ח)

 חטא שהוא השבץ אחזני כי ואמר, שאול שהוא שנית' ה משיח את להרוג מאתו שליח שהיה עתה עצמו על אמר

 שיראו הצדיקים הנה, הכהנים את הרג שבסבתו דוד י"ע נהרג והוא, ל"חז כקבלת תשבץ לבושי הכהנים הריגת

 :בשחוק ויאמרו ישחקו ועליו, ומשפטו השגחתו בראותם', מה ייראו זאת

 

 ט פסוק נב פרק תהלים י"רש
 :ברשעו היה מתגבר - בהוותו יעז( ט)

   עזרא אבן
 :לשונך תחשוב הוות אמר כאשר בהוותו יעוז וטעם עשרו על שבטח הגבר הנה ויאמרו למשל דואג ויהיה - הנה( ט)

    ק"רד
 אשר הרעה על רע שיגמלהו יםקמהאל ירא לא הוא כי אחריתו מה ראו, מעוזו יםקאל ָשם שלא הגבר הנה( ט)

 רב והגאון. ובעריצותו ברשעתו, ְבַהָּותֹו. הדגש עם ו"בוי, ָמעּוּזֹו. ובגדולתו בעשרו אלא לקב בטחונו ָשם ולא דיבר

 :לו ההוה בממון בהותו וכן, עשרו ברב: שאמר כמו בממונו כמו פירש ל"ז סעדיה
   דוד מצודת

 :בו עלתה מה ראו ובטחונו חזקו םקיאל את שם לא אשר הגבר זה הנה בלעגם יאמרו - הגבר הנה( ט)
 :שאול בעיני חן מצא בזה כי נוב כהני על הוות שדבר במה עצמו מחזק היה - בהותו יעוז

   ם"מלבי
 יעז סופו היה ומה, שאול יעשרנו כ"שעי שחשב, עשרו ברוב יבטח רק, מעוזו יםקאל ישים לא אשר הגבר הנה( ט)

 :ושבר הוות ומצא דוד אצל עוז כ"עי שימצא שחשב, ושברו הותו היה ידו על לעוז שרצה דבר, בהותו
 

 



 

 י פסוק נב פרק תהלים י"רש
 :הוא ברוך הקדוש בבית בנים ובבני בבנים רענן כזית אהיה בידך עתה הנרדף - ואני( י)

   עזרא אבן
 להכרית והטעם הכבד מהבנין ושרשך ויסחך אמר כן על נעצר דואג היות בעבור השם בבית שתול - ואני( י)

 :להפך הפעול ומבנין השורש
   ק"רד

בֹול הרשע הוא, רענן כזית ואני( י) בֹול שלא רענן כזית ואהיה מלשונו אנצל אני אבל, תקוה לו ואין ָעֶלה כנבול יִּ  יִּ

י השנה כל כי, לעולם עלהו : אמר הרעה חשב כאשר' ה לפני נעצר שהיה לפי, יםקאל בבית. ולחים רעננים הזית ַעלֵּ

 ולא בעשרו בטח הוא כי הוא ולא םקיאל בחסד בטחתי אני כי, רענן כזית שם אהיה ואני' ה מבית נעקר הוא הנה

  :םקיאל ירא
   דוד מצודת

 :כדואג ואינני ועד עולם יםקאל בחסד בטחתי אני כי רענן כזית יםקאל בבית נשרש אהיה אני אבל - ואני( י)
   ם"מלבי

' ה בבית נעצר אז שישב כדואג לא, יםקאל בבית מושרש אני כן, אחד במקום המושרש, רענן כזית דומה ואני( י)

 כי, ועד עולם יםקאל בחסד בטחתי כן יבול לא ועלהו תמיד רענן הוא שהזית וכמו, טומאה במקום נטוע ושרשו

 הבא הטוב אבל, מעשיו בהשתנות ישתנה כי לעולם שיתמיד בטוח אינו וזכיותיו מעשיו מצד לאדם שיגיע הטוב

 מלכותו קבל ודוד, תשתנה לא' ה חסד כי לעולם' יהי הוא, טובים המעשים כפי המשפט י"עפ שלא יםקאל מחסד

 :ט"פ' בסי באורך שיתבאר כמו החסד מצד
 

 יא פסוק נב פרק תהלים י"רש
 :זה מקרא אמר הוא ברוך הקדוש וכלפי זאת לי כשתעשה - עשית כי( יא)

   עזרא אבן
 :מדואג משפטי עשית כי - אודך( יא)

 :ממנו שתנקמני כמעשהו לו שתעשה - שמך ואקוה
   ק"רד

 ולעולם, ואקוה. מדואג משפטו יקח יתברך לקה כי זה אמר הקודש וברוח. המשפט זה, עשית כי לעולם אודך( יא)

  :עתידה שהמלה לפי פתוחה ו"הוי, ואקוה. הוא טוב כי חסידיך נגד ואודיע שמך ֲאַקֶּוה
   דוד מצודת

 :שאלתי כאשר - עשית( יא)
 :בחסדך לי תטיב גם אשר אקוה ולזה חסידיך נגד אתה טוב הלא כי חסד עוד עמדי תעשה אשר - שמך ואקוה
   ם"מלבי

 חדשה הודאה תמיד אתן כ"וע מתמידים' ה נסי כי, העבר על הודאה תמיד שאתן ל"ר, עשית כי לעולם אודך( יא)

 נגד בעתיד חסד לעשות טוב כי שמך ואקוה וגם יםאלק בבית רענן כזית ואני ש"מ נגד וזה, לי שעשה הטובה על

 :ועד עולם יםקאל בחסד בטחתי ש"מ נגד וזה, החסד אל המוכנים שהם, חסידיך
 

 

i I Shmuel 21 
1 And he arose and departed; and Jonathan went into the city. 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?' 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. 4 Now therefore what is under thy hand? five loaves of bread? give 
them in my hand, or whatsoever there is present.' 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} 

                                                           



                                                                                                                                                                                           
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?' 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.-- 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.-- 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} 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.' 11 And David arose, and fled that day for fear of Saul, and went to Achish the king of Gath. 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?' 13 And David laid up these words in 
his heart, and was sore afraid of Achish the king of Gath. 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} 15 Then said Achish unto his servants: 'Lo, when ye see a man that is mad, wherefore do ye bring him to 
me? 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} 
Ibid. 22 
1 David therefore departed thence, and escaped to the cave of Adullam; and when his brethren and all his father's 
house heard it, they went down thither to him. 2 And every one that was in distress, and every one that was in 
debt, and every one that was discontented, gathered themselves unto him; and he became captain over them; and 
there were with him about four hundred men. 3 And David went thence to Mizpeh of Moab; and he said unto the 
king of Moab: 'Let my father and my mother, I pray thee, come forth, and be with you, till I know what God will do 
for me.' 4 And he brought them before the king of Moab; and they dwelt with him all the while that David was in 
the stronghold. {S} 5 And the prophet Gad said unto David: 'Abide not in the stronghold; depart, and get thee into 
the land of Judah.' Then David departed, and came into the forest of Hereth. {S} 6 And Saul heard that David was 
discovered, and the men that were with him; now Saul was sitting in Gibeah, under the tamarisk-tree in Ramah, 
with his spear in his hand, and all his servants were standing about him. 7 And Saul said unto his servants that 
stood about him: 'Hear now, ye Benjamites; will the son of Jesse give every one of you fields and vineyards, will he 
make you all captains of thousands and captains of hundreds; 8 that all of you have conspired against me, and 
there was none that disclosed it to me when my son made a league with the son of Jesse, and there is none of you 
that is sorry for me, or discloseth unto me that my son hath stirred up my servant against me, to lie in wait, as at 
this day?' {S} 9 Then answered Doeg the Edomite, who was set over the servants of Saul, and said: 'I saw the son of 
Jesse coming to Nob, to Ahimelech the son of Ahitub. 10 And he inquired of the LORD for him, and gave him 
victuals, and gave him the sword of Goliath the Philistine.' 11 Then the king sent to call Ahimelech the priest, the 
son of Ahitub, and all his father's house, the priests that were in Nob; and they came all of them to the king. {S} 12 
And Saul said: 'Hear now, thou son of Ahitub.' And he answered: 'Here I am, my lord.' 13 And Saul said unto him: 
'Why have ye conspired against me, thou and the son of Jesse, in that thou hast given him bread, and a sword, and 
hast inquired of God for him, that he should rise against me, to lie in wait, as at this day?' {S} 14 Then Ahimelech 
answered the king, and said: 'And who among all thy servants is so trusted as David, who is the king's son-in-law, 
and giveth heed unto thy bidding, and is honourable in thy house? 15 Have I to-day begun to inquire of God for 
him? be it far from me; let not the king impute any thing unto his servant, nor to all the house of my father; for thy 
servant knoweth nothing of all this, less or more.' 16 And the king said: 'Thou shalt surely die, Ahimelech, thou, 
and all thy father's house.' 17 And the king said unto the guard that stood about him: 'Turn, and slay the priests of 
the LORD; because their hand also is with David, and because they knew that he fled, and did not disclose it to me.' 
But the servants of the king would not put forth their hand to fall upon the priests of the LORD. {S} 18 And the king 
said to Doeg: 'Turn thou, and fall upon the priests.' And Doeg the Edomite turned, and he fell upon the priests, and 
he slew on that day fourscore and five persons that did wear a linen ephod. 19 And Nob, the city of the priests, 
smote he with the edge of the sword, both men and women, children and sucklings, and oxen and asses and 
sheep, with the edge of the sword. 20 And one of the sons of Ahimelech the son of Ahitub, named Abiathar, 
escaped, and fled after David. 21 And Abiathar told David that Saul had slain the LORD'S priests. 22 And David said 
unto Abiathar: 'I knew on that day, when Doeg the Edomite was there, that he would surely tell Saul; I have 



                                                                                                                                                                                           
brought about the death of all the persons of thy father's house. 23 Abide thou with me, fear not; for he that 
seeketh my life seeketh thy life; for with me thou shalt be in safeguard.' {S} 
ii See Gilyonai Nechama, Parashat Kedoshim 5731: Link http://www.nechama.org.il/cgi-

bin/pagePrintMode.pl?Id=1407  ; Answers: 

http://images.shulcloud.com/376/uploads/Pubs/RabbiSpeeches/5775/kedoshim-5731-do-not-go-as-a-

tale-bearer.pdf  

 פרשת קדושים

 שנת תשל"א

 "לא תלך רכיל בעמך"

 פסוק ט"ז

יָך" ַעמֶּ ָך           לֹא ֵתֵלְך ָרִכיל בְּ  "לֹא ַתֲעֹמד ַעל ַדם ֵרעֶּ

 

 :עקדת יצחק קדושים )שער ס"ה(, עראמהר' יצחק 

ואחרי זה זירז במידה אחרת יקרה מאוד, יועיל הזירוז בה מאוד לחיי בני אדם, ואמר: "לא תלך רכיל בעמך ולא תעמוד 

על דם רעך". והידוע כי הרכיל את אשר יראה יגיד, אף על פי שלא יכזב, הוא ראוי להרחיק מאוד. והנכשל בו, דם 

כמו שזכרנו זה בפרשת  ,שהוא מדבר אליו הדברים ההם באהבתו אותוהוא כאילו עמד על דם רעהו ייחשב לו, שהרי 

 .מצורע, שער ס"ב

 

 .שער ס"ב מצורע ,עקדת יצחק

תן לבך לאומרו "על דם רעך", לאמור שאף אותו שאתה מראה עליו שהוא כֵרַע, כאח אליך, כי לזה אתה מגלה את 

שמות א' ) ו אתה הורג במה שמקבל דבריך ונמשך אחריהם. צא ולמד מדואגאף אות –אוזנו בדברי רכילות אלו 

גדול היה הרע והעונש אשר הגיע לדוד  ,(שמואל ב' ט"ז) וכן במה שסיפר ציבא לדוד לשון הרע על מפיבושת ...(כ"ב

קיבל דוד בקבלו אותו, מאשר הגיע למפיבושת אשר סופר עליו. וכדאמר רב יהודה אמר רב )שבת נ"ו(: "אלמלא לא 

 ..."ולא גלינו מעל אדמתנו לשון הרע, לא נחלקה מלכות בית דוד, ולא עבדו ישראל עבודה זרה,

אדוני המלך עבדי רימני, כי " (שמואל ב' י"ט כ"ז )כשאמר ,ובמילתא דמוכחאוכל שכן שהיה לו לדוד לקבל התנצלות 

אבל השיב פניו בבושה וכלימה באמרו )פס' ל'(: אמר עבדך אחבשה לי החמור וארכב עליה", ולא קיבל דוד התנצלותו, 

רחבעם וירבעם " :"למה תדבר עוד דבריך, אמרתי: אתה וציבא תחלקו את השדה". באותה שעה יצאה בת קול ואמרה

יחלקו את המלכות!" )שבת נ"ו( וממחלוקת המלכות נמשכו עגלי עבודה זרה, ומשם למדו ונתפשטו במלכי יהודה עד 

 .שנתחייב הגלות

ה שעיקר העונש נתגלגל על הרועה ועל צאנו, הנה שכל זה הוא בכלל "לא תעמוד על דם רעך", ואם עמדו על דברי הנ

 .הספר הזה )חומש ויקרא(, לא היו חוטאים בו
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