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Psalms Chapter 53 ִהִלים  תְּ

ַח ַעל  א   .ָמֲחַלת, ַמְשכִּיל ְלָדוִּד-ַלְמנַצֵּ
1 For the Leader; upon Mahalath. Maschil of 
David. 

בֹו,   ב ין ֱאֹלקים   ָאַמר נָָבל ְבלִּ  ;אֵּ
יבּו ָעוֶל ְתעִּ יתּו, וְהִּ ְשחִּ ה    --הִּ ין עֹשֵּ   .טֹוב-אֵּ

2 The fool hath said in his heart: 'There is no 
God'; {N} 
they have dealt corruptly, and have done 
abominable iniquity; there is none that doeth 
good. 

ים  ג יף ַעל    --ֱאֹלהִּ ְשקִּ ָשַמיִּם, הִּ  :ָאָדם-ְבנֵּי-מִּ
ְראֹות, ֲהיֵּש ַמְשכִּיל ש, ֶאת    --לִּ   .ֱאֹלקים-דֹרֵּ

3 God looked forth from heaven upon the 
children of men, {N} 
to see if there were any man of understanding, 
that did seek after God. 

ה   כֻּּלֹו ָסג, יְַחָדו נֱֶאָלחּו:   ד ין עֹשֵּ ין, ַגם-אֵּ -טֹוב; אֵּ
  .ֶאָחד

4 Every one of them is unclean, they are 
together become impure; there is none that 
doeth good, no, not one. 

י  ה י, ָאְכלּו ֶלֶחם;    ָאוֶן: -ֲהֹלא יְָדעּו, פֲֹעלֵּ י ַעמִּ אְֹכלֵּ
  .ֱאֹלקים, ֹלא ָקָראּו

5 'Shall not the workers of iniquity know it, who 
eat up My people as they eat bread, and call not 
upon God?' 

 :ָפַחד-ָהיָה-ֹלא    --, ָפֲחדּו ַפַחדָשם  ו
ַזר, ַעְצמֹות חֹנְָך; --ֱאֹלקים-כִּי שָֹתה, כִּי   פִּ -ֱהבִּ

  .ֱאלקים ְמָאָסם

6 There are they in great fear, where no fear 
was; {N} 
for God hath scattered the bones of him that 
encampeth against thee; Thou hast put them to 
shame, because God hath rejected them. 

צִּּיֹון,   ז ן מִּ י יִּתֵּ ל   מִּ עֹות יְִּשָראֵּ  :יְשֻּ
יָגֵּל יֲַעקֹב, יְִּשַמח    ְבשּוב ֱאֹלקים, ְשבּות ַעמֹו; 

ל   .יְִּשָראֵּ

7 Oh that the salvation of Israel were come out 
of Zion! {N} 
When God turneth the captivity of His people, 
let Jacob rejoice, let Israel be glad. {P} 

  א, נג[ ]א] ה"ד נג מזמור( בובר) תהלים מדרש

 לאשה סוף אין(, כב יח משלי) טוב מצא אשה מצא הכתוב שאמר זהו. לדוד משכיל מחלת על למנצח[ א, נג[ ]א]

 ז קהלת[ )האשה את] ממות מר אני ומוצא שנאמר ,רעה לאשה סוף אין כך, טובה לאשה סוף שאין וכשם, טובה

 לעשות שחשב מעשה אותו עשה שאילו, שבעולם הקרבנות מכל לדוד אביגיל היתה טובה שמואל' ר אמר(. כו

, מחלת על למנצח הוי, ומלטתהו אליו באתה והיא, לו מכפרים היו לא, שבעולם קרבנות כל מקריב היה אילו, לנבל

 שנאמר, ברעתו הרע וילך, לטוב ותהיה הטובה תבוא הוא ברוך הקדוש אמר, מוחלין שהקרבנות כשם לו שמחלה

, במצות קצרה ידו שהיה ידי על, לו גרם ומי(, לח כה'= א שמואל= א"ש) וימת נבל את' ה ויגוף הימים כעשרת ויהי

 עין, בליעל מהו(, הכ כה'= א שמואל= א"ש[ )הבליעל איש אל] לבו[ את( ]אל) אדוני ישים[ נא] אל אומר הוא וכן

 דוד אדוני לו אמרה(, ט טו דברים) עינך ורעה'[ וגו] בליעל( דבר) לבבך עם[ דבר] יהיה פן לך השמר שנאמר, הרע

 לבן מה, האותיות הן הן, לבן הוא נבל הוא סימון' ר אמר. ידבר ונבלה עשה ונבלה שמו נבל, משמו ללמוד היה לא

 וליועצי[ רע חורשי( ]און חורש איש) בלב מרמה שלמה אמר, רמאין ושניהן והואיל, רמאי היה נבל אף, רמאי היה

' ה יתן לעמו עוז' ה שנאמר, השלום להם שניתן ישראל אלו, שלום שעושין אלו הן ומי(, כ יב משלי) שמחה שלום

, עושה אתה מה אליך הזה הדין בא אם המלך אדוני לדוד אביגיל לו אמרה(. יא כט תהלים) בשלום עמו את יברך
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 אצלך באין הם אם, והורגו עליו נופל והעני, לו נזקק ואינו, אחד פת לי תן, צדקה עמי עשה לבעל ויאמר עני ילך אם

 אומר הוא שכן, לנבל כן עשה לא אומרים והן, להוציאו יכול אתה ואין, בדבר מפקפק ואתה, עושה אתה מה, לדין

 אדם אין מלך שאתה בשביל תאמר ואל, בפיך תפקפק אל(, לא כה'= א שמואל= א"ש) לפוקה לך זאת תהיה ולא

 שם שם) אמתך את וזכרת מהו. אחת דייך, אחת לך מונחת, לפוקה לך זאת תהיה לא, בלבבך אתה הוכח, מוכיחני

 זכורה אומר הוי, אותו דן וכשאתה לפניך הדין כשיבא פניך כנגד אהיה, תשכחני אל לו אמרה/(. ה"כ' א שמואל/

 יקאל' ה ברוך שנאמר, אצלי שלחך הוא ברוך הקדוש, ממך זה אין לה אמר, בדמים באתי שלא לי שעשתה אותה

 שם שם) את וברוכה טעמך וברוך שנאמר, להתברך צריכה את אף(, לב כה'= א שמואל= א"ש) שלחך אשר ישראל

 שנאמר, מרמה בלבו ומה, יםקאל אין בלבו נבל אמר נאמר לכך, נכנס ונבל העון מן יצא דוד(, לג/ ה"כ' א שמואל/

 ואף(, י כה'= א שמואל= א"ש) ישי בן ומי דוד מי שנאמר, בדוד בלבו נבל כפר(, כ יב משלי) רע חורשי בלב מרמה

 דור כהשחתת, השחיתו מהו, רעות מחשבות, בלבו מהו, יםקאל אין בלבו נבל אמר שנאמר, נבל כפר ה"בהקב

, לדוד אביגיל אמרה וכן, השחיתו נאמר לכך, עריות מגלה זה בך(, יב ו בראשית) בשר כל השחית כי כתיב, המבול

 את'[ וגו] בליעל בני עלי ובני דכתיב, עריות מגלה, בליעל מהו(, כה כה'= א שמואל= א"ש) הזה הבליעל[ איש] אל

, בלבו זרה עבודה שהרהר, השחיתו מהו אחר דבר(. כב - יב ב א/ שמואל/ שם) הצובאות הנשים את ישכבון אשר

 יצאו דכתיב, בליעל נקרא לכך(, יו ד דברים) פסל לכם ועשיתם תשחיתון פן התם וכתיב, השחיתו הכא בכתי

 (.יד יג דברים) בליעל בני אנשים

  ז פרשה( וילנא) רבה קהלת
 , "מת ושמואל"( ח"כ' א/ שמואל/ שם) אומר אחד וכתוב "שמואל וימת" אומר אחד כתוב...
 שם' )שנא נבל לענין אלא אמורים הדברים אין "שמואל וימת" ,ודאי מיתה "מת ושמואל" אסי ר"א
 , "במעון ואיש'[ וגו] שמואל וימת"( ה"כ' א/ שמואל/
 , מרזיחין לו עושה הרשע וזה ,הצדיק מיתת על וטופחין סופדין הכל נחמן בר שמואל ר"א

 , בעיקר כופר כאילו חסד בגמילות הכופר שכל ללמדך יהודה' ר אמר
 רודף או נהרג או הורג' אפי" כן אומר !לכל חסד גומל ?עושה היה מה השלום עליו המלך דוד אבל

 בישועתך לבי יגל בטחתי בחסדך ואני"( ג"י תהלים) ד"הה, לצדיק כמו חסד לו אני גומל ,נרדף או
 ."עלי גמל כי' לה אשירה

Kohelet Rabba Chapter 7, Section 4 

…One verse literally states (I Shmuel 25:1) “And he died—Shmuel…” and another verse 

states (Ibid. 28:3) “And Shmuel died…” (the event is mentioned twice in two different 

chapters, 25 and 28, with the words being presented each time in a different order).i 

Said R. Asi: (28:3)  “And Shmuel died…”—the actual death (i.e., this is where chronologically 

Shmuel’s death actually occurs); (25:1) “And he died—Shmuel…” these words are said 

concerning Naval (although Shmuel’s death does not actually take place at this point in the 

narrative, the event is nevertheless mentioned in order to create a contrast between how 

people reacted to the death of Shmuel, i.e., most of the Jewish people mourned, while Naval 

was indifferent to the point of even conducting a feast),ii as it is said, (Ibid. 25:1-2) “And he 

died—Shmuel; and all Israel gathered themselves together, and lamented him, and buried him 

in his house at Rama. And David arose, and went down to the wilderness of Paran. And there 

was a man (Naval) in Maon, whose possessions were in Carmel; and the man was very great, 

and he had three thousand sheep, and a thousand goats; and he was shearing his sheep in 

Carmel. (Ibid. 36 “And Avigayil came to Naval; and, behold, he held a feast in his house, like 

the feast of a king; and Naval's heart was merry within him, for he was very drunken; 

wherefore she told him nothing, less or more, until the morning light.     
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Said R. Shmuel bar Nachman: All mourn and eulogize as a result of the death of a righteous 

individual (like Shmuel), and yet this evil doer (Naval) makes for himself a party?  

Said R. Yehuda: This is to teach you that anyone who denies/does not see as a priorityiii acts of 

kindness,iv it is as if he has been “Kofer B’Ikar” (lit. denied the essential principle of Judaism; 

(while this is a phrase that is usually associated with denying God’s Existence,v its broader 

literal meaning, i.e., he had denied the fundamental basis [of Judaism]vi should not be ignored 

for the purposes of defining “the point”). (R. Yehuda’s conclusion, according to the 

commentary on the Midrash entitled “MaHaRZO”,vii is based upon Tehillim 14:1 “For the 

Leader. [A Psalm] of David. ‘Naval’viii hath said in his heart: 'There is no God'; they (people 

like Naval) have dealt corruptly, they have done abominably; there is none that doeth 

good.”)  

But King David, a”h,ix what did he do? He would engage in acts of kindnessx for all. He 

would say the following: Whether the recently departed kills or is killed, pursues or is 

pursued, I will act towards the individual with kindness (i.e., I will eulogize him upon his 

death) as I would do for a truly righteous person. This is what is meant by (Tehillim 13:6) 

“But as for me, in Thy Mercy do I trust; my heart shall rejoice in Thy Salvation. I will sing 

unto the Lord, because He hath Dealt bountifully with me.”xi  

 

 א פסוק נג פרק תהלים י"שר

 זה דוגמת אחר מזמור אמר וכבר הבית כשיחריב ישראל של מחלתן על א"ד, שיר כלי שם - מחלת על( א)

 :שני בית על וזה ראשון בית חרבן על' הא', וגו יםקאל אין בלבו נבל אמר( יד/ תהלים/ לעיל)

   עזרא אבן

 נכון איננו וזה הכפל מפעלי נפשות במכסת כמו לחלו מגזרת מחלת כי אומרים יש - מחלת על למנצח( א)

 נבל אמר משה רבי ויאמר, פירשתיו כבר משכיל מחלת תחלתו פיוט נועם על והנכון, סמוך במכסת כי

 חוטא' רבי לשון כך ואמר יחיד לשון אמר' ובתחל הפוך' שהדב בעיני והנכון, דרכו שהשחיתו בעבור בלבו

 :ומחטיא

   אלשיך

 שהוא כתבנו שם והנה, ד"י ממזמור הוא קצת משונה זה מזמור הנה. לדוד משכיל תמחל על למנצח( א)

(, יג מזמור) שלפניו המזמור אל מקושר והוא, מדי בגלות מתחיל ויכוח ודרך, הזה החיל הגלות על מדבר

 מדי בגלות וידבר, הקודם אל מקושר אחרת בכונה שהובא אחשוב ופה. גליות בארבע דיבר[ שם( ]פה) כי

 שאול ונגד', כו לנצח יתצך ל - א גם( ז נב לעיל) ואמר, דואג של הרע לשון על דוד התלונן כי והוא. צםבע

 כי, ובזרעו בשאול מאס לא' ה כי אני רואה הזה במזמור אמר. דבר לא על הכהנים עיר נוב והרג שקבלו

 בענין והוא .בו ברךית דבקותו יראה משם ואדרבה, בו געל' שה נראה שהיה ממקום ראיה לך אביא הלא

 לכל תשועה' ה הצמיח ידה על ואדרבה, לנכרי בהנשאה חלילה נדחית שהיתה שיראה המלכה אסתר

 אבא מדרש) ל"ז כמאמרם שמעי את הרג לא כן על כי, הקדש ברוח והשכיל זה כל צפה והוא, עמו ישראל

 הוא לו שמחל מחילה על שהיה מחלת על למנצח וזהו, ואסתר מרדכי ממנו שיצא מי יוליד עד( גוריון

 על והוא, לדוד משכיל מחלת על וזהו, הקדש ברוח דוד זה השכיל מאז כי לדוד משכיל וזה. לשאול יתברך

 כמי עמו והוליכם הדבר שידע, במלחמה בניו והריגת הריגתו יפות פנים בסבר וקבל שאול שנתבייש

  :לחופה שמוליכם

   דוד מצודת

 :רב בהשכל האמור - משכיל( א)

   ם"מלבי
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 מדוד הוסד שהראשון שם ובארתי, קצת בשינוי ד"י' סי למעלה בא כבר זה מזמור, מחלת על למנצח( א)

 סנחריב במפלת נס להם שנעשה חזקיהו ובימי, עליו שבאו הגדול וחילו אדיר ממלך שניצול על המלך

 ראה שדוד ואמרו, וחדמי זמר כלי מין שהוא מחלת על לאמרו ותקנוהו, לענינם מכוון הזה שמזמור מצאו

 טוב בשכל דבר על השכיל שדוד, לדוד משכיל שהוא אמר כ"וע, עליו ושרמז העתיד את הקודש ברוח

 :בקוצר הענין את פה ונחזיר, ק"רוה השגת שהוא

 

 ב פסוק נג פרק תהלים י"רש

 :עצמו את הרג אמר דם מטפטף וחרבו הפרוכת את כשגידר טיטוס על זה - בלבו נבל אמר( ב)

   עזרא ןאב

 :דרכם - השחיתו( ב)

 :הראשון במזמור פירשתים והפסוקים', ה בית הנמצא כמו חסר ת"והבי שיעשו בעול - והתעיבו

   ק"רד

נָה אותו שנה ועתה( יד מזמור) הראשון בספר למעלה המזמור זה פירשנו כבר. בלבו נבל אמר( ב)  הֵּ

 אותו חיבר אשר והטעם. בישועה ומסיים ותהגל על מדבר שהוא אותו פירשנו וכבר, מעט שונות במלות

 וגם למלכות דוד ְמַקּוֶה שהיה כמו כי, בנו משיח דבר אל דוד דבר להמשיל הזיפים דבר ובין דואג דבר בין

ים היו שבישראל הטובים , והזיפים דואג כמו להמיתו אליו מתנכלים שהיו בהם רעים והיו למלכותו ְמיֲַחלִּ

ר לקוה פֵּ  שהאומות היום ישראל דבר הוא כן, עמדה דוד ומלכות בראשם גמולם הםל והשיב עצתם את הֵּ

 ולא תקום לא כי ואומרים דוד בן משיח אל בתקותנו אותנו ומחרפין ודור דור בכל לכלותנו אלינו מתנכלים

 וגם, משיחך עקבות חרפו אשר' ה אויביך חרפו אשר (:נב, פט מזמור) הכתוב אמר וכן, המלכות תהיה

 בזה אמר ועליהם, שכתוב כמו ומגוג גוג נבואת והוא, מלכותו ולבטל להמיתו האומות יתנכלו המשיח בבוא

 האומות, כלומר, ישראל כנגד או ירושלים כנגד אמר, חונך עצמות פזר יםקאל כי(: ו פסוק) המזמור

 ואמר ,ההם בגוים ונלחם' ה ויצא(: ג, יד) זכריה בנבואת אמר וכן. עצמותם יפזר יםקאל, עליך החונות

 בעוול דרכם התעיבו, עול והתעיבו ופירוש: עמך קדושים כל יקאל' ה ובא(: ה, יד שם) ירושלים כנגד

 ':ה בית הנמצא(: יא, יב ב"מ) כמו, השימוש ת"בי חסר והוא, שעשו

   אלשיך

 כמאמרם אלקים אין אמר, לחם ישבע כי ונבל( כב ל משלי) על כמאמרנו המן הוא נבל אמר הנה ואמר( ב)

 ישראל והנה'. כו יכול ואינו זקן הוא כבר אלו של אלקיהם לאחשורוש שאמר( יד ז רבה אסתר) ל"ז

 לא בזה כי, האמת ומכירים העול מתעיבים שהיו עול שהתעיבו אלא, אחשורוש וסעודת בצלם השחיתו

 :הרעה ולבטל העוות לתקן טוב עושה אין כן יודעם ועם. עליהם שנגזר מה הדין כפי היות יסכלו

   דוד מצודת

 הנבואה כדרך עבר' בל ואמר המקרה לפי הכל יםקאל אין בלבו אמר הבית את המחריב - נבל אמר( ב)

 :רבות במקומות

 :טוב שיעשה מי בהם ואין תעוב עול ועשו השחיתו ועמו הוא - השחיתו

   ם"מלבי

 כולם חילו כל וגם, יםחי יםקאל לחרף שלוחיו את ושלח' בה כפר סנחריב, יםקאל אין בלבו נבל אמר( ב)

 :נימוסי טוב גם טוב עושה ואין, עול והתעיבו השחיתו

 

 ג פסוק נג פרק תהלים על אלשיך

 היש לראות, המן ידי על ובמצוק במצור להביאם אדם בני על לרעה השקפה השקיף משמים' ה ואז( ג)

 הוא אלקים את ורשד נמצא עוד כלומר, הדבר לתקן אלקים את דורש זה מה ועל זה מה לראות משכיל

 יש לו ואמר צדיק עולם באותו איש יש אליהו את ה"ע משה ששאל( יח ז רבה אסתר) ל"ז ש"כמ מרדכי

 אשר כל את ידע ומרדכי( א ד אסתר) וזהו, ויתוקן מכאן ואני משם הוא רחמים יבקש לו אמר, מרדכי

 מה עם הלא כי, אסתר זכות וגם, לו עמדה משאול שבא מרדכי שזכות הרי', וכו וילבש אז בשמים נעשה
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 אין זה שאלמלא, המן במשתה שעשתה מה היא שעשתה עד ישראל המון כל שבים היו לא מרדכי שעשה

 גזרת אחור לסוג בשניות שכתבו אחור סג כלו( ד) כאשר גם אם כי, ראשונות באגרות לומר צריך

, להשיב אין כראשונות' כו ךהמל בשם נכתב אשר כתב כי, נאלחו יחדו אם כי תקנה היתה לא הראשונות

 על בתשובה ישראל שבו לא עדיין כי אחד גם אין טוב עושה אין אז כי באופן, קיימות הראשונות היו כן ועל

 :אתם והמן המלך את אסתר שהזמינה עד, וברחובות בשוקים מרדכי שעשה שראו מה כל

   דוד מצודת

 :ההוא העם מעשה לראות - השקיף( ג)

 :בדבר תלמחו - משכיל היש

 :בכל השגחתו אשר לדעת יםקאל ולחקור לדרוש - דורש

   ם"מלבי

 איזה ועוד נבוכדנצר שנצולו ל"חז שאמרו כמו' לה כבוד שנתנו שרים איזה בינימו שנמצא והגם, יםקאל( ג)

 חזקיה שם והקדים חזקיה אל ספרים בלאדן מרודך ששלח בעת' ה כבוד על שחס זכות נ"לנ והיה, שרים

 לב תעלומות היודע יםקאל זה בכל', בה כחש שלא נראה שמזה, אותו והחזיר השליח אחר ץור' ה לשם

 היינו, משכיל שהוא מצד יםקאל את שידרוש אחד ביניהם יש אם לראות אדם בני על משמים השקיף

 .כי וראה, באמת ושידרשהו' ה את להשכיל טוב בשכל שישכיל

 

 ד פסוק נג פרק תהלים י"רש

 :סיגים וןלש - סג כלו( ד)

 :בידו שימחה חייליו מכל - אחד גם אין

  אלשיך

 היש לראות, המן ידי על ובמצוק במצור להביאם אדם בני על לרעה השקפה השקיף משמים' ה ואז( ג)

 הוא אלקים את דורש נמצא עוד כלומר, הדבר לתקן אלקים את דורש זה מה ועל זה מה לראות משכיל

 יש לו ואמר צדיק עולם באותו איש יש אליהו את ה"ע משה ששאל (יח ז רבה אסתר) ל"ז ש"כמ מרדכי

 אשר כל את ידע ומרדכי( א ד אסתר) וזהו, ויתוקן מכאן ואני משם הוא רחמים יבקש לו אמר, מרדכי

 מה עם הלא כי, אסתר זכות וגם, לו עמדה משאול שבא מרדכי שזכות הרי', וכו וילבש אז בשמים נעשה

 אין זה שאלמלא, המן במשתה שעשתה מה היא שעשתה עד ישראל המון כל שבים היו לא מרדכי שעשה

 גזרת אחור לסוג בשניות שכתבו אחור סג כלו( ד) כאשר גם אם כי, ראשונות באגרות לומר צריך

, להשיב אין כראשונות' כו המלך בשם נכתב אשר כתב כי, נאלחו יחדו אם כי תקנה היתה לא הראשונות

 על בתשובה ישראל שבו לא עדיין כי אחד גם אין טוב עושה אין אז כי באופן, יימותק הראשונות היו כן ועל

 :אתם והמן המלך את אסתר שהזמינה עד, וברחובות בשוקים מרדכי שעשה שראו מה כל

   דוד מצודת

 :מעשיהם קלקלו ל"ר נבאשו ויחדיו הטוב מדרך ופרשו לאחור חזרו העם כל - סג כולו( ד)

   ם"מלבי

 נאלחו יחדיו כי ולחוץ השפה מן רק זה היה כי, חרש על מצופה סגים כסף באמת שהיה סג כולו( ד)

 אותו דרש לא, נבוכדנצר שהוא' לה כבוד שנתן קצת שנראה האחד גם אחד גם אין טוב עושה ואין ונתעבו

 :כחבריו רשע היה כי טוב עשה ולא באמת

 

 ה פסוק נג פרק תהלים י"רש

 :הימים באחרית פחד שם שיפחדו שסופם קראו לא יםקואל לחם כמאכל עמי לאוכלי לידע יש - הלא( ה)

   אלשיך

 ישראל יאמרו שלא היה והמן המלך את אסתר שהזמינה שטעם( ב יב מגילה) נחמיה' ר דעת והוא( ה)

 עמה בעצה המן הנה באומרם רעד אחזתם אז כי, היה וכן. בטחונם' בה ישימו ולא המלך בבית לנו אחות

 וזהו. בה תלוי הגאולה זכות שכל נמצא, מתרפים היו כן ואלמלא, בחזקה' ה את קראו אז, בטחנ מי ועל
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 ישעיה, )מראש הוגד הלא( כא יח ישעיה) אמרת דאת כמה, לא אם כמו הלא ויהיה' וכו ידעו הלא אומרו

 המן הם עמי שאוכלי, תשובה הצריכים שבישראל און פועלי ידעו לא אם ואמר. חטאנו זו' ה הלא( כד מב

 :קראו לא' ה וזהו, קוראים היו לא' ה כן שידעו לא אם, אסתר בסעודת שהוא יחד לחם אכלו והמלך

   דוד מצודת

 מוחה באין עמי את שאוכלים שמה האון לפועלי לדעת יש הלא יםקאל אין יאמרו איך ל"ר - ידעו הלא( ה)

 ':לה קראו לא עמי אשר בעבור הוא ז"שכ הלחם את כאוכל

   ם"מלבי

 השבח ברכת ברכו שלא שמצאו חטא בעבור הדור על פחד נפל דוד שבימי שם בארתי, ידעו הלא( ו - ה)

 און לפועלי צריך הלא כ"וא, יום בכל ברכות מאה ותקנו ז"ע תשובה ועשו, העולם הנאות ויתר המזון על

 בעבור ומענשו 'מה פחדו שהם, פחד פחדו שם קראו לא' וה לחם שאכלו בחטא' ה שעם לדעת עמי אוכלי

 אז צדיקים ישראל היו איך נראה ומזה, שאכלו הלחם על' ה את וברכו קראו שלא בידיהם שהיה קטן חטא

 היה לא באמת עתה אמר ז"ע(, צדיק בדור יםקאל כי ש"וכמש) צדיק מגוי להתירא להם והיה', ה את ועבדו

, חנך עצמות פזר' ה כי, מסנחריב שפחדו הפחד נתקיים לא מעשיהם ותקנו' מה שפחדו אחר, פחד

 כי יקברו ולא יאספו בל הבישתה השרופות עצמותיהם את' ה פזר ירושלים על שחנו סנחריב שמחנה

 :מאסם יםקאל

 

 ו פסוק נג פרק תהלים י"רש

 חונך' עצמו הוא ברוך הקדוש פזר זו בגאולה כי לבלשצר שאירע הראשון כפחד זה - פחד היה לא( ו)

 כמו אותו פתר ודונש, מנחם פתרו וכן(, ד"י זכריה' )וגו בשרו המק שנאמר ניןכע ירושלים עליך החונים

 (:א"סא, )חנוך של ף"ככ במלה יסוד היא חונך של' וכ דרכו פי על לנער חנוך( ב"כ משלי)

 :מאסתם כי אויבי כל את' ה אתה - הבישותה

   עזרא אבן

 או השם לנוכח ף"והכ חנה מגזרת חונך ומלת כמוהו עם היה לא העם זה כמו כמוהו - פחד היה לא( ו)

 דרך על בא חונך ומלת עליך החונים פירושה כן על העומדים מהפעלים המלה היות ובעבור המשיח

 :מאסם יםקאל כי אותם הבישות דוד לנוכח הבישות ו"ותי ענך כשמעתו

   ק"רד

 גאותם וַשְמתָ  אותם ותהביש לומר רוצה, המשיח כנגד הבישות ו"תי, מאסם יםקאל כי הבשתה ופירוש( ו)

מך והיה מאסם יםקאל כי להם ולבושה לחרפה , יחידה לשון, ישועת(: ז, יד לעיל) הראשון ובמזמור. עִּ

 :הראשון במזמור הכתוב הפירוש עם מפורש המזמור והנה. אחד והענין, רבות לשון ישועות ובזה

   אלשיך

 אגרות עת בהגיע כן אחרי פחד היה לא כן על, פחד פחדו ששם, בזכות כי, עליה הזכות שכל ונמצא( ו)

 היה ובזה, הבירה בשושן אתך החונה המן הוא חונך עצמות פזר אלקים כבר ההיא בעת כי, ראשונות

 הלא כי, הראשונות להשיב שאין עם היהודים את רק עוזרים היו לא ועם עם שרי וגם. בלבבם מורך

 כי, המן של מעמו ועיר עיר שבכל ישראל שונאי את הבישותה' ה אתה כי, מאסם אלקים כי הבישותה

 :מאסם אלקים כי להורות העמים בעיני נבאשו

   דוד מצודת

 היה לא אשר פחד פחדו הלא עליה וצר סנחרב בוא בעת עצמה בירושלים שם הלא כי - פחדו שם( ו)

 :מתים פגרים נפלו כולם כי על מעולם הזה כפחד

 :ירושלים עליך וניםהח עצמות פזר יםקאל כאשר - יםקאל כי

 ברוע אז מאסם' ה כי בעבור היה זה ואבדן בהרג ישראל את ביישת טיטוס שאתה ומה - הבישותה

  :במקרה בא ולא מעלליהם

   אלשיך
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 גלות של שנה השבעים שלמו כי, בציון שרויה שכינה אז כבר שהיתה מה סיוע לזה הלא, תאמר ושמא( ז)

 הוא מעט אם אמר לזה, שאול זרע ידי על שנעשה מה כך כל היה ולא צריך היה מעט עזר כן ועל, בבל

 ישראל ישובו עד יתברך יקוה שלא, הן גם העתידות ישראל ישועות מציון יתן מי כי, בעיני הוא רב בעיניך

 יתברך אליו לשוב קדושה רוח עלינו יערה השמים שער נגד אשר שמציון אם כי, משיח חבלי ידי על

 ישוב לשוב להתחיל לישראל הראויה שהתשובה עמו שבות' ה שבשוב צרות משוללי כזאת שיהיו, ליוושע

 בזמן היה כאשר, משיח חבלי יהיו שלא, ישראל ישמח יעקב יגל אז כי עמו שבות אלקים בשוב וזהו'. ה לנו

 שבין השינוי נכון על יבא ובזה. צרות התמדת בלי לירושלם ישראל ועלו אסתר ידי על מיד נגאלו כי ההוא

 זה כל ועם הדין בשורת היה הכל גם כי כיון פה כי', ה במקום אלקים פה אומרו וגם, ד"י למזמור זה מזמור

 מלכות שלבשה אסתר ידי על להיות וגם, זרעו ידי על התשועה להיות שאול על הדין מדת קיטרגה לא

 (:ב יד מגילה) שכינה בה שנתלבשה כנודע

 זזה שלא בציון השרוי אלקים כי היה המן את שהבישות מה תאמר המ, לומר' כו הבישותה יאמר או[ ז - ו]

 ז רבה אסתר) ל"ז מרבותינו כנודע הבנין לבטל ומשתדלים שלוחים היו ובניו והמן, מערבי מכותל שכינה

 :הועילה זכותה זה כל עם כי, כמדובר' כו יתן מי זה כל עם אמר לזה(, ב

 יתן מי אך, יעכבוה עונותינו כי ליגאל ייסורין הרבה צריך תנוא בגלות כביכול השכינה בהיות הנה, יאמר או

 עמו שבות השכינה היא אלקים שבשוב, תושיענו ומשם בציון שכינה מיד שתשרה באופן זכאים שנהיה

 באיכה שאמרו מה והוא'. כו יעקב יגל רק משיח חבלי יהיו לא אז כי, שבותינו את ומשיבה בציון כבר שהיא

 יגל עתה כי אמר', כו ביעקב ויבער( ג ב איכה) שנאמר אבינו יעקב מרגיש ישראל צרות בכל כי( ז ב) רבתי

 ענין על רבים לשון ישועות אמר אלה שני שעל ויתכן. הגאולה על ישראל ישמח, הצרות העדר על יעקב

 :ישראל ענין ועל יעקב

( כז א ישעיה) כי, שוות תםתקנ אין בצרה וישראל שציון היות עם כי, הנביא ידי על שנאמר במה יאמר או

 הם ושביה אך, העם לאשמת היה שלקתה מה כי, חטאה לא כי שתפדה הוא ובדין, תפדה במשפט ציון

 ישועות תהיינה ציון ומבחינת יתן מי יאמר ובזה. יתברך מאתו צדקה בתורת(, שם) בצדקה יהיו העם

 שהוא, צדקה בתורת ליגאל כויצטר ולא במשפט גאולתם שתהיה, מאליהם שלמה בתשובה שיזכו ישראל

 קצתם וישארו צדיקים הבלתי ימותו ולא משיח חבלי יהיו לא כן לענין כי, אחישנה זכו( א צח סנהדרין) ענין

 יעקב בשם אשר המה שלמים לא אשר בין. כלם יחד וישמחו ישארו אם כי, לו יאמר קדוש אשר בלבד

 ישראל ישמח יעקב יגל אז עמו שבות' ה בשוב וזהו, ישמחו כולם, יכונו ישראל שבשם השלמים בין, יכונו

 :סוגים השני שהם

   דוד מצודת

 :בציון מהשוכן ישראל תשועת מהרה שתבוא הלואי - יתן מי( ז)

 :ההשקטה' ה מאת אשר יכירו שהכל ל"ר הגולה בני את' ה ישקיט אשר בעת - בשוב

 :תהיה שלמה גאולה כי ישמחו אז - יעקב יגל

   ם"מלבי

, סנחריב י"ע אז שהגלו ישראל נדחי לקבץ הגדולה הישועה על ההיא בעת מקוים היו באשר, יתן מי( ז)

 יבא שמציון שיתן בקש( ט"מ' וסי א"י' סי ישעיה ש"כמ) לזה הכושר עת אז שהיה העתידה הגאולה ושיבא

 םהשבטי עשרת שהם יעקב יגל ואז, הגאולה זמן ויבא עמו שבות' ה שישוב י"ע ישראל כלל ישועת

 כי, התמידית השמחה היא ושמחה, מתחדש דבר על מורה וגיל, יהודה בני שהם ישראל וישמח, הנדחים

 דבר זה יהי ונדחים אובדים עתה שהם ליעקב אבל, חדש דבר יתחדש לא יהודה שבט שהם לישראל

 :גילה לשון שייך ז"שע מתחדש
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i
 According to what I like to call “The Law of the Preservation of Biblical Verses”, it is assumed by the 

Rabbis that something that could be stated a single time should not be mentioned again, unless there is 

something that can be derived from the superfluity. 
ii
 The Midrash is applying two hermeneutic devices:  

1) “Smichut HaParashiot” (the juxtaposition of topics; reflecting upon why two different stories appear 

next to one another in the biblical text) in order to point out the contrast between most of the Jews and 

Naval upon hearing of Shmuel’s passing.  

2) “Ein Mukdam U’Meuchar BaTora” (lit. there is no earlier and later in [the order of what is recorded] in 

the Tora) addressing the probem of why should an event be mentioned three chapters before it actually 

takes place. 
iii
 Although the negative formulation in this instance, i.e., “whomever denies…” is a departure from the 

positive formulations to this point, i.e., (Chapter 1) “This is the entire Tora…”; “This is the major rule”; 

(Chapter 2) “This is a greater rule…”; (Chapter 3) “There came ‘x’ and reduced them to…”; (Chapter 4) “…A 

short text upon which all of the essential principles of the Tora depend…”; (Chapter 5) “The entire Tora is 

because of…”, a converse of a positive also serves to place emphasis upon a particular issue in contrast to 

not only other Mitzvot Lo Ta’aseh (negative Commandments), but even Mitzvot Aseh (positive 

Commandments). When someone states that a particular practice or belief is tantamount to negating the 

entire Tora, even if the individual were to fulfill other positive Commandments, this particular 

transgression, in this case a sin of “omission”(failure to engage in Gemilut Chassadim) rather than one of 

“commission” (some sort of alternative action or belief),  is understood to negate whatever other good 

the individual may have achieved. R. Adda bar Ahava offers the following parable, regarding an individual 

who fails to engage in repentance following having transgressed in any manner: 

Ta’anit 16a 

R. Adda b. Ahava said: One who has sinned and confesses his sin but does not repent,  may be 
compared to a man holding a dead reptile in his hand, for although he may immerse himself in all 
the waters of the world his immersion is of no avail unto him; but if he throws it away from his 
hand then as soon as he immerses himself in forty Se'ahs (a biblical measure of volume) of water, 
immediately his immersion becomes effective, as it is said, (Mishlei 28:13) “But whoso 
confesseth and forsaketh them shall obtain mercy.” And it is further said, (Eicha 3:41) “Let us lift 
up our heart with our hands unto God in the heavens.” 

On a certain level, all other Mitzvot are reduced to the category of Mitzva HaBa B’Aveira (a 
Commandment that is cynically performed by committing a transgression—a classic example is cited in 
the Mishna in Sukka 3:1, where “Lulav HaGazul” a Lulav stolen in order to fulfill the Commandment to 
hold the four species on Sukkot is discussed and condemned). 
iv
 It is striking that eulogizing someone who has died should be considered an “act of kindness”. There is a 

dispute regarding for whose sake one eulogizes one who has died, with a conclusion that is a type of 

double negative: 

Sanhedrin 46b-47a 

The scholars asked: Is the funeral oration in honor of the living or of the dead? What is the 

practical difference? If the deceased had said, Pronounce no funeral oration over me;44  or again 

in respect of collecting [the cost] from the heirs!... 

http://halakhah.com/sanhedrin/sanhedrin_46.html#46b_44
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Come and hear! R. Natan said: It is of good omen for the dead when he is punished [in this world] 

after death. E.g., if one dies and is not mourned, or [properly] buried, or if a wild beast drags him 

along, or if rain drips down on his bier, it is a good omen for him (that this disparagement will 

constitute an atonement for his sins).  We may infer therefore from this that the funeral rites are 

in honor of the dead. This proves it.  

In fact, all kindnesses extended to the dead, including preparing the individual for burial, accompanying 

the individual to his final resting place, digging the grave, etc. are categorized by Jewish tradition as the 

purest forms of Chesed, “Chesed Shel Emet” (true acts of kindness) since it can hardly be expected that 

the individual will reciprocate what has been done on his behalf. (While it is is assumed in a metaphysical, 

mystical  context that the soul of the departed will serve as an interceder on behalf of those who remain 

in this world, e.g.,  

Yalkut Yosef, Kitzur Shulchan Aruch, Even HaEzer, Hilchot Chalitza and Yibum (based upon Yabia 

Omer, Part 4, Even HaEzer #15. 

…All the more so according to those Halachic decisors that say that the Mitzva of Chalitza (see 

Devarim 25:9-10) takes precedence over the Mitzva of Yibum (Levirate marriage is called for in 

the Tora when the husband of a childless woman passes away and an option is extended to his 

brother to marry the widow and thereby provide an heir that can carry on the deceased’s name. 

In the event that the brother declines the option, a ritual called “Chalitza” is performed.)… And 

by means of Chalitza the soul of the departed will rest in the Garden of Eden, as is explained in 

the Zohar. And he will be a “Melitz Yosher” (a proper interceder) on behalf of the brother who 

was Choletz, for having fulfilled the Mitzva…And an individual who fulfills a Mitzva will not know 

anything evil. 

nevertheless, in order to be considered “Chesed Shel Emet”, such considerations cannot enter into one’s 

calculations. 
v
 E.g., Sanhedrin 38b 

Rav Yehuda also said in Rav's name: Adam was a heretic for it is written, (Beraishit 3:9) “And the 

Lord God Called unto Adam and Said unto him, Where art thou?”  i.e., whither has thine heart 

turned?... R. Nachman said: He was Kofer B’Ikar.  Here it is written, (Hoshea 6:7) “They have 

transgressed the Covenant” whilst elsewhere it is stated, (Yirmiyahu 22:9) “Because they forsook 

the Covenant of the Lord their God” (the assumption is that the Covenant is belief in God). 

Ibid. 45b 

Our Rabbis taught: [Scripture states,] (Devarim 21:22) “And if he be put to death, then thou shalt 

hang him on a tree.” I might think that all who are put to death are to be hanged: therefore 

Scripture states, (Ibid.) “For he is hanged [because of] a curse against God.”   Just as the 

blasphemer in question is executed by stoning, so all who are stoned [must be subsequently 

hanged]: this is R. Eliezer's view. But the Sages say: Just as the blasphemer in question was Kofer 

B’Ikar.  So all who deny the fundamental principle [of faith] (to the exclusion of others who are 

executed, but not because of a theological transgression).   
vi
 The confluence of Judaism and a belief in God takes a position regarding the question of whether 

Judaism could be considered merely a cultural way of life independent of any theological dimension, as 

Mordechai Kaplan famously suggested.  

…Kaplan argued that Judaism is in essence a religious civilization; the religious elements of 

Judaism are primarily human, naturalistic expressions of a specific culture… 

http://en.wikipedia.org/wiki/Judaism_as_a_Civilization  

http://en.wikipedia.org/wiki/Judaism_as_a_Civilization
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In other words, can there be an “essence of Judaism” without the “Ikar” of God? 
vii

 The author of this commentary is R. Ze’ev Wolf Einhorn,, d. 1862 in Vilna. His commentary is one of the 

key commentaries on Midrash and is widely reproduced in editions of Midrash Rabba.  
viii

 There is a relatively narrow interpretation of the word “Naval” identifying the antecedent with the 

individual of that name. The term could also simply refer to people of this ilk in general, and then there 

would be no textual proof linking Naval of I Shmuel with the denial of God’s Existence. 
ix
 Alav HaShalom, i.e., Peace be upon him. A phrase said in connection to someone who is no longer living. 

x
 Although the term “Gemilut Chassadim” includes a number of different acts of kindness extended to 

others, the subject of this Midrashic passage is eulogizing someone who has recently died. Perhaps the 

most distinctive eulogy corresponding to the Midrash’s claim that David indiscriminately eulogized one 

and all, was David’s remarks upon the death of his antagonist King Shaul: 

II Shmuel 1:17-27 

And David lamented with this lamentation over Shaul and over Yonatan his son, and said--To 

teach the sons of Yehuda the bow. Behold, it is written in the book of Yashar: Thy beauty, O 

Israel, upon thy high places is slain! How are the mighty fallen! Tell it not in Gat, publish it not in 

the streets of Ashkelon; lest the daughters of the Philistines rejoice, lest the daughters of the 

uncircumcised triumph. Ye mountains of Gilboa, let there be no dew nor rain upon you, neither 

fields of choice fruits; for there the shield of the mighty was vilely cast away, the shield of Shaul, 

not anointed with oil. From the blood of the slain, from the fat of the mighty, the bow of Yonatan 

turned not back, and the sword of Shaul returned not empty. Shaul and Yonatan, the lovely and 

the pleasant in their lives, even in their death they were not divided; they were swifter than 

eagles, they were stronger than lions. Ye daughters of Israel, weep over Shaul, who clothed you 

in scarlet, with other delights, who put ornaments of gold upon your apparel. How are the 

mighty fallen in the midst of the battle! Yonatan upon thy high places is slain! I am distressed for 

thee, my brother Yonatan; very pleasant hast thou been unto me; wonderful was thy love to me, 

passing the love of women.   

Ironically, later in the same biblical book, something having to do with King Shaul is cited by God as one of 

the causes for a devastating famine: 

II Shmuel 21:1 

And there was a famine in the days of David three years, year after year; and David sought the 

Face of the Lord. And the Lord Said: 1) 'It is for Shaul, and 2) for his (Shaul’s) bloody house, 

because he put to death the Givonim.'  

The Talmud interprets this phrase as a criticism of David for having inadequately led the mourning for 

Shaul’s death (!): 

Yevamot 78b-79a 

'For Shaul'-- because he was not mourned for in a proper manner… 

David said: As to Shaul, there have already elapsed the twelve months of the [first] year1  and it 

would be unusual to arrange for his mourning now… 

 At least on one level, this contradiction in Rabbinic sources between the Midrash in Kohelet and the 

Gemora in Yevamot suggests that however well one feels that he has carried out an act of giving honor to 

another, particularly someone with whom he has had “differences”, he must be on his guard that his 

ambivalent feelings, if not publicly, than in God’s Estimation, do not negate the good that he is trying to 

accomplish. 

http://halakhah.com/yebamoth/yebamoth_79.html#79a_1
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xi
 Alshich (1508–1593, Tzefat) on Tehillim 13:6, the proof text quoted in Kohelet Rabba,  explains that 

David is emphasizing how all he cares about is God’s Redemption in the eyes of the multitudes, and for 

this reason he sings God’s Praises (one of the contexts in which he does this is within funeral orations). 

The commentator explains that David’s rationale for doing so is the principle in the Talmud: 

Bava Kamma 92a 

Rava said to Rabba b. Mari: Whence can be derived the lesson taught by our Rabbis that one who 

solicits mercy for his fellow while he himself is in need of the same thing, [will be answered first]? 

— He replied: As it is written: (Iyov 42:10) “And the Lord changed the fortune of Iyov when he 

prayed for his friends.”  He said to him: You say it is from that text, but I say it is from this text: 

(Beraishit 20:17) “And Avraham prayed unto God and God Healed Avimelech and his wife and his 

maidservants,”  and immediately after it Says: (Ibid. 21:1) “And the Lord remembered Sara as he 

had said, etc.,” [i.e.] as Avraham had [prayed and] said regarding Avimelech. 

Consequently, by praising God at every occasion, David hopes that he himself will be the beneficiary of 

God’s Salvation when he himself is in need of such Divine Intervention.  

 A less ulterior explanation? 

http://en.wikipedia.org/wiki/Safed

