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Psalms Chapter 54 ִהִלים  תְּ

יל ְלָדוִּד  א נְגִּינֹת, ַמְשכִּ ַח בִּ   .ַלְמנַצֵּ
1 For the Leader; with string-music. Maschil of 
David: 

ים, ַויֹאְמרּו ְלָשאּול:   ב ר    ְבבֹא ַהזִּיפִּ ְסַתתֵּ ֲהֹלא ָדוִּד, מִּ
2 when the Ziphites1 came and said to Saul: 
'Doth not David hide himself with us?' 

                                                           
1
 I Shmuel 23 

וִד, ִכי  טו ש ֶאת-וַיְַרא דָּ אּול ְלַבקֵּ וִד -יָּצָּא שָּ נְַפשֹו; וְדָּ
ה.זִיף, -ְבִמְדַבר   {}ס  ַבחְֹרשָּ

15 And David saw that Saul was come out to seek his life; and David 
was in the wilderness of Ziph in the wood. {S}  

ן ֶבן  טז ם יְהֹונָּתָּ אּול, וַיֵֶּלְך ֶאל-וַיָּקָּ ה; וַיְַחזֵּק -שָּ וִד חְֹרשָּ דָּ
אֹל-ֶאת   .יםקיָּדֹו, בֵּ

16 And Jonathan Saul's son arose, and went to David into the wood, 
and strengthened his hand in God.  

יו ַאל  יז לָּ אּול ָאִבי, -וַיֹאֶמר אֵּ ֲאָך יַד שָּ א, ִכי ֹלא ִתְמצָּ ִתירָּ
ה ִתְמֹלְך ַעל ל, וְָאנִֹכי ֶאְהיֶה-וְַאתָּ אֵּ -ְלָך ְלִמְשנֶה; וְַגם-יְִשרָּ

אּו ַע כֵּןשָּ   .ל ָאִבי, יֹדֵּ

17 And he said unto him: 'Fear not; for the hand of Saul my father 
shall not find thee; and thou shalt be king over Israel, and I shall be 
next unto thee; and that also Saul my father knoweth.'  

ה, ה'ִלְפנֵּי וַיְִכְרתּו ְשנֵּיֶהם ְבִרית,   יח וִד ַבחְֹרשָּ ; וַיֵֶּשב דָּ
יתֹו. ַלְך ְלבֵּ ן הָּ   {}ס  וִיהֹונָּתָּ

18 And they two made a covenant before the LORD; and David 
abode in the wood, and Jonathan went to his house. {S}  

ה ֵלאמֹר:-וַַיֲעלּו ִזִפים ֶאל  יט תָׁ עָׁ אּול, ַהִגבְּ  ֲהלֹוא  שָׁ
ה שָׁ דֹות, ַבחֹרְּ צָׁ נּו ַבמְּ ַתֵתר ִעמָׁ וִד ִמסְּ ַעת --דָׁ ִגבְּ בְּ

ה, ֲאֶשר ִמיִמין ַהיְִּשימֹון   .ַהֲחִכילָׁ

19 Then came up the Ziphites to Saul to Gibeah, saying: 'Doth not 
David hide himself with us in the strongholds in the wood, in the 
hill of Hachilah, which is on the south of Jeshimon?  

כָׁל  כ ה לְּ ֶרֶדת-וְַּעתָׁ ָך ַהֶמֶלְך, לָׁ שְּ נּו --ַאַּות ַנפְּ ֵרד; וְּלָׁ
יַד ַהֶמֶלְך ִגירֹו, בְּ   .ַהסְּ

20 Now therefore, O king, come down, according to all the desire of 
thy soul to come down; and our part shall be to deliver him up into 
the king's hand.'  

רּוִכים ַאֶתם לַ   כא אּול, בְּ ֶתם,   :ה'וַיֹאֶמר שָׁ ִכי ֲחַמלְּ
י לָׁ   .עָׁ

21 And Saul said: 'Blessed be ye of the LORD; for ye have had 
compassion on me.  

כּו  כב אּו ֶאת-לְּ עּו ּורְּ ִכינּו עֹוד, ּודְּ קֹומֹו ֲאֶשר -נָׁא הָׁ מְּ
לֹו יֶה ַרגְּ ם:--ִתהְּ ָאהּו, שָׁ ִרם   ִמי רָׁ רֹום יַעְּ ִכי ָאַמר ֵאַלי, עָׁ

  .הּוא

22 Go, I pray you, make yet more sure, and know and see his place 
where his haunt is, and who hath seen him there; for it is told me 
that he dealeth very subtly.  

ם  כג ַחֵבא שָׁ עּו, ִמכֹל ַהַמֲחבִֹאים ֲאֶשר יִתְּ אּו ּודְּ  ,ּורְּ
ֶתם ֵאַלי ֶאל יָׁה-וְַּשבְּ ֶכם; וְּהָׁ ִתי ִאתְּ ַלכְּ נֹו -ִאם ,נָׁכֹון, וְּהָׁ יֶשְּ

ָאֶרץ ה--בָׁ ֵפי יְּהּודָׁ כֹל ַאלְּ ִתי אֹתֹו, בְּ   .וְִּחַפשְּ

23 See therefore, and take knowledge of all the lurking-places 
where he hideth himself, and come ye back to me with the 
certainty, and I will go with you; and it shall come to pass, if he be 
in the land, that I will search him out among all the thousands of 
Judah.'  

יו ְבִמְדַבר   כד וִד וֲַאנָּשָּ אּול; וְדָּ ה, ִלְפנֵּי שָּ וַיָּקּומּו וַיְֵּלכּו זִיפָּ
ה בָּ ֲערָּ עֹון, בָּ   .ֶאל, יְִמין ַהיְִשימֹון--מָּ

24 And they arose, and went to Ziph before Saul; but David and his 
men were in the wilderness of Maon, in the Arabah on the south of 
Jeshimon.  

וִד, וַיֵֶּרד ַהֶסַלע   כה ש, וַיִַגדּו ְלדָּ יו, ְלַבקֵּ אּול וֲַאנָּשָּ וַיֵֶּלְך שָּ
אּול,  עֹון; וַיְִשַמע שָּ יוַיֵֶּשב ְבִמְדַבר מָּ וִד -וַיְִרדֹף ַאֲחרֵּ דָּ

עֹון   .ִמְדַבר מָּ

25 And Saul and his men went to seek him. And they told David; 
wherefore he came down to the rock, and abode in the wilderness of 
Maon. And when Saul heard that, he pursued after David in the 
wilderness of Maon.  
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ר,   כו הָּ יו ִמַצד הָּ וִד וֲַאנָּשָּ ר, ִמֶזה, וְדָּ הָּ אּול ִמַצד הָּ וַיֵֶּלְך שָּ
אּול ֶלֶכת, ִמְפנֵּי שָּ ז לָּ וִד נְֶחפָּ יו  ,ִמֶזה; וַיְִהי דָּ אּול וֲַאנָּשָּ וְשָּ

וִד וְֶאל-עְֹטִרים ֶאל ם-דָּ ְפשָּ יו, ְלתָּ   .ֲאנָּשָּ

26 And Saul went on this side of the mountain, and David and his 
men on that side of the mountain; and David made haste to get 
away for fear of Saul; for Saul and his men compassed David and his 
men round about to take them.  

א, ֶאל  כז ְך בָּ אמֹר:-ּוַמְלאָּ אּול לֵּ כָּה, ִכי  שָּ ה וְלֵּ -ַמֲהרָּ
ְשטּו פְ  ָאֶרץ-ִלְשִתים ַעלפָּ   .הָּ

27 But there came a messenger unto Saul, saying: 'Haste thee, and 
come; for the Philistines have made a raid upon the land.'  

וִד, וַיֵֶּלְך, ִלְקַראת   כח י דָּ אּול, ִמְרדֹף ַאֲחרֵּ ב שָּ וַיָּשָּ
ְראּו ַלמָּ -ְפִלְשִתים; ַעל   .ַהַמְחְלקֹות ,קֹום ַההּוא, ֶסַלעכֵּן, קָּ

28 So Saul returned from pursuing after David, and went against the 
Philistines; therefore they called that place Sela-hammahlekoth.  

ין  כט דֹות עֵּ ם; וַיֵֶּשב, ִבְמצָּ וִד, ִמשָּ   {}ס  ֶגִדי.-וַיַַעל דָּ
29 And David went up from thence, and dwelt in the strongholds of 
En-gedi. {S} 

 
 יט פסוק כג פרק א שמואל ק"רד

 :למעלה שאמרנו כמו דוד וירא שאמר וזהו לשאול ואמרו הזיפים עלו וכבר - זיפים ויעלו( יט)
   דוד מצודת

 :הישימון מימין היא אשר החכילה בגבעת שהיא בחורשה העומדות בהמצדות אצלינו מתחבא - מסתתר( יט)
   ם"מלבי

[ א, מצריו כל עם מקומו הודיעו. במצדות: מלבקשו וחדל, הגבעה לביתו חזר שאול כי. הגבעתה' וכו זיפים ויעלו( יט)
 מימין אשר( שמאל מצד גבעה עוד בחכילה היה באשר[ )ד. החכילה בגבעת[ ג. ביער, בחרשה[ ב. סלעים, במצדות
 :הישמון

 
 כ פסוק כג פרק א שמואל י"רש

 :להסגירו ועלינו - הסגירו ולנו( כ)
   דוד מצודת

  :בידך למסרו ועלינו רד אלינו לרדת שתרצה אופן באיזה ל"ר -' וכו אות לכל( כ)
 

 כא פסוק כג פרק א שמואל דוד מצודת
  :ההודעה בעבור אתכם יברך' ה - ברוכים( כא)
 

 כב פסוק כג פרק א שמואל י"רש
 :שאמר מי - אלי אמר כי( כב)

 :מקומו יודע שלא כדי אחר במקום ולמחר כאן היום בערמה הוא מתנהג - הוא יערים ערום
   ק"רד

 :בכוון מקומו שתדעו היטב וראו חפשו - עוד הכינו( כב)
 מהם נשמר היה ואיך כך כל בפלשתים מכה היה איך שואלו כשהייתי לי אומר היה עמי שהיה בעוד - אלי אמר כי

 עושה הוא עתה כן ממנו נשמרים היו שלא עליהם בא היה ובתחבולות ובערמות הוא יערים ערום כי לי אומר והיה
 להתחבא דרכו אשר המקומות כל דעו לפיכך אחר במקום יהיה ומחר שם אותו שנבקש כדי זה במקום עצמו מראה

 לי אמרין ארי י"וכת הוא יערים ערום עתה כי המגיד אלי אמר ל"ר ליוסף ויאמר כמו האומר אלי אמר כי מ"וי שם
 :הוא ונפיק דערים

   ג"רלב
 בו והרצון המשתוקק הוא מי' חס הוא דוד ותכל וכן זה האומר מי חסר הוא ל"ר - הוא יערים ערום אלי אמר כי( כב)

 בלתי והוא אחר במקום ויתראה בערמה יתנהג שהוא אלי לבי אמר כי המקום בזה הרצון יהיה וכן דוד נפש ותכל
 שב אלי אמר כי אמרו יהיה או, שם יתחבא אשר המחבואים מכל שיחקרו הזהירם ולזה המעט על בלתי שם מתחבא

  :מלחמה לו יעשה ובתחבולות בערמה מתנהג שהוא עמו בהיותו אליו אמר שדוד והרצון דוד אל
 

 כג פסוק כג פרק א שמואל י"רש
 :ואמת מכוון דבר על - נכון אל( כג)

   ק"רד
 :וברור נכון דבר - נכון אל( כג)

 בא היה אם השבטים שאר אבל עליו מחפין שהיו לפי יהודה בארץ אלא בא דוד היה שלא לפי - יהודה אלפי בכל
 כל היטב לחפשו עמי ידם שהיו שביהודה אלפים שרי כל אכריח ל"ר אלפי שאמר ומה לשאול אותו מוסרין היו ביניהם

 :שלו באלף אחד
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ָמנּו   .עִּ

נִּי; קֱאֹל  ג יעֵּ ְמָך הֹושִּ ינֵּנִּי   ים, ְבשִּ גְבּוָרְתָך ְתדִּ   .ּובִּ
3 O God, save me by Thy name, and right me by 
Thy might. 

י; קֱאֹל  ד ָלתִּ י   ים, ְשַמע ְתפִּ ְמרֵּ י-ַהֲאזִּינָה, ְלאִּ   .פִּ
4 O God, hear my prayer; give ear to the words 
of my mouth. 

ים, ָקמּו ָעַלי  ה י זָרִּ י    --כִּ ים, בְִּקשּו נְַפשִּ יצִּ  ;ְוָערִּ

  .ֶסָלה   ים ְלנֶגְָדם קִּ ֹלא ָשמּו ֱאֹל

5 For strangers are risen up against me, and 
violent men have sought after my soul; {N} 
they have not set God before them. Selah 

נֵּה ֱאֹל  ו י; קהִּ יה'   ים, עֹזֵּר לִּ י נְַפשִּ   ., ְבסְֹמכֵּ
6 Behold, God is my helper; the Lord is for me 
as the upholder of my soul. 

יב( ָהַרע, ְלשְֹרָרי;   ז ם   ישוב )יָשִּ יתֵּ ְתָך, ַהְצמִּ   .ַבֲאמִּ
7 He will requite the evil unto them that lie in 
wait for me; destroy Thou them in Thy truth. 

נְָדָבה ֶאזְְבָחה  ח ְמָך    ָלְך; -בִּ י ה'אֹוֶדה שִּ   .טֹוב-כִּ

8 With a freewill-offering will I sacrifice unto 
Thee; I will give thanks unto Thy name, O LORD, 
for it is good. 

ָכל  ט י מִּ יָלנִּי; -כִּ צִּ ינִּי   ָצָרה, הִּ   .ּוְבאֹיְַבי, ָרֲאָתה עֵּ

9 For He hath delivered me out of all trouble; 
and mine eye hath gazed upon mine enemies. 
{P} 

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

 על מקשיב מושל הכתוב שאמר זהו. לשאול ויאמרו הזיפים בבוא[ לדוד משכיל] בנגינות למנצח[ א, נד[ ]א]

 הזיפים שראו כיון, ישראל היו כך, יוסף' ר בשם מאיר' ר אמר(, יב כט משלי) רשעים משרתיו כל שקר דבר

 האדומי דואג בבוא אומר הוא וכן, לו ואומרים באים היו, דוד על הרע לשון לשמוע אזנו מטה שהיה לשאול

 הזיפים שראו וכיון(, י כה'= א שמואל= א"ש) ישי בן ומי דוד מי אומר הוא בנבל וכן(, ב נב תהלים' )וגו

  .עמנו מסתתר דוד הלא לשאול ויאמרו הזיפים בבוא דכתיב, הם גם באו מיד, הרע לשון מקבל שהיה

   עזרא אבן

  :פיוט תחלת - בנגינות למנצח( א)

 

 ב פסוק נד פרק תהלים ק"רד

 :יהודה בני בגבול מקום והוא, זיף אנשי. הזיפים בבוא( ב)

   דוד מצודת

 :אצלינו מתחבא - מסתתר( ב)

 

 

                                                                                                                                                                             
   דוד מצודת

 בכל אותו אחפש ואז שבטו אנשי בין בארץ יהיה ודאי כ"א מחבואיו בכל אותו נמצא לא כאשר - בארץ ישנו אם( כג)
 :אנשיו בין אחריו יחפש א"שכ יהודה אלפי כל את אכריח ל"ר יהודה אלפי
   ם"מלבי

 שם להתחבאות יוכל מקומו שאדע הגם כ"שאל, שם יתחבא אשר המחבאים כל על תדרשו מזה חוץ[ ד. וראו( כג)
 ידמו בל זה אמר. ישנו אם והיה: אתכם והלכתי ואז, וברור נכון דבר שיהיה ל"ר. נכון אל אלי ושבתם: נסתר במקום

 :כחו בכל יחפשהו בארץ ישנו רק אם כי, מלחפש הוא יתרשל מאשר ל"הנ הדרישות כל ידרשו שהם מצוה כי
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 ג פסוק נד פרק תהלים י"רש

 (:ב"ל דברים) עמו' ה ידין כי כמו נקמתי תנקום - תדינני ובגבורתך( ג)

   עזרא אבן

 :שמך בעבור והטעם קורא שאני - בשמך יםקאל( ג)

 :מהזיפים דיני שתקח' הגבור ולך - ובגבורתך

   ק"רד

 בה, רבים והם יחיד ואני, בה בטחתי אשר ובגבורתך, הושיעני קראתי אשר בשמך. בשמך יםקאל( ג)

  :מהם דיני תקח, כלומר, תדינני

 

 ד פסוק נד פרק תהלים עזרא אבן

 :בלב - תפלתי, יםקאל( ד)

 :פיללתי לא ויפלל כמו תפלה עקר כי בלשון - פי לאמרי

   ק"רד

 :בלשון פי ואמרי, בלב תפלתי פירוש או. דבר כפל פי ואמרי תפלתי. תפלתי שמע יםקאל( ד)

   ם"מלבי

 :התפלה עם שאומר הדברים ליתר האזינה וגם, תפלתי שמע יםקאל( ד)

 

 ה פסוק נד פרק תהלים עזרא אבן

 :הזיפים הם ועריצים מעמו שאינם - זרים כי( ה)

   ק"רד

 מפרשים ויש. המנהג כן כי, נפשי ובקשו עלי קמו וכן, שונות במלות ענין כפל ועריצים זרים. זרים כי( ה)

 שמו לא. הזיפים - ועריצים, עמנו מבני שאינם נכרים - זרים או. וסיעתו שאול - ועריצים, הזיפים - זרים

 :גמולם להם שישלם ממנו פחדו שלא, סלה לנגדם יםקאל

   דוד מצודת

 :בידו למסרני בי קמו ז"ועכ משפחתו מבני ואינם משאול זרים המה הזיפים אנשי - זרים כי( ה)

 :כנגדם לעמוד כח בי ואין נפשי מבקשים ממני החזקים אנשים - ועריצים

 ':ה מיראת ממני ידם ימשכו ולא לנגדם יםקאל פחד אין ומעולם - שמו לא

   ם"מלבי

 שהם, וגבוריו שאול הם עריצים ועדת, שאול קרובי ואינם זרים שהם הזיפים הם, עלי קמו זרים כי( ה)

 הוא יםקשאל לב על שמו לא, לנגדם יםקאל שמו ולא, עריצים שהם מצד רק בדין לא, להרגני נפשי בקשו

 :הענין סיום סלה, יםקאל רצון נגד שהוא הזה בדבר להם מתנגד

 

 ו פסוק נד פרק תהלים עזרא אבן

 כל כנגד לבדו הוא טעמו רק מהסומכים אחד שהוא נפשי בסמכי אדני טעם אין משה' ר אמר - הנה( ו)

 :ילשינוהו ולא יסמכוהו לאשר ויעזור רעתו ממבקשי ידינהו שהשם שהתפלל דעתי ולפי הסומכים

   ק"רד

, נפשי בסומכי יהיה הוא, הכל על אדון שהוא, אדני. ברכילותם לי להרע יוכלו ולא, לי עֹזר יםקאל הנה( ו)

 :מישראל נפשי סומכי בעזרת, כלומר

   דוד מצודת

 :נפשי סומכי בעזרת יהיה והוא לי עוזר הוא' ה הנה אבל בידי הכח אין כי עם - יםקאל הנה( ו)

   ם"מלבי

 כ"ג להיות יצטרף' ה, ועוזריו וסומכיו דוד אנשי שהם נפשי בסומכי' ה וגם, בעצמי לי עזר יםקאל הנה( ו)

 :לסמכני עמהם
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 ז פסוק נד פרק תהלים י"רש

 (:ד"כ במדבר) קרוב ולא אשורנו לשון לעויני - לשוררי( ז)

 :הצמיתם לכך הרג ורודפי רכיל מהולכי ליפרע ואמרת אמיתי שאתה מתוך - באמתך

   עזרא אבן

 רכיל והולכי דמים על' עומדי הם כי באמתך וטעם להם ישיבנו השם לי לעשות שחשבו - הרע ישיב( ז)

 :חנם להרגני ומבקשים

   ק"רד

 וטעמו, הפעיל מן, יִָּשיב וקרי. הרע על טעמו, עומד פַֹעל והוא הקל מן יָּשּוב כתיב. לשוררי הרע ישוב( ז)

 לפיכך, לרעה עלי ומביטים שוררי שהם להם ישיב לי עושים שהם הרע. אחד והענין, יתברך לקה על

 כן, דוד את עוין שאול ויהי( ט, יח א"ש) וכן, קרוב ולא אשורנו( יז, כד במדבר) מן, שוררי האויבים נקראו

 דברך כי, הצמיתם באמתך. לשאול והגידו שם רגלו תהיה אשר מקומו את דוד אל מביטים היו הזיפים

 :העולם מן לטרדני מבקשים והם להמליכני אמת

   דוד מצודת

 :לרעה בי המסתכלים לאויבי ישיב בעצמו הזה הרע - הרע ישיב( ז)

 :לי חשבו כאשר הכריתם לזה כגמולו לאיש לשלם אמת אל שאתה בעבור - באמתך

   ם"מלבי

 מצד הצמיתם באמתך[ ב, כרעתם להם לשלם לשררי הרע שישיב כדי[ א, לאויבי ישלם גם, ישוב( ז)

 :המלוכה את לי שהבטחת הבטחתך אמתת

 

 ח פסוק נד פרק תהלים עזרא אבן

 :הראשון בפסוק הכתוב לשמך שבה הצילני ומלת ואומר אודה זה כי תצמיתם כאשר - בנדבה( ח)

   ק"רד

 :טוב כי שמך אודה ואז, וטובה נדיבה ברוח לך אזבחה תצמיתם כאשר, בנדבה( ח)

   דוד מצודת

 :קרבנות לך אזבחה הלב בשמחת ל"ר וטובה נדיבה ברוח - בנדבה( ח)

 :טוב הוא שמך כי - טוב כי

   ם"מלבי

 דוד על ואנשיו שאול עטרו כאשר שאז במה, טוב כי' ה שמך ואודה לב בנדבת לך ואזבחה, בנדבה( ט - ח)

, דוד אחרי מרדוף שאול וישב, הארץ על פלשתים פשטו כי לו ואמר שאול אל מלאך בא לתפשם ואנשיו

 רק, דם ולשפוך עמהם ללחום הוצרכתי לא באויבי שראיתי הגם עיני ראתה ובאיבי, הצילני צרה מכל כ"ועי

 :דם ושפיכת מלחמה י"ע ניצול שלא הנס עקר אצלו היה וזה, מזה גם הצלתני

 

 ט פסוק נד פרק תהלים ק"רד

 ותבט(: יב, צב מזמור) וכן, שחפצתי מה עיני ראתה כי, עיני ראתה ובאויבי הצילני צרה מכל כי: ואמר( ט)

 :בשורי עיני

   דוד מצודת

 ראתה ועוד לי לעשות אויבי חשבו אשר צרה מכל הציל אותי עמדי עשה כפולה טובה כי -' וגו מכל כי( ט)

 :בהם לראות שחפצה מה באויבי עיני


