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Midrash
Midrash Tehillim 54, Part 1
1. For the leader; with stinged music. Maschil of David;
when the Ziphites came and said to Saul, Does not David hide
himself with us? (Tehillim / Psalms 54:1). Elsewhere, this is
what Scripture says, if a ruler listens to lies, all his servants
are wicked (Mishley / Proverbs 29:12). Rabbi Meir said in
the name of rabbi Joseph, such were the children of Israel.
When the Ziphites beheld Saul incline his ear to listen to slander against David, they came and betrayed him to Saul saying, Does not David hide himself with us? (Tehillim / Psalms
54:2). Scripture tells us that Doeg the Edomite came and told
Saul (Tehillim / Psalms 54:2), and tells also that Nabal asked
mockingly Who is David? And who is the son of Jesse? (1
Samuel 25:10). Therefore, when the Ziphites observed that
Saul accepted the others’ slander, they also came, as it is written, The Ziphites came and said to Saul, Does not David hide
himself with us? (Tehillim / Psalms 54:1-2).
Midrash Tehillim 54, Part 2
2. Save me O God, by Your name (Tehillim / Psalms 54:3).
David said to the Holy One blessed be He, Master of the universe, when a centenaries persecutes a man, the man may complain against him to the prefect, and when the prefect persecutes him, the man may complain against him to the emperor.
But when the emperor persecutes the prefect, to whom may
the prefect complain? He has no one to complain to except to
You Lord. Just so David said to the Holy One blessed be He,
Master of the universe, Saul is king. To whom am I to complain against him? I can only complain to You. Thus David
said, Same me, O God, by Your name, and judge me by Your
strength (Tehillim / Psalms 54:3). What did he mean by the
words, And judge me by Your strength? He meant judge me
by Your Torah in which You have written, You will not deliver
unto his master a bondman that is escaped from his master
unto you (Devarim / Deuteronomy 23:16). If You have said
even of a bondman who yesterday served idols that When he
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מדרש
מדרש תהלים פרק נד סימן א
א למנצח בנגינות ]משכיל לדוד[ בבוא הזיפים
 זהו שאמר הכתוב מושל מקשיב על.ויאמרו לשאול
 אמר,(דבר שקר כל משרתיו רשעים )משלי כט יב
 כיון שראו, כך היו ישראל,ר׳ מאיר בשם ר׳ יוסף
הזיפים לשאול שהיה מטה אזנו לשמוע לשון הרע על
 וכן הוא אומר בבוא דואג, היו באים ואומרים לו,דוד
 וכן בנבל הוא אומר מי,(האדומי וגו׳ )תהלים נב ב
 וכיון שראו,(דוד ומי בן ישי )ש״א שמואל א׳ כה י
, מיד באו גם הם,הזיפים שהיה מקבל לשון הרע
דכתיב בבוא הזיפים ויאמרו לשאול הלא דוד מסתתר
.עמנו
מדרש תהלים פרק נד סימן ב
 אמר דוד לפני הקב״ה.ב אלהים בשמך הושיעני
 קובל,רבונו של עולם קטנטין שהוא רודף לאדם
 קובל עליו, ואיפרכוס כשהוא רודף,עליו לאיפרכוס
, למי הוא קובל, ואם המלך רודף לאיפרכוס,למלך
 כך אמר דוד לפני הקב״ה,אין לו למי לקבול אלא לך
, למי אני קובל עליו,רבונו של עולם שאול הוא מלך
 הוי אלהים בשמך הושיעני,אלא לך עלי לקבול
 כמו, מהו ובגבורתך תדינני.ובגבורתך תדינני
שכתבת בתורתך )אל( ]לא[ תסגיר עבד אל אדוניו
 אמש היה עובד עבודה, מה עבד זה,()דברים כג טז
, ואמרתי אם יבא אצלך אל תסגירהו אל אדוניו,זרה
 שנאמר ונחשון הוליד את,אני שאני נשיא בן נשיא
 ושלמון[ הוליד את בועז,)שמלה ושמלה( ]שלמה
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comes to you, you will not deliver him unto his master, surely
You will not deliver me into the hand of King Saul, for I am a
prince, and the son of a prince, as is said Nahshon begot Salmon;
Salmon begot Boaz, and Boaz begot Obed; and Obed begot Jesse, and Jesse begot David (Ruth 4:20-22). And so Judge me by
Your strength, that is by the strength of Torah, which says, Counsel is mind, and sound wisdom; I am understanding, strength is
mind (Mishley / Proverbs 8:14).

ובועז הוליד את עובד ועובד הוליד את ישי וישי
 אל תסגירני ביד,(הוליד את דוד )רות ד כ כב
 בגבורה, הוי אומר ובגבורתך תדינני,שאול המלך
 שנאמר לי עצה ותושיה אני בינה לי,של תורה
.(גבורה )משלי ח יד

Midrash Tehillim 54, Part 3
3. Hear my prayer, O God; give ear to the words of my mouth
(Tehillim / Psalms 54:4). According to rabbi Hoshaia, David
said to the Holy One blessed be He, Master of the universe, Doeg
came and slandered me, and Saul accepted the slander from him
and listened to him. The Ziphites came, and Saul heeded them
also. I will not go to Saul, but to You. Hear me. Give ear unto
me. Hear my prayer Or God. For strangers have risen up against
me, they have not set God before them (Tehillim / Psalms 54:5).
They have not set their minds on what is written in the Torah,
cursed be he that smites his neighbor in secret (Devarim / Deuteronomy 27:24). But what have they set their minds on? On
what Saul said to them, Blessed be you of the Lord (1 Samuel
23:21). But of what avail Saul’s blessing, if they are accursed
men? They have been long accursed, for Moshe cursed them
saying, Cursed be he that smites his neighbor in secret. Hence it
is said, They have not set God before them. Behold, God is my
helper; the Lord is for me as the upholder of my soul (Tehillim /
Psalms 54:6). They asked David, Who told you this? According
to rabbi Simeon son of Pazzi, David replied, When I was in the
womb of my mother, Ethan and Ezrahite prophesied that God
would say of me, I have found David My servant; with My holy
oil I anointed him (Tehillim / Psalms 89:21). Hence, The Lord is
for me as the upholder of my soul.

מדרש תהלים פרק נד סימן ג
ג אלהים )שמעה( ]שמע[ תפלתי האזינה ]לאמרי
 אמר ר׳ הושעיא אמר דוד לפני הקב״ה רבונו.[פי
 וקיבל,של עולם בא דואג וסיפר לשון הרע עלי
, באו הזיפים והקשיב להם,שאול ממנו ושמע לו
]אני איני הולך אצלו אלא אצלך שמעי הימני והאזין
, למה כי זרים קמו עלי, אלהים שמע תפלתי,[לי
 לא נתנו בדעתם על,לא שמו אלהים לנגדם סלה
מה שכתוב בתורה ארור מכה רעהו בסתר )דברים
 על מה שאמר להם, ועל מה הכינו דעתם,(כז כד
 אם,(שאול ברוכים אתם לה׳ )ש״ב שמואל ב׳ ב ה
 כבר הם ארורים שאררם,בני אדם ארורים הם
 הוי לא שמו אלהים, ארור מכה רעהו בסתר,משה
 הנה )ה׳( ]אלהים[ עוזר לי ה׳ בסומכי.לנגדם סלה
 אמר ר׳ שמעון בן פזי, אמר לו מי אמר לך.נפשי
אמר דוד עד שאני במעי אמי נתנבא עלי איתן
 שנאמר מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי,האזרחי
. הוי ה׳ בסומכי נפשי,(משחתיו )תהלים פט כא
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