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Psalms Chapter 34 ִהִלים  תְּ
ּנֹותֹו ֶאת    --ְלָדִוד  א ְעמֹו-ְבשַׁ ; ִלְפֵני ֲאִביֶמֶלךְ , טַׁ

 . וֵַׁילַׁךְ , וְַׁיָגְרֵשהּו
1 [A Psalm] of David; when he changed his 
demeanour before Abimelech, who drove him 
away, and he departed. 

 I will bless the LORD at all times; His praise 2 . ִפיְתִהָלתֹו בְ , ָתִמיד   ; ֵעת-ְבָכל' ה-ֲאָבְרָכה ֶאת  ב
shall continually be in my mouth. 

ֵלל נְַׁפִשי', בַׁה  ג  My soul shall glory in the LORD; the humble 3 . וחּוִיְשְמעּו ֲעָנוִים וְִיְשמָ    ; ִתְתהַׁ
shall hear thereof, and be glad. 

 O magnify the LORD with me, and let us exalt 4 . ּוְנרֹוְמָמה ְשמֹו יַׁוְחָדו   ; ִאִתי' גְַׁדלּו לַׁה  ד
His name together. 

י ִהִצילָ -ּוִמָכל   ; ְוָעָנִני' ה-ָדרְַׁשִתי ֶאת  ה  I sought the LORD, and He answered me, and 5 . ִניְמגּורֹותַׁ
delivered me from all my fears. 

 They looked unto Him, and were radiant; and 6 . ֶיוְחָפרּו-ַאל, ּוְפֵניֶהם   ; ִהִביטּו ֵאָליו ְוָנָהרּו  ו
their faces shall never be abashed. 

 This poor man cried, and the LORD heard, and 7 . הֹוִשיעֹו, ָצרֹוָתיו-ּוִמָכל   ; ָשֵמעַׁ ' וַׁה, ֶזה ָעִני ָקָרא  ז
saved him out of all his troubles. 

ְלַאךְ   ח ְלֵצם   ; ָסִביב ִליֵרָאיו' ה-וחֶֹנה מַׁ  The angel of the LORD encampeth round 8 . וְַׁיוחַׁ
about them that fear Him, and delivereth them. 

ֲעמּו ּוְראּו  ט ֶגֶבר   '; טֹוב ה-ִכי, טַׁ -ֶיוֱחֶסה, ַאְשֵרי הַׁ
 . בֹו

9 O consider and see that the LORD is good; 
happy is the man that taketh refuge in Him. 

וְחסֹור-ִכי   : ְקדָֹשיו' ה-ְיראּו ֶאת  י  O fear the LORD, ye His holy ones; for there 10 . ִליֵרָאיו, ֵאין מַׁ
is no want to them that fear Him. 

יַׁוְחְסרּו -לֹא', ְודְֹרֵשי ה   ; ָרשּו ְוָרֵעבּו, ְכִפיִרים  יא
 . טֹוב-ָכל

11 The young lions do lack, and suffer hunger; 
but they that seek the LORD want not any good 
thing. 

 Come, ye children, hearken unto me; I will 12 . ֲאלֶַׁמְדֶכם', ִיְרַאת ה   ; ִלי-ִשְמעּו, ָבִנים-ְלכּו  יב
teach you the fear of the LORD. 

ִיים, ָהִאיש-ִמי  יג ִלְראֹות , אֵֹהב ָיִמים   ; ֶהוָחֵפץ וחַׁ
 . טֹוב

13 Who is the man that desireth life, and loveth 
days, that he may see good therein? 

 Keep thy tongue from evil, and thy lips from 14 . ִמדֵַׁבר ִמְרָמה, ּוְשָפֶתיךָ    ; ֵמָרעְנצֹר ְלשֹוְנָך   יד
speaking guile. 

 ,Depart from evil, and do good; seek peace 15 . ֵפהּובֵַׁקש ָשלֹום ְוָרדְ    ; טֹוב-וֲַׁעֵשה, סּור ֵמָרע  טו
and pursue it. 

ְוָעָתם-ֶאל, ְוָאְזָניו   ; ִדיִקיםצַׁ -ֶאל', ֵעיֵני ה  טז  The eyes of the LORD are toward the 16 . שַׁ
righteous, and His ears are open unto their cry. 

ְכִרית ֵמֶאֶרץ ִזְכָרם   ; ְבעֵֹשי ָרע', ְפֵני ה  יז  The face of the LORD is against them that do 17 . ְלהַׁ
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evil, to cut off the remembrance of them from 
the earth. 

 They cried, and the LORD heard, and 18 . ִהִציָלם, ָצרֹוָתם-ּוִמָכל   ; ָשֵמעַׁ ' וַׁה, ָצֲעקּו  יח
delivered them out of all their troubles. 

 The LORD is nigh unto them that are of a 19  .רּווחַׁ יֹוִשיעַׁ -דְַׁכֵאי-ְוֶאת   ; ֵלב-ְלִנְשְבֵרי', ָקרֹוב ה  יט
broken heart, and saveth such as are of a 
contrite spirit. 

 Many are the ills of the righteous, but the 20 . 'יִַׁציֶלּנּו ה, ּוִמכָֻּלם   ; ָרעֹות צִַׁדיק, רַׁבֹות  כ
LORD delivereth him out of them all. 

לֹא , ַאוחַׁת ֵמֵהָּנה   ; עְַׁצמֹוָתיו-שֵֹמר ָכל  כא
 . ִנְשָבָרה

21 He keepeth all his bones; not one of them is 
broken. 

 Evil shall kill the wicked; and they that hate 22 . מּוְושְֹנֵאי צִַׁדיק ֶיְאשָ    ; ְתמֹוֵתת ָרָשע ָרָעה  כב
the righteous shall be held guilty. 

-ָכל, ְולֹא ֶיְאְשמּו   ; ֶנֶפש ֲעָבָדיו', פֶֹדה ה  כג
וחִֹסים בֹו  . הַׁ

23 The LORD redeemeth the soul of His 
servants; and none of them that take refuge in 
Him shall be desolate. {P} 

  א פסוק לד פרק תהלים י"רש

 טעמו את וישנה' וגו השער דלתות על ויתו( א"כ= א שמואל= א"ש) אמרשנ כענין - טעמו את בשנותו( א)

 (:א"סא) זקנו על רירו והוריד שוטה עצמו ועשה וטעמו דברו ששנה בעיניהם

 לו קורין אכיש ששמו פי על ואף פרעה מצרים מלכי וכל נקראים פלשתים מלכי כל כך - אבימלך לפני

 אומרים ואנשיו להרגו רצה שלא( שרה אצל בתורה נכתבש) כאבימלך צדיק שהיה אגדה ומדרש, אבימלך

 :תהלים במדרש כדאיתא הארץ מלך דוד זה הלא/( א"כ' א שמואל/ שם) לו

   עזרא אבן

 וכמוהו שמות שני לו היו ואכיש טעם משיבי כמו ודעתו ושכלו לבו טעמו - טעמו את בשנותו לדוד( א)

 :רבים

   ק"רד

 שם היה או. לו היו שמות וְשנִַׁים, גת מלך אכיש הוא אבימלך. ימלךאב לפני טעמו את בשנותו לדוד( א)

 בסכנה היה. וילך ויגרשהו. יצוחק ובימי אברהם בימי מצאנום כן כי, אבימלך מפלשתים מלך לכל כינוי

 לפי או. אליהם שיתנכר כדי, המלך מטעם(: ז, ג יונה) כמו, ודברו דעתו: שפירושו, טעמו ושינה גדולה

 ואמר אכיש שגרשהו וכיון. ימיתוהו ולא גבורתו ועל עליו יוחושו לא, ומתהולל שוטה היה כי ואות שבראותם

 בראשי ת"בי ף"באל והוא. המזמור זה ווחיבר שהצילהו לאל הודה? ביתי אל יבוא הזה(: טז, כא א"ש)

 עשה בהנצלו דוד ששמוח השמוחה מרוב(: ט"שו) ובדרש. פסוק באמצע שהוא, ו"הוא זולתי הפסוקים

 :ת"בי ף"באל זו ירהש

   דוד מצודת

 :וחכמה מבלי לדבר דברו את ששינה בעת - בשנותו( א)

 וסכלות הוללות דבר ולזה=( א בשמואל= א"בש) ש"כמ נפש יכנו לבל ממנו ירא שהיה - אבימלך לפני

 :דוד הוא שאין לוחשוב

 :מידו וניצול לדרכו והלך לגרשו אבימלך צוה ז"ועי - ויגרשהו

   ם"מלבי
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 לשמרם עמהם ודבוקה הצדיקים את וחופפת הפרטיית' ה השגוחת איך באר הזה במזמור, דודל( א)

 זה כי, ומהותה' ה יראת העולם את וילמד, תפלה לשמוע קרוב הוא איך וביוחוד, פגע מכל ולהצילם

 :פרטית השגוחה היה להמיתו עבדיו לקול שמע ולא אבימלך שגרשהו

 

 ב פסוק לד פרק תהלים עזרא אבן

 :אותו בשנותו או בטעמו או בצר או במרוחב בהיותו עת בכל - כהאבר( ב)

   ק"רד

 תמיד ולהללו לברכו אני ווחייב נסים לי עושה הוא תמיד כי. בפי תהלתו תמיד עת בכל' ה את אברכה( ב)

 אפילו, בעתו יפה עשה הכל את(: יא, ג קהלת) הכתוב שאמר זהו? תמיד הוא מה(: שם) ובדרש. עת בכל

( טעמו) עצמו את ושינה כשוטה עצמו עשה. אבימלך לפני טעמו את בשנותו לדוד, הוי, עתוב יפה השטות

 :זהובים רבוא מאה לי וחייב גת מלך אכיש: הדלתות על וכתב

   ם"מלבי

 לתכלית היא שהרעה אאמין כי', ה אברך רעה בעת בין טובה בעת בין ל"ר, עת בכל' ה את אברכה( ב)

 עת שיהיה א"א כ"וא, ווחסדו וטובו השגוחתו על תמיד אותו מהלל שאני ,בפי תהלתו שתמיד אוחר, הטובה

 :תהלתו נגד שזה רע שיעשה א"שא לטובה הוא בודאי השגוחיי שהוא ואוחר, במקרה רעה

 

 ג פסוק לד פרק תהלים י"רש

 :ולהגן להושיע כזה פטרון לי שיש ומתהלל אני מתפאר - נפשי תתהלל' בה( ג)

 :ז"לעב טרא"שפורוונ - נפשי תתהלל

 :וישמוחו אותם יבינו מהללי מתוך לי שעשה נפלאות - ענוים ישמעו

   עזרא אבן

 :וישמוחו תהלתי' ענוי שישמעו עד אתהלל בו -' בה( ג)

   ק"רד

 וחקר ולא, לגרשני אבימלך בלב נתן והוא, זולתו מושיע לי אין כי, אוחר במושיע לא, נפשי תתהלל' בה( ג)

 :דוד שונאי שהיו, הגאים לא אבל, ישמוחו הצלתו בשמעם םהענוי, וישמוחו ענוים ישמעו. עלי

   דוד מצודת

 :המה גם ישמוחו ישועתי ענוים ישמעו וכאשר נפשי תתהלל' ה בתשועת -' בה( ג)

   ם"מלבי

 עלי ומשגיוח אותי האוהב בשמים אב לי שיש מתפאר שאני', בה תתהלל שנפשי אלא עוד ולא', בה( ג)

 זה והתפארות ההילול לי תוחשב שלא, וישמוחו ענוים ישמעו ז"ובכ, מאתו ואצולה ממנו וחלק היא ושנפשי

 הזה התפארות, הענוה שנואי הם והתפארות התהללות שכל שהגם, ז"ע ישמוחו הענוים שבהפך, לגאוה

 בנפש יתקבצו שבה הנקודה והיא', ה בדרכי לבו ויגבה ש"כמ, עמה תסכים הענוה' בה האדם שיתהלל

 כי, הענוה היא תמיד עליו ומשגיוח מעוזו' שה לאמר אדם שיתגאה זו גאוה כי, יםלאוחד והיו והגאוה הענוה

 הבשר, בעיניה כאין ותהיה שתתבטל עד האלהים אל תתרומם והנפש הוחומריים שמלותיו יפשיט בזה

 נסתבבה הזאת וענוה, ואפר עפר ואנכי' ה אל לדבר הואלתי הנה ה"אאע ש"כמ ואפר כעפר יהיו וכוחותיו

 :ת"ב ובלתי סוף האין העליון שרשה נגד ובטולה הנפש דבקות י"ע

 

 ד פסוק לד פרק תהלים עזרא אבן

 :השם את לגדל שיעזרוהו מהם ובקש עמהם ידבר כאילו - גדלו( ד)

   ק"רד

 ואתם ואני, שהושיעני הישועה על, אתי' לה גדלו: הענוים כנגד אמר. יוחדו שמו ונרוממה אתי' לה גדלו( ד)

 :שמו נרוממה יוחדיו

   דוד מצודת

 :עמי גדולתו ספרו - גדלו( ד)
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 :אתם ואני - יוחדו

   ם"מלבי

 והדבר, שמים רום כמו בו לתפוס אדם לשום א"א הרם שהדבר, רם ובין גדול בין הבדל יש, גדלו( ד)

 את וחשבו העמים והנה, גבהו לפי אדם כל בו יתפוש השמימה מגיע וראשו ארצה הנצב העמוד כמו הגדול

 אבל, כבודו השמים על' ה גוים כל על רם ש"כמ, אליהם משגיוח ושאינו כלל בו לתפוס א"אש רם כדבר' ה

, מעשיו לפי' א כל על תתפשט ושהשגוחתו, ערכו כפי אותו ישיג א"שכ גדול כדבר אותו וחושבים ישראל

 םשר מוחייב השכל כי, רם בבוחינת הוא עצמו מצד השם והנה, העמים כל על הוא ורם גדול בציון' ה ש"כמ

, גדול בבוחינת שהוא הנסיון ילמדנו זה ובכל, האדם כמו שפלה בריה על להשגיוח ישפיל לא רמים על

 מבואר וזה, תמיד עמהם דבוק שהוא שמו ווחושבי' ה יראי על וביוחוד ברואיו כל על מתפשטת והשגוחתו

 בהכרוח, יאת' לה גדלו ש"וז, לעין הנראה דבר וזה, צרה מכל ויצילם הצדיקים תפלת שומע שהוא ממה

 עמכם אסכים שאני, יוחדיו שמו שנרוממה הגם, גדול בבוחינת שהוא מהנהגתו הנראה מצד אתי תסכימו

 גדול בבוחינת שהוא להודות אנו מוכרוחים ז"בכ, רעיון ומכל השגה מכל מרומם הוא אמתתו מצד ששמו

 .כי, לעין שנראה ממה

 

 ה פסוק לד פרק תהלים י"רש

 (:ב"כ במדבר), מואב יגרו כמו פוחד לשון - מגורותי( ה)

   עזרא אבן

 :וענהו לו בצר השם שדרש להם ספר - דרשתי( ה)

   ק"רד

. מידם שיצילהו בלבבו לפניו ומתוחנן' ה את דורש בלבו היה ידיהם בין בהיותו כי. וענני' ה את דרשתי( ה)

 :להמיתו אליו יםפעמ כמה הוחנית והטיל, להמיתו לביתו ששלוח שאול וממגורת מזו, הצילני מגורותי ומכל

   ציון מצודת

 :פוחדי - מגורותי( ה)

   ם"מלבי

 כי, עליה שהתפללתי הצרה מן שהצילני לבד ולא, עלי משגיוח שהוא מבואר ומזה, וענני' ה את דרשתי( ה)

 בעל כדרך, בכלל מגורתי מכל אותי להציל בוחסדו השקיף זאת צרה על שענני שאוחר, הצילני מגורתי מכל

 :השלמות בתכלית הוחסד שיהיה השלם הוחסד

 

 ו פסוק לד פרק תהלים י"רש

 :צרתם מתוך אליו שהביטו אותם כל - אליו הביטו( ו)

 :פניהם האירו - ונהרו

 :הוחמה ובושה הלבנה ווחפרה( ד"כ ישעיה) כמו יתביישו - יוחפרו

   עזרא אבן

 :מיעקב כוכב רךד והוא עתה ולא אראנו וכמוהו קרא עני כן אוחרי שהזכיר זה אליו טעם - הביטו( ו)

 מגזרת אומרים ויש שריה עמיה ונהורא' ובתרגו המנהרות מגזרת יוחפרו אל הפך פניהם יאורו - ונהרו

 :נהר מגזרת אליו ונהרו

   ק"רד

. וינהרו אליו יביטו בצרה שהם אדם בני כל: אמר. רבים וכמוהו, עתיד במקום עבר. ונהרו אליו הביטו( ו)

 אל אדם שירוץ כמו, הנהר כמו במרוצה ההליכה שעניינו', ה טוב אל נהרוו(: יא, לא ירמיה) כמו, ונהרו

 כי, יבושו לא, יוחפרו אל ופניהם: וזהו. בבטוחונם יבושו ולא אליו וירוצו' ה אל יביטו בו ְלִהָשֵגב עוז מגדל

 לפי, הםופני: ואמר. הלבנה ווחפרה(: כג, כד ישעיה) כמו, בושת ענין - יוחפרו. שמע' וה קרא עני שזה יראו

ָפִנים ֵתָרֶאה שהבושת  י"רש, התרגום) מפרשים ויש. ֶיוֱחָורּו פניו עתה ולא(: כב, כט שם) שאמר כמו, בַׁ

, לעזרתו הצריכים אליו הביטו: לומר רצונם, (ד, ג איוב) ְנָהָרה עליו תופע ואל מן, אורה ענין נהרו(: ע"וראב

 :ֶשִיָּוְשעּו כלומר, פניהם ונהרו
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 ו פסוק לד פרק הליםת דוד מצודת

 :בו לבטווח - אליו הביטו( ו)

 :ותשועה הארה אליכם ויבוא - ונהרו

 :ויכלם יוחפר לו נותנים ואין מה השואל כי - יוחפרו אל

   ם"מלבי

 י"ע העזר שיבקשו, רצוני, מטה לצד או מעלה לצד או יביטו' ה מזולת עזר להשיג המביטים הנה, הביטו( ו)

 השמש אל תמיד מהביט עינים יכהו ואז, לכולם ראש השמש אשר רכתוהמע המזל הטבעיות הסבות

 שהביטו אלה אבל, מהבושת פניהם יוחפרו ואז אדם מבני עזר להשיג למטה יביטו או, העינים את המכהה

 :יוחפרו אל פניהם כי התביישו ולא, הבהיר מאורו נהרו כי, עיניהם וחשכו לא, אליו

  

 ז פסוק לד פרק תהלים עזרא אבן

 :באתנוחתא היותו בעבור אהב כאשר כמו עבר - שמע, זה( ז)

   ק"רד

 :שפירשנו כמו אמר עצמו על. הושיעו צרותיו ומכל שמע' וה קרא עני זה( ז)

   דוד מצודת

 :שומעו' ה אז מוכנע עני הוא הקורא כשזה - קרא עני זה( ז)

   ם"מלבי

 קרא הלא, שמע' וה קרא עני זה נא ראו, יאמרו הם כי, פניהם יוחפרו לא אליו שהביטו אלה ל"ר, זה( ז)

 גם כי, עליה שקרא הצרה מן שהושיעו לבד ולא', ה שמע זאת בכל, ויוחיד עני שהוא והגם, אוחד עני אליו

 .כי, ו"ק נדון מזה כ"וא, הושיעו צרותיו מכל

 

 וח פסוק לד פרק תהלים עזרא אבן

 סביב וטעם לפניך מלאכו ישלוח דרך לע להצילו מלאך שלוח והשם אכיש עבדי שסבבוהו בעבור - וחונה( וח)

 פי על ואף אלישע בדברי ככתוב רבים מלאכים הטעם והנה ווחמור שור לי ויהי כמו המין שם מלאך שטעם

 :באמת בלב נודעים הם העין במראה נראים שאינה

   ק"רד

 ואין ביבםס וחונה' ה מלאך, להם להרע סביבם וחונים כשהאויבים. ויוחלצם ליראיו סביב' ה מלאך וחונה( וח)

ְלֲאֵכּה ְשלַׁוח ֱאָלִהי: דניאל כמאמר מלאך וטעם. ויוחלצם, בהם לגעת כוח בהם , ו דניאל) ַאְריָָוָתא פֻּם ּוֲסגַׁר מַׁ

 (:טז, מוח בראשית) רע מכל אתי הגֹאל המלאך, (ט, סג ישעיה) הושיעם פניו ומלאך: אמר וכן, (כג

   דוד מצודת

 :מקום של בשליוחותו יוציאם - ויוחלצם( וח)

   ם"מלבי

 סביבם תמיד עומד ושלווחו' ה מלאך כי, הצרה מן כלל לצעוק צ"א שיראיו ליראיו סביב' ה מלאך וחונה( וח)

 סביבם עומדים צבא וחלוצי מלאכים כמוחנה נדמה כי, זיין בכלי וחלוצים אותם יעשה, ויוחלצם מזוינת כמוחנה

( ב"כ א"ש) עדולם מערת אל ישאכ מפני בברוחו כ"אוח אליו שהתוחברו האנשים על ורמז), רע מכל לשמרם

 (:למלוחמה צבא ווחלוצי' ה יראי עמו רבים שהיו

  

 ט פסוק לד פרק תהלים י"רש

 :דברו טעמו -' ה טוב כי וראו טעמו( ט)

   עזרא אבן

 :העין מראה וראו הלב מראה הוא זה טעמו' מגז - טעמו( ט)

   ק"רד
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 המאכל שיטעם כמו. סוחרה טוב כי ָטֲעָמה(: יוח, לא משלי) וכן, טעם ִיָקֵרא ובוחינתו השכל ידיעת. טעמו( ט)

 ותראו, העין במראה או השכל במראה כן גם, וראו. תפל אם, מלווח אם, מתוק אם, מר אם בעצמו ויבוחננו

 :בו יוחסה הגבר אשרי כי ותדעו ותכירו, בו לוחוסים טובו שמגיע', ה טוב כי. בעיניכם

   ציון מצודת

 (:א"ל משלי) סוחרה טוב כי טעמה כמו ובוחינתו להשכ ידיעת יקרא כן - טעמו( ט)

   ם"מלבי

 רק ישיגו לא שמהם, אדם בני תשועות או טבעיות לתשועות' ה תשועת בין הבדל עוד אמר, טעמו( ט)

 הנראה ומועיל, טעמו א"שעז, הטעם לוחוש הנרגש ערב שהוא מלבד' ה אבל, הטוב את לא והמועיל הערב

 הגבר שאשרי עד', ה טוב כי ויראו יטעמו ובראיה בטעם שגם עד, טוב כ"ג הוא, וראו א"שעז הראות בוחוש

 :הוחסיון מן שימצא התועלת מן וחוץ, עצמו הוחסיון מצד רווחני נפשי אושר גם בזה שישיג, בו יוחסה

 

 י פסוק לד פרק תהלים י"רש

 :צווי לשון יראים יהיו - יראו( י)

   עזרא אבן

 צדיקים יראו עם תתערב שלא בעבור משונה בא רק קראו כמו וירא להיות ראוי היה משה ר"א - יראו( י)

 אפילו מוחסור או נזק להם שיבוא תיראו שלא יראו וטעם ועסקיו העולם תאות העוזבים הם קדושיו וטעם

 :מכוחם

   ק"רד

 בינו דולהפרי', ִזְכרּו', 'ִשְמרּו' משקל על היה נראית היתה ואילו. נוחה ף"האל, ְיראּו. קדשיו' ה את יראו( י)

 היין מן עצמו המזיר כמו, התאוה מרוב עצמם המונעים הם וקדשיו. ף"האל הניוחו', ראה' מן', ִיְראּו' ובין

 את המספיקים, עליון קדושי אתם: ואמר. 'לה הוא ָקדֹש(: וח, ו במדבר) עליו שנאמר, קדוש שנקרא

 והוא לבדו' ה את יראו. פכםטר שיוחסר תיראו לא, הטרף אוחר רודפים אתם ואין, העולם מן במעט עצמכם

 יודעים שם לו ואין פלשתים בין גולה היה שהוא לפי זה ואמר, ליראיו מוחסור אין כי. הצורך זה יטריפכם

 :טרפו וחסר לא' ה את שירא ולפי, לאכול לוחם לו שיתנו אותו ומכירים

   ציון מצודת

 :פוחדו - יראו( י)

   ם"מלבי

 היו ם"עכו להבלי התקדשו אשר ם"העכו והנה', ה את שיראו' ה דושילק מצוה ז"עפ, קדושיו' ה את יראו( י)

 ויראת הבלים יראת רק' ה יראת היתה לא יראתם אבל, הישוב מן ע"א שפרשו נזירות י"ע מתקדשים

 מוחסור להם היה ם"שבעכו הנזירים והנה', ה את רק יראו קדושיו אתם אבל, נזק להם יקרה פן עצמם

 עסקו שלא י"שע הכרוחיי מוחסור אם, העולם הנאות מכל שפרשו במה בוחיריי מוחסור אם, ענינים שני מצד

 רק מאתם המבוקש' ה יראי אבל, כנודע רתמים שרשי לאכול צריכים שהיו עד המוחסור השיגם בצרכיהם

 כי, ליראיו מוחסור אין כי, בוחיריי מוחסור לא להם ואין, הישוב מן הבריוחה לא התורה מצות כפי שישמרו

 .כי, הכרוחי מוחסור ולא, מטובה עצמו את שיוחסר הצות לא התורה

 

 יא פסוק לד פרק תהלים י"רש

 :דלות' ל - רשו( יא)

 (:ב"י שמות) מלאכה כל כמו, ז"בלע ין"בי ן"ניסו - טוב כל

   עזרא אבן

 ברוב לטרוף לכפירים הדומים' האד בני שהם בעיני והנכון בעיקר הכופרים אומרים יש - כפירים( יא)

 :ורעבו שור הנה אכלם

 ובעמדו הרעיבוהו אכיש אנשי תפשוהו כאשר כי אומרים ויש לבדו מהשם רק לוחם יבקשו שלא -' ה ודורשי

 :אליהו כדרך עזרו בוחסדו והשם רעב היה אכיש לפני
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   ק"רד

, טרפם בבקשת גבורה להם שיש הכפירים כי תראו כי, טוב כל יוחסרו לא' ה ודרשי ורעבו רשו כפירים( יא)

, ִיְתָפָרדּו ָלִביא ּוְבֵני ָטֶרף ִמְבִלי אֵֹבד לִַׁיש(: יא, ד איוב) אמר וכן. גבורתם להם תועיל ולא ורעבו ורש פעמים

 :טוב כל יוחסרו לא' ה דרשי אבל

   דוד מצודת

 :ועשירים גדולים ל"ר - כפירים( יא)

   ם"מלבי

 רשו אם אדם בני וכן, םמזונ ימצאו לא הטרף מכלי רשו אם, רעבו או רשו אשר בעת כפירים( יא)

 כי טוב כל יוחסרו לא רשו אשר בעת גם' ה דורשי, טוב כל יוחסרו לא( רשו)' ה דורשי אבל, ירעבו מנכסיהם

 :מזונותיהם מזמין' ה

 

 יב פסוק לד פרק תהלים עזרא אבן

 :לימוד' צריכי שהם בנים הזכיר - לכו( יב)

   ק"רד

 לכה כמו, ממש הליכה בו שירצה לא, המעשה זירוז על כההלי לשון תפול פעמים. לי שמעו בנים לכו( יב)

 ישעיה) ונוכוחה נא לכו, (יוח, יוח ירמיה) מוחשבות ירמיהו על ונוחשבה לכו, (א, ב קהלת) בשמוחה אנסכה נא

 וכן, ולימודי מוסרי ושומרים ששומעים אותם, בנים ופירוש. לי שמעו בנים לכו: וכן, להם והדומים, (יוח, א

 מוחסור אין כי, ליראיו סביב שזכר לפי, אלמדכם' ה יראת. הנביאים תלמידי(: מ"ובכ, ב א"מ) הנביאים בני

 :אמר ועוד. היראה אלמדנו אני מיראיו להיות שירצה מי: אמר, ליראיו

   ציון מצודת

 :אליהם בא הוא והלא( ז"ל בראשית) ונהרגהו לכו ועתה כמו זרוז' ל ענין הוא - לכו( יב)

   ם"מלבי

' ה יראת כן לא, וכהניהם לגדוליהם רק מיווחד דבר והיראה הקדושה היה ל"הנ ם"העכו אצל, יםבנ לכו( יב)

 :נפש לכל מושגת היא' ה שיראת, אלמדכם' ה יראת לי שמעו לכו הקטנים בנים גם

 

 יג פסוק לד פרק תהלים עזרא אבן

 הטעם והנה לבב אנשי תמדו אנשי כמו ארוכים ימים אוהב כן על רבות שנים לוחיות הכל תאות - ומי( יג)

 :ככה שוחיה פלוני כימי ידועים ימים

   ק"רד

 ישמע טוב בהם שיראה ובימים בוחיים שירצה מי: כלומר. טוב לראות ימים אהב וחיים הוחפץ האיש מי( יג)

 :היראה היא ומה. הבא ובעולם הזה בעולם הם הטוב וימי והוחיים. ֶשֲאלְַׁמֶדּנּו' ה יראת

   דוד מצודת

 :ב"עוה וחיי - וחיים הוחפץ( יג)

 :ב"בעוה האמיתי בטוב לראות ט"במעש להרבות העולם ימי אוהב ל"ר - ימים אוהב

   ם"מלבי

 העולם בטוב שמאסו מצד או, בוחיים שמאסו מצד או, העולם מן ע"א פרשו ם"העכו נזירי, האיש מי( יג)

 לראות ימים האוהב האישל וגם, וחיים הוחפץ להאיש גם' ה יראת אלמד אני אבל, צער וחיי לוחיות ובוחרו

 מן לגמרי שיפרוש האדם מן תבקש לא' ה יראת כי, והטוב ההצלוחה וחיי' ה יראת עם לוחיות שיוכל, טוב

 :תבקש זאת רק, הישוב

 

 יד פסוק לד פרק תהלים עזרא אבן

 :ובמעשה בלשון להשמר גבוהה מעלתם כי בלב היראה לקדושים אמר - נצור( יד)
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   ק"רד

 לשונך נצור. ובמעשה ובמוחשבה בדיבור תעשה לא ומצות עשה מצות ָכלַׁל הפסוקים שני באלה. נצור( יד)

 ברכת שכן וכל, והמלך הדיין וקללת, ואם אב וקללת שקר עדות זה ובכלל, אדם בבני רע תדבר שלא, מרע

 ,וחבירו את שְמרֶַׁמה: מרמה שפתי הן ואלו. בלב ואוחד בפה אוחד תדבר שלא, מרמה מדבר ושפתיך. השם

 ובקרבו ידבר רעהו את שלום בפיו(: ז, ט ירמיה) הכתוב שאמר כמו, רעתו בלבו ְווחֵֹשב טובות לו שמדבר

, ג משלי) ואמר. בלבבך אוחיך את תשנא לא(: יז, יט ויקרא) כמו, שבלב תעשה לא מצות וזהו. ָאְרבֹו ישים

וֲחרֹש אל(: כט  :אתך לבטוח יושב והוא רעה רעך על תַׁ

   ם"מלבי

 .רק, הישוב מן שיברוח תבקש לא וגם, בשפתיו מרמה ולא, בלשון ר"לה ידבר שלא, מרע לשונך ורנצ( יד)

  

 טו פסוק לד פרק תהלים י"רש

 :במקומך - שלום בקש( טו)

 :אוחר במקום - ורדפהו

   עזרא אבן

 :עשה מצות טוב ועשה תעשה לא מצות - מרע סור( טו)

 :זה על זה תגברולה שררה לבקש הבנים משפט אין כי - שלום בקש

    ק"רד

 כל בו ָכלַׁל. טוב ועשה. במעשה אשר הלאוין כל זה ובכלל, רע מלעשות סור: לומר רצונו. מרע סור( טו)

 שירא העבד כמו, אתכם שלמדתי' ה יראת וזהו, בלב, ורדפהו. בפה, שלום בקש. שבמעשה עשה מצות

 :יצוונו אשר לכל פיו את יעבור שלא ונזהר מצותיו ועושה אדוניו את

   דוד מצודת

 :לאוחיו איש בין שלום לעשות יהיה בקשתך - שלום בקש( טו)

 :השלום אוחר מוחזר תהיה מאד ל"ר - ורדפהו

   ם"מלבי

 ותעשה מרע ותסור, טוב וגם רע לעשות מציאות יש ששם אדם בני בין שתמצא, טוב ועשה מרע סור( טו)

 ז"ולפ, רע שם נמצא שאין הרע מן לסור ציאותמ שם אין וגם טוב לעשות תוכל לא במדבר כ"משא, טוב

 שתמצא רדפהו רק, אדם בני מן שתברוח י"ע שלום שתבקש ולא, המדיני הקיבוץ שלום שהוא, שלום בקש

 נעצר שהיה דואג נגד בזה כיון וגם), השלום את אתה תרדוף ולמצה לריב עלולים שהם והגם אדם בני בין

 (:םהכהני עיר על ר"לה הוציא והוא' ה לפני

 

 טז פסוק לד פרק תהלים עזרא אבן

 :והגלוי הסתר והאזנים העינים הזכיר - עיני( טז)

   ק"רד

 ששמירת? האל מאת תגמולו ומהו. וצדיק' ה ירא נקרא האלה הדרכים שאוחז מי. צדיקים אל' ה עיני( טז)

 צעקתו וישמע אליו איקר פגע שום יקרהו ואם. צדיקים אל' ה עיני וזהו. דרכיו בכל ומצילתהו בו דבקה האל

 :שועתם אל ואזניו: וזהו, מצרתו ויצילהו

   ם"מלבי

, שועתם אל אזניו ז"ובכ, להם שוחסר מה לראות בעצמו עליהם שמשגיוח, צדיקים אל' ה עיני( טז)

 ימלא בזה וגם, האמת לפי רעה שאינה הגם דעתם לפי להם הנדמה מרעה המה ישועו שלפעמים

 :שועתם

 

 יז סוקפ לד פרק תהלים י"רש

 :מנוחם וחברו כך, ההוא באיש פני ושמתי( 'כ' ויקר) כמו, ז"בלע ש"לישאריא זעם של פנים - פני( יז)
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   עזרא אבן

 :לה היו לא ופניה כמו בפנים שיראה אף וחרון - פני( יז)

   ק"רד

, כ ויקרא) כמו, זכרם מארץ להכרית פניו רע ובעושי, לטובה ושמירתו עיניו בצדיקים, רע בעשי' ה פני( יז)

 :אֹתו ְוִהְכרִַׁתי ההוא באיש פני את אתן ואני(: ג

   ציון מצודת

 :הכעס נראה שבהפנים לפי וזהו( כ ויקרא) פני את אתן וכן הוא כעס ענין - פני( יז)

   ם"מלבי

 את גם שמעניש, הצדיקים של זכרם מארץ להכרית רע בעושי לרעה והשגוחתו' ה פני וגם, פני( יז)

 .אם כי, לבד זאת ולא, (דואג על כ"ג בזה ורמז) להם להרע שרוצים הרשעים

 

 יוח פסוק לד פרק תהלים י"רש

 :שמע' וה הצדיקים - צעקו( יוח)

   עזרא אבן

 דברתי כאשר והנכון, הצדיקים שועת אל שב הפסוק זה כי אומרים ויש מרשעתם בשובם - צעקו( יוח)

 :קרוב והעד

   ק"רד

 ואף: וכן, בו הדבק רע בעשי לא, שזכר הצדיקים אל טעמו. לםהצי צרותם ומכל שמע' וה צעקו( יוח)

 (:יא, כא שמות) לה יעשה לא אלה שלש ואם, (יז, טו דברים) כן תעשה לאמתך

   דוד מצודת

 :מצרותם ויצילם להם ישמע אז' לה וישובו בתפלה יצעקו כאשר אבל -' וה צעקו( יוח)

   ם"מלבי

 :הצילם צרותם מכל כי עליה שצעקו זאת מצרה שמצילם דלב ולא, שמע' וה אז, הצרה מן צעקו( יוח)

 

 יט פסוק לד פרק תהלים עזרא אבן

 :הרעה מדרכם ששבו הם - לב לנשברי( יט)

   ק"רד

 :שונות במלות ענין כפל, יושיע רווח דכאי ואת. ותפלתם צעקתם לשמוע, לב לנשברי' ה קרוב( יט)

   דוד מצודת

 :מעשיומ ושב עצמו המכניע - לב לנשברי( יט)

   ם"מלבי

 צוקה ידי על נדכא הפנימי שהרווח רווח דכאי ואת, צרותיהם י"ע לב לנשברי קרוב עומד' ה גם, קרוב( יט)

 :יושיע, עונותם י"ע או פנימית

  

 כ פסוק לד פרק תהלים י"רש

 :נצול ומכלם עליו באות ופוחדים רעות הרבה - צדיק רעות רבות( כ)

   עזרא אבן

 :מכולם יצילנו השם כי יואש אל רעות עליו שבאו צדיק ראות אם הטעם - רבות( כ)

   ק"רד

 לא כי אדם לבני צדקתו ולהראות, לטובתו הצדיק את האל ינסה רבות פעמים כי, צדיק רעות רבות( כ)

 משלי) שאמר כמו, מהן באוחת יכשל שלא', ה יצילנו ומכלם. הצרה מפני האמת מדרך יטה ולא לבו ימוט

 :ברעה יכשלו ורשעים וקם צדיק וליפ שבע כי(: טז, כד

   דוד מצודת

 :'ה יצילנו מכולם כי נאבדה תווחלתו אין רבות רעות הצדיק על יבוא אם ואף - רעות רבות( כ)



10 
 

   ם"מלבי

 כל ואז, תרופה להם אין הגוף מיסודות' בא קלקול י"ע ששרשם הוחולאים, צדיק רעות רבות( כא - כ)

 אבל, נתקלקל שהוא בו תלויה שהנשמה הראשי האבר הוא ולםכ ששרש אוחת רק הם הנראים המכאובים

 ש"וז, מסוכנים אינם, מקומות בכמה העור שנלקה כגון, רבים שהם הגם הגוף וחיצונית על הבאות הרעות

 .אבל, מסוכנות אינם הרבות הרעות, נשברה לא מהנה שאוחת הגוף עמודי שהם צדיק רעות רבות

 

 כא פסוק לד פרק תהלים י"רש

 :עצמותיו כל הוא ברוך הקדוש - ומרש( כא)

   עזרא אבן

 :הגוף מוסדות שהם בעבור העצמות והזכיר יהיה לא גדול נזק שום אבריו על שאפילו והטעם - שומר( כא)

   ק"רד

 והוא, מלעיל, ִנְשָבָרה. ויסודו הגוף מעמודי העצמות כי, נשברה לא מהנה אוחת עצמותיו כל שמר( כא)

 :עומד נפעל והוא, מלרע( יט, נא מזמור) ָבָרהִנשְ  רווח. עבר נפעל

   ציון מצודת

 :מהן - מהנה( כא)

 

 כב פסוק לד פרק תהלים י"רש

 :עושה שהוא הרעה הרשע את תמותת - רע רשע תמותת( כב)

 :תמית - תמותת

   עזרא אבן

 :צדיק רעות רבות כנגד הרשע תמותת מיד אוחת רעה - תמותת( כב)

   ק"רד

, ז מזמור) שאמר כמו, תמיתהו רעה אותה, לצדיק לעשות הרשע שוחושב הרעה. עהר רשע תמותת( כב)

. קלה בתנועה נקראת והיא לבדו א"בשב ף"האל, ֶיְאָשמּו. יאשמו צדיק ושנאי. יפעל בשוחת וִַׁיפֹל(: טז

ם(: א, יד הושע) וכן, שממה מן ועניינו  :אוחד בענין ושמם ואשם. שֹמרון ֶתְאשַׁ

   דוד מצודת

 :עליו מקטרג עצמו העון ל"ר אותו תמית היא עושה שהרשע הרעה -' וגו תמותת (כב)

   ם"מלבי

, מיתתו הגורמת והיא, שבו הראשי האבר על עצמית היא שלו הרעה כי, אוחת רעה רשע תמותת( כב)

 נכרתה נפשם שגם עד, אשמים נשארו עוד שימותו שמלבד יאשמו צדיק שונאי כי ביניהם הבדל יש ועוד

 .אבל, ב"לעוה

 כג פסוק לד פרק תהלים י"רש

 :בלעז ט"ריפונטירונ בך שוחסינו אשמנו לאמר יתוחרטו לא - יאשמו לא( כג)

   עזרא אבן

 :שמרון תאשם וכמוהם יאשמו צדיק ושונאי כמו - יאשמו ולא, פודה( כג)

   ק"רד

 הם כי, נפש :ואמר. מידם אותם פודה והאל רעה עליהם וחושבים הרשעים. עבדיו נפש' ה פודה( כג)

, ֶיְאְשמּו. בו הוחוסים כל ולא יאשמו הרשעים, בו הוחוסים כל יאשמו ולא. נפשותם לקוחת עליהם וחושבים

 :נע והשני נוח הראשון, א"בשב ן"והשי א"בשב ף"האל

   דוד מצודת

 :הצרה מן פודהו ט"המעש שכר בגמול - פודה( כג)

   ם"מלבי

 :בנפשם יאשמו לא גופם על יסורים יבאש שהגם, יאשמו ולא עבדיו נפש' ה פודה( כג)

 


