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Psalms Chapter 32 ִהִלים  תְּ

ַשע; ְכסּוי ֲחָטָאה-ַאְשֵרי נְשּוי   ְלָדוִד, ַמְשִכיל:   א   .פֶּ
1 [A Psalm] of David. Maschil. Happy is he whose 
transgression is forgiven, whose sin is pardoned. 

ֹׁב ה' לֹו ָעו ֹׁ--ַאְשֵרי ָאָדם  ב וְֵאי;ן ְברּוחֹו    ;ן; ֹלא יְַחש
  .ְרִמיָה

2 Happy is the man unto whom the LORD counteth 
not iniquity, and in whose spirit there is no guile. 

ֱחַרְשִתי, ָבלּו ֲעָצָמי-ִכי  ג   .ַהיֹום-ְבַשֲאָגִתי, ָכל    --הֶּ
3 When I kept silence, my bones wore away 
through my groaning all the day long. 

ָך    --ִכי, יֹוָמם וַָליְָלה  ד  :ִתְכַבד ָעַלי, יָדֶּ
ָלה    --נְֶּהַפְך ְלַשִדי ֹׁנֵי ַקיִץ סֶּ   .ְבַחְרב

4 For day and night Thy hand was heavy upon me; 
{N} 
my sap was turned as in the droughts of summer. 
Selah 

 --ִכִסיִתי-נִי ֹלאוֲַעו ֹׁ   ַחָטאִתי אֹוִדיֲעָך,   ה
ה ֲעֵלי ְפָשַעי ַלה'   ָאַמְרִתי,   ;אֹודֶּ

ָלה   ;ן ַחָטאִתי וְַאָתה נָָשאָת ֲעו ֹׁ    .סֶּ

5 I acknowledged my sin unto Thee, and mine 
iniquity have I not hid; {N} 
I said: 'I will make confession concerning my 
transgressions unto the LORD'-- {N} 
and Thou, Thou forgavest the iniquity of my sin. 
Selah 

ֹׁאת, יְִתַפֵלל ָכל-ַעל  ו יָך-ז ֹׁא    --ָחִסיד ֵאלֶּ  :ְלֵעת ְמצ
ף ַמיִם ַרִבים   .יעּוֵאָליו, ֹלא יַגִ     --ַרק, ְלֵשטֶּ

6 For this let every one that is godly pray unto 
Thee in a time when Thou mayest be found; {N} 
surely, when the great waters overflow, they will 
not reach unto him. 

ר ִלי  ז  :ִמַצר ִתְצֵרנִי    --ַאָתה, ֵסתֶּ
ָלה   ָרנֵי ַפֵלט;    .ְתסֹוְבֵבנִי סֶּ

7 Thou art my hiding-place; Thou wilt preserve me 
from the adversary; {N} 
with songs of deliverance Thou wilt compass me 
about. Selah 

ְך--ַאְשִכיְלָך, וְאֹוְרָך  ח רֶּ יָך    זּו ֵתֵלְך; -ְבדֶּ ִאיֲעָצה ָעלֶּ
  .ֵעינִי

8 'I will instruct thee and teach thee in the way 
which thou shalt go; I will give counsel, Mine eye 
being upon thee.' 

ד-ַאל  ט רֶּ  :ֵאי;ן ָהִבי;ן    --ִתְהיּו, ְכסּוס ְכפֶּ
ג תֶּ ְדיֹו ִלְבלֹום; -ְבמֶּ ;ן עֶּ סֶּ יָך   וָרֶּ ֹׁב ֵאלֶּ   .ַבל, ְקר

9 Be ye not as the horse, or as the mule, which 
have no understanding; {N} 
whose mouth must be held in with bit and bridle, 
that they come not near unto thee. 

ד, --וְַהבֹוֵטַח ַבה'   ַרִבים ַמְכאֹוִבים, ָלָרָשע:   י סֶּ חֶּ
נּו   .יְסֹוְבבֶּ

10 Many are the sorrows of the wicked; but he 
that trusteth in the LORD, mercy compasseth him 
about. 

  .ֵלב-יְִשֵרי-וְַהְרנִינּו, ָכל   ִשְמחּו ַבה' וְִגילּו, ַצִדיִקים;   יא

11 Be glad in the LORD, and rejoice, ye righteous; 
and shout for joy, all ye that are upright in heart. 
{P} 
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 א פסוק לב פרק תהלים י"רש
 :אמרו מתורגמ;ן י"ע משכיל בו שנאמר מזמור כל חכמים אמרו - משכיל לדוד( א)

 :חטאיו ומכסה פשע נושא ה"שהקב - פשע נשוי אשרי
 :קיאו אל לשוב בדעתו להיות רמיה ברוחו תהיה שלא ובלבד עו;ן לו יחשב ולא, בלעז ץ"אנפורדוני - נשוי
   עזרא אב;ן
 בו שכתוב בעבור או משכיל תחלתו פיוט טעם על המזמור זה היות יתכ;ן - פשע נשוי אשרי משכיל לדוד( א)

 וכסוי כלימתם את ונשאו והעד נמצאים שניהם או א"הה בעלי דרך על בא ף"האל מבעלי פשע נשוי ומלת אשכילך

 ויש פשעי עלי אודה אמר כ;ן על בגלוי שעשה פשע בעבור הנגוע או המוכה כי והטעם יוצא פועל קלו;ן וכסה כי פעול

 פשעים לו שיש מזמורים בכמה מצאנו איך כ;ן אם חסידך תת;ן ולא אני חסיד כי אומר דוד מצאנו הנה קשה שאלה

 פשיעות לו יש אדם בני כנגד רק חטא ולא פשע ולא השם עם שלם היה לבו כי והתשובה אדע אני פשעי כי ועונות

 בדבר שהוא אדע אני פשעי כי במלת יעשה מה כ;ן אם בגלות שהם אחרים בעד מדבר שהוא אמרו ואחרים בשגגה

 :אפרשנו ועוד שבע בת
   ק"רד
 כסוי פשע נשוי אשרי. המזמורים ראשי ושאר משכיל טעם הרביעי ובמזמור בפתיחה כתבנו כבר. משכיל לדוד( א)

 בעולם שיענישהו ובעונש, לקה אל שישוב בתשובה חטאתו את וכסה פשעו על לקה שנשא מי אשרי: אמר, חטאה

 לעולם מעו;ן נקי שיהיה, אשריו והנה. ענשו יקל תשובתו ולפי, רב או מעט עונש בלתי העו;ן סליחת אי;ן כי, הזה

 :ואמר העני;ן כפל ועוד. כלמתם את וְנָשּו(: כו, לט יחזקאל) וכ;ן, א"הה בעלי כדרך באה נְשּוי ומלת. הבא
   דוד מצודת

 :דעת ללמדם העם את ישכיל בזה - משכיל( א)
 :הגונה תשובה עשה בודאי כי יזכר לא למע;ן חטאו ונתכסה פשעו שנמחה למי אשרי - פשע נשוי

   ם"מלבי
 כמו) עונותיהם על והתודו ותענית צום וגזרו ההיא בעת שהיה גשמים עצירת על נתיסד זה מזמור, משכיל לדוד( א)

 היה זה בכל מאד שוטף היה והגשם הגשם והוריד להם' ה ונעתר( במעשיהם לפשפש הצום בעת דרכם היה שכ;ן

 מבוא האויבים את עכב והמים הגשם ושטף אויביהם עם מלחמה להם היה ההיא שבעת כ;ן גם ונראה, לברכה

 ותקנו עונם להם ונודע ותומים באורים אז ששאלו, שנים שלש דוד בימי רעב שהיה בעת זה שהיה ל"וי בגבולם

 שראה אחר אשרי. שיתבאר כמו, זה מזמור אל מחובר ז"שאח המזמור וגם(, שמואל בספר' כנז) הגשם וירד אותו

 כסוי של פשע נשוי אשרי אמר, עתה עד עונם את שכסו מה י"ע הצרה היה כאלו, נושעו עונם את שהתודו י"שע

 עליהם מתודה ואינו חטאה כסוי שהוא מצד כי, חטאיו שכסה במה שפשע הפשע על לו שמוחלים מי אשרי, חטאה

 :הגדול זה פשע לו שנושאים מי ואשרי, קשה וענשו בחטאותיו כמחזיק ומרד לפשע החטא שב
  

 ב פסוק לב פרק תהלים עזרא אב;ן
 עונש עליה היה שלא חטאתו נראתה ולא ממנו השם חרו;ן וסר תשובה העושה הוא חטאה כסוי הנה - אשרי( ב)

 :אפרשנו ועוד רמיה כקשת להיות ברוחו ואי;ן אומרים ויש מרמה כמו ורמיה, חשבו;ן או ממחשבה יחשוב טעם
   ק"רד
 וזהו. לבו בכל' ה אל ששב לבבו יושר בראותו שנשאֹו: כלומר, למאומה עונו, עו;ן לו' ה יחשוב לא אדם אשרי( ב)

 במחשבתו שיהיה או(, ט"מ דיומא ח"פ) ואשוב אחטא: כאומר במרמה תשובתו אי;ן כי, רמיה ברוחו ואי;ן: שאמר

 ל"ז אבי ואדוני. עונו נשא לקשה שידע מי אשרי: ואמר עוניו על דואג שהיה, עצמו על זה דוד ואמר. ויחטא שישוב

: פשע נשוי והוא, התחתונה במדרגה והחל. בה;ן הם שהצדיקים מדרגות שלש ָזַכר כי: אמר. כ;ן הזה העני;ן פירש

 וצדקות זכיות לו שיש: חטאה כסוי. לו ונסלח שלימה בתשובה חזר כ;ן ואחר, עבירות ועבר והעוה שחטא והוא

 חטים של סאה בתוך דוח;ן גרעי;ן כמו דומה. צדקותיו בתוך נראה ואינו, כסוי והוא. קט;ן חטא אם כי לו ואי;ן הרבה

 ואי;ן: וזהו, עלה לא לבו על ואפילו, כלל חטא שלא זה: עו;ן לו' ה יחשוב לא. נראית שאינה בהם הגרעינה שמתכסה

, חטאה כסוי ומיעוטם הזאת במדרגה הצדיקים רוב כי בעבור פשע נשוי תחילה הקדים כי: ואמר. רמיה ברוחו

 :עו;ן לו' ה יחשוב לא המעט מ;ן והמעט
   דוד מצודת

 :התשובה ידי על לו נמחל כי מעשיו בחשבו;ן' ה לו יחשוב לא שעשה העו;ן - יחשוב לא( ב)
 שלם בלב אם כי הבריות לרמות תשובה עושה שאי;ן רמיה במחשבתו כשאי;ן וזהו - רמיה ברוחו ואי;ן
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   ם"מלבי
 צ"וא' ה עם תמיד שרוחו, רמיה ברוחו ואי;ן, כלל חטא שלא עו;ן לו' ה יחשב שלא מי יותר טוב ז"ובכ, אשרי( ב)

 :ועו;ן רמיה ברוחו היה שכבר תשובה הבעל מ;ן יותר טוב זה, להתודות
 

 ג פסוק לב פרק תהלים י"רש
 :לפניך פשעי על מלהתודות החרשתי כאשר - החרשתי כי( ג)

 :הפורענות מפני דואג שהייתי' היו כל ודאגותי אנחותי מרוב - עצמי בלו
   עזרא אב;ן
 :קול שירים האריה כמו בשאגתי עצמי בלו אדם בני כדבור אדבר שלא שתקתי אם - כי( ג)

   ק"רד
. לו והדומים, בנים תוליד כי(: כה, ד דברים) כמו, כאשר: ענינה כי מלת. היום כל בשאגתי עצמי בלו החרשתי כי( ג)

 :היום כל עליהם שואג ואני, דאגתי מרוב עצמי בלו עוני בעצמי וחשבתי שתקתי כאשר: ואמר
   דוד מצודת

 הייתי אז במעשי להתבונ;ן בשתיקה ועמדתי החרשתי כאשר לזה התשובה כח כך כל שגדול ועל - החרשתי כי( ג)

 :היום כל בשאגתי ועסקתי עצמי שבלו עד עונותי על דואג
   ם"מלבי

 ולא שהחרשתי זמ;ן כל שהלא, חטאה כסוי של הפשע מאד קשה ואיך הדבר לבאר מתחיל עתה, כי( ד - ג)

( ידך מכת היינו) ידך עלי תכבד ולילה שיומם מצד היום כל ששאגתי, שאגתי י"ע עצמי בלו חטאותי על התודיתי

 שכל, לשדי נהפך הקיץ ויבשות חרבוני י"שע, גשמים עצירת של המכה דהיינו, קיץ בחרבוני לשדי שנהפך במה

 הגשמים נעצרו חטאתי על התודיתי שלא י"שע מבואר מזה, ויבשות לחורב נהפך והפירות האדמה לחלוחית

 :העני;ן סיום סלה, הצרה על שאגתי מרוב עצמי שבלו עד, ויבש חרב בקיץ' ה יד עלי וכבדה

  

 ד פסוק לב פרק תהלים י"רש
 :וגזרותיך ידך מורא עלי כבד היה - ולילה יומם כי( ד)

 כמו שדידה לשו;ן חבר ומנחם, דונש פירשו כך שמ;ן לחלוח(, א"י במדבר) השמ;ן לשד וכ;ן, שלי לחלוח - לשדי נהפך

 (:ז"י/ תהילים/ לעיל) שדוני זו רשעים(, ב"י/ תהילים/ לעיל) עניים משוד
 :ולפיכך חטאתי על דואג שהייתי ידך כובד דאגת מפני הקיץ בחורב שייבש עד - קיץ בחרבוני

   עזרא אב;ן
 :היא ביד המכה כי מכתך - ידך, כי( ד)

 וימיו הליחה שיבשה משל דרך קיץ בחרבוני גם האדם חיי שבה החמה הליחה והטעם השמ;ן לשד מגזרת - לשדי

 :למות קרבו
   ק"רד
 תענישני שלא ממכתך דואג שאני, ידך עלי תכבד: שאמר וזהו. עוני על דואג אני ובלילה ביום. ולילה יומם כי( ד)

 טּוב הוא ולשדי. ויובש לחרב השמ;ן ונהפך, וכבדי בשרי כחש דאגתי ולרוב, לשדי נהפך. גדול שעווני כמו גדול עונש

 שידע פי על ואף. הענינים יתיבשו בקיץ כי, סלה קיץ בחרבני: ואמר. השמ;ן לשד( ח, יא במדבר) כמו, ולחותו השמ;ן

 בעולם העו;ן מרּוק נגמר לא שמא עליו דואג היה כ;ן פי על אף, הזה בעולם אותו וקיבל הגדול העו;ן על ענשו דוד

 :הבא בעולם בו יענש ואולי, הזה
   דוד מצודת

 לעולם היה כאלו ליובש נהפך יהיה שבי והלחלוחית ידך מכת עלי תכבד ולילה יומם פ;ן פחדתי כי ל"ר -' וגו כי( ד)

 :הקיץ בחורב
  

 ה פסוק לב פרק תהלים י"רש
 לנת;ן ואמרתי כשהודיתי ועתה' לה פשעי עלי שאודה טוב אמרתי כי. הוא הווה ולשו;ן תמיד - אודיעך חטאתי( ה)

 ':וגו חטאתך העביר' ה גם( שם) שנאמר כעני;ן חטאתי עו;ן נשאת( ב"י' ב שמואל) חטאתי הנביא
   עזרא אב;ן
 וטעם להתודות אודה וטעם פשע נשוי כנגד ופשע עו;ן לו' ה יחשב לא כנגד ועוני חטאה כסוי כנגד - חטאתי( ה)

 :עונו היום עד שנשא או הקודש ברוח נשאת
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   ק"רד
 כלומר, אדם בני לשו;ן כדרך, אודיעך: אמר הנסתרות יודע שהוא פי על אף. כסיתי לא ועוני אודיעך חטאתי( ה)

 זה, אמרתי. סלה חטאתי עו;ן נשאת ואתה' לה פשעי עלי אודה אמרתי. אותו אכסה ולא לפניך בפי עליו שאתוודה

 עו;ן תשא, שלם בלב ושובי לפניך בהתודותי, ואתה, פשעי ֲעֵלי שאתוודה שחטאתי אחר לי הוא הטוב זה כי חשבתי

, לחטאתי עו;ן וסמיכות. נבואה דרך נשאת אמר או. הנבואה בדברי רבים וכמוהו, עתיד במקום עבר, נשאת. חטאתי

 (:ג, מ מזמור) היו;ן מטיט(, ב, יב דניאל) עפר אדמת: כמו, חטאתי לגודל
   אלשיך

. ולהודאה כסוי להעדר מהודעה טעמו את שנותו זה מה. א לב לשים ראוי'. כו כסיתי לא ועווני אודיעך חטאתי( ה)

 וחטא זוגות זוגות עושה היה ַהְמָרִדים כאילו, רבים לשו;ן ובפשע יחיד לשו;ן נאמר מפשע הקלים ועו;ן שבחטא וגם. ב

 אמר ולא אודה אמרתי אומרו וגם. ד. אכסה לא אמר ולא כסיתי לא עבר לשו;ן בעו;ן אומרו וגם. ג. אחד אחד ועו;ן

. ו. ועו;ן בחטא כ;ן ולא בפשעים' לה אומרו וגם. ה. עתה כ;ן ולא שיודה שאמר שנראה אלא עוד ולא', וכו עלי ואודה

 צורך מה, אותם נשא' ה כבר אם וגם. וחטאתי עוני לומר לו היה וגם, נזכרו הרי הם שנים אם חטאתי עו;ן אומרו וגם

 :הפכיים והם יתאחדו איך, אחד עני;ן הוא ואם. עליהם להתודות
, יתחלקו לשלשה כי ואומר, לבדה אשמתו היא כי שבע בת בעני;ן אשמתו פרטי אל לב נשית, ביאורו אל לבא אך

 באומרו איסור היה שלא חשב כ;ן, שומ;ן שהוא וחושב חלב כאוכל לו קרה כי", חטא" יקרא וזה הביאה מציאות, אחד

 תחמוד לא( יד כ שמות) על שעבר החמידה, שנית. השם חילול מפני איסור והיה, בסתר גם ומה היתה מגורשת כי

 לו הזכיר לא החטא הוא הביאה איסור אך. זה בעו;ן לו והאריך הכבשה במשל הנביא שהוכיחו מה והוא, רעך אשת

 לא של לאו הוא כי" עו;ן" יקרא וזה, הזכיר החימוד אך, עשה בסתר כי עצמיי היה לא החילול וגם, היה היתר כי

 מגורשת כי בזמה שטימאה אמר שלא, לאשה לך לקחת אשתו ואת( ט יב' ב שמואל) הנביא מאמר והוא. תחמוד

", פשעים" יקראו והם כאחד שנים לו היו עוד. לזולתו שהיה מה היתר לקוחי דרך לאשה ולקח שחמד רק, היתה

. האשה כחמידת עושיה את האונסת הנאה של שאינ;ן, עו;ן ולא פשעים שיקראו עמו;ן בני בחרב אוריה הריגת והוא

 חקוקה היתה זרה שעבודה לאומרם גם ומה, עמו;ן בני בחרב היותה, שנית, ההריגה מציאות, אחד, לשנים ויחלקו

 הרגת ואותו לאשה לך לקחת אשתו ואת בחרב הכית החתי אוריה את באומרו לשנים חילקם הנביא וכ;ן. בחרבם

 בלקוחי הדברים שני בי;ן שהפסיק אלא עוד ולא, לשנים אוריה עני;ן שחילק הנה(, שם שמואל) עמו;ן בני בחרב

 :האשה
 שלא מה הנה אמר, הודיעו ולא הזכירו לא דוד וגם הנביא נת;ן לו הזכירו לא אשר החטא על, יאמר אלה כל ועל

 חמדתי ומשלי לי היתה ראויה ולומר לחפות כסיתי לא מאז הנה תחמוד לא של ועוני. אודיעך עתה לנביא הודעתי

 לא שאז ומה. הנביא לו שהזכיר החמידה על שהוא(, יג שם שמואל' )לה חטאתי אמרתי רק(, א קז סנהדרי;ן' עי)

 בפני למקום אדם שבי;ן פשעים להודות טוב לא אמרתי כי הוא, אוריה עני;ן של פשעי הנביא לפני ופירשתי הודיתי

 זרה לעבודה וקרוב דמים שפיכות שהוא נפש ודם עמו;ן בני חרב כעני;ן(, ב פו יומא) ל"ז מרבותינו כנודע, אדם בני

 וזהו. אדם מבני לכסותם שטוב חטאה כסוי נאמר למקום אדם שבי;ן מה על כי, בה חקוקה שהיתה עמו;ן בני בחרב

 הודיתי לא כ;ן ועל, אדם ב;ן לפני ולא לבדו' לה פשעי עלי שאודה בלבי אמרתי כלומר' לה פשעי עלי אודה אמרתי

 :כעת' ה לך רק לנביא
, עמי תמיד מנהגך כה כי אותו נשאת ואתה הלא כי, להתודות אצטרך לא חטאתי עו;ן שהוא רביעי אחר סוג ועל

 לא באומרו הוא גם בזדו;ן כ;ן ועושה למזיד וחשבו הריקים אחד ורואהו שוגג רשום חשוב אדם פעמים כמה כי והוא

 חסדך ברוב נשאת ואתה אמר בזה כיוצא ועל. רשום איש של שוגג מחטאת נמשך מזיד עו;ן נמצא, מפלוני אנכי טוב

 :זה דבר לי מוחל אתה תמיד כי, סלה מחטאתי הנמשך עו;ן
   דוד מצודת

 לעולם עליהם תמחול אז ואתחרט פשעי עלי כשאודה אמרתי כי בה אכחש ולא חטאתי אודיע לזאת - חטאתי( ה)

 :עוד יזכרו לא כי
   ם"מלבי

 אז, כסיתי לא ועוני, ולהתודות חטאתי להודיעך שהסכמתי אחרי אמנם, אומר(, והוידוי הצום מציי;ן, )חטאתי( ה)

 שהוידוי הרי, הגשם וירד חטאתי עו;ן נשאת אתה אז', לה פשעי עלי אודה אמרתי כאשר תיכף כי, מהצרה נושעתי

 :העני;ן סוף סלה, חמה ומשיב מועיל

 

 ו פסוק לב פרק תהלים י"רש
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 ביד יפול שלא אליו יגיעו לא אשר רבים מים לשטף רק זאת היא ומה תפלתו לקבל בהמצאך - מצוא לעת( ו)

 אל אדם וביד רחמיו רבים כי' ה ביד נא נפלה ואמר זאת על דוד שהתפלל מצינו וכ;ן שוטפים כמים שהם האומות

 (:ד"כ ב שמואל) אפולה
   עזרא אב;ן
 :עו;ן נושא שאתה - זאת על( ו)

 ממחשבות מפונה לבבו ימצא כאשר או ומצאת יךקאל' ה את משם ובקשת בהמצאו' ה דרשו כדרך - מצוא לעת

 במים אויביו להמית רמז רבים מים לשטף טעם לבו את עבדך מצא כ;ן על דרך על יתפלל אז וצרכיו מעסקיו ופנוי

 הוא וכאילו אחרים יציקו המים כי רק וטעם שהתגברו למים והמשילם והתחלואים המות או רבים ממים ימשני כמו

 :הרבה בלשוננו וכמוהו יגיעו לא אליו עם קשור
   ק"רד
. עו;ן קרהו אם אליך חסיד כל יתפלל חטאתי ונשאת תפלתי שמעת כי שראו כיו;ן. אליך חסיד כל יתפלל זאת על( ו)

 לומר צריך אי;ן זה יעשה אם, רבים מים לשטף רק. בתשובה שלם לבו שיהיה, פנוי לבו שימצא לעת, מצא לעת

 לא אליו, הכל ששוטפים רבים מים לשטף דומות, רבות צרות לעולם באות אם אפילו אלא, בחטאו יאבד לא שהוא

 :אלי הגיעו שלא כמו, יגיעו
   דוד מצודת

 :למטה האמור - זאת על( ו)
 :בתשובה שלם לבו כשימצא - מצוא לעת

 יבוא שלא תהיה תפלתו רק העו;ן ימורק כ"א במה כי כלל הפורעניות עליו יבוא שלא יתפלל לא ל"ר - לשטף רק

 :רבים מים כשטף יחד הרבה
   ם"מלבי

 יתפלל זאת על, רבים מים לשטף רק מצוא לעת הנה אומר ז"ע, ל"כנ רבים מים שטף היה הגשם י"ע, זאת על( ו)

 יתפלל אז הלא, הכל את להשטיף, לשטף רק המוכנים רבים מים שימצאו לעת ל"ר, יגיעו לא אליו אליך חסיד כל

 .י"ע כי, בהפך היה פה אבל, השטף ושיפסק אליו המים יגיעו שלא חסיד כל
 

 ז פסוק לב פרק תהלים י"רש
 :אויב פחד מפני בצלך להסתר - לי סתר אתה( ז)

 :תשמרני כמו - תצרני
 :הצלה של רנה - פלט רני

 :ללכת דרך ואורך אשכילך לי אמרת וכך פלט רני תמיד סבבתני - הוא הוה לשו;ן תסובבני
   עזרא אב;ן
 :מכאובים רבים והעד ומצוק צר כמו החולי הצרת או אויב כמו מצר להיות יתכ;ן - אתה( ז)

 הרנה ותעבור כדרך רני והנה שאמלט מלאכים קולות פעולים לשנים יוצא פועל תסובבני משה רבי אמר - פלט רני

 :רמז כטעם אומרים ויש עיני מ;ן בית ותחסר זאת כמו תלך זו בדרך אשכילך ויאמרו יוכיחוני והם
   ק"רד
 לא כ;ן פי על ואף, עוני מעונש בהם שאני זמ;ן כל תצילני ומצרות לי סתר היית אתה כי. תצרני מצר לי סתר אתה( ז)

 :שסבבוני האויבים כנגד תסובבני הצלה של וצעקות רננות, סלה תסובבני פלט רני. אויבי ביד נטשתני
   דוד מצודת

 מ;ן אותי יכלו לבל הצרות מ;ן אותי ותשמר הפורעניות מ;ן סתר לי תהיה אתה בתפלתו ויאמר - לי סתר אתה( ז)

 :העולם
 ותלך ותחזור שוב ותבוא לה ותלך העו;ן למרק צרה עלי כשתבוא ל"ר הצלה של ברנה אותי תסבב לעולם -' וגו רני

 :לעולם בהם מסובב אהיה וכאלו הצלה של רנה ארנ;ן שתלך פעם בכל ואז לה
   ם"מלבי

 לבא יכול שלא ארצו על לצור שבא והאויב הצר מ;ן אותי נצרת השטף י"שע ל"ר וגם, תצרני מצר לי סתר שאתה( ז)

 שהמים, האויב מ;ן וההצלה הפליטה על שמרננים מחנה אותי סבבו כאלו, תסובבני פלט רני כ"ועי, השטף מפני אלי

 :צר מני לפלטני אותי סבבו
 

 ח פסוק לב פרק תהלים י"רש
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 (:ז"ט משלי) תהפוכות לחשוב עיניו עוצם כמו עי;ן קריצת לשו;ן איעצה, תעשה מה רמז בעיני לך ארמוז - איעצה( ח)
   ק"רד
 עצה לך את;ן, עיני עליך איעצה. רבים או יחיד יהיה, תוכחתו שישמע למי מוכיח. תלך זו בדרך ואורך אשכילך( ח)

 וְָסַלח, לבי בכל' ה אל ושבתי ונחמתי בעצמי והבנתי, טוב לא בדרך והלכתי חטאתי כי, בעצמי בעיני שראיתי ממה

 :אתה תעשה כ;ן, בתשובה אותי וקיבל לי
   דוד מצודת

 :תלך הזה בדרך אשר ואלמדך בלבך שכל את;ן - אשכילך( ח)
 הועילה והנה התפללתי וכזה' לה ושבתי חטאתי אנכי גם כי בעצמי בעיני ראיתי אשר בדבר עצה לך את;ן - איעצה

 :תפלתי
   ם"מלבי

 שאינו וחמור כסוס, מוסר בשבט' ה שיכם עד בתשובה מלשוב ימתינו שלא טוב כ"א הלא, אמר ז"עפ, אשכילך( ח)

 ליסרך אצטרך לא, תלך זו בדרך ואורך אשכילך שבעת טוב הלא, במקל אותו שמכים עד בדרך ללכת מבי;ן

 .אבל, הישר בדרך ללכת י"ע שתבי;ן עי;ן בקריצת די שיהיה עיני עליך איעצה רק, ביסורים

 

 ט פסוק לב פרק תהלים י"רש
 פיו בולם הוא במתג בו ממתגם כשאתה רעה לו לעושה טובה לו העושה בי;ן מבי;ן שאינו - כפרד כסוס תהיו אל( ט)

 עדי מעדהו כשאתה ורס;ן במתג ולייסרו פיו ולסגור לבלום צריך אתה ומקרצפו מקרדו וכשאתה ברסנו ומכסכס

 :ומיפהו
 :ורס;ן במתג מיפהו כשאתה להזיקך, אליך יקרב שלא - אליך קרב בל

 בלשו;ן בלימה, אליך יקרב שלא ורס;ן במתג לסוגרו צריך אתה ומקרצפו מקרדו שאתה עדיו בשעת - לבלום עדיו

 תוכ;ן לשו;ן( ז"כ איוב' )בלימ על וכ;ן לבלום חבר ומנחם'(, בכורו במסכת) מבולמות רגליו בלום פיו, מסגר לשו;ן משנה

 (:א"סא)
   עזרא אב;ן
 :העצה היא זאת - תהיו אל( ט)

 צריך שהוא הסוס כדמות תהיו אל משה ר"א ף"הכ יחסרו ופעמים לי כאח כרע ו"וי בלא צחות דרך - כפרד כסוס

 :עדייך בטוב המשביע וכמוהו לחיו כמו עדיו ואמר ולרס;ן למתג
 כדרך כסוס מהיותך לך חלילה אליך קרוב בל כי א"וי להזיקך אליך קרוב בל' וטע, ל"חז בלשו;ן ידועה מלה - לבלום

 דרך על עדיו ועוד אותו לבלום תפארתו ורס;ן במתג כתב כאילו אותו מלת תחסר כי א"וי מני רחקה' רשעי ועצת

 :לשנוא עונו למצוא
   ק"רד
 ולא תבונה בה שאי;ן הבהמה כמו תהיו לא. אליך קרב בל לבלום עדיו ורס;ן במתג הבי;ן אי;ן כפרד כסוס תהיו אל( ט)

 תבונה לה שאי;ן, אותך לנשוך אליך תקרב שלא ורס;ן במתג פיה לבלום וצריך, תבי;ן ולא ותזיק רע תעשה אם תדע

 וְִהתֹוְכחּו הבינו אלא, כ;ן תהיו לא אתם אבל. הרע מ;ן למנעה מעשה בה יעשו לא אם בדברים ותווכח שתווסר

 שהוא הרס;ן הרוכב ויאחז, נרכבים שהם והפרד הסוס וָזַכר. לכם ויסלח הרעים ממעשיכם לקל ושובו וְִהְתוְַסרּו

 ומתג. מלהזיק פיהם ולמנוע, ללכת הם שירצו המקום מ;ן ולמנעם, שירצה מקום אל ולהנהיגם לכבשם בידו בפיהם

 מזמור) כמו, פיו, עדיו. מעשיהם בתכונת מזה זה משונים שהם אלא, הבהמה פי לבלום עשוי כלי והוא, אחד ורס;ן

ְדיְֵך ַבטוב המשביע(: ה, קג  :עֶּ
   דוד מצודת

 :כמותם לב אטומי - כפרד כסוס( ט)
 בבינה חלק לו אי;ן כי לנשוך אליך יקרב לבל פי לבלום מהצורך אז ורס;ן במתג אותו כשמקשטים אשר - ורס;ן במתג

 ולא העו;ן למרק המה הבאים שהיסורים תבי;ן ובי;ן כ;ן תהיה לא שאתה ואמר להכאיבו ולא בו משימי;ן שלקשטו לדעת

 :בהם תבעט
   ם"מלבי

 צריך ורס;ן שבמתג עד, להנהיגו ורס;ן מתג צריך ילך דרך להראותו רוצים שאם, הבי;ן אי;ן וכפרד כסוס תהיו אל( ט)

 הלא, להזיקך אליך יקרב שלא אליך קרוב בל בו לעצור וכ;ן, הדרך מ;ן והסרתו עדיו בעד ולעצור לבלום עדיו לבלום

 האדם חומר כי, ורוכבו כסוס חלקיו בשני במליצתו האדם את ידמה והנה, )עי;ן בקריצת לך די שיהיה ראוי אתה

 חמורו את המנהיג הוא השכליית הנפש היא חמרו תוך השוכ;ן האדם רק, כפרד כסוס ח"הבע יתר כחומר דומה
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 האדם בהמת תמרה עת כ;ן, ורס;ן במתג רוכבו יאסרהו ברוכבו הסוס ימרה שבעת וכמו, עליו ורוכב אותו וחובש

 בו תבעט בל חמרו על הרוכב האדם לטובת והם במכאובים גופו ייסרו, מנהיגו בהנפש חמרו שהוא אליו הקרובה

 הוא אשר הבהמה מיתר חמרו שהוא האדם בהמת שתבדל הפחות לכל ראוי והיה, הרעים במעשיה ותזיקו אתונו

 אליו חמורו תקרב בל נשמתו שהיא העצמי האדם לטובת הם והיסורים והרס;ן המתג כי שתכיר במה, עליה רוכב

 הם והרס;ן המתג אשר הבי;ן שאי;ן, בזה גם וכפרד כסוס תהיה בל א"ועז, נשמתו את לקלקל היינו, ולהזיקו לנשכו

 (:אליך קרוב לבל עדיו לבלום הרוכב לטובת
 

 י פסוק לב פרק תהלים עזרא אב;ן
 שהוא ויתכ;ן רשע נקרא זה ובעבור אשוריו מעדו אולי אורחותיו לשמור לבו שם שלא מי משה רבי אמר - רבים( י)

 ב;ן ממכת רק להתרפאות התיר לא הכתוב כי ודע כאסא הרופאים על ישע;ן שלא' בה והבוטח וטעם פשע הנשוי

 :יראתו על ולהוסיף נפשו לחזק ורפואתו ישראל רופא הוא לבדו השם כי אדם
   ק"רד
 באים מכאובים רבים ובחטאתיו בעונותיו, הבי;ן ולא לקה אל הביט ולא חילו ברב שבוטח, לרשע מכאובים רבים( י)

 מחטאיו לשוב לו צריך, בלעדיו משע;ן לו שאי;ן ויבי;ן', בה בוטח שהוא מי אבל', בה והבוטח. מהם שיצילהו מי ואי;ן לו

 היפך, יסובבנו חסד. לבדו בו ובוטח מעשיו לפי לו יבואו לקה מאת והרע הטוב כי וישכיל, מנעהו אשר ומהדברים

 :רבים מכאובים שיסובבום הרשעים
   דוד מצודת

 שהמה לדעת ומשכיל' בה הבוטח אבל מכאובים רבים עליו באים הנה ביסורים המבעט הרשע כי -' וגו רבים( י)

 :מעו;ן נקי ויהי ממנו יסירם כי מסבבו' מה החסד בהם מבעט ואינו העו;ן ימורק בהם כי לטובתו
   ם"מלבי

 וכ;ן, ירעב עת, יחלה עת יכאב הרשע, לו מכאובים הם רבים שדברים, מכאובים רבים נמצא לרשע רק, רבים( י)

 לשמירה הם כי, יסובבנו חסד אצלו הם האלה המכאובים כי, אלה בכל יכאב לא' בה הבוטח אבל, יסורים מיני בכל

 .לכ;ן, להזיקו אליו תקרב ובל הדרך מ;ן תטה בל הפראיית הבהמה מ;ן
 

 יא פסוק לב פרק תהלים עזרא אב;ן
 יסיר והוא שומרם הוא השם שהוא רופאם כי חולי עליהם יבוא שלא שמחים הם חטאו שלא הצדיקים - שמחו( יא)

 :במאכלם הנמצאים מחלה כל
   ק"רד
 בעבודת נפשו שתמצא: פירושו או. מאתו לו שיבוא הטוב מרוב ישמח בו שבוטח מי. צדיקים וגילו' בה שמחו( יא)

ַֹׁעל והרנינו. לב ישרי כל והרנינו. בו ובבטחונה שמחה לקה  וירצה ישר שלבו מי לכל והרנינו שמחו אתם. יוצא פ

 :אותו והרנינו לקה מאת בטוב אותו ַבְשרּו, דרככם לאחוז
   דוד מצודת

 :ממנו הבא בהחסד -' בה שמחו( יא)
   ם"מלבי

 :ולהצלחתכם לטובתכם הוא יעשה אשר כל כי הרנינו לב ישרי ואתם, צדיקים אתם וגילו' בה שמחו( יא)
  

 


