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Psalms Chapter 37 ִהִלים  תְּ

ְתַקֵנא, ְבֹעֵשי -ַאל   ִתְתַחר ַבְמֵרִעים; -ַאל  ְלָדִוד:  א
  .ַעְוָלה

1 [A Psalm] of David. Fret not thyself because of 
evil-doers, neither be thou envious against them 
that work unrighteousness. 

  .ּוְכֶיֶרק ֶדֶשא, ִיבֹולּון   ְמֵהָרה ִיָמלּו; ִכי ֶכָחִציר,   ב
2 For they shall soon wither like the grass, and 
fade as the green herb. 

  .ֶאֶרץ, ּוְרֵעה ֱאמּוָנה-ְשָכן   טֹוב; -ְבַטח ַבה', ַוֲעֵשה  ג
3 Trust in the LORD, and do good; dwell in the 
land, and cherish faithfulness. 

  .ְלָך, ִמְשֲאֹלת ִלֶבָך-ְוִיֶתן   ה'; -ְוִהְתַעַנג ַעל  ד
4 So shalt thou delight thyself in the LORD; and He 
shall give thee the petitions of thy heart. 

  .ּוְבַטח ָעָליו, ְוהּוא ַיֲעֶשה   ַדְרֶכָך; ה' -ּגֹול ַעל  ה
5 Commit thy way unto the LORD; trust also in 
Him, and He will bring it to pass. 

  .ּוִמְשָפֶטָך, ַכָצֳהָרִים   ְוהֹוִציא ָכאֹור ִצְדֶקָך;   ו
6 And He will make thy righteousness to go forth 
as the light, and thy right as the noonday. 

 :לֹו-ְוִהְתחֹוֵלל    --דֹום, ַלה'  ז
  .ְבִאיש, ֹעֶשה ְמִזמֹות   ִתְתַחר, ְבַמְצִליַח ַדְרכֹו; -ַאל

7 Resign thyself unto the LORD, and wait patiently 
for Him; {N} 
fret not thyself because of him who prospereth in 
his way, because of the man who bringeth wicked 
devices to pass. 

  .ְלָהֵרעַ -ִתְתַחר, ַאְך-ַאל   ֶהֶרף ֵמַאף, ַוֲעֹזב ֵחָמה;   ח
8 Cease from anger, and forsake wrath; fret not 
thyself, it tendeth only to evil-doing. 

  .ָאֶרץ-ֵוי ה', ֵהָמה ִייְרשּוְוקֹ    ְמֵרִעים, ִיָכֵרתּון; -ִכי  ט
9 For evil-doers shall be cut off; but those that 
wait for the LORD, they shall inherit the land. 

ְמקֹומֹו -ְוִהְתבֹוַנְנָת ַעל   ְועֹוד ְמַעט, ְוֵאין ָרָשע;   י
  .ְוֵאיֶננּו

10 And yet a little while, and the wicked is no 
more; yea, thou shalt look well at his place, and he 
is not. 

  .ֹרב ָשלֹום-ְוִהְתַעְנגּו, ַעל   ָאֶרץ; -ַוֲעָנִוים ִייְרשּו  יא
11 But the humble shall inherit the land, and 
delight themselves in the abundance of peace. 

  .ְוֹחֵרק ָעָליו ִשָניו   ֹזֵמם ָרָשע, ַלַצִדיק;   יב
12 The wicked plotteth against the righteous, and 
gnasheth at him with his teeth. 

  .ָיבֹא יֹומֹו-ָרָאה, ִכי-ִכי   לֹו: -ה' ִיְשַחק  יג
13 The Lord doth laugh at him; for He seeth that 
his day is coming. 

 :ְוָדְרכּו ַקְשָתם    --ֶחֶרב, ָפְתחּו ְרָשִעים  יד
  .ָדֶרְך-ִלְטבֹוַח, ִיְשֵרי   ְלַהִפיל, ָעִני ְוֶאְביֹון; 

14 The wicked have drawn out the sword, and 
have bent their bow; {N} 
to cast down the poor and needy, to slay such as 
are upright in the way; 
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  .ְוַקְשתֹוָתם, ִתָשַבְרָנה   ַחְרָבם, ָתבֹוא ְבִלָבם;   טו
15 Their sword shall enter into their own heart, 
and their bows shall be broken. 

  .ֵמֲהמֹון, ְרָשִעים ַרִבים    --ְמַעט, ַלַצִדיק-טֹוב  טז
16 Better is a little that the righteous hath than 
the abundance of many wicked. 

  .ְוסֹוֵמְך ַצִדיִקים ה'   ִכי ְזרֹועֹות ְרָשִעים, ִתָשַבְרָנה;   יז
17 For the arms of the wicked shall be broken; but 
the LORD upholdeth the righteous. 

  .ְוַנֲחָלָתם, ְלעֹוָלם ִתְהֶיה   ְיֵמי ְתִמיִמם;  יֹוֵדַע ה',  יח

18 The LORD knoweth the days of them that are 
wholehearted; and their inheritance shall be for 
ever. 

  .ּוִביֵמי ְרָעבֹון ִיְשָבעּו   ֵיֹבשּו, ְבֵעת ָרָעה; -לֹא  יט
19 They shall not be ashamed in the time of evil; 
and in the days of famine they shall be satisfied. 

ָכלּו    ִכי ְרָשִעים, יֹאֵבדּו, ְוֹאְיֵבי ה', ִכיַקר ָכִרים;   כ
  .ֶבָעָשן ָכלּו

20 For the wicked shall perish, and the enemies of 
the LORD shall be as the fat of lambs--they shall 
pass away in smoke, they shall pass away. 

  .ְוַצִדיק, חֹוֵנן ְונֹוֵתן   ֹלֶוה ָרָשע, ְולֹא ְיַשֵלם;   כא
21 The wicked borroweth, and payeth not; but the 
righteous dealeth graciously, and giveth. 

  .ּוְמֻקָלָליו, ִיָכֵרתּו   ִכי ְמֹבָרָכיו, ִייְרשּו ָאֶרץ;   כב

22 For such as are blessed of Him shall inherit the 
land; and they that are cursed of Him shall be cut 
off. 

ה', ִמְצֲעֵדי  כג   .ְוַדְרכֹו ֶיְחָפץ   ֶגֶבר כֹוָננּו; -ֵמְ
23 It is of the LORD that a man's goings are 
established; and He delighted in his way. 

  .ה', סֹוֵמְך ָידֹו-ִכי   יּוָטל: -ִיֹפל לֹא-ִכי  כד
24 Though he fall, he shall not be utterly cast 
down; for the LORD upholdeth his hand. 

 :ָזַקְנִתי-ַּגם    --ַנַער, ָהִייִתי  כה
  .ָלֶחם-ְוַזְרעֹו, ְמַבֶקש   ָרִאיִתי, ַצִדיק ֶנֱעָזב; -ְולֹא

25 I have been young, and now am old; {N} 
yet have I not seen the righteous forsaken, nor his 
seed begging bread. 

  .ְוַזְרעֹו, ִלְבָרָכה   ַהּיֹום, חֹוֵנן ּוַמְלֶוה; -ָכל  כו
26 All the day long he dealeth graciously, and 
lendeth; and his seed is blessed. 

  .ּוְשֹכן ְלעֹוָלם   טֹוב; -סּור ֵמָרע, ַוֲעֵשה  כז
27 Depart from evil, and do good; and dwell for 
evermore. 

ֲחִסיָדיו, -ַיֲעֹזב ֶאת-ְולֹא   ִכי ה', ֹאֵהב ִמְשָפט,   כח
 ;ְלעֹוָלם ִנְשָמרּו
  .ִנְכָרת   ְוֶזַרע ְרָשִעים 

28 For the LORD loveth justice, and forsaketh not 
His saints; they are preserved for ever; {N} 
but the seed of the wicked shall be cut off. 

  .ְוִיְשְכנּו ָלַעד ָעֶליהָ    ָאֶרץ; -ַצִדיִקים ִייְרשּו  כט
29 The righteous shall inherit the land, and dwell 
therein for ever. 

  .ּוְלשֹונֹו, ְתַדֵבר ִמְשָפט   ַצִדיק, ֶיְהֶּגה ָחְכָמה; -ִפי  ל
30 The mouth of the righteous uttereth wisdom, 
and his tongue speaketh justice. 
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  .לֹא ִתְמַעד ֲאֻשָריו   תֹוַרת ֱאֹלקיו ְבִלבֹו;   לא
31 The law of his God is in his heart; none of his 
steps slide. 

  .ּוְמַבֵקש, ַלֲהִמיתֹו   צֹוֶפה ָרָשע, ַלַצִדיק;   לב
32 The wicked watcheth the righteous, and 
seeketh to slay him. 

  .טֹוְולֹא ַיְרִשיֶענּו, ְבִהָשפְ    ַיַעְזֶבנּו ְבָידֹו; -ה', לֹא  לג
33 The LORD will not leave him in his hand, nor 
suffer him to be condemned when he is judged. 

 ;ִוירֹוִמְמָך, ָלֶרֶשת ָאֶרץ   ה', ּוְשֹמר ַדְרכֹו, -ַקֵּוה ֶאל  לד
  .ִתְרֶאה   ְבִהָכֵרת ְרָשִעים 

34 Wait for the LORD, and keep His way, and He 
will exalt thee to inherit the land; {N} 
when the wicked are cut off, thou shalt see it. 

  .ּוִמְתָעֶרה, ְכֶאְזָרח ַרֲעָנן   ָרִאיִתי, ָרָשע ָעִריץ;   לה
35 I have seen the wicked in great power, and 
spreading himself like a leafy tree in its native soil. 

  .ָוֲאַבְקֵשהּו, ְולֹא ִנְמָצא   ַוַּיֲעֹבר, ְוִהֵנה ֵאיֶננּו;   לו
36 But one passed by, and, lo, he was not; yea, I 
sought him, but he could not be found. 

  .ית ְלִאיש ָשלֹוםַאֲחִר -ִכי   ָתם, ּוְרֵאה ָיָשר: -ְשָמר  לז
37 Mark the man of integrity, and behold the 
upright; for there is a future for the man of peace. 

  .ַאֲחִרית ְרָשִעים ִנְכָרָתה   ּוֹפְשִעים, ִנְשְמדּו ַיְחָדו;   לח
38 But transgressors shall be destroyed together; 
the future of the wicked shall be cut off. 

  .ָמעּוָזם, ְבֵעת ָצָרה   ּוְתשּוַעת ַצִדיִקים, ֵמה';   לט
39 But the salvation of the righteous is of the 
LORD; He is their stronghold in the time of trouble. 

--ְיַפְלֵטם ֵמְרָשִעים, ְויֹוִשיֵעם   ַוַּיְעְזֵרם ה', ַוְיַפְלֵטם:   מ
  .ָחסּו בֹו-ִכי

40 And the LORD helpeth them, and delivereth 
them; He delivereth them from the wicked, and 
saveth them, because they have taken refuge in 
Him. {P} 

 

 א פסוק לז פרק תהלים י"רש
( ב"י ירמיה) כמו' כמעשיה לעשות המרעים בהצלחת יתחרו שלא הוא ישראל את מוכיח - במרעים תתחר אל( א)

 :ז"בלע האטיר, במרוצתם לרוץ הסוסים את תתחרה ואיך
 :כמותם עולה לעשות - עולה בעושי תקנא אל

   עזרא אבן
 על ויהי המרעים בעבור במרעים וטעם חרון מגזרת התפעל מבנין תתחר כי אומרים יש - תתחר אל לדוד( א)

 :הקל מהבנין שהוא פי על אף הסוסים את תתחרה כמו א"וי בם תתגר אל משקל
   ק"רד

 אמר, ומעשיהם הרשעים מחשבת שזכר ולפי. תתחר אל: אמר מוסרו השומע לכל. במרעים תתחר אל לדוד( א)

 והוא. תתערב אל: לומר רצונו, תתחר אל. לרע אחריתם כי, תעמוד לא כי, הצלחתם בראותו להם אדם יפותה שלא

, עולה בעשי תקנא אל. מבניינו ולא(, ה, יב ירמיה) הסוסים את תתחרה ואיך מענין', תחר' ושרשו, תפעל בשקל

 :שלוים כשתראם
   דוד מצודת

 :כמעשיהם לעשות במרעים תתערב אל - תתחר אל( א)
 :עולה עושי בהצלחת - עולה בעושי
   ם"מלבי
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 דרך רוע אל לב המשים ל"ר, תתחר אל, בוטח הבלתי לבין בינו וההבדל' בה הבוטח מעלות על ידבר, לדוד( א)

 לעומת, כמוהם להיות וירצה בהצלחתם שיקנא או, בם ויתחר בדרכם תגעל שנפשו או אז, הצלחתם ואל המרעים

 .במרעים תתחר אל נגד ומפרש, עולה בעושי תקנא אל אמר' הב ולעמות, במרעים תתחר אל אמר' הא
 

 ב פסוק לז פרק תהלים י"רש
 :כריתה' ל, ז"בלע ץ"טראנקיי נט"שרו - ימלו( ב)

   עזרא אבן
 :הבצלים ואת החציר את חציר הרים המצמיח וככה הירק הוא החציר - כי( ב)

 :פניה העזה כמו דגש חסר ד"שהלמ פי על אף הכפל מפעלי - ימלו
   ק"רד

(. טז, יח איוב) קצירו ִיַמל: וכן. עומד ֹפַעל והוא, נמל ושרשו הקל מן והוא, יכרתו - ימלו. ימלו מהרה כחציר כי( ב)

 שבדשא העיקר הבהמות יאכלו לא כי(. ל, א בראשית) לאכלה עשב ירק: וכן, לדשא סמוך ירק. יבולון דשא וכירק

 ויצמח בארץ נשאר והעיקר, במהרה הנובל והוא היבש והוא, שבו והלח הירוק והוא, הארץ מעל הצומח אלא, ועשב

  :רבים ימים נשאר העיקר כי, שבו כירוק נמשל במהרה הכלה והדבר. זה אחר
   דוד מצודת

 :במהרה הנכרת הזה כעשב יכרתו מהר כי בהצלחה יתמידו לא - כחציר כי( ב)
 :השורש מן לכמוש הממהר שבו והלח הירוק הארץ על ממעל הצומח והוא דשא של ירק - דשא וכירק
   ם"מלבי

 או) בם לתחר צ"א כ"וא, העשבים כל לפני שמתיבש רק ימים מאריך אינו שהחציר, ימלו מהרה כחציר כי( ב)

 הצלחתם אין שמצליחים בעת גם כי עולה בעושי תקנא אל ונגד, מהרה ימלו ז"בל כי( הצלחתם על אפו שיחרה

 הצלחה אינה מצליחים בעודם גם כן, ממש בו אין כי באבו בעודהו גם נבל שהוא דשא כירק דומים שהם, הצלחה

 :אמתית

  

 ג פסוק לז פרק תהלים י"רש
 :אתפרנס במה צדקה לעני אתן או ואגנוב אגזול לא אם תאמר ואל -' בה בטח( ג)

 :ימים לאורך ארץ תשכון ואז - טוב ועשה
 :טוב ולעשות עליו לסמוך הוא ברוך בהקדוש שהאמנת האמונה משכר ותתפרנס תאכל - אמונה ורעה
   עזרא אבן

 סבת האחרון היות ויתכן ארץ ושכון אמונה רעה' בה ובטח טוב עשה להיותו הנכון משה רבי אמר - בטח( ג)

 בעבור עולה בעושי הקנאה כי בעבור דעתי ולפי ארץ תשכן אמונה תרעה ואם לבטח תהיה טוב תעשה אם הראשון

, הארץ על תשכן חייך ימי כל ארץ שכן וטעם טוב מעשות תמנע ואל' בה בטח אמר כן על בו בוטחים שהם עושרם

 :עולה כבני ועשוק גזול יאכל שלא ורעה שטעם אומרים ויש שומר כמו הרועה כי, אמונים שומר כמו אמונה רעה
   ק"רד

 כי, ארץ ושכן אמונה ורעה', בה ובטח טוב עשה: הפוך פירושו. אמונה ורעה ארץ שכן טוב ועשה' בה בטח( ג)

, וברע בטוב האדם תכונות שלש הזה בפסוק אמר. הטוב במעשה הפסוק כל לפרש ויש. הטוב מעשה אחר הגמול

 ִכְמֵרִעים לא, והמכשיל העוזר הוא כי ויבין לבו בכל' בה שיבטח, הלב עבודת היא', בה בטח. והפה והיד הלב: והם

 לנגד אלהים פחד אין(: ב פסוק) שקדם במזמור שהקדים כמו, ובכחם בעשרם אם כי בוטחים שאין עוולה עושי

 ְתַלֵמד שתשכון מקום בכל, אמונה ורעה ארץ שכן. האל מצות ויעשה צדקה שיתן, היד מעשה הוא, טוב ועשה. עיניו

 לרבים מלמד היה', ה בשם אברם שם ויקרא(: ד, יג בראשית) שנאמר, אברהם שעשה כמו' ה את לעבוד לרבים

, י משלי) שאמר וכמו, והשכל דעה אתכם ְוָרעּו(: טו, ג ירמיה) שאמר כמו, אותם רועה אדם בני והמלמד'. ה דרך

 יחוד כמו, בפה יתברך האל בעבודת לעצמו שצריך מה כי, בפה האל עבודת עיקר וזה. רבים ירעו צדיק שפתי(: כא

 יתכן לא אחרים לימוד אבל, חובתו ידי יצא בפיו יוציאם לא ואפילו, הלב הוא עיקרם, והתשבחות והתפלות השם

 (:יג, ד, כב בראשית) עיניו את אברהם וישא ו"כוא אמונה ורעה ו"וא. בפה זולתי
   דוד מצודת

 :ימים לאורך בארץ תשכון ואז הטוב ועשה' בה בטח אלא עמהם תתערב אל לזאת -' בה בטח( ג)
 :ולעשוק לגזול הרשעים כמעשה עשית ולא' בה שהאמנת מאמונה וניזון רועה תהיה - אמונה ורעה
   ם"מלבי
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 לא, טוב תעשה בטחונך שעם, טוב ועשה[ א, טעמים מכמה אמתית הצלחה הצלחתך תהיה ואז', בה בטח( ג)

 המרעים[ ב, ההצלחה אל ראוי ושהוא טובים שמעשיו המצליח שידע ההצלחה ותנאי, רע שעושים המרעים הצלחת

 תמיד ירא בוטח הבלתי[ ג, מ"בכ טרפך יתן כי, ארץ תשכן ואתה הצלחתם סבות לבקש ונהרות ימים לעבור צריכים

 שההרים ומאמין שרועה במרחב ככבש תתדמה, אמונה רעה ואתה, ממנו נהנה ואינו וכונס ואוצר לחמו יחסר פן

 :ועשב חציר תמיד יצמחו
 

 ד פסוק לז פרק תהלים י"שר
 :הוא ברוך הקדוש של משענתו על' בתפנוקי התענג -' ה על והתענג( ד)

   עזרא אבן
 :פעלו יקוה כשכיר צרכיך שתבקש -' ה על והתענג( ד)

   ק"רד
 מה בכל בו תענוג תמצא כלומר', ה על תתענג שצויתיך זה תעשה אם. לבך משאלת לך ויתן' ה על והתענג( ד)

, תמות כמו( נ, לב דברים) בהר ּוֻמת: כמו, ן"אית במקום[ והתענג] הצווי ובא. לבך משאלות לך יתן והוא, שתתאווה

 והוא, בה נהנה ותהיה' ה את בעבודתך שתשמח, והתענג פירוש או. תשים כמו( כא, כד במדבר) קנך בסלע ושים

 :תאותך יפיק
   דוד מצודת

 אף מחסורך לך יספיק ל"ר לבך שישאל מה לך יתן והוא' ה משענת על בתפנוקים מעונג תהיה -' ה על והתענג( ד)

 :התפנוקים בדבר
   ם"מלבי

 משיב ממנה רחוק כי תתעצב שנפשם המרעים כ"משא', בה נפשי ענין יהיה שלך שהעונג', ה על והתענג( ד)

 משאלות לך יתן' בה הבוטח אבל, מאתים מבקש מנה לו יש, לעולם לבם משאלות ימצאו לא שהמרעים[ ה, נפשה

 :לבך

 

 ה פסוק לז פרק תהלים י"רש
 :צרכיך כל עליו גלגל - דרכך' ה על גול( ה)

   עזרא אבן
 :דרכו יחשב אדם לב וכמוהו צרכך כמו ודרכך יהבך' ה על השלך כדרך סוב משקל על - גול( ה)

   ק"רד
 :הכל וישלים יעשה הוא כי, יעשה והוא. אחר על ולא, עליו ובטח. עליו וַגְלֵּגל ַהְשֵלְך צרכיך כל. דרכך' ה על גול( ה)

   דוד מצודת
 :צרכך יעשה והוא עליו ובטח' ה על צרכך גלגל -' ה על גול( ה)

   ם"מלבי
 תגול אתה אבל, רבים דרכים לבקש וצריך טרפו ימצא י"שע והדרכים האמצעים יודע אינו בוטח הבלתי[ ו, גול( ה)

 :חפצך מחוז אל תגיע שבו הדרך גם ויכין יעשה הוא כי עליו ותבטח, דרכך גם' ה אל
 

 ה פסוק לז פרק תהלים י"רש
 :צרכיך כל עליו גלגל - דרכך' ה על גול( ה)

   עזרא אבן
 :דרכו יחשב אדם לב וכמוהו צרכך כמו ודרכך יהבך' ה על השלך כדרך סוב משקל על - גול( ה)

   ק"רד
 :הכל וישלים יעשה הוא כי, יעשה והוא. אחר על ולא, עליו ובטח. עליו וַגְלֵּגל ַהְשֵלְך צרכיך כל. דרכך' ה על גול( ה)

   דוד מצודת
 :צרכך יעשה והוא עליו ובטח' ה על צרכך גלגל -' ה על גול( ה)

   ם"מלבי
 תגול אתה אבל, רבים דרכים לבקש וצריך טרפו ימצא י"שע והדרכים האמצעים יודע אינו בוטח הבלתי[ ו, גול( ה)

 :חפצך מחוז אל תגיע שבו הדרך גם ויכין יעשה הוא כי עליו ותבטח, דרכך גם' ה אל
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 ו פסוק לז פרק תהלים עזרא אבן
 :צדקך יראה אז האור כמו בגלוי ויתנקם צרכך שיעשה הטעם - והוציא( ו)

   ק"רד
 ֹחֶזק שהוא הצהרים כמו ועוד, כצהרים ומשפטיך. לעולם גלוי שהאור כמו צדקך לעולם יגלה, צדקך כאור והוציא( ו)

  :דרכיך כל ובמשפט בצדק כי העולם כל יכירו כן, האור
   דוד מצודת

 :גמול תקבל כי כאור יראה צדקך - והוציא( ו)
 :כצהרים משפט בדרך שהלכת מה - ומשפטיך

   ם"מלבי
 לאור יוציא' ה אבל, מעשיהם רוע על וכלימה בוז תשיגם כי מעשיהם במחשך לעשות צריכים המרעים[ ז והוציא( ו)

 :כצהרים משפטך' ה יוציא הבוטח אבל שפטים בהם שיעשו ארץ משופטי יתיראו המרעים[ ח, צדקך
 

 ז פסוק לז פרק תהלים י"רש
 לשון חברו ומנחם, דיהונתן דומו אלינו יאמרו כה אם( יד= א שמואל= א"ש) כמו לישועתו המתן -' לה דום( ז)

 :לו מודה ודונש'( ג איכה) ודומם ויחיל טוב פתר כן וגם'( י ויקרא) אהרן וידם כמו דממה
 :תוחלת לשון - והתחולל

 :כמותו ואצליח כמותו ארשיע לאמר - תתחר אל
   עזרא אבן

 והמלה הנכון והוא כיולדה חיל מגזרת שהוא אמרו ואחרים תוחלת מגזרת שהוא' אומרי יש והתחולל - דום( ז)

 ת"ובי חרון מן תתחר אל יהיה כן על בגללו החיל וסבול הוא אחי לי אמרי כמו בעבורו לו וטעם והתבונן כדרך כפולה

 :תתערב אל שונים עם כך ובין כך ובין להשם ודום סבול הסוסים את תתחרה' פי ועל מצליח בעבור במצליח
   ק"רד

: כמו, חיל מֹשרש, תוחלת ענין, והתחולל: וכן(. ט, יד א"ש) אליכם הגיענו עד ֹדמּו: וכן'. לה הוחיל: כמו'. לה דום( ז)

 מזמור) כיולדה ִחיל מענין אותו מפרשים ויש(. י, ח בראשית) ימים שבעת עוד ַוָּיֶחל(, כה, ג שופטים) בוש עד ויחילו

 צרה לך תהיה אם, מזימות עשה באיש דרכו במצליח תתחר אל. בעבורו והכאב החיל ְסבֹול: לומר רצונו, לו(. ז, מח

 אלא, ממעשיו תלמד ואל בו תתערב אל, רוצה שהוא כמו לו ויזדמנו, מחשבותיו ועושה דרכו מצליח הרשע ותראה

 :ממצרים יוציאך והוא' לה הוחיל
   דוד מצודת

 רשע מחשבת העושה ובאיש המצליח הרשע עם תתערב ואל בתמימות ולך לו ותוחיל' לה קוה -' לה דום( ז)

 :הון לאסוף
   ם"מלבי

 עשה, לו והתחולל' לה דום רק, תתחר אל ז"בכ וטרפך ידך חית תמצא לא אשר בעת שגם לאמר מוסיף, דום( ז)

 י"ע שמצליח ויש, המזל מצד מוצלח שדרכו רשע שיש ל"ר, דרכו במצליח אז גם תתחר אל, לו ומקוה מיחל ע"א

 .רק, ז"בכ תתחר אל, וצרכיו עניניו בזה וממציא עמוקות ומחשבות מזימות עושה שהוא

  

 ח פסוק לז פרק תהלים י"רש
 :אף עליך יבא שלא מהרשיע הרף - מאף הרף( ח)

 :הוא ברוך הקדוש של חמתו עליך המביא דבר - ועזוב
   עזרא אבן

 לא תתחרה אל' פי על ואם לו להרע אפך יחרה אל כמוהו ואינך עשיר היותו בעבור יכעיסך אם - מאף הרף( ח)

 :לו להרע רק בלבך ואין וטובה אהבה לו להראות עמו תתערב
   ק"רד

 אדם אולת(: ג, יט משלי) שאמר כמו, האויל דרך זהו כי, כחפצך דרכיך ִיכֹונּו לא אם' ה על תזעף אל. מאף הרף( ח)

 גבירול בן שלמה רבי והחכם. שונות במלות ענין כפל הוא, חמה ועזב: שאמר ומה. לבו יזעף' ה ועל דרכו תסלף

 זאת עליך שעברה מה על תתחרט, חמה ועזב. הכעס מדת ֲהַנח, מאף הרף(: בפתיחה הנפש מדות תקון) פירש

 שתראה בעבור הְמֵרִעים כמו מעשיך להרע הרשעים עם תתערב אל, להרע אך תתחר אל. והמדה המכה
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, יד במדבר) וכן. הרעה במעשה תתערב אל אך: שאמרתי ומה, שתעשה מה ֲעֵשה אמר כאילו, אך וטעם. הצלחתם

  :תמֹרדו אל' בה אך(: ט
   דוד מצודת

 :אף בעל עם מלהתחבר התרפה - מאף הרף(/ ח/)
 :הרע לעשות אך מחשבתו שכל במי תתערב ואל - חמה איש ועזוב
   ם"מלבי

, בלב הפנימי הכעס שהוא חמה עזוב וגם', ה נגד ז"ע אף לך יהי אל ממך רחוקה שההצלחה שהגם, מאף הרף( ח)

 בלתי עשיר משתהיה בוטח דל שתהיה לך טוב כי, לך להרע אך יהיה המשתתחר כי, אופן בשום, תתחר ואל

 ':בה הבוטחים ובין המרעים בין ההבדל יתראה ואז מראשיתו דבר אחרית טוב כי, בוטח
 

 ט פסוק לז פרק תהלים י"רש
 :יכרתון הם מצליחים עתה רואה שאתה - מרעים כי( ט)

   עזרא אבן
 :זרעם יכרת הטעם - כי( ט)

 :הקל מהבנין המלה וזאת ו"הוי תחת ד"היו - וקוי
   ק"רד

 יעמדו השם קווי אך', ה וקוי. העמדה להם ואין יכרתון כי, הרשעים הצלחת תבהלך אל. יכרתון מרעים כי( ט)

', קוה' מן הפעל ן"עי שהיא ו"הוא בהנעת ְוֹקֵוי ומלת(. יז, כז איוב) ילבש וצדיק יכין: כענין, ארץ יירשו המה. אחריהם

, למשוך ו"והוא, הפעל ן"עי במקום שהיא ד"היו בהנעת( לא, מ ישעיה) כח יחליפו' ה ְוקֹויֵ  אבל, הרבים סימן ד"והיו

 :מהמכתב נפלה הרבים ד"ויו', שומרי' ו"כוא
   דוד מצודת

 :ימים לאורך הארץ יירשו' לה המקוים אבל הרשעים יכרתו הדבר סוף -' וגו כי(/ ט/)
   ם"מלבי

 יהיה שזה תאמר ולא הנכרתים המרעים את יירשו הם ארץ יירשו המה' ה קוי אבל, לבסוף יכרתון מרעים כי( ט)

 .כי, רחוק לזמן
 

 י פסוק לז פרק תהלים י"רש
 :הרשע אין כי תראה מעט עוד כשתמתין - מעט ועוד( י)

 :ואבד מת כי ואיננו שם שהיה מקום על ותסתכל - מקומו על והתבוננת
   עזרא אבן

 :הנזכר הרשע הכרת יום בעיניך ותראה מעט דום - ועוד( י)
   ק"רד

, איננו מקומו על כשתתבונן. ואיננו מקומו על והתבוננת. הרשע תראה ולא מעט תוחיל, רשע ואין מעט ועוד( י)

  :הלך הכל כי, לו תמצא לא ועיקר שורש לו נשאר אם היטב שתתבונן, כלומר
   דוד מצודת

 להסתכל תתבונן וכאשר הרשע ואין מעט זמן עוד כשיהיה כי רב לזמן יהיה לא מצליח הרשע כי אף - מעט ועוד( י)

 :שאיננו ותראה מקומו על
   ם"מלבי

 בעת היטב תתבונן אם, מקומו על והתבוננתה כי לבד זאת ולא, אין יהיה והרשע רשע ואין קרוב בזמן מעט ועוד( י)

 .אבל, מדומה הצלחה רק הצלחתו כי, איננו כ"ג הוא, מקומו על עדיין שהוא
 

 יא פסוק לז פרק תהלים עזרא אבן
 :בארץ שלום יהיה רשעים באבוד כי שלום רוב וטעם רשעים הפך - וענוים( יא)

   ק"רד
, שלום רב על והתענגו. ארץ יירשו הם רשעים באבוד, הרשעים בפני בשפלות שהיו וענוים. ארץ יירשו וענוים( יא)

  :רנה רשעים ובאֹבד(: י, יא משלי) שנאמר כמו, בעולם ושמחה שלום הרשעים באבוד כי
   דוד מצודת
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 :שלום ברוב מעונגים ויהיה ימים לאורך ארץ ירשו ענוים אבל - וענוים( יא)
   ם"מלבי

 לא שהצלחתם[ ב, לבסוף ארץ יירשו שהמה לבסוף הצלחתם בהתמדת[ א, אלה בשתי ממנו נעלים וענוים( יא)

 :שלום רוב על והתענגו רק( ורגז פחד מלא שלבו הרשע כמו) מדומה הצלחה תהיה
 

 יב פסוק לז פרק תהלים י"רש
 (:יד איכה, )בלעז נט"ארקי שן חרקו כמו - וחרק( יב)

   עזרא אבן
 בא ואם רעות מזימות עליך חושב הוא כי עמו תתערב ולא הרשע את לשנוא אתה חייב לצדיק אומר - זומם( יב)

 :ממך להחזיק שנימו עליו יחרוק אז חסרון דבר עליך
   ק"רד

 כלומר, שניו עליו חרק לו לעשות שיכול וכשיראה, שיניו עליו וחורק לצדיק רעות לעשות רשע חשב. חשב, זמם( יב)

 :מצאתיך: לו לומר כשיכול
   דוד מצודת

 :שניו עליו חורק ובקצפו הצדיק על רעה חושב הרשע - זומם( יב)
   ם"מלבי

 אינו' וה, שניו עליו וחורק, לצדיק להרע מחשבות וחושב זומם שהרשע תראה אם גם לאמר מוסיף, זומם( יג - יב)

 רואה' שה, יומו יבא כי ראה כי האות זה כי תתחר אל אז גם, שוחקות פנים לו ומראה לו ישחק רק מאומה לו עושה

 .כי תראה אם וגם לאמר ומוסיף, לו שוחק ולכן מפלתו סבת' יהי עצמו שזה ויודע
 

 יג פסוק לז פרק תהלים עזרא אבן
 :משל דרך עליו ישחק העתידות יודע שהוא השם כי ידע לא והרשע - אדני( יג)

   ק"רד
 שכרו לו יבוא אז הצדיק על הרשע בהתגאות כי, יומו יבא כי ראה כי. סופו מה יודע הוא כי, לו ישחק אדני( יג)

  :ושברו
   דוד מצודת

 :לעשותה יספוק ולא הרעה יעשה טרם מיתתו יום שבא ראה כי הרשע על ישחק' ה אבל -' ה( יג)
  

 יד פסוק לז פרק תהלים י"רש
 :מאליהם הרשעים מתחילים וחרום תגר בלעז נט

 יד  עזרא אבן
 פתיחות והמה וכמוהו הלטישה היא חרב פתיחת כי אומרים ויש פתחו כן על סגורה היא בנדן בהיותה - חרב( יד)

 :בסתר והקשת בגלוי החרב והנה
   ק"רד

 בשם ע"ראב) מפרשים יש, פתחו. דרך ישרי לטבוח ואביון עני להפיל קשתם ודרכו רשעים פתחו חרב( יד)

: פירושו ויתכן(. כב, נה מזמור) פִתחות והמה(, לג, כא יחזקאל) פתוחה חרב: כמו, וחידוד לטישה ענין(: אחרים

 פתח לא אסיריו: כמו, פתיחה כעין שנקראה ממאסרו האסור הוצאת כמו פתיחה וִתָקֵרא, מתערה החרב הוצאת

 (:יד, יב איוב) יפתח ולא איש על יסגור(, יז, יד ישעיה) ביתה
   דוד מצודת

 :מתערה הוציאוה ל"ר - פתחו( יד)
 :מת להפילו - להפיל
   ם"מלבי

 ומפרש, קשתם ודרכו החרב את פתחו גם כי במחשבה הצדיק על שזמם לבד שלא, רשעים פתחו חרב( טו - יד)

 בחרב יהרגו ממונם לגזול שרוצים דרך עוברי שאת דרך ישרי לטבוח חרבם ופתחו, ואביון עני להפיל קשתם שדרכו

 כי הוא, להם ישחק' וה חרב שפתחו הגם ל"ור, מרחוק בחץ יהרגו ממנו לגזול מה להם שאין העני ואת, מקרוב

 :כפיהם בפועל להפילם להם שחק ולכן, תשברנה וקשתותם בלבם תבא חרבם כ"עי כי, יומם יבא כי ראה
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 טו פסוק לז פרק תהלים עזרא אבן
 :כפעלם להם יגמול השם כי רשעים אל שב בלבם ם"מ - חרבם( טו)

   ק"רד
. יפעל בשחת ויפול(: טז, ז מזמור) כן גם הרשע על שנאמר כמו, שחשבו ממה היפך. בלבם תבוא חרבם( טו)

, ַקָשת - קשתותם מן והאחד. ולישרים לעניים להרע שחשבו כמו כמזימותם להם יזדמן שלא, תשברנה וקשתותם

 :ַבֶקֶשת ֹרֶבה ופירושו( כ, כא בראשית) ַקָשת ֹרֶבה: כמו, ַשָבת בשקל
   דוד מצודת

 :ההם הרשעים בלב תבוא חרבם אבל - חרבם( טו)
  :החצים בהם לירות יוכלו לבל - תשברנה

 

 טז פסוק לז פרק תהלים י"רש
 :הצדיקים לעזרת שהולכים אנשים מעט טובים - לצדיק מעט טוב( טז)

 מעט באברהם ולהתגרות לוט את לשבות בשביל בעולם' מלחמ שהתחילו וחביריו אמרפל - רבים רשעים מהמון

 :האוכלסין אותן כל והרגו הצליחו' אברה עם שהיו אנשים
   עזרא אבן

 :יהמיון הבל אך בהמון אוהב ומי כמו ממון הוא מהמון, בו ישמח לצדיק מעט הון - טוב( טז)
   ק"רד

 אבל, רבים רשעים מהמון. בו ויסתפק הזה העולם מן לו שיהיה במעט ישמח הצדיק כי, לצדיק מעט טוב( טז)

 ֹאֵכל צדיק(: כה, יג משלי) שאמר כמו, לעולם ְשֵבִעים ואינם יותר ישאלו אבל בו ישמחו לא ממונם ברבות הרשעים

 עליו שיקומו עד אדם בני על בו יתגאה כי, לרעתו לרשע הממון ַהְרבֹות כי ועוד. תחסר רשעים ובטן נפשו ְלשַֹבע

, ריבוי המון יהיה או. ֶבָהמֹון ֹאֵהב ומי(: ט, ה קהלת) כמו, ממון כמו, המון ופירוש. לו אשר כל את ויקחו וימיתוהו

. גדולים שעניינו, המלך וַרֵבי(: א, מא ירמיה) כמו, גדולים: רבים פירוש הזה לפירוש ויהיה. שזכר מעט כנגד והוא

 וקבל: כמו, רבים כמוהו הנה, יחיד לשון שהוא פי על ואף. שזכר הממון אל רבים טעם יהיה הראשון ולפירוש

 :רבים נכסים: ופירושו. וזולתם(, א, כח משלי) יבטח ככפיר וצדיקים(, כג, ט אסתר) היהודים
   דוד מצודת

 :הרשעים שביד רב מעושר טוב יותר להצדיק שיש המעט - טוב( טז)
   ם"מלבי

 שזרועות תראה הלא כי, רבים שהם הגם רשעים מהמון, לצדיק שיש המעט שטוב איך תראה ובזה, טוב( יז - טז)

 רע לעשות יכול ולא זרועותיו נשברו ז"בכ העני הצדיק נגד רבים ועוזרים רב חיל אתו שהיה הגם תשברנה רשעים

 ברב להושיע' לה מעצור ואין', ה צדיקים סומך כי נגדו התקומם, נגדו מעט כח רק לו שהיה הגם והצדיק, להצדיק

 :במעט או
 

 יז פסוק לז פרק תהלים עזרא אבן
 גם כי והזכיר לצדיק הזק יבא ולא תשברנה הקשתות כי והזכיר הקשתות דורכות שהם הזרועות הזכיר - כי( יז)

 :וסומך תשברנה והפך כן הזרועות
   ק"רד

 שלא סומכם יתברך האל כי, לצדיקים להרע בידם כח יהיה שלא', ה צדיקים וסומך תשברנה רשעים זרועות כי( יז)

 :הרשעים מחרדת יפלו
   דוד מצודת

 :תתקיים בידם שיש ומה' ה סומך הצדיקים אבל בידו עשרו ישאר ולא הרשע חוזק שיושבר לפי - זרועות כי( יז)
   

 יח פסוק לז פרק תהלים י"רש
 :ימיהם מעשי את' מכי - תמימים ימי' ה יודע( יח)

 :תהיה' לעול מאתו' שכר וקבול - ונחלתם
   עזרא אבן

' שנו כי ובעבור מלא כל יודע' והש אמלא ימיך מספר את דרך על זה כי בעיני והנכון' שיאריכ אומרים יש - יודע( יח)

 :במעשיהם תלוי הדבר כן על עתך בלא תמות למה כדרך מעשיהם כפי תקצורנה הרשעים
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 :השם להם שנתן והחלק הנחלה או בניהם שינחילו - ונחלתם
   ק"רד

 דרך' ה יודע: וכן. לטובה עליהם ומכיר ימיהם להאריך עליהם ומשגיח מכיר, יודע פירוש. תמימים ימי' ה יודע( יח)

 והדומים(, ח, לא שם) נפשי בצרות ידעת(, ג, קמד שם) ותדעהו אדם מה: וכן. שפירשנו כמו(, ו, א מזמור) צדיקים

, תהיה לעולם ונחלתם: וזהו, יהיה לעולם אלא יפסוק לא כן גם וטובם. לטובה וההשגחה ההכרה: שפירושם, להם

: נחלתם ופירש, הזה לעולם פירשו ע"ראב והחכם. הבא לעולם הפסוק כל פירש ל"ז אבי ואדוני. הבא לעולם

  :לבניהם הטוב שינחילו
   דוד מצודת

 :יחיו שנים כמה - תמימים ימי( יח)
 :חייהם ימי כל לעולם אצלם שמור יהיה המקום להם שהנחיל מהטובה מעט - ונחלתם

   ם"מלבי
 ושומר, תמימים ימי' ה יודע אבל ימיהם יחצו לא שהמרעים, המרעים ובין הבוטח בין הבדלים עוד מבאר, יודע( יח)

 :תהיה לעולם נחלתם אבל לבניו עשרו ינחיל לא הרשע, בתמימות ימיהם שיהיו אותם

 

 יט פסוק לז פרק תהלים עזרא אבן
 :דוד כדברי יומו בא לא ברעב או במלחמה והמת דבר כמו - רעה בעת, לא( יט)

   ק"רד
 ואת: ובסמוך, ְפָרזֹון בשקל ְרָעבֹון. ישבעו רעבון ובימי. רעה חיה או, מלחמה או, ֶדֶבר הוא, רעה בעת יבשו לא( יט)

  (:לג, מב בראשית) בתיכם ַרֲעבֹון
   דוד מצודת

 :תהיה עליהם לא כי - רעה בעת( יט)
 :סיפוקם די להם יזמין' ה כי - ישבעו
   ם"מלבי

 לא המרעים, רעה בעת יבושו לא והתמימים, ומלחמה דבר בעת כמו רעה בעת מחסה ימצאו לא המרעים, לא( יט)

  :ישבעו רעבון בימי והתמימים רעב בעת מזון ימצאו
 

 כ פסוק לז פרק תהלים י"רש
 נרחב כר כמו מישור כרים, מתקיים שאינו בקעה מרחבי על מלבין שחרית הנראה בקר ענן כאור - כרים כיקר( כ)

 '(:ל ישעיה)
 :לטבח אותן שמפטמין כבשים ככבוד, כרים כיקר פותרין ויש(, ד"י זכריה) יקרות אור לשון - כיקר
   עזרא אבן

 :והרעבון הרעה בימי יאבדו והרשעים - כי( כ)
 כעשב כרים כיקר אומרים ויש רגע אחרי רגע שיכלו בעשן' המושמי כרים חלב עם כמו' הכבשי כחלב - כרים כיקר

 את המבעיר בהם יבעיר כאשר בעשן וטעם עינו בבבת כמו כפול והוא הירדן ככר וכמוהו נרחב כר כמו העמקים

 :פסוק סוף בעבור מלעיל המלה ובאה הרשעים על השני וכלו היקר על הראשון וכלו הבערה
   ק"רד

 היקר: פירושו כרים כיקר. כלו בעשן כלו כרים כיקר' ה ואויבי. התמימים יבושו לא לפיכך, יאבדו רשעים כי( כ)

 וכפל. ָכִלים יהיו' ה אויבי כן, בעשן לו והולך באש ָכלה שהוא, המזבח גבי על שקרב הֵחֶלב והוא, שבכבשים והטוב

 :פסוק לסוף, מלעיל והשני, מלרע הראשון וכלו. הכליון לרוב כלו
   דוד מצודת

 הרשעים טובות כן שחיטתם עת למהר להשמינם אותם יפטמו אשר לכשבים הנעשה כהיקר - כרים כיקר( כ)

 :לגהינם לטרדם ז"בעוה
 :כלים יהיו הגהינם ובעשן יכלו המיתה אחר כי - כלו

   ם"מלבי
 ישאר ולא ימיהם יכלו ולא יאבדו רשעים אבל אומר, תהיה לעולם ונחלתם תמימים ימי יודע' שה ש"מ נגד, כי( כ)

 דשא נאות על הפטומות כצאן, כרים כיקר אז דומים יהיו' ה אויבי אבל אומר רעה בעת יבושו לא ש"מ ונגד, נחלתם

 :ש"עי כדברם כבשים ורעו על' ה ישעיה ש"כמ, כלו בעשן כלו רעה עת רעבון שבימי
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 כא פסוק לז פרק תהלים י"רש
 שהלוה לזה ונותן משלו חונן עולם של צדיקו שהוא הוא ברוך הקדוש - ונותן חונן וצדיק ישלם ולא רשע לוה( כא)

 :ממנו גוזל שהוא מה
   עזרא אבן

 :שונאך רעב אם דרך על עליו יחון כי ונותן חונן וצדיק, צרכו בשעת - לוה( כא)
   ק"רד

. ִמֶשלֹו יתן שלא לומר צריך ואין, ישלם לא שילוה מה כי, המגונות הרשע ממדות סיפר, ישלם ולא רשע לוה( כא)

 ופירוש. ישלם שילוה מה כי לומר צריך ואין, ִמֶשלֹו להם ונותן אדם לבני חונן כי, בהיפך והצדיק, ונותן חונן וצדיק

, שונות במלות הַמָתן וכפל(. ה, לג בראשית) יםקאל חנן אשר(, כא, יט איוב) רעי אתם ָחנִֻני ָחנִֻני: כמו, ונותן חונן

 האלה מדות שתי בו יש הצדיק כי ואמר. מרחם: חונן פירוש או. עניינים כמה פעם אחר פעם שנותן הַמָתן להרבות

  :והנדיבות הרחמים: הטובות
   דוד מצודת

 לבל במתנה לו ונותנו חוננו אותו המלוה והצדיק משלם ואינו בהלואה לוקח לגזול ידו מצאה כשלא - רשע לוה( כא)

 :בעבורו יענש
   ם"מלבי

 מעשרו ליהנות' יקאל ישליטנו לא בוטח שהבלתי, בוטח להבלתי הבוטח שבין בהבדל ראיה עוד מביא, לוה( כא)

 חונן עוד כי חובותיו שישלם לבד לא והצדיק, ממונו יכלה פן ירא כי ישלם לא רשע לוה גם כי דל יחון שלא לבד שלא

 .מפני וזה, מתנה בתורת צדקה נותן וגם לאחרים בהלואה
 

 כב פסוק לז פרק תהלים י"רש
 :ארץ יירשו עולם של צדיקו של - מבורכיו כי( כב)

   עזרא אבן
 :תעשיר היא' ה' ברכ מבורכיו טעם - כי( כב)

   ק"רד
 הצדיקים והם לקה מברכי כי אמר, תמימים ימי' ה יודע: אמר שלמעלה לפי. יתברך לקה מברכי, מבורכיו כי( כב)

 שתהיה כלומר, ארץ ויירשו. ויברכם וכבוד עושר לקה להם יוסיף, טובה ועינם ונותנים חוננים שהם לפי, ארץ יירשו

, ישלמו לא שלוו מה ואפילו, צרה שעינם רשעים והם, ומקלליו. לבן מאב שהיא הירושה כמו, להצלחתם העמדה

  :הבא ומעולם הזה מעולם ויָכרתו וטובם עשרם ויאבד', ה מקללי הם כי, וקיום העמדה לעשרם יהיה ולא, יכרתו
   דוד מצודת

 יקללם אשר ואת הארץ יירשו יברכם אשר ואת ויקם אומר יגזור הזה המעשה כשרון בעבור כי - מבורכיו כי( כב)

 :יכרתו
   ם"מלבי

 עליו חל הרשע אבל, עמה עצב יוסיף ולא תעשיר היא' ה וברכת עליו' ה ברכת שהצדיק, ארץ יירשו מבורכיו כי( כב)

 :שלו אינו לו שיש מה וכל, לבסוף יכרתון ומקולליו יםקאל קללת
 

 כג פסוק לז פרק תהלים י"רש
 :בלעז דופורט פאש ליש הוא ברוך הקדוש ביראת גבור שהוא מי - גבר מצעדי( כג)

 :בלעז אפיטייץ נט"פורי - כוננו
   עזרא אבן

 :תנועותיו מצעדי טעם -' מה( כג)
 :יהיה צדיק דעת מלא שהוא ומי הגברים נא לכו כמו דעת מלא הוא בלשוננו - גבר

 :יצליח לא כן על ת"בי יחסר הוא ואם דרכיו בכל חפץ השם - יחפץ ודרכו
   ק"רד

 על, דרכו ויחפוץ צעדו ְיַכֵּון לקה הרשע על הטובים במעשיו שמתגבר הצדיק. יחפץ ודרכו כוננו גבר מצעדי' מה( כג)

 וטעם. בכל יצליח ורצונו, יתברך לקה ֵחֶפץ בדרכיו שיראה, יחפץ וטעם(. ג, א מזמור) יצליח יעשה אשר וכל דרך

 פירש( בפתיחה, הנפש מדות תקון) גבירול בן שלמה רבי והחכם. יצליח עסקיו בכל ינוע אשר בכל כי, ודרכו מצעדי



12 
 

 שהוא כוננו גבר מצעדי' מה שאמר מה כי האדם לב על יעלה אל: ואמר, יתברך לקה עבודת דרכי: גבר מצעדי

 שאמר ומה. והעונש הגמול מן הרעה על או, לו הצפונה הטובה על הוא אבל, יתברך לקה בעבודת ההכרח מראה

 ואל החשובות המעלות אל נוטה וכשהיא, כל תחסר לא שלימה הנפש ברא המקום כי, לומר רוצה, כוננו גבר מצעדי

 :יחפץ ודרכו: שאמר מה והוא, הבורא לרצון יהיה אז, כוננו שאמר מה והוא, הטוב המנהג
   דוד מצודת

 :צעדיו ומיישר מכונן' ה ל"ר' מה כוננו המה בתורה הגבר מצעדי -' וגו מצעדי' מה( כג)
 :בו ומצליחו דרכו חפץ' ה - ודרכו
   ם"מלבי

, לטובתו' ה בהשגחת הוא זה גם, ממדרגתו לפעמים יפול' בה שהבוטח תראה אם שגם עוד מבאר', מה( כג)

 אשר הדרך לפניו בוחר' שה', מה קבוע הוא ילך שאליו הדרך שבין ל"ר, יחפץ ודרכו כוננו גבר מצעדי' שמה שאחר

 שבין. שם פ"כמש צעדו את והכין הולך לאיש לא דרכו לאדם לא כי ש"כמ', מה כ"ג הוא הדרך על הצעד וגם, יחפץ

 .תראה אם כ"וא' מה הכל צעדיו הכנת שהיא וההשתדלות התכלית אל ההליכה ובין פניו מגמת שאליו התכלית
  

 כד פסוק לז פרק תהלים י"רש
 (:ד"כ בראשית) הגמל מעל ותפול לשון, בלעז א"לבורג - יפול( כד)

 :אם כמו - כי
 :נעזב להיות יושלך לא - יוטל לא

   עזרא אבן
 :במחשבתו יפול כי אומרים ויש הים אל והטילוני כמו וישלך - יוטל, כי( כד)

   ק"רד
, ידו סומך' ה כי, לארץ יושלך לא, כלומר, לגמרי, יוטל לא, מנכסיו ויפול הצדיק ויפול מקרה בא אם. יפול כי( כד)

 וזה. יוכיח' ה יאהב אשר את כי(: יב, ג משלי) שאמר כמו, ואהבה מוסר דרך על הוא מהצרה עליו שהביא ומה

 שבע כי(: טז, כד שם) עליו נאמר הצדיק אבל, לנפילתו תקומה ואין יכרת כשיפול הרשע כי, לרשע צדיק בין הענין

 :וקם צדיק יפול
   דוד מצודת

 :לארץ יושלך לא נוטה יהיה אם אף - יפול כי( כד)
   ם"מלבי

 ידו סומך' וה לטובתו היתה נפילתו כי, שם ויושלך יוטל שלא תדע, לילך שרצה בדרך ללכת יוכל ולא, יפול כי( כד)

 ויתעכב שיפול מכשול לו והזמין, בנפש או בגוף או בו שיוזק, לרעתו הוא לילך שרצה זה שדרך ראה' שה, בזה

 :ז"ובכ, שעה באותה לטובתו גם היה בודאי והצלחתו ממדרגתו נפל אם וכן, לטובתו הזה בדרך מלכת
 

 כה פסוק לז פרק תהלים י"רש
 :האי כולי קשיש לא דוד דאילו אמרו העולם שר זה פסוק - הייתי נער( כה)

   עזרא אבן
 :וזקנתי בנעורי זה ניסיתי - נער( כה)

 :ושמלה לחם בקש והוא אעזבך לא כי כמו לגמרי - נעזב
 :ברכוהו רואיו כל כמו לברכה אחריו וזרעו בטוב יחיה בימיו היום כל האב זכות בעבור שהניח הקטן - וזרעו

   ק"רד
 מבקש וזרעו, לגמרי, נעזב צדיק ראיתי לא, ראיתי ולא, בזקוני ולא, זקנתי גם, בנעורי לא, כלומר, הייתי נער( כה)

 אף, בזכותו יתברך לקה יעזבם לא אחריו שהניח הקטנים הבנים, וזרעו. הפתחים על לחם שיבקש זרעו ולא, לחם

 יעקב ביקש וכך. ושמלה לחם לו שיחסר הוא, ונעזב. לרשע שיבוא כמו רע חסרון לו יבוא לא חסרון לו שיבוא פי על

(: טו פסוק שם) יתברך לקה לו ואמר, לבד חיותי כדי כלומר, ללֹבש ובגד לאֹכל לחם לי ונתן(: כ, כח בראשית) אבינו

  :נעזב נקרא אלה שחסר מי כי נראה, אעזבך לא כי
   דוד מצודת

 :בצדיק הנעשה לראות הסתכלתי ובזקנותי בנערותי ל"ר -' וגו נער( כה)
 :לחם ישאלו וזרעו וכל מכל נעזב להיות - ראיתי ולא

   ם"מלבי



13 
 

 כי, לחם מבקש יהיה שזרעו עד נעזב הצדיק שיהיה ראיתי ולא, הימים תולדות ובחנתי זקנתי גם הייתי נער( כה)

 .אשר הצדיק את ראיתי כי, בניו יצליחו הוא הצליח לא ואם, לעולם יעזב לא
 

 כו פסוק לז פרק תהלים י"רש
 :להם ומלוה עניים חונן הצדיק - היום כל( כו)

 :לברכה סופו לצדקה זורע שהוא זה - וזרעו
   ק"רד

 חונן הוא דחקו בעת אפילו, כלומר(. ה, כה מזמור) היום כל קויתי אותך: וכן, הימים כל: לומר רוצה. היום כל( כו)

 ברכה ֶוְהֵיה: וכן. הצריכים ויחוננו משלהם שיתנו, לעולם לברכה והם, דרכיו ילמדו כן גם, וזרעו. כחו כפי, ומלוה

 זרע אלה: ויאמרו כשיראום אדם בני שיברכום: פירושו או. ומטובך מברכותיך לאחרים שתתן(, ב, יב בראשית)

  :אביהם בזכות יברכם יתברך לקה, צדיק
   דוד מצודת

 :לברכה זרעו שיהיו מהראוי ולזה להם ומלוה עניים חונן היה הימים שכל לפי - היום כל( כו)
   ם"מלבי

 תהיה אביהם וצדקת, בניו ביד ההצלחה ותשוב לברכה זרעו ז"בכ, כ"עי עני שנעשה עד ומלוה חונן היום כל( כו)

 .ולכן, לבניו ברכה
 

 כז פסוק לז פרק תהלים עזרא אבן
 :תעשה לא מצות - מרע סור( כז)

 :עשה מצות - טוב ועשה
 :בהר ומות עלה ורבו פרו וכמוהו תשכון כמו - ושכון

   ק"רד
 בדרך ועיניך לבך תן: אמר(, לז) תתחר אל במזמור שהחל כמו מוסרו לשומע אמר. טוב ועשה מרע סור( כז)

 לפיכך, לרע הרשעים ואחרית לטוב הצדיקים אחרית כי, וראה, מעשיהם כפי אותם גומל' ה כי והרשעים הצדיקים

 או. בטח תשכון, כלומר, לעולם תשכון ובזה, לעולם ושכן. דרכם זהו כי טוב ועשה מרע וסור, הצדיקים דרך תאחוז

, מרע סור ובכלל. והנה הנה וינוד לעולם ינוח ולא ישקוט לא ברע הוא אשר האדם כי, בטח מלת חסרון בלא פירושו

 יעשה לא אם שלם יהיה לא הרע מדרך שיסור פי על שאף. עשה מצות כל, טוב ועשה ובכלל. תעשה לא המצות כל

, לב דברים) ּוֻמת' וגו ֲעֵלה: כמו, תשכון כמו, ושכן(. ב, א מזמור) חפצו' ה בתורת אם כי בפסוק שפירשנו כמו, טוב

 (:נ - מט
   דוד מצודת

 :לעולם במנוחה ותשכון טוב ועשה מרע סור לכן - מרע סור( כז)
   ם"מלבי

 :ובטחון בשלוה לעולם שכן רק ותהפוכותיו הזמן רעת על תדאג ואל טוב ועשה מרע סור( כז)
 

 כח פסוק לז פרק תהלים עזרא אבן
 :לעולם יעזבהו לא השם כי נעזב אינו הצדיק כי הזכיר יעזוב ולא טעם - כי( כח)

 :נכרת' רשעי וזרע זה והפך וזרעו הוא - נשמרו
   ק"רד

 יעזבנו לא במשפט דבריו שיעשה ומי, חסידיו את יעזב ולא. היושר מעשה הוא והמשפט, משפט אוהב' ה כי( כח)

 זרע כן ולא, רשעים וזרע. תמיד שמירתו בהם דבקה אלא, מהם שמירתו יסלק לא, כלומר, נשמרו לעולם'. ה

, משפט שאמר אחר חסידיו ואמר. עמהם זרעם ִיָכֵרת ְבִהָכְרָתם כי, זרע ואמר. יומו בבוא, נכרת הוא כי, רשעים

 יטה לא והמשפט היושר במעשה עצמו את אדם שכשירגיל לפי, הדין משורת לפנים הוא כי מהמשפט גדול והחסד

  :לו נתחייב שלא למי אף הטובה גמילות שהיא, החסידות למדת יבוא פנים כל ועל, האמת מקו
   דוד מצודת

 כל יוכרתו רשעים זרע אבל לעולם נשמרים ויהיו חסידיו את יעזוב לא לזה כגמולו לאיש לשלם - משפט אוהב( כח)

 :גמולו לפי אחד
   ם"מלבי
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, חסידיו את יעזוב שלא מבואר ומזה, משפט יעשה בודאי בעולם משגיח' שה אחר כי, משפט אוהב' ה כי( כט - כח)

 חסידיו את ושמירתו יקהאל מהמשפט יחויב כ"וא, ההשגחה מן נשמרו לעולם ובודאי, והצדק המשפט נגד שזה

 הארץ על ישכנו והם הנכרתים רשעים זרע של היורשים לבסוף יהיו שהם, ארץ יירשו וצדיקים נכרת רשעים שזרע

 תשאר וההצלחה לבסוף יצלחו והם יורשיו הצדיקים אל ונכסים עושר שיכין הוא ועשרו הרשע הצלחת כ"וא, לעד

 :לנצח בידם
 

 כט פסוק לז פרק תהלים עזרא אבן
 :בארץ ששם אמת וחוק השם משפט זה אמר לעולם ושכון שהזכיר בעבור - צדיקים( כט)

   ק"רד
 לטובתם והעמדה קיום שיהיה, ְלֹחֶזק כפל, עליה לעד וישכנו(. כב פסוק) שפירשנו כמו, ארץ יירשו צדיקים( כט)

 :ולמעלתם
 

 

 ל פסוק לז פרק תהלים י"רש
 :משפט תדבר לשונו כ"ואח, דבר לכל תורה שפסקה דין לראות חכמה בלבו תחלה - יהגה צדיק פי( ל)

   עזרא אבן
 :האובדים ולהורות חכמתו ללמד חסד עושה וכן מהונו לחונן חסד עשה הצדיק כי הזכיר כבר - פי( ל)

   ק"רד
 לאחרים יורה חכמתו כן, טובה עינו כי ומלוה מנכסיו שחונן הצדיק עושה שהוא מה מלבד. חכמה יהגה צדיק פי( ל)

 שבין מה היושר במעשה ויורה, מהחכמות שהשיג מה בחכמתו יורה, משפט תדבר ולשונו. הטובה בדרך ומלמדם

 :לחבירו אדם
   ם"מלבי

 חקי כפי ויתנהג חכמה יהגה פיו שהצדיק שאחר, והצדק המשפט י"עפ זה יחוייב איך עוד מבאר, צדיק פי( ל)

 .וגם, בבינתו והצדק המשפט דרכי שיבין לחברו אדם בין, משפט תדבר ולשונו, החכמה
  

 לא פסוק לז פרק תהלים י"רש
 :צעדיו יחליקו לא - אשוריו תמעד לא( לא)

 עזרא  אבן
 :כברו תוכו כי ספר - תורת( לא)

   ק"רד
 תמעד לא. כברו תוכו יהיה כי, בלבו התורה היא וכן, בלבו הוא כן בפיו מורה שהוא כמו. בלבו אלקיו תורת( לא)

 :רגליו: ופירושו, מאשוריו אחת אפילו, אשריו
   דוד מצודת

 :אשוריו תמעד לא לזה - תמעד לא( לא)
   ם"מלבי

 האושר מדרכי ימעד שלא אשוריו תמעד ולא, בלבו אותה ושומר' ה בתורת שמאמין בלבו אלקיו תורת( לב - לא)

 מדרך להטותו דרכו על לעיין כצופה עליו שהוא, לצדיק רשע צופה ז"ובכ, הנפש לאושר הוא ומהלכו מעשהו שכל

 משני בשמירתו יצילהו' שה המשפט פי על שראוי מבואר כ"וא, בגופו להמיתו מבקש הוא וגם, ולהחטיאו הטוב

 .להמיתו שמבקש מה שנגד, אלה
  

 לב פסוק לז פרק תהלים עזרא אבן
 ומרוב בצדיק יקנא אז נבל יהיה ובאחריתו כדרך העושר ממעלת נפל באחריתו כי הרשע בראותו - צופה( לב)

 :המיתו יבקש קנאתו
   ק"רד

 עיניו ונותן בו מקנא הוא, מעצמו נופל והוא מצליח הצדיק הרשע יראה אם. להמיתו ומבקש לצדיק רשע צופה( לב)

 :ברע והוא בטוב הוא כי כראותו בו שמקנא לפי, שימיתנו המושל לפני להעלילו בידו דבר שום יבוא אם בו
   דוד מצודת
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 :הצדיק על לארוב מביט - צופה( לב)

  

 לג פסוק לז פרק תהלים עזרא אבן
 יבקש להמיתו בקנאתו יוכל לא אם רשע כי זה והזכיר הצדיק צדקת יראה שהשם ירשיענו ולא טעם -' ה( לג)

 :חמס לו עשה שהצדיק או ממון לו שנתן הצדיק על תואנה
   ק"רד

 ירשיענו ולא. ומחשבתו בידו' ה יעזבנו לא, המושל לפני הצדיק על הרשע כשיעליל. בידו יעזבנו לא' ה( לג)

  :הרשע מחשבת תתקיים ולא, מלפניו וצדיק נקי ֵיֵצא אלא, הרשע שהעלילו במה המושל לפני, בהשפטו
   דוד מצודת

 :הרשע ביד - בידו( לג)
 משפטו לאור יוציא כי המקום ירשיענו לא עליו ששם העלילה בדבר הצדיק עם נשפט הרשע יהיה כאשר - בהשפטו

 :זכאי ויצא
   ם"מלבי

 ש"וכמ. כל לעיני צדקתו ויגלה בהשפטו ירשיענו לא' ה. להרשיעו עליו צופה שהוא מה ונגד. בידו יעזבנו לא' ה( לג)

 :ש"כמש תרשיעי למשפט אתך תקום לשון וכל יצלח לא עליך יוצר כלי כל
 

 לד פסוק לז פרק תהלים עזרא אבן
 בהכרת ותראה זכר בדרך בלשוננו ימצא כי דרכו או השם וירוממך ימיך כל התעסק זה בדבר הטעם - קוה( לד)

 :קדמוך צדיקים כן ראו כאשר הרשעים
   ק"רד

, אותך צוה אשר מכל תסור שלא דרכו ותשמור, דרכו ושמר', בה תבטח אם: מוסרו לשומע אֹוֵמר'. ה אל קוה( לד)

 :אלי שמע לפיכך, זה ראיתי ואני, וקיום העמדה להם אין הרשעים כי, תראה רשעים בהכרת ארץ לרשת וירוממך
   דוד מצודת

 :הרשעים מיד יצילך הוא אשר -' ה אל קוה( לד)
 :כמעשיהם להם לעשות מבלי - דרכו ושמור
   ם"מלבי

 כדי ז"בעוה הצדיק יצליח לא לפעמים וכי. העולמות לשני הבטחון ותועלת הבוטח עניני שבאר אחר. קוה( לד)

 דרכו על המתן דרכו ושמור, לטובתך הוא הכל כי'. ה אל קוה אומר. ב"עוה מאושר יושבת ושלא באחריתו להטיבו

 לרשת ירוממך השפלה התחתונה ארץ ירשת לא ואם. מאלה טובים בחיים הנצחיים החיים ארצות אל יובילך כי

 נפשם תכרת איך רשעים בהכרת תראה שם אשר. הנצחיים החיים ארץ שהיא. עולם ברום העומדת אחרת ארץ

 :ב"בעוה עמם מקרב
 

 לה פסוק לז פרק תהלים י"רש
 :בקליפה ומעורה שנפשח אילן הרבה יש משנה ובלשון, יאור על ערות( ט"י ישעיה) כמו משריש - ומתערה( לה)

 ומתצמח מתלחלח רענן כאזרח מנחם פירש וכן בנכסים וממולאים הנשרשין הארץ מאזרחי כאחד - רענן כאזרח

 (:א"סא) המה שרשים אנשי אדם בני מאזרחי ואזרח הנשרש כאשל
   עזרא אבן

 :רע כל בגלוי העושה מתגלה מתערה וטעם ממנו יפחדו שאחרים עריץ ראיתי אני דוד אמר - ראיתי( לה)
 רבים ענפים בעל כאילו אזרח וטעם הארץ כאזרח אזרח ומלת לח ורענן עץ מלת ותחסר סמוך והוא פתח - כאזרח

 עריץ רשע ראיתי הפסוק' פי וזה מהעץ נכרת גרגיר כמו הוא כי הגר זה והפך רבה משפחה לו שיש מי וכמוהו

 :רענן כאזרח שהוא ומתערה
   ק"רד

 שפירושו, רענן כאזרח ומתערה: וזהו, ומצליח והולך וחזק עריץ רשע ראיתי אני כי. עריץ רשע ראיתי( לה)

 כמו, ובלחותו ביפיו ַלֹכל וגלוי נראה שהוא לפי, אזרח: הרטוב העץ ונקרא. ורטוב רענן שהוא העץ כמו ֶשִמְתַלְחֵלחַ 

 :הגר והפכֹו, ומשפחתו הוא מי ַלֹכל וגלוי ידוע כשהוא אזרח האיש שנקרא
   דוד מצודת

 :ברשע החזק - עריץ רשע( לה)
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 :טוב בכל ממולא שהיה ל"ור ומלוחלח רטוב והוא רב מזמן הנטוע כאילן נשרש והוא - ומתערה
   ם"מלבי

 כאזרח ובעושר ובבנות בבנים ז"בעוה מתערה והוא. עריץ רשע שיש לפעמים שיקרה שראיתי והגם. ראיתי( לה)

 .זה בכל. וסעיפים וענפים שרשים מלא שהוא רענן
  

 לו פסוק לז פרק תהלים עזרא אבן
 :והונו הוא יאבד מהרה הטעם - ויעבור( לו)

   ק"רד
 מקומו אפילו כי, נמצא ולא ואבקשהו, עבר והנה אליו פניתי זמן ובמעט ועריץ אזרח ראיתי. איננו והנה ויעבור( לו)

 :וזרעו הוא - הכל ָכלה כך כל, נמצא לא
   דוד מצודת

 :איננו והנה העולם מן עבר פתאום - ויעבור( לו)
   ם"מלבי

 מזה העוברים ימצאו ששם השני בעולם ימצא אם ואבקשהו. ז"בעוה איננו והנה. העולם מן שעבר בעת ויעבר( לו)

 :הבא מעולם תאבד נפשו שם נמצא ולא. העולם
 

 לז פסוק לז פרק תהלים י"רש
 :ממעשיהם ללמוד התמימים בדרכי הסתכלו - תם שמר( לז)

 ונשמדה' נכרת' אחרית ורשעים וחטאים פושעים אבל, לו יש אחרית לו אין ראשית אם - שלום לאיש אחרית כי

 :יחדיו
   עזרא אבן

 אחר ישרת תם והנה שלום אחריתם תראה לעולם ישר איש וראה תם איש ושמור לבך שים ועתה - שמר( לז)

 :שלום תם לאיש אחרית כי כתוב כאילו
   ק"רד

 כזה לאיש, לאיש ופירוש. שלום אחריתם כי, והישר התם כן לא. שלום לאיש אחרית כי ישר וראה תם שמר( לז)

 :שלום אחריתו כי ותראה תביט
   דודמצודת 

 להתנהג אדם כל שלום המבקש לאיש טוב אחרית יש כי בה ללכת ישר דרך וראה תם דרך שמר - תם שמר( לז)

 :ובתמימות בישרות כל עם
   ם"מלבי

 במשפט יבא ששם אחר עולם יש כי. ז"בעוה הרשעים להצלחת לב תשים ואל. בתמימות היה לכן. תם שמר( לז)

 לו יש הצדיק. שלום לאיש אחרית כי. והרשע הצדיק גמול בענין' ה יושר תראה ששם ישר וראה. נעלם כל על

 .אבל. האדם אחרית שהיא הנפשות בעולם אחרית
 

 לח פסוק לז פרק תהלים עזרא אבן
 :ישר כנגד ורשעים תם כנגד - ופושעים( לח)

   ק"רד
 :נכרתה ואחריתם, יחדיו נשמדו והרשעים הפושעים אבל. נכרתה רשעים אחרית יחדו נשמדו ופושעים( לח)

   דוד מצודת
 :כאחד כולם - יחדיו( לח)

 :לכריתה סופם -' וגו אחרית
   ם"מלבי

 נכרתה רשעים אחרית שגם עד. ביחד הגוף עם הנשמה ל"ר. יחד ישמדו השמדם בעת. יחדו נשמדו ופושעים( לח)

 שונאיו אל משלם' ה כי. ז"בעוה הרשע שהצליח ממה כלל שאלה אין כ"וא. האדם אחרית שהיא נפשם שנכרתה

 .כי. הצדיקים יסורי על שאלה אין וכן. להאבידו
 

 לט פסוק לז פרק תהלים עזרא אבן
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 :מקום בכל' ה שם עז מגדל כדרך - צדיקים ותשועת( לט)
   ק"רד

 יכשלו לא לפיכך, צרה בעת מעוזם והוא', מה תשועתם והצדיקים. צרה בעת מעוזם' מה צדיקים ותשועת( לט)

 :הדגש עם ו"בוא מעּוזם ו. לעולם
   דוד מצודת

 :המתקיים דבר והוא צרה בעת מעוזם והוא' מה היא צדיקים תשועת אבל - ותשועת( לט)
   ם"מלבי

 מכל יעזבם לא הזה בעולם גם ז"ובכ', ה לפני הנצחי בעולם עולמים תשועת שיושעו', מה הוא צדיקים תשועת( לט)

 :הזמן מצרת להצילם צרה בעת מעוזם הוא כי וכל
 

 מ פסוק לז פרק תהלים עזרא אבן
 :לעולם יפלטם וככה רבים צדיקים שפלט ראינו - ויעזרם( מ)

   ק"רד
. בו חסו כי בעבור ויושיעם ויפלטם מהרשעים יעזרם. בו חסו כי ויושיעם מרשעים יפלטם ויפלטם' ה ויעזרם( מ)

 תעמוד ולא לרע רשעים אחרית כי המזמור בזה הענין זה פעמים כמה ושנה. והתשועה העזרה לרוב והכפל

 מתאוים אדם בני שרוב ובעבור, הרשעים להצלחת אדם יתפתה שלא בעבור, לטוב הצדיקים ואחרית, הצלחתם

 :כך כל הזהיר לפיכך כמעשיהם ויעשו להצלחתם
   דוד מצודת

 :בו החוסים את להושיע' ה ודרך - בו חסו כי( מ)
   ם"מלבי

 :בו שחסו מן וזה, להם להרע יוכלו שלא ויושיעם מרשעים יפלטם וגם, הזמן מרעת ויפלטם' ה ויעזרם( מ)

 

 


