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Psalms Chapter 140 ִהִלים  תְּ

ַח, ִמְזמֹו  א  .For the Leader. A Psalm of David 1  .ר ְלָדוִדַלְמנַצֵּ

נִי   ב ָאָדם ָרע; ה'ַחְלצֵּ נִי   , מֵּ ִאיׁש ֲחָמִסים ִתנְְצרֵּ   .מֵּ
2 Deliver me, O LORD, from the evil man; 
preserve me from the violent man; 

ב;   ג ר ָחְׁשבּו ָרעֹות ְבלֵּ יֹום, יָגּורּו -ָכל   ֲאׁשֶׁ
  .ִמְלָחמֹות

3 Who devise evil things in their heart; every 
day do they stir up wars. 

ַתַחת --ֲחַמת ַעְכׁשּוב   נָָחׁש: -ָׁשנְנּו ְלׁשֹונָם, ְכמֹו  ד
ָלה ימֹו סֶׁ   .ְשָפתֵּ

4 They have sharpened their tongue like a 
serpent; vipers' venom is under their lips. Selah 

נִי  ה י ָרָׁשעה' ָׁשְמרֵּ נִי    --, ִמידֵּ ִאיׁש ֲחָמִסים ִתנְְצרֵּ  :מֵּ
ר ָחְׁשבּו,    .ִלְדחֹות ְפָעָמי   ֲאׁשֶׁ

5 Keep me, O LORD, from the hands of the 
wicked; preserve me from the violent man; {N} 
who have purposed to make my steps slip. 

ת ְליַד    --ָטְמנּו גִֵּאים, ַפח ִלי  ו ׁשֶׁ -וֲַחָבִלים, ָפְרשּו רֶׁ
 ;ַמְעָגל

ָלה   ִלי -מְֹקִׁשים ָׁשתּו   .סֶׁ

6 The proud have hid a snare for me, and cords; 
they have spread a net by the wayside; {N} 
they have set gins for me. Selah 

לִ , ה'ָאַמְרִתי לַ   ז , קֹול ה'ַהֲאִזינָה    י ָאָתה; אֵּ
  .ַתֲחנּונָי

7 I have said unto the LORD: 'Thou art my God'; 
give ear, O LORD, unto the voice of my 
supplications. 

ַסכָֹתה ְלרֹאִׁשי, ְביֹום    , עֹז יְׁשּוָעִתי; ה'יְהוִה   ח
ק   .נָׁשֶׁ

8 O GOD the Lord, the strength of my salvation, 
who hast screened my head in the day of battle, 

ן -ַאל  ט ק, יָרּומּו -ַאלְזָממֹו    , ַמֲאוַיֵּי ָרָׁשע; ה'ִתתֵּ ָתפֵּ
ָלה   .סֶׁ

9 Grant not, O LORD, the desires of the wicked; 
further not his evil device, so that they exalt 
themselves. Selah 

ימֹו    --רֹאׁש ְמִסָבי  י ימֹו יכסומו )יְַכסֵּ   .(ֲעַמל ְשָפתֵּ

10 As for the head of those that compass me 
about, let the mischief of their own lips cover 
them. 

ם, גֶָׁחִלים:   יא יהֶׁ ם;    ימיטו )יִּמֹוטּו( ֲעלֵּ ׁש יִַפלֵּ ָבאֵּ
  .מּויָקּו-ְבַמֲהמֹרֹות, ַבל

11 Let burning coals fall upon them; let them be 
cast into the fire, into deep pits, that they rise 
not up again. 

ץ: -ִאיׁש ָלׁשֹון, ַבל  יב --ָחָמס ָרע-ִאיׁש   יִכֹון ָבָארֶׁ
פֹת ּנּו, ְלַמְדחֵּ   .יְצּודֶׁ

12 A slanderer shall not be established in the 
earth; the violent and evil man shall be hunted 
with thrust upon thrust. 

ה -ִכי--ידעת )יַָדְעִתי(  יג ִמְׁשַפט,    , ִדין ָענִי: ה'יֲַעשֶׁ
ְביֹנִים   .אֶׁ

13 I know that the LORD will maintain the cause 
of the poor, and the right of the needy. 

ָך;   יד ת   ַאְך ַצִדיִקים, יֹודּו ִלְׁשמֶׁ -יְֵּׁשבּו יְָׁשִרים, אֶׁ
  .ָפנֶׁיָך

14 Surely the righteous shall give thanks unto 
Thy name; the upright shall dwell in Thy 
presence. {P} 
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 א פסוק קמ פרק תהלים על( בובר) תהלים מדרש

 . א, קמ[ ]א] ה"ד, קמ תהלים מדרש

   עזרא אבן

 :לדוד מזמור למנצח( א)

   ק"רד

 :שאול אל אותו מלשינים שהיו הזיפים ועל דואג על דוד חיברו המזמור זה. לדוד מזמור למנצח( א)

   ם"מלבי

 מצד שאול וילך, אחריו רדף ושאול, עמנו מסתתר דוד הלא לשאול הזיפים גלו בעת הוסד, למנצח( א)

 א"ש) לתפשם אנשיו אלו דוד אל עוטרים ואנשיו ושאול שאול מפני ללכת נחפז דוד ויהי' וכו מזה ההר

 (:ג"כ

 

 ב פסוק קמ פרק תהלים עזרא אבן

 שילשינוהו אדם מבני מפחד היה כי שאול בימי מלכו לפני דוד חברו המזמור זה - רע מאדם' ה חלצני( ב)

 :תנגושו עצביכם וכל כמו שלימה באה תנצרני ומלת לשון איש אומר וכן שאול אל

   ק"רד

 :שונות במלות בענין כפול והפסוק. הרעים דבריהם לי יזיקו שלא', ה חלצני( ב)

   דוד מצודת

 :רע אדם מיד - רע מאדם( ב)

 :חמסים עושה מאיש - חמסים מאיש

   ם"מלבי

 עליו שהלשינו והם, עצמם תועלת מבלי להרע רק המבקשים[ א, רודפים מיני שני יש, חלצני( ג - ב)

 הנאת מצד לחמסו המבקשים[ ב, בלב רעות חשבו אשר רע מאדם' ה חלצני, מקבילים והמאמרים, בסתר

 :מלחמות יגורו יום כל( אשר) תנצרני חמסים מאיש א"ועז, בגלוי אתו לחמו והם, עצמם

 

 ג פסוק קמ פרק תהלים י"רש

 :ובמושבותם במגוריהם מלחמות יהיו - מלחמות יגורו( ג)

   עזרא אבן

 :שרשים שנים והם בם תתגר אל כמו שהוא אומרים ויש יצפונו יגורו כמו יקבצו - יגורו, אשר( ג)

   ק"רד

, יגורו. מלחמות יגורו יום כל זהו, בפה אותם ואומרים, בלב הרעות מחשבות חושבים. חשבו אשר( ג)

 היו וזה, בו ותלחם לך, תמצאנו המקום בזה: לשאול יאמרו. בחרמו יגורהו(: טו, א חבקוק) כמו, יאספו

  :תמיד לו אומרים

   דוד מצודת

 :מלחמות עלי יאספו - יגורו( ג)

 

 ד פסוק קמ פרק תהלים י"רש

 וכי אף לשון תפרשהו שאם יינם תנינים חמת( לב דברים) כמו ארס לשון חמת - עכשוב/ חמת/ תחת( ד)

 :השפה תחת ארס לשון כאן נופל וכן בלעז ש"ויצו ארס לשון אאל יין אצל נופל אף לשון

 :ז"בלע א"איריינ עכביש - עכשוב

   עזרא אבן

 :נושכת רעה חיה שם עכשוב נחש כמו נושך שהוא - לשונם שננו( ד)

 :באמת - סלה

   ק"רד
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 כמו רעות לדבר לשונם חדדו הם כן, מחודד שפירושו, שנון חץ(: יח, כה משלי) כמו, לשונם ָׁשנְנּו( ד)

 ממין הוא ועכשוב, הנחש שמטיל הארס הוא חמת, עכשוב חמת. לנשוך כשבא לשונו שמחדד הנחש

ָמה ומדבר, הרע האדם בהתקצף כי, שפתימו תחת. מאד ורע קשה והוא, הנחש  לחה מפיו לו תצא, ְבחֵּ

 :הנחש שמטיל לארס אותו ודימה, שפתיו תחת לו ותרד

   דוד מצודת

 :לנשוך כשבא לשונו שמחדד נחש כמו ר"לה לדבר אותם והכינו לשונם חדדו - לשונם שננו( ד)

 :ר"לה מלדבר פוסקין אין ל"ר שפתותיהם תחת לעולם יש עכשוב של ארס - עכשוב חמת

   ם"מלבי

, להרע טבעו מצד רק להנאתו נושך אינו שהנחש, נחש כמו לשונם שננו אמר הראשון נגד, שננו( ד)

 אמר' הב ונגד להנאתם ושלא בסתר הרע לשון ידברו כן, השפתים מן פנימי שהוא בלשון הוא ונשיכתו

 יגורו כן, הלשון בערך חיצוני שהוא השפתים תחת גלויה חמתו שהעכשוב, שפתימו תחת עכשוב חמת

 סיום סלה, להנאתם החמס בעבור ילחמו כן, האדם דם למוץ להנאתו נושך העכשוב וכן, בגלוי מלחמות

 :הענין

 

 ה פסוק קמ פרק תהלים עזרא אבן

 :מדחי רגלי ואת כמו פעמי לדחות חשבו אשר ופירש שמרני טעם לפרש שב - שמרני( ה)

   ק"רד

 ביד פעמיו לדחות חשבו שהם, מהם שישמרהו יתברך לקל התפלל, רעותיהם שסיפר ואחר'. ה שמרני( ה)

 :שאול

   דוד מצודת

 :שאול מפני לברוח דחי אל מדחי נדחים רגלי להיות מחשבות חושבים - חשבו אשר( ה)

   ם"מלבי

 המריע רשע מידי שמרני[ א, עתה יבקש שעליו הענין אל נעתק כלל דרך שדבר אחר'( ב חלק, )שמרני( ה)

 כת והם, ל"כנ החמס בעבור בגלוי רע העושה תנצרני חמסים מאיש[ ב, מרשעו רק להנאתו שלא בסתר

 החמס בעבור להנאתו לו שהרע ושאול, מרשעם רק להנאתם שלא בסתר ר"לה י"ע הרעו שהם הזיפים

 :לי שהכינו הפח אל פעמי לדחות חשבו האל שני אשר המלוכה בדבר

 

 ו פסוק קמ פרק תהלים י"רש

 תחת שוכנים העופות את כשרואה והציד בראשה ארוך חבל לקשור הרשת דרך - רשת פרשו וחבלים( ו)

 :העופות על נופל והרשת החבל מושך הרשת

 :ופעמי נתיבתי אצל - מעגל ליד

 :ידי על יואב חלקת ראו( יד ב אלשמו) כמו אצל - ליד

   עזרא אבן

 :תמיד הדרוך הישר המקום מעגל לך תהיה ויד כמו מקום - ליד, טמנו( ו)

   ק"רד

ְך ְביַד ַהְסִגירֹו וְָלנּו(: כ, כג א"ש) שאמרו, גאים טמנו( ו) לֶׁ , בו ואשורי מעגלי שיהיה למקום, מעגל ליד. ַהּמֶׁ

 :שם ראהו מי, רגלו תהיה אשר מקומו את וראו(: כב פסוק שם) שאמר כמו

   דוד מצודת

 :בה כדאלו נשמר אהיה לבל הרשת עלי הטמינו - טמנו( ו)

 מאוד מאוד ל"ור כלל ארגיש לבל הטמינו אותם גם הפח פי לסגור העשויים הפח חבלי גם - וחבלים

 :ללכדני עצה הסתירו

 אשר מקומו את וראו ש"וכמ בה אפול למען הרשת פרשו ואשורי מעגלי במקום - מעגל ליד רשת פרשו

 (:כג= א אלשמו= א"ש) שם רגלו תהיה

 :לארוב שוב חזרו בראשונה הצליחו לא אם אף הפסק מבלי לומר רוצה - סלה לי שתו
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   ם"מלבי

 ימשכו הפח מקום אל אבוא שבעת, לי טמנו אשר וחבלים הפח אל פעמי לדחות שרוצים מבאר טמנו( ו)

 רשת פרשו לכן. הפח במקום ךאל ולא הסבוביי הדרך שהוא במעגל ךאל פן ומיראתם, אותי לצוד בחבלים

 י"ע ואמות תיכף אשבר הפח אל אפול שבעת מוקשים לי שתו וגם, הרשת י"ע שם אותי לצודד, מעגל ליד

 ':הב הענין סיום סלה, המוקש

 

 ז פסוק קמ פרק תהלים עזרא אבן

 :יקאל לבדך ואתה בך רק כנגדם לעמוד או מהם להמלט ידי לקל אין - אמרתי( ז)

   ק"רד

, ותוקפי חזקי אתה, אתה יאל' לה אמרתי, המקומות בכל לי מארבים שהיו שומע כשהייתי'. לה אמרתי( ז)

 :אתה תעזרני לא אם מידם להמלט חוזק לי אין

   דוד מצודת

 :תחנוני בקול עתה גם האזינה וחזקי יאל אתה מעולם הלא בתפלה אמרתי לזה - אמרתי( ז)

   ם"מלבי

 מצד[ ב, תמיד מושיעי והוא, אתה יאל' לה שאמרתי מצד[ א, ענינים שני על בוטח אני'( ג חלק) אמרתי( ז)

 :תחנוני קול' ה האזינה א"ועז, תמיד הושיעם שלא האלל גם קוראיו לכל יענה' שה התפלה

 

 ח פסוק קמ פרק תהלים עזרא אבן

 אמר כן על לראשי' הישוע כובע' סכות הטעם והנה חץ יזיקנו ולא הכובע כמו ראשו שיסוך - סכותה', ה( ח)

 :ישועתי עז

   ק"רד

, לראשי תסך, מלחמה כלי ובכל ובחיצים ברומח נשק בכלי עלי שיבואו ביום. נשק ביום לראשי סכותה( ח)

 :רבים וכמוהו, עתיד במקום עבר, סכותה. לראשי ישועה כובע שתהיה כלומר

   דוד מצודת

  :זיין כלי הם נשק בכלי עלי באו בעת ראשי על סככת מעולם - סכותה( ח)

 

 ט פסוק קמ פרק תהלים י"רש

 :הרשע עמלק - רשע מאוי( ט)

 :תצליח אל מחשבתו - תפק אל זממו

 :הוא משנה ולשון הגמל פי את הזומם רסן לשון זממו פירשו ורבותינו, סלה יתגאו כי - סלה ירומו

 :מלחייו תוציא אל - תפק אל

   עזרא אבן

 יהיה או לו והדומה הוא סלה ירומו אל תפק אל זממו הוא וכן אחרת בעבור תשרת תפק אל מלת - אל( ט)

 :ירום תחת ירומו ובא ראש עם תפק דבק

   ק"רד

, תאותו לו תתן אל: אמר. הארץ ִמְׁשַמּנֵּי( לט, כז בראשית) משקל על, דגושה ד"היו, ַמֲאוַיֵּי' ה תתן אל( ט)

 ירומו, מחשבתם תהיה שאם, סלה ירומו. מחשבתו לאור תוציא אל, תפק אל זממו. ללכדני הוא תאותו כי

  ':מה רצון ויפק(: כב, יח משלי) כמו, תוציא, תפק. וחבריו הוא, ראשם וישאו

   דוד מצודת

 :ברעתי לראות החפץ הרשע תאות תמלא אל עתה גם לכן - תתן אל( ט)

 :להשיגם יוכל לבל ממנו מרוממים מחשבותיו יהיו עולם ועד הפועל אל מחשבתו תוציא אל - תפק אל זממו

   ם"מלבי

 אשר ותחבולות עצות וזומם בלבו מתאוה שהוא, ומחשבותיו זממו תפק לא וכן, רשע מאויי' ה תתן אל( ט)

 היה ההר כי יואל להגיע יכול לא זה ובענין, מזה ההר מצד ושאול מזה ההר בצד הלך דוד כי ל"ר, ירומו



5 
 

 שבזה בחצים דוד אנשי על ירובו ומשם ההר ראש על לעלות ירומו שאנשיו שאול ורצה, ביניהם מפסיק

 :הענין נשלם סלה, זה זממו יתקיים שלא בקש ז"ע, ההר מן להתרחק יוכרח

 

 י פסוק קמ פרק תהלים י"רש

 (:מצאתי) יכסם שפתיהם עמל מעליך אותי להסב האומרים עשו גדודי חשבון חבורת - מסבי ראש( י)

   עזרא אבן

 שהם והטעם יכסימו שפתימו עמל מסיבי שיקרה מה' ראשי אמר משה ורבי -/ יכסימו... מסיבי ראש( /י)

 ':במוקשי יאחזוני כי' מתפארי

   ק"רד

 זה, מסבי ראש: אמר, המזמור בפתיחת שפירשנו כמו, דואג והוא, יחיד רשע שזכר לפי. מסבי ראש( י)

 ההוא השקר, וחבריו הוא עלי שמדבר השקר, יכסמו שפתימו עמל. ללכדני לי הסובבים ראש שהוא הרשע

  :ויפילם אותם יכסה

   דוד מצודת

 :האדומי דואג והוא ללכדני המסבבים ראש - מסבי ראש( י)

 יבוא לי לעשות שרוצים מה ל"ר אותם יכסה הזה השקר וסיעתו הוא עלי שמדברים השקר - שפתימו עמל

 :עליהם

   ם"מלבי

(, דוד את עוטרים ואנשיו שאול ויהיה ש"כמ, )לתפסני עתה אותי המסבבים של הראש'( ד חלק, )ראש( י)

 :ראשם על ירד ר"הלה של שהעון שפתימו של העמל אותם יכסו

 

 יא פסוק קמ פרק תהלים י"רש

 :ואבד כלה הגוף נמצא יהםאלמ ויכבו שיתמוטטו עד בהם ישכבו עליהם הגחלים מוטים יהיו - ימוטו( יא)

 :עוד יקומו לבל יפילם במהמורות גיהנם של גחלים ונוקם המפיל - יפילם באש

 (:ט דברים) הייתם ממרים' ל ותגר במלחמות - במהמורות

   עזרא אבן

 ממיתה שהיא האבן היא יפילם באש, אש וגחלי ברד ממנו בערו גחלים כמו מהשמים - גחלים, ימוטו( יא)

 :בגופה כי ואף בריחה

 :בלשוננו לו ריע ואין יקומו בל בעבור שפל מקום - במהמורות

   ק"רד

. שזכר, שפתימו עמל, יפילם באש. וחמתו' ה אף, כלומר. השמים מן גחלים עליהם ינטו, ימוטו( יא)

 היו בראשונה(: ה, א ק"מו ירושלמי) ל"רז בדברי וכן. מהם יקומו שלא יפילם עמוקות בשוחות, במהמרות

  :בארונים אותם וקוברים, העצמות את מלקטין הבשר נתאכל, במהמורות אותם קוברים

   דוד מצודת

 :יהםאל לנפול עצמם מטים יהיו הגחלים - ימוטו( יא)

 :קום יוכלו לבל עמוקות ובשוחות באש יפילם הוא שזכר העמל - יפילם באש

   ם"מלבי

 יפלו כי, הסכנה מן לברוח יוכלו ולא, באש יפלו עצמם והם, גחלים עליהם ימוטו ששפתימו עד ימוטו( יא)

 :מלמעלה גחלים ימוטו שעליהם, אש מלאים יהיו והמהמורות, משם לקום יוכלו שלא במהמורות

 

 יב פסוק קמ פרק תהלים י"רש

 :בפיו אביו את צד בפיו ציד כי עשו - לשון איש( יב)

 :יצודנו הוא עושה שהוא הרע - יצודנו

   עזרא אבן

 :ביישוב ישב והטעם בארץ יכון שלא עלילות לו יתכנו - איש( יב)
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 :ארצו אנשי שידחפוהו למדחפות נפשו יצוד - יצודנו

   ק"רד

 לידי יבוא אאל בארץ ונישא נכון יהיה לא, כלומר, בארץ יכון בל. לשון בעל שהוא דואג זה, לשון איש( יב)

 נדחף שיהיה, למדחפות שיטילנו עד אותו יצוד עושה שהוא הרע, למדחפות יצודנו רע חמס איש. שפלות

 :רעה אל מרעה

   דוד מצודת

 :ובסיסו כנו על בארץ נכון יהיה בל ר"לה בעל שהאיש מהראוי - לשון איש( יב)

 :רעה אל מרעה נדחף שיהיה עד אותו יצוד הוא עושה שהוא הרע - רע

   ם"מלבי

 ומשם, ההרים לראש ויברח בארץ להתקיים יוכל לא, בארץ יכון בל ר"לה שבעל מוסיף, לשון איש( יב)

 הוא אשר הרע, חמס איש בשם אותו וקורא, מופשט כעצם הרע את מציין, למדחפות יצודנו רע חמס איש

 הגבוה ההר מן אותו וידחוף, שם שימצא וגבעה הר מכל לשון האיש את שיצוד הציד יהיה הוא חמס איש

 :אש המלאים העמוקים המהמורות אל

 

 יג פסוק קמ פרק תהלים י"רש

 :עבדיו נקמת וינקום עני דין' ה יעשה הדברים סוף כי - ידעתי( יג)

   עזרא אבן

 :אביונים משפט יעשה אחרת בעבור יעשה ומלת אדע אז - ידעתי( יג)

   ק"רד

ה עלי הרשע מחשבות ידעת אתה, לקה כנגד הכתיב פירוש. יַָדְעתָ  וכתיב, קרי יַָדְעִתי, ידעתי( יג)  דין לי ֲעשֵּ

 לי וינקם ומשפטי דיני יעשה כן, האביונים ומשפט עני דין' ה יעשה כי ידעתי אני פירוש, יַָדְעִתי והקרי. ממנו

  :מהרשע

   דוד מצודת

 :נקמתו לנקום עני דין' ה יעשה אשר הדבר שסוף ידעתי הן - ידעתי( יג)

   ם"מלבי

 :אנשיו שהם אביונים ומשפט, דוד שהוא, עני דין' ה יעשה כי ידעתי( יג)

 

 יד פסוק קמ פרק תהלים י"רש

 :לשמו צדיקים שיודו כדי ויעשה ימהר - אך( יד)

   עזרא אבן

 :התפלה בבית פניך את לשבת יתמידו והישרים הרשעים להוציא אך טעם - אך( יד)

   ק"רד

 לא, לך יודו הם אך, ואמר. לשמך והודאה שבח יתנו הצדיקים, ברשעים משפט בעשותך. צדיקים אך( יד)

  :דרכיך ולדעת אותך לדרוש, פניך את תמיד ישבו, פניך את ישרים ישבו. הרשעים

   דוד מצודת

 ילכו כי האלה הרשעים כן ולא להללך לפניך ישבו והישרים לשמך יודו הם לבד הצדיקים - צדיקים אך( יד)

 ':ה בשם יזכירו ולא לאבדון

   ם"מלבי

, לבד שמך לא, בעצמך אותך ישיגו הם מצדיקים יותר במדרגה שהם והישרים, לשמך יודו צדיקים אך( יד)

 ואת בעצמך וגדלך ותךקאל ישיגו כן, בעצמו אותו ורואה לפניו היושב המלך אל כקרובים פניך את וישבו

 :הפרטיית השגחתך

 


