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Psalms Chapter 144 ִהִלים  תְּ

ד יַָדי ַלְקָרב    --, צּוִרי'הָברּוְך   ְלָדוִד:  א  ;ַהְמַלמֵּ
  .ַלִמְלָחָמה   ֶאְצְבעֹוַתי, 

1 [A Psalm] of David. Blessed be the LORD my 
Rock, who traineth my hands for war, {N} 
and my fingers for battle; 

 :ִלי-ִמְשַגִבי ּוְמַפְלִטי   ַחְסִדי ּוְמצּוָדִתי,   ב
ד ַעִמי ַתְחָתי   ָמִגנִי, ּובֹו ָחִסיִתי;    .ָהרֹודֵּ

2 My lovingkindness, and my fortress, my high 
tower, and my deliverer; {N} 
my shield, and He in whom I take refuge; who 
subdueth my people under me. 

הּו: -ָמה--'ה  ג ָדעֵּ הּו-ֶבן   ָאָדם, וַתֵּ   .ֱאנֹוׁש, וְַתַחְשבֵּ

3 LORD, what is man, that Thou takest 
knowledge of him? or the son of man, that Thou 
makest account of him? 

  .יָָמיו, ְכצֵּל עֹובֵּר   ָאָדם, ַלֶהֶבל ָדָמה;   ד
4 Man is like unto a breath; his days are as a 
shadow that passeth away. 

ד; -, ַהט'ה  ה רֵּ   .ַגע ֶבָהִרים וְיֱֶעָׁשנּו   ָׁשֶמיָך וְתֵּ
5 O LORD, bow Thy heavens, and come down; 
touch the mountains, that they may smoke. 

ם   יצֵּם; ְברֹוק ָבָרק, ּוְתפִ   ו   .ְׁשַלח ִחֶציָך, ּוְתֻהמֵּ
6 Cast forth lightning, and scatter them; send 
out Thine arrows, and discomfit them. 

נִי, ִמַמיִם ַרִבים;    ְׁשַלח יֶָדיָך, ִמָמרֹום:   ז נִי וְַהִצילֵּ ְפצֵּ
  .ִמיַד, ְבנֵּי נֵָּכר

7 Stretch forth Thy hands from on high; rescue 
me, and deliver me out of many waters, out of 
the hand of strangers; 

  .וִיִמינָם, יְִמין ָׁשֶקר   ָׁשוְא; -ֲאֶׁשר ִפיֶהם, ִדֶבר  ח
8 Whose mouth speaketh falsehood, and their 
right hand is a right hand of lying. 

ְבנֵֶּבל ָעשֹור,    ִׁשיר ָחָדׁש, ָאִׁשיָרה ָלְך; --יםקֱאל  ט
  .ָלְך-ֲאַזְמָרה

9 O God, I will sing a new song unto Thee, upon 
a psaltery of ten strings will I sing praises unto 
Thee; 

ן ְתׁשּוָעה, ַלְמָלִכים:   י ָדוִד -ֶצה, ֶאתַהפֹו   ַהנֹותֵּ
ֶחֶרב ָרָעה--ַעְבדֹו   .מֵּ

10 Who givest salvation unto kings, who 
rescuest David Thy servant from the hurtful 
sword. 

נִי,   יא נִי וְַהִצילֵּ  :נֵָּכר-ִמיַד ְבנֵּי   ְפצֵּ
  .וִיִמינָם, יְִמין ָׁשֶקר   ָׁשוְא; -ֲאֶׁשר ִפיֶהם, ִדֶבר

11 Rescue me, and deliver me out of the hand 
of strangers, {N} 
whose mouth speaketh falsehood, and their 
right hand is a right hand of lying. 

יֶהם    --ֲאֶׁשר ָבנֵּינּו, ִכנְִטִעים  יב  :ְמֻגָדִלים ִבנְעּורֵּ
ֹּת ינּו ְכָזוִי יָכלְמֻחָטבֹות,     --ְבנֹותֵּ   .ַתְבנִית הֵּ

12 We whose sons are as plants grown up in 
their youth; {N} 
whose daughters are as corner-pillars carved 
after the fashion of a palace; 

ִאים  יג  :ַזן-ֶאלְמִפיִקים ִמַזן,     --ְמָזוֵּינּו ְמלֵּ
ֹּאונֵּנּו מַ  ינּו    --יפֹות, ְמֻרָבבֹותֲאלִ צ   .ְבחּוצֹותֵּ

13 Whose garners are full, affording all manner 
of store; {N} 
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whose sheep increase by thousands and ten 
thousands in our fields; 

ינּו, ְמֻסָבִלים: ַאל  יד ין   ּופֵּ ין -אֵּ ין יֹוצֵּאת; וְאֵּ ֶפֶרץ, וְאֵּ
ינּו ֹּתֵּ ֹּב   .ְצוָָחה, ִבְרח

14 Whose oxen are well laden; with no breach, 
and no going forth, and no outcry in our broad 
places; 

י ָהָעם, ֶׁשָכָכה לֹו:   טו י ָהָעם, ֱׁשיְהוָה    ַאְׁשרֵּ ַאְׁשרֵּ
  .יוקֱאֹל

15 Happy is the people that is in such a case. 
Yea, happy is the people whose God is the 
LORD. {P} 

 

 א פסוק קמד פרק תהלים על( בובר) תהלים מדרש

 . קמד תהלים מדרש

   עזרא אבן

 :המזמור כל טעם כן כי סביביו מכל השם לו הניח כאשר חברו המזמור זה -' ה ברוך לדוד( א)

 :המרגיל - המלמד

   ק"רד

 וניצל, פלשתים מלחמת שניצח אחר, בתחילה ָמְלכֹו אחרי, דוד חיברֹו המזמור זה. צורי' ה ברוד, לדוד( א)

 ידי ומלמד כח לי נותן הוא כי, ָחזְִקי פירושו, צורי' ה ברוד: ואמר. פלשתים וממלחמת אלישר ממלחמת

  :שונות במלות הענין וכפל. לקרב

   דוד מצודת

 :למלחמה ידי המלמד הוא' ה כי, ידי בכח באה לא במלחמה עושה שאני נצחון כל - ידי המלמד( א)

 :ש"במ הדבר כפל - אצבעותי

   ם"מלבי

 שיעשה מבקש והוא, תחתיו עמים ורדד בהשגחתו מאויביו תמיד הצילהו' ה כי יזכיר זו בתפלה, לדוד( א)

 הוא המלחמה נצחון בין', מה הוא תקפי צורי' ה ברוך', מה וייראו הארץ עמי כל וראו גלוים נסים' ה לו

 המלחמה היא למלחמה ואצבעותי, מקרוב האויב עם שלוחמים המלחמה שהוא לקרב ידי המלמד

 :וקשת חצים י"ע מרחוק שלוחמים

 

 ב פסוק קמד פרק תהלים י"רש

, אותם מגדיל לגוים שוטח( ב"י איוב) כמו במקומו לרבוץ עמי את ושוטח הרוקע - תחתי עמי הרודד( ב)

 אך תחתי עמים המחליש תחתי עמים הרודד פותרים ויש, ורדידו וירקעו כדמתרגם רוקע של תרגום רודד

 :קרי תחתיו עליו מסורה יש תחתי ועל עמי וקורין עמים סבירין' ג עליו ומסורה עמי מוגה מדויק בספר

   עזרא אבן

' ה ברוך צורי יקאל תהלתך הוא כמו לבדו תהלתי גם תהלתי יקאל תאמר כלל לך אתן הנה - חסדי( ב)

 :בצרתי ומצודתי במנוחתי חסדי והנה מהעליון שקבל הכח הטעם כי ומצודתי חסדי גם חסדי יקאל וכן צורי

 :עזרו שהשם מי לפני לעמוד יוכל מי כי הבל הכל כי יאמר - עמי הרודד

   ק"רד

, קט מזמור) ואמר, צורי ואמר, צורי יאל(: ג פסוק שם) ואמר, חסדי יקאל(: יח, נט מזמור) אמר. חסדי( ב)

 קל, לי ּוְמַפְלִטי. יתברך בו ישתוו והתואר שהשם לפי, תהלתך הוא(: כא, י דברים) ואמר, תהלתי יקאל(: א

. מהם באחד די כי, ביאור תוספת הוא, הכינוי ד"יו אחר לי שאמר ומה. הדגוש מבנין רבים וכמוהו, ד"הלמ

(. א, קכג שם) היושבי(, ה, קיג מזמור) לשבת המגביהי ד"כיו, לכינוי ואינה, נוספת ומפלטי ד"יו תהיה או

. עמים: כמו, עמי. ורדידו(, ג, לט שמות) וירקעו מתרגמינן, כתרגומו פירושו, הרודד. תחתי עמי הרודד

ר לכינוי ד"היו שתהיה אאל, ם"מ חסרון בלא, כמשמעו לפרשו ויתכן   :אותו והסומכים שאול והוא, הְמַדבֵּ
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   דוד מצודת

 :משגבי והוא חזק למבצר לי והוא חסד עמדי העושה הוא - חסדי( ב)

 :לי אמר ביאור ולתוספת אותי ומציל - ומפלטי

 :כמגן מחסה לי הוא - מגיני

 לו והיו עמו מבני שהיו יאמר שאול בית משפחת ועל לי ונכנעים תחתי מצע להיות עמי השוטח - הרודד

 :בהם ומשל בידו נפלו זה ואחר לאויבים

   ם"מלבי

 במגדל אויב מפני שאסגר בעת[ א, מדרגות' ג בזה ובאר', ה י"ע כ"ג הוא האויב מן ההצלה וכן, חסדי( ב)

 שימצאני בעת גם[ ב, מעוזו ובערי שלו במצודה אותי שמקבל חסד הבעל הוא, ומצודתי חסדי הוא, עז

 אל אברח שלא בעת גם[ ג, המצודה אל מידו ומפלטי משגבי הוא, המצודה אל אכנס טרם בדרך האויב

 על ממשלתי גם, תחתי עמי הרודד הוא מזה וחוץ. חסיתי ובו האויב חצי מפני מגני הוא כלל המצודה

 למראות שידומה עד נסתרים נסים י"ע' ה יושיעהו בל מבקש הזאת ההצעה אחר', ה י"ע כ"ג היא אלישר

 שיכירו בענין, אמצעי ידי על שלא שיושיעם ראוי הלא, ובמגן במצודה ונשגב מלחמה בדרך לוחם שהוא עין

 .לאמר ומקדים, זאת עשתה' ה יד כי כולם

 

 ג פסוק קמד פרק תהלים י"רש

 :גדולה להם להרבות ידעתם כי לפניך אלוישמע פרס מה - אדם מה( ג)

   עזרא אבן

 :הבל רק איננו אדם מאומה הוא כי - ותחשבהו' ה( ג)

   ק"רד

: כמו, ותדעהו ופירוש. מועט בזמן מלכותו ונפסקה מלך שהיה שאול כנגד זה אמר. ותדעהו אדם מה' ה( ג)

 נפשי בצרות ידעת: וכן. לטובה וההשגחה ההכרה, בו וכיוצא הזה במקום הידיעה פירוש כי, ותחשבהו

 (:י, לד דברים' )ה ידעֹו אשר(, ה, יג הושע) במדבר ידעתיך אני(, ח, לא מזמור)

   דוד מצודת

 :מחבבו שאתה עם האדם נחשב במה' ה אתה - ותדעהו אדם מה' ה( ג)

 :בעולם אותו מחשיב שאתה עם - ותחשבהו

   ם"מלבי

 עצמו מצד שהוא, דמה להבל אדם הלא, ותדעהו אדם מה' ה, מקבילים והמאמרים אדם מה' ה( ד - ג)

 ימיו כ"ועי, במין רק באיש קיים שאינו, אנוש בן הוא מזה וחוץ, עובר כצל ימיו ותחשבהו אנוש בן, כלום אינו

 יכחיש למה ל"ר וגם, להכניעו עבודה רב צריך אתה ואין, מתקיים אינו וגם ממש בו אין כ"וא, עובר כצל

 :ותךקאל את הזה ההבל

 

 ד פסוק קמד פרק תהלים י"רש

 קבועים שהם כותל צל או דקל צל אם פירש ולא'( ו קהלת) כצל ויעשם אמר שלמה - עובר כצל ימיו( ד)

 :הפורח עוף של צלו עובר כצל אביו' פי כבר

   ק"רד

, עובר כצל. הפה הבל כמו, מתקיים שאינו דבר והוא, הבל כמו הוא הרי, נחשבת אדם גדולת מה. אדם( ד)

 במדרש פירושו וכן. בעופפו העובר העוף כצל, פירושו או. השמש בהתפשט במהרה שעובר הצל כמו

 :עימיה עבר וטוליה, בטוליה דעבר עופא כהדין, עובר כצל(: סג, א ר"קה)

   דוד מצודת

 :ממש בו שאין הפה מן היוצא ההבל אל דומה הוא הלא - דמה להבל( ד)

 הוא עובר השמש ינטה כאשר כי אחד במקום רב זמן עומד שאין הזה כצל מהרה עוברים ימיו - עובר כצל

 העולם מן עבר פתאום הלא לו שהיה והכבוד הגדולה בכל הוא נחשב במה שאול על זה ואמר ממקומו

  :ואיננו
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 ה פסוק קמד פרק תהלים עזרא אבן

 והטעם ויעשנו כן על היורדת באש בהרים גע וטעם מהשמים העתידות הבאות לגזירות רמז - הט' ה( ה)

 :הבל שהוא האדם כי אף יעשנו מיד בהם תגע אם עומדים שהם ההרים כי

   ק"רד

 לכלות, יתברך הוא ירד כאילו, משל דרך והכל. וירד שמים ויט(: י, יח מזמור) אמר וכן. שמיך הט' ה( ה)

 שהם המלכים הם בהרים. עמו להלחם המבקשים האומות מלכי על אמר התפלה וזאת. במהרה הרשעים

 מדבר עשן שעולה כמו, מהם עשן יעלה, בהם אפך אש כשתשלח, ויעשנו. משל דרך על כהרים חזקים

 ישמע בכלותם יראה שלא מי הרשעים בכליון כן, האש רואים ואינם האש עשן רואים ורבים, באש הָכלה

  :וידע

   דוד מצודת

 עליו ותרד למטה שמך הט ולזה ברשעים שכן מכל הדין מדת פגעה בשאול אם כאומר - שמיך הט( ה)

 שפוט לומר מליצה ענין והוא' ה אש בהם תבער כי עשן ויעלו' ה נגד המתגאים הרשעים הם בהרים ותגע

 :הראוי במשפט אותם

   ם"מלבי

 בהרים גע למטה עד תרד לא אם פ"עכ או, יכלתך יראו שכולם עד בעצמך להאבידו, ותרד שמיך הט( ה)

 .ההרים ראשי עד כשתרד, ויעשנו

 

 ו פסוק קמד פרק תהלים עזרא אבן

 :חציו וישלח כדרך - ברוק( ו)

   ק"רד

ַֹּעל בבוא. ברק ברוק( ו)  בגד בוגדי כל(, כז, כב אליחזק) בצע בצוע למען: וכן, הענין לחזק הוא השם עם ַהפ

ֹּׁשּו(, כא, ה ויקרא) מעל ומעלה(, א, יב ירמיה) ֶֹּׁשת יֵּב . ברק ברוק וכן, להם והדומים(, יז, מב ישעיה) ב

 :השמים מן היורדות הגזירות הם והחיצים והברקים

   דוד מצודת

 :החרדה מגודל - ותפיצם( ו)

 :הרעמים הם - חציך

   ם"מלבי

, ותפיצם מאתך המתנוצץ אור שהוא ברק ברק, שליח י"ע רק בעצמך תתראה לא אם פ"עכ או, ברק( ו)

 ותהומם חציך שלח פ"עכ, מכבודך ניצוץ ברק גם לשלוח תרצה לא אם או, מאתך בא שהשליח יראו למען

 :להאבידם די יהיה בזה וגם שלך החץ שיהיה באופן

 

 ז פסוק קמד פרק תהלים י"רש

 (:מצאתי) עבדו דוד את הפוצה וכן הוא הצלה ולשון הוציאני - פצני( ז)

   עזרא אבן

 :נכר בני מיד פירש כן על רבים מים אל האויב ודימה ממרום ושלח ידיך תשלח כמו - שלח( ז)

   ק"רד

 לו אין, ׁשָמלך מעתה כי, נכר בני מיד פירש כך ואחר. החזקים האויבים הם, רבים ממים' וגו ידיך שלח( ז)

 ענין שהוא, פי פציתי( לה, יא שופטים) לענין קרוב והוא, הצילני: כמו, פצני ופירוש. נכר בני אאל אויבים

  :ממאסרו פותחו הוא הרי אדם מיד אדם המציל כי, פתיחה

   דוד מצודת

 קמו אשר גלולים העובדי הם נכר בני מיד אמר ביאור ולתוספת רבים ממים והצילני בידך פצני - פצני( ז)

 :עליו

   ם"מלבי
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 בבלי ידך על תהיה אותי שתציל ההצלה פ"עכ הפרטית השגחתך י"ע להפיצם תרצה לא ואם שלח( ז)

 מן אותי תפתח במצודה שתסתירני שתחת ל"ר, ופצני ממרום ידך שלח רק ומצודה משגב י"ע לא, אמצעי

 נכר בני מיד רבים ממים תצילני ובזה, מביניהם למרום אותי שתרים ידי על סביבי העומדים האויבים

 :מים כשטף אותי הסובבים

 

 ח פסוק קמד פרק תהלים י"רש

 אף שוא על גוזמא בודים בפה לספר באו, בימין ושקר בפה שוא הכתוב תלה -' וגו שוא דבר פיהם( ח)

 נשבעין בשקר אבל/ כגנב/ כנגב עליו שנתפס משוא חדלו לשבועה ימינם לפשוט באו, הידוע את לשנות

 :גורלם שכך

   עזרא אבן

 וגבורתם כחם והטעם כמשמעו שהוא בעיני והנכון שבועתם קדר לשון וימינם כי בלעם בן אמר - אשר( ח)

 :והמעשה הדבור והנה שקר וכחם שוא פיהם והנה

   ק"רד

 והבל שוא, וכך כך לו נעשה ואומרים, בדבריהם עלי מתגאים שהם האומות מלכי. פיהם אשר( ח)

 :הוא והבל שקר כח וגבורתם כחם, כלומר, שקר ימין ימינם וכן. אתה שתעזרני אחר, דבריהם

   דוד מצודת

 אני כן ולא לאמונה גברו ולא שקר לעשות מיומן הוא ימינם וכח שוא ידבר פיהם אשר על - פיהם אשר( ח)

 :מידם הצילני ולזה

   ם"מלבי

 ועל, במקרה הכל ותולים השגחתך את ומכחישים שוא דבר שפיהם אחר זאת שתעשה וראוי, אשר( ח)

 :בימינם שקר והלא ם"בעכו שבוחרים שקר ימין ימינם כן ידי

 

 ט פסוק קמד פרק תהלים עזרא אבן

 :בעשור בנבל שהוא פירשתיו כבר עשור בנבל שהצלתני החסד על - חדש שיר יםקאל( ט)

   ק"רד

  :ובכלי בפה שיר לך אחדש, עמי נפלאותיך שתחדש עת בכל. יםקאל( ט)

   דוד מצודת

 :מידם כשאנצל - לך אשירה( ט)

 :יתרים עשרה בת נגון כלי שם והוא ועשור בנבל ומשפטו ו"הוי תחסר - עשור בנבל

   ם"מלבי

 רק, הטבע בדרך הבאים תשועות על הרגילים כשירים לא, לך אשירה חדש שיר כ"עי הלא, יםקאל( ט)

 המוסיקא שמציין ושמינית כנור על לא לך אזמרה עשור ובנבל, הטבעי מהיקש היוצא נס על חדש שיר

 :כנודע עשר שמקורו השכליים בעולם אשר מספר על שמרמז עשור עלי רק שמונה שהם הגלגלית

 

 י פסוק קמד פרק תהלים י"רש

 אל מלאך ובא שאול ביד ליתפש קרוב דוד שהיה המחלקות סלע על מדבר - למלכים תשועה הנותן( י)

 :נהרג מהיות דוד ואת נקי דם שופך מהיות שאול את הציל( ג"כ= א אלשמו= א"ש' )וגו ולכה מהרה שאול

   עזרא אבן

 :מצרינו ויפרקנו כדרך האדמה ופצתה מגזרת - הפוצה, הנותן( י)

 :חדה או עדה או למחנה תאר ראה כי א"וי ורעה ו"וי חסר - רע מחרב

   ק"רד

 במלת עניינו פירשנו, הפוצה. לתשועתו הם צריכים, מלכים שהם פי על אף. למלכים תשועה הנותן( י)

 והיה מלך שהיה לפי, ממנה להשמר דרך לו היה שלא, רעה חרב וקראּה. שאול מחרב, רעה מחרב. פצני

  :עמו מבני
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   דוד מצודת

 :לתשועתך המה צריכים המלכים חוזק כל עם כי למלכים תשועה הנותן הוא אתה - הנותן( י)

 א"ש) אלשמו ואת' וגו' ה וישלח וכן המדבר כאחר אמר ז"עכ אמרו עצמו דוד כי עם - דוד את הפוצה

 :אמרו עצמו אלשמו כי עם ואותי אמר ולא( ב"י'= א אלשמו=

 בו ישלח לא שדוד בטוח היה כי אחריו מלרדוף חשך לא כי על רעה וקרויה שאול חרב היא - רעה מחרב

 :הוא' ה משיח כי יד

   ם"מלבי

 לי שעשית הפרטית תשועה ועל למלכים נותן שאתה הכללית תשועה על לך שאשירה הנותן( יא - י)

 :ביחוד והצילני פצני ז"וע, בידו אותו פוצה עבדו שהוא שמצד עבדו דוד את הפוצה נעלה יותר בענין ביחוד

 

 יא פסוק קמד פרק תהלים י"רש

 :עתה פצני כן אז פצית כאשר - והצילני פצני( יא)

   עזרא אבן

 :לבטח שישכנו האחרון ועם חדש שיר הראשון עם והזכיר תמיד עמי עשה כן אחרת פעם - פצני( יא)

   ק"רד

 (:ח - ז פסוקים) במזמור כפול הענין כי, פירשנוהו. פצני( יא)

   דוד מצודת

 שקר ועושים שוא דוברים אשר נכר בני מיד פצני כן שאול של רעה מחרב אותי שפצית כמו - פצני( יא)

  :אני כן ולא

 

 יב פסוק קמד פרק תהלים י"רש

 :הוא כשר זה דור עתה גם כלומר -' וגו בנינו אשר( יב)

 (:מצאתי) מעבירה מנוקים הם כך כל מום בהם שאין - כנטיעים בנינו

 זה שבח כל לקיים אפשר ואי ימיהם כל גדלים בנערותם כנטיעים שהם זה טוב בשם - בנעוריהם מגדלים

 :חזקיהו של בדורו אאל

 עד למעלה ועולה חברתה כנגד מכוונות אבן שזויות אבנים בית של כזויות נאה קומה גבוהות - בנותינו

 :מיושרות שהזויות

 בנותינו פירשו ורבותינו, ההיכל קומת לתבנית אותם ומדמין רואיהן בפי מהוללות - היכל תבנית מחטבות

 :לבעליהן אאל נבעלות ואינן דם המלאות מזבח כזויות תאוה מתמלאות כזויות

   עזרא אבן

 :כנטיעים בנעוריהם מגודלים הם - בנינו אשר( יב)

 :מצרים אטון חטובות כמו מחוטבות, ומצויירות' מפותחו שהם מלך ארמון - כזויות בנותינו

 :כפול הטעם - היכל תבנית

   ק"רד

 ובפרי בטננו בפרי ברכה שלחת כי, נכר בני מן שתצילני ובלבד, הנכונה על ענייננו כל כי, בנינו אשר( יב)

 פרי ברוך(: ד, כח דברים) בברכות בתורה שנזכרו כמו, במזמור זכרם ושלשתם. בהמתנו ובפרי אדמתנו

, רבים מים על מגודלים שהם הנטיעים כמו, כנטיעים בנינו אשר ואמר. בהמתך ופרי, אדמתך ופרי, בטנך

 בנותינו וכן, טובים ובמעשים, ישרה ובאמונה, טובה ברוב בנעוריהם מגודלים בנינו כן, ושמן דשן ובמקום

 שהם הארמון פינות והם, ההיכל זויות כמו בקומתן ושוות, במראה מאד יפות והן, בטובה מגודלות הן

 כאילו, ביושר חטיבתן מרוב הזויות אבני כל שידמו עד, דקה במלאכה, היטב נפסלות, גזית אבני מחוטבות

 :ההיכל כתבנית בצורתן נאות, קומה יפות הבנות כן, אחת אבן כולם הם

   דוד מצודת

 :עבירה ממום ומנוקים נאים האילנות כנטיעי המה בנינו אשר על להצלה אנו ראוים ל"ר - בנינו אשר( יב)
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 לא יזקין כי גם' וכו לנער חנוך ש"וכמ נעוריהם מימי חטא ביראת מגודלים המה כן כי - בנעוריהם מגודלים

 (:כב משלי) ממנה יסור

 והמה אחת לאבן ידמו אשר עד רב ביושר מחוטבות מאבנים העשויות הבנין זויות כמו - כזויות בנותינו

 מקום מבלי יפה נראים האלכ זויות כמו ל"ור מאוד מחוטבות שהמה מלך היכל בנין אבני תבנית דמות

 :ופריצות עבירה נדנוד ושום מעוקם דבר בהן נמצא לא בנותינו כן מעוקם

   ם"מלבי

 שתגדל בתחלה בה יזהרו אם שהנטיעה, בנעוריהם מגודלים שהם כנטיעים דומים הם, בנינו אשר( יב)

 ואז בנעוריהם הבנים את לישר צריך וכן, מעוקם לעץ תהיה יונק בעודה תתעקם ואם ישר עץ תהיה ביושר

 מן ילקח ההיכל תבנית כי, היכל תבנית מחוטבות שהם כזויות דומים בנותינו. הישר בדרך ילך יזקין כי גם

 וכפי, כולו ההיכל תכנית יתנו הם ז"ובכ, הבית בירכתי יושבות צנועות הם כן, ביושר עשוי אם הזויות

 שהם, זן אל ומפיקים, מזן מלאים שהם ל"ור מלאים הזויות כל, מזוינו: בכלל הבית הנהגת תהיה צדקתם

 עושר' ה לו יתן אשר כאיש ואינו. העניים ואת הבית בני את הזן אל מוציאים והם, מזון מיני מכל מלאים

 :בחוצותינו ולרבבות פיםאלל צאננו, ממנו לאכול ישליטנו ולא ונכסים

 

 יג פסוק קמד פרק תהלים י"רש

 :טוב מלאים אוצרותינו זויות - מלאים מזוינו( יג)

 לשנה אסיף זמן עד זו לשנה מזון אסיף משעת זן אל מזן, לשנה משנה מזון מספיקים - זן אל מזן מפיקים

 :בלעז ל"גובירניי זן, אחרת

 :פרי' עושו' ולרבבו פיםאלל - מרובבות יפותאלמ

   עזרא אבן

 וזנים וכן לזנוהי למינו תרגם כמו מין זן אל מזן, למשרתים רמז מפיקים מלאים בתינו, זויות - מזוינו( יג)

 מפיקים מלת כי אמר המפרש וזה מזון מגזרת א"וי להם והדומה ודוחן ואורז חטה מיני והטעם מרוקחים

 :חבר בלי המקום צורך כפי ופירושה מזוינו אל שבה

 :ףאל עושות - יפותאלמ צאננו

 :מרובבות שבו יפותאלמ שהיו צאננו והטעם עליון בכח רבבה מגזרת - מרובבות

   ק"רד

 מתערבים הם, ומין מין מכל תבואה ומרוב, תבואה מין מהבית פאה בכל, כלומר. הבית פאות. מזוינו( יג)

ַֹּעל הוא אבל, ויוציא שפירושו', מה רצון ויפק(: לה, ח משלי) כמו, יוצאים, מפיקים ופירוש. זה עם זה  יוצא פ

ַֹּעל זה גם לפרש ואפשר. עומד וזה, לאחר  כל מרוב, זה מין אל זה מין מוציאים הבית בני: ופירושו, יוצא פ

(, יא, א בראשית) למינו כתרגום. מין פירושו, זן. לבדו וזה לבדו זה שיהיה, הבית יכילם לא, ומין מין

  :חוצותינו מהם שמלאים עד, ולרבבות פיםאלל יולדות, מרובבות יפותאלמ. ִלְזנֹוִהי

   דוד מצודת

 מזוינו אמר ולזה הזויות גם נתמלאים רבה וכשהיא החדר באמצעית התבואה לתת הדרך - מזוינו( יג)

 מהם יוציאו אשר עד מתבואה מלאים התבואה חדרי זויות להיות אנו ראויים זה בעבור ל"ר' וגו מלאים

 :השנה ימות כל יחסר ולא שאחריה שנה מזון האסיף שעת עד זו שנה מזון האסיף משעת לפרנסה

  :ולרבבות פיםאלל בחוצותינו יתרבו הצאן - יפותאלמ צאננו

 

 יד פסוק קמד פרק תהלים י"רש

 אין כך ומתוך לגדולים נשמעים שהקטנים קטניהם על נסבלים שבנו גדולים ופיםאל - מסבלים ופינואל( יד)

 :בנו פרץ

 :למרחוק יוצאת רעה שמועה אין - יוצאת ואין

 :מלחמה מהומות קול ואין - צוחה ואין

   עזרא אבן

 :וףאל ככבש וכמוהו פיךאל שגר כמו - ופינואל( יד)
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 :המלאות' העגלו סובלים הם כי - מסובלים

 :העיר בחומות - פרץ אין

 :הידועים ליםהגדו מהשערים - יוצאת ואין

 :אויביו לפני אלישר נגף כי רעה שמועה בבא מנהגם היה כן כי - ברחובותינו צוחה ואין

   ק"רד

ינּו, ופינואל( יד) , לומר רוצה, ְמֻסָבִלים(. יט, יא ירמיה) וףאל ככבש(, ד, כח דברים) פיךאל שגר: וכן. ְׁשוָרֵּ

ינּו  ְמֻסָבִלים, פירושו או. העגלות ובמשוך בחרישה, עבודתם משא לסבול ויכולים, ומלאים חזקים ְׁשוָרֵּ

' ה פרץ אשר(: ח, ו ב"ש) כמו, פרץ הוא ַהְשכֹול כי, ַׁשכּוָלה ובבהמתנו בנו אין, יוצאת ואין פרץ אין. בבשר

 נשמעה לא, צוחה ואין. מבהמותינו ולא מאנשינו לא, לשבי יוצאת אחת נפש ואין, יוצאת ואין. בעוזא פרץ

 לפני אלישר נְִגפּו לא דוד מלוך ימי כל כי, במלחמה אלישר נִַגף ויאמרו ברחובות ֶׁשיְִצוְחּו ברחובותינו צווחה

 :אויביהם

   דוד מצודת

 כאילו בשר ובעלי שמנים יהיו ל"ר כבד משא טעונות סבל בעלי יהיו שלנו השוורים - מסובלים ופינואל( יד)

 :למשא עליהם יחשב

 :בבהמתנו ולא בנו לא פרצה יבא לא - פרץ אין

 :בשבי יוצאת מהם נפש יהא לא - יוצאת ואין

 :בנו תהיה לא כי מה ופחד בהלה בעבור צוחה קול ברחובותינו נשמע יהיה לא - צוחה ואין

   ם"מלבי

 מפרש אין. רבה עבודה לנו יש כי, השדה בעבודת מסובלים הם לחרוש המלומדים השורים, ופינואל( יד)

 לזנות יוצאת אין כזויות שבנותינו י"וע, משפט אורחות שומרים הם כי, פרץ אין' וכו כנטיעים שבנינו י"ע

 :ומזון לחם חוסר על צוחה אין מלאים שמזוינו י"וע, צנועות כולם כי, רעה ולתרבות

 

 טו פסוק קמד פרק תהלים י"רש

 :שלו הזאת טובה שכל - לו שככה( טו)

   עזרא אבן

 :יוקאל' שה בעבור הטובה זאת כל לו באה ולמה - אשרי( טו)

   ק"רד

' שה לפי? ההצלחה זאת העם לזה היתה מה ומפני. שלו ההצלחה שזאת, לו שככה העם אשרי( טו)

 לדוד שאמר ומה. המשיח לימות זה מזמור פירש ל"ז גאון סעדיה ורבינו. היואל' שה אשריו לפיכך, היואל

 כמו, שמו יהיה דוד המשיח המלך כי, עבדו דוד את הפוצה וכן, המשיח מלך לשון דברי, צורי' ה ברוך

 פרץ יהיה ולא, כולם הטובים הענינים יהיו ואז. לעולם להם נשיא עבדי ודוד(: כה, לז אליחזק) שאמר

  :וצווחה

   דוד מצודת

 בידו אשר יוקאל הוא' שה העם ומשובח בידו יש טובה הרבה שכך העם משובח - העם אשרי( טו)

 :תקצר לא ידו כי המעשה בגמול מרובה טובה להשפיע

   ם"מלבי

 העם אשרי האלה המעלות כל לנו ויש' וכו כנטיעים שבנינו י"ע ל"ר, בנינו אשר ש"למ מוסב, אשרי( טו)

 והוא, בתוכנו מתהלך' שה מה י"ע לנו בא זה כל כי, יוקאל' שה מה הוא שלנו האושר עיקר אולם, לו שככה

 :מרעיתו וצאן עמו ואנחנו ינוקאל

 


