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Psalms Chapter 60 ִהִלים  תְּ

ַח, ַעל  א דּות; -ַלְמנַצֵּ ד   ׁשּוַׁשן עֵּ וִד ְלַלמֵּ ם ְלדָּ   .ִמְכתָּ
1 For the Leader; upon Shushan Eduth; 
Michtam of David, to teach; 

ה-וְֶאת    --ְבַהצֹותֹו, ֶאת ֲאַרם נֲַהַריִם  ב  :ֲאַרם צֹובָּ
ב יֹוָאב, וַיְַך ֶאת ר     --ֶמַלח-ֱאדֹום ְבגֵּיא-וַיָּׁשָּ שָּ ְׁשנֵּים עָּ

  .ףָאלֶ 

2 when he strove with Aram-naharaim and with 
Aram-zobah, {N} 
and Joab returned, and smote of Edom in the 
Valley of Salt twelve thousand.1 

                                                             
1 2 Samuel Chapter 8 
1 And after this it came to pass, that David smote the Philistines, and subdued them; and David took 
Metheg-ammah out of the hand of the Philistines. 2 And he smote Moab, and measured them with the 
line, making them to lie down on the ground; and he measured two lines to put to death, and one full line 
to keep alive. And the Moabites became servants to David, and brought presents. 3 David smote also 
Hadadezer the son of Rehob, king of Zobah, as he went to establish his dominion at the river Euphrates. 4 
And David took from him a thousand and seven hundred horsemen, and twenty thousand footmen; and 
David houghed all the chariot horses, but reserved of them for a hundred chariots. 5 And when the 
Arameans of Damascus came to succour Hadadezer king of Zobah, David smote of the Arameans two and 
twenty thousand men. 6 Then David put garrisons in Aram of Damascus; and the Arameans became 
servants to David, and brought presents. And the LORD gave victory to David whithersoever he went. 7 
And David took the shields of gold that were on the servants of Hadadezer, and brought them to 
Jerusalem. 8 And from Betah and from Berothai, cities of Hadadezer, king David took exceeding much 
brass. {S} 9 And when Toi king of Hamath heard that David had smitten all the host of Hadadezer, 10 then 
Toi sent Joram his son unto king David, to salute him, and to bless him--because he had fought against 
Hadadezer and smitten him; for Hadadezer had wars with Toi--and he brought with him vessels of silver, 
and vessels of gold, and vessels of brass. 11 These also did king David dedicate unto the LORD, with the 
silver and gold that he dedicated of all the nations which he subdued: 12 of Aram, and of Moab, and of 
the children of Ammon, and of the Philistines, and of Amalek, and of the spoil of Hadadezer, son of 
Rehob, king of Zobah. 13 And David got him a name when he returned from smiting the Arameans in the 
Valley of Salt, even eighteen thousand men. 14 And he put garrisons in Edom; throughout all Edom put he 
garrisons, and all the Edomites became servants to David. And the LORD gave victory to David 
whithersoever he went. 15 And David reigned over all Israel; and David executed justice and 
righteousness unto all his people. 16 And Joab the son of Zeruiah was over the host; and Jehoshaphat the 
son of Ahilud was recorder; 17 and Zadok the son of Ahitub, and Ahimelech the son of Abiathar, were 
priests; and Seraiah was scribe; 18 and Benaiah the son of Jehoiada was over the Cherethites and the 
Pelethites; and David's sons were chief ministers. {S} 
 

1 Chronicles Chapter 18 
1 And after this it came to pass, that David smote the Philistines, and subdued them, and took Gath and 
its towns out of the hand of the Philistines. 2 And he smote Moab; and the Moabites became servants to 
David, and brought presents. 3 And David smote Hadarezer king of Zobah by Hamath, as he went to 
establish his dominion at the river Euphrates. 4 And David took from him a thousand chariots, and seven 
thousand horsemen, and twenty thousand footmen; and David houghed all the chariot horses, but 
reserved of them for a hundred chariots. 5 And when the Arameans of Damascus came to succour 
Hadarezer king of Zobah, David smote of the Arameans two and twenty thousand men. 6 Then David put 
[garrisons] in Aram Damascus; and the Arameans became servants to David, and brought presents. And 
the LORD gave victory to David whithersoever he went. 7 And David took the shields of gold that were on 
the servants of Hadarezer, and brought them to Jerusalem. 8 And from Tibhath and from Cun, cities of 
Hadarezer, David took very much brass, wherewith Solomon made the brazen sea, and the pillars, and the 
vessels of brass. {P} 9 And when Tou king of Hamath heard that David had smitten all the host of 
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נּו ְפַרְצתָּ קֱאֹל  ג נּו   נּו; ים, זְנְַחתָּ ב לָּ , ְתׁשֹובֵּ   .ָאנְַפתָּ

3 O God, Thou hast cast us off, Thou hast 
broken us down; Thou hast been angry; O 
restore us. 

ּה;   ד ה ֶאֶרץ ְפַצְמתָּ ֶריהָּ ִכי   ִהְרַעְׁשתָּ ה ְׁשבָּ -ְרפָּ

ה טָּ   .מָּ

4 Thou hast made the land to shake, Thou hast 
cleft it; heal the breaches thereof; for it 
tottereth. 

ה;   ה ׁשָּ ה   ִהְרִאיתָּ ַעְמָך קָּ לָּ נּו, יַיִן ַתְרעֵּ   .ִהְׁשִקיתָּ

5 Thou hast made Thy people to see hard 
things; Thou hast made us to drink the wine of 
staggering. 

ס  ו ֶאיָך נֵּס, ְלִהְתנֹוסֵּ ה ִלירֵּ ִמְפנֵּי, קֶֹׁשט     --נַָּתתָּ

ה   .ֶסלָּ

6 Thou hast given a banner to them that fear 
Thee, that it may be displayed because of the 
truth. Selah 

ְלצּון יְִדיֶדיָך;   ז ה יְִמינְָך ועננו    ְלַמַען, יֵּחָּ הֹוִׁשיעָּ

  .()וֲַענֵּנִי

7 That Thy beloved may be delivered, save with 
Thy right hand, and answer me. 

ְדׁשֹוקֱאֹל  ח ה ְׁשֶכם;    ֶאְעֹלזָּה: --ים, ִדֶבר ְבקָּ ֲאַחְלקָּ
ד ֶמק ֻסּכֹות ֲאַמדֵּ   .וְעֵּ

8 God spoke in His holiness, that I would exult; 
that I would divide Shechem, and mete out the 
valley of Succoth. 

עֹוז   ט ד, וְִלי ְמנֶַשה, וְֶאְפַריִם, מָּ ִלי ִגְלעָּ

ה, ְמחְֹקִקי   רֹאִׁשי;    .יְהּודָּ

9 Gilead is mine, and Manasseh is mine; 
Ephraim also is the defence of my head; Judah 
is my sceptre. 

ַלי,    ֱאדֹום, ַאְׁשִליְך נֲַעִלי; -ַעל--מֹוָאב, ִסיר ַרְחִצי  י עָּ

ִעי   .ְפֶלֶׁשת ִהְתרֹועָּ

10 Moab is my washpot; upon Edom do I cast 
my shoe; Philistia, cry aloud because of me! 

צֹור;   יא נִי, ִעיר מָּ   .ֱאדֹום-ִמי נַָּחנִי ַעד   ִמי יִֹבלֵּ
11 Who will bring me into the fortified city? 
Who will lead me unto Edom? 

ה -ֲהֹלא  יב נּו; קֱאֹלַאתָּ צֵּא -וְֹלא   ים זְנְַחתָּ ים, קֱאֹלתֵּ

ינּו   .ְבִצְבאֹותֵּ

12 Hast not Thou, O God, cast us off? And Thou 
goest not forth, O God, with our hosts. 

בָּה  יג ת ִמצָּר; -הָּ נּו ֶעזְרָּ ם   לָּ וְא, ְתׁשּוַעת ָאדָּ  Give us help against the adversary; for vain is 13  .וְׁשָּ

                                                                                                                                                                                     
Hadarezer king of Zobah, 10 he sent Hadoram his son to king David, to salute him, and to bless him--
because he had fought against Hadarezer and smitten him; for Hadarezer had wars with Tou--and [he had 
with him] all manner of vessels of gold and silver and brass. 11 These also did king David dedicate unto 
the LORD, with the silver and the gold that he carried away from all the nations; from Edom, and from 
Moab, and from the children of Ammon, and from the Philistines, and from Amalek. 12 Moreover Abishai 
the son of Zeruiah smote of the Edomites in the Valley of Salt eighteen thousand. 13 And he put garrisons 
in Edom; and all the Edomites became servants to David. And the LORD gave victory to David 
whithersoever he went. 14 And David reigned over all Israel; and he executed justice and righteousness 
unto all his people. 15 And Joab the son of Zeruiah was over the host; and Jehoshaphat the son of Ahilud 
was recorder. 16 And Zadok the son of Ahitub, and Abimelech the son of Abiathar, were priests; and 
Shavsha was scribe; 17 and Beniah the son of Jehoiada was over the Cherethites and the Pelethites; and 
the sons of David were chief about the king. {P} 
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the help of man. 

יִל; -ים נֲַעֶשהקִ אֹלבֵּ   יד ינּו   חָּ רֵּ   .וְהּוא, יָּבּוס צָּ
14 Through God we shall do valiantly; for He it 
is that will tread down our adversaries. {P} 

 א פסוק ס פרק תהלים י"רש

 ורבותינו, חמוד דבר'( ה/ השירים/ שיר) פז כתם לשון מכתם' תו) - ללמד לדוד מכתם עדות שושן על( א)

( א"סא כ"ע תמה מכתו שהיתה אחרת ואגדה במלכותו אפילו ותם כמך עצמו מנהיג שהיה דוד על דרשו

 סוגה'( ז/ השירים/ שם' )וגו הסהר אגן שררך שנאמר לשושנה שנמשלו סנהדרין של עדותן על לדוד מכתם

 ולא ליואב לו אמרו עליהם יואב את ושלח נהרים ארם עם כשנלחם יעשה מה שילמדוהו כשנצרך בשושנים

 מה יודע היה ולא( א"ל בראשית) הזה הגל עד ללבן שנשבע השבועה היא היכן אתם יעקב של מבניו

 עברו הם ולא להם אמרו סנהדרין את ואלוש באו ארם בני לי אמרו כך לדוד אמר דוד אצל לו בא להשיב

'( ג שופטים) רשעתים כושן ועוד מואב מלך בלק ינחני ארם מן( ג"כ במדבר) שאמר השבועה את תחלה

 :היה ארמי

   עזרא אבן

 ויפרש ניגון כלי שם שושן כי אומרים ויש עדות שושן תחלתו פיוט טעם על - עדות שושן על למנצח( א)

 חסד תמיד להזכיר' המשוררי שילמדוהו שצווה ללמד וטעם העדות ואת הנזר את וכמוהו עדי כמו' עדו

  :שנחלש אחר במלחמה ידו שגברה השם

   דוד מצודת

 :פז מכתם כעדי לו אהוב היה הזה המזמור - מכתם עדות( א)

 :בהשגחה בא הכל איך העם את דעת ללמד עשוי - ללמד

   ם"מלבי

 כמו, ביחד ואדום צובה וארם נהרים ארם עם לדוד שהיה המלחמות על הוסד הזה המזמור, למנצח( א)

 תחלה האויבים פרצו הנראה וכפי( ש"ע שמאול' לס מכאן שיש הסתירה בארתי ושם' )ח ב"בש שנזכר

 הירדן שבעבר ומנשה גלעד שהתעוררו סבה היה וזה, סוכות ובעמק שכם בעיר שבי ושבו אלישר בערי

 את ונצחו בגבולם היה ששכם לאפרים לעזור ובאו'( ו ח"י', ב אלשמו ש"כמ) אפרים להר סמוכים שהיו

  :האויבים

 

 ב פסוק ס פרק תהלים י"רש

 :עמון לבני שעזרו על בהם שנלחם' ה על בהצותם( ו"כ במדבר) כמו - בהצותו( ב)

' א הימים ובדברי' ח= ב אלשמו= ב"ש) במלכים הכתובים ףאל עשר שמנה -' וגו אדום את ויך יואב וישב

 :ארם את מהכות כששב ףאל עשר שנים ויואב פיםאל ששת ראשונה פעם אבישי הרג( ח"י

   עזרא אבן

 ':ה על בהצותם כמו - בהצותו( ב)

 החליש כן ואחרי דוד נחלש כי לאות יואב וישב וטעם נצים ערים מגזרת בהחריבו א"י - נהרים ארם את

 :ארם את יואב

   ק"רד

ֲחמֹו, בהצותו( ב)  את בהם שהצית(: ט"שו) ובדרש. אהרן ועל משה על ִהצּו אשר(: ט, כו במדבר) כמו, ְבִהלָּ

 ארם את. נהרים בארם צובה וארם צובה בארם נהרים ארם שנתן, ת"בחי, בחצותו: כמו, דרשו ועוד. האור

 ֶאת: זה כמו אחרים שנים באו וכן. כמנהג שלא והוא, מקף בלא במאריך והוא ל"בסגו נקוד זה ֶאת. נהרים

 ב) אלשמו ובספר, ףאל עשר שנים מלח בגיא(. יב, ג משלי' )ה יאהב אשר ֶאת(, ה, מז מזמור) יעקב גאון

 בן ואבישי(: יב, יח א) הימים ובדברי, ףאל עשר שמונה מלח בגיא ארם את מהכותו בשובו: אמר( יג, ח

, אדום אמר הספרים ובשני ארם אמר אלשמו בספר, ףאל עשר שמונה המלח בגיא אדום את הכה צרויה

 אדום מלחמת כי, נראה. ףאל עשר שנים זה ובספר ףאל עשר שמונה אמר הימים ובדברי אלשמו ובספר

, מלח בגיא אדום את ויך יואב וישב נהרים ארם את בהצותו: כתוב כן כי, ארם מלחמת כשהיתה היתה
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 והם, עמהם ואשר אדום לומר ורצונו אדום הספרים בשני ואמר. ףאל עשר שמונה האל היו ומארם ומאדום

 אבישי כי הימים בדברי ובאמרו. אדום והם, עמהם ואשר ארם לומר ורצונו ארם אלשמו בספר ואמר. ארם

 תחילה עשה אבישי, ףאל עשר שנים ואמר יואב אמר הספר ובזה ףאל עשר שמונה והכה המלחמה עשה

 הספר בזה שאמר וזהו, ףאל עשר שנים בהם והכה יואב בא כ"ואח פיםאל ששת בהם והכה המלחמה

 כל זַָּכר המלחמה תחילת אבישי שהיה ולפי, אבישי אחרי יואב כ"אח שב, כלומר, אדום את ויך יואב וישב

: הספר בזה אמר וכן, העיקר הוא כי דוד בשם המלחמה זַָּכר אלשמו ובספר, שמו על ףאל עשר השמונה

. אללישר תורה הוא ברוך הקדוש נתן האומות לכל תשובה ללמד? ללמד מהו( ט"שו) ובדרש. בהצותו

 ובין לבן בין התנאים היו כך לא, יעקב של בנו בן אתה אין: לו אמר ארם עם מלחמה לעשות יואב כשהלך

 כיון? מצבה וירימה אבן יעקב ויקח, ואתה אני ברית ונכרתה לכה ועתה(: מה - מד, לא בראשית) יעקב

 הושיב מיד. ארם בני לי אמרו וכך כך: לו אמר, דוד אצל בא. להשיבו מה יודע היה לא כן יואב ששמע

 כרת אחד, אבותינו כרתו בריתות שני, אמרו. חטים ערמת בטנך(: ג, ז ש"שה) אמר שלמה וכן. סנהדרין

נָּה יםקאלב לי השבעה ועתה(: כג, כא בראשית) אומר הוא וכן אברהם  אמרו, פלשתים לארץ ליכנס באו. הֵּ

: להם אמרו. אבימלך את אברהם שכרת הברית את מקיימים אתם שאין, אברהם מזרע אתם אין: להם

 דברים) אומר הוא וכן, להם הלכו פלשתים, פלשתים אתם ואין אותה מקיימים אין אתם אבל אנו מקיימים

 אתם אבל, תחתם וישבו השמידום מכפתור היוצאים כפתורים עזה עד בחצרים היושבים והעוים(: כג, ב

 במדבר) אומר הוא כן לא. תחילה הברית עברו הם ולא, ארם לבני להם אמרו כך, שבועה באותה עברתם

(: ח, ג שופטים) שנאמר, רשעתים כושן בימי אאל, בלבד זה ולא? מואב מלך בלק ינחני ארם מן(: ז, כג

 בלעם בימי אחת, רשעיות שתי שהרשיעו? רשעתים שמו נקרא למה. רשעתים כושן את אלישר בני ויעבדו

 סוף דברים תנחומא) אחר ובדרש. יואב וישב מיד מסנהדרין התשובה יואב שלמד כיון. כושן בימי ואחת

 שמונה אבישי הכה אחת במלחמה, מלח בגיא היו מלחמות שתי כי ואמר, יואב וישב טעם אמר( ג' סי

, אדום בני על עבר ארם עם להלחם שהלך כיון. ףאל עשר שנים יואב הכה אחרת ובמלחמה ףאל עשר

 כך לא: יואב השיבם? בם תתגרו אל(: ה, ב דברים) הכתוב אמר כך לא: לו אמרו, אדום בני עליו עמדו

: יואב אמר. רצו לא. לעבור אותנו ַהניחו? עשיו בני אחיכם בגבול עוברים אתם(: ד פסוק שם) הכתוב אמר

 את שנכה עד אותם נניח אאל, שתיה ולא אכילה לא בחזירתנו מוצאים אנו אין עכשיו אדום נחריב אם

 מועילים אתם מה: הוא ברוך הקדוש להם אמר. אדום את ויך יואב וישב: נאמר לכך. עליהם ונחזור ארם

 אני זמנה כשיגיע, ףאל עשר שנים ואתה ףאל עשר שמונה הרג אבישי? קימעא קימעא אדום את שתכו

 :ואחריבנה אותה אכלה

   דוד מצודת

 :ארם עם כשנלחם - בהצותו( ב)

 אדום לקראת ללכת המערכה מן יואב ושב לארם לעזור אדום יצא ארם עם נלחם דוד כשהיה - יואב וישב

 :בהם יואב והכה מלחמה עמו וערכו ארם עם להתחבר יעבור לבל

 

 ג פסוק ס פרק תהלים י"רש

 ולגזור אלבישר למשול אדומיים שעתידים הקדש ברוח צפה בידו אדום כשנפלה - פרצתנו זנחתנו( ג)

 מאויבינו השופטים בימי סבלנו צרות הרבה הגליות שעבוד על רחמים וביקש עמד רעות גזרות אלבישר

 :סביב

 :עלינו רצונך תשובב מעתה עלינו קצפת - אנפת

   עזרא אבן

 השם כח כי הזכרתי וכבר פרצתנו וככה במלחמה' עת עד נוצח שלא זנחתנו טעם - זנחתנו יםקאל( ג)

 :לנו תשובב אנף אנפת וככה במלחמה קורות תקרנה כי ועתיד בעבר הפועל

   ק"רד

, לפרת הסמוך אלישר מארץ ולקח פרת בנהר ידו להציב צובה מלך הדרעזר כשהלך. זנחתנו יםקאל( ג)

 ואתה. בנו ואנפת זנחתנו שאתה אאל זה ואין בארצנו ארם מלך שפרץ, פרצתנו זנחתנו אמר לפיכך

 :ברחמיך ינואל תשוב, לנו תשובב
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   דוד מצודת

 :צד מכל עלינו המלחמה באה כן רוח מכל לתוכה באים אז חומתה שנפרץ עיר כמו ל"ר - פרצתנו( ג)

 :ומנוחה בהשקט אותנו העמד ומעתה עלינו כעסת עתה עד הנה - אנפת

   ם"מלבי

, אנפת בזה, פרצות בנו פרץ שהאויב ופרצתנו צר מני אחור ושבנו תחלה שזנחתנו מה, זנחתנו יםקאל( ג)

 אפך ישוב בי אנפת כי' ה אודך ד"ע, חיל לעשות שבט לנו תשובב כ"ועי, עלינו אפך חרון כלית ל"ר

 :ותנחמני

 

 ד פסוק ס פרק תהלים י"רש

 :גייסות בכמה ארצנו - הרעשתה( ד)

 משה רבי של וביסודו אותו פירש לא אבל ערבי לשון שהוא דונש בדברי וראיתי, אותה שברת - פצמתה

 אומר אני אך ופצים מתורגם( ב"כ ירמיה) חלוני לו וקרע לדבר הביא וראיה קריעה לשון פירשו הדרשן

 :פצימין להם שיש הפתחים ככל הוא חלון תקון לשון יונתן שתרגם ופצים

 :כן משמשות תיבות הרבה א"בה שכתוב פי על אף רפואה לשון - מטה כי שבריה רפה

 :שפלות לשון - מטה כי

   עזרא אבן

 :הרעש כמו דוד נחלש כי בשומעם אלישר - ארץ הרעשתה( ד)

 :מתחלפים י"אהו אותיות כי ף"אל תחת רפה א"וה מקומו כענין וטעמו לו רע אין - פצמתה

 :הרים במוט - מטה כי

   ק"רד

 ליה ופצים -( יד, כב ירמיה) חלוני לו וקרע ותרגום. ובקיעה פתיחה ענין הוא, פצמתה ארץ הרעשתה( ד)

תח הרעש ובעת. חרכין  כאילו אלישר מארץ ערים וכבׁשֹו אלישר בארץ האויב בוא ודימה. ותבָּקע הארץ תפָּ

 לא אם הפוכה ולהיות לנפול מטה כי. שבריה תרפא ואתה שפצמתה הוא ואתה. ונבקעה הארץ רעשה

ה ונכתב. אתה תעמידנה ה(: כב, ג שם) וכן, ף"אל במקום א"בה ְרפָּ  תהלים דוד מצודת :משובותיכם ֶאְרפָּ

 ד פסוק ס פרק

 :השפלות ובתכלית לעפר טה

   ם"מלבי

 כי, מאד שמטה במה שבריה לרפאות סבה היה זה, אותה ופצמת הארץ את שהרעשת מה הרעשת( ד)

 :הצלחתם התחלת היתה ירידתם תכלית

 

 ה פסוק ס פרק תהלים י"רש

 ובלשון'(, ב נחום, )הרעלו והברושים כמו הוא עטיפה לשון רעל ועוטפו הלב את האוטם - תרעלה יין( ה)

 :רעולות מדיות משנה

   עזרא אבן

 יין השקיתנו ודרך התרעלה יין כשותים והיינו קשה מראה עמך הראית הפועל בכח זה גם - הראית( ה)

 :סמוך תרעלה יין זה וככה המקנה ספר כמו תרעלה

   ק"רד

 כי, הנסמך חסר והנה. תרעלה יין השקיתנו כאילו בארצנו ובאו אויבינו כשנצחונו. קשה עמך הראית( ה)

ה ַהיַיִן וכן. התרעלה יֵּין יַיִן: המשפט מָּ ה יֵּין ַהיַיִן(, טו, כה שם) ַהחֵּ מָּ   :ַהחֵּ

   דוד מצודת

 תכונתו לרוע הלב את המטמטם תרעלה יין והשקיתנו קשה נפילה לעמך הראית הנה עד - הראית( ה)

 :הצרות מרבית על משל והוא

   ם"מלבי
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 ולהתקבץ להתנוסס נס ליראיך נתתה שבזה הסבה היה זה, קשה עמך שהראית מה, הראית( ו - ה)

 :הענין סיום סלה ואמת קושט אמתך להראות, קושט מפני עשית וזה למלחמה

 

 ו פסוק ס פרק תהלים י"רש

 :הרבה צרות של נסיונות - נס ליראיך נתתה( ו)

 :ביראתך יעמדו אם בהם מנוסים להיות - להתנוסס

 דיניך יקשטו אאל אחריך האומות יהרהרו לא הטובה להם שכשתתן בעולם מדותיך לקשט - קשט מפני

 :נסיונות בכמה לו עמדו הם כי להם היטב יפה ויאמרו

   עזרא אבן

 :אמונתינו בעבור הרימותנו שעברו בימים - נתתה( ו)

   ק"רד

 להרים, אויבינו על להתגדל, להתנוסס. ברוב הנבואות ובדברי, כמוהו ורבים. תתן: כמו, ליראיך נתת( ו)

נּו   :בשלום אדמתם על ַעמך להושיב שאמרת אמיתך מפני, סלה קשט מפני. עליהם נִסֵּ

   דוד מצודת

 :בעולם להתרומם הרמה ליראיך תתן מעתה - נתתה( ו)

 :אדמתם על בשלום עמך להושיע שאמרת דבריך לעולם לאמת ובעבור - סלה קשט מפני

  

 ז פסוק ס פרק תהלים י"רש

 :מרע ינצלו - יחלצון( ז)

 :עליהם אויביהם בהתחזק אחור השיבות אשר - ימינך הושיעה

 :בשבילם נלחם שאני הם יחלצו תענני אם כי - וענני

   עזרא אבן

 :זרועי לי ותושע הפך משל דרך הפועל הוא הימין כי אמר משה ורבי ת"בי אות תחסר - למען( ז)

    ק"רד

 וכאילו מידם להצילנו יכולה ימינך אין כי חושבים האויבים. וענני ימינך הושיעה ידידיך יחלצון למען( ז)

  :זאת בתפלתי וענני, ידידיך שיחלצון כדי ימינך הושיעה לפיכך, עמנו בצרה ימינך

   דוד מצודת

 :וענני בימינך לי הושיעה לזאת מהצרות נחלצין יהיו ידידיך אלשישר בכדי - יחלצון למען(/ ז/)

   ם"מלבי

 נגד למלחמה צבא חלוצי יחלצון ידידיך אלשישר, ידידיך יחלצון למען, אומר הזאת ההצעה אחר, למען( ז)

 :וענני, חיל עושה' ה לימין מיוחס שזה, והנס הפלא ד"ע להם שתושיע, ימינך הושיעה מבקש אני, האויב

 

 ח פסוק ס פרק תהלים י"רש

 מלך שאהיה בקדשו דבר יםקאל א"ד(, א"סא) בהם ימשלו וזרעו הגלות שיקבץ - בקדשו דבר יםקאל( ח)

 :עליהם

 דוד ביד כי( ג'= ב אלשמו= ב"ש) כדכתיב לעזרני בקדשו דבר יםקאל מצאתי אחר' בפי, בישועתו - אעלוזה

 :אלישר עמי את אושיע עבדי

 :אויביהם בנכסי שכם להם אחלק - שכם אחלקה

 כשנסעו אלישר לו שבאו סוכות ידעתי לא היא אומה מאיזה יודע איני זה סוכות - אמדד סוכות ועמק

, אביהם יעקב נחלת להם אחזיר, שכם אחלקה מצאתי אחרים ובפירושים, הוא היכן מרעמסס אלישר

 של ביאתו תחלת שמצינו כמו היה כנען ארץ בקצה וסוכות שכם אללישר כשאחלקהו, אמדד סוכות ועמק

 סכות ואת שנאמר כמו ודמיונות צורות לשון סוכות, אמדד סוכות ועמק א"ד, שכם סוכות דרך לארץ יעקב

 :מלככם
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 להחיות החבל ומלא להמית חבלים שני( ח ב/ אלשמו/ שם) שנאמר כמו צורתם את מודד אני - אמדד

 (:א"סא)

   עזרא אבן

 בדבר בקדשו דבר יםקאל זה וככה בעתיד גם בעבר הפועל שם כח כי הזכרתי' טעמי כמה - יםקאל( ח)

 וככה העיר היא שכם וטעם שאול' כממלכ לא אלישר על' תעמו שממלכתי אללשמו נבואה בדרך קדשו

 :פקידי עליה ואפקיד בחלקו תהיה שלעולם' אחלק וטעם סוכות

   ק"רד

 שכם אחלקה. בממלכתי, וְֶאֱעֹלזָּה. לי אלישר ממלכת להיות קדשו ברוח דיבר. בקדשו דבר יםקאל( ח)

 בן בושת איש את אבנר שהמליך ולפי אפרים בחלק שהיו לפי האלה המקומות, אמר, אמדד סכות ועמק

 עשה וכן. אמלוך אלישר בני כל על כי בקדשו דיבר יםקאל: אמר לפיכך, אפרים ועל הגלעד ארץ על שאול

  :ברשותי יהיה שהכל לומר רצונו, ואמדד אחלקה וטעם. הכל על שהמליכני

   דוד מצודת

 :רב ממשל ואמשול במלכותי ואשמח אעלוז אשר נביאיו י"ע דבר קדשו ברוח - בקדשו דבר( ח)

 :לחלקים להם ואמדד אללישר אחלק האל מקומות - אחלקה

  ם"מלבי

, שכם אחלקה אעלזה, לנו ואמר בקדשו דבר יםקאל, יםקאל מענה יספר, וענני שאמר לעומת, יםקאל( ח)

 ביניהם שללה וחלקו שכם עיר כבשו שהאויבים מה לומר רוצה סוכות עמק ואמדד שכם עיר שאחלק עת

 :ז"עי כי ואשמח אעלזה בזה, אותה לירש סוכות עמק אדמת ומדדו

 

 ט פסוק ס פרק תהלים י"רש

 :עליהם למלוך - גלעד לי( ט)

 שבט יסור לא( ט"מ' בראשי) כמו ומצוה ספרים ושולח שמחוקק שררה' ל מחוקק שלי שרים - מחקקי

 (:א"סא) רגליו מבין ומחוקק מיהודה

   עזרא אבן

 ארץ בצפון יוסף בית היות בעבור ואפרים ומנשה גלעד כן על ליוסף שהם וסוכות שכם טעם - לי( ט)

 מפעלי היותו בעבור תשתנה ולא סמוך ומעוז מנגב גבולו על יעמד יהודה כתוב וכן בנגב ויהודה אלישר

 :הכפל

   ק"רד

 זולתי אלישר כל והם יוסף לשבט הם שזכר והפרטים, אלישר כל זכר אפרים שזכר ואחר. גלעד לי( ט)

א המלך כי, מחוקקי יהודה וטעם. יהודה שבט רֵּ . רגליו מבין ומחוקק(: י, מט בראשית) כמו, מחוקק יִקָּ

 להם לטוב אלישר כל על המליכני לקוה והואיל, עת בכל הוא מושלי יהודה, כלומר, היא מיהודה והמלכות

 ברצון כי, זה יעמוד לא, מלך ואני בארץ האויבים עתה שבאו י"ואעפ, שוסיהם מיד יִָּדי על להצילם עשה

 א"פדר) ובדרש. רחצי סיר מואב( הבא בפסוק) שאמר וזהו. רגלי מרמס ואשימם עליהם אני אתחזק לקה

, גלעד יבש אנשי חסד שגמלו לפי גלעד מקבץ הוא ראשון, גליות לקבץ הוא ברוך הקדוש כשעתיד(: ז"פי

 לי: שנאמר, גלעד מקבץ אני ראשון, לעתיד שכרם נותן אני: הוא ברוך הקדוש אמר. בניו ועם שאול עם

  :גלעד

   דוד מצודת

 :ממשלתי תחת כולם יהיו בימי ואמר אלישר מלכות יוחלק רחבעם שבימי ק"ברוה ראה כי - גלעד לי( ט)

 :האויב מן לשמרני לראשי חוזק - ראשי מעוז

 :יאל ונכנעים שלי שרים יהיו - מחוקקי

   ם"מלבי

 נזשק לקראת לצאת והתאזרו, לעזרתי לי ואפרים ומנשה גלעד יתקבצו, ואפרים מנשה ולי גלעד לי( ט)

 :כ"ועי, לצבא דוד אל כולם התחברו כי, מחוקקי יהודה יהיה ראשי ומעוז
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 י פסוק ס פרק תהלים י"רש

 :בו לרחוץ המוכן נחושת של כסיר בהם אשתמש - רחצי סיר מואב( י)

 :שלי מסגר - נעלי

 שכבשן עזה וכן פלשתים מארץ גת כי לי משועבדים להיות ממשלתי על התחברי - התרועעי פלשת עלי

 :דוד

   עזרא אבן

 הנה בו פירש הכהן משה' ור הפוך התרועעי פלשת עלי פה מצאנו הנה, סיר כמו ארצם ארחץ - מואב( י)

 בית בואו בילדותיך בחור שמח כדרך עלי שהתרועעי' פלש אתה חשבי נעלי אשליך חזק שהוא אדום על

 :אל

   ק"רד

 רחיצת מי בו אדם שישפוך הכלי, סיר ופירוש. כרצוני בהם שאעשה יהיה תשמישי כלי. רחצי סיר מואב( י)

 שיהיו, נעלי אשליך אדום על. בו שמבשלים סיר לא, רחצי סיר אמר לפיכך. אדם של תשמישו ומי הכלים

 אמר ובאדום, לעבדים לדוד מואב ותהי' וגו מואב את ויך(: ב, ח ב"ש) שאמר כמו, היה וכן. רגלי מרמס

 במלחמה היו ביחד כי, זכרֹו שלא י"ואעפ, ארם היה אדום ובכלל. לדוד עבדים אדום כל ויהי(: יד, ח שם)

 עלי. לעבדים לדוד ארם ותהי(: ו פסוק שם) בארם אומר הוא וכן, שפירשנו כמו ואבישי יואב הכה ושניהם

, כלומר, בילדותך בחור שמח(: ט, יא קהלת) כמו, גיזום דרך. לעג דרך או, גיזום דרך, התרועעי פלשת

 את דוד ויך(: א, ח ב"ש) שכתוב כמו, דוד שהכניעם כיון, לעג דרך או. באחריתך יְִקֶרה מה ותראה

 וזהו. תחתי נכנעת כבר כי תעשי לא בתחילה עושה שהיית כמו, עלי התרועעי: אמר. ויכניעם פלשתים

 היא, אתרועע פלשת עלי(: י, קח מזמור) החמישי בספר אשר לזה הדומה האחר במזמור שאמר

  :עליה אני אתרועע עתה אבל מתחילה התרועעה

   דוד מצודת

 :בו לרחוץ המוכן כקדרה כרצוני תשמישי כל עמהם אעשה ל"ר - רחצי סיר מואב( י)

 :בהם לסגרם ברגליהם אשים - נעלי אשליך

 עול עליהם לקבל למעני התרועה ותהיה מלך תרועת פלשתים יריעו בעבורי - התרועעי פלשת עלי

 :מלכותי

   ם"מלבי

 רבו נעל חליצת הוא העבד סימן כי, הרחיצה בכלי כמו בהם להשתמש לי עבדים יהיו, רחצי סיר מואב( י)

 סימן שזה, נעלי אשליך אדום ועלי לרחיצה ישמשו ומואב, ל"חז שאמרו כמו המרחץ לבית כליו והולכת

 .אתו להלחם שחדלו רק לעבדים הכריע לא פלשת את כי, יאל התחברי התרועעי פלשת עלי, עבדי שיהיו

 

 יא פסוק ס פרק תהלים י"רש

 מי אדום מבצרי על אותי תעזור אתה לא אם בצרה את לכבוש מבצר לעיר או - מצור עיר יובלני מי( יא)

 :עליהם עתה נחיתי אשר אדום מבצרי על כן מצאתי אחרים בפירושים, עליהם ינחני ומי יובילני

   עזרא אבן

 שנחני השם זה יעשה לנפשי משיב הייתי אני אף' במצו' שהי אדום לעיר יובילני מי מחשב הייתי - מי( יא)

 תצא לא אם צבאותינו יעשו מה והטעם זנחתנו יםקאל אתה הלא בעבור נהפכה מחשבתי והנה אדום עד

 :עמהם

   ק"רד

צֹור צֹר וִַתֶבן: וכן. מבצר עיר: כמו, מצור עיר יובילני מי( יא) ּה מָּ  ביהודה מצורה ערי ויבן(, ג, ט זכריה) לָּ

 בפלשתים, תחתי נכנעו אשר עד כבשתי אשר המצורות האלה הגוים לערי יובילני מי: אמר(. ה, יד ב"דהי)

 :שאמר זהו, יתברך לקה אאל. זה עשה מי? תחתי להכניעה אדום עד נחני מי וכן. ובארם ובמואב

   דוד מצודת

 אדום עד נחני אשר הוא ומי בתוכה ולבוא אותה לכבוש מבצר עיר אל אותי המביא מי - יובילני מי( יא)

 :להכניע
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   ם"מלבי

 היה סוכות ועמק שכם את האויב שיכבש שהניח ומה, בתחילה גם עזבם לא' שה' ראי מביא מזה, מי( יא)

 עיר את כבשתי איך, מצור עיר יובילנו מי הלא כי, ופלשת ואדום מואב בידם יפלו כ"שעי כדי לטובתם

 בדרך אפשר היה לא שם עד להגיע גם הלא, אדום עד נחני מי וגם, מצור עיר שהיתה באדום אשר בצרה

 :יםקאל בישועת רק והיה, הטבע

 

 יב פסוק ס פרק תהלים י"רש

 :יוצא ואינך - תצא ולא( יב)

   ק"רד

 נתת בנו כשרצית עתה, בצבאותינו יוצא היית ולא עלינו בהתגברם לכן קודם שזנחתנו אתה הלא( יב)

 שהיתה עזרתך לא אם רבים והם מעט ואנחנו האלה הגוים לכבוש כח בנו היה איך כי, תחתינו כולם אותם

 :עמנו

   דוד מצודת

 כמו ל"ר בצבאותינו יצאת ולא זנחתנו הנה עד אשר יםקאל ממך ז"כ הלא - זנחתנו יםקאל אתה הלא( יב)

 :מקרה בדרך ולא ממך באה התשועה כן' וכו זנחתנו אשר בעבור היה בצרה מאז שהיינו מה

   ם"מלבי

 היה זה, בצבאותינו תצא ולא תחלה זנחתנו יםקאל שאתה מה כי נגלה מבואר מזה הלא( יג - יב)

 היה הוא תחלה שזנחתנו י"שע, הצר נגד עזר בזה לנו שתכין כדי, מצר עזרת לנו הבה כדי, לטובתנו

 .רק, אדם תשועת שוא כי לנו הראית שבזה וגם לבסוף שבא העזר אל ההכנה

 

 יג פסוק ס פרק תהלים עזרא אבן

 ':עזרת והטעם א"ה חסר הוא או לנשיא ושבת כמו א"ה תחת עזרת ו"תי, תן - הבה( יג)

 :צבאותינו' כנג - אדם תשועת ושוא

   ק"רד

 אאל תשועה אין כי, שתזדמן צרה מכל תעזרנו כן הלום עד שעזרתנו וכמו. מצר עזרת לנו הבה( יג)

 כמו, פעמים בסמיכות שלא ו"תי תבוא כי, א"בה כמו ו"בתי ועזרת. היא שוא אדם תשועת כי תשועתך

 :רבים וזולתו, יה וזמרת עזי(: ב, טו שמות)

   דוד מצודת

 :תועלת בה ואין שוא היא אדם תשועת אבל מצר עזרת לנו תן אתה - הבה( יג)

 

 יד פסוק ס פרק תהלים י"רש

 :ירמוס - יבוס( יד)

   עזרא אבן

 :באחרונה ינצח שהוא הקדש ברוח מתנבא -' יקאלב( יד)

   ק"רד

, ירמס - יבוס ופירוש. צרינו יבוס והוא יםקאלב וצבא חיל נעשה רבים אויבינו אם. חיל נעשה יםקאלב( יד)

  :חוצות בטיט בוסים(: ה, י זכריה) כמו

   דוד מצודת

 :צרינו הרומס הוא והוא שונאיך על להתחזק גבורה נעשה יםקאל בעזרת - יםקלאב( יד)

   ם"מלבי

 רק חיל ברוב נושע ולא, תשועה לנו אין יקאל עזר שבלא ראינו זה ידי שעל, חיל נעשה יםקאלב( יד)

 :זאת עשה ידינו ועוצם כחנו אלו צרינו יבוס והוא חיל נעשה יםקאלב

 


