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Psalms Chapter 120 ִהִלים  תְּ

יר, ַהַמֲעלֹות  א  :שִׁ
יה'-ֶאל ה לִׁ תָּ רָּ י    --, ַבצָּ י, ַוַיֲעֵננִׁ אתִׁ רָּ   .קָּ

1 A Song of Ascents. {N} 
In my distress I called unto the LORD, and He 
answered me. 

ְשַפת--ה'  ב י, מִׁ ה ַנְפשִׁ ילָּ יָּה   ֶשֶקר: -ַהצִׁ שֹון ְרמִׁ לָּ   .מִׁ
2 O LORD, deliver my soul from lying lips, from a 
deceitful tongue. 

ֵתן ְלָך, ּוַמה-ַמה  ג ְך-יִׁ יף לָּ סִׁ יָּה    --יֹּ שֹון ְרמִׁ   .לָּ
3 What shall be given unto thee, and what shall be 
done more unto thee, thou deceitful tongue? 

ים;   ד בֹור ְשנּונִׁ ֵצי גִׁ ים   חִׁ מִׁ ם, ַגֲחֵלי ְרתָּ  .Sharp arrows of the mighty, with coals of broom 4  .עִׁ

י-אֹויָּה  ה י, כִׁ י ֶמֶשְך; -לִׁ ם   ַגְרתִׁ י, עִׁ ַכְנתִׁ ר-שָּ ֳהֵלי ֵקדָּ   .אָּ
5 Woe is me, that I sojourn with Meshech, that I 
dwell beside the tents of Kedar! 

ְכנָּה  ו י-ַרַבת, שָּ ּה ַנְפשִׁ לֹום    --לָּ ם, ׂשֹוֵנא שָּ   .עִׁ
6 My soul hath full long had her dwelling with him 
that hateth peace. 

י  ז י ֲאַדֵבר; -ֲאנִׁ לֹום, ְוכִׁ ה   שָּ מָּ ְלחָּ ה, ַלמִׁ   .ֵהמָּ
7 I am all peace; but when I speak, they are for 
war. {P} 

 

 א פסוק קכ פרק תהלים י"רש
 כאן ויש נשים עזרת עד אלישר מעזרת היורדות מעלות עשרה חמש על אותו הלוים שיאמרו - המעלות שיר( א)

 ולפי, סוכה במסכת שמפורש כמו התהום את להעלות דוד שיסדן אמרו ורבותינו, המעלות שיר של מזמורים ו"ט

 :עולות למאה שיר פתרונו אגדה
   עזרא אבן

' נגינו על שהוא יתכן אמר גם מעלות עשרה חמש כנגד עשר חמשה השירים האל כי אמר הגאון - המעלות שיר( א)

 שם הזכיר ולא המעלות נועם על ינוגן השיר וזה פיוט שהוא שנראה מה הספר' בתחל הזכרתי וכבר עליון בקול

 :הנכבד השם אל לקרוא רק יעשו מה ידעו ולא בצרה שהם גלותינו אנשי על נאמר הקדש ברוח אולי המשורר
   ק"רד

 בחמש הלויים אותם אומרים היו כי( נא סוכה) ואמרו. עשר חמשה הם המעלות שירי האל. המעלות שיר( א)

, אלישר לעזרת נשים מעזרת בהם עולים שהיו, נשים לעזרת אלישר עזרת בין, הבית בהר שהיו מדרגות עשרה

? דוד אמרן מי כנגד מעלות עשרה חמש הני(: ב, נג שם) ואמרו עוד דרשו ל"ורז. אחת במעלה אחד שיר ואומרים

ה בשעה, אמרו רָּ  כתב. העולם כל וישטוף שיציף ופחדו, התהום עלה, המקדש לבית יסודות, פירוש, שיתין ֶשכָּ

 כך כל ירד שלא לעולם היה טוב: אמרו. אמה פיאל עשרה שש התהום וירד, בתהום ונתנֹו המפורש ֵשם אחיתופל

 חמש והעלהו המעלות שיר עשר חמשה אמר. התהום מן מתלחלחת והארץ, העולם צורך הם המים כי, התהום

 ואלה השירים נאמרים שהיו, המעלות שיר פירש ל"ז סעדיה רב והגאון. אמה ףאל על והעמידֹו אמה פיאל עשרה

 שעתידים, הגלות מעלות, המעלות פירוש כי עוד לפרש ויש. הקול מעלים היו מהם שיר ובכל, מאד קול בתגבורת

ַכר. כולם הגלות בני לשון על נאמרים השירים האלו, אלישר ארץ אל מהגלות לעלות אלישר , הגלות צרת בהם וזָּ

ַכר  דרך, יחיד בלשון הגלות בני על אומר, לי בצרתה' ה אל. פנים כל על שתהיה והבטחתה הישועה תוחלת בהם וזָּ

, רבים וכמוהו, עתיד במקום עבר, ויענני. הישועה רוב, ישועתה(: ג, ג מזמור) וכן, הצרה לרוב ו"התי, בצרתה. כלל

 :ברוב הנבואה ובדברי
   ם"מלבי

 גדולה צרה יש אבל, ויענני' ה אל קראתי צרה בכל הנה' ה אל, ר"לה מבעלי שיצילהו' לה התפלל, המעלות שיר( א)

 האויב שמן, ר"לה ובעלי רמיה אנשי של הפה והוא, ואתפלל שאקרא ועד הצרה בא עד להמתין אוכל שלא מזו

 .אבקש כן על, במשאון שנאה שמכסים האל כן לא' ה אל ולקרא להזהר אדע הגלויה והצרה הגלוי
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 ב פסוק קכ פרק תהלים י"רש
 :רשע בעלילות בפיהם הבריות את שצדין הרשע של זרעו - שקר משפת( ב)

   עזרא אבן
 :פירשתיו רמיה שקר שפת מאיש - שקר משפת', ה( ב)

   ק"רד
 :ומרמה שקר אנשי שהם, בתוכם שאנחנו מהגוים, נפשי הצילה' ה( ב)

   ם"מלבי
 הוא שקר ושפת, תיכף מהם הצילני רק רעתם בא עד להמתין אוכל לא כי, שקר משפת נפשי הצילה' ה( ב)

 :ארבו ישים ובקרבו כאוהב מתדמה בפניו ברמאות יואל שדובר הוא רמיה ולשון, בפניו שלא ר"ולה שקרים שמוציא
 

 ג פסוק קכ פרק תהלים י"רש
 :הוא ברוך הקדוש - לך יתן מה( ג)

 :מחיצות משתי לפנים נתונה את הרי ומחיצות שמירה - לך יוסיף ומה
   ק"רד

 יש תועלת מה. בגלות אלישר על דברים עלילות ומשים שקר דברי המדבר כנגד אמר. לך יוסיף ומה לך יתן מה( ג)

 לך יוסיף מה או לקה לך יתן מה, הלשון כנגד( ב, טו ערכין) אמר ובדרש. לך יוסיף ומה לך יתן ומה, רמיה בלשון לך

 עוד ולא, מבפנים ואתה מבחוץ האיברים כל, מוטל ואתה זקופים האיברים כל ברא הנה, רע תדבר שלא לשמרך

 :לך יוסיף ומה לך יתן מה, נשמרת לא זה כל ועם, בשר של ואחת עצם של אחת, חומות שתי לך שהקיף אאל
   ם"מלבי

 לך שיש מה על ריוח איזה זה לך יוסיף מה או, תועלת איזה זה דבר לך יתן מה, רמיה לשון אתה, לך יתן מה( ג)

 :לך יש הנאה מה ר"לה לבעל אומרים ש"כמ, מכבר

 

 ד פסוק קכ פרק תהלים י"רש
 :כחץ רחוק במקום הורגת את והרי - שנונים גבור חצי( ד)

 של סופו מה לך יתן מה א"ד מבפנים ולא מבחוץ כבו ואלו מבפנים כבו מבחוץ כבו הגחלים כל - רתמים גחלי עם

 :מלמטה וגיהנם מלמעלה חצים רתמים גחלי עם גבורים חצי עליך לגזור הוא ברוך הקדוש
   עזרא אבן

 :ימותו כן שנונים לחצים מפיו היוצאים הדברים דימה - חצי( ד)
 נבואה או עצמו על הוא אם המשורר שזה הטעם והנה' רתמי גחלי כמו באויר יתחממו בעופם החצים כי - גחלי עם

 עליו כזבים שידברו מהם שיש עד עוד ולא העמים עם בגלותו וידור אמת איש הוא כי בוכה בגלות שהם אלישר על

 :שיהרג כדי וילשינוהו
   ק"רד

, רתמים לגחלי המשילם וכן, גבור מיד היוצאים, שנונים גבור לחיצי הרעים הדברים המשיל. שנונים גבור חצי( ד)

 דברי כן, בוערה אש מבפנים הם, אפר וידמו כבים מבחוץ שנראים בעת אפילו, רב לזמן יכבו ולא מאד חמים שהם

ֵמר שלא כדי עליו רע לבו שאין אדם בפני שמראה רמיה לשון שָּ ם ואמר. רעות עליו ידבר ממנו וכשיפרד ממנו יִׁ  כי, עִׁ

 :שניהם ביחד בו נכללים והגחלים החיצים, בו שניהם
   ם"מלבי

 והם מהם נשמרים שאין רתמים וכגחלי, מרחוק שממית השנונים גבור כחצי דומה אתה, שנונים גבור חצי( ד)

 אותו ושורף בקרוב אותו מרמה רמיה ולשון, וממית ברחוק ר"לה שאומר שקר שפת נגד וזה, מקרוב באש בוערים

 :פיו בהבל
 

 ה פסוק קכ פרק תהלים י"רש
 :ומשך ויון פרס במלכות יפת בני עם משך גרתי הרי רבים בגליות לקית כבר כי אלישר כנסת אמרה - לי אויה( ה)

   עזרא אבן
 אהלי ועם במשך מפוזרים אלוישר הערב קדר אהלי אנה"תושק אנשי הם משך כי גוריון בן יוסף אמר - אויה( ה)

 :קדר
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   ק"רד
ַכר. קדר אהלי עם, רעים עם ושכנתי מאד גלותי שנמשכה, כלומר, משך בגלות גרתי. משך גרתי כי לי אויה( ה)  וזָּ

 המשפחות הם כי, קדר וזכר. יםאלהישמע בין אלישר גלות רוב כי, באדום אשר זכר ולא אלבישמע אשר הגלות

, קשת מושכי שהם לפי כן וקראם, קדר הוא משך מפרשים ויש. המלכות ראשי והם, אלבישמע אשר המיוחסות

 בתורה הנזכרת יפת מבני היא אשר האומה, משך מפרשים ויש. שונות במלות הענין וכפל, משך עם גרתי: ופירושו

, אדום מלכות בעבור, משך וזכר. הנוצרים באמונת והם טושכאנא בני הם כי גוריון בן יוסף ואמר(, ב, י בראשית)

 גולים אלשישר, מלכיות שתי זכר והנה. אלישמע מלכות בעבור, קדר וזכר, תושכאנא במחוז היא שרומא לפי

  :ביניהם
   ם"מלבי

 .אבל, ומעיקים אויבים פראים אנשים שהם קדר אהלי עם שכנתי אם או משך גרתי אם לי אוי כבר, לי אויה( ה)

 

 ו פסוק קכ פרק תהלים עזרא אבן
 לאורך רמז וזה לה והדומה זמן מדת כמו חסר והמתואר תואר ומלה לנשיא ושבת כמו א"ה תחת ו"התי - רבת( ו)

 :הגלות
   ק"רד

(, י, סה שם) תעשרנה רבת(, א, קכט מזמור) צררוני רבת: וכן, לסמיכות ואינה א"ה במקום ו"התי, רבת( ו)

  :שלום שונא שהוא גוי עם בגלות לי רב: אמר. מכלול בספר שכתבנו להם והדומים
   ם"מלבי

 שונאים והם אלישר בני בין אחי בתוך שוכן שאני, שלום שונא עם נפשי לה ששכנה מה, יותר רבה זו רעה, רבת( ו)

 .כי, ומשך קדר מבני יותר גרוע והוא שלום
 

 ז פסוק קכ פרק תהלים י"רש
 :עמהם - שלום אני( ז)

 :בי להלחם באים המה שלום עליהם - אדבר וכי
   עזרא אבן

 :ילחמוני וקדר משך לאנשי שלום אדבר וכי, תפלה ואני כמו שלום איש - אני( ז)
   ק"רד

 :למלחמה ידברו המה, יהםאל שלום אדבר וכי. שלי בפי, שלום אני( ז)
   ם"מלבי

 ותוכי אדבר שאני, למלחמה( שלום ידברו) המה שלום עמהם אדבר וכי, עמהם שלום שאני הגם, שלום אני( ז)

 להזהר וידעתי גלויה שרעתם קדר ואהלי ממשך גרוע וזה, חנם בשנאת ארבם ישימו ובלבם שלום ידברו והם, כברי

 :מרעתם
 


