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Psalms Chapter 121 ִהִלים  תְּ

יר, ַלַמֲעלֹות  א  :שִׁ
א ֵעיַני,  ים-ֶאלֶאשָּׂ רִׁ י    --ֶההָּׂ ן, יָּׂבֹא ֶעְזרִׁ   .ֵמַאיִׁ

1 A Song of Ascents. {N} 
I will lift up mine eyes unto the mountains: from 
whence shall my help come? 

ם   ב י, ֵמעִׁ ֶרץ    -ה'ֶעְזרִׁ ם וָּׂאָּׂ ַמיִׁ   .ֹעֵשה, שָּׂ
2 My help cometh from the LORD, who made 
heaven and earth. 

ֵתן ַלמֹוט ַרְגֶלָך; -ַאל  ג   .יָּׂנּום, ֹשְמֶרָך-ַאל   יִׁ
3 He will not suffer thy foot to be moved; He that 
keepeth thee will not slumber. 

ֵנה לֹא  ד ן-הִׁ ישָּׂ ְשרָּׂ     --יָּׂנּום, ְולֹא יִׁ   .ֵאלשֹוֵמר, יִׁ
4 Behold, He that keepeth Israel doth neither 
slumber nor sleep. 

ְלָך, ַעל ה'   ֹשְמֶרָך;  ה'  ה יֶנָך-צִׁ   .ַיד ְימִׁ
5 The LORD is thy keeper; the LORD is thy shade 
upon thy right hand. 

ם, ַהֶשֶמש לֹא  ו ה   ַיֶככָּׂה; -יֹומָּׂ ְילָּׂ   .ְויֵָּׂרַח ַבלָּׂ
6 The sun shall not smite thee by day, nor the 
moon by night. 

כָּׂלה'  ז ְרָך מִׁ ְשמָּׂ ע: -, יִׁ ְש    רָּׂ   .ַנְפֶשָך-ֹמר, ֶאתיִׁ
7 The LORD shall keep thee from all evil; He shall 
keep thy soul. 

רה'  ח ְשמָּׂ ה, ְוַעד    --ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך-, יִׁ ם-ֵמַעתָּׂ   .עֹולָּׂ
8 The LORD shall guard thy going out and thy 
coming in, from this time forth and for ever. {P} 

 

 א פסוק קכא פרק תהלים י"רש
 נכתב לא השיר שזה פי על אף זה שיר אמרו במעלות לעלות מתחילין הלוים כשהיו הפשט - למעלות שיר( )א)

 (:מצאתי א"ס( )ומאוחר מוקדם אין בראשונה
 דתניא הכבוד לכסא החיים עץ מתחת לבא לעתיד לצדיקים העולות למעלות שני במזמור רמז - למעלות שיר

 וזהו, לבא לעתיד לצדיקים מעלות לעשות שעתיד למי שיר למעלות שיר אאל כאן כתוב אין המעלות שיר בספרי

 דורשין אין' פ בחגיגה י"רשב של בנו שהוא הקליר יעזראל' ר שיסד דסוכות' ב יום של דיוצר בסילוק) הקליר שיסד

 :המעלות שיר נעימות בשיח ועולות טסות הכבוד כסא עד מזו למעלה זו מעלות שלשים ומתחתיה( ש"ע
   עזרא אבן

 :גלותינו בני על או ובמצוק במצור שהיו אלישר על נאמר וזה למעלות תחלתו פיוט נועם - המעלות שיר( א)
 אנחנו אנה כמו באה מאין ומלת האויב להרחיק לו עוזרים יבואו אולי עיניו לשאת במצור שהוא כל מנהג - אשא

 :ם"מ בחסרון מצאנוה לא הגזרה וזאת מאין כולכם הן כמוהו ואין עולים
   ק"רד

 השליש(: ב, ז ב"מ) וכן, המעלות: כמו והוא, הידיעה א"ה במקום ד"והלמ. ד"למ עם לבדו זה. למעלות שיר( א)

 עקב ספרי) דרש בו ויש. השמים עד: כמו(, ט, כח ב"דהי) הגיע לשמים עד. המלך: כמו, ידו על נשען למלך אשר

 למי שיר(: מז, עקב ספרי) בו דרשו ועוד. למעלה שכתבנו הדרש כענין והוא, מעלות למאה שיר, למעלות שיר(: מז

 עיניו ונושא ההרים על שעולה מרחוק עזר המצפה כמו, אשא. לבוא לעתיד לצדיקים מעלות לעשות עתיד שהוא

 ויך(. ו, יח אליחזק) אכל לא ההרים אל: וכן. ההרים על: כמו, ההרים אל. עוזרים לו יבואו אם לראות, ואילך אילך

  :מצחו על: כמו(, מט, יז א"ש) מצחו אל הפלשתי את
   ם"מלבי

 היה כאשר כי יצייר, ההרים אל עיני אשא, הצדיקים על החופפת הפרטיית' ה השגחת על הוסד, למעלות שיר( א)

 לראות העזר לו בא שמשם ההרים אל עיניו נושא והוא, עד הררי מראשי מלמעלה פתאום תשועה לו הגיע בצרה

 .רק. ההרים מעבר בא שלא וראה, העזר בא מקום מאיזה, עזרי יבא מאין
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 ב פסוק קכא פרק תהלים עזרא אבן
' העליוני עושה שהוא לבד השם לעזרת אם כי אדם לעזרת צורך לי אין תקוה דרך על או נבואה בדרך - עזרי( ב)

 :השפלה והארץ
   ק"רד

 אשא יואלו', ה מעם אאל עזר לי אין כי, כלום לי יועיל לא עזרי יבוא מאין ההרים אל עיני אשא אם אני. עזרי( ב)

 הגוים כל כי, שירצה מה לעשות ויכול, בידו והכל, וארץ שמים עושה הוא כי. הגוים מן ויקבצני יעזרני הוא כי, עיני

  :נגדו כאין
   ם"מלבי

 מיחס הטבע שהנהגת, הטבע מן למעלה שהוא ומה הטבע עושה ל"ר, וארץ שמים עושה' ה מעם בא עזרי( ב)

 בכח ומנהיגם השמים לעושה מיחס הפליאה והנהגת, המערכת שהוא השמים י"עפ ומנהיגה הארץ לעושה

 :השגחיי שמימיי הוא ובאמת טבעיי ארצי שהוא לי נדמה הזה העזר וכן, מהם שלמעלה
 

 ג פסוק קכא פרק תהלים עזרא אבן
 העזר אם הגלות לבני או לנפשו יאמר המשורר נפשי תבא אל' בסוד מות אל נתינה דרך וככה לא כמו - אל( ג)

 :החומה על או העיר ברחובות בלכתך רגליך למוט יתן לא כי תפחד לא לבדו מהשם
 :בלילה החומות שומרי לה יש במצור שהיא עיר כל כי - שומרך ינום אלו

   ק"רד
 כן כי, בעזרך שיהיה יתברך' בה בטחונך ֶשַשְמתָּׂ  הוא טוב, נחמה דרך בגלות לחבירו אחד כל אומר. יתן אל( ג)

 יראה לא כאילו, לישן דומה בגלות בהיותנו כי, שומרך ינום אל. רגלך למוט יתן לא הגלות שהאריך י"ואעפ, יעשה

ְנֵינּו  ':ה תישן למה עורה(: כד, מד מזמור) שאמר כמו, ְבעָּׂ
   ם"מלבי

 כי דע, עתה התחדש דבר הוא כאילו העזר מקום לדרוש עיניך תשא מה, יואל אומר קול ששומע מצייר, אל( ג)

 שמחזיק רגלך למוט יתן ולא עצמך בך דבוקה[ א, כפולה והשגחתו. רגע מאתך השגחתו סרה לא ממך הגבוה

 השומר אולם, חיצונים מפגעים אותך לשמור אצלך העומד כשומר נדמה הוא, ממך חוץ[ ב, תמוט בל בעצמך אותך

 :שמירתו ותופסק תנומה י"ע ילאה אחר שומר כי, שומרך ינום לא כי שומרים מיתר נעלה הזה

 

 ד פסוק קכא פרק תהלים עזרא אבן
 :ישן היה והוא תלך אשר בכל שמרתיך אבינו יעקב הוא אלישר - שומר, הנה( ד)

   ק"רד
 אפילו, עת בכל אלישר שומר הוא כי, ישן שלא שכן כל, ינום לא ואמר. ַהֵשנָּׂה מן פחותה התנומה. ינום לא הנה( ד)

ה הגויים אותנו יעשו שלא אותנו שומר בגלות לָּׂ  כפי לנו להרע יתנם לא יתברך לקוה, אותנו שונאים והם, כָּׂ

 :שומרנו הוא ְשנֵָּׂתנּו בעת אפילו, יישן לא. מחשבותם
   ם"מלבי

, כלל השינה טבע אצלו נמצא לא כי כלל יישן לא כי מזה ויותר, וחולשה לאות מחמת ינום שלא, ינום לא הנה( ד)

 :תחתיו אחר שומר אז ולהעמיד לישן הוא מוכרח הלא עיפות מחמת ינום שלא מי אף אדם שבן
 

 ה פסוק קכא פרק תהלים עזרא אבן
 :ימינך יד על צלך הוא כי חולי ומכל מהצר - שומרך' ה( ה)

   ק"רד
ְזְרָך, ימינך יד על והוא, צלך הוא' ה, שומרך' ה( ה)   :מעשיך בכל ְלעָּׂ

 ה פסוק קכא פרק תהלים ם"מלבי
 טבעיות מרעות גם צל שהוא, צלך כן גם הוא ארציים מפגעים שומרך' שה מלבד כי, בשמירתו מעלה עוד', ה( ה)

 :צלך שהוא שמצד עד, ימינך יד על תמיד נמצא הוא כי, עמך תמיד שאינו אחר כשומר דומה ואינו, שמיימיות
 

 ו פסוק קכא פרק תהלים עזרא אבן
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 בלילה והלבנה שלה החום ברוב תזיק השמש כי וידוע לילה בלא יום ם"ממי בשני - יומם הצל טעם והזכיר( ו)

 :ומנוסה ברור הדבר וזה תחלואים מולדת לחה תוסיף
   ק"רד

 מייבש השמש חום כי, בלילה הירח וקור, ביום השמש חום יככה שלא צלך הוא, כלומר. שזכר לצלך טעמו. יומם( ו)

ה ה יוסיף וירח, ַהַלחָּׂ   :מהם ישמרך יתברך לקוה, התחלואים סיבת הם והקור והחום, הקרירות ממנה ויהיה, ַהַלחָּׂ
   ם"מלבי

 חם זה ז"זל מתנגדים שטבעיהם הגם בלילה הירח ומרעת ביום השמש מרעת תשמר, יככה לא השמש יומם( ו)

 .א"ועז, הגוף שמירת[ א, ענינים בשני שמירתו תהיה שומרך' שה ומצד, ולח קר וזה ויבש
 

 ז פסוק קכא פרק תהלים עזרא אבן
 ':ומפני מחוץ לאדם שיקרה - רע מכל', ה( ז)

   ק"רד
ים יבואוך שאם, נפשך את ישמר. השדה וחיות אדם בני יזיקוך שלא, רע מכל ישמרך' ה( ז)  ֵמרּוק יהיו ַתֲחלּואִׁ

  :החלאים מתוך תמות שלא נפשך את ישמור הוא אבל. ֲעֹונֹות
   ם"מלבי

 את ישמר' ה, מחטא הנפש שמירת[ ב, שבעולם רעות מיני מכל גופך את ישמור שבזה, רע מכל ישמרך' ה( ז)

 .אומר המקומות נגד, הזמנים ובכל המקומות בכל כוללים האלה ושמירות, נפשך

 

 ח פסוק קכא פרק תהלים עזרא אבן
 :והיוצאת הבאה כדרך בבואך גם למלחמה בצאתך - צאתך ישמר' ה( ח)

   ק"רד
 וישמרך, בשלום אלישר לארץ ותבוא בשלום תצא, מהגלות ובצאתך. שאמר כמו, ישמרך בגלות. ישמר' ה( ח)

  :עולם ועד מעתה
   ם"מלבי

 :עולם ועד מעתה אומר הזמנים כל ונגד, ובואך צאתך ישמר' ה( ח)
 

 

 


