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Psalms Chapter 122 ְִּהִליםת  

ד  א יר ַהַמֲעלֹות, ְלָדוִׁ  :שִׁ
י ים לִׁ י, ְבֹאְמרִׁ ית     --ָשַמְחתִׁ ְך ה'בֵּ   .נֵּלֵּ

1 A Song of Ascents; of David. {N} 
I rejoiced when they said unto me: 'Let us go unto 
the house of the LORD.' 

ינּו  ב ִׁם    --ֹעְמדֹות, ָהיּו ַרְגלֵּ ְך, ְירּוָשָל ְשָעַריִׁ   .בִׁ
2 Our feet are standing within thy gates, O 
Jerusalem; 

ִׁם ַהְבנּוָיה  ג ֻחְבָרה    --ְירּוָשַל יר, שֶׁ   .ָלּה ַיְחָדו-ְכעִׁ
3 Jerusalem, that art builded as a city that is 
compact together; 

י  ד ְבטֵּ ים, שִׁ ָשם ָעלּו ְשָבטִׁ דּות --ּהק-שֶׁ עֵּ
ְשרָ  לְליִׁ ם    : אֵּ   .ה'ְלֹהדֹות, ְלשֵּ

4 Whither the tribes went up, even the tribes of 
the LORD, as a testimony unto Israel, to give 
thanks unto the name of the LORD. 

ְשָפט:   ה ְסאֹות ְלמִׁ י ָשָמה, ָיְשבּו כִׁ ית    כִׁ ְסאֹות, ְלבֵּ כִׁ
ד   .ָדוִׁ

5 For there were set thrones for judgment, the 
thrones of the house of David. 

ִׁם; ֲאלשַ   ו ְך   ּו, ְשלֹום ְירּוָשָל ְשָליּו, ֹאֲהָביִׁ   .יִׁ
6 Pray for the peace of Jerusalem; may they 
prosper that love thee. 

י  ז ְך; -ְיהִׁ ילֵּ ְך   ָשלֹום ְבחֵּ   .ַשְלָוה, ְבַאְרְמנֹוָתיִׁ
7 Peace be within thy walls, and prosperity within 
thy palaces. 

ָעי  ח   .ְךָנא ָשלֹום בָ -ֲאַדְבָרה    --ְלַמַען, ַאַחי ְורֵּ
8 For my brethren and companions' sakes, I will 
now say: 'Peace be within thee.' 

ית  ט   .ֲאַבְקָשה טֹוב ָלְך    --ינּוקֱאֹל ה'-ְלַמַען, בֵּ
9 For the sake of the house of the LORD our God I 
will seek thy good. {P} 

 

 א פסוק קכב פרק תהלים י"רש
 המקדש בית ויבנה בנו שלמה וימלוך זקן אותו ימות מתי שאומרים אדם בני שמעתי - לי באומרים שמחתי( א)

 :שמח ואני לרגל ונעלה
  עזרא אבן

 בעת השם בבית הזמירות עם שיאמר דוד אמרו השיר זה כי משה רבי אמר - באומרים שמחתי, המעלות שיר( א)

 אחד כל השלישי הבית על אומרים ויש בציון דוד לו שהקים הבית בעבור זה כי אמר ישועה ורבי הבית שיבנה

 :רגלים עולי הם באומרים שמחתי אומרים אלמישר
  ק"רד

 נזכרו ולא האחרים המשוררים חיברום, לדוד בהם נזכר שלא המעלות שירי שאר כי אפשר. לדוד המעלות שיר( א)

 בית לבנין תאוותם ומרוב, הגלות בני מאמר הזה והמזמור. דוד חיברם לדוד בהם נֶׁאמר ואשר. המחברים שמות

 אומר ואחד אחד כל, שמחתי: ואמר. הבית בזמן שהיו האבות לשון על וידברו, לרגלים אלישר ֲעלֹות יזכרו המקדש

י   :ָשַמְחתִׁ
  ם"מלבי

 פרטים מאיברים המורכב אחד כגוף בכללה האומה את מצייר, ירושלים בשבח מדבר, לדוד המעלות שיר( א)

 ונפש החיים רוח בו יכול שלם גוף להיות, הפרטים האיברים ויתחברו יחדיו לה שחוברה העיר היא וירושלים שונים

 ונפש השכינה חול אל הכללית הגויה את המכין הכלי היא בה הנמצא' ה בית והנה, יתקאלה ונפש המשכלת

 ז"עפ, המשכלת ונפש החיים נפש קבלת אל אותה יכינו אשר בגויה ומוח כלב היא עצמה העיר אמנם, בה יתקאלה

 .אמנם, בקדש ותקאלוה השכינה משכן והוא שכן' ה ששם מצד, נלך' ה בית לי באומרים שמחתי הנה יאמר
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 ב פסוק קכב פרק תהלים י"רש
 :בתורה בהן שעוסקין ירושלים שעריך בשביל מקום בכל במלחמה - רגלינו היו עומדות( ב)

  עזרא אבן
 מתערבים והיינו אדם מלאה היתה היא כי והנכון השערים ויופי' החומו בנייני להסתכל עמדנו הטעם - עומדות( ב)

 :והיוצאים הבאים העם מרוב להכנס נוכל לא בשערים
  ק"רד

  :אחריהם הבאים ומצפים בשערים עומדים היו ראשונים העולים כי. היו עומדות( ב)
  ם"מלבי

 משם הזורח יקאלה האור במשכיות להביט' ה בית אל נבא בטרם עוד גם, ירושלים בשעריך רגלינו היו עומדות( ב)

 מצב שם מצאנו כי, רגלינו היו עומדות כבר, ירושלים בשערי רגלינו צעדו בעת גם, בכללה יתאלהישר הגויה על

 .כי ומפרש, ושלם חי גוף להיות רגליה על הגויה תעמוד ידו שעל ומעמד
 

 ג פסוק קכב פרק תהלים י"רש
 :ומזבח וארון ומקדש בשכינה' בנוי תהא בתוכה המקדש בית בני שלמה כשיבנה - הבנויה ירושלים( ג)

 שילה זו מנוחה הנחלה אלו המנוחה אל( ב"י דברים) שנאמר לזו זו הכתוב שדימה כשילה - לה שחוברה כעיר

 :כמותה להיות מטה של ירושלים ועתידה בשמים הבנויה ירושלים יש אמרו ורבותינו, ירושלים זו נחלה
   עזרא אבן

 :הפחד בעת מסביב בנותיה כל יהאל שהתחברו למדינה רגלים בשלש דומה היתה - ירושלם( ג)
   ק"רד

, מהוללה היתה כמה, בתוכה השכינה והיתה ירושלים בנויה כשהיתה: הגלות בני אומרים. הבנויה ירושלים( ג)

ֻחְבָרה, כמוה עיר תמצא ואנא  :העיר אותה כמו עיר ראה מי, בשנה פעמים שלש, יחדיו, אלישר עדת, לה שֶׁ
   ם"מלבי

 יחדיו הכולל הגוף של הפרטים האברים יתחברו ובעבורה יהאלש, יחדו לה שחברה כעיר הבנויה היא ירושלים( ג)

 :אחד גוף להיות
 

 ד פסוק קכב פרק תהלים י"רש
 :בתוכה המשכן ונקבע ממצרים כשעלו שבטים עלו בשילה שם אשר - שבטים עלו ששם( ד)

 שהם עליהם ואומרים ממצרים כשיצאו אחריהם /מליזין/ מליזי האומות שהיו לפי - אללישר עדות שהוא יה שבטי

 בני שהם עליהם מעיד אני הוא ברוך הקדוש אמר שכן כל לא בנשותיהם המצרים שולטין היו בגופם אם ממזרים

 מכאן ואחת מכאן אחת השם אותיות עליהם הוסיף( ו"כ במדבר) השמעוני הראובני עליהם שמו הטיל אבותיהם

 :אללישר עדות יה הזה השם נמצא
   עזרא אבן

 דוד מלכות בראותם השם מודים והיו פעמים שלש לבא ומצוה וחק עדות השם שבטי שהם - שבטים, ששם( ד)

 :ולבניו למשיח לעתיד ואם ואחיו לשלמה הכסאות יהיו שלמה על המזמור זה ואם קיימת
   ק"רד

 ירושלים היתה וכולם. מצותיו שומרי, יה שבטי שהיו, שבטים עשר שנים עולים היו שם כי, שבטים עלו ששם( ד)

 וזה, להם מראה שהיה הנסים על', ה לשם להודות, בהם בחר יתברך לקשה אללישר עדות היתה וזו. אותם מכילה

 גדול נס ועוד. בירושלים יןאלש המקום לי צר לחבירו אדם אמר ולא(: ה, ה אבות) במשנה שאמרו כמו. מהם אחד

 עולים שהיו זה, אללישר עדות פירוש או(. שם) רווחים ומשתחוים צפופים עומדים, בעזרה כולם נקבצים שהיו מזה

  ':ה לשם להודות שם שיעלו אללישר להם היתה ומצוה עדות, השבטים שם
   ם"מלבי

 אחד גוי שהם אללישר עדות שהיא עד, הזאת העיר י"ע כולם והתחברו יה שבטי שבטים עלו לשם כי. ששם( ד)

 הזה שהתכלית עד', ה לשם להודות אחד לתכלית השנה מועדי בשלש שם מתקבצים שכולם במה, מתאחדים

 כמו היא יתקבצו ששם והעיר, הכללית הגויה חיי והוא, בפרטים האיברים הקושר הפנימי הכח הוא' ה לשם להודות

 .עצמו אל עצם המפוזרות העצמות ומקרב הגויה את המחיה החיים רוח תחול שבו הלב
 

 ה פסוק קכב פרק תהלים י"רש
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 וכסאות' האומו את בהם לשפוט כסאות שם וישבו השכינה תשרה בירושלים גם כי - וגומר ישבו שמה כי( ה)

 :דוד לבית מלוכה
   ק"רד

 היו, דוד לבית כסאות שמפורש כמו, דוד בית למלכי וחד לשכינה חד, רבים לשון. למשפט כסאות ישבו שמה כי( ה)

  :עוד שם ויהיו, שם
   ם"מלבי

 ושופטי הסנהדרין שהם למשפט כסאות ישבו שמה כי, בגויה אשר המדבר הנפש כמו כ"ג והיא, שמה כי( ה)

 :האומה פרטי לכל הכללית ההנהגה תצא שמשם דוד לבית כסאות ישבו ושמה ודין ודת תורה תצא ומשם, אלישר
 

 ו פסוק קכב פרק תהלים י"רש
 :בחילך שלום ויהי אהביך ישליו לה ואמרו - ירושלים שלום ואלש( ו)

   עזרא אבן
 שהם אוהביך ישליו לנכחה לאמר ויתפללו יהאל יחוגו אז כי' ירושלי שלום על יםאלשו לעולם עבר פועל - ואלש( ו)

 :תמיד שם השוכנים או אנחנו
   ק"רד

 אותו עד כי. הגליות קיבוץ הוא ירושלים ושלום, ירושלים שלום יתברך לקמה ואלש: הגלות בני אומרים. ואלש( ו)

 והם, אוהביך ישליו: ירושלים כנגד כן אחר ואומר. יםאלוישמע ערלים עליה נלחמים כי, שלום לה יהיה לא העת

  :חורבנה על מתאבלים שהם בגלות אלישר
   ם"מלבי

 לשלום אלתש שאם כמו אומר, ואחדותה הכללית הגויה חבור המעמדת היא שירושלים שבאר אחר, ואלש( ו)

 יעשה בעת כי, יחדיו שלום להם ויש מקושרים שבגויה והכחות האיברים אם תלוי ששלומה לו נשיב האישיית הגויה

 אם, אהביך ישליו אם תלוי ששלומה התשובה נאמר ירושלים לשלום ואליש אם כן, המות יבא אז ביניהם' פירו

, האומה אחדות היא ירושלים ענין שעקר אחר. ירושלים שלום תלוי בזה פנימית שלוה ביניהם יהיה ירושלים אוהבי

 כעיר, היא אם היא שלומה עקר כי, ירושלים שלום נמצא לא לבבות ופירוד ומדנים ריב אישיהם בין יתעורר אם כ"וא

 הוא ושלוה החיצוני השלום הוא ששלום שלוה ובין שלום בין הבדל יש והנה, יתפרדו אם לא, יחדיו לה שחוברה

 שלא הגם ביניהם אהבה שיהיה, אוהביך א"שעז פנימית שלוה להם יהיה אלשישר י"שע אמר, הפנימית השלוה

 .י"ע ואז, החיצון ירושלים שלום יגרום זה החיצונים אויביהם עם שלום להם יהיה
 

 ז פסוק קכב פרק תהלים עזרא אבן
 :החומה מן לפנים בארמנותיך לחומה מחוץ הסובב הוא - בחילך, יהי( ז)

   ק"רד
א החומה סביב שהיא החפירה. בחילך שלום יהי( ז) ָקרֵּ יל תִׁ  תהיה לא ושוב, יואל אלישר שישובו, שלום יהי: אמר. חֵּ

 :העיר בתוך המשגב בתי הם וארמנות. ובארמנותיך בחילך מלחמה
   ם"מלבי

 ולא ירושלים סביב השוכנים השבטים שיתאגדו י"ע ירושלים את הסובבת בהחומה החיצון בחילך שלום שיהי( ז)

 :הפנימים בארמנותיך שלוה גם יהיה כ"עי, לשבט שבט בין חומתה סביב ומריבות מצות יהיה
 

 ח פסוק קכב פרק תהלים י"רש
 :ורעי אחי אלישר - למען( ח)

 :בך שלום המלך דוד אני - נא אדברה
   עזרא אבן

 :בירושלים הדרים אלישר וחסידי והלוים הכהנים הנכבדים אחינו בעבור שלומך לבקש - למען( ח)
   ק"רד

 שישובו, בך שלום נא אדברה למענם, ממך שגלו, אלישר, אחי למען: הגלות מבני אחד כל אמר. ורעי אחי למען( ח)

 :בך שוכנים להיות
   ם"מלבי
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 היא, בך שלום נא אדברה ורעי אחי לטובת המדיני הקיבוץ לתועלות שנוגע מה הנה אומר, ורעי אחי למען( ח)

 .אולם, המדינית להצלחה מהמועיל שהוא מה ימצא שבזה בך הנמצא בהשלום תלויה
 

 ט פסוק קכב פרק תהלים עזרא אבן
 :לך טוב שיהיה אבקש השם בית למען אחינו ושלום שלומך ונבקש - למען( ט)

   ק"רד
ב ינוקאל בית למען ועוד. למען( ט)  :בעבורך טוב יתברך לקמה אבקשה, הָחרֵּ

   ם"מלבי
 והשכינה והנבואה מהקדושה הרוחני והאושר הנפשי הטוב לצורך יםקאל לבית שנוגע מה, ינוקאל בית למען( ט)

 הוא מירושלים המושג המדיני התועלת כי בזה באר אולם, ט"ובמע במצות שיעשה בהטוב תלוי זה לך טוב אבקשה

 יםראל מבית המושג הטוב אולם, תיכף ולבארו לדבר ואוכל, מבואר דבר הוא כי כמטמונים לבקשו צ"וא גלוי דבר

 :והחיפוש הדרישה אחר רק יושגו לא להיםקהא ענינים כי, אחריו ולדרוש לבקשו שצריך צפון דבר הוא
 


