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Psalms Chapter 125 ִהִלים  תְּ

יר, ַהַמֲעלֹות  א  :שִׁ
ים בַ  ְטחִׁ ֹּא-ְכַהר    --ה'ַהבֹּ ּיֹון ל מֹוט, ְלעֹוָלם ֵיֵשב-צִׁ   .יִׁ

1 A Song of Ascents. {N} 
They that trust in the LORD are as mount Zion, 
which cannot be moved, but abideth for ever. 

ִׁם  ב יב ָלּה    --ְירּוָשַל ים, ָסבִׁ  :ָהרִׁ
יב ְלַעמֹוה'וַ    .עֹוָלם-ֵמַעָתה, ְוַעד    --, ָסבִׁ

2 As the mountains are round about Jerusalem, 
{N} 
so the LORD is round about His people, from this 
time forth and for ever. 

ֹּא ָינּוַח, ֵשֶבט ָהֶרַשע  ג י ל ים    --כִׁ יקִׁ  :ַעל, ּגֹוַרל ַהַצדִׁ
ֹּא ים ְבַעְוָלָתה -ְלַמַען, ל יקִׁ ְשְלחּו ַהַצדִׁ   .ְיֵדיֶהם   יִׁ

3 For the rod of wickedness shall not rest upon the 
lot of the righteous; {N} 
that the righteous put not forth their hands unto 
iniquity. 

יָבה   ד ים; ה'ֵהיטִׁ בֹוָתם   , ַלּטֹובִׁ ים, ְבלִׁ יָשרִׁ   .ְולִׁ
4 Do good, O LORD, unto the good, and to them 
that are upright in their hearts. 

ים ֲעַקְלַקּלֹותָ   ה יֵכם     --םְוַהַמּטִׁ ֲעֵלי ָהָאֶון-, ֶאתה'יֹולִׁ  :פֹּ
ְשרָ -ַעל   ָשלֹום,    .ֵאליִׁ

5 But as for such as turn aside unto their crooked 
ways, the LORD will lead them away with the 
workers of iniquity. {N} 
Peace be upon Israel. {P} 

 

 א פסוק קכה פרק תהלים י"רש
 הקדוש כן לה סביב הרים ירושלים כאשר כי ימוט לא אשר ציון כהר ימוטו לא -' בה הבוטחים המעלות שיר( א)

 :לעמו סביב הוא ברוך
  עזרא אבן

 :לעתיד - הבוטחים המעלות שיר( א)
 :המשיח בימי - ישב לעולם

  ק"רד

 יחרב ולא ימוט לא, הגלות בשוב. ישב לעולם כי, ימוט שלא ציון הר כמו. ימוט לא ציון כהר' בה הבוטחים( א)

 וכן, נצח קיים, יושב קדוש ואתה(: ד, כב מזמור) וכן. קיים ויהיה לעולם יעמוד, ֵיֵשב ופירוש. ישב לעולם אאל, לעולם

 :תשב לעולם' ה ואתה(: יג, קב שם)
  ם"מלבי

, ועז מחסה בו שימצאו בהכרח' בה הבוטחים, יסובבנו חסד' בה הבוטח כי מחייב שהשכל יבאר, המעלות שיר( א)

 הדבר כי ובאר, לעולם וישב, סביבותיו אשר וגבעות הרים על מכונן הוא באשר ימוט לא אשר ציון כהר דומים והם

 .הלא כי, ו"ק הוא הזה
 

 ב פסוק קכה פרק תהלים עזרא אבן
 :ירושלים על לצור לבוא האויב יוכל לא כן על בתוכה עמו סביב והשם סביבה עומדים שהם - הרים ירושלים( ב)

  ק"רד
 לה יהיה ולא, האלמ האל אותה וילכדו בה הגוים וישלטו, חוזק לה אין, לה סביב שהרים פי על אף, ירושלם( ב)

 בהם ישלוט ולא, ההרים מן יותר חוזק להם יהיה ושמו, לעמו סביב הוא שיהיה, בתוכה' ה ַעם שיהיה עד חוזק

  :עולם ועד מעתה האויב
  ם"מלבי

' ה עדת התמוטט שלא ש"וכ, שסביבותיה ההרים על טבעי רק הוא בטחונה כל, לה סביב הרים רק ירושלם( ב)

 :עולם ועד מעתה יתקיים ובודאי ההרים של הסמיכה מן חזק שהוא לעמו סביב' שה אחרי, עליו הבוטחת
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 ג פסוק קכה פרק תהלים י"רש
 על לנוח הרשעים ממשלת את הוא ברוך הקדוש יתן לא כי) - הצדיקים גורל על הרשע שבט ינוח לא כי( ג)

 :בעולה ידיהם מלשלוח נזהרין הצדיקים כי למען( הצדיקים
  עזרא אבן

 :בגורל הארץ את ובהפילכם כמו הארץ את שנחלו אלישר הם הצדיקים גורל טעם - כי( ג)
 :אתכם ילמדו לא אשר כטעם למען וטעם הארצות גויי הם - הרשע שבט

  ק"רד
 הרשעים כי. לו ֵיָאֶמר קדוש בירושלם והנותר בציון הנשאר והיה(: ג, ד) ישעיה בנבואת שכתוב כמו, ינוח לא כי( ג)

 חוזק, כלומר, הרשע שבט בה ינוח לא, הצדיקים גורל שהיא, וירושלם, יכלו, הגוים משאר בין אלמישר בין, כולם

 הצדיקים ילמדו שלא, כלומר, הצדיקים ישלחו לא למען. ּוְלַמֶּטה לשבט הרשע היום שהוא כמו הרשע וכוח

 לגרש להם צוה, לארץ והביאם ממצרים אלישר בצאת לקה צוה וכן. בארץ רשעים ישארו אם הרעים ממעשיהם

. נכשלו ובזה, כן עשו ולא', וגו תועבותם ככל לעשות אתכם ילמדו לא למען(: יח, כ דברים) ואמר, ולהמיתם הגוים

  :יכלו הרשעים כל כי, עון מכשול שם יהיה לא לבוא לעתיד אבל
  ם"מלבי

 תהלך שוט אם[ א, פנים משני באחד יהיה הבוטחים מעל השגחתו' ה שיסלק שיצוייר מה הנה, ינוח לא כי( ג)

 שהשכל א"עז, מבחין אינו למשחית רשות שניתן שכיון, הצדיקים גם ילקו לפעמים שאז, מתהלכת מכה בארץ

 לכתו מדי שיעבור הגם, החוטאים ליסר הרשע בעבור בארץ המתהלך והשבט השוט דהיינו הרשע ששבט מחייב

 לגורל בואו עד שם מתעכב שאינו שם ינוח לא שעובר הגם, הצדיקים גורל על ינוח לא ז"בכ, הצדיקים בגורל גם

 להתלונן עולה לידי י"ע יצאו שלא, ידיהם בעולתה הצדיקים ישלחו לא למען, חפצו מחוז שם כי ינוח שם הרשעים

 יצוייר[ ב, אצלם יתעכב לא שהשבט החלונות מן' ה ישגיח ולכן, ולרשע לצדיק אחד מקרה כי בראותם ההשגחה על

 אל לבבם טוב להוציא יכולים ואין, לפניו רצוים מעשיהם אין בלבם שבוטחים הגם אם, ההשגחה מהם שתסור

 .א"ועז, ללבב יראה' שה משיב ז"ע, וכדומה חולשה או אונס י"ע הפועל

 

 ד פסוק קכה פרק תהלים עזרא אבן
 והמעשה והדבור היסוד והוא הוא בלב היושר כי בלבותם וטעם נבואה דרך על או המשורר יתפלל - הטיבה( ד)

 :בניין כמו
  ק"רד

  :בלבותם ולישרים, במעשיהם, לטובים' ה היטיבה( ד)
  ם"מלבי

 שבמעשיהם הגם, בלבם נמצא והיושר בעצמותם טובים רק הם אם, בלבותם ולישרים לטובים' ה היטיבה( ד)

 זה(, עינים למראה ישר בלתי ומתראה בעצמו הישר דבר שגדרו עקל נקרא וזה) וישר טוב בלתי שהוא לנו נדמה

 .את גם כי עמהם להטיב יתמיד' שה לבד ולא, מעליו' ה טוב יסלק לא
 

 ה פסוק קכה פרק תהלים י"רש
 :און פועלי את' ה

  עזרא אבן
 יתפלל' בעקלקלות והמטים הוא וככה' ה בית' הנמצא כמו חסרה ת"והבי יראוני ולא גר ומטי כמו - והמטים( ה)

 :אלישר על שלום יהיו אז הגוים עם און פועלי עם ויהיו השם שירחיקם
. הגוים מן, האון פועלי את' ה יוליכם, בעקלקלותם דרכיהם שמטים, כלומר, אלבישר, עקלקלותם והמטים( ה) ק"רד

 שאמר מה כנגד, הגוים מן האון פועלי את' ה יוליכם, כברם תוכם שאין, בלבותם, עקלקלותם והמטים לפרש ויש

ְכלּו כיון, אלישר על שלום. בלבותם ולישרים לטובים  שנאמר כמו, הנשארים אלישר על שלום אלמישר הרשעים ֶשּיִׁ

ית: ואמר', ה בשם וחסו ודל עני ַעם בקרבך והשארתי(: יג - יב, ג) צפניה בנבואת ְשרָ  ְשֵארִׁ ֹּא ֵאליִׁ ֹּא ַעְוָלה ַיֲעשּו ל  ְול

ֹּא ָכָזב ְיַדְברּו ָמֵצא ְול יֶהם יִׁ ית ְלשֹון ְבפִׁ י ַתְרמִׁ ְרעּו ֵהָמה כִׁ יד ְוֵאין ְוָרְבצּו יִׁ  :אלישר על שלום הנה. ַמֲחרִׁ
  ם"מלבי

 להטותו יםרוצ והם עינים למראה הנראה העקלקלות י"ע חוב לכף אותו לדון שרוצים מי, עקלקלותם המטים( ה)

 פועלי עצמם הם ואלכ ז"ע יענשו האון פועלי את' ה יוליכם, בעצמותו גם היושר מן הנוטה דבר הוא כאילו, חוב לכף
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' בה בוטחים שהם אחר אלישר על תמיד יתמיד שהשלום ל"ר, אלישר על שלום מסיים הזאת ההנחה י"עפ, און

 :לעולם ימוט לא שלומם שברית וראוי
 


