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Psalms Chapter 127 ִהִלים  תְּ

ֹלֹמה  א שְׁ יר ַהַמֲעלֹות, לִׁ  :שִׁ
ם ת-, לֹאה'-אִׁ ֶנה ַביִׁ בְׁ יו ּבֹו    --יִׁ לּו בֹונָׁ מְׁ א עָׁ וְׁ  ;שָׁ
ם ר-לֹא ה'-אִׁ מָׁ שְׁ יר, -יִׁ ַקד שֹוֵמר   עִׁ א שָׁ וְׁ   .שָׁ

1 A Song of Ascents; of Solomon. {N} 
Except the LORD build the house, they labour in 
vain that build it; {N} 
except the LORD keep the city, the watchman 
waketh but in vain. 

יֵמי קּום,   ב כִׁ ֶכם ַמשְׁ א לָׁ וְׁ ַאֲחֵרי   שָׁ  --ֶשֶבת-מְׁ
ֵלי,  ים   ֹאכְׁ בִׁ ֲעצָׁ  ;ֶלֶחם הָׁ

ידֹו  ידִׁ ֵתן לִׁ   .ֵשנָׁא   ֵכן יִׁ

2 It is vain for you that ye rise early, and sit up late, 
{N} 
ye that eat the bread of toil; {N} 
so He giveth unto His beloved in sleep. 

ֵנה ַנֲחַלת   ג ים:  ה'הִׁ נִׁ י הַ    ּבָׁ רִׁ כָׁר, פְׁ ֶטןשָׁ   .ּבָׁ
3 Lo, children are a heritage of the LORD; the fruit 
of the womb is a reward. 

ַיד  ד ים ּבְׁ צִׁ חִׁ ּבֹור-כְׁ ים    --גִׁ עּורִׁ ֵני ַהנְׁ   .ֵכן, ּבְׁ
4 As arrows in the hand of a mighty man, so are 
the children of one's youth. 

ֵרי ַהֶגֶבר  ה ֵלא ֶאת    --ַאשְׁ תֹו, ֵמֶהם-ֲאֶשר מִׁ פָׁ  :ַאשְׁ
י    --ֵיֹבשּו-לֹא רּו ֶאת-כִׁ ַדּבְׁ ַער-יְׁ ים ַּבשָׁ בִׁ   .אֹויְׁ

5 Happy is the man that hath his quiver full of 
them; {N} 
they shall not be put to shame, when they speak 
with their enemies in the gate. {P} 

 

 א פסוק קכז פרק תהלים י"רש
 ובו המקדש בית לבנות שעתיד הקודש ברוח שצפה בנו שלמה על דוד אמר זה שיר - לשלמה המעלות שיר( א)

 היום למן הזאת העיר לי היתה חמתי ועל אפי על כי( ב"ל ירמיה) נאמר זה ועל פרעה בת את שלמה ישא ביום

 לשוא בה חפץ שאינו מאחר המקום מאחרי ולסור בית לבנות בני לך למה הזה המזמור אמר לכך אותה בנו אשר

 :בו בוניו עמלו
 :השומר בה צופה חנם על - שומר שקד שוא
   עזרא אבן

 חפץ כאשר שלמה על מהמשוררים אחד חברו השיר וזה אמר וללוי כמו שלמה בעבור - לשלמה המעלות שיר( א)

 ביד הכל כי להזכיר המשורר והחל דואג אחרי דוד שמח אז יבננו בנו שלמה כי נתן והתנבא לשם בית לבנות דוד

 גדול צורך שהוא הבנין להזכיר החל והנה כחו ככל יתחזק במעשיו שיפצר כפי ולא אדם מחשבות כפי ולא השם

 יעזרם לא אם עמלו שוא וטעם והנחשת והזהב הכסף והכין הבית לבנות דוד במחשבת היתה כי ועוד אדם לבני

 ומלת, העיר שומרי הם הבנין שומרי כן ואחרי הבונים והם האומנות בעלי הזכיר והנה הכל ויהרס רוח יביא או השם

 :העיר סחר אנשי הזכיר כך ואחר דלתותי על לשקוד כמו שקד
   ק"דר 
 אמרי(: יג, כ בראשית) כמו, בעבור עניינה לשלמה ד"ולמ. שלמה על נאמר המזמור זה. לשלמה המעלות שיר( א)

 שקידתו בידו עלתה ולא, למלאכה ונחושת וזהב כסף ואסף, לבנותו דוד שחשב הבית בנין על ונאמר. הוא אחי לי

 למלך רמז בו יש וגם. מחשבותם בידם תעלה שלא, העולם בני בשאר הענין זה כן וגם. בנו אלא הוא שיבנהו ועמלו

 אם, אמר. תחילה שלמה על. העניינים שלשת על ונפרשנו(. יא, ג) השירים בשיר שלמה נקרא הוא גם כי, המשיח

 יתברך לקה רצה שלא וכיון, לבנותו דוד עמל כי, המקדש בית ענין על יאמר, בו בוניו עמלו שוא בית יבנה לא' ה

 נבנה ובה, הממלכה ראש שהוא לפי, ירושלים על כן ואמר. בבנין המתעסקים, בוניו ופירוש. אותו בנה לא, שיבנהו

 נכון יהיה באמת אלא לשוא יהיה לא הבנין אותו, בני שלמה והוא, יתברך לקה ברצון הבית שיבנה מי, אמר. הבית

ּוָׁה, ישמרנה' ה אבל, השומרים שקדו שוא ישמרנה לא' ה אם, ירושלים עיר וכן. הבית י להיות ֶשצִׁ נִׁ  וכיון. בה מלך ּבְׁ

 הדב על והשתדלות התעסקות ענין הוא, ושקד. והעיר הבית ישמור הוא, שברצונו
   ם"מלבי
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 כל מועיל אין האדם שהשתדלות יבאר שבראשון, בכונה נסמכו ושאחריו הזה השיר, לשלמה המעלות שיר( א)

 אשר והאופנים, מועיל ההשתדלות מתי יבאר ז"שאח' ובסי, העליונה ההשגחה בעצת ונגמר נעשה הכל רק מאומה

 ואין, בו בוניו עמלו שוא אך, קאלו עזר הבנין אל ילוה לא אם בית יבנה' ה לא אם - הנכונה המטרה אל יובילוהו

 עזר בלא בעמל עליה יכול לבדו האדם שאין, הפועל אל הדבר כלל בהוצאת לבד ולא, מאומה מועיל ההשתדלות

 שקד שוא עיר ישמר' ה לא אם בזה גם, הבנויה העיר בשמירת כמו עשוים הם שכבר הדברים בשמירת כי, ממרום

 :בפרטים גם כי כלליות בפעולות לבד ולא - מאומה יועיל לא בשמירתה האדם והשתדלות שומר
 

 ב פסוק קכז פרק תהלים י"רש
 של העצבים בלחם וביגיעה בעצבון ומתפרנסים למלאכתם ומאחרים המשכימים האומניות בעלי - לכם שוא( ב)

 :טורח
 :בתורה לעסוק בשביל מעיניו שנת שמנדד למי פרנסה הוא ברוך הקדוש - יתן כן

 :שינה מעיניו למנדד - שנא לידידו
   עזרא אבן

 שבת מאחרי וככה לשוק קום משכימי וטעם בעצבון םלח אוכלי לסחורה או למלאכה קום משכימי שוא - ואמר( ב)

 :שם
 יתן ולכל מהשמים נגזר הכל הטעם והנה העובד שנת מתוקה דרך על שינה, לאוהבו למעלה הנזכר השם - יתן כן

 :ותחבולותיו ויגיעתו מרוצתו אדם כמחשבת לא גזר כאשר השם
   ק"רד

 אבשלום והשכים(: ב, טו ב"ש) וכתיב, המלוכה ולקחת באביו למרוד שהקדים אבשלום על זה אמר. לכם שוא( ב)

 העוזרים וכנגד כנגדו ואמר. ישראל אנשי לב את אבשלום ויגנוב(: ו פסוק שם) ואומר', וגו השער דרך יד על ועמד

 בכסא ולשבת המרד לעשות שאיחר(, ה א"מ) אדוניהו כנגד אמר, שבת מאחרי קום משכימי לכם שוא: אותו

ַקן עד, המלוכה . בידם עלתה ולא המלוכה לקנות עמלו כי, העצבים לחם אוכלי ושניהם. המיטה על ושכב דוד שזָׁ

ים בִׁ בֹון( יז, ג בראשית) מן, ֲעצָׁ צָׁ עִׁ , המלוכה על עמלו כך, הלחם על אדם שעמל כמו כי, לחם אוכלי ואמר. תאכלנה ּבְׁ

 שמו ויקרא(: כה, יב ב"ש) שכתוב כמו, יתברך לקה ידיד, ידידו הוא שלמה, שנא לידידו יתן כן: ואמר. הועילו ולא

 עמל בלא המלוכה יתברך לקה נתן כן, בעמלם המלוכה לקחת חושבים הם שהיו כמו, כן ופירושו'. ה בעבור ידידיה

 היה לקה כבר, המלוכה בדבר יודע היה ולא, ישן בעודנו או, הישן כאדם עמל בלא במנוחה, ֵשנָׁא: וזהו. לשלמה

 :א"בה כמו והוא, ף"באל בכתיב, ֵשנָׁא. המלוכה לו מתקן
   ם"מלבי

 אתם וההשתדלות העמל ובכל, ובלילה ביום מלאכתם על לשקוד שבת ומאחרי קום משכימי אתם, לכם שוא( ב)

 להם, שנא יתן כן' ה של לידידו והלא, צר לחם על יותר ויגיעה בעמל המרבה העדיף ולא העצבים לחם אוכלי רק

 חקם טרף להם יש ז"ובכ, אתם שעמלתם האלה בעתים ישנו שהם, והמלאכה העמל לכם שנתן כמו כן השינה יתן

 :עבודה ורב בעמל מעיניכם שינה שנדדתם כמוכם

 

 ג פסוק קכז פרק תהלים י"שר
 :האיש לאותו -' ה נחלת הנה( ג)

 :כבנים לו שהם מעמיד שהוא התלמידים אלו - בנים
 :בבטנך תשמרם כי נעים כי( ב"כ משלי) שנאמר שבלב התורה פרי שכר - הבטן פרי שכר
   עזרא אבן

 כי השם שגזר בעת רק ההריון' האש תקבל לא להם קץ אין פעמים רבות נשים עם אדם ישכב אם גם - הנה( ג)

 :חפץ לאשר יתננה נחלה היא הבנים' ומת רחם כל מפתחות בידו
 :הבטן פרי והוא המעשה שכר הטעם - שכר

   ק"רד
 והם, הבנים הם הזה בעולם לידידו לקה שיתן הטוב, כלומר, בנים' ה נחלת כי רואה אני הנה, דוד אמר. הנה( ג)

 לקה שיתן השכר לומר רוצה, שונות במלות הענין כפל, הבטן פרי שכר. בני בשלמה לי יש טובה נחלה כי. נחלתו

 :הבטן פרי והוא, נחלתו והם הבנים הם, הטובים מעשיו שכר, הזה בעולם לאדם יתברך
   ם"מלבי
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 שגם יאמר, הטרף והבאת הקנינים ושמירת המלאכות בהמצאת תועיל לא שההשתדלות שבאר אחר, הנה( ג)

 הם הקטנים הבטן ופרי' ה נחלת הם הגדולים הבנים הנה, הוא יםקאל מתת זה גם וגדולם ואימונם הבנים בהולדת

 וקורבה אהבה ובעד, שעה לפי שכר נותנים ופעולה עבודה שבעד הרגיל כפי לשונו תפס, לפניו לזוכים יםקאל שכר

 יותר קרוב ובהיותו, עקרה אשתו תהיה שלא בטן פרי הוא שכרו ומצות זכות בעד כן, ודור לדור עומדת נחלה יתנו

 :לנחלה דורות להקים גדולים בנים שהם, קיימת נחלה לו יתן לפניו וטוב' ה אל
 

 ד פסוק קכז פרק תהלים י"שר
 :אויביו את בם להלחם - גבור ביד כחצים( ד)

 :מנעוריו מעמיד שאדם התלמידים - הנעורים בני כן
   עזרא אבן

 :הזקונים בני כן ולא הנעורים בני כן, חזקים שהם - כחצים( ד)
   ק"רד

, עזר לו היה לא בחייו אבל, אחריו תחתיו להיות יתברך לקה בו ורצה, זקונים בן היה ששלמה לפי. כחצים( ד)

. הגבור ביד החצים כמו גדול עזר לאדם הם נעוריו בימי לאדם לו שיהיו הבנים לומר רוצה, הנעורים בני כן: אמר

 א"דהי) ואמר, היו כהנים דוד ובני(: יח, ח ב"ש) שאמר כמו, וגבורים וחכמים טובים הנעורים בימי בנים לו היו ודוד

אּו, ואדוניה אבשלום לבד, טובים היו וכולם, לעזרתו ראשונים שהיו, המלך ליד הראשונים דוד ובני(: יז, יח גָׁ תְׁ  ֶשהִׁ

יָׁם יָׁפְׁ  לעצמו ולחשבם טובים בנים על להתפאר לו יש אדם כל כי ואמר, בטובים מתפאר והיה. רעה לתרבות ויצאו, ּבְׁ

  :יתברך לקה לו שנתן טוב לחלק
   ם"מלבי

 דומים הנעורים בני שאם', ה ועבודת לתורה שהוא הנרצה לתכלית הבנים יגדל אם תנאי בזה יש אבל, כחצים( ד)

 זרעם יהיו לא כן, יחטיא ולא חפצו מטרת אל בם יקלע רק לבטלה חציו יורה לא שהגבור שכמו גבור ביד כחצים

 .אז רק, מצותיו ושומרי' ה יראי ברך זרע להעמיד והתכלית החפץ מטרת אל יקלע רק לריק

 

 ה פסוק קכז פרק תהלים י"רש
 :בלעז ן"קויכרי שקורין החיצים תיק אשפה, חצים מאותם - אשפתו את מלא אשר הגבר אשרי( ה)

 לזה זה כאויבים ונראים בהלכה זה את זה שמנצחין חכמים תלמידי - בשער אויבים את ידברו כי יבושו לא

 (:תוספות)
   עזרא אבן

 :משל דרך מהם אשפתו את מלא אשר אמר האויב עם להלחם לחצים הבנים שדימה אחר - אשרי( ה)
 הבית יבנה לא והוא לו נאמר כאשר דוד דאג כי להזכיר והטעם הכל לעיני בשער וטעם והבנים האב - יבושו לא

 :דאגתו כל סרה הבית יבנה מחלציו היוצא בנו כי נתן לו הגיד וכאשר וישמחו אויביו שינקמו בעבור
   ק"רד

רּו והבנים האב, יבושו לא. לאשפה ביתו המשיל, לחיצים אותם שהמשיל לפי. הגבר אשרי( ה) ַדּבְׁ ֶשיְׁ  לפני בשער כְׁ

. כך יתפרש המשיח מלך ועל. מהם יחתו ולא יבושו ולא, אויביהם בשער לדבר ויוכלו וטובים רבים הם כי הזקנים

 וגלו המקדש בית שחרב מיום והנה. ירושלים על אמר ועיר, המקדש בית על אמר, בית יבנה לא' ה אם, אמר

 השנים וכל, ישמעאלים וביד אדום ביד היתה כי, חרבה פעם בנויה פעם ירושלם היתה, ירושלם וחרבה ישראל

 הבונים עמלו ושוא, ובשמירתם בבניינם יתברך' ה רצון שאין לפי, יחריבוה ואלה יבנוה אלה, עליה מלחמה יתגרו

 אלה, שבת מאחרי. ירושלם תחילה שכבשו אדום אלה, קום משכימי לכם שוא ואמר. השומרים שקדו ושוא

, ביניהם מלחמה היתה הימים וכל, מידם והם, מידם אותה ולקחו הנוצרים עם והתגרו באחרונה שבאו הישמעאלים

 יתן כן: ואמר. העצבים לחם אוכלי קראם לפיכך, עליה וטורחים עמלים, העצבים לחם אוכלי. הגואל בוא עד ויהיה

 עליה ישארו לא עליה שעמלו ואלה. עמל בלא ירושלם יתברך לקה לו ויתן, המשיח מלך הוא לידידו. ֵשנָׁא לידידו

ֵשהּו ועתה. אדם כל על כן גם ויתפרש. שפירשנו כמו דוד דברי הם האחרים והפסוקים. בה ישכנו ולא רְׁ פָׁ  בני על ֶשנְׁ

ַכר, הוא כך העולם (: י, יז א"דהי) כמו, אחריו ולבניו לו שיהיה מלך לאיזה המלכות קיום והוא, הבית בנין תחילה זָׁ

' ה ברצון לא אם, אחריו ולבניו לו המלוכה להקים המלך ביכולת אין כי ואמר. המלכות שפירושו', ה לך יבנה ובית

ַכר כן ואחר. יתברך פחד העיר שמירת זָׁ  לא' ה אם, האויבים יכבשוה שלא החומות שומרי יועילו לא כי, האויבים מִׁ

, לסחורה או למלאכה משכימים והם, הממון אחרי הרודפים, העולם בעסק העוסקים על דיבר כך ואחר. ישמרנה

ם או, במלאכתם השמש בוא עד מאחרים גם תָׁ בְׁ שִׁ  להם הוא שוא הזה ההשתדלות וכל, סחורתם למכור בחנויותם ּבְׁ
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. ישן הוא כאילו, עמל ובלא יגיעה בלא הממון לו יתן, ויאהבנו יתברך לקה בו שירצה למי. יתברך לקה יעזרם לא אם

ַכר כך ואחר   :טובים כשיהיו, יתברך לקה מאת טובה מתנה כן גם שהוא, הבנים ענין זָׁ
   ם"מלבי

 יוכל לא אם האשפה את הממלאים החצים יועילו מה כי, האלה החצים מן אשפתו את מלא אשר הגבר אשרי( ה)

 :המה' לה לא אשר הבנים יועילו מה כן, למטרה לשלחם
 

 


