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Psalms Chapter 128 ִהִלים  תְּ

יר, ַהַמֲעלֹות  א  :שִׁ
ֵרי, כָּל ֵרא -ַאשְׁ יו    --ה'יְׁ כָּ רָּ דְׁ   .ַהֹהֵלְך, בִׁ

1 A Song of Ascents. {N} 
Happy is every one that feareth the LORD, that 
walketh in His ways. 

י תֹאֵכל;   ב יָך, כִׁ יַע ַכפֶּ גִׁ ְך   יְׁ טֹוב לָּ יָך, וְׁ רֶּ   .ַאשְׁ
2 When thou eatest the labour of thy hands, 
happy shalt thou be, and it shall be well with thee. 

יָּה  ג ן ֹפרִׁ פֶּ גֶּ ָך, כְׁ תְׁ שְׁ ָך    --אֶּ ֵתי ֵביתֶּ כְׁ ַירְׁ  :בְׁ
ים ֵלי ֵזיתִׁ תִׁ שְׁ נֶּיָך, כִׁ נֶָּך    --בָּ חָּ לְׁ שֻׁ יב, לְׁ בִׁ   .סָּ

3 Thy wife shall be as a fruitful vine, in the 
innermost parts of thy house; {N} 
thy children like olive plants, round about thy 
table. 

י  ד ֵנה כִׁ ר-הִׁ בֶּ ֹבַרְך גָּ ֵרא     --ֵכן, יְׁ   .ה'יְׁ
4 Behold, surely thus shall the man be blessed that 
feareth the LORD. 

ָך   ה כְׁ רֶּ בָּ יֹון:ה'יְׁ צִׁ ִׁם    , מִׁ לָּ רּושָּ טּוב יְׁ ֵאה, בְׁ ֵמי --ּורְׁ ֹכל, יְׁ
יָך   .ַחיֶּ

5 The LORD bless thee out of Zion; and see thou 
the good of Jerusalem all the days of thy life; 

ֵאה  ו נֶּיָך: -ּורְׁ בָּ ים לְׁ נִׁ לֹום, ַעל   בָּ רָּ -שָּ שְׁ   .ֵאליִׁ
6 And see thy children's children. Peace be 

upon Israel! {P} 

 א פסוק קכח פרק תהלים י"רש
 כל כאן נאמר לכך, איש אשרי האיש אשרי שכתוב לפי ומוסרים תוכחות ואל כל -' ה ירא כל אשרי המעלות שיר( א)

 :אשה לרבות
   עזרא אבן

 :השם מיראתו תעשה לא מצות יעשה שלא', ה ירא כל אשרי הבנים בדברי העליון כטעם - המעלות שיר( א)
 :עשה מצות הם השם בדרכי - בדרכיו ההולך

   ק"רד
 בטוב לראות ויזכה, בגלות שהוא מי כל זה שיעשה', ה את הירא דרכי שיבח'. ה ירא כל אשרי המעלות שיר( א)

ֹות שנזהר הוא', ה ירא. לקה בדרכי יתנהג אם, ירושלם צְׁ מִׁ יר, בדרכיו ההולך. תעשה לא מִׁ הִׁ ֹות ַהזָּ צְׁ מִׁ  אחר. עשה בְׁ

יָּתֹו הנהגת על סיפר כך חְׁ  :מִׁ
   ם"מלבי

, עצמו שלמות, לשלשה' ה יראי שלמות וחלק, ומועלת טובה שההשתדלות האופנים יבאר עתה, המעלות שיר( א)

 שהוא מה הוא' ה ירא של העקרים אשוריו', ה ירא כל אשרי אמר עצמו שלמות על, המדיני שלמות, ביתו שלמות

 .אמר הגופניית הצלחתו ונגד, הנפשי אשרו עיקר הוא' ה בדרכי הולך שהוא מה בעצמו זה, בדרכיו ההולך
 

 ב פסוק קכח פרק תהלים י"רש
 (:ברכות' במס) עולמות שני נוחל כפו מיגיע הנהנה - כפיך יגיע( ב)

   עזרא אבן
 :אשריך כפך ביגיע בידך הבא בטרף נפשך בעבור - יגיע( ב)

   ק"רד
 תחיה ואם. במלאכה עצמו ליגע שיוכל זמן כל, מאחרים יהנה ולא ממלאכתו שיחיה היא הטובה כי. כפיך יגיע( ב)

 ל"רז שפירשו מה וזה. יתברך לקה מאת לך טוב גמול ויהיה, העולם בני יאשרוך, לך וטוב אשריך, ההנהגה בזאת

  :הבא לעולם לך וטוב, הזה בעולם אשריך(: א, ח ברכות)
   ם"מלבי
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 כשיעור רק, הון ולהרבות להעשיר תיגע שלא, שתאכל בשיעור רק יהיה כפיך יגיע אם, תאכל כי כפיך יגיע( ב)

. ז"בעוה החיים טוב עם הנפש אושר ל"י, לך טוב וגם אשריך אז, יותר ולא, אוכל למצוא החי לעמידת ההכרחי

 .הבייתי שלמות יספר מעתה
 

 ג פסוק קכח פרק תהלים י"רש
 :מרובין בניה - פוריה כגפן( ג)

 :פסול בבניך אין כך הרכבה להם אין זיתים מה - זיתים כשתילי בניך
   עזרא אבן

 זה לנגד אמר כן על השמש לנגד מגולה לבית מחוץ הוא גפן כל כי וטעם בעתה שתלד - פוריה כגפן אשתך( ג)

 :הזית העץ עלי יבול ושלא בכוחם זיתים כשתילי
   ק"רד

ָך( ג) תְׁ שְׁ  בירכתי פוריה כגפן שתהיה אשתך שתצוה, בעולם הטובות מהנהגות זה גם: אמר. ף"אלה ל"בסגו, כגפן אֶּ

 בירכתי אותה שנוטעים אדם בני שיש, גפן אאל הבית בתוך אותו שנוטעים עץ לך אין כי, לגפן אותה והמשיל. ביתך

ַדל. ביתם גְׁ  כן, לבית חוץ וענפיה הבית בתוך שרשיה והנה, השמש אל, ולחוץ הבית מתוך אותה מוציאים וכשתִׁ

 עליה שלמה המלך שאמר כמו, מנאפת אשה דרך זה כי. לביתה חוץ תצא שלא הבית בירכתי צנועה תהיה האשה

 ביתה בפתח תשב שלא, צנועה תהיה בביתה גם כי, ביתך בירכתי ואמר. ברחובות פעם בחוץ פעם(: יב, ז משלי)

 תמיד אאל, ביתה לפתח וישבה(: יד, ט שם) עליה עוד שאמר כמו, רעה אשה דרך זהו כי, ושבים עוברים שיראוה

 כמו, הבית ולצורך, למלאכתם, לחוץ ֵיצאו בניה אבל. ביתה ובני בעלה אאל אותה יראה שלא, הבית בירכתי תהיה

 יהיו, הדרך בזה אשתך תהיה ואם(. יד, לג דברים) שמש תבואות ממגד, ורבים פרים שיהיו, הגפן ענפי לחוץ שיצאו

 בני והם, טובים והשתילים, אחר מעץ הרכבה מקבל אינו הזית עץ כי, לזיתים אותם והמשיל, זיתים כשתילי בניך

 נזקקה ולא, היתה צנועה אמם כי, ממזרות חשד בהם יהיה לא זאת מאשה שיוולדו הבנים כך, וכאביהם אביהם

יָּם בהודם יהיו הם כך, השנה ימות כל ולח ירוק עלהו היהי הזית עץ כי, לזיתים המשילם ועוד. לבעלה אאל יָּפְׁ  ּובְׁ

 יהיו שלא לשולחנך סביב תמיד ויהיו, שתאכל בעת לשרתך לפניך שיהיו, לשולחנך סביב ואמר. טובים ובמעשים

 :שולחנך על אאל ישתו ולא יאכלו ולא, וסובאים זוללים, משולחים
   ם"מלבי

 הבית בירכתי שעומד שהגם ביתך בירכתי הנטוע כגפן תדמה וגם, בנים תוליד כן פוריה כגפן תדמה אשתך( ג)

 ז"ובכ הבית בירכתי באהל שוכנת צנועה היא כן, בכלל הבית על משם וסוכך הבית גג עד ודליותיו ענפיו יגביה

 יהיו כן, למאור שמן ונותנים, הרכבה מקבלים שאין זיתים כשתילי דומים הם בניך, בכללו הבית על וסוככת שומרת

 :לשלחנך סביב ויושבים הדעת באור מאירים אמת זרע
 

 ד פסוק קכח פרק תהלים עזרא אבן
 :הזה בעולם שמים ירא שיבקש הברכה זאת היא - הנה( ד)

   ק"רד
 ':ה ירא שהוא הגבר יבורך והמנהגות המדות האלב, כן כי הנה( ד)

   ם"מלבי
 אשתו ברכת כי, בעצמו הגבר לברכת שנוגע מה הוא עתה עד שדברתי מה ל"ר', ה ירא גבר יבורך כן כי הנה( ד)

, עמו בני לכל השלימות מהלך שילך במה ממנו חוץ היוצאת הברכה על לדבר יתחיל מעתה כי, לברכתו נוגע ובניו

 .א"ועז
 

 ה פסוק קכח פרק תהלים י"רש
 :השמים שער שהוא - מציון( ה)

 :הטוב בכל ושמחת - ירושלים בטוב
   עזרא אבן

 וטעם השם בית הוא בציון הסמוך הבית והטעם בציון שוכן הכבוד מאת לך תבוא הברכה זאת הטעם - יברכך( ה)

 :רגלים שלש בלכתו ירושלם בטוב וראה
   ק"רד
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. מהגלות אלישר לה כשישובו ירושלם בטוב לראות ותזכה, וראה. בציון שהיא שכינתו ממקום, מציון' ה יברכך( ה)

  :שנים במקום עומד שזכר בטוב וראה. ירושלם בטוב בין בגלות בין, חייך ימי כל
   ם"מלבי

 הברכה את' ה צוה שם אשר מציון היוצא אלישר כלל ברכת שהוא מציון להתברך תזכה עוד, מציון' ה יברכך( ה)

 בטוב לראות ירושלים בטוב וראה הכלל לטובת תשתדל אתה וגם הכלל מן אתה תקבל זו וברכה, העם לכל

 :ואשרם טובם לראות הכלל לטובת ימיך כל שתיחד, חייך ימי כל מיוחדים יהיו ז"ע, הכלל ובהצלחת ירושלים
 

 ו פסוק קכח פרק תהלים י"שר
 :תוספות אלישר על שלום ואז חליצה עבור לקטטה יבואו ולא - לבניך בנים וראה( ו)

 :בעולם שלום אז ליבם זקוקה אשה ואין נחלה ירשו - לבניך בנים
   עזרא אבן

 :אלישר על שלום וראה הוא וכן אחר בעבור ישרת - וראה( ו)
   ק"רד

 אלהגו יבוא אם, גליות בקיבוץ וזהו. אלישר על שלום שתראה ועד, לבניך בנים שתראה עד ימים ותאריך. וראה( ו)

ַחיֶָּך לאו ואם, בימיך   :אלישר על שלום ותראה, שיחיו הצדיקים המתים עם אז הבורא יְׁ
   ם"מלבי

 דור שמן, אלישר על שלום שיהיה כולל לתכלית יהיו הם גם, לבניך יולדו אשר שבנים לראות תשתדל גם, וראה( ו)

 אלישר כלל לטובת בניך חיי וימי ירושלים לטובת יתיחדו חייך שימי באופן, אלישר לכלל ושלום שלימות יושג בניך

 :כולו
 


