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Psalms Chapter 130 ִהִלים  תְּ

יר ַהַמֲעלֹות  א  :שִׁ
יָך  ים ְקָראתִׁ ַמֲעַמקִׁ   .ה'   מִׁ

1 A Song of Ascents. {N} 
Out of the depths have I called Thee, O LORD. 

י   , ה'  ב ְמָעה ְבקֹולִׁ  :שִׁ
בֹות ְהֶייָנה ָאְזֶניָך, ַקשֻּׁ   .ְלקֹול, ַתֲחנּוָני    --תִׁ

2 Lord, hearken unto my voice; {N} 
let Thine ears be attentive to the voice of my 
supplications. 

ם  ג ְשָמרֲעֹו-אִׁ י ַיֲעֹמדה'    --ּהק-נֹות תִׁ   ., מִׁ
3 If Thou, LORD, shouldest mark iniquities, O Lord, 
who could stand? 

י  ד י-כִׁ ְמָך ַהְסלִׁ ָּוֵרא    --ָחהעִׁ   .ְלַמַען, תִׁ
4 For with Thee there is forgiveness, that Thou 
mayest be feared. 

י   ה יתִׁ ּוִׁ י; ה'קִׁ ְּוָתה ַנְפשִׁ י   , קִׁ ְדָברֹו הֹוָחְלתִׁ   .ְולִׁ
5 I wait for the LORD, my soul doth wait, and in His 
word do I hope. 

י לַ   ו ים ַלֹבֶקר    --ה'ַנְפשִׁ ים ַלֹבֶקר, ֹשְמרִׁ ֹשְמרִׁ   .מִׁ

6 My soul waiteth for the Lord, more than 
watchmen for the morning; yea, more than 
watchmen for the morning. 

ְשָרֵאל, ֶאל  ז י   : ה'-ַיֵחל יִׁ ם-כִׁ מֹו  ה'-עִׁ ַהֶחֶסד; ְוַהְרֵבה עִׁ
  .ְפדּות

7 O Israel, hope in the LORD; for with the LORD 
there is mercy, and with Him is plenteous 
redemption. 

ְפֶדה ֶאת  ח ְשָרֵאל-ְוהּוא, יִׁ ֹכל, ֲעֹו    --יִׁ   .ֹנָתיומִׁ
8 And He will redeem Israel from all his iniquities. 
{P} 

 א פסוק קל פרק תהלים עזרא אבן
 ':ושפלו' וקלו' ודלו' בגלו ישראל היות בעבור ממעמקים טעם - ממעמקים המעלות שיר( א)

   ק"רד
  :מים למעמקי הגלות דימה'. ה קראתיך ממעמקים המעלות שיר( א)

   ם"מלבי
, הגבוה מקום הפך ממשי עומק על יאמר העומק', ה קראתיך ממעמקים, העון סליחת על תפלה, המעלות שיר( א)

 ונפשו גבוהים מעל הגבוה' מה התרחק שבחטאו מי נפשי עומק על יאמר וגם, וכדומה והגולה והחלש העני כמו

 עמקים משני קראתיך אנכי יאמר ז"ע עולם וברום בהצלחה יעמוד גופו שבעניני הגם, ובשפלות במורד עומדת

 :הנפש ושפלות עומק עם, הגוף ושפלות עומק, בם שאני
 

 ב פסוק קל פרק תהלים עזרא אבן
 :בקולי שמעה צועק במעמקים היותו בעבור - אדני( ב)

   ק"רד
 (:כא, יח ירמיה) ַשכּולֹות(, ב, ד ש"שה) ַשכּוָלה: בשקל, ַקשּובֹות( ב)

   ם"מלבי
 קולי איכות ל"ר, תחנוני לקול קשובות אזנך תהיינה וגם, בקשתו למלאת תפלתו קבלת הוא, בקולי שמעה' ה( ב)

  :הצודקות וטענותי דברי והצעת
 

 ג פסוק קל פרק תהלים עזרא אבן
 :ולהשיב לענות אוכל לא כי שעברו עונות לי תזכור ואל מהרה הושיעני הטעם - אם( ג)

   ק"רד
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ים נהיה כמעט, יעמוד מי' ה יה תשמר עונות אם( ג)   :עונותינו לנו תשמור אם ואובדים ָכלִׁ
   ם"מלבי

 אחר כי, ויתקיים שיעמוד מי ימצא לא יעמד מי' ה, לסלוח ושלא עונות לשמור תרצה אם יה תשמר עונות אם( ג)

 לא כי, מאד יגדל קל היותר ושחטא, תכלית בעל בלתי כ"ג תהיה אליו שהעבודה מחוייב תכלית בעל בלתי' שה

 אחר יעמוד מי כ"וא, כמוהו תכלית בעל בלתי שהוא מי רק ת"ב הבלתי את לעבוד עליו המוטל החוב שימלא יצוייר

 :תכלית בעל לבלתי תכלית בעל בלתי בין הבדל ואין, תכלית בעל בלתי מרי הוא קטן חטא שגם
 

 ד פסוק קל פרק תהלים י"רש
 :לפשעכם ישא לא כי( כג שמות) שנאמר כמו לסלוח לשליח רשות נתת לא - הסליחה עמך כי( ד)

 :אחר סליחת על בטוח אדם יהא שלא זאת על - תורא למען
   עזרא אבן

 חפצם ויעשו ייראוך לא תסלח לא ואם חטאם ויניחו הם גם וישובו חטאים ישמעו לעוני תסלח כאשר הטעם - כי( ד)

 :נפשם אות ככל
   ק"רד

 הסליחה אבל, בארץ חפצו לעשות לעליונים ממשלה נתן יתברך לקה, ל"ז אבי אדוני פירש. הסליחה עמך כי( ד)

מו אם כי, עמהם אינה . לפשעינו וישאו המלאכים לנו יתפייסו חוטאים אנו אם, בלבם אדם בני יאמרו שלא? למה. עִׁ

יְראּו למען, הסליחה בהם אין כי להודיע בא מו כי, יתברך לקה את אדם בני ֶשיִׁ  והחכם. זולתו עם ולא, הסליחה עִׁ

 :נפשם ַאַּות בכל חפצם ויעשו, החטאים ייראוך לא, תסלח לא שאם, פירש ע"ראב
   ם"מלבי

 ענין איזה מצד זאת שיעשה, כנגדו שחטא למי ומוחל הסולח ודם בשר בין הבדל שיש ל"ר, הסליחה עמך כי( ד)

 הסליחה סבת כ"וא, בעיניו חן שמצא י"ע או, עליו שרחם י"ע או, סליחה ובקש התחרט שחוטא י"ע, בהחוטא שמצא

 בורא לק שיצוייר אפשר אי כי, בך נמצא הסליחה סבת אתה כ"משא, לו שסולחים מי עם רק הסולח עם נמצא לא

 ואם עולם אין מבקש אתה דין אם ה"להקב ה"ע א"א שאמר במדרש ש"כמ, לעולם סולח יהיה לא אם ברואיו ומקיים

 היה לא כאילו העון את שיעביר היא הסליחה שגדר וגם, עמך נמצא הסליחה סבת כ"וא, דין אין מבקש אתה עולם

 מקום בשום נמצא לא כ"וע, היה לא כאילו במציאות שהיה מדבר שיעשה לעשות האדם יוכל לא וזה, כלל במציאות

 לא מפניו שייראו שרוצה י"ע ו"ב ל"ר, תורא למען הסליחה עמך רק כי א"ועז', מה רק לאדם מאדם סליחה ך"בתנ

 מקום אין יעניש לא ואם, ענשו מפני רק הוא מפניו היראה באשר מפניו ייראו לא עונות ימחול שאם עון על ימחול

 יראו שבזה הסליחה י"ע מתגלה וזה ורוממתך גדולתך הוא מפניך שמתיראים היראה סבת אתה כ"משא, לירא

 שהסליחה עד לפניך צדיק איש משימצא ונעלית, בו תפעל מה חטאת אם ש"כמ, בכבודך משיפגמו נעלית שאתה

 :תורא למען תסבב היא

 

 ה פסוק קל פרק תהלים י"רש
 משומרים כעין וקוה לבך ויאמץ חזק' ה אל קוה( ז"כ /תהלים/ לעיל) כעין קווי אחר קווי - נפשי קותה' ה קויתי( ה)

 :לבקר שומרים לבקר
   עזרא אבן

 :בקולו לשמוע - קויתי( ה)
 :לגזירותיו - ולדברו

   ק"רד
י הזה בעולם אותו קויתי אני'. ה קויתי( ה) ְּוָתה ו. הישועה ֶשַיְרֵאנִׁ . אליו כבודי לאסוף במותי נפשי כן גם אותו קִׁ

 :הגלות מן להוציאני שהבטיחני, הוחלתי ולדברו
   ם"מלבי

, הדבר על בבירור הובטח שלא שהגם, המקוה בנפש היא התקוה סבת, יחול ובין תקוה בין הבדל יש', ה קויתי( ה)

 בלתי והוא לו לעזור שהבטיחו הבטחה י"ע והוא, מיחל שאליו הדבר מצד הוא היחול וסבת, אליו תקוה נפשו

 שנמצא, נפשי שקותה מצד' לה קויתי יחול וגם תקוה' ה אל ל"שי אומר ז"עפ, והבטחתו דברו שימלא מסתפק

 לדברו מזה וחוץ, עמו' ה יטוש לא כי בישועתו בוטחת נפשו הבטחה ז"ע לו היה ל"א גם יושיעני' שה תקוה בנפשי

 :להושיעני לי שהבטיח אחר יחול לי יש, הוחלתי והבטחתו
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 ו פסוק קל פרק תהלים י"רש
 :לגאולה המצפים מן הריני - לבקר משומרים' לה נפשי( ו)

 (:מצאתי, )קץ אחר קץ ומצפין וחוזרין מצפין - לבקר שומרים
   עזרא אבן

 כי לבם ומנחמים נפשם' מחזיקי הם כי פעמים להזכירו וטעם, לבקר החומות משומרים יותר' לה קותה - נפשי( ו)

 :לבקר ישנו
   ק"רד

. להתפלל הבוקר באשמורת שקמים כלומר, לבקר השומרים האנשים מאותם להיות בלילה' לה הומה, נפשי( ו)

ים שומרים להיות כן שמנהגם, כלומר, אחרת פעם לבקר שומרים ואמר  המזמור וזה. לקל להתפלל בוקר בכל וֵערִׁ

ים יותר' לה קותה נפשי: פירש ע"ראב והחכם. בגלות חסיד כל מאמר ֶשְמַקּוִׁ ים, לבוקר החומות שומרי מִׁ  שֵערִׁ

יַקּוּו בלילות יֹשן שיוכלו יהיה מתי, לבוקר וִׁ   :לִׁ
   ם"מלבי

 יכול כי, בטוח אינו ויושיעו שיבא האדם על וממתין השומר כי, הבקר על וממתינים משומרים יותר' לה נפשי( ו)

' לה המיחלת נפש ז"בכ, בזמנו בא בודאי הבקר, הבקר על שממתין מי אבל, יבא ולא יחלה או ימות שהאדם להיות

 אחר בעתו רק יגיע לא בזמן נתלה שתקותו שמצד לבקר שומרים הם ומפרש, לבקר משומרים גדול הזה היחול

 .אבל לכן קודם הבקר שיבא א"וא, הלילה של שעות ב"י עבור
 

 ז פסוק קל פרק תהלים עזרא אבן
 :פדה אדם בני וכמה ישראל יוכיח המשורר דברי וזה הכבד מהבנין הציווי לשון - יחל( ז)

   ק"רד
, הנבראים עם, תמיד החסד' ה עם כי, מהגלות שיפדך' ה אל קוה ישראל: אמר. הדגוש פעל מבנין ציווי, ַיֵחל( ז)

 יפדה כן, רבות ומצרות ומבבל ממצרים רבות פעמים אותך פדה כבר כי, פדות עמו הרבה כי, חסד עמך ויעשה

  :עמו הרבה כי, פדות לו יחסר לא כי, הגלות מזה אותך
   ם"מלבי

 יוכל שבו חסד מדת י"שע פדות עמו והרבה החסד' ה עם כי' בה רק בזמן נתלה אינו תוחלתם' ה אל ישראל יחל( ז)

 גם הלילה חשכת תסור ז"ועי, עונותיו מכל ישראל את יפדה שהוא י"ע, הגאולה אל המיועד הזמן קודם לפדותו

 :אחישנה זכו ש"כמ הזמן קודם ל"ר, השחר עלות לפני ויגאלם בקר בטרם
 

 ח פסוק קל פרק תהלים עזרא אבן
 :יה תשמר עונות אם כנגד עונותיו מכל - אותך יפדה והוא( ח)

   ק"רד
 אותו יפדה מתחילה, עונותיו מכל ישראל את יפדה והוא, עון מלא ואני אותי יפדה ואיך תאמר ואם. והוא( ח)

 שכתוב כמו, שבותו ישיב כ"ואח, לבבו בכל אליו לשוב בלבם ויתן, שעברו עונותיו לו שיסלח כלומר, מעונותיו

 בכל יךקאל' ה אל תשוב כי(: י פסוק שם) וכתוב', וגו וקבצך ושב ורחמך שבותך את יךקאל' ה ושב(: ג, ל דברים)

 :נפשך ובכל לבבך
 


