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Psalms Chapter 131 ִהִלים  תְּ

ד  א יר ַהַמֲעלֹות, ְלָדוִׁ  :שִׁ
י-, לֹאה' בִׁ  ;ָרמּו ֵעיַני-ְולֹא    --ָגַבּה לִׁ

י, -ְולֹא ַלְכתִׁ י   הִׁ נִׁ מֶּ ְפָלאֹות מִׁ ְגֹדלֹות ּוְבנִׁ   .בִׁ

1 A Song of Ascents; of David. {N} 
LORD, my heart is not haughty, nor mine eyes 
lofty; {N} 
neither do I exercise myself in things too great, or 
in things too wonderful for me. 

ם  ב ּוִׁ -אִׁ ילֹא שִׁ י, ְודֹוַמְמתִׁ י    --יתִׁ  :ַנְפשִׁ
מֹו;  י   ְכָגֻמל, ֲעֵלי אִׁ   .ַכָגֻמל ָעַלי ַנְפשִׁ

2 Surely I have stilled and quieted my soul; {N} 
like a weaned child with his mother; my soul is 
with me like a weaned child. 

ְשרָ   ג ל, ֵאלַיֵחל יִׁ   .עֹוָלם-ַעָתה, ְוַעדמֵ     --ה'-אֶּ
3 O Israel, hope in the LORD from this time forth 
and for ever. {P} 

 

 א פסוק קלא פרק תהלים י"רש
 עליך הנני בני שעשה כעין ונטיעות בנינים תענוגות גדולות עשיתי לא, שררה נהגתי לא -' וגו לבי גבה לא' ה( א)

 (:א"סא) לנגדך מוטל כגולם ורגלים ידים לו שאין כמי
   עזרא אבן

 :בגלוי עיני רמו ולא בסתר - לבי גבה לא' ה, המעלות שיר( א)
 משרתת ממני מלת, ובמחשבה בלב ההלוך וזה לבי' יחס יוצא הוא ואם הלכתי קודר כמו עומד פועל - הלכתי ולא

 ':ולנפלאו' לגדולו
   ק"רד

 כי, כלומר, הגלות על שהם המעלות האלב הענין זה ואמר. עצמו על דוד אמר זה. עיני רמו ולא לבי גבה לא' ה( א)

. יראה ושפל' ה רם כי( ו, קלח מזמור) עליהם' ה ירחם ובזה, בשפלות בגלות אלישר יתנהגו כן, הוא שהתנהג כמו

 ֹפַעל, הלכתי ולא. בגלוי, עיני רמו ולא, בסתר, לבי גבה לא: אמר'. ה אל אלישר יחל: המזמור בתכלית אמר לפיכך

 לא. תקואלה בדבר, ממני ובנפלאות בגדולות. הלכתי קודר(: ז, לח שם) וכן, הדגוש מן שהוא י"אעפ עומד

 מעט מעט בהם הלכתי אאל, שכלי לפי ממני נפלאות שהם והסודות הדברים ואדע להשיג שאּוַכל בלבי התפארתי

 כבוד(: ב, כה משלי) נאמר זה ועל, בו דעתי ותשתבש יואל שכלי יגיע שלא במה לראות אפרוץ פן ופחד ביראה

 :דייך אכול מצאת דבש(: טז פסוק שם) ואמר, דבר הסתר יםקאל
   ם"מלבי

 בחפצו הגבול שעובר מציין הלב גבהות לבי גבה לא' ה', ה על עניניו בכל סומך איך מבאר, המעלות שיר( א)

 מי, באיכות התשוקה גבול עובר מרום ממלאכי כאחד להיות שחפץ מי למשל באיכות בין בכמות בין, ותשוקותיו

 העובר מציין עינים רום עיני רמו ולא, בכמות התשוקה גבול עובר הגבול מן יותר מופלגת גבורה לו שיהיה שחפץ

 משכל למעלה שהם ייםקאלה בענינים בשכלו ושופט מוגבלת בלתי היא שהשגתו יחשוב אם, העיוני בשכל הגבול

 שיסוד, מהעינים מקורו והעיוני. מהלב מקורו המעשיי שהשכל, העיוני והשכל המעשיי השכל נגד מגביל וזה, האדם

 בגדולות הלכתי לא משה לידי הדברים בהוצאת שגם והוסיף, החושים י"ע שישיג והנסיון הבחינה הוא השכלה לכל

 :האיכות מצד ונפלאות, הכמות מצד גדולות, ממני ובנפלאות
 

 ב פסוק קלא פרק תהלים י"רש
 :שדים יונק גמול, אמו עלי נתון שהוא כגמול נפשי עליך - ודוממתי שויתי( ב)

 :אמו שדי כיונק לנגדך בקרבי נפשי - נפשי עלי כגמול
   עזרא אבן

 ':ה שויתי כמו שמתי או נשתוה כמו - שויתי, אם( ב)
 לא אם להלוך כח לו אין הגמול והנה הלכתי ולא שהזכיר בעבור כגמול וטעם דמיון מן או דומם מגזרת - ודוממתי

 כי תפלה דרך הוא כי אומרים ויש בעיני כמו עלי ומלת כפול הטעם נפשי עלי כגמול והנה, יפול מיד כי אמו על ישען
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 דרך על נפשי תהיה עלי כגמול אמו עלי כגמול נפשי שויתי לא אם רק ממני ונפלאות סודות' לבק בלבי חשבתי לא

 :אלישר עשה וככה בשם מבטחי כל אני הנה דוד ואמר אזכרכי לא אם לחכי לשוני תדבק
   ק"רד

(: יז, א רות) וכן. וכך כך יהיה, כך היה לא אם, כלומר. ושבועה הָאלָ  בענין, לא אם לאמר הלשון מנהג. לא אם( ב)

 שויתי ופירוש. וכך כך לי יבוא, כגמול נפשי ודוממתי שויתי לא אם אמר הענין ובזה. יוסיף וכה לי' ה יעשה כה

י, ודוממתי  בענין להתבונן מעט מעט שיתחיל, אמו משדי שיגמל התינוק כמו כלומר, אמו עלי כגמול, אותה ַשְמתִׁ

ְתַדֵדהּו, אמו על אאל עצמו על נסמך אינו ועדיין, מעט מעט ומהלך, גידולו  נפשי שמתי כן, מעט מעט ותרגילהו שֶּ

 שהיא הקבלה ועל המלמדים על תסמוך אאל, ובנפלאות בנסתרות עצמה בתבונת תסמוך שלא, אותה והשתקתי

 ובדברי. בבינתי אסמוך שלא, עלי נפשי שמתי כן, ַהָגמּול כמו, נפשי עלי כגמול: ואמר הענין לחזק עוד והוסיף. ָהֵאם

. ָגְלַית שהרגתי בשעה, עיני רמו ולא. למלך אלשמו שמשחני בשעה, לבי גבה לא(: ד, ב סנהדרין ירושלמי) ל"רז

  :הארון את שהעליתי בשעה, ממני ובנפלאות. למלכות ונכנסתי שהחזירוני בשעה, בגדולות הלכתי ולא
   ם"מלבי

, ותנהגהו תכלכלהו שהיא אמו על בטחונו כל משים שהגמול שכמו מחלב כגמול עניניו בכל שנדמה ל"ר, לא אם( ב)

 וכמו המעשים בענינים והמנהלני העיונים בענינים דעת החונן' ה על רק שבטחתי אמו עלי כגמול נפשי שויתי כן

 רפה ע"בפ שאני שמדעתי נפשי עלי כגמול כן, דבר מעשות כחו קצר כי ויודע מאומה עצמו על סומך אינו שהגמול

 שנפשי ל"ר, נפשי עלי כגמול ודוממתי, אמו עלי כגמול נפשי שויתי ומפרש ודוממתי שויתי כפל ז"וע, כח וחסר ידים

 :האם היא מי ומבאר, אמו בלא בלשונו מלה ואין הדומם כגמול דוממת

 

 ג פסוק קלא פרק תהלים עזרא אבן
 :ציווי לשון - יחל כ"ע( ג)

   ק"רד
', ה אל יחל, בנפלאות להרים לבך יגבה ולא, ובגלוי בנסתר בשפלות שתתנהג האלה המדות עם, אלישר יחל( ג)

  :עולם ועד מעתה תוחלתך יתן והוא
   ם"מלבי

 כי, בקטנותו רק לאמו מצפה שאינו כגמול אלו, ילדיה את כאם אותם והמנהיג המורה שהוא' ה אל אלישר יחל( ג)

 :עולם ועד מעתה לו יחלו אלישר

 


