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Psalms Chapter 132 ִהִלים  תְּ

יר, ַהַמֲעלֹות  א  :שִׁ
ד -ְזכֹור   .ֻעּנֹותֹו-ֵאת, ָכל    --ה' ְלָדוִׁ

1 A Song of Ascents. {N} 
LORD, remember unto David all his affliction; 

ְשַבע, ַלה';   ב ר נִׁ יר ַיֲעֹקב   ֲאשֶׁ   .ָנַדר, ַלֲאבִׁ
2 How he swore unto the LORD, and vowed unto 
the Mighty One of Jacob: 

ם  ג י; -אִׁ ל ֵביתִׁ ם   ָאבֹא, ְבֹאהֶׁ ה, ַעל-אִׁ ֱעלֶׁ ׂש -אֶׁ רֶׁ עֶׁ
  .ְיצּוָעי

3 'Surely I will not come into the tent of my house, 
nor go up into the bed that is spread for me; 

ֵתן   ד ם אֶׁ   .ְלַעְפַעַפי ְתנּוָמה   ְשַנת ְלֵעיָני; אִׁ
4 I will not give sleep to mine eyes, nor slumber to 
mine eyelids; 

ְמָצא ָמקֹום, ַלה'; -ַעד  ה יר ַיֲעֹקב   אֶׁ ְשָכנֹות, ַלֲאבִׁ   .מִׁ
5 Until I find out a place for the LORD, a dwelling-
place for the Mighty One of Jacob.' 

ֵּנה  ו ְפָרָתה; -הִׁ ְׂשֵדי   ְשַמֲענּוָה ְבאֶׁ   .ָיַער-ְמָצאנּוָה, בִׁ
6 Lo, we heard of it as being in Ephrath; we found 
it in the field of the wood. 

ְשְכנֹוָתיו;   ז ְשַתֲחוֶׁה, ַלֲהֹדם ַרְגָליו   ָנבֹוָאה ְלמִׁ   .נִׁ
7 Let us go into His dwelling-place; let us worship 
at His footstool. 

ָך:   ח ְמנּוָחתֶׁ ָך   קּוָמה ה', לִׁ   .ַאָתה, ַוֲארֹון ֻעזֶׁ
8 Arise, O LORD, unto Thy resting-place; Thou, and 
the ark of Thy strength. 

ְלְבשּו  ט יָך יִׁ ק; -ֹכֲהנֶׁ דֶׁ יָך ְיַרֵּננּו   צֶׁ ידֶׁ   .ַוֲחסִׁ
9 Let Thy priests be clothed with righteousness; 
and let Thy saints shout for joy. 

ָך  י ד ַעְבדֶׁ ָך-ַאל    --ַבֲעבּור, ָדוִׁ יחֶׁ   .ָתֵשב, ְפֵני ְמשִׁ
10 For Thy servant David's sake turn not away the 
face of Thine anointed. 

ְשַבע  יא ת-נִׁ ד ֱאמֶׁ ָּנה-לֹא    --ה', ְלָדוִׁ מֶׁ  :ָישּוב מִׁ
ְטְנָך י בִׁ ְפרִׁ ֵסא    --מִׁ ית, ְלכִׁ   .ָלְך-ָאשִׁ

11 The LORD swore unto David in truth; He will 
not turn back from it: {N} 
'Of the fruit of thy body will I set upon thy throne. 

ם  יב י-אִׁ יתִׁ ְשְמרּו ָבנֶׁיָך, ְברִׁ י     --יִׁ  :זֹו, ֲאַלְמֵדםְוֵעֹדתִׁ
ם ֲעֵדי-ַגם ֵסא    --ַעד-ְבֵניהֶׁ   .ָלְך-ֵיְשבּו, ְלכִׁ

12 If thy children keep My covenant and My 
testimony that I shall teach them, {N} 
their children also for ever shall sit upon thy 
throne.' 

י  יג ּיֹון; -כִׁ ָּוּה, לְ    ָבַחר ה' ְבצִׁ   .מֹוָשב לֹואִׁ
13 For the LORD hath chosen Zion; He hath 
desired it for His habitation: 

י ֲעֵדי-זֹאת  יד יהָ -ֹפה   ַעד: -ְמנּוָחתִׁ תִׁ ּוִׁ י אִׁ   .ֵאֵשב, כִׁ
14 'This is My resting-place for ever; here will I 
dwell; for I have desired it. 

ם   ֲאָבֵרְך;  ֵציָדּה, ָבֵרְך  טו יַע ָלחֶׁ ְביֹונֶׁיָה, ַאְׂשבִׁ   .אֶׁ
15 I will abundantly bless her provision; I will give 
her needy bread in plenty. 

יש יֶַׁשע;   טז יָה, ַאְלבִׁ יָה, ַרֵּנן ְיַרֵּננּו   ְוֹכֲהנֶׁ ידֶׁ   .ַוֲחסִׁ
16 Her priests also will I clothe with salvation; and 
her saints shall shout aloud for joy. 
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ד;   יז ן ְלָדוִׁ רֶׁ יַח קֶׁ י   ָשם ַאְצמִׁ יחִׁ ְמשִׁ י ֵנר, לִׁ   .ָעַרְכתִׁ

17 There will I make a horn to shoot up unto 
David, there have I ordered a lamp for Mine 
anointed. 

ת;   יח יש ֹבשֶׁ ְזרֹו   אֹוְיָביו, ַאְלבִׁ יץ נִׁ   .ְוָעָליו, ָיצִׁ
18 His enemies will I clothe with shame; but upon 
himself shall his crown shine.' 

 

 א פסוק קלב פרק תהלים י"רש
 :מקום לך למצוא ועמל טרח אשר נפשו ענוי - ענותו כל את לדוד' ה זכור המעלות שיר( א)

  עזרא אבן
 מקום מצא ולא בעם הדבר בהיות ישראל וזקני הוא בשק בהתכסותו דוד חברו השיר שזה יתכן - המעלות שיר( א)

 :היה רחוק המשכן מקום כי ישראל בעד קרבן להקריב
 :פועלו שם נקרא שלא מהבנין שם והוא עינוי מגזרת - עונותו, זכור

  ק"רד
, הנביא גד פי על היבוסי ֲאַרְוָנה בגורן המזבח שבנה בשעה המזמור זה דוד אמר. לדוד' ה זכור המעלות שיר( א)

 הוא זה(: א, כב א"דהי) ואמר. העולה מזבח על השמים מן באש ויענהו' ה אל וקרא, ושלמים עולות עליו והעלה

 כי הנביא נתן לו אמר וכבר. המקדש בית מקום נודע לא היום אותו ועד. לישראל לעולה מזבח וזה יםקהאל' ה בית

 במקום ונענה, הבית בנין להכין ויכולתו כחו דוד שָׂשם ולפי(. יב, יז שם' עי) בנו שלמה אם כי, הבית יבנה לא הוא

 לי וזכור, כמעשה המחשבה לי תעלה, לבנותו זכיתי שלא כיון. ענותו כל את לדוד' ה זכור ואמר' מה ביקש, הנבחר

ניתי מה  ולא, שאבנהו עד אנוח שלא ונשבעתי ונדרתי, עליו מחשבתי מרוב, מעיני שנתי גזלתי כי, בעבורו עצמי שעִׁ

 :נבנה' ה בית היה שלא אחר, ובמשכני בביתי רוח קורת מוצא הייתי
  ם"מלבי

 בעת'( א חלק, )חלקים' לג ונחלק, ק"קה לבית הארון את שהכניסו עת על נתיחד הלז השיר, המעלות שיר( א)

 שמואל שכתוב כמו ז"ע נפשו מסר שהוא ענותו כל את לדוד' ה זכור המשורר יאמר, בדרך הארון את ונשאו שהלכו

 ':ז' ב
 

 ב פסוק קלב פרק תהלים עזרא אבן
 :יםקאל בית יהיה שאמר במקום נדרו והשלים נדר נדר יעקב כי יעקב לאביר וטעם נשבע אז - אשר( ב)

  ק"רד
 יעקב שקראהו למי, כלומר, יעקב לאביר ואמר. שונות במלים הענין כפל, יעקב לאביר נדר' לה נשבע אשר( ב)

 חזקו והיה, ועשו לבן מיד והצילֹו צרותיו בכל שעזרֹו לפי, יעקב אביר מידי(: כד, מט בראשית) שאמר כמו, אבירו

 דוד כ"ג ואמר, אביר יעקב קראו לפיכך. אדם בני שכן כל, המלאך אפילו לו יכול שלא בדמיון לו והראה, ותקפו

 ועליו, שראה הסולם והוא, המקדש בית מקום בחלום ראה שיעקב לפי, יעקב הענין בזה שזכר ומה. יעקב לאביר

 אמר המקדש בית על, השמים שער וזה יםקאל בית אם כי זה אין הזה המקום נורא מה(: יז, כח בראשית) אמר

 שם ועשה מצבה ָשם ְוָׂשם, וזכרֹו המקום את כיבד, החלום ראה ששם לפי אבל. שם שוכב שהיה אל בית על ולא

 התפלה בית כלומר, םקיאל בית יהיה(: כב, כח שם) אמר ועליו, מחרן בשובו התפלה ובית( ז, לה שם) מזבח

 הוא וכן. שראה הוא המקדש בית החלום ועיקר, המקדש בית בו שיבנה הנבחר המקום, בזה שראיתי כיון. יםקלאל

 רצונו. אל בבית מגיע ושפועו המקדש בבית עומד היה הזה הסולם, סימון ר"ב יהודה ר"א(: ז, ט"פס) ר"בב אומר

 הוא כי, המקדש בית על השמים שער וזה ואמר. המראה ראה שם כי, אל בית עד המראה שנמשכה, ושיפועו לומר

 טבור והוא, מקדשנו מקום מראשון מרום כבוד כסא(: יב, יז ירמיה) הנביא ירמיהו אמר וכן, הכבוד כסא כנגד מכוון

 באמצע נתונה ישראל ארץ כן הגוף באמצע נתון הזה שהטבור כשם, וראה בוא(: נ ט"שו) ל"רז אמרו וכן. העולם

 ביופיו יושבת ישראל ארץ. יופי מכלל מציון( ב, נ מזמור, )הארץ טבור על יושבי(: יב, לח יחזקאל) שנאמר, העולם

, המקדש בית באמצע וההיכל, ירושלם באמצע המקדש ובית, ישראל ארץ של באמצעיתה וירושלם, עולם של

 בספר שאמר וזהו. העולם נשתת שממנה הארון לפני שתיה ואבן, לדרום הצפון מן פירוש, ההיכל באמצע והארון

, הכבוד כסא הנקרא הוא המקדש והיכל, באמצע מכוון המקדש והיכל צדדים לששה צלעות שש(: ג, ד נזיקין) יצירה

 גילה לא ידעֹו ואם, בהקיץ ידעֹו שלא אפשר, בחלום המקדש בית מקום אבינו יעקב שראה פי על ואף. עמוק וסודו

, יעקב לאביר נדר ואמר. הענין בזה יעקב דוד ָזַכר לפיכך, דוד עד המקום נודע שיהיה יתברך לקה רצה לא כי, אותו
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 באותו עולה בנו יצחק את לעלות ויצוהו אבינו לאברהם בו שרמז פי על ואף. יתברך לקה תחילה הראהו שאליו לפי

 ל"רז ובדברי. לדורות המקדש לבית נבחר ההוא מקום שיהיה אבינו אברהם ידע אם נתבאר לא כן פי על אף, מקום

 את תלה, יעקב לאביר אלא, נאמר לא יצחק לאביר, אברהם לאביר: אבהו רבי אמר, יעקב לאביר נדר(: א, ע ר"ב)

 מהו, לאמר נדר יעקב וידר(: כ, כח בראשית) שנאמר, לנודרים תחילה היה יעקב, תחילה בו שפתח במי הנדר

 תולה יהא לא נודר שהוא מי כל לפיכך, תחילה בנדר פתח יעקב. צרתם בעת נודרים שיהיו, לדורות לאמר? לאמר

  :בו אלא הנדר את
  ם"מלבי

 אם נודר אז יצועי ערש על אעלה באם או ביתי אהל אל אבא שבאם והנדר השבועה והיה', לה נשבע אשר( ד - ב)

 שם האהל שסביב וביצוע, עליו לשכב ערש על יעלה שלא אף, כלל יישן לא ביתו שבאהל דהיינו, לעיני שנת אתן

 קלה תנומה ואף קבועה שינה לעיני שנת אתן אם ל"ור, קבע לשינת לו המיוחד הערש על לישן עצמו על אסר

 שלא הבית ביצוע רק לישן לו הותר ולא, הבית שסביב ביצוע הערש על שאעלה בעת או, ביתי שאבא בעת לעפעפי

 .ימשך זה ואיסור, למשכב המיוחד הערש על
 

 ג פסוק קלב פרק תהלים עזרא אבן
 :לו יציע שהוא ערש על יעלה ולא' לירושל ביתו אל יבא שלא נדר - אם( ג)

  ק"רד
 יםקהאל וארון ארזים בבית יושב אנכי נא ראה(: ב, ז ב"ש) הנביא נתן אל שאמר כמו, ביתי באהל אבא אם( ג)

ה אם, ָאבֹא אם שאמר ומה. היריעה בתוך יושב ֱעלֶׁ ְבתֹו לו יֱֶׁעַרב שלא כלומר, הפלגה דרך - אֶׁ  על ְונּוחֹו בביתו שִׁ

  :יצועי זהו, למלך הראויות נכבדות מצעות בו שיש ערש, יצועי ערש ואמר'. לה מקום שימצא עד יצועיו ערש

 

 ד פסוק קלב פרק תהלים עזרא אבן
 :יה וזמרת עזי כמלת קמוצה שהיא שנת במלת דעתי הזכרתי וכבר צהרים שנת שהיא והנכון כחו בכל - אם( ד)

  ק"רד
 אשמע ידעתי לא שפת: וכן, לסמיכות ואינה א"ה במקום ו"התי. קבועה ֵשָנה לומר רצה, לעיני ְשָנת אתן אם( ד)

. מכלול בספר שכתבנו להם והדומים(, ו, לג ישעיה) ודעת חכמת(, י, סה שם) תעשרנה רבת(, ו, פא מזמור)

  :שונות במלות הענין כפל, תנומה לעפעפי
 

 ה פסוק קלב פרק תהלים י"רש
 (:מצאתי) מקדש מקום יהיה היכן שיודע עד - מקום אמצא עד( ה)

  עזרא אבן
 :השמים שער וזה כן על נכבדים יותר שהם נכבדים מקומות יש רק כולה היא לשם הארץ כל ידענו - אמצא עד( ה)

  ק"רד
 בזה יעקב לאביר שאמר ומה. בתים שלשה היו כי, יעקב לאביר משכנות. הנבחר המקום', לה מקום אמצא עד( ה)

  :הפסוק בזה מקום לו אין, ל"רז שאמרו מה כי, שפירשתי מה מוכיח, הפסוק
  ם"מלבי

 שבטיכם מכל' ה יבחר אשר המקום והיה ש"כמ, המקדש יבנה ששם המקום שימצא[ א', לה מקום אמצא עד( ה)

 ישכון ששם המקדש שם יבנה, המקום שמצא שאחר, יעקב לאביר משכנות[ ב, הנבחר המקום איה תחלה ידעו ולא

 לכן םקיאל בית אם כי זה אין ואמר בחלום ליעקב נתגלה מיוחד במקום הארץ על' ה שישכון שזה ויען, בקביעות' ה

 :יעקב לאביר נדר אשר אמר לכן', יקאל בית' יהי הזאת והאבן ואמר נדר שם נדר שיעקב כמו וכן, יעקב לאביר אמר
 

 ו פסוק קלב פרק תהלים י"רש
 :הבשורה - שמענוה( ו)

 שמענוה א"ד, אבגינוס חשוב אפרתי צוף בן תחו בן'( א= א שמואל= א"ש) כמו והמעולה החשוב במקום - באפרתה

 הגבול ותאר הגבול ועלה( /ו"ט יהושע/ שם) אומר הוא התחומין בכל, מאפרים שבא( ו"ט) יהושע בספר באפרתה

 המקדש לבית ראוי והוא הארצות מכל גבוה ירושלים נמצאת ירושלים היבוסי כתף אל הגבול ועלה אומר הוא וכאן

 בשחיטת נדרש כך ישראל ארץ מכל גבוה המקדש שבית מלמד' וגו המקום אל ועלית וקמת( יז דברים) שנאמר

 :קדשים



4 
 

 (:ט"מ בראשית) יטרף זאב בנימין שנאמר העיר לחית שנמשל בנימן בגבול - יער בשדי מצאנוה
  עזרא אבן

 איש בני אומרים היו שעברו' בימי כי בעיני והנכון מאפרתה שהיה דוד ידי על שמענוה משה רבי אמר - הנה( ו)

 או לחם בית מזרח אם נודע לא המקום רק אפרתה לחם בית אל הוא קרוב הנבחר' המקו כי נביאים מפי ששמענו

 :פרסאות שלש כמו רק לחם בית ובין ירושלם בין אין היום עד כי וידוע לדרומו או לצפונו או מערבו
 :היבוסי ארונה גורן ששם - יער בשדה

  ק"רד
 פירש ל"ז אבי ואדוני. מאפרתה שהיה דוד ידי על, שמענוה, גיקטלא בן משה רבי פירש. באפרתה שמענוה הנה( ו)

 לחם לבית קרוב הנבחר המקום כי, הנביאים מפי שמעו כי פירש ע"ראב והחכם. אותו שיבנה מי יוולד באפרתה כי

 בין אין כי הוא וידוע, לצפונו או לדרומו או למערבו או לחם בית למזרח אם נודע היה לא המקום רק, אפרתה

 יהושע ספר זה, באפרתה שמענוה הנה(: ב, נד זבחים) ל"רז ובדברי. פרסאות שלש רק לחם בית ובין ירושלים

, הנום גיא וירד בנימין ובחלק, הנום בן גיא הגבול ועלה(: ח, טו יהושע) יהודה בחלק דכתוב, מאפרים ְדָקָאֵתי

 והנראה. יטרף זאב(: כז, מט בראשית) ביה דכתיב, בנימין זה, יער בשדה מצאנוה. המקדש בית היה וביניהם

 עתיד כי, עירנו באפרת שמענו רק, היום עד ידענו לא המקום זה: דוד אמר, הוא כן באפרתה שמענוה כי בעיני

 כי בעירנו זקנים מפי שומעין היינו רק, לדורות וגבעון ונוב שילה אין כי, לדורות המקדש לבית נבחר מקום להיות

, שם היו יער עצי כי יער וקראֹו. היבוסי ֲאַרְוָנה בגורן, יער בשדה מצאנוה עתה והנה, הנבחר המקום יגלה עוד

, נקבה לשון, מצאנוה, שמענוה שאמר ומה. הדבר זה שמע ושם גדל ושם דוד נולד שם כי, באפרתה אמר ולפיכך

  :השמים מן באש ויענהו(: כו, כא א"דהי) שנאמר, אותה מצא שם, משכנותיו ָזַכר כי. הכבוד שכינת, לומר רוצה
  ם"מלבי

 המקום היה לא ושם, אפרים בנחלת עמד שילה משכן כי, באפרתה תחלה שמענוה המקום מציאת ל"ר, הנה( ו)

 :דלתיך לבנון פתח ש"כמ, הלבנון יער היה לו שסביב ארונה בגורן שהוא, יער בשדה כ"אח ומצאנוה, הקבוע
 

 ז פסוק קלב פרק תהלים י"רש
 :למשכנותיו שמה - נבואה( ז)

  עזרא אבן
 הוא זה אמר ושם השמים מן באש השם ויענהו ישראל בני על ויכפר לשם מזבח דוד בנה ששם ראינו - נבואה( ז)

 :יםקאל בית
  ק"רד

, רגליו והדום משכנותיו שהוא, המקום בזה ואילך היום מן נבוא, הנבחר המקום שמצאנו כיון. למשכנותיו נבואה( ז)

  :הכבוד כסא כנגד ְמֻכָּון שהוא, באמת רגליו הדום זהו
  ם"מלבי

 י"ע שיבנה, למשכנותיו נבואה מעתה'(, א ב"כ ושם ח"כ א"כ א"בדה ש"כמ) המקום שמצאנו ואחר נבואה( ז)

 מלאים ושוליו ש"כמ, ק"בבהמ היא השפעתו שסוף, רגלי הדום והארץ ש"כמ, רגליו להדום נשתחוה ושם, שלמה

 :ש"כמש ההיכל את

 

 ח פסוק קלב פרק תהלים עזרא אבן
 :בו תנוח אשר המקום אל ולך קום משל דרך - קומה( ח)

  ק"רד
 מא, ו ב) הימים בדברי שכתוב כמו, בחנוכתו המקדש בבית שלמה כן גם אמר פסוקים השלשה אלה'. ה קומה( ח)

, כלומר, למנוחתך' ה קומה משל דרך אמר. אחד והענין, מעט שינוי אלה ובין הפסוקים אותם בין שיש אלא(, מב -

 ענן לומר רוצה, אתה. עוזך וארון אתה. לעולם מנוחתך בית שהוא המקום לזה, המשכן שהיה האחרים מהמקומות

 א"מ) שכתוב כמו, עוזך וארון זהו, הקדשים קדשי בבית הארון שהכניסו אחר המקדש בית בחנוכת שנראה הכבוד

  ':ה בית את מלא והענן הֹקדש מן הכהנים בצאת ויהי(: י, ח
  ם"מלבי

' בקביעו ישכון שם כי למנוחתך קומה' לה אומר, המקדש מקום עד הגיעו הארון נושאי'( ב חלק, )קומה( ח)

 ה"בד אמר וכן, ק"קה לבית הארון שיכניסו, עזך וארון אתה, במנוחה מצויר שזה, קבועה' תהי' ההשגחיי וההנהגה

 :לנוחך' ה קומה
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 ט פסוק קלב פרק תהלים עזרא אבן
 את מורים הם כי צדק בגדי הכהנים על לאמר וטעם המשוררים הלוים הם וחסידיך אהרן בני הם - כהניך( ט)

 :ישראל ושופטי התורה
  ק"רד

 :לפניך ויזמרו ישירו הלויים, ירננו וחסידיך. צדק בגדי שהם כהונה בגדי, צדק ילבשו. בעבודתם, כהניך( ט)
  ם"מלבי

 ועל הצדק על מורה היה הבגדים ציור כי, צדק ילבשו ועתה כהונה בגדי הכהנים לבשו לא עתה עד, כהניך( ט)

 :הקרבנות על שיאמרו קבוע בשיר ירננו הלוים שהם, וחסידיך ל"חז ש"כמ הנפש תתלבש שבם טובות המדות
 

 יא פסוק קלב פרק תהלים עזרא אבן
 :ממנה יסור שלא שבועה - לדוד' ה נשבע(/ יא)/

  ק"רד
י(: יב, ז ב"ש) הנביא נתן ידי על לו אמר והוא, שבועה הוא דברו'. ה נשבע( יא) יֹמתִׁ ת ַוֲהקִׁ יָך ַזְרֲעָך אֶׁ ר ַאֲחרֶׁ  ֵיֵצא ֲאשֶׁ

יָך ֵמעֶׁ  ביתך ונאמן(: טז פסוק) שם שאמר כמו, ממנה ישוב לא אמת ואמר. לך לכסא אשית בטנך מפרי זהו, מִׁ

  :עולם עד וממלכתך
  ם"מלבי

 והוא'(, ז ב"ש) ש"וכמ, מזרעו המלכות תסור שלא לדוד' ה נשבע, ציון בחירות שבעבור ובאר, לדוד' ה נשבע( יא)

 שמצא עד, לתלפיות בנוי מלך מקדש בביתו לו ויבן אצלו המלך התאכסן אהבתו שמרוב מלך של אוהבו כמשל

 יתאכסן המקום ידי על כ"וע, לעולם הזה המקום יעזב בל לו וישבע, לעולם שם לשבת המלך בעיני חן ההוא המקום

 בזרע שיבחר סבה היה והמקום, במקום שיבחר סבה היה שהאוהב נמצא, לזרעו כרות הברית ונשאר זרעו אצל גם

 לעולם המקדש שבחר שאחר אמר כך ואחר עבדך דוד בעבור שהוא המקדש בחירת על פה ש"וז, לעולם אוהבו

 המלוכה תסור שלא נשבע ציון בחירות י"ע כ"שאח, בציון' ה בחר כי, לך לכסא אשית בטנך מפרי לדוד' ה נשבע

 א"שעז, תנאי שום בלי החלטית שבועה נשבע דוד זרע שעל, ענינים שני בה היה זאת שבועה והנה, דוד מבית

 .ש"וז, תנאי היה זרעו זרע על אבל לך לכסא אשית בטנך מפני ממנה ישוב לא אמת לדוד' ה שנשבע
 

 יב פסוק קלב פרק תהלים י"רש
 :אלמדם אשר זו - אלמדם זו ועדותי( יב)

  עזרא אבן
 ם"ומ, מכותך את' ה והפלא כמו ורבים יחיד' מל מורכבת זרה מלה היא או ק"שור תחת החולם - ועדותי, אם( יב)

 :בניהם גם ישבו הם גם ומלת, ועדותי בריתי אל שבה אלמדם
  ק"רד

י. אלמדם זו ועדתי בריתי בניך ישמרו אם( יב) , ם"בחול, זֹו(. לג, כו שמות) העדּות ארון, ק"בשור כמו, ם"בחול ְוֵעֹדתִׁ

 אלא, משה תורת אחר ללמדה עתידה מצוה ואין, ומלומדות הם כתובות והעדות והברית, אלמדם ואמר. זאת: כמו

 :התורה ישכחו שלא תמיד נביאים ידי על אותם אעורר, אלמדם פירוש
  ם"מלבי

 וכמו, )והמצות התורה שישמרו בתנאי תלוי וזה, לך לכסא ישבו עד עדי בניהם גם אז, בריתי בניך ישמרו אם( יב)

 (:מקומות בכמה מלכים בפירוש זה שבארתי
 

 יג פסוק קלב פרק תהלים עזרא אבן
 :ציון הוא' ה בית הר כי לו בהגלות שמח כי דוד עיר שנקראה בעבור ציון הזכיר - כי( יג)

  ק"רד
 ואוה השכינה מקום נגלה ציון בעיר כי. אני שלכדתי, בציון' ה בחר כי ידעתי עתה: דוד אמר. בציון' ה בחר כי( יג)

 :עליה ואמר. לו למושב לקה אותה
  ם"מלבי

 הבחירה צד על בציון' ה בחר שתחלה ואמר, ל"כנ ציון בחירות ש"ע היה דוד זרע שבחירת, בציון' ה בחר כי( יג)

 :מקומות שאר נגד היחוסי ההשקף מזולת עצמו במקום חפץ לו היה לו למושב אוה ששם כ"ואח מקומות יתר נגד
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 יד פסוק קלב פרק תהלים עזרא אבן
 :השם לשון על ידבר - זאת( יד)

  ק"רד
  :עתה עד שעשה כמו למקום ממקום עוד ילך שלא, עד עדי מנוחתי זאת( יד)

  ם"מלבי
 במקום שינוח כמי ולא, עד עדי מנוחתי זאת משיב, למנוחתך' ה קומה ש"מ נגד'( ה תשובת' ג חלק, )זאת( יד)

 בגוף החפץ מצד אויתיה כי תמיד אשב פה כי, אחרת מנוחה ימצא אם זה מקום שיעזוב ויצוייר הטלטול מפני

 :עצמו מצד המקום
 

 טז פסוק קלב פרק תהלים עזרא אבן
 שתהיה ישע בגדי הלבישני כדרך ישע בגדי ילבישם צדק בגדי הם אולי כהונה בגדי לובשים שהם - וכהניה( טז)

 :כבגד עליהם ונראה מפורסמת ישועה
 :הלוים הם - וחסידיה

  ק"רד
, ירננו רנן וחסידיה. בי נושעים ויהיו, ישע בגדי אלבישם אני, כהונה בגדי בעבורי לובשים שהם תחת, וכהניה( טז)

 כמו, חסידים הלויים וקרא, לב מטוב שירונו טובה להם אשפיע אני, לשמי ומזמרים מרננים שהם תחת הלויים

  :חסידיך לאיש(: ח, לג דברים) ה"ע רבינו משה שאמר
  ם"מלבי

 ירננו רנן חסידיה זה נגד ירננו וחסידך ש"מ ונגד. ישע אלבישם זה לעומת צדק ילבשו כהניך ש"מ נגד וכהניה( טז)

 :השמחה מרוב

 

 יז פסוק קלב פרק תהלים עזרא אבן
 :דוד מלכות תעמוד כי נבואה בדרך - שם( יז)

 :ובניו אהרן אותו יערוך כמו כפול הטעם - נר ערכתי
  ק"רד

 ְוָיֵרם(: י, ב א"ש) וכן, ישראל לבית קרן אצמיח(: כא, כט יחזקאל) וכן, ומלכות חוזק - קרן. לדוד קרן אצמיח שם( יז)

ן רֶׁ יחֹו קֶׁ  עוד, כמה זה שייבש פי על אף, כלומר. אצמיח אמר לפיכך, העתיד משיח על הפסוק זה ואמר. ְמשִׁ

 ההיא ובעת ההם בימים(: טו, לג שם) עליו ואמר, צדיק צמח לדוד והקמותי(: ה, כג ירמיה) עליו נאמר וכן. אצמיחנו

 כתוב וכן, ציון בהר מושיעים ועלו(: כא, א עובדיה) שכתוב כמו, יהיה בציון כי שם ואמר. צדקה צמח לדוד אצמיח

ָּוַשע ההם בימים(: טז, לג ירמיה) , למשיחי נר ערכתי. צדקנו' ה לה יקרא אשר וזה לבטח תשכון וירושלם יהודה תִׁ

 :לעם מאיר הנר כמו המלך כי, עבדי לדוד ניר היות למען(: לו, יא א"מ) שאמר כמו
  ם"מלבי

 פני תשב אל ש"מ ונגד, והחוזק הגבורה שהיה לדוד קרן אצמיח שם אומר, עבדך דוד בעבור ש"מ ונגד, שם( יז)

 :לדוד קרן אצמיח שם נגד ומפרש, למשיחי נר ערכתי אומר משיחך
 

 יח פסוק קלב פרק תהלים י"רש
 '(:א יחזקאל) נחושת כעין ונוצצים כמו יאיר - יציץ( יח)

  עזרא אבן
 שם למלת נזרו מלת וישוב בעדו המתפללים הכהנים ישע שילביש הפך דוד אויבי בשת אלביש אמר - אויביו( יח)

 :החרכים מן מציץ וכמוהו ונראה יצא כמו נזרו יציץ לדוד קרן אצמיח
  ק"רד

, המלך בעד ומתפללים', ה פני את המשרתים לכהנים ישע אלביש שאמר מה היפך, בושת אלביש אויביו( יח)

 ויש. יום בכל והדרתו גדולתו תרבה כלומר, נזרו ויציץ יפרח המלך ועל, נזרו יציץ ועליו. בושת אלביש המלך ואויבי

  :טהור זהב ציץ ועשית( לו, כח שמות) מן, יציץ מפרשים
  ם"מלבי
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 יציץ עליו אמר למשיחי נר ערכתי ש"מ ונגד, ארץ אפסי יחדיו ינגח עמים הזה שבקרן, בושת אלביש אויביו( יח)

 :יוקאל משחת שמן נזר עליו ויציץ נזר כמין נמשחו שהמלכים, נזרו
 


