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Psalms Chapter 133  תהילים  

ד  א יר ַהַמֲעלֹות, ְלָדוִׁ  :שִׁ
נֵּה ַמה ים-ּטֹוב, ּוַמה-הִׁ ים ַגם    --ָנעִׁ ת ַאחִׁ בֶׁ   .ָיַחד-שֶׁ

1 A Song of Ascents; of David. {N} 
Behold, how good and how pleasant it is for 
brethren to dwell together in unity! 

ן ַהּטֹוב,   ב מֶׁ  --ָהרֹאש-ַעל   ַכשֶׁ
ד,   :ַאֲהֹרן-ַהָזָקן ְזַקן-ַעל   ֹירֵּ

ד,  ֹירֵּ ּדֹוָתיו-ַעל   שֶׁ י מִׁ   .פִׁ

2 It is like the precious oil upon the head, {N} 
coming down upon the beard; even Aaron's beard, 
{N} 
that cometh down upon the collar of his garments; 

ְרמֹון-ְכַטל  ג ד, ַעל    --חֶׁ ֹירֵּ יֹון-שֶׁ י צִׁ  :ַהְררֵּ
ָּוה  י ָשם צִׁ ת    ה'כִׁ  --ַהְבָרָכה-אֶׁ

ים,    .ָהעֹוָלם-ַעד   ַחיִׁ

3 Like the dew of Hermon, that cometh down 
upon the mountains of Zion; {N} 
for there the LORD commanded the blessing, {N} 
even life forever. {P} 

 

 א פסוק קלג פרק תהלים י"רש
 אלישר עם הבחירה בבית הוא ברוך הקדוש כשישב, יחד גם אחים שבת נעים ומה טוב מה הנה -' וגו שיר( א)

 :עמהם יחד הוא גם ויהיה ורעים אחים הקרויין
  עזרא אבן

 בימי אחת לאגודה יהיו כי הזכיר דוד בית והטעם לדוד קרן אצמיח העליון בשיר הזכיר הנה - המעלות שיר( א)

 וטעם חסר והמתואר תואר ונעים טוב כי נעים דבר ומה טוב דבר מה הנה הוא וכן דבר מלת' ותחס אחיו עם שלמה

 :הגדול הכהן על גם וטעם הכהנים חברת על אחים להיות הנכון או לכהנים רמז גם
  ק"רד

 כולם שהיו, נאמר אלישר על כי, ל"ז אבי אדוני פירש. יחד גם אחים שבת נעים ומה טוב מה הנה המעלות שיר( א)

ְבָתם שהיה אמר. אחים  חרמון כטל או, בגדיו ועל אהרן זקן על שיורד הטוב השמן כמו ונעים טוב יחד בירושלם שִׁ

 דבק הענין כי פירש ע"ראב והחכם. בעולם יורד שהיה טל מכל מבורך שהוא, ציון הררי על שיורד וכטל, עליו שיורד

 כהן היה הוא כי אהרן והזכיר, הגדול הכהן על גם וטעם. הכהנים חברת על אחים ואמר, למעלה שזכר לכהנים

ר בימיו שיהיה הגדול כהן ועל המשיח מלך על כי בעיני והנראה. המשוחים ראש גדול  אשר גדולים שניהם כי. ְמַדבֵּ

 והכהן, וירצה יראה לאשר אלישר את לצוות והמלוכה המשפט כסא על יושב המלך כי, עליהם ואדונים, אלבישר

ְצֹות התורה יורה  על זכריה ניבא, בבל מגלות כשעלו וכן. לזה זה יקנאו ולא בגדּולה שהם, אחים וקראם. ְוַהמִׁ

, היצהר בני שני( יד, ד זכריה) וקראם, זיתים שני אותם וראה. הגדול הכהן יהושע ועל, הנשיא זרובבל על: שניהם

 בראש ושמת עטרות ועשית(: יא, ו שם) ואמר. למלוכה וזה לכהונה זה, המשחה בשמן משוחים ששניהם לפי

 יהיה וזה, שמו צמח שיהיה איש על והאחת, יהושע בראש לשום צוה האחת, כלומר, הגדול הכהן יהוצדק בן יהושע

, גדּולה כסא על ישב מהם אחד כל כי, יחד גם אחים שבת, הגדול הכהן ועל המלך על, העתיד על אמר כן. זרובבל

ְבָתם יהיה נעים ומה טוב ומה  יחד ויהיו, בלבותם אחים יהיו כן בגדּולה אחים שיהיו כמו כי, יחד גם ואמר. שִׁ

 בין תהיה שלום ועצת(: יג פסוק שם) ויהושע זרובבל על אמר וכן, חבירו על מהם אחד יקנא לא, אחת בהסכמה

  :שניהם
  ם"מלבי

, ונפש כגוף שהיו עד יחד שהתחברו וזבולון יששכר שהם, הידועים האחים' ב על הוסד זה שיר, המעלות שיר( א)

 בתורה עסק שיששכר באהליך ויששכר בצאתך זבולון שמח ש"כמ, לחברו השלמות מהלך הולך האחד אשר

, והנעימות הטוב נשלם יחד שניהם ובצירוף, והקנינים הגוף לשלמות בפרקמטיא עסק וזבולון, הנפש את והשלים

 גם אחים שבת י"ע בא וזה, נעים ומה טוב מה הנה ש"וז, הזמנים בחיים והנעימות, ב"עוה מעניני האמתי הטוב

 :הדבר יבאר עתה, אחד כגוף יחד היו בשלום שבתם שמלבד, יחד
 

 ב פסוק קלג פרק תהלים י"רש
 :הכהן אהרן בו שנמשח - הטוב כשמן( ב)
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 ציון הררי על שגבוה חרמון טל נעים כן הכתונת פ"ע שוכב שהזקן שלו הכתונת ראש פי אל זקנו אל מראשו - שיורד

 הטוב ששמן כשם אללישר ולכבוד' לתפאר ציון הר כך לגדולה המשחה ששמן כשם ציון להררי מחרמון יורד והטל

 מעילה לענין ואהרן משה אחים שבת דרשו ורבותינו(, ד"כ ישעיה) ככהן כעם והיה כמו זה כן כזה חרמון טל כן

 ועיקר וחידותם חכמים ודברי ומליצה משל וקבלה תורה בדברי יש אבל המזמור כל הוריות במסכת המשחה בשמן

 :נאמר המקדש בית על המעלות שיר
  עזרא אבן

 קדוש בו והנמשח קודש הוא כי הידוע שמן הוא כי נפתח הוא כן על' פי הודיעו כן על המשחה שמן הוא - כשמן( ב)

 :המשוחים ראש היה הוא כי אהרן והזכיר
  ק"רד

 ונעים טוב יהיה כן: אמר. המשחה שמן והוא, הידוע השמן, הידיעה א"ה על להורות, ף"הכ ח"בפת, הטוב ַכשמן( ב)

 ָזַכר ולא, הכהן משיחת וָזַכר. גדול לכהן שנתמנה ביום הכהן אהרן משיחת ונעים טוב שהיה כמו, האחים שבת

 אלבישר הכבוד שחנה העת והיתה תחילה היתה אהרן שמשיחת לפי, האחד. טעמים לשני, דוד המלך משיחת

 לטעם ועוד. הכבוד שם יחנה, הגדול והכהן המשיח המלך ויעמוד המקדש בית כשיבנה לעתיד כן, המשכן כשהוקם

 ולעתיד, לחם בית וזקני ובניו ישי לפני, בסתר היתה דוד ומשיחת, אלישר כל לעיני היתה אהרן משיחת כי, אחר

 ועל זקנו על לו וירד, אהרן ראש על אותו משה כשיצק, הראש על. העמים ולעיני אלישר כל לעיני בגלוי הדבר יהיה

 כמין עיניו ריסי בין השמן מן אותו ומשח ראשו על השמן יצק כך ואחר כהונה בגדי הלבישֹו בתחילה כי, בגדיו פי

 שמן והיה. הצואר בית הוא הבגד ופי. הזקן תחת מדותיו פי ועל זקנו על ירד ראשו על שיצק והשמן, יוונית ף"כ

 :בד מדו(: ג, ו ויקרא) כמו, בגדיו, מדותיו. ונעים טוב מבושם מרּוקח
  ם"מלבי

 שישופע עד כ"כ רב בשפע תרד אמנם אמצעיי בבלי לה המוכן על לפעמים תרד יתקאלה ההשפעה הנה, כשמן( ב)

 מושחים היו ששם, הראש על יורד שעקרו, המשחה שמן של הטוב השמן במשל וזה, לה מוכן הבלתי גם ממנה

 על מורא שהשמן, והמחשבה השכל וכלי המוח משכן שם באשר לזה המוכן המקום הוא כי, קדש משחת בשמן

 בא היה זה ובנמשל, מדותיו פי על שיורד ארוך שהזקן הגם, אהרן זקן הזקן על גם במקרה יורד ז"ובכ, ההשגה

 עד רב ושפע גדול חלק ממנה וקבל החכמה לקבל מוכן היה שהוא הראש במשל שהוא יששכר על החכמה השפעת

 :תורק ושמן, ההוא משפע קבלו הם שגם, זבולון שבט על גם ממנו הושפעה החכמה ששמן
 

 ג פסוק קלג פרק תהלים עזרא אבן
 והנכון ציון הררי על יורד להיותו שראוי חרמון כטל בו ופירש ציון להר חרמון הר טעם מה משה רבי אמר - כטל( ג)

 כי כמוהו ורבים אף יכפה דרך על דברים שני הזכיר והנה שיורד כטל חרמון כטל הוא וכן אחר ישרת כטל כי בעיני

 :בה תלויין האדם שחיי התבואה תרבה אז בטל הברכה
  ק"רד

 מן שהוא, חרמון וָזַכר. ציון הררי על שיורד וכטל חרמון כטל: אמר כאילו, שנים במקום עומד, כטל. חרמון כטל( ג)

 שם כי, ציון הררי וָזַכר. ירננו בשמך וחרמון תבור(: יג, פט מזמור) שאמר כמו, אלישר בארץ אשר הגדולים ההרים

 השמן משל ָזַכר וכבר. לה סביב הרים ירושלים(: ב, קכה מזמור) שאמר כמו, רבים, הררי ואמר. המלוכה תהיה

 מלך זעף ככפיר נהם(: יב, יט משלי) שכתוב כמו, המלך על משל שהוא הטל עתה וָזַכר, גדול לכהן משל שהוא

 שהוא, ההרים טל וָזַכר'. ה מאת כטל(: ו, ה מיכה) שאמר כמו, לטל נמשלת הגאולה כי ועוד. רצונו עשב על וכטל

 עד חיים שם ויצוה הברכה את' ה צוה, ציון בהררי, שם כי. המישור וארץ העמקים מן יותר צריכין והם, לברכה בהם

. בחירי יבלו ידיהם ומעשה עמי ימי העץ כימי כי(: כב, סה ישעיה) שכתוב כמו, רב זמן, העולם עד ופירוש. העולם

 :הבא לעולם, העולם עד פירוש יהיה או
  ם"מלבי

 בעצם מכוון בלתי מקום אל תחלה שתגיע באופן אמצעי י"ע לה המוכן על השפע תגיע ולפעמים, חרמון כטל( ג)

 צוה שם כי, ציון הררי על שיורד רק חרמון הר לצורך מכוון שאינו חרמון כטל, הראוי מקום על שתריק כדי, וראשונה

 אינם חרמון בהר חיים המביא הטל כי, חרמון הר דרך והולך ציון הר בשביל יורד הברכה שעקר, הברכה את' ה

 שפע כן, העולם עד נצחיים חיים הם ציון בהר אשר החיים אבל, נצחיים חיים ואינם, העולם עד מתמידים חיים

 חיי ידם על ולקנות בתורה לעסוק ריוח שימצא יששכר לצורך רק יואל הגיעו לא זבולון אל שהגיע והקנינים העושר

 :ציון הר בשביל הטל שמקבל חרמון כהר דומה זבולון היה ובזה, זבולון באמצעות ליששכר והגיעו, עד
 


