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 )א( ְלָדִוד ֵאֶליָך ְיֹקָוק ַנְפִשי ֶאָשא:    

 ַאל ֵאבֹוָשה ַאל ַיַעְלצּו ֹאְיַבי ִלי:  ַָטְחִתיב ָך בְ )ב( ֱאֹלַהי   

 לֹא ֵיֹבשּו ֵיֹבשּו ַהבֹוְגִדים ֵריָקם:   ֹקֶויָך)ג( ַגם ָכל   

 ַלְמֵדִני: ְיֹקָוק הֹוִדיֵעִני ֹאְרחֹוֶתיָך  ְדָרֶכיָך )ד(   

 ָכל ַהּיֹום:  ִקִּויִתיַלְמֵדִני ִכי ַאָתה ֱאֹלֵהי ִיְשִעי אֹוְתָך  וְ ַבֲאִמֶתָך  ַהְדִריֵכִני )ה(   

 

 ְיֹקָוק ַוֲחָסֶדיָך ִכי ֵמעֹוָלם ֵהָמה:  ַרֲחֶמיָך  ְזֹכר)ו(   

 ְיֹקָוק:  טּוְבָך ָתה ְלַמַען ִלי אַ  ְזָכר ְכַחְסְדָך  ַאל ִתְזֹכר)ז( ַחטֹאות ְנעּוַרי ּוְפָשַעי   

 ְיֹקָוק ַעל ֵכן יֹוֶרה ַחָטִאים ַבָדֶרְך:  ( טֹוב ְוָיָשר )ח  

 : ַדְרכֹוֲעָנִוים ַבִמְשָפט ִויַלֵמד ֲעָנִוים  ַיְדֵרְך)ט(    

 ְיֹקָוק ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְלֹנְצֵרי ְבִריתֹו ְוֵעֹדָתיו:  ָאְרחֹות )י( ָכל   

 ָך ְיֹקָוק ְוָסַלְחָת ַלֲעֹוִני ִכי ַרב הּוא: )יא( ְלַמַען ִשמְ   

 

 ִיְבָחר:   ְבֶדֶרְך)יב( ִמי ֶזה ָהִאיש ְיֵרא ְיֹקָוק יֹוֶרּנּו   

 )יג( ַנְפשֹו ְבטֹוב ָתִלין ְוַזְרעֹו ִייַרש ָאֶרץ:   

 )יד( סֹוד ְיֹקָוק ִליֵרָאיו ּוְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם:   

 

 ֹקָוק ִכי הּוא יֹוִציא ֵמֶרֶשת ַרְגָלי: )טו( ֵעיַני ָתִמיד ֶאל יְ   

 )טז( ְפֵנה ֵאַלי ְוָחֵּנִני ִכי ָיִחיד ְוָעִני ָאִני:   

 )יז( ָצרֹות ְלָבִבי ִהְרִחיבּו ִמְמצּוקֹוַתי הֹוִציֵאִני:   

 ֵאה ָעְנִיי ַוֲעָמִלי ְוָשא ְלָכל ַחטֹאוָתי: ְר )יח(   

 ְוִשְנַאת ָחָמס ְשֵנאּוִני: )יט( ְרֵאה אֹוְיַבי ִכי ָרבּו   

 : ָחִסיִתי ָבְך )כ( ָשְמָרה ַנְפִשי ְוַהִציֵלִני ַאל ֵאבֹוש ִכי   

 : ִקִּויִתיָך)כא( ֹתם ָוֹיֶשר ִיְצרּוִני ִכי    

 )כב( ְפֵדה ֱאֹלִהים ֶאת ִיְשָרֵאל ִמֹכל ָצרֹוָתיו:   
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 רד"ק תהלים פרק כה  .1

ויש   ויש אות אחת בראש כל פסוק,  יש אחרים בספר כמוהו.  וכן  זה המזמור נאמר באל"ף בי"ת,  שני )א( לדוד. 
, ולא נודע אצלנו מפני מה באלו יותר מבאחרים, אלא אם כן בפסוק אחד שתי אותיותויש    פסוקים באות אחת,

 נזדמן לו בפיו ברוח הקודש.  
 גדלו ולפי הדברים הנכבדים הנאמרים בו נאמר כן.  ויראה שכל מזמור שנאמר באל"ף בי"ת, לפי 

 הבי"ת היא מלת בך . ויש אומרים כי  רי"ש שתי פעמים, ויש בו  ולא קו"ף  ולא וא"ובראש פסוק    אין בו בי"תוהנה  
בך עשרים )פסוק ה(, ולא נודע באמת. והדרש )שו"ט בקצת הוספה(:    וא"ו ולמדניהסמוכה לאלהי )פסוק ב(. וכן  

 .אותיותושתים 
 אבן עזרא על תהילים פרק כה פסוק ב   .2

 יתכן להיות בי"ת בך בטחתי תחת הבי"ת כמו וי"ו ולמדני תחת הוי"ו   -)ב( אלהי 
 

 תרגום יונתן על תהילים פרק כה פסוק א   .3

 )א( לדוד קדמך יי נפשי אטול בצלו: 
 רש"י תהילים פרק כה פסוק א    .4

 אכוון לבי:  -)א( נפשי אשא 
 ים פרק כה פסוק א  אבן עזרא על תהיל   .5

אמר רבי משה טעם נפשי אשא כדרך מנחה כמו וישא משאות והנכון בעיני שהוא   -)א( לדוד אליך ה' נפשי אשא  
 כמו ואליו הוא נושא את נפשו לא לאחר:

 מנחת שי על תהילים פרק כה פסוק א   .6

כתיב שהיו משיאין עצמן   במדרש חזית פסוק השבעתי אתכם אליך ה' נפשי אשא אשיא  -)א( אליך ה' נפשי אשא  
על קדושת שמו של הקדוש ברוך הוא פירש מדליקין כמו וישאם דוד ואנשיו דשמואל פירש וישרפם ולא נמצא 

 כתיב זה בספרנו: 
 מצודות דוד על תהילים פרק כה פסוק א   .7

 אמסור נפשי לך למנה:  -)א( נפשי אשא 
 רד"ק על תהילים פרק כה פסוק א  .8

ויש מפרשים )רבי משה הכהן ופירוש אליך ה' נפשי אשא , דרך תחינה, כמו נשא לבבנו אל כפים )איכה ג, מא(. 
גיקטילא וזולתו(, דרך מנחה, כמו וישא משאת מאת פניו אליהם )בראשית מג, לד(. ובדרש )שו"ט בשינויים(, כמו 

אחר, נפשי אשא,   ואליו הוא נשא את נפשו )דברים כד, טו(, כמו השכיר שמקוה שכרו כן אקוה טובך וחסדך. דבר
זהו שאמר )מזמור לא, ו(, בידך אפקיד רוחי פדית אותי ה' אל אמת. כשהאדם ישן מפקיד רוחו אצל הקב"ה, שמא  
בנוהג שבעולם אדם מפקיד אצל חבירו   רבי אלכסנדרי,  ה' אל אמת. אמר  הרי כתוב,  ולא מצאה?  עמד שחרית 

לאכתו כל היום ולעת ערב נפשו יגעה ושחוקה והוא ישן  חדשים ומחזירם ישנים, אבל הקב"ה אינו כן, אדם יגע במ 
ומשלים נפשו אצל הקב"ה, ובשחרית היא חוזרת לגופה חדשה ונוחה, דכתיב )איכה ג, כג(, חדשים לבקרים רבה 
אמונתך  שרבה  יודעים  אנו  ובוקר  בוקר  בכל  מחדשנו  שאתה  ממה  אומר,  שמעון  רבי  בשם  סימון  רבי  אמונתך. 

 לתחיית המתים:
 חלק באור הענין   -ם על תהילים פרק כה פסוק א מלבי"  .9

פסוק זה הוא קוטב המזמור ויסודו, בו יאמר, שכמו שהמורה בחצים ישים לו אות    -)א( לדוד אליך ה' נפשי אשא  
שאליו יורה למטרה, כן שם את ה' לאות ולמטרה אל כל מבוקשיו וחפציו, בין הגשמיים בין הרוחנים, ואמר רק 

זולתך, שכל עניני אתה הוא תכלית מבוקשי, וכל חפצי הם רק    -  אליך ה' אשא נפשי אתה עקר מגמתי לא דבר 
 אמצעיים להגיע על ידם אל התכלית זה: 

 חומת אנך תהלים פרק כה  .10

לשררה  וכשמביאין  כסף  בכלי  מביאו  לבינוני  דורון  דמקריב  החיים  ארץ  בספר  פירש  אשא.  נפשי  ה'  אליך  לדוד 
בכלי זהב. ולמלך באבנים טובות ומרגליות ואמר דוד המע"ה אליך ה' מה דורון אביא אם כלי כסף וזהב   מביאין

 ומרגליות אין חשוב לפניו לז"א אין דורון מעולה מהנשמה שתהיה נקיה 
 

 חלק באור הענין   -מלבי"ם על תהילים פרק כה פסוק ב  .11

כאלו אין תכלית בקשתו   -ולכן אבקש אל אבושה    -טחתי  )בענין צרכיו הגשמיים( הנה בכל עניני בך ב  -)ב( אלהי  
אני   זה  תכלית  ובעבור  אכזב,  מקור  לו  יהיה  עת  בה'  בטחונו  על  יתבייש  בל  הבטחון  השגת  רק  הצרכים  השגת 

 שבזה יגיע חילול ה':   -מבקש אל יעלצו אויבי לי 
 

 רש"י תהילים פרק כה פסוק ג   .12

ריקם   הבוגדים  החמסנים    -)ג(  צוררי הגזלנים  ואחלצה  ז'(  )תהלים  כמו  מנכסיהם  ריקם  העניים  את  המושיבים 
 ריקם: 

 רד"ק על תהילים פרק כה פסוק ג  .13

 )ג( גם כל קויך לא יבשו. לא עלי לבדי אני מבקש שלא אבוש, אלא גם על כל יראי שמך שמקוים לך. 
 

 רד"ק על תהילים פרק כה פסוק ד   .14
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ענין במלות שונות. ופירוש למדני, שתלמדני עד שאדע. ופירוש דרכיך )ד( דרכיך ה' הודיעני ארחותיך למדני. כפל ה

ידענו.  דרכיו  כשידע  כי  ואדעך,  דרכיך  את  נא  הודיעני  יג(  לג,  )שמות  ע"ה  רבינו  משה  שביקש  כמו  הודיעני,  ה' 
בכלל  עמהם  הנהגתו  וידע  בקצתם,  קצתם  והתקשרם  טבעם  שישיג  כולם  הנמצאות  שישכילהו  הדבר,  ופירוש 

 וכן כמו ששאל משה רבינו ע"ה )שם פסוק יח( הראני נא את כבודך, שאל גם כן דוד ואמר,:ובפרט. 
 חלק באור הענין   -מלבי"ם על תהילים פרק כה פסוק ד  .15

דרכיך   הם    -)ד(  והארחות  הגדול,  הדרך  לרבים,  הקבוע  הוא  שדרך  דרכיך,  לדעת  אבקש  הנפשיים(  צרכיו  )בענין 
אל הצדדים הגדול  דרך  כי הם המסתעפים מן  לימוד,  צריכים  והארחות הפרטיים  די בהודעה  הגדולים  , הדרכים 

הודיעני   דרכיך  ובנמשל  כ"כ,  ניכרים  ואינם  כגון הרחמים   -רבים  עולמך  הכוללים שבהם תנהיג את  הם הדרכים 
וארחותיך   וכו',  רחום  הוא  מה  בדרכיו  והלכת  כמ"ש  בהם,  אתנהג  למען  תודיעני  חסד,  ורב  אפים  ארך  והחנינה 

הם הפרטים המתפרדים מדרך הגדול, שיתנהג ה' בעתים פרטים ובמקומות פרטים ובאנשים יחידים, וכן    -דני  למ
רשעים  נגד  להתאכזר  כמו  הכולל,  מדרך  לפעמים  שילוז  פרטיים  ובענינים  בעתים  האדם  יתנהג  איך  לדעת 

 ולהתגאות ולעוז כנגדם וכדומה שזה צריך לימוד: 
 

 רש"י תהילים פרק כה פסוק ה   .16

 הוא העה"ז שהוא יום לאומות ולילה לישראל: -אותך קויתי כל היום   
 יוסף תהלות על תהילים פרק כה פסוק ה   .17

קדם  שכבר  וכיון  בדרכיך  ללכת  מתעורר  אני  כבר  פירוש  וכו'.  ישעי  אלהי  אתה  כי  ולמדני  באמיתך  הדריכני 
מתך ולמדני כי אתה אלהי ישעי רחום בדין וזהו אלהי הוא דין ישעי  אתערותא מלתתא ה' יגמור בעדי הדריכני בא

רחמים אותך קויתי ואמרו בילקוט משלי סי' תשל"ו אפילו אין ביד ישראל אלא הקיווי כדאי הם לגאולה בשכר 
 הקיווי. ולמדנו דהקיווי הוא דבר גדול וז"ש אותך קויתי כל היום זכור רחמיך שאתה מחשיב הקיווי: 

 הילים פרק כה פסוק ה רד"ק על ת .18

לדעת  האדם  שיוכל  חכמה  שהיא  הודיעני,  ראשונה  בשאלה  אמר  מציאותו.  אמיתת  והוא  באמתך,  הדריכני  )ה( 
וממנה ידע האדם   ידע האדם הבורא, כי היא כסולם לידיעת חכמת האלהות,  וממנה  והיא חכמת הטבע,  אותה, 

וכן פירוש  לפיכך אמר הדריכני באמתך, כאדם המדריך הנער ל..הבורא,   וילך מעצמו.  לכת מעט מעט עד שירגיל 
ולמדני, הרגילני, כמו הדריכני. וכן )ירמיה לא, יח( כעגל לא למד, )שם ב, כד( למד מדבר, שענינם, הרגל. כי אתה 

 אלהי ישעי, שתושיעני מצרות העולם הזה ותתן לי לב לקנות העולם הבא, והוא ידיעת האמת. 
זמור טז, ח( שויתי ה' לנגדי תמיד. ופירוש קויתי כל היום, כמו כל הימים, וכן )מזמור אותך קויתי כל היום, כמו )מ

 לז, כו( כל היום חונן ומלוה, וכן )שם עב, טו( כל היום יברכנהו: 
 חלק באור הענין   -מלבי"ם על תהילים פרק כה פסוק ה  .19

ם, וגם בזה אומר שאינו מכוון בזה  המושיעי בכל צרכי הגופנים והנפשיי  -ובאר טעם בקשתו כי אתה אלהי ישעי  
שאתה תכלית תקותי, וכל יתר הדברים   -תועלת עצמו, להשיג עי"כ איזה כבוד וכדומה, רק אותך קויתי כל היום  

 שאבקש הוא רק שיהיו אמצעים להשיג אותך ולעבדך שהוא תכלית תקותי, כמ"ש אליך ה' נפשי אשא: 
 

 אבן עזרא על תהילים פרק כה פסוק ו   .20

מבקש רחמיו וחסדיו שלא יגמלנו על מעשיו הקדמונים שמנעוהו עד עתה להבין דרכי השם באמ' על כן    -ור  )ו( זכ
אחריו חטאות ופשעי הפשע שיצא הפושע מתחת הרשות והעד על כל דבר פשע ומטעם כחסדך בעבור כי אתה 

 מקור החסד ומבוע הטוב 
 רד"ק על תהילים פרק כה פסוק ו  .21

וחסדיך שהיו לי תמיד, וזהו כי מעולם המה, כלומר בעת היצירה היו לי רחמיך וחסדיך   )ו( זכר לי עתה רחמיך ה'
 בבטן אמי, ובגדלי אחרי צאתי. וכיון שגדלתני והבאתני עד הלום ראוי לך לחמול עלי, כי מעשה ידיך אני, 

 חלק באור הענין   -מלבי"ם על תהילים פרק כה פסוק ו  .22

 ר"ל מעת היצירה:  -מעולם המה  
 

 רש"י תהילים פרק כה פסוק ז   .23

 הראוי לחסדך זכור לי אלו מעשים טובים שבידי:   -)ז( כחסדך זכר לי 
 רד"ק על תהילים פרק כה פסוק ז  .24

)ז( חטאות נעורי ופשעי אל תזכר. ופירוש, אותם שבימי נעורים יקראו חטאות, שלא שלמה דעת האדם ואין שם 
ע הוא המרד. וכשיהיה האדם מזיד בבואו בימים מעשרים שנה ומעלה שהוא בדעתו, יקרא פושע, כי  פשע, כי הפש

הוא מכיר ויודע ועובר המצוה, הרי הוא מורד באדון המצוה אותו. כחסדך זכר לי אתה, והתפלל על כולם שלא 
ן טובך ה', לא למעני אלא יזכור לו האל לא זה ולא זה, אלא יזכור לו חסדיו ויגמלהו כחסדו ולא כמשפטו. למע

 למען טובך וחסדך שאתה טוב וסלח:
 

 חלק באור הענין   -מלבי"ם על תהילים פרק כה פסוק ח  .25

ההוראה והלימוד הוא אל הבלתי יודעים, וההדרכה הוא להבלתי יכולים, והלימוד גדול   -ט( יורה, ידרך, ילמד  -)ח
 מן ההוראה כמ"ש באילת השחר )כלל תע"א(: 
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 על תהילים פרק כה פסוק ט  יוסף תהלות  .26

ידרך ענוים במשפט ידריכם לענוים במשפט דהגם שהם ענוים ישפטו משפט צדק וילמד ענוים דרכו דכ"י הוא עניו  
ועכ"ז שופט משפט צדק. א"נ אפשר במ"ש מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותם מפניש נוחים ועלובים שומעים  

טו נהפך הדין בשביל הענוה. ותי' דבזכות הענוה מכונים אל האמת. חרפתם וכו' והקשה מרן ז"ל בכללי הגמ' דא 
דרכו  ענוים  וילמד  לז"א  הדין  יתקלקל  הענוה  מפני  תימא  וכי  כמותם  הלכה  שיקבע  במשפט  ענוים  ידרך  וז"ש 

 דבזכות הענוה מכונים אל האמת כמ"ש מרן ז"ל:
 רד"ק על תהילים פרק כה פסוק ט  .27

הנכנ אותם  במשפט.  ענוים  ידרך  לבם )ט(  ויכין  התשובה  דרך  להם  יפתח  במשפט,  ידריכם  מחטאם  ושבים  עים 
 לדעת משפטי האל ודרכיו, וזהו, וילמד ענוים דרכו,

 
 תרגום יונתן על תהילים פרק כה פסוק י   .28

 )י( כל הלכתיה דיי טיבו וקשוט לנטרי קימיה סהדותיה: 
 רד"ק על תהילים פרק כה פסוק י  .29

ה', כי כל דרכיו חסד ואמת, והם כל הדרכים אשר צוה בתורתו ללכת בהם הן חסד ואמת, אין בהן    )י( כל ארחות
 נפתל ועקש. 

 חלק באור הענין   -מלבי"ם על תהילים פרק כה פסוק י  .30

והגם שתמצא לפעמים שה' אינו הולך בהנהגתו בדרך הזה הכולל, רק הולך בארח פרטי נפרד מדרך   -)י( כל ארחות  
שלפעמים הוא מצד החסד כמו   -שיש צדיק ורע לו רשע וטוב לו, הנה גם הארחות הם חסד ואמת  הכולל, כמו  

שרעות הצדיקים בא לכפר עון קל שעשו ולהגדיל שכרם בעוה"ב, ולפעמים הוא מצד האמת ומה"ד להאריך אף 
ארחות האלה הם  הם יודעים שה  -לרשע עד שיתמלא סאתו ולהאבידו בעוה"ב, וכ"ז ידוע לנוצרי בריתו ועדותיו  

 חסד ואמת: 
 חלק באור המלים   -מלבי"ם לספר תהילים פרק כה פסוק י   .31

 הם היוצאים מדרך הגדול אל הכפרים, כנ"ל ד': -)י( ארחות 
 

 רש"י תהילים פרק כה פסוק יא   .32

 כי נאה לרב לסלוח עון רב:  -הרב סלח לעוני. כי רב הוא  -)יא( למען שמך 
 אבן עזרא על תהילים פרק כה פסוק יא    .33

אף על פי שהוא רב כדרך כי עם קשה עורף כי חטאתי לך, ויש אומרים למען אודיע שמך   -)יא( למען. כי רב הוא  
 והנכון שיודע ששמך סלח:

 רד"ק על תהילים פרק כה פסוק יא  .34

גדול מכל העונות שעשה, והוא עון    )יא( למען שמך ה', שנקרא שמך טוב וסלח, וסלחת לעוני, העון המיוחד שהוא
בת שבע. אמר, אף על פי שביקשתי מלפניך מחילה וסליחה על חטאתי ופשעי, על אותו העון אני שונה לך לבקש 

 מחילה, כי רב הוא: 
 מצודות דוד על תהילים פרק כה פסוק יא    .35

 אף שעוני גדול ורב:  -המורה על הרחמים. כי רב הוא  -)יא( למען שמך ה'  
 חלק באור הענין   -מלבי"ם על תהילים פרק כה פסוק יא  .36

)חוזר אל התפלה(, נגד מה שבקש חטאת נעורי ופשעי אל תזכור, מוסיף לבקש, למען שמך ה' כי רב   -)יא( למען  
שתסלח העון לגמרי, ולא לבד הפשע כי גם העון שחמור ממנו, וזה תעשה למען שמך שאתה    -הוא וסלחת לעוני  

 לח לעונות:מלא רחמים וסו
 חלק באור המלים   -מלבי"ם לספר תהילים פרק כה פסוק יא   .37

הוא אשר נעשה ע"י עוות השכל והוא גדול מחטא ופשע, והסליחה גדול מכל הלשונות המורים על   -)יא( לעוני  
 נשיאות חטא כמ"ש בס' התו"ה )ויקרא סי' רע"ז(, וזה תעשה למען שמך כי רב הוא: 

 
 ק יב  רש"י תהילים פרק כה פסו .38

 הקב"ה יורנו בדרך שהוא יבחר הוא דרך הטוב:  -)יב( מי זה האיש ירא ה'  
 אבן עזרא על תהילים פרק כה פסוק יב    .39

 הוא הנכבד כמו וחזקת והיית לאיש והטעם כי יראת השם תביאנו אל הדרך שיבחר בה:   -)יב( מי האיש 
 רד"ק על תהילים פרק כה פסוק יב    .40

יעזור אותו ויורנו בדרך  )יב( מי זה האיש ירא ה'. מי   יורנו בדרך יבחר, כי האל  יכין לבבו,  שירצה להיות ירא ה' 
 שיבחר האל שילך בה האדם, והיא הדרך הטובה. ויש מפרשים )ראב"ע(, שיבחר האדם:

 מצודות דוד על תהילים פרק כה פסוק יב    .41

 רז"ל הבא לטהר מסייעין לו:  מי שירא מה' ובוחר בטוב אז ה' מלמדו ללכת בדרך שבחר וכמ"ש -)יב( מי זה 
 

 רד"ק על תהילים פרק כה פסוק יג  .42

יירש ארץ,  וזרעו  וזה עיקר שכר האדם.  יאחז הדרך שיורנו, נפשו בטוב תלין, במותו.  )יג( נפשו בטוב תלין. אם 
 למען צדקתו וישרו יברך האל בניו וזרעו אחריו בגללו: 
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 רד"ק על תהילים פרק כה פסוק יד   .43

איו. סוד ה' לא יגלה כי אם ליראיו, כי המתעסקים בחכמה אם לא יהיו יראי האל ושלמים במצותיו )יד( סוד ה' ליר
 לא יגלה להם סוד האל. ובריתו להודיעם, להודיעם בריתו שגילה להם סודו.

 חלק באור הענין   -מלבי"ם על תהילים פרק כה פסוק יד  .44

שע"ז יודיע ה' ליראיו בריתו, כמו שכרת ברית עם האבות שיירשו בניו את הארץ, ועם דוד שלא  -ובריתו להודיעם  
 תופסק המלכות מזרעו: 

 
 אבן עזרא על תהילים פרק כה פסוק טו   .45

היצר הרע והנשמה נתפשת ברשת התאוה וזה דרך משל ואם   הנכון בעיני כי טעם מרשת רגלי תאות   -)טו( עיני  
 השם לא יעזרהו אין לאל ידיו לצאת מהרשע על כן הוא יוציא: 

 רד"ק על תהילים פרק כה פסוק טו    .46

)טו( עיני תמיד אל ה', כי הוא מבטי ואליו אני נושא את עיני, ולא לעזרת אחר. כי הוא יוציא מרשת רגלי, פירושו 
 מרשת האויבים, לפי מחשבתם שהם חושבים ללכדני. מרשת העונות או 

 מצודות דוד על תהילים פרק כה פסוק טו    .47

 ולזה עיני אליו לבטוח בו כי יש תקוה:  -)טו( כי הוא וגו'  
 חלק באור הענין   -מלבי"ם על תהילים פרק כה פסוק טו   .48

עיני נשואות למעלה אוכל ליפול בקל אל העולם העליון הרוחני, והגם שאדע שע"י ש   -נשואות תמיד אל ה'    -עיני  
ברשת אשר פרשו לרגלי, בכ"ז לא אפסק מן הדביקות להסתכל בארץ, כי ידעתי כי אף שיבואו רגלי תוך הרשת 

 : -הוא יוציא מרשת רגלי 
 

 רש"י תהילים פרק כה פסוק טז   .49

ולנגדן אני יחיד לפיכך פנה אלי וחנני  -)טז( כי יחיד ועני אני   כי תפלתי צריכה לתשועת כל   ועון רבים תלוי בי 
 ישראל:
 אבן עזרא על תהילים פרק כה פסוק טז    .50

 כי הנשמה יחידה וככה הלב וטעם עני בעבור חסרון כמו לעמוד כנגד התאוה:  -)טז( פנה 
 רד"ק על תהילים פרק כה פסוק טז   .51

אני, כי אינני בוטח ברב חיל   )טז( פנה אלי וחנני כי יחיד ועני אני. אף על פי שאני מלך ויש לי עם רב יחיד ועני
אלא בגבורתך לבד. ועני פירושו נכנע, כמו )איוב לו, טו( יחלץ עני בעניו. כלומר, אף על פי שאני מלך איני מתגאה 
ב, טו(, אצם  )דהי"א  והלא כתיב  יחיד היה דוד,  וכי  )שו"ט בשינוי קצת(,  ובדרש  ונכנע.  במלכותי, אבל אני שפל 

כי עני היה דוד? והלא כתיב )שם כב, יד(, והנה בעניי הכינותי לבית ה' זהב ככרים מאה הששי דוד השביעי? וכן, ו
אלף? אלא אמר דוד לפני הקב"ה, רבונו של עולם, לפי ששמתני מלך על בניך ועיניהם תלויות בי וכולם צריכים לי, 

 י: ולפי שהם רבים, ואני עיני תלויות בך אני יחיד כנגדם, לפיכך אמר, יחיד ועני אנ
 מצודות דוד על תהילים פרק כה פסוק טז    .52

 רצה לומר אין לי אוהב וריע כי כולם קמו עלי: -)טז( כי יחיד 
 

 רד"ק על תהילים פרק כה פסוק יז  .53

דרך   הוא  הצרות הרחיבו  כי  ובאמרו  הן.  רבות  כי  כלומר  בלבי,  הצרות מושבם  הרחיבו. הרחיבו  לבבי  צרות  )יז( 
וקותי הוציאני, שתוציאני ממצוקותי, שאני נלכד בהן, כי אם לבבי נלכד במצוקות  צחות. לכן אני צועק אליך, ממצ

 וצרות לא יהיה לבבי פנוי לעבודתך:
 מצודות דוד על תהילים פרק כה פסוק יז    .54

 הצרות אשר בלבבי המה מתרחבים והולכים לזה אשאל הוציאני ממצוקותי:   -( צרות לבבי )יז
 חלק באור הענין   -מלבי"ם על תהילים פרק כה פסוק יז  .55

ואני שמח עליהם, לבד זאת   -גם על הצרות שיגיעוני בעולם איני משים לב, בהפך הם הרחיבו לי    -)יז( צרות לבבי  
צוקה היא צוקת הנפש הפנימית, מזה תוציאני כי היא תשבית אותי מעבודת ה',  שהמ  -אבקש ממצוקותי הוציאני  

 אבל על הצרה החיצונית איני משים לב כי אני מהביל עניני העוה"ז לגמרי: 
 חלק באור המלים   -מלבי"ם לספר תהילים פרק כה פסוק יז   .56

  היא הצרה החיצונית: -כבר התבאר )ישעיה ח' כ"ג ובכ"מ( שצרה   - )יז( צרות, ממצוקותי 
ויש צוקה בלא צרה, מי   -וצוקה    ויש צרה בלא צוקה אם מקבל היסורים בשמחה,  היא צוקת הנפש הפנימית, 

 שלבו אינו שמח מכל עמלו: 
 

 רש"י תהילים פרק כה פסוק יח   .57

 ועל ידיהם שא לכל חטאתי:  -)יח( ראה עניי ועמלי 
 ן עזרא על תהילים פרק כה פסוק יח  אב  .58

 מן עניי ורב עמלי למנוע עצמי מן התאוה: -)יח( ראה עניי  
 רד"ק על תהילים פרק כה פסוק יח  .59
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כפרת  עניי  שיהיה  חטאותי,  לכל  ושא  במלחמות.  עמל  שאני  ועמלי,  טז(.  )פסוק  שפירשתי  כמו  עניי,  ראה  )יח( 

 אל:חטאתי, כי למצוה עמלי הוא, שאני נלחם בעד ישר
 

 רש"י תהילים פרק כה פסוק יט   .60

 שלא כדין: -)יט( ושנאת חמס 
 רד"ק על תהילים פרק כה פסוק יט  .61

)יט( ראה אויבי כי רבו. ראה אויבי, פלשתים ואדום, עמון, מואב וארם. ושנאת חמס שנאוני, שלא הרעותי להם 
ממנו הברכה, לברבריים מה עשה? והם נלחמים בי. ובדרש )שו"ט בקצת שינוי(, אם עשו שונא ליעקב לפי שנטל  

 לפלשתים מה עשה? הוי ושנאת חמס שנאוני:
 חלק באור הענין   -מלבי"ם על תהילים פרק כה פסוק יט  .62

ויהי'   -לבל יחטיאו את נפשי, וזאת שנית בל אבוש כי חסיתי בך    -כ( ראה אויבי כי רבו, שמרה נפשי והצילני  -)יט
 ל אבושה: מזה חילול השם, כמ"ש בתחלה בך בטחתי א

 
 אבן עזרא על תהילים פרק כה פסוק כ   .63

 מאשר אקוה להיות עבד השם:  -)כ( שמרה. אל אבוש 
 רד"ק על תהילים פרק כה פסוק כ    .64

)כ( שמרה נפשי והצילני אל אבוש כי חסיתי בך. הצילני מידם כי הם אורבים לנפשי לפי שלא הצליחו על ישראל 
 מעת שמלכתי:

 
 פסוק כא    אבן עזרא על תהילים פרק כה .65

תום לבבו ויושר מעשיו יצרוהו שלא ילך בדרך עקש גם נכון הוא שיצרוהו מן האויבים על כן אחריו   -)כא( תום  
 פדה וכמו שהתפלל שהשם יצרהו ואל ימשלו בו שונאיו כן יפדה כל ישראל: 

 רד"ק על תהילים פרק כה פסוק כא   .66

וישר יצרוני כי קויתיך . כי עמי התום והיושר ועמהם העוול והחמס. והתום והיושר יצרוני מרעתם כי )כא( תם 
 בכל צרותי קויתיך: 

 חלק באור הענין   -מלבי"ם על תהילים פרק כה פסוק כא  .67

המה יצרוני ע"י שקויתיך   -מן האויבים, רק התם והיושר    אולם אבקש שלא ע"י מלחמה ורב חיל תצרני  -)כא( תם  
 שתומי וישרי ישמרו אותי:  -

 
 מצודות דוד על תהילים פרק כה פסוק כב   .68

 כאומר לא על עצמי בלבד אני מתפלל כי אם על כלל ישראל:  -)כב( פדה וגו' 


