
)א( אמר נבל בלבו וגו' - שני 

)א( אשרי האיש. בעשרה לשונות של 

בנגון,  בנצוח,  זה:  ספר  נאמר  זמר 
בתפלה,  בהלל,  בשיר,  במזמור, 
בברכה, בהודאה, באשרי, בהללויה, 
שאמרוהו:  אדם  בני  עשרה  כנגד 
משה,  אברהם,  צדק,  מלכי  אדם, 
דוד, שלמה, אסף, ושלשה בני קרח, 
וחלוקין על ידותון: יש אומרים אדם 
היה כמו שכתוב בדברי הימים, ויש 
אומרים אין ידותון שבספר זה אלא 
גזירות  של  והדינים  הדתות  ע''ש 
)אשרי  ישראל  ועל  עליו  שעברו 
אשוריו של  לישפלישמנ''ץ בלע"ז(.  האיש 
הם  אלו  אדם  של  ותהלותיו  איש 
אשר לא הלך כי מתוך שלא הלך לא 

עמד ומתוך שלא עמד לא ישב: )ב( כי אם בתורת 
לידי  מביאו  הלצים  למדת שמושב  הא  ה' חפצו. 
ובתורתו יהגה. בתחלה היא נקראת  בטול תורה: 
תורת ה' ומשעמל בה היא נקראת תורתו: יהגה. 
)לקמן  כל לשון הגה - בלב הוא כמה דאת אמרת 
כד(  )משלי  אימה,  יהגה  לבך  לג(  )ישעי'  לבי  והגיון  יט( 

בלע"ז:  פלנדי''ץ  שתול.  )ג(  לבם:  יהגה  שוד  כי 
אפילו  יבול.  ועלהו לא  בלע"ז:  ראויארו''ש  פלגי. 
תלמידי  של  שיחתן  היא  לצורך  שבו  הפסולת 
יבול.  לא  לימוד:  וצריכה  היא  לצורך  חכמים 
לשון כמוש פלישטי''ר בלעז: )ד( כמוץ. לשון קש 
קומבל''א בלעז: )ה( על כן וגו'. דבוק הוא למקרא 
של אחריו: )ו( כי יודע ה' וגו'. לפי שהוא יודע דרך 
צדיקים ולפניו הוא להכירה תמיד ודרך רשעים 
לא תהא  כן  על  ומעבירה מלפניו  בעיניו  שנואה 
הקמת רגל לרשעים ליום הדין ולחטאים ליכתב 

בעדת צדיקים:

תהלות  ספורי  האיש.  אשרי  )א( 

זהו  בשבחו  עליו  לומר  המה  האיש 
רצונו  רשעים,  בעצת  הלך  לא  אשר 
ללכת  נפתה  לבו  היה  לא  לומר: 
בעצתם לעשות כמוהם וכל כך היה 
בדרך  עמד  שלא  עד  בנפשו  נזהר 
בחשבו  בו  עוברים  החוטאים  אשר 
עצתם  אחרי  ויסיתוהו  יפגשוהו  פן 
ובהיות כן לא בא א''כ לכלל ישיבה 
לשבת עמהם להשריש עצתם בלבו 
משמרת  א''כ  ועשה  בה  וללכת 
כי אם. לא סוף הדבר  )ב(  למשמרת: 
שחדל ונזהר מעצת רשע כ''א עשה 
היה  חפצו  כל  כי  הטוב,  את  גם 
בתורת ה': ובתורתו. בכל עת יחשוב 
להתבונן במה שהמציא בלבו טעמים 
וציצים פרחים לתורה: )ג( והיה. ובעבור זה היה גמול שכרו להיות 
ואף  בזמנו  פירותיו  שמגדל  המים  במקום  הנטוע  לאילן  דומה 
העלים אינם כומשים בעבור מרבית הלחלוחית ושפע הרטיבות 
כי כן האיש הזה משופע ברוב טובה מבלי מחסור וכאומר הנה 
מגמול השכר ניכר יושר דרכו. וכל אשר יעשה. רצונו לומר: ובכל 
הנטיעות אשר ינטעו ממנו יצליח להיות כמותו וכן צאצאי האיש 
ותהי  כן  מוצלחים  רשעים  יהיו  לא  כן.  לא  )ד(  כמוהו:  יהיו  הזה 
עוד להפך כי מכאובים רבים נכונים לרשע פעם בפעם כמוץ הזה 
על כן. בעבור  )ה(  הנדף בכל עת מנשיבת הרוח ולא מצא מנוח: 
כי נכון בידם מכאובים רבים לזה לא תהיה להם תקומה בעת בא 
המשפט כשתתמלא סאתם כי המכאובים ההם יבואו עליהם אחד 
באחד יגשו: וחטאים. מלת לא הנאמר בתחלת המקרא משמשת 
יהיו נכללים בעדת צדיקים להיות  בשתים כאומר החוטאים לא 
נותן  הוא  ברוך  כי המקום  ה'.  יודע  כי  )ו(  מושגחים מה' כמוהם: 
בו אבל דרך  יכשלו  ולהשגיח על דרך הצדיקים לבל  לב לדעת 
הרשעים תהיה אבודה מהשגחת ה' להיות נעזב אל המקרים ולא 

יהיו אם כן נכללים בעדת הצדיקים:

ִמְזמֹ֥ור  ַ֥ח  ַלְמַנּצֵ ַח  ַלְמַנּצֵ )א( 

ְי֥הָוה  ַעד־ָאָ֥נה  )ב(  ד֥:  ְלָדִוֽ
֥יר  ְסּתִ ֵחִ֥ני ֶנַ֥צח ַעד־ָאָ֥נה ּ֥תַ ּכָ ׁשְ ּתִ
ַעד־ָאָ֥נה  )ג(  י֥:  ּנִ ֽ ִמּמֶ ֶנ֥יָך  ֶאת־ּפָ
ְלָבִב֥י  ֥י ָיגֹ֥ון ּבִ ַנְפׁשִ ֥ית ֵעצֹ֥ות ּבְ ָאׁשִ
י֥:  יֹוָמ֥ם ַעד־ָאָ֥נה ָ֥ירּ֥ום ֹאְיִב֥י ָעָלֽ
ֱאלָֹה֥י  ְיהָו֥ה  ֲעֵ֥נִני  ה  ֥יָטֽ ַהּבִ )ד( 

ֶות֥:  ֽ ַהּמָ ֥ן  ן־ִאיׁשַ ּפֶ ֵע֥יַנ֥י  ָהִא֥יָרה 
֥יו ָצַר֥י  ן־ֹיאַמ֥ר ֹאְיִב֥י ְיָכְלּתִ )ה( ּפֶ

ָך֥  ַחְסּדְ ֹוט֥: )ו( ַוֲאִנ֥י֥  ּבְ ֥י ֶאּמֽ ָיִ֥ג֥ילּו ּכִ
יׁשּוָעֶ֥תָ֥ך  ֽ ּבִ ֥י  ִלּבִ ָיֵ֥ג֥ל  י֥  ָבַטְחּתִ

י֥: ֥י ָגַמ֥ל ָעָלֽ ֥יָרה ַליהָו֥ה ּכִ ָאׁשִ

יג אבן עזרארש"י

מנהג עתיק ללמוד בכל ראש חודש פסוק אחד עם פירוש רש"י, ואפשר להוסיף עם עוד פירושים, מהקאּפיטל בתהלים 
שהוא מסומן במספר שנות חייו, ואם הקאּפיטל מחזיק פחות מי"ב פסוקים, וכן בשנת העיבור, אז כופלים שיעלה 
כמספר חודשי השנה, ואם הוא מרובה בפסוקים, אזי לומדים שנים או יותר פסוקים בכל ראש חודש. )ספר המנהגים עמוד 36(



)א( אשרי תמימי דרך - אלה המאה 

ושבעים וששה פסוקים שהם אל"ף 
המסורה  בעל  הזכיר  כבר  בי"ת, 
דרך  זכר  שם  שאין  פסוק  אין  כי 
פקודים  או  עדות  או  תורה  או 
או  מצוה  או  חוק  או  אמירה  או 
אחד  מפסוק  חוץ  דבר  או  משפט 
וכבר  לטוב  עבדך  ערוב  והוא 
הזכרתי בתחלת הספר מה שאמרו 
כי  הפסוקים  באלה  המפרשים 
דוד.  חברם  שלא  אומרים  יש 
אשרי, דרך - משרת אחר וכן הוא 
ההולכים בדרך תורת ה'. )ב( אשרי 
עצמו  המרגיל  על  בתחלה  דבר   -
ללכת בדרך ישרה, גם הזכיר עתה 
מהאבות  שקבל  העדות  שומר 
- אמר  אף  )ג(  העין.  ועקרם עדות 
וכני  אף  כמו:  שהוא  מרינוס:  רבי 
לעבור  עולה  עשו  לא  חומר,  בתי 
רק  תעשה,  לא  במצות  השם  פי 
מצות  שהם  השם  בדרכי  הלך 
גם  כמשמעו,  שהוא  ויתכן  עשה. 
להם  יחשב  עולה  עשו  לא  אשר 
אתה,  )ד(  השם.  בדרכי  הלכו  כי 
פקודיך - שהם בלב. וטעם צוית – 
על יד נביאיך. וטעם אתה – שאתה 
החילות. )ה( אחלי - כמו אחלי אדוני על משקל אשרי האיש כמו כל חפצי ורצוני ושאלתי שיכונו דרכי. )ו( אז - מצותיך 
הם מצות עשה ויש מהם שלא פירש למה צוו וכאשר יביט עליהם בעין הדעת ידעם, על כן: לא אבוש. )ז( אודך בלמדי 
משפטי צדקך - שהם דיני נפשות וממון כולם צדק. )ח( את - אמר רבי משה: עד מאוד דבק עם חקיך כמו ולא פחדו 
מאבותם. ובן בלעם אמר: כי עד מאד כמו לעד. ולפי דעתי: כי אני אשמר חקיך ואתה אל תעזבני עד מאד. והטעם: 
עזיבה שלא אוכל לשומרם. )ט( במה - אמר רבי משה: תשובת במה היא לשמור והשמור ארחו. ולפי דעתי: שהוא 
קשור בפסוק העליון שאמר: את חקיך אשמור, אף על פי שלא אוכל לשמרם כראוי כדברך. )י( בכל - אתה תדע כל 
לבי ואתה עזרני שלא אשגה. )יא( בלבי - שם הם תמיד צפונים אמרתך. )יב( ברוך - בעבור שאודה כי אתה ברוך למדני 
חקיך וזה הוא השכר שאבקש ממך. )יג( בשפתי - דבק עם הפסוק העליון למדני חקיך כי אתה תדע מנהגי שספרתי 
ולמדתי משפטיך לאנשי דורי. )יד( בדרך - כאשר ארגיל נפשי בדרך עדותיך, אז אשמח. )טו( בפקודיך אשיחה - עם 
לבבי שהפקודים נטועים בו והפוקדים יורוהו לשמור אורחותיך שהם ישרים בכללים, אף על פי שבפרטים ירעו למי 
שהוא הכללים שמורים לטוב לכל העמים, ופירוש הדבר תבין מהגשם שהוא כלל שמור לטוב לכל העולם ובכללו 
שהוא מטיב, יבוא ממנו מקרה רע למעטים. )טז( בחוקותיך - בחוקות שהשם נהג עולמו. אשתעשע - על כן לא אשכח 

דבריך שאמרת: אחרי ה' אלהיכם תלכו.

)ג( אף לא פעלו עולה - אשריהם 

הלכו  בדרכיו  בהם.  זה  כל  אם 
אין  עולה  פעלו  שלא  אע"פ   -
שכרם שלם אא"כ בדרכיו הלכו 
סור  לה(  )לעיל  אומר  הוא  וכן 
שאתה  אע"פ  טוב  ועשה  מרע 
אלא  שלם  הכל  אין  מרע  סר 
אגדה(.  )מדרש  טוב  תעשה  כן   אם 
אל"ף   - דרכי  יכונו  אחלי  )ה(  

ממנו  הנופל  בתיבה  יסוד 
שבאחותי  אל"ף  כמו  לפרקים 
באזניכם )איוב יג( ואל"ף של אסוך 
תפלותי  אחלי  ד(  ב  )מלכים  שמן 
)שם  וכן  דרכי  שיכונו  הן  אלו 
הנביא  לפני  אדני  אחלי  ה'( 
אשר בשמרון וגו' צורכי אדוני 
הנביא  לפני  שילך  להתפלל 
אחליות  ולשון  בשומרון  אשר 
האומר  כאדם  בלע"ז  שוהיי"ט 
וחכם. נביא  והייתי   הלואי 
נתתיה  לא   - צפנתי  בלבי  )יא( 

אשתעשע  )טז(  להשתכח ממני. 
האדם  ישעה  כמו  אתעסק   -
ישעו  ואל  י"ז(  )ישעיהו  עושהו  על 

בדברי שקר )שמות ה'( .

ַהֹהְלִכים  ָדֶרְך  ְתִמיֵמי  ֵרי  ַאְשׁ )א( 

ֵעדָֹתיו  ֹנְצֵרי  ֵרי  ַאְשׁ )ב(  ה'.  תֹוַרת  ְבּ
ַאף לֹא ָפֲעלּו  )ג(  ִיְדְרׁשּוהּו.  ָכל ֵלב  ְבּ
יָתה  ה ִצִוּ ְדָרָכיו ָהָלכּו. )ד( ַאָתּ ַעְוָלה ִבּ
נּו  ִיֹכּ ַאֲחַלי  )ה(  ְמֹאד.  ֹמר  ִלְשׁ ֶדיָך  ִפֻקּ
יָך. )ו( ָאז לֹא ֵאבֹוׁש  ֹמר ֻחֶקּ ְדָרָכי ִלְשׁ
אֹוְדָך  )ז(  ִמְצוֹ ֶתיָך.  ל  ָכּ ֶאל  יִטי  ַהִבּ ְבּ
ִצְדֶקָך.  ֵטי  ְפּ ִמְשׁ ָלְמִדי  ְבּ ֵלָבב  ר  ֹיֶשׁ ְבּ
ַעְזֵבִני  ַתּ ַאל  ֹמר  ֶאְשׁ יָך  ֻחֶקּ ֶאת  )ח( 

ֶאת  ַער  ַנּ ה  ְיַזֶכּ ה  ֶמּ ַבּ )ט(  ְמֹאד.  ַעד 
י  ִלִבּ ָכל  ְבּ )י(  ְדָבֶרָך.  ִכּ ֹמר  ִלְשׁ ָאְרחֹו 
ְצוֹ ֶתיָך.  ִמִמּ ִני  ֵגּ ְשׁ ַתּ ַאל  יָך,  ִתּ  ְדַרְשׁ
ְלַמַען  ִאְמָרֶתָך,  י  ָצַפְנִתּ י  ִלִבּ ְבּ )יא( 

ה',  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ )יב(  ָלְך.  ֶאֱחָטא  לֹא 
י  ְרִתּ ִסַפּ ָפַתי  ְשׂ ִבּ )יג(  יָך.  ֻחֶקּ ֵדִני  ַלְמּ
ֶדֶרְך ֵעְדוֹ ֶתיָך  ֵטי ִפיָך. )יד( ְבּ ְפּ ל ִמְשׁ ֹכּ
ֶדיָך  ִפֻקּ ְבּ )טו(  הֹון.  ל  ָכּ ַעל  ְכּ י  ִתּ ְשׂ ַשׂ
)טז(  ֹאְרֹחֶתיָך.  יָטה  ְוַאִבּ יָחה,  ָאִשׂ
ח  ַכּ ֶאְשׁ לֹא  ע,  ֲעָשׁ ַתּ ֶאְשׁ ֶתיָך  ֻחֹקּ ְבּ

ָבֶרָך. ְדּ

קיט  מצודת דודרש"י


