
 - וגו'  בלבו  נבל  אמר  )א( 

שני מזמורים אמר דוד בספר 
על  הראשון  אחד:  בענין  זה 
נג(  )תהילים  והשני  נבוכדנצר, 
נתנבא  זה  הרשע.  טיטוס  על 
ליכנס  שעתיד  נבוכדנצר  על 
אחד  ואין  ולהחריבו,  להיכל 
מכל חיילותיו מוחה בידו: אין 
במתי  על  ו"אעלה   - אלקים 
עב" )ישעיה יד(: השחיתו התעיבו 
עלילה - מעללים: )ג( הכל סר 
וגו' - אין איש בחיילותיו מוחה 
בידו: נאלחו - נהפכו לקלקול: 
)ד( הלא ידעו - הלא סופם ידעו 

עמי  אוכלי  מה שעלתה בהם: 
אכלו  נבוכדנצר:  של  זרעו   -
ה(  )דניאל  משתה  עשו   - לחם 
רב:  לחם  עבד  מלכא  בלשצר 
חשבוהו  לא   - קראו  לא  ה' 
ולא זכרו נפלאותיו ונוראותיו 
בכליו,  ונשתמשו  במשתיהם 
ורבותינו פירשו כל שלא היה 
גוזל את ישראל לא היה טועם 

טעם ערב במאכלו, אוכלי עמי נדמה להם כאוכלי 
לחם שטעמו טעם מאכל ערב: )ה( שם פחדו פחד 
- שנשתלם גמולו לבלשצר וכו': כי אלקים בדור 
צדיק - בדורו של יכניה שהיו צדיקים: )ו( עצת עני 
תבישו - אתם אומרים שעצתם של ישראל בושה 
מי יתן -  )ז(  על שהם בוטחים בה' כי ה' מחסהו: 
אז יקרב היום שיתן מציון ישועת ישראל ואז יגל 

יעקב ישמח ישראל:

)א( למנצח, אמר נבל - הפך 

שאין  שידמה  בעבור  חכם 
השחיתו  זה  בעבור  אלקים 
דרכם והתעיבו מעלליהם כמו 
ובעלילותיך אשיחה אין עושה 
טובה: )ב( ה', השקיף - בעבור 
עליון  במקום  כבודו  היות 
משל  דרך  וזה  השמים  והוא 
כל:  ודרך  הכל  יודע  הוא  כי 
הישר:  מהדרך   - סר  הכל  )ג( 

יחדו נאלחו - כמו נשחתו: אין 
גם אחד - אפילו אחד כמו גם 
לרעהו  גם  לב  יכאב  בשחוק 
הרשעים  ואלה  רש,  ישנא 
ישראל  את  השונאים  שהם 
והעד אכלו עמי: )ד( הלא ידעו 
ידעו  הלא  כלומר  יתמה   -
שאכלו  בעוד  און  פעלי  אלה 
ולא  לחם  אכלו  כאילו  עמי 
אמרו כי השם נתן להם כח על 
דרך ידינו רמה וזה הוא ה' לא 
קראו: )ה( שם - במקום שאכלו 
שבאה  בצרה  פחדו  עמי  שם 
עליהם עד שידעו כי השם בעזרת דור צדיק כמו 
לעזרת ה' בגבורים: )ו( עצת עני - הוא ישראל וכל 
עצתי היא כי ה' מחסהו: )ז( מי - טעם מציון כמו 
יסעדך בעבור  ומציון  ה' מציון  ישלח  עזך  מטה 
ויתכן שנשבו  דוד  בימי  הארון  עם  הכבוד  היות 
הטעם  ויהיה  לעתיד  הוא  או  מישראל  אנשים 
מציון ישוב הכבוד ומי יתן כדרך מי יתן כל עם 

ה' נביאים:

ָנָבל  ָאַמר  ְלָדִוד  ַח  ַלְמַנּצֵ )א( 

ִחיתּו  ִהׁשְ ֱאלִֹהים  ֵאין  ִלּבֹו  ּבְ
ה טֹוב:  ִהְתִעיבּו ֲעִליָלה ֵאין עֹׂשֵ
ִקיף ַעל  ַמִים ִהׁשְ ָ )ב( ְיֹהָוה ִמּשׁ

יל  ּכִ ֵני ָאָדם ִלְראֹות ֲהֵיׁש ַמׂשְ ּבְ
ּדֵֹרׁש ֶאת ֱאלִֹהים: )ג( ַהּכֹל ָסר 
טֹוב  ה  עֹׂשֵ ֵאין  ֶנֱאָלחּו  ו  ַיְחּדָ
ָיְדעּו  ֲהלֹא  )ד(  ֶאָחד:  ם  ּגַ ֵאין 
י ָאְכלּו  ל ּפֲֹעֵלי ָאֶון ֹאְכֵלי ַעּמִ ּכָ
ם  ֶלֶחם ְיֹקָוק לֹא ָקָראּו: )ה( ׁשָ
דֹור  ּבְ ֱאלִֹהים  י  ּכִ ָפַחד  ֲחדּו  ּפָ
ָתִביׁשּו  ָעִני  ֲעַצת  )ו(  יק:  ַצּדִ
ן  ִיּתֵ ִמי  )ז(  ַמְחֵסהּו:  ְיֹהָוה  י  ּכִ
ׁשּוב  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְיׁשּוַעת  ּיֹון  ִמּצִ
ַיֲעֹקב  ָיֵגל  ַעּמֹו  בּות  ׁשְ ְיֹהָוה 

ָרֵאל: ַמח ִיׂשְ ִיׂשְ

יד אבן עזרארש"י

מנהג עתיק ללמוד בכל ראש חודש פסוק אחד עם פירוש רש"י, ואפשר להוסיף עם עוד 
מחזיק  הקאּפיטל  ואם  חייו,  שנות  במספר  מסומן  שהוא  בתהלים  מהקאּפיטל  פירושים, 
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(  ִמְצו ֶֹ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


