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Psalms Chapter 92 ִהִלים  תְּ

ת.  א  A Psalm, a Song. For the Sabbath 1 ִמְזמֹור ִשיר, ְליֹום ַהַשבָּ
day. 

ה;   ב ר    טֹוב, ְלֹהדֹות ַליהוָּ ּוְלַזמֵּ
 ְלִשְמָך ֶעְליֹון.

2 It is a good thing to give thanks 
unto the LORD, and to sing praises 
unto Thy name, O Most High; 

ְלַהִגיד ַבֹבֶקר   ג
ילֹות.   ַחְסֶדָך;  ְתָך, ַבלֵּ  ֶוֱאמּונָּ

3 To declare Thy lovingkindness in 
the morning, and Thy faithfulness in 
the night seasons, 

י  ד י-ֲעלֵּ ׂשֹור, ַוֲעלֵּ ֶבל; -עָּ י    נָּ ֲעלֵּ
יֹון ְבִכּנֹור.  ִהגָּ

4 With an instrument of ten strings, 
and with the psaltery; with a solemn 
sound upon the harp. 

ה   ה ִכי ִׂשַמְחַתִני ְיהוָּ
ֳעֶלָך;  ן.   ְבפָּ ֶדיָך ֲאַרּנֵּ י יָּ  ְבַמֲעׂשֵּ

5 For Thou, LORD, hast made me 
glad through Thy work; I will exult 
in the works of Thy hands. 

ְדלּו ַמֲעֶׂשיָך -ַמה  ו גָּ
ה;  ְמקּו ַמְחְשֹבֶתיָך.   ְיהוָּ  ְמֹאד, עָּ

6 How great are Thy works, O 
LORD! Thy thoughts are very deep. 

ע; -ִאיש  ז ּוְכִסיל,    ַבַער, לֹא יֵּדָּ
ִבין ֶאת-לֹא  זֹאת.-יָּ

7 A brutish man knoweth not, 
neither doth a fool understand this. 

ֶׂשב,   ח ִעים, ְכמֹו עֵּ ִבְפֹרַח ְרשָּ
ל ִציצּו, כָּ י -ַויָּ ֹפֲעלֵּ

ֶון:  י   אָּ ם ֲעדֵּ ְמדָּ  ַעד.-ְלִהשָּ

8 When the wicked spring up as the 
grass, and when all the workers of 
iniquity do flourish; it is that they 
may be destroyed for ever. 

רֹום  ט ה מָּ ה.    --ְוַאתָּ ם ְיהוָּ  But Thou, O LORD, art on high for 9 ְלֹעלָּ
evermore. 

ה  י ה ֹאְיֶביָך, ְיהוָּ -ִכי    --ִכי ִהּנֵּ
דּו: ה ֹאְיֶביָך יֹאבֵּ  ִהּנֵּ

ְרדּו,  ל   ִיְתפָּ ֶון.-כָּ י אָּ  ֹפֲעלֵּ

10 For, lo, Thine enemies, O LORD, 
for, lo, Thine enemies shall 
perish: {N} 
all the workers of iniquity shall be 
scattered. 
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ים ַקְרִני;   יא  ֶרם ִכְראֵּ ַבֹּלִתי,    ַותָּ

ן.  ְבֶשֶמן ַרֲענָּ
11 But my horn hast Thou exalted 
like the horn of the wild-ox; I am 
anointed with rich oil. 

יִני,   יב ט עֵּ י:   ַוַתבֵּ  ְבשּורָּ
ִעים ַלי ְמרֵּ ִמים עָּ ה     --ַבקָּ ִתְשַמְענָּ

י. ְזנָּ  אָּ

12 Mine eye also hath gazed on 
them that lie in wait for me, {N} 
mine ears have heard my desire of 
the evil-doers that rise up against 
me. 

ח;   יג ר ִיְפרָּ מָּ ְכֶאֶרז    ַצִדיק, ַכתָּ
נֹון ִיְׂשֶגה.  ַבְלבָּ

13 The righteous shall flourish like 
the palm-tree; he shall grow like a 
cedar in Lebanon. 

ית   יד ְשתּוִלים, ְבבֵּ
ה;  ינּו    ְיהוָּ ְבַחְצרֹות ֱאֹלהֵּ

 ַיְפִריחּו.

14 Planted in the house of the 
LORD, they shall flourish in the 
courts of our God. 

ה;   טו יבָּ ִנים    עֹוד, ְינּובּון ְבׂשֵּ ְדשֵּ
 ְוַרֲעַנִּנים ִיְהיּו.

15 They shall still bring forth fruit 
in old age; they shall be full of sap 
and richness; 

ר -ְלַהִגיד, ִכי  טז יָּשָּ
ה עלתה -צּוִרי, ְולֹא   ; ְיהוָּ

ה( בֹו. תָּ  )ַעְולָּ

16 To declare that the LORD is 
upright, my Rock, in whom there is 
no unrighteousness. {P} 
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Malbim’s Commentary on Tehilim Ch. 92 

, שיר הזה ידבר מהשגחת ה' בעולמו, שהגם שנראה שהכל נוהג ע"פ )א( מזמור שיר ליום השבת
יט עונשי הרשעים וגמול הצדיקים, הגם שה' הטבע מ"מ עין משכיל יראה בו השגחת ה', ויב

הסתיר השגחתו מעין ההמון למען יהיה מקום לבחירה, ועין שיום השבת הוא עדות על ההנהגה 
ההשגחיית ושהעולם לא נמסר אל הטבע והמקרה, כמו שבארתי במקומו, לכן נתיסד שיר זה 

 ליום השבת:

This song speaks of Hashem’s providence in his world; even though it seems 
that everything functions according to nature, nevertheless a wise perspective 
sees Divine Providence within it, and sees the punishment of the wicked and 
the reward of the righteous, even though Hashem hid His Providence from the 
eyes of the masses so that there would be room for free choice; Shabbat is the 
day on which we can testify about Divine Providence and that the world was 
not given over to nature and chance…that’s why this chapter was dedicated to 
the Sabbath day 

יית, טוב להודות לה', ונגד ההנהגה )ב( טוב, מדבר נגד שני ההנהגות, נגד ההנהגה ההשגח
הכללית ע"פ הטבע, טוב לזמר לשמך עליון, שבשם זה נתפרסם ויצא לו שם גם בין הגוים דקרי 

 ליה אלהא דאלהיא ושהוא עליון על כולם:

2) This section is speaking in reference to two different relationships: In 
reference to the relationship of Providence, it is good to thank Hashem, and in 
reference to the general relationship of Nature, it is good to sing out to Your 
lofty Name. Because with this name, You are also recognized by the nations 
who call you the “God of gods”, ie the loftiest of all gods.  

  בראשית פרק יד
ל ֶעְליֹון)יח( ּוַמְלִכי־צֶ  ן ְלאֵּ ִין ְוהּוא ֹכהֵּ יָּ ם הֹוִציא ֶלֶחם וָּ לֵּ ֹּאַמר ָברּוְך )יט :ֶדק ֶמֶלְך שָּ ֵכהּו ַוי ָברְּ ( ַויְּ

יֹון קֵֹּנה ָשַמִים ָוָאֶרץ ֵאל ֶעלְּ ָרם לְּ ר ִמֹכל :ַאבְּ ֶריָך ְביֶָּדָך ַוִיֶתן־לֹו ַמֲעׂשֵּ ן צָּ ל ֶעְליֹון ֲאֶשר־ִמגֵּ רּוְך אֵּ  :)כ( ּובָּ

  שמות פרק יח

ם ִמַתַחת )י( ַויֹאֶמר ִיְתרֹו  עָּ ד ֲאֶשר ִהִציל ֶאְתֶכם ִמַיד ִמְצַרִים ּוִמַיד ַפְרֹעה ֲאֶשר ִהִציל ֶאת־הָּ רּוְך ְידֹוָּ בָּ
ִים דָֹוד ִמָכל־ָהֱאֹלִהים)יא(  :ַיד־ִמְצרָּ ִתי ִכי־ָגדֹול יְּ יֶהם ַעָתה ָיַדעְּ דּו ֲעלֵּ ר ֲאֶשר זָּ בָּ  :ִכי ַבדָּ

Yitro: Now I know that Hashem is the greatest of all the gods…… 

רק כבר התבאר שההנהגה הטבעיית נקראת בשם אמונה, כי על שמירת חקי הטבע  )ג( להגיד
חקי הטבע חק ולא יעבור שלא ימושו החקים האלה כל ימי  הבטיח בעת בריאת העולם ויסד
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עולם, אבל ההנהגה הפלאית נקראת בשם חסד, כי ע"ז לא התחייב, והמשורר יציין גילוי שני  

הנהגות אלה עם היום והלילה, שכמו שהלילה הוא ציון העת שבו ינוחו החיים והברואים 
ההנהגה, וכמו שהבקר הוא ציון התעוררות מפעולותיהם, כן יניח ה' מפעולותיו עת הטבע תנהוג 

הנבראים אל פעולות ותנועות חדשות, ובו יחדש ה' מעשה בראשית, כן יצייר העת שיעשה ה' 
פעולות חדשות ע"י ההנהגה ההשגחית, וע"כ יאמר במליצה להגיד בבקר חסדך, שהוא עת יתגלה 

, ואמונתך בלילות, עת יעורב ה' בהנהגתו ההשגחיית ויאיר לעולם בחסדו שהוא נפלאותיו וחסדיו
אור ההשגחיי והנסיי, בכ"ז תשאר אמונתו, שכל מעשי בראשית ישמרו חקיהם ויעמדו על טבעם 

 ושלימותם כפי מה שהטביע אותם בששת ימי הבריאה:

3) We have already explained that Hashem’s relationship of Nature is referred 
to as “Emunah” – because God promised, when He created the world and 
established the laws of nature, that these laws would apply forever. But the 
relationship of wonders and miracles is called “Chesed” – because He did not 
commit himself regarding this.  

The Psalmist is referencing these two relationships with the terms “day” and 
“night”. Just as the night indicates the time that creatures cease their activity, 
so, too, Hashem rests from His actions, and lets nature function according to 
its system, and just as in the morning, creatures get up and begin living anew, 
and God renews creation, so, too, when Hashem does “new” actions through 
Divine Providence. So the expression refers to our speaking of Hashem’s 
chesed in the morning, ie when He reveals Himself in His Providence and 
enlightens the world with His chesed – which are His wonders and acts of 
kindness, and His faithfulness at night 

, יש הבדל בין פעולה ובין מעשה, הדבר הנגמר ונשלם נקרא מעשה, )ה( כי שמחתני ה' בפעלך
א נגמר ונשלם עם חקי והעסק שעודו מתעסק בו יקרא פעולה, וכן המציאות כולו כמו שהו

הטבע הקבועים נקרא מעשה ה', אבל העסק שיתעסק ה' עם השגחתו שבזה ידי היוצר עודם 
פועלים ועוסקים ומחדש פעלים לפי ההשגחה זה נקרא פעולה, וע"כ נגד החסד שהיא ההנהגה 
ו, ההשגחיית והנסיית אומר כי שמחתני בפעלך, כי בו ישמח לבנו בהכיר השגחת ה' וגמולו וענש

 ונגד הטבע הסדורה בשלימות מראשית קדומים אמר במעשי ידיך ארנן:

5) Because You have rejoiced me with Your work. There is a distinction 
between “action”/Peula and deed/Ma’aseh. That which is complete is called a 
“ma’aseh” and the activity, while it’s still in the midst of occurring is called a 
“pe’ula”. So, too, all of reality – as it is complete as defined by God’s laws of 
nature is called “ma’aseh Hashem”, but the activity which Hashem is engaging 
in with His providence, with which the hands of the Creator are still working 
and renewing, this is called “Pe’ula”. Therefore, parallel to the chesed, which is 
God’s providential and miraculous relationship, the verse says, “I am rejoicing 
in Your actions”, in which our hearts rejoice when we appreciate and recognize 
Hashem’s providence with its rewards and punishments. Parallel to the 
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 relationship of nature, organized from the outset – he says, “I will exult in the 

ma’asim of Your hands…” 

)ו( מה גדלו מעשיך ה', מבאר הטעם מדוע חלק ה' את הנהגתו שהוא לפעמים בטבע ופעמים 
בהשגחה, ומדוע את העולם נתן בלבם עד שלא ימצא האדם תמיד את ההנהגה ההשגחיית, 

א בדרך הטבע, כי זה במחשבה עמוקה, כדי ורבים חושבים שהעולם כמנהגו נוהג ושהכל הו
שיהיה מקום לבחירה ולשכר ועונש, שאם היה מעניש הרשע תיכף והיה כל ההנהגה ע"י השגחה 

גלויה, היו יראים לעשות רע ולא היה בחירה, וז"ש מעשיך הטבעיים הסדורים הם גדלו, אבל 
 ונסתר באופן אשר. מאד עמקו מחשבותיך בזה במה שצפנת הנהגתך ההשגחיית שיהיה נעלם

6) How great are Your deeds Hashem. He is now explaining why Hashem 
divided His relationship into two realms – sometimes relating to us through 
nature and sometimes through providences, and why He permitted the world 
to refrain from consistently perceiving His Providence, such that many beliee 
that the world runs on its own and everything runs naturally. This was done 
with a deep intention, so that there would be room for free will and for reward 
and punishment. Because if He would punish a wicked person instantly and 
everything were to run according to overt divine providence, everyone would 
be afraid to act wickedly and there would be no free will.  It turns out that His 
natural, fixed deed are signs of His greatness. But Your thoughts are very deep, 
in that You  hid Your providential relationship in a manner which…. 

ח( איש בער לא ידע ושהכסיל לא יבין כי בפרוח רשעים כמו עשב הוא כדי להשמדם עדי עד,  -)ז 
שהצלחת הרשעים בעוה"ז הוא שעי"ז ישמדו לעד, וזאת לא יבין הבער והכסיל, וזאת עצמו 

 ש:מעומק מחשבות ה' בעולמו שהכסיל לא יבין זאת כדי שיהיה מקום לבחירה ולשכר ועונ

7-8) “ ....  A brutish man knows not, nor does a fool understand this. 

That, “When the wicked spring up as the grass, and when all the workers 
of iniquity do flourish” – it’s so that they can be destroyed forever.” Such 
that the success of the wicked in this world is so that they will suffer 
destruction – and the fools don’t understand this….This itself is a function 
of the depth of Hashem’s thoughts for his world – that the fool not 
understand, so that there will be room for free choice and reward and 
punishment. 

)ט( ואתה, ר"ל והגם שהרשעים פורחים ופועלי און יציצו, בכ"ז אתה מרום לעולם וידך תשיג 
אותם לענשם תמיד, כי ב"ו ימהר לענוש המורדים נגדו, א[ מצד שאין ידו משגת אותם תמיד, 
ב[ מצד שמתירא פן ימות ולא יוכל לענשם, אבל אתה מרום וידך על העליונה, וגם אתה נצחי 

 לעולם:
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 9) And You…. Meaning: though wicked people flourish, nevertheless, You are 

above the world and Your hands will always be able to punish them. Because 
flesh and blood will always be quick to punish those who rebel because a) the  
the wicked are not always accessible; b) man worries that he will die and will 
be unable to punish them. But You are lofty and in an advantageous position, 
and You are also eternal. 

, מצד שני אופנים, א[ מצד שהם אויביך יאבדו שע"י שהם אויבי )י( כי הנה אויביך ה', יאבדו
ה' יאביד אותם בהשגחה, ב[ שגם מעצמם יתפרדו כל פועלי און, כי טבע פעולותיהם הרעות 

 תחייב להם הפרידה והעדר החיבור והקיום, ואז באבוד רשעים.

10) Because behold Your enemies, Hashem, will perish, in two ways: 
a) Since they are Your enemies, they will perish because they are enemies of 
God and You will eradicate them through Your divine Providence 
b) They will also unravel on their own, because the nature of their evil actions 
will naturally bring about a dismantling of their connected and existence, and 
then, when the wicked perish….. 

, אז קרן הצלחתי תתרומם משפלותה, ובלותי יהיה רענן כשמן, הגם )יא( ותרם כראים קרני
שאבלה ואזקן אהיה רענן ע"י שמן משחת ה' שהוא משל על השפעתו )ויכוין בקרן על גבורה 

 הגופנית ובשמן על הצלחה הנפשיית כמ"ש ישעיה ה' א' בבה"מ שם(:

My success will rise from its lowly state and my withered state will be re-
energized like oil…Even though I will wither and age, I will be refreshed 
through Hashem’s oil of anointing, which is a parallel for His bounty (the word 
“keren” refers to physical might and “oil” refers to spiritual success) 

יסורים וסופם שלוה והרשעים בהפך, לכן תביט )יב( ותבט, ואחר שידעתי שהצדיקים תחלתם 
עיני על השוררים ומביטים עלי בעת שקמו עלי מרעים, ותשמענה אזני איך שהאנשים השרים 

 ומביטים עלי אז, הם אומרים.

11) And I will see – After I understand that the righteous will suffer at first 
and in the end will experience tranquility and the wicked – the opposite – I 
will then stare back at those that chanted and looked upon me derisively 
when the wicked attacked me, and my ears will hear these same people that 
did that then – saying…: 

)יג( צדיק כתמר יפרח, שכל הרואה מכיר ואומר שעי"ז עצמו שהמריעים קמים על הצדיק עי"ז  
נה התמר פורח ועושה פירות, אבל י"ל חסרון שאחר הפריחה יפרח כתמר ויתרומם ויצלח, וה

יתמעט ליחותם השרשי ורובם ייבשו אחר הפריחה, ובפרט אם יקוץ את התמר אין גזעו 
מחליף, והארז הוא ישגה תמיד וגזעו מחליף אם יקוצו אותו, אבל אינו פורח ועושה פירות, 

הו ועושה פרי קדש הלולים, שהם והצדיק נמשל לשני העצים, אל התמר במה שהוא פורח כמו
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בניו וקיום מינו, ואל הארז שהוא עצמו מתקיים בקיום אישיי לנצח ע"י נפשו הרוחנית, שחי  

 לעולם בעולם הנצחי:

13) The righteous will blossom as a date-palm. Anyone who sees will 
recognized and say that it is because of this itself that the ones who committed 
evil attacked the Tzaddik, through this itself, the righteous will blossom as a 
date-palm and be lifted up and succeed. The date-palm blossoms and 
produces fruit, but it lacks in that after its blossoming, its roots dry out and 
the majority of them dry up…but the cedar tree remains strong and its root 
regenerates if you cut it. Still, the cedar does not blossom and produce fruit. 
The tsaddik is compared to these two species: To the date-palm- the Tzaddik 
produces holy fruit – his children and the sustaining of the species – and to the 
cedar tree – he exists eternally through his spiritual soul – that lives forever in 
the eternal world. 

)יד( שתולים, נגד מ"ש כארז בלבנון ישגא שהוא מה שהצדיק עצמו יתקיים בקיום האישי, וגם 
ם בבית ה', כי השתול הוא העץ הנעקר עת יקצץ מעוה"ז ישוב לשגוא בעוה"ב, אמר שתולי

ממקומו ונשתל במקום אחר, ור"ל הצדיק שנעקר ממקומו שבעולם החמרי )שהם נקראים 
חצרות ה', שהם כחצר לפני הבית שהוא עוה"ב, כמ"ש התקן עצמך בפרוזדור כדי שתכנס 

אבוא אל לטרקלין( ואז נשתל בבית ה' דהיינו בעולם הנפשות ששם הבית )כמ"ש למעלה ע"ג עד 
מקדשי אל( ושם ישגא כארז בלבנון, ונגד מ"ש צדיק כתמר יפרח שהוא מה שיפרח בעוה"ז 

 להשאיר מינו בבנים ובבנות, אמר בחצרות אלהינו יפריחו:

14) Parallel to the reference of the cedar tree, ie that the Tzaddik will live 
forever – even when it is cut down from this world, it will return to flourish in 
the next world, the psalmist says, “Plants in the House of Hashem” – because a 
“Shatul” is a tree that is uprooted from its place and replanted elsewhere. That 
means to say, the Tzaddik who is uprooted from his place in the physical 
world (which are called ‘yards of Hashem’ because they are like a yard in front 
of a house, which is the World to Come, as Chazal says, prepare yourself in the 
corridor so that you can get into the parlor) and then he will be planted in the 
House of Hashem – ie in the World of Souls  - the ‘house’ – and there he will 
flourish like a Cedar of Levanon. And parallel to the reference to the Tzaddik 
blossoming like a date-palm, a reference to the success and blossoms in this 
world, to leave behind his “species” – sons and daughters – the psalmist says 
“they will blossom in the yards of our G-d” 

)טו( עוד, והם עוד ינובון וישאו פרי גם בשיבה יולידו בנים לקיום המין והם עצמם דשנים 
 בתורת ה' לקיום אישם: ורעננים יהיו בכחות גופם שיוכלו לעסוק
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 15) Moreover, they will still produce fruit in their old age – by producing 

children to perpetuate the species, and they themselves will be physically 
renewed and refreshed, that they can still be engaged in Torah study. 

)טז( להגיד, שיעורו עוד ינובון בשיבה כדי שיוכל לו להגיד ולהודיע לכל כי ישר ה' צורי ולא 
עולתה בו, שאין עולה בהנהגתו ממה שנראה לפעמים שהרשעים מצליחים בעוה"ז, כי הכל 

 בהשגחה והצדיקים עתידים לקבל שכרם:

16) To say….the productivity in old age is so that they can continue saying and 
making known to all that Hashem our Rock is righteous and contains no 
iniquity – there is no injustice in the way He runs the world, contrary to the 
way it sometimes appears that the wicked succeed in this world, because it’s 
all a function of Divine Providence and the righteous will receive their reward 
in the end 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


