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 פרק א 

Lé Äà Èä é Åø ÀL Çà1 Àê Æø Æã Àáe íé Äò ÈL Àø ú ÇöÂò Ça Àê Çì Èä à Éì ø ÆL Âà 
ã Èî Èò à Éì íé Äà Èh Çç2íé Äö Åì á ÇLÉåî Àáe 3á ÈLÈé à Éì 4 : í Äà é Äk

ä ú Çø Éåú Àa'ä Èì Àé ÈìÈå í Èî Éåé äÆb ÀäÆé Éåú Èø Éåú Àáe Éåö Àô Æç 5 : äÈé Èä Àå

 דגבר דלא הליך במלכת רשיעין 15טוביה
 ממקני לא 16ובאורחת חיבין לא קם ובסיעת

 דיי רעותיה 17אלהן בנימוסא :אסתחר
ויהי כאילן חיי  : ימם ולילי18ובאוריתיה מרנן

                                                 
ל חדושי "מהר' ועי. י בלב"א בראש ור"פליגי היכן החכמה מצויה ר) א"פ(מדרש משלי '  עי1

ולפיכך , כ" ושם האריך מאוד לבאר כי דוד ושלמה חולקים בזה ג:ב" עאגדות על ראש השנה דף י
  .משלי שלמה' אשרי האיש ושלמה במ' התחיל דוד ספרו בא

כל פרשה שהיתה חביבה '  וכואשרי האיש ולמה רגשו גוים חדא פרשה היא: ב" עברכות ט' עי
ים באשרי דכתיב על דוד פתח בה באשרי וסיים בה באשרי פתח באשרי דכתיב אשרי האיש וסי

  .אשרי כל חוסי בו
אמר רב שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן אשרי האיש אשר לא הלך בעצת : ב"ז יח ע"ע' עי

אברהם אבינו שלא הלך בעצת אנשי דור הפלגה שרשעים היו שנאמר הבה נבנה לנו  רשעים זה
דום רעים עיר ובדרך חטאים לא עמד שלא עמד בעמידת סדום שחטאים היו שנאמר ואנשי ס

מאד ובמושב לצים לא ישב שלא ישב במושב אנשי פלשתים מפני שלצנים היו ' וחטאים לה
א שדורש את זה על ' ו סי"ר פכ"ב' ועי. [שנאמר ויהי כטוב לבם ויאמרו קראו לשמשון וישחק לנו

  .]נח
אשרי האיש אשר לא הלך בעצת ) תהילים א א(אמר דוד : אדרת אליהו במדבר כג כא' עי

רשעים הם העוברים על מצות לא , ]ותורה, מצות עשה ומצות לא תעשה [האלו'  כנגד גרשעים
, קולע אל השערה ולא יחטיא) שופטים כ טז(ודרך חטאים הם במצות עשה כמו שנאמר , תעשה

, בתורה' הם ג, חפצו' וכנגדן אמר כי אם בתורת ה. והוא בדיבור, ובמושב לצים נגד ביטול תורה
 י סוף פרשת האזינו"ועיין ברש. ראה בעיניך ובאזניך שמע ושים לבך) ל מ דיחזקא(כמו שנאמר 

ודברתם אל ) ח, במדבר כ( גרמתם לי שלא אתקדש אמרתי לכם -על אשר לא קדשתם אותי ???[
הסלע והם הכוהו והוצרכו להכותו פעמים ואילו דברו עמו ונתן מימיו בלא הכאה היה מתקדש 

מה הסלע הזה שאינו לשכר ולא לפורענות אם זכה אין לו מתן שהיו ישראל אומרים ו, שם שמים
  . ]שכר ואם חטא אינו לוקה כך מקיים מצות בוראו אנו לא כל שכן

  .ז תיקון יג"בזה בתיקו' ועי
ארור האיש , היה לו לומר.  מה בוראו לא מוציא דבר מגונה מפיו אף דוד כן:מדרש תהלים' עי

  .לא הלך, ולא אמר אלא. אשר הלך בעצת צדיקיםאו אשרי האיש , אשר הלך בעצת רשעים
, שהיה לו לומר ועם לצים לא ישב,  כתוב ובמושב לצים):ב"ג מ"פ(ל "למהרדרך חיים ' עי 2

שאינו דומה אל מה שאמר בדרך חטאים לא עמד שהדרך הוא שהולך עליו לחטא והוא התחלת 
שכך פירושו שכיון , וכיון שהוא התחלת החטא אמר הכתוב ובדרך חטאים לא עמד, החטא

  .שהחוטא הולך על הדרך לחטוא אין לעמוד בדרך ההוא שההליכה היא התנועה אל החטא
תנו רבנן ההולך לאיצטדינין ולכרקום וראה שם את הנחשים ואת החברין : ב"ז יח ע"ע' עי 3

אשרי  ועליהם הכתוב אומר ,בוקיון ומוקיון ומוליון ולוליון בלורין סלגורין הרי זה מושב לצים
 הא למדת שדברים הללו מביאין את האדם לידי ,חפצו' כי אם בתורת ה' האיש אשר לא הלך וגו

  .ביטול תורה
 ג"פאבות (הבטלים מדברי תורה כמו שאמרו '  כו"ובמושב לצים): איוב א ה(אדרת אליהו ' עי

  .הרי זה מושב לצים' שנים שיושבים כו): ב"מ
 פזי מאי דכתיב אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים דרש רבי שמעון בן: ב"ז יח ע"ע' עי 4

ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב וכי מאחר שלא הלך היכן עמד ומאחר שלא עמד 
לומר לך שאם הלך סופו לעמוד ואם עמד סופו לישב ] אלא[היכן ישב ומאחר שלא ישב היכן לץ 

לבדך ] ולצת) [ואם לצת(חכמת לך ואם ישב סופו ללוץ ואם לץ עליו הכתוב אומר אם חכמת 
  .תשא
חפצו אמר רב אין אדם לומד תורה אלא ממקום שלבו חפץ ' כי אם בתורת ה: א"ז יט ע"ע' עי 5

 ואמר רבא בתחילה נקראת על שמו של הקדוש ברוך הוא ' וכוחפצו' שנאמר כי אם בתורת ה
 ואמר רבא לעולם ,להחפצו ובתורתו יהגה יומם ולי' ולבסוף נקראת על שמו שנאמר בתורת ה

  .והדר ובתורתו יהגה' ילמד אדם תורה ואחר כך יהגה שנאמר בתורת ה
ם כל הלומד תורה בפני ע) &פסחים (ש " כמ- דיהבין ליה לאנתו : ד"ז מב ע"א בתיקו"בהגר' עי
ש תורה צוה לנו " כמ, ואמר ארוסתו דכבר ארוסה היא מסיני. כאלו בועל ארוסתו בפניוהארץ

כי ) &ז "ע(ש " וכמ, אלא שאינה נשואה עד שילמוד אותה,)& (' תקרי מורשה כומשה מורשה אל
קידושין הבוא לקמן (ש הדר אמר רבא " וכמ,כ היא תורתו"ואח'  בתחלה תורת ה,'כו' אם בתורת ה

  . תורה דיליה היא דכתיב ובתורתו,אין) 22הערה 
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והיה כעץ שתול על פלגי מים אמרי דבי רבי ינאי כעץ שתול ולא כעץ נטוע : א" עז יט"ע' עי 6

 מעיקרו ולא זז משם -נטוע , י"רש' פי. כל הלומד תורה מרב אחד אינו רואה סימן ברכה לעולם
עצמו לילך וללמוד מכל האדם ולא כעץ נטוע ] את[לעולם כלומר כעץ שתול יעשה תלמיד 

אמר , והיה כעץ שתול על פלגי מים: 1 דברי האדרת אליהו בהערה המשך. להשתקע לפני רב אחד
שליש @[' לעולם ישלש אדם שנותיו כו) א"עקידושין ל (מכאן אמרו , פלגי מים שנפרדין לכל צד

ש " שזה שונה ממאדרת אליהו דברים לג ה'  ועי.האלו' כנגד ג] 'בחומש שליש במשנה ושליש בגמ
  .שזה בעלי מצות ללא תורה, והיה כעץ שתול על מים) יז ח(בירמיה 

זכאה איהו עץ דאיהו שתול על פלגי מים דאוריתא ויתיר מאן דאיהו : ד"ח כה ע"תז' עי 7
  ו ודא שכינתא"מסטרא דאילנא דחיי דאתמר בה אשר פריו יתן בעת

רה ויותר מי שהוא מהצד של עץ החיים אשריו העץ שהוא שתול על פלגי מים של התו: תרגום
  ו וזו השכינה"שנאמר בו אשר פריו יתן בעת

  'בחי' משמע שהם ב
 בכל עץ דא איהו עץ החיים דאתמר ביה עץ חיים היא למחזיקים בה: ב"ז כב ע"תיקו' אמנם עי

  ועוד בכל עץ דא צדיק דאיהו עץ פרי)דברים כ יט ( ועליה אתמר כי האדם עץ השדה)משלי ג יח(
 ודא יום השבת דתמן זווגא דשכינתא עם קודשא בריך הוא ותמן )בראשית א יא (עשה פרי למינו

והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן  )תהלים א ג(נייחא ועליה אתמר ) א ליה"נ(אית לה 
כג { חדתין בישראל ערב שבת 7בעתו דא עתו דצדיק דאיהי ליל שבת דצדיק מניה פרחין נשמתין

  דאתקריאו פנים חדשות} א"ע
כי "ועליה נאמר , "עץ חיים היא למחזיקים בה" שנאמר בו , זהו עץ החיים"בכל עץ": תרגום

 ששם , וזה יום השבת,"שה פרי למינוועץ פרי ע" שהוא , זה צדיק"בכל עץ" ועוד ".האדם עץ השדה
יה כעץ שתול על וה" ועליו נאמר , נחת)לו ( ושם יש לה,זווגה של השכינה עם הקדוש ברוך הוא

 שמהצדיק פורחות נשמות ,תו של צדיק שהוא ליל שבתי זה ע,"תויפלגי מים אשר פריו יתן בע
  .חדשות בישראל ערב שבת שנקראו פנים חדשות

מנין שאפילו שיחת תלמידי חכמים צריכה לימוד שנאמר ועלהו לא : ב" עסוכה דף כא' עי 8
  .ל שאין בו רע" ר-יבול ועלהו לא : ג"ז כח ע"א בתיקו"גר' ועי. יבול
ה בתיבה אשר פריו יתן בעתו "היה כעץ שתול על פלגי מים ששתלו הקבו: א' ו סי"ר פכ"ב' עי 9

  .זה שם ועלהו לא יבול זה חם וכל אשר יעשה יצליח זה יפת
וכל ', ועלהו וגו', שר פריו יתן וגוא, דברים' ועוד אמר ג: 1המשך דברי האדרת אליהו בהערה 

משל לאדם שהיה מהלך במדבר והיה עיף ורעב וצמא ) ב"עתענית ה (וכמו שאמרו . 'אשר יעשה וגו
יהי ' אם בתורה כו' אם בעושר כו' אף אני במה אברכך אם בבנים כו' במה אברכך כו' ומצא אילן כו

והמים , גרעינין לנטיעות והאילן לצלהפרי למאכל וה, מתנות יש בו' ג שהאילן. ]@ ['רצון כו
רוחות ' כנגד ג, ושלשה החשובות מכל המתנות הם חכמה ועושר ובנים, שתחתיו הוא לשתיה

' והנותן מטתו בין צפון לדרום כו, )ב, ב כה"ב(הרוצה להחכים ידרים הרוצה להעשיר יצפין , העולם
וזה שאמר על פלגי מים .  וחתם בחכמהח פנה לימינו"וכן אמר בתיקוני זוהר תיקון כ, )ו, ברכות ה(

וכל אשר יעשה יצליח קאי גם כן על האילן , ועלהו זה עלין, אשר פריו זה הפרי, זו ברכת המים
  . שכל הנטיעות שנוטעין מהגרעינין יצליח

 אילנא לתתא דעבודה זרא דלית ליה מוחא אלא קליפה מלגאו ואית: ב"ז קכו ע"תיקו' עי 10
כן הרשעים כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח ואיהי אשרה דנטעין אומין ומלבר ועליה אתמר לא 

קט [דעלמא קדם דמות עבודה זרה דאיבא דיליה מוץ אשר תדפנו רוח בזמנא דייתי מלכא משיחא 
 קודשא בריך הוא לאעברא כל אלין קליפין לעילא ואמצעיתא ותתא ולא יהא ערבוביא עתיד] ב"ע

ינחנו לישראל ואין עמו אל נכר בההוא זמנא ותוסף ללדת בדד ' בפמליא דלעילא בההוא זמנא ה
 ורוח חדשה אתן שונתתי לכם לב חד) ו"יחזקאל ל(ד "איתוסף רוחא דקודשא על ישראל הה

  בקרבכם
ויש עץ למטה של עבודה זרה שאין לו מח אלא קלפה מבפנים ומבחוץ ועליו נאמר לא : תרגום

אשרה שנוטעים אומות העולם לפני עבודה זרה כן הרשעים כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח והיא ה
שפריה מוץ אשר תדפנו רוח בזמן שיבא מלך המשיח עתיד הקדוש ברוך הוא להעביר את כל 

ה "הקלפות הללו למעלה ובאמצע ולמטה ולא תהיה ערבוביה בפמליה של מעלה באותו זמן יהו
רוח של קדש על ישראל זהו בדד ינחנו לישראל ואין עמו אל נכר באותו זמן ותוסף ללדת נוספת 

  .שכתוב ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם
אלו הלצים שנידונין בכף הקלע ברוח , לא כן הרשעים: 1המשך דברי האדרת אליהו בהערה 

אלו רשעים שאין , במשפטעל כן לא יקמו רשעים . 'כו' ורעות רוח') א, זהר בשלח נט(כמו שאמרו 
סנהדרין (כמו שאמרו , וחטאים בעדת צדיקים. להם תקומה כלל במשפט שהן מעות לא יוכל לתקן

וחסרון לא יוכל להמנות זה ) ב, חגיגה ט(וכמו שאמרו ', בעדת צדיקים אין עומדין וכו) א, קח
על ) א, סנהדרין קח (ובגמרא דרשו. לכך לא יוכלו לעמוד במחיצתן', שנימנו חבריו לדבר מצוה כו

אנשי סדום שרעתם היה  וחטאים בעדת צדיקים אלו, כן לא יקומו רשעים במשפט אלו דור המבול
. 'זה היה עון סדום אחותך כו) מט, יחזקאל טז(שמנעו מן הצדקה שהוא מצות עשה כמו שנאמר 
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וכמו ', אבל הלא הוא כבר נזכר לא כן הרשעים כי אם כמוץ כו, ולכאורה הוא חסר כאן דור הפלגה

, דרך צדיקים' ודע הכי י. 'במה הפיצם ברוח כו' אותם כו' ויפץ ה) ילקוט בשלח רמז רלד(שאמרו 
כמו , שהוא הכל במחשבה, ודרך חיים תוכחת מוסר, זה שכתב למעלה והודעת להם זה בית חייהם

ה מצרף "אבל מחשבה רעה שאין הקב). והוא דרך צדיקים(וידע אלהים ) כה, שמות ב(שנאמר 
עים דרך רש) יט, משלי ד(וכמו שאמרו בתיקוני זוהר וכמו שנאמר , למעשה הוא נאבד מאליו

עמוד , מתנות שהיה להם במדבר' נגד ג, ועוד. וזה שאמר דרך רשעים תאבד', כאפילה לא ידעו כו
וכמו , ולא ראה בלילה וביום' וזה שאמר לא הביט וגו, ענן ביום ועמוד אש בלילה והמן והשליו

  .יסובבנהו יבננהו יצרנהו כאישון עינו) י, דברים לב(שנאמר 
פרי המוץ הוא קליפה ואין בו שום ש, שהכל רע:  צא פרק לוספר הליקוטים פרשת וי' עי 11
  .בפנים
 אילני מאכל מפני כבדות פירותיהם לא ישובו מפני :אדרת אליהו על ישעיה פרק ז פסוק ב 12
   .אבל אלני סרק מפני קלותם מבלי פירות על כן תדפנו רוח כל שהוא, הרוח
ני דנן לא אית חולקא לסטר אחרא שמעיה חסידא אמרין דבחמשת זי: א"ג קפט ע"זהר ח' עי

ולאו הכי דהא כל מה דאתבלי בארעא לסטר אחרא אית ביה חולקא ומאן חולקא אית ליה מוץ 
לא כן הרשעים כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח ודא הוא רוחא דקדושא ) &(דתדפנו רוח דכתיב 

ין דעלמא דלא ישתכח בגין דרוח קדשא מפזר ליה בכל סטר' כי רוח עברה בו ואיננו וגו) &(וכתיב 
  .דא בנוקבא
 שהרי כל מה , ולא כך, אומרים שבחמשת מיני דגן אין חלק לצד האחר,שמעיה החסיד: תרגום

לא כן " שכתוב , שתדפנו רוח, מוץ, יש לו ומהו חלקו, יש בו חלק לצד האחר,ה בארץַלְבשַנ
רוח עברה בו ואיננו כי " וכתוב , וזוהי רוח של קדושה,"ץ אשר תדפנו רוחוהרשעים כי אם כמ

  . שלא ימצא זה בנקבה, משום שרוח הקודש מפזרתו בכל צדדי העולם,"'וגו
ובגין דערב רב אינון שאור שבעיסה ואינון אומין דעלמא דמיין למוץ יתיר : ב"ש רלב ע"ועיי

מעכבין בגלותא ערב רב לישראל מאומין כמה דאוקמוה רבנן מי מעכב שאור שבעיסה מעכב 
כמוץ אשר תדפנו ) תהלים א ד( בישראל כשאור בעיסה אבל אומין לאו אינון אלא דאינון דבקין

  .רוח
 יותר מעכבים בגלות ,ץו ואלו אומות העולם דומים למ,סהיומשום שערב רב הם שאור שבע

 מי מעכב שאור , כמו שפרשוהו חכמים,הערב רב את ישראל מאומות עובדי כוכבים ומזלות
 אינם , אבל אומות עובדי כוכבים ומזלות.סהישראל כשאור בע שהם דבקים בי, מעכב,סהישבע
  ."ץ אשר תדפנו רוחוכמ"אלא 
רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים על כן לא יקומו לא יקומו ): א"קח ע(סנהדרין ' עי 13

  .רשעים במשפט זה דור המבול וחטאים בעדת צדיקים אלו אנשי סדום אמרו לו אינם
כ לא יקומו רשעים במשפט "ש ע"כי רשע וחוטא הענין כמ): לאמשלי יא (א "ביאור הגר' עי

ת לכן לא יהיה לו תקומה במשפט אבל "וחטאים בעדת צדיקים היינו כי הרשע הוא שעבר על ל
ת ויקומו במשפט כי אעשה לא מענשינן אך לא "ע אבל לא עברו על ל"החטאים הן חסרין ממ

  .10 לעיל הערה' עי. ע"יקומו בעדת צדיקים שהן עשו מ
זה , ודרך רשעים תאבד. זו אדם וחוה, דרך צדיקים'  כי יודע ה: מזמור א-מדרש תהלים   14

  ].וכן בני קרח נגד קרח ועדתו ועוד, ש שזה גם נח נגד דורו"עיי. [נחש שאין לו רפואה לעתיד לבא
' דרך צדיקים ודרך רשעים תאבד מאי כי יודע יי' יודע ייכי ) &(פתח ואמר : ב"ג פז ע"זהר ח' עי

חא דצדיקייא לאוטבא להו ולאגנא להו והוא אזיל קמייהו לנטרא להו רה יודע ואשגח בא"אלא קב
כ כתיב כי יודע "ה וישתתף ליה בהדייהו ובג"כ מאן דנפיק לארחא בעי דלהוי ההיא ארחא דקב"ובג
אשתמודע ליה לההוא ארחא דלהון  ה לא" מגרמה בגין דקבדרך צדיקים ודרך רשעים תאבד היא' יי

ולא אזיל בהדייהו כתיב דרך וכתיב ארח מה בין האי להאי אלא דרך דשאר קרסולי בני נשא אזלו 
ועל ארחא ) וארח לחברה עם פועלי און )&(א "דא ארח כד(בה ארח דאיהו אתפתח מן זמנא זעירא 

  . ואור עד נכון היוםוארח צדיקים כאור נגה הולך) &(דא כתיב 
 אלא הקדוש ,' מה זה כי יודע ה,דרך צדיקים ודרך רשעים תאבד' פתח ואמר כי יודע ה: תרגום

 והוא הולך לפניהם לשמור ,ברוך הוא יודע ומשגיח על דרכי הצדיקים להיטיב להם ולהגן עליהם
 וישתף אותו , ולכן מי שיוצא לדרך צריך שאותה הדרך תהיה דרכו של הקדוש ברוך הוא,אותם

 משום שאין הקדוש ברוך , היא מעצמה,דרך צדיקים ודרך רשעים תאבד'  ולכן כתוב כי יודע ה,עמו
 אלא דרך , מה בין זה לזה,כתוב דרך וכתוב ארח. מכיר באותה דרך שלהם ואינו הולך עמם הוא

ח זה ארח כמו שנאמר ואר (. ארח שהוא נפתח מזמן מועט.לי בני אדם הלכו בהוששאר קרס
  . וארח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד נכון היום,ועל הארח הזה כתוב) עלי אוןולחברה עם פ

  .טובו 15
  ?)בראשית כו כו(ובאחוזת  16
17   
18   
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í Äé Èî éÅâ Àì Çt ì Çò ìeú ÈL õ Åò Àk6ÆL Âà Éåz Äò Àa ï Åz Äé Éåé Àø Ät ø7 
ì Éåa Äé à Éì eä Åì Èò Àå8Ççé Äì ÀöÇé ä ÆNÂòÇé ø ÆL Âà ì Éë Àå 9 : ï Åë à Éì

íé Äò ÈL Àø Èä10õ Én Çk í Äà é Äk 11Ççeø ep Æô Àc Äz ø ÆLÇ Àà 12 : ï Åk ì Çò
è Èt ÀL Än Ça íé Äò ÈL Àø eî Ë÷Èé à Éì13íé Ä÷é Äc Çö ú ÇãÂò Ça íé Äà Èh ÇçÀå  :

ä Çò Åã Éåé é Äk'Æø Æc ã Åáà Éz íé Äò ÈL Àø Àê Æø Æã Àå íé Ä÷é Äc Çö Àê14:  

דנציב על טופי מוי די אנביה מבשל בעדניה 
מלבלב ואטרפוי לא נתרין וכל לבלבוי ד

 לא מטול היכנא רשיעי אלהן :מגרגר ומצלח
מטול היכנא  :כמוזא די תשקפניה עלעולא

לא יזכון רשיעי ביומא רבא וחיבין בסיעת 
 דגלי קדם יי אורח צדיקיא :מטול צדיקיא

  :ואורחתהון דרשיעי תהובד
  

 ùéàä éøùà-äæ øôñ øîàð øîæ ìù úåðåùì äøùòá  ,çåöðá ,ïåâðá ,øåîæîá ,øéùá ,äáìì ,äìôúá ,

äëøáá ,äàãåäá ,éøùàá ,äéåììäá19 ,åäåøîàù íãà éðá äøùò ãâðë ,íãà ,÷ãö éëìî ,íäøáà ,

äùî ,ãåã ,äîìù ,óñà ,çø÷ éðá äùìùå ,é ïåúåãé ìò ïé÷åìçå" éøáãá áåúëù åîë äéä íãà à

íéîéä ,éå"ò àìà äæ øôñáù ïåúåãé ïéà à"øùé ìòå åéìò åøáòù úåøéæâ ìù íéðéãäå úåúãä ù ìà

)ðîùéìôùéì ùéàä éøùà"æòìá õ .( êåúî éë êìä àì øùà íä åìà íãà ìù åéúåìäúå ùéà ìù åéøåùà

ãîò àì êìä àìù20äøåú ìåèá éãéì åàéáî íéöìä áùåîù úãîì àä 21 . äâäé åúøåúáå- äìçúá 

ä úøåú úàø÷ð àéä 'åúøåú úàø÷ð àéä äá ìîòùîå22.@   

 äâäé-ãë àåä áìá äâä ïåùì ìë " à) íéìäúèé ( éáì ïåéâäå)éòùé 'âì (äîéà äâäé êáì ,)ãë éìùî (

íáì äâäé ãåù éë. 

 ìåúù-éãðìô "æòìá õ . éâìô-åøàéåàø "æòìá ù . ìåáé àì åäìòå- àéä êøåöì åáù úìåñôä åìéôà 

ãåîéì äëéøöå àéä êøåöì íéîëç éãéîìú ìù ïúçéù . ìåáé àì-éèùéìô ùåîë ïåùì "æòìá ø:  

 õåîë-ìáîå÷ ù÷ ïåùì "æòìá à : 

åâå ïë ìò '-åéøçà ìù àø÷îì àåä ÷åáã : 

ä òãåé éë 'åâå '- åéðéòá äàåðù íéòùø êøãå ãéîú äøéëäì àåä åéðôìå íé÷éãö êøã òãåé àåäù éôì 

íé÷éãö úãòá áúëéì íéàèçìå ïéãä íåéì íéòùøì ìâø úî÷ä àäú àì ïë ìò åéðôìî äøéáòîå:  

                                                 
אלו . החכמה תעוז לחכם מעשרה שליטים) יט, קהלת ז(, רבי נחמיה פתח: מדרש תהלים' עי 19

ומלכי צדק אברהם משה ודוד ושלמה  אדם -ואלו הן , עשרה בני אדם שנאמר ספר תלים על ידם
על אילין לא איתפלגות ועל מה איתפלגות רב ורבי יוחנן אמר לידותון על . ואסף ושלשה בני קרח

אף על פי שנאמר על ידי עשרה זקנים , אבא אמר' הונא בשם ר' ר. הדינין שעברו עליו ועל ישראל
 שהיתה מבקשת לומר שבחו של משל לחבורה של זמרין. לא נתקן אלא על ידי דוד מלך ישראל

 ומרכולכם זכאין כולכם זמרין כולכם משובחין וראויין ל, אמר להם המלך. הימנון למלך, מלך
ב -שמואל(, הדא הוא דכתיב. אלא איש פלוני יאמר על ידי כולכם שקולו ערב יותר מן הכל, הימנון

מנעים זמירותיהן . ותר מן הכלשל כולם ערבים אבל של דוד בן ישי י. ונעים זמירות ישראל) א, כג
 תפלות לוכ) כ, תהלים עב(, מהו אומר בסוף תלים. של ישראל גדול בן גדול אביינוס בן אביינוס

, בניגון,  בניצוח-כך נאמר בעשרה מיני זמר , וכשם שנאמר על ידי עשרה בני אדם. דוד בן ישי
 וגדול מכולם הללויה שכולל שם .בהללויה, באשרי, בהודיה, בברכה, בהלל, בתפלה, בשיר, במזמור

  .רב קרא כל ספרא הללו יה. ושבח בבת אחת
בעשרה מאמרות של שבח נאמר ספר תהלים בניצוח בנגון במשכיל : א"פסחים קיז ע' ועי

במזמור בשיר באשרי בתהלה בתפלה בהודאה בהללויה גדול מכולן הללויה שכולל שם ושבח בבת 
  .אחת

עון בן פזי מאי דכתיב אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים דרש רבי שמ: ב"ז יח ע"ע' עי 20
ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב וכי מאחר שלא הלך היכן עמד ומאחר שלא עמד 

לומר לך שאם הלך סופו לעמוד ואם עמד סופו לישב ] אלא[היכן ישב ומאחר שלא ישב היכן לץ 
לבדך ] ולצת) [ואם לצת( חכמת חכמת לך  ישב סופו ללוץ ואם לץ עליו הכתוב אומר אםואם

  .תשא
] הולכין[הא למדת שדברים הללו מביאין את האדם לידי ביטול תורה ורמינהי : שם'  עי 21

  .לאיצטדינין
' הרב שמחל על כבודו כבודו מחול שנאמר ויי'  רב יוסף אמר אפי:א" עקידושין דף לב'  עי 22

 עלמא דיליה הוא ותורה דיליה רוך הואוש ב התם הקדתאהולך לפניהם יומם אמר רבא הכי הש
 תורה דיליה היא הדר אמר רבא אין תורה דיליה היא דכתיב ובתורתו הכא היא מחיל ליה ליקריה

  .יהגה יומם ולילה
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)à (í Äé Éåâ eL Àâ Èø ä Èn Èì23Än Ëà Àìe ÷é Äø eb ÀäÆé íé :)á ( eá ÀvÇé Àú Äé
 ì Çò ã ÇçÈé eã Àñ Éåð íé Äð Àæ Éåø Àå õ Æø Æà é Åë Àì Çîä'Éåçé ÄL Àî ì Çò Àå 24: )â (

Éåîé Åú Éåø Àñ Éåî ú Æà ä È÷ ÀzÇð Àð25Éåîé Åú ÉáÂò ep Æn Äî ä Èëé Äì ÀLÇð Àå 26: 

 עממיא ואומיא מרננין 35למה מתרגשין) א(
קימין מלכי ארעא ושלטוניא ) ב: (36סריקותא

יתחברון כחדא למרדא קדם יי ולמנצי על 
נתרע ית אסרתיהון ונטלוק ) ג: (37משיחיה

דיתיב בשמיא יגחך ) ד: (מננא שלשלותהון

                                                 
גבי מלחמת גוג ומגוג כתיב למה רגשו גוים ): א' א סי"ר פ"וכן הוא שמ (ב" עברכות דף ז' עי 23

  ולאומים יהגו ריק
 - השתיק את כלם , א"מה עשה כלב להכנעת הס): ספר במדבר(ל על התורה "חפירוש הרמ' עי

קול  "-ולהפך הקדושה , "למה רגשו גוים", ש"כמ, א כל ענינה ברגש"וזהו לפי שהס". ויהס כלב"
המשיך כח , "ויהס כלב", ועוד. א נכנעת"והס, ולכך השרה הקדושה בכח שתיקה הזאת, "דממה דקה
  להכניע -ס "וסודו ה, שם אדנות

אברהם נזדווגו לו ארבעה מלכים אף לישראל עתידין כל ): פרק ט(מדרש תנחומא לך לך ' עי 24
למה רגשו גוים ולאמים יהגו ריק ואומר יתיצבו מלכי ) תהלים ב(המלכים להתרגש עליהם שנאמר 

) אישעיה מ(' ה ונלחם בשונאיו שנ"ועל משיחו מה אברהם יצא הקב' ארץ ורוזנים נוסדו יחד על ה
מי העיר ממזרח צדק יקראהו לרגלו יתן לפניו גוים ומלכים ירד יתן כעפר חרבו כקש נדף קשתו אף 

זכריה (ונלחם בגוים ההם כיום הלחמו ביום קרב ' ה לעשות לבניו שנאמר ויצא ה"כך עתיד הקב
  ).יד

וך דרש רבי חנינא בר פפא ואיתימא רב שמלאי לעתיד לבא מביא הקדוש בר: א"ז ב ע"ע' עי 25
אמרו לפניו ] ב"ג ע[' וכובחיקו ואומר למי שעסק בה יבא ויטול שכרו ] ומניחו[הוא ספר תורה 

מיד ' וכומצוה קלה יש לי וסוכה שמה לכו ועשו אותה ' וכורבונו של עולם תנה לנו מראש ונעשנה 
פת נוטל והולך ועושה סוכה בראש גגו והקדוש ברוך הוא מקדיר עליהם חמה בתקו] ואחד[כל אחד 

 .תמוז וכל אחד ואחד מבעט בסוכתו ויוצא שנאמר ננתקה את מוסרותימו ונשליכה ממנו עבותימו
רבי יוסי אומר לעתיד לבא באין עובדי כוכבים ומתגיירין ומי מקבלינן מינייהו : ב"שם ג ע' ועי

והתניא אין מקבלין גרים לימות המשיח כיוצא בו לא קבלו גרים לא בימי דוד ולא בימי שלמה 
אלא שנעשו גרים גרורים ומניחין תפילין בראשיהן תפילין בזרועותיהם ציצית בבגדיהם מזוזה 

ועל משיחו ' בפתחיהם כיון שרואין מלחמת גוג ומגוג אומר להן על מה באתם אומרים לו על ה
וכל אחד מנתק מצותו והולך שנאמר ננתקה את ] 'וגו[שנאמר למה רגשו גוים ולאומים יהגו ריק 

אמר רבי יצחק ] 'וגו[והקדוש ברוך הוא יושב ומשחק שנאמר יושב בשמים ישחק ] 'וגו[מו מוסרותי
  .אין לו להקדוש ברוך הוא שחוק אלא אותו היום בלבד

אלו , ונשליכה ממנו עבותימו. אלו תפילין של יד. ננתקה את מוסרותימו: מדרש תהלים' עי 26
ונשליכה ממנו . שבע מצוות שנצטוו בני נחאלו , דבר אחר ננתקה את מוסרותימו. תפילין של ראש

) ג, ישעיה ב(שנאמר . סוכה ולולב שנקראו עבות, כגון, אלו הם מצוות שהן קולעין בהם, עבותימו
  :אלו שבע מצוות שהם כתופין בהם. ונלכה בארחותיו' וגו' לכו ונעלה אל הר ה

אם יסתר ) ירמיה כג(ד "א ומעלה בו מעל הה" ד):ט' ט סי"פ(ר "במ' ועי. 25לעיל הערה ' עייי 27
מדבר בנואף שהוא מטמין עצמו בסתר לעשות זמה כמה ' איש במסתרים ואני לא אראנו נאם ה

ואני לא ) ירמיה יג(ועין נואף שמרה נשף לאמר לא תשורני עין וסתר פנים ישים ) איוב כד(דתימא 
ה הדבר דומה למי שנכנס לגנוב בתוך שני בתים זה לפנים מזה והיה בהם משל למ' אראנו נאם ה

שני שומרים אחד בחוץ ואחד בפנים כיון שבא לצאת מפתח הפנימי יצא ולא הרגיש בו השומר 
הפנימי בא לצאת מן החיצון הרגיש בו השומר שבחוץ ותפסו אמר לו בשבפנים שחקת אבל בי אין 

ואף בבעל האשה שחקת שלא הרגיש בך אבל אני יושב ומשחק ה לנ"את יכול לשחוק כך אמר הקב
יושב בשמים ישחק אדני ילעג למו לפי שאני רואה את הכל ) תהלים ב(על הרשעים כמה דתימא 

' בכל מקום עיני ה) משלי טו(המה משוטטות בכל הארץ ואומר ' עיני ה) זכריה ד(כמה דתימא 
   . בעולםצופות רעים וטובים ואני אהיה עד ממהר לפרסמך

ותאנא זמינין , ה ועל משיחו"ורוזנים נוסדו יחד על יהו) שם ב ב(כתיב : ב"ב נח ע"זהר ח' עי
, לאתכנשא בההוא זמנא באוכלוסין דכל עלמא, )א עמין"נ(אינון שבעין קסטורין מכל עיבר 

, ומאי אמרי, ולאחדא עיטין עליה דקודשא בריך הוא, ולמעבד קרבא על ירושלם קרתא קדישא
כדין זמין קודשא בריך הוא לחייכא . ולבתר על עמיה ועל היכליה, קים על פטרונא בקדמיתאנו

בההוא זמנא ילבש קודשא בריך הוא , ה ילעג למו"יושב בשמים ישחק יהו) שם ד(דכתיב , עלייהו
ה "וזאת תהיה המגפה אשר יגף יהו) זכריה יד יב(כמה דכתיב , וישיצינון מן עלמא, גאותא עלייהו

  . המק בשרו והוא עומד על רגליו, ל העמים אשר צבאו על ירושלםאת כ
  :תרגום

  פרק ב -  ספר תהלים -ספר הליקוטים 
כי ענין זה , דע', ולא יצחק בצ', טעם למה נכתב ישחק בש. יושב בשמים ישחק אדני ילעג למו

.  גבורהבאמצעות, י בינה עילאה"שאז יהא הישועה ע, מדבר על ענין הגאולה מה שעתיד להיות
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והבן זה . לעשות נקמה בגוים, והיא תתלבש ביצחק שהוא גבורה, ן שורקת"והבינה נקראת שי

  :הטיב
 א /זוהר חלק ג דף נד

דא , יושב בשמים ישחק, ה ילעג למו"יושב בשמים ישחק יהו) שם ב ד(, רבי יהודה פתח ואמר
 הדא הוא דכתיב יושב ,ולבתר זעים ותריך, נהיר בקדמיתא וחייך, דאתי מסטרא דחמרא, יצחק

ולבתר , ועל דא דינא נהיר וחייך להו לרשיעייא, נהיר וחייך, ישחק, ולא כתיב יושב שמים, בשמים
קודשא בריך הוא נהיר להו , וכך ארחי דחייביא, אז ידבר אלימו באפו ובחרונו יבהלמו, מה כתיב

  :טילולבתר זעים וק, כחמרא דנהיר בקדמיתא, ונהיר לון אנפין, בהאי עלמא
  .א הובא בהערה הקודמת"ג נד ע"י זהר ח'ע 28
   מזמור ב- מדרש תהלים  29

, דבר אחר. וסוך לא סכתי) ג, דניאל י(, כמה דאמר. משחתיה, מהו נסכתי. ואני נסכתי מלכי
) ד, מיכה ה(, כמה דאמר. גידלתיו, דבר אחר. עגל מסכה) ח, שמות נב(, כמה דאמר. אתיכתיה

  :והיכן גדלתיו על ציון הר קדשי. שמה נסיכי צפון) ל, יחזקאל לב(, וכתיב. ושמונה נסיכי אדם
  .שערי אורה בכמה מקומות שהר הקודש היא כינוי למידת ציון' עי 30
ברוך המקום ברוך הוא שבחר בחכמים ובתלמידיהם ): פרק יח(תנא דבי אליהו רבה ' עי 31

כ "לו כשם שהם יושבים בבובתלמידי תלמידיהם ומקיים עליהם במדה שאדם מודד בה מודדין 
מ ובכל מקום שהוא פנוי להם וקוראים ושונין לשם שמים ויראה בלבבם ומחזיקין דברי תורה "ובב

אם הם ' כך כביכול אפי. 'טוב לגבר כי ישא עול בנעוריו וגו) איכה ג(בפיהם ומקיימין עליהן הפסוק 
' אספרה אל חק ה) הלים בת(ישאלו את כל העולם כולו בשעה אחת הוא נותן להם מיד שנאמר 

שאל ממני ואתנה גוים נחלתך ואחזתך אפסי ארץ אבל מדת הרשעים אינו ' אמר אלי בני אתה וגו
  לא כן) שם א(כן שנאמר 

32
  י ישעיה פרק כד פסוק יט"רש 

 לשון -פור התפוררה . תרועם בשבט ברזל) תהלים ב( לשון שבר כמו - רועה התרועעה ) יט)
  :פירורין

 ב /דף רלאזוהר חלק ג 
אלא יודעי , או תוקעי תרועה, לא כתיב שומעי, )שם פט טז(' אשרי העם יודעי תרועה וגו

רזא דתרועה , אינון ידעי תרועה, חכימין דדיירין באוירא דארעא קדישא) א כגון"ס(בגין , תרועה
  :תרועם בשבט ברזל) שם ב ט(, כמה דכתיב

33
   פרק ג-א לספרא דצניעותא "פירוש הגר 

' ש בהקדמת הזוהר דף ו"ל כאן כללות כל הגבורות שהן מכונין בשבט ברזל כמ" הנואף רבדמות
  ל"ור. ב וירד אליו בשבט בדינא קשיא"ע

 ב /תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ל 34
בהדרת קדש אל תקרי בהדרת אלא בחרדת ממאי דילמא ' יהושע בן לוי מהכא השתחוו לה

ה הוה מציין נפשיה והדר מצלי אלא אמר רב נחמן בר לעולם אימא לך הדרת ממש כי הא דרב יהוד
ביראה וגילו ברעדה מאי וגילו ברעדה אמר רב אדא בר מתנא אמר רבה ' יצחק מהכא עבדו את ה

במקום גילה שם תהא רעדה אביי הוה יתיב קמיה דרבה חזייה דהוה קא בדח טובא אמר וגילו 
 ב /בלי מסכת יומא דף דברעדה כתיב אמר ליה אנא תפילין מנחנא רבי תלמוד ב

וכל ישראל עומדין ולא בא הכתוב אלא לחלק כבוד ] משה[ויכסהו הענן להר ויקרא אל משה 
למשה רבי נתן אומר לא בא הכתוב אלא למרק אכילה ושתיה שבמעיו לשומו כמלאכי השרת רבי 

ובזיע מתיא בן חרש אומר לא בא הכתוב אלא לאיים עליו כדי שתהא תורה ניתנת באימה ברתת 
ביראה וגילו ברעדה מאי וגילו ברעדה אמר רב אדא בר מתנה אמר רב במקום ' שנאמר עבדו את ה

גילה שם תהא רעדה במאי קא מיפלגי רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא בפלוגתא דהני תנאי דתניא 
בששה בחודש ניתנה תורה לישראל רבי יוסי אומר בשבעה בו מאן דאמר בששה בששה ניתנה 

מאן דאמר בשבעה בשבעה ניתנה ובשבעה ) דכתיב ויקרא אל משה ביום השביעי(עלה ובשבעה 
  דכתיב ויקרא אל משה ביום[עלה 

    פרק יט- מדרש תנחומא נח 
' עבדו את ה' ם מישראל ויהיו עובדים אותו בשמחה שנא"יבטל שעבוד העכו' וכוב "לעוה
 אדם שבנו משרת לפניו משרת ם יהיו עובדין אותו ברעדה כגון"אבל העכו) תהלים ק(בשמחה 

בשמחה אומר אם אקלקל מעט לפני אבי אינו יכעוס עלי שהוא אוהב אותי לכך עובד בשמחה 
ם "אבל העבד הנכרי משרת ביראה אומר אם אקלקל לפניו כועס עלי לכך עובדו ביראה כך העכו

ם מה כתיב "כוכל המזמור מדבר על הע) שם ב(מה כתיב עליהם למה רגשו גוים ולאמים יהגו ריק 
  .ביראה וגילו ברעדה' בסוף המזמור עבדו את ה

35   
36   
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)ã (Éåî Èì â Çò Àì Äé éÈð Éã Âà ÷ Èç ÀNÄé í Äé Çî ÈM Ça á ÅLÉåé27: )ä ( æ Èà
Éåîé Åì Åà ø Åa Çã ÀéÉåî ÅìÂä Çá Àé Éåð Éåø Âç Çáe Éåt Çà Àá 28: )å ( é Äð ÂàÇå

é Äz Àë ÇñÈð29é ÄL Àã È÷ ø Çä ï Éåi Äö ì Çò é Äk Àì Çî 30: )æ ( ì Æà ä Èø Àt Çñ Âà
 ÷ Éçä'Èêé Äz Àã Äì Àé í Éåi Çä é Äð Âà ä Èz Çà é Äð Àa é Çì Åà ø Çî Èà : )ç (

äÈð Àz ÆàÀå é Äp Æn Äî ì Çà ÀL31 é Åñ Àô Çà Èê ÀúÈf Ëç ÂàÇå Èê Æú ÈìÂçÇð í Äé Éåâ 
õ Æø Èà: )è (í Åò Éø Àz32ìÆæ Àø Ça è Æá ÅL Àa 33í Åö ÀtÇð Àz ø Åö Éåé é Äì Àë Äk : 

)é (õ Æø Èà é Åè Àô ÉL eø ÀñÈe Ää eìé Äk ÀN Çä íé Äë Èì Àî ä Èz Çò Àå: )àé (
 ú Æà eã Àá Äòä'ä Èà Àø Äé Àa 34@ä Èã Èò Àø Äa eìé Äâ Àå : )áé ( ø Çá e÷ ÀMÇð

t Çà è Çò Àî Äk ø Çò Àá Äé é Äk Àê Æø Æã eã Àáà ÉúÀå óÇð ÁàÆé ï Æt ì Èk é Åø ÀL Çà Éå
Éåá é Åñ Éåç:  

 ימלל 38הידין) ה: (מימרא דיי ידהך להון
) ו: ( וברוגזיה יבהלאנון39 בתוקפיהלהון

: ואנא רביתי מלכי ומניתיה על טור מקדשי
אשתעי קימא דיי אמר חביב כבר לאבא ) ז(

בעי ) ח: (לי אנת זכאה כאלו יומא דין בריתך
 עממיא אחסנתך ואחודתך 40מני ואתן נכסי

תתברנון היך ) ט: ( סיפי ארעא41שלטוני
: בחוטרא דפרזלא היך מאן דפחר תתרענון

 42וכדין מלכיא אשכלו קבילו מרדותא) י(
פלחו קדם יי בדחלא וצלו ) יא: (נגידי ארעא

קבילו אולפנא דלמא ירגיז ) יב: (ברתיתא
ותהובדון אורחא מטול דייחור כזער רוגזיה 

  :טוביה לכל דסברין במימריה

  
  י "רש

 נכון לפותרו על דוד עצמו כעין  רבותינו דרשו את הענין על מלך המשיח ולפי משמעו יהיה- למה רגשו גוים ) א(
וישמעו פלשתים כי משחו ישראל את דוד למלך עליהם ויקבצו פלשתים את מחניהם ) א' שמואל ב(שנאמר 

ולאומים מנחם פתר לאומים ,  בלבם ריק-ולאומים יהגו . םונפלו בידו ועליהם אמר למה רגשו גוים ונתקבצו כול
   :ואומים וגוים כלם קרובי ענין

בלעז " לשון סוד פורקונשילרונ -נוסדו . ש בלעז" ורוזנים שיניור-' בו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד וגויתיצ) ב(
   :ומה היא העצה

 -עבותימו . אלו רצועות שקושרין העול בהם, ש בלעז"ש לויקוראנגל" דישרונפרוימ-ננתקה את מוסרותימו ) ג(
   :ש בלעז"לויקורדו

   :הם משמשין לשון הוה -ישחק ילעג ידבר ) ד(
   : כמו עליהם ומה הוא הדבור-אז ידבר אלימו ) ה(
   : למה רגשתם ואנכי מניתי לי את זה לנסוך ולמלוך על ציון הר קדשי- ואני נסכתי מלכי ) ו(
 על ידי נתן וגד - אמר אלי ' ה.  אמר דוד חוק קצוב הוא ומקבל עלי לספר זאת ולהודיע-אספרה אל חוק ) ז(

שמואל ב (ראש לישראל הקרוין בתורה בני בכורי והם יתקיימו על ידך כמו שנאמר באבנר  - בני אתה . ושמואל
 -אני היום . ביד דוד עבדי אושיע את עמי ישראל ובשבילם אתה לפני כבן שכולם תלויין בך' כה אמר ה) ג

וידע דוד ) יד' דברי הימים א( להיות קרוי בני וחביב עלי כבן בשבילם כמו שנאמר -ילדתיך . שהמלכתיך עליהם
למלך על ישראל וכי נשאת מלכותו בעבור עמו ישראל ומצינו במלכי ישראל החביבין לפניו שקרוין ' כי הכינו ה
ט הוא "בשלמה הוא יהיה לי לבן ואני אהיה לו לאב ועוד מצינו בדוד במזמור פ) כז' שמואל ב (שנאמרבנים כמו 

   :יקראני אבי אתה אלי וצור ישועתי
   : התפלל אלי בכל עת שאתה בא להלחם באויביך-י שאל ממנ) ח(
 תשברם והוא לשון נפוץ בכל המקרא חרס המשובר -תנפצם .  היא החרב-בשבט ברזל .  תרוצצם-תרועם ) ט(

   :לשברים דקים
ה פושט יד " נביאי ישראל אנשי רחמים ומוכיחים אומות העולם לסור מרעתם שהקב-ועתה מלכים השכילו ) י(

   :יקיםלרשעים ולצד
אחזה רעדה חנפים תגילו ותשמחו אם עבדתם ) לג' ישעי( כשתבוא אותה רעדה שכתוב בה - וגילו ברעדה ) יא(

   :'את ה
ומנחם פתר אותו לשון תאוה כמו , נשקו בר גר נישמנט בלעז) א"נ( זרזו עצמכם בבר לב - נשקו בר ) יב(
תהלים ( כענין שנאמר ודרך רשעים תאבד - דרך ותאבדו .  פן יקצוף-פן יאנף . ואל אישך תשוקתך) בראשית ג(
 פתאום ואותה שעה אשרי כל חוסי בו יהיו ניכרים כם כי ברגע מועט יבער אפו עלי-כי יבער כמעט אפו ). א

 :אשורי החוסים בו
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