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øôñ åî÷ ÷øô íéìéäú     

)à (dÈéeì Àì Çä1 ú Æà é ÄL ÀôÇð é Äì Àì Çä ä'2:  3 שבחי נפשי ית שמא דייהללויה  

)á ( ä Èì Àì Çä Âàä’ é Çä Éìà Åì ä Èø ÀnÇæ Âà éÈi Çç Àa 
é Äã Éåò Àa4:  

  י יי בחיי אזמר לאלהי בדאיתאשבח

äøîæà éãåòá éäìàì -éç éðà ãåòá   

    

)â (íé Äáé Äã Àð Äá eç Àè Àá Äz ì Çà5 í Èã Èà ï Æá Àa 
ä ÈòeL Àú Éåì ïé Åà ÆL6:  

   תתרחצון ברברביא בבר נש דלית ליה פורקנאלא

)ã ( í Éåi Ça Éåú Èî Àã Çà Àì á ËLÈé Éåçeø à Åö Åz
åé Èú Éð Éz ÀL Æò eã Àá Èà àeä Çä7:  

  מא ההוא הובדו זמיונוי ביו8 רוחיה יתוב לעפריהתפוק

åéúåðåúùò –åéúåáùçî   

-ðä øéàî " ê-  
 חביבא דבי תילי חזינא רב דאמר שמע תא מאי לרב הללויה להו איבעיא :א"ע קיז פסחים 'עי 1

 מאי לוי בן יהושע רבי דאמר לוי בן יהושע דרבי ופליגא גיסא בחד ויה גיסא בחד הללו בהו דכתיב
 מאמרות בעשרה לוי בן יהושע רבי דאמר אדידיה דידיה ופליגא הרבה בהלולים הללוהו הללויה

 בהודאה בתפלה בתהלה באשרי בשיר במזמור במשכיל בנגון בניצוח תהלים ספר נאמר שבח של
 פירקא סוף הללויה חסדא רב אמר 'וכו ,אחת בבת ושבח שם שכולל הללויה מכולן גדול בהללויה

  .פירקא ריש הללויה אמר הונא רב בר רבה
2

 .'ה את הללו 'ה את שירו )יג ,כ ירמיה( ירמיה אמר .'וגו נפשי הללי הללויה :תהלים מדרש 
 מפיל ה"שהקב בשעה .מרעים מיד אביון נפש את הציל כי )שם( ,דבר איזה על ,למה .'ה את הללו

  .אותו מקלסים הם הצדיקים ומציל לגהינם לרשעים
3

  .'ה שם 
4

 לא גם כי )יב ,ט קהלת( ,אמר שלמה וכן .בעודי להילא אזמרה בחיי 'ה אהללה :תהילים מדרש 
 תהלים( שנאמר .כשימות לא .מקלס הוא מתי ,חי שהוא בעוד מקלס אינו אם .עתו את האדם עיד

 יה נברך ואנחנו .מהללך ומי .'וגו זכרך במות אין כי )ו ,ו שם( וכתיב .יה יהללו המתים לא )יז ,קטו
 שהמע אין כי )י ,ט קהלת( ,אומר הוא וכן .בשאול ולא .ךיוד הוא חי חי )יט ,לח ישעיה( .'וגו

  .'וגו בחיי 'ה אהללה ,נאמר לכך .'וגו וחשבון
 יאמר לא .אבותיו במעשה אדם יבטח לא .בנדיבים תבטחו אל ,דוד אמר כך :תהלים מדרש 5

 מצילני והוא צדיק היה יעקב ,עשו יאמר לא .מצילני והוא מחלקו לי יש אבי אברהם ,ישמעאל
 .אותו פודה אדם של יואח אין .איש יפדה פדה לא אח )ח ,מט תהלים( שנאמר .נמלט אני בזכותוו

 על .בנדיבים תבטחו אל ,נאמר לכך .אבותיו במעשה יבטח לא ,הזה בעולם טוב עושה אדם אין אם
 ,טז שם( ,אומר הוא וכן .'וגו לך חכמת חכמת אם )יב ,ט משלי( שנאמר .מעשיכם על ,תבטחו מה
 שנאמר .משלו אוכל 'וא 'א כל אלא ,לעתיד אבותיו ממעשה אוכל אדם אין .לו עמלה עמל נפש )כו
 אין .במעשיו האדם ישמח מאשר טוב אין כי וראיתי )כב ,שםג( .לפיהו האדם עמל כל )ז ,ו קהלת(

 אל ,נאמר לכך .'וגו תאכל כי כפיך יגיע )ב ,קכח תהלים( ,אומר הוא וכן .בעמלו אלא חלק לאדם
 והתחילו ישראל על מלכים שעמדו כיון אמרי רבנין :ח 'סי ה"פ רבה דברים 'עי .בנדיבים חותבט

 ה"זש מלך עלי אשימה הוי מלכים לכם ובקשתם אותי עזבתם אתם לא ה"הקב אמר בהן משעבדין
  .'וגו בנדיבים תבטחו אל )קמו תהלים(

6
 עוברת שלו {} סטיאפרו אף עובר ודם בבשר שנשען מי כל :ח 'סי ה"פ רבה דברים 'עי 

  .לאדמתו ישוב רוחו תצא אחריו כתיב מה תשועה לו שאין אדם בבן )קמו שם( שנאמר
 רוח ומלא נפוח שהוא לנאד ,דומה הדבר למה משל .לאדמתו ישוב רוחו תצא :תהלים מדרש 7

 וראהו אצלו הגיע ,עשה מה .כלום שהוא סבור ממנו מתיירא אותו רואה שהוא מי ,בארץ ועומד
 בו היה לא ,מתיירא הייתי מזה ,האיש אותו אמר .שמלאו שבו הרוח ויצא ונפל בו ונגע ,נאד שהוא

 כל )ו ,מ ישעיה( שנאמר .כלום הבשר אין ,ה"הקב אמר כך .אותו המעמדת היא הרוח אבל ,וםכל
 ,הרוח על אלא עומד אינו .'וגו רמה אנוש כי אף )ו ,כה איוב( ,אומר הוא וכן .'וגו חציר הבשר

 אני ,ה"הקב אמר כך .'וגו לאדמתו ישוב רוחו תצא ,אומר הוא וכן .עפר נעשה מיד הרוח תיצא
 ,רוחו ויצאת וגדף וחרף ונתגאה הרשע סנחריב בא .ומתגאה עומד והוא הזה האדם את בראתי

 יצאת .רוח והן ומגדפין המחרפים עולם רשעי כל וכן ,המן וכן ,פרעה וכן .עשתונותיו אבדו מיד
   .עשתנותיהן אבדו ,רוחן
8

  .לעפרו 
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)ä ( ì Çò Éåø Àá ÄN Éåø Àæ Æò Àa á É÷ÂòÇé ì Åà ÆL é Åø ÀL Çà
ä’åé Èä Éì Áà 9:  

   דאלהא יעקב בסעדיה סבריה על יי אלהיהטוביה

éøùà -åøæòá á÷òé ìàù éî  , êéúåáéùäå êéúøîùå êîò éëðà äðä àåä êåøá ùåã÷ä åçéèáäù

)ë úéùàøá"ç (à äîìå åøîùì åãéá ùé åìù ìëäù ïåéëå íéä úàå õøàå íéîù äùåò àåäù éôì åéøù

åò êìî ìáà äùáéáå íéá"íéá åøîåùì ìåëé åðéà äùáéá åøîåù íà â  

    

)å ( ì Èk ú ÆàÀå íÈi Çä ú Æà õ Æø ÈàÈå í Äé Çî ÈL ä ÆN Éò
í Èa ø ÆL Âà10í Èì Éåò Àì ú ÆîÁà ø Åî ÉM Çä :  

 די נטר קשוט  שמיא וארעא ית ימא וית כל די בהוןדעבד
  לעלם

øîåùä íìåòì úîà -åúçèáä úúéîà øîåùå íéé÷î àåä íéáø úåøåã óåñì   

    

)æ ( í Æç Æì ï Åú Éð íé Ä÷eLÂò Èì è Èt ÀL Äî ä ÆN Éò
íé Äá Åò Àø Èì11 ä’íé Äøeñ Âà øé Äz Çî 12:  

   עבד דינא לטלומין יהב מזון לכפינין יי דשרי אסיריאדי

)ç (ä’íé ÄøÀå Äò Çç Å÷ Ét 13 ä’Àk ó Å÷ Éæ íé Äôeô14 
ä’íé Ä÷é Äc Çö á Åä Éà 15:  

   פקח לסמין יי זקף כפיפין יי רחם צדיקיאיי

-ðä øéàî " ê-  
 שנאמר .עומדים ואתם עת בכל בו בטחו ,לעולם עומד שהוא פרקליט רצונכם :תהלים מדרש 9

 שעשה במי .בוטחים אתם במי יודעים אתם אם .'וגו בעזרו יעקב שאל אשרי )ה ,מוק תהלים(
 ,בי בוטח שהוא מי כך .ממקומן זזו שמא הארץ את והרקעתי השמים את משמתחתי .וארץ שמים

 עושה ,אחריו כתיב מה .'וגו בעזרו יעקב שאל אשרי )שם( ,נאמר לכך .לעולם פוסק שכרו אין
 שאל נאמר לא למה )קמו תהלים( בעזרו יעקב שאל אשרי :ה מקץ תנחומא 'עי .'וגו וארץ שמים

 אלא יצחק על לא אברהם על לא ה"הקב נצב שלא מוצא את יעקב אל אלא יצחק שאל או אברהם
 לא שדהו על עומד המלך אין סימון ר"א )כח בראשית( עליו נצב 'ה והנה שנאמר יעקב על

 עדר אברהם כך כרי עומדת כשהיא עליה עומד ואימתי כשנעדרה ולא כשנתחרשה ולא כשנזרעה
 עד עליה המלך עמד לא )כו שם( יצחק ויזרע 'שנא זרע יצחק )יג שם( בארץ התהלך קום שנאמר

 ה"הקב ועמד )ב ירמיה( תבואתו ראשית 'לה ישראל קדש שנאמר התבוא של כרי שהיה יעקב שבא
 ירושלמי ’ועי .אלהיו 'ה על שברו בעזרו יעקב שאל אשרי הוי עליו נצב 'ה והנה שנאמר עליו

 ענין מה וכי .'וגו וארץ שמים עושה בתריה כתיב מה וגומר בעזרו יעקב שאל אשרי :א"ע סג ברכות
 .אחרת באיפרכיא שולט ואינו אחת באיפרכיא שולט טרוןפ לו יש ודם בשר מלך אלא לזה זה

   .ביבשה ושולט בים שולט ה"הקב אבל .בים שולט שמא ביבשה שולט קוזמוקלטור תימר אפילו
 לו יש כך ,בארץ לו שיש הבריות כל כנגד ,למד אתה מכאן .בם אשר כלו ,מהו :תהלים מדרש 10
  .הקודמת הערה 'עי .בם אשר כל ואת הים את ,נאמר לכך .בים

 והיה רעב שהיה ,אליהו זה .הרעבים הם ומי .'וגו לעשוקים משפט עושה :תהלים מדרש 11
 ומן בערב ובשר ולחם בבקר ובשר לחם לו מביאים והעורבים )ו ,יז א- מלכים( שנאמר .מאכילו

 אלו לעשוקים משפט עושה :י 'סי ב"פכ ר"ויק 'עי .לרעבים לחם נותן ,נאמר לכך .ישתה הנחל
 לחם נותן יהודה ובני ישראל בני עשוקים צבאות 'ה אמר כה )נ ירמיה( בהון דכתיב ישראל

  .וירעיבך ויענך )ח דברים( דכתיב ישראל אלו לרעבים
 בעולם טמאתשנ הבהמה כל ,אומרים יש .אסורים מתיר ,מהו .אסורים מתיר :תהלים מדרש 12
 ומה שיהיה הוא שהיה מה )ט ,א קהלת( ,אומר הוא וכן .לבוא לעתיד ה"הקב אותה מטהר ,הזה

 את לכם נתתי עשב כירק )ג ,ט בראשית( ,להן אומר הוא וכן .נח לבני מקודם היו טהורים .שנעשה
 בלשמק מי לראות ,אותה אסר ולמה .מתחלה לכל והבהמה החיה אף ,לכל נתתי עשב ירק מה .כל

 לעתיד מתירן אינו ,ריםאומ ויש .שאסר מה כל את מתיר הוא לבוא ולעתיד .מקבל אינו ומי דבריו
 מכרית הוא אוכלת שהיה למי אם ומה .'וגו החזיר בשר אוכלי )יז ,סו ישעיה( ,אומר הוא שכן לבוא

 םד רואה שהאשה ,הנדה מן גדול איסור אין ,אסורים מתיר ומהו .שכן כל לא הבהמה ,ומאביד
 רוח ואת ביאיםהנ את וגם )ב ,יג זכריה( .מתירה הוא לבוא ולעתיד .לבעלה ה"הקב ואסרה

 .טומאתה בנדת אשה ואל )יט ,יח ויקרא( שנאמר ,נדה אלא טומאה ואין .הארץ מן אעביר הטומאה
 ה"הקב שנגלה שביום ,הוא שכן לך תדע .לבוא לעתיד אסורה היא המטה תשמיש אף ,אומרים ויש
 נכונים היו )יא ,יט שמות( שנאמר .ימים שלשה המטה תשמיש אסר ,לישראל התורה יתןל סיני על
 שהשכינה לבוא לעתיד .ימים שלשת המטה מתשמיש אסרן ',א יום עליהם כשנגלה ומה .'וגו

 'ה :י 'סי ב"פכ ר"ויק 'עי .שאול ואסורי מות אסורי ,אסורים מתיר ומהו .אסורין אינם ,ביניהם
  .'וכו בחיה לך והתרתי בהמה חלב לך אסרתי לך התרתי לך שאסרתי מה אסורים מתיר
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)è (ä’íé ÄøÅb ú Æà ø Åî ÉL 16 äÈð Èî Àì ÇàÀå í ÉåúÈé 
ã Åã Éåò Àé17úÅe Çò Àé íé Äò ÈL Àø Àê Æø Æã Àå 18:  

   נטר ית גיורא יתם וארמלא יסובר ואורחא דרשיעי יטלטליי

ããåòé -çë ïåùì   

    

)é ( Àê Éì Àî Äéä’Èì Éåò Àì  ø Éã Àì ï Éåi Äö Àê Äé Çä Éì Áà í
dÈéeì Àì Çä ø ÉãÈå:  

   יי לעלם אלהיך ציון לדר ודר הללויהימלוך

êìîéä  ' íìåòì -åéðá úøéîùá åúåëìî úà íéé÷é   

    

                                                                                                                                            
 'וכו .עינים כעורון וקשים גדולים יסורים ואין גדול צער אין .עורים פוקח 'ה :יםתהל מדרש 13

 ,העורים הן ומי .עורים פוקח 'ה ,שנאמר .העורים אלא תחלה מרפא אינו .העולם תלרפאו כשיבוא
 קורין כולם .קיר כעורים נגששה )י ,נט ישעיה( שנאמר .כעורים בתורה שהולכות האלו הדורות

 אז )ה ,לה שם( ,לבוא לעתיד אבל .שונין הן מה יודעין ואין שונין ,קורין הן מה יודעין ואין
   .ריםעו עיני תפקחנה

 שמיום .לארץ בחוצה שגלו ישראל אלו .הכפופים הן ומי .כפופים זוקף יי :תהלים מדרש 14
 אמר וכן .עליהם מהלכין והם שונאיהם לעיני כפופים הן אלא ,קומתם זקפו לא מירושלים שגלו

 אלו .'וגו מוגיך ביד ושמתיה .עמו יריב ואלהיך 'ה אדוניך אמר כה )כג- כב ,נא שם( ,ישעיהו
   .כפופים זוקף 'ה ,נאמר לכך .קומתן הכופפים

 ,ואומר .אהב אוהבי אני )יז ,ח משלי( ,אומר הוא וכן .צדיקים אוהב 'ה :תהלים מדרש 15
 שאינן לצדיקים אוהב ולמה .אותן והבא ואני אותי אוהבין הן .אכבד מכבדי כי )ל ,ב א-שמואל(

 שנאמר ,אב בית והלוים אב בית שהכהנים למה ,הלוים ממשפחת ולא הכהנים ממשפחת לא נחלה
 להיות אדם מבקש אם ,לפיכך .'ה את ברכו הלוי בית .'ה את ברכו אהרן בית )כ-יט ,קלה יםתהל(

 אפילו ,צדיק להיות מבקש אבל .כהן ולא לוי לא אביו היה שלא מפני ,יכול אינו כהן להיות או לוי
 הקדוש את ואהבו התנדבו מעצמן אלא אב מבית באין הצדיקים שאין ,צדיק להיות יכול גוי היה
  .צדיקים אוהב 'ה ,נאמר ולכך .'בה צדיקים רננו )א ,לג שם( שנאמר .הוא ךברו

 למלך ,דומה הדבר למה .הגרים את אוהב ה"הקב הרבה .גרים את שומר 'ה :תהלים מדרש 16
 ,הצאן עם צבי נכנס אחד פעם .יום בכל בערב ונכנס ,בשדה ורועה יוצאה והיתה צאן לו שהיתה

 ,למלך אמרו ,עמה יצא לרעות יוצאת ,עמה נכנס ,עמהן רועה והיה והרחלים העזים אצל לו הלך
 מןבז .ביותר לצבי אוהב המלך היה .עמהן ונכנס יוצא יום בכל עמהן ורועה ,הצאן עם לךהו הצבי
 ,הצאן עם נכנס וכשהיה .אדם יכהו לא ,הזה בצבי הזהר ,לו ואומר לרועה מצוה ,לשדה יוצא שהוא

 ,המלך אדוני ,הרועה לו אמר .ביותר הצבי אוהב והיה וישתה שיאכל לו תנו ,עליו אוהבו מצוה היה
 בכל ,הצבי על אלא מזהירני אתה ואין ,לך יש גדיים וכמה רחלים וכמה עזים וכמה תיישים כמה
 ליכנס דרכן אין ,יושבין הן במדבר הצבי אבל ,לרעות דרכה כך הצאן ,לו אמר .עליו מצוני אתה יום

 הרחב הגדול המדבר שעזב ,לטובה לו נחזיק לא ,אצלנו וישב נכנס הצבי וזה ,אדם בני אצל לישוב
 כך .טובה לו להחזיק צריכין אנו לכן ,אצלנו ובא אותן והניח ,רועות והאיילות שהצביים מקום
 אני לכן .אלי ובא אביו ובית משפחתו שהניח ,לגר להחזיק אני צריך גדולה טובה ,ה"הקב אמר

 שומר 'ה ,נאמר לכך .'וגו תונה לא וגר )כ ,כב שמות( .הגר את ואהבתם )יט ,י דברים( ,עליו מצוה
 חביבין ורןלס יחזרו שלא כדי בשמירתם שהרבה גרים את שומר 'ה :ב 'סי ח"פ ר"במ 'עי .גרים את

 'וגו יעקב עבדי ישראל ואתה )מא ישעיה( שנאמר בישראל אותם מקיש הכתוב מקום שבכל הגרים
 שנאמר בגרים אהבה ונאמרה 'ה אמר אתכם אהבתי )א מלאכי( שנאמר בישראל אהבה נאמרה

  .'וכו ושמלה לחם לו לתת גר ואוהב )י דברים(
 ,ה"הקב אמר .למה .ולאלמנה ליתום הגר את זיוג .יעודד ואלמנה יתום :תהלים מדרש 17

 ,נאמר לכך .'וגו ואלמנה יתום משפט עושה )יח ,י דברים( ,אמר משה וכן .ועניים עלובים שלשתן
 הן ומי .אב ואין היינו יתומים )ג ,ה איכה( שנאמר .ישראל אלו ,היתומים ומי .יעודד ואלמנה יתום

 יתום ,נאמר לכך .כאלמנה היתה עם בתיר העיר )א ,א שם( שנאמר .וירושלים ציון לוא ,אלמנות
   .יעודד ואלמנה

 הוא וכן .צדיקים היו אם אלא ,לאו ,מעודד הוא והאלמנות היתומים כל וכי :תהלים מדרש 18
 והוא .יעות רשעים ודרך ,בהם כתוב רשעים היו אם אבל .'וגו יתומים אבי )ו ,סח תהלים( ,אומר
 זו היא ע"וג לירושלים עולים והם ,והרשעים קיםהצדי כל על גוזר הוא אלא .דרכים מעות הוא

 הצדיקים מכניס ה"הקב ,לשם שהגיעו כיון ,לירושלם באים הם והרשעים והצדיקים .לשתיהן הדרך
 הוא וכן .יעות רשעים ודרך ,נאמר לכך .לגיהנם בדרך ומוליכן רשעים של דרכן ומעות ,עדן לגן

 ,שנאמר .ה"להקב ממליכין והצדיקים .ארץ עדי םרשעי משפיל 'ה ענוים מעודד )ו ,קמז שם( ,אומר
  .לעולם 'ה ימלוך
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øôñ æî÷ ÷øô íéìéäú     

)à ( é Äk eðé Åä Éì Áà ä Èø ÀnÇæ á Éåè é Äk dÈéeì Àì Çä
ä Èl Ää Àú äÈåàÈð íé ÄòÈð19:  

 יאיא 21 אלהנא ארום בסים20דם ארום טב לזמרא קהללויה
  תושבחתא

éë äøîæ áåè –åì øîæì áåè éë   

)á (íÄ Çì ÈLeø Àé äÅð Éåa22 ä’23 ì Åà Èø ÀNÄé é Åç Àã Äð 
ñÅp Çë Àé24:  

   ישראל יכנס25 ירושלם יי גלותבני

)â (á Åì é Åøeá ÀL Äì à Åô Éø Èä26 L Åa Çç Àîe 
í ÈúÉåá Àv Çò Àì27:  

   לצעריהון28 לתבירי לבא ומסיק ארכאדמסי

-ðä øéàî " ê-  
19

 ימלוך ,זו הפרשה מן למעלה אומר הוא וכן .לו מקלסין הכל ה"הקב כשימלוך :תהילים מדרש 
 מרננין הכל שעה אותה .ה"הקב של למלכותו שהם על למה ,להללו ראוי ה"הקב מלך .לעולם 'ה

 לכך .לו זמרו שעה אותו ,ה"הקב כשימלוך כך 'וכו .לךשמ אותו שראו משבחין הכל מקלסין הכל
 עני ישאל אם ,מכוה בידו והיה גדול אדם יהיה אם ,ודם בשר מלך .אלהינו זמרה טוב כי ,נאמר

 והוא קלסוני אומר הואו ,לו מקובל הכל ,כן אינו ה"הקב אבל .משיבו ואינו לו הוא גנאי בשלומו
   .'וגו אלהינו זמרה טוב כי ,שנאמר .לפני טוב

20
  לפני 
21

  .מתוקן 
22

 לה יש גדולות 'י זאת שאומה לפי 'י חסר ירושלם :תבא פרשת ויתרות חסרות מדרש 'עי 
 אגדע רשעים קרני וכל )עא עה תהלים( שנאמר רשעים קרנות שאגדע עד מלאה ירושלים ואין

  :צדיק קרנות תרוממנה
 אינה ירושלים כך ,מירותובז בהלל מלך ה"שהקב כשם .'וגו ירושלים בונה :תהלים מדרש 23
 )יא- י ,ג עזרא( שנאמר .חירם שבנה האחרון בבנין מוצא אתה וכן .ובזמירות בהלל אלא נבנית
  .אלהינו זמרה טוב כי ,נאמר לכך .'וגו ובהודות בהלל ויענו .היכל את הבונים ויסדו
 עליו רבינו משה מפי שנדחו עדתו וכל קרח ,הנדחין הן ומי .יכנס ישראל נדחי :תהלים מדרש 24

 ואת משם כרמיה את לה ונתתי )יז ,ב הושע( ,אומר הוא וכן .יהושע מפי שנדחה ועכן .השלום
 לכך .עכרתנו מה יהושע ויאמר )כה ,ז יהושע( ,יהושע שאמר מה .עכור עמק זה ואי .עכור עמק

 )כז ,כט דברים( שנאמר .שבטים אלו .יכנס ישראל נדחי אחר דבר .יכנס ישראל נדחי ,אמרנ
 מט ברכות 'ועי .'וגו האובדים ובאו )יג ,כז ישעיה( ,הכתוב אמר וכן .'וגו אחרת ארץ אל וישליכם

 נחמני בר שמואל ר"א :יא נח תנחומא 'עי .יכנס ישראל שנדחי בזמן 'ה ירושלים בונה אימתי :א"ע
 נתקבצו שכבר אדם לך יאמר ואם הגליות שיתכנסו עד נבנית ירושלים שאין היא אגדה מסורת
 'עי .יכנס ישראל נדחי כ"ואח ירושלים בונה כתיב שכך למה תאמין אל ירושלים נבנית ולא הגליות
 טובים ולמועדים ולשמחה לששון באב תשעה להפוך ה"הקב עתיד :תתרמב רמז איכה ילקוט

 'עי .יכנס ישראל נדחי 'ה ירושלים בונה שנאמר .גליות ולקבץ ירושלים את בעצמו הוא ולבנות
 בעולמו שמו מתקדש אימתי ידיך כוננו 'ה מקדש א"ד :טו פרק יוחאי בר שמעון 'דר מכילתא
 יכנס ישראל נדחי 'ה ירושלים בונה )'ב ז"קמ 'תה( 'שנ עמו גליות ומקבץ מקדשו מכונן כשהוא
 וצלבו מהם והרגו מלך של מעבדיו תפסו מלך של פלטין לתוך שנכנסו ללסטים ד"לה משל מושלו

 מהן וצלב מהן והרג מהן תפס בדין עליהם וישב המלך בא שלו פלטין בווהחרי מהם ושרפו מהם
  .בעולם מלכותו ונודעה שלו פלטין וישב מהן ושרף
25

  גלות 
 .מתרפאין שהן עד מכאוב לישראל אין ,שעה אותה .'וגו האובדים ובאו :תהלים מדרש 26

 כמה אחת על ישראל של לב שבר ,נתרפא ידו נכוית אם ,ה"הקב אמר .לב לשבורי הרופא ,שנאמר
 .לבנו דוה היה זה על )יז ,ה איכה( שנאמר .ירושלים שחרבה בשביל אלא לבם נשבר לא .וכמה
 .אתכם ומרפא בוכה אני הרי ,להם אמר .ששמם ציון הר על ,לו אמרו .מה על ,ה"הקב להם אמר

 ,עמו שבר מהו .'וגו עמו שבר את 'ה חבוש ביום )כו ,ל ישעיה( ,וכתיב .לב לשבורי הרופא ,שנאמר
 ואין צרה אין ,שעה אותה .אותה בונה הוא שהחריבה מי ,מכתו מחץ ומהו .ירושלים חרבן זו

 'סי ז"פ ר"ויק 'עי .לעולם שמחים ויהיו .'וגו ישיגו ושמחה ששון )י ,לה שם( שנאמר .יגון ואין אנחה
 תשמישו כלי הוא ברוך הקדוש אבל לו הוא גנאי שבורים בכלים הוא משמש אם הזה ההדיוט :ב

 דכא ואת )נז ישעיה( לב לשבורי הרופא )קמז שם( לב לנשברי 'ה קרוב )לד שם( שנאמר שבורים
  .נשבר לב נשברה רוח אלהים זבחי רוח ושפל
 הרופא )'ג ז"קמ תהי( 'שנ רפואה אלא חבישה אין :יח פרק יוחאי בר שמעון 'דר מכילתא 'עי 27

  .לעצבותם ומחבש לב לשבורי
28

  רפואה ומביא 
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)ã ( ú Éåî ÅL í Èl Ëë Àì íé Äá Èë Éåk Çì ø Èt Àñ Äî äÆð Éåî
à Èø À÷ Äé29:  

   סכום לכוכביא לכולהון בשמא קרימני

)ä ( ïé Åà ÉåúÈðeá Àú Äì Çç Ék á ÇøÀå eðéÅð Éåã Âà ì ÉåãÈb
ø Èt Àñ Äî30:  

   מרנא וסגי חילא לסוכלתנותיה לית סכוםרב

)å ( íé ÄåÈðÂò ã Åã Éåò Àîä’ é ÅãÂò íé Äò ÈL Àø ìé Ät ÀL Çî 
õ Æø Èà31:  

   ענותניא יי מכיך רשיעיא עדי ארעאמסובר

)æ (Çì eðÁòä’ eðé Åä Éìà Åì eø ÀnÇæ ä Èã Éåú Àa 
ø Éåp Äë Àá32:  

   אלהנא בכנרא34 יי בתודתא זמרו קדם33 קדםשבחו

)ç ( ïé Äë Ån Çä íé Äá Èò Àa í Äé Çî ÈL ä Æq Çë Àî Çä
øé Äö Èç íé Äø Èä Ççé Äî Àö Çn Çä ø Èè Èî õ Æø Èà Èì35:  

  טרא דמרבי טוריא עסבי שמיא בעננא דמתקן לארעא מרחפי

)è (d Èî Àç Çì ä Èî Åä Àá Äì ï Åú Éåð36 á Åø Éò éÅð Àá Äì 
eà Èø À÷ Äé ø ÆL Âà37:  

   לבעירא מזונא לבני עורבא דקרןיהב

äîçì -äìëàî  . áøåò éðáì-á÷äå åéðá ìò éøæëà àåäù åðéúåáø åùøéô " ïéîæîå íäéìò íçøî ä

íäéô êåúì ïéñðëðå íúàåö êåúî ïéùåúé íäì  

)é (Àâ Äá à Éì é Å÷ ÉåL Àá à Éì õ Èt ÀçÆé ñeq Çä ú Çøeá
ä Æö Àø Äé Lé Äà Èä:  

 יצבי לא בשוקי גוברין 38 בגבורתא דרכיבין על סוסילא
   יצבי39רהטנין

àì õôçé ñåñä úøåáâá -á÷ä "ä . äöøé ùéàä é÷åùá àì-äöøé ùéàä é÷åù úöåøî úåì÷á àìå   

)àé ( ä Æö Éåøä’ íé Äì ÂçÇé Àî Çä ú Æà åé Èà Åø Àé ú Æà 
Éåc Àñ Çç Àì40:  

   יי ית דחלוי ית דמוריכין לטוביהרעי

-ðä øéàî " ê-  
 לכלם לכוכבים מספר מונה )קמז תהלים( שנאמר שמות בכוכבים נאמר :ג 'סי א"פ ר,שמ 'עי 29
 לכוכבים משולים שהם ולפי היו כמה מספרם מנה למצרים ישראל כשירדו ה"הקב אף יקרא שמות

 אומר אחד כתוב :ז 'סי א"פי ר"במ 'עי .'וגו ישראל בני שמות ואלה ד"הה לכלם שמות קרא
 המוציא )מ ישעיה( אומר אחד וכתוב יקרא שמות לכולם לכוכבים מספר ונהמ )קמו תהלים(

 עונין והם כאחת כולן שמות קורא הוא אותם קורא ה"כשהקב יקרא בשם לכולם צבאם במספר
  .כאחת שמות שני לקרוא ו"לב לו א"שא מה

 אדונינו גדול וכתיב כח שגיא מצאנוהו לא שדי כתיב רמי פפא בר חיננא רב :א"ע ד ז"ע 'עי 30
  .מלחמה בשעת כאן הדין בשעת כאן קשיא לא בכח נאדרי 'ה ימינך וכתיב כח ורב

  .18 הערה לעיל 'עי 31
 כמה .לקילוסו .למענהו 'ה פעל כל )ד ,טז משלי( הכתוב שאמר זה :יט תהלים מדרש ’עי 32
  .ה צח ,ב לג לעיל ’ועי .הבתוד 'לה ענו )ז ,קמז תהלים( ,דאמר
33

  לפני שבחו 
34

  לפני 
  .ז סה לעיל 'עי 35
 נותן )ט ,קמז תהלים( ,וכתיב .בשר לכל לחם נותן ,כתיב מה מפני :קלו תהלים מדרש 'עי 36

 ,ידיו מעשה מברך ה"והקב בידיו עושה ארץ דרך זהו ,ל"א .לחמו מכין אדם אין וכי .לחמה לבהמה
  ?.ידיך מעשה בכל אלהיך 'ה רכךיב למען )כט ,יד דברים( שנאמר

 בלי מזונן נותן 'וכו הזה בעולם עורביםל טוב שכר ה"הקב שלם :לח רמז בראשית ילקוט 'עי 37
 אותם עונה ה"והקב הארץ על מטר ליתן קוראים אלא עוד ולא צידו לעורב יכין מי 'שנא חוסר
 )לח איוב( שנאמר בניו על אכזרי שעורב מנין :ב עקב תנחומא 'עי .'וכו לחמה לבהמה נותן 'שנא

 עורב לבני )קמז תהלים( אומר הוא וכן אוכל לבלי יתעו ישועו אל אל ילדיו כי צידו לעורב יכין מי
 עליה בא אחר שעוף לנקבה הזכר ואומר לבנים מוליד העורב ל"ז חכמים ואמרו יקראו אשר

 אותן ואוכלין ופורחין מצואתן יתושין להן מזמין ה"הקב עושה מה אותן ומניחין אותן ומואסין
  .לעורב יכין מי שנאמר

38
  סוסים על הרוכבים של 
39

   
 שנאמר יצרם את שכבשו הצדיקים אלו גבורים הם מי ):טו א( השירים שיר זוטא מדרש 40

 אומר הוא וכן קוניהם רצון לעשות ביצרם מושלים שהם )ב"ל ו"ט משלי( עיר מלוכד ברוחו ומושל
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)áé ( ú Æà íÄ Çì ÈLeø Àé é Äç Àa ÇLä’41 é Äì Àì Çä 
ï Éåi Äö Àê Äé Çä Éì Áà:  

   ירושלם ית יי שבחי אלהיך ציוןשבחי

)âé (Àê Äé Èø Èò ÀL é Åçé Äø Àa ÷Çf Äç é Äk42 Àê Äé Çð Èa Àê Çø Åa 
Àê Åa Àø Ä÷ Àa:  

   תרעיך בריך בניכי במצעיך43 תקף נגריארום

)ãé (Çä íé Äh Äç á Æì Åç í Éåì ÈL Àê Åìeá Àb íÉ Èy
Àê Åòé Äa ÀNÇé44:  

   יסבענך45 תחומך שלם שמן חנטיאדשוי

áìç íéèç -íéðîù íéèç áåè   

)åè ( ä Èø Åä Àî ã Çò õ Æø Èà Éåú Èø Àî Äà Çç Åì ÉM Çä
Éåø Èá Àc õeøÈé46:  

   מימריה לארעא עד סרהובא ירהוט מלוליהדמשדר

)æè (Àk ø Æî Èv Çk â Æì ÆL ï Åú Ép Çä ø Æô Åà Èk ø Éåô
øÅf Çô Àé:  

   היך עמר גליד היך קטם יבדר47 תלגא חורדיהב

øåôë -æéìâ "æòìá à    

)æé ( Éåú Èø È÷ éÅð Àô Äì íé Äz Äô Àë Éåç Àø Ç÷ Àêé Äì ÀL Çî
ã ÉîÂòÇé é Äî48:  

 50 קדם קוריה מן אפשר49 קרחיה פליג היך רסוקין דמןמטלק
  ליה למקם

êéìùî íéúôë åçø÷  -éúéúô ïéùòðå íéãéìâî íéîä ïéúéúô ï , àùî éôì ìëä íéúôë äãâà ùøãîå

                                                                                                                                            

 'ועי ).א"י שם שם( יראיו את 'ה רוצה רצונו במה אלא )'י ז"מק תהלים( יחפץ הסוס בגבורת לא
 'ה עין הנה לחסדו למיחלים יראיו אל 'ה עין הנה )לג תהלים( כתיב :א 'סי מ"פ ר"ב 'עי .יח לג לעיל

 לחסדו למיחלים אתה אלהים ירא כי ידעתי עתה כי )כב בראשית( שנאמר אברהם זה יראיו אל
 יראיו אל 'ה עין הנה :א 'סי ה"פ ר"במ 'ועי .'וגו לאברהם חסד בליעק אמת תתן )ז מיכה( שנאמר

 לחסדו מיחלים אינן הבריות כל וכי ה"הקב של לחסרו ומקוים יושבים שהם לוי של שבטו זה 'וגו
 ארץ שתעשה ומתפללים יושבים אלא בארץ חלק נטלו שלא לוי של שבטו ביותר אלא ה"הקב של

 הוי ה"הקב של חסדו אלא בעולם כלום להם שאין םמעשרותיה שיטלו כדי פירותיה ישראל
 שהיה לחסדו למיחלים ,יצחק זה יראיו אל א"ד :תשכ רמז תהלים ילקוט 'עי .לחסדו למיחלים

  .ה"להקב מיחל
41

  .א נד ,ט נב ישעיה י"ת 'עי 
42

 חזק כי )קמז תהלים( א"כמד לבא לעתיד ומשוכלל בנוי אלהים בית :ז 'סי ט"פס ר"ב 'עי 
  .ךשערי בריחי
43

   
 חטים חלב שלום גבולך השם שנאמר שלום ראה בחלום חטים הרואה :א,ע נז ברכות 'עי 44

 מריבה שאין ביתו בתוך בתבואה זהיר אדם יהא לעולם יהודה רב אמר :א,ע נט מ"ב 'עי .ישביעך
 .ישביעך חטים חלב שלום גבולך השם שנאמר תבואה עסקי על אלא אדם של ביתו בתוך מצויה

 השם )יד ,קמז תהלים( שנאמר ,כעפר הוא המשיח מלך לפני והזהב הכסף :פז ליםתה מדרש 'עי
   .שלום גבולך
45

   
 ומבקשים העולם מן ובטלים ותולעה רמה שהם לרשעים להם אוי :ג 'סי כ"פ ר"שמ 'עי 46
 עמי שלח אמרתי ואני אשלח לא ישראל את וגם אמרתם אתם להם אמר ה"הקב של דברו לבטל
 משה של רגליו על ונפל והלך מעצמו פרעה עמד לסוף בטלים מי דברי יםעומד מי דברי נראה
 השולח נאמר לכך דברי או עמדו דבריך פרעה מה ה"הקב לו אמר צאו קומו לישראל להם ואמר

 מוציאם אל )כג במדבר( אמר בלעם שלחם פרעה וכי פרעה בשלח ויהי אימתי ארץ אמרתו
 ובקשו התפללו ל"וא אותם מלוה פרעה שהיה מדמל אלא פרעה בשלח ויהי כתיב וכאן ממצרים

 אותי גם וברכתם ולכו דברתם כאשר קחו בקרכם גם צאנכם גם )יב שמות( שנאמר רחמים עלי
  .לשלחם עמם הולך ואברהם )יח בראשית( שנאמר לויה אלא כאן האמור שלוח ואין

47
   
 ורוח )א בראשית( אטעמ מה במים מים העולם היה בתחילה ):&( ב"ע ח חגיגה ירושלמי 'עי 48

 :ה א"פדר 'עי .כפיתים קרחו משליך )קמז תהלים( שלג ועשאו חזר המים פני על מרחפת אלהים
 מי קרתו לפני 'שנ הקור מפני לעמוד יכול העולם היה לא ברד של פניו מחמם שהוא האש אילולי
  .יעמוד
49

   
50

  יכול 
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åéìò ì÷éî åéùåáìî øñåç éôì éðòä úåéøáä . ãåîòé éî-åúø÷á ïðåö àäé àìù   

)çé (Éåø Èá Àc ç Çì ÀLÄé51 Éåçeø á ÅMÇé í Åñ ÀîÇé Àå 
í Äé Èî eì Àf Äé:  

   וימסנון ינתב רוחיה זלחין מיא52 קדום חמתיהישדר

çìùé íñîéå åøáã  -íéúô íúåàì  . áùé åçåø-íéî åìæéå çø÷ä úéáùäì éáøòî çåø   

)èé ( åé Èè Èt ÀL Äîe åé Èw Ëç á É÷ÂòÇé Àì å Èø Èá Àc ãé Äb Çî
ì Åà Èø ÀNÄé Àì53:  

   ליעקב קימוי ודינוי לישראל54 דבריא דאוריתאדתני

)ë ( ì Ça íé Äè Èt ÀL Äîe é Éåb ì Èë Àì ï Åë ä ÈN Èò à Éì
dÈéeì Àì Çä íeò Èã Àé55:  

  ין לא הודעינון הללויה עבד היכנא לכל עמא ודינלא

    

    

øôñ çî÷ ÷øô íéìéäú     

)à ( ú Æà eì Àì Çä dÈéeì Àì Çää’ í Äé Çî ÈM Çä ï Äî 
íé Äî Éåø Àn Ça eäeì Àì Çä56:  

 מן שמיא שבחו יתיה כל 57 שבחו ית יי בריתא קדישיאהללויה
  58חילי אנגלי מרומא

-ðä øéàî " ê-  
51

  .א קז לעיל 'עי 
52

  חמתו לפניהם 
 קדושי אלו לישראל ומשפטיו חוקיו התורה זו ליעקב דבריו מגיד :כה 'סי ו"פט ר"שמ 'עי 53

 חקיו ואין המשפטים בהם שתלוים המועדים אלו חוקים ומשפטים חוקים בהם שיש החדשים
 אלו לישראל ומשפטיו חוקיו הדברות אלו ליעקב דבריו מגיד :ט 'סי ל"פ ר"שמ 'עי .חגים אלא

 אינו והוא לעשות לאחרים מורה ו"ב מדם ו"ב כמדת ה"הקב של מדותיו שאין לפי המשפטים
 א"ד 'וכו ולשמור לעשות לישראל אומר הוא עושה שהוא מה אלא כן אינו ה"והקב כלום עושה
 כל בו נוטע והיה פרדס לו שהיה למלך משל חנינא ר"ב יוסי רבי בשם אבהו ר"א ליעקב דבריו מגיד
 הפרדס בני ל"א פרקן על בניו שעמדומ משמרו שהיה הוא אלא לתוכו נכנס היה ולא אילנות מיני
 אני שהייתי כדרך אותו משמרין תהיו אתם בתוכו להכנס אדם הנחתי ולא משמרו הייתי אני הזה

 שנאמר התורה את התקנתי הזה העולם את בראתי שלא עד לישראל האלהים אמר כך משמרו
 לא היונק את האומן ישא כאשר )יא במדבר( שנאמר אומן אמון מהו אמון אצלו ואהיה )ח משלי(

 דבר אשר כל )כד שמות( ואמרו ישראל שעמדו שכיון לישראל אלא כוכבים עובדי מן לאחד נתתיה
 גוי לכל כן עשה לא לישראל ומשפטיו חקיו ליעקב דבריו מגיד הוי להם נתנה מיד ונשמע נעשה 'ה

 הוסיף מצות 'ו לאדם נתן מקצת אלא להם נתן ולא כוכבים העובדי מכל שבחרו ליעקב למי אלא
 למלך משל חנינא 'ר בשם סימון ר"א הכל להם נתן לישראל אבל 'ט ליעקב 'ח לאברהם אחת לנח

 לו נתן שלישי ביצה לו נתן שני חתיכה לו נתן עבדו נכנס תבשילין ומיני ערוך שלחן לפניו שהיה
 הכל את אבל מנה מנה נתתי לאלו לו אמר לפניו השולחן כל לו נתן בנו נכנס א"או לכל וכן ירק

 להם אמר ישראל כשעמדו אבל מצות מקצת אלא כוכבים לעובדי נתן לא ה"הקב כך ברשותך נתתי
 שיצא למלך משל א"ר אמר גוי לכל כן עשה לא )קמז תהלים( שנאמר לכם כולה התורה כל הרי

 הציץ שיגיע כדי מנה ואחד אחד לכל מחלק והיה בהמה שוחט והיה עמו הלגיונות והיו למלחמה
 מצות כוכבים לעובדי האלהים נתן לפיכך לעצמי שהתקנתי ממה ל"א לי נותן אתה מה ל"וא ובנ

 אחד כל המצות להם ופירש ישראל באו לטהרה טומאה בין בהן הפריש ולא בהן שיגעו גולמיות
 ומשפטיו חוקיו נאמר לכך פיהו מנשיקות ישקני )א שיר( שנאמר שכרה ומתן עונשה ואחד

 הקטן לו אמר להתגייר רוצה שאתה ]ביהודים[ בהם ראית מה :יב 'סי ל"פ ר"שמ 'עי .לישראל
 יש כמה 'ב ביום נברא ומה ראשון ביום נברא מה העולם את ה"הקב ברא היאך יודע שבהם

 לו אמר תמול ואל תורתן ולמד לך לו אמר אמת ותורתן עומד העולם מה ועל העולם משנברא
 כתוב שכן מל אינו אם תורתן ללמוד יכול אינו שנה מאה בן וזקן שבמלכותך חכם אפילו עקילס

  .ישראל לבני ולמי גוי לכל כן עשה לא לישראל ומשפטיו חקיו ליעקב דבריו מגיד )שם(
54

  תורה דברי שלימד 
 כן עשה לא אמרשנ כוכבים לעובד תורה דברי מוסרין אין :א"ע יג חגיגה 'עי .53 הערה 'עי 55

 דווים 'הגוי עשו מה וכי גוי לכל כן עשה לא :א בחדש מכילתא ’עי .ידעום בל ומשפטים גוי לכל
  .לקבל רצו שלא ידעום בל משפטים )שם( התורה את להם ליתן רצה שלא האלו
56

 'עי .השרת מלאכי ,הם ומי .שבשמים אלו .השמים מן 'ה את הללו הללויה :תהילים מדרש 
 ומייתי הארץ מן ברייתו בארץ שיש מה כל השמים מן ברייתו בשמים שיש מה כל :יא 'סי ב"פי ר"ב

  .'וגו הארץ מן 'ה את הללו 'וגו השמים מן 'ה את הללו )קמח תהלים( הכא מן ליה
57

  קדוש ברית 
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)á ( ì Èk eäeì Àì Çä åé Èë Èà Àì Çî ì Èë eäeì Àì Çä
å Èà Èá Àö59:  

 שבחו יתיה כל 60 יתיה כל מלאכיא די משמשין קדמויושבח
  חלותיה

)â (Çç ÅøÈé Àå L Æî ÆL eäeì Àì Çä61 ì Èk eäeì Àì Çä 
ø Éåà é Åá Àë Éåk62:  

   יתיה שמשא וסיהרא שבחו יתיה כל כוכבי נהוראשבחו

éáëåë øåà –äìéì éáëåë     

)ã ( ø ÆL Âà íÄé Çn ÇäÀå í Äé Èî ÈM Çä é Åî ÀL eäeì Àì Çä
ÈM Çä ì Çò ÅîíÄé Èî63:  

   מעלוי שמיא64 יתיה שמי שמיא ומיא דתלין במימראשבחו

)ä ( í ÅL ú Æà eì Àì Çä Àéä’ äÈe Äö àeä é Äk 
eà Èø Àá Äð Àå65:  

   ית שמא דיי ארום הוא פקיד ואתבריאוישבחון

)å ( à Éì Àå ï ÇúÈð ÷ Èç í Èì Éåò Àì ã Çò Èì í Åãé ÄîÂòÇiÇå
ø ÉåáÂòÇé66:  

  יעבר יהב ולא 67 לעלמי עלמין גזירתאוהקימנון

÷ç ïúð -íäá  ,÷ç åúåà øåáòé àìå äìéìá ùîùé äæå íåéá ùîùé äæ  

)æ ( ú Æà eì Àì Çää’ ì ÈëÀå íé Äðé Äp Çz õ Æø Èà Èä ï Äî 
úÉåî Éä Àz68:  

   ית יי מן ארעא תניניא וכל תהומיאשבחו

                                                                                                                                            
58

  במרום ?? חילי כל 
 בראשית( .בשמים הם כך ,בארץ הרבה צבאות שיש כשם .מלאכיו כל הללוהו :תהלים מדרש 59

 שעושין ,צבאיו הם ומי .צבאיו כל הללוהו ,נאמר לכך .בהבראם והארץ השמים תולדות אלה )ד ,ב
   .צבאיו כל הללוהו ,נאמר לכך .צבאיו כל 'ה ברכו )כא ,קג יםתהל( שנאמר .ה"הקב של צביונו
60

  .לפניו משמשים אשר 
 בשמש משולות שהן והאמהות האבות ,וירח שמש הן ומי .וירח שמש הללוהו :תהלים מדרש 61
 רביעי ביום נברא מה :א 'סי ז"פי ר"שמ 'עי .והירח השמש והנה )ט ,לז בראשית( שנאמר .ובירח

  .וירח שמש הללוהו )קמח שם( שנאמר בראם לכבודו מאורות
 )ג ,יב דניאל( שנאמר .הצדיקים אלו ,אור כוכבי הן ומי .אור כוכבי כל הללוהו :תהלים מדרש 62

 לו יש מהן אחד שכל ,למד אתה מכאן .אור כוכבי כל הללוהו ,נאמר לכך .יםככוכב הרבים ומצדיקי
 פסחים 'עי .מאירים שכוכביהם אותם הללו ,נאמר לכך .מאיר כוכבו כך מעשיו ולפי ,בשמים כוכב

  .המאירים כוכבים כל הללוהו קאמר הכי הוא אורתא אור אלמא אור כוכבי כל הללוהו :א"ע ב
 הוא וכן ).שמים 'ג - ל"הרד בשם( גשמים אלא שאינן ,למד אתה מכאן .השמים שמי הללו 63
 מי אותן ,המים אלו .'וגו הללוהו ,נאמר לכן .השמים ושמי השמים הנה )כז ,ח א-מלכים( ,אומר

   .מים שא .שמים לרקיע אלהים ויקרא )ח ,א בראשית( שנאמר .בראשית
64

  .בדבריו שתלויים 
 'ה עשות ביום )ד ,ב שם( שנאמר .כשבראם ה"הקב ילפנ יגיעה היה לא .'וגו 'ה שם את יהללו 65

 צוה אלא ,ה"הקב פניל יגיעה היה לא .'ה עשה ימים ששת כי )יא ,כ שמות( ,וכתיב .'וגו אלהים
   .אותו מקלסין להיות ,נבראו כן מנת שעל .'ה שם את יהללו ,נאמר ולכך .לעצמן ונבראו

 יהי )ו ,א בראשית( ,להם שאמר .נתן חק זה ואי .יעבור ולא נתן חק לעולם לעד ויעמידם 66
   .זזו לא היום מאותו .'וגו רקיע
67

  .גזרה 
 ה"הקב ברא לא .'וגו בשמי הנקרא כל )ז ,מג ישעיה( ישעיהו אמר .'וגו הארץ מן 'ה את הללו 68

 ,מקלסין להיות בראן .'וגו למענהו 'ה פעל כל )ד ,טז משלי( ,אומר הוא וכן .לכבודו אלא האדם את
 מקלסין בהם אשר וכל שהשמים וכשם .'וגו מספרים השמים )ב ,יט תהלים( שנאמר .וקלסוהו

 .המלך את מקלסין הכל .הארץ מן 'ה את הללו ,שנאמר .אותו מקלסין בה אשר וכל הארץ כך ,אותו
 השמים מן 'ה את הללו ,נאמר לכך .המדינה בני כך ואחר ,פלטרין בני ,בתחלה אותו המקלס ומי
 אלו ,ליםהגדו הם ומי .מחברו גדול שהוא מי ,תחלה מקלס ומי .בשמים ושקלסוה לאחר .'וגו

 .תחלה מקלסין הם לפיכך .הגדולים התנינים את אלהים ויברא )כא ,א בראשית( שנאמר .התנינים
 באין )כד ,ח משלי( ,אומר הוא וכן .נתפרשו לא ,הן תהומות וכמה .תהומות וכל תנינים ,שנאמר

 עד .םה כמה יודע אדם אין עכשיו ועד .יכסימו תהומות )ה ,טו שמות( ,וכתיב .חוללתי תהומות
 ,כולם .תהומות וכל תנינים ,נאמר לכך .'וגו תהום אל תהום )ח ,מב תהלים( ,קרח בני שאמרו
 הדא באחרונה אלא בא אינו בקילוס אף שמואל רבי אמר :א 'סי ח"פ ר"ב י'וע .'ה שם את יהללו

 מן 'ה את הללו כך ואחר הפרשה כל ואומר 'וגו השמים מן 'ה תא הללו )קמח תהלים( דכתיב הוא
 השמים מן אש וירדה ודרש המרכבה במעשה ערך בן אלעזר רבי פתח :ב"ע יד חגיגה 'עי .'וגו הארץ
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íéðéðú -íéìåãâ íéâã     

)ç ( ä Èø Èò Àñ Ççeø ø Éåèé Ä÷Àå â Æì ÆL ã Èø Èáe L Åà
Éåø Èá Àã ä ÈN Éò69:  

   וברדא תלגא וקטרא רוח עלעולא עבדא פתגמיהאאש

ãøáå -öìâ "æòìá à . âìù -æòìá óééð  . øåèé÷å -ðéàåøá ïéøå÷ù äàåù ïéðò "æòìá ä . äøòñ çåø - 

åúåçéìùå åøáã úà äùåòä , ãåã àáå íéîùá íéæåðâ íúìçú åéä åììä íéøáãäù åðéúåáø åøîàå

äàð ïéàå úåéðòøåô éðéî íäù éôì õøàì ïãéøåäåøåâîá ïéæåðâ úåéäì íäì åéá÷ä ìù "ä:  

)è ( ì ÈëÀå é Äø Àt õ Åò ú Éåò Èá Àb ì ÈëÀå íé Äø Èä Æä
íéÄæ Èø Âà70:  

   וכל ארזין71 וכל גלמתא אילן דעבד פריןטוריא

)é ( ø Éåt Äö Àå N Æî Æø ä Èî Åä Àa ì ÈëÀå äÈi Çç Çä
óÈð Èk72:  

  73 וכל בעירא ריחשא וצפר גדפא דפרחחיתא

)àé (Àì ì ÈëÀå õ Æø Æà é Åë Àì Çî ì ÈëÀå íé Äø ÈN íé Än Ëà
õ Æø Èà é Åè Àô ÉL74:  

   דארעא וכל אומיא רברבניא וכל דיני ארעאמלכיא

)áé ( í Äò íé Äð Å÷ Àæ ú Éåìeú Àa íÇâ Àå íé Äøeç Ça
íé Äø Èò Àð75:  

   ולחוד בתולן סביא עם טליאעולימיא

)âé ( í ÅL ú Æà eì Àì Çä Àéä’ Éåî ÀL áÈb ÀN Äð é Äk 
Èî ÈLÀå õ Æø Æà ì Çò Éåã Éåä Éåc Çá Àìí Äé76:  

 שמיה בלחודוי תושבחתיה 77 ית שמא דיי ארום תקיףישבחון
  על ארעא ושמיא

)ãé ( ì Èë Àì ä Èl Ää Àz Éån Çò Àì ï Æø Æ÷ í ÆøÈiÇå
åé Èãé ÄñÂç78 eì Àì Çä Éåá Éø À÷ í Çò ì Åà Èø ÀNÄé éÅð Àá Äì 

dÈé79:  

 לעמיה שבחא לכל חסידוי לבני ישראל עמא 80 איקרוזקף
  דקרובין ליה שבחו ית יי

                                                                                                                                            

 הארץ מן 'ה את הללו אמרו שירה מה שירה ואמרו כולן פתחו שבשדה האילנות כל וסיבבה
  .המרכבה מעשה הן הן ואמר האש מן מלאך נענה לויההל ארזים וכל פרי עץ תהומות וכל תנינים

 לא ,רע כלום בשמים שאין ,למד אתה מכאן .וקיטור שלג וברד אש :קמט תהלים מדרש 'עי 69
   .'וגו הארץ מן 'ה את הללו ,שנאמר .הן הארץ מן אלא .קיטור ולא שלג ולא ברד ולא אש

 ההרים יקלסוהו ,דוד אמר .בעותג וכל ההרים דברו עושה סערה רוח :קמט תהלים מדרש 'עי 70
 וכל ההרים אלא ישראל בגאולת שמחו בלבד שמים לא :ו השירה מכילתא 'עי .משקלם יודע שהוא
  .'ה עשה כי שמים רונו )ד"מ ישעיה( 'שנא ארזים וכל פרי עץ גבעות
71

  .פירות שעושה 
 בין טהור בין צפור לאו מאי כנף וצפור רמש בהמה וכל החיה שמע תא :ב"ע קלט חולין 'עי 72
  .וחגבים טמא כנף טהור צפור לא חגבים וכנף טמא

73
  .שעף 
74   
 למימר ליה הוה ארץ שופטי וכל שרים לאומים וכל ארץ מלכי :קמט תהלים מדרש 'עי 75
 מלכי כך ואחר הרמש את מזכיר ]שהוא מה[ )משהוא( אלא .תהומות וכל תנינים כך ואחר ,תחלה

 כך ואחר ',וגו תהומות וכל תנינים ,נאמר לכך .תחלה ]יכנסו[ )נכנסו( זקנים ה"הקב אמר למה ,ארץ
 אמר ,אלא .הנער הוא הבחור הוא ,נערים מהו .בתולות וגם בחורים ,עד ,לאומים וכל ארץ מלכי
 'ה וקוי )לא ,מ ישעיה( .נעוריכי כנשר תתחדש )ה ,קג תהלים( שנאמר .נערים שהם זקנים ,ה"הקב

  .נערים עם זקנים ,נאמר לכך .כח יחליפו
 תורתו ה"ב הקדוש שהשרה מקום כל אמר ל"ריב בשם סימון 'ר :טו 'סי ח"פ רבה ש"שיה 'עי 76
 על הודו לבדו שמו נשגב כי 'ה שם את יהללו )ד"קמ תהלים( ד"הה דוד זה פרש ומי שכינתו השרה

 הוא שוחק דוד להם אמר :ט תרומה תנחומא 'עי .השמים על כ"ואח הארץ על קודם ושמים ארץ
 על הודו לבדו שמו נשגב כי 'ה שם את יהללו )קמח תהלים( שנאמר הארץ על נותן הודו יכםעל

 אומות שאין ה"הקב לפני היה גלוי ,אבהו רבי אמר :קמט תהלים מדרש י'ע .שמים על כ"ואח ארץ
 ,בריותיו ידי לצאת ,ה"הקב של מדותיו הם כך .ידיהן יצא מה ומפני ,התורה את מקבלין העולם
 נשגב כי ,נאמר לכך .בריותיו עם בטרוניא בא ה"הקב שאין לפי .העולם מן טורדן הוא כך ואחר
  .לבדו שמו

77
  חזק 



 תהלים

10 

    

øôñäú  èî÷ ÷øô íéìé    

)à (Çì eøé ÄL dÈéeì Àì Çää’L Èã Èç øé ÄL 81 
íé Äãé ÄñÂç ì Çä À÷ Äa Éåú Èl Ää Àz82:  

   חדת תושבחתיה בקהלא דחסידי84 יי שבח83 קדםשבחו

)á (åé ÈN Éò Àa ì Åà Èø ÀNÄé ç Çî ÀNÄé85 ï Éåi Äö éÅð Àa 
í Èk Àì Çî Àá eìé ÄâÈé:  

  הון דבית ישראל בעובדיהון בני ציון ידוצון במלכיחדון

)â ( ø Éåp Äë Àå ó Éú Àa ì Éåç Èî Àá Éåî ÀL eì Àì Çä Àé
Éåì eø ÀnÇæ Àé86:  

   יזמרון ליה87 שמיה בחנגין בתופין וכנריןישבחון

)ã ( ä Æö Éåø é Äkä’ íé ÄåÈðÂò ø Åà ÈôÀé Éån Çò Àa 
ä ÈòeLé Äa88:  

   רעותא דיי בעמיה ישבחו ענותניא בפורקנאארום

                                                                                                                                            
78

 תהלים( ,הפרשה מן למעלה כתיב מה .ישראל אלו ,דיםהחסי הם ומי :קמט תהלם מדרש 'עי 
 .חסידים נעשו הם ,ה"הקב את רואין שישראל זמן כל .חסידיו לכל תהלה לעמו קרן וירם )יד ,קמח

   .'וגו משה ישיר אז )א ,טו שמות( שנאמר .שירה ואמרו חסידים נעשו ,בים ראוהו
  
 י'ע .לעמו קרן וירם ד"הה קרובים ישראל לכל קורא ה"הקב :ב"ע סג דף ברכות ירושלמי 'עי 79

 עשה לא )קמז תהלים( שנאמר מה לקיים ישראל בני עדת כל ראש את שאו למה :ה 'סי א"פ ר"במ
 נאמר לכך ראש תלוי לכם להיות עשיתי :ט 'סי א"פ ר"במ י'ע .לעמו קרן וירם שהע ומה גוי לכל כן

 'ה ונתנך )כח דברים( אומר הוא וכן לעמו קרן וירם )קמח תהלים( שנאמר מה לקיים ראש את שאו
  .הארץ גויי כל על עליון אלהיך
80

  .שבח 
 תזכרו אל )יח ,גמ ישעיה( ישעיה אמר .'וגו חדש שיר 'לה שירו הללויה :תהילים מדרש 81

 כשם ,ה"הקב אמר .'וגו לי יצרתי זו עם )כא ,שם( .'וגו השדה חית תכבדני )כ ,שם( .'וגו ראשונות
 בנוהג 'וכו .חדש שיר 'לה שירו ,שנאמר .לי חדש שיר תאמרו אתם אף ,החדשות כל אני שעשיתי
 מדינתו בני איןשמתיר כשם יראים אחרת מדינה בני אין ,במדינה דר ודם בשר מלך ,שבעולם

 יראה והארץ ,בשמים יושב אלא ,כן אינו ה"הקב אבל .ממנה רחוק שהוא למה ,בתוכה דר שהוא
 קרן וירם ,שנאמר .ישראל של קרנן מרומם כשהוא ,אימתי .ושמים ארץ על הודו ,שנאמר .ממנו
 .'וגו תראשונו תזכרו אל )יח ,מג ישעיה( .'לה שירו אחר דבר 'וכו .חדש שיר 'לה שירו 'וגו לעמו

 עושה שאני כשם ,ה"הקב אמר כך .'וגו לי יצרתי זו עם )כא ,שם( .'וגו חדשה עושה הנני )יט ,שם(
 עתידין :ה 'סי ג"פכ ר"שמ 'עי .חדש שיר 'לה שירו ,נאמר לכך .חדש שיר לי אמרו כך ,האלו חדשות
 :יא 'סי ש"יעי .עשה נפלאות כי חדש שיר 'לה שירו )צח תהלים( שנאמר ל"לע שירה לומר ישראל

 ויולדת וחוזרת ויולדת מתעברת הזאת הנקבה מה לומר נקבות לשון בעולם שנאמרו השירות כל
 ואדום ויון ומדי בבל עמדו לכך נקבות בלשון שירות אומרים והיו עליהן באות הצרות הן כך

 תהראשונו הצרות נשכחו כי )סה ישעיה( שנאמר בו צרות עוד אין ל"לע אבל ישראל את ושיעבדו
 )צח תהלים( שנאמר זכר לשון שיר אומרים שעה באותה 'וגו ישיגו ושמחה ששון )לה שם( וכתיב
 ליה אמרי כנגדן 'וכו הים על להם נעשה נסים עשרה :י בשלח תנחומא 'עי .חדש שיר 'לה שירו

 של התשיעית 'וכו לכם יהיה השיר )ל ישעיה( שנאמר במצרים הראשונה ירותש עשר ישראל
 'עי .)צו תהלים( עשה נפלאות כי חדש שיר 'לה שירו מזמור לעתיד העשירית יריםהש שיר שלמה
 קדר תשב חצרים ועריו מדבר ישאו )יא ,מב ישעיה( כתיב המתים בתחיית :קיח תהלים מדרש
 אף ,המתים תחיית להלן שאומר כבוד מה .כבוד 'לה ישימו .יצוחו הרים מראש סלע יושבי ירונו
 שירו )י ,שם( דכתיב הוא הדא ,שירה אומרים הן השעה באותה .המתים תחיית כאן שנאמר כבוד

  .חדש שיר 'ליי
82

 בקהל תהלתו ,שנאמר .חסידים נעשים הם ,הבא לעולם אותו כשיראו תהלים מדרש 
   .עמו שמחים ועוד ושמחים רואין שהן ,למה כך וכל .חסידים

83
  לפני תשבחו 
84

  שבח 
 בעושיו ישראל ישמח אלא כתיב אין מעשיוב ישראל ישמח :ב מות אחרי תנחומא 'עי 85

  .לבא לעתיד ה"הקב של במעשיו לשמוח ישראל שעתידין
 )כ ,טו שמות( שנאמר .'וגו מצרים מארץ צאתך כימי )טו ,ז מיכה( .'וגו במחול שמו יהללו 86

  ].ובמחלת בתפים[ 'וגו הנשים כל ותצאנה
87

  .ובכנורות בתופים 
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)ä (Çø Àé ã Éåá Èë Àa íé Äãé ÄñÂç eæ Àì ÀòÇé ì Çò eð Àp
í Èú Éåá Àk ÀL Äî89:  

   חסידי בכנרא ירננון על דמכיהוןיבועון

)å ( ú Éåi Äôé Ät á Æø Æç Àå íÈð Éåø Àâ Äa ì Åà ú Éåî Àî Éåø
í ÈãÈé Àa90:  

   דאלהא בעונקהון והיך סיפא דיוסטרא באידיהוןתושבחן

úåîîåø íðåøâá ìà -íãéá úåéôéô áøçì íäå   

)æ (í Äé Éåb Ça ä Èî È÷ Àð ú ÉåNÂò Çì91Éåz  ú Éåç Åë
íé Än Ëà Àì Ça:  

   נקמתא בעמיא מכסנותא באומיאלמעבד

)ç (íé Äw Äæ Àa í Æäé Åë Àì Çî ø Éñ Àà Æì92 í Æäé Åã Àa Àë Äð Àå 
ìÆæ Àø Çá é Åì Àá Çë Àa93:  

   מלכיהון בשירין ויקיריהון בכבלי דפרזלאלמיסר

                                                                                                                                            
 ',וגו השמים מן 'ה את הללו ,שנאמר ,לפניו מקלסין הכל ,דדו אמר כך .'וגו בעמו 'ה רוצה כי 88

 ,שנאמר ,העולם אומות אותו מקלסין כולן ואחר .'וגו הארץ מן 'ה את הללו ,ואומר .הפרשה כל
 מבקש איני ,ותיא מקלסין שהכל פי על אף ,ה"הקב אמר .ה"להקב מקלסין הכל .'וגו ארץ מלכי

 ישראל של קילוס עלי ערב ,ה"הקב אמר .למה .בעמו 'ה רוצה כי ,נאמר לכך .מישראל אלא קילוס
 תחת וחלב דבש )יא ,ד שם( .'וגו קולך את השמיעני )יד ,ב השירים שיר( שנאמר .אותי שמקלסין

 'ה רוצה כי ,נאמר לכך .שיחי עליו יערב .'וגו בחיי 'לה אשירה )לד- לג ,קד תהלים( ,ואומר .לשונך
   .'וגו בעמו
 על אלא נאמר ולא .משכבותם על ינוחו שלום יבוא )ב ,נז שעיהי( נאמר :תהלים מדרש 89

 הן אותו רואין שהן וכיון .יפים משכבות עדן בגן להם מציעין כשהן ,הרבה משכבות ,משכבותם
 אחר דבר :ל תהלים מדרש 'עי .משכבותם על ירננו ,נאמר לכך .להם שהתקין מה על למה ,מרננין
 על ירננו בכבוד חסידים יעלזו )ה ,קמט תהלים( הכתוב רשאמ זה .לדוד הבית חנוכת שיר מזמור

 אחת .עמו מטפלין מלאכים של כתות שלש העולם מן נפטרין שהצדיקים בשעה .משכבותם
 .נכוחו הולך ,תאומר ואחת .משכבותם על ירננו ,אומרת ואחת .שלום יבא )ב ,נז ישעיה( ,אומרת

 אתה וממי .שלום לו אומר ה"הקב ,כביכול ,יהיאש רבי בשם סימון ר"ב יהודה ר"א .לפניו ומהלכות
 וחומר קל ,אמר לרשעים אם .לרשעים 'ה אמר שלום אין )כא ,שם( שנאמר ,הרשעים מן למד

 ה"קבשה בכבוד ,כבוד באיזה .בכבוד חסידים יעלזו ,לכך .שלום להם אומר ה"שהקב ,לצדיקים
 בין אין ,יוסי 'בר חייא ר"א .ה"להקב מקלסין והם העולם מן שנפטרין בשעה לצדיקים עושה

 שנאמר ,החיים בצרור אותם ששם ה"להקב מקלסין והם ,בלבד הדבור אלא ,למתים חיים צדיקים
 אלא ירננו אין .משכבותם על ירננו .החיים בצרור צרורה אדוני נפש והיתה )כט ,כה א-שמואל(

 שהזקן בשעה ,יוחנן ר"א .צדיקים באהלי וישועה רנה קול )טו ,קיח תהלים( ,דאמר כמה .קילוס
 )י ,ז השירים שיר( שנאמר ,בקבר ודובבות רוחשות שפתותיו ,פלוני אמר כך ואומר ודורש יושב
   .משכבותם על ירננו ,לכך .ישנים שפתי דובב )שם( ,וכתיב .הטוב כיין וחכך

 להם אמר .בגרונם אל רוממות ,שנאמר .אותו רוממיןומ ומקלסין מרננין :תהלים מדרש 90
 להם אוי .בגרונם אלא לפני ערב אינו ,ובכנורות בנבלים אותי שקלסתם פי על ףא ,ה"הקב

 שריחם למה ,בגרונם הרשעים אותי יקלסו לא ,ה"הקב אמר .באזניהם שומעים הם מה לרשעים
 .ביותר לפני ערב קלוסן ,הצדיקים אבל .יחליקון לשונם גרונם פתוח קבר )י ,ה תהלים( שנאמר .רע

 .שיחי עליו יערב )לד ,קד תהלים( ,וכתיב .נאוה ומראך ערב קולך כי )יד ,ב השירים שיר( שנאמר
 כדי בעדכם מלחמה עושה ואני ,אותי מרוממין אתם ,ה"הקב אמר .בגרונם אל רוממות ,נאמר לכך

 וחרב ,שנאמר .חרבם הוא ישראל של פיהם ,הכתוב אמר וכן .השעבוד ומן הגליות מן להצילכם
 חרב אוחז כאלו מטתו על שמע קריאת הקורא כל יצחק רבי אמר :א"ע ה ברכות 'עי .בידם פיפיות

 זוטרא מר אמר משמע מאי בידם פיפיות וחרב בגרונם אל רוממות שנאמר בידו פיות שתי של
 בתריה וכתיב משכבותם על ירננו בכבוד חסידים יעלזו דכתיב דענינא מרישא אשי רב ואיתימא
 התורה נתנה שבו למה חורב :ח 'סי א"פנ ר"שמ 'עי .בידם פיפיות וחרב בגרונם אל רוממות

  .בידם פיפיות וחרב בגרונם אל רוממות )קמט תהלים( שנאמר חרב שנקראת
91

 .לישראל שנקמו מה ,ה"הקב אמר .נקמה היא זו אי .בגוים נקמה לעשות :תהלים מדרש 
 'ה נקמות אל )א ,צד שם( ,אלא ,אדם נקמת ולא .השפוך עבדיך דם נקמת )י ,עט תהלים( שנאמר

 כל .'ה ונוקם קנא אל )ב ,א נחום( ,וכתיב .'וגו עמו גוים הרנינו )מג ,לב דברים( ,ואומר .'וגו
  .'וגו בגוים נקמה לעשות ,נאמר לכך .ה"הקב אצל לרשעים יש האלה קמותהנ

 ,שנאמר .ם"עכו למלכי אלא ,לאו ,ה"הקב אמר .ההדיוטות כל תאמר ושמא :תהלים מדרש 92
 לכך .'וגו גוים רגשו למה )א ,ב תהלים( שנאמר .עלי באו שמלכים ,ולמה .'וגו םמלכיה לאסור
 להם גמלו ומה .גמולך את לך שישלם אשרי )ח ,קלז שם( ,ה"הקב אמר .'וגו מלכיהם לאסור ,נאמר

 בכבלי ונכבדיהם ,שנאמר .להם אעשה כך אני וגם .עור צדקיהו ועיני )ז ,כה ב-מלכים ,לישראל



 תהלים

12 

íé÷æá –úåàøùøù     

)è (áeú Èk è Èt ÀL Äî í Æä Èa ú ÉåNÂò Çì94 ø Èã Èä 
é Èãé ÄñÂç ì Èë Àì àeädÈéeì Àì Çä å:  

 בהון דין דכתיב באוריתא שבהורא הוא לכל חסידוי למעבד
  הללויה

èôùî áåúë - øîåâå íåãàá éúî÷ð úà éúúðå )ë ìà÷æçé"ä( , ìà÷æçé ãìåð àì ïééãò øîàú íàå

íéáø íéîé äæ èôùîä àåä áåúë øáë õ÷ä àáéùëå äìåàâä õ÷ ìò ãåã àáðúð úàæ ãåã øîàùë  

    

øôñ ÷øô íéìéäú  ð÷@@    

)à (ÉåL Àã È÷ Àa ì Åà eì Àì Çä dÈéeì Àì Çä95 eäeì Àì Çä 
Éåf Ëò Çòé Ä÷ Àø Äa96:  

 שבחו יתיה ברקיעא 97 שבחו אלהא בבית מקדשיההללויה
  98דעושניה

)á ( á Éø Àk eäeì Àì Çä åé Èú Éøeá Àâ Äá eäeì Àì Çä
Éåì ÀãËb:  

   יתיה בגבורתיה שבחו יתיה היך סוגעי רבותיהשבחו

)â ( eäeì Àì Çä ì ÆáÅð Àa eäeì Àì Çä ø Èô ÉåL ò Ç÷ Åú Àa
øÉåp Äë Àå:  

   יתיה בתקיעותא דשופרא שבחו יתי בנבלין וכינריןשבחו

)ã ( íé Äp Äî Àa eäeì Àì Çä ì Éåç Èîe ó Éú Àa eäeì Àì Çä
áÈâ Ëò Àå:  

   יתיה בתופין ובחנגין שבחו יתיה בחלילין ואבוביןשבחו

íéðîá áâåòå -íä øéù éìë éðéî     

)ä (eì Àì Çä eäeì Àì Çä ò Çî ÈL é Åì Àö Àì Äö Àá eä
ä Èòeø Àú é Åì Àö Àì Äö Àa:  

 שבחו יתיה 99 יתיה בצלצלון דשמעין בלחודיהוןשבחו
  בצלצלון דמשמעין ביבבא

éìöìöá òîù  -ìå÷ íéòéîùîä íéúìöî  , àåä àúçðúàä éðôîå ìåâñá òîù åîë àåä øáã íù òîù

éùä úçú äìòîì åîòè êëìå ìåãâ õî÷ ãå÷ð"ï.  

)å (ÉkdÈéeì Àì Çä dÈé ì Ål Çä Àz ä Èî ÈL Àp Çä ì100: נשמתא תשבח יה הללויהכל   

                                                                                                                                            

 אלו תנחומא ר"א מלכיהם ומהו בזיקים מלכיהם לאסור )קמט תהלים( :כב 'סי א"פ ר"דב 'עי .ברזל
  .כוכבים עובדי מלכי הם

 שאין מעלה של שריהם אלו ברזל בכבלי ונכבדיהם )קמט תהלים( :כב 'סי א"פ ר"ד 'עי 93
  .תחלה משרו שפורע עד מאומה פורע ה"הקב

94
 ,שנאמר ,לפני היא כתובה .שעשו מה ששכחתי סבורים הם מה ,ה"הקב אמר :תהלים מדרש 

 ,וכתיב .כתנור בוער אב היום הנה )יט ,ג מלאכי( ,כתוב משפט ואיזהו .כתוב משפט בהם לעשות
 ,כתוב משפט ואיזהו .כתוב משפט בהם לעשות .האנשים בפגרי וראו ויצאו )כד ,סו ישעיה(
  :כתוב משפט בהם לעשות ,נאמר לכך .הארץ מן חטאים יתמו )לה ,קד תהלים(

95
 למעלה אומר הוא וכן .הרשעים מן כשיפרע ,בעולמו מתקדש ה"הקב אימתי :תהילים מדרש 

 .בקדשו אל הללו ,שנאמר .בעולמו מתקדש הוא שעה אותו .משפט בהם לעשות ,הפרשה מן
 .'וגו קדוש עם כי )ו ,ז דברים( שנאמר .ישראל ,קדושיו הן ומי .לקדושיו שעשה במה הללוהו
 :א"ע יא דף בכורים ירושלמי 'עי .בקדשו אל הללו ,נאמר לכך .'וגו לישרא קדש )ג ,ב ירמיה( ,וכתיב

 פעמים 'וג ועשרים מאה :ב"ע עט שבת ש"ועיי .'כו בקדשו אל הללו הללויה אומרים היו הבית בהר
 לאהרן קדושו לאהרן .בקדשו אל הללו הללויה .אהרן של שנותיו כנגד .הללויה עונין שישראל

 אל הללו הללויה דוד שאמר קילוסין 'י כנגד מלכיות 'מי פוחתין אין :א"ע כ ה"ר ש"ועיי .'ה קדוש
 )רבי( אמר מי כנגד מלכיות עשרה הני :א"ע לב ה"ר 'עי .ה"כהתי עד 'וגו עזו ברקיע הללוהו בקדשו

 הללוהו בהו דכתיב הנך הוו טובא הלולים תהלים בספר דוד שאמר הלולים עשרה כנגד ]לוי רבי[
  .שופר בתקע
96

 ,ברקיע עשה ומה .עוזו ברקיע שעשה במה הללוהו .עוזו ברקיע הללוהו :תהילים מדרש 
 הארץ אל והביטו עיניכם לשמים שאו )ו ,נא שם( ,וכתיב .השמים צבא כל ונמקו )ד ,לד ישעיה(

 אלו ,ברקיעש עזים הם ומי שברקיע בעזים שעשה במה הללוהו ,עוזו מהו .עוזו ברקיע הללוהו .'וגו
 המלאכים שם שיעמדו בראו לכבודו רקיע שני ביום נברא מה :א 'סי ז"פי ר"שמ 'עי .ם"כוע שרי

  .עזו ברקיע הללוהו )קנ שם( שנאמר אותו מקלסין ויהיו
97

  .מקדשו בבית 
98

   
99

  לבד ששומעים 
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100

 מותר אמר הונא רב הכסא בבית מונחת ידו או בשרו על צואה אתמר: א"ברכות כה ע' עי 
 הונא דרב טעמא מאי רבא אמר שמע קריאת לקרות אסור אמר חסדא רב שמע קריאת לקרות
 יה תהלל הנשמה כל שנאמר הריח על שמברכין מנין: ב" עמגש "ועיי. יה תהלל הנשמה כל דכתיב
: ב" עיח דף עירובין' ועי. הריח זה אומר הוי ממנו נהנה הגוף ואין ממנו נהנית שהנשמה דבר איזהו
 כל שנאמר אותיות בשתי שישתמש לעולם דיו המקדש בית שחרב םמיו אלעזר בן ירמיה רבי אמר

 תהלל הנשמה כל אומרים היו בעזרה :א"ע יא דף בכורים ירושלמי 'עיו. הללויה יה תהלל הנשמה
 נושם שאדם ונשימה נשימה כל על אמר חנינא 'ר בשם לוי 'ר: ט' ד סי"ר פי"י ב'וע. הללויה יה

 תהלים מדרש' ועי. יה תהלל הנשימה כל יה תהלל הנשמה לכ )קנ תהלים( ט"מ לבורא לקלס צריך
 תהלל הנשמה כל )ו ,קנ שם( ,בנשמתו .בו ה"להקב קלס שלא איבריו בכל אבר דוד הניח לא: יח
   .יה


