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   שבחו עבדיא דיי שבחו ית שמא דייהללויה
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   שמא דיי מברך מהשתא ועד עלמאיהוי

)â ( í ÅL ì Èl Ëä Àî Éåà Éåá Àî ã Çò L Æî ÆL ç ÇøÀæ Än Äî
ä’5:  

   שמשא עד מטמעיה משבח שמא דייממדנח

)ã (b ì Èk ì Çò í Èøä í Äé Éå’ í Äé Çî ÈM Çä ì Çò על כל עמיא יי עלוי שמיא איקריהרמא   

-ðä øéàî " ê-  
 חזינא רב דאמר שמע תא מאי לרב הללויה להו איבעיא :א"ע קיז פסחים 'עי הערה לקמן 'עי 1
 רבי דאמר לוי בן עיהוש דרבי ופליגא גיסא בחד ויה גיסא בחד הללו בהו דכתיב חביבא דבי תילי

 לוי בן יהושע רבי דאמר אדידיה דידיה ופליגא הרבה בהלולים הללוהו הללויה מאי לוי בן יהושע
 בתהלה באשרי בשיר במזמור במשכיל בנגון בניצוח תהלים ספר נאמר שבח של מאמרות בעשרה
 חסדא רב אמר 'וכו ,אחת בבת ושבח שם שכולל הללויה מכולן גדול בהללויה בהודאה בתפלה
 ,שמו ביה :קיד תהלים מדרש 'עי .פירקא ריש הללויה אמר הונא רב בר רבה פירקא סוף הללויה

 ד"ביו .עולמים צור 'ה ביה כי )ד ,כו ישעיה( שנאמר ,עולמים שני ה"הקב ברא הללו אותיות בשני
 ,בהם מקלס התחיל ,עולמות שני ה"הקב ברא הללו אותיות בשתי כי דוד כשראה 'כוו .א"ה

  .לויההל
 עמי שעשית נסים אני נזכרת ישראל כנסת אמרה ,אמר סימון ברבי יהודה 'ר :םתהלי מדרש 2

 לכם יהיה השיר )כט ,ל ישעיה( שנאמר ,בלילה וזמרין שירין ואומר לך מנגן והייתי ,במצרים בלילה
 .הלילה בחצי ויהי )כט ,יב שמות( שנאמר ,בלילה מצרים בכורי כשהרגת ,אימתי .חג התקדש כליל
 וגאלתנו לפרעה עבדים שהיינו לחירות מעבדות ויצאנו שנגאלנו הלילה באותה .נתינגי אזכרה הוי

 ,לא משלי( הכתוב שאמר זה .הללויה אחר דבר .'ה עבדי הללו הללויה ,שנאמר ,לך עבדים ונעשינו
 עד העולם משנברא דורות וששה עשרים מוצא את .לשונה על חסד ותורת בחכמה פתחה פיה )כו

 ולבנים טיט של משעבוד ממצרים ישראל שיצאו וכיון .הלל אמרו ולא ,םממצרי ישראל שיצאו
 ואהרן משה אצל לו והלך פרעה לו עמד .בכורות מכת שבאת בשעה ,אמרו ואימתי .הלל אמרו

 של פתחו על פרעה דופק והיה .לילה ולאהרן למשה פרעה ויקרא )לא ,יב שמות( שנאמר ,בלילה
 אנו בבקר ,בלילה שנלך אנחנו גנבים וכי עומדין אנו בלילה ,שוטה ,לו אמרו .בלילה ואהרן משה

 .בקר עד ביתו מפתח איש תצאו לא ואתם )כב ,שם( ,ה"הקב לנו אמר שכך הבקר עד המתן ,יוצאין
 אתה ומבקש ,לו אמרו .העם על מצרים ותחזק )לג ,שם( שנאמר ,מצרים כל מתו הרי ,להם אמר

 של עבדים אתם הרי ברשותכם אתם הרי חורין בני אתם הרי ,אמור .ממך הזאת המכה את לכלות
 אתם הרי ,חורין בני אתם הרי עכשיו אבל עבדי הייתם לשעבר ,ואומר צווח פרעה התחיל .ה"הקב

 הללויה ,שנאמר ,עבדיו שאתם לו להלל אתם צריכים ,ה"הקב של עבדיו אתם והרי ,ברשותכם

 ישראל בני לי כי )נה ,כה ויקרא( אמרשנ ,ישראל אלו .'ה עבדי הללו אחר דבר .'ה עבדי הללו
 ,שנאמר ,משלשה פחות הלל אין 'וכו ).לכם יהיה השיר )כט ,ל ישעיה( אומר הוא וכן( .עבדים
 כשירדו היו הללו מנין 'וכו .שלשה כאן הרי .אחד ,והאומר .לשנים ,הללו אומר ולמי .הללו הללויה
 ,וכתיב .מצרימה עמך ארד אנכי )ד ,מו בראשית( .השכינה עם היו ואחד שבעים למצרים ישראל

 בראשית( שנאמר ,עמהם עלה ה"הקב וכשעלו .מצרימה אבותיך ירדו נפש בשבעים )כב ,י דברים(
  .הללו למנין ,הללו לכך .עלה גם אעלך )ד ,מו

 'ה )יד ,יד שמות( שנאמר ,מלחמה לנו שעשה לשם הללו .'ה שם את הללו :תהלים מדרש 3
   .לכם ילחם
 אבל .והכעיסוהו קלסוהו הזה בעולם ,עולם ועד מעתה מבורך 'ה שם יהי :םתהלי מדרש 4

 אף ,עולם ועד מעתה אותי ברכתם אתם ה"הקב אמר .עולם ועד מעתה ,אלא ,כן אינו הבא לעולם
  :עולם ועד מעתה לעמו סביב 'וה )ב ,קכה תהלים( ,כן אני

 שנאמר אותו מקלסין היושי הירח ועל השמש על ה"הקב גזר :יח 'סי ג"פ רבה קהלת 'עי 5
 ושיתקן תלמידו יהושע עמד כתיב מהלל 'ה שם מהלל מבואו עד שמש ממזרח )ג"קי תהלים(

 רבי בשם אבהו 'ר :יט תהלים מדרש 'עי .אילון בעמק וירח דום בגבעון שמש )'י יהושע( שנאמר
 רבי .'ה שם מהולל מבואו עד שמש ממזרח )ג ,קיג תהלים( שנאמר ,קלוסו הוא הלוכו ,אמר חנינא
 ואנא את שתוק ,ליה אמר .דום בגבעון שמש )יב ,י יהושע( ,לשמש אומר שיהושע הוא ,אמר הונא

  :קאים



 תהלים

2 

Éåã Éåá Àk6:  
)ä (Çk é Äîä’ú Æá ÈL Èì é Ääé Äa Àâ Çn Çä eðé Åä Éì Áà 7:  8 כותיה דיי אלהנא דגביה מותביה למתבמן  
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)æ(11ì Èc ø Èô Èò Åî é Äîé Ä÷ Àî 12 íé ÄøÈé ú Ét ÀL Çà Åî 
ï Éåé Àá Æà13:  

   ירים חשיכא14 מעפרא מסכנא מקלקלתאמקים

)ç (íé Äáé Äã Àð í Äò é Äáé ÄL Éåä Àì15 é Åáé Äã Àð í Äò 
Éån Çò16:  

   עם רברביא עם רברבי עמיהלאותבא

)è (úÄé Ça Çä ú Æø Æ÷Âò é Äáé ÄL Éåî17 íé Äð Èa Çä í Åà 
dÈéeì Àì Çä ä Èç Åî ÀN18:  

 כנשתא דישראל דמתילא לעקרא דיתבא מוריקא לאנשי מיתב
  19ביתה מליא אוכלוסין היך אמא די על בניא חדיא הללויה

                                                                                                                                            
 אם אעשה מה כבודו שם שאין למקום מלפניו בורח אני יונה אמר :ח ויקרא תנחומא 'עי 6

  .כבודו השמים על )קיב תהלים( 'שנ כבודו שם לשמים אעלה
 הם עצמי את מגביה כשאני לשבת המגביהי )קיג תהלים( דוד מרא :ה 'סי ה"פמ ר"שמ 'עי 7

  .לשבת המגביהי הוי ישיבתי משפילים
8 ?  
 המשפילי )שם( שנאמר אותי מגביהין הם עצמי את משפיל וכשאני :ה 'סי ה"פמ ר"שמ 'עי 9

  .לראות
  .עיניו המוריד 10
  .א ב 'א שמואל 'עי 11
 רואה אם ה"הקב מדת ,ודם בשר מדת ה"הקב כמדת שלא :תתנא רמז תהלים ילקוט 'עי 12
  .דל מעפר מקימי שנאמר מעמידו הוא שנפל אדם

 דמיא זרזיפי מטא מיא אמתיה דשדיא בהדי אבא דרבי אדשא איתיב אזל :א"ע פז יומא 'עי13
 מעפר מקים :ה שמואל מדרש 'עי .?אביון ירים מאשפת אנפשיה קרא כאשפה עשאוני אמר ארישא

 ,אחר דבר .'וגו יוסף את ויקרא פרעה וישלח )יד ,מא בראשית( .אביון םירי מאשפות .יוסף זה .דל
 מדרש  'עי .גבא מן דניאל והוסק )כד ,ו דניאל( .אביון ירים מאשפות .דניאל זה ,דל מעפר מקים
 עתיד וצדיק צדיק שכל מלמד אמלא ואוצרתיהם יש אוהבי להנחיל :ןשט מסכתא ביתות אלפא
 שכל טובות אוצרות ושמונה עשרים ומאתים אלף הוא ברוך שהקדו מלפני הבא לעולם לנחול
 עושה מה אוצרותיהם בגימטריא וסימנהון הבא עולם של וממעדנים מטובו מליאות ואחד אחד

 ואת כתרו ואת כבודו ואת כסאו את ומנחיל הכבוד מכסא עומד שעה באותה הוא ברוך הקדוש
 ואת רכבו ואת סוסו ואת שכינתו זיו ואת רוזוה זבד ואת הדרו מעיל ואת הודו לבוש ואת שרביטו
 וצדיק צדיק לכל רומים שבמרום כבודו ואת משרתו ואת מרכבתו ואת מלכותו ואת עמו שליחו
  .אביון ירים מאשפות דל מעפר מקים )ח ב א שמואל( שנאמר הבא לעולם

  .מקלקולו 14
 השליט הוא ויוסף )ו ,מב שם( .ינחילם כבוד וכסא נדיבים עם להושיב :ה שמואל מדרש 'עי 15

 די עלוהי והכריזו )כט ,ה שם( .ינחילם כבוד וכסא נדיבים עם להושיב 'וכו ,אחר דבר .הארץ על
   .במלכותא תלתא שליט להוי

  .דוד בן לימות 'וכו המקדש בית זה 'וכו הבא בעולם :ה רבה א"תדב י'ע 16
 כנסת אמרה הבית עקרת מושיבי דכתיב מאי לקיש בן שמעון רבי אמר :ב"ע קיח פסחים 'עי 17

  .בתים בעיקרי הדרה זו כחולדה בניך שמוני עולם של רבונו הוא ברוך הקדוש לפני ישראל
 ותהי שרה זו הבית עקרת מושיבי שמחה הבנים אם הבית עקרת מושיבי :ה 'סי ג"פנ ר"ב 'עי 18
 ,הבית עקרת מושיבי :ו שמואל מדרש 'עי .שרה בנים הניקה שנאמר שמחה הבנים אם עקרה שרי

 דבר .שרה בנים הניקה )ז ,כא שם( .שמחה הבנים אם .עקרה שרי ותהי )ל ,יא בראשית( .שרה זו
 )כב שם( .שמחה הבנים אם .היא עקרה כי )כא ,כה שם( .רבקה זו ,הבית עקרת מושיבי ,אחר

 שנואה כי 'ה וירא )לא ,כט שם( .לאה זו ,הבית עקרת מושיבי ,אחר דבר .בקרבה הבנים ויתרוצצו
 אם .רחל זו ,הבית עקרת מושיבי ,אחר דבר .רחמה את ויפתח )ו שם( .שמחה הבנים אם .לאה

 של אשתו זו ,הבית עקרת מושיבי ,אחר דבר .רחל את אלהים ויזכור )כב ,ל שם( .שמחה הבנים
 וילדת והרית )שם( .שמחה הבנים אם .עקרה את נא הנה 'וגו 'ה מלאך וירא )ג ,יג שופטים( .מנוח

 )מט שם( .שמחה הבנים אם .עקרה רני )נד ישעיה( .ציון זו ,הבית עקרת מושיבי ,אחר דבר .בן
 אם .ילדים אין ולחנה .חנה זו ,הבית עקרת מושיבי ,אחר דבר .אלה את לי ילד מי בלבבך ואמרת
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  21 ישראל ממצרים בית יעקב מעמי ברבראיבמפק
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)á ( ì Åà Èø ÀNÄé ÉåL Àã È÷ Àì ä Èãeä Àé ä Èú Àé Èä
åé Èú Éåì ÀL Àî Çî22:  

   לקודשיה ישראל לשליטוי23 כנשתא דבית יהודה אחידאהות

äúéä åùã÷ì äãåäé  -îù åùã÷ íä óàå åúùåã÷å åìáç ìøåâì äãåäé ç÷ì  ïéðòë íéä úãéøéá å

 øîàðù)ñ íéìäú"ç ( õô÷ù åùã÷ì äãåäé äúéä äæ àø÷î äãâàá ùøãð ïë åîëå íúîâø äãåäé éøù

                                                                                                                                            

 מושיבי :ה רבה א"תדב 'ועי .בנות ושתי בנים שלשה ותלד ותהר חנה את 'ה פקד כי .שמחה הבנים
 סופו ועד העולם מסוף כלו העולם כל את וברא בתוכו ה"הקב שעמד המקדש בית זה הבית עקרת

 הבית עקרת מושיבי א"ד .נבקעו תהומות בדעתו בתבונה שמים כונן ארץ יסד בחכמה 'ה שנאמר
 עשיתי אנכי )מה ישעיה( שנאמר סופו ועד העולם מסוף האדם את ה"הקב בתוכו שברא ז"העוה זה

 ישראל על מרובה ששמחתו הוא ברוך המקום ברוך שמחה הבנים אם בראתי עליה ואדם ארץ
 בהן שמחה התורה כך בה ושמחין התורה את ועושין ז"בעוה תשובה עושין שישראל שכשם לעולם
 שש בת שעה אותה היתה מרים :מג רבתי פסיקתא 'עי .שמחה הבנים אם שנאמר הבא לעולם
 בזכרים ואת בזכרים גזר פרעה למה ממך יותר לישראל טוב היה פרעה אבא אבא ואמרה שנים

 ששמע כיון גזירתך ונתקיימה גזרת ואתה לא ספק גזירתו נתקיימה ספק גזר פרעה ובנקיבות
 ואתה אסרת אתה עמרם לו ואמרו לפניהם ואמרה סנהדרין לפני אותה הביא דבריה את עמרם
 לכל מודיע ומי לו אמרו בחשאי נחזור לי אומרים אתם ומה להם אמר הדבר את להתיר צריך

 טוענים מכאן ומרים מכאן אהרן והיה בפוריא עמרם הושיבה זבידא בר יהודה ר"א ישראל
 עשה ולמה שמחה הבנים אם הבית עקרת מושיבי צווחת הקודש ורוח לפניה ומהלכים קורקנות

 שירה אמרו ולא ה"להקב שירה אמרו שראו וכיון נשיהם את ויחזירו ישראל שידעו כדי כן עמרם
 ישראל בצאת הללויה[ )הללו( ממצרים ]נגאלים[ )נגאלנו( ואנו נולד הגואל משה עכשיו אמרו אלא

 תנחום בת מרים את הושבתי הוא ברוך הקדוש אמר הבית עקרת מושיבי אחר דבר ].ממצרים
 הבית עקרת מושיבי אחר דבר 'וכו לבא לעתיד ]בבניה[ )מבניה בבנים( אותה לשמח בשביל עקרה

 הבית בתוך לעקרה שהיתה )'ב 'א 'א שמואל( ילדים אין ולחנה ילדים לפנינה ויהי בדכת חנה זו
 ושתי בנים שלשה ותלד ותהר חנה ]את[ 'ה פקד כי שמחה הבנים אם בבנים אותה לשמח כדי

  .בנות
 איך ,אוכלוסיא מלאים ביתא לאנשי ???? שיושבת לעקרב שנמשלים ישראל כנסת מושיב 19
  לויההל שמחה בניה שעל אימר
 מצרים שמח )לח ,קה תהלים( הכתוב שאמר זה .ממצרים ישראל בצאת :תהילים מדרש 'עי 20

 ישראל היו היאך דוד שראה כיון .'וכו החמור על רוכב שהוא בשר לבעל משל ,ברכיה ר"א .בצאתם
 'וכו .ממצרים ישראל בצאת ,שנאמר ,מצרים יציאת על מקלס התחיל ,ממצרים כשיצאו שמחים

 את שינו ולא ,שמם את שינו שלא .ממצרים ישראל יצאו דברים ארבעה בזכות ,הקפר אלעזר ר"א
 בזכות ,'וכו מילה ודם הפסח דם בזכות 'וכו .מסתורין גילו ולא ,בעריות פרוצים היו ולא ,לשונם
 וכיון ,ישעיה של דורו בזכות ,'וכו ,ועזריה מישאל חנניה בזכות 'וכו ,המשכן ותבזכ ,'וכו ,התורה
 'סי ב"פצ ר"ב 'עי .מצרים יציאת על מקלס התחיל ,ממצרים ישראל יצאו זכיות בכמה ודד שראה

 עם עושה שאני נסים ראה לו ואמר הים על והעמידן יעקב אבינו של רגליו )כביכול( ה"הקב נטל :ב
  .סבא ישראל ממצרים ישראל בצאת )קיד תהלים( ד"הה בניך

21   
 לים ירד שבט זה אי זה עם זה מלחמה שיןעו היו לים ישראל כשהגיעו :תהלים מדרש 22

 ,הכל לעיני ה"הקב של שמו וקידש הים גלי לתוך קפץ ,עמינדב בן נחשון עשה ומה 'וכו ,ראשון
 בשביל אחיך את מרגם היית ,ה"הקב לו אמר 'כוו .רגמתם יהודה שרי )שם( שנאמר ,לבנימין ומרגם
   .יהודה של ,ממשלותיו ישראל לקדשו יהודה היתה הוי .אחיך על מושל את הוי .שמי את לקדש
  אחוז יהודה בית של כניסת 23



 תהלים

4 

åùã÷ì äãåäé äúéä øîàù åäæå äìçú ãøà éðà øîàå íéä êåúì ïåùçð  

    

)â (ñ ÉðÈiÇå ä Èà Èø íÈi Çä24 á Éq Äé ï Åc ÀøÇi Çä 
ø Éåç Èà Àì25:  

   אסתכל ואפך יורדנא חזר לאחורימא

   שכל מימי בראשית נבקעו- יסוב לאחור הירדן

    

)ã (íé Äìé Åà Àë eã À÷ Èø íé Äø Èä Æä26 ú Éåò Èá Àb 
ïà Éö éÅð Àá Äk:  

   טפזו היך דכרין גלמתא היך בנין דעאןטוריא

)ä (ñeð Èú é Äk íÈi Çä Èê Àl ä Çî27 á Éq Äz ï Åc ÀøÇi Çä 
ø Éåç Èà Àì:  

   לך ימא ארום תאפך יורדנא תחזור לאחוראמה

)å (Èä Æä éÅð Àá Äk ú Éåò Èá Àb íé Äìé Åà Àë eã À÷ Àø Äz íé Äø
ïà Éö:  

   טפזו היך דכרין גלמתא היך בנין דעאןטוריא

)æ ( Çd Éåì Áà éÅð Àô Äl Äî õ Æø Èà é Äìeç ï Éåã Èà éÅð Àô Äl Äî
á É÷ÂòÇé28:  

   קדם קיריס אתחלחלי ארעא מן קדם אלהא דיעקבמן

éìåç õøà -õøà ììåçîä  ,åé"åá äøéúé ã ,ôùî éäéáâî åîëéëôääå éìé  

    

)ç ( Lé Äî Èl Çç íÄé Èî íÇâ Âà øev Çä é Äë Àô Éä Çä
íÄé Èî Éåð Àé Àò Çî Àì:  

   טינרא לאריתא דמיא שמיר למעין דמייןדהפך

åðéòîì íéî -éå "éå åîë äøéúé å" øòé åúéçå ìù å)÷ íéìäú"ã(  

-ðä øéàî " ê-  
 אני מה ,הים אמר .שמו שתקדו על זה עם זה מלחמה עושין ישראל הים ראה :תהלים מדרש 24
 ,ה"הקב אמר .לים יורד יוסף של ארונו ראה ,אחר דבר .וינס ראה הים ,שנאמר ,ברח מיד עומד
 ראה הים הוי .מפניו נס יהיה הים אף .החוצה ויצא וינס )יב ,לט בראשית( שנאמר ,הנס מפני ינוס
 אני מפניך הים לו אמר להקרע עליו קבל לא הים את לקרוע שהלך כיון :ו 'סי א"פכ ר"שמ 'עי .וינס

 ואמר הלך כך משה ששמע כיון בששי נבראת ואת בשלישי נבראתי שאני ממך גדול אני נקרע
 )סג ישעיה( שנאמר משה של ימינו על ימינו נתן ה"הקב עשה מה להקרע רוצה הים אין ה"להקב
 אלא ראה מה וינס ראה הים )קיד תהלים( שנאמר וברח ה"להקב ראה מיד 'וגו משה לימין מוליך
 ראה הים :ח 'סי ג"פ ר"דב י'ע .ברח אלא לעכב יכול ולא משה על ימינו יד שנתן ה"להקב שראה
  .ונקרע המטה על קוקח ראה המפורש שם אמר נהוראי רבי ראה מה וינוס
 היו בירדן וכי ,לו איכפת ומה ירדן של טיבו מה וכי .לאחור יסוב הירדן :תהלים מדרש 25

 הירדן שראה כיון .האומנות כל ברחה האומניות ראש ברח שאם ,למד את מכאן אלא .עומדין
  .בורח אתה ועכשיו נקרע איני אמרת לא ,לים משה אמר .ברח הוא אף ,הים שברח
 דברים חמשה בו שיש משום ]הלל חצי[ האי אמרינן טעמא מאי אנן :א"ע קיח דף חיםפס 'עי 26
 א"פ ר"במ 'ועי .כאילים רקדו ההרים דכתיב תורה מתן ,וינס ראה הים דכתיב סוף ים קריעת :הללו

 .כאילים רקדו ההרים וכן וינוס ראה הים )קיד תהלים( 'שנא מלפניו ברח לים ה"הקב כשבא :ב 'סי
 )יב ,מ ישעיה( שנאמר .משקלם יודע שהוא ההרים יקלסוהו ,דוד אמר :קמט תהלים מדרש 'עי

 כהנא דרב פסיקתא 'עי .'וגו כאלים רקדו ההרים )ד ,קיד תהלים( ,אומר הוא וכן .הרים בפלס ושקל
 ההרים 'שנא מלפניכם לנענע ההרים את עשיתי ממצרים אתכם שהוצאתי בשעה :ב אות נספחים

  .)ד קיד תהלים( כאלים רקדו
 נבראתי שאני ,מפניך ליקרע ראוי איני הדין מן ,לו ראמ .תנוס כי הים לך מה:תהלים מדרש 27
 יעקב אלוה מלפני ארץ חולי אדון מלפני ,אלא ,נס אני מפניך ולא ',ו ביום נבראת ואתה 'ג ביום

 משה לו אמר הים על משה עמד :ד בשלח מכילתא 'עי .מים למעינו חלמיש מים אגם הצור ההופכי
 ברוך הקדוש שנגלה עד עליו קבל ולא המטה הראהו עליו קבל ולא שיבקע הוא ברוך הקדוש בשם
 שנאמר בורח הים התחיל ובגבורתו בכבודו הוא ברוך הקדוש שנגלה וכיון בכבודו עליו הוא

 עליך קבלת ולא ה"הקב בשם לך אומר הייתי היום כל משה לו אמר וינס ראה הים )ד"קי תהלים(
 אלא בורח אני עמרם בן מפניך לא לו אמר תנוס כי הים לך מה )שם( בורח אתה מה פנימ עכשו

  .מים למעינו חלמיש מים אגם הצור ההופכי יעקב אלוה מלפני ארץ חולי אדון מפני )שם(
 אלא הירדן את ישראל עברו שלא מצינו בכתובים בנביאים בתורה :ה 'סי ו"פע ר"ב 'עי 28

 מלפני 'וגו לאחור תסוב הירדן תנוס כי הים לך מה )קיד תהלים( ביםבכתו 'וכו יעקב של בזכותו
  .יעקב אלוה
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øôñ åè÷ ÷øô íéìéäú     

)à (ä eð Èì à Éì’eð Èì à Éì 29 ï Åz Èê Àî ÄL Àì é Äk 
á ÈkãÉå30Èê Æz Äî Âà ì Çò Èê Àc Àñ Çç ì Çò 31:  

 ארום לשמך הב איקרא 33 יי לא מטול זכותנא32 מטולתנאלא
  מטול טובך ומטול קושטך

àì åðì -åðîò äùòú åðéùòî øùåëáå åðìéáùá àì  . ãåáë ïú êîùì éë- àð äéà åøîàé àìù éãë 

íäéäìà  

)á (í Äé Éåb Çä eø Àîà Éé ä Èn Èì34 àÈð äÅi Çà 
í Æäé Åä Éì Áà:  

   אלההון35 יימרון עממיא אן השתאאלמ

)â ( õ Åô Èç ø ÆL Âà ì Ék í Äé Èî ÈM Çá eðé Åä ÉìàÅå
ä ÈN Èò:  

   בשמיא כל די יצבי עבד36 מדוריהואלהנא

)ã ( é Åã Àé ä ÅNÂò Çî á ÈäÈæ Àå ó Æñ Æk í Æäé Åa Çö Çò
í Èã Èà:  

   עובד ידוי בר נש37 דכספא ודהבאטעותהון

)ä (Èì í ÄéÇðé Åò eø Åa Çã Àé à Éì Àå í Æä Èì ä Æt à Éì Àå í Æä
eà Àø Äé38:  

  40 עינין להון ולא חמין39 להון ולא ממלליןפומא

)å ( à Éì Àå í Æä Èì ó Çà eò Èî ÀL Äé à Éì Àå í Æä Èì í ÄéÇð Àæ Èà
ïeçé Äø Àé:  

  43 להון ולא מריחין42 נחירי41 להון ולא שמעיןאודנין

-ðä øéàî " ê-  
 אמרוהו וישראל משה אומר אליעזר רבי אמרו מי זה הלל רבנן תנו :א"ע קיז דף פסחים 'עי 29
 למעני למעני להן ואמרה הקודש רוח משיבה לנו לא 'ה לנו לא אמרו הם הים על שעמדו בשעה
 'וכו ומשיבה לנו לא אמרו הם כנען מלכי עליהן שעמדו בשעה רוהואמ אלוישר יהושע 'וכו אעשה
 אמרוהו וסייעתו חזקיה 'וכו לנו לא אמרו הם סיסרא עליהם שעמד בשעה אמרוהו וברק דבורה
 מישאל חנניה אומר עקיבא רבי 'וכו ומשיבה לנו לא אמרו הם סנחריב עליהם שעמד בשעה
 ואסתר מרדכי אומר הגלילי יוסי רבי 'וכו הרשע דנצרנבוכ עליהם שעמד בשעה אמרוהו ועזריה

 'ה לנו לא דכתיב משיח של וחבל :א"ע קיח ש"ועיי ,'וכו הרשע המן עליהם שעמד בשעה אמרוהו
 'ה לנו לא יוחנן רבי אמר דאמרי איכא מלכיות שעבוד זו לנו לא 'ה לנו לא יוחנן רבי ואמר לנו לא
 ]האש לכבשן צדיקים של[ ירידתן 'וכו לנו לא 'ה לנו לא בדכתי 'וכו ומגוג גוג מלחמת זו לנו לא

 לדורות 'ה לנו לא )קטו שם( לשעבר :ה 'סי ל"פ ר"ויק 'עי .חנניה אמר נול לא 'ה לנו לא דכתיב

 תלו הכבשן לתוך ]ועזריה מישאל חנניה[ שירדו כיון :י נח תנחומא 'עי .'ה ישמע כי אהבתי הללו
 לעיני יתחלל שלא הגדול בשמך אלא במעשינו בטחנו שלא לפניך וידוע גלוי ע"רבש ואמרו עיניהם
 אלהיהם נא איה הגוים יאמרו למה )קטו תהלים( 'וגו כבוד תן לשמך כי לנו לא 'ה לנו לא הגוים

  .ענין אותו כל 'וגו
  מישאל אמר כבוד תן לשמך כי :א"ע קיח פסחים 'עי 30
  עזריה אמר אמתך ועל חסדך על :א"ע קיח פסחים 'עי 31
  בשבילנו 32
  זכותנו בשביל 33
  ]ועזריה מישאל חנניה[ כולן אמרו הגוים יאמרו למה :א"ע קיח פסחים 'עי 34
  עתה 35
  מדורו 36
  וזהב כסף של אליליהם 37
 אמת מהו אמת אלהים 'וה )י ירמיה( שנאמר לעולם וקיים חי אלהינו :ו 'סי ו"פ ר"ויק 'עי 38

 )קטו תהלים( 'שנאמ הן מתים כוכבים עובדי אלהי אבל עולם ומלך חיים אלהים שהוא אבין ר"א
 :ח השירה מכילתא 'עי .הן מתים ישמעו ולא להם אזנים יראו ולא להם עינים ידברו ולא להם פה
 להם פה )ו"קט תהלים( נאמר ועליהם ממש בהם ואין אלוהות אותם קורין שאחרים כאלו כמוך מי

  .ידברו ולא
  מדברים 39
  רואים 40
  שומעים 41
  נחריים 42
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)æ ( à Éì Àå í Æäé Åì Àâ Çø ïeLé Äî Àé à Éì Àå í Æäé Åã Àé
Éåø Àâ Äa eb ÀäÆé à Éì eë Ål Çä ÀéíÈð:  

 ולא ממשמשין רגלהון ולא מהלכין לא מרננין ידיהון
  בענקהון

àìå ïåùéîé - éáà éðùåîé ïåùì )éùàøáúë "æ(  

)ç (í Æäé ÅN Éò eé Àä Äé í Æä Éåî Àk44 ø ÆL Âà ì Ék 
í Æä Èa Çç Åè Éa:  

   כל די מתרחץ עליהון45 יהון עובדיהוןדכמתמהון

)è (Ça ç Çè Àa ì Åà Èø ÀNÄéä’ íÈp Äâ Èîe í ÈøÀæ Æò àeä:  דיי סעדהון ותריסהון הוא46 רחץ במימראישראל   

)é (Çá eç Àè Äa ï ÉøÂä Çà úé Åaä’ íÈp Äâ Èîe í ÈøÀæ Æò 
àeä:  

   דיי סעדהון ותריסהון הוא48 אהרן רחיצו במימרא47דבית

)àé (ä é Åà Àø Äé’Çá eç Àè Äa ä’ íÈp Äâ Èîe í ÈøÀæ Æò 
àeä:  

  וא דיי סעדהון ותריסהון ה49 דיי רחיצו במימראדחליא

éàøéä  '-íéøâä åìà     

)áé (ä’Àê Åø Èá Àé eð Èø ÈëÀæ 50 úé Åa ú Æà Àê Åø Èá Àé 
ï Éø Âä Çà úé Åa ú Æà Àê Åø Èá Àé ì Åà Èø ÀNÄé:  

 יברך יברך ית בית ישראל יברך 52 דיי דכר יתנא לטב51מימרא
  ית בית אהרן

)âé (ä é Åà Àø Äé Àê Åø Èá Àé’ í Äò íé Äp Çè Àw Çä 
íé Äì Éã Àb Çä:  

  ם רברביא דחליא דיי זעיריא עיברך

)ãé (ä ó Åñ Éé’í Æëé ÅìÂò 53 ì Çò Àå í Æëé ÅìÂò 
í ÆëéÅð Àa:  

   מימרא דיי עלויכון עלויכון ועלוי בניכוןיוסף

)åè (Çì í Æz Çà íé Äëeø Àaä’ í Äé Çî ÈL ä ÅN Éò 
õ Æø ÈàÈå:  

   יי עבד שמיא וארעא54 אתון מן קדםבריכין

)æè (Çì í Äé Çî ÈL íÄé Çî ÈM Çää’ ï ÇúÈð õ Æø Èà ÈäÀå 
Èã Èà éÅð Àá Äìí55:  

   וארעא יהב לבני נשא56 שמיא לשכינת יקרא דיישמי

                                                                                                                                            
  .ריחיםמ 43
 עובדיהם יהיו כמוהם כתיב הוה אילו זעירא 'ר אמר  :א"ע כח דף זרה עבודה ירושלמי 'עי 44
 :יב 'סי א"פ ר"דב 'עי .עושיהם יהיו כמוהם אלא כלבנה הלבנה ועובדי כחמה החמה עובדי קשיא

 מי 'וגו עושיהם יהיו כמוהם )קטו תהלים( שנאמר כמותו הוא הרי כוכבים עבודת שעובד מי
  .כמותו שיהיה שכן כל לא ה"להקב בדשעו

  עובדיהם 45
  בדבר 46
  שבית 47
  בדבר 48
  בדבר 49
 ומברכן ישראל של שמן מזכיר ה"שהקב מצינו נחמן בר שמואל ר"א :א 'סי ט"פמ ר"ב 'עי 50

  .יברך זכרנו 'ה )קטו תהלים( שנאמר
  דבר 51
  לטוב 52
 העיקר על מרובה ה"הקב של שתוספתו הנביאים שראו כיון :ק רמז בראשית ילקוט 'עי 53
 ועל עליכם עליכם 'ה יוסף .פעמים אלף ככם עליכם 'ה יוסף בתוספת ישראל את וברכו עמדו

 .בניכם
  .מלפני 54
 שמים מקדשי נהנה כאילו ברכה בלא הזה העולם מן הנהנה כל :א"ע לה דף ברכות 'עי 55

 והארץ 'לה מיםש השמים וכתיב ומלואה הארץ 'לה כתיב רמי לוי רבי ומלואה הארץ 'לה שנאמר
 אומר יוסי רבי ותניא :א,ע ה סוכה 'ועי .ברכה לאחר כאן ברכה קודם כאן קשיא לא אדם לבני נתן

 נתן והארץ 'לה שמים השמים שנאמר למרום ואליהו משה עלו ולא למטה שכינה ירדה לא מעולם
 ואמר זרג העולם את ה"הקב כשברא :ג 'סי ב"פי ר,שמ י'וע .למטה שכינה ירדה ולא אדם לבני

 ואמר ראשונה גזירה בטל התורה ליתן כשבקש אדם לבני נתן והארץ 'לה שמים השמים
  .לתחתונים ירדו והעליונים לעליונים יעלו התחתונים
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)æé (dÈé eì Àì Çä Àé íé Äú Ån Çä à Éì57 ì Èk à Éì Àå 
ä Èîeã é Åã Àø Éé58:  

 דיי ולא כל נחתי בית קבורת 59 מתיא משבחין שמאלא
  60אדמתא

)çé (dÈé Àê Åø Èá Àð eð ÀçÇð ÂàÇå61 ã ÇòÀå ä Èz Çò Åî 
dÈé eì Àì Çä í Èì Éåò:  

  א ועד עלמא הללויה נברך יה מן השתואנחנא

 

                                                                                                                                            
  .'ה כבוד לשכינת השמים שמי 56
 מן בטל שמת שכיון שימות קודם ובמצות בתורה אדם יעסוק לעולם :א"ע ל שבת 'עי 57

  .בו שבח הוא ברוך ושלהקד ואין המצות ומן התורה
  .דומה יורדי כל שנאמר לשאול יורדות הבריות כל :תתעג תהלים ילקוט 'עי 58
  .שם משבחים 59
  .באדמה הקבורת בית 60
 ובמיתתם כמתים בחייהם שהם במת נוגע כאילו בערל הנוגע כל :כח אליעזר דרבי פרקי 'עי 61

 נמולים שהם ישראל אבל יה לויהל המתים לא 'שנ ה"הב לפני נכנסת תפלתם ואין בהמה כנבלת
  .יה נברך ואנחנו 'שנ ניחוח כריח ה"הב לפני נכנסת תפלתם


