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øôñ ë ÷øô íéìéäú     

)à (Çç ÅvÇð Àî ÇìãÄå Èã Àì ø ÉåîÀæ Äî :  לשבחא תושבחתא לדוד:  

    

)á ( Èê Àð ÇòÇéä’ä Èø Èö í Éåé Àa 1 é Åä Éì Áà í ÅL Èê ÀáÆb ÇNÀé 
á É÷ÂòÇé2:  

 יי ביומא דעקא ישגבינך שמא דאלהא 3יקבל צלותך
  :דיעקב

êðòéä  ' äøö íåéá-äéäù íù ìò äæä øåîæîä  àåäå äîçìîì ìàøùé ìë úàå áàåé úà çìåù 

 øîàðù ïéðòë ïäéìò ììôúîå íìùåøéá ãîåò äéä)é á ìàåîù"ç ( øåæòì øéòî åðì äéäú éë áåè

äîçìî áàåé äùò àì ãåã àìîìéà åðéúåáø åøîàå . á÷òé éäìà íù -ì åúëìá åçéèáäù ïøç 

á÷òé éäìà øîàð êëì åúçèáä øîùå:  

    

)â (Èê Àø Àæ Æò ç Çì ÀLÄéL Æã Éw Äî 4Èj Æã Èò Àñ Äé ï Éåi Äv Äîe 5:  ומציון יסיענך6ישדר סעדך מן בית מוקדשיה :  

-ðä øéàî " ê-  
 שמגעת בשעה ,ה"קבה אמר .ואענהו יקראני )טו ,צא תהלים( הכתוב שאמר זה :תהלים מדרש 1
 ,אותם עונה אני שעה באותה ,עמהן כבודי ,בכבודי משתתפין והן אותי ומבקשין לישראל צרה

 ,בכעס אמה עם שהיא לאשה ]משל[ ,יודן ר"א .בצרה אנכי עמו ,למה ,ואענהו יקראני ,שנאמר
 וצווחת מלמעלה קולה שומעת ואמה ,מלמטה מצוחת היתה לידתה ובשעת .למעלה אמה עלתה

 יולדת בתי ,להן אמרה .עמה יולדת את וכי טיביך מה ,לה אומרות השכנות והיו .כנגדה היא םג
 שלי בתי שצרת לפי ,עמה צווחת ואני צווחתה לסבול יכולה איני אותי שהכעיסה פי על אף ,בצער
 שהאשה חדשים תשעה כנגד ,הזה במזמור יש פסוקין תשעה ,הכהן יהושע רבי אמר 'וכו .היא

 ,מוצא את ,אבא בר ןשמעו ר"א .אתכם יענה הוא חייתא דעני ,אומרת הן ומה ,םבה מתעברת
 .הוא חד ,גוים רגשו ולמה האיש שאשרי .הזה הפסוק ועד הספר מראש יש מזמורים עשרה שמונה

 אמרו .מזמורות ח"י אחר צלותך תתעני ,אומר ,יום בכל מתפלל שאדם ברכות עשרה שמונה כנגד
 אמר ,הבן ונתיגע בדרך מהלכין שהיו ובן לאב .צרה ביום 'ה יענך אחר דבר 'וכו .'ה יענך ,לדוד לו

 כי דע לפניך הקברות בית ראית אם ,בידך יהא זה סימן ,בני ,לו אמר .המדינה היא והיכן ,לאביו
 אתם שעה באותה אתכם מכסות שהצרות ראיתם אם ,לישראל ה"הקב אמר כך .לך קרובה המדינה

   .צרה ביום 'ה יענך ,שנאמר ,ליםנגא
 אלהי אלא ,כאן כתיב אין יצחק ואלהי אברהם אלהי .יעקב אלהי שם ישגבך :תהלים מדרש 2
 מה ידעין אנן לית ,לה אמרין .לילד מקשה שהיא עוברה לאשה משל ,לקיש ריש אמר ,ולמה .יעקב
 ,עקבבי כתיב כך .קשיותיך בעידן יתיך יענה קשיותה בעידן לאמך דעני מאן ,אלא ,ליך נאמר

 ,צרתו בעת אביכם יעקב שענה מי ,דוד להם אמר .צרתי ביום אותי העונה לאל )ג ,לה בראשית(
 ואמר :א"ע סד ברכות 'עי .יעקב אלהי שם ישגבך צרה ביום 'ה יענך ,הוי .צרתכם בעת אתכם יענה
 אברהם אלהי ולא יעקב אלהי יעקב אלהי שם ישגבך צרה ביום 'ה יענך דכתיב מאי הלוי אבין רבי

 יעקב נשא שעה באותה :יג 'סי ה"פע ר"ב י'וע .קורה של בעביה שיכנס הקורה לבעל מכאן ויצחק
 ה"הקב מלפני רחמים ובקש בכה למרום עיניו ותלה מרחוק בא שהוא עשו את וראה עיניו את

 'ה יענך )כ תהלים( שנאמר יעקב של בזכותו צרותיו כלמ מושיעו שהוא והבטיחו תפלתו ושמע
 אמר צרה ביום מהו צרה ביום 'ה יענך א"ד :יא 'סי ב,פ ר"ד י'ע .יעקב אלהי שם ישגבך צרה ביום

 את שענה מי אמרו לילד מצטערת והיתה לילד המשבר על שישבה לאשה דומה הדבר למה ל"ר
 יעקב התפלל מה אתכם יענה הוא ליעקב שענה מי לישראל דוד אמר כך אותך יענה הוא אמך

 יעקב אלהי שם ישגבך צרה ביום 'ה יענך אתה אף צרתי ביום אותי העונה לאל מזבח שם ואעשה
 ענה מיד עליהם רחמים שיבקש מי ואין בצער בניך רואה כשתהא ע"רבש ה"הקב לפני משה אמר
 'כה )ד דברים( דכתיב םאות אענה אני אותי שיקראו שעה בכל חייך משה ה"הקב לו אמר אותן

  .אליו קראנו בכל אלהינו
  תפילתך יקבל 3
  .שבכם טובים מעשים ומקדוש ,שבכם השם מקדוש .מקדש עזרך ישלח :תהלים מדרש 4
 הברכות כל .יסעדך מציון אחר דבר .שבכם מצוות של מציונן .יסעדך מציון :תהלים מדרש 5

 ומעשה סיוע צריכין שהכל ,מלמד ',וכו יוןמצ ,לעולם מביא הוא ברוך שהקדוש והטובות והנחמות
 ,לו ואמר ,הרוח אליו ובא ,המעין על עובר שהיה ,דוסאי בר אבא רבי בימי היהש הרוח באותו היה
 אחר רוח עמי מריב ועכשיו ,בשבילי כאן נזוקת בריה היתה ולא כאן ימים כמה אני הנה ראה

 ינזקו שלא רצונך ואם .בריה לכל םחיי יניח ולא מאוד רע והוא ,המקום מזה לטרדני ורוצה
 עם אתה ובא ,אודיעך כשיבוא ,לו אמר .אסייעך והיאך ,לו אמר .תנושאמי עמו סייעני ,הבריות

 ,ויפחד ,באים אתם סיועי שעל סבור ויהא ,אתכם וישמע ,והכוהו לו תנו ,אתם ואמרו .תלמידיך



 תהלים

2 

ùã÷î -íù ïëåù àåäù åùã÷ ìëéäî :  

    

)ã (Èê Æú Éç Àð Äî ì Èk ø Ék Àæ Äé7 äÆð ÀM Çã Àé Èê Àú Èì Éåò Àå 
ä Èì Æñ8:  

  :ידכר כולהן דורוניתך ועלותך ידהן לעלמין

êéúåçðî êúìåòå -ôúî íúàù úåìôúä íä äîçìîá íéìì . äìñ äðùãé- åîë ïîåù ïåùì 

)ì íéøáã"à (íéçî úåìåòë ïåöøá íìá÷é øîåìë ïùãå òáùå ìëàå:  

    

)ä (Èê Æá Èá Àì Äë Èê Àì ï Æz Äé9à Ål ÇîÀé Èê Àú ÈöÂò ì ÈëÀå :  ישלם11 וכל מלכנך10יתן לך כרעיונך :  

    

)å (Èê Æú ÈòeLé Äa äÈð Àp Çø Àð12 eðé Åä Éì Áà í ÅL Àáe 
ì Éb Àã Äð13Çî Àé  à Ålä’Èêé Æú Éåì Âà ÀL Äî ì Èk 14:  

 ובשום אלהנא נטקס 15יימרון עמך נשבח בפורקנך
  :ישלים יי כולהון שילתך

äððøð êúòåùéá  -á÷ä êúåà òéùåéùë "ððøð ä 'á÷äì åðìåë"ìéç äùòðå óñàúð ìåâãð åîùáå ä:  

    

)æ ( Çòé ÄL Éåä é Äk é Äz Àò ÇãÈé ä Èz Çòä’Éåçé ÄL Àî 16 
È÷ é Åî ÀM Äî eäÅðÂòÇéÉåðé Äî Àé ò ÇLÅé ú Éåø Ëá Àâ Äa ÉåL Àã:  

 יי משיחיה קביל צלותיה 17השתא ידעית ארום פריק
  : ימיניה19י דשמיא קדישיה בגבורן פורקן18ממותב

äúò éúòãé -ìàøùéìå áàåéì äàáù åæ äòåùúá äúò ïðøðù äððøä àéä åæ  , íå÷îä õôçù éúòãé

                                                                                                                                            

 הרוחות שאפילו ,ומכאן .שנהרג וידעו ,המעין על דם טיפת כמין וראו ,כן ועשו .להרגו ואוכל
  .סיוע צריכין

  .המקדש בית 6
 מקריבין אינן מקריבין שהכהנים הקרבנות כל ,חמא 'ר אמר .מנחותיך כל יזכור :תהלים מדרש 7
 ,דברייתא ,שאומר לאדם משל .תמלח במלח מנחתך קרבן וכל )יג ,ב ויקרא( שנאמר ,מלח בלא

  .עולמים ובית שילה וגבעון נוב גלגל זה .מנחותיך כל ,תנחומא רבי אמר .פלן מלחא
  :לעולה המזבח גבי על שנעקד יצחק זה .סלה הידשנ ועולתך :תהלים מדרש 8
 ,לו ואמר ,קרויה בן חלפא אצל שהלך ,גמליאל ברבן מעשה .כלבבך לך יתן :תהלים מדרש 9

 ימלא ,לו אמר אלא .כך לו אמר לא ,אמר יצחק רב בר הונא רבי .כלבבך לך יתן ,ואמר .עלי התפלל
 או לגנוב אדם של בלבו יש שפעמים לפי ,אדם כל על מתפללין שאין תפלה זו .משאלותיך כל 'ה
 ימלא ,כך עליו נתפלל בוראו לפני שלם שלבו ידי על ,אלא .כלבבך לך יתן ,לו ואמר ,עבירה עבורל
  :משאלותיך כל 'ה

  כמחשבותיך 10
11 ?  
 בשמך לנו שעשית מה בישועתך מרננים אנו הרי ה"להקב ישראל אמרו :ב 'סי ב"פ ר"במ 'עי 12
 נגאלים ישראל כביכול כתיב וישע ישראל את ההוא ביום 'ה ויושע )יד שמות( בישועתך נרננה
   נגאל הוא וכאלו
 דגל )י ,ב במדבר( שנאמר ,סגניו מכל דגליו מכיר אדם כל הזה שבעולם לפי :תהלים מדרש 13
 ,לבוא לעתיד אבל .משפחתו את מכיר שלו האב ומתוך ,שלו אב מכיר דגליו ומתוך .ראובן מחנה
 בשמנו שמו ה"הקב שקבע נדגול אלהינו ובשם :ב 'סי ב"פ ר"במ 'ועי .נדגול אלהינו ובשם ,הכל

  :דגלו על איש )ב במדבר( שנאמר דגלים אותנו ועשה
 חייכם דגלים לעשות נתאויתם מה ה"הקב להם אמר :ג 'יס ב"פ ר"במ 'עי .9 הערה לעיל 'עי 14
 לישראל אותם ה"הקב הודיע מיד משאלותיך כל 'ה ימלא )כ תהלים( משאלותיכם ממלא שאני
  .שנתאוו כמו דגלים אותם עשה לך למשה ואמר
  בגאולתך נשבח ,עמך יאמרו 15
 נעשה היה סנחריב לתמפ על שירה חזקיהו אמר אילו אמר ל"ריב :כ 'סי ד"פ רבה ש"שיה 'עי 16
 הושיע כי ידעתי עתה )'כ תהלים( אמר אלא כן עשה לא והוא ומגוג גוג וסנחריב המשיח מלך הוא

 רות י'וע .קראנו ביום יעננו המלך הושיעה 'ה )שם( בתריה כתיב מה 'וגו ברכב אלה 'וגו משיחו 'ה
  .משיחו 'ה יעהוש כי ידעתי עתה )'כ תהלים( שנאמר מלכותו לו חזרה :ו 'סי ה"פ רבה

  גאל 17
  מיושב תפילתו קיבל 18
  יגאל 19



 תהלים

3 

éúòåùú àéä íúòåùú éë åùã÷ éîùî éððòå éá:  

    

)ç ( eð ÀçÇð ÂàÇå íé Äñeq Çá ä Æl ÅàÀå á Æë Æø Èá ä Æl Åà
 í ÅL Àaä’øé Äk Àæ Çð eðé Åä Éì Áà 20:  

אלין ברתיכין ואלין בסוסון ואנחנא בשום יי אלהנא 
  :נדכר

äìà áëøá - åðçðà ìáà íäéñåñá íéçèåáù ùéå íäìù ìæøá áëøá íéçèåáù úåîåàä ïî ùé 

ä íùá 'å äøè÷ä ïåùì øéëæð äòåùéä åì éë øéëæð åîë äìôú)éòùé 'åñ ( úà äðåáì øéëæî

 äúøëæà)à àø÷éå' (éôìå 'åìåôéå åòøëé äîä:  

    

)è (eì ÈôÈð Àå eò Àø Èk ä Èn Åä21 eð Àî Çw eð ÀçÇð ÂàÇå 
ã Èã Éåò Àú ÄpÇå:  

  :22אנון נחינו ונפלו ואנחנא אזדקפנא ואתחילנא

åðçðàå ããåòúðå åðî÷ - åîë íäéìò øáâúð )æî÷ íéìéäú (ì íéåðò ããåòîæåò ïåù:  

    

)é (ä’ í Éåé Àá eðÅðÂòÇé Àê Æì Æn Çä ä Èòé ÄL Éåä 
eð Åà Àø È÷23: 

  : ביום מקרינא24יי פרוק לן מלך תקיף קבל צלותן

  

    

 

 

-ðä øéàî " ê-  
 וצועקין בתשובה חוזרין ,עליהם מתגברין ]העולם אומות[ כשהן :כב תהלים מדרש 'עי 20

 ואלה ברכב אלה )ח ,כ תהלים( ,אומר הוא וכן .יהודה קול 'ה שמע )ז ,לג דברים( שנאמר ,בתפלה
  .נזכיר אלהינו 'ה בשם ואנחנו בסוסים

. שברהו, דבר אחר. מכף זכות לכף חובה, )תהלים יז יג (מהו הכריעהו: יזהלים מדרש ת' עי 21
  .המה כרעו ונפלו) ט, תהלים כ(, כמה דאת אמר

22   
א "תדב' ועי.  קראנוביום יעננו .בענייה וסופו בענייה ראשו ,הזה המזמור :תהלים מדרש 23

אומרים לפני סדר סליחה אני בשעה שישראל מתקבצין לפני ועומדין לפני באגודה אהת ו: זוטא כג
  .הושיעה המלך יעננו ביום קראנו' ה) תהלים כ(אענה אותם שנאמר 

  .מלך חזק יקבל תפילתנו, יגאל אותנו 24


