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íé Äî Èú Àø8:  

 עם גומרי רתמין 9 דגברא שנונין היך ברקין מלעילגררין
  10דדלקין בגהנם מלרע

-ðä øéàî " ê-  
כל פרשה שאמר דוד כנגד עצמו אמרה וכנגד כל , אליעזר אומר' ר:  כדמדרש תהלים' עי 1

  .כנגד כל ישראל, בלשון רבים. כנגד עצמו אמרה, האמורה בלשון יחיד. ישראל
הללו ' שירו לה) יג, ירמיה כ(אמר ירמיהו . 'בצרתה לי וגו'  המעלות אל השיר: מדרש תהלים 2

לא הם , ה גואל את ישראל"כשהקב. כי הציל נפש אביון מיד מרעים, למה ועל אי זה דבר. 'את ה
,  כשיוצאין מן הצרות ומן הגלות אומר שבחהרי לשעבר ולעתיד. 'מודים בלבד אלא הכל מודים וגו

אינם , כשישראל עולים. אלא שיר המעלות, שיר המעלה אין כתיב כאן. שיר המעלות, שנאמר
  . עולין מעלה אחת אלא למעלות הרבה הן עולין

  ].ב"ירושלמי סנהדרין נב ע' עי[הנאמר על מעלות של התהום לפני  3
  וקיבל תפילתי 4
כשם שהצלתנו מן , ה"אמרו ישראל לפני הקב. 'נפשי משפת שקר וגו הצילה: מדרש תהלים 5

  . 'הצילה נפשי וגו, לכך נאמר. ואין לנו צרה עוד כי שפת שקר היא הצרה, הכל כך תצילני מזה
. הוא חוטא ולא לו, מה אתה נהנה ומה אתה מועיל. 'מה יתן לך ומה יוסיף וגו: מדרש תהלים 6

, גונב לשעה. לא תגנוב) יג, שמות כ(, אף על פי שכתוב, כול לאנבהגנב גו, ה ללשון"אמר הקב
ועושה תאות נפשו . ונואף. לא תנאף) יג, שמות כ(, וכתיב. 'לא יבוזו לגנב וגו) ל, משלי ו(שנאמר 

. אף על פי שמשחית נפשו עושה תאותו לשעה. נואף אשה חסר לב) לב, משלי ו(שנאמר , לשעה
לשון הרע קורין . 'מה יתן לך ומה יוסיף לך וגו. 'וגו. הרגת ופשךואתה הלשון כלום הועלת את נ

  . ומי שנאמר עליו, והמקבלו, הורג עצמו. 'שהורג ג, ולמה, אותו שלישי
  לומר לשון הרע ורכילות 7
,  את חבירווגשאם ישלוף האדם החרב שבידו להר, ולמה, נמשל הלשון לחץ: מדרש תהלים 8

כיון שירה , אבל החץ. תנחם ההורג ומחזיר החרב לנרתיקומ, הוא מתחנן לו ומבקש הימנו רחמים
הרותם . 'חצי גבור שנונים וגו, לכך נאמר. אותו והלך אפילו מבקש להחזירה אינו יכול להחזיר

 רותם חתבני אדם שבאים במדבר וישבו ת' ומעשה היה בב. מי שמדליקו גחליו אינם כבות, הזה
לאחר שנה באו למדבר באותו . ואכלו והלכו להם, ולקטו עצים מרותם ובשלו להם מה שיאכל', א

ב חדש יש לנו משעברנו ואכלנו במקום "הרי י, אמרו, מקום הרותם ומצאו אפר ממה שהדליקו
לכך נמשל . לפי שאין נכבות, מששו באפר והלכו עליו ונכוו רגליהם מן הגחלים שתחת האפר, הזה

כשם . וכן הרשע הזה הורג בני אדם בלשון. 'גוחצי גבור שנונים ו, שנאמר,  הרע כגחלי רתמיםלשון
כך לשון הרע אינו יודע בו עד שחיציו של אדם רשע , שהחץ הזה אינו יודע בו עד שהגיע אליו

לפי שאדם , באין פתאום ואין אדם יודע עד שהן מוציאים אותה מלה להריגה או לאיסורין) מעשו(
ר "ב'  עי.חצי גבור שנונים, לכך נאמר. ן אותו נתון במקומו וכותבין עליו להיכן שהוא והורגיהזה
פ שהוא כבה מבחוץ "גחלי רתמים שכל גחלים כבים מבפנים אבל גחלי רתמים אע: יט' ח סי"פצ
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   הנון לקרבא16 שלם וארום אצליאנא
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 אזקוף עיני לטוריא מן 19 דאתאמר על מסוקין דתהומאשירא
  האן ייתי סעדי

                                                                                                                                            

פ שאתה הולך ומפייסו והוא "עדיין הוא בוער מבפנים כך כל מי שהוא מקבל לשון הרע אע
  .מתפייס עדיין הוא בוער מבפנים

  כמו ברקים מלמעלה 9
  .לקים בגהנם מלמטהשדו 10
שהיו מוליכין אותי , מה אויה לי כי גרתי משך. גרתי משך] כי[אויה לי : מדרש תהלים' עי 11

מהו . עם ממושך וממורט) ז, ישעיה יח(, וכן הוא אומר. מבבל למדי וממדי ליון ומיון לאדום

  .שהייתי נמשך עמהם, ממושך
מהו כי  .שהשחירו פניהם כשולי קדרה, מהו אהלי קדר. שכנתי עם אהלי קדר: מדרש תהלים 12

שאין להם לא מקום ישיבה , שכנתי עם אהלי קדר . שגרתי עם העם הנמשכים לגיהנם, גרתי משך
, כך הם הרשעים. ולהלן במקום אחר, אלא נוטע היום אהלו כאן ולמחר להלן', ולא עמידה א' א

  .יהיו כאהלי קדר שהם שוכנים כאן היום ולמחר ילכו למקום אחר
  .ערבים 13
וכן , עשו שונא השלום. וכי יש אדם שונא שלום. 'רבת שכנה לה נפשי וגו: מדרש תהלים 14

ואין חיה . והשבתי חיה רעה מן הארץ, אימתי יהיה כן. ונתתי שלום בארץ) ו, ויקרא כו(, הוא אומר

  .זה עשו הרשע. יכרסמנה חזיר מיער) יד, תהלים פ(שנאמר , רעה אלא חזיר
) ט, שם ב(, ה למשיח"מהו אני שלום כך אמר הקב. 'אני שלום וכי אדבר וגו: מדרש תהלים 15

, לכך נאמר. אלא בשלום אני פותח לדבר לגוים, לאו, רבונו של עולם, ל"א. 'תרועם בשבט ברזל וגו
לידי פשוטו . 'שלום שלום לרחוק ולקרוב וגו) יט, ישעיה נז(אמר ישעיהו . 'אני שלום וכי אדבר וגו

וכל מי . 'שלום שלום וגו, לכך נאמר. מי שנתן לי לבו בתשובה איני עוד מחזירו, בריהאיני מחזיר 
כך . והרשעים כים נגרש) כ, שם. (ורפאתיו) שם(שנאמר . אני בא אצלו ומרפא אותו, שיבוא אצלי
כי אינם , למה. 'כי לא שלום ידברו וגו) כ, תהלים לה(שנאמר , אינם מבקשים שלום, הם הרשעים
  :'אני שלום וכי אדבר וגו, לכך נאמר. לוםמבקשים ש

  אתפלל 16
משנתת , שיר למעלות, דוד אמר. ' למעלות אשא עיני אל ההרים וגושיר:  תהיליםמדרש 17

. משיושיענו ממלכות עשו שוב אין אנו יורדין עוד לשעבוד מלכות, עלינו מעלה זו אין אנו יורדין
אנו נאמר לך שירה על אותה , ה"ים ישראל להקבאומר. 'ועלו מושיעים וגו) כא, עובדיה א(שנאמר 

  . 'שיר למעלות אשא עיני וגו, לכך נאמר.  שהעליתנו מן המלכותמעלה
ה בדין וישראל מסתכלין באבות שידברו "יום שיבוא הקב, מהו אל ההרים :מדרש תהלים18

באותה , עליהם זכות ואין אב שימלט את בנו ואין איש שימלט את אחיו מאותה צרה ביום הדין
כי אתה אבינו כי אברהם לא ) טז, גישעיה ס(, ואומרים, שעה נושאים עיניהם לאביהם שבשמים

' עי .אשא עיני אל ההרים אשא עיני אל ההורים למלפני ולמעבדני: ב' ח סי"ר פס"ב' עי. 'ידענו וגו
מי ) זכריה ד(כ "זשה) תהלים קכא(' שיר למעלות אשא עיני אל ההרים וגו: תנחומא תולדות יד
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)á ( í Äò Åî é Äø Àæ Æòä’õ Æø ÈàÈå í Äé Çî ÈL ä ÅN Éò 20:  שמיא וארעא22 יי דעבד21 מן קדםסעדי   
)â ( íeðÈé ì Çà Èê Æì Àâ Çø è Éån Çì ï Åz Äé ì Çà

Èê Æø Àî ÉL23:  
   יתן לאתמוטטא רגלך לא נים נטרךלא

)ã ( ø Åî ÉåL ï ÈLé Äé à Éì Àå íeðÈé à Éì äÅp Ää
ì Åà Èø ÀNÄé24:  

   לא נים ולא ידמוך נטר ישראלהא

)ä (ä’ Èê Æø Àî ÉL ä’ÈêÆðé Äî Àé ãÇé ì Çò Èê Àl Äö 25:  ימינך26 עלך על סטר ינטרנך יי יטלליי   
)å ( ä Èk ÆkÇé à Éì L Æî ÆM Çä í ÈîÉåéä Èì Àé Èl Ça Çç ÅøÈé Àå:  ולילי כד 28 שמשא לא ימחונך צפרירי27 כד שליטיימם 

   סיהרא בליליא29שליט
)æ (ä’ò Èø ì Èk Äî Èê Àø Èî ÀLÄé 30 ú Æà ø Éî ÀLÄé 

Èê ÆL ÀôÇð31:  
   דיי ינטרנך מכל ביש ינטור ית נפשך32מימרא

)ç (ä’ÀL Äé  ã Çò Àå ä Èz Çò Åî Èê Æà Éåáe Èê Àúà Åö ø Èî
í Èì Éåò33:  

 מן 35 ומעלך למעסק באוריתא34 ינטור מפקך לפרגמטיאיי
  השתא ועד עלמא

                                                                                                                                            

אתה הר הגדול לפני זרובבל למישור זה משיח בן דוד ולמה נקרא שמו הר הגדול שהוא גדול מן 
באותה שעה ,  בשעה שירד דוד לאחיו והניחוהו אחיו וכל ישראל:מדרש תהלים קט' עי. האבות

  .שיר למעלות אשא עיני אל ההרים) א, שם קכא(, נשא דוד עיניו למרום ואמר
  התהוםשנאמר על עלייתו מ 19
  . עושה שמים וארץ, אתם יודעים מי עוזר אתכם, ה" אמר הקב:מדרש תהלים 20
  .מלפני 21
  .שעשה 22
בשעה שימוטו הכל לגיהנם אתם אינכם , מהו אל יתן. אל יתן למוט רגלך: מדרש תהלים 23

 של גלםכשתמוט ר. לי נקם ושלם לעת תמוט רגלם) לה, דברים לב(, וכן אמר הכתוב. מוטים
מדרש תהלים ' עי. רגלי חסידיו ישמור) ט, א ב-שמואל(שנאמר ,  שעה אינכם מטיםרשעים אותה

  .אל יתן למוט רגליך אל ינום שומרך) ג, שם(, השיבתו רוח הקדש ואמרה לו: קט
לא שינה ולא ישיבה יש , חלילה, וכי יש שינה למעלה. הנה לא ינום ולא יישן: מדרש תהלים 24

ה "הקב, כביכול, אלו הצרות הבאות על ישראל בעולם הזה, מרךאלא מה אל ינום שו. 'וכו. למעלה
  .'עורה למה תישן ה) כד, תהלים מד(, וכן אסף אמר, עושה כן

קרא אדם תורה נביאים וכתובים ושנה משנה ומדרש הלכות : חנא דבי אליהו רבה ית'  עי 25
ך ובנו עמו ד למלך שהיה מהלך בדר"ה משמרו בעצמו משלו משל למה"ח הקב"ואגדות ושמש ת

הולך במדבר בנו עמו וכיון שהגיעו לחמה ולשרב עמד אביו עליו בחכמה מדוחק של חמה ועשה 
צלך על יד ' שומרך ה' ה) תהלים קכא(ה שנאמר "צל לבנו כדי שלא יגיע בו החמה והשרב וכן הקב

 .ימינך
  צד 26
  .כאשר שולט 27
28 ??  
  ולילות כאשר שולט 29
   מכל רע מעשו ומלבןישמרך' ה: ב' ח סי"ר פס"ב' עי 30
ה "אמר הקב: ותנחומא קדושים  'י ע.ישמור את נפשך ממלאך המות: ב' ח סי"ר פס"ב' עי 31

ישמרך מכל ' ה) תהלים קכא(' ש ערבית ושחרית ואני משמר אתכם שנא"לישראל שמרו מצות ק
  .רע ישמור את נפשך

  .דבר 32
33

' ה) תהלים קכא(ברוך אתה בבואך בפרקמטיא שלך וברוך אתה בצאתך בפרקמטיא שלך ודוד מפרשה  :ה' ז סי"ר פ" דב'עי 
  .ישמר צאתך ובואך

  לעבודה 34
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øôñ ì÷ ÷øô íéìéäú     
)à ( Èêé Äúà Èø À÷ íé Äw ÇîÂò Çn Äî ú ÉåìÂò Çn Çä øé ÄL

ä’36:  
  ן עומקיא קריתך יי מ37 דאתאמר על מסוקין דתהומאשיר

)á ( ÈêéÆð Àæ Èà äÈðéÆé Àä Äz é Äì Éå÷ Àá ä Èò Àî ÄL éÈð Éã Âà
éÈðeð Âç Çz ì Éå÷ Àì ú Éåá ËM Ç÷:  

   תהוין אודניך ציתין לקל צלותי38 קבל צלותייי

)â ( é Äî éÈð Éã Âà dÈé ø Èî ÀL Äz ú Éåð ÉåÂò í Äà
ã ÉîÂòÇé39:  

   עוין תטור יה יי מן יקום40אין

)ã (Èçé Äì Àq Çä Èê Àn Äò é Äkà ÅøÈe Äz ï Çò Çî Àì ä41:  גבך שביקותא מן בגלל דתתחמיארום   
éë äçéìñä êîò - øîàðù åîë çåìñì çéìùì úåùø úúð àì )âë úåîù (íëòùôì àùé àì éë . ïòîì

 àøåú -øçà úçéìñ ìò çåèá íãà àäé àìù úàæ ìò   

)ä ( é Äúé Äe Ä÷ä’ Éåø Èá Àã Äì Àå é ÄL ÀôÇð ä ÈúÀe Ä÷ 
é Äz Àì Èç Éåä:  

   אוריכית42תינת נפשי ולאיקריה יי מאמתינית

éúéå÷ä  ' éùôð äúå÷ - ïéòë éåå÷ øçà éåå÷ )ë íéìäú"æ (ä ìà äå÷ ' ïéòë äå÷å êáì õîàéå ÷æç

ø÷áì íéøîåù ø÷áì íéøîåùî  

)å ( ø Æ÷ Éa Çì íé Äø Àî ÉM Äî éÈð Éãà Çì é ÄL ÀôÇð
ø Æ÷ Éa Çì íé Äø Àî ÉL43:  

 לצפרא דנטרין לקרבא 45 ליי מן נטרי מטרת44 אוריכאנפשי
   צפרא46קורבן

éùôðäì  ' ø÷áì íéøîåùî -äìåàâì íéôöîä ïî éðéøä  . ø÷áì íéøîåù - õ÷ ïéôöîå ïéøæåçå ïéôöî 

õ÷ øçà ,)éúàöî(  

                                                                                                                                            
  .לעסוק בתורה 35
' אמר רבי יוסי בר חנינא משום ר. ' המעלות ממעמקים קראתיך השיר:  תהיליםמדרש 36

. ממעמקים קראתיך, משום שנאמר, לעולם אל יעמוד אדם במקום גבוה ויתפלל, אליעזר בן יעקב
ולא על לעולם לא יעמוד אדם לא על גבי מטה ולא על גבי כסא ולא על גבי ספסל , תניא נמי הכי

  .'ממעמקים קראתיך ה, שנאמר, שאין גבהות לפני המקום, גבי שרפרף ולא במקום גבוה ויתפלל
אשרי אדם שיש בו דברי תורה ושמורים בידו ויודע להשיב בהן תשובה : ז' ג סי"ר פ"ויק' ועי

) תהלים קל(מים עמוקים עצה בלב איש ואומר ) משלי כ(שלימה במקומה עליו הכתוב אומר 
רבי אבא בר כהנא אמר אמרה כנסת ישראל : ד' ב סי"ש רבה פ"שיה' ועי. 'ים קראתיך הממעמק

ה מהצרות אני מרטבת "ה אני היא וחביבה אני שנתונה בעמקי הצרות וכשידלני הקב"לפני הקב
אחא ' בצר פקדוך אמר ר' ה) ו"שם כ(מעשים טובים כשושנה ואומרת שירה לפניו הדא הוא דכתיב 

 בשעה שאת מעמיק עיניך בי אני מרטבת מעשים טובים כשושנה ואומרת אמרה כנסת ישראל
  .'שיר המעלות ממעמקים קראתיך ה) ל"תהלים ק(ד "שירה הה

  .הנאמר על עלייתו מהתהום 37
  .תקבל תפילתי 38
ע למלאך אתה מוסרנו שאינו "פניו אליך אמר דוד רבש' ישא ה: תנחומא משפטים יח' עי 39

כך אמר : מדרש תהלים לח' עי. )תהלים קל( יה אדני מי יעמוד נושא פנים אם עונות תשמור
ישוב . מי יעמוד' אם עונות תשמר יה ה) ג, תהלים קל(, מפני מה אתם אומרים, ה לישראל"הקב

סליחה בקווי : יד' ח סי"ר פצ"ב'  עי.הניחו מעשיכם הרעים ואני מרחם אתכם. רשע מדרכו הרעה
  .'בתריה קויתי הכי עמך הסליחה מה כתיב ) תהלים קל(

  אין 40
וכל . הסליחה מופקדת אצלך מראש השנה, אמר רבי אבא. כי עמך הסליחה: מדרש תהלים 41

אם : תנחומא משפטים יח' עי. בשביל ליתן אימתך על בריותיך ביום הכפורים. למען תורא, כך למה
  ניםתאמר אין הסליחה מסור לך כי עמך הסליחה למען תורא לא מסרת אותה למלאך שר הפ

  ?לכבודו 42
ה השומרים בלילה מוסרין אותו לשומרי היום "כשננער ממליך בהקב: כ' כ סי"ר פ"במ' עי 43
  .משומרים לבוקר שומרים לבוקר' נפשי לה) שם קל(' שנא

44 ?  
  גשמי 45
  .לקרב קרבן 46
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)æ ( ì Æà ì Åà Èø ÀNÄé ì ÅçÇéä’ í Äò é Äk ä’ ã Æñ Æç Çä 
úeã Àô Éån Äò ä Åa Àø ÇäÀå47:  

   עמיה פורקן48 ישראל ליי ארום גבי יי חסדא וסנימוריך

)ç (Àô Äé àeäÀå ì Ék Äî ì Åà Èø ÀN Äé ú Æà ä Æc
åé Èú Éð ÉåÂò:  

   יפרוק ית ישראל מכל עויתיהוהוא

 

  
  

  
  
  

 

-ðä øéàî " ê-  
' כי עם ה' יחל ישראל אל ה) ל"תהלים ק(הפדות בריבוי שנאמר : טו' י סי"אסתר רבה פ' עי 47

אתה הוא הפודה ומציל את כל באי עולם ואת : תנא דבי אליהו רבה י' עי. והרבה עמו פדותהחסד 
שם (פדה אלהים את ישראל מכל צרותיו ואומר ) תהלים כה(כל מעשה ידך שבראת בעולם שנאמר 

  . החסד והרבה עמו פדות והוא יפדה את ישראל מכל עונותיו' כי עם ה' יחל ישראל אל ה) קל
  ?וסגי 48


