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)à (ú Èa ÇM Çä í Éåé Àì øé ÄL ø ÉåîÀæ Äî1:  ושירא די אמר אדם קדמאה על יומא שבחא 
  2דשבתא

øåîæî øéù - íéåì ìù )íéàéáð .( úáùä íåéì -éøîåàù í ïéðòá øáãî àåäå úåúáùá åúåà 

úáù åìåëù àáä íìåòä  

    

)á (Àì á ÉåèÇì ú Éåã Éää’3ï Éåé Àì Æò Èê Àî ÄL Àì ø ÅnÇæ Àìe 4:  לאודאה קדם יי ולשבחא שמך עלאהטב :  

-ðä øéàî " ê-  
 מרגניתא ,יוסי רבי אמר .ראו מהו .השבת לכם נתן 'ה כי ראו )כט ,טז שמות( ,יצחק 'ר אמר 1

 .לאחד העומר שני )כב ,שם( ,כפול עומר .כפול דשבתא עיסקא כל ,יצחק רבי אמר .לכון דיהיבת
 קהלת אמר הבלים הבל )ב ,א קהלת( הכתוב שאמר זה .השבת ליום שיר מזמור ,כפול מזמורו 'וכו

 ,הבל הכל .ששה ,הבלים הבל .שנים ,הבלים .אחד ,הבל .קהלת אמר הבלים שבעה .הבלים הבל
 ומה .וארץ שמים ,ראשון ביום נברא מה ,שלמה אמר .בראשית ימי שבעת כנגד ,למה .שבעה הרי

 ,בשביעי נברא ומה 'וכו .הבל אמר .תבלה כבגד והארץ נמלחו כעשן שמים )ו ,נא שעיהי( ,סופן
 ר"א .ומנוחה קדושה כולה אלא ,מצא ולא בו פגם וליתן למצוא ולכאן לכאן ומסתכל חוזר .שבת
 הכל ,אמר לכך .הבל זה גם ,ואמר ,בנפשו ומתחייב בו חוטא שאדם וראה הסתכל כן אחרי ,יצחק
 .בקר ויהי ערב ויהי בו נאמר לא ,מלאכה בו לעשות שלא שביעי יום שברא לפי .שבעה הרי .הבל
 שבת יום כך .לבנו אלא להנחילו רצה ולא ,חמדה כלי לו שהיה אחד למלך ,דומה הדבר למה משל

 עד ממצרים ישראל כשיצאו ,הוא שכן לך תדע .לישראל אלא להנחילו רצה ולא ,וקדושה מנוחה
 ,התורה את להם נתן שלא עד שבתו שבתות ושתי ,השבת את להם תןנ התורה את להם נתן שלא

 את וקידש בירך ה"והקב .עבדך משה ביד 'וגו להם הודעת קדשך שבת ואת )יד ,ט נחמיה( שנאמר
 בששת ,במדבר ישראל שהיו שנה ארבעים שכל ,הוא שכן לך תדע .לקדשו חייבין וישראל ,השבת

 מפני אלא ,ליתן כח היה שלא מפני לא .יורד היה לא תובשב ,המן את להם נותן היה המעשה ימי
 ,ה"הקב אמר .העם וישבתו )ל ,טז שמות( שנאמר ,הם גם שבתו ,כן העם שראו כיון .לפניו ששבת
 ,נחתי ובשבת העולם את פעלתי המעשה ימי בששת .לבינם ביני אות לישראל נתתי הזה השבת
 אלא בחרתי לא ומכולם ,בראתי םימי שבעה 'וכו .ישראל בני ובין ביני )יז ,לא שם( ,נאמר לפיכך

 ,השבת את ששומר מי וכל 'וכו .השביעי יום את אלהים ויברך )ג ,ב בראשית( שנאמר ,שביעי יום
 ,כ שמות( .לו מחול .מחללו שבת רשומ כל )ב ,נו ישעיה( שנאמר ,עוונותיו כל על לו מוחל ה"הקב

 )יג ,נח ישעיה( שנאמר ,נקיה ובכסות ומשתה לבמאכ אותו מכבדין והן .השבת יום את זכור )ח
 מזמור ,שנאמר ,ובזימרין בשירין אותו מקבלין אנו נכנס כשהוא אלא ,עוד ולא .עונג לשבת וקראת

 יום בא 'וכו .לו לספק בדין לו ישב מקום של צוויו על אדם כשעבר ,לוי ר"א 'וכו .השבת ליום שיר
 בעולם אדם נענש לא המעשה ימי בששת העולמים בוןר ,ה"הקב לפני ואמר ,סניגור לו נעשה שבת

 כיון .גהינם של מדינה ניצל השבת ובשביל .מנוחתי היא וזו קדושתי היא זו ,מתחיל אתה ובי
 אמר ,אחר דבר .השבת וםלי שיר מזמור ,לשבת הימנון לומר אדם בא ,שבת של כחה אדם שראה

 ,א בראשית( כתיב ויום יום בכל מוצא תא .אפלה בו שמש שלא .השבת ליום שיר מזמור ,לוי רבי
 המזיקין ששבתו ליום .השבת ליום אחר דבר .ערב בו כתיב לא ובשבת .בקר ויהי ערב ויהי )לא- ה

 ליום ,אחר דבר .שלום בנוה עמי וישב )יח ,לב ישעיה( שנאמר ,בשלום עמו שישבו ליום ,העולם מן
 אותו שמר ואדם בעליונים השבת את שמר ה"הקב ,אומר יהודה רבי 'וכו .המלחמות מן ששבת
 ברוב )יט ,צד תהלים( שנאמר ,לב שרעפי ומכל רע מכל שמרומ השבת יום והיה .בתחתונים ראשון
 אך לאמר ישראל בני אל דבר ואתה[ :תשא כי מכילתא 'עי .נפשי ישעשעו תנחומיך בקרבי שרעפי

 הבא לעולם .מקדשכם 'ה יאנ כי ]לדעת לדרתיכם וביניכם ביני הוא אות כי תשמרו שבתתי את
 מזמור אומר הוא וכן ,הבא העולם קדושת מעין שהוא למדין נמצינו ,הזה בעולם שבת קדושת כגון
 השבת ליום שיר מזמור אומרים היו בשביעי :א"ע לא ה"ר 'עי .שבת שכלו לעולם ,השבת ליום שיר
 עשיתי ל"א בדינך נעשה מה ל"א הראשון אדם ]קין[ בו פגע :יג 'סי ב"פכ ר"ב 'עי .שבת שכולו ליום

 יודע הייתי לא ואני תשובה של כחה היא כך אמר פניו על מטפח ר"אדה התחיל ונתפשרתי תשובה
 אמרו ר"אדה הזה המזמור לוי ר"א 'וגו השבת ליום שיר מזמור )צב תהלים( ואמר ר"אדה עמד מיד

 בתי 'עי .'וגו 'לה ותלהוד טוב השבת ליום שיר מזמור שמו על וחדשו משה ובא מדורו ונשתכח
 שמחים והכל וארץ שמים של חנוכה ה"הקב עשה :טז אות דבראשית רבה סדר - א חלק מדרשות

 שבת של שבחה ר"אדה כשראה שעה באותה שבת של בשמחתה ושמח שש הראשון אדם ואף בה
 וראש תחלה היתה והיא בה שמחים היו שהכל שבת של וגדולתה שמחתה שבת של ורבותה יקר
 מזמור אומר אתה לשבת ה"הקב אמר השבת ליום שיר מזמור ואמר פיהם פתחו מיד מחותהש כל
   .תהשב אלוה שאני מזמור ולי

2
  השבת יום על הראשון אדם שאמר ושיר שבח 
 ,ה"להקב הימנון נאמר ואתה אני הימנון אומר אתה לי ,השבת לו אמר :תהלים מדרש 3

 שכל ,הדורות כל שילמדו כדי .אמרו הראשון אדם .'הל להודות טוב 'וכו .'ליי להודות טוב ,שנאמר
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)â (Èê Æc Àñ Çç ø Æ÷ Éa Ça ãé Äb Çä Àì5úÉåìé Ål Ça Èê ÀúÈðeîÁàÆå 6:  בצפרא טובך וקושטך בלילוןלתנאה :  

ãéâäì êãñç ø÷áá -äìåàâä úòá  . úåìéìá êúðåîàå -ùúù êá ïéîàäì úåìâä úøö ãåòáå  øåî

áåèå äàð äæ ìë êúçèáä  

    

)ã (ø ÉåN Èò é Åì Çò7øÉåp Äë Àa ï ÉåéÈb Ää é ÅìÂò ì ÆáÈð é ÅìÂòÇå 8:  פום כנרא דעשרתי נימין ועל פום נבלא עלי על 
  :רננת כנריא

éìò ìáð éìòå øåùò -ïéîéð äøùò ìù øåðë   

    

)ä ( é Äð Çz Àç Çn ÄN é Äkä’Èê ÆìÃò Èô Àa 9 Èêé ÆãÈé é ÅNÂò Çî Àa 
Åp Çø Âàï10:  

  : אחדיתני יי בעובדך בעובדי אידך אבועארום

    

)å ( Èêé ÆNÂò Çî eì ÀãÈb ä Çîä’11 e÷ Àî Èò ã Éà Àî 
Èêé Æú Éá ÀL Àç Çî12:  

  : רברבין עובדך יי לחדא עמיקין מחשבתיךכמה

                                                                                                                                            

 ניצל ועוזב פשעים על שמודה ]יח א"פדר – פשעיו ומודה עליון לשם ומזמר משורר שהוא[ מי
 טוב השבת ליום שיר מזמור :צ תהלים מדרש י'ע .'לה להודות טוב ,שנאמר ,גהינם של מדינה

 רבתי פסיקתא 'עי .'ה את אודה הפעם )הל ,כט בראשית( שנאמר ,יהודה של שבטו כנגד .להודות
 מזמור אותו הראשון אדם אמר ולפיכך בעבורו שפייסה השבת בזכות מדין הראשון אדם ניצל :ו"מ

 השבת ליום שיר מזמור שמו אותיות בראשי והתחילו משה ובא 'וגו 'לה להודות טוב שירה בלשון
 השבת שעמדה עד :טז אות דבראשית רבה סדר - א חלק מדרשות בתי 'עי .'וגו 'לה להודות טוב
  .'לה להודות טוב ואמרה פניה על ונפלה רגליה על

 ולזמר השיבו בראשית סדרי כלו :טז אות דבראשית רבה סדר -  א חלק מדרשות בתי 'עי 4
  .עליון לשמך

5
   .לבקר דומין שהן הבא עולם באי לכל ,חסדך בבקר להגיד :תהלים מדרש 
6

 אמונתו אמרווי יגידו .ללילה דומין שהן הזה העולם באי לכל ,תבלילו ואמונתך :תהלים מדרש 
 משמיה סבא חיננא בר רבה אמר :א"ע יב ברכות 'עי .גהינם של מדינה והצילני עמי שעשה וחסדו

 להגיד שנאמר חובתו ידי יצא לא ערבית ואמונה ואמת שחרית ויציב אמת אמר שלא כל דרב
  :בלילות ואמונתך חסדך בבקר

7
 היה בו מנגן דוד שהיה הכנור .בעשרה לישראל נאמנות עדיות כל .עשור עלי :יםתהל מדרש 

 שנאמר עשר הבא עולם של 'וכו היה נימין שבעת של מקדש של כנור :ב"ע יג ערכין 'ועי .בעשרה
  .בכנור הגיון עלי נבל ועלי עשור עלי

8
 עלי ,שנאמר ,פיהם הגיון אלא בכנור זמר מישראל רוצה איני ,ה"הקב אמר :תהלים מדרש 
 עלי אומר הוא וכן לבא לעתיד צדיקים של שכרן מתן זו והגה :א"ע כא עירובין 'עי .בכנור הגיון
  .בכנור הגיון
9

 של אחד בתלמיד מעשה ,ירמיה ברבי חזקיה רבי אמר .בפעלך 'ה שמחתני כי :תהלים מדרש 
 והיו יוחאי בן שמעון רבי לגבי אתא כי .עשיר ובא טעין ואזיל ,להודקי דאזיל יוחאי בן שמעון 'ר

 לתלמידיו נסב ,יוחאי בן שמעון רבי עשה מה .עצמן על מצירין היו ,הריוח את רואין התלמידים
 ,לתלמידיו אמר מיד .ונתמלאה .זהב דינרי התמלאי בקעה בקעה ,אמר .חדא בבקעתא עמהון ונפק
 שכרו ממתן ,נוטל שהוא מי שכל יודעים תהיו אבל .רוצים שאתם מה כל חלקו ואחד אחד כל יטול
 כי .בפעלך 'ה שמחתני כי ,אומרים התחילו ,ידיהם משכו כך ששמעו כיון .נוטל הוא הבא עולם של

 בגן הצדיקים שכינת מקום והראני עדן בגן והכניסני ה"הקב שמחני ,אדם אמר .בפעלך 'ה שמחתני
 משנותי ולקחתי ,לבוא לעתיד מושלו ישי בן והראני ,ואובדן מושלן מלכיות ארבע והראני ,עדן

 דוד כמו שנותיו תוסיף מלך ימי על יםימ )ז ,סא תהלים( שנאמר ,ימיו על והוספתי שנה שבעים
 כי :י בשלח תנחומא מדרש 'עי .ארנן ידיך במעשה ,שנאמר ,במעשיו וזמר ושבח רנן לאל ונתן .ודוד

 )שם( כדכתיב לילות שכולו הזה בעולם אבותינו שהאמינו אמנה זו לשמחה לנו גרם מי שמחתני
   .מועד אהל זה בפעלך 'ה שמחתני כי :יא פקודי תנחומא 'עי .בלילות ואמונתך

10
  .מה ב"ב שיבנה ק"בהמ בנין זה ארנן ידיך במעשה :יא פקודי תנחומא 'עי 
11

 מעשיך גדלו מה ,ואומר ,הגדול לשם ומהלל אומר התחיל .'ה מעשיך גדלו מה :תהלים מדרש 
 שמחה לערב חושב שהיית מחשבותיך עמקו מאד 'ה מעשיך גדלו מה :יא פקודי תנחומא 'עי .'ה

   'וגו עולם בסדר כדאיתא עטרות עשר נטל היום ואותו אבינו יצחק שנולד יום בשמחה
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)æ (ò ÈãÅé à Éì ø Çò Ça Lé Äà13 ú Æà ïé ÄáÈé à Éì ìé Äñ Àëe 
úàÉæ:  

  : נש שטיא לא ידע וכסילא לא יתבין ית דאבר

ùéà òãé àì øòá –äèîì øåîàä úà   

    

)ç (á ÆN Åò Éåî Àk íé Äò ÈL Àø Çç Éø Àô Äa14 ì Èk eöé ÄöÈiÇå 
ïÆå Èà é ÅìÂò Ét15ã Çò é ÅãÂò í Èã Àî ÈM Ää Àì 16:  

 מתלבלבין רשיעיא היך עסבא ונצצין כל עבדי כד
  :17שקר ועתיד דישצינון אלהא עד עלמא

çøôá áùò åîë íéòùø -éòãåé íðéà  'øôäùúç ' åéàðåùì íìùîù ãò éãò íãéîùäì àìà äðéà

íãéáàäì íäéðô ìò  

    

)è ( í Èì Éò Àì í Éåø Èî ä Èz ÇàÀåä'18:  רמא ועלאה בעלמא הדין יי ואת רמא ועלאה ואת 
  :19לעלמא דאתי

äúàå íåøî –êðéã úà íäéìò íé÷éãöî ìëäù äðåéìòä ìò êãé êéèôùî ìëá   

    

)é ( Èêé Æá Àé Éà äÅp Ää é Äkä’Ää é Äk  eã Åáà Éé Èêé Æá Àé Éà äÅp
ïÆå Èà é ÅìÂò Ét ì Èk eã Àø Èt Àú Äé20:  

 הא בעלי דבבך 21 הא בעלי דבבך יי ארוםארום
 מתפרשין מן סיעתהון 22יהובדון לעלמא דאתי

   כל עבדי שקר23דצדיקיא
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 עם נטלת עמוקה מחשבה יוחנן ר"א מחשבותיך עמקו מאד מהו :ג וישב תנחומא 'עי  
  .זרעך יהיה גר כי תדע ידע לו כשאמרת הבתרים בין אברהם

 מישראל בער שהוא אדם .ידע לא בער איש .רבה תהום מחשבותיך לעומק :תהלים מדרש 13
 בקי אדם אבל .בעם בוערים בינו )ח ,צד תהלים( שנאמר ,תורה דברי ילמדוהו ישראל חכמי
 :יא פקודי תנחומא 'עי .זאת את יבין לא וכסיל ,שנאמר ,תורה דברי יודע שאינו כסיל הוא ם"בעכו
 לא וכסיל ה"הקב של מחשבתו יודעים היו שלא שבדור והטפשין הליצנין אלו ידע לא בער איש
 תא העושים החכמים ולא אהליאב ולא בצלאל ולא להקימו מהם אחד יכול היה שלא זאת את יבין
 לפיכך כלום בו עשה שלא מצטער שהיה לפי שלו את ויטול משה שיבא כדי הקדש מלאכת כל

  .'וגו המשכן את משה ויקם
14

 פרקי י'וע .ומתייבשין העשב כזה מפריחין .עשב כמו רשעים בפרוח :לז תהלים מדרש 'עי 
 את לכסות עשב כמו שרבו רשעים רואה שאתה בזמן ,"עשב כמו רשעים בפרח" :יט אליעזר דרבי
 כמו שרבו והרשעים המשיח לימות רע און ומעשיהם שהם ז"עכומ עובדי כל והציצו הארץ פני

   .הבא העולם ומן ז"העוה מן לאבדן אלא ה"הקב הרבן לא עשב
15

 פעולתן שהיה ,ואחיתופל דואג זה .)& ה תהלים( און פועלי כל שנאתי :ה תהלים מדרש 'עי 
   .שוא של אותה ועשו אמת של

16
 עובדי כל והציצו עשב כמו שרבו רשעים רואה שאתה בזמן .רשעים בפרוח :תהלים מדרש 

 שם( ,אומר הוא וכן .עד עדי להשמדם ,שנאמר ,להשמד יןעתיד שהן עד הללויה אמר ולא .ם"כו
 ז"פ( רבה אסתר 'ועי .הללויה 'ה את נפשי ברכי אינם עוד ורשעים הארץ מן חטאים יתמו )לה ,קד
 לא עד עד להשמדם קרייה בסוף כתיב מה און פועלי כל ויציצו עשב כמו רשעים בפרוח ):ב 'סי

 הורגו אני אם המלך אמר מלך של לבנו שקלל ליירלגו משל גדלו ולמה לרעתו אלא המן נתגדל
 .ראשו את התיז כך ואחר הגמון אותו עשה כ"ואח טריכונוס אותו עשה הרג גולייר אומרים הכל

 להם משלם ה"שהקב בשלוה נתונים והם עשירים הרשעים הזה בעולם :ט משפטים תנחומא י'וע
 וכתיב פניו אל לשונאיו משלםו )ז דברים( שנאמר הזה בעולם שבידם טובים מעשים מעוט

  .עשב כמו רשעים בפרוח )צב תהלים(
17

  .העולם עד 'ה שתכלה ועתיד 
18

 )שם( עד עדי להשמדם און פועלי כל ויציצו עשב כמו רשעים בפרוח :י תצוה תנחומא 'עי 
 .בעולם מתגדל שמו הרשעים מן נפרע ה"שהקב זמן שכל 'ה לעולם מרום ואתה אחריו כתיב מה

 על ידך לעולם .'ה לעולם מרום ואתה שם על לוי רבי בשם ברכיה רבי :א"ע סז ברכות יירושלמ י'ע
 נותן וכשהוא .אותו מקלסין הכל דימוס נותן כשהוא ודן יושב ו"ב מלך שבעולם בנוהג .עליונה

 'ה לעולם מרום ואתה אלא כן אינו ה"הקב אבל בדינו ששטף למה .אחריו מרננים הכל ספקולה
  .ליונהע על ידך לעולם

19
  .הבא לעולם ועליון רם ואתה 'ה הזה בעולם ועליון רם ואתה 
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4 

    

)àé (é Äð Àø Ç÷ íé Åà Àø Äk í Æø ÈzÇå24ïÈðÂò Çø ï Æî ÆL Àa é Äú Él Ça :  ח רבותא  היך רימנא תוקפי יתי במשוזקפתא
  25רטיבא דזית עבוף

éúåìá ïðòø ïîùá –äøøù ìù ïîùá éúåìáì  . åîë éúåìá)åè øáãîá (ïîùá ìåìá  

    

)áé (é ÈøeL Àa é Äðé Åò è Åa ÇzÇå26 íé Äò Åø Àî é Çì Èò íé Äî Èw Ça 
éÈð Àæ Èà äÈð Àò Çî ÀL Äz27:  

 בקימין עלי 28 עיני באובדנא דמעיקיואסתכלת
  לאבאשא שמען אודני קל תבירהון

ùáéøå  -éøøåùá åîë éðééåòá  . íéòøî éìò íéî÷á - éðæà åòîù éìò íéî÷ä íéòùøä ìò 

åðúåà úåìëì åìéòåé àìù ãåâøôä éøåçàî ,éúòîù êëù  

    

)âé (ç Èø Àô Äé ø Èî Èz Çk ÷é Äc Çö29 ï Éåð Èá Àl Ça æ Æø Æà Àk 
äÆb ÀN Äé30:  

 היך ארזא בלבנן 31 היך דקלא ילבלב פריןצדיקא
  32יסגא ויעביד שרשין

ãö÷éåâå çøôé øîúë  '–åòæâ óéìçäì ïåðáìá æøàëå úåøéô úåùòì øîúë   

    

)ãé ( úé Åá Àa íé Äìeú ÀLä’33 eðé Åä Éì Áà ú Éåø Àö Çç Àa יהוון שתילין בבית מקדשא דיי בדרת בית בנוי 
  אלהנא ילבלבון

                                                                                                                                            
20

 קשה עול עלינו אויביך נתנו העולמים כל רבון ,ה"הקב לפני ישראל אמרו .'ה אויביך הנה כי 
 ם"כו עובדי וכל .יאבדו אויביך הנה כי שנאמר ,לאבדון עתידין שהן יודעים אנו אבל ,צוארנו על

   .און פועלי כל יתפרדו ,שנאמר ,רוח לפני כמוץ יתפרדו
21

  .גדלו 
22

  .הבא לעולם 
23

  .הצדיקים מצבור מתפרדים 
24

 רוחות לארבע מנגח והוא גבוהות קרנותיו זה ראם מה .קרני כראם ותרם :תהלים מדרש 
  .העולם רוחות לארבע מנגח יוסף בן עמיאל בן מנחם כך ,העולם

25
 ????  
26

 בלותי ,שנאמר ,רענן כזית הם בצרתם בלא .גדולה בצרה שבארץ וישראל :תהלים מדרש 
  בשורי עיני ותבט ,שנאמר ,במפלתן רואין וישראל .עלי בקמים בשורי עיני ותבט רענן בשמן
27

 עלי בקמים 'שנ באבדן אזנן ישמעו עליהן לבא עתידין שהן אלו :יח אליעזר דרבי פרקי 'עי 
  .אזני תשמענה מרעים

28
  מצערי באבדן 
29

 מתוקין פירותיה וכל במראיה נאה הזאת התמרה מה .יפרח כתמר צדיק :תהלים מדרש 
 ,אדא בר יצחק 'ר אמר .ה"הקב לפני וטובים מתוקין מעשיו וכל במראהו נאה דוד בן כך ,וטובים

 דבר .'וכו הבא עולם עד מהן רחוק צדיקים של שכרן מתן כך ,ממנה רחוק צלה הזאת התמרה מה
 צדיקים משלשה חסרין אינן ישראל כך ,כליןאוכו משלש חסרה אינה הזאת התמרה מה ,אחר

 וקורות להלל לולב בה יש הזו התמרה מה ,אחר דבר .ועזריה מישאל וחנניה ,ויעקב יצחק כאברהם
 תורה בני ישרים צדיקים חסרין אינן ישראל כך .להדליק הועצ לחיזוק שלה הסיב ואפילו לסוכה
 מה ,אחר דבר .רקתך הרמון כפלח )ג ,ד םהשירי שיר( שנאמר ,שבהם בורים ואפילו חסדים וגומלי

 בגחלתן זהיר הוי חכמים תלמידי כך ,סילין ועושה מקולסין רטובים תמרים עושה הזאת התמרה
 כך( .נגעים פרעה את 'ה וינגע )יז ,יב בראשית( שנאמר ,לוקה מהם נזהר שאינו מי שכל ,תכוה שלא

 הזאת התמרה מה ,אחר דבר ).אגדה בעלי תלמוד בעלי משנה ובעלי תורה בעלי בהם יש ישראל
 לה יש הזו התמרה מה ,אחר דבר .שבשמים לאביהם מכוון לבם ישראל כך ,למעלה מכוון לבה

   .'וכו .ה"להקב תאותן ישראל כך ,תאוה
30

 כארז ,לומר תלמוד .ישראל כך ,כלים ממנה עושין אין הזו התמרה מה אי :תהלים מדרש 
 כלים וממנה בבבל ראינוה ,לי ואמר ,הונא רבי את תהאו שאלתי ,תנחומא רבי ראמ .בלבנון

 עושה זו תמר מה .תמר ,לומר תלמוד .ישראל כך ,פירות עושה אין ארז מה אי .ומנורות ושלחנות
 גזעו ארז מה .ארז ,לומר תלמוד .כן ישראל אף ,מחליף גזעו אין זה תמר מה אי .ישראל כך ,פירות
 שבעולם הרוחות כל ואפילו בארץ למטה מרובין רשיוש שבלבנון הארז ומה .אלישר כך ,מחליף
  .ישראל כן ,ממקומו אותו מזיזות אין בו ונושבות באות
31

  .פירותיו יגדל 
32

  .שרשים ויעשה ירבה 
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eçé Äø ÀôÇé34:  
íéìåúù -ä úéáá íé÷éãöä åéäé '  

    

)åè (ä Èáé ÅN Àa ïeáeð Àé ã Éåò35Àc  íé Äp ÇðÂò ÇøÀå íé Äð ÅL
eé Àä Äé36:  

 דהנין ורטיבין 37 כאבהתהון יעבדון בנין בשיבותוב
  יהון

ïåáåðé -ïåçîöé  . íéðùã -ä øùé éë åãéâé æàå åéäé íéððòøå íéðîù '  

    

)æè ( ø ÈLÈé é Äk ãé Äb Çä Àìä’38 äúìò à Éì Àå é Äøeö 
}ä Èú ÈìÀå Çò {Éåa:  

פי ולית  דיחוון דירי ארעא ארום תריץ יי תקמטול
  עולתה ביה
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 שהוא וכגן .הארץ כנפות מארבע אותם לקבץ ה"הקב ועתיד 'ה בבית שתולים :תהלים מדרש 
 ,ורהטה ארץ אל טמאה מארץ אותם ליטע ה"הקב עתיד וכך .ישראל כך ,לערוגה מערוגה נטוע

 שתולים יפריחו אלהינו בחצרות 'ה בבית שתולים :ב 'סי ו"פכ ר"ב 'עי .'ה בבית שתולים ,שנאמר
 בחצרות 'ה בבית שתולים )צב שם( :ב 'סי א"פס ר,ב 'עי .בתיבה ה"הקב ששתלו נח זה 'ה בבית

 חנן ר"א 'ה בבית שתולים :א 'סי ג"פ ר"במ 'עי .אבינו אברהם זה בשיבה ינובון עוד יפריחו אלהינו
 שלא 'ה בבית שתולים א"ד הספר בבית שהם התינוקות אלו 'ה בבית הם שתולים שהם עד פזי בן

   לעולם מ"מביה זזים היו
34

 .יפריחו אלהינו בחצרות ,שנאמר ,המקדש בבית ויצמחו יפריחו הזה וכעשב :תהלים מדרש 
 :א 'סי ג"פ ר"במ 'עי .יפת ואת חם את שם נח ויולד פריחוי אלהינו בחצרות :ב 'סי ו"פכ ר"ב 'עי

  .השירות אלו יפריחו אלהינו בחצרות
35

 וכבוד הדר הם כך ,לזקנים וכבוד הדר הזאת השיבה מה .בשיבה ינובון עוד :תהלים מדרש 
 לו ותלד .אשה ויקח אברהם ויוסף )ב-א ,כה בראשית( שנאמר ,אברהם זה .בשיבה ינובון עוד 'וכו
 'עי .בשיבה ינובון עוד ,הוי .ם"לעכו בתוף מקישין שהיו .יקשן .ם"לעכו בהן מזמרין שהיו .מרןז את

 :א"ע פב קידושין 'עי .נח זה ינובון עוד יהיו ורעננים דשנים בשיבה ינובון עוד :ב 'סי ו"פכ ר"ב
 הומ בנערותו בזקנותו ותקוה אחרית לו ונותנת בנערותו רע מכל משמרתו אלא כן אינה התורה
 ,אחר דבר :לא משלי מדרש 'עי .בשיבה ינובון עוד אומר מהו בזקנותו כח יחליפו 'ה וקוי אומר
 ורעננים דשנים בשיבה ינובון עוד ,הכתוב שאמר זה .מכרה מפנינים ורחוק ימצא מי חיל אשת
 כך .לעולם טוב סימן והיו ,חסדים ובגמילות בצדקה כאחד שקולין שהיו ,ושרה אברהם כנגד .יהיו
   .להן מזווג שהוא כשרות נשים הצדיקים מן מונע אין

36
 .ורעננים דשנים ,שנאמר ,הטובים במעשיהם כח גבורי .יהיו ורעננים דשנים :תהלים מדרש 

 ויוסף יהיו ורעננים דשנים :ב 'סי א"פס ר,ב 'עי .נח ויולד יהיו ורעננים דשנים :ב 'סי ו"פכ ר"ב 'עי
  .יחליף ועוד יכרת אם תקוה אברהם לאבינו יש תקוה לעץ יש כי )יד איוב( אברהם

37
  .בזקנתו בנים יעשו כאבהתהון שוב 
38

 ואין וישר צדיק שהוא ה"הקב של שמו להגיד ,למה אלו כל .'ה ישר כי להגיד :תהלים מדרש 
 .לארץ תכנס שלא עשה מי ,למשה אמרו .'ה ישר כי להגיד 'וכו .בו עולתה ולא צורי ,שנאמר ,עול

 אתם אפילו ,ושלום חס ,להם אמר .לך עשה ה"הקב ולא ,לו אמרו .לעצמי תיגרמ אני ,להם אמר
 אמר .'וכו .עול ואין אמונה אל )ד ,לב דברים( הצדיק את ומחייב הרשע את מצדיק ה"שהקב רואים

 ,אומר אני ואף .'ה ישר כי ,אומרים אתם .אותו קולעים ויראיו יראיו על קולע הוא ,יוחנן רבי
  .עולה יעשו לא ישראל תשארי )יג ,ג צפניה(


