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øôñ æë ÷øô íéìéäú     

)à ( ãÄå Èã Àìä’ÀL Äé Àå é Äø Éåà  à Èøé Äà é Än Äî é Äòä’ æ Éåò Èî 
ã Èç Àô Æà é Än Äî éÇi Çç1:  

 יי נהורי ופורקני ממן אדחל יי עושנא דחיי לדוד
  ממן אדחל

    

)á ( é Çø Èö é Äø ÈN Àa ú Æà ì Éë Áà Æì íé Äò Åø Àî é Çì Èò á Éø À÷ Äa
eì ÈôÈð Àå eì ÀL Èë ä Èn Åä é Äì é Çá Àé Éà Àå2:  

 יתקרבון עלי מבאשין לגרמא ית בסרי מעיקי כד
  דבבי הנון אתקלו ונפלוובעלי 

    

)â ( í Äà é Äa Äì à Èøé Äé à Éì äÆð Âç Çî é Çì Èò äÆð Âç Çz í Äà
Çç Åè Éåá é Äð Âà úàÉæ Àa ä Èî Èç Àì Äî é Çì Èò íe÷ Èz3:  

 לא אדחל לבבי אין 4 תשרי עלי משרית רשיעיאין
  תקום עלי קרבא בדא אנא סביר

-ðä øéàî " ê-  
1

 וקדושו לאש ישראל אור והיה )יז ,י ישעיה( הכתוב שאמר זה .אירא ממי וישעי אורי 'ה לדוד 
 אוהבי שהוא פלוני לומר יכול שמא .שלו בפלטין הנר את מדליק אדם ,שבעולם בנוהג .ללהבה

 ה"הקב לאב .לאורו משיןמשת הכל אלא .לאורו ישתמש אל שונאי שהוא ופלוני ,לאורו ישתמש
 ,במצרים זו דוגמא עשה וכבר .יראו אל ושונאי יראו בני .'וגו ישראל אור והיה ,אלא ,כן אינו

 לפניהם הולך 'וה )כא ,יג שם( .אור היה ישראל בני ולכל 'וגו אחיו את איש ראו ולא )כג ,י שמות(
 'ה בחשך אשב כי )ח ,ז מיכה( ,ומרוא .והחושך הענן ויהי הלילה את ויאר )כ ,יד שם( ,ואומר .יומם
 נאמר לכך( .ואמתך אורך שלח )ג ,מג תהלים( ,ואומר .אירא ממי וישעי אורי ,נאמר לכך .לי אור

 אור )ט ,יג משלי( שנאמר .הצדיקים אל לבוא לעתיד גנזו ,בו ראויין שאין האור ברא )לעתיד דוגמא
 יהודה רבי .טוב כי האור את אלהים וירא )ד ,א בראשית( ,ואומר .ידעך רשעים ונר ישמח צדיקים

 כשברא ,כך .שלי זה ואמר יפה מנה שראה ,למלך משל .לעצמו האור את הבדילו ,אמר סימון ברבי
 )כב ,ב דניאל( ,אומר הוא וכן .אני אלא ,בה להשתמש יכולה בריה כל אין אמר עולמו את ה"הקב

 הדא .מזיוו העולם את והבריק כטלית וב ונתעטף ה"הקב נטלו ,אבין רבי אמר .שרי עמיה ונהורא
 לעתיד לצדיקים ליתן לעצמו הבדילו ,אמרי ורבנן .כשלמה אור עוטה )ב ,קד תהלים( ,דכתיב הוא

 .לצדיק זרוע אור )יא ,צז שם( ,אומר הוא וכן .לבני זו ואמר יפה מנה לו שהיה ,למלך משל .לבוא
 ואני ירושלים ותבנה הקץ עכשיגי ,לו אמר .בא הוא ואימתי עולם של רבונו ,ה"הקב לפני דוד אמר

 לאומות ,לבוא לעתיד אבל .אורך בא כי אורי קומי )א ,ס ישעיה( שנאמר .האור אותו מביא
 לאש ישראל אור והיה )יז ,י שם( ונאמר .ארץ יכסה החשך כי )ב ,שם( שנאמר .חשך יהיה ם"העכו

 ,האור מאותו לנו האר ,דוד לו אמר .םשבה המפונקין אלו .ושמירו שיתו )שם( מהו .ללהבה וקדושו
 וחשך לישראל אור אותו מביא שאני ,חייך ,ה"הקב אמר .לנו ויאר 'ה אל )כז ,קיח תהלים( שנאמר
 יזרח ועליך )שם( ,לישראל אבל .ארץ יכסה החשך הנה כי )ב ,ס ישעיה( שנאמר .ם"העכו לאומות

 אורי 'ה ,הוי .לו מאירים היו וברקים זיקים .]רפאים עמק במלחמת[ להם מאיר היה מי 'וכו .'ה
 ,בים וישעי .הלילה את ויאר )כ ,יד שמות( שנאמר ,בים אורי .וישעי אורי 'ה אחר דבר 'וכו .וישעי

 'ה .תיראו אל העם אל משה ויאמר )שם( ,אירא ממי .'ה ישועת את וראו התיצבו )יג ,שם( שנאמר
 ר"ויק 'ועי .חדופ אימתה עליהם תפול )טז ,שם( ,אפחד ממי .יה וזמרת עזי )ב ,טו שם( ,חיי מעוז

 ממי הכפורים ביום וישעי ה"בר אורי הכפורים ויום השנה בראש קרא פתרין רבנן :ד 'סי א"פכ
  .אירא
2

 )ט ,טו שם( ,בשרי את לאכול .הקריב ופרעה )י ,יד שם( ,מרעים עלי בקרוב :תהלים מדרש 
 .סוף בים וחילו פרעה ונער )טו ,קלו תהלים( ,לוונפ וכשל המה לי ואויבי צרי 'וכו .נפשי תמלאמו

 ,ישראל את לקטרג באין שהן .בשרי את לאכול .ם"העכו אומות אלו ,מרעים עלי בקרוב 'וכו
   .לי ואויבי צרי .זרה עבודה עובדי ואלו זרה עבודה עובדי אלו ,הוא ברוך הקדוש לפני ואומרים

3
 'וכו .לבי יירא לא .מצרים של ,מחנה עלי תחנה אם ,ישראל אמרו ואילך מכאן :תהלים מדרש 

 .התורה וזאת )מד ,ד דברים( שנאמר .תורה אלא ,זאת ואין .בוטח אני בזאת מלחמה עלי תקום אם
 מיום חוץ ,לקטרג רשות לו יש השנה ימות כל .ד"שס בגימטריא ן"השט מנין ,מוצא את 'וכו

 .לבי יירא לא .ם"העכו אומות .נהמח עלי תחנה אם ,ישראל אמרו מכאן ).השנה וראש( הכפורים
 )ג ,טז ויקרא( ,בתורה שכתבת אכסיטורין ,לוי רבי אמר .בוטח אני בזאת מלחמה עלי תקום ואם

 תקום אם לבי יירא לא מצרים של מחנה עלי תחנה אם :א 'סי א"פכ ר"ויק 'ועי .אהרן יבא בזאת
 :ב 'סי ש"עיי .לכם ילחם 'ה שנאמר שהבטחתני בזאת בוטח אני בזאת מצרים של מלחמתן עלי

 עלי תקום אם לבי יירא לא פלשתים של מחנה עלי תחנה אם הוא ברוך הקדוש לפני דוד אמר
 בתורה משה לנו שהכתיב בסקווטריס לוי רבי אמר בזאת בוטח אני בזאת פלשתים של מלחמה

 של המחנ עלי תחנה אם דוד אמר :ג 'סי ש"עיי .ליהודה וזאת )לג דברים( לזקנים להם ואמר
 בסקווטריס לוי ר"א בוטח אני בזאת עמלקים של מלחמה עלי תקום אם לבי יירא לא עמלקים
 תחנה אם הוא ברוך הקדוש לפני ישראל אמרו :ד 'סי ש"עיי .ליהודה וזאת לזקנים משה שהכתיב

  .הקדש אל אהרן יבא בזאת שהבטחתני לבי יירא לא ל"סמא של מחנה עלי
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 çèåá éðà úàæá -ä äìòîì øîàù äîá  'ééç æåòî:  

    

)ã ( ú Çç Çà ú Åà Åî é Äz Àì Çà ÈLä’ L Åw Çá Âà d Èú Éåà 
 úé Åá Àa é Äz Àá ÄLä’ í Çò Éð Àa ú Éåæ Âç Çì éÇi Çç é Åî Àé ì Èk ä’ 

Éåì Èëé Åä Àa ø Åw Çá Àìe5:  

 בבית 7 יי יתה אתבע דאתב6 בעיתי מן קדםחדא
 כל יומי חיי למחמי בבסימותא דיי 8מקדשא דיי

  ולבקרא בהיכליה

ø÷áìå åìëéäá - ø÷á ìëá íù úåàøéì ùðåã åùøéô êë ø÷áå , áåè ïéá ø÷áé àì íò åøáç íçðîå

 òøì)ë àø÷éå"å( ,ø÷åá ïåùì øúô ùðåã ìáà:  

    

)ä ( é Äð Åø Äz ÀñÇé ä Èò Èø í Éåé Àa ä Ék Ëñ Àa é ÄðÅð Àt Àö Äé é Äk
é Äð Åî Àî Éåø Àé øeö Àa ÉåìÃä Èà ø Æú Åñ Àa9:  

 ביום בישתא יטמרנני 10 יטשנני בטלליהארום
   ירורם יתי11בטמור משכניה בכרך תקיף

éë äëñá éððôöé - ìò øîàð äæä àø÷îäù íìåò øãñá åðéðùå åùã÷î úéáá éððôöéù éðà çåèá 

íéùã÷ä éùã÷ úéá úééìòá åúåçà òáùåäé åúøéúñäù äéæçà ïá ùàåé , øîàðù ïéðòë) á íéëìî

é"à (ä úéá äúà éäéå 'íéðù ùù àáçúî . éðîîåøé øåöá -éìâø òìñ ìò ãéîòä :  

    

)å (Çò Àå é Çú Éåáé Äá Àñ é Çá Àé Éà ì Çò é ÄLà Éø íeøÈé ä Èz
 ä Èø ÀnÇæ ÂàÇå ä Èøé ÄL Èà ä Èòeø Àú é Åç ÀáÄæ ÉåìÃä Èà Àá ä Èç ÀaÀæ ÆàÀå

Çìä’12:  

 יתרורם רישי על בעלי דבבי חזור חזור והשתא
 14 ואביע קדם13ואכוס במשכניה נכסי רעוא אשבח

  יי

éçáæ äòåøú -øéù íäéìò øîåàù íéçáæ :  

    

)æ ( ò Çî ÀLä’Éå÷ é ÄðÅðÂòÇå é ÄðÅp ÈçÀå à Èø À÷ Æà é Äì:  15 יי צלותי במקראי וחוס עלי ורחם יתיקבל  

    

                                                                                                                                            
4

  .רשעים 
5

 דוד ,מוצא את .שאל מלכות ,אמר כהנא בר אבא רבי .'ה מאת שאלתי אחת :תהלים מדרש 
 אחת אחר דבר 'וכו .מאתך שאלתי שתים )ז ,ל משלי( שנאמר .שתים שאל ,ושלמה .אחת שאל

 לחזות ,ואמרת וחזרת .'ה בבית שבתי ,שאלתי אחת ,אומר אתה בתחלה ,ה"הקב לו אמר .שאלתי
 תהלים ילקוט 'עי .לרבו שוה העבד יהא לא עולם של ורבונ ,לפניו אמר .בהיכלו ולבקר 'ה בנועם

 שאל אתה כ"ואח שאלתי אחת אומר אתה בתחלה דוד ה"הקב ל"א ,שאלתי אחת א"ד :תשו רמז
 בתחלה ,לרבו שוה העבד יהא לא למדתי ממך ע"רבש ל"א ',וגו 'ה בבית שבתי שנאמר שאלות כמה

 הרבה מצות להם פתחת כ"ואח הלירא אם כי מעמך שואל אלהיך 'ה מה ישראל ועתה אמרת
 'ה בבית שבתי :לח בראשית אגדת מדרש 'עי .כרבו שיהא לעבד דיו הוי דרכיו בכל ללכת שנאמר

  .הבא לעולם )ד כז תהלים( חיי ימי כל
6

  .מלפני 
7

  .שאשב 
8

  'ה של המקדש 
9

 על ראשי ירום ועתה .שבע בת של רעתה ביום .רעה ביום בסוכה יצפנני כי :תהלים מדרש 
   .סביבותי ויביא

10
  בצלו 
11

  .חזק בכרך 
12

 תרועה זבחי באהלו ואזבחה סביבותי אויבי על ראשי ירום ועתה :טז אמור תנחומא 'עי 
 עליהם חוזר ואינו תקומה להם אין אומרין ה"או היו מעשה אותו ישראל שעשו כיון )כז תהלים(

 והיו ראשי ירום תהוע )שם( 'שנא ראשם רמה שור קרבן שיקרבו ישראל ששמעו כיון לעולם
 באהלו ואזבחה )שם( 'שנא ה"הקב לנו שנתרצה יודעין אנו עכשיו ואומרין ראש בהרמת מהלכין

  'לה אשירה תרועה זבחי
13

  .אשביח רצון 
14

  לפני 
15

  .אותי ורחם 
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)ç ( ÈêéÆð Èt ú Æà éÈð Èô eL Àw Ça é Äa Äì ø Çî Èà Èê Àìä’ 
L Åw Çá Âà:  

   אפך יי אתבע16 אמר לבי בעי אפי ית סברלך

êì éðô åù÷á éáì øîà - øîåà êéúåçéìùá êìéáùá )éì ( úà ìàøùé íëìë åù÷á éáì éðàå éðô

åì òîåù ,ä êéðô úà 'ù÷áà . êì - åîë )ì áåéà"â (ìàì êéôë éðà ïä ,åîå÷îá , ïåáéøú ìàì íà

)é áåéà"â( ,åîå÷îá ,ïë øîåì éáì éìà àá êîå÷îá éáì øîà êì ïàë óà:  

    

)è ( Èê Æc Àá Çò ó Çà Àa è Çz ì Çà é Äp Æn Äî ÈêéÆð Èt ø Åz Àñ Çz ì Çà
ÅL Àh Äz ì Çà Èúé Äé Èä é Äú ÈøÀæ Æò é Åä Éì Áà é Äð ÅáÀæ Çò Çz ì Çà Àå é Äð

é Äò ÀL Äé:  

 ברוגזא לעבדך 18 מני לא תצלי17 תסלק שכנתךלא
 ולא תשבקנני אלהא 19סיועי הויתא לא תטלטל יתי

  דפורקני

ìà èú  - íéîù èéå åîë òéøëú ìà )é íéìéäú"ç:(  

    

)é (Çå é ÄðeáÈæÂò é Än ÄàÀå é Äá Èà é Äkä’é Äð Åô Àñ ÇàÇé 20:  ו יתי יי יכנוש לי דאבא ואמא ישבקמטול  

éë éðåáæò éîàå éáà - äæå êìéà åéðô êôåä äæ ïúàðä åøîâù ïåéë åðååëúð ïúàðäì ùéîùú úòùá 

êìéà åéðô êôåä .äå ' éðôñàé-á÷ä "øáåòä úà øöå äôéèä úà øîåù ä:  

    

)àé ( é Äð Åø Éåää’ ø ÉåLé Äî ç Çø Éà Àa é Äð Åç Àðe Èê Æk Àø Çc 
é Èø Àø ÉåL ï Çò Çî Àì:  

אורחתך ודברני בהלכתא תריצא מטול  יי אלפני
  תושבחתי

  

    

)áé ( é Åã Åò é Äá eî È÷ é Äk é Èø Èö L ÆôÆð Àa é ÄðÅð Àz Äz ì Çà
ñ Èî Èç Çç Åôé Äå ø Æ÷ ÆL:  

 מעיקי ארום קמו עלי סהדי 21 תמסרנני ברעותלא
   חטופא22שקרא וממללי

ùôðá éøö -éìò úîéé÷úî íúåàú úåéäì éàðåù úåàúá  . ñîç çôéå-äòø éøáåã  ïåùì øçà ïåùì 

 ù÷åî)àñ"à:(  

    

)âé ( áeè Àa ú Éåà Àø Äì é Äz Àð ÇîÁà Æä à Åìeìä’ õ Æø Æà Àa 
íé Äi Çç23:  

 די הימנית למחמי בטובא דיי בארעא דחיי אלולי
  24עלמא

-ðä øéàî " ê-  
16

  .שמחת 
17

  .שכינתך תסלק 
18

   
19

  .אותי תטלטל 
20

 ישי אבא נתכוון כלום מיםהעול רבון הוא ברוך הקדוש לפני דוד אמר :ה 'סי ד"פי ר"ויק 'עי 
 לכאן פניו הופך זה צרכיהן שעשו שמאחר כן שהוא תדע להנאתו אלא נתכוון לא והלא להעמידני

 ואמי אבי כי )כז שם( אמר שדוד והוא בו שיש וטיפה טיפה כל מכניס ואתה לכאן פניה הופכת וזו
  .יאספני 'וה עזבוני
21

  .ברצון 
22

  .ומדברי 
23

 ,אמר יוחנן רבי 'וכו .אבות בזכות ,לולא שנאמר מקום כל ,אמר לוי בר זבדי :תהלים מדרש 
 .התורה בזכות ,אמר לוי רבי .צבאות 'ה לולי )ט ,א ישעיה( שנאמר .המקום בזכות ,לולא כל

 ברכות 'עי .לראות האמנתי לולא ,האמונה ובזכות .שעשועי תורתך לולי )צב ,קיט תהלים( שנאמר
 שאתה בך אני מובטח עולם של רבונו הוא ברוך הקדוש לפני דוד אמר לולא על נקוד למה :א"ע ד

 יגרום שמא לאו אם ביניהם חלק לי יש אם יודע איני אבל לבוא לעתיד לצדיקים טוב שכר משלם
 תורה ,חיים אלהים ה"הקב ,חיים נקראו דברים עשרה :תתקמז רמז משלי ילקוט 'עי .החטא

 חכם תורת שנאמר חכמים ',וגו חיים 'וגו 'בה הדבקים ואתם שנאמר ישראל ,היא חיים עץ שנאמר
 בארץ צבי ונתתי ישראל ארץ ,הגן בתוך החיים ועץ עדן גן ,חיים עץ צדיק פרי צדיקים ,חיים מקור
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àìåìåâå éúðîàä  '-á÷äá éúðîàäù àì íà "éðåìëå ø÷ù éãò íúåà éá åî÷ øáë ä , ãå÷ð àìåì

ãåé åðéúåáø åùøãù ùøãîì åéìò íà òãåé éðéà ìáà àáä íìåòì íé÷éãöì øëù ïúåð äúàù éðà ò

åàì íà íäîò ÷ìç éì ùé:  

    

)ãé ( ì Æà äÅe Ç÷ä’ ì Æà äÅe Ç÷ Àå Èê Æa Äì õ ÅîÂàÇé Àå ÷Çæ Âç 
ä’25:  

   יי27 יי תקוף ועלם לבך וסבור על26 עלסבור

äå÷åä ìà  ' -äå÷å øåæç êúìôú ìá÷úú àì íàå :  

øôñ çë ÷øô íéìéäú     
)à (Èã Àì Èêé Æì Åà ãÄåä’ L ÇøÁç Æz ì Çà é Äøeö à Èø À÷ Æà 

 é Åã Àø Éåé í Äò é Äz Àì ÇL Àî Äð Àå é Äp Æn Äî ä ÆLÁç Æz ï Æt é Äp Æn Äî
ø Éåá28:  

 לותך יי אנא אקרי תקיפי לא תשתוק מני לדוד
   מני ואתמתלית עם נחתי גובא29דלמא תשתוק

)á ( é Äà ÀNÈð Àa Èêé Æì Åà é Äò Àe ÇL Àa éÇðeðÂç Çz ì Éå÷ ò Çî ÀL é ÇãÈé
Èê ÆL Àã È÷ øé Äá Àc ì Æà30:  

 לותך כד אפרוש ידי 31 בקל בעותי במצלייקבל
   קדשך32בצלו קדם היכל

)â ( ïÆå Èà é ÅìÂò Ét í Äò Àå íé Äò ÈL Àø í Äò é Äð Åë ÀL Àî Äz ì Çà
í Èá Èá Àì Äa ä Èò Èø Àå í Æäé Åò Åø í Äò í Éåì ÈL é Åø Àá Éc33:  

 תנגדינני עם רשיעיא ועם עבדי עולא די לא
  יהון ובישתא בלבהוןממללין שלמא עם חבר

ìà éðëùîú -àøéøèà íéòùø íò éðìéâøú ìà "åî ù"æòìá é  

)ã ( ä ÅNÂò Çî Àk í Æäé Åì Àì Çò Çî Çò Éø Àëe í ÈìÃò Èô Àk í Æä Èì ï Æz
í Æä Èì í Èìeî Àb á ÅL Èä í Æä Èì ï Åz í Æäé Åã Àé:  

 כעובדי 34 להון כעובדיהון וכבישות עובדיהוןהב
  ן להו36 להון אתיב פורענותהון35ידיהון פרע

)ä ( ú Él Ëò Àt ì Æà eðé ÄáÈé à Éì é Äkä’ åé ÈãÈé ä ÅNÂò Çî ì ÆàÀå 
íÅð Àá Äé à Éì Àå í Åñ Àø ÆäÆé37:  

 ולעובדי 38 דלא מתבינין לאורייתא דיימטול
   יפגרנון ולא יבננון39אידוי

                                                                                                                                            

 מים ,מחיים חסדך טוב כי שנאמר חסדים גמילות ,החיים בארצות 'ה לפני אתהלך ירושלים ,חיים
  .חיים מים מקור שנאמר

24
  .עולם חיי 
25

 מבושר תהא ,ונתפללת וחזרת נתפללת אם ,אבא בר חייא 'ר אמר .'ה אל קוה :ליםתה מדרש 
 'עי .'ה אל וקוה לבך ויאמץ חזק 'ה אל קוה ,טעם ומה .רצונך לעשות עתיד והוא תפלתך שנשמעת

 שנאמר ויתפלל יחזור נענה ולא שהתפלל אדם ראה אם חנינא ברבי חמא רבי אמר :ב"ע לב ברכות
 ואלו חזוק צריכין ארבעה רבנן תנו :ב"ע לב דף ברכות 'עי .'ה אל וקוה לבך מץויא חזק 'ה אל קוה
 וקוה לבך ויאמץ חזק 'ה אל קוה שנאמר מנין תפלה 'וכו ארץ ודרך תפלה טובים ומעשים תורה הן
  .'ה אל

26
  .על תבטח 
27

  .על ותבטח 
28

 אלא חלקנו ןאי ,אומרים ישראל .נפשי אמרה 'ה חלקי )כד ,ג איכה( כתוב :תהילים מדרש  
 חלק כי )ט ,לב דברים( שנאמר ,ישראל אלא לחלקי אין ,אומר ה"והקב .'ה חלקי ,שנאמר ,ה"הקב

   .אקרא 'ה אליך ,שנאמר ,מיד ותםא עונה הוא מתפללין כשישראל ,לפיכך .עמו 'ה
29

  .תשתוק 
30

 שהדברות ממקום .קדשך דביר אל )ב ,כח תהלים( מהו ,אבא רבי אמר :ל תהלים מדרש 'עי 
 ,סח תהלים( ,וכתיב .מירושלים 'ה ודבר תורה תצא מציון כי )ג ,ב ישעיה( שנאמר ,לעולם יוצאות

  .ממקדשיך אלהים נורא )לו
31

  בתפילתי בקשתי בקול תקבל 
32

  .היכל לפני בתפילה 
33

 את שבטים של גנותן מתוך ,זעירא בר אבא רבי אמר .רשעים עם תמשכני אל :תהלים מדרש 
 ,להלן ,ברם .בפומא הוי דבליבא מה .'וגו יכלו ולא אותו וישנאו )ד ,לז אשיתבר( ,כתיב .שבחן יודע

  .בפומא לא דבליבא מה .טוב ועד למרע אמנון עם אבשלום דבר ולא )כב ,יג ב-שמואל(
34

  .מעשיהם 
35

  .תפרע 
36

  .פורענותם 
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)å ( Àêeø Èaä’éÈðeð Âç Çz ì Éå÷ ò Çî ÈL é Äk :  40 יי ארום קבל קל צלותיבריך  
)æ (ä’a é Äp Äâ Èîe é Äf Ëò  æ ÉìÂòÇiÇå é Äz ÀøÈæÁòÆð Àå é Äa Äì ç Çè Èá Éå

ep Æã Éåä Âà é Äøé ÄM Äîe é Äa Äì41:  
 עושני ותריסי ביה סבר לבי וסעדני ודאיץ לבי יי

  42ומתושבחתי אודה קדמוי

éøéùîå åðãåäà -ä äéãåää àéä äîå  'àåä åçéùî úåòåùé æåòîù úòá åá ïéåìúä ïúåàì åîì æåò  

)ç (ä’æ Éò 43Éåò Èîe Éåî Èì àeä Éåçé ÄL Àî ú ÉåòeLÀé æ:  ועושנא פורקנות משיחיה הוא44 תקוף להוןיי   
)è ( í Åò Àøe Èê Æú ÈìÂçÇð ú Æà Àê Åø Èáe Èê Æn Çò ú Æà ä Èòé ÄL Éåä

í Èì Éåò Èä ã Çò í ÅàÉ ÀyÇð Àå45: 

 ית עמך וברך ית אחסנתך זון להון וסובר 46פרוק
   עד עלמא47יתהון

íòøå  -äòøî ïåùì   

    

øôñ èë ÷øô íéìéäú     

)à (Çì eá Èä ã Äå Èã Àì ø ÉåîÀæ Äîä’Çì eá Èä íé Äì Åà éÅð Àa ä’ 
æ ÉòÈå ã Éåá Èk48:  

 לדוד הבון קדם יי תושבחתא כתי תושבחתא
   יי איקר ועשנא50 בני אלים הבון קדם49מלאכיא

åáääì  '-äì åðéëä  'úåáà íéøîåàù ïàëî õøàä éìéà éðá íúà åì åðéëäå , åáä øáç íçðîå

äðéúð ïåùì , íéøù íéìà)àñ"à .(äì åáä ' æåòå ãåáë-úåøåáâ íéøîåàù ïàëî :  

                                                                                                                                            
37

 ורבנן .ההגדות אלו ,אומר יהושע רבי .התקופות אלו ,אמר חזקיה .'ה פעולות אל יבינו לא כי 
 ויעש )טז ,א בראשית( ,שנאמר כמה .ידיו מעשה ואל .אור יוצר קורין שהן ,שמע קריאת זו ,אמרו

  .הבא לעולם יבנם ולא ,הזה בעולם יהרסם .הגדולים המאורות שני את אלהים
38

  .'ה לתורת 
39

  ?ידוי 
40

  .תפילתי קול קביל 
41

 אותה תן ,לו ואומר בנו בא .אחת מרגלית לו שהיה למלך משל ,סימון רבי אמר .ומגני עזי 'ה 
 שיתן מבקשים והיו ,ה"הקב לפני ישראל אמרו כך .לו ונתנה עליו הטריח .שלך אינה ,לו אמר .לי

 שנאמר ,להם נתנה שהטריחו כיון .היא העליונים מן שלכם אינה ,להם אמר .התורה את להם
 את לנו שנתן הודיות ירימש לו נתן ,ישראל אמרו ,יוחנן ר"א .יתן לעמו עוז 'ה )יא ,כט תהלים(

  :אהודנו ומשירי ,שנאמר ,התורה
42

  .לפניו אודה ומתשבחות 
43

 עוז 'ה ואומר מלך ישמח בעזך 'ה שנאמר מלכות אלא עוזך אין :רנא רמז שמות ילקוט 'עי 
  .הוא משיחו ישועות ומעוז למו

44
  להם 
45

 ,דוד לו ראמ .עבדי דוד את אתהם ורעה אחד רועה עליהם והקימותי :כט תהלים מדרש 
   .עמך את הושיעה )ט ,כח תהלים( ,אומר הוא וכן .רועה ואתה מושיע אתה

46
  תגאל 
47

  ??אותם ותבטח אותם תפרנס 
48

 יחזקאל( ,יחזקאל ידי על הכתוב שאמר זה .אלים בני 'לה הבו לדוד מזמור :תהילים מדרש 
 ,שם( שנאמר .אותם הירע דוד ,להן עושה אני ומה .לבז עוד תהיינה ולא לצאני והושעתי )כב ,לד
 .רועה ואתה מושיע אתה ,דוד לו אמר .עבדי דוד את אתהם ורעה אחד רועה עליהם והקימותי )כג
 .לפני התפללו אותם מעכב אני ,ה"הקב לו אמר .עמך את הושיעה )ט ,כח תהלים( ,אומר הוא וכן

 להשיב מה להם שיש בנים ,חרשים בני ,אלמים בני .אלים בני אחר דבר ).הבו( אלים בני 'לה הבו
 אשלח כמלאכי וחרש עבדי אם כי עור מי )יט ,מב ישעיה( ,אומר ישעיה וכן .משיבין ואינן ,למקום

 'ה ההוא המקום שם אברהם ויקרא )כב בראשית( ,אומר הוא וכן .'ה כעבד ועור כמשולם עור מי
 .להשיב לך היה מה ,ה"הקב לו אמר .והחרשתי השיבותיך ולא להשיבך לי היה ,ראה ,לו אמר .יראה
 .בנך את נא קח ,לי אמרת ועכשיו .זרע לך יקרא ביצחק כי )יד ,כא שם( ,לי אמרת אמש ,לו אמר

 אמר .אהבת אשר ,לו אמר .לאמו יחיד וזה לאמו יחיד זה ,לו אמר .יחידך את ,מהן איזה לו אמר(
 בני כשיבואו כך ,ךהשיבות ולא להשיבך לי שהיה וכשם ).יצחק את ,לו אמר .אוהב אני שניהם ,לו

 םכש .אליך פניו 'ה ישא )כו ,ו במדבר( שנאמר .פנים להם ותשא השעה זו להם זכור ,עבירות לידי
 .כאילים שנשחטים אותם של בנים ,אחר דבר .אלים בני 'לה הבו ,נאמר לכך .פנים לך שנשאתי
   .נשחט אני אמר ויצחק ,שוחט אני אמר אברהם

49
  המלאים כתי תשבחות 'ה לפני 
50

  .לפני 
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)á (Çì eá Èää’Çì eå Âç Çz ÀL Ää Éåî ÀL ã Éåá Àk ä’ 
L Æã É÷ ú Çø Àã Çä Àa51:  

 יי 53 יי איקר שמיה סגידו קדם52 קדםהבון
  בשבהורת קודשא

ãåáë åîù -é åð÷ú ïãâðëå úåøëæà äøùò äðîù äæ øåîæîá ùéå íùä úùåã÷ åæ "úåëøá ç  

    

)â ( ì Éå÷ä’ íé Äò Àø Ää ã Éåá Èk Çä ì Åà íÄé Èn Çä ì Çò ä’ ì Çò 
íé Äa Çø í Äé Çî54:  

 יי 56 על מיא בתקוף איקריה אכלי55 דיי שמיעקלא
  על מיין סגיאין

ìå÷ä  ' íéîä ìò -ä íéîùî íòøé óåñ íé ìò  'åâå ')é íéìéäú"ç .( íéòøä-åàèðéîøåè " ù

æòìá:  

    

)ã ( ì Éå÷ä’ ì Éå÷ Çç Ék Ça ä’ø Èã Èä Æa 57:  59 בחילא קלא דיי שמיע58 דיי שמיעקלא 
  בשבהורא

ìå÷ä  ' çëá- ìå÷á åððòé íéäìàäå øîàðù ìàøùé ìù ïçë éôì åìå÷ úà íöîö äøåú ïúî úòùá 

-ðä øéàî " ê-  
 שאמר כשם .כבוד 'לה הבו אתם שמו זוכר שאני בשעה .שמו כבוד 'לה הבו :תהלים מדרש 51
 אנו מנין ,לו אמרו .ולפני תפלות התפללו .לאלהינו גודל הבו אקרא 'ה שם כי )ג ,לב דברים( ,משה

 .עזו כבוד ,נאמר לכך .עשרה שמנה והן ,זו בפרשה יש אזכרות כמה ראו ,להם אמר .מכמה יודעים
 בני .אלים בני 'לה הבו ,הפרשה בראש כתיב מה ,להן אמר .נתחיל מהיכן יודעין אנו מנין ,לו אמרו

 ומה .יעקב ואלהי חקיצ אלהי אברהם אלהי ,ראשונה ברכה ברכו אתם אף .ויעקב יצחק אברהם
 ,שלישית באזכרה ומה .מתים מחיה שהוא לשמו כבוד תנו ,אתם אף .ועז כבוד ,שניה באזכרה

 אזכרות עשרה שמנה כנגד ,ברכות עשרה שמנה לו מנו .הקדוש האל ברכוהו ,אתם אף .שמו דכבו
 'וכו  ראש כובד מתוך אלא להתפלל עומדין אין :ב"ע ל ברכות 'עי .אלים בני 'לה בהבו דוד שאמר

 דילמא ממאי בחרדת אלא בהדרת תקרי אל קדש בהדרת 'לה השתחוו מהכא 'וכו מילי הני מנא
 אליהו דבי תנא 'עי .מצלי והדר נפשיה מציין הוה יהודה דרב הא כי ממש הדרת לך אימא לעולם

 כבוד 'לה ישימו שנאמר תורה אלא כבוד ואין שמו כבוד 'לה הבו ועוז כבוד 'לה הבו :ב רבה
 בהדרת 'לה השתחוו )יג ירמיה( 'וגו כבוד אלהיכם 'לה תנו ואומר )מב ישעיה( יגידו באיים ותהלתו

 השתחוו נאמר לכך אחד פסוק או אחת הלכה שיאמר עד בתפלה אדם יעמוד אל רואמ מכאן קודש
   .קודש בהדרת 'לה

52
  .לפני 
53

  לפני 
54

 שכתוב קולות 'ז כנגד יצחק רבי אמר מניין שבת של שבע :ב"ע לג דף ברכות ירושלמי 'עי 
 )כט הליםת( ד"הה המים על מטטרון ה"הקב של קולו נעשה :ד 'סי ה"פ ר"ב .אלים בני 'לה בהבו
 בקולי ]א תהלים מדרש בעולם יורדים[ המים מה :יט 'סי א"פ רבה ש"שיה י'ע .המים על 'ה קול

 ביום ויהי )יט שמות( שנאמר קולות בקולי תורה כך המים על 'ה קול )כט תהלים( 'שנא קולות
 ראלליש תורה ליתן ה"הקב כשנגלה :ב ברכה ספרי 'עי .וברקים קולות ויהי הבקר בהיות השלישי
 אומות ששמעו כיון הרעים הכבוד אל המים על 'ה קול 'שנאמ יושביו על כולו העולם את הרעיש
 עולמו את מאבד שהמקום אנחנו כמדומים לו אמרו בלעם אצל כולם נתקבצו הקולות את העולם

 עוז 'ה להם אמר מהו הזה הקול לו אמרו למבול המים עוד יהיה ולא נאמר כבר והלא להם אמר
 עמו את יברך 'ה כן אם לו אמרו ותושיה עוז עמו )יב איוב( 'שנ תורה אלא עוז ואין ןית לעמו

 הלל לרבי לוי רבי אמר תקנוה מי כנגד תקנוה ביבנה הצדוקים ברכת :ב"ע כח ברכות 'עי .בשלום
 הימים את זעזע :כח 'סי ו"פט ר"שמ 'עי .הרעים הכבוד אל כנגד נחמני בר שמואל דרבי בריה

 הצב את והראהו הישוב את זעזע המים על 'ה קול )כט תהלים( שנאמר נפילים ןב את והראהו
 יחיל 'ה קול )שם( 'שנא הדואר את שם והראהו המדבר את זעזע ארזים שובר 'ה קול )שם( שנאמר

 עשה ואימתי אש להבות חוצב 'ה קול )שם( שנאמר הסלמנדרא את והראהו האש את זעזע מדבר
  .בכח 'ה קול )שם( שנאמר הלבנה את לו והראה העולם את זעזע הטמא לכם בזה כן לו

55
  .נשמע 
56

  ??? כבודו בחוזק 
57

 בקול יעננו והאלהים ידבר משה )יט שמות( שנאמר כחו לפי משה ואף :ט 'סי ה"פ ר"שמ 'עי 
 כל של בכחו בכח אלא נאמר לא בכחו בכח 'ה קול )כט תהלים( א"וכה לסובלו יכול שהיה בקול
  .כחן לפי מעוברות םנשי ואף ואחד אחד

58
  .נשמע 
59

  .נשמע 
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)é úåîù"è (äùî ìù åìå÷á  

    

)ä ( ì Éå÷ä' ø Åa ÇL ÀéÇå íé Äæ Èø Âà ø Åá ÉL ä' éÅæ Àø Çà ú Æà 
ï Éåð Èá Àl Çä60:  

דיי ית ארזי  61 דיי מתבר ארזיא ותבר מימראקלא
  לבנון

ìå÷ä  ' íéæøà øáåù- øîàðù ïéðòë úåîåàä )æ à ìàåîù' (ä íòøéå ' íéúùìô ìò ìåãâ ìå÷á

åâå ,'ä ìå÷î éë ' øåùà úçé)ì äéòùé' ( éçéå øîåâå øùá ìë éî éë äøåú ïúî úòùáå)ã íéøáã' (

íéúîå íéòîåù íìåòä úåîåàå úééçå úòîù äúà  

    

)å (Éåî Àk í Åãé Ä÷ ÀøÇiÇå ï Æá Éåî Àk ï Éåé Àø ÄNÀå ï Éåð Èá Àì ìÆâ Åò 
íé Äî Åà Àø:  

 היך בר 62 היך עגל לבנן וטור מסרי פרויושורנון
  רמיא

íãé÷øéå ìâò åîë  -äøåú ïúî òåîùì åàáù íéøää úàå íéæøàä úà  . ïåéøùå ïåðáì- úåîù 

íéøää  

    

)æ ( ì Éå÷ä’L Åà úÉåáÂä Çì á Åö Éç 63:  שלהובין די נור64 דיי מנסרקלא   

áöåç ùà úåáäì  -ðìééè "æòìá è , úåáäìá àöåé úåøáãä úøùò ìù øåáãä äéäù åùøéô åðéúåáøå

íúéðáúë úåçåìä ìò ÷÷çðå åéôî ùà  

    

)ç ( ì Éå÷ä’ ìé ÄçÈé ø Èa Àã Äî ìé ÄçÈé ä’L Åã È÷ ø Ça Àã Äî :  דיי 66 מדברא מרטש מימרא65 דיי מרטשקלא 
  67מדברא דרקם

ìéçé øáãî - äãìåéë ìéç ïåùì )å äéîøé' .(ä ìéçé ' ùã÷ øáãî- åøîàù åîë éðéñ øáãî àåä 

ä úáù úëñîá åðéúåáø ' øáãî úåîã÷ øáãî ùã÷ øáãî ïéö øáãî éðéñ øáãî åì åàø÷ð úåîù

ïøàô ,åéìò ìàøùé åùã÷úðù ùã÷ øáãî  

    

)è ( ì Éå÷ä’ ú Éåø Èò Àé óNÁçÆiÇå úÉåìÈi Çà ì Åì Éåç Àé 
ã Éåá Èk ø Åî Éà Éål Ëk Éåì Èëé Åä Àáe68:  

 אילתא ומזליח חות חורשא 69יי מכטין דקלא
ובמקדשיה דלעיל כולהון שמשוי אמרין איקר 

  70קדמוי

-ðä øéàî " ê-  
60

 'ה קול כנגד תשיעית ברכה השנים מברך התקינו מה מפני :א"ע יז דף ברכות ירושלמי 'עי 
 :ו הוספה - יוחאי בר שמעון 'דר מכילתא 'עי .שערים בעלי כל לשבר עתיד שהוא ארזים שובר

 שלא בחשאי אלא העולם את ]מרעיש[ )מרעים( קולו היה לא עמהן מדבר ה"הקב כשהיה האבות
 את מרעיש היה עמהן מדבר ה"הקב כשהיה הנביאים שאר אבל :דורן בני להשמיע הצורך היה

 המשכן משהוקם אבל המשכן הוקם שלא עד א"בד :ארזים שובר 'ה קול )ה כט יםתהל( 'שנ העולם
 תולעתל ישראל נמשלו למה :ט בשלח תנחומא 'עי .מרעיש העולם היה ולא לדבור מקום נתייחד

 להם אין כך הקשה את ומכה רך והוא בפיו אלא הארזים את מכה אינו הזה תולעת מה לך לומר
 ואומר בלבנון ארז אשור הנה )לא יחזקאל( שנאמר כארזים נמשלו ם"שהעכו תפלה אלא לישראל

  .הלבנון ארזי את 'ה וישבר
61

  .דבר 
62

  ???פרוי מסרי וטור 
63

 יצא שלא דבר ואין הנראה ושומעין רואין אומר עקיבא רבי :ט בחדש פרשת מכילתא 'עי 
 שמעוני ילקוט 'עי .אש להבות חוצב 'ה קול )ט"כ תהלים( שנאמר הלוחות על ונחצב הגבורה מפי

 של דבר ראו הנשמע את ושומעין הנראה את רואים הקולות את רואים העם וכל :ש רמז שמות
   .אש להבות בחוצ 'ה קול שנאמר הלוחות על ונחצב הגבורה מפי יוצא אש

64
   
65

   
66

  .דבר 
67

  .רקם של 
68

 ויחשוף אילות יחולל 'ה קול )שם( שנאמר המשחה שמן מעשה לו הראה :כח 'סי ו"פט ר"שמ 
 אומרים היו ואחד אחד כל המלכים כל כבוד אומר כלו ובהיכלו )שם( הקטרת סמני אלו יערות
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ìå÷ä  ' úåìéà ììåçé-äù íéòùøä úà ãéúòì ìéçéå ãéçôé  ' úåìéàë ÷æåçá åéùëò úåãîåò

îàðù ïéðòë ')çé íéìéäú (åùî 'åìéàë éìâø 'à" úåìéàë àìà ïàë áéúë ïéà íéìéàë ñçðô ø

÷ðä éìâøù úåá÷ðëíéøëæä ïî øúåé úåãîåò úåáé ,ì"àéø÷ ììåçé à"æòìá ä , éðôì åîëúåòáâ 

 éúììåç)ç éìùî') (àñ"à .( úåøòé óåùçéå- ïáìä óåùçî åîë )ì úéùàøá' ( øòéä éöò óì÷é

åäáåâ íéæøà äáåâë øùà øòéä éöòë íéìåùîä íãåáëî èåùôé øîåìë . åìëéäáå - åìåë äðáéù 

ãåáë øîåà ,éå íù åäåñì÷é ìëää åøîà 'ä áùéå äúò íâå éãéçé åúìåãâá áùé ìåáîì ' êìî åãáì

åòìíì ,óåìçé ìéìë íéìéìàäå ,íåìù úëøáå æåò ïúé åîòì ìáà , äøåú ïúîá åäåùøã åðéúåáøå

 ìåáî àîù åðòîùù ïåîää ìå÷ äî åì åøîàå íòìá ìöà íäì åàáå úåîåàä åìäáúðå åãçôúðù

ù òáùð øáë íäì øîà íìåòì àéáäì àá àåäíúòîùù ïåîîä ìå÷ àìà ìåáî àéáé àì ,á÷ä" ä

åîòì äøåú ïúåð  

    

)é (ä' á ÆLÅiÇå á ÈLÈé ìea Çn Çì ä'í Èì Éåò Àì Àê Æì Æî 71:  בדר טופנא יתיב על כורסי דדינא למתפרע מנהון יי 
ויתיב יי על כורסי רחמותא ושזיב ית נח ומלך על 

  72בנוי לעלמי עלמין
  

)àé (ä' ï Åz Äé Éån Çò Àì æ Éò ä' Éån Çò ú Æà Àê Åø Èá Àé 
í Éåì ÈM Çá73:  

   לעמיה יהב יי יברך ית עמיה בשלם74 אוריתאיי

 

                                                                                                                                            

 זבחים 'עי .ארץ מלכי כל 'ה ךיודו )קלח שם( שנאמר לו שבח נותנין כלן התחילו ה"הקב של כבודו
 ועד העולם מסוף הולך קולו היה לישראל תורה שכשניתנה ]ובא[ שמע תורה מתן :א"ע קטז דף

 אומר כולו ובהיכלו שנאמר שירה ואמרו בהיכליהן רעדה אחזתן כוכבים עובדי ]מלכי[ וכל סופו
 לעולם בא מבול שמא שמענו אשר ההמון קול מה לו ואמרו הרשע בלעם אצל כולם נתקבצו כבוד

 מבול מביא שאינו ה"הקב נשבע כבר לעולם מלך 'ה וישב ]להם אמר[ ישב למבול 'ה )להם אמר(
 שבשמים אביהן לפני ז"בעוה דומין ישראל למה :ב פרק רבה אליהו דבי תנא 'עי .'וכו לעולם
 לליחו 'ה קול שנאמר בסוף רוח ונחת קשות תחלתה בצער ויולדת בצער שמעברת זו לאילה
 שמא ויאמרו מרתיע העולם כל יהיה שעה באותה ,כבוד אומר כולו ובהיכלו יערות ויחשוף אילות

 בא לא ויאמר אותן הקודש רוח השיבה ,ישב למבול 'ה שנאמר העולם את לאבד לעולם מבול בא
 העולם כל על למלוך אלא באתי לא ויאמר לבניו משתה לעשות אלא ה"הקב המלכים מלכי מלך

 הטובים במעשיכם מפרכסין שאתם מפני מולך אני מה ומפני לעולם מלך 'ה בויש שנאמר
  :בשלום עמו את יברך 'ה יתן לעמו עוז 'ה שנאמר תורה ובתלמוד

69
   
70

  .לפניו כבוד אומרים המשמשים כל שלמעלה ובמקדשו חורשא חות ומזליח 
71

 'ה כנגד עשרה חמש ברכה תפילה שומע התקינו מה מפני :ב"ע יז דף ברכות ירושלמי 'עי 
  .לעולם מלבוא הפורענות את כולה שהוא ישב למבול
 )כט תהלים( שנאמר האלהים אותם דן בישיבה המבול בדור מוצאין אנו :ד 'סי ז"פי ר"שמ 'עי

  בעמידה עולמו את ודן עומד הוא לבא לעתיד אבל 'וכו ישב למבול 'ה
72

 על ומלך נח את והציל רחמים סאכ על 'ה וישב מהם ליפרע דין כסא על ישב המבול בדור 'ה 
  .עולמים לעולמי בניו

73
 מחזיק כלי הוא ברוך הקדוש מצא לא ,חלפתא בן שמעון רבי אמר ):ב"מי ג"פ( עוקצים 'עי 
 'עי .בשלום עמו את יברך יי יתן לעמו עז יי ,)כט תהלים( שנאמר ,השלום אלא לישראל ברכה
 ואמרו ישראל שעמדו שבשעה השלום הוא גדול יהושע ר"א  :השלום פרק זוטא ארץ דרך מסכת

 בשלום וברכם תורתו להם ונתן ה"הקב בהן שמח )כד שמות( ונשמע נעשה 'ה דבר אשר כל
 אלו עזו בזרוע :א"ע ו ברכות 'עי .בשלום עמו את יברך 'ה יתן לעמו עוז 'ה )כט תהלים( שנאמר
 ]העולם אומות למלכי[ להם ]בלעם[ אמר :א"ע קטז זבחים 'עי .יתן לעמו עוז 'ה שנאמר תפילין
 וביקש העולם שנברא קודם דורות ד"תתקע אצלו גנוזה שהיתה גנזיו בבית לו יש טובה חמדה
 'סי ח"פ ר,שמ י'ע .עמו את יברך 'ה ואמרו כולם פתחו ]מיד[ יתן לעמו עוז 'ה שנאמר לבניו ליתנה

 עוז 'ה לבש )צג שם( שנאמר עוז ה"הקב של לבושו ומהו ה"הקב של לבושו לובשין ישראל :א
  .בשלום עמו את יברך 'ה יתן לעמו עוז 'ה )כט שם( שנאמר לישראל ונתנו התאזר

74
  תורה 


