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    תהילים פרק יט 

)à (Çç ÅvÇð Àî Çì1Äå Èã Àì ø ÉåîÀæ Äî ã:  תושבחתא לדוד2לשבחא :  

    

)á (ì Åà ã Éåá Àk íé Äø Àt Çñ Àî íÄé Çî ÈM Çä3 ä ÅNÂò Çîe 
Çòé Ä÷ Èø Èä ãé Äb Çî åé ÈãÈé4:  

 בשמיא משתעין יקרא דיי ועובדי ידוי מחוין 5דמתכלין
  :7 באוירא6דמדיקין

íéîùä ìà ãåáë íéøôñî -øáãä úà ùøéô åîöò øøåùîä , "íéøáã ïéàå øîåà ïéà" ïðéà 

øáãîéíåéøáì íéøéàîå íå÷ àöé õøàä ìëáù êåúî àìà úåéøáä íò  ' úåéøáä íéøôñî êë êåúî

úåøåàîä ìò ïéëøáîå íéãåîå ìà ãåáë . òé÷øä ãéâî åéãé äùòîå-ù úåìæîä úàå íéáëåëä íä 

-ðä øéàî " ê-  
1

 ,למנצח חרא דבר .נצחים נצח שנצוחו למי ,לנצח נאה שהוא למי למנצח :ד תהלים מדרש 
 ,ושמח אותו נוצחין ה"הקב אבל ,כועס אותו מנצחים ודם בשר מלך .מבריותיו שמנוצח למי

  .בחירו משה לולי להשמידם ויאמר )כג קו תהלים( שנאמר
2

  ).יט ג חבקוק י"רש 'עי( .המילה פירוש ע"וצ ח ג עזרא 'עי 
3

 ,למענהו 'ה פעל כל )ד טז משלי( הכתוב שאמר זה .מספרים השמים :תהלים מדרש 'עי 
 )יג כ שמות( שנאמר כענין ,לעדותו ,אחר דבר .בתודה 'לה ענו )ז קמז תהלים( דאמר כמה ,לקילוסו

 אין דברים שני ,אמר אביהו רבי .ורעי אחי למען )ח קכב תהלים( וכתיב .שקר עד ברעך תענה לא
 .המתים את יהמח ושהוא .ימים לששת העולם את שברא ,ה"הקב על ,בהן כופרין ם"העכו אומות

 אפילו ,והבהמה .עולה אינו ובשבת ,עולה והוא השבת ימות כל בזכורו ומעלה הולך אדם ,כיצד
 ,'ה פעל כל אחר דבר .לעדותו ',ה פעל כל ,הוי .לבוא לעתיד חיה שאינה לפי .עולה אינה בחול

 בשם רכיהב רבי .אותו מקלסין מעשיו וכל ,מעשהו ועל פעולתו על אותו מקלסין שהכל .לקילוסו
 )כו ,ח משלי( שנאמר .ה"הקב לפני ראש לו יש הבריות בפני ראש לו שאין מי ,אומר שמעון רבי

 ,לז איוב( הכתוב שאמר זה .אל כבור מספרים השמים ,שנאמר ,מנין שמים 'וכו תבל עפרות וראש
 ,מדאי יותר ה"הקב של שבחו לומר אדם מבקש אם ,אמר אבהו רבי .אדבר כי לו היסופר )כ
 ,מקלסין אנו אף ,לו אמרו 'וכו .'ה גבורות ימלל מי )ב ,קו תהלים( אמר דוד שכן .העולם מן תבלעמ

 אחת כל והיתה הרבה מדינות לו שהיו למלך ,דומה הדבר למה משל .אל כבוד מספרים השמים
 פקח שם והיה ,למלך יש חותושפ ועבדים טובות אבנים וכך כך ,למלך יש זהב וכך כך אומרת ואחת
 לומר נאה היא בה דר שהוא מדינה אלא ,ממנו רחוקים ואתם יודעים אתם מנין ,להן אמר ,אחד

 לומר יכולין אינן בה יש אשר וכל הארץ כל ,דוד אמר כך .כבודו יודעת שהיא מלך של ושבחו עשרו
 מספרים השמים אחר דבר .אל כבוד מספרים השמים .לומר יכול ומי .הוא ברוך הקדוש של שבחו
 ר"א .ישכיב מי שמים ונבלי בחכמה שחקים יספר מי )לז ,לח איוב( הכתוב שאמר זה .אל כבוד

 .לרקיע עלה שמואל וכי .נהרדעא חוצות מכיר שאני כשם הרקיע חוצות אני מכיר ,אבא בר שמואל
 השמים אחר דבר 'וכו .בשחקים שיש מה מתוכה למד תורה של בחכמתה שיגע ידי על ,אלא

 כל 'לה אשיב מה )יב ,קטז שם( הכתוב שאמר זה ,זבדי בר יעקב ירב אמר .אל כבוד מספרים
 במזמור כללן לאמרן צריך אדם שהיה מזמורות ארבעה ,נחמן בר שמואל רבי אמר .עלי תגמולוהי

 מה יודעין היו ולא ,במדינה שנכנס לגבור משל .אל כבוד מספרים השמים אחר דבר .??חמישי
 כחו למידין אנו מהשמים כך .כחו מה יודעין אתון תעששמ דהוא מאבנא ,אחד פקח להן אמר .כחו
 יכול .מלא אני הארץ ואת השמים את הלא )כד ,כג ירמיה( אומר שהוא לפי ,י"ר אמר .ה"הקב של

 .אצבעותיך מעשה יךשמ אראה כי )ד ,ח תהלים( נאמר כבר והלא ,ותחתונים עליונים מלא שכבודו
 כל ,המלך אמר .שלו פלטין פתח על וילון שפירס לךלמ משל .ה"הקב של אצבעו כדי אלא בהן אין
 יגע ,גבור שהוא מי וכל ,כמותה יעשה ,עשיר שהוא מי וכל ,הזאת השמלה מה יאמר חכם שהוא מי
 אלא .שמים קכדו הנוטה )כב ,מ ישעיה( שנאמר ,עין של הזה כדוק השמים מתח ,ה"הקב כך .בה

 יגע ,גבור שהוא מי וכל ,הזאת שלמה מה יאמר חכם שהוא מי כל ,אמר ה"הקב .וילון כמין שפירסו
 ,לפיכך .ה"להקב מקלסין הבריות ,מגדלת והארץ מורידין שהשמים ממה ,פינחס רבי אמר .בה

   .אל כבוד מספרים השמים
4

 יגלו )כז כ איוב( כתיב מה חוטאין כשישראל .הרקיע מגיד ידיו ומעשה :תהלים מדרש 'עי 
 ה כתובות 'עי .הטוב אוצרו את לך 'ה יפתח )יב ,כח דברים( כתיב מה זוכים כשהם .עונו שמים

 ניהו ומאי הרקיע מגיד מי צדיקים של ידיהם מעשה קאמר הכי הרקיע מגיד ידיו ומעשה :א"ע
  .מטר
5

  ?שמפסיקים 
6

 ?  
7

  באויר 
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á÷ä ìù åéãé äùòî"îàðù åîë íù íä øùà ä ' íéîùä òé÷øá íéäìà íúåà ïúéå)à úéùàøá' (

åãåáë íéãéâî íùîå:  

    

)â ( äÆe Çç Àé ä Èì Àé Çì Àl ä Èì Àé Çì Àå ø Æî Éà Çòé ÄaÇé í Éåé Àì í Éåé
ú Çò Èc8:  

 וליליא לליליא פתית 9 ליומא מוסיף ומביע מימראיומא
  :10ומחוי מנדעא

íåé øîåà òéáé íåéì  -ò÷åù äîç áøòì íåé ìà íåéî ùãçúî úéùàøá äùòî  ' ø÷áì úçøåæå

ä éãé ìò çáù éøîà úåéøáä åòéáé êë êåúîåéîé ' úåãåäìå ñì÷ì úåéøáä úà íéøåîù úåìéìäå

òáåð ïéòî ïåùì òéáé øúô íçðî . äåçé-äãâä ïåùì :  

    

)ã (íé Äø Èá Àc ïé ÅàÀå ø Æî Éà ïé Åà11 ò Èî ÀL Äð é Äì Àa 
í Èì Éå÷:  

 דלא 13 ולית מלי דשגושא12 מימר דתורעמתאלית
  :משתמע קלהון

14    

    

)ä (íÈe Ç÷ à ÈöÈé õ Æø Èà Èä ì Èë Àa15 ä Åö À÷ Äáe  ì Åá Åú
í Æäé Ål Äî16í Æä Èa ì Æä Éà í ÈN L Æî ÆM Çì 17:  

 ובסיפי תבל מליהון 18 ארעא נפק מתח ענינהוןבכולא
   בהון19לשמשא שוי משרוי זיהרא

-ðä øéàî " ê-  
8

 'ה עם שם ויהי )כח ,לד שמות( רבינו במשה כתיב .אומר יביע ליום יום :תהלים מדרש 
 ונהורא )כב ,ב דניאל( .תהיה כאור ונוגה )ד ,ג חבקוק( כתיב והלא .לילה בעיםואר יום ארבעים

 יומת יום מתי משה יודע היה ומנין .ממך יחשיך לא חשך גם )יב ,קלט תהלים( וכתיב .שרי עמיה
 ,יום שהוא יודע תורה מלמדו ה"שהקב בשעה אלא .לילה וארבעים יום ארבעים אומר שהוא לילה

 ה"להקב מקלסין שהמלאכים זמן כל ,אחר דבר .לילה שהוא יודע משנה מלמדו שהוא ובשעה
 ,אחר דבר .לילה שהוא יודע בברוך מקלסים אותם שרואה ובשעה ,יום שהוא יודע היה בקדושה
 יורד וכשהיה ,יום שהוא יודע לישראל להם להוריד המן את שוחקין המלאכים את רואה כשהוא

 ,לילה שהוא יודע היה וכורע בא חמה גלגל רואה כשהוא ,אחר דבר .לילה שהוא יודע להם
 נחמיה( שנאמר .יום שהוא יודע ה"הקב לפני משתחוין באין והמזלות והלבנה הכוכבים וכשרואה

 שהוא יודע לתפלה קודם שמע קריאת שומע כשהיה ,אחר דבר .משתחוים לך השמים וצבא )ו ,ט
 שהוא מלאך ,אומר אבא 'ר בשם פנחס 'ר .לילה שהוא יודע לשמע קודמת תפלה וכשהיתה ,יום

 בראשו ונותנה עטרה עושה והוא ,שבישראל אחרונה כנסיה שיתפלל עד ממתין התפלה על ממונה
 יביע ליום יום אחר דבר .עולם של צדיקו .צדיק לראש ברכות )ו ,י משלי( שנאמר .ה"הקב של

 כמה .מתנה וברק דבורה של ויומה ,דבורה של ליומה מתנה יהושע של יומו ,זעירא אמר .אומר
 נסים כמה .סנחריב של ללילו גדעון של ולילו .דעת יחוה ללילה ולילה .בהו נעשו ופלאים נסים

 מן נוטלין ,השנים את לעבר נכנסין שהזקנים בשעה ,יוחנן 'ר אמר .ליום יום אחר דבר .בהן נעשים
 .ניסן תקופת .בשנה תקופות ארבע ,כיצד .ליום ונותנין הלילה מן ונוטלין .ללילה ונותנים היום

 ומן .וםלי פורע הלילה ,ניסן ועד טבת מתקופת .טבת ותקופת .תשרי ותקופת .תמוז ותקופת
 ועד תמוז תקופת ומן .בשעה משלשים אחד ,הלילה מן לוה היום ,תמוז תקופת ועד ניסן תקופת
 נמצאו .היום ןמ לוה הלילה ,טבת תקופת עד תשרי תקופת ומן .ללילה פורע היום ,תשרי תקופת

 ואין ,בפינוסין ופורעין ,בפינוסין מזה זה ונוטלין ,כלום לזה זה חייבין אין ותשרי ניסן בתקופת
 יום :ב רבה א"תדב 'עי .דין ובית בעדים חוב שפורעין אדם כבני מדתן ואין ,ביניהן שומע אחד
   .ניותהמש אלו דעת יחוה ללילה ולילה .וכתובים נביאים תורה זה אומר יביע ליום
9

  דבריו ומדבר מוסיף 
10

  ??ידיעתו ומראה מפתה 
11

 .ללילה ונותנין היום מן נוטלין הזקנים ,למטה אבל .דברים ואין אומר אין :תהלים מדרש 'עי 
 רבי בשם שלום רב :ד 'סי ו"פכ ר"ויק 'עי .דברים ואין אומר ואין ,ליום ונותנין הלילה מן ונוטלין

 היה שלו למתורין הגיע שלא עד המלך מן הגמוניא שנטל דלאח משל אמר זירא דרבי בריה אחא
 ואין אומר אין לעולם יצאו שלא עד כך בקלאמין מהלך היה שלו למתורין שהגיע וכיון כפגן מהלך

 אין :ב רבה א"תדב 'עי .קום צאי ארץה בכל דינין גזרי כמה שטרות כמה לעולם שיצאו כיון דברים
   .ההלכות ואל קולם נשמע בלי דברים ואין אומר
12

  .תרעומות 
13

 ??  
14

  .ב פסוק י"רש ’עי 
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ìëáíå÷ àöé õøàä 20 -éçúîð íäù íéîùä å÷ í ìáú äö÷á ïë úîçîå õøàä ìë éðô ìò 

éøáãî ìëäù íäéìîííéàåø íäù úåàìôðá  . íù ùîùì-á÷ä "ä .äá ìäà í -éîùá í ïàëî 

 å÷éú êåúá ïåúð ùîùäù)àîåçðúç äåöú .(  

    

)å (Éåú Èt Ëç Åî à Åö Éé ï Èú Èç Àk àeäÀå21 Né ÄNÈé 
ç Çø Éà õeø Èì ø Éåa Äâ Àk22:  

 היך חתנא דנפק מגנוניה 23 בצפרא במפקיה יפוקוהוא
  24ובטיהרא יחדי היך גברא למרהט בארחא

àåäå åúôåçî àöåé ïúçë  -ùä øîàù åäæå ø÷á ìëá ìà ãåáë íéøôñî íéî  

    

)æ ( ì Çò Éåú Èôe÷ Àúe Éåà Èö Éåî íÄé Çî ÈM Çä ä Åö À÷ Äî
Éåú Èn Çç Åî ø Èz Àñ Äð ïé ÅàÀå í Èú Éåö À÷25:  

 שמיא מפקניה ותוקפיה על סטריהון ולית מסיפי
  דמטמר מן רתחיה

                                                                                                                                            
15

 ראש אימתי אומרים והם .קום יצא הארץ בכל ,הוועד מן יוצאין וכשהן :תהלים מדרש 'עי 
 בכל :ב רבה א"תדב 'עי .תקופה ובכמה חדש בכמה .מליהם תבל ובקצה .המועדות ואימתי ,נההש

 כנסיות בתי אלו וםק יצא הארץ בכל א"ד .בהן הגדול שמו שמקדישין ההגדות אלו קום יצא הארץ
   ).ת"ד לשמוע ומאזינין ליחיד שנתנו י"נ( תורה דברי לשמוע ומאזינין לרבים שנתנו מדרשות ובתי

16
   .עולם של תבלו שהיא ישראל ארץ זה מליהם תבל ובקצה :ב רבה א"תדב 'עי 
17

 .בתיק וןנת השמש ,אמר אבא רבי בשם פנחס רבי .בהם אהל שם לשמש :תהלים מדרש 
 ,אמר ברכיה רבי .מהלך השמש ספינה של הזה כקלע ,יונתן רבי אמר נחמני בר שמואל רבי אמר

 .השנה ימות כמנין ,חבלים וחמשה וששים מאות שלש בה שיש מאכרמוניא באה שהיא כספינה
 ימות כמנין ,חבלים וארבעה וחמישים מאות שלש בה שיש מאלכסנדריאה באה שהיא וכספינה

 של ובריכה בהם אהל שם לשמש )שם( שנאמר נרתיק לו יש חמה גלגל :ו 'סי ו"פ ר"ב ’עי .הלבנה
 ל"לע אבל העולם את וישרוף יצא שלא במים כחו מתיש ה"ב הקדוש יוצא שהוא בשעה לפניו מים
 'עי .הבא היום אותם וליהט )ג מלאכי( שנאמר הרשעים את בו ומלהט מנרתיקו מערטלו ה"הקב
 ומרגליות טובות אבנים לו שהיו למלך ד"למה משל משלו בהם אהל שם לשמש :ב רבה א"תדב
 אלא בסתר לכם נותן איני להם ואמר .בסתר בדמים ממנו לקנות מדינתו בני ובקשו .ביתו בתוך

 לא לישראל התורה כשנתן עולמים ולעולמי לעולם מבורך הגדול שמו יהא ה"הקב כך בפרהסיא
 דברתי בסתר לא )מה שם( ואומר )מח ישעיה( דברתי בסתר מראש לא שנאמר בגלוי אלא נתנה

  .חושך ארץ במקום
18

  ?ענינם קו 
19

  ?זוהרו שריית 
20

  .ב פסוק י"רש ’עי 
21

 השמש כך ,חלוש ויוצא גבור נכנס זה חתן מה .מחופתו יוצא כחתן והוא :תהלים מדרש 
 כך ,טמא יוצאו טהור נכנס זה חתן מה ,אחר דבר .בריות של מעונותיהן חלוש ונכנס גבור יוצא

 בו שמזרקין עד למחרתו לצאת רוצה ואינו :ב רבה א"תדב 'עי .טמא ויוצא טהור נכנס השמש
 ספרי 'עי .משלו מחופתו יוצא כחתן והוא נאמר לכך .יוצא אתה לרצונך וכי לו ואומרים חצים

 ר"במ 'עי .אורח לרוץ כגבור ישיש מחופתו יוצא כחתן והוא 'שנא רצוני לי לעשות שמח :א האזינו
 כמה לעולם ומאיר במרכבה רוכב והוא למעלה נתון שהוא השמש זה ארגמן מרכבו :ד 'סי ב"פי

  .'וגו מחופתו יוצא כחתן והוא דתימא
22

 ,מלמד .אורח לרוץ כגבור ישיש ,לומר תלמיד .?? אנגריא עושה שהוא יכול :תהלים מדרש 
 נעשה שהוא עד שוקע חמה גלגל אין לעולם :ט 'סי א"פל ר"ויק 'עי .עצמו בפני שביל עושה שהוא
 ואין אורח לרוץ כגבור ישיש מחופתו יוצא כחתן והוא )יט תהלים( טעמא מאי דם של חרדל כמין

 :ב רבה א"תדב 'עי .כנשים אורח לשרה להיות חדל )יח בראשית( א"כד נשים של אלא אורח
 כל ממנו ונפטרו שבעה לכ לפניו מסובים ביתו ובני עבדיו והיו לבנו סעודה שעשה למלך ד"מלמה
 ויצא נתעטף בא פלוני למלך אמרו .מהם אחד בא לימים .לשלום לביתו לו והלך ואחד אחד

 הצדיקים כך השני וכך הסעודה שעת שיגיע עד אחת שעה משוך בשלום בא לו ואמר לקראתו
 על ינוחו שלום יבוא שנאמר בשלום בא לו אומרים עולמם לבית שנפטרים ובשעה ז"בעוה דומים

 ישיש שנאמר יפות פנים ובסבר בשמחה אורחיו שמקבל כאדם )נז ישעיה( נכחו הולך משכבותם
   אורח לרוץ כגבור
23

  יצא ביציאתו בבקר 
24

  .בדרך הולך שאדם איך שמח ובצהרים 
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åúôå÷úå íúåö÷ ìò  -äö÷ ìà äö÷î åáåáñ úô÷ä  . åúîçî øúñð ïéàå - òé÷øá ïúéð àìîìéà 

ì ïåúçúä äòáù ïðéøîàãë éðùä òé÷øá äðáìå äîçù åúåîéîç éðôî åéðôî øúñð íãà äéä à

 íåìë ùîùî åðéà ïåìéå ïøãñë íäì äðåîå úåáøò ïåòî ïåëî ìåáæ íé÷çù òé÷ø ïåìéå íä íéòé÷ø

åë úåìæîå íéáëåë äðáìå äîç åá ùé òé÷ø'  

    

)ç ( ú Çø Éåzä’ä Èîé Äî Àz 26L ÆôÈð ú Çáé ÄL Àî 27 
 úeã Åòä’ÁàÆð äÈð Èî28é Äú Æt ú Çîé Äk Àç Çî 29:  

 דיי שלמתא מתיבא נפש סהדותא דיי מהימנא אורייתא
  30מחכמא שברא

                                                                                                                                            
25

 על ותקופתו .תחתיו בריה לכל צל אין בתמוז שבאחד .מוצאו השמים מקצה :תהלים מדרש 
 'ר .בציון לו אור אשר 'ה נאם )ט ,לא ישעיה( שנאמר ,לבוא לעתיד םגיהנ יש ,אמרו רבנן .קצותם

 מלהטת שהיא הזו השמש ,אלא ,לבוא לעתיד גהינם אין ,תרוויהו אמרי לקיש בן שמעון ורבי ינאי
 בנרתיק נתון שהוא ,מוצא את .כתנור בוער בא היום הנה כי )יט ,ג מלאכי( שנאמר .הרשעים את

 אשר במים חמתו מתיש והוא ,תחתיו עוברת הרקיע גבי שעל מים לש ובריכה ,בגלגל נתון והוא
 מנרתיקו אותו שולף ,לבוא לעתיד ,עושה ה"הקב מה .מחמתו נסתר אין כן פי על ואף ,לרקיע מעל

 .כתנור בוער בא היום הנה כי )שם( שנאמר ,שורפן והוא הרשעים את בו ודן ,השני לרקיע ומביא
 נתנו ]שאלמלי[ )שאלמלא( הראשון ברקיע נתנו שלא בעולם ה"הקב עשה צדקה ,יהושע רבי אמר

 מכאן :ב רבה א"תדב 'עי .מחמתו נסתר אין ,שנאמר ,צל תחתיו בריה כל היה לא הראשון ברקיע
 ממשה ולמד צא החמורות על אלא נענשים אין והרשעים הקלות על 'אפי נענשים הצדיקים אמרו
 החמורות על אלא נענשים אין שהרשעים ומנין ,הקלות על אלא נענשו שלא ואביהו נדב ואהרן

 משל משלו עבירות העולם כל את שמלאו עד אלא נתחייבו שלא ומנשה אחז מירבעם ולמד צא
 שלא דבר מהן אחד שאמר כיון לפניו יושבין מדינתו זקני והיו כסאו על יושב שהיה למלך ד"למה

 השמים מקצה שנאמר גיהנם של ינהד שמגיע עד להם ממתין בחוץ והעומדים מיד בו פוגע כהוגן
  .מחמתו נסתר ואין קצותם על ותקופתו מוצאו

26
 ,אחריו כתיב מה .בתורה עוסק שהוא מי ,מחמתו נסתר מי לבוא לעתיד אבל :תהלים מדרש 
 שם להסתר צלמות ואין חשך אין )כב ,לד איוב( אומר הוא וכן .נפש משיבת תמימה 'ה תורת
 ,וכתיב .עבדי משה תורת זכרו )כב ,ג מלאכי( שנאמר .בתורה עוסק אשהו מי ,נסתר ומי .און פועלי
 מפי יוצאה שהיא בשעה ,תמימה היא אימתי .תמימה 'ה תורת אחר דבר 'וכו .תמימה 'ה תורת
 סדרי בשיתא ,לה פתר תנחומא רבי .נאמן מפי יוצאה שהיא בשעה ,נאמנה היא ואימתי .תמים
 כבשים חמשה עתודים חמשה אילים :טו 'סי ג"פי ר"במ 'יע .נשים סדר זה ,תמימה 'ה תורת .משנה

 פסקה וכל פסקה שתים מן והן משנה סדרי 'ו שבהם תורה של פסוקים 'ג כנגד חמשה שנה בני
 'ה פקודי 'וגו 'ה עדות נפש משיבת תמימה 'ה תורת )יט תהלים( הם ואלו תיבות חמשה מן ופסקה

 כנגד אלו קרבנות מיני 'ג לשלמים הקריבו לכך 'גוו 'ה משפטי 'וגו 'ה יראת 'וגו 'ה מצות 'וגו
 .'וגו תמימה 'ה תורת )שם( תנחומא ר"דא כההיא אתיא משנה סדרי ששה שבהם פסוקים השלשה

 )ה שיר( שנאמר עמהם שדבר על נשמתם פרחה להם ונגלה לסיני שבאו כיון :ד 'סי ט"פכ ר"שמ ’עי
 אנשי והורג בתו משיא מלך יש ה"הקב פנימל רחמים עליהם בקשה התורה אבל בדברו יצאה נפשי
 תמימה 'ה תורת )יט תהלים( שנאמר נשמתן חזרה מיד מתים ובניך שמחים כולו העולם כל ביתו

 )ח ,יט תהלים( שנאמר ,היא ה"הקב של התורה שכן ,לך תדע :א תהלים מדרש 'עי .נפש משיבת
 'ה עדות נפש משיבת תמימה 'ה תורת בעבור מה בעבור הכל :ב רבה א"תדב 'עי  .תמימה 'ה תורת

 טהורה 'ה יראת עינים מאירת ברא 'ה מצות לב משמחי ישרים 'ה פקודי פתי מחכימת נאמנה
 צופים ונופת מדבש ומתוקים רב ומפז מזהב הנחמדים יחדו צדקו אמת 'ה משפטי לעד עומדת

 עולםה את להחריב ה"הקב מבקש התורה מן מבטלין אדם שבני זמן כל חכמים אמרו מכאן
 שהרביתי על ה"הקב אמר השרת מלאכי אלא אלים ואין )כט תהלים( אלים בני 'לה הבו שנאמר

 ועוז כבוד 'לה הבו .מהם הסתרתי לכן רצוני לי עושים אינם הים וכדגי השמים כעופות האדם בני
 )מב ישעיה( יגידו באיים ותהלתו כבוד 'לה ישימו שנאמר תורה אלא כבוד ואין שמו כבוד 'לה הבו

 קורת ונותנין לומדיה את מגדלת היא ת"ד :יג זוטא א"תדב ’עי .'וגו כבוד אלהיכם 'לה תנו ואומר
 )יט תהלים( 'שנא עיניו את ומאירין )נפשו את ומשיבין י"נ( לבו את ומשמחין בהן שעמל למי רוח

  .'וכו נפש משיבת תמימה 'ה תורת
27

 דברי :יב עקב ספרי 'עי .מהתמי אשהי ,נפש משיבת היא ולמה ,אמר אחרינא :תהלים מדרש 
  .נפש משיבת תמימה 'ה תורת 'שנא טובה לדרך רעה מדרך האדם את מעלים תורה
28

 עב יומא 'עי .וזורע העולם בחיי מאמין שהוא .זרעים סדר זה ,נאמנה 'ה עדות :תהלים מדרש 
  .בלומדיה להעיד היא נאמנה אבא בר חייא רבי אמר נאמנה 'ה עדות :ב"ע

29
 תהילים מדרש ’עי .נאמנה שהיא ,פתי מחכימת היא ולמה .נאמנה 'ה עדות :ליםתה מדרש 

 הוא וכן .אותם מחכמת והיא בתורה לבוא להם היה )לב א משלי( תהרגם פתאים משובת :קיט
  .פתי מחכימת נאמנה 'ה עדות )ח ,יט תהלים( ,אומר
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úøåúä  ' äîéîú- øîåàå íéðéò úøéàî ïéðòä óåñá øîàðù åîë ùîùë äøéàî àéä íâ ) éìùî

å' (ã øåà äøåúå äåöî øð éë" àáä íåéä íúåà èäéìå ïéãä íåéì åúîçî øúñð ïéàå à)â éëàìî' (

 ìáàä úøåú 'ì åúåàî äéãîåì ìò àéä äðéâîå íééç éëøãì ùôð úáéùî àéä äîéîúèä åîë 

åâå àôøîå ä÷ãö ùîù éîù éàøé íäì äçøæå øîàðù ')â éëàìî' .(ä úåãò ' äðîàð - àéä úðîàð 

äéãîåìá ãéòäì . ùôð úáéùî -íééç éëøãì äúéî éëøãî åúáéùî .  

    

)è ( é Åãew Ätä’íé Äø ÈLÀé 31Åç Àn ÇN Àî á Åì é32 
 úÇå Àö Äîä’íÄéÈðé Åò ú Çøé Äà Àî ä Èø Èa 33:  

 35 מחדין לבא פקודא דיי ברירא34 דיי תריציןפקודיא
  מגהרא עינין

äøá -úøäöî  , íù ìë ïéáå äðùî éøãñ äùù ãâðë äùù éèôùî úàøé úåöî éãå÷ô úåãò úøåú

ä ãâðë åîöò íùä íò úåáéú äùîç íùå 'åéãçé å÷ãö úîà ïôåñá íúåçå äøåú éùîåç ãçé íìë 

úîàå ãñçá íéð÷åúî . éúô úîéëçî -íéàúôì äîëç úðúåð   

    

)é ( ú Çà Àø Äéä’ã Çò Èì ú Æã ÆîÉåò ä Èø Éåä Àè 36 
 é Åè Àt ÀL Äîä’å Èc ÀçÇé e÷ Àã Èö ú ÆîÁà 37:  

 דיי דכיא קימא לעלמין דיניא דיי הימנותא דחלתא
  זכיאו כחדא

    

)àé (á Èø æ Çt Äîe á ÈäÈf Äî íé Äã ÈîÁçÆp Çä38íé Ä÷eú Àîe  
íé Äôeö ú Æô Éð Àå L Çá Àc Äî39:  

 סגי ובסימין יתיר מן 40 מדהבא ומן אובריזיןדרגיגין
  41דבשא וכבריתא חליאתא

                                                                                                                                            
30

  ?מחכמה שנברא 
31

 עטרה שהן תורה דברי אלו ,חייא בר חזקיה תני .ישרים 'ה פקודי אחר דבר :תהלים מדרש 
 ישרים 'ה פקודי 'וכו .לגרגרותיך וענקים לראשך הם חן לוית כי )ט ,א משלי( שנאמר ,לראש

 ושמחת )יד ,טז דברים( בהן שנאמר .ומועדות ולולב סוכה בו שיש .מועד סדר זה ,לב משמחי
   .בחגך
32

   .לב משמחי ,ללב מלוגמא :תהלים מדרש 
33

 קילורית ו'וכ .לקדושים העינים את שמאיר .קדשים סדר זה ,ברה 'ה ותמצ :תהלים מדרש 
  .עינים מאירת ברה 'ה מצות ,לעינים

34
  ?נכונים 
35

  ?ברורה 
36

 מלאכי( שנאמר ,השם את ירא אהרן שהיה לפי ,לוי רבי אמר .טהורה 'ה יראת :תהלים מדרש 
 ולא מבניו לא זזה שאינה ההתור מן אחת פרשה לו נתנה ,לפיכך .וייראני מורא לו ואתנם )ה ,ב

 ,כא ויקרא( שנאמר .למתים מטמא יהא שלא ,המת פרשת זו ואיזו .הדורות כל סוף עד בניו מבני
 טומאה בין שמפריש .טהרות סדר זה ,טהורה 'ה יראת :'וכו .אהרן בני הכהנים אל אמור )א

 בטהרה תורה ומדהל זה חנינא רבי אמר לעד עומדת טהורה 'ה יראת :ב"ע עב יומא 'עי .לטהרה
 אמר דוד המשפטים ואלה א"ד :יד 'סי ל"פ ר,שמ 'עי .תורה לומד כך ואחר אשה נושא היא מאי

 ואם ואגדות הלכות מדרש שונה אדם מוצא אתה כך מהו לעד עומדת טהורה 'ה יראת )יט תהלים(
 לי יש תבואה של מדות אלף לי יש לחבירו שאמר לאדם משל כלום בידו אין חטא יראת בו אין

 הכל כן לך יש אם בהם אותן ליתן אפותיקאות לך יש חבירו ל"א יין של ואלף שמן של מדות אלף
 אם מה וחומר קל דברים והלא :יט יוחאי בר שמעון 'דר מכילתא 'עי .כלום בידך אין לאו ואם שלך
 לו שניתנה עד יום ארבעים רבינו משה מהן נתקדש בהן שלא להיות לגוף אפשר שאי ומים לחם

 )'י ט"י 'תה( אומר הוא וכן הגוף טומאת מכל לה ליטהר לאדם שצריך וכמה כמה אחת על תורה
 טהורה היא אימתי א"ד 'וכו .מהטומאות עצמו מטהר כשאדם טהורה היא אימתי טהורה 'ה יראת

 כשהן מתים חכמים תלמידי מה מפני אומר יהודה 'ביר יוסי 'ר :הגיאות מן עצמו מטהר כשאדם
 טהורה 'ה יראת א"ד :בעצמן גסין שהן מתוך אלא שגוזלין מפני ולא שנואפין נימפ לא קטנים
 תתן אם )'ח ג"י א"מ( אומר הנביא שכן וזהב כסף מאהבת עצמו מטהר כשאדם טהורה היא אימתי

  .עמך אבוא לא ביתיך חצי את לי
37

 צדקו ,אמרי ורבנן .וחומר מקל צדקו ,אמר לקיש בן שמעון 'ר .יחדו צדקו :תהלים מדרש 
  .ניןהדי כל בו שיש .נזיקין סדר זה ,יחדו צדקו אמת 'ה משפטי 'וכו .שוה מגזרה
38

 אומות אם ישראל אם ,חמדן מי יודעין אנו אין .רב ומפז מזהב הנחמדים :תהלים מדרש 
 כל מהו :ח 'סי ג"פ ר,שמ 'עי .וישבתי חמדתי בצלו )ג ,ב השירים שיר( ופירש שלמה בא .ם"העכו
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úôðå íéôåö  -ééåøá íéôåö ÷úîå " äðôèú úôð ïëå äôè ïåùì úôðå øúô íçðîå æòìá ùà÷) éìùî

ä' ( éáëùî éúôð)ä éìùî') (àñ"à:(  

    

)áé (Àa í Æä Èa ø ÈäÀæ Äð Èê Àc Àá Çò íÇb á Æ÷ Åò í Èø Àî ÈL
á Èø42:  

 עבדך אזדהר בהון בדנטירין חלופי היכנא 43ברם
  44אתעביד טבהון דישראל

íøîùá áø á÷ò  -úøéîùá éúøäæð íðôö øùà êáåè áø ìéáùá ú. åîë á÷ò äæä ïåùììå )éùàøá '

ë"å (ã éìå÷á íäøáà òîù øùà á÷ò" á÷ò äìåãâ éãéì àáì íéîëç éãéîìú ìù ïôåñ áø á÷ò à

 óåñ ïåùìàçéùî úåá÷ò äðùî ïåùìá øáç åì ùéå  

    

)âé (ïé ÄáÈé é Äî ú Éåàé Äâ ÀL45é Äð ÅwÇð ú Éåø Èz Àñ Äp Äî 46:  מן יחכם ומטמירתא זכי יתישלויתא   

úåàéâù ïéáé éî – úåøúñðî éð÷ð äúàå íäá äâùà àìù øäæäì øùôéà éà ìáà íäá éúøäæð éðà 

äââùá éàèçá éúòãé àìå éðîî åøúñðù  

    

)ãé (Äî íÇbÈê Æc Àá Çò ÀêNÂç íé ÄãÅf47 eì ÀL ÀîÄé ì Çà עבדך דלא ישלטון בי הדין אהי 51 מן זידניא פצא50ברם 
  52בלא מום ואהי זכי מחובא רבא

                                                                                                                                            

 )יט תהלים( שנאמר התורה זו חמדה מתוך חמדה שהיא דבר ,)ו כ 'א לכיםמ( עיניך מחמד
 מזהב הנחמדים )יט שם( שנאמר זהב בו יש צרוף כסף :א 'סי ג"פל ש"עיי .רב ומפז מזהב הנחמדים

 מזהב הנחמדים )יט שם( שנאמר תורה דברי אלו הזהב שם אשר :ה 'סי ג,פי ר"ויק ’עי .??רב ומפז
 הנחמדים )יט תהלים( א"כד תורה דברי אלו פז אדני על מיוסדים :ח 'סי ה"כפ ר,ויק 'עי .רב ומפז
 וכליותן לבן התורה מטהר כך טהור זהב אנשים שיאמרו כמו :ח ויקהל תנחומא 'עי .רב ומפז מזהב

 את משבח דוד היאך וראה בא :א עקב תנחומא ’עי .רב ומפז מזהב הנחמדים כתיב שכך ח"ת של
   רב ומפז מזהב יםהנחמד שאמר התורה דברי

39
 צפה שהיא נקיה מסלת חביבה תבואה מיני בכל שאין אלא עוד ולא :א עקב תנחומא ’עי 

 תאמר אם חנינא רבי אמר צופים ונפת מדבש ומתוקים שנאמר ממנה חביבין תורה ודברי בפה
 מדבש ומתוקים בהן שכתוב מכלם מתוקין תורה ודברי הדבש מן מתוקין המשקין מיני בכל שאין

 התורה מן ]סיני בהר שהיה ימים כ"ק משה[ אוכל היה מאין :ז 'סי ז"פמ ר,שמ ’עי .צופים נופתו
 שנאמר מתוקה שהתורה למה ואוכלה אכול תמצא אתה אשר את אדם בן )ג יחזקאל( שנאמר

 פעמים מתוקין הפה מי מה מפני :כב 'סי ח"פי ר"במ ’עי .צופים ונופת מדבש ומתוקים )יט תהלים(
 שקורא לפי ועוד עוד חוזרת נפשו אין מתוקין הפה מי אין אם בלבו מתקבלת ואינה האכיל אוכל

 בית משחרב :א"ע מח סוטה 'עי .מתוקין הפה מי לפיכך מדבש ומתוקים )יט שם( בה דכתיב בתורה
 נפה גבי על שצפה סולת רב אמר צופים נופת מאי ):ב"ע שם( .צופים ונופת השמיר בטל המקדש
 עד ובאות ותופחות בתנור הנדבקות ככרות שתי אמר ולוי ושמן בדבש לושהשני לעיסה ודומה

 המקרא :טו 'סי ג"פי ר"במ 'עי .הציפיא מן הבא דבש זה אמר לוי בן יהושע ורבי לזו זו שמגיעות
 כסלת צופים ונופת )יט שם( דתימא כמה סלת חבירו על סותר אחד שאין הם מלאים והמשנה

  .טובים במעשים לבלול שצריכה התורה זו בשמן בלולה נפה גבי על שצפה
40

  ?מתנות 
41

   
42

 את המשמר כל ,אחר דבר .רב נעשה התורה את המשמר כל .רב עקב בשמרם :תהלים מדרש 
 רבון ה"הקב לפני דוד אמר :א עקב תנחומא ’עי .פתח לו ופותחין רב הוא ,עקב עד התורה

 בהם נזהר עבדך גם אלא ו"ח בהן בסרתי מדבש מתוקין ]קלוות מצות[ שהן מפני שמא העולמים
  .קלות מצות רב עקב בשמרם

43
  אבל 
44

  ישראל של טובות נעשה ? חלופי 
45

 את לפתות יודעין שהן הצדיקים הם גבורים מה ,יוחאי בן שמעון רבי תני :תהלים מדרש 
 ,שנאמר ,בשמים מקלס התחיל ,בוראו את מקלס היאך דוד ראה .לקלס היאך ויודעין בוראן

 לו מרא .הרקיע מגיד ידיו ומעשה .כלום צריך אתה שמא ,השמים אמרו .אל כבוד יםמספר השמים
 .טהורה 'ה יראת ,שנאמר ,בתורה לקלס התחיל .והולך מזמר היה .כלום צריך אתה שמא ,רקיע
 הא ,ליה אמר .קמך דעבדינן שגייתא .יבין מי שגיאות ,לו אמר .בעי את מה ,דוד ,ה"הקב לו אמר
   .]לך מחול[ לך שביק והא ,לך שרי

46
   לך שביקי נקני ומנסתרות :א"ע קז סנהדרין 'עי 



 תהלים
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í Èúé Åà æ Èà é Äá48á Èø ò ÇL Æt Äî é Äúé Åw Äð Àå 49:  
íâ íéãæî -úåðåãæä ïî  . íúéà æà- øæçîä éúåëì äîåã ãåã äîì íéîëç åøîà íéîú äéäà 

 íäå íéçúôä ìò ñéë ïåøñç åá ïéàù øáã úåúùì íéî éì åðú íãà ìëî øúåé øáãá íéîéøòî

òî éì åðú øîà åì åðúðùî çìî àìá ìöá ùé øîåà åì åðúðùî ïè÷ ìöá ïàë ùé øîà äúùùîè 

ìçúá ãåã øîà êë ìöáä éð÷éæé àìù íçì 'åðåãæä ìò êë øçàå úåââùä ìò ' ìò êë øçàå

äì ïéåëúîù íéãøîä åìà íéòùô íéãøîä øîåà àåä ïëå ñéòë)â á íéëìî' (éá òùô áàåî êìî  

    

)åè (é Äô é Åø Àî Äà ï Éåö Èø Àì eé Àä Äé53 é Äa Äì ï Éåé Àâ Æä Àå 
ÈêéÆð Èô Àì54 ä’é Äì Âà Éâ Àå é Äøeö 55: 

 רעיוני קדמך יי 56 לרעוא מימרי פומי ורגגתיהון
  פריקיו 57תוקפי

åéäé ïåöøì  -êúåöøì ñåéôì   

    

øôñ ë ÷øô íéìéäú     

)à (Çð Àî ÇìÇç Åv58ãÄå Èã Àì ø ÉåîÀæ Äî :  לשבחא תושבחתא לדוד:  

    

                                                                                                                                            
47

 חשוך מזדים גם :א"ע קז סנהדרין 'עי .הזדונות אלו .עבדך חשוך מזדים גם :תהלים מדרש 
   לך שביקי עבדך
48

 אל )ד ,כא דברים( שנאמר כענין .עברות יתוקפ אלו .איתם אז בי ימשלו אל :תהלים מדרש 
  .לך שביקי רבנן בי לישתעו דלא איתם אז בי ימשלו אל :א"ע קז דריןסנה 'עי .איתן נחל

49
 ,הוא ברוך הקדוש לפני דוד אמר ,לוי 'ר אמר .רב עוון אותו .רב מפשע ונקיתי :תהלים מדרש 
 שנאמר .רברבין חובין למשבק רב לאלוה יאה ,רברבין חובי ואנא רב אלוה אתה עולם של רבונו

 רב מפשע ונקיתי :א"ע קז סנהדרין 'עי .הוא רב כי לעוני וסלחת 'ה שמך למען )יא ,כה תהלים(
 שבא עד שנים כמה וצווח עומד משרי שנטלתי ד"יו ומה אפשר אי לו אמר סרחוני יכתב שלא

 וכמה כמה אחת על כולה הפרשה כל יהושע נון בן להושע משה ויקרא שנאמר לו והוספתי יהושע
 בנך שלמה עתיד כבר אמר כולו עון אותו על לי מחול לםעו של רבונו לפניו אמר רב מפשע ונקיתי

 לא ורגליו הגחלים על איש יהלך אם תשרפנה לא ובגדיו בחיקו אש איש היחתה בחכמתו לומר
 רב מפשע ונקתי :ו ויקרא תנחומא 'עי .בה הנוגע כל ינקה לא רעהו אשת על הבא כן תכוינה

 שכל למד אתה מכאן פי אמרי לרצון יויה כן תעשה ואם עשיתי אשר גדול מחטא )יט תהלים(
  .חוטא נקרא בשגגה החוטא

50
  אבל 
51

   
52

  .גדול מחטא צדיק ואהיה ,מום ללא ואהיה הזה 
53

 כיון :ב"ע ט ברכות 'עי .לדורות ויחוקו לדורות יכתבו .פי אמרי לרצון יהיו :תהלים מדרש 
 ומשמע לבסוף משמע פי אמרי לרצון יהיו האי מכדי דמיא אריכתא כתפלה בתפלה רבנן דקבעוה
 אמר מעיקרא לימרו ברכות עשרה שמונה לאחר רבנן תקנוהו טעמא מאי למימר דבעינא מעיקרא

 לפיכך פרשיות עשרה שמונה לאחר אלא דוד אמרו ולא הואיל פזי בן שמעון דרבי בריה יהודה רבי
 )טו ,יט םתהלי( ,אומר הוא עליהם :א תהלים מדרש 'עי .ברכות עשרה שמונה לאחר רבנן תקינו

 בהם קורין יהיו ולא .לדורות ויחוקקו פי אמרי לדורות ויכתבו לדורות יעשו .פי אמרי לרצון יהיו
 אמרי לרצון יהיו )שם( .ואהלות כנגעים עליהם שכר ונוטלין בהן קורין יהיו אלא בספרים כקורין

 וכי .עולמים ךבאהל אגורה )ה ,סא שם( דכתיב מאי ,יוחנן 'ר בשם שלום בר ירמיה 'ר אמר .פי
 בבתי אותי מזכירים יהו ,דוד אמר כך אלא .עולמים שני דירת דוד מבקש שהיה דעתך על תעלה

 תהלים( ,תפלה לגאולה תכף :קלד ש"ועיי .עולמים בשני אני וקיים חי וכאלו מדרשות ובתי כנסיות
 הערה לעיל ’ועי .הצר ביום 'ה יענך )ב ,כ שם( ,בתריה כתיב מה .'וגו פי אמרי לרצון יהיו )טו ,יט
49.   

54
   
55

 צורי .סיני בהר וגואלי ,במרה צורי .בעמלק וגואלי ,בים צורי .וגואלי צורי :תהלים מדרש 
  :הבא לעולם וגואלי ,הזה בעולם

56
   
57

  .חוזקי 
58

  .1 הערה לעיל 'עי 
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)á ( Èê Àð ÇòÇéä’ä Èø Èö í Éåé Àa 59 í ÅL Èê ÀáÆb ÇNÀé 
á É÷ÂòÇé é Åä Éì Áà60:  

 יי ביומא דעקא ישגבינך שמא דאלהא 61יקבל צלותך
  :דיעקב

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

 ãîåò äéä øîàðù ïéðòë ïäéìò ììôúîå íìùåøéá)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 (L Æã Éw Äî Èê Àø Àæ Æò ç Çì ÀLÄé62Èj Æã Èò Àñ Äé ï Éåi Äv Äîe 63:  ומציון יסיענך64ך מן בית מוקדשיהישדר סעד :  

ùã÷î -íù ïëåù àåäù åùã÷ ìëéäî :  

-ðä øéàî " ê-  
59

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

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

 בתי ,להן אמרה .עמה יולדת את וכי טיביך מה ,לה אומרות השכנות והיו .כנגדה היא גם וצווחת
 שצרת לפי ,עמה צווחת ואני צווחתה לסבול יכולה איני אותי שהכעיסה פי על אף ,בצער יולדת

 חדשים תשעה כנגד ,הזה במזמור יש פסוקין תשעה ,הכהן ושעיה רבי אמר 'וכו .היא שלי בתי
 את ,אבא בר ןשמעו ר"א .אתכם יענה הוא חייתא דעני ,אומרת הן ומה ,בהם מתעברת שהאשה

 ,גוים רגשו ולמה האיש שאשרי .הזה הפסוק ועד הספר מראש יש מזמורים עשרה שמונה ,מוצא
 ח"י אחר צלותך תתעני ,אומר ,יום בכל מתפלל שאדם ברכות עשרה שמונה כנגד .הוא חד

 בדרך מהלכין שהיו ובן לאב .צרה ביום 'ה יענך אחר דבר 'וכו .'ה יענך ,לדוד לו אמרו .מזמורות
 בית ראית אם ,בידך יהא זה סימן ,בני ,לו אמר .המדינה היא והיכן ,לאביו אמר ,הבן ונתיגע

 מכסות שהצרות ראיתם אם ,ראלליש ה"הקב אמר כך .לך קרובה המדינה כי דע לפניך הקברות
  .53 הערה לעיל 'עי .צרה ביום 'ה יענך ,שנאמר ,ליםנגא אתם שעה באותה אתכם
60

 אלהי אלא ,כאן כתיב אין יצחק ואלהי אברהם אלהי .יעקב אלהי שם ישגבך :תהלים מדרש 
 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 ’ועי .קורה של בעביה שיכנס הקורה לבעל מכאן ויצחק
 ה"הקב מלפני רחמים ובקש בכה למרום יועינ ותלה מרחוק בא שהוא עשו את וראה עיניו את

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

 את שענה מי אמרו לילד ערתמצט 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 אותם אענה אני אותי שיקראו שעה בכל חייך משה ה"הקב לו אמר אותן

  .אליו קראנו בכל אלהינו
61

  תפילתך יקבל 
62

  .שבכם טובים מעשים ומקדוש ,שבכם השם מקדוש .מקדש עזרך ישלח :תהלים מדרש 
63

 הברכות כל .יסעדך ציוןמ אחר דבר .שבכם מצוות של מציונן .יסעדך מציון :תהלים מדרש 
 ומעשה סיוע צריכין שהכל ,מלמד ',וכו מציון ,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 וועכשי ,בשבילי כאן נזוקת בריה היתה ולא כאן ימים כמה אני הנה ראה

 ינזקו שלא רצונך ואם .בריה לכל חיים 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 ,איםב אתם סיועי שעל סבור ויהא ,אתכם וישמע ,והכוהו לו תנו ,אתם ואמרו .תלמידיך
 הרוחות שאפילו ,ומכאן .שנהרג וידעו ,המעין על דם טיפת כמין וראו ,כן ועשו .להרגו ואוכל
  .סיוע צריכין

64
  .המקדש בית 
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)ã (Èê Æú Éç Àð Äî ì Èk ø Ék Àæ Äé65 äÆð ÀM Çã Àé Èê Àú Èì Éåò Àå 
ä Èì Æñ66:  

  :ידכר כולהן דורוניתך ועלותך ידהן לעלמין

êéúåçðî êúìåòå -äîçìîá íéììôúî íúàù úåìôúä íä  . 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 Äé67à Ål ÇîÀé Èê Àú ÈöÂò ì ÈëÀå :  ישלם69 וכל מלכנך68יתן לך כרעיונך :  

    

)å (Èê Æú ÈòeLé Äa äÈð Àp Çø Àð70 eðé Åä Éì Áà í ÅL Àáe 
ì Éb Àã Äð71 à Ål ÇîÀé ä’Èêé Æú Éåì Âà ÀL Äî ì Èk 72:  

 ובשום אלהנא נטקס 73פורקנךיימרון עמך נשבח ב
  :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 74 
Éåðé Äî Àé ò ÇLÅé ú Éåø Ëá Àâ Äa ÉåL Àã È÷ é Åî ÀM Äî eäÅðÂòÇé:  

 יי משיחיה קביל צלותיה 75ארום פריקהשתא ידעית 
  : ימיניה77י דשמיא קדישיה בגבורן פורקן76ממותב

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

éúòåùú àéä íúòåùú éë åùã÷ éîùî éððòå éá:  

    

-ðä øéàî " ê-  
 אינן מקריבין שהכהנים הקרבנות כל ,חמא 'ר אמר .מנחותיך כל יזכור :תהלים מדרש 65

 ,שאומר לאדם משל .מלחת במלח מנחתך קרבן וכל )יג ,ב ויקרא( שנאמר ,מלח בלא מקריבין
  .עולמים ובית שילה וגבעון נוב גלגל זה .מנחותיך כל ,תנחומא רבי אמר .פלן מלחא ,דברייתא

66
  :לעולה המזבח גבי על שנעקד יצחק זה .סלה הידשנ ועולתך :תהלים מדרש 
67

 ,לו ואמר ,קרויה בן חלפא אצל שהלך ,גמליאל ברבן מעשה .כלבבך לך יתן :תהלים מדרש 
 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 לכ 'ה

68
  כמחשבותיך 
69

 ?  
70

 בשמך לנו שעשית מה בישועתך מרננים אנו הרי ה"להקב ישראל אמרו :ב 'סי ב"פ ר"במ 'עי 
 נגאלים ישראל כביכול כתיב וישע ישראל את ההוא ביום 'ה ויושע )יד שמות( בישועתך נרננה
   נגאל הוא וכאלו
71

 דגל )י ,ב במדבר( שנאמר ,סגניו למכ דגליו מכיר אדם כל הזה שבעולם לפי :תהלים מדרש 
 ,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
72

 חייכם דגלים לעשות נתאויתם מה ה"הקב להם אמר :ג 'סי ב"פ ר"במ 'עי .67 הערה לעיל 'עי 
 לישראל אותם ה"הקב הודיע מיד משאלותיך כל 'ה ימלא )כ תהלים( משאלותיכם ממלא שאני
  .שנתאוו כמו דגלים אותם עשה לך למשה ואמר
73

  אולתךבג נשבח ,עמך יאמרו 
74

 נעשה היה סנחריב מפלת על שירה חזקיהו אמר אילו אמר ל"ריב :כ 'סי ד"פ רבה ש"שיה 'עי 
 הושיע כי ידעתי עתה )'כ תהלים( אמר אלא כן עשה לא והוא ומגוג גוג וסנחריב המשיח מלך הוא

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

75
  גאל 
76

  מיושב תפילתו קיבל 
77

  יגאל 



 תהלים

12 

)ç ( eð ÀçÇð ÂàÇå íé Äñeq Çá ä Æl ÅàÀå á Æë Æø Èá ä Æl Åà
Àa í ÅLä’øé Äk Àæ Çð eðé Åä Éì Áà 78:  

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

 äúøëæà)àø÷éåà ' (éôìå 'åìåôéå åòøëé äîä:  

    

)è (eì ÈôÈð Àå eò Àø Èk ä Èn Åä79 eð Àî Çw eð ÀçÇð ÂàÇå 
ã Èã Éåò Àú ÄpÇå:  

  :80אנון נחינו ונפלו ואנחנא אזדקפנא ואתחילנא

åðçðàå ããåòúðå åðî÷ - åîë íäéìò øáâúð )æî÷ íéìéäú (æåò ïåùì íéåðò ããåòî:  

    

)é (ä’ðÅðÂòÇé Àê Æì Æn Çä ä Èòé ÄL Éåä  í Éåé Àá e
eð Åà Àø È÷81: 

  : ביום מקרינא82יי פרוק לן מלך תקיף קבל צלותן

  
     תהילים פרק כד ספר

)à (ø ÉåîÀæ Äî ã Äå Èã Àì83ä Çì ’d ÈàÉåì Àîe õ Æø Èà Èä 84 
d Èá é Åá ÀL Éé Àå ì Åá Åz:  

 תבל 86 ארעא ובריתהא85לדוד תושבחתא ליי הא
  :ודיתבין בה

-ðä øéàî " ê-  
78

 וצועקין בתשובה חוזרין ,עליהם מתגברין ]העולם אומות[ כשהן :כב תהלים מדרש 'עי 
 ואלה ברכב אלה )ח ,כ םתהלי( ,אומר הוא וכן .יהודה קול 'ה שמע )ז ,לג דברים( שנאמר ,בתפלה
  .נזכיר אלהינו 'ה בשם ואנחנו בסוסים

79
 .שברהו ,אחר דבר .חובה לכף זכות מכף ,)יג יז תהלים( הכריעהו מהו :יז תהלים מדרש 'עי 

  .ונפלו כרעו המה )ט ,כ תהלים( ,אמר דאת כמה
80

   
81

 א"תדב 'עיו .קראנו ביום יעננו .בענייה וסופו בענייה ראשו ,הזה המזמור :תהלים מדרש 
 אני סליחה סדר לפני ואומרים אהת באגודה לפני ועומדין לפני מתקבצין שישראל בשעה :כג זוטא
  .קראנו ביום יעננו המלך הושיעה 'ה )כ תהלים( שנאמר אותם אענה
82

  .תפילתנו יקבל חזק מלך ,אותנו יגאל 
83

 נאה יש ,חנינא ביר אמר .וילבשני לבשתי צדק )יד ,כט איוב( הכתוב שאמר זה :תהלים מדרש 
 למזמורו נאה ,דוד וכן 'וכו .לו נאה ולבושו ללבושו נאה שאין ויש .לו נאה לבושו ואין ללבושו
 .לדוד מזמור ומהו ,מזמור לדוד וכי .אחסר לא רועי 'ה ,הענין מן למעלה כתיב מה .לו נאה ומזמורו
 .מזמור לדוד ,מעצמה באה וכשהיתה .לדוד מזמור ,תובעה היה שכינה עליו שתשרה מבקש כשהיה

 ,מזמור לדוד .הקדש רוח עליו שורה היתה כך ואחר ,מנגן היה ,לדוד מזמור שנאמר מקום וכל 'וכו
  .מנגן היה כך ואחר הקדש רוח עליו שורה
84

 בני והיו ,בעיר בית בן לו שהיה למלך משל .ומלואה הארץ 'לה אחר דבר :תהלים מדרש 
 עירו את המלך מכר ומכאן מכאן מכבדו והמלך ,מלך של ביתו בן שהוא לומר אותו מכבדין העיר
 התחיל .לעירו המלך חזר ימים אחר .המלך אצל לו בא .מלך של ביתו בבן פושעים התחילו .לאחר

 ,להם אמר .מלך של ביתו בן שהוא עוד אותו מכבדים התחילו ,כמקדם בתוכה עובר תובי בן
 הארץ שהיתה הימים כל .דוד זה ,בית ובן .ארצו זה ,והעיר .ה"הקב זה ,המלך .ביתו בן אני עכשיו
 את מכר ,ה"הקב עשה מה .לפניהם ובא יוצא הוא כי )טז ,יח א- שמואל( ,דוד את מכבדין ה"להקב
 התחילו .רעים ביד הארץ את ומכרתי חרבה יאורים ונתתי )יב ,ל יחזקאל( ,אומר הוא וכן .ארצו

 .בדוד חלק לנו מה לאמר דבר המלך את העם יבוויש )טז ,יב א-מלכים( שנאמר ,ביתו בבן פושעים
 ישראל בני ישובו אחר )ה ,ג הושע( שנאמר ,חוזר הוא ביתו בן על ,ארצו את ה"הקב לכשיקנה

 שיש אדם לך יש ,אחר דבר .ומלואה הארץ 'לה ,נאמר לכך .מלכם דויד ואת היהםאל 'ה את ובקשו
 אבל .שלו אינה הספינה שלו פרקמטיאה ואם .שלו אינה בתוכה שיש הפרקמטיא אבל ,ספינה לו

 מאה של גדול וכשהוא .אמה חמשים של בית בונה ודם בשר .ומלואה הארץ 'לה ,כן אינו ה"הקב
 הוא וכן .ממלאה והוא הארץ את ברא ,כן אינו ה"הקב אבל .אמות שכשל ]וכולו[ )וכלו( .אמה
 נחמיה( הכתוב שאמר זהו .אהומלו הארץ 'לה אחר דבר .כבודו הארץ כל מלא )ג ,ו ישעיה( ,אומר

 .בשני ,אמר יוחנן רבי .המלאכים נבראו אימתי .השמים את עשית אתה לבדך 'ה הוא אתה )ו ,ט
 .ראשון ביום המלאכים נבראו לא מה מפני ,אמר לוליאני רבי 'וכו .בחמישי ,אמר לקיש ריש 'וכו

 אמר 'וכו .באמצעית מדדמ ה"והקב ,המערב מן וגבריאל ,המזרח מן ממתח היה מיכאל יאמרו שלא



 תהלים

13 

äì 'ä õøà-ìàøùé õøà  . ìáú -úåöøà øàù :   
    

)á (d Èã Èñ Àé íé ÄnÇé ì Çò àeä é Äk87 ú Éåø Èä Àð ì Çò Àå 
ÈäÆð Àð Éåë Àé88:  

 די הוא על ימיא שוי שתסהא ועל נהרותא 89מטול
  :אתקנאה

 äãñé íéîé ìò -úåøäð òáøàå ìàøùé õøà ïéôé÷î íéîé äòáù  ,ïãøé ,êåîøéå ,ïåéîø÷ ,äâåôå:  
    

)â (ÆìÂòÇé é Äîä ø Çä Àá ä’
90 í Éå÷ Àî Äa íe÷Èé é Äîe 

ÉåL Àã È÷91:  
 דיי ומן יקום באתר 92מן יסק לטור בית מקדשא

  :קודשיא

ä øäá äìòé éî '- íéôë é÷ð àìà åéìà áø÷éì éàãë ìëä ïéà åìù ìáú éáùåé ìëù éô ìò óà 

åâå':  
    

)ã (í Äé Çt Çë é Ä÷ Àð93á Èá Åì ø Çáe 94 à ÈNÈð à Éì ø ÆL Âà 
ÄL ÀôÇð àÀå ÈM Çìé95ä Èî Àø Äî Àì ò Ça ÀL Äð à Éì Àå 96:  

 דלא אומי על שקרא 97דכי אידיא ובריר רעיונא
  :98לחיבא נפשיה ולא קאם לנכלא

                                                                                                                                            

 הארץ 'לה ,אותן קורא אני לשמך ,הארץ ואת השמים את בראת ואתה הואיל ,ה"הקב לפני דוד
 היה אחד .אפטרופין שני לו שהיה למלך משל ,אמרו ברכיה ורבי נחמיה ורבי עזריה רבי .ומלואה
 וכל שבבית מה כל יודע היה ,הבית שעל .שבשדות מה על ממונה היה ואחד ,שבבית מה על ממונה

 יודע היה למרום כשעלה ,משה כך .בלבד שבשדות מה אלא יודע אינו ,השדות ושעל .שבשדות מה
 ושמי השמים אלהיך 'לה הן )יד ,י דברים( שנאמר ,בהן ה"להקב וקילס והתחתונים העליונים

 .ומלואה הארץ 'לה ,שנאמר ,יודע שהוא במה ה"להקב קילס ,למרום עלה שלא דוד אבל .השמים
 אבל .בקיטון אינו בטרקלין וכשהוא ,בטרקלין אינו בקיטון כשהוא ודם בשר מלך ,פנחס 'ר אמר
 ,כג ירמיה( ,ואומר .ושמים ארץ על הודו )יג ,קמח תהלים( שנאמר ,ותחתונים עליונים מלא ה"הקב

 לו ואין מרעה לו יש .מרעה לו ואין אןצ לו יש ודם בשר .מלא אני הארץ ואת השמים את הלא )כד
 )לא ,לד יחזקאל( שנאמר ,ישראל אלו ,צאן .מרעה לו ויש צאן לו יש ,כן אינו ה"הקב אבל .צאן

 ארעה אני )טו ,שם( שנאמר ,לרעות ויודע .ומלואה הארץ 'לה ,מרעה לו ויש .'וגו צאן צאני ואתן
 ארץה 'לה ,הוי .אותם ארעה טוב במרעה )יד ,שם( שנאמר ,טוב מרעית ויודע .ארביצם ואני צאני

 ושליט והקנה שקנה שם על ומלואה הארץ 'לה אומרים היו מה בראשון :א"ע לא ה"ר 'עי .ומלואה
  .בעולמו

85
   
86

  ובריותיו 
87

 ,רבא ימא .ימים שבעה על שיושבת ישראל ארץ זו .יסדה ימים על הוא כי :תהלים מדרש 
 ,]ב"ע עד ב"ב – חילת[ דשריית וימא ,דחולתא וימא ,דסיבכי וימא ,דמילחא ימא ,דטבריא ימא

   .דחמין ימא והוא דאספמיא וימא
88

   .וקרייון וירמוך ופיגה ירדנה ,נהרות עמארב .יכוננה נהרות ועל :תהלים מדרש 
89

  ???משא 
90

 'וכו .האלהים אל עלה ומשה )ג ,יט שמות( שנאמר .משה זה .'ה בהר יעלה מי :תהלים מדרש 
 .המוריה ארץ אל לך לך )ב ,כב בראשית( ,בו שכתוב ,אבינו אברהם זה .'ה בהר יעלה מי אחר דבר
 מדרש 'עי .שם ושב אל בית עלה קום )א ,לה שם( שנאמר ,אבינו יעקב זה .יעלה מי אחר דבר 'וכו

 ,קמ תהלים( שנאמר ,הפנים ואת המלך את ורואה המלך לפני יושבת הראשונה הכת :יא תהלים
 .ביתך יושבי אשרי )ה ,פד שם( ,השניה תוהכ .פנימו יחזו ישר ,ואומר .פניך את ישרים ישבו )יד

 שם( ,חמישית .ותקרב תבחר אשרי )ה ,סה שם( ,רביעית .'ה בהר יעלה מי )ג ,כד שם( ,והשלישית
 במקום יקום ומי )ג ,כד שם( ,שביעית .קדשך בהר ישכון מי )שם( ,ששית .באהלך יגור מי 'ה )א ,טו

 בגן צדיקים של כיתות 'ז :י דברים ספרי ’ועי  .עדן בגן עצמו בפני מדור לו יש וכת כת וכל .קדשו
 שניה כת .פניך את ישרים ישבו לשמך יודו צדיקים אך קמ תהלים ראשונה כת .מזו למעלה זו עדן
 כת .רשע באהלי מדור אלהי בבית הסתופף בחרתי חצריך לשכון ותקרב תבחר אשרי סה שם

 ישכון מי שם חמישית כת .באהליך גורי מי טו שם רביעית כת .ביתך יושבי אשרי פד שם שלישית
   .קדשו במקום יקום מי שם שביעית כת .'ה בהר יעלה מי כד שם ששית כת .קדשך בהר

91
 עמוד פה ואתה )כח ,ה דברים( שנאמר .משה זה ,קדשו במקום יקום ומי :תהלים מדרש 
 )יא ,כח שם( ,קוםי מי 'וכו .בבקר אברהם וישכם )ג ,שם( שנאמר ,אברהם זה .יקום ומי 'וכו .עמדי
   .במקום ויפגע
92

  המקדש בית 
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 éùôð àåùì àùð àì- øîàðù ùôð ìò ìôåð äòåáù ïåùì åðéöî àåùì éùôðáå éîùá òáùð àì 

ä òáùð ' åùôðá úåàáö)éîøé 'àð:(  
    

)ä (ä ú Åà Åî ä Èë Èø Àá à ÈOÄé’
99 ä È÷ Èã Àöe  é Åä Éì Áà Åî

Éåò ÀL Äé:  
 יי וצדקתא מאלהא מלפני ברכתא מן קדם100יקבל

  :101דפורקניה

 äæ-åéùòî êëù  ,åéùøåã øåã àåä:  
    

)å ( á É÷ÂòÇé ÈêéÆð Èô é ÅL À÷ Çá Àî å ÈL Àø Éc ø Éåc äÆæ
ä Èì Æñ102:  

 אפוי יעקב 103 דרא דתבעין ליה דבעין סברדנן
  :לעלמין

    

)æ (Èp Ää Àå í Æëé ÅLà Èø íé Äø Èò ÀL eà ÀN é Åç Àú Ät eà ÀN
í Èì Éåò104ãÉåá Èk Çä Àê Æì Æî à ÉåáÈé Àå 105:  

 רישיכון ואזדקפו מעלני 106זקפו תרעי בית מקדשא
  :עלמא ויעול מלך יקירא

                                                                                                                                            
93

 'וכו .נשאתי מהם אחד חמור לא )טו ,טז במדבר( שנאמר .משה זה ,כפים נקי :תהלים מדרש 
 אנכי )לט ,לא שם( ,כפים נקי 'וכו .נעל שרוך ועד מחוט אם )כג ,יד שם( ,אברהם זה .כפים נקי

   .אחטנה
94

 שילך ה"הקב ול שאמר בשעה עסקו ררמב שהיה ,משה זה .לבב ובר :תהלים מדרש 
 ובר 'וכו .ישראל בני אל בא אנכי הנה האלהים אל משה ויאמר )יג ,ג שמות( שנאמר ,בשליחותו

 .'בה והאמין )ו ,טו בראשית( ,ואומר .לפניך נאמן ולבב את ומצאת )ח ,ט נחמיה( ,אברהם זה .לבב
 דוד שאמר פרשה כל ,אומר אליעזר 'ר :תהלים מדרש .כלי כל את מששת כי )לז ,שם( ,לבב ובר 'וכו

 כל כנגד ,רבים בלשון .אמרה עצמו כנגד ,יחיד בלשון האמורה .ישראל כל וכנגד אמרה עצמו כנגד
  .אלהים ביראת ברור משה של לבו שהיה משה זה לבב ובר :יז רבה א"תדב 'עי .ישראל

95
 )יב ,ב שם( שנאמר ,מצרי של נפשו שנטל ,משה זה .נפשי לשוא נשא לא אשר :תהלים מדרש 

 אשר 'וכו .בדין והרגו בהן ונמלך המלאכים את שראה .המצרי את ויך איש אין כי וירא וכה כה ויפן
 רבה אליהו דבי תנא 'ועי .ללבן ,נפשי לשוא נשא לא אשר .נמרוד של בפניו ,נפשי לשוא נשא לא
 שוא דבר טענה לא בך שנתתי ונשמה רוח נפש למשה ה"הקב אמר נפשי לשוא נשא לא אשר :יז

  .בתורתי כתבתי שלא
96

 ואין .האיש את לשבת ויואל )כא ,שם( שנאמר .ליתרו ,למרמה נשבע ולא :תהלים מדרש 
 .'ה מאת ברכה ישא ,לפיכך .העם את שאול ויואל )כד ,יד א-שמואל( שנאמר ,שבועה אלא ויואל

 ברך 'וה )א ,כד שם( ',ה אתמ ברכה ישא .'ה אל ידי הרימותי )כב ,יד שם( ,למרמה נשבע ולא 'וכו
   .יצחק אביו בפחד יעקב וישבע )נג ,שם( ,למרמה נשבע ולא 'וכו .בכל אברהם את

 לשוא נשא לא אשר לבב ובר כפים נקי שנאמר הלידה יום זה לשון כל תשבע :ב"ע ל נדה 'עי
  .רשע תהי ואל צדיק תהי אותו שמשביעין השבועה היא ומה למרמה נשבע ולא נפשו
97

  תיומחשבו 
98

  ???לנכלא עומד ולא נפשו לחייב לשקר נשבע שלא 
 ,ברכה ישא 'וכו ,בכל אברהם את ברך 'וה )א ,כד שם( ',ה מאת ברכה ישא :תהלים מדרש 99

 משפט צדק שבו ערבות :ב"ע יב חגיגה 'עי .אותו ויברך 'וגו יעקב אל אלהים וירא )ט ,לה שם(
 רבה א"תדב 'עי .'ה מאת ברכה ישא דכתיב ברכה גנזיו ו'וכ ברכה וגנזי שלום וגנזי חיים גנזי וצדקה

  .'וגו 'ה מאת ברכה ישא שנאמר אלהיו מפי ברכה שקיבל משה של שכרו ומה :יז
  

100
  יקבל 
101

  .שגואלו 
102

 זעירע בר מנחמא 'ר בשם שלום רב שמד של דורו ריח הריח 'ה וירח :ט 'סי ד"פל ר"ב 'עי 
 צלוחית ומצא לבנותה היכן יודע היה ולא הים על פלטין לו לבנות מבקש שהיה למלך משל אמר
 נהרות ועל יסדה ימים על הוא כי )כד תהלים( ד"הה עליה אותה ובנה והריחה והלך אפולסמון של

  :סלה יעקב פניך מבקשי דורשיו דור )שם( בזכות זכות באיזה יכוננה
103

  ?שמחת 
104

 בקש מקדשה בית שלמה שבנה בשעה ,מוצא את .ראשיכם שערים שאו :תהלים מדרש 
 ,הזה והארון .רחבו וחצי ושתים ארכו אמות חמש קטן השער והיה ,הארון את להכניס שלמה

 ,אלא .וחצי שתים בתוך נכנסת וחצי אמה היה לא וכי .רחבו וחצי ואמה ארכו וחצי אמתים
 שאו ,ואמר חזר .נענה ולא ,רננות וארבע עשרים שלמה ואמר ,בזה זה שערים דבקו השעה באותה
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 íëéùàø íéøòù åàù- íéøòù å÷áãå íéùã÷ä éùã÷ úéáì ïåøà ñéðëäì àáùë åðá äîìù éîéá 

ë øîà åæá åæ" øîàù ãò äðòð àìå úåððø ã)å á íéîéä éøáã' (à éãñçì äøëæ êçéùî éðô áùú ì

êãáò ãåã:  
    

)ç (ä ã Éåá Èk Çä Àê Æì Æî äÆæ é Äî’ä ø Éåa Äâ Àå æef Äò ’ 
ä Èî Èç Àì Äî ø Éåa Äb107:  

מן הוא דיכי מלכא יקירא יי עשין וגבר יי מרי 
  :גבורתא ועבד קרבא

   
    

)è ( í Èì Éåò é Åç Àú Ät eà ÀNe í Æëé ÅLà Èø íé Äø Èò ÀL eà ÀN
Çä Àê Æì Æî à ÉáÈé Àåã Éåá Èk108:  

 מעלני 110 רישיכון ואזדקפו109זקופו תרעי גנתא דעדן
  :עלמא ויעול מלכא יקירא

  íìåò éçúô-úéîìåò ïúùåã÷ù íéçúô :  
    

)é (ä ã Éåá Èk Çä Àê Æì Æî äÆæ àeä é Äî’ àeä ú Éåà Èá Àö 
ä Èì Æñ ã Éåá Èk Çä Àê Æì Æî111: 

מן הוא דיכי מלכא יקירא יי צבאות הוא מלכא יקירא 
  :לעלמין

                                                                                                                                            

 זכרה משיחך פני תשב אל אלהים 'ה )מב ,ו ב- הימים דברי( ,שאמר כיון .נענה ולא ,ראשיכם שערים
 ל שבת 'עי .השמים מן אש וירדה ,הארון ונכנס ראשן שערים ונשאו ,נענה מיד .עבדך דוד לחסדי

 בתריה רהטו הכבוד מלך ויבא עולם פתחי והנשאו ראשיכם שערים שאו ואמר פתח :א"ע
 'סי ח"פ ר"שמ 'עי ].יג 'סי ו"פט ר"במ -  ראשו את ולרוץ עליו לירד השערים שובק מיד[ למיבלעיה

 עשה הקדשים קדשי לבית הארון שהכניס בשעה הזה הפסוק אמר שלמה ראשיכם שערים שאו :א
 ואין אמות 'י של והארון אמות 'י של הפתח היה המקדש בית לפתח שהגיע כיון אמות 'י של ארון

 יכול היה לא להכניסו שבא כיון בו טעונין שהיו ועוד אמות 'י בתוך סלהכנ יכולין אמות עשרה
 שלמה עשה מה ה"הקב לפני להתפלל התחיל לעשות מה יודע היה ולא מתבייש והיה שלמה עמד
 'ר בשם ברכיה ר"א משיחך פני תשב אל אלהים 'ה )ו ב ה"ד( ואמר דוד של ארונו והביא הלך ל"ארז

 נפשי שאול מן העלית 'ה )ל תהלים( אומר דוד שכן לדרוש ממך לוהכ דוד חיה שעה באותה חלבו
  .בור מירדי חייתני
105

 מלך כיצד ליראיו כבוד חולק שהוא הכבוד מלך ה"להקב קרא למה :א 'סי ח"פ ר"שמ 'עי 
 ה"ד( שנאמר כסאו על לשלמה הושיב ה"והקב כסאו על יושבין ואין סוסו על רוכבין אין ודם בשר

 וסערה סופה ה"הקב של סוסו ומהו סוסו על לאליהו והרכיב למלך 'ה כסא על שלמה וישב )כט א
 בסערה אליהו ויעל )ב ב"מ( וכתיב רגליו אבק וענן דרכו ובסערה בסופה 'ה )א נחום( שנאמר
 מטה את משה ויקח שנאמר למשה שרביטו מסר ה"והקב בשרביטו משתמשין אין ו"ב מלך השמים

 המשיח למלך שלו עטרה להלביש עתיד ה"והקב שלו עטרה ןלובשי אין ד"בו מלך בידו האלהים
  .כעורב שחורות תלתלים קווצותיו פז כתם ראשו )ה שיר( שנאמר פז כתם ה"הקב של עטרה ומהו

106
  .המקדש בית 
107

 וגבור עזוז 'ה להו אמר הכבוד מלך זה הוא מי ]לבלעו רצו השערים[ אמרו :א"ע ל שבת 'עי 
 'ה הכבוד מלך זה הוא מי הכבוד מלך ויבא עולם פתחי אווש ראשיכם שערים שאו ואמר חזר

  נענה ולא סלה הכבוד מלך הוא צבאות
108

 להם אמר ראשיכם שערים שאו מלחמה גבור 'ה וגבור עזוז 'ה :יג 'סי ו"פט ר"במ 'עי 
   .הארון ונכנס עצמן ונשאו כבוד לו חלקו מיד עליכם הכבוד שמלך התגדלו

109
  עדן גן 
110

  ז לפסוק ט פסוק ןבי מבחין לא התרגון 
111

 מכבודו חולק אשהו מלך זה מי ,סימון רבי אמר .הכבוד מלך זה הוא מי :תהלים מדרש 
 .מרים האסף עד נסע לא והעם )טו ,יב במדבר( ,סימון רבי אמר .הכבוד מלך הוא צבאות 'ה .ליראיו
 יעננו יםוהאלה ידבר משה ,כתיב ,יצחק רבי בשם לוליאני 'ר אמר .השכינה לה שנתעכבה ,מלמד
 ברכיה רבי .לבקו יעננו והאלהים ידבר משה אלא ,כאן כתיב אין יענה ומשה ידבר אלהים .בקול
 רבי .יוסף את 'ה ויהי )ב ,שם( ,וכתיב .מצרימה הורד ויוסף )א ,לט בראשית( ,כתיב ,סימון רבי בשם
 שר אין )כג ,שם( שנאמר .מנין הצרה בשעת ,הרוחה בשעת אלא לי אין ,איבו רבי בשם אמר יודן
 ,כתיב ארוןוב .מלמעלן תחש עור ,שבמקדש הכלים כל .בידו מאומה כל את רואה הסוהר בית

 ויבא ,הוי .מסויים הארון שיבוא כדי ,למה כך וכל .מלמעלה תכלת כליל בגד ופרשו )ו ,ד במדבר(
 מהדו שהתכלת מפני .צבעונים מיני מכל תכלת נשתנית מה מפני ,חזקיה רבי אמר .הכבוד מלך

 ,בודלכ דומה וכסא ,לכסא וענן ,לענן וקשת ,לקשת ורקיע ,לרקיע וים ,לים ועשבים ,לעשבים
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øôñ æë ÷øô íéìéäú     

)à ( ãÄå Èã Àìä’Äé Àå é Äø Éåà  à Èøé Äà é Än Äî é Äò ÀLä’ æ Éåò Èî 
ã Èç Àô Æà é Än Äî éÇi Çç112:  

 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 Àå113:  

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

    

)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÷ Èz114:  

 לא אדחל לבבי אין 115 תשרי עלי משרית רשיעיאין
  תקום עלי קרבא בדא אנא סביר

                                                                                                                                            

 שנאמר .התכלת זה .ליראיו חולק ומכבודו .בענן יהיה אשר הקשת כמראה )כח ,א יחזקאל( שנאמר
  .ליראיו מכבודו חולק שהוא .הכבוד מלך זה מי ,הוי .ציצית להם ועשו )לח ,טו במדבר(

112
 לאש ישראל אור והיה )יז ,י ישעיה( הכתוב שאמר זה .אירא ממי וישעי אורי 'ה לדוד 
 שהוא פלוני לומר יכול שמא .שלו בפלטין הנר את מדליק אדם ,שבעולם בנוהג .ללהבה וקדושו
 לאב .לאורו משתמשין הכל אלא .לאורו ישתמש אל שונאי שהוא ופלוני ,לאורו ישתמש אוהבי

 זו דוגמא עשה וכבר .יראו אל ושונאי יראו בני .'וגו ישראל אור והיה ,אלא ,כן אינו ה"הקב
 הולך 'וה )כא ,יג שם( .אור היה ישראל בני ולכל 'וגו אחיו את איש ראו ולא )כג ,י שמות( ,במצרים
 אשב כי )ח ,ז מיכה( ,ואומר .והחושך הענן ויהי לילהה את ויאר )כ ,יד שם( ,ואומר .יומם לפניהם

 לכך( .ואמתך אורך שלח )ג ,מג תהלים( ,ואומר .אירא ממי וישעי אורי ,נאמר לכך .לי אור 'ה בחשך
 ,יג משלי( שנאמר .הצדיקים אל לבוא לעתיד גנזו ,בו ראויין שאין האור ברא )לעתיד דוגמא נאמר

 רבי .טוב כי האור את אלהים וירא )ד ,א בראשית( ,ואומר .עךיד רשעים ונר ישמח צדיקים אור )ט
 ,כך .שלי זה ואמר יפה מנה שראה ,למלך משל .לעצמו האור את הבדילו ,אמר סימון ברבי יהודה

 דניאל( ,אומר הוא וכן .אני אלא ,בה להשתמש יכולה בריה כל אין אמר עולמו את ה"הקב כשברא
 .מזיוו העולם את והבריק כטלית בו ונתעטף ה"הקב נטלו ,אבין רבי אמר .שרי עמיה ונהורא )כב ,ב

 לצדיקים ליתן לעצמו הבדילו ,אמרי ורבנן .כשלמה אור עוטה )ב ,קד תהלים( ,דכתיב הוא הדא
 זרוע אור )יא ,צז שם( ,אומר הוא וכן .לבני זו ואמר יפה מנה לו שהיה ,למלך משל .לבוא לעתיד
 ותבנה הקץ עכשיגי ,לו אמר .בא הוא ואימתי עולם של נורבו ,ה"הקב לפני דוד אמר .לצדיק

 ,לבוא לעתיד אבל .אורך בא כי אורי קומי )א ,ס ישעיה( שנאמר .האור אותו מביא ואני ירושלים
 אור והיה )יז ,י שם( ונאמר .ארץ יכסה החשך כי )ב ,שם( שנאמר .חשך יהיה ם"העכו לאומות
 לנו האר ,דוד לו אמר .שבהם המפונקין אלו .ושמירו שיתו )שם( מהו .ללהבה וקדושו לאש ישראל
 אור אותו מביא שאני ,חייך ,ה"הקב אמר .לנו ויאר 'ה אל )כז ,קיח תהלים( שנאמר ,האור מאותו

 ,לישראל אבל .ארץ יכסה החשך הנה כי )ב ,ס ישעיה( שנאמר .ם"העכו לאומות וחשך לישראל
 .לו מאירים היו וברקים זיקים .]רפאים עמק במלחמת[ להם מאיר היה מי 'וכו .'ה יזרח ועליך )שם(

 .הלילה את ויאר )כ ,יד שמות( שנאמר ,בים אורי .וישעי אורי 'ה אחר דבר 'וכו .וישעי אורי 'ה ,הוי
 אל העם אל משה ויאמר )שם( ,אירא ממי .'ה ישועת את וראו התיצבו )יג ,שם( שנאמר ,בים וישעי
 .חדופ אימתה עליהם תפול )טז ,שם( ,אפחד ממי .יה וזמרת עזי )ב ,טו שם( ,חיי מעוז 'ה .תיראו

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

113
 )ט ,טו שם( ,בשרי את לאכול .הקריב ופרעה )י ,יד שם( ,מרעים עלי בקרוב :תהלים מדרש 

 .סוף בים וחילו פרעה ונער )טו ,קלו תהלים( ,ונפלו וכשל המה לי ואויבי ריצ '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
114

 .לבי יירא לא .מצרים של ,מחנה עלי תחנה אם ,ישראל אמרו ואילך מכאן :תהלים מדרש 
 וזאת )מד ,ד דברים( שנאמר .תורה אלא ,זאת ואין .בוטח אני בזאת מלחמה עלי תקום אם 'וכו

 חוץ ,לקטרג רשות לו יש השנה ימות כל .ד"שס בגימטריא ן"השט מנין ,מוצא את 'וכו .התורה
 יירא לא .ם"העכו אומות .מחנה עלי תחנה אם ,ישראל מרוא מכאן ).השנה וראש( הכפורים מיום
 ,טז ויקרא( ,בתורה שכתבת אכסיטורין ,לוי רבי אמר .בוטח אני בזאת מלחמה עלי תקום ואם .לבי

 תקום אם לבי יירא לא מצרים של מחנה עלי תחנה אם :א 'סי א"פכ ר"ויק 'ועי .אהרן יבא בזאת )ג
 :ב 'סי ש"עיי .לכם ילחם 'ה שנאמר שהבטחתני בזאת חבוט 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 מחנה עלי תחנה אם דוד אמר :ג 'סי ש"עיי .ליהודה וזאת )לג דברים( לזקנים להם ואמר



 תהלים

17 

 çèåá éðà úàæá -ä äìòîì øîàù äîá  'ééç æåòî:  

    

)ã (Çà ú Åà Åî é Äz Àì Çà ÈL ú Ççä’ 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 Àìe116:  

 בבית 118 יי יתה אתבע דאתב117 בעיתי מן קדםחדא
 כל יומי חיי למחמי בבסימותא דיי 119מקדשא דיי

  ולבקרא בהיכליה

ø÷áìå åìëéäá - ìëá íù úåàøéì ùðåã åùøéô êë ø÷áå ø÷á , 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 Àa120:  

 ביום בישתא יטמרנני 121 יטשנני בטלליהארום
   ירורם יתי122קיףבטמור משכניה בכרך ת

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

Çìä’123:  

 יתרורם רישי על בעלי דבבי חזור חזור והשתא
 ואביע 124ואכוס במשכניה נכסי רעוא אשבח

   יי125קדם

éçáæ äòåøú -øéù íäéìò øîåàù íéçáæ :  

    

                                                                                                                                            

 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
115

  .רשעים 
116

 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 רבונו ,לפניו אמר .בהיכלו רולבק '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 ליראה אם כי מעמך שואל להיךא '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
117

  .מלפני 
118

  .שאשב 
119

  'ה של המקדש 
120

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

121
  בצלו 
122

  .חזק בכרך 
123

 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 ועתה )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
124

  .אשביח רצון 
125

  לפני 
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)æ ( ò Çî ÀLä’é ÄðÅðÂòÇå é ÄðÅp ÈçÀå à Èø À÷ Æà é Äì Éå÷ :  126 יי צלותי במקראי וחוס עלי ורחם יתיקבל  

    

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

   אפך יי אתבע127 אמר לבי בעי אפי ית סברלך

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

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
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 ÅL

é Äò ÀL Äé:  

 ברוגזא 129 מני לא תצלי128 תסלק שכנתךלא
 ולא 130לעבדך סיועי הויתא לא תטלטל יתי

  תשבקנני אלהא 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 131:  ישבקו יתי יי יכנוש לי דאבא ואמא מטול  

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:  

 יי אורחתך ודברני בהלכתא תריצא מטול 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 132 תמסרנני ברעותלא
   חטופא133שקרא וממללי

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

 ù÷åî)àñ"à:(  

    

)âé ( áeè Àa ú Éåà Àø Äì é Äz Àð ÇîÁà Æä à Åìeìä’ õ Æø Æà Àa 
íé Äi Çç134:  

 די הימנית למחמי בטובא דיי בארעא דחיי אלולי
  135עלמא

-ðä øéàî " ê-  
126

  .אותי ורחם 
127

  .שמחת 
128

  .שכינתך תסלק 
129

   
130

  .אותי תטלטל 
131

 ישי אבא נתכוון כלום העולמים 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
132

  .ברצון 
133

  .ומדברי 
134

 ,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
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àìåìåâå éúðîàä  '-á÷äá éúðîàäù àì íà "éðåìëå ø÷ù éãò íúåà éá åî÷ øáë ä , ãå÷ð àìåì

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

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’136:  

   יי138 יי תקוף ועלם לבך וסבור על137 עלסבור

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

øôñ çë ÷øô íéìéäú     
)à ( Èêé Æì Åà ãÄå Èã Àìä’ 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 Éåá139:  

 לותך יי אנא אקרי תקיפי לא תשתוק מני לדוד
   מני ואתמתלית עם נחתי גובא140דלמא תשתוק

)á (ÀNÈð Àa Èêé Æì Åà é Äò Àe ÇL Àa éÇðeðÂç Çz ì Éå÷ ò Çî ÀL é ÇãÈé é Äà
Èê ÆL Àã È÷ øé Äá Àc ì Æà141:  

 לותך כד אפרוש ידי 142 בקל בעותי במצלייקבל
   קדשך143בצלו 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 Éc144:  

 תנגדינני עם רשיעיא ועם עבדי עולא די לא
   חבריהון ובישתא בלבהוןממללין שלמא עם

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 145 להון כעובדיהון וכבישות עובדיהוןהב
   להון147 להון אתיב פורענותהון146ידיהון פרע

                                                                                                                                            

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

  .יםחי מים מקור שנאמר
135

  .עולם חיי 
136

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

 לויתפל יחזור נענה ולא שהתפלל אדם ראה אם חנינא ברבי חמא רבי אמר :ב"ע לב ברכות 'עי .'ה
 צריכין ארבעה רבנן תנו :ב"ע לב דף ברכות 'עי .'ה אל וקוה לבך ויאמץ חזק 'ה אל קוה שנאמר

 חזק 'ה אל קוה שנאמר מנין תפלה 'וכו ארץ ודרך תפלה טובים ומעשים תורה הן ואלו חזוק
  .'ה אל וקוה לבך ויאמץ
137

  .על תבטח 
138

  .על ותבטח 
139

 אלא חלקנו אין ,אומרים ישראל .נפשי רהאמ '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
140

  .תשתוק 
141

 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
142

  בתפילתי בקשתי בקול תקבל 
143

  .היכל לפני בתפילה 
144

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

  .בפומא לא דבליבא מה .טוב ועד למרע אמנון עם אבשלום דבר ולא )כב ,יג ב-שמואל( ,להלן
145

  .מעשיהם 
146

  .תפרע 
147

  .פורענותם 
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)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 ÆäÆé148:  

 ולעובדי 149 דלא מתבינין לאורייתא דיימטול
   יפגרנון ולא יבננון150אידוי

)å ( Àêeø Èaä’éÈðeð Âç Çz ì Éå÷ ò Çî ÈL é Äk :  151 יי ארום קבל קל צלותיבריך  

)æ (ä’Äp Äâ Èîe é Äf Ëò  æ ÉìÂòÇiÇå é Äz ÀøÈæÁòÆð Àå é Äa Äì ç Çè Èá Éåa é
ep Æã Éåä Âà é Äøé ÄM Äîe é Äa Äì152:  

 עושני ותריסי ביה סבר לבי וסעדני ודאיץ לבי יי
  153ומתושבחתי אודה קדמוי

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

)ç (ä’æ Éò 154Èîe Éåî Èì àeä Éåçé ÄL Àî ú ÉåòeLÀé æ Éåò:  ועושנא פורקנות משיחיה הוא155 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 Àå156: 

 ית עמך וברך ית אחסנתך זון להון וסובר 157פרוק
   עד עלמא158יתהון

íòøå  -äòøî ïåùì   

    

øôñë ÷øô íéìéäú  è    

)à (Çì eá Èä ã Äå Èã Àì ø ÉåîÀæ Äîä’Çì eá Èä íé Äì Åà éÅð Àa ä’ 
æ ÉòÈå ã Éåá Èk159:  

 לדוד הבון קדם יי תושבחתא כתי תושבחתא
   יי איקר ועשנא161 בני אלים הבון קדם160מלאכיא

-ðä øéàî " ê-  
148

 .ההגדות אלו ,אומר יהושע רבי .התקופות אלו ,אמר חזקיה .'ה פעולות אל יבינו לא כי 
 )טז ,א בראשית( ,שנאמר כמה .ידיו מעשה ואל .אור יוצר קורין שהן ,שמע קריאת זו ,אמרו ורבנן
  .הבא לעולם יבנם ולא ,הזה בעולם יהרסם .הגדולים המאורות שני את אלהים ויעש

149
  .'ה לתורת 
150

  ?ידוי 
151

  .תפילתי קול קביל 
152

 תן ,לו ואומר בנו בא .אחת מרגלית לו שהיה למלך למש ,סימון רבי אמר .ומגני עזי 'ה 
 מבקשים והיו ,ה"הקב לפני ישראל אמרו כך .לו ונתנה עליו הטריח .שלך אינה ,לו אמר .לי אותה
 ,להם נתנה שהטריחו כיון .היא העליונים מן שלכם אינה ,להם אמר .התורה את להם שיתן

 לנו שנתן הודיות משירי לו נתן ,ישראל אמרו ,נןיוח ר"א .יתן לעמו עוז 'ה )יא ,כט תהלים( שנאמר
  :אהודנו ומשירי ,שנאמר ,התורה את

153
  .לפניו אודה ומתשבחות 
154

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

155
  להם 
156

 ,דוד לו אמר .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

157
  תגאל 
158

  ??אותם ותבטח אותם תפרנס 
159

 יחזקאל( ,יחזקאל ידי על הכתוב שאמר זה .אלים בני 'לה הבו לדוד מזמור :תהילים מדרש 
 ,שם( שנאמר .אותם ירעה 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 יבנ .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 ךהשיבותי 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 ,השיבותך 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

160
  המלאים כתי תשבחות 'ה פניל 
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åáääì  '-äì åðéëä  'úåáà íéøîåàù ïàëî õøàä éìéà éðá íúà åì åðéëäå , åáä øáç íçðîå

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

    

)á (Çì eá Èää’Çì eå Âç Çz ÀL Ää Éåî ÀL ã Éåá Àk ä’ 
L Æã É÷ ú Çø Àã Çä Àa162:  

 יי 164 יי איקר שמיה סגידו קדם163 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 Çî165:  

 167 על מיא בתקוף איקריה אכלי166 דיי שמיעקלא
  יי 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’Èä Æa ø Èã168:  170 בחילא קלא דיי שמיע169 דיי שמיעקלא 
  בשבהורא
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  .לפני 
 שאמר כשם .כבוד 'לה הבו אתם שמו זוכר שאני בשעה .שמו כבוד 'לה הבו :תהלים מדרש 162
 אנו מנין ,לו אמרו .ולפני תפלות התפללו .לאלהינו גודל הבו אקרא 'ה שם כי )ג ,לב דברים( ,משה

 .ועז כבוד ,נאמר לכך .עשרה נהשמ 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 .םמתי 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 כבוד
 'וכו  ראש כובד מתוך אלא להתפלל עומדין אין :ב"ע ל ברכות 'עי .אלים בני 'לה בהבו דוד שאמר

 דילמא ממאי דתבחר 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 ווהשתח )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 אמרו מכאן קודש
   .קודש בהדרת 'לה

163
  .לפני 
164

  לפני 
165

 שכתוב קולות 'ז כנגד יצחק רבי אמר מניין שבת של שבע :ב"ע לג דף ברכות ירושלמי 'עי 
 )כט תהלים( 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
 לישראל תורה ליתן ה"הקב שנגלהכ :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 הומ 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 יתן 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 בן 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

166
  .נשמע 
167

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

)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 Çä171:  

 דיי ית ארזי 172רא דיי מתבר ארזיא ותבר מימקלא
  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 (Àk í Åãé Ä÷ ÀøÇiÇå ï Æá Éåî Àk ï Éåé Àø ÄNÀå ï Éåð Èá Àì ìÆâ Åò Éåî
íé Äî Åà Àø:  

 היך בר 173 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 174:  שלהובין די נור175 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 177 מדברא מרטש מימרא176 דיי מרטשקלא 
  178מדברא דרקם

ìéçé øáãî - äãìåéë ìéç ïåùì )éîøéå ä' .(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
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 בקול יעננו והאלהים ידבר משה )יט שמות( שנאמר כחו לפי משה ואף :ט 'סי ה"פ ר"שמ 'עי 
 כל של חובכ בכח אלא נאמר לא בכחו בכח 'ה קול )כט תהלים( א"וכה לסובלו יכול שהיה בקול
  .כחן לפי מעוברות נשים ואף ואחד אחד

169
  .נשמע 
170

  .נשמע 
171

 '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 ההי 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
 לתולעת 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
172

  .דבר 
173

  ???פרוי מסרי וטור 
174

 יצא שלא דבר ואין הנראה ושומעין רואין אומר עקיבא רבי :ט בחדש פרשת אמכילת '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 חוצב 'ה קול שנאמר הלוחות לע ונחצב הגבורה מפי יוצא אש

175
   
176

   
177

  .דבר 
178

  .רקם של 
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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 Àáe179:  

 אילתא ומזליח חות חורשא 180 דיי מכטיןלאק
ובמקדשיה דלעיל כולהון שמשוי אמרין איקר 

  181קדמוי

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

éìâøù úåá÷ðëíéøëæä ïî øúåé úåãîåò úåáé÷ðä  ,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 ,ù åäåñì÷é ìëää åøîàéå í '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

ùð øáë íäì øîà íìåòì àéáäì àá àåäíúòîùù ïåîîä ìå÷ àìà ìåáî àéáé àìù òá ,á÷ä" ä

åîòì äøåú ïúåð  

    

)é (ä' á ÆLÅiÇå á ÈLÈé ìea Çn Çì ä'í Èì Éåò Àì Àê Æì Æî 182:  בדר טופנא יתיב על כורסי דדינא למתפרע מנהון יי 
ויתיב יי על כורסי רחמותא ושזיב ית נח ומלך על 

  183בנוי לעלמי עלמין
  

)àé (ä'Åz Äé Éån Çò Àì æ Éò  ïä' Éån Çò ú Æà Àê Åø Èá Àé 
í Éåì ÈM Çá184:  

   לעמיה יהב יי יברך ית עמיה בשלם185 אוריתאיי

-ðä øéàî " ê-  
179

 אילות יחולל 'ה קול )שם( שנאמר המשחה שמן מעשה לו הראה :כח 'סי ו"פט ר"שמ 
 היו ואחד אחד כל המלכים כל כבוד אומר כלו ובהיכלו )שם( הקטרת סמני אלו יערות ויחשוף
 .ארץ מלכי כל 'ה יודוך )קלח שם( שנאמר לו בחש נותנין כלן התחילו ה"הקב של כבודו אומרים

 מסוף הולך קולו היה לישראל תורה שכשניתנה ]ובא[ שמע תורה מתן :א"ע קטז דף זבחים 'עי
 ובהיכלו שנאמר שירה ואמרו בהיכליהן רעדה אחזתן כוכבים עובדי ]מלכי[ וכל סופו ועד העולם

 מבול שמא שמענו אשר ההמון קול מה ול ואמרו הרשע בלעם אצל כולם נתקבצו כבוד אומר כולו
 שאינו ה"הקב נשבע כבר לעולם מלך 'ה וישב ]להם אמר[ ישב למבול 'ה )להם אמר( לעולם בא

 אביהן לפני ז"בעוה דומין ישראל למה :ב פרק רבה אליהו דבי תנא 'עי .'וכו לעולם מבול מביא
 'ה קול שנאמר בסוף רוח ונחת קשות תחלתה בצער ויולדת בצער שמעברת זו לאילה שבשמים

 ויאמרו מרתיע העולם כל יהיה שעה באותה ,כבוד אומר כולו ובהיכלו יערות ויחשוף אילות יחולל
 ויאמר אותן הקודש רוח השיבה ,ישב למבול 'ה שנאמר העולם את לאבד לעולם מבול בא שמא

 כל על לוךלמ אלא באתי לא ויאמר לבניו משתה לעשות אלא ה"הקב המלכים מלכי מלך בא לא
 הטובים במעשיכם מפרכסין שאתם מפני מולך אני מה ומפני לעולם מלך 'ה וישב שנאמר העולם

  :בשלום עמו את יברך 'ה יתן לעמו עוז 'ה שנאמר תורה ובתלמוד
180

   
181

  .לפניו כבוד אומרים המשמשים כל שלמעלה ובמקדשו חורשא חות ומזליח 
182

 'ה כנגד עשרה חמש ברכה תפילה שומע קינוהת 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
  

183
 ומלך נח את והציל רחמים כסא על 'ה וישב מהם ליפרע יןד כסא על ישב המבול בדור 'ה 

  .עולמים לעולמי בניו על
184

 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 רקפ זוטא ארץ דרך מסכת
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øôñ ì ÷øô íéìéäú     

)à (ãÄå Èã Àì ú Äé Ça Çä ú ÇkËð Âç øé ÄL ø ÉåîÀæ Äî186:  לדוד187 שירתא על חנוכת בית מקדשאתושבחת   

øéù úéáä úëåðç -äîìù éîéá úéáä úëðçá íéåìä åäåøîàéù   

    

)á (Éåø Âà Èê Àî Äîä’ é Çá Àé Éà Èz Àç Çn ÄN à Éì Àå é Äð Èúé Äl Äã é Äk 
é Äì188:  

 יי ארום אזקפתני ולא אחדיתא בעלי 189אשבחנך
  190דבבי עלי

êîîåøàä  ' éðúéìã éë -éðúäáâä  . éì éáéåà úçîù àìå - ÷ìç ãåãì ïéà íéøîåà åéäù éìò åîë 

àáä íìåòì , åì ìçîù åòãé æà ïåøàì úåúìãä åçúôð åìéáùáù åàøùëåá÷ä" ïåò åúåà ìò ä

äøéã÷ éìåùë ãåã éàðåù éðô åëôäðå:  

                                                                                                                                            

 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 בושול ומהו ה"הקב של לבושו לובשין ישראל :א
  .בשלום עמו את יברך 'ה יתן לעמו עוז 'ה )כט שם( שנאמר לישראל ונתנו התאזר
185

  תורה 
186

 מי )ג ,מא איוב( הכתוב שאמר זה .הבית חנוכת שיר מזמור אחר דבר :תהלים מדרש 
 ולא מילה עשה מי .לאחריו השלמתי ולא לפני מצוה לעשות בלבו חושב מי .ואשלם הקדימני

 .עשאה כאלו עליו מעלה אני ,עשאה ולא מצוה לעשות בלבו שחשב מי 'וכו .הבן קודם לו נתתי
 'וכו .לדוד הבית חנוכת שיר מזמור ,שנאמר ,שמו על ונקרא המקדש בית לבנות חשב דוד שהרי

 ,בקבר תודובבו רוחשות שפתותיו ,פלוני אמר כך ואומר ודורש יושב שהזקן בשעה ,יוחנן ר"א
 על ירננו ,לכך .ישנים שפתי דובב )שם( ,וכתיב .הטוב כיין וחכך )י ,ז השירים שיר( שנאמר

 .לעולמים חי שהוא דוד חשב וכי .עולמים באהלך ורהאג )ה ,סא תהלים( ,דוד אמר .משכבותם
 יפ על אף ,חייך ,ה"הקב לו אמר .מדרשות ובתי כנסיות בבתי משמי אומרים שיהו ,יהודה ר"א אלא

 שירים ואומרים אותך מזכירין וקרבן קרבן כל על ,אלא ,לעולם ביתי מתוך זז שמך אין מת שאתה
 פי על אף ,המקדש בית לבנות חשבת ואתה הואיל ה"הקב אמר אלא ,עוד ולא .לדוד מזמור ,משלך

 הבית חנוכת שיר מזמור ,שנאמר .כותבו ואני אותו קורא אני שמך על ,אותו בונה בנך ששלמה
 מעלה ה"הקב ,עשאה ולא ונאנס ,מצוה לעשות חשב אם 'וכו .לדוד אלא ,אומר אינו לשלמה .לדוד
 .שמו על נכתב בנאו שלא פי על ואף ,המקדש לבנות חשב דוד שהרי ,לך תדע .עשאה כאילו עליו

 שכן .שמו על נקרא הדבר על שמצטער מי שכל ,מכאן .לדוד הבית חנוכת שיר מזמור ,שנאמר
 )כב ,ג מלאכי( שנאמר .שמו על נקרא ,לילה 'ומ יום 'מ וישב בתורה שנצטער על ,במשה מצינו
 חנוכת שיר מזמור ,שנאמר .שמו על נקרא ,תחלה עליו שנצטער דוד וכן .עבדי משה תורת זכרו
 בנה ואחד שלמה בנה אחד ,המקדש בית נבנה פעמים ששני לפי .שיר מזמור אחר דבר 'וכו .תהבי

  .השני על ושיר ,הראשון על מזמור .שיר מזמור ,לפיכך .עזרא
187

  .המקדש 
188

 ואמר הוא ברוך להקדוש מקלס התחיל הסוס על ]מרדכי[ שרכב כיון :ו 'סי ח"פכ ר"ויק 'עי 
 קדשו לזכר והודו חסידיו 'לה זמרו )שם( אמרו מה תלמידיו 'וכו דליתני כי 'ה ארוממך )ל תהלים(

 עוז להררי העמדתה ברצונך 'ה 'וגו בשלוי אמרתי ואני )שם( אומר מהו רשע אותו 'וגו באפו רגע כי
 מה ישראל אמתך היגיד עפר היודך שחת אל ברדתי בדמי בצע מה אקרא 'ה אליך אמרה מה אסתר
 שנאמר הפסיק ולא עוסק היה ש"ובק פנחס ר"א לי למחול מספדי הפכת וחנני 'ה שמע )שם( אמרו

 למען )שם( אומרת היתה מה הקדש ורוח :ה 'סי י"פ רבה אסתר לשון[ כבוד יזמרך למען )ל תהלים(
 בזמן :ב פרשה -  השירים שיר זוטא מדרש 'ועי ].אודך לעולם אלהי 'ה ידום ולא כבוד יזמרך

 הלוים היו לעזרה הגיעו 'וכו למקדש הגיעו 'וכו בראשם והשיר מביא יהודה שבט שהיה הבכורים
 -  רבתי פסיקתא 'עי ).'ב 'ל תהלים( )מאד( דליתני כי 'ה ]ארוממך[ )אודך( ואומרים בשיר מכים
 שהביא מכאן למד אתה אין ואם )'א 'ז שם( 'וגו ירדה והאש להתפלל שלמה וככלות :ב פרשה
 הוא מלא כתוב שילא רבי דבי בשם חלבו 'ר בשם ברכיה ר"א קברו מן דוד של ארונו שלמה

 הואיל שלמה אמר לפיכך )'וד 'ב 'ל תהלים( חיי שאול מן העלית 'ה 'וגו דליתני כי 'ה ארוממך
  .לדוד הבית חנוכת שיר מזמור לשמו הבית חנוכת שירת אומר הריני ה"הקב עשה אבי דוד ובזכות
189

  .אשבחך 
190

  .עלי 
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)â (ä’é Äð Åà Èt Àø ÄzÇå Èêé Æì Åà é Äz ÀòÇe ÄL é Èä Éì Áà :  ואסתני191 אלהי צליתי קדמךיי   

éðàôøúå  - åì àôøå áùå åîë ïåò úçéìñ àéä )å äéòùé'(  

    

)ã (ä’ éãøåéî é Äð Çúé Äi Äç é ÄL ÀôÇð ì Éåà ÀL ï Äî Èúé ÄìÁò Æä 
}ÀøÈi Äîé Äã{ø Éåá 192:  

 193 אסקתא מן שיול נפשי קימתני מן למחתיי
  לגובא

éãøéî øåá -íðäéâì ãøà àìù øåáì éúãéøéî åîë :  

    

)ä (Çì eø ÀnÇæä’ÉåL Àã È÷ ø ÆëÅæ Àì eã Éåä Àå åé Èãé ÄñÂç 194:  יי חסידוי ואודו אדכרות קדשיה195 קדםשבחו   

äì åøîæ ' åéãéñç–á úåñçì íúà íéìåëé éë éì äùòù äî ìò  íéåøù íúà åìéôàå íëì áéèééù å

åàøéú ìà øòöá:  

    

)å ( é Äë Æa ïé ÄìÈé á Æø Æò Èa Éåð Éåö Àø Äa íé Äi Çç Éåt Çà Àa òÇâ Æø é Äk
äÈp Äø ø Æ÷ Éa Çì Àå196:  

 דשעתא רוגזיה חיי עלמא ברעותיה טבא מטול
  ברמשא מבית בבכותא ולצפרא מקים בתשבחתא

 òâø éë -åôàá ïè÷  . åðåöøá íééç -øà íééçå åñééôäáå åúåöøäá ùé íéëå:  

    

)æ (í Èì Éåò Àì è Éån Æà ì Ça é Äå Àì ÇL Àá é Äz Àø Çî Èà é Äð ÂàÇå197:  דלא אזוע לעלמא198 אמרית במתבי ברוחצנאואנא   

 éåìùá éúøîà éðàå-íìåòì èåîà àì áùåç éúééä éúååìùá  , íà éë éúåùøá øáãä ïéà ìáà

á÷ä ìù åúåùøá" éúìåãâ úà éøøä úà ãéîòä åðåöøá ä ãéî éðîî åéðô øéúñäù ïåéëå æåò úåéäì

ìäáð éúééä:  

    

)ç (ä’ Èz Àø Çz Àñ Ää æ Éò é Äø Àø Çä Àì ä Èz Àã ÇîÁò Æä Èê Àð Éåö Àø Äa 
ì Èä Àá Äð é Äúé Äé Èä ÈêéÆð Èô:  

 ברעותך אתעתדתא לטוריא עשיניא סליקתא יי
   הויתי מתבהל199שכינתך

    

)è ( Èêé Æì Åàä’ïÈp Çç Àú Æà éÈð Éã Âà ì ÆàÀå à Èø À÷ Æà 200:  יי אקרי ולותך אלהי אצלי201קדמך   

êéìà àø÷àå , ïðçúàå-åâå éîãá òöá äî êéðôì øîàì ãéîú  ' éãôñî úëôäå éìå÷ úòîù äúàå

éì ìåçîì:  

    

)é ( Èê Àã Éåé Âä ú Çç ÈL ì Æà é Äz Àã Äø Àa é Äî Èã Àa ò Çö Æa ä Çî
Èê Æz Äî Âà ãé ÄbÇé Âä ø Èô Èò202:  

 204 במחתי לבי קבורתא203 ממון אית בדמימה
  נחתי עפרא החויתון הימנותךאפשר לשבחונך 

-ðä øéàî " ê-  
191

  לפניך התפללתי 
192

 שאול )ה שם( ד"הה לגיהנם לנואף מורידה היא :ב 'סי י"פ ר"במ 'עי .104 הערה לעיל 'עי 
  .בור מירדי חייתני נפשי משאול העלית 'ה )ל תהלים( דכתיב ,בור נקרא ושאול ,יתמכו צעדיה
193

  .מלרדת הקימתני 
194

  .188 הערה לעיל' עי 
195

  לפני שבחו 
196

  .ברצונו חיים באפו רגע כי שנאמר ]ה"הקב[ רתח דרגע לן מנא :א"ע ז דף ברכות 'עי 
197

  .188 הערה לעיל י'ע 
198

  בבטחוני 
199

  שכינתך את סילקת 
200

  .188 הערה לעיל י'ע 
201

  לפניך 
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)àé ( ò Çî ÀLä’ é ÄðÅp ÈçÀå ä’é Äì øÅæ Éò äÅé Æä 205:  יי הוי סעיד לי207 יי צלותי וחוס עלי206קבל   

    

)áé ( é Äw ÇN Èz Àç Çz Ät é Äì ì Éåç Èî Àì é Äã Àt Àñ Äî Èz Àë Çô Èä
ä Èç Àî ÄN é Äð Åø Àf Çà ÀzÇå:  

   אליי לחנגין לי שריתא סקי וזרזתני חדואאפכתא

 úçúô-÷àìà "æòìá ù , åîë)ë úéùàøá"ã (íéìîâä úà çúôéå , ìò øåîæîä ìë åùøã åðéúåáøå

ïîäå øúñàå éëãøî ,àèåæ àú÷éñôá ,éåìùá éúøîà éðàå ,ïîä øîà ,ä êéìà 'àø÷à , äøîà

åëå øúñà 'éì ìåçîì éãôñî úëôä éì øæåò äéä ãò ,ìàøùé ìëå éëãøî øîà:  

    

)âé ( ã Éåá Èë Èê Àø ÆnÇæ Àé ï Çò Çî Àì í Éc Äé à Éì Àåä’ é Çä Éì Áà 
Èj Æã Éåà í Èì Éåò Àì208:  

 ולא ישתקון יי 209 בגלל דישבחון יקירי עלמאמן
  אלהי לעלמא אשבחנך

  
øôñ àì ÷øô íéìéäú     

)à (Çç ÅvÇð Àî Çì210ãÄå Èã Àì ø ÉåîÀæ Äî :  תושבחתא לדוד211לשבחא   

)á ( Èê Àaä’ í Èì Éåò Àì ä ÈLÉåá Åà ì Çà é Äúé Äñ Èç 
é Äð Åè Àl Çô Èê Àú È÷ Àã Äö Àa212:  

 יי סברת לא אבהת לעלמא בצדקתך שזיב 213במימרך
  יתי

)â ( é Äì äÅéÁä é Äð Åìé Äv Çä ä Èø Åä Àî Èê Àð Àæ Èà é Çì Åà ä Åh Çä
é Äð Åòé ÄL Éåä Àì ú Éåãeö Àî úé Åá Àì æ Éåò Èî øeö Àì:  

 לותי אודנך בסרהוביא פצי יתי הוי לי לכרך אצלי
  עשין לחוסנא כריכא למפרק יתי

                                                                                                                                            
202

 הערה לעיל י'ע .בדמי בצע מה )י ,ל תהלים( ,כמו ,הנייה אלא בוצע אין  :י תהלים מדרש 'עי 
188.  

203
  בדמי יש כסף 
204

  .הקברות לבת 
205

  .188 הערה לעיל י'ע 
206

  .תקבל 
207

  .עלי ותחוס 
208

 יזמרך למען שנאמר ביום ולשנותה בלילה המגילה את לקרות אדם חייב :א"ע ד מגילה 'עי 
  .אודך לעולם אלהי 'ה ידום ולא כבוד

209
  .העולם כבוד 
210

  ..Error! Bookmark not defined הערה לעיל 'עי 
211

  .לשבח 
212

 בשעה .עבדו בקול שומע 'ה ירא בכם מי )י ,נ ישעיה( הכתוב שאמר זה :תהילים מדרש 
 ביניכם צדיקים יש ,להם אומר .אותנו גאול ה"הקב לפני ואומרים ,כנסיות לבתי נכנסין שישראל

 שנאמר .עליכם עומד והוא בשמי בטחו ,ה"הקב להם אומר 'וכו ,לשעבר ,אומרים והם .שמים ויראי
 ועזריה מישאל חנניה שכן ,לך תדע .מצילו אני בשמי שבוטח מי שכל ,ולמה .'ה בשם יבטח )שם(

 מישך שדרך די אלההון בריך )כח ,ג דניאל( ,להם אומר נבוכדנאצר שכן .אותם והצלתי בשמי בטחו
 מלטתיו בי שבטח בשביל ,דניאל וכן .עלוהי והתרחיצ די לעבדוהי ושזיב מלאכיה שלח די נגו ועבד

 ,דוד אמר .באלהיה הימן די )שם( ולמה .גובא מן דניאל והוסק )כד ,ו דניאל( שנאמר .הבור מן
 ,ה"הקב לפני ישראל אמרו 'וכו .בוטח אני בך ,מצילו אתה בך הבוטח שכל הבטחון הוא וכך הואיל
 ,דוד אמר 'וכו .בושה לנו אין ,גאלתנו .בבושה אנו משועבדים שאנו הימים כל עולם של רבונו
 אמר 'וכו לעולם אבושה אל חסיתי 'ה בך ,שנאמר .בושה לנו אין הגאולה כשתגיע עולם של רבונו

 מבייש הוא בלשון ובו ,מזכירה הוא פעמים 'שב .הבושה כח היא כמה ראה ,לוי בן יהושע 'ר
 שכך דוד שראה כיון 'וכו .תכלמו ולא תבושו לא ,שנאמר .הצדיקים את מברך ובו ,ם"העכו לאומות

 שהם ולפי 'וכו .לעולם אבושה אל חסיתי 'ה בך ,ואומר ,עליה מתפלל התחיל ,קשה הבושה היא
 רשעים יבושו )יח ,לא תהלים( שנאמר ,לרשעים ,הבושה היא למי .אבושה אל ,דוד אמר ,מתביישין

  ..Error! Bookmark not defined הערה לעיל 'עי  .לשאול ידמו
213

  .בדבר 
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úåãåöî  -éìô "òìá õéùé"æ  

)ã (Äk Èê Àî ÄL ï Çò Çî Àìe ä Èz Èà é Äú Èãeö Àîe é Äò Àì Çñ é
é Äð ÅìÂäÇð Àúe é Äð Åç Àð Çz:  

 את ובגלל שמך דבר יתי 214 דתוקפי ורוחצנימטול
  215וזון יתי

éðçðú -ùàøàðåî "òìá éåî" åîë æ)ì úåîù"á (åâå íòä úà äçð êì'  

)ä ( ä Èz Çà é Äk é Äì eð Àî Èè eæ ú ÆL Æø Åî é Äð Åàé Äö Éåz
é Äfeò Èî:  

   יתי ממצדא דנן דפרסין לי ארום אנת עושניקאפי

)å ( é Äú Éåà Èúé Äã Èt é Äçeø ãé Ä÷ Àô Çà Èê ÀãÈé Àaä’ ì Åà 
ú ÆîÁà216:  

   אמני רוחי פרוקתא יתי יי אלהא קשיטאבאידך

êãéá éçåø ãé÷ôà -ðîå÷ "òìá äéøã"æ ,äøöî éúåà äúéãô äúàù éôì ãéîú éçåø ãé÷ôà  

)æ (é Åì Àá Çä íé Äø Àî ÉM Çä é ÄúàÅð ÈN ì Æà é Äð ÂàÇå àÀå ÈL ä’ 
é Äz Àç Èè Èa217:  

 ולשקרא ואנא 218 דנטרין עובדין דדמין ללמאשנאתי
  על יי כליתי

íéøîåùä àåù éìáä  -ò úòåùúì íéôöîä "à  

)ç ( Èúé Äà Èø ø ÆL Âà Èê Æc Àñ Çç Àa ä Èç Àî ÀN ÆàÀå ä Èìé Äâ Èà
é ÄL ÀôÇð ú Éåø Èö Àa Èz Àò ÇãÈé é Äé Àð Èò ú Æà219:@  

א ית סגופי ידעתא  ואחדי בטיבותך די חמיתאבוע
  בעקתין דנפשי

)è ( Èz Àã ÇîÁò Æä áÅé Éåà ãÇé Àa é Äð Çz ÀøÇb Àñ Ää à Éì Àå
é Èì Àâ Çø á Èç Àø Æn Çá:  

 מסרתני באידא דבעיל דבבא אקימתא לרוחא ולא
  רגלי

éðúøâñä  -ùàøáéì "øâñ ïåùì ìë ïëå äøéâñ ïåùì åúåà øáç íçðîå éååî  

)é ( é ÄðÅp Èçä’Àá ä ÈL ÀL Èò é Äì ø Çö é Äk  é Äðé Åò ñ Çò Çë
é Äð Àè Äáe é ÄL ÀôÇð:  

 עלי יי ארום עיק לי כלאת מרוגזא עיני אתעק חוס
  נפשי וכריסי

äùùò -øáã úéëåëæä øáòì úåàøì åéðéò ãâðì úéëåëæ ïúåð íãàù úéùùò ïåùì äúäë  , ïéà

äøåøá äàøî äúåà  

)àé ( ì ÇL Èk ä ÈçÈð Âà Ça é Çú Éåð ÀLe éÇi Çç ï ÉåâÈé Àá eì Èë é Äkשציאו בדונא חיי ושני בתנחתא תקל בחובי ארום 
  חילי ואברי חשכו

-ðä øéàî " ê-  
214

  .ובטחוני חוזקי 
215

  .אותי ותזון אותי תדריך 
216

 מטתו על לקרותו מצוה הכנסת בבית שמע קריאת אדם שקרא פי על אף :ב"ע ד ברוכת 'עי 
 דרחמי פסוקא חד למימר ליה מיבעי חכם תלמיד אף יאבי אמר צריך אין הוא חכם תלמיד אם 'וכו

 רוחו מפקיד לישן כשבא :כ 'סי כ"פ ר"במ 'עי .אמת אל 'ה אותי פדיתה רוחי אפקיד בידך כגון
  .רוחי אפקיד בידך )לא תהלים( 'שנא ה"להקב

217
 ולמי .שוא הבלי השומרים שנאתי ,אומר עדן גן .שוא הבלי השומרים שנאתי :תהלים מדרש 

 ,שונא אני ולמי .שוא הבלי השומרים אהבתי ,אומר גיהנם .פקודיך משמר שהוא למי ,בבמח אני
  .פקודיך משמר שהוא למי

218
  ???ל שדומים מעשים 
219

ע אגילה ואשמחה "הזה מדבר ביוסף אמר יוסף רבש הפסוק אמרין רבנין :ז 'סי ד"פ ר"דב 'עי 
 לי את המלכות הייתי בגילה בחסדך שעשית עמי אילו נפרעת לי מאשתו של פוטיפרע ולא נתת
אשר ראית את עניי זה יוסף ' ובשמחה ועתה יש לי את המלכות הוי אגילה ואשמחה בחסדך וגו

ענו בכבל רגלו ברזל באה נפשו ולא הסגרתני ביד אויב זה פוטיפרע העמדת ) שם קה(שכתוב בו 
ף הוא השליט על ויוס) בראשית מב(במרחב רגלי שהשליט אותי על כל ארץ מצרים מנין שנאמר 

הארץ הוא המשביר לכל עם הארץ ויבואו אחי יוסף וישתחוו לו אפים ארצה וירא יוסף את אחיו 
ויכירם ויתנכר אליהם וידבר אתם קשות ויאמר אליהם מאין באתם ויאמרו מארץ כנען לשבר 

ע אגילה ואשמחה בחסדך "א אגילה ואשמחה בחסדך מדבר בישראל אמרו ישראל רבש"אוכל ד
ית עמנו שאילו נפרעת מן המצריים ולא נתת לנו את ממונם היינו שמחים שמחה וגילה יש שעש

וירעו אותנו ) דברים כו(לנו שנתת לנו את ממונם אשר ראית את עניי אלו ישראל שכתוב בהם 
את קולנו וירא את ' אלהי אבותינו וישמע ה' המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה ונצעק אל ה

ידעת בצרות נפשי אלו ישראל שכתוב בהם וימררו את חייהם ולא הסגרתני ביד ' ת וגוענינו וא
אמר אויב ארדוף העמדת במרחב רגלי שהרחבת את ) ו"שמות ט(אויב זה פרעה הרשע שכתוב 

  .'כי ירחיב וגו' גבולי שנא
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ÉåÂò ÇaeL ÅL Èò é Çî ÈöÂòÇå é Äç Éë é Äð:  
éîöòå åùùò  -ùò íìëà åìàë á÷ø ïåùì   

)áé ( ã Éà Àî éÇð Åë ÀL Äì Àå ä Èt Àø Æç é Äúé Äé Èä é Çø Àø Éö ì Èk Äî
é Äp Æn Äî eã ÀãÈð õeç Ça é Çà Éø é Èò ÈcËé Àî Äì ã Çç Çôe:  

כסופא ולשבבי לחדא ודלוחא  כל מעיקי הותי מן
  :לידעין לי דחמין לי בשוקא ערקין מן קדמי

ìëî éøøåö -éøøåö ìë úàî  ,óåãâì äôøç éúééä . éðëùìå- éòãåéîì ãçôå ãàî äôøç éðà 

ðùééè÷ùéîà"éúåøå÷ ìò íéãçôúî õ  

)âé (ã Åá Éà é Äì Àë Äk é Äúé Äé Èä á Ål Äî ú Åî Àk é Äz Àç Çk ÀL Äð:  רעיונא הויתי כמן דפחר  היך שכיבא מןאתנשיתי 
  תביר

éìëë ãáåà - äúåà ãáà àåä øîåì äãéáà ìòá ìò ìôåð ïåùìä ïéà äãéáà ïåùì ìë ãáàì êìåää 

ãë åðîî úãáåà äãéáàä àìà" åðîî ãáàú øùà à)ë íéøáã"á ( íúù÷á àì úãáåàä) ìà÷æçé

ì"ã(  

)ãé ( áé Äá Èq Äî ø Éåâ Èî íé Äa Çø ú Ça Äc é Äz Àò Çî ÈL é Äk
Èe Ää Àaeî ÈîÈæ é ÄL ÀôÇð ú Çç Ç÷ Èì é Çì Èò ã ÇçÇé í Èã Àñ:  

 די שמעית טיב ביש דאמרין עלי עממין סגיאין מטול
רתיתא מחזור חזור באתכנשיהון כחדא עלי למסב 

  נפשי חשיבו
úáã íéáø -íéáø úöò  , íéðùé éúôù ááåã ïåùì úáã)æ íéøéùä øéù' ( àø÷îáù äáã ìë ïëå

øìøô"æòìá õé . áéáñî øåâî-éîù éúåà ïéãçôîå ïéàøé . íãñåäá-íöòéúäá  . åîîæ - ïåùì 

äáùçî  

)åè ( é Äz Àç Çè Èá Èêé Æì Èò é Äð ÂàÇåä’ é Çä Éì Áà é Äz Àø Çî Èà 
ä Èz Èà:  

   עלך רחיצית יי אמרית אלהי אנתואנא

)æè ( é Çá Àé Éåà ãÇi Äî é Äð Åìé Äv Çä é Èú Éz Äò Èê ÀãÈé Àa
é Èô Àã Éø Åîe:  

  דבבי ומרדפי זמני פורקני פצי יתי מן יד בעלי באידך

êãéá éúåúò -êéúåøæâáå íä êéô ìò éìò íéøáåòä íéúò   

)æé ( é Äð Åòé ÄL Éåä Èê Æc Àá Çò ì Çò ÈêéÆð Èô ä Èøé Äà Èä
Èê Æc Àñ Çç Àá:  

   סבר אפך על עבדך פרוקני בטובךאנהר

)çé (ä’ eL ÉáÅé Èêé Äúà Èø À÷ é Äk ä ÈLÉåá Åà ì Çà 
ì Éåà ÀL Äì eî Àc Äé íé Äò ÈL Àø:  

יתך יבהתון רשיעי ישתקון  לא אבהת ארום קריי
  ויחתון לשיול

ìàåâå äùåáà  '-ùåáàù äàð ïéà êéúàø÷ù éøçà  . ìåàùì åîãé-úåîì åîìàéå å÷úúùé   

)èé ( ì Çò úÉåø Àá Éc Çä ø Æ÷ ÈL é Åú Àô ÄN äÈð Àî Çì Èà Åz
æeáÈå äÈå ÂàÇâ Àa ÷ Èú Èò ÷é Äc Çö:  

 ספות שקרא דמללן על צדיקיא גדופין תתפקקן
  בגיותנותא ובסרנותא

úåøáåãä ÷úò ÷éãö ìò -êúòø ù÷áî ãåã éìò ìåàùì úåøîåàù  . ÷úò- åîë åðéàù øáã äøñ 

 íùî ÷úòéå)é úéùàøá"á( , ìéç åøáâ íâå å÷úò åîë äù÷å ìåãâ øáã ïåùì åúåà øúô ùðåãå) áåéà

ë"à( , ÷úò ïåä)ç éìùî'( , ÷éúò äñëîìå)ë äéòùé"â) (àñ"à:(  

)ë (Çô Èö ø ÆL Âà Èê Àáeè á Çø ä Èî Èêé Æà Åøé Äl Èz Àð
í Èã Èà éÅð Àa ãÆâÆð Àê Èa íé Äñ Éç Çì Èz Àì Çò Èt:  

  
  כ 

 סגי טובך דאטשיתא לדחלין מנך עבדתא כמא
  לסברין עלך למפרע להון אגר טב קביל בני נשא

äî êáåè áø  - íéòùøäù äæä íìåòá íå÷î ìëîå êéàøéì áåè øëù ùé àáä íìåòì éúòãé 

úñúù íäéìò ììôúî éðà íúåà íéôé÷îêéðô øúñá íøé  

)àë ( Lé Äà é Åñ Àë Ëø Åî ÈêéÆð Èt ø Æú Åñ Àa í Åøé Äz Àñ Çz
úÉåð ÉL Àì áé Äø Åî ä Èk Ëñ Àa íÅð Àt Àö Äz:  

  
  כא 

 בטומרא בעדן רוגזך מגדודי גבריא תטמרינון
  תטשנון כד במטללתא מתגרת לישניא
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éñëåøî ùéà -íäì òøäì ãçé íéøù÷úîä íéòùø éøåáçî   

)áë ( Àêeø Èaä’Ää é Äk  øé Äò Àa é Äì Éåc Àñ Çç àé Äì Àô
ø Éåö Èî220:  

  
  כב 

   יי ארום פרש טיבותיה לי בקרתא כריכתאבריך
øéòá øåöî  - çéøáå íéúìã øéòá àáì øâñð éìò ìåàù øîàùë äìéò÷á )à ìàåîù 'ë"â(  

)âë ( ÈêéÆðé Åò ãÆâÆp Äî é ÄzÀæ Çø Àâ Äð é Äæ Àô Èç Àá é Äz Àø Çî Èà é Äð ÂàÇå
eð Âç Çz ì Éå÷ Èz Àò Çî ÈL ï Åë ÈàÈêé Æì Åà é Äò Àe ÇL Àa éÇð:  

  
  כג 

 אמרית באתבעותי למערוק אשתציתי מקביל ואנא
  יקרך בקושטא שמעת קל צלותי באתחננותי לותך

éðàå éæôçá éúøîà  - éë ìåàù éðôî úëìì æôçð éúééäå ïåòî øáãî ìà éúàáå äìéò÷î éúàöéùë 

éðâéùä ,íùôúì éùðà ìàå éìà íéøèåò åéùðàå ìåàùå . éáìá éúøîà éúæøâð - ïæøâ ïåùì éúúøëð 

éô êë ïæøâ àø÷ð åúøéæâ íù ìò õòä úà úøåëä 'úùøâð åîë åøáç íçðîå ùðåãé ïåéîã åì ïéàå 

 äøåúá)àñ"à(  

)ãë ( ú Æà eáÁä Æàä’ ø Åö Éð íé ÄðeîÁà åé Èãé ÄñÂç ì Èk 
ä’äÈå ÂàÇâ ä ÅN Éò ø ÆúÆé ì Çò í Ål ÇL Àîe :  

  
  כד 

מן ביש יי  ית יי כל חסידוי מהימניא נטיר רחומו
  ופרע על דורבני דעבדין גיותנותא

íéðåîàä øöåð  '-ä øîåù  'åéìò íéëîåñå åúòåùéá íéðéîàîä úà . øúé ìò- äãîá äãî 

 úù÷ä øúé ìò õçë úðååëî)àñ"à( ,øúé ìò øåúôì ùé åà ,å÷ ãâðë å÷ ìáç ãâðë ìáç ,ì" øúé à

 åîë äåàâ ïåùì àåä)è äéòùé"å (ìò íìùîå ùåøéô äùò äøúé äåàâ éùåòì äåàâá øúé )àñ"à(  

)äë ( íé Äì ÂçÇé Àî Çä ì Èk í Æë Àá Çá Àì õ ÅîÂàÇé Àå e÷ Àæ Äç
Çìä’: 

  
  כה 

   ויתעלם רעיונכון כל דכלין למימרא דייתקופו
å÷æç íëááì õîàéå -åì éúìçåäù éðòéùåäì éì äùòù íúéàøù åîë   

    

øôñ áö ÷øô íéìéäú     

)à (ú Èa ÇM Çä í Éåé Àì øé ÄL ø ÉåîÀæ Äî221:  ושירא די אמר אדם קדמאה על יומא שבחא 
  222דשבתא

-ðä øéàî " ê-  
 )ויראי( כל 'ה את אהבו .רומי זו .מצור בעיר לי חסדו הפליא כי 'ה ברוך :תהלים מדרש 220

 ,בא לא ועדיין ,המתים מחיה ברוך אומר .באמונה אמן שעונין אלו .'ה נוצר אמונים ]חסידיו[
 וחזרו לשעה אלא נגאלו לא ועדיין ,ישראל גאל ברוך אומר .המתים מחיה שאני בי ומאמינים

 מלאכי( ,אדא בר אחא 'ר אמר .'ה נוצר אמונים ,הוי .לגאלם עתיד שאני מאמינים והם .עבדוונשת
 תורתו אדם יעשה שלא .עבדו לא לאשר אלהים עובד בין לרשע צדיק בין וראיתם ושבתם )יח ,ג

 .עבדו לא לאשר עובד בין ,נחמן בר שמואל ר"א .בהם להתעטר עטרה ולא בהן להשתמש קרדום
 כל לבבכם ויאמץ חזקו ,כתיב מה .ואחד מאה לשונה ,פעמים מאה פרקו נהשו דומה אינו

  :'לה המיחלים
 מרגניתא ,יוסי רבי אמר .ראו מהו .השבת לכם נתן 'ה כי ראו )כט ,טז שמות( ,יצחק 'ר אמר 221

 .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 ישעיה( ,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 חילולהנ 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 נתן התורה את להם נתן שלא

 את וקידש ירךב 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 ובשבת ,המן את להם נותן היה המעשה ימי
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øåîæî øéù - íéåì ìù )ðíéàéá .( úáùä íåéì -éøîåàù í ïéðòá øáãî àåäå úåúáùá åúåà 

úáù åìåëù àáä íìåòä  

    

)á (Çì ú Éåã Éä Àì á Éåèä’223 Èê Àî ÄL Àì ø ÅnÇæ Àìe 
ï Éåé Àì Æò224:  

  : לאודאה קדם יי ולשבחא שמך עלאהטב

    

)â (Èê Æc Àñ Çç ø Æ÷ Éa Ça ãé Äb Çä Àì225 Èê ÀúÈðeîÁàÆå 
úÉåìé Ål Ça226:  

  :ושטך בלילון בצפרא טובך וקלתנאה

                                                                                                                                            

 ,ה"קבה 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 במאכל אותו מכבדין והן .השבת יום את זכור )ח
 רמזמו ,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 רבון ,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 את .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 ,לםהעו 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 אני 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 םלעול ,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 להודות 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 שמחתהב 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 השמחות כל
   .תהשב אלוה שאני מזמור ולי

222
  השבת יום על הראשון אדם שאמר ושיר שבח 
 ,ה"להקב הימנון נאמר ואתה אני הימנון אומר אתה לי ,השבת לו אמר :תהלים מדרש 223

 שכל ,הדורות כל שילמדו כדי .אמרו הראשון אדם .'לה להודות טוב 'וכו .'ליי להודות טוב ,שנאמר
 ניצל ועוזב פשעים על שמודה ]יח א"פדר – פשעיו ומודה עליון לשם ומזמר משורר שהוא[ מי

 טוב השבת ליום שיר מזמור :צ תהלים מדרש ’עי .'לה להודות טוב ,שנאמר ,גהינם של מדינה
 רבתי פסיקתא 'עי .'ה את אודה הפעם )לה ,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 ירהש 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 224
  .עליון לשמך

225
   .לבקר דומין שהן הבא עולם באי לכל ,חסדך בבקר להגיד :תהלים מדרש 
226

 אמרווי יגידו .ללילה דומין שהן הזה העולם באי לכל ,בלילות ואמונתך :תהלים מדרש 
 סבא יננאח בר רבה אמר :א"ע יב ברכות 'עי .גהינם של מדינה והצילני עמי שעשה וחסדו אמונתו
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ãéâäì êãñç ø÷áá -äìåàâä úòá  . úåìéìá êúðåîàå - øåîùúù êá ïéîàäì úåìâä úøö ãåòáå 

áåèå äàð äæ ìë êúçèáä  

    

)ã (ø ÉåN Èò é Åì Çò227 ï ÉåéÈb Ää é ÅìÂò ì ÆáÈð é ÅìÂòÇå 
ø Éåp Äë Àa228:  

 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 229 Èêé ÆãÈé é ÅNÂò Çî Àa 
ïÅp Çø Âà230:  

  : אחדיתני יי בעובדך בעובדי אידך אבועארום

    

)å ( Èêé ÆNÂò Çî eì ÀãÈb ä Çîä’231 e÷ Àî Èò ã Éà Àî 
Èêé Æú Éá ÀL Àç Çî232:  

  : רברבין עובדך יי לחדא עמיקין מחשבתיךכמה

    

)æ (Lé Äàò ÈãÅé à Éì ø Çò Ça 233 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   

                                                                                                                                            

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

227
 היה בו מנגן דוד שהיה הכנור .בעשרה לישראל נאמנות עדיות כל .עשור עלי :תהלים 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
228

 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

229
 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

230
  .מה ב"ב שיבנה ק"בהמ בנין זה ארנן ידיך במעשה :יא פקודי תנחומא 'עי 
231

 גדלו מה ,ואומר ,הגדול לשם ומהלל אומר התחיל .'ה מעשיך גדלו מה :תהלים מדרש 
 לערב חושב שהיית מחשבותיך עמקו מאד 'ה מעשיך גדלו מה :יא פקודי תנחומא 'עי .'ה מעשיך
   'וגו לםעו בסדר כדאיתא עטרות עשר נטל היום ואותו אבינו יצחק שנולד יום בשמחה שמחה
232

 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 233
 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
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)ç (á ÆN Åò Éåî Àk íé Äò ÈL Àø Çç Éø Àô Äa234 ì Èk eöé ÄöÈiÇå 
ïÆå Èà é ÅìÂò Ét235ã Çò é ÅãÂò í Èã Àî ÈM Ää Àì 236:  

צין כל עבדי  מתלבלבין רשיעיא היך עסבא ונצכד
  :237שקר ועתיד דישצינון אלהא עד עלמא

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

íãéáàäì íäéðô ìò  

    

)è ( í Èì Éò Àì í Éåø Èî ä Èz ÇàÀåä'238:  רמא ועלאה בעלמא הדין יי ואת רמא ועלאה ואת 
  :239לעלמא דאתי

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

    

)é ( Èêé Æá Àé Éà äÅp Ää é Äkä’ eã Åáà Éé Èêé Æá Àé Éà äÅp Ää é Äk 
ïÆå Èà é ÅìÂò Ét ì Èk eã Àø Èt Àú Äé240:  

 הא בעלי דבבך 241 הא בעלי דבבך יי ארוםארום
 מתפרשין מן סיעתהון 242יהובדון לעלמא דאתי

   כל עבדי שקר243דצדיקיא

    

)àé (ÈzÇåé Äð Àø Ç÷ íé Åà Àø Äk í Æø244ïÈðÂò Çø ï Æî ÆL Àa é Äú Él Ça :  היך רימנא תוקפי יתי במשח רבותא וזקפתא 
  245רטיבא דזית עבוף

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

-ðä øéàî " ê-  
234

 פרקי ’ועי .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
235

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

236
 עובדי כל והציצו עשב כמו שרבו רשעים רואה שאתה בזמן .רשעים בפרוח :תהלים מדרש 

 שם( ,אומר הוא וכן .עד עדי להשמדם ,שנאמר ,להשמד עתידין 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 לגולייר 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 ’ועי

 וכתיב פניו אל לשונאיו ומשלם )ז דברים( שנאמר הזה בעולם שבידם טובים מעשים מעוט
  .עשב כמו רשעים בפרוח )צב תהלים(

237
  .העולם עד 'ה שתכלה ועתיד 
238

 )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 ירושלמי ’עי

 נותן וכשהוא .אותו מקלסין הכל ימוסד 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

  .עליונה על ידך לעולם
239

  .הבא לעולם ועליון רם ואתה 'ה הזה בעולם ועליון רם ואתה 
240

 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
241

  .גדלו 
242

  .הבא לעולם 
243

  .הצדיקים מצבור מתפרדים 
244

 רוחות לארבע מנגח והוא הותגבו קרנותיו זה ראם מה .קרני כראם ותרם :תהלים מדרש 
  .העולם רוחות לארבע מנגח יוסף בן עמיאל בן מנחם כך ,העולם
245

 ????  
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)áé (é ÈøeL Àa é Äðé Åò è Åa ÇzÇå246 íé Äò Åø Àî é Çì Èò íé Äî Èw Ça 
Èð Àò Çî ÀL ÄzéÈð Àæ Èà ä247:  

 בקימין עלי 248 עיני באובדנא דמעיקיואסתכלת
  לאבאשא שמען אודני קל תבירהון

éøåùá  -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 Çö249Àl Ça æ Æø Æà Àk  ï Éåð Èá
äÆb ÀN Äé250:  

 היך ארזא בלבנן 251 היך דקלא ילבלב פריןצדיקא
  252יסגא ויעביד שרשין

÷éãöåâå çøôé øîúë  '–åòæâ óéìçäì ïåðáìá æøàëå úåøéô úåùòì øîúë   

    

)ãé ( úé Åá Àa íé Äìeú ÀLä’253 eðé Åä Éì Áà ú Éåø Àö Çç Àa 
eçé Äø ÀôÇé254:  

 יהוון שתילין בבית מקדשא דיי בדרת בית בנוי
  אלהנא ילבלבון

íéìåúù -ä úéáá íé÷éãöä åéäé '  

    

-ðä øéàî " ê-  
246

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

247
 עלי בקמים 'שנ באבדן אזנן ישמעו עליהן לבא עתידין שהן אלו :יח אליעזר דרבי פרקי 'עי 
  .אזני תשמענה מרעים
248

  מצערי באבדן 
249

 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 ,אוכוכלין 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 כהלסו

 מה ,אחר דבר .רקתך הרמון כפלח )ג ,ד השירים 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 ותןתא ישראל כך ,תאוה

250
 כארז ,לומר תלמוד .ישראל כך ,כלים ממנה עושין אין הזו התמרה מה אי :תהלים מדרש 
 כלים וממנה בבבל ראינוה ,לי ואמר ,הונא רבי את אותה 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 שרשיו שבלבנון הארז ומה .אלישר כך ,מחליף
  .ישראל כן ,ממקומו אותו מזיזות אין בו ונושבות באות

251
  .פירותיו יגדל 
252

  .שיםשר ויעשה ירבה 
253

 וכגן .הארץ כנפות מארבע אותם לקבץ ה"הקב ועתיד 'ה בבית שתולים :תהלים מדרש 
 ארץ אל טמאה מארץ אותם ליטע ה"הקב עתיד וכך .ישראל כך ,לערוגה מערוגה נטוע שהוא

 יפריחו אלהינו בחצרות 'ה בבית שתולים :ב 'סי ו"פכ ר"ב 'עי .'ה בבית שתולים ,שנאמר ,ורהטה
 'ה בבית שתולים )צב שם( :ב 'סי א"פס ר,ב 'עי .בתיבה ה"הקב ששתלו נח זה 'ה בבית שתולים
 'ה בבית שתולים :א 'סי ג"פ ר"במ 'עי .אבינו אברהם זה בשיבה ינובון עוד יפריחו אלהינו בחצרות

 בבית שתולים א"ד הספר בבית שהם התינוקות אלו 'ה בבית הם שתולים שהם עד פזי בן חנן ר"א
   לעולם מ"מביה זזים היו שלא 'ה

254
 .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 יפריחו אלהינו בחצרות :ב 'סי ו"פכ ר"ב 'עי
  .השירות אלו יפריחו אלהינו בחצרות
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)åè (ä Èáé ÅN Àa ïeáeð Àé ã Éåò255 íé Äp ÇðÂò ÇøÀå íé Äð ÅL Àc 
eé Àä Äé256:  

 דהנין 257 כאבהתהון יעבדון בנין בשיבותוב
  ורטיבין יהון

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

    

)æè ( é Äk ãé Äb Çä Àì ø ÈLÈéä’258 äúìò à Éì Àå é Äøeö 
}ä Èú ÈìÀå Çò {Éåa:  

 דיחוון דירי ארעא ארום תריץ יי תקפי ולית מטול
  עולתה ביה

  

øôñ âé÷ ÷øô íéìéäú     

)à (dÈéeì Àì Çä259ä é Åã Àá Çò eì Àì Çä ’
260 eì Àì Çä 

ä í ÅL ú Æà’
261:  

   שבחו עבדיא דיי שבחו ית שמא דייהללויה

-ðä øéàî " ê-  
255

 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 .זמרן את

 :א"ע פב קידושין 'עי .נח זה ינובון עוד יהיו רענניםו דשנים בשיבה ינובון עוד :ב 'סי ו"פכ ר"ב
 מהו 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

256
 .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

257
  .בזקנתו בנים יעשו כאבהתהון שוב 
258

 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 גרמתי אני ,להם אמר
 אמר .'וכו .עול ואין מונהא 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 שארית )יג ,ג צפניה(

259
  .409 הערה לקמן 'עי 
 עמי שעשית נסים אני נזכרת ישראל כנסת אמרה ,אמר סימון ברבי יהודה 'ר :תהלים מדרש 260
 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 אנוויצ שנגאלנו הלילה באותה .נגינתי 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 ,ממצרים 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 נחנוא 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 ריה 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( שנאמר ,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
 ,תיבוכ .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
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)á (ä í ÅL é Ää Àé’ã ÇòÀå ä Èz Çò Åî Àê Èø Éá Àî  
í Èì Éåò262:  

   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’263:  

   שמשא עד מטמעיה משבח שמא דייממדנח

)ã (ä í Äé Éåb ì Èk ì Çò í Èø’ í Äé Çî ÈM Çä ì Çò 
Éåã Éåá Àk264:  

   על כל עמיא יי עלוי שמיא איקריהרמא

)ä (Çk é Äîä’Çn Çä eðé Åä Éì Áà ú Æá ÈL Èì é Ääé Äa Àâ265:  266 כותיה דיי אלהנא דגביה מותביה למתבמן  

éîäë  ' åðéäìà-úåàøì ìéôùîå úáùì éäéáâî àåäù õøàáå íéîùá  , éîé÷î éìéôùî éäéáâî

åé íìë éáéùåî éáéùåäì"íäá äøéúé ã  

)å ( í Äé Çî ÈM Ça ú Éåà Àø Äì é Äìé Ät ÀL Çn Çä
õ Æø Èà Èáe267:  

  רעא למחמי בשמיא ובא268 עיניהדממיך

)æ(269ì Èc ø Èô Èò Åî é Äîé Ä÷ Àî 270 ú Ét ÀL Çà Åî 
ï Éåé Àá Æà íé ÄøÈé271:  

   ירים חשיכא272 מעפרא מסכנא מקלקלתאמקים

)ç (íé Äáé Äã Àð í Äò é Äáé ÄL Éåä Àì273 é Åáé Äã Àð í Äò עם רברביא עם רברבי עמיהלאותבא   

                                                                                                                                            
 'ה )יד ,יד שמות( שנאמר ,מלחמה לנו שעשה לשם הללו .'ה שם את הללו :תהלים מדרש 261
   .לכם ילחם

 אבל .והכעיסוהו קלסוהו הזה בעולם ,עולם ועד מעתה מבורך 'ה שם יהי :תהלים מדרש 262
 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
263

 שנאמר אותו מקלסין שיהיו הירח ועל השמש על ה"הקב גזר :יח 'סי ג"פ רבה קהלת 'עי 
 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 הושעשי הוא ,אמר הונא

  :קאים
264

 אם אעשה מה כבודו שם שאין למקום מלפניו בורח אני יונה אמר :ח ויקרא תנחומא 'עי 
  .כבודו השמים על )קיב תהלים( 'שנ כבודו שם לשמים אעלה

265
 הם עצמי את מגביה כשאני שבתל המגביהי )קיג תהלים( דוד אמר :ה 'סי ה"פמ ר"שמ 'עי 

  .לשבת המגביהי הוי ישיבתי משפילים
266

 ?  
267

 המשפילי )שם( שנאמר אותי מגביהין הם עצמי את משפיל וכשאני :ה 'סי ה"פמ ר"שמ 'עי 
  .לראות
268

  .עיניו המוריד 
269

  .א ב 'א שמואל 'עי 
270

 ואהר אם ה"הקב מדת ,ודם בשר מדת ה"הקב כמדת שלא :תתנא רמז תהלים ילקוט 'עי 
  .דל מעפר מקימי שנאמר מעמידו הוא שנפל אדם

 דמיא זרזיפי מטא מיא אמתיה דשדיא בהדי אבא דרבי אדשא איתיב אזל :א"ע פז יומא 'עי271
 מעפר מקים :ה שמואל מדרש 'עי .?אביון ירים מאשפת אנפשיה קרא כאשפה עשאוני אמר ארישא

 ,אחר דבר .'וגו יוסף את ויקרא פרעה לחויש )יד ,מא בראשית( .אביון ירים 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 הקדוש 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 אתו סוסו ואת שכינתו זיו ואת זוהרו 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
272

  .מקלקולו 
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Éån Çò274:  
)è (ú Äé Ça Çä ú Æø Æ÷Âò é Äáé ÄL Éåî275 íé Äð Èa Çä í Åà 

dÈéeì Àì Çä ä Èç Åî ÀN276:  
 כנשתא דישראל דמתילא לעקרא דיתבא מוריקא לאנשי מיתב

  277ביתה מליא אוכלוסין היך אמא די על בניא חדיא הללויה

úø÷ò úéáä -äðáéùåé äø÷òë àéäù ïåéö  . äçîù íéðáä íà-äéðá úà ïåéö äãìé íâ äìç éë  ,

)éòùé 'åñ:(  

àé÷-âé÷@    

øôñ ãé÷ ÷øô íéìéäú     

)à (Äî ì Åà Èø ÀNÄé úà Åö Àa á É÷ÂòÇé úé Åa í Äé Èø Àö Än
æ Åò Éì í Çò Åî278:  

  279 ישראל ממצרים בית יעקב מעמי ברבראיבמפק

                                                                                                                                            
273

 השליט הוא ויוסף )ו ,מב שם( .ינחילם כבוד וכסא נדיבים עם להושיב :ה שמואל מדרש 'עי 
 די עלוהי והכריזו )כט ,ה שם( .ינחילם כבוד וכסא נדיבים עם להושיב 'וכו ,אחר דבר .הארץ על

   .במלכותא תלתא שליט להוי
274

  .דוד בן לימות 'וכו המקדש בית זה 'וכו הבא בעולם :ה רבה א"תדב י'ע 
275

 כנסת אמרה הבית עקרת מושיבי דכתיב מאי לקיש בן שמעון רבי אמר :ב"ע קיח פסחים 'עי 
  .בתים בעיקרי הדרה זו כחולדה בניך שמוני עולם של רבונו הוא ברוך הקדוש נילפ ישראל
276

 שרה זו הבית עקרת מושיבי שמחה הבנים אם הבית עקרת מושיבי :ה 'סי ג"פנ ר"ב 'עי 
 עקרת מושיבי :ו שמואל מדרש 'עי .שרה בנים הניקה שנאמר שמחה הבנים אם עקרה שרי ותהי
 .שרה בנים הניקה )ז ,כא שם( .שמחה הבנים אם .עקרה שרי ותהי )ל ,יא בראשית( .שרה זו ,הבית
 )כב שם( .שמחה הבנים אם .היא עקרה כי )כא ,כה שם( .רבקה זו ,הבית עקרת מושיבי ,אחר דבר

 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 יפתחו )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( .יוןצ 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
 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 כובתו 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 ךברו 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 הודהי 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 דנול 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 ןאי ולחנה ילדים לפנינה ויהי דכתב חנה זו
 ושתי בנים שלשה ותלד ותהר חנה ]את[ 'ה פקד כי שמחה הבנים אם בבנים אותה לשמח כדי

  .בנות
277

 איך ,אוכלוסיא מלאים ביתא לאנשי ???? שיושבת לעקרב שנמשלים ישראל כנסת מושיב 
  הללויה שמחה בניה שעל אימר

 מצרים שמח )לח ,קה תהלים( הכתוב שאמר זה .ממצרים ישראל בצאת :תהילים מדרש 'עי 278
 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
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íòî æòåì  -äì åðéàù øçà ïåùì úôù íò "÷ ,åâå äôù é÷îò íò äàøú àì æòåð íò úà åøéáçå '

)âì äéòùé( ,åðå" àøæò øôñá äëùì àåäù äëùð åîë åæá åæ úåôìçð ãîìå ï)âé äéîçð(  

    

)á (Àé ä Èú Àé Èä ì Åà Èø ÀNÄé ÉåL Àã È÷ Àì ä Èãeä
åé Èú Éåì ÀL Àî Çî280:  

   לקודשיה ישראל לשליטוי281 כנשתא דבית יהודה אחידאהות

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

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

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

    

)â (ñ ÉðÈiÇå ä Èà Èø íÈi Çä282 á Éq Äé ï Åc ÀøÇi Çä 
ø Éåç Èà Àì283:  

   אסתכל ואפך יורדנא חזר לאחורימא

   שכל מימי בראשית נבקעו- יסוב לאחור הירדן

    

)ã (íé Äìé Åà Àë eã À÷ Èø íé Äø Èä Æä284 ú Éåò Èá Àb 
 éÅð Àá Äkïà Éö:  

   טפזו היך דכרין גלמתא היך בנין דעאןטוריא

)ä (ñeð Èú é Äk íÈi Çä Èê Àl ä Çî285 á Éq Äz ï Åc ÀøÇi Çä 
ø Éåç Èà Àì:  

   לך ימא ארום תאפך יורדנא תחזור לאחוראמה

                                                                                                                                            

 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 ,ריםממצ ישראל יצאו זכיות בכמה דוד 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

279
   
 לים ירד שבט זה אי זה עם זה מלחמה עושין היו לים ישראל כשהגיעו :תהלים מדרש 280
 ,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
   .דהיהו של ,ממשלותיו ישראל לקדשו יהודה היתה הוי .אחיך על מושל את הוי .שמי את לקדש

281
  אחוז יהודה בית של כניסת 
 מה ,הים אמר .שמו שתקדו על זה עם זה מלחמה עושין ישראל הים ראה :תהלים מדרש 282

 ,ה"הקב אמר .לים יורד יוסף של ארונו ראה ,אחר דבר .וינס ראה הים ,שנאמר ,ברח מיד עומד אני
 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 חקוק ראה המפורש שם אמר נהוראי רבי ראה מה וינוס

283
 היו בירדן וכי ,לו איכפת ומה ירדן של טיבו מה וכי .לאחור יסוב הירדן :ליםתה מדרש 
 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
284

 חמשה בו שיש משום ]הלל חצי[ האי אמרינן טעמא מאי אנן :א"ע קיח דף פסחים 'עי 
 'ועי .כאילים רקדו ההרים דכתיב תורה מתן ,וינס ראה הים דכתיב סוף ים קריעת :הללו דברים

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

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

285
 נבראתי שאני ,מפניך ליקרע ראוי איני הדין מן ,לו ראמ .תנוס כי יםה לך מה:תהלים מדרש 

 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
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)å ( éÅð Àá Äk ú Éåò Èá Àb íé Äìé Åà Àë eã À÷ Àø Äz íé Äø Èä Æä
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÷ÂòÇé286:  

   קדם קיריס אתחלחלי ארעא מן קדם אלהא דיעקבמן

éìåç õøà -õøà ììåçîä  ,åé"åá äøéúé ã ,éëôääå éìéôùî éäéáâî åîë  

    

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

   דמיא שמיר למעין דמיין טינרא לאריתאדהפך

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

    

øôñ åè÷ ÷øô íéìéäú     

)à (ä eð Èì à Éì’eð Èì à Éì 287 ï Åz Èê Àî ÄL Àì é Äk 
ã Éåá Èk288Èê Æz Äî Âà ì Çò Èê Àc Àñ Çç ì Çò 289:  

 ארום לשמך הב איקרא 291 יי לא מטול זכותנא290 מטולתנאלא
  מטול קושטךמטול טובך ו

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 Èì292 àÈð äÅi Çà 
í Æäé Åä Éì Áà:  

   אלההון293 יימרון עממיא אן השתאלמא

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

   בשמיא כל די יצבי עבד294ריה מדוואלהנא

                                                                                                                                            

 ברוך הקדוש שנגלה עד עליו קבל ולא המטה הראהו עליו קבל ולא עשיבק 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 יםה לך מה )שם( בורח אתה מה מפני עכשו

  .מים למעינו חלמיש מים אגם הצור ההופכי יעקב אלוה מלפני ארץ חולי אדון מפני )שם(
286

 אלא הירדן את ישראל עברו שלא מצינו בכתובים בנביאים בתורה :ה 'סי ו"פע ר"ב 'עי 
 מלפני 'וגו לאחור תסוב הירדן תנוס כי הים לך מה )קיד תהלים( בכתובים 'וכו יעקב של בזכותו

  .יעקב אלוה
287

 אמרוהו וישראל משה אומר אליעזר רבי אמרו מי זה הלל רבנן תנו :א"ע קיז דף פסחים 'עי 
 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 לכימ עליהן שעמדו בשעה רוהואמ וישראל 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 ליהגלי יוסי רבי 'וכו הרשע נבוכדנצר 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[ תןיריד 'וכו לנו לא 'ה לנו לא דכתיב '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
288

  מישאל אמר כבוד תן לשמך כי :א"ע קיח פסחים 'עי 
289

  עזריה אמר אמתך ועל חסדך על :א"ע קיח פסחים 'עי 
290

  בשבילנו 
291

  זכותנו בשביל 
292

  ]ועזריה מישאל חנניה[ כולן אמרו הגוים יאמרו למה :א"ע קיח פסחים 'יע 
293

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

   עובד ידוי בר נש295 דכספא ודהבאטעותהון

)ä ( à Éì Àå í Æä Èì í ÄéÇðé Åò eø Åa Çã Àé à Éì Àå í Æä Èì ä Æt
eà Àø Äé296:  

  298 עינין להון ולא חמין297 להון ולא ממלליןפומא

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

  301 להון ולא מריחין300 נחירי299 להון ולא שמעיןאודנין

)æ ( à Éì Àå í Æäé Åì Àâ Çø ïeLé Äî Àé à Éì Àå í Æäé Åã Àé
íÈð Éåø Àâ Äa eb ÀäÆé à Éì eë Ål Çä Àé:  

 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 Àk302 ø ÆL Âà ì Ék 
í Æä Èa Çç Åè Éa:  

   כל די מתרחץ עליהון303 יהון עובדיהוןדכמתמהון

)è (Ça ç Çè Àa ì Åà Èø ÀNÄéä’àeä íÈp Äâ Èîe í ÈøÀæ Æò :  דיי סעדהון ותריסהון הוא304 רחץ במימראישראל   

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

   דיי סעדהון ותריסהון הוא306 אהרן רחיצו במימרא305דבית

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

   דיי סעדהון ותריסהון הוא307 דיי רחיצו במימראדחליא

éàøéä  '-íéøâä åìà     

)áé (ä’Àê Åø Èá Àé eð Èø ÈëÀæ 308 úé Åa ú Æà Àê Åø Èá Àé 
ú Æà Àê Åø Èá Àé ì Åà Èø ÀNÄéï Éø Âä Çà úé Åa :  

 יברך יברך ית בית ישראל 310 דיי דכר יתנא לטב309מימרא
  יברך ית בית אהרן

)âé (ä é Åà Àø Äé Àê Åø Èá Àé’ í Äò íé Äp Çè Àw Çä דחליא דיי זעיריא עם רברביאיברך   

                                                                                                                                            
294

  מדורו 
295

  וזהב כסף של אליליהם 
296

 אמת מהו אמת אלהים 'וה )י ירמיה( שנאמר לעולם וקיים חי אלהינו :ו 'סי ו"פ ר"ויק 'עי 
 )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
297

  מדברים 
298

  רואים 
299

  שומעים 
300

  נחריים 
301

  .מריחים 
302

 עובדיהם יהיו כמוהם כתיב הוה אילו זעירא 'ר אמר  :א"ע כח דף רהז עבודה ירושלמי 'עי 
 :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
  .ותוכמ שיהיה שכן כל לא ה"להקב שעובד
303

  עובדיהם 
304

  בדבר 
305

  שבית 
306

  בדבר 
307

  בדבר 
308

 ומברכן ישראל של שמן מזכיר ה"שהקב מצינו נחמן בר שמואל ר"א :א 'סי ט"פמ ר"ב 'עי 
  .יברך זכרנו 'ה )קטו תהלים( שנאמר
309

  דבר 
310

  לטוב 



 תהלים

40 

íé Äì Éã Àb Çä:  
)ãé (ä ó Åñ Éé’í Æëé ÅìÂò 311 ì Çò Àå í Æëé ÅìÂò 

í ÆëéÅð Àa:  
   בניכון מימרא דיי עלויכון עלויכון ועלוייוסף

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

   יי עבד שמיא וארעא312 אתון מן קדםבריכין

)æè (Çì í Äé Çî ÈL íÄé Çî ÈM Çää’ ï ÇúÈð õ Æø Èà ÈäÀå 
í Èã Èà éÅð Àá Äì313:  

   וארעא יהב לבני נשא314 שמיא לשכינת יקרא דיישמי

)æé (dÈé eì Àì Çä Àé íé Äú Ån Çä à Éì315 ì Èk à Éì Àå 
ä Èîeã é Åã Àø Éé316:  

 דיי ולא כל נחתי בית קבורת 317 מתיא משבחין שמאלא
  318אדמתא

)çé (dÈé Àê Åø Èá Àð eð ÀçÇð ÂàÇå319 ã ÇòÀå ä Èz Çò Åî 
dÈé eì Àì Çä í Èì Éåò:  

   נברך יה מן השתא ועד עלמא הללויהואנחנא

    

øôñ æè÷ ÷øô íéìéäú     

)à (ä ò Çî ÀLÄé é Äk é Äz Àá Çä Èà’ é Äì Éå÷ ú Æà 
Èðeð Âç Çzé320:  

   ארום שמע יי ית קלי בעותירחימת

éúáäàä òîùé éë  ' éìå÷ úà-êìî àåäå ìåàù øèôðù øçàì ãåã øîà êë  , éë éëéçåðîì éùôð éáåù

ä 'úåîî éùôð úöìç éë äåàúî éðà éðå÷ êìå ãñç éëéìò ìîâ .ä òîùé éë éúáäà ' - éúáàú 

ä òîùéù ' éìå÷ úà)àñ"à(  

-ðä øéàî " ê-  
 העיקר על מרובה ה"הקב של שתוספתו הנביאים שראו כיון :ק רמז בראשית ילקוט 'עי 311
 ועל עליכם עליכם 'ה יוסף .פעמים אלף ככם עליכם 'ה יוסף בתוספת ישראל תא וברכו עמדו

 .בניכם
312

  .מלפני 
313

 שמים מקדשי נהנה כאילו ברכה בלא הזה העולם מן הנהנה כל :א"ע לה דף ברכות 'עי 
 והארץ 'לה שמים 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 אל אדם לבני נתן
 נתן והארץ 'לה שמים השמים שנאמר למרום ואליהו משה עלו ולא למטה שכינה ירדה לא מעולם

 ואמר גזר 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
314

  .'ה כבוד לשכינת השמים שמי 
315

 מן בטל שמת שכיון שימות קודם ובמצות בתורה אדם יעסוק לעולם :א"ע ל שבת 'עי 
  .בו שבח הוא ברוך להקדוש ואין המצות ומן התורה
316

  .דומה יורדי כל שנאמר לשאול יורדות הבריות כל :תתעג תהלים קוטיל 'עי 
317

  .שם משבחים 
318

  .באדמה הקבורת בית 
319

 ובמיתתם כמתים בחייהם שהם במת נוגע כאילו בערל הנוגע כל :כח אליעזר דרבי פרקי 'עי 
 נמולים שהם ישראל אבל יה יהללו המתים לא 'שנ ה"הב לפני נכנסת תפלתם ואין בהמה כנבלת

  .יה נברך ואנחנו 'שנ ניחוח כריח ה"הב לפני נכנסת פלתםת
320

 ישב בציון עם כי )יט ,ל ישעיה( הנביא ישעיה שאמר זה .'יי ישמע כי אהבתי :תהילים מדרש 
 שמע שאם ,ישראל של תפלתם שישמע אלא ה"הקב לפני מתבקש אין .זעקך לקול יחנך חנון 'וגו

 אוהבין וישראל .תאחר אל ועשה הקשיבה 'ה סלחה 'ה שמעה 'ה )יט ,ט דניאל( שנאמר עשה סלח
 ,אותך אני אוהבת ,ישראל כנסת אמרה .'ה ישמע כי אהבתי ,לכך .תפלתן ישמע שהוא ה"להקב
 את השמיעני )יד ,ב השירים שיר( ,ה"הקב להם אמר .ישמע כי 'וכו .'ה ישמע כי אהבתי ,לפיכך
 אומות כל אפילו ,ה"הקב לפני ישראל כנסת אמרה .תחנוני קולי את 'וכו .ערב קולך כי ,למה ,קולך

 דרש :ב"ע קיח פסחים 'עי .תחנוני קולי את ,לכך .תפלתי ושמע אותם הנח אותך קוראין העולם
 לפניך אהובה אני אימת עולם של רבונו ישראל כנסת אמרה 'ה ישמע כי אהבתי דכתיב מאי רבא
  .תחנוני קול שתשמע בזמן
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)á ( é Äì Éåð Àæ Èà ä Èh Ää é Äkà Èø À÷ Æà é ÇîÈé Àáe321:  אצלי אודניה לי וביומי אנא קריארום   

éîéáå àø÷à -åðçáùà éúìåàâ éîéáå åðàø÷à éúøö éîéá   

)â ( ì Éåà ÀL é Åø Èö Àîe úÆå Èî é Åì Àá Æç é Äðeô Èô Âà
à Èö Àî Æà ï ÉåâÈé Àå ä Èø Èö é Äðeà Èö Àî322:  

 מרעי מותא ועיקתין דשיול אשכחוני עיקתא 323 יתיאקיפו
  ודבונא אשכח

éìáç úåî -éðúéîäì íéù÷áîä åðéáéåà úåøåáç  . úåî éìáç- íä úåøåáç ïåùì íìë ìåàù éìáç 

 åîë)é à ìàåîù' (íéàéáð ìáç . ìåàù éøöîå-ìåàù éìåáâ   

)ã (ä í ÅL Àáe’à Èø À÷ Æà 324ä äÈp Èà ’ ä Èè Àl Çî 
é ÄL ÀôÇð:  

   נפשי326 יי שזיב325 דיי אקרי בבעוובשמא

)ä (ä ïep Çç’é Åä ÉìàÅå ÷é Äc Çö Àå í Åç Çø Àî eð:  יי וזכאה ואלהנא מרחםחננא   

)å (ä í Äéà Èú Àt ø Åî ÉL’Çòé ÄL Éåä Àé é Äì Àå é Äú Él Çc :  למפרוק327 שרגוגיא יי אתמסכנית ולי חמינטר   

)æ (ä é Äk é Äë Àé Èçeð Àî Äì é ÄL ÀôÇð é ÄáeL’ ì ÇîÈb 
é Äë Àé Èì Èò:  

 330 דיי גמל טובא329 מנחיכי ארום מימרא328 נפשי לביתתובי
  עליכי

)ç ( ï Äî é Äðé Åò ú Æà úÆå Èn Äî é ÄL ÀôÇð Èz Àö Çl Äç é Äk
é Äç Æc Äî é Äì Àâ Çø ú Æà ä Èò Àî Äc:  

  

)è (ä éÅð Àô Äì Àê Ål Çä Àú Æà’íé Äi Çç Çä ú Éåö Àø Çà Àa :    

úåöøàá íééçä -éúøæç íçøë ìòå ìåàù éîéá äðîî éôãåøå éáéåà éðåùøâù ìàøùé õøà   

)é (é Äúé Äð Èò é Äð Âà ø Åa Çã Âà é Äk é Äz Àð ÇîÁà Æäã Éà Àî :    

éúðîàä øáãà éë  - øáãàùë úùåáéôî ìò øîàù àáéö éøáã úà éúðîàä )á ìàåîù 'è"æ ( êì äðä

êì éúéðòðå äù÷ éúøáã ãàî éúéðò éðà æà úùåáéôîì øùà ìë  

)àé (áÅæ Ék í Èã Èà Èä ì Èk é Äæ Àô Èç Àá é Äz Àø Çî Èà é Äð Âà:    

éðà éæôçá éúøîà -íåìùáà éðôî ñåðì  . áæåë íãàä ìë-åáå  ãâåá éðá úà éúéàø éë åá áäåàá ãâ

 óà éúøîàå àáéöì éúðîàä êëéôì äáåè úçú äòø éì íéìîåâ ìàøùé ìëå éùôð úà ù÷áîå éá

 åéìò åçèáù çèáî ïåøñç ïåùì àìà åðéà áæë ïåùì ìë éá ãâåáå áæåë úùåáéôîðìéô"æòìá àö , åîë

)ë äéòùé"ç (åéîéî åáæëé àì øùà ,úøîà éðà åúåà ïéøúåô ùéå ìåàù åéäù úå÷ìçîä òìñá éæôçá é

 úëìì æôçð ãåã éäéå øîàð íùå éðùôúì éùðà ìàå éìò ïéøèåò åéùðàå)âë à ìàåîù (áæåë íãà ìë ,

 êìîì éðçùîù áæåë àåä óà àéáðì ïîàð àåäù àéáðä ìàåîù óà)éúàöî(  

-ðä øéàî " ê-  
321

 ,בלבד תפלתי לשמוע אלא כרויות מעלה של האזנים אין .לי אזנו הטה כי ,ה"הקב עשה וכן 
  .לי אזנך הטה )ו ,יז שם( ,בוכתי .לי כרית אזנים )ז ,מ תהלים( שנאמר

 יערכנו השבת ביום השבת ביום )ח ,כד ויקרא( שנאמר ,לי שנתת טובים בימים .אקרא ובימי
 חג לחדש יום עשר בארבעה )לד ,כג ויקרא( ,וכתיב הכפורים וביום )כו ,כח במדבר( ,וכתיב .'ה לפני

  :אקרא ובימי הוי .הסוכות
322

 שנאמר ,הגליות אלו ,מצאוני שאול ומצרי .למות חבולים אדם בני .מות חבלי אפפוני 
  :אגאלם ממות אפדם שאול מיד )יד ,יג הושע(

  
323

  .אותי אקיפו 
324

 אלא )ח ,כ תהלים( שנאמר ,קוראים אנו בשמך לעולם .אקרא 'ה ובשם אמצא ויגון צרה 
  :נזכיר אלהינו 'ה בשם ואנחנו בסוסים ואלה ברכב
  

325
  ).מדרש 'עי אנא גורס אולי( בבקשה 
326

  תציל 
327

 ?  
328

  .לבית 
329

  .דבר 
330

  .טוב 
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)áé (Çì áé ÄL Èà ä Èîä’é Èì Èò é Ää Éåìeî Àâ Çz ì Èk :    

)âé ( ú ÉåòeLÀé ñ Éåkä í ÅL Àáe à ÈO Æà’à Èø À÷ Æà :    

ñåë àùà úåòåùé  - åúåà ìòå äãåú çáæ çáæà êì øîàù åîë éúøãðù úåãåúä ìò íéëñðä àéáà 

åæ äòåùéä ìò àø÷à êîùá ñåëä ,ïééä ìò àìà äøéù øîåà éåìä ïéà ïëù  

)ãé (Çì é Çø Èã Àðä’ ì Èë Àì àÈp ä Èã ÀâÆð í Ål ÇLÂà 
Éån Çò331:  

  

äãâð åîò ìëì àð -ãâð åîò ìë   

)åè (ä éÅðé Åò Àa ø È÷Èé’åé Èãé ÄñÂç Çì ä ÈúÀå Èn Çä 332:    

ø÷éä éðéòá  '-á÷ä éðàøä "åéãéñç úà úéîäì åéðéòá àåä ãáëå äù÷ øáãù ä . äúåîä- úåîä 

-ðä øéàî " ê-  
331

 .תשלם ולא משתדור תדור לא אשר טוב )ד ,ה קהלת( ,אומר יהודה רבי .אשלם 'לה נדרי 
 'ר .חטא בך יהיה לא לנדור תחדל כי )כג ,כג דברים( שנאמר ,עיקר כל נודר שאינו ומזה מזה טוב

  :להיכםא 'לה ושלמו נדרו )יב ,עו תהלים( שנאמר ,ומשלם נודר ומזה מזה טוב ,אומר מאיר
  

332
 .חרוץ יקר אדם הון )כז ,יב משלי( שנאמר ,העושר .יקר נקראו דברים עשרה .'ה בעיני יקר 
 לי יקיר הבן )יט ,לא ירמיה( שנאמר ,ישראל .מפנינים היא יקרה )טו ,ג שם( שנאמר ,התורה
 .יקר היה 'ה ודבר )א ,ג א-שמואל( ,הנבואה .דעת שפתי יקר וכלי )טו ,כ משלי( ,הדעת .אפרים

 יקר )א ,י קהלת( שנאמר ,יקר והסכלות .תבונה איש רוח יקר )כז ,יז משלי( שנאמר ,התבונה
 ,החסד .אל עךרי יקרו מה ולי )יז ,קלט תהלים( שנאמר ,הצדיקים .מעט סכלות ומכבוד מחכמה
 ותההמ 'ה בעיני יקר ,שנאמר ,יקר הצדיקים ומיתת .אלהים חסדך יקר מה )ח ,לו תהלים( שנאמר

 ונתאכסן הלך ,שלו טימיון לגבות אחד שלטון ששלח אחד למלך ,דומה הדבר למה משל .לחסידיו
 .אריבו עשרה הרי ,מנה מאה אצלו מפקיד היה ויום יום ובכל ,יום עשר אחד הבית בעל אצל

 תובען אני האיך זוז חמשים אלא חייב אינו עצמו כל ,אמר ,לו חייב שהוא טימיון לתבוע כשבא
 לכבשן וירד וארץ שמים הקנני שכבר ,שימות לאברהם לומר בעיני קשה ,ה"הקב אמר כך .ממנו
 ,המזבח גבי על עצמו שעקד ,שימות ליצחק לומר לי קשה וגם .בעולם שמי וקידש ,שמי על האש

 למשה לומר לי וקשה .ימיו כל בתורה שעמל ,שימות ליעקב לומר לי וקשה .בעולם שמי וקידש
 דוד וכן .משה את להרוג ויבקש )טו ,ב שמות( שנאמר ,לפרעה וירד בכפו נפשו שהשלים ,שימות

 צדיק לכל וכן .האש לכבשן עצמן שהשליכו ועזריה מישאל לחנניה וכן .לגלית וירד נפשו שהשלים
 )ב ,טו בראשית( ,כתיב באברהם .מתים היו לא ,בפיהם הצדיקים מיתה ששואלים יואילול .וצדיק
 אמותה )ל ,מו שם( ,כתיב ביעקב .מותי לפני ואברככה )ז ,כז שם( ,כתיב חקוביצ .ערירי הולך ואנכי
 כל בדרך הולך אנכי )ב ,ב א-מלכים( ,כתיב בדוד .מת אנכי כי )כב ,ד דברים( ,כתיב במשה .הפעם
 ,ה"הקב אמר ,בפיהם שואלים שהצדיקים ולפי .נפשי את נא קח )ג ,ד יונה( ,כתיב ונהבי .הארץ

 ,משה וכן ,יעקב וכן .שררה יצחק מנהיג היה היאך קיים אברהם היה אילו .לוא מפני אלו יסתלקו
  :אלו מפני אלו יסתלקו ה"הקב אמר אלא .ושלמה ודוד ושמואל ,יהושע וכן

 אפרכיא לו ונתן זמנו השלים יפה בו הנהיג ,אפרכוס ששלח ךלמל משל .'ה בעיני יקר אחר דבר
 עתיד שהוא ואלו .יפה שהנהיגם אותו מקלסין היו ,מאצלם יוצא שיהיה רוצים היו לא אלו .אחרת
 העולם מן ןכשמסתלקי הצדיקים כך .יפה לנהגם עתיד שהוא אותו מקלסין היו ,אצלם ליכנס

 ומלאכי .בעולם מלבוא הפורעניות את מכלים הם הםביני שהם זמן שכל ,עליהן מצטערין הבריות
 של כתות שלש ,העולם מן מסתלק וכשהצדיק .ביניהם ושוררים באים שהם ,עליהם שמחין השרת
 ,רתאומ והשניה .שלום יבא )ב ,נז ישעיה( ,אומרת אחת ].לקראתו[ )לקראתם( יוצאין השרת מלאכי
 כתות שלש ,העולם מן מסתלקין וכשהרשעים .נכוחו הולך ,אומרת והשלישית .משכבותם על ינוחו

 ואחת .שלום אין )כב ,מח שם( ,אומרת אחת ].לקראתם[ )לקראתו( יוצאין חבלה מלאכי של
  :ישכבון למעצבה )יא ,נ שם( ,אומרת ואחת .לרשעים 'ה אמר ,אומרת
 וכלה במדבר וחיילותיו הוא שיצא למלך משל .לחסידיו המותה 'ה בעיני יקר אחר דבר
 וקדמהו אחד גלוסקין לו ונתן אחד בא .אחד גלוסקין לי שיתן מי ולואי ,אמר ,שבידו ווןאריסט
 .לךהמ לפני ועמד אריסטון בעל אותו בא לימים .אותו שכח ליישוב כשהגיע .ובמשתה במאכל

 עשוי אתה הרי ,לו אמר .במדבר גלוסקין לך שנתתי הוא אני ,לו אמר .טיבך מה ,המלך לו אמר
 ולכך ,לו ואמר חזר .אפרכוס עשוי אתה הרי ,לו אמר .ועבדתיך לך נתתי ולכך ,לו אמר .שלטון
 ה"הקב להם אומר כך .מבקש אתה ממני יותר שמא ,בי כיוצא עשוי אתה הרי .ועבדתיך לך נתתי
 תשוב אם )יט ,טו ירמיה( שנאמר ,מבקשים אתם ממני יותר שמא ,בי כיוצא אתם הרי ,יקיםלצד

 אף ,מתים ומחיה עולמות בורא אני מה .תהיה כפי מזולל יקר תוציא ואם תעמוד לפני ואשובך
  :כן אתם
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îë ' äöåçä äúéáä)éùàøá 'ì"è(  

)æè (ä äÈp Èà’ Èê Àc Àá Çò é Äð Çà Èê Æc Àá Çò é Äð Âà é Äk 
Åñ Éåî Àì Èz Àç Çz Ät Èê Æú ÈîÂà ï Æaé Èø333:  

  

êãáò êúîà ïá -úéááù äçôùî ãåìéì ÷åùä ïî çå÷ìä ãáò úåáøú äîåã åðéà  . éøñåîì úçúô- 

úåèåîå úåøñåî éøàåö ìòî äúøúä  

)æé (ä í ÅL Àáe ä Èã Éåz ç ÇáÆæ ç ÇaÀæ Æà Èê Àì’ 
à Èø À÷ Æà334:  

  

çáæ äãåú -éì úéùòù íéñðä ìò äééãåä éçáæ   

)çé (Çì é Çø Èã Àðä’ä Èã ÀâÆð í Ål ÇL Âà  ì Èë Àì àÈp 
Éån Çò:  

  

éøãð  -éúøãðù úåðáø÷     

)èé (ä úé Åa ú Éåø Àö Çç Àa’ íÄ Èì ÈLeø Àé é Äë Åë Éåú Àa 
dÈé eì Àì Çä:  

  

éëëåúá  -êëåúá åîë     

    

øôñ æé÷ ÷øô íéìéäú     

)à (ä ú Æà eì Àì Çä’íÄé Éåb ì Èk 335 eäeç Àa ÇL 
íé Än Ëà Èä ì Èk336:  

  

)á (Éåc Àñ Çç eðé Åì Èò ø ÇáÈâ é Äk337ä ú ÆîÁàÆå ’ 
dÈéeì Àì Çä í Èì Éåò Àì338:  

  

    

    

øôñ ë÷ ÷øô íéìéäú     
)à ( ì Æà ú ÉåìÂò Çn Çä øé ÄLä’é Äl ä Èú Èø Èv Ça 339 

Çå é Äúà Èø È÷é ÄðÅðÂòÇi340:  
 יי כד עיק לי 341 דאתאמר על מסוקין דתהומא קדםשירא

  342צליתי וקבל צלותי

-ðä øéàî " ê-  
333

 אליו ויאמר שנאמר ,מקום בכל עצמו משפיל דוד שהיה מלמד .עבדך אני כי 'ה אנא 
 שהוא לעבד ,הבית בתוך שנולד עבד דומה שאינו לפי .אמתך בן .העלם זה מי בן )נו ,יז א-שמואל(

 אמתך רות אנכי )ט ,ג רות( שאמרה אותה מן בנה בן אני ,דוד ראמ ,אחר דבר .השוק מן לקוח
  :מרות אסורי התרתה ,מתמר איסורי פתחת .למוסרי פתחת .אמתך על כנפיך ופרשת

  
334

 אין כאן .אשם מביא ,אשם .חטאת מביא ,חטאת חייב שהוא מי שכל .תודה זבח אזבח לך 
  :תודה זבח אזבח לך הוי .לך חייב אני הודייה .תודה זבח אלא ,אשם ולא חטאת לא אומר

335
  חנניה אמר גוים כל 'ה את הללו דכתיב האש מכבשן עלייתן :א"ע קיח פסחים 'עי 
336

   מישאל אמר האמים כל שבחוהו חנניה אמר :א"ע קיח פסחים 
337

   
338

 ואמת אומרים ויש כולן אמרו הללויה לעולם 'ה ואמת חסדו עלינו גבר כי :א"ע קיח פסחים 
 אמר האש כבשן לתוך אבינו אברהם את הרשע נמרוד שהפיל בשעה מרוא גבריאל לעולם 'ה

 לו אמר האש מכבשן הצדיק את ואציל ואצנן ארד עולם של רבונו הוא ברוך הקדוש לפני גבריאל
 שהקדוש ולפי היחיד את להציל ליחיד אהנ בעולמו יחיד והוא בעולמי יחיד אני הוא ברוך הקדוש

  בניו מבני שלשה ותציל תזכה אמר הברי כל שכר מקפח אינו הוא ברוך
339

  94 הערה לעיל 'עי 
340

 הללו 'לה שירו )יג ,כ ירמיה( ירמיהו אמר .'וגו לי בצרתה 'ה אל המעלות שיר :תהלים מדרש 
 הם לא ,אלישר את גואל ה"כשהקב .מרעים מיד אביון נפש הציל כי ,דבר זה אי ועל למה .'ה את

 ,שבח אומר הגלות ומן הצרות מן כשיוצאין ולעתיד לשעבר הרי .'וגו מודים הכל אלא בלבד מודים
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øéù úåìòîä - úøæò ãò ìàøùé úøæòî úåãøåéä úåìòî äøùò ùîç ìò åúåà íéåìä åøîàéù 

è ïàë ùéå íéùð"úåìòîä øéù ìù íéøåîæî å) ò àð äëåñ"á( , úåìòäì ãåã ïãñéù åøîà åðéúåáøå

ù åîë íåäúä úàäëåñ úëñîá ùøåôî ,úåìåò äàîì øéù åðåøúô äãâà éôìå)  : úåìòîì øéù - 

òà äæ øéù åøîà úåìòîá úåìòì ïéìéçúî íéåìä åéäùë èùôä" ïéà äðåùàøá áúëð àì øéùä äæù ô

øçåàîå íã÷åî) (ñ"éúàöî à:(  
)á (ä’ ø Æ÷ ÆL ú Çô ÀN Äî é ÄL ÀôÇð ä Èìé Äv Çä 

äÈi Äî Àø ï ÉåL Èl Äî343:  
  פותא דשקרא מן לישנא נכילתא פצי נפשי מסיי

úôùî ø÷ù -òùø úåìéìòá íäéôá úåéøáä úà ïéãöù òùøä ìù åòøæ   

)â ( ï ÉåL Èì Àê Èì óé Äñ Éi ä Çîe Èê Àì ï Åz Äi ä Çî
äÈi Äî Àø344:  

 יהיב לך מלשינא ומא יוסיף לך אכיל קורצי לישנא מא
  345נכילתא

äî êì ïúé -á÷ä "ä . êì óéñåé äîå -à éøä úåöéçîå äøéîù úåöéçî éúùî íéðôì äðåúð ú)  ùøãî

íéìäú.(  

)ã ( é Åì ÂçÇb í Äò íé Äðeð ÀL ø Éåa Äâ é Åv Äç
íé Äî Èú Àø346:  

 עם גומרי רתמין 347 דגברא שנונין היך ברקין מלעילגררין
  348דדלקין בגהנם מלרע

éöç íéðåðù øåáâ  -õçë ÷åçø íå÷îá úâøåä úà éøäå  . íéîúø éìçâ íò - õåçáî åáë íéìçâä ìë 

áî åáëã íéðôáî àìå õåçáî åáë åìàå íéðô"á÷ä ìù åôåñ äî êì ïúé äî à" éöç êéìò øåæâì ä

äèîìî íðäéâå äìòîìî íéöç íéîúø éìçâ íò íéøåáâ  

)ä (Àê ÆL Æî é Äz ÀøÇâ é Äk é Äì äÈé Éåà349 é Äz Àð Çë ÈL 
ø Èã Å÷ é ÅìÃä Èà í Äò350:  

 לי ארום אתותבית עם אוסאי שרית עם משכניהון וי
  351דערבאי

                                                                                                                                            

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

341
  ].ב"ע נב סנהדרין שלמיירו 'עי[ לפני התהום של מעלות על הנאמר 
342

  תפילתי וקיבל 
343

 מן שהצלתנו כשם ,ה"הקב לפני ישראל אמרו .'וגו שקר משפת נפשי הצילה :תהלים מדרש 
   .'וגו נפשי הצילה ,נאמר לכך .הצרה היא שקר שפת כי עוד צרה לנו ואין ,מזה תצילני כך הכל

344
 ולא חוטא הוא ,מועיל אתה ומה נהנה אתה מה .'וגו יוסיף ומה לך יתן מה :תהלים מדרש 

 ,לשעה גונב .תגנוב לא )יג ,כ שמות( ,שכתוב פי על אף ,לאכול נבגו הגנב ,ללשון ה"הקב אמר .לו
 נפשו תאות ועושה .ונואף .תנאף לא )יג ,כ שמות( ,וכתיב .'וגו לגנב יבוזו לא )ל ,ו משלי( שנאמר
 .לשעה תאותו עושה נפשו חיתשמש פי על אף .לב חסר אשה נואף )לב ,ו משלי( שנאמר ,לשעה
 קורין הרע לשון .'וגו לך יוסיף ומה לך יתן מה .'וגו .והרגת פשךנ את הועלת כלום הלשון ואתה
   .עליו שנאמר ומי ,והמקבלו ,עצמו הורג .'ג שהורג ,ולמה ,שלישי אותו

345
  ורכילות הרע לשון לומר 
346

 ,חבירו את וגלהר שבידו בהחר האדם ישלוף שאם ,ולמה ,לחץ הלשון נמשל :תהלים מדרש 
 שירה כיון ,החץ אבל .לנרתיקו החרב ומחזיר ההורג מתנחם ,רחמים הימנו ומבקש לו מתחנן הוא

 הרותם .'וגו שנונים גבור חצי ,נאמר לכך .להחזיר יכול אינו להחזירה מבקש אפילו והלך אותו
 רותם חתת וישבו דברבמ שבאים אדם בני 'בב היה ומעשה .כבות אינם גחליו שמדליקו מי ,הזה

 באותו למדבר באו שנה לאחר .להם והלכו ואכלו ,שיאכלו מה להם ובשלו מרותם עצים לקטו ',א
 במקום ואכלנו משעברנו לנו יש חדש ב"י הרי ,אמרו ,שהדליקו ממה אפר ומצאו הרותם מקום

 נמשל לכך .נכבות שאין לפי ,האפר שתחת הגחלים מן רגליהם ונכוו עליו והלכו באפר מששו ,הזה
 כשם .בלשון אדם בני הורג הזה הרשע וכן .'וגו שנונים גבור חצי ,שנאמר ,רתמים כגחלי הרע לשון

 רשע אדם של שחיציו עד בו יודע אינו הרע לשון כך ,אליו שהגיע עד בו יודע אינו הזה שהחץ
 שאדם לפי ,לאיסורין או להריגה מלה אותה מוציאים שהן עד יודע אדם ואין פתאום באין )מעשו(

 ר"ב 'עי .שנונים גבור חצי ,נאמר לכך .אותו והורגין שהוא להיכן עליו וכותבין במקומו נתון הזה
 מבחוץ כבה שהוא פ"אע רתמים גחלי אבל מבפנים כבים גחלים שכל רתמים גחלי :יט 'סי ח"פצ

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

347
  מלמעלה ברקים כמו 
348

  .מלמטה בגהנם שדולקים 
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äéåà éì - úåëìîá úôé éðá íò êùî éúøâ éøä íéáø úåéìâá úé÷ì øáë éë ìàøùé úñðë äøîà 

êùîå ïåéå ñøô:  

)å ( àÅð ÉåN í Äò é ÄL ÀôÇð d Èl äÈð Àë ÈL ú Ça Çø
íÉåì ÈL352:  

   מנהון שרת נפשי עם סני שלםיתיר

)æ ( ä Èn Åä ø Åa Çã Âà é Äë Àå í Éåì ÈL é Äð Çà
ä Èî Èç Àì Än Çì353:  

  ן לקרבא הנו354 שלם וארום אצליאנא

éðà íåìù  -íäîò  . øáãà éëå-éá íçìäì íéàá äîä íåìù íäéìò   

    
øôñ àë÷ ÷øô íéìéäú     

)à (úÉåìÂò Çn Çì øé ÄL355 ì Æà éÇðé Åò à ÈO Æà 
íé Äø Èä Æä356é Äø Àæ Æò à ÉáÈé ï Äé Çà Åî :  

 אזקוף עיני לטוריא מן 357 דאתאמר על מסוקין דתהומאשירא
  האן ייתי סעדי

øéù úåìòîì  -øåîæîá æîø  àñëì íééçä õò úçúî àáì ãéúòì íé÷éãöì úåìåòä úåìòîì éðù 

 úåìòî úåùòì ãéúòù éîì øéù úåìòîì øéù àìà ïàë áåúë ïéà úåìòîä øéù éøôñá àéðúã ãåáëä

àáì ãéúòì íé÷éãöì , øéì÷ä ãñéù åäæå)á íåé ìù øöåéã ÷åìéñá 'ø ãñéù úåëåñã 'øæòéìà øéì÷ä 

áùø ìù åðá àåäù"ô äâéâçá é 'éàò ïéùøåã ï"ù ( àñë ãò åæî äìòîì åæ úåìòî íéùìù äéúçúîå

úåìòîä øéù úåîéòð çéùá úåìåòå úåñè ãåáëä  

                                                                                                                                            
349

 אותי מוליכין שהיו ,משך גרתי כי לי אויה מה .משך גרתי ]כי[ לי אויה :תהלים מדרש 'עי 
 מהו .וממורט ממושך עם )ז ,יח ישעיה( ,אומר הוא וכן .לאדום ומיון ליון וממדי למדי מבבל

  .עמהם משךנ שהייתי ,ממושך
 מהו .קדרה כשולי פניהם שהשחירו ,קדר אהלי מהו .קדר אהלי עם שכנתי :תהלים מדרש 350

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

  .אחר למקום ילכו ולמחר היום כאן שוכנים שהם קדר כאהלי היוי ,הרשעים
351

  .ערבים 
352

 וכן ,השלום שונא עשו .שלום שונא אדם יש וכי .'וגו נפשי לה שכנה רבת :תהלים מדרש 
 חיה ואין .הארץ מן רעה חיה והשבתי ,כן יהיה אימתי .בארץ שלום ונתתי )ו ,כו ויקרא( ,אומר הוא

  .הרשע עשו זה .מיער חזיר יכרסמנה )יד ,פ ליםתה( שנאמר ,חזיר אלא רעה
353

 )ט ,ב שם( ,למשיח ה"הקב אמר כך שלום אני מהו .'וגו אדבר וכי שלום אני :תהלים מדרש 
 ,נאמר לכך .לגוים לדבר פותח אני בשלום אלא ,לאו ,עולם של רבונו ,ל"א .'וגו ברזל בשבט תרועם

 פשוטו לידי .'וגו ולקרוב לרחוק שלום שלום )יט ,נז ישעיה( ישעיהו אמר .'וגו אדבר וכי שלום אני
 מי וכל .'וגו שלום שלום ,נאמר לכך .מחזירו עוד איני בתשובה לבו לי שנתן מי ,בריה מחזיר איני

 כך .נגרש כים והרשעים )כ ,שם( .ורפאתיו )שם( שנאמר .אותו ומרפא אצלו בא אני ,אצלי שיבוא
 אינם כי ,למה .'וגו ידברו שלום לא כי )כ ,לה תהלים( שנאמר ,שלום מבקשים אינם ,הרשעים הם

  :'וגו אדבר וכי שלום אני ,נאמר לכך .שלום מבקשים
354

  אתפלל 
355

 משנתת ,למעלות שיר ,אמר דוד .'וגו ההרים אל עיני אשא למעלות שיר :תהילים מדרש 
 .מלכות שעבודל עוד יורדין אנו אין שוב עשו ממלכות משיושיענו ,יורדין אנו אין זו מעלה עלינו

 אותה על שירה לך נאמר אנו ,ה"להקב ישראל אומרים .'וגו מושיעים ועלו )כא ,א עובדיה( שנאמר
   .'וגו עיני אשא למעלות שיר ,נאמר לכך .המלכות מן שהעליתנו מעלה

 שידברו באבות מסתכלין וישראל בדין ה"הקב שיבוא יום ,ההרים אל מהו :תהלים מדרש356
 באותה ,הדין ביום צרה מאותה אחיו את שימלט איש ואין בנו את שימלט אב ואין זכות עליהם

 לא אברהם כי אבינו אתה כי )טז ,גס ישעיה( ,ואומרים ,שבשמים לאביהם עיניהם נושאים שעה
 'עי .ולמעבדני למלפני ההורים אל עיני אשא ההרים אל עיני אשא :ב 'סי ח"פס ר"ב 'עי .'וגו ידענו

 מי )ד זכריה( כ"זשה )קכא תהלים( 'וגו ההרים אל עיני אשא למעלות שיר :יד תולדות תנחומא
 מן גדול שהוא הגדול הר שמו נקרא ולמה דוד בן משיח זה למישור זרובבל לפני הגדול הר אתה

 שעה באותה ,ישראל וכל אחיו והניחוהו לאחיו דוד שירד בשעה :קט תהלים מדרש 'עי .האבות
  .ההרים אל עיני אשא למעלות שיר )א ,קכא שם( ,ואמר למרום עיניו דוד נשא

357
  מהתהום עלייתו על שנאמר 
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)á ( í Äò Åî é Äø Àæ Æòä’õ Æø ÈàÈå í Äé Çî ÈL ä ÅN Éò 358:  שמיא וארעא360 יי דעבד359 מן קדםסעדי   

)â ( íeðÈé ì Çà Èê Æì Àâ Çø è Éån Çì ï Åz Äé ì Çà
Èê Æø Àî ÉL361:  

  נים נטרך יתן לאתמוטטא רגלך לא לא

)ã ( ø Åî ÉåL ï ÈLé Äé à Éì Àå íeðÈé à Éì äÅp Ää
ì Åà Èø ÀNÄé362:  

   לא נים ולא ידמוך נטר ישראלהא

)ä (ä’ Èê Æø Àî ÉL ä’ÈêÆðé Äî Àé ãÇé ì Çò Èê Àl Äö 363:  ימינך364 ינטרנך יי יטלל עלך על סטריי   

)å (ä Èì Àé Èl Ça Çç ÅøÈé Àå ä Èk ÆkÇé à Éì L Æî ÆM Çä í ÈîÉåé:  ולילי כד 366משא לא ימחונך צפרירי ש365 כד שליטיימם 
   סיהרא בליליא367שליט

)æ (ä’ò Èø ì Èk Äî Èê Àø Èî ÀLÄé 368 ú Æà ø Éî ÀL Äé 
Èê ÆL ÀôÇð369:  

   דיי ינטרנך מכל ביש ינטור ית נפשך370מימרא

)ç (ä’ ã Çò Àå ä Èz Çò Åî Èê Æà Éåáe Èê Àúà Åö ø Èî ÀLÄé 
í Èì Éåò371:  

 מן 373 ומעלך למעסק באוריתא372 ינטור מפקך לפרגמטיאיי
  תא ועד עלמאהש

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

ä’374:  
   מן עומקיא קריתך יי375 דאתאמר על מסוקין דתהומאשיר

-ðä øéàî " ê-  
358

   .וארץ שמים עושה ,אתכם עוזר מי יודעים אתם ,ה"הקב אמר :תהלים מדרש 
359

  .מלפני 
360

  .שעשה 
361

 אינכם אתם לגיהנם הכל שימוטו בשעה ,יתן אל מהו .רגלך למוט יתן אל :תהלים מדרש 
 של גלםר כשתמוט .רגלם תמוט לעת ושלם נקם לי )לה ,לב דברים( ,הכתוב אמר וכן .מוטים
 תהלים מדרש 'עי .ישמור חסידיו רגלי )ט ,ב א-שמואל( שנאמר ,מטים אינכם שעה אותה רשעים

  .שומרך ינום אל רגליך למוט יתן אל )ג ,שם( ,לו ואמרה הקדש רוח השיבתו :קט
362

 יש ישיבה ולא שינה לא ,לילהח ,למעלה שינה יש וכי .יישן ולא ינום לא הנה :תהלים מדרש 
 ה"הקב ,כביכול ,הזה בעולם ישראל על הבאות הצרות אלו ,שומרך ינום אל מה אלא .'וכו .למעלה
  .'ה תישן למה עורה )כד ,מד תהלים( ,אמר אסף וכן ,כן עושה

 הלכות ומדרש משנה ושנה וכתובים נביאים תורה אדם קרא :חי רבה אליהו דבי נאת 'עי  363
 עמו ובנו בדרך מהלך שהיה למלך ד"למה משל משלו בעצמו משמרו ה"הקב ח"ת שושמ ואגדות

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

 .ימינך
364

  צד 
365

  .טשול כאשר 
366

 ??  
367

  שולט כאשר ולילות 
368

  ומלבן מעשו רע מכל ישמרך 'ה :ב 'סי ח"פס ר"ב 'עי 
369

 ה"הקב אמר :ו קדושים תנחומא 'עי .המות ממלאך נפשך את ישמור :ב 'סי ח"פס ר"ב 'עי 
 מכל ישמרך 'ה )קכא תהלים( 'שנא אתכם משמר ואני ושחרית ערבית ש"ק מצות שמרו לישראל

  .נפשך את ישמור רע
370

  .רדב 
371

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

372
  לעבודה 
373

  .בתורה לעסוק 
374

 'ר משום חנינא בר יוסי רבי אמר .'ה קראתיך ממעמקים המעלות שיר :תהילים מדרש 
 .קראתיך ממעמקים ,שנאמר משום ,ויתפלל גבוה במקום אדם יעמוד אל לעולם ,יעקב בן אליעזר

 על ולא ספסל גבי על ולא כסא גבי על ולא מטה גבי על לא אדם ודיעמ לא לעולם ,הכי נמי תניא
  .'ה קראתיך ממעמקים ,שנאמר ,המקום לפני גבהות שאין ,ויתפלל גבוה במקום ולא שרפרף גבי
 תשובה בהן להשיב ויודע בידו ושמורים תורה דברי בו שיש אדם אשרי :ז 'סי ג"פ ר"ויק 'ועי
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)á ( ÈêéÆð Àæ Èà äÈðéÆé Àä Äz é Äì Éå÷ Àá ä Èò Àî ÄL éÈð Éã Âà
eð Âç Çz ì Éå÷ Àì ú Éåá ËM Ç÷éÈð:  

   תהוין אודניך ציתין לקל צלותי376 קבל צלותייי

)â ( é Äî éÈð Éã Âà dÈé ø Èî ÀL Äz ú Éåð ÉåÂò í Äà
ã ÉîÂòÇé377:  

   עוין תטור יה יי מן יקום378אין

)ã (à ÅøÈe Äz ï Çò Çî Àì ä Èçé Äì Àq Çä Èê Àn Äò é Äk379:  גבך שביקותא מן בגלל דתתחמיארום   

éë äçéìñä êîò - çåìñì çéìùì úåùø úúð àì  øîàðù åîë)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:  

   אוריכית380 יי מתינת נפשי ולאיקריהאמתינית

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

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 ÉL381:  

 לצפרא דנטרין לקרבא 383 ליי מן נטרי מטרת382 אוריכאנפשי
   צפרא384קורבן

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

õ÷ øçà ,)éúàöî(  

)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 ÇäÀå385:  

   עמיה פורקן386 ישראל ליי ארום גבי יי חסדא וסנימוריך

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

   יפרוק ית ישראל מכל עויתיהוהוא

                                                                                                                                            

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

 מרטבת אני מהצרות ה"הקב וכשידלני הצרות בעמקי שנתונה אני וחביבה היא אני ה"הקב לפני
 אחא 'ר אמר פקדוך בצר 'ה )ו"כ שם( תיבדכ הוא הדא לפניו שירה ואומרת כשושנה טובים מעשים
 ואומרת כשושנה טובים מעשים מרטבת אני בי עיניך מעמיק שאת בשעה ישראל כנסת אמרה
  .'ה קראתיך ממעמקים המעלות שיר )ל"ק תהלים( ד"הה שירה

375
  .מהתהום עלייתו על הנאמר 
376

  .תפילתי תקבל 
377

 שאינו מוסרנו אתה למלאך ע"בשר דוד אמר אליך פניו 'ה ישא :יח משפטים תנחומא 'עי 
 אמר כך :לח תהלים מדרש 'עי .)קל תהלים( יעמוד מי אדני יה תשמור עונות אם פנים נושא
 ישוב .יעמוד מי 'ה יה תשמר עונות אם )ג ,קל תהלים( ,אומרים אתם מה מפני ,לישראל ה"הקב
 בקווי סליחה :יד 'יס ח"פצ ר"ב 'עי .אתכם מרחם ואני הרעים מעשיכם הניחו .הרעה מדרכו רשע

  .'ה קויתי בתריה כתיב מה הסליחה עמך כי )קל תהלים(
378

  אין 
379

 וכל .השנה מראש אצלך מופקדת הסליחה ,אבא רבי אמר .הסליחה עמך כי :תהלים מדרש 
 אם :יח משפטים תנחומא 'עי .הכפורים ביום בריותיך על אימתך ליתן בשביל .תורא למען ,למה כך

  הפנים שר למלאך אותה מסרת לא תורא למען הסליחה עמך כי לך מסור הסליחה אין תאמר
380

  ?לכבודו 
381

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

382
 ?  
383

  גשמי 
384

  .קרבן לקרב 
385

 'ה עם כי 'ה אל ישראל יחל )ל"ק תהלים( שנאמר בויברי הפדות :טו 'סי י"פ רבה אסתר 'עי 
 ואת עולם באי כל את ומציל הפודה הוא אתה :י רבה אליהו דבי תנא 'עי .פדות עמו והרבה החסד

 שם( ואומר צרותיו מכל ישראל את אלהים פדה )כה תהלים( שנאמר בעולם שבראת ידך מעשה כל
   .עונותיו מכל ישראל את יפדה והוא פדות עמו והרבה החסד 'ה עם כי 'ה אל ישראל יחל )קל

386
  ?וסגי 
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ãô      

)ä (Èê Æúé Åá é Åá ÀL Éåé é Åø ÀL Çà387 Èêeì Àì Çä Àé ã Éåò 
ä Èì Æq388:  

 דצדיקין דיתבין בבית מקדשך תוב ישבחונך טוביהון
  :389לעלמין

 éøùà -åëåúá êåììäé ãåòå êúéáá áùéì ãåò òéâéù éî :  

    

 ãî÷    

)åè (Éål ä Èë Èk ÆL í Èò Èä é Åø ÀL Çà390 í Èò Èä é Åø ÀL Çà 
ÁLä’åé Èä Éì Áà 391:  

   דעמא דהכדין ליה טובוי דעמא דיי אלהיהטובוי

äëëù åì -ìù úàæä äáåè ìëù å  

    

äî÷392     

)à ( é Çä Éåì Áà Èê Àî Äî Éåø Âà ãÄå Èã Àì ä Èl Ää Àz
Àê Æì Æn Çä393ã ÆòÈå í Èì Éåò Àì Èê Àî ÄL ä Èë Àø Èá ÂàÇå 394:  

 לדוד ארוממנך אלהי מלכא ואברך שמך לעלמי תושבחתא
  עלמין

    

-ðä øéàî " ê-  
387

 לבם שיכוונו כדי ומתפללין[ אחת שעה שוהין היו הראשונים חסידים :ב"ע לב ברכות 'עי 
  .ביתך יושבי אשרי קרא אמר לוי בן יהושע רבי אמר מילי הני מנא ]:שבשמים לאביהם

388
 אשרי שנאמר התורה מן המתים לתחיית מניין לוי בן יהושע רבי אמר :ב"ע צא דריןסנה 'עי 
 'וכו התורה מן המתים לתחיית מכאן יהללוך אלא נאמר לא היללוך סלה יהללוך עוד ביתך יושבי
 אשרי שנאמר הבא לעולם ואומרה זוכה הזה בעולם שירה האומר כל לוי בן יהושע רבי ואמר
 ולבתי כנסיות לבתי שנכנס מי כל ל"ריב אמר :א 'סי ז"פ ר"ד 'ועי .סלה ךיהללו עוד ביתך יושבי

 )פד תהלים( שנאמר מנין לבא לעתיד מדרשות ולבתי כנסיות לבתי ליכנס זוכה ז"בעוה מדרשות
  .סלה יהללוך עוד ביתך יושבי אשרי

389
  לעולמים ישבחוך שוב שלך המקדש בבית שיושבים הצדיקים של טובתם 
390

 ישראל מן ז"בעוה המות מלאך ויתבטל דוד בן ימות כשיגיע השעה לאחר :ה רבה א"תדב 
  .'וגו לו שככה העם אשרי אומרים ם"העכו כל יהיו

391
 ישראל של אישורן אין אלהיו 'שה העם אשרי לו שככה העם אשרי :ט 'סי ד"פי ר"במ 'עי 

 של גבורתו חכ מצינו לא :טז רבתי פסיקתא ’ועי .לאלהים להם להיות ה"בהקב שבחרו על אלא
 בישראל משבח התחיל כך משה ששמע וכיון ישראל על בטרחות בא הוא ברוך הקדוש אין ה"הקב

  .אלהיו 'שה העם אשרי לו שככה העם אשרי להם ואומר
392

 שלש יום בכל לדוד תהלה האומר כל אבינא רבי אמר אלעזר רבי אמר :ב"ע ד ברכות 'עי 
 נימא ת"בי ף"באל דאתיא משום אילימא מאטע מאי הבא העולם בן שהוא לו מובטח פעמים
 הגדול הלל נימא ידך את פותח ביה דאית משום אלא אפין בתמניא דאתיא דרך תמימי אשרי

   .תרתי ביה דאית משום אלא בשר לכל לחם נותן ביה דכתיב
393

 )א ,קמה תהלים( ,טעמא מאי .ברכה אינה מלכות בה שאין ברכה כל :טז תהלים מדרש 'עי 
   .המלך יאלה ארוממך

 מן למעלה שהבטחתנו על אלא ,חנם על ולא .'וגו אלהי ארוממך :תהילים מדרש 'עי 394
 ,קד שם( שנאמר ,יםכארז עומדים .מגודלים כנטיעים בנינו אשר )יב ,קמד תהלים( שנאמר ,הפרשה

 ןנות שהוא מה  'וכו .מגודלים כנטיעים בנינו אשר ,נאמר לכך .'וגו לבנון ארזי 'ה עצי ישבעו )טז
 )ד ,ח זכריה( .ברחובותינו צוחה אין ועכשיו ,ומחבל המות מלאך הוא עותדמ מוריד ברחובות צוחה

 צוחה ואין ,נאמר לכך .ימים מרוב בידו משענתו ואיש ירושלים ברחובות וזקנות זקנים ישבו עוד
 לעשות ה"הקב עתיד כך וכל הואיל .ילדים ימלאו העיר ורחובות )ה ,שם( שנאמר .ברחובותינו

 מודים אנו ,לנו אלה כל וכשתעשה .לו שככה העם אשרי )טו ,קמד תהלים( ,לפיכך ,לישראל
 ישראל .המלך אלהי ארוממך ,נאמר לכך .לנו ושעשית עמנו שתעשה הפלאים כל על לך ומרוממים
 שמות( שנאמר .הים על שרוממוהו כשם 'וגו ידך רמה )יא ,כו ישעיה( שנאמר .ה"להקב מרוממים

 .המלך אלהי ארוממך ,נאמר לכך .אלהינו 'ה רוממו )ט- ה ,צט יםתהל( .'וגו גאה כי 'לה ושיר )כא ,טו
 לבוא לעתיד אלא .שירה אומרים אין לאו ואם ,שירה אומרים נסים להם עשה אם ,כעכשיו לא

   .ועד לעולם שמך ואברכה ,שנאמר .תמיד והברכה השירה אומרים הם אלא ,בטלים אינם
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)á ( Èê Àî ÄL ä Èì Àì Çä ÂàÇå Èj Æë Àø Èá Âà í Éåé ì Èë Àa
ã ÆòÈå í Èì Éåò Àì:  

  י עלמין יומא אברכנך ואשבח שמך לעלמבכל

  

)â ( ì ÉåãÈbä’ã Éà Àî ì Èl Ëä Àîe   ïé Åà Éåú Èl Ëã Àâ Äì Àå
ø Æ÷ Åç:  

   יי ומשבח לחדא ולרבותיה לית סוףרב

  

)ã (Èêé ÆNÂò Çî ç Ça ÇLÀé ø Éåã Àì ø Éåc395 Èêé Æú Éøeá Àâe 
eãé ÄbÇé:  

   לדרא ישבח עובדך וגבורתך יתנוןדרא

øåã êéùòî çáùé øåãì  -äçéùà êãåä ãåáë øãä éðà íâå   

    

)ä ( Èêé Æú Éà Àì Àô Äð é Åø Àá ÄãÀå Èê Æã Éåä ã Éåá Àk ø ÇãÂä
ä Èçé ÄN Èà:  

   איקר זיוך ומלי פרישותך אמללשבהור

  

)å ( êéúåìãâå eø Åîà Éé Èêé Æú Éà Àø Éåð æeæÁòÆå
}Èê Àú Èl Ëã Àâe {äÈp Æø Àt Çñ Âà:  

   דחלתך יימרון ורבנותך ישתעוןועושנא

æåæòå åøîàé êéúåàøåð  -øôñà êúìåãâ éðà íâå äð  

    

)æ (eòé ÄaÇé Èê Àáeè á Çø ø ÆëÅæ396eðÅp Çø Àé Èê Àú È÷ Àã Äö Àå :  סגיעי טובך יביעון וצדקתך ישבחוןדכרן   

øëæ åòéáé êáåè áø  - åéúåøåáâ íãàä éðáì òéãåäì åðì áåè øîàì äæì äæ åøáãé êúøåáâ øåãì øåã 

á÷ä ìù åúåëìî øãä ãåáëå" ä)éúàöî (åð"ôìàî äøñç ï"úéá à"äàøù éôì à äù÷ äìôî äá ãåã 

 ìàøùé úìåúá íå÷ óéñåú àìå äìôð)å ñåîò' (îåñ ùãå÷ä çåøá äëîñå øæçåêä  'íéìôåðä ìëì  

    

)ç ( íeç ÇøÀå ïep Ççä’ã Æñ Èç ì Èã Àâe í Äé Çt Çà Àê Æø Æà :  ורחמנא יי מרחיק רגז ומסגי למעבד טבוןחננא   

  

)è ( á Éåèä’ì Ék Çì 397 ì Èk ì Çò åé ÈîÂç ÇøÀå 
åé ÈNÂò Çî398:  

   יי לכולא ורחמוי על כולהון עובדויטב

-ðä øéàî " ê-  
395

 של שמו יתרומם למען ,לעשות עתיד שהוא ובמה שעשה במה לדרוש ולנ ויש :ג א"פדר 'עי 
 לדור דור" ,)ד ,קמה תהלים( שנאמר ,סופו ועד העולם מסוף שברא בבריותיו ,הוא ברוך הקדוש
  .מעשיך ישבח

396
 פוסק שאינו נובע כמעין לבוא לעתיד צדיקים של פיהם כשיעשה אף :קד תהלים מדרש 'עי 
 .יביעו אלא כאן כתיב אין יאמרו ,טובך רב זכר ,אלא ,לאו .יגעים שהם תאמר ,ה"הקב של שבחו
   .כמעין נובעים שהם

397
 לאדם משל לקוויו 'ה טוב וכתיב לכל 'ה טוב כתיב רמי אלעזר רבי :ב"ע לט סנהדרין ’עי 

 'ועי ,שבהם טובים אלא עודר אינו עודר כשהוא כולו את משקה משקה כשהוא פרדס לו שיש
 .לכל 'ה טוב דכתיב ה"הקב זה מטוב לכם נתתי טוב לקח כי דכתיב תורה זו טוב :ב"ע נג מנחות

 שהוא הכל על ,לכל 'ה טוב לוי 'ר אמר מעשיו כל על ורחמיו לכל 'ה טוב :ג 'סי ג"פל ר"ב 'ועי
 דסכנין יהושע רבי .מרחם הוא ,מדותיו שהן ,הכל על ורחמיו לכל 'ה טוב שמואל 'ר אמר .מעשיו

 ,חנינא 'ר אמר :כב תהלים מדרש 'ועי .לבריותיו נותן הוא ומרחמיו לכל 'ה טוב אמר לוי 'ר בשם
   .לטובים 'ה הטיבה )ד ,קכה שם( ,לבוא לעתיד אבל .הזה בעולם .לכל 'ה טוב )ט ,קמה תהלים(

398
 ליה מצער קא הוה לוי בן יהושע דרבי בשבבותיה דהוה צדוקי ההוא :א"ע ז ברכות 'עי 

 ההיא מטא כי סבר ביה ועיין דערסא כרעיה בין ואוקמיה גולאתרנ שקל חד יומא בקראי טובא
 על ורחמיו הכי למעבד ארעא אורח לאו מינה שמע אמר ניים שעתא ההיא מטא כי אלטייה שעתא

 ביתא דרבי אמתיה כנשא קא הוה חד יומא הלכו מעשה ידי על :א"ע פה מ"ב 'ועי .כתיב מעשיו כל
 אמרי מעשיו כל על ורחמיו כתיב שבקינהו לה מרא להו כנשא וקא כרכושתא בני שדיא הוה

 על רחמיו כך האדם על שרחמיו כשם ה"הקב :ו נח תנחומא ’ועי .עליה נרחם ומרחם הואיל
   .מעשיו כל על ורחמיו )קמה תהלים( שנאמר הבהמה
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)é ( Èêeã Éåéä’ Èêé Æãé ÄñÂçÇå Èêé ÆNÂò Çî ì Èk 
ä Èëeë Àø Èá Àé:  

   יי כולהון עובדך וחסידיך יברכינךיהודונך

  

)àé ( Èê Àú Èøeá Àâe eø Åîà Éé Èê Àúeë Àì Çî ã Éåá Àk
eø Åa Çã Àé:  

   מלכותך יימרון וגבורתך ימללוןאיקר

  

)áé (Äì Çòé Äã Éåä Àì ã Éåá Àëe åé Èú Éøeá Àb í Èã Èà Èä éÅð Àá
Éåúeë Àì Çî ø ÇãÂä:  

   לבני נשא גבורתוי ואיקר שיבהור מלכותיהלהודעא

  

)âé (íé Äî Èì Éò ì Èk úeë Àì Çî Èê Àúeë Àì Çî399 
ø ÉãÈå ø Éåc ì Èë Àa Èê Àz Àì ÇL Àî Æîe400:  

   מלכותא דכל עלמיא ושולטנותך בכל דר ודרמלכותך

  

)ãé ( Àê Åî Éåñä’Ép Çä ì Èë Àì  ì Èë Àì ó Å÷ Éåæ Àå íé Äì Àô
íé Äôeô Àk Çä401:  

   יי לכל נפילין וזקיף לכולהון כפיפיןסעיד

  

)åè ( ï Åú Éåð ä Èz ÇàÀå eø Åa ÇNÀé Èêé Æì Åà ì Éë éÅðé Åò
Éåz Äò Àa í Èì Àë Èà ú Æà í Æä Èì402:  

 דכולא לותך סבירן ואת יהב להון ית מיכלהון עיניהון
  בזמניה

  

)æè (Äa ÀN Çîe Èê ÆãÈé ú Æà Çç Åú Éåt é Çç ì Èë Àì Çòé
ï Éåö Èø403:  

   ית אידך ומסבע לכולהון חיי רעותהוןפותח

-ðä øéàî " ê-  
399

 נערה .מלכות אסתר ותלבש השלישי ביום ויהי :ה פרק - ב נוסח אחרים פנים מדרש ’ועי 
 כל מלכות מלכותך אומר הוא שכן מעלה של מלכות מעין ה"הקב והלבישה השק טהוהפשי מאפרה
   ).יג קמה תהלים( עולמים

400
 של מפלתן בה שיש מפני באשרי ן"נו נאמר לא מה מפני יוחנן רבי אמר :ב"ע ד ברכות ’עי 
 ולא נפלה הכי לה מתרצי במערבא ישראל בתולת קום תוסיף לא נפלה דכתיב ישראל שונאי
 ברוח וסמכן דוד חזר הכי אפילו יצחק בר נחמן רב אמר ישראל בתולת קום עוד לנפול תוסיף
 כל :מ אות - א נוסח השלם עקיבא רבי אותיות מדרש ’ועי .הנופלים לכל 'ה סומך שנאמר הקדש

 פני מקבלין שבמרכבה ם"ומ ם"מ ואף פניו להקביל ותשבחות בשירות מקדמין שבמרכבה אותיות
 אומרין שהן שירה ומה שירה ואומרים פיהן את ופותחין ומלכות עוז בשירי שעה באותה שכינה

 וממשלתך אומרת סתומה ם"ומ )יג קמה תהלים( עולמים כל מלכות מלכותך אומרת פתוחה ם"מ
 לפני ועמד ם"מ נכנס כך אחר :ב נוסח השלם עקיבא רבי אותיות מדרש 'ועי .)שם( ודור דור בכל

 לומר העולם באי עתידין שבי עולמך את בי שתברא רצונך עולם של רבונו ואמר הוא ברוך הקדוש
  .'וגו עולמים כל מלכות מלכותך )יג קמה תהלים( שנאמר בכל וממשלתך מלכותך

401
 נופלין שהם העקרות אלו הנופלים לכל 'ה סומך :ב 'סי א"פע ר"ב 'ועי .הקודמת הערה 'עי 

 בראשית אגדת מדרש 'ועי .נזקפות הן בבנים פוקדן ה"שהקב כיון הכפופים לכל וזוקף בתיהם בתוך
 לכל 'ה סומך שנאמר וזוקפו יד לו נותן ידו ומטה שנכפף לאדם רואה כשהוא ה"הקב :מט פרק -

 הנופלים לכל 'ה סומך אלא כאן אומר אינו העומדים )שם שם( הכפופים לכל )'ה( וזוקף הנופלים
 סומך יפלו אם הרשעים אף כן אם פיםהכפו לכל אלא נאמר לא הנצבים לכל הכפופים לכל וזוקף
 נפלו שם שנאמר תקומה להם אין נפלו שאם ושלום חס .הנופלים לכל 'ה סומך שנאמר אותן הוא

  .קום יכלו ולא דחו און פעלי
402

 בתרנגולת לו אמר סועד אתה במה לו אמר דרבא לקמיה דאתא ההוא :ב"ע סז כתובות 'עי 
 מדרחמנא קאכילנא מדידהו אטו ליה אמר דציבורא חקאלדו חיישת ולא ליה אמר ישן ויין פטומה

 בעתו אלא נאמר לא בעתם בעתו אכלם את להם נותן ואתה ישברו אליך כל עיני דתנינא קאכילנא
  .בעתו פרנסתו הוא ברוך הקדוש נותן ואחד אחד שכל מלמד

403
 הקדוש של בידו מפתחות שלשה יוחנן רבי אמר :א"ע ב תתעני ’ועי .392 הערה לעיל 'עי 

 תחיית של ומפתח חיה של מפתח גשמים של מפתח הן ואלו שליח ביד נמסרו שלא הוא ברוך
 אמר :ב"ע ח ש"ועיי .'וגו ידך את פותח דכתיב פרנסה של מפתח אף אמרי במערבא 'וכו המתים

 דכתיב דיהיב הוא לחיי שובעא רחמנא יהיב דכי אכפנא רחמי ניבעי נחמני בר שמואל רבי להו
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òéáùîå ïåöø éç ìëì -åúëøá úàå åðåöø úàå åáåè úà òéáùî àåä åúñðøô éãë  . ïåöø -ðîééôà " è

æòìá  

    

)æé ( ÷é Äc Çöä’ ì Èë Àa ãé Äñ ÈçÀå åé Èë Èø Àc ì Èë Àa 
åé ÈNÂò Çî404:  

   יי בכל אורחתיה וחסידא בכל עובדויזכי

  

)çé ( á Éåø È÷ä’ ø ÆL Âà ì Éë Àì åé Èà Àø É÷ ì Èë Àì 
ú ÆîÁà Æá eä Ëà Èø À÷ Äé405:  

   יי לכל דקרין ליה לכולהון דקרין יתיה בקשוטקרב

  

)èé ( ò Çî ÀLÄé í Èú Èò Àå ÇL ú ÆàÀå ä ÆNÂòÇé åé Èà Åø Àé ï Éåö Àø
í Åòé ÄL Éåé Àå406:  

   דחלוי יעבד וית בעותהון ישמע ויפרקנוןרעות

  

)ë ( ø Åî ÉåLä’Èk ú Æà  ì Èk ú ÅàÀå åé ÈáÂä Éà ì
ãé Äî ÀLÇé íé Äò ÈL Àø Èä:  

   יי ית כל רחימוי וית כל רשיעי ישיצינטר

    

)àë ( ú Çl Ää Àzä’ ø ÈN Èa ì Èk Àê Åø Èáé Äå é Ät ø Æa Çã Àé דיי ימלל פומי ויברכון כל בני בסרא שום קודשיה שבחא 

                                                                                                                                            

 ירידת[ שקולה אמר אבא בר חייא רבי :ו 'סי ג"פי ר"ב 'ועי ,רצון חי לכל ומשביע ידך את פותח
 אותה קבעו חכמים אף אמרו אבא רבי בשם חייא ורבי אבא רבי המתים תחיית כנגד ]גשמים

 יד עלי היתה )לז יחזקאל( אמרשנ יד בזו פתיחה ובזו פתיחה בזו יד ובזו יד בזו המתים בתחיית
 אני הנה )לז יחזקאל( פתיחה ובזו לך 'ה יפתח )כח דברים( פתיחה בזו ידך את פותח יד ובזו 'וגו

 י"ע והפרנסה מלאך י"ע שהגאולה הגאולה מן גדולה :ט 'סי כ"פ ר"ב 'ועי .'וגו קברותיכם את פותח
 ידי על פרנסה רע מכל אותי הגואל ךהמלא )מה בראשית( שנאמר מניין מלאך ידי על גאולה ה"הקב
 תהלים( :ג 'סי ה"פכ ר"שמ ’ועי .רצון חי לכל ומשביע ידך את פותח )קמו תהלים( שנאמר ה"הקב
 זמן כל ו"ב מדת ו"ב מדת ה"הקב כמדת שלא וראה בא רצון חי לכל ומשביע ידך את פותח )קמה

 בידו הספוג כן אינו ה"הקב אבל מים מוריד הוא ידו קפץ יורד טיפה אין ידו פותח בידו שהספוג
 המים אין עצר אם מים בשעלו מדד מי )מ ישעיה( וכן מים מלא אלהים פלג )סה שם( שנאמר
 מטר יהיה ולא השמים את ועצר )יא דברים( ואומר ויבשו במים יעצר הן )יב איוב( שנאמר יורדין
 ומשביע ידך את פותח מרואו הטוב אוצרו את לך 'ה יפתח )כח שם( שנאמר יורד המטר ידו פותח

   .מבקש שהוא מה רצונו א"לכאו נותן שהוא רצון חי לכל אלא כ"אכ מזון חי לכל רצון חי לכל
404

 בכל 'ה צדיק )קמה תהלים( דכתיב צדיק שנקרא ה"מהקב לצדיק מצדיק :יא 'סי א"פ ר"ב ’עי 
 קורא כשהוא :טז בא מכילתא ’ועי .עשה 'ה צדקת )לג דברים( דכתיב צדיק שנקרא למשה דרכיו
 אומר 'ר .יחדו שמו ונרוממה אתי 'ליי גדלו )ד"ל תהלים( וכן ו"בשכמל אחריו עונין יהו בשמו

 צדיק )ה"קמ תהלים( 'שנא העולמים חי צדיק הצדיק את מזכיר כשהוא לברכה צדיק זכר )'י משלי(
 צדיק )קמה ליםתה( 'שנ צדיק נקרא ה"הקב מה :יג עקב ספרי ’ועי .אמן לברכה 'וגו דרכיו בכל 'ה
 מעשיו בכל וחסיד 'שנאמ חסיד נקרא ה"הקב .צדיק הוי אתה אף מעשיו בכל וחסיד דרכיו בכל 'ה

  .חסיד הוי אתה אף
405

 'ועי .באמת יקראוהו אשר לכל ל"ת לכל יכול קוראיו לכל 'ה קרוב :א 'סי ז"פי ר"ויק 'עי 
 )י שם( אומר אחד וכתוב איוקור לכל 'ה קרוב )קמה תהלים( אומר אחד כתוב :ז 'סי א"פי ר"במ

 תעמוד 'ה למה ד"גז משנחתם קוראיו לכל 'ה קרוב ד"גז נחתם שלא עד ברחוק תעמוד 'ה למה
 לכל 'ה קרוב )ה"קמ תהלים( ד"הה לישראל קרוב נקרא ה"הקב :יג 'סי ז"פ רבה אסתר 'ועי .ברחוק
 'כה )'ד דברים( מרשנא ישראל אלא ה"להקב קרובה אומה ואין באמת יקראוהו אשר לכל קוראיו
 לכל 'ה קרוב )קמה תהלים( 'שנא קרוב פעמים :'ד האזינו תנחומא ’ועי .אליו קראנו בכל אלהינו
 בשעה :ב בשלח מכילתא ’ועי .'ה מרשעים רחוק )טו משלי( 'שנא קרוב אינו פעמים קוראיו

  .קראיו לכל 'ה קרוב )ה"קמ תהלים( 'שנא להם קרוב והוא לו שמתפללין
406

 והוא דבר ה"הקב לפני שאומרים וזרוע גבורה בעלי גבורים לי יש :יא 'סי ה"פע ר"ב 'עי 
 חזקיהו ויסב מיד :א 'סי ח"פ ר"ד 'ועי .יעשה יראיו רצון )קמה תהלים( שנאמר רצונם להם עושה

 כתיב שכן שנה עשרה חמש ימיך על והוספתי 'וגו תפלתך את שמעתי ה"הקב ל"א הקיר אל פניו
 יריאיו רצון )מג רבה פסיקתא( ’ועי .ויושיעם ישמע שועתם ואת יעשה ראיוי רצון )קמה תהלים(

 אני חבר בו שכתב דוד זה שמבקשו מה לו ונתן תפילתו מפיר הוא ברוך הקדוש שאין למה יעשה
 ה"הב עשה יעשה יראיו רצון 'אומ זכריה 'ר :לג אליעזר דרבי פרקי 'ועי . )ג"ס ט"קי שם( יראוך לכל

  .וילדה רתהוה נביא של רצונו
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ã ÆòÈå í Èì Éåò Àì ÉåL Àã È÷ í ÅL407: לעלמי עלמין  

úìäúä  ' éô øáãé-å ãòå íìåòì åùã÷ íù úà êøáé øùá ìë íâ  

    

åè÷    

eð ÀçÇð ÂàÇå eì Àì Çä í Èì Éåò ã ÇòÀå ä Èz Çò Åî dÈé Àê Åø Èá Àð 
dÈé408 :  

   נברך יה מן השתא ועד עלמא הללויהואנחנא

  

    

øôñ åî÷ ÷øô íéìéäú     

)à (dÈéeì Àì Çä409 ú Æà é ÄL ÀôÇð é Äì Àì Çä ä'410:  411 שבחי נפשי ית שמא דייהללויה  

)á (Âà ä Èì Àì Çää’ é Çä Éìà Åì ä Èø ÀnÇæ Âà éÈi Çç Àa 
é Äã Éåò Àa412:  

   יי בחיי אזמר לאלהי בדאיתיאשבח

äøîæà éãåòá éäìàì -éç éðà ãåòá   

    

)â (íé Äáé Äã Àð Äá eç Àè Àá Äz ì Çà413 í Èã Èà ï Æá Àa 
ä ÈòeL Àú Éåì ïé Åà ÆL414:  

   תתרחצון ברברביא בבר נש דלית ליה פורקנאלא

                                                                                                                                            
407

 ,בסוף אומר מהו ,קלוסין מיני בכל ה"להקב דוד משקלס ,יודן ר"א :עח תהלים מדרש 'עי 
 מאה דוד משאמר :קד ש"ועיי .ה"הקב של לקלוסו תהלה ,פי ידבר 'ה תהלת )כא ,קמד תהלים(

 ש"ועיי .פי ידבר 'יי תהלת )כא ,קמה תהלים( שנאמר ,ה"להקב קילס מזמורים וחמשה וארבעים
 ,אומר הוא וכן .העניים את מניח שאינו הלל לו נותנין והן ,אותו מקלסים הם הצדיקים :קמו

 כל את 'ה שומר ,הענין מן למעלה .דברי על וחרד רוח ונכה עני אל אביט זה ואל )ב ,סו ישעיה(
 'ה אהללה ,נאמר לכך .'וגו בשר כל ויברך ,אלא ,בלבד עצמי אני ולא .פי ידבר 'ה תהלת .'וגו אוהביו

 רב בר רבה פירקא סוף הללויה חסדא רב אמר :א"ע קיז פסחים 'ועי .בעודי לאלהי אזמרה בחיי
 בהו דכתיב רב בר חנין רב דבי לתילי להו חזינא חסדא רב אמר פירקא ריש הללויה אמר הונא

 פי ידבר 'ה בתהלת מודים הכל רבא בר חנין רב אמר ליה מספקא אלמא פירקא באמצע הללויה
 תהלים מדרש 'ועי .פירקא ריש דבתריה הללויה )הללויה( ועד לעולם קדשו שם בשר כל ויברך
 הלל לו נותנין והן ,אותו מקלסים הם הצדיקים ומציל לגהינם לרשעים מפיל ה"שהקב בשעה :קמו

 על וחרד רוח ונכה עני אל אביט זה ואל )ב ,סו ישעיה( ,אומר הוא וכן .העניים את מניח שאינו
 ,אלא ,בלבד עצמי אני ולא .פי ידבר 'ה תהלת .'וגו אוהביו כל את 'ה שומר ,הענין מן למעלה .דברי
   .'וגו בשר כל ויברך

408
 נברך ואנחנו 'שנ ניחוח כריח ה"הב לפני נכנסת תפלתם נמולים שהם ישראל :כט א"פדר 'עי 

  .יה
 ביד תילי חזינא רב דאמר שמע תא מאי לרב הללויה להו איבעיא :א"ע קיז פסחים 'עי 409
 בן יהושע רבי דאמר לוי בן יהושע דרבי ופליגא גיסא בחד ויה גיסא בחד הללו בהו דכתיב חביבא

 בעשרה לוי בן יהושע רבי דאמר אדידיה דידיה ופליגא הרבה בהלולים הללוהו הללויה מאי לוי
 בתפלה בתהלה באשרי בשיר במזמור במשכיל בנגון בניצוח תהלים ספר נאמר שבח של מאמרות

 סוף הללויה חסדא רב אמר 'וכו ,אחת בבת ושבח שם שכולל הללויה מכולן גדול בהללויה הבהודא
 אותיות בשני ,שמו ביה :קיד תהלים מדרש 'עי .פירקא ריש הללויה אמר הונא רב בר רבה פירקא
 'כוו .א"ה ד"ביו .עולמים צור 'ה ביה כי )ד ,כו ישעיה( שנאמר ,עולמים שני ה"הקב ברא הללו

  .הללויה ,בהם מקלס התחיל ,עולמות שני ה"הקב ברא הללו אותיות בשתי כי דדו כשראה
410

 .'ה את הללו 'ה את שירו )יג ,כ ירמיה( ירמיה אמר .'וגו נפשי הללי הללויה :תהלים מדרש 
 מפיל ה"שהקב בשעה .מרעים מיד אביון נפש את הציל כי )שם( ,דבר איזה על ,למה .'ה את הללו

  .אותו מקלסים הם הצדיקים ומציל לגהינם לרשעים
411

  .'ה שם 
412

 גם כי )יב ,ט קהלת( ,אמר שלמה וכן .בעודי לאלהי אזמרה בחיי 'ה אהללה :תהילים מדרש 
 שנאמר .כשימות לא .מקלס הוא מתי ,חי שהוא בעוד מקלס אינו אם .עתו את האדם עיד לא

 ואנחנו .מהללך ומי .'וגו כרךז במות אין כי )ו ,ו שם( וכתיב .יה יהללו המתים לא )יז ,קטו תהלים(
 אין כי )י ,ט קהלת( ,אומר הוא וכן .בשאול ולא .יודך הוא חי חי )יט ,לח ישעיה( .'וגו יה נברך

  .'וגו בחיי 'ה אהללה ,נאמר לכך .'וגו וחשבון שהמע
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)ã (ËLÈé Éåçeø à Åö Åz í Éåi Ça Éåú Èî Àã Çà Àì á
åé Èú Éð Éz ÀL Æò eã Àá Èà àeä Çä415:  

   ביומא ההוא הובדו זמיונוי416 רוחיה יתוב לעפריהתפוק

åéúåðåúùò –åéúåáùçî   

    

)ä ( ì Çò Éåø Àá ÄN Éåø Àæ Æò Àa á É÷ÂòÇé ì Åà ÆL é Åø ÀL Çà
ä’åé Èä Éì Áà 417:  

   דאלהא יעקב בסעדיה סבריה על יי אלהיהטוביה

éøùà -òé ìàù éî åøæòá á÷ , êéúåáéùäå êéúøîùå êîò éëðà äðä àåä êåøá ùåã÷ä åçéèáäù

)ë úéùàøá"ç ( åøîùì åãéá ùé åìù ìëäù ïåéëå íéä úàå õøàå íéîù äùåò àåäù éôì åéøùà äîìå

åò êìî ìáà äùáéáå íéá"íéá åøîåùì ìåëé åðéà äùáéá åøîåù íà â  

    

)å (ÆàÀå íÈi Çä ú Æà õ Æø ÈàÈå í Äé Çî ÈL ä ÆN Éò ì Èk ú
í Èa ø ÆL Âà418í Èì Éåò Àì ú ÆîÁà ø Åî ÉM Çä :  

 שמיא וארעא ית ימא וית כל די בהון די נטר קשוט דעבד
  לעלם

                                                                                                                                            
 יאמר לא .אבותיו במעשה אדם יבטח לא .בנדיבים תבטחו אל ,דוד אמר כך :תהלים מדרש 413

 מצילני והוא צדיק היה יעקב ,עשו יאמר לא .מצילני והוא מחלקו לי יש אבי אברהם ,ישמעאל
 .אותו פודה אדם של יואח אין .איש יפדה פדה לא אח )ח ,מט תהלים( שנאמר .נמלט אני ובזכותו

 על .בנדיבים תבטחו אל ,נאמר לכך .אבותיו במעשה יבטח לא ,הזה בעולם טוב עושה אדם אין אם
 ,טז שם( ,אומר הוא וכן .'וגו לך חכמת חכמת אם )יב ,ט משלי( שנאמר .םמעשיכ על ,תבטחו מה
 שנאמר .משלו אוכל 'וא 'א כל אלא ,לעתיד אבותיו ממעשה אוכל אדם אין .לו עמלה עמל נפש )כו
 אין .במעשיו האדם ישמח מאשר טוב אין כי וראיתי )כב ,שםג( .לפיהו האדם עמל כל )ז ,ו קהלת(

 אל ,נאמר לכך .'וגו תאכל כי כפיך יגיע )ב ,קכח תהלים( ,אומר הוא וכן .בעמלו אלא חלק לאדם
 והתחילו ישראל על מלכים שעמדו כיון אמרי רבנין :ח 'סי ה"פ רבה דברים 'עי .בנדיבים תבטחו

 ה"זש מלך עלי אשימה הוי מלכים לכם ובקשתם אותי עזבתם אתם לא ה"הקב אמר בהן משעבדין
  .'וגו יביםבנד תבטחו אל )קמו תהלים(

414
 עוברת שלו {} פרוסטיא אף עובר ודם בבשר שנשען מי כל :ח 'סי ה"פ רבה דברים 'עי 
  .לאדמתו ישוב רוחו תצא אחריו כתיב מה תשועה לו שאין אדם בבן )קמו שם( שנאמר
 ומלא נפוח שהוא לנאד ,דומה הדבר למה משל .לאדמתו ישוב רוחו תצא :תהלים מדרש 415

 אצלו הגיע ,עשה מה .כלום שהוא סבור ממנו מתיירא אותו רואה הואש מי ,בארץ ועומד רוח
 לא ,מתיירא הייתי מזה ,האיש אותו אמר .שמלאו שבו הרוח ויצא ונפל בו ונגע ,נאד שהוא וראהו

 ,מ ישעיה( שנאמר .כלום הבשר אין ,ה"הקב אמר כך .אותו המעמדת היא הרוח אבל ,וםכל בו היה
 ,הרוח על אלא עומד אינו .'וגו רמה אנוש כי אף )ו ,כה איוב( ,אומר הוא וכן .'וגו חציר הבשר כל )ו

 אני ,ה"הקב אמר כך .'וגו לאדמתו ישוב רוחו תצא ,אומר הוא וכן .עפר נעשה מיד הרוח יצאת
 ,רוחו ויצאת וגדף וחרף ונתגאה הרשע סנחריב בא .ומתגאה עומד והוא הזה האדם את בראתי

 יצאת .רוח והן ומגדפין המחרפים עולם רשעי כל וכן ,המן וכן ,עהפר וכן .עשתונותיו אבדו מיד
   .עשתנותיהן אבדו ,רוחן

416
  .לעפרו 
 .עומדים ואתם עת בכל בו בטחו ,לעולם עומד שהוא פרקליט רצונכם :תהלים מדרש 417

 במי .בוטחים אתם במי יודעים אתם אם .'וגו בעזרו יעקב שאל אשרי )ה ,מוק תהלים( שנאמר
 שהוא מי כך .ממקומן זזו שמא הארץ את והרקעתי השמים את משמתחתי .וארץ שמים שעשה
 ,אחריו כתיב מה .'וגו בעזרו יעקב שאל אשרי )שם( ,נאמר לכך .לעולם פוסק שכרו אין ,בי בוטח
 נאמר לא למה )קמו תהלים( בעזרו יעקב שאל אשרי :ה מקץ תנחומא 'עי .'וגו וארץ שמים עושה
 יצחק על לא אברהם על לא ה"הקב נצב שלא מוצא את יעקב אל אלא יצחק שאל או אברהם שאל
 לא שדהו על עומד המלך אין סימון ר"א )כח בראשית( עליו נצב 'ה והנה שנאמר יעקב על אלא

 עדר אברהם כך כרי עומדת כשהיא עליה עומד ואימתי כשנעדרה ולא כשנתחרשה ולא כשנזרעה
 עד עליה המלך עמד לא )כו שם( יצחק ויזרע 'שנא זרע יצחק )יג שם( בארץ התהלך קום שנאמר

 ה"הקב ועמד )ב ירמיה( תבואתו ראשית 'לה ישראל קדש שנאמר תבואה של כרי שהיה יעקב שבא
 ירושלמי ’ועי .אלהיו 'ה על שברו בעזרו יעקב שאל אשרי הוי עליו נצב 'ה והנה שנאמר עליו

 ענין מה וכי .'וגו וארץ שמים עושה בתריה כתיב מה וגומר בעזרו יעקב שאל אשרי :א"ע סג ברכות
 .אחרת באיפרכיא שולט ואינו אחת באיפרכיא שולט פטרון לו יש ודם בשר מלך אלא לזה זה

   .ביבשה ושולט בים שולט ה"הקב אבל .בים שולט שמא ביבשה שולט קוזמוקלטור תימר אפילו
 יש כך ,בארץ לו שיש ותהברי כל כנגד ,למד אתה מכאן .בם אשר כלו ,מהו :תהלים מדרש 418

  .הקודמת הערה 'עי .בם אשר כל ואת הים את ,נאמר לכך .בים לו



 תהלים

54 

øîåùä íìåòì úîà -åúçèáä úúéîà øîåùå íéé÷î àåä íéáø úåøåã óåñì   

    

)æ ( í Æç Æì ï Åú Éð íé Ä÷eLÂò Èì è Èt ÀL Äî ä ÆN Éò
íé Äá Åò Àø Èì419 ä’íé Äøeñ Âà øé Äz Çî 420:  

   דינא לטלומין יהב מזון לכפינין יי דשרי אסיריא עבדדי

)ç (ä’íé ÄøÀå Äò Çç Å÷ Ét 421 ä’ ó Å÷ Éæ 
íé Äôeô Àk422 ä’íé Ä÷é Äc Çö á Åä Éà 423:  

   פקח לסמין יי זקף כפיפין יי רחם צדיקיאיי

)è (ä’íé ÄøÅb ú Æà ø Åî ÉL 424 äÈð Èî Àì ÇàÀå í ÉåúÈé 
ã Åã Éåò Àé425úÅe Çò Àé íé Äò ÈL Àø Àê Æø Æã Àå 426:  

  רא יתם וארמלא יסובר ואורחא דרשיעי יטלטל נטר ית גיויי

-ðä øéàî " ê-  
 והיה רעב שהיה ,אליהו זה .הרעבים הם ומי .'וגו לעשוקים משפט עושה :תהלים מדרש 419

 ומן בערב ובשר ולחם בבקר ובשר לחם לו מביאים והעורבים )ו ,יז א- מלכים( שנאמר .מאכילו
 אלו לעשוקים משפט עושה :י 'סי ב"פכ ר"ויק 'עי .לרעבים לחם נותן ,רנאמ לכך .ישתה הנחל

 לחם נותן יהודה ובני ישראל בני עשוקים צבאות 'ה אמר כה )נ ירמיה( בהון דכתיב ישראל
  .וירעיבך ויענך )ח דברים( דכתיב ישראל אלו לרעבים

 בעולם טמאתשנ הבהמה כל ,אומרים יש .אסורים מתיר ,מהו .אסורים מתיר :תהלים מדרש 420
 ומה שיהיה הוא שהיה מה )ט ,א קהלת( ,אומר הוא וכן .לבוא לעתיד ה"הקב אותה מטהר ,הזה

 את לכם נתתי עשב כירק )ג ,ט בראשית( ,להן אומר הוא וכן .נח לבני מקודם היו טהורים .שנעשה
 בלשמק מי לראות ,אותה אסר ולמה .מתחלה לכל והבהמה החיה אף ,לכל נתתי עשב ירק מה .כל

 לעתיד מתירן אינו ,אומרים ויש .שאסר מה כל את מתיר הוא לבוא ולעתיד .מקבל אינו ומי דבריו
 מכרית הוא אוכלת שהיה למי אם ומה .'וגו החזיר בשר אוכלי )יז ,סו ישעיה( ,אומר הוא שכן לבוא

 םד הרוא שהאשה ,הנדה מן גדול איסור אין ,אסורים מתיר ומהו .שכן כל לא הבהמה ,ומאביד
 רוח ואת הנביאים את וגם )ב ,יג זכריה( .מתירה הוא לבוא ולעתיד .לבעלה ה"הקב ואסרה

 .טומאתה בנדת אשה ואל )יט ,יח ויקרא( שנאמר ,נדה אלא טומאה ואין .הארץ מן אעביר הטומאה
 ה"הקב שנגלה שביום ,הוא שכן לך תדע .לבוא לעתיד אסורה היא המטה תשמיש אף ,אומרים ויש
 נכונים היו )יא ,יט שמות( שנאמר .ימים שלשה המטה תשמיש אסר ,לישראל התורה יתןל יסינ על
 שהשכינה לבוא לעתיד .ימים שלשת המטה מתשמיש אסרן ',א יום עליהם כשנגלה ומה .'וגו

 'ה :י 'סי ב"פכ ר"ויק 'עי .שאול ואסורי מות אסורי ,אסורים מתיר ומהו .אסורין אינם ,ביניהם
  .'וכו בחיה לך והתרתי בהמה חלב לך אסרתי לך התרתי לך שאסרתי המ אסורים מתיר

 'וכו .עינים כעורון וקשים גדולים יסורים ואין גדול צער אין .עורים פוקח 'ה :תהלים מדרש 421
 ,העורים הן ומי .עורים פוקח 'ה ,שנאמר .העורים אלא תחלה מרפא אינו .העולם תלרפאו כשיבוא
 קורין כולם .קיר כעורים נגששה )י ,נט ישעיה( שנאמר .כעורים בתורה שהולכות האלו הדורות

 אז )ה ,לה שם( ,לבוא לעתיד אבל .שונין הן מה יודעין ואין שונין ,קורין הן מה יודעין ואין
   .ריםעו עיני תפקחנה

 שמיום .לארץ בחוצה שגלו ישראל אלו .הכפופים הן ומי .כפופים זוקף יי :תהלים מדרש 422
 אמר וכן .עליהם מהלכין והם שונאיהם לעיני כפופים הן אלא ,קומתם זקפו לא מירושלים שגלו

 אלו .'וגו מוגיך ביד ושמתיה .עמו יריב ואלהיך 'ה אדוניך אמר כה )כג- כב ,נא שם( ,ישעיהו
   .כפופים זוקף 'ה ,נאמר לכך .קומתן הכופפים

 ,ואומר .אהב אוהבי אני )יז ,ח משלי( ,אומר הוא וכן .צדיקים אוהב 'ה :תהלים מדרש 423
 שאינן לצדיקים אוהב ולמה .אותן אוהב ואני אותי אוהבין הן .אכבד מכבדי כי )ל ,ב א-שמואל(

 שנאמר ,אב בית והלוים אב בית שהכהנים למה ,הלוים ממשפחת ולא הכהנים ממשפחת לא נחלה
 להיות אדם קשמב אם ,לפיכך .'ה את ברכו הלוי בית .'ה את ברכו אהרן בית )כ-יט ,קלה יםתהל(

 אפילו ,צדיק להיות מבקש אבל .כהן ולא לוי לא אביו היה שלא מפני ,יכול אינו כהן להיות או לוי
 הקדוש את ואהבו התנדבו מעצמן אלא אב מבית באין הצדיקים שאין ,צדיק להיות יכול גוי היה
  .צדיקים אוהב 'ה ,נאמר ולכך .'בה צדיקים רננו )א ,לג שם( שנאמר .הוא ךברו

 למלך ,דומה הדבר למה .הגרים את אוהב ה"הקב הרבה .גרים את שומר 'ה :תהלים מדרש 424
 ,הצאן עם צבי נכנס אחד פעם .יום בכל בערב ונכנס ,בשדה ורועה יוצאה והיתה צאן לו שהיתה

 ,למלך אמרו ,עמה יצא לרעות יוצאת ,עמה נכנס ,עמהן רועה והיה והרחלים העזים אצל לו הלך
 בזמן .ביותר לצבי אוהב המלך היה .עמהן ונכנס יוצא יום בכל עמהן ורועה ,הצאן עם לךהו הצבי
 ,הצאן עם נכנס וכשהיה .אדם יכהו לא ,הזה בצבי הזהר ,לו ואומר לרועה מצוה ,לשדה יוצא שהוא

 ,המלך אדוני ,הרועה לו אמר .ביותר הצבי אוהב והיה וישתה שיאכל לו תנו ,עליו אוהבו מצוה היה
 בכל ,הצבי על אלא מזהירני אתה ואין ,לך יש גדיים וכמה רחלים וכמה עזים וכמה םתיישי כמה
 ליכנס דרכן אין ,יושבין הן במדבר הצבי אבל ,לרעות דרכה כך הצאן ,לו אמר .עליו מצוני אתה יום

 הרחב הגדול המדבר שעזב ,לטובה לו נחזיק לא ,אצלנו וישב נכנס הצבי וזה ,אדם בני אצל לישוב
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ããåòé -çë ïåùì   

    

)é ( Àê Éì Àî Äéä’ ø Éã Àì ï Éåi Äö Àê Äé Çä Éì Áà í Èì Éåò Àì 
dÈéeì Àì Çä ø ÉãÈå:  

   יי לעלם אלהיך ציון לדר ודר הללויהימלוך

êìîéä  ' íìåòì -åéðá úøéîùá åúåëìî úà íéé÷é   

    

øôñ æî÷ ÷øô íéìéäú     

)à (dÈéeì Àì Çä é Äk eðé Åä Éì Áà ä Èø ÀnÇæ á Éåè é Äk 
ä Èl Ää Àú äÈåàÈð íé ÄòÈð427:  

 יאיא 429 אלהנא ארום בסים428 ארום טב לזמרא קדםהללויה
  תושבחתא

éë äøîæ áåè –åì øîæì áåè éë   

)á (íÄ Çì ÈLeø Àé äÅð Éåa430 ä’431 é Åç Àã Äð 
ñÅp Çë Àé ì Åà Èø ÀNÄé432:  

   ישראל יכנס433 ירושלם יי גלותבני

                                                                                                                                            

 כך .טובה לו להחזיק צריכין אנו לכן ,אצלנו ובא אותן והניח ,רועות והאיילות הצבייםש מקום
 אני לכן .אלי ובא אביו ובית משפחתו שהניח ,לגר להחזיק אני צריך גדולה טובה ,ה"הקב אמר

 שומר 'ה ,נאמר לכך .'וגו תונה לא וגר )כ ,כב שמות( .הגר את ואהבתם )יט ,י דברים( ,עליו מצוה
 חביבין לסורן יחזרו שלא כדי בשמירתם שהרבה גרים את שומר 'ה :ב 'סי ח"פ ר"במ 'עי .יםגר את

 'וגו יעקב עבדי ישראל ואתה )מא ישעיה( שנאמר בישראל אותם מקיש הכתוב מקום שבכל הגרים
 שנאמר בגרים אהבה ונאמרה 'ה אמר אתכם אהבתי )א מלאכי( שנאמר בישראל אהבה נאמרה

  .'וכו ושמלה לחם לו לתת רג ואוהב )י דברים(
 ,ה"הקב אמר .למה .ולאלמנה ליתום הגר את זיוג .יעודד ואלמנה יתום :תהלים מדרש 425

 ,נאמר לכך .'וגו ואלמנה יתום משפט עושה )יח ,י דברים( ,אמר משה וכן .ועניים עלובים שלשתן
 הן ומי .אב ואין יינוה יתומים )ג ,ה איכה( שנאמר .ישראל אלו ,היתומים ומי .יעודד ואלמנה יתום

 יתום ,נאמר לכך .כאלמנה היתה עם רבתי העיר )א ,א שם( שנאמר .וירושלים ציון לוא ,אלמנות
   .יעודד ואלמנה

 הוא וכן .צדיקים היו אם אלא ,לאו ,מעודד הוא והאלמנות היתומים כל וכי :תהלים מדרש 426
 והוא .יעות רשעים ודרך ,בהם תובכ רשעים היו אם אבל .'וגו יתומים אבי )ו ,סח תהלים( ,אומר
 זו היא ע"וג לירושלים עולים והם ,והרשעים הצדיקים כל על גוזר הוא אלא .דרכים מעות הוא

 הצדיקים מכניס ה"הקב ,לשם שהגיעו כיון ,לירושלם באים הם והרשעים והצדיקים .לשתיהן הדרך
 הוא וכן .יעות רשעים ודרך ,נאמר לכך .לגיהנם בדרך ומוליכן רשעים של דרכן ומעות ,עדן לגן

 ,שנאמר .ה"להקב ממליכין והצדיקים .ארץ עדי רשעים משפיל 'ה ענוים מעודד )ו ,קמז שם( ,אומר
  .לעולם 'ה ימלוך

427
 ,זו הפרשה מן למעלה אומר הוא וכן .לו מקלסין הכל ה"הקב כשימלוך :תהילים מדרש 

 הכל שעה אותה .ה"הקב של לכותולמ שהם על למה ,להללו ראוי ה"הקב מלך .לעולם 'ה ימלוך
 .לו זמרו שעה אותו ,ה"הקב כשימלוך כך 'וכו .שמלך אותו שראו משבחין הכל מקלסין הכל מרננין

 עני ישאל אם ,מכוה בידו והיה גדול אדם יהיה אם ,ודם בשר מלך .אלהינו זמרה טוב כי ,נאמר לכך
 והוא קלסוני אומר הואו ,לו מקובל להכ ,כן אינו ה"הקב אבל .משיבו ואינו לו הוא גנאי בשלומו

   .'וגו אלהינו זמרה טוב כי ,שנאמר .לפני טוב
428

  לפני 
429

  .מתוקן 
430

 לה יש גדולות 'י זאת שאומה לפי 'י חסר ירושלם :תבא פרשת ויתרות חסרות מדרש 'עי 
 אגדע רשעים קרני וכל )עא עה תהלים( שנאמר רשעים קרנות שאגדע עד מלאה ירושלים ואין

  :צדיק קרנות התרוממנ
 אינה ירושלים כך ,ובזמירות בהלל מלך ה"שהקב כשם .'וגו ירושלים בונה :תהלים מדרש 431
 )יא- י ,ג עזרא( שנאמר .חירם שבנה האחרון בבנין מוצא אתה וכן .ובזמירות בהלל אלא נבנית
  .אלהינו זמרה טוב כי ,נאמר לכך .'וגו ובהודות בהלל ויענו .היכל את הבונים ויסדו

 רבינו משה מפי שנדחו עדתו וכל קרח ,הנדחין הן ומי .יכנס ישראל נדחי :תהלים דרשמ 432
 ואת משם כרמיה את לה ונתתי )יז ,ב הושע( ,אומר הוא וכן .יהושע מפי שנדחה ועכן .השלום עליו
 לכך .עכרתנו מה יהושע ויאמר )כה ,ז יהושע( ,יהושע שאמר מה .עכור עמק זה ואי .עכור עמק

 )כז ,כט דברים( שנאמר .שבטים אלו .יכנס ישראל נדחי אחר דבר .יכנס ישראל נדחי ,אמרנ
 מט ברכות 'ועי .'וגו האובדים ובאו )יג ,כז ישעיה( ,הכתוב אמר וכן .'וגו אחרת ארץ אל וישליכם
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)â (ÀL Äì à Åô Éø Èäá Åì é Åøeá434 L Åa Çç Àîe 
í ÈúÉåá Àv Çò Àì435:  

   לצעריהון436 לתבירי לבא ומסיק ארכאדמסי

)ã ( ú Éåî ÅL í Èl Ëë Àì íé Äá Èë Éåk Çì ø Èt Àñ Äî äÆð Éåî
à Èø À÷ Äé437:  

   סכום לכוכביא לכולהון בשמא קרימני

)ä ( ïé Åà ÉåúÈðeá Àú Äì Çç Ék á ÇøÀå eðéÅð Éåã Âà ì ÉåãÈb
ø Èt Àñ Äî438:  

   לסוכלתנותיה לית סכום מרנא וסגי חילארב

)å ( íé ÄåÈðÂò ã Åã Éåò Àîä’ é ÅãÂò íé Äò ÈL Àø ìé Ät ÀL Çî 
õ Æø Èà439:  

   ענותניא יי מכיך רשיעיא עדי ארעאמסובר

)æ (Çì eðÁòä’ eðé Åä Éìà Åì eø ÀnÇæ ä Èã Éåú Àa 
ø Éåp Äë Àá440:  

   אלהנא בכנרא442 יי בתודתא זמרו קדם441 קדםשבחו

)ç (íé Äá Èò Àa í Äé Çî ÈL ä Æq Çë Àî Çä ïé Äë Ån Çä 
øé Äö Èç íé Äø Èä Ççé Äî Àö Çn Çä ø Èè Èî õ Æø Èà Èì443:  

   שמיא בעננא דמתקן לארעא מטרא דמרבי טוריא עסבירחפי

                                                                                                                                            

 נחמני בר שמואל ר"א :יא נח תנחומא 'עי .יכנס ישראל שנדחי בזמן 'ה ירושלים בונה אימתי :א"ע
 נתקבצו שכבר אדם לך יאמר ואם הגליות שיתכנסו עד נבנית ירושלים שאין היא אגדה מסורת
 'עי .יכנס ישראל נדחי כ"ואח ירושלים בונה כתיב שכך למה תאמין אל ירושלים נבנית ולא הגליות
 טובים ולמועדים ולשמחה לששון באב תשעה להפוך ה"הקב עתיד :תתרמב רמז איכה ילקוט

 'עי .יכנס ישראל נדחי 'ה ירושלים בונה שנאמר .גליות ולקבץ שליםירו את בעצמו הוא ולבנות
 בעולמו שמו מתקדש אימתי ידיך כוננו 'ה מקדש א"ד :טו פרק יוחאי בר שמעון 'דר מכילתא
 יכנס ישראל נדחי 'ה ירושלים בונה )'ב ז"קמ 'תה( 'שנ עמו גליות ומקבץ מקדשו מכונן כשהוא
 וצלבו מהם והרגו מלך של מעבדיו תפסו מלך של פלטין וךלת שנכנסו ללסטים ד"לה משל מושלו

 מהן וצלב מהן והרג מהן תפס בדין עליהם וישב המלך בא שלו פלטין והחריבו מהם ושרפו מהם
  .בעולם מלכותו ונודעה שלו פלטין וישב מהן ושרף

433
  גלות 
 .איןמתרפ שהן עד מכאוב לישראל אין ,שעה אותה .'וגו האובדים ובאו :תהלים מדרש 434

 כמה אחת על ישראל של לב שבר ,נתרפא ידו נכוית אם ,ה"הקב אמר .לב לשבורי הרופא ,שנאמר
 .לבנו דוה היה זה על )יז ,ה איכה( שנאמר .ירושלים שחרבה בשביל אלא לבם נשבר לא .וכמה
 .אתכם ומרפא בוכה אני הרי ,להם אמר .ששמם ציון הר על ,לו אמרו .מה על ,ה"הקב להם אמר

 ,עמו שבר מהו .'וגו עמו שבר את 'ה חבוש ביום )כו ,ל ישעיה( ,וכתיב .לב לשבורי הרופא ,שנאמר
 ואין צרה אין ,שעה אותה .אותה בונה הוא שהחריבה מי ,מכתו מחץ ומהו .ירושלים חרבן זו

 'סי ז"פ ר"ויק 'עי .לעולם שמחים ויהיו .'וגו ישיגו ושמחה ששון )י ,לה שם( שנאמר .יגון ואין אנחה
 תשמישו כלי הוא ברוך הקדוש אבל לו הוא גנאי שבורים בכלים הוא משמש אם הזה ההדיוט :ב

 דכא ואת )נז ישעיה( לב לשבורי הרופא )קמז שם( לב לנשברי 'ה קרוב )לד שם( שנאמר שבורים
  .נשבר לב נשברה רוח אלהים זבחי רוח ושפל

 הרופא )'ג ז"קמ תהי( 'שנ רפואה אאל חבישה אין :יח פרק יוחאי בר שמעון 'דר מכילתא 'עי 435
  .לעצבותם ומחבש לב לשבורי

436
  רפואה ומביא 
 לכלם לכוכבים מספר מונה )קמז תהלים( שנאמר שמות בכוכבים נאמר :ג 'סי א"פ ר,שמ 'עי 437
 לכוכבים משולים שהם ולפי היו כמה מספרם מנה למצרים ישראל כשירדו ה"הקב אף יקרא שמות

 אומר אחד כתוב :ז 'סי א"פי ר"במ 'עי .'וגו ישראל בני שמות ואלה ד"הה לכלם שמות קרא
 המוציא )מ ישעיה( אומר אחד וכתוב יקרא שמות לכולם לכוכבים מספר מונה )קמו תהלים(

 עונין והם כאחת כולן שמות קורא הוא אותם קורא ה"כשהקב יקרא בשם לכולם צבאם במספר
  .כאחת שמות שני לקרוא ו"לב לו א"שא מה

 אדונינו גדול וכתיב כח שגיא מצאנוהו לא שדי כתיב רמי פפא בר חיננא רב :א"ע ד ז"ע 'עי 438
  .מלחמה בשעת כאן הדין בשעת כאן קשיא לא בכח נאדרי 'ה ימינך וכתיב כח ורב

  .426 הערה לעיל 'עי 439
 כמה .לקילוסו .למענהו 'ה פעל כל )ד ,זט משלי( הכתוב שאמר זה :יט תהלים מדרש ’עי 440
  .ה צח ,ב לג לעיל ’ועי .בתודה 'לה ענו )ז ,קמז תהלים( ,דאמר

441
  לפני שבחו 
442

  לפני 
  .ז סה לעיל 'עי 443
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)è (d Èî Àç Çì ä Èî Åä Àá Äì ï Åú Éåð444 á Åø Éò éÅð Àá Äì 
eà Èø À÷ Äé ø ÆL Âà445:  

   לבעירא מזונא לבני עורבא דקרןיהב

äîçì -äìëàî  . áøåò éðáì-ìò éøæëà àåäù åðéúåáø åùøéô á÷äå åéðá " ïéîæîå íäéìò íçøî ä

íäéô êåúì ïéñðëðå íúàåö êåúî ïéùåúé íäì  

)é ( é Å÷ ÉåL Àá à Éì õ Èt ÀçÆé ñeq Çä ú Çøeá Àâ Äá à Éì
ä Æö Àø Äé Lé Äà Èä:  

 יצבי לא בשוקי גוברין 446 בגבורתא דרכיבין על סוסילא
   יצבי447רהטנין

àì õôçé ñåñä úøåáâá -á÷ä "ä . äöøé ùéàä é÷åùá àì- àìå äöøé ùéàä é÷åù úöåøî úåì÷á  

)àé ( ä Æö Éåøä’ íé Äì ÂçÇé Àî Çä ú Æà åé Èà Åø Àé ú Æà 
Éåc Àñ Çç Àì448:  

   יי ית דחלוי ית דמוריכין לטוביהרעי

)áé ( ú Æà íÄ Çì ÈLeø Àé é Äç Àa ÇLä’449 é Äì Àì Çä 
ï Éåi Äö Àê Äé Çä Éì Áà:  

   ירושלם ית יי שבחי אלהיך ציוןשבחי

)âé (Äé Èø Èò ÀL é Åçé Äø Àa ÷Çf Äç é ÄkÀê450 Àê Äé Çð Èa Àê Çø Åa 
Àê Åa Àø Ä÷ Àa:  

   תרעיך בריך בניכי במצעיך451 תקף נגריארום

)ãé ( íé Äh Äç á Æì Åç í Éåì ÈL Àê Åìeá Àb íÉ Èy Çä
Àê Åòé Äa ÀNÇé452:  

   יסבענך453 תחומך שלם שמן חנטיאדשוי

-ðä øéàî " ê-  
 נותן )ט ,קמז תהלים( ,וכתיב .בשר לכל לחם נותן ,כתיב מה מפני :קלו תהלים מדרש 'עי 444

 ,ידיו מעשה מברך ה"והקב בידיו עושה ארץ דרך זהו ,ל"א .לחמו מכין אדם אין וכי .לחמה לבהמה
  ?.ידיך מעשה בכל אלהיך 'ה יברכך למען )כט ,יד דברים( שנאמר
 בלי מזונן נותן 'וכו הזה בעולם עורביםל טוב שכר ה"הקב שלם :לח רמז בראשית ילקוט 'עי 445
 אותם נהעו ה"והקב הארץ על מטר ליתן קוראים אלא עוד ולא צידו לעורב יכין מי 'שנא חוסר
 )לח איוב( שנאמר בניו על אכזרי שעורב מנין :ב עקב תנחומא 'עי .'וכו לחמה לבהמה נותן 'שנא

 עורב לבני )קמז תהלים( אומר הוא וכן אוכל לבלי יתעו ישועו אל אל ילדיו כי צידו לעורב יכין מי
 עליה בא אחר שעוף לנקבה הזכר ואומר לבנים מוליד העורב ל"ז חכמים ואמרו יקראו אשר

 אותן ואוכלין ופורחין מצואתן יתושין להן מזמין ה"הקב עושה מה אותן ומניחין אותן ומואסין
  .לעורב יכין מי שנאמר
446

  סוסים על הרוכבים של 
447

   
 שנאמר יצרם את שכבשו הצדיקים אלו גבורים הם מי ):טו א( השירים שיר זוטא מדרש 448
 אומר הוא וכן קוניהם רצון לעשות ביצרם שליםמו שהם )ב"ל ו"ט משלי( עיר מלוכד ברוחו ומושל

 'ועי ).א"י שם שם( יראיו את 'ה רוצה רצונו במה אלא )'י ז"קמ תהלים( יחפץ הסוס בגבורת לא
 'ה עין הנה לחסדו למיחלים יראיו אל 'ה עין הנה )לג תהלים( כתיב :א 'סי מ"פ ר"ב 'עי .יח לג לעיל

 לחסדו למיחלים אתה אלהים ירא כי ידעתי עתה יכ )כב בראשית( שנאמר אברהם זה יראיו אל
 יראיו אל 'ה עין הנה :א 'סי ה"פ ר"במ 'ועי .'וגו לאברהם חסד ליעקב אמת תתן )ז מיכה( שנאמר

 לחסדו מיחלים אינן הבריות כל וכי ה"הקב של לחסרו ומקוים יושבים שהם לוי של שבטו זה 'וגו
 ארץ שתעשה ומתפללים יושבים אלא בארץ לקח נטלו שלא לוי של שבטו ביותר אלא ה"הקב של

 הוי ה"הקב של חסדו אלא בעולם כלום להם שאין מעשרותיהם שיטלו כדי פירותיה ישראל
 שהיה לחסדו למיחלים ,יצחק זה יראיו אל א"ד :תשכ רמז תהלים ילקוט 'עי .לחסדו למיחלים

  .ה"להקב מיחל
449

  .א נד ,ט נב ישעיה י"ת 'עי 
450

 חזק כי )קמז תהלים( א"כמד לבא לעתיד ומשוכלל בנוי אלהים בית :ז 'סי ט"פס ר"ב 'עי 
  .שעריך בריחי

451
   
 חטים חלב שלום גבולך השם שנאמר שלום ראה בחלום חטים הרואה :א,ע נז ברכות 'עי 452

 מריבה שאין ביתו בתוך בתבואה זהיר אדם יהא לעולם יהודה רב אמר :א,ע נט מ"ב 'עי .ישביעך
 .ישביעך חטים חלב שלום גבולך השם שנאמר תבואה עסקי על אלא דםא של ביתו בתוך מצויה

 השם )יד ,קמז תהלים( שנאמר ,כעפר הוא המשיח מלך לפני והזהב הכסף :פז תהלים מדרש 'עי
   .שלום גבולך

453
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áìç íéèç -íéðîù íéèç áåè   

)åè ( ä Èø Åä Àî ã Çò õ Æø Èà Éåú Èø Àî Äà Çç Åì ÉM Çä
Èá Àc õeøÈéÉåø454:  

   מימריה לארעא עד סרהובא ירהוט מלוליהדמשדר

)æè ( ø Æô Åà Èk ø Éåô Àk ø Æî Èv Çk â Æì ÆL ï Åú Ép Çä
øÅf Çô Àé:  

   היך עמר גליד היך קטם יבדר455 תלגא חורדיהב

øåôë -æéìâ "æòìá à    

)æé ( Éåú Èø È÷ éÅð Àô Äì íé Äz Äô Àë Éåç Àø Ç÷ Àêé Äì ÀL Çî
ã ÉîÂòÇé é Äî456:  

 קדם קוריה מן 457וקין דמן קרחיה פליג היך רסמטלק
   ליה למקם458אפשר

êéìùî íéúôë åçø÷  -ïéúéúô ïéúéúô ïéùòðå íéãéìâî íéîä  , àùî éôì ìëä íéúôë äãâà ùøãîå

åéìò ì÷éî åéùåáìî øñåç éôì éðòä úåéøáä . ãåîòé éî-åúø÷á ïðåö àäé àìù   

)çé (Éåø Èá Àc ç Çì ÀLÄé459 Éåçeø á ÅMÇé í Åñ ÀîÇé Àå 
í Äé Èî eì Àf Äé:  

   וימסנון ינתב רוחיה זלחין מיא460 קדום חמתיהישדר

çìùé íñîéå åøáã  -íéúô íúåàì  . åçåø áùé-íéî åìæéå çø÷ä úéáùäì éáøòî çåø   

)èé ( åé Èè Èt ÀL Äîe åé Èw Ëç á É÷ÂòÇé Àì å Èø Èá Àc ãé Äb Çî
ì Åà Èø ÀNÄé Àì461:  

   ליעקב קימוי ודינוי לישראל462 דבריא דאוריתאדתני

-ðä øéàî " ê-  
 ומבקשים העולם מן ובטלים ותולעה רמה שהם לרשעים להם אוי :ג 'סי כ"פ ר"שמ 'עי 454
 עמי שלח אמרתי ואני אשלח לא ישראל את וגם אמרתם אתם הםל אמר ה"הקב של דברו לבטל
 משה של רגליו על ונפל והלך מעצמו פרעה עמד לסוף בטלים מי דברי עומדים מי דברי נראה
 השולח נאמר לכך דברי או עמדו דבריך פרעה מה ה"הקב לו אמר צאו קומו לישראל להם ואמר

 מוציאם אל )כג במדבר( אמר בלעם םשלח פרעה וכי פרעה בשלח ויהי אימתי ארץ אמרתו
 ובקשו התפללו ל"וא אותם מלוה פרעה שהיה מלמד אלא פרעה בשלח ויהי כתיב וכאן ממצרים

 אותי גם וברכתם ולכו דברתם כאשר קחו בקרכם גם צאנכם גם )יב שמות( שנאמר רחמים עלי
  .חםלשל עמם הולך ואברהם )יח בראשית( שנאמר לויה אלא כאן האמור שלוח ואין

455
   
 ורוח )א בראשית( טעמא מה במים מים העולם היה בתחילה ):&( ב"ע ח חגיגה ירושלמי 'עי 456
 :ה א"פדר 'עי .כפיתים קרחו משליך )קמז תהלים( שלג ועשאו חזר המים פני על מרחפת אלהים
 מי קרתו לפני 'שנ הקור מפני לעמוד יכול העולם היה לא ברד של פניו מחמם שהוא האש אילולי

  .מודיע
457

   
458

  יכול 
459

  .א קז לעיל 'עי 
460

  חמתו לפניהם 
 קדושי אלו לישראל ומשפטיו חוקיו התורה זו ליעקב דבריו מגיד :כה 'סי ו"פט ר"שמ 'עי 461

 חקיו ואין המשפטים בהם שתלוים המועדים אלו חוקים ומשפטים חוקים בהם שיש החדשים
 אלו לישראל ומשפטיו חוקיו ברותהד אלו ליעקב דבריו מגיד :ט 'סי ל"פ ר"שמ 'עי .חגים אלא

 אינו והוא לעשות לאחרים מורה ו"ב מדם ו"ב כמדת ה"הקב של מדותיו שאין לפי המשפטים
 א"ד 'וכו ולשמור לעשות לישראל אומר הוא עושה שהוא מה אלא כן אינו ה"והקב כלום עושה
 כל בו נוטע והיה דספר לו שהיה למלך משל חנינא ר"ב יוסי רבי בשם אבהו ר"א ליעקב דבריו מגיד
 הפרדס בני ל"א פרקן על בניו משעמדו משמרו שהיה הוא אלא לתוכו נכנס היה ולא אילנות מיני
 אני שהייתי כדרך אותו משמרין תהיו אתם בתוכו להכנס אדם הנחתי ולא משמרו הייתי אני הזה

 נאמרש התורה את התקנתי הזה העולם את בראתי שלא עד לישראל האלהים אמר כך משמרו
 לא היונק את האומן ישא כאשר )יא במדבר( שנאמר אומן אמון מהו אמון אצלו ואהיה )ח משלי(

 דבר אשר כל )כד שמות( ואמרו ישראל שעמדו שכיון לישראל אלא כוכבים עובדי מן לאחד נתתיה
 גוי לכל כן עשה לא לישראל ומשפטיו חקיו ליעקב דבריו מגיד הוי להם נתנה מיד ונשמע נעשה 'ה

 הוסיף מצות 'ו לאדם נתן מקצת אלא להם נתן ולא כוכבים העובדי מכל שבחרו ליעקב למי אלא
 למלך משל חנינא 'ר בשם סימון ר"א הכל להם נתן לישראל אבל 'ט ליעקב 'ח לאברהם אחת לנח

 לו נתן שלישי ביצה לו נתן שני חתיכה לו נתן עבדו נכנס תבשילין ומיני ערוך שלחן לפניו שהיה
 הכל את אבל מנה מנה נתתי לאלו לו אמר לפניו השולחן כל לו נתן בנו נכנס א"או לכל וכן ירק

 להם אמר ישראל כשעמדו אבל מצות מקצת אלא כוכבים לעובדי נתן לא ה"הקב כך ברשותך נתתי
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)ë (Åë ä ÈN Èò à Éì ì Ça íé Äè Èt ÀL Äîe é Éåb ì Èë Àì ï
dÈéeì Àì Çä íeò Èã Àé463:  

   עבד היכנא לכל עמא ודינין לא הודעינון הללויהלא

    

    

øôñ çî÷ ÷øô íéìéäú     

)à ( ú Æà eì Àì Çä dÈéeì Àì Çää’ í Äé Çî ÈM Çä ï Äî 
íé Äî Éåø Àn Ça eäeì Àì Çä464:  

ה  מן שמיא שבחו יתי465 שבחו ית יי בריתא קדישיאהללויה
  466כל חילי אנגלי מרומא

)á ( ì Èk eäeì Àì Çä åé Èë Èà Àì Çî ì Èë eäeì Àì Çä
å Èà Èá Àö467:  

 שבחו יתיה כל 468 יתיה כל מלאכיא די משמשין קדמוישבחו
  חלותיה

)â (Çç ÅøÈé Àå L Æî ÆL eäeì Àì Çä469 ì Èk eäeì Àì Çä 
ø Éåà é Åá Àë Éåk470:  

   יתיה שמשא וסיהרא שבחו יתיה כל כוכבי נהוראשבחו

áëåëé øåà –äìéì éáëåë     

)ã ( ø ÆL Âà íÄé Çn ÇäÀå í Äé Èî ÈM Çä é Åî ÀL eäeì Àì Çä
íÄé Èî ÈM Çä ì Çò Åî471:  

   מעלוי שמיא472 יתיה שמי שמיא ומיא דתלין במימראשבחו

                                                                                                                                            

 שיצא למלך משל א"ר אמר גוי לכל כן עשה לא )קמז תהלים( שנאמר לכם כולה התורה כל הרי
 הציץ שיגיע כדי מנה ואחד אחד לכל מחלק והיה בהמה שוחט והיה עמו גיונותהל והיו למלחמה

 מצות כוכבים לעובדי האלהים נתן לפיכך לעצמי שהתקנתי ממה ל"א לי נותן אתה מה ל"וא בנו
 אחד כל המצות להם ופירש ישראל באו לטהרה טומאה בין בהן הפריש ולא בהן שיגעו גולמיות

 ומשפטיו חוקיו נאמר לכך פיהו מנשיקות ישקני )א שיר( רשנאמ שכרה ומתן עונשה ואחד
 הקטן לו אמר להתגייר רוצה שאתה ]ביהודים[ בהם ראית מה :יב 'סי ל"פ ר"שמ 'עי .לישראל

 יש כמה 'ב ביום נברא ומה ראשון ביום נברא מה העולם את ה"הקב ברא היאך יודע שבהם
 לו אמר תמול ואל תורתן ולמד לך לו אמר אמת ותורתן עומד העולם מה ועל העולם משנברא

 כתוב שכן מל אינו אם תורתן ללמוד יכול אינו שנה מאה בן וזקן שבמלכותך חכם אפילו עקילס
  .ישראל לבני ולמי גוי לכל כן עשה לא לישראל ומשפטיו חקיו ליעקב דבריו מגיד )שם(

462
  תורה דברי שלימד 
 כן עשה לא שנאמר כוכבים לעובד תורה דברי מוסרין אין :א"ע יג חגיגה 'עי .461 הערה 'עי 463

 דווים 'הגוי עשו מה וכי גוי לכל כן עשה לא :א בחדש מכילתא ’עי .ידעום בל ומשפטים גוי לכל
  .לקבל רצו שלא ידעום בל משפטים )שם( התורה את להם ליתן רצה שלא האלו

464
 'עי .השרת מלאכי ,הם ומי .שבשמים אלו .השמים מן 'ה את הללו ההללוי :תהילים מדרש 

 ומייתי הארץ מן ברייתו בארץ שיש מה כל השמים מן ברייתו בשמים שיש מה כל :יא 'סי ב"פי ר"ב
  .'וגו הארץ מן 'ה את הללו 'וגו השמים מן 'ה את הללו )קמח תהלים( הכא מן ליה

465
  קדוש ברית 
466

  במרום ?? חילי כל 
 .בשמים הם כך ,בארץ הרבה צבאות שיש כשם .מלאכיו כל הללוהו :תהלים מדרש 467

 הם ומי .צבאיו כל הללוהו ,נאמר לכך .בהבראם והארץ השמים תולדות אלה )ד ,ב בראשית(
 הללוהו ,נאמר לכך .צבאיו כל 'ה ברכו )כא ,קג יםתהל( שנאמר .ה"הקב של צביונו שעושין ,צבאיו

   .צבאיו כל
468

  .יולפנ משמשים אשר 
 משולות שהן והאמהות האבות ,וירח שמש הן ומי .וירח שמש הללוהו :תהלים מדרש 469
 ביום נברא מה :א 'סי ז"פי ר"שמ 'עי .והירח השמש והנה )ט ,לז בראשית( שנאמר .ובירח בשמש
  .וירח שמש הללוהו )קמח שם( שנאמר בראם לכבודו מאורות רביעי

 ,יב דניאל( שנאמר .הצדיקים אלו ,אור כוכבי הן ומי .אור כוכבי כל הללוהו :תהלים מדרש 470
 יש מהן אחד שכל ,למד אתה מכאן .אור כוכבי כל הללוהו ,נאמר לכך .יםככוכב הרבים ומצדיקי )ג

 'עי .מאירים שכוכביהם אותם הללו ,נאמר לכך .מאיר כוכבו כך מעשיו ולפי ,בשמים כוכב לו
 כוכבים כל הללוהו קאמר הכי הוא ורתאא אור אלמא אור כוכבי כל הללוהו :א"ע ב פסחים

  .המאירים
 הוא וכן ).שמים 'ג - ל"הרד בשם( גשמים אלא שאינן ,למד אתה מכאן .השמים שמי הללו 471
 מי אותן ,המים אלו .'וגו הללוהו ,נאמר לכן .השמים ושמי השמים הנה )כז ,ח א-מלכים( ,אומר

   .מים שא .יםשמ לרקיע אלהים ויקרא )ח ,א בראשית( שנאמר .בראשית
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)ä ( í ÅL ú Æà eì Àì Çä Àéä’ äÈe Äö àeä é Äk 
eà Èø Àá Äð Àå473:  

   ית שמא דיי ארום הוא פקיד ואתבריאוישבחון

)å (é ÄîÂòÇiÇå à Éì Àå ï ÇúÈð ÷ Èç í Èì Éåò Àì ã Çò Èì í Åã
ø ÉåáÂòÇé474:  

   יהב ולא יעבר475 לעלמי עלמין גזירתאוהקימנון

÷ç ïúð -íäá  ,÷ç åúåà øåáòé àìå äìéìá ùîùé äæå íåéá ùîùé äæ  

)æ ( ú Æà eì Àì Çää’ ì ÈëÀå íé Äðé Äp Çz õ Æø Èà Èä ï Äî 
úÉåî Éä Àz476:  

   ית יי מן ארעא תניניא וכל תהומיאשבחו

íéðéðú -íéìåãâ íéâã     

)ç ( ä Èø Èò Àñ Ççeø ø Éåèé Ä÷Àå â Æì ÆL ã Èø Èáe L Åà
Éåø Èá Àã ä ÈN Éò477:  

   וברדא תלגא וקטרא רוח עלעולא עבדא פתגמיהאשא

ãøáå -öìâ "æòìá à . âìù -æòìá óééð  . øåèé÷å -ðéàåøá ïéøå÷ù äàåù ïéðò "æòìá ä . äøòñ çåø - 

åúåçéìùå åøáã úà äùåòä ,áãäù åðéúåáø åøîàå ãåã àáå íéîùá íéæåðâ íúìçú åéä åììä íéø

øåâîá ïéæåðâ úåéäì íäì äàð ïéàå úåéðòøåô éðéî íäù éôì õøàì ïãéøåäååéá÷ä ìù "ä:  

)è ( ì ÈëÀå é Äø Àt õ Åò ú Éåò Èá Àb ì ÈëÀå íé Äø Èä Æä
íéÄæ Èø Âà478:  

   וכל ארזין479 וכל גלמתא אילן דעבד פריןטוריא

)é (Àå N Æî Æø ä Èî Åä Àa ì ÈëÀå äÈi Çç Çä ø Éåt Äö
óÈð Èk480:  

  481 וכל בעירא ריחשא וצפר גדפא דפרחחיתא

                                                                                                                                            
472

  .בדבריו שתלויים 
 עשות ביום )ד ,ב שם( שנאמר .כשבראם ה"הקב לפני יגיעה היה לא .'וגו 'ה שם את יהללו 473

 צוה אלא ,ה"הקב פניל יגיעה היה לא .'ה עשה ימים ששת כי )יא ,כ שמות( ,וכתיב .'וגו אלהים 'ה
   .אותו מקלסין להיות ,ונברא כן מנת שעל .'ה שם את יהללו ,נאמר ולכך .לעצמן ונבראו
 יהי )ו ,א בראשית( ,להם שאמר .נתן חק זה ואי .יעבור ולא נתן חק לעולם לעד ויעמידם 474
   .זזו לא היום מאותו .'וגו רקיע

475
  .גזרה 
 ה"הקב ברא לא .'וגו בשמי הנקרא כל )ז ,מג ישעיה( ישעיהו אמר .'וגו הארץ מן 'ה את הללו 476

 ,מקלסין להיות בראן .'וגו למענהו 'ה פעל כל )ד ,טז משלי( ,אומר הוא וכן .לכבודו אלא האדם את
 מקלסין בהם אשר וכל שהשמים וכשם .'וגו מספרים השמים )ב ,יט תהלים( שנאמר .וקלסוהו

 .המלך את מקלסין הכל .הארץ מן 'ה את הללו ,שנאמר .אותו מקלסין בה אשר וכל הארץ כך ,אותו
 השמים מן 'ה את הללו ,נאמר לכך .המדינה בני כך ואחר ,ןפלטרי בני ,בתחלה אותו המקלס ומי
 אלו ,ליםהגדו הם ומי .מחברו גדול שהוא מי ,תחלה מקלס ומי .בשמים שקלסוהו לאחר .'וגו

 .תחלה מקלסין הם לפיכך .הגדולים התנינים את אלהים ויברא )כא ,א בראשית( שנאמר .התנינים
 באין )כד ,ח משלי( ,אומר הוא וכן .נתפרשו לא ,הן תהומות וכמה .תהומות וכל תנינים ,שנאמר

 עד .םה כמה יודע אדם אין עכשיו ועד .יכסימו תהומות )ה ,טו שמות( ,וכתיב .חוללתי תהומות
 ,כולם .תהומות וכל תנינים ,נאמר לכך .'וגו תהום אל תהום )ח ,מב תהלים( ,קרח בני שאמרו
 הדא באחרונה אלא בא אינו בקילוס אף שמואל ירב אמר :א 'סי ח"פ ר"ב י'וע .'ה שם את יהללו

 מן 'ה את הללו כך ואחר הפרשה כל ואומר 'וגו השמים מן 'ה את הללו )קמח תהלים( דכתיב הוא
 השמים מן אש וירדה ודרש המרכבה במעשה ערך בן אלעזר רבי פתח :ב"ע יד חגיגה 'עי .'וגו הארץ

 הארץ מן 'ה את הללו אמרו שירה מה שירה ואמרו כולן פתחו שבשדה האילנות כל וסיבבה
  .המרכבה מעשה הן הן ואמר האש מן מלאך נענה הללויה ארזים וכל פרי עץ תהומות וכל תנינים
 לא ,רע כלום בשמים שאין ,למד אתה מכאן .וקיטור שלג וברד אש :קמט תהלים מדרש 'עי 477

   .'וגו הארץ מן 'ה את הללו ,שנאמר .הן הארץ מן אלא .קיטור ולא שלג ולא ברד ולא אש
 יקלסוהו ,דוד אמר .גבעות וכל ההרים דברו עושה סערה רוח :קמט תהלים מדרש 'עי 478
 אלא ישראל בגאולת שמחו בלבד שמים לא :ו השירה מכילתא 'עי .משקלם יודע שהוא ההרים
  .'ה עשה כי שמים רונו )ד"מ ישעיה( 'שנא ארזים וכל פרי עץ גבעות וכל ההרים
479

  .פירות שעושה 
 בין טהור בין צפור לאו מאי כנף וצפור רמש בהמה וכל החיה שמע תא :ב"ע קלט חולין 'עי 480

  .וחגבים טמא כנף טהור צפור לא חגבים וכנף טמא
481

  .שעף 
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)àé ( ì ÈëÀå íé Äø ÈN íé Än Ëà Àì ì ÈëÀå õ Æø Æà é Åë Àì Çî
õ Æø Èà é Åè Àô ÉL482:  

   דארעא וכל אומיא רברבניא וכל דיני ארעאמלכיא

)áé ( í Äò íé Äð Å÷ Àæ ú Éåìeú Àa íÇâ Àå íé Äøeç Ça
íé Äø Èò Àð483:  

   ולחוד בתולן סביא עם טליאעולימיא

)âé ( í ÅL ú Æà eì Àì Çä Àéä’ Éåî ÀL áÈb ÀN Äð é Äk 
í Äé Èî ÈLÀå õ Æø Æà ì Çò Éåã Éåä Éåc Çá Àì484:  

 שמיה בלחודוי תושבחתיה 485 ית שמא דיי ארום תקיףישבחון
  על ארעא ושמיא

)ãé ( ì Èë Àì ä Èl Ää Àz Éån Çò Àì ï Æø Æ÷ í ÆøÈiÇå
åé Èãé ÄñÂç486 eì Àì Çä Éåá Éø À÷ í Çò ì Åà Èø ÀNÄé éÅð Àá Äì 

dÈé487:  

 לעמיה שבחא לכל חסידוי לבני ישראל עמא 488 איקרוזקף
  דקרובין ליה שבחו ית יי

    

øôñ èî÷ ÷øô íéìéäú     

)à (Çì eøé ÄL dÈéeì Àì Çää’L Èã Èç øé ÄL 489 
íé Äãé ÄñÂç ì Çä À÷ Äa Éåú Èl Ää Àz490:  

   חדת תושבחתיה בקהלא דחסידי492 יי שבח491 קדםשבחו

-ðä øéàî " ê-  
482   
 למימר ליה הוה ארץ שופטי וכל שרים לאומים וכל ארץ מלכי :קמט תהלים מדרש 'עי 483
 מלכי כך ואחר הרמש את מזכיר ]שהוא מה[ )משהוא( אלא .תהומות וכל תנינים כך ואחר ,תחלה

 כך ואחר ',וגו תהומות וכל תנינים ,נאמר לכך .תחלה ]יכנסו[ )נכנסו( זקנים ה"הקב אמר למה ,ארץ
 אמר ,אלא .הנער הוא הבחור הוא ,נערים מהו .בתולות וגם בחורים ,עד ,לאומים וכל ארץ מלכי
 'ה וקוי )לא ,מ ישעיה( .נעוריכי כנשר תחדשת )ה ,קג תהלים( שנאמר .נערים שהם זקנים ,ה"הקב

  .נערים עם זקנים ,נאמר לכך .כח יחליפו
 ה"ב הקדוש שהשרה מקום כל אמר ל"ריב בשם סימון 'ר :טו 'סי ח"פ רבה ש"שיה 'עי 484
 לבדו שמו נשגב כי 'ה שם את יהללו )ד"קמ תהלים( ד"הה דוד זה פרש ומי שכינתו השרה תורתו

 דוד להם אמר :ט תרומה תנחומא 'עי .השמים על כ"ואח הארץ על דםקו ושמים ארץ על הודו
 לבדו שמו נשגב כי 'ה שם את יהללו )קמח תהלים( שנאמר הארץ על נותן הודו עליכם הוא שוחק
 שאין ה"הקב לפני היה גלוי ,אבהו רבי אמר :קמט תהלים מדרש י'ע .שמים על כ"ואח ארץ על הודו

 ידי לצאת ,ה"הקב של מדותיו הם כך .ידיהן יצא מה ומפני ,התורה את מקבלין העולם אומות
 כי ,נאמר לכך .בריותיו עם בטרוניא בא ה"הקב שאין לפי .העולם מן טורדן הוא כך ואחר ,בריותיו

  .לבדו שמו נשגב
485

  חזק 
486

 תהלים( ,הפרשה מן למעלה כתיב מה .ישראל אלו ,דיםהחסי הם ומי :קמט תהלם מדרש 'עי 
 .חסידים נעשו הם ,ה"הקב את רואין שישראל זמן כל .חסידיו לכל תהלה לעמו רןק וירם )יד ,קמח

   .'וגו משה ישיר אז )א ,טו שמות( שנאמר .שירה ואמרו חסידים נעשו ,בים ראוהו
  

 י'ע .לעמו קרן וירם ד"הה קרובים ישראל לכל קורא ה"הקב :ב"ע סג דף ברכות ירושלמי 'עי 487
 עשה לא )קמז תהלים( שנאמר מה לקיים ישראל בני עדת כל אשר את שאו למה :ה 'סי א"פ ר"במ
 נאמר לכך ראש תלוי לכם להיות עשיתי :ט 'סי א"פ ר"במ י'ע .לעמו קרן וירם עשה ומה גוי לכל כן

 'ה ונתנך )כח דברים( אומר הוא וכן לעמו קרן וירם )קמח תהלים( שנאמר מה לקיים ראש את שאו
  .הארץ גויי כל על עליון אלהיך
488

  .שבח 
 תזכרו אל )יח ,מג ישעיה( ישעיה אמר .'וגו חדש שיר 'לה שירו הללויה :תהילים מדרש 489

 כשם ,ה"הקב אמר .'וגו לי יצרתי זו עם )כא ,שם( .'וגו השדה חית תכבדני )כ ,שם( .'וגו ראשונות
 גבנוה 'וכו .חדש שיר 'לה שירו ,שנאמר .לי חדש שיר תאמרו אתם אף ,החדשות כל אני שעשיתי
 מדינתו בני איןשמתיר כשם יראים אחרת מדינה בני אין ,במדינה דר ודם בשר מלך ,שבעולם

 יראה והארץ ,בשמים יושב אלא ,כן אינו ה"הקב אבל .ממנה רחוק שהוא למה ,בתוכה דר שהוא
 קרן וירם ,שנאמר .ישראל של קרנן מרומם כשהוא ,אימתי .ושמים ארץ על הודו ,שנאמר .ממנו
 .'וגו ראשונות תזכרו אל )יח ,מג ישעיה( .'לה שירו אחר דבר 'וכו .חדש שיר 'לה ירוש 'וגו לעמו

 עושה שאני כשם ,ה"הקב אמר כך .'וגו לי יצרתי זו עם )כא ,שם( .'וגו חדשה עושה הנני )יט ,שם(
 עתידין :ה 'סי ג"פכ ר"שמ 'עי .חדש שיר 'לה שירו ,נאמר לכך .חדש שיר לי אמרו כך ,האלו חדשות

 :יא 'סי ש"עיי .עשה נפלאות כי חדש שיר 'לה שירו )צח תהלים( שנאמר ל"לע שירה לומר ראליש
 ויולדת וחוזרת ויולדת מתעברת הזאת הנקבה מה לומר נקבות לשון בעולם שנאמרו השירות כל
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)á (åé ÈN Éò Àa ì Åà Èø ÀN Äé ç Çî ÀNÄé493  ï Éåi Äö éÅð Àa
í Èk Àì Çî Àá eìé ÄâÈé:  

   דבית ישראל בעובדיהון בני ציון ידוצון במלכהוןיחדון

)â ( ø Éåp Äë Àå ó Éú Àa ì Éåç Èî Àá Éåî ÀL eì Àì Çä Àé
Éåì eø ÀnÇæ Àé494:  

   יזמרון ליה495 שמיה בחנגין בתופין וכנריןישבחון

)ã ( ä Æö Éåø é Äkä’ íé ÄåÈðÂò ø Åà ÈôÀé Éån Çò Àa 
ä ÈòeLé Äa496:  

   רעותא דיי בעמיה ישבחו ענותניא בפורקנאארום

)ä ( ì Çò eð Àp Çø Àé ã Éåá Èë Àa íé Äãé ÄñÂç eæ Àì ÀòÇé
í Èú Éåá Àk ÀL Äî497:  

   חסידי בכנרא ירננון על דמכיהוןיבועון

)å ( ú Éåi Äôé Ät á Æø Æç Àå íÈð Éåø Àâ Äa ì Åà ú Éåî Àî Éåø
í ÈãÈé Àa498:  

  הון דאלהא בעונקהון והיך סיפא דיוסטרא באידיתושבחן

                                                                                                                                            

 ואדום ויון ומדי בבל עמדו לכך נקבות בלשון שירות אומרים והיו עליהן באות הצרות הן כך
 הראשונות הצרות נשכחו כי )סה ישעיה( שנאמר בו צרות עוד אין ל"לע אבל ישראל את ושיעבדו

 )צח תהלים( שנאמר זכר לשון שיר אומרים שעה באותה 'וגו ישיגו ושמחה ששון )לה שם( וכתיב
 ליה אמרי כנגדן 'וכו הים על להם נעשה נסים עשרה :י בשלח תנחומא 'עי .חדש שיר 'לה שירו

 של התשיעית 'וכו לכם יהיה השיר )ל ישעיה( שנאמר במצרים אשונההר ירותש עשר ישראל
 'עי .)צו תהלים( עשה נפלאות כי חדש שיר 'לה שירו מזמור לעתיד העשירית השירים שיר שלמה
 קדר תשב חצרים ועריו מדבר ישאו )יא ,מב ישעיה( כתיב המתים בתחיית :קיח תהלים מדרש
 אף ,המתים תחיית להלן שאומר כבוד מה .כבוד 'לה ימויש .יצוחו הרים מראש סלע יושבי ירונו
 שירו )י ,שם( דכתיב הוא הדא ,שירה אומרים הן השעה באותה .המתים תחיית כאן שנאמר כבוד

  .חדש שיר 'ליי
490

 בקהל תהלתו ,שנאמר .חסידים נעשים הם ,הבא לעולם אותו כשיראו תהלים מדרש 
   .עמו שמחים דועו ושמחים רואין שהן ,למה כך וכל .חסידים

491
  לפני תשבחו 
492

  שבח 
 בעושיו ישראל ישמח אלא כתיב אין במעשיו ישראל ישמח :ב מות אחרי תנחומא 'עי 493

  .לבא לעתיד ה"הקב של במעשיו לשמוח ישראל שעתידין
 )כ ,טו שמות( שנאמר .'וגו מצרים מארץ צאתך כימי )טו ,ז מיכה( .'וגו במחול שמו יהללו 494

  ].ובמחלת בתפים[ 'וגו הנשים כל ותצאנה
495

  .ובכנורות בתופים 
 ',וגו השמים מן 'ה את הללו ,שנאמר ,לפניו מקלסין הכל ,דוד אמר כך .'וגו בעמו 'ה רוצה כי 496

 ,שנאמר ,העולם אומות אותו מקלסין כולן ואחר .'וגו הארץ מן 'ה את הללו ,ואומר .הפרשה כל
 מבקש איני ,ותיא מקלסין שהכל פי על אף ,ה"הקב אמר .ה"להקב מקלסין הכל .'וגו ארץ מלכי

 ישראל של קילוס עלי ערב ,ה"הקב אמר .למה .בעמו 'ה רוצה כי ,נאמר לכך .מישראל אלא קילוס
 תחת וחלב דבש )יא ,ד שם( .'וגו קולך את השמיעני )יד ,ב השירים שיר( שנאמר .אותי שמקלסין

 'ה רוצה כי ,נאמר לכך .שיחי עליו יערב .'וגו בחיי 'לה אשירה )לד- לג ,קד תהלים( ,ואומר .לשונך
   .'וגו בעמו

 על אלא נאמר ולא .משכבותם על ינוחו שלום יבוא )ב ,נז ישעיה( נאמר :תהלים מדרש 497
 הן אותו רואין שהן וכיון .יפים משכבות עדן בגן להם מציעין כשהן ,הרבה משכבות ,משכבותם

 אחר דבר :ל תהלים מדרש 'עי .משכבותם לע ירננו ,נאמר לכך .להם שהתקין מה על למה ,מרננין
 על ירננו בכבוד חסידים יעלזו )ה ,קמט תהלים( הכתוב שאמר זה .לדוד הבית חנוכת שיר מזמור

 אחת .עמו מטפלין מלאכים של כתות שלש העולם מן נפטרין שהצדיקים בשעה .משכבותם
 .נכוחו הולך ,תאומר ואחת .משכבותם על ירננו ,אומרת ואחת .שלום יבא )ב ,נז ישעיה( ,אומרת

 אתה וממי .שלום לו אומר ה"הקב ,כביכול ,יאשיה רבי בשם סימון ר"ב יהודה ר"א .לפניו ומהלכות
 וחומר קל ,אמר לרשעים אם .לרשעים 'ה אמר שלום אין )כא ,שם( שנאמר ,הרשעים מן למד

 ה"קבשה בכבוד ,כבוד באיזה .בכבוד חסידים יעלזו ,לכך .שלום להם אומר ה"שהקב ,לצדיקים
 בין אין ,יוסי 'בר חייא ר"א .ה"להקב מקלסין והם העולם מן שנפטרין בשעה לצדיקים עושה

 שנאמר ,החיים בצרור אותם ששם ה"להקב מקלסין והם ,בלבד הדבור אלא ,למתים חיים צדיקים
 אלא ירננו אין .משכבותם על ירננו .החיים בצרור צרורה אדוני נפש והיתה )כט ,כה א-שמואל(

 שהזקן בשעה ,יוחנן ר"א .צדיקים באהלי וישועה רנה קול )טו ,קיח תהלים( ,דאמר כמה .קילוס
 )י ,ז השירים שיר( שנאמר ,בקבר ודובבות רוחשות שפתותיו ,פלוני אמר כך ואומר ודורש יושב
   .משכבותם על ירננו ,לכך .ישנים שפתי דובב )שם( ,וכתיב .הטוב כיין וחכך
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úåîîåø íðåøâá ìà -íãéá úåéôéô áøçì íäå   

)æ (í Äé Éåb Ça ä Èî È÷ Àð úÉåNÂò Çì499 ú Éåç Åë Éåz 
íé Än Ëà Àì Ça:  

   נקמתא בעמיא מכסנותא באומיאלמעבד

)ç (íé Äw Äæ Àa í Æäé Åë Àì Çî ø Éñ Àà Æì500 
ìÆæ Àø Çá é Åì Àá Çë Àa í Æäé Åã Àa Àë Äð Àå501:  

   מלכיהון בשירין ויקיריהון בכבלי דפרזלאלמיסר

íé÷æá –úåàøùøù     

)è (áeú Èk è Èt ÀL Äî í Æä Èa ú ÉåNÂò Çì502 ø Èã Èä 
dÈéeì Àì Çä åé Èãé ÄñÂç ì Èë Àì àeä:  

 בהון דין דכתיב באוריתא שבהורא הוא לכל חסידוי למעבד
  הללויה

èôùî áåúë - øîåâå íåãàá éúî÷ð úà éúúðå )ë ìà÷æçé"ä( , ìà÷æçé ãìåð àì ïééãò øîàú íàå

úð úàæ ãåã øîàùëíéáø íéîé äæ èôùîä àåä áåúë øáë õ÷ä àáéùëå äìåàâä õ÷ ìò ãåã àáð  

    

øôñ ð÷ ÷øô íéìéäú     

)à (ÉåL Àã È÷ Àa ì Åà eì Àì Çä dÈéeì Àì Çä503 
Éåf Ëò Çòé Ä÷ Àø Äa eäeì Àì Çä504:  

 שבחו יתיה ברקיעא 505 שבחו אלהא בבית מקדשיההללויה
  506דעושניה

                                                                                                                                            
 להם אמר .בגרונם אל רוממות ,שנאמר .אותו רוממיןומ ומקלסין רנניןמ :תהלים מדרש 498

 להם אוי .בגרונם אלא לפני ערב אינו ,ובכנורות בנבלים אותי שקלסתם פי על אף ,ה"הקב
 שריחם למה ,בגרונם הרשעים אותי יקלסו לא ,ה"הקב אמר .באזניהם שומעים הם מה לרשעים

 .ביותר לפני ערב קלוסן ,הצדיקים אבל .יחליקון לשונם םגרונ פתוח קבר )י ,ה תהלים( שנאמר .רע
 .שיחי עליו יערב )לד ,קד תהלים( ,וכתיב .נאוה ומראך ערב קולך כי )יד ,ב השירים שיר( שנאמר

 כדי בעדכם מלחמה עושה ואני ,אותי מרוממין אתם ,ה"הקב אמר .בגרונם אל רוממות ,נאמר לכך
 וחרב ,שנאמר .חרבם הוא ישראל של פיהם ,הכתוב אמר וכן .השעבוד ומן הגליות מן להצילכם

 חרב אוחז כאלו מטתו על שמע קריאת הקורא כל יצחק רבי אמר :א"ע ה ברכות 'עי .בידם פיפיות
 זוטרא מר אמר משמע מאי בידם פיפיות וחרב בגרונם אל רוממות שנאמר בידו פיות שתי של

 בתריה וכתיב משכבותם על ירננו בכבוד חסידים יעלזו דכתיב דענינא מרישא אשי רב ואיתימא
 התורה נתנה שבו למה חורב :ח 'סי א"פנ ר"שמ 'עי .בידם פיפיות וחרב בגרונם אל רוממות

  .בידם פיפיות וחרב בגרונם אל רוממות )קמט תהלים( שנאמר חרב שנקראת
499

 .לישראל שנקמו מה ,ה"הקב אמר .נקמה היא זו אי .בגוים נקמה לעשות :תהלים מדרש 
 'ה נקמות אל )א ,צד שם( ,אלא ,אדם נקמת ולא .השפוך עבדיך דם נקמת )י ,עט תהלים( שנאמר

 כל .'ה ונוקם קנא אל )ב ,א נחום( ,וכתיב .'וגו עמו גוים הרנינו )מג ,לב דברים( ,ואומר .'וגו
  .'וגו בגוים נקמה לעשות ,נאמר לכך .ה"הקב אצל לרשעים יש האלה קמותהנ

 ,שנאמר .ם"עכו למלכי אלא ,לאו ,ה"הקב אמר .ההדיוטות כל תאמר ושמא :תהלים מדרש 500
 לכך .'וגו גוים רגשו למה )א ,ב תהלים( שנאמר .עלי באו שמלכים ,ולמה .'וגו מלכיהם לאסור
 להם גמלו ומה .גמולך את לך שישלם אשרי )ח ,קלז שם( ,ה"הקב אמר .'וגו מלכיהם לאסור ,נאמר

 בכבלי ונכבדיהם ,שנאמר .להם אעשה כך אני וגם .עור צדקיהו ועיני )ז ,כה ב-מלכים ,לישראל
 אלו תנחומא ר"א מלכיהם ומהו בזיקים מלכיהם לאסור )קמט תהלים( :כב 'סי א"פ ר"דב 'עי .ברזל
  .כוכבים עובדי מלכי הם

 שאין מעלה של שריהם אלו ברזל בכבלי ונכבדיהם )קמט תהלים( :כב 'סי א"פ ר"ד 'עי 501
  .תחלה משרו שפורע עד המאומ פורע ה"הקב

502
 ,שנאמר ,לפני היא כתובה .שעשו מה ששכחתי סבורים הם מה ,ה"הקב אמר :תהלים מדרש 
 ,וכתיב .כתנור בוער אב היום הנה )יט ,ג מלאכי( ,כתוב משפט ואיזהו .כתוב משפט בהם לעשות

 ,כתוב משפט ואיזהו .כתוב משפט בהם לעשות .האנשים בפגרי וראו ויצאו )כד ,סו ישעיה(
  :כתוב משפט בהם לעשות ,נאמר לכך .הארץ מן חטאים יתמו )לה ,קד תהלים(

503
 למעלה אומר הוא וכן .הרשעים מן כשיפרע ,בעולמו מתקדש ה"הקב אימתי :תהילים מדרש 

 .בקדשו אל הללו ,שנאמר .בעולמו מתקדש הוא שעה אותו .משפט בהם לעשות ,הפרשה מן
 .'וגו קדוש עם כי )ו ,ז דברים( שנאמר .ישראל ,קדושיו הן ומי .לקדושיו שעשה במה הללוהו
 :א"ע יא דף בכורים ירושלמי 'עי .בקדשו אל הללו ,נאמר לכך .'וגו לישרא קדש )ג ,ב ירמיה( ,וכתיב

 פעמים 'וג ועשרים מאה :ב"ע עט שבת ש"ועיי .'כו בקדשו אל הללו הללויה אומרים היו הבית בהר
 לאהרן קדושו לאהרן .בקדשו אל הללו הללויה .אהרן של נותיוש כנגד .הללויה עונין שישראל

 אל הללו הללויה דוד שאמר קילוסין 'י כנגד מלכיות 'מי פוחתין אין :א"ע כ ה"ר ש"ועיי .'ה קדוש
 )רבי( אמר מי כנגד מלכיות עשרה הני :א"ע לב ה"ר 'עי .ה"כהתי עד 'וגו עזו ברקיע הללוהו בקדשו



 תהלים

64 

)á (eäeì Àì Çä åé Èú Éøeá Àâ Äá eäeì Àì Çä á Éø Àk 
Éåì ÀãËb:  

   יתיה בגבורתיה שבחו יתיה היך סוגעי רבותיהשבחו

)â ( ì ÆáÅð Àa eäeì Àì Çä ø Èô ÉåL ò Ç÷ Åú Àa eäeì Àì Çä
ø Éåp Äë Àå:  

   יתיה בתקיעותא דשופרא שבחו יתי בנבלין וכינריןשבחו

)ã ( íé Äp Äî Àa eäeì Àì Çä ì Éåç Èîe ó Éú Àa eäeì Àì Çä
áÈâ Ëò Àå:  

  ין ובחנגין שבחו יתיה בחלילין ואבובין יתיה בתופשבחו

íéðîá áâåòå -íä øéù éìë éðéî     

)ä ( eäeì Àì Çä ò Çî ÈL é Åì Àö Àì Äö Àá eäeì Àì Çä
ä Èòeø Àú é Åì Àö Àì Äö Àa:  

 שבחו יתיה 507 יתיה בצלצלון דשמעין בלחודיהוןשבחו
  בצלצלון דמשמעין ביבבא

éìöìöá òîù  -ìå÷ íéòéîùîä íéúìöî  , àåä øáã íù òîù àåä àúçðúàä éðôîå ìåâñá òîù åîë

éùä úçú äìòîì åîòè êëìå ìåãâ õî÷ ãå÷ð"ï.  

)å (dÈéeì Àì Çä dÈé ì Ål Çä Àz ä Èî ÈL Àp Çä ì Ék508: נשמתא תשבח יה הללויהכל   

  

 

                                                                                                                                            

 הללוהו בהו דכתיב הנך הוו טובא הלולים תהלים בספר דוד שאמר ליםהלו עשרה כנגד ]לוי רבי[
  .שופר בתקע
504

 ,ברקיע עשה ומה .עוזו ברקיע שעשה במה הללוהו .עוזו ברקיע הללוהו :תהילים מדרש 
 הארץ אל והביטו עיניכם לשמים שאו )ו ,נא שם( ,וכתיב .השמים צבא כל ונמקו )ד ,לד ישעיה(

 אלו ,ברקיעש עזים הם ומי שברקיע בעזים שעשה במה הללוהו ,עוזו מהו .עוזו ברקיע הללוהו .'וגו
 המלאכים שם שיעמדו בראו לכבודו רקיע שני ביום נברא מה :א 'סי ז"פי ר"שמ 'עי .ם"עכו שרי

  .עזו ברקיע הללוהו )קנ שם( שנאמר אותו מקלסין ויהיו
505

  .מקדשו בבית 
506

   
507

  לבד ששומעים 
508

 מותר אמר הונא רב הכסא בבית מונחת ידו או בשרו על ואהצ אתמר :א"ע כה ברכות 'עי 
 הונא דרב טעמא מאי רבא אמר שמע קריאת לקרות אסור אמר חסדא רב שמע קריאת לקרות
 יה תהלל הנשמה כל שנאמר הריח על שמברכין מנין :ב"ע מג ש"ועיי .יה תהלל הנשמה כל דכתיב
 :ב"ע יח דף עירובין 'ועי .הריח זה אומר הוי וממנ נהנה הגוף ואין ממנו נהנית שהנשמה דבר איזהו
 כל שנאמר אותיות בשתי שישתמש לעולם דיו המקדש בית שחרב מיום אלעזר בן ירמיה רבי אמר

 תהלל הנשמה כל אומרים היו בעזרה :א"ע יא דף בכורים ירושלמי 'ועי .הללויה יה תהלל הנשמה
 נושם שאדם ונשימה נשימה כל על אמר נינאח 'ר בשם לוי 'ר :ט 'סי ד"פי ר"ב י'וע .הללויה יה

 תהלים מדרש 'ועי .יה תהלל הנשימה כל יה תהלל הנשמה כל )קנ תהלים( ט"מ לבורא לקלס צריך
 תהלל הנשמה כל )ו ,קנ שם( ,בנשמתו .בו ה"להקב קלס שלא איבריו בכל אבר דוד הניח לא :יח
   .יה


