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  כ פרק תהלים

 

 :ְלָדוִד ִמְזמֹור ַלְמנַצֵּחַ ( א)

ם יְַשגְֶּבָך ָצָרה ְביֹום יְקֹוָק יַַענְָך( ב) י שֵּ  :יֲַעקֹב ֱאֹלהֵּ

ְזְרָך( ג) ש יְִשַלח־עֶּ ךָ ּוִמִצּיֹון ִמקֹדֶּ  :יְִסָעדֶּ

ָך יְִזכֹר( ד) ָלה יְַדְשנֶּה וְעֹוָלְתָך ָכל־ִמנְחֹתֶּ  :סֶּ

ן־ְלָך( ה) ָך יִתֶּ א וְָכל־ֲעָצְתָך ִכְלָבבֶּ  :יְַמלֵּ

ָך נְַרנְנָה( ו) ינּו ִבישּוָעתֶּ ם־ֱאֹלהֵּ א נְִדגֹל ּוְבשֵּ יָך יְקֹוָק יְַמלֵּ  :ָכל־ִמְשֲאלֹותֶּ

י יֲַענֵּהּו ְמִשיחֹו יְקֹוָק הֹוִשיעַ  ִכי יַָדְעִתי ַעָתה( ז)  :יְִמינֹו יֵַּשע ִבְגֻברֹות ָקְדשֹו ִמְשמֵּ

ה( ח) כֶּב ֵאלֶּ ה ָברֶּ  :ַנְזִכיר ינּוקֱאֹל ְבֵשם־יְקֹוָק וֲַאַנְחנּו ַבּסּוִסים וְֵאלֶּ

ָמה( ט)  :וַנְִתעֹוָדד ַקְמנּו וֲַאנְַחנּו וְנָָפלּו ָכְרעּו הֵּ

ְך הֹוִשיָעה יְקֹוָק( י) לֶּ נּו יֲַענֵּנּו ַהמֶּ  :ְביֹום־ָקְראֵּ

 

 ח פסוק כ פרק תהלים י"רש

' ה בשם אנחנו אבל בסוסיהם שבוטחים ויש שלהם ברזל ברכב שבוטחים האומות מן יש - ברכב אלה( ח)

' ולפי'( א ויקרא) אזכרתה את לבונה מזכיר( סו' ישעי) כמו ותפלה הקטרה לשון נזכיר הישועה לו כי נזכיר

 :ויפולו יכרעו המה

 

 ח פסוק כ פרק תהלים עזרא אבן

 :בלחמי לחמו כמו צחות לשון השם ת"ובי יבטחו - ברכב אלה( ח)

 

 ח פסוק כ פרק תהלים ק"רד

 ישעיה) שנאמר כמו, בהם בוטחים והיו, ובסוסים ברכב עלינו באים האויבים, בסוסים ואלה ברכב אלה( ח)

 ואנחנו, ננצח אנחנו ונקראהו שמו כשנזכיר, נזכיר אלהינו' ה בשם ואנחנו. רב כי רכב על ויבטחו(: א, לא

 :והסוסים הרכב ננצח ברגל

 

 ח פסוק כ פרק תהלים על אלשיך

, מעצמה תושיענו לא הדין שמדת נתפייס לא בזה גם, ואומרים דרבים זכותא בכח ישראל משיבים( י - ח)

 ותושיענו מעצמה הדין מדת תענה רחמים מדת את שבקראנו גם אם כי, תכריחנו' ה ידי על שתוכרח רק

 הנה לומר'. כו הושיעה' ה' וכו כרעו המה' כו ברכב אלה ואמרו והחלו, במאמרם כונתם וזהו. טוב ברצון

 ואלה ברכב אלה אויבינו עלינו באו כי, הרחמים בעל' ה ישועת את ראינו צדיקים בהיותנו שלוותנו בזמן

 מאמר ענין שהוא', ה שם אמר ולא בשם אומרו אל לב בשום והוא. נזכיר אלקינו' ה בשם ואנחנו, בסוסים

 שנאמר צדיקים, הוא ברוך הקדוש של בשמו נקראו שלשה כי נחמני בר שמואל רבי( ב עה בתרא בבא)

 לא יתברך בשמו נקראים צדיקים שהיינו' ה בשם בהיותנו יאמר ובזה', כו בשמי הנקרא כל( ז מג ישעיה)

, הם שנפלו גם אם כי, מידם נצולנו בלבד שלא ונפלו כרעו המה ומיד, נזכיר שאלקים רק צריכים היינו

 הדין מדת גם כי, הוא מחדש עתה שנשאל מה אך. ומעלה ברוממות ונתעודד וגם, בנצחון קמנו ואנחנו

 ותעמוד תעננו מעצמה הדין שמדת גם אם כי, הדין מדת את תכריח החסד שמדת בלבד ולא, לנו תעמוד

 מדת אל בייחוד הוא מלך תואר כי ידענו באשר והוא'. כו הושיעה' ה וזהו, הרחמים מדת את בקראנו לנו

 וענין, המשפט המלך הקדוש המלך לומר מלך בתואר יתברך נתארהו הנוראים בימים כן שעל, הדין

 יעננו הדין מדת שהוא המלך אז, הושיעה' ה רחמים מדת אל באמור כי, הוא ל - א פני שאחלה מה הכתוב

 :קראנו ביום מיד

, גדול כהן אומר שהיה הסליחה ביום כמאמרנו שהוא, שם את אמר ולא בשם אומרו אל לב בשום יאמר או

 ואנחנו' כו ברכב אלה הנה יאמר זה דרך ועל, המפורש השם את הוגה שהיה שהוא', וכו כפר בשם אנא

, עושים היינו כך אם כי, נזכיר אלקינו' ה בשם וזהו, השם את עליהם הזכיר ידי על בקלות לנצחם יכולים
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 שנאמר אם כי, המפורש בשם השתמש ידי על חפצים אנו אין אך, ונתעודד קמנו ואנחנו ונפלו כרעו המה

 :בקודם האמור דרך על יעננו והמלך, בקשה דרך הושיעה' ה

 

 ח פסוק כ פרק תהלים דוד מצודת

 ואלה רכב ברוב באים אלה למלחמה הבאים מלחמתינו אנשי אשר אנחנו רואים הלא כי - ברכב אלה( ח)

 :במלחמה העזר ימצא בהם אשר סוסים ברוב באים

 :העזר נבקש ומעמו' ה שם במלחמה נזכיר אנחנו ואך וסוסים רכב מעט אתנו הלא לומר רצה - ואנחנו

 

 ח פסוק כ פרק תהלים ם"מלבי

, נזכיר אלהינו בשם רק דבר שום עשינו לא ואנחנו, בסוסים לוחמים מפה ואלה ברכב מפה אלה( ט - ח)

 אמצעיים בחרו שהם, האמצעיים בענין אם, וביניהם בינינו הבדל שהיה מבאר וגם, ונפלו כרעו המה ז"ובכ

 שהמה התכלית בענין אם, נזכיר אלהינו בשם כי במעלה גדול ענין בחרנו ואנחנו וסוסים רכב פחותים

 :קמנו ואנחנו כרעו

 

 

 ה משנה ח פרק סוטה מסכת משנה

 יכול שאינו כמשמעו הלבב ורך הירא אומר עקיבא רבי' וגו העם אל לדבר השוטרים ויספו'( כ שם]*[ )

 מן המתירא זהו הלבב ורך הירא אומר הגלילי יוסי' ר שלופה חרב ולראות המלחמה בקשרי לעמוד

 גדול לכהן אלמנה אומר יוסי רבי בגללן שיחזור אלו כל את התורה לו תלתה לפיכך שבידו העבירות

 :הלבב ורך הירא הוא הרי ולנתין לממזר ישראל בת לישראל ונתינה ממזרת הדיוט לכהן וחלוצה גרושה

 ה משנה ח פרק סוטה מסכת משנה על ם"רמב

 עבירות אומר יוסי' ור. דרבנן או דאוריתא עבירות שהיו בין העבירות מן מתירא אומר הגלילי יוסי' ר[ ד]

 עקיבה' כר והלכה'. וכו גדול לכהן אלמנה אמר ולפיכך, בלבד דאוריתא

 

 ה משנה ח פרק סוטה מסכת מברטנורא עובדיה' ר

 :כהן דברי על - השוטרים ויספו

 :אויבים יפרקום שלא צפופין לעמוד כשמתקשרין - המלחמה בקשרי

 בכך שיתלו כדי, בגללן לחזור ואירס ונטע בבנה תורה תלתה, שבידו מעבירות הירא זהו שהירא - לפיכך

 :וחוזר ירא הוא שבידו מעבירות עליו לומר יתבייש ולא החזרה

 עד יוסי' ולר. חוזר סופרים דברי על עבר אפילו הגלילי יוסי' לר -' וכו גדול לכהן אלמנה אומר יוסי' ר

 :גדול לכהן דאלמנה דומיא, תורה דברי על שיעבור

 

 ה משנה ח פרק סוטה מסכת טוב יום תוספות

 דברי אינן' ב דבמשנה השוטרים דודברו וכלומר. י"רש' ל וכן. כהן דברי על ב"הר כתב - השוטרים ויספו

. משמיע וכהן. מדבר כהן. ודבר עד מונגש ג"מ דף בגמרא כדאיתא משמיע והשוטר כהן דברי אלא עצמן

 :משמיע ושוטר מדבר שוטר. ואילך מויספו. משמיע ושוטר מדבר כהן. ויספו עד מודבר

 דאבות ה"פ' ה' דמתני ולישנא י"רש לשון וכן. צפופים לעמוד כשמתקשרין ב"הר פירש - המלחמה בקשרי

 :מפורש ושם הוא

 מדכתיב שחוזר המלחמה בקשרי לעמוד יכול שאינו דמי נמי ע"לר מודו ומיהת - העבירות מן המתירא זהו

 :בגמרא כדאיתא כלבבו אחיו לבב ימס ולא

 :דמכילתין ד"פ בריש בזה ש"מ עיין. סופרים דברי על עבר' אפי ב"הר פירש - שבידו העבירות מן
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 היא לא. סופרים דדברי עבירה י"דלר ב"הר פירש דהא הוא לישן אשגרת ודאי הא - הדיוט לכהן וחלוצה

 :מעבירות הירא בכלל

 

 ה משנה ח פרק סוטה מסכת יכין - ישראל תפארת

 :משמיע ושוטר מדבר שוטר ואילך מכאן העם אל לדבר השוטרים ויספו( לח

 :אלו מול אלו הלוחמים יחד כשמתקשרין המלחמה בקשרי( לט

 :סופרים שמדברי חטא אפילו שבידו העבירות מן( מ

 :ומארס ונוטע הבונה שיחזרו אלו כל את התורה לו תלתה לפיכך( מא

 (:א) החוטא יתבייש ולא בגללן שיחזור( מב

 בשאר גם הגלילי יוסי' ולר, לא עבירות בשאר אבל, קאי והחזיר דבעמוד הלבב ורך הירא הוא הרי( מג

' ולר, חוזר סופרים דמדברי אחטא גם הגלילי י"דלר אמרינן ס"ובש, חוזר תשובה עשה שלא כל עבירות

 :ק"ודו אפכא למימר ליה הוה וטפי קחשיב חליצה גם י"ר הרי ותמיה, דאורייתא אחטא רק יוסי


