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 ַא ׁש רי  מ ׂש ּכיל  אל  ּדל )א"תהלים מ(כתיב 

 ו  על ז ה )נ  ד רים מא('  ּד אין  ענ ּיּות  א ּלא  מן  ה ּד עת' אי תא ',  ּביֹום  ר עה י  מ ל טהּו ה
 ּב כ ללּות  על ,  ּכי  אין  ר ח מנּות  ּגדֹו לה  מּז ה  ּב כ ללּות ּו ב פ רטּות,  צ רי ך  ר ח מנּות

ו  צ רי ך  ה ּב על  ׂש כל  ל ה ׂש ּכילֹו ּו ב פ רטּות ,   ּב עבֹו דת  הּבֹו רא איׁש  ׁש אין לֹו  ׂש כל
ו  צ רי ך , ו הּוא נ  ק רא  ק טנּות  הּמ חין,  ּכי  יׁש ז  מן  ׁש אין לֹו  ׂש כל,  על  ה איׁש  ע צמֹו

 נ מ ּת קין  ּכל , ין ל חּז ק  את  ע צמֹו  לבֹוא  ל ג דלּות  הּמ חין ּו כ ׁש ּבא  ל ג דלּות  הּמ ח
ז  כרֹונ ם  ל ב ר כה ,  ה ּדינ ין ּו מ מ ׁשי ך  ע ליו  ח ס דים ו  ר ח מים ו ז ה  מ א מר  ח כ מינּו

" ' ּכי  אל  ּדעֹות ה: " ׁשּנ  א מר',  ּגדֹו לה  ּד עה  ׁשּנ  ּתנ ה  ּבין  ׁשנ י אֹו תּיֹות ') ּב רכֹות לג(
 נ תעֹו רר  ע ליו  ר ח מים ו  ח ס דים  מ ּׁש ני אֹו תּיֹות , לּות  הּמ חין ּכ ׁשּי בֹוא  ל ג ד:  ּפרּוׁש

, הּוא  ר ח מים'', ו ה'"  ח סד  אל  ּכל  הּיֹום ")ב" ּת ה ּלים נ( על  ּד ר ך , הּוא  ח סד',  אל'
 ׂש ּכיל  אל ו ז הּו  ּפרּוׁש  ה ּפסּוק ַא ׁש רי  מ, "' ר ח מי ך  ר ּבים ה ")ט" ׁשם קי( על  ּד ר ך 

 אז י  ּביֹום , ּו מ ׂש ּכיל  ע צמֹו  ל ג דלּות  הּמ חין,  הי נּו  ּכ ׁשהּוא  ּב ק טנּות  הּמ חין,  ּדל
נ  מ ּת קין  ּכל  ה ּדי נין ו  אם לא י כֹול  ּב ע צמֹו  לבֹוא  ל ג דלּות ',  ר עה י  מ ל טהּו ה

, ז ה נ  תעֹו רר  ּגם  א צלֹו-י  די-ו  על, ם ׁשּי  ׂש ּכיל  א ח רי,  ע צה  לז ה,  הּמ חין 
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