
 מאיר לבית שלמה בן מנתםאמר"1
 ר אט ות לחסידיך בחזון דברת אז ישיל זטימ נלםאטר

 יש ל. פפ "חים טקם בחור חריטותי נכור קל עזרשויתי
 תחק קל כלל דרך טונחת סלח והגבורה מגבורה נמר תואר שחיא גבורכסלת

 האויבים וניצוח חוזק על הא' מינים, ב' על תאסר מרם דרך אבלוהתנכרות
 זח שיודק אם תטיד, אויבו על בהתנכרו אחרים על בנסיונות זח על שיודעאם
 סיני בשאר עצמו ותרגיל חרבו חנירת בליטוד מרוצתו וקלות בעצטו נסיוןמצד

 שיראת סח קם צוארו ועובי בשרו ומשטן איבריו כטות טצד שנודע אםתגבורות,
 ויבואר יזדטן אם אויביו לנצח לכך טוכן היותו בו רואיו שיכירו ער לבטאבירות
 ועוד( א יא )שופפים חיל גבור כאוסרו גבור בשם טאלו אחד כל הטיןפיה

 וסרי חטח נכורים ד( 1 )בראשית חנבורים הטה כנ( א )ש"ב נברוטאריות
 אף יריק ית' חאל קל ג"כ המין זח יושאל ההשאלה דרך ועל ח(* יד )ש"בנפש
 יעיר סלחטות כאיש יצא כנבור ח' י"ג( ט"ד )ישעיח יתגבר אויביו עליצריח
 ג"כ חטין זה ויושאל כד(, )מזמור טלחטה גבור ח' ונבור עזוז ה' )שם(קנאת
 כל ז"ל אומרם ררך על עפו החולקים שינצה עד בחכמה המתגבר על דרשדרך

 שאז"ל כסו חחולקים אויב14 הנח וקרא תחתיו נופלים אויבים לתורתו טקוםחקונק

 זח אויבים נקשים בחלכח בזה זח ונותנים שנושאים ותלמידו הרב ובנו אבאפ"
 בטקוטח שביארנוח כטו בשער אויבים את ידברו כי יבושו לא שנאם'לזה

 כחצים אם' איבה אותה ועל חיבורינו קצתי( קיא( )ל קידושין שלבראשי'1(
 חנה בפסוק ז"ל דרשו וכן האבן8( על כפתוח הנעורים בני כן גכורביד

 וכן תורח. של כטלחטתח חיל נבור 6( וגו' הלחטי בית '( לאישי בןראיתי
 לחכניע תארם וחתנבר חנשםיות טתאוותיו חיצר כבישת קל ג"כ חטין זחיושאל

 קכח בטזמור חטחבר פירוש עיין8( בקצת. S~s:פ( בראשף. צ'לו1(
 יג. ג, נדח'א רק נסצא אישי ושסו לישי כתוב ושם יג 18 ש"א4( אצלנו(.)קנז
 צג. סנחדרין יו. חגיגת עיין5(



 bt~nnS תטאיריפירוש9

 איזהו ז"ל כאמרם הנהנותיו וטוב סוטך רגלי תחת הסותר טבקשי הנשסייטהכהות
 1ט1של טגבור אפים ארך טוב םדכתי' שחביאוה וכן יצדו את )16( הכובשגבור
 והוא חראשון חמין מן הוא זה ונם ~( בסקוסו שביארנוהו כסו עיר מלוכדברוחו
 גביתו וסלך בסדינה סלך מינים שלשה שחמלכות חפילוסוף שאם' מח ידעתשככר
 והחטם העול מן ולשומרם חטדינה בני להיישיר צריך שחסלך וכסו בנופווסלך

 ויוכיח ישרה כדרך וינהיגם שישטרם צריך ביתו ככני חנית נעל כן הרעומעשיית
 שלא ישרת הנהגה בו שרואת לסי ולעזור בתוכחתו שצריך בטח לחוכיחהראוי
 בניו את יצוח אשר למען ידעתי1 כי כסאם' אורח סני לחסותו טאחיו אחדיסיתהו
 היצר כחות להכניע בגופו האיש צריך וכן יח( )בראשית אחריו ביתוואת

 המשל ז"ל מאסרם ירקת וכבר קליו הטוב היצר שיגביר קר תאותוולהשפיל
 הסובב הנרול הסלך ועל ונו' טקם כח ואנשים קטנה עיר ע"ח אוסרו קלחנשוא
 שביארנו כסו בחכמתו הקיר את ומלם בח חנטצא המסכן וחילר חילו ברובאותת

 8(. ושאלציא לקז בלשון יקרא הנכורה טן כלו הטין וזח 49במקומו

 בכסות רבוי חן חדכר, רבוי לקנין אחרת ררך על נאם' שהוא הב'והטין
 כי ופשקיחם צ( )סזטו' שמונים בגבורות ואם כאסרו המספר רבוי כנוןחסתחלק
 יח( ז )בראש' חטים ויגברו כקנין טתרבק בכסות רבוי וכן ט(, לו )איוביתגברו
 הסין וזח כלל חראשון טענין זה ואין סט( )שם ננרו אביך כרכות יחדובשניהם
 כאוסרו נבור חטין בזח בו תארם יתואר וכן 4(. אפודיראטינטי לקז בישוןיקרא
 ובלעז רב זרעו שיהיה קצת לדעת ופירושו קיב( )מזמור זרקו יהיה בארץגבור

 והתגברות ובחוזק בכחו טלאכתו האדם קשיית על נם חסין זה ויושאל 4(.אפודיראפ
 הברזל שאם ר"ל הברזל קהה אם פשט דרך שפירושו י( י )קהלת ינברוחיילים
 בכח ויהומיף )28( להתגבר הוא צריך חלורח מעיה בו עצים לחטוב באשחוא
 בשפע הבא דבר כל על יתפשט ומזה נכונת יותר בררך ביארנוהו שבמקומואק'פ
 על חן שכלי בשפע חן יב( )סזסור נגביר ללשונינו כאוסרו חריבור בשפעחן

 הנפרדות הצורות על כאומרו ובהתגברות ובחוזק בכח יקבלנו שאפ חשפעמקבל

 חטשכם קל דברו בעושי ורמז קג( )שם דברו כקול לשמוק דברו קושי כחגבורי
 דברו בקול לשסוע בקנין רמז וכן תחתיו לאשר איש איש לתלתם לחשפיעלרצונו
 וררשי כב( כא )טשלי חכם קלח גבורים עיר נאם' וכן ית' טככודו שפעםקבלת
 בח שיש עיר 6( בב"ר שאטרו וכסו גבורים קיר חמלאכים עולם נקרא זחבו

 ונאם' נקבת בלשון יקרא חחומר כי חומרי דבר שם שאין רומז נקבות ולאזכרים

 פ. לקהלת 1כפירוו18 ע"ג לב דף נרזים2( ר. פרק ופ"א לב פז, ששיי נ*"1(
 ,vasalatge Ritterlichkeit) .(Edelmut פרת' טלשון8(
 apoderament (Macht) apoderat, (mkhtigl בל*פ4(
 ויק"ר. כשם שם טשיי בילקופ והובא ח סי' לא *ן ויקרש עיין6(
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 וקל קיז( )סד המדו קלינו נכר כי קג( )טזטור יראיו קל חסדו נכר ית' האלע9
 התואר הפסוק בזת והונח כו(. ט, )רנ" לרבים ברית וחנכיר והברית השבוקתחוזק
 שני על חנבורח תארי עליו יונח שלם אדם קל חכוונח כי להורות גבור ר"לחזח'
 החולקים ובניצוח כסלחסח חאויבים בנצוח חראשון חטין הן חלקיחם בכלהפנים
 עבורותיחם ברבוי חשני תענין עי חן חנשטיות הכחות ובניצוח החכטהבחקירת

 לזולתם ובחשפעתם מזולתם שפע בקבלת וחתאטץ ח' בטיאכת ותתחזקלאל
 גכור על עזר שויתי כאוסרו שליסותו בחצלחת תאלחי עזר זח כל עם 1(ונצפרף
 נכפלת ואז אלחי קזר בו נצטרף וטבקו תכנתו טצר נבור היותו שקםכלום'
 )סזטו' רותח ח' ומלאך רוח לפנ" כטוץ יחיו לזח תפכי לטאסר דומת והואנבורתו
 לפני ושתוא עצמו טצר קל שהוא כטוץ ונקל חזק מלפולו שיחיה חכוונחלח(
 רוחח ח' טלאך שיחיח בו שיצפרף זה וקם וטלטולו לנרנורו שנייח פכח והוארוח
 לו חית הנבורח מיני נכל ותכנתו טבעו טצר תתגברו שעם זה בהפך בכאןכן
 יתירח. חצלחה לענין ית' סאתו טכוון אלחי )25(עזר

 טיני בכל ושלם חטעיח בתכיית נכבד ארם על טונת שהענין יורח זחכל
 חצר זח ועי ואמתיח. יתרה חצלחח לזולתו ידו קל לחשפיע הטקותדי'שלימות

 םזטור וחוא החוא שחפזפור ואע'פ נאם' סי על זח כפסוק בדרז'ל חטחלוקתבא
 בתוך מפוזר דבר לפקסים לבא הנבואות מדרכי כן דור, על שנאם' נראהפט
 פירשוחו הצד ומזה ולאחריו. לפניו נקשר בלתי טיוחד לדבר רוטז נבואיספור
 דוד מצאתי אל לזה הדבק הפסוק ונם צ( אבינו ם ח ר ב א קל סקוסות בקצתרב"

 אם' כאיו אברהם זמן אי רומז שהוא 8( כמדום טצאתיו כן בו דרשו וגו'עכרי
 דוד. יצא שמהם אסות סטנו ונקשו שם הקוטר לום את חציל אברהםשנבורת
 ספורי כשתקריך בכתובים תטצאם חגבורח ענייני כל נו נמצאו ע"ח שאזאוחאטת
 אכרם 1ישמק טענין התברר בנצוח נבורתו כי לאחת אחת בהם ותדקדקחנהנותי1

 ויררפם ויכם לילה קליתם ויחלק ונו' ביתו ילירי חניכיו את וירק אחיו נשנהכי
 עיד עונדי אביו בית שכל ירוק חחכטח בדרישת החולקים ונצוח ונו' חובתעד
 ירעתיך בנטן אצרך בפרם כענין טבעיות בתכנות נולר אפו טרחם בצאתווחוא
 שהכינותי כלום' ח( א )ירסף נחתיך לגויים נביא חקדשתיך מרחם תצאובטרם
 דעת מקפ לו שהית ותכף הנבואה לסקלת להניק וסוכן ראוי היותך בדרךפכעיך
 אפשר איך בלבו וסשוטפ פוסח הוא משפחתו ובית אביו בית שאר עם ח"זוקובך
 טי לו חיה ולא עליו מנהיג בלא מהם נקבר חוא אשר חחוא הכוכבלחיות

 כשדים באור האפונת בזאת פושקק וחוא טשטיע אין אף מגיד אין אףשילמדחו

 סי' לך לך תנחוסא פ"א ויק"ר2( ך. ר פ נצ נ"א ובגליון נשפרץ כתוב בפנים1(
 אשתך את קח קום לזפ פר רי וילקופ עז. יבשת 8( יח(. סי' רש'ב )ובהוצאתיד

 בחזך. דברת אז לפפ' *** ופזסורתו'



 לתחלים תפאיריפירו*.4

 ז"ל אמרו זח ועל פ'( )ירמי' כשרים מאור וחוטאתו באכרם כחרת והשרכאסרו

 מוא זח שזפן על צחות דרך על וחוא בוראו את אכרתם הכיר 3( )* שנים שלשינן
 שהוא רואיו לכל חיכר בעניינו קלה יסודו שבתחלת אם' כאלו למוד ההחלתזמן
 אלוח שיש וישינ שידע עד החכטות בלמוד ותשתדל וחקר ופרח בוראו אתיכיר
 בן אחר במקום אומרם והוא שנח ארבעים בן אז וחיה תכל את ובוראשנחיב
 אשר חאיש אשרי ז"ל אמרם והוא !( בוראו את אכרחם הכיר שנהארבקים

 שחיו חפלגח אנשי בעצת חלך שלא אברתם זח ם י ע ש ר ת צ ע כ ך ל ח אל
 ק ס כשטי וראשו ומנדל עיר לנו הכנח חבת כחאג'רשלם
 כל ובמציאות חאל בטציאות שכפרו היה ישענ"נם חיבחשנו בקצת ביארמוכבר
 אלחים מלאכי ולא יין נצב ח' את ראו לא אבל בשטים וראשו הנגרל[ בנונפרד,
 השיג ע"ח ואברהם חיבורינו בקצת זח בביאור שהארכנו כתו בו ויורדיםקולים
 קם תשובות ויחעריך לדרוש תתחיל ואז תחזק ובשכלו חדק ברעיונוחכל

 שנקבצו ער ברבים* ודרש לחרן ויצא נם לו ונעשה לחורנו שבקשו עדחטתננדים
 עליו לחקור צריך ואין תעולם. כל בלב חאטונות שרשי 8( מיש.. ורבבות אלפיםלו

 נסיונות בכסח קסדו אל טצורף ית' לעבודתו נתיחר כלו כי נזפני כח כלבנצוח
 הגבורת טן הב' וחמין חעקרח. בנסיון ובפרם אבות בסכף קנייניחם ביארנושכבר
 קליו יעיד מנשגכח במלאכתו וההתאטצות והחתחזקות ית' לאל קמרותיוברבף

 אחר לא ה' אליו שדבר תכף כלום' ח' דבר כאשר אברםאסרווילך
 שתחלת כלום' כנען ח ארצ ללכת ויצאו ואם' תדבר אתלקשות

 שפק קבלת וחחגכרווש לפועל; מחשבתו שהוציא עד נח ולא לכך חיתהמחשבתם
 י כ נ א כאוטרו לזולתו השפעתו שלימות וכן תעצום שליטותו זח על יורחשזעתו
 רסזלסח כחזון אזדברת ע"ח ואמועד )36( טאד חרבת שכרך לךכנן
 ופצר יפ(. )בראשית ח ז מח ב אברם אל ה' דבר חית האלה חרברים אחרשאס'
 אם' הגליות ופלפול חסקדש כיח חרבן על חםזטור בזח רומז ע"ח רודחיות
 4( הבתרים בין במראות אברהם חקדום יחסירו בחזון אז חודיקםשכבר

 מרעת. ובקר פתי עם תתוך וחריטו 6( שבחרו כלום' מעם כחור חריסותי קליוואם'
 שנן ספק ואין ע'ח6( ב' ר ח ש ט על זה פפוק כירשו מדרשותובקצת

 צרת קל בקנאתו ז( יודע בנבורתו חאויבים נצוח כי חגבורח חלקי כל בוהתיחסו
 בצרתם שתתבונן ר"ל א( )שטות בסכלותם וירא אחיו אל ויצא כאוסרוהקם

 1ג1' עקם שף בוראו את א"א תכיר שוים ג' בן אבא בר אטי ר, אטר ע"ב לב נדרים4

 היח ושפ1נח ארבעים סברי יוחנן וה חנינא ף אנק גצה וסד ל, פ' ב"ר לקיש ריש דרשוכן
 עשו 2( ה*ג. פ"א ע.1 הלי ברססים נטצא כאן שנזכר ארבעים ומספר בוראו אתבחרירו

 פסיקתא 4( ש. י ר ש ה 1 לחגית תראה פ08 שהוא ספק אין * ש י מ 8( מעשב.יח
 תודע* בכשי1( ששיש ויק"ר6( שבחורו. בכ"י6( סיג.דף
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 חטצרי את חך כדכתיי חטכה המצרי את ןוחרנ[ אליהם לבבו 1( וחם)ונתנה(
 שהם אלא בהם קליו לחקור צרך אין חגבורח חלקי ושאר )שם( בחולויפפנחו

 זמ יחטידך בחזון דברת אז ויל שדרשו והוא תורה טחן על בפרט פירשוחוז"ל
 שיא מטח יותר כחו ופבל תורה בפתן חביה של קולו לשמוע 5( לבו שנתןטשה
 את כשטעכם ויחי כפ( )תחלי' בכח ה' קול שנ' לסבול יכולים ישראל כלחיו
 ואת גדלו ואת כבודו את אל' ח' חראנו חן ותאסרו וגו' אלי ותקרבון וגו'הקול
 ה( )דברים ומתנו אל' ה' קול את לשמוע אנחנו יוטפים אם ונו' שסענוקולו
 נשסתם יצאת זה שבהבנתם כלום' נשמתם שיצאה 8( בהנדה ז"ל אומרם קניןוחוא
 ואל ונשטעח קטנו אתת יבר אסרו וכן לנטרי טסנו נשללה כאלו החוטרמחיק
 בדברו יצאח נפשי שלטה בדברי חרטוז הענין והוא נמות פן אי עטנוירבר
 יפ( )שמות בקול יקננו וחאלחים שם על נבור קל עזר שויתי ואם' ו(. ח)שה"ש
 את יענה ותכפף כד( ב )הושע וחיצחר והתירוש הדנן את הענת וחארץטלשון
 חריפותי ואם' כא(. ב )דניא' להכימין חכטתא יחב פירושו או יפ( י )קוחלתהכל
 מחם הוא חורם ננחר עם בתוך היותו עם כלום' טיוחד עם קל רוטז טעם ש*( )בחור
 תתנשאו וסדוק ה' ובתוכם קדושים כלם הערה כל כי טחלקתו בבעל שיודעכסו
 שכלח פלית ששאלוחו באסרם חז"ל ברברי חטכוון והוא מז( )בטרבר ה' קהלעל

 או חמזוזה מן פטור פפרים טלא בית וכן חייבת או חצצית טן כטורחתכלת
 פלא בית וכן יציצית כח צורך סח תכלת שכולה מאחר כוונתם וחיתה 4(חייב
 אין כלם קרושים שחס מאחר בעדה תענין וכן כלום' בטזוזה לו צורך טחמפרים
 חחנחגח. טוובות כל וחרימת מדר ובלבול לב רוע היה שזה וידוק לטנחיגצריכים
 מודיעם שכבר אט' חגליות פלפול ענין קל רוטז חטזטור ענין שביארנו כסוולחיות
 פפל וקשיתם וכו' בנים תוליד כי חתורה טיערי שירוע כטו חםיוחד( 6( בנבואה)או

 1 ה י ל א על פירשוחו מדרשות בטקצת וכן ד(, )רברים ונו' אתכם ח' ותפיץוכי
 עליתם. טתישבים חטקראות פשופי שאין אלא ן6( שו א ר ה דם א עלוקצתם

 על אטרו שדוד ר"ל עצמו ור ד על הענין תניחו המקראותי(וטפרשי
 קל חסיד עצמו וקרא בעכור בפקום לחפירך שבסלת לם'ר אותה ולרעתםעצמו
 וחוא ע"ח אבינו יקקב ר"ל חנבחר לאב בנבואח נתיער שככר במקרה נזדטןיא שמלכותי כלום' והקנין 08 )טזטור אני חסיד כי נפשי שטרח אסרודרך
 קי שרמז והענין טפ(. )ברא' רגליו סבין ומחוקק טיחודח שבפ יטור לאחזיון

 וחכת צ"ל ואולי שחר לה אין לזח קורם תגח נ וסלת וחס( נ"א הגליון וחס1(
 ירושלטי א ע"ב. פח ונבת 8( לנו. בשי לבו צ( חסצרי. את אליהם לגבוגחים

 י* ושטא סובן אינו חטיוחד בנכ1אח או6( קרח. פ' וחנחוטא ע-ב פזסגחדרין
 גפ 9( סקורו. ידעתי לא הראשון, אדפ ועל אליחי על8( טיוחדת. בנבואחלחגית

 דור. על תפסוק את שתרו *שא חקורבסרר*
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 קל שנאם' זו לשייח איפשר או קליו. ובחירתו האל כוונת ח"ח שלא שאולטלכות
 כה( )שם אוהלים יושכ תם איש כשטרו תפיסותו לרוב תסיר שנקרא אבינויעקב
 חמין תכלית עי בו נטצאו חנבורח פיני שכל ספק אין נכור שם עליו נפרשואם

 עשו יבא אם אוסרו וטענין כפ( )שם האבן את וינל טענין שיראת כסוהראשון
 בפוחים וכלם ז"ל שאסרו כטו ולוי שמקון *( )ע ובענין ונו' וחכתו חאחת חטחנחאל
 לפי חן חנגלח לפי חן כה( לב )בראש' עטו איש ויאבק וכקנין *( זקן של כחועל
 יו יכול ולא קשו של שרו חטשחית חסלאך עסו בהאבק שכו נסתרות רעותקצת
 לחטירך שסלת זו לשיפח שהנראה אלא המולם מנבואת 'שיראת כמו חב' המיןוכיש
 ליעקב בחזון שדברת כלום' יהורח על נאם' גבור על עזר ושויתי יקקב קלנאטרח
 כטו וחכותה ספוריו בכל שידוע כסו באחיו נבור חוא אשר יהודה על עזרךיחיות

 nwp אבי' יעקב ננואת פי על מקדם שבמו טנחלת אליו נאותת שחטלוכחשביארנו
 חתלמוריים בחבורינו רמזנוחו כבר הענין וזח שאול מלכות כענין בטקרח שנזדטןלא

 שככר וחיא הנח הדברים קצת לחשיב יביאנו חרברים שחמשך אלא חוריותבסם'
 פלך לטנות לארץ בכניסתם ישראל נצפוו מצוות שלש ע'ח שאטרי טהירקת

 עליך תשים שום בתורת הטצחת ומקום 6( חבחירח בית ולבנות קסלק זכרולטחות
 ובאת תדרשו לשכנו כח( סוף )שם קמלק זכר את תמחה סו( יז )דברי'סלך
 זרעו חכרת למצות קודמת חיתה הטלך טנוי שטצות ירעת וכן ח( יב )שםשטח
 את וחכית לך ועתח למלך לטשחך ח' שלח אותי טדכת" דרשו שכן קטלקשל

 מדכתה חטקדש בית לבנין קורטת עטלק של זרקו שחכרתת וכן פו( )שיאעמלק
 הנביא נתן אל ויאסר ספביב אויביו מכל לו הניח וח' בביתו חסלך ישב כיויחי
 מצאו ומכאן ז( )ש"ב היריקה בתוך אל' וארון ארזים בבית יושב אנכיראת

 סלך להם כששאלו ישראל על הב"ח כעם למח שכן אחר עיון טקוםחראשונים
 שהשיבו ער ז( ח )שיא אותי כי מאמו אותך לא ית' מאתו חטקנח שבאער

 חיתה שלא מפני אבל הוגנת בלתי תשאלה להיות עליתם כעם שלאלעצטם
 שליטוהו פרסום עם חנביא בשמואל קצים 6( )" להיותם רק חמצות לקיוםכוונתם
 לא שחרי תשובתם על תסח ואני ובמופתים ובנפלאות באותות הראותווחוזק
 וכן חחנחנח כח טתשת שחזקנח וידוע זקן חנביא שטואל שנעשת ער רברשאלו
 והנה לכך ונאותים ראויים בלתי היותם עם בניו את עליחם חוא טינתשכבר
 הלכו ולא ישראל את שופפים בניו את וישם שטואל זקן כי ויחי בביאורכתיב
 ויתקבצו נאמר זח ועל )שם( טשפפ ויטו שחר ויקחו הבצק אחרי וימו בדרכיובניו
 לנו שימח בררכיך בניך חלכו ולא זקנת אתח חנח 1יאטרו וגו' ישר' זקניכל
 וברעת בחכטח כחונן שאלו שחם בנפשו מבואר חרבר וחנח ח4 )שם וגו'סלך

 ע-ב. כ דף סנחדרין6( אנדח. מדרש בשם שגיאו בפירושו ורשיי 5'5 בירא
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 ויש בניו את שמינה בו שראו וכיון זקן היה הוא כי כפים ובנקיון לבבבתם
 לבניו השררה נתינת בחירת מצד רק ית' האל מאת כן לבא שלא חשדמקום
 שיעתרו ולא מיד להענש ראויים היו זה ולולא לכך ראויים היו לא שבניו זהועם
 אבי' יעקב בנבואת נתיעדה כבר שהטלוכה היתה בזה הסבה שלרעתי אלא זה,על

 שילה יבא כי ער רגליו סבין וטהוקק מיהודה שבט יסור לא שנאם' יהורהלשבט
 עד כלום' הממק על טורה זטן איננה כאן האטורה ד ע ומלת עטים יקחתולו

 עשיתי אם ]אשר[ ער אעזבך לא כי כענין הוא אלא תסור כבואו אבל שילהשיבא
 מה שיגיעך עד סטך השגחתי תסור שלא כלום' כה( )כראש" לד דברתי אשראת

 לא לבנו שאוטר כסי והוא וכל מכל שלימה בך השגהתי תהיה ואזשהבטהתיך
 וכן יהד גדול בעושר אותך שאעשיר ער יום יום אועילך שלא מאתך חמדיאסיר
 בדבלים שתראה כסו טזרעו הטלכות ואות ביהודה השררה שבט ימור לאהנה
 שיבא ער ענין בכל וכן בתהלה יעלה יהורה בנבעה ובפלגש בתהלה נוסעדגלו

 קל רוטז ההוא והמשיה חזק פרסום הטלכות 5( )6 יתפרסם ואז ממנו היוצאהטשיה
 בשבם היה לא הנביא שטואל ובזטן הנה לנו הנאות והוא פירושים לקצתדוד

 בתכלית ונכבר הגון בארם רק הראשון לטנות הדבר ומכוער למלוך ראוייהודה
 קטור עד הבקשה נתאחרה שלא על ית' האל 1( ]כעיני[ קשה היה ולזההטעלה
 בניו בתוכחת טורה היה זקנתו שעם הי שטואל בעוד כיש לטלכות ראויביהודה
 אלא לשעתם שישאלו ולא תחתיהם אחרים למנות או הישרה בהנהגהלהדריכם
 ונעתר האיפשר כפי להם מלהעתר ית' האל נמנע לא עטהם הדין שהיהשמצד
 ער הזמן לפי עליו הבהירה תאות אשר את השבטים משאר סלך להמליךלהם
 לקזר דקדוק בזה קור ולי 2(. הלקו יהודה את ה' ונחל לכך ראוי ביהודהעמוד
 גלה וה' 8ם' לסלך שאול את להקים לנביא שייעד שבעת והוא הענין לזהולמעד
 ד 1 נ נ ל ומשהתו בניסן טארץ איש אליך אשלה מהר כעת עד ונו' שמואל אזןאת

 אמר ולא יז( )שם בעמי יעצור זה לפניו ובבאו למלך אמר ולא טז( ט)שיא
 על שנאם' הררך על א( י )שם לנגיד ה' משהך אטר טשיהה ובעת בעמייטלוך
 שבעה שבועים נגיר טשיה עד 8( ירושלם ולבנות להשיב דניאל בנבואתזרובבל
 העולה בקרבן שחטא קר הטלכות שם לו ייחם לא דבר סוף כה(. ם)דניאל
 אל טטלכתך את ה' הכין ונו' נסכלת אסרו והוא טלכותו בקריקת לושנתנבא
 תקום לא טסלכתך ועתה 4( וגו'( הטוב לרעך )ונתנה ינ( יג )שיא עולם עדישר'
 )שם עטלק את והכית לך וקתה לטלך.. לטשהך ה' שלה אותי וכן יד( יג)שם
 טהיות ויטאטך קייו אטרו והוא טראשיתו דבר אחרית בנבואתו לו נורק כאשרטו(

 ונתזך *( בירושלם. בכיי 8( 8ז. ב עריה 4ה'כ פ( בכוי. חטר י נ 1 ע ג1(

 או 4סוחקו ויריך עמלק בטעשח א4א הקרנן בחטא נאסר 4א כי הפגרתי וגף הפוגערער
 4גטרי.להשטיפו
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 ולא ישקר לא ישף נצח ונם זח עי ואם' טסך חשוב לרעך ונתנה וכן ונרמלך
 נצה ונקראה הנבואה על או ית' האל על רטז ישר' ונצה כן-כס( פו לחםינהם
 על ננואח תשרת שלא בקש ~( כטאטרו חנבחר לעם 68( ) טיוחרת שחיא טצדישר'
 וטח קם העולם באומות אכל אטרם9( בקיניך יקשה ואל לו וניתן תעולםאוט81
 חיבורינו שאר ובקצת 8( אבות בטם' התלמודיים בחיבורים ביארנוהו שכברבלעם
 כלום' מיחודה שבט יסור לא ננואה קי וגו' ישקר לא ישר' נצח ונם כאומרוורמז
 על חאל ייעד צדיק צטח יחורת בשבט וכשנזרטן יאחותו המלכות שוב זטןשתניע
 ראיתי כ4 הלחטי בית ישי אל אוסרו וחוא מלכות שם לשקתו עליו ביהםמלכותו
 שטואל באוסרו והוא נ'כ נניד קרא שכבר ואע"פ א( מז )ש"א מלך ליבבניו
 שלא חמומר סדרך זה יד( ינ )שם לנניר ויצוחו כלבבו איש ה' בקשלשאול
 בשטן עבדי רוד טצאתי 4( זח לפסוק שסטך אצלי וזחו טטנו ביתר לפניולחעריכו

 ר"ל טקדם מלוכה יאתת לו כי משחתיו שטצאתיו שתכף כלום' טשחתיוקדשי

 הכמהת מאז חפמוק ענין כוונת ותהיה לכך. ראוי תחלת יהורה משבפ שיניקלטי
 על טעם בחור הריסותי וענין דברך את וקייטת להטליכו חסידך בעכורבנבואת
 של מפלתו על שארז'ל מח ענין שזחו נ'כ לי ויראת תבנים. שאר בין נבחרחיותו
 מפניו שאול כטח אבדתי רוד והוא שאול אתה אלטלא שירח אוטר אתת 5(שאול
 כי אף כן לי יראה ולא בטזלך נולד וחוא בטולו נולדת אלו זולתי בו פירשוכבר
 אצלי ]חנכון[ אבל חבורינו. בקצת שביארנו כסו בטוחלם זה יתירו לא חרתדרכי
 אתח חיית או כטוך לטלוכה חטיוחד טזרע הוא חית שאלו שכתבנו כדרךלפרש
 נטור יורש חטלכות אצל אתח אבל ספניו רוד כטה אבדתי כטחו לבדסטונה
 טי אבל כך כל אחריו מדקדקים ואין אותו מכמין לפעמים חופא אםוחיורש
 וממעם 6( )6 שבקלות בקלח אף אחריו מרקרקים כאפפרופ1ם או כססונח אלאשאינו
 השטן פך את שמואל ויקח כדכתיב חטשחח בשמן שאול שנטשח נ'כ לי יראחזח

 פך את שאטר מטח חיח חטשחח שטן ודאי א( י )ש"א ישקחו ראשו קלויצק
 השטן קרן את שמואל ויקח בדוד שנאם' כענין וחנבחר הידוע חשטן כלום'חשטן
 אותפ טושחים היו לא ישראל שטלכי וירוק יג( פז )שם אחיו בקרב אותוויטשח

 בישר' נביא קם 41א לפסוק ספרי סוף9( ע"ב. שו דף ב"ב ע"א, 1 דף ברכית1(
 בחזון. אמרת אז זח לפסוק 4( ע"ב. ג דף אבות 4טס' פתיחה עיין 8(כטווה.

 שאול אתה אלמלי שאול של מפלתו gv אומר אתה שירה הגי' ע"ב פז דף נסיקק
 שם נטצא ש4ך בטז4 שנוקר ריר וחוא גטז4ו נצרת וחפירותי מפניו דוד כטח איבדתי רודוחוא

 טת4טיר או טת4סידיו טאחד חוטפות עם ט"ח ר"ג פ" כידוע )וחוא קרשיי חטיוחסבפיחי
 בטז4ך וחוא בטז4ו נוקדת וחפי, מלפניו שאף כטח אפדתי חגי' שבסייט דשם ועייןרשיי(
 חיה א4ו וו-ל מכ"י זח פרוש שתביא 64 דף ז טזטור רשף תוצאת שרפ מ, ועיין שםביתא
 טז4ו. וטורך טז4ך שא41 ש4טורו
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 וכשטשח חמשחה בשטן טעלו כן קשו ואם שנחם ראשון אפי' הטשחחבשמן
 שם שנאם' והוא אפרסמון שפן אלא היה המשחה שטן לא יחו אתאלישק

 השטן פך וקח מתניך חגור לו ויאסר הנביאים סבני לאחד קרא הנביאואלישע
 שאול את שטשחו טח וא"כ מטשחח משמן היה שלא כלום' א( ם )ת"בהזה

 השבם טצד כטטונח שהיה אלא לכך דינו שחיה מצד היה לא הטשחהטשטן

 שטואל לנבואת רוטז שהוא הפסוק בכוונת לפרש ואיפשר ובטקוטו. לכךהראוי

 טח וסכל בטלוכח. להצליחו לחסידך הנביא לשטואל בחזון דברת כלום'עליו
 יו"ד בלא שחיא כלום' יחיד על נאסרת שהיא למדת לחסידך כסלתשכתבנותו

 יקקב נבואת קל זה לפי ירטוז ביו"ד תמצא ואם מדוייק ממפר שמענוהוכן
 מקום ומכל חסידיך. ידי על אותו וייעדת טלכותי מענין דברת כבר כלום'ושמואל
 באה שחיא לחסידך שבטלת לם'ד ואותה יחיד על נאסרת שהיא שכתבנולסח

 או שטואל 9ל או יעקב על וירמוז כטשטקו חסידך קל או חסידך בעבורבטקום
 הנביאים בכלל שאינו זה לרעת ונטצא לרוד!( ר"ל לו הדבור שנתיחד לאלשניהם

 מפרי שקדושת מדרז"ל שלסרנו מח ירקת וכבר הקדש ברוח הטדברים סכתרק
 ספרי וקדושת סכלם לטעלה למעלה התורח שקדושת ר"ל לסדרינות חלוקההפסוק
 וקרושת הכתובים מקדושת ולמעלה התורה צ( טקדושת לסמההנביאים
 נבואת אינם הכתובים שספרי ע"ה שדעתם ונראה טכלם לספה "לן )הכתובים
 שהנבואה הוא הקיש ורוח נבואה שבין וההפרש הקדש ברוח שנכתבו אלאנטורה
 וחם אליה חצריכים חכחות בשני בהכנתו יצירתו מעיקר ל,~ם רק תבאלא

 לשכל שאיפשר כסה החכמה שליטות תכלית קר האיש ושיהיה ותשכליהמרטה

 ההרנשיות הכחות הנביאים ברוב יתבמלו בהקיץ הנבאו ובעת להשיגההאינושי
 יבין דטיונות מרבר קול ישמק או עסו מדבר איש כאלו לפעמים רטיונוויראה
 קל אחד בה ויתעלו ג"כ בנביאים חלוקה הטדריגה זאת בנבואתו. הטכווןטתוכם

 הנבואות שאר טסין אינה טרע'ח שנבואת וכ"ש שהם טה לפי בטעט או ברבחברו
 חיבורינו בקצת התבארו כבר עניינים בהרבה עליהם וגבוחה סכלן חלוקחאבל
 בחתעסקו השלם שאדם והוא הנבואה טן למטה טדריגה הוא הקדש רוחאבל

 דברי או וחודאח שבח לשונו על ותופיע אלהים רוח תעוררהו האלחייםברברים
 שהם טזטורים הספר בזח טצינו שהרי לשאול וראוי הקדש. ברוח ]אבל[חנביאים בכלי להיות שלא ר"ל ק"ה הטלך דור בקנין הקרומים דעת זהו וסוטריםשכל

 ובנינו חטקדש בית בחרבן ובפרט טקומות בכסה לבא לעתיר נטורותנבואות
- - - -

 חסשןררים לחסיריך פ" וראב'ע החווה וגי חנגיא נתן לחסיריך פירש"י זה כעין1(
 לחסידך קורא שחנא שטואל זח לחסידך פי' ורד"ק ונביאים חוזים שנקראו ואיתן חיטןכמו
 או שטואל או יעקב על רומזת בחזון שסלת המאירי ורעת רחים לשון לחמיריך וחם יו"דבלא
 שקדושת. בכיי 2( דוד. וחוא חסידך נשביל ש" ולחסידך שניחסעל
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 הם בזח כיוצא בו שיש שכל 1( פירשו חכטים שקצת ער פתירים רבריםושאר
 ידי על ספרו כתב דוד 8( שאסרו וכטו בספרו דוד כתכם נביאים לקצתטוטורים
 קרח בני ושלשה ירותון תימן אסף אכרתם צדק מלכי הראשון אדם זקניםעשרה
 שהיה קרח בני והם שמם על מזמורים מצינו מהם שהשבעה הוא והעניןוסשה
 איש וטשח וירותון והימן ואסף ואביאסף ואלקנה אמיר קרח בני שלשה ועל[דעתם

 צדק ומלכי הראשון אדם שהם ז"ל אטרו הוזכרו שלא הנשארים ותשלשחהאלהים
 8( שכת בערב אמרו הראשון אדם השכת ליום שיר שהמזטור שדעתם והואואברהם
 4( אברהם חוא האזרחי )76( שאיתן ואסרו חשבת. ליום שיר טזטור ואם' השכיםובשבת

 דברתי קל שטצאו מטה 6( אטרו צדק שטלכי אטרו לאדני ה' נאם ובמזמוראבי
 נעלסת לא נביאים ואביאסף ואלקנה אסיר חיו שאלו דרש דרך זה וכל צרקמלכי

 כל שיתבאר כמו קרח בני הלויים קורא הוא כלל שדרך אלא דור ערנבואתם
 מלת ביאור על שלישי במזמור המפר ענייני לקצת כלליים דברים שאר עםזה

 פשומי צר על יותר נאותים אחרים בעניינים לפרש יש דברים שאר וכןטזטור
 נבואות לו שיטצאו בדניאי יאסרו טח לרעתם ואף בכלם. שיתבאר כסוהטקראות
 קץ עת ער נקלמים ומחם מבוארים דברים טחם סודות בגלוי מפליאותחזקות
 ודניאל שדוד ופירשו חזרו הם שאף אלא הדברים וללבן לברר דודים עתבהניע
 הנבואות. במפרי נכללו לא כך וטתוך חאחרים כנביאים לא אכל נביאיםהיו
 טוו זו חלוקות מדרגותיהם חיו הנביאים שאר שאף כלום אינו לדעתי זהואף
 בכלל לסדרו להם היה בנבואה רבריו ושנאמרו נביא שהוא כל ום"ם וכמהכמח

 על להתרותו אם לקם נשתלח שלא נביא שכל הוא לדעתי בזה והעיקרהנביאים.
 אע"פ בטלחטות העם בעסק לצוותו או היושר במעשה להדריכו חרעיםטעשיו
 לחדריכם טצוה יהושע ספר ונמצא הנביאים בכלל דבריו נכתבו לא נביאשהוא
 בספר בעצטו הענין וכן האויבים וניצוח חארץ בכיבוש הסלחנות ענייניעל

 הפלכות והוקם שנתנבא שטואל ובמפר ונדעון דבורה ענין עטו הצמרף עםשופמים
 בנבואה טלכים מפר וכיש הנביא נתן ענין עמו הצמרף עם נבואתו יריעל

 בארבעת לוטר צריך ואין שם הנזכרים והשאר ואלישע לאליהו אשרהגדולה
 ואזהרותיהם בתוכחותיהם הספור וארך שמם קל נתנבאו שכלם האחרוניםמפרים
 היותו קם )88( ועזרא לבד עתירות נבואות אבל זה ממין אינם ודניאל דודקבלת
 טן העליה ספור רק במפרו הכוונה חיתה לא מלאכי שהוא בו שידוע כטונביא
 שכבר מפור דרך רק בא לא שם חתוכהות טן שכלל וסח בה נזדרז איךהגלות
 חימים ברברי בעצטו הענין וכן עזרא שהוא ומלאכי זכריה חגי בנבואתנכת'
 ספור כענין רק אינו חשירים ששיר שמואל צד על אינם וראי כלס שלמהודברי

 ש ור ג בע"ש וכצ'ל: חסרון כאן יש 8( ע"ב* יד ב"ב צ( חראב'ע. כגון1(
 עפירש'ה ע"ב יד "ם6( ע"א. *1 ביב *( יפ. פ, ד"א פרקי עיף ע, " נם
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 חכסח צד קי ומשלי החכטח צר קל וקהלת לשם האוטח שבין הנדולחרבקות
 חהשנחח ענייני מחלוקת תקבלה צר על להודיע נכתב איוב טפר וכןוטופר

 חסלך דור יחם בו לחוריק הכוונת ותכלית תענין סיפור רק אינו ורותוחכרקתם
 על קינח כקנין רק אינה ואיכח הגרול חנם להודיע ענין ספור אסתר וטנלתע"ה

 עם חכתובים בם' כלם נכללו ולכן הקרש ברוח ונכתבו נאסרו כלם ואטנםהחרבן
 תפסוק על בדניאל אטרו,( שרבותי' ואע"פ הנביאים בכלל ועזרא ורניאל דורהיות
 זכריה חני זח אנשים טאי חטראח את ראו לא אתי אשר והאנשים בושנאם'
 שניח עריפי אינחו בו ופירשו טניה עדיפי ואינחו טנייהו עדיף איחוומלאכי
 חזו לא ואינחו חזא ראיתו מנייחו קדיף ואיחו נביא לא ואיחו נביאידאינהו
 שביארנו צד קל אלא הכוונח אין נביא הית לא שדניאל דברים שלשטשטקן

 הספר בביאור נתחיל וטעתח הנבואח. בספרי נכללים דבריו שיהיו בדרך היחשלא
 : ונאטרב"ח

 ראשוןמזמור
 ושראוי האדם שליטות תכלית ושהיא החכטה מקלת לשבח חמזטירכוונת

 מקנין היא אשרי וסלת חנכבד. התכלית זח אל פונות פעולותיו כללחיות
 נאסרת וחטלח יא( כם )איוב ותאשרני שטעח אזן יח( נ )טשלי טאושרותוטכיח
 שהיא מפני כס( לג )דברים ישראל אשריך אשריו אשרי רבים בלשוןלעולם
 אותו א"כ אלא אחר דבר לחצלחת 8(לאשרו )6 ררך שאין הצלחות קבוץ עלאסורה
 בפני מיוחד בלשון אחת כל כתות שלוש בענין ויחם רבות. הצלחות כוללדבר
 חנחנותיהם באיכות וכן טיוחד לשון סחם אחת לכל ויחם בהם ההתדבקות וכןעצמו

 ועמירה חייבת בלשון הוזכר בהם וחהדבק ולצים וחטאים רשעים הםוהכתות
 וכי שאל21( ע"ח ורבות" וטושב ודרך עצה בלשון הוזכרו והנהגותיהםוישיבה
 הלך שאם מלטד אלא ישב פחיכן עפר לא ואם עטי מהיכן הלך שלאמאחר
 בלא הרנל הליכת היא אצלם שההליכה נראה לישב. מופו עמד ואם לעמודסופו
 וחישיבח בעטיית שם ששוחה כארם סועפת עכבה היא והעמירה בעולם קכובשום
 ולאחת כדרכם לעטור תניא והברתם קטהם שיושב כאדם תמידית קככההיא

 והוא אחרת ררך לפרש לי נראח ום"ם כמוחם. בטושכם ישב שבסוף עדמדותיחם
 יותר וחעטירח חעםידח מן יותר וטתטרת חזקת אחיזת על יורה אצלישחהליכח

 רשק שאינו מי בזח לשבח כיון שלא הוא אצלי והענין שנבאר כסו הישיבהטן
 או רשק או טפר או מין שאינו פי אשרי לומר הראוי מן שאין ומורר מכעיסאו

 הכוונח אבל פחיתותו ויכירו זח וימאסו ימאנו וחפחותים תחמון שאףטנקים

 ה סי' א טזס' שו"פ ע"ב, יח ע'ופ( ה י ברדיאן פס, על ע"א ג רף מגילה1(




