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 יזמזנחרוא

 מאויביו ולהצילו לעזרו תפלח דרך חזה חמזמור שחבר נראח ר. 1 ד ל ח ל פ ת)6(
 בספור תחלתו חתחיל עונותיו על לחענש אתירא ולהיותו עליו. הקטיםוצריו

 חטאיו מצד יזיקחו שלא האל רצון שיהיה שכן שאחר כלודז' בה ושהפליגתשובתו
 תפלתי כלום' ק ד צ ' ה ה ע ם ש זה על ואם' שכע בת לקון בפרם בו רמזואולי
 י ת נ ר ו בה שוים ופיו שלבו אלא ח ם ר ם י ת פ ש א ל ב שחיא וכן בצרקשהיא
 עון שהיה שנע בת עון על לפרשו יש א צ י י ט פ ש ם ך י נ פ ל ם 1 )נ( צקקתי.כמו
 ההוא העון מצד לו הראוי הטשפט טלפניו שיצא צחות דרך ואם' טנשואנדול
 שנאם' איפשר או ונמחק. נשכח כאלו ויהיה בו יקנישחו שלא ר"ל יזכרהושלא
 אף בקצף קליתם להענש ראוי שאני שבידי עבירות כלום' קונותיו כלל עלכן

 עיניך תחזינה שכיף והטישרים משפטי יהירצתשיצאמלפמךעמהתשנח
 'התוציא יצא טשפטי טלפונך נפרש או בתפלתה להפליג מליצה חמשך זחוכל

 יהיה שבע בת עון על נפרשהו אם ה ל י ל ח ד ק פ י ב ל ת נ ח ב )ג( ואסרולאור.
 ל ב י נ ת פ ר צ אמרו והוא נקי מצאתני ולא לבי בחנת חלילת אותו עלפירושו

 בחטי כשהרגשתי ואף כלבז' פי יעבור בל ומותי ואם'תמצא.
 )מזמור ולבי כלטתי צרפח שסני ח' בחנף ואסרתי שתומכתי טה עלהתחרפתי

 ע'צ כן שאם' לי יראה העונות כיל על הוא ואם כן. אסרתי שלא יתן ומי ב(כו
 כיום' וחרחורים מחשבות עת שהוא לילח זטן ותזכיר בתשובתו עליו ,(חוראתו
 בתשובתי תטצא בל ן278[צרפתני5( פי, עם בתשובתי שוה וטצאתו לבי נחכח
 לא וכוונתי במחשבתי שהיה טה כלום' י פ ר 1 ב ע י ל כ י ת ו ם ז 1 מיגשום
 ם ר א ת 1 ל 1 ע פ ל )ו( ואמר אחת. בהמכטה שהם "לב הפה אבל פי דברי עלעבר

 לס בכל שא ששב דבר סוף שלא 8( זולי בו ומרשו תר שפתיךבדבר
 בתורתך 'מהזהרת בטה הדבר זפ" האחרים אף שהוכיח אבל עשח אשר הרעהסכל
 זולתי אחרים באנשים ר"ל ארם בפעולות התבוננתי אני שפתיך דבר עניןוחיא

 חפצי סרוב כיום' בו לפרש ואצלי ורשק. פריץ מארחות ומנעתיםישטרתים
 בתשובתי הפלגתי בחם שנכשלתי במח לבבי והתחרט החפאים בעזיבתותשוקתי

 והממשיכות הסביאות חמדות מכל אף אלא חחטאים מן שנטנעתי דבר סוף שלאקד
 חקרתי עלית הזהרת אשר התשובח ר"ל שפתיך בדבר הפסוק וביאור כןלחטאים
 רע לעשות האדם תמשיך מהם איזה וסדותיו האדם פעולות ככלוהתכוננתי
 עבירת חתלות שאין הפעולות בעצמי ודקדקתי מגונה טרח איזו קנין אלותביאחו
 וטזרזות טחטוא האדם ושומרות הגודרות המעויות כטדות בהפכה ואחזתיכחם
 כלום' עבר במקום מקור וחוא י ר 1 ש א ך 1 ם ת )ס( קנין וחוא טוב. לקשותאותו

 ני"א, ע"י והושלם בניזר טפושפש זה עטור נםצ( חוראת. בנשי1(
 זולתי=רד'ק.8(
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 ידי קי פקטי נטופו שיא עד כלודז' פקסי 1 ופ ם נ בל בםענלותיך אשוריתפפתי
 בטחתי כי כ?ום' גי 3 ק ת י כ ך י ת א ר ק י נ א )1( יאם' בתפית1 תחל ואח'כחטרות.
 אתת עלי ך י ר ם ח ח ל פ ח )ז( תפלתי. קבי כלום' וגו' ך נ ז א ט חשתענני.
 כקנין נרול פרסום הוראת והפלח סטתקוטטים, בימינך לקזרני בך החוסיםהטושיע
 ם י ם ט 1 ק ת ם ם ו"ם ניל. כך חנדול, לכחו משל וביטינך קיט( )טזםור דעתפליאת

 תפרש כסו והפיח יטינך, ועל קליך קמים כאלו הם עלי מקטים כ4 ך נ י ם יב
 תאדם כשטירת דבקת חשנחח וכו' ן 1 ש י א כ י נ ר ם ש )ח( מחם. והעבירםחסדיך
 בתוכו הנראית איש צורת שם על אישון ונקראת והשחור העגול וחוא עינואישון
 1( חאטינון וכן קדושת לתוספת רטז שהוא שבתון כמו לקטנו ונוין ויו בוונוסף

 כד( לב )נסדבר לצאנכם גדרות אצלי וכן ולפעפו להקטינו יעג ררךהוסיף
 קין ת ב 1 טקניחם. על טשתדלים כך כל שהיו על מיאוס 8( ררך בתנועההרחיב
 ל צ ב 8( א' שניחם לועזים והלועזים עין בת שהוא אישון כלום' האישון ג"כהיא

 שדוני זו רשעים תםתירנייז"שלא4(יכטלחףקף)ט(םפניכנפיך
 יקיפו בנפש אויבי והם שרתי אשר רל אשר כסו אוש ה"מ אלו כטוות
 .הונאה בירי לחסנירני קלי להקיף באים נרולה ובתאוה ברצון אוטר כלום' 6( ניל י לע

 שיקיפו קורז( ואצלמלפרש 6( להמיתני שכונתם ר'ל כלום'בעכורנפשי בנפשויזם
 כלום' 1 *ים סגרו 1 בם ל ח )" ואם' נפשה לאבד ותורתך דתך להקבירעלי
 ואם. בגאות. דברו עמן והוא נאוה מרוב פיחם סגרו ושטנם חלבםלרוב
 כעטינו לדרך טקימים ועוזרי שאני תכף כלום' 1 נ 1 ב ב ם ה ת ק 1 נ ר שו א)"(
 וללכדנו, אחרינו לחפוש והנח הנה עיניהם וישיתו אחרינו וירדפו מבבונומיד

 ומבכונו ז( לא )איוב חדרך סני אשורי תפח אם וכטוהו השיין ברגשואשורנו
 שעטו. סיעתו כל על חכתו' רוטז 8( יחיד לשון מבבוני וקרי רבים בלשוןכתוב
 יטרוף פן יטעלח כאטרו שאול רעל אויביו ראש קל רמז ח י ר א כ 1 נ 1 י ם י )ינ(ואם'
 פניו יראות הקדמאתח כלום' ו י נ פ דמה ק ' ה וטח ק )יג( ינ(. נפשי)מזמורכאריח
 אחרי לרדוף כח לו יהא שלא כלום' ברכי91( על והכריעהו אלי שיגיעקודם
 שנם אשור שקרא כדרך טחרבך ויכיתו שכחו רזי חרבך שהוא טרשע נפשיופיפ

 טאותם בפירושו נ"ל וגו' ך ד י ם י ת ם ם )יי( בחרבך. פירושו או ה( י )ישעי'אפי
 להטליכו חיתא ומח' יהורח שבם שהוא שבטו על ורטז בהצלחתם ידך שחיתההאנשים
 נתנה וטעולם שמאז כלום' ד ל ח ם ם י ת ם ם וכן סיחורה. שבם יסור לאכדכתיב

 לחרגם בחם שולטת חאויבים יד טהיות ושטרם וחישירם חנביחם טסך חמלוכחלו
--

 סכי"*5(  סירוס. לררך ככי*ר למיאוס, בכ"א2( כ. י"ג ש"נ ע,1(
 וכן6( 3כי'א. חסר ניל 6( הכהר. קצת ספוש*ש זה עטור גם4( ?והפיגי
 לחסך. חוא לפנינו ג*סוק8( עד. נ"יז( נפשי. לקחת כלוטי בנפש רד'קפי'
 כרעיו. 3כי'א9(
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 וטובך וצפונך קטב( )טזטור חח"ם בארץ חלקי כקמן בהיים היקםיהימ
 קר יח( כב )סטיי בכפנך תשטרם כי נעים כי שטו לבם כמו ם נ ט ב א ל םת

 שוימנותם ר"ל ם ר ת י יניחו עתם ובבא בטובך וישבעו לפניך נכון יחיחשזרעם
 ח ז ח א )עו( טוב בשם שאפטר אחרי לבני כתרי ותניחי עתי בבא ואני ם. ח י ל ל 1 על
 ץ י ק ח ב ה ע ב ש א ענין וחוא ורבקותו שכלו חתאחרות על משל בצדק ך י נפ
 1(. אחרת בדרך פירשוחו חילתי נ"ל כך וטחיצה, טסך באין נלום' ך ת נ 1 םת

 יםמזמרר
 הזח חטזטור וקשח לעוברו כחו בכל שתשתדל ר"ל ח' ד לעב נצח)6(לם

 ]88צ[ צריו סכל האל לו כשהניח ימיו בסוף שחנרח ספני שמואל בטפרשירה
 ואם' כלם כננד שקול חית חוא כי בפרפ שאול בת וחזכיר שירה ואם' לאל צ(ותודח
 בקריאתו הטרקדקים כתבו וארחטך ותקפה חיקי אתה ר"ל י ק ז ח ח' ך ם ח ר א)3(

 ואחבת כתרגו' ארחםך ועניין רחב בקטץ אותו קורין ויש הח"ח תחת חפףבקטץ
 סטך אתרחם כטו סטך רחטים אבקש זי'ס הקל. טן טצאנוהו שלא ואע'פ1תרחים
 י ע ל ס ה' )ג( חטף. בקמץ חזקי לחיות ראוי חיח ואם חחי'ת בחירק וחזקי זר.וחוא

 לשם נשגב שתאדם טקוטות הם והטצודח שחמלע טבצרי מקום ר"ל י ת ר 1 צ ם1
 כלום' י ם ל פ ם 1 ואם' אויביהטפני

 שחסלי
 בחם האדם ינצל פעטים והסצודח

 י ר 1 צ יי א קנין והוא שעה בכל ונצלתי בפחתי אני אבל ינצל לאופעמים
 קרמו ראם וקרני כטו החק לשק הוא ישעי וקרן טגיני. והוא בואהסה
 תר לפף שנפלו לפי אטרו 8( ובדרשו טבצרנ כלוף י ב ג ש ם 1 476 לג)דבר"
 דואנ שאול אויבים עשרח קילוסין. קשרת קילוסו חרכה נכורים שונאיםעשרת

 חסשח וישבי ונלית גלית אחי ושלשה גרא בן שמעי בכרי בן שבעאחיתופל
 צורי טפלפי מצודתי סלעי קייוסין עשרח חן ואלו העולם טאומות וחטשחםישר'
 תמיד בחלולים לפניו שאום' כסו לל תו ם )ד( משגבי. ישעי וקרן טנני מחסיאלי

 חוא וחבלי מות חבלי )ס(אפפוני אושע. אויבי וטן ענני תפלותיוברוב
 בליעל ונחלי למות. קרוב מצרם שחיה חנדולות חצרות ופירושו חחהתבמנול
 מכתך נחלה כטו בליעל טכות ויעם שופף כנחל שחם 3חי הצרות תכיפתקרא
 טוקשי קרטוני וכן מבבוני שאול )1(חבלי ענין בעצטו והוא יב( ל)ירם'
 אפפוני אסרו טלכיות ור' חנלות נבואת בו רמז 4( ובטדרש לפני. יצאו כלום' ת 1ם

 קדמוני ביון, מבבוני שאול חבלי בטדי, יבעתוני בליקל ונחלי בכבל, טותחבלי
 בית חחריבה שזו ונאחרונה בראשתח טות )מוקשי( והזכיר באדום מותטוקשי

 לשון שהוא סתום אין כטו וחחזקים ח3ריאים על טורח טטחים מלת 3'כ בכ"א1(
 גט 9( לד(. 3 )ד3ר" טחים עיר כח( ג )ישעי יגולו בחרג טחיך כטו 1ג13רחמיאות
 ושם. 4( זח. טזטור *!84 8( גכי*ר, טפושש* זחעמוד
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 וטחיכלו בזולתו. אבטח לא כלום' ה' א ר ק א י ל ר צ ב )'( ואם' שני. בית וזוראשון
 טטרום ישלח קד זח שטטקרא י'ם חארץ ותרעש 1תגקש )ח( השכים.ר"ל

 וקריקת יתושע שביטי ותברד תורח וטחן פרעת מענין קרטונים גסים זכירת חםיקחני
 משל חבל אלא חפשם טן כן נראה ואינו שמואל בם' יונתן בעת וכן וירדן פוףים

 כטם'איפ ירנזו הרים וטוסדי חארץ ותרעש שם' איבו טפ"%
 1 ש נע ת י 1 וכן המרם. רעל וחרנחם5( והרעישם הממם חאל ותקיפים9( 2861[ חזקים,(שחם

 ר'לטשלעל באפו עשן ח(עלח לאת רל לו חרה כי וח"ח. תמעח עמןשא
 נפח כיום ם ושסי ט )0וי יט4 כם )דברים וקנאתו [ל אף קוטן כסו עליתםחרתו
 טשי. וחוס חשך רעל 1 י ל נ ר ת ח ת ל פ ר ע 1 לכלותם ר'ל ד ר י 1 שטים ררךכבורו
 כלום' ו מתר שך ח ישח )יכ( סם(. כח )רברים הנשר ידאה כאשר טקנין וירא)"(

 טצר שבא חחשך רעל טים טכיביו ישית וכן מהם עזרו שיסתלק טשל והוא יראנושלא
 ענין וחוא מים חשכת פכחו[ ]סביבותיו ישית ענין והוא העביםחתקשרות
 חעכים. קשיר לשון והוא ברי'ש חשרת יח( )שעב שטואל ובספר שחקיםעבי
 הרשע כננר שחוא אותו רעל וננדו נונה חצריקים זכות קרא 1 ד ג נ ח ג נ ם )ינ(ואם'
 להמטיר אש י וגחל ברד בעביו עברו חצדיק זכות מצד כלום' תצדיקוחוא
 נוראים בטקוםות לחכהילם ח' משטים תרעים וכן טחאויבים א' כל על רעלעליו
 טלשק חצים חם כאלו ירח רזל רב וברקים קליהם ויפיצם )ע0מציותפלח

 טפעלי עבר פועל והוא ינ( ופז )איוב רביו עלי ימכו אום( )ברש ורובויטררוחו
 וטישחצרות יקראואפיקים טים הטלאים העמקים פי ם י ם י ק 1 8 א 1 א ר י 1 )טז(חכפל.
 תהם חצרות טן וכשניצל באפיקים שטובע חשאלח דרך קליו4( יאם' עליוגוברות
 ר"ל תבל טוטדות ינלו ענין וחוא. האפיקים ונראו הטים שחרבו עליויאם'
 ענין וחוא ניצל חשנחתו שטצד ר"ל ה' ך ת ר ע נ ם ואם' בטים, טכוסים שהיואותם
 1 צ ם א י כ שאול אל רמז ז ע י ב י א ם )יח( ונף. י נ ש ם י ונו' ם 1 ר ם ם ח ל ש י)יו(

 צרתי ביום ר"ל י ר י א ם 1 י ב י נ 1 ם ד ק י )יט( טכני שאטצו אע'פ כיום' י נ םט
 י נ צ ל ח י ב, ח ר ם ל חטצר מן י נ א י צ 1 י 1 )כ( לררתני. לפני יצאו כלום'ושברי
 ריי ה' י רכ ד י ת ר ם ש י כ )כנ( כפי. כנקיון פי' י ד י ר 1 ב כ )כ6( יצילני.כטו

 שלא וניל י ה ל א ם י ת ע ש ר א ל 1 חטובות 6( במעלות וחתאחזתי הטצוותשקיימתי

 בי ובחעדר ובאחדותו במציאותו כן לא אשר דברים עייו שאוסר אלהי סעניןחטאתי
 וחוקותיו לננדי8( הטושכלות חפנות והם ו טי פ ש ט כ4 )כג( אבי מטנונשטות
 חדברים וחאטנת ועונש וגמול והמופתים ז( העולם בחרוש ]*29[ התוריות חפנותוחם

 כי"א. בעזר וקראתי חרבה סשוששש זח נעטור גם2( שיחיו. גכ-י1(
 נטיות. גגי'א6( עליו. יאמר חסר וכ:*( בכי"א. חסר "וחרגום'8(
 גם1( קיפ(, )טזטור חז טשפפיך זכרתי כאסרו חוכרם תסיד בחם שחשב : בגליון פז,8(

 כי'א. בעזר וחגחתים ושורות טלין הרגת ופשפשו זחבעט~ד



 יח( )טמור לחחליס חטאירי8יר4411

 אחר צרותי בכל חרחרתי יטלא 1 ם ע ם י ט ת י ה ח 1 )ט( טטנה אסיך יאהעתי"ם
 שם על סעוף ואם' עק מכל ר"ל מעוני ואשתטר חבפח"ו ואחרטרמיו

 כיתף תתחסד חסיד ונהכיאתהח')כסעם ח'יישחיחרנזבעק.הס(וישב
 תטיטותך תראח כלום' ם ם ת ת ם י ם ת ר ב ג ם ע וכן כב( ים )שופפ"חרית עי מתנשקים כסו חפעויח תחק לפעטים טרה חהתפעל כי בחחק חסידותךתראח
 חנפתלח דרכו עיין תניא כלום' ל ת ש ת ת עקש ועם 1( תתברר נבר ועם ופז(בחוזק
 תחבר תתברר כטקום נאם' שטואל ובספר ועקש. נחתי בחזקת תעםירחו פירושואו

 רמות וקינים וכו' תת א )כח(כי חפוך. וחוא תתפל תתפתל ובטקום א'וחכל
 כחשך שחיא צרתי בקת רעל י ר נ ר י א ת ח ת א י כ )כס( ואסרו בנאות. שטכיטותר'ל
 בשור'ק ובא אשבר ר'ל בחולם ארוץ כסו רצוץ מלשון יעם ד 1 ד ג ץ 1 ר א )5(וכן
 ור ש ג ל ר א 1 ואשיגם אררפם כלום' נדור לקראת ארוץ ויעם צהרים. ישורכטו
 במשפט שליסח ריי 1 כ ר ר ם י ם ת י א ח )65( חומותיהם. על שאקפץ חפלנחדרך

 פינ שום בלא רעל ה 8 1 ר צ ה' ת ר ם א זכר. לשון לפעטים בא ודרךוביושר

 באלים כסוכת מי כטו וכר ה 1 ל א י ם י כ )5נ( בו. לחוסים צרה מכל ן נ ם והואועוי
 ר'לשלממא דרכי חטים ויתן איבי כצד לעטי חיל )6(חטאזרניי.

 בטותי ועי חציך. כי מפסחם ימם כאילות רנלי הד(טשוחחפח4
 לסד ם הס( שם. נםלפ שחזנתי חמקים חטקמות באמם איבי מנר לעטי י נ ר י םיע

 לשע ות" שרשימת ונחתה הצמה בה לי מחן שחי כטם' לטלחםחירי
 א וש ק ירדת סאתו כלום' ותורד וזפ" לח( )טזסור ידך עלי ותנחת כטוהורית

 וחש שותי זר על בלעז 9( אציריו הנקרא תחזק בברזל טכומח כלום' ח חושנ
 1ענ1תך וגף. ישעך מנן לי )15(יתתן ענין והוא ותקפו חזקו רוב עלטשל
 חוק שאין מח . קשיית ר"ל חסידות בדרך לאל ענוה ויחס חסידותך כלום' י נ ב רת

 חמד כלפי להכריע חפירות טדת שאותה ואום' חסדיו סדרך שנעשה לעשותועליו
 לרדוף ר"ל י תחת די ע צ יב תרח )5ז( ונדלתחו. חרבתהו הראוי טן ביתרלהטיב
 נשטפו לא ר"ל י ל 1 ם ר ק 1 ד ע ם 8( א ל 1 1~29[ בסחירות. טחם לברוח אואחריהם

 יכוי שאין כסי כורעים תשימם כלום' יע תכר )מ( חברכים. חם וקרטוליםבטרוצתי
 ח' ל ע 1 )מכ( לפני ערפם והפנו טפני שנסו ריי ף ר 1 ק י ל ת ת נ י ב י 1 א 1 )מ6(לייךי
 רומז ם נ ע א ל 1 י( א )ש"א ח' על ותתפלל מהם ואחד רבים וכסותו ח' אלכטו
 ם ק ח ש א )מנ(ו 1(. כח )שם ונו' באורים גם בחלומות גם ענחו ולא דכתי' שאולאל

 כקפר אשתקם פירושו ח 1 ר י נ פ ל ע 1 לו( ל )שטות הדק טמנו ושהקתטלשון
 אותם אעשת כלום' ארטםם ר"ל אריקם ת חוצו םיפ כ 'הישזרם. רוח עיפניואתנם
 י ב וסרי  )תו( הדגש. בטקזם שבא נח הוא וחי~ד אתטם כטו הכפל ט*עלי והוארקק

 אצירין לקרוא צריך ואולי aceirin~ בל*פ9( ריטואל. מס' כטו תחש בכ"י1(
 בכייר. קצת ט*ושפש זח עמוד אף acier 4514~1( )9וגל"צ



8* ש( יח )סופר ותתלים הפאירירירו*

 לאפם רומז יקבדוני ירקתי לא עם עטים. חרבה טםלחטות כלא'עם
 חדפם מעש כאסרו שטו כלם'לפרסם אזן לשמע )חס( לרש. עתי"ם שחיוארם
 אשר לכל לי נשטעי2 היו כלום' לי ישמעו ינ(. ח )ש"כ ארם את מהכותבשובו
 יכחשו נכר בני ד(. סו )ש"א שאול וישסע טלשון לי יתקבצו 1י"םאצום.
 שבני כלום' לי יתכחשו שמואל ובספר ולכבורי בעבורי באמתם יכחשו נ"ללי

 יבולו נכר בני )מן( בדתם. וכופרים מכחישים שהם ויאמרו בהם יכפרואמתם
 שתרנוטו אימה ומחדרים טלשון יסחרו לשון 1( ויחרגו בהלת סרוביתבלבלו
 שחיו בעור אפי' ר"ל וסספנרותיהם כה(. לב )רברים טותא 9( חרגתוסתווניא
 שנאם' חאלחות כשאר אינו כלום' וגו' ה' י ח )תז( מסני. יראים היו בחדריהםנםגרים
 חכל. בפי ומתנשא רם כלום' ישעי אלחי וירום ידברו. ולא לחם פהקליתם
 נחנם ר"ל ורבר תרגום נ( )שמות וינהנ חנחנה, לשון י ת ח ת ם י ם ע ר ב ר י 1)מם(
 1 ף,ט א )תע( ואם' דבר. טלשון וידבר ויעם תחתי וליתנם אלי להביאם ממקוטםותנחם

 קליהם. שתרוממני אלא מידם שתצילני דבר סוף לא כלום' י נ ם ם 1 ר ת י םק
 ר"ל ח' ם י 1 נ ב ך ד 1 א ן כ ל ע )ג( בחנם. שונאו שהית שאול אל רוטז ם ם ח ש י אם

 שהוא רוד ר"ל 1 כ ל ם ת 1 ע 1 ש י ל י ד ג ם ה )ג6( האל אתת כי לכל ובחודעחבפרסום
 לעולם. מסנה תהית חטלוכה כי עולם ער וגו'. לטשיחו חמד ועושה שלופלך

 חסד ועושה מלכו של ישועות ומנרול עוז מנדל שהוא כלום' סנדול שסואלובמתר
 למשיחו סלת ותשוב המשיח לימות נבואת 30,1[ החיא השירת שסוף ונראחונו'

 עולם. ער אמרו וחוא הטשיחלמלך

 יטמזמור
 על ובפרט וזדונות שגיונות חצאיו כל קי רוד ואמרו טאר נכבד המזמורזח
 5( ית'[ נחאל בשבח מפר חטחילח בקשת וקודם שבק בבת חידוע הגדולחטאו

 והוא טפנו שיבקש סי בשבחו בתחלה שמאריך לנדיב השואל כדרךובתורתו
 רצף חזכרח זח על ואסרו לשאלה קרטח שהחיכרח הנשם טוריך בענין ז"לאטרם
 ואית לטשאל וחכים ארים אית דוד על אםרו '( ובדרש :( ר )תענית חיאשאלח
 אפיח מאניה מחוור שעריה מריק אתי למשאל דחכים לטשאל חכיםדלא
 טן ותשבע תזכח יאי איל עבדא טח ארעא ]א"ל[ מאריח לגבית ואזילסבין

 א"ל עברין עיזיא טח מחפרחיחון, ותנכול זכה יאיית איל עברין תוריא סחפירהא,
 א"ל לי תתנון דינרין עשרת איה בקי, את סח שסניחוה טן ותורבע תזכהיאיית
 אפיח צאין מאנית אתי לפשאל חכים רלא וסיב, קום דינרין עשרח בעי אתאי
 מאי ותפיק חלואי איל קבדא ארקא מח איל רארעא מאריח קמיה אתיבישן

 עקרא4( וכתורתו. ג*בח בג'י9( חגרת. פ"יע( ויחגרו. בשי1(
 "יגוייס, גהרגח 9*ח סוףר"ח



 י9( )ט1סור לתחלים חסאיריפירוזו48

 אית בקי, את טח כחישן, עבדין, עיזיא סח תשישין, עברין תוריא טהרעיילתא,
 עשרתלך

 דינריי
 סבא אריפא רוד נבך. לי ראית בטאי וקום זיל א"ל לי תתנין

 תסיסה ה' תורת ונו' אל כבוד טסטרים השסים בקילוס שרי!( הות למשאל וחכיםחוה
 וכו' חשוך מזדים נם לך, שביק איל יבין מי שניאות א"ל בעי את מה איל1ג1'
 אם' חפתחים קל הטחזר לכותי דומה דוד לטה 2( ררש זו על 1ח4 לך. שכיקאיל

 כים(, חסרון בו שאין דבר טים מעם )ר"ל לטשת' מיא 3( צבחר לי הבטרי
 לי חב לו טשנתנו ליה, יהבין טיא, ליזקון רלא קטן בצל כאן יש אמרכששתה
 יבין סי שניאות ואם' חשגגות על רוד בקש כך לבא, לינסוב דלא פ*תאצכחר
 טתורתו. נפלאות 4( ננלח בשבחיו ספר זו ולכוונה וכו' ואח"כ הזדונות עלואח-כ
 בחינת שטענין בו לפרש ונראח ל א ד 1 ב כ ם י ר פ ם ם מ י מ ש ח )נ( תחלהואם'
 ענין טאיזה שיובן סח על בשלום הותר והנה האל כבוד ויודע יושנ בחם אדםבני

 כמו מאטר בקל איני ואם אסרו שהוא עליו יאסר הדבר יובן שסמנו ענין שאותו]366[
 שיח או חים דגי לך ויספרו זח ותשינ בענינם חקור כלום' ז( יב )איוב בהסות נאשאל
 שטעינהו 5( וכן אוסרת זאת תסיר זח בענין ישתמשו ובתלמוד )שם(. ונו'לארץ
 מצד שתכירו כלומר ומואב בעטון מיא ונשרי ניזל אסרי קא דהוו קננילחנחו

 ר"ל ולילה ביום יום הוא שתספור שאמר והוא טיסיחם. ישפכו שם כישכוניחם6(
 ם י ר ב ר ן י א 1 ר ם א ן י א )ד( ודבור באטירח תענין ספור ושאין הפסק ביאתמיר
 ירבה כסו ויביע ובענ"מחם בחם תאדם טבחעת רק קולם נשטקבלי
 טשכילים חיים ,טחגלגלים וחוא חשנתם על חםפור ענע ביארו חכמיםוקצת

 ליום יום וזחו קצומים ומחללים נדול שבח וטחללים ארוניתם עובדיםומשינים
 הטהלל והוא שכלי ציור אבל ובלשון בפח אינו ושהדבור הפסק בלאכלום'

 ותשבח. הטהלל עצם הוא והציור שיצוייר טח פפור רק אינו הדיבור כיהאטתי
 יכחד לא דבר כל כענין דברים ואין אוסר אין באסרו פירשו זולתנו חכם"וקצת
 מאד הרבה בחשאי שיאמרו אע"פ רבר שום ולא אומר שום אין כלום' המלךמן

 השסים נפרש א"כ אלא הטקראות בחבור הטשך לו ואין קולם ישסעשלא
 ואין השכלי חמחקר מצד שיודע היכול אלינו, טורנש זח שאין ואע"פ כו'טמפרים
 טתפשט פעולותיהם שכח וחוריע קצת. טסנו יבין שלא השכל מן נקלם דברשום
 ל נ ת ה צ ק ב 1 בנינם קו ר"ל ם ו ק א צ י ץ ר א ה ל כ ב )ס( קנין והואכארץ
 פועל לחיותו ובפרם השמש במעלות וספר ופעולותיחם קנייניהם ר"ל ם ח י לם

 ביניתם אהלוז( שתקע כלום' בחם אחל שם ישמש אטרו והוא בחרץגדול
 את הבין לא לאור גר*ו18נח רבה טררש את שתוציא וחטדפיט חתחי4 פיז י י ש!(

 זצ"ל נ*כ, 8( אקריר. שם זה גם 2( בקילוס. משורר מתפלח זותנהטלה
 מחנגא רשב"א ופירו" גריס ע"ש ע"א גח תעיית6( וגלה. צ"ל4(ניסחר.
 ברור ואטנא פ ה 1 נ י ב ש לקרוא צריך ואולי ספושפשת תסלח 8( שם, ווילנא ר' יעקגבעין

 אחלת. גכ"י ד( 19ני3 חט רוח לאיזח טשכיבתם .או חעגנים מתנועת והחוירו ר"לכהתחגר



?4 יפ( )*וטור לתהלים הטאיריפירוש

 טפה טכיבו וחאחרים לכת כוכבי שבקה באמצע היוחו על ורמזוכאטצקוחם
 ואם' 1( הסנורת במעשה קצת לדעת ג"כ התורח שרמזה כסו בנדוד כסלךוטפה
 בזהרו בשחר יצא חשטש כן וכבודו ביופיו ר"ל 1 ת פ 1 ח ם א צ 1 י ן ת ח כ א 1 ה 1)1(

 יעשה כלום' עומד פועל ש י ש י 1 כחתן. לו ונכספים לנגדו שטחים והכלוהורו
 ח ר 1 א ע 1 ר ל בשטחה הולך שתנבור ע"ד בשמחה שהולך כסו בזריזות פעולתו]ב31[

 שלאיחסמחו מחשו רל טחסתו נסתר ואין הטערב. צר רי קצותםעד כלסבי ותקופתו טםןח די טוצאו השטים מ(םקצח חקה:בכביצה
 בקולם טשטש חום כי אסרו הטחקר וחכטי לכי. בשוה שאינו אע"פ 8(ויועייהו
 לספר הענינים טאלו נעתק זח ואחר טתועלתו. נסתר שאין ונמצא בגוף הלבכחום
 ר"ל תסיסה ה' תורת )ח( כלל דרך אסרו והוא ופרטיה כלליה התורחבשבח
 נפש טשיבת ור"ל חרעות ויתישבו האסונות 8( תישרו שבה ש פ נ ת ב י ש ם ואם'שליטה
 הסבוכות *( הקסטל שתניה כלום' טנוחה ענין ענינו או לאמיתיות נפסדותטדקות

 למערכות טטשלה ליחם תאדם יטעה שלא המערכות לענין זה יסטך ואוליוחפפקות.
 כי ויכיר שידק אכל כארץ פעולות טחם כהראות כפרט ואם בכלל אםהעייונות

 אטרו והוא חתורה בסודות שנרטז כמו ושליחותם האל בטצות פעולותיחםכל
 נודעות באמונה גדולות פתת היות שעם להודיע כא אולי או תמימה. ה'תורת
 שיחם והוא באטונח אטיתי שלטות עדין זה בכל אין טחקר ררך הסקרכותמצר

 הנודעים חדברים אם באסונח אצריך כל יאטן בה הנכלל שבחאמנת לתורהשלימות
 אמונתם שתהיה צריך האמונח עניני כי לבד קבלה דרך הנודעים אם הטחקרמצד
 בזמנים היו וכבר והמקובל והמפורסם הטורנש והם עניינים 6( טר' א' פיעל

 והוא והמפורמם בחוש המושג והוא המורגש רק חאסינו לא רעות רעותהקדומים
 אסח עליהם שיאמר ברברים הראשונות בטושכלות חמפורמםים הדבריםענין
 אב ככבוד ורע טוב עליהם והיאמר בדברים כלל ררך המומכם הדבר אוושקר
 חשם כמציאות כפרו זה וספני רע שחם והחמסים והגזילות טוב שהואואם

 סקוסות בכטה היישוב בקצת מהם עור הדתיים הגררים ובכל נפרד כלובטציאות
 וטופח הקש שיטציאהו טה כל ]816[ להאמין אומץ הוסיף מחקרו טצךוחפילוסוף

 מועילים דברים שאר כענק החזקים ויסורותיה התורח פנות קצת לחאסין פוחויבא
 האדם אמונת תשלם לא טים אבל חטחקר סררך נודעים באטונח אטיתיתועלת

 כלזח אחר לחאטין שטים מלכות עול קליו קבל והמקבלה התורה נחלת שבאהקר
 שייחס וחוון רבר יחמר שלא שלם צר על בו לחאסין הרת דרכי שיזקיקוהוטה

 טמפקת בחרחבח חענינים אלו ביארנו וכבר תטיסח. ה' תורת ואם' לתורחשליטות

 האלחייס הענינים יורש הוא סי פילון "ל נספרו היפש סטואית תסלא חזאת הרעת1(
 תישרנה להגיח: צריר אולי 8( ויעילהו. בכ"י 2( 1(. *60, 1נ)296_5221ז

 רק כי סג, אחר 8*ל6( ג(. יד ישע' )ועיין הסבוכות מן צ"ל*( יתישרו.או
 sla". הואג'



 )שמורש( לתהלים חטאירירירו*8*

 ובפתיחת חיק ובפרק האסונות מענייני שכתבנו בטח בתלטור חנדולבחיבורנו
 קצרה בדרך הנהי( קנינם ונשיב הטקראות אלו כביאור ג"כ הרחבנו חחןאתחבור

 כלל דרך חתורה בשבח שמפר שאחק והוא הטזטור בביאורם( דעתנולחשלים

 חא' סינים לשני פרטית וחלק התורה כפרפי לדבר תחל שלימות לתכליתהויחם

 לכ' המינים טשני א' כל עוד וחלק תחתיהן אשר בטצות וחכ' השרשיותבטצות

 האסונה ביסודות המיוהדות הטצוות הם הראשון חטין מן חראשון החלקחלקים.
 במצות נ"כ הוא חמץ מזה הב' וחלק נאמנה. ה' עדות בענץ הנכללותוחם

 ח'. פקודי בקנין הנכללות וחם אחי טסין שהם אבל האסונה ביסודותחטיוחדות

 אחרת בדרך שחם אכל היסודיות תחת אשר בטצות חוא הב' חסין טן הא'תחלק
 ה' עדות חא' על ואם' ההלקיט. פרטי לבאר ונשוב ה'8( כיראתונכללת

 האפשר הלקי בו שיטצאו בדבר בלשון תפול עדות ומלת פתי טחכיסתנאפנה

 בהיקש יודע ולא ההוא בדבר קרה האפשר חלקי טב' איזה לידע תאדםויצטרך
 חכרקת טצד דבריהם יאטינו לא שתעידו אחר ונם תטעידים בעדות רק בטופחאו

 תהא ולא החכהשה מצררי צד קרותן על שיפול איפשר וכן עדותם טצד רקשכל

 הערות קבלו אחר עליו לו שהעידו בדבר הפתי יתחכם שלא כ"ש נאמנהקדותן
 השרשיות המצוות חלק הוא ה' מערות לו שהעידו קודם עליו שהתחכם טמחיותר
 אצלנו בהם הטכוון אטונת היתה חטעיר ערות ]328[ ושאלמלא בטופת התבררושלא
 בחידוש טחלקיו א' להאמין הכריחתנו חתורה שקדות אלא חאיפשר תחתנופל
 שאע'פ וחוא פתי ומחכימת נאמנה שחיא ואם' אחריו הנטשכות והפנותהעולם
 זח כל עם האיפשר תחת אצלנו טהם המכוון אטונת 4( נפלח כבר העדותשיולא
 החכחשח מצדדי צד עליו טנפול העדות שסירת הענינים באלו תחקירהחניקתנו

 עי הפתי שיתחכם הדבר והוא נאמנה ענין וזהו טתפלמף וכל טתננד כל אףקל
 חנקרא חב' ותחלק : בקיון תשכל ולחתטדת נדולות לחכטות צריך אטנם שזההעדות
 יכריחם וחמופת אסתתם יחייב חחיקש אשר היסודיות המצות חלק הוא ח' י י 1 ק פ)ט(

 שאין ר"ל ם י ר ש י שהם ואם' סטנו נשטות כל וחמתלק ואחדותו ית'כמציאותו
 בלתי צד על ישרים וקראם הקיון טצד גם טוכרחת ואטונתם בענינםשכוכח

 ומונח צרור עוטר שחוא טפקדון נגזרת פקודים וטית ואנה, אנח ונטותםחתטוטטם
 אלו כן שיבקש, עת בכל טתכונתו על שיטליא כדי כלל יד בו לשלוטשלא

 י ח ם ש ם וקראם פנים בשום תספק בחם יפול לא חשכל בגנזי מונחיםחקנינים
 : חרבח היורקו בו יתענג מבוכח צד שום בלא בבירור חנורע דבר כל כי בל

 בין וחנחגח מדר חפתנות חמצות חלק הוא חב' חסין טן חראשון וחוא חג'והחלק
 בטוב חנחנת וחיוב מקצתם קצתם הזק וחםח בקצתם קצתם בחקיד אדםבני

 נכתבה יא אפי' קליתם טורה שהשכי חסצוות חלק והוא טחתכן והתזמרחמרות

 הב' חמין חוי חלק על דבר 1אן אין8( מיאים. ככ"י9( תפח. 31"י1(
 נפלא. בכ"י*( ה818ר, זוגגת ע" שחכרונראה
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 טשכיל כל בה יודה מבוכה ולא בה חשך אין וזכה ה ר ב שהיא אם' זאתוקל
 לחלקים טביא החלק שזמ ספני ם י נ י ע ת ר י א ם קראה וכן וטח?קת פענחמאין

 הנכלל הוא הטין טזה הב' והחלק הכוונה. תכלית שהם הזכרנו אשרהנכברים
 ולבישת חזיר כאכילת ברור שלהם הפעם שאין המצתת חלק והוא ה א ר יבטלת
 שיעזור לא ]326[ סלך גזירת כטקיים היראה טצר יתקייטו חטצות ואלו ודוסיחם,כלאים
 ה ר 1 ה ט שהיא בענינה ויחס טצוות. טקסי להם נגלו ליחידים סלתי זה עלשכל

 נטשכת טחיותה וטונקתח חלאה סכל הנפש טטהרת חיא ענינה העלם שעםכלום'
 מצרים ארץ כטקשה כאסרו הפכוערות ומדותיהם באלילים הסזוהסים חקיאחר

 חטחזיק ידע שלא ואע"פ יח( )ויקרא הארץ אתכם תקיא ולא ונו' כנען ארץכמעשה
 סכל נקי בענינה 1( בהתטירה עצטו מוציא הוא מים וסכתה ההנהנה ענין אתבו
 ת ד ם ו ע הסבה ולזאת בזולתו חנמצאת והזוהטא החלאה בהכירו זח ויבחןסיג
 עצם מטנו שנעלם ואע'פ לו שיועיל מכיר שחוא אחר טשכיל שכל כסו ר על

 שהזכרנו בטקום חכיאורים באלו יותר הרחבנו וכבר תועלתו. וסכת המועילהדבר
 שבחית בפפור חתם ואח'כ הביאור. להמשיך קצרת דרך אלא חנה כתכנוםולא
 כלום' יחדו צדקו אמת ה' י פ פ ש ם ואם' הפתיחה כדרך כללדרך

 ם י ר ם ח נ )"( שקראם וחוא העיוניות עם המקובלות הדקות ישתוו סתריהשמהבנת
 חשעב פשושו רב ומפז קלי: הכל קרב הבנתם 'האחר כלא' וקים מת1

 כלא' בהם נזחר קברך נם )ע( א4 )אסתר מתו רב כל על כטושבאשומם
 ר"ל מרם בש לאדם יש כי ידעתי כי בכלם אף נזהר השלטים טן ובאטיאע"פ
 צפון. ופוב נדול שכר ל ' ר ב ר ב ק ע שהזכרנו הדברים אותם שומרבהיותו

 נפש ובכל לב בכל חפאיו קל סחילח בקש שבעיסה שאור בזה יעכבחו שלאוכרי
 םלכ ונסתרות יביע סי )ו(שגיאות %1' התשנחותשיה גדרבכל

 רל זרים ם )ת(גם ושמאה. בכלל תכל ירעה ושננת טעשה שננת כיכשתיאות
 ם ת י א ז א 1 ח(. ל )משיי לי תתן אל ועושר רשי( בסלם שם והואמזדונות
 לבבי שתטה כלום' תמים אחיה ואז ופירושו חרנש המורת וחיו"ד אתםכטו

 ב ר ע ש פ ם י ת ק נ 1 עבדך. חשוך הזדים טקונש פירושו או זדון סכללהשטר

 ]338[ על שרמז נראה ולי חטרדים חם ופשעים כללדרך
 חקוי

 זה כל ואחר הידוע
 אוכל שלא במחשבתי שנשאר ר"ל[ י ב ל ן 1 י נ ה 1 תפלתו. שיקבל לאלחתןפלל
 8(; טפטלחו]ציאו

 כמזמרר
 אותו אומרים היויים לחיות דור חברו חטזטור זה לדור. מוטורמ(למנצח

 כשתחית גלום' ח ר צ ם 1 י ב ' ח ך. נ ע י )ג( ענין וחוא לטלחטה שיצא קת בכל 4(עליז

 ראש. כתוב בפשליצ( בחתסירו. או בחתסדה צ"% ואולי פגיי כת" כן1(
 בשביט. פירושו 1 י ל ע 4( בכ"י. מפישפש חפוסגר8(
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 קב יע אלהי מזכיר משנב טלשת יחזקך כלום' יופגבך חאיב, עםבצרח
 לה( )בראש' צרתי ביום אותי העונה כענין סחם וניצל רבות צרותשסבבוחו

 מקדש עזרך אחד.)ג(ישלח ושכו הוא כי יעקב אלהי כסו יעקב איהיושם
 כלום' המקדש טבית פידזשו או השטים על כן נאטר זהזא קדשו מחיכיר"ל
 נושאים היו שמתחלה הארון שם כי יסעדך מציון כדרך חנכונה התפלהששם
 שבצאתו נרא' טנחותיך כל שם.)י(יזכור חניחוהו ואח'כ בטלחטחאותו

 נח ש ד י ומלת ועולות טנחות נדבה קרבנות עליונ( להקריב טצות היתלטלחמה
 בחזקת יעטירה והענין סו( כח )ש"א לך ואתקשה ]וכסו[ דשן טלשון ירשןכטו
 אויביך. את לנצח ך ב ב ל כ ך ל ן ת י )ס( טהורר. כקרבן ברצון שיקבלה ר"לדשנת

 ובשם ונשבח. נשיר ר"ל נרננה עצתך כשתמלא כלום' בישועתך ה')1(נרננה
 כל שיטלא פניו נחלה ואז ונמשו דגלננו נהם ר"ל נדגולאלהינו

% ששמר שנף בכלרבהמשאלותיך  הושיע כי ידעתי 0(עתה טהם א' 
 באלהים לו יפועתה אץ האוסרים כדברי ולא תיבעתו שמח' ר"ל טשיחוה'

 ואלה ברכב אלה )ח( עלן והוא רבבות טפיל היה טעם בטחי ,פתרי מ()מזמור
 ר"ל המלך הושיעח ה' )ע( ונאם' 2( בו ר"לנתחזק ונתעודד ונו'במומים

 : קראנו ביום יעננוהאל

 כאמזמרר
 יסים וא.ורך תמשיח מלך על לקתיד נבואה רז"ל פירשוהו הטזמורזה
 הנזכרים והאויבים לא( א )ם'א לעולם חסלך יחי כענין עד לעולטי ר"ל ועדעולם
 והנראה יפה בו נסשנים הדברים כל ובאסת ועוזריו ומגוג נוג חיל על ]335[נאטרי'

 ה' פי על שעלה שאול מות אחר מלכותו 8( כשחוקמה[ נאם' עצמו דוד על]כי

 טלכותו חאל שיכונן זח בסזטור והתפלל למלך יהורה אנשי שם וסשחוהולחברון
 טאד וטלתטהעמטלת טחיגלםאד טלךובישועחך ישמח~ם')"ח'בעזך

 לו נתת לבו תאות ה( חטף. בקמץ נקראת בעזך וקע רבף קל רבףתופפת
 טכטא כטו וארשת טלכמו עכבו אשר אתבע למיתת חסז או קתיך במקוםעבר

 ברכות תקדסנו כי )ד( אישפלנאטינט.4( ביאור כמו ללועזו נוהניםוהלועזים
 כסו חקריאח קורם ליענות ]שמיהר[ רוטז והקרום טוב דבר כל ברכות ר"לפוב
 שפאתך כלום' פז עטרת לראשו )ס(ותשית מח(. אענח)ישעי ואני יקראוטרם
 ם ל 1 ע הזה בעולם ם י ם י ך ר א ך ם ם ל א ש ם י י ח ואם' בכבור. טלכותו 6(תכון
 יפקמים חטיוכח תשבת ואם מזרעו חסלוכה תפסק 8( ]שיא[ או חבא לעולםועד

 רד'ק. פי' וכן [ontSP] ונתרומם נתגאה י' נ"בפ( בשביס. פיגשו 1 י עלג(

 טל"ר esplanament, בל*פ4( ! נכונה שקריאתי ונדוסני נמי מפשפש המוסגר8(
explanatio.(Erklirune) )6 גג'י. חסר א ל ש 8( יכון. בג-י 
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 תשוב. אליו חסלוכה שתשוב כל חסקרים, ושאר חגלות בזמני הקונשלסבת
 שיתברט ברכותיערכטם' תשיתיחו עדלככךהף(כי כטם')0גדולכבודו

 )ח(כי לפצך. כסו פניך ואת טןףחדיתח. תשסחהו כתו ותחדחו חעסשכל
 שוך שלא כף ע"ת בחסד מטח גן בכח %א בחי %א בח' נוטחחמלך

 אהבם וקרא אחרים לעזר אצטרך ולא איביך לכל ידך תספיק רעל ידך)ע(תסצא

 יוכלו שלא כלום' ססש מציאה ענין חוא שונאיך תמצא ימינך חאגאויבי
 פניך לעת והקש. חקצים כדמיון הם ויהיו אש כתנור תשיתטו )י(לברוח
 לכלות אש כתנור חם שיהיו ולא ד( )איכח חלקם ח' פני כסו כעסך לעתר'ל

 )סזסור יער תבער כאש וכמוהו אש תנור בתוך הם כאלו שיחיו אבלהאחרים
 יבלעם ו יד(. )שמות בחצות כמו כחצות ומצינו בתנור כסו פירושו אופג(
 כסו רעה עליך נטו )י3(כי זכר. שום להם יהא שלא ישחיתם:)"(פרימוכפו
 דור קם הנלחם בי עליך ואם' לרעח עליך האויבים אחר נטו כלום' 1(לרעת
 ל ב ח ם ז ם 1 ב ש ח ט(. כו )במרבר ח' על בחצותם וכמוהו האל עםכנלחם

 תשים אתח כי כיום' שכם תשחימו חטלכות.)ינ(כי מן לחעבירני וחואיוכלו
 פניהם קל לירות חציך ר'ל ]8*3(בםיתריך קשתותיך 1תכ1נן לפניך אחד חלקאותם
 לפעלה שהתבאר כטו יחר על אותם מכונן תאדם לחיות מיתרים הנח החציםוקרא
 חציך ן נ 1 כ ת ך י ר ת י ם ב פירושו או יא( )סזטור יתר על חצם כוננובפסוק
 ך ת ר 1 ב ג ה ר ם ז נ ו ה ר י ש נ ואז האויבים על ך ז ק נ ' ה ה ט 1 ר )יי( פניתם. קללירות
 נבזרתך. שאספר פירושו או ננורתך עיכטו

 כבמזמרר
 הניגון סכלי לאחר שם שהוא ישטפרשים חשחר. אילת על)6(לםנצח

 חשחר אחר האור כתוספת טקט מעם עולה והקוי נסוך טחחיל טאד קרבקולו
 אישטילא אותו לועזין חלוקזות וכן אילתאפ( השחר לכוכב אמרו ורבותי' טעם,מקט
 הש.רים בשיר שהמשילם כמו אילת וקראה ישראל כנסת על אותו וי"ם 8(.טטינל

 וכוונת י(. )ו שהר כטו הנשקפה שם שקראה וכן השדה כאילות אובצבאות
 זטן כאותו שהיו ישראל וקל אסתר על נבואה פירשוחו ע"ה רכזת" קצתח0זטור
 שאסרו איפשר או אויביו ספני בורח בעודנו עצמו דוד על אותו וי"ם בבלבניות
 ונאם' אבישי לו ויעזור דור את לחכות חשב כנוב וישבי פלשתים עםבחלחםו

 נראה כא( )ש"ב למלחמת אתנו עוד תצא לא לאסור דוד אנשי נשבעי אזשם
 ועקר חסזפור. זח אסר ואז הטות וכין נינו כפשק נדולה כסכנה בפהר אושהית
 שהוא תעם קל יחיד לשון ואם' הארוך הגלות זה על בנבואת נאם' שהואהדברים

 ירושלמי2( י. כ"א ודה"א יב סו וישע' כא לפ בראשי עיין דחוק, פירושן1(
 matutina .$tella רוסי מלשון estella. 81חא818 ב"פ 8( ח"א. w.eברכות
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 תמשיך ואתת נרולה. בחשכה בו חם תשחר אילת חוותם ותחת בניות א'כא"ש
 חגלות זה לכל יפח יותר נמשך חוא שבכללו אלא שתרצת ענין יכל חסזטורענין
 % עמי חצואים כדרך חלשע כפל עזכתני לטח אלי ,י(אלי זח עלואם'

 על רומז טיישועתי רחוק ואם' בנלות. תשלח כנענב ושאף עובתני ולסחענף
 נשסעת תפלתי כלום'שאין טישועתי רחוקה תפלתי ר"ל שאגתי ודבריאורךזם11(

 לי דוטיח ולא יילה שן תקנח ולא יומם אקרא שאלהי אסחושא
 ה ת א 1 )ו( אח"כ )346( ואם' עת. בכל כלום' ולילה וטסם קמח ואץ לפניך בתפלתטצעוק
 תחלות ושאתת ונצחי קיים ר"ל יושב קרוש שאתה ואתח כלום' יושבקדוש
 אכותינו9( כך שבפחו פעמים כטח אז חנה ליום, יום תטיד בפיהם שטחללךישראל
 בושו ולא וכןבפחו כתפיתם ונמלפו זעקו )גואליך להם)ס(ותפלפםובצר
 מושקע בעיניהם נקלה כב( טנ )ישעי' ושסוי בזוז עם ואנו ריקם טנפחונםלשוב
 לכלם חירוף ר'ל אדם חרפת איש ולא )ו(כתולקת שאני עד חופןבצרות

 עם טכל באי ר9 עםובזוי
 ער)"

 רל ויפטירו לי ילעיגו רואי8( שכל
 י( ת )טשלי טים פומר טישץ ויפטירו ולצע, לקנ דברי בשפתםיפתחו
 סי ר'ל תואר וטחוא י'א וגי ח/ אל )ע(גול ואם' בזף. דרך ראשויניקו
 ותפלות" ושאלות" דרכתו8םנלגל

 )משלי ח' דרך לתום וטעח כסו וחוא ול אל
 שדרכו מי כלום' מקור הוא או ז(. כא )ש"א .חום לחם דרך, לתם שפירושו כפ(י

 1 ב ץ פ ח י כ ו ה ל צי י 1 . ו ה מ ל פ י עליו יחכו ולתשליך ח' אל דרכיולגול

 טזציאי ריי *( [ י ה 1 ג ] )ס אתה והלא כך כל גיותי יתארך איך טחם ואני שכןואחר
 י ח י ט ב ם 1 עלי השגחתך היתח קדם שטיסי כלום' חוסרי מיום ר'ל טבפןופפשיכי

 ם ח ר ם י ת כ ל ש ה )י6( וכן חקדום. םזטן קנינו ג'כ י ם א י ד ש ל ע 1 טבפחיכסו

 מתם כי טפש תרחק ל"]אל[ץ ואפשק אתת אלי אטיטבפן
 רכים פרים י"נהל"סככוני עי". ואגםוך עלהך עוור ואין לרפקךקרונה

 'טבבשן תתקיים חפתם פיושו בשן ואביי הקשומ חל כחרוני בשן אביריו
 וחזק חשפן דשן נטם הרועת 8( וטהטקנה ישראל בארץ ידוע שטן מרעה היתוכבשן
 לטלך משל הוא ה ארי ו הם פי קלי חאויבים.)יחפצו לתוקף טשל דרך זחוכל
 ומרוב ולגאומ. לשטתה שפרף אמר היא הארי ושאגת השואג אותם טורףבדול
 כל ותתפררו גופי כל נסס כאלו רעל כטים פכחי )ע"נש עלי הטופלתפתרם

 טעים. יקראו הפמם"םהאברים אי מעי בתוך נסם כרוננ ולבי מח א 7( סקשההםעצמותי
 )ע"

 )58*( כחו יקרא תאדם לחות י ח כ ר'ש ח כ יב'ש

 חעליון תחיך צרי בשני ר'ל י ח 1 ק ל ם ק ב ד 1 ם י נ 1 ש ל 1 חויתו. הפעפיר חואבי

 פ'ס. נראח וזה וגו, מישועתי יחוקה מתפלתי וי-ל שאגת" סדניי כלא' 4ט1 בכשי1(
 חסר אל6( בכ"י. חסר גזתי*( רואיו. בכוי8( אבותימו. בכיי2(

 רסק. פי' ע"פ וחגחתיו ם ה ' י ש ק ס יכ'יז( שהמקנח. גמי8(ישי,
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 nB1pSn בעת הטאכל הלוקחים חט כי כלקוה" הצדדין שני ךנקראוומתחתון
 כסו ומלקוחי 8( ייניבש 1( חנכים מלשון או קאיישיש בויך מענין לוקזי'והלועזין
 ע"י טלקחים כמו מלקוחי נרא' ולי כם( )איוב רבקה לחכם ולשונם ע"רבטלקוחי
 6( טיניאש חנקרא חצבת כלי והוא בית וחמר יד( כב )ירם' חלום לווקרע

 ת 1 ם ר פ ע ל 1 לחירופיהם. לענות יוכל שלא בטלקחים ונאחז טודבק כאלוכלודז'

 לשפתני רק לי לעשות עוד אין טות שערי קר כיניהם באתי כלום'תשפתני
 "די כארי חקיפוני מרעים קרת כלבים מבבוני ה(כי בקבה~שיסף
 לא עטלח אותה ,תתראה חית וכל עטלח שושה בשנו טקיץ ,והארי כטוורגלי
 פרפו תאריח ויטצא ורגליהם ידיהם ויאספו ומפתרו האריה םטורא פטקופהתצא
 ירינו אופפים אבל טםנח לצאת נוכל לא העגולת בתוך אנחנו כן ק13יתואחר

 םםפר כשאני כלום' עצוטותי כטוי( י"מ י ות עצט כל אספר )ים( בפניתם.ורגלינג

 בי יראו יביש חטה הבזיונות. טן לי שיעשו כטו לגדוליחם ושענותיעצוטותי
 כלל. אותם מיסרים שאינם כלוט' א( )שה"ש שחרחורת שאני תראוני אלטישון
 שאוכל בגלות כחוש אני כך כל כלום' אפפור כמו ואספר טטש עצטותי1**ס

 1 ק ל ח י )יע( ואם' ויבזונה בכחישותי יביטו וחאויבים אחת אחת עצמותי כללספור

 ידו לבושינו ועל בנדינו ואפילו תסיר טסוננו שיבחו כלוט' לחםבגדי
 בצרות תתאפק אל ח' ח ת וא )כ( שלי. וזה שלי זח יחא ביניתם שיחלקו כלום' ל ר 1ג

 הצילה )כ6( לעזרתנו. חושה ואילוחינו כחנו ה' שאתה ואחר םלנאלנו תרחק ואלאלו
 אריה טפי יה1שיענ1 וגט יחידתי כלב 1םי7 נפשי הגלותמחרב

 כלב ר"ל חשטות אלו וכל תענני. ר"ל י נ ת י נ ע יננחוני שיא ם י ם ר י נ ר ק םו
 םאר6(. חזקת טרברית בחטת הוא וראם ותקיפיחם לטלכיחם טשל חם ורמיםואריח
 כלום' לאחי שטך אספרח הנלוח טוח כשתוציאני כלום' וגו' ח ר פ ס א )כנ(ואם'
 יאהימ פירושו או יננורותיך. ומעשיך מהיליך תבירו עם יספר טסם ]352[ א'שכל
 פליאותיך שבראותם עד האטוח לכל פי' או כסנו. חגלות בצרות חשבטיםעשרת
 ' ח י א ר י )כו( פופם. שם על אחים וקראם שלם בלב לעבדך א' שכם כלםיהפכו

 ללכת עוד שוב לבלתי כלו' טטני רו נו י שיעשה. חנמים לרוב תו ליוה
 ידעתי עני וענות לתפלתם נעתר אכל וכו' בזה לא )כס(כי חמריים.כנתיב
 כלום' תחלתי סאתך )כו( ח(* כו )רברים ואמרת וענית / טלשון קני לצעקתכםו
 תכל. נגד ע"ח אשלם בנחות שנדרתי רי ד נ שאחללך. בכדי עלי עשיתאתת

 יבבכם יחי ואם' אוב. סכל שיושפקו כלום' ישראל רעל כו' וים נ ע ו ל)כז(יאכ
---

 eenci~e על-צ geneivas ייניבש בל'פ2( קלו( לחולין חניכים צ-ל אולי1(
(Zahnfleisch)מן רבים 4 חיא קאיישיש cais ,)שחוש ג'ל כויך )"פח74י bocca חלל וחף 

 י פת צ ע כסו tenailles )4. וגלים tenalhas, 8( )חפח(. 2ן bouche .נוצר וטוחתפח
 רסיס* קרנס On~AS נש4 6( כא. מא ישע, פלח"כ עצומותיצלל
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 ולא בנאולח ומעלתכם כחכם לכם תשוב כלודז' יעקב רוח ותחי טלשון ד על
 אל וישובו חפליאות עתה ויראו שכלותם1( יזכרו ארץ י אפס כל )כח(1 עורתפסק
 ג )צפני' ה' בשם כלם לקרוא ברורת שפה עטים )כל( אל מלפוך אז כטאם'ח'
 )כע(כי אז ויכירו משפחותגוים9( כל לפניך וישתחוו כענין נ'כ והואס(
 חארץ כל על לטלך ה' והית כמאם' בגוים טושי אז ויחיח חסלוכהלח'
 בכה זה וטחלקת סבוכה בו יפול ושלא כלום' א' ושטו אחד ח' יחיה הדברוסוף
 והוא וכו' ו ל כ א %( אסרו והוא טפובו ויושפעו אליז שישובו אח"כ ואם' בכה.וזה
 ורעננים דשנים שהיו הגוים ר"ל ארץ דשני כל יאכלו כלום' עתיד בטקוםעכר
 טאחו כי ויורו לאל ישתחוו באכלם עתה הצלחתם, טהרך הכל כי חושביםוהיו
 ר"ל ר פ ע י ד ר 1 י בכלל שהיו אותם נפשותם להושיע לפניו ויכרעו לחםהוא
 לא שנפשם אותם ריי חית לא נפשו ואשר ר"ל חיה לא ונפשו תחתית.שאול
 זרק ר"ל קרם מימי אותו העובד ר"ל 1 נ ד ב ק י ש ע ר י ה 6%( אבל החיים בצרורחיתח
 יאל כלם שישוכו שאע'פ ר"ל לעולם ר"ל ר 1 ר ל ה' אל ויקרא יפופר חואישראל
 חתפלות מסדר קנין וחוא ה' עם לחקרא כלם סבין 8( קודם ישראל זרעס'ם

 אח"כ ויאם' וכו' אחת אנודה כלם ויעשו וכו' פחדך תן ובכן ויה"כ ר"הבתפלות
 כבור יחיח ]ש36[ אחת לאנודה כלם שיהיו זה כל 4( ]עם[ כלום' לעמך כבור תןובכן
 ולד נ 1 %נ( חכל. )על( או וחצריקים תחשובים טחם יתיחדו טעטנו אף וכןלעטך
 כי נולד לעם ונפלאותיו שצדקתו ויגידו לטילר. דעתיד תרגום וכן יולדכמו
 יחם יספרו ר"ל עשה כאשר כמו עשת וכי אחריתם יבניחם )אל( ר"לעשה
 וקראה תנפש על הסזסור ענין וי"א זכרו. וית' שטו ית' שעשאם כמוהנטים
 היום נכון ער ומוסיף חולך שחר כאור ואור חולך שכלח להיות השחראילת

 חטשל מחמשך חם כי לפרשם שאין אלא ברוחק יתבארו דברים מקצתוקראי(
 חיבורינו. כטקצת שכתכנוכסו

 כגמזמרר
 טצרותיו כשניצל קצטו על אמרו שחוא בו י'ם הטזמור כונת לדור.טזטור

 ת 1 ם ל צ א י ג ב ך ל א י כ ם ג 1 בשופי חטלכות ונהל הלקו יהודה את ה'ונהל
 ויש מחם. ירא הית לא וצרות טלחטות זטן בכל לו שחיו שאעפ'י כיפירושו
 והוא חארוך חזה הגלות טן ישראל בצאת הטשיח מלך על עתידה נבואתלפרשו
 חללו6(. פנים בשני לפרשו בו נחלקו רבו' ואף חיסנו. שלמעלה למזמורשכסטך
 טנהיני ור"ל לא(, לד )יחזק' אתם אדם טרעיתי צאן ע"ר , י ע 1 ר ח' )6( תחלהואם'

 חמי ם ע4( סורם. בשי8( עפים. בת"י2( "כלותיכם. בכ"י1(
 סק8ח, וחרי לחגית צריך ואולי מרחק א.נו תלשון וקרא.6( וחוספתיו.בצי
 יז. י סי' שרפ ט*6(
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 וגר דשא נאות כ )" ואם' רבר. אחמר לא בי וסטגיח טנחיל כהואואחר
 לתקוק שטחזר הטוב לרועה דרך הזכיר לצאן והעם לרועה האל שהמשילשאחר
 הצאן את ירעח רשאים וטלא ושמן דשן מרעה בטקוםאהלו

 אבל ובערב בבקר.
 ננזר ונאות א( )שה"ש בצהרים תרביץ איכח כאסרו תאהל בתוך ירביצםבצהרים
 הטוב הרועת כשרוצה וכן טדבר ונאות רועים נאות יקראו הרועים ואהלימנוה

 במים ולא לאט הולכים מים ר"ל ות ות טנ מי על מנהלם צאנו אתלהשקות
 כל על אטר המשל זה וע"ד השסף לבוא יפחד ולא הסקנה יצמער שלאשוספים
 ונחת בשובח מענין ב ב 1 ש י )נ( וכן ינהלני טנוחות סי על ירביצני דשא בנאותהעם
 ישר דרך ר"ל ק ך צ י ל נ ע ם 1 השכל. כח וכפי לאטי ינהלני כלום' סו( ל)ישע'
 כסו חררך יושר על לפעטים יושר לשון יפול וכאשר א' ענין והיושר הצדקכי

 טד( )ישע' למישור והעקוב ]ש36[ יכ( יד )טשלי ישר ררך כאטרו הנהגהביושר
 במענלי אטר כאלו והוא הצדק כן ב( מכ )שם אישר וחרורים ג( )שם בערבהישרו
 ואם' ובגבעות בהרים חצאן ינהיג שלא ררך ג'כ והוא ישרים במעברים רעליושר

 ת צלמו כניא אלך כי וגם לכה)0 מף שאף לא כלא' שסולטקן
 לא וצלטות. לחוטך בלחתן דומה הצרה לרוב שהם חנרולות הסכנות פקוםרעל
 לפעמים אם שאף והמשל י ד ם ע ה ת א י כ יקתי כי מסנה אנצל שלא א ר יא

 שטנחינ תרוקח כדרך ך מ ב ש ואם' מטנה. אירא לא המערכת מדרך גזרה 1(תבא
 ית' שהנהנתו ואסר ומשען שבט קראו הוא לכן הסקל על וישען במקל צאנואת

 ך רו תע ואטר)ס( טשליו עתה ופירש צרותיו. בתוך ויבמיחוהו ינחמוהווהשגחתו
 ומלכות וכבוד בעושר שתצליחו כלום' הדשא נאות טשל והוא ן ח ל 1 ש י נ פל

 דשן טלשק חל ראשי בשמן נדשנת האףבימ אף על רל הציריםכעד
 וחטמם הנ9 הצלחת לתכלת משל והכל דטבעח טלאה רעל יה ר1 1כ1םיושטן
 חפלנח דרך חכום על רצה ותפול הראעתנח. העמימות מחוא העולם הצלחותחטאר
 הנפש להצלחת אח"כ ורטז י( 1 )מיכה זעומה רזון איפת בהפכו הנאם'כררך
 חטדות כל כלל וחם ד ם ח 1 ב 1 ט ך א )י( אסרו וחוא הסדות כשלימותוהתחיל
 כ"כ שיהיה אבל ירדפם שהוא אט' ולא י י ח י ם י ל כ י נ 1 פ ד ר יהטובות
 אחריו ננררות המובות הסרות כאלו דומה שהדבר cna וחפץ להםטוכן

 על רמז ואח"כ יא( ח )ישע' ידליקם יין להיפך כמוהו ביארנו וכבר אותוורודפות
 ר"ל ם י ם י ך ר א ל ' ח ת י ב ב י ת כ ש 1 השכל שלטות והיא האמתיתההצלחה
 הקדוש לטקום תעם שישוב טמש שיבח לשון חוא או ונחת בשובה טלשוןואנוח
 . תעולם קצב יטי כל ר"ל יסים לאורך יעמד ושם ירושליםר"ל
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