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 לבית הארע שיכמסו בעת שיאמר חמזטור זה חבר לה' ר 1 ם ז ם י י י ל"(
 ל ב ת אח"כ שפי' וחוא ישובה ר"ל ה א 1 ל ם 1 ץ ר א ח ' ח ל ואם' חקרשיםקדשי

 ואם' לנהרות ומסוך לים סמוך ר"ל ימים על הוא כי בה.)כ(ויושכי

 תכל היות שעם ואם' הארץ. ליושבי הכרחי חטים לחות כי ה נ נ 1 כ י וכן ה ד םי
 צריך וכן אליו העולים חם ושטעטים חקדוש הוא ' ך ר ה )ג( האל, מעשה)378(
 ובטחשבח. בטעשה זכאי כלום' ב ב ל ר ב 1 ם י פ כ י ק נ )י( שם העולתשיהיה

 ובא לשקר נשבק שלא כלום' האל דבר זהו נפשי שוא ל נשא לא שרא
 מח למר נשבע ולא בחנם. כסו ויחוג י( נא מרם' בנפשו ה' נשבעכדרך
 נשבע לא נשבע של בנפשו שאפי' לרטוז נפשו וחכתי' שקר שבועת כעניןחוא

 הדור זה כלום' דורשיו דור זח ואם')י( יקבי. כמו ברכח ושא )ס(לשוא.
 ר"ל סלה פניך מבקשי הם יטראל כלל ר"ל ףקקב האל מדורשיחוא

 ולא בזח זה חשערים 'הנדבקו דרדל ם כ י ש א ר ם רי שע 1 א עז ~(לקולש
 )סזסור סטףחך 8ף ת"נ אל עבדך דוד בעבור כרכתי דוד את שהזכיר עדיפתחו
 וכל השדה יעלוז וטלואו הים ירעם כררך וכבוד שסחה לרוב הוא והפשט 1(.קלב(
 נעתק הארון חיה חנח קד כי ם ל ו ע י ח ת פ וקראם לב( מז )דח'ב בואשר

 ומשם פלשתים לארץ משילה לשילה הנלגל טן לגלנל הטדבר מן לטקוםססקום
 ועכשו דוד לעיר ומשם אדום עובר לבית ומשם יערים לקרית וטשם שטשלכיח
 שאטר והוא הגייות בוטני העון ינרום א"כ איא טשם יעתק שלא מקום לוהוכן
 צחות דרך אום' כאלו ד הכבו ך ל ם א ב 1 1 יג(. ח' )ס"א עולטים לשכתךסכון
 שלא הדברים ולביאור בתוככם. יצא הכבוד מלך כי היום תקבלו גדלוכנור
 ותשיב הכבור סלך זה מי )מ( אם' עצטו על כן שלסח שאם' אדםיחשוב

 במלחסח עטהם יוצא הארון היה הנח שעד לפי תלשון זה ואם' ר 1 ב ג 1 ז זו קה'
 ה' והשיב וגו' ם י ר ע ש 1 א ש )ט( ואם' שיר דרך שונות במלות העניןוכפל
 שמאחר מלחמה לשון בו תזכיר ולא ח ל ם ד 1 ב כ ח ך י ם א 1 ח ת 1 א בצ

 י ח ת פ 1 ושא ואמרו לטלחטח. עור יצא לא הקדשים קרשי בבית הארוןשנכנס
 ועליז חפשיה לימות רמז תענין שכפל וי"ם ראשינם. ושאו כלום' הסר ם ל 1ע

 ביום כאמרו הפמק 8( למלכותו עור יחא שלא כלומ' מלח הכבוד מלך הואאם'
 אחד. ושמו אחד ח' יחיהההוא

 כהמזמרני
 % בנוי )374( הפזטור שזח נרא' א. ש א י פש נ ה' ך י ל א ד 1 דל
 ך י ל א )6( ואם' חתשובח ובדרכי בתפלה תפליג קונותיו ברוב ובחרנישוהתשובח
 ומלכותו. בכ"י 2( י. ג מדח-י פסוק אלא זח יסק( )נוכר לא ע"א ל דף בשבת1(
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 אל אי כפים אי לבבנו נשא כקנץ 1( תפלח כרוב תחנה דרך אמא נפשיה'

 קטיהם לננמ נשא תפלה דרך לאי תכפש חרסת 'שעם שפיחסו ס )איכהכשמים
 כלום' אשא נפשי אם' כן יתרה ובכוונה הלב טטעסקי יוצאת תפלתנו שתהיתר"ל
 אותו ויעם נטורה. בכוונה שתפלתי ר"ל נפשי אשא כפי ופרישת תפלתי רובשעם
 ואכניע שאקריב כלוטי לר( טנ )כרא' טשאת וישא כמו טנחה טלשון הפלנהדרך
 לפניך ודפי חלבי שקריב הריני קרכן שאין עכשו 8( שארז"ל טה ק"ש לפניךנפשי
 )רברה נפשו את נושא הוא ואליו כסו שתחנני תלויות לך קיני כלום' אותווי'ם

 יך אשאנח כלום' לא( )טזטור רוחי אפקיר בירך כענין יפרשוהו ובדרש טו(8(.כד
 ביר רוחו מפקיד ישן כשאדם אמרו לזה הערה ודרך התחיה בקת לישתחזירה
 חדשים שאסרו והוא 4(. אטת אלקים וה' הוי מצאה ולא שחרית קבר שטאהקכ'ה
 לתחיית אטונתך שרבה טכירים אנו דבר בכל ג( )איכה אטונתך רבהלבקרים
 בנוסח חנדולח כנמת אנשי שתקנו בטה צחות דרך טפרש אני וטזח 6(.המתים
 פקדון סלת תנפש להתבודד שיחסו אחר כי טחים להחיות אתה ונאטןהתפלה
 חתחיה. לעת להחזירה בפקדונו נאמן שהוא עליו ייחם רוחי אפקיר בידךכאסרו
 אותיות שלוש בחם שחסרו לבד אלף-בית באותיות וסררו הטזמור בקנייניוהתחיל
 וכן אלהי לטלת חסטוכה 6( בך[ ]בסלת עלית מטך שהבי"ח וי"א וקו"ף וא"ובחת
 פעמים שתי הריעש וכפל הדריכני לטלת הממוכה ולסדני במלת עליה ממךהוא"ו
 את ז( תחזיר ביתא האלפא ואחר הקו.ף על סחם באחת ומטך כן לו שנזרטןנראה
 ברוח כן לו שנזרטן שנראה רק אצלנו אלה בכל טעם ואין אחרת פעםחפ'א
 שלא כלום' ח ש 1 ב א ל א י ת ח מ ב ך ב י ה ל א )3( ואם' במדורו וההלהקדש.
 1 צ ל ע י ל א וכן כב( )מזטור בושו ולא בטחו בך כענין ומבמחוני משבריאבוש

 בי יעלצו תוחלתי שתכזב יראו אם חטאי לגמול אירי ליום המקוים כי י ל י ב 1 1א
 טבקש אני לברי עצמי על לא כלום' 1 ש 1 ב י א ל ך י 1 1 ק ל כ ם ג )ג( עליויתלוצצו

 פפה שיבושו לחנם בי הבונדים על מבקש אני וכן בך הבוטחים )388( כל עיאכל
 י נ ע י ד ו ה ' ה ך י כ ר ד )י( ואסרו מראות. עיניהם ותחשכנה עלי מקויםשחם
 ודרכיך ארחותיך למדני כלום' שונות בטלות ענין כפל הוא י נ ד ם ל ך י ת 1 ח רא
 בכלליו בו ית' וחנהגתו חסציאות טבע ידיעת על נאמרים והדרכים שאדעםעד

 מבוא לו יהיה זו8( שבידיעה בו רוצה ך ת ם א ב י נ כ י ר ד ה 1 )ס(ובפרסיו.
 וקראו לחשינו חאנושי לשכל שאיפשר צד על ית' מציאותו להשנת ולמודוהדרכה

 ח1ציא זח8( הראשם. חגחת שחשני מראת וב. כר תפלה ורוב גכ*י1(
 רע'ג, הוצ' ג' מ, זה סזטור בשז'פ תטצא זה וכעין ע"א יז נרשת ששת רבבתפלת

 אפקיר בירך תפסוק סוף שחוא ת ס א ל א ח, צ"ל 4( א. ס" שם ש81פ עיין8(
 191'פ זח *סוק על רבתי ואיבת עת פ' ב"ר 6( ח'. בתערה ס" שם ש1'* עייןרוחי,

 זח. בכ"י 8( תחסיר. הכשי ז( לך. עלית בכת"י 6( מדרש. ב9ם elpS'1כאן
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 פירושו חיום וכל הערם. זה טפכוכת טשע בזח כי ישעי אלהי יקל
 בתפלתי כתנתי שתכלית דל י ת י 1 ק ך ת 1 א והעמן לעדי % שרתי כסו עתבכל
 עצמו שנראה על וחסדיך ה' רחמיך זכור " ואם' נפשה תעתעתהוא
 ובחכטה בתורה טהתעמקו( הכלחלוחו ילאוחו וטטריותט קד הזטן בצרותנטרד

 לא מעולם כי כלום' וכו' זכור ואם' טרדותיהם מעליו שימיר התפלל לוכראוי

 כטו אלי לחסותם עתה זכרם וא"כ ה ם ה ם ל 1 ע ם י כ כאסרו חסדיךעזבוני
 הראשון ארם מימות מעולם כי צחות דרך 1( דרשו ורבו' מאז בזחשהורגלת
 שנים יאלף קרוב שנותיו והארכת תמות מות סמנו אכיך סיום בי לושאמרת
 אל ופשעי נעזרי חטאות )'( וגו/ זכור אמרו וכננד חביה של יומושהם
 ז"ל כאסרם השנגות על רומז החטאים כי חמא. הנעורים עזנות וקרא ר 1 כ זת

 האדם 4( דעות שלטו שלא מצר כשגגות הם חנעורים וזרונות 3( השגנות אלוחטאים
 אלו פשעים ז"ל כאסרם המרדים על רומז שהוא פשעי אם' הזקנה עזנזהועל

 שאי וטצד תזכור אל כלם קל ואם' וסורר וכופר טכיר אז שהואהטרדים
 כלום' אתה לי זכר כחמדך ואם' חוור צד איזה על סטנו להפרע שלאאיפשר
 חסד כענין הנח וחפוב לטעני ולא מובך ן ע לם חמדך בצירוף אלישתזכרם

 בדרך חפאים יורה כן על ה' וישר פוכ מ( אחי ואיממני
 סמה )86ב( ביתר יי חמנתו על יאסר שהמי חתשובה בחבור ביארנווכבר
 שקבלתו ואם' ומשפם יושר בהנהגת העשוי על יאם' והיושר עליו חוק לושאין
 חיא ך ר ד ב ם י א ט ה ה ר 1 י כאטרו הרמוז והוא בתשובתם הפושעים אתי%
 לנסרי, החוטא נקמת לקחת ראוי שהיה מה מצד חטר טצד, ויושר מצדחמר
 )טזמור חוללתי בעזן כאמרו עליו יצרו שהשלים בדרך ית' שבראו סצרויושר
 ואם' . ת ם א 1 ד ם ח ' ח ת 1 ח ר א ל כ אחריו כאמרו רמז ג"כ הענין וזה ז(נא
 גטמצד לחכם חבאת בבריתוהאסתמ רמז ועדותיו בריתו לנוצרי)0

 העענעתחחכטות
 והסוטכלו~

 המקובלות האטמות על נאסרת מלה ת והעדו
 אסרו וכן ונתיבותיה. התורה דרכי בקיום ענינה תכלית אמנם שהתשובהואם'
 להם בפתחו ררכו לחם וכשלסר כלום' בטשפט ענוים ידרך מ( זהקודם

 ן ע ם ל ~" ואם' חטאט לחב עצמו על והתפלל סצדג עשר הוא התשובהדרכי
 טוב שקראו על שמך נמלת רטז הוא רב כי לעוני ומלחת ה'שמך
 חק לו שאץ סמה ביתר לאדם חתן שביאוש מוב שנקרא שטך למען כלא'השר
 בת עון על כרומז יחיד לשון עוני ואם' לכך ראוי שאיני אע"פ לעוני מלחעליו
 במקום הוא או בפרם עליו לבקש אני וצריך כלו' וא ח רב י כ ואם'שנע
 א ר י ש י א ח ח ז י ם )ע( ואם' פ(. לב )שטות הוא קורף קשה עם כי כמואע"פ
 בהכירו האל כי בזה לבבו ירך אל מחטאיו לשוב להשתדל שירצח כלופרה'

 דעת. בכ"י4( ע"ב. 15 יוסא8( זה. לפסוק שרפ ט'צ( ויתעסק, בכא1(
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 בה האדם שילך האל שיבהר בדרך ר"ל ר יבח בררך הורהו קזרהו כמנתומוב
 והכרית, חסוד והם דברים בב'  שישלם לו רמז תלין בטוב נפשו )ע(ואז
 ועל באסת חוא כן כי ליראיו החסו המקובלות הכטונות על נאסר ד ו ט ה)יי(
 קל שירמוז לא וקבלה, מור דרך כלו' בצנעא 1( שניתן השבת על ז"ל אטרו זחררך
 מלת בחם ויחם חמושכלות הפנות על נאם' הברית ו העיון. טצד נודעדבר

 י עינ )סו( ואם' עצטו על וחזר ומחקר. מופת בדרך לחודיעםלחודיעם9(,
 רל רגלי טרשת יוציא חוא כי בובמחן כי י)%8(כטסר אלתמיד
 ועני יחיד כי וחנני אלי )ע0פנה מם' שהתפלל הוא הצר"מרשת

 נכנע אני תהב כסף באוצרות 1םושל נדול לעם מלך ושאני אע"פ כלום' ניא
 אוצם כתף והא דוד היה יחידיי( וכי דרשו8( ורבו' ועני. יחיד אני כאלולפניך

 הכינותי בעניי ואני כתי' והי' דור חיה עני וכי טו( ב )דה'א השביעי ודודהששי
 שטניתני לפי הכיה לפני דור אמר אלא יד( כב )דח'א אלף מאח ככריםזהב
 לך תלויות עיני אני ואף בי תלויות עיניהם כלם כנגד יחיד ואני בניך עלמלך
 עומד פזעל הרחיבו יעם הרחיבו לבב* צדות )ין( אני. ועני יחידיפיכך
 ומושכם מקומם הרחיבו חצרות כלום' בית בחסרון אותו וי"ם וגדלו, רחבוכלו'

 ואטר רחב לשונו צר שלבו סי שאסר החכם כטאם' הוא כי לפרש ואצליבלבבי,
 תחלה יבא הלשון שפע כי טחשבותי הרחיבו הצרות כלו' המחשבות על י ב בל

 ח א ר 1 )ים( 6( תחלת מחשבותיו רחבו פנים כל על לשונו שירחב ומי הלבמטערכי

 להתפלל וחור *. ת א ט ח ל כ ל א ש ולכן לבכי ושכירת חכנעתי על רעל י י נע
 והתפלל *שראל צרות בנכואה וראה בחנם אותו השונאים האויבים עלשיעזור

% קל כללרע  צרותיה מכל ישרץ ]את אל פדה הט שם' הארב 

 כךמזמרר

 במחיצתו שיכנימחו באל ובומח עצמו כמצריק דוד אטרו חטזסור שזהנראה
 י נ ט פ ש )6( זח על ואם' ה' בנחלת מחמחפח לגרשו ומכוונים אוחו הטטריריםויפיל
 חיכתי בתומי אני כי לי תשיב ידי וכבור כצדקי שתגמלני כלום'ח'

 ותמעדני שתעזרני בטחתי ובך שררות כקשתי ולא בנרולות הלכתי לאכלום'
 אמום ולא אשטט לא כלו' ד ע ם א לא כן על טצרותיחם פדני האויבים,ממררת
 אומר א' וכתוב ה' שפטני ]אוסר[ אחד כתוב צחות דרך 6( אטר1 ובדרשטכוונתי.

 הרשעים את דן שאתת בשעה רוד אטר קטזנ( )טז' עבדך את במשפט תבואאל
- --  
 וגוי. 4חודיעס י"4 יח~דיעס וצ"4 ההודיעם בכ"יפ( שניהם. בשי שניתן1(

 טאסר תפך זה והקא תיצא6( חסיד, בכ"י*( וי4קופ. זה מוסס סוף שו"ב8(
 "1'פ 8( גרוע. ושכלו שלגו טי ו4א נצרה שחש טי צר שקבו טי שפירש ה'4 ?חתכם
 כאן. ופיר""יתלקופ
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 הצדיקים את דן שאתת בשעת לחם, בערך )396( צריק אחית שאני נלום'שפמני
 ואץ תכל אדע "' שחאל ירק י נ ם נ 1 ' ח י נ נ ח ב )ט תף. בטשפפ תבאאל
 ח פ ר וג וכן וטנופת נבחן בחזקת חעסידני כלום' אונלי פ" כך ומתוך ומרךינמיע

 ך ד ם ח 4 כ )ג( ואם' מקומות. בכסה בו כיוצא ביארנו וכבר י ב ל 1 י ת 1 י לכ
 כלום' עיני לננד הימים כל שמתי לי שעשית חחסרים כלום' י נ י ע ד ג נל

 י ת כ ל ה ת ה 1 טעכודתך אתיאש שיא כדי תפסק בלי תמידית זכירהשזכרתים
 א ל )ד( חאטח. שהיא באמונתך ר"ל ך ת ם א ב ללכת והשתדלתי מרחתיכלום'

 אלמד שלא כדי תורתך על מרח והדוברים חתועים ר"ל א 1 ש י ת ם ם ק י ת ב שי
 והם תעולם טן נעלם שקנינם אותם 'ר"ל אבא לא נעלסים ועםטטעשיהם
 י ת א נ ש )ס( וכן יבריות. כצדיקים עצטם וטראים ומתחמדים רשעים שהםהצבועים
 שתש כלשתות אחד קמן חכר אשב לא רשעימ~( ועם מרעיםקהל
 ואחי כפי בנקיון ארחץ )0 אם' נעלמים בלשק ,מזכיר אותםוקל

 היאי רל תרח ק% ולרמם לחשםיק ש ה' מזבחך אתואסובכה
 חסדיעי

 תפלאזתיך

 ק-

 "טעק ואחבת ביתך סעף אהבתי ה' )מ( ואם'
 חאוחב רצון התאחד היא חאהבה וגדר בתוכו אשר והצדיקים חחכמים טצדחוא
 אהבתי למח דרשו ורבו' חבית, חכמי לדעת דעתו השות שהוא ואם' חנאחבלרצון
 חיה וחסקדש שהטשכן רוטז 9( חעולם כל כנגד שקול שהוא לפי ביתךטעון

 חבית את ישראל לבני תנד ענין והוא המציאות סררי על מורה בנינםהבניה8(
 )ע(אל ואם' תינורינו. כקצת זה כקנין שהארכנו כטו כעי( את ושם י, סג)יחזק'

 כלום' החפאים עם נפשי תאמוף שלא מזה לי שימשך וידעתי כלום' וכו' ף 1 ס את
 קרא , יי ח ם סי ד י ש נ א ם ע 1 החטאית כררך הבשר עם הנפש תאברשלא
 וכן כלהר עטה ואחרת עצסח מושכת אל וסלת ח"ם להשארות חראדחחימש
 להתנכלות ותחבולה עצה ר"ל זסח יחם ביד )י(אשר חיי. רטים אנשי עםלא
 שוחי. מלאח וימינם ענין והוא נכוחח דרך ולעול משפפ כללעות

 להשמר עצופ להביא תחבושת אבקש ולא )404( אלך4( בתומי ואני)י"
 עסדח רגלי )יכ( נחנני. פדני ענץ והוא אלהי לעזר צריך אף ולכןטחם
 שתפרף פתפלל אני ולכן תורתך בדרכי מלכת נטתה וטלא בלום' שורכפי

 . ' ה ת( )א ך ר ב א ובחטיה בפרפום ר"ל ם י ל ה ק ם ב ואז מהםותעזרני

 כזמזמרר
 אויביו על להעזר תפלח כלל ררך דוד אסרו חטזטור שזח נראה ד 1 רל
 שררה לכוונת בתפלת כונתו היתה שלא לחודעח וכן ית' באל בפחמוותודעת

 פקודי אלה פ, תנחוסא2( נעלמים. ועם בכיי1(
 צ'ל אולי8( ב. סי,

 פיט. חלפתי בכיי4( טג. יחזק' ע,תשית,
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 ית' בעבודתו ולחתטיד נפשו לחשלים 111כל לכסח אבל ותעטנ כבוד אושיצוח
 טכח י ע ש י 1 חתלאות מתשך י ר 1 א ר"ל י ע ש י 1 י ר 1 א ה' )6( אם' זהועל

 נשפות ויושיען טשח ויקם כסו חנלחם סיד בחנצל תשועת לשון וטסשלתםחאויבים
 א ר י א י ם ט ואמרו חבא לעולם וישעי העולם זח טחשכת אורי יפורש או יז(ב

 זח לפי חיי ו 1 ע ם וכן חאויב להטרדת זהו( לחמנק אירא שלא ביאורו זחלפי'
 וכל החיים בצרור חצרורה חיא כי י י ח הנפש וקרא וסקוזח נפשי מבצרתירושו

 וחזר פרדותיה לרוב מזח בהתיראו שלימותו בחציחת אלהי עזר לבקש טכונתוזה
 כשהם ר"ל ם י ע ר ם י י ע ב 1 ר ק ב )נ( ואם' טאויביו להעזר כאל בטחונועל

 יורע אני הניצוח קורם כלום' י ל י ב י 1 א 1 י ר צ בשרי את לאכולטתקרבים
 כשלו בהליכתם וכאלו ירי תחת חם כאלו אלי בחתקרבם טחזיקם ואני שלישחם
 ח נ ח ס י ל ע ח נ ח ת ש )ג( ער עלי להחגנר הנקו ואפ" כח בלא לפניתפלו
 ביטח אני ת א ז ב טלחמח קלי תקום אם וכן י ב ל א ר י י א ל עלי לצורשלחם
 תחנת כי נקבת לשון חנח באה טחנה ומלת ונו'. אורי ה' )חוא( שאמרתי כזור"ל

 )נריש חאחת חטחנח מצאנו וכן נסתרת לנקבה עתיר הקל בנין חוא חנחהאסור
 ' ח ת א ם י ת ל א ש ת ח א )ד( אג' הצלח בהשתדלות כוונתו ולחוריק וישלח(,מ'
 לשררה כוונתי )66*( תכלית שאין כלום' אחרת ולא אותח ר"ל ש ק ב א ה ת 1 א1

 ה' בנועם לחזות חיי ימי כל ח' בכית שבתי שעת ריהכי
 וחי חחכפנ מצב שהש 1 יכל בה ולבקר שאיפשר במה טכמדו ששיגכטם'
 באברם עט יסך ר"ל כמכח יצפנני כי ה( שנף ecno) לחעי בפחוםקל

 אהלו במתר ויסתירני עלי וחתנבר"81( מלחסתו יום רי רעהביום
 שאץ נטה העמילני יגטימ ]כארע( בפ" יקטיתי כלרג' ירוססניבצור
 שחם איבי על ראשי יום אז כטו תף ירום עלטמ(ועתח לעלתה( עולארם

 שימחה. ורוב בהמייה ר"ל תרוקח זבחי בסזבחז ר"י באהלו ואוכחהסביבותי
 טבקש כשאני כלומר לי נראה י נ פ 1 ש ק ב י ב ל ר ם א ך ל )ח( אח"כואם'
 זה אין תסיד ויבקרוני פני שיבקשו לחם אוסר שאני עד העם סאת ושררהכבוד
 ומחשבתי כוונתי תכלית ר"ל י ב ל אבל ככור ובקשת קצטי לשררת מסניכוונה
 נטלת תורתך דברי ולקיים פניך את לבקש שאניאם ער עליתם איטתי שתהאכדי
 היתח כבודך בקבור פני, שיבקשו להם כשאטרתי כלום' בעבורך כלום' ךל

 ך י נ פ ת א ענין והוא פניך טבקש אני פני שיבקשו לחם שבאטרי תמצאכוונת*
 פניך תסתר אל )0 ואם' הרנת. כח נרחק מפרשים ושאר אבקש,ה'

 ואל סטני תסתירם אל פניך בבקשת כך כל שאשתדל אחר כלום'. וא'םםני

 שתזכיר מצריו ר"ל סחם9( בעבור. כטו לח*רדת ולם'ר מזה שצ"ל נרפה1(
 בכא *( וחתגברותם. סלחטתם שצ'ק יראה 8( ג.גפם,

~ws 
 טשו*פשת סלה

 לעלותו, גכ"י6( אונח. שקריאתיוכמדופני
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 קתה ער וחנה וחחטח. חאף חוא ומחוקם חפמם תסתר כי ך ד ב ע ת א ף א ב םת
 כאשר בטקום כי סלת וכו' י ם א 1 י ב א י כ )י( קתח. תטשני אל עזרתיחיית
 ולכן חנה קר וכבדתני אספתני אתה מגדולם ויצאתי ואטי אבי כשעזבוניכלום'
 להתעסק פנאי יי שיהא ער בשלוה שתעסירני כלום' ך כ ר ד עתח נא י נ ר 1 ח)י6(

 הטרדות לסבת אלהי עזר בזה צריך אני כלום' י ר ר 1 ש ן ע ם ל ואסרובעבודתך.

 בי 1 קם כי ובתאותם. ברצונם פירושו צרי ובנפש )ינ( אותי. טטריריםששונאי
 ויפח עבירותי(. ובעל)שן*( רשע שאני כלום' שקר עלי שסקידים ר"ל שקרעדי
 דבור בי שטוציא 'כלום' דבור כסו והוא ג( כ )חבק' לקץ ויפח בלשון שםחטם
 ית' באל בטחתי דבריהם אף וקי לדבריהם חשתי שלא א ל 1 ל 1 )יג(חמס.

 "ם 11ץ הבא. חשלם חל חיים בארץ ה' בטוב לראותוהאמנתי
 שמקובל טה בו טפרשים רש ושטים קצם עמן בהכאת ח"ק אתלשכך
 אע"פ חבא חעולם בו התענוג תכלית ונקרא עדן נן שמו בארץ טקום יש כיבאסת
 ישאג כאריה ית' עליו כאמרו כלום' האזן את לשכך כלל סטדריגתושאינו
 הטטאות שריפת טקום להינתז גיהנם חדשעים טשפט נקרא זח וקיד לו8(וחדוטים
 יאטץ ית' חוא ואז וחזק ' ה ל א ה 1 ק )יד( הערה דרך קצסו כנגר ואם'וחקצסות.

 ותקותו. במחוננ בחכפלת דבריו לחזוק ' ח אל ה וקו ואם' וחזרלבך

 כחמזמרר
 שלא כלום' א ר ק א ' ח ך י ל א )6( ואם' לנטרי שלפניו כטז0ור בווהכוונה

 מלשון ללועזו כוהנים שהלוקזים אע"פ י נ ם ם ש ר ח ת ל א ואטרו באחראבפח
 עצמו עושה הוא אליו המדבר לרברי חשותק כי חרש חוא הענין תכליתדוסית
 עצמך תעשה אל תחרש אל אם' כאלו הענין ונטצא דבר טה שוסע אינוכאלו
 והוא טסני שתתרפה קד לקולי תדום אל כלום' י נ ם ט 1 שוסע. וככיתיכחרש
 ער האויבים ויפרדוני מטני תחשה פן יראתי כי כלום' מטני תחשח פן5(קנין
 ה ש ח ת 1 לניהינם היוררים הרשעים כמו ואחיה בעבודתך לחתקסק אוכלשלא
 תחנוני. קיל יטע )נ( ולכן נז( )קחל' לחשות כטו רוסיה ענץג"כ
 הדבור או לשטים טשל קדשך ודביר כפי אפרוש כדרך הוא ידי נשאי בו

 עם משכני ת אל )נ( ואם' לארוד ,פפנע הכנמת בבית המתפלל כררךטטופ
 טרסים DnW עליהם ואם' עמחם לחטשך לי וינרטו תמבב אל כלום' ם י שקר

 לחם תן )ך( וכר. שולום דוברי עמן והוא ארם לבני זכז"פיםחשלם
 תר להם תן ידיהם כמעשה ואטרו הטכסם הש אתה מ וגףכפקלם
 אל .בינו לא כי "( ש"מ. בסלת עמן כפל לחם נמולםוהשב

 קצהו ואפס וס*ושפש בנ"ר סורבק שהוא לפי לקראו קשה חעטוד חפז בכ"י1(

 אל. גשי 8( פ"ר. יתרו טכילתא צ( סברת. פכח השלמתי והשאר כעטףקראתי
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 ועשש גמול דרך העתם יביט לא 1"ל ה'פעולות
"16( 

 אבל יי חאל מצר
 חרימת שיחרסם לאל תפלה הוא ם נ ב י א ל 1 ם ס ר ה י ~קנין סקרה. הכליחשבו
 כאילו לאל חודה במחונו לרוב וגו' ה' ך ברו )ו( לער. יבנם שלאעולטית
 ' ח )ח( ואמרו לשוני ר"ל 1 נ ר ו ה א י ר י ש ט 1 )ו( נבואה. דרך או לחפיתונענה

 ם ל 1 ע ה ד ע 1 עצמו כנגד 1 ח י ש מ 1 בעדו חנלחסים נכוריו אל שב 1 מ ל זע

 העולם. מוף עדפ"

 כסמזמרר
 על פ" אלים ובני תרה מתן על דרשמו~( רבות" לדוווטזסור

 נפלאות על פירשוהו מפרשים וקצת הנבחרים. חאכות בני ושהם ישראלבני
 הכוכבים הם אלים ושבני לחם וחרוםים והברק ותרעם כמטר בארץ הנבראיםהבורא

 נסורה, ככפירת וזה 8( ובאמרותיו חאל ברצון מערכתם מצד באיםשחדברים

 8( המפרשים בפירוש שנתבאר כמו הפורצים טן כלום' אפיו על בכלל שהואונראח

 לימות לעתיד נבואה שהיא 4( הטפרשים אחרוני שפירשו סח הוא בווהעקר
 6( יהושיעו מעזרו כשלפניו שזכר שאחר אצלי והוא ומגונ גוג ובסלחטתחסשיח
 1נשז~ם ורעם וכן עמך את הושטה העם לכל כלל דרך ואם'מאויביו

 ויחפ לארזים חאוטות טלכי וחטשיל האחרונה התשועת על נבא ם ל 1 ע ה דע
 )יחזק' בלבנון ארז אשור הנח אם' וכן חזקיפ היותר שהם יבנון לארזידטיונם

 ענד תקיפיהם עי פשי גבוהים תרים שטות שהם 1שרי11 לבנון והזכיר ג(לא
 לרוב בטים והמשילם גו' ה( פ )איוב הרים חמעתיק י( נד )ישע' ימושוחהרים
 או לו( נא )ירם' יסח את וחחרבתי6( כדרך טיסיהם שיחריב 1א0' טובםשפע
 )ישע' מצרים ים לשון את ה' וחחיים באסרו שביארנו כמו פלא דרך כןשיחיה
 אלים בני לה' הבו )6( זה על ואם' קלותם ירוב אייות קראמל( וכן פו(יא
 כסו חוא או תקיפים פירושו ם י ל א 1 הנבחרים האבות כני שהם ישראלר"ל
 באלים כסוכה סי קצת לדעת 1כמ1ה1 אלהיכם לה' אתם בנים כדרך אלהיםבני
 וחכבוי חסמשלח לו כי ויורו שישבחוהו רזל ז 1 ע 1 ר[ 1 ב כ ] לה' שיתנו ואם'ה'

 כלום' 1 ם ש ר 1 ב כ ' ה ל 1 נ ה )ג( )28א לכרו. לו שייהסוה כלום' הכוולשון
 קרשת חדרת מחוא חטקדש בכית ר"ל קדש בהררת לח' השתחוו לוהראת
 יבא כי כלום' ם י ם ה ל ע ' ה ל 1 ק )נ( ואם' וכקדושה. וכבוד בהדר פירושואו
 מטוך ד 1 ב כ ח ל א 1 לחחריבם כנחר תגדול הצלחתם שפע כלום' הטים על ח'קול
 גוער כדרך שימרתכם עד עליתם כקולו ירעם כלומר ם י רע ה 1 הכבוד אלהיכמו

 יטורגק ס"יש*ש כאן עד8( היאכזע. פי, עיין2( זה. מזי ילק"1(
 1vtr1' צ"ל6( ההד"ק. פירוש עיין4( ברוג. נכונת שקריאתי וכדומני דקבנייר
 קראתם, גג'יד( והרחגתי. כ, סי שירחיג נג"י6(
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 לחטוקף( עף כפל "וא רבים טים על ח' ואטש ר( א )נחר כבשחובם
 לחזק כי הנבואה כדרך עבר לשון הרעים ואם' כמשטיו או חזקים פירושוורבים

 ' ה ול ק ו )ן( קתיר8(. בטקום עכר בדבריו תסיד חנביא יזכיר חדכרחתאטתות
 חחורעח באות הזכירה חכת חוזק ולהורות בכח עליהם יחא שקשו ר"ל ח כב

 מצר לקול הקונש ורמח העולם בכל 8( אז כבורו שיתפרסם על י ד ה ב ג"כואטר
 מז( יז )ש'א ה' יהושיע וכחנית בחרב לא וכן שמק דרך רק תאדם בו ירניש לאשהקול

 שיעתיקם ל נ ע 1 ם כ מ ד י ק ר 1 1 )ו( וענין שכיארנה כסו לטלאים כנוי ם י ז ר א 1)ק
 חשור כי ל ג ע ואם' לרקירח סרוסה חתנועה וקלות וחנח חנח וינידםטטקוסם
 הם )הוא( ווטריוך ולבנון ורץ רוקד חוא קפן בקותו אבל כלל רוקדאיט
 כדרך תתטקה לקלות משל במרקידם ב"כ ואם' הגדמים הטלכים נהם ודטההרים
 ראסיה בן ואם' הקל חוא תקטן כי נ'כ ראמים בן ואם' כאלים רקדותחרים
 ש א ת 1 ב ח ל ב צ 1 ח ' ה ל 1 ק )ז( אתונות. בן כסו חראםים טן אחד בןכלום'
 יכאיב כטו ל י ח י 1 )ט( וישרפם. כברק עליהם אפו חרון שיצא ואטר לברקיםכטו

 באבנים תכאיבו הטובה החלקה וכל )כסו[ סרניש לבלתי והכאב ההילויתיחס
 הנדול הסרבר כאסרו נרול םרבר שחוא ש ד ק ר מדב בפרם ותזכיר יפ( נ)ם'ב

 שלא ר"ל חסדבר אפ" כלום' הארץ כל על וחרסז יפ( א )דבר' ההואוהנורא
 ורוכבי ברגייחם לקלים רמז ת ו ל י א ו )ע( בטדברות. אף טפלט לחםיחא

 סרבר. חארץ שקרא אחר אילות לקראת ונפשך שיכאיכם ואם' תקלים.הסומים

 ר"ל ובהיכלו וחשופים. מבולים חיערים ישארו חארזים בנפול כיויחשוף

 כדרך האל שם ישבחו הנשארים העטים כל ר"ל )26*( ד 1 ב כ ר ם 1 א 1 ל כבירושלים
 חטשפט בכסא האל שישב הסבול לדור הזטן זה וידטח ט(. נ וכו')צפנ' אחפוךאז

 כל וישארו חעםים כל ישחתו כן וכסו נח ונשאר חרשעים כליחכרית

 שלא ם שלו ב ויכרכם לקמו ן ת .י וסכהטלח ז ע ח' ואז אחריתם וחנטשכיםישראל

 ביום חארץ כל על לסלך ח' וחית ח' את דעת חארץ מלאח כי סלחסח עורתחית
 אחר. ושסו אחר ח' יחיחחחוא

 למזמרר
 שאש דראחרשת שאמת מל ונף. חבית חנוכת שיר כזמורה
 שם מאם' בית לו ובנה ואבן rv וחרשי ארים עצי צור סלך חירם לווששלח
 שיצא שהכיר כלום' ססלכתו נשא וכי לסלך ח' חכינו כי רור וירע יכ( ח)ש"ב
 וכמודה העמים כל על פחדו ונפל אימתו וחופלח באומות מלכותו ונתפרסםשסו

 שטחה ולא ונשאתני הגנחתני ריי דייתני כי ח' ארוטטך )נ( אטףוטשבח
 מחולי ר"ל י נ א פ ר ת 1 )נ( וענין ולחפילני. לחכניקני חושבים שחיו י י י ב 1א

 עבר. בפקים עתיד פיס בכיי2( בכיי. בדיו ום*ונף ספושפש חטופגרו(י--י--

 בכלל אונ4'י
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 ן ט ת י י ע ה )7( זו ובטנה עמי מלחסותיהם ורוב וה5ררותיחם האיביםצרות
 שהתבוננתי ער וסטכתני שקזרתני כלום' הנפש מיתת אל רומז י ש פ נ ל 1 אש

 וחייתני נפשי שאול טן הקלית ובזה בעבודתך והתעמקתי טחפאי ושכתיבדרכיך
 החת רחב,( בקמץ נקרא י רר מי ו לגיהינם רומז תחתיה בבור יורדטהיותי
 בשליטות בא סקור והוא כנוי אחרונה והיו"ד הרל"ת תחת וחרק הראשונהחיו'ד
 כי כלום' סידיו ח לה' זפרו )ס( ואם' טרדתה כפו והוא ירד בגלףר"ל

 לפעמים כשיכעס גם כלום' ו פ א ב ע ג ר י כ )0 ואם' לשליטותכם. יטעכשליסוחם
 והוא תועלתו לכוונת רק אינו העולם בזה כלום' רגע זה יהיה עונש דרך ידידיועל

 הבא לעולם שכרו להשלים כרי צ( מחמאיו כוונתו כלומ' 1 נ 1 צ ר כ ם י י חאסרו
 , י כ ב ב הצדק ן י ל י והשכה ללילה דומה שהוא הזה העולם ר"ל ב ר ע בואם
 ביה הנטצא כמו הב"ח חסרי ורנה ובכי ה. נ ר ב יעמד הכא העולם ר"ל קר בל
 הוא לי שנתן הצרה כלום' שלוי בעכור ר"ל י 1 ל ש ב )ו( )3%*( יא(. יב )מ"בה'

 ר"ל ך נ 1 צ ר ב ש )ח( ונטצא ם ל 1 ע ל ט 1 ם א וכל בסוף שלוה לי שתחיתבעבור

 ונכורה בעת הנפש והוא שלי ההר העטרת ר"ל עוז להררי העמדתכוונתך
 ואע"פ הבא לעולם ל ח ב נ חי י י ח כלל להענישני שלא לגמרי פניך הסתרתולוא
 עליהם נפשו תכרת שלא פי' יא(, נא )טזם' מחטאי פניך הסתר מתפללשהיה
 אקרא אליך )ע( התכלית בהתבונני ועתה חעונש. בהקל עליו שירחםאו
 כי ונמחקים נמרקים עונותי להיות ן נ ח ת א ' ה ל א 1 ביסורים אבקטולא
 והאובדים. הנכרתים ר"ל שחת טירדי הייתי אלו בנפשי ר"ל י מ ד כ צע כ ה ם)י(
 ולכן ך ת י ם א ד י נ י ה וכן ניהינם ר"ל תחתיה בכור בעפר היורד ר"ל ר פ ע ך ד 1 יח
 ארע ואז שמך טיורקי להיות חדריך להניאני לי ר קוו היה וכו' ה' שמק)"(

 תנפש חיי ליריבות הנוף במיתת אשמח אכל חנוף בחיי אקפיד ולאחתכלית
 י. ל ל ימחו שהוא עלי שיספדו הגוף מיתת ממפר ונמצאזהשאיותה

 ולא ט(. פז )טזם' כבורי ויגל כסו הנפש8( ר"ל כבוד[ וזטרך)ינ(]לטקן

 בנין קל 4( דרשוהו ורבותם אודך. לעולם ענין והוא הפסק בלא ר"לירום
 מפרשים קצת וכן עשאו כאלו הכתוב עליו והעלה לבנותו סכור שהיח חטקדשבית

 ררשוחו טדרשות בקצת וכן בפירושיחם שתמצא כמו אחרים בדרכיםפירשוהו
 פירשתי ואני הראשונים. פירושי בקצת שתמצא כסו 6( וחטן ואסתר טררכיקל
 חטזטור ובכלל ונו' ברצונך ח' ונו' אסרתי ואני באסרו ג"כ ואצלי לי שנראהכסו

 רדפי-טוב* כמו בפעם הקמץ ונמשך חפוף בקמץ ראוי ,והיה בט"ש כתב וכן1(
 כסו שחיא רחב בקמץ ולא בק"ת לקראם צריך תפעם ולסרות נכון זה ואין כא( לח)סזסור
 אל ולפרגי יח( כפ א )רה"י ויטרח-זאת יא( ועובר' מנגד דך כן וכפו לספרדיפפתח

 הנפ". ר-ל שקי ופתחת נכויי 8( חפאיו. בעונש ר"ל 2( א(. פזלתזמור
 יר לפס, פירש"י ועיין הטזסור בסוף שרפ ס,6( זח. מזמור על וילקופ שו"פ מ'4(

 ז81א. *סיקחא נשםאוחזכירו
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 לא ובתשר כמשפט שהוא עליו הבא כל על להתכתן לארם להזהיר וחוא אחרתירך

 לך הצלחתי שאיחם כ?ום' וכז' אהופטך אפר ולכן מקדה בדרך ולא חלילה קולדרך
 לזכר והורו כענין והוא זה על האחרים והזהיר וכתפלתי בתשובתי ושרפאתנילבדך
 ה( ז )איוב וימאס רנע עורי מלשון שהזא אצלי ואיפשר באפו רגע כי ואם'קדושו
 וסדותיו סאתו הכל והנטול שהעונש כלום' חיים וברצונו כאפו שברון ישכלום'

 העונש ולהסתלק בתשובתם )35א להבמיחם ורמז המקבל להתהפכותמתהפכות
 ה"ת ואני שאטר והש ישוב אם רנה וכבקר בכי ילין בערב עמןמש
 אבל ום ס א ל ב ו לעולם ,שלותי זפתעסוד מבור ה"תי וכשלץ הידיקהנסכל
 (( העמדתו ואתה היה ברצונך בעוז, הררי כשעמד כי ובינותי הכרתיאח"כ

 ך י ל א שכן ואחר הצרות שלחצוני ל ה נ נ י ת י י ה ממני פניךוכשהמתרת
 טחטאי שבתי ולכן בחיי תוקלת אין שחת אל ארר צ( שלגא והכרתי וכו' א ר קא

 העונות הסתרת ר"ל שקי וכפתוח י ל ל 1 ח ס ך י ד פ ס ם ונהפך אחריךודבקתי

 . ך ד 1 א ם ל 1 ע ל ולכן הפסק בלא לפניך לזטר סבה לי זה והיה בשמחהנאזרתי
 עכר לשון נזכר והוא העתירה הנאולח נבואת ועל גליות על לפרשו איפשרוכן

 בדבריו. שכלו וציור המפרש לשון לפי והכל עתידבמקום

 לאשזורר
 האויבים צרת על ע.ה הטלך דור אמרו המזמור זה וכו'. ח צ נ ם ל)6(
 אחלה אבל מהם אירא ולא כלוט' י ת י ס ח ' ה ך ב )נ( ואם' טהם נרדףוהיותו
 במדת ר"ל ך ת ק ר צ ב אבל תוחלתי תכזב ולא לעולם מסברי אבוש שלאפניך
 מהרה והציני תפלתי לשמוע חל אזנך אלי והטח )" פיטנהרחמיך
 כן טאתבע וטצוות בטכצרש האדם שנצל שכמו ר'ל מעוז לצור ףוהיה

 היא טצודה ולשון להושיעני מצודות ולבית סעח לצור לי יחיה בךהבטחון
 למען שכן ואחר אתה וטצודתי מלעי )ן(כי באמרו ענין וכפל חזקסנדל
 זז מרשת )ס(ותוציאני פחד כלא כמשזר ותנחלני חנחני המדקשסך

 כלשר מחשבתם טצד ברשתם, נלכד לא שהוא אע"פ תוציאמ, ואם' . י ל 1 נ םמ
 מתנכלים הם אשר כהתנכלותם רעל לי טסם א כרשת ללכדם קלי סבים שמומה

 י ז 1 ע ם 1 טחשבתם. מרשת ואצא מחשבותם בי שיכירו עד נבורתך תתפרסםעלי
 הי אתה כי מהם אותי תפדה ואתה ר1הי אפקיר )ו(בידך הדגש. עםנואיו

 אותי תפדה)8**( כלום' עתיר בטקום עבר ופדית כדרכיו. לאיש לתת אטת לא
 הסת העלה שאול הנה כלומ' א 1 ש י ל ב ה ם י ר ם 1 ש ה י ת א נ ש )1( ואם'סהם.
 לטנחשים צרותיהם ובעת בענייניהם שואלים היו סהם רבים וכן אוב בעל ידעל

----- --- - -- 
 בכיי2( העטרתו. וצ'ק פיס שהוא 5סיסן ת'1 ע5 ונקודה העסדתני נכ'י1(

ש5א.
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 ואוניי בה'. כטחתי אני אבל שוא הבלי שומרי הנקראים והם שמיםולחוברי
 נפשי של בצרות ר"ל י ש פ נ ת 1 ר צ ב וידעת עניי את ראית אשר על ך ר ם ח כ)ח(

 כמהשבתם ב י 1 א ד י ב י נ ת ר ג ם ה א ל 1 )ט( ממנה ופריתני בצרתישהתבוננת

 בבטחונו שהאריך ואחר כלל. טחם ירוא לבלתי י ל נ ר ב ח ר ם ב ת ד ם ע חאבי
 יאכלם מלשון נרקבה ר"ל ה ש ש ע וכו'. ה' י נ נ ח )י( ואם' לתפלתו חזרכאל
 אלא מאיר האור שאין עששית מקנין כהות לשון  לפרשו ויש ח( נא )ישעי'עש

 על נפשי ואם' וצמא רעב מרוב שנרקבו~( ר"ל י ובטנ י ונפש מחיצה.אחר
 החכטה מאור שנכהתה המשכלת הנפש על רמז אולי או המתאוההנפש

 ,טהם העולם כטרדות ר"ל חיי ביגון כלו כי )י6( אסרו והואלטרדותיהם
 אכדה2( הנפוטוסכת ינץכודאי

 סוסדות8( 'טהם ועצמי כאנחה. שנותי זכי

 מחרים כלם מוש חרפה הייתי צוררי רלנרקנג)ו(טכל עששוהסף
 ?1sna טה לרעב אותי מבים הע שכס אפ" עלי מרחם אחד נם בהם אץ *(אותי

 סיורעים ואותם עלי מתפחדים היו צרתי בראותם מיודעי וגם מחרפתירואים
 היו כי עמי להתחבר רוצים היו ולא סטני נדדו נורח בחוץ אותי רואיםשהיו

 כטת ונשכחתי )ע( טטני שנתיאשו ער כרגע בידם שאספה עליחושבים
 טמנה מתיאשים ,טהבעלים ד וב א לי ככ וכן עלי מתנחמים שהקרובים לבם

 להרגני עלי להתנכל שאול אל ממני מביאים שהיו ם י ב ר ת ב ר י ת ע ם ש י כ)ין(

 עלי יחד בחומרם פנה שכל צד מכל רל טמביב המגור שה"י
 ואמרתי בפחתי ך י על ואני ה0 נפשה לקחת וחשבו עלי יד בהתקפצםר"ל
 כל כלא' י ת 1 ת ע ך ד י ב )ע0 מתפחך. קרמתי טעם שלא כלא' ה ת א י ה לא

 טן טתיאוט איני בצרותי ימים וטהארכתי ואק"פ בידך זמני ימי וכלרגעי
 ך י נ פ ה ר י א ה )יז( וכו' הצילני ולכן לרצונך לשנותם בידך העתים כיהישועה

 נאם' פניך האירה ולשון )446( החסלה בעין בי שתבים כלום' משל ך ד ב ע לא
 אבושח ואל )יח( בו. חפץ שלכו לטי 6( צהובות פנים שמראה כאדם צחותדרך

 1 ם ר י 1 עלי. ותקותם משברם רשעים יבושו אבל ך י ת א ר ק כאשרמשברי
 או ה( כא )שיה לנו רמה ואשר כלנו אשר מלשון בגיהינם יכרתו ר"ללשאול
 תאלם6( שהטייתם כלום' יחרישו כמו ידמו לפרש ויש בקבר. לרדת טחייהםיכרתו
 הדוברות שקר שפתי תאלמנה )ק( אסרו שוא בקבר ררתם טותםטצד
 שרשים על ללכדם ובוז בגאוה "זק קשה דבש ר"ל ]עתק[7( צדיקעל
 אשר טובך רב מה )כ( בשפלותי שתעמיתי אעץ י ואתה בימיהם בתיאון

 פירושו או כרחם על רל אדם בני נגד להם שסי וטובך ליריאיךצפנת

 רד'ק. ועט טיסדות שם8(( פיה. וסכת שם2( טנרבקה בכ"א1(
 בכ"י. חסר עהק7( תעלם. כ"61( צבוהות. בכישר -.ו( זכ"ר-*רוע.4(
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לעי
 בצל עמהם שתחםה~( כלש' פניך במתר תסתירם )ג6( כל.

 טרינ בסוכה.רחטיך ותצפנם ארמי( כס נאות ר"ל איש רוכסישיראת חמרי
 דברו נתקיים כאלו אם' נבואתו ולהתאמתות ובת. גאוה ומדבר ונותלש

 ללקת tena כשהניתי כטם' מצור בעיר לי חסדו הפליא אשר ח')ע(ברוך
 שאבדה חושב 'שחייתי כלש' ננחתי8( ר"ל עיניך מנגר ננרזתי )כ0"ברש.

 זה על ואס אליך. בשועי תתנוני קול שמקת אכן nipm~נפשי
 בבר"ו חנאממם כלש' ה' נוצר אמונים מ חסידיו כל ה' את)מ(אהבו
 רש על ר"ל נאוה עושה יתר על ומשלם לרקמים מצרם והואובאחבתו
נאמם.

 )נ"
 המשלים אתם בעצבכם שקו כלא' וכף לבבכם ויאמץ חזקו

 הטזסור פ" עקר זהו מיחליה תוחלת יכאב 4( ]לא[ כי לבבכם יאמץ והואיה'
 יפח כלו חסזטור דברי וישובו כלם שם על וכסרכר הנלוח בני על לפרשוואיפשר

 לשונו. וצחות 5( חסחבר לשון כפי זהקל

 לבמזמרנו
 לאחד שם חיות על משכיל סלת שנאסרה איפשר וכו'. משכיל ירוד)6(

 הניגון מחכמת שידוע כסו השכליות הכוחות מעורר שהוא כן נקרא חנגוןסכלי
 הנשחקים לדברים לב ונותן מתעורר הארם יד60( שקל זה על מיתרים שםשיש

 תאדם בני לחדרכת נאם' חסזטור 7( וכן )58*( ירם על עצמו ולחיטיבלקבלם
 ובפרט ך ל ת 1 ז ך ר ד ב ך ר 1 א 1 ך ל י כ ש א )ח( כאומרו ולחשכילםללמדם
 נאם' שהמזמור ויראה עונו. נדל ואם התשובה טן לחתיאש לארם שאיןלחוריעם
 תשובתו לרוב נמחלים עונותיו ושאר שבע בת עון להיות בטחונו הוראת עלבפרט
 שיענישהו עד עוו לו חשב שלא חטאתו וכסח פשעו שנשא עד תשובתוחב"ה שיקבי סי אשרי כלום' חטאה וכסוי פשע נשוי אשרי )6( זה עלואם'
 קנין כפל כלם עון לו יחשוב ושלא עון וכסוי פשע נשוי ר"ל ושלשתםקליו

 וכמוהו חאל'ף מבעלי ראוי היותו עם ההיא כבעלי נשוי סלת ובאה שונות.במלות
 אינו זח כל כלום' רמיה ברוחו ואין )נ( כן(. לם )יחזק' כלימתם אתונשו
 שתזכיר כתבו מפרשים וקצת רסיה. שום בלא שתהיה התשובח בהפלגת 8(רק
-

 אע-פ חזה חפע4 מן חפעי4 בנין יצר שחמחבי 1נראח עליהם טחסח שתהית פי,1(
 והוראתו הקל מגזין חוא התפו גסגו4 כי התש בפתח תחסה 4קי1א יצייר ב"נשר נמצאשאיש
 0החחגרות ,או חיפה יש בכ"א אולם ורר'ק, ראבפע כפיי זה 2( מחסה. ומצאבקו
 כסו נגרזתי ררשק: שפי, כמו נגזרתי ע'4 אלי 8( כפירש"י. חח החשן' את וירכסוכמו

 בסוף כסו ש ר פ ם ה צ48 אלי 6( בב-י. חסר א 4 4( גרזן. מעניןנגזרתי
 1להיפיב(. וגם תתעורר לחסר מותן האדם שע" ובמניא יי בכנ"ר8( גסף
 כי"א. בתוך ומשאסתים הן פטושפשים הראשתוח שורות עשר זח בעמיר7(
 א4א, גגי'א8(
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 וששח כקברות 'טחרבח אותו על פשע נשף תחלה ואם' צדיקים של טרוחשיוש
 שחמאיו סי עי חטאה וכסוי לו, ונמחלתשובה

 טועמיי
 כאלו הזכיות בין 1נבלעין

 לחענש הראף חטא חטא שלא עון לו הי יחשוב ולא אותם, מכסים חזכיותרוב
 יחשוב לא חשגגות, על חטאה כסוי הטרדים, על פשק נשוי לפרש ואיפשרקליו.
 ואסרו סרר בכוונת ולא היצרי( תוקף טצר הבאים ר"ל הזרונות על עין לוה'
 טה על 8( יומא של באהרק שאמל כדרך לזדונות לו יחשבנו שלא ונו' יחשובלא

 להניח משה אטר תשגנה קודם הזדון שהזכיר ר"ל וחטאה ופשע עון נושאשאף
 כשנגוח. זרונות לחם עשה תשובה ועושים חוטאים שישראי בשעה עולם שלרבונו

 הפרד שבעת בכלם והכונח מדות בארבק האדם תכסיסי כל שהזכיר נראהולי
 ר"ל אצלי ע ש פ י 1 ש נ 1 קונש שום כלא הכא העולם נוהל יהא מנופוהנפש
 שקבל אותו אשרי כנ( יח )בסרב' עונם )את( ישאו מלשון עונותיו קל עונשושקבל
 שחוא פשע ענין והוא בחטאיו הפליג ואם שחטא טה על חזה בעולםעונשו
 כשנגה שחטא פי' חמאה וכסוי וזדון. מרר )56*( לפקסים כולללשון
 ולא כטכוסה החטא נעשה העונש ש?קלות8( ער עונש טעם עליהםוקבל

 קנין וזה ובפחשבה כחרחור אבל במעשה כלל חטא שלא הוא עון ה' לויחשב
 ואטר לטעשה4( מצרפת הקב.ה אין רעת שמחשבה כלודז' עון לו ח' יחשבלא

 אפילו חטא שלא אותו ועל רביעית סדה והיא ח י ם ר 1 ד י ב ן י א 1אח"כ
 שחנדיל שאק'פ קצסו בפרפי ס( החל כלל ררך הסדות שהזכיר ואחר.כמחשבתו.
 י כ )נ( אם' תשובתו ונודל תפלתו לזכות נמחלים עונותיו לחיותכמחונו

 כשהייתי כלום' בגים תוליד כי ע"ד החרשתי כאשר6( כסו והואחחרשתי
 צרותי טרוב עצטי בלו יפניך עונותי על ומהתפללז( מזעוק ומתרשלמחריש
 יופם כי )י( הצרות. אותן על ודאגתי ובשאנתי צד מכל אותיהטקיפות
 והוא לשדי שהיה עד לרעה עלי מכברת ידך*( היתח הפסק בלא ר"לולילה
 י נ 1 ב ר ח ב ך פ ה נ ח( יא )בטדב' השפן לשד טלשון בארם אשר השוטןטוב
 ר"ל לעולם שיבשותם החום לרוב בקיץ המתיבשים האילן כעלי רשל סלהקיץ
 כשהייתי כלום' עובר זמן על הווה לשון אוריעך )ס( וסלת ללחותו. חוזרשאינו
 ולחתורות פשעי על לחורות בעצטי ואסרתי כסיתי לא וקוני חמאתיטוריעך

 הפלגת ררך לחמאתי עון ומסיכת חמאתי עון נשאת ברחטיך אתהלפניך.
 אח"כ ואם' חטאתי. קלקלת כלום' 9( עונות כסו קון או יב( )רנ" עפר אדמתכענין
 ונעתרתי תפלתי שנתקבלה בי שראו אחר כלום' וכו' יתפלל זאת על)1(

 חטיר נקרא מחטאיו לשוב הבא כל ר"ל אליך חטיר כל יתפללבתשובתי
-

 שלקות. בכ"י8( ע"ב. לו רף שלישי כפרק נטצא זה9( יצרו, בכ"א1(
 גשיז( אשר. כסו גכ"י46 הכהא. חסר תחל6( לפ: דף קידושין4(

 עליח8. טכברת ירי חיתח וכבי"א עלי הכברה ידי חיתח בכייר8(וטתפלל.
 עוות. שצ"ל ולת שוח בגי"א8(
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 שלימה בכוונה לשוב שלם לבו שיפצא לעת פירושו מצוא ולעת מופו.ע"ש
 כשיבואו אפי אלא ,טטיהה שינצל".בזה דברי( סוף לא וכו' לשאף רקואם'
 פירשוהו כך 'כלל, יגיעו לא אליו רבים, מים כשסף הנמשל והוא בעולםהצרות
 תפקיע לא לפעמים שהחשוכה שהזרה והוא אחר פי' בו ולי המפרשים,)462(
 אליך חמיד כל יתפלי זאת על זה על ואם' אותו שיקל אבל וכל מכלחעונש
 מים שטף עריו יגיע שלא עד .ענשו שיוקל הצרות שימצאוהו מצואלעת
 וטצילו עונו לו שכפר על 2( האל לשבח וחזר הצרות. לתנבורת משל והוארבים

 ומצר כנפיך, תחת הוסה להיותי כלום" לי סתר אתה )'( אמרו והואמצרותיו

 הצלתי על תמיד ,לפסך שאוטר רל פלם' רני תטע ותמובכניחצרני
 ה ל ס זה על ואם' פלס רף נקראות הצלה על הנאסרות והתושבחותתושבחות"(

 וחזר עליהם. אשבח היותי זטן וכל והנפלאות הנמים לעולם אזכיר שאניכלום'
 איעצה תלך וו בדרך ואורך או2כילך )ה( ואם' אליו הנשמע כללהוכיח
 ההיא הכוונה על רכים בלשון לדבר וחזר להוכיחך השנחתי כלום' עיניעייך
 4( זולתי פירשו וכבר הבין אין כפרד כמום תהיו אל )ע( ואם'בעצטה

 ורסן כמתג פיה לכלום צריך ושאדם תבונה בה שאין כבהמה תהיו לאכלום'
 ואין אליך קרוב בל ענין והוא עליה לרכוב הבא את לנשוך תקרב שלאכדי
 ומתג כדברים. הומרו אכל כן תהיו לא אתם אכל ,בדברים להוכיחה הבונהלה
 עדיך בטוב הטשביע וכמהו פיו כסו פירושו, ו ועדי אחד ענין הוא זה לפי'ורסן
 אבל מבחוץ מונע הוא בנשיכתם טהזיק שהמונעם וכו' תהיו אל ויעם קו(.)מזם'
 אחר. ענין ורמן טתנ יהיה זה לפי' וגם מבפנים מהזיק אתכם הטונע הדבריהיה
 כפרד כמום תהיו אל זה בדרך התשובה בחבור הפמוק ענין ביארתי אניואמנם
 באמצעיותם הרוכב לילך חוא סחם והטכוקש טעצטם נעשה טחם המבוקששאין
 למנהיג צריכים אבל' טעצסם בזה הנהנתם ואין ללכת הרוח שמה יהיה אשראל
 בבשרו הברזל חדוד בהרנישו. ללכת יעירהו המתג כי וחרמן המתג והואאחר
 אם ימנו יחפוץ אשר אל ירצה, בררך ללכת בו ויישירנו הרוכב בו יחזיקוהרסן
 ולולא )466( המבוקש בדרך ילך לא ברסן היוכב הנהגת ולולא להשמיל אולהימין
 בל אסרו והוא ויעמידחו לרכבו שיתקרב אבל כלל ילך לא אולי המתגהנהגת
 הנקראת הרוכב ברגלי אשר הברזל כלי מתג ענין יהיה פירושנו ולפי אליךקרוב
 בשבט התחוב הברזל דרבן שהוא לחסור ומתג למום שום כסו סגפים רבו'כלשון
 להם יהיו __הענין-שלא וביאור -רסן עם- אחד קנין ואינו החמור בו שדוקריםעץ

 שכלם שיהא ר"ל טבפנים מניעם שיהא אבל זולתם ולמעורר מחוץ למנהירלהצטרך
 שאתה בשעה שאפילו כלום' לבלום עריו פירשו הרבני'"( וגדולי ומנהיגם.מעוררם

 ונס. אליו טים לשטף נמשלות שהם מצרות אפי' אלא טטיתה שינצל די לא בכי"א1(
 עדה ע' השרשים בס, יונח רי .4( בתושבחות. בכ"י8( שיכפר. ער בכי'א2(

 זה. במזמור פירושו ועיין ז"ל רשיי זה הרבנים גדולי6(ורד'ק.
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 אליך יקרב שלא פיו לבלום צריך אתה ובקירצוףו( בקירור ולקשמו ליפותובא
 אח'כ ואם' בתוכחותם. יכם יהימיב הבאים את שונאים אתם תחיו לא כןויזיקך
 לבו מכניע ואינו וטטונו חילו ברוב שבומח כלום' לרשע מכאובים רבים)י(

 ונילן בה' יכןא%)"(שמחו ימובבנו חמד בה' הבומח אךלשרתיאג
 כ4 לכם5( בהריעכם שתם שתשטחי כלרג' לב ישרי כל והרנינוצדיקים

 לגמזמרר
 חאל נפלאות קצת בו והזכיר בסלחטותט ,הארעו נמים על נאמי המזמורזה

 שכל ענינו או באל ותגילו שתשמחו כלום' צדיקים רננו )6( זח על ואם'ית'
 לחכמים כלום' ח ל ה ת ה 1 א נ ם י ר ש י ל ואם' זולתו בדבר לא בה' יהיושיריהם
 נור בכ לה' הודו )נ( ואם' לפניו. להלל יאות ונטיו הבורא נשיאותשטכירים

 בנכל כמו הוא עשור בנבל ואסרו שיר כלי על נאסרים חיו שהשיריםע"ש
 יתרים. עשרת בקל ניגון כלי הוא ועשור יא( ג )חבק' ירח שטש קידועשור
 שירו יום בכל תרגילים חשירים על סופף כלום' ש ד ח ר י ש 1 ל 1 ר י ש )ג(ואם'
 כלום' בתרועח ננן הימיכו לכם, שהו~עושה ופלא נפ כל בפרט חדש שירלו

 כלום' ה' דבר ישר כי )ו( השיר כלי כשאר תרועה הזכיר או ובפירסוםבהמיה
 טעשחו וכל ומש"מ ביושר הכל האדם על וגזרתו )71*( דברו שולחכשחאל

 על טורח הצדקה היות קם ומשפט צדקה אוחב )ס( ואס' עול איןכאטונח
 ענשם להקל או כקלות מעט בהעביר לפניו סרובה המזבח שהסדה כלום' חמדענין
 תסיד חצדקח מדת זכות ולכף לפובה עטו תתעדב אשפט אוהב היות עםרעל

 גמול אמונת על שרמז ואחר הארץ. לאה מ ה' חמד ענין והוא אדם בניוברוב
 אסרו והוא עליו נשענות האמונות שכל יתר שהיא חחדוש אמונת הזכירועונש
 על רומז צבאם כל פיו וכרוה וכן כרצונו רעל נעשו שסים ה' כדבר)1(

 אע"פ כלום' הים סי כנד ם כונ )ו( ואם' הטקיף. חגלנל בתוך אשרהטציאות
 הסים יקוו ית' מאסרו היה היה הארץ להקיף ראוים המים חיו הטבעשטצד
 באוצרות נותן ענין והוא אחד לצד אותם ופינה וכנסם היבשהותראה

 פה' ייראו )מ( אח"כ ואם' נכון. כמקום מפנהו שאדם כדבר כלום'תהומות
 שייראו מזה ימשך ועונש ונמול העולם בחרוש שיאטין אחר כלום' הארץכל

 ואפי' ויחי אסר הוא )ט( הזה בעולם הבא כל כי ויכירו סטנו ויגורוטלפניו
 ומי ד 1 ם ע 1 1 ח 1 צ א ו ה י כ יכיר אבל בזח ננוך יהיה לא הרבה נמשךראהו
 טאחו נזרח שהוא אחר כלום אינו השתדלות ברוב נזירתו טתחת לצאתשירצח
 מלכותו על נ"כ זה שאם' ואיפשר וכו'. ם י 1 ג ת צ ע ר י פ ח ה' )י( אטרו והואית'

 לחגיה צריך אולי9( ובערוך. ע"א בג ביצה *ירש"י ועיין וקירצוף ב"י8(
 יג. כפ איוב ארנין אלמנת ולב גטו יוצא פועל שהרנינו רד'ק דעת וכן לכס תחת ם הל
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 ענץ והוא נחלתו להעביר הט,טתדלים אהביו אף על האל פי על נמשךשהיה
 המחזיקים שבח ולכן וכוונתו רצונו ר"י וכף לבו מחשבות וכו' ח' עצת)י6(

 קוברים שאינם[1( כלום' 1אלהיו ה' אשר חגוי אשרי )יטבאמונתו.ואמר
 )רברים היום חאםירך וחי חיום האטרת ה' את כענין לנחלה בחרו ושהאילזולתו
 אמונת קל לספר וחזר לאלהים8(. לכם אהיה ואנכי לעם לי תחיו ואתם וכןכו(

 י נ ב ל כ ה א ח א ר ח' פ י ב ה ם י ם ש ם )ינ( אטרף והוא בתחתונים ית'חשנחתו
 )של*( והוא שונות בטלות הענין וכפל טקשיחם כל קל שהשגיח כלום' ם ד אח

 היוצר )ט~( וקנץ הארץ. יושבי כל עי תשגיח שבתו טטכון )יד(אמרו
 היוצר )בית(8( אל ה' בית ואשליכהו דרך על תאוצר כמו בו יים לבםיחד
 טחשבותיהם כל באוצרותיו קמו ננו שהאל כלום' חאוצר כטז שהוא ינ( יא)זכר'

 במקירה נסקרי' וכלן שאזיל כמו כללית ידיעה אצלו ידוע שהכל ר"לוטעשיהם
 אחת כשעה יחד בטית הסכזון ואין טםש יוצר לשון בו וי'ם (. יח. )ר"האחת
 פנים כל על יצרם שחוא ואחר יצרו שלא א' טחם אין כלם את יצר שהואאבל
 ישסע הלא אזן הנזפע יבים הלא עין היוצר כדרך והוא מחשבותיהם כלידק

 כי במעשיו האדם וכשיצליח סאתו שתכל בחאטנה לתודות ג"כ וחזר צד()טזם'
 יסיך שנורע כסו ל י ח כ ר כ ע ש 1 נ ך ל ם ה ן י א )סו( אמרו והוא ית' פאתוהכל
 וכפל אלב כדמות וכטח בגלית ושמדע כסו כח ברב ינצל לא ונבוראשבר
 וכרוב וענץ גבורתו שרבה אע"פ לתשועה חסום 'שקר )ט(( באסרוהעמן
 כהר כרוב הרככו יסלם לא ,טהאל כלום' המום על ושב כהו ברוב פירושוחילו
 ורוב גבורתו קל אויביו קל והנבדתו הציחותיו תולה שאינו לקצםו אם' זהוכל
 אל ה' עין הנה )ים( אטרו והוא ית' סאתו הכל אבל מרכבותיו ובהירתחילו

 ולחיותם בטלחסח נפשם 100ת להציל )יע( לחסדו למיחליםיראיו
 וההכרחיים הגדולים מן א' והזכיר והפגעים הסקרים טשאר להצילם ר"ל ב ע רב
 הוא ולכן ' ה ל ח ת כ ח 1 נ ש פ נ )כ( אם' העם לכל האסונה זאת ולייחסשבהם..

 בפחנו קרשו בשם כי לבנו ישטח בו כי ה" ואט הון וםנננועזרנו
 לך. יחלנו כאשר עלינו ה' חסדך יחי הס תפלה דרך רברסטיש

 לדמזמרר
 וט"ו פהה"ן דור שנפת אחר נאן המטור וכר.א בשנותו)"לרוד

 וברח גלית וחרב לחם מוטם ולקח לסב לו ברח ורוד יהתתן לו וחזר בריתשביחם

 5כס וחייתי : יב כו ויקרא%( 5גסרי. טפושפש חיא בכ"י כי תוספתי חסוסגר1(
 ז 1 שמות א5 5רסח חסחבר רצה ואצי זח בסיגנון כג ז ירמ' וכן 5עם 5ו תחיו ואתםיא5חיס

 אחית ואנכי 5עם 5י וחייתם כח 15 יחזקאל א5 או 5א5חים 5כם וחייתי 5עס 5י אתכםולקחתי
 אותו. חושליך שם נת51 אש5יכחו ות, אינו המאגר ת י ב 8( 5א5הים.לכם
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 יעם אורר חארץ סלך דבר זה הלא לאכיש אכיש קברי ואסרו נח מיך לאכישלו
 טעמו ושנה דוד ונתירא ברבבותיו )84*( ודוד כאלפיו ופאזל הכה כטחולותל11(

 דלתות על ויתו בידם ויתהולל כעיניהם טעסו את וישנה9( שם שכתו' כסולפניהם
 זה טזטור והכר ]ערלם[ לסערת לו וברה הניהוהו ואז זקנו על רירו ויררחתטער
 סטנו פסוק כל כראש אלפא-ביתא דרך חברו השבה ולחפינת ולהודאה.לתהלה
 תרע אכיש נאם' ושם אבימלך לפני ומ"ש אי בסטוק והוא"ו הח"א שכללאלא
 שטו א' לכל היה שאח'כ אלא אבימלך כלל דרך נקראים היו פלשתים טלכישכל

 כלל בשם אבימלך לו קורין ולפעטים אכיש לו הטיוהר שמו היה תה יוהטיוחר
 ]כך[ נקראים היו טצרים מלכי שכל בפרעה הענין וכן שם אשר הטלכיםלכל
 הפרע. פרעה נכה פרעה שישקע( כטו לו הטיוהר שסו היה אחר ~כל כללררך
 הוא וילך ויגרשהו ואטרו כשוטה עצמו שהראה הוא שעטו שנףועמן
 אי יבא הזה עלי להשתגע זה את הבאתם כי אף משתהים הסר ט אכישאטר
 ואסר לו שארק נסו קל לאל להודות זה סזסור והנה לו וברה שגירשו ערביתי

 עת בכל לפרש אפשר או תפסק בלא כלא' עת בכל ה' את אברכה)"
 הכל את אסרו ובדרשי( כנוד. בדרך שלא באה כשהצלתי אפי' נם לישיארע
 1 ת ל ה ת ענין וכן וגף. פעמו את בשנותו לרור הוי השפות אפי' בעתו יפהעשה

 כל כי נפשי תתהלל בה' )נ( וחסדיו. נסיו יסובבוני שעטים שכטה כלום'בפי
 אני מי לו נודק היה עלי נת מלך חקר אלו שהרי מזולתו ולא סאתוהתשוקה

 השנחת בראותם וישמחו ענוים ישסעו בתהבולותי5(. מרגיש והיה חייומה
 לה' )ו(נדלו אם' זה ועל ]בה6( תלויה שהצלחתם ספני הענין או עברו עלהאל

 כלום' וענני ה' את ררשתי )ס( ואם' בהצלחתי. גדול חלק להם יש כיאתי
 בלבד, זו כלום'ויא הצילני טגורותי וטכל האל[1(ית'. את דורש ]היהשבלבו
- אשי כל כלום' השגחתו ולפרמם להודיע פירושו 1 ר ה נ 1 1 י ל א ו ט י ב ה )1(ום'ש

 יענו לזה הלוא האיץ מלר דוד זה הלא "(: כא )ש"א תפסק לשט זה1(
 שגל עבי דור וה ה4א פלשתים שרי אל אטש שאמר ג בפ שם וקת חףבמחיית

 זג ט9 שרפ *( שישד. 3כק 8( 1ישנ1. יר כפס' שם 2( סף. ישראלסלך
 אפשר האם טאד, 4 תסוה תה עלף הקר .יא לכ שכתב הד"ק דעת וק8(

 וכי שפט תחת לחסות אחרת לארץ אלט הגורה האיש זה סי אכיש ידע "לאלחשש
 העליס שרורלא ניל לכן ע ספוגו וליהנות הסלך אל לבוא נודע בלתי לנכרי שם בלי לאיש חוא קלדבר

 שונאו שאול טפני בורח עכשיו ושהוא פלשתים עם 31לחם גלית 4 שנצח האיש שחוטסאכיש
 עסו טעל כזה היל גבור שנפרד על יפות פגים כסבר וקבלו רבה ימהה שטח ואכישורודפו
 פלשתים שונא שהכניס קשות עסו ודברו יוד את עבריו כשהכירו אבל אצלו, להחזיקווחשב
 שנה ולכן להרגו פלשתים ע"י סוכרה יהיה שטא אכי" טפגי לירוא דוד התחיל קורתונצל
 פעטואת

 ונח"
 אנשיו עם אכיש אל שנית דור בא זטן לאחר כי זו עצה אכיש לו נתן מולי

 והופרתי בכ"י חסר הטוסגר 7( בשי. ה, ו ב 8( 1ג1'. קעילה את אכיש לוויתן
 הד"ק. פי'עשפ
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 ענץ וחוא טטברם יבושו אל ,סלם כלב לעובדו לקראתו תרוצו אלתיביטו
 השלישי ניוט כדרך יתירח )486( ופניהם שכמלת והו"1 1 ר פ ה י ל א ם ה י נ פ1

 מאמיני לכל לאות להיות עצמו על ואם' ד(. כד )בראי עיניו את אברהםוישא
 על כלל דרך ואם' וכו'. שסע וה' קרא עני זה )1( הבטחון וכעלי ית'השגתו
 מצרותיהם מצילם כלום' ויחלצם סביבם ה נ 1 ח )ח( הי שמלאך ית' בוהבוטח

 מקיף מלאך כאלו טשל דרך אם' לו להרע האדם מביב חונים שהאויביםוספני
 משל הוא בזה טעם ולשון וראו טעמו )ט( אם' זח ועל לחצילו. וביניהםבינו
 השתכלו כלום' אלו ברא מי יראו עיניכם שאומרים כררך מושכלת יריקהעל

 השגחה משגיח ר"ל הי טוב כי לכם יורע ואז האמונה דרכי היטב ולסדווחקרו'
 אם ולכן בו יחמה הגבר אשרי ולכן שונא כל סיד להצילם דבקיו עלפרטית

"(
 רעיונם עפקם'וכל כל ויהיה לבדוי( שייראוממנו כלום' קדושיו ה' את יראו

 ליראיו מחסור אין כי ירעו ואז בהשחרלותם או בזולתו יבטחו ולא ית'בו
 ם י ר י פ כ )"( ואם' בחשתרלות. הם יוכלו שלא טה מאליו בהצלחחם להם יכיןותוא
 שהם ולטרוף לרטום תמיד הנלחמים על משל והוא ומתמידים שואגים שהםכלום'
 ודורשי ורקבו רשו ח כל עב אכל חלתם של ועם שלהם עם להם יספיקלא
 ואם' פוב. כל יחסרו לא להם החמה וסכל וחמם נזל מכל הנמריםה'

 ואלסרכם עצתי אחר ללכת לי לשמוע הזדרזו כלום' לי שטעו בנים לכו)ינ(
 החפץ האיש י מ )יג( אסרו והוא ה' יראת תניעכם הנהנה באיזו כלום' ה'יראת
 מכוונת לתכלית בתייל( שבוחר ר"ל יסים ואוהב הבא העולם חיי ר"לחיים
 שלטות על כלל דרך ואם' האל. בחירי בטובת לראות כלו' טוב לראותוזהו

 מוב ועשה מרע מור )עו( וכו' מרע לשונך נצור )יד( לזח הטכיאהמרות
 אחריו חנטשכוח המרות וכל הרע לשון ענייני כל טרע לשונו בנצירת וכיוןוכו'

 הוא אחרת לדרך ומסתעף מתחלף לבו היוה עם המוב הדבור שאף מרמהובדבור

 כל טוב ובעשה אחריהם והנמשך )98*( תעשה לא מצות כל טרע בסור וכללרע
 שלא בטה אף והמעלת המוסר דרכי כל כלל ורדיפתו שלום ובבקשת עשהטצות
 הם הדרכים באלו שהאוחזים אם' ואח"כ התורה, בפרטי בו חוייב לא או בוהוזהר

 ובהפך ישועתם קשבת ואזנו עליהם השנחתו ר"ל ה' י נ י ע )עז( אשרהצדיקים
 צעקו )ק( אח"כ ואסרו זכרם. מארץ להכר" רע בעושי וכעמו ה' פני )ט(זה
 תפלתם. תקובל ויבקקו ישובו שאם רע עדטי על יטפירזשז איפשר שמעוה'

 מצאנו רע, כעושי ה' פני כפסוק כיניהם שהפסיק אע"פ לצדיקים שחוזרוהנכון
 לענין וחוזר הרציעה אי שסמוך יז( פו )דברי' כן תקשה להיטתך ואףכטוחו
 של ראשונה בפרשה שכתכנו כמו כמוהו ואחרים הרציעה מן שלמעלתהענקה
 לב י לנשבר ה' קרזכ )יע( אם' הרוח והשפלת הענוה במדת ולהפליגטשלי.

 נחייו. שנוחר רשל ימיו אוהב שהוא ומי ר-ל יטיס ואוהב בכ"י2( לבדם כ"י1(
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 רעות רבות ה( ואש יושיע רוח דכאי ואת עמן והוא תפלתםלשטה
 מ כטאטר ה' יצילנו וסכלם לטובתו אחרת מדקדק חאל בהלת כלא'צדיק

 שם' ט0 כד )משלי וקם צדק שולשבע
 )ע"

 כלא' קצמותיו כל שוטר

 הענפים בלקות ילקו לא ושרשפו שיסודותיו ואם' חנוף טומדות הם,שעצמות
 ר"ל יאשמו צדיק ושונאי )כנ( נצחית מיתה ורשעתו רעתו תטוהתנווהרשע

 נפשם ה' פודה הצרות בחבלי ילכדו אם הצדיקים אבל באחריתס1( ויכלויחרבו

 יחזיקו ולא יאשמו ולא באמרו וי"ם בו. חומים כל באחריתם יחרבו ולא צרחסכל
 טו(. ה )יתושע וכו' פני יבקשו יאשטו אשר עד כדרך לבסוף כאשטיםעצמם

 להמזמרר
 נראה ולי שאול מפני בברחו ג"כ אם' המזמור שזה כתבו מפרשיםקצת

 טב' א' לכל ונקשר נאות הטקראות והמשך הזה הארוך הנלוח עללפרשו

 אין כי כלום' י ב י ר י ת א ' ה ה ב י ר )6( ואם' המפרש. רצון כפי יפההפירושים
 כשאקהם כיזם' וצנה סנן החזק )נ( ואם' קורתך. בזולת טהם יהנצלבכחי

 כאלו וידמה היה סאתך כי לכל שיודע עד בעזרי גבורתך יד תהיה להלחםאני

 על הכוונה ר 1 ג ם ה 1 ת י נ ח ה )ג( )495( והרקת בהם. החזקתה עצמךאתת
 כמו וענינו להפלגה התער על להאמר הראוי הלשון החרב על והפיל.הוצאתם,
 8(. כן נקרא 9( הלב סגור קרעו וע"ש מחדד לכלי שם והסגור שלוף אוהוצא

 ח 1 ר י נ פ ל ץ ם כ 1 י ה י )ה( וענין מטחשכתם יבושו כלודז' וכו' 1 ש 1 ב י )7(ואם'

 דחייה צריך ואינו רוח לפני שיהיה דיו המוץ כי להפלגה נאם' רוחה ה'ומלאך
 אויביו על הוא שיתגבר מבקש שהוא הטשל הטלאך, שידחהו עד כקשבאחריתו
 בחם ה' יד שתהיה זה ומלבד רוח לפני כפוץ לפניו שיהיו עד חםויחלשו

 וחלקלקות חשך ררכם יהי )1( ענין וכן וכשלונם. ריצותם תמהרוטהוטתו

 רודפם ה' וטלאך זה ועם טעצטם בהליכתם שיכשלו כלום' רודפם ה'וטלאך

 חנם כי )ו( ואם' בהם. סועדת שהרנל חלקי' מקומות על נאם' חלקלקותוענין
 רשתם ושחת לב. ושע רשע במכת ולא מקללם אס בחנם לא כלוח ליסטנו

 ועל ורשתם. שחת כסו דכרט שני שהם איפשר או רשתם טלכדת כלא'מסוך
 תלכדו טסן אשר ורשתו וכר 'שואה תבואהו י( מדה ער מדה מדדכן

 כלא' בה' תגיל נפשי )" ואז מהם א' כל על או הכלל על תחרת תכואהוומלת
 כטוך סי ויאמרו יודו הגוף ר"ל העצמות )י( וגם בעבודתו עסקי כלשיחא
 טסכן ילד דרך על 4( רע מיצר מוב יצר טמנו מחזק עני מציל בדרשופירשו

 סגור ואקרע ה יג בהושע לה*כ2( אחד. ענין להם יש ושמם אשם רד'קכפי,1(
 נד ב"ר ע"ב פ רף פסיקתא 4( ישיגוני. שלא לקראתם הדלת סגור וי-ם ג-ב 8(לבם.

 ג.. ס" בשלח ב,תנחוסא
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 חמלך אנכי מכף ב הם היצר ינצל לבך חאל בעבית שכהתעסק כלרג' תרוחכם
 הנצי על כפשוטו הוא אז הרעי( היצר ר"י תעיר את הסובב הגדולהטלך
 בלא וקריאתו בקמץ כל מלת ונקרא הפלגה. דרך עצמותי וכל החזק סידהחלש
 צ(. ג( יט )משיי שגאוהו רש אחי כל זז נקריא' וחברו B1~D בקמץ אכלחטף
 עלי ושטים תסיד לי מתאנים שהם כלום' דים חמם עידי יקוטון )"(ואם'

 יתכן יותר חטט קדי קלי ויקימו ידעתי שלא מה לי זשזאלים עטי להלחםעלילות
 שלותם על מתפללים ואנו ירענו שלא בטה עלינו 8( ושהעלילה הגלות ענין עלזה

 נעת ר"ל מלותם )ינ( כעת מיכזת. של כשלומה טתפלל הוי מאסרם עלינוכמופל
 ער תאנין'( עלינו טוענים והם בעבורם טתענים )508( אנו וסלחמותיחםצרותיהם
 שתפלתם כלום' תשוב היקי על ותפלתי אסר כן ועל לנפשנושטהייבים

 נאם' ואם בחיקנו. תשוב עליתם ותפלתנו יתן ומי כטחשכתם ולא ובנאמנותזכה
 אירעוהף(, לאלו דומים פרטים קצת על זה אולי הראשונים כפירושי דור אויביעל

 ואם' ומתפלל. חוזר אני חיום שכל כלום' תשוב חיקי על ותפלתי וי'םבזטנינו.
 לי את טיח כאלו בתם עמו טתהלך אני כלום' התהלכתי לי כאח כרע)יו(
 אב אבל ולא אם אבל ואם' בצרותיו שחותי קודר אם וכאכל נאטן, רעאו
 ולכן טאביו יותר ותענונים חסדים הרבה מאמו טקבל שהקטן ספני זולתי6(פי'

 נבוך לאסו הצריך שהתינוק ג"כ י"מ זו ולשיטה טהאכ עליה גדול יותרצערו
 אבלות כי זו בשיטת לפרש ואצלי נכון זה ואין טחאב יותר העררה עלהרבח
 שום בלי חיא האם אבילות אבל ירושתו על בשמחתו נחסה קצת לבן ישהאב
 ייחם צרתו יחס הגלות בענין הטזטור לפרש שנטשכתי כטה ולרעתינחמה.
 כי לאם הטוב הבן שמכיר כחמד בה מכירים שאנו נלום' אם כאבל אבידתוועל
 והשלמת צירתו הכנת ולאב נופו צורך והשלמת חמדו הכנת לאס מכירהכן
 מי כדאנת ודואג וכואב טתאנח הוא כצרתם רואה שכשהוא ואם' נפשוצורך

 זה כי ושכלו צורתו שאברה כמי לא חמדו, צרכי והררכת חנהנתו סטנושאבדה
 בהפך יחם כלום' ונאספו שטחו ובצלעי )עו( ואם' הנהנתם, תהתאינו

 הפסן sy קחלת ום, : ל"ב גררים1(
 נסטן וכן2( בפתיחה. הביאו כבר והסחבי

 רחב נקמץ לקראם 'א! ששניהם ובשו* בסכול רר"ק ג"נ כתבו המחבר זכדעת קטנהגטסזדה
 בטאריך( או )ננהג מוטעם בלתי אות תחת אלא להיות יכול אין שק.ח סברו הם כי בידם הואופעות
 כי מיוסדות מסבות ק*ח עם חגרות גם הפעימו ולפעמים כלל לזה חששו לא הטמורה בעליאבל
 וזה הפח בקמיצות זח לבפא שהצריכו ר"ל לפתח קמץ בין והבדילו לתנועות שטות שקראוהם

 להפעים יכלו חם לקטץ, ק'ח והשוו ואחריפ וחתיסנים שנוהגים:חאשכנזים כסו חפהגפתיחת
 כמרכא והפעיטוחו מקף בלא כל שתגיחו והטעם במבטא לפעות טקום ואין ק*ח עם חגרותגם

 לעיל שכתבתי מה וראת לכל, חססובות הטלים את להטעים שלא הוא האלח הפסוקיםנשני
 סכקש חיא naah סלאן 4( בסכין. לגמרי מגרד' נמחק' זו מיה 8( ול. פזבשטור

 רד'ק, פי, עיין 6( בוטננו. לאלו דוסים אירעוחו צ-ל אולי 6( ד. ירשאפיפ
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 לפרשו מל נכים עלי נאמפו ואמרו לראותם תאם19 ,טסתו וצרתישבכאבי

 לראותי נאספת עמהם נכאים שהם עד וחליים צרת להם ומארקי אוחםשאפי
 כ'נ ישנאוני למה ידעתי לא פי' י ת ע ד י א ל 1 לצרתי. צרותיהם ושוכחיםבצרתי

 התבוננתי לא כטעם עד שמחתם לרוב בפתע שבאים כלום' התבוננתי ולא כסואו
 אוחי הכאבתם מרוב בשרי קרעו זולתי~( פי' דמו ולא קרעו ועניןבביאתם.

 לטה נטשך הוא ולרעתי יחשו. לא היום כל תמיד אבל מזה ידיהם הרפוולא
 ואעפ"כ קרועים שחולכים קד גדולה צרח להם שיש כלומ' נכים בעניןשפירשנו
 ואם' העונש. או חטקרה ידי בהם חלו לא כאלו צרתי בראותם לעגמרבים

 תואר הוא ומעוג וזדון חנפה מענין שם הוא לדעתי וחנפי מעוג לעני)עו(כחנפי
 בלצון עלי ידברו חטופלנ תלוצץ שברברי הזדונות שבתכיית ואם' הטופלגללוצץ
 השיבה זה תסבול מתי עד כלום' ה חרא כמה )יז( ה' ואם' שן. וחריקתושחוק

 שאונם כמו שם ושואיהם ונחת שובה מלשון חשיכת ולדעתי טשואיהם י ש פנ
 ולהיות י ת ר י ח י ם י ר י פ כ ם הציל' וכן טהסיתם. נפשי תניח כלום'וחסונם
 אם' זח ועל ויחירתי. נפשי אם' לבד הנפש חצלת אל 8( ביאורנו קל כוונתותכלית
 ואמרו ברורה. שפה אל להפכם עמים קבוץ על רומז רב בקהל אודך)יח(
 בשקר אויבי שחם אותם עלי ישמחו אל פי' שקר אויבי לי ישמחו אל)יע(
 להתנכל לזה קין שיקרצו שונאי וכן עלי שטשיטים שקר בטענת או בחנםרעל

 שאינם כלום' לשלום דברו יכלו לא כטו ידברו שלום לא כי )כ( תמידעלי
 בארץ אשר לב נשברי פ" ארץ רנעי ועי לשלום. עלי שידברו בלבםטוצאים

 חושבים שהם ואם' ה(. ז )איוב ויטאס רגע קורי מלשון והוא הגלות בניר"ל
 בפיהם ואף ולצרותינו לטלפולנו פיהם ומרחיבים )ג6( תסיד מרמותעליהם
 וחוא שמחח קול8( בכפל שכרנו על שטחתם לכל יגידו אבל להעלים יכוליםאיבם
 ה' ת י א ר )כנ( ואם' בתפלתו וחפיינ שסחה. לשון ושניהם ח א ח ח א ח 1 ר םא

 חפאתי אני ואם לי שעשו מה על יהענישם משפציך מדת ה ר י ע ה 1 )כנ(וכו'
 עתח אם' האח חאח אמרו תחלה שאם' ועל רחמיך. וכסרת כצדקתך שפפני)כן(

 כדבר לשטוח יוכלו לא בלבם שאפי' כלום' נפשנו חאח ביבם יאסרו)כס(אל
 שטחי4( כלום' נפשנו האח יאסרו לא לבם בתוך שאפי' פירושו או נפשנועל

 פי חמגדילים פירושו י ל ע ם י ל י ד ג פ ח 1 וכו' יבושו )כת אבל צרתם עלנפשנו
 ואז עברי. יעקב כמו האומה כלל על נאם' לשימתנו 1 ד ב ע ם 1 ל וש )כז(גאותם
 תחלתך.היוט כי צדקך תהגה ול'שוני )כש כאסרו תפסק נלא רם האוטהתסלא

 באה אחרה סלה ואלי קראתי כך ביאורנו .ק קר4 ע, השרשע בירחק
 *טחה במי א שסחת. כל *כ"8(




