לת הל ס
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מזמרי לט

~) למנצח לידותון מוטור לרוד .כטמ שחמו תר מתם
רחמחבח
לידוחון,צחיח ובן הלוחם חטן חמשוררים והכוונת בו כקנץ ,טמור
י
ו
י
ו
ו
י
1
ו
על הקמות ותפלה על חליו ושאר צרותה והזכרת האהבים הטלעימם עלט לאמר
הלא יראתך כמלתך (איוב ד ו) ובדרש  )1פירשוהו על הגלות והגזרות הגדולות
שיסבלו בו העם הנבחר והכל נאות לענין כדרך כזמור שלפניו לפי לשון הכפרש
ן הראשון .והוא שאמר (כ) א ש םרה
ושפע דבורו ואנחנו נפרש הפרצים קל עני
'
ו
פ
י
ק
ה
אותי בצרות קם
דרכי מחמוא בלשוני לתת תפלה לאלהים על
צדקתי ותם לבכי ואשפר לפי המחמום אשר נתתי בה שלא יצא ספי דבר כנגד
טעשח האל ומשפטי ישרו ואם' בע1ד ר שע לנגרי כלום' כשיבואוני חצרות
מצד הרשעים שונאי האל לא אבעת ולא אתן חפלה לאלהים( .ג) נאלםתי
ד1ם ה כלום' נעשיתי כאלם מרוב תשוקתי  1ה ח ש ת ם ט 1ב ר"ל מרוב
השתקעי בחליי נואשתי מכל תקוה ער ששתקתי מטוב ר"ל טחתפלל  )8על שלותי
1כ א בי נעכר ר"ל נ12חת ואם' נעכר על הכאב דרך הפלנה כאלו
הכאב עצתו נעכר ע"ר מתדפקים על חדלת (שופטים י"א כב) .ואם' (ד) חם לבי
כלום' אק'פ שקד עתה חתנהגתי בדרך זח עתה [חם] לבי בקרבי קד ש בהג ג
ה חודיקני ה' קצי
חל בדבף תבער אש ודברתי בלשוני
"
6
פ
ר"ל הודיעני קצי ובשרני בוכדי שאצא טן המצר הנדול חזה .וחנרא' ממקרא
זה שהיה כמתק בכוסו וחזר לתשובה ואם' חוריעני ה' קצי רעלחבינני ר"ל
י טח היא םעומה ושאדע םח
הדריכיני בהנהגה שאתבונן בקצי ושאכיר מדתיט
י כלום' כטהאני חדל ונמנע מזח העולם .או פירושו מה אני טונכל
חדל אנ
בחיי' אלו ולשון חדל מנזר' יושבי חדל (ישעי' לחיא) ועל זה אם' ( )1הנ ה
כלום' סדה טועמת מלשון טפח  1ח לד כ א ן ננדך)3
טפח 1ת נתת ימי
אך כ ל ה בל כלום' הכל נטור בתכלית כ ל א דם נצב ם לה ר"ל אע"פ שחוא
עומד בשלוה זטן רב כי לפוף (ז) אך בצלם יתהלך איש ר"ל בחשך מלשון
צלמות ואף בערבי הוא כן ולחנם ולחבל יהטיון על הממון כי יעכור האיש
י ה' בזה
ית
א ידעסי יאסוף אותו בטותו .ועתה אחר שכן (ח) םה קז
ויתעטלוי
טתפלל
,
ם
י
י
ח
צ
נ
ה
א
י
ח
ם
י
י
ח
ל
ת
ו
כ
ז
ל
העולם תוחלתי לך
ולכן אני
שתצילני
ספשקי (") וחרפת נבל אל תש.יטני כלום' שאני עתה להם למלה ולחירוף
ואני נאלם לפניהם (ס כי אתה עשית בחנחילך לחם כבור קם קשי פשעם
וחטאתםולי נתת טכאובזת ותליים ולכן(") חסר מעלי נגעך כיאיני יכול
עוד לסבול כי םתגרת רך ר"ל טטלחםת ננעך אנ כל ת ואםישבי

יי

י

יי

י י

י

י יי

ן ט' שו"מ וגם הובא בפירש"י מוטי לפ וטוס ,סב 1שפ סררש אגדה.
 )1עיי
 )8בכיינגדי.
צ) בנוי טתפלל.

יזמי
"
בתוכחות על עון ימרת איש

*י ר וש הטאירי לתחלים
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לפ

קסמת כבר לקחתי משפטי מיס ותא (ע)
על עצטה,ותטם כעש חטודו רל המסות שטס ושבי בשרו וכעש
שם'
_
ש
ו
ל
כ
כסו חעט כאוכל הבנר כך חטמית בשרו אבל נחמתי על
תחר על הפועל
כל צרות העולם הזהבראותיכי חבל וכו' .ולכן(יג) שםעח תפלת
י וכו'לנקותי
מקונות .כי גר אנכי קמך כלום' שחיום בא וסחרנוסע ואםיאריךבחייויהיה
תושב ככל אבותיוי (ין) תשע טסני ר"ל הדפה ויקל הכאבי) תגדול הזה
מעלי ואבליגה ר'לואתנפל)8קי שאוכל להשלים רצונך נטרם אלך ואינני
י אין מעשה ותשכון ורעת וחכמה בשאול אשר
יכול קור להשלקם חסרוני כאסרוכ
) וכסו שררז"ל סי שטרח כק"ש יאכל בשבת (ע"זדףג).
אתה הולך שטה (קהל' טי

יש

מזמרר נ2

נאם.

אחר
( )6( )565למנצח לדוד טזמור ,נראה שהסזסור .הזה
רשואתו )6ותודח לשםעליה )4עם תפלת הנצלו סכלהאויבים .והוא שאם' (נ) קזה
קויתי ה' כלום' שבפחתי בו ונקניתי( .ג) ויקלני טבור טשל על הצרות
ובור שאוןעניני בור שיש בו סים רבים שיוצא מהם קון הטיה וטיט היון
ן כמו סיט ובא על ררך אדמת עפר
ר"ל טיס הנדבק ארגילוש בלעז .)6וי'םיו
(דף' יב) ויקם קל סלע רגלי דל ושהעמיתי לבמת כונך,א טורי לנחותי
י קד שהכרתי בחמדו
בסקגלי צדק( .ט ויתן כפי שיר חדש כלום' הפיבל
ו
א
ר
י
,
,מצרות
וחדשתי לו שיר חדש לתהלה .יראו,רבים וייראו ר-ל
הזמן
הבמחו בה' כטף( .ק אשרי הגבר אשר שם הדמבטחו ולא פנה
אל רהבים ר"ל אנשי וטחץ ונאוה לעזרו ולא אל שטי כזב ריל הנוטים
אשתו (בטר' ה) mnm
י חעץ והוא
לדברי כזב .וכשטי הואטיח
טלוטק,כי 1111י
מנחי הלמר וחס ב'יטרשים ועמן אחד .ף) רבות .עשית אונת ה' כלום' לא
נפלאותיך וקחשבותיך אלינו שנץ
שת מבד חנקנו מטך אבל תטי
טחשבותיך כלומי  nnwwטמככ לחצילם בהשגחתך כעמן התקשת )6האלהים לס
(ענה א  0ואין ערוך ורטטן אליך ואם אבא להגי ולדבר לא אוכלכי
עצמו ממפה ף) זבח ומנתח לא חפצת כ"ם' אץ לקרהכממ בש  %ל
אזנים כרית לי לשסוע בקולך,כעמן הנה ,שמוע טזבח טוב (שיא סו כב)
שם מעתי ש מ) אמרתי הגח באתי לפסך .בסגלת ספר כתוב עלי
לעושות רצונן.לותורתך
רל מפר התיהיטטוטלל) קף לקורסו וחפצתי
בתוך מעי לא דבר הפח לבד (ן וב שרתי צדקתך בקהל רב ופרמטתי

("

-

 )1בכ" חכצכ.

ואתחזקח.

 )2נראה להניה

 )8ב"י רפואתה

אולי יתעשת,

ואתנפש

 )4בשי על שם.

ק נרישפש.

וחוא כמו שפירשו רששייאחרים
 )6כפס,
 )6גלאצ".8,%11

פ ירוש הטאירי 5ת ח5י ם (מסי
נפלאותיך וכל ענק (") צרקתך לא כמיתי כחרתי ר'ל לא העלסתי ועמן
ימסיכותסי שנאם'
תשועתך אמרתי כסו חגדתי שלא טצינו לשון אסירהבית
י אל )21היתה נקשרת עם לא
לה וי'מ~)כי מלת לקהל רב הוזרת לסלת אמרתיכ
ר
ח
א
ו
רב כסו אל )5תכחד טמני (יהוש'זיט).
הודאתו
כחדתי הית
ק5ה)י
שלאלויפלסוומקר(ט
י הוא
ד
ת
ו
נ
ט
ס
)
כ
י
ם
ו
נ
ר
צ
י
ו
י
ט
ח
ר
ז
ש
אבל
א
ל
ו
התפלל
ימנע
יכ
יום חסר ואיןצריך להשגחת( .)41יג) כי אפפו רעל הקיפועלי רעות לאין שספר
והשיגוני עונותי ער שלא אוכל לראות ברעתי ולבי עזבני ר'ל שכל עצתי
אבדה מטני ועל כן (יו) רצה ה' וכו' סו) יבושו וכו' (טז) וישומו על קקב
בשתם רעלשיהית להם שטמון בשכר בשתם שהיו טביישים אותי ושחיו שטחים
ברקחי ואזטרים האח רעל שמחה(.ין) וישישו כך סכקשיך וכו' (יח) ואני עם
היותי קני ואביון לנגרו ה' יחשב לי רעל שאהיה חשובבקיניוכענין רפאים
יחשבו אף הם כענקים (דברים ב יא)אין כסף נחשב (דה'ב ם כ).
ם מא)
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( )6למנצח מזמור לרוד .נראה שזה המזטור נאם' על חליו להתודות
מתוך חליו ולהתפלל לאל שיקימנו טערש רוי וירפאנו וזכר בו שמחת האויבים
ותוחלתם במיתתו ואם' על זה (נ) אשרי משכיל אל דל ביום רעה וכו'.
ורוב מפרשים יפרשוהו על הטבקר את החולת ויהיה רל כטו חולה כענין טדוע
נ ד) ויראה לשיפה זו שהוא טשבח את הטבקר
אתה ככה דל בן המלך (שעבי
כשיבא לראות את החולה בכוונהשישנית בו להשלים לו מה שצריך לו ומשכיל
כטו מתבונן ומשגיח ואז עלירו ימלפהו ה' ב 1ם רעה ר"ל תוקף החולי
שיצילהו פן המות ועוד (ג) אושר בארץ למובמעשיושינדיל~עור לעשותו .ואל
תתנהו וכר לרעתם רוטז על הרעה למזכיר שלא יתנהוט וו%ו 1אויביו ר"ל
ברצץ האטבים ,וכן אסרו ר) ימערנו על ערש רוי .ואם' כל משכבו
הפכת בחלת כלום' וטחאל יסער אותו החולה שנהפך לו משככו טטסחה לעטל
כי הטשככ עיקרו לטנוחה .ואחזכ דבר טהאויב שלא יבא לבקרו ושיקוה בטיתתו
ואם יבא לבקר שוא ידבר כמה חרהלי שאתה חולה( .)6ס) ורפאה נפשי
ריל רפואתגופו טחליו .ום"ם נראה שכוונתולהעיר את החולה שתהא רוב מחשבתו
להצלת נפשו וקרא היצר האוב דל ע"ד ילרםסכן וחכם )7ואם' אשרי המתכונן

י

י

י

(4כי הוא יום

 )8בכ"י כאלו,
 )1כר פ" ידויק.
 )8בכ"י 5א.
 )6בכוי תתנהו.
חס' 1ג '1זח אינו טובן ער"ה שצ"5כיאין יום שאין צריך 5חשגחתו.
מרשם למעקה באותיות קטנות
 )6כר כתוב בכ"א אב 5בכייר כתו ,שכמה חרה שאתה
ה51ח-
בו וכו' וגם טן הטראים עצמם
"ח אינו מן הספר" .ושכי"א נשף אחר *שאתה חו5ה'5 :
 )7קהלת רבה
כאוהבים וחואענין גם איש סקוסי אשר גמחתי גו אוכל לחמי וכו'.
לפסוק זה דיג.

פירוש הטאירי לתהלים
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והשתן מחשבותיו עלס תאיד ואז ביום רעה ה'ל,לעת חסות ( )676יסלמהו
ח' טן השחתי) וישטרהו"ויחייהו חטז על הח"מ חנצח"ם ויאושר בארץ
רומז לזח ג"כ כענינן לעולם "רשו .ארץ .)8ואל תתנהר ר"ל מיתתו בנפוט
ן נפשת
א1יב  1רל להטת מיתתו כטיתתהרשקים שהם אהביה או פלושו ,טלא,ת
רפאה'
ן (ס)
בכלל תנפש הטתאוה שהיא מקור כל אויביו ר"ל העונות וזהועני
נפשי .ואסרו כי חולאתי ר"לכי חטאתי ואני צריך תפלה ? ff'1פרשו נפו
אע"פ .ושאר הטקהאות חוזרים לענין תפלה'קל רפואת חלוו וחדבוה~על חאויבים
השטחים ברעתווענין ה' ימעדנו כמו שפירשנוהו וכן ואני אסרתי ה ',הנני
חוא תפלה קל רפואת נופו ונפשו .וחזר לדבר על רשע האויבים וזדונם ואם'
י כלונו שיתנבאו ברעת החולי וכבדו עד שיקוו ויאסרו
(ו) א11נ אםר 1רע ל
טחי ימות וכו' (ו) ואם בא לראות כלום' הם יתנבאועלי אע"פ שלא יבואו
לראותי ואם אולי יבא א' טהם לראותיי) ויחזקני כדבריו'שוא ידבר ולבו
יקבץ א1ן ל 1ר"ל שבמחשבתויאסוף כל הסקרים המתנגדיםלי כלום' איךינצל
וכל אלו הסקרים נמשכים כהלין וזהו צא לח1ץידכר כלום' שכשיבא לראותי
יחריש או יראה עצטו כמנחם וכטחזק וכשיצאי) לחוץ ידבר עלי כאות נפשו
ויתלחש )6עםחביריועלי ויאטרעלי (ע) דבר בליעל יצוק צו כלום' טקרה)6
הנבל נשפך בו ר"ל חולי סר וקשהכחליי הרשעים'כענין הכמות נבל ימות אבנר
(ש"בגלג) או ירמוזעל חמא גדול כלום' עונש הראוי לרשע ידבק בו וי*לז)יצוק
חזק'וקשה מלשון מצוקי ארץ (ש"א ב ח) .ואשר שכב כלונו זה ששכב על
סטתו לא יקום עור( .י) גם איש שלוטי וכו' רומז על א' טן הטראים עצמם
י עקב ר"ל להיותי לו לסרסם וי"ם מארב מלשוןואתעקבו
והגדיל על
הביט"
ים לעיר (יהושע חינ)( .י 1)6א תה ה' חנני והקימני ו א ש ל םה ל ה ם ר.ל
ו)
אם
כש
(
שאני ארע להם אבל שבמדת משפמיך יענשו על מה שעשולי עד שאהיה אני
סבה לעונשיהם )8והסנה נקראת כמה פעטים בשם הפועל כסו שביארנו בקצת
חיבורינו וכמו שאם' אל תכריתו את שבם הקחתי כלו' לאתהיו סבה להכרתתם.
ואזארע שחפצתבי (ינ) כשלאיריע אויבי עלי (פ )58כלום' )9שלא ישמח
עלי והואטענין תרועה .ואם' (יג) ואני בחומי כלוטי אכיר שבתומי ותפלתי

י

יי

י

י

 )1בכי'א כתוב הנ צ ח ובכיב כתובה הסלה באנפן שיש לקרותו הנצחי וגם
י האותיות נון וצרי כשהן מחוברות היפב נראות בכתב זה כשיק והסופרים שכתבו
ח שח כ
את כתבו היר שניחם פעו ובלי ספק חיה לפנים שח .,ע) ישע ,ס כא וכפירושובסנהדרין צ.
 )8גכי'א לראותי ויראה עצמו כטחזק לבבי שוא ירש כלומ' שגסחשבתו הפך דבריו או
נפרש ואם בא לראות כסו אע"פ שיבוא לראותי ויחזקגי בדבריו שוא ידבר וגו ,ווח נראה
נכון.
 )6ס קר ה
 )4בכייר כיצא ובמחא וכיוצאיצא.
 )6בכ"י ויתחלש.

י

חסר בכי"א,
 )8בכי"ר עד שאחיה לכל עונשיהם.
ד) בכי'א ר"ל יצוק כטו חזק.
 )9געסור זח חציו העליון ספושפש לנסרי והשלסתיוע"י כיש.
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ס"

תסכת בי בחפרך יפאתף ותציבני לפניך לעולםי"ל ההחם הנצהבים.
וככר הארכם בביאת זה הטזמך סתר כחבור התשוכח בחלק הב' ממנה ובכאן
ן (ין) ברוך ח' וכו'
נשלם המפר חראשון וברך העוזר בהשלמתו והוא עני
י העולם ער שנגיע לע"ה ואז
מהעולם ועד העולם ר"ל שנברכהו לפניו כליט
תהיה הודאתנו טאחו שלטה לגמרי:

נטס! ר

שני

מזמור מב

ח) לטנצח םזטכיל לבני קרח .פ" דור חבר הםזטור תתט לבס קרח
לסחררו ובני קרח נאם' על הלסים מדוע שקרח אע"פ שחלק עם משח נרם הוא
היה נכבר שבלויים ולכן תתיחסוהלויים אליו וכ"ש שטזרעו חיו טגרולי תלויים
כשמואל הנביא ובני הימן נכדו של שמואל .וסלת משכיל פועל יוצא כלום'
שדברי המזמור יעוררו לב האדם וי"א שהוא שם בפלס והודי נהפךעלי למשחית
(דני' ח) וי"א שהוא שם טונת על אחד טן השירים מטו שאומריםעכשיו פוטון
והדומה לזה .וכוונת הטזםור י"א שנאם' על גלות בבל אבלעיקר הדברים מה
שנאם'בו בדרש שהוא נאם' על הנלוח הגדול הזה הנקרא גלות ארום והוא שאסרו
בטררש תהילימ )1נ' פעמים נאם' במוטור זה לשון שהיתה בנפש כלום' טח
עבודת בית המקרש ואלו
תשתוחחי נפשי והוא כננד ג' מלכיות שעתידות
י
ט
ב
ל
הן בבלויון ואדום וכנגדן הזכיר דוד נטזמור זה שחיתה ננפש ל פעמים ואע'פשנאם' בלשוןיחידכי העם בכללו.יזכר בלשון יחידי)
 .והתחיל על זה ואם'
(נ) כאיל תערונ וכו' ואם' איל לשון זכר ותערוג לשון נקבה פירושו)8כי
איל ג"כ נקבה כטו עז בת שנתה ואיןאיל כןכי עז על כרחנו לשון נקבה שהרי
הזכר נקרא תיש וכן שלא .טצינו בשום טקום עזה אבל בזה אחר שמצאנו כן
לנקבה אילה על כרחך יש לדון על איל שהוא לשון זכר אלא שפירושו קליו
שהוא על כלל הסין שחוא כמוויהי (ט)58לי )4שור וחמור (ברא' לב ו) ותערוג
קל כלל הכינופיא שלהם ועריגה הוא לשון צעקה והמיה סרוב תאוה וכוסף
וחמלה הזאת אצל האיל כמלת געיה אצל השור ונהימהעל הארי ודומיהם ולרטיון
העמן הפיל הלשק על נפשו ואם' כן נפשי תערוג אליך אל' והעמן הוא
,ההאיל סנהנו לאכול הנחשים  )5והחטיסות גובר בתוכם טצדם והוא במדבר
טקום שאין הטים מצויים לכך ומרוב תאותם לטים הולכים ורצים בחוזק ער
שיטצאו אפיקי טים לרוות צמאם ולשון הפיקים יאסר קל גופות עמוקות שירדו
צ) טיחיד עד יחיד השסיט
 )1במ' תהילים ליתא ושלם רשיי תביאו גפסזק ג'.

י

 )8אוליצ-ל פירורובו.
סופרכי"א בטעות.
 )6בך פי' רר-ק.
וסלאתי את החסרון סני'א.

 )4גסבעטוד זח חציו העליון מטושטש
~'
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שם טים נגרים,מן ההרים בכח והדמיון הוה שאנחנו מתחטטים בנחשי הדורות
בגלות ומתאויםתאוה יתירה להצמגן מחם הסבוכה הנרולה והוא שבאר (נ) צמאה
נפשי .ואם' לאל חיכי גם עוכרי האלילים יקראו לצלמיהם אלחים ולכן אם'
לאלהי .וסתי אבא ואראה פני א' רומז על המקדש )7( .חיתה לי דמקתי
[לחם] (לכלם) רומז'היותה לו חוק בכל יום כאכילת תלחם על שהאויבים
סכיישים אותי תמיד לאמר אית אלהיך .ואם' (ס) אלה אזכרה כלום' אזכור
בגלות זה הרברים הקרומים ובזכירתם אשפכה עלי נפשי ר"ל משל כאלו
הנפש תסס~) ותהיה למים ותצא דרךהעין ברמע וסחוהענין שאזכורכי אעבור
בסך ר"ל כשהייתי בזטן הקדום עוכר לעליית הרגל במנין גדול של בני אדם
ואררם פי' אדדה עסתם כסו דברו לשלום (כרא' לז) ר"ל שאתנהל עם אותם
הגרורים לאם בשךרה וכבורעדבית אל' ובקול רנה ותודה היה שתו הטון חוגנ
לפני האל .וכטקוה ומיחל לישועה אם' ( )1טה תשתוחחי נפשי ותהסיעלי
שתדאהעלי לצרת הגשת תוחילי לא' כי עור אודנו ישועית פניו
ר"ל בישועות פנת ר"ל כוסיחשיע אותי טן הגלות) ופלת פניו )9רוטזת היות
הישועה סאתו לבדו וכמוהו אם אין פניך הולכים (שטות סו) והוא כענין אני
ולא שרף והרמז  ?Pהשנחה פרמית חטיוחדת .ולרמוז היותו במוח באל אם'
( )1אלהי עלי נפשי תשתוחח כלוט' שתכנע ותצטער לאורך חבלות על כן
אני צריך לעוררה במרת הבטחון לזכור הפלאים שעשית לאבותינו אחר היאוש
שאחר לכתם במדבר בארץ לא זרועת הובשת להם את הירדן וכבשו ארצות עם
חזק .וחרסונים מהר ר"ל החרטונים היושבים בהרים בערי המבצר ( )598שהיו
הם חזקים בעצטם וכן שהיו סחר ר"ל שהיו עריהם בצורות בהרים היו טצער
לננדך וכבשתם תחת ירינו והנחלתנו את ארצם והשבעתנו טשוד תנחוטיך לתת
לס נשמש בעתם עד שיהיה מ) תהום אל תהום קורא לקול צנוריך וקרא
הענבם צנורים כי הם כעיןצנור בהטים ומצאים מהם .ואם' ררך הפלמח ,הכשחץ
המים יוררים בארץ ונבלעים בה היו יורדים בעמק עד ושהיומגיעים לסיטי התהום
כאלו הסים מקבילים זה לעמת זה .וכל טשבריך וגליך ר"ל טשברי הסים
וגליו שחם מיוחמות לאל ית' עלי עברו כלום' בשבילי כלום' כאלו לא נוצרו
י הן לנמול הן לעונש
אלא לעבודתי .או פירושו שכל הנוגחתך היתה אלא ב
ו סם
כמאם' אתכםידעתי מכל טשפחות חארטה וכו' (קטום ג ב) .והוא שאט' (ע)י
והוא טשל על ומן השלוה יצוה ה' חמרו ובלילה ר"ל זמן הצרות שירה
עמי כלום' שאהללנו על הרע כבטוב ואעיר אז תפלה לאל חיי .ועתה בזמן
הגלות אומרה לאל שהוא סלעי ר"ל שהוא חזקי וטבטחי למה שכחתני
עד שאני הולך קודר כנלות טלחץ )8האויב .ולמא הראשון רפה ומלרע והשני

רי

יא

("

 )1בכי"א תמאס,

)9

1טלת פוי

1

חס'בכי-ר.

 )8בפסח ג1חץאויב,
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ינחש ומלעיל .וענץ ל )6ברצח חוא כסו בחרבכלים' דוטחבקיני כאלו ירקרני
יך .וסוף דבר
יח אלח
י כשיחרפוני ברבר זח ר"ל שיאסרו א
חרב בעצם1ת
חזר בבטחון באל ואם' (ינ) ישועות פני כלום' ישועה טפורטטת כאלו היא
י כסוופני אלהי כאלו השגחה כלום' תבא פנים אלפנים.
בפני וסלת 1אלח

מזמור מג
י כלוטר
והוא סזטורקמן נמשך לזה כאלוהוא דבר אחר ואם' ( )6שפמנ
שיקח משפמיויריבריבי מנוי לא חסיך רילשאין בהם מרחם וסחנחנ בחמד
ומאיש מרטה ועולה תפלטני וכןענין (נ)אלהי טעוזי לטה זנחתני
וכה מ) ואורך ואטתך רמז לגאיח (ט ושמחת גילי רומז להפלגת כמו
שרר השיתם ואורך בכנור רוטז על שירבית הטקדשג

מקרר 721
~) לטנצח לבני קרח משכיל .חל טעיר לב האדם לחכתו עתן לב
על הבאות וכתנת הטזטור נבואת על הגלות הארוך הזח וספר תחלת חטעלה
הקרוסה בהלו נרו והשגחתוית' עלינו ורדתנו מסנה בע11ותינ 1והגיענו עד 'שפל
()596בהיותנו חרפה לכלהעמים ותפלה עליציאת הגלותושובנואליו כמקדם ואם'
קלזה(נ) אלהי' באזנינו שמענו הנפלאותגונדולותשעשיתלאבותינוביטיקדם.
ואסרו אבותינו ספרו לנו אבותינו בשםאבותיהם ואבותיהם בשםאבותיחם עם
האבות הקרומים אשר עשית!) הנפלאותביסיהם( .ג) אתהירך ר"ל בידך ובכחך
גוים הורשת ומלת ותטעם חוזרת על האבות כלום' שנפקתמבאותםהארצותי)
תחת האומות אשר נרשו משם .תרע לאוטים ר"ל הדיוטות ותשלחם ר"ל
ששלחתם טן הארץ .וי"ם בוענין חרינה מענין בשלח יעבורו 3איוב לו ב) ולמד
לאומים אות חשטוש( .ד) כי לא בחרבם ירשו ארץ את הארץ ולא זרוקם
 np~elnלהם אבל ימינך וזרועך ר.ל כחך ואור פניך המנק להם טחודך
ומהשנתתךכי רציתם ר"ל (" )60רצית בהם שלחמת מלחמותיהם .או נפרד כי
השלמתם מלשון והרצת את שבתותיה (ויקר' כו לד) וכן לדעתי וכאב את כן
ירצה (טשלי ג יב) )3ואור חפנים הוא משל לישועה המגעת מאתו ית' .ואמר
אח"כ (ס) אתה הוא םלכ ונו' ודע שמדרך הלשון כשידבר חנביא על לשון
הנלות פעם ירבר בלשוןיחיד על שם העם ופעם לשון רבים על שם קבוץהפרטים.
ן אתה הוא טלכנו אלהי' כלומר שלא היתה עזרתנו נלויה בכוכב ומזל
ועני
ומערכות עליונות אבל סאתך לברך הופקת השגחתךעלינו ואתה לברךח"ח )4חמצוה

י

 )1ככ"י עשית.
והגיא עוד דוגטאות אחרות.

 )2ישי הציות.
)8
 )4בכ"י חיתה טלה.

1כ 1פ" הרב היאורו לטשלי

שם

צ9

פרוש

חטאירי לתחלים (מטע מה

כייף

ישחיתיעקב .וצוח אצלי טקור
אבח ( )606הפת סלכם לצחת טועתנה
ו קטינו טבוסמים ר"ל דוטמים( .ו) כי לא
( )1ובך היינו מנגחים צרינו וחיינ
אבל'
אתה היית טושיענו
ו בוטחים וחרבנו לא חיתח המושעת לנו
בקשתנוהיינ
(ח) טופרינווחיית מביש טשנאינו משברם ובכליום ובכל זטןחיו נסיךטגיעים
ומהלליםעבטנו(ע) באלהים לפניכלהעמיםכי שאר כלחאוטות
אלינו עדשחיינ
חיו קוברות לכוכבים ולטזלות אכל שםך לע1לם נ1דח סלח ולא תחשוב
שאחרי תתעופף ככורנו  )1ויררנו מזאת הפעלה והניענו לארץ חיינו בזח חנלות
שנבעם בזה לחטוא כשפתינו ולבבנו ולתת תפלה לאלהים ,לא כן .אבל כשתגיע
חזטן אשר (ס זנחת ותכליםנו ר"ל שהעטרתנו נכלטים ביניתם ואינך יוצא
בצבאותינו תיל שבחיותם בגלות לא חיתה השגחתך עמתם לחיות נוטעים וחונים
עלפי השנחתך (י )6ותשיכנו אחור יותר טסה שאנו לא השיבונו הצרבימי
חטעלה (" )61וטשנאינו שמו ימו ר"ל שסו טטונמ לענפם ר"ל בזזו מלשון
וחמת שוסים את חגרנוח (שיא כנ א) והוא ג"כ טבנין תקל והדנש לתפארת
ו עם מלהזעירה כסו ולאעשוחסד (שופטיםח 5ה))8
הקריאת וחוא
יםטיכות
י
י
ע
ל
ס
וכן (ינ) כצאן נחתנו טאכל כלום' לא כצאן הקומרת לגזיזה או לולדות
שאדוניהם.חוסלים קליהם סגד תוחלת הריוח אבל כצאן חקוטדת לאכילתכיום,
שתחלימנו בירם לחרינה וכן שזריתנו ופורתנו בארצות .ואטר דרך תפלנה
(יג) תמכור עמך וכו' כלום' שהארכת הגלות ער שנרסח הקנין לסכירה שאין
הסוכר טקס קוד עשוב אליו וקל זח הצד אסרו בדרור )8דרך הבפחה ונתתי
משכני טשכוני כלום' שלא אחלימנו שלא לפרותו וכן בנבואת הנחסותסי טנושי
"שר סכרתי אתכם לו (ישע' נא) וכן בהבטחת  )616(.יציאה טן הנלזת זפדזיי
ח' ישובון (ישע' להי) כלום' כאלו הושמו כמשכון ושיהיו נפדים מיד המחזיק
כחם אבל כאן דטה הענין לסכירה לרוב אריכות הנלזת .ואמן בל א ה1ן דרך
צחות כלום' טכרתנו כדרך מכירת הדברים השפלים שאדם סוכרם בדבר מועט.
יה ם ג'כ דרך צחותכי דרך הסוכרים שאפי'
יר
י ת כם ח
ואט' אח'כ 1לא רכ
דברים חבלתי נערכים כשיוציאו אותם לסכור ישימו עליהם ערך ראוייראות אם
יוכלו למוכרם באותו ערך שמנימים עליהם ואם לא יוכלו לסוכרם ישפילו הערך
טעם טעט ערשימכרו אותם במה שיוכלו אלא אםבדברים ששפלותם טפורמם וידוע
קרכם אבל עשיתנו כסחורה הנודעת בשפלות נשהוצאתנו לסכור  )4לא היית
טוציא אותנו בחזקת סחורה שיהא ראוי להניח עליה שום ערך עד ששמתנו
לט חרפה לשכנינו ולקג וקלם לסביבותינו וטשלבפשם (")יטנוד

---------

י

 )2בספרים טדהיקים אין רגגש בסטך והשתף גקטץ
 )1לח"כ חושע פ יא.
שחש טשרש שסה ואם הסטך דגושה צריך לנקד הווין בפתח ויחיה תפעל משרש שפס.
 )8תוחוטא סשפפ'ס  "9יא,
4 )4ס'י למדוה

פירוש השירי

~tSnnS

טה

~ולעלטאוים] ט"

88

מלאום (ברא' כה
ראש בלאוטים .ולמד במאשים שורש כסו
והיה ראוי להיוון דגוחש .),ועננן ונוד ראשושיניעו רא,שם עלינו לליצנותנ) עלינו
עם דעתם הטעלה הקדושה וכל אנחנו רוצים להתראות )8ביניהם( .יז) סקול )8
כחרף ומנדף מפני אויב ומתנקם ,ומתנקם לשון התפעל כלום' שמחרפין
בכקם כאלו הרענו לו וירצח להנקם סטנו .ועתה חוזר לראשונות כלום' שקם כל
אט פצחת
לא שכחגרך ולא שקרנו בכריתך (ע 0ולא נסוג אחור
לבנו מעבודתך ולא נפה לבנו ואשערמ מדרך תורתך אע"פ (ג) שדכיתנו
במקום תנים כענץ גם תנץ חלצו'שד (איכה דג) נזה מלת כי ( )621במקום
אע"פ כמוכי עם קשי עורף הוא (שסות לננ) וכן רבים .ואם' וחכם עלינו
בצלמות כלום' שפרשת עלינו אהל הצרות והאבוכות לעבוד בתוך האהל חחוא
בחשך עק וקרפל( .טס יאם על כל זה (לא) שוכחנו ,שם אלהינו בלבנו וגם

כ"

ל"

אם התראית לפיהם לכברם לפרוש כפנו לאלהיהם ואף ע"
יםיחקר זאת ובאה סלת יחקר עם בלתי היותו צריך לחקירת עיד
(כנ) אלה
) והוא אמרו והוא יורע תעלומות לב.
בוחן לב וחוקר כליות ()4יים'יזי
אע"פ שאינם נמסרים בפרסום והכוונת שיפרסם היריעת בזה כאלו נחקר לכל
יך וכו' כלום' שאף כשהיו מכריחים אותנו בכךחיינו סופרים
י על
ואם' (כג) כ
הן
עצפינו לפיתה .ואם' (כו) ע1רח לםח ת
י שן דים כי כשתסתלק השגחתך
אונם והכרח

כעלינו נעשית ננדנו כישן ובלחי משניח ועל אותח הכוונה הוא אוטר שיקור
ויעיר השנחתועלינו והואענין הקיצה אל תזנח לנצח וכן (כס) לטה פניך
תסתיר כמישאינורוצהלראותבצרתהאחרים(.כו)כי שחה לעפר נפשנו וסלת

בפננו כי הנופל סכיןיריו

[לקפר] להגעת השפלות והואענין דבקה לארץ
ו כממיכתם הנה הבטן דבק לארץ וכן אחרשהנענו
לסמוך על הארץ ואם יסעדוידי
לעזרתה לנז  )6או פירושו
אל תכלית השפלות (גו) קושח קורתה לנו
"
ר
יאם אין אנו ראויים לכך.
קום אתה שאתה קורתנו 1פדנ 1לםען חםדך אפי'

מזמרר מה
לטנצח וכו' .נראה במלת ש ושנים שהוא כלי נינון נבחר
וסלת משכילפידשח,משרר לב האדםלהיתו מתן לבעל חרבר נשיר ירידות
משל על אחבח גדיה וחבה יתירה וכל זח הנראה הית הסזטור נאם' על ענץ
נכבד ורוסו על אדם גדול והוא שפירשוהו נבואה קל טלכות שלסח והצלחתו

ה"("2

הכיל

וכן תטצא ג5א דגש אחר ה'הידיעה במסלה לשפניםהשיים
 )1אין זה יוצא מן
 )2אוליצריךלקרוא :וכ5נעת] אגחך רוצים להתנאות
כדי ש5א להדגיש מ5ה פעמיים.
 )6עורתה
 )3בכיי סכ.5
 )4שם חוקר 5ג גוחןכליות.
ביניהם וצ"ע.
הוא כמולעזיה.

פירוש המאירי 5חה5ים "זסמ

%

ט"

וחכמתו והלתו נבחר על צארהאחיםוביאתבנותהמלכיםלנסותובחירותוהיותבנות
י חשקו ובאמת הדברים מתישבים עליו הרבה אכל הנכון
רבות עושות חיל עליד
שאחר שבטזמור שלפניו תאריך בצרת הגלות האריך עתה בנהמת הנאולה ורומז
רחש לבי דבר
על עמן טלך המשיח אשר תמלתמ אשו ואטר על ש
טו ב ורחש הוא ענץ תטקה קלה וקטנה מלשק רחושי מרחשן 'טפותיה!) וכן
י במקום שכלי כלום'הניע שכליטכח
הרמש נקרא ( )638רחש לדקות תנועתוויב
הנבואה דבר טוב ואומר אני דרך הקדמת שמעשי פעולת זה השיר היא
לסלך כלומיע"ש טלךובחר עתילקום ואטי לשוני עם סופר טהיר כלום'
טרברת על הסדר והרברים מתוקעם כמדור העט החשוב אשר ביר המופר הטהיה
י ת וכו' וכפל חאותיות י"מ אותו בכל מקום לחפלנה כמו זה
ואם' (נ) פיפ
וכסו ירקרק או ארסדם שחרחרת ום'ם קצת רבותי'היו מפרשים שכל כפל שבאות
ועי"ן הפעלי) בא לחפלנה כסו זה אבלכפילי העי"ן והלם'ד הםטוכים
פ"אהפעי
חולשתכמו ארמדםירקרק והוא שאסרו רז"ל עליהם פתוך שביניהם )8כלומ' שהוא
מעורב הצבעים אבל שהוא נוטה לאדמימות זלדבדי כלם זה בא לחיזוק היופי
י על שאר בני אדם .ואחר ששבחוביופי הצורה שבחו בטתק
ומיחם עליויופ
'
ם
ו
ל
כ
ש
פת
ת
ו
ל
א
כ
ח
ב
ו
ה
ק
צ
ו
מ
1
צ
ק
בפיווהלשון
ן
החן
ך
הדיבור והואקנין
ונמצא ששבחו בשלשה (ש )63דברים ביופי וכשכל ובנועם )4הדיבור
שליח
י
כ
ש
ה
ואם' שעל כן ברכו אלהים להיות מלכותו לעולם .ואם נאם' על שלמה אם'
י כל שתשוב המלוכה לישראל אליו תשום ר"ל לזרעו או רומז על כל
לע 1ל םכ
י חייוכי לעולם נאט' לפעטים קל זטן נצחי כשהוא אצל השם ולפעמים על
ימ
י האדם ולפעמים על ארך זמן .ואם קל המשיח רוטז על היות מלכותו
ימיחי
לעולם ריל כקיום הקולם כענין ומלכותה )6לעם אחרן לא תשתניק (דני' ב טד).
(ל) על רך במתנים שחם על
ואת"כ שכחו בגבורה וביושר ואם' ש'חנור
י
ב
ר
ח
.
ך
ח
ו
צ
י
הירךויהיה אז ( )648הודך  1הדרך בנ
'
ם
ו
ל
כ
)
ס
(
'
ם
א
ו
וכןהררך
והדרך
שתצליח ותרכב לא לכוונת זדון ונצוח אבל תשיב האטת על )6וענ וה צדק
י נדר האהבהז) שיתנשא האדם על המתגדל כשקר להשיבו אחור
ר"ל ענות צדקכ
עד ישוב האטת על סכונ* כמאם' ההתגדל על הטתגרל ענוה וכמו שהארכנו
בענין זהבילריתנו בחיבור התשובח .וענין 1ת1רך נ1ר א 1תי ם
ינך כלום'
.
ת
ו
א
ל
פ
נ
שימינך בעזר הצור תדריכך להניק חרבך הנה והנה בנוראות ו
וכן
(ו) חציךיחיו שנ1נ ם ואזיחי
ו תחתיך עמים והחצים יפלו בלבאויבי הסלך

("

י

י

י

י

 )2בכ"י וענין חפע.51
 )1בכ"י טיחש שבפתיהועייןפגיי
ה כ"ז ע"ב.
טס* נגעים פ"א משב )4 .בכ"י בכעס וטרם הוא שחח5יף נ 11בכף ומם בססך.
ומ5כותא.
 )6צ5 5-חשיב אחת ע 5מכונו כסו במסור או יש 5טחוק ט5ת ע.5
ז) חענוה?

)8עיין

 )6ככ"י
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כלרג' במחשבתם ר"ל שחראן טחם בטרם בואם .ואפשך ,נמלת יפלו טשטשת
לשניתם כסו שביארנו בפסוק הלא נגד קיניט אוכל נכרת מנית אלהים שטחה.
לניל (יואל א טז) .ויהיה (ז) כ מאך כסא אלהים [כמא נדול] ()646כררך וישב
שלמה על כסא ה' (ר"ה א כס כנ) והוא חסר הנמסך כמו והנבואה עודר הנביא
(ד"הב סו ח) כמו נבואת עווד הנביא וכןהארון הברית(יהושעגיד) העם המלחסה
י עטזד העלם על טכוט וכן ש ב ט
(שם ח יא 4זאםח קזלם 1עדריי כלימ
ק
ו
י אתה תאהב הצדק ותשנא כל רשע (ח) ל
מלכותך יהיה שבפ מישורכ
כן ם שחך ה' אלה ם אלח ך כלום' אלהי כל העולם שיהיה אלהיך בפרט
 .שםן ש ש1ן ר"ל שטן נבחר
ר"ל שתדבק השנחתו בך ביחוד ובהפלנחיתירה
המשטח אלה' ואנשים יותר משאר חביריך והטשל בהקטנו המלכוה כענין טשחך
ה' לסלך; ושכחו אחר כך בפוב הטרוח הנטשלות לבנדים כענין בכל עת יהיו
בגריךלבנים (קחלת ט ח) תמירו הבנדים חצואיםמעליו ונו' והלבש אותךמחיצות
(זכר" ג ד) וכקנין סח שאזיל מלמד שריח בגדיהם שלצדיקים (")65מעיןהעולם
הבא~)והואענין (ע) מר נאהלות קציעות כל בגדותיך כלומ' שהמתקרב
להם ירגיש בריח טוב כאלו היו שם כל אלו הסטים והכל טשל לעריכות סדותיו.
ואם' םן ח כל שן כלום' שהכנריםטוצאיםלך סטקום שחצמנעוע) שםבהיכלי
י המרות יבאו לך סאתהפכוין להשליטך ולשלחך לטחיח לנאולת קטו
שן והרמזכ
ודמה השסים להיכלי שן דרך הפלגה לשוסע והוא שחזר ואם' םני ש ם ח1ך
מני היועד טטפת ופירושו טאשר שטחוך טן הטקום אשר יצאה טשם שטחתך
והצלחתך .ואם' בנ1ת להיותם תחת סטשלתוכענין האשה הנטמרת למטשלת
בעלה ומלת כיקר1ת ך נאסרת עלקבוץככירה )8כלום' בסטשלותיך ובשררותיך
אך כנסת ישראל תהיה המעולה שבחט והמיוחדת לך לכל עזרתך יותר מהאחרות
לימינך בכתם אופיר
בחדר טשכבו
כשנל" הטטחדה לאיש הטי
ותעסי
כאלו חיא המיכה והאחרות כעלמות הבאות אצל הטלך לעתים רחוקות אחר
היותן נקראות בשם .ועל כן הוא טעורר שאר האמות להיות תשובתם
( )656והתחברם אלינו ותחת כנפי תורתנו בלב שלם ולא בסרטה וסררך יראה
לבד ואט' על כל אחת טהם(י )6שםע ב ת 1ר אי כלום' התבונני והטי אזנך
לשסק האטת ושכחי קמך ובית אביך בלב שלם בדץ לט שיתאו
כי חוא אדוניך פר ותשתחוי לה ואם על
הסלך יפיך
שלטח יפורש זה על הנשים חנכרעת ,טתשובעה לרתו אכל קיקר חפי' וטיפוחם על
הטשיח .וחטשיך ואמי (ינ) וב ת צ1ד כלום' ואת בת צורשחיית גדולת על כלן
יר עם מחלים פניך וטקדימים אותך בטנתה וכן עמך שאר האסות
ושהיוע ש

י

י

יי

(" י

רמיי

י

פכיך"

י

1
 ,לא ירעתי מקטו וע' ביר לפסוק וירח את ריח בגדיו.
 )2בכת שהנצפע.
 )8בכ"י כגורות.
 )4בכ"י כשלג.
 )6בב-י לחפרך.

%
פירוש הטאירי לתהלים (טסי
השטות לך ושא עמן (ל) כל כבודה בת מלך פנימה רל רכה קנתה
ושטמשבצות~) זהב.
לבושה וכך אחת מהם (ש) תובל למלך
ברקמות ולטד ל רק טן ת (ב8ט6ק"
ום בית לטו איש הרנתי לפצעי (ברא' ד כג 4ואם'
אח"כ שהאטות השפלותשאין להם דת כבתולות שלא ידעו איש אבל שהן נגררות
אחר האומת הגדולה ורעותיה כלן ם 1ב א  1ת לך (סו) 1ת1בלנ ה ב שם ח 1ת
וגיל ותבזאינה כחיכל סלך לח10ת תחת כנפיו .ולהכמחת המשך טלכותו
יך ותשיתטו
י 1בנ
יךי ח
לקולם דור אחר דור אם' דרך נבואה (ין) חח ת א כ1ת
לשרים ולטושלים בכל הארץ ויזכר (יח) שמך בכל דור ודור ועמים
י הודוד )2ר"ל שיקבלו טלכותו ויורו בו שלא לערער עליו לעולםכענין יהורה
אתה יודוך אחיך (ברא' סט ה) .זהוענין הסזסור ורכותי' דרשוה )51על אברהם
י פ ת נתיפית בעליונים אנכי סנן לך ,נתיפית בתחתונים נשיא אלהים
ואסרוי פ
אתה בתוכנו והוצק חן בשפתותיך הנה נא חואלתי וכו' על כן ברכך
וח' ברך את אברהם בכל .חנור חרבך על נצוח המלכים ונטשך לדבריהם צלח
בבקשת ( )666שררה.וניצוח רק על דבר
ר כב להשיב העמים לעכורת האל
אטת ולא בנאוה רק בענוה ומפר אהבתו בצדק ושנאתו הרשע ושעל כן נבחר
ושטעי בת וראי על שלחו בעד רבקה לבנו ליצחק ורטז על סרותיה ההנענות
להשסע לאישה כררך השבחים הכתובים בספר המומר לנשי החיל ותעזוב כיחה
ועסה ולשונה והנהנת תכשיטיהן ונענועי בית אביה -והכל הוא*) ברבקה כמו
שביארו קצת חכמינו.ואז כל שאר הבנות ישתעבדו אליה לשמוע אזן ושב לברך
ואם' תחת אבותיך וכו' .וכ) פירשוהו קצת בררך נסתר וייחסו לשכל שםטלך כי
חוא הטולך בחכמתו קר שיתיפה בעליונים והוא כדמיון החתן והנפש שהיא חומד'
לשכל היא הכלה ואם'י פיפי תילא יפית להורות שלא נבראכן מתחלת היצירה
רק שהתיפה טעט מעט והוצק חןוכו' הכל המשך הטשל וחנירת כלי החרבוניצוח
הכחות המתננדות עד שקראם אויבי המלך ושטעי בת על הנפש ( )678שתשים
כל חשנחותיה בה' ושתשכח ,שאר חלקיה שלא תפנה בהם כלל וזהו ובית אביך
ולא שתשכח את האב עצטו ובת צור טשללהיותה הכבודה שכזמן ההוא ושנאסר
כה ליושבים לפני ה'יהיה סחרה (ישעי' כג יח) טשל על פנות החכמים אליו
ושאר הדברים הטשך הטשל והדברים טובים בעצטם אלא שאין פשטי המקראות

סח

ס"

י

יא

מתישבים בזה יפה.
מזמרר לפך
ל מנ צ ח' וגון כבר ביארנו בעלמות שהוא א' סכלי הניגון ונרא' שחוא
מיוהד לעורר השטחת היתרה ולכן נתיחם לעלמות להיות כל שטחה נדולה נעדרת
 )1ושמטצ*צות.

וחישהיא.

צ) גכ"י יהודוהו.

ן ניר פ ,נט.
)8עיי

 )4בכיי

*ירו*

י

חמאורי לתהל ם (סאת ט* ם0
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כיום' )1לחשק העלסות ולנעם ,טיריהם .ואם' מ 1למנצח ר"ל לאותו המשורר
עלטות) שיר על הנקרא קלטזת וכן הואאום,
שבנני קרח ר"להלויים
כלי
ע
[
יובנבלים עלעלטותשיר .וכוונת הטזטור לעתהישועה
בדבריהיסים (אסו כ) ובניה
ל
"
ר
ו
ו
ק
ו
טחסה
ו
נ
ל
אלהים
)
3
(
ו
נ
ג
ט
ו
מן
ואם'
בטלחטות הנהם בוטן נת
הסלהםות מזרה בצרות נמצא מאד כלומי עזר גדול מגצם רבים .ואם'
רם ( 0על כן לא נירא בהמיר ארץ רל כשימק טן שקף הצחת קד
העמן להפרתי) ארץ רעל השחתת חארץ טובח מדבר 1בם01
שרדמת
"
ז
ש
(
מרא
ה
ז
ב
א
ל
ם
ת
ר
י
י
ו
ם
י
מ
ד
נ
ם
י
כ
ל
מ
ת
ע
ק
ש
ה
ל
א
ו
ה
ו
הר
כי
תכליםלמובבלתנבוימיאםף (ד) משי
כשיחם1מי היםוי חם ר 1ר"ל שיגרשו מרובהמייתם
כי
רמש ופיט זנם החרים ירקשו בג א 1ת 1ר"ל כנאות הים והסתערותו הוא יהיה
לס (ס) נהר שפ לגיוישםחו עיר אלהים ששאהמקטחטקיש שבטשכם
ה בקרבה להשיבה אל כנה לקטםנדול בלתטופ
עליון ר"לירושליםמ) ואלחיםיהי
י אויב ויעזרהאלהים לפנות בקר .ר"לבשחר .ולפנות כמולפניורומז
עוד קליד
על תהלת ומן הטלממה אומענין פנההיום(ירמי'  1ד) כלום' שיפנה היום לערוב
וכן לפנות ערב (דבר'כגיב) שפירושו כשהקרב פונהובא ורומז קל סוף חםלחטח.
םבהסיחנדולח
ואם'(ו) הם 1ג1ים כלום'בזח הזמן באוגוים כלום' שנתאספוכי
ו
ט
ס
לבואעלינו למלחמה ומתו שם וחואענין םם 1ם םלכ1ת.וי"ל מלשוןפגיע
כסלשק ארסי והאל נתן בקולו תסוג ארץ חל כל
עם שרץ מז
"
8
מ
 %מ' צבאות עמנו ט % /לכו חזו מפילות אלהים כלש
י כלם פעוטת אלהעת אשר שם שטמה וחרבן בארץ והוא
,התתבתם אלה כ
וקגלות
ט טשכית עך סצ טלחטות הש מכ עמן קשת ישבר
כי
וה
הנחבאותכלי זץיישרוף בא11כי כלםירעו את ד'יכירואל
יתו או יחיח
הרפו טחשבתכם ורעוכי אנכי אלחים
כאש בוא עלסם מאמר האל
ו את שמי ולא
ארום בגוים [ארום] כ ארץ כלוך אכלם יכיחני ייחד
יעבדו לזר .וחזר ואם' דרך תפלה לרוב הצרות שבאותו זמן הנקראות חבלי משיח
(יכ) ה' צבאות עםנ 1טשגב לנו אלהי יעקב מלח.

עי

ל"

מזמרר מז
( )6למנצח 1גו /זה הטזטור כסרר שלפניו רוםזעל זמן קבור מלחסות נונ
וטנוג ושקוט הארץ וכל הנשארים יבאו לחמות תחת כגפיו וחוא אמרו (נ) כל
תעמים תקעו כף כל [זה] הערת שמחה כענין יסהאו כף(םזטיר צח ח) וכן
הריעו לאל' ותכירוכי הוא (נ) עליון נורא ושינוא (ד) ילבר קמים
 )1מלת כל ומ ,קשח להבין ועל להגיה זולתו בטקוטו ופירשוהו כל שסחת
 )2בכ"י להרמת.
נעדרת ומסרח עלתו ר"ל בלאכלי חניגון הזה.

98

פירוש חטאירי לתחלים (טיהור טז סח)

תחתינו ר"ל ירממם תחת הנהנותים ובשעבודם (ס) ויבחר בנו לתת ( )686לס
את נחלתנו המעמדת למ מימי'קדם ונאון יקקכ רמז לבית הטקרש ואשר
אהב תחר לאל כאסרו אוהב ה' שערי צען (מזטור פז ב) ויתעלה ~) אלהים
כחרוקה הזאת להיות ביום ההוא ה' אתר ושסו אחד כהתהפך אליו כל הקסים
לעברו שכם אח' ולכן'(ו) וטרו ום /וענין זטרו טשכיל כלום' זמרו כלטשכיל
ומשכיל שבכם או הענין כלומן זמרו לא זמר שמחה הטונית אבל זטר מעורר
לב ונותן שכל לשוסעים (י) ונדיבי עמים ר"ל טלכיהם וגדוליהם ועם א לה
אברהם כלום' שאברהםהחי ליחד שמו ית' בעולם ובזה הזמן ננטר הענין
להיות בכל העולם לא נפקד ממנו איש ואז יקראו כלם עם אלהי אברהם .כ
לאלהים מניני ארץ קרא הנדולים והנכבדים כמו אהבו הבו קלון טגניח
(הושע דיח) ואסרו מאד נעלה רמזכי לה' המלוכה וכו' ביום ההואיהי
ה ה'
אחד ושמו אחר.

י
י

מימי
ר מה
( )6( )691שיר מזמור לבני קרח .כטנת,הטזטור 'מאחר התנבאו על
התחלת הנאולח ומלחמת גונ ומנע והחשקם ממנה ותתהפך כלהעטים והטדימת
שפה אחתברורה אם' שם"םעיקר הקדושהישובלירושלים וחיא תהיה ~לקולם לראש
ואם' שעם היות בזמן ההוא ה' אחר ושטו אחד ובכל מקום יהללוהו ויודוטלכותו,
בעיאלהיטיהיה (ס גדול וטהולל מאד .והתחש בשבחחסקום ~אם' מ) יפח
נוף כלרג' היפה במחח ושהוא משוש.
הארץ~הוא הר ציון וקרש
ירכתי צפון כי הוא נומה אל צפע ירושלים כדכת" ואטבה) בהר מועד
בירכתי ( I~esישע"יר ינ) והיא קרית מלך רב ר"ל מלך נרול ואם ,זה על
מלך המשיח וענין משוש כל הארץ ר"לכי כל תעולם משבחים אותת .ובדרש
אטרו )8אע"פ שצור אמרה אני כלילתיופי
 ,חיא אסרה ,אחרים לא אסרג
טתליא אמרין לא כסה דאטך אטרה אלא כטה דאטרין מגיריא .ולרוב חחכטה
אשר תטצא שם אס ה) אלהים בארמנותיה נודע למשגב כטם' נחחק
והתרוממות .חויתי )8פירש אלהים בארטנותיה מכר להלתו משנב וטפלט
לאוחבי .)41ואם' (ס)כי הנה הטלכים נועדו ר"ל טלכי האוטמת נועדועסנונ
וטגונ וקברו יחדו דרך שם נראו שם נפלאות האל כאסרו ונשפמתי אתו
בדבר ובדם וגשם שוסף ואבני אלנביש ואש וגפרית אטמירעליו ועל אנפיו ועל
עמים רבים אשר אתו (יחזק' לח כ) ובאמת ( 0תמחו ונתפלאו חרבה ונבחין
י (ו) רעית אחזתם
ואז נחפזו ללכת להתגייר ולחסות תחת כנפי אמונתנוכ

כי

 )1בכ"י ואני.
 )2מ ,שו"ע כאן ופי ,טטריא שכימם.
 )4נ"ב והנסכי כארמנותיהיודע האלחים לבני אדם והשיגו גבורתו.

 )8הדסק.

*יריש
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טה שהיו רואים על כן ברה 1וזהו נחפזו בוערה~) והיל כיולדה בבוא
ם כל אלו שחוכרנו (ח) ברוח קרים חזקה טשברת אניות תרשיש והיא
עייח
ק
קיר נדללה אשר בה היה טבוא גדול לפפינות וסלת נ 1ד 1בחטף פתח אע"פ
שחיא באתנח .והנכון לפרש נחפזו כמו נחפזו )9כלומ' נעשו כפתאים לרוב
בהלתם .ואם' (ע) כא שר שםענ 1כלום' שישראל יאסרו אז כאשר שמענו מפי
חנבואות כן ראינו בקיר אלהינו אלהים יכוננח עד עולם בלא הפסק
ואנחנו כשטעינו טפי הנבואות היינו מיחלים להם והנה היום שקוינוהו טצאנו
( )696ראינו( .)8י) ודמינו כמו קוינו כסו דטו עד הניענו אליכם (ש"איד ט)
ו הנבואות להיותם שם .ואם'
ובקרב היכלך כלום' המופתים אשר ייעד
(י )6כשטך אלהים כן תהלתך כלומי שמלת אלהים טונחת כענין שופם
י יפורסם אז
ומנהיג )4ואם' שבזטן ההוא תחיה תהלתוכן בכל קצ 11ארץ כ
יושר טשפפיך לקין כל וצדק הנה במקום יושר כסו צדק צדק תרדוף (דברי'
ן (ינ) שםח הר צ 1ן ונו' למען טשפטיך .וארץ בפסוק הזה
מז כ) והואעני
בסגול האלף אק'פ שהוא באתנח .ואם' דרך הפלגה (יג) םב 1צ 1ן כלום' שילכו
במכיבהויקיפוהו ויספרו הטנרלים שבה וישיתו לבם (יו) לחילה ר"ל חוטותיה
11פםג 1ארםנ1ת ה כלום' שיקלו בהם ררך חטעלות והמדריגות מלשון פמנה
או פירושו שינביהועניינם בלבם לטען םפר 1לד1ר אחר1ן ורטז על נפלאות
חבנין כאסרו ושטתי כדכד שמשותיך (ישע' נד יב) ותכלית הכוונה שטן הפעולה
י הפועל נכבד .או יפרשכי הוא הערה לאומרים שימוכו חהר
חנכבדתיודעכ
ויראו כטה מגדלים ראויים להיות שם ושיחשבו קל תכונת החוסות ויגביהו
ארמנותיה וחומותיה .ובדרך אחרת נראהלי על טה שאם' במקום אחר (מזמו' כוח)
ה' אחבתי מעון ביתך ודרשו כו למה אהבתי טעון ביתך ספני שהוא שקול כנגד
כל העולם כלו )6שטתכונת הבית יתבאר לו מדר הטציאות כלו עד שטתוכו
יתבאר לו טעלת טמציאו והואענין טה שנא' בנבואת יחזקאל (מג) הנד אתבית
ישר' את חבית ...צורת הבית ותכונתו וסובאיו וכל צורותיו ואת כל חוקותיו..
וכל תורותיו הודע אותם .וכבר חתעוררנו בקצת חיבורינו על טה שלא אמן הראה
את בני )6יש' את הבית וכן צורת חבית וכו' הראח אותם אבל לשון הגד
והורע כיום' שאין הענין תלוי בראיה חושית אבל בהגדתו )7ותודעתו להם
חטכוון וכלל בסלת צורותיו דברים )8שענינם יודע )9טאלין אם טצר השנת
חוש אם מצד טושכלות ראשונית ובסלת תורותיו כלל הדברים הנורעים בסופת
 )2וראי פ'ס הוא  S~stנפחזו כ 5ס' געשו מחזים כפתאים
)1בכ"י %רוח קדים.
ק 5ח'כ
וכן*ירש'י ששפים פ ד שוחזים בה51ים בסעשיהם לעשות ג 5א ת 1%נ ה.
 )6ע ,הנחוטא
 )4נ"ב או רש 5כטו ששטך גדוע כן ההפחך גדלה.
איכח  %מז.
 )8בכ"יוכברים.
 )7בחגדח.
% )8כשי נראה לבניישר.,
א5ח פקודי טח ב.

עי

י

י

% )9כ"י אודע.

י

י

י
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טצר תוראה וליסורבחקירת ( )10%וחקםעטני ובמלת חק כלל הדברים חעדקים41
'לצד חקבלה וחנה נכללו באלו המלות כלחדבריםהצריכים לאסונה עד שלאתשלם
האמונה בחעדר אחת טחם כסו שביארנו בקצת חיבורינו ולזה אם' הנה שיתבוננו
בענין הר ציון והיכליו וארמנותיו עד שמצדם יתבאר להסע) סרר המציאות
כלו וחלקיו עד שישינו טוח מציאות חאל ית' כבודו .ואם' (עז) כ זה..
ינחגנו על מות ר"ל כלימינויעמירנו בכהנו וחזקנו כבזטן הבחרות קל דרך
וכיסיך דכאך (דברי' לנ כה) שפירושו אצלי כזמן טציאותךיהיה תקפך וחזקך
כלום' שלא תחלשביטי חזקנה .וקלטות הוא סלח אחת וי'ם אותת כסו שהם
ם הטות או שאחר המות ינהגנו קל
שני מלות )8כלום' שינחננו בכבוד עד יו
סי מנוחות ליחנות מזיו השכינה ית' והוא ענין זר לחלוק תיבה אחת לשתים
אלא שטצאנו כמוהו אש דת לטו (שם לנ ב) .ויעם עלטות מלשון עולם כלום
ז רוראבלפינפ.)4
בנצחיותובלי

י

תימררנ"ט
( )6לםנצח וכו /כזונת הסזסור להעיר לב תאדם לתשובה ולהתבונן שזה
הקולם הבל ושאין תכלית ההשתדלות רק לצורך הקולם הבא ולקורר לב בני
בני הגלות שלא יסוגו אחור בראותם הצלחת המתנגדים ושפלות קצטם בצרותיחם
ובקנים והוא אטרו( )6נ) שטעו זאת וכו' ויושבי חלד פ" חיושבים בזה
י א ש ר"ל החשובים והחכמים.
הטציאות( .ג) גם בנ
י אדם ר"ל ההמון גם בנ
י רומז על ציור חסחשבה .ואם' (ס) אפח לםשל אזנ
(ד) 1הג1ת לב
י כלומ'
לשסוע משלי החכמים וחירותם להוכיח נפשי בחם ואח"כ אפתח בכנור
חידתי להוכיח בה האחרים .ואם' ( )1למה אירא בימי רע כלום' לסח אדאב
י העוני עד שתביאני יראתי להתעמל
ואפחד קלימי הרעה שהםימי הזקנה אוימ
בקנין המטון ולהשליך למור דרכי חאלאחריגוי בלכתי הנח וחנה לאצור ולאסוף
ולכנם והנה לסוף [עון] )8עקבי יסובני כי לרע ( )106ירוצו ויגרשוני
טהמתפח בנחלת היז) ואם' (ו) חבוטחים וכו' .ולדעתי הוא ררך קריאה כסו
חקחל חקת אחת לכם (במדב' סו פו) כלום' אתם הבופחים עלחיי
ם ואשר
ל זח לכם והנה הסות טחזר ובא סובב %א
ברוב עשרם יתהללו מהיועי
יוכל [איש) לפדות את אחיו בכל עשרו ולא יוכל לתת לאלחים כופר נפשאחיו
לחציל סירו בעת אשר ירצה יהטיתו ולא סוף דבר איש את אחיו אלא גם

י

 12בכשי לו.
 )8לצי המסורח הם שתי טבת.
 )1ככ"י הטעדים.
חסר
 )7ניב או ר"1
א .Durablement
 )8עגן גשי.
 )6בכ"י אטרש
י הרע ואחסהעל הצלחותיווישיגניעוז עקבי אשר ירוצו לרע
אראג בעולם הזה שהםימ
להטייתם לקניית הממון מצר שהם בוטחים עלחילם.

יא

פירוש המירי ( o~SnnSמטי
למשו מוא אטרו לא יתן לאלחים כפרה מח"כ הכר קל מתת תנפש
ואם' (שייקד פריון נפשם כלום' שלא ימצא כסו ודבר ד'היתיקר (ש"א
ג א) תרי שלא למעות בזה פירש ),אח"כ וחדל לעולם כי אחר שלא טרח
כעולם חוח אין פעשח וחשבון לעולם חבא ומי שפרח נע'ש יאכל בשבתי).
ותסח קל מחשבתם תפתית ואם' (0ויחי וכו' כלום' היקטור בטחשבתו לחיות
לנצח ושלא לראות תשחת אחרי ראותו (י )6ה חכםים שיסותו וחכסיל ותבקר
יאברו ויקזכו כלם לאחר
ים ח לם ואיך איפשר שיא יקבל תוכחת בטח
י חםיתח רומזת
שיראה מן חאחרים .וייחס לחכטים מיתח ולכסיל ובער אבדןכ
על הגוף כלבר .ואם' (ינ) קרבם בת ם 1לע1לם כלום' בקרבם ר"ל במחשבתם
חוא שיהיו בתימו לקולםושיחיו טשכנתם )8לדור ורור כלום' שאינם דורונים על
חפות כלל ולא חששו ידבר אחר קד שלא פרסמו סקלתם רק על אדמות*).
ן קראו בשםותמ עלי אדם1ת כלום' תכריזו עצמםלרוב המוניותם קל
ועני
ה
ק
ו
פ
האדמה
ה
נ
ח
ו
)
6
חנא
לבד
בכךכי ל 0האדם ביקר חטטת בלילין
ד
י
ס
ת
ת
ו
ב
ס
ה
ו
ם
י
ר
ק
מ
ח
ל
ב
ו
ט
ק
סתגלגטת
ק
ל
י
ואם'
דרך
כלום' לא ימשך כי
ן קמו ואז ישאר כבהטות 1 .נדם 1חוא
הפיגה כלום' שאפי' לילה אחת לאילי
ל
ל
כ
ה
ג"כ קנין דמיון והזכיר נמשל ונדמו כי ירבר על
ועל חפרם וי"ל שזח
ן ביקר ר"ל בשכלו ניראת השם חוא
האיש פועה כי האדם אשר לא ילי
כבחסת.וילין רומז על חטיתח כטו ונפשו במובתלין (טזטור כחינ) וכן השינה
וישנו שנת ()118קולם(ירסי' נא לס) ורביםמישני אדטת עפריקיצו (רנ"יבב).
~ו) זח דרכם וראת הוא כסל לטו ר"ל מכלות ופתים .ואס' ואחריתם
בפיהם ירצו סלה נראה ט בפרושו [כט ואחריהם כטו ואחריתם כלוש
ובסופם כשיכירו בטות בפיהם ירצו סלה ר"ל שיבקשו נצחיות ויחלופני האל
שיושיעםשיהיוטכני העולם חבא כאלו כליסיחס התעסקו בעבודתו ונם זה לא
טלב ומנפש ולא שישיבו נזילותיהם וחמסיחם ושיתאונן לבם על מת שקרסם טן
הסרי )6ושארהדבריםחצריכיןלתשובתרקדרךמצוהםלוםרהבפיהם( .)1ע 0כצאן
לשאל שתו כלום' והם במיתתם שתו קצטם לשאול [כצאס כלום' גרטו שתהיה
מחשבתבני תאדם קליהם שהם כצאן ושאר הבחמות ושהטות הנצחיירעם כלוט'
ינהיגם כמקום צלמות ולא סדרים וירדו ר"ל ויטשלו בם ישרים לבקר ר"ל
לקולם חבא אוליוםהדין שהוא כקר והוצאת כל תעלוטח לאור או שחוא בקר
ן משל וקסותם )8
לצדיקיםכענין וזרחה לכם יראי שסי (טלאכי נ כ) וכןעני
 )1בכ"יפייוש.
א בכ"י ארמה.
פ) ע* 1ב
 )8ישי משכנותיו.
טפ)
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 )6נ"ב או ר' 5תכריזו בכ 5חאוטות בטבת זאת חסחשבח חנפסרת שטשכנותם קרור רורים
 )8בכוי הסכ מקור עליו שמא לאות שתסופר עצטו 5א
ן נכו.,
שחם ביקר ב4יעי
 )1נשב או ר' 5ואחריהם פריהם ירצו שילכו
חבינו ו'5נ שהיהלפגיומרי או במרדים.
בניחם בררכם ס5ח ושיאחזו דרכם (בניחם) [נפיחם] 1ע'  "9א"ע )1 .מכשי ועשותט.

י
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צר לשם ל .וצורם לבלות שאול "ם כסו ירתם
רשעי
י
ר
שתאבד באבור חטף )1או אפשר וצורם כסו וחזקם שלשק טצור חחלטיש( .דברי

נפשם תבלה

ח ט 0כלום' שכל חזקם ותקפם יבלתו תשאול הררו בו טטח שהיה זבול לו ר"ל
טהיכלי חקוננ אשר חיא אצלו כזבול .ואניאין מחשבותי וכונותי בזאת החנהנח
אבל כונת חנחנתי שיפרה אלחים(טז)נפ ש מ שא1ל בשעהשיקחני סלח ר"ל
ןיום הטותכענין לקח אותו אלהים (כרא' ה כר).
שיקחני קיחת עולם והואעני
א
ר
י
ת
ר
י
ש
ע
י
וחזר להוכיח השוסע (ין)
אל
ש
י
א
'
ם
ו
ל
כ
שתרע בעצטך
כי
בראותך עשרו קד שתרצה להשתדל על זה לעזוב דרךהחייםכי חנהבחייךיספיק
לך המקט אשרנתן לךהי אלהיך כהמפיקלעשיר בעשרו וזחו פשפט זחחטציאות
העשיר לא ירבח והדל לאיחסיר איש כמתנת חלקויהיה .ואם תחשובשיהיה
ו לאחר הטות (יח) לא בטותו קח הכל ר"ל שום רבר ספני ( )716שלא
קניינ
כיון בםטונו רק לברך (יט) נפש 1בח ו ,לא שיגרום לו ברכה אחר חסות
בצרקח ובנמילות חסדים וטעשים מובים ואתת יורוךכי תיטיב לעצטך בחתקסק
בתורה ובטעשיםפובים .ונפשו ר"ל של )8אותו רשע שכל כוונתו לחמית הטמון
(ס תבוא במוףער דור אבותיו ותכלה עטתם ולנצח לא יראו אור.)8
וסיים דבריו לום' שהאדם שהוא נברא (כ )6ב קר ר"ל נשכל ובדעת 1לא בן
בעורובחיים הוא נם של כבחם1ת.

י יי

י

יי

יי

י

מזמרר נ
( )6םזם1ר

לאסף.

כוונת הסזסור להוכיח בני רורו ולהתרותם טאשר

יקרה )4אתהם באחרית היסים כאסרו כנבואתיואל (ר ב) ביטים חהטה ובעתהחיא
אשיב את שבות יהורה וירושלם וקבצתי את כל חגויים וחוררתים אל עפק יחושפט
ונשפטתי עטם שם .ואל אלה
ים פירושו שופט כל השופטים במרת הדין ואם'
ה' להורות על חיוב טציאותו לעולטי' טאין חתחלח או נכול וזטן ואם' ד בר

י

 1קרא ארץ לשון עברכי כל מה שייעדוהו הנבואות הוא נאם' בלשון עבר
אע"פ שהוא עתיד כלום' שכך ננזר לפניו .והוריע קנין חזסן ההוא שיקראו כל
יושבי הארץ ממזרח וער טערב ר"לשיעיר לכם לבוא כלם להלחם על ירושלם עם
נוג וסנונ כטאמר יחזקאל (לט ב) והעליתיך מירכתי צפון והביאותיך על הרי
ישרע ואם' שההערה הזאת תהיה (ס ם צ 1ן שחיא םכלל 1פ וסטנת הופיע
ן קולו
חאל להקיר זאת ההקרה כטאמז יואל (ד פ 0וה' טציון ישאג ומירושלםית

י

יי

 )1נשב רעליינתנ
ו צורתפ ונפשם לאברן [וחואן אברן תגוף וחרר  1SIatoאשר בנח
לשאול צר וקצר .או ר-ל שצורתם אשרירדת להם טזגולוחיה לחםלההזירח טעלה טעלח נתנות
 )8ניב או רעל חמנרך נפשוגחייויוריךכי תיטיב
 )2גשי שלא.
לבלות שאול.

לך בהגאות זה העולס.

 )4בכיי קרא.

פירוש תפאירי לתחלים (טזמור נ)
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י

ואם' (ג) ש ב א א לח נ 1לנקום נקטתנו טן חגוים  1אל חר ש עוד אבל יבא
ע"א נשק אש לפניו שתגל כל אשר תמצא ומניביו נשערה טאד
ברוח סקרה סוקרת קליהם .יקר א א ל היש םים סקל כלוש לקחת רק
עטו טן חאופות כעמן תצא כלאך  1בטחנה אשחר (ם'ב לס לה) וכן טן
השמים נלחטו (שופמים ח כ) וכן בנבואת יואל (ר יא) שוסה הנחת ח' נכוריך.
או בא על דרך יפקור ה' על צבא המרום כטרום ועל טלכי האדטה ( )728על
האדטה!)(ישעי' כד כא) על דרך ובאלהיהם אעשה שפפים (שטותיב יב) כלודז'
שאוציאם טטרריגתם שלא הניק סחם שום הצלחה לתחתונים חמתננדים  1אל
ח ארץ כלום' ואל כל יושבי הארץ טפרשים בה שטים וארץ טטש ורוטז לדעתם
קצת אסונות טקובלותבעניןיום תדין ואוסריםכי תנועת השמיםוהיסודותותולרות
בחיבור.
הגדול בקונדרים
תשטים והארץ )5יבטלו ביום הדין כסו שכתבנו דעתם
כתב הרת אשר חברנו בפרק חלק .ורבותי' דרשו עלענין זה בהגדות אל ח ש ם ם
םעל רטז אל הנשסה  1אל ה ארץ מתחת רטז לגוף כלום' שיקומו נשטח ונוף
לדעת זה בהויתם הראשונת אלחלחיי העולם חבא  .(Sr1tlואם' (ס) אספולי
חס ד וכו' קרא כל ישראלתמירי ואם' טעורר לב האמות כאלו הוא יצוה לחם
שיביאום לירושלם*) כדרך האסורבישעי'(יח ז) יובלשי )6לה'צבאות קםטטושך
וסורפ וכן והביאו את כל אחיכם סכל הגוים טנחח לה' לשם סו כ) וקראם
כ1רת בר ת ע ל זבח על שכשקבלו חתורת כרת סשה עמהם ברית ברם
הזבחים כדכתי' וישם באגנות ויזרוק קל חקם (שטות כד) .ובדרש)6עלי זבחזו
בריתסילת .ואם' ( )1ויגידו חשטים צדקו ונראהלי צדק העם ר"ל ישראל
ר ופעם לשון רבים כלום' שיפורמם צדקם
כי חנבואותיזכירו העם פקם לשוןיתי
לכלישע בחם כי אלחים 'סופם חוא סלה בהלקח נקטתם טחם .ואותגיו
פתוחה בגקיאי) כלום' כאלו נעשה .ואחרי  np~eנקמתם טן הגרם יצרף את
ישואלויוכיחם ויבער מהם את הרעים וכאמרו בנבואת צפניה (ניא-ינ) אז אסיר
מקרבךעליזי באותך ולא תוסיפי לגבחה עור בהר קדשי והשארתי בקרבך עם עני
ודל יחסו בשם ח' שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב ובנבואת זכריה
(ינ ח ופ)פי שנים יכרתו וכו' והכאתי את השלישית באש וכו' הוא יקרא בשמי
ואני אקנה [אותל אמרתיעטי הוא וחוא יאמר ה' אלהי וכתו'(ישעי' ד ג) והיה
חנשאר בציון וחנותר בירושלם ( )726קדוש יאסר לו כל הכתוב לחיים בירושלם.
וחוא טתחיל לחוכיהם שאחר חגאולה ליטות הטשיח תהית יראת האל על בניהם
וינורו מיוםחדין ותחל להזהירם שבשוב המקדש על סכונו לא יבטחו כחפאיהם
 )1בכוי גאדטה )2 .בכ"י חארץ )8 .סנהדרין צא )4 :בכת ירושלם.
 )8ע' שיר
 )6גג*י ישילו שי 4סורא אב 4ספת אלה ישגם בסזטור עויב.
ו) שספרינו חיא ותוחח ב4א געית וע' רו'ק.
'8יפ ס"ח.
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פירוש

לתהלים (שמש

המאירי
"
בהביא את הקרבטת לבד בטלת התשובח שזהו מה שחוכו בו סכה גמלה טקדם
1%

כהתיאשמסנהוהיו נוגהים בהכאת הקרבטת והנניאיםהיומזהירים אותם על זה
י נם~) בכם
תמידכמאסיישקיה (איא) למהלי רוב ובתיכםוכו'ומלאכי (א 0מ
ויסגור רלתים ולא תאירו מזבחי חנם ושמואל הנח שטוק מזבח פוב (ש"א פוכב).
ואם' עלזח (ו) שמעה וכו' 1אעירה בך'וחוא לשון התראה טלשון הער הקיר
בנו האיש וכראי טג נ) ואם' אלהים אלהיך אנכי כלום' אלהים ושופפ
לכל ואלהיך בפרפכענין רק אתכםירקתי וכו' (עמום ג ב)( .מ) לא קלזבח ך
ן לבי קליהם אם יבואו בלא
אוכיחך וקולותיך ר"ל ולא עולותיך כלום"אי
י אם'חייתי סריך לקולות (ט) לטו אקח ונביוזך פר
וירוי ותטופחרי
)
8
ם
ה
ב
םםכלא 1ת ך הם חגררות שהבהמות נעצרות
כענין גזר טטכלה צאן
 0( 0ובחררי אלף כלום'באלף הריםוהיהראויבתרים אלף וכטוחו
(חכקוק גי
) או נפרשבהררי אלףמקוטות .)8
חלוני שקופים (ם'א  1ד)נפקינקמנים(ישעי'יזי
(י )6וזיז שרי נראהלי כסוטזיז כבויה (ישע" סויא) כמו שוד כלום' מבחר
התבואות והוא רמז על המנחות תולתיפירשו נדרך אחרתואין נראהלי
(.יג) אם
יראוי לכך( .יג) ואבירים פירושופריםגדולים(.יד) זבח
ארקב כלום' אםחיית
לאלהים תורה ר"ל שתתודה על טקשיך ושלם לעליון נדריך כלום' ובזח
תשלם נדריך לגמרי אך בזולת זה לא תועיל הבאת הקרבן ואז כשתעשה כן
תקראני (ע 0ואחלצך .)4ואחרי הוכית כל העםבזה הקנין חוכית חלוטרים תורח
ואינםמקיימים אותהכי גם זו היא טכח קרוסה כאמרו בפיו ובשפתיו כנדוני
ולבו רחק סטני(ישק" כפינ) וזהקנין (טז) עלי פיך ולא בלבך(.יז) ישנאת
מוסר ר"ל התורה שדרכיה דרכי פקם ומוסר .וענין(יח) ותרץ קמו כמו
ותרצה ( )738כלומן רצית להיות ידך עטוויעם אותו כסו ותרוץ והוא בדרךחזרות.
(יע) ופיך שלחת ברעה כלום' החלפת אותו לרבר כל רע ותצמיר מרמח
חסר כלום' תצמיר דברי סרסה כלום' שתחברם ותטזגם תסיד לחיותם סוכנים
בפיך( .כ) תשב במושב לצים ותדבריאפי' באחיך וקרוביך ותתן דופי שתגנם
בדבריך( .כ )6אלה קשית והחרשתי ולפיכך )6כשלאהענשתיך רטית היות
אהיה כסוךלבלתיהיותייורקתקלוטותונמתרות)8ולכןקתה אוכיחך ואערכח
לעיניך כל טח שעשית כאלו הוא כתובלפני כקנין סה שהיו אוסרים כל קושה
רע מובבעיני ח' וכו' (טלאכי ביז) והשיב בנבואה (שם ניפ) ושבתם וראיתם
י כפרח אבל על
בין עובר אל
חים וכו /וי'ם אלח עשית וחחרשתיכי כל.אלהב
נ-.
-------------------ק מב ידעתי גל עוף תרים
ק פ"טל טטכ.4
ק גמימה

י

י

,

ואץ כח באדם ליעת'כלם .כישים הם ואני תרע אותם.
גשומרך מוצא שפחיך לעשות או ר"ל
כגורי שחצלתיך.
 )8ג"ש או איפשר חיות טדמח בנפשו לחיותDnכDא~ל שאין מידו טציל

 )4נ"ב אחלצך ותכבדני

(ישע,ידיד).

 )6בכ"י לפיי.

כאטרי אדמה לעליון

פירוש המאיריחי

שא

חלים (שטס נ נא)

טה שחשבת שאהיה נוף כטף עלזח אומתך תשחת נטרצת1 .ז ובח ת1דה
ר"ל שעם הקרבן יתזדה ביבשים לכבדם פטם דרך כלום' ,נטשים לבו על
אורחותיו עד שלא אצטרך לשום קרבן אראנו בישע אלחים בזמן ההו*

"

ה"

נחנףו' נא

~) לטנצח מזמור לדוד (נ) בבוא אייו נתן הנניא זשכיא
במצות האל והתודח לפסו ואם' חטאתי לה' והוא השףבו נם ה' העביר חמאתך
ריג) ואז חכר זה הטזטור לתפלת קל מליחת העון הנרול ההוא
לא תסות (ש'בי
ים כחםדך כלום' טצד הטשפטידעתיכי לא חנקני )8וכן
י אלה
ואם' (ג) חננ
ז כרוב רחטיך ואטר פשעי לשק רביםבי היה שואל סליחה לפי דרכועל
ע"
כלם אע"פ שעקר כוונתו חיתה על אותו העון שמא שאותועון היה כולל לשתי
עונות דבר בת שבק ומבת טות אוריה .ום'ם קיקר כוונתו על עון בת שבע והוא
שחזר ואם' (ד) הרב כבסני טעוני כלום' הרב רחטיך ותכבסני וי"ם [כאלו]
חוא כתוב בהא ולפיכך פירשו רבים שהוא שם כלום' כבמני טאד כבום גדול )8
(ס)כי פשקי אני אדק כלום' ואתכונן בהם )4ולא אכפור ( )736אותםלפניך
כמו שקשהקין שאטר השוטראחי אנכי (ברא' ב) .ואם' (ו) לך לבדך חסאתי
כלום'שאיני צריך לזה לפיוס ב"א או להשבת חסם להם ונטצא העון מהעבירות
שבין אדם לטקום ום"ם ירקתי דרך כללכי תסידעשיחי הרעבעיניך ומכיר אני
בקצסי שאם תענישני הכליהיה בדין וכמשפט ונמצאת הכרתי סכה שאםיגיעני
עונש אודה שאתה צדיק בהנהנתך עלי וזכאי במשפטיי) .ובא למען במקום
סבה כמו כמפץ חהבם )6קשו להם עצבים למעןיכרתז)(הושע חד).וחייב עצמו
י לאעשיתי רק רע
ואם' )0הן בעון חוללתי .ולדעתי פ" כליטי טעםהוי

מעת הכריאה והעכור ואם' זה ררך הפלנה כענין ופושע טבטן קורא לך (ישך
טחח) .ואם' אח"כ (ח) הן א ם ת ח פ צ ת ב ט 1ח 1ת כלום' ואתה לא כיוונת
בבריאת אדם לכך אבל כוונתך להיות לו טועצות ורעת .ב ט1ח1תכעניןימרוני
כליותי (פזפורמז ז)[ )8.ו בם ת1ס] בדברים הסחוטים ח כםה ת1ד ענ כלום'
בראתני כדרך שארעם .ויש לפרש נ"כ לדעתי הן בעון חוללתי וכו' כלום' זאפ"
כשאתנצל שזה בא מיצר הרע הנטוע בלב האדם חלא היה הנלחם עמו בצרי
!) נ'ב או סלת ושם כמו וישימו 1ישכי( 14ישע ,מא כ) מבלי טשים (איש ד כ) ע"כ
 )8נ"ב
 )2לח"ב איוב פ כח.
ובאמת שניהם בחסרון לב וכן דעת חטחבר.
ורמח הנשמה שהתגאלה לנפשית שתים (ונדון) לבגד מטפף שצריך פתרה )4 .בכיי מהם.
 )6נשב (לך לגרך חפאתי] כי השוכב  opאשת איש חופא לאלהים כענין וחטאת לאלהים
)8בכיי כתבונם (והוא שם
(ברא' לפ פ) והרע בעיניך עשיתי בדגר אוריה.
 )8ניבענין אתה חפץ האטת שחיא גלג כאסרם רחמ'
 )7גכ.י יכרתו.
יגב).
ליבאבעי.

יי

