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מזנ12ר קא
בזה המזטור להודיע איך היה

טתנחנ במלכותו קם קטו בחסד
כוונת דוד
וביושר ואטי(") חםד 1ם שפ ט א שירה כלודז' משבחאני האלשאיני מחזר
י ארץ ולהאות טשפפ גבר לתוקלתי אבל
כשאר המלכים לרכא תחת רנלי כלעני
או אדון ביושר או בחסר או בטשפט אשירה ואזמרה לך על שחכינות לבי לכך
ה סחרחר אחר סדותיו של הקב"ה ובועפ בימורים אלא
ורנותי פירשוהו שלא יהי
סברך את השם על הרעה כבטובה כלו' אם חסד אשירה אם טשפם אשירח
(ברכות מ' ק'ב) .והראשון נוח יותרלענין המזטור .ואם' (נ) אשכילה~) בדרך
תםים ר"ל אני מחשב ומתבונן בטעשי תסיד ח~זה דרך ישר ותסים ונבחר ללכת
בו1 .םחי תב א א ל טחי תחית נראה כסו ושא אלהים או מתי תבא אלי זח
חדרך ר"ל שאגיק לכך וסלת דרך פעטים לשון זכר פעטים לשון נקבח אויהיח
דרך מטוך ר"ל דרך אדם תמים )9ואם' אתהלך בתום לבבי כקרבביתי
י טתגאה ולא אתראה'כשלים עליתם( .נ) ולא
כלו' שאפילו קם בניביתי אינ
אשית לננד עיני דבר בליעל היועצני להשחית ולהתגאות .עשה דברים
םפ ם ר"ל נוטים טדרךיושר שנאת 1לא רבק ב ר"ל לאיקלח בטחשבתי
לעשותווכן כל (ך) לבב נפתל ועקש יסור פפני שלא אלקטנ )81במחיצתי
ושום ארם רע לא אעשחוטטיורעי .הלעז שלאלרעתי נואפרוררי')( .ס) וטלשנ
בא בררך חטגביהי המשפילי ותראוי בו טלושן טן הטרובע ואמן שאע"פ ששאר
חטלכים יקרבו אצלם מלשינים 1יעשום טאוכלי שולחנם לתועלתם אני איני כן
אלא כל שיבא אלי אדם טלשני בם תר רעח 1א1ת 1אצם ת כלו' אכריתנו
טהיות ( )1286עורלפני .גבח קינים להסתכל ולהתרבק בתאוות העולם ורחב
לבב לחרבות בטחשבותיו על תענוגיו אוכל כלו' לא אסבלהו ואחז'ל קינא
וליבאתריסירסורי דחטאהאינון(ירושיברכותפ"א,הל'ה') .אבל( 0קיני כנאמני
ארץ הצדיקים וחחסידים לחיותם יושבים עמדי ולהיות כאנשיעצתיוסורי והתולך
בררך תמים הוא ישרתני1 )1( .יא ישב בקרב ביתי ע1שח רםיח
ר"ל טרמתכי חוא שם ואם הוא תואר תפרש עושה פעולת רמיה וכן רובר
אצטית כל
שקרים לא יכון לנגר עיני .ולבקרים ר"ליוםיוםתםיי
רשקי ארץ להכרית מעיר ה' ר"ל ירושלים כל פוקלי און.
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 )8צ"ל אקלמנו.
 )9בכ"י תמיר.
 )1בכ"י אשכילר.
צ"ל שלא לרעתו נו אפונדרי ) )80 aprendreר"ל לא ארצח לדעתו ולא ינוע אצלק
גלפים צ"לו הלעז של 1ואין צורך נחפרתי .ר].

*) אולי
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מזומרר קב
יש טפרשיםכי אמרו דוד על עצמו במלחטת צורריו חמעכבים ומאחרים
טלכותו ורוב מפרשים חמכימו שהוא נאמר על הגלות ומדבר בלשון יחיד
קל כלל העם או כאלו כלאחדי) מחם טדבר קל לשון המוטור .ואם' ( )6תפלה
לקני כי יקצוף ר"ל כאשריעפוף ר"ל בהקפף לכו ונפשו סרוב צרותיו והוא
קניןכקין טחנק מרוב תכיפת הבכי ובלקו אננויישאר .)8ויש מפרשים בו ענין
כסוי מלשוןעטוף חמפורסם בדברירבותיי ובלשון המקראיעפפו בר (טזסו'סחיר)
הטחלצות וחמעפפות (ישע' ג כב) ורעל כי הטתפלל טרוב צרה טכניע עצמו
ומעפף קצתו בקצתו :)8וישפוך שיחו טוכח קל רוב תפלה( .נ) ביום צרלי
ר"ל בעתצרותי וכן ביום אקרא( .ד) כי כלו בעשן [ימי] כמו הדבר
חנשרף שחוא כלה בעשן כאמרו כלו בקשן כלו (טזטור לז כ) .ואם' שניחרו
קצסותיו') שהם בתולדתם קרות וזה יקרה בקרחות החדות בחיות כלות רפיבות
התולדה .)6כטוקד נחרו העציםכשיונחו בטוקד לשרוף קורם שתנטר שריפתם
קצתם כלים בעשן ורובם ניחרים וחוא שריפהבלתי נטורה וכמוקד פ" עלחדליקח
לא על הכלים( .)8ס) הוכה כעשב כלום' כעשב הרפוב שהוכה עלי
ר השמש
כן שב לבו שמרח ליחת התולרת טהלב אשר בה תרבק הנפש עם חבשרז) ויבש
ליחם ויבש לבי בחום חצרות .וחוכה בא באות ואיו עם הרגש דרך זרות .כי
שכחת
י םאכ1ל לחם
י טאכל כמעט שנשכח טמני מאכל
י כלו' שתעבתי כלטינ
שחטאכל
ו
ב
י
ש
י
ח
ת
ש
מ
ח
ו
ת
ו
ח
י
ל
ה
אשר
לנוף [יבשוחס (()1298יתיכהו)
נירוק בפבע
חום חלב וחום האויר המקיפו ולולי זח יפסק הליחות ויסות לנמרי .ואם' םק1ל
י סק
אנחת
באולהכנסחו טחוזק כטו טקול זנותה (ירם' נ ט) )1( .דבקח ע צםי
ם
ו
ק
מ
ב
ר
ו
ע
ה
ש
בארם
ו
מ
כ
הבשר
ואטר שמרוב
בשרי
לבשרי
עורי
דאנתו כחש בשרו ער שדבק עצמו לעורו)8כענין צפד עורם על קצמם (איכה ר
ח) (ז) 1ק את 1כ1ס הם עופות שוכנים במדבר ובמקומות החרבים וקולם כקול
נחי .וקאת באות חתיובין בסמיכותבין שלא בממיכו' אלא כשהוא מטוך הוא
בפתח ובמוכרת חוא בקמץ .)9ואם' שבהיותו כגלות חושב עצטו כאילו חואשוכן
כמדבר וצוקק לאנחתו בחפררו טאחיו וחוא אמרו (ח) שקד ת
י  1אח
יח כ צפ1ר
כורד על גב תפת סבן עם( .ע)
היום חרפוני אויבי ,קתח שפר
י
כ
ו
צחתע בנלות וחוא שיחרפוחו ארבץתסיד .ומחולל ר"ל אותם ושחם אצלי

י

 )1בכ"י אחת.
ן פ" רר'ק.
 )2בלש  angoisarעל'צ )8 .angoisserעיי
.
ם
ת
ו
ס
צ
 )4בכ"יימי שנחרו ע
ת
ו
ב
י
ט
ר
ה
ת
ו
~
כ
ו
י
ה
התולד,
 )6ר"ל החזור
 )6בכ"י
וחכירה וזה נגד רקיק ע"ש.
 )9אלו דגרי הרא'3ע.
 )8נ'ג או חוא כטשסעו
כי נחיות הבשר שטן לא ירכק נעצם דגילת נטור כט 1שידבק גו כשהוא כחוש.
 )9בסוכרת הוא כשני קמצים על משקלר,ר.
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י

כחוללים ומשתנעים לחפמר אמונתם ב נשבע 1כלו' כשירצו לקלל את עצמם
ן ה'
[אוטרים] אהיה כפלו'כקנין והנחתם שמכם לשבועהלבחירי(ישע' סחסו)ית
אותך לאלח ולשבועה (בטדבר הכא) ולרוב צרתי לא אמעם את אשר אוכל ואת
אשר אשתה אבל חיה הלחם אפר (י) ושקוי כבכי טסכתי ושיקויי
כתוב בוא'ו ונם הואו טונעת בקריאה ררך זרות אלא שקצת מדקדקים מוברים
לקרותה כאילו הוא בשנייודין
 .ואם'(") םפנ
י זע םך וגו' כלו' בכל זאתאני
מתבונן שלא בסקרה בא אלי רקספניועטך וקצפך לרובעונותי .כי נ שאתני
1ת של כני כלו' השלכתני בחוזק ער שהנבהתניכדילהפילני כחוזק והטשלכי
הרוצה לחפיל דבר לארץ סנביחו בחוזק לטעלה ואח"כ מפילו .ונדלה צרתי
י שהשמש במורו מן המקום הוא נומה וטותח
י כ צל נ ט1
עד שמעפו (ינ) ם
י ינפו צללי ערב (ירם'  1ר) ואולי אם' כצל נסוי לום' שכסו שהצל
הצלוכןכ
סכתו מור השמש טן המקום כן אסיפת אורי מבתה הסתלק השנחתך טסני.
1כ עשב איבשפי' שהחילוף במהירותכיבוש העשב סהר~) .ומכאן חוא טתחיל
כל
להתפלל על הגעלה ואם' (ו) ואתה ה' אשר לעולם תשב וזכרך
י
כ
עברך להתפלל אלז בכל דור שור אתה בחסדך קבל תפלתם (ו) ותקום
תרחם ציון ר'ל תתעיר לרחם אותה ולבעתה כי עת לחננה כי בא
סועד כלף כי ושרכו ( )1296לנו הימים והגיע העת אם ושובים אנחנובעיניך.
ובאו בסלת לחננה שני זרויות א' שבאח בסגול החית במקום פתחכי היה ראוי
לחננה בפתחכי הוא מקור מן הדגוש וכן שהוקלה הנון מן הדבש כמוהופן אכלך
בדרך (שטותלנג) שהואעתידמן הדנוש .אואולי לחננה סקורסן הקל והית ראוי
לעקד בקמץ חטף שלא דגש ,ואם' (ע 0כי רצו עבדיך א ת אבניה כלף
י עבדיך טתאץם לעמוד בץ אביה ועפרה וקמןיח1ננ1
יכמרו רחטיך על זהכ
טגזרחן כלר יחשקוהויעשוהו מרוב תשוקתם בעלתחןוניפץ ואם' (ט 0וייראו
ים כאילו בראותם בנינה .אחר כל הנסים והנפלאו'ייראוך כלם הם ומלכיחם
ג1

י

י

י

י לא נכזבת תוחלתנו (ין) 1בנה ח' צ 1ן 1נראה
בראותם כ
(יח)  1שפנח אל תפלת הערקר ר"ל שראה שחיה בגלות כערער בערבה חוא
עץ הגדל בסרבר בארץ ציה .אופי' הנחרב והנשחת מלשון ערו ערו (טזמור קלז)
קרער תתערער (ירם' נא נחת) ותפלתם שב אל קבוץ תעם וכן דרךהנביאות
ד ופעם בלשון רבים .וזאת הישוקה (יע) תכת ב לד1ר
לרבר פעם בלשוןיחי
אחרון כלו' שלאיחיה לח הפסק ועם נברא רעל ישראלשיחיח אז כאילו
י תאדם ילכו ולא
 )1נ"ב ודמהימיו כצל חנוטה שהוא טתנועע גתנועתו כן ימ
ירגש האדם וכן ואני כעשב איבש ט העשביכלה תמיד רפיותו וכן תאדם בכל יום יגלח
 )8ג-ב
רטיבותו וטוציאיטיו בכליון ואם ,כנגדו  1א ח ח ה ,לע1ל פ ת שב
א
י
ח
ו
ת
ק
ו
ש
ת
ואציי חאבנים הם רצפות אליהם והעפר טצא חן בעיניהם כל כך
חזקי
 )8נ"ב או טפשון טקיץ אותו ושלאיישן ותתפלל טענין ולבי ?ר.
פייחם.
בכב1ר1

.
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נברח כחדש להתחדשנעוריו בשל11ת 1וככורו 1הל ה( .כ) כ ה שק ף ר"ל
תשמח טטרום קדשו ומשמים אל ארץ תביט לחם עמנג שח
שאחסל ),לא מציט השקפה למוכה אלא השקיפה ממעת קדשך (דברים כוים)
זה לא נאם' אלא בתורת ,ואם' (כ )6ל שם1ע אנק ת אס ר ר"ל ישראל שחוא
כאמור כזה חנלות לפתח כלו' לפתח ססאסרם .בנ ת ם1תה ר"ל קרונים
למות סרוב חצרות .לבא (כב) בצ 1ן ולמפר בה שם ח' (כג) בחקבץ ע ם ם
חד1 1םםלכ1ת לקרוא כלם בשם ה' ולעבדו שכם א' .וקתה שב להתאונן
על צרות חנלות ולהתפלל לחסיר מעליו תוקף הצרות ואם' שהאויב בהכירו אותו
בגלות מענה כחו (כן) בדרך ומקצריטיו .ומאשר חשי'ת הוא סבת תכלחית
ו ר"ל שלאיכריתחו .ואמר בד1ר דור ם
טחלחפניו שלאיעלהו (כס) בחציימי
יבעיניך כימים אחדים לחטול
שנ1ת ך כלו' אתת שבדור דורים שנותיךיחיויט
עליתם שלא לקצרם ואפי' אםיהיו קצרים טצד (ש )130חתולדח האריכםכשיקור
הראויכי כל תוכל ולא יבצר סמך טזיסה (איוב מבב)כי (כו) לפנ ם הארץ
יסרת שית תשטים (כ 0והסח יאבדו ואתת תעטור רל מ בחשחתת
טציאותם יבמל מציאותךכי אין למציאותך חתלות בטציאותם כלל .ואם'
1כלם כבגר בל 1כלו' ואפי' אם יבלו כבנד וכלבוש שאתת פושטו טקליו
תחל פם ר"ל תעבירם סכל חויה  1חל1פ 1ר"ל ויעבורו שלא יחא להם
שום מציאות .ויש טכעלי חדתות טפרשים אותו כפשופו שתכל יאבד והשמים
והארץ תתבטלו לא תתפרש לחם שום חוית וחוא ליוםחדין כסו שכתכנו קצת
דעותבעליתרתותבחבורחנרול בפ' חלק כקונררים כתב חדת ואם' (כס) 1א תח
חוא לבדך שאפנותיך לא יתמו לכן יחי נא חמדך לנחסני (כע) ובני
עבדיך ישכונו בארצם לבטח וזרעם לפניך יכון מטי השסים על חארד
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ש חטשור יראת שאסרו רוד על עצמו התן שבח ושראת על סח שגטך
ושאר טפרשים כתבו שנאם' על לשוןחסידי הנלוח שכל אחד נותן שבח וחוראח
קל שנותנו )9טחיה טעםבעבדותולחיותביןקטיווכן שפתפללעל חגאולחויפרשהו
הקורא כרצונו  %איזה סחם ואמר על זח ( )6כרכי נפשי את ח' כלו' שנתן
לך מקום והכנה לחשלים אותך בקיום תורתו ופנות אמונתו ובחשנת כבורו.
וכל קר ב
חנוף כדרך כלעצמותי תאטרנח (טזטור לח) קל שחעסירך
בשלוה בכרי לחיותך כליינפש יהעלותח אורח חיים יסעלח .)8ומח שהקדים

יריי

 )2בכיי שנותינו
 )1תנח1סאכי תשאסי' ידועיין פירש"י גראפית יח פז.
ועיין עזרא *ח.
 )8ג"ג אט ,לנפשי שתשבח לשם תו חאפירה חיא על ררר השיר
גי הנגש חיא חאוסרת 1כ 1צוח גור אוישגחו כל נתחיו חפנימייט את שפ קרשו.
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תהלת הנפש לתחלתהנוףעםחיות שלימותהנוף[קודמת]כזטן ,קשהכןלקדיטתמעלח
י נפשי את ח' .)1אואיפשרשהחזירו
ולחתאחרחבוטן חזר ואסראחריו (ט ברכ
ת כל הדבריםחנאטרים אחר זח וטצר שהפסיק בנוף חזרותזכיר תנפש
למסוךאיי
וסטך 1אל ת שכח כל ג ם1ל  1כלו' אל תשכחי טהרבותבטחלליו על מח
שנמלך וירוקכי לשון נמול בא לשון תשלום ,הוא התחלת הפוב כאומרו חגטול
אתם טשלטי'עלי ואם גומלים אתםעלי(יואי ר ד) (נ) תמולח לכל עוניכי
בתשובה שלא להקנישך עליהם .הר1פ א לכל תחל1א כ ר"ל תחלואי הגוף
או נפרשהו כפל לשון על תחלואי הנפשי) .ואם' (ד) הגואל משחת חייכי
כלו' אע"פ שאם' המולח לכל (06פו)עוניכי ופירשנו בו בלא קונש לא בכלםכי
סלת כל נאסרת לפעמים על חרוב כאמרו וכל הארץ באו טצרימה (ברא' טא נז)
) והכרתי כל האדם ,)8אבל לפעטיםבעונותגדולים
וכל פוב אדניובירו (שם כרי
אף חתשובה לא תמנע שלא להענש קצת קל החפא וקל אותו העונש אמר שנאלו
) טש חת תמצא נענש לפוב לו .ושחתפי' קל מיתת הגוף .והשחתביאור לקבר
(י
או קל אבדון נצחי (וחשחת) [או] על גיהנם .והטעמרכיפי' המקיפך סכל צד.
וכל אלוהיורין יתרות הן כדרך שובי נפשילסנוחייכיכי ח' נטלעלייכי (סזטו'
קפז) בתוככי ירושים (שם) .ואם' (ט) הטשביע בפוב עדיך ר"ל שהאכילך
וחשקך בטאכלים נאותים וקריך נאם' קל [הפח] כדרךקריו לבלום (םזטור לב
פ) עד שעם זח חשלוה והבריאות מתטידים בך ונקוריכי טתחדשים בבריאות
כדרך אוסרו ישובלימי קלוסיו (איוב לג כה) .ויש טפרשים שחוא חוזר על אטרו
י מפבע החולה לתעב כל טאכל ולזה קופד זמן רב דל
הרופא לכלתחלואייכיכ
ורזת אבל אתה נטלך הרופא המובלהשביעךבפובעדייךעד שתשוב מהרלבריאותך
ושטנותך כבתחלה וחוא טשל חדוש הנקורים .)4ותתחדש כנשר נקורייכי
חמרבית כלו' תחחישבנעורייכי וסלה תתחרש באה בלשון זכר עם היות הנפש
לשון נקבה בעכורכי הנפש לפעמים בא לשון זכר כסואחד נפש (בטרבר לאכח).
וענין הנשר חוא שאסרו חכטי הפבק כי הנשריגביהעוף עדשיקרב לחום חיסורי
ובהרגישהזחתפילעצטחבפתעליםוימרטוכנפיח)6ויתחדשווזהועניןיעלואברכנשרים

יה

י

י

יי

שחיא חכבוד וע"כ השיר בגלוי שם תעצם עם
 )1נ"ב הזכיר שם העצם עם חנפי
תנפש ו4א חזניה עם חקרבים שם חעצם בגלת רק בתעלם וזהו כ 4קרבי את שם קדשו.
י חוא הרופא ח41ים כאשר
a~s )1ויריע שח4אח פגעי שבאדם חוא מלאר ממלאכי חשם כ
ישלח דברו וירפאם וחולה לא ירפא מחליו ער שוב גוף האדם אל חטיצוע פמזגו ויתקן
חפבע אשר עותח ררכו הטחליאו )8 .פסוק זה -לית בשום פקוס ,רק בצפנית א ג איתא
וחכרתי א ת ח אדם
*) נ"ב תענוגות זה תעולם נקראים פוג כאטרו ולא אשתי
 )6פתח בל"ז וגמר בת"נ.
כא כה).
שבח

.

(איו"
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(ישע' ט) ותנשר כל סח שיגדילויזקין ירבה עצמה .וכן חיא תתחדש כה עצטת
חנעורים כנשר .וענין זחכענין ישובלימי עלומיו (איוב לנ כה) כלו' שיתחרש
בגוף כח הזק ככהחנעורים .ואחר שהזכיר אלו הפרמים בהוראה קל מח שעשאו
בפרת ,שבהו שכן ררכו בכלל שהוא ( )1ע ושה צרקות לכל ולקשוקים קושח
טשפפודין להציל העשוקסיר עושקו .ועל טה שאטרעושה צדקות כלוז שמתנהנ
עם ברואיו במרת רחמים וחמד אם' שכבר הוריע כן בהודעת דרכיו לפשה וזכר
י הוא ית' הוריק ( )1דרכיו למשה ר"ל
דבר שהוא ססונל בזרע אברהם והואכ
שלש עשרת ( )1818מדות (שסות לד ו) ועלילותיו מעשיו חנוראים מה שלא
י והזכיר טהני טדות סה שצריך לו עלדבר תהלואיו כאשר קשה
קשה כן לכלגו
סשה בעת תפלתו (במדבריד) שהזכירי) ארך אפים ורב המד ולאהזכיר אמת
כי המעם קרוב טןכפויות והזכיר נוצר הסד לאלפים וזהו והסר ה' טעולם
והזכיר נושא עון ופשע וזהו (ח) לא כעונותינו נמל עלינו .ופעם רחום
עררו במרם בא הרקהאיט 1חנ1ן להושיט בצעקו אלט  1א רך אפים
לשמי
להאריך ט ורב המד יטלא יפסק המדה ועלילותיו ר"ל טעמיו והנהטתט
לישראל 111 tseפיו* רהום והמן ארך אפים ורב המד שכל אלו בכלל צדקה)
ואק"פ שטענישנ )81על חמאינו ונלחם בם לרוב פוטעימ מיחלים אנהם אליו
ט) שלא לנצה יריב ולא לעולם יפור %א לשים ישמור קכרתו )8ואם
ה"מ לרש המאיס ראים לכך ( 0לא כהפאינו עשה לנו ולא כעונותי 1
נמל עלינו אכל גבר המח ע"מ
כנבוח שטים על הארץ כררך ט
גחל שטים חסרך לנזמר מ יא) (ע) וכרחוק מזרה ממערב הרחיק
ם אהד סם אלף כראף למ
ט סנו א ת פשעינו משל שלא הקמש קטיה
אבל רחטט
כרחם אב על בנים .כי חוא ידע יצרנו שממבעם
לבקש המותרות ולהפואתסיר כאומרוכי יצר לב תאדם רע טנעורט (נרא' חכא)
וזוכר כי עפר אנחנ 1וזהו כענין בשגם הוא בשר (שם 1ג).תני ר'הייא אוי
לה לעיסת שהנחתום מעיר עליה )4ואע'פ שהסשילנו )6ס"ס לרוב הרבותו הרע
ופתיותו והמתותיו וימיםמעפים 1סצילה )6ספה מוקשו וזכור לפניוכי טבעהגוף
הוא עפר והעפר חוא הימור הגוברעיי
ו וטמבעו לחמשך אחר התאוות העפריותוכן
שיטיו קצרים וכשיניקו לזמן הבינה יקרב זמן קצו בפתק (ע1 0כ צ ץ ה שדח
כן יציץ יחטף טהר  01ורוה עברה בו ואיננו חל אסו סבה מעטת

כי

י

ל"

")

מ"

י

היתה בור'לבאדם ואעמכלף שבדברנקל ילהףפםדףםותישעתוויא יכירנו
 )8נ'5 1א לנצחיריב ו5א

 )1בכה שלא הזכיה
 )2בכ"י שמעשנה
פצח
האדם
ב
9ט5ם יפר כ5ום' 'ט5אירי
5
ע
ו
י
א
מ
ה
]
ם
ע
[
א
5
1
ר
ו
פ
י
ם
5
ו
ע
5
ו
5
איבה עליהם
אלא חוא ארר אפים.
פ
"
ע
"
ק
ו
ס
פ
ל
)
4
זה.
 )6ר'' 5שהטשי 5את גופנולעפר.
 )6הסרבניי תש כאן מקום הלק לתיזה פזת.
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טעולם

כן
(
וער עולם על יראיו לתשועה נצחית וגם נעמם חזה יראה צדקתו
"מרעו ופל

אמו הטת  )8אם יהל עבים מחטאם החט (י) ופוטרי בריתו וזוכרי
פיקוריו לעשותם .ואחר שחפלע )5בשפחת הארם פ"פ רברס בהפלע בשבח
בשמים הכין כסאו כלף ( )1316דרך הרחבה להטתט תחתם
האל מם'
"
י
(
ראף
שישבח"ו כלם ףקהשמו
מוא אמרו1מלכות 1בכל טשלה .ולק
~
כן אמר (ס ברכו ה' מלאכיו ר"להשכלשהנפרדששחם נכורי כחלהשפsיpו

כח תטעת הגמיים מהם ת'כ אם' עושי יברו להעםכי הכל מאחויתבית

ולשמוק בקול דברו ערהעל השתדלם להשיג כב"ו ולא עכלולהשיג אסתת
כבודועלבוף".ואחרכןאם' (טס ברכו ה' כל (טלאכיס [צבאיה עלהגלגטם
ואחר כך (כנ) כל מעש  1על התחתונים ר"ל עולם היסודות וכל הטתחוח מחם
וייחם לאלו תשבח להיותו בא כמבתם בבחינת הארם בהם )4ובכל מקומות
םט שלת 1כלו' בים וביבשת בישוב ובטדברות בתרים ובנבעות .וטצד שתאדם
מורכב טעליונים ותחתוניםסיים דבריו בו ברכי נפשי את ה' .ובדרש פירש
מלאכים על הצדיקים ונסח דבריהם אם בעליונים הוא טדבר כבר נאם' ברכו ח'
כל צבאיו אלא בתחתוניםומנין שהתחתונים נקראים מלאכים שכן חוא אום'ויען
חני מלאך ה' .ר' יהודה ב"ר סימון ויעל סלאך טן הנלגל זה פנהם על כרחך
הנביאיםקרויים מלאכיםעושי דברו לשסוע בקולדברו [ר' הונא בש"ר אחא]שהית
לו לום' שוסעי דברולעשות בקול דברושהרי קורם שומעואח"כ עושה אלאלישר'
י לדעת
הוא אום' שהקדיטו נקשח לנשסע (ריש ויקרא רבה ושו'פ כ'א) ונראחל
הדרש שהוא שאם' מלאכיו ולא כל טלאכיושזה להורות שלא נאם' אלא קליחידים
השרידי' אשר ה' קורא שהם טעט .ולדעת הראשונה איפשר לפרש שלא אטר כל
להיות הצורות הנפרדות כחות טספר קבוע לא שיוסיפו פעם ויגרעופעם.

י

מזמרר סל
זה חטזטור אסרו דור כטספר עוצם טעשה האל ובפרפ בסדרי טעשח
בראשית קד שסיים דבריו בתשוקה נצחית לטשיגי ככורוית' והאבדון (למשכלים)
[לפשליכים] אותו אחרי נום .ואם' ( )6ה' אלהי נדלת מאד כו' רטז תחלה
י השכל חאנושי
על עוצם כבודוית' ועל בריאת השכלים הנפרדים טאשר לאיוכ
 )1דג תא ראטרח לית שתיןחיים אלא יצר תרע שחוא חולד עטו 41א בא עטו
וכן הואאוטר רוח הולךולאישובזחיצר הרעולאיכירנועודמקומוזחיצר הרע(גםזח גשואפעשו).
 )8נ"בחיל החסרטעולםועד עולם אבל הצדקהעד מ דורותלבני אדם(גפזה)8 .(oeגכ"י
 )4ניב ברכו הי טלאכיו כל צבאיווחםהגלגליםוהמכביםוחםטשרתיושטנהיגים
שהפליך:
נבראי העולם חוח ועושים רצונו בחפ ואחר שאם ,שישבהוחו כל טעשיו שחם נבראי זח עולם
חסקבלים חטעשח תמיד ........והסתכלכי בעל חפעפים שם פסקבין ברכו ה'וביןטעוניו
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(טזמור קד)

להבינם בטחיצתם קצר בדברים ואם' ח' אלחי גדלת טאד .ובדרשי) אטרו
היית עד שלא בראת קולטך וסשבראתו נתנדלת שנתפרסםייהודך לזולתך(ע'
גשרוו.י
עצם
ם סי' ואם' על זח חור וחדר לבשת כלו' שכמו שחטלבוש
י והרר
נד
וו
( )1324האדם טלהראות כן נפנק בל שכל טלהשיג כנודך .ויש מפרשי'טה
לבשת קלחגיגלים שחם למראחעינינו כלבושו ית' וטחודם והדרם יוכר עוצם
בהיות הסלך ניכרלסי שאינו יודקו בלבוש המלכות שהוא לובש וזה עקר לפי
ספור סדר חבריאח כי חגלגלים וחיסודות נבראו ביום ראשון קודם האור עם
טציאות הנפרדים וסככו המגליםי'ב שעות ועם סכוכם נטצאהזטן ולבוקר לסוף
שתים עשרת שעות אם'יחי אור והיו שתים קשר' שעות ואז חית ערב ובקר יום
אחד .וידוע שכל טלאכות שבמעשה כראשית נעשו כיום אחד אלא שנגלו פעולתם
יום אחר יום ומלאכת חיום קרובה להיות חומר ליום שאחריו ופבתח הנלוחפעולת
יום שאמריו .ואם' ג דלת םאד והוד ומדר לבשת על מציאות הנפרדים וחנלנלים.
ואם' (נ)ע וטח אור כ שלסח על האור שנברא ביום ראשון .ועוטה*) כסונוטה.
שלמח אהיח כקומית (שהיש א) פי' כנופה וסרה לשאר העובדים וכן ויעם חקם
ד לב) פ" שנמה אליו .או פ" טלשון מלבוש והוא יוצא כטו
אל השלל (שיא י
מעיל צרקחיעטני (ישע' מא) שהוא מענין זה ואם הוא שורש אחר )8ופירושו
טעמה כלום' שמלביש את תעולם אורה וכל זה טלאכת יום ראשון .וטח שאטר
אחר כן נ 1מח ש ט ם כ ר עה על הרקיע חטבריל שנקרא שמים וחוא טלאכת
יום שני שהאור הנברא בראשון העלה אידיםטן חמים ונתבקקו באויר וחיו מכח

י)

י יי

נפסוק ברכו ח,

ו5א עשה כן בצמאיו ובמלאכיו וכן שם פסקבין טעשיך ה( ,מ,
קד) .והסתכלתי
טלאכיוי
 ,טלות ובפס' ברכו ה' כ 5כבאיו שבע ובפ' ברכו ה' כ 5טעוניו ישא ונשלשתם זכר
חשם הנכבד בזח הסומור עשר פעמים ואם ,בכל טקוטוי מ ם ש 5ת  1ולא אטר בכל טקום
כאסרו בכ 5טקוםעיני ח ,טפפי שחטקוטות טשתנים להשתנות יחס חגלג5ים  OntSNאו תפעם
י אע"פ
מפני שיש טהנגראים כבפן הארץ וביבשח ובסיםובאויב ומחכמי הטחקרסי שאט'כ
יחארציים וחם הטמונים לעשות כ5
שמזקות המלאכים רבות נכללות בשלש מעלות ,המלאכים
טעשה זה העולם תשפל וחטלאכים חגלגליים וחם טנהיגים תשטים וחמלאכים הנושאים הכסא,
 )1נ"ב א"ר אלעזר טח ם אר? עד ש5א נברא עולמך גד 51חייה ומשנברא
עולסך נתגדלת ס אד .ח1ד  1הדר ל ב ש ת אם הוא גבור אינו נאה ואט חנא נאה אינו
גבוראין בו ב ,רברים כאחד אב 5חג"ח יש בו הוד וחדר ועתיד ליחן שניחם 5סיך חטשיח
י פעם זה כי גרו5ת
שנ' חור והדר תשוח עליו ופ" חדר כטו גבורת מענין אריר .וע 5פ
חשם ית' אינה חקויה בבריות תעולם גרפו מצר טעוניו וקניניו אלא גדולתו חיא בעצטו
תו חגדולח [לא] ישיגוחו בני אדם אלא טצד טעשיו וע 5כן יתגדל בפיחם .וידיעת עצם הנפש
ן אדם ותדע יוצרך ועל זה דוד יזכור הנפש
טביאליריעת תבורא וע 5כן אטרו רע נפשךי
פרבריו.
צ) ג*ב וג"
) וכןענין נופח
שפם
ל
ע
י עופח כטו פורש
ח
*
ע
י
ו
ר
ב
ח
ו
(חקר'יג
(י5חוכ
,
5
ע
כענין נפוי ראשיהם
א כב) שענינו פרוש וחוא  npmnכפולכי אנקרה כמו יריעה.
 )8גכ'י אחת.

פירו* חמאירי לתחלים ~וסיי)
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לרקיע ושנקשח ביום שעי והרקיע חחוא חיה מבת להגלות הארץ ולצאת סטנה
הצטחים ונעשה זה בנ' ,וכד'נחיו הטאורות ר"ל שנגלית פקולתם להכין חטרראוי
וטוכן להתנועע לקבל החיות וקבל החוטר החוא צורתו בה' ולולי הגלות הארץ
הית האפשרות לטאורות להכיןזה החוטר מרוב הלחות ובקבל החוטר חטוא צורתו
חחיונית היח מכה באדם לדקות הצורח החיונית שבו להיותו מוכן לקבל צורח
חשכלית זזה היח נו /והזכיר בכאן במטה שמים מציאות הרקיע שהיא טלאכת
יום שני שחיה פבת הגלות כל זה הטציאות התחתון וטכאן ואילך חוא טזכיר
ד'יםורותוטזכירם טלטמה לטעלהכפיסדר בחינת האדם בהםחוץמן הארץשהזכירה
אחרונת למח שהיתה כוונתו להאריך בה .אבל חג' הנשארים תזכירם בסדר טטמח
למעלהטים ורוה ואש .אם' (ג) המקרה בטים עליותיו )1וקרא הארץ עליות
להיות דירות הנבראים התחתונים כח על דרך בית תפלתי והוא בעצטו קנין
(עפש) ה'שם עבים רכוכו אלא ,שהוא כפל לשע ורצה כרכוכו ,המנהיגם
כרצצו כבהסחושסנהינה הרוכב עליה כרצומ.והזכיר אחרכן חאפר ואם' ה טחלך
על כנפי רום ר"ל יפסנהיגו כרצומ (ק  n~Spמלאכיו סחרוחות חסתילרים
שם וחזכיר אחרכן האוו ואם' טשרתיו אש לוחם ואחר זה הזכיר הארץואם'
ה) יסר ארץ על םכוניחר*לבאםצעחכלבשפל הטקשותנל תטוס עולם
ועד כלר שאשח צמה לאח' טוששפ) הפיאות וסלת ועד נגזרת פעמן עד כסו
אלו
ממוכים )8לעד לעולם (טזטור קיא) להשמידם ערי עד (שם צב) וטלולי
כשיאסרו אצל השם עניניהם לדבר נצחי לעולם ולענין שאינו נופל תחת הנטן
ובשאר חדברים פעם לדבר נצחי ופעם לכליטי התטדת תעולם הזה פקם לכליטי
האדם .וסלת טכוניה באח בחסרון וכסגול תחת הנון ררךזרותיי) .וקתה תתחיל
לספר בהנלות הארץ שהוא מבת העולם התחתוןואם' (ו) תהום כלבוש כסיתו
חוזר על הארץ ובכמה טקוטות טצאנו לארץ לשון זכר נעתם ארץ (ישע' םיח)
ולא נשא אותם הארץ (ברא'יג ו) שרץ ארצם צפרדעים (תהלים קח פ) וחמים
קרא תהום על שם סופם שירדו כעמק ונקוו אל מקום אחד ואם' שכעת הבריאת
כימית הארץ בתהוםט) ר"ל בפים שחטיםהיו עוטרים על הארץ וחוא בעצמוענין

יא

 )1נ-בפי' ר'א עליותיו חם תעבים בסגריר והטשיל חעננים לעליות (לרוטז) [לרטוז]
 )2בשי טש*ח.
גובהם (זח לשון חראב"ע:עליותיו הם תעבים וחם בכדור הפגריר).
ושמא היתה לפניו סלת טכסיה כחכח בחסרון
שטורים.
)8
 )4דבריואין
יוד.בכ"י  )6נ"ב ונ"ל כי העננים נל
ים טים ,על שם סופם קראם טיפ והראית הקורא
יי
בא
חר
ק
חים ענניפ עולים טחים לשטים וחראיח על זח כי אח-כ אם ,מגערתךיחסוןכיהעננים
לסי כי
כשעולים לטעלה אל  n~poחקר אז יורדים לטפה בטהירות כאלו השם גוער גחם סורחים
ספניו וחגערח חיא קול הרעם .ישעכי בהתחדש הרעם טסהרים לררת בסחירות .ח-מ על
אלו על אלו ערוסיחיו עטו חריתועניןיעלו תריס
י פ כי חטים
י 1 8ע םר 1ם
חר

שיהיו כחריג.

כיישיעי

נצבי

פירו* חטאירי לתחלים (שטי קה
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קל הרים יעטרו מים .וטן גערתך רל ברצצך מו חטם מקח
י
א
(ן
מקום אחד וכן הוא בקצמועמ
" קול רעמךכי רצצך פיח להם נערה וקולרעטך

ןמהירות ואז בהקוותם
גדוללענין שלא יתעכבו טקשות פצותיךרני.יחפז1ןלשי
חנה וחנהחמים אשר כבר קלו אל החרים ירדו ער הבקעות קד שהניקו (ח) אל
םק1םזה םדת להם וזחו חים ושטת להם תגבול שלא יקברו טשםואילך ולא
ישחיתו בריאות חארץ ולא ישובו (ע) לכס1ת ח ארץ כבתחלהום'ם לרחטיהאל
קל ברואיו ולפוב חנחנתו תשאיר מן המים בארץכיסי הים לולי מלחותם היה
חטרהון טצף בחם מצר קמרם במקום אחד בלא חנדרהוהיו מפסידים האוירומתוך
כך הם מלוחים והשאיר (י) מעינות ביבשה לחגיר טחם נחלים בבקעותשבין
החרים ולא סוף דבר לחשקית בחםבני אדם אלא שג'כ (י )6ישקו כל חיתו
שד וזכר חפראים שחםביותרמדברים שבכלל שלאיכנסולעולם ( )1338לישוב.
וישברופי :יזונו כלום'ירוו קצסם מצמאםכי הוא כלל לסזון טאכל ומשתה
חבאבתאבון(.יט ועליהם ר"לממוך לחםכדרךועליו פפח טנשה עוף השסים
י רוב תעופות שוכנים במקום.המים .לאתר שנתגלגל הדבור כעופותאטר
ישכוןכ
ש תנ 1ק1ל ויצפצפו מטוך למים סכיןעלי האילנות והעלים יקראו קפ ם
והוא לשון ארמי עפיא בדניאל (ד פ) .ואחר כן זכרירידת הספר לצורך יציאת
חצמחים וקרא חנה תעבים (יג) קליותיו ואמר שמשקה כרצונו ההרים וטפר
טעשיך ר"ל שהעננים טעשח חאל ומפרים שהוא הנשם תשבע הארץ וקליד
הטמר
טצמיח טה שראת לארם לחוציא לחם ר"ל טזק ררך כלל טן
חארץ.
ר
י
צ
ח
ו
מהם
א
י
צ
ו
מ
ע
ר
ק
ע
ם
ח
ל
ו
ם
ה
ש
ו
ל
סן הארץ (ע 0ן
"ן ושטן
הטשמח לבב אשש 1ה ש םן להצהיל חפנים מטנו במכת אורו בהדלקו או בסבתו
כייהיה דרכם אז בכך .ויש מפרשים אותו דרך אכילתכי הוא חם ולח וטשטין.
גפף לחצה ל פנים מצר השוטן אולי דרך הקדמונים היהכן .ועל תלחם חמתוקן
אטר ולהם לבב אנוש יסער כטאם' ואקחה פת לחם וםעח לבכם (ברא'יה
ה) וכן מעד לבך פת לחם (שופפיםים ב 4ואם' 'ההמטר טקיל נ'כ להצמיח
ולהפרות האילנות ,והעצים הנדולים יחם לשם דרך הפלגת כמו ארזי אל (טזטור
פיא) שלהבתיה (שהיש ח ו) או קרא (ע ),עצי היעצי היקר שאין בנסיעתם
ד אדם וכןהענין ב א שר נמע כלום' שנתן בפבע הארץ להוציאם וזכר מתועלת
י
אותם חאילנות(י ),שהצפוריםוחם כלל העופותמקננים שםוהזכיר בפרס חמידח
שררכה לחזור לקנן בברושים והכוונת שאף בעודם פוסחים יש בהם זח התועלת
כ"ש אחרקציצתםשיש בחם תועלות אחרותלקירות הבתיםולעשות אניותולהדלקה.
ואחר שהזכיר האילנות למרור העופות הזכיר (יח) חחר ם לטרור ההיות ותזכיר
בפרמ היעלים שהם טחזרים אחר ההרים חגבוחים כסושמצי'יעלי סלע(איוב
לפ א)1 .םחסח לשפג ס ירא' שטצד שסדורםביערים חשמלים טתיראיםהרבה
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י
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אדם ובורחיםבהריםחגכוהים.ושב קתחיספר מלאכת~ום)חרביקי ,הנתלו בו
טכני
חמאורות ואטז (יע) קשח ירח למוקרימו) כלום' שנטשך מטפ שנודע זמן
הסועדות ומצד שתנועותיו טבוכות כסו שנורק בתכונה וכן שאחז'ל פעמים בא
בארוכת (ר"ח כח)עד שנדטח ()1336כאילו לאירעולאירגישאטר קל השטששמוא
דע םב1א .1או נאם' מצד שהירחאין לו אורח סעצטו אלא טצ
תשתר חשפשוטצי
ם ולילה ,אם' (כ)
שבסבת תנועת חשסש )5בהכרחי נעשתיו
חשך ויחי
לילח בליח תחית שבו תרטוש כל חיתו יקר חל תתחדד שטבעם
באכילת בשר ומורפים טזשאר חבחטות ובלילה טשופפות חנח והנה לבפח אק
איטת תאיש קליתם וחואענין (כ )6חכפירים שואנים לפרף ר"ל שהכפירים
ס תענין לבקשתם לאל
וחםנוריאריית שואנים אז לפרף לבקש טאל אבלם וייח
( .ננ) ובזרי חת הש ס ש ייראו טהאדם
ררך חרחבחכי הוא חנותן טרף לכלחי
וי אספו למקומםלרבוץ במקונות ם והארם(כג)יצא לפקלו לבפח ולקבורתו
קר ב ובכלל שבח מלילחנכלל תועלת חשינה וחטנוחה לאדם .ואם' דרך כלל
עדי
(נס) טח רבו מעשיך ח' ושכולם עשאם האל בחכמה לא שנזדטן כן בטקרח
ושטלאת הארץקניינו .וזכר אחרכן בריות (כס) חים והם קקר בריאת עם תטשי
 n1D1pmאע"פ שחם טכריאתיום ח' כבר נזכרו ע" גלנול .ורחבירים ר"ל רחב
חמקומותוקרא )8תדגיםחיות על שם שהם ב"ח או שיש סחם בצורת חיות ואע"פ
שאין בו סדור לארם נתת ל 4לב טשכיל לעבור באניות.והזכיר הבריאה חנדולה
שבים והשלפת' בכל טח שבתוכו והוא אסרוזכו) לויתן זה יצרת לשחק בו
כלום' לשחק בתוך הים לקשות בכל כחפצת נפשו כדרך ורוזנים טשחק לו(חבק*
אי)*) ואם' דרך כלל שכלמישברו לאל (בז) לתת אכלם בקתו כלו' שפכעם
אשר יצרת לחם טבקשזח .ואם' (כה) תתן להם ילקופון כלו' שתזטין לחם
צורכםכאילו יטצאו ולא יצפרכו ללקות ותפתח ידך דרך וזרחבח למזטנתו
קו
ירסן לחם פרפם יבחלון שז תוסף רוחם
לח( .כג 0וכשתסתיר פניך טלא
רק תאסוף רוחם ינועון ואל עפרם ישובון ולא ישאף)רנר מחם )6מ לא
על דרך הוסף עור חד (ש"ב  1א 4ואטר
דבר מהאדם קד" 4ותופף כסו
ת'אמי
שאחר כלות אותם האישים תשלח רוחך ליחם
( )5תשלח רוחך יבראון כלו
י פ ידועים בסוף כל חרש יתחדש חירח ולא כן
 )1נ-ב ות" ע ש ח 1ר ח ל ם1עד
חכוכנים .תוספת אוח וחסרונו יתחדשו דברים רבים ב ט ם ת ם וחצטחים מחייפוכפי נפות

י

יש

זפיזא"עושם ב ם תכ  1ת
חשסש בצפון או בדרום יתחדשו שינוים בכל סקולות קישת(עיי
 )8לכ"י יקרח.
מבן ולויתן
צ) בכוי תנפש.
תחת בסטתם).
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אישי
 )8נ"ב ורמז לעשות חבצורת כשחטיפ
 )6גכ-י ישאיר.
(ברא' כפ לד)
נעצרים ולאיחיח ספרכי אז סנפיר חשם חשגחתו טחם.
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פירוש הטאירי לתהלים פטם חד
אים הכל צן תמיר יום סם כאמרם דל חמהדש במצו )1בכל סם תמיד מעשת
בראשית ובזהנטצא מ )6כבוד ה' לעולם וישסף בטעשיו דרך טשל כסי ששמה
בהצלחתולקיום המצאתו הפך אמרוויתעצב אל לבו (ברא'  .)11ואם' (5כ)המביט
וכו' כלו' שהאל ישמה לקיום המינים אע"פ שיסבבלמקמים השחתת הפרמים דרך
עונש והוא אסרו הסבים לארץ ותרקד לרעת יושבי בה (" )134כקנין על זאת
תאבל הארץ (ירם' ד כה) והוא בעצמויגע בהר
יע שנ 1כלום' שידלק
ים 1
בהם אשי) ואולי הארץ טשל על ההטון וההרים על אטלסים והשלמונים .ועד
ירה
הנה לא דבר בבריאת הארם שביום הששי והזכירו קכשיו ואטר (5נ) א ש
לה' בהיי עלשהטציאני בנפש אצולה טרוח קדשו (5ן) ויערב עליו שיחי
בהצלחת נפשי )8ואשמה בה' בשוב רוחי אלי שהוא תכלית השטהח והעדן.
ואם' שזה על הצריקים חשרירים אשר ה' קורא והם תכלית שכח הבריות אבל
(5ס) הח מא
ים כשיתמו עור אינם כי תלך נפשם לאבדון ולכן אם' על עצטו
 .וי'ם הסשה פסוקים האחרונים שהם תפלה
ברכ
יה
י נפ ש
י את ה' חלל1
לזטן חטשיח שיהפכו הכל לעבדו שכם אהד והטביע לארץ ותרער כטלהטת נונ
ומגוג ובסוף אשירה לה'בהיי וכו' ואז יתטו חפאים מן חארץ וגו' והטשך תסדר
ב יותר כפי' ראשון.
יחיי

ק"

עי

מזמרר קה
בספר דברי הימים (א מז ה) כתוב שכשהעלה דוד את הארון טבית
עובר אדום לירושלם שנתן זה הסזטור לאסף ולאחיו לשורר לפני הארון ונכתב
שם טוח הסזסור למעלת ר"ל שירו לה' שיר חדששירו לה' כל הארץ והיא טזסור
צו ערכי בא לשפות את הארץ ואה"כסיימו בדברי תחנונים רוסים לתפיה על

קבוץ גליות ובכאן עשה משירו לה' מזמור אחד כמו שננתב בצו וממזמור זה
טזמור אחרוהאריך בו בספו'יציאתטינריםעד הכנסם לארץיש' ונראה שהסזסורים
הברום על הסדר הנה ובשעה שהעלה הארון הרכיב משניהם כבחירתו ונתנם לאמף
לזמר לפני הארון .ורבות" דרשו שמה שכתו' כאן מזמור זה אסרו בבקר וטזסור
שירו לה' אסרובין הערבים והמזטור נאם' הוראה לאל על כל הטובות שנטלנו
והוא צוה לזטרו באותה שעה להודיע הנסים שנעשו קל ענין הארון בפלשתים.
ואם כטעיר לבט עמו ף) הודו לה' קראו בשטו כלא' שתקראו לבט
אדם בשמו לשוב אלט להמות תחת כנפט שן הודיעו בעמים עלילותיו
רץ ונעלמיו (כ) שירו לו זמרו ( )1346לו שיהו בכל נפלאותיו
כיום'ושיו לו בעת התפלה .ונם בעת השיחה לא תהא 'פיהתכם בדבריםבסיים
צ) ניב העשנו עידכי ה ,אציר אש אוכלה הוא (רפים
 )1גב** שבו.
 )8בפי נפשו.
ד כי) אש לפניו תאכל (טד גג).

פירוש חסאירי

לתחלים (טזשר קח)

%6

אלא בכל נפלאותו מ) תתהללו בשם קדשו כלא' שתיחס לעצמכם תחלה
וכבוד ותודו שמאתו היתח זאת לכם ואז יתמיך לכם חכבוד ויישסח לב
טבקוטי ה'( .ד) דרוטו ח' ועוזו ר"ל וטיראח לכם עהו ונכורתו בנצוח
טלחסותיכם ובקוטו פניו תפיר( .ס) וזכרו בלבבכם ,אתם זרע אברהם
ובני יעקב ,תסיד מופתיו ששטח מאז לכם ולאבותיכם .ום'טפמי פיו
ר"ל הגזרות שבזר על חאהבים ביחטר ובטוטפפ .כי ~) הוא ה' אלהינו
ר"ל םטגיח בנו בפרפ ,בכל הארץ משפמיו שזרותיו כשירעו לנה
(מ) זכר לעולם בריתו אשר כרת את אברחם ורבר צוח
אלף ר1ר הדבר הוא הבריתואלף דור לא כא כרתק אלא להוראת זמןארוך
וחוא כפלקנין כלום' זכר לנו הברית לעולם וכן חדבר שצוה ונזר אברחם קל
זכרו לנו לאלף דור ;),ורבותי' דרשו  )8לאלף רור אלוף שברור וזהו אברהם
כלום' זכר לנו את חברית ואת חדבר שצוח וגזר על אברהם והוא שפה (ע) אשר
כרת א ת אברחם ובברית זח רטז קלירושת הארץ כמו שנאם'בין הבתרים
ביום חהוא כרת ח' את אברם ברית לאבור לזרעך נתתי וגו' (כרא' סו) .וכן
שבזטן חעקירח נאם'בי נשבעתי נאום ח' ער ויירש זרעך את שעראויביו (שם
כב) ושער אויביו חיא ארץ ישראל וודאי בעת העקידת לא אטרויירש זרעך
אלא קליצחק גן אמר ושב1עת 1לי צחק כטמר שזכר לט חשבקח שאם'
ליצחק שכתוב בו וחקימותי את השבועה אשר נשבעתי לאכרתם אביך (שם כו
 0ובאח מלת ישחק בשדן ,טלא כפנחנ 0( .ויעמידח ליקקב לחק כלום'
כמו 'טשלל מאכרתם בכרית הארץ כלזרע חוץ פיצחק כן שלל מיצחק זרע עשת
וחעםיר חשבועה ליעקב לחק ר"ל לק"מ 1ל שראל בר ת ע1לם כפלענין
והוא שנאטר בברכת (אברחם)  )8יצחק ליקקכויתן לך את ברכת אברחם לך
ולזרעך לרשתך את ארץ סנריך אשר נתן ( )1358אלחים לאברחם (שם כח ר)
חנח שברית ירושת הארץ היא לאברהם וממנו ליצחק וטמנו ליעקב ואם' לעולם
וברית עולם ואלף דור שאע'פ שיגלו טטנח לחפאם קרקע אינה נגזלת ועור ישובו
אלית .וזכר פרט חברית שיהיהבענין הארץ וחוא אמרו (ית) ל אמר לך*) אתן
את ארץ כנקן כלום' לכל )6אחדמן חאבות וחבל נחלתכם כננר כולם
י הנבואה יעדתח  )6לחם כירושת נסורת כסו שנאם' לאברחם
וקראח נחלתםכ
ם
ל
כ
ל
ויירש זרקךוייעק
ונתתי אותת לכם טורשח
כירשתך את ארץ טגוריך וכן
(שסות  1ח) .ואם' אח"כ (ינ) בחיותסז) טחי טספר ר"ל בזמן חאבות
כםעם 1גר פ כח כלום' אק'פ שחיו טועפים ושחנוים אשר חיו ביניתם

י

י

י

י

זח.

 )1נואה שצול "צוח וגזר על אברחם וכר לגו לאלף דור.
 )4בשי לזרעך,
 )8אבר ה ם מיותר חווו ופיס.

 )8בכ"י יעדתם.

ז) בשי בהיותכם.

" )2ו'פ על פסוק
 )6בכ"י כל אחר,

לתהלים (פממ קח)
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פירוש חטאירי
היו יודעים שבלבםהייו
ן את הארץ הע גרים בה ואינם מתיראים טחם ואף
כשחוצרכולחתהלך  09מנוי אל גוי וםטםלכח אל עם אחר כסו מארץ
כנען לטצרים ביפי חרענ וסוטם לארץ פלשתים מז) ל א הני ח וטום איש
לעשקם אבל הוכיח עליהם מלכים כגון פרעה ואביטלך והזהירם ואם' להם
(עז) אל תנקו בטשיחי ר"ל האבות וקראם משיחים שהיונסיכים נדולים
כאילו היו מלכים משוחים וכמו שאמרו לאברהם נשיא אלחים אתה בתוכנו
(ברא' כנ) אם שחזחיר להם בחלום צודק כסו ללבן ולאבימלך אםע"י ננעים
כפרעה ואבימלך ומצרים ואטר ג"כ 1לנ ביא כי האבותחיו נביאים כמו
י נביא הוא (שם כד) ואחיכ נתגלגל לסח
שנאסר באברהם השב אשת האיש כ
שחית סבת ירידת מצרים ואם' (טז) ויקרא רעב על הארץ כלום' קרא
י )1קרא ה' לרעב וגם
לרעב שיבוא בטצרים על הארץ כמו שנאם' באלישעכ
בא אל הארץ (ם'ב תא) .וכל טפה לחם שבר כלום' כל מסער לחם הפסיק
ומנע 1ע ל ח ארץ בארץ כנען שהיו שם האבות ועל זה אם' (יז) ש לח
ל פנ ה ם (איש) ר"ל לפני יעקב ובניו קורם לירירתם למצרים א ש והקדים
רפואה לסכת וזהו לעבד נסכר יומף ואע"פ שבסקרה נתגלנל שם הכל היה מבה
אלהית להיות להם לטגן ( )1356וכמו שאמר יומף לאחיו וישלחניאלהיםלפניכם
(ברא' טח ז) וענו בכבל רגלו הוא חמשך מפורסבותיו והכתי' רגליו וחקרי רגלו
על שם כללרגליו וברזל חפר בית כלום' בברזל באה נפשו וככר ידעת
שהרבה פעמים נאם' נפשו במקום נופו כסו תגעל נפשכם (ויקר' כו פו) וכן
י הנוף1 .אם' (יט)עד עת ב1א דבר1
רבים טצר שהנפש מובלתעינוי בענו
של הכ"ח שבשעת שאם' יומף לשר המשקים כי אם זכרתני אתך (שם םיד)
אטר לו הביה בכו'ר אתח בופח חייך שתעשה באסורךפ) שתי שנים עור (שוים).
ואם' אמרת ח' צרפתחו כלומר שבאודבריו לפני פרעה כצרופים ואמתיים.
כסו שאם' נם הואנלעדי אלהים יענה את
ואם' אסרת ה'שייחם זה לרצון
י
א
ת
שלום פרעה (שם מא טז)( .כ) שלח סלך ויתירחו כלום' שתתירו ממאמריו
עמן נאמש טושל עמים ויפתחהו.
שסו אדון לביתו
צפי
כאמרואתח
(שם מא מ~ 4צ) ולאמור שריו בנפשו כדכתיב
י
י
ב
ל
ע
ה
י
ה
ת
קלפיך ישק כללסי (שם) והסנהינצריך שיפשפש כטקשי העיר לחוכיח ולהעניש
ו בטאמר .בנ פשו כיום' ברצונו
תרעים ואם' שחנכירו אפף ליחן שריו וגרויי
כדרך בנפש צרי (טזטה כז) ובמדרש פירשוהו רמז שנתן את פומיפר בבית
י שהית טסונח בכך .בנפשו ר"ל
חאסורין  )8כלים' שניתן לו רשות עלס
ת
ק
ז
ח
ב
ם
ר
י
ט
ע
ננקטת נפשו .וזקניו יחכם ר"ל שה
ב
ו
פ
י
הנתנתו
חכמים

י

י

י

ה"

 )9שם בס ,שו'* בכית חאסורים.

 )1בשו 3ם.
וע' שרפ שרי 1ות פופיפר ...שאסרו בקולר.

)8

גבוי חייסורין

זפ

פירוש חסאירי 5תח5ים (ממץ קק

א ישראל רל יעקב בארץ טצרים בטבת הרעב וכפל  PIPnבאמת
"נ)ייב
 vwחם ונקרא על שמג
הי)ייעקב גר בארץ חם כי מצחם היה זחי
 1פר כלו מגול כי הוא טן הכבד הנוסף ור"ל שהאל הפרה את עמו שם טאד
והעציטו והגבירו עליהם ר"ל שהיו פרים ורבים יוהר טהם וקראם צריו על שם
סופם .ואם' (כס) הפך לבם ר"ל נטפךאויהיה פועל יוצא לשםכי חואעילת
ם נחפך טאחבתם לשנאתם ולהתנכל איך יוכלו לכלותם כקנין הבת
הכל ום"םיב
) ומכיר(כס ששלח משה עבדו ואהרן אשר
נתחכמה לו (שטות אי
.
ן
פ
ל
ט
י
בחר בו בהיותו לסשה לפה
(מ) ושטו בם רל במצרים דברי
חם
המופתים
אותותיו של הביה ועשו
מזכת
קצת
בארץ
מ036
המכות לא כלם וגם אותם שהזכיר לאהזכירם על המדר רק כאשר מדמן לשפק
הרוח הנבואי וכן שנשען על טה שהוזכרו בתורס ולא כיוון כאן אלא לזכור
האותות ררך כלל .ואם' (כח) שלח ח שך  1ח ש ך דרך כלל ר"ל הארץ1 .לא
טרו את דבריו י'ם על סשה ואהרן שלא פחדו מחם לשנות דבור האל,
ובדרש אסרו לא מרו המכות את דברו כלום' שלא פרו האותות את דבר השם
רק באו קליהם כדברו  )1ואם' כן ררך צחות ושכיר הפכת המים (נע) 1ר ם
עד שהמית את דגתםכי הדנ אינו חי כי אם בטים .ואם' (ס שרץ אר צם
י ארץ נאם'
צפרדעים י"א שהוא בטקום השריץ וחוזר לשם או חוא בודרכ
לפעמים בלשון זכר ואע"פ שלא שרצו הצפרדעים רק ביאור כדכתי' ושרץ היאור
צפרדעים (שם ז כה) מים כהרכה מקומות מן הארץהיויאורים ואנמים ולכן
ייחסו הכל לארץ .ואם' בהדר םלכ הם כי חצפרדקים עלו בחררי טשכבם
כדכתי' ועלו ובאו בביתך ובחדר משכבך ועל טסתך (שם) ואטר( 1 )65ב א
ער1ב פירוש אםר שהתרה בהם על כך אופירושו שהעיר אותם לבא כדרך
ויאמר ה' לרנ (יונה ב יא)5(,נ)  1א ש להב1ת הוא מסכת הבררכרכתי' ואש
מתלקחת וכף (שמות ט כד) (5נ) 1
יך בברר נפנם וכוי ואם'(5י)  1ב א
ארבה ,וילק הוא אחד מטע הארבה מן) וראשית לכל אונם כמו
ראשית אוש (ברי סט 0תי
)יייציאם בכסף שהב כדכת" ושאלה אשה
 )1הסדררש הזה חבא בט' שטות רבה ראפ פ ,יד עתנחוטא ריחש פ*  wtaובסקופ

י

יי

י י

י

י

* בוא וגסזמור קח גשם חגחומא וגשו"ט כאן בקיצור ומכל המקוטות ח55ו נראה שלדעת
הטדרש פירוש תכתוש ש5ח חשך ויחשיך שהחושך נתוסף וכן טוכם מן המשל שהובא שם
לסה"כ 5מ5ך שסרח עליו עבדו אמר לאחד 5ך ופכחוגי טג5בין והלך והכפו סאה ואוסיף 15
טש5ו .ויש 5שאו 5א"כ 5א עשה החשך כרטרו ש 5חב'ח א5א סרח את דברו ולכן גירשו
חטפרשים שהחשך 5א  neD1nS wenועשת כרצון חג'חכי הופב געיניו והטסים  14כדסוכח
י שחמאירי 5א פירש כן שחיה לפניו רק טה שנטצא בשו"פ 91ירש ש5ח
טן חסש .5ונראה5
ח
ו
ו
צ
א
5
ג
ת
ע
ר
ג
מ
ו
אוספת
כאשר
וחמשו-בע
חשך ויחשיך את ארץ ספרים כ5ומ' ויעש החשך
55סד ששלוחו ש 5מקום אינו כשלוחו ש 5בו'ו שזה טוסיף סרעחו יותר סטה שרצח שוחו,

פירוש חמאירי לת הלים (סזטמ קח ק0

מש

ואין כשבטיו כושל רץ עף מ כלם יצאו בכבש
טשכנתה(שטות נ
וכקופר כנבואת [הקסם] לאברהם ואהדי כן יצאו כרכוש גדול (כרא' סויד).
י מ ב צאתם סרוב פחדםכי אסרו כלנו טחים5( .ע) 1פר ש
(5ח)  1שםח ם צר
יחם במדבר קנן לםםך ר"ל לכסות מחסהעליהם בנוחם ואע"פ שבלכתם חיה
חולךלפניהם כסויריעה ולאעליהםכרכתי' וח' הולךלפניהםיוטם בקטורקנן(שסות
ג כא)הענןהיה ארוך כל כך שהיהמגין קליהםטן השמש וקצתו למניהם לנחותם
י
ן לחם ובשר כדכת" בפרשת בשלח
הדרך .ואח"כ (ת) ש אל ישראל במדבר מי
י בקרב
נשבתנו קל סיר תבשר באכלנו לחם לשובע (שם טז ג) וכתוב שםויח
( )1366ותעל השלו וחכם את המחנה ובבקר היתה שככת הטל מביב למחנה
כ %המק קל זה נט' כאן (ת) שאל ויבא שלו ולחם ישביעם.
ואח'כ ברפירים קטרנו על המים כמו ושכתף ג"כ ונאם' לו ושם עבור לפני חקם
פתח צור הזובו מים הלכו בציות נהר וחשו
תף חחואמח
) פירשוהו סענץצי אריר כלום' ,מחט
שחטים הלכו במקום ציה כנחר .ובררםי
צריכין לקבור בספינות מרנל לרגל( .ת )3כ
י זכר את דבר קד ש 1כלוכ'
מה שנשבע לאברהם אע"פ שהם לא חיוראויים לכך( .מג) ויוצא את עטו
בששון ר"ל ביציאת טצרים וכן (תל) שנתן להם ארצות גוים וחורישם
את עטלם כאדם תיורר בשלוה ויורש נכסי טורישיו( .מס) ונעבור ישטרו
חקיו כלום' שכל זה נתן להם כי בחר באבותיהם לשלימותם ויבחר בזרעם

כ"

"ם

ה"

אחריהם כל זמן שילכו בדרכיחם.

מזמרר קד
גם זח המזמור תוראה על חנמים שעשה לנו האל יתעלח וטתפלל לפניו
שיזכרהוויזכהו לראות בטובת בחיריויעולם חבא ושתורח על חטאיו וזכרומאריך
בספור עונות תאבות ספני שבזכירתם מלק והערה בתשובת שאנו מתבוננים שחבל
קרה לחם כחטאם ובתשובתם היה טרחם אותם ומצילם מתוקף חצרות כסו שכתוב
י ט1ב הוא וטרחם עלינו תסיד
בסוף זח חטזסור ועל זח אטר ( )6חוד 1לח' כ
ברוב חסדט חפזכי לעילם חסדו .ואם' (נ)סי יטלל גנורזת ה' כיום'
י יישמיק כל תחלתו ר"ל
מי עכל למפר גבורותי ואינם תחת הטספר וכןמ
כל חדברים שראוי לחללו קליתם וכסו שאטר במקום אחר אגידח וארברח עצמו
טטפר (טזטור םו) ואע'פ שאטר חוא בקצטו בטזסור (םב) אספרח כלנשיאותיך
כן דרך הנבואה לפעמים להזכיר כלל בסקום פרט וי"ם כוה שלא דבר רק
י גם חנמים שחאל קושח לארם
קל חנפלאית שעשת לויבדו .ואינו נראח כ
' כא,
 )1ע' תגחוסא פן חקתסי

פירוש המאירי לתהלים (סימור קו)

08פ

(ש )137תסיך אינויודק את כלם וכ 10שאסךוו) אין בקל הנם ככיר את נסו
ד תכלית ההציתה לטי שזכחו חאל להשיים נפשו
איא שהעקר כמו שפר.וייע
והם (נ) ש1טר ם שפט ר"ל שממציעים מדותיהם ללכת בדרך ישרה כאמרו ושם
דרך אראנו בישע אלקים (מוף טזטור  nwlp1 .0צדקה בכל עת ר"ל תסיד
או בכל עת הראוי כמו אברכה את ה' בכל עת (טזסו' לד ב) וצדקה נאם'
בטקום זה נסיח קצת לצד החסידות יתר על המצלק כי בזה יזכה ויגיע
ח על תכלית ההצלחה
לשליטות חאהרון אשרעליו יאמר אשריו שחיא סלחטיר
)
י
(
ל
ע
ה
ז
והתפללעליו לתת לו לב לרעת להיות חלקו עטהם ואם'
זכרני ה'
ברצון עטך ר"ל באותם שרצונך ובחירתך בהם סבני עטך שהם העם הנבחר
ו (ס) פקדנ
בכלל ופרסיו אשר הרצון בהם שלמים שליס1ת אסתי והוא עני
בישועתך רומז אל הישועה חנצחית והוא ענין לראות בפובת בתיריך
ר"ל השרידים אשר ה' קורא וכפלהענין באמרו לשטוח בשמחת נויך ר"ל
קטך כאסרווסי כעטך כישראלגוי אחד בארץ (ש"ב ד כג) וכן הענין בעצטו
כאסרו להתהלל עם נחלתך כאטרו וחם קמך ונחלתך (דברים ט כפ).
ולחתהלל י"מ לשון שמחה מלשון הלולא הנזכר בתלמוד וכן הם מפרשים קדש
פ כד) וכן ובתולותיו לא הוללו (מזפור עת פג) והנראה
הלולים לה' (ויקראי
להתהלל עם נחלתך כלום' שאוכללייחם לעצמי תהלה עם טעשה עם נחלתך עם
כל זולתנו .והתחיל אחר זה לחתורות ואם' ( )1המאנ 1עם אב1ת נ 1כלום'
שאנחנו אהזמכידינו מעשימם הרעים והאריך בספור האבות איך היו מועלים
באל תמיד והוא טצר להם ברעתם ובשובתם יצילם וכן תמיד פקם אחר פקם
מם'  %זה ש אנותינו במצרים לא השכילו נפלאותיך כטם' לא
ו כן הע מכרים חמדם מזחרים טחפוא
הראו עצטם כממכילים בנפלאותיךוטחי
ותם לא עשוכן אכל לא זכרו רוב חסדיו 1חםר 1ר"ל הכעיסו לאל על הים
בים סוף .ובים סוף הוא פי' על ( )1376ים כלום' באיזח ים בים מוף
ומקלקה זו נאמרה על אמרם המבליאין קברים בטצרים (שסות יא) ובדרש
אסרו שאפה בתוךהים הכעיסוהו ואצלי לפרש לפי הדרש שדרך גוזסא אם'
 1םר 1על ם ב ם ם1ף כלום' שאפי' בתוךהים שדרך כל העולם ישוב
בתשובה חמרוחו והכעימוה 1ולשון הדרש כשבקע לחם סשה את חים נעשה טיפ
וכדכתי' דרכת בים מומיך חוטר טים רבים (חבק' ג סו) כיון שירדו לחמי)
כעות בעופך ודוש דישך ,מפיפ ולבנים יצאנו ולפיפ ולבנים באנו (ם'
אטרי
שו"פ) ואע'פ שנתו' וישם את הים לחרבה (שסותיד כא) מים אחר שחיה ראוי
ללכת בתוכח איפשר להקרא חרבח אבל פ'ם לפי תפשט יראת כ "8הראשון
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 )1גיח לא ע"א איתא :אפילו בעל הנס אינושכירינסו )2 .נשו'פ חגירסא
ן הערה פו בתוצאת-רש"נ.
אל1ל אל 1בעופ בעופך ודוש דושךועיי
ים
כיון"יגרו ל

אטרי

י

מ2

פ ר וש

הםאירי

לתהליפ (שמש ק0

שחרי אח"כ הזכיר בקיעת הים והוא שאמר (ח) ריווגיעם לטען שמו ר"ל
שלא הע ראלים לכך וכן להודיע את גבורתו כדכת" ואכנדה בפרעה לטם חג
י רוח קדים עזה ו חרב כלומ' בכרי מקום
(ע)  1גער ב ם ם1ף ע"
מעברם 4יוליכם בתהומות כטרבר כלום' כאלו היה מדבר והושיקם
ה סיד שונא תפל קמן ויגא ל ם סיר אויב~ .ק ויכסו טים
צריהם א' סחם לא נותר ר"ל טאמם שתפו אחיהם .ל 0ויאטינו
בדבריו דמי' יאמנו (שםיד פ) ישיר! תהלתן דכת" ימר
~ הלכו
משה (שם סו א)( .ע) מהרו שכחו מעשיו לסוף רימים כדכת"
ררך שלשתימים בטדבר
מצאו טיפ סף תלתו העם על סשה (שם כב וכד)
ולא חכו לעצתו פל הב"ח לבטוח בו עףרא' להם נפלאויו כסו שעשה
1י ת א 11ת א1ה בםדבר כאמרו במתאימםמי יאכילמ בשר
כטח פעסימ
זכרם את הרג(הח
"וכף (במדבר יא)  1נםו אל ב 'ש ם1ן ר"ל אם תכל לתת
להם כטאמרם מי יאכינו בשר 'טלא חט רק טעום אמנה ובמחץ באל.
כישים'ון פדכר( .עו) ויתן להם שאלתם דכתי' ויגו שלוים מן הים
(שם לא) .ו שלח רז1ן בנ* שם כלוסי הם השביעו עצמם טן הבשר
אבל שבא לחם לרזון כטושייק
ד להם והיה לכם לזרא (שם כ)( .ט')  1קנא1
לם שה וגו' רומז לערת קרח באמרם ומדוק תתנשאו על קהל ה' (שם פז נ)
ולמ"ר לסשה וכן לאהרן בטקום ( )1388בי"ח כלום' ויקנאו בטשה ובאהרן
וכמוהו אויביכם לפניכם ,לחרב (ויקר' כן ח) שתוא כסו בחרב ורבים כי קשר
הלם'ד במלת קנאה פי' שקנאו לכבודו כמו קנא קנאתי לה) (ם'א יטיד) קנא
לאלהיו (בטדבר כהיג) אבל עםביית היא קנאת השנאה כטו ויקנאו בו אחיו
(ברא' לז יא) קנאתי בהוללים (טזם' עג) או פף שהכעימוחו וחלם"ר יתירח כמו
א אל
לכלכליו (שסות כז ג) הרגו לאבנר (ש"ב ג ל) והוא טענין קנאוני בי
(דברים לבכא) שהוא לשון הכקמח והאל הענישם לקנאתם (יו) 1תפתה חארץ
אח פיה ונו' (בטדבר פז לב) והזכיר דתן 1אב רםכי הםהעיזו פניהם ביותר
(יח) 1תבער א ש בעדתם דכתי' ואש יצאה ותאכל את החטשים וסאתים איש
(שם לח) וכפל.הענין ולהבה תלהפ רשעים וכל אלו הלשונות עתיד במקום
קבר .ואחך זח הזכיר מעשה העגל אק"פ שקדם למעשה עדת קרח כפי סח שנזדטן
בשפע הנבואה ואם' (יע) שעשו עגל בחורב כלום' במקום הנכבד ששסקו
עשרת הדברות שנ' בחם לא תעשה לך פסל (שמות 'כד) והשתחוו לססכח אע"פ
ששטקו לא תשתחוח להם (שם ה)( .כ) ויסירו את כבודם ר"ל לשי"ת
בתבנית שור אוכל קשב ,ר"ל העגל ואם' אוכל עשב בדרך הפלגתבזיון.
ן לך מנוול טן השור ובשעה שהוא אוכל מנוול ביותר והמירו בואת
ובדרשי) אי

י

י

י

בי

יא

י

יי

י

י

י

 )1נשו'פ שלפגינו איתא :אין לר מנוול וסשוקץ סן חשור גוועת אוהוא אוכל עשב,

פירו* חמאירי לתחלים (שמש

11פ

ק"

גדולות נפלאות במצרים וקל הים

הכבוד ושכחו האל שהצליחם וששטח לחם
וחשם גזר להענישם ולהשטירם דכתי' הרףסטני ואשמידם (דברים םין) (כג) לולי
ם שה בח ר 1שקטר בפרץ החוא לגררו כרכת" ויחל טשה אתפני ה' אלהיו
והשיב חמתו טהשחית כדכתיב וינחם ה' קל הרקה אשר דבר לעשותלעמו (שמות
לב יא-יד) .ואחר זה חזר להזכירענין טרנלים ואם' (כל) 11ם אם 1בארץ
חםדה ר"ל שהוציאו עליה .דופי ול א ה אם נ 1ל דבר 1ר"ל לבטוח או
לקלות ולהלחם כטאטרו קלה רש כאשר דבר ה' ...אל תירא ואל תחת (דברים ב
כא) ולא רצו עד ששלחו מרגליםכי מה שכתוב שלח לך אנשים (במדברי
ג ב)
קלפי תלונתם ושאלתם היתה דכתי' ותקרבון אלי כולכם ותאסרו נשלחה אנשים
וגי
' (רברים א כב) (כס) 1לא שםע 1בק1ל ה' דכתי' ולא אביתם לעלות ותטרו
אתפי ה' אלהיכם (שם כו) וירגנו באהליהם ר"ל שהתלוננו ביניהם להניא
זה את ( )1385זה מקלות בטלחטה דכתיי ותרגנו באהליכם ותאטרו בשנאת ה'
אותנו וגף (שם כז)( .כן)  1שא ר 1להם ר"ל שנשבק להם להפילם בטרבר
י אני ויטלא כבור ה' את כל הארץכי כל האנשים הראים את
דכתי' ואולם ח
כבודי וגו' אם יראו את הארץ בטדבר חזה יתמו (במדברי
ד כא ער כג) .וטח
שאם' (כן) להפיל זרעם [בגוים] ולזרותם בארצות הוא לדעתי שתחלה
אם' לטשה עד אנה ינאצוני תעם הזה אכנו ברבר ואורישנו (שםי
אויב) כלום'
אנרשנו טנחלתו אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב לתת להם ואקשה אותך
לגוי נדול וודאי לא אם' להכות בדבר רק אותם שטכן עשרים שנה ולטעלה אבל
בניחם ישארוענייםבעין אבותם וילכו הנה והנח עד שתתפלל ואם' ושטעו מצרים
טבלתי יכולת'ה' להביא אותםוגו' (שם פם'י
ג ומז) ער שהשיבו מלחתי כדברך
ואולםחי אני (שם כ וכא) ואע"פ שלא הית הפלת הזרק בגוים בקנין שבועת
י האל איפשר להזכירם בלשון שבועה לולא תפלת הצדיקים .ולפי הדרשי)
כלייקור
רטז על הגליות חעתירים וחוא אמרם ויבכו העם בלילה חחוא ליל ט' באב היה
אם' הם בכו בכיה חנם ואני אקבע להם בכיח לדורות שרמז להם חרבן
המקדשות וההליכה בגלות .ואח"כ זכר טח שאירע להם בשטים אחרי טעשה בלק
ל הקם לזנות את בנות מואב וגו' (שם כח א)( .כח)  1צםר1
ובלעם שם ויח
לבקל פע1ר ר"ל שנתחברו בו חבורתמידי וכנר ביארנו בקצת חיבורינו שכח
תאבן החיא היתה ברפיון חטעים כטו שהיתה קבורתה מורה קלזה והםהיו קצים
בטן קל שהיה נבלק באיברים באמרם קתיד חטן ליתפח בטעינג יש טכנים ואינו
טוציא? וכשטצאו שם מגולת האבן ההיא נדבקו בעבודתה הרבה .ואסרו  1אכל1
זבח םת ם כדכתי' וחקראנח לעם לזבחי אלהיהן (שם ב) וקל זה אטר
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ומקורו טכילתא בשלח טס* ב פ' 1ורש'ב השסימו אבל הביאו נתערה כג ובזהיל חוכא ג"כ
 )1תענית כפ :פופה לה.
מס' שה"* אבח פסו ,לסוסתי.

(טסטי)

פירש המטרי 9תחוימ
9פ
הע) !יכעיסו במקלליהם ותפרץ בם מגיח כלש' שקשתה בהם *רצה
יהר' וכתף ההת המתים במגפה ארבקח
וקרחה גחלה רכת" החר אף ( )1398ח'ב
ועשרים אלף (שם) 0( .ויעמוד פנחס ויפלל ר"ל בטעשה וטרי והנה אים
מבני סו" וגדירא פנחס ונר וענק יפלל כסו ונתן בפלילים לשמות כא כב)
כלו' שדן אותם כמשפט נואפים לחייבם מיתה כסו שאסרו מזה הבועל ארסית
קנאין פונעי' ב )11וכיש כשהעיזו פניהם כ"כ לפניהם ואז נעצרת המנפח כרכתי'
ותעצר הסגפה (שם ח) .ואם' (1 )65תח שב ל 1לצדקה כלום'
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(שם)י
בריתי
חנני
קנאתי
חשיכ את חטתי
ואטי לרור ודור ער עולם כדכתי' והיתה לו ולזרעו אחריוברית כהונתעולם(שם).
ואחר זח זכרקנין (5נ) ם םר בה והוא שכתוב בפרש' זאת חקת חתורה ויבאו
ב" כל [העדה] פרבר צן וגו' (במדבר כ) 1 .רק לםשה בקכ1רם רכת" יקן
י להקדישני וגו' לכן לא תביאו את הקתל ונו /ואם' (5נ) כ
לא חאמנתםב
חטרו את רוחו יש לפרשכי המרובני ישר' והכעיסו את רוחו של משח
עד שסרוב כעמו בטא כשפתיו דברים שלא כהוגן וחוא שכעם יותר טראי ואם'
שטק 4נא חמורים .ויעם סמה שאמרו חטן המלע הזח נוציא לעם מיםונתנו הכבוד
לעצמם וחיה להם לוטריוציא לכם מים .וי'ם שהעונש היה טטח שאטר להם
ודברתם אל חמלע והם חכוהו פעמים ולפי זה לא יתכן לפרש ויבטא בשפתיו
י הטרו את רוחו ר"ל שהכעימ 1רוחו ש? הע"ח ובמא האל
על סשהויש לפרשכ
בשפתיו להענישו לבלתי יכנס לארץ .או נפרש הטרו טקניןטרי ושב אל טשח
כלום' שהיח פכח להיות סורח רוח לדבר חאל כעוטרו על זה אשר טריתם את פה
ואם' אח"כ(5י
) לא היצטידו את העמים וגו' שב עתה למח שכתו' בפרש'
ואית טםעיבי אתם עזנרים והורשתם את כליושבי הארץ והיה אם לאתירישו
וכו' ( )1396והיה אשר תותירו טחם לשכים בעיניכם (בטדבר לג נא-נח) והם
כיסי יחושק לא הורישו את כלם אבל הניחו מחם חרבה למם והתערבו ביניתם
ולסדו מעשיתם לעבוד (5י) ק צב חם ר"ל צלמיהם ופצר שהם שמחים בהם
ים
היה קורא אותם קצביהם דרךכנוי של קלון וכן (מ) זבח 1בנ הם ל שד
שהיו אותן חאוסות עוברות להם5( .ח) וישפכו דם נקי והוא שפי'אחריו רם
בניחם ובנותיחם אשר זבחו לקצבי כנקן ותחנף הארץ ר"לותרשע ברמים
יזנ1
ו חרטים שהוזכרו ונטטאה ג"כ בכל מעשיחם והנהנותיהם (5ע) 1
ר"לבאי
י כל העשב טה שראוי לו
נפעלליהם כלינו קונו האמת והלכו אחרי החבלכ
ך אחר מח שאינו ראוי לו נקרא זונח( .מ)  1חר אף ח' בעם11 1תקב
והוי
ן שופט
את נחלת 1כלום' מאמם וחרחיקם כמו שמצינו תמירכימי השופטיםבי

י

י י

י

י

י

י

י

 )1סנהדרין פא
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לשופפ ויעשו תרע( .מ )6ויתנם ניר נוים כלום' טיד פקם אחר פקםביד

עגלון וכושן רשקתים ופלשתים וסדין והרבה כאלו וכן ויטשלו בחם וילחצום
מכמעם בע אחר
ויכנעו תחת ידם פעמים רבות יצילם כשה"
מחם חט צועקים לאל םטצר והאל מקים להם שופם ומושיעם טחםוחיתה חרוחח
[וחקשו] )1את לבם לחזור לעשות חרע בקיני ה' וזהו יטרו תסיד כקצתם
תרעה והנבערה או בעצתם כסו בבחירתם וברצונם .ויטכ )21בעונם כלונה
יקוטו טנחיהעיין כסוכיימוך
נעשו טוכים)8ועניים והוא כטו יסוכו על
י
ק
ש
ט
אחיך (ויקר' כה כה) ואם שרשו סכך חוא פועל יוצא שהקנו קצמם בקונם.
(תל) וירא בצר להם כלום' בתשובתם והואענין בשסעו את רנתם וכן
(חס) ויזכור לחם בריתו והיה תסיר נחם טן הרעה כרוב חפדיו ובתפית
חמידיחםובציקת העם אף בזמן הצרות היה נותן אותם (סו) לרחמים לפני
הגליות שנותן אותנו בחסדו מחיה מעפ
שוביחם .ונראח שרטו בזה
ן הנלזת הארוך התפלל אליו ואם' (מו) הו ש ענ1
בעבדותנו .ואחר שרטז קלעני
ח' אל' וקבצנו טן הגוים למזרזת  )1404לשם קדשך להשתכח
בתחלתך .וכנותן שבח לאל אשר עזרהו אם' בחתיטחלהשליםדבריו (מם) בר1ך
ה' טן הקולם וקר העולם כלום' לקולסי קד ואסר כל הקם אסןחללויח.

"0

"0

עי

י

ס פ ר ח מ שי
מזמיר קז

נראה שזה המזמור נאם' בנבואה קל חגאולה טזה הגלות הארוך שאנחנו
לי
בו בצרות נדולות והזכיר בו ד'טיני צרות ,הראשונה הליכת בשביבארץ טרחקים
תסיר דרך מדבר וארץ חריבה 1םובלים רעב וצטא .והשני היותו ~כד בשחיתות
טאמר .וחשלישי' היותו מדוכאבחלייםוהרביעית הליכה בשבי ג"כ דרךים וטובלים
צער חים וחסון גליו ורוב הצרות נכללות באלו והכונת בהם שהם טעונים בכל
חצרות וכשיגאלם האל ינצלו סכל זה ויודו לה' ויפרממונפלאותיו לבני אדם
טיני
י הצלמות וטלאה
וישובו לארצם מחריבה ויכוננו נחערי מזשכויצליחו כה בכלסינ
י שליטות כאסרו כסיום דבריו (תכ) וכל
הארץ רקח כאשרישליטו עצמם בכלטינ
הן
ויתבוננו
;ולה קפצה פיה שווטו שייטות המדותוכן (מ0
חסדי
שרוטז על הצלחת שליטות המעלות וראיה לפ" זה אסרו גאלם טיד צר וטארצות
קכצם אע'פ שאיפשר לדחק כפי .)4וזולתי)5פי'כוונת חטזמור שהיא לחעיר בס
אדםשירעו כל מחשישיגם טן חצרות הוא בחשגחת )8עונשטשפפי חאללקונותינו
ויסקס  )8צ"ל מכים מלשון ואם טדחיא טערסד.
 )1בכ"י טפ~שפש )2 .בנ"י
 )4אולי צשל השגת.
ן*י' רד'ק לנסוק לג.
 )4אולי  5*5ח*ירוש חוח )6 .עיי

עי
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פירוש חסאירי

לתהלים (מזהור קו)

ויתעורר לשוב ולהתפלללפני האלית'ויסיךמעליו הקינש החוא וכשיגיע לזהיודה
לפניו שהוא בחסדו וברהטים הצילו קדשייחם כל סאורקיו טושגחים סאתו ית' לא
קיד מקרה והכל נכלל בפירושינו ג"כ .וקל איזה טן הפירושים נאמר ( )6ה1ד1
י פ1ב כלום' הורו לו שכל טובתכם באה טאתוכי טוב הוא ורחטיו על
לח' כ
כלטעשיו וחסרו לעולם על כל ברואיו אמ )1לאירעו .ואם'(נ) יא פרופ) גאולי
ח' אשר נאלם סיד צר כלום' יאסרו ויורו שהוא גאלם והוא (ג) קבצם
ן [שם]יישוב רק טעם.ואסרו
מד' ( )1406רוחות ולא הזכיר בהם צר הדרוםגיאי
ים אינו רוטז קל צר מקרב שכבר נזכר (שם) אלא שהם טענר לים .וכעת
ום

יי

 .ואטי (ן) ת ק 1בםרבר ב ש ם1ן דרך ר"ל
חנאולה ישיבם לארצם דרךים

בדרך חריבה שאין שם דרך מלולה מצר החול ונשיבת הרוח שחם טשבשות הדרך
בפזור החול ולא ימצאועיר טושכ וככלות צידתםילכו(ס) רעבי ם גם צטאים
ן לחם שם צד להנצל בחם מצרתם ולכן תתעטף נפשם בהם ( 1 )1צעק1
ואי
אל ה' השקם טאמם חטצקמשוירריכם בדרך ישרה ללכת אל עיר
ר להם'שום טעחח צוחחוויפרסמונפלאותיובהשבענו(ס) נפ ש זט1ק קח
ם,1סביתו
ר"ל טתאוחונכספת לטאכל וטשתהונפ ש רעבח םלא מ1ב .ושוקקח הוא תואר
א טנחיהקי"ן ושרשו שוק אע"פ שנכפלת בו לם.ד הפעל וכטוה
מלשון תשוקהוהי
טשךידו אתלוצצים (הושע ז ח) .ואח"כ הזכיר צרת הטאטר 1א '0שמהם שילכדו
י וישבו טקום ( 0חשך וצלמות והם אמיריעני וברזל ויש לפרש
בחבליעונ
בטלתקוני שהואכסו ענו" כלום' שהם נאמרים בטאמרענוי ורומז על קשרהידים
כהכלים ויתרים וברזל קל ככלי ברזל הנתונים כרגליהם או רמז היות זה בעונם
לטה(") שהטרו )8אטרי אל ר"ל 'ששט דברם וטרו בהם ואלו היה לשת
הכעמה היה לו לוטרכי הכעיסו אל ,או נאם' כן דרך הפלנה לרוב מרים באג
חגיע )4חכעם לאטרי חאל עצמם ,ועצ ת עליון נאצו ר'ל מאסו ובא מלשון
בנין הקל כטו וירא ה' וינאץ (דבר' לב ים) וכן וינאץ בזעם אפו (איכח ב ו)
וזולתם .ואם' (ינ) ויכנ ק בע מל לב ם כלום' שהאל תכניע לבם טגאותם בקטל
וכעם קד שכשלו טאין עוזר וזעקו לאל והושיקם ויוציאם מטקום חשך וצלטות
ר"ל טטאסר אשרהיו בווינתקויפתח  10סרותיהם רעל שיסבב להם כן להתירם
טמאמרם דודו לה' ויפרמטו נפלאותיו בשברו לחם (עז) רל ת4ת נח 1שה שררך
ת א0יריהס בטקיטות למשטר שלא יוכלו לברוח ויטנרו בעדם בדלתות
הטלכיםית
(שאז) נחושהבריחי ברזל וכיוצא בהם טמיני החוזק והתוקף ואעפ'כ יסבב להם
חאל היתר טטאטדםכאלו שנר הדלתותונדקהבריחים .ותזכיר אחר זה צרההחליים
ואמ(ת)שהאויליםאשר סדרך פשעם ומעונותיהם יתענו רתדכאובחל"ם

י

 )1נראח שצ"ל ואס.

*) בכייוחגיע.

צ) בכפי יאמרו גא.

 )8גשי שאסרג

פירוש תםאירי לתחלים (שטי ק0

6פ

נפשם כל אוכל ויגיעו עד שקרי מות אזברשתמכיאעלהם
עד
שתתעב"יצעקו אל ה' ועל זה קראםאילים כשלאירגילו לאל ער הניעם
תקוה ברופא
לשערי מות טהשאין כן הצריקים שירגישו סירכי מצר העון יקרם וישובו טיר
ואם' שגם האוילים תקובל תשובתם באמרו תשב אנוש עד דכא (טזמו' צ) ר"ל
עד דכדוכה של נפש ושהאל לצעקתם (כ) ישלח דברו וירפאם ר"ל יסבב
ן רשת.ואז (ננ)יור 4לה' 1ג'1
סבותיו וירפאם וימלטם טשחת החולי ,ושחיתותעני
(כנ)ויזבחו זנחי תורהר"ל הודאהבלשון ויספרו מעשיו ונפלאותיוברנה.
ים
יה
ואחר זה הזכיר צרת רכיבת הים ואמ' בים לשוןירירה באמרו (כג)י1רד
י1ת אע"פ שהוא ידוע שהיא גבוהה טן הארץכי כן טבע המים להיות על
כ אנ
הארץ והאלית' הקוה אותם לצד אחר להראות היבשה ואעפ'כ הם נבוהים קל
הארץ וכאמרו כונם כנד סי חים (מז' לג) וכן נצבו כמו נד (שמות סו ח)
ואי אפשרלמים שהיו מתחלתם מקיפים לארץ וסובבים אותה כשנקוו במקום אחד
ו גבוהות על הארץכי אין שם עומק רק שפוע הבא מצד כדוריותהארץ
שלאיהי
וכברהיו שם מים ב"כ וא'כ זה שקראיורדי הים הוא מצד שבשפת הים הארץ
נבוהה טעם טחכסת הטבע הטונת טצד האל שלא ישתטחו הטים על הארץ ,או
יקרא ירידה קל שם האניהשהיא עמוקה ואדם שירד כה מצדכניסתו .ואם' שאותם
היורדים בים קושים מלאכה במיםרבים רוטז לעשיית המפינות וחתרנים והמשוטות
והחבלים ושאר הכלים הצריכים לכך( .כד) הסה ראו מעשי ה' ונפלאותיו
בעסקיהם ובמצולות ברעשהים ובגודל הבריות ולפעמים בהיותלרצון האללהעמיד
רוח מערה שתרים גליהם והספינה עולה ויורדת עד שירמה לאנשי המפינה כאלו
פעם בהתרוטם הגל יעלו (ש)141שטים ופעמם) בעברוירדו תהוטות (כו) ותתמוגג)8

יחונו ר"ל
נפשם ר"ל תמס ברעה ובדאגה טפחר רדתם בתהומות כסו אבן( .כו)ו
ן תנועה נ"כ מלשון והיתה אדמת
ינודו .וינוע 4הוא כפלעניןכי יחוגו הואעני
מצרים לחנא (ישע'יטיז) שפירושו תנועת פחד ואלו חיה מלשון שבר לא היה
י השכור מתנוקע תסיד .ואם' כל
טכנין הקל אלא טכנין נפעל .ואם' כ שכ1רכ
חכמתם ת תבלע כלום' תשחת או תתכסה ותתעלם עד שיצעקו אל ה' ויוציאם
טשם (כע) ויקם מערה לדממה ר"ל ישיב הסערה לרממה ויחשו גליהם של

אנשי המפינה וקראם גליהם על שהם שקטיםעליהם ושהם סבת באם מצדעונותם
מ)וישמחו אנשי המפינה בשתיקת הגלים וינ.חם אז האל אל מחוז חפצם ר"ל
אל הנכול שחפצם וכוונתם בו וטחוז ר"ל גבול טלשון בית אבנים יחזה(איובחיז)
ו (שם כד א) ר"ל לא נתנו לחם קץ ונבול .ואז
ר"לינביל,ויודעיו לא חזוימי
בהגיעםלמחוז חפצם()65יודו לה' וגו' (5נ)וי רומטוהו בקתל עם ובטושב
זקנים יהללו הג ואחר דבר ררך כלל וטחכלביר האל והוא גומל וטעמשלפי
'טתעב וצ*ל שתתעב או 'טתעבח.
 )1בכ"י

)2בכ"י וכעס.

 )8בכ"י ותטוגג.
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י

חעונש חראף לארם מצד מעשיהפעמים טנה טטוב לרע ושכיר קצת טחם והוא
שישים ((ג) נמרותי) למרבר ומוצאי מים ר"ל מקורותיהם לצטאון
(לן) וארץ פרי למליחה ר"ללחרבן שלאיעלה בה עשב והכל מרעת יושבי
נח ולפעטים ישנם טרע לטוב () (OSישם טדבר לאגם מים וארץ ציה
לטוצאי סים ן שישבי) שם שתם שהעהס רעבים ויכוננו שם קיר
מושב מז)לזרוע שם שרות ולנטוע כרמים העשו הל יאםט פרי תבואת
הח) ויברכםיצטחם ערשירבו מאד ובהטתםלא יטעים רץ שלא ניח
בה משכלהועקרה ולכעףרצה ג"כ בהתגאותם לרש טובהיענים עד ("
ט םעם1
)'
וייטוחו עצמם ר"ל שיטו שחוח טצד טסשלת רעה ויגון שתמשול עמהם
בעמי (ש"א ם ת) ף"ם טקוצר
ועוצר טענע ערש עצר (שופט"י
ח  0זה
רחם ורעה לגץ וסלת רעה חמרוא'ו (*2%ו)וכן ישפוך בוז קל נדיבימר"ל
שירבה לחם בח וקלע ונדיבים פ" נכברים ויתעם בתוהו לא דרך כלוש
אפ" בטקומות וטאץ ראף לתעות בהם 1טאץ שם טקום שיהא ראף להקרא דרך
הוא יתעם שם דבר שאישכלום יקרא תוהו כלום' 'טיתעם אף בדבריםפשוטים
וכי
י שגב ר"ל ירוטם האביון משפלות
שאין ראוי אף לחנוקות לחכשל בהם( .ת )5ו
תעוני וחדלות וישים משפחותיהם כצאן שהם פרות ורבות לרוב על שאר הבהמות
ואז (תכ) יראו,ישרים שפלות הרשקים וישטחו לא להיותם )8שמחים לאד
ן 1כל ע1לתח קפצח
אבל לחשקיט העטים טשאון חטמם וגזלותם שהואעני
פ ח כלום' שכלבני עולה יחרישווישתוקו ויבושו מלדבר( .מג) 1ם שהוא חכ ם
ישמור אלח ר"ל שישמרם בלבו ויכירכי הכלבידוית' ויתבוננו חמרי
סבה גלויהלפניו
ה'כי הכל מצד המשפט או טצד הרחטיםושיתעוררועליו
ית:ויש טפרשים דרך צחות שהחסידים עצמם יתבוננו שלא יתכן הטובח רקלמי
שהוא נאות להוידעתי לפ" זה וי שם ור ה ר"לימתין ויחכה שבסוף יהיה
כן לתת לאיש כררכיו וכפרי מקלליו ואולי בהלתו*) ראותו העדר חמדור בשלות
י בסוף יתבוננו חמדי השם לכונן בכסאם לטשפם)6
הרשעיםויסורי הצדיקיםכ
כמושפי'.
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מזמרר קח
זה חטזטור כבר נאמר כולו פעם אחרת במפר זה וקצת הפמוקים שבו
והם חטשח פסוקים חראשונים בטזטור נז ושאר וחם שטונה פסוקים חנשארים
 )8להיותם ר"5יען היותם וכן
 )8גכ'י שיושיבם.
 )1בכ"י נהרותיו.
י חמחבר טשתמש ג '5כגערבית בטוגן כעבור
פחטס
ו
פ
5חשקיפ פי ,לפי שישקי
ש
ד
ח
י
ו
כ
ולמען,
 )4נכשגהילוהו.
)6אצי צ"ל ל כ1נן לס שפ כס א 1נסולעיל
סוטך פ ח.

.
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ןביניהם חלוףבעניןרק בחלוף קפאחתיכותוכברנזכרבמזמור
במוף מזמור [מןאי
נז שהוא נאם' בברחו ספני שאזל בסקרה ובסזטור ם נזכר שהוא נאמן בהצותו
את ארם נחרים ואת ארם צובא ופרמי המקראות כבר ביארנום שם ום*ם פירשו
בו קצת מפרשים שזה שחזר אותו ( )1426חטזטור חנה הוא ששפע  )1נבואי
תעירו לזוכרו על זח הגלות ואע'פ שהלשון אחר נשתנה הנח בענין .ואם'
(נ) נכן לב אלה ם שאיני מתיאשמן הגאולה לאורך הגלות אלאלבי נכון
כלום' בפוח ובריא אל הגאולה ולכן אשירח ואזמרה אף כבודי ר"ל
נפשי )5כלום' אף נפשי בסוחח בכך והוא כפל ענין( .ודרשו) (נ) ןע1רח
חנב ל 1כנ1ר נאם' דרך צחות כאלויעורסאיליו .ורבות" דרשו (ברכות ג):
טכאן שכנור היה לו למעלה מראשותיו שהיה מנגן מאליו ופרטי הדברים כבר
פירשנום במזמורים שהזכרנו .ונתחלף טן המזמור האחר ששם נאם'עד שטים
וכאן נאם' (ס) םעל )8שם ם ולפיפי' זה טצד שדברעתה על חגאולהתפליג
י האמת אינה ביותר טן חראוי אכל קל
בה יותר ום"ם אם' 1עד שחק ם כ
קו מיושר ורכותיי ז"ל דרשוכאן בעושים לשמה כאן כשלא עושים לשמה (פסחים
נ ):ולפי הפשט הכל נאם' דרך חפלגה כלום' גדול חמרך קדתכלית סח שאיפשר
אם עד שמים אם טעל שטים הכל דרך הפלגה( .ו) 1ר1טה קל שם ם לפי
זח חוא ד"ם כאלו עתה אינו רם כסו עתה ארוסם (ישע' לגי) וכן לטה תהיה
ר מ) וכברפי' שם ענין (ו) ח 1ש עה
כאיש נדחםכגבור לאיוכל להושיע(ירם'י
ימינך וטה שהזכיר הנח לשימה זו (ח)שכם וסכות ונלעד ד"ם כחזכרת פרם
בטקום כלל כלום' שירכשו בני קטינו אז כל העיירות וכן הזכיר טן האוטות
(י) סואב וארום ופלש ת בכוונת כלל האומות ואע"פ שלאיחיה לאותן האוטות
שם באותו זטן שכבר נתבלבלו ונתערבו זו בזו באותו זמןיודע הכל .או איפשר
שרומז על המקוטות שהיו אלו האומות שוכנים בחם טאז וטצינו דרך חנבואות
תמיר להזכיר פרטי הסקוסות ופרמי שמות האוטות ביעודי הגאולה כאמרו וקפו
בכתף פלשתים .אדום וסואב טשלוח ידם ובני עטון טשטעתם (ישע'יאיד) וכן
הרבה .וזכר טן השכמים טנשה ואפרים ויחודה לפי שטלכות ישר' נתיחם ליוסף
לחיות המלך חראשוןבחם טשבט אפרים ואטי שבזטן ( )13*8ההואיהי' שבטיהודח
טחוקק ר"ל מנהיג הכל וכלם יחיו תחת טטשלתו כאמרו קח לך rPאחדוהיו
ו עוד לשני גוים ..ולא יחצו עוד לשתי טטלכות עור (יחזק' לז
לאחדים ולאיהי
טו-כב) ושאר הפרמים כבר ביארתם במזמור נז ובטזטור ם כסו שכתבנו.
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מזמרר סט

יש מפרשים שזה חטזמור חברו רוד כשחיה בורח וטתחבא מפני שאול
וחברו על אנשים בני בליקלשהיו מביאים דבתו רעה אל שאול וטצר היותם
 )8גכ"י על השפים.
 )8ברי לנפש.
 )1בכ"י שפע.
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לתהלים (טזמור קט)

רשלם כני כלים מכ אם' (ל) יזכר עון אבותיו אל ה' וחטאת
אסו אל ת םח ום.ם איפשר לפרט הגיות הארוך הזה 'שכמהבני בליעל
משסים בנו את הנחשים וטרביצים עלינו את האריות לולא ה' שהיה לנו לחפות
חסדיו עלינו לתתנו מחיה בעבדותינו .ואף בדרש פירשוהו על אדום ויזכרעון
אבותיו על קשו והיוצאים ממנו האוחזים מעשה אבותיהם בידיהם וחטאת אמו קל
נשי עשו והיוצאים מהן וכןפירשוהו בדרך אחרתעון אבותיו עון שבידו טאבותיו
ורומז אל עשו שגרםליגרק שנים טאברהם שקיצר הביה כרי שלא יראהו יוצא
לתרבות רעה וכן שגרם שכהועיניו של יצחק וכן וחטאת אטו חטאת שבירו על
אמו שציערה במעשיו תרעים וכן שגרם להעלים יום מותה מן הבריות כדי שלא
יקללוה שיצא טסנה עשו הרשק וכסו שדרשו בפסוק וחטת-דבורה ויקרא שמו
אלון בכות ודרשו בו)1אלון אחר טלסד שאבל אחר היה לו ליעקב עם של רבורח
שסתה אמו והקלימומיתתה .ובמקום אחר ררשוהו)8על כל האומות המצרות לישר'.
והמקראות איפשר על ב' הפירושין כל אחר לפי רצונו .והוא שהתחיל ואם'
( )6אלהי תהלתי ר"ל שאני מהלל תסיד או שאני טתהלל ומתפאר כעבודתו
אל תח רש לטה שתראה טן הצרותשאויבי מציריםלי שלא תקנא לשםכבורך
לקחת נקטתך מהם (נ) כי פי רשע (*86ו) ופי מרטה ר"ל פה הסתטיר
לרבר מרמה פתחו קלי אותם הרשעים ודברו אתי לשון ושקר .י"מ
ד ברו את כלום' כשהם טדברים עטי הם מראים עצמם כאוהבים וכשאס
י היה לשון שקר,
יודע שאחרי הם חורשים רעעליאני מכיר שכל מה שדברועל
מ) ורב ומומן חסר כ"ת כלר ובדברי טנאה סבבומ ונאצות .וילחמונ1
רי
כסו ףלחטועמי ואם' ח נם כי לאעשיתי עטהם רק טוב ואףכיעשיתי קטהם
כטה חסדים תה ענץ ( 0תחת אהבתי ישטנוני .וכדרש אסרו אם ע"ח
 Nllffליעקב נטל את בכורתו וכן בדץ אבל לכושים ולברבריים טה עשה חף
שנאת חטם שנאוהו .)8ואמרו  1אנ תפלה פי'ואניאיןבירי השתדלות להנצל
פחם רק תפלה ותחנונים לאל .וי"ם שהוא חפר כטו ואני איש תפלה כמוכי
חמורות אתה (דניאל ט כנ) שפי' איש חמודות כלום'שאיני חורש שום רעה
ולא מדבר שום רע על אדם אלא שאני מתעסק בתהלות ובתפלותתסיד .וי"ם
ואני תפלה כטו הם נלחמים עלי ואני טתפלל עליהם בעת צרותם כאמרו ואני
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 )1עיין פסיקתא שהוציא לאור רש'ב דף בג ע"בופסיקתא פ"אשהוציאר' מא"שבגיח
תלמוד חיה רף  112ופסיקתארבתיפ' זכור ותנחוטאפ ,תצאופירש"י כאןיהי~קוט מביאו כאן בשם
 )2גשו'פ ררשוהו על מחריבי בית המקרש.
תנחומא .וצ-ל :אלון בלשון יוני אחר.
בשו*פ
א
ג
ו
ח
שם
ש
ר
ד
ה
ו
 )8ושנאת חמס שנ א1ני כתוב  'teaכה יפ
וכאן לדברי
הפסוקוילחסתי חנם ג"כ ואשיב השטיפו כאן והזכירו בהערתי.
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בחלותם לבושי שק (טזמור להינ) וכן דרשו ז"ל ואני חפלה שנקים פרים אני
טקריב בחג על שבעים אוטות להתפלל קליהם שירדויחם נשסים .)1וכפלתענין
באסרו (ס) 1ישים 1עלי רעה תחת טובה ושנאה תחת אחבתי.
( )1חפקד מלשוןמנוי כלום' השלטעליו אדם רשע בכלקניניו  1ש טןיקם1ר
ן ומשפט עם אדם
על ימינו לשטנו )'( .בהשפטו כלום' כשיהיה לודי
 .ותפלתו תהיה לח טא ה
יצא רשע כיונף יצאחייב כדינו בחזקת רשעועוי

מלשון אל השערה ולא יחפיא( )2שופטים כ טז) כלום' שלא תקובל תפלתו ואז
"טא בכחנתג יהיו ימיו טעטים שיקצר האל שע לחטאינו ופקודתו
מטסויקח אחר קרא הממת פקיה שעל דרך חאסת אק לארם בו אלא
כמי שהוא פקיד וטמונה איזה דבר לשטרו larאחד( .ע)יהיו בניו יתומים
ר"ל שיטות האב בעודם קטנים ( )1*48וכן אשתו אלטנה בימי הנעורים .ואם'
( 0ונוע ינועו בניו וושאלו כלום' כסו נודד הוא ללחם איה (אלב טו
כנ) כלר יתעו חנה ותנח לשאול פת לחם .ובאה פלח ושאלו טבנק הד וש ע"ר
שאף ישאף כאבל וק חתטו (שע כ שן 1דרש 1פחרבותיהם מל כפ"
שכל כך יהע עמים טריים ומף רעב שיבקשו אף בבתים שיראו אותם חרבים
אע"פ שיודעים בהם שלאיוכלו לתת להם טחנה הנונה שלא יחושו למתנה חמקופה
וקלח לרוב חמרונם .והמדקדקים העירו שמצאו בספרים מדוייקים בממרח במלת
ודרשו שהדל"ת )8נקראת בקמץ חמף כמו חרבו מאד(ירם' ב יב) והיא נוסחא
[קשה] לפרשהואין דעת רובבעלי פמוק נוחה הימנה ומתוך הדחקנ"ל לפרשהשהיא
ודורשו בשורק מבנין פועל כלום' שכני אדם ידרשו ויחקרו עליהם איך נשתנו
זטנםשיא כדרך בני אדם ויחקרו בפעולותיהם חמושחתות~והמחריבות
עליהם מדרי
עד שייחמו הענין לרוע הנהנתם והשחתתפעולותיהם כמאם' השחיתו התעיבועלילה
(מזמוריד כ) .ואנו (י )6נק ש נ 1ש ה לכ ל א שר ל 1כלומ' המלוהישחית
ויכשיל כל אשר לו והוא שיקח סאתו נשך ותרבית ויעשהו עד שיצטרך להשחית
נחלתו והוא עמן ויבוזו זרים יגיעם או נפרט שיצטרך ללחת עד שיהיה
טעלנל )4הרבה עד וטלא ימצא קמים לנכסיו ויצטרך לתתם באל גדף ובבזה
ושלל וחואג"כענין ויבוזו זרים יניעו וכן (ינ) אל יחי לומכלנושיו
פושך חמד לחאריחו ולרחםעליווכן אחר טותו אל יחי חונן ליתומיו
כלום'שיהיו בניו
(יג) 1אחרית 1ר"ל כניו כאמרו בדניאל (יא ד) ולא לאחריתי
נכרתים עד שבדור אחר ר"ל בדור בניו יסח שמם ר"ל שמו ושם בנו (יד) ועון
אבותיו וחטאת אסו כבר פירשנוהו( .עז) ויהיו נגר ה' תמיד ר"ל קון
אבאיו וחמאת אמו ופן יכרת טארץ זכרם .ה0יען אשר לא זכר
עשות חסד כלא' כל כך חרגול עצמו ברשע מטם עד אשר אפ" פקם אחת
 )8געי שתאלף.
 )2בכ"ייחפיאו.
'1" )1פ בסוף חטוטור וכן כהירעשי.
)4אולי צ"ל מזולזל.
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י ואבטן ונכאח ,לתת לרוב צרותט
לא זכר לעשות פוכ אבל רדף כל יסעענ
רדיפת ( )1**6גדולה עד לטותת אותו ר"לער להמיתו כדרך תמותת רשערעת
(מוטור לד)( .ין) ויאהב קללה כלום'שיודע הוא שלרוב חמסו והרעותו לבריות
[כל]אדם טקללו אעפ'כ אינונמנע טלררוף אחרטעשיוהרעים א"כ הוא אוהב קללח
ולכן חבואהו לסוף .וסלת ותבואהו עכר במקוםעתירכיכן דרך לשון הנבואות
והואענין ולא חפץ בברכה וגו' שאלוהיה חפץ בנרכשהיה מכיב מקשיו
וסתאחב לבריות
ילנ ש קללה כםר 1עכר במקוםעתידכלום' שתמכבחו
( .יח) 1

(Rp

חקללח כסדו וכסדו ר"ל לבושווכןתבא כסים כקרבו כמים שאום'טותה
וכשמן שאדם מך בו לכאב העצטות שתכנפ המשיחה בקצטות .או נפרש וכטמן
מלשון שומן כאסרו למטה ובשרי כחש משטן ורומו עלענין הסוה שכתוך
העצם .וכפל הענין באמרו (יע) תהי לו כבנד יקפח ולמזח ר"ל אזור
תסיר יחנרח ומפני שתאזור נותן חוזק למתנים קורא החגורה טזח טלשון
ומזיח אפיקים רפח (איוביב כא) שפ" חוזק ובאח הם"ם בסלת ולמזח נקורת
בצרי שלא כמנהג .)1ואם' (כ) זאת פקולת שומני ר"ל שכר פעולתם וספני
שהשכר נמשך אחר הפעולה הוא קורא לו פעולה וכמוהו לא תלין פעולת שכיר
ם יג) וכן הוא שכר הדוברים רע על נפשי ר"ל שמיחסים לה
(ויקר'י
אבדון ומות( .כ 1 )6א תח ח' אע"פ שאיני ראוי לכך ע שח את לםקן
שסך כי עוב חמדך קם כל ברמיך ולק הצילני( .כטכי קני
ואביון אני ולבי חלל ר"ל הרג בקרבי לחב צרותי ובא מלת חלל
חצה קמץ וחצט פתח וטלא כטנחנ תואר רק כטנהנ פועל ענר דרך דות.ויש
מפרשו לפי הנקורה עבר וחוא בודד כאלו אטר שנהרג לכו בקרבו( .כנ) כצל
כנטותו כסו שנופח סחרת כן נ ח לכתי סחר כלום' שאפםכוהי והלך חזקי
י מטקום למקום כארבה שאין לוקן ידוע וננער תמיר סנדר
ותקפי 1ננערת
לגדר כי אין מקום שתוכל לישב בו לבפח( .כן) ברכי כשלו מצום ר"ל
שנחלשו מרוב הצומותשאניעושה ובשרי כחש ט שטן ר"ל טן השוטן שהיה
לו טאז .ואני הייתי ( )1*58חרפה להם ר"לשמחרפיםאותי תםיר וטכזים
אותי על שרואיםאותי בחולשתובבזיון.יר א1נ יבזוני כדרך אל תראונישאני
שחרחרת (ריש שה"ש) מלשון מוראה ונגאלת (צפנ' ג א) ויניעון ר אש ם ע"ד
בזוי כשאיני נטשך אחריהם להתכבד עמהם7וי"ל]  )8אפי' ראיה ממש כלום' נכל
קתשיראונייניעון ראשםולכן (כו) עזרני ה' א' הושועני כחמדך כלום' כטו
שמדתך תסיד להקיר חסדך לשומרי תורתך( .כן) וידקו כי ידך זאת ר"ל
ך ונכורתך זאת ר"ל
יתבוננו בראותם חוזקי הנרול אחר החולשא הנדולהכייד

י

י

 )1גם בישע' כבר נטצא ט 1ח בצרי ותרגום טזח וטויח תקוף ,חח מתאים לפורת
 )2חטוסגר חסר בכ"י ורש ר א1נ יש לפרשו גם ראיה סטש.
חטחבושפיי חוזק.

י י
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 npim~nאתה ה' עשיתה במפיק היא כמועשית אותה כלום' לאבהילי וכוחי
%אדרך טקח.הש ויקללו המח כטמנם ואתה תברך .קפו ויבושו
קבר במקום קתיר כלום' יבושו הם למחכי קמו קל עבדך ועבדך י,שםח.
ה"וילבשו שומני כלסח ויעפו כמעיל בשתם שאה חמם
י ה) או דח 1
בטלת כמת רפה עם פתח הכיף שלא כמנחג~גואס בעתישועת
בשיר וח"ה ובתוך רבים אפללנו
טאד לטח
~י
התהמפלבאפ"יעח
"כי יקמוד בחסדו לימין אביון להושיק
רישאפרםם נםיו
פשופפי נפשו.כלום' 'השופפים אותה בדבורם תסיד לח"בח כליה זה בכח
חח בכח.

מזמררקי

טחבר
לדור סזסור נאום ח' לארוני תו'ישע
י
ד
ש
"
ה
הטזסורים ברוח הקרש וחית מתנם ללציםישוררן בדוכן לפני חמזבחכסו 'הכתוב
בדבריהימים כשהעלה הארת מנית עובד אדגם להציבו בחוד האהל אשד נטה לו
נאם' שםויתן לפניהי מן הלויים טשרתים לתזכיר ולהודות ולחלל לה' אלחי
ישר' ונאם' שם קל סזסור חורו לח' קראו בשמו את נתן הנביא בראש לחורות
לה'ביד אסף ואחיו ומתוך כך היה דור צריך לחבר חמזמוריםשיתנןללוי לאמרו
וחכר זח חטזסור קל הבטחת חאל אותו להמליכו מלכות עולם שכל שיחא מלך
נישר אליו תסוב הטלוכה וטתוך כך לאדוני האטור הנה עלדוי כי אלו יאם'
נאם ארוניאלי לאהית נכון ללשון חלוי הסזסרו בדוכן ואע'פ שחרבה טזסורים
נאסרים קל רוד ( )1456ונכתבים בלשון מדבר בעדו כאסרו טה רבו צרי ,בקראי
ענני ,ער אנהג) ה' תשכחני וכן רבים ניל שמכל טקום הםענייני
ם בלשון תפלח
איפשר לכסהבני אדם להשתטש )9כחם לעצמולפי קנין צרותיו וכן שאיפשר
לדהטתסש בחם על לשון הכלל הן לענין הגאולה חןלענין חצרותכי הרבה פקסים
ן תפלח רק הורקת הבפחת
יעוטר קל חכלל בלשוןיחיד אבל זה חמזטור אינועני
פ
'
ע
א
ו
שכנמצא
חאל אותו בחצלחתו וקיום מלכותו ולא יתכן בו לשון מדברבערו
בזה חטזמור טצינו בטזטור השני ח' אם' אלי בני אתה מים חרי אם' תחלת
 '8ועל משיחו וכן אם' עליהם יושב בשמיט ישחק והזכיר נסח דברי חאל
נסה דברי דור על עצמו אבל בכאן בתחלת
ד זה
קל טלכות דוד ועלי
י
ב
ל
נ
ת
י
י ומתוך כך אם' נאם ח'
ר
ס
א
י
ש
שם
ר
ר
ו
ש
ט
ל
תרוכן
דבריו לאהיח נכון
ל
לארוני כלום' שדבר אליו כן ררך נבואח או לאדוני כטו על ארוני*) 1 .שב

("

עי

עי

 )1נראח שזה נשביל העיין וכן תמצא בלא דגש ויסעו מסעי ודוטיהם וכסו כן
השמיפובעלי המסורה את הדגש לפני אלף כגון טלאו 11סלא 1בקנאוטיסנאימי"ב)8 .בכוי
אנא,
פי' שפ קודש.
 )8בכ"י לשמש.
 )4גשי ג'

יודיי
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*ר1או

הםא
יר
י ל תהל
ים (סזסור צפקי)

לימיני משל כלום' שתחסח ביטיני קר שאנין בקרך סכלאויביך והואקנין
בטשם ותטשנה
קר אשית אויביך חרום לרגליך כלא' שתדריך
עליהם וסלת עד כסו ער אושר אם עשיתי (בראם" כח פ 0כלום' ואז תעסור
לבטח לבלתי אעזבך וכן חנח אחר שאשים אויביך הדום לרגליך תעמוד בפוח
שאנין בעדך .ואם' זח בתחלת מלכותו כנגד הטערעריםקליו ומתנכלים עלסיכותוי
ואם' ( )3םפה עזך ר"ל שבפ הטלכות כדרך לא יטור שבפ טיהורה ונו'
(מא' מפ ס ישלח ח' מציון .ררה טשול בקרב אויביך כלא'
נמלם .ואטמ) עמך נדבות ביום חיליך כשיסע זטן אסיפת
שתפשת
ת
ב
יעל אשבזיבאאליך בנדבת לב כלום'טלבומנפםהבטיחושיהאנאהב
חיטך להלחם
טצד עטו כמאמר החכם לאחד הטלכים טשוך לב העם קד שתמלוך בלבבית
הררי קדום כלוס בקבור
לא בגופות לבד .ועמן בחררי קרש כמו
י
ב
ק
ב
מעלתך וחדרת קדום וררו ביחשר ובדימעת כל עול אתת הנאהב לעטך )1כי רוב
חמלכים חוטרים ()1*68ויו1יריי
ם להוציא טטע חעם בכסה פנים ואתה לא כן

עי

יך

י נמית מ'שהר )9טלשק טלכות
נתן ה'  .11וטרחם טשהר נראה ל
לשק רבותי' הרבק לשחוור )8וכןהוי קל לראש ונוח לתשחורת )4לא חסור אחר
מחם נשאתי תרגום' שחרית1 .רחם להיות עקר הנחתו על מקום הלרה יורחדרך
השאלח על כל תחלתקנין .וםל להיותו ערב אצל כל ארם תקרא כל טוב הנהגת
וקרכה מל כסו שאסרו )6יערוף כספר לקחי וכתי' תזל כפל אסרתי (דברים לב)
הא נתלסיד הנון הא בתלמיד שאינו הגון[,וזה] דומה למפר שעם היותכני אדם
צריכים לו ,כשהגיע להם טמנתרי ספוקם יקוצו בהסיד וכן זח כשהחכם אינו
בעל סדות אק'פ שאדם צריך לו לפעמים בעמקי הוראה כשיעשו )6בני אדם
סטנו יקוצו בו סיד ,אבל חתלטיד חחגון ונעים בטדותיו חוא אצל בני אדם כטל
שיורד בכליום ויום אף ללא צורך ועם כל זה הוא ערב לכל אדם כן זה אף
בקת שאין אדם צריך לובענייני תוראה רבריו קרבים ומקובלים לכל שוסעיהם
וירוק שדוד בילדותו הית נוח ונעים בטדותיו וערב בהנהגותיו כאסרו בן לישי
ע נגן וגבור חיל ואיש טלחטה ונכון דבר ואיש תואר וה' קטו
בית הלחסייוד
(שיא פז יח)וכטו שהעידועליו הטקראות שהית נאהב וחשוק אצל תכל ואם' עתח
כחוזק כרי לפרמם
שאף בתחלת טלכותו שדרך כל מלך חדש להתגאות
ויחנחנותיו ולא נתנאח
שב
מו
למ
סלכותו ולחחזיק שולמנותו לעין הכל ,הוא לא זזוט
 111 )1או בחרי (צ"ל בחדרי) קראו בירושלם שהוא חדרת קדש גאפ ,בו יפה נוף.
ן ספרי רבויים פסקא  1ומה 'teeרי טא'ש שם וב"ר פ ,פו
 )2בכ"י שטר.
 )8עיי
 )4ע ,אבות פ'ג ם,יב זפ" הטאירי שם
וחערת ר' יורא פחעאדאר ז"ל דף .146
תשחוות כמו גרולח וארכות )6 .תעניתז :וע' אירושו באבות פ'ב טיב )6 .כשיעשו
אולי צ-ל כשיכפרו או כשיצאו.

פירוש המאירי לתחלים (מטי ק0

מב

במלכותו כמו ,טאם' הוא בעצטו אנכי העם רך ומשוח מלך והאנשים בני
קשים ממני (ש"ב ג לם) כלום' שעם היותי טשוח סלך אני רך .ואחר שפירשתי
צרתה

לך כל זח ביאור זה אצלי םרחם ם שחר ר"ל מתחלת טלכותך שדרך כל העולם
להתגאות לך טל לד1תך כלום' לא זזה ממך חמדת מדותיך ומעלת חנהנותיך
אשר לך מעת ילדותך .או נפרש מרחם טשחר כלום' מתחלת השחר שנולרת בו
כעניין בפרם תצא טרחם (ירם' א ה) וקרא יציאת השחר רחם כסו שקראה
בטקום אחר בלשון בקיעח אז יבקע כשחר אורךכי השחר דומה ( )1466כיוצא
סטקום נסתר לטקום נגלה כלום' שהכנת שלמותך ונועם סדותיך יצא קמך מבטן
) נשבק ח' 1לא נחם רטז לטה שנחם על טלכות שאול ואם'
אסך .ואסי(י
שמלכות דוד אינו כןכי מלכות שאול לא באחו ספר הנבואה רק שלא היה
באותוזטן בשבטיהורחסישראוילמלוךכסו שביארנו בתלסור בחבור הגדול
בטם' הוריות אבל טלכות רודהית טצד הבפחת הנבואת הקדוטהכקנין לאיסור
שבפ מיהודה (בראשי' טפ) וכןכי יהודה גבר באחיו ולנגיר טטנו (ר"ח א ח ב)
ומצר חנבואה אמי נשבק הי כלום' דבר שאי אפשר להשתנות ולהכפל 1 .אתח
ך כהנים
כהן לע1לם ר"ל טושל טלשון ובני דוד כהניםחיו (ש"ב חיח)טויי
ביפ) כהןטדין (שטותיח) 1לע1לם רמז שאעיפ שינרום תחמא
שולל (איובי
יגלות טעל גבול הצדק טים כשתשוב המלוכה לקם ,לשבפו ולזרעו תשוב1 .על
דברת םלכ צרק נראה לי שרוטז אל חאל ית' כלום' שמלכותךקיים
בדבר האל ובהבפחת הטלך הצדק ר"ל האל ית /ויעם וזאת ההצלחה חניעתך
י רוד עושה צדקהי) וטשפפ לכל
על דבר שאתה מלכי צדק כאסרו 1יה
י
ט
ע
(ש"ב ח סו) ונ"ל שבאה עליו טלת כהןכי חיא טלה טפחת על שולפנות ועל
שמוש כבית האל ושתיהםהיו בוכי מצורף על מלכותו ושולפנותו היה מתעסק
בקבורת האל וישב בביתו תמיד .ואם' (ס) אד' קל ם נך כטוכייעמודלימין
ים עבר בטקום
אביון כלום' ח' עלימינך יעטור לעזרך1 .םחץ ב
י1ם אפ 1םלכ
קתיר כלום' ימחץביום אפו לנקטת אויביך מלכים ושליפים או רוטז ביום אפו
אחרית חימים בסלחטת גוג וסגונ1 )1( .םלא ג1 1ת נ"ל במלת מלא שחיא
ב  )1ורמז הנה על הנבואה
כסו קבוץ ואסיפה כטז קראו אחריך טלא (ירם'י
ן בנוים אסיפת גופות ר"ל קבוץ עמים שיבואו לסלחסה
חקתידה ואם' שחאלידי
ארצות רבות וטחץ קבר
ירושלים וכן יטחץ ראש על ארץ [רבה] ר"ל
במקום עתיר .מ) ומנחל בדרך ישתה ר"ל שיפיל כל כך חללים מהם ער
שילך סדסים נחל ואטי ישתה דרך משל כאמרו ורם הללים ישתה (כטדברכנכד)
והוא טשל לנקמה גדולה וע"כ ירים ראש ( )1418כדרך עתה ארוסם עתח אנשא
ם ראש עטו שחוא ראש לכלהעטים .זח ביאור חטזמור
(ישע' לני) .אופי'ירי
 )1בפסוק מ"פ וצרקח.

י

י

י י

יי

קי

י

עי

עי

9%

פ
יר וש חטאירי לת חלי ם הזסמ

ק"

י פ" בו דרך אחרת בקצת מקופות ,ורחל פ" כל הטוסור בענק
לרעתה חוית
חטשיח ואז"ל~) לעתיד לבא חב'ה מושיב טשיחליטינו ואברהם משמאלו ופניו
של אברהם טתכרכסות ואום' בןבני יושבלימינו ואני לשטאלו והב"ח טפייסו
וכו' וכל זה טשל קל היות הממשלה בתכלית ההצלחה כאסרם במקום אחרפ)
ירום טאכרהם ונשא מסשה וגבה מטלאכי השרת כטו שפי' בחיבורינו הגדול
בסס' אבות וכןהענין הנהשתעלה הצלחתועל הצלחת אברהם שפיח ראש האומה
והתחלת הדת והתכרכמות הפנים אם' רומז קל המקטת פחמון מקלתו בעת (מעלת)
חחיא בהקיש אל טעלת חסשיח כהטעטת ישיבת השמאל בהקיש אלישיבתהימין
וכענין אטרו וחפרה הלבנה ובושה החטה (ישע'כדכנ) הגפן חונישה(יואל איב).
וכדרש אחר דרשוהו )5על אברהם שחיה נקרא אדון בפי הכל אדוני שמעני
שטקני אדוני (ברא' כנ) והכתנת לבחירת זרעו להיות סטנו כהנים וטלכים  1שב
לימיני כטו חכה לישועתי*) ושב כטו דום וחכה לתשועתיטיני ,ער אשית
יך רמז למלחמת אטרפלוחנירי
יב
א1
ו ואז ם טח עזך לחזק אותךי שלח ה'
םצי1ן והוא ירושלים מיצאמיכי ,נדק מלך ,גלם לקראתו ובקרב אויביך
ר"ל בתוך חטלתמח ועטך נדבות רמז על ענע וירק אתחניכיו ועלענר אשכול
וםםרא שהתנדבו לצאת לקראתו1 )6םרחם משחר כדרך בן כלש שמם הכיר
י
אברהםעובדאתי בהואראלויתשירחממזועאלליךטו1בקהלכנדתוברטעתת הםיללדכות 1אתה כהן לע1לםרי
י צדק שאם' לו ברוך אברם
שכל
י
יאלעליון ר"ל לעבודתוית' ומחץ ביום אפו מלכים רמז על ארבעת טלכים
יד
1
ין בג11ם רטז על ננואתבין הבתרים ונם אתהנוי אשר יעבודו רן אנכי
וטלא
ת
ו
י
ו
ג
(שם סו)
ן טצרים מת על שפתחים וטחץ ראש רמז
עלעני
פרקת  1ארץ רבה תשובח ומעולה שהיא מצרים  1טנח ל בדרךי ש תה
רטן קלנייום שהיה טשקה כל ארצו ( )1*75ולא היה צריך לסטר ועליו היה
ייאורי וכו' (יחזק' כפג) .ואף המפרשים אותו
מרים ראש ר"ל טתפאר ואומןל
על דוריש מפרשים אותו על סוף טלכותו כשאמרולו לא תצא אתנועור בטלחסח

עי

יייי

)  1שב ם נ כלום' להתעסק בקבורת חאל והואיהיה קזרו וטפה
(ש"ב כאיז
עוזו1 ,עםך נרב1ת ללכת בפלחפה אע"פ שאינך עטפם וכל חמזסור איפשר
לחטשיך על זח נ"כ.
י וגפ
 )1בם' "רפ מזמוריח על פסוק וענותך תרבי והובא כאן בילקופ בסזטורק
ך
"'ב כב וחמיות :טסייסו ואומר בן גנךליטיניפו,אני עליטינך כביכול חשם על ימינ חוי
צ) תדרש תנחומא סוף תולדות וייקו
וענותך חרבני.
ה (ישעי נב על פסי חנח
 )8ע ,גיר פ ,לפ ום,
ישכיל עבדי חכריה די הס'טי אתה חר הגדול) בשם תנחוסא.
ן שב אלא חסתן שם שבו נא בזח בסרסר (כגי )8ת"א
ש"פכאן.
 )4וכן בשו'פאי
אוריכו עכ"ל וכן"ופפיט 1יח אשר עד שובך תרגוטואוריך ער דתתוב.
 )6אוליצ"ל
לקרב אחו.

