*ירוש חטאירי לחחליפ מחמי קכא

%פ

מזמרר קכא
י לחרש בחם רבר אלא מהשפי' בחם
שיר חסעלותענין חטעלותאיןביד
שארחטפרשים,טחם שפיהענין כסה שירעתשציור בית חטקרשניתן לדוד בנבואה
כרכתיב תכל בכתב סיד (פ )166ה'עלי השכיל (דיה א כחיפ) וחבר חמש עשרה

טזמורים אלושיחיו הלויים מזמרים בפיו טעלותשהיו נחר חבית בשפם סוף קורת
תנשים שבהםחיו עולים לעזרת ישראל כל אחת נבוחה חצי אסח םזסור אחד
במעלה אחת .ו"םשפיישירים שהיו טשוררים אותם תחלה בקול נסוך ומקלים
אותו סעפ סער עד שיהית הקול נבוח מאד .וכתנת הטזמורים רובם נאמרים על
צרתחגייות ונבואת הגאולה מהם וכיש על זח הנלוח הארוך ומחם על צרותיו
של דור וקל בפחונו באלית' אע"פ שהם טשסשים על לשון כני חנלות ובטחונם
באל .וזה הטזמור איפשר שאמרו על עצמו או על חגלות ואם'  %אל ח' ונו'
כלום' בקתצרתיאני קורא לווהואעונה אותי או הוא עבר בטקום קתיד 1כצרתח
חתיויתירח או נאם'כן לרוב צרח וכן ישוקתח על רובישועת( .נ) ושפת ש קר
1ל ש1ן רם ח נאם' קל השונאים חטתנכליםעליו או על בני חגלות בשפתי
חלקות וקלכן אום' כננר האויב  )4טה יתן לך וסח יופיף לך כלרג' מי
יכריחך להעלים לבבך עד שתראה כאוהב ובסוף תנלה שנאתך ולא תוקיל כלום
בטרסת שפתיך ובחלק אסריך .ואם כנגר חגלות יאמי זה קל המשימים ונוללים
עלינו תסיר עלילות נברים בשקר ובמרטה מבלי שיניעם בזח תועלת רק לכתנת
נזק לבר וקרא אותם (י) ח צ נב1ר שנ1נ ם וטלומשים טעצטם ויוציאם
גורסיר )2גבורשטסיתים בחדות בלי הרנש והוסיףעוד לדמותםלנחלי רתמים והם
טיני עצים שקורים להם יינישפאי
) נאמר קליהם ששאר גחלים כשכבים טבחוץ
ן דולקות מבפנים והרואה אותם יחשוב שחם
כבים טבפנים ואלו כבים מבחוץועדיי
כבות לנמרי ולוקחם ואינו מרגיש קד שהואנכוח בחם .ואם' או ח ליכי גרתי
ם שך זח קשח לפרש אם הוא נאם' קל עצמו ואיפשר לדחק כשהיה גולה חנח
וחנה במקומותהגוים ולקח טשך וקרר במקום כלם .או אם' נרתי טשך בהמשכותו
זמן רב ועם אהלי קרר שחיתי לפעטים באהלים שבדרכים שהם כאהלי קדר
( )1666ולאאבואכעיר .וחקרובלפרשועל חגלות ונאם' במפר יוסף בן נוריון על
משך שחוא ארץ טושקאנח וחאוטה נזכרת בתורה בבני יפת (בראש' ב) וחיא
עתה ממלכותאדוםבמחוז מקום האטונה)8וקדררומז עלישטעאלוהזכיראלוהטלכיות
כי רוב הגלות ביניהם .או נפרש שנרתי טשך שנעשיתי נר בארץ אחרת משךזמן
ואורך עת וכן ( )1רב ת יורח אורך זטןותהו בטקום היא כלום'אורך זטן שכנח
 )1מרטיר לשון אימי נטו אמת איש (חצית חתחתון"ל חזיוע עם תירוחיא שני
 )2ב"פ  genistaוגל"צ  gen~tובל"א
זיתים) וקרובו כרטיזא תרגום של אגרוף.
)8ערי איפליאחיתונים תחת שלפון חא*יפיור.
.Cinster
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נפשי עם שונאשיום.וענין (ז) אנ
י של1ם ר'5איש שלום 1כ
י ארבר שלום
ם ר 1ש ח ם א ר  4ת ח 1 4ם (סזטור קכא קצב)
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חמה לםלחםה.

28זנ2רוש שכב
שיר לטעלות והלם'ר בטקום ח"א כטו קד לשמים (דה'כ כח פ) וכן
אשר לסלך נשקן עלידו (מ"בז ב) .וחוא נאם' על לשוןבני חנלות ואמי א ש א
קיני אל חחרים כטו על תחרים וכטוחו אל תחרים לא אכל(יחזק'יח ו)ויך
את חפלשתי אל טפחו (ש"אי
ז טפ) ודרך חנלחטים שטבקשים עזר טפה וספה
ומעמידים צופים קל ההרים לראוה מאין חקוזרים באים ואם' דרך תערה אם אשא
י עזר שוס אדם
קיני אל חהרים לראות םאין באעזריאני מבין שלאיועילנ
לרוב חנלחמיםביולגורל חזקם ותוקפם אבל (נ) עזרי טעם ח' קושה שמים
1ארץ ר"ל שחוא ספלינ לקשות וטשנח הכל לרצונו* ואם' כמדבר קם כל אחד
ך לחתטופפ
סבני חנלות שלא יתיאשכי לא תן לם1פ רבלך ר"ל שלאינית
סכל וכל 1אלינ1ם ש1טרך כלום' לאיסלק השנחתו סטך וכפל תקנין באסרו
(נ) לא נ1ם 1לא
י שן ש1םר שר אל .וחתנוטחהיאשינה קלח וחשינח
י
שינה גמורת ופ" לאינים לא יקטור רגעשי
אישגיחקליך לתתך מחית מקפ),
ן וחוא משל קל הסתלקות החשנחח לנטרי( .ס) וצלךעל
בקכדותך כ"ש שלאייש
ח
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ב
יד ם נך ר"ל לחבין בקרך לחכיאך
נדרךטשי המשיך
דבהוקל אסח
ש יומם תשמש לא יככח וירח בלילחטשל
שלאייקחו שש דבר או רטז לצאתם פחמות שחמך בעדם בקנה ככורשיאהיקם
חום השטש ביום וקרח בלילהוידועכי השטש מיבש הליחה והירח מוסיף הליחת
ותחום והקור סבת החליים וחבפיחו בשמירת תגוף ושפירת ( )161%הנפש באטרו
(ו) ח' ישםרך מכל רע ישם1ר את נפשך (ח) 1יושם1ר צאתך 1ב1אך
טעתה ועד עולם והקדים כאן חיציאח לביאה ובדברי אדון חנביאים חקרים
ביאתייציאה כאופרוברוך אתת בבואךוברוך אתח בצאתך ,נראח שאדוןחנביאים
נבאיח
ם בתחלת בואם לארץ וננא לחם קל ביאת חארץ והיציאה טמנת לגלות
ה
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ס
אתה
אתה
בצאתך
בפואך לארץ וברוך
ואם' ברוך
לנלות נלום' שישטרך
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ויצילך טן
צאתך טן
לשון
ונואך
לארץשיחיה בואך שם בלא תפסק .זהו ביאור חפזטור ואם נאמי קל רוד"צטו
יסי
ח חכיאוד בנבואתו אליתן לטופ וצאתך ובואך כלום' צאתך לטלחטח ושובך
טטנח ועדע1לם כלימיחייה
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לה'כ עזרא פ ח וחסחבר משתטש בו חרבה.
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פירוש הטאירי לתחלים (טזטור קכג)

מזמור סכג

( )6שיר המעלות לדוד .נם זח
יט יפרשו על בני חנלות או
י
ס
ז
ם
ה
על דור עצמה ואםנפרוטהו על דור בעצמויהיה ביאורו כוטאמר דוד לנתן הנניא
הנה אנכי יושב בבית ארזים וארון א' יושב בתוך היריקה והשיבו נתן כל אשר
בלבבך עשהכי האל' עטך עד שבאתהו הנבואה לא אתה תבנה הבית (ש"כ ו)
שמשטחתי באומרים לי בית ה' נלך "ל בטח שאסר ף נק כל אשר
י במוח לבנותה
רגלינו עומדות בשעריך( ,נ) 1הי 1עבר
בלבבך nwpוהיית
י
י
ה
י
ט
ו
במקום עתיר ושתהית בנויה ויעלו שם שבטים ושישבו שם כסאות למשפם תכל
עבר במקום עתיר וכשראה שלא נתקייטה טחשבתו רכר דבריו כחושק חמתאונן
שלא יוכל להפיק רצונו כחשקו טעורר בני גילו שמאחר שאינו זוכה בכנינח
לא הוא ולא הםעטו שיברכנה וישאלו בשלומה לאל ובשלוםאוחביה ולמען א.ח
1רע חם חשבטים 1בי ת ח' בית המקרש .ואם קל לשון חנלות יתנבא בשורת
חנאולהשכהגיעתור הגאולה ויצא קולהישועה תגדל שסחתתעם בבשורה ולחפליג
במעלתהישועההאריך בשבחיירושלים ואם'ע1םר1ת ,הי 1רנל נ 1ב שער ך
ר ושלם כלום' כשהיית בסלואךהיו ( )1676רגלינו קומרותבשעריךלראותיופי
החשות ,או פ" ע1םד1ת היו רגלינו בשערך שלחב העם אשר %ח שם לא
התנו יכולים כלנו לעמוד בתוכך או פ" לדעתיענעקיום כלום' עטירתנו וקיומנו
בזכות שעריך והזא כנוי על מצבי החכמים כסו אוהב ח' שקרי ציון (מזם' פז)
ודרשו בו שעריםהמצויינין בהלכה (ברכותמ ).וזה לכ' סבות אחת למדרחחנהנח
שבתוכה או בזכות התורה כאמרםכי לח' מצוקי ארץ אלו העוסקים בתורת וישח
'יומא לח)( .נ) 1 1ר 1שלם ח בנ 1ח רעל
עליהם [תבל] שבזכותם העולם עומד(ע
ה
י
ו
נ
ב
ם
י
נ
ב
'
שליסה בבנין הדור ומשוכלל .או יאם
טענין
כדרך ואבנה גם אנכי
טסנה (בראש' ל ג) .או לרעתי יאם' בנויה על שחיא מלאה מחכמיםמענין ורב
שלום בניך ודרשו בו אל תקרי בניך אלא בוניך (סוף ברכות) וכן אסרו בררש
יתגלילי אזל לאתר חד לטגמול חמדין אם' להון אינון חרובי קרתא אלא
ר'יומ
טאן נינהו נטורי קרתא רבנן .)1וכעיר שחברה לח יחרו לפ" הראשוןשאין
"השני כלום' שנאוסביבותיח בתוכח
שם טקוםפנוי שלאכי)8בנוי וחכלסיא,ויפ
כל
מפח ומפח כררך עיר גדולה שמתקבצים סביבותיה בתוכח ולפי' תשלישי
לדעתי כדרך אמרו אזכיר רחב ובבל וגו' זה יולד שם (לעיל פז) כלום' שמעטים
חם בני אדם של צורח שבתיכח וחם חסתכנסים כעת חצרהיצורך חנחנותיהם
אבלציון איש ואישיולד בת כלום' שכלם חכטים ונכתים ואץ בחם בחירהסי
מחם יבקשו לחתישב לצורך חנחנתם ועצתם אבל כלם משכילים וחמסים כלם
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 )1עיין ירושלמי חגיגת דף עו ע'ג ופסיקתא רף קכ וריש איכח רנתי הלקופ ירפיח
ר' וגבולם לא נוכר ריח*ג.
 )2גראת שצף 1שהכל גנוי.

פ ירוש ה מאירי ל ת חלי ם (הממיס
ם להתקבץ לעצה תהו כעיר יטחברח לה יחרה ה) 'טשם עלו שבפי ם
ראויי
רמז לקמי רנ-ם וקראםיטבפי יה להטתם גטם אמדה אחת ,טפח אחת ודברים
אחדים להמות לשם ה' וקראם עדות לית ראל ר"ל עטרה תזה "'ם עשת
5יטראל על הנסים שחט גטם שלא אמר אחד לחביו צרלי המקום (אבות פיח)
נראה לפרשעל1לשוןעלוי כלום' ששם נתעלו השבמים והושלטו באמונתם תכלית
%6

והיא חאטונה הנכללת
השייסות והיא האסונה ( )1688שהיא עדות
בטלת ערות והוא כשיאמן מה שראוי להאמין מצר המורגש והמפורסם או מצד
החקירתוהעיון לא תשלם האמונה עד שיאמן טה שתכריח הקבלת לחאפין בו
וזה טטח שידוע שהדברים יאטנו על אחר טד'עניינים הא' המורגש כצד החושים
הב' הטפ1רסם והוא מה שנודע לכל העולם אם טצד הטכסה כללית כסו שיאטן
אב ואם טוב והגזלות והחסמים רע וכיוצא בהם במחשיאם' עליו מוב או
שכבו
יא אולת ושקר אם במה שיאמרעליו אמת ושקר בטה שלא יצטרך לחקירה
רע ול
כיריעח שהכל גדול מחלקו ושחאלכמון הטרובע יתר על צלעו ושאר המושכלות
הראשזנות .חג' הטוקש וחוא הדבר שידיעתו מגעת טצד ההכסה כדרך ההיקש
והמופת וזה החלק נודק לחכם מצר החקירה קשה וככדה לא ישיגוה רוב בני
אדם היא תצמרך לחכמות רבות ולהצעות ארוכות ,כמאמר החכם שאם'ח א מת
כי
כבד על כן נושאיו מעפים וצריך להמוניעםשירקות דרך קבלהויאמינוה וזח
אמרו בדרשי) ארור אשר לאיקים את דברי התורח אלו נאמר אשר לא ילמד
ם היא למחזיקים אלו נאסר
את דברי התורה לאהיה לעולס תקומה וכן עץהיי
לקמלים בה לא היה לעולם תקוטה .חד' הטקובל והם הדברים שאףיחכסים לא
יורעו רק ררך קבלה מצר שלא יצא על א' טחם סופת להיותו או להעדרו וזאת
י)9
האטונה טיוחסת לבעל דת ועליה אמר שהיא באח ל הוד1ת ש ם ה' כ
בהיאמן אמונת חדוש כעולםויכלתו במופתים ושמיהפבעים( .ס) כ שם ה שב1
כ מא ות ל ם ש פט שכחה
חנהגת היושר שבה .ואם' כררך מכשר וטשםיע
תטעה ( 0וט אלו שלום ירושלימ כלוש התפללו על בשחרת היטועח ואם' דרך
צחות שיקראו במשוטח יתפללו עליח "אסרו לה דרך תפלח יודלי 1אוהב ך.
בחוסותיך סלפתן חיל וחומת( .איכה ב ח)
וכן ~) יחי וסיום בחילך
1ארםנ1ת ך רטז על הבתים וההיכלות .ואם' וטהכונה ( )1686בתשוקתו אליח
חוא לוטליסותייו1בין בה ולמקלת הסקדטו וחוא קמן(ס) למען אחי זרעיוגי

יישראי

יי

קי

י

ריי

י

י

מזמרר סכו

 )6שיר חם' אליך נשאתי וגו' זאת הסקלה נראה שנאסרה על
בס הגשת ואטר בלשתיחיד כאלוכויל העם טדברים אליך נשאתי קיני
 )2נראח 'פצ'ל פ" או ר"ל.
 )1 -חק"ר פ ,כח הלקוט פטלי שטם ויקרש.
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פ ר 1ש ח ט א ר ל ת חל ם (טזטור קבר קכח)

י חיור יתרח כמו חטנניחי המשפילי.
י קוד לטי אשאם1 .ח
י 1שב
כלום'שאיןל
ואם' (ס הנה כקיני עבדים אל יד אדוניהם כקיני שפחח
אל יד גברתח כלום' כעיני עבדים שאין לחם פרומה אלא מחם וענין

ד אדוניתם
אל יד להיות לחם פורפים פתבגם .וי"ם אל י
ן לעזרתם ולחצילם
נברתח בעת שירצו להכותם אין להם לסי ישאו עי
רק להם ושופכים נפשם כבקשה שירפו ידיהם מהכאתם כן קינינו אל
ינ
ינ 1אל
ח' אלחינ 1שנתננו בגלות שירפה ידיהם מהכאתם כן ע
ו
ת
ל
פ
ת
ה' אלהינו שנתננו בגלות שירפו ידיו ממנו ויחננו .וחזק
ואם'
(ג) חננו כי רב שבענו בוז בין השונאים בתוך הגולח( .ך) ורבת שם
כסו הרכה כלום' ארךזטן שכעת לה נפשנו הלקג השאננים ר"ל הלענ
לעג חשאננים וחשלוים והשוקטים על שמריהם וחוא חסר הנפטך  )1כטו העם
ונים מקום היא
חסלחסח(יהושע חיא) הארון הברית (שם גיד) .ולסיד לגאי
כסו אשר למלך נשען עלידו (ם'ב ז ב)ועניינו הבוזהגאיוניםוחוא חסר חטתואר
ג"כ כלום' הבוז כח הגאיונים או פי' הבוז שאנחנו לגאיונים .וגאיונים פף נאים
ולחוזק חגאות קורא אותם כן והנון יתירח וי"ם אותו לשתי סלוח כלום' נאים
ויונים ר"ל מקוים וטעותים ואף בספרים מדוייקים הוא כתו' מלח אחת וחקרי
ב' טלות.

ואל יר

מזמרר סכה
( )6שיר חמקלות לדוד ונו' .נאמר על לשון חנלות ואם' שישר' יאמר
(ק לולי ח' שהית לנו בקום עיינו אדם ר"ל האטב (0אזי חיים
ביקונו ר'ליפמחרויכלעמ ולכיותנו כעת אחת כחרות אפם בנו .והמ"ר
במלת אזי יתירח( .ט והמים שטפונו משל על הצרות 'ההם כשסף
(פ )169מים .ונחלח הח"א שפפת וקריאתו מלעיל כי הסקם בנףן ורעל כטו
נחל שוסף עבר על נפשנו כלום' על גופנו או אם' על נפשנו כי בצרת הגוף
ים חזד1נ
תלאח הנפש מהשיג מנותיה הראויות לתת לה1 .הם
ים ר"ל שוטפים
בחוזק נרול ער שירפח כאלו הם שופפים בזדון וברשק והוא משל על חוזק הצרות
ואם' עליתם קבר קל נפשנו לשוןיחיד כדרךמי נדח לא זורקעליו (בטדברים
י כןירך חלשון וגטצא פעמים אין טספר בתנ"ך כטו
 )1חסר חנסטך .וזה שוןכ
אםיהיח נגיאכם ה' תחת אםיהיח נביאכם נביא ח' (גמרגריצ)בריתיגילום תזבריתיברית

שלום (שם כח) ראשיכם שבפיכם ת' ראשיכם ראשי *גפיכם (דברים כפ) טתגים קמיו
) וחנבואח
ארסת עטו נשםלI8
.מתנים טחני קטיו (דגרים ( וכפר אדמתו עטו Aת ,וכפר ארטתו S
,
ק
ל
א
עודד חנביא ת ,וחנבאח נבואת עורר (ר"ח בפו) כסאך אלקים חי כסאך כסא
(מטורטה)
וחלקי אלק ,ת ,וחלקי חלקאלקיי (סזטורעג) וכל נתיגותוח שלום ת'נתיבותיח נתיבות שלום
ייונים (בשח'ש) ועוד כיוצא גחם.
(משלי ג) ועיזיךיונים ת'עיניךעינ

תן
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יג)'"1 .ם המים הזדונים חמר הטתואר כלום' הטיםמיהזרונים ר"ל האנשיםהזדים.
ואחר שאמר ה"מ בלעסו אם' ברוך ה' שלא נתננו מרף לשניהם
א
י הגאולה אם' נפשנו כצפור הלכודה בפה יוקשים ונטיפת
שרוטז על עמן
טממ ומצד שאי אפשר להמלט טן הפה אלאבשבית הפח אמר הפה נשבר
ואנחנו נטלפנה וקרא המרקים,טו פח וכלעם הש שמרת הפה שם'
שהם יכלו האבדו ואנהנו נמלטנו ומצר שלרוב השתקענו בגלות תהיה הנאולח
כעק מופת א %עזרנו בשם ה' עושה שמים וארץ כטם' שהש בקל
היכולת וחטופת ובשנף הטבע והוא ענק עושה ,חמים וארץ.

מזמוה קכו

י

י

( )6ש ר הםעל1ת הב1מה ם .גם זו נאסרהעל הגלות ואם' הבומחים
בה' ולא יתיאשו מן הגאולה ישובו להרציון והר ציון לא יסות לעולם עור אחר
הבנותו אבל לק1לם  1שב] ,ר"ל יעמודקיים ,או הוא כסויתישב והפסוק הסר
סלת שובה אופ" כהר ציון הריהם כאלוהמכהר צ ן )1ה) יכירושים
הרים סביב לה ישה אז סביב לעטו מעתה ר"ל מאוטזמן וער
עולם .ה) כי לא ינוה עוד שבט הרשע והש שלטשות האמות על
ירושלם שהש מנת חלק עם ה' וטרלו ולטקן טקט
גורל הצדיקים
ר
ו אז טעשיהם ולא
" שהצדיקים ר"ליטראל בכללם ייטיב
סבה  )8כלום' חח בסבת
חטלהו בעולתהיתהם ום"ם רברס ררך הערה ואם' (ט הישיבה ה' לטובים
משראת (ס) והמטים עקלקלותם
בטעמיהם ולישרים בלבותם
ם
כ
י
ל
ו
י
את
ת
ו
ל
ק
ל
ק
ע
ם
ת
ו
א
ם
י
ר"ל המפים,ררכיהם ( )1695תוה
ה'
פועלי
האון ושלום עליישראל ואם' כל זהכננד האוטות .או איפשר שאהרש"שר
הבפחתו לבומהים והם הם שקרא צדיקים רבר כננד רשעי ישר' המתיאשים טן
הנאויהוכופריםבכיאתהטשיהואם' היטיבה ה' לתוכים ולישרים ביבותם
שהם הקיימים באסונה התלויה בלב 1ם ם ם עקלקל1תם ומהרהרים אחר
טחת האל יוליכם ה' את פועלי האון ושלום על ישראל ט
חצריקים הם הנקראים בשם ישראלועליהם אטר הנביא והשארתי בקרבך עם עף
וחסו בשם ה' (צפניה גינ).

י

וי

רי

י

ודי

 )1נ"ב ודמה הבשחים בה' להר ציון וכסו שחרציון לא ימופ בפופהיים בלבימים
כי הואקיים לנצהכי ה 81כסו היסור כן לא יטיפו הטפחים בה ,כאסרו:וצדיק יסוד עולם,
ט) נ"נ מפני שלא יתעום ושלא ילקהו הצדיקיי פעולתה ידיהם כאסרו
ואין יסוד מסוה
ולא ישבו בארצך פן יחפיש אותך (שמות בג לג).
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לתהלים (טזטור קנז)

מזמרר קכז
שיר הטעלות בשוב ה' שוא מכ נאם' על עמן הגמת ואמר
כשוב פקל תצא כסו בהשיב ך ו"ם בו לשק הנחה כמו בשובה ונחת תושעק
(ישק' ל) וכן יפרשו באמרו ושב ה' אלקיך את שבותך (רברים ל ג) וכן שובה)1
י נראה לפרש מלשון שיבה ובורד)9
ה' רבבות אלפי ישראל (במדבר לו) .ול
ת
ו
י
ר
ב
ה
ו
נ
י
א
י בהיות ישראל בבלות שמו של
ד
ח
י
ת
מ
ח
"
ב
ה
בפי
כראוי
והמשלכ
וכמו שדרשו רז"ל  )3בפמוק בכל צרתם לו צר (ישק' מג מ) וכן הושיעהימינך
פזטור ם וקח) וכן עמו אנכי בצרה (שם צא) ולפי זה את כמו עם
 .ואם' ה נ1
ו צרות -הגלות בעינינו כחלום
כה1ל ם ם ופי' אז כשיגיע אותה )4העת יהי
ולא נחשכם כלל .וי"ם שהפלא יהיה אז גדול עד שכל אדם ירטהבעיניו כאלו
אינו אלא חלום ויש לפרשו על שלא נתיאש טן הישועה אבל דעתנו ולבנו עליה
תסיד ואם' שבעודנו בנלות אנחנו כחולמים ענין הגאולה כלום' שלבנו ורעתנו
עליה עד שסרוב השתקע רטיוננועליה אנחנו חולמיםענינה .ואם' על עת הנאולח
(נ) שאז ימלא שחזק פינו 1לש1ננ 1רנה (ג) ואז יאםר 1בג11ם
כקין פלא חנד ל ה' לע ש1ת עם אלה1 )5ובאמת כי כן הוא ר"ל כקין
פלא וחוא אמרו חנדיל ה' לעשות קסנ ])61והקנו 'שטחים לנפלאותע.
והכל עבר במקום עתיד כדרך לשחן הנבואות( .ט ישובה ה' את ושכיתנו
ביאור כענץ בשוב ך ושבותנו כתף בואו וקרי בין וכאפיקים בנגב פ"
חפירות טלאות טים כבירים ( )1708הנגרים בחוזק ובלעז גרוקש .)7ובנ גב פ"
טקזם ננוב כטו ארץ הננכ נחתני (שופמ' א פו) וחרבו הסים תרגום' נגובו טיא
(פ' נח) אוררים ממש כי הוא לעולם יבש סרוב החום ופי' שובה שביתנוכי
צמאים אנחנו לתשועתך לרוב עיפותנו בגלות והתעלפנו טרוב תוקף הצרות עד
שתשועתך תחיה כאפיקים בנגב .ואם' (ס) הז1רע ם ברםעה כלום' טרוב
יראתם על יובש הארץ ומתפללים ובוכים לפני האל שלא תהיהיגיעתם לריק
ואחר כן ברנה ק צ1ר 1בהכינך להם גשמים הרבה וכן (ו) נ 1שא ם שך
הזרע והוא תכלי שהזורע נושא בו הזרע ונקרא כן על שהזרע נזרע בטשך השדת
ואם' הל1ך לך 1ב כה ר"ל טרוב פחדוובסוף יבא בטשא אלומותיו והנטשל
כיעשיית חפוב חוא הנקרא זריעה כררך זרעו לכם לצדקה (תושע יב) והנטול
הוא תקצירה כררך קצרו יכ
ם לפי חסד (שם) ואם' שישראלסקייטים הטצות
בגלות בדמע ליראתם ספני צרת הגלותומיחלים לאל ומתפללים לפניו שיתן לחם
יכולת לסכולויתנם פתיח טקס בעבודתם ואז בקת הגאולהיקחו  )8חלקם בנטול
גשש.
 )8תענית פז.
 )2פי ,והוא פעל בורר.
)1
)4

("

י

יי

י

י

י

י

י

ככ"י

י

י)

אותו.
 )6ככ"י עטנו.
 )6הטשגר נ'ג.
בל"פ כעין צינורות להביא ולשפוך טים,
 )8בכ"י יקחהו ...וגאציון 1ג.'1

מ"י

ג'ל שש"ל גורקש והוא gor~as
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י העולם הבא וקרא הטובות שאדם עושת
ובאוציון ברנה .וראיתימי שפי' עלחי
בעולם הזה זריעת והגמול לעולם הנצחי קצירה ברנהכענין יבא דודי לגנו ויאכל
פריטגדיו (שה"ש כ טז)ופי' בנושא אלומותיו שהוא חסרלמ"רכלום' באיבאברנה
לנושא אלומותיו והוא השכל הפוקל אשר טסנו נאצלו הצורות הנדבקות בחוטר
ואליו ישובו והדברים טובים בעצטם אלא שאין פרטי המקראות נמשכים
יפה עליהם:

מזמררקכח
~) שיר הטעלות לשלטה .נאמרה זאת המעלה בעמן שלמת
י
ס
ש
הבית ולא עלהבידו והגיעהו
לשלמה כסו בעבור .כשראה רוד השתדלותו

בבנין

טאמר נתן שלא יבנהו הוא אלא בנו אם' דרך עצה ומוסר לבני אדם שבעת
השתדלותם בקנינם אע"פ שההשתדלות טוב ט"מ לא ישים בטחונו בהשתדלותו
ד השתדלותו עמדה לו אכל תכל סאת האל
ולא יחשוב (ע )170בהשיגו חפצוכיי
ית' והוא העירו בהשתדלות והוא הביאו להשיג )1חפצו וככר הזהיר זה בתורח
י עשהלי את החילהזה וידעתכי ה' אלקיך
באסרו ואטרת כלבבךכחי ועוצםיד
הוא הנותן לך כח לעשות חיל (דברים חי
ז ויח) ואם' על זה דרך כלל אם ה'
לא בנה ב ת ר"ל אם לא יהא )2ההשתדלות מצדו ומהשגחתו ש 1א עםל1
בוניו בו ואם ה' לא ישמור עיר בעת הטלחטה ,שש התטיהצשח להיט
יאין אזהרתו עושה כלום אם מאתו ית' לא
הנה והנה אם יבואו בה חאיביםכ
תבא השטירח ושקד הואטישון התמדה או לשון טהירות כלום' בחנם סהרלעלות
בטקום הטצפה ,וכן (נ) שוא לכם טשכיטי קום לטלאכח וטאחרי שבת
ר"ל שעומקים במלאכתם בהשכטה וטאחרים בהתקמקות בה עד גבול טןחלייח
קד שתאכלו לחטכם בעצבון ובקמל כי כן יתן כלום' כל טה שתרויחו
עם חחשתדלות והעמליתן לידידו שינה ר"ל לאשרחפץבו בשינה ר"ל בטנוחח
ובלא עמל .וחאל"ף בטלת שנא במקום ח"א ,וכל זה לאלטנוק ההשתדלות"כי לא
תמצא חכם שיגנה חהשתדלותוישבח העצלה רק שלא לשים כל בפחונו בו ושלא
יחשוב כהשיגוכי בהשתדלות לבבו השיג מה שהשיג אבל שהאל הוא חננו בכך.
ואם' אח"כ (נ) הנה נח לת ה' בנ ם ופץ מאחר שנבנה יסוד דבריו  %שלא
יכול הוא לבנות את הבית והיה דואג על זח קבל תנחומין בהתנבאו שבנו תיוצא
י נחלת ה' ר"ל
מחלציו יבנה את הבית ואם'כי אחר שזרעו זוכה בכך דיוכ
הנחלה היותר מעולה והיותר משובחת היא הבנים כי כל דבר מופלג ייוחם )8לאל
(שם ז) ודוטיהם .ושכד ר"ל סוףנטול
כסוארזי אל (טזטור פ יא) הררי
ה
ז
ו
י
ד
ב
ר
ה
ט
ב
ר
'
ם
א
ו
ן
י
נ
ע
ל
ך
י
ש
ט
ח
ו
ן
שכני
האדם והצלחת תעולם בזה הוא פי

י

י

י

אי יו

 )1אכי"ר להשגיח.

 )2יבא חס ,בכי'א.

 )8בכי"אייחום.
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פירו* חסאירי לתחליפ

(פסיקכ"

ים

אימתו סומלת ואק'פ ששלמת
ב (ה כחצים ביד נבור שקל
הניריםיא
י חנעורים סים הוא הזכיר תנחוטיו בשעה וטבע אחריו יזכה לפח
היה לובימ
שהית הוא פיתללו ( )1118ואחר שהתחיל בשבחנחלת בנים הזכיר ביותר שלימת
שבהם ואחר שהמשילם לחצים המשיל הבית הטלאה טחם לאשפת שחוא מקום
נניזת החצים( ,ס)אשר מלא אשפתו ר'לביתוכי אז לא יבושוכי ידברו
את אויבים בשער וחוא מקום קבוץ העםכי לאיוכל אחרלהכלימםולביישם.
ולי נראחלפרש הנח נחלת ה' בנים קל השתדלות החכטהכלום' אחר שהשתדלות
לבדו חבל עד שיצפרף בו קור אלחי הקיקר כאדם החשוב לשים כל השתדלותו
בחכמה כי'חיא ההצלחה האמיתית ואחר העזר האלהי לא ימוש סטנת ,וקרא חנח
בנים הטחשבות בתורה ובחכמה כסו שאז"ל ר' פלוני כדהוואטרין חברייאמילתא
רלא מביראליח חוה אם' לחו לא ירד בני כלום' לא המכיםרקיוני בכך,)1כי
חטחשבח תכונה בשם הריון והמעשה היוצא מסנהיקרא לירה ואם' הרח עטל
י
ל
י
ו
און (טזמו'ז טו) ושכר פרי חכמן רזל סוף ההצלחות ועליהם אם' כחצים
ב ר גב1רכי לימוד החכטה ביטי הנעורים כפתוח באבן 1א שפת 1משל על
בטנו ובשער חוא מקום ישיבת החכטים ואם' שבהיותו עמהם יבושורעיוני1
י גדר
תהם אבל ינצח הכל וקרא החולקים אויביםכי כל מחלוקת תקרא איבחכ
האהבהשווי הרצון ,והוא שדרשו בו אפי' תאב ובנו רב ותלמירו שנושאיםונותנים
זח עם זה בהלכה נעשו אויבים זה לזה ולא זזו משם קד שנעשו אוהבים כפו
שביארנוחבטקומו בטם'קירושי'(דףל) :וכילדותנו בחבור התשובח וזחו קנין
הוכח לחכם ויאהבך (משלי פ ח) כלום' שישוב דעתו וימכיטחועטך .ואיפשרג"כ
לשיפה זו לפרש בנים תלמידים כמובני הנביאים ,וידוע שתכלית מעלות התכסח
(כטח) היא השפעתו לזולתו וכשבא להזכיר שבחי חחכמה אם'ררךקיצורהאחרונה
שכטרריגות )8הנה נחלת ה' בנים; וכן איפשר לפרש לפי שיטח  11שהוא חסעים
וחסר מעלת ההשתדלות וחודיקכי לפעמיםיד העונש תהיה בו לבל יועי
ל לו
י רמים רבים שפכת
השתדלותו כמו שאירע שחודיקחו בסבת מניעתהבנין טמנוכ
בלא
ל
מ
ע
(דה"א כד ח) ואחר שהכל מצר העונש וחגסול כןיתןלירידו
מדרך
הגמול וא'כ פוב להשתדל בטהשימנעהו מן חעבירות והוא (ע )111חתעםקבדברי
תורח וחםיחי
ו לו כחצ ם ב ד גב1ר למנוע כל הקם~יו טננוע בו כ"ש
כשוכח בו בזמן חבחרות שהוא זטן רתיחת תיצרוצריך שמירח טעולח וקם כלזח
חזחירו שלאיניח יצרויעשות חפצו כללכי אםיתחיל בכךאולי יפותח וימשך
אחרו תחו לא
כי ידברו את אויבים בשקר וארממרפחבו

יא

י

יא

י י

יבושו"

 )1ב"ר *' צ"א.
 )2בכית יטבטדיג שכ"א '"במתגה יב"עיחם אחר מלה וו
טקס רק בשבל תעח אהה " 41צל שבסדרעות החכמה .מדתות חחכסה חן חט* ,תחלת
חחכטה *תיקה ,שגייה לה שמיעה ,שלישית זכרון ,רביעית טע*ח וחחטישית חוואח (מבחר
הפנינים פ' *ער החמסה).
 )8סופר כיש השמיפ טהבין לא יבושוובין לא יבואו.

שירווח חטאירי

5תח5ים (סזטור קכח קכט)
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כחות היצר חטחפיאות בשקר ר"לי
א יבושו כשידברועמו בשקר ר"ל קודםשיפנם
לביתכי אולי אםיניחחו ליכנם לא יוכל להוציאו קל נקל .וי"ם המזמור קלענין
חגלותואין חדברים מתישבים בפשופי הטקראות.
מזמרנו קכט
שיר חםעל1ת א שרי
 .אחר שדבר בטעלה שלפניה שהחשתדיות בלא
עזראיהיריק וחבל שבח עתה הירא את דבר ח' ומשים כל בפחונו באלית'
ואים הוסה ומשתדל במותרות אבל משתדל לבקש פרפו ביניקת כפיו טעם טעפ
ונותן עתיו ורנקיו בעבורת האל וחבפיחו שהאל יגאלהו בקולם הזה בטשובחת
שבהצלחותוהיא אשח משכלת ובנים חנונים עד שיעטור כביתו שלו ושטחבחלקו
ובהארכת חייו ער שיראה בנים לבניו וייע
ד בזה זטן חנאולה להקיר שובחפיכ)1
דרכיהם יקרב להם האל קץ הנאולח והישועה ועל זה אטר א שר
י כ לירא ח
חהולך בדרכיו ויראת הי כוללת ההמנע מכל תפא ושוללת כל רברמנונה ,והליכה
בדרכיו כוללת רמז על כל שליטות ופרם בחם שאינו נבהל להון אבל אוכליגיע

כפיו בכשרון טעשים וייקד לו קבוץ ההצלחות ואם' (נ) א שר
יך  1פ1ב לך
ודרשונו ז"לאשריךבעולם הזה (הטשובחת שבהצלהות))8ואם' (נ) א שתך כנפן
פ1ר
יח והאלף בטלת אשתך נקודה בפגול מקום חרק ואם' שחאל יזמן לו אשח
שהיא כגפן פוריחבירכתי ביתושיינח משמח אלקים ואנשים ורמה האשח חנככרת
לגפןכי חנפן ארם נופעהבזויתי) אחדשבביתו
טעט אדם טוציא סטנה
י
ד
ג
ת
ש
כ
ו
ענף בחוץ לראות פני תשמש ונמצא שרשת בתוך הבית ופארותיח טשולחות בחוץ
כן האשה הנכברת ( )1128בביתח ישכנו רנליה ואף גם זאת בירכתי ביתח לא

בפחחעינים ומתוך ביתה יתפרסמו פעולותיה הנכבדות בשוקים וכרחובות כסו
שנאמר ויחללוה בשערים טעשיה (משלי לא) ואחר הבטיחו בטעלת הבנים ואסר
שיחיו כ שת ל
י ז ת ם ודמה אוחם לזיתים לשתי סבות אחת )4טצר תאם
והאחרת טעד הנניח הוא ,ממני שעלי הזית מתקיימים כל חשנה קיץ וחורף וכן
חם יתעסקו כלימייידותם בתורת ובחכטהיתן כל שתיל מהם פריו בעתוועליתו
לא יבול ,ומצר האם ספני שאין עץ זית טקבל הרכבה כן הכנים הנולדים מן
האשח הנכבדת הלב בפוח שאין בחם שום דופי ,ום ב ב ל של חנך ר"ל שלא
יצפרכו ללכת אנח ואנה נודרים ללחם .ולחיות טה שהזכיר מן החלקים היותר
טשובחים שבכלמיני הצלחות בעולם הזה ושהוא פתח רחב ומבוא גדול להצלחות
האטתיות כסו שידוע בנשי התיל שהם סבה נדולה ועזר סתטיר בשליחות האדם.
אט' (ס הנחכי כן יבורך גבר ירא ח' כלרג' שח חשאלט ברכהשלשח
וכרופו
חגאולה על חררך יטחזכרמ אם' (ס) יברכך ה' מציון וראת
 )1ככ"א,טחיפיב )2 .צ" 15ופת 4ד 5עוה"ב ,ואמ'אצריד יכף.
)8בנייר
 )4בכת אחד.
בזהות (ושוב לחגית כזוית אתת).
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מאירי לתהלים יזסמ

קכפ קל (NSp

בפוב ירושלם כל יפיחייך או רמ על חצלחש בשלדות הברכך פ"
שפושלים אותך הניק כלום' טן חוטליטות חטיוער ששערי דון וחוא ענץ ור אח

י

ך חוא רומז לעולם
בפ1ב ר 1שלםכי פוב ירושלם הוא השליסות וכלימיחיי
ם אם' (1 )1רא ה כנ ם ל כנ ך ,של 1ם על
הבא ,וכמכמיהו קל הארכתיפי
שראל כלום' וכן תראה שלום על ישראל.

י

י

י

מזמרר קל

י

( )6ש ר חםעל 1ת רבת וגו /זאת הסעלח נאטרה קלבני חנלות והתחלת
חגלות קרא נעורים ואם' ר בת צרר1נ
י םנע1ר כלום' שמתחלת הנלוח עד
חנה צררוני בסיני צרות רבות וגדולות (נ) גם לא כלו ל לכלות שאריתי
כטאם' ואף נם זאת בהיותם בארץ אויביהם (ויקרא כו מד) וכסו שא' חז"ל בכל
יוםויוםעוטריםעלינויכלותנווחב'חמצילנו סירם( .נ)ע ל נבי ח רשו חורשים
משל על שאף מרטמ~) לרגהחם והאריכו למעניתם פ" ה )112שהחיש
י
אומד בדעתולפי כח השחרים קו אחד באורך השדה או לרוהב שיחרוש אותופק
מראשועד סופו בחרישת אחתבלי תפסק הליכת חשור ובהיותו שם ינוחוהשוורים
רבתכי אין הפסק לתנועתם עד חגיעם לראש הקו ולסופו וזהו האריכו לפקניתם
כלום' שלא נתנו לנו מנוחה מעבודתנו(.י
) 1ק צץ ע בו ת ר שע ם ענר במקום
עתיד כלום' ח' שהוא הצדיק קצץ עבות חרשעים ר"ל סיתר העול הכוונה שיסיר
קולם טעלינו ואז (ס) ב 1ש 1 1ס1ג 1ממחשבתם כל ש1נאי צ 1ן ר"לשונאי
אטמת צען ( 0ויהיו כחציר גגות
עשב הצמח בננ שקדפת שלף
ף יוצא מן הננ כחרב השלופה )9מן התער והוא
יב 11כלום' קורם ושנראהשיו
ע לקצירה קר שיטלא (ז) כ פ1
יבש לחום השמש שאין לו עמידה וקיום ולא יגי
ט"ו ק1צר 1חצנ 1םקםר פ" חצנו כנף בנדו .וכן שהעוברים לא יאסרו על
המקשים
מ) ברכת הי אליכם
ברכנו אתכם בשם ח'
"
ו
א
י
צ
ח
כלום' שמתיאשים טסם עד ,שלא יתפללו עליהם כמנהג בני ארם ושמברכים את
הקוצרים כסו שנאם' בבועז ויאם' לקוצרים ח' עטכם .אופי' לא אכרו חעוברימ
לאותם חעשבים ברכת ח' אליכם כסו שררךבני אדם לברך עשב חשדה בעוברם

י
י

י

י

י

י

י

רי

יא

קליחם.

מזמרר קלא

("סי

ח'ם פפעטקים .גם זאת הטעלח נאטרה עלבני חנטת תפלה קל

חגאולה וחערת חנבואח ליחל לאל ולבפוח בו בזג וטמ קםקים ר"ל מעוסק
הגלות וטטכוכת חצרות (נ) ק שוב1ת ר"ל טקשיבות והואתוארעל טשקלושכולת
)1

סרסס חסרבכי"א.

 )2בכ"י שלוף.

פירוש הטאירי 5תה5ים (שסי לא לב)
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אץ בחם (שהיש ר ב)שיאי מטם שכיות  41ה)ואם עונות תשפריה פ"
שלא תסלחבתשכה שכקשתמחיה מי יעמוה 3ט כי עמך המליחה לטקן
י יצר לב האדם רק
תורא כלום' וטבת אדם אי איפשר להם 'טלא לחפואכ

ואלו לא הבצחת בסליחה לאהיית נוראכי כשחטא הארם כבר נואשטן המליחה
ויחשוב בקצמו שטאחר שלא תועילי) (8פוו) תשובה מוב לו שימלא חפצו ונטצא
שהבמחתך בסליחה הוא פכה שתורא .וי"ם שטצר שהאל נתן פטשלה בעייונים
להראות טחם במצוות ופעולות גדולות בארץ אם' שהמליחה איננח רק קטו יבר
ובן אמרו בררנו ,והביאור מדכתיב הנה אנכי שולח סלאךכי לא ישא לפשעכם48
י ה' רוטז שתקותו להנצלו כצרות
ית
ואם' על לשון כל אחד טהגלות (ס) ק1
הגוף בעולם הזה וקותה נפשי רומז לחקותו בעולם הבא ולדברו ר"ל
י לא' י"ס שהוא שב למח
י בודר כטו יחלתה (1 0נפ ש
להבטחתו 1ה1הלת
שאם' קותה נפשי כלום' נפשי לה' טקוה ומיחלת יותר מטה ששוטרי החוטות
י ם לבקר שיוכלו לישון .והם נפשי לח' כלומר
בלילה מקוים לבקר שהם ש1םר
נפשי נשואה לה' להתפלל לפניו להיותי מאותם השומרים לבקר לקום טמטתם
לחתפלל .ונ"ל כי עת הנאולח הוא קורא בקרכי זמן הצרות נטשל ללילח ואם'
נפשי נשואה לה' והיא טאותם השומרים לבקר ר"ל הטחכים והטצפים ליום חנאולה
וכפל ואם' שומרים לבקר לחזוק ,ואם' דרך חערת הנבואה (ו)יחלי שראל
אל ח' ר"ל קוה ה' אם גדל עונךכי עמו החמד ואם רבו הצרות 1הרבח
עטו פדות( .ש והוא יפדה את ישראל חל מכל הע"שש חרא-ם
לבא לו טצד עוטתיוכי גם העומר יקראענן למעם זה ר"ל להיותו בא טצד עק
כטוכי לא שלםע 11האמורי (נראש' סו מז) וכן תם עונך (איכה ד כב).

אי

מזמרר מלב
יר ה םק ל 1ת לד1ד .כזונת הדברים להזהיר בני חנלות שיתאהבו
( )6ש
זה לזה ויתנהנו זח עם זה באחוה ורעות ויקטין כל אחד עצטו לפני תבירו
שיתגאה זה על זח ובזאת ההנחגה יראה האל בקנים ושב ורפא להם והואשמיים
דבריו כאמרו חל שר אל אל ה' םעתה וקד ק1לם כלום' שלא יסור
במחונך טסנו .ודרךהערה אם'על עצמו לא נבה לב להבזות אתאחיבתוךלבי
1לא רם 1ע נ להביטםבעין הגאוה והבוז ואף כטח שלא היה בי )4גאות
ל א הלכת ביני לבין עצמי נגד1ל1ת 1בנפלא1ת םםנ ר"ל במה שחכרתי
שהוא סותר ( )1136אצלי .ואיפשר שכל זה נאם' על סדר הלמוד בחכמות שלא
הרם )6בהם לא נבח לבי להשען על בינתי וציור לבבי בקיוני והתבודדותי

ולא

י י

יי
י

" )1שכסוח" '5יבים נמצא בירמיהיח כא.
 )4בכשי בה
הנחוטא וילקוט סוף פ' משפטים.

י

י

 )2בכי"א שאינוסועים.
 )6בכי"א ש5א חרס.

 )2ראה

א9

פיר וש חטאירי לת הלי פיזטמ לנ

קל"

ולא רטו עיני לתשען על דעתי בחבטת הספרים חקםוקים וטבחם ואף כלטדי
חחכטש לא חלכתי בגדולות ובנפלאות םםני יחקה
אצ
י,נאץידחעיע "תלפת אלא טעם טעם על מרר הליםוה ולא הלכתי ביד
בפח

קם חיותו מן הדגוש זכטוה 1קודר סלכתי בלא חמה(איובלכח) .זאם'דרךשבועת
י נפ ש
י 1ד1םםת
ית
(ס אם לא ש1
י כלום' אם לא עשיתי כן יארעלי כך
שויתי יארע לי כך .וכן סצאמ
אקא [שלא] )1טשלים הדבור לוטר אם
במרגלים כמוהו אם יראו האנשים את חארץ .)8וביאור הפסוק ,שתי הטיות
י ורוססתי כלם סמוכים לסלת כגמ זל ולפי' הראשון יאסר אם לא
ר"לשוית
שויתי נפשי בנטול ואם לא דוםטתיה כנטול כלום' דוממתי נפשי והוא שעשיתיה
שוכנת ודוסטת ושמתיה כנטול קלי אמו ר"ל כחנוק שנקתק משדי אמו כלוכן

יא

שאני ש9לבעיני וטחזיק עצמי כקפן .וכפלעניינו ואם' כנטולעלי נפשי .ולפי'
ר"ל שתנטלהו אסו ותדריכהו מעט מעט ,תהלה תרגילהו
השני שאני
גמשו
ילמבלם ואח"כ ביותר מזוניים )8מחם עד שיוכל הטבע למכלם.
ר
כפ
במאכלים שאי
יחלישראל 9י' שנזאת ההנהנה ישלח לך עזרו מקדש ומציוןיסעדך.
1

מזמרר סלג
( )6שה'ם זכ1ר ה' לד1ד .כבר *י' שדוד חשב לבנותבית חטקדש
ותשתדל בזח הרבה קר שבאחו מאמר נתן הנביא לא אתה תבנה הבית והבפיחו
שזרקו אחריו יבנהו ושיהיה כסאו נכון לעולם לפניו אם לא ינרום החטא
י לא
ואף נם זאת כל אשר תשוב המלוכח לישר' אליו תשוב וכאשר ראת כ
הנגף שצוחו הנביא
קלה כידו לכנות בית המקדש ואירע לו כשפקד העם
ים ועשה כן ויעתר לו אז
חי
הט
ול
לבנות טובח כגורן ארונההיבוסי ולתעלות עליו עולת וש
ותעצר הסגפה ( )11*8הכיר שאותו טקום הוא המקום המיוהד למקדש ועד אותו
העם לא שרע לו טקוטו ואז החל בזה המזמר ואם' זכור ח' לדור את כל
ענ1ת 1ר"ל כל אשר התענה ומרח לבנות בית חטקדשכיום' מאחר שלא וכח
בבנין תחשב לו המחשכה והיניעח כאלו בנאו % .ואשר נשבק וכן נדר
לאביר יקקב משל על התעוררותו והזדרזו לעשות כן כאלו נשבע או נדר שלא
(ג) יבא באחל ביתו ר"ל שלא יערב לו שבתו בביתו ועלותו על ערש
יצועיו ר"ל ערש שישקליו מצעות רבות ונכבדות כראוי לסלך כטוחו וכן שלא
תקרב לו שינת ותנוסח עד יטצא מקום( .י
) ושנת חתי' 1שבו טקום היא וכן
י אשמע (טזטו' פא) חכמת ודעת (ישע' לנ ו) וכיוצא בחם .ומצר
שפת לאידעת
שלא נתניח לו חטקום הנבחר אם' כדרך חהזררזות חנזכר ( )0עד אמצא
 )1של א חסרככ"י כשניחם.
9ן
ושפ (לביא) אפ יראו האנשים וגף את הארטח.

א"כ כפאריו

כג אם יואו את הארץ

 )8בכ"א טזחינים.

פירוש חסאירי לתחלים מזסמ קל0
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מקום לחי ר"ל שאדע חסקום הנבחר אצלי לשכעת כבורג ףוע שחר הית
י (ש"א טזיח) זחגבול ההוא כלו
י בית תיחמ
מבית לחם ואפרת כדכת"ייש
נקרא ~) אפרת ,ירושלים סמוךלבית לחם והכל היה בחלק יהורה 7111י יקר
קיא לחלק במטן )1כאסרו קלט זאב יפרף (ברא' מט כ ,0ואם' 'טסעמ סאו

ררך קבלה שחמקום ראוי לחיות באיזח טקום .שבאפרת ובשדי יער שמקום
כה"ם כלו היה בחלקו של יהודה וטיעוטז בחלק בניםן )9אבל המקום קצסו לא
נתברר ויש לפרש שטענו במקוטות באפרת שעתיד ליבנות בה"מ באיזה טקום נבחר
ושאין שילח ונוב וגבעון סקוסות קבועים לארון ולטקדש אך לא ידענו חמקום
ועתה סצאנוהו בשדי יער והואגורן ארונח שחיו שםעצייער .ומאחר שנודעלי
המקום עתה והייתי טתעורר בחוזק לוטר מ) שנבואה שם למשכנותיו
ונשתחוה לחרום רנליו ולזמר לפניו ולום' (ח) קומה ה' למנוחתך כלום'
י טחיותך מחלך טאהל לאחל ומטשכן לטשכן לבית
שתזכני לבנותו ותקום עליר
הקבוע להיות לך בית מנוחה לעולם לשכן ש .)80אתה ר"ל שכינת כבודך
וארון קווך 1יעבדזך שם (ע) כהניך בלבושיי) ( )11*6צדק כגדי כהונה
וחסידיך ר"להלויים כטו שכתו' לאיש חםירך (דברים לנחר
)
ייירננויפניך
בלוי
י והוא אמרו ( 0בקבור רוד קברך
בשבחות ובזמרות וטיששה זח עליד
 .וחזר ואם' שלא עלה בירו שיעתר בזאת התפלח
אל ת שב פנ ם שיחך
כסו שאם' לו נתן חנכיא אבל הבפיחו כסאם'קיים והוא אמרו (י )6נ שבע חי
לדוד אטת )5רל דבר חבפחתט זבאפת לא ישוב טמנה שמפף כפטישית
ו קוד (ל) ר1א ם ש םר1
לכסא לו למלא סקוסו נמלכות ובבנק הבירחיהבפיח
ועדתיי) נקוד בחתם במקום השורק ואלמדם
בף )61ברת האל
י
ת
ע
.
)
ט
נ
במקום ענר ובא לשק רבים כטו והפלה ה' את מכתך (דברים כח
ואם'
(ינ) כי כתר הי בציון כלום' רוצה כקיומה וכהכון מלכותה ולאיענה מלכו
לחחריבו אם לא יגרום תחטא .ואוה )8לו המקום לטושב לו לבל יתהלך עזר
) זאת
טאחל אל אהל .ואם' אח"כ ררך נבואח על העתיר ליטות המשיח (יי
מנוחתי קרי עד ר"ל בית מנוחתי בלא חפמק עור ופה אשב כי אויתיח
ר"ל הישיבה בכאן וכל זח דרך משל לבחירת הטקום לשכן כבורו )8שם.
(ע1 0צ רה בטפיק ר"ל הציד שלה כלום' מזונותיה מלשון צידת לררך כלום'
פ) זח
 )1זבחים נד :טצאגוה בשיייער זח בנימין דכתיבבגיטין זאב יפרף.
י רובו של המזבח (שלוש קרנות והיסוד) היה בחלק בנימין ומיעומו (קרן
תמוח כ

י

יכוו

י

י

*חת וחיא קרן דרוטית טורחית בלא יסוד) בחלק יהורח וכן אולם וחיסל ובית
קדשי חקדשים חיו בחלקו של בגיטין כמביתא יומא דף יב ע"א ונחלקו של יחודח חית
הר חבית וחל*כות וחעזרות ע"ש ובזגחים גג ע"ב בפירש"י.
 )8בכי'א לשכן
 )8הכי"א בניו
 )6בכתנשבעתי לדור ר"ל.
 )4בכי'א ילבשו.
ש מ 1שם.
 )8בכסא שטו.
 )8בקי ואם.,
ז) בכ"יועדותיו.
ת ט ור.
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פרוש הטאירי לתהלים (סזטורקידקיר)

יה
יע לחם( .טו) 1כחנ
שיברך תבואתה ופירותיה עד שאב
יה א שב
י1נ
וחסידיה רנן ירננו
צרה
איביש ישע י"ל שיהיו נושעים

ומכשוי
סכי
כלום' ירונו סכל טוב לבב בהשפעת הטובה עליהם (יז) ושם באותו זטן
אבטיח קרן לדוד ר"ל טלכות חדש וחזק ואערוך נר יסשיחי להיות לו
יץ ופרח
י 1במלחמה זו בשת וכלטה ועליו 1צ
לאור עולם ואלביש (יח) א11ב
נורז אשד על ראשו ר"ל שתגדל מעלתו עליהם תסיד לקולם.

מזמרר קלד

~) שחים לרוד הנח טה מוב וגו' .הרבה מרחו המפרשים לפרש
פסוקים אלו קרותם .מהם בררך פשט ומהםבדרך מדרשומהם בדרך נסתר וליקר
הפי' בהם לדעתי לפי הפשט שכאחר שבמזמור שלפניו דבר בשבחי ( )1158הבית
בחשק נטרץ ובכוסף גדול והזכיר בו המלכות והכהונהוידוע שההנהגה בבני
עמנו היתה על שתי הנהגות תנפש והוא הנבואה והכהונה כדכתי'יורו משפטיך
(דבר" לג) ואז חיתה הנהנת העם נשלמת בכלטיני השלישיות הוסיף לרבר בזה
בחושק ואום' מה מוב וטה נעים שבתם יחדי) ר"ל בהיות כל אחד מהם
יושב על מכונו ודטה חכהונה לשמן שהוא עליון על כל משקה וצף על כלם
כטו ששלימות הנפשעויה על כל שלימות וכן שהוא מורה על חלקות וענוה
ואחר דמחו לטעולה שכשטנים ואם' (נ) כשםן המרוקח שנטשח )2בו הכהן ואם'
יורר על הזקן ר"ל שמן חראש יורד לזקן ושן הזקן על פי סדותיו ר"ל שפת
בנדיו ופרם בל זה להוראת השליסות האחרון שבחכטה והוא ההשפעה לזזלתו.
ומדותיו בחיריק כטו בפת"ח ואףכי טצאנו מדובר בחיריק .ואחר שרמה הכהונה
לשטן שהוא הסקולה שבמשקים דטה המלכות למל לרמז שכטו המל צורך לעולם
בכל יום וערב לכל אדם כן הטלכות צריך העם להתמרת משפטיו בתמידות
ע"ד הוו מתונים
ושתהא הנהגתו לא כחיטה ולא בשטף כמטר סוחף רק
י
ו
ת
ס
ב
ל
ע
ו
נ
ו
צ
ר
עשב
ל
פ
כ
כדין (אבות פ"א) ואמי שלטה נהם ככפיר זעף סלך ו
(משלי
יט יב) .וחרמון אינו קרובלציון ואיך יאם' (ג) שטל חרמנן יורד על הררי
ציון ולרעתי פ" שהטלכות על הררי ציץ נעם וערב כטל חרמון שיורד
במקומו ונגר לארץ חכר חרטת לרוב גובהו ושהוא נשב כשסו מלשת והחרים ה'
א טו) וחמל נראה שם בשפע כן הנהגת המלכות
את לשוןים מצרים(ישעי'י
ה
נגלית לרוב ישרה והתקיים הישוב הסדיני בה .ואם' על ציון כ שם צ 1ה'
העולם
א ת הברכה לרוב שלימות יושביה ו ח ם עד הע 1ם רומז
הבא .ואם תרצה תפרשחו על מלך המשיח על הדרך שפירשנוהו .ויראה לי עוד
שזאת הטעלה היו אוסרים כשהיו סטוכים לגבוחה שבמעלות וזו שאחריה גבוהה
שבהם שהיונכנסים )8לזמר ולברך.
 )8בכי"א נכסים.
 )1בכי-א שנת אחים גס יחד,
ב) נכ*י שנמשך.

יי

י

י

יחיי

