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 קלהמזנאךופ
 ה/ עבדי כי ה' את ניכו הנה שחפם )""076

 כשח"
 הניל עתה כלום' ה נ ה 1( ואומרים מעוררים היו לעזרה ונכנסים הגבוההבסעלח
 חי בלילות ה' בבית העומדים י עבה כל ה' את שתברכוהעת

 רי ידיכם ושאו )ט להתפלי י בב" לעשר בלנות מטפתםקמטי(
 כפי אליך 'כטחתי וכן כח( )מזמור קרשך דביר אל ידי בנשאי כאכרובתחלה
 פף או פעולה ובכונה ובטהרה בקדושה ופי' בקדש ר"ל יקרש י( פח)מזמור

 ' ה ך כ ר ב י )ג( לעם כלל דרך ואם' ה'. את ותכרכו קדוש במקום יריכםשתשאו

 וארץ8(. שטים עושה מציון ה' יברכך לו ויאמרו המלך את שיברכו רמזאו

 קלרנפזנוריי
 ולרוםטו לשבחו לאל להתפלל העם לב להעיר המזהור כונת הללוית.)6(

 ומדים שע )נ( ה' עברי אתם ואמ' העטים ]כ,אלהי ובנפלאותיו האל בשבחוספר
 מס' העמן וכפל ה/ שם את הללו אלהינו בית בחצרות ה'בבית
 ר"ל אוב הוא כי עצמו מצד להללו 'גראף כלום' ה' טוב כי הללויהה(

 לחלט ראףים בפרט 'ראתם וכן השייטות לרוב ערב ר"ל ונעים צד מכלשלם
 שמעתם וכן למנולתו ישראל יה לו בחר יעקב כי )טמצרכם

 ואדונינו ה' הדול כי ידעתי אני כי ה( תהו הקבלה טדרדנפלאות"
 חפץ אשר וכל ה העטש אלי שהם השמ" צבא מכל ר"ל אלהיםמכל
 ובארץ ומלת הכמכים למקרכת פאתו הממש כח לשנת בשמים עשהה'

 כיתן נהרות ר"ל תהומות ובכל הים קריעת כגק בימים הטבעיםלשעות
 חהו הפבע"ם בדברים הנפלאות קצת תחלה וזכר יחפץ. אשר ככל באלוומוצא

 עד נפלאות חקר 4( ואין גדולות עושה ט( )ה באיוב שנאם' וכפו הסטרקנין
 מקצה נשיאים מעלה )ו( בכאן ואם' ארץ פני על מטר הנותן ממפראין
 טיני שני הים וכן הארץ מן יעלה ניצוציו בכח שהשמש בטבע וידוע ץ ר אה

 בעלייתו מתנשא היבש ואיד קיטור יקרא יבש ואחר איד יקרא לח אחראירים
 אשר הלה לאיד עזור הוא ואם הרזחזת וחוטר קל~תז לרוב הלה 0ן יותר)ש176(

 ויתהוה הקרירות לרוב בו שיתקבץ הכקום ער עמו להעלות הגשמים חומרהוא
 והזכיר והתנשאותו קלותו לרוב נשיא בשם היבש האד וכנה מטרממנו

 אומר ולבו8( בטפתם. קימים ~2aa( הגה. ואס, ואומרים. בכי-א1(

 לפני לעבודה חסקדיסים את השטויח בה שמברך ברכה הם הראשונים הפסוקים ששנילי
 והפסוק בכיור שנתקדשו קודש ידי ידיכם פירושו אלא בי.ת חסר לא קורש וידיכם השחרעלית

 אין עד נכשי 4( חסמונה. את המקדימים בה ומברכים שעונים תשובה הואהשלישי
 פ. איוב שכתףכסו



 ק15( )טוטור ם י 5 ח ת 5 י ר י א ט ח ש רו יפ888

 וחוא עמו ומעלתו חלת לאד בעזרו המפר סבת חוא נם להיותו היבש האד 1(הנה
 כאטט הים מן שיח הלה האד כי הארץ מקצה נשיאים סקלהאפרו
 ספיחם קל יאסר או ח4 ה )קמום הארץ )כל( פני קל משפכם הים לסיהקורא
 האד קל גם איפשר ץ ר א ח ח צ ק ם 1 ומתנשאים עולים היותם לסבתנשיאים
 האד כי עשה לטפר ברקים ואם' הים. שהוא היבשה טקצת ופירושוחלח
 הלם האד כשיתקבץ הלח האד בחברת בעלותו לרוחות חוסר שחוא היבשחמם
 חעב טן שהחיצון לננדו תעוטר הקור טן לברוח חטקובץ תעב בתוך הוא 8(יכנס
 היבש תאר אל המים קרירות וכשיניע ]ח[טקיפו תאויר יקור תחלת מיםישוב
 אז וישוב תרעם הוא ובקיעתו הקב שיבקע קד בתוכו ויסתער חעב בבטןיכנם
 אש נעשה שחוא שאע'פ הברק ענין הנה ופפר הברק והוא הממתערת חתנועחבכח
 הפבקיים. בדברים הנפלאות טן והוא שם שנברא כל 8( חעב בתוך כבהאינו

 בו החום וכח עפרי היבש האש בחיות כי והענין וטוציא כסו רוחומוצא
 נישוב רב קבוץ הלח האד ושיתקבץ קר בתוכו ויאצר תקב לקרוע יוכל יאמעפ
 ופאוצרותיו חפאות. מן לאיזו הטפר ויוליך רוח ויחי היבש יצא ואזמים
 הטורגשים הימורית ששאר מפני חב"ה של טאוצרותיו ויעם הענן טאוצרותר"ל
 עליו דוטה ונשיכתו דחיפתו טצד אלא טורנש אינו והרוח והעפר וחטים האשר"ל
 שהזכיר וחוא לפבע חוץ שחם חנפלאות אח"כ והזכיר תאוצר. טן יוצאכאלו

 אח"כ והזכיר צאתם. סכת להיות בכורות סכת עוד 4( ופרם שבמצריםמופתים
 ובכל בפרעח מצרים בתוככי 1ם81תים א1ת1ת שלח )ט( כללררך

 עצומים וטלכים רבים )ה(נוים )" אלחי עזר כל עם נצחונם והזכירעבדיו
 לישר' ארצם ושנתן )ע( כנען וסטלכות ועוג מיתון )"( טחםשרם

 בנכואח לו מורע מצד נמורכז כנחלה בשלוה )1166( בירם וטהעטידה ר"ל ה ל חנ
 ודור לרור זכרך ה' לעולם שמך ה' )ק ואטר תר חמותעק

 ומשפפם הנם יקח ר"ל עמו ה' ידין כי )י( כבראשיה ם עטתלעשות
 על י ףנחם מעמן יתחרט ר"ל יתנחם קבדיו ועל האומת טן 5(מקסתם
 העברה דרך נאסרים האל אצל וכלם י( ב יואל תחם גוב י י( לב )שמותהרעה
 אלהי העטים לפחיתות ואם' לו. ורפא ושב אליו רצונו טרשעו העם שבשובכלום'
 ביארנו וכבר מטש בהם שאין כלום' ב ה ז 1 ף ם כ 6( ם ה י ב צ ע )עז(העמים
 ם ה ל ה פ )ט.( ואם' לנו. לא טזטור הוא קמו במזמור עצבים אותם קראומבת
 עושיתם יהיו כמוהם )י( שם. כמושבשרמ 8ה צרת רי ידברוולא
 ל א ר ש י ת י ב )ק( אלהים לשם לברך להתקמר לס ראף תקדש עם אנחםאבל

 שם חסר יכנס עד ינגס מן2( בכ"א. חסר היגש חאד עד היבש ח"ד מן1(
 בכייר 6( בכי,ר. והאיד בכ"א ח"ד גכי'א, וגפר* 4( גכי.א. הענן 8(ג"כ.

 בפסוק. חגתם עצבי צ"65( חאוטות. מן וטשסשם נקסתס יקח ושכי"א טפושששנקפתם
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 ויראי הלצים חלוי ובית )כ( הכחמם חל אחרן בית ובפרםבכלי
 ואם' ובתחלת בפרכת שכיח האל ,פם ששכיר ואחר החכם" רל 'ח

 )כ"
 ך 1 ר ב

 חילויה. ירושלים שוכן מציוןח'

 קלףמזמרר
 לנטרי 'מלפנת השטור ככתנת חטזטור כתנת פוב. כי לה' חודו~ס

 להודות הלבבות ולעורר לעטו תקערו כח והראות חטציאות סדרי בנפלאותלספר
 מבת שחוא ב 1 ט י כ ה' ל 1 ד 1 ה כלל בדרך תחלת ואטי ולרוטטו ולשכחולפניו

 י כ אם' חטציאות הששך ועל ב 1 פ שהוא אטר המציאות ועל וחטשכוחסציאות
 המנהיגים שהם חטלאכים אלהי ר"ל ם י ח ל א ה י ה ל א 1 )כ( . 1 ד ם ח ם ל 1 קי

 שהם הנלנלים חם ם י נ 1 ד א ה 1 )ג( ית' במציתו השסים צבא בכלחנדולים

 וגו' ת 1 א ל פ נ ה ש 1 ק ל )7( כלל דרך ואם' נ'כ ית' נטצוותו ו( השפליםטנחיגי
 ולא טלאך לא שם היה שלא 1 ר ב ל ואום' פאין יש חמציאות תירוש עלרומז
 המציאות מדר הזכיר ואח"כ המלאכים. בריאות על זה ורמז דבר שום ולאנלנל
 רמז ולדקתי בתב1נח השמים לקושח )ס( ואם' הניגלים בריאתוהזכיר
 תרקיע השטים כמלת ונכלל תורתנו חכמי ירעת משכילים חיים שעשאםבתבונה
 הטים להקוות רוסז חטים קל הארץ ורוקע )1( )1778( שני ביוםשנתחווה
 התפשטותו מלשון בינוני והוא צרי במקום פתח נקוד ורוקע היבשהוסראות

 כמו ננוחים שבים שהשמים עד המים על כגנוחה נראית חארץ שעל חסיםעל
 ם י ל 1 ד ג ם י ר 1 א ח ש 1 ע 1 )ו( לנ(. )כזמור הים סי כנד כונס באפרושחתבאר

 והשמש הארץ, להראות מנה חיו חטאורות תלית כי המציאות להמשיך צורךשהם
 לחילכי להאיר ג"כ והירח הצטיהה. ולעזר האויר ולהחם להאיר מפורסמתתוקלתו
 יד( לנ )דברים ירחים גרש כדכתיב הצמיחה לצורך וגם ים וררך במדברותחשכה
 וכן המים על סיוחר כח לירח שיש וכן למציאות סבות ולחשך לאור שישוכן
 והקור החום סבת האירות וכן במתכות אם באבנים אם בצמחים אם כה כוכבלכל
 ם י ר צ ם יציאת והזכיר לעטו שעשה נפלאות הזכיר זח ואחד תעולם. קיוםשהם
 נטויה ובזרוע חזקה וביר )ינ( ידח. על יוצאים להיותם בכורים ככתופרט
 ים לגוזר )ינ( ואם' הים קריקת בפרט אח"כ והזכיר המופתים שאר קלרמז
 כרי אחר כגזר עבר מהשבטים א' וכל קרקים לי"ב שקרע21( ם לגזריסוף
 נבקק כי לגזרים אם' חפשם שלפי אלא 8( ז"ל דרשו כך בערבוביא יפנמושלא
 נבקק ואחזכ שם ונכנפו א' של משבאלי ברופן הים רוחב כצד נבקק( )כיהים
 צר שבאותו ונמצא א' שי חיטיני ברופן לרחבו ואח'כ א' של בגנח ארכומצר

 נקבת. גל' פעם זכר בל' פעם כאן נטעא ם י שקרעח, בכשי 2( כשפיליפ. בכי"ר1(
 לשנים. נחלק מ גילקופ אבל גזרים עשר לשנים נחלק פיד בשלח מכילתא8(
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 לטדבר סמנו וכשיצאו יים נכנסו איתם שטטרבר יצאו צד באותו שנכנסוקצבו
 לגטרי לחעביום כדי הים נקרע 1( שלא לרמכן הים כל שעכרו ולא יצאואיתם
 כל עבר שלא כשנאסר אף וא"כ וישבקו אחריהם הטצרים שיכנסו אלא רחבוררך
 י"ב בו שהיו ז"ל רבותינו שפי' למה וכיש לגזרים לאמר ראוי שלו בגזרשבפ
 כלו' בתוכו ישראל והעביר )יד( אבותיי(. בטם' שפירשנו הדרך קלגזרים
 פרקת ונער )עז( שביארנו. כמו כל81( את שעברו לא הים מן ידוע שיעורעד

 בטדבר עמו לטוליך )עז( הזכיר ואח"כ וטשליכם. בנרו בכנף שהיהכטי4(
 טלכים וחכה )יו( פלא. דרך צרכיהם ובספוק ככור בענני וסבכםציה

 )1776( ויהרוג )יח( אמרו והוא הרגם ואח'כ שהחלישם חזקים ר"לגדולים
 ופרט נזכר. ולא מהם שהיו ואיפשר שהרגום6( בתורה מהם נזכר שלאואע'פ
 צם ר א תן ונ )ג6( לאחרים. קודם עמקם נלחמים ושהיו חזקם לרוב ועונסיחון

 ולא עמדו לישראל נחלה )ככ( הענין וכפל למקלח שביארנו כסולנחלת
 חמד היתח ועוג סיחון ארץ כי וי'ם שהזכיר. מה קל מסך כי כנען ססלכותתזכיר
 ושלשח עממין שבעה ארץ אלא אבינו לאברהם ניתן לא הירדן שבעבר האלמאת
 ועוג מיתון ובארץ עשרה וחם וקדמוני וקניזי קני הם ועמון ואדום מואבשהם
 1 נ ל פ בש ש )גג( לאברהם. ניתנה כבר כנען ארץ6( אבל חמד לשון שאם'הוא
 וכל חנלות זה על או בכל גלות על רטז מצרינו ויפרקנו )כי( לנוזכר
 כאילו שהוא ההבפחה כח להורות תסיד הנבואות דרך כן כי עתיד במקום עברזה

 מכאן נתתי, אלא כאן כתיב אין אתן נתתי, לזרעך 7( בדרש אמרו וכןנעשה
 כי יחללוחו עם סכל הנבראים שכל כלל דרך ואם' טעשה הקב"ה שלשטאמרו

 לאל ר"ל ם י ם ש ח ל א ל 1 ד ו ה 1 )כח( טציאותם. וממשיך לכל טזון סטציאהוא
 נבוהים. כל על וגבוה אלהים, כל קל חטושל היחידשהוא

 קלחמזמרר
 8( חטקרש בית חורבן על נאם' הטזפור זה . ל ב ב ת 1 ר ח נ ל ע)6(

 גלות קל תחלת ודבר רוסיים ע"י שני בית של חן נכוכדנאצר ירי קלחראשון
 כאנשים ישכנו שם נכל נהרות על ואם' סקסתם הט"מ כאלובבל
 נו בכי גם ואם' למים ממוך האישות בצל טטהה לחם התרים ק"פים דרךהולכי
 לעמל טנוחתנו שבח חרוך פורח קל מעמלנו שם לנוח חושבים היותנו עםכלום'
 את לנו יזכירו כשהאויבים ר"ל ציון את בזכרנו בכיתנו בהתעוררויגיעח
 1 נ י ל ת ה כ 1 ת ב ם י ב ר ק ל ע )נ( ואם' שאלונה שם כי כמטוך כאסרו שםציון

 בכ"א*( כלח. נכוי8( מ"ר. פיח אגע2( כשלא. בכי-א1(
 בכייר8( מה 9' ב"ר7( לארץ. גכ'י8( שהרגוה. געי6(כמו.
 ראשון. הבית חורבן ע9י-א ראשון בית של בחיטחורבן
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 האישות על אותם ותלעו כטרותעו שעזבנו פיט הטפרשים כל 1 נ י ת 1 ר 1 נכ
 אותם טניחים היו איך האויבים וגם הכנורות טשאים היו איך לפירושם אנייתטח
 וקלזו שמחו תחוסם בתוך כשהיו שחאויבים שהנראה אלא כרצונם לשיר)שלא(
 והוכרחו ציון משיר שישירו וצוו כלם )1784( הטקרש בית כלי כיריהםוהיו

 ואותו 1( ולטתחם ויתריהם ניסיהן לפשט בירם ושמום הכנורות והוציאו כןלקשות
 יאם' טתכונתו עי להעמידו ומתיחתו דבר שמיחת כל כי תליה קורא הואהפשות
 המשמרת את חולין 2( רז"ל וברברי ז( כו )איוב בלימת על ארץ תולה תליה,בלשון
 חלל על כאהל ונעשית בענול צד בכל פיה ומותח הכלי על ססתיחה ר"לבי"ם

 ציון שיר לשיר שהכריחום על היתה והקינה בתוכה. יקרא העיר בההוםשהזא כי כי בבל בתוך ר"ל בתוכה ואם' מאורות. נתלו ברביעי 8( וכןהכלי
 1 נ 1 ל א ש ם ש י כ )ג( אסרו והוא וביניהם לערבים מטוך פי' ם י ב ר ע ל ע1
 1 נ י ל ל 1 ת 1 שיר דברי לפניהם לוסר סטנו בקשו כלום' ר י ש י ר ב ד 1 נ י ב 1ש

 מענין הוא ולדקתי בפירושיהם המפרשים כל בה מרחו וכבר בפירושה קשהפלח
 לט ואמרו שסמה ממנו בקשו ואנמתמ יללתנו וכתוך כלום' ני'ת ומסריללה
 איך ט בלבם וחשבם מ קל טחדש ה"ט ואנחט ציון סשיר לנושירו
 אח"כ ואם' חטיו בארצם ר"ל נכר אדמת על ח' שיר אתנשיר
 שיחא לא אבל דבהחם קל לעבש איפשי אי אף כלא' ם ל וש ר י ך ח כ 'ש א ם א)ק

 איתו ימיני תשכח ירושלם אשכחך אם כימאצלישמחהושעשק
 יה המצף היכולת תפכח ולרעתי הכער מיתרי תניע הימין כי המגק תשכחבו

 4( אנרירילישקא ובלקו יד מלאכת ממנה שישכח קד לנמרי כחה יכלהכלום'

 לא אם מפסד כלה הדבור כח נ"כ להטת לחכי לשוני ותדבק)0
 עק לשמחבשם כטם'כשאתחי שמחתי ראש על ירושלם אתאעלה
 רק מלבו לא כי השיר התנצלות זח כל והמחתל ונאמפח ירושלם אבל אזכורכיד

 מה כפי חיוי לשון על הנביא דבר הנח ועד עלינו. שולפת שידו מילחכרח
 ר 1 כ ז )ו( ואם' הזה הארוך הגלות הוא אדום בגלות נבא זח ואחר בנבואהשראה
 לחבירו אחד אומרים שהיו חורבנה יום ירושלם יום את אדום לבניה'
 שיתגלח עד טקרקקיתם החוסות שיפילו כלום' בה תימוד ער עלו ר"ל רו ע דוע

 חעתיד שם על כן וקראה ה ר 1 ד ש ח ל ב ב ת ב ואם' בבל מלכות לקלל וחזרחיסור.
 לך שישלם אשרי ואם' נקוטות בכסה ביארנו כאשר הנבואות ררך כןכי

 והוא חסדי דריוש ביד לחורבנח נבואה וחוא לנו שגאלת גמויך את)1185(
 כמו תסלק על ונפצם עולליך את שיאחז כלום' ץ פ נ 1 ז ח א י ש י ר ש א )ע(ענין

 יח( )פם' שם ונאם' טדי את קליהם5( מעיר הנני יז( )יג ישעיהו בנבואתשאסר
 ירחמו. לא בטןופרי

 שכי"א*( בילקוט. וכן פ*ג נ"ר8( קלו: שבת2( ולטחתם. שכי"א1(
 עליכם, בכ"י6( ורדה. חולך ז"א anador 1480 פרי ב* שהוא ונ"לאנדירישליקא



 קרפ( יזמת הלים ת ל י ר הפאי דוש י*מ5

 קלטמזמרר

 ופדחו אויביו מכל לי וטחמח על לאל הודאה חסזסור כמנת ידור)"
 ך ר 1 א ואם' צורריו כי אף על בידיו הכלכות ותחזיק ועצומות גרולותמצרות
 נגר ר"ל אלחים ונגד לבד שפתים בדבר לא שליסה בכוונת ר"ל לביבכל
 יבא האלחים עד א( -ז )שמות לפרעה אלהים נחתיך מענין וחכמים ושופמיםשרים
 ך ש ד ק ל כ י ח ל א ה 1 ח ת ש א )נ( בזםירות. אשבחך ר"ל ך ר ם ז א 1 ח(. כב)שם
 לי שגמלת חסדך על שסך את ואודח שם המיוחד שכינתך לכבודכלום'
 שמך כל קל וחגרלת הכפחתך קיום ר"ל אמתך ועל לסיוכח בחרתניכאשר
 תאכלם צריך אש אף וכמוהו אמרתך כל על שטך חגדלת כבו הפוך ך תאמר
 שחבפחת סח שכל שראו שהבמחת חבטחח כל על כלום' ככוהו ורבים יא( כו)ישק'
 ותרחיבני~( עניהני צרותי מתוך קראתיך וביום )נ( קייטת שחבפחת טמאויותר
 כלום' יתרה בנפשי יו"ד וגבורה. עוז בנפשי שיחיה עד תחזיקני כלום' חזוקלשון

 זך ד 1 י 1 )י( וגבורה. כח בקלת נפשי לי נתת שאתה ר"ל וגבורה עוז בנפשתרחיבמ
 נתיאשו צרותי ולרוב שחבטחתני כסו פיך אמרי שטעו כי ארץ טלכיכל
 יודוך הם אף הכמחתך שנתקיימה וכשראו לטלוכה שאזכה כ"ש סחייטסני
 ל 1 ר ג י כ כלל דרך ואם' בשטחה. כבורך שיפפרו כלום' כדרכיך 1 ר י ש י 1)ס(
 וקונש בנטול כתחתונים ישגיח כלום' ח א ר י ל פ ש 1 ח' ם ר וכי )1( ח' ד 1 בכ

 אנשי את ויודע מלשון וישפיל ישכר ר"ל יידע מרחק ם 1גב1ה שפליםיגביח
 גנוח כלום' סטרחק גבוה נראה ולי משסים ר"ל וטטרחק פז( ח . )שופפי'מוכות
 יוריע כםו יידע וי'ם טקשיו. לפי ויכניקחו ישברהו עתה רחוק וטזטן טאזונכבד
 מפיב לא ואלמנה כפו הפעיל טענין הוא כלם ולדברי עליו יכלתו לו יודיעכלום'
 שאלך )*179( אע"פ כלום' צרח בקרב אלך אם מ( ואם' כא( כרלאיוב
 9( ף א ל ע תחייגי. אתה לטות קרוב שאהיה ער צרה בעוסק כלום' צרהבקרב

 ותושיקניץ להצימ _ידך תשלח מטתם אפם קל כרחם על רלאויבי
 כן קלי חבפחתו בקטם שהתחש כטו כלא' בערי ינטור י )" "נויטינף
 אתה כלופי קלי ך סד ח ח' קריאה דרך ואם' יקזבנה ולא ירפני לא בעדיפטלים
 ולא ירפך לא כקנין תרף1 ל א יך יד מקשי שאני אניע( עלי עתח נפוישחסדך
 1(. לא )רבריםיעזכך

 ונוע *אתה ר"ל וגנורח עת כלו' ה11ק לו18ן ותרחינני וז"ל חסרון כאן יש בפיט1(
 בכ"י צ( ר ובבורח. עח עד כלם והשם וגגורח עח לפני תבות ד' נפער השטיפתסופר
 אותי. צ"ל: 4( יפיפך. ולהושיעני נכייס 8( על.אף
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 קםמזמרר
 והורעת לאל הוראה לתת המזמור כוונת מזמורם(. לדוד למנצח)6(

 )ובפרם העוים בבריאת פעולותיו נפלאות קצת ומפר נמצא כל על יריעתוהקפת
 שלם ושלבו שלימות ממנו וטונעים אותו הטטרידים הרשעים על בו והתפללהעוני(

 טוטאלות שהטלות וידע ע וחד רתני ק ח ח' ואם' סיב שום בלא בולדבקה

 חבאה היא אדם לבני החזקה והיריעה אדם בני לשון כסו הבורא אצלבלשון
 היתה כאלו ברורה ידיעה ירעתני כלום' ותדע חקרתני באל אם' ולזה החקירהאחר

 כלומר י( יז )ירמיה כליות ובוחן לב חוקר ענין והוא ועיון חקירת אחריריעתך

 והזכיר האדם תנועות רוב בזה ופרם 8(, מטך נעלם דבר כל אין ענייני כלידעת
 והשכיבח וההליכה ומי וק י בת ש )נ( אסרו וחוא והקיטה הישיבה8( ארבקה,טהם
 חד' ואלו תרגום טלשון רביצה מקנין רבקי ומלת בעי, ר ו ארחי )ג( אמר,והוא
 הם ירעת תנועותי שכל כלום' לזו מזו תסיר נעתק והאדם האדם תנועות רובחם

 כלוטר רחוק טזסן ר"ל וק רח וס רעיון מלשון מחשבתי ר"ל ורעיוסבותיחם.
 כטקיף משל זהב זר טלשון הקפת כטו ית וזר ידעת אתה אותה שאחשובקודם
 רגילות לשון המכנת דרכי וכל ידיעתו4(. בלתי טשם לזוז יכול שאינוהדבר
 שמורגל בטה האדם שידיעת וידוע ותדע חקרתני ה' בענין שפירשנו טה כעיןוחוא

 כידיעת ברורה באלשידיקתו תשאלה ררך אם' ולזה ברורה ידיעה אצלו הוא תטירבו
 האיברים תנועת עי חוזר והוא יוצא פועל המכנת לפרש ויש תסיד* הטורנלתדבר
 בכל איברי הרגלת וקנייני דרכי ובכל כלומי ביית חמר וכל וסלת שהוזכרו)1196(

 לזח זה וצריכים וסדר בחכמה מונחים האדם איברי כל כי להם הצריכותתנועותי

 חצריכים חאיברים כל התנועות טן באיזו ינוע שירצה ותכף קרוב או רחוק צדעל
 חאיברים שחורגלו אבל התנועה לעזר ונאותים נשסעים ופניטיים חיצונייםלכך
  בלשוני מלח אין )ס ואם' "'". חאל טאת בהם הטפח מבעם טצדבכך
 וחוא כלה ידעת 'טאתח לדבר טחשבתי תוצאתי ולא בפי הדבור אע קודכלור

 וכן תטיר העניינים כופל הוא שבח הפלנת שדרך איא מרחוק לרעי בנתענין
 במקום הרוחות שתי וזכר יריעתך בלתי לזוז אוכל שלא הקפחני ם ר ק 1 ר 1 ח א)ס(

 שאם כלום' טעלה הנזעת על טשל דרך כרוטז ך פ כ י ל ק ת ש ת 1 ואם'ארבע

 יכול ואינו רבים וברים חוקר שתאדם ומפני כי"ר ג'וצ( לדוד. שטור בכוי1(
 וחוא סודי כ4 לרעת תכלת וחקרתגי תודע, חוקר חיא כי חשיי כן אין כי תודיע אותםלרעת

 חשי1ח. בכ"י 8( אצלו. וידוע גלוי חכ4 כי לחקור צריך אינו כי חשאלהררך
 חצררין. לכל מתנועע שהוא ר"ל יד( יב )יחזקאל רוח לכל אזרח טלשון זרית והם נ"ב4(
 תגוף וכל לרבר ולשון לפעם והחיך לשסוע חאחן לראות תעין חתולרה דרכי רשל נ"ב6(

 וחכות אחר אבר יעשנו 41א לו יאות ואבר אבר כל טעשח וכן להריח וחאףלהמיש

 )א"ע(. זה יבינוחתולרח



 )קם( מזמור לתהלים המאיריפירוש974

 חקצוות שש נזכרו והנה טסה תנועת תה( ובכלל קלי כפך הנח טעלה דרך ללכתארצח
 יג )שמות ידכה כמו וה"א בכ"ף ספרים בקצת ך פ כ 1 בהם תנועה לאדםאשר
 אחרי משל דרך אמר כלום' אחריו של לפסוקים נססך ת ע ד ח א י ל פ 1 )1(פו(

 שלא עד הזקה ר"ל ונשגבה ממני דעת נפלאה הנח צר מכל הקיפתנישידיעתך

 ך רוח ט )ז( להמתר וארצה לפניך כשאחמא לרעתה אוכל שלא ר"ל לח וכלא
 בפנים כתוב ופליאה ח ר אב פניך ם 1( ואנה אלך אנה עלי וגזרתך טרצונךר"ל

 ויאמר פלאות פלאי יאסר כן כי יח( יג )שופטים פלאי והוא טן נגזרפלאיהם(
 אנה כדרך מלרק ך ל א ה נ א 1 נביאה. מנביא כטו הקרי כדרך פליאה סטנוג"כ

 ואסר הטשלים באלו והאריך מיעיל. האחרים וכל כח( א )רברי' עוליםאנחנו
 ואציעח מקום בכל נמצא שאתה כלום' אתה שם שמים אסק אם)כ(
 אשא )ע( אומר ואם הנך8( הארץ עומק ]כשאול['והוא מצעי שאשים כלום' אולש
 ואשכנח למערב טסזרח השחר תנועת עם שאתנועע משל דרך כלום' ר שח נפיכ

 יםבאחרית
 חלבםי

 נטף מעמן יש1פני מ6( ומלת העסית התמעה לקטת לכנף תשחר תמעתיסה ימעך" ותאחזני תנתני ידך שם גם ט הםיב
 משל דרך כלום' )1808( חשך קמן והוא אחד בעמן ושוף נשף שרשים וביוחם
 יחשיכני ר"ל ישופני שהחושך בלבי ואוסר חשוך בטקום ספניך להסתר אחשובאם
 אך טסך יחשיך לא חשך גם )ע( הנה מקשי ואת אותי תראח שלאמטך
 קנית אתה כי ואם')ן( לפנז. הכליטבה כאורה וכחשכה כימיאירליה

 וארץ שמים קשה ]כטה קמן יקרא שאתו טה המצאת כי חדשת ר"לכליותי
 סקור המצאת שאתה ואחר כלוש חטחשבה סקור לדעתי ששוא חי יו כלואם'

 שטחם הגוף הם כי חנוף בטקום הכליות זכר כי וי'ם ממך. יעלם איךחטחשבה
 סוככתני כלומר י ט א כבפן תסוכני ואמר וכפל האדם. גיר אל הזרעירד

 אודך )יי( אם' העובר כיצירת  שנתגלגל ואחר ונידים. ועצמות ובשר כקורומסיתני
 בבריאתי נפלאתי ונפלאים נוראים בדברים כלום' נפלאתי נוראות כיעל
 הפוכה מאד וסלת ד א ם ת ע ר ו י י ש פ נ 1 ך י ש ע ם ם י א ל פ נ פעולותיךפצר
 שאקר ב"ח בשאר כן שאין סח יודעת ונפשי טאד בבריאה טעשיך נפלאיםכלום'
 ותועלתם הכמות וסוגי ותועלותיהם האיברים בתכונת ביצירתם נפלאים ג"כשטעשיו
 חסשכלת נפש בהם אץ כי שרעת נפשם אץ ט"מ בנתוח לחכטים שידועכטו
 נקראת Pm~1 מסך עצפמי רל קצםי קלם לא רל נכחד )ע0לא מם'כסוס.
 בסתר עושיתי אשר ואם' כלל. ממך הוייתי קנין נעלם לא כלום' חמףבקמץ

 בשמים נ"ב8( פליאה. בב-י2( אלפיו: נשני תמיד א נ א בכייר1(
 פיסרך. תמן תרגומו וכן שם מגיע דברי, כח חגר ור"ל ד נ ה אטי ובשאול ח ת אאמי
 לא אום גם ש"ל תקחני כמו תאחזני ובימין תנחמי בשמאל אס כי לחסתכל ויש 1'ב4(

 א'ע(. פי' )ע' ירך תפחני לא אם חים אחרית ]אל[ ללכת יבולהייתי
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 הקפאת כדרך הזרק הקפאת קנין קל או עשוי דרך אליה הבא הזרע הקלטת עלרטז
 ולחיות א( י )איוב תקפיאני וכגבינה תתיכני כחלב אסרו כררך החלב טןהגבינה
 שנקפא כלום' עשוי לשון ג"כ תזרע לקפיאת ייחם בידים עשוי ררך נעשיתחגבינה
 כאסרם חגירים בבלימת תשפיר התרקם על רמז י ת ם ק ר ואסרו בירים. נעשהכאלו
 טמתבכים מתלכים ועל רבים פנים על הרקום מעשה ולהיות סרוקם שפירז"ל10(
 יצירתו טקום להיות וכן רקום בלשון זה יקרא סהעצסות באדם הנירים עניןוכן

 אל בהיקש ט שם' שפל רבר כל מ ארץ בתחתיות אם' האשה בטןבשפל

 על טו( א ~חזק' בארץ אחד אופן והנה בענץ 'הביארנו כמו וארץ תחתיתעיתנו
 על רטז צורה2( כלא גולם ר"ל גלמי ו )עז( עליונו. אל בערך שפלשהוא

 כיריקת ברורת ידיעה קל משל )1806( עיניך וראו בו הרוח תנתן קודםחשלטתו
 בחם היריעה בירור קל משל יכתבו כלם רך ספ ועל וכן והטורנשחטוחש
 אינת הנזכרת האיברים שיצירת כלום' רו וצ י ם י ם י בספר. הנכתב הדברכיריקת
 לדעתי ופירושו באלף כתוב ם ה ב ד ח א א ול ימים. לקץ רק אחד ביוםנשלטת
 הרוח בלא עומרים חם יסים כלום' הנפשי הרוח ר"ל בהם האל דבור אץשעריין

 חכת וקרא לאשה ושמונים לזכר יום ארבעים החכטים קצת לרעת והםתנפשי

 חלק לאל ר"ל ולו ג"כ לדעתי ופי' בוא"ו וחקרי בו. טיוחך להיותו חד אתשכלי
 השלטת אחר השכלי בכח הנפשי הרוח נתינת על ורמז קשכלי הכח ר"ל בחםאחד

 עלי מתישבים אינם דברים בו פירשו טפרשים ושאר שהזכרנ81(. לימיםחיצירח
 דרשו שחם זח לפי לי ונראח הכפורים יום ]זה[ בחם אחד ולו דרשו*(ורבץ

 י ש פ נ 1 ך י ש ע ם ם י א ל פ נ ענין לדעתי וחוא ועונש נטול אמונת קלתענין
 צדיקים כתות לשלש ונחלקים במופת נורקים חבלתי הדברים טן זח כי ת ע ד 1י

 וקושיתי וחררי זיוי ר"ל הצדיקים אלו קצמי נכחד לא ובינוניםורשקים
 יהיו כי רשעים ועסותם טענין הרשקים קל נאם' זה להטשך הוא לדעתי ר מתב

 וחוא חמקוטות בשפל ר"ל ץ ר א ת 1 י ת ח ת ב י ת ם ק ר וכן כא( ג )טלאכיאפר
 עליתם צער סיני רוב הסתבכות קל רטז רוקטתי ואסרו הרשעים על רטזגיחנם

 שלא כלים בולפי כענין שחם אבל ענינם. נתברר שלא הבינונים על רמז י לס ג1
 בראש נפתהין טפרים שלשה טשל כקנין יכתבו כלם ך ד פ ם ל ע 1 צורתםנשיטה
 ימי קשרת על ורטז לשוב דרך האל לחם הכין כלום' 1 ר צ 1 י ם י ם י 6(חשנה
 ולי )יז( הכפורים. יום והוא קניניחם כל ולברר לצרף בחם אחד 1ל1תשובח

 ח(. ג )ם-ג אדרתו ויגלום ט5שון או י"ג2( ע"א. כח נדח1(
 *יי ג'ב ועש אחד. קוום 5ו יוצרו רבים שביסים "e~P ר"5 בהם אחד 151 נ"ב8(
 אחד ו5א טגרעת ובקא תוספת ב5א יצאת והיא נספר כתופח צורתו כאלו : ח5שון בזח.א"ע
 שם שאין בפפח ותעין האזן צורת אינת התמדת נכח כי ונבול נכר בהם אחד חיה 5אבהם
 ונשנה בג פ, ריש רבתי *סיקתא 4( היצירה. סקו שיעבור גחם אחד ו5א ר"5 אואבה

 שז. ר"ה 6( כאן,גילקופ
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 יקרו כלרג' טחשבותיך ר"ל יך ורק א( ג )ש"א יקר היה ה' ודבר כסו יקרו חם

 ר"ל יחם ראש רבו מה ר"ל עצם1 וטה להשףנם אוכל שלא טחשבותיךבעילי

 כמו רבף מלשון קוצם סלת בא ולפעמים פרטיהם השגת וכ"ש כליהםהשגת
 אנא אם ר"ל ם ר פ ם א )יח( ואם' ח(. טו )ירם' יסים טחול אלטנותיו ליעצמו

 שאגזול ר"ל הקיצותי אם )8!18( ואף ירביון מחול כי אוכל לאלמנותם

 רק אתעסק שלא כלום' ך ם ע י ר 1 ע 1 והוא בזה אתבודד ולילה ויום מעינישנתי

 תפלה שהוא בו פירשו קטול ת ם א 1 1(. תכליתם קד לבא אוכל לאבנפלאותיך

 שלא כלום' רשע תקטול אם אפי' כלום' שאם' למה נמשך הוא ולרעתי סיתתםעל

 וסכל ממני ימורו דמים אנשי וכן בנפלאותיך מהתעמק ומעכב טונע שוםיהא

 1 ר 1 ם 1 נפלאותיך להשיג אוכל לא אקפ'כ ה' את דעה הארץ שתסלא עדהעולם

 ה ם ז ם ל ך 1 ר ט 1 י ר ש א )כ( ואם' בגנותם ספר שהזכירם ואחר יסורו.במקום

 יד( יפ )ש"ב תסרוג( ולעמשא כמו אלף בחסרון אמירה לשון בו פיוזולתי
 עליך טדברים שהם בו רוצה ורצונם במחשבתם בך וידברו יזכירוך כמוויוסרוך
 נ"ל ולכן למיד ביא נקשרת אינה האמירה כי יאמרוך לוסר בעיני וקשהסרחי

 פירשו כן כי בנין מאותו אינו ואם כו( )דבר' היום האטרת ה' את טלשוןשהוא
 האל ביריעת הנה עד שדבר בסה לרעתי ופי' י( ג )ישע' טוב כי צריק אמרורבים
 הפציאות פרמי יודע טיחו יש אם לאל חסרון ליתם וחושבים בה כופריםשהם

 יוסרוך אשר וזהו לו לכבוד זה חושבים הם מידיעתם נמכל8( אותוובעשותם
 נסכל אותך בעשותם טחשבתם לפי ומעלת שליטות לך ייחסו אשר ר"ללסזסה
 )יחזקא' כלמתם4( את ונשו וכטוח נשאו כמו ונשוא חטציאות. בחוקיחיריעח

 אבוא ולא כד( י )יהושע אתו ההלכוא כאלף האחרונה והאלף ונשאו כמו כו(לם
 שם את תשא לא טענין לשוא אותך עריך ונשאו בו ופירש יב( כח )ישעי'שמוק
 יאסרו חם נם כלום' חתנשאות מענין שהוא נראה ולי כ(. )שטות לשוא אלהיךח'

 רק התנשאות אינו כי לשוא חוא חחתנשאות ואותו הידיעה כתכלית אותךלנשא
 ה' משנאיך חלא )כ6( ואם' לחם כוונתו הודיע טחם שאינו ולפרסםחסרון.

 קפפה. מלשון אריב, ואתקומט בסתקוסטיך כסו ובתקוסטיךאשנא,

)נ"
 היו לאויבים ואם' הענין וכפי הידיעות רחוק על רומז שנאה ותכלית

 כהה שאהיה ולא מעצטותיי( מות שאבחר קד אותם נושאי( שאני ואם'לי6(.
 תראח שרעפיר*יםחשבמיואם ודע לבבי ודע אל חקרני שאם'הסשוא

 שאשף ער " פג )שע' ועצבו טרו טלשק סף תך רל בי עוצב דרךה"

 אמית ולא תסיד עטך שאהיה עמד האדם חיי חצי כי טקיץ חסתי ילא ג"כ1(
 בכ"י 4( יודע. בלתי פי, נסכל 8( תאטטי. בכ"י 8( לספים. אוכללא

 שהם פאחר רעתי טכקשים ולא לי הרעו שלא אע"פ נ"ב6( כלסתם.ונשוא

 פו ז איוב לח"כ1( שונא. שצף נראה6( אויבו. יכיל הם לשםשונאים

 סעצטותיו.ובכ"י
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 טלשט חטיתני כלומי עולם בדרך נחת הכופרים דעת עם אחת )1815(בדקת
 וחוא"1 ב( ב )ם'א הארץ כל בררך וכן ה( יב )קחל' קולטו בית אל האדםחולך

 ר(, כב )בראשית קיניו את אברהם וישא השלשי ביום כוא'ו י נ ח נ 1שבטלת

 קמאמזמור
 מפני טתחבא שחית בזמן אמרו חסזטור זה ר. 1 ד ל ר 1 ם טז ח צ נ לם"(

 ששלחו והזיפים כדואנ שאול אל דבתו וטביאים אותו סרנלים חיו ואויביושאול
 והתפלל באלה כיוצא והרבה יפ( כנ )ש"א קטנו ממחתר דור הלא לאסור שאולאל

 הצילני י ה ני צ ל ח )נ( זה קל ואם' לשונם מחרב ושיצילחו מחם נקמתולקחת
 סר כלום' ו( ה )הושע טחם חלץ כמו הדבר מן וההמרה חחפרד חוא חלצתכי

 חאבנ" את וחלצו ותמירהו, תשלפחו ר"ל פ( כה )דברי' נעלו וחלצה טחםונפרר
 שחוא 1( ההצלח בענין נאסר זה וקל ממקומם ויטירום ישלפום כלום' ט( יד)ויקרא
 רע. רם מא חלצני וכן ח( )טשלייא נחלץ מצדה צדיק הצרה, מן ונחלץנפרר

 סכל חוא כי ממון גזלת בלא אף ובליעל רשע לכל שם הוא ם י ם ם ח ש י א1
 רעות חשבו אשר )נ( שיהיה. צד באיזה להם בחצר הטובים טשפם חוטםמקום
 קלי לו יאסרו טח בלנם חושבים הם שאול יפני שאינם בעת אף כלום' בבל

 כלום' יאספו בו פי' טלחםות יגורו יום וכל בידו להסגירני עליומתנכלים
 כלום' בי"ח חמר טלחמות ולדעתי לשאול להגירם ושנאות טלחמות דברי עליילקטו
 ושננו )י( וםלחטח. קפטח טחשבת בלא אחת שעה קוטרים שאינם בטלחטותינורו
 )לשון לחדוד לשונו שטקבץ לנשוך כשרוצה הנחש כלשון חרדו ר"ל ם נ 1 של

 לשונם בחרוד שתרקים$( כלום' ארם להמלת ג"כ לו דוסים הם שאף אם'תנחש(
 חטת כדכת" ארם פ" ת ם ח 1 ארם. טפיל שהנחש כסו הרעים בחנריחם 8(טרה
 חוא ועכשוב לנ( לב )רבר' תנינים חטת ח( נם )מזטור נחש חמת כרמותלסו
 הנחש ארם כי נראח ואינו עכביש אותו וי"ם שבנחשים הרעים הסינים מןמין
 דבריהם על משל עכשוב חסת שפתיהם שתחת ואם' חעככיש. טארםקשה
 וי"ם ימיהם. כל טשפמם הוא כן כלום' ה מל 1 הארם. כהיזק הטזיקות שהםתרעים
 לפעמים תצא נרול כעם הכווים כי שפתיסו )ש182( תחת עישובחטת
 ואם' לאל עליהם ומתפלל הנחש. לארם דמה הליחה ואותה שפתיו קל יורדתליחה
 )טזם' לנפול רחיהני דחה כררך להפילני י ם ע פ ת 1 ח ר ל וגר ה' י נ ר ם ש)ס(
 יוכלו אם אותו סרגלים שחיו על משל ללוכדני י ל ח פ ם י א ג 1 נ ם ם ו )0קיח(
 לחיות חבלים שפרשו כלום' וגו' ם י ל ב ח 1 ענין וכן שאול ביד ולאטגירוללכרו
 שתו וטוקשים דרכי בו שהית במקום כלום' סענלי אצל ר"ל טעגלי לידרשת
 שאמרו כטל שאול ביי ולחמגירו אותו לרגלם משל והכל תסיר ר"ל ה ל ס יל

 טרה. בכ"י8( שורקים. בכ"י2( החצלחח. בכ"י1(
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 אלו בעניינים טרגים כאטהי"זי ואני כ(. כנ )ש"א חסיך ביר חסנירו ולנוהזיפים
 בידי חית לא ואנה, אנה ללכת צריך והייתי אחד במקום להתעכב יכול חייתיולא
 אבפח בו אשר אתה איי כלא' אתה אלי לה' ואמרתי 0( תפלה.רק

 קו ח' האלהים אתה כטם' 91 אלה' "( קיאה ררך ואם' תחשף. לק"חאזינה

 לראשי ישיח טבע לית כלא' נשק ביים לראשי מכות ואשרישועתי
 ללכדמוזממו רשע:ש"כל מאויי תתן אל )" במלחמונת שח2לחתמכלאף
 מלה ירוטו כן תעשה שאם לאור תוצשחו אל ר"ל תפק אל מחשבםר9
 יחיד בלשת מדבר _ ופעם שטמנה כדרך רגושת חיסד ומאיי לעולם. יתגאור"ל
 יסוב רבים בלשע ובדברו דואג קל יסוב יחיד בלטן ברברו כי רבים בלשעיפעם

 ללכדני אותי והמקיפים המסבבים ראש כלום' י ב ם ם ש א ר )0 רואנ וקרא כלםעי
 כענין יכמהו ומעלו שקרותו כלום' ומעל שקר מ" ועמל ו יכמס שפחסו ל טק

 ואם'שפתימו יז( ז )םז' ירד חממו קרקרו קל וכן יח( קפ )מז' כבדו קללהוילבש
 ופי' רבים ופעמלבלשון יחיד ,בלשון כדבר שפעם שביארנו כבו רבים בלשוןיגססו
 לשון יכממו ש*תיסו יהיה או יכממו. שפתימי עמל עמו וחנסשכים כסביראש
 ינפו כלום' ינפו כמו ויםוט1 )"( יא(. )מזם' פנימו יחזו ישר כדרךיחיד
 יפילם וכן צרות רוב קל משל והוא באש האל ויפילם גחלים מטרום םעלית

 מתמורות ויעם מהם. יקוטו בל עמוקות שוחות )1826( ר"לבםהםורות
 אוכל עינינו מנגד וכמוהו ולאחריו לפניו משמש לס פי י 1 םכסורות כטורשתות
 ל כ ומלשין רכיי לשון פ" לשון ואיש )ינ( וגיל,(. שמחח אלה,, מביתנכרת

 ותטילחו רעתו תצורנו ]חמס[ ואיש ונשא נכון יהיה שלא רעל בארץיכון
 וששפם עני דין ה' יעשה כי ידעתי שם רען אל ס"הלמדחפות
 )ע( םחוםסיחם. לחנקםאביונים

 ]ידעת"
 כלשק ידעת הכתיב אבל חקרי זה

 יעשה כ4 תעשה כי בטות אס "כן כדברי תאמת כי שעת אתה ופרושונפצא
 1 ד 1 י ם י ק י ד צ ה ך א )יד( הארץ מן ויתמו לעשות דרכו כן כי עני[ ]דיןה'

 הנא העולם חיי על רוכז תסיד לפניך9( ם די יש יתקיימו רעל וישבו תסידלשמך

 המבמזמיר
 לפניו מקובלת תפלתו לחיות3( לאל תפלח חטזטור זח ירוד.מזמור

 אסריו בטרוחי וכופר טתננד כי יוכל ואל האטתיות הרעות בהשגתושירריכחו
 ואם' ברשתם. יפול שלא קליו המתנכלים מן שישמרהו וכן חררך מנילחפותו

 בקראי קולי והאזינה לטרי פר ג9ם' לי חושה קראתיך ח'"
 תפלתי תכון ה( כטם' הדסק כף שרש ערב וטנחת וקפורתלך.

 התמיה קרבן וגי ערב כאנחת כפי שפיחת ריי כפי שאת ום שפמךכקפורת
 החתתה 8(בכ11 פייר. את בשסף 2( עימר ד ג נ כתוי ושם פז א "א15(
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 חיה שערב פירשו שקצתם ער נקר משל יותך ערב של בהזכירו טרחווהמפרשים
 נאמרו המזטורים שרוב ספני ערב, מנחת )ש(הזכיר זה לפי אוטר ואני אומרובעת
 לאותו ראוי שהיה התסיך והזכיר הלילה כל טתעכלים היו התמיר ואיבריבלילת
 להטהר חמהשבה הוחלה שכבר מפני מקובלת יותר ערב שמנחת שפ" וסתםזמן.

 בטלת ואצלי טקוכלת~(. יותר היא הזכה חמחשבח ובהשנות הבקר תמידלסיכת
 שטיחת שתהיה כלומר ר( נ )מלאכי יהורה טנחת לה' וערבה מענין שם חיותהערב
 ונצירת משטר כלום' שמות שהם בו פי' צרה ונ שמרה ו העריבה. כטנחהלבי
 שאע'פ בתפלתי אכשל שלא )1838( שפתי רל על ונצירה לפי משטר שיתר"ל

 ונקרא דלת כטו ל ד 1 טז(, )טשלי לשון מענה וטה' לב טערכי לאדם זכהשמחשבתי
 שהפא ואע"פ לתפארת. בנצרה הצר"י ורגש חטיר. ונפתח נמגר שהוא שם עלכן
 כלוס' חמר ה' ח ת י ש יפרש ויש שמות ונצרה שטרה לחיות בעיני הוא רחוקנאה
 שיבח או בשפתה אחמא שלא שפתי דל על נצור וכן פי אח ושמור עלי יבךשית
 קצת לדעת וכן זונח תקון שפי' י( ז )משלי זונה שית מענין תקן לרעתיפ"

 שהוא אצלי שפי' אע"פ ותתקן שפירושו ל( ט )מ"ב עיניה בפוך ותשםטפרשים
 דבורי תקן כלום' לפי שטרה ה' תה שי הנה ואמר בעיניה פוך cwn1 כמוהפוך
 ושטור תקן כלום' פי לסלת טחובר והכל לשון טענה וסה' כאסרו לתקנו כידךכי
 ולא הרבור ינעם פעמים כי לחכשל שלא ושמרחו דבורי להטעים תקנחו פיאת
 ויערב דבורו שינעם והתפלל בנעימה ולא אטת ידבר ופעטים משגיאהישטר

 היות עם כי אחרת תפלה הוא שפתי דל ל ע ונצרה טשניאה וישטרלשוסעים
 השפח קי הדבור ובהיות ויציב אמת לומר מדעתו ושמא ערב והדבור זכההמחשבה

 9( התפלל זה ואם' שגיאה. דרך לומר סבור היה שלא מה ויאסר יחטא צאתובעת

 תניחני שלא כלום' רע לדבר לבי תם אל )ו( ואם' יחטא שלא מחשבתוציור
 בהמעאות התוריות הפנות על ת 1 י י ל ע ל ל 1 ע ת ה ל המתנגדים טדברי בדברלהאטין

 שהם ומצד אישים עם כמו ם י ש י א ת א 1 ע. ש ר ב קנין והוא כוזביםובטופחים
 ן 1 א י ל ע 1 פ קראם התוריות בפנות ולהתנגדם אישים קראם ופילוסופיםחכמים
 אחריהם הנטשכים תביא העונש בגמול כפירתם מים מדות בעלי שהם אע"פכי

 להמכמת האדם לפבע עריבות הם כי טנעסים ראיותיהם וקורא און פועלילהיות
 ללחום יפותה שלא יתפלל ולזה 8(, דטשכא טינות שאני כאסרם עטהם,הטציאות

 לכו לחם )1835( בשם תכונה שהחכטה ידעת וככר כטנעטיהם לאכול לחמםאת
 להדיחני ויחשבו שפתיהם בחלק שיפתוני אע"פ נפרש או ח(. ט )משלי כלחטילחסו
 יקשור צדיק יהלסני )ס( ואסרו במנעמיהם. אלחם בל אמריםבמתק
 טח האחרון לפירוש הענין וכוונת לשונו שפע כפי טהפירושים אחד לכלהמפרש

 ציוף ל ע התפלל זה ר ת א 1 וצ'ל הוא וש"ס בכ.י כך%( רר"ק. פי' עיין%(
 ע"נ. בז רף ע'1 8(מחשגתו.



 קסב( )טזטור ם י ל ה ת ל י ר י א ס ה ש רו יפ280

 חיק טרירות דבריחם וטתק הרשעים טנעטי כלום' ד ס ח אצלי הוא חצויקשיחלמני
 שטן אצלי ותוכחתו כיום' ש א ר ן ם ש וכן עלי חסד וחכאתו תצדיק וחליטתבפי
 1( קפפאל ובלעז כג( ל )שמות ראש בשמים כמו וחשוב טופלג שטן ר"לראש

 חשוב שסן כלום' הטניא חוא הראש ולדעתי באלף יניא כסו י ש רא י ינואל
 ברעותיהם ותפלתי עוד כי ואש לג שקרב אבל במשחו ינוצחושלא
 דברי לטנקטי ושאתפתה ולהכותני ליסרם יתטיד ולא חצדיק שכיחף יא אםכיתו
 ותוכחותיהם חלימותיהם ר"ל רעותיהם קלי שיבאו שאתפלל זמן יבא קורחרשעים
 כלום' צדיק יהלמני יאמר האטצעי ולפי' במנעמיהם. חם שפתוני טח קלושאתחרט

 נשאר שאני כלום' צדיק יהלמני אבל בה חפץ איני הצלחתם רואה שאניב(אע"פ
 האל מהסד אצלי הוא ואעפיכ 4( עניני סדר ורוע 8( יוסי קושי בראותי ויגעהיום

 וכשאתבונן 6( רעתי ראותי על טשככי על בטכאוב טוכח שאעטור רשל יוכיחניוכן
 בחרתי לא כי ראשי יניאהו שלא הטוב כשמן צער אותו טחזיק אניבענינים

 לצדיקים שהניקו הרקות שיגיעיני שאתפלל זטן יבוא ועוד במפתה לחתפתותבחצלחתם
 הראשון ולפי' לו. וטוב רשע לו ורק צדיק בענין שהתבאר כסו האתריתכדעתי
 ש"שש טה ואם' התיישבות, לשון להלטו6(, בקש מענין רבו' טלשון יהלסנינפרש
 ואמת חסד אצלי הוא מופתיות ראיות שאינן אע"פ חתוריות באסונות הצדיקלי
 קוד כל כי חטוב כשמן לי ערב הוא בחם לי שיברר ר"ל בהם לי שיוכיחומה

 בררך טעגלי ואדריך ית' טשפפיו לעונש ואדאג במעשי אפחד האמונה בזאתשאני
 להנצל הרשעים ברעות תתיר לפניו ואתפלל באהבה שאעבור ער  מישור)8*18(
 תמיד בטעשי מפחד אני כלום' ם ה י ם פ 1 ש ע ל ם י ד י ב 1 ט ם ש נ )0 ואם'טחם.
 היצר על טשל והוא סלע בידי ונעזבו נשממו ושופטיהם חכטיהם אפי' חםאבל

 ייראו ולא תרע לבבם קשי ביר )בו( נעזבו כלום' ים( יא )יחזק' האבן לבכאסרו
 ]נפרש[ או אותם. קבלו לא אטרי ששטעוז( אע"פ כלום' אמרי פעו ושהאל

 בשפתי כלום' מלע בידי ישטמו כלום' קללה לשון והוא עתיר במקום עברנשספו
 לאמרי ישסעו ואז רשעם ביד הטחזיקים ומנהיגיהם שופפיהם ויפלו ישספוהסלע

 קצים ע ק ו וב פולח )ז( כפו ואם' לנ81(. ירעו אשר רעותיהם ושכל להםויטנעי
 צרותיהם לחוזק כן ותבקיע הפלוח חוזק לרוב הנה טתפזרות שהחתיכותבארץ
 כלום' הקבר שהוא שאול לשפת שחגענו עד ר"ל שאול לפי עצטינ1נפזרו
 הפחד שלרוב תפלנה דרך נאם' הקצםות פזור ולשון טות שערי עד בחםשחגענו
 עצמותי כל וחתפררון9( כדרך ומתפזרים טחבירו אחד שטתפחרים כסוירעדו
 יך ל א י כ )מ( ואם' מחם להצילו לאל לתפלתו חוזר כך ומתוך סו(. כב)טזם'

)1.Capital )2 ענונו. בכא 4( יומו. שכאי 8( "איני. בכ"י 
 ניל8( ששטרו. גשי7( ע"ב. כא סנחררין6( רעתו. בכ"י6(

 לנו. ירעו אשר רעותיחם פנל ויטגעו ם ח ל 1 פ ע נ י ו לאסרי ישסעו ואז : כךלחגית
 תפרדו. בשי9(



%1 קם0 קסם )מושר לתחלים חמאיריפירוש

 חיה אל רי נפשי תער אל חפיתי בך סחם לשילת חל עיני ח'א'
 נפש את ואשפוך כקנון ושליסוף בפחרח לעלות עתה בוא עד הגוף מתוךאנתח
 לי שסו כלום' לי יקשו אשר חפת מיד 1שםרני )ע( )ש'אאפו( ח'לפני

 בטכמוריו ויפלו )ס אוה פועלי ומוקשות מסת ה"ע נפללמקש
 קל אם שאר קל אם שכאףבע תנחל על כרמז בסכטייו שם' יחד םרשקי
 עטו חנמושכים יחד הרשקים כל כלום' לדוד 'טהכק בטכםורות שיפלו כלום'דואג

 ער חם יסותו כלום' אנכי אעבור עד הפוך אעבור עד ואנכי עליגלהתנכל
 טחם. אירא ולא לבמת לעבור אנכישאוכל

 קפגמזמרר
 שאול שחיה במערה ובהיותו תפלתו ברוב הלבבות מקורר פי' משכיל)6(

 לחסך בסערה שם )6*18( נכנס ושאול בםערח ואנשיו דוד ונחבא אחריורודף
 ולדעתי קולי )ס ואם' התפלח זאת חבר ושם טעילו כנף לו וכרת רנליואת
 כלום' אתחנן ה' אל קולי וכן אזעק,( ה' אל בקולי כמו ביתחטר
 י ת ר צ 1 לשפיכת נמשל התפלה רוב י ח י ש 1 י נ פ ל ך 1 פ ש א 1 )ג(בקולי.
 רוחי עלי בהתעטף )ו( ואטי ממנח. להצילני תפלה דרך ר"ל אגידלפניו

 ת ע ר י ה ת א 1 הצרות לרוב בזו זו תכופות נניחות רוב על יאסרהתעפפות
 חם שאיך ררך בכל כי לגלותה יכול הייתי שלא לבדך אתה כלום' י ת ב י תנ

 לדקתי ם י ב ח 1 )ס( ובמסתרים. עקלתונות ללכת צריך ואני י ל ח פחוסנים
 שביארנו כסו בכללו והאחר אחד צד וזכר והנה הנה פ" ן י ם י וחביםצווי

 יבואו רבים בטקוטות וכן קמא( )טז' ערב כמנחת וכן קלם( )םזם' וקדםבאחור
 וראת ימין חבם ה' אתת כלום' שחוכר מה טתוך סובן כשהענין בחסרוןהמקראות

 כי י נ ם ם ם 1 נ ם ד כ א לעזרני. בירי שיחזיק ר י כ ם י ל ן י א 1 והנה.הנח
 להצילה דורש לנפשי ואין לי אורבים הם בו לכתי בו לחשוב שאיפשר מקוםבכל
 בכל טחסי אתה בעי ואמרתי אליך שזעקתי2( ט אלא טי בייואץ
 להטלא הח"מ ארץ קרא או הבא לעולם הח"מ בארץ וחלקי חזה בעולםצרה
 ר א ם י ת 1 ל ר י כ לצעקתי ר"ל י ת נ ר ל א ה ב י ש ק ה )0 ה'. את דעההארץ
 סטני. חזקו ר"ל אמצו כי מרודפי והצילני ומך דל נקשיתיכלומי
 חמערח. ירכתי על רמז או הצרות סססנר ר"ל י ש פ נ ר ג ם ם ם ח א י צ 1 ח 1)ח(

 להתבודד פנוי להיותו אבל תענוג לבקשת תפלתי שאין כלום' שמך אתלחורות
 הצילני אם כלום' צדיקים יכתירו בי שמך. את ולחורותבנפלאותיך
 ויכתירו 8( בקניני הצדיקים יתפארו טטני אדם בני כל התיאש אחרותנשאני
 בראשם מלכות כתר כאלו נ"ב8( שצעקתי. גכקצ( אצעק. בכ119(

 ליריאיך. סומך אחת כי לשמר הודו צדיקים יכתירוך בעבורימשם



 קטג )אטי לתחלים הטאיריפירושמצ
 קם"

 ישוב לא בך הבוכח כי יכירו בירי בטחוף עלת כי בראותם ףנשאוחוכבודך
 : תתיאשי אחר למלך ולחקיסני יחצילני פי' עלי תנםול וכיריקם

 קמרמזמרר
 חאויבים מכף להנצלו (1SSa) תפלה ג"כ חמזמור זח לדוד. טזמורה(

 ל א ח נ י ז א ה י ת ל פ ת ע ם ש ' ה )6( ואם' תנפש לתשועת ג"כ בוורמז
 ואס חסר 1כצדקתרן י נ נ ע ד ת נ 1 ם א ב ואם' טפרי לחצילני כלום' י נ 1 נ חת

 על רומז )ובצדקתך הבטחתו קיום על רוטז באמונתך ובברקתך* באסונתדכלום'
 העול אויביו ועם עמו הדין כי טשפפיו יושר קל רומז ובצרקתך הבמחתו(קיום

 עבדך את במשפט תבוא אל ה( ממך חמאתי אחר שספד ואעץמחמס
 רדף כי ה( חי. כל לפניך יצדק לא האדם מעשי בכל תדקדק אםכי

 לחתבורי עכל שלא 1( ער אותו בהפרדותו חנפש רריפת על רמז נפשיאזיב
 n~Deam עד שדכאה כטם' מכ לנפש שם י ת י ות מפי כטו נפי אובנפלאותט

 עולם כטחי חלטמחשכיהצחת במחשכים חושיבניכאטהמעחליץ
 חטררותו לרוב כלום' הנפש בענץ פ" או לנמרי 'נטתו כאותם שאני עדר"ל
 שהיה ה' לולא וחנדהים האובדים ר"ל עולם כטתי בחשך םיושכי' להיותו ליגרם
 לסקלה. חתקמפות בקנין פירשנו וכבר נפשי ר"ל רוחי קלי ותתעפף )ד(לי.
 זכרתי )ס( כי צרותי על ושומם נבוך יעמוד ר"ל לבי ישתומם תוכיב
 י כ ב וחוגה בעבודתך מתקמק שהייתי הטעלה לזאת הניקי קודם ם ד ק ם ם י םי
 תסיר בתפלה י ד י ש ר 1 פ )ו( והייתי ומתעסק שח הייתי ידך ובטעשח ך י ל עפ

 י ח 1 ר ה ת ל כ )ו( ועתה לממר קיפה ארץ כהתאוות לך מיחלה היתה ונפשיאליך
 ך י נ פ ר ת ם ת ל א ' ה י נ נ ע ר ה ם ולכן נשטח בי נותרה שלא ר"ללצרותי

 ר"ל ר 1 ב י ר ר ו י ם ע י ת ל ש ם נ ז ים1ת קרוב הנני כן תעשה אם כי י נ םם
 ר ק 1 ב ב 1 )ח( במחשכים) בחושיבני שביארנו כררך חרשעים בור יוררי קרא אוהקבר

 טצד או ישוקתך בעת ובבקר חמדך 8( י נ ע י ם ש ח ואם' הישועה לעתכנוי
 ך ר ד י נ ע י ד 1 ח 1 בבקר. אוסר היה בלילה טחברם היה הרוב עלשחמזמורים

 י ת ה ם ב ך נ י כ באמתך להדריכני אלך 11 דרך או האויבים ספני למס אלךזו
 ג )איכה כפים אל לבבית נשא כטו בתפלה ר"ל נפשי נוטאתי אליךו

 ואם' סו(. כד )דבר' נפשו את נושא -הוא ואליו כמו תוחלת ענץ הוא אומא(
 )1856( המפרשים טרחו הרבה כמיתי אליך ח' מאויבי הצילני)ט(

 צווי ואינו- סקור י נ ל י צ ה ולדעתי כפירושיהם. שתמצא כטו י ת י ס כבמלת
 חוא אחי לי אטרי כדרך בעבורך כטו ואליך כסיתי אליך כי אם' שלאותעד
 ר"ל בעבורך טאויבי חצלתי ענין ר"ל מאויני להצילני והענין כנ( כ)ברא'

 חשכיעני. בשי 9( על. בשי1(



8ש לתחלים)מםיקסרקטש חטאיריפירוש

 1לםדני )ס עזר41 מחם בקשתי שלא קר ארם מכל הדבר כס"י בךכבפחתי
 אם הלטן טן אמו טבועים שחאהבש טצד או חרמלף ר, רצונךיעשות

 י ח ל א ה ת א י כ חנהגתה דרש וישיג בתמתו שילמד מח יסבב מחםשטילי
 ולכן אליך ומשתוקק נכסף כל נפש להשלים ורהבה שובח רצונך ר"לרוחך

 ן ע ם ל )י6( ואם' טכשול. בו שאין ישר בדרך ר"ל ר 1 ש י ם ץ ר א ב י נ ח נח
 מצרח תוציא ובצדקתך תחייגי העטים בקרב שיודע כלום' ח'שמך
 כי נפשי צוררי כל מאבץ אויבי תצמית )ע(בחםדך וכןנפשי.
 חם. %א לבדך באםמתך היבק עבדךאני

 קהוהטטמיר

 וחיא אויביו סכל לו ח' כשהניח דוד חברו חםזטור זח ונו'. ך 1 ר כ ד 1 רי
 זח על לאי הודה כוונתו לתכלית שתניע ראה וכאשר חשירה בו שאם'חעת

 ואם' לאל בהודאתו תהלה והחל עליהם ותתפלל חנליות צרת קלוחתנכא
 ותקפי הזקי מגיעני שכעדו כלנסר ותוקפי חזקי ר"ל צורי ה' ברוך%

 עד חםלחטח תכסיסי שטלטדני או בכך הטרגילני ר"ל לקרב ידי למדוחם
 כטו וטצודתי חמדי )נ( ואם' לםלחםח, אצבעותי וכן אויבי אתשאנצח
 תהלתך הוא כררך אלהי סלת בלא ג"כ ונאסר קפ( )מזמור תהלתי אלהישבץ
 שבו והתאר השם כי י ת ר 1 צ ם 1 י ד ם ח )אלהי( כאן נאסר וכן כא( י)דברים
 חטנדל כי חוזק לשון י ת ד 1 צ ט 1 תמיד אלי מניק שחמדו י ד ם ח ופייתאחד
 )טשלי נשנבח חוסת ]כסא התרוססות ענין שגבי וט מצורח. יקרא ותחוזקחננות
 בו וטתנשא מתרומם שאני כליםר לו( ב )דברי' ממנו שנבה אשר יא(יח
 לפקטים הלם*ד כי אותי ומפלם כלו' לי וםפלפ כמו נוסף חיו'ד לי פלפיוט
 או ל( ג' )ש"ב לאבנר הרגו כז( )שסות תעשה כליו לכל כמו את במקוםתבא
 הילר את ותראחו כסו יתרת אחריח חבאה לי ומלת בקדד למדבר כנוי חיוידיחיה

 בפחתי חסיתי 1ב1 צרותיו מכל )1868( בקדי להגן וטגיני ו( ב~גמות
 ורדיו תרנומ נ( לט )שסות ירקעו ארטי לשק הוא חדד תחתי קמי רודדח

 שחוק ה"ת' וכמוחו עטים כסו י ם ע לרגלי םרטס להיותם תחתי תטיד שופתםרשל
 חאדם ענין השפיל בנצחונו םתגאח שאינו ולהוריע יד(. ג )איכה עמילכל

 אדם מה ח' )נ( זה על ואם' האל סאת רק ובינתו משכלו הצלחתוושאין
 במדבר ירעתיך אני וכן בו והשגחתך הכרתך שתתן כ"כ לחשבו כלום' 1 ח ע ד ת1

 ואם' הענין וכפל כסוחם ורבים ח( .לא )םזםור נפשי בצרות ידעת ה( יג)הושע

 משתרחתוטצד גחלת דמהר'ל להבל אדם והנה)ט ותחשבחו אנושבן

 ע'כ, צרותי טספי אעיד טספר שאני שר"ל ד( יב )שטות תכוסו ט4מט או נ"ב1(
 רחוק.וזח



 קם" )סטי לתחלים חטאירי*ירוש*ש
 הוא אשר כצל כשסר ר ב 1 ק ל צ כ 1 י ם י 1 מתק"ם שאיש ובר חבלאטשעחו
 ולא איק יני כצלו לא קובר כצל פירשו ורבותי וטשטש. נפ"ת לפי תמידעיבר
 עבר ופוליח בטוליה דעכר קופא כהדין פורח קוף של כצלו איא כותל שלכצלו
 חגלות קנין בנבואה ראה אויביו את נצחונו על לאל שהורח ואחר 1(.קמיה
 ר ר ת 1 ך י ם ש פ ה ' ה )ס( ואם' עליתם ותתפלל ישראל על תאומות פלכיועול

 תתו על כשל והוא לעזרנו לנו קרוב שתרד ער השפילם ריי שטיך חרכןכלומר
 ברוק )1( כעשן. שיכלו ר"ל ויעשנו במלכים ר"ל בהרים גע בנוהשגחתו
 ותחומש ענשך סיף חל חציך ושלח ומפיצם אתחם ותששהוברק
 חשם עם חפשי שיצטרף כל וכן חענע תחק סורח מחוא בו פ" ברק ברוקועמן
 והדוסים בצע בצוע במלת כן הרכר כי והאמת כז( כב )יחזק' בצע בצועכמו
 )ויקר' טעל ומעלת יז( מב )ישעי' בושת יבושו א( יב )ירסי' בנד בונדי כסולו
 ח ושל ף( אליהם. ותשלחהו ברק בריאת חרש פי' לרעתי ברק ברוק אבל כא(ה

 שתפתחני ופצני ולכלותם. לננעם ננעך ידיך פף או לקורני ססרוםידיך
 יא לשופטים ה' אל פי פצסתי כסו פתיחה קנין חוא הפצייה כי חצרותססאסר
 פיחם אשר )ח( נכ4 בני ומיד חאויבים שפף ר"ל רבים ומסיםלח(.
 כיטין שחוא אמונתם וקצמות דתם עיקר ר"ל וימינם השגחתך קל שואדבר
 היאוש )1866( אחר עלינו נפלאותיך שתחדש ר"ל שו ד ח ר י ש 1 )ע( שקר. חואאצלם
 עשרה ובו כנאד חעשף כלי ר 1 ש ק ל ב נ 1 כב( סו )ישקף חחדשים השסיםכררך
 כלום' בטלחטותיהם לחצילם גלמלכים תשועת הנותן )" אתת ואום'נקבים.

 1 ר ב ע ד 1 ד ת א ה צ 1 פ ה מאתך רק קצטם טצר מלטתם כל קם חשקתםשאל
 והצילני פצני מ6( רקם חרב *פת טסאמר שפתחו כטם' רקחמחרב
 התנבא כנפיעים בנינו אשר לס ואף האשח. כל על "יד בלשתדבר
 מים והזכיר  ין*ייווי וטבתכוטת הפובה קל ענימו כל ושיתישבו חנאולהעל

 ברוך ואם' בתורת שכרך כדרך חבחםה וכפרי חארפה וכפרי חבפן כפריחצלחות

 ר ש א ואם' זה על והחל ד( כח )דברף בהטתך ופרי אדמתך ופרי במנךפרי
 בנעוריהם מגודלים כנטיעים בנינו יהל חיא שבעת כטפרבנינו
 כן בנעוריהם מגורלים יחף זטן שבטעם קד ופובה לחה בארץ שנפועיםכלום'
 הארמון פנות ר"ל םחופב1ת כז1י1ת 1בנ1תיינו בילדותם נדלים בנינויהיו

 אחת כאבן נראית חפנת שכל עד ישר בקו גזית אבני מחופבות אותםשעושים

 חיכל. כתבנית צורתם אחר טצד והם ונאה ישרה קומה גבוהות בנותינוכן
 איפון חמובות וכן י( כט )דבר" עציך סחוםב כטו כריתת לשון פי'וטחוטבות
 פרי תזכיר ואח"כ ישר. בקו חפובות נזית אבני וחם פז( ז )משליטצרים
 ומכל פוב כל ם י א ל ם חבית פאות והם זויותנו ר"ל 1 נ י 1 ז ם )יט ואמיהאדמה

 חשים. חתל *סול רתח קחלת מן1(



886 קטת( לרוטור לתהלים חסאיריפירוש

 לסינחו מלשון ן ז ל א ן ז ם תבואה מוציאים ר"ל ם י ק י פ ם 1 תבואותסיני
 ואם' חבואות טיני וכל ושקורים חפים חלוקים מינים ר"ל לזנוחישתרגומו
 יאסרו טשם הדברים שיוצאים שחסקום אדם בני דבור כן כי חזויות עלמפיקים
 כך ממנו שיוצאים המקום וכן אלף חסוציאה קיר ז"ל אמרם כטו מוציאשחוא
 וכן אחר מין זו ובזוית אחד פין טניחין זו בזוית כי הזויות בזה והזכיר 1(,וכך
 כל מזון טוציאים ר"ל סזון לשון ן טז ויעם עצמו. בפני טקום וטין פיןלכל
 לשנה. טשנח )ב181( מספקת בבתינו8( שאסיפתנו כלומן לגורן סגורןהשנח

 לאלפים טלאת ר"ל מאליפות צאננו ואם' הבחטה פף על דבר קואחר
 רבבות הרבה טחם נמצא טועפ ונומן כלא' רבבה טלשט מרובבותשן

 ככשר 1מם1נלים אלפך שנר טלשק שחה"מ רע 1אל1פינ1 ~"במצוטט
 חזקים י'ם למשא עליהם שהוא עד עבה ושטנם שבשרם כלום' משא לשקוחוא
 ימצא שלא כלל דרך הזכיר פרפ דרך אלו כל שהזכיר ואחר פשא. בעליכלום'
 ואין כנו שיפרוץ רק טאתנו אין כלום' פרץ אין והוא הזיק8( שוםבחם

 רכר משום צוחה ואין הראף סנדר יוצאת ממם מטח אין כיוןיוצאת
 ח את דעה הארץ וסלאה וערב מתוק חזסן שיהית דבר וסוףברחובותינו.

 העם אשרי העמים כל מאסרו לו שככה העם אטרי )ע0 כלנו נאסרואז
 נסבלים שבנו גדולים ממובלים4( אלופינו דרשו ורבותי אלהיו.שה'

 וההנהגות והטצוות התורה קיום על זח בדרך חדברים כל לפרש ואיפשרלקפניהם.

 מוכיח שתהלתם ם ה י ר 1 ע נ ב ם י ל ר 1 ג ם ם י ע י מ נ כ 1 נ י נ ב ואם'המדיניות.
 האחדות אל שיכשר מה למודם מתחלת יראה זמן שבאותו הבחדרים כן סופםעל
 שהריח וידוע פוב, ריח שיתנו ישראל בני בחורי קתידים שאסרו'( מה ררךעל
 ישראל בחורי מן רק או טוב הוא אם תדבר קצם על טורה אבל הדבר קצםאינו

 רומז ת 1 11 ז כ 1 נ י ת 1 ג ב 1 לשליסות שיבואו עליהם יורה ענינםהתהלת
 החכטים קל רוטז 1 נ י 1 ז ם 1 הבית בפנות בהתמדה נמצאות שהן צניקותםעל

 תכסח מיני בכל הודעות ר"ל ן ז ל א ן ז ם ם י ק י פ ם ו חכטה מלאים הפנותשהם
 לאלפים חמצות טקיימים שהם העם ורלת חחטון8( על רוסז םאליפ1ת ננווצא

 ר"ל ואלופינו כרמון מצות מלאים שבך ריקנין צלי( אמרם כדרךולרבבות

 כך ומתוך לחם ונשמקים אותם סובלים שהקפנים ר"ל ם י ל ב י ם ם ושרינוטנחיגינו
 יוצאת. ואין פרץאין

 נסק. וכי"א:8( שהינו. בכיף8( כא. יפ. וף תענית1(
 הלקוס אלימלך תאיש ושם פסי על רצח רות וט' ע"ב נח דף 99ב ר"ה ירושלמי4(

 עירפיןו( חססון. בכפר8( ע"ב. סג ברכות6( מדרש. בשםכא.
 ע"א.יפ




