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 קמומזמור
 במציאות הנחגתו סדר ומפור חטאה כולו הסזטור זה לרוד. תהלה)6(

 חסבח ידענו לא חנו'ן אות שחסר אלא )6ז8ו( אלף-בית סדר על מחוברוהוא
 ועד לעולם שטך ואברכה המלך אלחי ארוממך מם הפשרלן
 יום ככל )נ( ואם' הענין וכפל חבא. העולם לחיי רומז או חיי ימי כלר"ל
 האדם תהלת שכל להריע ניחן וער. לעולם שסד ואהללה ברכךא
 ותחלותי. יטבחיו חקר עד לבוא בתהלתו ויוכל לא הארם שכל כפי רקיאל
 יפענח שלא ר"ל חקר אין ולגדולתו טאד וטהולל ה' גדול מ(ואם'
 דור אחר דור כלוי ידור דור ה( ואם' הקבלה. טצך אבל חקירה ברובהאדם
 גכוחתיך סגיו לבסם אבות ר"ל אמרי הבא לרך וימפרם טעשיךיוטבח

 ודברי חודך כבוד הרר ה( ואמפרח אגיד אני וכן דן אחר דור לזהזח
 אספרנה אס דור אחר דם מח ש האבס אסרו אשר יגדולתך חנפלאותיך

 יספח יכרטו רק גצי( ירננו וצדקתך יביעו טובך רב וזכר0(
  שחוק ה' ורחום חנון )מ( בחולם. להנקר ראוי והיה יטם ורבהפרמטה
 להקנישם שלא לרשעים ם י פ א ך ר א 1 צורכיהם להם למפק הכרצת אתוטרחם
 י ה טוב )ע( ואם' עליו. חוקי( שאין מסה ביותר לנמלם חסד וגדללשעתם
 לצמחים פוב והוא הב'ח בסיני אף שרחמיו ר"ל מעשיו כל על ורחמיויכל
 שאישיהם אע"פ העולם ימי כי טיניהם להשאיר טבע לחם בהכין חבריותולשאר
 אל כבוד ממפרים השמים ק"ד ך י ש ע ם ל כ ' ח ך 1 ד 1 י )י( בא ואת'כנפפדים.

 ר"ל טקשיך כל ה' יודוך וכן בהם8( האנשים בחינת ענין בו שפי' סילרעת

 אופני4( על מזונותיהם ותכנתך יצירתם תקון שיראו בטה יורוך אדםשבני
 חנסצאות בטבע המבינים כלום' ך 1 כ ר ב י ך י ר י ם ח 1 שאם' והוא להם שצריךטה

 יאסרו מלכותך ור וכב )י6( כלו. המציאות מררי בענין יודוך ר"ליברכוך
 לכל להוריק סבם שדבריהם עד כלום' ע י ד ו ה ל )ינ( גבורתך וכן יספרור"ל

 נסתר בלשון פעם לדבר הנבואות ודרך מלכותת( הדר וכבודנבורותיו
 הפסק לח שאין כלום' ם י ם ל 1 ע ל כ ת 1 כ ל ם ך ת 1 כ ל ם )יג( לנמצא.ופעם

 לכל ח' )1888( פוטך )ין( ודור. דור בכל ממשלתך וכן ודם בשרכמלכות

 . ם י פ 1 פ כ ח ל כ ל ף ק 1 ז וכן ולעזרם לממכם יד לחם נותן ר"ל ם י ל פ 1 נח
 יסברו דעת בהם שאין הב'ח שאפ" כלום' ישברו אליך כל עיני)ע0
 אחר לכל יזרטן וטצדך סאתך טבעם לפי להם הנתון בחוקם וישתדלו טבעםלפי
 אם' כן ועי יכל ראשונת מבט שאתה ונטצא לו הטבוקש ביתו אכיוטחם
 וטבעו רצונו כפי מזונו ר"ל ן 1 צ ר י ח ל כ ל ע י ב ש ם 1 ך י י ת א ח ת 1 פ)עז(

 בטזטור שם התחבר פי' עיין8( חחק. בכ"א2( נכיש. חפי ג"כ1(
 מלכותך. כ"י בשני6( אופן. וכי"א4(יפ.



%1 קם0 קטו )ומי לתהלים הטאיריפירוש

 בשו. אוכל חח קשב אוכל זה חב'ח פבע לפי טתחלפים רבים חטחמתכי
 שלא הנבראים בטבע שהניח מה בכל יפר ר"ל דרכיו בכל ה' צדיקלו(

 נפרש או מציאותם. בהמשיכו מעוטיו בכל חסיד אכל טבעו מנדר הדבריצא
  מעוטיו בכל וחסיד כדרכי לאיה לתת ולחעמוט לנטול דרכיו בכלצריק
 לכל ה' קרוב מח( חסד. כלפי ולהטות ומליחתו וטחילתו בתשובה ענשםיהקל

 נבחרת בכתה ר"ל באסת יקראוהו אוטר לכל להם להקתרקוראיו

 מק ס% אוחביו כל את ה' ושוטר ה( יקשח יריאיו רצון)"
 לקשי( רשעה 1m1p וכל זרם כל והש כעמן ישטיד הרשעים כלאת

 ורמז יט( ג)טלאכי
 בסי

 ואם' המש" לזמן דברת
 )כ"

 פי ידבר ה' תהלת
 בשר8( וכל י( ג )צפניה ברורה שפה ה(עמים8( )כל אל אהפוך אז כי כקניןונו'
 ישע'4 )סוף להשתחוות בשר כל יבואכסו

 קמומזמור
 לאל להודות חסזטור כוונת . ' ה ת א י ש פ נ י ל ל ה ה י 1 ל ל ה)6(

 דבריו ובסוף ולתרים להשפיל ושבירו באל הבמחון שבח והורעת שנטלו מהקל
 בהשגת השתרלותה על רוטז י ש פ נ י ל ל ה ואם' המשיח. ענין על ג"כרט1

 בעורי לאיהי אומרה וק היי יטי כל ר"ל בחיי ה' אהללה מ(כבמג
 חל בנדיבים תבמח1 אל מ( אמש ושא לבדו באל רק בארם לבמותשלא
 חסות אחרי כלום' תשועה לו שאין אדם בבן לא וכן הכבדיםשרים
 כל חל עשתונותיו מאבח לאדמתו ישוב רוחו כשתצא )סאבל

 ית/ באל לבטוח יתיכו הם 'שאף ובחכמים בחמיהם טבטות מנעו ולאסחשבותע
 וכן בנדיבים תבטחו אל שאם' למה טעם )1886( תשועה לו שאין יהיהאו
 טשח ויקם כטו האויבים מן העזר על תשוקה לו שאין ספני אדם בבן תבטחולא

 לא לקצטו שאף והכוונה רבים וכן ל( יד )שם ה' ויושע יז( ב )שסותויושיען
 ר"ל 1 ר ב ש 1 1 ר ז ע ב ב ק ע י ל א ש י ר ש א )ס( רוחו. תצא כי יהושיעיוכל
 ה' תחלה בטחונו הזכיר הוא כי יעקב והזכיר אלהיו ה' על ותוחלתותקותו
 הכוכבים טערכה טשנה הוא כי לבטוח ראוי כלודז' י( לב )בראשי' אליהאוסר
 אסרו והוא אחריו נטשכות הטקובלות האסונות שכל הקולם חרוש והזכירלרצונו.

 אטת חשוטר ואת נים בשטפי( אשר כל חל וארץ שמים עושה"

 שח קו מ( טצותיג ולשוטרי לאוחבת חפובים תישרט חבפחתו שוטר ר"ל 1לםלע
 שפכין ם י ב ע ר ל ם ח ל ן ת 1 נ עושקיהם. מיד נקטתם לקהת ם י ק 1 ש ע ל ט פ שם

 אם חצרם טסאמר אם טמאמרם אמורים וכתיר צד אית על מזתםלחם

 ארם( %1 בב"ק עמים. אל שם בפסק קג שםבפא

 שכי"א. וכ"ח ובים שארץ ב'טטים צ"ל4(



 קטת( קטז )טזטור לתהלים חטאיריפירוש88צ

 ף ק 1 ז לפניתם. הטונת ממכשול להמירם ם י ר 1 ע ח ק 1 פ )ח( אחר.טטאמר
 שסשניח ר"ל ם י ק י ד צ ב ה ו א ז מהם הצדות בהמיר צרותיהם מרוב ם י פ 1 פכ

 קראם וכן ם י ר ג ת א ר ם 1 ש ' ה )ע( ואם' הנלוח על רמז ואילך ומכאןבחם.
 ר"ל שיקורדם ואם' כטותם ואוטללים נדכאים היותם לדמיון ואלטנותיתוטים

 ודרך נכון. ואינו לנשאי( וי'ם חוזק ר"ל קורי( ישים איש על לא כישיחזקם
 כסו ומעוקלת מעוותת בחזקת שיעמידה כלום' יקקל ר"ל ת 1 ע י ם י ע שר

 א(. כה )דברי' תצדיק את והצדיקו פ( יד )יחזק' הנביא את פתיתי בעניןשביארנו
 הטלוכה. לה' והיתה כענין ונו' ם ל 1 ע ל ' ה ך 1 ל ם י )י(ואז

 קמחמזמרר
 זח על לפניו ושיורו הגאולה לנבואת המזמור כתנת . ' ה ב 1 מ י כ ה 1 1 ל לח

 נפלאותיו ובקצת בהשנתתו וספר וברחמיו בכחו הטציאות מהמשך אחריווטפר
 אלהינו וטרה ח' פוב כי הללויה ~( זה על ואש המבייםשבדבתם
 י כ ואם' העמן וכפל אלהינו את לזמר מזב כי כלוש ח"א בתוספת מקורחמרה
 ואחל כלום' תחלה )1898( נאוה כי וכן לזטרו ערב שהדבר כלום'נעים
 חוא כי זטרוהו כלום' הגאולה על רומז ה' ירושלם בונת )נ( ואם'הללויי(.
 ר"ל לב לשבורי תרופא )ג( וכן ישראל נדחי ויכנס לעתיד ירושלםיבנה

 ש ב ח ם 1 לבם שבירת טטחלת ירפאם כלום' בגלות לב שבורי שהםלאותם

 חצד"י ודגש עצבותם סכת שמחבש פף כי לעצבון חתחכושת וייחם ם ת ו ב צ על
 שאע'פ אצלי העמן כחנת לכוכבים מספר מונה )" חקהאח.לתפארת
 גדול כי בכך הנאולח מן נתיאש לא הטערכת, מצד באה האוטותשהצלחת

 נאים ולהשפיל ענוים ולעודר כרצונו תפקידם את לשנות ח כ ב ר 1 1 נ נ 1 דא
 כאטרו למנותם יכול אדם שאין אע"פ כיום' לכוכבים טמפר טענהואם'

 טניחים התכונת שחכטי אע"פ ח( סו )ברא' הכוכבים את ומפור השטיטח נאהבם
 כוכבים שם יש אבל הארץ על המאירים חנדולים בכוכבים אלא אינו ממפרלהם

 סספר, להם שיש לאותם ואף סםפר בהם לחכמים שאין ולרבבות לאלפיםאחרים

 יראה חטרחק שלפי אלא רבים וחם כאחד אותם4( טונים שחם כוכבים ישבהם
 על פיזחד כה המח שלכלם כלום' א ר ק י ת 1 ם ש ם ל כ ל ואם' כאחר.יחם
 אין באסרם ית' חאל בשפע סאתם יוצאת כלה התחתונים שחנחת6( קד דבראיזה
 ואף נדל8(, לו ואומר אותו מכה מלטעלה כוכב לו שאין מלמסח עשב כללך

 חעליון שאין השפלים לחנחגת בריאתם כונת שאין שכתבו חכטינו קצתלרעת
 יצאו כחות בהם והטציא ולשליטותם לעבוטם נבדאז מ8ם התחתלן לצורךנברא

 וצ'ל חלקו ואהל בכייר8( רד"ק פיז כך2( כח. לד אית לח"ה1(

 כיש. טתוך והגהתי אותו ט31ין שהם כוכבים 3ו יש בהם בב"ר4( ואחללו.3לוס'
 יהודה. מגחת ופי' חותר יפח פי' ועיין יוד פ' ב"ר8( שחנחגח. צ"ל ח641(



9מ קטח( )טזטי לתהלים חטאיריפירוש

 נשכילם 'טנטצא ולא למלאכים מכה שהבורא וכמו השפלים עהיעמאתם
 סבה והכוכבים ולכוככימג( ינלגלים מבה ובהשפעתו במצותו המלאכיםכך

 לכחות כלודז' לכוכבים ממפר מונה לפרש ויש הטציאות. מבע ולהמשיךלשפלים
 כחותיהם טספר עצמם, טמפר השיגו שהם לחכטים נודע שלא מה מהםהיוצאים

 הררך על תפקידם לשבות ר"ל כח ורב אדוננו גדול ה( ואם' העדנהלא
 טתבתתה )ט189( הקצאות לפעיות ר"ל מספר אין ולתבונתושביארנו

 ם י 1 נ ע ד ד 1 ע ם )0 ואם' למפרה. אדם סכל לא כלוס משר כסו טמפר יהיחאו
 ענים לעודד פעולותיהם כפי ולהעניש ולנפול הטערכה לשנות וסיכולכלום'

 בתודה לה' ושירו כלוכ' ה ד ו ת ב ' ה ל ו נ ע "( זה על ואם' וטפלים.ולחגביח
 מחסדי ודבר זה; על התשוקה להעיר הניגון כלי ושאר בכנור לו וזמרוותהלה
 הנאות צרכם להם מכין הוא צרכיהם כהכנת משתדלים שאינם לב"א אף כיחאל
 הרים להצטיח מטר לארץ להכין בעבים שמים 1םכסה )מ( מבעם לפילהם
 כי מענה רל לחמה לבהמה נותן מ( יטה והב'ה הבהסות לצמךחציר
 י בנ והזכיר א( ה )דנ" רב לחם עבד כמו חטזע כלל על לפעטים יקראלחם
 קליהם חושבות ואטותיהם לבנים הם הולדם שבעת טצר 1 א ר ק י ר ש א ב ר 1ע

 מצואתם יתושים מזמינם והוא ית' לאל צווחים והם מהם ומתיאשות בניהןשאינם
 נבואת לענין וחזר טבעית. השגחה ב"ח על אף משגיח שהוא הנה מהם,וניזונין
 א ל 1 ץ פ ה י ם 1 ם ה ת ר 1 ב נ כ א ל )0 כי הקמים גבורת יבהילנו שלאהגאולה

 המרוץ ובקלות במוסיהם הכוסחים תעמים ר"ל ה צ ר י ש י א ה י ק 1 שכ
 קמחם ששמח לחמדו המיחלים יריאיו את ה' רוצה מ"אכל

 ה' את ירושלם שכחי לס ואי בשלם ירושלם אז להטת וייעד מושתהשמה
 ררט כן כי יחקם רל שעריך בריחי חזק כי ציון איהיך חללי ל0שן

 לבטח שבתם על טשי הבריחים וחאק העתיות. עבר בלשת לומר פ" תמידהנבואות
 מיני בכל בקרבך כניך ויברך ומצפצף8( פה ופוצה כנף נודד אין מחרידואין

 ישביעך8(. חטים חלב שלום נבולך השם )ין( ואם' הענין וכפלהצלחה.
 כאסרו החטה4( ענין שבהם והכוללת מהם שאחת המבעיים חדברים נפלאותומפר
 על טמר חנותן ייה וממיך מספר אין ער ונפלאות חקר אין ער גרולותעושה
 ר"ל 1 ת ר ם א ח ל 1 ש ה )עז( ואם' ה(. )איוב חוצות פני קל סים ושולח ארץפני

 סיר. רצונו בהניע דברו ירוץ שבמהרה6( עד לי נראה פהרח5( ועירצונו
 לדכות פאק הלובן לעמן הדסיק לפרש אק כצבר וטלנ הנותן)ע0

 .בשלט ניב5( ין י ישע' לה"כ2( בב"א. חסי 1~ע"ם1(
 כדמשלם וצ'ל שיבוש חח תורא. ואתי אהל דכרא שערי כדמשלם ואו-ל בעולם שהע,היה

 . ר ט ט ח ענין שצ'ל ול-נ גכ'י הוא כך4( נט. בשם עיין הגרא ואתי אויל פכדאשערי
 גכי'א. במהרח שעד 6( והמברח. בכייר6(



 קמא יח )שטס לתהלים המאיני*ירוש%ע

 כן ~nep ואם הצמר מלובן גלולי( הוטלג ולובן בפחות, גדול הנבראים)"190(
 לשכך זה כל ב( טנ )יחזק' רבים פיס כקול י( יא )תושע ישאג כאריה ית'כבורא
 הכפור שהזכיר וספני לרכותו שהדמיון אלא יתכן לא בנבראים אבל האוזן9(,את

 את כהשקות התועלת מטיני והוא כצמר שלג נותן שהוא תזכיר קשים שהםוהקרח

 כמו וצבעו דק דק בשחר הרוב על יורד הוא והכפור הרבה, לפעמיםהארמה

 הפיזור על הדמיון שבא אז . ר ז פ י ר פ א כ ר 1 פ כ )עז( אם' ולכןהאפר
 ר"ל ם י ת פ כ )ין( להיות וטבעו החזק הקור בעת בלילה פעמים כרוב יוררוהקרח

 וספני . ר ו ם ע י י ם 1 ת ר ק י נ פ ל אם' ולכן מאד קר והוא וחתיכותבצעים
 1 ר ב ד ח ל ש י )יח( אם' לשעתה מהם מושקת הארץ ואין קשים והקרחשהכפור

 וכן מים וישוכו יתיכם ר"ל ויספם אחרת סבה או השמש בחום רצונור"ל
 עת ~כלם החח נשיכת כפי ההם כטקסיות מים ויזלו רוח "שבלפונטים
 פלג 1 טמר שהוא כלום' להענדם בקרח רוטז או ותבואות. בפירות לתוקלתםידוע,
 הרוב על הקרח כי לעונש פעם לנמול פעם נזכר, שלא אע"פ וברד, וקרחוכפור
 דברים אלו שכל ואע'פ האילנות ופרחי הזרעים וטיבש טםית שבו הקורלרוב

 הענינים מן שבמבע והנשגבים הנכבדים הדברים מן חם טקום סכלטבעיים
 על רמז זח שהזכיר ואחר יד(. )כו יתבונן סי גבורותיו ורקם איוב ואם'הרגילים
 הענינים וכל המבעים בשנוי והמופתים והשגחה ועונש כנמול הטקובליםהדברים

 ואם' הטמתרים8( כל חטנלה התורח ונתינת העולם חידוש לאטונתהמסתבכים
 וגו' ב ק ע י ל 1 י ר ב ד ר י ג ם )יע( אסרו והוא לסגולה הנבהר לעם מיותריםשהם

 ידעום בל וטשפטים האש" לשאר חל נוי לכל כן עשה ולאה(
 המכירים אתם ולכן והמושפמ היתשר מעלת הכירו ולא ביחטר טתנהנים אינםר"ל
 לו אשר גרוף נוי ומי כאסרו נחלה וטצות תורה לכם שנתן לאלי( 1 ל ל הדרכיו

 ח(. ד )דברים 1ג1' צריקים ומשפטיםחקים

 קמטמזמרר
 והודאה שבם הטזסור זה גם השטים. מן הי את הללו הללייט)6*19(

 דבריו בסוף וייקר 5( למגולה אותנו ובחרו הטציאות והמשך הקולם חרוש עללאל
 יהורה תושק בימיו אשר המשיח ומלכות הנאולח לרמז לקולם נחלתוהיותנו
 תשפל עד חגבוח מן הטציאות כל חסזמור בזה והזניר לבטח. 8( ישכוןוישראל
 כי אדם מבני הערה ולא אנושי צווי בזה יתכן שלא אע"פ חללו לעליוניםואם'
 שביארנו כמו כן שהוא הדבר התמדת הודעת בדרך צווי לשון יבא פעטיםחרבה

 בכי-א. הסתרים8( פ"ר. יתין טכילתא2( גכי*ר חסי גחל1(
 תבוטן נכייר8( סגולה. יעם הכי"א6( תורה. *3תן אל הללו שם:4(

 1. כג ירם,וע,
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 מרתות הפסק בלא בתמיסת להללו שעננם כלא' התשובה בחבורבילדותנו
 ואזת 'מהמהלל למי צחי לשק אם' שלפעמים כמו כך על וכתרו ,טסצתה כמוגדשה
 )איוב חלציו ברכוני לא אם שנאמי כמו מחלל בעל שאינו אק"פ מגיעו תועלתאו
 וכל תנינים ה' את הללו הסזסור בזה וכן צו( )טזסור היער עצי כל ירננו כ(לא

 הללו )6( אסרו והוא העולם נבראי כל שיהללוהו כלל דרך תחלה ואם'תהומות.

 ואם' בפרפ אותם פרט ואח"כ במרומים הללוחו וכן השמים מן ה'את

 צבאיו כל הללוהו הנפרדות, הצורות והם מלאכיו כל הללוחו)נ(
 והזכיר לכת כוכבי שבעה הזכיר ואח"כ השמיני שבגלגל והכוכבים הגלגליםוהם
 הה' הס אור!( כוכבי כל ואח"כ הגדולים שהם וירח שמש )ג(תחלה

 האויר חלק הוא השמים ושמי )ד( ושבתאי נגה ומאדים צרק כוכבהנשארים
 יכלה בו אשר מסט האמצעי החלק לשמים מעל אשר והמיםהעלתן
 כלל דרך אם' העליונים הנבראים כל ,טהזכיר ואחר המים. בו יפעלוהנצוץ

 שיטל נמצא צל וראף ונבראו צוה הוא כי ה' שם את יהללוה(

 קייטת במאה שבראם כלא' ם ל 1 ע ל ד ע ל ם ד י ם ע י 1 ~( ואם' ,טהטציאולסי
 כלום'שלא יעבור ולא נתן חק עמן שוא באיטיהם אף הפסד ישעשלא

 )1518( שאינם באותם והחל השפלים מנבראים מפר ואח"כ מציאותם. סדרחטתנה

 או בפטוך שביארנו כמו תועלת לקבלת השבח על צווי שיגיעם עד שכלבעלי

 תהוטות וכל הנדולים הדגים הם ותנינים )1( בחם. האנשים בחינתלקנין

 להזכיר הענין וכוונת ושרב. בחורב ההתישבות ישיגם לא אשר הטים מצולותהם

 הבריות גודל להפלגת המים יסוד הזכיר כי המרר על לא ואם הימודותארבע
 המתהוים הדברים תזכיר ואח"כ עליון להיותו האש אחריו והזכיר בתוכםאשר
 בהתהפכות הארץ מן העולה היבש האד והוא והקיטור והשלג הברד כמובאויר

 אסרו והוא הרוחות טמנו 2( ויתהוו האויר טן אחד חלק עם הלח האד עםהניצוץ

 להעניש טאחו לפעמים שמשתלחת כלומ' 1 ר ב ד ה ש 1 ע ה ר ע ם ח 1 ר 1)ח(
 והחזיר יג( יג )יחזק' בחמתי סערות רוח ובקעתי כאמרו ולהרום ולהשחיתלהפיל
 דבר לא אולי או התחתון. העולם חוסר הם כי סטה של הבריאה בכללהימורות

 חמתהוה הברק אש קל ר"ל ואש בהם שמתהוים הדברים על רק הימורותקל

 בריאותו אין שבארץ דבר 8( כל אומר אליעזר ר' ז"ל רבותה שאסרו וזהובאויר
 כלומ' וכר וברד אש הארץ מן ה' את הללו כדכת" הארץ מןאלא

 בשם הונא רב תענק חזק ועוד מלמעלה. שטרד אע"פ בארץ ,שערד שבארץדבר

 ופי' 4( הארץ מן אלא בריאתו אין בשניהם ריל ובארץ שבשמים דבר כל יוסיר'

 ספני שיהילוהו אם' אבי נכון, ואינו מאירים שאינם כוכבים יש כי וי"א נ"ב1(
 rw גחלי וכן טוב מום אין כי רע פוס 1כ1 סר נופת אין כי טתוק נופת וחןא מאיריםשבראם

 ויתהפכו בכי'א 2( אש. להבת וכן ביאור תשפת שזה אלא מספיק חית גחלים באטטכי
 יב, פי ב"ר 4( על. בכי"ר 8(ויתחח.
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 השמים מן והשלנ הנשם יד כאשר כי כדכת" לארץ שטרד ובארץ באירבשמט
 העפר יסוד אח"כ והזכיר האויר. מן אלא יורדים אינם והם י( נח)ישק'
 הצומח כל אח"כ והזכיר הדוטמיימ1( ובכללם ותנבעות ההרים)ע(
 בחסה וכל החיה )0 הב"ח שכי שח"כ ארזים וכל פריקץ

 'טאע בהם האנשים בחנת עמן אלו בכל י"מ כנף. וצפוררסס
 אם למזק אם לרפואה2( אם לאדם תשמיש אסח בה יהא שלא בריאתשום

 )1516( ]אסרו[ הברד אבני 5( לפציאות וכשהניקו מקניניו איזהלתועלת
 זה כל ואחר האנשים. אזן וזילות תאדם בני בו להוכיח תועלת בושיש
 ל כ 1 ץ ר א י כ ל ם )י6( המונית במעלה נכבדים היותר והקדים הטרבר בחיתאריך

 הזכיר ואחר . ץ ר א י מ פ 1 ש ל כ 1 ם י ר ש לאומים כל מלכי ר"ל ם י ם 1 אל
 של חל נערים עם זקנים בתולות וגם בחורים*( לט ביחדההמת
 נשבב כי ה' שם את יהללו ~ק אם' הכל שכלל ואחר וקם. עםכל

 ק"מ דבר בהם אץ כי כלל נשגב דבר בימהם אץ והם לבדו שסווחתרוטם
 השגחתו על רומז לדעתי והודו תסיד. חולפים התחתונים העולם אישי כיבפרט
 השנחתו קנין השומעים בלב להשקיע כדי לדעתי והענין לשמים ארץ בזחוחקרים

 בהודעה צריך היותר להקדים הלשון וררך עליה משיבים שחטתנגדיםבתחתונים
 לפני 6( וידוע נלוי בו שדרשו וכסו ים( )ויקרא תיראו ואביו אמו אישכענין
 וכן ביראה תאם את הקדים לפיכך האם סן יותר האב טן טתירא שחבןהב"ח
 ולפיכך ברברים שטשדלתו לפי מאביו יותר אסו את מכבר שהבן לפניו ארועגלוי
 ובסוף 6(. כ( )שמות אפך ואת אביך את כבד דכתיב האב את בכבודהקדים
 המציאות כונת תכלית הוא אשר מנולה עם ובחירת הנאולה ענין רמזהדברים
 ירים )1918( ר"ל לעטו קרן ירים כלם מעלת שעם לעטו קרן זירם )יו(ואם'
 את כלם ידעו אז כי חמיריו כלל דרך וקראם הכע טן לטעלה תקפם ויגביהחזקם
 אמרו אחר שפי' והוא חמיריו לכל תחלה ענין והוא גדולם קד טקטנםה'

 ,תףלמ בו יבק אלט קרב שהש עם ר"ל קרובו עם ישראל לבניחמשיו

 קנמזמרר
 לשק קל נאם' כלו המזמר זה חדש שיר לה' שירו הללויתמ0
 ה' ל ירו ש ואש ין לאל למעלה סעחר והשתו הנבחר העם מטלת ועלחגאולה

 וכח גבורותיו ובחראות בנפלאות חדש אז יקרא ההוא הזטן כי ש ד ח ר יש

 בכי-א. חסר לרפואה אם2( בכ"א. חפר ם י י ם מ 1 ד ה ער ר י כ ז ה 1 מן1(
 אשה עו5 עליהם שאין הפנויים והם בחורים והיינו ניב*( 5סצי. גנישר8(

 עד גלוי טן 6( עכשו. אחדות[ סלים ]חסרות מפני או הבתולית יכר מן ע5ובנים
 פ-ח. יתרו טכייתא 8( בכ"א. חסרגרוי
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 91 את דקה הארץ תסלא אז כי חסידים בקהל תהלתו ואי לעמהטעשט

 בע1שי1 ישראל ף(ישםח ואמ חממים. העם כלל יקרא מכפים ליםכטס
 איהט אלחים בל' ואם' ואדמת אלחות לודע כלל טקומות ברוב כי רביםלשע

 כי וכן רבים בלשון נאסר ית' האל אל שבה בעושיו שמלת ואחר אדוניואדונים
 באסרו הענין וכפל לה(. )איוב עושי אלוה איה ה( נד )ישע' עושיךבוקליך

 1כנ1ר בתוף בםח1ל ש10 יחללו )ג( במלכם. יגילו ישראלבני
 לחעיר הניגון וכלי נטרצת ובתאוה גדולה בתשוקה לפניו לזמר משל ו ל רויזמ
 מן מוציאם בהם 'היבחר כלום' בעטו ח' רוצה כי )ד( לכך. ארם בנילב

 בכבוד תמידים ויעלזו )" שישיעם בישועה קנוים ויפארהגלש
 כי בנפוש בכבוד לפרום ויש ית' האל סאת )1916( להם הנתץ בכבודםר"ל

 התשועת קל בישועה ואם' מ( מ )סזסור כבודי עורה כאמרו כבוד יקראהנפש
 טנוחתם אחר ר"ל ם ת 1 ב כ ש ם ל ע 1 נ נ ר י 1 בנפשם חסידים יעלזו ואם'הנצחית

 שכב לא בלילה גם מנוחה, במקום לפקסים תאסר השכיכה כי המות אחרהוא
 ממותיחם על סשככותם על, ויים יז(. ל )איוב ישכבון לא ועורקי כג( ב )קהלתלבו

 ספורם ר"ל גרונם ב אל ופסות ר )1( והחשנח. הטחשבה זכות מקוםשהשינה
 נזק, סכל עליהם לחנן פיפיות כחרב בידם והוא בהם והתעמק האלנפלאות
 בקול שהדבור או מהפה ואחר מהנדון הקול יצא תחלה כי בפיהם כמוובנרונם

 קרא כמו לגרון ייחםרם
 בנרוי

 כעל ר"י פיפיות ובעל נח( )ישע' תחשוך אל

 רוב להיות הידועות האוטות שתי על רטז ואולי צדדיי משני כלום' פיותשתי
 בעבודת חתעמקם שבזכות ריי ם י 1 ג ב ה ם ק נ ת 1 ש ק ל )ו( ואם' בתוכם.נלותנו
 בזיקים טלכיהם ור ל"מ )ח( וכן לאומים בכל ותוכחות כטים נקמה יראםהאל
 הנביאים שייעדו כמו כלום' ב 1 ת כ ם פ ש ם ם ה ב ת 1 ש ע ל )ע( שלשלאותרעל
 ולכן הנבחר לעם רעל 1 י ד י ם ח ל כ ל א ו ה ר ד ה זמן אותו עלואם'
 הללויה.יאפרו

 ומנאנ1זנפרוא
 תספר חתימת )1928( הטזסור זה בקדשו~( אל הללוהללויה

 הנוונה כל שאליהם הבא העולם חיי בו ורטז ית' לו והודאה לאל תהלה זרוזענין
 ל א 1 ל ל ה )6( ואם' ולרוםטו. יאל להלל הכוונה תכלית המציאות שכלוהעיר

 הזכיר כן ואחר חגלגלים עוים עוזו וברקיע המלאכים בעולם ר'לבקדשו
 לנו שעשה בנפלאותיו ר"ל 1 י ת 1 ר 1 ב ג כ 1 ה 1 ל ל ח )נ( ואם' התחתוןהעולם
 ואם' הטופחים. כענין המבע שנוי כגודל הוא 1 ל ד נ ב 1 ר כ 1 תסיד לנוועושה

 ד ג נ כ ה514ים הג צ'4 )אולי oSIPn מחיג שבהם ח5ו4ימ י"ג בזה יש מב1(

 aS$Pn). מחיג שבהפ ת 1 ד ט ג "י



 קנא( )מזמש 1תחל1ם המאיריפירוש94צ

 ושאר שופר בתקע הללוחו )ג( יתרה בחבה הלולם שיהיה הלבבותלהקיר

 כלי שהוא לי ונראה לנו, נורע לא ניגון כלי ג"כ הוא ם י נ י ם 1 )י( הגיטןכלי
 בצלצלי )ס( ,(. אורננוש לעז כלשון יקרא תנועות של מינים הרבח בוהתערבו

 חצוצרות שהם שאה ה ע 1 ר ת י ל צ ל צ 1 קול המשמיעים טצלתים ע םש
 הלולים כל שיהיו יה תהלל הנשטה כל )0 ואם' תרועה. קולהמשמיעות

 אנחנו ואליו בכל הכונה תכלית שהוא חבא העולם לחיי לזכותה הנשמהטצד
 צדקות ח' צריק כי בהיכלו ולבקר בנעמו לחזות האל יזכנו נפשנו. אתנושאים
 יא(. )טזטור פנימו יחזו ישראהב

 9( ם ת ם ת םת

 oreanum. טמר והוא orguenas פר' בלעוז1(
 : שלב'ע תם : וגכהא2(




