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צד חכסח
חרבקות הנדולשבין האוטח לשם וקהלת קל צר החכטח ומשלי
י חהשנחח
וטופר וכן טפר איוב נכתב להודיע על צר תקבלה מחלוקת עניינ
וחכרקתם ורותאינו רק סיפורתענין ותכלית הכוונת לחוריק בו יחם דור חסלך
ע"ה וטנלת אסתר ספורענין להודיע חנם הגרול ואיכח אינה רק כקנין קינח על
החרבן ואטנם כלם נאסרו ונכתבוברוח הקרש ולכן נכללו כלם בם' חכתובים עם
היות דור ורניאל ועזרא בכלל הנביאים ואע"פ שרבותי' אטרו),בדניאל עלתפסוק
שנאם' בו והאנשים אשר אתי לא ראו את חטראח טאי אנשים זח חני זכריה
ומלאכי איחועדיף טנייהו ואינחועדיפי טניה ופירשו בו אינחועריפי שניח
דאינהו נביאי ואיחו לא נביא ואיחו קדיף מנייחו ראיתו חזא ואינחו לא חזו
שטשטקן של דברים שדניאל לא הית נביאאין הכוונח אלא קל צד שביארנו
שלא היח בדרךשיהיו דבריו נכללים בספרי הנבואח .וטעתח נתחיל בביאור הספר
ב"ח ונאטר:

קי

מזמור ראשון
כוונת חמזטיר לשבח מקלת החכטה ושהיא תכלית שליטות האדם ושראוי
לחיות כל פעולותיו פונות אל זח התכלית חנכבד .וסלת אשרי היא מקנין
ותוטכיח טאושר (טשלי ניח) אזן שטעח ותאשרני (איוב כםיא) וחטלח נאסרת
לעולם בלשון רבים אשרי אשריו אשריך ישראל (דברים לג כס) מפני שהיא
אסורה על קבוץ הצלחות שאין ררך ()8 6לאשרו לחצלחת דבר אחר אלא א"כ אותו
דבר כולל הצלחות רבות .ויחם בענין שלוש כתות כל אחת בלשון מיוחד בפני
עצמו וכן ההתדבקות בהם ויחם לכל אחתסחםלשוןטיוחד וכן באיכות חנחנותיהם
והכתות הם רשעים וחטאים ולצים וחהדבק בהם הוזכר בלשוןחייבת ועמירה
וישיבה והנהגותיהם הוזכרו בלשון עצה ודרך וטושב ורבות" ע"ח שאל)21וכי
ואם לא עפר פחיכן ישב אלא מלטד שאם הלך
מאחר שלא הלך מהיכןעטי
סופו לעמוד ואם עמד מופו לישב .נראה שההליכה אצלם היא הליכת הרנל בלא
שום קכוב בעולם והעמירה היא עכבהסועפת כארם ששוחה שםבעטיית וחישיבח
היא קככה תמידית כאדם שיושב קטהם והברתם תניא לעטור כדרכם ולאחת
י לפרש ררך אחרת והוא
מדותיחם עד שבסוף ישב בטושכם כמוחם.ום"ם נראחל
שחהליכח אצלייורה על אחיזת חזקת וטתטרת יותר מן חעםידח וחעטירח יותר
י שאינו רשק
טן הישיבה כסו שנבאר והענין אצלי הוא שלאכיון לשבח בזחמ
או מכעיס ומוררשאין מןהראוי לומר אשריפי שאינומין או טפר או רשק או
טנקים שאף תחמון וחפחותים ימאנו וימאסו זח ויכירו פחיתותו אבל הכוונח
 )1מגילה רף ג ע"א על פס ,ברדיאן ה

י

פ) ע'ו יח ע"ב ,שו"פ טזס' א סי' ה
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היריש

חמאירי לתחליפ (טומר א)

ישבחמי שפורש מדרכי חקולם בטח שרובהעולם בוחרים בוונטשכים אחריוכדי
י ם נאם' חנה  %התפיח
ליחדלבבו וחנהנותיו לתורה ולעבורת חאליה' 1ר שע
)
ט
א
ו
ח
ו
אחרי תפרף וחמסוןמלשון בכליפנחירשיע (ש"איד
פ
י
ק
ש
י
וסיירשיע
(איוב לדכפ)ולאיסלפושםאתבקליו(קחלתה ח)ונלעזברונינז .)1וח פאים נאם'

%תחמשךיותרטדאי אחרחתאוותבבלתיצורך תכריחי לחקמדת גופו רקררך הנאת
ןזחעל חשנגות כסו שאסרו)9עונותאלוחזדונות פשעים אלו
וסותרוכמושייחמוישו
8
(
חטרדים חפאים אלו חשננות  )9ואע'פ שהוא משתטש בחם ככוונת ובחירת ,חוא
מבור שמאחר שאין חטעשה קבירת טוזהרתשלאיחפאבחשהטשוכענין דרך חנאח
וסותר1 .לצים חם אנשים מטיים מצד פחיתותם ושוללותם מכל חכטחומיריקת
טלאכה או סטון שיתעסקו בו וטעבירים עתותיחם בהבל ובישיבת קרנות קוק
בענייניתעולם ובפרפיבני תארם זח בכח וזח נכח כסאם' החכם שאם' הפחותים
חנבלים יוציאו ברבר על הנכברים טקלתם .ואע ספק שכל המתכפל ק
חתורהונמנע מלכת בדרכי עבודת האל בילת חשתוטןהכופריםוחמכקיסים חואמכת
טאלו חםבות או טצד הטייתו אחר הסטון והטרף וחכבוך והנצוח והשררות ,או
מצר שלוח נופו לחמשך אחר חתקנונים וחחנאות ,או לחיות שואף רוח וסהעננ
בישיבת קרנות ועמידת חשוקים וחרחובות לשמוק חםתחדש ולספר בחבלי חזטן
ולחפש אחרבני ארםבזמנו .יש שתבואמניעתם מצד אחת מאלו חמבות,יש שבאח
טצד שתים מחם ויש שבאח טצד כולם ואחר זה נראה שלשון חליכח לא נאם'
על הליכת תרגל אבל על אחיזת הדרכים וחנחגות לנטרי כדרך וחלכת בדרכיו
(דבריםכח פ),וילך בדרך ירבעם בן נבפ (ם'א מז לד) .ומצד חיות טלתרשקים
י לא
נאמרת חנח קל חסוחרים 4חטתעטלים בחרותת הסמק חטשיך בו מלת קצתכ
דבר רק אבל נקשח בהנחנח ובמתון ובעצה נכונה ומצאנו חליכח בקצת כמו
ילכו בטועצותיתם (סזטור פאיג) ושבח סי שלא אחז דרכיהם לנטרי ער שימנח
טחם אלא שהשתדל בטרף עצטווביתוערשיעבורעתודרךכבורעדפחיבאולאיוסיף
לבעבוריתן לנפשוחוקה ולא ישליכנח אחרי נוו ולא יתעח שפחח נחרפתלחסיית
רוב ממון וקושרונכסים.ואם' אח"כ  1בדרך ח ם א ם כלום' בחנחנת חנסשכים
אחרי יצרם ורודפים אחר חתאוות וחתענונים ל א עםד
לא נתעכב סמלון
יעמדויטיםרבים (ירם' לביר) (וסלת עטד) ושבחובזח ( )96שלא נתקכבחהנחנח
עדשיםשוך)3אחריה דרך הנאח וטותר אבליקח טטנחחראוי לפי הצורך התכריחי
לבר .ואם' אח"כ 1ב ם 1שב לצ ם וחוא שאיןצורך לאדם בחנחגתם לא שב
כלל כלום'אין צריך לוםר שלא אחז ררכיחם ושלא נסיך אחריתם

י

י

ריי

י

איא

 )1ני~גינץ חוא כיגוני מן 3( brugirלשצ  (bruireוענינו פועל אי-מנותח וערגעיא
),(Unruhstiiter
 )8נראח זצ"ל שלא גתעככ גחנחגח
 )9יוסא לוע"ב.

זדשיסיך.

~תהלים (פסח א)

*ירו* חט*ירי
לא נון נפשו לח a~wקצפו בשיחם כלל אפ" ררך עראק שם' את'כ ה)כי
פתח ולהתעסק במצמיח ובתורתו
אם בתורת ח' חפצו
י
ט
ל
ל
יחנח יומם ולילח ר"ל שתשקוד על ליטודה תמיד וחמ"ל בתחלת
נקראת תורת פ ולבסוף נקראת קל שסו )1וראיה לדבריחם שאלו היתח סלת
ובתורתו הוזרת על האל היה לוסר וברתו כטנהנ כפל ענין במלות שונות
אבל אחר שאמר בתורת ה' וחזר ואסר ובתורתו נראח שאסרח על עצמו
י אם בתורת ה' חבצו ללטוד אותת ואחר שירעה נקראת תורתו
וא"כ יהיח חפהכ
ח בו יומם ולילחוחקניןשיחא פורש טדרכי תעולם וישים כלכוונותיו לקסוק
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י ם ר"ל מטוך לפלני טים כדרךועליו מפח טנשח (בטרבר ב כ) וחרמיון הוא
ם
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תשתכח
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וכן
סטוך
שכסו שחעץ
כמו שהקץ הנזכר פריו יתן בעתו ולא יתמחר לסבת יובש כן הואיתן
לבני אדם פריו בקבו ר"ל שישפיק טחכסתו לזעתו אחר שישלים עצטו שזו חיא
טוףטדריגת חחכסה כסו שאסרו תכפי חטוסר תחלה חחכטח חשתיקה רעל שישתוק
ויאזין והשנית חחבנח רעלשיתכונן בת מעצמו והשלישית חירודחוהרביקית קיוטה
והחטפנית לטודה  )9וזהו השפעה לאחרים שיתברר להם פפקותיהם בקת הצריך
אליהם ולא יצמרך לבקש סזון ולחתבונן ברבר .ועלהו לא יבול יעם כטו
לא יפול כלומרשיתקיים אם"העלה סרוב לחותו ואצלי לפרשוטעניןבלוי ורקב
טפשון בלח בשריוקורי (איכח ג ד) כלום' שאע'פ שהלחות לפעמים סבת הרקבון
ובלוי לאיחיח כן בזח ספני שהמים מטוכים ()104לו בדרךשיועיל לו ולאיזיקו
וחדסיון שעם חיותו טתסיד כתורתאין צרכ* נופו חטדומים לקלה תפארקנייניו
חצריכים טתקלקליםבכך אבלאוחזבזח וגם טוח אליניתנואבל לפעמים ישלח
ו 41קחכפי חצורך חחכרחי על הדרך שכארנו והוא אוסרו דרך כלל וכל
יר
48

יו

יו

אשר יעשה יצליח .ושמא דסטן תעלה הוא
כטו שהקלח 'נומר חפרי כן פוב חמרות טעטר החכטח ופבררח ושאעו טתנאח
י התורה קד שיקלקלסדותיו בכך ,אדרבח הוא מסלסל
בהתטדתו ושקירתובעניינ
קצטו ומעפר נפשו בסדות נכבדות קד שתחא תורתו מפוארת אצלה בכל שליטות
סדותיו כאטרםז"ל בסןתעניות )8כתוביקרףכטפר לקחיוכתיב תזל כפל אסרתי
לאקשיא כאן בתלמיד הנון כאן בשאיפ חגון ודסח תחנון לפל ושאינו
חנון לספר לסבת טפני שהטפר כל שיבא טסנו יותר טצורך אדם קץ בו
לשעתו אק"פ שלעתים רחוקות חוא בא
קם בואו בכליום לאיקוץ אדםבו

י שטסות חסרותכי
באע

וחפי

 )1ע"זיפ ע"א נעור שושט טזטור זחסי' פז.
 )2חוגא בס' מבחר הפנינים ונער
החכמה בסגנון זה :תחלת חחכטה שתיקה ,שניח לח שסיעה* שלישית זכריות ,רביעית
 )8דף w.p'1ע"ש בדשם וח"א פהרש'א,
סעשח ,חפשית סורה,

לירוש תפאירי

*1

5תח5ים (מסת א)

כטושביארמ כטקוסווחוא~) עמן וכל אשר יעשה יצליח כררך אוסרם
,רכל נמיעוות ופחנאו טנמך יהי
ו ונסותך והוא דמיק לכניו אחריו פ) .ורכות"
פירשו ועלתו לא יבול שאפר שיחת תלמידיחכמים צריכת תלט1ד )8כלום' שאם"
שיחת בטלת שלהם יוכל אדם ללטור סטנה סדה או טומר או איזו הנהנח טובה
1ישרח* 4ויעם פר  1הנפש שתשוב אל חאלהים בעתה שלטה וטתאחרת עם
חנפרדים כפרי האילן שאחר שנתבשל ואיננו צריך עוד לאילן יפרר סטני 1עלה1
רמז לגוף ואם' לא יבולכיום' שלא תחא בלייתו נצחית ורמז לתחיית הסתים,
או פירושו שזכרו חטוב לאיטוף כדרך זכר צדיק לברכת (טשלי יז) ,ורז"ל פירשו
בקנין והיה כעץ שתול ונו' שהזהירנו אחרי ליסוף התורה שיזחר בנטילות חמרים
והוא אוסרו כעץ שתולשיחנו ממנובני אדם וחם שלשטדרינות זו אחר זו הרחקת
חברת()10 6חנבלים
חתורתונסילותחמרים והפליגובזחעד שאטר )51כל העומק
י
ו
ט
ל
ו
בתורת בלבד בלא נפילות חפרים דוטה כסי שאין לו אלוח שנאם'יסים רבים
החומים
לישראל ללא אלחי אסח וללא תורח .ואם' (ל) לא כן הר שק ם
י
י
ר
אחר חםטון שאין הצלחתם נצחית ואף בעולם חזה אינה תטידית אבל קל סהרה
תאבר כ ם 1ץ א ש ר תדפנ 1ר1ה והוא אסרו כטוץ שהוא קל בעצמו
וסתנוקק מאליו וכיש בהתחדש םבח תניעהו והוא הרוח כן חממוןנטיעתו קלה בלא
מנח דרך הוצאה וחפסרמצוי וכ"ששיקמרוקליו סבותתסיד .ואם'(ה)על כן ל א
יקומו רשקים נסשפפ וחטאים בעדת צדיקים מוש לא
רשקים וחטאים בערת צדיקים לחרטות קטחם בטשפם אחד ר"ל אחר שאין
ת לא
טקשיחם )8פונים לתכלית טוב ר"לשאין כוונתם כחשתרלותם לכוונתשייסו
חחיח להם ולא לחטאים הנמשכים אחר תאמתיחם דרך תנאה תקומה בטשפם
ר"ל בעת חמשפפוחואהזמן אשר מרתהדין נשואהסייח
םימקוד עליהם כדרכיהם
וכמקלמחמי) עם קדתחצדקים בשוש מ) כי יורק ח' ררך צדיקים כלוט

י

י

ייםו

 )9ונענית ה סוף עשב.
 )8ע"ז י'פ .a*p
*) נ'ג
 )1בכ"י חוא.
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י עצים מח שנוחן פרי ומח
]
1
ח
[אשר פריו יחן בע
שני טינ
ו5איבש  anSPחכר בו מ דברים הא ,היותו שתא ע5
סים
ש5א נוחן

פוי

פלגי

בי אז יתןפרי כעתו וחם ש5איבול  snSPוחמ כ 5פרי שיעשהיצליח כ5ום' שיש בו מרכה
ואלו חג' נטצאים בעץחזית כשחוא שחול ע 5פלגי טים וע 5זח נטשנו חצריקים גו וחנח
רטז א 15השקשח דברים שבו חצ5חת חאדם חא' בקניניו 11ה 1אשר צריו יתן בעתו והם
כמדותיו חסעו5ות תהו וע5הו 5אי3ו 5וחמבטעויותיו השכליות וזהו וכ 5אשר יעשתיצליח
וכי חן חצלחיוח .ואזיק אשרפריו יתן געתו וה קין וע5חו לא יבק זח חג 5ונ 5אשר יעשח
 )6ע"זי
יצליח זח שת וחסביןיאין ע"כ (עיין שו*פ וילקופ ר' תייג).
ז ע"ב וח9סוק
.
ו
י
ש
ע
ה
יפית רבים 5ישרא1 5כ *1הוא כדה"י ב  19ג ע"ש.
)
1
)
8
בשי
בכ"י
נשואת עליו לפקוד עליו כדרכיו וכמעשיו.

פירוש המאירי
עטכבוד בוראו מח שאיפשר ל )11ואז יתהפך חרבר להיות האל
שחצדיקישיגויד
יורע דרכו ומשגיה בו בדקות השנחתו הנמשכת אתר שכלו וטוב הנהגתו וררך
הרשעים והחטאים ת א בד ר"ל שתפסק סערת הצריקים וממדריגתם ופירושו
תאבד מעדת הצריקים אע"פ שעל הצררין שפירשנו לא תאבד סכל וכל.
ומח שנאסר אחריו למח רגשו גוים רז"ל כתבו שהכל מזמור אחד והוא
שאמרו קליו אשרי האיש ולמה רנשו חרא פרשתא היאי) זוהו שאסרועליו פחח
באשריוסיים באשרי )8ום"ם בכל המפרים המדוייקים מצאנו בו שהוא סזסור
אחר שני לוה הראשון ואולי כוונת רכל שאע*פ שהם שנים הכלענין אחד והשני
נגרר אחר הראשון ועל דרך זח פירשו קצת חכמינו ואסרו ל םה רג ש 1וכו'
כלום' ( )118אחר שוהשכתכט נודק מדרך החכמה למהיתקוררו הטשתרלים כהצלחות
י ארץ  )4בהשינם אלו ההצלחות הטרומות לרבר
זה העולם והם הנקראים ם לכ
על ה' ועל משימו ר"ל התכם השלם שהוא המשוח בשמן קדשו עד שיאסר
ננתקה את ם1םר1תים 1ר"ל לפרוק עול מלכות שמים ועול מצוות ער
ש
יו שב כ ש ם ם שחק לום' שכל השנתם והצלחתם צחוק ולעג וכסוף
ידבר אלים 1באפו ואם' על השלם ואני נסכתי טלכי קל ציון
הר קד ש
י שהוא מקום תכלית השליסות ותשלם ישנת ויספר מקו 1יאם' ה'
ם
ו
י
ח
ילידתיך כרע הש קראט אבי אתח
אטר אלי בני אתת אני
(תהלים פס כו) רוטז קל השנחתו טכבורו והדטות אלט כפי יכולתו שזהו ספל
י תחכם הוא המושל קל האחרים ויער שתכלח
הלירח ואם' ש אל םםני כ
ש
ט
ח
ר
ו
ה
ו
ז
ר
ם
י
ר
ח
א
ל
ל
ב
ב
ב
הצלחתם והואקנין תר1עם
שישובוויכנעו
וגו'
לשם והש שאי ועתה מלכים תשכילו תף עברו את ח' ביראה תן
שנהנו עצמם בנקשת ותסיסות וחוא קנע ניתק 1בר תר אבל לפי הפשט יראה
שהוא נאם' קלענין אחר ונתחיל בביאורו קל דרך הפשפ ונאסר.
לתהלים (טזסור א ב)
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יי

מזמרר שני
לםח רנ ש 1וגו' צריך שתדע שהמזמורים לא נכתבו נזה המפר על סרר
המעשים שארעו לרור שהרי במזמור שאחר זה נאם' כהריא בכרחו מפני אבשלום
בנו ונאמרו אחריו כטח מזמורים על רברים שארעו לו קודם טעשח אבשלום
אי
א שלא נאפרו )6על הסדר ושמא אף חוא לא חברם על הסדר רק כפי אשר
ישים האלחים בפיויחיה כותבם על הסרר שחיה מחברם לא כמדר חמעשים .וזח
 )1כר נראה להגיהכי בכ"י הג" שהצריקשאינו וירע טכגור נור אשה שאיפשר לו
ושתי המלים מכבוד בור נמחקות ובגליון חינוני כחוג ספקישיג מכבוד הוא גור או ומלח ספק
נסהקח וגגליון הכנפאלי כתש סכגוד תנא נור (וא'ס שצ"להנורא).
 )2ברכות פ ע"א.
 )4בכ"י טל ת ארץ.
 )8שםי'ע"א.
 )6נאטרוהוגכ'י.

פירוש הפאירי לתהלים "זטמ
"
הטזטור דעת רוב מפרשים שאסרו חד בתחלת טלכותו או טשורר אחר קלט על
19

י משחו את רוד לסלך
אותו זמן שנתקבצו הנויםעליו כדכתי' וישמעו פלשתיםכ
קל ישראל ויעלו כל פלשתים לבקש את וילך )1אל המצודה ופלשתים באו
דוי
( )116וינמשו בעמק רפאיםוגו'ערויכם שםדור ויאם'פרץה' אתאויבילפני כפרץ
מים (ש"ב ה יז-כ) וכן פעם שנית נאם' שם 111םיפו קוד פלשתים לעלות
וגו' ערויך את פלשתים טגבע ער בואך גזר (שם כנ) ועל נסים אלו ונצוחיו
שעשת בתחלת מלכותו שנח את האל ושורר הוא או אחר עליו
 .לםח רנ ש1
.כלום' למה רעשו וכן הנ 1ר ק כלום' שידברו גבוהות להבלוריקן (נ) ת צב1
ט כ ארץ ר"ל על מרני פלשתים וקראם מלכים לפי מחשבתם ברוב נאותם
וכן ורוזנים.לנוםדו יחר נתיעצו על ה' ועל משיחו ר"ל על רוד
שנמשח במצות חאל והיו אוסרים (ג) ננתקח את ם1םר1ת ם 1ר"ל קשריהם
של כל ישראל שנקשרו וחמכימו כולם להמליך את דוד והוא בעצטו ענין
ונשליכם טסנו עבותיטו 'ew1 .יושב בשמים ישחק דת
משלכסי שמלעג על טה שאיש נחשב בלמו לכלות אז ידבר אלים1
ר"ל אליהם באפו והוא הנתנם ביד דוד ר'ם ידבר כסו יחרג מלשע ידבר כטו
ותדבר את כל זרק הטלוכה( )8דה"י ב כני
) ואליטו טלשון8לי הארץ (יחזק'
) כלום' תקיפיחם .)8ואם' (1)1אנ נםכת םלכ פירשו בו שהוא מאמר
יזיג
חטשורר כאלו חאלית' ידבר כלום'איך יחשבו הם לבמל טלכותו ואני חסלכתיו
1נםכת טלשוןנסיכים ומלכי ר"ל הסלך שלי כלום' שהוא מלך והוא שלי
ותפכו יאלהים טלכי סקרם (מזמור עד יב) ר"ל מולך קלי חח יקרה )4תמיד
לשמוש כותיות הכנוי כדרך שסעתי את תפלתך (ם'א מ ג) ושטחתים בבית
תפלתי (ישע' נו ז) המר טעלי ננעך (מזמור לט יא) מנגד נגעי יעמוד( 1מזמור
לחיב) ואמרו נםכת םלכי על ררך אני משחתיך למלך על ישראל .ויש
לפרש שהוא מאסר דוד כלום' איך חשבו להפילני ואני מענדי האל והאמרתי
ויהדתי שטו ונשאתי ורוססתי סלכותו על ציון זנו /ואם' רוד או המדבר בעדו
(ז) אספרה אל חק כלומר אמפר דבר זה לחוק שאשים לחוק עלי לספר דבר
ולהודיעווהוא( )125ה' אמרונו'.ואצלי לפרש אספר טה שהואבעיני חוק כלום' כחוק
ודבר שאין לו טעם רק גזרת מלך וחוא דרך ענוה כאום' שאינו טחזיק עצמו
כראוי למלוך תהו החוק ה' אםר אל בנ
י אתה כלום' שיחדתיך למלך
י על דרך שהבן מיוהד לעבודת האב ולאהבתו ועל דרך הנאם' בכלל כל
יפנ
ישראל בנים אתם לא' אלהיכם (דבריםיד) ואסרו אנ ה
י1ם לדת ך רוטז
על איום שמשהו למלך וק"ל נדלתיך ויצרתיך על צד שנקשית ראוי לכך ומצאנו

יי

י

י

יי

י

("

י

("

י י

י

י

י

י

 )1בפהק כתוב וישפע דזד וידד אל הטצודה.
*)8ירוש זה טביא גם הראגשע ודוחס.

 )4גשי יקרא.

י י

 )2הסטיכה

כתת שם.

*ירוש

י2

התאירי לתהלים ) 11btDג)

הלירה במקוםיצירה בטרם )2ילדו וקל הנדול והתקע כסו צור ילרך (דברים לב
יה)'.ואיפשר שרמז קל אוסרו בני אתה והיום ילידתיך שמאותו היום נצנצה רוה
הקרש כאומרו ותצלה רוח ה' אל דוד מהיום ההוא 1טעלה (ש"א מזיג) .ומצינו
שכמושחצדיקים נקראו בנים כן יאסר עליתם שחאלילדם כאוסרו צורילדךתשי
ותשכח אל מחולליך (שם) שהאל לך כטו האב והאם שנקראת טחול5ת והענין

י האדם כאוסרו בנים גדלתי ורוססתי (ישקי א)
שחואית' חטנדל וחטתקןקניינ
ונאטי קל שלמח בספר שמואל בנבואת נתן הנביא (ש"בזיג) הוא יבנח בית
ילבן .ואם'(ח) ש אל םםנ ונו'כלום' שחאג
לשטי ואני אהיה לו לאב וחואיחיהל
אם' לו שאל טמני  1אתנח ג1 1ם נח לתך וגו' כמו שאם' לוואכרית את כל
ז ח) וכן נאם' שם (יד טז) ויצא שם דוד בכל חארצות
אויביך ספניך (דה"אי
וח' נתן פחדו קל כלהעטים  1אפם ארץפי'קצוויארץ.וכן אם' לו (ע) תר1קם
כלום' שהאל אם' לדוד שהוא ירוק וישבר חגוים כ שבט ברזל כלום' בחוזק
ו לפלך כקש
תנורה וככלי יוצר תנפצם כלום' תרוצצם ותשברם כי יחי
נדףוככיי חרפ הנעויםביד עצו חרו ,הערה ק5התגברותו חולפת חנלחםים
וע
י וקתח סלכים
בה ואם' דוד או.חסשורר עלץ כאלוידבר עם אותם חאץבים (0
י ( )126מאתה'היתה זאתואיך תחשבו לבדולח(") קבד1
השכילו כלום'התבוננוכ
את ה' ב ראח כלום' שתכנעו לפניו 1נ ל 1ברעדה כלום' תראו עצמיכם
שמחים בטח שאתם נרעדים בו אחר שרצון האל בכך אופירושושתודו לאל שאף
הצלחתכם סידו נחנת לכם ושטחו נח נרקדה כלום ,נטחשבח שהוא יכול ליטלח
מכם כטו שנתנה לכם ,או נפרש ברעדח כיום' ואף כשחעבדוהו ביראת תגילו
במקום חרעדח ר"ל בטקום חנאם'קליו אחזה רעדהחנפים(ישע' לביד)
(.ינ) 1נ שק1
ו קצמכם והתלבשו
בר נראח לפרש נשקומקניןנשיקת ובר מלשוןנקיות כלום'זיינ
םנקיות )8ותםיטות ומצד היות הנשקוהזיון כלים טרומים יכוסה טחם האדם טכף
רגל ועד ראש חטשיל חתלכשות חחוא לנשק .פן אולי אם לא תקשו כןי אנף
קליכפ 1ת אבד 1דרך ר"למן הדרך חישרת או פירושו תאבדו מדרך כתועים
ק אנח יפנה למקום מגסתו .כ נער כם ק פ א פ1
כסי שאבד דרכו ואינויור
כלום' אם תעטרו עוד טעט על רשעכם יבער אפו וסוף דבר א שר כל ח1ם
כ .1וי*ם נשקו סן נשיקות פיחו ובר כמו בן כלום' הודו במלכות זהחבןעלדרך
אסרובני אתה ואפר דרך חפלנת הוראת חסלכות נשקו בר וחואכעיןנשיקת
כלום' לחודאת טלכוה וראשון נראח יותר :ורבותי' ק'ח פירשו') כל חטזטור על

י

י

י

י

יי

י

י
היי

צ) נראה שצ'ל :בגקיוח.
 )1אולי צ"ל :גפרם חריג ילדו (טזטור צ).
פסוק
ל
ע
שאל
סלך
 )8לטה רגשו על מלחטת טנ ומטג ירטת ז ta~p
סטני
הטשיח שו'פ טזטור זה וטזטור כ"א וב"ר  '9סר לסטוק מה תתן לי ואדריג גף ג *' פג
ילקו* טזטורזח.

*ירו* המאירי לתהלים (טמא ב 0
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הנאולח הקתידה במלך המשיה ולמה רגשו קל סלהסת גונ וטנונ והנה הסזסור
כולו טבואר טנפשו לרעת זח וחוא אצלי פח שאם' אשרי כל חוסי בו אע"פ
שיארך הזמן כטעם שתתיאש חאוסח סטנו מ"מ אשרי חחוסחבוויגיע וחוא בעצטו
ב יב):
אשרי הטחכחויניע (דניאלי

מזמרר ג
()6מזטור לדוד בברחו ספני אבשלום בנו .רבו'ע"ח),שאלוסזסור
לרוד בכיח לדור מיבעיא ליה אלאכיון שאטר לו הנביא הנני ()138מקים לך רעה
מביתך(ש"ביב) אט' שפא עבד או טסזר שאינו סרחם עליכיוןשידע שהוא בנו
שסח ואם' טזטור .ובטקום אחר  )2דרשו כשראה שאבשלום קםעליואם'ודאיכולם
קשרו כיון שראת תכפימו קיימת וחוא שכשאם' לעבריו ולכריתי ולפליתי
שחם חסנחררין קומו וננרחח ספני אבשלום אסרו ככל אשר יבחר אדוני חסלך
הנהעבדיך (ש"ב פו טו) וכן כשבאו טחנים שובי בן נחש וטכיר בן עמיאל
וברזילי הנלקדי יצאו לקראתובטיני מזונות פרנסה וכלכלה (שם יז ,כז) שטח.
וקוד דרשו )8אם' דוד כקצטו יקקב אבינו ברחועלה והצליח סשה רב" ברח ועלת
וחצליח אני בורח ועולהבירי ומצליח שהגלות טכפרת עון חח"ד זכרתי משפטיך
טעולם ה' ואתנחם (סזסור קיפ נב) .נראה דעתם ז"ל שהדברים חנאמרים צרה
דרך תחנת או דרך צער לא יתכן לום' בו לשון מוטור אלא א"כ על איזה צד
של נחפה או איזה צד של שמחה ולדעתםיש לתמוה סח נעשהעל כטח מוטורים
שנאסרו על צער לבד וררך תחנח כנון בבוא דואנ חארומי בבאהזיפים ואם שמח
על שם בפחון והופעת רוח הקדשעליו בענין הצלתו טח נקשה בכל חטזפורים
חנאטרים דרך קינה חגלות ועל תחרבן .ושמא אף אלו מרין') נבואת נחסה
רטוזה בתוכם ום'ם לפי חפשפ לא חל עליהם שום סזסור בשעת מקשה אלא אחר
שניצל הית טחבר שירתו ער שאסף את כולם וקבעם לשיר לבית חטקדש וכן
חנאסרים על הגלות לחורקת חכפחת התכלית והגאולה .ואחר שחרק הקרטהזוצריך
י עשרה זקנים חבר דוד מפר
שתזכור מח שככר קדטנו סרקת רנו' ע"ה  )6שעליד
זח וכוונתם שכל אחד מאלו חקשרח חבר קצת טזמורים וחברם דור בספר זח עם
חטזסורים שחבר הוא סעצסו וכבר ביארנו שעשרת זקנים אלו חם אדם חראשון
סיכי-צדק ( )186אברהםאבי' אסף תימןידותון משה ושלשחבני קרחוזחו דרך דרש
אלא שאףלפי חפשפ איפשרשיחיח כן בקצתם כמו תתלה לסשהשאיפשר שםצאח
וכתבה בם*רו אבל משאר יראם שחברם דודוהיה נותנםילויי
ם שהזא קוראםדרך
כללבני קרח לזטר בחם ברובן לפניהארוןותזכירטןהלוייפ בפרט לרוב חשיבותם

עיי

עי

עי

פ) זה טביא ושש בפירושו בשם מדרש אגדה.
 )1גישת ז ע"ב ע"ש.
ן שו-פ סזטור א סי' ה
 )8שו-פ כאן אותגי )4[ .אולי צ"לטעין .אפי )6 ].ב"ביד~:עיי

ציוו*

התאירי לתהלים 4שר
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להורוז לה' ביר

אז
*אפףופיסן וידותון ו
איתן האזרחי והואומרצוי
ל
ע
,
ו
ר
ס
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ו
ד
ל
ר
ו
ס
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ט
ח
צ
נ
פ
ל
ה
י
א
ר
(ם' סב)
אסף ואחיו (דח"א טז ז) וכן
ידותון
ואף לסשה איה איפשר שהיה לוי טיוחך ברורו וכלס חברם דור עם אותם שלא
תוזכר בהם שום ארם או שתוזכר בחם דודלבד .ועוד דרשו ז"ל  )1שמפר זה נאם'
בקשרה לשונות של שנח בניצוח בניגון בטזסור בשיר בחשכל בתחלת בנרכח
בחוראה באשרי כחללויה ולרעתנו כלם קנין אחד כפול במלות שונות אלא
י
י
ז
ר
ש
י תורגמן ,לדור סזסור ששרתהקליורוח תקדש
דרשוניצוחוניגוןלעתיר ,טשכילע"
תחיה ואח"כ אם' שירח ,טזמור לרוד שאם' שירה ואח'כ שרתח עליו רוח חקדש.
וכןיש טן חטזטורים שנתיחסה זמירתם לכלי זמר לאידענו אם אותם שלא נכתב
כחםכלי זטרחיו נאסרים בשירת הפה לבד או אף הם בכליצ) ניגון אלא שלא
נכתב וכן חוא חלוק שטות כלי ניגון לא נודק לנו והנח טצאנו למנצח בנגינות
וכן למנצח(על)[אל] הנחילות ,למנצח בנגינות עלהשטינית ,שניון לדוד ,לסנצח על
הנחית ,סכתם לדוד ,לסנצח על אילת השחר ,לדוד טשכיל ,סזסור לדוד לתזכיר,
לטנצח על שושנים ,לסנצח לבני קרח עלמות ,לסנצח עלטחית ,לסנצח על
ד ללמד ,שיר חםעלות וכל
יונת אלם רחוקים ,לסנצח על שושן ערות ,מכתםירו
אלו חם רוכם כלי שיר ומיעוטם איפשר שפירושםבענין אחר כסו שיתבאר כל
א' בפרפיו )1*8( .וטשסות כלי הניגון עור )8שלא נכתבו בראשי חמזמוריםנבלים
וכנורות ומצלתים חצוצרות עוגבטינים עשור .וסלת לטנצח יראת שחיא כללית
והיא נאסרת לסטונה על כל הטשורריםוחסנגנים ולא תמצא בשום טקום שנגן
ולא לטשורר אלא לסנצח כלום' שיחאניתן חסזסור על ידו לחוסר באיזח סכלי
הניגון חנאות אליו לפיעניינו פקם קל הכלי הנקרא נגינות פעם קלחשסיניתוכן
י אלא שבפרטים יתבאר קצת פעם בקצתם .ואחר
בכולם וטעם השטות לא נודעל
שחשלטנו זה דרך כלל נחל כביאור הטזסורהשלישי ונאט' (ג) ה' םה רנ 1צר
1ג '1כלום' שאפי בני נהפךעלי לאויב .רב ם קם ם על שחרי עמשא נפח
אחרי אבשלוםוכן אחיתופל וכן חרבה טישר' ואצלי לפרש רבים קם" קלי רבים
ונכנרים חשובים מלשון רבי חסלך (ירם' לט,יג) כלום' כטה הם חשובים ונכבדים
וגדולים ואםאין אתהקחרניהריני נספרבידם(.נ) רב ם א1םר ם לנפ ש ר"ל
קלנפשי כש אטדלבף ישר (שם"י
ד ג 4אין ישוקתה לו באל' מלח
ן ישוקתח לו עם כל
ר"ל טעולם כלום' אלחים עזנו לרוב חצאיו או פירושו אי
בפחמובאלים( .ט ואתה  1מגן בעדי לשסרף מרעתם .כבודי וכרים
ראשי שלא אטש*(4ק קולי אל ה' אקרא ויענני כלבז' וחוא יענם
ובא קבר במקום קתיד או בא ררך נכואח ושחנכואות ימרו לפקסיםחקתירות לשת
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י

 )1שושפ שם ורשיי בתחלת פירושו לתחלים.
 )4נדבגי סוושיבושיפלו שיוכי חטא בעץ נח שבע.

י

)9כלי נגון בכ"י.

י

צ) עדגב-י.

פיווש חסאיוי לתהלים"זהי 0

0פ

ש 1משל לשמים כסוסי יעלה בהר פ (סזסף כד4
קבריקעם הרבה םהר
י
ק
( 0אני 111בתי 1אי'שנח כטם' ופלא אחרד לחלאות אבל אעמודבטוחואישן
בש  )101חקיצותי כי יסטכני כלא' וכשאקרץ אעם בכמחח לכ כי
אירא כרבבות עם אשר סביב שתו קלי
 1שסכת שלאאפי ש
לשת שות ופתו השקרח )~ tpmכב ו) ופח ישית בנאת נטך
ר"ל שנלחמו מ
יכסח חושעחף וחכית את
(אטב לחיא(4ח) ק1םחהי כ תכ ת ונףכיום'כ
ר"לבלחה)(1)146שני רשעים המבקשותלפרפני שברת(.ע) לח'
כלאויבילחי
ה ש1קח כלום' ולאביד אדם לא בחיל ולא בכח .קל עםך חסיוחד לך)8
ברכתך םלח לעזרו ולהושיעו מצרותיו כל קת וכל זמן .וסח שפירשנו מלת
מלה כסו לנצח או לעולם כן נראח מרוב הנקוטות שפיח זו נכתבת שם ויש
זה באסרו עלסי סריבח סלה (סזסור פא) וקדוש טהר פארן סלה
חולקים בפ"
(חבק' ג נ) ער שמתוך כן פירשו בהעניינים אחרים לא נכונובעיני והנראה כי
טלא סלה סורה אורך זטן חן קל קתיר הן למפרק על סח שעכר.

קיי

ייי
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י י

י

מזמרר
ינ 1ת .איפשר שכליחנינון היה נקרא נגינות כטו
( )6לםנ צ ח') בנג
ל

שיתבאר במזמורומאחריו והסזסור חוח נם הוא נאם' בזנן מלחסת אבשלוםשהיו
רובבניישר'שבזים אותו ונאמדים לחלחםעליו והית שתפלל ואם' (נ) בקראי
י צדקי איפשר שחיו'ריתירה ורעל אלחי צדק או פירושו שופט
ענני אית
אותי בתומיובצדקי .בצר חר חבת לי כטהכקמים ,חנני קתח  1ש םע
תפלתי( .נ)וכני איש הואעלהגדולים ועד מה כמוערמתיכלום' ערמהמן
חזנן תשימו כבודי לכלסח ר"לשתנזואותי ואת כלכותי ותאהבון ריק ר"ל
דבר נסנק ושמחשבתכם בו הבל והוא מה שתחשבו להקבירני כמלכותי ת בק ש1
כזב כלום' דבר שאינו נטשך אבל סומק לשעה מועטת מלשון תוחלתו נכזבת
(איוב מא א) יכזבומיסיו (ישקיח נחיא) ובלקו דיפליטינט ( .)6ד) 1דע 1וגו'
' דעו ר"ל תתבוננו כי תפלח ה' )8ר"ל תבדיל ה'חסיד לו
חוס יתירח כיום
 )1נ"ב ויש הבדלבין תודסח לשינה וניסחכי תרדסח הוא געל שבשינה שאישן ג'
יסים בבחלח ונימת חוא פעין שינה כמו נים ולא נים תיר ולא תיר ואם' דור אני שכנתי
 )2ג'ל הסכה חבינו
בערבות ובשכטה בנחת ואחר אקיץ בלא חרדהכי ה' יססכני.
י הם עם השם באסת
ר
ו
ד
ר
ו
 )8נ"ב ואם ,עמך ללוחמים בעב
בלחי הואבזיון גרול.
כ
 )4נ"ב הטנצח הפקיד על המשוררים כסו ומנצחים
ולא העתרים לאבשלום.
עליהם הכתף בדברי הימים ורוד היה נותן חסזםור על הפקיד לנצח בו כלון להלל.
 )6בל-פ  defalhimentמל"צ ,(Abnahme, Aufh~ren) defaillance
 )8הפלא

נגשי.

פירוש חסאירי

לתחלים (טמור ג ד)

זפ

וקרא עצטו חטיר על ררךכי חםיר אני (מזמור פו) כלום'ופחברילניינחיתו

ולעכורתו ולאיתנני בנפש צרי להיות יקודו בכל אבל ישמע בקראי אליו.
(ס)רגז 1טלשון ורגזו וחלו(דבר" ב כח) ר"ל שתפחדוותעטרונרעדיםלפני האל
ואל תחפאו לררוף אחרי ולמרורבי לכפלטעשיוית' .אטרו בלבבכם
כלום' חשבו ותתבוננו על ם ש כבכם שהוא טקום חקצח והםחשבח חוכה
רצון 1בחירת.)11
( )158ואז תחרישו מזה לעולםכיתכירושאי
צדק ר"לת
אתןפבייוד אדםלבטי
יכונת סעולח
אב
(ו) וזבחו על טח שמירתם בו וטריתם
זבחי
 1ב ט ח  1אל ה' ולא על גבורתכם .ואם' כטתפלל על טחשבת שונאיו(ז) רב ם
א1םר ם ם ראנ 1פ1ב לחקביר מלוכה ממני ואתת ח' ברחטיך נפח
ינו אור פניךפ)כיום' שתאיר אסלתנו .ואם' (ח) נתת שפחח בלבי
וגו' כלום' חםגומליםעלי רעח תחת סובה שחם שטחים בצרתיואני שטח בפובם
ובכל קת שאני רואת אותה משופעים  )8בדנן ותירוש נתת שטחת בלבי.
וי"א כי רבים לא יתאוו אלא לפובת תעולם הזה ואוטרי' טי יראני פוב
אבל אנחט תאוותימ לאור פניך .ולפי חטדרש  )4יש לפרש רבים אוסרים
(לנפשי) כשרואים בצרת קצסם טי יראני פוב כלום' שיתיאשו טן הפוכח
ו ונו' כלום' ששכר הצדיק לפוער שטור יפח לקץ ולא
אבלאני אוטר נסחעיינ
יכזב (חבק' כ נ') וחוא אוטרו נתת שטחח בלבי כשאני רואת הצלחת חרשעים
ודרשו בו חפקם אם למכעיסיוכןלעושי רצונו על א' כטה וכפחי) והוא נ'כקנין
ה להשלמת התפץ 1הכ11נה
(ע) כשל 1םיחר 1וטף כלום' ידעתי שהתכליתיהי
וסלתיחרו לפי זח איננה נופלת יפח אלא שחוא חפר כלום' בשלום קם חצריקים
יחדו אשכבת ואישן כי אתת ח' לבדד חל לברך לבפח תושבה
ולפי' חראשוןיהיח פי חפסוק כן לרעתי ,אני שמח בחצלחתם וטתאוח שאשכב
עמהם יחד בשלום ,אע"פ שאתה ת' בטום אני בך שתושיבני לבמת אפי' עם
חיותי לבדד ר"ליחיד בלא עזר ובאח טלת כי בטקום אע"פ סטו כי עם קשח
עורף חוא (שמות לב ,פ) וכן רבים כלום' לא פפחדםאני אוחב זה אבל פרוב
אחכתיותשוקתי בשלום* וי"ל חפטוק ררךחפיגח כלום' שהאדם חרד לחיות עומר
יחיר אף בעת השלום וכיש בעת חטלחטח ואם' כטו שתאדם עומד במוח כשעומר
בחברת ובעת השלום כןאני בבסתי בך בעת צרח ומלחמת אעמור במוח כאלו
אני בשלום ויחדו רעל בחברה.
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 )1רכ או ורש לשון סחשבח ורש ותתבוננו להשלטת חחשו5ת ב4ב ולא "5ח ב54ר.
 )9בכ-י נטצ* כאן ר' 4נסח עלינו ופס חנא וכצשל *ר-ל נשא עליגו' נלועג וכו'
 )8צ' :4טושפעים.
)4עיין שו'ש טזטור זהסי ,יאופירש"י לפסוק תגח וחיארעיון
,
ר
פ
.
ת
ו
כ
ש 4רעע סוף פסן ס
 )5ביר פיח.

