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מזמור לו
נאם' על קצת נבלים מתחמדים
(* )51למנצח וכו' .ניאה שזה
המזסוי
ומראים ניול  )1על פיהם להראות עצטם כבעלי אסונה ובקרבם ארבם לכפור
בפנות האסונה וימורותיה ועל זה אם' ( )6לעבד ה' לד1ר כלום' שהוא דבק
כאמונתו ית' דבוק חזק ומרחיק וטתעב על הכופר בה הן ככלל הן בפרט כסאם'
חבר אני לכל אשר יראוך (סזסור קיים) ובמתקוממיך )5אתקוטם (טזמור קלם)
שם' ה) נאם פשע לרשע בקרב לבי כלוש החמא  pwen1אשר לרשע הוא
בקרב לבי כלום' אס מכיר בשכלי דברת ומחשבתו אע"פ שהוא טתחמך ומראה
עצטו כבעל אמונה ,ואם' אין פחד אלהים לנגד עיניו כלום' ובזאת
הכפירה (נ) החל ק לעצמו ר"להנעים לקצטו ובעיניו לעשות רק רע ולחפש ולחזר
אחר העתן אחר וראשו ירא מן העונש ולמצוא ר"ל כרמטות עטיו עונו
ר"ל ולחפש ולחזר אחרת יטיטצאמ כדרך רוץ מצא נא את החיצים (ש.א כ לה
כלום' חפש אחריהם עד שתסצאם .וסלת לשנוא ר"ל שנא הטוב כדרך את ה'
) כלומ' לשטור דרכיו .או יהיה פי' למצוא עונו כלום'
עזבו לשמור (הושע די
שהיו דרכיו נעימים בעיניו עד שהביאוהו למצוא עונו להענש עד ששנא בחייו.
וכפלענין כפירת הרשע באמרו (ד) דבר פ  1א1ן 1םרםה כלום' כפירות
ודברי שקר .ח דל לחשכיל כלום' מנע עצטו טהלמוד בחכמה ובתורה עדשייפיב
דרכיו טתוך לסודה כי כל כך הושקע בכפירה שאף אינו רוצה ללמוד דרכי
התורה .ובא חדל להשכיל להימיב בקשר הלם'ר כמוויחרלולבנות העיר (ברא'יאח)
ותחרל לדבר אליה (חת א ח) .וחזר על זה ואם' ה) און יחשוב על משכבו
הרעית ואם' וסכל מחשבותיו את.
1כלותם' וטהסשכב הוא טקום המחשבה וציי
י צב על ררך ל א ט1כ שכל כך ישקיעוהו כפירותיו באמונות חחמרות
שלא יוכל להתעלם לנסרי בהתחסדו אבל יעמוד קל אטזנה בלתי שלימה אע"פ
שלא יתפרסם עצמו סכל וכל וזהו ענין רע לא יסאם כלום' לא יסאם
הטפורממים בתכלית רוע אטונתם להתרחק ( )516מהם כראוי .ואח'כ התחיל
באמונותיו השלימות שהם כנגד אמונת הרשע ואם' (ו) הי בה שם ם חםדך
וכו' כוונתו שהשגחתו כוללת הכלהעליונים והתחתונים ,לא שתפסק בנלנל כדקת
הפלסוף ,אבל שתהי על שפל המקומות ר"ל כל טקום שתמצא בו בריה טן
הבריות הטורכבות ופפר תחלת השגחתו בעולם העליון שהם הודו חנדול ואם'
בהשטים חפרך כלום' שבראת בחסדך וקנין אמונתך עד שחקים ר"ל השגחתך
דבקה נהם .ובענין העולם התחתון שראוי לגמול ועונש אם' (ז) צדקתך כהרר
אל כלום' לנטול לטובים ואם' הררי אל דרך הפלגה כמו שלהבתיחב) מאפליה*)

י

יי

י

י

י

-

 )1אולי צ"ל ניקל וזה כמו ניפול פה.
ח  )4 .1ירח' נלא.

 )2שם חסר מ"ח הראשונה.

 )3שה"ש
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ארזי אל )1ומשפטיך להעניש הרשעים מתהום רבה כלום' שהשגחתך בכל
המציאות בכילו ר"ל עליון ותחתון ובא כענין מה אדיר שסך בכל הארץ אשר
תנה הודך קל השמיט כמו שביארנו במזמור הח' וכן כסה שפים הודו ותהלתו
פלאה הארץ (חבק' ג ג) וכןכי גדול מעל שמים חמדך וקד שחקים אהתך
(טזטור קח ה) וסמוך לזה רוטה על השמים אלהים על כל הארץ כבורך (שםי).
ואם' אח"כ אדם ובהמה תושיע ה' לרמזו השגחתו אפי' קל בעלי חיים אלא
שהיא השגחה מינית לא השגחה פרטית .או רטז בזה לענין מבוכת צדיק ורע
רשע וטוב לו ויהיה הקנין בהשמים חמדך ססאם' הרשע כלזם' האזן שאסרתי
שהוא חושב על משככו חוא שפובר שהשנחתך אינה אלא בחשסים ועד שחקים
ושתפסוק כגלגל הירח ויגרום לו זה ראותו העדר הסדור עד שצדקתך כחררי אל
שאין אדם יכול להניק אליהם וכן משפפיך תהום רבה שאין אדם יכול לירד
לעומקו כך אין אדם יכול לירד בעוסק השנחתו כעולם עד שהם אומרים אדם
ובהסח כלום' מקרה אחד לכל וכיש שלרוב פעטים יראה הפך הראוי .ואם' אח"כ
ו רמו על טוב העולם הכא וכן '~DS
(ה) סה יקר חסדך וכו' ולפי' חראשוןעניינ
הב'עניינו הוא תשובה על העדר הסדור להודיע שתכלית הנטול והעונש הוא
בעולם הנצחי והוא אומרו דרך הפלגה מה יקר הסדך אלחים ר"ל העתיד לבוא
1בנ אךם וכו' כלום' ואותם בני אדם שחמו בצל
(ש)52קל השלמים והוא אטרי
כנפיך הם (ע) ירויון טרשן ביתך וקרא הנה ביתך תענוגי העולם הקליון
שוא עמן (י) כי עמך סקור חיים .ואם' אח"כ דרך תפלה (") שימשוך
ליודעיו חסרו וצדקתו לישרי בעטם
עד שתכל להתעמק בחשלטת
נפשו לבל תבואת (ע) רגל גאות להטרידו במלחטמיהם .וטין (ע) שם נפלו
פועלי און עבר במקום עתיד כלום' שיפלו סטועצותיחם ולא יוכלו קום
וסלת שם כמו אז וכטוחו שם יצעקו ולא יענח (איוב להיב)
 .או שמא רטז קל
הרשעים שכל טובה כלה בעולם הזה אבל שם ר"ל לעולם
חבא
ו
ל
פ
י
ו
ח
ד
נ
ו
מאין
תקופה .וטלת דחו הטעם בחי"ת ובא בחולם במקום קמץ חמף על טשקל כלו
תפלות (סוף מזם' עב) אלא ספני שאין החית פקכלת הגשות שכה קמץ חטף
לחולם .וכבר ראיתי בזה המזמור שפי' כקנין צדקתךכהררי אלדברים יותרנסתרים,
יששפיר' קל גלות הארץשהיה בצדקתו וברחמיוכי משמטו הית להיות תכל תהום
רבה ר"ל חמים הטקיפים את הארץ ויש שפי' כהררי אל שרמז בו מציאותשני
העולסות העליונים עולם חסלאכים ועולם הגלגלים ולגובה פקוסם ומעלתם קראם
הררי אל וכ"ף כהררי מקום בית ויחם בהם צדקה להיותם נצחיים ,ומשפטיך
תהום רבח על מציאות העולם תשפל העומר ככח השם ומתקיים בסבתו דרך

יו

י

יב

חי

כלל ר"ל בשמירת מיניו אבל אישיו יפסדו ויתחלפו תסיר ותושיע כענין תקיים
)1

טזטור פיא.
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וקרא אדם הצורה והחפר קרא בחמה ו"חם קסם על הכל כך אחר לפי כבשו
ואין פשפי חטקראות מתישבים בזה כל כך.

מזמיר לז
לדוד וכו' .גם זה הסזסור בנוי על קנין העדר תסדורבין בני ארם בענין
הצלחת הרשקים וצרת הצריקים ושלא יהרהר אדם בכך אחר סדותיו של הביה

קר שיהא טזה נבוך באטונתו ועל זח אם' לכל הרואת את דבריו כאלו שמע
קולו ( )6אל תתחר במרעים ופירושו אל תכעס בעצטך על ענין הטרעים
כשאתה ( )126רואה שלותם ואל תקנא בקושי עולה לעשות כעושה עולה
וסלת תתחר טלשון חרי אף מבנין התפעל מלשון תתגל  .)1וי"ם אל
תתערב מלשון ואיך תתחרה את הסוסים (ירמי' יב ה) והוא מבנין הקל
ושרשו תחר .ואם' (נ)כי כחציר סהרה יטלו כלום' שאין להצלחתם עטירה
אכל יכרתו מהרה כחציר ויבולו כירק דשא ר"ל הירק שלא צמחעדיין אלא טעט
והוא נובל סהרה ולכן אל תקנא להם )9אבל אם ראית עצמך בצרות עם דעתך
טוב הנהגתך (נ) בטח בה' 1ע שה ט1ב כסו שהורגלת לא חפתך מבוכתךשיא
תחזיק בתוטתך .ואם' שכן ארץ ורעה אסונה כלום' שעם היותך שוכן בארץ
רל בשפלות ודלות לטדבני אדם בצדק והנחינם באפני אטונה ישרה ואז תתענג
עלי) ן (ה ויתן לך טשאלות לבך .ובאת מלת התענג )4צוף במקום עתיר
) ה' דרכך כלום'
כסו אם בק כוכבים שיםקנך (עובדי ד 4ואם' ה)גויעי6
עשה חפציך (ו) והוציא
סבבה לשם והשלך )6יהבךעליו ובטח קליו והוא י
כא1ר צדקך ר"ל שינלח ויפרסם צדקך והפרסום הוא בהימיב לאחריתך והוא
עמן ומשפפך כצהרים .ואם' ח דום לח' והתחולל לו כלבז'
אל
מענין דטז עד הניענו אליכם (ש"איד ט) וכן ותחולל לו (איוב לה יד) םענק
תוחלת וחוא פועל טרובע טנחיתעין ושרשו חיל טלשון ויחילו ער בוש (שופטי'
) ואע"פ שרוב הבאים מזה
ג כב) וכן ויחל קוד שבעת ימים אחרים (ברא' חי
הענין הם טשרש יחל הם שני שרשיםבענין אחד .ויעם ותתחולל לו טענין חיל
כיולדה (טזטור טה ז)כיום' שיסבולהמיל והכאב בעבורו .ואל תתחר במצליח
דרכו כלום' לא תכעם בקצמך על ראותך חציחתו וכן באיש קושח טזטות
ר"ל שמשלים *ל טחשבותיו .ו"ם נ'כ אל תתערב ר"ל ברשקיםכי חם על חרוב
טצליחים בקנייני חקולם וסקייםים טחשבותיחם הרעות .ואס' (מ) הרף ר"ל טן
הכעם שאתת כועס בעצמך זה וכן ועזוב חמת ואל תתחר אףז) לחרע
מרעים יכרתון וקווי ח'
כטם' שמביאך כקפו לחרע מעשיך (ע) כי

יה י

עי

חל.

לסי

 )1תתגל לח יפצא ,וצ*ל אתגל טראגית פ כ.א.
ש) צ"ל בהם )8 .בכ*'
ז) בפס' אך.
ש) ב"י וח,פלפ.
פ) בכ"י אל.
ו) בנ"י תתענג,

י8
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לבך "רשו ארץ ועוד מקט ואין רשע והתבוננת כלא' שתתכוק),
סעמ כעמימו ( )538ואיננו וכפל העמן באמרו (") וענוים יירשו ארץ

(,

והתעננו על רוב שלום ורמז בזה לשלום )9הנצחי והמושה הנצחית וכן
ם כא 4וכנגד טהשבות הרשע אם'
ועמך כלם צדיקים לעולם "רשו ארץ
(י )3זומם רשע לצדיק כלום' שחושב עליו מהשבות בתאותו אותו )8לוקה
שניו כלום' שטתלוצץ על טוב הנהגתו וחסידותו
בצרות תסיר וחורק
ולסוף ה' (יג) ישחק לו כי ראה כי יבוא יוטו כלום' כאשר ראהכי יבוא
יומו בהנמלו מסעם מובות שעשה ואז יבא יומו להענש על רוב מקשיו .או נפרש
זוטם רשע לצדיק ר"ל וטתנכל עליו להפילו במכמורות תחכולותיו וזהו ענין
(ין) ח רב פתחו רשעים זפי'פתחו כסו לטשוטעגין והסה פתיחות (טזמור נח כב)
חרבפתוחה(יחזקאל כא לג)וי"םפתחוהוציאוהמתערהכענין יסנורעלאיש ולאיפתח

ישע"

עיין

י)

כסטר שהכיס עצמם להפיל קני ואביון וכה (") וחרבם
(אסביב
תבא בלבם וכף ואץ לצדיק להיתי) דובג על טיסט הצלחתו כי (ע 0טוב
טעט לצדיק טהסון רשקים רכים( .ת) כי זרוקות רשעים תשברנה
לרש הם"תם וסוטך צדיקים להעמי הטקט שלהם.כי (") יודע ימי
תטימם רק זמןהקצוב להם ומכץ להםכפי חצרו ולקץ ביהם נחלתם לעולם
תהיה ובעולם הזה ישמרו (ק) שלא יבושו בעת רעה ובימי רעבון
 1שבעוכייפפיק להם אותו המעט ע"ד צרוק אוכל לשובע נפשו (טעמיי
נ כה)
ו כיקר כרים ר"ל כחלב הכבשים שניתך )5מהר
(כ) והרשעים יאבדוויהי
כהיותו על חאש כך כשתגיקהו צרה יכלה סכל וכל ובעשן פירושו באש ולא
יועילהו רוב קנינו שהוא מרבה נכסים בכל יוםויום עד שהוא לא ריו בשלו אבל
נוזל וחומם (כ )6ולווה ואינו משלם והצדיק יעמד בטובו עם מיעוט טטונו
ואף מהמעט שבידו חונן דלים ונותן .וזה כודאי הוא בהשנתה סאתו ית'
מבורכיו יירשו ארץ וטקולליו יכרתו וקרא הצדק על שטתפר
ה 0כי
לעטר )6עתו בטעם ממתו  w~nsאמש ה 0מה' מצעדי גבר כוננו ודרכו
בהשגחתו ית' בם ה 0ןכק יפול לפעם" ברשת
יחפץ כלבז' שעמיתו
הצרות לא יוטל רעל לא יחטלך לגמרי כי ה' מוטך ידב מרשעי) במעט
שתגקהו יכלה מכל וכל .ואם' (כק נקר הייתי גם זקנתי ולא
צרה
ראיתי צדיק נעזב לגמרי ולא זרעו טבקש לחם .אבל שעם תמויספיק
ט נכוי צרכו עד שטאותו הטקס מפשיע לאלתו שוא אסרו (כ 0כל היום חונן
ומלוה וזרקו לברכה .ואחר שק אל תבהיך שטת הרשע והצלחתו אבל
ה ),מור מרע ועשה טוב ומה תשכך בטח לעתם ובאה סלת שכון צוף

י

י

יא

י"3
)1

בכ"י

 )6בשישגיתן.

שהתבדה
)6

 )2בכ"י~טלם.

פ" יבדח.

צ) ככ"י איתה.

 )7בכ"יהר,צע.

 )4בכ"י ~היותה

פיר וש הטאירי לתהלים (טסם )6

מ

במקום עתיד על חררך שפירשמ למעלה .ואטרםהת) כי ה' אוהב משפם
מעשה העשר %כן לא יעזוב את חסידיו לנטרי ולעולם נשמרו חל שלא
שלק השנחתו מהם וזרע רשעי' נכרת התעש קימך בו "ימו (סשה כג
גפלהעמן ואמ' (ש) צדיקים יירשו ארץ וישכנו לקר קליה .ואם' לשבח
הצחק שפת(ס יהגה חכמה ולשונו תדבר משפם כלא' שלא יהרהר %א
יתן תפלה לאלהים בראותו הצלחת הרשע והוא ענץ (ח) לא תסעד אשוריו
כלום' וטלא יטה מדרך האטתהכי תורת אלהיו חקוקה בלבו לא תמור מטס
למקרים ולסבות  -וסלת תטעד באה על אשוריו שהם ~בים כלום' לא תמעד אחת
ואף.
כשיראה הרשע טתגברעליו ((כ) וצופ ה ומתנכל להמיתו ,יבטח
מאשוריו
בה' ( )4ולא יעזבנו בירו ולא ירשיענו בהשפטו נלפף לא קםיתו
בחזקת רשע בהשפטו על הרשע אכל יצילו טיח כסקרה הצדיק חטוט ואחר
שכן הוא הנהגת האל עם חמיריו ((ו) קוה אל חן ושמור דרכו שאם שפלת
הש ירוטמך לרשת ארץ ובהכרת רשעים תראה שכ' רא" "ם
הצלחה אל השיאך כלל כי אף מס) ראיתי כטה פעטים רשע עריץ
רשע בהצלחתו וטתערח רלסתלחלחק כאזרח רענן ר"ל כעץ שת %מאז
על פלגי טים ובארץ שוכה ,העמד בעפש זמן רב כמו אזרח בארץ וטהוא אותו
שהוא נאחז בארץ זמן רב ומשתרש ומתחזק בכליום .וי"ם בו בעל כנפים)8
כאזרח שבני משפחתו סרובים וכן יש מפרשים מתערה טשריש כסו ערות על
יאזר (ישעי' יט ו)  )3זלי נראה אזרח שהוא  Vt~aלצד מזרח והשמש נטוי עליז
תסיד והוא רענן טצר אחד להיותו שתול על פלגי מים וזהו ( )548המשוכח
שבאילנותכי יסתפק בחום ובלחות הרבה .ואם' שעם כל [זה] לסוף(לי
)יעב1ר
והנה איננו ואבקשהו ולא נמצא שהפך זה ("שמר תם וראת
ייןר ותראה זטאע*פוויויושיפיס סתנלנל כצרות אחריתו לטוב והוא אסרו כי
אחרית לאיש ופיוס ורטז בזה לנטול הנצחי הצפע לע"ה וכן אם' על זה
איש הפחי י)ופושעים נשמדו יחדו אחרית רשעים נכרתות
ואח"כ שר להצלחת (השם) הציק מן הרשע כמחדר העמן לעצמו שמצל כסה
וחומץ בהשבתת האל ית' ואם' מע) ותשועת צדיקים םה'
פעמים מכףטעוי
יעזרם ויפלטם מרשעים כי חמו בו .שן
מעוזם בעם צרח והשם
ע" 1המזטוי הוא סיבב כצנה שיא יתפתה האדם בהצרחתישעכי אחריתו
לרק והוא שהרבת פעטים תפסק הצלחתו בעולם הזח אם לא יתלה לו אוזה זכות
ולסוף אחריתו נכרתה .והצדיק )4אם הוא לפעמים מתנלגל באש הצרות ח'
יסעדנו קל קרש רוי ויסטכהו בכדי שיוכל לאכול ובאחריתו אחר ככורו יקחהו.
רעל

"

י

ריי
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עי

 )1נפי' רד"ק.

 )4בכ"י והציקים.

 )8צ"ל געל ענפים כפי' ראבשע.

)8

וזהפירש"י.
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פירר המאירי לתהלים (ממי )4

מזמרר לח

( )6מזמור לדוד להזכיר .נרא' שהוא כמו משכיל כלום' לערר
חלכבות ונרא' מזה המאסור *"מרו דור קל חוליו ורוב פרותיה הון שטל בפי
האויבים כי עונותיו הטו אלה ונם הוא טורה לאל כן אלא שקורא עליהם על
אומרם זה דרך שנאה וזדון ועל כן הוא שב ומתודה על חטאיו ומתפלל להתנהנ
עמו בסדת רחמים ולא בטדת הדין .וסלת להזכ ר י"ס כמו להודות ע.ד הזכירו
כי נשבב שסו(ישעי'יב ד) ואין נראהלי כי גם הזכירוכי נשגב שסועניינו
שיפרסמו נפלאותיו הגדולות כסו הודיעו בעמים עלילותיו וכן זה נראה לפרשו
שעשאו לפרסום בני ארם שבעת החולי ושאר הצרות ישובו לאל ויתודו על
חטאיהם ויתחננו לאל להעביר חלים ושאר צרותיהם לתשובתם ולרוב תפלתם
ן צריך תסיד לבני ארם אם' להזכיר .והתחיל בתפלהו ואם' אל
ומפני שהואעניי
(נ) ה' אל בקצפך ( )546תוכיחני כלום' במדתי) הדין ובחמתך תיסרני
י כלת אל מושכת עצמה ואחרת עמה כסו ולא
כלום' ואל בחסתך תימרני כ
יבואו לראות כבלק את הקדש וסתו (כמדב' ד כ) כלום' ולא ימותו וכן רבים
ובאה טלת בקצפך במנול הקטף במקום חירק קיד אשתך כגפן פוריח( .ג) כי
חציך ר"להחליים ושאר הצרות נחתו בי ר"ל ירדובי והוא טננין נפעל
משפמו כשלימות ננחתו )5ושרשו נחת וכן ותנחת עלי ידיך כבנין הקל כמו
ותרד וידך כטו מכתך( .ן) אין סתום ר"ל שלימות ובריאות )3בבשרי מפני
זעמך ,ואין שלום גם בעצמם עם כל חזקם ותקפם צפני חטאתי אשר
גרסה להביא קלי זעטך תהו (ס) כי עונותי ;..יכבדו טמני כלום' 'נהם
גדולים מנשוא ואמרו טמני כלום' וטאיןביריזכיות סיקלו  11111ונמצאו העונות
נוברים על הזכיות ותשכל שהוא עצם האדם( .ו) 1הבא ש 1פועל עופר כ?ום'
סרחו טסני ממני שהעור שעליה נטם ונטק והליחה נשפכת וממרחת והוא הפוך
כלום' נמקו והבאישו חבורותי כלום' נעשיתי נפתל ועקשכלווםנ'עוה ולכן (ז) שח תי
עד מאד וקודר הלכתי (ה) וכמלי מלאו נקלח
נגע נקלה וננזח)4
והוא חסר הטתואר כמו כי חסודות אתה (רניאל ט כג) .וי"ם נקלה שם מלשון
י כמז נשתניתי)5
קלוי כאש כלום' לשון חמימות .וקנין (ע) נפזג1ת ידעת
'
י
ת
ו
ב
ר
שטפיגין
מלשון וריחו לא נסר (ירמץ מח יא) שתרגוטו לא פנ וכלשון
פקסם (פסחים מ) או הוא קנין הצטננות מונח' על חולשה ורפיון .ואסרו שאנתי
י שאנתי ר"ל שאנתי להתפלל
שנחנת לבי כלום' מצד רוב נהמת לבי עלחלי
י אחר שהתודיתי שהכל קרני בחטאי והוא (י) הי ננדך כל
לפניך על חלי
ת א1ת
י כלום' כל תאותי לחיות אינה אלא שאוכל לשוות כבודך לננדי לעכרך

י

י

י

י

 )1בכוי לסדת הדין.
 )4בכ"י ספושפש.

 )8ככ"י ונחתו.

 )6ככ"י נשתיתי.

 )8גכ"י שלימות

ונברשות.
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י

1להשינ מכבודך טה שאוכל 1אנחת על פרידתי טוה תעולם םםך לא נפתרה
ע לכבי שאין אנחתי לפרידת התענונ והעושר רק על אשר לא
כלום' שאתה יוד
'
ם
ו
ל
כ
)
"
(
לבי סחרחר ר"ל סובב
חשלםתי לנפשי חוקה .ואם'
שטחשבותי
נבוכות ומובכות (ב )55הנה והנה פוסחות על כסה סעיפים לא ידעו מה סרוב
י ר"ל להוציא תעלומותי לאור נם הם א ן א תי ואם' גם
ינ
הצרות 1א1ר ע
) כלום'
הם עיד קצת נכורים חתים (ש"א ב ד) קול ננידים נחבאו (איוב כסי
נם חם אץ אתי האור הראף להנץ טהם .ה.ם ננדך כל תאנתי כלרג'
שלא אתאוה לרופאים ,אך )1כל תאותי אליך יטלא נסתרה אנחתי וסכת חל"
ממך כהעלסה לרופאים; ואם' (ינ) אוהבי ורעי טננד ננעי יעטוד 1כלום'
שכלם נלאו סמני או שאין בידםליחןלי עצה ודבר .ואויבי טנקשים ר"ל טתנכלים
י היתה זאת [טחטאיוע(נותי]פ) וזהו (ינ)  1נק ש1
לדבר הוות לעטוסעלי כיסיר
כלומר העטידוניבחזקת נוקש (יל) ואני כשיספרואלי דבריהםעישה עצטי כחרש
י נם אני טורה לאל כן אלא שהם
שאינו שוסע וכאלם שלא יפתח פיוכ
יאסרו זה מררך שנאה וחרון ורוב חפצםבטיתתי .וכפל הענין באסרו (עס  1אה'
כאיש אשר לא שוסע ואין בפיו ונוכחית רל מעמת להשם לחם
(ע 0כי לך ה' הוחלתי שתכיבם
מלשק לכו מא] תוכחת משע" א
בראמי את הו) תענ ה כלור וטסצד הפכתך לי תמית חמדך קלי תעש'
כעתה ומשיב על דבריהם כי אסרתי פן ישמחוליאיבי ,מכבר ראימים
כי בם1מ רגלי באים בזה עמן שיגרלועלי לטענם וטה יעשו אם אמוט סכל
וכל ואם' במום רגלי מעם יראו עצמם שטחים .והשנית שאני מדוכה תסיר בחליים
עד שלא אוכל שאת אס לא יכטרו רחמיך עלי .וענין (יה) ל צ לע נכ1ן
יר] אד אג
י [אג
ר.ל מעותד ללכת צולע מרוב הצרות .והשלישי' (יע) כ
י ע1נ
ר"ל אזכרנו תסיד ואדאג סטנו זקשה סכלם (ג) שאויבי היים עצמו ר"ל
שהם עצמו בחיים והתגברו בשלוח ובריאות 1רב  1ר"ל נדלו ש1נ א שקר
ר"ל בעול ובשקר ר"ל עם כל עולתם ושקרותם הם גרילים ומצליחים והם
(ג )6םשלםים לי בשנאתם רעה תחת לובה שאניהייתי מוכיחם ומשיבם
י ( )556תמת רדפי טוב ובאה מלת רדוי כהומבת
סדרכם הרעה והםי ש טנ1נ
הריש*) כסוטיררי בור (מזמורל) .ואחר כל אלו המכות אני חוזר בתפלתי לפניך
שלא (מ) תעזבני  m~nnelל )2לעזרתי ר"ל תמהרכי אתה ה' תשועתי
כלום' אלהי תעתעתי או תשועתי ממוט כלוש אתה .תסעעתה "1ש לפרש הםזטור
על הנלוח הארוך הזה שרבו צרותינו בתוכו ומבקשי נפשנו דוברים עלינו ועל
אמונתנו הוות ומקציטים בשלותם 1ישטמ1נ 1תחת רדפנו פוב והכל נאות לענין
זה יפה טאד וסוף הדברים על זח שיחוש האל ויטהר גאולתנו אמן אסן.
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י

 )2השסגר הגהתי מסברה שהטקום ספושסש לגפרי בכי.
 )1ככ"י אחי
 )4רעל הרחבת הקמץ תחת
 )8בכ"י ואתה.

הריש.

