פירוש המאיריחי

שא

חלים (שטס נ נא)

טה שחשבת שאהיה נוף כטף עלזח אומתך תשחת נטרצת1 .ז ובח ת1דה
ר"ל שעם הקרבן יתזדה ביבשים לכבדם פטם דרך כלום' ,נטשים לבו על
אורחותיו עד שלא אצטרך לשום קרבן אראנו בישע אלחים בזמן ההו*

"

ה"

נחנףו' נא

~) לטנצח מזמור לדוד (נ) בבוא אייו נתן הנניא זשכיא
במצות האל והתודח לפסו ואם' חטאתי לה' והוא השףבו נם ה' העביר חמאתך
ריג) ואז חכר זה הטזטור לתפלת קל מליחת העון הנרול ההוא
לא תסות (ש'בי
ים כחםדך כלום' טצד הטשפטידעתיכי לא חנקני )8וכן
י אלה
ואם' (ג) חננ
ז כרוב רחטיך ואטר פשעי לשק רביםבי היה שואל סליחה לפי דרכועל
ע"
כלם אע"פ שעקר כוונתו חיתה על אותו העון שמא שאותועון היה כולל לשתי
עונות דבר בת שבק ומבת טות אוריה .ום'ם קיקר כוונתו על עון בת שבע והוא
שחזר ואם' (ד) הרב כבסני טעוני כלום' הרב רחטיך ותכבסני וי"ם [כאלו]
חוא כתוב בהא ולפיכך פירשו רבים שהוא שם כלום' כבמני טאד כבום גדול )8
(ס)כי פשקי אני אדק כלום' ואתכונן בהם )4ולא אכפור ( )736אותםלפניך
כמו שקשהקין שאטר השוטראחי אנכי (ברא' ב) .ואם' (ו) לך לבדך חסאתי
כלום'שאיני צריך לזה לפיוס ב"א או להשבת חסם להם ונטצא העון מהעבירות
שבין אדם לטקום ום"ם ירקתי דרך כללכי תסידעשיחי הרעבעיניך ומכיר אני
בקצסי שאם תענישני הכליהיה בדין וכמשפט ונמצאת הכרתי סכה שאםיגיעני
עונש אודה שאתה צדיק בהנהנתך עלי וזכאי במשפטיי) .ובא למען במקום
סבה כמו כמפץ חהבם )6קשו להם עצבים למעןיכרתז)(הושע חד).וחייב עצמו
י לאעשיתי רק רע
ואם' )0הן בעון חוללתי .ולדעתי פ" כליטי טעםהוי

מעת הכריאה והעכור ואם' זה ררך הפלנה כענין ופושע טבטן קורא לך (ישך
טחח) .ואם' אח"כ (ח) הן א ם ת ח פ צ ת ב ט 1ח 1ת כלום' ואתה לא כיוונת
בבריאת אדם לכך אבל כוונתך להיות לו טועצות ורעת .ב ט1ח1תכעניןימרוני
כליותי (פזפורמז ז)[ )8.ו בם ת1ס] בדברים הסחוטים ח כםה ת1ד ענ כלום'
בראתני כדרך שארעם .ויש לפרש נ"כ לדעתי הן בעון חוללתי וכו' כלום' זאפ"
כשאתנצל שזה בא מיצר הרע הנטוע בלב האדם חלא היה הנלחם עמו בצרי
!) נ'ב או סלת ושם כמו וישימו 1ישכי( 14ישע ,מא כ) מבלי טשים (איש ד כ) ע"כ
 )8נ"ב
 )2לח"ב איוב פ כח.
ובאמת שניהם בחסרון לב וכן דעת חטחבר.
ורמח הנשמה שהתגאלה לנפשית שתים (ונדון) לבגד מטפף שצריך פתרה )4 .בכיי מהם.
 )6נשב (לך לגרך חפאתי] כי השוכב  opאשת איש חופא לאלהים כענין וחטאת לאלהים
)8בכיי כתבונם (והוא שם
(ברא' לפ פ) והרע בעיניך עשיתי בדגר אוריה.
 )8ניבענין אתה חפץ האטת שחיא גלג כאסרם רחמ'
 )7גכ.י יכרתו.
יגב).
ליבאבעי.
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פירוש חטאירי

לתחלים (טזטמ 3א)

נ'כ והות ענץ אטת ,חפצת וכו /וחם מפרשים אותו דרך התנצלות כלום' ,ראי

איפשר לאדם לבלי המא אחד שהיצר הרע נטקת' בלבו והוא שדישו!) בקוון מלא
םלםד שאין לך חסיד בכל החסידים שלא היה לו .צד אחר בעון ום'ם קם כל
החצאים לא סרתי טאהריך אכל האטת שחפצת נמצא בטוהותי )8וא'כ
(ס) ת חסאני באזוב וכף קר,טאלבץ ם,טלנ והוא סמל על הכפרח הגםורג
ואלבין פועל קוסרוכן )8הלביש 'מרעיה לואל א  44)1ואם' ל) תשסיעני
 11weושומחה ר"ל בטחילת העץ ואם' דכית כלום' טבהלתך קלי בחתראת
העומם ואע'פ שנתן הנביא איל נם ה' תעביר הפאתיך ולאהכפיהו רק עלהמיתה
[אם'] (י )6המתר פניך וכו' טשל לקבור על פשעיו שלא יזכרם ולא יענש
עליהם (( )748יכ) ,לב מהור ברא לי אלהים שלא ישלוט עודבי יצר הרע
כםאם' ונתתי לכם לב חדש (יחזק' לו כו)( )6.יג) א ל ת
נ וכו' ורוח
קר שך וכו' כבר ביארנו שרור הית מחבר המזטורים ברוח הקדש ובצר נבואת
ונראה שלרוב צערו על העון נסתלקה נבואתו וקרא ההסתלקות ההיא השלכה
מלפניו והואענין ורוח קדשך אל תקח ממני(יי
) השי.בח לי ששון
שעך וכן קרא רוח הקדש נדיבה כלום' חשובה וחלהפניו שתססכהו ותעוררהו
י עומדו .ויעם תםם כני לשם כלום' וברוח נדיבה תםטכני כלום' בחעדפה
כלימ
ובשפע נדול .ואצלי עור לפרש כי הוא היח מנצל עצמו תסיד בדברו ברבים
י חתורה עם היותו מכיר בעצטו חסרונו ושאינו ראוי .לכך אלא שרוב
בעניינ
תשוקתו היה מביאו לכך ואם' על זה במזטור האלפא ביתא גם ישבו שריםבי
נדברו עכרך ישיח בחקיך כלום' שלא סוף דבר שידברועלי הפחותים בראותם

שייכי

י

שאני מכנים עצמי במקום שאינו ראוי לי שחרי אף מן הראויים ירברו סדרך
לשונם הרע אכל נם השרים בישיבתם ירברועלי ועם כל זה לא אוכל להמנע
ועתח חשב בלכו כ"ש שירברועלי עתה כשטעם חטעשה הרע
י כן חלה פני
ע
ו
האלואמ' שיפרסם מחילתוער שר1ח נד ב ה ר"ל לב השרים והנדולים תםמכהו
ותמעדהו ועל זה אם' (טו) אלםרה וכו'כלום' שכשיראו מחילתו קם נודל החטא
לא יתיאש אחד מהם מן התשובה ואם הפלינ למרוד*)( .עז) והצילני
טדסים כלום' טעונש דמים ורוטז על דטי אורית ואז תרנן לשוני וכו'.
'3 )2ב אע"פ שחטאתי אטונת
 )1הקריריד וילקוט כאן וגם ערוך חגיאו  9עג
לבי לא חשתגשח באלחותר וזחו אשר תחפץ ותרצת טן האדם וגסחום זהו חלב חוררי
י עקרו אטרת וחתיו לשון נקנח כסו אטה
וחודיע3י חרור הגעלם אוהזריעני שנח אל אטתכ
מאוץ תצטח (טזמור פח).
 )4דטח זח חסקרח שקרח את חנשטח
 )8גכ"י לכן.
ננגר צרעת נגוף 1ח*1ל ששח חרשיט נצפרע דור ופירשו פסנו סנחררין שנ .ישובולייראיך
(ס3חדרין קז.).
'3 )6ב ודטח זח ואין בתחרת חאדם אלא חתאוח ופועה גווסי
שטכ3יע אותת ולא יתאוה חשם בורא לו ל 3פתור שחפך לאיש אתר.
 )8נ"ב בעבור
י  %ה לי "שון ישעלו
חיותו קודם שיחשא שסח שלא חפאטיסיו לגן אסר ה ש

י

פי רו ש חטאירי ל תחלי ( 9טשי

מ מ)

%7

ממט או תחר למחילת החטא
ועמן (ת) שפתי תפתח שב להסתלקות
"
ר
ה
כ ל א תח פץ וכד
לא 3על זה נאם'
זה סבה לרק לשוס
כפרהותהד"
עדה"
ן רק (יע) ר1ח נ ש ברה .ואחר כל זה שבה
בקרב
כלום' שאין לזה חעון
חנבואה אליו והתנבא בנאולה ( )476העתירה ואם'(כ) ה מ ב ה בר צ1נך
את צ 1ן ורטז בטלת רצונךבריצוי נצחי שלא יפסוק לעולם כל זמן המשך
הטציאות (כ 1 )6אז תחפ1ץ זבח צדק כלא שום צד של רפיה ומחשבה
כוזבת כסו שהיו עושים במקדש ראשון ח )11שרטז עלסין הקרבנות החשובים
והוא אסרו זבחי צדק קולה וכליל )2אז יקלו על מזבחך פרים.

(י" י

יי

י

,

י

שזמרר נב

י

י אחרית רשע לרק ולאברון.
( )6לםנצח מ שכ ל ר"ל טקורר לתת לבכ
ת
י
ב
שבא
שאול
אל
ואם' (כ) בבוא דואג האדומי וכו' שהביא רכתו
אחימלך
שנתן לו לחם וחרב נלית ושאל )8לו באלהים הכל כמו שכתוב בם' שמואל.
(ג) םה תתהלל ברעה הגב1ר כלום' שהתהללת )4לאדוניך בהבאת דבה רעה
וקורץ והגבור
עלי וחנה חמד אל כל היום להושיק על אף כל
י
כ
ר
קראה כטו הקהל חקה אחת לכם (בטדבר סו פ 0הדן אתם ראו את דבר ך
(ים' ב לא( 4ט והוות הוא עמן שבר ואן תחטוב לשונך עם העת
חםחשבה טעחמת רק ללב טצד שעליד הלשת המחשבה נראית כמאם' הלשת
שליח חלב וכט"ו ובתבונות כפת שחם (םזסור סוף עח 4ואם' שלשתו החשוב
 nw~pרמיה רעל שאדם חושב
ותספר הוות והוא כתער מלוטש ר"ל
י
ד
ו
ח
מ
י דבורו נהרגו כהנים
לעשות בו מעם ויחתוך בו הרבת וכן היה הענין שעל יר
ה
י
ה
לא
שבנוב( .ט) אהבת רע טטובכי יכולהיית לום' שאחימלך
יודע שאני
בורח וכן האטת שלא היה יורק אבל אתה בחרת שקר טדבר צדק ואטרת שיודק
חיה ואע'פ שלא נכתב בהדיא שדואג אמר כן על כל פנים כך היה שבהתרעם
שאול על המוסכיםידו אם' הוא שאחימלך טחם .ומלת מלה כלום' לכל יסיך
נחנת כן )1( .ודברי בלע פי' דברי השהתה .וכאשר נתצת )5עיר הכהנים ר'ל
שנרטתה נתיצתה ~) גם אל יתצך .ויחתך עם התתו מן הקליש לפרשו
כמו יחתך מלשע פן אחיתך )6לפמהם(ים' א ת) רל ישברך ך'א כטו ישרפך
וכסוחוכי גחלים ( )758אתה חותה על ראשו (טשלי כה כג) שפירושו מבעיר.
וימחך יתוצך )7כענין ביתגאיםיסח  )8ה' (שם סו כה)( .מ) ויראו צדיקים
הנקמה ויוסיפו ביראת האל וישחקו קליו ויאסרו (ט) הנה הגבר אשר לא
ישים א' טקוזו ומנסחו רק שיבטח ברוב קשרו יעז בהותו ר"ל ברשעתו

היא

 )8בכשי ושאול.
 )1בכ"י ושרמז.
 )4בכ"י שחהתהלת.
 )2בכ"יוסרים.
 )6בכי נתשת48 .בכ"י אפיתך )7 ,תוסיף ה" 1כשניל קשח כנהוג )8 .בשייסך.
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ה טא ר לתהל ם (טזטור גב גג נד)

ובשבר אשר ישבר ויכרית האחרים הנה ראו טה אחריתו(.י)ואני אנצל מלשונו
ואשאר כזית רענן שלא יבול עלהו ואם' בבית א' כלום' שלא אמור מעבורתו
כי הוא במח ברשעו ובעשרו ואני בפחתי בחטר א'( .י )6א1דך הי לע1לם וכו'
כ ק ש ת עבר במקום עתיר כלום' כשתעשה זח המשפת 1אק1ה שםך כ
ם1ב נגד חם רך כלוטי שאוריענותסיר ננדחמיריך.

י י

י

י

מזמררנג

י שחוא מלשון
( )6לטנצח קל טחלת וגו' .טחלת הוא כלישיר ויראהל
טחלה כלום' מעורר הדאנה כסו שידוע בחכטת הניגון שיש )1עפם מיתרי דאגה
ובכי וזח הטזטור כבר בא רוגטתו בספר הראשון והוא המזמור היעראיןביניהם
רקשינוי מלות מעם וביארנו שם שחוא נאם' על חרבן הבית נבוכרנאצר ושטא
זח נאם' על חרבן שני ועל טימום 1םידורו היה ביןענין רואם הארוסי וחזיפים
שכסו שהיו בנבחרים שבישראלמקויםסיכות דוד מפיהנבואות הקדוטות והרשעים
אשר טחם דואנפ)וחזיפים טתנכלים לחסיתו ולהכחיש הנבואות והאל הפר עצתם,
) הנבואות
כן דבר ישראל עם חאוסות שאנחנו טקוים ביאת המשיח על ייעודיי
וחם יתנכלועלינו ויכחישו הכל ונם בבואו יקומו קליו וביאור הטזטור ככר
כתבנוהו שם אלא שנשוב הנה בביאור כלל הקנין( .נ) ואין א' הוא טצר שהיו
עוברים לאלילים ואם' שם התעיבו קלילה רעל פעולה וכאן נאם' התק ב1ע1ל
כלום' התעיבו ררכם בעטל וקראם (נ) בני אדם לסכלותם והמוניותם ()755
וכולו סג פועל עומד כטו נסוג כלום' הולך לאחור תטיר ונאלחו כסו
נשחתו או נמאסו מלשון הלאתה (יתזק' כאז) והוא הפוך כמושביארנו שם .ואם'
(ס) הלא ידעו וכו' כטו שפירשנו שם ( 0ושם פחדו פחד פירשנוהו על
נבוכרנאצר ובנו אכל כאן כיאורו על אחרית חימים בביאת גוב ומגוג שבהתקבצם
יפחדו פחד גדול בראותם דבר ודם וגשם שוסף ואבני אלגביש וכד (שם לח כב)
ולא חיה פחד פי' לא היה פחד כטוהו כטו זה העם לא היה (ישע' כניג)
שפירושו לא הית כטוה 1ופזר עבר במקום עתיד כלום' במקום יפזר קטמו ת
חונך ר"ל החונהעליך .ואם' )4כנגד הטשיח הבישות כלום' החזרתם ריקם
ססועצותיהם כי האל טאס אותם והיה קטך( .ו) זטי יתן פירשנוהז
במזמור הראשון.

י

("

שזמרת נד

( )6לטנצח בננינות משכילוי) לרוד וכברביארנוענין.נגינות ומשכיל
ף  )6שהיה דור טםתתר עטהם ובוטח בהם ונלוהענין לשאול
והזיפים חם אנשיזי
 )8כשיייערי.
 )8הלא היה דואג אדומי?
 )1בכ"י שישם שם.
 )6בטי סוטות.
 )6בכ"יויו.
 )4בכ"יואו'.

פירוש הטאירי

לתהלים (סטור מ גה)

109

וחאל הצילו טהם ואז חכר זה הטזמור""לר
ר לבו לתפלה ולהמות לאל קל נסע
א
ר
ו
ק
ר
י
מ
ת
שבכליום עמו ואם' (ג) אלהים בשפך אשר אני
הושיקני
1בנב1רתך אשר אני בוטח בה הד ננ ר"ל תקח משפמי מהם (ס כ זר ם
וכר לא שטו א' לננדם להתירא טן העומר ( 0והנה על פיהם הרקים
י ונפנוף
א' עוזר לי והוא בפומכי נפשי ר"ל בעזרת אוהבי וסוטכי יד
י ומביים עף לרקה ואתה באמתך חל
 )0וישיב הרע לשוררי איב
באשר משפפיך הצמיתם והכתתם וכאשר תעשה כן ה) בנדבה אזבחה לך
רץ ברם נרבה ואודה שמך אשר ה) חצילני והראם באהבי כרצת נפשה

יי

יי

רי

מזמרר בה
( )6לטנצח וכר זה הסזטור נאנף יו11ר 1דור סירוהלים ספני אבשלום
תאסר לו וטאחיתופל בקושרים מתירא הרבה טםועצותיו עד ,טאמר מכל (" )76נא
את עצת אחיתופל ה' (ש"ב פו לא) ונאמרת (נ) האז נה אצל חשם דרך
השאלהכי מלת האזינה מונחת כן טצד האזן( .ג) ואריר בשיחי פירושו
אהאונן )1בצערי ואהיטה כסו ואהסה ואם חםשני שרשים כסו אריר וירדתי
א לז) ( )1וקול אויב נאסר קל אבשלום ועקת רשק
על החרים (שופם"י
ו כלום' ימככוקלי רע כשקר
ר"ל צרת רשע נאם' עלאחיתופל  1ם פ 1כמויניע
וכאון וישפמוני באף (ס) ויחיל מלשון חיל כיולדה (סזסור מח ז) ואיפות
םות כלום'שחיה ירא שיטיתוהו )8וגם בעצתאחיחופל גאם' וחכית את הסלךלברו
(ש"בי
ז ב)( ,ו) ורעד ופלצות ענין אחדומייתןלי וכו' כלום'שהייתי נכסף
)
ו
(
ת
ד
ע
ו
ל
כ
ו
י
ם
ה
י
נ
פ
מ
שלא
ת
ו
ל
ק
ב
ח
ו
ר
ב
ל
שאוכל
ן
להשיגני שאסרתי מי לי
אבר ר"ל כנף עד שאעוף ואשכון לבפח (ח) וארחיק נדור ללון בטדברות
ונזה אחיש ואסחר לעצטי מפלם (ע) םר 1ח ם1קח ר"ל נוסעת סרוב סקר ורקש
והענין קל תוקף הצרות המגעשות והמרעישות לבבו( .י) בלע ה' ר"ל השחת
עצתם ופלג לשננם כלום' שתחלקם שלאיהיו בעצה אחת אבלזה בכהוזה בכה
עד שתבלבל קצתם.כי ראיתי בקיר ר"ל בירושלים חמם וריב ר"ל שיקשרו
י והריני טת אם לא תסכל עצתם 1 )"( .םם 1ל ל ה ם1בב1הו ר"ל
על
שמבית וסטוץ החסם והריבעל ח1ט1ת ה ו א1ן 1עםל בקרבח ר"ל שמבית
ן (יכ) ח11ת בקרבה ולא ם ש
ומחוץ יסובבועלי בלא הפסק והואעני
םרח בח ת1ך 1םר םח .והנח )8אחיתופל היהאוייב
ו ויוקצו כל היסים קד
 )8בכ"י שישיהוחו.
 )1בכ"י יתאינ.,
 )8על הפסוקיג נ"ב שתי
חופפות ,בצר חיטין זה :כי אחיחופל לא היח אויבו שישא חרפתו אגל חיה
אוהבו ואיך יסבול שיחרפחו ולא טשנאיעלי הגדיל לדבר רע שאסתר מטנו שלא ירע
י אלא אטבי .ובצר שמאל זח :וחמל טעולם לא היח אוית שיחרפני ואשא
ל
שאטבול לו ולא טשגאי עלי חגדיל לשונו שאסתר טסנו שלא אצא לחוץ לחלחם עמו אגל

י

יי

י

י

י

י י

יי
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עתה שבנד בו כי אילו היה טכיר שהיה שונאו היה נשטר ממט אבל שהיה
חושב בו שהוא אוהב נאטן לו ועל זה אם' זה הענין הוא בבגירה כי האויב
הזה לא היה מחרף אותי שאסבול לו ולא חנדילעלי בלשונו שאסתרואעליםעיני
ממנו אבלשהייתי מכבדו'כאלו היה,יד) כערכי וכאלוהיה אלופי וטיודעי
י וגםכשהייתי הולך
ר"לרעי וחברי ושיחרוהיינו טסתיקים סוד ועצה על עניינ
ן (עו) ברגש
א
ו
ה
ו
כבית ( )76א'הייתי קורא אותו בפרמוםבפני כל החבורה עני
כלום' בהמיה ובפרסום .ואם' ו א תה אנ וש וגו'כי חנבואות ידברו פעם נסתר
ופעם נמצא .וחלה פני האל (עז) שישיא מות עליםו ררך משל שיפתה
ירד 1ש א 1ל חיים כלום' שלאירגישו
ו פתאום 1
הטות שיבא אליו ואלעוזרי
,

בחלים אלא שימותו בנניפה דרך עשש .כי רעות במגורם ר"ל במקום
אסיפתם הם .ב קרבם כלתף מוכסת ומטטפות בטמשבתם טרם מאם להתאסף
במקום אסיפתם( .ח) ואני כשאראה השתדלתם עלי אל אד אקרא ואשיחה
כמשפפ הנבואות וק (ק) פדה
בתפיה )"( .וישטע קולי עבר במקום
בנט לו ם וכף כלא' שיפדה נפשי בעשוש ט קרב לי ר"ל טהלחםעלי ורגוש
א מקור טענין כלי קרב (קהלת ,םיח) ויש לפרשו
מקרב בקטץ חמף כי חי
כפשומו כלום' בהתקרב ומננוע בי .וכ ברב ם פירושו ואע"ג שרבים היו
עטדי כלום ,להלחם עמדי וביית כרבים נוספת כמו לחמו בלחס( 1משלי ט ה)
או איפשר כפשומוכי רבים 'עטדי לעזרתי אחר השגחת ),השם כענין רבים
אשר אתנו (טיב  1מז) וי"א שאם' זה על שם וכל ישר' ויהורה אוחבים את דוד
ויענם ר"ל שישסע תפלת עתרה ואץ
(ש.איח מ 0וראיתם ה) ישמע
 1שםע אל פירושו לקוט  1ענם
נראה כן וטחך לא היה בוטח רק כאל
 .ויחטב קד,ם מלח הוא
פשושו הכמעם טלשץ לעמת מפט (שמות ")9
חתר למה וטאם' ישמע אל כלרג' ישמע אל שהוא השב קדם סלה הכמעם
ואשר אין חליפות לטו פירושו על חאויבים כלום' שלעולם לא יחליפו
מידותיהם והנהגותיהם לאל אפי' רגע אחד וזה מפני שלא יראו אלחים.
וי"ם אשראין וכו' קל האלית' כלום'יכניעם האל ויושב קרם סלה אשראין
חליפות לטו ר"לשינוי ולסו נאם' לפעטים עליחיד כמו.לו כדרך יסכון עליטו
ו יחזויפנימו (סזטור יא ז) כמו פניו 1 ,ל א רא  1א'
(איוב כב ב) כמו עלי
על אחיתופל (כ )6של ח יריו בושלוטיו ר"ל
כמוכי לא (פ )11ידאו.
באיש שלומיו על דרךואני תפלה (מזמור קם) שהוא כסו איש הפלה וי"ם כמו

עתי

י י

יי
איי

י

י

ואם.

י

זה שהיה אוהבי ואנוש כערגי ע"כ( .לא אויג ולא טשנאי בפסזק הזה הוא במקום לנא
כגון לגא הקשגת לטצוחי (ישע ,סחיח) וכן יש לפרש איוב פ לג לא יש בינינו מוכיח וק-ל).
 )1נכויי שהשגחת.
 )2נשב או ר-ל ויעגם יענח גם כסו כאשר לא נגענוך (ברא'
בו

כ.)8

פירוש תפאירי 5תח5ים (סזשר שנס

11

ב"יוםעבמירק טלשק שלמים חם אתט (ברא'י
ד כא 4ועתה אני מכירכי
י
כ
י1
טח שחית מר"ח עצטו אוהב אלי היה שקר וזהו (כנ) חלק 1טח ם א1ת פ

רשליותר טחפאות וחסר סלתאסרי כלום'אמריפיוהיויותרחלקים מחמאה או שמא
חם"ם מן חתיבח ומן האותיות הנוספות כמו אזרוע מלחמה תשועה ודומיהם ור"ל
טטתקי פיוהיו חלקים1 .פת ח1ת כסו חרבות כדרך ואת ארץ נמרור בפתחיה
(סיכה ה ה) .ואם' כסיקץ לעצמו ולכל הסר לסשטעתו (כנ) ה שלך על ה'
) )1
ח בך רעל טשאך וכטו שאמרו דל שקוליהביך ושרי אגטלא (טגלהיח
ת
י
ואם' ותוא יכלכלך חוא פוקליוצא כלום'יכין אותך שתסבלהוכי לא ן
לע1לם ם 1ם ל צד ק.וחזרלקלקלתחאויבואם'(כד) 1אתה א'ת1ר דם תוריד
אלה הרשעים לכאר שה ת והוא הקבר או גהינם כי ימצא בלשון קבר כסו
לשחת קראתי אבי אתה (איובי
ז סו) ופעם לגיהנם .ואנשי רמים ומרטה
ל א הצ 1ם חם רעל שלאיגיעו לחצי ימיהם ואני אבפח בך לקבל תפלתי.

י

י

י

י

י יי

מזמררנר
לס יםנצח קל יונת
מכתם אבל יונת אלים רחוקים יש לפרש בו מכ מחוא אחד מכה
חנינע ושנת אלם כלום' ענה אלמה שאינה הונח והומה רק :צפצופים רחוקים זח
מזה וטה שאם'כיוני חנאיות כולם הומות (יחזק' ז טז) רעל בעת התיראם מבני
אדם והומות לשוב )8אל ארובותיהם וכןענין וכיונים חנה נהגה (ישק' נםיא).
אבל כשלא נתיראו טכני ארם לאיהגו בתכיפה רק ברחוק חסיה אחת מחבירתה
ן באחוז אותו פלשתים בגת
וכןחיהכליחניגון חזה טתאחר חתנועות.ועני
אלם

רחוקיםפ) וכף כבר ביארנו קנע

פירושו כשחשבו לאחוז אותו להמיתו כשאסרו לאכיש הלא זה דוד סלך הארץ
(ש"א כאיב
) עד שהוריד רירו על זקנו ועשה עצמו כמשוגע וכרה אל סקרת
שעל
עדולם ואיפשר
זה קרא עצמו יונת אלם כענין יונח פותה אין לב (הושע
י א' ( )3כ
י שאפנ
זיא) :ואם' על זח ( )3חננ
י )4אנ 1ש ( )776ר"ל הביפ
י לרעת ורומז אל שאול (ג) ושאפו שוררי רומז אל שאול וסיעתו ומלת
ב
' ()7
ת
א
י
ר
ק
ב
ם
ם
א
א
ר
ח
ם
ל
1
לשם
1
ו
ט
כ
ו
מ
כ
ו
בטח
אל
'
ה
ת
י
ך
ך
י
ל
ע
י
(משלי
נ ה) .ואטרו (ס) בא' אחלל דבר 1חוא אצלי לשון שבועה כלום' בשבועה
לאל שאני אהלל דברו ר"לשאקיימנו ואעשנו ואלחם טלחםותיו ולא אירא טשום
אדםכי נו כפחתי ופה יקשח בשר לי )1( .ודברי יקצבו כלום'יכעיסו
פועך עימד יהגר נתנד כ"מ ,יתן5ד ציבר ממאכל יסשתה,
 )1נ"ב 1הנ'5כי
,
ר
ש
י
צ) נ"ב תרגום שכנסת
ת
ס
ב
א
ח
א
ו
י
כ
ם
י
ק
ו
ח
ר
שהם
ם
י
ו
ם
ה
י
ר
ע
מ
א5ם
מענין טא5סים
 )8גכ'יישום.
אקטים וענינויונת קבוץ רחוקים.
 )4נ"ב או ר" 5שאפני גלעני
טעגין ישופך ראש (ברש גפ".

חשיי
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ט מ)

יגור 1כ 10יתאספו
כלודז',שיגרט 1לו לכעום ולהטת דברי דברים יטל כעס 0( .ו
ך טצד
ויצפינו כסו יאר1ב 1ועקבי י,טטורו כלוט',טטרגלים אגהאניהוי
'שקוו נפשי ר-ל ללכדנה מ) פלט לטוי) כלום' וער חסם לא הגיעם קומש
טעשיהם אבל על כל אע וקבירה שהע עושים היה )9להם טפלם ולכן אתה
ה' חפילם ממועצותיהם והורידם באף .ואם' (ע) נודי פפ רת אתח מישון
בארץ נוד (ברא' ד פז) כלום' נדנודי זטלפולי להתקלם (עלי)' מפרת אתה צלום'
 .שיטח דמעתי בנאדך כלום' שלא תשכחנה וכן בספרתך כלום'
שיריתו
.
)
ז
פ
'
ם
א
ו
ג
ו
י
נ
פ
ל
,
ן
ו
ר
כ
ז
ר
פ
ס
ב
ב
ת
כ
י
ו
להיות זה נזכר לפניך כקנין
נויי
(טלאכי
למטה
א
ל
ה
חלא
ו
ר
מ
א
כ
ת
ר
ט
א
נ
ק
ו
ז
ח
ל
ת
עם נ אדך דרך צחות ומל
רגלי טרחי
(פם'יד) הלאצויתיך (יהושע א פ) הלאשמקתכתי(רות.כ ה)( .י) ואז ישוכו
אויבי אחור וביום אקראואתפלל לפניך זח ירעתי כלום' בזח אדקכי א'לי
וטשגיח קלי'.וחזר ואם' (י )6בא' אהלל דבר כלוטי שלא אימנע )5ממצות
השם להלחם סלחטותם בעבור קנאתם ובא' ובה' לשק שבועה.ורבותי' פירשו בא'
סדת הדין ,בה' סדת הרחטים)4כלוט
 .הן שתבוא קלי במדת הדין הן כמדת
רחמים קל תכל אני סקלמך כלום' שאודך על פוב וקל רע ום'ם (ינ) בא'
י אי נדר
יר א שום דבר( .יג)על
י 1ל א א
יך רעל הנדרים הראוים לך
ב פח ת
קל נסיך ועל נפלאותיך והם ההודאה והתפלה וחוא ענין א שלם ת1ד 1ת לך
כי הצלת נפשי טסות חלא רגלי טיחי שמ לים נחה ס כל
הטיפות מהתעמק בתורתך להחתלך לפני א' נאור תחיים ר"ל התכמת
חנצחה ובדרשי) אסרו ( )788להתהלך לפני הא' בארץ ישראל ,באור הח"מ
זו נן עדן.

עי

מ"

מזמרר נו

( )6לםנ צח א ל ת ש ח ת וגו /הנח שלשה טזטורים רצופים שטתחילים
א ל ת שחת ושלשתםבענין דוד עם שאולוהית טתירא שימיתוחו .ולכןהית טחלה
י ארם נאטרת בלשון השחתה
לפני האל שלא יפות ונראה שהטיתה )6כשחיא קליד
כסו שאם' דוד לאבישי כשרצח לחסית את שאול אל תשחיתחוכיסי שלחירו
בטשיח ה' ונקח (שיא כו ם) והעד שזה חטזםור נאם' בב רח 1םפני 11*11

יחמך

את רנלט

דן ואמשת בירכתי המערה ובא שאול וטם
ב םערח
"
ח
ש
כ
'
ם
א
ו
וכרת כנף טעילו ולא רצה לשלוח בויד קם חיות הוארודףאחריו (נ)חנני
א' וכו' קר עב1ר ה 11ת כלום' חמחשבח הרעה ששאול חושב ומתנכלעלי

י

אמניע )4 .ברכות ס ע"ג,
 )1בשי פופ שם.
 )2בכאיחיה )8 .בכוי
ן שו'פ וילקופ כאן ומטי יומא עא .וד"ס שם ובילקוט מוטור קפז על פס'
 )6עיי
אתחלך 1ג '1בארצותהחיים וצר נופח הנכון(לפניאי באור חחיים זו אשי ד"א זו גן עדן.

צכ'י כשחסיתה.
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ובאה מלת קד כסו עד אשר אםעשיתי (ברא' כח סו) שאין הכוונה שיעזוב אותו
אח"כ אבל הכוונה קד אשר אם קשיתי וכו' ואזיהיה העזר כשלימות וזהוענין
י כלום' גומרי) ומשלים עזרתי בענין המלוכה )7( .ויש לח
(ג) לא ל ג4ם ר ע ל
ח
ו
ב
י
ש
ר
י
ת
ע
ר
כ
ע
ם שם ם ר"ל עזרו1 .חרף ש1אפ
בטקום
כלום'
שונאי
וישפילהו .ודמההאויבים (ס) ל ל בא ם וקראם ל1ה ט ם ר"לשורפים 1א שכ בה
לו ה ט ם כנ אדם הסר והפוך כלום' אשכבה בתוך ב"א לוהמים אשר
ים וכו' לרבר רעעלי .ובדרש )8ל ב א ם אבנר ועמשא
שניהם חנ ת 1ח צ
לוחטים חאנ מהישפל שניהם חנית אט אנשי קללה )8ולשונם חרב
חרה אלו הספים 0( .ורום ה על ה,ט מים כלוטלוטיפרמם כארץ רוטטותו
כשמיש מ) רשת הכינו לפקסי כטו ,טאם'
לזכים ראו את מקומו
~
א
ט
י
(ש"א כנ כב) .כפף נפ ש פי' הכניק נפשי ואם' זה על שאול 1 .ש חה כמו
שוחח והטשל על היותם טרנלים אותו1 .נ פל 1ב ח1כה כטו יפלו .ח) 1נכ1ן
לבי כלום' שבכל צרותי לא נטיתי מדרכי תורתך ברב או בטעט אבל אני מעורר
עצמי תסיד ואום' (ט) עורה כבודי כי הנפש יקרא כבור .עודה הנבל
וכנור לשטחני להאצילעלי רוח הקדש ואעירה שחר ( )186פעל )4בודד
כלום' אעור בשחר ובירושלטי (ברכות דף ב קיד) עשאוהו יוצאכדינו והוא שאם'
כלחון טלכיא שחרא טעורר להון ברם אנא טערר לשחרא( .י)  1א1דך )5כלום'
אני מודה ומשבח אותךו בלאומים כטו בעמים הבויתשמושי'מן הלסד והיתה)6
ראויה להדנש( .י )6וגרו ל עד ש םים כלום' עד תכלית מה שאיפשר.)7

י
י

י

י

י
י

י

י

י

י

מזמור נח
ה) לםנ צח וגף .כוונת המזמור כנגד אכנר ושאר השופטים אשר לשאול

שחיו טחזיקים את דוד כסורר בטלכות ושברין הוא רודף אחריו להורגו כמו
שכתוב וידבר שאול אל יהונתן בנו ואל כל עבדיו להמית
כלום' ונמסכו )8כלם בכך אלאשיהונתן נלח לו כמו שכתו' שםויגד יחונתן לדוד
י בן טות הוא (שם כ לא) וראי לא
וכו' וכן אסר שאול שלח וקח אותואליכ
א
ו
ה
ו
א
)
נ
(
ם
ל
ם
נ
ם
ל
אם' כן רק בקצת שופטיו והכטיו ואם' ע
א
ה
ח
ז
לשון
קבוץ סגז' מאלמים אלוסיס (כרא' לז ו) וקרא קבוץהדיינים אלם ואטר האמנם
אלם צרק תדברון כלום' אתם קכוץ החכמים התדברו בזח צרק ותשפמו בזה
את דור (ש"א יט א)

 )2ירושלמי פאה פז ע"א ,פסיקתא רפרה ויקר"ר פ' בו,
 )1שכשי גורם.
 )4בנוי כ5וט'.
 )6ג'ב א 1דך
 )8במי קליעה.
תנחוסא חקת שו"ת טו'ז.
בע טי ם בישה שנקראו עמים [כסו] אחריךבגיטן בעמסיך (שופפ" ה יד) או שאר חעסים
 )6ר" 5הלמר ואס )7 .ג-ב ס ט ה על שמים אתה
וע 5כן כתיב א5ף גוצה(.)1
רם ע 5השטים ואעפ'כ כבודך ע 5הארץכענין טרום וקדזש אשכון ואת דכא וכו' ('שע' נז
)8אצי צ* 5והסכימו.
פו) או מפני שוכם חרשעים שאינם ראויים 5קכ 5כבור חשם.

פירוש הטאירי
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5תח5ים (טזמור נח)

מישרים .)1ולדקתי הוא מלשון אליו ואילסיו(יתזק' ם כא)מענין אולם הכסא אשר
ישפם שם (מ"אז ז) פירושו מושב אחד נקרא אולם ובלקו םאלים )5או שהיו
השופמים יושבים שם כאלו אם' מושב הסשפפ ריל אתם היושבים בו הכאטת
תחשבו בזההענין שתדברו צדק ותשפמו בטישרים ? לא כן .אכל שתדינובדיני
שקר ולא שתפעו בכך אבל שאתם מכירים ומזידים לרוב; רשעכם ואף בתוך
לבבכם זפחשכותיכם תפקלו (ג)עולזתר"לעולורמיה כמז ועולתה קפצהפיה(איוב
ה פז).ואם' אה'כ בארץ חמם יריכם תפלמון כלום' וקשה טזה שתעמידו
החטם בכל הארץ כחזקה ותוקף ונעשה כפלם ובטשקל כלום' שהכריזועליו שהוא
אמת( .)8ו) 1זר 1הוא עבר מנחי הקי"ן בפלס טה מוכו כלום' נקשו זרים סיום
הולדם .ובא (ס) חמ ת לם 1מטוך במקום סוכרת כדרך שכורת ולא מיין (ישע'
נא כא) והענין שדבריהם שירברו הם' ארם כדמות נחש )4ומצר שהיו ()798ביניתם
חבריםיודעים ללחוש בהם עד שלא*זיקו ויש בנחשיםסין רע שלא יסנק מחזיק
בשום לחישה ונקראים פתנים והוא דמה אותם לנחשים ואטר שאינם כשאר
()1לקול
הנחשים אכלכסו הפתן שעושה עצמו כחרש ואוטם אזנו שלא
י
ו
ס
ש
ל
טלחשימיאפ"מיה השחש-חובר חברים טחוכם.שמן  )0הרס שניסו
שלא מכלו להיקמ' ומלתעותיהם השמם הנדהים( .ח)  1ם א ם 1כטוימסווכטוחו
לרקתי כסף נמאס לרם' ל) כמו שביארתי בטקומה 1כ ש דר1ך ח צ  1יהל
כאלו ת ם 1ל ל 1רעל כאלו נכרת וכמו ימולל הבשו (םזסור צ) יפלא עכלולהרע
והדריכה היאיריית החצים כעניז ידרוך הדורך קשתו (ירם' נא ג) והוא ענין
הדרכה והחצים משל לדברים הרעים .ואם'(.ע) כ ם  1שבל 1ל וכו' כלום' שיכלת
האויב טעם טעט וילך הלוך ונסם כטו שבלול והוא שרץ (כטו שבלול) נקרא
ליטסא )6ות ם ס שם טן נסם במשקליי) תכל עשו (ויקר' כ יב) וכן ימות טהרה
ויהיה כנ פ ל א ש ת ואשת כמו אשח כררך אשת יפת תואר (דברי' כאיא) אשת
(ש"א כח ז) כענין תפארה ותפארת עטרה ועטרת שנטצאו תפארת
בעלת
ועמרת כממוך ובמוכרת 1ב ל חז 1ש ם ש ר"ל כנפל חאשח שאינו סניף לראיית
אוב
' חז 1לשון רבים על שם כלם וכן חזו קבר במקום קתיד.וי"ם א ש תהשמש ואם

י

י

י

י

י

ו56ם כטו קיבוץ .ועל חג5יון בכתב
1 )1כ 1פי
ה
'11ני1י'/ש
ט5זטג1אילםנאמטפםיכםכנגס אבני
א
ז
ג
א
5
ו
ם
כ
ל
י אף בלבבכם אתם
'
ר
1
כעין פירש"י וזה 5
ו
א
ק
י
ר
צ
ה
די
כ
חושבים רע וחחטס אתם סכריעין ער הארץ סרב משקלה ע"כ ועור נוסף שם או רשל אלומות
חצרק תדברון דיגו צדק דינו סשפפ אך ב5ב ' עמות כשום נסתר באמרו א5יחם
צ) מאליס הוא  '5רבים טן1salaענינ 1טירח וטושב הארון )rEsidence
עולות חפע5ון.
 )8ניב תפלסון טלשון מפלשי עב (איוג 5ז פז) שהוא שפח ואס' תחכם
.(seigneuriale
 )4ניב
הידוע ליונים סי שנם3ע טן החטם מחוץ והוא דבק בו כחוש והוא חומס.
 )6ג'5פ  limasaונ"ב
משאר ב'א כי יצירתם אינה כיצירת ארם א5א כיצירת נחשים.
 )6בכ"י גשק.5
י"א שהוא משבלת מים ~הלטד כפול.
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שרץ הנקרא טלפא )1כסו שאפרו (ם'ק ו)צדין את האישות ואין להעינים וקראה
נפל מפני שעוטרתתסיר תחתהקרקע .וכאלו פרבר עמהם אטר (ס בטרם יבינו
ם ר1ת כם אמד כלום' שינפם ה' וימיתם פתאוםוענין הטשל קודם שירגישו
הקרירות נחום אש הקוצים אשריתחילו להבעיר תחתיהם כלום' שיחמו כן תבוא
לאויבמיתה פתאומית קודם הרגשו בתחלתחוליו אבל בכלחיותו ובכל נבורתו וזהו
כמו חי כלום' בבריאותו .)8כמו חרון ישערנו כלום' כטו כן חרון א'
יסערם ורעל האויב וררך הנבואות לדבר פעם לשוןיחיד פעם לשון רבים פעם
לשון נסתר פעם לשון נמצא .ואם' (י)6י ש ם ח וכו' כלום' אז ישמח צדיק וכו'
ודרך הפלגת הנקמה אמר פע ם  1ירחץ בדם הרשע כלום'רנליו .ואז (ינ) א םר
י ( )796הארץ מטים אתהדין ועושיםעול
כל אדם אך פרי לצריק וכו'דיינ
בטשפם ואך]יש אלהים שכח משפטם כארץ מצד העונש.

י י

י

י

מזמרר בס
( )6למנצח ונו' בשלוח שאול 11שםר 1את הבית להםית1
עד שמיכל אשתו חנידח מחר אתה טוסת וכתי' ותורד סיכל את דוד בעד החלון
ילנ
ך ויברח ויסלם (ש"א יט) ואז חבר זה חטזסור( .ט ה צ
י וכו' כלום'
יל
י בטקום נשגב( .ל)  1ג1ר 1כטו יתאספו (ס)  1כ1ננ1
ו
ל
א
כ
לבמת
תעטידני
אנ
דיל יכוננו עצמםלהרגני .ע1רה לקר אתי 1רא ה מחשבתם והצילני מידם.
ולרוברשים היה כולל אותם בכלל כל הגוים הכופרים באל ואמי ( 0הק צ ה
לפקוד כל הנוים ר"ל עק כלהנים כי נעתי כי יפקוד קנם בכללם
י א1ן כלום' בוגרים באון ,)8ואם' על השוטרים שחם היויושבים בערב
1ב1גד
והומים ונובחים(ז) ככ לב שדרכו ללכת ולנבוח והיו טמובבים את העיר אם
י ם
ו חרבות(.)4ח)  1כ
יסצאוהו וכשלא היו מוצאים אותויביע
י ש 1םע כלום'
שהיו בופחים שלא היה שומעם ארם שייראו טמנו( .ע)  1א תה ה' ת שחק תלעג
להם כטו שתלעג לשאר הגוים,הטצריםליכענין ה' ילענ לסו (מזטור ב).וענין
(י) קז 1אליך אשםורח כלום' טלכותו אני טמתין אליך שתביאחובירי כי

י

י
י

 )2נ"נ בפרם יגיש בדברי הנביאים וחסרברים ברוח
.talpa
 )1ב5פו'י
חקדש פסוקים יקשח 5עטוד ע 5פעסיחם וח*י' הנאט' בחם חנא כרסות אוסד וזח חפםוק "ם
סירות קוצים ודטח הרשעיט לקוצים והקוצים הרכים נקראים סירות וכשמתקשים נקראים אטד
כ5וט' בפרםשיגיעו הפירים שיהיו אפד שהם חיים כ"מ ,רטובים כן חרון חא 5יסערם בחזקם
ובגריאותם וכן חתרתם (וכן פירש'י) .ופ" [יבינו] יפריחו וכן במשנת הפיאת ות ,משיניא
 )8נ"בעניינו
ר' 5טשיפריחו ורבנו האי פי ,נפרםיבינו בטרם יתקשו(ועייןפי' א"ע).
 )4נ"ב
כ 5חבוגרים שחם אנשי און ואטי א 5ת ח 1ן מפני אשר רחטיו ע 5כ 5טעשיו.
או ר' 5שיצפרכו 5שאו 5טאכ5ם ככלבים ויעם שהחש ככלבים כשלא ישבעו איינ
ו וישנו.

והתרגוםכי חם יתנועעו5שיו 5ש5 55אכו 5וכשישבעו ילינו.
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י

י

י יי י

אלה ם שהוא םשגכ (") 1אלה חםד ק דםנ בטרם אקראחו להראותי
בשוררי והכתי' ח סד 1וביאורו אלהים חסדו יקדסני .ואם' קל השופרים (ינ) אל
תהרנם כלום' שאם ימותו מהרה ישכחועמי הנקמה אבל להאריך זמן הנקפה
הניעינו בחילך רעל שתטלטלם בכחך הגדול ותורידם מעשרם אתה ה' שאתה

מנננ[ .4כי [ב]ספורם ישבעו לשקר והתפלל שיהיו נוקשים באטרי פיהם])1
(יג) וילכדו בנאינם ומאלתם וכחשם אשר יספרו וכן בחטאת פיטו דבר
שפתימו ובא חמאת קודם וילכדו שלא כסשפמ או הוא חסר שתזכור חמאת
ה להם
פיטו וגו'(.יד) כ ל ה בחמה ר"ל כלה אותם בחטה ואינימו רעל שלאיהי
שריד ופליט וידעו כי א' מושל ביעקב שמשפפו טניע עד אפסי ארץ .ותחת
מה שאמר למקלה ישובו לערב וכו' שהיו שם כערב (שם בבית) לרגל ( )80%חזר
זה דרך קללה (סו) שישובו בערב ויסובבו עיר מרוב העוני לבקש לחם וזהו
(עז) נועון ל אכל ונם עם כל זה ילינו בלא שביעה ואם במקום אע"פ כלום'
יהעמלו למעט מזון אע"פ שלא ישבעו ססנופ) (ין) ואני אשיר עזך כלום'
אפרממנו בשירי וארנן בכל בקר חסרךכי הייתוכו( /יח)ועזי ר'לסלכותי
הנתון לי סאתך אליך אומרח ר'ל שאודח בשיריכי מאתך באאליכי
אלהים וכו' רעלכי אתה א' משנבי.

י

")

מזמרר ס

למנ צ ה ונו' .נראה ש ש 1שן עד 1ת הוא כליניגון ושושן הוא ננזר
לרעתי משושנים ועדות חוא מלשוןעדיעדיים (יחזק' מז ז) לרמז שהיה טסין
הכלי הנקרא שושנה אלא שהיה נבחר מאד 1ל לםד כסו להזכיר ר"ל לעורר
י האדם טמודרים להשנתתוית' ולהודות לפניו קל הכל .ובדרש
הלבבות שכלעניינ
אסרו ל ל םד כלום' שיהיההעניןצריך להוראה ולטור והוא כשהלך [יואב] להלחם
עם ארם אטרו לואי אתה מזרעו של יעקב שכנר התנת עם לבן [שלא] לעכור
בתחומו לרעה )8כרכתה לכה ונכרתה בריתאני ואתת (ברא' לא טד) .כששמע
יואב כן לא היהיורע מה להשיב ובא אצל דור אם' לו כך וכך אטרו לי סיר
הושיב סנהדרין אמרו לו הם עברו הברית תחלה שנאם' מן ארם ינחני בלק סלך
סואב ולא זו בלבד אלא אףביטי כושן רשעתים [שהיה ארמי] )4וישב יואב ואם'
[לחם] .ואם' שזה הטזטור חובר כשנלחם עם (נ) ארם נחר ס 1ארם צ1בה
ו שבי 1אב להכות את אדום בגיא סלח שנ ם ע שר אלף וזה תענין מצאנו

י

י

כי
הטזטור וגו,ועיין פייש"ל

בכ"י

י

 )1המאגר ג*ג.
 )2ג*ב א ם ל א ש גע  1 1ל נ 1ר.ל לא ישגעו
ג
י
כאשר ילינו וכן (לקמן ס
ת
ו
נ
נ
ר
כאשר
שרש
S
S
n
t
)
1
ת
ו
נ
נ
ר
ג
ר
ע
י
י כמו
ושפתי
שפתי
פי ל
אם תשגע נפשי המתאוה חלג ודשן.
 )8שרפ טומו' זה ונ"ב :ותרגום שרמז לערות
יעקב ולגן ענר על יגר שחדותא ע"כ.
)4
רשעתים טאד וישג יואב ואם ,שזה

י

יי

*ירוש חטאירי יתחליס
בנק שטואל ובם' דברי היפים אלא שזה הענין נאינו]

(מזטור ס)
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שוח בכולםוצריך ליישבם

על חדרך שפירשו בזה כל חספרשים והוא שבם' שטואל (ש"ב ח) טצאפויך
רוד את הררעזר בן רחוב מלך צובה בלכתו להשיבידו בנהר פרת וילכר סטנו
אלף ושלש מאות פרשיםועשרים אלף רגלי וכו' ותבא ארם דמשק לקזור להדדעזר
סלך צובהויך דוך בארםעשרים ושנים אלף ותהי ארם לדוד לעבדים ונאם'אחריו
י כל
()806ויעש דוד שם בשובו טהכותו את ארם בניא מלח שמנה עשר אלףויה
אדום עברים לדוך .ובדברי חימים (א' יח) כתוב ויך דור את הדרקזר סלך צובה
ו בנחר פרת וילכוד טטנו וכו' כמו שכתו' בשטואל ויבא ארם
בלכתו לחציביד
ך דוד וכו' כדכתי' בשמואל ונאם' אח"כ
ררטשק לעזור לחדרעזר טלך צובתוי
ואבישי בן צרויה הכה את אדום )1בגיא הטלת שמונה עשר אלףויהיו כל אדום
עברים לרוד .הנח נתחלף הענין בשם האוטה שבשטואל נכת' בטלחטת ניא מלח
א רם ובכאן ובדה" נאם' אד 1ם וכן נתחלף עוד ממפר ההרוגים שבכאן נאם'
שנים קשר אלף ובשטואל וברה"י נאם' שמונה קשר ועוד נתחלףהקנין בשם ראש
המלחטה שבשסיאל נתיחסת לרזו ובכאן ליואב ובדה"י לאבישי ונראח ליישב
חטקראות שחטלחטח היתה לאדום ולארם וכסו שכתר כאן בח צ1ת  )81את ארם
נחרים ואת ארם צובה וישב יואב ויך את אר.ום בגיא מלח
וטתוך כך הזכיר בכאן שניחם ר"ל ארום וארם והמלחמה נתיחטח בשמואל לדור
לחיות הכל על שסוכי חוא העיקר ובשליחותו נעשה הכל וכולם במוחים על כחו
י הוא התחיל במלחמה אלא שיואב בא
והנחנתו ונתיחסה נדברי חיטים לאבישיכ
אחריו וחשלימח והוא שנאם' כאן  1ש ב  1אב כלום' ששב טארם ללכת לעזור
לאחיו על אדום וטה שאמר כאן שנ ם ע שר אלף לפי שאבישי הכה תחלה
ששת אלפים וכשבא יואב השלים למלחמה וחרנ שנים קשר אלף והיובי שניהם
שטונת קשר אלף אלא שאחר שאבישי היה הסתהיל התיחסה כל ההנהגה אליו
לשפו וכדרך זח נתישבו הטקראות .ובררש )8אטרו ששתי סלחטות חיו בגיא סלח
אחת שהכח אבישי שמונח עשר אלף ואחת שהכה יואב שנים עשר אלף ולקנין
תפשט נראה כסו שכתבנו תחלה .ומעתה נחלבביאור הסזטור ואם'(נ) א'זנתתנ1
פר צ'תנו והוא ( )812שטתחלח הלך הדרעזר סלך צובת להציביגו בנהר פרת
ר"ל לאסוף שם מחנותיו ולקח קצת טקומות מארץ ישר' הסטוכים לנהר פרתוזחו
ן זח ריחוק אלא
פרצתנו כלום' שפרץ מלך ארם בארצנו ואם' אנפת כלום'אי
כעם על קונותינו ותשובב לנו כלום' שתשיב אלינו*) ברחטים  .)6ואם'
 )2נ"נ נהצ ותו כמו כהצותם על ה' (כמרבא בו ט) "1א
 )1בכ"י אכיש.
י ש גי ואב
ם
י
צ
י לז בו) ואזיל (בשרפ) שחצית גאש .ואסן 1
בחחריבו מענין גלום נ (ישע
 )4בכייאליו.
 )8ילקופ שמואל ר' קטו.
לאות כי חזר ואח*כ חחליש את אדום.
 )6נ"ב תשובב  1SSרוחנו ותשקיפנו והניחנו כסו נפשי ישובב (טזטוי בג) או ענינו
ריצוץ והכנעת גסו ושוגבתיך (יחזק לחו).

י י

י

.
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פירוש המאירי לתהלים

(מיסור 01

יה

(ט חרקשתה ארץ פצמתה כטם' שבביאת הארב
העמןכאט רקשההארץ
ם
י
צ
פ
ו
כב
ופשטת.פירושו נפתחה טענץ וקרע לר חלוני (ירם' יב) התרגומו
ליה
תרכיןוייחםהענין לאלכי הוא הממבבאת הכללקונותינוולכן רפה שבריה כדרך
י ט מה ר"ל ונסתה
וירפא את מזבח ה' ההרומי)(ם'איחל) והח"א במקום אנשף
כ
ליפול( .ס) הר אןתע םך ק שה כלום' כשבאו גוי
ם בארצנו כאלו ה שק תנ1
ן הרקח (שה"ש ח ב).
ו
מ
כ
ן תדק לח ובאה אלת סוכרת בטקום ממוך' סיי
( )1ונתת קבר בטקום עתיר והוא שמחלהפני האל שיתן ליראיו נ )90ר"ל גדלה
להתנוםם רל להתדוסם נס קל אושיה דטפני' ק'שם ר"ל מצד אכתות
הבפחתך אשר חבמחת להעמיתו ולהושע עמך על אדמתם בשלש ובבטח .ם לה
ר"ל לעולם( .ז)
יחלצון ידידיך,כטו חלצני .ה' (טזסור קם ב) [ואצל
ל8ס)קוי
ן מנוחה
כן ועצמותיךיחליץ (ישע'נח יא) ומזההענין רצה והחליצנו]
שהואעני
.
ם
ת
ר
צ
מ
א
צ
ו
י
א
ו
ה
ש
ל
"
נ
,
ך
נ
י
ס
י
הנשיקה
ו
ל
צ
ורעל שינ
ל
ע
ו
פ
כלום' הכזיםינך
,
ם
י
ר
ט
ו
ע
ה
שתושיעני או שמא קרא העם הנבחרימינך להיותם
טיסינו וזה משל על
היותם סוכנים לקנדו .ורבותח דרשוהו לשק הפלגה כאלו התקצר בצרותינו ולכן
חושיק' עצבך ואז תעננו והקניןבי בצרותינואין שמך אפואר.,כראויבין,העמים,
ו למלוך בהתנכרות
ואחרהזכיראיך הכטיהתהו הננואה למלוך נם קלישראלישיכינה
י נבואה דבר
אם'
(ח) אלהים דבר בקרשו ר"ל ברוח קדשו והוא עלפ
שאעלוז בו והוא לחסר אלי הםםלכה עד שאחלק לכם לתתו כרצוני לסדר קטק
סוכות לחלקו כחפצו וזכר אלו המקוטותשהיו ( )816משבט אפרים.והרמז על
טלכות ישראל שהיא טכונח בשם יומף ולפי שהטליך אבנר את איש בשת בן
שאול על גלעד ,ועל אפרים אג' שהכל ניתן לו בנבואה והוא שפירשעוד (ע)לי
גלעד ולי מנשה  %1אפרים טעוז ראשי כטם'שכש למרתי ויחודה
טחוקקי ר"ל עיקר טלכותי והוא  aeאו פירוטו שהם השרים ,והשלטוטים וטלה
(ס וסואב סיר רחצי כלום' הדור יטאשפוך בו רחיצת רגלי טשל לאדמת
מופלג והסתם תחתל בשפלות וכמעה והוא ענץ על אדום ' אע)לרך נעלי
כלום' שיהיו לסרטם תחת רגלי כטו שאם' בזאת חטלחטה ותהי סואב קברים
לרוד וכן ויה' כל אדום עבדים לרוד (ש"ב ח) וכן ותהי ארם לדוד לעבדים ולא
י נכלל הוא קם ארום אחר שהיו נעזרים זה בזח .ועלי פלשת
זכרו הנהכ
א
ו
ב
ל
ה
ע
ו
ר
ת
ב
חתרו קקי
,כלום' הכיני קצטך לעזרתי לקבץ גוזזך
לעזרתי ועלי
) ום
פירושו להתחבר קם אנשי חילי כטו קליו סמה מנשה (בםדב' בכ)"(.

יין

יי

י

ייח
ע

י

 )1נ"ב השאיל רפואה לשברי הארץ וכענינו כאשר ישבור את כלי היוצר אשר לא
 )8ילקט כאן ר' תשעת בשם פסיקתא
 )2גכ*י 1כ/1
יוכל להרפח (ירס'יפיא).
ז וע"ש דף קלא הערה סד ותראח כי פירוש יחליץ י ניח איתא בויקר*ר
פסקאי
סוף פ'לד.

פירוש חמאירי

לתחלים (שם" ס מא םכ)
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יובלני עתיד במקום עבר כלום' סי הביאני לכיבופערי טבצר כאלה ומי
ארום מחם אף לעברם
הלא אתה א' שזנחתנו קתח
נחניעי
לא ת צ א ב צבאותינו להלחם טלחטותימ לסכת עומתימ ולכן אנחם שבים
שפמך שתחן לש (ע) עזרת מצרכי לא בטחם רק בישועתךכי ירעש שתשועת
ארם שוא והבל ובך (יד) נעשה חיל ואתת תבוס צרינו ר"ל תרספם.

יס

מזמרר מא
למנצח על נגינתי) לדור .חואהכלי הנקרא נגינות וקראו עתת
ננינתפ) וכא בוהחייו שלא בממיכות כסו מכת בלתי מרה (ישע'י
ד ז) חכטת
ורעת (שם כם יר) .כותת הטזטור אינה על דבר ירוע אבל שהיה טחפלל על
שלותו והארכת מלכותו ומודח לפניו קל שזכהו להעמיד המלכות בידו ואם'
(נ) שםעה א' רנת
י ר"ל תפלתי הבאה בשיר ובזטר .ואם' (ג) םקצה
הארץ אליך אקרא כלום' כשהייתי קורא אליך מקצה הארץ נודד ובורח
בק ם1ף לב
י לרוב צרותי וברדיפת האויביםוהייתי [רחוק] )8טהחזיק בטלוכה
אתה נחיתני בצור שחוא נבוח סטני שלאחייתי אני סכור (ש )82שאוכלאני
לעלות בו כלום' שנתת לי הטלכותוהייתלי(י
) ם ח םח וסנדלעוז טאויב אשר
רמח לטרדני סמנו ,ואחר שהמיתעלי חמרך בזה חנני שאגור (ס) בא הלך ר"ל
טקרשך עולמים ר"ל זמנים ארוכים ואחסה בם תר כנפיך מלה כלום'
י העולם חבא כלום' שאוכל לטלאת רצונך
כלימיחיי.ולי נראה שרוטז קלחי
ער שאזכה לנוקם העולם חבא ג"כ והוא אמרו אחסח בסתר כנפיך סלה
ואהלך טשל על נןעדן .ואם' (ו) כי אתח א' שםעת לנדר כמושהייתי
נודר לפניך אם תצילני כענין אם שובישיבני ה' בשלום והדוסים להם1 .נתת
ר 1שתירא ש םך ר"ל שנתת לחם נטולם טה שחיו ראויים לירש מצד
עוטרם לפניך .וחלת פניו (ז) שי1ס
יף ע לי ם
י  1עד שיהיו שנותיו כפל הנהוג
ל
"
ר
או רטזלחיי העולם הנצחי (ח) וטן צווי כטו ומנח
צוה וסנה עליו חסר
ואטת שינצרוחו (ע) וכן ר"ל באסת ובתמים אזמרה שמך לעד בשלמי)4
נדרי יום יום והנדר הוא לעמוד לשרת לפניך בלא הפסק.

("

,

י

י

י

מזמור סב
מ) לטנצח על ידותון .ידותון היה טן הלויים ודוד חבר הטזמור ונתנו
לירותון לשורר ועל ירותון כטו ירותון ע"ד ותתפלל על ה' (ש"א אי
) שהוא
כסו אל ה' וכן וילך אלקנה הרסתה על ביתו (שם ביא) כטו אל ביתו.וענין

אי

א

 )1נכשי נגינות

בפסוק לשלטי.

 )2בכ"י נגינת.

)8

חסוסגר הוספתי ואולי צ"ל נטיעי

פירוש חטאורו לתחלים (מזמר סב)
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המזמור איפשר ורמיו דוד על אויביו או על בני חגלות והסזטור סובל את
שמהם אלא שאנחם רגמים לפרשו על הגשת .ואם' מ) אך אל אי דוכיה
נפשי בא חנה אך כסו לבד כלומי לא' )1לבד נפשי פקוח ומיחלת ורוסיה
נגזרת מן דוסי נפשי האמור בזה המושר (מס' ו) וכן דומו עד הגיענו אליכם
(ש"א ט) ודומיה [הנה] הוא תואר ,אך לך )8דומיה תהלה (טזסור סח ב)
הוא שם 1 .)8םםנ 1ש1ק ת פירושו ממנו לבד תבא ישועתי .מ) ו צ1ר כפו
חזקי כלום' הוא חזקי ותוקפי ומשנבי ולא א ם 1ט רנח כלום' התמוממות רבת
והוא חסר מלת מימה כמו מאכלו בריאה (חבקוק א פז) .ומלץ (ן) תהו תת
נגזרת מן הוות תחשוב לשונו (לעיל נב ד) כסו מענין ( )826שואה ושברופי'
אנח תחשבון המת על איש ר"ל על ישר' אם חוא נאם' על הנלוח או על
רוד אם הוא נאם' על עצמה ויש לפרשולפי טקומו טענין אסיפה כלום' תתאמפמ
ומלת תרצח 1לקריאת בן נפתלי בפחחות הריש כלום' שכלכם מרצחים אותנו
תסיד ועומדים להתנפל עלינו כק ר נ מ1 1גדר הדח 1ה העוטרת ליפול
קל אשר תחתית ובן אשר קוראה בקוטצות הריש ומבנין פועל כררך לא כרת שרך
(יחזק' טז ר) והואענין קללה שכלם ירצחוויחיו כקיר נטויוגדר הדחויהשנפילתם
קרובה ומסוכה ואם איפשר לה לקמור רק טעם מזער .ואם' (ס) משא ת 1וגו'
כלום' מחתרומטותו וגדלתו של הביה יעצו ביניהם להדיחנו ולפתותנו בהבליהם
וירצו כזב יבמו בובפיו של כל אחד יברכו התמלו תמד אך בקרבם
קללו סלה בהמחם עליו ית' רברים מרוחקים ואנחש לא שקרנו בבריתו
( )1אך כל אחדיאמר לנפשו ל אלה ם ד1ם נפ ש כלום' קויויחלי(ז) אך
י וטחסי .ואום' לבני הגלות
ה1א צ1רי כלום' הוא לבר תקפי וחזקי ועליוישע
י הוא ם חם ה
(ט) ב ם ח 1ב 1ב כל ע ת כלוטי שלא יבהילכם תוקף הצרותכ
ת
ו
כ
ל
לנו סלה .ואם נאם' עלעצמו פירושו אך םשאתו)4ר"ל טןהמ שהבטיחני
עליו יעצו חם להדיחני ויבחרו לתת המלכות למי שאינו ראוי לו ויתחסדו לברכני
על פיהם ובקרבם יקללו ואני אמרתי אך לא' רומי נפשי וכו' ואם' לבני סורו
ובטחונווכו' .ואם'(י) אך הב ל בנ א דם וכו' אם על בני הגלות יאם' שלא
יבהילם הארכת הצלחתם בבריאות ובעושרכי חבלבני אדם 1כזב בנ א ש
כלום' דברבלתי עוטר בהצלחתו ע"דיכזבוסיסיו(ישע' נחיא)
 .ואם' ב ם אזנ ם
ו יותר פחותים מהבל
וכו' כלום' ררך משל אםיעלום בכף טאזנים עם ההבליחי
ולכן (י )6א ל תב טח 1בע 1שק וכו' קרא סטונם עושק לחיותםגזלניםוחממנים
י יפרחטענין תנובה .ואם עלאויביו ,יאסר לאנשי סורו
1ח ל כ נ1ב פי'כ

יי

י

י י

עי

י

י

י

י

י

י י

י

יי

י

י יי

 )1בכ"י בא.,
 )%יכ'י לא.
 )8נ"ב ותרגום שתיקח כעזיז 'שב ברד
נ"נ או ר"ל מרוטטותו של
וידים (איכה ג כח) וענינו שלא יצעק חטם בצרח.

יעצו להדיחו ולדיבריירצו כזב.

"

האי

פירוש חטאירי 5חח5ים לשטי

פ1

סב

ס"

שלאירושו ולאיפחח לחצלחתם .ואת
א חת רבר א' שתים זושטעתי
וכף ( )832פיתת פעם 1פתים כלום כמח פעטים נשסע דבר זה טטע ר"ל שלא
יהרחר אדם בראות הקדר הסדורביןבני אדם לטראהעיניו כי ק1ז לאלהים
ר"ל לוהעוזוהנבורה להחליףהזמניםהשפלההגבה והנבה השפיל(יהזק' כא לא)כי
עוז לא' והכל בטשפםכי הצדיק יארעהו לפעמים נזקים וצרות לקצת קבירות
י העולם חבא כמו שביארנו בכסח טקומות!)
שבידו עד שינחל נחלה גמורהחי
תהו ( 'DNWע) ולך ה' חמד כי אתה תשלם לאיש כמעשתו ס המח
פעמים ישתלם הצריק בעונותיו למובתו והרשע ישתלםבצרקותיו להשטירוערי ער
ו לחאכירו .וחם
כאמרו (דבריםזי) ומשלם לשונאיו אלפניו ר"ל בטציאותווהיי
אחת דבר א' הוא צאתט טן הנ ות ושתים שמעתי מפלת' גליתםכי ט
לבדו העוז וחנבורה ואז יראה חמדו עלינו בשלטו לאיש כטעשהו .ורז"ל דרשוחו
בכטח פנים אין כחם טקום לענין פשומו של טזטור.

מ"

מזמרר סג
מתר 9ףק

טזטור לדור בהיותו בטדבר יהודה
בורח מפני שאול והיה מתפלל לאל קל גלותו ומלמולו
טמיררותיו ולבוא בחצירוחיו להשלים נפשו והוא שאם' (נ) א' א ל א תה כלום'
שלא במחתי בזולתך 1א שחרך ר"ל שאקום בשחרים להתפלללפניך להפיקרצוני
בזהכי צ םאה נפשי 1כ ם ה בשרי ר"ל תאב סרוב הצרות והסבוכות שהם טשל
ף בלי טים 1ע ף שם או תוארכי לפעמים טצאנו ארץ לשון זכר
לארץ ציהועי
ג ו) .ואם' אח"כ
כסו נעתם ארץ (ישע' מיח) ולא נשא אוחם הארץ (ברא'י
(ג) כן בק רש חז חיך כלום' באסת בתוך עסק הסבוכות חשבתי והתבוננתי
בךוראיחיךבעין לבי כלום' שלא שכחתיך ולא התיאשתי טעבודתךעם כל הצרות
אכל היתה מחשבתי תסיד בך וכספי ותשוקתי לר א 1ת ע 1זך  1כ בו דך ר"ל
להתכונן .)8ואם' (ן) כי ט וב חסדך מחיים כלום' אין ראוי להתיאש
י העולם
טקכודתך לשום סבה וצקר שיארע כי טוב חמדך הצפון ליריאיך מכלחי
חזה ותענוגינו וראוי לבזית בכל צרות או בכל ( )836תענונ שבעולם הזה כנגד
חסדך הצפון ליראיך ולכן שפ ת שבח1נך בתוקף הצרות כן תניעני לזמן
(ה) שא בר כך בת ר"ל בחיים הנצחיים או שטא פירושושתניעני שאברכך
י השלוה נקראוחיים .ואמרו (ו) כ סו חלב
בתענונ בשלוח והוא טשלבפינוכיחי
וכו' והוא נקשר עם פפוק שאחריו רשל ( )1א ם זכרת ך על צ1ע כאשר
הש
"
שה
וכמפו ותשוקתו לחנצל

("

י

י

י

יי

יי

י

י י

 )1נ"נ (כו עוז 5ה')ואין5ו לאדם שיבפח גבן ארם או בטמוןכי טאחו העושר כאסרו
 )2גכ.יזיו
תעושר ותכבור מלפניך תחו ו5ך ח' חסר.
 )8נ-ב כטו הצטא כן
אתאוה לחזותך במקום קדוש 51ראות עוזך שחוא (האחרו!)[חארון].
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נזרכןלי שזכרתיך עליצועיי)

ובאשטורות אהגה בך ,כסו חלב ודשן

תשבע נפשי ושפתי רננות יחילפי רלבשיים ובשטחה)5ישפתי
כלון מקום
חמר ב"ת )8הן אצלי וטפח אחת (כרא'יא ליצוקי רבי

"

שאס עוכב וטס ואם' (ל)כיחיית וכף כלא' הדק קטבל
שש
לע
יותכי שיתירתה

לי מכל צר ובחממי בצל כנפיך ארנן ר"ל יטאנצל בבמחומ בך על כן

לטתה
דבקה נפשי אחריך %א מחד מבי תטכה ימינך
י
ט
ת
ואם קל חאתבים הריפים אחרט בטצות שאול 1חס,ז ל ש ואח וכר כטם'
והם אשר לשואה יבקשו נפשי תאניתך להם לחכיאם כתחתיות הארץ .וחזר קל
י חרב ואם'
שאול לומר (י )6נירוחו עליר חרב כלום'שיגירו רטן קליד
י זכר הדם בטקום כל הנוףכי הוא יסוד כל הגוף ואם' קל כלם םנ ת
יגירוהוכ
שוע לים יהיו כלום'שיחיו חללי חרב והשוקלים ושאר חחיות ישבעו טחם
ויקהו לחלקם .ואס קל עצטו()4יי) והטלך ישסה כאלהיםועוד יבהיל
כל הנשבע בו כלום' המאפין במלכותו כל כך קד שנשבע בו כי יסכר
י ד1בר שקר האוסרים שאפול בירם ולא אצלח לפלוכח
רעל יסתם ויאלם פ
י יראו ויבושו טסברם.
כ

("

י

י

("

י

מזמרנו סד

למנצח מזטור לדור .זח המזמור נאם' ג"כ בברחוספני אויביו
וטתפלל(
"וטתחנן קל גלותו וטלפולו וצרותיו אשרהיואויביוצורריםאותו מתנכלים
י
ל
ו
ק
עלת לרדפו ולהסי~וואמ (נ) וטמע א'
בוטיחי ( )848ר"ל בתפלתי
ויש לועזים אותו שטו בקינתי וכן אריר בשיחי (לקיל נח) ו טפרד או
יכ
חטתנכל עלי ת צור חיי( .ג) ותסתירני מסוד מרעים ר"ל מעצתם אשר
הם מתיעציםעלי וי"ם כמו מקבוץ טרקים וכמוהו לאישבתי כסוד משמקים(ירם'
) וכן על מור בחורים יחדו (שם 1יא) אלא שלדעתי כלם לשון סוגכמשסעו
טויז
כי המשחקים פתחבאים ועושים מעשיהם בסוד וכן' הבחורים טמתתרים בקצת
ענייניהם שלאירעו בחם שארבני אדם .ומ רבש,ת פועלי אוןעניינוטהטייתם
עלי .ואם' על הזיפים אשר הגידו עניינם לשאול (ד) אש ר .שנ נ )61כחרב

ל ש1נ ם ר"ל להלשיןקלי ודרכו בפיהם דבר םר כדמיון [החץ]היוצא טןהקשת.
אטר (ס) קירות בטסתרים תם "ם כמו על תם ון יורוהו ערו בו

 )1נ"ב כלוט ,בחקם לגרנ"ט בהקיץ.
 )2נ' 5או ,חלב ורשן כ 16סחלב ופחמך
,
ס
א
ט
תשבע נפשי מחסרךכי כטו שהנפש הגהסית תתענג בחלב ודשן כן נפש המשכלת
בו.
י הויו ושפתי כטו כאשר וכן אם לא ישבעו וילינו (לעיל נפ פז) כאשר
 )8ג"כ או ר"לכ
ב
ר
ע
י
י כטו אם תשגע נפש הסחאוח חלבודשן.
ל
ל
ה
י
,
ת
ו
נ
נ
ר
ל
פי
ילינו ואטיכי שפתי
 )6בכ"י כוצו.
 )4מב "1ם על שאולכי גתם לגו טתפלל ועי א"ע.

פירוש חטאירי לתחלים (טוסי
~רעתי אע צצך בכך רק כמשסעם כמו או ירה "רה (שסע ים עג ועמן ולא
יירא 1ר"ל מהאל .ואם' (1 0חזק 1לם 1דבר רע כלום' יחזקו בפענזתיהם
הדבר הרע היוצא טפיהם ומראים פנים לעשות רשעתם בצדק ויספרועלי כזבים
לבקבוק שסע טוקשים ללכדי .אסרו בלבבם סי יראה לטו כלא' אץ
ם 1ע1ל1ת כלום' יחפשו בלבבם עול ורטית שעכלו
רואה אותנה וענע ~)יחפי
לדברו -ועולות בחולםהעי"ן כמו קהה )1בפחחות חעי'ן -עד שלרוב חיפושם
תטנו )5כל חיפושיתם וכל התנכליותיחם והנו"ן שבטלת חטנו במקום אות הכפל
כטו תסטווכן חמדי ה'כי לא תטנו (איכה ג) וכן לשטיד טקזניח(ישקי' כניא)
שוא עמן חפש מחופש וקרב איש ולב עמוק כטם' כל חפש טחפשוכל
קרב איד ולב עסוק ויל מחחבה עפוקח.תכי .הבא במקראות 'שאחר אלו נאם'
יורם
בהם עבר במקום עתיד כי כן דרכי הנבואות תסיד והוא אסרו (ח) ו
ים כלום' כשם שהורוני בחציהם כן יורם  14חץ פתאוםשיחיו מכותם
אלה
.
ל
ו
ש
כ
מ
ל
ם
ח
ל
ם
ה
י
ר
ב
ד
ו
י
ה
י
שכל
יל1ה 1ע ל
ולשונם (ע)י כ ש
ים 1כלום'
ורבוי
יכשילוהז שב על הלשון וחנא יתר כסו זתדאהו את חילד לשטות ב) וכא לשון
יתנ1דדז ר"ל יחרדוכל
ן זכר כמו ולשוני טודבק טלקוחי (לעיל כב מז)1 .
בישו
( )8*6רואיתם טרוב סהוטתפ ואז (ס כל אדםייראו אלהיםויגירו פקלו ומקשחו
י אז(")י שםח
ישכילו בראותם הנקמה אשר יעשה ה' בחם .ואם' על עצמוכ
י לב %יא כחם המטור
צד ק בח' 1חםח ב 1לבמת התהלי באל כלישר
ת
י
ק
ז
ת
ל
ר
ס
א
נ
ה
'
הטמטם זבדרש )5דרשוהו על דמאל שהיה טזרעו כסו
סלך
יחודח ומבניך יקחו והיו סריסים בהיכל סלך בבל(ישעי' לט ז) והתנבא דודבזמן
ו (כ) םפ חד
שיתנכלו )4עליו להשליכובגוב אריות יתפלל לשמוע קולו ולנצורחיי
י םם1ר
ירנ
א1 1ב ר"ל ספחר האויבים אשר השתדלו קליו וכן יאמר (ג) תםת
מרקים והוא קצת האהשדרפני' שיתיעצו [לסלך] שלא יתפלל שום אדם לפני שום
אלוה אלא [לח לבדו והכל כדי לחתנכל על דניאל וזחו ( )7יחזק  1ל 10דבר
רק כמו שאסרו לרריוש אתיקמו )6כל סרכי טלכותא .לקיטא קים מלכא (דני'
 1ח) (ז)  1ח פ ש1ע1ל1ת 8י' עלילות כדכתי' (שם  1ה)חוובעין קילא להשכחה
י
לדניאל ויספרוהעניןכדי לסטון טוקשים ותמנ 1ח פש םח 8 1ש כסו שפירשנוהו
וי"ס כסו במי"תכי הח"ווחמי"ת טטוצא אחד כלום' פטנו בלבם הטחקר שחפשו
בקרבם ובלב עסוק ~ח) 1 1רם אלח' עכר סםש כלום' שהושלכו הם לגוב
י
אריות ודניאל ניצל ונטצא שפיהם חכשילם.
סר)
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)1

ולחלן.

בכ"י ע1ל 1ת ועולות לא שצאנו נפתחות תעיה
 )8בטררש ש"פ כאן וחוגא בילקופ ובפירש"י.

 )6בכ"י אתיעצו,

פ) בנ"י פ טנ 1כאן
 )4גכ'י שחתנכלו.

