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לתחליט (סזשר סח)

נחזנחור סוג
( )6לםנ צח וגף .זה חטזטור נאם' על זה הגלות שמקויםוטיחלים להגאל
ולשוב לארצם ושיעטרו שם בשלוה עד שלא יחרדו כל צח ותמלא הארץ )1רעה
את ה' ואותי יוםיום ידרושוןאין טעכב ואין טונע ואם' על זח(כ) לך דוס ח
ר פ) כלוםז
ת הלח ורוסיהטענין תוחלת מלשון דוכו קרהניעני אליכם (ש'אי
התהלת השליטה טיחלתלך שתאסר לפניךבציון וישלםלך נדר שם ר"ל הנדרים
שבני חנלות נודרים תמיד אם ישיבם האל לארצם ובאח שלת נדר כלו סגול עם
חיתה בסוף פסוק ררך זרות וי"א שלא ישתנה .ואם' (ג) ש 1ט ק תפ לח כלום'
שאתה שוסע חפלת כל בשר עריך מ )85כל בשר יבואו בעת חנאיח
כעמן יבא כל בשר להשתחחת לפס לשק' סו כנ 4הים בטלת רמ"ח שחיא שם
ולא תואר ומפרשים שהשתיקה במהלליך היא התהלה כלום' שאין הפח
לספרם ונטצא חסוםיף נורע טצד שטראח עצמו שנתן קץ לשבחות וזחו )2כקנין
האטור בתלסור )5סיימתינהו לכולתי שבחי רטרך ו"ם מענין שתיקח נ"כ אלא
שאומרים שהוא תואר לך נקשית התהלח סשתתקת )4כלום' שלא תשיג למפר
ד קל כלל
נפלאותיך .ואם' (ס דברי עונות נברו טני אם' זח בלשון יחי
הקם הוא
להשירם כלשק רבם באמרו פשעינו אתת תכפרם
י
ח
ש
,
ת
ו
ת
ע
ה
ה
'
והענין שבני הנלות אומרים
גברו מטנו )5עד ,שטעכבים גלותנו אבל
בטוחים אנו שאתה תכפר פשעינו ותקרב נאולתנו ואזנניע אל קבוץ הצלחות
בהתקרבנו תחת כנפיך והואענין (ס) אשרי חב חר ותק רב ר"ל אשרי העם
אשר תכתר בו ותקרבהו לשכון חציריך ולחשפיקם מטוב ביתך וכקדושת היכלך
וסלת קרוש היא תואר וריל חטקום היותר מקורש שבו וחוא תדביר והזכירם
מדריגה אחר טדריגהכי החצר הוא המבוא והכית אחר החצר והחיכל לפנים טן
הבית ורטזשיא יהא שום פרגוד ננעל בפנינו ואיפשר שרמז בזה
טיני
.
)
ז
כ
ההשנות כסו שביארנו בענין הכן בחוץ טלאכתך ונו' בם' טשלי (כד
ואם'
( 0נוראית בצדק תעננו כלום' תראנו נוראות חרבה כצדקתך לא לפי
הראף לנו לבד  1תעננ 1אצלי 'לשת הטפקח כטו והארץ תקנה את הדגן (הושק
ב כד) והכסף יקנה את הכל (קחלת יט) וסלת קצוי טובכם עצטה ואחרת
עמה כלוטר שאתה טבטח כלקצוי ארץ וכלקצויים רחוקים כלום' לא סוף דבר
שאתה מבטח הקרובים אלא אף טבטח חרחוקים .ואם' דרך סיפור שבחי האל
(ז) מכין הרים בכחו כלום' שזאת הגאולה תחיתכעין תחיה אוכעין בריאה
חדשה עד שיהאהעניןכעין קיקר ( )856היצירה .ואתר שספר התחדשות ההצלחה
לעם הנבחר ספר השפלת האוטות ואם' .ררך משל קל זח (מ) משביח שאון
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 )1בכיי הארם.

משתקת.

 )2בכ"י וי*ם אותה

 )6בג'ישסגי הנלות סמנו.

)8

ברכות.

לג ע"ב.

 )4בג*י
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ים ם ר"ל שטשקיפ חסייתם והוא שחבר שאוןיסים והמון לאומים והוא אסרו
(ט) וייראו יושבי קצוות~) מאותותיך כלום' שכלם אפי' הרחוקיסשבהם
יסוג לבם לשמע קול אותותיך ונפלאותיך ובאה סלתוייר א 1עבר במקום עתיר
וחרסז על זה פחחות חוא'ה וענק טוצאי בקר וערב הוא השמש והירח
והכוכביםוענין תרנ ן משל על רוב ההצלחה ושטחת העולםכענין ישמחוהשמים
ותגל הארץ (מזמור צו) והואענין השמים החרשים והארץ ההדשה (ישק' מז כב).
ולהמשך זטן ההצלחה והשלוה ספר דרך טשל ענין הטמר ושובע הארץ ואם'
(י) פקדת הארץ ונו' והוא עבר במקום עתירכי רוב הנבואות יבואו בלשון
עבר כאלו בא הענין להוראת קיום הדבר .וטלת 1ת ש1קק ה י"מ שהוא יוצא
לשלישי כלום' פקדת אותה אחר שעשיתה שוקקה וטתא1ה ימטר סרוב היובש
שהיה לה)5ויש לפרשוטענין תשוקה כסו ותחשוק בה ע"ד תמירעיני ה' אלהיך
בה נדבריםיא יב)  1תע שרנה כטו ותעשירנה כעניןוידבקו (ש"איד כב)וידרכו
(ירם' פ כ) שהוא כטו וידביקו וידריכו  1רבת שם כטו הרבה 1פיג א' סורה
על חפלנת עוסק כסו חררי אל (טוסור לו ז) ודומיהם ואם' שאפי' העמוק שכהם
פלא טים סרוב הספר .ואם' תכין דגנ ם כלום' שאחר הסמר תזמין להם קתים
נכונות ברוחות נקיות שוטרות התבואות טשדפון ושאר חלקיות .וענין כי כן
י אסתי אתה תכין הארץ בתכלית הצלחת והשנתה נטורה וקל
תכ נח אצליכ
כן תרוה (י )6תל ם ה ותרויח גר1ד ח ר"ל אנשי הארץ שלא יצטרכו לצאת
טארצם לצורך טזונות כלל 1ר1ה 1נח ת צ11י על לשוןעתיד כמו תרוה ותנחת
ונחת הוא לשון נחת והשקם.וי"ם נחת ,לשון הורדה וגדוריה חסרבי"ס כפותוריר
הטמרבגדוריה וקרא גדודים העסקים שבין התלמים .ואם' ברבי בים תמונגנח
כלום' בטפר הגדול תטונג חתיכות חארץ קד שישובו חתיכות דקות לרוב הלחות
( )868שבהם שהר הצמיחה ת כרך את צטממ ותכיאנה לתכלית(יט  1תעפ ר
שג ת ט  1ב תך ר.ל שתקיפה בכל טיני הצלחה 1 )8םעג ליך ר"ל חעננים
רק פ1ן ד שן ר"ל שוטן וברכח וקרא העננים טעגלי האל להיות רציםוהולכים
ברצונו ית' אל אשריהיה שסה תרוח ללכת להריק שם ברכה קר בלי רי.
ל 0וירעפו נאות מדבר חסר טלת על כלום' ירעפו ג"כ על נאות טדכר
לחצפיח עשבים למקנה .ואם' דרך טשל ומל גבעות תחנ1רנח ק"ד וכלעצי
חשדת ימחאו כף(ישק' נחיב)
(.יו)  1חכר ם ר"ל חככר וחטישר ילבשו הצאן
ר"ל שיטלאו פן הצאן ויוקפו מחם טכל וכל כטלבוש המקיף את תאדם)4
ארצות קציתהיוצאיט טהמרכז.
 )1נ"ניפעם קצבתספגי שארץ ישראל נאטצע נשאי
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נ"ב 41מ ותשיקו חיקבים (יואל ג כד) וחוא
 Snl~b1ותשוקקח כלוס ,הפיצוח
2א)ו נתת לה תשטןוקתה )8 .נ"ב או ענין שתהיהכפ
ן השנים ככלה המעופרת
זו
ויהשנה בי
*) נ"ב או השכולים שסכות זו בזו ו"שטיעות קול ואזיל לגשו כרים
בין הבנות.
לשון נקית מלשון חלב כרים וכן תרגוםיעלון דכריא (ר"ה יא).

י
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רהעםקים,ייעמפו'בר שיהיו עוטפים מן הדנן 'הית.רועעו כל בני העולם

אף ישיר  .1א היא,כומת' המזמן ~איפשר שהכל משלעל הצלחת הנפשיסה

צאת שכלח לפועל בהשנתה מכבוד הבורא טחם איפשר )1להצמחת התבואה עם
חהכנות הפוכות מהסטר ושאר דברים הצריכים ומצד שזההענין הנזכר הםתכלית

חיי חנוף דמה בהם הענין שהוא ,.הצלחת הנפשוחיים הנצחיים

מזמדר סך

-

.,

( )6ל טנ"צ ח וכו' .זח הטזטור לא הוזכר שם טחברו ונראה שחוכר בזטן
יציאת טצרים נבואה קלבנין בית הטקדש וכתבו דוד נמפרו,או איפשר שנאם'
קל הגלות וחברו דוד ומפר בו הנפלאות הקרומות להוראה שהאל יכול בכל עת
שירצח [להושיע] ואין לחתיאש מנאולתו ותשוקתו או שגם כןיהי
ו אותות גדולות
בזמן חחוא וחואענין קריעת י"מ כנבואת והחרים ה' 'את לשוןים מצרים (ישע'
יע  1ל ה' כל
א טו) והטזטור נמשך יפה לכל אחד מהביאורים .ואם' (נ) חר
י
הא רץ כלוטר שתשמחולפניו ותזטרובפיכם כבודש) ש סו והואזכירתנפלאותיו
וקנין שימו כבוד תחלתו כלום' שתפרסמו בו לכל (ג) ומה נורא מקשיך
ר"ל כל אחד טטעשיך כלום' דבר.נפלא .בריב קוזך יכחשו לך אויביך
כלום' רוב קוזך אשר אתה מראה בנו ימצאו אויביך כזבנים וטכחישים על שחיו
מחזיקיםענין זה בנמנק ועל כרחם ()866ישתחוולך [כל הארץ] ר"ל כל בני הארץ
'

,

.

 )7ויזטרו שמך,מלה ר"ליבאע עור(הפסק האמרו !ה
לכו וראו
"
נ
'
מ
ל
טפעיות ח' שהש נורא עלילת ר"ל במעשה ובמפעל,על'כל בם ארם
בח,פפיע ח,שגחתו עליהם .והזכיר קריעת י
ם סוף צרדךואיך-היו אזז 'שטחים בה'
א
ו
ה
ה
ואם על בני הגלות נאם' הזכיר זה להיות
ה
ז
ה
כ
.
ב
ת
ו
א
ה
כדכתי'והניף
בזמן
ידו קל הנהר כקים רוחו וכו' והדריך כנקלים וכז' והחרים ה' את לשוןים מצרים
ח  )0ס וושל בגבורתו לעולם בלא הפסק כענין והיתה להר
0שם) ואז יחי
חמטכח ועיניו בגוים תצפינה ר"ל להקמשם -על מה שהרש טשו"
1חםוררימ )8אל יר1ם 1שהישוב זח לאומת ואם קל מות מצרם ישוב
לפרעה ~כל עכרו ולכל עם ארצם מק ברכו עמים .א' והשטיעו קול
תחלתו כראותכם נפלאות~9כי הלשם נפשנו ב'חיים רמז לתשעעת הנפש
רלה נתן למום רגלנו להאביתו כי בחנתנו אד ר"ל בצרת הנטתזכרכתר והכאתי ' את חשיישית באש וצרפתים -כצרוף-את הכסף סכריא ט)
(י )6והבאתנו בסצודח ר"ל במאמר חגלות וטועקה משל ע 5אזור הדבוק
נטחנים והמחרק אותם וקראת טועקה על שם [קקח] )4לטתנים סרובההדוק כדרך

("

 )1מהם איפשר ,נראח שסל טה שאיפשר.
 )2נ"בכי בגלות מתבזהכענין
ותמיד כל היום שסי מנואק (ישע' נ"ב ח).
 )8בכיי וחציררים.
 )4חסר בכ"י.
.
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ביגג

הנה אנכי מעיק תחתיכם כאוטר תקיק הקנלה המלאה לה עמיר (קטום
לט ותרכבת אנוש לראשנו רוש  %שעטר המלכם באנו באש
ובמים רומ על צרות משתש זו מח ותוציאנו מהם לרויה ר"ל להפלנת
המוב והוא נטם וכל הכפרשים פירשו מחוא תואר וריל לארץ רויה ,ואם'
(יג) אבוא ביתך בקולות לשון [יתיר]  )1קל שם כלל העם ומתנבא עלענין
בית המקדש ואשלם לך נדרי שנדרתי בגלות (יד) אשר פצו שפתי בעת
הצרות (עז)  1ק 1ל 1ת ם ח ם ר"ל כבשים מחים ר"ל שמנים אעלה לך עם
קמורת אילים ריהקמרת חלמהם)8ואעשה בקר עם עתורים משל
לרובקרבנות( .עז) ל,
ב 1הוואענין זרח ר"ל אתם כל יראי א' באובזריזות ושתטעו
טה שאמפר טן הפלאות אשר עשה טפשה א ל  1פי קר א תי כלויבפי
( )878קראתי והוא רומם חח ת לוטוני ר"ל שאף מרומם אותו תמידולפעמים
אטר בלשת על כמו סלתו על לשוף (ש"ב כנ ב) לפי שהלשין יעצר בדיבהפעם
ממעל לה פעם מתחת לה( .ק) און אם ראיתי בלבי ר"ל אם מעלתי
במחשבתי לעשות אחה מעל לא נטע ח' להעמדתי עלט כקמן מחשבה רעה אק
חביה כצרפה למעשה ומה שנאם' למען תפוש טו' בלבם
יד ה) פיחשח
בענין ע"ז וכל הנמשך אחריה בענייני האסונות כלם( .)8יט) אכן קול תפלתי
שכע והקשיב (כ) וברוך א' אשר לא הסיר תפלתי לדחותה כלפניו וכן
לא הסיר חמדו מאתי.

י
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י

י

~חזי

מזמרר מז
 )6ל םנ צח וגו /גם זה הםזטור נראה שחובר על קבוץ הגליות( .כ) יאר
פגיו ר"ל  w~eעלים ממנחה פרטית נכרת לכלין ואם' ס לדעת בארץ
דרכך כלום' שידעו בכל דרכיך ומשפמיך וכן תודע בכל נויים תשועתך אשר
עשית לנו ואז (ל)י1ר1ך ע מ
ים1 )0( .י ש ם ה 1נראה שפירושו יראו עצבם
שטחים וכמוהו ואם אשמחכי רבחילי (איוב לאכה) ובאו כררךער אשריאשמו
ובקשו פני (הושע ה סו) כלום'עד אשר[יראהעצטםאשמים ויתפללולפניווכן הנה
אם' שיראו עצמם שסחים 1
ירננ 1כלום' וישבחו ובשפמך כל חקםים במישור
1לא 1םים ב ארץ תנהם כלום' וכן כל האומות אשר תנחה אז בארץ לשפמם
שם; או מלת לאומים קל ישרא' שישמחו בראות נקמתםמןהאומות0( )6וי1ד1ך
 )1הסר בכי.
 )2בכ"י הקפורת חילביהם.
ן קירושין ם ע"א
 )8עיי

 )4נשב ושאל ג' רבוים יחננו 311רכנ 1ויאר פניו וכענין הברכה המשולשת כתורה.
 )6נ"ב השסחה תהיה שפט עמים ולאוטים בארץ תנחם שינחם בדרך אמת .א רץ נ תנ ה
ב1ל ה כענין אמת מארץ תצמח (מזמור פה) והתפלל המשורר על הראות האסח והגלות
הישועה האמתית כענין וצדקתי להגלות (ישל נו)ושיפרסמו בעולם ויחיה בא"י תוים ולאומים
ישר,כי כן נקראו גוים ולאוטים לשטוח בשמחת נויך(ם ,קו ה) שבחוחו כל חאוסים(מזיקיז).
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עמים כלם על ראותם תכמת עשר משפתיך,אז כשעיע=הזק (ש ייראו
אותו כל אפסי ארז

מזמרר סח

י~

נצח לדוד .זה המזטור נראה שחשר על מלחטת נוג וממג
ף)
בהחאמף העמים לחלחם עם גאולי האל .וי"ם אותו על יציאת מצרים ומתן תורה
והמזמור ימשך יפה לאיזה שתבחר אבל יעם אותו על מלחטת סנחריב וכל מחנהו
כשבא לירושלם ביטי חזקיהו ונבא על טבלתו והמזטור אינו נטשך לדעת זה
ן כל 1 1פ 1צ1
והעיקר אצלי כפי' הראשון .ואם' (נ) יקום א' )1ר"ל שתנשא לעי
אויביו ר"ל יתפשו הנה והנה יררפם האל ( )876ה) כהנדוף עשן מפס
רוח והנדוף סקור טבנץ נפעל וכן יטמו מפנע כהם'ם דונג מפנ אוש
 .ואם' כאילו טדבר אל העם (ס) ש ר 1לא' וכו' 1ם1ל1
וצדיקים ישמחו וכו'
ר"ל רוממו או שכחו מלשון לא חמלה בכתם אופיר (איוב כנ טז) וערבות כסו
שמים ע"ר רוכב שטים (דברים לג בו) להיותו טניע הגלגל כהניע הרוכב את
הבחסה )9ובי"ח ביה משמשת כלום' שבתוהו בשטו שהוא יה והורו לו שהוא
( 0אבי יתומים וכו' רוטז להשגחתו בשפלים עם היותו בטעון קדשו
גבוה על כל נכוהים .ואם' (ו) ם 1ש ב ח ד 1ם ב ת ה אם קל קבוץ גליות
פירושו שהעם המפוזר בכל פיאה קדשהיו מעטים וכעיןיחידים זה במקום אחד
תה בטקום אחד יקבצם 1יזשיבם ביתה ר"ל בארץ אחרת )8ואם על גלות טצריס
פירושו שבטתי טעט ירדו בצרים והיו שם לגוי גדולכעין מושיבי עקרת הבית
או איפשריחידים לטעלתם להטת עם סגלה ום 1ציא-אסירים
~קמן
בכותרות פ" מחוא הוציא אותם שהע אסורים בכושרות ר"ל בשלשיא1ת של
כרעל וחכ'ף )4במקום קרף כעום' קשרי הכבלים .והסוררים ופכנו צתיהה)6
ר"ל במקופ ציהועיף בלי מים טפל על דלותם ושפלותם ולענק הגלות עבר
במקוםעתיר .ואם' (ח) א' בצ אתך וכו' וחיציאה לפניתם הוא משל קל העזרם
דיד) וההפך ולא תצא כצבאותנו
ממנו בסיחטותיהםכקנין ה' ילחם לכם (שמותי

י

י יי

י

י

יג)

 )1נ"ב וטעם הקימה הוראת הגבורה.
התערובות (מ"בידיר) וענין רכיבה כסו טסש5ה
ויהיה עגינו מושל בערבות ואזה הסוס טעה הרוכב (.ביר סח) ההוא כאט' כי תרכב על
 )8אחרת המוח
סוסיך ותרגומו ארי יתם ע 5כורטיה דיקרא וחנה לרוכב כמו ליושב.
שלחה
ר
ו
ש
י
כ
ב
ה
י
ד
י
י
ו
 )4בכ"י והבאת ונ"ב כטו
ואולי צ" 5כ5ם שארץ אחת.
כי
י הכף בטקום קוף כסו תיכן את רוח (ישע' ס
)
א
"
ע
חיא סנע 5ען *בעת הכב51
ח
נ
(שבת
כ
 )6נ"ב והוא .הפוך מושיב יחידים ביתה והנה יהיה
יג)חק ,משלים (קח5תיב.)5
פיתח לפנים בישוב וצחיחה טקום צטאון כטו צחה צמא (ישע' ה יג)' .והשביע בצחצחות
(שם ניחיא) יבשת.

 )2נ"ב או הוא רבה נכבד כסו בני
ירכיבהו ע 5במותי ארץ (דברים 5ביג)
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(מסת )%
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הפירושים הזכיר חנה המלחסות 'שחס בצאתם טטצרימ ולכתם
(מזמור 40
י
כ
ל
ו
בטרבר והואענין ישימון( ,ע) וארץ רעשה הפך פבע המשל עלכי כלבני
הארץ רגזו וחלו ספניהם .ואם' אף שם ם נ מ פ  )11משל על שהיה קנן וחשך
לאויבים כמאם' רור על צרות האויבים חשכת טים עבי שחקים (מזם'יח יב)
והפך זה ולכל בני ישר' היה אור במושבותם (שטות כג) וזה מיני הוא לשון
שריפה  )9ר"ל ההר בוערבאשוטאיר והנפת)8עלנחלתך (ס ג ש ם נ דבות וחוא
טשל על עמור העק והעדה אשר היתה מרודה ונלאה אתה כבננת וחמחות
לה סכלצרותיה( .ל 0וחייתך הוא משל ( )888על האוטח ישב 1ב" ר"ל בארץ
אשר נתת להם והכיסת אתה א' במובתך לענונם הטריים .ואמרו (ע) ה' תן
א 1םר אם קל טצרים נאם' הוא עתיר בטקום עבר אבל לקבוץ הגליות הוא
כתפיה כלום' כסו שהראה לנו נפיאותיו בזמן החוא כן יראה נפלאותיו עלינו
יתן א1םר)4הנבואות הטבשרותבחיל גרו?עלהגאולהוינועו (יג)ם לכי צבאות
לקזרתנו 1נ1ת ב ת ר"ל כנמת ישר' תחלק שלל האויבים .)5ואם' (ין) אם
ת שכב1ן ב ן שפת ם כלום' אם עוד אתם שוכבים בין הכירים ר"ל מקום
שפל עד שהייתם קודרים סרוב הצרות עתה תגביהו עוף בכנפייונח
לבנים
י
ה
ת
ו
כיונה הנחפה בכסף והוא טשל על נוצה לבנה ובאה סלת ככסף בסגול קם אתנח
שלא כםנהנ .)6ואם' 1אבר1ת ה ב רקרק חר1ץ והוא שיש שם בכנפי
היונה טעם נוצה טוזהבת כזהב וחרוץ הוא זהב ,והטשובח שכטיני הזהב הוא
חירוק ור"ל בחרוץ ירקרק ובא הפוך כטו כל רבים עמים (מז' פפ נא) ז) ,וקנין
(ע 0בפ רש שדי מלכי ם פ" בהעטידו אותם פגרים טתיס ושטוחים קל פף
האדמה בה ת שלג בצלם 1ן כלום' באותההתשיעה תתלבןכשינ הארסה אשר
היתה יושבת בצלמות ר"ל בחושך הצרות .)8וענין (עז) הר א לה ם ותר גבנון
ר"ל גבוה ומעלת חדות ונכנונית לרב גובהו ובלעזצימאנו .)9ואם'גבנונים לשון
רבים על כל אהד מהרי חבשן שחיו שם הרים הרבה והוו בהם מקומות דשנים
ושמנים ובעלי מרעה ובא ע"ד זה וקבלהיהודים (אסת' ט כג) ר"ל כל אחד טחם
וכן וצדיקים ככפיר יבטח(טשלי כחן ואם' אח"כ(יז) למה תרצדון כלום' לטח

י

י

י

י

י

י

י י

י

ח (ישע' סג ~סד),
 )1נ"בכענין מפניךהייםניי
צ) יב או ר"ל זהסיני
ז
.
)
ז
י
ג"כ.
ו
ס
כ
)
*
בכ"י
 )8נ"ב תניף מלשון תרוה נפתי משכבי (טשלי
ח"ב ואס' חי יחן אגסי צבא רב מן הנשים חסבשרות ואוש מלכי צבאות ישסוסבני ישראל.
רקת

ואם,

י ת חקהלח הנשארה גירו"לם שלא[באה] למלחמת או רשל האשח היושבת
 )6נ"ב 1נ 1ת ב
גנוח כסו הגוה וחטעמגה גם היא תחלק "לל.
 )6אם יש עולת ויורר בפסוק אין
לאתנח כח לחפרוד כמנהגו ולהפוך תפתחוהסגוללקמץעיי
ן מזמור נז me1הזעוד)? .בכ"י
ג
 )8נ-ב ושדי טנצח ,ובה
ל
תש
,
ם
ל
ש
ו
ר
י
ל
א
שב
כל עסית רבים.
בצלמון
'cima

אז תתלבן כשלג  mpnשהיא כצלמות ובחשך.
).(Bergspitze

 )9בע"פ

ובד"צ  cimeשן
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(שמי
"
ס
עצמיכם בהפלגת

אתם מחיקים

השבח אץ

תרקדץ~) מרוב שמחה כלום' למה
ירושלם והר הבית
אתם נחשבים לכלום כננד ה הר ח מד א' לש בת1
ורומז'עי
והרציוןכי שם החכמה והכבוד והואענין אף ה' ש כ1ן שם לנ צ ח .ואם'
יהוראת עור
כאוטה יטלחט1תיה שיבאו לקורתם (יה) םר כ ב א' טמפר רב
י
א
ה
.
י
פ
ל
א
ו
וע"ד השאלה הזכיר זה שתי רבבות
שנאנים )9ר"ל כטה אלפים טן
הטלאכים וכל זה דרך משל להיותוית' (ש )88נלחם טלחסותיהם כענין שטה הנחת
ה' נכוריך (יואל ד יא) וכן מוסים ורכב אש סביבות אלישע (מ"ב 1יז
)וענין אד'
בם ר"ל עטהם ם נ בקד ש ר"ל כסו שירד על הרמיני בקדש .ואצלי בפי'זה
רכב א' וכו' שאר ההרים שבחם כחזקם ובתקפם אבל זח ההר שבחו בעבודת
האל ובחשנת החכמה עד תכליתה ומצר היות החכטים בשאר המקומות אחדטקיר
כאמרו אזכיר רהב ובבל וגו' זה יולד בה (מזמור פז) אבל בכאןיש הרכה טרכב
אלהים ר"ל הצדיקים ע"ר זה שאם"ל האבות הם המרכבה (ב"ר פ' פב) ואם' שהם
רבים לאין טספר כענין ולציון יאמר איש ואיש יולד בה (שם מז' פז) ותזכירם
י בקדש כלום'
ע"ד השאלה )5כלשון רבותים ואלפים והוא ענין ה' נם וסינ
שמעטרם תמיד כמעמר הר סיני ע"ד מה שאדלתהי חביבה בעיניך כאלו היום
ניתנה .)4ואם'(יע) עלי ת לםר1ם ואם נאם' קליציאת טצרים בא עכר במקום
י ר"ל
עתיד ונבא על הגלות והוא משל על הסתלק שכינתו באתנו  1שב ת ש ב
שבהסתלק קכינתו נעזבנוביר האויב ושבה אותנו והנה לקח הטחנות שכבר נתן
צאןטרעיתי ארם אתם (יחזק' מנף לד.)5
לנו ואם' ב'ארם על שבכל ישר'
י
"
ע
 1אף ם1רר ם ל שכ1ן ה א' כלום' אסרו לשכון במקום ה' שהוא ירושלם
ואנואין לנו רק ההודאה והצדקתריננו והתפלה אליו לתתנו מחיה בעבורתנויום
ן (כ) ברוך ה' יום יום יעטום לנו
יום בעד נזרת הגיות קלינו והואעני
האל ישועתנו ועזרתנו-כלום' יעמום קליט משא הישועה לחיותנו ביניהם ואם'
יעטוסכיחיינו ביניהם אינם רק קליד טשא השעבוד אשריפילועלינויום יום
טתנכלים קלינו להעבירנו ובסוףיהיה (כ )6לנו האל למושעות ר"ל בכלמיני
התשועות והוא תשועת הגוף והבטון מיד האויבים בצאתנו סאתם ותשועת הנפש
להמלא הארץ דעה את ח' ולא' אד' ת1צא4ת לשערים הרבה להטית האויבים
ולכלותם .ואם' (גג) אך אלחים וכו' כלום' בעונש נטור ע"ד אני ולא מלאךאני
ולא שרף וכו' ( )898כלום' לא טצר הכוכב והטזל אלא הוא בעצמו בכוונת עונש

י

יי

י

י

י

 )1נ"ב והקוף טתחלף בציי כמו בקלחת בצלחת .ורבנו האיי פי' תרצדון עניןעיון
וחקירה כי כן אום' בערביריר ועניינו  noSאתם טעיינ" 1טיחלים לכגודאין הכבור אלא
כהר חטר אל' )2 .נ-ב וי-אכי שנאן מקום או ע' שנוי ורש
א,לפים שונים )8 .בכ"י
השלוח.
 )4תגחומא נמצאת רשש וילקוט לפסוק היום הזה נס כי תנא.
 )6ג'ג
י"א כי הם בני ארם לסר שעם לסתום אף כצווים הגבוהים לקחת מתנות טחאדם ואף
הסוררים יכרתוברית עטך ויסכנו עם מקום ח*כינה.
'

פירוש הטאירי לתהלים מזטי
מר ימחץ ראש אויביו וקדקד שער העם חטתהלך באשטיו לד
משלחםניד ששקם (אשב ה ה והקדקד הוא אמצע הרשש ונקרא קדקד שער טפם
שדרךיתחלק השערחציו לצד זהוחציו לצרזהואזיאם'להשיבהנולים (כנ)םכ שן
וממצולות ים והוא פשל על קצוות כל הארץואייהם .ואסרו (כז) לטען תטחץ
סח)
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רגלך בדם היוצא מלשון הכלבים המלקקים את דטי האויבים 1םנהו הוא כפל
לשזןכי הוא כמו ממט ר"ל פו האויב וכבר הזכיר מהאויבים שההרגיהיה גדול
כל כך שהדם היוצא מלשון הכלבים הטלקקיםיהיה כנחר נדולעד שהרגליצטרך
שתבקע בו כלשון משנה והיו עולי רגלים בוקעים עד ארכובותיהט~) .ויש לפרש
פנחו כמו וטנהו בקפץ הנון וחוזר לאל ית' כלום' בדם לשון הכלבים המלקקים
את דם האויבים אשר מנהו האלית' להם למזונותיהם וכן י"מ תטחץ הפוך כמו
תחמץ מלשון חטוץ בגדים (ישע' מג א) כלום' שתתאדם רנלך בדם וגו' .ואם'
(נס) רא 1הל כות ך ולענין הגלות נ"כ עבר במקום עתיד כלום' אז בראותם
סגפתהאויביםהכירו שטהשגחתךהיה וזהוענין ראו הליכותיך כלום'שיהיהענין
ן בעין ואם' על לשון העם
טפורטם להיותו בא מאתך כאלו נראו ההליכותעי
הליכות אלי מלכי בקודש .ואם' (כן) קדמו שרים כלום' שהמכימ 1כלם
להודות ולשבח לפניך ואם' שתחלה באו השרים ר"ל המשוררים בפה ואחריהם
הנוגנים בתוך עלמות תופפות ר"ל טתופפותויאמרוזה לזה (כז) בטקהלות
ברכ 1א'  1םםק1ר שר' פירושו כל היוצא טסקור ישר' כררך כל זרעיעקב
כבדוהו (מזמור כב כד) .כי (כח) שם שבפ בני מן שהיה צקי ר השבפיס רודה
וטושל בהם ובאה בטלת רודם קמץ קטן בטקום קטץ גדולדרךזרות וכטוחוהמעלם
טים (ישק' מניא) .ואחר שהזכיר צקיר השבכים הזכיר החשוב שבכולם והואאסרו
שרי יחודה רגמתם ר"ל שהם ירגמו אותם ויכלו אותם  .)8ואח'כ הזכיר
(ש )89נלוח עשרת השבטים ופירפ מחם שר זב1ל1ן ונפתליכי טחם נשארו
בין שבפ יהודה ובנימן ער בלות צדקיהו .ואח"כ חזר לתפלתו ואם' (כע) צוה
אלהיך קזך1 .ע1זה אלהים צווי ותערה כלום' התגבר בנקטהז  1אשר פעלת
לנו ובאה מלת קווה נואיו עם דגש וטלא כטנהנ .ואם' ( 0טחיכליך על
ר 1ר1ל ם והוא כפו בהיכליך קיד ח' ממיני בא (דברים ל)3וויו* כמו במינה
חום'"תובילו ושם האוטותודי ר"ל תשורהוטנחה .ואם' ( )65גער חית קנה וחית
ן רומח ולהערה קל חולשתם קרא רוטח בשם קנה )8
פירושו עדת וקנה הוא כעני
ונער הוא לשון השחתה ע"דגערת גוים אבדת רשע(לעיל ם  .)1כלום' תשחת עדת

י י

י

י

י

י

 )1כל זח שפירש"י ומה שטביא כשם י"מ חואפי' כד"ק.
 )2נ"ב רגמתם כסו "ריח יככה רגם טלר(יכמיה ז נ)
ותרגוטו שהיו משמשין לדוד בבגדי ארגטן (גם רר"ק פ" רגמתם קבוצם).
ק נ"ב נקרא בערבית רומח קגאה וקמאים למשפחהחי( .אע

יי""
)

פגמתם כמי קביצס
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(מטד סח'א0

מיחםש בחרב וכחמת והם בלמהם קרת אבידים חבאם קם קבלי עטים
חוקי תאומות קיד סנכומ פרים ובים אכפי בשן כתרוס לארל כהיס מער
ועי

בחם עד שיבאכלושחדטהם נכנע וטתדפמ ),בוצי כסף ר"ל טוטתטחזמתהק
י למורא ואז טרע 'טבחך הגול .בזר קסיס ר"ל
בחתיכות כסף"מביא לפסךוש
הקמים שחט חפצים בםלחטות 1:ר צ הוא לשון חתיכותטענין רצוץ5( .סוחשטנים
בהגל  %סגנים ונכברים והוא לשוןכני חשמונאי ואם' 'שיבואו מגנים ממצרים
להובילשי למורא וכוש ת'ריץ ידיו לא' כלום' שתכל יבוא  )8טפה וטפה
לא'ובאה סלת תר ץ כלשון נקבהו ד  1לשת זכרכיפעטים
להשתחוות
פ
ת
ח
ל
לפיעםירברעל הקם .והקיר לב כל (5ג) םםלכ1ת ה ארץ שישירו
ידבר על הארץו
לה' ויזטרו(5י) לרוכב בשמי שמי קדם כלום' שמי תשמים וחוא נאם' על
מנלהמקיף ואמרו שם קדם ר"ל מיום הבראם מהשאיןבן בנבראי הארץשאין
י הוא יתן בקולו קל אויביו קול קוזו ונבזרה לכלותם אם לא
אישיהם עוטרים)8כ
ישובו אליו .ולכן ) (OSתנו עוו לא' ר"ל שתיחסו )6לו לבדו 'הטטשלה ואסרו
ישר' נא.ותו כלום' שתתחברו על ישר' ונאספפם )5עליהם ליחס עמתם
חסטשלהלו לבדו ותשבחו )6נאותו ועזו .קל השחקים שתחדלו )7סתת ()908שום
סטשלה לכוכב או למזלאו לסלאך כלל רק לו לבדו ית' ,חשם' ( 05נורא אלחי ם
רבש"ע מ רמזקל
טמקישיו סמה שימאו "קדשך ובא מקדשיך
םצבותהחכםשוםקםדמיהמואט' אל ישראל הוא נותן קזז ותעצוםוחוום
קטמת
בחשנחתו

י

י

יי

י

עי

עי

ישע

רי

יי

מזמרר סט

שושנים לדור .כנר מארנועמן שושמם בטטורנרה
("למנצח
שחוא כלי מנק והטזמור נאם' על צרת הגלות ולכן יש ,טפירשת על שחשבים דטז
לשבשנים שבין תחוחים ונוקבים אותם תמיר זחתהיל להתפלל על צרות הנלוח
ד קל לשון העם או כל אחד ואחד .ויעם שרור אסרו
להושיענו מהם ורבר בלשוןיחי
 %עצטו לרוב צרוחכן וחםזפור נטשך לאיזח שתרצח אלאוימופו מוכיח לפי'
הראשון .ואם' (ג) הושיעני א' כי באו מים ער נפש ר"ל.עד שהגעתי

קי

 )8נ"ב [שמי קרם] ר"ל הקרמוניס
 )8בכ"י יפח.
 )1גכ"י ומתפרס.
כסו אלהי קרם (דברים לג כז) וענינו אלוה קרטון ואסר זח בערבות בלבד וארסתו אס'
י השמים הראשונים קדמונים וטצאנו כתוב כסאך לרור ודור (איכה היפ) נכון כסאך מאז
כ
(טוט' צג) וחוא ערבות ולפי האטתה שהיא האטת הכל טחודש .ויש להסתכל בזח המוטור
כייש בו סודוה זכר בו אלהים והי שם מיוחד ואל ואדנו וצבאות ושדי והנה חם שבעה וכל
שםייחס לו פועל מתפעלים וצריך להסתכל חמיו במלותיו )4 .גכ'י שתיחם וצשלשתיוחס
 )6גמי ואספתם וצ"ל האספתם כסו גטזטור טז.
 )8בכ-י ושתביח
או שתיחסו.
ז) .בכיי שתבדלו.
 )8ניבלפי שהמקרש חיה אולם והיכלודביר.
שגיאותו.
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ליציאתנפשי%ודסח תכיפת הצרות לשסףטיםכיכן טנחנ הלשקתסיר כאפרו
י
ו
א
חטים,
קכד)ועל זה הטשל בעצטו

וכמפונואוי עבר קל נפשנו הטים וחידונים (טו'
נ
ל
פ
א
י
ה
ח
ל
ו
צ
מ
ה
מיס
אם'  %פבעתי ביון טצו5ה ורמז  %כפל' צרותכי
ך הואפיפ רך שררכו למבוע ג"כבו ואם' שטובק
עסוק שכרכו אדם לטבועויו
ש טשל על כפל חצרכם  1א ן םעםד רשל שאץ אאר
בטבולה שיש בז פיפוי
שאבריזיכזב לקופד וסקטד פעהמבנין
ושבלתהפקיל וכןאוטשרבלעתל' רר"ולכ הצרותוטכצזדהשהממנשחי
ג
בעצמו באשי בס'עטקי מים
ש'פפתני
המובע לזעוק לב"אשיבואר לעזרה אג' (ד) שינע בק ר אד עד שנהר גרדנו
חמכלועיניוטריב חביטר למעלה נושאעיניו לטרום וטופל לאלחיווזה רוטזלאורד
שפ-
 ,48ושעצםו
הגלות וכן אש5ס)שר נו טשערות ראשועענאיז השונאים אותו לחנם
בכח גדול טצמותיו חשובה לשקר ובאח סלת שקר כולה מגול באתנחשיאכסנאט
ואם,
אז אשיב כלום' שישימועלי עלילות דברים בגלחן
חשר לא גזלתי
בשקר .ואתה ה' ( )1ידעת לאולתי ')4ואשמותי סטך לא
להתגולל48עלי
יבושו בי קויך כלום'
והנה' ידעת שכחנם יאשיסונה ואם' ל)
ננ
חארישאםיא
 .תתן קץ_ לא הגלות ער שיכירו הכל שלא נכזבה תוחלתנו
(96
י.כלם,ובי טבקש,יך .ואם'
המיחלים טכזיבים תוחלתם בסיבתנו והואענין
(
)
מ
(
כב
אטש
ם
י
ר
ט
א
א' צבאות ראוי להיות בסמוכות ובא כטוהו
(טשלי כא 4כי
עליך נשאתי חרפה ע 5שלא רציתי לצאת טכלל תורתך להתחבר קטהט
וכלטתם כסתת פני קל זח ,.ומתוך שבניעשו ובני קפורה שרוב הנליזת בחובם; חם
י לחם נכרי וזר.
קנאת.ית
טזרע אברתם ומזרע יצחק )6אם' שיתנהגו עטנו כאלוהי
מלעפן זרות .ואם' (י)
(ע) וסוור פעול טבנין
ביתך אכלתני
י
ע
פ
ה
ר"ל היותיטקנא  %ראותי אותו בידם .1חרפ-ות חורפיך נפלו עלי כלום'
שטאחך שאני מחזיק בתורתך ובאסונה האמתית והם'מחרפים אותי תסיד הרי
נטצאר ג"כ מחרפים אותך )"( .ואבכה בצ ום נפישי י'ננ שהוא חמד על ר"ל
בצום  %נפשי הנדכאת בעיהם והם אותו חמר ואיוכלום' ואבכה ובצום
שבכיתי
נכשי רי5שככיתיוצטתי :ולי נראה שהנפש פעולה כסו ולבכותה כלום'בכיתי
נפשי' לחרפות לףכי יאסרולי תטיד שתכרת
נפשי כאלו טתה' לנטרי ותהי
לטשך
ר"ל ללעג
ותאבד( .ינ) ואתנה לבושי שק מרוב חדאנה ואהי להם
וקלם( .ינ) וישיחו בי כשישבו בשעריהם וכן כשישכרו אני טנגיגתם כלוטר
שישחקו ויתלוצצובי (יו) 1אנ איןלי רק ת פל ת תמיד לך ח'עת רצ1ן
ר"ל בכל עתות .תתפלח או פירושו תפלתי שתקריב קת רצון לגאלני טירם אנא
טקום חנשיטח שחוא חאף כי.בחגיע חטים לאותו טקוט
 ,)1ת"ס עד נפש
 ;)8נשבעיחחושגים לחכריתני או :עמנו כתרגומוטקניפי סטוטכעיסי.
ימות חפובע.
היא סבת  P~enכאסרו )4מב כמו פשע וקר*  p~enאזלה.כי
 )8גמא להתטל:
 )6בכ"י יעקבו
אוילים מדרך פשעם (סףקו).

שי

י

איי

אי

י

י

כי
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ברוב,חסדך עיני באסת יישעך כלום' בהבמחות_ הנבאות )1על הינועה
שאף טחיקם כדבר אסתי לא ימב,.טס והצילני טסים חצפת שלא אטבע
בחמי) ואנצל" סשונאי,כר ח 0מל תשטפמ וכף ואל האטרי) עלי
באר פיה כלוס מהנאר לא
פיה עט כשאס נתוש עד שלא אגללצאת
מ)ני
ת
ם
י
(
)
ט
י
(
א.ל
וקרבה
ואל
'
ו
כ
ו
תסתר
(ין) וענני כי טוב חמדך
נפשי
ינאי
ה ואל תעטור ברחוק לעת צרתי ולטען אויבי האוסרים ידנו רטה פדני
כי גכ) א תה ידקת ח רשתי וכל צוררי ננדך הם שלאיוכלו להעלם סטך ואני

י
יבא

חרפתם (כ)6שברח לב וא נושה ר"לואאנושהוהוא()918עומדכאלו אם' ואאנש
ר"ל שחיתה טכתי אנושה ר"ל חזקת הכאב ומלת ואנ1שה,כענין ואכאב ,ו אקוה
לנוד לי ולנחסני,.ולא טצ?תי ,אבל בהפך וחוא שנתנו
שירחם עלי
(כנ)
ל
"
ר
י שולחנםלפניהם לפח
ו
ק
ז
ח
י
ו
ו
ל
פ
כ
י
ש
ראש
בברותי)4
צרותי(כנ)כןיח
וכשיקזו לשלוטיםיהיה להם להווקש( .גל) ותחשכנה קיניהם טראות
טה שיקוועלי וסתני הם תסיר הטעד ר'ל השמיטםער שיפלו הטשל שיפלו
טסוקצותיהם והטקד צ11י טננין השקיל בשלם כפך מעלי הלחק (איובינ כא).
(כס) שפוך על הם וכו' (כן) ותהי מ רת ם וכו'כי עשו את הרעה הגדולה
צואת שרדפו אחר העם אשר (ט)ה כ ת והיה להם לרחם ולעוורכעניןאני קצפתי
טעט והטה עזרו לרעה (וכריח א סו) ואל טכאוב חלליך ים פרו כלוטר
תמיר טמפרים בטוקצותיהם לחכאיב ולצער חלליך ר"ל הנולים בתוכם טענין)5
(כח) תנה עון על קונם ר"ל שחתןעונש על קונםטעניןכי לא שלם עוןהאסורי
עד הנה (ברא' טו מז) או שפא פירושו שאחר שאחזו מקשה אבותיהם בידיהם
חומףעוןאבותםעלעונם ויענשו בכל ואל יבואו בצדקתך כלום' בחמלתך ר"ל
שלא תחסול עליתם (כע) וימחו טטפר חיים לעולם הבא )5( .ואני שאני
עני וכואב ישועתך ח' תשגבני משפלותי ( )65ואהללה שמךבשירותינו
ובתפלתנו לפניך5( .ג) טשור פר ר"ל שור או פר והשור גדול טן הפר ואם' על
בעל קרנים ובעל פרסות חזקזת כי קודם שיגדלו
הפר מקרין טפרים
קרניו פרסותיו אינם חזקות ספני שהם רכות עדיין )65( .)6וראוענוים קבר
במקום עתיד כלום' יראו ענוים ישועתנו וישמחו וכן אתם דורשי א' תראוה

יטי

י

י

י

ריי

 ae1 )2וחפיפ וטעסקי סים ושבקת והמצווח רמז לחומר
 )1בכ"י חבאות.
וכוחותיו שחם סבות אברן גבש האדם ושאל ש5א ימנע סטנו השסעה א5הי' וע"כ
קרגח א 5רשי גאלה )8 .נ"ב א 5תסגור כסו אשר יריטינו (שוספים ג טו) כאלו הית,
 )4נ-ב כסו גסאכ .5כסותביאי חגריה (שעב 'ג .)1
יסיגו סגורת 5איוכל 5חגיעח.
מתחליים וח55יך הענוים שלבם נדכה
 )6רב או ח55יך יסכרוכי סמרם בסה שיקרח
י *'א יסכרו בטקום ביעת כמו נשפת
ונשבר כאמרו5בי ח 55בקרבי (טף קט כב) ויתכן כ
ברוחך גששת בזר פזר ועגונוכי הם יקוו א 5סכאוגי כענוים כענין5י קוו רשעים (טז' קיש).
 )6מב או ס"ת משור ישרת בעבש אחר טשור ומפר (ע' פג ראב"ע)
אט' אחת

יחם
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ויחי לבבכם ודרך הנבואות לרבר פקם לנסתר ופעם לנפצא כטו יבשו
אל אביונים וכף וקראם
סאלם אשר חסרתם משל א כם0% 4כי
י
ט
ו
ש
שטים
אמיציוכי הכל מצר טשפטע הישרש% .ס) יחילוהו
' ר"ל
וארץתי
שתגדל חשטחה סכל השלם ררך כלל ~ 0כי א' יושיע ציון ויבטח ערי
יחודה וקרא כל הגית בשםיהורה להטת אז בכלם כטסשלת מלכות ( )916בית
דור שהואפטבטיחורה ויוטבו  111אחזם חאסיים שהזכירושהם זרע עבריו.

קמור ונ
ח) ימנצח לדוד להזכיר ר"ל לערר הלבכות כמו שחתנאר וכתנת
המזמור יראה שאמרו דור בעת צרותט אם בברחו מפני 'גאול אם בברחו מפת
אבשלום בנו ויעם אותו על צרת הגלות ג"כ כשלפניו והראשון נראה יותר ואטר
י סלת ח 1שה האחרונה חוזרת על הכל
(נ) א' להצ לני כלום' טהר להצילניכ
כלום' חושה להצילני וחושה לעזרתה ואם' (נ) יבושו ויחפרו כלום' יבושו
ויחפרו נלום' יבושו מסברם בחיות תוחלתם נכזבה והוא ענין ימונו אחור
כלום' שיפלו םםועצותיהם.ועמן(ד)ישובו עלעקב בשתם וכו'פי' ישובו אחור
בתגטול בשחם ר"ל טהשביישוניוצערוני .הא 1םר ם צרתי האח ר"ל שסחה
חסל וישטחו בך כל טבקשיך תן/

י

י עי

מזמור עא
אץ בו פתיחה במלת טזמור או בטלת לטנצח תראה שאסרו תכף לסזשר
שלפניו וסטך עליו וכוונת חמזטור יעם שאמרו רור על עצטו בצרותיו אם על
שאול וקראו רשע טעולוחוטץ אם על אבשלום וקראכן אבשלום או קלאחיתופל
ועיקר הדברים יראה שנאם' על צרת הגלות ואם' ( )6בך ה' חסיחי והוא עבר
בטקום עתיד כלוט' בך אחסה ואע'פ שארך עלי חגלות ואל אבושה לעולם .וסלת
לעולם יראהלי שהיא חוזרת לסקלה טסנה ר"ל בך ה' אחסה לעולם ולא אבוש.
(נ) ו ב צדק תך ר"ל במוב חסרךורחמיך תצילני )1ואנא להמות אלי אזנך וכו'.
(ג) ה ה ל
י לצ1ר םע1ן )2והוא משל שאדם ניצל בה מפני האויבים ך ב 1א
.
ת
ו
ר
צ
ה
צ 1ת כמו וצוח להושיעני כסוכי פלאכיו יצוה לך
תם ד שם מפני
הטשל
(מז' צא) ופירש
)
ו
(
ס
ר
ל
כ
צ
.
ח
ו
ר
ס
א
ב
ת
ם
1
א
ט
1
נ
ל
פ
ת
ם
1
י יד
ע
י
ר שע ר"ל על כל אחת )8טן האומות האוסרות תסיד לכלותנו( .ס) כ
י א תה
תק 1ת וכו' 1םנע1ר רומז קל תחלת הנלות )1( )928( .קל ך נס םכ תי
םבטן משל שכלימי צרותי סני קדם כטחתי כך והמשיך המשל באסרו םסעי

י
י

י

י
י י

י

י

 )1נ"ב~פי האטת תצרקה היא טבלת כאמרו וצדקה חציל מטוח.
טעוז.
 )8בכ"י אחד.

 )2בכ"י
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י אתה נ1ז
אם
י ר"ל מקתיקי משם ובמקום אחר )1נאם' נוהי ר"ל טטשיכי
ושניחם קנין הוצאה והעתקה טהשך לאור והואקנין בך תהלתי )9תסיד ר"ל
טתחלת תצרח .ואסרו (ו) כמזפתהייתי לרביםעניינושחייתי להם למשלי)
ואתת פחסי ומבכהי וחיה מבטח עוז וחוא חמר ר"ל מחסי מחמה עוז; ולכןאני
מתפלללפניך לחושיעני ואז (ח)י מלאפי תה לתך ר"ל לשבח אותך שבחרב.
ואם'  )%אל ת של
י לע ת זקנה ר"ל לעת התישנות הצרות ואריכותם עד
יכנ

שהלש לחם המבע טלסבלם וחואענין ככלות כחי(.י) ואסרו אויבי לי
) וש וטרי נפשי ר"ל
כטו עלי ע"ד ואטר פרעת לבני ישרא' (שטות ידיג

חטקוים תסיד בטיתתה ובכלויח )4הם אומרים עלי(") א' עזבו רדפוהו
 1תפ ש1ה 1כ א ן ם צ ל וגואל את דטו כלום' שלאיתיראו משוםעונש ואחר
שכן  09א' אל תרחק סטני המשו טסתכם") ויכלו שופני נפשי
יתעטפו בחרפה וכלטח  09ואני עם כל צרמי תסיר איחל וקם השיף
סכאש' אוסף בתחלתך( )5ע 0ופי יספר צדקתך תסיד אעש שלא אדע להם
ים פ1ר1תבי בטקסאעיפ וספוחת שם ממפרעל משקל בשוחת .ואמרו מ 0אבוא
י במלחמת המעריםעלי עם גע ומגב
בגב ורות ר"ל,פאני כשילחטועליאיב
ת
י
ולא אבוא עליהם בתקות נצחון חרב וחנ
א
ו
ב
א
אבל
א
ל
ו
אזכיר
בגבורות ה'
שבח עצמי בניצוח רק צדקתך לבדך .)6ואם' א' (ין) לסרתני מנעורי ר"ל
שסיטי קדם הוריתני והראיתני נפלאותיךונסיך תמידז) ועד הנה כלום' טאז
ועד הנח אגיר נפלאותיך ונם מכאןולחבאוהואענין (יח) עד זקנה ושיבה
אל תעזבני עד שימע העת שאגיד זרועך ונטך הגדול לרורודור לכל הבא
י לא אעזבך ער אשר אם
מיתר העטים נפלאותיך  48ובא הנה לשת קד כעמןכ
אם
ז
א
ו
ה
י
ה
י
לךהענין
עשיתי וכו' שאין הכוונת לעזבו אח"כ אבל עד אשר עשיתי
(ש )92בתכלית השליטות (יע)  1צ דק תך יכלום' וכן אגיר צרקתך א' ואודיע)9
שהיא עד םר1ם כלום' גדול עד תכליתכענין גדול מעל שסים חסדך (ם' קחה).
(כ) א שר הרא תנ צר 1ת רב1ת 1רק1ת לרב הטררים עד שנתיאש כל אדם
מטני ואתה אחר היאוש תשוב תחייני )!9ומתחוטות חארץ ר"ל תכלית
 )1מנמור כבי ורב נוחי מעניןכייגיח (איש ם בג).
 )2בכ"י חפותי.
ו
 )8נ'ג כי רבים יוסרו בראותם כי חענשתני ע 5העון או עגינ
ו
ח
מ
ת
י
ש
ו
י
ר
ו
ס
י
מ
וצרותיו
ו
ס
כטו שיתמת האדם סחר בראות שהוא סופת או הוא לשון ראיה כ הית יחזקאל לכם לספת
(יחזק' כר)  5871ווסטכו עליך כטו שנסטכתיאני.
 )4נ"ב כמו אם הפאתי ושסרתני
(איובייד).
 )6נ-ב או רש 5והום*תי ע 5כ 5תה5ח תהלותיך כענין ע 5כ 5ברכה
ותה5ח (יחטיח פח).
 )8נ"ב או ר' 5אבא לשיח בגבורות ח ,ו5א בגבורות הגבורים

יי י

יי

וע"כ אזכיר תהלתך.
 )7ג'ג או חוא כטו הרגלתי כמו *דא לסוד סרבר (ירט' ב כד)
או לסדתני דעת.
 )8נשג או ר' 5לרש הבא 5כ 5אשר יבאעניינו שנולד כטו ודור נא
נשב
.
ע
י
י
ו
ח
ו
(קהלת .01
י חצרות חם כטות כאסור במחשכים
)
1
0
כיימ
מכשי
הושיבני סטתי עוקם (איכח ג) ,ודסח חצרות כאלו היה בתחומות.

ש
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הצרות תעלנה
כלט תרבהמולתי ותסרב רל
וחרב הוא מכמן
י
ע
פ
ת
"
כ
(
ותמחטנה
ה
מ
ד
ם
נ
ו
ש
י
ה
ש
(
ב
ו
ס
לר
הט
אני אגדך
כ0
לךחרי
שתמי אלי
במיטב השירבכלי נבלואזסר לך בכנור דרך המלגת הערה טכוסת מנדותרננה
שפתיבטרת הפה עם זמיהכערוק תרץ נפשי אשר פדית כטם' שתחלי
תצא ממעסקי הלב וכטוס ימרח
ולשוני כל חום תהגה צדקתך
"
כ
(
כי בושו וחפרו טסברתם טבקשי רעתי.

מזמרר עב
לשלם ה נף .מ המגור לקר העמן בו שנ~'
שיו כשרצה
י
יל
את שלטה והתפלל לאל על הצלחת סלכמווהמ עמןכלו תפלות דוד בלןהט
שי
כי בעת חולי המות אסרו והיה ראוי להיות מאוחר ,טבסזטורים אלא שהמזמורים
לא נכתבו על מדר המעשים או שלא רצו להשלים הספר אלא בחלק חסזסורים
שכלם שבח לאל ומפור נפלאותיו וי"א אותו קל סלך המשיח וחתיתם לשלמה על
רמז שליפות ומזם עיקר הדברים שעל שלטה נאסר .ואם' ( )6לשלטה כלזם' על
שלטה שאני טטליכו אחרי [אני] מתפלל לפניך וקראו םלך על שהיה בדעתו
להמליכו ובן מלך על שהיה הואחיערין .ואם' משפטיך לסלך תן' כלום'
שתתן לו שכל ובינה עד שיהיו משפטיו ביושר עד שידטו טשפטיו למשפטיך
(נ) וידין עטך בצדק ר"ל ביח"ר ע"ר צדק צדק תרדוף (דבר" ושד כ) וכת
ענייך בטשפם כלור שלאיהדר דל כריבה שיסע מ)ישאן הרים שלום
לע ם )1רלשיהיה שבע בעטם וברכה מצחה בכף אדם קד וטאפ" ההריםוהנבעות
ישמחו ויתילר )931( )81מהם רוב תבואות וזה שלום העם וצדקתם(.י
) ש פו ט
ענ
י ע ם ר"ל שיקח משפמם טעושקיחם ע"ר שופטני א' וריבהריבי (פז' סג)
א
)
ס
(
כ
 1ד
העושקים ואם' כננד האל
ר א1ךעם ש ם ש כלום' שתהיההארץ
מלאה
ה
ע
ד
ת
א
ר
י
ו
האל
ם
ע
שמש
ל
ע
ם
י
מ
ש
ה
הארץ (דבריםיא
ואם'
כענין כימי
כא) והענק שלא תפסק מלכותו מזרעו והוא כענין לא יסור שבט טיהורה (ברא'
סט) והענין שאפי' תתעכב לפעמים מצד החטאים ט"מ כל שתשוב המלוכה אליו
תשוב 1 .לפנ רח ג"כ פירושו בעור שהירחקייםכעניןבפני הביתם) שפירושו
במציאות הביתוקיומו וכן )4ומשלםישונאיו אל פניו להאבידו (דבריםזי
)כלודז'
שבעורובחייו ישלם לו שכר טובותיו לחאבירו טן העולם הבא וכמוהו לפני קש

במי

י

י

י

יי

יי

 )1נ"ב
וכי הפ נושאים שלום לעם אלא בזמן שהפירות מועפין מריבה נעולם
י
*
ז
א
ו
ר
י
ב
ת
ו
מ
ר
כ
כשנכנס אדם נ
של
ל
א
אתת
סח
ה
ש
ו
ע
זח עם זח וגוסן שחפייות
בכרסי
י
י
ג
י
ר
ס
ו
ה
ב
ם
ל
ו
ע
נ
ם
ו
ל
ש
ו
.
ח
ר
ק
י
ו
א
ר
ק
ת
טרוב
ש
י
א
ה
י
ר
כ
ו
(
לשאר
ם
ג
ו
ח
ו
ג)
בעלי
י
ה
םיןעיןגטהויוחם במקום שני סועש יסחטלורע
ו
ל
א
ו
ל
א
ם
ע
ר
"
נ
ן
ו
ז
ס
ה
ש
ריש מקץ).
(ע'
חיי כי
,
)
4
.
ו
ר
ל
ת
ח
.
ן
י
ל
ו
ח
ד
 )8בנ"י בנון במשגחריוופי 9ויאויב
גבוי כן.
 )2בכ"י

י
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(אישד טן ואם תפרשהו על סלך הטשיח חוא טבואר שלא תפסק מלכותו לעלם.
ואם'( )1רר כםמר קל גז פירושואצלילפי שהעםהנבחר נענשתמידבמכאובים
וצרות כטאטר רק אתכם ידעתי ...ע"כ אפקוד עליכם ונו' (קמום ג ב) וכן כסו
שדרשו )2ומביביו נשערה מאד מלטד שהקב"ה מדקדק קם הצדיקים כחוט חשערח
ר האל לרפאתם וירד דברו
וכןבקרובי אקדש (ויקראיג) אם' שאחר הצרות ייזה
ן כר ב
יב
ים זרז ף
כסמר על גז והוא העשב הנקצר שמטהר להצמיחו והואעני
.
ה
פ
י
ט
נ
ם
"
י
ו
זרזיף
א רץ כלום' כטמר הגרול שמוסף תמיד על הארץ וזרזיף לשון
יובש הארץ ופירושו כרביבים עלזרזיף הארץ כלומן תסטר הגדול שמנטף תפיר
על הארץ שטלחלחו וסצסיחו אחר היובש .ויש לפרשו על הסלך שלטה שיהי)21
יק
דברע ערבים לעם ושיתאם להם כטמר על גז וכף .ת) פר ח ב ם  1צד
כלף שיהלבני רורו צדיקים הרבהכי סרובהטרו תכליתיראו היטיבו בודרכיהם
ושירבה בשלוםער ב ל רח ר"ל עד שיפסד העולם כאלו אם' לעוים כדרך
כיסי השמים על הארץ(דברים י"א)( .ח) וירד ריל ימשולמים עד ים וסנהר
י ארץ .ואם על המשיח פש~מ הוא אבל על שלמה (ש )93התגשמות
עד אפ ס
שמע מלכותו ופחדו נשסע בכל העטים וכן שנאם' עליוכי הוא רודה בכל עבר
הנהר (ס"א ה ד) וכן כל שהמלכיות טתיראות סטנו וטכיאות לו טנתה הואנקרא
רודה בכולם( .ע) לפניו יכרקוו ציים רשל סיעות גדולות 'בענץ וצים מיד
י1
יב
וצלמות  1א1
כתים (בטדבר כר כר) או פגושו טשבי  m~spnמקום
י
צ
ע פריל ח כ 1משל
יב 1כלא' שלא
שפטת מטת שמן ( 0םנחה ש
פעם אחת לבד וק ישובו בזה פקסים רבות ו א,ט כר הוא מכ ענץ טנחה.
(") וישח חוו לו כל טלכים ר"ל שהכל ישמעולו ומבת זהכי שטעו ישרו
י1ן ם ש1ע מיר חזק ממנו וכן יציל העני אשר אין עוזרלו
יי צ ל אב
(ינ) כ
דל
מתוך )5וטחמם יגאלנפשם
על
יחום
מוא"ץ(ע)
וכרגןעמן
וייקר ךםם בעיניו להצלו מיר חרפת גאה מלת ויפקר בשני שדץ במד
האיתן ובמד השורט וטלא כסנהנ ופלת (ע11 0חי לעם ולאביקי) כלום' 'טוחיה
יתן לו
העני עמו כלום' עם הטלך ולאריו שיצילהו סירעושקו אבל שירחם לוו
מזהב שבא ושן  ~apnיתפלל עטו וכל היום יכרכנהו מצד יושו
ומצר צרקותע ואם' (ע1 0הי פסת בר כארץ כלרג'שבשיו תהם ברכה גדרה
בשים שאפי נזרעת פסת כר טלאכףואפ"כראש ההרים שהוא סקוסיבש
יצמחוהשבלים ויגבהו עד שהרוח נושבת בםירעשוכעצי לבנוןופריו הוא השבלים
הצוסהות וכןכני ארם כסחורותיהם ושאר המלאכות )6יצליחו כעיר ויגדל טובם

י

י

יי

י

יי

יג

י

י

("

)2
שהיו.
 )8נ"ב י"א
 )1טכילתא שירה.
חיא העושק נפתר
עקניר (יב"כמ",ייג כב) ותרגומו כסו טאוסש
.
תוי  )4נצי וסלת
וחסונשלוי סטרת נחמסי
 )6בנ"יהשלכות.
 1רד לעני ולאניון,

י
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כהצמחת עשב הארזועמן (ט)יחי שסו לעולם שצחם שיתפרםם קדשלילם

,ייכ

י

שטעה  1לפנ שמש פירושו בטצישת השטש כפו
שפח חכמתו וטעלחו
שביארנו למעלהוי נון וטסו ר"ל טענץ נץ ונכד כלום' שימושךזרעו עדושיניחו
,דמועל הנולרים מזרעו תמיך למלעז,טואה אפילשמו).י"מיכת יגרלבוטררח וכבור
כמו ואחריתויהיה סנון (משלי כסא) אלא שנםאותו מקרא אנוספרשי'(*)94מענין
ן ונכד .ובסוף רבריו שבח לאל והוראה לפניו ואם' אח"כ כלו
זה ר"ל טעניןני
יכי אלו היודבריו האחרונים כסו שפירשנו למעלה.
תפלות דוד בןיש

ספר שלישי
מזמרר עג

(") טזמור לאסף .כבר ידעת שנביאים הרבה נבוכו בענין זח המציאות
בראותם העדר הסידורביןבני אדם בעניןצדיק ורע לו רשע וטוב לו כטו שתראה
בירמיה (יב א) שאם' צדיק אתה ה'כי אריב אליך אך טשפטים אדבר אותך
טרוק דרך רשעים צלחה וכו' וכן חבקוק (ב א) על טשמרתי אעטורה ואתיצבח
על מצפהוכו'כי רשע טכתיר את תצדיק וכן הרכה כמו שביארנו בקצתחיבורינו
ואסף חמשורר האריך כזה על לשון נבואת ארך זה הגלות והתחיל על זה ואטר
אך טוב לישראל כלום'ידעתיכי באמת שהאלית' אל אסונהואין עול ושהוא
טוב לישראל 1לבר ל בב שבהם ר"ל הצדיקים ומלת אך יורה אטחות הדבר
כמו אך עצמי ובשרי אתה (ברא' כס ד) אך מלך ישר' הוא (מ"א כב לב)כלום'
יודע אני שהואפ) אלא שאני נבוך על מה שאראה וחואכעניןירמיה שאם' צדיק
אתהה'כיאריבאליךכלום' יודעאני שאתה צריקוישראיןעול אבלמשפמים אדבר
אותך כלום' שואל אני במבוכתי לפניך דרך שאלח והוא שאם' בתרגום שילחת
הדרימן אנא שאיל מלותך .ואם' על מבוכתו (נ) ואני כטעם נטיו רגלי
כלומ' מה שראיתי מהעדר המידור בדרכי כני אדם כטעםשנטיו רגלי טןחאטונה
לכפור בהשגחה וגמול ועונש ( )946וכן כא
ין ש פכה אשורי כלום' נשממו
פסיעותי שלא אוכל ללכת והכל טשללנטיהטן האסונה ונטיו הואקרי אבל הכתו'
הואנטוי כלום' כמעט שאני נטוי הרגלים וכן שפכה בהא במקום ואו לרמז שכל
אחתמן הרגלים היאנטויה וסועדת .ובאר מבת זח (נ)כי קנאתי בהוללימוז)
שאני רואה אותם טשיגים כל תאזתםואתבונן עמדם חסיד בשלוה וכבוד כיאפי'
כשימותו ימותו בנחת בלא צער והוא עמן ( )7כי אין חרצובות למותם

י

 )1ראה נחערות ותקסים.

עי

 )2כאן טקום רק ככ"י משניל סלח אחת.
 )8ג'ב והם הסרבים בשחוק ובשמחה ומזה אסרתי להוללים אל תתולו (לקמן עה ה),
ומזה בחוצות יתהוללו חרכם (נחום ב ר)כי טרום השמחה כאלו ישתגעו.

סח
טירות המאירי 5תח5יס הוטב ע0
נקשתים חזקים
כלומ' שהמת מתוך יפורץ בצער
אידוטה כאלו חח החסם נקשי
ואין שם קשרים כלל ובקת קצם יםזתז בנחת
שחתרתם קשה אבל הן נראחכ
.
)
ו
ן קשרים כמו פתח חרצובות רשע (ישע' נח 1ב ר
יא
נדול וחרצובות הואעני
י ויעם שהזא חסר כף כלום' בריא
אזל ם י"ס כמו חזק כחם טלשוץיש יד
כאולם חרחר על כל אחד מהם וכוונת הפסוק אע"פ שבעת חיותם הם בריאים
כאולם כשהם מתים הם סתים בנחת זבלא שום עטל .ואם' (ס) בקם ל אנוש
אינים 1כלום' אפ" בעמל חטצוי לכל ארם וכד לא ינ1גע 1אף עם שאר בף
אדם ר"ל אפ" בחלים המציע לרוב בני אדם .ל) לכן ענקתמו נאוה ר"ל
הקיפתמו ע"ד וטהקנק מקיף את הצואר וטית~
ן פירושו לדעתי כסו יסור מלטחן
) כלום' שיסוד הנול וההטס טעטפם ומכסה אותם כלומר
שתותיה (ישע" יטי
.
ם
ס
ח
ו
ב
ל
ם
נ
ששורשענייניהםויסודפעולותיהם הוא פחשבתנזל
יי 1
(ו)ויצא םח ע
נראה שמלת עינים 1ננזר טןועינוכעיןהכרולה (נמדנריא ז) כלום' יצא צנעם
) ואין לפרש
ומראיהם לבן ומזהיר כסו החלבוי צא כטו כזחב אצא (איוב כני
שסרוב השוטן יצאעינימו ר"ל שבלם שאין הכנהג להיותהעין בולם מרוב שוסן
אכל כהיפך שהוא נראה ( )958כשוקע ום"ם י"ם שנשקע עינם מרוב שוטן כאלו
יצאלגמרי .)9ועברו משכי ות לבבפירושו שכל שהאדםטציירבלבו מהצלחתם
ןציורין ודטיונות וטחשבותכעניןהצופה
עדין הם טצליחיםיותר ומשכיות הואעני
)
מ
(
שמביסלטרחוקומתרגטינןבושכיתך .)8ואם' םיק 1 1דבר 1ברע ר"ליסיקו
בני אדם ויטפו אותם בדבריהם הרעים והוא מענין ימקו בעונם (ויקרא כ לט)
אע"פ שהם שני שרשיםכי זה ר"ליםיקו מנחי העין ויסקו בעונם מפעלי הכפליי).
1ע שק םםר 1םיד בר 1כלום' ביד רטה ובפרהסיא ובלא שום בושת ירברו במה
שהם עושקים וחומסים (ט) ושת )61בשמים פי הם לדבר זה באל ולום' שאין
ידיעתו מתפשטת בתחתונים  1ל ש1נם תהלך ב ארץ לדבר ככל העולה עלרוחם
בכלאנשיהארץ )6ו ש תו טנחיהעיןוהיהראוילהיות שתו בתיו רפה והדגש תטורת
הנח ותהלך טן הקל עתיד לנקבה נסתרח .ואטי (י) לכן ישוב עמו הלום

יאי

י

י

.

 )1ג"כ שית י"א ס5ש~ן תכופה כמו שית זונח תכונת זונה כדומי שתקיף תכונת התפס
עליהם ויעטף מן ועסקים יעטפו בר או יהיה שית דשון זיון וטעם .שיכסה זמן חסם והתפך
צדק 5גשחי וי5בשני.
 .)2נ"ב אז' 5עיניהם יוצאות טהדגרים השטנים שהם אוכלים
חושגיס שם ההת עיניהם ועיניהם בקטות ספניהם ומן העניות
הדמעות עיניו של אדם
מעסיקות תהועיני דאבה סניעוני (פקסן פחי) .או עיגימו.ט5שוןעין הארץ ור' 5יצא טחוב
 )8איני יורע מה הוא.
עינם 1י11ים.
 )4נ' :ר' 5שממסים וטכאיגים בני אדם
ק
ג
ק
י
ט
ט
 )6נ"ב ו5א
ברבורים או הוא כטו יתלוצצו תרגום קצים
 )6בכוי ושסה
די 5חם בסח שמדברים רע גב'א א5א טדגרים בשם ותגח טדברים בס5אכים היושבים
בשסית מחסירים היושבים בארץ 51שוגם תח5ך כארץ או תחרך לשון רסיקה כמו
ותהלך אש ארצח (שטות ט כג).

וסי
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ד פ 0ר"ל,שבירת מלבכלו 1
יראה מ בטלת הלום"פו5אטימןילך והלום ~פ"אי
לכן כראות חצלהת תרשעים.ישובעם האל תסיד להלוםולהיות רוחם נבוךומתפעם
.קל זה וישובפירושווישוב תסיר כלום' יהטיד לסבוכה~) והכתי'ישיב כאלו האל
ניז)1 .ם
הוא סיבה על זה ע"ר לא תתענו ה' מדרכיך(ישע'י
י ם ל אים צ1
לם  )81חסר הטתואר 'כמו וטאכלו בריאה לחבקוק א טז) שפירושו וטאכלו שה
בריאה :כלום'מי כום טלא תרעלות יטצו לסו על זה כלום' שהם דוים ונונים על
זח וקוסדים בסבוכה נדולה עד שיאסרו איך לאטין (האל) שירע האל דרכי בני
אדם וכפלתענין באטרו 1יש דעה נעלי1ן כלום' אםכן הואאיך יתבלבלסרר
הנהגה כך (ינ) והנה אלה שהזכרנו רשעים והם הם שלוי עולם ומרבים
חיל ונכסים ככבוד (יג) אך ריק תכה לבבו ( )955הצדיק ורחץ בנקיון
כפיו ואם' זח כאלו כל צדיק יאסרכן עצמו או על שם האטה ללה יבהיותה
בשפלות גדול כזה והצוררים אליה בחצלחהיתירה טפה וטפה והואענין(ץ)ואחי
ננוק כל היום ר"ל"וםיום ותוכחתי לבקרים ר"לצרותיויסורי באיםעלי
תטיר בקר ובקר .ואם' אח"כ אסף קל עצמו (סו) אם אסרתי אמפרה כסו
חנה דור בניך בגדתי וכתבו חמפרשים )8במלת הנה שנאפרה שלאבמקוטה
והטקרא ע"ד אש צריך תאכלם (ישע' כו שפירושו אףצריך אש תאכלם וכן
ומספד עליורעי נהי (עטום ח פז) שהוא כסוויודעינהי אל טמפד וכן בכאןקנין
חטקרא אם אסרתי כטו דורבניך הנה בנדתי כלום' אם עלה ברעתי לטפר עליך
כטו שרורבניךטספרים וחוא שאומרים א
יכהירע אל ,אך ר ק ז כ ת
לבבי חנה החזקתי עצטי ככובד בךילכן לארציתי לוסר כן אבלכלבכי חשכתי
י חכתו' חוזר אל
בדבר זחיחה חכרה (ע~) ק טל בקיני ופלת היא קרי בואו כ
ם
י
ע
ש
ר
ה
ןראוי לקרוא דור'בניך לאלו
וטתוךכך
חטדהסבה וחקר קלהעננן .ום'םאי
,ראוי לפרשו חמרבית כמו בדור כלום' אם אסרתי אספרה כמו שהרשעיםאוסרים
או שאפרסם טענותיחם החתי בונד בדור בניךכי אולי יפעו טתוך דברי לנטות
מררך האמת לפקפק באמונת חהשגחהנ ואמרו (ין) עד אבוא אל מקדשי אל
קתיד בטקום עבר כלום' שנאתי בעיוני ובשכלי אל טקדשי [אל] והוא ששל
להשגתידיעת דבריו 1אכ
ינח לאחר תם תחר עלבני אדם כלום' והתבוננתי
קד אחריתבני ארם וטצאתי שטובות זההעולםורעותיואינם תכלית הנטולוהעונש
קר שתשנתי שפוכות הרשקים חם לחם (יח) בחלקות כלומי כאדם שהולך בדרך
חלק והוא אצלו פוב כשהולך ביושר ובלא עמל וכרגק )4יסעדו רגליו לרוב
( )968חחלקות ויפול לטשואות ר"ל לשטטה ושאיה וכן אתה ממציאם מוכות
כעולם לתנטול טעפ מוכ שעשו כדי שיפלו לגיהנם לקולם הכא וגם לפעטים תראה

כי

עי

יאי

י יי

עי

י

י

צ) נ"ב  1ם םל א ר"ל שהם בוכים על זה בכיח גדולה,
5 )1כ* ,כגגוכח.
,
ן לקמן סזטו עדג )4 .ג'ב כרגעכאיןכיהרגעחלקסזסןאינו מוחש לק*11ת.1
 )8רד"קועיי

י

או

פ ר וש

הסאיב %תהלים (שמע ע0

בזה הקולם מפלה להצלחתם עד שיתטהו תאיהם ראטרו מע) איך היו לשטה
כרגע ספו תסו טרוב בלהות שבאו קליהם .ואם' ( 0כהלום טהקיץ כלומר
כחלום ושבשקת היקיצת אדם מכירמידכי הבל הוא~) כענץ יחלום הרעב והנה
אוכל והקיץ ורקה נפשו (ישע' כפ ח)כי אתה ה' בעיר צלמם תבזה כלוטר
ומתהרריםבעיני בני אדם
אפי' בעיר סולדתם )8שהתראו בתוכה בעושר ובכנוי
אתת תבזה אותה )5התהדרות וקרא על שם שכסו שהצלםאינו אטתותענין
התואר שכו רק דטות ותבנית כן הצלחתם יכירו הכל שאינה אטתית רק הצלחה
טדוטית ומקרית הולכת לשעתה .וי"ם צלמם כמו נפשם ובעיר' כמו בהעיר ר"ל
שבהעיר חמתים בעת התחיה נפשותיהם תדאבנה ותכאבנה ע'ך אלה לחיי עולם
ואלח לחרפות עולם (דניאליב) .ואם' (כ )6כ תחםץ וכו' כלום' טתחלהכשהיה
י טחדד סקור עצתי שהם הכליות ע"ד
טתחסץ )4לבבי על זאת המבוכהוהיית
)
נ
כ
(
ארק
ולא
בער
ה
ט
ח
ב
כ
ו
אמרם )6כליותיועצותלהתבורר על זההייתי
הייתי
עמך אבל עתה דבקתי בך ער ה 0שאני הסיד עמך ואחזת בידימיני
מנחיתם ה 0בעצתך לעצל מזאת המבתה ואחר כבור לקחתם כטם' הטשכת
עצני להתבוק באחרית ההצלחה וחיא הנפש הנקראת כבוד להכיר כי הכל הולך
אחר הצלחת הנפש ושכל חצלחות זה תעולם הם הצלחות טדומות ותנטול אותו
טעפ שהפיב הרשע לנטרי ובאחריתויהיה נבל וחנחני ותקחני קתיד במקום עבר.
ואם' (כס) סי לי בשמים )6כלום' אחר שהכרתי ( )966זה כלטעייניחיופונים
למעלח וכלמאויי בשטים עד שאחלהפני חאל על כך וחואענין טילי כשסים
י קטך ר"ל אחר שדבקתי עטך לא חפצתילעמוד
כלום'טייקזרני לקלות לשמיםכ
בארץ כלל אבל (ט) כלח ר"ל תתאוה שארי ר"ל ,בשרי ולבבי ר"ל שכלי
אלא שהש צור לבבי וחלקי והש אלחים יע51ם .ה 0כי הנה רחקיך
יאבדו מעמוד בטחיצתך והצמתה ר"ל חכרת כל זונח ר"ל החוקה מדרכך
טטך חל טחסות בצלכני כבוקע (כש ואני קרבת א' לי פובי) ושמתי
 )1י
ב "מה מופתם %פוסח שיואח אותה חחו%ט גח1%סו מהקיצו אע טאוסח כן
אלה חרשעים בכלות עשרם מחוא סבת כטרם ישארו נבאס ושפלים ום'ם טהקיץ כמו בהקיץ.
"3 )2ב אובעיר רש %ממקוסם שהיו כבדים ואזי %מש %אומ' מקום שהכספים מקפח שם חיא
 )4ג'ב יתחמץ לגבי ר"ל יכעס וכן אוטר בערבי %כועס
 )8ככ*י אותו.
נתלת.
ז כא) %חמוצה ליה  1ח ש ת1נן נגזר
חמוץ העג או ענינו דאגח תרגום לתוגה %ו (משליי
באשויהיחעניינוגייחם
 )6ברכות מא ע"א.
כי העצה %א יתחסץ עד שיתחטס.
י
ב
ב
%
 )8נשגעניינוטי%י אלוח אחר בשטים ור" %אין לי (ע"ד) אחר זולתך גשמים ובהשיגי
אותך איןלי חפץ בדבר אחר גארץ ועניינו אין לו חפץ בנבראי טעית ומפה אלא נך.
י ואמי %
י ועניינו שאין פתח טפובות חעו%ם חשמח אצלו פוג אלא
 )7נ"ב ואם 1 ,אג

צים

יי

.

קרבתו % .םפ ר

כ %ט %אכ  1תיך %פפר %ב"א כ %שליחותך מדה"י חב %בכתג סיר היעלי

חשכי %כ %מלאכות חתבנית (דח'א כח) כי הוא היה נניאכי כן נאמי בעדו בדה"י על יד
אסף חנגיא (עשש כח ב).
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בן טחסילעיני בהצלחת נפשי ער שאדע ואשש למפר כל טל אכותיך רל
שליטות מעשיך ופעולותיך ונועם דרכך.

שזורר 3,ד
( )6ם שכ ל ל אםף .כברביארנו במלת ם ש כ
י לשפירושה מעורר הלבבות
והוא נאסר בנבואה עלחרבן הטקרשות והעדרהנבואות וא-ך זח הנלוח ואם' לטה
אלהים זנחת לנצח כלום' שכחת קטך והרחקתס )1זטן פרוך כל כך כמעת
שאין בו קץ ותכלה 1יע שן אפך לדור ודור ר"ל שתחסם כקמך וי"ם אפךכענין
חומםוענין הלשון הואכי בהתקצף האדם יתחסם קדשיצא עשן מנחיריו ואם'כן
דרך משל על האלית' ונם לעקר הענין הכעם נקרא על זח אף ר"ל על שיראה
בנחירים( .נ) זכור עדתך קנית קדמפ) ר"ל מימי אברהם וגאלת שבס
נחלתך ממצרים 1הר צ
י1ן זה אשר שכנת ב 1ואם' זה על שם שחסזסור
משל
א
ו
ה
ו
ה
כ
י
ל
ה
ל
ל
"
ר
ת
ו
ז
י
ר
ז
ב
ם
כלום'
נאם' שם( .ג) חר םה פעיך טצעדיך
חרימהפעטיך לתת למשואות נצח ר"ל שממה נצחית כלאויב אשר הרעבקרש
ר"ל בבית הטקדש וכל ( )974הרע אויב הפוך כ 40כל תשאעון (הושעיד נ)
שפירושו כלעון תשא וכטוה אף אש צריך תאכלס (ישע' ט יא) כסו שכתבנו
למעלה (סז'ענ) וקראבתי המקרש םועד ך טצדשבני ישראלנועדים שםברגלים
וכן שרפו כל סועדי אל בארץ ופ" (ד) שאנו כלום' ששמחו וצעקו שם
כענין קול נתנו בבית ח' כיום מוקד (איכה ב ז) ושמו אותותם אותות רמז
בנבואה למה שכתו' שאלבתרפים ראה בכבד (יתוק' כא כו) כלוש שהניםנקממיו
אם ילך לירושלם אם לארץבני קמון ויצא לו הראות לבוא לירושלם וכשנטמרו
בידם אסרו קל אותותם שהם אותות אמת .ואם' (ס)  1דק וכו' כלום' טאז כעת
הבניןהיה נודע הטביא כ סב,ך עץ קרדוטות לכרתו לצורך הבנין כאלו הית
מביא אותו לטעלה ריל לפני חאל בעצמו והכוונהכי משם היתה הוראה לסדר
המציאות עד שטתזכו יבחן כבוד הבוראית' ובית שנית של סלת בסבך נקודה
בקמץ וקורין לה קצת מדקדקים בקריאת קטץ חטף ספני טטיכותה1 0( .ע תח
פיתוחיה,פיתוחיןהציורין המרוקטיס ברחב ושארסינים חהשובים יחדיהיטו
אמם האיבים בכשיל
קרחם 1בכילפות הוא גע כה ~ VDלשדם
אמם טאלק )0 .)8שלחו באש מקדשיך כלא' שלחמו והחר"~ש על
האש י"א שהוא הפץ רל שלחו אש במקדשך ואץ צרך ולארץ חללו

י

י

י

י

רי

יי

---------$~s )9
 )1מב מן אח עגלך ,זנחתם פרצתנהכי לא שנח ,כלם לשק הרחקת.
קנית לשון גריאה ואזן כי ישראל נגראו פרם העולם (ב"ר פ"א).
,malhas )8
טל"ר t(Hammer) malleus
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טחכן ופסך בהפיץ חחוטות לארץ"(.ונינם~)יזמלייטחואכמוממהםירש
הנפשך אחר טעשהסי שבחל
י
סמםליטקוריא לוגת אכ' יפכל השרים וכלב
מבלכזי
י אל .ואם' (ס) א1ת1תינו לא
תם כאז בחסכטה אחת לשרוף את כ

י

ר א נ 1כלום' אע"פ עף*נאו מאותו הגלות ונבנה ביתסבי מים האותותהמיוחדות
לנו והוא הנבואה  )9לא ראינוכי הנבואה פסקה ממלאכי ואילך והוא שפירש
( )976א ן ע1ד נכי א ר"לכזמןביתשני וכישכזמן הנלותהארוךוירועשהגאולה
י נביא ואין אתנו יודע עד מה כלום' ער טחי נקטור בזה הסכוכה
תבואע"
(י) ועד סחי יחרף צר שטך וינאצהו לום' שאין בידך יכולת לגאלנו ולפדותנו
תשיב אחור ידך ויםינד והוא כפל לשון ואסרו מקרב
טן הצרות פ)6
חיקך כלה הוא לשון מניעה כט )81אשדכליתיניהיום [תזה] טכוא בדמים (ש"א
כח לנ) טכל ארח רע כלאתי רנלי (מזמורקים) אע"פ שהםמן הקל וזה טן הדגוש
כלום' מנעידךויטינך טקרב חיקך כלום' שתוציאם מןההיק לנקום נקמת אויביך
י םקדם
ויעם חיקך בית הטקדש ומתפללשיכלה האויבים טקרבו( .ינ) 1א' ם לכ
כלושאידעזבניושכחני בזמןהארוך הזהוהנה הוא מלכי טאז ופועללי ישועות
י נתפרסם יחודו ומלכותו)והשגחתו המתפשטת על
בקרב הארא כלום' שעליד
התחתוניםוהוא שעם אברהם טחםשהיוכופרים בטציאותויגטרי וטחם שעלחיותם
י אטונתנו נתפרסם הכל
טודים במציאותוהיו כופרים בהשגחתו בתחתונים ועליד
ונתפרמטה עוד אטונת נטול ועונשושינוי המבעים והוא שבעזך (ינ) פו ררתים
ר"ל שברתורטז עלבקיעתים סוף וקרא פרעה וחילו ראשי תנינים כמו שאמר
עלפרעתהתנין הגדול (יחזק' כםג) והואבעצמוקנין(יז) רצצת ר אש לויתן.)4
וחתננו רטז על קם טצרים והפ" על ששללום ובזזום ולעם לציים ר"ל לעם
ההולך למקום מדבר וציה כמו שירוע שמשם הלכו דרך הטדבר( .סו)  1בקעת
י תן ר"ל נהרות
ן ח 1ב שת נהר1ת א
םעין 1נח ל רטז לבקיעת הירדן והואעני
חזקים ואיתן הוא שם ר"ל נחרות של חוזק .וי"ם בקעת טעין ונחל שבקעת להם
חסלט ( )984לחוציא להם משםטעין ונחלוייחם הבקיעה לטקין קל שם סופוכסו
קרוטים תפשיט (איוב כב ו) וכן ותחני קמח (ישע' מז כ) וכן אפיתי על
ובנדי
נחליו לחם(ישק' מד מ) ום'ם חובשת נחרות איתן אף לרבריהם רוטז אל בקיעת
חירדן ותזכירם בלשוןרבים על שם חנהרות חנשפכים בתוכו.וטפני שאטונתשינוי
חטבעים נטשכת אחר אטונת חדוש העולם )6דברעל הדוש העולם וכננדהמתנגדים
( 1ניד ם י"א [שתא] כטו נהוגם כטו חרט חיסה (ירמ' כה לח) וכא כטו ילב?ם
והיה ראוי לחיות בצרי ויש שהוא
חכתן (שמות כפ ל) [וכן ישיפם בך (דברים ז
טעניןנין ונכד נלום' נשמדנתייחם .והם מעגיןפז~אטט כטו לא יונו עוד נשיאי את עמי

י

ייטה

י

צ) צ"ע אותותינו חאותות
(יתז ,מח ח) הנדגים אשרין מבבחון בניחן צמידו אכאתאי.
אחמיץ ל %השיאים אלהיו וכן תרמם אותותנאדיהויו לנא בגלות.
)8
 )6בכ"י חידוש אמות תעולם.
בכ"י עניןרציצילויתן.

א

בכוי כליטר.
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ואמ(ע"לך יום הף ואתה הכינות וכף (ט) ואתה חצבת וקיץ וחורף
הכל רומז אל החרוש ומאור כנף אל הירחי).יאחר האמונה הזאת חאמיתית

וכ
(ים)
י זכ1ר ז את והוא שהאויב חרף ה' וכפר בכל זח ונאצו שמך לשלולי) סמך
ית ר"ל חית היער שהיא רעה וכן לרוב שפלותנו
היכזית ולרוב חזקם קראם ח
ותמותנו כנה העם בתואר הענה וחתור ואם' (ק) אל תתן לחית נפש תורןע
ך כסו
1חיתענייך ר"ל עדתענייך כמוחית פלשתים (ש"ב כגיג) או נפשעניי
וזהמתו חיתו לחם (איוב לג כ) וחייתם כקדשים אל ת שכח לנצח( .כ) ה במ
לברית הכרותה טאז בינך וביננו כי טלאו מחשכי ארץ ר"ל הטקוטות
היוחמק נאות חמם ומל
ואל ישוב זה הרך נכלם מתפלתו ועני
ואביון יהליו ש0ךואי דרך "רה חיחז" 0קוטה א' ריבה ריבך
י על אמונתי בך הם נלחמיםעלי ומחרפים )4אותך כל
כי הריב וטלי הוא שלךכ
ה ום (כג) א ל תש כח ק ול )5צורריך ושאונם העולה לפניך תסיר.

ה"

י

מזמרר עה

( )6לםנ צח אל תשח ת 1ג /1המוטור יראהשעניינו נאם' על תכי פת
הצרות בעת קירוב חגאולה וזה ענין אל תשחתכי לרוב תכיפת הצרות שתהיה
באותו זמן יבהלו כל בני ישראל ותאחזם רעדה ופחד ולזה מקרים דרך כלל תפלה
ותחנת לאל שלא ישחית ר"לשיא יהרגו מהם רבים בטלחמהכי החריגה תקרא
השחתה כטו שכתבנו בטזטור נ"ז במה שאם' דוד ) (VSbלאבישי כשיצא להסית
י ישלח ידו בטשית ה' ונקה (ש"א כו ט) .ואחר חמלתו
שאול אל תשחיתהוכיס
על זה התנבאעל קבוץ הנליות וענש האומות ואם'(נ) ה1ד נ 1לך א' הוד נ1
כטו לך לברך ההודאה על זה באסת לא לגבורתנו והצלחתנו )6כי הכל מאתך
וקרוב שמך כלום /עתה הכרנוכי-כענין אשרלוא'קרוביסאליו(דברים ד ז) -
קרובה ישועתך לבוא.וענין שטך ביאורו הודעת שמך ושרמום יחורך לעם אשר
כחרת אשר ם פר 1נ פ ל א  1ת
יך .או אולי ם פר 1הוא עכר כמקום עתיר ואם'
יבוא דבר השם אליהם לום' (ג) כי א ק ח ם1עד כלום' כשאביא הזטן שארצה
כו לגאול אתכם אני מישריח אשמו ט ר"ל אשפומ את אויביהם קל שהצרו
להם )7עדשיהיו (ד) נ מ1גי ם ארץ 1כל  1ש ב ה ר"לשימוג לבם מרוב אימה

י

י י

י

 )2נ-ב אתה חצבת גבולות הם השבע אקליטים שהם נצבים ולא יתחלף היישוב
ואש גבולות שלא יתחלף האחר עם האחד בארכו ורחבו או ענינו כענין יצג גבולות עמים
(דברים לב ח) ואמר הצבת שלא יכמנויסים אז"ל הארץ ....נרקעת כטו לרוקע חארץ על
 )2בכ"י לשולל.
 )8שכשי הגדולות.
הטים (טזט' קלו) ע' חגיגהיב:
 )4בכ"י
 )6בכת לגבורותיו והעלחותיו.
 )7נ"ב או ר"ל
ומחריפים.
 )6בכ"י כל.
'
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(
מח)
דברי
לותי
שאני
אלי
טאריך לביא אני מישרים אשפוט בסוף כענין טה שאז-ל מאריך אפיה וגבה דיליה (ביר פ'מז).
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ופחדויבירו אזשבידי לשנות תפקידי המערכות להרע או להמיב והואקנין אנכי
תכנתי עטוריח לס לה ר"ליסודותיה והענין שאני בראתי הכל -אחר ההערר

הטוחלמ והיא אמונת החרוש שאמונת גסול' ועונש ואמונת שנוי המבעים נמשכת
אחרית .וי"ם כ אק ח ם1עד שהם דברי העם הנבחר כשיצא מן הגלות כלום'
י בשלוה ויהיו לי כמועד וחג לא אוציאם לכפלה ולתענוג
כשיגיק הזמןשיהיוימ
אבך
כהרבה משאר האוטות
לעבודת הש"י והוא ענין'מישרים אשפומ .ואף
י טנוחה
רבות" )1דרשוהו כיוצא בזהע"י שבית' כליום טוב שראוי להוציא ימ
ן החג כמו שכתו' בפי' הש"י ז"ל
להתעמק בעבודת האל וכמפור נפלאותיו כפיעני
וכמו שביארנו בקצת חיבורינו .ויראת לשיטה זו ענין נ מ'1ג ם וגו' כלום' כל מה
שיעמדו נמוגים ארץ יושביה אנכי תכנתי וכו' כלומר ,אוציא לאור כלתעלומה
וכי
וכןענין (ס) אל תה לו )9כלומ' אל תתעמקוברברי הוללות כמו שאסרובתלמוד
י מתיר טלאכח זו בסועד כלום נאמרה
הטערב אלוהיו הבירי נסנין עמי היית
ו
ל
א
ו
ה
ר
ו
ת
ב
אוכליןושותין
מלאכח בסוער ( )995אלא שיהיואוכלין ושותין ועומקין
והולכיםופוחוין.ולענין הראשון רצהבענין אמרתי להזילים תהולז כלום'שסרוב
שטחתנו נלענ בהם ונאמר להם אל תחולו עוד ר"ל לא תתעמקועוד במהתלותכסו
שקשיתם עד היום.ולשון א מר ת כאלו כל אחד סמנו יאסרלרשעי האומות ואל
תר מז קרן כמו אל תרימו ראש ולהיות הקרן מונח בראש הב"ח ונראה בתחלת
חגבהתו ומורה תוקף ואבירות נמשל כל תוקף והצלחה כהרמת קרן וכל טפלה
והולשה בהגדעתו אם' ותרם כראם קרני (סזם' צב) רמהקרני (ש"א ב) זירם קרן
משיחו (שם) ובהפךקרני רשעים אגדע (בסוף חטזמור הזה) גדעבחרי אף כלקרן
ישר' (איכה ב ג) .להמשיך דבריו (ו)'אל תהימו למרום קרנכם כלום' אל
תחזיקו קרנגנם כאלו הוא רם ונשא למעלה כמו שעשיתם עד "יום וכן
לא תדברו ב צואר ע תק כלוש כמי בירבר גנבות טצד לדואה צוארו עתק
רעל שטן ועבוחזקותקיף( .ז) כי לא ממוצא וטמערב ולא טטדבר הרים
והרים )8הוא מקור טן הנוסף מלשון הרמה ומפני זה מלת ממרבר קמוצה תחת
לבית שאין מלת הרים מסוכה לו כלום'כי ההרטה לא תבוא טשוםדבר רקבעזר
אלהי והזכיר שלשה רכרים שהארם נערך.בהם והוא יחם ועושר וחכטה וקרא מוצא
כלום' הגזע שהוא יוצא ממנו כמו ומוצאותיו טקדם (מיכה ה א) והעושר קרא
טערב מלשון סחורה כמו לערוב מערביך (יחזק' כז פ) והחכמה קרא טדבר מלשון
דבור כטו ומדברך נאוה (שחיש ב נ) וייחם ההכמה לרבורכי החכםיתכן להיות
ראש המדברים בכל מקום ושנועם הדיבור סדריך ומעריך חכמת האדם הרבה
כאמרם ז'ל )4לב חכם ישכיל פיהו (טשלי,פז כג) לבו של חכם טלא חכמהסאן

י

י

אי

י

י

עי

,

 )1בכי ברתו,ועיין פרשיי.
 )2נ"ב אל תהמו אל תשטחו שטחה יתירה וחז"ל
קוראים לשמחת הנשוי הלולא )8 .גכ'י ומדהר הרים.
 )4שח"ש רבה פ' א פתיחהג.

יא

פירוש המאירי לתהלים (מסי עה ע0
טוריהעלויהסאן ט,טכיל עלויהפיהו וכברפ"~לחיבפנים אחרים ,נזכרובפירושיחם
אכל אצלי לפרשוכן .האדם ואף עם היות אצלו כלל המעלות וחוא שאם' שאף
כל אלוביחד לא יעריכו האדם להיות הגאוה הלוטה אליו אבל שתשפילנו עם כל
י ם ש 1פ ט האדםלפי בחינת משפטיואופניג)
י אל ה
זה ( )996והוא אמרו (ה) כ
ז הי שפי ל מן הראויים לעיני האדם 1זה רים טן הראויים לחשפיל ג"כ חח
ישפיל כל האוטות עם כל יחמם כמלכיהם ושריהם ועם כל עושרם וחכמתם(.ע)כי
כום ביד ה' להשקותםויין חמר ר"ל אדוםוהוא תואר סלא טסך ר"לטזינה
ור"ל סלא קבעת כום תרעלת חעונש והוא מלא על כל גדותיו והוא טשלעל רוב
הת
זו
טס
הא
_
העונש ואם' 1ינר מזה ר"ל שינירהו השם מזה ר"ל מצר אחד והוא לצרו
כי עד הנההגירו טצדנו ועתהיגירנו טצרהאסות_וזהולרעתי שלא.אם'מזה
)
י
א
נ
1
ואחרהגירתוים צ 1שסרים כל ר שעי ארץ כלזח משל להפלגת העונש (.י
ר"לישראל אגיד נפלאותיך לעולם ר"ל בלא הפסק גלות עור ואזמר' לאלחי
יעק ב שלא נמשתני בניות ואגרע קרנות רשעים בטלחטותי ר"ל כל מלכיותיהם
שלא ישאר להם סלך בעזר חאל כסו שאם' בנבואת דניאל (ד טד) תדיק ותסיף
כל אלין טלכותא וכן וטלכותה לעם אחרן לא תשתבק ואז ת רוס ט נח ק רנות
צד ק .ומלת תרומטנה אע"פ שהוא טן הפעלים הוא פועל עומד.

י

י

מזמור עו
ינ1ת וכו' .יש מפרשים שזה המזמור נאם' בנבואה על
) לםנצח בנג
"

(מחנה) [מלך] אשור אשר הלך וכבש את כל ארץ ישראלקד ירושליםוכשהגיע שם
דבר גבוה כנגד האל ועמו והאל הכה מחנהו מאה ושטונים אלף כטו שנכתב בם'
ישעיהו (לז לו) ודור נבא קל אותו זמן ודבר בשבח חאל כאלו כבר חגיק והית
ואם' (נ)נ1דע ב ה 1דה א' וכן גר1ל ש ם 1כישראלוהזכיר יהודה תחיה לכבוד
המלכות ואם' (ג) ו ה ב שלם ם1כ 1כלום' שאז יהיה מוכת הש.י ר"ל שכינתו

י

יי

בירושלם וכןענין מעונתו בציון(.)8י
) רשפי קשת פירושו חצי קשת וכן
לועזים אותוכמו חצים וקרא החצים רשפים קל שם שהרשפים הם גחלים והחצים
במרוצתם מתלהטים כאלו הם גחלים וכן קוראם בלשון אחר להבת וברק כטו
ז ז)ולהב חרב (נחום נ) וכןהנצב
ברק חניתך (חבקוק ג יא) להב' חניתו (ש"אי
 )1אמני הוא שם תואר נגזר סלאי אופי  eefvkשוא כמו עצטי ופבעי ובלשא
 )9מב
 wesentlichוהרבת השתטשו ז"ל  n~oaזו ע' ערו הערר אפי ואפוניה.
ואראל שנקרא ירושלים שלם שני וטלפי צדק סלד שלם ואברהם קרא לבית הטקדש
יראת שנ' ויקרא אברהם ה' וראה אס' הקשיח אם אקרא אותו בשם שקרא אותו ?ם אני
אברהם ואם אקרא אותו נשם שקרא אותו אברןאני טבמל דברי שם קרא אותו
סבפל דברי
זב"רנו) וי"אכי זו חמלה תורה על שהים אחת למפה ואחת למעלה כשסים,
ירושלם(עיי
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אחר תלהב (שופטים ג כב) והניצוצות נקראות ()1001בני רשףועייהם נאם'ובני
רשף ינביהו עוף (איוב ה ז) והם אצלי טשל קל תכיפת צרות באות זו אחה זו
י בכאן הפא רפה
בפתע אם' שהם טגביהות לעוף ובאות בפתע .ומלת (ה) רשפ
ורשפי אש (שה"ש ח ו) הפא דגושה .ומלת נאור י"אכי הוא תואר מענין נאר
מקדשו (איכה ב ז)ועניינו משחית האויבים והעיקר בפירושה שהוא תואר מבנין

נפעל מלשון אורה כמו אתה בעל האורה להאיר לב חשוך מרובצרותיו )1ואדיר
ר"ל נכור על האויבים מהררי טרף ר"ל שטורפים כאריות היוצאים סבין הרי

 )1( .ו אשתוללו האלף במקום הא והוא
טשכנותיהם החונים בהם לטרוףהחיית
סענין שגנח שתרגומו שלו כלום' שהחזיקו והכירו עצמם כשוגגים על מה שהצרו
לישראל וי"ם אותו מלשון שלל כלום' שהלכו בשלל ונמו שנתם פירושו כמו
וישנו שנת עולם (ירם' נא לם ונז) שנתם העתידה ר"ל שנת המות כלום' שעטרו
כמתים ולא מצאו ידיהם כלללעמוד בפניהמפ) .ואסר (ז) מגערתך וכו' כלוטר
שבערותך") לישע עטך גערת ונרדם להם רכב ומום .והוא" 1שבמלת ורכביתירח
כסו ואיהוענה (ברא' לו כד) תת וקדש וצבא טרמם(דנהח יג)( .ח) נורא אתה
ר"ל שייראוך כל העטים )4ומאז אפך ר"ל טעת שחרה אפך בהם לנקום נקמת
ן (ט) משמים ה שסעת דין ר"ל שבהשגחתך הענשתםביושר ובטשפט
עטך.ועני
ואזארץ יראה ושקטה לישראל (י) בקום למשפפ א'כלום' באותו קת שבאת
עליהם לטשפפלהושיקנו .ואם'(") כ חםת אדם ת1דך כלום' הכעם והתגבורת
חישבים עצטם על כרחה תודה לךכי הבל הטה אז כל חכמתם תשוב
שה
יאה לך .ואז שארית חמות תחגור כלום' אף שאר האסותייראו לשמועה
הוד
ויחגרו חמתם ר"ל יאמפוהוויאמריהו ולהיות הואית' המכה קראוהו פועל כאלו
ולו(י)3ויובייו שי לטורא
הוא הסוגרהוהאומרה ואז כלםיודו לאל וידרווישימ
הוא ית' נקרא מורא כאסרו והוא מוראכם (ישע' ה יג( 4יג) ויכצור ר"ל
כי
ימעט טלשון ולאיבצר מטך סזסה (איוב מב ב) או כסו יכרותטלשון בצירומצאנו
כמו כא ויוציאנו בכחם) כלום' שיכלה רצוןנגידי ( )1005האומותואויהיה נורא

עי

י

 )1נ"ב ואין דבר נרא' 'טהוא נכבד ואיננו גוף והוא עצם דבר רק האור לבדו והנה זה
במחם ה apw1 /מ ה ר ר ט ר ף של 4יטל האדם לעטת שם
כמר חגטר חרי כסו א
דיאצלו כמו נורא )2 .נ"ב או ר"ל נמו ביטנתם חכר תנומה חיא
ותרגום יחילאית והנה הוא
וטלאישן תכלול הכל שינה
פחותה משינה ותררסה גדולה וע-כ אמרו לא עום ולא "שן כ*""
וחפחותה תנומה מגחלה תרדמה והער חמל ה ,א ,תרדמה על האדם הישן (ברא' ב) נרדם
חסלך או כל אחר מאנשי החיל או אבירי לב,
 )8נראה שצ"ל שבגערתך או שגצאחך.
 )4נ"ב נורא כענין מפתיר כי הוא ית' עושה דברים שייראו מסגו .גם יתבן שעגינו
י כל הגזירות באות מהשמים והשמעת
בסו נפלא הן נוראות כמו נפלאות ה ש סע ת ד ן כ
הארץ שישבת לכסא יראו הנשארים וישקוט כל אחד במקומו,
דין ואושר ישמעו יושבי
,
ק
ז
ח
י
(
ח
ו
ר
ב
לז)
)6ושולי צ"ל וטצאנו רוח כמו כח ויוציאני
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למלכי ארץ 11 .היא כוונת חטזמור ויתכן לפרשו על מלחטת גונ ומגוג לעתיד
והוא הנכון לסטיכותו למזמור שלפניו יפרשם המדבר כרצונו~).

מומרר עז
( )6למנצח וכו' על ידותון כמו לידותון כמו ותתפלל חנה קל ח'שחוא
אל ה' והוא שנתנו לידותון לשורר וכוונת המזטור על לשון בני הגלותכמתפללים
על צרתם ואורך נלותם ואם' (נ) קולי אל א' ואצעקה ר"לסרוב חצרות וחזר
אח"כ לדבר בנטצא ואם' 1האזין אל כלום' אחר שאניצועק אליך אףברחמיך
האזן אל* .ואם' (ג) ביום צרתי עלזטן הצרה .ואם'ידי לילה נגרה ופי'ידי
ילה על זמן הגלות ודמה הנלוח למכה גדולה שסרוב חזקה היא נתכת
מכתי 1ל
ונסססת שהיא נגרת בהתכח ואחר שמכתו ננרת ר"ל דרך משל שכבדה טכתו
) מחשבתי ולילת מטשלילה שהוא עת המחשבה ואם' שטחשבתו
מאך.וי"םידיי
נתכה ונמממה עד שלאיכוללהעמידהבענין אחר מרוב מבוכותיוכדרךויתכוכטים
שאגותי (איוב ג כד) ר"ל המיותי שאני הומה על צהרתי  1ל א תפ1ג ענינו לא
תרפה מן החוזק ההוא ואם' תפונ שהוא לשון צינוןכיחוזק הדבר יקרא חוםגדול
והשקטו יקרא הצם( .ט ואהסיה כסו ואהסה ותחעמף רוחי כלא' שיכמת
ראנג ומלת(ס) שם 1ר1ת
צער יתעמף האדם קצתועל קצתו
מאפםכי
י
ר
מ
י
ר
מ
ע נ י"ס כמו שומרות ונאם' על הקפעפים שהם שומרות העינים כלום' אחזת
עפעפי שלאייבקו זה בזה ר"ל שטרוב מבוכותי העמרתניביקיצה שלא אוכללישן.
וי"ם שמורות כמו אשטורות והוא חסר בית כלומ' כאשטורות הלילה שהיה ראוי
י שלא יעורו משנחם כלום' שאעטור נרים מאוטם לבי לרוב
לי להקיץ אחזתעינ
הצרות1 .נפעםתי לשון כתיתה ושבירה טלשון ותפקם רוחו (ברא' מא ח) וי"ם
בשניהם לשון בהלה .ולא אדברכי בדברו ירוח לו :ואם' ( 0חשבתי יסים
ס קד ם כלום' כשחשכת* כגלותיטי קדם ושנות ()101%עולטים ר"לזמנים ארוכים
י ר"ל תפלתי בלילה ר"ל
שהתחיל בהם הגלותונתארך כלכך ()1אזכר ה ננינ ת
.
ר
ק
ח
ו
לפרש
ש
י
ו
בזמן הגלות ואני מדבר כזה עם לבכי ורוחי יחפש
נגינתי
רמז על נבואת הישועה .)8ואם' כדברי תפלתו (ח) הלעולם יזנח ה' את ע10
האפם טחם חמדו לנצח וגמר
בגשת ולא יוסיף לרצות עוד בעמו

י

עי

יי

י)

 )1ע' רר"ק סוף פירוטה
 )2נ"ב י"מיפימקישון נבואה חפת פ" האוסר כי
היתה עלי יר ה' (יחזק' לז) וחראיח
הנבואה שחכרוח הנביא להנבא תקרא
ד
י
כאטרי
ויוציאני ברוח כלום' בכח ~נחזקהכיבלילה בחיותו[ער] היתה מכרחתאותו רוח הקודש לחנגא
וחרגו ,ישרתעלי רוח נבואה וכן תרנו ,אורה אתכם ביד אל (איש כזיא) אלף יתכון בנבואת

אלהא .נג ר ה ול א תפ 1ג שהיה חלש בהם וטשיח מאין פוגה  1תפ1ג הוא טפשון רפיון
!) נ"ב או
1 nletSn1נג ר ח שלא היתה נפסקת אלא חושב כל הלילה ולא חיהישן.
היה זוכר סח שהיה טגנן ביטים שעברו.

