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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.
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המאירי מתהימים

(מומש עז)

אוסר ר"ל שנזר בגלות גזרה םוחלטת'לדור זד ור( :י) השכח הנות אל ר"ל
לקשות עטנו אם קפץ 'ב אף רחטי ר"ל סגר
חחנינות וחחמדים שהיה
ואסף כסו לא תקפוץ אתידך (דברים סוז) רחמיו באף וברוגז.וענין (י )5וא 1מר
ח  1ת ח א קשה לפרש ורוב טפרשים יסכימו שהוא שם מלשון חלל בקנזץ
רבים בשקל חנות ור"ל תמותות והכנוי והיו"ד כנוי מדבר בערו כלום' תטוחתיהיא
באורךהגלותי) .ואמי שנ1ת,ימין עליון הם מפרשים שהוא טזסכ למהשאחריו
ה ולאחריה כלומן
כלום' שנות ימין עליון אזכור ומלת אזכוה נדרשת לפני
ה .ולשיטהזו יש לפרש ו אומר
ןעליון אזכור(ינ)ו אזכור
שנותיסי
וכו'כשאני בתוקף הצרותער שכטעםודאגי טחזיקועצמי] כטתאני בוטח כאל וזוכר
ח וגזי ומים נראה לפרש כשאני רואה הגלות ואני סכור
שנותימיןעליון ומקלליי
ן עליון ר"ל לנצח נצחים בלא
להתיאש,ואומר חלותי כלום' תמותתי שנותימי
תוחלת ולא אצא טשם ושם אטוחאניבוטח בויתע' וזוכר מעללייה וכי אזכ רה
י אזכרת פלאך אשר ,סקדם,ואהגה (ע) בכל,פעלך
מקדם פלאך פ" כ
ובעלילותיך ר"ל פעמותיך אשיהה ואם' בכל עליחיד דרך ז ות .ואטר
לל) א' בקדום דרכך כלום' אתת א'עלית שירכך בקדש ר"ל בשמים מי אל
ואם' (ט 0אתה
י בשהקיערך (אליך) [להן] (סזסור
גר 1ל כטוך כעמןכיס
ח א לע וש ה פ ל א כלום'עם היותך בשמים אתה טודיע וטפרסם נכורתך בארץ
והוא אום' אתה האל עושה פלא רמז על העולםושנוי הטבעבאותות ובסופתים)8
ן (( )1016עו)גאלת
והואענין הודעת בעמים עזך רומז ליציאתפצריםוהואעני
ב ר1ע ר"ל בכח גחל על פיהם הרעים ואף על השתדלותם ע מך אשר קמת
י אברהם והסבני יעקב 1י1סף יתסס גם לנוסף על שהוא כלכלם כל
בימ
יחייה ל~) רשך מים .ר"ל בים סוף יחילו ר"ל שנקרעו והוא ענץ אף
ימ
ירגזו תהומות .למ) וזורמו עבר מפועל מרובע סענע,,רם טים ואם' כי
תעבים ,תפכו טים בזרם ושחקים נתנר קול ואף ח צ צ ך ר"ל אבנים קטנות כעץ
ד כד) והטהוסה היתה בזה
חצץ וזהו הרטוזבענין ויחם את מחנת טצרים (שטותי
הענין ויעם חצציך כמו חציך( .יט) בג לג ל הנימל הראשונה פתוחה כשנייהוהיא

י

י

רניי

יי

מעלייי

פ"ט",

י

י

י

 )1נ"נ ושם הל 1ת מלשון אשד חלה ה ,כח (דברים כש כא) והפעםכי תליתי
בעבור ששנתה זרוע השט שלא יראה כחה גג5ותנו או חוץ טענין שינה כאסרו עורה לפח
תישן .,.חל 1ת רא 5חולי תנפש יהיה שנעלם סטני השגחת השם בתתנו בדבורשנוילימין
עליון
 .או ר' 5טיחת נפשו תחיה אם אתן שגוי ואומר שאם שכח מלחנות או אם קפץ באף
רחטיו או זולת זה טן חשנה וזחו שנות .או נפרש שננת טעגין שנים5 ,א יהיה טעם ליחם
שנים וזמן 5שם ואףכי 5א יטצא כן אצלימינו כי .הוא ית' סתטיר .או ח 15ת מישון
חלו נאפני אל (טלאכי א פ)  1שנ 1ת מענין ו5א אשבה 5ו (ש"א בו ח) ר-ל חפינתי 5שם
אששנהיסי 13ותשוב לגאלני כטעםיוסיף שגית ירו ,לקנות וגו' (ישע' יא יא),
צ) נ"ב
ופ5איססעיוי האדם אם נראו כאסרו הודעת בעמים עזך,

י

י
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כאלו היא בחרק ואם' )1שקול גלנל האויר רקמו והוא נאגל קל טחוטתו וחיה)5
בנלגל ר"ל בגלגלי מרככותיחם כאמרו ויסר את אופני מרכבותיו (שם) .ואטר
(כ) כים דרכך על קריעת הים ועבור ישר' כתוכו וכןענין ושבילך במים
רב
י ם ואם' שביליך לשון רכים כי לשנים עשר קרעים נקרע 1עק ב1ת ך ר"ל
פמיעותיך ל א נ 1דע 1כלום' לא נכרו כי שבוסי הים על המצרים לאיתנם ואז
(כ )6נח ת כצאן ע םך ביר ם שה ו א הרן וכזכרי זאת אבטח ג"כ על גאולת
הנלוח הזה ואם ארך ביותר.)3

י

י

מזמרר עח
( )6סשכיל לאמף .כוונת המזמור להודיע טעלת מלכותביתדוד ושמלכותו
הניעו סאת האל יתעלה בנבואה הקדומה ר"ל לא יסור שבט מיהורח (ברא' סם)
ודרך הערה טפר הקדוטות להודיע איך באו המדריגות מיום ברא אלהים אדם עד
הגיע לזמן שחוקם הטלכות לדוד ולזרעו .ואם' האזינה עסי ת 1רת ר"ל מה
שאני מורח לכם בספור הדברים הקרוסים ער שתכינו מהם דברים נכברים ורמז
אפתחה בטשל פי אביעה חידות מני קדם  %ביאתחילם
בהאתמ
שש
חר
ו
(ו"אמר ההערר המוחלט וטפם שענ"מם ההם לא התבארו בסופת אבל ודך
קבלהאטראשר (028ה (ולשמענו ונרעם כלום'שידעמם דרךקכלהסאכוינר
) סבניחם שהם אחיש בית חטר' וכן בכל דור ודור
וכן אנחם לא נעלימם(י
ו ערהניע הדבר לר1ר אחר1ן שיהיוג"כ ממפרים כבוד האל
אבות לבניםיוריע
1עז 1ז 1ר"ל גבורתו אשרעשה .ואמר (ס)  1קם עדות ביעקב כלום' שהחלקהזה
מן האמונה נקרא ערות כסו שביארנו באמרו ערות ה' נאטנה (לעיל ם יט) ואם'
שתשקע האמונה הזאת בלבם והוא ג"כענין ותורה שם בישר' עד שיספרו
י ש ם 1ב א' כםלם ר"ל מבמחם
נפלאות באל אבוח לבנים טור אחר רור (ו) 1
רן
שהע דור מורר וסורה
"קותם( ולא יהיו כאבותם כטם' הטדי
"לבם ליסרו כעכורת האל וכן לא נא סנה אל רוחם להאסרן כל
ולא הכעו
י א פרים נ 1שק ר1ט ק שתפירשו כסחטפרשים
הראוילהאטין .ואם'(ע) בנ
שרמז על מה שנאם' בדכרי הימים (א ד כא) ובני אפרים שותלת וברד בנו וגו'
והרגום אנשי בת הנולדים בארץכי ירדו לקחת טקניהם (בחזקה) ויתאבל אפרים
אביהםיסים רבים .ופירשו )4על זח שטלחסה נדולח היתה ושחיתה במדבר שהלכו
בנת בלא טצות האל ונגפו במלחמה .וסלת נושקי ר"לטויינים ורוסי מענין רמה
בים (שמות סו) כלום' ולאיהיו כאבותם להתיאש טעשרת הדברים כנגד רצון

י

י

י

י י

 )1ע 1 5א מ' שתג וי*ט(ועיין פי' רד-ק) )2 .בטקום  1הי ח נראה שצש 5או.
 )8נ"בויש 5הסתכ5כי לא וכר בזח המזמור השם חייבר אלא אלהים ארגי א 5עביט יה
 )4כרפי' רד"ק.
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האלככני אפרים שהיו נשענים קל גבורתםוהיומזיינים עבטםויורים קשתותיהם
1ח פכו עורף ואע'פ שלא נזכר זה בתורה הם פירשו שזה שנא' בדה"י הוא זח
חעמן ונושקי רומי קשת הוא בא מסוך על מטוך נמו חכמי תעצי פרעה
(יישע'יפו א)נילונך כ%4ימ המזיינים,הביורי קעאזות .ובדרש )1פי'ענין זהוענין
דם" בנלות טצרים שיצאובני אפרים קודם הקץ בבמתם.על נבורתם וקרה להם
זח.ולי נראה לפרש שבני אפרים נאם' על כל ישראלעל שם טלכות ישר' שהיה
משבם אפרים כמו שביארנו בספרי הנבואה ואם' עליהם דרך כלל שהיו בוטחים
בגבורתם ועושים םלחטותיהם כננד רצון ( )1026האל וחזר ואם' עליהם ( 0ש לא
י ם וששכחו(")ע לי ל1ת  1ר"ל פעולותיו והנפלאות אשר
ש םר 1בר ת א לה
קשה (יג) נגד אב1ת ם ר"ללעיניהם וספר בגנות מלכיישר'להודיע מעלתמלכי
יהודח 1 .שדח צ1ען כמו ארץ צוען כמו שרה סואב שדה ארם והוא ג"כ מצרים
וכפלתענין בסלוח שונות והזכיר טן נפלאות בקיעת היםוענין עמוד הענן ועמוד
האש והתבקע הצורים וחמלעים להוציא מהם המים להשקותם כאלו היו
שם (ע 0תח1ם1ת רבה ובאח סלת רבה לשע ימד כררך בנת צעדה (כרש
יה ר"ל בטדבר
סם כר) ושהם הוסיפו ל 0לח ט 1א להטרפו ר"ל להכעיסו ב צ
וכן נסוחו בלבבם לשאול בשרכסי שחשכועליו שתקצרירו טזה ומלת(יח) לנפשם
לעשות לאחיומתלוננים קל זה אבל
כמו לתאותם ואלו היו חושביםעליו
י
כ
ו
י
ש
ל
ח
ש
א
ר
1
ל
ל
ל
)
ע
י
(
ה
1כ
מתפללים אליו אבל שפקפקו בזה והוא אמרו
ע ך ן
בטדבר ואם' הנביא איך הע חנכלים מפקפקים בזה ה) הן הכח צור ויזובו
מים הגם לחם ר"ל בשר עכל תת ולחם מקמן קרבת לחסי וכן היעל להכץ
ן במלות שונות והיא התסח
ש אר לעם 1ושאר ג"כ ר"ל בשר והוא כפלעני
שבמלת חג ם היא ח"א הקיום כמו הננלה ננליתי (ש"א כ כז)(.כ )6לכן שםע
ה' 1י תע בר ר"ל שכעםעליהם 1א ש נ שקה ב עקב ר"ל חמתו עלהעונש וכפל
ן הטן שפתח
הענין ואם' ונם אף עלה בי שר' .ומפר טנפלאותיו להם עור עני
דלתי שמים והממיר עליתם מן והוא שקרא (כו) רגן שסים וכן הוא (כס) לחם
אבירים ודרשו ב )21שנבלע באיברים .וי"ם כאלו אם' לחם השמים והשחקים
וקרא השמים אבירים כענין שנקראו חזקים כראי טוצק (איובלז יח) ועל שהלחם
מצא מן האדסח קרא את זח לחסשהחקים .וענץ צידה 'שלח להם ר"ל שבכל
טקוםשהיוהולכיםצידתם סוכנת להם לשובע ורמז אחרכןעלשחמיע רוח (כ 0קד
ים
א לחם ומלווכן עמן וינהג בעוזו תימן ר"ל רוח דרום נראה
ר"ל מזרחייחבי
שהרש חיה ררומי מזרחה ועל הבשר שירד להם אם' (ע 0ויסמר עליהם ר"ל
שבאו לרוב כסו סטר ועפר וחוליסים והפילם בתוך הטחנת (38סו) ואם' אח'כ
ן לא
(ל) ל אזר 1םתא1תם כלום'קריין לא הית הפאכל לחם לזרה ר"ל שעריי
קצו ממנו כארם הקץ בכל מאכל כשאכל טמנו אכילה נסה (שקית בהם אף ה')
ן שניחם טרם
וחואענין ע1ד אכלם בפ חם וכן כתו' בתורה הבשר עודנובי
)2יופא עח!
)1סנחדרין צפ :ופ"רשיי שם וכאן בתהלים והרגופו ופל חפסוק.

י

י

י

י

י

פירוש הטאירי לתחלים (ממי
יכרתואף  1חרה בעם( )1בפרבריאל (hS) .0ויהרוג בם'שםניחם בכהאיהם
יי שר
ובהזקים שלהם והוא תואר לדעת קצת המדקדקים והוא קנץ 1כמור
ח סג מג) ובכל ז את חדו וחטאו לו
תכריע כעמן תכריעקמי תחתי מעילי
ינ 1בנפלאות 1
כסושאירקמעמן הטרגטםוערתקרחודברים אחרים 1לא ה א ם
כלות עם כל נפלאותע אשר עשה כהבפחותת )9או איפשר שכפרו בנפלאותת
י ח ם במדבר  1שנ1תם
ליחסם לתהכולה וחשם הענישם וכלה מג) כה בלי ם
בבהלה ר"ל בבהלההידועה ר"ל במגפה.יאם' אח"כמחאם חרנם ודרשוחו
ה היובל (כמדבר לו ד) כלום' כאשר חרגם
ואם' זה במקום כאשר כסו ואם יהי
ר"ל שנזר להרגם וישובו אליו ויררשוהו או איפשר לפרש חרנם ססש כלום' שחרנ
ו וידרשוהו ושבו  1שחר 1אל
אתרובםכי הרוביזכר במקום הכל והנשאריםיירא
(5ס)ויזכרוכי הוא צורם ונואלם1 )15( .יפתוה )81בפיהם כלום'שריסו*)
שהאליכפר לחם בתפלת פיהםבדברי רצויים ופתויים כאדם המפתח לחבירוכאלו
לאידעהאלהים את לבנם הערל 1אע'פ כן מצד מה שחוא (5ח) רח1ם חיהטכפר
להם טקצתעד שלא ישחיתם מהכל וירכת כחוביותר סטהשאין חקעליו לה שיב
אפו טחם ואף כשיכקם עליהם לא יעיר כל חסתו ר"ל ככל הראוי טצדעונם
עת)

168

אי
י

כי זכר (5ע)כי בשר המח ופבע הנוף יחםיאם וכן שהם רוח הולך ר"לקצרי
הח"מ וצריכים כפרח ואסרו 1לאי ש1ב מצר הטבע ולא יכפור בתחית הטחים
חלילה .ואם' (מ) כםהי םר1הו בםדבר ר"ל כמה פעמים וימרוהו ויעציבוחו
וישובו וינסו אל ר"ל אחר
לשת חכעסה וטדבר השיסק עמן אחד.
(מ
"ובהרבה דברים ופלא מכרו בתורה
שאלתם הבשר שבו ונסו חאל בטי טריבה

1קד1ש ישראל הת )1036( 11חגבילוהו ומטנוהו כאדם שממטן אתתבירו
ו יכולת טוחלפ
ומנביל טקום שלא יקברהוכן הנבירל"וייכולת האל וכפרו מליחםאיי
והכוונה שכפרו באמונתשנוי הטבעים וחואהענין שזכר להםיציאת מצרים כטו

שירש אחר ק  )4אשר שם בטצרים אותותיו ומופתיו כשדת
צנען והוא כפל לשמןכי שדה צוק פ" ארץ צוק כטו ושרה ארם .ומכיר קצת
פרמי הסכות ולא כולם וגם אותם ושהזכיר לא הזכירם קל הסדר שארעו רק כפי
שנזדמן בשפעלשונוכיאין הכוונה לספר רק התגברותם קלכפירתם באטונתשנוי
ן אחר*וייחם חחריגח לנפן דרך השאלה
חטבעים (מז) 1חם ל  1ארבה הואעני
כטו וכל חלקה מוכה תכאיבו באבנים (ם'ב גים) או שמא טצד נפשם הצומחת
ימכול לשון הריגה כמז שיסבול לשון מיתח ובעפר ימות גזעם()6איוביד ח).
(מ anlep~1 0הם טיס תאנח בעובי חקורח ונמות ענפית ותנטל חוא קרח
טלשון לא
נורא משבר האילנות; (מח)  1םגר לברד ב ק רם ר"ל שטמרו

י

י

שירטו.

 )1בכיי 3חם.

אי*סמ גזעו.

)2בניי כלפחותיו.

י

לברי

 )8גכ' 1הם יפתוחה

א בג"
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פירוש חסאירי לתחלים (מסי עח)

תמנר עבד אל אדמיו (דברים כנ מ 0ורשפים ר"ל ורפי אוש כאמרו ואש
מתלקחת בתוך הברד (שמות חכד) .והנהשהזכיר חמש מן ממכות והם דם וערוב
וצפרדע וארבה וברד ותטש ),הנשארות שלא הזכירם כללם באלו חחטשהתיבות
רלמש חרון אפו עברה וזעם וצרח טשלחת מלאכי רעים חח 1
יטלאכי רקים פ" מלאכים רקים כסו חלתי שקופים (ם'א  1ד) ואק'פ ,הקיצר
בספור המכות כללם בפסוקיםי שלח ב ם כטו שכתבנו וחזר להזכיר שתים סחם
לרוב כעלתם והם הדבר שנאם' בו וסמקנה בני ישר' לא מת אחד (שסות מ ו)
(ג) ותי ת ם מענין בהסח וחיה וסכת בכורים שהיתה מכה גדולה ואחרונהשככים
וי"ם שלא חזר להזכיר אלא אכת בכורים ופי' וחי תם כטו ונפשם וקנין יפלס
נת כ ל א פ 1פרשחישיר )5דרךלחרון אפו ללכת טהרה בלא עכוב ולאשיטנק

י

י

י ם באחל ח ם חוא נ'כ רמז
סהם המכה מצד הקכוב(ג") 1ר א ש
י ת אונ
לסכת בכורים ( )10*8והוא כפלענין( .גג] ויסע כצאן עסו רמז על תיותם
י הרוקה( .גג)  1נח ם ל ב מח
נוסעים וחונים בהשנחה פרמית כהנחנת הצאןעלפ
כאפרוובניישר'יוצאיםביד רבה(שוכותידח)ואעיטינ' אח"כ וישאוב"י אחעיניהם
וגו'וייראו מאדוגו'הרי לשעתםנאם' להם אלתיראוהתיצבו וראו אתישועת ה' ונו'
אחומ"ייביאם אל
(שם ע)ושא עמן ואת אויביהם כסה הים.
י
א
ו
קל מת
ארץ ישף הר זה קנתה יסינו)5
גבול קדשו ר"ל
"
ר
המקדש .וגמש גמשבנבי
עצומם וחמלם מט) כ חבל נחלה ר"ל שחפים בחבל
נחלתם והשכין ב א ח ל הם שב ם שר' .ואח'כ כאשר סת יהושע וחזקנים
ולא שמרו עדותיו
אשר האריכו ימים אחריז שבו (גו) ונטו והרגיזו
ר
א
ו
ת
ה
י
ט
ר
ת
ל
ס
ו
ה
ונסוגו אחור ובגדו כאבותם ונהפכו (גו) כק ש ת ר ם
וענין
קשת רמיה הוא שהמורה בקשת הוא מכוון לצד אחד מצד שאין מיתריו מכוונים
כהוגן וי'ם קשת רטיה שם כלומ' שחסורה בקשת טראח עצטו כמכוון לצד אחר
כדי שלאיירא סטנו אותו שהוא רוצח להכותו וכאשר ירצה להשליך החץ יהפוך
י השופטיםהיועובדים ובטותם )4
עצטו לאותו צד שהואטכויןוכן היה שכלימיחי
נהפכים לעבור ע"ז כדכתר והיה בטות השופטים ונו' (שופפי' בים) ולרוב סרים
התעבר השם וטאם בחם יטאם (ס) משכן שילה ר"ל חארן שחית בשילה והוא
ן אהל שכן ב אדם כלום' שנטש האהל ששכן בו ביר האדם ונתן הארון
עני
לשבי בסלחטחביד פלשתים והארון הוא הנקרא עוזו כדכתי' וארון עזך (ם קשב)
והמנירם (סכ) לח רב ר"ל מסרם לחרב במלחמה.וענין (סג) 1בת 1ל1ת  1לא
ח1ל ל 1כלום' טאחר שמתוחבחורים לא הוללו חבחורות לפניחם כדרך שהמרמורים
טשבחים את חבתולות ובחורים לפתותם לתת לב עליהם לנשאם ויש לפרש לא

י

י

יי

י אי

י

 )8בכוי זח שכנ ת
 )2במישיישיר.
 )1בכוי מחמש.
 )4נכשי ובטותו.
בפסוק וכן איתא נשבט חר זח קגתחיפינו זח בחשם.
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פירוש חטאירי לתחלים (טשי
הומויטלא באו לכלל חופה מלשק הללא( .סד) וכהניו ב חרב נפ לה רטז קל
חפמופנחם שמתו במלחמה ואלמנותיו לא תבכינח רם קל אשת פנחס
שטתהסיד ולא המפיקה לבכותו כדכת" נהפכו עליה ציריה (ש"א ד יט))10*6( .
טשנתו ורטה הסתלקות השגחתו טחם
י שן ה' ר"ל כאיש אשר
יקץ כ
(מס) 1
'
י
פ
ת
ו
ר
כ
ש
ב
ם
ד
ר
נ
ד
ט
ו
ע
ר
ו
נ
ס
ה
ש
כ
ם
נ
היין
זמן
לשינה וכן כגב1ר םתר 1ן יין
ירניש בהעדרו ויעורר עצמו בצעקות להעיר קצמו וגבורתו כן היתה תרדמת השם
ן והוא משל לסבלועזן הדור הרע ההוא אלאשהתקוררו
ר"להעדר השגחתו בסבתהיי
רחמיועליו והכה (סו) צרי 1אח1ר ר"ל באחוריהם ורטז לענין הטחוריםועליו
אם' חרפת עולם נתן לטה מם' וימאס באהל יוסף רמז עלשיה
שהיתה בחלקווטל עמף שאק"פ שחזרהארע לידיהם לא השיבמו למלה אלא נקתק
ממקוםעד שהכיאוהולציון שחוא חלקיהודה והוא אמרו(סח) 1 1בחר א ת שב מ
שבמ שם
ויבן כסו רמים
יהודה את הר ציון אשר אהב.
"
ר
"כעדר הקצובות (שה"ש ר ב) וטפירוטו
סו
(ה
היכלות כארמומם רמים והוא חסר וכמו
שורות העזים הקצובותר"ל חהולכות במדר נאות .ואסרו כארץ יסדה לעזים
כלום' שעד עתה לא היהקכוק בשום מקום לא כשילת ולא בנוב ולא בגבעון אבל
חרציון הית קבוע שם לעולם עד שיגרום החטא וגם אם ישוב ישר' אליו ישוב
כאמרו סכון לשבתך עולטים (ס"א ח יג)( .ט) ויבחר בדוד עבדו הוא שכתבנו
בתחלת הטזמור שכוונתו להודיע טלכותו ושהוא טצד האל ית' בנבואה קדומה
ומכלא ות צאן פ" נדרות צאן (ע )6ועלזתכנוי לצאןהטיניקות ונקראו כןעל
שם חולד שנקרא קול ומצד שהעלות צריכות הנהנה לאםוהרועהצריך לילךאחריהם
כתום לבבו רל בתטשות
אם' מאחר עלות הביאה ה )3וירעם רלדי
יושר ובתבונות כפיו ינחם "חס תבתה לכפים לחטשיל טשל הרקח שלא
חוו סקל מעז ומנחה כחם הצאן ופעם ישליכהו יקצתם וצריך והפשיר בה את
כפיו בדרך ,טלא תיקם .ובדרש!) אסרו כשהיה דוד רועה היה מוציא אתהגדיים
ומאכילן ראשי העשבים שהם רפין ואח"כ טוציא את התישים שהם ( )1058בעלי
כח ומאכילן השרשים אסן חביה ראוי שיהיה זהפ) רועה של ישראל .הטשל בזח
שהיה טנהיג העם כל אהד כפיעניינה
166

.עור

י0

מזמרר עט
( )6סזטור ל אסף וגי' ענין המזמור הוא נבואה על חרבן בח"ם הראשון
והגלות שגלו טסנו ואם' שבאו שם נוים וטטאו את ההיכל ושטו את ירושלם
לעיים ר"ל לגלים (נ) ונתנו את נבלת עבדיך טאכל ונו' ואעפ"י שהיו
רובכני הדוררשעים כדכתי' שוטפו בחוצותירושלםוראו נאודעו ובקשוברחובותיה
 )1שסט כאןושטייר ש"ב )2 .בכשישיהיה זח לחיות.
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עפ

(ירפ.ה)"

)~tDtD

לא אם ,זח אלא על

אם תטצאך (שם) איש אם יש עושת משפט וכר
ההמון אשר דרכם כסל יטו )2לשבת בחוצות .)8ואם' (ן) היינו חרפת
לשכינינו ר"ל בנלות ואם' (ס) ער מה ה' תאנף לנצח נראה שרטז על
הגלות חארוך או שטא אף הראשוןהיה ארוךבעיניו וכסו שטצינו שאם' על אותו
הגלות ג"כ עדמתי אתה לא תרחם את ירושלם (זכריה א יב1 )1( 4אל הנ 1ם
(יחזק'יה ו) ואם' (ז)כי א כל את
כסו קל הגוים כדרך אל ההרים לא
י
כ
א
יקקב לשון יחיד על המלך הרשע אשר היה בראש צרים דרך כלל וחזר
ואת נוהו השמו על העם כולו( .ח) ועונות ראשנים)8פי' חטאת נעורים
וי"ם שרומז על חמא האבות וי"ם לשון )4צחות כלום' שבעת יביאנו נסשפט לא
יזכור העונות תחלה אבל סהר...כי דלונו טאד ולא נוכל לטבול קול הנלוה.
וכן על רוב צרות חגלות אם' (ע) עזרנו אלהי ישקנו וגו' .קל דבר כבוד
שטך כלום' אם לא תעשה למעננו עשת למען כבודך שטחולל בגוים 1יתפרמם
בגויםענין נקטתנו( .י )6ותבוא לפניך צעקת הנאמר בגלות וכגורל זרועך
כלום' כטו שכחך גדול כן הותר ר"ל השאר בחיים בני חט ותה ר"ל הסמוכים
לטות מרוב צרות וי*ם הותר כטו התרי)( .ינ) והשב לשכינינו וגו' נטולם
( )1056חרפתם ר"ל חרפתם שלהם שיחרפוך באמרם איה אלהיהם( .ינ) ואנחנו
תסחו סזטור לאסף קשה סיבע'ליח ודרשו בו
עטך ..נודה לך ער
י
י
ת
ו
ב
ר
ו
ו
ש
א
לפי כלח ה' את חסתוגאיכה ד יא) ובטה כלח את החסהיצת בציץ
ושי
(שם) וזחו סזסור ששפך הסתו על העציםוהאבנים ולא עשתכליית כבניו .)6ולפי
פשוט המקראותאין צורך בכךכי כלי הניגון מהם שהיה קולם משמח ומהם
שהיה מרעיד הלבבות כטו שאם' החכם בעל הניגון לתלטידו קורר מיתר הדאגה
ומתוך שהיה נאם' על כלי הניגון היח נקרא סזטור:

י

ואם.

מזמרר פ
 )6למנצח אל שוטנים עדות .כבר ביארת במלת 1טווטנים שהוא
כלי מגק נבחר מאד ועדות י"מעדי כמו את המר ואת העדות (מ"ביאיב)
וי"א שהוא כסו חק אולי שם לו חק לזמר זח המזמור וכן עדות ביהוסף שטו
(מזם' פא) כמו חק וזאת התעודה בישר' (רותרז) כמו חק והכל נאם' על בחירת
הכלי .וכוונת המזמור נאמרה .עלזה הגלות הארוך ואם' (כ) רועה ישר' האזינה
וקרא שם האומה על שם יוסף ובנימין ואפרים ומנשה מפני שכלל כל ישראל
 )2נ"ב (ג)שפ כ 1ד ם ם כ םי ם שסותר לשופכו כן חשנו
 )1טזטור מ"ט יד.
 )4מ"י שנאו.
חשופכים כי אין רורש רטים (וכןפי' ראג'ע).
)8בכ-י רשעים.

 )6נ"ב וכן תרגוטו שרי בגיא רטתמזם' (בנבג דטחמסרין) לטיתותא.
וקייישין לא :איכהרבתי לפת הנשל שו'פ elp~t1כאן בשםמכילתא.

 )8עי ,פירש"י כאן

פירורו הטאירי ותתלים (מוטור פ)

167

נקרא בשם יוסף טצד שיקקב אטר ויקרא בהם שמי (בראן טח) ר"ל שתקרא כלל
חאומח על שסם כמו שנקראת על שטי ר"ל שנקראת ישר' ויעקב ואק"פ שבנ*טין
אינו בכלל זה טצד שיוסף ובנימין היובני אם אחת ומאותה שתיתה עקר'הבית
נחשבו כלם לענין זה ר"ל להקרא לפעטים כלל ישר' בשטם וכן אחר שנחלקה
הטלכות נקרא טלכות ישר' נשם יוסף או אפרים מצר שהמלך הראשון בישר'
חית משבם אפרים והוא ירבעם שהיה אפרתי( .נ) זרועה ר"ל מנהינ .וזכר יושב
הכרובים להיותם מקוםנועד להדבקות כבור השכינה עםבני אדם כדרך הנבואה
והופיקהפי' שישנית עלינו ושיעורר (ש )106נבורתו
(ג) לפני אפרים
י
נ
י
ל
ע
ר"לישר' ולכה לישועתה לנו ר"ל שתלךבזריזות לפנינולהושיענו.ויים ולכה
כסו ולך כדרך ולכה איפה מה אקשה (ברא' כז לז) שמלח לכה קצין תהיה לנו
ח כה) ואף בעל הממרה ראיתי שכלל
(ישע' ג ו) ולכהאין בשורת טוצאת (ש"בי
את כולם במלת לכה איפה ואם' ד' מלאים ומנה את אלח הנזכרים וא'כ פירושו
עורר גבורתךכי נם לך חלק בישועתנו כי אין מיחד אלהותך זולתנו ע"ד טשל
בכל צרתם לא צר (ישע' מנ) וכן עטואנכי בצרה (ם' צא).וקנין (ז) השיבנו
פ" טן חגלות להשיבנולעבודתך והאר פניך טשל להראותפנים צוהלות ובנלות
כאלו הפנים נזעמיםוהחזירזה הפסוק נ' פעמיםרמז לג' גליותכמי ששטחכראייתו
ולא כמראהפניםזועמות לסבתהיות לבד ורחוק מןהנראה(.ס) ואלהים צבאות
חמר הנמסך ר"ל אלהים אלהי צבאות וכטוחו העם חםלחסח (יתושע חיא) הארון
הברית (שמגיד)ועודי)[ .קד) טחי קשנת בתפלת קטךעניינועד טתיתהיה
י הרצויה ידסוה אל הקטורת שריחה טוב כאסרו
נחשבת לפניך התפלה כקשןכ
תכון' תפלתי קמורת (מז' קמא) והזעומה אל העטן שריחו רע .וי"ם ער םת
עשנת ר"ל עד מתי תעשן בעל חסה עם כל תפלת עמך כלום' שלא תתפייס
בתפלתם והאף והחטח נדמה בלשון עשן לרוב חוטו כטו שנדמה ג"כ לאש כאסרו
אש קדחה באפי (ירם' טו יד) וקצת חכמים כתבו כי חכעם הוא רתיחת דם הלב
ואותה הרתיחה יעלה עשן ויצא דרך האף ולכן נקרא הקשן ההוא אף ולרוב
חוטו יקראחרי וחרון וחטה ולפעמיםכי תחום ההוא ירתיח הלחות ויותר לבעלי
[הטרה] הלבנה קד שיעלה קצףולכן יקראקצף )1( .ול תם דטעה חמר בית כסו
לחםבדמעה ובדטעות של ש הפוךוריל דמעות בשלישושליש הוא מדה גדולה
כסו וכל בשליש עפר הארץ (ישע' ם יב) כלום' רוב דמעות וי"ם זח על גלות
בבל שחוא שליש גלות מצרים( )1065( )9השקיתם בדמעות) והראשון עקר.
)0תשיטנו מדון לשכינינו ר"לריבומלחטה שכלהיוםנםדייניםןבנו ואויבינו
ילעגו לסו כלום' ילענועלינו וביניהם לרוב חולשתנוי והמשיל כנסתישר' (ע)

י

י

1 )1כ 1פ"לעיל טזטור ע"א ז פחסי עוז חסרי"ל טחסי טחסה עוז.
צ)כי גלות בבל ע' שנה וגלות טצרים כטנין ררו סאתים ועשר.
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לגפןכי כרם ה' צבאות [בית ישו'] (ישע' ה ז) גם נטשלו לנפן מפני שהוא
פרי טשובח והשפע האלהי נמשל לעמים יפפו הרים עמים (יואל ד יח) ועודכי
חוא נקל ללקופלעוכרי דרך כאמרו וארוה כל עוברי דרך וכן אז"ל)1טההנפן
ן משכר
הזאת בוצרים אותה והיא שותקתודורכים אותה והיא שותקת ולבסוףהיי
.
ת
ו
אף ישר' וטעם השתיקה שאיןהבצירה והדריכה [נותנות] קול כשאר הפיר ואם'
ררך קינה חנפן אשר אספתהמעת ממצרים בכבוד ונרשתגוים בעבורה ותמעה
באחליהםושפינית לפניהם הדרך והוא משל על שלא עכר איש בפניהם ושהשרשת
שרשיה בעומק'עד שמלאה כל הארץ ושנתכסו הרים בצלה ושענפיה היו גבוהים
כארזיםהגבוהים וששלחת(ינ) קציריה והם הענפים חקשים ער ים ר"ל עדים
פלשתיםשהיא ארכה של ארץ ישרם) (יג) למה עתה פרצת גדריה ער שיארוה
כל עוברי דרך ר"לילקטוה (ין) ושיכרממנה ר"ל יכרתנהעניינו ישחיתנה ופעם
[חזיר) מיער שהוא טשחית יותר ובדברי רז"ל )5שדה שקרססוה )4נטלים והכף
והקוף טטוצא אחד .חזיר סיער ר"ל מלכי האומות הרשעים וכן זיז שדי
ר"ל רסס השדה חיז הואל"ש תשקה כענץ רמש והוא טשל קל האוסות הפחותות.
ונמצא לפיהפי' מלת צלה חמר ביתוהראוי בה בצלה וארזי חמר כף והראוי בה
כארזי אל וקרא הארזים הגבוהים ארזי אלע"ד הררי אל(טזטו'לו) .ורבותי' פירשו
חזירסיער עלזרעו של עשו וכן דרשו ואת החזירכיספרים פרמה הוא טה החזיר
מראה טלפיו לום' ראו שאני טהור כך קשובונין רימומיות ממח שגזל וחמם ודנין
ן אמת וטעשה היה בשלטון
(ש )101את הגזלנים ואת החמסנים לום' שהםדניןדי
אהד מהם שדן ביום אחד כשפנין ורצחנין ונואפים ואם' לרופום שלו שלשתן
עשיתי בלילת הזה .)6ולפי זהיש טטשיכין לפרשזיז שדי על זרעו של ישמעאל
שהם אומות פחותות ום"ם בדרש פי' )6זיז עוף גדול שכשעה שפורשכנפיו מכסה
גלגל חמה .ועי"ן של טיער תלויה לא ידענו הטעם אלא שבדרש אסרו זכו מיאור
לא זכו מיערי) כלום' זכו ישר' אע"פ שכנלות הם נעשה כחזיר שליאור והוא דג
שנקרא כן ורג אין לו כח להזיק לא זכו נעשה חזיר טיער .ואם' דרך תפלה א'
צבאות וכו' (עו) ופקוד גפן זאת כלום' השגח בה שלא תניחנה הפקר לכל
' נטועה ויעם כמו גנה ואותיות גכ"ק מתחלפות שהם ממוצא אמס).
(עז) וכנהפי
ועל בן אמצת לך פי' בןענף כמובן פורתיוסף (ברא' טס) ואמצת לךבכרית.
(ין) ושרופה באש חוזר על הגפן שהיא עתה שרופה באש הצרות וכמוחה
ר"ל כרותה ובדרש)8עקירה לא נאם' אלא כמוחה שכל גפן הנכסחת ר"ל נזמרת
 )1שרפ והובא גי5קוט.
ש 5א"י.
ותחת 5רופ1ת צ"5 5סנק5י16ן ע' ערוך ערך סנק5פ,
)8ויקרירפ' כב ע5וזיז שדיעמרי
 )8נ'ג אוחיא כסו סכון לשבחך
ן שו.פ כאן והערת רש"ב.
(פזמי ניא).
)7עיי
ן שו"פ.
תחיה ענינו כענין ע 5כנך (גרא' מ יג) והיא ירושלם )8 .עיי
 )8פאה פ'ב ג'ז.

 )2נ"ב ויונקותיה עד הנהר ר" 5נהר פרת שהוא רחבת
 )4בכ"י שכרסמוח )6 .חקרםפיי
ג 1ש*1ט כאן
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סופח לעטת שמעו טחליה ויאבדו חתר על כל העם שהם נמעטים לגפן כלום'
שאבח טגערת פניך רץ כהמתלקמ השגחתךוכן קראישה איש ימינך
כלום' האיחר שקניתו בימינך ובזרועך וכן בן אדם אמצת לך רומז על ישרת)
ומפני שבמשל של הנפן אמר בן במקום ענף אם' עתה בן אדם שכבר אמצתו(.יט)
ולא נסוג ט סך ומעבודתךערשיהי' ראו* כל כך להרחיקו אלא שבחסדךתחינו
ותוציאנו מהגלותכי הוא כמות ונקרא שמך לעולם ודרך המקרא לדבר כן
ד פעם ובלשון רבים פעם .וי"ם נם 1ג עתיר מהבנין תקל
כלל העם בלשוןיחי
למרברים בערםכדי לחלטו בקשר עם תחינו ועם ב שםך נק רא .ואם' אח"כ
(ג) ה' א' צבאות השיבנו וכף והנה נאם' זה הפסוק בזה הטזמור.נ' פעמים
לא (ל )107הזכיר בו אלא אזכרה אחת רעל א' השיבנו ובאמצעי וטחים
ו
יות השיבנו ובשלישי ה' א' צבאות השיבנו ונראה -שרמז שלשה גליות
וא
וב
ברצ
א'
וכפי כפל הצרות כפל האזכרות ברוב תפלה ותחנה.

ל"

עי

מזמרר פא

")

ל םנ צח על הג תית ל אםף כבר ביארנו בסזסור שסיני שהפתית
הוא כלי ניגון ופירשנו פעם תקראו כן וכוונת זה הסזטור לזמר בו בראש השנה
והזכיר בו קנין יציאת מצרים שכל חטועדות מובכות וכבר ידעת שאע"פ שלא
נגאלוישר' ממצרים עדנימן ט"מ בר"ח במלה קבורה טחםועלזה אם' (כ) תרנינו
וגו' ר"ל שתעירו את הכל לרנן לא' כשהוא ע1זנו וטבצרנו ר"ל שהראה כחו
יע 1על:שם תקיעת השופר או נאם' הריעו לסבת
וגבורתו במצרים בשבילנו 1הרז
חתירות שהחל בו( .ג) ותנו תוף כלום' הזטינו מלשון הבת ונבל ,הוא מין
כטיני הניגון( ,)8ן)ו בחדשפי' ביום ההדש שבו תתחדש הלבנחוהואיו
ם ראשון
תשרי  1בכ מא כסו בסועד או הוא סלשזן תכוסו על השה (שטזת יכ) ור"ל

שי

י

באותו חדש שהוא חשבון לחג הסכות שהוא נקרא חג סתם ל  1ם חגנ  1חוא
ראש השנה(.ס) כי חק לישר' הוא פשפש לא' יעקבכי בזה החרש משפם
השם בנה העולם ,)8כי חק הוא שנצמוה בתורה ומשפם לאלהי יעקב אע"פ
שאין המצוה מעמה נגלית לעם והיא אצלם חק ,אצל השם הוא משפפ כלום' שכל
טצותיו נטשכות אחר החכטה והיושר והמשפפ .ורמז במלת ( )1ערות למצות
שהאמנתם מצד הקבלה על הדרך שביארנו בעדות ה' נאמנה(טזם'יפ).בי הוסף
נאם' על כלל כל ישר' וכ"ש שבזמן יציאת מצרים חיו ראויים להקרא על שסו

י (בסדכר ח פז).
 )1נ"ב שאמנתו להיותו נבדל לך כאסרו נתונים גתוגים המה ל
 )2מב  1leatומרה שאו
בזפרה ממרה כסו שבח 1ת 13תוף ותנו ק %בתוף
 )8פירוט ט נכתב ג"כ על חגליט  blll%t1הוא רעת הסופר
ם בכמר נעים וכף.
ותנו.דיכ

קי

שהוסיפו גשכ בפנים.
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לחיות הוא אז הימורוהעיקרואם' שהוא  111בישר' הטצוה הזאת והחק הזה להיות
בידם כשאר המצוות הנכללות בטלת עדות כאשר נקבעה האסונה הזאת בידם
בצאת האל על ארץ טצרים ושנותו בהם הטבעים סדרך מופת עד שיאסר כל
(* )108חכם לב שפת לא ידעתי אשמע ר"ל שמה שלא.נורעלי בעיוןשטעתיו
וקימתיו והאטנתיו )1מצד הקבלה .וחזר לדברי האל ואם' (ו) המירוחי טמבל

פא)

כפיו מדוד תעכורנה ר"ל מקשיית הדר ולקה
זטכטו ר"ל מפרך
י
נ
ע
ש
ה
מלאכת הדשכי אע"פ שלא נכתבה להם רק טלאכת היבמם כל מלאכת חוטר הת
עושים כדכתיכ בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה (שטות א) ויש לפרש מעבודת
עבדות לבשל קדרה לרבם .)8ואם' (ח) בצרה קראת ר"ל כשהיית במצרים
 1אח לצך סטנה .ומלת אענך עתיד במקום עבר כלודז'עניתיך כסתר רע ם
כלום' שכפלתי הנפלאות שלא לקו ישר' עמהם בשום ודבר] בקצתם וסמקנה ישר'
לא טת אחד (שם ט ו) ולכלב"י היה אור במושבותם (שם כג) וקראה רעם)8
ואם' שהוא ענה אותם להוציאנו משם בשמירת כל הזיק ועם היותו אלינו מחמה
ומסתור מזרם וממטר המכה וצערה ,אתה לא שלמתלי גמול אכל בחנתיך עלמי
מריבה שהתעוררת בתלונה וריב עם נביאי על המים ולכן טנע רגלך מנתיב רשך
ואבחנך בקטץ החי"ת וקצת טדקדקים קוראים אותו בקמץ חטף כמו אצרךבבטן
(ירם' א) .ואם' אח"כ (ע) שמע עמי ואעירה בך והוא לשון התראה וישר'
א ם תשמע לי ר"ל אם תאבה לקבל עצתי והראשון שמיעת ה-זן והשני קבלת
דבריםוצוחו בהשמר טע"ז )4שהכופר כמורה בכל התורה כולה ,ורבותי' דרשוחו )6
על כלל כל העבירות שירחם מהם וחוא אטרם (י) בך בגופך איזהו אל זר שהוא
בגופו של אדםהוי אומר זה יצר חרע .ואם'(") אנכ ה' אלה ך רמז לועל
האמנת מציאותו ואחדותו ואם' הטעלך מארץ מצרן ם רמז על אמונת ההשגחה
וגמול ועונש גם בשנוי הטכעים הנמשכות אחר אמונת החדוש וענין ה רח ב פיך
ואסלאהו ר"ל שתכין עצמך ללטוד ולידע ויבוא עליך על זה עזר אלהי ק"ד בא
ן אותו וזהו ואמלאהו.או נפרש שאם תעשה כן הרחב פיך לשאול מה
לטהרססייעי
שתרצה ואמלאהו שאפיק רצונך בכל והראשון עיקר .ואם' אח"כ שאחר שהתרה
אותם בכך והיה כראוי להאמין בו לא עשו )1086( )6כן והוא אמרו (יכ) ול א
שסע עמי לקולי ולכן שלחתיו (יג) בשרירות לבם חרע .בשרירות בחוזק
ם או הוא כתרגום בהרהור לבחון או הואמקנין אשורינו או ר"ל
מענין שרירוקיי
בפשעם .ילכו בטועצות הם כלום' סלקתי תוכחתי מהם ילכו עלפי עצתם
ויראו טח אחריתם והוא נבואה על הגלות ואם' ואשלחהו לשוןיחיד ולבם
פ) נ"* ר"ל שהיו נושאים למנים על שכמם 1כ 1כפיו סדור
 )1בכשי אטנתיו.
תעגורנה שהיו נושאים הפיפ גדודים או שעבדו מעשי השדים והם בקדרות.
 )8נ"נ
אענר ב ס ח ר רע ם כדרר ענני במרחביה כאלו שיתיך בהסתיר הרעם ממד בעת
*) בכפי  )6 '1gpשבת ק'ה )6 :בב-י עשה.
שתשקיף האל בהם בעמוד אש וענן.
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לשון רביםכי כן דרך כשידברעל הכנמיא ידבר פקם לשוןיחיד פעם לשוןרבים
כסו שכתבנו .ובא אח"כ להעיר יבבם שאע"פ שנשתלחו בפשעם לא יתיאשו מן

הגאולה אבלעדייןיש תקוהלישר' זאת והוא אמרו (יל) לו עטי שומקלי
י עליהם ואע"פ
וכו' (ע 0כטעם ר"ל במיעוטזמן אויביהם אכניע ואשיביר
שעדיין לאהיתהידו עליהם עד שיבואכראוי לוטר ואשיב פירושו שאכניעםואשיב
ידיעליהם פעם אחרפעם~ .אות הכף שבסלת כטעם היא כףהאמתית כסו השבעה
לי כיום (כרא' כה לג) כהיום תטצאון אותו (ש"א טיג) ואיננו [כמו] כטעם
כמדום היינו(ישעי' א) ,ואם' (עז) טשנאי ה' יכחשו לו ר"ל לישר' כלומר
שמרוב פחדם בראותם הכנעת עצמם והתרוממות ישר' יכחשו ויכפרו שלא הרעו
יהי עת ם לעולם ר"ל
להם אבל שכבדום בגלות והיפיבו להם כפי יכלתם .ו
בלא הפסק שלאיגלועור בגוימ~) .וסלת (ין) ויאכילהו עבר במקום עתידכלום'
והואפ) יאכילהו וישביעהו חלב חמה והוא משל קל רוב הטובה ובחירתה וכן
ומצור דבשי) אשביעך ואש ויאכילהו כמדבר על נסתר אשכיעחו
כםדבר כעדו כן דרך הנבואה לדבר פעם כאלו הנניא ופעם כאלו חאל ידבר:
כי

קי

שזורר נגב
ט) םזם1ר לאםף .כוונת המזמור להזהיר על השופמים שהיו טקלקלים
ומעותים את טשפטיחם תסיד כמו שמצינו ביהושפם כששב טרסות נלעד שהזהיר
י לה'
את העם על זה ואם' להם [ראו] פה אתם ][a~wlpכי לא לאדם תשפפוכ
וכו' (רה"י ביט  )1ולכן אם' א' נ צ ב ב קדת אל ר"ל בישראל ק"ד רק אתכם
י מכל טשפחות(עמוסגד) 1בקרבהדייניםישפותר"ל שלאנעלםקוותכםממנו
ידית
מחרשכחס ער טחי תשפטו עול ופני רשעים()10%תשאו רל תהדת
לחפות טשפפ בעבעם.מ) שפטו דל 11ת 01עף פרם אתאם להעתםעשוים
יקו פי העמיחחו על טשפטו אם המשפט אתו ופלטיו
הרח (ט והצד
י
ס
חרשעים העושקים .ואחר שדברעל השופמים הספים אתהדין לסכת היותםטהדרים
ונושאיםפני הרשעים דבר עלפין אחר טן השופטים והוא כשיתמנו שופטיםבלתי
ינ 1דרכי המשפם
יודעים דרכי הטשפט ואמי שאותם (ס) של אירע1 1לאי ב
הם ממ שימומו כל מוסדי ארץ מ חם צת
בחשכה יתהלכו
חמל מחמם שהוא עלוכי"
הרר מבת השחתת קלם כאסרו בדר המבול ותמלא הארץ

עי

י טיראתם אותו וכחשו האמרו שלא מרדוויהי עתם לעולם הים
 )1רביכ ח ש 1ל
משבא ה' יכזבו באותותיו ולא ישמרו בהם וחושביםכי לנצחיחיו .או עתם כטו יום אירם
כי
כי האיד והמקרח הרע נקרא עת כטו לאידע האדם את עתו (קהלת ט ב).
 )2בכ"י
ואמר רב ש ספני שהמים היו טתוקין כענין ויוציא גחלים טסלע (טז'
וחם.
פז))4)8 .נשי
בצי נו.
עח

פיר וש המאירי ל תחלי

או

ם (שטם (AD %

המסולק אס ~) אני אמרתי אלחים אתם חל שתטש בעשר ובני
י התשה וחסצוה אשר נתם טפי עשק ~) אכן
עליון כלכם כלויעתים קלפ

כארם ר"ל כאחד האדם תמותון ולא בחכמה (וכאחד השרים החמסים
תפ 1ל 1טטעלתכם ר"ל נאסרו בכאן עןים המשתרחם על בף אדם הגחלים
י כח בגכי ברבותם ירבה החסם
וחוסמים כאמרו בפשע ארץ רבים שריה(טעית
וטפני~) שאין שופפ אלא השם אם' קומה א' וגו') .)8וכאחר השרים תפ ולו
ר.ל השופמים את אנשיחם כפי תאותם ונאותם המבזים את העניים האומללים
ונופלים סטועצותיהם כהכרת נפשםכן תפלוטמשפטיכם ותכרת נפשכם .וחזר לרבר
עם חאל ואם' אחר שאינם שופטים אטת (מ) ק1ם אתה ה אל ושפות את הארץ
כי אתה תנחל העניים והקשוקיםבין כל חגוים באיזה עם שיהיו ע"ר קטך
ונחלתך (ונ"לכי זהכענין הסח יאבדו ואתה תעטור (מזם' קב כז) וכאטרו כי
נשגב שטו לבדו (מז' קטח) וחכמי הנוים טנו שמות האלוה טאח חסר אחדומנו
בכללם הנוחל ואמרוכי ענינו שישובו אליו כל.הקניינים אחר שיבלוהקוניםכי
כלם יבלווהוא לבדו נשארויהיה זה כענין מלכוחך טלכות כל עולטים (מז' קטה)
י אתת תנחל בכל
ויורה על זה חפי'כי אחר שאמר אכן כאדם תפוחון אמ' כ
חנוים כלום' אתה חנשאר לבדך ע"כ').

מזמרני פג
טוסור לאסף ()1096אצרו ככוונת זה הסזסור שהואנאם' קלטלחמת
יחושפפכמו.שכתובבדבה"י(בכ) שבאו קליובנישקירועסוןוטואב ונתלקפועטהם
הרכה טן האומות משכיניהם .והנראהכי הוא נאמ' על זה הגלות שכן תאומות
טפכיטות להרע לנו ולהכחידנומחיות ואם' א' (כ) א ל דם לך אל תרום (ואל
י אחר
תחרש) לקת כזאת וכן אל תהרש ו אל ת שקום אל וכוונת הלשונותכ
שררך השומרלצעוק תמיר לעורר תאדם להזהר מכל פגע ונאסר ג"כ על חומותיך
ירושלם תפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה תפיר לא יחשו הטזכירים את ה'
אל
לכם (ישע' סו ו)ייחם לו דרך משל שלא יחרש טצעקתו פשל להתטדת
שטירה .ואם'כי הנה אויביך יחמיון וישאו ראש להתפאר על עמך ונחלתך
להשחיתה וזהו (ד) על קמך יערימו סור ר"ל שיתיעצו ויתלחשו*) ביניהם
עלינובערמת.ו צפ1נ ך ר"למנולתך.והעצה שלחם חוא שאסרו(ס) לכ1 1נכח רם
םג 1שלא יזכר שמו עוד ואע"פ שחם שונאים זה את זח ונלחטים זה קם זה
חם נועציםיחרו עלינו כררך אמרם ז'ל )6כלבא ושונרא עברי הילולא סתרבא
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י

ימי

י

י

י

 )1בכ"י טשי.
 )9על
תחלתיוה.מוסגר רשל על 1כ אחד ח שרי ם כתוב אי
הס ר וגסתו כתוב ע"נ ולכן הסגרת

נ1

םן
תספר.

*

 )4בכי ויתלחצו.

 )8גם הטוסגר הזה כה"געליו שאינו מן

 )6סנהדרין קח .ושם כאטר :כרכושתא ובזמרא.
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בהכחד שם אומתנו לא

יתפרסם שםיחודך בעולם הזה וחיא ק"ד ככל צרתם לו צר כמושביארנו לטקלח.
והזכירפרמי האוטות והזכיר תחלההראשיםוחם (ז) אהל אד1ם  1שםעאל ם
ושתף לחם הרכת אומות כלום' שכל האוטותנםטכ 4על זה (ע) וגם אש1רשהיה
רחוק מארץ ישר' .ויעם נם אשור שהית יודק כחך ונכורתךכענין ויצא טלאך ה'
ך במחנה ונו' (ם'נים לב) לא זכרמפלתוונלוהעטם .ובדרש אסרו )1נם אשור
וי
א
י
ה
ח
יצא אשור (ברא' יא) אף הוא חזר
שפירש מעצת נטרד כדכתי' טן הארץ
לחתחברעםהרשקיםלהכרית את שמנו,והואשאמרו~יו בדרש )8אתוראח אתוראח)8
אתמול אפרוחא והיום ניצהכלום' לאדי שלא הימבת מעשיך אלא שנמנותאחור.
והיו זרוע חל כח קד לבני לום חם עמק שואב .עשה להם כסדין
על
עעע(08ח)כמיסרא על ברק כיבין בנחל קישון ששם מתח
המיחמה כדכת" בשכרת דבורה (שופמים ה כא) נחל קישת גרפם וחיה נ*כ על
ן מלך כנען שכתוב
ידי ברק וכן (י )6נשםדו בקין דאר נראה שטוסב עליבי
בשירת דבורה נלחמו טלכי כנקן בתענך עלסי סגדו ובספר יחושק(י
זיא) אלח
עםעין דאר בחלק מנשה כדכתיבויחי לטנשה וגו'ויישביקיןדאר ובנותיהויושבי
כזבל
תענך ובנותיהויושבי טנדו ובנותיה .ח  1ר1םן לאדם ה ר"ל טדרך
י
נ
ר
ם
ח
י
שבאשפת( .ינ)  1ש תם 1נד ב ם 1חסר ואו ופי' שיתטו הם ונדיב או חוא
כמו שית נדיבטו ובאח חידיקה אחר הכנוי כסו ותראהו את חילד (שמות ב).
י גדעון כטו שנזכר בם' שופפים.
כעורב וכזאב שחיו שרי סדין ונכרתו עליד
ל
ע
ם
ה
ל
(יג) אשר אםר 1וכו' חוזר לאוטות שהוזכרו כלום' עשח
כך אשראסרו
נירשה לנו את נאות א' ר"ל ארץישר' ובית המקדש( .יי)שיתסו כגלנל
חוא תקש הסתנלנל לרוב קלותווכטוחו וכגלנללפניסופח(ישעי'י
זיג) וכןשיתטו
ער ר"ל כיקרעד שמתוךהזדמנותחקצים יתבקר טאחדלחבירו
זעו) כ אש תבערי
ער כלות כל היער וכלחבה תלה פ בחריםפי' תעצים והעשבים אשר בתרים
כן תהיה בהם טהוטת איש ברעהו וכןיעז
) תררפם(.יז) מלא פניהם קלון
ל
ע
ו
ש
ר
פ
ל
חאויבים
ר"ל בני עטנוכיבהנצלם טצרותיתם ישובו אליךויעבדוךואין
שהרי נאם' אח"כ (יח) ויחפרו ויאבדו ואולי אסרו (יע) וידעו כי אתת ח'
וגו' עיד ביום ההואיהיח ה' אחד ושטו אחד.
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מזמרר פד

לםנצחע חגת ת 1כ/1כוונתזחחטזטור נבואתקלזחהגלותוחתאוותנו
לבנין בהים והודיע בו שעקר הכוונה בתשוקת הארץ ובהים חוא לפבת שלימות
ן *ירש*י )9 .שם )8 .אשוראח,
 )1ב"רפ'לז',לקופבפ,גחר,סבוכאן בשם ב-רועיי
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חכטה עד"רוע האדם
בראו טה שאיפשר בשכל אמשי להשים ואם'
י
ב
כ
ט
("טה ירידות טשכנותיך רל טה הם חבימתתאהבות אלעג )4ונכטפה
וכלתה עמן חסרה ותאוה י"מכי התאוה חנאטרת בנכספת ( )1106ץביאהו)1
לכך אטר ונם כלתה ואין הכרח בכךכי כל תוספת לשון כפול תאם'עליו
סלת גם אף בלא תוספתקנין1 .לב 1ב שר רומז במלת לבי אל כוונת הלב
ובבשרי על דבור הפה כלום' שאין תפלתי רנת הפה לבד רק רנת הפח בכוונת
הלב .ואם' דרך קינה (ד) גם צפ1ר םצאה ב ת כלום' שהמקרש חרב ושמם
קד שנקשה טעון לחיות ע.ד שועלים הלכו בו (איכה היח) ושהוא חרב כל כך
קד שהצפור והדרור עומרים לכסח על טזכחותיהם או המשיל פחותי האומות אל
הצפור ודרור על כנסת ישר' ואפרוחיה קל פרחי כחונה .ולדעתי לפי הדרש בא
הפסוק עבר במקום עתיד ומפני שאם' בתחלה לשוןיחיר נכספה וגם כלתה נפשי
ע שכספו ותשוקתו של דוד היתה מרובה בבנין בהים אם' שלא
וכן שהדבר ידו
לתועלת עצמו ולשליטות נפשו לבר הוא טשתוקק ונכסף אבל לרעת כל הכנסיא
ולשליטות האומה שתטצא ותשינ כבור הבית ותשיתואפרוחיה על מזבחותיו וכן
טצד שפירשנו שתכלית התשוקה במקום הנבחר חהוא לא היתה רק להיותו טקום
לחכטח עם היות הדברידוע שדור היה מכיר חמרונו בחכמה ומשפיל עצטו תמיר
וטתנצל על חיותו מדבר בענין החכמה שלא אירע לו להתנברות בחסרונו אכל
לרוב תשוקתו איפשר אצלי לפרש שגם בזה אחז זה הררך ורעל נכספה ונם כלתה
נפשי וגו' לרוב כמפי ותשוקתי בהשלטת נפשי ואק'פ שאני רואה וטכיר בעצטי
שאיניראוי לכך חנח טעלת המקום מכינה כל אדם לכךוטסייעתכי הבא ליטהר
ממייעין אותו ונם צפור ודרור והוא טשל על הילרים הטתחילים בלמוד מצאודי
ספוקם לחתלטד שם בחדרנה ובסדר ערשיבוא עתםויניקו לשליטותוישיתואפרוחים
ר"ל דקותיחם ומברותיהם במזבחות האל ר"ל ביותר עסוק שבחכטות .)9ולרוב מעלת
הטקום אם' (ס) אשרי יושבי ביתך ר"ל אשרי המחכתויניע לכך ועור פי'
לנצח בלא הפסק ( )1118גלות עוד .ועם כל זה חוא מאשר הטורח בכךכי עם
כל טעלת חטקום אםיעטוד בשתיקה שם לא ישליסוהו כותליהבית ועציו ואבניו
וע"כ אטר אחר שאשריהו הקובע לו סקופ לשם צריך שירעו ג"כ שהאשור הוא
למי שיש לו ( 0ע1ז ונבורה להסריח עצסו כלטור וסלת בך רוטזתכי המורח
בלטוד חוא לדעת טציאותו ואחדותו והדומים לחם והוא שאם' בך .ואם' םםל1ת
בלבבם ר"ל ושלא יהרסו לראות אבל יתנו כלנבם ממלות כלטורם ללכת בהם
כסדר טרריגח אחר פדריגהוכשיהיה כן (ו) עוברי בעסק ר"ל החכמים השלמים

י

י

י

 )1כד בכיי וצר גולח ותביאהו לגליון ,כר פי ,האניע.
 )2לפי
אין לחבר אפר 1חי ח עם את םזב ח 1תיר כי עולה ~יורר טפריד ביגיחם וכן פירש'י
הטסורח

וראב*ע ,וחפחבר חלר בעקבות חרר'קי
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העוברים בקמק הסבוכות בלא שום עחת להטת לפיהם העקוב לפישוט והרכסים
לבקעת ישלימוחו ער שירמח להםויגיע לטעלתם להשפיק טטובו לזולתו שהיא
תכלית החכםח שזחו מעין י"שיתיהוו) .ואם' גם ברכות וא' וטעם כל זח
צריך שהחכם השלם ישית עטו הסתלטד ללטיו להועיל ור"ל גם ברכות
יעפהוילבש הטורה והמלטריםלהועיל ואז כשישלמו כל אלה (מ) [ילכו] טחיל
אל חיל טחכטה לחכמה לאחרונה שבחם ויראת אל א' ר"לשישיג מכבודו
כפי האיפשר בשכל האששי .ואחרשהשלים זה הפליג בתפלתו להשיבנו אל טקום
נבחר כזה והוא שאטי (ע) שסעה תפלתי ונו' ואם' ( 0סנננו ראה א'
ויש מפרשים שהוא הפוך וטשפטיסגיננו אלי ראה והבט ונוי כלום' אתה טגיננו
א' ראה והבס פני משיחך .וי'ם מגננו א' ר"לטקרשנו ושהוא מנןלנו כלום'
ראהבעין לבך לבנותו וכן 1הבמ פני םשיחך כלום' להביאו טהר( .י )6כי
טוב יום אחר בחציריך ושאסות למהר טשאחיה אלף שנים בארץ נכריה
בחרתי המתופף ר"ל קםידה תחת הסף לבד בבית אלחי טרור דירה קבועה
ובשלוה באהלי רשעי)כין האומות וקראסאהלי רשע אם מצר שקראם רשעים
או טצר ההטיה ( )1116לעושר ולהצלחותהמדומית מלשון ובכל אשריפנחירשיע
י בטקום אע"פ שחשם
(ש"אי
רסז).)8ואם'(ינ)כי שם ש ומגן ה' הנה לרעתי כ
ברחטיו לנו בנלות שם ש )4להאיר לנו בחשך חגלות 1םגן ומחמה טן חצרות
אעפ"כ אגו טקוים'לישועה האמתית לשכון בארצנו ושיתן לנו בזה חן וכבוד
ולא יטנע מוב להולכים בתמים קמוולהזריע שהוא בוטח באל בזח אם'(יג)
ה' צבאות אשרי ארם נוטח בך:

עי

מזמרר פה
( )6לטנצח .זה המזטור נאם' בנבואה תפלה על זה הגלות הארוך והזכיר
בו גאולת גלות והוא אמרו (נ) רצית ה' ארצך ככר ושנת שבות יקקב
ר"ל בנלות בבל ושכת הוא יוצא אע"פ שהוא טן הקל כסו חשיבות; וי"ם
כסו הניחות טלשון בשובה ונחת (ישע' ל סו) וכן טפרשים בכל )6פועל קל
שבזאת הנזרה כטו ושב ה' אלה' את שבותך (דברים לג) שובה ה' רבבות (נסדבר
י לו) שובנו א' ישענו (כאן פמ'ה) ומלת שבות קרי ביועד וכתיב בוא'ו .ואם
 )1נשב העוברים בעסק ח ב כא שחט אילנות נקראים גבאים .מעין ישיתוחו טרש
תשוקתם לבוא לבית השם ואף ברכות יעפה מורח להם חדרר.
דם?ותיהם בוכים
סגונדקירא כל מקום בזה העולם טיב
 )2ניב ואהלי רשע
ר בית השם ב"ח .מפני שהרשע
בשאר הטקוטות שהוא הנצוח וההתגברות.
)8עיין *ירוש הטחבר במוטור א' על מלת
רשעים.
 )4ניב כענין הז אוריוישעי ואזיל (ש"פ טומ' א וילקופ כאן בשם שו'פ)
אי טה השמש חזה קופח אף הב"ח כן תיל וטגן* וחסעם שחטוב הבא סמנו הוא אוב נטור 4א
)6בכיי כבכל.
יתעוב עטו רע.

1%

*ירוש חמאירי 5תה5ים (שסר

פ"

~) נשאת עון עמך כטם'שםלחת לחםושצאתםםן חגלת ובסיח כל חפאתם
סלח ר 9כליתחם וכן (ט אספת כל עברתך משל טס שגמה שלא להשיאה
עליתם וכן השיבות מחרון אפך וחנו"ן בטקום תי"ו והוא סקור כמו טחרות
שאלו היה שם וממוך לאפךחיה לו לום' ושכת טחרון אפך או נפרש חשיבות
אפך בזרתך ואם' (ס) שובנו וכו' כלום' אחר שעשית להם נם בזמן חחוא שובנו
בטל כעסך שהיה עטט
ר"ל הניחנו מרוגז זה הגלות והפר כעמך קמנו
י
י
ר
ודבק בנו זה כטה .ואם' להפלגת אורך הגלות קד מתי ( 0תאנף בנו ותטשוך
אפך כלום' תאריך זמן אפך לדור ודור (ו) הלא אתה כלום' הלא עליך לשוב
לחיותנו סתטותת חגלות ואז עמך ישמחו בך ואע"פ שנדולים עונינו טנשוא
(ח)הראנו סדת חסדך וישקך תתן לנז ובא ישקך~בסגזלהיו"דכםו אל בקצפך
תוכיחני (לעיל לח) .ואם' (ע) א,טטעה מה ידבר האל ח' )1כלום' אם' דרך
י האל
תפלה כאלו כל אחד מתפלל לראות כיאת המשיה ( )1128נימיו ואום'יגיקנ
שאשסע טהאל כאשר ירבר שלום לעמווחסידיו ר"ל בעת הנאולה ולא ישובו אחר
הנאולח ההיא לכסלח וסלת לכמלה מקור כסו לעשות כסלה לח16א ולמרוד באל
וכל דרך אשר ילך בה האדם טלבר דרך השם היא דרך כסל כסוזה דרכם כמל
למו (לעיל מט) אועניינו שלא יפש אל רהבים וששי כזב אך יהיה(ס קרוב
ליריאיו ישעו הישע האטתי שחוא הצדק כי רחוק מרשעים ישוקה לשכון
כבוד בארצנו זהמאהיכ'בור לא חית בארצנו בבית שני ואחז'לפ) וארצה וטועך
(כתיב) (חגי א ח)
שנא דטחוסר היא ,אלו ח' דברים שבין בהים ראשון
ושני ואלו הן ארון וכפורת וכרובים אש שכינה [ורוח הקדש] ואורים וחומים.
ואך ק רוב וכו' הוא אצלי תפלה ג"כ לדבר כלום' אך יהיה זמן ישעוייריאיו
לשכון כבור בארצנו ובבנין בית המקרש או איפשר שבא דרך קיום הדבר כאלו
הוא קרוב וכאלו הוא באכיכן דרך הנבואות .ואם' (י )6חמד ואמת וגו' כלום'
שתטלא הארץ דעה ורמז בחמר שליטות המדות~מענין גמילות חמדים ובאמת
שליטות טקלזת השכליות ובצדק ושלום ג"כ רטז שתי השלסיותכי הצדק יורה
ענין היושר והדיןוענין שלום יורה שלימות אמתי והוא כפל לשון ואם' שכלמיני
השליסיות ימצאו נדודות החם )8וחוא (יט אמת טארץ תצמח בלומי שיוציאו
שכלם מעם מעם מן הכח אל הפועלכעניןצמיחה ואז חצרק נשקף עליהם טשמים
ונם השםיתן להם הכנה ועזר לחמציא להם פתח על זה ויתן להם (ינ) חמוב
 )1נ"ב א ש םע ה חטשורר מבקש נגואח סטו ע 5משסרתי אעטורה (חבקוק ב) על
שבא הבטחון שאף חשם ישע קישרו.
 )8ג'ג מפנישיחיו ב"א
פ) יוסא כא:
באותם חימים חסידים ותתפרסם האמת וחשאי 5חצטיחה א 5האמת מפגי הראותה אחר חיותח
נסתרת כטו חצטח שהוא נסחר גתח5ח ואח"כ הוא נראח וע 5זה חררך נאט'

ותקנובתס"ח טצסיח ישועת.

צטח צריק

פירוש המאירי לתהלים (מסי
"ארץ תתן יבולה במטנח ובשפו  'QH1על המש" (ל) צדק לפניו יהלך
כלא' שישוה האל מכח פסו תסיד!) שם זאת הטחשבה ישם לדרך פעטיו
פה פ0

א%

כלום' לא סוף דבר שיעשה הדבר בכותה טובה אבל גם בלכתו לררך לא תמור
יראת חאל מעלפניו.

מזמור פו

")

תפלח לדוד .)9זה חםזטורדרשוהו רבותי' על הגלות ג"כ אלא שהנראה
שהוא נאם' על הזטן שהיה נרדף מפני שאול ומתפלל בהצלחתו ואם' ה מה ח'
אזנך ר"ל שתקבל תפלתי כי עני וגו' ר"ל בלא עוזרים ( )1126וסלת אביון
באה טצד רגילות הלשון לסטכה עם סלתעני( .כ)  1שםרה נפ ש נקרא בקטץ
רחב קם היותוצווי ספני המעם שהוא בשין וכן עשקהלי ערבני(ישעי לחיד)
וכן שטרני אלכי חסיתי בך (מזם' מ .0כי חםיר אנ תמחו בורבות" )8תאיך
היה קורא עצמו חסיד ודרשו שעל רוב תפלתו היה אוטר כלום' חסיד מכל טלכי
טזרח ומערב שהםישנים ער שלש שעות ואני חצותלילה אקוםלהורות לך וכיוצא
בזה ראשונה על היותו טתעסק בהוראה להסיר טכשול טקרב עטו והוא שאסרו
שכל טלכי טזרח ומערב יושבים בככורםואניידי מלוכלכות בדם בשפיר ובשליח
ולפי זה יהיהענין חסיד נמו שפל רוח .ועלפי חפשם נראה שכתנתו שישמור
נפשוטן האויב ולא יביאהו ליקח הוא נקמתו סטנוכי תמיר אני וכןאין טרצוני
לנקום טחם אבל שאשלםיחם ברצוני טובה תחת רעה כסו שטצינו בשאול שהיה
רודפו ומשתדל להטיתו ובאלידו כטה פעטים שהיה יכול להרגו ולא נגע בו כטו
שאם' הוא בעצמו נתח שטחה בלבי מעת יננם ותירושם רבו (לעיל ח) כלום'
שהייתי שטח בטובתם וכן אם נטלתי שולמי רע (לעיל ז) ואף הדרש נוטהלענין
זה וכסו שאפרו כפררש תילים)4מי ששוסע חרפתו ושותק וספק בידו [למחות
יכולך) לקרוא עצטו חסיד ואף בטקוטות אחרים קרא עצמוחסיד כדכתי' לא תתן
ח כא)1 .)6הב5 1ה
חמידך לראות שחת (לעיל טז) וכן יגמלני ה' כצדקי(לעילי
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הנכבד ד ,פעטים געניגים מיוחדים תכר אלף דלת ז* פעמים געגינים מיוחדים וכל זה
 )8ברכות ד.
לענין גדול לא יתכן שירע אטתתו אלא הטדבר ברוח הקדש.
 )4ע"ש שנוי לשון.
ן הערה .6
 )8נ'ג
 )6המוסגר חסר בכ"י עיי
עבד ה,
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טעלת ענד ת' גדולת טמעלת חסידכי נקרא עכר ה'סי שפירש סכל  'pppחיולם לעגרו
כלגבו תו המעלת לטעלח טבל מעלות האדם .ואזיל כי לא נקרא שום נביא גזת חשם אלא
אחר טוחו אחרשחייברר שהיתעוגי השם כליסיג וחגת מצאנו שנקרא רוד איש חאיהים
(נחם'יב) ואין טעלה למעלה מאיש האלהים וכי כן נקרא טפח וחז-ל נתנו פעם בזח ואטרי

פירוש חמאירי לתחלים (שטי טס

les

אליך כמו בך וכטחו ואל הארת תתן את הערס כמו בארע או הוא כמועטך

ע"ר אל ההרים לא אכל שהוא כסו קל חהרים וכןרבים .ואם' (ג) אשיך אקרא
כלא' ולא לעתר חלתך וכל היום %י כל זטה ואם' (ן שסח נפש כלוס
שחיא בתתה ואנחת ונפשי אשא הוא לשת מנחה טעמן ףשא טשאת (ברא' לב
לד)כלים' אני מקריב לפניך חלבי ודמי ואם חטאתי והרביתי )1פצעי ופשקי
ה) אתת ה' מוב ומלח לכל קוראיך בצרתן ל) ותהנונותי משה
חפלגת רוב החנות )~ .וכי תקנני ר"ל ()1138כיידעתיכי תעננה (ח) אין
כמוך ר"למסטוק כקולהסתפללים אליוכענץכימי גף גדולאעולואלהיםקרובים
אליו כה' א' בכל קראנו אלט (דברים ד ז) וכאלהיםפי' כ,טאר חאלוחות וקראם
אלהים לפי מחשבת תעובד וכן שהיו שאר האומות עוברים לחמה וללבנה ויתר
צבא השמים שנקראים אלהים להראות פעולות טחם בארץ נאטצעות האל ית'.
1א ן כ םע ש ך שהםאין בידם לשנות תפקידם והאל טשנח המבעים וטחליף
כח חולדת המזללרצוננו ורמז אח"כלעת הגאולה הנדולה ואם' שבוטן חםשיחיחפך
ן (ע) כ ל
אל עטים שפה אחת לקרא כלם בשם ה' ולעבדו שכם אחד והוא עני
נוים אשר עשית יבואר וישתחוו תו' ט כי גדול אתה ועושה
נפלאות ףכיו כלם בראותם חנפלאות ההםכי אתה א'לבדך .או איפשר'רעל
כל הזממם הוא אוש כן שעם שבדם )5הכוכבים וצבאפטמים עדו באלהותואלא
שעוברים אותם לכבודו כררך ובכל טקום מוקטר טונש לשמי (טלאכי איא).וכן
ןסי לא ייראך סלך הגוים (ירם' ז) ובאחת יבערו 1יכמלו (שם ח) .ואמר
עני
(י )6חורנ ה' דרכך כלום' שתסעירני ותצילני כצרותי וממררותי ער שאוכל
להשלים נפשי עדשאהלך באמתך להשיגכפי האיפשר ויחר לבבי ר"ל
שלא יפנה בשום דבר אחר והוא ענץ (ע) אודך בכל לבבי )8רוטז לשתי
הלבבותיצר הרע ויצר חטוב כלום' שכלכחותי יתיחדו לעבדך ולכבוד שמךבעולם
מס כי אז שיח חסדך גריל עלי להציל נפרף טשאול תחתית ולהעלותה ארח
חיים למעלה למשכיל .ואם' אח"כ (ין) אל ה ם וכו' כלום' צריךאני לעזר אלהי
י זדים ק 10עלי ובקשו נפנף
ולא אוכל לקום לעשות כן מצדבחירתי בזהכ
ר"ללהורגו אורומזעל טגעםאותומלהשלים נפשו להאבידה ולא ש מוך לנ גדם
כלום' לא יראו ממד ולכן (סו) א תח ה'( )4עז) פנה אלי ר"ל שתופיע השגחתך
יעזך ר"ללהגבירני עליהם או .רומז קל שפעתשכלי( .יז) 1ע שהעם
עלי לתתל
א 1ת מפורמם לטובה שיכירו כל השונאיםכי אתה ה' קזרתני ונחשתני.
סי ששומע קללתו ושותק ויש כח גירו למחות נעשה שוחף להוכח שגז חביה שוסע שהאוטות
טחרפין לפניו והואיכול לאברם נשעה אחת והוא שותק ואף רור חיה שומע קללתו ושותק
)8גניי לני,
 )2בג*י עשוים.
 )1בנ"י והבתי.
לכך אט'בי חסידאני.
 )4נ"ב ואתת הן אל רחום וחנון זכר ז' מדות והראשויח אלף דלח ואל
שי* לו יכולת לעשות כל רבר רחת ורחמיו על כל מעשיו חגן שחורן הדעת רג חסר
1זעם ת וגאלו נכללות שאר חמדוח.
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