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מזור פז

~) לבני קרח טזטור איר

כתנת חטזטור לשבח ()1136

ירושלם

חשתכלית הכתירה בטקום הנכבד חהוא לא היה רק להגנתו טקום טוכן לחכטה
כאמרם ז"ל אתרא דארעא דישראלמתכים (ב"ב קנ"ח) ואמי ס1ד ת 1בהרר
ם כלוטייסוד חמזמור וכונתו קל הררי קדש ר"ל הר צאן והר הסוריה ושהוא
קד,
(ס אוהב ה' שערי ציון סכל משכנות יעקב מוש
הר המתי)
י
א
ו
אע'פ שכל [משכמת]יעקב בכלל נאהבים אצל האל אלו נאהבות עתר טצד בחפת
טצב החכמים הנמצאים שם והוא אמרו (נ)נ כבד1ת םד1בר בך כלוסישמעלתך
ספיסטת בכלחעים ושבחך לא ימוש מפיהם ואם' עיר האלהים סלה כי
במר ה'בציון לשכן שסו שם לעולםכי גםבעת הגלותעינינו ולבנו שם כלהימים
ובהניע תר הגאולה שם ירו חנחנו שםיתן את דודיו לנו .ואם' (ו) אז כ ר רהב
ר"ל טצרים 1כב ל ל 1דע כלום' שאמפר שכה הסקוטות הנכבדים ויגיק
ם)2
לטעלת החכטה [כי] ל 44נטצא שם רק אחד טעיר והואקנין (ס) זה 1לד ש ם
יש
םלה כלום' שיאמר דרך שבח חכםפלוני נולד שם אבל ל צ 1ן אםר א
ואיש יולד בה כמח חכטיםאין תכלית לטמפרם .)8ומלת ליודעי פירושה
כשאדבר טזה עם אוהביוטיודעי וי"ם אותו כפוליודעים ע"ד וקרע לוחלוני(ירם'
כביר).וענין והוא יכוננה עליון לשון נקבה מוסב על העיר כלום' ההר
ההוא והעיר ההיא יכוננה עליון ר"ל ישגיח בהתמיד ולא יניתה למקרים ולמערכת
הכוכבים .כאמרו תמידעיני ה' א' בה מראשית השנה ער אחרית שנה (רבריםיא
יב) .והענין שהזכיר ברהב ובכל ושאר המקוטות שהוזכרו חזר וכפלו בשאר
האומות והוא לרעתי אסרו ( 0ח' יספר בכתוב עמים כלום' כשהאל יפקור
חעטים לא יטצא בהם רק אחד מאלף .)4ויספור לגעתי מלשון מפור ובכתוב
שםדבר כסו כתבכלום' כשהאליורעויפרמםענייני האמות והנכתב והנגזר עליהם
יספר עליהם זהי1לד שם אבל בציון (ז) שרים כח1ללים כלום'יחי
ה מספר
השרים ר"ל הנכברים ואנשי הטעלה הבשוררים לשטחחם בעכורת האל ית' כטטפר
החוללים ר"ל הסולידים כלום' שכלם שלמים וחכמים ולכן יאם' עליהם ועל
העיר (ש )114ההיא כל מעיני בך כאסרם ז"ל ררך הערה על זהאין לו יהב'ה

י

י

י

י י

י

י י

 )1ניב או ר"5י ס 1ד ת 1שיסר אותו בחררי קדש ו5א דרך טקרח בגבעות ובהרים.
 )2גכ'י יגיע.
 )3נ"ב תרגום תר מדכא ושלמה בריה חמן.
א נ"ב או ר"5
ם
ם
ב
1
י ס פ1ר ב כ ת ע י שיתן קץ לעמידת מלכותם וקיומם אכ ? 5ח ר' 5ציון 51ד
ש ם ס 5ה כקוטר ותעמוד5ער .או ר' 5הגה פלשת וצר עם כוטכי א5ו בפר שחם שכיני
מצרים ובגל יתיחסו א 5שגי חמקוטות 5א אחרים פחיתות הארצות אב 5לציון יאסר איש
ואיש יולד בת שחכך יבקשו 5חתיחסא5יח 1 .שר ם כ ח  551ם הנהענין המשוררים אצ5
השם חם כטחו5לים וטוגנים וחם כסו שכאטר עליו גפיו משפתיו כבדוגי (ישע ,כפיג) והנח
אני כתנתילפי חאסת וזחו כ 5מעיםע"כ.

י

י

י

מ1

פיחי חטאירי לתחתים הזסי

%

ל)

בעולמו אלא ר' אסות של הלכה (ברכות ח) וכף כחוללים כסו חלק כחלק (דברים
יח)כלום'אלו[כאלהיכסוחואצליוכימיך הבאך(שםלגכה)ר"ל חזקך כל1ם' שחזקך
יחייך כלום' שלא תחלש לקולם אבל כל הזטןשתחיה~)
ותקפךיתארךעמך כלימ
תהיה בחוזק ותוקףובריאות ולא תצטרך לפרשכיסיך כיסי הנערות כלום' כאותו
הזמן שנקראוימיךיסים כטו שתרגם אונקלוםוכיסי עולימותך תוקפך אלא כמו
שפירשנו .או נפרש שכל מעיני בך הוא מאם' העם וחוללים טענין חיל ביולדה
(ירם'  1כר) כלום' שרים ר"ל המשוררים לרוב שסחתם ועשרם והחוללים לרוב
י הלידות שהוזכרו כאן לא לידה סטש
דאגתםועניים כלם מעיינים בך .זי"ם כ
אלא שפקירתה לעת רצון יקרא לידה כטוכי חלה גם ילדהציון את בניה (ישע'
סו ח) ואם' ששאר העיירות כשתבוא להם הפקידה אחר חורבנויהיה במעטבני
ן זה יולר שם אך לציון יאסר באותו הזטן איש ואיש כלום' כלם
ארם והואעני
יחד ובכתוב עמים כלום' כשינזור עליהם פקידה אך לבתציון שרים כהוללים.

מזמור פח

( )6שיר םזם1ר וגו /כבר ביארנו בטלת םחלת שהוא כלי הניגון
מעורר הראנה והבכי והוא שאם' לענות כלום' להכאיב ולהרעיד השומעים וכן
משכיל ר"ל טעורר הלבבות והוא יוצא ואם' להימן עם אמרו לבני קרח
אולי הית הימן זח טכני קרח ואם' דרך כללבני קרח ובפרט להימן וחברו דור
לנתנו להימן או איפשר שחברו הימן ונתנו לבני קדח לשורר,שחיטן זה היהחיטן
הנזכר בדברי הימים (א' בו) והיה חכם גדול כאסרו היטן כלכל ודרדק בני טחול
(מ"א ה יא)וספני שהיהמבניזרח בן יהודח קוראואזרחי כמו זרחי .וכוונת המזמור

ד על דרך כלל העם והוא שאם'
סל צער זה הגלות הארוך ומדבר בלשוןיחי
(נ) ה' א' ישועתי יום צעקתי וגו' והיום השלם חוא כיד שעות י"ב של
יום וי'ב של לילה וחלק הלילה סטנו והוא עת הצלקה והתפלה שהוא פנוי מן
המרדות והעמקים ואם' היום שצעקתי בלילה (גוו) נגדך (ג) תבוא לפניך
תפלתי והמה אזנך לרנתי רל לצעקתי (0כי שבעה ברעות נפשי
לשאג
קר שאת קחכ עות והש ענע (ס) וחיי לשאול הגיעו כטם'
כלתו
ונחשבתי עם יורדי בור לרש הצרות ובור ר"ל הקבר
שנחשבתי
כטת בע האומותוהייתי בימהם כגבר אין איל ר"ל כח .ואם' ( 0במתים
חפשי כעמן לא אשטע )8קול נומש והוא חפשי מעבודת (הגלות) הטף וממלכי
י בטות
האדמת .ונראהלי קל סלתחפשי שהוא שם כלום'זה .חגלות קשה כמותכ
יש צד חופש שאינם מרגישים כצרות יא'כ טזב לנו מותנו ביד ה' ונהיה כשאר
החללים שוכבי קבר אשר לא זכרתם עוד ומלת קור לפי חררש)8

ממי

 )1בכ"י כ 4הזטן שתחית 4נו תחיה
)8בענין תחית הסתים,

1ג/1

 )2באיש גיפ 4א שסעו ק 41נוגש.
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ן ע"ד קודהיום גדול (ברא' כס) כלום' שלא יפקר חנוף עד זמן תתחיח
כטועדיי
ויחיה לנוף קצת חופש אף ברשק עדהניעעת חפקידח להקיצם אלהלחייםואית
לחרפות לרראון עולם (דנ" יב) וכן אם אנחנו פשענו טוב לנו להמיתנו כשאר
כל הרשקים שטתו ונגזרו טירך שנגזרו מראות בטובךכענין נגרזתי טננדקיניך
(סד לא כנ) וכסו שהיד כנוי על חרעח כאסרו הנחיד ה' חוית (שטות ט) כן
ו חפשים קד קת הפקידה .או
היאכנוי על הפוכה .וטידך ר"ל מצד ענשךויהי
נפרש אשר לא זכרתם עוד לקולם על דעת האומרים שאין תחיה לרשעים וכבר
נודע חדעת הראשון לחז"ל במשל החנר והמוטא (מנהרריןצא ).ולא יעכבנו אמרם
נרול יום הגשמים סיום תחיית חטתים [שתחית הסתים] לצדיקים ולא לרשעים
י ארנ 1בקצת
(תעניתז ).שפ"לטובתחצדיקים ולא לתובת חרשעים כם 1ש ב
חיבורינו וכוונת חטאפר מים אנחנו נבחר כטות להשתחרר משעבוד אלו חצרות
הגדולות .ואתה א' ~) שתני בגלות בבור תחתיות והוא טשל על תכלית
השפל ונטחשכים ובפצולות רל טקופת עסקים וחשכים תכל טשל %
רדכ חצרות .ומלת כסצוטת נקודה בחולםעל הצד" ,טלא כטנהג ובאו כמוח,גתים
ואחת מהם ירדו בטצולות כמו אבן (שמות סו) והאחרת ואת רורפיהם השלכת
במצולות(נחטי' פ יא) ובעל המסורח נתן בחם סימן נחתו רדפיא בחשוכת .ואסר

מסוך לחשיכת .או

(ח) עלי סטכח חסתך כלום' קרבת טלשון רבותי'
י כאדם המסוך קל תבירו ם םכה חמתך כררךכי חצישדי עטדי(איוב
' קל
פי
 1ד) .וי"ם מענין סבוב כטו מטך מלך בכל (יחזק' כד) וי"א שהוא כטו התחזקה
()1158

י

כדרך מומך ה' לכל חנופלים (מז' קמה) .וסלת  1כ ל כסו ובכל 1ם שבר ך כסו
גלי הים ודטה הצרות בתכיפתםזו אחר זו לגלים והענין בכל טשכריך עניתני
י עומד במקום שנים וכל
י חצרות .י"א כי על
ס לה ר"ל בלא הפסק ונכלסינ
טשבריךענית עלי כלום' הכנעת כאלו נשכרים בו ונכנקים ועל כן נקראו חנלים
משבריים להשתברם וכןרבים ודמה מלחמת התולרת עםהחולי לטשבריחיםודכים.
(ע) חרהקת סיודעי פה העטדחם בחזקת רחוקים ר"ל שכל אחרדיו בצרותיו
ן שתני תועבות ל 10ר"ל כתועבות כלום'
ולאישנית על צרת חבירו וכןעני
העמדת אותם אצלי בחזקת רחוקים והעמדת אותי אצלם כמו מתועב ונמאס להם
ומתוך כך אני בנלות כלו א ואיני יוצא ממנו .ובדרשי) פירשו טיודעי קל שאר
האומות כלום' האוסות שהייתי אז תשובח וספורסטת ביניהם ועתה אני כתועבת
להם .ואם' ק ני דאב ח סני עוני והוא מלשון דאבון נפש ר"ל שנתמעטת
ו מרוב חולשה )9ונופל בו
מרוב העוני כטו שיאמרו תמיד על חחולח שנכנסועיני
) 1כ 1בדברי רכזת" בהפך טפח
לשוןיגון ודאבון ע"ד איפת רסן זקוסח (סיכה וי

(" י

 )1לא ידעתי סקורוועי רד'ק.
צ) נ'ג אסרו הרופאיםכי בחולי
תקפןהעין ותססכי תסלח תרוח חחיח שבח.

הקדחת חקשח
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( pn~mפכח שטחתי אליך כפי בתפלה ולא אילף ואט' אם לא תעשה
לס נשםת9לשת בקש כח"מיתשטחי תקשה לט פלא לק הלטחים תעשה
אם הטף טת לאירמשעד שיקוםצודה לך שוא אמרד אם רפאים
פלא
י
ו
ל
כ
יק1ם1 1י1רוך סלח ואי דרכי חדת אע זח כפיח לקמן תח"ת המתיםכי
או על חמןשקים התחיח וחוא,אמרו לנ) חים 1פר
הוא מדבר על צד
בקבר הסרך ואמונתך כאבדון וסלת אמונתך רומז בדברים שאטומכם
טצר הקבלה ואברון שם כפול לקבר ששם כלח חנוף ואבד וכן חשך וארץ נשיח
ר"ל מקום נשיה השכחת כלם רמז לקבר ושלשזחהענין כדרך חצועקים שכופלים
ומשלשים .או איפשר שכלם רטז על גיחנם והם הם שקרוייםמתים ואברון וחשך
ונשיח וקרא ( )1156האומות כן כלום' אם לנו שאנו עמך ונחלתך לא תראה
) 1אנ אל
נפלאותיך התעשה אותם למתים וליורדי בור ר"ל גיחנם(יי
יך ה'
ך
י אתה לברך ולא לשום רופא זולתך כדרך בני אדם.ופעם תק םךקורם
ש1עת
שאקשה דבר וכל בקר ובקר תפלתי תקדמך ולמה (ע 0תזנח נפ ש בגלות
ותמחיר פניך טסני( .ע 0עני אני וגועי) טנער ר"לטיסי נעורותי כלום'
י מכאובים .ונשאתי אימיך בכל קת ר"ל שאני מובל פחדך לחב
שכלימ
יראתי על קשיה וא פ 1נה ממרתפן קל דרך ותחשו )9מגד חן כלום' אני רואנ
תסיר פןיקרני כך וכך ובלעז רופסי )8ספני שאני רואח תסיר שחרוניך )4עברו
) וביעותיך צסתותוני כלום' כרתוני וחתי"ו השניח וחוא"ו נום19ת
עלי(יי
ים
כי הית ראוי לומר צמחוני ובא כן לחפלינ )6כמויפיפית .וכסו (יח) ש ה ם
י חד חרוניך וביקותיך(יט) 1הרח קת
יפ ם את הארץ בטבק כן ק פ1נ
םק
(מיודעי) מ מנ א והב ורע והוא כטו שפירשנו למעלה בחרחקת .ואסרו הנה
םי1דעי םח שך פי' כאלוסיודעי במקום חשך שלא אראם ולא ארעם אולמיודעי
טחשך אני והטעם שחשך תארו מן תחולי.

*

טבי

י

י

י

י

יי י

מזמור פט

( )6משכי ל לאיתן האזרחי )6כבר ביארנו במלת משכיל שביאורה מעורר
 )1ניב וגוע אזם (ביר 5ב) כ 5אשר בארץ יגוע יצטוק טענין שדים צומקים (הושע
פ יר) שיבש רמיבוחם ואם ,מזמן הנוער ייבש ויכ5ח רפיבותו המבעית ויסק בשרו.
 )2ותהינו (רגרים א טא) וכן פי' ראג*ע .ואב "א כי אפונת דוטה א 5ערבי שאומר
לזמן אפאן (פינה = שעה או רגע) כ5וט' נשאתי אימיך זמן ואם יש לרטיתו א 5תערבי
יותר ראוי לדטותו 5ס5ת מאפון שהוא אצלם כמו נבעת מעניןכי רוח ה' רעה טבעתך (ש"א
ט ז) וזרועכי בח5אים החזקים ישתגע הארם ויבעת ר' 5כי טגוער דגק עם אימיך כ5וט'
*) נ-ב חרוניך לשון
ס*5ר .dubito
 )8בקפיר
נשאתי איטיך מנוער ע"כ.
'dopt
~מתוחוני כריתות רבות סטויפיפית ירקרק.
ב
"
נ
.
ם
י
ב
ר
שחם
)
6
התח15אים
רבים
צ
 )6נ*גסיניכחב ר'אכי היה בספרד חכם שחיה הטזטור קשהעליו ו5אהיאקור*אותוו5אהיהיכה
לשומעו בעגורכי המשורר דהר כנגד האל קשות ע"ב(ועיין hnthDפירושהראב'עלטזסורזה).
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הלבבות והואיוצא ,איתן זח דרשו רבות" ז"ל שחוא אברהם וקראו אזרחי שם
מיהעיר ממזרה (ישע מא ב)ויונתן תרנסו על איתןבן זרח סיהודח והוא שנזכר
במלכים (ם'א היא) באסרו ויחכם סכל האדם מאיתןהאזרחי ובדבריהיסים כתו'
ובני זרח זמרי ואיתן והימן .וכוונת חטזסור על אורך הגלות ובטול מלכות בית
דור והחל דבריו בשבח השם ובקצת אטונות תוריות ואם' (נ) ח םדי ח' עולם
א ש רה ר"ל נצח אשירה שאספרם בשירה ובזמרה ולדור ודוראודיע אמונתךבפי
ואם' לעולם ולדור ודורכי דבר החכם ומכתבו נטצא לעולם .ואם'כי אמרתי
עולם חמד יבנה נ"ל נטלתכי שהיא בטקום כאשר כלום' כסו שחשבתי וחאסנתי
בקולם שנתחדש ושבניתויש מאין בחסדך וחכינות אמונתך ר"ל קיום רברך בשמים
קר שלא ישתממאיש ( )1164לאישי) ומהוית להפסד ומהפסד לחויהכאישיחעוים
היסודות כן חשבתי והאטנתי במאם' שאסרת לדור (ך) כרת ברית לבחיר
1נ שבעת לד1ד קבד שיהיהענין חטאם' שלאיהיה הפסק למלכותוושיחיה
ענין חטאם' כאלו נראח לו עד עולם( .ס) א כ
ין זרעך 1בנ ת לד1ר 1ד1ר
כפאך םלח כטל שאם' לו נתן וכוננתי [את] כסאו ער עולם (דה"אי
זיב) .וחזר
לשבח האל בבריאתהעולם וגלגלהעניןער שנמשך מסררדבריו למלכות דורשהיה
מבור בחבפחתו שחחיח חבפחח נצחית כלא הפסק כחמשך העולם ותחלבענין זח
ואם(ס ויודו שמים פלאך ול כלא' טשל שבבתעת האדם בחם יתפרפם
פלאך או שהם לדעת קצת
חכמים שלס ח"םמשכימם משעים מככב חאל
תשגה עצומה ואם' קמחם שחם ישו פלאך .אף אמונתך בקתל קדושים
ר"ל המלאכים שאף חםיורו בקליונותך ואלהותך ואחדותך חפשופה וכלם יאמרו
פח אחד ל) כי סי ב'שחק ר"ל בנלנטם יערוך לה' ידמה לח' בנני
אלים ר"ל חםלאכים (ט) אל נערץ פ" מרא
שהכל סאויערצו טטמ
י
ו
ל
כ
ולכן הוא נקרא נערץ 1בס1ד פ" בקבוץ ובחברה כטו בסורישרים ועדת (מזסו'
קיא) 1ב ס1ר קד 1ש ם פ" בקבוץ חסלאכים וחברתם ופלת רבה חוורת ע9
הקבוץ וחחברח כ '19חוא נורא בחברת חמלאכים שחיא רבה .או הוזר לסלתנערץ
כטם' שהש נשא שאח רבח תחו בעצמו נורא על כל סביבי 1אלא שכפל
העמן בסטת שתוש וסלת חסין פ" שק טלשע חסון חוא כאלונים
(טס ב פ) שינס סטך אלא סמרת במשקל גמר .ואם זנתך פ" קעסך כלא'
מה שבראתק"מתצחי חש 01ב בותיך רומזאלחמלאכינואחר שרבר בעלתמם
שבחו בבבואת חברתיות בנב"ותשבעים
שם ("אתה מושל בגאות
ת
ח
ת
ה
ל
ע
ירץ מתגחלים מצד פבעם לצאת
חי ם כים .וממצרשניח פבקם לחשת חא
ממקומם לשוב קל הארץ וחאל בחסרו,שם חוק גבול לים חוק עולם לא יעברהו
ן בש וא גליו ר"ל בחתרימם גליו אתה תשב חם ר"ל אתח
וחוא בעצסועני

עי

י

י

י

י

יי

גדיי

י

("

י

 )1אפשר שצ,לסי*לאין,
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תשקימם כסו טשביח שאוןימים (מזטור טה) .וטאחר שהזכירענין חים זכרענין
קריעת ים סוף ( )1166כזטן יציאת טצרים שזהו ג"כ משלו כגאות הים .ואם'

אתה רכאת כחלל רהב ר"ל טצרים כחלל כלום' עד שעשיתם כחללים .וכן
בזרוע עזך פזרת אויביךכיהיממוציא הסתים שבתוכו)1וספזרם בשפתיו)9
חנה והנה ודרך סופת ואע'פ שאין מטבע הים להוציאם לשפתו )5בכאן הוציאם
לשפת )41כדצתי וירא ישר' את מצרי מת וכו' ובאה רכאת באלף עםחירק דרך
זרות וכן רפאנו את בכל (ירם' נא ט) וחזר אח"כ לכלול העליונים והתחתונים
י ם אף לך ארץ רומזעל התחדשם התהוותם ברצונו ישטאין
ואם' (ינ) לך שם
מש באסו  PIPתבל וטלאה אתה יסרתם .וטלאה  %כל א  9שבה
(ע) ותבור הוא בפאת טערנ 1חרםון בפאת טרח תטצא שזכר ר הפאות
צפת ףמע תבור וחרמך או שמא כלל בצפק ויטץ כל הארץ בארבע רוחותיה
ותבור וחרטון בכלל כל ההרים.וענין ב שםךירננ 1כמו ירננו כל עצי היער
(מזמור צו) טשל על היות קיומם ועמידתם סאתך (יד) וזרוק וגבורח משל על
גודל יכלתווירךויטינך הכל רוטז על כחו הגדול )6ואם' שבחו בסדה (עז) חסד
ורחמים ובסדת הדין והיושר  1צרק 1ח םד חם מדת רחטים  1ם שפמ  1אםת
סרתהדיןלחודיע שהעולםטתקיים בהם  1םכון כמאך משל על הנהגתו1 .יקדם1
פניך קניינו שבכל פעולותיך הםטזסנים לפניךכאלו הם בעצטם מטציאים עצמם
לפניך לעשות כל פעולותיך בהם .ואחר זח תנחיל בבחירתו ית' בזאת האוטה
ודעי תרועת כלום' אשרי הקם
וחבפחתו בחצלחתם ואם'(יז) אשרי העם י
שכחרתו לנחלה ולמנולהוחיית מלך קליתםלהיו מצליחים בהשגחתך ובהנחגתךעד
שחיתה שסחתם רבה ומתמדת וקרא זח תרועחכי כן דרך הלוחטים להריע בעת

הנצחון להראות נכורתם ושטחתם טצורף ג"כ לכונתם בחפחרת האויבים והואענין
ותרועת מלך בו (בסרבר כג כא) וגם באלית' נאם' דרך משליריע אףיצריהעל
אויביו יתגבר(ישע' מבינ) תהו ב א1ר פניךיחלכ1ן כלום' שכל טחלכםיהיה
בהנהנתך וחשנחתךוזהו (יו) ב שםךיגי ל1ן ביריעת שטךיגילון וכו' וכן(יח)כי

(" )117תפארת עוזטו אתה וברצונך תרום קרנינו ובאקרנינוביודהרבים
ע"ד הזרות ופ" כל אחד פקרנינו והקרן משל קל המלכותכי חוא יורה קל חוזק
ותוקףועל .זה אם' (יע) כי לה' סגיננו ר"ל טלכנו שהוא טגן לנו וכןטלכנו
יקדוש יקקנ )6כלום' ירא את ח' והולך בדרכיה ותניע קתח לטה שהיתה כוונתו

בגלנול דבריו ואם' (ג) אז דברת בחזון לחסידיך רומז נבואת יקקבבענין
עי

לא יסור שבפ מיחורח ועל נבואת שטואל ע"ד שביארנו בפתיחה 1ת אםר ש1יתי

*) לשפתה.
 )8בכשי לשפתה.
 )2בח"י כשפתיה.
 )1בכ"י שנתהה.
ן וכן קמעו בתפלה
 )6נ"ב תעש דך היא חשטאל 111ח 0העת לח ואת חרמות אלהימי
 )6ב6סו' ולקדושי שר אל טלכנו.
עת בידר יגבורח בימינך,

י
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עזר על נבור רק טר אלחה ואטרת הריתותי בחור מעם וכן אטרת
מצאתי על זה דוד קברי בשטן קדשי משחתיו חפז שמשחו בשק
ושזרועך תאמצנה והמשיך רברב מה
חמשחח וחבפחתו להכק עמו
ואנף (כג) ישיא אויב בו כל1ם' לא יפתוהו ולא ירחיקוהו ולאידיחוהו
כעבודתך .ובן עולה שאר האומות לא יעננו כלום' לא יוכל עליו לענותהיש
אפרש" ישיא לא יהיה כנחמה כלום' 'ט"טלום בטטומ כטליה  .)1ואטר
(כד) וכתותי וכף כלום' שיכתת צרע לפסו (כס) וושאמונתו ר"ל חבטחתו
שבשמו תרום קרנו להעת(ט)בים ידו ובנהרות
וחמדו יחיהעטו
י
מ
ת
הוא
נ'ש
ומחשת
'
ם
א
ו
(ש
ימינו לשטט אף
בארז
יקראני אבי
"
ב
אתה כטם' שטבק בקטדש כנן אצל תאב
ואף אני בכור אתמו על
כל שאר מלכי האמות והש אמש עליון למלכי ארץ צאה בזה הפסק מלת
אם בקמץ האלף אע"פ  ISNffבה אתנה אחר 'ב"פ בה העמדת-מקם והוא הפרהא
וכמוחו ברכני נם אני אבי (בראש' כז לב) וכן בפעם רביע אם אני לא אעבור
קליך (שם לא נב)( .גע) 1לע1לם א שםזר ל 1הסד 1ר"ל המדי שעשיתי עפו
להקיאו מלך לעולם אשמרנו לו וכן בר ת תהיה נא םנת ל 1 )5( 1ש םת
לעד זרעו וכבאו ר'לסלכותוכיסי שטים וכמו שאם' לו נתןוכוננתי אתי)
י אני מבור בהבטחה זו שנמשכו מסנה כל אלו
כסאו ער עולם (ד"ה א'יז)והיית
הפרמים
בלא שום חפמק .ואף (מס אם יעזבו בניו.תרת האל
"
מג) ומוקשותתה
ללו
ם
י
ר
ס
"
כאשר
ו
י
ש
י
א
תנעם
ם
ש
מ
ע
י
ש
ק
ר
ט
י
ב
את
כמ
כדכת"
כי תכש בשבס לא יטמ (פשלי כג ע) שוא תדע אם יחפא (שזר) הוא בעצמו
אלא שמדרך המוסר לא רצה להזכיר בו חפאופשע ואף נתן הנביא אמן לוכדבר
האל אשרבתעותו וחוכחתיו בשבט אנשים ובננעיבני ארם (ש-אזיד) ולאשיפסוק
הכלכות בכך מוא אמרו (5ק והמדי לא אפיר מעט )81ר"ל לחסיר מלכמו
כי חבפחתי בשבשה והוא אפרו ( 05אחת נטבעתי וט'( 05זרעו לעולם
כירח יכון לעולם
יהיח וכסאו כשמש נגדי כטם'כשיחשסש בן
שאע"פ מלקה לפעמים לא יפסק אוח.
זנחת וכף כלון ועתה
"
5
(
ואתת"
לא
אף רואה שההבפחה אעם שאם יחפאו קנשו בחפמק חםלכמ אבל ישלחם
י אני רואת שזנחת ותסאם כלום' הרחקתוכאלו
ביד פשקםויונח כתרם לאחריםכ
חוא נטאם לפניך וכן חתע בר ת עם ס ש חך כלום'עם דוד( .מ) 1נארתלשון
השחתהכםתאר טקדשו (אעהבז) .וחללת לארץ נזרז ר"ל כתרה מ )6ושמת
מבצריו מחתה לשברישנבקט)6תכנט שמהעבש לבפח( .מקוחרימות
ימין צריו ותשן אחו מת) צור חרבו חל אדן חרבו או טא קחאח לאל

ה"

יא
יא

יך ה"

יי

ה"

יי

י

מ"

י

 )1בב-י שיש~פ גחינתו כאלה

בכ"י ועתח.

)6

 )2בכ"י אנה

בכ"י נבקעו בלאשין.

 )8בכ"י לא אסור טעסג
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פירוש הטאירי לתהלים (שסה (me

כלחג' אתה האל השיבות חרבו אהוה (מק והשב ת מטה רו רל הפסקת שותו
וזהרו~) .ו כס או לארץ סג רת ר"ל הפלתו טלשון 11פ1ל רוכבו אחור שתרגזמז
י הנעורים
וימנר ריכביהון לאחורא (ברא' מטיז)( .מז) ויטי עלומיו ר"ל ימ
י התוקף והטלכות והוא נבואה על קוצר זמן המלכות שלא
הקצרת והוא משלעליט
ארכו טלכות בית דוד .העטית עליו בושה שאין להם פתחון פה ותשובה.
ימי
אועניינו כסיתו כמות בושה ויתבייש טלהראזת לבני אדם זיבא להחבא וכן אם'
על אורך הגלות הקטית עליו בושה מל ה כלום' זטן ארוך .ואחר שכן אני טכיר
ה כן כאסרו
שענין ההבטחה הוא שכל שתשוב הטלוכה ליש' אליו תשוב ושבמוףיהי
ן לנו רק אורך תפלה על אורך הגלות
והיה ה' למלך קל כל הארץ ואחר שכן אי
וא"כ (מ ),עד סח ה' תסתר לנצח וכן שבכליום יוסיפו לנו הצרות והואענין
תבער כסו אש חמתך שם' דרך כ %בס האח ( )1זכור אני טה חלדק
כלום' מה מעט זמן עולם הארם ( )1188עד,טיח"בוהו חטאותיועונש ארוך כלכך
ועל טח ,שוא בראת כל ב" א כלום' על אתה סעד וממך בראת כלבני אדם.
שאץ בר בטלם שלא יראה מות ושימלט נפשו סיד שאול סלה
מן הקבר תה ראיה נטורה על מלת ושאול 'שנאמרת לפעטים על הקבר ולא כדעת
שיחייבה ככל מקום גיהנם ואם יאסר לדקתי שאמר כן על הפלגת טיעוט כלום'
מי
מיקום הם שיטלטו נפשםמגיהנם הרי (תע) ם גבר ח ה ול א ר אח ם1ת
פי' שאין אחד טחם שלא יראה מות בגופו ולא נחוש לאליהו ולדומים לו לפי
םכרתזכי הוא דבר על טבע האדם .ואם' (ג) איה חםד ך וכו' ושנשבעתליוד
כלום' שלרוב הגלותירטהכאלו לעולםיהיהכן)6;( .זכור חרפ ת קבדךשיחרפום
שאתי בחיקי תמיד חרפת כל עמס רמם .ורבים עמים
חארבש חכ
יום עש קבר לח 9לט יא) כמו וביארה הכטה מקוטון זכך חרפת
הפוך כטו טק
אויביך אשר חרפו עקבות טשיחך ר"ל עיכוב טשיחך והתאחרו ושלא יבא
לעולם וזה רטז למלך הטשיחוהקוף בעקבות במקוםכף כדרך ולא יעקכםכיישמע
 .ויש לפרשו לשון עקב כלום' מצערי משיחך והכל אחד .ואם'
קולו (איוב לזי)
דרך כלל שלא נתיאש טמנה ר"ל טגאולת הנלות לרוב אריכותה אבל נבטח באל
לעולם כי בא יבא ולא יאחר ,ונודה לאל בכל רבעינו ועתותינו והוא אסרו
מ 0ברוך ח' לעולם אסן ואטע

רי

י יי
י

י

נ"ב חשבת טפהרו .טקדשו שהוא פהק או שם תשלפ חפחרה וין גארץ
טקום טהור כסוחו ורוד היה הסבה הראשנה לבנות הטקרש כי הוא הכין הכסף והזהב.
וזנחת ותמאס ,התעברת על משיחך ושאר מח שזכר חוזר לאלו הנכשלים שנזרעו
 )2נ"ב וי"ס
כצדקיהו וזולתו .וסלת ה שב ת ס פ ח ר 1על עבורת חבית שנשבת.
חלד במו נשאר כטו ?4ה מעליו ויחדל (איוביד ו) שעניינו וישאר עד ירצה כשכיר יוטו
וענינו נטה אניישאר.
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מזור צ
~) תפלה למשה איש האלקים "ם לסשה כסו לבת טשת וצל ל-ם
חסתייחסים אליו כדרך לבני קרחוכן מצינו ויהוידע הנגיד לאהרן (דה"איב כז)
שפי' לבני אהרן ולדקת זה לא יפול הלשון יפה שיאסר לבני משה איש האלקים
ו כענין לבני משה איש האלקים ,)1אלא שהעיקרכמו שפירשו רוב ספרשיס)2
ודי
שזאת התפלח טצאח דוד והיתה קכלח בידם שהיא לטשה רבי' וכתבה בספרו
וכן פי' רבותי'כי י"אמזמורי' הרצופים מכאן ועד לדוד טזטור שכלם למשה כנגר
י"א שבמים שבירך וחבר מזמור אחד לכל אחד מהם ואיש האלקי' ר"ל נביא
וכוונת ( )1186המזמור תפלה על זה הגלות הארוך ודבר טחולשת האדם ומקוצר
ימיו ומתפלל שלא יענשכפי טעשיו ורמז בו ג"כ על חדושהעולם .ואם' ה' טעון
אתה היית לנו בדור ודורוהיית טשמש עברועתיד כלום' ככלהזמנים שעברו
ושקתידים לבא אתה לנו מעון ר"ל מקום ומחסה לחסות תחת כנפיך( .נ) ב טר ם
תרים יולדו ר"ל קודם שנברא העולם וכן ותחולל ארץ ותכל כלומ' קודם
שבראת ארץ ותבל .וארץ ותבל שמות כפולים עלענין אחד וקצת מפרשים פירשו
שכל שנזכר ארץ עם תבליהיה תכל על הטיושב וארץ על הכלתי טיושב וכשיאסר
ארץ לבד יכלול הכל .)8והכונה שקודם שנברא עולם ומעולם עד קולם כלום'
י נצחיות תעולם או אחר הפמדו אתה אל יכול ,שלא
מתחלת העולם וכליט
נקרח  )4חולשה בטעשיו לדעת אטונת החידוש האמתי בטרם שמים נבראו ,אכל
דבר כנגד יושבי הארץ שרוב השתמשות האדם בה וכן מפני שכוונתו לדבר על
האדם שעטירתו בעולם מקוטה והארץ עולם הויה והפסדכי לאיעמדו בת האישים
תסיר אק"פ שחאישים )6מתמידים בה ואין מקום לפי הכוונה לדבר בשמים שהם
ואישיתםקיימיםמתמידיםטאין תטורה .ואחר שדבר בשבח הבוראית' החל בשפלות
האדם ואם' (ג)תשב אנוש עד דכא כלום' תשיבנו ותעכירנוטתקפווחזקושבימי
עלופיו עד דכא כלום' ער שהוא אומלל ודכא מרוב זקנה וחולשא 1ת אםר ש1ב1
בני אדם כלום' [ותגזור שישובו בני אדם אל עפרם] )6ובזקנה ובימורין שלוחי
חסות והם נשלחים סאת האל להזהיר על התשובה ואם' (ד) כ
י אלף שנ ם

י

 )1הלשון אינו טמן ,ושמא צ"ל שיאסר למשהאיש הא ,תהוכעניןלגני טשחאיש תא.,
ן פי' רר"ק.
 )2עיי
 )8נ"ב ונכר ההרים תחלה מפני שהם חלק שול טהארץ או מפני
שהם כסדים לעולם ואח"כ זכר היבשת באמרו ותחולל ארץ ואח'כ חישוב באט'  1ת בל
 .ורמז באסרו ב ט ר ם ח ר ם 1לד
וחראיהכי תגל ישוב ,שם תבל כטחבי (ישע'יר יז)
בפרם הראות היגשתגי בהראותה נולדו ההריס1 .ל ד  1ענק הלידה ידוע והושאל סטנו
כאןיילדו זהו שאלה לצמיחת הצטח וכל דגר שטתחדש נקר' נוער.
להוצאת הדגרים
 )6הטוסגר נ'ג.
ן רר'ק.
 )4בכ"י נקרא .כאטרי )6צ-ל שחסינים,עיי

י

יי
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בעינך ונויו) כלומר אף אם ימצא .האדם עצמו חזק וישר במזגו וטבעו אינו
כלוםכי אפי' שישוערשיחיה אלף שנים מה שלא הגיע שוםארםיכ
ך הכל ננדך
כיום אתמול כי יעבור וכאשמורה בלילת
אשטרה אחת מאשמורות

רי

הלילה תהו וחלדי כאץ ננדך (מזמור לט  .0ובדרה סמכו מנץ זח למה שאם'
חקב"ה לאדם ביום אכלך ממנו טות תמות וחיה תשר"ל שנה ואף בדרש אסרו
ן ב"ר פ' יט) .ואם'
שראזי היה לאלף שנים אלא שהונחו משנותיו לדוד (עיי
(ט) זרמתם שינה יהיו ר"ל (שוו) שנותיו כלום' שהעברתם במהירות בתכף
כשטף וזרם מים עד שהםבעיניו כשינה שהוא זמן שלא הרגיש האדם בו .ואם'
בבקר כחציר יחלוף ודמהו אל החציר והוא ירוקת הדומן והוא עשבירוק
מתהוה עלפני הדומן כשתרים טהטל היורד והוא כענן כקר וכשיכה אותו חסום
תשמש יתיבש וזהו מבקר לקרב יוכחו (איוב ד כ) וכחציר כלום' אפי'
י הזקנה אינם כלום כ"ש שימותו כסה בימי חנעורים והוא משל הבקר
יגיעלימ
ואם' שיחלוף עתם כחציר .ואחר שהטשילולחציר ולעשבים המשיך המשל לחתהפך
עתו ברגע כחציר (ו) שבבקר יציץ וחלף ר"ליציץ ויתחדש כסו אם יכרת

ועוד יחליף (איובי
ר ז) ולערב ימולל ויבשוענין יטולללרעתימענין סלילות
שיהא נפרך ביד סרוב יבשו והוא לדעתי מנפקל והיה ראוי שינקד בקמץ ויש
מדקדקים כללוחו בפועל טרובע והוא בודד ופי' ג"כענין כריתה מלשון אמללים.
ועתה החל בכוונתו לדבר מזה הגלות כלום' אם כן הוא לכלבני ארם וגם לשלוים
ולמעונגים שבהם כ"ש לנו אנחנובני הגלות אשר (ו) כלינו באפך על חטאתינו
בחמתך נבהלנו( )2ח) שתה
עונותינו לנגדך משל שתצרם ותעבשי

עליהום ועיומינו רל חטאת נקייט למאור פניך שהוא באורכי הוא נראה
או נפרש עלומתו מתרעו כלום' וכעברת במתר והענשתם בנלף %1ומנו חסר עד
(אף]כיהי
א לשע רביםי'ם אותולשץ יחיד והכלאחד .ו11ן ,סלתוצתה חסר הא
בכתיב אלא שהיא שלמה בקרי וקריאתה מלרע( .ט) כי כל יטינו ר"ל בגלות
פנו בעברתך וכלינו שנינו כמו הגה ר"ל כמו הדבור היוצא טפי האדם שחולף
כרגע ורטח כליון חשנים לכליון הדיבור כי הדיבור אין לו מעמר יכלה כרגע
וכאלו לא חיה ולא ישאר ממנו רישום .וגם חכמי הטחקר מדמים כני אדם לנער
כותב לום יטחק ויכתוב ורוד אמרכי צלימינועלי ארץ )3ואחז"ל הלואי כצל
כותל או כצל אילן אלא כצל של עוף שנאם'ימיו כצל עובר (ב"ר ריש פ'ויחי).
~) יטי 'שנותינו בהם מעט שאעם על חרוב אלא שבעים שנהי) ואם
 )1מב ושף נטקש הזה ערהע 5הר"ח שאץאחריו רבתכי באלףכו 55האחרים והעשרות
והמאותוהאלפיםען א5ףדור.
 )2ג'ב ולכן ח" האדם קצרים כאץ נושב חח ע5ט כרגע.
 )8פסם כי צ 5יסעו ע5י ארץ הוא בא"ב חט .אב 5דור אג' (רהי'א כס)כי צ5יסעוע 5הארץ.
י זמן ההויה והגיחך כגטן
 )4נ-ב כתבו חכמי המחקר כ' החיים הטבעתם לאדם ע'כ
הזעה וימי ההויה והגירו 5ליה וא'כ החיים הטבעיים ע' וזה יהיה בעור ש5א יתחדש בו
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בנבורות חל בהתנכרות המבע שמונים שנה ואע'פ שימי טשח הע סאה
ועוטרים הוא (96וו) דבר בנבואה עלהזמןהעתיר וכש בוטן הנלזת .ואם' ורהבם
קטל ואון כלום' ואפ" אותו הזמן המועט כל הנאות והשררה שבו לשרים
ולעשירים ולסעתגים עמל ואץ ר"ל הבל וריק 41כי גז חיוט ונעופה ר"לכי
גז ועובר אותו הגאות מהרה ונעופה לקבר---וגז קנינו מר  --כסויגו ,גלחם מן
הים (כמדב' יא לא) ממעי אמי אתה גוזי (מזמור עא) אלא שזה עומד ואותם
שהחכרו יוצאים .ואם'(") סי יודע עוז אפך רט אל העלם )9אפף סשפמט
ממש כלום' מטאמ רואים קצת המדר למראה עלץ בעמן צרותיתיר או רבים
פרת או כללכענין צדיק ורע לו רשע ומוב לואין בירינו לדון לחייב ולזכות על
ן עוז אפך על טה הוא בא ולפעמים כ
יר אתךעברתך כקנין
פיחםכיטייבי
בקרובי אקדש(ויקר'יא ג) כלום' כטה שהאדםמפליגביראתך(ובעברתך)נובעבורתך]
אתה טפליג עליו (בעבודתך) [כעברתך] כמו שאם' ע"ה על עצמו ויתעבר ה'בי
לטענכם(דברי' ג כו) ואצל האחר לא היה נחשב לכלום כררך אתכםירקתי וכו'
(עמום ג ב) ומביביו נשערה מאד(מזמורנ) .ואם'(ינ) למנות ימינו כן הודע,
יש לפרשו על האזהרה לאדם להיישיר מעשיו ולהטיב דרכיו .והורק מענין
התבוננות כלום' תן לנו לב להתכונן ולהרגיש בטיעוט זמננו כענין טה שביארנו
בפסוק חוריעני ה' קצי (סזסור לט) ואז נשתדל להמיר לב האבן טבשרנו ולהביא
אלינו לבב חכמה .או ר"ל כפי מניןימינו שהם מועמים כן הוכיחנו כסוויודע
בהם את אנשי סוכות (שופטים ג מז) וידוע חולי (ישען ננ) .או איפשריפרש
שני הפסוקים על הנלות כלום' טי יודע עוז אפך לשער אורך הגלות הזה ותצער
שאנו מובלים בו והנה כיראתך עברתך כלום' כל מה שאנחנו יריאים בו הכל
לנפשנו יבא [כענין] וחלא תגעעריך ותבהל (איוב ד) ולא נדקקץ וזמן עלזהויא
חודיענו קצנו טחייהיה ולא נחוש לאריכזתז להתיאשמן הגאולהואז תהיה תכלית
כוונתנו לקברך ויחביא אלינו לבב חכטה; או נפרש לפי' זח שתודיענו הקץ ומתי
ן לבב חכמה להיישיר דרכנו ולהמות לבבנו
תשלח הנביא אשר רוח בו והואעני
אליך (יג) שובח ה' כלום' עד טתי תעזבנו ותנחם על עבדיך ר"ל על רעתסי

יי

שום רבר סקרי יפסידהו קורם זה הזסן וטעם בהם דבר גדול אם היה במספרם ע' 1 .אם
י אם הוא בע 4כח
בגב 1ר  1ת ברבוי גדול כעניןכי גבר חסדו ופשעיהם כי יתגברו .וי"אכ
וחוזקיחיה פ'כי הכח גבורה ולשון חז"ל גבורות גשמים מפני שיורדים בכח ואחז" 4הגיע
לגבורות זו היא סיחת נשיקה ר" 4שימות ב4י צער כי יקל על הכחות ליפרד מהגוף וננוער
 )1נ-ב  1ר ח ב ם התוקף ורוססות נקרא רהב
בהפך .וגבורות שם רבים כמו המודות.
י התוקף ועמק ואון מפני שהארם
הם
הבחרות
ימ
וע 4כן קראו 4סצרים רהב .ולי נראה כי ימ'
טתעסק בהם בהבלי העולם ורודף אחר עמ 4ואון ותרגו' כסו ר וב ם וכן אחזיק (יומא
פז ).ורהב ריעיך הרבה עליו ריעים כי שעות טועטות הן שאינם עמ 4ואון בשעות התפלה
 )2בכ"י העולם.
וקריאת חתורה והשבתות וסוערים.
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(יד) שבענו בבקר פירושו בכל ( )1208בקר ובקרוענינו בכל יוםכעניןיוםיום
יעטסלנו (מזטו'טח) .ויעם אם תעשה עטנו חמד בבחרותנו שירטוז לבקר שתלטדנו
חררך הישרה אז נשמח כל יטינו אפי' בזקנה .או ר"ל בבקר בעת הגאולה שבענו
חסדך להיות חגאולח מתטדת עד שנרנן ונשמח בכל ימינו בלא הפסק.
(עו) ושטחנו כיס ות עניתנו כלום' כמו שהפלגת הצרה שעניתנוכיסי הנלוח
כן תרבה בהפלגת השמחה אחר הנאולה ולאיהיה לה הפסקי)( .עז) יראה א ל
עבדיך ר"ל היוצאים טן הנלות פעלך ר"ל פועל הישועה והדרך אל בניהם
דור אחר דור לעולם.ואזיהיה (יו) נועם ה' ר"ל השפעת מובו )8עלינו ומעשה
ידינו כוננה עלינו כייש לפעמים טעשח בלתי נאות לעצמו וטויל לקושהו
כעמן הורדת דוד ריו על זקנו וחם יפעמים מעשת נאות בעצטו ותיק לעצמו
כינמייה במקלות המדות אחר הקצהיזיק יותר מדאי ולכך התפלל שיהיה ענין
האומה על צד תשווי במעשה נכון לעצמו )8ומועיל לקושהו.)4

מזמור צא
י זה המזטור משה רב" אמרו
ה) יושביי) במתר עליון וכר נראה ל
כדעת חדרם ושהזכרת ואטר ומתנבא על גאולת זה הגלות הארוך ושלא יתיאסע
סטנו לרוב אריכותו אבל שיבטחו באל והוא יצילם מצרת הגלות ובסוף יגאלם
ויראם בישועתו .ואם' דרך קריאה אתה העם הנבחר היושב בגלות בסתר עליון
והטתלונן בצל שדי כלום' שאין לך נואל זולתו לחסות תחת כנפיו אני אומר לה'
שהוא (כ) מחמי ומצודתי ושהוא אלהי שאבטח בו שיצילך (ג) טפח יקוש
ר"ל טצרת הגלות .ואומר כפו אתפלל או אומר פי' אגדיל טענין את ה' האטרת
(דברי'כו) ואם איננו טאותובנין כסו שפירשנו ג"כבענין יוטרוך לטזמה (ם'קלט)
כלום' אני מודה וטגדיל כבורו על מח שנגלהלי בנבואה שהואיצילך מפח יקוש
הטוכן לך ללכדך .וי"ם שאות הלמר שבמלת לה' הוא במקום בעבורת) כלום' אני
 )2נ"ב שיהיה לנו
 )1נ"נ ואזילכיימי הישועה הם כיסי הגלות (סנהדרין .(ms
תאות לעשות חטלאכה )8 .נ"ב וי"א כ1ננ ה על נ 1לתקן סבות ועלילות שלאיהיה להם
שורח ועמלבמעשיהם ופעם כ 1ננ ח  1שיהיה כלם כענין אם ח' לא יבנה בית לזה פ" א"ע).
 )4נשב ויהי נועם אלף רפת טצאתיו בספרי' מרויקת (כך כת") ושאל הצלחת נפשו
נאסרוויהי נועם ח' עלינוכי אותו הגועם מסגל הנפש השכלית ,ושאל הצלחת תגוף באסרו
טעשה ידינו כוננה עלינוויריעכי איפשר שיחא המעשת נכון בעצמו ולא יראה נכון געיני
בני ארם ועל 3ן שאל מעשה ידינו כוננה עלינו שיהיה נכון שעצמו ושאל שנית ומעשהירינו
כחזהו שיהיח נכוןגעיגי ב"א כענין וטצא חן [ושכל פ ]41בעיני אלק' וארם.
 )6נ"ב
וזח חטזטור נחלק לג' חלקים ,הא' דגרי היושג בסתר עליון והוא אוטר לה' טחסי ומצורתי
וכןכי אתה ה' סחטי ואע'פ שאינני דבק עם זח .חב ,רברי התשורר שמדבר לנוכח היושג
כסתרעליון וחוא תאוסרכי הואיצילך,לא תאוגח .וחג'דברי השםכיבי חשק )8 .פירושו

י
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יצייך

טפח יקוש
אוטר לך שבעבור האל ובפצותו ובשליחותו שהוא ()1206
וחסשל קל צרת הגלות וכן דבר הוות דברים ההוים ומתחדשים וכלל באסרו
לילה ויומם אפי' צהרים .ד'מינים טהמכות והם פחד וחץ ודבר [וקמב] )1והמשיל
הפנע שיבא פתאום אל החץ שיעוף ודבר וקטב תפסד האויר ויתכן כי הטשילו
אל חחץ ספנישיגיק לכלי הנשיטה כרגע בלאי) חתסחטחוענין באפל יחלוך
שלא יוכל לחשסר סטנו עד שיקרחו פתאום1 .דבר ה11ת ר"ל צער הטשנרים
ן לך ותחת כנפיו תחמה
וחטכאובות( .ד) באכרתו יסך לך ר"ל בכנפויג
צנה וס1חרה אםת 1ר"לכי אטתו והוא חבמחתו תהיה לך צנה וסוחרה והם
כלים שאדםסגין בהם עצטו מן החרבות וטן החצים וסוחרת המקפת פני גוף
וצדדיו והצנה טגינחבפני הנוף לבד .והטשיך נטשל (ס) שלא רא טשום רכר
אף טן המקרים הרגילים והמצויים כפחד הל לח כפי שעומד בבדידות או
אף לטחנה חספחד סאורנ שלא יבא קליהם בלאם1 .םחץ ע1ף 1םם ר"ל
הטושלך בפתע ומרוצח ולהיות הנוצח בראשייחסו בלשון מרוצתולעוף כאלויעוף.
(ו) מדבר באזפל יהלוך בחורף לרוב הקרירות 1מקטכ ישור צהרים
בקיץ לרוב החטיסות .ובדרש )8פ" דבר באופל וקפנ הצהרים כקנין שדים ונם
יש לועזים ישורמענין שד וקטב ,והעקרכי קפב לשון כריתה וישור לשון שודד.
ואם' אח"כ (ז) יפול טצדך וכו'פי אלו הזדטן שתעבור בטקרכת )4טלחטה
טתפשמים ואתה חולך לדרכך אפי' נהרגו אלף סשטאלך ועשרת אלפים טימינך
ע בך רע אלא תראה משפט האלוה 1תגט1ל 1לאותם הרשעים שנחרנו ואתה
לאיג
שלם .וביאר קצת ההצלח(כיבי חשק) והבחין)6בין אלף ורבבח כיתרוןחיטין
על חשסאל .ויפול מצרך וכו' נראהלי שהבמיחו עור הבפחה יתירה סוף דבר
שלא יבאו עליו הצרות 'בפרם אלא שבבא הגזרה כללית והנך רואה בעיניך
ואליך לא יגש רק שתביטבעיניך רעתם ( )1212וענשם (ח) ושלוטת רשעים
ר"ל חקונש שהאל טשלם להם תר א ה .ובטה אתה זוכה לזאת חהצלחה טצד
י אתה שמת טחסך ופתרך ח' שחוא פחסיועליון על הכל
בטחונך באלית' (ע) כ
לעשות חפצו .וטצר היות בפחונך בו ית' לבד חוא ישםרך סכל תזיק( .י) ל א
תאונת אליך רעה ר"ל תורמן מענין אנה לידו (שטות כאינ) או ענינם
נרמה ומבהבענין לא תסבב כלום' אפי' ק" סבה וגלנול וכו' (י )6ל א קרב
באהלך שום פגעכי האלית' כבמחך בו יצוח טלאכיו לך ר"ל בעבורךכענין
אטרי לי אחי הוא (בראשי' כ יג) ל שםרך בכל דרכ ך ר"ל שיסבב
בהשנתתו סכות להצילך מן הסקרים והפגעים .ולהפלגת עלוי השמירח אם'

י

יי

י י

י

י

אתה חי~שב בסחר  I11Spובצל שרי יתלונן אני אוטר לד בע13ר חשם שחנא מחסי וטצורתי
 )8ט' שו'מ.
 )2גכשי כלו.
 )1חסר בכ"י.
 )4בכ"י
כי חואיצילד.
 )6בכ"י וחיחבין אלף.
1טעברח.
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דרך טשל שאותם המלאכים ישאף לט קל כפים טמאתם
תנזף באבן
שיימך רחק טן המקרט ולא ימאך ליף נסחף ואש
רגלך הכל
י
ש
פ
(ינ) על שחל 1פתן ר"ל שתמשול בחכטתך ובשכלך על האויבים החזקים
וחתקיפים .ודרך הנבואות להכר פעם על דרך נטליא ופעם לנכח וע"ד נסתר והוא
אמרו עתה (יו) כי בי ח שק 1אפל מהו ר"ל בריןקלי שאשגיחעליו בכלמיני
השגחה הנזכרתכי נפלאה אהבתולי לרבקהבי ויגעל בכיי) זולתי וזהו ענין

צא

צ"
שמא

תחשק .ואשנבחו ר"ל אחזקתו ואאטצחו כי ידק שמי כלו' לא שכחו
ן האסות והוא לדעתי (עו)עם 1אנכ ב צרה כלום'
עם התאחרו והשתקקובי
שקם תוקף צרותיו לא עזב אמונתו ולא נמה מני ארח אבל אנכי בקרבו ורעל
עיניו ולבו תמיר אלי .או נפרש עמו אנכי בצרותיולהושיעו טהם או רטז לקנין
בכל צרחם לו צר (ישע' סג ט) כסו שביארנו( .סו) ארך יסים אשביקהו
ואראהו בישועתי בזמן הגאולה או רטז קל הישועה הנצחית לעולם.

י

23זנ2ר1פ צב
( )6פזפור שיר ליום חשבת .אסרו בדרשי) שזה הטזטור אדםחראשון
אמרו שנברא בערב שבת ונתקלל ובשעת י"ב שליום הששי כשנתגרש טנ"ע בא
ן אלא שנכנס שבת ( )1216וניצל ובא לום'
חב"ה ליחן איפופסין )8ר"ל גזרדי
י אתה אונ' הימנון אני ואתה נאם'
חיטנון )4לשבת ר"ל הוראה אם' לו השבתל
היטנון להב"ה הה"ד (כ) ט1ב לה1ד1ת לח' )6והעקר בדרש האחר שאסרנו
ן אמונת החדוש שאטונת ההשגחה ונטול
למעלה שמשהרבי' אמרו ורמז בו עלעני
ועונש נמשכת אחריו וכבר ידעת שהגדולה שבסיבות נתינת השבת היא לקבוע
אסונה זאת בלבבות ואם' מ 1ב לח1 1ת כלום' עתה עת נאות ומוב להודות לה'
ולהתבודד בנפלאותיו להיותו עת הפנאי עד שמתוך התבודדותנו נשיג כבזד הבורא
תפלאמיו משבח תזטר לשטו ה) להגיד בבקר חמדך כלא' ער שמע
ונקבע ביבבם ואת האסמה תמיד זהוא עמן בבקר זבלילזת כלום' בכל נטן
ורוטז בחסרך על בריאת העולם עולם חסד יבנה (מזמו' פפ נ) ואמונתך
רוטז על אמונת נטול ועונש שהוא יושר וטשפט והוא ענין אטונה ,אל אמונה
ואין עול וכו' (דברים לבד)(.)6י)
עשור ועלי נבל וכו' ר"ל ררך חפלגה

י

עיי

.ax6fa~eg )8
 )2עת שוים והערת רששב שם.
 )1בכ"י לבכי.
0) )4ע(1ש (במדרש טועים מלות י~ניזת כראוי בתכונח הרביעית תחת חראשונה הימנון
ת ,היטפס וכן אפושסין תן אפופסיס).
 )6סטררש ע"פ ויזמור זח (סוף ס" ג) ועיין
כח
י קין ושם
ב"ר סוף פ' כב שאדם הראשון אמר מזמור זה אחר שגודע לו חתשוגה ע"

אאר לוי המוטור הזה אטר אדם הראשון יבשתכח מדורו ובא משח וחדשו על שטו ע"כ.
 )8נ"ב החס ר שעושת הקבשח עםבני ארם  1א ט1נ תך גל ל 1ת שחרותות טאקרות

בירוגלילת.

י

פירוש חטאירי 5תח5ים (טטמצב)

טע

שנזמרבענייני
ם אלו בוטסחה והזכיר סכלי הניגף [נבל] כעע נאד1 .חנ
י1ן פ"
נעים הניגון והזמר .אמר (ם) כ
י שםחתנ
י ה' בפעל
יך כלום'ביום השבת
התעוררתי לדעת מודות מעשת בראשית והשגתי בהבנתם עד ששמחתני בפקליך
ורננתי במעשהידיך וראיתיכי ( 0גדל 1םע ש
יך ועמקו טחשבותיך מהתנלוח
י סגולות .ואם' (ו) א
י ש כקר וכו' כלום' הפתאים בראותם
ענינם רקליחיד
העדרהסידור בבני אדםבענין הצלחת הרשעיםיכפרו באטונת חאל בנטול והעונש
ויבואו טזה לכפור באטונת החרוש שזו תלויה בזו והוא אסרו שלאיבין ולא ידק

המכה (ח) כפר1ח ר שעי ם כם1ע שכ כלום' הצלחה בקלות וסחירות והואקנין
יצ
1
י צ 1כלום' יפרחו ויצטחו .וייחמו זה להעדר אופני המשפט ואין נמול וקונש
ולאירעוכי הצלחתם היא לרעתם כדי שישטרו בעולם הבא קרי עד ויהיה
להם הצלחה מדוסית ( )122%בזה העולם לתגמול איזה טוב שנזדטן לירם כקנין

ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו (דבר"זי) ר"ל במציאותו ובהיותו בחיים
להאבידו באחרית .ודמה הצלחתם לעשב שקם היותו צץ ופורח בקלות ייבש ג"כ

בנקל ,אבל בהצלחת הצדיק אם' דרך קיום והתמדה כתמר וכארז לבנון .ואם'
(ט) 1א תה םר1ם כלום' אין ליחם בהצלחתם הסתלקות חשגחח והעדר נטול
ועונש אבל שעם כל הצלחתם אתה מרום וצופה וטביט בכל ועוד יבוא זמן
שיאבדואיביך ( 0ויתפררו כל פועלי און והנח בראש גוליסוג ואסרו
וק כל הנטשך בשם הטקראות
(") ותרם כראם קרני עבר בטקט
ויבר באלו כלל האומה ומדבר בעדו טם' וטבאותוזטן תרים קרת כראם (קרת)
ראשי ברטטן רענן כלא' לח וחדש
כקרס ראם שהם חזקים ביתר
"
ל
ב
א
ו
חטטןהוא משל על הענג טתטיר וכן (ע)ותבט עיני בשורי)*)1226()8ר'ל
בעיתי כלט' 'האראה בהם רצומ וכן המרקים תשםקנה אזני טחם ככל חפצי
והצדיק (ע) פרח ישגה תמיד כתמר וכארז שהם גבהי קומח ובקעם ובהתפדח
משל על הצלחה נדולה וטתטדת .)8ואחר שדמה אותם לעצים אם' בהם שחם
שיו (יט שתולים בבית ח' ובחצרות אלהינו יפריחו רמז אל
החכמות אשר שם פף עץ הדר לוקח נפשות( .ע 0ועור ינובון בשיבה מל
בפרושו שגדול האלמת ובעלי ח"ם יש זטן לתכלית גדולם שלא יגדלו עור אבל
 )1נראח שצ" 1 1הנ ם בראש ג51ים ,זה 5ח'כ עטוס  1ז ושם דבר הנביא כנגד
העשירים השאגנים השוככים ע 5טפות שן יגף ו5א נחל ע 5שבר יוסף שתבוא עליהם צרת
 )2כאן נ-ב רי 5שר"ח סקסה סאויגיו הנטצאים עטו וככה תשסענה אזניו באהביו
גלות.

עתי

י

שאינם עמו.

יו

 )8גשם

ואסרו (כיר

טשא 1ש'1פ

כאן) כי

התטריש 5ו 5ב כעץ האגוז

והגפןואין 5ב א5א  ry,חאסצעי הזה
וע"חיסע5ח פין 5ב בחריותיו 11ח הענין
ישה גי~שר כאז'ל מחטרוע"ה (יוטא 5ח).
רו
גע
נכבד כי 5ב הצדיק אינו פסח א5א 5סע5הפוו
-7עז

"

חדף הזה כתש  nllonsזו

פירוש ,הטאירי

1%

לתהליםיזמך

צב

צ"

הצריקים ינובון ר"ל יגרלו הצמחו לטלם אף בשיבתם להט
כביפי הבחרותי) .וכל זה (ע 0לתגיד כי יטר ה' ר"ל
בזה
ישר ח' צ1ר 1ל א ע1לתח ב 1אע"פ שיהיה זמן שראו בו הצלחת רשעים
ומלת עולתח שליטה בקרי אבל בכתיב חמרהואו.

י

דגשים מקנסם
.
שיתפרסם כ

מזמרר צג
י 'נרומז קל
( )1238הי מלך גאות לבש וכר גם זה המזמור נראהל
חדוש העולם וכפרם על חגלות הארץ בהקוות המים אל מקום אחד .ואם' ( )6ה'
ם לך גאות לבש כלום' עליונים ותחתונים יכירו כיצד כעלתו העצומה ובו
התאזר עוז ונכורה בחדשו העולםיש מאין ובהכיש תבל באמצע העולם בל תטוש
ותנוע לשום צד.ויש לפרש דרך צחות שהאל מתלבש בגאותכלום' שהולטווהולכתו
שאר הנבראים .ואם' אף ת כ1ן כלום'כי כל גאות סבה לכלהרימת כצב
אבל [נאוח] )2האל חיא הנותנתוהמעטדת תבל בקיומו( )8נ) ונכון כמאך הוא
שהתחיל בסיפור בריאת השסיםכי הגלגלים יקראו כסא ואם' שנבראו בצביונו
ובתכלית שלימותו ומאז ר"ל פקת הבראם וטע ולם א תה כלום' סקורםבריאת
עולם שהרי אתה בראת הכל( .ג) 1נשא 1נהרות קולם רומז אל הקחת חטים
וישא 1נח ר 1ת דכים כלועיריטו קול בעת קברם (4q~eaעל המקוםוטידכאוהו
י אדיר בטרום
וחטחיחוהה ואם"(ט אדירים משברי ים ר"לגלי היםכ
ה' לעשות בהם ולשעת מבעם לתת ח %גבול לים חק בל יעברנהו ולהטת כל אלו
העניינים נודעים מצד הקבלה ונמשכים לאמונת החידוש והם הם הדברים הנכללים
בטלת ערות כמושביארנו אמר (ם)ע דוחיך נאטנו מאדכענין עדות ה' נאמנה
 .ולב תך הנורע בטצכ החכמים בעלי זאת האמונה נאוה קד ש ר"ל
(מזמורים)
נאה לקדשו ולחררו ,לא לכופרים אשר לא יאמינו דבר רק טה שיחייב ההיקש
הטופחיויגזרנוהעיוןהשכלי ,ומחלהפני האלשיעסור בקיוטווהוא אוסרוה' לארך
ם ם ולא שיחרב בסוף אבל שהוא טתפללעל זטן שיש לפחד בחרבנו והוא כל
זמן שיש לשאר האוטות שולטנות כלו' עד שיבוא זטן שתמלא הארץ דעה את ה'
ולא יפחדועליו וכטוחו כי לא אעזבך ער אשר אםעשיתי את אשר דברתי לך
(ברא' כח סו) כלו' שמשם ואילך אינך צריך להבפחה .ויש מפרשים שזה המזטור
קל זמן המשיח וה' םלך עבר במקום עתיד כלו'כי אזיכירו העולם פסלכותו
ויכנקו מלפניו ויפשפו טעליחם לבוש גאוה וגאון אשר חיו לבושים כסו שאסר

ויא

י

יי

צ) גאות
 )1נ"ב ית 13פרי בשיבתם ולאיהיו כעץ שיטעט פרין גרשהיטיס.
י חיא כבדח ותפלאאיךתעטור באטר
הוספתי.
 )8נ"ב בל ת ט  1פכי בפבעה שהטופכ
תפויח וברצף הבורא עוטרת ולא הטופ כמו שמניע הגלגל בגאותו ולא יעטוד כן טעטד הארץ
 )4נכ*י בשתף.
שלא תתנועע כנקודה גחוך חעגולח.

פירוש הטאירי לתהלים שזטי מ צה
פרעהלייאורי מחזק' כגג) תבוכדנצר אעלה על בסתי עב (ישק' י
דיר) וטלך
צור מושבאלימישכתי (יחזק' כת כ) .אף ( )1236תכון תבל בל תמום כלו'
יושביה בשלוה לאינועו הנה והנה הפך חנאסר בזמן הסלחטות נוע תנוע ארץ
פורהתפוררה ארץ(ישעי' כדיט וכ)( .נ) 1נכ1ן כםאךפי' נ"ככי אזיכירוכי
נכון כסאך(,ג)1נ ש א 1נהר1ת משלעלקבוץ האוטותבימיגוגוטנונכרטיוןהנאם'
כסלך אשור הנח ה' סקלה עליהם אתסי הנהר העצוטים וחרבים(ישע' חז)כלו'
יים כלום' מטשברי.
י ם ם שבר
שהםמגזמים לדכאנו תחת רגליהם(.ד)ו אד
יר
ואטנם אדיר ב מ ר1ט ה' ויכול על כולם( .ס) וקרותיך ר"ל הבטחות שככר
הבסיחנו על נביאיו נ אםנו טאד והם נבאים בהצלחתנוובבנין בית המקדש.
ידי
ים כלום' באחרית היסים .ואלף נא1ה טונעת בחיטוף פתח ולפי'
לא1רךים
יש טפרשים אותו לשון תאוה ואיננו נכון אלא שהונקה דרך זרות.
1%

מזמור צד

מ) אל נקם1ת ה' וכו' כוונת המזטור להתאונן עלבני הנלוח ולהתפלל
על הגאולה מטנזולהנקםסו האויבים ואם' דרך תפלה אתה ה' אל נקמותהופיעה
ר"ל השגיח עלינו לקחת נקמתנו סיד אויבינו וכן אתה שופט הארץ אשר כל
דרכיו סשפפ (נ) הנשא להשיב נטול על גאימ~)כי (ג) עד מתי רשעים
יעלוזו ברוב הצלחתם(ד) ויביעו )9ידברו עתק ר"לעזותוגבוהותוכןפועלי
את יתאטרו ר"ל יתגאו ושדלו עלים וידכאו עמך (ס) ונחלתך יקנו תחת
ידם ויהרגו ~) אלמנה וגר ר"ל ישראל הנא להתגורר עליהם ויתומים
ךצה 1ואינם מתיראים ממךכי הם לא יאמיש בידיעת האל בפרמים כלל כ"ט
בגמול ועונש והוא אטרו(ח) לא יראה ולא יבין אלהי יעקב.ואם'(ט) בינו
בוערים בעם רל פת"מאו תכפרו
האל הנוטע אזן הלא ישסע
הלא
ר
י
כ
י
ל
"
ר
ט
י
ב
י
הלא
ר
צ
ו
י
אם
ענע
ר"ל אם לאיכץ עמן השמועה .וכן
ISP
חבטה ואלו לא ~דע]  )8הנפח קמן התפירה וטבץ אותה וסצ"רה בשכלו אזהית
עושה הטחם .)4ואח"כ ספר עליהם בנמול ועונש ואסר(י) היומר גוים הלא
1כ ח כלו' נתפרסם קונש האל באומותידועות בהרעםלישר' כבטצרים )6וזולתם

י

ביקית

יי

ינ

יי

אדם שהוא רם ונשא,
 )2נ ע1
)1
או בהשיבן גפ~ל על גאים יתבאר לנני
 )4נ-בואין צריך%עינים
 )8דע חסר בכ"י.
שלא יפסקו דגריהם כסו טבוע.
י הוא הנותן כח בעינים לראות ובאזנים %שסוע והנה הטראה והמשמע טאחו
ואזניםכ
~איך לא ירע חב %והזכיר האזנים בראשונה גענור שהשלים ו %א ב ן כררך ואתן
לעשו .ותזכיר נפיעה טן האזניםכי חם נטועים כשני נקורות חסדנין בג%ג %ועם העין הזכיר
יצירה כי הצורות נוצחת בב %עת בעין .ר %8שטתרשטותבעין .יפה דקדק כי %א יתכן
%יטר יצירת טטש ותכלית העין בארם %הבין ולהאכיל כי אם אין זה אין %הם טותר ע %אזני
 )6נ"ב כאנשי דור הסבו %והפלגה וסדום
חבהטהועיניה (אקו דברי אשע ער רש.)%

י

יי

וענייניו אם [אתם] רסיס ,כבר יסר רבים כטוכם (גם ות פ"ישע).

פירוש המאירי לתהלים (שמי צה

1%

ער שלטרם דעת בתוכחות ואטר וסכן איך תפקפקו ף )124במה שאץ מ8ק בו
והואענין(") ה' 1ךע מח שכ 1ת אדם כ
י הםה הכל פי' אצלי אק"פ שהמה
הבל חחכי הכופריםביריעת האל חושבים לוטרכן דרך רומטו' האל כלוט' שמרוב
י הוא יורע ממשבות ארם ולא
מעלתו ושפלות התחתונים לא ירקם ואם' עתה כ
ימנעהו מזה שפלותם אבל ירעם אע"פ שהם הבל .)1ומצר שהם באומרם כןהביאם
לזה העדר הסרור ועוות בטשפט כראותם הצדיק הוכח כמכאוב ואם האל יתברך
ידע זה הנה נייחם אליו העול אם' על זה כי המה הכל בטשפט .והוא אוסרו
(ע) אשרי הגבר אשר תימרנו יה כטת למנתו ומתורתך תלטדנו
כן כאוסרו כאשר "סר איט את בנו ה' אלהיך םיםרך (דבר" ח ה) וכן למען
ענותך ולמען נסותך להמיבך כאחריתך כלו' שיפקרהו לרגעים לקצת עונות שבו.
(יג) להשקיט לו באחרית סיטי רע רעל שלאיהיה מנוחלי גהינם והוא אוטרו
עד יכרה לרשע שחת
~ e.pwnבעוט סיכרה לרשע ישחת וער בטקום
י
ל
כ
ועודכמו ער זהמרבר(אטב א יח) .)2לן) כי לא ימוט ה' (את) עטו בגלות
1נחלת 1לא יעזב השם לעולם אבל בא יבא זמן פקודתם ואם יארכו היסים
(ע 0כי אם גדל עתם מנשוא הנה טוטפפו ית' יישוב צדק ר'ל שיהפך סרת
הרע למדת רחטים ויקבל תשוכחם ויטשוך אחרט כל יישרי לב )9שהרי גם
בגלות הוא טראה להם נפלאותיו תמיד כאמרו ואף גם זאת בהיותם בארץאויביהם
לא מאמתים וגו' (ויקר' כו טד) ולולי זה (עז) ם יק1ם בעריעם םרע ם אשר
) ל1ל 1
הגליתי ביניהם ולר בטקום בקבורי כסו אמרילי (ברא' כיג) )4ובודאי (יו
ה' שהיה עזרתה לי כבר שכנה רומח נפשי ר"ל במקוםהכריתה והיא הקבר
כמויורדי דומה .ונפשי פי' נופי אועל הנפשהחיונית אבלכשהייתי מבור(יח) ם טה
רגלי חמדך
ימעדנה (ש) וברוב שרעפיק בקרבי רל מחשבתי
האסנתיבהם
ישעשעו
הבטחותואשר
תנחומיךרל
שכוכמיבקרמ
נפשי
ובאו הסטן והעץ חראשחנה בטלה זו פתוחות דרך זרות .ואטר להורות על הנהגת

י

י

י

י

 )1נ"ב וסי שהדעת סאתו יורע שכל מחשכות אדם הגל שאין ככחו להוציא לאור
 )2ניב אועניינו שהוא מתלמד בעת היסורין והצרה כמו
תעלומה (גם זה פ ,א"ע).
ו
ל
שתירגם] אשר הלך חשכים (ישע'נ) רעגר אוריתא בעקא כגבר רמהלךבקכלא .להשקית טיסי
רעכי יריעת החורה סגה להיותו גבר בחשקפ ובנחתושיא ירדוף אחר הבל הימים שהםימי
 )3נ"ב כ  1ע ד צ ד ק ש 1ב ט שפ ט ר"ל אע"פ שנראה גאות הרשעים וגבהותם
רע ע"כ.
והומן הטיג להם ,עוד ישוב הסשפמ אל הצרק וילכו אחריו כל ישרי לב ואזק (מ' שו-ט
לפסק זה) מתן שכרם של צדקים עתן באחסנתם שף ואחריו כל ישהי 4ג ושל
רשעים ינתן לפניהם שע' וט,טלם לשונאט אל פג" op~1כי הרשעים שופטים עתה אבל ערץ
א רב מי יקום לי עם מרעים תתוש מ קש anS9
ישח המשפח אל הצרע
 )6נ"ב נקראו
בעבורי וטי יתיצב לחריב בעבורי כעכע נצב לריב ה' לשע ,ג
מחשבות שרעפיםכי טן חשש ישתעפו.

י

"ס.

פירוש חטאירי לתחלים (שטי
מלכיהאטות בעחתמדר ה) היחברך כלא' חייבר קמךכסא הוותי) אשר
עטל עלי חוקרל בחוק ננרהיששלא (")1246טתנג
בכל עמנע יוצר שול
יגדיים גדיים על נפשצדיק ודם נקי ירשיע 1כלומר
(מ) יגודר רל יתחברו
יעטיחט בחזקת רשע יהרס דם נקה וסט מפרשיםיגוד 1יכרתו כלום' יחתכו
י ח' עבר במקום עתיד ועל כל
יה
משפטם קל נפש צדיק לתרנו ,ואסרו (ככ) 1
צדצח)
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האומה כלום' שבסוףיחיה ה'לי למשגב ולצור טחםי וכן (גג)ישיב עיי
הם
יתם כרשעתם ואמר דרך תפלהיטהר
י צם
ן עמל ואון1 .
א1נם רילשיקרותם טעני
יחישה מעשהו כאסרם יצסיתם ח' ויושיענו סירם ביד חזקה ובזרוע נטויח.
מזמרר צה
רוב טפרשים ראיתי שפי' כוונת המזמור לזמן הגאולה שיאמרו איש לאחיו
נלכה להודות לאל ולזמר לפניו .ולי נראה שכוונת הטזסור היא ללטךבני דורו
ולחשקיע לבבם באסונות התוריות ורמז על אטונת החדוש והשגחתוית' והיותעיניו
משוטטות בטעשינ )81אם טוב ואם רע לתת לאיש כדרכיו וכפרי טעלליו .ואט'
( )6לכו נרננח וכו' ונאסר כאן לשון הליכהעלזירוז מעשה כמו לכה נשקה את
אבינו וכו' (כרא'יט לב) לכו ונחשבה על ירמיהו מחשבות (ירם'י
ח יח) כלום'
הזדרזו להתרחק מהאמונות  )8הרעות סתת חסרון בחוקי ית' ונעבדהו בשירה
ובזטרה ובשמחה ובטוב לבבכי התרועה טשל לשמחהוענין (כ) נקדמה פניו
טופ
בתודה רל בהיאט מ) כי אל גדול ד' ומלך גדול על כל
שהש כקל היטלת לשמת הסעים לרצות קמן(ט אשר בידו אל
י ארץ
טחקרי
פ" חלתי כסו קצף ארץ כלופר שכל הארץ בידו או תחתית הארץ כענץ ויחקרו
מוסדי ארץ למסה (ירם' לא לז) .)4ואצלי בפי' מה שידוע שבקלי אמונת קרמות
העולם נבוכו בהגלות הארץאיך היה אחר שיצא להם במופת בהנחת טבע ביםזדות
יהיותם כדוריים מקיף האחד את חברו עד שיתחייב על הארץ בחיותה כבדה
שביסודות ככרות מוחלט להיות המים מקיפים אותה על תכונה נלנלית סכל צר.
וכן למים קם האויר וכן לאויר עם האש עד שהצמרכו לזה לטחקר גדול ולסכול
הרחקזת עצזסות כסו [שידוע) לסכינים בספרים המבעיים אבל אנהם קהל כעלי
הדת הנבחרת הדבקים בה' סאטינים ביכולתו והשגחתו (ש )125אופרים בודאיכי
כן היה בעת הכריאה ,אבל שברצון אלהינו קוו המים ונראה היבשה והוא אמרו
הנח אשר בירו טחקרי ארץ ר"לכי כל מה שיחקרו חפילוםופים בטה שיראה
 )1ניב צדק ומשפט .אתה היושב על כסא צדק ,ואטת מכון כסאך ,היתחבר לך שקר
הנברתם טצד ההעדר הדבק בחם הם שש כעמן על טה שוא
יוצר עט 4עלי חק כי
[בראת] כל בני*אדם וההעדר דבק בנבראים זה חמלם השארים לעד חח החק שנתן להם
טלסטח,
לא יעבור,
 )2בכשי נטעשו.
 )8בכ"י להתעסק טחאטונות)4 .בכ"י

פירוש חמאירו לתחלים (ט"מ צח צ0

1%

להם בעמן חארץ כנגר תטבע הוא אצלם בלתי ראף לחקור עלט אכל ,ההוא
במאמרו ורצונו שנה טבקח להיותה מונחת על זאת התכונה כטו שחדש העולםיש
מאין וכן ותועפות הרים לו .ואצלי בפי'ענין גלוי וזוהר כטו תעופה כבקר
) שחם ענין חהברקח והזוחר
תהית (איוביא יז) עושת שחר עיפת (קטום דינ
כלו' מה שיחקרו בחנלות הארץ וההרים הכל ברצונו חית ולא מצר המבע ופרט
הקניןעוד באופרו(ס)אשר לו הים והוא עשהו רעלשצוהלחקוותשם חסים))
יב שתיד
וכן 1
י1יצר 1ובאה מלת יבשת בלתי ממיכה שלא כמנחג .ואחר כן

בא להורות ענין חחשגחה וענין נמול וקונש והוא אומרו 1ב1א 1נ שתח 1ח
ונכרקה נכרכה לפני ה' עושנו ,כי חוא אלהינו רץ מניגט
~)ואנחנו עם פרעית 1וצאן ידו רמז להדמת לצאן חשגחשבנמהתמדש
בחבפחת עמנעו כל זטן שנשוב אלת בכל לב והוא אמרו חיום אם בקולו
תשמע ואחר זה חוכיתם להעתק טן חאטתות אשר נעתקו טרבר בחם שוא
שהזכיר להם מעשה האבות המקשים ערפם אשר עם ראותם נמים ונפלאותיותמיר
היומפקפקיםבאמונתו והשגחתו והואאומרו (ח) אל תקשו לבבכם כמריבה
כיום סמה במדבר והם מקומות נקראו כן קל שם פעולותיחם הרעות כדכת"
ויקרא שם חםקום טסה ומריבה על ריב ביי ועל נטותם את ח' לאטר היש ה'
בקרבנו אם אין (שטותיז ז) והוא אמרו(ע)אשר נסוני אבותיכם בחנוני
גם ר א 1פעל
י כלום' עם ראותם פעלי ונמי ונפלאותי ער ששנאתים וחתקוטמתי
כפם ארבעים שנה שהקטדתים במדבר(.י) 1אוםרעם תועי לנב הם ר'לנםכלי
היריעה ומאשר לא ידעודרכי אירע להם פיקפוק והפך באמונתוית' וכן לא ידעו
שמה שלאנכנסולארץ הית מאתידרךעונשוחוא אסרו (י)6אשר נשבעתי באפי
( )1256אם יבואנן אל מנוחתי ר"ל ארץ ישראל כאוסרו עליהכי לא באתם
עד עתה אל המנוהה ואל הנחלה (דכרי'יב ט).

ופ"

מזמרר צו

י

יר 1לה' ש ר חד ש
זה חסזסור יראה שנאסר על זמן הגאולה ואם' ( )6ש
רעל שתפליגו בהודו' וזמירו' לפניו ולא יספיקו לכם חשירים וחמזמורים והתהלות
.
שנעשו אבל שתום'פו בחדש כמה וכמח לרוב הנימים והנפלאות אשר יעשה ה'
לכם1 .כל ה ארץ ר"ל כל יושבי הארץ וכסוחו כל הארץ ישתחוו לך (מזמורסו
ד) וכל חארץ באו מצרימה (ברא' מא נז) ורבים כפוהו .ואם' ( )5ב שר1
י 1םי ש1עת 1ר"ל שהנביאים ינבאו הגאתה בעתה יכשרואים את
ם
י 1ם ל

 )1נ-ב או כלל באסרו הוא עשחו אל כל ב"ח שהם ביטיפכי חיא
ק
ש
ל
ל
ת
ר
י
צ
י
תקיף
כל טה שעל חיגוטח ידיו יצרו אותם וענין יצרו תקנו וכן תירג'
 )2נשב ר-ל אם בקולו תשסעו כסו אשרכי טצאנו אשר כסו אם אשר נשיא יחשא (ויקרא
דכג) .ושיעורו היום אס בקולו תשסעו אתם עטו וצאן מרעיתו.
תעושה אותם וכן
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י

י י

אחיו בת על פיחם .ם 1ם ל 1ם ר"ל תסיד וכן אם' (נ) םפר 1בג 1ם ונו'
וכל אלו הצווים חם דרך העתיד כלו'שהעניןיהיה כן שיבשרו איש את אחיל
וים8רו בנוים וכן שחענין יתפרסם מאליו ויתיחס אליהם כאילו הם סיפרוהו והוא
ענין (ד)כי נדול ה' וגו' על כל אלהים פי' על כל צבא השמים והוא
אומרו (ס) כ כל אלהי חע ם ם אל ל ם כידוע מאז הקטירם לשמש
ולירח ולצבא [השמים] בכפירת טציאותו יתן וטחם בהודאת טציאותו עם כפירת
יכלתו וה' הוא אלהים שעשה אותם וחם נבראיו 1מושפעיו והוא וח' שמים עשה.
(ו) חור והדר לפניו ר"ל בעולם המלאכים 1ק1ז נתפארת בםקדש1
ריל בעולם הנלנלים .ואם' קל כלל כל האומות שאחר שיראו הישועה הבדולה הזאת
ישובו לאל ויהפך לכל עטים שפה ברורה ולכן אסר לשון צווי שבמקום עתיד
 )0הבו לה' משפחות עטים חכו לה' בכור ועוז ושנו
בטנתה רציה (ח) ובואו לחצרותיו והשתחח לו שם [בחדרת קדש] כי
הטקדש נקרא הדרת קדש .ואם' (ע) חילו מלפניו כלום'שיהיה טכאן ואילך
י תקבלו פלכותו יאסרו כל אומה לחברתה (ס ת' סלך כלום'
מוראו על פנח:םכ
שתודו במציאותו ויכלתו וכן שתודו בהשגחתו ובנטול ועונש והוא אסרו אף
תכון תבל בל תסופ ר"ל שכולם ייראו לנפשם ויזהרו טחמוא איש באחיו
ן קמים במשרים ויהיהאז (" )126שלוםגדול בארץ .ולהפלגת
והוא קמן ירי
י(") ישמחויהשמים ותגל הארץ וק ירעם הים וטלואו
השטם אפכ
כל פה שבתיו הן (ק יעלוז שרי ושא כמו מדבר
שרה וכן אז
הפך אטש שטש ~רח
ירננו קצי היער תכל טשל לשטחה
נחלהלרשלההשל
ב
נ
אבלה
יץ (ישל כר ואקריר
)
יכוכבים אספו ננהם (שאל ד מז
האר
קליו לבנון (יחזק' לא טו) .ואם' שזאת השטחה תהיה (ינ) לפנ ה' בבואו לעת
חבל בשלוה בשפפו חבל בצרק ועטים באטונהו.
חישתה
טפרשיםלהעמי
בא לשפוט חארץ ליום הדין ולא יראח כןעי הכל נמשך לזמןהטשיח.
כי
ום"ם במפרדברי היטיס (דה'א טז) נצפרף טזטור זה עם טזטור הורו לה' קראו
בשמו כשהקלה הארון מבית עובד אדום לירושלם אלא שאיפשר שאעפ'כ נתנבא בו
על חנאולה על הררך שביארנוליעד חכבוד הנצחי למקום הטקדש והואשפיים שם
הושיקנו אלחי ישענו וקבצנו והצילנו מן הגוים להודות לשם קדשך להשתבח

י

י

יי

איו

די

ורי

קיני

י

י)

יש

בתהיתך.

מזמרר צז
זח חטזםור ג"כ כולו לקנין חנאולח יחזק לבות בני ארם לבל יתיאשו
ססנח וסלך עבר בטקום עתיר כי כן דרכי חגבואה תטיד והענין שאז תהיה
ים חט אותם שישוכו אליו בכל לב
ים רב
לח' הטלוכח1 )6( .י שםח 1אי
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לתהלים (מאור צזצח)

והעומדים במררם יכלו "1טחתו מלפצו והוא אומרו (נ) ענן וערפל מביביו
להחסרך להם ולהקדירםכי צדק ומשפם מכון כסאו לתת לאיש כדרכיה
ומלת צרק תבא לפקמים כעמן חסד ופעמים כקנץ ~שר( .נ) ואש לפניו תלך
רומז על אום הצרות והסבוכות או רומז קל אנט גהינם( .ן) והאירו ברקיו
תבל ר"ל 'געל ידיהם חלו ורגזו טפנע והנשארים יראו היראו ישובו אליו
עד שתמלא הארץ דעה לעובדו יתב' שכם אחד .או פי' שיתפרממ~) להם עונשם
עליהם והואענין ראתה ותחל הארץ( .ס) והרים ר"ל מלכי ארץ שהם מלכי
האומות ושריהם וגדוליחם כדונג נמסו מרוב פחדוית' .וכל אלו הלשונות כמו
שביארנו הם עבר במקום עתיד ( )1ותגידו השמים צדקו ר"ל ישרו בהתפרטם
העונש אשר ישלח האל עליהם בהמטירו אש וגפרית ואבני אלגביש קליהם או
יהיה צדקו כענין חמדו כי משפטיו על האומות הם חמד ( )1266לישראל.
 )0ויבושו כל עובדי פסל המתהללים באלילים חל הטתהלהם
בהצלחתם לאלציהם בהכירם ובהתפרמם אליהם)5כי הבל המח וטקשהתעתועים.
י כל אלהיהם ר"ל
והשתחוו )8לו הוא לשון עבר כלומן שהםיכירווידעו אזכ
צבא השטים כלם חם תחת טטשלתו והם טשתחוים לו כאומרו וצבא השטים לך
משתחוים (נחם' ט ו) .ואז תשסע (ח) ותשטח ציון ותגלנה בנות יהורה
למען משפטיך ר"לערי יחודה בהתפרמם לכל (ע) כ אתה עליון נורא ונקלית
על כל אלהים .ואם' דרך הערה לכני הדיוטות השבים אליו בכל לב אתם
(י) אוהבי ה' הבאים לחסות תחת כנפיו שנאו רע ר"ל שלא תשובו למרודעור
בה' לשוב להרע לישראל כי האל השומר נפשות חסידיו סיד הרשעים יצילם
ויושיעם ולקץהימים (י )6אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה .וזרוע הוא
כסו זרוחכי אותיות ה'ח ע"א טתחלפות כי הם ממוצא אחד*) וכטוחו אור
צדיקים ישסף ונר רשעים ידעך (טשלייג מ) שהוא כטו )6ואז בעת ההיא יאם'
לכל אחד סבני הנלוח (יט שםח 1צד
יק
ים בח' אשר עשה לכם את התשועם
הגדולה הזאת להוציאכם מן הגלות 1ח1ר 1לזכר קד ש.1

י

מזמור צח

י

גם זה כשלפניואין בו שום הדוש (1 )6ה 1ש
יע 1יםינ 1פי' כאלוהיה
הוא צריך תשוקה שבגאולת העם הנבחר נתפרסם מח שנסבל לשאר האוטות טן
האסונות והואכענין בכל צרתם לו.צר (ישע' סג) שהיא הכוונה בעצמה כסו
שפי' בזה שכתבנולמעיה וכן והיה ה' למלך כאילו עתה אינו מלך כלו' שיכפרו

קצת אומות טחם ביכלתו טחם סחשגחתו וכשימתיקו אלו הכפירות תטלא הארץ
 )1בשי שיתפרמטו.

 )2ככ"י אליו.

 )8בכ"י וישתחוה

 )4בכ-י

אחת.
 )6בכסיש כאן מקום חלק לסימן שחסר רבה ונראה שצ"ל  1ש ם ח הוא כסו
יצטח וטרש צטח גל ,סורסי כמו זרח והאיר כעברית ,ושין וצדי ג'כ ססוצא אחר,

י

טיר וש חטאירי ל תחלי ם (טשי
כאיו נחלץ טאותן
דעה להוטת הכל במלכותו ואמר דרך
צח

1%

צ"
הכפיות

( 1 0זכר
הסדו ואמונתו רל הכטחתה ולשממת השלם בכלל אטר ה) "ריעו לה'
כ 5חארץ חכר חצוצרות ושופר ורעם הים ורנק ההרים הכל דרך טשל לרוב
ן (ט) לשפוט תבל
חשמחה וסבתה השלוה והעמידח לבטח ואיןמחריר .והואעני
ב צדק כמו שביארנולמעלה.וענין נח רות טחאו כף טשל לרוב שמחהכאילו
הם בעלימיים שמרוב שטחתםיכו כפיהם זו לזו כאומרו ויכו כף (8ז2ו)ויאמרו

מ"י

י

י חמלך (ם'ביאיב) או נפרש נהר 1תיורדיהיםוהולכי דרךנהרכסושפירשנו
יח
בכל הארץ יושביהארץ.

מזמרר צט
כוונת המזמור ג"כ לזמן המשיח ואע"פ שאם' למעלה תנל הארץ תכוונה אחר
הניצוח ושבירת חסלחמות אכל כאן רמז על טלחטת נונ ומנונ ולכן ( )6רגזו
עפ ם מפחדםואם' ושב חכרו בים וגו' והוא כפלעניןכלום' שיושב כרובים
ימלוך .ותנוטי) כלום' שתרעד ותתנועע ותתנורד)8כי הדלת והטית ממוצא אח'
ואם' יושב הכרובים לרמז חזרת שכינתו בבית הטקדש כמאז והוא בעצמוענין
(נ) ה' בציון גדול כלום' כי שם מצב חחכמה המפרםםת נרולתו ועצם ידו
[ורם] הוא על כל העם ם כלום' שכל העמים.יחזיקוחו אז רם על כולם ויקבלו
אלהותווהוא אומרו (ג) 1ד 1שםךויאסרו שהואנדול ונורא ושהוא קדושויפרסמו
עת המלך האוהב משפט יאסרו כלם לאל (ד) אתה כוננת מישרים ר"ל
העמרתם  %טכסם וטשפמ וצ דקה ביעקב
משפם להתאחרם בגשת
"
ש
ק
לרוב עמותם וצדקה בגאולתם מצד אמצתם הטובה חכירת ברית אבות בתשובתם.
והעיד בניעמיו למהר הגאולה ברוב תפלח ותשובה .ואם' (ס) ר1םם 1ח' אלק'
והשתחוו להדום רגליו כלום' השתחוו לו ממקום הדום רגליו רעל בית
המקדשואל תקשו לבבכםמלזעוקכי כלשיחטא אדםאו )8במעטצריך כפרה ומליחת
ותפלח כי הגדולים חם הנביאים הוצרכו לתפלת ולסליחה ( )1משה וא הרן
בכהניו ר"ל במשרתיו הדבקים כעבודתו ושמואל בקוראי שמו הוצרכו
לטחילה ,אהרן בטעשה העכל ומשה ואהרן בטי טריבה ושמואל כשלא הרריך את
בניו בדרך ישרת ום"ם נענו ונתכפרו בקראם אליווחוא אסרו ק1ר א ם אל ה'
והוא יקנם .ומלת קוראים באה בנחות האלףובחירק בריש ררך זרות .וכן אתם
אל תמולבבכם מעץ לאש שמח בעמור ענן ידבר אליהם שב למשח
ולאהרן ובדרש אפ" שמואל כשאמר שאולהיט בזה הרואה וכת" ותאמרנה(שיא
םיב) אמרו לוענן קשור אתח מוצא בפתחו (ם' שמואל פ'יג) ואם' כירח) שטרו
י נראה ()1276
עדותיו והחוקים שנתן להם ולכן עניתם והיית נושא להם .ול

י

י

י

י

י

י

")

 )1בכשי ותנור.

 )2גכ'י תתמרח.

 )8צשל אפילו,

19%

פרוש המאירי לתהילים (שאר צפ

"
טעצטכםכי אץ עטכם

לפרש עוד רוססו ח' אלהינו כשטר תתעורו כלכם
נביאים שיעוררו אתכם כסו ושהיה כזטן הקדום שמוטה ואחרן,שהיו בכהני חשם
ר"ל טשרתיו הדבקים ושמואל שהיה בקוראי שמוהיו קוראים בעדהעם והיה האל
קונה אותם ומדבר עטם בעמוד ענן ר"ל שמצליחם בהנהגתם עלכי שטרו עדותיו
וחקיו אשדנתן להם.ואם' עלזח (ח) ה' אלהינו אתה עניתם כשהיוטתפללים
על ישראל ואל נושא ה"ת להם ר"ל בעכורם כררך אטרילי אמי הוא כלו'
היית נושא לישראל בעבורם ברוב תפלתם ונוקם טאויביהם על קל לות ם ר"ל
על סיבותיהםועניני הנהנתם .או פי' נוקם על קלילותם שב למשה ולאהרן על
דבר קורח .וחזר לקנינו לאיזה פי' שיחיה .ואם' (ט) רוטטו ה' אלחינו וכו'
והר קד ש 1רומז  %בית המקדש וביאורו השתהוו לו מתר קדשו כמו שפירש'
בלחדום רגליו .או ביאור שניהם לחדר טקום בית המקדש כענין ואת )1טקדשי
תיראו (ויקר' כו) וכסו שאמרו בדרש לא מן המקדש אתם טתיראים אלא לטי
ששכן כבודו לשם )8והכוונה לראות תסיד עיניהם ולבם לזכור טקום לפני תמיד
שכנו תסיד ולשוות שם ה' נגדם.

י

מזמרר ק

גם זח הכוונהבו בהערת השטחת בוטן חחוא (51 )6תודח ר"ל להודות לו
קל רובחסדיו(.נ) ועבדו את ה' בשםחה כלו'בכוונה מוכח כשסחיםהסקייטים
המצוה בנדבת חלב ,לא כמי שהם עליו למשא וררך טצוח טלוטרח ,ובטקום אחר
(טזטורנ) אוטר עבדו את ה' ביראת והוא כזונח אחרת ניארנוה בטקוטה .ורבותי'
ז"ל תקשו טוו לזו ותרצו בשעה שאתה טתפלל יהא לבך שטח שאתה טתפלל לטי
שאין כמוהו ,יכול שלא ביראה ר"ל ביראה בהכנעת הלב והיצר ודרשו בו") עור
בעולם הזה קנדו את ה' ביראח כלו' שאתם טתיראים מן האוטות אבל בימות
המשיח אהזה רעדה הנפים (ישעי לג יד) ונילן ברעדה שלהם ותעכרו בשמחה.
(ג) ןחוא עשנו כלום' תקננו והשלימנו .ולא אנחנו ולא כתי' באלף כלומר
לא אנחנו הפך האומר ואני עשיתיני (יחזק' כפ) והקרי בואו כלום' עם סגולתו
אנחנו לו .וצאן טרעיתו יורח על השגחתו בנו( .ד) בואו שעריו בתודת
כלו' בהודאה ( )1288על נסיו ונפלאותיו ובדרש כל התפלות במלות לעתיד לבא
ותורה וקרבנה אינה בטלה (שו"ת מזם' זה) כלו' שלא יצפרכו אז לתפלת לשום
דבר שישאלועליוכיבתכלית הטובחיעטדו כלימי קמור הארץ ולאיהיהקניינו
וחוטאיםשיצפרכו לקרבן חפאת ואשם (ס) 1אטונת1
אלא הוראה ותחלהוכן לאיהי
ר"ל הבטחתוי~ .ומהנח נשלמת הי"א מזמורים שנתיחסו בדרש לסשה רבינו ע"ח
וכולם בתודעת פנות תוריותויעוד זמן הנאולח והמוב חסלוכה אלינו באחרית

חיטים ומעתהישובלעניינים אחרים.
 )1בפסו' וטקדשי.

 )8ע" ספרא קדושי' פרקז.

 )8שרפ מזהור זהי

