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מזמרר קיא
הלל1יח כחגת חסזסור יתקוע אטטת האל בלבבות באטרת חפשהעוים

ושנויהטכעים לרצונו ית' והשגחתו קל קם סגולתו בפרם ושלא נתיאש טן הגאולת
לסבת אורך חגלותכי ראשית אוהביוהיינו ואת אחרונים אנחנג ואם' ( )6א 1דה
ח' בכל ל בב רטז אל שתי הלבבות יצר המוב ויצר הרע שאף חכחות הגופניות
אני טכניע לעבודת האל ושלא להשתטש בחם רק כפי צורך חחכרחי להקטיר
הכחות הנפשיות כתכונתם חטובהעד שתגיק הנפש לשלימות 7101 .ישרים רוטז
אל הפנות הטושכלות בטציאות האל ואחדותו וחסתלקות כל גשמיות ממנו וכל
רבוי ,וסוד קדה רוטז אל הדברים חנטמרים הנמצאים דרך קבלה ליחידים כאשר
לכל שאר ההטון כחדוש העולם ושנוי חטבעים ואטונת השגתו נטול וקונש .ואם'
(נ) גדולים טעשי ה' כלום' שאין ביד חכטי המחקר להשיגם ום"ם דרושים
חם לכל ח פציחם ר"ל נדרשים הם ונתנים לכל החפצים בהם וחפציחם יתואר
כסו טזקן זקנים זקניהם
שאק'פ שאין סופת באטונתם אין סופת ג"כ
י
י
נ
ק
ח
ו
בהכחשתם קל שיונחו בטבע הנמנעות( .ג) והוד וח דר פעלו רוטז על בריאת
חגלנלים וצדקתו בהגלות הארץ והתישבה),לתקוות חפים וכננד פבעם בטאם'
חאל ורצונו 1עוםדת לעד כלום' כשאר הדברים חעומדים קל מבעם כאמרוגבול
שטת בל יעבורון בל ישובון לכמות חארץ (סז' קד) .ואם' (ד) זכר עשה
לנ פלא1ת  1כלום' שהפליגבנפלאותיו עד שעשה טחםנזכרות לעולם לרובגדלם
ואם' חנון ( )1*84ורחום ה' עדשחנינתוורחטיויביאוהו להראות כחו בנפלאות.
(ס) ופרף נתן ליריאיו רומז על פה שהמציא להם חקםכירידת המן ויזכור
לעולם בריתו בקיום האומה כענין אמרו כאשר השטים החדשים כן יקמור
זרעכם ושמכם(ישע' סו כב) (ו) וכח מקשיו ונפלאותע הגיר לעטו ביציאת
ד הנפלאות
טצרים וטלחפותיחם בטדבר ל תת לחם נחלת גוים כלום' שעלי
בתת
להם
י הארץ מפניהם(.ז) 1םע ש ד 1
נחלת
שראו וששסעו נטוג 1כליושב
גויים היו אטת  ee~QSברשעתהגויים החם כי נאטנים כל פקודיו ורמז
חנה בפקודיוגזירותיו והם הדברים חמקובלים חננוזים בלב חטאםיןכקנין החשנחח
ונטול ועונש וחם (ח) סם וכים קבועים בלב הטאטינים בלא שוםחתטופפות
וחטערח לעד לע1לםכי כולם ק ש 1ם באםת  11שר .וכסוף דבריו רמז על
חגאולה שאין לחתיאש סטנה מ 0ו שלח  1צ1ה קבר במקום קתיר כלום' שימשך
מזח שהאל יעשה נפלאות קמנו ושולח לנו פד 1ת סכל גלות וצרח כאשר קשח
ח שטו קרוש ונורא
לנו סאו ויצוה לעולם בריתו אתנו בלא הפסק ואזיהי
 ~eaכקנין וחית ח' ימלך
 .ולהזחיר על זאת האטונח ושלא ללכת אחר

י

ייי

ריייי

ריי הכי

 )1אולי צ"ל וחתיבשח.
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המתנגדים שלא יאמינו דק מה שיחייבהעיון וההקש הטוחתי אם' שתחלת החכטה
ועיקרה הוא(),י) רא ת ה' ר"ל שמירת דרכי התורח וטצותיהופנותיה ויסודותיה
וזה יחשב שכל טוב לכל עושיהם ומקיימיחם ואז תעלה נפשו בטעלות
התשועת הנצחית ותהלתו עוטרת לעד .זה ביאור המוטור ולטעלת הרנרים
חנכללים בו [נעשה] באלפ"א ביתא שתי אותיות בכל פסוק שבו לכרשניהפסוקים
האחרונים שבאו בו שלש אותיות ככל אה' מהם לאריכותם.

י

מזמרר קיב
גם זה הטזמורבנויעל אלפא בית~אשתי אותיות בכל פסוק שבו חוץמשני
הפמוקים האחרונים שיש בהם שלש אותיות בכל אחר סחם לאריכתם והוא נאם'
באזהרה על ק11ם התורה ומצותיה וטצוע האדם בדרכיו ומדותיו ( )1486ומבטיחו
יש
יא
בזה הצלחת אמתית ובפרט ידבר על סדת הצדקה שאטר קל זה ( )6אשר
ירא את ה' ר"ל שמשוה יראת האל כנגרו תמיד ומתוך כך יזהר סכל חמא
ופשע חן חיא אזהרה על הטנעו טעשות הדברים המוזהרים מעשותם  1בםצ 1ת
י1
חפץ ם אדכלימי חפץ לעשותםבכוונת מעלה וזהו תערה על חתטרתעשייתהרברים
שמצוה לעשותם ובזה יצליח הוא ובניו אחריו להמשכם אחריהם באחיזת ררכיו)2
שוא עמן ( 0גבור בארץ יהיה זרעו כדרךגביי כח טשי דברו (מסי ק0
או חבפיחו על שליטות חכת והבריאות או נכור בא לרוב חענץכילפעטים תאסר
י ם)8
גבורהעל רבוי הדבר 'כמווהמים גברו וכסו שביארנובפתיחה ואם' ר1ר ישר
י ברכת
י ב1רך כלום' אחר שהם נמשכים אחריו ואוחזיןדרכיו*) יבורכו בכלמינ
והצלחת ופחן שיהית (ג) הון ועו שר בביתו ושיעשה מהם צדקה קומדת לו
לעד בזה ובבא( .ן) 1זרח פועל יוצא ועבר במקום קתיר כלום' שהאל יזריח
לישרים בח שך ר"ל בעת חצרה הכללית א1ר ר"ל רוח ותצלה להנצל מצרות
העולם וזח טצד רחמיו קליו ומצד יושר טשפפיוית' והוא אסרו חנון ורחום
וצדיק כלום' אותו שחוא חנון ורחום וצדיק יזריח אור בחשך לישרים .ובדרש
פירשוהו בודר כלום' שהקכ'ה בעצמו נעשת להם אורכענין ח'אוריוישעי (מזם'
כז) ונכוןחוא .ומצד שטציע הדברים טדח נכבדת ומעלה בכל הסדות אם'(ס) מזב
ן ופלוח ר"ל חונן דלים ומלוה להם ובלבד שיכלכל דבריו ר"ל
אישחינ
.
י
נ
ע
קניניו והנחגותיו בטשפט וכררך ממוצעת ,לא שישאר הוא
ומח שאמר פזר
ב
י
פ
י
ה
ל
ת
ו
נתן לאביוני ם פ" בפזור הנה והנח וטעם טעם להרב
חכיכפי
י וטאם'
שיוכל לא שיפזר מטונו כמתנות נדולות ובהתמדה עד שישאר הואענ
החכם הנותן אלף פרומות לאלף עניים או באלף פעמים יותר נריב פהנותן אלף
 )1בכ"י הוא ועיקרא ונקודות על הוא לסימן שהסופר"עה.
 )2בכ"י
ררכיהם.

 )8בכ"י רשעים!

*) בכ"י דרכיהם.
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זהובים לאדם אהד או פעם אחתשזהו יקוררהו (פ )148הנדיבות פעם אחר פקםוזה
פעם אחת ככליטיו ולכן אמר שבזאתההנהגה  )0ל א ם 1מלענים בממונזויהיה
לזכר עולם טצר טעשיו וזכר עולם רומז בזה ובבא .טשמועה רעה הבאה
בררך כלל או דרך פרט מצר מקנאיו החורשיםעליו רעה לא יירא כי נכון
ל ב 1ובמוח בה' .וכפל הקנין ואם' (ח) םם1ך לב 1כלום' נשען ונסמך באל קד
אשר יראה נקמתו כצריו המתנכלים עליו ומלת קד הנה כדרךכי לא אעובךעד
אשר אםעשיתי את אשר דברתי לך כסו שביארנו הרבה פעמים שאחר שיראה
בצרף כ"ש 'טיהיה בטוח לבה ה) פזר נתן לאביונים על הדרך וטהזכרנה
ט והרשע יראה
צרקתו עומדת לעד וקרנו וטחנתו ותקח תחם
י
ב
כ
ב
י ק דרך  Dpl~nשיקפוץ שיות השמם
תכעס קצמו מצד קנאתו ושניו יהר1קכ
ח נא נחחק דרך כעם1 .נםם כלו %כשלא תכל להפק רצותימם טראגתוותקותו
תאבד עלת ותלך כרח יכש כעשן יסע ושמתת באנחה והצדק ישטח בה' בקרוש

י

ישר' יתהלל.

מזמרר קיג
י הוא בהשגחתו משפיל אף מרומם
כוונת זה המזמורייהוד האל והתבונןכ
ושכל הציחת הארם בא' סאתו הן שרטז בו דור על הצלחת האוטהבזמן שעבר
ביציאת מצרים הן שרומז בו קל ההצלחה  )1העתידה בזטן הגאולה .אם' תחלה
אתם ( )6עבדיי) ה' ר"ל ההנמים השרירים אשר ה' קורא הללו את שם
ה' לא שתעבדו לצבא השמים .ואחר שהזכיר שם ה' הזכירו לתהלה (נ) ה שם
ה' טבורך מעתה וקד עולם כאדם שאם' הללו שם ה' ושתברך שמו
העטםועד טפו שוא מ) םםזרה שמש ער םב1א1
טעתהוקד קלם
טהולל שם ה' הכל טכלל התהלה ,ואח"כ אם' מ) רם על כל גוים
ה' נראה לי שהוא המר חח וטהוא כיק ליחד נטם האל ולדבר כנגר המכלים
ומם-םולכן אם' רם על כל ג 1ם ור"ל על כל אלים שהגוים
העוכרים לצבא השמי
עובדים ( )1486שהם צבא השסים והאל גבוה מעל גבוה וכפלהקנין באמרו על
השמים כבורו .ואה"כ רמזעל השגחתובתחתונים ואם' מי כה' אלקינו
הםגב ה ל שב ת ר"ל שגבוה על כל גבוהיםלהיות נצחיותואסתי מבלי ראש
וטוף ועם כל זה טשפילי לראות ר"ל שמשפיק השגחתו על השמים וגם
על הארץ .ואח'כ רמז על היותו גומל לטובים כפרי טעלליהם ואם' שהוא
 )0טקים הדל מעפר דלותו ומרים אביק טאשפות 4ל

יי

י

יי

י)

ולהושיבו עם נדיבים רינכבהמומפטג בטענך א %עם נדיבי

עמו ר"ל שהם הנכברות שבכלם ורמז א 5הצלחת קצמו או להצלחת האומה
 )1גכ*י הצלחה.

פ) גכ*י עובדי.
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אשרסיטי קדם או להצלחה חעתירה ומלת (ע) קק רת באח בסוכרת כסו עקרת
וקרא חאומח כולה עקרהעיר רני קקרה(ישעי נד) ואם' שיושיבנה בביתכיום'
שירבח זרקת עד שיתישב חבית מחם ותקרא אז אם ח בני ם שםחה.

מזמררסיד

טצר שכיון בסזסור שלפניו להודיעייחור האל וחשנחתו בתחתונים והיותו
גומל לטוביםכיון בזחלהודיע יכלתו בשנוי הפבעים ומפרהענין כיציאת טצרים
עם מדבר
 'QH1בצאת ישר' טסצרים בית יעקב מקם לועז
כלשק אחרת לא בלשון עבר" .ה) ח תהי הודה לקד ש 1רל לחלק להעזתו
לראשעל צאר פטבפיםכי טעת צאתם טטצרט נתנה חמעלח למודח כסו,טתראח
ם נכנס שבטיהודה תחלה כסו שחז"ל קפץ נחשון)1
בדגלים נוסק בראשונת ונם כי
ן בנבואתיעקב נתיעדה לו המלוכח לאיסור
וכן בסלחסות יהודה יקלח בתחלהינ
שנפסיחורה.וישראלהיה ם ם של1ת  1ר"ל היה כממשלת האלשיצאו
טשעבוי
מצרים ום'ם חראשונה שבםטשלותיו בפתח במקום סנל שלא כמנחג .ואם'
ח ם ראח 1ינם ר"ל שנבקע לפניתם ואם' כן דרך טשל כאיו פחד חים
ונםפפניווכןענין הי ררן יסוב לאחורבימי יתושע .ורקידת (08פו)ההרים
והגבעות רוטז למח שכתוב ויחרד כל החר פאד ונו' (שטות יפיח) וגבעה וחר
שסות נרדפים אלא שהגבעה אינה נבוחה כל כך ולא מחודדת בראשה כתר .או
רטז ברקירת ההרים וחנבעותכענין יבקע צורים במדבר (סזסו' עח פו) והוא
שהדבה פקסים חכה צורויזובוטים (שם כ) כסו שאם'נסיף הה1פכ הצור
אגם ם
י ם .זלהוריע שלא היה זה דרך סקרה רק ברצון חאל אם' דרך שאלח
)
ס
(
לרקת התשובחוהטענה םה לך ה ם עד שבאה חתשובח בכלם (ו) םלפני
א ד1ן ח 1ל
י א רץ וחולי צווי בטקום קתיד כסו תחולי כלום' טח שאת
נרתקת )8ננום הים ותסוב היררן אחור ורקידת ההרים והנבעות איש אלא שאת
ובזח הספיק תשובח על תכלכי הארץ כוללתיםויררן ותרים
נרתקת סלפני
י
א
ה
ונבקות .וי"ם )8חשי סקורבכנוי סדברבערו כלום'חולי ופחדי סטני אני חארץ
אינו אלא מפחד האל וברצונוויכלתו שהוא יכול לעשות כרצונו ולשנות חפבעים
מעם לחפוך חים ליבשה כטו שהזכיר מיםוירדן ופעםיהפוך הסלע לאגם סים
וחלפישלפעין( .ח) ותלטיש כטו מלק ולמקינו הוא'ו נוספת.

("

י

רי

י

י

י

י

מזמרר סטך

זה חמזמור נאם' על צרת הגלות בשעבוד הפלשיות וחוא ראוי על כל צרח
וצרה והוא שרכותי' נחלקו בו מהם אוסרים שסשה וישראל אמרוהו בשקהשירדו
 )1קפץ נחשון תחלה אטררי יהודח (בר אלעאי) מכילתא בשלח על *פוק וינואו
כ"י ומן בטס ,סופה לז ע"א וגמי שי'פ ריש מזמוי עו.
 )2בכויפעמיים נרדע ת ואולי
הוא פ-ס גפקום נרעדת.

 )8רד'ק.
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לים ומחם שאמרו שחננית מישאלועזריה אמרוחו קל כבשן האש
שישר' אסרוהו בשעת שעטדעליחםחסן הרשק )1ום'םלפי חפשפוענינו אטרו קל
צרת חנלות והתפלל לאל שיושיענו מצרינו ויפדנו טכית קברותנו ואםאין אנחנו
ראויים לכך כאבותינו ואם' זח ( )6ל א לנ 1כלום' לא כעבורנו ורק שתתן
כבש לשטך כטו שי '%בסמוך לפח יאטרו הנוים .על חסרך על
אטתךוכסו שמש ירח עמד זבתה
א ם תך חסר ואו כלא' על חמדך
ניא) והקמן שתרחם עליט ותקסירטעל חסדך אם חמאס לך קל אמתך שאנחש
עמך ונחלתך חסחזיקים בתורתך .וחזר לענין (ש )105אטרו כי לשמך תן
כ ב1ד ואם' (ט לםה אםר 1הג 1ם כשיראו אותנו נממקים ביניתם א ה
אלהי הם כלום' (שחם טוקנים עלינו על שאנו פוקסים מבזים את אלהיחם) )8
שאינם טאטינים בנפרדים רק בגלגלים וצבא תשמים הטורנשים לחם ואומרים
עלינו איה אלהיהם שאינו םורנש כסאם'סי ה' וגו' לא ירקתי את ח' (שטות ח
ב) והם לא ידעו (ג) שאלהינו בשמים ר"ל טושל בשטים ובכל אשר בם
בעליוניםובתחתונים כעוכל אשר חפץ עשת .וקראאלילים בשם קצבים
ררךכנוי כלום' שהם שטחים בחם או שהם עצבים לבומהים בהם כלום' שתוחלתם
נכזבה .ואסי כ םף 1ז ה ב רומז על הצורות חנעשות להם לרמיון הכוכב או
חםזל שחם קוברים וגם חהטון לפתיותם קונדים אותם חצלפים בעצטם( .ס) ופח
ן וכן בשאר (ו) ואף פ" חופם
לחם ועינים לחם פ" צורת פח וצורתעי
 )0וימישון מעמן משוש ולא יחגו כפל עלן עם ולא ידברו אלא
שהחמה נאמרת אפ" במה שאשו דבור תתז אלא קול בקלטא טצא טן תגרע
כסו אהנה סטנה לשק' לח ואם'ררך תפלח (ש כטוחם יהיו עווטיחם
כלום' 'פלאיחיה בחם רוח וכן כל חבופח בהם .מ) ישר' בפת בה' ולא
באותםהאליליםכי עזרם וסגנם של אבותי' הוא חיה לקולם( .י)ובית אהרן
רומז על הכחנים והלויים( .י )6ויראי ח' חחכמים השרירים אשר ה' קורא
והזכירם בשלוש כתות חלוקות .הראשונה המון תעם והשנית השבט חטיוחד לתורה
י חנפחון לכל
כדכתיב יורו משפמך (דברים לגי) והשלישית חחכסים להודיקכ
כת כפי הראוי לח1 1 .רא ח' רוטז על יראתם אותובבחינת שמו והוא חאהבה
קיד שנאמי בקקידח עתהידקתי כי ירא אל' אתה וכן בפנחס ואתנם לו מורא
עם ורומז תסירי האסות.
ויראני (מלאכי נ ה) .וי'ט רא ה' אשר
י
כ
ב
ואט' (ינ) ח' זכרנו כלום' ובזה תעמדובמוחים שח' שזכרנו מקולם ולאשקנו )8
הואיכרך את הכל יברך את בית ישראל ואת בית אהרןויראי ח' קפנים עם

וטחם שאיטרים

עי

שי

(חבי

י

י

י

יד"

י

יי

קי

פ) דברים אלו שהסגרתי קשי חבנח ואולי משל שתם מוענים
 )1כמהיםקיז ע'א.
עלינו על שאנו מנוים אתאלחיחם .במו שאטר המחברלמעלה סזסור לח פסוק יג(ריש)60,ו
9 )8י' שכח אותנו,

ט2
פירוש המאירי לתהלים (שטי
ם ואז ל 0יוסף  %עליכם ועל בניכם .ואם' דרך ( )1528תפלה
גדיי
הצלחתכם
ה 0ברוכים אתם לח' עושה שסים וארץ כטם'
שתה"
לעבודת האל כסו שפ" למעלה באמרו וברז אברם לאל עלתן וחכחנה לה' אשר
י כל התקסקות
חדש את העולם 'nwp1ממיםוארץ( .ט 0השמים שמים לח' כ
האדם ובחינתו בהם הוא לח' לבחינת מדרי המציאות ער שהרע טחם מציאותו
ית' והארץ נתן לכני אדם להעת בחירתם עליה אם יתעמקו בהלעפריות
לבד תמותו קליח נטם תהא קבורתכם ,או לא התמשו בה רק בהכרחית תתנו לב
לעלות בממלה העולה בית אל ויצאו ממנהלחיי עולם .וקרא הראקאנים מתים
ועליהם אם' (ין) לא הסתים יהללו יה רק תאבד נפשם בטות גופם ותלך
לחרפת לדראון עולם ולא כל יוררי רומה ר"ל תקבר ורומז על הרשעים
אשר כל אחריתם !) לקברות יובלו פי'גיהנם( .יח) ואנחנו שאנו מן חכת
האחרת המצלחת נברך יה מעתה וער עולם ר"ל לעולטי ער בחיי

קפו קפ0

י

הנפש הנצחית.

מזמרר קטו
אהבתי וגו/זה המזמור אפרו רוד קל צרותיו בברחו חנח והנה מפני יראת
שאול והמתנכליםעליו וכאשר הציל אותו אלקי' מכלם אם' זח המזכור מוסף
על שירתו הידועת ואם' ( )6אהבתי כי ישמק 1ג '1והוא הפוך כלום' אחבתי
י שמע קול תחנוני וישמע עתיד נטקום עכרי) וסלת תתנוני מסר
את ה'כ
ואו כלום' קולי ותחנוני( .נ) כי חטה אזנו לשמוע בקול תפלתי .וכיסי
פעם אחת בלבד אבל בכל עתותי וככל רגעי .ובכל חימים
אקרא כלום'
שהייתי קוראו (ג) אפפוני ר'ל הקיפוני חבלי מות רעל חבלים וצירים קשים
כחבלי טות ובן מצרי שאול ר"ל רחקות הסות כי שאול הוא חקכר ובן
אמצא
צרה ויגון ובכל עת חצרה ( 0אקרא בשם ה' ואצעק אלט
י
ט
ת
רץ
גטי ק חצרם חסטחדמ אותו )5תתעסק נפשו
אנא ח' מלפח נפשי
בעבודת האל ותטלא משחיתות הנץ .ומלת אנה בה"א ממצאו טחם שתים)4
[חנח ובתנ"ך] ( )1526ששה כררך זח וקריאתו מלעיל כאלו טעמו באלף פפני
שהאלף קמוצה( .ק חנון ח' וצדיק כלט' לכן  ~awמתפלל וכן ואלהינו
מרחם וכן ל) שומר הפתאים שאין להם.תחבתה בהצלחת עצבם ואלף
י דל עני והוא עשףע
בפתאים נחה והצר נעת ודלותי קריאתו מלרע "8שחיית
ר"ליושיעני ואם' (ו) שובי נפשי לטנוח"כ' כלום' בפחי בו שישיבך
 )8אולי צריך לחוסיף
 )2בכ"י עבר במקוםעמיו.
 )1בניי אחירתם.

יא

יי

*) המאגר האפתיכי שגיה נמצאים חנה (בפסוק זה ובפס' פז) וששח
פלה אל א.
בכל תנ"ך וכן נספר כאן ףכתיבין תא כלישן בקשה.

פירוש חטאירי

לתחלים (טמא

81פ

קפ"

ימנוח"כיכי חוא בחמדויגטול אותך ונטל עכר בטקוםעתיד וכנר ביארהכי
סלת נטול כשתאם' בלא סדת תשלום תאם' נם עלחסתחיי כחסד כי נטל עלי
(טזם'יג  )1אם גומלים אתםעליי) (יואל ד ד) .ושב כמדבר לאל (ח) כי
חלצת כלום' התעוררתי לומר כןכי הרבה פעמים בטחתי בך ולא נכזבהתוחלתי
אבל חלצת נפשי ממות וקיני סדטקה ורגלי מדחי ובישועתך אני ב61ח
(ט) שאתהלך לפני ה' בארצות חחיים לעולם חבאכי ארץ תאסר לפעמים
על קולם הבא כאסרו לעולם יירשו ארץ (ישע' ס כא) .או רוטז על ארץ ישר'
י ארץ החיים יטקלתיושביה .ואם'(י) האפנתי כי אדבר
והכל כוונת אחתכ
כלום'כשהייתי סרבר דברים בעצמי לעורר נפשי כבטחון באל לא היה דבור חפה
לבר אלא שהאטנתיכן בתוך לכי אסונה חזקה עד שאני עניתי טאר כלום'
נכנעתי מאד לרוב צרותי תכלית התכנעה וכן שהייתי נחפז לברוח הנח וחגה לרוב
פתרי וכלרי
ף שהזזתי נכנע ונחפז קר שכל אדם מקוה וטיהלסיתתי והשפלתי

הייתי בומח יותר באל והייתי אומר שכל אדם חמתנכך עלי
ותוחלקו ויחמא בכוונתו ומה שאם' בסזסור ( (ROבך ח'חםיחי) ואני אסרתי
בחפזי נגרזתי מנגדעיניךכי כן דרךסי שהוא בצרח עוטר נבוך ופוסח והמאמין
גומר בטחשבתו לבפוח באל יתם) .ואם' (ינ) מה אשיב כלום' הנחיצא טשפט
תוחלתי לאור ויפק במחוני רצון האל והצילני ה' מכף כל אויבי והצליחני

תכזב טחשבתו

במלכותי*) וקל כן טח גמול או טח טנחח אשיב לה' על כלתנטוייו אשר קלי

כלום' (ש )163על כל החסדים אשר נטלני -ותגטולוחי כסו תגטוליו מלשון
י רק חהוצאה לשיי .וכום ר"ל חלק כמו
הרגום כטוידוהי עלוהי-אין כיד
ן
מ
ו
י קורא בשם ה' נם כן אקרא
מנתכוסי וחלקי(לעיל מי טז) כל בצרתיהיית
לחורות לו ולברכו וכן הנדריםשחייתי נודר בעת צרותי (יל) אשלם .ונגדה
חחא נוספת או היא בטקום לטד כתהלת הטלה וסלת נא הפוכה ראויה לחתחבר
עם אשלם ולמד שבטלת לכל נוספת כמו הרגו לאבנר והענין נדרי לה' אשלם נא
ר"ל עתה ננר עטו כי יקרה נפשי בעיניו לשמרת טן הטות כאשר (סו) קר
בעיניו סחםית אתחסידיו .והטותה בתוספת ח"א כטו הטות וכן אנא נ'כ כתוב
בח"א .ואחר שזכר היזה נפשו אצל השם כשאר התמירים הוא טזכיר טותחחמידים
יקר בקיניו וכן שיקרה כדברי הוראתם תפלה בקצור ואם' (ט') אנה ה' כלום'
להיוחי)5יקרבעיניך כי אני עברך ר"ל רבק בענורחך ובן אטתך כלום'

י

 )1גג'י5י.
צ) צ" 5גמז5 ,א פסוק בג.
ארב ר אנ ענ ת נכו,
ו
ט
ע
ת
כאשר
ת
י
ח
ר
ו
כ
ז
א
ו
אדבר
יעוני ער מאד (ושיהו)
י יי
שאני 5
י שבה חוב ו5א
[ושחיו] 5י תלות רבות עד שאמרתי בעת חפזי כ 5חאדם הטגשר5
הייתי מוצא תחבולה 5הגצ5כי 5אחייתי יורע מה תשובה אשיב 5שם ע 5כ 5חסדיו וחשבתי
י שופ וכוח,עפ כ 5א5ח הת5אות השםעזרני והוציאני סהפאני סאסין בו אסונה
ש5א נשאר5
י פחד טעום דבר.
 )4בכ"י טלכוחו.
 )6בכ"י להיותו.
גשרה נשם תופח גוואין5
)8

נ"ב ה א מנ תי

כ1

מפ

*יריש

הטאירי לתחלים

14טיק"

לא כעבד חלקות מן חשוק שלא נתגדל בקבורת חארע רמז לחלתם) תכנתו בכך
מבפן אטו .ושב לרברי חודאתו ואם' פתחת למוסרי והוא כסו ממאמרי או
חוא לשון עול וקרא חצרות הגדולות מומרים כי חם לבעליחם כסאםר חזק.
י 1ב שם ה'
ואם' (יז) לך אזבח זבח ת1רח קל הנמים וחנפלאות שעשיתל
ננד כל עמו בחצר1ת ב ת ה'
אקרא לחורותלפניו ולברכו ואשלם קתח נדרי
וחואבתוךירושלם .ספרים שבכאן הוא סוף המזמורושנימסוקיםחנשאריםוחם
(י) חללו את ה' כל גוים חתן כי גבר קלינו חסרו חם טזסור אחר
81ירש 1בו שהוא נאם' לימות הסשימ שיחפכו כל תעמים שפח בריח לקרא כלם
בשם ח' וכן (יע)כי נבר עלינו חסדו להוציאנו מתחתידם ומתחת מבלותם.
י הנביאים בהבטחת הגאולה .ומפרים אלו נטצא בהם טזמור
ואמת ח' עלייעור
לא לנו מחובר קם סזטור בצאת ישר' ושניחם טזסור אחד ובמפרים שלנו
נטצא לא לנו עד אהבתי מזמור אחד (בפני)6( )8פ%ו)ושני פסוקים אלו סוף
טזמור אהבתהום'ם פ" נ'כ הבטחה עליסות הטשיח כלום'שכסושהוציאני סאפלח
לאורח בתחלת הטלכות כן תהיה ביטוח המשיח לחפוך אל קמים שפח ברורה

י

יש

ושזמרר פיז

 %ח1ר 1לה' וגו' ארבעת פסוקים אלו מזמור אחד אמרם דור קל עצמו
כטודיעיע
םשכיםראויים לחודות לח'על מלכותו ואם' תחלת דרך כלל הודולא'
ואח"כ פרם בחלקי ישר' ובית אחרןויראי ח( /נ) שר אל שהית דוד יוצא ובא
גם טשלשום בהיות שאולטושל
לפניהם ונלחם טלחטותיהם כאסרםעליו גם
י
ו
ט
ת
ט
עלינו אתהחיית חטוציא וחטביא (ש"ב ח ב)ס)(נ) ובית אחרן רמז לחוראתכם
על ששאול חרג נובעירהנהנים( ,ד) ויראי ה'יהיותכם בחשקפ וכבפחהפטיים
להתעסק בעבורת האל וכן שחיה טקרבם ומכבדם ומנשאם מאד כאומרו חבראני

י

לכל אשדייראוך (טזטור אשרי ת"ד אות ח) כלום'שאיני כסלך עליהם אלא כאח
וכרע וחבר  1לעולם חמד 1רומז על קטם מלכותו כטו שמתי לער כסאו (ל
על כל האומות
סזטור פם ל 4ף'ם הסזסור קל יסות המשיח והוד 1לה' דרך
י
ל
כ
על שישמםמעת וישראל על צאתם מצרת  noanובית אחרן בששם כחמם
ם לקרם ומסרם 1
לעבודתםולויי
יר א
על שטרדותצרותיהם כנטת הע פוקקות
ע עת דורים לדעת את ה' ולדבקת בג
שלימותם ואזיני

יי

מזמורסיח

יי

( )6םן חםצר קראת ח ונף .זח חסזםורי"מ אותו קל דור
קל שתוציאו מצרח לרותח ונתנו לראש פנת לסלך על ישראי .וים
 )8ג*נ
י מיותר.
 )1בכ"י להיותו.
גם שלשום בחיות שאול טפך 1ג '1ובדחי"א

סלךודי.

.א

ב גם

תמוי

 )8שם נזחיל גט אתמול
נםשישום גם בהיות שאול

*ירוש חמאירי ל תחלי ם (טסי ק")

מ2

ד על כלל חקם ודברי חטזמור
אותו קל ענק חטשיח ונאם' בלאק יחי
נטשכים יפה לשניהם יפרשם חקורא כרצונו כפי שפע לשום )6( .םן הםצר,
פצר הוא שם טפעלי הכפל מלשון צוררים הם לכם (במד' כר יח).
[וברבים] טצרים ובממיכות מצרי שאול מצאוני כפלםמי שם טםדיה(איוב לחח)
מתוך הטצוק קראת וענניליתנני בס רחביה .אם על ()15*8דודיאם'
ופ"
םן הם צר קל שחיה במערות ואם ישר' יאם' םצר על סצזק הגלות וצאתם
טצרותם לרותח וטאפלתם לאורה גדולת ויאם' (נ) ח' לי לא א ר א כלום' ה'
קמי ולעזרתי לא אירא עוד טשום אדםכי טה יעשהלי אדם אחרי שהואעמי.
גן ש חי לי בעוזרי רעל קמעחף שחרשכן אני אראח קטי בשונאי
כדיותבפ לס בשךייעים'צ".ה)וםונ להסות בה' סכטוה באדם
פיחא בו שחחםיח טפחת קל ההסתופף וההסתר תחת הכנים כאסרו בצלכנשך
יחםיון (סז' לו ח) והבטחון טונת קל סטך חוזקוהשענות בדול באהבה םתטדתואם'
שהחסיה באל אובה מחבמחון הנטור באדם כיש הבטחון באל ית( /ס) 1נד ב ם
ר"ל שרים ונכבדים והוא כפל קנין .מ) כל ג 1ם םכב1נ אם על הגלות
רומז קל טלחטת נוג וטנונ ואם על דור רוטז על הנלחטים עליו טפח ומפה ואטר
שבעתשהיוסובבים אותו הית בוטח בה' .כ אם לם ר"ל שאכריתם וחיה ראוי
להיות אטילם בצרי( .ז) וסבוני נם סבבוניענין אחר והכפל לחזוק הענין.
אם' חם מבוני כדבורים ודוקכו דל כבו לשעתם כאש קוצים
,ההוא ככה טהרה ולא יעשה טממ נהלים ודועכו מבנץ פועל ובא תחולם במקום
שורק כדרךכי נורשו טפצרים (שסותיב לם) וחואמענין ידעך נירו (טשלי כ
כ 4ואף כטדבר אל  )1הארב ה) דחה דחיתני לנפול וה' קזרני
שלא נפלתה עזי וזמרת יה" .ם קהירר שבטלת יתרה וזטרת מטוך
מק תעו סמוך ושניהם סמוכים אליה כלום' עז חמרתיה היה לי לישועה ומלת
ויה במקום היה כדרך ואשר לא שם לבו ויעזוב את עבדיו (שטות ם כא)
והית לו לכתוב עזב .ווט רת לשוןעלוי והפלגה כסו טזטרת הארץ (בראש' סג
יא) ובלקו נובלי רחוב  )9ואע"פ שסלת וזטרת נקודה קטץ ואין דרך סלח ממוכח
להקטץ ,טצאנו כמוהו מנת חמלך (דה"ב לאג) .ו"ם וזמרת חסר יו"ד כלום'קזי
י וזמרתי חוא האל וכטוחו
וזטרתייח ויו"ד שלעזי טשתטשת לשניהם כלום'עז
אשר כתנך ח' [היום] ביר (ש"א כו כנ) שהוא כסו בידי ורעל עז שאבסה בו
י לישועה ( )1546ואז נמצא(") קול רנת
וזמרתי שאזמר לפניו היה ל
 1ש1עה ב אחל צד ק ם שטזסרים לפני האל ומודים שמאתו היח כן
וימין ח' קוושה חיל וכן חיא לנ) רוטמח לחתגבר על תכל וכפי ימץ
 )2נראח שהוא ( nobile de huvחנבחר טן ענבים) 1ה 51כסו
* )1כ"י על.
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פירוש חםאירי לתהלים (שטי
י למזור
ה' לחזוק .ואם' (ע) לא אטוח כלומי אע"פ וטלא היה ביניכם דןדינ
וכזלכם אסרתם עלי רפואות תעלה אין לך (ק' ירם' ל ינ) לא אחזת כסו
שאסרתם אבל אח
יה ואםפר םע ש
י י ה ואשר ארכו ימי צרותי
י והדגש שבאותו
ייה לנקותי כפשע 1לם1ת לא נתננ
(יל)ימ1ריםרנ
הנון במלת יסרני לתפארת הקריאה כמו חנני  )1אלקי' (בראש' לג) .ואם'
נעו) פתחו לי שערי צדק דרך הערה ושערי צדק ר"ל שקרי בית תהלה
והודאה ואבא לבית האל להלללפניו ולשבחו ולהללו על נפלאותיו אשר עשהכי
(טז) זה ה שער לה' ר"ל שאין להודות ולשכם לזולתו ולכן הצדיקים שכל
טעחם באל י %תמר כל אחד טהם האסר (ח) אודך כי קניתני בקראי מן
הטצר סה"ת ט לישועה לח) אבן באסו תבונים' לרש דקותו היתה
לראש פנת עתה אם על דור רמז על אסרו עור נשארי) הקטן מנה חעח
בצאן (שיא יא)..ואם קל הגלות רמז על היות ישר' נכנע וסחי ומאום בקרב
טי
העמים ועתה לראש פנה ויאסרו הכל כי אין זה רקכיניט) מאת ה' היתה
זאת היא נפלאת בעינינו ואם' דוד בסוף הדברים (כ) זה היום עשה
mtpntp

ד' נגילה ונשטתה בו.

ושזמרר קיט

( )6אנ א ה' זה המזמור נאסר לימות המשיח מתפלל שיושיקם מצרת הנלוח
ובצאתםיצליחם הצלחהאטתיתלרעת את ח' מקטנםוערנדוליםולהיות כלםטתהפכים
שפה אחת ודברים אהדיסלקרואכולם בשםח'.אם' (נ) ברוך חבא בשם ה' ר"ל
ימבורךבשמוואם' בר כנ 1כ ם םב ת ה'וחוא מאמר
שהבאלחמות תחתכנפיויה
ו שם שאנהט
העוטדים בכית המקדש לכרך אתהעם ואם' כנגד הרחוקים שלאיהי
ברכנו אתכם ברכה כילי
ת טבית ה /וליחס הגאולה לאל ית' אטר (ג) א ל ה'
ר'ל תקיף ויכול והוא האיר לנו (ש )155טאפלה לאורה ולזכר הקרבן אם' אסרו
חג בעב1ת ם עד קרנ1ת הםזבח כלודז' תביאו כבש קשור בקבותים ער
קרנות המזבח להקריבו לה' ויורח כל ישר' ויאסר לאל (ן) אלי אתה ו אודך
בהראות כוחך להצילנו מן חבור הזה וכפל הענין אלהי ארוטטך .ואם' דרך
כלל לכל הבאים (ס) חורו לה' כי טוב וגו /ויש ספרים שחטשה פסוקים
אלו הם סוף מזמור קיח אלא שבספריםמדוייקים סצאנוהו טזמור בפני עצמו.

י

י

מזמרר סכ

א שרי תםיםי דרך .זה הטזמור סוככות בו "ב מלות רופזות עלענין
חתורה והם דרך .תורה .עדות .פקודים .הקים .מצות .משפטים .צדק או צדקה.
דבר .אמרה .ארח .נפלאות ,וכולם מיוחסות לאל קלענין חתורת וסקוטותיחם
 )1תיסח :במלת

פ) ש אר נפסוק.

usnיו

דגש גנון הראשונת לברואין זח דגש לתשארת הקריחה,

פירוש חפירי ,תהלים

(מטת

ק"

פצ

במזמור הם דרך אשרי תמימי ררך .בדרכי הלכה בדרכיך ח"נה תורה
חחולכים בתורת ה /ותורתך ;חנניי) וכן רבים .עדות אשרי נוצרי עדזתיז.
ואשיבה רגלי אל )9עדותיך וכן רבים .פקודים אתה צוית פקוריך .בפקודיך
אשיחה וכן רבים .חק ם לשטור חקיך וכן רבים .ם שפ ט ם בלטדי טשפטי
צדקך .כל משפטי פיך .צדק משספיך .צדק טשפט צדקך .בצדקתךחייני.
דכר לשמור כדברך .לא אשכח דברך .אםרה כלבי צפנתי אטרתך .ועתה
אטרתך שמרתי .ארח ואביטח ארחותיך .נפלא1ת ואשיחה בנפלאותיך .וכל
אלה הם נאמרים על התורה אם בכללה אם בפרמיה ערשאין פסוק שלא נזכרבו
אחר מהם לבר מעם כגון (קכנ) ערוב עבדך למוב אליעשקוניזדים )5( .לדור ודור
י אטונתך לא נאם' על התורה רק על קיום הבטחתו ( )5וררך אמונה
אמונתך .כ
ר
מ
ה
שקר
)
ס
כ
(
שאמר
בחרתי הוא ררך כלל לדרך אמתי הוא הפך מה
דרך
מטני
וכן (ק5ח) ואסונה טאד ר"ל אמתית וחזקה .וכן רחמיך וחסדיך ותשועתך אינם
טזח הכלל וגם טאותם המלות שהוזכרו יש טחם שלא נאסרו על התורה כגון
וסל) כטהימי עכרך טתי תעשה כרודפי משפט( )1556( .קעז) סמכני כ אםרתך
כהבטחתך שהבפחתני וכן (ק )35פנה אלי וחנני כמ שפ ט לאוהבי שטך שפי'
כראוי לאוהבי שמך .וכן בקצת מקומות שבהם טלות אלואין כל אחת נאסרת
ן אחד אבל יש (מהם הרבה) שנאמרת עלענין אחרכעין דרך וארח שהם
עלעני
מלות טונחות קל טצות מדריכות הארם בסדות מעלות .ותורה ודבר ואמרה שחם
נאמרים על כלל חתורה ,ומשפם וצדק שהם נאמרים על המצוות המונחותברינין
ן ארם לחבירו ונשארו עדות ופקודים ומצוה וחקים ונפלאות.
והנחגת היושרבי
1עד1ת 1נפל א1ת הם כוללים הפנות הדתיות הטקובלות בחדוש העולם ואטונת
ההשגחה ונטול ועונש ויכלתו בשנוי הטבעים ,ופקורים חפנות המושכלות
בטציאותו ואחדותו1 ,חק ם על הטצוות אשר תחת הימודיות בדברים שאין
תשכל טורה עליהם כשעפנו ואכילת חזיר ודומיהם 1 ,ם צ1ה על המצוות אשר
הם ג"כ תחת חימודיות והשכל מורח עליהם כרציחה וגניבה וככור אב ואם כמו
שביארנו בתורת ה' וכו' (מזמור יט) .וענין חמוכ אלו הסלוח בזה חואשענין
המזמור הוא תפלח לאל להיותו מעיר לקזור לנפשו להכין אותה ולסערה בהשגחת
יריעת דרכיו י %והיה מודיע רוב חשקו ותאותו בזה ודאגתו קל הנכליםחטטרירים
אותו לטנעו טזח והתעוררו שבכל רשעתם והטררתם לא יוכלו להטרידו ולהדיחו
טזח אכל שבכל עתעיניו ולבו תסיד להתעסק בעבודת חאל ולהדבק בדרכי
התורה ובמצות אלא שחיה מבקש עזר אלהי קל זה וכפי שפע רוח ח' אשר
י התורה והמצות בכל
נוססה בו וסלתו קל לשונוהיו דלתיפיו סובבות על ציד
חלקיהן בכל פרטיחן וחיה משפיע עצמו בהרבות זכירת שסות בהם בכל טה
פ) בכ"י לעוותיך.
 )1בכ"יחייכי.
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5תח5ים (שטך

ק"

שהיה רוח פע נובר להרבות בהם כסי שנכסף לשבח אבח רבר שמרבה בזכירת
הרבה שבחים בכפל קנין בטלות שונות .והסזטור כלו בנוי על סדר אלפא ביתא
למעלתו וכןתפליג בו לזכור שטונת (" )156פסוקים בכל אות ואות לא ירקנו
כונת המנין והרבה מפרשים טרחו בכך ומה שהביאם לפרוח בזח הוא שטפפר
שבעת ועשרה רגילים ושגורים בפי תכל ,שבעה לקנין שבעה כוכבי לכת וסדר
י השנה שהולך קל שבעיות ועשרה היא סוף כל המספרים אבל מספר שסנה
יט
לא נטצא בשום טקום וספני זה טרחו בזח וכתבו טה שכתבו אלא שהם דברים
 [orwelמתישבים ויראתלי שלרוב כמפו ותשוקתו בזח התעורר לרטוז קל שכוונתו
לשלול עצטו מכל דבר נופני שלא להשתמש בו רקכפי הצורך כפי מהשיחייבהו

ההכנה להקטיר נפשו ולהכניק כל כתות גופניות לקבורת האל כסו שרמז נאסרו
(י) בכל לבי דרשתיך כלום' שכל כחות גופי הכנעתי לכך .וידוע שחלקי הגוף
הם חמשת חחושים וחלקי הנפש הצומחת וחמתאווה והמשכלת ורמז שכל נתחיו
וחלקיו הוא מכניע לעבורת האל וכיוצא ברמז חזה בענין התפילין שבתפלה
של ראש ד' בתים ובתפלת שליד בית א' מצד שכראש ד' חושים חראות והשסע
והריח והטעם וביד אין בו רק חוש אחד והוא המשוש וכן שלש אותיות שלשרי
רמז על שלשה חלקי תנפש להתעורר בהבאתם שכל הלקי גופו ונפשו יכניע
לעבודת האל .וסקתח נחל בביאור פרמי חפמוקים:
אות האלה מ) א שר תם ם דרך ר"ל תםיסים וענוים בחנהגתם
חח1לכ ם בת1רת ה' ר"ל בררך תורת ח /ורטז עתה על שלימות הסדות
ואם' (נ) א שר נ1צר קד1ת  1ר"ל שלא להרהר בחכחשתם אק'פ שהעיון
גוזר בהם .),בכל לב ידרש1הו כלו' שבהאמנת חקדות יתפללו לפניוויאטינו
שכתפלתם ישנו את תפקירם ויקרץ גזר דינם הננזר על פי חמערכות( .נ) ואף
ל א פעל 1ע1לה בררכ  1חלכ 1עכר במקום עתיר כלום' גם כשיקבעו
מושבתם על זאת האמונה יזהרו שלא יפעלו עולה ליראתם העונש אבל ילכו
בדרכיו כפי כחם .)8ואח'כ רטז על הפנות המושכלות ואם' (ד) אתה ח' צוית
פקוריך .לשמור מאד והוא הפוך אתה צוית לשמור מאד66( ,פ )1פקוריך
ר"ל שלא יחטא בכונתם ואע'פ שהשכלוהעיון יתייבם רוב העולם לא יאטינום
י אינםיורדים לקומק הדברים סדרך הטחקר .ולי נראה לפרש
רק מצר הקבלהכ
י חוא צוה ונבראו כלום' גזר וקבע להיות כן כלום'
צוית כמו קבעתכעניןכ
 )1נ"ב וחנוצרים עטותיו והם המשגיחים גחם תסיר מאין שגחה וסלת ידרשוחו
יבקשוחו והגשכי הבקשח בחקירת ת5ב תקרא ידרשוחו [נטו] ררשמי וחיו (עטוס ח ר).
צ) נ"ב אף  5א פע 15ע 51ח ר' 5כי שצחם בשני דברים הא' ש5א פעה עמה
י ח5כו נררכיו ודרכיו חנון ורחוםכיאין שליטות תאדם
והוא כ 5טעשח שאינו ישר והשניכ
כשלא יעשח רע א5א בעשותו טוב .ויפח אם ,החכםכי תחלת הסע5ות חטובותעזיבת הרעות.
 1אף  5א פע 15ע 51ה ר' 5אף בטצות 5א תעשה בדרכיו הלכו.
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אתה קבעת פקודיך כררך שאדם שומרם מאד בתכלית השמירה מצד שהשכל
ו שום אדם טפקפק בהם ,אבל
טורח עליהם והעיוןיחייב כן זטתוך כך אי
(ס) אחל ר"ל תפלתי ותחנוני להכין דרכי ל שם1ר חק ך והטצוות השמעיות
שאין השכל טורה עליהם .ואחלי לשון תפלח מלשון ויחל סשה והאלף נוספת
וחיורכנוי לטדבר בעדו כלום' תפלותי אבל אחלי ארוני לפני הנביא (ם'ב ה ג)
בצרי תחת הלמד הוא כמו תפלות אדוני( .ו) אז לא אבוש כלום' אחר שאקיים
הטצוות לא אבוש בהכיפי בהםכי הקוברקכירחכשיביט בתורהויראה באזהרתה
יבוש מנפשו( .ו) אודך ביושר לבב בלמדי משפטי צדקך כלום' בראותי
משפטיך הישרים ואודך ביושר לבב ר"ל תכלית הודאה בלא פקפוק ובהכירי
מקלת היושר אדעכי אף המקים הנגזרים בהכטה אע"פשאיני יודק מעמם ולכן
(ח) את חקיך אשטור .וקד מאד שבסוף הפסוק נקשר עם אשמור כלום'
את חקיך אשמור ער טאד תכלית השמירה כאלו תשכל יחייבמ .)1ואתה האל
 1אל] תעזבנ אבל עזרני להשלים נפשי ער שאשיגידיעת מבת חצ5וותם.
אות הכית (ט) במה יזכה נער 1ג .'1טלת נער טונחת על קטון השנים
ד שדרך קפן לשרת את הגדול נקרא המשרת נקראע"פשהוא נדול
ולפעמים עלי
) והוא
בשנים ,נער עברי (בראש' טאיב) וטשרתויהושע בןנון נער(שמות לגיא
נער אתבני בלהת (כרא' לז ב)גיחזי נערו (ם'ב דיב) ולפעטים על צד היות
קפון השרים חמר בדעתו נקרא טי שאינו שלם ברקת נער ואם' ורחבקם )5חיה
נער (דה"בינ ז) ר"ל שהיה לו דעת כנער .ונראה שדוד השפיל עצמו וקראעבטו
קל זה הצר נער וסרוב תשוקתו להשלים (שזפו) נפשו ולאהיה רואה קוימומניע
ן לטדריגה אשר סנטת לבבו אליה היה אוטר במה יזכה נקרכלוטר על איזה
עדיי
צד יוכל חבלתי שלם לזכך וללבן ולברר את ארחו סכל סיג קד שיוכל להגיע
לשמור כדברך שכבר עשיתי כל מה שאיפשרלי וחואענין (ג) בכל לבי
דרשתיך ואחר שכן אל תשנני ממצותיך כלום' לא העמידני בחזקת שוגה
ופתי בידיעת מכותיהם ובא הנה תשנני כררך למה תתענו ה' מדרכיך (ישע' מג
,ז) 8ואם )"(,בלבי צפנתי אמרתך כלום'חקקתיהעל לוחלבי שלאאתיאש
טטנח ואשכחנה לםען ל א אח  5א לך בשכחתי,ואם'(יטבר1ך אתח ח'כלום'
י השלטיות וכל טה שצוית וחקקת נמשך אחר פוקל חחכטה לא
שלם בכל טינ
אפקפק בדבר
פ
"
ע
א
טחם
שלא
ח
ר
ו
י
ו
י
ל
ע
ח
ז
כל
אבל
השכל
קם
אני נכסףלידיעת
פכות חרברים שאין השכל מורה עליתםוחואענין לסדני חקיך( .יג) ובשפתי
ן פי' ראפ-ע ושם תראח
 )1נ"ביא עד טאד כמן לער ע"כ .כן פירש  '1גלעם,עיי
שהסחנר פ" כטו ר' טעה ן ,גיקפליא.
 )8בכ"י רחבה
 )8נ"ב בכל ל ב
י
ר"ל בכל כחות לבי כאטר ואהבת את ח' א* בכל לכבר .ופעם אל ת שגג
י שלא יסבג
לחפריד לבו נעסק תעולםכי אם ימגגשיחיח לבו פרוד גחם ולאיוכל לחשוב בטצותיו
כאלו הוא ית' טשנה אותו תהכענין לפח תתענו הז טדרכיד.

י

י

,

י
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ספרתי כל טשפפי פיך אעו כעד טאמר בלבי צפפני אבל חקקתיםביש

וספרתים כשפתי לפרסם שלימות תורתך .ורכותי' דרשו נהם עד שלא
רשות לדבר בלבי צפנתי ,טשנתנו לי רשות בשפתי מפרתי (ק' קירובין םנ.).
(יו) ועדותיך האמור כאן הוא"ו נעה ונקראת וכן בשמונה אותיות שבאלפא
ביתא זו מימן להמבד'המנצפ"ר ),ואם' שהוא שש בהאמנתעדותיו כשמחת השנת
כל חק יקר 48בן  01בפקודיך אשיחה ואביטח באורחותיך

נתנולי

ה 0ובחוקותיך אשתעשק כלם'ואמ טתעע בקלטן כאלוידעתי

י
תס
טעט1וסבתן

%א אשכח דבר טחם אק'פ ששכלי לואה שמכל ביוצעת מבתם.
אות הנימל (ט) גם1ל על קברך וכו /כבר ביארנו כענין גמול כשהיא
נאסרת נלאלשון תשלום שהיא נאמרת גם על התחלתעשיית החמד ולכן אם'נטול
עלי חסד שאחיה ולא שאני טבקש-החיים לכונת תענוג רק שאשטרה דברך
כלום' שיהאלי עת שאוכל להניקבו להשלים נפשי.
הטרדות שחיומפרירות
י
צ
מ
ו
אותו ( )1576הית טבקשעלזהעזר אלהיוהואאמרו(יח) גלעיני ר"לקינישכלי
1אב
יפ ה נפ ל א 1ת ם ת1רתך ורמז על חדוש העולם ושאר חפלאות הנטשכות
החברה
.
ו
אחרי או רטזבענין נפלאות על קצת סורות
כי הדברים הנעלמים יקראו
ג"כ נפלאים טעניןכי יפלא ממך רבר למשפפ (רבר'י
ז ח) ואם' מתורתך כלום'
מקצת תורתךכי הרבה חלקיםיש בתורהושאינם בנדר העלמה(וההעלסות) כמצוות
השכליות וכל טה שבא כשלימות הפרות וכיוצא באלו .ואם' (יע) נר א נכי
בארץ כלום' שחיי האדם קצרים והנו כגר שאינו קובע רירה במקום גרותו וכסו
שאמרו בטררש הלל כל יומא ויומא כר הוה בעי מקום טפי מררשא הוא אם'
ניזיל נגטול חסדין להנאי אכסנאי דבביתאי יוטא חד אסריןליה תלטידיו כליוסא
ן כאן ולמחר
ויומא אית לך אכמנאי אמי להון והדין נפשא עליבתא דיומא די
בקכרא לאו אכמנאי היא כרכת" גר אנכי וגר )3ולכן אל תם תר מטני
י (כ) נרמה נפשי לתאבה ר"ל
טצותיך אכלעזרני וחכן לבבי להבינםכ
טפסרה שכתתה לרוב עמלה לרוב תאותה אל משפטיך בכל עת כלום' שאף
בעת תתעסקי בהמומות איש טשתמשו בהם רק בהכרח וגם שם ירך תנתניועתי
ולבי תסיר לעבודתך .ולת א בח פקור בתוספת היא( .כ )6וגע רת קבר כטקום
עתירונקרהשחיא קשורהעםביתהיאלפוף השחתהוהעניןשתשחיתחורים הארורים
השוגים מטצותיך כלום' חמרים ונעדרים מהם כלשון תרגום דהותיניא
 )1לפי כדר האותיות היה צ"ל מנפצר ובמ"ש הסיטן פ רץ בן ד ס ח .צ) נ"ב
בדרך עד 1ת ך ר"ל במוצאי דרך ערותיך ששתי כסו שישיש הארם בטוצאו כל הון,
 )8ע ,ויקרירלי
 .ונ"ב ואס ,גר טחי היותו התבורר[יח]ירי ,ואס ,החכם :חחכסים גרים
לחב הכסילים מיניהם וחבטי המחקר [ק]וראים גר ליחיד חסשיג האמת ומהבורר וזהו
י אק זרות כזרות [ב]רעות והשנאה .וההרחקהכפי השתנותן,
ענין סחרהייתי לאחי (סזמ' ספ)כ

י
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ססנינא (ברא' לא לט) .ומתפלל טצר חפררתם אותו ומונעם אותו מן השלימות
ועוד שהם טלוצציםעליו על היותו מראה עצטו כחפץ בלמוד מה שאין כן דרך

לוחם מלחמות והוא אמרו (כנ) גל טעלי חרפה ובוז ומלת נל באה בפתח
דרך זרות והיתה ראויה להיות בחולם ושורשו גלל כלוט' שנגול מעלי חרפתם
בשכר שנצרתי עדותיך .וי"ם אותו מלשון גלוי מצד הדקדוקואין לשון גלוי נופל
יפת בענין .ואם' (גג) גם ישבו ( )1588שרים כלום' לא מוף דבר שהזדים
טחרפים אותיכי גם השריםוהחכפים בישיבתם טדבריםבי על שאני מפליגעצמי
ך סרוב
במופלא טסי עם ראותם כל טרחתי קם כל זה עבדך ישיח כחקי
החשק  nplenmהו) ונם קרותך שעשוקה ואנשי עצתי חמר הם כלא'
שאק ט עצה מיתם ובי נדברו דרך נשי ט כל לשק הדאר תקשר עם
ביתטורחגנאיכסו ותדבר מרים ואהרן במשה (בסדב'יב)ידברו באלהים (מזמור
עת ים) זולתי אם יפרר ),שהדבור לשבח אושייחם הדבור לאל כמו נכברות
טדוכר בך (טזם' פז) רוח ה' דבר בי( )9ש"ב כנ) פה אל פה אדבר בו (נמרבר
יב) .ונדברז לשון נפקל טורה התמדת דבור ומלת שיהה לדעתי טורה דנזר
בהטוניות ואם הדבורבענייני התורה ותחכמהייר
ה דבור נאם' בזולתשלימותידועת
ר
ז
"
ע
)
ם
י
ם
ת
ח
י
ש
כלום'
כענין שיחתן של תלטידי חכטים צריכה תלסו (ע'
אף
בחסוניות וכן ישיחובי יושני שער (טזם' סםינ
) אתם ידעתם את תאיש ואת
שיחו (מ"ב מיא) טרובשיחי וכעסי (ש"א א טז) .ולפיכך היה דודפיכיר תמיר
רכורו בחכמת כלשון שימה דרך שפלות ועמא לתודיע שהואמכיר נהסרונו ויודק
שאין דבריו בשליטותידיעה אלא שרוב תשוקתו וכמפויביאחו לכך.
אות הדלת (כס) רבקה לעפר נפשי וכוי .קרא ההתקסקות בחסוניות
ובצרכי החומר עפר והית אום' דבקה נפשי בחטריות לרוב טררותי עד שאני
ירא פן תספהבעוני  )8ותאבד ולכן תייני כדבריך כלום' ככוונתך שהיא
בטציאות הארם להשלים נפשו( .כו) דר כ
י םפרת
י לפניך ה' כלוט' חפצי
ותשוקתי בך ושרוב הטרדות טונעים אותי ואתה ה'ענני וחקיך לסרני .וסלת
1תעננ עכר במקום עתיד .ואם' על זה (כז) דרך פק1ד ך הב ננ
י כלום'
י הבינה מיוחמת לטה שבא דרך למוד נטו שאמרו
שאדם ררך חקירה ולמור כ
אנשי כנסת חגדולה ומלטד לאנוש בינת ואז א ש
יחה בנפלא1ת ך כלום'
אףעם התחלתהלמוד( .כח) ר פה נפ ש םת1גה כלום' ררך טשל נססה ונתכה
וכדלף דמעה מרוב תוגותי על חצרות עד שאני ירא באבדן ( )1586נפשי ולכן
קיימני כדבריך והוא כענין חייני כדברך( .כס) ררך שקר הסר ממני
שלא אכשל במחקר בחטעאות ות ורתך חנני לעזרתי להכינה בראוי כי
(() דרך אמונח בחרתי ר"ל דרך אמתלהאמין בח מצד הקבלה טצר קבלתי

י

י

 )1אולי צ"ל יפרש.

י

)2

בכ"יפי.

י י
י

 )8בכ"י בעונו.
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ן כשאגיע לדקת מודות התורה בררך מחקר שמרני שלא תכשילני חפקאח
ויכ
כוזבת ודרך שקר .ופש פטך שזיתי י"משזיתים לננדי לבל אשכחם לעולם
ולינראההחזקתיםכשויםוישריםמאין שוםעוות (hS) .רבקת בעד1ת
יך לחאמין
)
נ
5
(
'
ן אל תבישני להכשל כחם בסהקר .ואם
דרך
בהם אמונה חזקה ויכ
ת
נ
ס
ח
ב
י
מ
י
ת
ו
ח
ב
ל
ב
ת
ר
שאתה
ח
ט
ו
ב
'
י
שכלי
םצ1ת ך אר1ע כלום אני
עד שאלטרעל נקל בלא רוב עטל1יגיקה שאניצריך לזהעור אלהי מצד טרדותי.
אאח
אות ההא  0%הורני ה' דרך חקיך ואצרנה נעקב]
ר הפעולה עקב מפת
הדרך בתכלית ,כי ע קב הוא לשת סוף ולפיכך נקרא .נכ
שתשכר בא בסוף הפעולת כלום' שאצרנח עד תכלית טה שאיפשר.ויעם קד סוף
ימי וכן י"ס אצרנה ככל עקבי נתיכותיה שככל ענייני ומהלכי אטשך אחרי
) הב ננ 1אצרה ת1רתךואז בהכנתי א שםרנה בכל לב
נתיכותיה%:י
לרוב שטחתי בהשיני יריעת ענייניהם וכן (5ס) הדריכני בנתי ב ם צ 1ת ך
כי בו חפצתי ר"ל באותו הררך חפצתי )15( .הס לבי להתעסק בעדותיך)1
 1אל א ל ב צע ר"ל שלא להתעמק בדרכי ההמיה לסטון כי אהבת המטון
וחמדתו נקרא בצע אע"פ שלא יקרא נוזל מפני שלסוף יביאהו לגזל או לאבק
ח כא) אלא
נזל וככר אם' בתורה יראי אלהים אנשי אטת שונאי בצע נשטותי
שפי' שונאהמיתהטמוןאו שמאפירושושונאי כל אנשיבצע כלום' שונאי בצע וכל
י הם
ס 1שיעשהו .אבל בכאןפי' על המית הטמון וכן נקרא המיית הסמון שואכ
עמקי שוא והבל ועל כן אם' ) (rsהעבר ע נ ם רא 1ת ש 1א כלום' טראות
בלבי מקבוע רעיוני ומתשעותי בכך אכל בדרכך ח נ ובדרכך חסר יו"ד
חרבים5( .ח)הקם לעבדך אמרתך אשר ליראתך (ש)159םלתליראתך
סוככת למלת לעבדך כלום' העמד אמרתך קיימת והזקת בלב עבדך אשר לבו דבק
ליראתך (PS) .חע כר חר פ ת א ש ר נ1ר ת ר"ל ינורתי מטרדותי
המונעות שליםותי כ ם שפם ך ם  1בי ם ושלימים וכשאיני משינם על
תכליתם אבוש טנפשי )2וכן (מ) הנה ת אבת לפקוד ך ולכן ב צדקתך
בקיום טשפםי ישרך וצדקתך ח נ ותעםידני.
אותהואו (ת 1)6ב 1א1נ חםד ך וגו' כ אםרתךכלומיכמושחבפחתני
וחסדך חסר יו"ד הרבים( .תכ) 1אענה ח1רפ דבר שהיח אומראין ישועתח
לו באלהים (טזם' נ) כ ב ט חת ברברך ובהבפחתך ולא חרחרתי אחרית.
(מג) 1א ל תצל פ" לשון הפרשה כסו כי כל הקושר אשר חציל א' מאנינו
(בראש' לא מז) כלום' אל תפריש טמני דבר אמת שלאתניחני לחתעסק אפי'
רגע אחד אלא ברבר אסת ועד מאד ר"ל מאראני טבקשזח כי למשפטיך
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 )1בנ"י בעבורחך.
פ) נ"ב או ענינו ששאף מחשם ש5א יענישה 1בעונש רע
יהיח 5ו חרפה אע"פ שטשפפ" טובים וע 5דרך יושר.
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רץ מהקת משפחז יחלתי וכן"לחי שאשמר מס תורתך [תםיה לעולם
ועד כלום' וטאשטרח בעוים תזח ואערג טטנח ארחות ח"ם לעולם חבא.
(מס) ואתחלכח ברחבה רעל באותת ההיא רחבה סני ים (אשבי
א מ) או
הוא ושם כלום' אצא ממצר הקטן ולחצו לטרחב הידיעה בשכר כי פקודיך
דרשתי גן מ 0אדברח אז בקדותיך ננד מלכים ולא אבוש
או תעטו ושחטדבר דכאם טעצטווהוא מדבר אותם לפס חכמים שהם כם לכים
באסת יבוש ספני שמפחד שלא יכשלכדבריו אבלהטדברבעדות חשם שחם טצותיו
לא יבושכי הוא דובר אטת.
ן (סע) זכר דבר לקברך ר"ל הבמחתךולכן אם' קל אשר
אותהזי
נ כלום' שהבמחתני ושמתני טיחליך; וחייתני עבר בטקום עתיד
י במחתי שאטרתך
כלום' (ג) זאת חיתה נחטתי בעניי ר"ל בעת צרותי כ
י ועם זח טתורתך לא
תחייני( .ג )6וזדים הליצוני ר"ל התלוצצו על
נטיתי( .גג) זכרתי טשפפיך ר"ל קנשיך אשר סקולם ואתנחם כלום'
נחטתי מחמאי ושבתי בתשובה )1596( .וי"ם כשאני בעניי זכרתי טשפמיך
שחבאתי) קל אנשים כטוני וקבלתי נחטט( .ננ)  nDpVtאחזתני ר"ל רעדת
טעונש הנתון סאתך לרשעים עוזבי תורתך.
זם ר1ת ח  1ל חק ך
ן פחד
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ר
בבית טנורי ר"ל בכל מקום שאני טתגו
מגורי עני
טלשון טנור טמביב (טזם' לאיד) כלוס' אף בזמן שחייתי טפחד מאויביהייתי
מתעסק בתורתך כאלו אני נוטת בשטפה ובטוב לככ( .גס) זכרתי בלילה
שחוא עת התבודדות שטך ה' ושטרתי תורתך או אם' בלילה על עת חצרות.
(ג 0וזאת חיתח לי ר"ל זאת הישועה היתהליכי פקודיךנצרתי.
אותהחית (גו) חלק ה' אםרת שלא חתעסקתי בדבר אחר רק טצד
הכרה וכןהלקי לשמור דברך תמיד לא דבר אחרג)( .גח)הליתי פניך בכל לב
חנני כאטרתך רעל גחבטחתך שחבטחתני .ואף כשהיהיצרי טריחני לחתעפק
בחסוניותהייתי מחשב התועלת הטשיגני מהם וההפסד הטגיעני טצד הכטול והיה
חתועלת בעיני טעם והנזק גרול ואז (גע) אשיבה רנלי ללכת להתעמק
י 1לא התםחםהת ר"ל הייתי טטהר בלא שום עכוב
בעדותיך (ס) 1ח שת
ם
ח
י
ת
ו
ר
צ
ו
ם
ח
י
ר
י
צ
ל
"
ר
רשקים
עורוני
לחתעמק בשמירתמצותיך( .ס )6חבלי
ר"ל שללוני טלשון יאכל עד (בראש' מם כז) כלום' שללו נפשי טרוב תגרתם)8
ועם כל זח תורתך לא שכחתי אבל חזררזתי יותר לקום (סג) הצוא לילח
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צ) נ"ב ונץכי הוא לשון קריאה נאקו
 )1בכשי שיוראתועייןפירש"י.
 )8ג"ג או הוא מענין תגל הגיאית כהו כת וחגח
חלקי ח' אטרתי לשמור דבריך.
נקראת חבל טפני שזה חולך אחר זח והם כחבל ותרגו' פיעה רשעים יתכנשוע4י %פנינו:
אמן

סיעת רשיעיא אתכנהע4י).
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לתהלים ~אסף

ק"

להוחת לך על משפטי צרקך אשר הם ישרים וצדקים באסת ,ואם' (ס 0חבר
אנ לכל א שר ר א1ך כלוטן שאני ירא אותך כטותם או פי'שאיני טתנחג
עטתם כטלך אלא כחבר וכן )1לשוטרי פקודיך( .סי) הסרך ה' מלאה הארץ
וחמשכנח על תכל טשוך נם כן חסדךעלי ולסרני חקיך:
אות הפית (סם) טוב עשית עם עברך .מלת עבדך נקודה בשוא עם
אתנח ררך זרות ופי' הרבה טוסות עשית עמי כדברך והבטחתך אבלאני טבקש
מטך שתלטדני (סו) טוב טעם ודעת במצותוכי במקום (ש )160אע"פ כלום'
אע"פ שכבר חאטנתי בהם וקייסתים מבליידיעת הטעם מ"מ אני פבקש לרעת
את דרכיך .ואם' (מז) מרם אענה והוא לשון דבור כלום' קוים שהתעמקתי
בלימורהייתי כשוגג בקצת דברים לחערר ידיעתי מחם אבל עתה אםרתך
שפרת ויש מפרשים בו לשון כניעה כלום' קודםשהייתי נכנע לפניךוחייתי
י חביאני לכך .ולי נראה לפרש פרם
אוטר שוגגחייתי כלום' חמר וחסרוןידיעת
א
צ
י
ש
ם
אענח כלום'יודע ומכיר אני מכלותי וקוד
ר
י
כ
מ
שאני
מדברי טפי אני
רוב
שוגג וטכנים עצמי לטה שאין ראוילי אבל טה אעשת ואמרתך שסרתי
י
י
ר
תשוקתי וכספי לקיים מצותיך הביאני לכך ,ולכן (סח) ט1ב אתה ום ם ב
למדני חקיך( 48סע) טפלו עלי שקר זדים ר"ל יתחבח קף בחנם
והפריוף מהתעמק בעכבתך ועם כל זה אני בכל לב אצור פקודיך.
מ 0טפש כחלב לבם רל נמתם לבם כחלב ר"ל כאלו נמתם בחלב שלא
נתט לב לעבודתך כלל אבלאני בתורתך 'ששסעתי ותורתך חמך כ"ת ושעשעתי
בודד כמו השתעשעתי וכן ושעשע יונק (ישע'יא ח)( .ע )6פוב לי כי עניתי
י כשאר טלכים שכל
ר"ל כעמל התבודדות לםען אלםד חק ך ואני אינ
וחב וכסף .או פף
טבעתם להק אבלאני (עג) טוב לי תורת פיך מאלפי
הענית ססופ כלא' טובלי טח שעוניתי בענין תפלת' תטי התענית להתנזנטתי
המכוון בהם עדשיחיולי סבה לשמור חקיך.
אות היוד (עג) 1ד ך ק ש1נ בתקון האיברים  1כ1ננ1נ
"י
ר
שיצרתני בהכנת כח שכלי ואחר שכן לא תהא אכנתי בחנם אלא הנ ננ
ואלטדה טצותיך( .ע" ויריאיך יראוני שלם ישמחו מ כי
לדברך יחלתי מכיו בי שהם"ל לך לא תשעהו  (OP) 480"7ידעתי
י בצדק וביחשר עשית ומלת ואמתח
ה' כלום' כל מה שהעטדתף בצרהירעתיכ
חסר בית כלום' ובאסונהעניתני אבל (ע 0ה נא חםדך לנחםנ בחצילך
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 )1גכ" ~לק.
ק "ב פוי
וישפיע פונתו לחלתו על כן אט'כי הישם פע
שההשפעה הטחיי הוא שפע השכל וחסכנה אם' למדגי "a'P

ומפיבוספיג ספ"

אתה

שמשפיע

ישסף אל ר"חלו.

י

שיש פוג שלא

מפוף ל11לח 1וספני
 )3נ*ג וכל דגר

פירוש המאירי לתחליט
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שהכפחתף ק"

אמד מצחתי כאטרתך לעברך חל כמו
מ 0ויבואוני רחמיך
ואחיה כי תורתך שעשועי וקבוע עי חפץ לחטת (טש ויבושו
העטידפי כסערת כדרך "רשיקו את
י שקר ע1ת1נ
זד
ים כ
י כלבז' בשקר"
( )1666את הרשע (דבר" כה) שפ" יעטידו בחזקת רשק ,וב,שקר עשו בי תמיר
אני אשיח בחקיך מלסד בהם לשוב מחמאי וש בחתפרסם זה ) (PDישובו
לי יריאיך ויודעי עדותיך אשר הע מרחישם עצמם מטף לחטאי וכדרך
שדרשו ז"ל קל עק בת שבע שפירשו סטנו מנהדרי גחלה (חטא כב) וחק
יך ולא אבוש מהם.
ים ושלם בחק
י אליך להיות ת ם
(ס) לב
ה
פ
ס
כ
נ
ל
ע
ר
נפשישתושיעני
אות הכה (ס )6כלתה לישיעתך נפשי

ולדברך ר"ל לדבר הבמחתך יחלתי .כלתה לשון חטרה אכל (סכ) כלו עיני
י לאורך זמן תוחלתי .ל א םרתך ר"ל להבטחתך
מלשון כליוןעינים כלום' כלועינ

ירי

(ס 0כנאד חסתיבש בקימור ר"ל
לאסור מתי תנחמני .כי היה
עוף יבש לרש צרחי ועם כל זח חקיך לא שכחתי.
בעשן כן
) כםה ם עברך כלום' יודע אני שזטני קצר יא'כ םת תק שח
וסי
ברודפי משפפ כדי שאראה נקמתי טחם בחיי :נסס) כרו לי זרים
ש ח1ת להפילני בהם והוא משל על שיעצו עלי רעה א שר לא כת1רתך
כלום' לא ביושר ולא בטשפם .ושיחות ביוד ובחירק תחתחשין כסו שוחות בוא'ו.
(ס 0כל ם צ1ת ך א ם1נח ר"ל כל מצותיך והנהנותיך ובלעז אדררונמינץ )1
כמו שפירשנו למעלהכענין אתה צוית פקודיך והענין כל הנהגותיך שקבעת הם
טשפט ויושר  )8וא"כ אחר ש שקר רדפ1נ ר"ל חנם קזרנ סהם.
(סז) כםעפ כל1נ בארץ לארבם אתנפשי להמיתםברובצרותיחם והפרדותיחם
י להנקם טהם
ועם כל זה לא עזבחי פקודיך .וי"ם ואף בעת שהיהביד
ולהורגם נטנעתי טחם מצד פקודיך ואחר שכ! (פח) כהמדך הגדול הייני
ואשטרח עדות פיך.
אות הלמד (סע) לע1לם ה' דבהך נצב ב שם ם .דברך וחנא
רצונך בבריאת  )8פעולםקיים לעולם ופרם תחלה בשמיםכי חםחקייטים קיום
אסתי אשר לא ישתנה לא ככלליו ובפרסיו 1 .א ם1נתך חסר בית ופרם אחר
כץענין חארץ ואם' וכן ( )5לדור ודור באמונתך ר"ל בקיום וחוזק רצונך
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 )1הסופר תתחיל לכתוב אורר ונחן עליו סיטן טוניקה ואח"כ כתב ארררתסינץ
אגל נראה שהתחלתו ישרט .ונכונה וצ"ל אורדונטינץ  ordonamensושא כפו בצרפתי
 )2נשב ט צ  1ת ך א טונ ח ר"ל כל חס111ת
, ordonnantesתשאמממ4ץ0מ~ל.
אמונח אין בחם שינוי וכן נזכר בזו האלפא ביתא שמצות חשם אממח כי אמרותיו לא
ישתנו ולאיסיר אמרה באטרת וכן כפראיו כל נברא טחם [יש לחם] חק ולא יענרוחו ולא
יסירנו בחק אחר ואם ,החכם כי אין לאמרות האל תמורח ואין תפורח למבראיו.
 )8בכ"י חרית.
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פ רוש חמאירי לתחליפ

(ממיק"

כוננת ארץ להעמיד חעולם כנקורה בתוך הענולח (" )161ועמדת
אנח ואנה וכן בלא השתנות כלליה אק'פ וטאישיח טתחדשים תסיד וקם כל זח
~ )6ופשפשיך עמדו היום כלא' כאשר תרצח לחדש כמד מערכת
הכוכבים וכננר טבק הארץ הםעומדים לנצרותיך בכל עת וקיום כדרך חיום אם
בקולו תשמעון (לעיל צחז) כלוטן אם תרצח קתה לשנות תפקידם הכל בידך
כי הכל קבריך בריתמי) לככבך מלכת לפסך~ .נ) ולולא
תחו
(
"ה טתיתך שהש שעשוע אז אבדתי בקניי כי הגיתי טתיאש
הוז
שמעתי
סכל טוב לחב צרותי ולא נתתי אל לבי להתפלל ולהתחק לפתך ואז אבדתימן
חקולם הזה ומן העולם הבא וסקתה (5ג) לע1לם לא א שכח פק1ר ך כ
י ובחרת הדבקים
ב ם ח תנ פחיותי אובד בקניי ואתת ה' (5י) לך אנ
והרשעיטפ) קוו
בך מאמתתך חושיקני כי פקודיך דרשתי
ל אברנ מן העמם הזה בצרותיהם שהע טצרים מומן הבא בהפרדתם
אותי ובהתעותם אותי סררך השכל ועל כרחם עדותיך אתבונן1)15( .תכלח
) כלתה נפשי (לקיל
נראה שהוא לשון חמדה טקנין ותכל )8ד1ד( )4ש"ביגיפ
פם' פא) ואם' לכל חמרה רא ת קץ לחיות האדם שבק סטנת בחשינו אותת
כלא נ16ח

י י

יי י
י י
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י
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אבל םצ1תך וחוא כללעיניני החכמה רחבת טאד באין תכלית וכל קודשישינ

האדם טטנח חושק ונכסף יותריהתעסק בה.
םתבוא
אות המם ( )~5םח אהב תי ת1רתך כבר ידעת בטלת טהיפעמי
למיעוט כסו מה הוא ופעמים לרכני כמו סה רב טובך ומזה טהאהבתי תורתך קר
שבכל קת היא שיחתה
מאויבי תחכמנו מצותיך )6רק כל אחת
טטצותיך כררךעיר בן אתעות (וכר" ט ט)יקבר בערי גלקר (שופפים יב ז)
 aD1טטה שראיתי שאויבי לא יוכלו להדיחני חכמתני תורהך כי לק 1ל ם ח  1א

~"

י

י
י
י י י י

ל ולא אסור ממנח לעולם (5ע) םכל םלםד ח שכלת כלום' סכל א' טחם
למדתי והשכלתיכי ערותיך וכו' ר"ל כ עד1ת ך ש חח ל תסיד עדשאאמין
בהם וכןאתבונן (ק) םזקנ ם הזקנים הם החכמים הפנפיםחדברים באורךחימים
י אע"פ שהוא נער וצעיר לימים ולא ארכו לו
ויקנו חכטה טצר חנסיון ואם'כ
.
ך
י
ד
ו
ק
פ
חימים לנפותטזקנים אתבונן שאשמור
( )1615ונצרתי עבר בטקום
יב
מכל
ר
ת
ו
י
' שלשה חפמוקים כן ם א1
'
ם
ו
ל
כ
עתיד .אופי
אויבי הכמתני תורתך
מאד שחתסדתיכלסורח וחואעניןכי לעולםחיאלי וכן השכלתי יותר סכלמלסדי
כי קדותיך היו שיחהלי תסיר וכן התבוננתי יותר מזקנים ר"ל המקובלים כי

י

י

* או גראת אותם.
פ) בב" וחתוע,פ.
 )1אולי צללוו*"
או תגלח טלשון וכל נשליש נשקל טתגרת כי חוא טלמון ולא תגורו (עיין פ" א"ע
שהביא פי' זח בשפ ר' אשח ף מקפילא).
 )4תרגומו וחפידת ננשא דרוד.
 )5לפי הטמורה כתור מ צ 1תך חסרי וכן רזיאל פ ח טטצותך.

 )8נ"*

*ירוש המאירי לתחלים

(ממשי)
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מקוהךנצרתימדרך השכלוהקטה (ק"םכלארח רק ר"ל איםרע כלאתי)1
י הרחקת הלצים וטושבם
רבלי מלצים תו ןא סבה שאשמור דברך כ
ומעטרם היא טכל הדברים חצריכים תחלה בדרכי לסוור או נפרש רע קל חדרך
קצטו ר"ל טכל טדח מגונהכי שליטות חטדות קורם בזטן לשליסות הנפש.
(קנ) ממשפפיך לא סרתי ר"ל סחאטנת השגחתך בי להעניש חרשעים כי
ןבקין( .קנ) סח נטלצו ר"לערבו
אתה הוריחנישהראיתני זהכמה פקסיםעי
לחכי טדבש 1אם רתך ר"ל כל אחת טאטרותיך( .קו) ם פק1ד ך חנורעים מצר
ן אתבונן ולכן שנאתי כל ארח שקר וחם רברי החולקים.
חיזיו
אותהנק (קם) נר לרגלי ר"ל מהלכיכי כסו שהנר סדריך היושב בחשך
ללכת בררך ישר כן דברך נרלרגלי 1א1ר לנ ת בתה ואיפשר שהוא שב לאסרו
טפקודיך אתבונן ותבינה מיוחמת למה שנורק לאדם מצר הלטור והחקירח ואם'
פפקודיך אני פתבונן יכלתך וירך החזקה קד שהםיביאוני לחאםין המקובלות
תהו נר לרגלי דברך כלום' שעם היותי מתבודד בדרכי החכטה אני אבחר טחם
י ואסרו תחלה נד והוא הטאור
חצר חנופה ליראה שטים ונטצא שהם נרירגל
חקפון ואחריו האור שהוא הטאור חנדול הודיע לקיחת הדברים על המדר ועל
חצעח ראויה ונאותת .ואם' (קו) נשבעחיו אקייסח כלום' שנזדרזתי על קיום
חתורהוהעירותיעצמי לשמור טשפמי צדקך הערהקייטת שלא אוכל לשנותםוהוא
משל בשבועה( .קז) נענ ת עד םאר ר"ל נכנקתי מצרת האויבים ער שאני
ח אתה חן ח נ כדברך שאסרתיההיות רוח שפלים( .קמ) נדכ 1ת
קרוביטו
פי ר"ל תפלתירצח נא ה' וטשפפיך לסרני כלום' תןלי עזר(ש)162לחצליח
כלטורי עד שארעםכיהאויבים ממרירים אותיעד שלרוב מלחסותיהם (קט) נפש
בכפי תסיד ודרך כל חסיד להלת ממוכן בעולם חזה ועם כל זה תורתך לא
שכחתי וכן (קי) נתנו רשעים פהלי ר"ל נתנו בדרךשהייתי רוצה לילך
מחים בעכורי ללכדני בהם ועם כל זה טפקודיך לא תעיתי ולי כטו בעכורי
"")נחלתי עדותיך לעולם כלום'
י אחי הוא (בראש' כ
כדרך אטריל
החזקתי בחם כארם הסחבק בנחלת אבות קדמוניותכי "ושון לבי המה ולכן
אם דבק כחם הרבה( .קח 0נפיתי פועל אצא כטו נטה אתידך כלום' כשהית
לבי פונת להבלי העולםהפיתיו לעשות חקיך1לעולםעקב ר"ל וכן אעשהלעולם
י או בא עקב במקום שכר וגמול ולם'ד לעולם במקום בעבור כלום'
ער מגףימ
פניתי סכל עסקי תעולם בשביל שאזכהלחיי הקולם חגפולהנצחי והתכליתי.
אות העמך (קיג) םעפ ם י"מ אותו לשון מחשבת טלשון שתי חטעפים
(מ"איח כא) שעפ")ישיבוני (איוב כב) ומעפים תואר כררך ושבח אני (קהלת
חטחשבות הרעות.וי"ם אותו טזה אלא שאוטרים שחוא שם דבר
ד ב) ופי'בעלי

י

י

יי

ייי

י

י".

י

 )1בכייכליתי.

 )2בכייסעפי.
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ק"
תחת

כל מחשבת
עלהמחשבי כאלו הית נקור בשוא תחת המטך שחירק חעץ
י
"
ש
רקה .וי"א אותו בסו טשחיתים טלשון טסעף פארה )1והזא אצלם תואר.ולינראה
שחוא טן הענין חראשון וטן הפי' הראשון ומעפים נאם' על הנבוכים,כי מעפים
הם לדקתי מחשכות אדם נבוך שמרכה מחשבות ,וזהו שקיפי ישיבוני כלום' אחר
מבוכתם וזחו פוסחים על שתי הסעיפים כלום' בטבוכתם וכן בשעיפים מחזיונות
) כלום'בעת רבוי הטחשבות וצרוף המבוכות ואם' שכלהסבוטת
לילה (איוב בינ
שנאתי ותורתך התמימה לבד אהבתי .ואם' (קיו) סתריי) ר"ל טחמי
י לד ברך יחלתי ר"ל להכרחתך .ואם' דרך זרוז
וסגני אתה לסעדני מצריכ
ותערה (קעו)  1710טמני טרעים כלום' אל_,תמרידוני ואצרה מצות אלהי.
אט)סטכני כאמרתך רלכהפהתך ואחיה ואל תבישני טשברי חל
שלא ( )1626תעמירמ טבף"פ מתקותי ומבטחתי 'פשברתי ליטועתך ר"ל שקציתי
י ואושעה.
לישועתךכימי שתכזב תומלחו עומד בוש ונכלםוכןענין (קין) סקרנ
[ואשעח] )5כסו ואספר טלשון וימפר תרגו' ואשתעי או הוא ואשתעשע או הוא
כמו ואפנת מלשון ואל ישעו ברברי שקר (שסות ה מ) והקמץ במקום מגול:
(קיר) 1םלית טבנין הקל טענין מרמם כמו מלה כל אבירי (איכה א סו) כלוטר
רססת והכנעת כל אותם השוגיםר"ל החמרים מחקיך וכןהיהכראוי לאופניטשפפיך
כי שקר תרמיתם כלא' כל התחמשתם כשטראים עצמם חמיכם הוא שקר
ואיש רק לרמות העולם ואותו ההתחסדות קרא תרמיתכי הוא הנורם והוא כאלו
אם' שכל התחסדותם והראותם כצדיקים הוא שקר( .קיט) ומיגים הוא שנוי
הרשעים כמו אצרוף כברסיניך(ישע' א) והשבת כמו כמלת וכל רשעי ארץ
וחוא פי' הפינים כלום' השבת המיגים שהם הרשעים והפרת מחשבתם ולכן
אה ב ת עד 1ת ך המאמתת גמול ועונש .ויש לפרש מינים סוכרת בטקום מטוך
כמו דברים )4ניחומים (זכר' א יג) והוא הפוך כלום' השבתמיני כל רשעי ארץ
והסכוכות קרא מיגיםכי המיג הוא כסף מעורב עם פסולת וזה הואענין הסבוכה
ואחה בטלת מבוכתם בנמול ועונש בהראות ענשך בהם ולכן (קכ) ממר טפחרך
בשרי וסטשפטיך ועונשיך יראתי וממרמענין תסטר שערתי) בשרו (איוב
ר סו) כי לרוב הפחד שערותיו של אדם עומדות וכן בשרו ר"ל עורו נדמה לו
כאלו נעתק טמקוטו טעל בשרו.
אותהעין (קכ )5עשיחי משפפ וצ דק כלום' לא עשקתי ועל זה אני
בפוח שלא תנ חנ לע1שק (קכנ) ער1ב קברך ל ט1ב מלשון וערבה לח'
(מלאכי ג ד) אלא שזח פועל יוצא כמו הערב כלום' התנהג עם עבדך כאדון
הטתנחג עםסי שחוא ערב לפניה לט וב כלום' למובלי עד שלא יעשקוני

י

י

יי

בכ"י,

 )1גכ'י פורה.

 )4בשי אטרים.

י

)2

בכ"י סתרי ר5-סגיניומחסי.
 )6גכ'י סערת.

 1 )8א שע ח חסר
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ורים ~פי זח ראף ללעח לשט מתק כאלו אם' המתק עכרך ובלעז אדומד"ש)1
ועיני כלו נמר טכטק קימם
וכט"ו עשקה ערבף לשק' לחי)48
(דברים כח סה)ואם' ,הכלו מרובצפותם אורך (1632דזמן לישוקתך ולאטרת
צדקך ר"ל הבמחתך ויש לפרשו לשון חמדה( :קנן) עשה עם [עבדך] כחסרך
כלום' אם ישבי דבר מעכב עשהלי דבר כחמדך להמות .כלפי הסדויהיה זה
סבה שאפנה ואלמד חקיך זראענין זחוקיך למדניי) כלום' שתסבבלי זה:
ואסר
עבדך אני ודבק בעביתך ולק הבינני וארעה
תותך רל
יך"4
עדות
הפח
לעשות נקמה כאשר
 0עת לעשות לה' "ם עת הוא
"כ
שהפירוה ובמלוה סטני בהמרדתם והם אותם האהבים 'שמדבר עליתם חמיה או
אם' הפרו תורתך על האויבים עצכם שאינם מקיימים בתורה.ויש לפרשו עלענין
הגאולה כלום' אע"פ שאתה טאריך להם בזמן הזה עוד יבא לעשות עת לה' לאשר
הפרו תורתה וי"ל עוד דוטה לפי' הראשון שהוא דבר על הרשעים שהעת שאני
חושב להתבודד ולעשות לח' ר"ל להתעסק כתורתו ובעבודתו הם הפרו תורתו ר"ל
שמטרידים אותי ואצל אבי העזרי)6פי' נאה שב על אויביו שטהזיקים ברשעתם
ער שאףבעתים שהיה להם להכנע ולשוב כסובימי הזקנה אוימי הצרה אוימי
האבל או זמן הנועד לתשובה חם הפרו תורתך ומרשיעים ביותר .ויש לפרשו עוד
מעין טה שאמרו רבותי' ז'ל )6בשעת המפזרים כנם ובשעת המכניסים פזר
כלום' עת וזמן עתה למי שרוח ה' נוממה בו להתחזק ולהתאטץ בעכורת האל ספני
שרכו הנבלים מפירי התורה ואם לא יתחזקו בה היחירים תבמל לנטרי .ורבותינו
דרשו טוה )7שפקסים אדםיכול לדחות קצת טצוות דרך הוראת שקה כגוןאליהו
בכרמל שהקריב בבמות בשעת אימור הבטות כדי לעשות שם לה' להכרית עובדי
הבעל וכן אלישע שאם' וכל עץ טוב תפילו .ובדרש דרש )81עוד העושה תורתו
עתים עתים מפר כרית דכתי' עת לעשות לה' אלא שיהא ינע בה בכל עת .וכן
יש טפרשים הטקרא קל שלא יתיאש אדםטן התשובה כלום' עת לעשות לה' לרחם
ולקבל בתשובה אותם שישמרו תורתך .ויש לפרש עוד דרך פשם עת הוא שיעשו
לה' אותם שהפרו תורתך כלום' הרבה עמרו ברשעם ,עת הוא שישובו ופסוק
ר יפה לפי' הראשון ולדומים לו מענין
(קכ ).קל כן אהבתי נקשר ()1635יית
הנקמהיותר טן האחריםכיוםר קל כןבהיותי במוח שתראהנקמתך בהם אהבתי
 )2נ"נ ע 1ב ענרר,
 )1ב"פ ( adone doisגל"צ " douxממ.)260

"

"כ"

"כ"

לי

י

ע"כ (וגם 1עם אל

חיא דבק עם בל תניחגי לעושקי כלום' ערוב עברך מעושק"
וראבשע וחטחבר פי כר" אבן גנאח ורר"ק
זדים חח
יא"ונג"
יעשקוני חקיך .כפ"4ר)"הי ואצרה תחחך--.ועל  'DDזח נ"ב אט ,הביננו
ף
גב-י
 )8בב" לטרגי
הן בשאר ב.חידע שור (ישע,
ספגי שבגינה ידע האדם העדותכי הבינה שם מיוחד
 )6ברכות
ן פ" הראג'ע.
ל כד),
 )6עיי
א ג) והמח חכטים סחוכטים (משלי
 )8ריש מדרש ריטואלועייןילקוט.
 )7שם ובפירש"י.
סגע-א.

ישכל
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י בכל כמף וזחב לא אוכל לחנקם מחם כמו בכמחון
כצותיך םזחב 1םפ 7כ
בך וכפקודיך וכמשספיך וכפלהעניז ואם' (קכח) קל כן כל פקודי כל ישרתי
וכלפקודי כלזר טאדלפי מהשפי' בו זולתיואצלי [נראה] לפרש טה שכברחקדטנו
שהפקודים הם הפנות שהשכל טורה
ית' והם דברים
עליהם כמציאותו ואהדותי
שהמתננדים עלינו ור"ל חכמי חמחקר חזקים באמונתם כטונו ומביאים ראיות
וטופתים עליהם ,ולהיותם שוים עטנו בהם קראם פק ור כל .ואע'פ שיש כקצת
אמונותקדומותכופרים במציאותוית' כסו שכבר נרטזאין להם טכוא וזכרלטיעוטן
ולפחיתותן .והכוונת בשני הפסוקים על כן אהבתי הטצוות הםיומדות לתורתנו.
 1שר ת
י ר"ל שחם ישריםבעיני כל הפקודים הכללייםשחכמי האומות שויםבנו
אבל כל ארח שקר וחם סח שחלקו עטנו בשאר הפנות המיוחסות לנו הנכללות
בשם קדות שנ את והרחקתי.
אות הפא (קכע) פלאות עדותיך כלום' דברים נכבדים הםעד לחפליא
בהם על כן נצרתם נפשי ר"ל לחפליא שהאמונח בהם .וי"ל פלאות
עדותיך רברים סכומים ונעלםימ )1מן החקירה ועיון ועל כן נצרתם נפשי
ר"לעיינה וחקרת כחם להכחיש כל החושב לבמלם מצר הסופת ופי' נצרתם נתנת
ן השכל להבינם( .ק1 )5פתח דבר
עי
יך אתה ה' שאתה סבין הפתאים ר"ל נותן
בהם תבונה יאיר יכ
ל הולך חשכים ורטז על פתיחת התורה שהתחילה בהודעת
חדוש העולם .או שכפתח דבריך לתלמיר חחוקר כלומי שאם אולי לרוב הפליאה
נתרשל מללטות לא כן תדטה כי פתח רבריך ר"ל תחילתעיונך יאיר סי
שהוא מבין פתאים( .ק )65ופעירת הפה נאם' על הרחבת הפה הרחבה יתרת
וחשאיפה היא משיכת דבר אל הפה ובליעתו במהירות ואם' שקבלתי הדברים
בשמחה יתרח ובתאבון (ב )164חזק עד שפערתי פה למשוך הדברים ההם כן לרוב
התשוקת בתורת כדרך פתח פיך ואכול את אשר אני נותן אליך .כי למצותיך
יאבתי כטו תאבתי ומן הפ) פנה אלי וחנני כטשפם לאוהבי שטך
כלוע כראת להם( .ק5ט ופעמי ר"ל טענטתי והנחשתי חכן באמרתך הכעם
י כל א1ן כלום' שתשמרני סכל
והדריכם לעשות כאטרתך 1אל ת שלמ ב
טעות ושגיאה( .ק5ן) ופרני טעושק אדם ער שאנוח מהמררתם ואשמרה
( .ק5ס) פנ ך האר בעבדך כלום' שתקבלדברי ברצויכי כל חנכנם
פק1ריך
אצל תבירו ושואל מטנו והלה מקבלו בשמחה יאמרבבני ארם המברת פנים ואצל
השם בלשון אור וזהו יאר ה' פניו אליך ואף במלכים נאם' באורפני סלך חיים
(משלי טז סו) כלום' כשהמלך טסביר פנים לארם הוא סיטן החיים הפך חמת
סלך מלאכימות(שם פם' ע) .ואשה5ס פלגי טים ירדועיני על לא שסרו

י

י

י

י

 )1נ"ב וחנא אם ,בשוח לא נשאת היא טסך אלא ,ץ אלה  Dtptnnוחמשפמים
נע~טוח ואעם נגלים אלא לחכם,
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ק"
ליחם העק לעתים

תורתך ר"ל בעבור לא ,נטרו תורתך
כדרך ולא תתוש אחרי
פף
,
ך
ת
ר
ו
ת
טתחרפ
קלשיא שטרו
כן רביםי)
לנבכם ואחריעיניכם כלום'שאני
י על
1ל 1נראח שהוא דואג על הרשעים על אכדן נפשם ואם' פלני טים ירדועינ
אותם הרשעים שלא שטרו תורתך שהם אובדים ונסקים בעונם:
אות הצרי (ק1ז) צד
יק אתה כלום' אל אסונה ואין עול וכן משפטיך
יך לשון רבים ר"ל כל אחד טםשפמיך.
ישרים כלא שום קוות ואם' ם שפט
י הוא צוח ונבראו ובלעז אדרונישמ)8
(קנח) צוית כסו נזרת וקבעת כדרך כ
כלום' עדותיך קבעת להתנהג בצדק ואמונה רמז לאטונת נטול ועונש .ואם'
(קנט) צמתתני כלומי שהכריתה והשמידה אותי קנאתי בראותי כי שכחו
דבריך צרי עם ראותי הצלחתם היתרה כדרך קנאתי בהוללים (לעיל ט' עג).
ואטר (קת) צר1פ ה אםרתך ר"ל בלא שום סיג ולכן עכדך אהכה ודבק
בה' רבוק חזק ער שלא ישל שום ארם לתדיחני סמנה והוא אמרו (קמ )5צעיר
אנכ
י 1נבזח בין האויבים על אשר לא משכתי אחריהם ועם כל זה פק1ד
יך
י ירעתי שרקתך ר"ל יושר סשפטיך( .קמכ) צרקתך צרק
לא שכחתי כ
לעולם ותורתך אמת והאמת לא יקבל ( )1646תמורח וחלוף וחנח

(קמג) םצא1ני צר 1םצ1ק.
צרק ערותיך לעולם הבינני
"
ת
ק
ו
ואחיה ר"ל הדריכני בהבנתם ואחיהיעולם רטז לחיים הנצחיים.
לב כלום'כשאניבעסקי סבוכתהצרות
אות הקוף (קתל) קראתי
י
כ
ב
בכל
'
ה
ר
ו
צ
א
ו
ב
ל
חקיך כלום'
אני בוטח בד [וקראתי] )8אותך
ולכן ענני
שאיני טתפלל כחיי ובהצלחתי רק לזכות כשמירת חקיך והוא בעצמו ענין
הת 0קראתיך הושיעני ואשמרה עדותיך .תשף ר
להתפלל"ל מלה ואי
המ 0קדמתי בנטף לקום מטטתיקים לשאר בס ארם
לפסךיחלתי

לרכרך וטתענמ כאמרתך בתורהמי כה' אלה" בכל קראנו אלט (דברים דז) וק
קודם שאתפלל לפניך (קמח) קדם 1עינ
י א שם1רות ל ש ח ב אםר תך)4
ם
ה
ו
חם
ר"ל בתורתך ולהתבונן בנפלאותיך ואשמורות עתות היקיצה
שלש בלילה
ואס' שהוא נעור בסוף האשמורת הראשונה שהוא שליש הלילה ומתחיל להתעסק
בתורת( .קמע) וקולי שמעה כחמדך ר"ל כמו שחפית חסדךעלי כמה פעמים
וכןענין כמשפםיךחייני כלום' כמו שהתנהגתעטי בררך משפם כל הימים.
יפי' זמה כלל תועבות ונבלות
(קג) וקרבו רדפי מטה] פי' קרבו לזטה ולנכלהכ
כתרנו' עצתחטאין )5ולכן אם' ם ת1רתך רחק 1שהוא הפכה( .קג )5קר1נ
אתה ה' ר"ל לכל אשר יקראוך וכל מצותיך אטת אין להרהר אחריתם
כשום פקפוק .ואם'פ,(,קגנ) קד )60ר"ל טאז ידעתי והכרתי מקדותיך כי
' ואביע ורד*ק,
 )1יכ" 1כ  1רבםיעיןפי
 )%צ"ל ארותישפ והוא כל*פ
 ordonistקאתה גורת).
 )8וקראתי חסר ככ"י.
*) בב-י גרגרך.
 )6בנהג
 1 1וחואסיד גאל,
 )6גכ'י קורס.
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י
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5תה5ים ("סר

הטאירי
"
ק
וטהם בנףימעל שרשיםאמתיים תטצא בחם ו%יםות

לעולם יפדתם כיראיתי

ן מחוקה להשתנות ולהתחלף.)1
בלא שוםחסרין וצרוף אמתי בלא שום סיגאי
ל
"
ר
אות הריש (קנז) ראה עניי וחלצני הצילני מצרי כי תורתך
ל א שכחת ( .קנו) ר בח ר ב [להנקם] )8מאויבי ונאלני מהם .ל אםרתך
י ר"להעטידני בחיים כדי לשמור אטרתך שאיני מבקש החטם לתענוג רק
ח נ
לשמור חקיך .ואם' (קנס) רחוק םר שק ם ש1עח רעל דבר הישועה רחוק
מהם כשהם בצרה גדיה רחוק הוא זטעשקו מטנה כי חקיך לא דרשו
לפסך מדוב צרפי דאף שתקמי מ
אבל אני 'טאדרחט חקץ ()1658
ומתפלי
מאףמ מ מט) רבים
רחמיך רבים וכמשפציך חייגי
אלא
רודפי וצרי קם כל זה טעדותיך לא נסיתי %א
שהטפחי לחתיטמ כחם הנפועל אשר לא שמרו אמרתך וקרא בוגדים
אעו-תם 'טסכני קמנו אשר הע מתנכלים קלע ומפירים ברית האל ותורתנוירט
לפרש רא ת ב1גד ם בהצלחה וקצתיבחיי  1אתק 1ט םה מלשון נקטה

יי

י

י יי

יי

"צימ

ה"

יי

עי

י

נפשיכחיי (איוביא) שהוא נפעל ונפשה קצה (כטדבר כא ה) ( .)8קם) ר אש
רברך א םת רומז על אמונת השגחה ונמול ועמנו4ג
י הנם רמז על שאול והנטשכים
י ם רדפ3 1
אות השין (קס )6שר
אחריו ועם כל זההייתי מתפחד רק טדברך אם לא אוכל לקיימה לרוב הטרדתם
שש אנכי על אמרתך כשאת יכת לששה כמוצא שלל
כי

רבה
עד
ס"שפמתי מכל עסקי והתעסקתי בה והוא עמן ("ג) שקר שנאתי
1אתקבה ר"ל התעמקות בהמוניות שנאתי ומאמתי 1ת1רתך בלנד אהבתי.
(קמה ושבע ביום ר"ל הרבה פעמים הללחיך ואץ מנץ השבע בדסק
(יכן פ" רר"ק) אבל ,ההוא טורגל בלשת שבע על חטאתיכם (ץקר' כו יח) כי
שבע יפול צדיק וקם (טשלי כד טז) שבע הועבות בלבו (שם כו כה) והורגל
י השבוע  .)6ורבותי' דרשוחו על
הענין בלשון לענין שבעה כוכבי לכת ושבעהימ
שכע ברכות של ק"ש שחרית וערבית לפניה ולאחריה (ירוש' כרכות נ ע"נ) אלא
שאין כוונתנו אלא בביאור פשטי הכתוב .ואם' שאני אהללך על ם שפםי
צדקך ר"ל הנראה ממשפטי ישרך בגמול ועונש כי בזח אני כטוח שיחיה
  ) 1גזם קרם ידעתי ,מקדםידעתי כי יסרת עדותיך 5עו5ם שאינם משתנים ו5אנעררים וזהו ערותיך נאמנו טאר וטפת (יסתני)  [at1DtJכי חם כיסור כי מהם התחפות
 )2מ5ת
חחכטות או (רטן) [רוסין] .א 5הדברים המפורסמים שלא ישתנו בגניבה ורציחה.
אש
להנקם נמחקה בכיי.
י אספתך
 )8נ-ב  Sfft1בוגרים הכופרים בשם 1ע 5כן כ
 )4נ"ב ראש דברך אמת פי ,ר-א תחלת רבור
5א שמרו(בפס ,א ם ר תך 5א שמר41
שצויתני הוא אסת (עכ' )5וזח בחוקותכי גם השאר אמת ונסכי ראש אינו סמוך ברברך
א5אעניינו דברך ראש ואמת והטעם שהוא קודם לכ 5דבר נאסרו  D~tVDנסנתז שראש (טש5י
 )6נ'ג ואזיק שבע גיוסכ5י חגיגון שיש גו שבעהגיטין וא"כ יחסר
ח בג).

ביית.

לתחלים (מסד
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1פ

חמאירי
"
ק
שלום וב לאוהבי תורתך ואין למן טכשול חכגבחצמתם תאמית
י כלום' על
ואיפורר שאשלום הזח רומז קל שלימות אטתי .)1ואם' (קס 0ש ברת
ית
יך ע ש
כן בדעתי זח שברתי וקויתי בישועתך 1ם צ1ת
י רזל קיימתי וכן
טאד
ואחכם
הס 0שסרה נפשי עדותיך מם חפמת חטקגטת
וכן
יך ר"ל הפסת העענעת וחזר וכלל חקדות עם חפקוים
י פקוד
(קפח) ישט רת
באטונת הכל מצוות ופקודים וקרות וזהו כל

לכללם יחד לום' שחוא נטשך
דרכי ננדך כלום' שאין בלבי ומחשבתי פונים רק בך ( )1656כדרך בכל
דרכיך דעתו (טשלי גו) והוא שאחז"ל וכלטעשיךיהיו לשם שמים (אבות ביב).
אותהתיו (קמע) תקרב רנתי )5ר"לצעקתי לפניך ח' שתקבלנח.
כרברך הב ננ ר"ל חכן להבין עד שאשיג כמה שהיתה דברך וכוונתך
בבריאת הארם לחשיג וכן בא (קע) כ אםרתך ה צ לנ 1פי' שתצילני סכל
מכשול ומכל דבר טונע או טעכב שליטות המניע עד שאשיג כאטרתך ר"ל
ככוונתך ורצונך( .קע1 )6ת בענה שפ תי תה לח פ" דבור כטו יום ליום
יט) ויקרא כן התטדת הדבור כדרך טקזד חסים הנונע כלא
יב
יעסקאומר ב(טסקי
ום כאשר כלום' כאשר תלמרני חקיך תבענה שפתי תמיד תחלתך.
פ
ה וכי
וכפל חעמן (קענ) תען לשוני אמרתך כי העמה ג-כ לשת דבור וענית
ואמרת (דברים כו ה) ובעלהטמרה פ" לשק שבה )8כלום' תשבח לשוף אמרתך
כ כל םצ1ת ך צדק וראוי לשבחם ותביא עור במסרה לזההענין אל תקן
כו ד)( .)4קענ) תהי ידך לעורני ולהכין טבעי כשבנח
כאולתו (משלי
אלא וטאמ צריך עזר אלהי ליפעת עממהם.
כי פקודיך בחרתי
ותאבתי לי'שועתך ר"ל ,שתושק את נפשי ~זה תורתך שעשועי:
כלום' אני טתפללעל ח" גופי לא לתעמג
יתחי נפשי רומז על ח"
(רק
ה
ל
ו
ע
מ
קט"שאהללך ,וטש פטיך ר"ל מצותיך הטתמתסדר טובוהנהנה
יעזרוני
י חנפש.
בכךכי שלימות הסרות סבה לשלטות השכל.או אם' תתי נפשי עלחי
ית כ שה א1בד שאינויורע לשוב אל מקום
ואם' עלחיי זה העולם (קעו) חע
ה
ע
ו
ר
כ
ד
ב
ש
חנאטן
רבצו כן אני בזה העולם לרוב טרדותי בו ולכן בק ע ך
והשב נפשי אליךכי מצותיך לא שכחתיוכן ראוי שלא תשכחני.

יי

י

כטיי

הע"

י

י

הני
י

 )1של 1ם ר ג יש בכאן שאלה כי הוא צועק חטם ואס' זדים הליצוגי עד
צר וטצוק טצאוני ,רבים רודפי וצרע על כן נ"לכי זה תשלום האמתי כי אין בו סריגות
י כל דרכיה שלום ואין כן שאר
וחוא התורה ואין לנו טכשול כאסונותיהם הדעותיהם כ
 )2נ"ב ררך סשה בעבור מרחק תשמים
חאטונות והדעות כי המכשולות וחם רבים.
 )4נ-ב כסו ענו
ן טסמח להושע ג וענתה בי ל' שירח.
טעל הארץ.
 )8עיי
כסיל כאולתו
לשוני ,אל
לה' בחורה ואסרו גטסרה לשון שבח ותען להם סרים,
כי כצרור אבן בטרגסח כן ההא המשבח את חכטיל (טשלי כו ד ות).
מאדן

תעי

תעי

