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בתחלה כאכרו בנשאי
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) יקרש ר"ל בקדש ופי' בקדושה ובטהרה ובכונה פעולה
(מזמור פחי
ם במקום קדוש ותכרכו את ה' .ואם' דרך כלל לעם (ג) ברכך ה'
שתשאויריכ
אורמזשיברכו את המלךויאמרו לו יברכך ה' מציון עושה שטים וארץ.)8

י

או פף

נפזנוריי קלר
( )6הללוית .כונת המזהורלהעיר לב העם להתפלל לאל לשבחו ולרוםטו
וספר בשבח האל ובנפלאותיו [כ,אלהי העטים ואמ' אתם עברי ה' (נ) שעומדים
בבית ה' בחצרות בית אלהינו הללו את שם ה /וכפל העמן מס'
י הוא אוב ר"ל
ה) הללויה כי טוב ה' כלום' 'גראף להללו מצד עצמו כ
שלם מכל צד ונעים ר"ל ערב לרוב השייטות וכן 'ראתם בפרט ראףים לחלט
מצרכם (ט כי יעקב בחר לו יה ישראל למנולתו וכן שמעתם
טדרד הקבלה תהו ה) כי אני ידעתי כי הדול ה' ואדונינו
נפלאות"
שהם
העטש ה וכל אשר חפץ
מכל אלהים ר"ל מכל צבא
השמ" אלי
ה' עשה בשמים לשנת כח הממש פאתו למקרכת הכמכים ומלת ובארץ
לשעות הטבעים בימים כגק קריעת הים ובכל תהומות ר"ל נהרות כיתן
ומוצא באלו ככל אשר יחפץ .וזכר תחלה קצת הנפלאות בדברים הפבע"ם חהו
קנין הסטר וכפו שנאם' באיוב (ה ט) עושה גדולות ואין  )4חקר נפלאות עד
אין ממפר הנותן מטר על פני ארץ ואם' בכאן (ו) מעלה נשיאים מקצה
הארץ וידוע בטבע שהשמש בכח ניצוציו יעלה מן הארץ וכן היםשניטיני
אירים אחר לח יקרא איד ואחר יבש יקרא קיטור ואיד היבש מתנשא בעלייתו
(ש )176יותר 0ן הלה לרוב קל~תז וחוטר הרזחזת ואם הוא עזור לאיד הלה אשר
הוא חומר הגשמים להעלות עמו ער הכקום שיתקבץ בו לרוב הקרירות ויתהוה
ממנו מטר וכנה האד היבש בשם נשיא לרוב קלותו והתנשאותו והזכיר
 )8ולבו אומר
 aa~ )2קימים בטפתם.
 )1בכי-א ואומרים .ואס ,הגה.
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 )4נכשי עד אין
השלישי הוא תשובה שעונים ומברכים בה המקדימים את חסמונה.
כסו שכתף איובפ.
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ם (טוטור ק)15

הנה  )1האד היבש להיותו נםחוא סבת המפר בעזרו לאד חלת ומעלתו עמו וחוא
י האד הלה
מן הים כאטט
אפרו סקלה נשיאים מקצה הארץ כ
הקורא לסיהים משפכם קל פני (כל) הארץ (קמום ה ח 4או יאסר קל ספיחם
נשיאים לסבת היותם עולים ומתנשאים 1םק צח ח ארץ איפשר גם קל האד
חלח ופירושו טקצת היבשה שהוא הים .ואם' ברקים לטפר עשה כי האד
חמם היבש שחוא חוסר לרוחות בעלותו בחברת האד הלח כשיתקבץ האד הלם
יכנס )8הוא בתוך תעב חטקובץ לברוח טן הקור תעוטר לננדו שהחיצון טן חעב
ישוב מים תחלת יקור תאויר [ח]טקיפו וכשיניע קרירות המים אל תאר היבש
יכנם בבטן חעב ויסתער בתוכו קד שיבקע הקב ובקיעתו הוא תרעם וישוב אז
ן הברק שאע'פ שחוא נעשה אש
בכח חתנועח הממתערת והוא הברק ופפר הנהעני
אינו כבה בתוך חעב  )8כל שנברא שם והוא טן הנפלאות בדברים הפבקיים.
ומוצא רוח כסו וטוציא והעניןכי בחיות האש היבש עפרי וכח החום בו
מעפ יוכל לקרוע תקב ויאצר בתוכו קר ושיתקבץ האד הלח קבוץ רב נישוב
י רוח ויוליך הטפר לאיזומן חפאות .ופאוצרותיו
מים ואז יצא היבש ויח
ר"ל טאוצרות הענן ויעם טאוצרותיו של חב"ה מפני ששאר הימורית הטורגשים
ר"ל האש וחטים והעפר והרוח אינו טורנש אלא טצד דחיפתו ונשיכתו דוטהעליו
כאלו יוצא טן תאוצר .והזכיר אח"כ חנפלאות שחם חוץ לפבע וחוא שהזכיר
מופתים שבמצרים ופרם )4עוד סכת בכורות להיות סכת צאתם .והזכיר אח"כ
ררך כלל (ט) שלח א1ת1ת 1ם81תים בתוככי מצרים בפרעח ובכל
עבדיו והזכיר נצחונם עם כלעזראלחי (ה)נוים רבים וטלכים עצומים
שרם טחם (") מיתון ועוג וסטלכות כנען (ע) ושנתן ארצם לישר'
נ חל ה ר"ל וטהעטידה בירם ( )1166בשלוה כנחלה נמורכז מצד מורע לו בנכואח
עק חמות תר ואטר (ק ה' שמך לעולם ה' זכרך לרור ודור
לעשות עטת ם כבראשיה (י) כי ידין ה' עמו ר"ל יקח הנם ומשפפם
מקסתם  )5טן האומת ועל קבדיו יתנחם ר"ל יתחרט מעמן ףנחם על
ב וכלם אצל האל נאסרים דרך העברה
גוב תחם
הרעה (שמות לב
כלום' שבשוב העם טרשעו רצונו אליו ושב ורפא לו .ואם' לפחיתות העטים אלהי
העמים (עז) ע צ ב ה ם  )6כםף 1ז הב כלום' שאין בהם מטש וכבר ביארנו
מבת קראו אותם עצבים במזמור קמו הוא טזטור לא לנו .ואם'(ט.
) פה להם
צרת 8ה כמושבשרמ שם( .י) כמוהם יהיו עושיתם
ולא ידברו
אבל אנחם עם תקדש ראף לס להתקמר לברך לשם אלהים (ק) ב ת שראל
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 )2מן ינגס עד יכנס חסר שם

 )1מן ח"ד היבש עד חאד היגש חסר בכ"א.
 )4וגפר* גכי'א ,ח"ד בכ"א והאידבכי,ר.
 )8הענןגכי.א.
ג"כ.
 )6צ" 5עצבי חגתםבפסוק.
נקפתם טפוששש ושכי"איקח נקסתס וטשסשם מן חאוטות.

 )6בכייר
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בכלי ובפרם בית אחרן חל הכחמם (כ) ובית חלוי הלצים ויראי
ח' רל החכם" ואחר ששכיר,פם האל שכיח בפרכת ובתחלת ואם' בר1ך
(כ"
ח' מציון שוכן ירושלים חילויה.

מזמרר קלף
~ס חודו לה'כי פוב .כתנת חטזטור ככתנת השטור 'מלפנת לנטרי
לספר בנפלאות סדרי חטציאות והראות כח תקערו לעטו ולעורר הלבבות להודות
לפניו ולשכחו ולרוטטו ואטי תחלת בדרך כלל ה1ד 1לה' כ
י ט1ב שחוא מבת
חסציאות וחטשכו ועל המציאות אטר שהוא פ 1ב ועל הששך חטציאו
שהםת אם' כי
ק1לם חםד( .1כ) 1א להי ה אלחי ם ר"ל אלהי חטלאכים המנהיגים
חנדולים בכל צבא השסים במציתו ית' (ג) 1האד1נ
ים חם הנלנלים שהם
טנחיגי השפליםו) נטצוותו ית' נ'כ ואם' דרך כלל ( )7לק 1שה נפלא1ת וגו'
רומז על תירוש חמציאותיש פאין ואום' לבר 1שלא היה שם לא טלאך ולא
נלנל ולא שום דבר ורמז זה על בריאות המלאכים .ואח"כ הזכיר מדר המציאות
והזכיר בריאתהניגלים ואם' (ס) לקושח השמים בתב1נח ולדקתי רמז
בתבונה שעשאםחיים משכיליםירעת חכמי תורתנו ונכלל כמלת השטים תרקיע
שנתחווה ביום שני ( )1( )1778ורוקע הארץ קל חטים רוסז להקוות הטים
וסראות היבשה ורוקע נקוד פתח במקום צרי והוא בינוני מלשון התפשטותו
על חסים שעל חארץ נראית כגנוחה על המים עד שהשמים שבים ננוחים כמו
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י הים (כזמור לנ)( .ו) 1ע 1שח א1ר ם גד1ל ם
שחתבאר באפרו כונס כנדס
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שהם צורך להמשיך המציאו כי
תוקלתו מפורסמת להאיר ולהחם האויר ולעזר הצטיהה .והירח ג"כ להאירלחילכי
חשכה במדברות וררךים וגם לצורך הצמיחה כדכתיב גרשירחים(דברים לניד)
וכן שיש לאור ולחשך סבות למציאות וכן שיש לירח כח סיוחר על המים וכן
לכל כוכב כה אם בצמחים אם באבנים אם במתכותוכןהאירות סבת החום והקור
שהם קיום תעולם .ואחד זח הזכיר נפלאות שעשה לעטו והזכיר יציאת ם צר ם
ופרט ככת בכורים להיותם יוצאים עלידח( .ינ) וביר חזקה ובזרוע נטויה
רמז קל שאר המופתים והזכיר אח"כ בפרט קריקת הים ואם' (ינ) לגוזר ים
סוף לגזרים שקרע )21לי"ב קרקים וכל א' מהשבטים עבר כגזר אחרכרי
שלא יפנמו בערבוביא כך דרשו ז"ל  )8אלא שלפי חפשם אם' לגזריםכי נבקק
הים(כי נבקק) כצד רוחבהים ברופן משבאלי של א' ונכנפו שם ואחזכ נבקק
י א' ונמצא שבאותו צר
מצר ארכו בגנח של א' ואח'כ לרחבו ברופןחיטינ

י

שי

 )1בכי"ר כשפיליפ )2 .בכשי שקרעח,י ם נטעא כאן פעם בל' זכר פעם גל' נקבת.
 )8מכילתא בשלח פיד נחלק לשנים עשר גזרים אבל גילקופ מ נחלק לשנים.
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קצבו שנכנסו באותו צד יצאו שטטרבר איתם נכנסויים

וכשיצאו סמנו לטדבר

איתם יצאו ולא שעכרו כלהים לרמכן שלא )1נקרע היםכדי לחעביום לגטרי
ררך רחבו אלא שיכנסו הטצרים אחריהם וישבקו וא"כ אף כשנאסר שלא עבר כל
שבפ בגזר שלו ראוי לאמר לגזרים וכיש למה שפי' רבותינו ז"ל שהיו בו י"ב
גזרים קל הדרך שפירשנו בטם'אבותיי)( .יד) והעביר ישראל בתוכו כלו'
עד שיעור ידוע מן הים לא שעברו את כל )81כמו שביארנו( .עז) ונער פרקת
כטי )4שהיה בכנף בנרו וטשליכם .ואח"כ הזכיר (עז) לטוליך עמו בטדבר
ציה וסבכם בענני ככור ובספוק צרכיהם דרך פלא( .יו) וחכה טלכים
גדולים ר"ל חזקים שהחלישם ואח'כ הרגם והוא אמרו (יח) ויהרוג ()1776
ואע'פ שלא נזכר מהם בתורה שהרגום )6ואיפשר שהיו מהם ולא נזכר .ופרט
סיחון ועונ לרוב חזקם ושהיו נלחמים עמקם קודם לאחרים( .ג )6ונתן אר צם
לנחלת כסו שביארנו למקלח וכפל הענין (ככ) נחלה לישראל עמדו ולא
י ארץ סיחון ועוג היתח חמד
תזכיר ססלכות כנעןכי מסך קל מה שהזכיר .וי'םכ
מאת האל שבעבר הירדן לא ניתן לאברהם אבינו אלא ארץ שבעהעממין ושלשח
שהם מואב ואדום ועמון הם קני וקניזי וקדמוני וחם עשרה ובארץ מיתון ועוג
הוא שאם' לשון חמד אבל ארץ )6כנען כבר ניתנה לאברהם( .גג) ש בש פ לנ1
זכר לנו(כי) ויפרקנו מצרינו רטז על גלות בכל או על זה חנלות וכל
זה עבר במקום עתידכי כן דרך הנבואות תסיד להורות כח ההבפחה שהואכאילו
נעשה וכן אמרו בדרש  )7לזרעך נתתי ,אתן אין כתיב כאן אלא נתתי ,מכאן

עם יחללוחו כי

שטאמרו של הקב"ה טעשה ואם' דרך כלל שכל הנבראים סכל
הוא סטציא טזון לכל וממשיך טציאותם( .כח) 1הוד 1לא ל ח שם ם ר"ל לאל
שהוא היחיד חטושל קל כל אלהים ,וגבוה על כל נבוהים.

י

מזמרר קלח

()6על נחר1ת בבל .זה הטזפור נאם' על חורבן בית
י רוסיים ודבר תחלת קל גלות
חראשון קלירי נכוכדנאצר חן של בית שני ע"
בבל כאלו הט"מ סקסתם ואם' על נהרות נכל שם ישכנו כאנשים
הולכי דרךק"פים התרים לחם טטהה בצל האישות ממוך למים ואם' גם בכינו
כלום' עם היותנו חושבים לנוח שם מעמלנו קל פורח חרוך שבח טנוחתנו לעמל
ויגיעח בהתעורר בכיתנו בזכרנו את ציון ר"ל כשהאויבים יזכירו לנו את
י שם שאלונה ואם' (נ)על קרב
י ם בת1כה תל
ינ1
ציון שם כאסרו כמטוךכ

חטקרש )8

 )2אגע פיח מ"ר.
 )1בכי-א כשלא.
 )6געי שהרגוה.
כמו.
 )8גכ'י לארץ.
חורבן בחיט של בית ראשון ע9י-א חורבן הבית ראשון.

 )8נכוי כלח.
 )7ב"ר  '9מה

בכ"א

*)
 )8בכייר

פירוש הטאירי לתהלים הזמשי)

א2

כנ1ר1ת נ 1כל הטפרשים פיט שעזבנו כטרותעו ותלעו אותם על האישות
יתטח אני לפירושם איךהיו טשאים הכנורות וגם האויביםאיך היו טניחיםאותם
(שלא) לשיר כרצונם אלא שהנראה שחאויבים כשהיו בתוך תחוסם שמחו וקלזו
והיו כיריהם כלי בית הטקרש ( )1784כלם וצוו שישירו משיר ציון והוכרחו
לקשותכן והוציאו הכנורות ושמום בירם לפשטניסיהן ויתריהם ולטתחם )1ואותו
הפשות הוא קורא תליהכי כל שמיחת דבר ומתיחתו להעמידו טתכונתו יאם'
בלשון תליה ,תולה ארץ עלבלימת (איוב כוז)וברברירז"ל )2חולין את המשמרת
בי"ם ר"ל ססתיחה על הכלי ומותח פיה בכל צד בענול ונעשית כאהל על חלל
הכלי וכן )8ברביעי נתלו מאורות .ואם' בתוכה ר"ל בתוך בבלכי
שהזא בההום העיר יקרא בתוכה .והקינה היתה על שהכריחום לשיר שירציון
1על ערב ם פי' מטוך לערבים וביניה
ם והוא אסרו (ג) כ ש ם ש אל1נ1
ש1ב נ 1דבר ש ר כלום' בקשו סטנו לוסר לפניהם דברי שיר  1ת1לל נ1
פלח קשה בפירושה וכבר מרחו בה כל המפרשים בפירושיהם ולדקתי הוא מענין
יללה ומסר ני'ת כלום' וכתוך יללתנו ואנמתמ בקשו ממנו שסמה ואמרו לט
שירו לנו סשיר ציון ואנחט ה"ט טחדש קל מ וחשבם בלבם ט איך
נשיר את שיר ח' על אדמת נכר ר"ל בארצם חטיו ואם' אח"כ
(קאם א'שכחך רושלם כלא' אףאיאיפשילעבש קל דבהחם אבל לא שיחא
מאצלישמחהושעשקכי אם אשכחך ירושלם תשכח ימיני איתו
ן תניעמיתרי הכער ולרעתי תפכח היכולת המצף
בו תשכח המגקכיהימי
כלום' יכלה כחה לנמרי קד שישכח ממנה מלאכתי
ד ובלקו אנרירילישקא )4
ה
ל
כ
ר
( 0ותדבק לשוני לחכי להטת נ"כ כח הדבו
מפסד אם לא
לשמחבשם עק
אעלה את ירושלם על ראש שמחתי
כטם'כשאתחי
י לא מלבו רק
כיד אזכור אבל ירושלם ונאמפח והמחתל כל זח התנצלות השירכ
י כפי מה
לחכרח מי שידו שולפת עלינו .ועד הנח דבר הנביא על לשוןחיו
שראה בנבואה ואחר זח נבא בגלות אדום הוא הגלות הארוך הזה ואם' (ו) זכ1ר
ה' לבני אדום את יום ירושלם יום חורבנה שהיו אומרים אחד לחבירו
עדו ערו ר"ל עלוער תימוד בה כלום' שיפילו החוסות טקרקקיתם עד שיתגלח
חיסור .וחזר לקלל מלכות בבל ואם' בת בבל ח שד1רה וקראהכןעל שם חעתיד
כי כן ררך הנבואות כאשר ביארנו בכסה נקוטות ואם' אשרי שישלם לך
( )1185אתגמויך שגאלת לנו וחוא נבואה לחורבנח ביד דריוש חסדי והוא
ענין (ע) א שר ש אחז 1נפץ כלום' שיאחז את עולליך ונפצם על תסלק כמו
שאסר בנבואתישעיהו(יגיז) הנני מעיר קליהם )5את טדי ונאם' שם (פם'יח)
ופרי בטן לא ירחמו.
 )1שכי"א ולטחתם.
 )8נ"ר פ*ג וכן בילקוט.
 )2שבת קלו:
*) שכי"א
 )6בכ"י עליכם,
פרי  anador 1480ז"א חולך ורדה.
אנדירישליקא ונ"ל שהוא ב*
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מזמרר קלט
ידור כמנת חסזסור הודאה לאל על וטחמח מכל אויביו ופדחו
מצרות גרולות ועצומות ותחזיק הכלכותבידיו על אף צורריו ואם' א1רך
בכל לבי ר"ל בכוונת שליסה לא בדבר שפתים לבד ונגד אלחים ר"ל נגר
שרים ושופמים וחכמיםמענין נחתיך אלהים לפרעה (שמות-ז א)עד האלחיםיבא
(שם כב ח) 1 .אזםרך ר"ל אשבחךבזםירות( .נ) א שתח1ה אל ח כל קד שך
כלום' לכבוד שכינתך המיוחד שם ואודח את שסך על חסדך שגמלתלי
כאשר בחרתני לסיוכח ועל אמתך ר"לקיום הכפחתך וחגרלת קל כל שמך
אמר תך הפוך כבו חגדלת שטך על כל אמרתך וכמוהו אף אש צריך תאכלם
(ישק' כויא) ורבים ככוהו כלום'על כל חבטחח שהבמחתשראו שכל סח שחבפחת
ויותר טמא שחבפחתקייטת(נ) וביום קראתיךמתוך צרותיעניהני ותרחיבני~)
לשון חזוק כלום' תחזיקני עדשיחיה בנפשי עוז וגבורה.יו"ד בנפשי יתרה כלום'
תרחיבמבנפשעוז וגבורה ר"ל שאתה נתתלי נפשי בקלת כחוגבורה(.י) 1 1דזך
כל טלכי ארץ כי שטעו אמרי פיך כסו שחבטחתני ולרוב צרותי נתיאשו
טסני סחיי כ"ש שאזכה לטלוכה וכשראו שנתקיימה הכמחתך אף הם יודוך
(ס) 1
י ש ר 1כדרכיך כלום' שיפפרו כבורך בשטחה .ואם' דרך כלל כ
י גר1ל
'
ח
)
1
(
'
ח
א
ל
ש
1
ם
וכי ר
כ ב1ד
פ ר ח כלום' ישגיח כתחתונים בנטול וקונש
יגביח שפלים 1גב1ה ם מרחקיידע ר"ל ישכר וישפיל מלשוןויודע אתאנשי
מוכות (שופפי' .ח פז) וטטרחק ר"ל משסים ולי נראה גבוה סטרחק כלום' גנוח
ונכבד טאז וטזטן רחוק עתה ישברהו ויכניקחו לפי טקשיו .וי'םיידע כםויוריע
כלום'יודיע לו יכלתועליו ולדברי כלם הוא טענין הפעיל כפו ואלמנה לאמפיב
לאיוב כר כא) ואם' מ) אם אלך בקרב צרח כלום' אע"פ (* )179שאלך
בקרב צרה כלום' בעוסק צרה ער שאהיה קרוב לטות אתהתחייגי
 .על אף)9
אויבי רל על כרחם קל אפם מטתם תשלח _ידך להצימ ותושיקניץ
יטינף"נו
ינטור בערי כלא' כטו שהתחש בקטם חבפחתוקלי כן
א
ל
ו
א
ל
ה
נ
ב
ז
ק
י
ואם' דרך קריאה ח' ח סדךקלי כלופי אתה
פטלים בעדי ירפני
ך אל תרף1כקנין לא ירפך ולא
שחסדךנפוי עתחעלי אניע) שאני מקשי ידי
יעזכך (רברים לא .)1

לי
כי

("

י

י

י

י

("י

 )1בפיט יש כאן חסרון וז"ל ותרחינני לו18ן ה11ק כלו' עת וגנורח ר"ל *אתה ונוע
תסופר השטיפ נפער ד' תבות לפני עח וגגורח והשם כלם עד עח ובבורח .ר צ) בכ"י
אףעל )8 .נכייסולהושיענייפיפך.
 )4צ"ל:אותי.
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מזמרר קם
( )6למנצח לדוד מזמורם) .כוונת המזמור לתת הוראה לאל והורעת
הקפת יריעתו על כל נמצא ומפר קצת נפלאות פעולותיו בבריאתהעוים (ובפרם
העוני) והתפלל בו על הרשעים הטטרידים אותו וטונעים ממנושלימות ושלבו שלם
לדבקה בו בלא שום סיב ואם' ח' חקרתני וחדע וידע שהטלות טוטאלות
בלשון אצל הבורא כסו לשוןבני אדם והיריעה החזקה לבני אדם היא חבאה
אחר החקירה ולזה אם' באל חקרתני ותדע כלום'ירעתני ידיעה ברורה כאלוהיתה
) כלומר
יריעתך אחר חקירת ועיון והואענין חוקר לב ובוחן כליות (ירמיהיזי
יאין כל דבר נעלם מטך ,)8ופרם בזה רוב תנועות האדם והזכיר
ידעת כלעניינ
טהם ארבקה,הישיבה )8והקיטה וחוא אסרו (נ) ש בתי וקומי וההליכהוהשכיבח
והוא אמר( ,ג) ארחי ורבעי ,ומלת רבקי מקנין רביצה טלשון תרגום ואלו חד'
חם רוב תנועות האדם והאדם נעתק תסיר מזו לזו כלום' שכל תנועותי ירעת הם
וסבותיחם .ורעי ר"ל מחשבתי מלשוןרעיון וס רחוק ר"ל טזסן רחוק כלוטר
קודם שאחשוב אותה אתה ידעת וזרית כטו הקפת טלשון זר זהב משל כטקיף
הדבר שאינויכול לזוז טשם בלתי ידיעתו .)4וכל דרכי המכנת לשון רגילות
וחואכעין טה שפירשנובענין ה' חקרתני ותדע וידועשידיעת האדם בטה שמורגל
בו תטיר הוא אצלוידיעה ברורהולזהאם'ררך תשאלהבאלשידיקתוברורהכידיעת
תדבר הטורנל תסיד*ויש לפרש המכנת פועל יוצא והוא חוזר תנועת האיברים
י הרגלתאיברי בכל
( )1196שהוזכרו וסלת וכל חמרבייתכלומי ובכל דרכיוקניינ
י כלאיברי האדם מונחים בחכמה וסדרוצריכים זה לזח
תנועותיהצריכות להםכ
עלצד רחוק או קרוב ותכףשירצהינוע באיזו טן התנועות כל חאיבריםחצריכים
לכךחיצוניים ופניטיים נשסעים ונאותים לעזר התנועה אבל שחורגלו חאיברים
בכך טצד מבעם הטפח בהם טאת חאל
ואם' (ס אין מלח בלשוני
כלור קוד אע הדבור בפי ולא תוצאתי טחשבתי לדבר'טאתח ידעת כלה וחוא
ענין בנת לרעי מרחוקאיא שדרך הפלנת שבח הוא כופלהעניינים תטיר וכן
(ס) אח 1ר 1קרם הקפחני שלא אוכל לזוז בלתייריעתך וזכר שתי הרוחותבמקום
ארבע ואם' 1ת שת קל כ פך כרוטז דרך טשל על הנזעת טעלה כלום' שאם
צ) ג'וכי"רומפני שתאדם חוקרוברים רבים ואינויכול
 )1בכוי שטור לדוד.
יחיא חוקר תודע ,וחקרתגי תכלת לרעת כ 4סודי וחוא
לרעת אותם תודיעכיאיןכן חשייכ
 )8בכ"י חשי1ח.
ררך חשאלה כי אינו צריך לחקור כי חכ 4גלוי וידוע אצלו.
 )4נ"ב והם זרית טלשון אזרח לכל רוח (יחזקאליביד) ר"ל שהוא מתנועע לכל חצררין.
חתולרה תעין לראות חאחן לשסוע והחיך לפעם ולשון לרבר וכל תגוף
 )6נ"ב רשל דרכי

עי

"'".

י

להמיש וחאף להריח

וכן טעשח כל אבר ואבר יאות לו 41א יעשנו אבר אחר וחכות

חתולרחיבינו זה (א"ע).
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פירוש המאירי לתהלים מזמור (קם)

ארצח ללכת דרך טעלה הנח כפךקלי ובכללתה)תנועת טסה והנהנזכרו ששחקצוות

אשר לאדם תנועה בהם  1כפך בקצת ספרים בכ"ף וה"א כמו ידכה (שמותיג
פו) (1 )1פל
יא ח דע ת נססך לפסוקים של אחריו כלום' אמר דרך משל אחרי

שידיעתך הקיפתני מכל צר הנח נפלאה דעת ממני ונשגבה ר"ל הזקה עד שלא
א וכל לח ר"ל שלא אוכל לרעתה כשאחמא לפניך וארצה להמתר (ז) ט רוחך
ר"ל טרצונך וגזרתךעלי אנה אלך ואנה  )1םפניך אברח ופליאה כתובבפנים

ג יח)כי כן יאסר פלאי פלאות ויאמר
פלאיהם) נגזר טן והוא פלאי (שופטיםי
ג"כ סטנו פליאה כדרך הקרי כטו מנביא נביאה 1 .אנה אלך מלרק כדרך אנה
אנחנועולים (רברי' א כח) וכל האחרים מיעיל
 .והאריך באלו הטשלים ואסר

(כ)

אם אסק שמים שם אתה כלום' שאתה נמצא בכל מקום ואציעח

ש אול כלום' שאשים מצעי [כשאול]'והוא עומק הארץ הנך )8ואם אומר (ע) אשא
כנפי שחר כלום' דרך משל שאתנועעעם תנועת השחר טסזרח למערב ואשכנח
באחרית ים
הםיב ט גם שם ידך תנתני ותאחזני
מענךט"
תשחרלב
יסה תמעת ח
ף
ין
יף לקטת התמעה העסית ומלת מ )6יש1פני מעמ
םנ
לכ
וחםובי שרשים נשף ושוף בעמן אחד והוא קמן חשך ( )1808כלום' דרך משל
אם אחשוב להסתרספניך בטקום חשוך ואוסר בלבישהחושך ישופני ר"ליחשיכני
מטך שלא תראח אותי ואת מקשי הנה (ע) גם חשך לא יחשיך טסך אך
ליהכימיאיר וכחשכה כאורה הכליטבה לפנז .ואם'(ן)כי אתה קנית
כליותי ר"ל חדשתכי המצאת טה שאתו יקרא קמן [כטה קשה שמים וארץ
וחי ששוא לדעתי סקור חטחשבה כלוש ואחר שאתה המצאת סקור
ואם' כלי
חטחשבהאיך יעלם ממך .וי'םכי זכר הכליות בטקום חנוףכי הם הגוף שטחם
ירד הזרע אל גיר האדם .וכפל ואמר תסוכני כבפן א טי כלומר סוככתני
ומסיתני כקור ובשר ועצמותונידים .ואחר שנתגלגל כיצירת העובר אם'(יי
) אודך
על כי נוראות נפלאתי כלום' בדברים נוראים ונפלאים נפלאתי בבריאתי
פצר פעולותיך נפלא ם םעש ך 1נפ ש ורעת ם אד וסלת מאד הפוכה
כלום' נפלאים טעשיך בבריאה טאד ונפשייודעת סחשאין כן בשאר ב"ח שאקר
שטעשיו ג"כנפלאים ביצירתם בתכונתהאיברים ותועלותיהםוסוגי הכמותותועלתם
כטו שידוע לחכטים בנתוח ט"מ אץ נפשם שרעתכי אץ בהם נפש חסשכלת
כסוס .מם' (ע0לא נכחד רל לא קלם קצםי רל עצפמי מסך  1~Pmנקראת
י ממך כלל .ואם' אשר עושיתי בסתר
בקמץ חמף כלום' לא נעלם קניןהויית

י

י

יי

 )2בב-י פליאה.

 )8נ"ב בשמים

 )1בכייר אנ א תמיד נשני אלפיו:
,
י
ר
ב
ד
מגיע שם וכן תרגומו
אמי א ת ח ובשאול אטי הנד ור"ל חגר כח
'1 )4ב ויש לחסתכל כי אס בשמאל תנחמיובימין תאחזני כמו תקחני ש"ל גם אום לא
הייתי יבול ללכת [אל] אחרית חים אם לא תפחני ירך (ע' פי' א'ע).

תמן פיסרך.
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רטזעל הקלטתהזרע הבא אליה דרך עשוי או קלקנין הקפאת הזרק כדרך הקפאת
הגבינהטן החלב כררך אסרו כחלבתתיכני וכגבינה תקפיאני (איוב א)ולחיות
חגבינה נעשית ררךעשויבידיםייח
ם לקפיאת תזרע ג"כ לשוןעשוי כלום' שנקפא
י רמזעל התרקם תשפיר בבלימת חגירים כאסרם
כאלונעשהבירים .ואסרו רק םת
ז"ל )10שפיר סרוקם ולהיות מעשה הרקום על פנים רבים ועל מתלכים טמתבכים
וכןענין הנירים באדם סהעצסות יקרא זה בלשון רקום וכן להיות טקום יצירתו
בשפל בטן האשה אם' בתחתיות ארץ מ כל רבר שפל שם' ט בהיקש אל
עיתנו תחתית וארץ כמו 'הביארנו בענץ והנה אופן אחד בארץ ~חזק' א טו) על
שהוא שפל בערך אל עליונו( .עז) ו גלמי ר"ל גולם כלא צורה )2רטז על
חשלטתו קודם תנתן הרוח בו וראו עיניך ( )1806משל קלידיעה ברורתכיריקת
חטוחש והטורנש וכן ועל ספרך כלם יכתבו משל קל בירור היריעה בחם
כיריקת הדבר הנכתב בספר .ם ם וצרו כלום' שיצירתהאיברים הנזכרתאינת
נשלטתביום אחד רק לקץימים .ול א אחד בה ם כתוב באלף ופירושו לדעתי
ם חם עומרים בלא הרוח
שעריין אץ דבור האל בהם ר"ל הרוח הנפשי כלום'יסי
תנפשי והם לרעת קצת החכטים ארבעיםיום לזכר ושמונים לאשה וקרא חכת
תשכלי א חד להיותו טיוחך בו .וחקרי בוא"ו ופי' לדעתי ג"כ ולו ר"ל לאל חלק
אחד בחם ר"ל הכח קשכלי ורמז על נתינתהרוח הנפשי בכח השכלי אחר השלטת
חיצירח לימים שהזכרנ .)81ושאר טפרשים פירשו בו דברים אינם מתישביםעלי
ורבץ דרשו*) ולו אחד בחם [זה]יום הכפורים ונראח לי לפי זח שחם דרשו
יך 1נ פ ש
תענין קל אמונת נטול ועונש וחוא לדעתי ענין נפלא ם םע ש
1דעת כי זח טן הדברים חבלתי נורקים במופת ונחלקים לשלש כתות צדיקים
ורשקים ובינונים לא נכחד קצמי אלו הצדיקים ר"לזיוי וחררי וקושיתי
ב מתר לדעתי הוא להטשך זה נאם' קל הרשקים טענין ועסותם רשעים כייהיו
אפר (טלאכי ג כא) וכן רקםת בתח ת 1ת ארץ ר"ל בשפל חמקוטות וחוא
גיחנם רטז על הרשעים ואסרו רוקטתי רטז קל הסתבכות רובסיני צער עליתם
1ג לס רמז עלהבינונים שלא נתברר ענינם .אבל שחםכענין בולפי כלים שלא
נשיטה צורתם 1על ם פדך כלם יכתבוכקנין טשל שלשה טפריםנפתהין בראש
חשנה )6ם ם 1צר 1כלום'הכין לחם האל דרך לשוב ורטז על קשרתימי
תשובח 1ל 1אחד בחם לצרף ולברר כלקניניחם והוא יום הכפורים(.יז) ולי

י

יי י

י

י

י

י

י

י

יי י

ג או ט5שון ויגלום אדרתו (ם-ג ג
 )2י"
 )1נדח כח ע"א.
ש
ע
ו
ו
5
ב
'
ג
ם
ו
ו
ק
ו
ר
צ
ו
י
ם
י
ב
ר
ם
י
ס
י
ב
ש
.
ד
ח
א
5
"
 )8נ"ב  151אחד בהם ר
e
~
P
"
*יי
.א"ע בזח ח5שון :כאלו צורתו כתופח נספר והיא יצאת ב5א תוספת ובקא טגרעת ו5א אחד
י נכח התמדת אינת צורת האזן ותעין בפפח שאין שם
בהם 5א חיה אחד בהם נכר ונבולכ
* )4סיקתא רבתי ריש פ ,בג ונשנה
אבה או ר" 5ו5א אחד גחם שיעבור סקוהיצירה.
גילקופ כאן,
 )6ר"ה שז.

ח).

פירוש המאירי לתחלים (טזמור קט)
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םח יקרו כסוודבר ה' היהיקר (ש"א ג א) ורקיך ר"ל טחשבותיך כלרג'יקרו
טחשבותיך שלא אוכל להשףנם וטה עצם 1ר"ל מה רבו ראשיחם ר"ל
בעילי

השגת כליהם וכ"ש השגת פרטיהם ולפעמים בא סלת קוצם מלשון רבף כמו
עצמו אלטנותיו טחוליסים (ירם' טו ח) .ואם' (יח) א ם פרם ר"ל אם אנא
לי
י מחול ירביון ואף ( )18!8אם הקיצותי ר"לשאגזול
למנותם לא אוכלכ
מעיניויום ולילה אתבודד בזה והוא 1ע1ר עםך כלום' שלא אתעסק רק
שנתי
בנפלאותיך לא אוכל לבא קד תכליתם 1 .)1א ם ת קטול פירשו בו שהוא תפלה
עלסיתתם ולרעתי הוא נמשך למה שאם' כלום' אפי' אם תקטול רשע כלום' שלא
יהא שום טונע ומעכב מהתעמק בנפלאותיך וכן אנשי דמים ימורו ממני וסכל
העולם עד שתסלא הארץ דעה את ה' אקפ'כ לא אוכל להשיג נפלאותיך 1ם1ר1
במקום יסורו .ואחר שהזכירם ספר בגנותם ואם' (כ) א שר 1טר1ך ל םז ם ה
וזולתי פי בו לשון אמירה בחסרון אלף כמו ולעמשא תסרוג) (ש"ביפיד)
ויוסרוך כמו יזכירוך וידברו בך במחשבתם ורצונם רוצה בו שהם טדברים עליך
א למיד ולכן נ"ל
סרחי וקשהבעיני לוסר יאמרוךכי האמירה אינה נקשרת בי
שהוא טלשון את ה' האטרת היום (דבר' כו) ואם אינו מאותובניןכי כן פירשו
) ופי' לרעתי בסה שדבר עד הנה ביריעת האל
רבים אמרוצריקכי טוב (ישע'גי
שהם כופרים בה וחושבים ליתם חסרון לאל אםיש טיחויודע פרמי הפציאות
ובעשותם אותו נמכל )8מידיעתם הם חושבים זה לכבוד לו וזהו אשר יוסרוך
לסזסה ר"ל אשר ייחסו לך שליטות ומעלת לפי טחשבתם בעשותם אותך נסכל
חיריעח בחוקי חטציאות .ונשוא כמו נשאו וכטוח ונשו את כלמתם( )4יחזקא'
לם כו) כמו ונשאו והאלף האחרונה כאלף ההלכוא אתו(יהושע כד) ולא אבוא
שמוק(ישעי' כח יב) ופירש בו ונשאו עריך אותך לשוא טענין לא תשא את שם
ח' אלהיך לשוא (שטות כ).ולי נראה שהואמענין חתנשאות כלום' נם חם יאסרו
לנשא אותך כתכלית הידיעה ואותו חחתנשאות חוא לשואכי אינו התנשאות רק
חסרון .ולפרסם שאינו טחם הודיע כוונתו לחם ואם' (כ )6חלא משנאיך ה'
אשנא ,ובתקוסטיך כסו בסתקוסטיך ואתקומט אריב ,מלשון קפפה.
ותכלית שנאה רומז על רחוקהידיעות הענין ואם' לאויביםהיו
וכפי
נ"6
) .ואם' שאני נושאי) אותם קד שאבחר מות מעצטותיי) ולא שאהיה כהה
(י
ל
שוא שאם'הס חקרני אל ודע לבבי ודע שרעפיר*יםחשבמיואם תראח
רל תך סף טלשק טרו ועצבו (שע' פג ער שאשף
דרך עוצבבי
 )1ג"כילא חסתי טקיץכי חציחיי האדם עמד שאהיה עטך תסיד ולא אמית
 )8נסכל פי ,בלתייודע.
 )8בכ"י תאטטי.
לא אוכל לספים.
 )4בכ"י

י

י

י

"

ה"

ונשוא כלסתם.
שונאים לשם

י ולא טכקשים רעתי פאחר שהם
 )6נ"ב אע"פ שלא הרעו ל
 )1לח"כ איוב ז פו
 )6נראה שצף שונא.
אויבו.

הםיכיל

ובכ"יסעצטותיו.

פירוש חמאירי

לתחלים ) 1toleקט קמא)
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בדקת ( )1815אחת עם דעת הכופרים נחת בדרך עולם כלומי חטיתני טלשט
חולך האדם אל בית קולטו (קחל'יב ה) וכן בררך כל הארץ (ם'א ב ב) וחוא"1
ו (בראשית כב ר),
שבטלת 1נחני כוא'ו ביום השלשי וישא אברהם אתקיני

מזמור קמא

"
) לםנצח טזם1ר לד1ר .זה חסזטור אמרו בזמן שחית טתחבא מפני
שאולואויביוחיו סרנלים אותו וטביאים דבתו אל שאול כדואנ והזיפים ששלחו
אל שאוללאסור הלאדור ממחתר קטנו (ש"א כניפ) והרבה כיוצא באלה והתפלל
לקחת נקמתו מחם ושיצילחו מחרב לשונם ואם' קל זה (נ) חלצני היהצילני

י חלצת חוא חחפרד וההמרה מן הדבר כמו חלץ טחם (הושע ה ו) כלום' סר
כ
ר
ר
פ
נ
ו
ה
צ
ל
ח
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חאבנ"
(ויקראיד ט) כלום' ישלפום ויטירום ממקומם וקל זה נאסרבענין ההצלח)1שחוא
נפרר ונחלץ מן הצרה ,צדיק מצדה נחלץ (טשלייא ח)וכן חלצני מא רם רע.
 1א ש חםם ם הוא שם לכל רשע ובליעל אף בלא גזלת ממון כי חוא סכל
מקום חוטם טשפם הטובים בחצר להםבאיזה צדשיהיה(.נ) אשר חשבו רעות
בלב כלום' אף בעת שאינםיפני שאול הם חושבים בלנם טח יאסרו לו קלי
ומתנכליםעלי להסגירניבידו וכל יום יגורו טלחםותפי' בו יאספו כלום'
ילקטועלי דברי טלחמות ושנאות להגירם לשאול ולדעתי טלחמות חמר בי"חכלום'
ינורו בטלחטות שאינםקוטרים שעה אחת בלא טחשבת קפטח וםלחטח(.י
) ושננו
ל ש1נם ר"ל חרדו כלשון הנחש כשרוצה לנשוך שטקבץ לשונו לחדוד (לשון
תנחש) אם' שאף הם דוסים לו ג"כ להמלת ארם כלום' שתרקים )$בחרוד לשונם
טרה )8בחנריחם הרעים כסו שהנחש טפיל ארם1 .ח םת פ" ארם כדכת" חטת
לסו כרמות חמת נחש (מזטור נם ח) חטתתנינים (רבר' לב לנ) ועכשוב חוא
מין מן הסינים הרעים שבנחשים וי"ם אותו עכביש ואינו נראח כי ארם הנחש
קשה טארם חעככיש .ואם' שתחת שפתיהם חסת עכשוב משל על דבריהם
תרעים שהםהטזיקות כהיזקהארם 1 .מלה כלום' כן הוא טשפמם כלימיהם .וי"ם
חטת עישוב תחת (ש )182שפתיסוכי הכווים כעם נרול תצא לפעמים
ליחה יורדת קל שפתיו ואותה הליחה דמה לארם הנחש .ומתפללעליהם לאל ואם'
(ס) ש םרנ ה' וגר לרח1ת פע םי להפילני כררך דחה רחיהני לנפול (טזם'
קיח) ( 0ום םנ 1ג א ם פח ל ללוכדני משל על שחיו סרגלים אותו אםיוכלו
ללכרו ולאטגירוביד שאול וכןענין 1חבל ם וגו' כלום' שפרשו חבלים לחיות
רשת לידטעגלי ר"ל אצל סענלי כלום' במקום שהית בו דרכי וטוקשים שתו
שאול כטל שאמרו
ל סלה ר"ל תסיר והכל משל לרגלם אותו ולחמגירו

י

י

י

י

י

 )1בכ"י החצלחח.

י

י

 )2בכ"י שורקים.

ביי

 )8בכ"י טרה.
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)" ~SDtקטאקט"

הזיפים ולנו חסנירובירחסיך (ש"א כנכ).ואניכאטהי"זי טרגים בענייני
ם אלו
ולאחייתייכול להתעכב במקום אחדוהייתיצריך ללכת אנה ואנה ,לאחיתבידי
אתה אשר בו אבפח
רק תפלה )0 .ואמרתי לה' אלי אתה כלא'
אלה'  91כטם' אתההאלהים ח' קו
חאזינה תחשף .ואם'ררךקיאה

איי

")
ישועתילוקא"שר מכות לראשיביים נשק כלא' לית טבעישי
ח לראשי

אל תתן מאויי רשע:ש"כל ללכדמוזממו
כלאף שח2לחתמ במלחמונת
ר 9מחשבם אל תפק ר"ל אל תוצשחו לאור שאם תעשה כן ירוטו מלה
ר"ל יתגאו לעולם.ומאיי חיסד רגושת כדרך שטמנה ופעם _מדבר בלשת יחיד
יפעם בלשע רביםכי ברברו בלטןיחיד יסוב קל דואג ובדברובלשע רבים יסוב
כלם וקרא רואנ ( 0ר א ש םםב כלום' ראש המסבבים והמקיפיםאותיללכדני
ק ט ל שפחסו יכמסו ועמל מ" שקר ומעל כלום' שקרותו ומעלו יכמהוכענין
) ואם'שפתימו
וילבש קללה כבדו (מז' קפיח)וכן קל קרקרו חממוירד (םז' זיז
ם
י
ב
ר
יגססו בלשון רבים כבו שביארנו שפעם כדבר ,בלשוןיחיד ופעמלבלשון ופי'
יכממו .אויהיה ש*תיסו יכממו לשון
ראש כסבי וחנסשכים עמו עמל
י
מ
י
ת
פ
ש
יחיד כדרך ישר יחזו פנימו (מזם' יא) )"(.ויםוט 1כמו ינפו כלום' ינפו
עליתם מטרום גחליםויפילם האל באש והוא משל קל רוב צרות וכן יפילם
בםהםורות ר"ל ( )1826שוחות עמוקות בל יקוטו מהם .ויעם מתמורות
רשתות כטו םכסורות  1פי לס משמש לפניו ולאחריו וכמוהו מנגדעינינו אוכל
ומלשין כ ל
נכרת מבית אלה ,,שמחח וגיל( .),ינ) ואיש לשון פ" לשון
י
י
כ
ר
יכון בארץ רעל שלאיהיה נכון ונשא ואיש [חמס] תצורנו רעתו ותטילחו
למדחפות ס"ה אל רען שם ידעתי כי יעשה ה' דין עני וששפם
זה חקרי אבל הכתיב ידעת כלשק
אביונים לחנקם םחוםסיחם( .ע)
ע
ד
י
[
תי""כן אס בטות כי תעשה כ 4יעשה
נפצא ופרושו אתה שעתכי תאמת כדבר
ים 1ד1
ה' [דיןעני] כיכן דרכו לעשות ויתמו מן הארץ (יד) אך ה צד ק
יהעולם הנא
לשמך תסיד וישבו רעליתקיימוישדיםלפניך )9תסיד רוכזעלחי

("

י

עי

י

י י

מזמיר המב

מזמור ירוד .זח חטזטור תפלח לאל לחיות )3תפלתו מקובלת לפניו
ושירריכחו בהשגת הרעות האטתיות ואל יוכל טתננד וכופר בטרוחי אסריו
לחפותו מני חררך וכן שישמרהו מן המתנכלים קליו שלא יפול ברשתם .ואם'
ח' קראתיך חושהלי ג9ם' פר לטרי והאזינה קולי בקראי
לך .וקפורת וטנחת ערב שרש כף הדסק כטם' ה) תכון תפלתי
כקפורת שפמך ום שאת כפי שפיחתכפי כאנחת ערב קרבן התמיה
וגי
ריי
" )1א 5א פז ושם כתוי נגד עימר  )2בשסף אתפייר
)8 .בכ 11החתתה

כי

"

פיר 1ש ה ם אי ר ל ת הלי
1

ם (טזסור קמב)
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והמפרשים טרחו בהזכירו של ערב יותך משל נקר ער שקצתם פירשו שערבחיה
בעת אומרו ואני אוטר לפי זה (ש)הזכיר מנחת ערב,ספני שרובהמזטורים נאמרו
בלילת ואיברי התמיר היו טתעכלים כל הלילה והזכיר התסיך שהיה ראוי לאותו

זמן .וסתם שפ" שמנחת ערב יותר מקובלת מפני שכבר הוחלה חמהשבה להטהר
לסיכת תמיד הבקר ובהשנות חמחשבח הזכה היא יותר טקוכלת~) .ואצלי בטלת
ערב חיותה שםמענין וערבה לה' טנחתיהורה (מלאכי נר) כלומר שתהיהשטיחת
לבי כטנחה העריבה .ו שמרה ונ צרה פי' בו שהם שמות כלום' משטר ונצירת
ר"ל שית משטר לפי ונצירה על רל שפתי ( )1838שלא אכשל בתפלתי שאע'פ
שמחשבתי זכה לאדם טערכי לב וטה' מענה לשון (טשליטז)1 ,דל כטו דלתונקרא
כןעל שם שהוא נמגר ונפתח חטיר .ורגש הצר"י בנצרה לתפארת .ואע"פ שהפא
נאה רחוק הואבעיני לחיות שטרה ונצרה שמותויש יפרש ש תח ה' חמר כלוס'
שית עלי ושמור אחפי וכן נצור על דלשפתי שלא אחמא בשפתה אושיבח
) שפי' תקון זונח וכן לדעת קצת
פ" לרעתי תקן מענין שית זונה (משליזי
טפרשים ותשם בפוךעיניה (מ"ב ט ל) שפירושו ותתקן אע"פ שפי' אצלי שהוא
הפוך כמו  cwn1פוךבעיניה ואמר הנהשי תה ה' שטרה לפי כלום' תקןדבורי
כי כידך לתקנו כאסרו וסה' טענה לשון והכל טחובר לסלתפי כלום' תקן ושטור
י תקנחו להטעים דבורי ושמרחו שלא לחכשל כי פעמים ינעם הרבור ולא
אתפ
ישטר משגיאה ופעטים ידבר אטת ולא בנעימה והתפלל שינעם דבורו ויערב
לשוסעים וישטר טשניאה ונצרהע ל דל שפתי הוא תפלה אחרתכי עםהיות
המחשבה זכה והדבור ערב ושמא מדעתו לומר אמת ויציבובהיות הדבור השפח
בעת צאתו יחטא ויאסר מה שלא הי
ה סבור לומרדרך שגיאה .ואם' זה התפלל)9
ציור מחשבתו שלא יחטא ואם' (ו) אל תם לבי לדבר רע כלום' שלאתניחני
להאטין בדברטדבריהמתנגדים ל התע 1ל לעל 1ת עלהפנותהתוריות בהמעאות
יש
ובטופחים כוזבים והוא קנין בר שע 1 .א ת א
ים כמו עם אישים ומצד שהם
חכמים ופילוסופים קראם אישים ולהתנגדם בפנות התוריות קראם פ1עלי א1ן
כי אע"פ שהם בעלי מדות מים כפירתם בגמול העונש תביא הנטשכים אחריהם
להיות פועלי און וקורא ראיותיהם טנעסים כי הם עריבות לפבע האדם להמכמת
הטציאות עטהם ,כאסרם שאני טינות דטשכא ,)8ולזה יתפלל שלא יפותה ללחום
את לחמם לאכול כטנעטיהם וככר ידעת שהחכטה תכונה בשם ( )1835לחם לכו
לחסו כלחטי (משלי טח) .או נפרשאע"פ שיפתוני בחלקשפתיהם ויחשבולהדיחני
במתק אמרים בל אלחם במנעמיהם .ואסרו (ס) יהלסני צדיק יקשור
המפרש לכל אחד טהפירושים כפי שפע לשונו וכוונת הענין לפירוש האחרון טח

י

יבך

קי

יי

ןפי' רר"ק.
 )%עיי
 )8ע' 1רף בז ע"נ.
מחשגתו.

 )%כךבכ.י וש"ס הוא וצ'ל  1א תר זה התפלל על ציוף

י

יי

י

פ רו ש הסא ר ל תהל ם (טזטור קסב)
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שיחלמניחצויק הוא אצלי חסד כלום' טנעטי הרשעים וטתק דבריחםטרירותחיק

בפי וחליטת תצדיק וחכאתו חסדעלי וכן שםן רא שכיום' ותוכחתו אצלי שטן
ראש ר"ל שטן טופלג וחשוב כמו בשמים ראש (שמות ל כג) ובלעז קפפאל)1
א באלף ולדעתי הראש חוא הטניא כלום' שסן חשוב
ואלינ רא ש כסויני
שלא ינוצחו במשחו אבל שקרב לג ואשכי עוד ותפלתי ברעותיהם
כיתו אם שכיחףחצדיק ולאיתטיד ליסרם ולהכותני ושאתפתה לטנקטידברי
חרשעים קור יבא זמן שאתפלל שיבאו קלי רעותיהם ר"ל חלימותיהם ותוכחותיהם
ושאתחרט קל טח שפתוני חם במנעמיהם.ולפי' האטצעייאמר יהלמני צדיק כלום'
י חפץ בה אבליהלמני צדיק כלום'שאני נשאר
אע"פ שאניב) רואה הצלחתםאינ
י )4ואעפיכ הואאצלי מהסד האל
היוםויגע בראותי קושייוסי )8ורוע סדרענינ
וכןיוכיחני רשל שאעטור טוכח בטכאוב על טשככי על ראותי רעתי)6וכשאתבונן
בענינים אני טחזיק אותו צער כשמן הטוב שלא יניאהו ראשיכי לא בחרתי
בחצלחתםלחתפתות במפתהועוד יבואזטן שאתפללשיגיעיניהרקותשהניקולצדיקים
כדעתי האתרית כסו שהתבארבענין צדיק ורק לו רשע וטוב לו .ולפי' הראשון
נפרש יהלסני טלשון רבו'מענין בקש להלטו ,)6לשון התיישבות ,ואם' טה ש"שש
לי הצדיק באסונות חתוריות אע"פ שאינן ראיות מופתיות הוא אצלי חסד ואמת
י כל קוד
ומה שיוכיחלי בהם ר"ל שיבררלי בחם הוא ערבלי כשמן חטובכ
שאני בזאת האמונה אפחד במעשי ואדאג לעונש טשפפיוית' ואדריך טעגליבררך
( )18*8מישור ער שאעבור באהבה ואתפלל לפניו תתיר ברעות הרשעים להנצל

י י
יא

יה ם כלום'אני מפחד בטעשיתמיד
י ם לע ש1פם
טחם .ואם' ( 0נ שםט 1ב
יד
אבל חם אפי' חכטיהם ושופטיהם נשממו ונעזבובידי סלע והוא טשל על היצר
כאסרו לב האבן (יחזק' יא ים) כלום' נעזבו (בו)ביר קשי לבבם תרע ולא ייראו

האל וש פעו אמרי כלום' אע"פ ששטעוז) אטרי לא קבלו אותם .או [נפרש]
נשספו עבר במקום עתיר והוא לשון קללה כלום' ישטמובידי מלע כלום' בשפתי
הסלע ישספו ויפלו שופפיהם ומנהיגיהם הטחזיקים ביד רשעם ואז ישסעו לאמרי
להם ושכלרעותיהם אשרירעולנ .)81ואם' כפו (ז) פולח ובוקע קצים
ויטנעי
בארץ שהחתיכות טתפזרות הנה לרוב חוזק הפלוח ותבקיע כן לחוזק צרותיהם
נפזרו עצטינ 1לפי שאול ר"לעד שחגענו לשפת שאול שהוא הקבר כלום'
שחגענו בחם עד שערי טות ולשון פזור הקצםות נאם' דרך תפלנה שלרוב הפחד
ירעדו כסו שטתפחרים אחד טחבירו ומתפזרים כדרך וחתפררון )9כל עצמותי
(טזם' כב סו) .ומתוך כך חוזר לתפלתו לאל להצילו מחם ואם' (מ) כ אליך

י

.Capital )1
 )2בכ"י"איני.
 )4בכא ענונו.
 )8שכאייומו.
 )8ניל
 )7גשי ששטרו.
 )6סנחררין כאע"ב.
 )6בכ" רעתו.
יך :ואז ישסעו לאסרי וינע פ 1ל ח ם ויטגעו פנל רעותיחם אשר ירעו לנו.
לחגית כ
 )9בשי תפרדו.

פירוש חמאירי לתחלים (מושר קסם קם0

%1

א' ח' עיני חל לשילת סחם בך חפיתי אל תער נפשירי אלחיה
ושליסוף

אנתח מתוך הגוף עד בוא עתה לעלות בפחרח
כקנון ואשפוך את נפש
לפני ח' (ש'אאפו) (ע) 1שםרני מיד חפת אשר יקשו לי כלום' שסולי
למקש נפלה"ע מסת ומוקשות פועלי אוה (ס ויפלו בטכמוריו
רשקים יחד שם' בסכטייו כרמז על תנחל שכאףבע אם קל שאר אם קל
דואגכלום' שיפלו בטכםורות 'טהכק לדוד כלום' כל הרשקיםיחד חנמושכים עטו
להתנכלעליג ואנכי עד אעבור הפוך עד אעבור אנכי כלום' יסותו חם ער
שאוכל אנכי לעבור לבמת ולא אירא טחם.

מזמרר קפג
( )6משכיל פי' מקורר הלבבות ברובתפלתוובהיותו במערה שחיה שאול
רודף אחריו ונחבא דוד ואנשיו בםערח ושאול נכנס ( )18*6שם בסערה לחסך
את רנליו וכרת לו כנף טעילו ושם חבר זאת התפלח ואם' (ס קולי ולדעתי
חטר בית כמו בקולי אל ה' אזעק ),וכן קולי אל ה' אתחנן כלום'
בקולי( .ג) 1א שפ1ך לפנ  1ש ח רוב התפלה נמשל לשפיכת 1צרת
לפניו אגיד ר"ל דרך תפלהלהצילני ממנח .ואטי (ו) בהתעטף עלי רוחי
התעפפות יאסר על רוב נניחות תכופות זו בזו לרוב הצרות 1אתה רעת
נת בת כלום' אתה לבדך שלאהייתי יכול לגלותה כי בכל ררךשאיך חם
חוסנים פח ל ואני צריך ללכת עקלתונות ובמסתרים( .ס) 1חב ם לדקתי
צווי וחבים םן פ" הנה והנה וזכר צד אחד והאחר בכללו כסו שביארנו
באחור וקדם (םזם' קלם) וכן כמנחת ערב (טז' קמא) וכן בטקוטות רבים יבואו
ן וראת
המקראות בחסרון כשהענין סובן טתוך מה שחוכר כלום' אתת ה' חבםימי
הנח והנה1 .אן ל םכ ר שיחזיק בירי לעזרני .אכד םנ1ם םםנ כי
בכל מקום שאיפשר לחשוב בו לכתי בו הם אורבים לי ואין לנפשי דורש להצילה
אלא ט שזעקתי )2אליך ואמרתי בעי אתה טחסי בכל
ואץ
צרה בעולם חזה וחלקי בארץ הח"מ לעולם הבא או קרא ארץ הח"מ להטלא
הארץ דעה את ה' 0( .הק ש
יבה אל רנת
י ר"ל לצעקתי כ רל1ת ם אר
כלומי נקשיתי דל ומך והצילני מרודפי כי אמצו ר"ל חזקו סטני.
(ח) 1ח1צ אח םםםגר נפ ש ר"ל סססנר הצרות או רמז עלירכתי חמערח.
לחורות את שמך כלום' שאיןתפלתי לבקשת תענוג אבללהיותופנוי להתבודד
בנפלאותיך ולחורות את שמך .בי יכתירו צדיקים כלום' אם הצילני
ותנשאני אחר התיאש כל בני אדם טטני יתפארו הצדיקים בקניני  )8ויכתירו

י יי

יי

י

י

י
יי

י

י י י
בייטי

י

י

י

 )1בכ 19אצעק.

י

י

צ) גכק שצעקתי.

 )8נ"ב כאלו כתר מלכות בראשם

משם בעבורי יכתירוך צדיקים הודו לשמרכי אחת סומךליריאיך.

פירוש הטאירי לתחלים

מצ

קטג

(אטי קם"
כבודך ףנשאוחו בראותםכי עלת בטחוף בירי יכירוכי הבוכח בך לא ישוב
י ולחקיסני למלך אחרתתיאשי:
ריקם וכי תנםול עליפי'יחצילנ
מזמרר קמר
ה) טזמור לדוד .זח חמזמור ג"כ תפלה ) (1SSaלהנצלו מכף חאויבים
ורמז בו ג"כ לתשועת תנפש ואם' ( )6ה' שםע תפלת ה אז נח א ל
תחנ1נ כלום' לחצילני טפרי ואם' באם1נת עננ 1כצדקתרן חסר ואס

י

ד י

י י

כלום' באסונתד ובברקתך* באמונתך רוטז עלקיום הבטחתו (ובצדקתך רומז על
קיום הבמחתו) ובצרקתך רומז קל יושר טשפפיוכיהדין עמו ועם אויביו העול
מחמס ואעץ שספד אחר חמאתי ממך ה) אל תבוא במשפט את עבדך
כי אם תדקדק בכל מעשי האדם לא יצדק לפניך כל חי .ה)כי רדף
אזיב נפשי רמז על רריפת חנפש בהפרדותו אותו ער )1שלא
שדכאהעכל לחתבורי
עד n~Deam
י שם לנפש מכ כטם'
ית
בנפלאותט או
כטו מפי ות
י
פ
נ
כאטהמעחליץ חושיבני במחשכים חלטמחשכיהצחת כטחי עולם
ר"ל עד שאני כאותם 'נטתו לנמרי או פ" בענץ הנפש כלום' לרוב חטררותו
גרםלי להיותו םיושכי' בחשך כטתי עולם ר"ל האובדים וחנדהים לולא ה' שהיה
( .ד) ותתעפף קלי רוחי ר"ל נפשי וכבר פירשנובקנין חתקמפות לסקלה.
לי
)
ס
(
בתוכי ישתומם לבי ר"ל יעמוד נבוך ושומם על צרותיכי זכרתי
ים םקדם קודם הניקי לזאת הטעלהשהייתי מתקמק בעבודתך וחוגה בכ
ים
יך ובטעשחידךהייתי שח ומתעסקוהייתי (ו) פ1ר שידי בתפלה תסיר
פעל
אליך ונפשי היתה מיחלה לך כהתאוות ארץקיפה לממר ועתה (ו) כלתה ר1נחי
לצרותי ר"ל שלא נותרהבי נשטח ולכן ם הר ענני ה' א ל ת ם תר פיך
י ב1ר ר"ל
י ע ם יורר
י כי אם תעשה כןהנני קרוב ים1תזנם של ת
ם םנ
הקבראו קראיורריבורחרשעים כררךשביארנובחושיבני במחשכים( (ח) 1בב1קר
י  )8חמדך ובבקר בעת ישוקתך או טצד
יענ
כנוי לעת הישועה ואם' ח שם
יענ
שחמזמורים על הרוב היה טחברם בלילה היה אוסר בבקר1 .ח1ד
י דרך
זו אלך למסספני האויבים או דרך  11אלך להדריכני באמתך כי נך בםהתי
ואליך נוטאתי נפשי ר"ל בתפלה כטו נשא לבבית אל כפים (איכה ג
מא) או הוא ענץ תוחלת כמו ואליו-הוא נושא את נפשו (דבר' כד סו) .ואם'
ח' אליך כמיתי הרבה טרחו המפרשים ()1856
(ט) הצילני מאויבי
ר
ו
ק
ס
נ
ל
ה
צ
.
ם
ה
י
ש
ו
ר
י
פ
כ
י כטו שתמצא
ית
במלת כס
ואינו-צווי
ולדעתי י י
ותעד שלא אם'כי אליך כסיתי ואליך כטו בעבורך כדרך אטרילי אחי חוא
ן חצלתי טאויבי בעבורך ר"ל
(ברא' כ כנ) והענין להצילני מאויני ר"ל עני
 )1בשיעל )9 .בשיחשכיעני.

י

פירוש חטאירי לתחלים(מםיקסרקטש

8ש

כבפחתי בךכס"י הדבר מכל ארם קר שלא בקשתי מחם עזר(41ס 1לםדני
יעשות רצונך ר ,חרמלף או טצד שחאהבשטבועים אמו טן הלטן אם
שטילי מחם יסבב מח שילמד בתמתווישיג דרש חנהגתה כי אתה אלחי
רוחך ר"ל רצונך שובח ורהבה להשלים נפש כל נכסף ומשתוקק אליך ולכן
י ש1ר ר"ל בדרך ישר שאין בו טכשול .ואם' (י )6לםען
חנחנ בארץ ם
שמך ח' כלום' שיודע בקרב העטים תחייגי ובצדקתך תוציא מצרח
נפשי .וכן (ע)בחםדך תצמית אויבי מאבץ כל צוררי נפשי כי
אני עבדך היבק באםמתך לבדך %א חם.
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טטמיר קהוה

י

ר1ד כר1ך ונו' .זח חםזטור חברו דוד כשהניח ח' לו סכלאויביו וחיא
על זח
חעת שאם' בו חשירה וכאשר ראה שתניע לתכלית כוונתו הודה
י
א
ל
וחתנכא קל צרת חנליות ותתפלל עליהם והחל תהלה בהודאתו לאל ואם'
 %ברוך ה' צורי ר"ל חזקי ותוקפי כלנסר שכעדו מגיעני הזקי ותקפי
וחם למדידי לקרב ר"ל הטרגילני בכך או שטלטדני תכסיסי חםלחטח עד
שאנצח אתאויבי וכן אצבעותי לםלחםח ,ואם' (נ) חמדי וטצודתי כטו
שבץ אלהי תהלתי (מזמור קפ) ונאסר ג"כ בלא סלת אלהי כררך הוא תהלתך
י השם והתאר שבו
(דברים כא) וכן נאסר כאן (אלהי) חםד 1םצ1רת כ
חםד שחמדו מניק אלי תמיד 1טצ1דת לשון חוזקכי חטנדל
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חננות ותח
(טשלי
שגבי
יחיא) אשר שנבה ממנו (דברי' ב לו) כליםר שאני מתרומם וטתנשא בו
וט פלפילי חיו'ד נוסף כמו וםפלפלי כלו' ומפלם אותי כי הלם*ד לפקטים
תבא במקום את כמו לכל כליו תעשה (שסות כז) הרגו לאבנר (ש"ב ג' ל) או
יחיה חיויד כנוי למדבר בקדד ומלת לי חבאה אחריח יתרת כסו ותראחו את הילר
~גמות ב ו) וטגיני להגן בקדי ( )1868מכל צרותיו 1ב 1חסיתי בפחתי
חרודד קמי תחתי חדד הוא לשק ארטי ירקעו (שסות לט נ) תרנומ ורדיו
רשל שופתם תטיד תחתי להיותם םרטס לרגליעם כסו עטים וכמוחו ה"ת' שחוק
ן חאדם
לכל עמי (איכה גיד) .ולהוריע שאינו םתגאח בנצחונו השפיל עני
ושאין הצלחתו משכלו ובינתו רק סאת האל ואם' על זה (נ) ח' מה אדם
1תדעח 1כלום' לחשבו כ"כ שתתן הכרתך והשגחתך בו וכן אניירעתיך במדבר
ג ה) ידעת בצרות נפשי (םזםור .לא ח) ורבים כסוחם וכפלהענין ואם'
(הושעי
בן אנוש ותחשבחו והנה(ט אדם להבל דמהר'ל גחלת משתרחתוטצד
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וזח רחוק.

נ"ב או ט4מט תכוסו (שטותיב ד) שר"ל שאני טספר אעיד טספי

צרותי ע'כ,
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(סטיקם"

אטשעחו חבל ובר שאיש מתק"ם  1ם  1כ צל ק 1בר כשסר כצל אשר הוא
ר תמיד לפי נפ"ת וטשטש .ורבותיפירשו כצל קובר לא כצלו איק ולא
עיב
כצלו של כותלאיא כצלו של קוף פורחכהדין קופא דעכר בטוליה ופוליח עבר
קמיה .)1ואחר שהורח לאל על נצחונו את אויביו ראה בנבואה קנין חגלות
ועול פלכי תאומות על ישראל ותתפלל עליתם ואם' (ס) ה' הפ שם ך 1תרר
השפילם ער שתרד קרוב לנו לעזרנו והוא כשל על תתו
כהלשוגמחרתוחרבכנןו שגטעיךריי
בהרים ר"ל במלכים ויעשנו ר"ל שיכלו כעשן )1( .ברוק
ברק ותששהו אתחם ומפיצם ושלח חציך חל סיף ענשך ותחומש
עם חשם
ועמן ברוק ברק פ" בו מחוא סורח תחק חענע וכן כל שיצטרף
ש
פ
ח
יוהדוסים
כמו בצוע בצע(יחזק' כב כז) והאמתכי הרכר כן במלת בצוע בצע
לו כסובונדי בנד(ירסי'יב א) יבושו בושת(ישעי' מביז) ומעלת טעל (ויקר'
ה כא) אבל ברוק ברק לרעתיפי' חרש בריאת ברק ותשלחהו אליהם .ף) ושלח
ידיך ססרום לקורני או פףידי
ך ננעך לננעם ולכלותם .ופצני שתפתחני
ססאסר חצרותכי הפצייה חוא קנין פתיחה כסו פצסתיפי אל ה' לשופטיםיא
לח) .ומסים רבים ר"ל שפף חאויבים ומיד בני נכ( 4ח) אשר פיחם
דבר שוא קל השגחתךוימינם ר"לעיקר דתם וקצמות אמונתם שחוא כיטין
אצלםחוא שקר( .ע)  1שיר חדשו ר"ל שתחדשנפלאותיךעלינואחר ()1866היאוש
כררך השסים חחדשים (ישקף סו כב) 1נבל ק ש1רכלי חעשף כנאד ובו עשרה
נקבים .ואום' אתת הנותן תשועת גלמלכים לחצילםבטלחטותיהם כלום'
שאל חשקתם קם כל מלטתם טצר קצטם רק מאתך הפ1צה את ד1דעבר1
מחרב רקח כטם' שפתחו טסאמר *פת חרב רקם מ )6פצני והצילני
ד על כל האשח .ואף לס אשר בנינו כנפיעים התנבא
דבר בלשת"י
על חנאולה ושיתישבו כל ענימו קל הפובה וטבתכוטת ין*ייווי והזכיר מים
חצלחות כפרי חבפן וכפרי חארפה וכפרי חבחםה כדרך שכרך בתורת ואם' ברוך
פרי במנך ופרי אדמתך ופרי בהטתך (דברף כח ד) והחל על זה ואם' א שר
בנינו כטפר שבעתחיאיהל בנינו כנטיעים מגודלים בנעוריהם
כלום' שנפועים בארץ לחה ופובה קד שבטעם זטן יחף מגורלים בנעוריהם כן
ובנינו נדליםבילדותם 1בנ1תיינו כז1י1ת םחופב1ת ר"ל פנות הארמון
יהי
שעושים אותם מחופבות אבני גזית בקו ישר עד שכל חפנת נראית כאבן אחת
כן בנותינו גבוהות קומה ישרה ונאה והם טצד אחר צורתם כתבנית חיכל.
וטחוטבותפי' לשון כריתת כטו סחוםב עציך (דבר" כטי
) וכן חמובות איפון
טצרים (משלי ז פז) וחם אבני נזית חפובות בקו ישר .ואח"כ תזכיר פרי
האדמה ואמי (יט םז 1נ 1ר"לזויותנו והם פאות חבית םלא ם כל פוב ומכל
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מן קחלת רתח*סול חתלחשים.
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שתרגומו לזנוחי ר"ל
טינ
מפיקים על חזויותכי כן דבורבני אדם שחסקום שיוצאים הדברים טשם יאסרו
שחוא מוציא כטו אמרם ז"לקיר חסוציאה אלף וכן המקום שיוצאים ממנו כך
וכך ,)1והזכיר בזההזויותכי בזויתזוטניחיןפין אחד ובזוית זומין אחר וכן
ן טקוםבפני עצמו .ויעם טזן לשון סזון ר"ל טוציאים מזון כל
לכלפיןוטי
ן
מ
ו
ל
כ
שאסיפתנו בבתינו )8מספקת (ב )181טשנח לשנה.
השנח סגורן לגורן
ואחר ק דבר על פף הבחטה ואם' צאננו מאליפות ר"ל טלאת לאלפים
שן מרובבות טלשט רבבה כלא' ונומן טועפ נמצא טחם הרבה רבבות
1אל1פינ 1רע שחה"מ טלשק שנר אלפך 1מם1נלים ככשר
במצוטט
וחוא לשק משא כלום' שבשרם ושטנם עבה עד שהוא עליהם למשאי'ם חזקים
כלום' בעלי פשא .ואחר שהזכיר כל אלו דרך פרפ הזכיר דרך כלל שלא ימצא
בחם שום הזיק )8והוא אין פרץ כלום'אין טאתנו רק שיפרוץ כנו ואין
יוצאת כיוןאין מטח ממם יוצאת סנדר הראף ואין צוחה משום רכר
ברחובותינו .וסוף דבר שיהית חזסן מתוק וערב וסלאה הארץ דעה את ח
ואז נאסר כלנו (ע 0אטרי העם שככה לו מאסרו כל העמים אשרי העם
שה' אלהיו .ורבותי דרשו אלופינו ממובלים )4גדולים שבנו נסבלים
לקפניהם .ואיפשר לפרש כל חדברים בדרך זח על קיום התורה והטצוות וההנהגות
ינ 1כנמ ע ם םג1רל ם בנע1ר הם שתהלתם מוכיח
המדיניות .ואם' בנ
על סופם כן הבחדרים שבאותו זמן יראה מתחלת למודם מה שיכשר אל האחדות
על ררך מה שאסרו') קתידים בחוריבני ישראל שיתנוריח פוב,וידוע שהריח
אינו קצם הדבר אבל טורה על קצם תדבר אם הוא טוב או רק מן בחורי ישראל
ינ 1כז 111ת רומז
התהלת ענינם יורה עליהם שיבואו לשליסות 1בג1ת
ינ 1רוטז קל החכטים
על צניקותם שהן נמצאות בהתמדה בפנות הבית 1םז1
י תכסח
ת
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ים םזן אל זן ר"ל
יק
שהם הפנות מלאים חכטה וםפ
מינ
וצאננו םאליפ1ת רוסז על חחטון )8ורלת העם שהםטקיימים חמצותלאלפים
ן שבך מלאים מצות כרמון ואלופינו ר"ל
ולרבבות כדרך אמרם צלי)ריקני
טנחיגינוושרינו םם בל ם ר"ל שהקפניםסובלים אותם ונשמקים לחםומתוך כך
אין פרץואין יוצאת.
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 )8בכיף שהינו.
 )1תענית וף יפ .כא.
 )4ירושלמי ר"ה 99ב דף נח ע"ב וט' רות רצח על פסי ושם תאיש אלימלך הלקוס
ו) עירפין
 )8בכפר חססון.
 )6ברכות סג ע"ב.
בשם מדרש.
יפ ע"א.
 )8וכי"א :נסק.
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